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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ عاشقانه  رمان های نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 

 گذشته ي خونين من

 خانه يي براي گناهكاران...
 

 

Kuro (Mahshid) 

 

 

 داستان از آشنایی اتفاقی دو دختر جوان شروع می شود.

 یك نویسنده ی لطیف و احساساتی، و یك خواننده ی سرد و بی احساس.

 می شوند که راه گریزی از آن ندارند.این دو دختر بی آنكه بخواهند، وارد ماجرای بی رحمانه و خونینی 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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آنها خیلی زود در میان دریای هراس انگیزی از ترس، خون، جنایت، وحشیگری، بی اعتمادی و خیانت به دام می 

 افتند. در حالی که برای نجات خود دست و پا می زنند، در می یابند هیچ چیز آنگونه که به نظر می رسید نیست...

 «...!هیچ چیز»
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 رفت، وارد مطب روانپزشك شدم. یکه پشت سرم راه م یاهیس ی هیتوجه به سا یب

 لبخند زدم. نیشدم، برگشتم و به رام یکه سوار آسانسور م یحال در

 اگول ذهنم ر گرینشسته، اما من د نشیماش یصندل یرو اهیبلند س یبا موها یلحظه حس کردم دختر جوان كی یبرا

را باز کردم،  میچشم ها یهم فشار دادم. وقت یرا محكم رو میرا بستم و پلك ها میچشم ها نیخوردم، بنابر ا ینم

 بود. نیمشغول روشن کردن ماش نیآن دختر آنجا نبود و رام
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 مکرده بود، سال شیجادوگر آرا كیمثل  قایاش که دق یآسانسور شدم و خودم را به مطب دکتر رساندم. با منش سوار

 کردم و بعد، وارد اتاق پزشك شدم. كیو عل

وبه ر یبه صندل  د،یو معذب من را د رهینگاه خ یزد. وقت ینشسته بود و به من لبخند م شیصندل یرو یفیشر خانم

 اشاره کرد و گفت: شیرو

 اسمت سارا بود نه؟ زم،یعز نیبش ایب-

 نشستم و گفتم: یصندل یرو

 .یبله، سارا معصوم-

 ا خانوم؟چند سالته سار-

 و دو سالمه. ستیب-

 بود ورق زد و گفت: زیم یکه رو ییپرونده  یفیشر خانم

 پرونده نوشته شده درسته! نیا یکه تو یپس اطالعات-

 تكان دادم و گفتم: سر

رَوَند  ی هیو بهتره بق ادیروانشناس بر نم هیاز دست  یکار گهیگفتن که د شونیبودم، اما ا ینیخانم حس مارِیمن ب-

 که؟ نیدون یروانپزشك ادامه بدم، م هی شین رو پدرما

 بهم گفته بودن. ینیبله، خانم حس-

 فاجعه ست! هیمشكل من  یعنی نیو ا-

 :دیخند یفیشر خانم

کنم. وگرنه  زیتونم در صورت لزوم برات دارو هم تجو یدرمان بازتره و م یمعلومه که نه! فقط من دست و بالم برا-

 وجود نداره! ینیو خانم حس من نیب یی گهیتفاوت د چیه

 زد: ینیریلبخند ش و
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 !یی سندهیپرونده ات نوشته که نو یتو-

 زدم: پوزخند

 بودم!-

 ؟یسینو یم ییچه سبك رمان ها-

 .یعاشقانه و اجتماع-

 سن و سال، معرکه ست! نی! با ایدار ادیکه نوشته شده طرفدار هم ز نطوریا-

 گفتم: یناراحت با

چه قدر طرفدار دارم، مادرم رو از دست  دمیکه فهم یدرست همون روز نكهیا یدرباره  یلعنت یاون پرونده  یتو-

 نوشته؟ یزیدادم هم چ

 ؟یکن فیاون ماجرا رو برام تعر ی. دوست دارستیکامل ن یهوممم، آره. ول-

 گفتم: یآرام به

 .دیشا-

 قهیدق و بعد از چند یذهنت مرتب کن یورو ت "بدونم دیکه من با ییزایتمام چ" یبتون دی. پس بایی سندهینو هیتو  -

 مگه نه؟ ،یبهم بگ

 هم گفتم: باز

 .دیشا-

 بهم بگو! یتمرکز کن و هر وقت که آماده بود قهیپس چند دق-

 باشه.-
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ه ک دینكش یرا بستم و فكرم را متمرکز کردم. طول میرا بست. من هم چشم ها شیلبخند زد و چشم ها یفیشر خانم

 فتم:چشمانم را باز کردم و گ

 من آماده ام!-

 شنوم! یخوبه، م یلیخ-

 شروع به صحبت کردم: یادیسرعت ز با

 یمنو مثل دختر خودش بزرگ کرد. وقت "مامانْ ماهرخ"بودم که  یسرراه یبچه  هیمادرم نبودم. من  یمن بچه -

هرش رو از دست گرفت خودش بزرگم کنه. مامان ماهرخ شو میکرد تصم دایدر خونه شون پ یمنو که نوزاد بودم جلو

 و رفتنیاز خانواده پذ دیعضو جد هیبه عنوان  منوکرد. اما اونا  یم یزندگ نیساله اش رام شیداده بود و با پسر ش

 .ستمیکه من از اون خانواده ن اوردنیبار هم  به روم ن هی یسال ها حت نیا یتو

 چه طور بود؟ نیرابطه ات با رام-

 بود. اینبرادر د نیبهتر نیفوق العاده. رام-

 خب؟-

 یزد که باهاشون فرق دارم. من موها یمن داد م یچهره  یدونستن، ول یاونا منو جزو خودشون م گه،ید یچیه-

 یمنطق ریداستان غ هیمامان ماهرخ  نیهم یبودن. برا یداشتم و اونا سبزه و چشم و ابرو مشك یآب یو چشما ییطال

بود که مامان ماهرخ بعد از مرگ شوهر اولش باهاش ازدواج کرده  ییمرد کانادا هیساخته بود که طبق اون، پدر من 

خاطر مامان ماهرخ ازش جدا شده بود. تا نوزده  نیداد و به هم یقرار م تیرو مورد آزار و اذ نیاون رام یبود، ول

 رو بهم گفت. قتیحق نیبعدش رام یداستان باور داشتم ول نیبه ا یسالگ

 ؟یکرد دایپ یاون موقع چه حس-

 کردم. یم هیغم. دو روز تمام فقط گر-

 و بعد؟ -

 .رمیبپذ میزندگ یها تیواقع ی هیمثل بق نویکردم ا یبعدش سع-
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 نگاهم کرد: موشكافانه

 ؟یموفق شد-

 .یبه سخت یبله. ول-

 ؟ینوشت یرمان م یاز چه سن-

 چاپ رمان هام اقدام کردم. یسالم بود برا ستیب ی. اما وقتیپونزده سالگ-

 دش؟به به! بع-

 پرفروش شد و به چاپ یلیاشتباه کرد. اون رمان خ یشه. ول یننوشتم و پرفروش نم یناشر بهم گفت که رمان جالب-

 .دیسوم رس

 گفت: یبا ذوق آشكار یفیشر خانم

 !!!یچه عااال-

كس رام عخودمو امضا کنم و با طرفدا یکتاب برم و کتابا یساالنه  شگاهیمدت ازم تقاضا کردن که به نما هیبعد از -

باره دو دمیبرگشتم فهم شگاهیاز نما ی. اون روز متوجه نشدم که تلفن همراهم زنگ زد و... بعدش... بعدش وقترمیبگ

 رفت. ایشده. و اون... همون شب از دن یقلب مامان ماهرخ درد گرفته و  بستر

 کردم گفتم: یه هق هق مک یکنارم نشست و من را در آغوش گرفت. در حال یفی. خانم شردیمقدمه ترک یب بغضم

 مامانم... مُرد... مُرد خانوم دکتر...-

 گفت: یآرام به

 .میحرف بزن زایچ ی هیبق یدرباره  ایخب! ب یلیخب، خ یلیخ-

 برخورد کنم: یکردم عاد یرا پاک کردم و سع میها اشك

 ؟یمثال چ-
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 !تیمثال مشكل اصل-

ترسم،  یم یكی. از تارنمیب یترسناک م یصحنه ها مشكل من از همون روز شروع شد. بعد از اون روز همه ش-

 افته. یبار م نیاتفاق هرروز چند نیشنوم... ا یمشكوک م یوقتا صداها یگاه

 چند وقت از اون موقع گذشته؟-

 هفت ماه. -

 تر نشده؟ ادیز  ایهفت ماه، دفعاتش کم تر  نیا یو تو-

 .ادینه ز یترسم ول یرسم. هر بار بازم مت یاول نم یمثل روزا گهیشده. د شتریطاقت من ب ینه. ول-

 ؟ینیب یم یچ قایشه بپرسم دق یم-

 یوقتا ساطور دستشه، گاه یگاه ه،یوقتا لباساش خون ی. گاهنمیب یم اهیس یو موها دیسف یدختر با لباسا هیاکثرا -

 وقتا صورتش پر از خونه...

 ش؟یدیقبال ند ؟یشناس یاونو نم-

 دمشینه خانم دکتر ند-

 ؟ینیب یم یچ گهید-

خانوم  دیدون یافته بهش. م یچشمم م شهی. همادیرم باهام م یکه هر جا م اهیس یگربه  هیگربه هم هست.  هی-

 بهم بگه! یزیچ هیخواد  یکنم اون گربه م یحس م یبه نظرتون احمقانه باشه، ول دیدکتر... شا

 زد: شخندیدکتر ن خانم

 ؟یمثال چ-

 دونم! ینم-

 فت:دکتر متفكرانه گ خانم
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 کرده؟ یرییمدت چه تغ نیا یاخالقت تو-

 گفتم: آرام

 یفیخانوم دکتر، من دختر ضع دیدون یکردم. م یم هیبعد از مرگ مامان ماهرخ افسرده بودم و همه اش گر یتا مدت-

 کنم. یم هیهستم. من همش گر

 دوباره بغض کردم. خانم دکتر گفت: و

آدم  هی به لیتبد یکه اگه نشون ند هیعیواکنش طب هی زانتیعز یبرا یکردن و سوگوار هی! گرستیضعف ن نینه! ا-

 ست؟یوحشتناک ن نی. ایاحساساتت رو از دست داد یعنی یکن هیگر ی. اگه نتونیش یم بیو غر بیعج

 گفتم: فقط

 ."دیشا"-

 ادامه بده!-

وز نتونستم اون با جلسات مشاوره اش کمكم کرد که حالم بهتر بشه. االن حالم بهتره. هن ینیبعدش خانم حس-

 یه اندازه ب گهی. اما بهترم. ددیپر یم نییو باال و پا دیپوش یم یرنگ یرنگ یکه لباسا ییسابق بشم، اون سارا یسارا

 خونم. یکتاب م شتریکنم و ب ینم هیقبل گر

 خوبه. یلیخ-

 .نجامیو االنم که ا-

 بعد، سكوت کردم. و

 کرد و گفت: یواریبه ساعت د ینگاه یفیشر خانم

 ساعت. نیروز و هم نیبعد، هم یبعد هفته  یشه. جلسه  یمشاوره داره تموم م میتا-

 باشه.-

 ؟یکن یم یازت بپرسم: تو تنها زندگ گهیسوال د هینرفته  ادمیفقط بذار تا -
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 مون. یقبل یخونه  یبله. تو-

 برادرت کجاست؟-

 .میزن یزنه و با هم حرف م یروز بهم زنگ محال هر  نیکنه. با ا یم یخودش زندگ یخونه  یاون ازدواج کرده و تو-

 :دیکش یقینفس عم یفیشر خانم

 خوبه. یلیخ-

 به ساعت کرد: ینگاه و

 تموم شد. گهیفكر کنم زمانمون د-

 بلند شدم. میجا از

 نه؟ گه،ید نمتیب یبازم م-

 را باال انداختم: میابروها

 !دیشا-

 

 

 

 

 

2 

آن  ادیزنگ خانه مان گذاشتم و آن را فشار دادم، به  یستم را رود یمیطبق عادت قد دم،یدرِ خانه رس یجلو یوقت

 کرد.  یگذاشتم، باز م یرا جا م دمیمن که اکثر اوقات کل یدر را برا شهیکه با مامان ماهرخ بودم و او هم ییروزها
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 ...یمامان ماهرخ، کاش ترکم نكرده بود یبود کاش

 افتاد: درِ خانه باز شد! یبیغصه به در زل زده بودم که ناگهان اتفاق عج با

 کرد. دنیشروع به لرز میوحشت به در نگاه کردم. دست ها با

 لب گفتم: ریز

 مـ... مامان ماهرخ...؟-

 گربه. كی ی ویم ویم ی. و بعد، صدادیبه گوش رس فونیاز پشت آ یخس خس مانند یصدا

 رقابلیغ گرید یكی نیه بودم اما... اعادت کرد دمید یکه هرروز م یترسناک یزهایتعجب خشكم زده بود. به چ از

 تحمل بود!

 شدم. بعد، سوار آسانسور شدم وبه خودم گفتم: نگیلرزان در را باز کردم و وارد پارک یدست ها با

 ها بود! باشه؟ هیاز همسا یكیبود و باز شدن در هم کارِ  الیگربه توهم و خ ی! اون صدایچــــینبود! ه یچیه-

 یکه در آسانسور مانده بودم. چرا به طبقه  ستیادیگفتم و ناگهان حس کردم مدت ز یا« باشه»خودم گفتم  به

 بودم؟! دهیخودمان نرس

 افتاده بودم! ریداد. من در آسانسور گ یرا نشان نم یعدد مشخص چیآسانسور نگاه کردم که ه به

بردم و شروع به مشت زدن را به طرف درِ آسانسور  میدست ها نیهم ی. برادمیترس یبسته م یاز فضاها شهیهم

 کردم:

 افتادم! ریگ نجای... کمك... من ادی... درو باز کندیکمك... کمكم کن-

 .فتادین یاتفاق چیچند لحظه، ه یبرا

 را نشنود؟ میصدا یممكن بود کس یعنی

 رم؟یآسانسور بمانم تا بم یبود آنقدر تو ممكن
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 خودم بكنم. یبرا یکار چیم هتوان یحبس شده ام و نم یسلول انفراد كیکردم در  یم حس

 و درآسانسور را باز کرد: دینجات سررس یمان مثل فرشته  هیدوباره کمك بخواهم که همسا خواستم

 ؟یخانم معصوم-

 :دمیکش یاز سر آسودگ ینگاه کردم و نفس مانییطبقه باال ی هیهمسا ،ییصفا یآقا به

 ... ممنون.یلیخ-

 پوزخند زد: ییصفا یآقا

 هم آسانسور حرکت نكرد ! نیهم یبرا د،یآسانسور رو نزده بود یما اصال دکمه نكردم! ش یکار-

سوار آسانسور شد و هردو با هم به  طرف خانه  ییصفا یانداختم. آقا نییو سرم را پا دمیرا از خجالت گز میها لب

 .میرفت مانیها

خارج  از آسانسور یبه آهستگ یم.وقتکه آسانسور توقف کرد، از شدت خجالت نتوانستم سرم را بلند کن ییلحظه  تا

 شدم، باالخره سرم را بلند کردم.

 شدن بود!؟ عیاز ضا یچه نوع گرید نیمن، ا یشد! خدا ینم نیاز ا بدتر

 آوردم. رونیب بمیرا از ج دمیرفتم و کل« خودم»طرف واحد خودمان... نه، واحد  به

خس خس و  یبه صدا نكهیبدون ا لیدل نی، به همرا فراموش کنم یقبل یآسانسور باعث شده بود ماجرا یماجرا

 مرموز گربه فكر کنم، وارد خانه شدم. یویومیم یصدا

 ییوقت ها آدم ها مجبور به انجام کارها یلیالاقل به نظر من. اما خ ست،یکردن اصال جالب ن یتنها زندگ د،یدان یم

 احترام گذاشت. نیبه قوان دیاست و با عتیقانون طب نیشوند که دوست ندارند! ا یم

کردم. طبق دستور خانم  میپرت کردم. بعد، شروع به عوض کردن لباسها شیآرا زیم یرا رو فمیاتاقم رفتم و ک به

 یمن تا قبل از مرگ مامان ماهرخ، لباس ها یکردم. لباس ها یاستفاده م میقبل یاز لباس ها-مشاور سابقم-ینیحس

کرده بودم. و حاال، هنوز هم همان ها را  نیدستچ ختلفم یاز مغازه هابودند که با دقت و وسواس  یرنگارنگ و قشنگ

 دلم شاد نبود! گرید نكهیباا دم،یپوش یم
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بود. صبح تا بعد از ظهر را با کار کردن در اداره پر  یبیخودم در نظر گرفته بودم سبك عج یکه برا یی یزندگ سبك

 خواندم. یکردم و کتاب م یت مآمدم و استراح یکردم. بعد از ظهر ها هم به خانه م یم

دادم  یگوش م یقیخواندم و به موس یآزادم کتاب م ی... کتاب تنها مونس و همراه من بود. من در تمام زمان هاکتاب

راهكار را خودم کشف کرده بودم.  نیفكر کردن به گذشته را نداشته باشد. ا یزمان آزاد برا یلحظه ا یتا فكرم حت

در و  یکه رو یمرموز یها هیشد نسبت به سا یم باعثشد غصه نخورم و هم  یم باعث مبود چون ه یراهكار خوب

 خواننده یبا کل دم،یجد یسبك زندگ نیتوجه باشم. بخاطر هم یب دمیشن یکه م یموهوم یو صداها دمید یم وارید

توانستم به طور  یمکه ن ییهم خوانده بودم. تنها روزها دیکتاب جد یآشنا شده بودم و کل دیجد یقیو گروه موس

آمد و از صبح تا شب با  یپنجشنبه و جمعه بود که آن روز ها دوستم شهرزاد به خانه ام م یکامل پرشان کنم روزها

 .میدیخند یو  م میگفت یهم م

کاناپه  یرا عوض کردم و رو می... آن روز جمعه بود و من تازه از مطب روانپزشك برگشته بودم. لباس هامیبگذر

 برداشتم و شروع به خواندنش کردم. زیم یتا نصفه خوانده بودم از رو شبیرا که د یعد، کتابنشستم. ب

*** 

 ام بود. نهیس یرو ینیسنگ زیرا باز کردم. انگار چ میتوانم نفس بكشم، چشم ها یحس که نم نیا با

 ام. دهیدانستم وسط خواندن داستان خواب یخوابم برده، اما م یدانستم کِ ینم

 گربه! كیام شدم:  نهیس یرو یفیبلند شوم که متوجه جسم نرم و لط میاز جا کردم یسع

 کننده. دیتهد یسبز و نگاه یالغر با چشم ها اهیس یگربه  كی

 یام حس م نهیس یبود، وزنش را رو یواقع یكی نیبودم اما ا دهید االتمیگربه را در اوهام و خ نیحاال چند بار ا تا

 کردم!

 پرت کردم و بلند شدم. نیزم یام رو نهیس یرووحشت گربه را از  با

نشسته بود و با چشم  نیزم ینگاه کردم که رو یبه گربه ا دم،یکش یم یتند و وحشتزده ا یکه نفس ها یحال در

 .دییپا یمن را م شیها
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واهم به آنجا و از او بخ رمیبرداشتم تا با شهرزاد تماس بگ زیم یتلفن همراهم را از رو دم،یلرز یکه هنوز م یحال در

 شد. یافتاد کمتر م یم میکه برا یی یمنطق ریغ یدر خانه بود، اتفاق ها گرینفر د كی ی. وقتدیایب

 آمد: میبرا امكیپ كیکه همان لحظه  رمیتلفن را روشن کردم و خواستم تماس بگ ی صفحه

 «بنداز خانوم خانوما! تیگالر یتو یبه عكس ها ینگاه هی»

 تلفنم شدم. یتماس گرفتن، وارد گالر یغلبه کرد و به جابر احساس ترسم  یکنجكاو

 بودم! دهیکاناپه خواب یاز من که رو یبود، عكس یدر گالر دیعكس جد كی

که  آمد یمن بر م دنیبود(و حالت خواب میپا ینبود، رو زیم یکه کتاب رو دیبود)دقت کن میپا یکه رو ینام کتاب از

 عكس متعلق به امروز باشد. نیا

 س... چه گونه گرفته شده بود؟عك نیا

 عكس را گرفته بود؟ نیا یکس چه

 کردم! یم یکه تنها زندگ من

 اخالق ها نداشت. نیهم که از ا نیخانه را نداشت و رام دیهم کل نیبه جز رام چكسیه

 کنم. دایداده بود پ امكیرا که به من پ یرفتم تا شماره تلفن کس میها امكیترس به صندوق پ با

 هم نبود. یامكیپ چینبود. ه یشماره تلفن چی... هاما

 آن عكس ترسناک هم نبود! یرا باز کردم اما... حت یاسترس گالر با

 کردن. هیو شروع کردم به گر ستادمیندادم. فقط همانجا ا یتیافتاد، اما من اهم نیزم یاز دستم رو تلفن
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 زند: یم میصدا یكنواختین از پشت سر، با لح یکردم، حس کردم کس یم هیداشتم گر یوقت

 سارااا... سارااا...-

 پر از اشك به دور و بر نگاه کردم و چشمم به اتاق مامان ماهرخ افتاد. یزدم و از جا بلند شدم. با چشم ها یغیج

 توانست از درِ اتاق او رد بشود و من ینم یتوهم چیکردم. انگار ه یدانستم چرا، اما در اتاق او احساس آرامش م ینم

 .ردیرا در بر بگ

 تختش نشستم. یرا به اتاق مامان ماهرخ رساندم و رو خودم

 را پاک کردم. میو اشك ها دمیکش یقیراحت نفس عم الیبا خ بعد،

اتاق با دکور مرتب، منظم و  كیتوانست به آدم آرامش بدهد.  یبود که م یزیمامان ماهرخ درست همان چ اتاق

 ساده.

 تكلّف. یه و باتاق ساد كی با،یاتاق ز كی

 گرفتم، چشمم به قرآن مامان ماهرخ افتاد.  یاتاقش آرامش م یکه از فضا یحال در

بخوانم که ناگهان،  اتشیآ یبه طرف قرآن رفتم و آن را برداشتم. بعد، قرآن را باز کردم و خواستم از رو اریاخت یب

 افتاد. نیزم یقرآن رو یبرگه ها یاز ال یرنگ دیپاکت سف

آن متعلق به مامان  یاگر دستخط رو دیو شا «زمیعز یسارا یبرا»ننوشته بودند  یآن با خودکار مشك یواگر ر دیشا

 شروع به خواندن کردم : یکردم. اما من آن را برداشتم و با کنجكاو یماهرخ نبود، به آن توجه نم

 

 سالم . زمیعز یسارا
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ه ک دمیترس ی، مزنده بودم  ی. تا وقتستمیمن زنده ن اون موقع دونمیم یول ،یکن ینامه رو باز م نیا یدونم ک ینم

 تورو نداشتم!  یمن طاقت دور ،یو منو تنها بذار یبر شمیاز پ دمیترس ی. مسمیرو برات بنو زایچ نیا

 کنم. یم فیرو برات تعر یراحت همه چ الیحاال ،با خ اما

 بود ،درست مثل خودت ! بایبود و واقعا ز زابتیبود. اسمش ال ییزن کانادا هی.مادرت  شناختمیمادر تو رو م من

 یكی یحت. یریبم دیگفت تو با ی! میطانیش ،یستیگفت تو انسان ن یشد، م وونهید زابتیال یاومد ایتو به دن یوقت

 هیانگار  یآشنا شده بودم ول زابتیبا ال یاتفاق یلی.من خ مینذاشت یعنینتونست ، یکرد تو رو بكشه ول یدو بار سع

به طرز  زابتیماه و دو روز بعدش ،ال هی قایدق یعنیتو  دناوم ایو دو روز بعد از به دن ی. سشناختمشیعمر بود م

ا و کاناد یبر دمیترس یبهت بگم چون م نویتونستم ا یزنده بودم نم یمُرد. و من تو رو نگه داشتم. تا وقت یمرموز

 چرا یعنی. یکن دایخودت رو پ یاونجا و گذشته یخوام بر یترسم. حاال ازت م ینم گهیحاال د ی! ولیبرنگرد گهید

آدرس و شماره تلفن  هیتو فقط  ی... من از گذشتهگهید یزهایچ یلیو خ رانیشد که اومد ا یمادرت مسلمون شد، چ

ش هنوز همون جاست. من آدرس باهاش تماس گرفتم، خونه شیکانادا. چند وقت پ یت توخاله یدارم. آدرس خونه

ه تماس سر و ت هیرو ننوشتم، چون دوست ندارم با  تلفنشفرشِ اتاق. شماره  ریرو نوشتم و گذاشتم زت خاله یخونه 

 هیت رو خاله یسراغش! چون مادرت آدرس و شماره یخودت بر یسراغش، با پا یبر خوامی! میاریرو هم ب هیقض

کارو نكردم، چون واقعا ازت خوشم  نیا من یبدم ول لیهفته قبل از مرگش بهم داد و گفت که تورو ببرم و به اون تحو

 بود. دهاوم

 دوستت دارم. چه زنده باشم و نباشم. شهیباشه که من هم ادتیخوام!... و  یمعذرت م مییبابت پراکنده گو 

 ..عاشقتم دخترم...

 «ماهرخ مامان»

*** 

 با تعجب گفت : نیرام

 همه جا! آخه چرا کانادا؟ نیا -

 گفتم :  یآرام به
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 تونه باعث بشه حالم بهتر شه. یته مسافرت مدکترم گف -

 !!میبگرد رانویبرمت کل ا یبرمت جنوب! م یبرمت شمال! م یخودم م ؟یخوا یمسافرت م -

 شن؟ یم ی( چنی( و مهرزاد )پسر رامنیسرکار. بعدم پس شبنم )همسر رام یبر دیآخه تو که با -

 نگفت. ادامه دادم : یزیچ نیرام

 پسفردا پرواز دارم. -

 کانادا؟ یبر یخوا یچرا م -

 !نمیدوست داشتم کانادا رو بب شهیگفتم که! هم -

 !!یدون یازش نم یــچیکه ه یکشور هی یبر ییتنها یتونی! تو که نمستیکار تو درست ن نیاما ا -

ختر د هیمن  یکن یکردم. سوما... چرا فكر م قیدر مورد کانادا تحق یکل نكهیفوله. دوما ا میسیمن انگل نكهیاوال ا -

مواجه شدم و باهاشون کنار اومدم! پس  نمیب یکه م ییبا تمام توهم ها ییمن تنها ام؟یکه از پس خودم بر نم فمیضع

 !ستین یزیبرام چ بهیکشور غر هیرو به رو شدن با  ییتنها

 سارا... -

 : میرا بگو قتیمجبور شدم حق باالخره

من اونجاست. چون اصالت من متعلق به  یجا چون گذشتهکارو بكنم! گفته برم اون نیمامان ماهرخ گفته ا -

 اونجاست. چون...

 گرد شده نگاهم کرد :  یبا چشم ها نیساکت شدم. رام و

 ؟یپس چرا زودتر نگفت -

 !یبشنو یمطمئن نبودم بخوا -

 !شدیباهم دعوامون نم یگفت یاگه زودتر م -
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 . بعد ادامه داد :دیرا گفت و خند نیا نیرام

 .زایجور چ نیس نه؟ پاسپورت و ام آمادهه یهمه چ -

 آماده! یتكان دادم و با لبخند گفتم : آماده  سر
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 یبود که م ستادهیا یلیاتومب میاز فرودگاه خارج شدم. رو به رو دم،یکش یکه چمدانم را دنبال خودم م یحال در

فرو بردم. بعد، به طرف  بمیو دستِ آزادم را در ج دمیا باالتر کشکاپشنم ر پیخواست من را به هتل برساند. ز

 که یهم به خاطر احساس ترس دیرحمِ کانادا و شا یب یِسرما لیبه دل دیرفتم و سوار شدم. سردم بود. شا لیاتومب

حساس ترس ، او فرسنگ ها از تنها دوستم شهرزاد و تنها برادرم دورم ستمین رانیدر ا دانستمیداشتم. حاال که م

که خاله ام آنجا بود را تلفظ کنم!! راننده چمدانم را در  یابانیتوانستم اسم کوچه و خ ینم یداشتم. حت یبیعج

آرام و  یقیبرد و موس یکه راننده من را به سمت هتل م یشد. در حال نیصندوق عقب گذاشت و بعد، سوار ماش

 کردم و غرق افكار خودم بودم. ینگاه م رونیب به نیماش یشد، از پنجره  یاز ضبط صوتش پخش م یمیمال

 گفتم؟ یکردم به او چه م یم شیدایپ یکردم؟  وقت یم دایکردم؟ چه طور خاله ام را پ یچه کار م دیبا حاال

رساندم، بعد هم از خاله ام  یشدم و خودم را به آنجا م یم یسوار تاکس دیرفتم مشخص بود، با یم دیکه با یریمس

 !نیهستم... هم یطانیگفت من ش یادرم که بود و چرا مکه م دمیپرس یم
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 بودم. ینگران بودم عصبان نكهیکردم و در دل، از ا یم یحال، باز هم احساس نگران نیا با

 بــــــــاش! ی: قــــــــودمیکش ادیرا مشت کردم و از درون بر سر خودم فر دستم

ا شكست دهد. برای همین چندلحظه بعد، زمانی که تاکسی ناخودآگاهم ر ریضم ادش،یخودآگاهم توانست با فر ریضم

 رو به روی

Sunny hotel 

 کرد، به آرامی از ماشین پیاده شدم و کرایه را حساب کردم. ترمز

 زد. یبرق م شیداشت و تك تك آجرها یرنگ ییبراق طال یشدم که تابلو یگرفتم و وارد هتل لیچمدانم را تحو بعد،

 یرا به مسافران منتقل م یکه در نگاه اول، احساس آرامش و راحت ییبایز ییقهوه -ییطالبود، با دکور  یقشنگ هتل

 کرد.

 112گرفتم: اتاق  لیاتاق را تحو دیدادن مدارک و پر کردن فرم، کل لیرفتم و بعد از  تحو رشیپذ زیطرف م به

 *** 

 را دوست داشتم. اتاقم

. مناسب تر است شیبرا "جنگل"پشت هتل که در واقع اسم  خلوت اطیرو به ح ییاتاق نسبتا بزرگ با پنجره  كی

 برق! زیاتاق بود و در کنار آن، پر یگوشه  دیو چند بالش سف ییطال یبا روتخت یتك نفره ا یتخت چوب

 هستند!!! یرینظ یب بیتخت ترک كیبرق و  زیپر كیکه چقدر  یوا

شكل هم در  لیسوراخ مستط كیبر دوتا سوراخ،  برقشان عالوه زیبود که پر نیکه وجود داشت، ا ییمسئله  تنها

اخه ها دوش نییست که در پا یکوچك ی هیپا یشكل برا لیکه آن سوراخ مستط دمیداشت. البته بعدها فهم نشییپا

 .ردیقرار بگ زیدر پر یامن تر تیاست که دوشاخه با وضع نیا یقرار گرفته و برا

به طرز  زیبود، و در کل، همه چ عتیاز طب یهم مناظر قشنگ وارید یرو یتابلو ها م،ییایب رونیبحث شارژر که ب از

 .دیرس یبه نظر م یجالب و دوست داشتن یبیعج
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که از قبل جمع  یو پول میدر هتل بمانم. بخاطر فروش رمان ها یادیتوانستم مدت ز یبود که نم نیمشكل من ا تنها

 ماندم، ممكن بود تمام پولم را از دست بدهم! یآنجا م ادیداشتم. اما اگر ز یادیکرده بودم، پس انداز ز

 تخت ولو شدم. یدر گذاشتم و خودم هم رو یرا جلو چمدانم

 ساعت تازه هشت صبح بود. نجایساعت چهار بعد از ظهر بود، اما ا پروازمان

. یروب یتربعد ایزمان به زمان قبل تر  كیاست که از  نیمثل ا یبرو یگریکشور به کشور د كیاز  نكهینظر من ا از

 و مرموز. بیهمانقدر عج

 چهار عصر، هشت صبح بود. انگار چند ساعت به عقب برگشته بودم. یاالن ساعت به جا د،یرا بكن فكرش

بدهم  اطالع نیگرفتم به رام میکردم، تصم مشیتنظ لمیانداختم و بعد از آنكه با ساعت موبا میبه ساعت مچ ینگاه

 ام. دهیکه رس

مطلعشان  دنمیدادم و از رس امیو شهرزاد پ نیتلگرام به رام ی لهیهتل وصل کردم و به وس یفا-یرا به وا تلفنم

 کردم.

 .نمیکشور را بب نیخواست ا یبروم. دلم م رونیگرفتم از هتل ب میتصم بعد،

 ادگرفتنی یبرا ردیگ یکه سر راهم قرار م یتیخواهد از هر موقع یهستم. آنقدر که دلم م یکنجكاو یلیآدم خ من

 استفاده کنم. میکنجكاو یتازه و ارضا یزهایچ

ها بگردم،  ابانیگرفتم تا موقع ناهار در کوچه ها و خ میساعت تازه هشت صبح است، تصم دمید یوقت ن،یهم یبرا

 به سراغ خاله ام بروم. شیناهار را در هتل بخورم و بعد از ظهر، حدودِ ساعت ش

طرف و آن  نیا میپسر خاله ها ایاز دختر خاله ها  یكیتوانستم به همراه  یاز خاله ام راحت شد، م المیخ نكهیاز ا بعد

 .نمیکانادا را هم بب یدنید یطرف بروم و جاها

 کرده بودم! یزیکار هم برنامه ر ینجایا یبرا یمن حت د،ینیب یم

 از هتل خارج شدم. میساعت هشت و ن قایکه دق ستین بیعج یلیخ ن،یهم یبرا

 .یکاربن یو شال گردن آب ییقهوه  یبوت ها میبا ن ن،یبودم و شلوار ج دهیپوش یرنگ یخاکستر شرتییسو
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بود که  نیکه داشتم ا یشیرا دورتا دورم رها کرده بودم و تنها آرا میبردم. موها یرنگارنگم لذت م پیاز ت سرجمع

 زده بودم. یرژلب قرمز پررنگ

 ینطوریها را بخاطر بسپارم. ا ابانیشكل کوچه ها و خکردم اسم و  یم یرفتم، سع یراه م ابانیکه در خ یحال در

 امكان نداشت گم بشوم!

کرده.  یم یزندگ نجایمن ا یکردم که مادر واقع یکردم و فكر م یطرف و آن طرف نگاه م نیکار، به ا نیبا ا همزمان

 زده. یمردم حرف م نیو به زبان ا دهیکش یهوا نفس م نیدر ا

 ازدواج کرده... نجایهم با پدرم آشنا شده، نجایهم او

که داشتم با حسرت به  یدر حال دم،ید یشاپ بزرگ یکاف یافكار غرق شدم که ناگهان، خودم را روبه رو نیدر ا آنقدر

 کردم. یشاپ نگاه م یگرم و نرم داخل کاف یفضا

 ی و قهوه دینیبنش یصندل كی یخواهد رو یدلتان م دیمتوجه شو یناگهان یبه طرز یزییروز سرد پا كیکه در  نیا

 .ستین یبیعج زیاصال چ د،یداغ بخور

قت و یلیتا ناهار خ نكهیاز ا نانیاست، با اطم قهیکه ساعت ده و پانزده دق دمید یکردم و وقت میبه ساعت مچ ینگاه

 شاپ شدم. یدارم وارد کاف

 شاپ گرم بود. یکاف داخل

 شده بودند. دهیز هم چکه با فاصله ا زیم نیو چند نه،یدر پس زم میمال یقیموس كی با

 زیاز م ییاما چندتا  -شد! یم دایشاپ برود کم پ یکه ساعت ده صبح به کاف یکار یآدم ب -بودند یها خال زیم اکثر

 ها هم پر بودند.

 میکه قهوه ام را برا یقهوه سفارش دادم و تا وقت وانیل كیرستوران را انتخاب کردم،  یگوشه  یزهایاز م یكی

 طرف و آن طرف نگاه کردم. نیبه ا اورند،یب

 وارد داستان شد.« او»همان موقع بود که  درست

 شاپ شد. یوارد کاف یشاپ باز شد و دختر جوان یاست که درِ کاف نیا منظورم
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انده پوش یرنگ اهیشدم که با ساپورت س كشیبار یبود، اول از همه متوجه پاها نییکه نگاه من به سمت پا ییآنجا از

فكر افتادم که چه طور  نیشد و من به ا یم دهید رهیساپورت دو سوراخ به شكل دو دا یانوهاشده بودند. سر ز

 زند!؟ ینم خیسرما  نیدر ا شیپاها

 باالتر رفت. نگاهم

 یدست فیک كیکنم واقعا خوش دوخت بود، و  یکه اعتراف م اهیس یژاکت چرم كی ،ینسبتا بلند مشك زیبول

 بودند! یهم مشك شیموها و چشم ها ی. حتیکوچك مشك

 داشت و نه یدرشت یلیخ یکه نه چشم ها یصورت کامال معمول كیصورتش ثابت ماند.  یرو هیچند ثان یبرا نگاهم

قشنگ تر از  یزیکه صورت خودش را چ نیبه ا یلیصاحب آن صورت تما دیرس ی! اما به نظر نمیبلند یلیخ یمژه ها

 لب یبود که رو یمیمال یکه داشت رژلب صورت یشیتنها آرا ن،یهم یآنچه که هست نشان بدهد داشته باشد. برا

 بود. دهیکش شیها

 نم.ک فشیدانم چه طور توص یدر صورتش وجود داشت که نم یبودند، اما حالت یصورتش کامال معمول یاجزا نكهیا با

 کنم. یاگر چهره اش را هم فراموش کنم، آن حالت را فراموش نم یحت مطمئنم

 ترسناک به نظر برسد. یشد کم یکه باعث م یزیآرامش فوق العاده سرد. چ كیحساس. ا یو ب یحالت جد كی

مجاورِ من نشست و  زیانجام شد. چون پس از آن، دختر جوان سر م هیها در کمتر از ده ثان لیو تحل هیتجز نیا تمام

 بالفاصله، هات چاکلت سفارش داد.

. است بیچه قدر از نظر من عج اهشیسرتاسر س یکه لباس ها خواستم بفهمد ینم رم،یکردم نگاهم را از او بگ یسع

 دوختم و منتظر قهوه ام ماندم. مینگاهم را به دست ها

با  اهپوشیگرفتم و خواستم بخورم، دختر س لیقهوه را تحو یقهوه ام را آورد. وقت یلحظه بعد، گارسون جوان چند

 زنگ زد و گفت: یتلفن همراهش به کس

 کانادا و هنوزم زنده ام. دمی. من رسیزدم که بگم هنوز از شر من خالص نشد... زنگ سونیالو، ج-

 گذاشت. زیم یآنكه منتظر جواب طرف مقابلش بماند، تلفن را قطع کرد و آن را با وقار، رو یب بعد،
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 گرفت. لیهم هات چاکلتش را تحو بعد

 یدوستانه باشد اما لحن او برا یشوخ كیتوانست  یکنم. آن تماس م ینتوانستم از نگاه کردن به او خوددار گرید

 بود!! یاز حد جد شیب ،یآن شوخ

 گفت: یرا به من دوخت و به آرام شیچشم ها یناگهان یشده بودم، به طرز رهیکه به او خ همانطور

 اومده؟ شیپ یمشكل-

 را گم کردم و گفتم: میو پا دست

 اد؟یب شی... پدی... باینـ...نه... چه مشكل-

 باال انداخت:را  شیها شانه

 .دیکن ینگاهم م یجور هیدونم. حس کردم  ینم-

 زدم و گفتم: یبار مسلط تر بودم. لبخند نیا

 .ستین ینه، مشكل-

 احساس: یلبخند سرد و ب كیلبخند زد، اما  متقابال

 خوبه. یلیخ-

 در تلفن همراهش شد. ییزهایکردن چ پیبعد، سرگرم تا و

 موفق شدم. بایفكر نكنم، و تقر اهپوشیدم به دختر سکر یبه خوردن قهوه ام کردم. سع شروع

 آمد. یمن م زیآهسته به طرف م یکه با قدم ها دمیرا د اهپوشیکه سرم را بلند کردم، دختر س نیهم اما

 هشت. سه چهار سانت از من بلند تر بود. ایموقع بود که متوجه قدش شدم. صد و شصت و هفت  آن

فقط به او زل زدم و در  ن،یهم یچه کار کنم. برا دیدانستم با یبود و من نم هدیرس میبه چند قدم اهپوشیس دختر

 من نشست. یو درست روبه رو دیکش رونیرا ب یصندل كیآمد،  زمیسكوت، او را نظاره کردم که چه طور به طرف م
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 .میچند لحظه فقط به هم نگاه کرد تا

 احساس. یو ب قیدق یخجالتزده، و او با نگاه یمتعجب و کم یبا نگاه من

 دهانش را باز کرد: اهپوشیاز آن، دختر س بعد

 ؟یاز کدوم کشور اومد-

ه با ک ییدو کلمه  یكیاز همان  نكهی. اما استیمن ن یزبان اصل یسیلهجه ام متوجه شده انگل یدانستم که از رو یم

 جالب بود. میاو حرف زده بودم متوجه لهجه ام شده بود، برا

 .رانیا-

 تكان داد و گفت:را  سرش

 اد؟یاز دست من بر م یکمك-

 را تا تَه باز کردم: میها چشم

 ؟یمثال چه کمك-

 گفت: یاحساس یرا باال انداخت و با لحن ب شیها شانه

 که بتونم. یدونم. هر کمك ینم-
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ن بانه و انساداوطل یکه کارها ییآدم ها هیفكر افتادم که او اصال شب نینگاه کردم و به ا اهپوشیبه دختر س دوباره

 گفتم: ی. به آرامستیکنند ن یدوستانه م

 د؟یبه من کمك کن دیخوا یچرا م-

 صورتش را با دست کنار زد: یجلو یموها

 .ینجوریهم-

 بلند شد: شیاز جا یناگهان یبعد، به طرز و

 خوشحال شدم، دوست من. دنتیبرم. از د دیمن با-

 برود که گفتم: خواست

 خانوم... دیببخش-

 به طرفم برگشت. یلیم یب با

رفتار کنم که انگار از  یخواست جور یدانستم چرا، اما حاال که دوست داشت کمكم کند، دلم م یهم نم خودم

 استقبال کرده ام و از او کمك گرفته ام. شنهادشیپ

کار  نیاز اخواستم او را  یکمك کنند کم است، و نم گرانیکه دوست دارند به د ییروزها تعداد آدم ها نیهر حال ا به

 دلسرد کنم!

 آوردم و به دستش دادم: رونیب بمیآن نوشته شده بود را از ج یکه آدرس خاله ام رو یکاغذ

 آدرس کجاست؟ نیا دیشه... بهم بگ یدونم. م ینم یی گهید زیچ چیاُتاوا ست. ه یآدرس تو نیدونم ا یمن فقط م-

 ، کاغذ را به من برگرداند:به آن انداخت. بعد یسرسر یرا از دستم گرفت و نگاه کاغذ

 رفت. ادهیشه پ ینم یول ست،یدور ن ادیز-

 را باال انداخت: شیاز ابروها یكی بعد،
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 فكر کنم بتونم ببرمت اونجا.-

 :بود نیکه از دهانم خارج شد ا یزینه. تنها چ ایدانستم تعارفش را قبول کنم  ی. اصال نممیدانستم چه بگو ینم

 ممنونم.-

 فت:تكان داد و گ یسر

 دنبالت. کدوم هتل؟ امیساعت پنج بعد از ظهر م-

 گفتم: دیترد با

 ... هتلیسان-

 دونم کجاست، منتظرم باش! یم-

دانم و نه شماره تلفنش را، و نه  یشاپ رفت. در همان لحظه بود که متوجه شدم من نه اسمش را م یبه طرف درِ کاف و

 زدم: ادیفر نیهم یاز او. برا یگرید زیچ چیه

 !اسیوا-

 رفت. رونیشاپ ب یدست تكان داد و بعد، از کاف میبرا د،یبه طرفم چرخ یحرکت نرم با

*** 

 ساعت پنج بعد از ظهر، تمام تالشم را کردم که به آن دختر فكر نكنم. تا

هفت به سراغ خاله ام  اینروم و حدود ساعت شش  رونیتوانستم ساعت پنج از هتل ب ینبود به او اعتماد کنم.  م الزم

 بروم.

 روم؟توانم ب یتشكر کردن نگفتم که خودم م یخاله ام ببرد، به جا یکرد که من را به خانه  شنهادیپ یچرا وقت اصال

 بود. میاز توهم ها یكیاو هم  دیبروم. اصال شا یینبود چرا، چون قرار نبود به همراه آن دختر جا مهم

 توهم. كیدرست است،  بله،
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 توهم بود.  هیره اش شبچه یرفتارش، و حت ش،یها لباس

 خودم بود. لیتخ یاست، آن دختر فقط زاده  درست

 اتاق را حس کردم. یکردم که تكان خوردن پرده  یفكر ها را م نیتخت نشسته بودم و ا یرو

 هتل دوجداره بودند و پنجره ها هم بسته. نیا یها شهیش

 خورد؟ یچرا پرده تكان م پس

 فكر نكنم. هیقض نیکردم به ا یسع

 لب گفتم: ریرا بستم و ز میها شمچ

 همه اش توهمه. همه اش توهمه. توهمه. توهمه...-

 خورد. یتكان نم گریرا باز کردم، پرده د میچشم ها بعد،

 و به خودم گفتم: دمیکش یراحت نفس

 توهم بو... یدید-

 شده است. یپرده خون یهنوز جمله ام تمام نشده بود که متوجه شدم گوشه  اما

 ده رفتم و گوشه اش را لمس کردم.طرف پر به

 ...خون

 تازه! خون

 بود؟ یم یهتل خون یپرده  دیبا چرا

 از وحشت تمام وجودم را در بر گرفت. یدیشد موج

 کردم. یمنبع خون،  اطرافم را بررس افتنی یو برا دمیجا جه از
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 !زیچ چینبود، ه یینگران کننده  زیچ چیه

 انداختم. میبه ساعت مچ یته باشم نگاهداش یو بدون آنكه هدف خاص یسردرگم با

 بعد از ظهر. ی قهیو پانزده دق پنج

 آن دختر در ذهنم تكرار شد: یصدا

 «دنبالت امیپنج بعد از ظهر م ساعت»

 بود؟ نجایاو االن ا یعنی

 هتل؟ یجلو

 من؟ منتظر

 بود؟ یآن دختر واقع اصال

، بروم رونیواست در هتل بمانم. دوست داشتم از اتاقم بخ یاصال دلم نم گر،یرا بفهمم. از طرف د نیخواست ا یم دلم

 ،نیهم یبودن پرده هم توهم بود!  برا ینخواهد بود... چون احتماال خون یپرده خون یبرگردم لبه  یدانستم وقت یم

 رفتم. رونیو از اتاقم ب دمیرا پوش میلباس ها

باشد، اسمم را عوض کنم و  یر آن دختر واقعرفتم با خودم شرط بستم که اگ یم رونیکه از آسانسور ب یحال در

 «.غضنفر»بگذارم 

 به اطرافم انداختم. یاز هتل خارج شدم و نگاه بعد،

 هتل بود. یدرست روبه رو اهپوشیس دختر

ه که ب یپارک شده بود، و دختر جوان در حال ابانیخ یگوشه  د،یرس یم متیکه به نظر گران ق یرنگ یمشك نیماش

 خورد. یدر باد تكان م شیشده بود و موها رهیبه روبه رو خداده بود، هیآن تك

 كیو به عنوان جلد  رمیصحنه عكس بگ نیتوانم از ا یاالن م نیفكر افتادم که هم نیزدم و به ا یشخندین ناخودآگاه

 رمان مرموز و ترسناک  از آن استفاده کنم!
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باره به هتل برگردم که متوجه شدم دختر و خواستم دو« گم غضنفر جان یم كیتبر دتویاسم جد»خودم گفتم به

 دهد. یدست تكان م میبرا یاحساس یرا به من دوخته و با حالت ب شیچشم ها اهپوشیس

 افتادم! ری! گیلعنت

 رد شدم و خودم را به او رساندم. ابانیاز خ نیهم یتوانستم به هتل برگردم، برا ینم گرید

 سالم.-

 اشاره کرد: نیجواب سالمم را داد و به ماش یآرام به

 .نیبش-

 شدم. نیرا گوش دادم و سوار ماش حرفش

 پشت فرمان نشست و گفت: اهپوشیس دختر

 به من؟ ید یآدرسو م-

 گفتم: دیترد با

 دونم. یاسمتم نم یمن حت-

 گفت: یحالیب با

 رفته بهت بگم؟ اسمم... ادمی-

 شد. یشروع م "آ"را تلفظ کرد که با  یبیاسم عج و

 کنم: دیکردم از تلفظ خودش تقل یعتكان دادم و س یسر

 ...ایخوشبختم، آندِر-

Andrea) 

 ست.(« اِندریا»اسم به روش های مختلفی تلفظ می شود که فراگیرترین تلفظ آن  این
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 کردم: شیرایجمله ام را و زشیآم دینگاه تهد دنید با

 ...ایریآند-

 هم که نشد! باز

 ...ایریآنْدْره آ... آندِِره آ ...اِند-

 کنند. یلبش به سمت باال حرکت م یکردم گوشه ها احساس

 آ... اِنـ... رهیاِندره آ... اِند-

 خنده: ریزد ز اهپوشیس دختر

 !یاریخواد انقد به خودت فشار ب یخب! نم یلیخب، خ یلیخ-

 شد: یلحنش دوباره جد و

 چطوره؟ "آندرا"... میکن دایتلفظ ساده تر پ هی میتون یم-

 را تكان دادم: سرم

 ه. خوشبختم آندرا.خوب-

 !یمنم خوشبختم...و  تو هنوز اسمتو نگفت-

 سارا. سارا هستم.-

 کنه. یزود فراموش م یول رهیگ یم ادیکه آدم زود  ییسارا... از اون اسما-

 زدم: شخندین

 شه! یفراموش نم چوقتیه یول ارهیعوضش اسم تو پدر آدمو در م-

 زد و گفت: یسرد لبخند
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 بدم؟ ممیخانودگ یشجره نامه  دیاب ای ید یحاال آدرسو م-

 :دمیخجالت خند با

 !دیببخش-

 بود به دستش دادم. بمیآدرس را که در ج و

 شد. یهم آدرس را گرفت و مشغول رانندگ او

آشناست. انگار قبال  یلیخ میبرا شیکه صدا دمیفهم یدختر حرف زده بودم، م نیبا ا یکه درست و حساب حاال

 دانستم کجا. ینمبودم، اما  دهیرا شن شیصدا

 ام.  دهیصدا را کجا شن نیبفهمم ا دیرا بشنوم، تا شا شیصدا شتریخواست ب یم دلم

 :اورمیکردم او را به حرف ب یسع نیهم یبرا

 بپرسم؟ یزیچ هی-

 بپرس.-

 م؟کن دایاونجا رو پ یو نشناخته کمكم کن دهیند یگرفت میبه اون آدرس؟ چرا تصم یبر یمنو م یدار یتو واسه چ-

 گفت: یلحن تند اب

 !ایداد ریگ-

 ادامه داد: یبعد از مكث و

 هیحدس زدم از  نكهیبخاطر ا دی. شادمیچشمات د یکه تو یبخاطر غم دیدونم. شا یراستش... خودمم درست نم-

آدم کمك  هیوقته به  یلیچون خ دمی. شایکن تیکه کنارش احساس امن یندار نجایرو ا یو کس یاومد گهیکشور د

 نكردم.

 وباره سكوت کرد. د و



 گذشته ی خونین من

 

 
32 

 

 خوب)!( حرفم را بزنم. یگرفتم مثل بچه  میتصم نیهم یبه حرف آوردنش نداشتم برا یبرا یگرید ی دهیا

 آندرا...-

 هوم؟-

 دم؟یصداتو نشن ییآشناست. قبال جا یلیتو خ یصدا-

 مثال کجا؟-

 :دمیخند

 !دمیپرس یدونستم از خودت نم یاگه م-

 نگفت. ادامه دادم: یزیچ

 ؟ی... تو دوبلورلمیف هی مثال تو-

 نه.-

 ...ایبرنامه  هی یمثال مجر ؟یستین ییکاره  ونیتلوز یتو-

 نه.-

 انداختم: نییرا پا سرم

 کنم. یدارم اشتباه م دیپس شا-

ن م یصدا یباش دهیکه قبال شن یینداره صدا یهمه! لزوم هیوجود دارن که صداشون شب ایتو دن یادیز ی! آدمادیشا-

 بوده باشه!

 !هی، منطقآره-

درا ترمز آن نكهینگفتم تا ا یزیچ گرید نیهم یبحث نداشته باشد. برا نیا یبه ادامه  یلیآندرا تما دیرس ینظر م به

 کرد و گفت:
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 .میدیرس-

 یدر شیکه در انتها یکوچه ا م،یبن بست هست یکوچه  كیانداختم و متوجه شدم سر  ینگاه نیماش ی شهیش از

 شد. یم دهیرنگ د یآب

 در بردم و گفتم: ی رهیرا به طرف دستگ دستم

 ؟یش ینم ادهیتو پ-

 گفت: یبا سرد آندرا

 بشم؟ دیبا-

 نه. فقط... گفتم که... اصال ولش کن.-

 شدم. ادهیپ نیاز ماش و

 بن بست تنها گذاشت. یبا سرعت از من دور شد و من را در آن کوچه  نیبعد، ماش یا لحظه

 یصندل كی یرو گر،ید یاز خانه ها یكیدر  یشدم که جلو یمتوجه کسشدم،  یم كیکوچه نزد یبه انتها یوقت

 نشسته بود.

 که از جنس کتان بود. اهیس یبه تن داشت و شلوار یرنگ بلند ییسرمه  کاپشن

 بلند کرد. یبودم، او سرش را به آرام دهیخاله ام رس یبه خانه  یوقت درست

 جفت چشم درشت و خوشرنگ. كیاش بود.  یعسل یدادم چشم ها صیکه تشخ یزیچ نیاول

 .دمیاش را د انهیشدم و بعد، لبخند محو و موذ شییطال یمتوجه موها بعد،

ر د ثانهیحالت خب كیو پنج سال سن، و  ستیب ایو چهار  ستیبود با ب یی افهیخوش ق تینها یپسر جوان و ب او

 صورتش!

 در را باز نكرد. یبه صدا در آوردم، اما کس خاله ام را یتوجه باشم. زنگ درِ خانه  یکردم نسبت به او ب یسع
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 .دمید یچشمم م یرا از گوشه  نیبه سمت من گام برداشت، ا یبلند شد و به آرام شیجوان از جا پسر

 گفت: یاحساس و خسته ا یب یبار صدا نیزنگ زدم. ا دوباره

 بله؟-

 بود. با استرس گفتم: دهیرس میجوان به چند قدم پسر

 ...زابتیخانوادتونم. سارا... دختر ال یاز اعضا یكیمن  ؟دیدرو باز کن شهیم-

 شد. یتر م كینشد، اما پسر جوان داشت نزد دهیشن فونیاز پشت آ ییصدا چیه

 شانه ام حس کردم. یرا رو یدست یسرد ،یناگهان یبود که به طرز میقدم كیبودم. درست در  دهیترس یلیخ

 م:گفت یسرعت به عقب برگشتم و بعد با آسودگ با

 آندرا...!-

 خواست محكم بغلش کنم و بابت حضور یدستش چرا آنقدر سرد بود فكر کنم. فعال دلم م نكهیخواستم به ا ینم فعال

 که کردم لبخند زدن بود: یکار، تنها حرکت نیا یبه موقعش از او تشكر کنم. اما به جا

 .یتو که رفته بود-

 گفت: یاحساس یبا حالت ب آندرا

 پارک کنم. نویاشرفته بودم که م-

 !یبه هر حال، ممنونم که اومد-

 طرف پسر جوان برگشتم، اما نبود. به

 .شیاو، و نه صندل نه

 از آن پسر نبود! یاثر چیه

 :دیبه گوش رس فونیاز پشت آ یزنانه ا یبار صدا نیزنگ در را به صدا در آوردم. ا دوباره
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 !ارمیبه جا نم د،یببخش-

 خونه بوده. نیخواهر صاحب ا . مادرم...زابتمیمن دختر ال-

 بالفاصله گفت: زن

 !ارمیرو به جا نم یکس نیمن چن-

 اما... آخه...-

 آورده. یاشتباه یفكر افتادم که آندرا من را به جا نیلحظه به ا كی

و ا لیبا اتومب یتاکس یکرده و به زور من را مجبور کرده که به جا كیخودش را به من نزد یلیاست، او به دال درست

 کنم. داینتوانم خاله ام را پ نكهیبروم، فقط بخاطر ا

 کرد؟! یکار را م نیا دیچرا با اما

 آمده باشم، اما باز هم تمام تالشم را کردم: یاشتباه یزدم جا یحدس م نكهیا با

 ...نجایا امیخوام ب یبا خاله ام تماس گرفت و بهش گفت که من م شیمادر خونده ام چند وقت پ-

 ت:بار زن گف نیا

 بود؟ یاسم مامانت چ یآهان! گفت-

 .زابتیال-

 ! خوشبختم دخترم.یاِلِنور هست یپس احتماال تو خواهرزاده -

 النور؟ اسم خالم النوره؟-

خونه رو به من  نیفوت کرد. تنها پسرش هم بالفاصله بعد از مرگ مادرش،  ا شی. چون النور ده سال پ"بود"النور -

 فروخت.
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کرد  یم ینم النور چرا مُرده بود، چه طور مرده بود، اسم پسرش چه بود، پسرش کجا زندگخواست بدا یدلم م یلیخ

 بوده. یتیدر چه وضع یمن از لحاظ مال یعمه  نمیخواست وارد آن خانه بشوم و بب یهم دلم م یلیو البته، خ

 «چرا؟: »میکلمه بگو كیها فقط توانستم  نیا یهمه  یبه جا اما

 و گفت: دیخند زن

 بكنم، خدانگهدار! یکه نتونستم بهتون کمك دیببخش-

 را گذاشت. فونیآ یگوش و

مرده بود.  شیبرسم که ده سال پ ییآنقدر راه رفته بودم تا به خاله  نكهیکردم. احساس ا یلحظه احساس پوچ آن

را  یهوا دیام كیرا داشتم که فقط چند روز  یکنم. حس کس دایاز گذشته ام پ یتوانم نشان ینم گرید نكهیاحساس ا

 است. دتریناام شهیشده، و از هم دشیامبودن  یمتوجه واه ،یناگهان یدر سر پرورانده وحاال به طرز
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 برد. نیشده بودم که آندرا دستم را گرفت و من را به طرف ماش رهیخاله ام خ یبه خانه  همانطور

 کرد. یوع به رانندگسوار شدم و به روبرو زل زدم. او هم سوار شد و شر یحرف چیه بدون

 گفتم: یاول سكوت کردم. بعد، به آرام ی قهیچند دق در

 !بهیعج یزیچ هی-
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 که بلد بودم گفتم: یحالت نیتر مینشان نداد. با مال یواکنش چیه آندرا

 آندرا...-

 بار گفت: نیا

 به؟یعج یچ-

خانومه گفت خاله النور ده  نیاما ا با خاله ام حرف زده. شیپ« چند وقت»نامه اش نوشته بود که  یمامان ماهرخ تو-

 ساله که مُرده!

 کلمه گفت: كیفقط  آندرا

 "خب"

 تشر گفتم: با

 ! اونا بهم دروغ گفتن، شك ندارم!رممكنهیغ نیا-

 گفتم: دیبا ترد و

 ؟یکن یفكر نم ینجوریتو ا-

 را باال انداخت: شیها شانه

 ت کنم!که نتونم قضاو هیعیدونم طب یماجرا نم نیاز ا یچیه یوقت-

 خشم گفتم: با

 !یبهم کمك کن یخوا یم یتو گفت یول-

 برمت هتل! یکنم! دارم م یکارو م نیدارم هم-

 !ستین یکاف نیاما ا-
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 یکاف یهم به اندازه  شینجایدر قبال من نداشت. اصال تا هم یتعهد چیشدم. آندرا ه مانیزود از حرفم پش یلیخ و

 خودش کرده بود. ونیمن را مد

 گفتم: یناراحت با

 بود که...  نیمنظورم ا-

 گفتم: یبا لحن مظلومانه ا و

 خواستم که باهاش حرف بزنم. ینفرو م هی. من فقط دیببخش-

 ناراحت نشدم.-

 ادامه داد: و

 دم. ی. من گوش میشروع کن یتون یحرفاتم م دنیشن یبرا یآدم مناسب یکن یاگه فكر م-

 شهیرا بشنود. اما من هم میمطمئن نبودم بخواهد حرف ها ینه. حت ای توانم به آندرا اعتماد کنم ینبودم که م مطمئن

 دهم. یم حیآشنا ترح كیرا به درددل کردن با  بهیغر كیدرددل کردن با 

 رود. یشماست و بعد، م یاز زمان در زندگ یفقط در برهه ا بهیغر كی

 كند.گذشته تان ب ایراجع به شما  یچه فكر ندهیندارد که در آ تیهم اهم اصال

و هربار که با او  دیکن ینگاه م شیمانَد و شما هر بار که در چشم ها یآشنا تا سال ها و سال ها در کنارتان م كی اما

 .دیکش یو بخاطر گذشته تان خجالت م دیافت یم تانیدرددل ها ادیبه  د،یزن یحرف م

متر از ک نكهیآورد، به خصوص ا یوجود نمبه  میبرا یمشكل چیه ییکانادا اهیدختر موس نیدرددل کردن با ا نیبنابرا

 !میشد یاز هم دور م لومتریهزاران ک یبه اندازه  شهیهم یمن و او برا گر،یماه د كی

 شروع به حرف زدن کردم. نیهم یبرا

 نكرد. فقط گوش داد. ی. کنجكاودینگفت. سوال نپرس زیچ چیه آندرا

 رد و گفت:بود، ترمز ک دهیبه اوجش رس میکه حرف ها یدرست وقت و
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 شو. ادهیپ-

پارک کرده بود و حاضر بودم قسم بخورم که  ابانیرا کنار خ نینگاه کردم، آندرا ماش میکه بود ییتعجب به جا با

 .میستیهتل ن یسان كینزد

 گفتم: دیترد با

 م؟یکن یم كاری... چنجایما... ا-

گرفتم و در  دهیزود افكارم را ناد یلیدم. اما خدختر اعتماد کر نیفكر افتادم که چه قدر ساده و احمقانه به ا نیا به

 دلم گفتم:

 "! ارهیسرم ب ییخواد بال یآندرا دوست منه! مسلما نم"

 به آندرا نگاه کردم. دیبا ترد و

 الزم دارم. زیفروشگاه. چندتا چ میاومد-

 شدم و غر زدم: ابانیرد شد. من هم پشت سرش وارد خ ابانیاز خ و

 ه؟فروشگا میاومد یواسه چ-

 گفت: یسرد به

 شما تموم نشده بود که ببرمتون هتل! شاتیچون فرما-

 خنده: ریز زدم

 !ایگ یراست م-

 بود. ابانیخ یکه آن سو میشد یهردو وارد فروشگاه بزرگ بعد،

بود که تا آن  ییمارکت ها پریبزرگ تر و منظم تر از ها ینداشت، فقط کم رانیا یمارکت ها پریبا ها یادیز تفاوت

 بودم. دهیدموقع 
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 کرد. ازشیبرداشت و شروع به برداشتن اقالم مورد ن دیسبد خر كی آندرا

 کردم. یکردم، دنبالش م یکه به شدت احساس اضافه بودن م یهم در حال من

 انجام میرفت رونیاز فروشگاه ب نكهیکار را بعد از ا نیگرفتم ا میرا ادامه بدهم، اما تصم میخواست حرف ها یم دلم

 بدهم.

 هیتك واریدورتر از من، به د یشدم که کم یطرف و آن طرف رفتن در فروشگاه بودم که متوجه پسر جوان نیا گرمسر

 پوشانده بود. یشلوار مشك كیرا با  شیبه تن داشت و پاها یرنگ ییداده بود. او کاپشن سرمه 

 تا ته گرد شد. میها چشم

ها آشنا بودند،  نیکرد... ا یکه دور صورتش را گرم م یخزدار با کاله ییکاپشن سرمه  نیو ا ل،یاستا نیا كل،یه نیا

 آشنا! یلیخ

 وحشت به پسر جوان نگاه کردم و با همان حالت وحشتزده به طرف آندرا برگشتم: با

 آ...نـ...درااا...!-

 نگاهم کرد. یبه سمت من برگشت و با نگاه پرسشگر آندرا

 را بسته بودم با وحشت گفتم: میه چشم هاک یرا به طرف پسر جوان گرفتم و در حال انگشتم

 گم! یپسره رو م نینگاش کن! نگاش کن! ا-

 گفت: یبا ناراحت آندرا

 کدوم پسره؟-

به من  ضیکرد که با غ یاشاره م یچاق رزنیآنجا نبود و انگشت من داشت به پ یپسر چیرا باز کردم. ه میها چشم

 !رمیبه سر و کله ام بكوبد که بم دشیقدر با سبد خرو آن فتدیخواست به جانم ب یزل زده بود ، انگار م

 احساسش گفت: یبه طرف زن رفت و با همان لحن سرد و ب آندرا

 زنه! یتوهم هَم م یاحمقه که گهگاه هیخوام. اون فقط  یبابت رفتار دوستم معذرت م-
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 زد و از کنارمان رد شد. ییلبخند دوستانه  رزنیپ

را حساب کند. من هم دنبالش رفتم و  شیدهایاخت و به طرف صندوق رفت تا خربه من اند یآندرا نگاه تند بعد،

 داشته اند! یریچشمگ شرفتیپ میها توهم ها یفكر کردم که تازگ نیهمزمان به ا

 پوشد و صورتش هم کامال واضح است! یکه کاپشن م یتوهم

 ینتوانستم بفهمم چه کسا ینم گریت دو بامن دوست بشوند. آن وق ندیایبه سراغم ب گر،یتا چند وقت د دمیترس یم

 !ستندین یواقع یاند و چه کسان یواقع میدر زندگ

 میرا در صندوق عقب گذاشت دهایخر م،یو بعد، از فروشگاه خارج شد ختیر سهیک كیرا در  شیدهایتمام خر آندرا

 .میشد نیو دوباره سوار ماش

 گفت: آندرا

 حرفات؟ ی هیخب، بق-

 خوشم آمد. یلیخ د،ینپرس یزیکه در فروشگاه افتاده بود چ یقاتفا یدرباره  نكهیا از

 :دمی. پرساورمیکالمم را دوباره به دست ب یکردم رشته  یسع

 تا کجا گفته بودم؟-

 دانست که تاکجا گفته بودم! یم قایآندرا دق و

*** 

 و گفتم: دمیکش یقیبعد، باالخره نفس عم قهیدق پنج

 من! یماجرا یهمه  نمیتموم شد. ا-

 سرش را تكان داد. آندرا

 کوره در رفتم: از
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 ــــــــن؟یفقـــــــــط هم-

 او با آرامش جواب داد: و

 ؟یداشت یتوقع چه واکنش-

 شد. ادهیپ نیاز ماش یمقدمه ا چیه یترمز کرد و ب بعد،

 به هتل نداشت! یشباهت چیه دمید میکه روبه رو یزیشدم، اما چ ادهیهم پ من

 !میبود یعموم بزرگ نگیپارک كیدر  ما

 را برداشت. شیدهایدر صندوق عقب را باز کرد و خر آندرا

 را قفل کرد و گفت: نیدر ماش بعد،

 !ایدنبالم ب-

 م؟یر یکجا م می! ما داریه-

 گفتم: یبلند ینداد. با صدا یجواب

 با تو ام آندرا!-

 من. یخونه  میر یم میدار-

 را گرد کردم: میها چشم

 ... تو؟یخونه -

 كان داد:را ت سرش

توهم  هی ای یریتوهم اشتباه بگ هیهتل رو هم با  رشیمسئول پذ ستین دیوضع ولت کنم. بع نیفكر نكنم بتونم با ا-

 !رهیو تمام پوالتو ازت بگ ادیب

 زدم: غیج بایتقر
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 ...سـی! نستمی! نستمین یفی! من آدم ضعیکن ی! اشتباه مامیمن از پس خودم بر نم یبگ یخوا یتو م-

 گفت: یرفم را ادامه بدهم. به آرامح نگذاشت

 .یستین-

 را باال انداخت: شیابرو كی یبا بدجنس بعد،

 یهتل، چون من م یولت کنم و بذارم که خودت بر ابونیکنار خ نجایبودنت اعتماد دارم که هم یو اونقدر به قو-

 خوام برم خونه!

 از من دور تر و دور تر شد. یتند یرا گفت و با قدم ها نیا

 کند! دنیکرده بودند که بالفاصله بعد از رفتن او شروع به بار میتنظ یدانم چرا، اما انگار باران را جور ینم

 کردم: دنیشروع به دو یناگهان یو بعد، به طرز ستادمیا نگیپارک یجلو هیچند ثان یبرا

 آندرا! آندرااا! صبر کن! آندرااا!-
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 .دمیلرز یاز شدت سرما م به وضوح م،یدیآندرا رس یبه خانه  یوقت
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 یریتاث چیکار ه نیسرم گذاشته بودم، اما ا یبودم و کاله کاپشن را هم رو دهیچانه ام باال کش ریکاپشنم را تا ز پیز

 گرم شدنم نداشت. یرو

به اندازه  دیرس یاما به نظر نم د،یچك یآب م سشیخ یبود و از موها دهیآندرا به خاطر باران به سرش چسب یموها

 من سردش باشد. ی

 دم،یرا د نهیشوم یگشتم و وقت یشیگرما ی لهیوس كیدنبال  میرا در خانه گذاشتم با چشم ها میکه پا یمحض به

 دوان دوان به سمتش رفتم و خودم را به آن چسباندم.

 لب گفتم: ریز

 سرده! یلیسرده سرده سرده خ-

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو دیساک خر آندرا

 بود!  یخوب یرو ادهیپ-

 گفتم: ضیغ با

 بزنم! خیخفه شو! ممكن بود -

 گفت: یآرام به

 اونقدرا هم سرد نبود!-

 نیمدت تنش بود، آست نیکه در تمام ا یی یمشك راهنیپ دمیرا در آورد و آن موقع بود که فهم شیژاکت چرم بعد،

 ندارد.

 تعجب گفتم: با

 سردت نشد؟-

 نه اونقدر که نتونم تحمل کنم.-

 کاناپه ولو شد. یرو را گفت و نیا
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ل که گ كیاز  یشانه اش بود شدم. طرح نسبتا بزرگ یکه رو یی یثابت ماند و متوجه خالكوب شیدست ها یرو نگاهم

 شد. یم دهیمثلث هم باالتر از مچ دستش د كیاز  یشده بود. طرح دهیاز شانه تا آرنجش کش

 خواستم خودم را گرم کنم. یداشتم. فعال فقط مابراز احساسات کنم ن شیها یخالكوب یدرباره  نكهیا ی حوصله

 خانه رفت. یاز اتاق ها یكیکاناپه بلند شد و به  یهم منتظر ابراز احساسات من نماند، از رو او

 خانه را از نظر گذراندم. یراحت تر الیدانم چرا، اما با رفتنش با خ ینم

شكل  لیهال مستط كیه تا اتاق داشت. هالش هم از حد بزرگ بود. طبق برآورد من، س شینفر ب كی یاش برا خانه

 بزرگ بود که به شدت منظم و مرتب بود.

 كیشامل  شیبسته بود و لباس ها یسبز رنگ یرا با حوله  سشیخ یلحظه بعد، آندرا از اتاق خارج شد. موها چند

 بود. نییبدون تز یساپورت مشك كیرنگ بدون طرح و  یتاپ مشك

 خبرم! یچاقم و فقط خودم ب یلیکردم خ یبود که حس م  ییما آندرا آنقدر الغر و تَرکه نبودم، ا یآدم چاق چوقتیه

 کرد گفت: یها را جا به جا م دیکه خر یآشپزخانه رفت و در حال به

 هنوزم سردته؟-

 لب گفتم: ری! زستیسردم ن گریکه د دمیرس جهینت نیکه فكر کردم به ا یکم

 .ادینه ز-

 رفتم:اپن  یبه طرف آشپزخانه  و

 ؟یخوا یکمك نم-

 !ادیازت بر ب یفكر نكنم کار-

 شد. شیدهایرا گفت و دوباره مشغول جا به جا کردن خر نیا

 :دیلحظه بعد، پرس چند
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 واسه شام بپزم؟ ییچه غذا-

 گفتم: ییلحن بدجنسانه  با

 «ادیازت بر ب یفكر نكنم کار چندان»-

 با تعجب به من نگاه کرد گفتم: یوقت و

 فرق داره! یلیما با شما خ یچون غذاها-

 چپاند. نتیبود را هم در کاب زیم یکه رو یزیچ نیتكان داد و آخر یسر

 رفت و به طرف اتاقش گام برداشت. رونیاز آشپزخانه ب بعد،

 هم دنبالش رفتم و گفتم: من

 ؟یکن یم یتو تنها زندگ-

 تكان داد. گفتم: دییرا به عالمت تا سرش

 بزرگه! یلیکردن خ یزندگ ییخونه واسه تنها نیا-

 گفت: یخونسرد با

 آره. بهش فكر کردم.-

 وارد اتاقش شد.  و

 و مظلومانه گفتم: ستادمیدر اتاق ا یجلو

 داخل؟ امیتونم ب یم-

 :دیخند

 ؟یبشنو یچ یتوقع دار-
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 !یبر یلذت م گرانیکردن د عیکه از ضا یهست ییتو! چون تو از اون دسته آدما امیتونم ب ینم نكهیاحتماال ا-

 بعد، وارد اتاق شدم. و

والت ت زیم كیدر اتاق بود و  یکمد مشك كیو  یتخت مشك كیبودند.  دیسف شیوارهاید یبود ول یاتاق مشك دکور

 !یشیمختلف و انواع لوازم آرا یپر بود از عطرها و ادکلن ها نهیآ یبزرگ بود و جلو ی نهیآ كیآن  یکه رو

 مختلف. یاز خواننده ها و نوازنده ها ییها و پوسترهاهم پر از عكس بود، عكس  وارهایاز د یكی

 وارید یچاپ شده بود و رو یتخته شاس یاز آندرا بود که رو یکه توجهم را جلب کرد، عكس بزرگ یزیچ اما

 کرد. یم ییخودنما

دست را در  یتاریکه گ یرا دورش رها کرده بود و درحال شی. موهادیرس ینوزده ساله م ایعكس به نظر هجده  در

 زد. یلبخند م نیگرفته بود، به دورب شیها

 زدم: شخندین

 عكسه چه خوبه! نیگاد! ا یاووه ما-

 زد و گفت: لبخند

 آره.-

 گفتم: یناراحت با

 سردن! مثل اون عكسه لبخند بزن! یلیلبخندات خ-

 را باال انداخت: شیها شانه

 حده! نیشرمنده! توانم در هم گهید-

 رفتم. واریطرف د لبخند صرف نظر کردم و به از

او هم با حوصله  دم،یپرس یکردم و درباره شان از آندرا م یاشاره م وارید یرو یبه خواننده ها و نوازنده ها یكی یكی

 داد. یجواب م میبه تك تك سوال ها
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 تمام شد گفت: میسوال ها یوقت باالخره

 له بود.دختر نوزده سا هی یبرا ایدن یجا نیاتاق امن تر نیا ش،یوقت پ یلیخ-

 تعجب گفتم: با

 !؟یچ-

 . كایقبل از اونكه برم آمر-

 ؟یکن یم یزندگ كایپس... تو آمر-

 تكان داد: سر

 آره.-

 !ستیتو ن یخونه  نجایو ا-

 دونم. ینم-

 را گرد کردم: میها چشم

 ؟یدون یکه نم یچ یعنی-

 . هیمن و پدر و مادر و خواهرم بود. اما فعال خال یخونه  نجایا-

 اشاره کرد: زشیم یرو یادکلن ها به عطر و و

 یبهشون دست بزنه. م ینذاشت کس چوقتیمامانم ه ی. ولشنیسال پ یلیگذشته ان. مال خ خیاونا همه شون تار-

 که برگرده همونطور که خودش دوست داشت بمونه. یتا وقت دیگفت اتاق آندرا با

 تعجب گفتم: با

 خب؟-

 لحظه. هی یت. حنهینتونست منو بب گهیبر نگشتم. اون د-
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 گفتم: یناراحت با

 ؟یتو... مادرتو از دست داد-

 سر تكان داد. فقط

 به طرفش رفتم و محكم بغلش کردم. یآرام به

 گفت: یاحساس یو ب یلحن معمول با

 .ستمینكن. من ناراحت ن تیخودتو اذ-

 نكردم. شیمن رها اما

 موضوع کنار اومدم، باور کن. نیمن با ا-

 ندیبدون د نكهیا یدلم برا دیدانستم چرا. شا یآندرا بغض کرده بودم! خودم هم نم یمن به جادانستم چرا، اما  ینم

مادر خودم افتاده بودم. آن روزها  ادیهم چون  دیسوخت. شا یاز دست داده بود م شهیهم یمادرش، او را برا

 انداخت. یم هیکه به مادر ربط داشت من را به گر یزیهرچ

 با تعجب گفت: آندرا

 را!سا-

 :دیکش رونیخنده و خودش را از آغوشم ب ریزد ز دیپر از اشك من را د یچشم ها یوقت و

 رو درک کنم! یدختر احساسات هینتونستم  چوقتیه-

 بحث را عوض کنم گفتم: نكهیا یبرا

 كا؟یبه آمر یمهاجرت کرد یگفت-

 اوهوم.-

 ؟یکن یم یو االن هنوزم اونجا زندگ-
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 آره.-

 خونه... نیپس ا-

 کنه.  یو مرتب م زیرو برام تم نجایکانادا خواهرم ا امیهر وقت من م ی. ولهیخال نجایکه گفتم، ا بهت-

داد،مشغول ور رفتن با تلفن  یگوش م یقیکه به موس یرا در گوشش گذاشت و در حال شیها یهندزفر بعد،

 همراهش شد.

را  گرفتم خودم میرفتم و تصم رونیاتاقش ب صدا از یآرام و ب نیهم یمزاحمش بشوم، برا نیاز ا شتریخواستم ب ینم

 سرگرم کنم.

 نگاه کردم. رونیطرف پنجره رفتم و به ب به

 بود و احتماال سردتر از قبل! كیتار مهین هوا

 بود. ستادهیخانه ا یشدم که جلو یکردم، متوجه پسر جوان ینگاه م رونیکه به ب یحال در

 زد. یقدم م یمیمال تمیرنگش فرو برده بود و با ر ییکاپشن سرمه  یها بیرا در ج شیبار دست ها نیا

 :دمینال

 پسره! نیبازم که ا-

 آوردم.  رونیب بمیتوانستم، از ج یکه م یسرعت نیشتریبعد، تلفن همراهم را با ب و

 !ستیکه متوجه شدم او ن رمیاز پسر عكس بگ خواستم

 کاناپه نشستم. یم به او فكر نكنم، روکرد یم یکه سع یگذاشتم و در حال بمیتلفنم را در ج یدیناام با

 هم فشار دادم. یرا بستم و رو میها چشم

 خودم گفتم: به

 ... آروم باش...ستین یآروم باش... اون پسر واقع-
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 گفت: یآرام یزنانه  یصدا

 آره، آروم باش!-

 بود. یكی. دور و برم فقط سكوت و تاردمیند زیچ چیرا باز کردم، اما ه میوحشت چشم ها با

د. کردن یبه من نگاه م یكیکه در تار ییافتاد، چشم ها یدهانم را باز کنم که چشمم به دو چشم بزرگ و آب خواستم

 بودند و حاضرم قسم بخورم که نور داشتند. یبراق یچشم ها

 بترسم. شتریباعث شد که ب نیبود، و هم نیخشمگ نگاهشان

 کاناپه بلند شدم. یاز رو یسخت به

 بزنم اما زبانم بند آمده بود. غیخواست ج یم دلم

 ها را گم کرده بودم اما حدس زدم اگر به سمت چپ بروم، به اتاق آندرا برسم. جهت

 چپم را گرفته. یپا یزیحرکت کنم که حس کردم چ خواستم

 افتادم. نیزم یرا سفت تر گرفت و بعد، با صورت رو میپا زیرا تكان دادم، آن چ میپا یوقت

 دم:ز غیتمام وجودم ج با

 آندرااااا-

 تقال کردم که خودم را از دست آن موجود خالص کنم. و

 !نجامیمن ا -

 با چراغ قوه به سمتم آمد و دستش را به طرفم دراز کرد. آندرا

 .دمیلرز یم یكیستریشده بود و به طرز ه سیدستش را گرفتم و بلند شدم . صورتم از اشك خ یسخت به

 گفتم: دیلرز یم میکه صدا یحال در

 ... توهم نبود... نایکرد...ا ی... داشت... منو... نگا میكی... پامو... گرفته بود... یكی-
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 :هیگر ریزدم ز و

 به خدا توهم نبود!-

 نكن. هیکنم. فقط گر یباشه. قبول م-

 گفت: و

 بمون باشه؟ نجای. همارمیب گهید یچراغ قوه  هیرم  یمن م-

 گفتم:لباسش را گرفتم و  یخواست برود که گوشه  و

 نرو!-

 با بغض اضافه کردم: و

 ترسم. یمن م-

 ...یدم اتفاق ینترس. قول م-

 و با هق هق گفتم: دمیحرفش پر وسط

 نرو!-

 رم.  ینم-

 به کاناپه اشاره کرد: و

 .نیبش-

 حرفش گوش دادم و نشستم. خودش هم کنارم نشست و دستم را گرفت: به

 کنه. ینم دتیتهد یخطر چیه-

 نگفتم. زیچ چیو ه  -احساس تر از آن بود که بخواهد بغلم کند! یخودش ب-درا چپاندمرا در آغوش آن خودم
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 گفت: متی. بعد، آندرا با مالمیحرکت نشست یچند لحظه ب یبرا

 ؟یبهتر-

 آمد گفتم: یکه از ته چاه م ییصدا با

 آره...-

 دنیباشه نشستن و ترس دهیپر وزهایچك کنم. اگه فقط ف وزویخوام برم ف یشه چن لحظه تنهات بذارم؟ م یم-

 مسخره ست. یلیخ

 گفتم: یلرزان یصدا با

 نرو.-

 :دیخند

 .میر یخب. با هم م یلیخ-

احمقانه بود، دست  یلیکنم که حالتم خ ی. اعتراف ممیدراه افتا وزهایو به طرف ف میبلند شد مانیهردو از جا و

 رفتم. یشت سرش راه مآندرا را بغل کرده بودم و با ترس و لرز پ یشده  یراست خالكوب

 یزیکه برق وصل شد توانستم چ ییوصل شد. لحظه  یناگهان یبرق به طرز م،یبود دهیبه وسط هال رس یوقت درست

 خانه رفت و از در رد شد. یاز اتاق ها یكیبه طرف  یباور نكردن یکه با سرعت نمیروح را بب كیبه  هیشب

 شان ندهم.ن یگرفتم واکنش میدهانم را قورت دادم و تصم آب

 گفت: یبه آرام آندرا

 کنه. ینفر برق ها رو دستكار هی نكهیبه ندرت... مگر ا «یلیخ»شه،  یبرق به ندرت قطع م نجایا-

 گفتم: دیترد با

 ؟یبگ یچ یخوا یم-
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 را باال انداخت: شیها شانه

 بگم. یخاص زیقصد ندارم چ ،یچیه-
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 همراهمان یرا در تلفن ها مانیسرها م،یباهم حرف بزن نكهیو بدون ا میکاناپه ها نشست یموقع شام، من و آندرا رو تا

 .میفرو برد

ارد و مكارتمیس نترنتِیو بعد با استفاده از ا« به جهنم»لب گفتم  ریشد، اما ز یم ادیز نترنتیا نگیروم ی نهیهز

 تلگرام شدم.

 دیهم همانطور است که با زیست و همه چشهرزاد فرستادم و او را مطمئن کردم که حالم خوب ا یبرا یصوت امیپ كی

 باشد.

 کرد! دنیبود و به سرعت شروع به پرس نیآنال نیکارم سخت تر بود، چون رام نیرام درمورد

 "؟ییاالن کجا"

 "اونجا ساعت چنده؟"

 "! هیچه شكل نمیچنتا عكس از هتلتون بفرست بب"

 "؟یکن دایاز خانواده ات پ یزیچ یتونست"

 "گ شده؟تن رانیدلت واسه ا"
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 "؟یکم و کسر ندار یزیچ"

 "؟یدار یپول کاف"

 "و...!"

 جواب دادم و بعد، آندرا را صدا زدم. شیکه بلد بودم به سوال ها یلحن نیمهربان تر با

 را بلند کرد: سرش

 هوم؟-

 هتل به نظر برسه! نجایکن که ا یکار هیگه از هتل عكس بفرستم.  یم نیرام-

 را گرد کرد: شیها چشم

 !ستمیجادوگر ن« اصال»اما  امیجادوگر ها به نظر ب هیبش دیشا-

 ضربه زدم: میشانیدست به پ با

 هتل برسه! هیبه نظر شب نجایکنم که ا دایپ هیزاو هیبود که کمك کن  نیمنظورم ا-

 ؟یدوستت هست یکه خونه  یگ یچرا بهش نم-

تو هستم  یاالن تو خونه  یشنا شدم ولبهش بگم تازه با تو آ نكهینداشتم و ا ییدوست کانادا چوقتیآخه من ه-

 کنه! ینگرانش م

 گفت: دیترد با

 ییاز جا ریبه غ ییخانواده شون شب رو تو جا یدخترها نكهیاز ا یرانیا یفكر کنم بتونم درک کنم، احتماال مرد ها-

 شن. یو نگران م یخوان بگذرونن، عصبان یکه اونا م

 :دمیخند

 !یهست یدختر باهوش-
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 گفت: یآرام به

 ی وهیش هی نیبره، اما اگه ا یسوال م ریزن رو ز اریرسه چون اراده و اخت یم زیآم نیاعتقادشون به نظر توه نیا-

 رسه! یابراز محبت باشه قابل تحمل به نظر م

 ادامه داد: و

 !یفرست یو براش م یریگ یهوا روشن باشه از هتل عكس م یکه فردا وقت یبهش بگ یتون یپس در اون صورت م-

 زدم: شخندین

 ؟یدانشمند بش یهوشت چرا نرفت نیتو با ا یلعنت-

از  یکه خواهم کرد عكس گرفتن از هتل است. بعد هم عكس ناواضح یکار نیگفتم که فردا صبح اول نیبه رام و

 فرستادم. شیپنجره انداختم و برا رونیب یمنظره 

 گذاشتم. زیم یگفتم، تلفن همراهم را رو ریشب به خ نیبه رام نكهیبعد از ا و

 !ستیآندرا ن دمیآن موقع بود که فهم تازه

 راحت شد. المیخ دم،یجلز و ولز روغن را در آشپرخانه شن یصدا یدنبالش گشتم و وقت میچشم ها با

 طرف آشپزخانه رفتم و گفتم: به

 !یسر و صدا رفت یچه ب-

 :دیخند

 !یغرق شده بود یمجاز یایدن یتو یادیتو ز-

 م و گفتم:اجاق گاز نگاه کرد به

 ؟یپز یم یچ یدار-

 خوشمزه ست. یول ستین یجالب ی. غذاتزایپ ریجور املت با گوشت چرخ کرده و پن هی-
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 کردم: دییتا

 باشه و اون غذا خوشمزه نشه؟ ییتو غذا تزایپ ریشه پن یمگه م-

 نشستم: یناهارخور زیم یها یاز صندل یكی یرو و

 كا؟یبه آمر یمهاجرت کرد یگفت-

 اوهوم.-

 تونم بپرسم چرا؟ یم-

 داشته باشد گفت: یزیدآمیحالت تهد ایناراحت شود  نكهیا یب

 نه.-

 ؟یکانادا رو ترک کرد یتونم بپرسم از چند سالگ یپس... الاقل م-

 كیو  ستیب-

 تونم بپرسم االن چند سالته؟ یم-

 جواب بدم! که خواستم یمنم آزادم به هر سوال یول یبپرس یکه خواست یهر سوال یاوهوم. تو آزاد-

 !؟یگ یسنّت رو نم یعنی-

 سال. ستیدو یهوممم... طرفا-

 زنم. یحرف م ی! من دارم جدیه-

 سالمه! صدیگم، س یراستشو م ییخب چون تو یلیخ-

 حرص گفتم: با

 آندرا!-
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 چطوره؟ كیچهارصد؟ هوممم... چهارصد و هفتاد و -

 آمد.داشته باشم، زنگِ در به صدا در  یاز آنكه بتوانم واکنش قبل

 نظر گرفتم. ریاپن، رفتنش را ز زیاز پشت م یرفت و من هم با کنجكاو رونیاز آشپزخانه ب یحرف چیه یب آندرا

 پشت در نبود. چكسیطرف در رفت و آن را باز کرد، اما ه به

 باعث شد تمام وجودم مورمور شود. یمطلق بود، و حس بد یكیدر فقط تار پشت

 .دمید یرنگش م اهیس یصورتش آرام بود، خشم را در چشم ها نكهیبه طرفم برگشت. با ا آندرا

 گفت: متیمال با

 تقاصشو پس بده! دیکنه و با یکارو م نینفر داره ا هیکنه.  جادیمن مزاحمت ا یحق نداره برا چكسیه-

 گذاشت، به طرف در رفت. بشیو بعد از آنكه تلفن همراهش را در ج دیاش را پوش یژاکت چرم بعد،

 تم:وحشت گف با

 کار خطرناکه! نیصبر کن! ا-

 داد: لمیلبخند سرد تحو كی

 نگران من نباش.-

 به گاز اشاره کرد: و

 املتمونو خاموش کن که نسوزه!-

 رفت. رونیاز در ب بعد،

 زدم: غیج

 آندرا!-
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 او رفته بود! اما

*** 

 از او نبود. یخبر چیگذشت و ه یاز رفتن آندرا م -!شتریب ای-ساعت مین

 کردم. یکار را نم نیا لیروم و دنبالش بگردم اما به دو دلخواستم ب یم

 .میماند یکردم، هردومان پشت در م ینبرده باشد و اگر من هم خانه را ترک م دیممكن بود او با خودش کل نكهیا اول

 یرد مک یم دیاز خانه بود و جان آندرا را تهد رونیکه ب یموهوم زی. من از چدمیترس یبود که م نیدوم ا لیدل و

 .دمیترس

 خواهد کرد. دیبگذارم، جان من را هم تهد رونیخانه ب نیرا از ا میکه پا نیدانستم هم یم

 رفتم. یسو و آن سو م نیا یفقط با نگران ن،یهم یبرا

خودش حرکت نكرده و  یساعت اصال ازجا یسو و آن سو رفتن ها بود که متوجه شدم عقربه  نیا نیهم در

 است! تادهسیکه بوده، ا ییهمانجا

 روشن شد. یدیلحظه، تمام خانه با نور سف كی یو برا دیچیرعد و برق در اطرافم پ یصدا

 انداختم. نییبه پا یطرف پنجره رفتم و نگاه به

 .دندیرقص یآتش روشن کرده بودند و دور آن م ییآندرا، عده  یخانه  یجلو درست

 . آنقدر شفاف بودند که منظرههیداشتند، مثل سا یشفاف یبود که آنها بدن ها نیکه وجود داشت ا یبیعج زیچ البته

 شد. یم دهید یپشت سرشان به خوب ی

سرخ  یاز آنها سرش را به طرفم برگرداند و من توانستم چشم ها یكیکردم که  یبا تعجب به آنها نگاه م داشتم

 بودم. دهیکه انگار قبال آن ها را د ینیخشمگ ی. چشم هانمیبراقش را بب

 فت:گ ییصدا

 بشه! رید یلیقبل از اونكه خ وندیبه ما بپ-
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 .دیچیپ یسرم م یآمد و انگار در تمام بخش ها یبار صدا از درون سرم م نیا

 :دمیدست دو طرف سرم را گرفتم و نال با

 ن؟یدار یچرا دست از سر من بر نم ن؟یهست یشماها ک-

 افتادم. نیزم یچنگ زدم و با صورت رورا  میقدرت تحمل وزنم را نداشتند. از شدت سردرد موها میپاها

 گفت: یگرید یصدا

 فرار نكن.. یکه هست یزیسارا... با خودت روبه رو شو... از چ-

 با او همصدا شدند: ییعده  و

 روبه رو شو... با خودت روبه رو شو...-

 زدم: غیج

 !دیولم کن-

 خشك شده بود. میو گلو دید یتار م میها چشم

 وارد خانه شد. یکه در باز شد و کس دمید میم هاچش یوجود، از ال نیا با

 پرت کرد و دوان دوان به سمتم آمد. زیم یرا رو دشیشخص کل آن

 سرت اومده؟ ییچه بال-

 را بستم. میراحت چشم ها الیو با خ دمیکش یآندرا نفس راحت یصدا دنیشن با

*** 

 ... کمك خواستن...ادی... فرغیج

 ...دندیرقص یکه دور آتش م یکسان
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 کرد اما چند نفر او را گرفتند و نگه داشتند... یکه فرار م یزن

 ...دیبلع یرا م زیو همه چ دیکش یکه به هر طرف زبانه م یآتش

 آوردند... یرا به زبان م یو کلمات نامفهوم دندیچرخ یکه دور آتش م یی عده

 محو شدند. رهایتصو نیا یرا باز کردم، همه  میچشم ها یوقت

 قرار داشت. میبود که روبه رو یبزرگ ونیتلوز دمید که یزیچ نیاول

 سرم آمد: یاز باال ییصدا بعد،

 ؟ینیسنگ یلیخ یدونست یم-

 ادامه داد: یصدا با ناراحت صاحب

 بلندت کنم و بذارمت رو کاناپه! نیجونم باال اومد تا از رو زم-

 زدم: شخندین

 عطا کنه!رفته بهت گوشت  ادشی نشیمشكل از توئه که خدا موقع آفر-

 را باال انداخت: شیها شانه

 بخشمت. ینم رمیکمر بگ سكیبه هرحال اگه د-

 بعد دستش را به سمتم آورد: و

 !میاملت سردِ از دهن افتاده بخور میپاشو بر-

 گفتم: اریاخت یکه در آن مدت افتاده بود فكر کردم و ب یاتفاقات به

 همه جات سالمه؟-

 گفت: یسرد به
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 باشه؟ دینبا-

 بود که... آخه.... نیمنظورم انه. -

 دهانم را بستم. و

نكردم. و بعد  دایرو پ یکنم، اما کس دایکنه رو پ یم جادیکه داره برامون مزاحمت ا یتا کس رونیمن فقط رفتم ب-

 !یکن یو آه و ناله م نیزم یتو افتاد دمیاومدم خونه د یوقت

 گفتم: یناراحت با

 ر بود.خط یدفعه توهم نبود. جون تو تو نیا-

 ؟یچه خطر یتونم بپرسم تو یم-

 نگرانت بودم. یلیدونم. فقط نگرانت بودم، خ یدونم. واقعا نم ینم-

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 نگران من نبوده؟ یچند وقته کس یدون یم-

 :دمیپرس

 چند وقت؟-

 .یلیخ-

 برخاستم و به دنبالش رفتم. میرا گفت و به طرف آشپزخانه رفت. من هم از جا نیا

 .میو شاممان را خورد مینشست زیپشت م یحرف چیه یهردو ب عد،ب

 بود. ادیروز واقعا ز كی یاتفاق برا نهمهیفكر افتادم که ا نیخوردم به ا یکه شام م یحال در

 و گفتم: دمیکش یا ازهیخم

 .ادیمن واقعا خوابم م-
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 سر تكان داد: آندرا

 .نطوریمنم هم-

 جمالت، سرعت نیچون بعد از ا "زودتر غذاتو تموم کن و بعدش برو بخواب"که  میبعد، در سكوت به خودمان گفت و

 شد! شتریب مانیخوردن هردو

و  میو در سكوت، آن ها را شست میبه سراغ ظرف ها رفت م،یرا تمام کرد مانیلحظه غذاها كیدرست در  یوقت و

 .میخشك کرد

 .میفق کنکجا بخوابد توا یچه کس نكهیتا سر ا میبه اتاق آندرا رفت بعد،

 گفت: آندرا

و  هی. تخت بزرگمیتختو دار هی نیوجب خاکه، پس ما فقط هم هیشون هم  هیتمام اثاث یاتاقا قفله و رو یدرِ همه -

 کاناپه بخوابم. یاگه من تو هال رو یکنم تو راحت تر باش یاما من فكر م میش یهردومون روش جا م

 رفت. یخروجبكنم، به طرف درِ  یاز آنكه بتوانم مخالفت قبل

 گفتم: یفیضع یصدا با

 آندرا...-

 گفتم: ی. به آراماورمیدانستم منظورم را چطور به زبان ب یمتوقف شد. نم شیجا سر

 بمون. شمیلطفا پ-

 نگاهم کرد. یرا به طرفم برگرداند و با حالت گنگ سرش

 نداشتم: ییاما چاره  اورمیحرف را به زبان ب نیخواست ا ینم دلم

 که... امروز افتاد... ییفاقابعد از... ات-

 دهانم را بستم. و
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 جمله ام را کامل کرد: آندرا

 .ذارمیخب، من به احساست احترام م یلی. خیتنها باش گهید یخوا ینم یکن یحس م-

 .دیتخت دراز کش یبه طرف تخت آمد و رو ،یگریحرف د چیه یب و

شده بود،  دهیتخت کش یرا که رو یخزدار یشكم ی. و پتودمیتخت دراز کش یهم چراغ را خاموش کردم و رو من

 .دمیچیدور خودم پ

 خوابش برده باشد. بایتقر دیرس یرا بسته بود و به نظر م شیبه آندرا انداختم که چشم ها ینگاه

 !دیرس یو معصوم به نظر م یدوست داشتن ت،یوضع نیقدر در ا چه

 گرفتم نگذارم بخوابد! میتصم لیدل نیبه همابراز وجود کرد و  یناگهان یمردم آزارِ درونم به طرز بخش

 گفتم: شخندین با

 آندرا؟-

 بخورد گفت: یتكان چیه ایرا باز کند  شیچشم ها نكهیا یب

 هوم؟-

 کردم؟ یفكر م یاالن داشتم به چ یدون یم-

 احساس گفت: یو ب سرد

 نه.-

 افتاد. یم یبرسم چه اتفاقتا خدمتت  اوردمیرو در م رمیهفت ت هویاگه من دزد بودم و االن  نكهیبه ا-

 گفت: یاحساس یحالت ب با

 !یعرضه ها ندار نینه بابا تو از ا-

 گفتم: یناراحت با
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 ؟یحاال اگه داشتم چ-

 بار دستش را مشت کرد و با آرامش طرفم آورد: نیرا باز نكرد، اما ا شیهم چشم ها باز

 ؟ینیب یمشت رو م نیا-

 آره.-

 .رونیب ادیته حلقت و بعد هم ب زهیتو دهن تو، تمام دندوناتو بر ادیتونه ب یمشت م نیفكرشو بكن که چه طور ا-

 زدم: شخندین

 باشه؟ یکاف یکن یمشت؟ فكر م هیفقط -

 کار بهتر هم بلدم! هیهوممم... -

 کرد. میموها دنیمن فرو برد و شروع به کش یرا وسط موها شیآرام دست ها یلیخ بعد،

 زدم: غیج

 شه؟ یسرِت نم یول کن موهارو! تو شوخ ییییکن! آموهامو ول  یوحش یهووو-

 زدم. یاما فقط هوا را چنگ م رمیرا بگ شیکردم من هم موها یسع

 را ول کرد و گفت: میباالخره موها آندرا

 نكردم! ابونتیکوچه و خ یآواره  ی. بخواب تا نصفه شبادیصدات در ن گهید-

 .دیپشتش را به من کرد و خواب بعد،
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 را ول کرد، به خواب رفت، اما من نتوانستم بخوابم. میبعد از آنكه موها قهیپنج دق بایتقر هپوشمایس قیرف

 شوم. ارتریشدند لحظه به لحظه هُش یکرده بودند که باعث م ریذهنم را درگ یافكار

 «.تو ده ساله که مرده یخاله »گفت: فونیفكر کردم که پشت آ یزن به

رده ب یاشتباه یشباهت ساده باشد؟ ممكن بود آندرا من را به جا كیفقط  زابتیلالنور و ا یبود تشابه اسم ممكن

چرا آن زن به  نكهیمن باشد و هنوز هم زنده باشد، و آن زن دروغ گفته باشد؟)حاال ا یباشد؟ ممكن بود النور خاله 

مان ماهرخ صحبت کرده که با ما یداشته باشد اما زن قتیحق زیممكن بود همه چ ایمن دروغ گفت، بحثش جداست!( 

د، جا بزن یگریکس د یخاله  یخودش را جا دینفر با كیکه چرا  نیمن نبوده باشد؟)ا یبود دروغ گفته باشد و خاله 

 هخاله ام زد یتماس نگرفته باشد و آن حرف را درباره  ی... ممكن بود مامان ماهرخ اصال با کسایدارد!(  یگریبحث د

 بفرستد؟ باشد تا من را دنبال سرنوشتم

 ماندم. یم داریگذاشتم تا صبح ب یافكار را آزاد م نیاگر ا دم،یکش آه

با  اش نهیس یرا بسته بود و قفسه  شیافكار منحرف کنم. به آندرا نگاه کردم که چشم ها نیکردم ذهنم را از ا یسع

 رفت.  یم نییباال و پا یمیمال تمیر

 بود معطوف شد. دهیکه کنارم خواب یخواب، به دختر یفكارم به جاکردم به خودم دستور بدهم که بخوابم، اما ا یسع

هستم  یبداند چه جور آدم نكهیا یگرفت کمكم کند، ب میمن را بشناسد تصم نكهیا یفكر کردم که چه طور ب نیا به

ردم او باعث ک یآمد. احمقانه بود اما حس م ادمیرفتن آندرا و بارش باران به  یمن را به خانه اش آورد و بعد، صحنه 

 شده بود باران ببارد.

 کردم ذهنم را متوقف کنم اما نتوانستم. یسع

که  یزیسن و سال و گذشته اش به من نگفته بود... ممكن بود او چ یدرباره  زیچ چیکه آندرا ه دیجا رس نیبه ا فكرم

 !زیچ چیاز خودش نشان داده بود؟... ه یزیدهد نباشد؟ اصال او چه چ ینشان م
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 ها توهم یهستم که تازگ یو احساسات یدختر دست و پاچلفت كیبح تا آن موقع به او نشان داده بودم که از ص من

که به  یزیاز خودش نشان نداده بود. تنها چ زیچ چیرا در کانادا ندارم. اما او ه چكسیزنم، و ه یهم م یبدجور یها

 د.بو سردشو طرز صحبت آرام و  دنیمن نشان داده بود طرز لباس پوش

 هم فشار دادم. یرا بستم و رو میها چشم

 خودم گفتم: به

 فكر نكن، فقط بخواب! یچیبخواب سارا، بخواب، به ه-

 .دمیاز خودم اطاعت کردم و خواب ییبه طرز مودبانه  بعد،

*** 

 تخت نشستم. یو رو دمیعرق بود از جا پر یپر از دانه ها میشانیکه پ یحال در

 یکردم نم یهرچه فكر م یشده ام، ول داریب یکردم  از کابوس هولناک یحس م و دیلرز یبه شدت م میها دست

 ام. دهید یتوانستم بفهمم چه کابوس

جا ک دمیفهم دیکه فكرش را بكن یزیزودتر از چ یلیزل زدم تا بفهمم کجا هستم. اما خ واریچند لحظه به در و د یبرا

 بود. میدرست روبه روداد  یرا نشان م تارشیکه آندرا و گ یهستم، عكس بزرگ

 آندرا بود انداختم، اما آندرا نبود. دیکه با ییبه جا یافتادم و نگاه شبید ادی به

 ه بخوابد.کاناپ یگرفته برود و رو میمن راحت تر بخوابم، تصم نكهیا یآندرا نصفه شب برا دیفكر افتادم که شا نیا به

 ام. دهیکه تاحاال د ستییدم هاآ نیاز لجباز تر یكیو به خودم گفتم آندرا  دمیکش یآه

 آب بخورم. یبلند شدم و به آشپزخانه رفتم تا کم میاز جا نیهم یخشك شده بود، برا میگلو

 کاناپه نبود! یرا کشف کردم: آندرا رو یجالب قتیکاناپه رد شدم، حق یاز جلو یوقت اما

 هال هم نبود. گرِید یجا چیآشپزخانه و ه یتو

 آمد. یخانه م یکه از سمت در ورود شدم یمتوجه سوز سرد بعد،
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 در باز بود! یشدم... ال خكوبیم میطرف در رفتم و سر جا به

 برود؟ رونیساعت شب از خانه ب نیا دینفر با كیکجا رفته بود؟ چرا  آندرا

نهان ر زدن، پکه بعد از د یبود. احتماال از آن موقع که آندرا رفته بود تا کس زیم یآندرا افتاد که که رو دیبه کل نگاهم

 جامانده بود. -بود! دهینرس یی جهینت چیو به ه-کند دایشده بود را پ

 رفتم و آن را برداشتم. دیبه طرف کل 

 رونیرا از خانه ب میاما در هر صورت پا اورم،یسر از کارش در ب ایروم جانش را نجات بدهم  یدانستم دارم م ینم

 صدا بستم. یگذاشتم و در را آرام و ب

 باشد! ییکه ممكن است آندرا در دستشو فتادمیفكر ن نیصال هم به ا...و ا

 یلیبودم، خ ییسرما یلیهم خ یبودم و در حالت عاد دهیمن که کاپشنم را هم نپوش یسرد بود، و برا رونیب یهوا

 سرد!

 سرما شدم و شروع به گشتن کردم. الِیخ یحال فعال ب نیا با

 کنم. یتوانستم آن را به طور کامل بررس هیظرف چند ثان لیدل نیهم بود، به یکوچك یآندرا جا یخانه  اطیح

 گشودم. یرفتم و آن را به آهستگ یبا ترس و لرز به طرف درِ خروج بعد،

 کرد. یچراغ برق آن را روشن م ریت كیبود، و نور کم رمق  یاز هرگونه انسان یخال ابانیخ

 کردم. یشتریاحساس ترس ب لیدل نیهم شب باشد، به مهین یسه  ایدادم ساعت دو  یم احتمال

 لب گفتم: ریز

 آندرا...-

 .دمیچنان آهسته بود که خودم هم به زور آن را شن میصدا

 .دمید میرا در چند قدم یكریبه داخل خانه برگردم که پ خواستم
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 بودمش. دهیکه از صبح تا به حال هزاربار د ی... پسرییبا کاپشن سرمه  یپسر جوان كریپ

 که از خودم سراغ داشتم اعتراض کردم: یلحن نیقدم به عقب رفتم و با شجاعانه تر كی دنشیا دبار ب نیا

 ؟یتوهمِ لعنت یخوا یم یاز جونِ من چ-

 را نه. شیاما چشم ها نمیتوانستم لبخندش را بب یجوان سرش را بلند کرد، حاال م پسر

 گفت: یآرام به

 نباش، خطرناکه. ابونیوقت شب تو خ نیا-

 از کنارم رد شد و رفت. بعد، و

 زد! یتوهم حرف هم م نیمن! ا یخدا

 زدم: ادیفر

 ؟یدار كاریبا من چ ؟یهست ی! تو کنمیبب ستایوا-

 !یلیاز من دور شده است، خ یلیخواستم به طرفش بدوم که متوجه شدم خ و

 د؟یدو یرفت و نم یکه او فقط داشت راه م یاز من دور شود در حال نهمهیطور ممكن بود ا چه

 شدنش باعث شد ترسناک تر به نظر برسد. دور

توجهم را جلب کرد:  دم،یچشمم د یکه از گوشه  یزیکنم اما چ دایبه اطرافم انداختم تا آندرا را پ ینگاه یچارگیب با

 بود. ستادهیخانه ا یپشت پنجره  یکس

ود. داده ب هیرا به نرده ها تك شیبود و دست ها ستادهیپرده ا یشدم که جلو یطرف پنجره برگشتم و متوجه شبح به

 کرد. یبود، ترسناک تر م ستادهیحرکت ا یخورد و او را که کامال ب یبلندش در باد تكان م یموها

 آمد: -و البته آن شبح!-از سمت پنجره  ییبودم که ناگهان صدا دهیشبح تا مرز سكته رس دنید با

 ؟یکن یم یچه غلط نییتو اون پا-
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 راحت شد و گفتم: المیآندرا خ یصدا دنیشن با

 باال. امیاالن م-

 و سپس وارد خانه شدم. اطیدوان دوان وارد ح و

 یگاهم من یبود و با حالت ترسناک ستادهیا ونیکنار تلوز نهیدر را بستم، چشمم به آندرا افتاد که دست به س یوقت

 کرد.

 کردم آرام باشم: یسع

 اممم... سالم.-

 نشد. ادامه دادم: جادیآندرا ا تیدر وضع یرییتغ چیه

 سرت... ییبال دمیترس یرفته بودم که... دنبالت بگردم. م-

 :دیحرفم پر وسط

 ؟یمثال جونمو نجات بد ای ؟یاز من محافظت کن یتونست یسرم اومده بود. تو م ییکه بال میریگ-

 گفت: ی. با لحن خشندمینگفتم و لبم را گز یزیچ

 !یکن بیغر بیعج یکنم که کارا لحظه غفلت هی یسارا؟ منتظر هیتو مشكلت چ-

 هم سكوت کردم. ادامه داد: باز

زنم پلك ب نكهیسرت و بدون ا یباال نمیش یبرو بخواب. منم تا صبح م یبكن یی گهید بیکار عج یخوا یاگه نم-

 ؟یخوا ینم نویکنم... مگه تو هم ینگاهت م

 آندرا... من... متاسفم...-

 و بشنوم، باشه سارا؟خوام صدات ینم گهی. فقط دستین یمشكل-

 تخت نشست. یمنتظر جواب من بشود به اتاقش رفت و رو نكهیا یب و
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 گفتم: دمیچیپ یکه پتو را دور خودم م یبه طرف تخت رفتم و در حال یهم با حالت معذب من

 باال... یبرگرد یکه بتون یو در رو هم باز گذاشت نییپا یمن فكر کردم رفت-

 یاز حد گرم بود و م شیداخل خونه به نظرم ب یباز گذاشته بودم که هوا لیدل نیبه ا بودم و در و هم ییمن دستشو-

 خواستم هوا عوض شه.

 آره. متاسفم.-

 .میکن یم یبا هم خداحافظ شهیهم ی. فردا صبح ساعت هفت براستین یمشكل-

 ه؟یمنظورت چ-

 زد: لبخند

 دم! یادامه م میهتل و من هم به زندگ یگرد ی. فردا ساعت هفت تو بر میچیه-

 شد گفتم: یکه م یلحن نیادبانه تر ینتوانستم به رفتار مظلومانه ام ادامه بدهم و با ب گرید

 بهتر!-

 گفت: یاحساس یلحن ب با

 !یکردم تنهام نذار یبودم به تو و بهت التماس م دهیالبد اونم من بودم که تمام روز چسب-

 !مریبگ یی جهینت نیکنم تا چن یبه آدم ها اعتماد م عیقدر سرفكر کردم که چرا ان نیرا بستم و به ا میها چشم

 یلیپس دل د،یدختر را نخواهم د نیا گریفكر کردم که د نیدادم به ا یهم فشار م یرا رو میکه پلك ها یدر حال بعد،

 خودم را ناراحت کنم. شیندارد که بخاطر حرف ها

 ناراحت کنم. بیو غر بیدختر عج نیخودم را بخاطر ا دی... من نبانه

 .دیچك نییاز چشمم پا یاشك قطره

 ماند.ب یباق میروز در زندگ كیاز  شیتوقع داشته باشم ب دیبه او فكر کنم. نبا دیبا من ندارد. نبا ینسبت چیه او
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 افتاد. نییاز چشمم پا یگرید ی قطره

 غصه بخورم. نمیب یاو را نم گرید نكهیبخاطر ا دینبا من

 ه بخورم.بخاطر آندرا غص دینبا من

 شد. یجار میاز چشم ها لیاشك مثل س بعد،
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 صبح شده بود. باالخره

 در راه بود. گریروز د كیبود و حاال،  افتهی انیپا یشد، اما آن روز طوالن ینم باورم

 .دیرا بگو قتیکردم حق یآن زن را مجبور م دیبار با نیرفتم، ا یبود امروز هم  به سراغ خاله ام م بهتر

 تخت نشستم. یبلند شدم و رو میجا از

و مثل بچه  رمیاالمكان از او فاصله بگ یکردم حت یم یسع نیهم یدانستم برخورد آندرا چه طور خواهد بود برا ینم

 الک خودم باشد و منتظر بمانم تا خودش من را به هتل برگردانَد. یخوب، سرم تو ی

 -مشغول صحبت کردن با تلفن باشد دیرس یکه به نظر م-آندرا را  یتخت بودم که صدا یرو یتا کردن پتو مشغول

 .دمیشن

 بود. یمینه سرد بود و نه خشك، بلكه گرم و صم شهیبرخالف هم شیصدا

 !دیمن فحش بده یصدا دنیهستم، لطفا بعد از شن یالووو من مزاحم تلفن-
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 خنده: ریزد ز یدیق یبعد، با ب و

 ادبتو! ین بحد هم که نه! ببند اون ده نی! تا ایه یه یه-

-... 

 !ارمیب تیترب یب نیسر تو و اون مارت ییبال هیبذار من برسم اونجا، -

-... 

 !اریمظلومو برا من در ن یدخترا یخب حاال! ادا یلیخ-

-... 

 یرو از دست نم یزیخسته تر از اون بودم که زنگ بزنم و ورودمو اعالم کنم! حاال هم که چ یول دم،یرس شبیآره د-

 حاال ها هستم خدمتتون! من حاال ،ید

-... 

 تو شهر یدور هی نشیرو ازش گرفتم که با ماش چییاومدم، رفتم محل کارش سو شبیدونست من د یم نیآره، مارت-

 تنگ شده بود. یلیبزنم، دلم واسه کانادا خ

 گفت و آندرا از خنده منفجر شد: یزیپشت تلفن چ شخص

 دونم! یخودم م-

کشفش کرده  شیچند لحظه پ نیکردم که همچ یفكر م یدیجد ید و به آندرااز تعجب گرد شده بو میها چشم

 کرد. یم یشوخ یو بند دیق چیه یو ب دیخند یکه بلند بلند م ییبودم. آندرا

 غذا رو نسوزون! گهیخونه تون. منتظرم باش و لطفا د امیناهار م یخب پس برا یلیخ-

 کرد و تلفن را قطع کرد. یکوتاه یخنده  بعد،

 گذاشتم: رونیرا از اتاق ب میپا دیجرعتم را جمع کردم و با تردو  دل
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 سـ...سالم... آندرا...-

 را بلند کرد و لبخند زد: سرش

 .ریسالم، صبح به خ-

را  میخواست لباس ها یکرد و از من نم ینم دادینبود؟ چرا داد و ب یتعجب نگاهش کردم. چرا از دستم عصبان با

 بپوشم تا من را به هتل ببرد؟

 به نظر برسد: یکردم لحنم معمول یسع

 .ریصبح... به خ-

 اشاره کرد: زیم به

 ؟یخور یکردم، م مرویتخم مرغ ن-

 رفتار کنم. یکردم معمول یگردتر شد اما سع میها چشم

 آره. ممنونم.-

ا را درآن شخندیتوانستم ن یاز پشت سر هم م ی. اما حتمیرفتم تا دست و صورتم را بشو ییدوان دوان به دستشو و

 حس کنم.

 آمدم. رونیب ییو صورتم را شستم و از دستشو دست

 گرفت. یخودش لقمه م ینشسته بود و با آرامش برا زیبه آندرا انداختم که پشت م ینگاه

 اممم...-

 گفت: متیبا مال آندرا

 .نیبش ایب-

 گذاشتم. یدستشیداخل قابلمه را در پ یشده  مرویاز تخم مرغ ن ینشستم و تكه ا زیپشت م دیترد با
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 برات دارم. شنهادیپ هیمن -

 را بلند کردم: سرم

 ؟یچ-

 هیتو خونه بمونم چون  ادیکه کانادا هستم ز یمدت یتو ستیمن قرار ن نكهیبزرگه، و ا یلینفر خ هی یخونه برا نیا-

 ییخونه  نیا یتوبرم، بودن با خواهرم رو به موندن  ییبهشون سر بزنم و اگه هم نخوام جا دیعالمه آدم هستن که با

 دم. یم حیشه، ترج یخاطرات خم م نیآوار ا ریو کمرم داره ز نهک یبرام زنده م موینوجوون نیریکه خاطرات تلخ و ش

 سكوت کرد. به خودم جرعت دادم و گفتم: و

 خب؟-

 ه.برات بهتر باش یاقتصاد ی. به نظرم از لحاظ صرفه یبمون نجایا ران،یا یکه نرفت یتا وقت یتون یتو م-

 و با تعجب گفتم: رمیدهانم را بگ یجلو نتوانستم

 هتل. یامروز ساعت هفت منو ببر یخوا یم ی! گفتیکن رونمیب یخواست یتو که م-

 شده بود. ریبه حرف زدن ادامه ندهم، اما د گریدهانم را گرفتم تا د یجلو

 چند لحظه به صورتم نگاه کرد. بعد، لبخندش پررنگ تر شد: یبرا آندرا

 .ادینم ادمی یزیچ-

 تعجب گفتم: با

 هان؟؟؟-

 تو بمونم. میوقت ندارم که بخوام منتظر تصم ادیفكراتو بكن. من ز-

 شد. زیمشغول جمع کردن م و

 گفتم: آرام
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ه کنم اگ ی. فكر میآرامش داشته باش یو نتون یشم عذاب بكش ی... من باعث میمن از خدامه که کنار تو باشم. ول-

 بهتر باشه. یلیخ رونیبرم ب تیاز زندگ

 یلیخ یچند وقت بهت اجاره بدم، با مبلغ یتونم خونه مو برا یکنه؟ من فقط گفتم م یزندگ« کنار تو»خواست  یک-

 دم. یبه درد و دالت گوش م یباش لیو اگه ما نجایا امیهم م یتر از هتل. گهگاه نییپا یلیخ

 را باال بردم: میابروها

 ؟ید یم خونه تو بهم اجاره ییجورا هی یعنی-

 تكان داد: سر

 ها رو بشناسه و ازشون استفاده کنه. تیموقع دیبه هرحال، آدم با-

 حوله برگشت. بعد، به طرف حمام رفت و درش را باز کرد. كیبه اتاقش رفت و با  

 لحظه نگاهم کرد و گفت: كیدر حمام،  یجلو

 برگردم فكراتو بكن! یتا وقت-

 وارد حمام شد. و

 و رفتنش را نگاه کردم. ستادمیآشپزخانه ا زیم یجلوهم مات و مبهوت  من

که  ی... با اتفاقاتیتیبه نفعم بود اما از لحاظ امن یلیخ ینه. از لحاظ اقتصاد ایرا قبول کنم  شنهادشیدانستم پ ینم

 داشته باشد! ییباال تیخانه امن نیکردم ا یافتاده بود، فكر نم شبید

 آواز! ریزد ز یناگهان یفكر ها بودم که آندرا به طرز نیهم در

 شاد و سرخوش! یآندرا كیاحساس، و  یسرد و ب یآندرا كیبردم که واقعا با دوتا آندرا طرفم:  یمن پ و

 شدنیخواهد به د یخواهرش تنگ بوده و حاال که م یبرا یلیبود که دلش خ نیکه توانستم بكنم ا یاستدالل تنها

 برود، به شدت ذوق زده است.
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 شیافتادم که صدا یفكر م نیبه ا شتریگرفت و من لحظه به لحظه ب یاوج م شتریرا لحظه به لحظه بخواندن آند آواز

 خواننده شدن! یدهد برا یجان م

 گوش دهم. شیکاناپه نشستم تا به صدا یو رو دمیکش میفكرها یآنكه خودم بفهمم، دست از همه  یب

 رفت. یگریخواند را نصفه رها کرد و سراغ آهنگ د یکه داشت م یآهنگ

 نیو من ا "کنم یمن از درون نابودت م"گفت  یبود که داشت به طرف مقابلش م یزیدآمیآهنگِ تهد ،یكی نیا

 بودم! دهیآهنگ را شن

 كیمن نزد یآهنگ چقدر به توهم ها نیفكر افتاده بودم که متن ا نیبودمش و به ا دهیشن یاتفاق یبار به طرز كی

 است!

 ساکت خواهم موند من»

 هستم نجایکه من ا دیفهم ینخواه چگاهیهتو  و

 کرد یشك نخواه یزیبه چ تو

 ینیبب نهیآ یمنو تو یتون ینم تو

 خزم یمن در درونت م یول

 یکن دیمنو ناپد یتون ینم تو

 «خواد بسازمت یکه  اونجور که دلم م یوقت تا

 در حمام رفتم و با ذوق گفتم: پشت

  ؟یدیآهنگو شن نیتو هم ا-

 نداد. ادامه دادم: یاما جوابساکت شد  آندرا

 مگه نه؟ هی. واقعا آهنگ قشنگدمشیمنم شن-
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 از خودش در آورد و گفت:« هوم»به  هیشب ییصدا آندرا

 اوج آهنگو برات بخونم؟ ی كهیت یخوا یم-

 گفتم: یخوشحال با

 بخون!-

 زدم: غیسط خواندنش جکه و یمن لحظه به لحظه گردتر و گردتر شد، طور یشروع به خواندن کرد و چشم ها آندرا

 آندرا!؟-

 ه؟یچ-

 !؟ییآهنگ... تو نیا ی... خواننده یبگ یخوا یتو که... نم-

خنده اش آنقدر  دیخنده و به نظرم رس ریدر خانه حاکم شد. بعد، آندرا زد ز یلحظه سكوت پر استرس كی یبرا

 .دیآ یاست که نفسش باال نم دیشد

 گفت: بعد

 شه! یباورم نم-

 گفتم: دیترد با

 گم! یم یجد هشه،یآهنگه؟ باور کن شب نیا یخواننده  یصدا هیگفتم صدات شب نكهیرو؟ ا یچ-

 خونده؟ یآهنگو ک نیا یدون یتو م-

 ...تالیجیدونم، د ینم قای... دقتالیجیبودن. اممم... د یقیگروه موس هی-

 دگرز؟-

 احتماال!-

 اون خواننده من باشم؟ یکن یو تو چند درصد فكر م-
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 گفتم: یرزانل یصدا با

 شدم آندرا! جیمن گ-

 :دیخند دوباره

 شه! یکه من گفتم باورم نم هیزیهمون چ قایدق نیا-

 گفتم: دیترد با

 واقعا؟ ؟ییخواننده  هیتو...  یعنیشم.  یمن متوجه نم-

 زدم: غینگفت.ج یزیچ

 ؟ییتو واقعا خواننده -

 گفت: یبدجنس با

 فكر کنم!نه،  ایبهت بگم  قتویحق نكهیدر مورد ا دیبا-

 ذوق گفتم: با

 خواننده گذروندم! هیرو با  روزی! من تمام دهیباور نكردن-

نداره؟ چرا  یشخص یچرا راننده  ست؟یچرا پولدار ن ست؟ی: پس چرا آندرا مثل خواننده ها ندمیاز خودم پرس بعد،

 ره؟یگ ینم یادگاریباهاش عكس  یخوان؟ چرا کس یو ازش امضا نم رنیگ یجلوشو نم ابونیکوچه و خ یمردم تو

اعتقاد  «یتیثُبات شخص»به نام  یزیدو روز متوجه شده بودم که آندرا به چ نی. در ادمینپرس یزیاز او چ اما

 یلیدل چیه یشود. دوست داشتم حاال که ب یسواالت من عصبان دنیبا شن دمیترس یم لیدل نیندارد)!!!(، به هم

 بماند. یباق نطوریمهربان شده بود، هم

 به طرف اتاقش رفت. كراستیآمد و  رونیظه بعد، آندرا از حمام بلح چند

 اممم... آندرا؟-
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 اتاق رفت و دررا بست. بعد، از پشت در گفت: به

 بله؟-

 ؟یرو هم خودت گفت« درون طانیش»شعرِ آهنگ -

 آره.-

 زدم: شخندین

 !ادیم تتیزدم! به شخص یحدس م-

 ؟یدیرو نشن «نجایترس از ه»هم دارم!  زتریدآمیتهد یمن شعرا-

 .دمیازت نشن یی گهیآهنگ د چیدرون ه طانینه. من به جز ش-

 .یاریب ریمارو گ ینسخه از آلبوما هی یهوممم... فكر نكنم بتون-

 چرا؟-

 برات بكنم. یتونم کار ینم كایشه و منم تا نرسم آمر دایکه آلبومامون همه جا پ میستیاونقدر معروف ن-

 ذوق گفتم: با

 ؟یتون یبعدش م-

 اوهوم.-

 شد: شتریب ذوقم

 ... آممم...تالیجید یامضا شده از تمام آلبوما ینسخه  هیزنه و  یمنو م یدرِ خونه  یروز پستچ هیو -

 دگرز-

 !زهیانگ جانیه ارهیب یقیموس یآلبومِ امضا شده  كایبرام از آمر یپستچ نكهیحاال همون! خالصه که به نظرم ا-
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 :دیخند

 !دوارمیام-

 نه؟ دیچهار پنج نفرن...احتماال شماهم چهارنفر یقیموس یچند نفره؟ اکثر گروها ونتیقیگروه موس-

 !میما دو نفر-

 گرد شد: میها چشم

 دو نفر؟-

 !میکن شترینداره که تعدادو ب یلیدل میایکارا بر م یاز پس همه  یدو نفر یآره. وقت-

 د؟یایکارا بر م یاز پس همه  یدونفر یچه طور-

گروه  هی... خب، اون خودش سیکنم. و اسپ یم فایرو ا تاریگ یمواقع هم نوازنده  یشاعر و بعضمن نقش خواننده و -

 !ادیبر م سیدرام... همه کار از دست اسپ انو،یپ ك،یالكتر تاریگ س،یب تاریگ ك،یکالس تاریارکستر کامله! گ

)spaceیپاورق) : 

 !س؟یاسپ-

 .سیاسپ تیاسم سونیج-

 گفتم: آرام

 ؟ییکه هنوز زنده  یو گفت یبهش زنگ زد روزیکه د یس... همون کسونیج-

 .سونیآره، همون ج-

 ادامه داد: و

 دوست معرکه تر! هیهمكارِ معرکه ست، و  هیاون واقعا -

 بعد، درِ اتاقش را باز کرد: و
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 نه؟ ای یش یشد؟ مستاجر من م یخب، چ-

 به او زل زدم. یحرف چیه یلحظه ب كی یبرا

 گفتم: شخندیبا ن بعد

 ا که نه؟چر-
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 با وسواس سرگرم حاضرشدن شد. آندرا

 نیرا که در اول یکمرنگ یکرد و رژلب صورت یخال شیمژه ها یرا رو ملیر یقوط كیجمع کرد،  پسیرا با کل شیموها

 مالقاتمان به لب داشت، زد.

که در قسمت  یش دوخترنگ خو اهیس یآن را با پالتو یگل پرپر شده به تن کرد و رو كیبا طرح  یرنگ اهیس تاپ

 یرا از نظر پنهان م شیهم به پا کرد که نه پاها ینازک یلیرنگ خ یشد پوشاند. ساپورت مشك یها گشادتر م نیآست

 بود!!! ضهینبودن عر یخال یبرا فقطکرد... به نظر من وجود آن ساپورت  یکرد و نه آنها را گرم م

 دوشش انداخت و گفت: یرا رو فشیک

 م؟یبر-

 و گفتم: دمیرنگم را باال کش ین آبکاپش پیز
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 .میبر-

 .میآندرا خارج شد یهردو از خانه  و

 .رمیبگ لیرا تحو میبدهم و ساک ها لیاتاق را تحو دیتا کل میبرنامه مان، اول به هتل رفت طبق

هم به . بعد میگذاشت -شوهر خواهر آندرا که فعال در خدمت آندرا بود! نیماش-نیمارت نیساک ها را در ماش بعد،

 شدم. ادهیو من همانجا پ میمن رفت یخاله  یخانه 

 را به خانه ببرد و همانجا بگذارد. میداد و قول داد که شب ساک ها لیخانه را به من تحو یدکی دیهم کل آندرا

 داد. راژیخواهرش و یو آندرا به سمت خانه  میکرد یبا هم خداحافظ بعد،

 یبه خواهر ب یکه بود خوب بود، من حت یهر داشته باشم. هر خواهرو دلم خواست خوا دمیلحظه آه کش كی یبرا

 بودم! یمانند آندرا هم راض یا ینیب شیپ رقابلیاحساس و غ

 را به طرف زنگ بردم و آن را لمس کردم.  دستم

 آمد: فونیاز پشت آ یزنانه ا یصدا

 دونم! یشما نم یاز خاله  یچیخانوم؟ من ه دیبهتون نگفتم مزاحم نش روزیمگه د-

 آه... خب...-

 کرد. یمن بود چه کار م یفكر افتادم که اگر آندرا جا نیرا بستم و به ا میها چشم

 بار با اعتماد به نفس گفتم: نیرا باز کردم و دوباره زنگ زدم. ا میچشم ها بعد،

 باهاتون حرف بزنم. لمی. مادیدر رو باز کن-

 !سیزنم به پل یزنگ م د؟یمگه نگفتم مزاحم نش-

 سارا. خودت را نباز. رسنت

 همچنان محكم و استوار ماند: لحنم
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 شم. یممنون م یلیخ د،یدارم که اگه بهشون جواب بد كی. فقط چنتا سوال کوچرمیگ یوقتتون رو نم ادیز-

 .فتادین یاتفاق چیچند لحظه ه یبرا

 بعد، در باز شد. یول

متر  یبود که قدش به زور به صد و پنجاه و پنج سانت ستادهیا یزن الغر ،یدر ورود یاز پله ها باال رفتم. جلو دیترد با

سال داشته باشد و گرچه ظاهرش  یحدود س دیرس ی. به نظر میآب زِیر یداشت و چشم ها یزرد ی. موهادیرس یم

 وحشت زده است. یگرید زیچاز هر شتریکردم ب یاما من حس م د،یرس یبه نظر م یعصب

 زدم: لبخند

 سالم.-

 گفت: یو با سرد ستادیا نهیبه س دست

 .ریروز به خ-

 گفتم: متیمال با

 داخل؟ امیتونم ب یم-

 گفت: یلیم یلحظه مكث کرد و بعد با ب چند

 البته.-

 نشستم. یرنگ ییمبل طال یزن، رو شنهادِیدر کنار رفت. وارد خانه شدم و به پ یاز جلو و

گرفت و آن را  یکوچه را قاب م یبزرگ که منظره  یلیخ یپنجره  كیبود، با  یبزرگ و دلباز یخاله النور جا ی خانه

 آورد. یو خوش ساخت در م بایز یبا خانه ها كیبار یکوچه  كیکارت پستال از  كیبه شكل 

 گفت: یبه آرام زن

 هستم. و شما؟ یل یل-
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 منم سارا هستم.-

 وقت را از دست ندهم شروع به صحبت کردم: نكهیا یبرا و

 کردن؟فوت  یخانم النور کِ دیگفت-

 .شیده سال پ-

 خونه رو به شما فروختن؟ نیو بعدش ا-

 بله.-

 خونه رو به شما فروخت؟ نیا یچه کس-

 تنها وارثش، پسرش.-

 پسرش االن کجاست؟-

 دونم. ینم-

 ؟یاسمش رو چ-

 فكر کرد و گفت: یکم زن

 رفته. ادمیاونم از -

 گفتم: تیعصبان با

 کرده رو فراموش کنه؟که باهاش معامله  یچه طور ممكنه آدم اسم کس-

 شانه باال انداخت: زن

 دونم. یجوابشو نم ی. ولهیسوال خوب-

 د؟یدون ینم یزینداره... شما از مادر من چ یرادیا-
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 زابت؟یال-

 بله.-

 روز بعد از تولد فرزندش هم مُرد. یشد و س وانهیکه بعد از مرگ شوهرش د یدونن! زن یرو همه م زابتیداستان ال-

 :زدم یتلخ لبخند

 جور خرافاته؟ هی نمیا د؟یکرد یم یاز من دور نیو بخاطر هم-

 گفت: ییبا لحن عذرخواهانه  زن

 زدم. یخرافات دامن م نیبه ا دیکنم نبا یفكر م دمتونید كیخب... راستش...حاال که از نزد-

 را عوض کردم: بحث

 کنم؟ دایتونم پسرخاله ام رو پ یچه طور م دیدون یشما م-

 .ادینم ادمیش رو هم اسم ینه. من حت-

 نوشته نشده؟ یزیاون چ یتو ؟یقولنامه و سند خونه چ-

 دونم سند خونه کجاست! ی... من واقعا نمدیدون یم یچرا. ول-

 گفتم: یدیناام با

 کرد؟ كاریچ دیپس با-

 چانه اش را خاراند: زن

 رو. زیهمه چ ،یفراموش کنرو  زیکن همه چ ی. سعیادامه بد تیکشور خودت و به زندگ یبرگرد دیبه نظرم با-

 لب گفتم: ریبرق زد و ز میکردم. چشم ها یفكر م یبهتر زیمن در آن لحظات به چ اما

 احضار روح!-
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 د؟یگفت یزیچ-

 نه نه... با خودم بودم.-

 گفتم: یبه آرام و

 که احضار روح بلد باشه؟ دیشناس یرو نم ی... شما کسدیببخش-

 گرد شده گفت: یبا چشم ها زن

 ـــد؟ـیببخش-

 گفتم: آرام

 مرده ها. یایما و دن یایدن نیواسطه ب هی. ومیمد هی-

 تكان داد: یعصب یسرش را با حالت زن

 شناسم. ینم یشخص نیمن همچ-

 رنگش پر از ترس و وحشت شده اند. یآب یکه چشم ها دمید یم حاال

 فكر کردم: بلندبلند

 آندرا بشناسه! دیشا-

 گفت: یلرزان یبا صدا زن

 کار ممكنه... ممكنه... نی... با ادیروح النور رو احضار کن دی... نبادیکارو بكن نیا دیما نبانه... ش-

 .هیگر ریناگهان زد ز و

 تعجب گفتم: با

 ...یل یشد؟ ل یچ-
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 را پاک کرد و با ترس گفت: شیها اشك

 شه. یبد م یلیمن خ یبرا دیبمون شتری. اگه بدیبر نجایلطفا از ا-

 ؟یکن یرفتار م ینجوریشده؟ چرا ا یچ-

، پزنم یتو روغن داغ و زنده زنده م ندازنیگذاشتن. بهم گفتن اگه بهت کمك کنم منو م تیاونا... اونا برام محدود-

 به تو بگم. یزیچ دیدن. من نبا یشكنجه ام م یتازه قبلش هم کل

 ها هستن؟ یاونا؟ اونا ک-

 گفت: یکالفگ با

 یلیتو امن تر از کاناداست، خ یبرا رانی. ایکه بود یینظرم برگرد همونجا به یکشن. ول یتونم بگم. اونا منو م ینم-

 امن تر. یلیخ

 تعجب نگاهش کردم و سر تكان دادم. با

 سراغت. انیوقتش که برسه خودشون م-

 جابه جا شد: یبا ناراحت و

 .ی... بهتره که برگهیحاال هم... د-

*** 

 کردم. یمنگاه  رونینشسته بودم و به ب یتاکس یصندل یرو

 یمرموز ل یو حرف ها دهیبه آنها نداشتم، من به نگاه ترس یگذشتند اما من توجه یچشمانم م یاطراف از جلو مناظر

 کردم. یفكر م یل

 یکرده بودند؟ پسرخاله  دیرا تهد یل یل یآمدند؟ چه کسان یبه سراغ من م د،یکه زمانش فرارس یوقت یکسان چه

 بودند؟!!! یمن... آنها چه کسانمن... مادر  یمن که بود؟ خاله 

 فكر ها بودم که راننده گفت: نیهم سرگرم
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 !میدیرس-

 را به راننده دادم و وارد خانه شدم. هیرا بلند کردم، کرا سرم

 را روشن کردم. نگمیکاناپه نشستم و روم یرو

فرستادم و  یصوت غامیهرزاد پش یآندرا فرستادم. بعد، برا یخانه  واریچندتا عكس از در و د نیرام یاز همه برا اول

 را انتخاب کردم «غیت یلبه »به نام یگوش بدهم. آهنگ دمیدوست جد یگرفتم به چندتا از آهنگ ها میبعد هم تصم

 و سرگرم گوش دادن شدم.

 کنم گم شدم یفكر م من»

 کنم شكسته م یفكر م من

 خواستم ینبود که من م یزیچ نیا

 ...«شهی[ سرنوشت عوض نمی]ول

 وارد خانه شد. دیبا کل یآهنگ بودم که حس کردم کس دنیشن سرگرم

 گرفتم. یبلند شدم و حالت تدافع میترس از جا با

 بود که حدود شصت سال سن داشت. دیسف یبا موها یبود، زن الغر اندام میکه روبه رو یکس

 زد: پوزخند

 نه؟ یبر یاز صداش لذت م-

 وحشت گفتم: با

 شـ...شما...؟-

 من گفت:توجه به حرف  یب

 کرد!؟ یم كاریصدا رو نداشت چ نیدونم اگه ا ینم-
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 با تمسخر به من نگاه کرد: بعد

 ته؟یبه اون عفر یدیچسب یهمه آدم... رفت نیا-

 را تا ته باز کردم: میها چشم

 د؟یگ یرو م یک-

 دختر احمقمو.-

 تعجب گفتم: با

 د؟ییشما... مامان آندرا-

 :دیکش آه

 متاسفانه هستم! یکردم، ول یکارو م نیاستعفا بدم حتما اکار  نیتونستم از ا یاگه م-

 وحشت گفتم: با

 ا...اما... آندرا گفت که... شما...-

 :دیکه وسط حرفم پر «دیمُرد»میخواستم بگو یم

 گفته؟ یداره که آندرا چ یتیچه اهم-

ند، ساراست. اما از آنجایی که صدا می ک« آندرا»:یك نكته را فراموش نكنید... تنها کسی که این کاراکتر را ی)پاورق

اگر بخواهیم دو تلفظ را برای  یك نام به کار ببریم، گیج کننده و تاحدی غیرعادی به نظر می رسد. برای همین، در 

 شود( یاشاره م« آندرا»تمام طول داستان، به این شخصیت با نام 

 به سمتم قدم برداشت: یزیدآمیبا حالت تهد و

 !رونیب یر یم نجایاالن از ا نیهم-

 تعجب نگاهش کردم. با



 گذشته ی خونین من

 

 
91 

 

 !رونیمن گم شو ب یاالن از خونه  نیگفتم؟ هم یچ یدینشن-

 اما...-

 احمق! ی! دختره االی-

 باز کرد. میرا برا یدرِ ورود و

 اما...-

 سمتم حمله ور شد: به

 رو بده به من! دایکل-

 گفتم: یآرام به

 دم! یس مگرفتم و فقط به خودش پ لیرو از آندرا تحو دایمن کل-

 نعره زد: رزنیپ

 !دایگفتم کل-

 دادم. لشیخانه را تحو دیکردم و کل بمیدستم را در ج دیترد با

 حاال هم گورِتو گم کن!-

 رفتم. رونیآندرا ب یشانه ام انداختم و از خانه  یرا رو میدست فیک یدیناام با

 آندرا را گرفتم. یدادم و شماره  هیتك یبه درِ خروج بعد،

 بود: نیکه گفت ا یزیچ نیرا برداشت و اول یششم باالخره گوش ایم بوق پنج با

 ؟یدست از سرم بردار یخوا یسارا! تو هنوزم نم-

 گفتم: آرام
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 که مادرت مُرده. یتو بهم گفت-

 خب؟-

 لحظه مكث کردم و بعد گفتم: چند

 بود. نجایمادرت... ا-

 گفت: یبا لحن تلخ آندرا

 تلفنو قطع کنم! یدارن یبود. حاال اگه کار یجالب یشوخ-

 زدم: داد

 رم ازم گرفت! دایکرد و کل رونیمادرت منو از خونه ب-

 چند لحظه سكوت کرد. یبرا

 گفت: بعد

 باشه؟! ینزن یی گهید یکن توهم احمقانه  یاونجا. از جات تكون نخور و سع امیخب، من دارم م یلیخ-

 تماس را قطع کرد. و

 وع به راه رفتن کردم.گذاشتم و شر بمیهمراهم را در ج تلفن

 شد. ادهیکنارم ترمز کرد و آندرا از آن پ نیمارت متیرنگ و گران ق اهیس لیساعت بعد، اتومب مین

 سالم آندرا!-

 گفت: یلحن سرد با

 .ایدنبالم ب-

 به طرف خانه رفت و در را باز کرد. و
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 وارد خانه شد و با دستش اشاره کرد که من هم دنبالم بروم. بعد،

 در خانه گرداند و گفت: را نگاهش

 !ستین نجایا چكسی... هنیبب-

خانه هم  دیبه جز من و آندرا آنجا نبود، کل یگریکس د چی: هدیگو یکردم و متوجه شدم که آندرا راست م ینگاه

 افتاده بود. نیزم یرو

 بغض گفتم: با

 گم!  یمن توهم نزده بودم آندرا! به خدا راست م-

 :گفت یاحساس یبا لحن ب آندرا

 بود؟ یبگو مادرم چه شكل-

 کنم: فیتعر شیممكن را برا اتیجزئ نیشتریکردم ب یسع

 هیو کوتاه بود...  دیتو بود... موهاش سف یچشما هیصد و شصت سانت بود... چشماش شب بایالغر بود... قدش تقر-

 دور گردنش بود...لباساشم... دیگردنبند مروار

 زد: ادیفر تیبا عصبان آندرا

 !هگید هیکاف-

 جا خوردم: شیناگهان ادیفر از

 شد؟ یچ-

 گفت: یاحساس یلحن ب با

 و واضح. قیگفت. دق یبهم بگو مادرم بهت چ-

 کردم. فیرا که در مالقاتمان رخ داده بود، مو به مو تعر یتكان دادم و تمام اتفاقات یسر
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 را نشان بدهد، به من زل زد. یآنكه نگاهش احساس خاص یتكان داد و ب یساکت شدم، آندرا سرش را به آرام یوقت

 گفتم: یناراحت با

 من توهم نزده بودم، باور کن.-

نتونستم  چوقتیبود و همونقدر هم از من متنفر بود. من ه یهمون شكل قای. مادر من دقینه. توهم نزده بود-

 رو نه.آماندا رو دوست داشت، اما من  شهیکه اون از دخترش داشت رو برآورده کنم. اون هم یانتظارات

 چند لحظه سكوت کرد و بعد دوباره شروع به صحبت کرد: یبرا

بگو  .مونهیبهش بگو آندرا پش یدی. اگه دوباره مادرمو دیبا ارواح ارتباط برقرار کن یتون یکه معلومه، تو م نطوریا-

دوستت  یلیدرا خنه، آن ای یکنه که تو دوستش داشته باش ینم یبرات نبوده. بگو براش فرق یکه دختر خوب مونهیپش

 داره.

 

 

 

 

 

12 

 یکار یعصبان یآندرا كیاز  دنیسوال پرس دیاما باور کن م،یرو یدوست داشتم از آندرا بپرسم که کجا م یلیخ

 نگاه کنم. رونینپرسم و فقط به ب یزیگرفتم چ میتصم نیهم یعاقل انجام بدهند، برا یکه آدم ها ستین

 گفت: چراغ قرمز ترمز کرد كی یآندرا جلو یوقت

 م؟یر یم میکجا دار یپرس ینم-

 گفتم: آرام
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 که بپرسم. دمیترس-

 زد: یشخندین

 ؟یترس یاز من م-

 بدهم ادامه داد: یقبل از آنكه بتوانم جواب و

 ترسم. ی. منم از خودم میکن یم یکار خوب-

 دوباره شروع به حرکت کرد. بعد،

 :دیپر رونیحرف از دهانم ب نیاما ا میبگو یزیخواستم چ ینم نكهیتعجب به آندرا نگاه کردم و با ا با

 ؟یترس یچرا از خودت م-

 ندهد، اما گفت: یداشتم جواب توقع

روحمو کشف  كیکه من بخش تار نهیا هیبخش روشن. فرق من با تو و بق هیداره و  كیبخش تار هیما  یروح همه -

 تونه ترسناک باشه. یکه روح من چه قدر م دمیکردم و فهم

 نیرا پارک کرد. بعد، هردو از ماش نیباز کرد و ماش موتیرا با ر یآپارتمان یخانه  كی نگیآندرا در پارکبعد،  یقیدقا

 .میشد ادهیپ

 :دمیرفتم پرس یکه به سمت آسانسور م یحال در

 م؟یر یم میکجا دار یگ یهنوزم نم-

 گذاشت گفت: یم بشیرا در ج نیماش چییکه سو یحال در

 آماندا. شِیپ-

 خواهرت؟-

 بهتر از من بتونه کمكت کنه. یلیکنم اون خ یوهوم. فكر ما-
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 .میو خودمان را به واحد آماندا و همسرش رساند میهردو سوار آسانسور شد بعد،

 در را باز کرد و با لبخند سالم کرد. یبعد از آنكه آندرا در زد، زن جوان بالفاصله

 گفت: آندرا

 من برم. گه،یخب د-

 گفت: زن

 بخور بعد برو. یزیچ هیتو  ایب-

 خورم. یم یزیچ هیخواد. همونجا  ینه نم-

 خواست به طرف آسانسور برود که گفتم: و

 کجا؟-

 گفتم: ینگاهم کرد. به آرام یزیدآمیبه طرفم برگشت و با حالت تهد یبه آرام آندرا

 ؟یر یشه بپرسم... کجا م یبود که... م نیام... منظورم ا-

 گفت: آماندا

 یدرست کنن، آندرا هم م ویدیو كیموز هیخوان  یآندراست م یاز دوستا یكیخواننده شون که  یقیگروه موس هی-

 خواد بره کمكشون.

 زدم و به آندرا گفتم: شخندین

 !ایریدست به خ یلیماشاال خ-

 آماندا تكان داد. بعد، سوار آسانسور شد و رفت. یزد و دستش را برا یسرد لبخند

 در را بازتر کرد و گفت: آماندا

 تو سارا جان. ایب-
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 تشكر کردم و وارد خانه شدم. خجوالنه

 ود.شده ب دهیچ قهیداشت اما با سل یمتینسبتا کم و نه چندان گرانق ی هیبود که اثاث یکوچك یآماندا جا ی خانه

 به مبل ها اشاره کرد: آماندا

 .زمیعز نیبش-

 کردم. زیاندا را آنالراحت، آم الیمبل نشستم و با خ یبه طرف آشپزخانه رفت. من هم رو و

دو دختر باهم نسبت  نیکه ا فتمیفكر ب نیبَرَد، محال بود به ا یخواهرش م یگفت که من را به خانه  یآندرا نم اگر

 وجه! چیهم نبودند، واقعا به ه هیوجه شب چیدارند! آماندا و آندرا به ه یخانوادگ

بود، و  یمیآماندا آرام و صم یگذاشت، چهره  یم شیو قدرت را به نما یاز سرد یبیآندرا که صورتش ترک برخالف

 از خواهر کوچكترش بود! باتریز یلیاعتراف کنم که آماندا واقعا خ دیبا

هم اضافه وزن داشت! قد  لوگرمیدو سه ک دیشا یآندرا که به شدت الغر بود، آماندا کامال متعادل بود و حت برخالف

 تا آسمان با آندرا فرق داشت. نیاز زم دنشیآندرا بود، و طرز لباس پوش متر کوتاه تر از یآماندا هم حدود پنج سانت

 که همرنگِ یمیمال یو شلوار جذب صورت د،یرس یم شیبود که تا سر زانو دهیپوش یبلند نیآست یصورت راهنیپ

 بود. شیگوشواره ها

 .دیرس یکه تا کمرش م داشت یرنگ ییقهوه  یدو خواهر با هم متفاوت بود، آماندا موها نیا یرنگ موها یحت

 زدم: شخندین

 ؟ییخواهر آندرا یتو مطمئن-

 :دیپرس آماندا

 آره، چه طور؟-

 !نیبه هم ندار یشباهت ـــچیآخه ه-

 شد گفت: یاز آشپزخانه خارج م ینیس كیکه با  یدر حال آماندا
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 به هم نداره! یشباهت چیکه اخالقامون هم ه یگن. و جالبه بدون یآره، همه م-

 ا کنار من گذاشت:ر ینیس و

 .ستنیمن قابل درک ن یبرا تاشیکدوم شخص چیه یسه تاست! ول ست،ینفر ن هیالبته اون -

 تعجب گفتم: با

 سه تا؟-

خودشو  چوقتیو زخم خورده که ه یاحساسات یآندرا هیشاد و سرخوش، و  یاحساس، آندرا یسرد و ب یآندرا-

 .ینیو بباون یتون یاز شعرهاش م یبعض یده اما تو ینشون نم

 را تكان دادم. سرم

 !یاحساسات ی: آمانداستمین شترینفر ب هیحال من  نیبا ا-

 اشاره کرد: ینیبه س و

 بخور سارا جان. توییچا-

 برداشتم و شروع به خوردن کردم. ینیرا از داخل س ییچا وانیل

 ...؟یاحساسات ی... سارا؟یتوهم یترسو؟... سارا یهستم؟ سارا یکردم: من ک فكر

 بود. "یاحساسات" نیکنم هم فیتوانستم با آن خودم را توص یکه م ییکلمه  نیاست، بهتر تدرس

 ؟یکن یفكر م یبه چ یدار-

 .هیمن چه جور تیشخص نكهیبه ا-

 سرش را تكان داد و گفت: آماندا

 ؟یکن یم یتنها زندگ-

 تكان دادم و گفتم: دییرا به عالمت تا سرم
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 شن. یم دیشد یلیم تنها بمونم. توهم هام دارن خلحظه ه هیتونم  یها نم یتازگ یول-

 شد؟ ینجوریا یاز کِ-

 اومدم کانادا! یاز... از وقت-

 نگاهم کرد و گفت: متفكرانه

 ...یتر كیبه گذشته ات نزد یکن یچون حس م دیشا-

 بدتر شده. یلیها خ یباشه. اما... وضع تازگ نطوریا دوارمیام-

 انداخت! رونیخانه بگفتم که مادرشان من را از  شیبرا و

 گفت: یتمام شد، به آرام میحرف ها یوقت

 .یدید یروحو م هی ی. تو داشتستنیتوهم ن نایا-

 :دیآه کش و

رو ازش گرفت. آندرا  دهایکل یشكل نیهم بایکنه تقر یزندگ ورکیویخواد بره ن یآندرا م دیفهم یمادرمون وقت-

که مادرمونو از  یبرنگشت... تا زمان گهیست. اونم رفت و داون کار مادرمون غرورشو شك یبود، ول یدختر مغرور

 .میدست داد

 انداختم و گفتم: نییرا پا سرم

 متاسفم-

 منم متاسفم.-

*** 

به  یکه با مهربان یمیزن گرم و صم كیتواند داشته باشد.  ینفر م كیبود که  یخواهر نیتر یدوست داشتن آماندا

 کرد. یم ییرایز من پذا یداد و با سخاوتمند یگوش م میحرف ها
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 یشوند و در همه  یبچه ها عاشقشان م یکه همه  ییبود، از آن معلم ها ییراهنما یمدرسه  كی اتیمعلم ادب آماندا

 شود! یبوسِ کدام کالس باشد دعوا م ینیاو در م نكهیاردوها سرِ ا

چه قدر همسرش را دوست دارد و  آماندا یکه بفهم یباهوش باش یلیمهربان بود. الزم نبود خ یلیواقعا خ آماندا

 اما خواهرش را خوشحال کند. ردیحاضر است بم نكهیا

 یبه آندرا حسادت م یخواهر نیبخاطر داشتن چن شتریو من هر لحظه ب میو آماندا ساعت ها با هم حرف زد من

 کردم.

را  میواقع یآمده ام تا خانواده  رانیمن به آماندا نگفته بود، فقط گفته بود که من از ا یاز گذشته  یادیز زیچ آندرا

 که وجود ندارند. نمیب یرا م ییزهایهم چ یکنم و گهگاه دایپ

 لیبدهم و من هم با کمال م حیتوض شتریکه در کانادا بودم ب یمدت یمودبانه از من خواست که درباره  یلیخ آماندا

 کار را کردم. نیا

هردومان از حرف زدن سر رفت. همسر آماندا ساعت هفت  یصله اما باالخره حو م،یحرف زد یلیو آماندا واقعا خ من

حوصله  گریمن و آماندا که د نیهم یمعلوم نبود، برا "زیچ چیه"گشت و در مورد آندرا هم  یغروب از سر کار بر م

 .میهمراهمان شد یتلفن ها مو سرگر میاز خانه نشست ییگوشه  كیهر  میحرف زدن نداشت ی

 و معترضانه بودند. یعصبان یلیخ نیرام یها امیبار پ نیا

 نه؟ ایاونجا چه خبره  یگ یسارا م"

  ؟ییاصال زنده  ؟ینكرد ؟یکرد دایپ خانوادتو

رو کنترل  یاونجا و خودم همه چ امینكن که پاشم ب یافته ندارم! کار یکه داره اونجا م ییبه اتفاقا یحس خوب من

 کنم! 

 "!اریر بد یزودتر هم جواب بده و منو از نگران هرچه

گرانم باشد. که ن ستین یاجیو احت ستمیگفتم که من بچه ن تیبا عصبان امیفرستادم. در آن پ شیبرا یصوت امیپ كی

 شیرا برا زیندارم گزارش لحظه به لحظه بدهم و هر وقت که خودم دلم بخواهد همه چ فهیبعد هم گفتم که من وظ

 کنم. یم فیتعر
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 است. ستادهیسرم ا یآب باال وانیل كیکه با  دمیم، آماندا را دتلفن بلند کرد یسرم را از رو یوقت

 گفت: یآرام به

 ؟یخوب-

 را تكان دادم و آب را از دستش گرفتم. سرم

 ممنون.-

 نشست: کنارم

 کنم. یخواهش م-

ود، شده ب ام بلند داد زده بودم که آماندا نگران یصوت غامیرا به آماندا پس دادم. آنقدر در پ وانیو ل دمیرا سر کش آب

 نگران تر شده بود! م،یگو یبود که چه م دهیبود و او نفهم یبه زبان فارس غاممیکه پ ییو از آنجا

 وارد خانه شد.  یو قدبلند افهیهمان موقع، در باز شد و مرد خوش ق در

 به سمت در رفت و گفت: آماندا

 !یزود برگشت ن،یسالم مارت-

 گفت: مرد

 .میکن لیودتر  تعطآره، صاحب مغازه گفت امروز ز-

 چرا؟-

 را باال انداخت: شیها شانه

 دونم! یچه م-

 از کنارم رد شد و گفت: ندازدیبه من ب ینگاه نیکوچكتر نكهیبدون ا بعد،

 آندرا کجاست؟-
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 آورد: رونیب فشیرنگ از ک اهیجلد س ای یکتاب و

 کردم! دایگشت، براش پ یکتاب م هیدنبال -

 گفت: یزیدآمیبا لحن تهد آماندا

 ؟یکرد دایرو براش پ "كونینكرونوم"نگو که -

 گفت: یالیخ یبا ب نیمارت

 !گهیکردم د داشیکن منم پ داشیخب بهم گفت پ-

 گفتم: جانیه با

تاب ک نیگن ترسناکتر یشده؟ همون که م وونهیتاحاال خونده اش د یگن هرک یکه م یهمون کتاب كون؟ینكرونوم-

 جهانه؟

 سر تكان داد: نیمارت

 نشده.  شونیچیه یکتابو خوندن ول نیمن ا یاز دوستا یافاته. بعضهمه ش خر-

 کرد و گفت: زیرا ر شیچشم ها بعد،

 و در ضمن... شما؟-

 گفتم: دیترد با

 مـ....من سارا هستم.-

 تر شد: قیدق نگاهش

 ؟ییدوست آندرا-

 تكان دادم. دییرا به عالمت تا سرم

 به من انداخت و به اتاق رفت. ینگاه بد نیمارت
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 :دیتعجب به آماندا نگاه کردم. آماندا خند با

 ها دوست بشه. بهیکشه تا با غر یکم طول م هی ست،ین یا ییآدم اجتما ادیز نینگران نباش. مارت-

 تكان دادم. لبخند زد: یرا با نگران سرم

 .یبترس نیکه از مارت یاحمق باش یلیخ دیبا-

 بعد، به اتاق رفت و من را در هال تنها گذاشت. و

*** 

 .یو نه شاد یکرد، نه خستگ یرا بازتاب نم یحالت خاص چینُه شب بود که آندرا برگشت. صورتش ه ساعت

بود برداشت و به طرف آندرا پرتاب  زیم یکه رو ییاز پرتقال ها یكی نیرا داخل خانه گذاشت، مارت شیکه پا نیهم

 یخورد و درجا متالش یود، خم شد و پرتقال به درِ وروداتفاق آماده کرده ب نیا یکرد، اما آندرا که انگار خودش را برا

 شد!

 زد: غیج آماندا

 هی نیهستن که محتاج هم ایآدم تو دن یها رو حروم نكن؟ کل وهیمگه صدبار بهت نگفتم م ــــــــــنیمارت-

 دونه پرتقالَـ...

 گفت: یبه آرام آندرا

 آماندا، سَرِت.-

سر آماندا رد شد و وسط  یپرت کرده بود از باال نیکه مارت ید، پرتقالنشان بده یقبل از آنكه آماندا واکنش و

 آشپزخانه افتاد.

 لب گفت: ریز آندرا

 !یشانس آورد-

 آماندا از ته دل نعره زد: و
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 !نیمارتــــــــــ-

 گفت: یکه آماندا با ناراحت میرفت یم سهیاز خنده ر نیآندرا و مارت من،

 کنه!؟ زیرو تم یلپرتقا یوارایدر و د نیا یحاال ک-

 گفت: نیمارت

 خب معلومه، آندرا.-

 !ینیمگه خوابشو بب-

 !نمیب یم شویداریهوممم، ب-

 کنم ینم زیتو رو تم یایمن گندکار-

 !یکن یم-

 نه!-

 آره-

 نـ...-

 :دمیحرفشان پر وسط

 کنم! یم زیمن تم-

 گفت: یلحظه سكوت شد. بعد، آماندا با مهربان كی یبرا

 !زمممیکنم عز یم زی! خودم تمیهربونجااانم تو چقد م یا-

 را عوض کرد. شیبه هم انداختند. بعد، آندرا به تنها اتاقِ خانه رفت و لباس ها یاحساس یو آندرا نگاه ب نیمارت

 بلند کرد و گفت: زیم یرنگ را از رو اهیکتاب س نیبرگشت، مارت یوقت
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 برات دارم آندرا! زیسورپرا هی-

 تاب کرد و گفت:به ک ینگاه دیبا ترد آندرا

 ؟یآورد رشیگ-

 با غرور سر تكان داد: نیمارت

 اوهومممم...-

 برق زدند: یآندرا به طرز واضح یها چشم

 امشب... همه تون... شام... مهمون من!-

 

 

 

 

13 

 اما وسط راه آندرا نظرش را عوض کرد: م،یبود فقط شام بخور قرار

 !نمایخوام قبل از شام ببرمتون س یم-

 عجب گفت:با ت آماندا

 دهِ شبه! یكایساعت نزد نما؟یس-

 زد: شخندین آندرا

ذاره... اونجا  یم یترسناک سه بُعد لمیف میشناسم که سه شنبه ها ساعت ده و ن یرو م ییجا هی! من گهید نیهم-

 ن؟یهنوزم هست مارت
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 زد: شخندیهم ن نیمارت

 اوهوووم.-

 به من انداخت و گفت: ینگاه یبا نگران آماندا

 ندارم! یخوب یخاطره  دمید یسه بُعد لمیف نمایاون س یکه تو یبار نیاز آخر-

 و من فقط به آماندا نگاه کردم. دندیخند نیو مارت آندرا

 .میشد ادهیپ نیرا پارک کرد و همه از ماش نیبعد، آندرا ماش قهیدق چند

 "شاندرخ یستاره " یِبا حكاک یگبزر یآن تابلو یرنگ بود که باال ییبا درِ طال یبزرگ ینمایس مانیروبه رو درست

 شد. یم دهید

 .میدیخر طیبل "سرنوشت شوم" لمیف یو برا میشد نمایوارد س ینفر چهار

 یو صندل میرفت نمایساعت ده و ربع هم به سالن س م،یکرد یولگرد انیایدر خ قهیتا ساعت ده و پانزده دق بعد،

 .میانتخاب کرد

 آندرا کنار آماندا و من کنار آندرا. ن،یرتنشست و بعد آماندا کنار ما نیمارت اول

 .میماند لمیو منتظر ف میرا زد مانیسه بعد یها نكیع

 شروع شد. قهیدق یرأسِ ساعت ده و س لمیف

م، ترسم را نشان نده اینزنم  غیحال خودم را کنترل کردم که ج نیبود، و واقعا هم ترسناک بود! با ا یجالب لمیف واقعا

 ببرند. یبه ترسو بودنم پ نیمارت خواستم آماندا و ینم

 بَرَد. یفرو م میدستش را در زانو یناخن ها یبود که حس کردم کس لمیف اواسط

 آنجا نبود. زیچ چینگاه کردم اما ه میانداختم و زانو نییترس سرم را پا با

 حس به سراغم آمد. نینگاه کردم که باز هم هم لمیاحساس شدم و دوباره به ف نیا الِیخ یب
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 !زیچ چیانداختم؛ باز هم ه میرا از چشمم در آوردم و نگاهم را به پا نكیع

 را کشف کردم! یهولناک قتیرا بلند کردم و به اطرافم نگاه کردم... و حق سرم

ه در بودم ک یشد و من تنها کس یپخش م نمایس یپرده  یرو یی نندهیب چیه یب لمیبود. ف یخال یِخال نمایس سالن

 سالن نشسته بود.

 گفتم: دیترد با

 ست؟ی... ننجای... ایکس-

 رها شد. یپاسخ چیه یو ب دیچیدر سالن بزرگ پ میصدا

ت و سرق ای یرا ترک کرده باشند و من را جا گذاشته باشند؟ مثال آتش سوز نمایس لمیممكن بود همه وسطِ ف یعنی

 ...ای

 نگفته بود؟ یزیبه من چ یمن را نبرده بود؟ چرا کس یچرا کس پس

من را صدا نزده  یبودم که حت تیاهم یارزش و ب یب شانیآنقدر برا یعنیهمه من را فراموش کرده بودند؟  یعنی

 بودند؟

 دادم.  یخودم را نجات م دیبود که با نیکه مهم بود،  ا یزیمهم نبود! تنها چ اصال

 یکرد و من را سر جانفر دستش را دور کمرم حلقه  كیبروم که  یبرخاستم و خواستم به طرف در خروج میجا از

 خودم نگه داشت.

 زدم: غیج

 ولم کن!-

 گفت: ییکلفت و مردانه  یخالص کنم. صدا دمید یکه صاحبشان را نم ییکردم خودم را از شر دست ها یسع و

 ؟یر یکجا م-
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را آزاد کردم و  میاز دست ها یكی ینگفتم و تقال کردم خودم را از شر صاحب دست ها خالص کنم. به سخت یریچ

 مهاجم افتادم. یبعد، با ناخنم به جان دست ها

کرد.  یشده بودند اما او همچنان من را رها نم یمهاجم خون ی. دست هادمیکش یدست ها پنجه م یتمام قدرتم رو با

شل شد و من را رها  شیسرخ رنگ انداختم تا باالخره دست ها یدستش خط ها ینشدم و آنقدر رو میمن هم تسل

 کرد.

به صورتم زد و با  یمحكم یلیو من را به طرف خودش کشاند. بعد، س دیرا کش میکنم که مهاجم موها فرار خواستم

 تحكم گفت:

 سارا! ایبه خودت ب-

 را باز کردم... میچشم ها یرا محكم بستم. و وقت میبود که چشم ها یجور یلیس شدت

 تعجب گفتم: با

 آنـ....درا؟-

 ولو بود. نیو زم یصندل نیم ببدن ی هیآندرا بود و بق یپاها یرو سرم

 کردند. ینگاهم م یبا کنجكاو نیخودم را جمع و جور کردم و صاف نشستم. آماندا و مارت زود

 بلند شد و گفت: شیصندل یاز رو آندرا

 .رونیبرمش ب یمن م-

 م،یرفت یم یکه به طرف در خروج ی. در حالمیخارج شد نمایبلند کرد و هردو از سالن س میمن را با خشونت از جا و

نگاه  نیکردم به ا یانداختم و سع نییکردم. اما سرم را پا یخودم حس م یو پرسشگر مردم را رو نیسنگ ینگاه ها

 توجه باشم. یها ب

 .میرفت یبهداشت یها سیو به طرف سرو میخارج شد نمایاز سالن س باالخره

 با تحكم گفت: آندرا
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 صورتتو بشور-

بود  كینزد شیدست ها دنیشد. با د شیآب رفت و مشغول شستن دست ها یرهایاز ش یكیخودش به طرف  و

 سرخ رنگ بود. یپر از خط ها فشیظر یسكته کنم، پشت دست ها

 گفتم: دیترد با

 من... من اون کارو کردم؟-

ا ت بلند شده بودم میاز جا لمیروشن شد... من وسط ف میبرا زینگاهم کند سرش را تكان داد. همه چ نكهیبدون ا آندرا

 بودم! دهیپنجه کش شیدست ها یسالن را ترک کنم و آندرا من را نگه داشته بود، من هم تا توانسته بودم رو

 گفتم: آرام

 متاسفم. یلیمتاسفم، خ-

 .ستیمهم ن-

 خارج شد. من هم دنبالش رفتم و گفتم: یبهداشت سیرا گفت و از سرو نیا

 آندرا...-

 :دیترک بغضم

 خراب کردم... تویکردم، بازم خوشحال تتیکردم، بازم اذمن بازم برات مشكل درست -

 گفت: یاحساس یآورد و به سمتم گرفت. با لحن ب رونیب شیژاکت چرم بیاز ج یدرنگیسف یکاغذ دستمال

 نكن. هیگر-

 را پاک کردم. میرا گرفتم و اشك ها دستمال

 گردم. یباش االن بر م نجایهم-

 شت.برگ رکاکائویکوچك ش یبطر كیبعد، با  قهیا نداشت رفت و چند دقبا م یچندان یکه فاصله  ییطرف دکه  به
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 را به سمتم گرفت و گفت: یبطر

 بخور.-

 ؟یپس تو چ-

 خوام. یمن نم-

 گفت: یاحساس یبار با لحن ب نینگاهش کردم. ا دیترد با

 ش؟یریاز دستم بگ یخوا ینم-

 فتم.آندرا گر یِزخم یرا از دست ها رکاکائویرا جلو بردم و ش دستم

م و را خورد میرکاکائوی. من شمیبودند نشست نمایسالن س رونِیکه ب یانتظار یها یصندل یرو یحرف چیه یب هردو

 شد. نستاگرامشیآندرا مشغول چك کردن ا

 خودم نشستم. یکه کنارم بود انداختم و دوباره سر جا یآن را در سطل آشغال یتمام شد، بطر رکاکائویش یوقت

 نیبه ا نیهم یبرا نم،یبب میرا به حرف ها نیخواستم به تلگرامم سر بزنم و جواب رام یود و نمام سررفته ب حوصله

 .کرد یم پیتند تند تا شیزخم ینگاه کردم. نگاهم دوباره به آندرا افتاد که با دست ها واریطرف و آن طرف و در و د

 گفتم: ی. با ناراحتدمیخم شدم و پشت دستش را بوس یآرام به

 خواستم... ینم باور کن-

 :دیحرفم پر وسط

 ست؟یچند بار بگم مهم ن-

 ...یکمكم کن یخواست یآخه مهمه. تو م-

 به درِ سالن اشاره کرد: 

 !رونیاومدن ب نیآماندا و مارت-
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 بلند شد و به طرف آن دو رفت. شیاز جا و

 گفت: نیمارت

 د؟ییشما دوتا زنده -

 سر تكان داد: آندرا

 د؟تموم ش یزود نیبه ا لمیف-

 گفت: آماندا

 .مینه. ما فقط... نگران بود-

 گفتم: من

 ما... حالمون خوبه!-

 گفت: یرو به من کرد و با نگران آماندا

 واقعا حالت خوبه؟ چرا رنگت زرد شده؟-

 به طرف آندرا برگشت: میبگو یزیقبل از آنكه چ و

 !؟!نمیجلو بب اریدستاتو ب-

 !میشام بخور میبر دیاینشده... ب میزیچ-

 گفت: تیبا عصبان انداآم

 خونه! میر ی! مرینه خ-

 داد زد: بایتقر و

 گفتم؟ یچ دیدیشن-
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*** 

اک از ترسن لمیف یبرا یسه بعد ینمایرفتن به س ی دهیغر زد و به آندرا گفت که ا زیكریآماندا  میبه خانه برس تا

 ییجا نیدانست باز هم من را به چن یم من را بهتر از همه طیشرا یاولش احمقانه بوده. بعد هم به او گفت که چرا وقت

 من. یدرباره  یکرد و بعد به سهل انگار همبرد. به عبارت بهتر، اول او را به احمق بودن مت

 بحث را تمام کرد. "اومدم یباهاتون م دیاصال از همون اول نبا" كیهم با  آخرش

 .میدانستم چه بگو ینم، اما واقعا نمو از آندرا در برابر خواهرش دفاع ک میبگو یزیخواست چ یدلم م یلیخ

 "حق باتوئه" كیکرد سر تكان داد و آخرش هم با  یکه آماندا غرغر م ینگفت، در تمام مدت زیچ چیهم ه آندرا

 موافقتش را اعالم کرد.

 .میدعوا بود نیو منتظر تمام شدن ا میکرد ینگاه م رونیکه از پنجره به ب نیمن و مارت میبود مانده

 یرخواهیخ یذوق کودکانه ما را به شام دعوت کرده بود و از رو كیبا  نكهیا یسوخت، برا یآندرا م یبرا دلم

 شده بود و هم آماندا آنقدر سرزنشش کرده بود. یزخم شیببرد، اما حاال هم دست ها نمایخواسته بود مارا به س

 .میرا عوض کرد مانیو لباس ها میدیبه خانه رس باالخره

 گفت: آماندا

 باشه. یكیمن و تو  زیکنم سا فكر-

 آورد و به دستم داد. رونیب یسرمه ا یِبافتن راهنیرنگ و پ یآب یشلوار خانگ كی ش،یلباس ها نیاز ب و

شكر از او ت یحال به گرم نیقبل دوست داشته باشم. با ا یتوانستم آماندا را به اندازه  ینم گریدانستم چرا، اما د ینم

 .دمیرا پوش شیکردم و لباس ها

 خودم دوخته شده بودند! یمن بودند که انگار از اول برا یبه اندازه  یو شلوار آماندا جور راهنیپ

 است که قرار یکردن شام لیدوباره از آماندا تشكر کنم که متوجه شدم به آشپزخانه رفته و مشغول تكم خواستم

 .میبخور م،یبود قبل از آنكه به شام دعوت شو
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خواهرش نبود، اما قشنگ  یِبه خوب شیخواند. صدا یلب آواز م ریکرد ز یسرخ م ینیزم بیکه س یدر حال آماندا

 بود.

 دهیدراز کش نیتخت مشترک آماندا و مارت یکرد، و آندرا رو یرا جلوعقب م ونیتلوز یهم داشت کانال ها نیمارت

 خواند. یرا م كونیبود و کتاب نكرونوم

 ف و آن طرف رفتم.طر نیروح سرگردان ا كیموقع شام مثل  تا

توانست  ینشستم و مشغول خوردن شام شدم. اگر آن سكوت ِآزار دهنده نبود، م زیپشت م ه،یهم به همراه بق بعد

 باشد چون دستپخت آماندا حرف نداشت! یشام لذت بخش

 کردم سكوت را بشكنم: یسع

 دستپختت معرکه ست آماندا!-

 بالفاصله جواب داد: نیمارت

 باهاش ازدواج کردم؟ یچ یبرا یپس فكر کرد-

 زد و گفت: ییلبخند محجوبانه  آماندا

 شه. یسرد م ن،یغذاتونو بخور-

 .میما هم حرفش را گوش داد و

کتاب را خواند. من هم کنار  ی هیو بق دیتخت دراز کش یخوردند و آندرا هم رو یچا نیاز شام، آماندا و مارت بعد

 آندرا نشستم و نگاهش کردم.

 کتاب بلند کند گفت: یرا از رو سرش نكهیا بدون

 اومده؟ شیپ یمشكل-

 نه، فقط حوصلم سررفته.-

 به کتابش اشاره کردم: و
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 نم؟یتونم اونو بب یم-

افتاد و آه  شیدست ها یگرفتم، دوباره چشمم به زخم ها یکه آن را از دستش م یرا به سمتم گرفت. در حال کتاب

 .دمیکش

 یینقش به سزا رهیدر کتاب بودند که در اکثر آنها دا یگنگ و مبهم یها یاششروع به ورق زدن کتاب کردم. نق بعد،

 از کلماتش را بفهمم! كی چینوشته شده بود، من نتوانستم ه یسیداشت، و گرچه کتاب به زبان انگل

 گرداندم گفتم: یکه کتاب را به آندرا بر م یحال در

 .دمیازش نفهم یچیه-

 .شیبخون یتون ینباشه نم یسیانگل تیباشه اگه زبان اصلخوب  تیسی. هرچقدر هم انگلهیعیطب-

 گفت: یناگهان یبعد، به طرز و

 سارا...-

 بله؟-

 ...نمیناخوناتو بب-

 نگاهش کردم. یرا به سمتش بردم و با کنجكاو میها دست

 کرد: یرا بررس میرا گرفت و با دقت ناخن ها میدست ها آندرا

 !بهیوسط عج نیا یزیچ هیسارا... -

 جب گفتم:تع با

 ؟یچ-

راحت تونستن پوست منو پاره کنن. انگار اونا رو واسه  یلیخ یول ستنیتو اصال بلند ن ی... ناخونانیناخوناتو بب-

 ساختن. یکار نیچن
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 نیرا بلند کنم و به هم میعادت نداشتم ناخن ها چوقتیگفت، من ه ینگاه کردم. راست م میتعجب به دست ها با

 دمیآندرا کش یناخن ها یدستم را رو یمحكم بودند... و وقت یلیخ میشتم. اما ناخن هادا یکوتاه یناخن ها لیدل

 ساخته شده است! یمتفاوت یمن از ماده  یمتوجه شدم که ناخن ها

 .میداد که بخواب شنهادیبعد، آماندا پ قهیدق ستیب

 را برداشت و گفت: چییسو نیمارت

 بخوابم. نیرم تو ماش یمن که م-

و  "ریشب بخ"به جز گفتن  یواکنش چیاما آن دو ه رند،یرا بگ شیدرا و آماندا تعارف کنند و جلوداشتن آن توقع

 نشان ندادند. ن،یپتو به مارت كیدادن 

 تعجب گفتم: با

 هال رو مبل بخوابه؟ یره تو یچرا نم-

 داد گفت: یم حیرا توض یواضح زیکه انگار داشت چ یبا حالت آماندا

 بخرم. دیدست مبل جد هیخواد مجبور بشم  ین اصال دلم نمشه و م یمبل هام خراب م-

 گفت: آندرا

 خونه اش وسواس داره! لیآماندا در مورد وسا-

 دم! یم تیبه نظافت خونه ام اهم یلیمن فقط خ ست،ین نطوریاصال هم ا-

 وسواس! یعنی نیو ا-

 .دیتخت دراز کش یرا باال انداخت و رو شیشانه ها آماندا

 :گفتم تیمظلوم با

 م...من کجا بخوابم؟-
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 !دمیترس یبگذرانم م نیمجبورم کنند شب را در ماش نكهیاز فكر ا یحت

 به تخت اشاره کرد: آماندا

 .میش ی. هر سه مون جا منجایهم-

 . میکار را هم کرد نیهم و

 .میدیتخت دراز کش یلحظه بعد، آماندا چراغ را خاموش کرد و ما سه نفر رو چند

 ما دونفر. نیمت راست و آندرا بسمت چپ، من س آماندا

 وجود داشت وارد ذهنم شد! ایدن نیگرفتم بخوابم. اما طبق معمول هرچه فكر که در ا میرا بستم و تصم میها چشم

و محكم...  زیت یلیخ ی... ناخن هاندیایبه سراغم ب "دیوقتش که رس"خواستند  یکه م ی... کسانیل یل یها حرف

 ...نیشدن رام یعصبان

 بود! دهیفا یکردم بخوابم.... ب یهم فشار دادم و سع یرا رو میها چشم
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 شروع شد. یروز معمول كیروز درست مثل  آن

 بود. "و تحت کنترل یکامال معمول" زیچ همه
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را با حوله  اهشیبلند و س یتخت نشسته بود و موها یشدم، به آندرا که تازه از حمام آمده و لبه  داریاز خواب ب من

 کرد سالم کردم و مشغول مرتب کردن تخت شدم. یمخشك 

 زدم گفتم: یرا شانه م میموها نهیآ یکه جلو یبرخاستم و در حال میاز جا بعد

 کجان؟ هیبق-

 :دیپرس آندرا

 ه؟یبق-

 .نیآماندا و مارت-

 یم زیم زیبه مردم چ پرمارکتیها یهم االن داره تو نیکنه و مارت سیسر کاراشونن. آماندا رفته مدرسه که تدر-

 فروشه.

 :دمیپرس

 ؟یبر ییجا یخوا یتو که نم-

 گفت: یاوقات تلخ با

 تمام وقت کنارت باشم و از بغل دستت تكون نخورم. دیبرگرده خونه با ی! آماندا گفته تا وقترینه خ-

 عذاب وجدان گفتم: با

 رون؟یب یاز خونه بر یتون یامروز بخاطر من نم یعنی-

 گفت: شخندین با

 ته؟گف ینه، ک-

 نگاهش کردم. ادامه داد: ییحالت خنثا با

 هرجا که رفتم تو رم ببرم. هیفقط کاف-
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 گفتم: یعذاب وجدان کمتر با

 ست؟یکار برات سخت ن نیا-

 گفت: یبدجنس با

 !یستیقابل تحمل ن ریاونقدرا هم غ یسخت که هست... ول-

 باشد! یوز عادر كی نكهیدرست مثل ا م؛یو با هم صبحانه خورد مینشست زیپشت م بعد،

 گرم کرد و من به تلفن همراهم. كونی. آندرا سرش را به نكرونوممیاز مبل ها ولو شد یكی یرو كیهم هر بعد

 جواب داده بود: نیرام

 یایخواد بِتازون! باالخره که م یبهت ندارم. هرچقدر که دلت م یخب، من کار یلیسارا! خ یبلبل زبون شد"

  "...رانیا

نبود که تمام طول شب را  ییاز آن برادرها چوقتیه نیشده باشد. رام میدعوا نیبا رام یسادگ نیشد به ا ینم باورم

 مانهیاما صم میرمستقیبا روش غ شهیکرده بود و هم تیاز من حما شهیبه درددلم گوش بدهد و نوازشم کند. اما هم

 اش به من ثابت کرده بود که دوستم دارد. اما حاال...

 نشستم. یصندل یزود خودم را جمع و جور کردم و رو یلیاما خ د،یچك نییاز چشمم پا یاشك

 ساعت بعد، آندرا گفت: مین

 .مینصفه مونده. امروز قراره تمومش کن میساخت یم میکه داشت ییویدیو كیموز-

 گفتم: یخوشحال با

 ؟یبر یو تو منم با خودت م-

 تكان داد: سر

 هم دارم؟ یی گهید یمگه چاره -
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 به آماندا نگم. یزیچ دمی. قول میراحت بر الیو با خ ینو ول کنم نكهیآره. ا-

 به من نگاه کرد. بعد گفت: یاحساس یچند لحظه با حالت ب یبرا

 شه. یم ری. دمیبپوش بر-

 رهیکه دو سوراخ دا یرنگ اهیبود: ساپورت س دهیمالقاتمان پوش نیکه در اول دیرا پوش ییهمان لباس ها قایدق آندرا

هم داشت ، و ژاکت  یباز یلیخ ی قهیکه  ینییو بدون تز نیبدون آست یمشك راهنیداشت، پ شیهاشكل سرِ زانو

 قشنگ بود. یلیکه خ یاهیس یچرم

 .دمیرا پوش نمیبلند و کاپشن و شلوار ج نیهم مثل قبل،بلوز آست من

 . آندرا پشت فرمان نشست و من هم کنارش نشستم.میاز خانه خارج شد بعد،

 آندرا گفت: میشد نیبعد از آنكه سوار ماش قهیخوب بود، اما کمتر از پنج دق زیمه چه رمانیمس لیاوا

 ...نیرو بب اههیس نیاون ماش-

 کرد نگاه کردم و گفتم: یپشت سر ما حرکت م یکم یکه با فاصله  یرنگ اهیس لیاتومب به

 خب؟-

 کنه. یم بمونیداره تعق میکه راه افتاد ییاز لحظه  نیماش نیا-

 گفتم:تعجب  با

 کنه؟ بمونیتعق دیچرا با ب؟یتعق-

 دارم. اروی نیبه ا یمن حس بد یجمهورم نه تو. ول سییدونم نه من ر یکه من م ییدونم، تا جا ینم-

 خب؟-

 !نیخوام از شرش خالص شم. محكم بش یم-

 رفت. یو مکرد و جل یم یرانندگ یادیز یلی. داشت با سرعت خدیچیپ یفرع یجاده  كیرا گفت و بعد، داخل  نیا
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 زدم: غیج

 کنه! یم رمونیدستگ ادیم سیآندرا؟ االن پل یکن یکار م یچ یدار-

 کنه که اونم مهم یم مهیکنه. فقط جر ینداشته باشم متوقفم نم یاصل یجاده  یسرعت رو تو نیا یتا وقت سیپل-

 !ستمیشه من ن یم مهیکه جر یو کس نهیبه اسم مارت نیچون ماش ست،ین

 ادامه داد: یبا آسودگ را گفت و بعد نیا

 !میاز شرش خالص شد نكهیمثل ا-

 آن اطراف نبود. ینیماش چیپشت سرمان نگاه کردم، ه به

 .میآ...آره. خالص شد-

 ادامه دادم: و

 !ستین نجایا ینیماش چیجاده چقد خلوته. ه نیا-

 ا هم اصال نشون داده نشده!از نقشه ه یبعض یو تو هیجالب و ساکت یدوستش دارم. جا لیدل نیاوهوم. منم به هم-

 کم شده بود. یبه طرز قابل توجه نیسرعت ماش حاال

 که ناگهان اتفاق میما درستش کرده بودند بود یکه انگار فقط برا یخلوت یو آندرا سرگرم نگاه کردن به جاده  من

 .دیخودش را از جهت مخالف، محكم به ما کوب یرنگ بزرگ اهیس لیافتاد: اتومب یبیعج

 آورم. یخوب به خاطر م یلیاتفاق افتاد اما من آن را خ هیدر چند ثان زیچ همه

صورت  یرا جلو مانیشكست. من و آندرا دست ها یجلو به طرز بد ی شهیرنگ محكم به ما خورد و ش اهیس لیاتومب

 .میها گوش داد شهیخرد شدن ش یو به صدا میرا بست مانیو چشم ها میگرفت مانیها

صورتم  یشده بود از رو یخرد شده زخم یها شهیدستم را که به خاطر تماس با ش دیترد با قهیدق كیاز  بعد

 به آندرا انداختم. یبرداشتم و نگاه

 شده اش را مشت کرد و گفت: یدست خالكوب دیلرز یکه از خشم م یدر حال آندرا
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از  نویماش نیخسارت ا بود... من نیمارت یتمام زندگ نیماش نیبود... ا نیمارت ییدارا یهمه  نیماش نیا-

 !رووونیکشم ب یم ارویحـــــــــلقوم اون 

 شد. ادهیپ نیرا گفت و از ماش نیا

 گفتم: ینگران با

 خطرناکه آندرا!-

 شدم. ادهیپ نیبه دنبالش از ماش و

د و شممكن بود شانس ما با نیو ا م،یبود دهیند یبیآس چیبود که نه من و نه آندرا ه نیکه وجود داشت ا یجالب زیچ

 !"مهارت تصادف کننده" ای

ه با کال یآن که مرد قدبلند یبود، و راننده  دهید بیاز مال ما آس شتریرنگ مهاجم ب یمشك لیاتومب یجلو قسمت

 بود. ستادهیا نیماش یجلو نهیشاپو و کت و شلوار بود، دست به س

 ود!تصادف کرده باشد نب یگریکس د لیکه سهواً با اتومب یکس هیاصال شب حالتش

 کرد گفت: یکه تلفن همراهش را نگاه م یبه سمتش رفت و در حال آندرا

 روشن کنن! فمونویتكل انیمن آنتن نداره! زنگ بزن ب یگوش-

 زل زده بود: به من! یمهم تر زیمهم نبود و به چ شینشان نداد. انگار حرف آندرا برا یواکنش مرد

 گفت: ییادبانه  یبا لحن آرام اما ب آندرا

 !سیالمصبتو درآر باهاش زنگ بزن به پل ی! گفتم اون گوشیکَر هم هست نكهی! مثل ااروی یهوو-

 نشان نداد، به طرفش حمله ور شد: یمرد باز هم واکنش یوقت و

 آشغال؟ ی كهیگم مرت یم یچ یشنو یمگه نم-

آندرا فرود صورت  یدستش را مشت کرد و رو یی یحرکت اضاف چیه ی. مرد بدیکتش را گرفت و کش یلبه ها و

 افتاد. نیزم یبود که آندرا محكم رو یآورد، شدت ضربه جور
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 زدم: غیج

 آندرا!-

 گفت: یدوان دوان به سمتش رفتم، اما مرد دستش را بلند کرد و به آرام و

 .سایوا یهمونجا که هست-

 زد. یدوستانه با من حرف م یلیانگار داشت خ ،ینه خشن بود و نه دستور لحنش

 متوقف شدم. شانیخواهم، در چند قدمآنكه خودم ب یب

 گفت: ییشرورانه  شخندیبلند شد و با ن نیزم یاز رو آندرا

 هی... خسارت زدن به ی... تصادف عمدنیماش هیکردن  بیشه! تعق یتر م نیشما داره لحظه به لحظه سنگ یپرونده -

 زن! هی هیعل یكیزی... و خشونت فمتیگرون ق نیماش

 بود! رگزاریهمچنان تاث شخندشیآمد، اما ن یپاره شده بود و از دهانش خون م یاکلبش به طرز دردن ی گوشه

 گفت: یبه آهستگ مرد

 بچه ها! دشیزنه. ببر یحرف م ادیز-

د قبل آنجا نبودن هیدر همان لحظه دو مرد که مثل او کت و شلوار به تن داشتند و حاضرم قسم بخورم که تا چند ثان و

 به سمت آندرا رفتند.

از  را مینفر دست و پاها كیتا نجاتش بدهم اما  دمینگاه کردن نبود. به طرف آندرا دو شیو نما ستادنیوقت ا گرید

 پشت سر گرفت و محكم نگه داشت.

 بود.  دهیفا یاما ب دم،یکش یم ادیزدم و اسم آندرا را فر یم غیکند. ج میکردم که رها یم تقال

 .دیرس یثمر به نظر م یاز دستشان کامال ب یخالص یآندرا برا یقالهارا بستند و ت شیدست و پاها یبه راحت آنها

نه اش بره قهیآندرا که بخاطر باز بودن  ی نهیس یقفسه  فیو لط دیپوست سف یرا رو شیاز آنها ناخن ها یكی بعد،

 زد. رونیناخن مرد خون ب ی. صورت آندرا از درد جمع شد و بالفاصله از جادیمانده بود کش
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 زدم: غیرفتند و آندرا را هم با خودشان بردند. ج آنها بعد،

 !دیصفت! ولش کن وونیح یایوحش نش؟یبر ی! کجا مدیولش کن-

 .دندیرا نشن میصدا گریزود از من دور شدند، آنقدر دور که د یلیآنها خ اما

چشم  كیستند و را ب میهستند از پشت سر من را گرفتند، دست و پاها یدانستم چه کسان ینم یدو نفر که حت بعد،

 گذاشتند. میچشم ها یبند رو
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را بسته  میبهتر از رفتارشان با آندرا بود. آنها دست و پاها یلیکه آن مهاجمان ناشناس با من داشتند، خ یرفتار

اما من رفتار محترمانه شان را حس  بسته بودند، یاهیرا با چشمبند س میبودند، به دهانم چسب زده بودند و چشم ها

 کردم. یم

را از دو طرف گرفتند و من را سوار  میبا من کنند، دست ها یزیرفتار خشونت آم نیکوچكتر نكهینفر بدون ا دو

 کردند. یلیاتومب

 نشستم و فكر کردم. لیحرکت در اتومب یب قهیدق یاز آن، حدود س بعد

 "سراغت انیوقتش که برسه، خودشون م"
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 چه؟ قرار بود با من چه کار کنند؟ یآمده بودند سراغم. اما برا شانخود

 کردند و با خودشان بردند. ادهیپ نیترمز کرد و دو نفر از دو طرف من را از ماش یبه نرم لیاتومب

ا ببستند و بعد، چشم بندم را برداشتند.  یرا به صندل مینشاندند و دست ها و پاها یصندل یلحظه بعد، من را رو چند

ته فرا گرف یجنگلم. دورتادورم را درختان بلند هیشب ییکردم و متوجه شدم که وسط جا یاطرافم را بررس یکنجكاو

پر  گرید ی قهیبود که احتماال قرار بود تا چند دق یخال یوبچ یصندل كیهم  میبودند که اکثرا خشك بودند. روبه رو

 بشود.

 مینشست و به چشم ها یصندل یرو اهیبا کت و شلوار س یالغراندامنشد. پس از آن،  مرد  یخبر چیساعت ه مین تا

 که در دستش بود جلب شد. یادداشتیزود، توجهم به دفترچه  یلیزل زد. خ

 را باز کرد و ورق زد: دفترچه

 عقل و پسرش. یب رزنیپ هیبا  ،یکرد یزندگ رانیا ی...سال ها تونیسارا. دختر جناب راسپوت-

 حرف بزند. ینجوریمامان ماهرخ ا یبه مرد انداختم. او حق نداشت درباره  ینیخشمگ و نگاه دمیخشم لرز از

 داد: ادامه

 .نجایا متی... بعد هم آوردیدختر جوون آشنا شد هیبا  ی...و به طور تصادفنجایا یبه سفارش مادر خونده ات اومد-

 را بست: دفترچه

 در مورد تو وجود داره. یخب، اطالعات کاف اریبس-

 بلند شد و به طرفم آمد. شیاز جا بعد

 !زمیعز یسارا اریدر ن یباز یو داد نكن و کول غیلطفا بعد از اونكه دهنت رو باز کردم ج-

 ندادم. یتیاز پوست لبم کنده شد، اما اهم یکه دور دهانم بود را جدا کرد. کم یچسب و

 بود: نیکه گفتم ا یزیچ نیاول

 آندرا کجاست؟-
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 :دیخند مرد

ه  بپرس نكهی. اونم قبل از ادیا گهیهمد هیشب یلیخ د،یندار یشباهت چیظاهرا ه نكهیبا ا اهیدختر مو ستو و اون -

 ه. کُش یهمه مونو م میبرسون یبی! بعدشم داد زد و گفت اگه به تو آسییتو کجا دیپرس میهست یکجاست و ما ک

 قهقهه زد: و

 خودشه! ،یستیتو ن نهیبب بیکه قراره آس یدونست اون ینم یطفلك -

 نفرت گفتم: با

 ن؟یکرد كاریبا آندرا چ-

 زد: لبخند

باشه  یداره. اگه دختر عاقل ینه، به خودش بستگ ایزنده بمونه  نكهینه و ا ایزجر بكشه  نكهیفعال بهش فكر نكن. ا-

 شه. ینم شیزیچ

 :دیکش یقینفس عم و

ن ست و تو اال لهیرهبر قب نیب راسپوست. جناینیتو صحبت کنم. تو دختر جناب راسپوت یخوام درباره  یفعال م-

 .یدار ییمقام نسبتا باال

 گفتم: یکنجكاو با

 له؟یکدوم قب-

 گناهكاران. ی لهیقب-

 را باال انداختم: میابروها

 ه؟یمنظورت چ-

ما  از ی. و البته بعضمیکن یم یزندگ یو به سبك خاص میست. ما اعتقادات مخصوص خودمونو دار لهیقب نیاسم ا-

 !میهم دار یخاص یقدرت ها
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 خاص؟ یقدرت ها-

 رو برات بگم. لهی. اما فعال بذار سرگذشت قبمیرس یبه اونا هم م-

 نشست: شیصندل یبا لبخند رو و

ها.  ییبه وجود اومدن بودا یبود برا ییگناهكاران مقدمه  ی لهیقب قتی. در حقمیها وجود داشت ییما قبل از بودا-

 انیداخ شیرن. اونا بخاطر ثروتشون پ یردن که فقط ثروتمندها به بهشت مک یمردم فكر م ش،یسال پ یلیخ یلیخ

بكشن. اونجا بود که ما  دیشد یمجبور بودن زجر بكشن و بخاطر تمام گناهانشون عذاب ها رهایمحبوب تر بودن. فق

 نیا ی. اگه ما تومیعذاب کن ایدن نیا یخودمونو تو دیهم هست: ما آدما با گهیراه حل د هی می. ما گفتمیوارد عمل شد

 گم؟ یم یچ یفهم ی. ممیر یبه بهشت م ایاون دن میتمام گناهانمون زجر بكش یبه اندازه  ایدن

 گفتم: دیترد با

  ن؟یخودتونو شكنجه بد ایدن نیا یتو دیبا یعنی-

 .میتا به بهشت بر میالزم شكنجه بد یجسم خودمونو به اندازه  ایدن نیا یتو دی! ما باقایدق-

 ه داد:ادام و

ما مونده بودن اون سنّت رو حفظ  ی لهیکه از قب یشد، اما افراد کم یبار به طور کامل متالش هیگناهكاران  ی لهیقب-

 د.کر ایرو دوباره اح لهیقب نیا نیجناب راسپوت نكهیمنتقل کردن، تا ا نهیبه س نهیرو س لهیقب یکردن و رازها

 زدم: پوزخند

 کردن هست؟! یزندگ یی لهیبه قب یازیچه ن كمیو  ستیفهمم! تو قرن ب ینم-

ت سراغ امیبعدا م ،یبهتره بر گهی! حاال هم دنهیکردن هم یدرست زندگ ی وهیچون ش میدار اجیاحت وهیش نیما به ا-

 زنم. یو باهات حرف م

 زدم: داد

 باشم. نجایخوام ا یاما من نم-



 گذشته ی خونین من

 

 
127 

 

 .یباش دیکه تو با هییتنها جا نجایتوئه سارا. ا یخونه  نجایا-

 بمونم! نجایلحظه ا هی یخوام حت یو من نم-

 .رنیبگ میدر مورد تو تصم دیبا گرانیسارا. د یریگ ینم میخودت تصم یتو در مورد زندگ-

 تعجب گفتم: با

 ه؟یمنظورت چ-

. یشماهرخ ب یدختر خونده  ینگرفت می. تصمرانیا یبر ینگرفت می. تصمیمادرتو از دست بد ینگرفت میتو تصم-

 یكبا اون دختر مو مش یدر مورد دوست ی. حتیباش نجایا ینگرفت میکانادا.  خودت تصم یایب ینگرفت میخودت تصم

 میمتص یتون یحاال هم نم یعنی نیو ا نگرفت میتو تصم یزندگ یبرا گرانید شهی. همینگرفت میهم خودت تصم

 .یبر نجایاز ا یریبگ

 زد: ادیبعد فر و

 !نجایا ای! بنیتامس-

داشت. لباس  یخی یآب یو چشم ها دیسف یآمد که موها مانیبه سو یزد، دختر ادیمرد فر نكهیا بعد از بالفاصله

 شد. یرنگ م دیجفت صندل سف كیو  دیبلند سف راهنیپ كیهم شامل  شیها

 :دیشده بردم که مرد خند رهیخ شیموها و چشم ها یرعادیتعجب به رنگ غ با

موجود  هیهم  نیو تامس ستین یلیتخ یداستان علم هی نیاچشماشم لنز گذاشته،  یموهاشو رنگ کرده و تو-

 !ستین ییفضا

 زد و گفت: یشدم. لبخند رهیتمام کرد. سرم را تكان دادم و به دختر خ یحرفش را با پوزخند و

 هستم، و شما؟ نیمن تامس-

 سارا.-

 خوشبختم. یلیخ-
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 گفت: مرد

 اش با خودت، تام. هیبق-

 گفت: متیآمد. بعد، با مال میفت و به سوگ یرمق یب« چشم»لب  ریز نیتامس 

 یفرار کن یاگه من دست و پاتو باز کنم و تو بخوا نیهم یمن گذاشتن. برا یاز تو رو به عهده  ینگهدار تیمسئول-

 .فتهین یخوام دستاتو باز کنم اما قول بده که بعدش اتفاق بد یکنن. م یم هیمن رو تنب ،یاَلَم شنگه به پا کن ای

 دادم: نانیاو اطم به

 کنم. ینترس، فرار نم-

 کنم، دختر عمو. یبهت اعتماد م-

 که در دستش بود باز کرد. یی یچیرا با ق میدست ها و

 بلند شدم و گفتم: میجا از

 ؟یمن یتو دختر عمو-

 بله.-

 گفتم: ستمیبا میپاها یکردم رو یم یسع یکه به سخت یحال در

 جالبه...-

 رو نشونت بدم. نجایتا ا ایب-

 ستم را گرفت:د و

 !یمال خاندان سلطنت یعنیقسمت از باغ مال ماست،  نیا-

 تعجب گفتم: با

 ؟یسلطنت دم؟یدرست شن-
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 .میهست دهیآره، ما خاندان برگز-

 که وسط درخت ها پنهان بود جلب کرد: یبزرگ یچوب یو من را به دنبال خودش برد. اول از همه توجهم را به خانه  

 و همسر ن،یجناب راسپوت یعنی لهیقب سییست. مال ر لهیقب یخونه  نیو بهتر نیترمجهز ن،یاون خونه رو بب-

 .رفتن گهیشهر د هیکار مهم به  هی یو برا ستنیما ن نیفعال ب نی.  البته جناب راسپوتزابتهیمرحومش بانو ال

 به؟یو غر بیشماها چرا اسماتون انقد عج-

وط مرب هیقض نیکانادا. البته ا میاومد نیهم یشد، برا یوب برخورد نماما اونجا با ما خ م،یهست هیما اصالتا اهل روس-

 به سال ها قبل از تولد من و توئه.

 چه جالب!-

 و من را دنبال خودش برد. دیدستم را کش نیتامس

 پدر منه! یخونه  نجایست. در واقع ا لهیاز بزرگان قب یكیجناب کارلوس،  یخونه  نجایا ؟ینیب یرو م نجایا-

 از جنگل برد: یگریره من را به سمت ددوبا و

رو  ییاجرا یاکثر کارا كوالسیکه باهات حرف زد. جناب ن ییهمون آقا یعنی كوالسه،یجناب ن یهم خونه  نجایا-

 افیرو ا لهیقب سییندارن، نقش ر فیتشر نیهم که جناب راسپوت ییهست. وقتا یده و حواسش به همه چ یانجام م

 کنه. یم

 گفت: یث کوتاهبعد از مك نیتامس

 ؟ییخوام با دخترعموها و پسرعموهات آشنات کنم، آماده  یحاال م-

که  ینسبتا کوچك یاز جنگل برد، محوطه  یگریو به بخش د دیمن را دنبال خودش کش میبگو یزیچ نكهیاز ا قبل

 داده بود. یدر خود جا گریاز همد یادینسبتا ز یرا با فاصله  یکوچك چوب یلیخ یشش خانه 

 گفت: نیستام

 .میکن یم یزندگ نمونیخونه ها، جدا از والد نیا یشه تو یسالمون م زدهیس یماست. از وقت یمحل زندگ نجایا-
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 ندانستن باال انداخت. یرا به نشانه  شی، شانه ها"چرا" دمیبا تعجب پرس یوقت

 از خانه ها اشاره کرد: یكیبه  بعد،

و بهم  یایوقتا سراغم ب یشم اگه گاه یخوشحال م یلیخ نیهم یتنها هستم، برا شهیمنه. من هم یخونه  نجایا-

 .یسر بزن

 اشاره کرد: یگرید یبه خانه  و

 آرگونه. یخونه  نمیا-

 ؟یجدول تناوب یاثر تو یگاز ب هیآر...گون؟ -

 :دیخند نیتامس

 اقعا تنبله!و نیتنبل، و آلو یعنی ییونایآرگون. آرگون به زبان  میگ یاما ما بهش م نه،یآلو شیاسم اصل-

زرد و  یکه موها یباز کرد و وارد خانه شد. چند لحظه بعد، به همراه پسر قدبلند یهشدار قبل چیدر را بدون ه بعد،

 به من کرد و گفت: ییداشت از خانه خارج شد. پسر نگاه گذرا یآب یچشم ها

 سالم دخترعمو.-

 کرد. یمرا بازتاب  یاز خوابالودگ یبا من دست داد. صورتش حالت خاص و

 انداختم. نییکردم و سرم را پا یتند سالم

 اشاره کرد: گرید یبه خانه ها نیتامس

 تو باشه. یهم قراره خونه  نجایگَتِل. ا یخونه  نمیو ا كلهیما یخونه  نیا-

 خانه اشاره کردم: نیآخر به

 ه؟یک یخونه  یكی نیا-

 ـه."پسر" یخونه  نیا-
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 پسر؟؟؟؟-

 زنن. یصداش م "پسر"همه  نیهم یبرا اد،ینم ادشیاسمشو  چكسیز دارم که همرمو یپسرعمو هیاوهوم. من -

 را به او دوختم: میها چشم

 بگو! شتریبرام از اون پسر ب-

 گَتِل رو نشونت بدم. میبر ای. بستیفعال وقتش ن-

 کنم؟ دایمعادل ساده تر براش پ هیتونم  ی! میبیگَـتِـل! چه اسم سخت و عج-

فشرده  ی. قلبم از ناراحتمیکن دایاسمش پ یمعادل قابل تلفظ برا كی میگرفت میکه با آندرا تصمافتادم  یزمان ادی به

 نم؟یتوانستم آندرا را بب یباز هم م یعنیشد... 

 گفت: نیتامس

 .ینصداش ک "گاتل" یات کنه. اما فكر کنم بتون كهیت كهیفكر کنم گتل بخاطر اشتباه تلفظ کردن اسمش ت-

 گفتم: رلبیز را تكان دادم و سرم

 گاتل...-

 من را باز هم دنبال خودش کشاند و چند لحظه بعد، چشمم به جمال گاتل روشن شد! نیتامس

و حالت دارش را به صورت فرقِ کج گوشه  اهیس یاز موها یبود که بخش یشیدرشت و م یبا چشم ها ییبایدختر ز او

گرمكن  كیهم شامل  شیبسته بود. لباس ها یسبرا با کشِ مو، دمب ا شیموها ی هیصورتش گذاشته بود و بق ی

 شد. یرنگ م یآب نیو شلوار ج ییسرمه 

 در کمانش بود. یریدر دست داشت و مشغول گذاشتن ت یکمان گاتل

 گفت: نیتامس

 ؟یبه دخترعموت سالم کن یخوا ینم-
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 گرفت گفت: یه معالمت گذاشته بود نشان شیدرختِ روبه رو یرا که رو یسرخ رنگ یکه نقطه  یدر حال گاتل

 دم صبر کنم تا خودش بهم سالم کنه. یم حیترج-

 گفتم: یناراحت با

 سالم.-

 قرمز رنگ فرود آمد. یدرست در نقطه  ریرا پرتاب کرد. ت ریت گاتل

 گفتم: نیتحس با

 خوب بود! یلیواااو! خ-

 زد: یلبخند سرد گاتل

 ممنون.-

 گفت: یبه سرد و

 ؟یچه طور-

 سرد گفتم: یلیهم خ من

 .ستمید نب-

 گفت: نیتامس

 !كلیما ،ینفر بعد یسراغ معرف میبر-

 باما داشت اشاره کرد: یکم یکه فاصله  یبه درخت و

 اون درخت نشسته. یباال كلی... مانیاون درختو بب-

 طرف درخت رفتم و گفتم: به
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 سالم!-

من را با سرعت  نیو تامس ختیر نییدرخت پا یو درشت از باال زیسنگ ر یحرف من، تعداد نیبعد از ا بالفاصله

 .دیکنار کش

 تعجب به سنگ ها نگاه کردم و گفتم: با

 ه؟یچ گهید نیا-

 :دیخند نیتامس

 .كلیبه سبك ما ییخوشامدگو-

 گفت: ییصدا

 درسته!-

 .دیپر نییدرخت پا یبود، از باال اهیهم س شیگاتل بود و موها یچشم ها هیدرست شب شیکه چشم ها یپسرجوان و

 م گرفت و گفت:را به طرف دستش

 !یخوش اومد-

 نیزم یو من را رو دیخوشم آمد و دستم را به طرفش بردم. اما او دستم را محكم کش شیمیرفتار گرم و صم از

 انداخت!

 کردم: اعتراض

 ه؟ییجور خوشامدگو هی نمیا-

 !یكی نیا نیآره. و همچن-

 به هوا رفت. ادمیبه کمرم زد که فر یلگد و

 زد: غیج نیتامس
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 !كیمابس کن -

 .زمیبرخ میدست من را گرفت و کمكم کرد از جا و

 گفت: یناراحت با

 وجود داشته باشه! ایتونه تو دن یهستن که م یخواهر و برادر نیتحمل تر رقابلیو غ نیتر یو گاتل وحش كلیما-

رای ب« گاتل»از اسم صدا می زنند، اما تا پایان داستان « گتل»: دقت کنید که همه به جز سارا این کاراکتر را ی)پاورق

 نام بردنش استفاده می کنیم(

 تف انداخت. نیزم یهم رو كلیزد و ما ادیرا فر ییادبانه  یفحش ب گاتل

 گفت: یبا ناراحت نیتامس

 .میمن و با هم حرف بزن یخونه  میبر ایولشون کن. ب-

 گفت: گاتل

و فقط  ینفر دوست بش هیواد با خ ی. تو فقط دلت منیتامس ادیازت خوشش ن چكسیشه که ه یباعث م نیهم-

 !گهید زیچ چیو نه ه ینه سرگرم ح،ی! نه تفریباهاش حرف بزن

 گفت: یبا ناراحت نیتامس

 از تو نظر نخواست. یکس-

 کردم. یو رفت.من هم دنبالش رفتم و او را تا خانه اش همراه دیراهش را کش و

تخت  ی لهیاتاق به وس یفضا شتریوشه اش بود و بگ شیآرا زیم كیبود که  یاتاق کوچك قتیدر حق نیتامس ی خانه

مد ک كیشد و  یم دهید عتیگل و طب ریبا تصاو یی ینقاش یتابلو ها وارهاید یاشغال شده بود. رو ینسبتا بزرگ

 ییبه دستشو دنیشد که احتماال راه رس یم دهید یواریدر کنار کمد د یكیبار یاتاق بود. راهرو یهم گوشه  یوارید

 .و حمام بود

 تخت نشست و من هم کنارش نشستم. یرو نیتامس
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 گفت: یآرام به

. پدر اون دوتا جناب دیشه از شباهت چهره و رفتارشون هم فهم یم نویخواهر و برادر هستن. البته ا كلیگاتل و ما-

 باهات حرف زد. یبسته شده بود یبه صندل یکه وقت ییهمون آقا یعنی كوالسه،ین

 داد را در ذهنم نگه دارم. یبه من م نیکه تامس یدیردم اطالعات جدک یرا تكان دادم و سع سرم

 لهیقب نیکه تو رو به ا هییآرگون هستم. پدر ما همون آقا كتریمن خواهر کوچ م،یمن و آرگون هم خواهر و برادر-

 آورد.

 "رو ترکوند! نیمارت نیهمون مَرده که ماش"ذهنم گفتم:  در

 هستن. لهیقب سییر یعنی نیو پدرتون جناب راسپوت دیاهر و برادربا هم خو "پسر"و تو... تو و اون -

 بده! حیبرادرم توض یدرباره  شتریکم ب هی-

خونه اش  نیهم ی. براستیوقتا ن یوقتا هست و گاه یدونه. گاه یاسمش رو نم چكسیپسر مرموزه که ه هیاون -

 .هیاکثرا خال

 :دمیخند

 !اوردمیمن از برادر هم شانس ن-

 ت:و گف دیخند

 !ستیبلد ن دنیبه جز خواب یکار چیاز برادر من که بهتره! آرگون ه-

 چند لحظه سكوت کردم و بعد گفتم: یبرا

 دختر. به نظر من جالبه. هیپسر دارن و  هیشما همه شون  یجالب کشف کردم... پدر و مادرا زیچ هیمن  یراست-

 گفت: یناراحت با

 یدوم حتما پسر م یبچه  دیاول دختر بود با یکردن. اگه بچه  یال عمدکار رو کام نی! چون اونا استیاصال جالب ن-

 شدن. یکشتن و دوباره بچه دار م یشد اون بچه رو م ینم ینجوریبرعكس. اگه ا ایشد و 
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 گفتم: ییحالت وحشتزده  با

 کشتن؟ اما... چه طور ممكنه؟ ینوزادشون رو م یاونا... بچه -

 بودند! یو هولناک یوحش یآدم ها افراد چه نی. ادیفقط آه کش نیتامس

 سرش آورده بودند؟ ییها چه بال یوحش نیا یعنیآندرا افتادم.  ادیبه  یناگهان یطرز به

 گفتم: یناراحت با

 ...نیتامس-

 بله؟-

 از دوستامم باهام بود. یكیمن تنها نبودم.  نجایما رو آوردن ا یوقت-

 خب؟-

 کنم؟ داشینم پتو یکجا م یدون یاونا با خودشون بردنش. نم-

 و گفت: دیکش یآه نیتامس

 متاسفم. یلیمن... خ-

 زدم: ادیفر بایتقر

 ؟یچـــ-

 گفت: یدستپاچگ با

 .رهیرو بپذ لهیقب نیا نیکنن د یدونم مجبورش م یدونم کجاست. فقط م ینم-

 ره؟یو اگه نپذ -

 کشنش. یم-



 گذشته ی خونین من

 

 
137 

 

 گفتم: یناراحت با

 م؟یکار کن ی... چدی! حاال... بایوا یا-

 .میریازش کمك بگ دیدونه. با یآرگون م ینم. ولدو ینم-

 بلند شدم: میسرعت از جا به

 بشه! رید یلی... قبل از اونكه خمیدوستمو نجات بد دیآرگون. با شیپ میپس پاشو بر-
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 !راهرو یتو یتخت، کنار کمد، و حت ریتخت، ز یآرگون همه جا بودند: رو یآرگون پر از کتاب بود. کتاب ها ی خانه

كند ب یحرکت نكهی. آرگون بدون امیو نشست میکرد دایتخت آرگون پ یرو یی یخال یجا یبه سخت نیو تامس من

 داد. یگوش م یقیبه موس یبود و با هندزفر دهیتخت دراز کش یرو

 جلب توجه کردم و گفتم: یبرا یی سرفه

 آرگون... آرگون...-

 گفت: یحال یبا لحن ب آرگون

 بله؟-

 کردن؟ كاریآوردنش چ نجایکه همراهِ من به ا یکسبا  یدون یتو م-
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 تكان داد. دییرا به عالمت تا سرش

 کار کردن؟! یخب، بگو باهاش چ-

و نوع گناهانت، بارها و بارها در طول شبانه روز  زانیصورته که تو بسته به م نیبه ا لهیقب نیبگم که سنّت ا دیاول با-

 .یکن یم هیا شالق خودت رو تنبب یو حت یکن یم یبا ناخن هات خودت رو زخم

 ؟یانجام نداده باش یاگه اون روز گناه یحت-

 رَسمه. هی نیا ،یبرسون بیبار در روز با ناخن به خودت آس كیحداقل  یدار فهیباز هم وظ یاگه گناه نكرده باش-

 ... مسخره ست!نیا-

 گفت: یحال یبا ب آرگون

 دونم! یآره، منم م-

 ادامه داد: و

 ایمعتاد  یآدما نی. اکثرا اون افراد رو از بارنیخودشون در ب نِیتا اونا رو به د ارنیم نجایچند نفر رو به ا اونا ماهانه-

کنن که به  یکنن. بعد، اونا رو مجبور م یواسه از دست دادن ندارن انتخاب م یزیکه چ ییخانمان و خالصه آدما یب

 .وندنیبپ نید نیا

 ترس گفتم: با

 کنن؟ یمجبورشون م یچه جور-

رن جهنم. بعد، از اونا  یکنن که گناهكارن و حتما م یم نیکنن. بهشون تلق یم بیاونا رو تخر یاول از لحاظ روان-

کنن به  یشه و شروع م یرفتارشون عوض م رفتن،ی. اگه دعوتشون رو نپذرنیرو بپذ نید نیکنن که ا یدعوت م

. اونقدر با وندهیاونا بپ نیدن تا به د یم جهونو شكندارن ا قتیروح اون شخص. اما در حق "پاک کردن"اصطالح 

 كیاز  شتریذارن ب یدن و نم یبهش نم یدرست حساب یزننش و غذا یرسونن و با شالق م یم بیناخن بهش آس

 .رهیاونا رو بپذ نیشه د یمجبور م ایره و  یم نیکوتاه از ب یلیخ یلیمدت خ هیساعت بخوابه که ظرف 

 زدم: ادیفر
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 بكنن! یکار نیهمچ دیرحمانه ست! اونا نبا یب یلیخ نیا-

 کرد آرامم کند. یرا گرفت و سع میشانه ها نیگونه ام بود را پاک کردم. تامس یکه رو یاشك و

 گفت: یالیخیبا ب آرگون

 !یکن یخودتو زخم ستیو الزم ن یی دهی! تو جزو خاندان برگزیبابت ناراحت باش نیاز ا دیتو که نبا-

 نبودند. گفتم: یزخم میاز عموزاده ها كی چیکه ه دمید یکردم، م ی که فكر مگفت. حاال یم راست

 م؟یکن یخودمونو زخم دیچرا ما نبا-

زد دن ن یمقدس رو گسترش م نید نیا نكهیو فرزندانشون بخاطر ا لهیقب سییمردم، سه ر نیچون طبق اعتقادات ا-

 خودشونو شكنجه کنن هم پاک هستن! نكهیاونا بدون اشه.  یاونا نوشته نم یبرا یگناه چیهستن و ه زیخداوند عز

 گفتم: یآرام به

 برن! یهستن که از شكنجه شدن مردم لذت م یفقط چنتا عوض لهیپس... رهبران قب-

 گفت: یاحساس یو آرگون با لحن ب دیکش یبلند نِیه نیتامس

 گنده تر از دهنت نزن! یحرفا-

 گفتم: یآرام به

 !دیغالمشت آش هیبه نظر من شماها -

 و گفت: دیدنبالم دو نی. تامسدمیدو رونیآرگون ب یاز خانه  و

 ! صبر کن!یه-

 گفت: یرا به من رساند و به آرام خودش

 کشنت! یم یآدما انتقاد کن نیا نیاز د ای یبد بگ لهیقب یرؤسا یاگه درباره  نجایا-

 چطور؟-
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 :دیکش یآه

 .میزن یحرف م گهیو هم با همد ینیب یم دتویجد یخودت. هم خونه  یببرمت خونه  ایب-

 تكان دادم و دنبالش رفتم. دییرا به عالمت تا سرم

 .نیمثل اتاق تامس قایبود، دق یواریکمد د كیتخت بزرگ و  كی ش،یآرا زیم كیبا  یمن هم اتاق کوچك ی خانه

 گفت: نیتامس

هستن و اگه حرف  ینفوذ ایما بعضا میبه درد نخور رو دوست ندار نید نیحاکمه. اکثر ما ا یبد یلیجوع خ نجایا-

 .میش یم هیتنب میبزن لهیبزرگان قب ای نید نیراجع به ا یبد

 ه؟یتنب-

ار رفت یجور شهیهم ادیمذهب خوشش نم نیاز ا نكهیآرگون با ا لیدل نی. به هممیش یشكنجه م یبه طرز بد یعنی-

 کنه که انگار طرفدارشه. یم

 باشه؟ تونه یم یک ی... به نظرتو نفوذبیچه عج-

 .ستیدونم. اصال هم مهم ن ینم-

 گفتم: یآرام به

 برن؟ یم یاز شكنجه شدن آدما چه سود لهیقب نیا ی... رؤسانیتامس-

 شد. رهیخ نیبه زم یحرف چیه یندانستن باال انداخت و ب یرا به نشانه  شیها شانه

*** 

 د.نشانم دا نم،یرا که الزم بود بب ییزهایتمام چ یظرف مدت کوتاه نیتامس

 کردند، انبار سالح ها، و البته کتابخانه. یهمه غذا درست م یکه آشپزها آنجا برا یبزرگ یغذاها، آشپزخانه  انبار
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 مانیتا غذا میدیچمن ها دراز کش یرو گریكدیساعت هم کنار  كیو  میآزاد خورد یاز آنكه ناهارمان را در فضا بعد

 کردند ببرد. یم یزندگ لهیقب یِاز جنگل که مردمِ عاد یکرد که من را به بخش شنهادیپ نیهضم شود، تامس

از  یکم یلیخ یبا فاصله  یکوچك یچوب یاز جنگل بود که خانه ها یعیوس اریبخش بس لهیقب یاعضا یزندگ محل

 در آنجا ساخته شده بود. گریكدی

دانستم که  یو من مشد  یم دهیبدنشان د یرو یسرخ رنگ یخراش ها یبودند که جا یالغر یآدم ها لهیقب مردمِ

 بدنشان انداخته اند. یآن خراش ها را خودشان با ناخن رو

 احساس بود، درست مثل مسخ شده ها. یحال و ب یب شانیبه تن داشتند و چهره ها یی رهیژنده و ت یلباس ها آنها

که حاضر  ییدم هامختلف، آ یاز نژادها و کشورها ییآنها حدود سه هزار نفر بودند. آدم ها ن،یتامس یگفته  طبق

 دنیاز رس شیپ لهیقب نیا یاعضا شتریگفته بود ب نی. تامسرندیتا بم نندیبب بیبمانند و آنقدر آس لهیقب نیبودند در ا

 گرفتند. یرا م آنها یجا یدیجد یمُردند و اعضا یم یبه چهل و پنج سالگ

که با هم  ییترسم. آدم ها یروح م یب سرد و یآدم ها نیآنها راه رفتم حس کردم از ا نِیب قهیدق یحدود س یوقت

د. کردن یم یاحوالپرس گریكدیبا  یشدند و به خشك یرد م گریكدیفقط از کنار  دند،یخند یزدند و نم یحرف نم

ه اوقات با زبان اشار یهمواره ساکت بودند و فقط گاه ،بودند یگریو از نژاد د دندیفهم یرا نم هیهم که زبان بق یبعض

 گفتند. یم ینامفهوم یزهایچ

 د؟یرس یبه او م یانسان ها بود؟ اما چرا... چه سود نیا سییپدر من ر یعنی

 گفت: نیتامس

 ببرمت خونه ات! ای... بستیحالت خوش ن نكهیمثل ا-

 دور شوم.  لهیخواست از مردم قب ینكردم چون واقعا دلم م یمخالفت

خدمتكار درِ  كید. بعد هم گفت که راس ساعت نُه شب دا لیدر را به من تحو دِیمن را به خانه ام برد و کل نیتامس

 غذا خواهد آورد. میاتاقم را خواهد زد و برا

 شیکند. من هم از او بخاطر تمام لطف ها هیته میکه الزم دارم را به او بدهم تا برا یلیوسا ستیاز من خواست ل بعد،

 خواهم. ینم یدست لباس خانگ كیبه جز  زیچ چیتشكر کردم و گفتم که فعال ه
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. بعد هم رفت و من را با دیایکند و به سراغم ب هیته میفرصت چند دست لباس برا نیقول داد که در اول نیتامس

 از افكار مختلف تنها گذاشت. ییایدر

 شروع کنم. یكیدانستم از کدام  یکه نم ادیفكر کردن داشتم، آنقدر ز یبرا یادیز یزهایچ

 نیآندرا را ب نكهیکرد... ا یمن را ماندگار م یزیاک و وحشت آور فرار کنم اما چهولن ی لهیقب نیخواست از ا یم دلم

 آنها گم کرده بودم!

 .ردیرا بپذ نید نیدانستم که قرار است او را مجبور کنند ا یم

گفته  نیبرند کجاست اما تامس یرا م دیجد دانیمُر هیقبل یکه رؤسا ییبودم جا دهیپرس نیاز تامس شیساعت پ مین

ا زودتر آنجا ر یلیکرده بود خ دایداد که اگر آنجا را پ نانیآرگون. و به من اطم یداند، حت ینم چكسیرا ه نیکه ا بود

 آتش زده بود.

 :ختیر یم نییآرام آرام از چشمم پا میها اشك

که  تتی؟ اذکنه یدرد نم تییدن؟... جا یشام بهت م ،یآندرا...؟ حالت خوبه؟ به تو هم ناهار دادن؟ شام چ ییتو کجا-

ه ب گهی. دیچند روز مواظب من بود نیا یتو تو ینكردن؟!... مواظب خودت باش آندرا، من بلد نبودم مواظبت باشم ول

 من فكر نكن... فقط مواظب خودت باش!

 جواب را ادامه دادم: یب یِذهن یمكالمه  نیپر از اشك شده بود. ا صورتم

ما اون بخش رو داره  ی...روح همه یروحت رو کشف کرد كیش تاربخ یگفت ؟یترس یاز خودت م یبهم گفت ادتهی-

گناهكارا؟  ی لهیجزو قب یش یو م یدون یتو هم خودتو گناهكار م یعنی نی. ایکرده بود دایاما تو مال خودت رو پ

 ایاز شدت جراحت هات و  یقبل از چهل سالگ یعنی دم؟یجنگل د یکه تو یجون یو ب یزخم یاز اون آدما یكی

 هی... مگه شتریو ب شتریدن؛ ب یشكنجه ات م شتریو اونا ب ؟یکن ی... مقاومت مای ؟یریم یر عفونت زخمات مبخاط

 .یریم یچقد تحمل شكنجه داره؟... بعدش م یو نازک فیتن ظر نیهمچ

 زدم: ادیفر و

 دم؟! یکنم آخرش از دستت م یچرا هرجور که حساب م یلعنتــــــــــــ-
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کردم.  یم ییرحم احساس تنها یب ی لهیقب نیا انیبود. به شدت در م میزندگ یشب ها نیبدتراز  یكیشب  آن

ردمان برخو نیتنگ شده بود. به آخر نیرام یکمكش کنم. دلم برا دیدانستم چطور با ینگرانِ آندرا بودم اما نم یلیخ

شدند هم  یچقدر نگران م نیدا و مارتآمان نكهیا بهکند.  یمن چه فكر م یدرباره  نیرام نكهیکردم و به ا یفكر م

 کشد. یانتظارم را م یکنم و چه سرنوشت یخواهم زندگ یچه طور م نیبعد از ا نكهیفكر کردم، و به ا

ماه  نور دنیبا د دیزدم تا شا رونیاز اتاقم ب نیهم یتوانم بخوابم، برا یشدند حس کنم نم یافكار باعث م نیا تمام

 .رمیآرامش بگ

 یرا نم میناخن ها بیو جنس عج میتوهم ها لیافتاد. هنوز دل میکردم، چشمم به ناخن ها یرا باز م داشتم در یوقت

 وحشتناک داشتند؟ ی لهیقب نیبه ا یهم ربط زهایچ نیا ای... آدمیفهم

شده بود و همه جا در سكوت مطلق فرو رفته  كیبه اطرافم انداختم. هوا تار ییرا پشت سرم بستم و نگاه گذرا در

 .دیرس یانتها به نظر م یکه ب ید، سكوتبو

 قدم بزنم. یگرفتم کم میقدم از خانه ام فاصله گرفتم و تصم چند

 کرد: خكوبیم میمن را سر جا ییصدا اما

 خوشِت اومده؟ نجایاز ا-

 ترس به طرف صدا برگشتم. با

پانزده بار -ها ده یتازگ که یمن... همان پسر یبود. خدا بشیدر ج شیکه دست ها ییبا کاپشن سرمه  یجوان پسر

 بودمش! دهید
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 .نمینتوانستم صورتش را بب لیدل نیانداخته بود، به هم نییداده بود و سرش را پا هیخانه ام تك واریآرامش به د با

 زدم: ادیفر

 توهمِ سمج؟ یدار یتو چرا دست از سرم بر نم-

 گفت: یخونسرد با

 !ستمیواضحه... چون من توهم ن لشیدل-

 ؟یهست یو کپس بهم بگ-

 شده بودند. رهیخ میدر چشم ها یاحساس چیکه بدون ه دمید یدرشت را م یرا بلند کرد. حاال دو چشمِ عسل سرش

 اسمم رو بهت بگم؟ یعنی-

 دادم: جواب

 آره اسمت رو!-

 ندارم. یمن اسم-

 .ستادیرا گفت و صاف ا نیا

 تعجب گفتم: با

 آدم اسم نداشته باشه؟ هیشه  یمگه م-

 ان داد.را تك سرش

 کنن؟ یصدات م یپس مردم چ-

 را باال انداخت: شیها شانه

بدون خطاب کردن اسم  میکه دار هی. من و تو مدتیتا باهاش حرف بزن یرو بلد باش یحتما اسم کس ستین یازین-

 .میکن یباهم صحبت م گه،یهمد
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 تكان دادم. دییفكر کردم و بعد، سرم را به عالمت تا یکم

 گفتم: یآرام به

 !یواسه صدا کردن داشته باش یاسم هی دی... باالخره بااما-

 تكان داد: سر

 دن. یم حیاسم رو ترج نی. اکثر مردم ا"پسر" یبهم بگ یتون یم-

 تعجب گفتم: با

 ؟یتو... برادر من-

 تكان داد. دییرا به عالمت تا سرش

را با تمام وجودم  نیاما برادرم بود، ابه من نداشت،  یشباهت چیزده بودم. او ه رتیو مرموزم ح دیبرادر جد دنید از

توان  یاحساس ها را نم یکردم... بعض یرا احساس م نیبدهم که چه طور ا حیتوانم توض یکردم. هرچند نم یحس م

 کرد. انیبا کلمات ب

 توانستم گفتم: یکه م یلحن نیو خواهرانه تر نیمهربان تر با

 .میمن... با هم... حرف بزن یتو خونه  ایب-

 !دمیرا نشن میحرف ها یکلمات را گفتم که خودم هم درست و حساب نی! آنقدر با استرس ایلعنت

 گفت: پسر

 .میوسط جنگل با هم حرف بزن مینه. بر-

 تكان دادم و به دنبال برادرم رفتم. دییتا یرا به نشانه  سرم

 .میبعد، وسط جنگل بود قهیدق چند

 .مینشست نیزم یبرادرم هردو رو شنهادیپ به
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 که حرف زد من بودم: یکس نیلاو

 دونم از کجا شروع کنم! یاونقدر سوال ازت دارم که نم-

 شد. رهیبه من خ یحرف چیه یکرد و ب یا خنده

 :گفتم

 ؟یکرد یم بیمنو تعق كسرهیاومدم کانادا  یچرا از وقت-

 کردم. ینم بتیمن تعق-

 !یچون تو همه جا بود یحرفو بزن نیا یتون ی! تو نمیه-

 فت:گ دوباره

 نكردم. بتیمن تعق-

 ... چند سالته؟الیخ یب نویخب ا-

 نگاهم کرد. بعد گفت: یرا بلند کرد و با حالت گنگ سرش

 دونم. ینم-

 باز ماند: دهانم

 امكان نداره! نیا اد؟ین ادتیچه طور ممكنه -

 نگفت. یزیچ پسر

 ادته؟ی. تو مادرمونو یسوال بعد میباشه، بر-

 نه.-

 ؟یهاش نداربا ییخاطره  چیه یعنی-
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 نه.-

 یم ادتیمادرمونو  دیبا یاز دو سال ازم بزرگتر بود شتریچون اگه ب ،یدو سال از من بزرگتر ای كیپس احتماال -

 اومد.

 گفت: یآرام به

 .یتو... باهوش-

 آمد. گفتم: یکوتاه استفاده کند، انگار از حرف زدن خوشش نم یدارد از عبارت ها یکردم سع حس

 بعد از مرگ مامان ازدواج کرد؟سوال... بابا  هی-

 نه.-

 ؟یبزرگ شد یپس... تو چه جور-

 گفت: دیکش یم یفرض یها رهیدا نیزم یرو شیکه با دست ها یدرحال پسر

 تنها.-

 چند لحظه بعد گفت: و

 تنها. یلیخ-

 کرد؟ یپدرمون بهت محبت نم-

 خونه نبود. چوقتیپدر ه-

 نگاهش کردم و گفتم: متفكرانه

 اسم انتخاب کنم؟ هیرات تونم خودم ب یم-

 گفتم: جانیتكان داد. باه دییرا به عالمت تا سرش
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 ...ی... اوه نه!... سالمون؟یکوتاه و مختصره... سا یلی... سَم؟ نه خادیکه به سارا ب یزیچ هیبذارم؟  یخب... اسمتو چ-

 سراغ ندارم. "سا"با  یاسم گهیسانتا... د

 ادامه دادم: و

... راااا... راسل!... ستیبدک ن یحرف دوم اسمم سِت کنم... رابرت؟...نه نه... رافائل؟... ه اسمتو با دو دیبا دمیشا-

 راسل چه طوره؟

 گفت: یبا سرد پسر

 خوب.-

 به بعد راسل باشه... نیپس اسمت از ا-

 خُب.-

 !یدون یاسم منم که م-

 آره.-

 چند لحظه سكوت شد. بعد گفتم: یبرا

 خودشونو شكنجه بدن؟ دیکه آدما با یقبول دار ؟یافرادو قبول دار نیا نِیتو د-

 را باال انداخت. شیها شانه

 با توم! یه-

 آل استارش دوخت: یرا به کفش ها نگاهش

 ؟یمن نه. تو چ-

 منم نه.-

 ؟یرو قبول دار ینیتو چه د -
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 درنگ گفتم: یب

 اسالم.-

 گفت: یلحن خشك با

 تو... ینه و نماز بخونه. ولموهاشو بپوشو دیاسالم داره با نیکه د یکس دمیمن شن-

 یمحسوب نم ینید چیگفت... من االن تابع ه ینگفتم. راسل راست م یزیبه او زل زدم و چ یسكوت کرد. با ناراحت و

 شدم!

 گفتم: یآرام به

 حق با توئه.-

 بلند شد: شیرا تكان داد و از جا سرش

 رم. یم گهیمن د-

 برخاستم: میجا از

 شتم!کجا؟ من هنوز باهات حرف دا-

 .مینیب یرو م گهیبازم همد-

 را گفت و به راه افتاد. گفتم: نیا

 نرو! ،یه-

 درختان جنگل گم شد. نیزود ب یلیکرد و خ ادیدنبالش رفتم. اما او سرعتش را ز و

د بو كیبودم. هوا هم تار ستادهیتنها، وسط درختان جنگل ا یکردم. من تنها ییلحظه احساس ترس و تنها كی یبرا

 دانستم خانه ام از کدام طرف است!!! ینم نكهیبدتر ا و از همه

*** 
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داشت با  یکس دم،یبه درِ خانه ام از جا پر ییضربه  ها یصدا دنیصبح بود که با شن ی قهیدق یشش و س ساعت

 .دیکوب یمشت به درِ خانه ام م

 وحشت گفتم: با

 ه؟یک-

 :دمیگاتل را شن یصدا

 تا درو نشكستم! رونیب ایمنم! از تو اون سوراخ موش ب-

که  یاهیرا بسته بود و شلوار دمپاگشاد س پشیکه ز یاهیس شرتییبرخاستم و در را باز کردم. گاتل با سو میجا از

 بود. ستادهینداشت، پشت در ا ینییتز چیه

 و کمانش را هم با خودش آورده بود. ردانیت

 گفتم: یآرام به

 ؟یبا من داشت یکار-

 تو باشم. یشخص ی( دستور دادن که از امروز مربنیساوهوم. جناب کارلوس)پدر تام-

 تعجب گفتم: با

 ؟یبد ادیبهم  یچ-

 اجسام با ناخونات! دنیمهارت مثل خراش یسر هیشنا، و  ،یراندازیت-

 را باال انداختم: میتعجب ابروها با

 آخه... چرا؟-

 ادیزمان ممكن بهت  نیرو در کوتاه تر زیهمه چ دی. من بایرو بلد باش زایچ نیا دیبا لهیقب سییبه عنوان دختر ر-

 .نهیدستور جناب راسپوت نیبدم، ا
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 اما...-

 زد: غیج گاتل

 خفه شو و لباساتو بپوش.-

 زدم: شخندین

 کاپشنمو بپوشم. دیکه تنمه. فقط با هیینایکه دارم هم یفعال تنها لباس-

 پرخاشگرانه گفت: گاتل

 .رونیب ایب تیلعنت یبكن و بعدش از اون خونه  یبكن دیکه با یهر غلط-

 کاپشن شدم. دنیرا تكان دادم و مشغول پوش سرم

 «باشه یمعلم ورزش وحشتناک دیگاتل با»به دنبال گاتل به راه افتادم و در دل گفتم  بعد،

 .میبرس م،یرفت یم دیکه با ییتا من و گاتل به جا دیطول کش قهیدق چند

 مانیبا خانه ها یادیز یاز جنگل بود که فاصله  یو قشنگ عیوس یدر نظر گرفته بود، جا نیتمر یکه گاتل برا ییجا

 داشت.

 بود برداشت و به دستم داد. نیزم یرو یو کمان ریت گاتل

 گفت: بعد،

 بدم. حیکالس رو توض نیبذار اول برات قوان-

 به سمتم آمد: یزیدآمیبا حالت تهد و

و  ستیممكنه ب یعنیکنه،  یم دایباشم ادامه پ یاضکه من از عملكردت ر یکه کالس ما تا زمان نهیقانون ا نیاول-

 .یتا من باالخره بذارم بر یکن نیتمر نجایهم یچهار ساعتِ کامل مجبور بش

 . یباش نجایا دیبا میو ن شیبه بعد هرروز صبح قبل از ساعت ش نیقانون دوم: از ا-
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خروشانه که از  یرودخونه  هی یریبگ ادی که قراره شنا یی. در ضمن، جاادینم ادمی یزیقانون سوم: هوم... فعال چ-

 ممكنه آب ببره ات! یگذره. اگه حواست رو جمع نكن یوسط جنگل م

 گفت: بعد

 دم. یم ادیرو بهت  یریخب، فعال نشونه گ یلیخ-

*** 

 بعد از ظهر بود که گاتل باالخره گفت: ی قهیدق یشش و س ساعت

 .یذارم بر یم یول ،یکه من دوست دارم فاصله دار یزیبا چ یلیهنوز خ-

توانم به او فحش بدهم، اما خسته تر از  یکه م ییخواست دهانم را باز کنم و تاجا یو رفت. دلم م دیراهش را کش و

 به طرف خانه ام رفتم. یحرف چیه یهم ب نیهم یحرف ها بودم! برا نیا

 داد. یكان مدست ت میداده بود و برا هیخانه ام تك واریکه به د دمیرا د نیدر، تامس یجلو

 را گفتم: اورمیکه توانستم به زبان ب یزیچ نیدست تكان دادم و اول شیبرا

 !نیتامس رمیم یدارم م-

 :دیخند

 !هیرحم یدونم، گاتل واقعا معلم ب یم-

 دوشش بود و از شدت پُر بودن در حال انفجار بود را به من داد: یکه رو یرنگ ییقهوه  یکوله پشت و

 کنم. هیکه تونستم برات ته هیلیوسا ر،یبگ نویا-

 تشكر کردم. نیدوشم انداختم و از تامس یرا رو یپشت کوله

 زد و گفت: یمیدر جواب لبخند مال نیتامس

 و بهشون سپردم که اگه دوستت بهشون اضافه شد، به من خبر بدن. لهیمردمِ قب نیامروز رفتم ب-
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 کردم گفتم: یباز م دیکه درِ خانه را با کل یحال در

 م؟دوست-

 ...نجایباهات اومده بود ا یهمون که گفت-

 آهان، آندرا.-

 هم پشت سرم وارد شد و گفت: نیوارد خانه شدم. تامس و

 یسر هیبره وسط مردم و  دیشه وجود داره. اون با یاضافه م لهیکه تازه به قب یکس یمراسم برا یسر هی نجایا-

 یشن. اونا م یهمه متوجه ورودش م له،یبه قب دیجد با ورود هر عضو نیهم یو سخت رو بخونه. برا بیعج یدعا

 سراغ من و بهم خبر بدن. انیتونن اگه دوستت بهشون اضافه شد ب

 کنه! دایتونه پ ینفر م هیکه  یهست ییدوستا نیاز بهتر یكی. تو نیممنونم تامس یلیاز کمكت خ-

 زد و گفت: یلبخند معصومانه و قشنگ نیتامس

 انجام بدم. دیکار هست که با عالمه هیرم،  یم گهیمن د-

رنگ  ییقهوه  فیک پیبود وصل کردم و ز وارید یکه رو یخیرا به م دمیو کمان جد ریمن را تنها گذاشت. من هم ت و

 به حمام داشتم! ازیلباس آورده باشد، چون واقعــــــا ن میبرا نیبودم تامس دواریرا باز کردم. ام

 کردند. یرا اشغال م یکم یلیخ یتا شده بودند و جا یادیرت زلباس بود که با مها یتعداد فیک داخل

 و... هم آنجا بود. یمسواک، دستمال کاغذ ردندان،یخم لیاز قب ییزهایبر لباس، چ عالوه

 زدم و در دلم گفتم: لبخند

 .نیتامس یرینظ یتو ب-

 و زی! چرا همه چی. لعنتـــرنگ هم بود اهیساپورت س كیلباس ها  نیسرگرم نگاه کردن به لباس ها شدم. ب بعد،

 آوردند؟! یم ادمیوقفه آندرا را به  یهمه کس ب

 تخت پرت کردم و به خودم گفتم: ریرا ز ساپورت
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 !یدار یبدبخت یکاف یبهش فكر نكن. به آندرا فكر نكن. بدون فكر کردن به اون هم به اندازه -

شده بود و واقعا قشنگ بود، با شلوار لوله  نییتز یسرخاب یکه با نوار ها یرنگ و خوش دوخت یصورت زیبول بعد،

 تخت گذاشتم. یانتخاب کردم و آن ها را رو ینفت یآب یتفنگ

 بود، برداشتم و به حمام رفتم. زانیرا که در کمد آو یحمام یحوله  سپس

را  میچشم هابا گاتل، واقعا آرامش بخش بود. خودم را در وان حمام رها کردم و  نیرفتن بعد از ساعت ها تمر حمام

 بستم.

نه راسل، نه آندرا، و نه  ن،ینه به رام له،یقب نیکردم. نه به مامان ماهرخ، نه به ا یفكر نم زیچ چیآن لحظات به ه در

 .گرید زیچ چیه

 ساعت ادامه دادم. میکار را تا ن نیبردم. ا یداشتم از لحظاتم لذت م فقط

 .دمیآمدم و لباس پوش رونیاز حمام ب بعد،

 در زد. ییبا حالت مؤدبانه  یبودم که کس میشك کردن موهاخ سرگرم

 :گفتم

 ه؟یک-

 با ادب و احترام گفت: ییصدا

 خانمِ سارا...-

 را باز کردم: در

 بله؟-

 شد. یم دهید شانیدست ها یاز خراش رو یبودند، هردو کت و شلوار و کاله داشتند و آثار ستادهیمرد پشت در ا دو

 از آنها گفت: یكی
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 .دیایبا ما ب دیرا... شما باخانم سا-
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 هیسا وار،ید یکرد و رو یروشن م یدور تا دورم را گرفته بودند. نور لرزان شمع، اتاق را تا حد یچوب یوارهایو د در

 ساخت. یم یو لرزان رهیت یها

 شده بود. رهیبر لب داشت، به من خ ییکه لبخند دندان نما یدر حال كوالسین جناب

 :آرامش گفت با

 ؟یلذت برد لهیقب نیروزِ اقامتت در ا نیاز دوم-

 را به چپ و راست تكان دادم و گفتم: سرم

 اصال.-

 زد: یی انهیموذ شخندین

 بد شد. یلیخب، خ-

 قدم به طرفم آمد: كی و

وقت برات دردسر درست  هیکه  یزبونت رو نگه دار یجلو دیبا نجایکنن ا یادآورینگهبان هام رو فرستادم که بهت -

 كنه.ن
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 گفت: یزیدآمیبا حالت تهد و

 مجازات داره. لهیو آداب مردم قب لهیقب نید له،یهرگونه انتقاد و جسارت نسبت به بزرگان قب-

 پوزخند زد: بعد

 هشدار کوچولو بود! هیفقط  نیشه. ا یتو در نظر گرفته نم یبرا یالبته، فعال مجازات-

 ن ها گفت:به نگهبا كوالسیجناب ن م،یبگو یزیاز آنكه چ قبل

 !نشیببر-

 زدم: ادینگهبان به طرفم آمدند، اما من فر دو

 !دیصبر کن-

شجاعتر از قبل  یبیطرز عج یشده بودم ب لهیوارد آن قب یدانستم آن دل و جرعت را از کجا آورده بودم، از وقت ینم

 شده بودم.

 نگاهم کرد. شخندیبا ن كوالسین جناب

 :گفتم

 !كوالسیاالن ازتون بپرسم جناب ن منم چندتا سوال دارم که بهتره-

 به نگهبان ها گفت: رو

 داره! ییچه سواال نمیبب دیخب، بذار اریبس-

 :گفتم

با  آدما نكهیتون اضافه بشن؟ شما از ا لهیبه قب دیکن یگناهو مجبور م یب یکه شماها چرا آدما نهیسوالم ا نیاول-

 د؟یبر یم یبرسونن چه سود بیناخون و شالق به خودشون آس

 گفت: یسرش جابه جا کرد و با لحن ترسناک یکالهش را رو كوالسین
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 ...یزن یگُنده گنده م یحرفا-

 یآن سارا گریدر درونم افتاده بود، اما من د یدانم چه اتفاق یدادم. نم یترسم را نشان م دی. اما نبادمیترس یلیخ

 نبودم. فیضع

 اعتماد به نفس گفتم: با

 بدونم! لهیقب نیا یرو درباره  زیهمه چ دیو با هستم نیمن دختر جناب راسپوت-

 چند لحظه نگاهم کرد. بعد، لبخند زد و گفت: یبرا كوالسین

 !یداشته باش یاحساس خوب یبتون قتیحق دنیبعد از شن ستمیخب. اما مطمئن ن اریبس-

 گفت: یبا لحن مرموز كوالسیکردم. ن سكوت

 !میدار دانی... من و دو برادرم عمر جاو؟یدیشن یزیچدارن  دانیکه عمر جاو ییآدما یتاحاال درباره -

 ؟؟؟یچ-

! ما سه تا علّاف زیچ چیو نه ه ،یزندگ یبرا ییو نه جا میدر بساط داشت یکه نه آه میبود ریخب، ما سه تا برادر فق-

 عوض کرد... شهیهم یبرا شونویمالقات، زندگ هیکه  میبود

 گفت: یاز مكث کوتاه بعد

 میشد ییکرد. ما صاحب قدرت ها رییتغ شهیهم یبرا مونیزندگ ری... و مسمیمالقات کرد طانیش ما سه نفر با خودِ-

 قابل تصورن! ریکه غ

خاموش شد و پس  یناگهان یاز کنارم رد شد. نور شمع به طرز د،یو لباس سف یمشك یبا موها یحس کردم زن ناگهان

 .دیچیدر سرم پ یزیغم انگ یناله ها یاز آن، صدا

 م:زد ادیفر

 !؟هیی یچه مسخره باز گهید نیا-
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جهت ها  یاز همه  ییقدم ها یمن! صدا یسرم... خدا یاز سمت چپم... نه، سمت راستم... نه، باال ییقدم ها یصدا

 .دیبه گوش رس

 .دید یرا نم ییجا میبگردم، اما چشم ها یبلند شدم و خواستم دنبال درِ خروج میجا از

ها همان چشم  نی. ادمید میرا روبه رو یرنگ یآب یگشتم که ناگهان چشم ها یکورمال دنبال راه خروج م کورمال

 بودم! دهیآندرا د یبودند که چند روز قبل در خانه  ینیخشمگ یها

 سخت و سرد برخورد کرد. واریقدم عقب رفتم و کمرم با د كیچشم ها  دنید با

 کردم. دنیروم، شروع به دو یکجا م آنكه خودم بفهمم یکند. ب یسرم چكه م یاز سقف رو یزیکردم چ حس

 باشه! یفكر کنم کاف-

 هیدرست شب ییبه من زل زده بود، چشم ها شیآب یافتاد که با چشم ها كوالسیها روشن شدند و چشمم به ن شمع

 به من زل زده بودند...! یكیبه همان ها که در تار

 گفت: آرام

تونم با قدرتم انجام بدم. عالوه بر  یکه من م هییکارها نیاز ساده تر یداریو شن یدارید یتوهم ها جادیا ؟یدید-

 مونم. یدارم و اگه به قتل نرسم تا ابد زنده م یدانیاون، من عمر جاو

 :دیکش یآه

 !میبهش کمك کن دی. ما سه تا بامیمعامله کرد طانیمعامله ست. ما سه تا برادر با ش هی نایا یاما همه -

 ؟یچه کمك-

 گفت: یآرام به

 یم رشتیبنداز، ما هر ماه تعداد اونا رو ب میدار ینگه م لهیقب نیا یکه ما تو یینگاه به آدما هی!... میگمراه کن مردمو-

آدما نشون  نیکه ما به ا ییشن. خدا یم نیگزیجا یی گهیو هرروز و هرروز، افراد د رنیم یمدام م لهی. مردم قبمیکن

 مانیشه اونا از خدا متنفر بشن و ا یکار باعث م نی! ازهینفرت انگهم  یلیبخشه و خ یکه نم هیهولناک یخدا م،ید یم
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 انهیبشن: جسمشون رو وحش یمرتكب گناه بزرگتر میکن یما اونا رو مجبور م ن،یشونو از دست بدن. عالوه بر ا یقلب

 که خدا به امانت بهشون داده. یکنن، جسم یزخم

 :دیخند كوالسی. ندیرس یگفتن به ذهنم نم یبرا یزیچ

 م؟یفنجون قهوه بخور هیبا هم  یخوا یحالت خوب نباشه... م ادیاز چهره ات بر م-

 کردم: اخم

 خورم. یمثل تو قهوه نم یمن با آشغال-

 را تكان داد: سرش

 ؟ی. خب... سوال بعدیکن یم یکار درست-

 آندراست. اون االن کجاست؟ یدرباره  میسوال بعد-

 چانه اش را خاراند: یشینما یبا حالت كوالسین

 ...فمیتو ک دمیشا ایمن باشه  بیکنم تو ج یهوممم... فكر م-

 گفتم: یناراحت با

 !یه-

 دور و براست! نیخب، هم-

 حالش چه طوره؟-

 گرفت: ییمتفكرانه  حالت

 نكرده باشن هنوز زنده ست. یرو ادهیزنده بود. االنم اگه بچه ها ز شیپ قهیتا چند دق-

 ن؟یسرش آورد ییمگه چه بال ه؟یم... منظورت چ-

 را باال انداخت: شیها شانه



 گذشته ی خونین من

 

 
160 

 

 !یبدون« بال»رو  یزیداره که تو چه چ نیبه ا یبستگ-

 تمام صورتش را گرفت: یثیلبخند خب بعد،

 برم. یباهاش لذت م یفعال دارم  از هَمجَوار-

 ه؟یمنظورت چ-

 !دمیند یدختر نیچن. سال هاست که تیخاص از غرور و جذاب بیترک هیشاهكاره.  هیآندرا -

 :دیکش آه

ده ش زابتیبود. من عاشق ال زابتیو اون دختر ال ادیازش خوشم ب ینجوریبودم که ا دهیدختر د هیقبل از آندرا فقط -

 اونو تصاحب کرد.  نیبودم، اما راسپوت

 را بلند کرد: شیصدا

 حاضر ای... و رهیشه تا بم یشكنجه م اونقدر ایدم.  یاز دست نم گهیرو د یكی نیمال خودمه! ا گهید یكی نیا یول-

 شه که با من ازدواج کنه! یم

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 ...یلیتو... خ-

 چیه یبرخاستم و ب میکند. از جا انیتوانست احساس من را ب ینم ینیتوه چی. هدیرس یبه ذهنم نم یفحش چیه

 رفتم. یبه طرف درِ خروج یحرف

*** 

 شدم. داریخوردند از خواب ب یکه به در م ییضربه ها یبا صدا صبح

 بود. ستادهیمشت شده ا یو دست ها نیحال به طرف در رفتم و آن را گشودم. پشت در گاتل با حالت خشمگ یب

 زد: ادیفر
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 ؟یعوض یهنوز خواب یتو واسه چ-

 :دمیکش یآه

 .نمتیخوام بب ینم-

 در را بستم. بعد،

 :دیبا مشت به در کوب گاتل

 !نهیدستور راسپوت ی! ولنمتیم ببخوا یمنم نم-

 زدم: ادیفر

 !رهیبره بم نیراسپوت-

 مواظب باش! جاسوس ها... ،یه-

 :دمیحرفش پر وسط

 !ریبرو بم-

 صبر کن... قهینداره. فقط چند دق یرادیا رونیب یایخب، اگه نم اریبس-

 شد. یکه از خانه ام دور م دمیرا شن شیپاها یصدا و

 را بستم. میو چشم هازدم  یی روزمندانهیپ لبخند

 زد: یم ادیکه فر دمیرا شن نیتامس یچند لحظه بعد، صدا اما

 کنم...سارااا کمك... یکمكم کن... خواهش م-

 شد. ینم دهید یبود و اطرافم به خوب كیبرخاستم و در را باز کردم. هوا هنوز تار میبرق گرفته ها از جا مثل

 زدم: ادیفر
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 ؟ییتو کجا نی... تامسنیتامس-

 آمد: كوالسین یقهقهه  یداص

 !گهید یِداریتوهم شن هی-

 شانه ام گذاشت. یدستش را رو و

 بودند انداختم. ستادهیو گاتل که پشت سرم ا كوالسیبه ن یو با خشم نگاه دمیرا با انزجار عقب کش خودم

 گفت: گاتل

 قانونه. هی نیمخالفت کنه، ا نیحق نداره با دستور راسپوت یکس-

 رفت و من را با خودش برد.دستم را گ بعد،

 بود. نیکه ناآرام و خشمگ ییرودخانه توقف کرد، رودخانه  كیبار کنار  نیا

 احساس سرما کنم. شتریپر از آب سرد باعث شد ب یرودخانه ا دنید ،یصبحگاه یكیسرد بود و در سرما و تار هوا

 را بغل کردم و به رودخانه زل زدم. خودم

 گفت: گاتل

 . میکن نیتمر ایخب، ب-

 آمد افتاد. رونیکه از دهانش ب یرنگ دیبه بخار سف نگاهم

 گفت: یآرام به

 رحمانه به نظر برسه اما... یب یممكنه کم-

 بعد، من را هل داد و داخل رودخانه انداخت. و
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 لحظه احساس کردم زمان متوقف شد. و بعد، كی یکرد. برا دنیسرد اطرافم را گرفت. تمام وجودم شروع به لرز آب

 یبست. دلم م یو راه نفسم را م دیکوب یبا سماجت خودش را به من م خیمتوجه شدم در حال غرق شدن هستم! آب 

 شد. یخارج نم میاز گلو ییبزنم و کمك بخواهم، اما صدا ادیخواست فر

 رهیمن خبه  یحیلحظات، چشمم به گاتل افتاد که با لبخند مل نیبرد. در آخر یم ینامعلوم یآب داشت من را به جا

 شده بود.

 بهتره! یلیشكنجه خ ریکردم: به هر حال از مرگ ز فكر

را جلو بردم و سنگ را گرفتم. بعد، به  میبا من داشت. دست ها یکم یافتاد که فاصله  یبعد، چشمم به سنگ بزرگ و

 و از آن باال رفتم. دمیخودم را به طرف سنگ کش یسخت

 سنگ رساندم. یخودم را به باال دم،یلرز یکه به شدت م یاز آن، در حال پس

 :دیچیگاتل در سرم پ یخنده  یصدا

 !یریسنگ کمك بگ هیاز  یتون یم یشد یغرق م یدرس اول: اگه داشت-
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شدم و تا بعد از ظهر  یم داریزود از خواب ب یکردن ندارد. صبح ها فیتعر یبرا یقابل توجه زیچ چیبعد، ه ی هفته

شده بودم و گاتل با تمام مغرور بودنش  یو شناگر نسبتا ماهر راندازیر همان هفته، تکردم. د یم نیبا گاتل تمر

 است. یکرد که از عملكرد من راض یاعتراف م
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به  گریكدیبا  یو گهگاه میاما دشمنْ هم نبود م،یزد یبا هم حرف نم ادیخوردم. گرچه ز یناهارم را با گاتل م هرروز

گاتل را به خودش ربط ندهم، از قرار  یجنبه  یپدر منحرف و ب ی هیقضکردم  ی. سعمیدیخند یم یمشترک زیچ

 با پدرش نداشت. یی یعاطف یرابطه  چگونهیمعلوم گاتل ه

 یآورده بود م میبرا نیرا که تامس ییگرفتم و کتاب ها یگشتم، دوش م یبه خانه بر م یاز ظهر ها با خستگ بعد

 خواندم.

رفتم و هرشب شامم  یم نیتامس یبه طرف خانه  كراستیگرفتم،  یم لیتحوشامم را  یشد. وقت یموقع شام م بعد،

که با هم  میداشت یحرف شهیهم نیبود، من و تامس یکار لذت بخش نیخوردم. شام خوردن با تامس یرا در کنار او م

 .میبزن

را به او  لهیاز قب خروج یآمده بود، اجازه  ایبه دن یبود که از وقت یی دهیو رنج کش یدختر دوست داشتن نیتامس

 نیتامس لیدل نیخواندند، به هم یم یی یهم او را دختر لوس و دست و پا چلفت شینداده بودند. برادر و عموزاده ها

 کرده بود. یتنها زندگ شهیهم

با  گرید ی قهیدق یو حدود س میانداخت یدر م یجلو یمصرف غذا را در سطل زباله  كباری یاز شام، ظرف ها بعد

 .دمیخواب یرفتم و م یخودم م ی. و بعد، من به خانه میکرد یصحبت م گریكدی

در  دیبه نام آندرا که شا یفكر کنم، مثال به دختر یگرید زیتوانستم به چ یخواب آنقدر خسته بودم که نم موقع

 شد. یهمان لحظات داشت بخاطر گناهِ نكرده مجازات م

 همه به جز یشود و راه خروج از جنگل برا یرتمند کنترل مطلسم قد كیبه من گفته بود که آنجا توسط  نیتامس

کردم، فقط منتظر بودم  یهم اصال به فرار فكر نم نیهم یاست. برا دنید رقابلیبخواهد، غ نیکه راسپوت یکسان

 .نمیبببار هم که شده،  كی یبرگردد تا پدرم را برا لهیبه قب نیراسپوت

*** 

شنا داشتم، حوله ام را برداشتم و  نیشدم و چون آن روز تمر داریخواب ب بود. من از یروز معمول كیروز هم  آن

 به طرف رودخانه رفتم. كراستی

. کنار دمیترس یاز آنها نم گریاما من د دند،یکوب یخروشان رودخانه با تمام توانشان خود را به سنگ ها م یها آب

 جمع کردم. پسیرا با کل میو موها ستادمیرودخانه ا
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شمردم و  متیاز گاتل نشد.  من هم فرصت را غن ی، خبر آمد، اما آن روز هرچه صبر کردم یزود م شهیهم گاتل

 -كیرا در آب فرو بردم. در تار میسنگ نشستم و پاها یوسط رودخانه رساندم. رو یاز سنگ ها یكیخودم را به 

 بدهد. شکار به من آرام نیا یتوانست به اندازه  ینم یکار چیروشن صبح، ه

 ؟یداریتو ب ،یه-

 طرف صاحب صدا برگشتم: به

 راسل؟-

 سالم، خواهر.-

 !دمتیوقته ند یلیحالت خوبه؟ خ-

 گفت: یاحساس یبا لحن ب راسل

 هفته! كیفقط -

 کردم: اعتراض

 !هیلیاما بازم خ-

 که کنار من بود نشست. بعد، گفت: یسنگ ینگفت و رو یزیچ راسل

 .نجایرسه ا یم گهید یفت هفته با کارلوس تماس گرفت و گ نیامروز راسپوت-

 تكان دادم. دییرا به عالمت تا سرم

 :دمیگاتل را شن یهمان موقع، صدا در

 اوه، راسل!-

 رفت. رونیبرخاست و از رودخانه ب شیسالم کرد. بعد، از جا یبه طرف گاتل برگشت و به خشك راسل

 به گاتل نگاه کردم: شخندین با
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 !؟یکرد رید-

 سر تكان داد: گاتل

 عملكرد تو ازم سوال کنه. یخواست درباره  یتماس گرفته بود و م نیره... جناب راسپوتآ-

 :دمیپرس

 ؟یگفت یبهش چ-

 .یبش «نیبهتر»به  لیتبد دیخوره و تو با یساده به درد نم تیرضا هی. اونم گفت میراض تتیگفتم از وضع-

 گفتم: ییلحن پرسشگرانه  با

 خواد؟ یم نویچرا ا-

که  ستین یزیداشته باشه که بتونه بهش افتخار کنه و خب... راستش راسل اون چ یزیخواد چ یدلش م نیراسپوت-

 خواد! یم نیراسپوت

 :دمیکش یآه

 خب؟-

 کشه! یامروزمون تا ساعت هفت غروب طول م نیحرفا رو زدم که بگم تمر نیا یو من همه -

*** 

 بودم،به طرف خانه ام حرکت کردم. دهیچیدم پرا دور خو یکه حوله ا یو در حال سیخ یهفت، با لباس ها ساعت

 و گفت: دیچیهم حوله اش را دور خودش پ گاتل

 !نمتیب یفردا م-

 بعد، رفت. و
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را  یبه اطرافم انداختم، اما کس یشنوم. با ترس نگاه یرا م یکس یقدم ها یراه بودم که احساس کردم صدا وسط

 .دمیند

 کردم. یحس م را در اطرافم یحال، همچنان حضور کس نیا با

 که پشت سرم بود شدم. یی بهیبه پشت سرم نگاه کردم. و آن موقع متوجه غر یشتریبار با دقت ب نیو ا ستادمیا

 اشد.او دنبال من ب دیرس یاز دستش فرار کنم، اما به نظر نم یبود که بتوانم به راحت ادیاز من آنقدر ز بهیغر ی فاصله

رفت. موقع راه رفتن تلوتلو  یکرد، راه م یرا نگاه م نیکه زم یبود و در حال دهیچیپ یرنگ اهیخودش را در شنل س او

 لیبه دل ایکرده بود و  یرو ادهیز یشد، انگار در خوردن مشروبات الكل یم لیخورد و به چپ و راست متما یم

 قادر به حفظ تعادل خود نبود. یگرید

 یخاست و مجددا راه رفتنش را از سر م یبر م شیاز جازود  یلیافتاد، اما خ یم نیزم یهم رو كباریچند قدم  هر

 گرفت.

. عالوه بر دمیلرز یم میبودن لباس ها سیو من بخاطر خ-بود! شیدر پ یزمستان سرد-بود  شهیسردتر از هم هوا

 ودب شیکه هوا گرگ و م یداشته باشد، آن هم در زمان یعیحال طب دیرس یکه به نظر نم یی بهیآن، تنها ماندن با غر

 نبود. ییرفت، کار عاقالنه  یم یكیو رو به تار

 دور شدم. بهیو دوان دوان از غر ختمیر میتمام توانم را در پاها ل،یدل نیهم به

و حوله ام را هم در  سیخ یرا عوض کردم و لباس ها میبه خانه ام رفتم و در را پشت سرم قفل کردم.  لباس ها بعد،

شدم و خودم را  الیخ یکه واقعا خسته بودم، حمام رفتن را ب یی. از آنجامیفرصت بشو نیحمام انداحتم تا در اول

 کتاب بخوانم. یتخت ولو کردم تا کم یرو

 .دیکش رونیکتاب ب یایخورد، من را از دن یبه در م یکه به آرام ییضربه ها یبعد، صدا قهیحدود پنج دق اما

 یآمد. به آرام ینم دنمیساعت بعد از ظهر به د نیا چوقتیهم ه نیپشت در است، و تامس یدانستم چه کس ینم

 گفتم:

 ه؟یک-
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 کردند... یکه به در برخورد م ییضربه ها یفقط صدا امد،ین ییصدا چیه

 در را باز کردم. ل،یدل نیتمام وجودم را گرفته بود. به هم یکنجكاو حس

 بود. ستادهیشنل پوش ا ی بهیدر همان غر پشت

 گفت: بهیغر نشان بدهم، یاز آنكه واکنش قبل

 اونا... دنبالَمَن.-

 افتاد. نیزم یو او با صورت رو دندیلرز شیزانوها بعد،
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ور را با دمید یکه م یزی. چدیایب رونیشنل ب ریشده اش از ز یو خالكوب كیباعث شد دست بار بهیخوردنِ غر نیزم

 گفتم: دیکردم. با ترد ینم

 آندرا؟!-

 نیزم یخودش را از رو یرد کردن کمك باال برد و به سخت یستش را به نشانه خم شدم تا کمكش کنم. اما او د و

 بلند کرد.

 گفتم: یرا بستم و با شگفت در

 کردم... یمن... فكرشم نم-



 گذشته ی خونین من

 

 
169 

 

 ام را کامل کرد: جمله

 ...که من هنوز زنده باشم؟!-

 جوابش را بدهم، او را در آغوش گرفتم و با بغض گفتم: نكهیا بدون

 تنگ شده بود آندرا. یلیدلم برات خ-

 .ندیتخت بنش یکمكش کردم که رو بعد،

 شنلش را از تنش در آورد و گفت: آندرا

شماها رم بگردن و مطمئن بشن که به من پناه نداده  یتا خونه ها نجایا انیزود، م یلیگردن. خ یاونا دنبالم م-

 کنم. یم یکار هینترس، خودم  یچیاومدن از ه ی. وقتدیباش

رنگ  اهیآن شنل س ریبود که ز ییزهاینبود. حواسم به چ شیش ندادم، چون اصال حواسم به حرف هابه حرف یجواب

 پنهانشان کرده بود!

گردنش را به قصد  یانگار کس نم،یگردنش بب یده انگشت را رو یتوانستم جا یکه شنلش را در آورده بود، م حاال

 خفه کردن فشار داده بود.

ترک خورده و چاک چاک بود و از  شیبود. لب ها دهیروز بود که نخواب نی، انگار چندگود افتاده بود شیچشم ها ریز

بدنش، ردّ  یجایپاره پاره بود و در جا شیبدنش بود. لباس ها نها،یا یبود. اما بدتر از همه  یلبش خون جار یگوشه 

لباس و پوست را  ،یزیز شدت تکه ا ییشد. ناخن ها یم دهیبودند، د دهیرحمانه خراش یکه پوستش را  ب ییناخن ها

 با هم خراشانده بودند!

و ناخن  یشدند هم پر از آثار کبود یم دهید یبودن لباسش به خوب نیآست یکه بخاطر ب دشیسف یدست ها یرو

 بود. یدر پ یپ یها دنیکش

 :کردم گفتم یاش را نوازش م دهیو آزار د فیظر یکه پاها یرا در آغوش گرفتم و در حال میزخم دوست

 از دستشون بر اومده کردن. یخدا ازشون نگذره، هر کار-

 گفت: یبه آرام آندرا
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 کنم فراموششون کنم. یم یاون اتفاقا تموم شده و منم سع ی. همه ستیمهم ن-

 به خودم فشردم: شتریرا ب او

 شه انقد دوستت داشته باشم. یاخالقات باعث م نیهم-

 زد و گفت: یحس و حال یب لبخند

 دارم. اگه اومدن دنبال من نگران نشو اجیم برم حموم، واقعا بهش احتخوا یمن م-

 آورد: رونیب بشیرا از ج یخنجر کوچك و

 .رمیگ یجلوشونو م نیبا هم-

 گفتم: دیترد با

 ؟یتون یچاقو؟ م هیفقط -

 را تكان داد: سرش

 تونم. یالبته که م-

 :دیکش رونیخودش را از آغوشم ب بعد،

 حموم خونه ات کجاست؟-

 تهِ راهرو.-

به  یکس نكهیزل زدم. از ا یبه درِ ورود یتختم نشستم و با نگران یبه حمام رفت.  من هم رو یحرف چیه یب آندرا

 یکنند و دوباره او را با خودشان ببرند. حت رشیدستگ دمیترس ی. مدمیترس یو دنبال آندرا بگردد م دیایخانه ام ب

که  ییآدم ها نیمن بود، ا یعمو كوالسین نكهیاب آور بود. به خصوص اعذ میباز هم شكنجه اش کنند برا نكهیفكر ا

همه  یعنی نیمن بودند، و ا یها شیکرده بودند قوم و خو شیرحمانه زخم یبه جان آندرا افتاده بودند و ب انهیوحش

 من هم بود! ریتقص ییجورها كیکه سر او آمده بود  ییبالها ی

 :دمیخورد شن یم ییرا که به درِ خانه  ییاضربه ه یفكر ها بودم که صدا نیهم در
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 آرگون... یآرگون...آقا یآقا-

 من بود! یخانه  ،یبعد یخانه  یعنی نیآرگون رفته بودند و ا ینگهبان ها بود. نگهبان ها به خانه  یصدا

 :دیبه ذهنم رس یهمون لحظه فكر در

و عالوه بر آن، ممكن بود موقع دفن جنازه  دیرس یمشكوک تر به نظر م هیکشت، قض یآندرا نگهبان ها را م اگر

 اش ممكن بود آنها من و آندرا را با هم ببرند! نانهیحالت بود، در حالت بدب نیتر نانهیخوشب نی. تازه امیشو ریدستگ

 ...ستین نجایشدند که آندرا ا یاگر نگهبان ها مطمئن م اما

 که در ذهنم شكل گرفته بود عمل کنم. یلنه چندان کام یبرخاستم تا به نقشه  میزدم و از جا شخندین

 در را باز کنند و وارد خانه بشوند. یمشكل چیاز همه، قفلِ در را باز کردم تا نگهبان ها بتوانند بدون ه اول

داخل حمام  یی یاخطار قبل چیحمامم را برداشتم و به راهرو رفتم. درِ حمام را باز کردم و بدون ه یاز آن، حوله  بعد

طرف بود که  كیدوشِ حمام در  كیکوچك بود، بزرگ و دلباز بود.  یلیامِ آن خانه برخالف خودش که خ. حمدمیپر

 و بزرگ قرار داشت. زیوانِ تم كیگر ینصب شده بود، و در طرف د یقدّ ی نهیآ كی شیروبه رو

 را گرد کرد و گفت: شیمن چشم ها یبود، با ورود ناگهان ستادهیدوش ا ریکه ز آندرا

 ؟یکن یکار م یچ نجایاتو... -

 نشود، مچاله کرد. دهید نكهیا یخودش را برا و

 :گفتم

 وان! یگم. فعال تو برو تو یدارم. بعدا برات م یخوب ینقشه  هی-

به طرفش  نیهم یبدهم، اما وقت تنگ بود. برا حیتوض شیرا برا زیتكان نخورد. دوست داشتم همه چ شیاز جا آندرا

هستم،  یآدم منحرف دیخواهم فكر کن یان به طرف وان بردم و داخل وان هلش دادم. نمهجوم بردم و او را کشان کش

 یزیدادم تمام وجودم را گرفته بود، چ یوان هل م خلاو را دا دیو سف فیداشتم تن ظر یکه وقت یاز حس نیهم یبرا

 و گفتم: ستادمی. به زحمت در مقابل حسم امیگو ینم



 گذشته ی خونین من

 

 
172 

 

 ندارم! یباور کن قصد بد-

 شدم. میسرعت مشغول در آوردن لباس ها با بعد،

 با خشم گفت: آندرا

 ؟یکن یم یچه غلط یدار-

 زدم: ادیکه فر دیایب رونیخواست از وان ب و

 که بهت گفتم. هییاز نقشه  یفقط بخش نیبرسونم، ا بیخوام بهت آس یسر جات بمون! من نم-

 :دمیرا شن یکس یهمان موقع صدا در

 خانم سارا! خانم سارا!-

 را شیاو چاقو-بودم برود ختهیحمام ر یمن که گوشه  یلباس ها یو به طرف کُپه  دیایب رونیخواست از وان ب راآند

 گفتم: یچارگیاما من با دستم به او عالمت دادم و با ب -کرده بود یجاساز میلباس ها نیب

 کنم. یکنم بهم اعتماد کن آندرا، خواهش م یوان دراز بكش. خواهش م یتو-

 .دیدراز کش یبه من انداخت. اما بعد از آن، سرش را تكان داد و کف وانِ خال یزیدآمیگاه تهدن آندرا

 باز شدن در آمد.  یبعد، صدا و

 با دوشِ آب گرم. میکردن سراپا سیآب را باز کردم و شروع کردم به خ ریش

 از داخل خانه گفت: ییصدا

 خانم سارا...؟-

 دادم: جواب

 !نجامیا-

 گفتم: یبا اعتماد به نفس و یبا لحن شاک و
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 داخل؟ دیایو مثل گاو م نییپا دیندازیکنه، سرتونو م یدر رو باز نم یکس یشما وقت-

 گفت: یاز نگهبان ها با ناراحت یكی

در رو باز نكرد، به زور  یبود که اگه کس كوالسیکار دور از ادبه، اما دستور جناب ن نیکه ا میدون یخودمون هم م-

 داخل! میبر

 گفتم: ی. با ناراحتدیرس یدرست از پشت در به گوش م شانیبودند و صدا دهیبه راهرو رس حاال

 داخل؟ دیایپس اگه االن درِ حموم رو باز کنم هم م-

 گفت: نگهبان

 .میرو به شما ندار یاهانت نیمعلومه که نه، خانم سارا! ما حق چن-

 گفت: یگرید و

از  یبخش نیا دی. باور کنمینگاه کوچولو به داخل بنداز هیتا ما  دیچند لحظه در رو باز کن یشه، فقط برا یاگه م-

 ماست! ی فهیوظ

 اکراه گفتم: با

 نگاه کوچولو! هیفقط -

 به ی. نگهبان ها نگاهنندیدر، به نگهبان ها اجازه دادم داخل حمام را بب یو با باز کردن ال دمیحمامم را پوش ی حوله

 آندرا از آنجا رفتند. دنینبود، بدون د دنیقابل د هیوان از آن زاوکه داخل  ییحمام انداختند و از آنجا

 .دمیکش یهم در حمام را بستم و نفس راحت من

 گفتم: یبسته شدن در خانه، با آسودگ یصدا دنیشن با

 رفتن!-

 زد. یآورده بود و به من لبخند م رونیبه آندرا انداختم که سرش را از وان ب ینگاه و
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 !مانهیلبخند گرم و صم كیاحساس...  یکه نه سرد بود و نه ب یزد، لبخند یبخند مداشت به من ل آندرا

 و به لبخندش نگاه کنم، اما او دهانش را باز کرد و گفت: ستمیتوانستم ساعت ها همانجا با یم

 سارا! یعوض شد یلیخ-

 زدم: شخندین

 شدم؟ یچه جور-

 تر. یقو یلیخ ،یتر شد یقو-

 نظر لطفته!-

 و گفت: دیرا در هم کش شیبا لبخند نگاهم کرد. بعد، اخم ها گرید یظه چند لح آندرا

 !رونیاز حموم برو ب گه،یخب د-

ود ب ینفت یکمرنگ و شلوار جذب آب یصورت راهنیرا که شامل پ میخانگ یرفتم. لباس ها رونیو از حمام ب دمیخند

 تختم نشستم و مشغول خواندن کتاب شدم. یو بعد، رو دمیپوش

 آمد. رونیبعد، آندرا از حمام ب قهیدق ستیب

 شه؟ یم دایتو لباس پ یتو خونه -

 :دمیخند

 بشه! دایآره، فكر کنم پ-

 رونیکرده بودم را ب شیتخت به امان خدا رها ریکه آن روز ز یرنگ یتخت فرو بردم و ساپورت مشك ریرا ز دستم

 آوردم.

 آن را تكاندم و به سمت آندرا گرفتم. بعد،

 ا ازدستم گرفت و گفت:ساپورت ر آندرا
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 !ستیهوممم... بدک ن-

آورده بود برداشتم و به  میبرا نیکه تامس ییلباس ها نیکه الزم داشت را از ب ییزهایسراغ کمدم رفتم و تمام چ به

 دستش دادم.

. ترا بس شیو چشم ها دیچیتخت را دورخودش پ یرو میکُلُفت و ضخ یپتو د،یرا پوش شیلباسها نكهیبعد از ا آندرا

 گفت: یبود. به آرام تیصورتش پر از آرامش و رضا

 !نمیب ی... انگار دارم خواب مدمینرم دراز کش یپتو هیرفتم حموم و حاال هم وسط  شیپ قهیمن چند دق-

 و گفتم: دمیکش شیچشم ها ریز یها یگود یرا رو دستم

 ؟یدیچن وقته نخواب-

 کردن. یم دارمیب انهیبشه، بعد وحش نیموندن تا خوابم سنگ ینُه روز. اونا منتظر م قایدق-

 .یبعد از نُه روز واقعا بخواب یتون یپس امشب م-

 گفت: یآرام به

 اوهوم...-

 کنم ممكن است خوابش ببرد. گفتم: شیکردم اگر رها حس

 ست؟ی. گرسنه ات نارنیشاممونو م گهیساعت د مین-

 گفت: یاحساس یلحن ب با

 تونستم بخورم. ینم ونیدر م یكیغذاهاشون انقد بدمزه بود که  نخوردم. قبلش هم یچیه مهیروز و ن هی-

 تعجب گفتم: با

! نگو که دنیغذا که بهت ندادن، از خواب هم انداختنت، تا تونستن هم رو تنت ناخون کش ؟ییزنده  یتو چه جور-

 کرده بودن؟! یبند رهیآب رو هم ج
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 :دیخند

 شكه؟که چرا لب هام انقد خ یفكر نكرد نیتا حاال به ا-

 خشكِ خشك بود. شیمن آمده بود لب ها یبه خانه  یگفت، وقت یم راست

 هم فشار دادم و گفتم: یرا رو میها پلك

 هم بود؟ یی گهیمشكل د-

 ؟یبازم بشنو یخوا یم یآره، مطمئن-

 گفتم: ینگران با

 آره، بگو.-

مام ت لیدل نیپاهام نداشتم، به همپوشوندن  یبرا یزیساپورت نازک چ هیسرد بود و منم به جز  یلیاونجا خ نیزم-

قل ع یب رمردیپ هی نكهیا گهیروز اول ازم گرفتن. د شرتممییکرد. تازه کفشام و سو ینُه روز دل و پهلوهام درد م نیا

هم شكنجه بشم و  یشداز لحاظ روح یهاش باعث م وعظهکرد. م یاومد سراغم و موعظه م یدفعه م نیچند یروز

گرفت. و  یازم م یادیز یخودم دفاع کنم واقعا انرژ نیواب موعظه هاشو بدم و از دج نكهیکنم. ا یاحساس پوچ

 ...نكهیا گهید

 پر از اشك من گفت: یو چشم ها نیصورت غمگ دنید با

 بسه نه؟-

 گفتم: ختمیر یکه آرام آرام اشك م یتكان دادم و در حال دییرا به عالمت تا سرم

 ؟یرو تحمل کرد نایا یتو چطور همه -

 کلمه بود: كیفقط  بشجوا

 .یبه سخت-

 گفت: و
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 شروع کن. یکن فیبرام تعر یزیچ یخوا یباشه، اگه م یمن کاف یفكر کنم حرف زدن درباره -

 میاکه بر یاتفاقات یتوقف، همه  یکردن. بدون لحظه ا فیبود تا شروع کنم به تعر یکوتاه آندرا کاف یجمله  نیهم

 بازگو کردم. شیافتاده بود را برا

 نگفت و فقط گوش داد. یزیرفتار کرد: چ میبود دهیرا د گریکه همد یروز نیمثل اول راآند

 تمام شد، سرش را تكان داد و گفت: میحرف ها یوقت سرانجام،

 خوشحالم که بهت سخت نگذشته.-

 به در، ما را از جا پراند. ییخوردن ضربه ها یهمان لحظه صدا درست

 کرده بود بردارد. یش را که آنجا جاسازتخت برد تا خنجر ریدستش را ز آندرا

 .میآرام گرفت مانی، هردو"خانم سارا، شام آوردم!"که گفت  ییصدا دنیبا شن اما

 را باز کردم و از خانه خارج شدم. در

 یاحساس یبود. صورت آرام و ب ستادهیبه تن داشت، کنار چرخ غذاها ا یزیو تم دیسف یکه لباس ها یزنقشیر زن

 .شد یم دهید دنیبود، رد ناخن کش دنیقابل د قهی یاش که از باال نهیس یاز قفسه  یت ها و بخشدس یداشت و رو

 انداختم. نیزم یغذا و ساالدم را برداشتم و موقع برداشتن قاشق و چنگال، قاشقم را عمدا رو ظرف

 برداشتم. یگریزدم و قاشق د ییعذرخواهانه  لبخند

 مراه چرخ غذاها، از من دور شد.زد و به ه یهم متقابال لبخند سرد زن

 افتاده بود را برداشتم. نیزم یکه رو یشدم و قاشق خم

 به همراه غذا وارد خانه شدم و گفتم: بعد،

 از شام! نمیا-

 شستم. ییقاشق اضافه را در روشو و
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الم را بپرسد، سراغم آمد تا احو نیبه خودم گفتم که اگر تامس م،یخورد یکه به همراه آندرا شاممان را م یحال در

 بود.« شلوغ یلیخ»انگار سرش  امد،یآن شب ن نیشده. اما تامس دایکه دوستم باالخره پ میحتما به او بگو

 را داخل سطل زباله انداختم و به خانه برگشتم. یخال یظرف ها م،یاز آنكه شاممان را خورد بعد

 گفت: آندرا

 .ادیمن واقعا خوابم م-

 :گفتم

 .نطوریمنم هم-

 :دیکش یآه

 کم کم برم! دیپس من با-

 تعجب گفتم: با

 ؟یکجا بر ؟یبر-

 شه! یتو هم بد م یبرا نن،یبب نجایکنن و منو ا یدوباره بازرس انی. اگه نصفه شب برونیب-

 ؟یشب وسط جنگل بخواب یخوا یم یعنی-

 تكان داد. دییرا به عالمت تا سرش

وسط  یخوا یز نم داره. تازه، مگه من مُردم که تو مهوا سرده و تو هم موهات هنو رونی! بستین یشدن نیاما ا-

 ؟یجنگل بخواب

 کنم. یبمونم واسه تو هم دردسر درست م نجایمجبورم. اگه ا-

برود، دستش را گرفتم و با تمام  رونیو خواست از در ب دیدر رس یجلو یبرخاست و به طرف در رفت. وقت شیجا از

 در آغوشم پرت کردم:و او را با خشونت  دمیقدرت به طرف خودم کش
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 آندرا! یر یجا نم چیتو ه-

 گفت: متفكرانه

 وان حموم؟ یتو نن؟یاومدن منو نب یبازرس یپس امشب کجا بخوابم که اگه برا-

 !رهیگ یسرده. استخونات درد م یلیوان خ ینه... تو-

 زد: پوزخند

 نُه روز کجا بودم؟ هتل پنج ستاره؟ نیمن ا یفكر کرد-

 كر کردن شدم. بعد، ناگهان گفتم:و مشغول ف دمیکش یآه

 !ــــــــدمیفهم-

 ؟یدیفهم ویچ-

چنتا  هیتخت.  ریبرو ز عیکنم. تو هم سر یم دارتیاومد سراغمون، ب یخوابم. اگه نصفه شب کس یم اریمن هُش-

 داد! صیتخت که در نگاه اول نشه تو رو از لباسا تشخ ریز میزیر یهم م رهیلباس ت

 را تكان داد: سرش

 رسه! یبه نظر م یمنطق-

تخت را در راهرو گذاشتم و چراغ را خاموش کردم. بعد، آندرا را به طرف خودم  یرو ی. کتاب هادیکش ازهیخم و

 باشد. داریب دیرس یباز بود اما به نظر نم مهین شینشان نداد، چشم ها یو بغلش کردم. واکنش چندان دمیکش

 فتم:انداختم گ یم مانیهردو یکه پتو را رو یحال در

 کنه. ینم تتیاذ ی... امشب کسقیراحت بخواب رف-
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آندرا گوش  یمنظم نفس ها تمیرا ببندم و به ر میتوانستم چشم ها یشب آرام باشد. م كیتوانست  یشب م آن

و  دندیورز یاز بسته شدن امتناع م یبیبه طرز عج میرا نوازش کنم و بخوابم. اما پلك ها شیموها یحت ایکنم، 

 کوفتند. یمغزم م یها وارهیخودشان را به د یادیرم با شدت زافكا

 بود فراموششان کرده بودم. یانداخته بود که مدت ادمیرا به  ییزهایبا آمدنش چ آندرا

 را! یواقع یایدن مثال

 یگشتم؟ چرا سع یدنبال راه فرار نم گریدانسته بودم؟ چرا د لهیقب نیاز ا یخودم را جزع یراحت نیمن به هم چرا

 دهم؟ قیتطب طیکرده بودم خودم را با شرا

ا ه یقبل نِیگزیرا جا دمیجد انیکرده بودم اطراف یکه من خواه ناخواه سع دمیرس جهینت نیفكر کردم و به ا یکم

 مامان ماهرخ! یبه جا زابتیشهرزاد، و ال یبه جا نیتامس ن،یرام یکنم. راسل به جا

 وجود یزیچ چینبود، ه یخبر چیه رونیبروم! آن ب رونیب لهیقب نیاخواستم از  یبود که من اصال نم نیا قتیحق

 یبودند که آنها هم م نیکه داشتم شهرزاد و رام یبه دست آوردنش مشتاق باشم. تنها کسان ینداشت که برا

 داشته باشند. یبهتر یتوانستند بدون من زندگ

 و افسرده! یروان یخواهرخوانده  كی ورنطیهم ست،یزند اصال جالب ن یکه توهم م نیو غمگ چارهیدوست ب كی

 لهیبق نیکنم. ا فایا یرا به خوب نیکردم نقش دختر جناب راسپوت یم یماندم و سع یم نجایبهتر بود هم نیهم یبرا

 بد باشد. ایتوانست خوب  یکه م یشروع تازه بود، شروع كیمن  یبرا
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بشود،  یمشهور ینتوانسته بود خواننده  چوقتیبه آندرا کردم و تمام وجودم پر از حسادت شد. آندرا ه ینگاه

کرد که وطنش  یم یزندگ یتنها در کشور یکند از دست داده بود، و تنها یبا او خداحافظ نكهیمادرش را بدون ا

 .دیرس یخوشبخت به نظر م یبیحال، همچنان به طرز عج نینبود. با ا

 را ادامه یر نبود اما آنقدر طرفدار داشت که خوانندگمشهو یلیخ دیبود. شا دواریاش ام ندهیبود چون به آ خوشبخت

جلد آلبوم  یکرد، هزاران طرح برا یکاملشان م شیبا صدا دیوجود داشت که آندرا با یبدهد. هنوز هزاران ملود

 دادند. یگوش م شیکردند و به آهنگ ها یم شفزود او را ک ای ریوجود داشت، و هزاران طرفدار که د شیها

 یم نیکه من با رام یکار-داد یخواهرش را عذاب نم شیکنار خواهرش بود با توهم ها یبود، اما وقت خواهرش دور از

 که من بودم! یزیچ-خواهرش نبود یسربارِ زندگ چوقتیو ه -کردم!

 فكر کردم که آندرا چقدر خوشبخت است! نیو به ا دمیفقط آه کش قهیدق نیچند تا

 بودم. زهایچ نیول فكر کردن به اتا خود صبح مشغ د،یراستش را بخواه اگر

را  میمختلف، باالخره چشم ها الیصبح بود که باالخره خوابم برد. بعد از هزاران فكر و خ ی قهیچهار و پنج دق ساعت

 هم گذاشتم و به خواب رفتم. یرو

 !«یباش یراندازیت نیمحل تمر یتو دیصبح با شینره امروز ساعت ش ادتی»در ذهنم گفت:  ییبعد، صدا یکم اما

... یعنی نیبود و ا قهی. ساعت شش و پنج دقندازمیب میبه ساعت مچ یبود که از جا بپرم و نگاه یصدا کاف نیهم و

 من، حاال با گاتل چه کار کنم؟! یخدا

 :ادیفر یشد و بعد، صدا دهیمشت زدن به درِ خانه ام شن یفكرها بودم که صدا نیهم در

 ـــــــــرف!مصــ یشـــــــــــو تنبل ب داریب-

 .میدیگاتل، من و آندرا به طور همزمان از جا پر یجمله  نیا با

 زد اما در همان لحظه، در باز و گاتل وارد خانه شد. رجهیتخت ش ریسرعت ممكن به ز نیشتریبا ب آندرا

 دیبا ترد تا خنجرش را بردارد اما گاتل دیتخت پر یشده بود جهتش را عوض کرد و رو ریکه وسط راه غافلگ آندرا

 گفت:
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 که... یستین ی... تو همون دختریه-

 زد ادامه داد: یبرق م شیکه چشم ها یرا بست و در حال در

 ...که تونسته از دست شكنجه گرها فرار کنه؟-

 زد: ادینداد و با خنجر به طرف گاتل حمله کرد. گاتل فر یجواب آندرا

 کنم صبر کن! یخواهش م-

 سوءظن به گاتل زل زد. متوقف شد و با شیسر جا آندرا

 گفت: گاتل

 نمت؟یلحظه بب هیچه قد دنبالت گشتم که فقط  شبیمن د یدون یم-

 گفت: دیبا ترد آندرا

 ؟ینیمنو بب-

 سرش را تكان داد: گاتل

 .یمن یاز اسطوره ها یكیآره، چون تو االن -

 را باال برد: شیابروها آندرا

 اسطوره؟-

 گفت: یحوصلگ یبا ب گاتل

که  شی! از صد سال پیکه از دست شكنجه گرا فرار کرد یهست یدختر نی! تو اولیاریدر م ید خنگ بازاَههه چه ق-

شون  یكی و ستیفرار کنن که ب كوالسیو دو نفر تونستن از دست جناب ن ستیشده تا االن فقط ب سیتاس لهیقب نیا

 مرد بودن و تو...

 گفت: یخوشحال با
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 !یدختر نیاول-

 و گفت:زد  یلبخند سرد آندرا

 نفرم! هی یخوشحالم که اسطوره -

 تخت نشست: یدر خانه را از داخل قفل کرد و بعد رو گاتل

 !یهست یقهرمان مل هی! تو االن ایلینفر نه، خ هی-

 :دیخند آندرا

 هستم! یمن چه آدم مهم ،یوا-

 دستش را جلو برد: گاتل

 من گاتل هستم. و شما؟-

 آندرا!-

 .تباسیخوشبختم، و اسمت واقعا ز-

 متفاوت و جالبه! یلیممنونم. اسم تو هم خ-

 که در دست آندرا بود نگاه کرد: یبه خنجر یبا کنجكاو گاتل

 ست. لهیقب یشناسم، مال نگهبانا یخنجرا رو م نیمن ا-

 اوهوم، از همونا کش رفتم!-

 واقعا؟ ؟یخنجر فرار کرد نیبا هم-

 اوهوم.-

 لبخند زد: گاتل
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 !ییپس تو فوق العاده -

 مه داد:ادا و

 ؟ییتو دوست سارا -

 را باال انداخت: شیشانه ها آندرا

 !ییجورا هی-

کردم فراموش شده ام،  یداد. باز هم احساس م یزد و آندرا جوابش را م یوقفه حرف م یساعت، گاتل ب كیحدود  تا

 بابت ناراحت نبودم. نیاما از ا

 ناگهان گاتل گفت: شان،یحرف ها وسط

 داغونه؟ یلیخ میبط عمومآندرا... من روا یراست-

 نه، چه طور؟-

 کنم! یها رفتار م یکنم مثل وحش یوقتا حس م یآخه گاه-

 گفت: یبا مهربان آندرا

 که هیهمونجور قایو رفتارت دق یكیدرجه  یِوحش هی. چون تو یکن یها رفتار نم یوحش هیراحت،اصال شب التیخ-

 باشه! دیبا

 گفت: یاحساس یداد و با لحن ب یشد. آندرا جاخال به طرف آندرا حمله ور شیبا ناخن ها گاتل

 نگفتم؟!-

 گفت: ی. بعد، گاتل با ناراحتمیکرد دنیو گاتل شروع به خند من

 نیهم یخارج بشم و برا لهیاجازه نداشتم از قب چوقتیکردم. من ه دایکه من پ یهست یدوست نیتو اول ،یدون یم-

 تنها بودم. شهیهم
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 ناراحت باشد! "بلد باشد"کردم که گاتل  یاحت باشد، اصال فكرش را هم نمبودم گاتل نار دهیند تاحاال

 با تعجب گفت: آندرا

 ؟یخوند یدرس م یپس چه جور ؟یچ یعنی-

 معلم سر خونه داشتم. شهیهم-

 ؟ینرفت رونیب نجای... تو تاحاال از ایعنیپس -

 گفت: یبه آرام گاتل

 نه. نرفتم.-

 ؟یبر ینكرد یسع-

زدن. بعد از اون  یرحمانه شالقم م یکردن ب یم دامیپ یکردم و وقت یراهو گم م شهیدم. اما همبچه بو یچرا. وقت-

 دنبال راه فرار نگشتم. گهید

 با تعجب گفت: آندرا

 ؟ینگشت گهیچرا د ؟یچ یکن دایاما اگه اونو پ-

 شه. اون طلسم... یکنترل م یطلسم قو هیبا  نجایچون ا-

 :دیوسط حرفش پر آندرا

 بود! دهید لهیاز قب رونیتونه از اون طلسم رد بشه؟ سارا چند بار اونو ب یاسل مپس چرا ر-

تا دورادور مواظب سارا  رونیفرستاده بود ب لهیسه روز از قب یاونو برا نیراسپوت یتونه رد بشه. ول یراسل هم نم-

اما دورادور سارا رو تحت بود  گهیکشور د هی یتو نیاومد، کمكش کنه. اون موقع راسپوت شیپ یباشه و اگه مشكل

 !یبرسون بیکرد ممكنه به سارا آس ینظر داشت. اون به تو اعتماد نداشت و فكر م

 :دیخند آندرا
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 جالبه!-

 گفت: بعد،

 ؟یکن دایواسه مبارزه با طلسم پ یراه هی ینكرد یسال ها چرا سع نیتمام ا یگاتل... تو-

 .دیرا گز شینگفت و لب ها یزیچ گاتل

 همه جا را سكوت فرا گرفت. بعد، آندرا گفت: چند لحظه یبرا

 ه؟پر کن توییکه تنها یکرد یم كاریچ تیكاریب یزمانا یکه... تو نهیمنظورم ا ؟یگذروند یم یچه جور تویزندگ-

 گاتل برق زد: یها چشم

 دم ساختم وو کمون هم واسه خو ریت هیبده.  ادی یربازیاز نگهبانا رو مجبور کردم بهم شمش یكیکارا! مثال  یلیخ-

گرفتم. تازه، من بلدم با ناخونام  ادیاز نگهبانا هم شنا رو  یكیشدم. از  یماهر راندازیکردم که ت نیاونقدر باهاش تمر

 هم بلدم! یکم نجار هیبسازم... هوممم،  ههم خش بندازم! و بلدم از چوب مجسم شهیش یرو

 زد: شخندین آندرا

! شماها ناخوناتون چرا یراجع به ناخونات گفت یزیچ هی... ی! راستیجلوتر یلیخ یكیحساب تو از من  نیبا ا-

 ه؟ینجوریا

 رسه. یو از من به بچه هام م دهیارث از پدرم بهم رس نی. اهی یارث تِیخصوص هی نیا-

 !هیبیعج زیژنِ ناخونِ محكم و کُلُفت... چ-

 گفت: بعد

چون  یبر نجایاز ا یاشتن مخالفم. به نظر من تو نتونستنذ انتیچون اطراف یفرار نكرد نجایکه تو از ا نیاما من با ا-

 !یخودت نخواست

 گفت: یبا حالت تهاجم گاتل

 جا برم! نیخوام از ا ی! من واقعا مستین نطورینه اصال هم ا-
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 گفت: آندرا

 !یخوا ینه. نم-

 گفت: یزیدآمیبا لحن تهد گاتل

 !یبگ یزیچ نیهمچ یتو حق ندار-

 داخت:را باال ان شیشانه ها آندرا

 گفتم. یبه خودم دروغ نم نیاز ا شتریتو بودم ب یاگه من جا یخب، ول اریبس-

 گفت: یتهاجم یبا حالت گاتل

 ه؟یمنظورت چ-

کم آهنگ گوش  هیخوام  یمن م ن؟یندار یقیواسه گوش دادن به موس یدستگاه نجاینداره. هوممم، شما ا یتیاهم-

 بدم.

 بحثو عوض نكن!-

 و به من کرد:توجه به گاتل ر یب آندرا

 رم! یم نجایاز ا گهینداره، من که چن روز د یرادینه؟ ا دیندار-

 زد: ادیفر گاتل

 بحثـــــــو عــــــــوض نكـــــــــــن-

 گفت: یبا بدجنس آندرا

 زنم. یمطمئن نباشم حرف نم "کنه یفكر م"طرف مقابلم به حرفام  نكهیاز ا یمن تا وقت-

 گفت: یبا ناراحت گاتل
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قبول  ایبهش فكر کنم، رد  نكهیحرف رو بدون ا هیکه  ستمین ییبه درک. اما من از اون آدما یبگ یخوا یاگه نم-

 کنم.

 لبخند زد: آندرا

 «.عاقل بودن»گم  یکه من بهش م هیزیهمون چ قایدق نیا-

 گفت: بعد

 یناخودآگاهت م ریبره. ضم نجایخواد از ا یناخودآگاهت نم ریاما ضم یبر نجایدلت بخواد از ا دیگاتل، تو شا نیبب-

از  رونیب یایو از دن د،یجد یکردن، از روبه رو شدن با آدما دایخواد بمونه چون از دوست پ یبمونه. م نجایخواد ا

 ترسه. یم لهیقب

 گفت: گاتل

 .ستین نطورینـ...نه، ا-

 گفت: یبه آرام آندرا

 !یقرار بود به حرفام فكر کن-

 لحظه سكوت کرد. چند یسرش را تكان داد و برا گاتل

 گفت: یفیضع یبا صدا بعد

 ...ی...حق... با تو... باشه... ولدیشا-

 گفت: یشگیگاتل هم یِمحكم و قو یصدا با

 بخش خودآگاه درونم اونقد قدرتمند هست که با قسمت ناخودآگاه وجودم مخالفت کنه! یول-

 افزود: یبه آرام بعد

 کنم. دایتونم راه فرار رو پ یدونم چه طور م یماز کجا شروع کنم! ن دیدونم با ینم گهیاما د-
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 گفت: آندرا

 .یجا شروع کن هیو از  ،یبخوا هینداره. فقط کاف یروش خاص-

 :دیپرس گاتل

 از کجا؟-

ز که ا یکردن اون طلسم یراجع به خنث یزیچ یتون یم ینیتا بب یبگرد نویراسپوت یدونم! مثال خونه  یچه م-

 نه؟ ای یکن دایکنه پ یمحافظت م نجایا یخروج یراها

 زد گفت: یبرق م شیکه چشم ها یسرش را بلند کرد و در حال گاتل

 بود؟ دهی! چرا تاحاال به فكرم نرسیوااا-

 گفت: یحال یبا ب آندرا

 ...یخوا یهنوزم نم دی. شایبر نجایاز ا یخواست یبهت که گفتم. تو ته دلت نم-

 گفت: یبا ناراحت گاتل

 خوام! یم-

 زد: شخندین و

 کنم! یبهت ثابت م-
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22 

 !میداد یآن کار احمقانه را انجام م میداشت: ما واقعا داشت قتیشد، اما حق یباورم نم هنوز

و به  میتا به آنجا برو میداشت یگام بر م نیراسپوت ینور آفتاب، من و گاتل و آندرا به طرف خانه  رینُه صبح، ز ساعت

 .میمشكلمان بگرد یبرا یدنبال راه حل

حس را داشت، و  نیبرود. گاتل هم هم لهیخواست هرچه زودتر از آن قب یرفت چون دلش م یداشت به آنجا م ندراآ

 ناخودآگاهش را کنترل کند! ریتواند ضم یخواست به آندرا ثابت کند که م یم گر،یاز طرف د

 نیخواهد از ا یوز دلم مخواستم به خودم ثابت کنم که هن یکه م لیدل نیکردم، فقط به ا یم شانیهم همراه من

 من دوست داشتم آنجا بمانم! م؛یگو یدانستم که دارم به خودم دروغ م یبروم. هرچند م رونیب لهیقب

نداشتم، انگار قرار بود  ی. اما من حس خوبدندیخند یزدند و م یحرف م گریكدیبا  یی ینگران چیه یو آندرا ب گاتل

 کردم. یمحس  یرا به خوب نیو من ا فتدیب یاتفاق بد

 :دمیآن دو پرس از

 د؟یستیشما دوتا نگران ن-

 گفت: گاتل

 نه!-

 زدم: پوزخند

 کنم! یدرجه از خُجسته بودن افتخار م نیمن واقعا به ا-

 گفت: آندرا

 تو هم نگران نباش! یشنو یکنه. از من م یبهمون نم یکمك چیاالن نگران بودن ه-

 :دمیکش آه

 کنم. یتالش خودم رو م-
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 به رو به رو اشاره کردم:با انگشت  و

 !میدیرس-

 .میدیرس نیراسپوت یو به خانه  میکرد شتریسرعتمان را ب هرسه

 .میوارد خانه شو یبه راحت میکمال تعجب، درِ خانه قفل نشده بود و ما توانست در

وب ساخته اش را با چ هیبود که اثاث ییساده  یلیخ یداشتم، خانه اش جا نیراسپوت یکه از خانه  یتصور برخالف

اتاق  رگید یكیاز آنها اتاق خواب بود،  یكیکه جمعا سه تا بودند؛  ینسبتا بزرگ یداشت و اتاق ها یبودند. هال بزرگ

 مختلف. لیکه پر بود از وسا یبه انبار هیشب ییهم جا یكیمطالعه بود و 

 .میرفت و من و گاتل به سراغ اتاق ها رفت یبه سراغ انبار آندرا

به درد بخور  زیهر چ ایمهم  ادداشتی كیخاطرات،  یدفترچه  كی دیتا شا میگشت دیذهنمان رسرا که به  هرجا

 .میکن دایپ یگرید

 گاتل گفت: نكهیتا ا میگشت قهیدق ستیب حدود

 !نیبب نویسارا، ا-

 را رنگ. آن یخاک یقطور با جلد سخت و برجسته  یدفترچه  كیکرده بود، به دستم داد.  دایرا که پ یدفترچه ا و

ه در دفتر نوشت یرا با خودکار آب ییزهایبود که چ یشخص خوش خط سنده،یبه داخلش انداختم. نو یباز کردم و نگاه

 بود.

 به خواندن کردم: شروع

تر شه کم یکار باعث م نیگه ا یم نی. راسپوتسمیگرفتم خاطراتم رو بنو میتصم نیراسپوت شنهادیبه پ امروز»

 کنم. یاحساس غصه و دلتنگ

به طرف  میکه من و سارا داشت یشروع شد، روز یاز اون روز لعنت زیدونم از کجا شروع کنم، اما همه چ ی.. نم.خب

 .«میمون داشت ندهیآ یروزا یخوب و جالب برا یبرنامه  یو کل میکرد یحرکت م یشهرباز

 به گاتل کردم و گفتم: ینگاه دیترد با
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 ه؟یدفتر... مال ک نیا-

  انداخت:را باال شیشانه ها گاتل

 مادرت! دیدونم، شا ینم-

 ه؟یکه اسمش ساراست... اون ک یو اون شخص-

 گفت: یاحساس یبا لحن ب گاتل

 دفتره! نیخوندن ا دنشیتنها راه فهم-

 نشستم و به خواندنم ادامه دادم: نیزم یتكان دادم. بعد، رو دییرا به عالمت تا سرم

 یخودم م ی فهیمرخص شده بود، و من به عنوان دوست وظ یروان مارستانیاز ب شیتازه بخاطر درمان افسردگ سارا»

 لیکه سارا دل میراه بود یبهتر بشه. تو شیتا حال روح گهید یو هزار جا نمایو س یدونستم که اونو ببرم شهرباز

به  بیو غر بیعج ی لهیقب هیبه  یمت بعد از مدت امابه اسم مَت شده بود  یرو بهم گفت: اون عاشق مرد شیافسردگ

بود، اعضاش اونقدر با  بیواقعا عج لهیبود و مجبور شده بود سارا رو ترک کنه. اون قب وستهیپ "گناهكاران"اسم 

 مردن! یرسوندن تا م یم بیناخون به خودشون آس

 نیبهتر یسارا رو نداشته، و بهش گفتم که تا وقت اقتیاحمقه. بهش گفتم که اون ل یروان هیبه سارا گفتم که مَت  من

 رو حس کنه. ییتنها شیذارم تو زندگ یوستِ منه، نمد

 .«میبرس یکردم تا زودتر به شهرباز شتریرو ب نیسرعت ماش بعد،

 تعجب گفتم: با

 ...خاطرات  مادر منه؟ناینكنه ا-

 .دمیرا ند چكسیبود نگاه کردم، اما ه یگاتل م دیکه با ییبه جا پرسشگرانه

 را بگردد. گرید یدفتر بودم، گاتل رفته بود تا جاهاکه مخصوص خواندن آن  یدر لحظات احتماال

 مشغول خواندن شدم: دوباره
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 نه من و نه سارا. م،ینرفت یشهر باز چوقتیه گهی. دمیدینرس یاون شب به شهرباز راستش»

 کنه. یم بیداره مارو تعق نیماش هیمتوجه شدم  چون

 "نیمحكم بش"سارا گفتم:  به

 "ز؟یال یکن یم یچه غلط یدار"زد  ادی. سارا فرپدال گاز فشار دادم یپامو رو و

کننده ها گممون کردن.  بیکه متوجه شدم تعق دینكش یبودم. طول یاما من جوابش رو ندادم، چون مشغول رانندگ 

 هیمن،  قیبعد از نفس عم هیثان هی قایاومد. اما دق یکنه بدم م بمیتعق یکس نكهیچون واقعا از ا دم،یکش ینفس راحت

 ...«دیکوب من نیبه ماش یرنگ خودش رو به صورت کامال عمد اهیس نیماش

را بلند کردم و با وحشت به روبه رو نگاه کردم. چه طور ممكن بود؟ چرا گذشته تكرار شده بود؟ چرا واکنش  سرم

 رفتار آندرا بود؟ هیشب قایمادر من دق یها

 یااست. حاال داشتم معن زابتیال هیکه شب لیدل نیا خواهد، فقط به یافتادم که گفت آندرا را م كوالسیحرف ن ادی به

 .دمیفهم یحرفش را م

 هم خواندم: باز

 شد. یتر شدنم م یباعث عصب نداختیدستام م یخورد شده رو یها شهیکه ش ییشده بودم و خراش ها یعصب»

 رفتم: ییرو به رو نیشدم و به طرف ماش ادهیپ نیماش از

 ؟یکن یم یدگرانن ینجوریچه مرگته؟ چرا ا یهوو-

 شد: ادهیپ نیاز ماش سارا

 کار رو نكن! نیا زیال-

، اون کرد یترم م یعصب نیکرد و هم یتوجه به سارا، با خشم به طرف راننده رفتم. راننده با لبخند نگام م یمن ب اما

 نگام کنه؟ یاونجور ،یو ندامت یمونیپش چیداد بدون ه یچه طور به خودش اجازه م وانهیمردک د

 "!دشیببر"کلمه گفت:  هیم و به طرفش حمله کردم. فقط زد غیج
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 .نشونیماش یبعد، دونفر اومدن و دست و پاهامو با خشونت بستن. بعد هم منو پرت کردن تو 

 روشن کردن و منو بردن... نویاونا ماش یگفت که ولم کنن، ول یزد و بهشون م یم غیج سارا

 «سخت بود. یشروع روزا ن،یا و

 :میایب رونیداستان ب یث شد از فضاآندرا باع یصدا

 .مینكرد دایپ یچیما ه-

 ادامه داد: و

 ه؟یتونم بپرسم چ یجالب باشه، م دیبا یکرد دایکه تو پ یزیچ نیاما ا-

 گفتم: یآرام به

 تو بود. هیشب یلیدفترچه خاطرات مامانمه... اون خ-

 گفت! یده بار بهم م یروز كوالسیاوهوم، ن-

 رد اتاق شد:همان لحظه گاتل وا در

 م؟یخب بچه ها، بر-

 برخاستم: میجا از

 .میبر-

 .میرفت رونیهرسه از آنجا ب بعد،

 گفت: گاتل

 من؟ یخونه  میچه طوره هرسه بر-

 گفتم: من
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 خاطرات رو بخونم. نیا ی هیخودم و بق یخوام برم خونه  ی. من مدیشما دوتا بر-

 گفت: گاتل

 !رمیگ یت قرض مچند ساعت از یخب، پس آندرا رو برا اریبس-

 از هم جدا شد. رمانیمس بعد،

 تخت نشستم. دفتر را باز کردم و خواندم: یخانه ام رفتم و رو به

 یم زایچ یلیاونا خ یبود که سارا درباره  نیکارشون هم ا نیگناهكاران بردن. علت ا ی لهیآدما مارو به قب اون»

 یوت نكهیمُرد! من هم فقط بخاطر ا یم ایشد و  یم لهیاون قباز  یجزئ دیبا اینداشت:  شتریدونست و حاال دوتا راه ب

دارن بهم  فهیآدم گمراهم و اونا وظ هیاونا معتقد بودن من  ونشدم، چ یشكنجه م دیاون تصادف همراه سارا بودم با

 کمك کنن. 

 نداشت. یی دهیناراحت بودن فا گهید یماجرا کرده بود، ول نیناراحت بود که منو ناخواسته  وارد ا یلیخ سارا

و  دتریدادن و شكنجه ها هرروز شد ی. اونا هرروز ما رو شكنجه ممیکرد یاقامت م یسلول انفراد هی یو سارا تو من

 شد. یم دتریشد

دچاره و از  سمیساد یماریکه به ب كوالسهیبه اسم ن یشكنجه گرها مرد سییاول متوجه شدم که ر یهمون روزا یتو

 بره! یم شكنجه شدن مردم لذت یتماشا

 رو داشت. لهیقب نیا بیو غر بیعج نید یموعظه کردن درباره  ی فهیوظ شتریبه اسم کارلوس هم بود که ب یفرد

ه مرد قدبلند با چهر هیبود.  نی... اون راسپوتدیرس یبه نظر م یاول یمهم تر از دوتا یلیهم بود که خ گهینفر د هی اما

 رنگ به تن داشت. اهیشنل س هی شهیکم حرف بود و هم یلینقص. خ یو ب بایز یی

و  نیرفتار مت یرفت. من و سارا از رو یم یحرف چیه یزد. بعد هم ب یاومد و بهمون سر م یم یگهگاه نیراسپوت

 «ست. لهیقب سییکه ر میدیشكنجه گرا باهاش فهم یمؤدبانه 

 داخل دفتر نگاه کردم. یو به نوشته ها دمیکش یقیعم نفس
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را در دست گرفته بودم که مادرم قبل از مرگش در دست گرفته بود. من داشتم  ین دفترداشتم. م یبیاحساس عج 

 بودمشان. دهیند چگاهیخواندم که ه یرا م یپدر و مادر ییآشنا یخاطره 

 هم ترسناک بود. یو تا حد نیبه نظرم غمگ نیا و

 به خواندن ادامه دادم: دوباره

شكنجه گرا تنهاش گذاشته  نیب نكهیبشه. سارا از من بخاطر ا لهیون قباز ا یچهارم بود که سارا قبول کرد جزئ روز»

 رو قبول کنم. نیکرد و بهم گفت که من هم اون د یبودم معذرت خواه

 .نمینحسشو بب ی افهیخوام ق ینم گهیتحمله، و د رقابلیو غ یعوض یبازنده  هیمن بهش گفتم که اون  اما

عادت نداشتم  چوقتیمن ه اوردم،یخودم ن یکردم اما به رو یم یینهااز قبل احساس ت شتریاز رفتن سارا ب بعد

 نشون بدم. گرانیاحساساتم رو به د

  "معامله کنم! هیخوام باهات  یمن م"آروم گفت:  یلیاومد کنارم نشست و خ كوالسیپنجم بود که ن روز

فت اگه باهاش ازدواج کنم الزم گفت باهاش ازدواج کنم تا بذاره آزاد بشم. گ ،ییچه معامله  دمیازش پرس یوقت

 تونم آزاد باشم. یرو قبول کنم و م نید نیا ستین

ج خار یتونستم از اون جنگل لعنت ینم گهید یعنی كوالسیازدواج تن ندادم. ازدواج با ن نیوجه به ا چیمن به ه اما

 یخوب ی ندهیونستم آد یبرد و م یشدن آدما لذت م یبود که از زخم یروان یِسمیساد هی كوالسیشم. تازه، ن

 کنارش نخواهم داشت.

 «متنفر بودم! كوالسیهم وجود داشت: من از ن گهید لیدل هی تازه،

 خاطرات مادرم شدم: یرا ورق زدم و بدون مكث، مشغول خواندن ادامه  دفتر

 یحس چیاومدم. ه یشدم و به هوش م یهوش م یب یکم آورده بودم. بدنم جون نداشت. ه گهیروز گذشت. د چند»

 بودم. رفتهیمرگ رو پذ یواقع ینداشتم. به معنا
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به  ییچاره  گهیگفت د یکرد. م یرو تكرار م شنهادشیهرروز پ كوالسیکرد. ن یهرروز ساعت ها موعظه م کارلوس

 یمن یشنوم، ول یکردم که انگار م یرفتار م یگفتم. جور ینم یچیه گهیندارم، اما من د شنهادشیجز قبول کردن پ

 .دمیشن

تونم  ینم گهیشه. حس کردم د یباز نم گهیچشمام د دمیروز به خودم اومدم و د هیدونم چند روز گذشت که  ینم

بار به اطرافم نگاه کردم و به خودم  نیآخر یکرد. بعد، برا یخس خس م ینفس بكشم. با هر نفس گلوم به طرز بد

 «تموم شد! زیتموم شد، همه چ گهیگفتم: د

 ام! دهیفس نكشست که ن یشدم مدت متوجه

 دادم و به خواندن ادامه دادم: رونیام ب نهیرا از س نفسم

 م،دیکش یراحت نفس م یلیبالش بود. خ هیسرم  ریشده بود و ز دهیتنم کش یرو یگرم یباز کردم. پتو چشمامو»

 کَندم! یجون م دنینفس کش هی یقبل برا هیانگار نه انگار که چند ثان

 "زم؟یعز یبه هوش اومد"گفت:  ییصدا

 بود. نیطرف صدا برگشتم، راسپوت به

 "کنه؟ یدرد نم تییجا"گرم و مهربون بود: لبخندش

 "کجاست؟ نجایا"اخم گفتم:  با

 "رسونم. ینم بینگران نباش، من بهت آس"گفت:  یبا مهربون نیراسپوت

 نیا سییکه ر ینیوتشد راسپ یبرام غذا آورد و تا چند ساعت کنارم نشست. باورم نم نیبهش زل زدم. راسپوت فقط

 یکار با مهربون بودن یتون یفكر نكن م ؟یتو چرا انقد مهربون"بهش گفتم:  دیبود انقد مهربون باشه. با ترد لهیقب

 "ازدواج کنم! كوالسیکه با ن یکن

 حق نداره قبل از برادر كوالسی. نیازدواج کن كوالسیبا ن ستیتو قرار ن"گفت: یاون با لحن مؤدبانه و با وقار و

 "بزرگترش ازدواج کنه!

 «کرد...! یم تیمسئله ازم حما نیهم در مورد ا نیراسپوت یعنی نیکم آرومم کرد، ا هی حرفش
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 .دیکش رونیداستان ب یایخورد، من را از دن یکه به در م ییضربه ها یصدا

 زدم: ادیفر

 ه؟یک-

 :دمیرا شن نیتامس یصدا

 منم!-

افتاده بود که وقت نكرده بودم به  میبرا بیدو روز آنقدر اتفاقات عج -یكی نیتنگ شده بود، اما ا نیتامس یبرا دلم

 سر بزنم! نیتامس

 گفتم: ییرا باز کردم و با خوشرو در

 تووو! ایب-

 :دیوارد خانه شد و پرس نیتامس

 چه خبرا؟-

 دونم از کجا شروع کنم! ینم اده،یخبر که ز-

 بده! یصمرخ یبه کس دهیاز گاتل بع ن؟یتمر یچرا امروز نرفت-

 زدم: شخندین

 بگم! یكی یكیتا  نی! بشادهیمن که گفتم خبر ز-

 تخت برداشت: یتختم نشست. بعد، دفتر خاطرات مادرم را از رو یرو عانهیمط نیتامس

 ه؟یچ گهید نیا-

 حرص گفتم: با

 بدم! حیبذار برات توض ریزبون به دهن بگ قهیدق هی ــــــــــنیتااامس-
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 گفتم. شیرا برا زیچ کنارش نشستم و همه بعد،

 گفت: نیتمام شد، تامس میحرف ها یوقت

 برات افتاده! زیانگ جانیه یدو روز چه قد اتفاقا نیتو ا یوااا-

 به دفتر اشاره کرد: و

 جالب باشه! دیداستان با ی هیبخون. به نظرم بق نویا نیرم، تو هم بش یمن م-

 بر خاست. جوابش را دادم: شیاز جا و

 کنم! یم فیبرات تعر امیوم شد مخوندنم تم یوقت-

 رفت. من هم به خواندنم ادامه دادم: رونیرا تكان داد و از خانه ب سرش

 هبیو غر بیعج ییقدرت جادو هیباهام مهربون بود. اون بهم گفت که صاحب  یلیخ نیگذشت. راسپوت یسه روز دو»

 باور رقابلیغ یزایمن اونقدر چ یل باور بود ولقاب ریحرف غ نیا دینجات داده. شا یو با همون قدرت منو از مرگ حتم

 باور کنم! نویراسپوت یبودم که حرفا دهید لهیاون قب یتو

ون مهرب لیمهربون و با ادب باشه. البته روز سوم، دل نِیراسپوت له،یاون قب سییکردم ر ی... من اصال باور نمخالصه

 .دمیبودنشو فهم

 "حرف بزنم. یحالت اونقدر خوب شده باشه که بتونم باهات جدکنم  یفكر م"بهم گفت:  نیروز راسپوت اون

 "شنوم. یبگو، م"دادم:  جوابشو

 "خوام باهات ازدواج کنم. یمن م"گفت:  اوتم

 "؟یدو روز عاشقم شد نیتو هم یعنی ه؟یمنظورت چ"تعجب گفتم:  با

 "!یبودن رو دار لهیقب یبانو قتایکنم که تو ل یشم! اما فكر م یعاشق نم چوقتیالبته که نه! من ه"زد:  پوزخند

 "به ازدواج با تو ندارم! ییعالقه  چیاما من ه"گفتم: یتفاوت یب با
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 "!زمیعز زابتِیال ،یندار یالبته که حق انتخاب": دیخند نیراسپوت

 "!یکن فیتكل نییبرام تع یتو حق ندار"جام بلند شدم:  از

 "دارم! زم،یدارم عز"قهقهه زد:  نیراسپوت

 "!نشیاریب"گفت: آروم  بعد،

و  شده بود دهیکرده بود، الغر و رنگ پر رییتغ یلیبعد، دوتا نگهبان به همراه سارا وارد خونه شدن. سارا خ یی لحظه

 تمام صورت و بدنش پر از زخم بود.

 "سارا؟!"گفتم:  دینتونستم بشناسمش. با ترد راستش

 افتاد و غلت خوران، به سمت من اومد. نیزم یرواش  دهینشون بده، سرِ بر یاز اونكه سارا بتونه واکنش قبل

رو  بود. جسد ستادهیسر سارا وا یدستش بود، پشت جسد ب یکه تبر تو یاز وحشت و غصه بند اومده بود. مرد زبونم

 زد. شخندیو بهم ن نیهل داد رو زم

 "ه؟مگه ن اد؟یب زیبال سر خواهر بزرگترت، الِنور عز نیا یخوا یتو که نم"گفت:  نیراسپوت

کنم تا آروم بشم. اما طبق معمول  هیخواست نعره بزنم و اونقدر گر یکنم. دلم م هیخواست گر ینگفتم. دلم م یزیچ

 .ومدین نییاز چشمام پا یاشك چیه

 «کنم! یو نتونستم، از غصه دق م ختمیر یم دیکه با ییروز بخاطر تمام اشك ها هی آخرش
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را قبول کند، فقط بخاطر  نیاز آن اتفاق، مجبور شده بود ازدواج با راسپوت در خاطراتش نوشته بود که پس مادرم

 نجات جان خواهرش.

 همخانه شده بود. نیاز آن، او با غم و اندوه ازدواجش را جشن گرفته بود و با راسپوت بعد

 كینزد نیبه راسپوتتوانست  یبود. اما مادرم نم یكیهمسر آرام، مهربان و رمانت نیمادرم ، راسپوت ینوشته ها طبق

 خودش بداند. یزندگ كیبشود و او را شر

 رگیتالش کرد همسرش را دوست داشته باشد. اما پس از آن، او را به حال خودش گذاشته بود و د یتا مدت نیراسپوت

 دوست داشتنش نكرده بود. یبرا یتالش چیه

پسر  ایتماس نگرفته بود تا دختر  یحت نیاسپوتفرزندشان هم نوشته بود. بعد از تولد راسل، ر نیاز تولد اول مادرم

 بودن بچه را بداند.

 یبود که مادرم حت دیشد یتنفر به حد نیو ا -بود! نیبه هر حال، او پسر راسپوت-از آن بچه متنفر بود یلیخ مادرم

 اسم انتخاب کند! شینگرفته بود برا میتصم

نداشت  یهنوز بچه ا نیتا بزرگ کند. در آن زمان، مادر تامسداده بود  نیبه مادر تامس یرحم یراسل را در کمال ب او

 کرد. ینوزاد استقبال م یبچه  كیو از نگه داشتن 

 كیاسم ماندن راسل، و نه با بزرگ شدنش به دست  یموضوع نداشت. نه با ب نیبا ا یمخالفت چیهم ه نیراسپوت

 !بهیغر

 رسانده بود: انیجمالت به پا نیخاطراتش را با ا مادر

خوره و  یجونمو م ی رهیکه داره ش طانیش هیوجودمه.  یکوچولو تو طانیش هیماهه که متوجه شدم دوباره  چند»

 !نیدختر از نسل راسپوت هیبره...  یم نیمنو از ب

 .رهیبم ادیب ایقبل از اونكه به دن دی. بارهیبم دیبا

 نیاز ا نكهیسوزه. نه ا یتش... دلم براش مبرمش. اما راس یم نیاز ب رون،یبرم ب یلعنت ی لهیقب نیکه از ا نیهم

کوچولو که هنوز به طور کامل شكل نگرفته  یبچه  هیتونم  یکه نم نهینــه! موضوع ا اد،یخوشم ب نتیبدط طانیش

 !باشم یوحش لهیاون قب یتونم مثل اهال یببرم. من نم نیرو از ب



 گذشته ی خونین من

 

 
202 

 

 یطانیش دختر نیبه حال ا یفكر هیو بشكنم. بعد از اون، کنم تا بتونم طلسم ر ینفر رو قربان هی دیهر حال، فعال با به

 کنم! یم

 «براش اسم گذاشتم و بزرگش کردم! هـــــه! دیشا اصال

 را مشت کردم. میتخت انداختم و با خشم، دست ها یشد. دفتر را رو یتمام م نجایهم خاطرات

. حق «طانیش» دیق نداشت به من بگومن داشته باشد. ح یدرباره  ییرحمانه  یب دیعقا نیحق نداشت چن مادرم

 کردن ندارم. یمن حق زندگ دینداشت بگو

 !نیبود، هم دهیکوچك بودم که خدا به او بخش یبچه  كیمن حرف بزند. من فقط  ینداشت با آن تنفر درباره  حق

با او فرق  یلیا خمادرم بود ام هیشب یلیکه رفتارش در نگاه اول خ ییدلم آندرا را خواست. آندرا ،یناگهان یطرز به

 داشت.

 گاتل رساندم و در زدم. یرفتم. خودم را به خانه  رونیبلند شدم و از خانه ام ب میجا از

 زد: ادیفر گاتل

 ه؟یک-

 :گفتم

 منم.-

 تو! ایب-

 شانیچوب بود و در دست ها یپر از خُرده ها شانیکه سراپا یرا باز کردم و وارد خانه شدم. گاتل و آندرا در حال در

 خنده. ریشد، نگاهم کردند و بعد، زدند ز یم دهیچوب د یها تكه

 گفت: آندرا

 بده! ادی یکنه بهم نجار یم یگاتل داره سع-

 :دیخند گاتل
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 !هیاستعداد یو آندرا هم واقعا شاگرد ب-

 اعتراض کرد: آندرا

 بااستعدادم! میلیخفه شو گاتل من خ-

 به من نگاه کرد: و

 سارا؟ یرس یبه نظر خوب نم-

 پر از اشك شد. آرام گفتم: میها چشم

 .ستمیچون خوب ن-

 دست از سرم بردارند. یلعنت یهم فشار دادم تا آن اشك ها یرا رو میچشمانم را بستم و پلك ها بعد،

 دارم گفتم: یشتریحس کردم آرامش ب یوقت

 من؟ یخونه  میشه بر یآندرا... م-

 برخاست: شیاز جا آندا

 اوهوم.-

 شد. گاتل گفت: شیهامشغول تكاندن لباس  و

 !میمونو انجام بد یچوب بُر ی هیبعدا برگرد بق-

 زد: شخندین آندرا

 حتما!-

 .میمن رفت یو به خانه  میبا گاتل کرد یی یسرسر یخداحافظ بعد،

 خاطرات مادرم را به آندرا دادم و گفتم: دفترچه
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 بخونش.-

 غول خواندن شد.مش د،یتخت دراز کش یرو نكهیرا از دستم گرفت و پس از ا دفتر

بود و به هر حال تسلط او  شیزبان اصل یسیچون انگل دیزودتر از من تمام خاطرات مادرم را خواند، شا یلیخ آندرا

 از من بود. شتریب یلیخ

 دفتر را بست و به دستم داد: بعد،

 .یندار یدونم که االن حس خوب یم-

 بغض گفتم: با

 نداشتم! یریبكنه! من که تقصفكرا رو راجع به من  نیمادرم حق نداشت ا-

 یکه تو فكرش رو م ستین یزیاون چ یرسه، ول یرحمانه به نظر م یب یلیخ نكهیبه نظر من واکنش مادرت با ا-

 !یکن

 ه؟یمنظورت چ-

. دیترس یداد چون از وابسته شدن بهش م گهیزن د هیراسل اسم نذاشت تا بهش وابسته نشه. اونو به  یمادرت برا-

خواست به پسر  یبود. اون نم یاون کار با منطقِ خاصِ مادرت، کار درست یبد کرد، ول یلیاسل خمادرت در حق ر

 وابسته بشه. نیراسپوت

 باره! یکه راجع بهم نوشته بود م ینفرت از تك تك کلمات ؟یمن چ-

 کنه. مادرت نیحس رو که از تو متنفره، به خودش تلق نیکرد ا یم ینبود. مادرت داشت سع یقینه، اون کلمات حق-

آدرس و شماره  هیببره و آخرش  نیبازم نتونست تو رو از ب رون،یرفت ب لهیاز قب یدوستت داشت، اونقدر که وقت

 نامحسوس از عالقه باشه؟ یجلوه  هیتونه  ینم نیتلفن به ماهرخ خانوم داد تا تو رو به خاله ات بسپره. ا

 گفتم: شخندیرا تكان دادم و با ن سرم

 !یطرف مقابلو آروم کن یخوب بلد یلی! خیشد ینشناس مروا دیتو با-
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 زنم تو دهنش! یبا مشت م ارهیدر ب یلوس باز یادیز ضمیمن اعصاب روانشناس شدنو ندارم! اگه مر-

 گفت: یاحساس یخنده. آندرا با لحن ب ریزدم ز یپق

 گفتم! یکامال جد-

 ، ما را از جا پراند.خورد یکه به در م یا انهیوحش یضربه ها یهمان لحظه صدا درست

 :گفتم

 ه؟یک-

 آمد: یخشن ادیفر یصدا

 !دیدر رو باز کن فتاده،ین یبهتره تا اتفاق بد-

 چند لگد به در زد. و

 خشونت گفتم: با

 شما؟-

 .لهیقب یاز نگهبانا یكی-

 به در زد. یگریبعد، لگد د و

به آندرا  دیو ترد یش زده بود. با سردرگمنفر درِ خانه را آت كیهمان لحظه، درِ خانه شروع به سوختن کرد،  درست

 کرد. یرا منعكس نم یحالت خاص چیبود و ه شهینگاه کردم. چهره اش مثل هم

 م؟یکن كاری: حاال چدمیاز او پرس میسكوت و فقط با چشم ها در

 را با زبانش داد: میجواب چشم ها آندرا

 .میش یشتمون روبه رو م. بعد، با قدرت با سرنورونیب میپر یو م میکن یدر رو باز م-

 زد و گفت: یبه آندرا زل زدم. لبخند سرد ینگران با
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 ...كی-

 در را باز کردم. قفلِ

 دو...-

 در که به خاطر آتش داغ شده بود گذاشتم. ی رهیدستگ یرا رو دستم

 سه...-

 آمدند. رونیآتش ب یشعله ها انی...سپس، در باز شد و دو دختر جوان از م

 داشتند آنها را با خودشان ببرند. فهیکه وظ دندید ینیمردان خشمگ انیر مدختر، خود را د دو

 افتاده بودند! ی...آن دو در دردسر بزرگزانمیعز بله
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 زمان الزم داشت. هیثان یکمتر از س مان،یو بستن دست و پاها نیزم یرو مانیمن و آندرا، پرت کردن هردو گرفتن

 دند و با خشونت با خودشان بردند.بلند کر نیزم یما را از رو بعد،

 بود. یآجر یها واریبا د یبزرگ یجا مقصد،

 پرت کردند. نیزم یبردند و رو یما دو نفر را به اتاق کوچك آنها
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 بود... و البته، ما! واریشد د یم دهیکه آنجا د ییزهاینبود. تنها چ زیچ چیآن اتاق ه در

 گفتم: یآرام به

 شه؟ یم یچ یعنی-

 را باال انداخت: شیهاشانه  آندرا

 .یچیه-

 دختر جوان. كیمرد قدبلند و  كیهمان لحظه، در باز شد و دو نفر وارد اتاق شدند.  درست

شد که شباهت  یبلند به رنگ سبز م یراهنیداشت. لباسش شامل پ یبلند شینافذ و ر یقدبلند، چشم ها مرد

 سبز رنگ بسته بود. یآن را با چند مُهره  نِییاکه پ یدیبلند و سف شِیبه لباس جادوگر ها داشت، و ر یادیز

 بود! نیاو تامس م،یشناس یما او را م یبود که همه  ییبایو ز فیکه کنارش بود، دختر ظر یدختر

 و گفت: دیکش نیتامس یموها یرا با حالت نوازش، رو شیدست ها مرد

 !شهیمثل هم ،یتو کارت رو درست انجام داد-

 قلبم گذاشت. یرو یقیخندش زخم عمفقط لبخند زد و لب نیتامس

 اما نتوانستم. م،یبگو یزیرا باز کردم تا چ دهانم

 خواستم به زبان آورد: یرا که م یزیحال، آندرا چ نیا با

بخاطر دوست داشته شدن به  یکه مجبور یچاره، تو انقدر بدبخت ی! آدم فروشِ بنیتامس یهست یعوض یلیتو خ-

 ....انَـیخ قاتیرف

فه، به آندرا کردم که با هر سر یو شروع به سرفه کرد. نگاه دیبه شدت لرز د،یکلمه را بگو ی هیبتواند بق از آنكه قبل

 زد. یم رونیخون از دهانش ب یمقدار

 زدم: ادیبه دست مرد جادوگر که باال رفته بود، افتاد. فر نگاهم
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 ؟یکارش کرد یچ-

 زد: شخندین مرد

 یکم گلوش درد م هینحسش استفاده کردم. نگران نباش، فقط  یدن صداخفه کر یبرا میطانیش ییاز قدرت جادو-

 .رهیگ

 گفت: و

 من کارلوس هستم. ،یراست-

 گفتم: ضیغ با

 خائن! نیپدرِ تامس-

من  یبه چشم ها شیچون دوست نداشت چشم ها دیانداخته بود، شا نییافتاد که سرش را پا نیبه تامس نگاهم

 .فتدیب

 گفت: یبه آرام کارلوس

 رفتنیما... نپذ نید رفتنیمخصوصا تو آندرا! فرار کردن از زندان... نپذ نه،یسنگ یلیشما دوتا خ یم هاجُر-

 گفته! زویبرام همه چ نی! تامسلهیفرار از قب یسارا برا بی... و ترغكوالسیجناب ن یخواستگار

 حرف فقط چند قطره خون از دهانش خارج شد. یاما به جا د،یبگو یزیکرد چ یسع آندرا

 زدم: ادیتر شوم. فر یآندرا باعث شد عصبان حالتِ

 نامرد! ی كهیمرت یپست فطرت یلیخ-

 لبخند زد: کارلوس

 ینعَلَ یِ... و مخالفت و دشمننیجناب راسپوت یبه خونه  یرقانونیمجرم... ورود غ هیبا  ی! همكارنهیجرم تو هم سنگ-

 آورد. اما در مورد دوستت...هوممم... سرت ییشه بال ینم ینیما! چون دخترِ جناب راسپوت نِیبا د

 را هم با خودش برد. نیرفت و تامس رونیبدون آنكه حرفش را تمام کند، از اتاق ب کارلوس
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 لحظه بعد، دو نگهبان وارد اتاق شدند و ما را با خودشان بردند. چند

 ادند.هل د یکوچك یرا داخل سلول انفراد مانیرا باز کردند و هردو مانیدست و پاها بعد،

 مطلق! یكیتار یعنیوجود نداشت،  ینور چیسلول ه داخل

 . آرام گفتم:ستادمیبلند کردم و ا نیزم یرا از رو خودم

 آندرا...؟-

 :دمیرا شن شیصدا

 .نجامیا-

 دستم به آندرا خورد، محكم او را در آغوش گرفتم. یکورمال به طرف صدا رفتم و وقت کورمال

 گفتم: آرام

 اشه!زندان ب دیبا نجایا-

 گفت: یسرد به

 .نطورهیهم-

کردم که  یفكرش را هم نم چوقتیکردم. ه ی. ترس و استرس را با تمام وجودم حس ممینشست نیزم یهردو رو بعد،

 و سرد! كیتار یجا كیشوم، آن هم در  یزندان یو ترسناک یوحش یآدم ها نیروز توسط چن كی

 گفت: یاحساس یرا گرفت و با لحن ب میشانه ها آندرا

 !یریبم ستیباهات نكردن! تازه، تو که قرار ن یفعال که کار ؟یشه انقد نلرز یم-

صاف  نیهم یلرزم. دوست نداشتم مثل گذشته از خودم ضعف نشان بدهم، برا یمتوجه شدم که به شدت م تازه

 نلرزم: گرینشستم و تمام تالشم را کردم که د

 سردمه! ست،یلرزشم از ترس ن-
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 بره سردته! ادتیتا  یکنم سرت رو گرم کن شنهادیبهت پ نكهیجز ا ادیاز دست من بر نم یخب، در اون صورت کار-

 گفتم: یحال یلحن ب با

 هوووم...-

 :دمیرفت از او پرس یم نییبود در ذهنم باال و پا یرا که مدت یبعد، سوال و

 شه؟ یتكرار م خیتار یکن یتو فكر م-

 هان؟-

 و باهات ازدواج کنه؟ یملكه شدن رو دار اقتیحساس کنه تو هم لا نیکه... ممكنه راسپوت نهیمنظورم ا-

 که با من ازدواج کنه! ستیممكن ن یفكرو بكنه، ول نیا نیخب، ممكنه راسپوت-

 جون آماندا وسط باشه؟ یاگه پا یحت-

 توانستم لبخندش را حس کنم: یاما م نم،یتوانستم صورتش را بب ینم

از  یكی. مثال میما با هم فرق دار یمن باشه ول هیشب یکم هی! ممكنه اون فرق دارم سارا یلیمن با مادر تو خ-

 شم. ینم میمن تسل یشد، ول می. مادر تو بخاطر خواهرش تسلنهیتفاوتامون هم

 آماندا رو بكشن؟ یذار یم ؟یکن یم كاریپس چ-

 کشم! یدرنگ خودمو م یکنه، من ب دیالبته که نه! اگه اون جون آماندا رو تهد-

 ؟یدست و پاتو بسته باشه چاگه -

 شم! یاز شر خودم خالص م ادیسر آماندا ب ییبال نكهیکنم و قبل از ا یم دایپ یراه هیباالخره -

 .میکرد یرا در سكوت سپر یرد و بدل نشد و چند ساعتِ بعد نمانیب یحرف گریاز آن، د بعد

 .دمیخورد، شن یرا که به در م یآرام یضربه ها یدانم چقدر گذشته بود که صدا ینم

 :دمیرا شن نیتامس یضربه ها، صدا یاز قطع شدن صدا بعد
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 ؟یداریسارا... ب-

 کشد. یرا به دوش م ینیبغض سنگ دیرس یدردمند بود، به نظر م شیصدا

 نداشتم. ییمن... اومدم که...معذرت بخوام. من... چاره -

 ادامه داد: یناواضح یو با صدا دیترک بغضش

گرفتن...من... من دوست داشتم که  یدوستم نداشت... همه ازم فاصله م یشكیها بودم... هتن شهیهم یمن از بچگ-

 داد... بعدش... بعدش...مجبور شدم جاسوس بشم. ینم تیبهم اهم چكسی... هیدوستم داشته باشن...ول

 لحظه فقط هق هق کرد و بعد گفت: چند

گفتم...  یشد رو به پدرم م یزده م نید نیا هیعل که ییبودم که تمام حرفا یهمون کس یسالگ زدهیمن... از س-

ودم ب یکنن...من همون هشیدادم تا تنب یاطالع م هیخواست فرار کنه به بق یاز بچه ها م یكی یکه وقت یهمون کس

 که...

 :دمیحرفش پر وسط

 خوام صداتو بشنوم! ی! نمنیبرو گم شو تامس-

 .یفرار کن یکنم که بتون یم برات دعا ملطفا برام دعا کن سارا. من یرم...ول یباشه... م-

 زدم: ادیفر

 ندارم! فقط خفه شو! اجیتو احت یمن به دعا-

 شیاز صدا زیچ چیه گرید نكهیهق هقش رفته رفته دور شد. دور تر و دورتر... تا ا ینگفت، اما صدا یزیچ نیتامس

 نماند. یدر آنجا باق

بود  ما را لو داده نكهیتوانستم از ا یحال نم نیر تنهاست، با اتوانستم بفهمم چقد یسوخت و م یم نیتامس یبرا دلم

 چشم بپوشم.

 گفتم: آرام
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 اعتماد کرد! چكسیشه به ه ینم گهیشده! د ییعجب زمونه -

 "هوم"گفت  یفیضع یبا صدا آندرا

 بعد، باز هم سكوت! و

*** 

داده بود و  هیتك واریبود. او هم به د آندرا گذاشته بودم و خوابم برده یشانه  یشب بود. من سرم را رو یها مهین

 بود. دهیخواب

که به عنوان شام  ییبدمزه  یکردم تمام بدنم منجمد شده است، و بخاطر غذا یآنقدر سرد بود که حس م نیزم

 گرفته بود. یبیتلخ و عج یخورده بودم، دهانم مزه 

 روشن، وارد اتاق شد. یعنفر با شم كیدر سكوت فرو رفته بود که ناگهان در باز شد و  زیچ همه

 .میو صاف نشست میدیما از جا پر یهردو

ر که در اث یی. در دو طرفش دو نگهبان با کت و شلوار و کاله، و با صورت هاستادیما ا یدر را بست و روبه رو كوالسین

 بودند. ستادهیبود، ا یزخم شانیناخن ها یرحمانه  یب یخراش ها

 د،یا دهیتازه از خواب پر یدر نور شمع، آن هم وقت كوالسیخطرناک ن ندشخیو ن یصورت دو نگهبان زخم دنید

 کابوس است! هیدرست شب

 گفتم: آرام

 د؟یخوا یم یاز جون ما چ-

 :دیخند كوالسین

 !یبا االن فرق داشت یلیخ نجایا یکه اومده بود لیاوا-

 :میو بگو رمیباعث شد اعتماد به نفس بگ حرفش

 کنن! یم ریی... آدما تغگهید گهید-
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 گفت: كوالسین

 یزیچ هیخوام  یقبلش م یدر انتظارتونه. ول یکه بهتون بگم چه سرنوشت نجایاوهوم، متوجهم... خب، من اومدم ا-

 صورتت، آندرا؟ یرو هیادبانه چ یرو بپرسم... اون پوزخند ب

 :دیخند آندرا

 !یبشنو یبخوا ستمیمطمئن ن-

 گفت: یزیبا لحن مضحك و طنز آم كوالسین

 من! یبایز یتوام، بانو یصدا دنیمنتظر شن اقیبا اشت شهیممن ه-

 کرد و گفت: كوالسینثار ن یی"بروبابا" آندرا

 لویک ستیکه سر جمع صد و ب یانقد از دوتا دختر یعنی... ستادنیکه دو طرفت وا هیپوزخندم اون دوتا نگهبان لیدل-

 ؟یترس یشن م یهم نم

 نشوند. هیودشان را جمع و جور کردند تا تنبزود خ یلیزدند، اما خ شخندیها ن نگهبان

 گفت: كوالسین

 مقامِ من به شماها! یادآوری یهستن... برا فاتیتشر ینگهبانا فقط برا نیا-

 را باال انداخت: شیشانه ها آندرا

 خواد! ینم یادآوری یبه نظر من پَست بودنِ جنابعال-

 لبخند زد: كوالسین

 شه! یم زیشنوم قلبم از عشق لبر یه ات رو ممؤدبان یها نیتوه یادامه بده، وقت-

 شد: یجد بعد،

 که از طرف ما براتون صادر شده رو بهتون اعالم کنم. اول تو، سارا! ییحكم ها دیبذار گهیخب،د-
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 شدم. گفت: رهیخ كوالسیو انتظار به ن دیترد با

 دیبا یعنی نیو ا یکن یزندگ لهیقب یضااع نِیب دیبه بعد، تو با نیبود. از ا ینخواه نیدختر جناب راسپوت گهیتو د-

 قیکه باهاشون تطب "کنن یمجبورت م" میکه برات انتخاب کرد یی. همخونه هایبد قیخودت رو با اونا تطب یبتون

 !یکن دایپ

 زد: شخندین بعد،

 .یریبم یو تو،آندرا! تو قراره به طرز جذاب و باحال-

 را باال انداخت: شیابرو كی آندرا

 ؟جذاب و باحال-

که  یست. اول از همه محكوم رو در حال لهیمردم قب یبرا یحیو تفر یمراسم دوست داشتن هیاوهوم. مراسم اعدام -

و پا  دست یچاقو تو یکه به نظرشون با چند تا ضربه  میپرس یو از مردم م دونیم یباال میبر یدستاش بسته ست م

 گه یم یكیگه پنج تا،  یم یكیگه ده تا،  یم یكی بنده. یشرط م یعدد هی یرو ی. بعد، هر کسرهیم یو کمرش م

 یبدن اون شخص فرو م یچاقو هارو تو یكی یكیمردم،  یو شاد غیو وسط ج میکن یتا و...! بعدش شروع م زدهیس

 . و امامید یم زهیکه درست جواب دادن جا یی. بعدش به کسارهیبم یکه قربان مید یکارو اونقدر ادامه م نی. امیکن

 !میکن یم كاریخص... بهتره نگم با جسدش چجسد اون ش

 گفت: یبا کنجكاو آندرا

 !دیکار کن یو مث آدم بگو قراره با جنازم چ اریدر ن یلوس باز-

 زد: شخندین

 شامِ خوشمزه، هوممم؟ هی-

 گفتم: یناراحت با

 ...؟ینگفت یکه جد نویا-

 را باال انداخت: شیشانه ها كوالسین
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 م؟یقبرستون ندار جانیچرا ما ا یتاحاال فكر کرد-

 خشك شده. با وحشت گفتم: میکردم گلو احساس

 ...ای...نیزن یم شی... جنازه ها رو آتدیخـ...خب... شا-

 :دیحرفم پر وسط

 هدر بره! دینبا یگوشت چیه نه،یدستور راسپوت نی. امیخور یجنازه ها رو م یما همه -

 تحمل باشند؟ رقابلیرحم و غ یتوانستند انقدر ب یور مبند آمده بود. چه ط لهیآن قب یگر یاز آن همه وحش نفسم

 با آرامش گفت: كوالسین

 .میبر دیخب، پا ش یلیخ-

 .ندیایداد که به سمت ما ب یکه دو طرفش بودند عالمت ییبه نگهبان ها و

 پشت آندرا را بغل کردم و گفتم: از

 ...دشیذارم بكش ی... نمدشیذارم ببر ینم-

 :هیگر ریزدم ز و

 رم!ذا ینم-

 زد. یلبخند معنادار كوالسین

 زدن ادامه دادم: غیج به

 دیخوا یبره؟ چرا م دیذار یچرا نم د؟یدار ی. چرا دست از سرش بر نمرهینكرده که بخاطرش بم یکار چیاون ه-

 دش؟یبكش

 قرار گرفته بودند گفت: ریبه نگهبان ها که تحت تاث كوالسین

 !دشونیببر د؟یهست یمعطل چ-
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د از کر ینم یحرکت چیبود و ه ستادهیا یاحساس یکردند آندرا را که با حالت ب یمتمان آمدند و سعها به س نگهبان

 من جدا کنند.

 زدم: یم ادیفشردم و فر یبه خودم م شتریمن او را ب اما

 !ـــــــــدشینــــــــه ! نــــــــــــه ! نـــــــــــه!  نــــبـر-

 گفت: كوالسیبلند به ن یجدا کنند که آندرا با صدا موفق شده بودند من را از او بایتقر

 د؟یخودت و نگهبان هات گورتونو از اتاق گم کن قهیشه چند دق یم-

 با تعجب گفت: كوالسین

 چرا؟-

 خوام با سارا حرف بزنم. یم-

 زد: یلبخند تلخ و

 ."آخرمو یحرفا"-
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 من را گرفت و گفت: یانه هارفتند، آندرا ش رونیو نگهبان ها از اتاق ب كوالسین یوقت

 .نیبش-
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 پر از اشكم نگاه کرد: ی. با لبخند به چشم هامینشست نیزم یهردو رو بعد،

 نه آماندا! ن،ینه من هستم، نه تو، نه رام گهیفكر کن... صد سال د گهیبه صد سال د-

 و برادراش هستن! كوالسیاما ن-

که صد سال از  یبازم وقت گه،یو چه نود سال د رمیمن امروز بمزنم. چه  یاونا حرف نم یمن االن درباره  یآره، ول-

 .ستمیامروز بگذره ن

 !ینجوریگناه، نه ا یآخه... نه انقد مظلومانه، نه انقد ب ی. ولمیریم یآره، همه مون م-

 اجازه دادم ببارند. میبه اشك ها و

 گفت: آندرا

 اما بازم زنده ام! رم،یمن بم دیشا-

 خنده: ریام زدم ز هیگر وسط

 ؟یگفت یچ یدیخودت فهم-

 :دیهم خند او

 گفتم! یکوفت! نخند! جد-

 شد: یلحنش جد و

باشه  ایننفر تو د هینفر، فقط  هی یدوستام هستن، و تا وقت یآماندا زنده ست، تا وقت یتا وقت ،ییتو زنده  یمن تا وقت-

 بهم فكر کنه، زنده ام. یکه منو بشناسه و گهگاه

 پاک کرد: شیست هارا با د میاشك ها بعد،

 ؟یکن یم هیگر یمنم! تو چرا دار رهیکه قراره بم یدر ضمن! اون-
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حالت  یکن ی. چون تو تظاهر میکه چقد ناراحت یگ ی. چون تو نمیکن ینم هیکنم چون تو گر یم هیمن دارم گر-

 خوبه.

شه. ناراحت بودن من  ینم داده تمیدر وضع یرییتغ چیچه من تظاهر کنم حالم خوبه و چه تظاهر کنم حالم بده، ه-

 کنه! یرو عوض نم زیچ چیه

 سرم را تكان دادم. یناراحت با

 ازت بكنم؟ یخواهش هیتونم  یسارا، م-

 :دمیپرس

 ؟یچه خواهش-

 مهین خواهر نصفه هیبدون  یآماندا رو داشته باشه. به آماندا بگو زندگ یبگو هوا نیبه مارت رون،یب یرفت نجایاگه از ا-

ود که قرار ب یهم بگو اون آهنگ سونیبه ج ،ی. اگه تونستستیمونه سخت ن یم ششیو سه هفته پد یکه فقط سال

 کاره ولش نكنه، باشه؟ مهیرو تموم کنه. بگو ن میدرست کن ویدیو كیبراش موز كایبعد از برگشتنم به آمر

 را پاک کردم و سرم را تكان دادم. میها اشك

 بود. كوالسیبه سر آمدن صبر ن یده که به درخورد، نشان دهن ییضربه ها یصدا

 زد: ادیفر آندرا

 حرفامون هنوز تموم نشده!-

 ادامه داد: و

 ؟یندار ی... تو حرفمیبر دیکم کم با گهید-

 چرا، دارم.-

 گفتم: یلرزان یبا صدا  م،یاشك ها زشیهمزمان با ر و
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و ر التتیکه تعط ی. منو ببخشانجیکه  ناخواسته آوردمت ا ی. منو ببخشیخوام ازت خواهش کنم منو ببخش یم-

 ؟یشه منو ببخش یکنن... که با تَوهم هام آزارت دادم... م تتیخراب کردم... که باعث شدم انقد اذ

 گفت: یرا باال انداخت و با بدجنس شیابرو كی

 شرط داره.-

 شرط؟-

 !یکن یمنم زندگ یبه جا یکه قول بد نهیآره. شرطش ا-

 تعجب گفتم: با

 ه؟یمنظورت چ-

منم کتاب بخون،  ی. به جایهردومون خوش بگذرون یرفتم، قول بده جا نیه من نتونستم خودمو نجات بدم و از باگ-

 لذت ببر، باشه؟ تیمن از زندگ یمن آواز بخون. به جا یبرو تو حموم و به جا یگاه یمنم بخند، حت یبه جا

 شد. یم دمیاز اشك مانع د یی پرده

 زد: ادیآندرا فرباز هم به در ضربه زد.  كوالسین

 !میایاالن م-

 روبه من گفت: و

 باشه؟-

 را تكان دادم. سرم

 .میپس پاشو بر-

 د:ز ادیبرخاستم. بر سرم فر میبلند شد و دستش را به طرفم گرفت. دستش را گرفتم و هق هق کنان از جا شیجا از

 نكن! اشكاتو پاک کنن! زودباش! هیگر گهیبسه د-
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 لرزان به طرف در حرکت کردم. یاک کردم و با قدم هاپ نمیرا با پشت آست میها اشك

 باش! صاف راه برو، بدون لرزش! یانقد نلرز! قو-

 کردم نلرزم، اما موفق نشدم. یبود. سع یاحساس و عصب یب لحنش

 زد: ادیفر

 !ستین یسارا، کاف ستین یکاف-

 هل داد: نیزم یمن را محكم رو و

 گفتم؟ یچ یدیبلرزن! شن« حق ندارن»زانوهات  دفعه نیدوباره از جات پاشو! زود باش! ا-

 بلند شدم. میرا تكان دادم و از جا سرم

 در را باز کرد و گفت: كوالسین

 !دیریانقد وقت من رو نگ-

 کرد: كوالسیبه ن ینگاه آندرا

 من آماده ام.-

 با خشونت به من گفت: و

 نه؟ ای ییآماده -

 تكان دادم. دییرا به عالمت تا سرم

 زد: ادیفر

 نه؟ ای ییدرست جواب بده، آماده -

 که توانستم گفتم: ییصدا نیمحكم تر با
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 آماده ام.-

 .ندیرا نب میانداختم تا اشك ها نییرا پا سرم

 هم او را گرفتند. گریرا از دو طرف گرفتند. دو نگهبان د مینگهبان آمدند و دست ها دو

 نگهبان ها شروع به بردن ما کردند. بعد،

 گفتم: آرام

 ا...آندر-

 زدم: ادیبلند نبوده. فر یکاف یبه اندازه  میصدا دیفكر افتادم که شا نینشان نداد. به ا یواکنش چیه

 آنـــدرا!-

 .نمیبار سرش را به طرفم برگرداند و من توانستم صورت پر از اشكش را بب نیا

 نلرزد: میتالشم را کردم که صدا تمام

 شه. یدلم برات تنگ م-

 شد گفت: یم دهیشن یسخت که به یفیضع یصدا با

 دونم. یم-

 را برگرداند و به همراه نگهبان ها از من دور شد. شیرو بعد،
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داشت. حالت  یپرپشت یو ابروها اهیس یبود که چشم ها یچاق و قد کوتاه رمردیکه به او سپرده شده بودم، پ یکس

 را هم ندارند. زیچ چیو ه چكسیه یاند و حوصله  یعصبان شهیبود که هم یبه کسان هیچهره اش شب

 دادند و من را به داخل خانه اش هل دادند. رمردیبسته اسكناس به پ كیها  نگهبان

 .دیرس یگرم بود، اما به نظر راحت نم رمردیپ یخانه  داخل

 بود اشاره کرد و با تحكم گفت: نهیکه کنار شوم یی یبه صندل رمردیپ

 !یاون صندل یرو نیبش-

. حالت است یمعنا و ب یدر اطرافم ب زیهمه چ نكهیداشتم، حس ا یبینشستم. حس عج یصندل ینگفتم و رو یزیچ

 وجود نداشت. گریکه د دمید یرا م ییایاز دن یمه آلود ریتمام شده بود و حاال داشتم تصو ایانگار دن

 رنطویود نداشت، همکردن وج هیگر یبرا یزی. از نظر من چزمیتوانستم اشك بر یکنم، اما نم هیخواست گر یم دلم

 .دنیخند یبرا

 نشست: میبه دستم داد و روبه رو یاستكان چا كی رمردیپ

 .اموندهیاسم من د-

 سرم را تكان دادم. فقط

 !نیجناب راسپوت یو تو... سارا، دختر طرد شده -

مال ع یدان سلطنتخان نكهیبخاطر ا دیبه من زل زده بود، شا یزیبا پوزخند تمسخر آم اموندیهم سر تكان دادم. د باز

 من را طرد کرده بودند.

 زدم: یزیهم پوزخند تمسخرآم من

 .رمردیمسخره ست، پ یلیاسمت خ-
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 را به دستش دادم. یاستكان خال بعد،

 برد گفت: یکلبه اش بود م یکه در انتها ییکه استكان را به آشپزخانه  یحال در

 .یپات بكش ایخط خوشگل رو دست  هیبا ناخون  دیادبانه حرف زدن با بزرگتر. امشب با ی: بدیگناه جد كی-

 نگفتم. یزیرا باال انداختم و چ میها شانه

 که موفق شده ام. دمیزود فهم یلیکنم، و خ یرا عصبان رمردیپ میخواست با خونسرد یم دلم

 گفت: تیبا عصبان اموندید چون

 یکه خونه رو برامون مرتب کنه و کارها میردا اجیاحت یبه کس م،یندار اجیمجسمه احت هیبه  نجایما ا یبهتره بدون-

 .میخونه رو ندار یکارا یحوصله  "یساسور"خونه رو انجام بده. من و 

 زدم: شخندین

 مسخره تر از اسم تو! یلی! خهیی... اسم مسخره یساسور-

 !گرانیگناه دوم: مسخره کردن اسم د-

 نگفتم. یزیهم چ باز

 کلبه اشاره کرد: به

ونه خ هیکار بعد از رفتن به  نیبهتر شهیبنداز! هم دتیجد یبه خونه  ینگاه هیپاشو و  ین صندلاو یبه نظرم از رو-

 کردنشه. زیزدن و آنال دید د،یجد ی

 تكان نخوردم. میجا از

 گفت: رمردیپ

 هان؟ یطلب ینشده، من رو به مبارزه م یچی. هنوز هیهست یدختر لجباز-

 تكان دادم. یرا به آرام سرم
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 :گفت

 اهل مبارزه هستم، خانم سارا! یلیبگم منم خ دیاون صورت با خب، در-

 رفت. رونیاز کلبه ب بعد،

در من وجود نداشت، فقط  یی یحس کنجكاو چگونهیکلبه شدم. ه یبرخاستم و سرگرم بررس میاز رفتنش، از جا بعد

 هستم! یبا آنجا آشنا شوم تا بدانم در کدام جهنم شتریخواست ب یدلم م

اتاق داشت. در اتاق کوچك و کم نورِ خانه، انواع و اقسام  كیکوچك بود که فقط  یچوب یکلبه  كی دامونید ی کلبه

 اتاق قرار داشتند. یشد و دوتا تشكِ تا شده که گوشه  یم دهید یی شهیو درشت ش زیر یمجسمه ها

 شد. یتر خالصه ماتاق دو متر در دو م كیو حمامش هم در  ییکوچك بود و دستشو یلیکلبه هم خ ی آشپزخانه

 که آنجا قرار گرفته بود. یقشنگ و گرم ی نهیکه قابل تحمل بود، هال بود. آن هم فقط بخاطر شوم ییجا تنها

 ینفر به داخل خانه آمد، پسر جوان كیخانه زل زده بودم که ناگهان در باز شد و  واریبه در و د یاحساس یحالت ب با

 متر. یو هفتاد و پنج سانت متر كیدر حدود  یو قد ییخرما یبا موها

 پشتش بود. یهم رو یرنگ یخاک یبه پا داشت، و کوله پشت نیرنگ و شلوار ج ییکاپشن قهوه  كی

 گفت: یخانه شد و با انرژ وارد

 ؟ییهنوز زنده  رمرد،یسالاااام پ-

 در را با لگد بست. بعد،

 گفت: یستپاچگبه او زل زدم. سرش را به طرفم برگرداند و با د یاحساس یحالت ب با

 ... خوشبختم!یعنی... خوشحالم... د؟ییاِ.... اوم... شما... سارا-

شدم... احتماال  شیبودن چشم ها یمتوجه بادام دمش،ید یم كیزدم و سر تكان دادم. حاال که از نزد یسرد لبخند

 بود. ییکُره 

 کرده بود گفت: دایخودش را پ یجوان که کم پسر
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 شما! دیجد یگناهكاران. و... همخونه  ی لهیقب یژاپن دانیراز مُ یكیهستم،  یمن ساسور-

 گفتم: آرام

 خوشبختم.-

 زد: شخندین یساسور

 تونم باهاتون راحت باشم؟ یم-

 را داخل اتاق پرت کرد و با خنده گفت: شینگرفت، کوله پشت یپاسخ یوقت

 !یشكل جن زده ها شد ق؟یرف ینگا به سر و شكلت انداخت هی-

 شد. شیدر را ببندد، سرگرم عوض کردن لباس ها نكهیشد و بدون ا وارد اتاق بعد،

 گفت: یزل زده بودم که ساسور نهیبه شوم یحس خاص چیه یب

 اتاق. یتو یایب یتون یم دم،یلباسامو پوش-

 گفتم: یتند با

 اتاق! یتو امیخوام ب یمن نم-

 .ایخوام. لطفا ب یاما من م-

 اتاق شدم و گفتم: وارد

 هوم؟-

 را به سمتم گرفت: یبیکوچك ج ی نهیآ كی یساسور

 مال توئه. نیا-

 را از دستش گرفتم و گفتم: نهیآ
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 به چه مناسبت؟-

 که خودم درستش کردم. هییآشنا ی هیجور هد هی نی. اینجوریهم-

 كیبه شكل گل برش خورده بود و با  یقیکه به طرز دق یکوچك ی نهینگاه کردم. آ نهیبه آ یشتریبار با دقت ب نیا

 قاب گرفته شده بود. یرنگ ی شهیاز ش هیال

 زدم: لبخند

 قشنگه.-

 زد: یجوابم لبخند قشنگ در

 ممنون-

 كیشده بودم که  یکسان هیگفت، شب یراست م یبه سر و وضع خودم انداختم. ساسور یرا باال گرفتم و نگاه نهیآ

 کند! رشانیتسخ« کرده بود یسع»دست کم  ایکرده بود و  رشانیجن تسخ

 یرا بازتاب نم یاحساس خاص چیه میگود افتاده بود و چشم ها میچشم ها ریبود، ز ختهیآشفته و به هم ر میموها

 قاتل ها شده بود. هینگاهم شب د،یرنگ بودند. راستش را بخواه یآب ییِ شهیش یِکردند، انگار فقط دو گو

 هنكیا یده بود. انگار منتظر بود درباره نگاه کردم که به من زل ز یدل کندم و به ساسور دمیجد یاز چهره  باالخره

 بپرسم. یزینه، از او چ ایاو هستند  یهم دست ساخته ها یی شهیش یمجسمه ها ایآ نكهیرا ساخته و ا نهیچه طور آ

 اشاره کردم: یی شهیش یاز آن منتظرش نگذارم. به مجسمه ها شتریگرفتم ب میتصم

 ؟یرم شما ساخت نایا-

 كان داد و گفت:ت دییرا به عالمت تا سرش

هم مجسمه ها  شونیو ا نیدم به خانم تامس یرن. اونا رو م یخوب فروش م یلیسازم خ یکه من م ییمجسمه ها-

 .ارمیدر م ینجوریرو ا اموندیدن به خودم. من خرج خودم و د یدن تا بفروشن. بعد، پولش رو م یرو به مامورا م
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از راه فروش  ارن؟یدر م ینجوریکه خرجشون رو هم نهیم اکنن؟ منظور یکار رو م نیهم لهیقب نیا یهمه تو-

 دست ساخته هاشون؟ میرمستقیغ

 همه. بایبله، تقر-

 زدم: پوزخند

 برم، چاپش کنم! رونیب لهیاز قب نكهیو بدون ا سمیتونم رمان بنو یپس من هم م-

 گفت: یساسور

 ؟یی سندهی... تو نویتون یالبته که م-

 دادم.تكان  دییرا به عالمت تا سرم

 گفت: یساسور

 .دیش یم یخوب یدوستا لدهیپس تو و ه-

 :گفتم

 لده؟یه-

و ارتباط برقرار کردن  هیبیکنه. دختر عج یم یزندگ لهیقب نیهم یفوق العاده ست که تو ی سندهینو هیآره. اون -

 برات باشه! یفكر کنم بتونه دوست خوب یباهاش سخته، ول

 :دیدراز کش نیزم یمقدمه رو یب بعد،

 شه! باحاله نه؟ یمراسم اعدام برگزار م هی گهیچهار روز د قایکه دق دمی! امروز شنیییااستر-

 نشان ندادم. یواکنش چیه

 ذوق ادامه داد: با
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! تااازه، اون روزا هیجالب و با نشاط یاعدام واقعا روزا یروزا یرو اعدام کنن، ول یکه کس ادیم شیکم پ یلییخ نجایا-

 شن.فرو یبه مردم کباب هم م

 نكردم. دایپ یحس خاص چیگرفتم، اما ه یحالت تحوع م ای دمیلرز یبه خودم م دیبا

 ادامه داد: یبا خوشحال یساسور

طول  ادیزنه! فكر نكنم مراسم ز هیمحكوم  دمیکه من شن نطوریا یواسه مراسم اعدام ذوق دارم، ول یلیمن که خ-

 شه! یبكشه، با دوتا چاقو کارش ساخته م

 گفت: دیدر هم من را د ی افهیق یوقت و

 رن؟یم یبهت برخورد که گفتم زن ها زود تر م ه؟یچ-

 گفتم: آرام

 !هیی گهید زیمشكل من چ-

 :دیخند

 !ادیآدما اعدام بشن خوشت نم نكهیپس احتماال از ا-

 نگفتم و به هال رفتم. یزیچ نیرا نداشتم. بنابر ا میزندگ بیکردن داستان پر فراز و نش فیتعر ی حوصله

 خر و پفش بلند شد. یبعد صدا قهینگفت، و چند دق یزیچ گریهم د یاسوس

 و فكر کردم. ستادمیهال ا وسط

 برد. یمرگ که چقدر ساده ما انسان ها را با خودش م به

مامان  یکرد، به دست ها یم زیاز آنها سرر یکردند مهربان ینگاهم م یمهربان مامان ماهرخ که وقت یچشم ها به

 زیآن دست ها بودم، و به تمام چ یزبر شده بود اما من هنوز هم محتاج نوازش ها ادیکار کردنِ ز ماهرخ که بخاطر

 .میرفت یو م میگذاشت یما جا م یکه همه  ییزهایکه مامان ماهرخ جا گذاشته بود و رفته بود، و چ ییها
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هم  یاسم گریکه د یخال یوسته پ كیمانَد.  یم یباق یخال یپوسته  كیفكر کردم که بعد از مرگ ما، فقط  نیا به

 است. "جنازه" كیندارد. فقط 

 ندارد. از نظر یو مفهوم یمعن چیه شیاسمم برا ند،یقبر بب یاز کنار قبر من رد شود و اسمم را رو یکه کس ندهیآ در

دارد که چند سال  یتیهستم که در قبرستان دفن شده اند. چه اهم یگرید یجنازه ها یهمه  هیاو من هم شب

 یتیاهم د؟ینیب یاصال چه طور مُردم؟ .... م ایرا دوست داشتم و  ییکردم؟ چند تا کتاب خواندم؟ چه غذاها یندگز

 ندارد!

 وارد خانه شد و گفت: اموندیفكر ها بودم که د نیهم سرگرم

 !؟رونیشون انداختنت ب یاز خاندان سلطنت یتو هپروت؟ نكنه از بس تو هپروت بود یرفت-

 هم نشده بودم. یدانستم چرا، اما عصبان ی. نمستادمیاف انگفتم و ص یزیچ

 زد: پوزخند

 شده. فیکث یلیکن، خ زیرو تم ییبرو دستشو ،یکن كاریچ یدون یکه نم یکار یاگه اونقدر ب-

 را باال انداختم. میها شانه

 زد: قهقهه

 از دستورات سرپرستت! یچیگناه سوم: سرپ-

*** 

 .فتادین یاتفاق خاص چیشب ه تا

با  یبیو غر بینشستند و شروع به خواندن آواز عج نیزم یرو اموندیو د یساعت ده شب بود که ساسور ودحد

 بلند کردند. یصدا

 شدند. شانیرا باال زدند و مشغول چنگ زدن به پاها شانیهردو پاچه ها بعد،
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 آن دو نفر دنیسقف از د دنیدکه پر از تار عنكبوت بود. اما به هر حال  یرا بلند کردم و به سقف زل زدم، سقف سرم

 بهتر بود! یلیخ

 گفت: اموندید

 ؟یاریمراسمو به جا ب یخوا یاحمق! تو نم ،یه-

 زد: ادینشان ندادم. فر یواکنش چیه

 با توام احمــق!-

 زدم: لبخند

 ساراست. ست،یبگم اسم من احمق ن دیاگه منظوتون منم، با-

 پوزخند زد: اموندید

 !کنم یخونه زندگ هیکافر تو  هیمراسمت رو اجرا کن، من دوست ندارم با  ایزودتر ب نكن و یواسه من بلبل زبون-

 گفتم: آرام

 میگه خدا مهربونه. اونقدر مهربونه که اگه خودمونو بكش یکه م ینیدارم، د یی گهید نی. من ددییاتفاقا کافر شماها-

 شه. یاز دست ما ناراحت م م،یرسوند بیبه جسممون آس نكهیبخاطر ا

 !ستیباشه که خدا ن یو احساس فیکه انقد لط ییچه قد مسخره! خدا-

 را باال انداختم: میها شانه

فقط  د،یاعتقاد ندار یچیکه به ه دیی یو روان خودیعده آدم ب هیهست. اتفاقا چون مهربونه اسمش خداست. شماها -

 کنم! یگزند ییآدما نیهمچ هیخوام کنار  ی. و من نمدیکن تیخودتونو اذ دیدوست دار

 داد زد: اموندیبرخاستم. د میاز جا و

 برو بابا!-
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گردنم، من را  یرو شیبلند شوم که با گذاشتن پا میپرت کرد. خواستم از جا نیزم یبلند شد و من را رو شیاز جا و

 نگه داشت. نیزم یرو

 :دیصورتم پنجه کش یسه بار رو شیکنارم زانو زد و با ناخن ها بعد،

 بكپ، کافر. ریچشمم دور شو و بگ یتاوان گناهانت. حاال از جلو نمیا. ادوتا، و سه ت ،یكی-

*** 

 خواب بودند. دمیجد یدوازده بود و دو همخانه  ساعت

 را بستم. مینشستم و چشم ها نیزم یهم رو من

 داشتم. یسوخت، اما احساس خوب یصورتم م یرو اموندید یناخن ها یبودم و جا گرسنه

فكر کردم که فردا چه روز پر  نیسرم انداخته بودم صاف کردم و به ا یرو یروسر یبه جارا که  یگردن ساسور شال

 خواهد بود! یکار

اما  شناختمش ینفر که نم كیبود!  گرینفر د كیکرد سارا نبود،  یکه داشت فكر م یداشتم، انگار کس یخاص حس

 ن،یکارلوس، تامس كوالس،ین ،یساسور ،اموندیکه قصد داشت با د یکه عاشق مبارزه بود. کس یدوستش داشتم. کس

 وجود داشتند مبارزه کند. ایکه در دن یکسان یو همه 

ز ا دیکردند، من هم با یم لیرا به من تحم نشانیبكشم. حاال که د هیو بق اموندیخودم را به رخ د نیداشتم د قصد

 بودم. یمسلمان تر م شهیهم

خوب نماز بخوانم و حجابم  یکند که من مثل بچه  یرده بود کارک یمامان ماهرخ فكر کردم. چقدر سع یتالش ها به

 بشوم! اریمسلمان تمام ع كیمن قصد دارم از فردا  ندیرا حفظ کنم، اما موفق نشده بود! کجا بود که بب

 :دمیرا شن یساسور یفكر ها بودم که صدا نیهم سرگرم

 سارا... سارا...-

 نكند. داریرا ب اموندید تا دکر یتوانست صحبت م یکه م یلحن نیآرامتر با
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 سرم را بلند کردم: 

 هوم؟-

 خوام باهات صحبت کنم. یم رون؟یب میشه بر یم-

 در چه مورد؟-

 مذهبت بدونم. یدرباره  شتریخوام ب ی. میدار یکه گفت ینیدر مورد اون د-

 برخاستم: میرا تكان دادم و از جا سرم

 .میبر-
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 فرو رفته بود. یزیو اسرارآم بیو آرامش عج در سكوت زیاز کلبه همه چ رونیب

 .میو شروع به حرف زدن کرد مینشست نیزم یرو یو ساسور من

 گفتم. دیرس یکه به ذهنم م یگرید زیاز بهشت و جهنم و بخشش خدا و هرچ شی. برامیساعت حرف زد كی بایتقر

 بود. میحرف ها ی هیمنتظر بق اقیداد و با اشت یفقط سر تكان م یساسور

 تمام شد گفت: میحرف ها یقتو

 انیاشتباه کردم که به ا دیتره. راستش... شا یمنطق یلیکارلوس خ یتو از حرفا یکنم حرفا یمن... واقعا فكر م-

 .وستمیپ
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 !یجوون یلی. تو هنوز خیکن دایکه راه فرارو پ یهنوزم وقت دار-

 باشه. نطوریهم دوارمیدونم... ام ینم-

 بلند شد: شیاز جا بعد،

 ؟یایرم... تو نم یم گهید من-

 را تكان دادم: سرم

 بمونم. رونیب گهیکم د هیخوام  ینه، م-

 .قیباشه، پس فعال خداحافظ رف-

 آمد. یخوشم م یلیگفتنش خ "قیرف"وارد خانه شد و در را بست. از مدل  و

 گفت: یکردم که کس ینشسته بودم و به ماه نگاه م نیزم یرو همانطور

 اد؟یبدت م یاببخو نكهیتو هم از ا-

که آن ها را بافته بود و دو طرفش انداخته بود. حس  یبلند یبا موها یزنقشیطرف صاحب صدا برگشتم. دختر ر به

 بخاطر نور ماه بود. دیبنفش است، اما شا شیکردم موها یم

 را بغل کرد: شیکنارم نشست و زانو ها دختر

 بخوابم متنفرم. نكهیمنم از ا-

 گذاشت و گفت: نیزم یش بود را روکه در دست یدفتر بعد،

 ؟یهست یتو ک-

 گفتم: یاحساس یلحن ب با

 من خودمم.-

 منم خودمم-
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 به صورتم نگاه کرد: بعد

 دکور صورتت خراب شه؟ یدوست دار ؟یزن یچرا به صورتت چنگ م-

 .اموندهیکار د-

 ؟یاموندیتو دختر د-

 گفتم: یزیلحن اعتراض آم با

 خدا نكنه!-

 و گفت: دیخند

 هستم. لدهیهمن -

 ست؟ سندهیکه نو لدهیهمون ه-

 :دیخند

 ؟ی... کدوم کتابمو خوندیشناسیچه جالب که منو م-

 گفت. یکدوم. ساسور چیه-

 تكان داد و گفت: سر

 نجا؟یا یتازه اومد-

 اوهوم.-

 .هیرمنطقیغ یلینه؟ شكنجه هاشون واقعا خ ،یایتو رم مجبور کردن که ب-

 .نمینه. من... دختر راسپوت-

 :دیخند



 گذشته ی خونین من

 

 
235 

 

 !كوالسمیباشه باشه، منم دختر ن-

 شون طرد کردن. یگفتم! اونا منو از خاندان سلطنت یجد-

 جالبه.-

 بلند شد: شیاز جا و

 بمونم، تو برو بخواب. داریب گهید یجا هیمن برم -

 :گفتم

  ؟یناراحت شد نمیدختر راسپوت نكهی! از ایه-

 :دیخند

 ناراحت بشم؟ دینه بابا! چرا با-

 .دید میرو خواه گهیم همدپس... باز-

 چشمك زد: لدهیه

 شك نكن!-

 دوان دوان از من دور شد. بعد،

*** 

 شدم: داریاز خواب ب یساسور یبا صدا صبح

 ؟یش داریب یخوا ی... نمقیرف ،یه-

 :دمیکش ازهیخم

 شم! یم داریچرا چرا... االن ب-
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 ادتی رو لهیمخصوصِ قب یچندتا از دعاها دیه بابرگرد یو تا وقت رونیره ب یکنم. گفت داره م دارتیگفت ب اموندید-

 بدم.

 باشم! لهیقب نیاز ا یخوام عضو ی! من نمهیی هودهیکه کار ب یدون یخودت م-

 گفت: یبه آرام یساسور

 کشه! یآخه... اون تو رو م-

 زدم: پوزخند

 واه، چه وحشتناک!-

 :دیخند یساسور

 رو داره! یکار نیهمچ یباور کن، اون سابقه -

 گفتم: یرا باز کردم و با کنجكاو میاه چشم

 چطور؟-

 یزندان بمونه که چنتا قاچاقچ یاون همسرش رو کشت و بعد، به زندان انداخته شد. قرار بود تا آخر عمرش تو-

 سابقه دار از زندان فرار کردن و اون هم باهاشون فرار کرد.

 خب؟-

 .انجیآوردنش ا نكهیتا ا دیچرخ یها م ابونیخ یمدت تو هیتا -

 ؟یتو چ-

 :دمیخند و

 ؟یسابقه دار بود یایاز اون قاچاقچ یكیتو هم -

 قهقهه زد: یساسور
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ه تصادف خانواده و حافظ هیبودم که بعد از  یپسر معمول هیآشنا شدم. من فقط  اموندیبا د یاتفاق یلینه بابا! من خ-

 و برام اسم انتخاب کرد. نجایمنو آورد ا نیام رو از دست دادم. راسپوت

 ؟یدید كیاز نزد نویپس... تو راسپوت-

 اوهوم.-

 ه؟یچه طور-

 مهربونه. ییجورا هی... ستیبدک ن-

 ؟یستین مونیپش نجایا یاومد نكهیو تو از ا-

 !دیاالن... شا یتو نه، ول دنیتا قبل از د-

 زل زد. شیکرد و به روبه رو سكوت

 کردم گفتم: یرا تا م میکه پتو یبرخاستم و در حال میجا از

 امونده؟یاون چرا اسمش د یسترا-

خودش  یاسم رو رو نیبشه ا یقاط لهیقب یها دیوید ی هیچون دوست نداشت با بق یبود. ول دیویاسمش در واقع د-

 گذاشت.

 اموند؟یحاال چرا د-

 !دمیدونم... تاحاال ازش نپرس ینم-

 ادامه داد: و

 .میصبحونه مونو بخور میبر ایب-

 به دستم داد. ریش وانیل كیتكه نان و  كی ی. ساسورمیرفت کوچك کلبه یبه آشپزخانه  هردو

 زدم گفتم: یکه به نان گاز م یحال در
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 ؟یهمخونه شد رمردیشد که با اون پ یچ-

با کمك  میرو نداشت. ما دوتا مجبور شد ییواسه موندن نداشتم. اون هم جا ییجا چیاومدم ه لهیقب نیبه ا یوقت-

 .میکلبه رو بساز نیا گهیهمد

 ؟یرو چ لشیوسا ؟یاه جدوا-

 .میمن در آورد ییِ شهیش یکه از فروش دست ساخته ها ی. با پولمیدیاونا رو به مرور زمان خر-

 ؟یگرفت ادیرو از کجا  یی شهیش یساخت مجسمه ها-

 را باال انداخت: شیها شانه

 بلد بودم. ادمهی یدونم. از وقت ینم-

 به نانش گاز زد. و

 گفت: یبداخالق وارد خانه شد و رو به ساسور رمردیساعت بعد، پ كی حدود

 ؟یداد ادیبهش دعا رو -

 را باال انداخت: شیشانه ها یساسور

 .رهیبگ ادیخواست  ینم-

 زد: ادیفر اموندید

س مقد نیبه د انتیبزرگ، خ یلیگناه خ هی ره؟یبگ ادیخواد  یگفت نم نكهیفقط بخاطر ا ؟ینداد ادیتو هم بهش -

 گناهكاران!

 نگفت. زیچ چیش را تكان داد و هسر یساسور

 به سمت من آمد: اموندید

 دم رو تكرار کن! یم ادیکه بهت  ییبتمرگ و دعا-
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 گفتم: یآرام به

 کارو بكنم! نیخوام ا ینم-

 به صورتم زد: یمحكم یلیس اموندید

 !یخوا یم یکه تو چ ستیمهم ن-

 زدم: ادیگونه ام گذاشتم و فر یرا رو دستم

 !نمی! من دختر جناب راسپوترمردیحد خودتو بشناس پ-

 زد: پوزخند

 !یستیآشغال هم ن یعنیخودش طردت کرده  نیجناب راسپوت یوقت-

 لطفا دهنتو ببند!-

 هوا ماند. یدادم و دستش رو یرا به طرفم پرتاب کرد که جاخال یبعد یلیس اموندید

 :دمیخند

 نظر کن! دیلطفا در مورد رفتارت تجد-

 زد: ادیفر اموندید

 )....( رونیمن برو ب یونه از خ-

 نشوم. یکه داد عصبان ییادبانه  یکردم از فحش ب یزدم و سع یشخندین

 گفتم: آرام

 رم! یم-

 طرف در رفتم و آن را گشودم. به
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 بود. ستادهیدر، راسل ا پشت

 تعجب گفتم: با

 را...سل؟-

 زد: یتصنع یلبخند اموندید

 سالم جنابِ پسر!-

 کرد و گفت: دامونیبه د یینگاه گذرا راسل

 ده. یاطالع م كوالسیشما رو به جناب ن یادبانه  یخواهرم رفتار ب-

 گفت: یگر یاغیبا  اموندید

 ترسم؟ یم یخب اطالع بده! فكر کرد-

 رفتم. رونیزدم و از خانه ب یپوزخند

 :ستادیدر را محكم بست و کنارم ا راسل

 ؟یکه بر یرو دار ییجا-

 فكر کردم: یکم

 اون. شیشناسم. فكر کنم بتونم  برم پ یم نجایرو ا لدهیه نفر به اسم هیمن -

 را تكان داد: سرش

 خوبه.-

 دنبالش رفتم. میرو یبپرسم کجا م نكهیا یدستم را گرفت و شروع به راه رفتن کرد. ب بعد،
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کند.  یم تیبرادر بزرگ که از خواهر کوچكترش حما كی یگرم و محكم بود، درست مثل دست ها شیها دست

کنارم بماند، اما در آن  شهیکردم که او هم یچسباندم و آرزو م یبود خودم را به راسل م شیگر چند روز پا دیشا

 نداشتم. یحس خاص چیلحظات ه

 نبود. چكسیبرد که ه لهیاز قب یمن را به طرف قسمت راسل

 راسل درست کرده بودند.من و  یدرخت را برا یهم آنجا بود، انگار آن دو تنه  یشده روبه رو دهیدرخت بر یتنه  دو

 درخت نشستم. یاز تنه ها یكی یرو كیصورت اتومات به

 نشست و گفت: گرید یتنه  یهم رو راسل

 سارا! نمیبچه ها... ا-

 آمدند. رونیو آرگون از پشت درخت ها ب كلیما گاتل،

 گفت: گاتل

 ؟ییسالم، سارا. هنوز زنده -

 :دمیخند

 فكر کنم!-

 شده اند. یمصنوع یبیز عجبه طر میکردم خنده ها یم حس

 زد: ادیرا پشت سرش برد تا به طرفم پرت کند که گاتل فر شیچندتا از سنگ ها كلیما

 !ـــــــــــكیما-

 :دیخند كیما

 .ستیدست خودم ن د،یببخش-

 به برادرش رفت. ییچشم غره  گاتل
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 گفت: یاحساس یبه طرفم آمد و با لحن ب آرگون

 مراسم اعدام پسفردا ست.-

 گفتم: یاحساس ین بلح با

 !یانداخت ادمیآره، ممنون که -

 گفت: آرام

 ؟یناراحت-

 زدم: پوزخند

 خوشحالم! یلینه، خ-

 :ستادیکنارم ا آرگون

 ناراحت نباش.-

 گفتم: ییلحن خسته  با

 .ستمیناراحت ن گهید یچشم، چون تو گفت-

 گفت: آرگون

ها  فیرن. اون وسط ضع یرونن و جلو م یها ارابه رو ممونه. قدرتمند  یقدرت م یمثل ارابه  ایجا خوندم که دن هی-

 ایکنه، و  یارابه جور م هیخودش  یقدرتمنده و برا ایحساب اون دوستت  نیشن. با ا یمونن و له م یارابه م ریز

 و محكوم به فناست! فهیضع

 ارابه بمونه. ریکه ز ستیحقش ن ست،ین یفیاون آدم ضع-

 .ستین یکاف ستهیارابه با یجلو نكهیا یتش برانباشه، اما قدر یفیممكنه آدم ضع-

 گفت: راسل
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 موافقم.-

 گفتم: یناراحت با

 !هیعدالت یب نیا-

 گفت: آرگون

 . نسلنهیهم یعدالت اصل یعنیجهان وجود داره  یقانون تو نیا یجهان؟ وقت ایکنه؟ تو؟  یم نییتع یعدالت رو ک-

تر ها نابود شدن. در مورد انسان  فیموندن و ضع یتر باق یقو یمدام اصالح شده. گونه ها خیموجودات در طول تار

 .نطورهیها هم هم

 گفت: گاتل

 .میحرف بزن یگرید یزایراجع به چ دیای! بدیبحث رو بس کن نیا ،یه-

 :گفتم

 مثال؟-

 گفت: یبه صورت من کرد و با بدجنس ینگاه گاتل

 !ادیصورتت چقدر بهت م یرو یناخون ها یاون جا نكهیمثال ا-
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 بردم و به آن ضربه زدم. یدستم را به طرف در چوب دیترد با

 کار را تكرار کردم. نیدوباره ا فتاد،ین یاتفاق چیه یوقت

 در آشكار شد. یجلو لدهیه كریبار در باز شد و پ نیا

 تعجب گفت: با

 سالم.-

 زدم: لبخند

 سالم.-

 به خانه اشاره کردم: و

 داخل؟ امیتونم ب یم-

به داخل کلبه اش انداختم و شروع  ینگاه م،یهردو وارد خانه شد یتكان داد و در را باز تر کرد. وقتسرش را  لدهیه

 کردم. زیبه آنال

 بود. گرید یزهایکاغذ، دفتر، خودکار و چ یپر از ورق ها نیزم ینفر بد نبود. رو كی یبود، اما برا یکوچك ی کلبه

 زدم: شخندین

 شه! یکه شتر با بارش گم م نجایا-

 :دیخند لدهیه

 آل منه! دهیا یخونه  نجایهومم... ا-

 !یدار یجالب یآل ها دهیا-

 کنم. داینشستن پ یبرا ییکردم جا یسع و

 ؟یکن یم یتنها زندگ-
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 همخونه به اسم سلنا داشتم. هی شیآره. تا چند وقت پ-

 ؟"یداشت"-

 رفت. ایاوهوم. در اثر عفونت زخم هاش از دن-

 ؟یو تو... ناراحت نشد-

 باال انداخت: ییشانه  لدهیه

رو  یمرگ نیکنن چن یم یزندگ نجایکه ا یی. تمام کسارهیبم یناراحت شم؟ اون خودش خواست که اونطور یاز چ-

 انتخاب کردن.

 خودت؟ یحت-

 :دیکش یآه لدهیه

 خودم! یحت-

 :دیپرس بعد

 ؟یمن باش یتا ابد همخونه  یخوا یم-

 بود، جا خوردم. دهیه خانه اش فهمقصدم را از آمدن ب یزود نیبه ا نكهیا از

 حرف ها را نداشتم. نیو ا ینیمقدمه چ یبابت خوشحال شدم، حوصله  نیحال از ا نیا با

 را دادم: جوابش

 باشم. نجایکه ا یتا زمان-

شستن ظرفا. در  نطوریهم ونه،یشب در م هی. شام درست کردنمون میپس بهتره از حاال سنگ هامونو با هم وا بِكَن-

 .نی... فعال همگهی. دیباهام حرف بزن دیکنم هم نبا یکه من دارم مطالعه م یزمان ضمن

 را تكان دادم: سرم



 گذشته ی خونین من

 

 
246 

 

 !یایم یریسختگ یبه نظر همخونه -

 به من کرد و گفت: ینگاه

 !؟دیشا-

*** 

 گفت: لدهیشستم که ه یناهار را م یظرف ها داشتم

 نفرو اعدام کنن. هیخوان  یامروز م-

 را تكان دادم: سرم

 خب؟-

 ؟یایشه. تو نم یمراسم اعدام شروع م گهید ی قهیدق یس-

 یاز خانه م رونیکه ب یتوانستم در خانه بمانم و از اتفاقات ینم یخواست به مراسم اعدام بروم، اما از طرف ینم دلم

 خبر باشم. یافتاد ب

 :گفتم

 .امیاممم... منم م-

 .میپس زودتر کار ظرفا رو تموم کن و حاضر شو که بر-

 کردم گفتم: یکه ظرف ها را خشك م یحال در

 د؟ینیکه مراسم اعدام رو بب دیحاال شماها چرا انقد مشتاق-

خوان بكشن رو اونقدر  یکه م ییکسا یرو اعدام کنن. اصوال همه  یکه کس ادیم شیکم پ یلیییخ نجایخب، ا-

 یشهر و اعدام م دونیوسط م ارنیمدارن رو  ینیسنگ یلیکه جرم خ ای. اما بعضرنیدن تا خودشون بم یشكنجه م

 !"حیتفر بودِکم"گن  یم دهیپد نی... به اادیکنن. و مردم از مراسم اعدام خوششون م
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 گفتم: آرام

 نكنم که از مرگ مردم خوشحال شم. دایپ حیاونقدر کمبود تفر چوقتیه دوارمیام-

 "اعت شو!رسوا، همرنگ جم ینشو یخواه"که...  یدون یسارا. اما م دوارم،یمنم ام-

 ضرب المثل را دارند دهانم از تعجب باز ماند! نیزبان ها هم ا یسیانگل دمید یوقت

 رفتم تا حاضر شوم. رونیظرف را خشك کردم و از آشپزخانه ب نیآخر

 و گفتم: دمیرنگم را پوش یو کاپشن آب نیج شلوار

 .میبر-

 گفت: لدهیه

 .میبر-

 شد. یم یآسمان یبنفش، و شلوار کتان آب کاپشن ،یشامل شال گردن صورت لدهیه یها لباس

 آن آدم نیب لدهیکرد. ه یم انیرا ب یو شاد یاز آزاد یدوست داشتم، نوع خاص یلیرا خ لدهیه دنیلباس پوش سبك

 درخشان بود. دیمروار كیکردند، مثل  یبه تن م رهیت یافسرده که لباس ها یها

 .میرفت رونیاز کلبه ب هردو

 :گفتم

 ؟یکن یدر رو قفل نم-

 :دیخند

 قفل نداره. نجایا یکلبه ها-

 چرا؟-

 کردن دست و پاهاشونو بخراشونن. ی. مردم دوست ندارن مجبور بشن شب ها بخاطر دزدمیدزد ندار نجایچون ما ا-
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 تكان دادم. دییتا یو سرم را به نشانه  دمیخند

 آنجا غلغله بود. م،یدیشهر رس دانیکه به م دینكش یطول

 زدند. یمراسم اعدام حرف م یو درباره  دندیخند یزدند، م یبودند و با هم حرف م ستادهیا دانیدور تا دور م مردم

 به من دست داد. یاحساس بد د،یکش یو براق بود و انتظار مراسم را م زیکه تم یبزرگ یسكو دنید با

ت. حاال هم ناراحت شدم و نه ناراح ینه خوشحال م گریکرده بود، د دایشد که احساساتم مشكل پ یم یروز چند

 سخت بود. میمردم برا نیا یهضم رفتارها ییجورها كیداشتم.  ینبودم، فقط احساس بد

 و من را به طرف سكو برد. دیدستم را کش لدهیه

 خشونت گفتم: با

 ؟یکن یم كاریچ-

 .نمیبب كیخوام مراسم رو از نزد یم-

 نگفتم و به سكو زل زدم. یزیچ

 سكو آمد و گفت: ینگهبان رو كیلحظه بعد،  چند

 .دیو مراسم امروز رو از دست ند دیخب، خب، خب... سكوت کن-

. احتماال گناه نطوریهم هم شیبود و لباس ها یخون یِشدند. صورت نگهبان خون رهیسكوت کردند و به او خ همه

 یچه م یبود... کس گناهكار یهم او نماد آدم ها دیشا ایبال را سر خودش آورده بود!  نیمرتكب شده بود که ا یبزرگ

 داند؟!

 گناهكار)!!!( گفت: نگهبان

 .دیخب، اول از همه دعا کن-

 به سرود کرد و همه به دنبالش تكرار کردند. هیشب یزیشروع به خواندن چ بعد،
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ان زب دیبود... شا گریزبان د كیسرود به  نی. ادمیکدام از کلماتش را نفهم چیبود، اما ه یقشنگ و خوش آهنگ سرود

 !یروس

کرد. آنها هم بدون  دنیشروع به بار یآمد و باران تند ییخواندن سرود بودند که رعد و برق پر سر و صدا وسط

 نسبت به باران نشان دهند، به سرودشان ادامه دادند. یواکنش چیه نكهیا

 از خواندن سرود، نگهبان گفت: بعد

ما نشد و  نید رشیبه پذ یوجه راض چیده که به هاز بندگان گناهكار خداون یكیخب، و اما محكوم امروزمون. اون -

 .نشیاریبار هم از زندان فرار کرد... ب كی

 شد. یصورت نگهبان انداختم که در اثر بارش باران کم کم از صورتش شسته م یرو یبه خون ها ینگاه

 سكو آمدند و آندرا را هم با خودشان آوردند. یبعد، دو نگهبان رو یی لحظه

 .دندیکه وسط سكو بود، کوب یبه ستون انهیسكو بردند و وحش یاو را رو آنها

 را با طناب به سكو بستند. شیرا باال بردند و مچ دست ها شیدست ها بعد،

 نجات جانش تالش کند. یکرد. انگار خسته تر از آن بود که برا ینم یمقاومت چیه آندرا

 کند. ینگاه نم زیچ چیدانستم که به ه یدوخته بود، اما م تیرا به جمع نگاهش

 .یشد یم شیپاها فیمتوجه لرزش خف یکرد ینگاهش م قیصورتش زرد شده بود و اگر دق دیسف رنگ

 گفتم: آرام

 ...لدهی...هلدهیه-

 .دیخند یزد و م یبود حرف م ستادهیکه کنارش ا یداشت با دختر د،یرا نشن میصدا لدهیه

 تر گفتم: بلند

 !لــــــــــــدهیه-
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 گاه کرد:بار به من ن نیا

 هوم؟-

 !ستیخوان اعدامش کنن بنداز.... انگار حالش خوب ن یکه م ینگاه به دختر هی-

 !رهیم یم گهید ی قهیداره؟ اون تا چند دق یتیچه اهم-

 کردم: یپافشار

 !ضهینگاش کن... انگار مر-

 پرِ قو نگذرونده! یچند روز رو ال نیدختر ا نیدونم که ا یدونم...فقط م ینم-

 شهیرا به صورتش چسبانده بود و چهره اش از هم شیها یباران چتر یسیم و به آندرا نگاه کردم که خنگفت یزیچ

 تر شده بود. یدوست داشتن

 جلو آمد و گفت: یزخم نگهبان

 مد نظرشه بگه. یتعداد خاص ی. هرکرهیم یدختر با چنتا ضربه م نیکه ا میکن یشرط بند دیایخب... ب-

 کرد: اعتراض تیاز وسط جمع یشخص

 !رهیم یداره م شمینجوریبنده خدا که هم نیا-

 کردند. دنیمردم شروع به خند و

 !یحیمردم وق چه

 گفت: تیاز وسط جمع یکس

 سه تا!-

 کمه، ده تا! یلیسه تا خ-

 تا زدهیس-
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 نوزده تا-

 تا. جدهینه، ه-

 زودتر تمام شود. زیخواست همه چ یپلك زد. انگار فقط م یاحساس یبا حالت ب آندرا

 سكو آمد. یداشت، رو یرنگ و قشنگ ییطال یچاقو که دسته  كیبا  گرینگهبان د كی ،یاز شرط بند بعد

 آندرا فرو کرد. یمردم، چاقو را بلند کرد و محكم در ران پا قیسوت و تشو یصدا انیم در

 یه مردم مک ییرقم ها نی. بخاطر هم"زجرکش کردن با چاقو" دم،یفهم یرا م كوالسیحرف ن یداشتم معن تازه

 گفتند باال تر از ده ضربه بود، چون آن ها از روش اعدام خبر داشتند.

 چیکردم. اما ه یم هیگر ایبستم و  یرا م میرفت چشم ها یو خوش فرم آندرا فرو م فیظر یچاقو در پا یوقت دیبا

 به جز خشم. یحس چیبه من دست نداد، ه یحس

 آماده شد. دوم یضربه  یچاقو را باال برد و برا نگهبان

 راست آندرا فرو کرد. یچاقو را در پهلو یناگهان یبار، به طرز نیا

 یزخم ریش كی یخون آندرا به اندازه  دنیتر شدم. با د نیو داد کردند. و من... من خشمگ غیج یبا خوشحال مردم

 زدم: ادیشدم و فر نیخشمگ

 بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!-

اعدام رفتم.  یزدم، به طرف سكو یم ادیکردم. همانطور که فر یاحساس م یبه خوب میر رگ هاخون را د جوشش

و آن طرف  نطرفیکردم، به ا یدانستم از کجا آورده بودم اما از داشتنتش اصال تعجب نم یکه نم یمردم را با قدرت

 پرت کردم و خودم را به آندرا رساندم.

کرد، و آرگون و راسل که با نگهبان ها مبارزه  یرا باز م شیداشت دست ها متوجه گاتل شدم که دم،یبه او رس یوقت

 داشتند تا مزاحمِ کارِ گاتل نشوند! یکردند و آنها را دور نگه م یم

 یسنگ ها ریکردند تا ز یکرد، و مردم فرار م یبود و به طرف مردم سنگ پرت م ستادهیسكو ا یهم رو كلیما

 له نشوند!!! كلیما
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 و گفت: دیطناب را بر یتكه  نیآخر گاتل

 ؟یراه بر یتون یآندرا م-

 گفت: آندرا

 البته.-

 زد: ادیفر گاتل

 ایپس دنبالم ب-

 دوان دوان به طرف جنگل رفت. و

 .دمیهم دست آندرا را گرفتم و با سرعت به دنبال گاتل دو من

 چقدر سرد بودند؟ شیست هااست قبال د ادتانیبود...  دیکه از آندرا بع یزیآندرا به شدت گرم بود، چ دست

 گفتم: دمیدو یکه م یحال در

 حالت خوبه آندرا؟-

 آره، خوبم.-

 :دیخند و

 کشور. ینماهایس یامشب تمام ینجات آندرا، برنامه  اتیعمل-

 گفت: گاتل

 .میشد ریبود، خودمونم غافلگ ییهوی یلیخ اتمونیعمل-

 ترمز کرد و گفت: یناگهان یگاتل به طرز نكهیرد و بدل نشد، تا ا نمانیب یحرف گرید

 جامون امنه. گهیخب، فكر کنم د-
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 .میو لبخند زد میبه هم انداخت یسه نگاه هر

 گفت: یفیضع یبا صدا آندرا

 .رمیبم دیممنون که... نذاشت-

 افتاد. نیزم یرو بعد،

 :میدیکش ادیو گاتل به طور همزمان فر من

 آندرا!؟-

 .میجانش خم شد مهیجسم ن یرو و

 آندرا گذاشت: یشانیپ یرا رودستش  گاتل

 رسوزه. یداره تو تب م-

 آندرا کرد: یبه زخم پهلو ینگاه بعد،

 ده؟ییراهو دو نهمهیا یزخم نیبده. چه طور با همچ یلیوضع زخمشم خ-

 م؟یکن كاریچ دیحاال با-

 کرد! كاریچ دیدونه با یعقل کله حتما م یلیآرگونو خبر کنم، آرگون خ دیبا-

 دستم داد: کاپشنش را به بعد،

 بنداز روش تا من برگردم. نویسرشو بذار رو پات و ا-

 با سرعت نور از ما دور شد. و
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 از آرگون و گاتل نبود. یبود و خبر میزانو یشد که سر آندرا رو یم یی قهیدق ستیب

 لرزاند. یپشتم را م یقطع شده بود، اما هوا همچنان سرد بود و سوز سرد باران

کردم که  یدعا م شیکردم و ته دلم برا یآندرا را نوازش م یمنتظر گاتل و آرگون بودم، آرام آرام موهاکه  یحال در

 را باز کرد و گفت: شیناگهان چشم ها

 ...یبِت-

 گفت: ینگفتم. به سخت یزیتعجب به او نگاه کردم و چ با

 سم؟یاز روشون بنو یشه... جزوه هاتو بد یبازم از کالس جا موندم... م-

 من سارام. ه؟یک یتب-

 زد: لبخند

 .یکن، بت دارمیب یخوابم. واسه کالس بعد یمن م-

 را دوباره بست. شیکرد و چشم ها یسرفه ا بعد،

 گفتم: متیمال با

 کم... هیکم، فقط  هیمقاومت کن.  گهیکم د هیآندرا... نخواب. -

 نشان نداد. یواکنش چیاو ه اما
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 آمدند. یوان به سمتمان مبه آرگون و گاتل افتاد که دوان د چشمم

 زدم: ادیفر

 ! حالش بده!نیبجنب-

 گفت: آرگون

 شد. ریمقدار د هیکشتم،  نویراه تامس یشرمنده، تو-

 زدم: غیج

 ؟یرو کشت یک-

 با حرص به آرگون گفت: گاتل

 ؟یگ یاالن بهش م یمرض دار-

 روبه من گفت: و

 دم. فعال آندرا مهمتره. یم حیرو برات توض یبعدا همه چ-

 به آندرا انداخت: یاجمال یجلو آمد و نگاه رگونآ

 شه کرد. ینم شینه، کار-

 زدم: ادیسرش فر بر

 !یاش هم نكرد نهیمعا یتو حت-

 پوزخند زد: آرگون

تونن زخم  یگرفتم که م ادیرو از کتاب هام  یاهیگ یدرمان ها یسر هیکنم. من فقط  نهیکه معا ستمیمن دکتر ن-

تونه نجاتش بده.  یمعجزه م هیرو از دست داده و فقط  یادیخانوم خون ز نیمتاسفانه ارو خوب کنن. اما  قیعم یها

 !رهیم یشده م یدیتب شد نیکه منجر به چن یبیعج یماریبخاطر ب رهیاگه بخاطر زخماش نَم یدر ضمن، حت
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 زدم: ادیفر

 االن! نیخوام، هم یدوستم رو از تو م ی! من سالمتستین میو منطق حال لیمن دل-

 گفت: یاحساس یبا لحن ب گونآر

 شه کرد. ینم یمتاسفم، کار-

 پر از اشك گاتل افتاد. یبه چشم ها نگاهم

 گفت: گاتل

 ده... یچشمامو قلقلك م رینفر ز هی... انگار هیحس بد یلینكرده بودم... خ هیگر میمن... تاحاال تو زندگ-

 .دمیبود که ناخودآگاه خند یجور حالتش

 گفتم: بعد،

 !ینطوری. نگا کن، ازنیا کن. بذار براشكاتو ره-

 .دیچك نییاز چشمم پا یداد. بعد،  اشك یفكر کردم که داشت در آغوشم جان م یرا بستم و به دختر میها چشم

 قهقهه زد: آرگون

 !ید یم ادیکردنو  هیبهش گر یشه، تو دار یباورم نم-

 داد. دنیبار یاجازه  شیکرد. بعد، به اشك ها نیبه آرگون زد که او را نقش زم یلگد گاتل

 نداره؟ اجیبه من احت نجایا یکس-

 .میسه به طرف صاحب صدا برگشت هر

 شیشد. لباس ها یم دهیسبز رنگش د یپوشانده بود و فقط چشم ها ییکه صورتش را با پارچه  یقدبلند مرد

 خورد. یتكان م یدر باد، به طرز باشكوه اهشیبود و شنل س یسراسر مشك

 اش را در آورد و آرگون به مرد چشم غره رفت. یبیج یچاقو گاتل
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 کرد: ییدوستانه  یخنده  مرد

 داره! اجیهستم، و انگار اون دوستتون به کمك من احت لهی. من درمانگر قبستمیمن دشمن ن د،ینترس-

ا که آندر االن نیآن هم درست هم د؟یایب نجایا دیدانست که با ینگاه کردم... از کجا م لهیتعجب به درمانگر قب با

 د؟یکش یآخرش را م یداشت نفس ها

 گفت: گاتل

 .ادیازت بر ب یفكر نكنم کار یخوبه. ول یلیخ یکمكش کن یاوهوم، اگه بتون-

 :دیخند درمانگر

 !ادیبر م یاز دست من همه کار-

 اش کند گفت: نهیمعا نكهیبرداشت و بدون ا زیطرف آندرا خ به

 داشت. شه زنده نگهش یم یول مه،یوخ یلیوضعش خ-

 بلند کرد و گفت: میپا یتكه کاغذ است، از رو كیکه انگار  یآندرا را جور بعد،

 .ادینفر باهام ب هی-

 گفت: گاتل

 رم. یمن م-

 گفتم: من

 نه، من.-

 گفت: یبا مهربان درمانگر

 کمكم کنه. نكهیا ینفر برا هینفر، فقط  هی-

 به من گفت: گاتل
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 خب، خودت برو یلیخ-

 گفت: آرگون

 جناب درمانگر؟ میبه شما اعتماد کن دیسوال... ما چه طور با هیفقط -

 گفت: متیمانگر با مال در

 ن؟یهم دار  یی گهید یمگه االن به جز اعتماد کردن به من، چاره -

 گفت: یاحساس یبا لحن ب آرگون

 خب، نه!-

 به من نگاه کرد: درمانگر

 .میپس بر-

 به راه افتاد و من هم دنبالش رفتم. بعد،

 «هستم»و من هم با نگاه جوابش را دادم: « مواظب باش» با نگاهش به من گفت  لگات

 را برگرداندم و دنبال مرد به راه افتادم. میرو بعد،

 گفتم: یبد غلق با

 م؟یر یم میشه بپرسم کجا دار یم-

 آرام گفت: درمانگر

 شه. یم دایپ نجایکه ا ییجا نیامن تر-

 کجا؟ یعنی-

 ن.. فقط صبر کدید یخواه-
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 .دمیرا د نیراسپوت یخانه  میکه روبه رو دینكش یطول

 تعجب گفتم: با

 !ن؟یراسپوت یخونه -

 گفت: درمانگر

 کنم. یم كاریدونم دارم چ یمن م-

 نداشتم. ییکار عالقه  نیبه ا ادیدر خانه را باز کرد و وارد شد. من هم دنبالش رفتم، هرچند ز بعد،

 اتاق ظاهر شد. یگوشه  یرنگزد و ناگهان نور سبز  یبشكن درمانگر

 تعجب گفتم: با

 جادوگر؟ ای یتو درمانگر-

 :دیخند

 هستم! یمن همه چ قت،یدر حق-

 تخت گذاشت و گفت: یآندرا را رو بعد،

 . بعد هم به داد زخماش برسم.نییپا ادیبدم بخوره که تبش ب یزیچ هی دیاول با-

 آمد. رونیاز آب کرد و از آشپزخانه ب را پر وانیبرداشت. ل وانیل كیطرف آشپزخانه رفت و  به

 گفت و به آب فوت کرد. کم کم رنگ آب عوض شد و به رنگ نقره در آمد. یزیلب چ ریز بعد،

 تعجب گفتم: با

 ؟یکن یم كاریچ یدار-

 :دیخند
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 دست سازه. یدارو هی نیا-

درا دهانش را باز کرد و او توانست . آندیآندرا کش نییلب پا یرو یو انگشتش را به آرام ستادیکنار تخت آندرا ا بعد،

 .زدیرنگ را در دهانش بر ییمعجون نقره 

لبش مجبور کند که دهانش را باز  یانگشت رو دنیکش ی لهیرا به وس هوشیآدم ب كیبود که بتواند  بیعج میبرا

 کند.

 انداخت و گفت: ییرا در ظرفشو یخال وانیل درمانگر

 .میحاال کمكم کن لباساشو در آر-

 گفت: یینگاهش کردم. با لحن مالمت کننده  دیردت با

 دختر وسطه! نیجون ا یپا ست،ین ایاالن وقت شرم و ح-

 نگفتم و موافقتم را با سر تكان دادن اعالم کردم. یزیچ

 .اوردیب رونیآندرا را از تنش ب یبه درمانگر کمك کردم که لباس ها بعد،

به  یواکنش چیرا باز نكرده بود و ه شید، اما هنوز هم چشم هابو یعیبدنش  طب یآندرا بهتر شده بود و دما حال

 اتفاقات اطرافش نداشت.

 انداخت. شیپهلو نیبه زخم خون یقیآندرا را به پهلو برگرداند و نگاه دق درمانگر

 نییخواند. بعد از تمام شدن دعا، دستش را بلند کرد و به آن فوت کرد. سپس دستش را پا یبیعج یلب دعا ریز بعد،

 .دیزخم آندرا کش یرو یبرد و به آرام

 بار، دوبار، سه بار... كی

 او برداشت. یپهلو یدستش را از رو ،یکرد. و باالخره بعد از مدت یآندرا را نوازش م یپهلو یبا وسواس خاص درمانگر

 گفتم: یفیضع یصدا با

 من! یخدا-
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 شد. ینم دهیهم از آن د یرد کمرنگ یبود و حت افتهیبه طور کامل بهبود  زخم

 زد و گفت: یلبخند درمانگر

 .یسراغ زخم بعد میبر-

 هم انجام داد. شیران پا یکار را با زخم رو نیهم و

 گفت: بعد،

 .نیاز ا نمیخب، ا-

 :گفتم

 ؟یبكن یفكر هیتنش هم  یرو یها یناخون ها و کبود یجا یشه برا یم-

ه زخم ک ادیرسونده، فكر نكنم خوشش ب بید به خودش آسو با اخالص باشه که انق یافراط دِیمر هیاون  ادیبه نظر م-

 افتخار اون هستن! ی هیزخم ها ما نیا م،یببر نیهاشو از ب

 رسوندن. بیبهش آس "اونا"نرسونده،  بیاون به خودش آس-

 رفته؟یرو نپذ نید نیکه هنوز ا دهیجد دیمر هیپس... اون -

از  یعنی نیکرد، و ا یکار م شیو برادرها نیراسپوت یبرا یعنیبود  لهی. اگر او واقعا درمانگر قبمیدانستم چه بگو ینم

 آمد. یکردند خوشش نم یو در برابرش مقاومت م رفتندیپذ یرا نم نید نیکه ا یدیجد یها دیمُر

 صلح طلبانه گفتم: یبا لحن نیهم یبرا

 .ستین یمشكل یشو درمان کن گهید یزخم ها یاگه دوست ندار-

 گفت: ییه با لحن دوستان درمانگر

 کنم. یزخماشم درست م ی هی! االن بقستمیرحم ن ینگران نباش! من اونقدرا هم ب ،یه-

 بار با وسواس کمتر. نیفوت کرد. باز هم شروع به نوازش آندرا کرد، اما ا شیخواند و به دست ها یگرید یدعا
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 نگاه کردم: یدرِ ورود به

 امنه؟ نجایا یمطمئن-

 آندرا بود گفت: یبه زخم ها یدگیسهمانطور که سرگرم ر درمانگر

 البته.-

 کشن! یبرن و م یما رو م یهرسه  م؟یکن یم كاریداخل چ انیاگه اونا ب-

 یتونم کار ی. در مورد شما دوتا هم... هومم، من مارنیسرم نم ییمن قائلن و صد درصد بال یبرا یادیاونا احترام ز-

 !دیبش یکنم که نامرئ

 ؟یآورد قدرت ها رو از کجا نیتو ا-

 مسلما به شما نخواهم گفت، خانم جوان.-

 گفت: بعد،

 بره! یاالن در سالمت کامل به سر م قتی. رفنیاز ا نمیخب، ا یلیخ-

 آورد. رونیدرِ کمد را باز کرد و دو پتو ب بعد،

 انداخت. شیکلفت تر را هم رو یو پتو دیچیلباس دور آندرا پ ینازک تر را به جا یپتو

 گفتم: آرام

 ممنونم، جناب درمانگر! یلیخ-

 کرد: ییدوستانه  ی خنده

 زابتیاون کمده)به کمد ال یکه تو ییتونه هرکدوم از لباس ها ینكردم! در ضمن، م یکنم، من که کار یخواهش م-

 اشاره کرد( بپوشه.

 گفت: و
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 .میهال خونه و با هم حرف بزن یتو میبر ایبشه ب داریتا دوستت از خواب ب-

 م؟یبا هم دار یحرف؟ ما چه حرف-

 به من کرد و گفت: ینگاه درمانگر

 حرفا! یلیخ-

 .دیمقدمه، من را به سمت خودش کش یب یلیقدم به سمتم برداشت و خ كی و

 را از دست دادم و در آغوش او فرود آمدم. تعادلم

 گفت: یمهربان با

 ؟یشد یچه قد دوست داشتن ایکه تازگ یدقت کرد-

 .دیتم کشصور یرو یدستش را به آرام بعد،

 زدم: ادیفر

 !كهیولم کن مرت-

 ر.آرام ت یلیتر از من بود، و البته خ یقو یلیبكشم. اما موفق نشدم. او خ رونیتقال کردم که خودم را از آغوشش ب و

 وجود ندارد. ایمهم تر از آن در دن یکرد که انگار کار یصورتم را نوازش م یجور

 د و گفت:باالخره من را آزاد کر قه،یاز چند دق بعد

کرد، به  یجنگجو م یزنا هیبردم. هرچند اون زخما چهره ات رو شب نیرو هم از ب اموندید یو ناخن ها یلیس یجا-

 !یتر بود ینظرم با اون زخما دوست داشتن

 گفتم: یناراحت با

 !یاون کارو بكن یتو حق نداشت-

 :دیخند
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 رو بغل کنم. چون... هستم که حق دارم تو ینداشتم؟ من تنها کس یکرد یچرا فكر م-

 صورتش را کنار زد: یجلو ی پارچه

 چون من پدرت هستم!-

 

 

 

 

 

30 

 تعجب گفتم: با

 پدرم؟-

 زد: یلبخند جذاب درمانگر

 بله، پدرت!-

 گفتم: دیو خوش فرمش انداختم و با ترد بایبه صورت ز ینگاه

 ...؟نیراسپوت-

 تكان داد: دییرا به عالمت تا سرش

 ؟یخوشحال نشد دنمیاز د-

 نه! ایدانستم خوشحال شده بودم  ینم
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 گفتم: آرام

 نه. دمیدونم. فكر کنم خوشحال شدم... شا یدرست نم-

 :دیخند

 فهمم. یم-

 ادامه داد: و

 بدم. لهیبه وضع قب یسر و سامون هیبرم  دیبمون. من با نجایفعال هم-

 :گفتم

 ! باهات حرف دارم!سایوا ،یه-

 زد: شخندین

 م؟یبا هم ندار یفحر چیما ه یتو که گفت-

 !یهست یدونستم ک یچون اون موقع نم-

 شیاز مبل ها نشست و من هم روبه رو یكی یخانه اشاره کرد. بعد، خودش رو یچوب یرا تكان داد و به مبل ها سرش

 نشستم.

 گفت: نیراسپوت

 خب؟-

 باهات ازدواج کنه؟ یچرا مجبورش کرد ؟یچرا مادرم رو به زور مال خودت کرد-

 .ادیخوشش ب نجایکنم که از ا یتونم کار یکردم م یفكر احمقانه بود. فكر م هیاون فقط هوممم، -

 ؟یو ولش کرد یباهاش نداشت یکار گهیمدت، د هیو چرا بعد از  -

 احساس گفت: یرا باال انداخت و ب شیها شانه
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 شدم. دیچون ازش ناام-

 ظاهر شد. زیم یبود، رودر آن  یچا وانیکه دو ل ینیس كیو  دیرا به هم مال شیها دست

 اشاره کرد: ینیبه س یمهربان با

 ست؟یتشنه ات ن-

 توجه به تعارفش گفتم: یب

 ؟یچرا براش اسم نذاشت ؟یراسل چ-

 راسل؟!-

 که برادر منه! یهمون پسر-

 حتما اسم داشته باشن ندارم. دیانسان ها با نكهیبه ا یآهان، اون... خب، چون اعتقاد-

 زدم: ادیفر

 !ینسبت به من و راسل نداشت یمحبت چی! و درضمن، تو هیاسم گذاشت یساسور یااما تو بر-

 مدت دورادور مواظب تو بودم. نیگفته که نداشتم؟ من تمام ا یک-

 !یچرند نگو تو اصال وجود منو فراموش کرده بود-

 :دیخند نیراسپوت

 !یدون یرو نم زایچ یلیپس معلومه هنوز خ-

 داختم:ان گرمید یپا یرا رو میپا كی

 رو؟ یمثال چ-

 رو! "زنده موندنت"اومدنت رو. و داستان  ایمثال داستان به دن-
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 گفتم: فقط

 هااان؟-

 داستانو ننوشته. یدفترچه خاطراتش همه  یتو زابتیال-

 که من دفترچه خاطرات اونو خوندم؟ یدون یتو از کجا م-

 زد: لبخند

 سارا! میباهوش یلیمن آدم خ-

 گفتم: یحال یلحن ب با

 مبارکت باشه!-

و  یدارید یاون توهم ها ی هیقض یبدون یچرا مادرت مُرد؟ و احتماال دوست داشته باش یبشنو یدوست دار-

 بود! یچ اهیس یو اون گربه  یدید یکه م یداریشن

 را تكان دادم. سرم

 گردم. یمبر  گهیساعت د میبدم. تا ن لهیبه اوضاع قب یسر و سامون هی دیپس صبر کن تا من برگردم. با-

 دستش را بلند کرد و به طرف اتاق اشاره کرد، بشكن زد و گفت: بعد،

 من! یتون. حت نهیتونه بب ینم چكسیه دیاون اتاق باش یتو یتا وقت-

 :دیخند و

 رم. یمن م گه،یخب د-

 به طرف در رفت و از خانه اش خارج شد. بعد،

 هال هم کم کم محو شد. یسبز رنگ گوشه  نور
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 كیکردم و خوشبختانه،  دایپ زیم یشمع قدبلند رو كیو کورمال کورمال دنبال شمع گشتم. باالخره اتاق رفتم  به

 فندک هم کنارش بود.

 نشستم. نیزم یرا روشن کردم و کنار تخت آندرا، رو شمع

 کردم. یو ابهام آلودم فكر م بیعج یرا بغل کرده بودم، به گذشته  میکه زانوها یحال در

 یب هازیچ یلیگفت من از خ یم نیخبر بودم؟ چرا راسپوت یدر گذشته افتاده بود که من از آنها ب یچه اتفاقات یعنی

 خبرم؟!

 کرد. یفیخف ژیغ ژیفكر ها بودم که تخت، غ نیهم در

 و گفتم: دمیجا پر از

 آندرا؟-

 بازش نگاه کردم و منتظر جواب ماندم. مهین یچشم ها به

 زد: یحس و حال یب لبخند

 حروم شد! یبود ختهیکه برام ر یاون همه اشكشد؟  یچ یدید-

 زدم: شخندین

 .دیارز ینداره، م بیع-

 کرد و با تعجب گفت: یاطراف را بررس شیچشم ها با

 ن؟ی... راسپوتیخونه -

 تكان دادم: سر

 .یکن یم كاریچ نجایدم که ا یم حیآره، سر فرصت برات توض-

 شدم. هوشیب میکرد یفرار م میداشت یکه  وقت نهیا ادیم ادمیکه  یزیچ نیآخر-
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 ست؟ین ادتیرو  یصدا کرد یو منو بت یشد داریدوباره ب نكهیپس ا-

 تعجب گفت: با

  ؟یبتــــ-

 !یگفت یم ونیهذ یآره ، ولش کن، داشت-

 تخت نشست. یبلند شد و رو شیجا از

 که دورش را گرفته بود انداخت و گفت: ییبه پتو ینگاه

 !یلعنت-

 :دمیخند

 کم صبر کن. هیکنم.  دایلباس پ تونم برات یم-

 مختلف بود. یبه طرف کمد مادرم رفتم و درش را باز کردم. داخل کمد پر از لباس ها بعد،

 نم.ک دایپ یبیاز دستش داده ام، باعث شد حس عج شیهستند که سالها پ یفكر که آن لباس ها متعلق به مادر نیا

لباس قشنگ و  نكهیا نیبا لبخند براندازش کردم. در ع آوردم و رونیرا از کمد ب یخوشرنگ یسرخاب راهنیپ

 هم راحت بود. یلیخ ود،ی یمتیگرانق

 را باال گرفتم و گفتم: آن

 ؟یخوا یم نویا-

 بپوشم؟ یزیچ نیمن همچ یدید یکِ-

 آوردم: رونیرا ب یرنگ ییزدم و دامن بلند طال شخندین

 ؟یچ نیا-

 و سرش را به طرف چپ و راست تكان داد. دیخند
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 ؟ی! عزاداریپوش یم اهیس یتو چرا همش لباسا دمیمن آخر نفهم یراست-

 پوشن. یم یرنگ یرنگ یکه همش لباسا یی. مث کساهینطوریا پمینه، ت-

 جالبه!-

 به آن نگاه کردم: نیآوردم و با تحس رونیاز داخل کمد ب یگرید راهنیپ بعد،

 !هیعال نیا-

 كی ایخوناشام ها،  یداشت، مثل لباس ملكه  یادیبود که ابهت ز یبلند راهنیکه در دستم گرفته بودم، پ یراهنیپ

 !یزیچ نیچن

از  یلندب یها نیشده بود، و آست نییتز یرنگ درخشان اهیس یها نیکه با نگ ییداشت و باالتنه  یتنگ و بلند دامن

 گل رز كیل شد که سگك آن را به شك یهم دور کمر لباس بسته م یرنگ اهیداشت. کمربند س یجنس تورِ مشك

 ساخته بودند. اهیس

 :گفتم

 خوراک خودته! گهید نیا-

 :دیغر رلبیز آندرا

 اد؟ینم ریشرت گ یساپورت و ت هیخراب شده  نیتو ا یعنی-

 :دمیخند

نداره، همونطور لخت بمون. فكر کنم  یرادیا یبپوش نویا یخوا یهست. البته اگه نم رهنیفقط پ نجایا گه،ینه د-

 وضوع استقبال کنه!م نیهم از ا كوالسین

 پوشم! یجهنـــم! همونو بده م-

 رنگ را به دستش دادم. اهیس راهنیو پ دمیخند

 کنار تخت نشستم. بعد،دوباره
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 :دیپرس

 تا من لباسمو بپوشم؟ رونیب یر یچرا از اتاق نم-

 !میهست یتو اتاق نامرع ادیکه ب یهرک یاتاقه که امنه. ما االن برا نیچون فقط ا-

 چه جالب!-

 .دیرنگ را پوش یمشك راهنیپ هیظرف چند ثان عد،ب

 کردم و گفتم: نگاهش

ر از پ السِیگ هیلبخند سرد و  هیاالن فقط  ،یباحال شد یلیگرفتم! خـــــ یداشتم حتما ازت عكس م نیاگه دورب-

 !یبش لمایتو ف یخوناشاما هیکه شب یخون الزم دار

 زد و ژست گرفت: یلبخند

 خوبه؟ ینجوریا-

 !یعاال-

 گفت: بعد،

 !یکن فیرو برام تعر یخب، حاال وقتشه همه چ-

 را تكان دادم: سرم

 باشه-

 کردم. فیتعر شیکه افتاده بود را برا یاز اتفاقات یکوتاه یلیخ یخالصه  و

 هومم، جالبه...-

 همان موقع، در باز شد و دو نفر وارد خانه شدند. در

 رساندم و آن را فوت کردم. توانستم، خودم را به شمع یکه م یسرعت نیشتریب با
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 کردند. یکه وارد خانه شده بودند، دو نگهبان بودند که با دقت به همه جا نگاه م یکسان

 هم آمدند و با دقت اتاق را از نظر گذراندند. میکه ما در آن بود یبه اتاق آنها

 .میشده باش ییا واقعا نامراثر کرده باشد و م نیبودم طلسم راسپوت داریآنكه بترسم به آن دو زل زدم. ام یب

 .ستنیهم ن نجاینه، ا-

 رفتند. رونیب نیراسپوت یرا گفت و بعد، هر دو نگهبان از خانه  نیاز نگهبان ها ا یكی

 .میزد شخندیو ن میبه هم کرد یو آندرا نگاه من

 بلند شد: شیاز جا آندرا

 !هیواقعا پدر به درد بخور نیراسپوت اروی نیا-

 کردم، سرم را تكان دادم. یکه براندازش م یزدم و در حال لبخند

 !میگو یم یآمد، جد یبه او م یلیخ یلباس مشك آن

 بلند شدم و گفتم: میهم از جا من

 دوس دارم حرفاشو بشنوم. یلیخ اد؟یم یکِ نیراسپوت نیپس ا-

 .میکن یباز هی ایحوصله مون سر نره، ب ادیب یتا وقت نكهیا یبرا-

 کردم:را تا تَه باز  میها چشم

 ؟یباز-

 .یسوال ستیاوهوم. ب-

 تخت نشستم و گفتم: یرو

 موافقم.-
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 هم کنارم نشست: او

 اول تو بگو.-

 باشه.-

 درنگ گفتم: یب و

 انتخاب کردم. -

 زنده ست؟-

 اوهوم.-

 آدمه؟-

 اوهوم.-

 ن؟یراسپوت-

 نه!-

 همممم... مَرده؟-

 نه.-

 گاتل؟-

 نچ!-

 من؟-

 نه!-

 ن؟یتامس-
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 نه.-

 آمممم... مادرت؟-

 نه احمق! مگه نگفتم زنده ست؟-

 شناسمش؟ ینبود. هوممممم... من م ادمیچرا چرا، -

 آره!-

 آماندا؟-

 نه!-

 لده؟یه-

 نه!-

 هوفففف... خودت؟-

 همان موقع درِ خانه باز شد. در

 :دمیخند

 آره، خودم!-

 آمد: نیراسپوت یصدا

 د؟یکن یکار م یچ دیشما دوتا دار-

 گفتم: یاحساس یلحن ب با

 .یذرونوقت گ-

 .دیرا به هم کوب شیبه اتاق آمد و دست ها نیراسپوت
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 اتاق ظاهر شد. یگوشه  ینور سرخ رنگ بالفاصله

 .نیصورت راسپوت یحت د،یرس یترسناک و خطرناک به نظر م یبیبه طرز عج زینور سرخ رنگ، همه چ در

 به آندرا انداخت: یینگاه خصمانه  نیراسپوت

 چرا درمانت کردم؟ یدون یم-

 متفكرانه گفت: راآند

 بخاطر سارا؟-

 .ارمیبتونم خودم شكنجه ات کنم و همون بال ها رو سرت ب نكهینه، بخاطر ا-

 نه؟ دیدست از سر من بردار ستیقرار ن نكهیافتادم من از دست شما سه تا برادر! مثل ا یریعجب گ-

 .یبه جز مرگ ندار ییه چار چیاز شرّش، ه یخالص ینه. چون االن تنها گناه تو زنده بودنه! و برا-

 فهمم. ینم-

متهد بشن و  گهیبرادر زاده هام باهمد ی. باعث شدزهیبه هم بر یهمه چ یباعث شد یخودت بخوا نكهیتو بدون ا-

رو که  نیآرگون تامس یرو بكشه. تو باعث شد یكیشون، اون  یكی یرو بزنن. حت لهیقب نیقوان دیبخاطر نجات تو، ق

 یدوباره بشكنه، چون اون حس م كوالسیقلب ن یشدبود بكشه. تو باعث  لهیقب یاعضا نیدتریو مف نیاز بهتر یكی

 از دست داده. تو... گهیبار د هیرو  زابتیکنه ال

 :دیوسط حرفش پر آندرا

 اتفاقا نداشتم!  نیا یتو یریتاث چینداره، من ه یبه من ربط زایچ نی! اگهیبس کن د-

 شد! ینم ینجوریاالن ا یه! اگه همون اول مُرده بودگم گناه تو زنده بودن یم نیهم یبرا-

 :دمیپرس

 شده؟ یحاال مگه چ-
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هم مُرده و تو هم  نیگردن. تامس یو راسل م كلی)آرگون(، گاتل، مانی. نگهبانا دارن دنبال آلوختهیبه هم ر یهمه چ-

شدن و دونفر  یزخم كلیما یهاعده بخاطر سنگ  هی. تازه، اون وسط میجا اعدام کن هی. قراره همه تونو یبیتحت تعق

 اون، جونشونو از دست دادن! یبارونِ سنگا ریز

 توانستم خشمش را حس کنم. یزد، اما من م یآرام بود و شمرده شمرده حرف م نیراسپوت لحن

 گفتم: آرام

 .ی. قرار بود برام از گذشته بگمیبحث صرف نظر کن نیاز ا ایخب، ب-

 سرش را تكان داد: نیراسپوت

 شدم. یلحظه چشمم به اون دوستت افتاد، عصبان هی. اوهوم-

 :دیکش یقیعم نفس

 خب، از کجا شروع کنم؟-

 .رانیرفت ا یاز وقت یعنیکه مادرم خاطره نوشتنش رو قطع کرد،  ییاز همون جا-

شه و  نکشور مسلمون بره تا بتونه مسلمو هیبود که به  نیکرد و رفت. قصدش ا دایرو پ لهیقب نیراه فرار از ا زیال-

تر و بهتر از  یغن یلیخ یبود از نظر فرهنگ دهیرو انتخاب کرد چون شن رانیا نیهم یگناهانش رو جبران کنه. برا

 مسلمونه. یکشورها ی هیبق

 خب؟-

که ماهرخ بلد بود با هم حرف  ییدست و پا شكسته  یِسیزن به اسم ماهرخ آشنا شد. با انگل هیبا  ران،یاومد ا یوقت-

از ماهرخ خواست بهش احكام اسالم  زیکردن و ال یشروع به بحث راجع به مسائل مذهب یه کم کم وقتزدن. البت یم

معلم زبان  هیکه دوست ماهرخ و  الیاومد و اونا با کمك ل یبر نم یاز ماهرخ کار گهیمراحل د نیا یبده، تو ادیرو 

 زدن. یبود، با هم حرف م یسیانگل

 خب؟-
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کردن. چند روز  یم یماهرخ که تازه از شوهرش جدا شده بود زندگ شیه مجرد بود، پک الیو ل زیاون مدت، ال یتو-

 .یاومد ای. و تو به دنمارستانیگرفت و بردنش ب یدلدرد وحشتناک زیدفعه ال هیبعد، 

 کرد و ادامه داد: یمكث

وحشتناک،  یداریم دتوهّ هی جادیبه سمتت حمله کرد و خواست خفه ات کنه که من با ا د،یتو رو د زابتیال یوقت-

 حواس اونو از تو پرت کردم و نجاتت دادم.

 کرد: یزیتمسخرآم یخنده  آندرا

 !یكیچه پدر رمانت یواا-

 لبخند زد: نیراسپوت

 و با دیکرد تو رو بكشه اما ماهرخ به موقع رس یهم سع گهیبار د هیگفتم. مادرت  یخفه شو آندرا... خب، داشتم م-

 ییه عاطف یهم باهاش دعوا کرد که تو چرا انقد ب یبرسونه، کل یبیکه حق نداره به تو آسدعوا کرد و بهش گفت  زیال

زنگ  ورنیبه ال ایبده،  لیتحو نوریتو رو به ماهرخ داد و گفت که تو رو ببره و به خاله ات، ال زیحرفا. بعد از اون، ال نیو ا

 گرفت بزرگت کنه. میه داشت و تصمخودش نگ شیتو رو ببره، اما ماهرخ تو رو پ ادیبزنه و بگه که ب

 خب؟!!!-

و بچه شم از ماهرخ پس  شیآدم برگرده سر خونه زندگ ی. بهش گفتم مثل بچه زیچن روز بعد، من رفتم سراغ ال-

 بار نرفت. بعد، من... ریاما اون ز ره،یبگ

 :دیخند

 کشتمش!-
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 گفتم: دیترد با

 !ش؟یکُشت-

 :دیخند

با  یچه طور ینیکه بب ارمیهمون بال رو سر آندرا ب یخوا یصر به فردم خفه ش کردم. ممنح یاوهوم. با قدرت ها-

 کشم؟ یقدرتم آدم م

 گفتم: یناراحت با

 .ستین یازینه، ممنون. ن-

 :دیخند

 خالصه... بعد از اون، ماهرخ تو رو مثل دختر خودش بزرگ کرد. -

 اسمم رو هم ماهرخ گذاشت؟-

 گرفت اسمت رو بذاره سارا. میکرد، اون تصم فیماهرخ تعر یبرا سرگذشتش رو زیال یاوهوم. وقت-

 و بعدش؟-

. من تا چن ماه مواظبت بودم و دورادور حواسم بهت "یتا مدت"البته  تموم شد یو خوش یبه خوب یبعدش همه چ-

 كوالسیانگار نبه کارت نداشتم... اما  یکار گهیراحت شد و د المیماهرخ چقدر دوستت داره، خ دمید یبود، اما وقت

عذابت بده، اما ماهرخ قدرت  یداریو شن یدارید یتوهم ها جادیکرد با ا یم یسع یلیهنوز کارِت داشت! اون خ
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کنم بخاطر مؤمن بودنش  یها به تو برسن. فكر م بیذاشت اون آس یکه انگار نم یجور سپر دفاع هیداشت،  یبیعج

 مند!قدرت یلیماهرخ قدرتمندش کرده بود، خ مانیبود. ا

 را با زبان تر کرد: شیها لب

 یبرسونه، اما بعد از رفتنش توهم ها بیتونست بهت آس ینم یی یطانیش یروین چیماهرخ زنده بود ه یتا وقت -

بهم خبر داد که ماهرخ مُرده.  تو  نیدونستم، تامس یمنم نم لیکردن. اوا یرهات نم ییلحظه  یداریو شن یدارید

 از طرف مادرت برات نوشتم و تو رو کِشوندم کانادا. نامه هیمن  ر،یو و ریاون گ

 بودم؟ دهیبود... چه طور نفهم نیرا گرد کردم. پس آن نامه کارِ راسپوت میها چشم

 گفتم: آرام

 مامان ماهرخ بود. هیشب یلیدستخطت خ-

 :دیخند

ه باز شعبد هیبشم  لهیقب سسیر نكهیهستم دخترم، از اولش هم بودم! من قبل از ا ییفوق العاده  یمن جعل کننده -

 از برادرام بود. شتریب یلیمن از اولش خ یمهارت ها نیهم یدوره گرد بودم، برا

 ؟یمالقات کرد طانیشد که با ش یچ-

 خودم! ینداره، حت چكسیبه ه یبه تو نداره. ربط یاون داستان ربط ال،یخ یب-

 ادامه داد: و

 .یینجایدر هر صورت، تو  االن ا-

 نجا؟یا ی. چرا منو کشوندنجامیکه چرا ا هنیسوال منم ا-

 :دیخند

 دارم. اجیچون من بهت احت یینجای... تو ایزودتر ازم بپرس یلیبود که توقع داشتم خ یسوال نیا-

 به من؟-
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 !دیجد یها دیجذب مُر ی. برامیدار اجیبه تو احت نجایالبته! ما ا-

 ن؟یتامس یها هیتو ما یزیچ هی-

 !قایدق-

 شم. ینم نیمثل تامس یمن که در هر صورت آدم ،یقد زحمت بكشان یمجبور نبود-

 !یبهتر بش یلیخ نیاز تامس دی! تو بایشیمعلومه که نم-

 خوام برگردم خونه! یاما من م-

 گفت: یزد و با مهربان یلبخند قشنگ نیراسپوت

ه عاشقان یخونه و رماناتو  ینیتنها بش یخوا ی! میندار یی ندهیتو که آ زم؟یبشه دختر عز یخونه که چ یبرگرد-

شه سارا! مردم  یعاشق تو نم چكسیشن... ه ینم یواقع چوقتیکه ه ییراجع به عشق ها ییرمان ها ؟یسیبنو

 .یکن یزندگ اناترم یایتو دن یافسرده رو دوست ندارن. تو تا آخر عمرت مجبور یدخترا

 خشونت گفتم: با

 عاشقم باشه ندارم! یکس نكهیبه ا یازیمن ن-

بعد هم  ؟یسیو بنو یو کتاب بخون ینیتا آخر عمرت تك و تنها بش یخوا یم ؟ی! اما باالخره چیکه ندار معلومه-

م چنتا دست ک یکن یزندگ نجای! اگه ایانجام داده باش تیزندگ یتو یزیانگ جانیکار ه نكهیبدون ا ،یریو بم یفتیب

 !ینگهبان و دوست و آشنا هستن که باهاشون حرف بزن

 گفت. یخواست حرفش را گوش کنم اما راست م یشدم. دلم نم رهیخ نیبه زمنگفتم و  یزیچ

 گفتم: آرام

 ... حق با تو باشه!دیشا-

 گفتم: دیبا ترد و

 ... بمونم.نجایمن... فكر کنم که... ا-
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 زد: ادیفر آندرا

 دیجد یِزندگ هی. یدرست کن ندهیخودت آ یبرا دی. خودت بایساز یخودتو م ی ندهیاشتباهو نكن! تو خودت آ نیا-

 تـ...

 زد: ادیفر نیراسپوت

 خفه شو! یكیتو -

 دستش را بلند کرد. و

 و بعد، دست چپش را محكم با دست راستش گرفت. دیخودش را کنار کش یعیبا حرکت سر آندرا

 با تعجب گفت: نیراسپوت

 ؟یبد یجاخال دیکه با یدیچه طور فهم-

 :گفت دیمال یکه دست دردناکش را م یدر حال آندرا

 دینپرت ک یزیچ یی یانرژ ییروین هی دیخوا یباال، م دیبر یگرفتم هر وقت شما سه تا برادر دستتونو م ادی گهید-

 سمتم!

 :دیخند نیراسپوت

 دستت، قلبت از کار افتاده بود. یاالن به جا ینداده بود یاگه جاخال-

 به من نگاه کرد: یی یو بعد، با حالت جد 

 نه؟ ای یمون یم-

 . بذار فكر کنم.دونم ینم-

. مثال اگه من یباور کن ندار ی. ولیکه حق انتخاب دار یکن یم الی... تو هم مثل مادرت خزمیدختر عز یدون یم-

ه ک یقبول نكن یتون یکشم، م یرو هم م نیکنم که رام دیرو بكشم و بعد هم تهد اهتیاالن اون دوست مو س نیهم

 ؟یبمون نجایا



 گذشته ی خونین من

 

 
282 

 

 ردم.نگاهش ک ضینگفتم و با غ یزیچ

 .هیخب، امتحانش مجان-

 شد. دیناگهان، ناپد و

 .میبه هم نگاه کرد دیو آندرا با ترد من

 .میو خودمان را به آن رساند میدیهردو با سرعت به طرف در خانه دو بعد،

 اما در باز نشد. دم،یرا به طرف در بردم و آن را به طرف خودم کش دستم

 زدم: ادیفر

 ! قفله!یلعنت-

 گفت: آندرا

 شه شكستش! یراحت م یلیخ ه،یدرِ چوب هی نیا-

 اتاق را از نظر گذراند: و

 مثال با اون!-

ا در که او ر یدر حال نیشد و بعد، راسپوت دهیکند، آندرا به طرف عقب کش ینگاه م یزیبه چه چ نمیاز آنكه بب قبل

 آغوش گرفته بود ظاهر شد.

 گفت: آرام

 کنم. دایپ زینجر تخ هیخوام، رفته بودم  یعذر م بتمیبابت غ-

 .دیکش رونیب -کمرش "داخل"از  قایدق-را از داخل کمرش یخنجر بزرگ بعد،

 خنجر نگاه کرد: یرو یخون ها به

 دارم، نه؟ یخونِ خوشرنگ-
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 .ظیو غل اهیخون س كیخنجر نگاه کردم،  یهم به خون رو من

 چیه نیخورد، اما راسپوت یشدت تكان مزد و به  یپراند، مشت م یگرفت، لگد م یرا گاز م نیداشت راسپوت آندرا

 کرد. یرا احساس نم زیچ چیداد، انگار ه ینشان نم یواکنش

 م؟یخب، از کدوم عضو بدنش شروع کن-

 زد: شخندین و

 از پاهاش؟! یكی دمیشا ایدستشو دوس دارم!  یرو یایمن واقعا خالكوب ه؟ینظرت راجع به دست راستش چ-

 !كهیمرت نیاونو بذار زم-

 شرمنده. آ،-آ -

 آندرا گذاشت: یگلو یچاقو را رو و

 خب، نظرت؟-

 مونم... ی... میخب. اگه اونو... ولش کن یلیخ...خ-

 انداخت. نیخورد، در اطرافمان طن یکه به در م ییضربه ها یهمان موقع صدا درست

 زد: ادیفر آندرا

 ؟یولم کن یخوا ی! نم"یاگه ولم کن"گفت؟ گفت  یچ یدینشن-

 .دیچیددا در هال پدر زدن مج یصدا

 زد: شخندین نیراسپوت

 قبلش... یکنم. ول یچرا، االن ولت م-

 آندرا فرو کرد: ی نهیچاقو را تا دسته در س و

 بدم! یادگاریخواستم چاقومو بهت  یم-
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 افتاد. نیزم یآندرا را رها کرد و او رو بعد،

 گرد شده بود. میها چشم

 :میکلمه بگو كیتوانستم  فقط

 نــــه!-

 لبخند زد. نیوتراسپ

 زدم: غیج

 نـــه! نـــه! نــــــه! نــــــه!-

 کنار آندرا زانو زدم: و

 ...یریبم دی... تو نبایریبم دینه.... تو نبا-

 :دیخند

 افتادم. ریباالخره گ یتا حاال چهار پنج بار از دست مرگ فرار کردم! ول شیپ یمن از هفته -

 کردم: هیگر

 ...یریبم دینه... نبا-

 برگشتم: نیسمت راسپوتبه  و

 تو رو خدا نجاتش بده! نجاتش بده!-

 فقط لبخند زد. نیراسپوت

 زدم: غیج

تر دم... دخ یکنم... قول م یفرار نم گهی! دیتو بگ ی! اصال هرچنی... بهتر از تامسنیشم... مثل تامس یم یدختر خوب-

 ...رهیشم... فقط نجاتش بده... نذار آندرا بم یم یخوب
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 :دیز هم خندبا نیراسپوت

 هومممم...-

 زدم: ادیگرفته بود. اما من  بلند تر از قبل فر میها ادیاز شدت فر میگلو

 !نینجاتش بده راسپوت-

 تمام خانه را لرزاند. ادمیفر یصدا

 گفت: یبا ناراحت نیراسپوت

 شد، دخترم. رید گهید-

 زد. یشده بود و پلك نم رهیرا برگرداندم. آندرا به روبه رو خ سرم

 گفتم: دیترد با

 آ...آندرا؟-

 نشان نداد. یواکنش چیه

 زدم: غیج

 آندرا!-

 نشان نخواهد داد. یهرگز واکنش گریدانستم که د ینشان نداد، و م یباز هم واکنش یول

 بود، به مامان ستادهیدر ا یکه جلو یکند. به کس ینگاه م یردّ نگاهش را گرفتم، متوجه شدم که به درِ خروج یوقت

 ماهرخ!
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 بلند شدم و با تعجب گفتم: میجا از

 مامان ماهرخ...؟-

 ماهرخ لبخند زد و سر تكان داد. مامان

 گفت: بعد،

 !یبرسون بیبه دخترم آس نیاز ا شتری. من اومدم که نذارم بنیخب، راسپوت-

 بود تا لباس! یزره جنگ هیشب شتریب شیافتاد. لباس ها شیبه لباس ها نگاهم

 ییسرمه  یبود و البته، روسر دهیآن چسب یرو یادیو ز زیر یها غیکه ت یبلند راهنیپ ،یچرم ساق بلند یها نیپوت

 را پوشانده بود. شیکه تمام موها یرنگ

 برگشته بود! شیو جوان شده بود. انگار به ده سال پ كلیخوش ه یبیماهرخ به طرز عج مامان

 یها غیخواست ت یدلم نم نكهیکردم. اول ا یکار را نم نیا لیخواست بدوم و محكم بغلش کنم، اما به دو دل یم دلم

 بودم! ریاز اندازه متعجب و متح شیب نكهیلباسش سوراخ سوراخم کند، و دوم ا

 با تعجب گفت: نیراسپوت

 ؟یتو مگه نمرده بود-

 مدت دخترمو تنها بذارم تا زمانش برسه. هیخب، نه! مجبور بودم -

 برسه؟ یزمان چ-

 ات! لهیتو و قب یزمان نابود-
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 گفت: یبا خشم آشكار نیراسپوت

 ماهرخ؟ یهست یتو... چ-

 زد: شخندیماهرخ ن مامان

 کنه! یمثل تو خالص م ییرو از شر آدما ایکه دن یسی! پلسیجور پل هی-

 :دیخند و

ما  ن،یو من از راه درست! بنابر ا یبه دست آورد یطانیرو دارم. تو اونا رو از راه ش یکه تو دار ییمن تمام قدرت ها-

 .میو شر داشته باش ریخ نِینبرد کوچولو ب هی دیبا

 بود: نیکه بعد از دو سال به مادرم گفتم ا یزیچ نیگرفتم حرف بزنم.اول میهمان موقع تصم درست

 ؟یآندرا رو زنده کن یتون یمامان... م-

جسمش رو به هم شه روح و  ینم گهیشه! روحش از جسمش جدا شده و د یزنده نم گهیمتاسفم دخترم! اون د-

 برگردوند.

 و سرم را تكان دادم. دمیکش یآه

 به مامان ماهرخ گفت: نیراسپوت

 ؟یکرد دامیپ یچه جور-

خدمتت  یجور هیگرفتم  میو تصم دمیرو د زابتیکه ال یکنم! از همون موقع داتیاز اول گمت نكرده بودم که پ-

 بده!رو بهم  نجایتا نتونه آدرس ا یرو کشت زابتیبرسم، و تو ال

 به من نگاه کرد: و

 هی هویوسط حرفش،  ی. ولنجایا امیتونم ب یم یکرد بگه چه جور یم یمُرد که داشت سع یتو در حال یمادر واقع-

 شد و اونو کشت. دایاز ناکجا آباد پ بیعج یروین

 !برگردد کشته بود لهیحاضر نشده بود به قب نكهیدروغ گفته بود که مادرم را بخاطر ا نیراسپوت پس
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 نگاه کرد: نیماهرخ دوباره به راسپوت مامان

ا نشد! ام ،یی. منتظر بودم که بفهمم کجاینشون بد یاتیح میصبرانه منتظر بودم که تو به عال یبعد از اون، من ب-

 کنم! داتیکنم تا بتونم پ یمُرده رو باز هیمجبور شدم نقش  نیهم یبرا

 :دیخند نیراسپوت

 !دمیکه تاحاال د یهست یزن نیگ ترماهرخ! تو زرن یزرنگ یلیتو خ-

 اوه، ممنون!-

 به من نگاه کرد و گفت: بعد،

 .میبا هم داشته باش كیصحبت کوچ هیتا ما  رونیتو برو ب-

 به مامان ماهرخ نگاه کردم. یحرف چیه یب

 در ذهنم گفت: ییصدا ناگهان

 دلم برات تنگ شده بود دختر گلم!-

 خ نگاه کردم. صدا گفت:و با تعجب به مامان ماهر دمیجا پر از

 منیخونه چون من افكارمو در برابرش ا یمال منو نم یتونه افكار رو بخونه، ول یم نی! راسپوتگهینكن د عشیضا-

 کردم.

 گفتم: دیترد با

 چ... چه باحال...-

 داشونیپ ه،یقبدم چون ممكنه اون بشنوه. فعال برو سراغ گاتل و ب حیرو برات توض یزیتونم چ یآره، باحاله. االن نم-

 دوستت دچار بشن! نیکن و نذار به سرنوشت ا

 ؟یچه جور-
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کدوم از عمو زاده هات ندارن. چون  چیکه ه یدار یمنحصر به فرد ی. تو قدرتاینیسارا، تو دختر راسپوت نیبب-

 !یایمشكالت بر م یژن قدرت رو به تو منتقل کرده. پس برو و مطمئن باش که از پس همه  نیراسپوت

 ارمدویام-

 رفتم. یرا گفتم و به طرف در خروج نیا

 گفت: نیراسپوت

 تون تموم شد؟ یذهن یخببب، تماس ها-

 زد: ییماهرخ لبخند دندان نما مامان

 البته!-

 رفتم. رونیرا باز کردم و از خانه ب در

تم استفاده که داشتم و خودم خبر نداش ییخواستم از قدرت ها یهم فشار دادم. م یرا بستم و رو میچشم ها بعد،

 کنم.

 كراستیبروم وسط جنگل و  دیکنم، با دایخواهم آن ها را پ یبه من گفت که اگر م یدونم چه طور، اما حس ینم

 سمت چپ. چمیبپ

که تا آن موقع در وجودم  یاست، حس بیحس قدرتمند و عج كیحرف را به من زد  نیکه ا یدانستم حس یم خوب

 نبود!

مامان ماهرخ به  یبه لباس ها هیشب ییشمم به چند نفر افتاد. آنها همه لباس هابه حرفش گوش بدهم که چ خواستم

 کردند. یتن داشتند و با دقت به اطراف نگاه م

 داشتم گفتم: لهیاز قب رونیب یایکه در دن یتنها دوست دنِیگرداندم و با د تیجمع نیرا ب چشمم

 شـهرزاد؟-

 و به سمتم آمد. دیخند شهرزاد
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 بود گفت: شیلب ها یرو یقید پررنگ و عمکه لبخن یحال در

 ن؟یحالت چه طوره دخترِ جناب راسپوت-

 تعجب گفتم: با

 ؟یکن یم كاریچ نجایتو... ا-

 دیشک كیبار یاگه کار به جاها میدار فهی. ما وظمیمادرت بانیپشت یروهاین میهست نجایکه ا ییکسا ی هیمن و بق-

 .میببر نیرو از ب نیکمكش و راسپوت میبر

 د؟یهست یاها... کشم-

و  دیرس ییماورا یاز راه بد به قدرت ها نیکرد. راسپوت سیماهرخ خانوم ما رو تاس یعنیکه مادرت،  میگروه هیما -

داد که  قدرت هاشو  ادیشد. مادرت به ما  یم یکه به خدا منته یریاز مس ییجورا هیبه عرفان، و  دنیما از راه رس

رو  لهیقب نیتا ا میشروع به گشتن کرد میبه دست آورد ونوقدرت هام نكهیاز ابه دست آورده، و ما بعد  یچه جور

 .میکن دایپ

 که در دست شهرزاد بود صدا داد: یمیس یهمان موقع ب درست

 شهرزاد؟-

 خانوم؟ الیبله ل-

 !نجایا دیایب روهای. با سه تا از نمیکرد دایرو پ كوالسین-

 بله، حتما.-

 نگاه کرد: -همه شان مرد بودند بایرکه تق-روهاین ی هیبه طرف بق و

 !انیسه نفر با من ب-

 به من کرد و لبخند زد. ینگاه بعد،

 گفتم: آرام
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 یمامان ماهرخ نبودم اعضا شیکه پ ییوقتا ینذار نكهیفقط بخاطر ا یعنی ؟یتو واقعا دوست من نبود یعنیپس... -

 ...یعنی ؟یبرسونن دوستم بود بیبهم آس لهیقب نیا

 . من واقعا دوستت بودم.ستین ینجورینه، ا-

 !یداد یانجام م دیبود که تو با فهیوظ هیاما دوست بودن با من -

 سارا...-

 زدم: ادیفر

 بود مگه نه؟ فهیوظ-

 تكان داد. دییمكث کوتاه، سرش را به عالمت تا كیو بعد از  دیکش یآه شهرزاد

 گفتم: آرام

 ینفس نم گهیست که د قهیداشتم، که اونم پنج دق یواقعدوست  هیفقط  میحساب من تو تمام زندگ نیپس با ا-

 کشه!

 بودند. میرفتم که عمو زاده ها ییدور شدم و به جا هیاز شهرزاد و بق ختم،یر یکه اشك م یحال در

 هم بخاطر قدرت دیکردم. شا یم هینبود و فقط گر زیچ چیحواسم به ه نكهیبخاطر ا دیشا دم،یزود به آنجا رس یلیخ

 ندارد! یچندان تیبود. در هر صورت، اهم دمیجد یها

 خودم را به آنها رساندم و آرام گفتم: باالخره

 بچه ها...-

بود، راسل  زانیخفاش از درخت آو كیمثل  كلیکرده بود، ما غلیرا  شینشسته بود و زانو ها نیزم یرو گاتل

 خواند. یلب آواز م ریفالفل بود و آرگون ز چیساندو كیمشغول خوردن 

 گفتم: هدوبار

 ...یه-
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 بود که متوجه آمدنم شد. یکس نیاول راسل

 گفت: آرام

 ؟ییپس تو هنوز زنده -

 :دیپرس دنمیبا د گاتل

 خوبه؟ یسارا... همه چ-

 انداختم. نییرا پا سرم

 آندرا کجاست؟-

 .دیچك نییقطره اشك از چشمم پا كی

 گفت: آرگون

 ر دستش داد!کا قیعم یبراش کرد؟ اون زخما یشه کار یگفتم نم یدید-

 هق کنان گفتم: هق

 یگرفت! آندرا خوب شده بود، نه تب داشت نه زخم ینم شیآت ینجوریمن ا گریمرد ج یاگه بخاطر زخماش م-

 کشتش! نیراسپوت یبود...ول

 با تعجب گفت: گاتل

 ن؟یراسپوت-

 را پاک کردم: میها اشك

 آره، با خنجر!-

 .دینگفت و فقط آه کش یزیکند، اما گاتل چ چمیماجرا سوال پ اتیجزئ یداشتم درباره  توقع

 درخت گفت: یاز باال كلیما
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 !امرزهیهوممم، خدا ب-

 :دیپرس راسل

 ؟یدیمامانت رو د-

 هان؟-

 ش؟یدیبود. د نجایمادر خونده ات ا-

 تكان دادم.« بله»را به عالمت  سرم

 گفت: راسل

 .میبمون نجایا رون،یب میبر لهیاز قب میتون یکه بهمون نگفتن م یبه ما گفتن تا وقت-

 رون؟یب میبر میتون یبعدش م یعنی-

 گفت: آرگون

 البته.-

 ماند. بعد، گفتم: رهیچند لحظه به آرگون خ یبرا نگاهم

 ؟یرو کشت نیآرگون، تو چرا تامس یراست-

 را باال انداخت: شیها شانه

 کرد. یچون اعصابمو خورد م-

 !؟یچ یعنی-

 . منمادیخواد باهام ب یجلوم و گفت م دیپر یدوستتو درمان کنم که زِرتتو و اون  شیپ امیخواستم ب یم ،یچیه-

 هیارشو ک میبیج ی... منم با چاقوستین نطوریو گفت ا هیگر ریو گورشو گم کنه. اونم زد ز هیخائن عوض هیبهش گفتم 

 سره کردم!
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 ؟یدار یبیج یتو چاقو-

 را باال داد: شیابروها

 معلومه، همه دارن!-

 گفت: گاتل

 مُرد. یال تو بگو آندرا چه جورحا-

 کردم. فیتعر شیرا از اول برا زیرا تكان دادم و همه چ سرم

 کردم. یو هق هق م ختمیر یکردنم، اشك م فیبود، اما اواخر تعر نیفقط غمگ میصدا لیاوا

 شده بود. رهیشده بود و آرگون فقط به من خ رهیبه رو به رو خ ییهم با حالت غمزده  گاتل

 تمام شد، آرگون گفت: میهاحرف  یوقت

 شن. یم نیناراحت و غمگ یلیدن خ یدوستاشونو از دست م یکتاب خوندم آدما وقت هی یتو-

 گفت: بعد،

 ینفر بغلش کنه و بهش بگه همه چ هیخواد  یدلش م نه،یغمگ یلیآدم خ هی یهم خوندم که وقت گهیکتاب د هیتو -

 شه. یدرست م

 یبرخاست و به طرفم آمد. من را در آغوش گرفت و با لحن ب شیربات از جا كیمثل  یبا حرکات آرام و منظم بعد،

 گفت: یاحساس

 شه، سارا. یدرست م یهمه چ-

 زدند. شخندیخنده. راسل و گاتل هم ن ریزدم ز یحالتش خنده ام گرفت و پق از

و  بین با تمام عجکردم که آرگون را دوست دارم. آرگو یحس م یبیبود، اما به طرز عج یدانم چه احساس ینم

 چهره اش نداشت. یرو ینقاب چیصاف و ساده بود و ه ش،یبودن ها بیغر
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 گفت: ییمردانه  یبكشم، صدا رونیاز آنكه بتوانم خودم را از آغوش آرگون ب قبل

 .میتموم شد. وقتشه که بر یخب، همه چ-

 .میبرخاست مانیبا هم از جا همه

 تعجب گفتم: با

 واقعا...؟ یعنیتموم شد؟ -

 داشت گفت: یی یعضالن كلیبود و ه ستادهیا مانیکه روبه رو یمرد

 خوبه. یشدن، اما به جز اون، همه چ یو خانم ماهرخ هم به شدت زخم میرو از دست داد روهامونیبله. دوتا از ن-

 گفت: گاتل

 ؟یچ یعنیخوبه  یهمه چ-

 !دنیبه قتل رس كوالسیکارلوس و ن ن،یخب... راسپوت-

 .میو تعجب به هم نگاه کرد دیبا ترد میو عمو زاد ها من

 گفت: مرد

 .میشما رو هم بكش میممكنه مجبور بش دیباشه... اگه مقاومت کن ادتونی د؟یایباما ب دیخوا ینم-

 گفت: یی رکنندهیبا لحن تحق راسل

 از آدم کشتن خوشتون اومده! یلیانگار شماها خ-

 .میبه راه افتاد یهمه با هم به دنبال مرد عضالن بعد،
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رفتم و نگاهش  نیراسپوت نیرا ترک کنم، به سراغ جسد خون لهیآن قب شهیهم یاز آنكه سوار وَن شوم و برا قبل

 کردم.

کردم، با تمام وجود از  یکه سر آندرا آورد فكر م ییبه بال یشدم، اما وقت یسوخت نم یم شیکه دلم برا نیا منكر

 شدم. یمرگش خوشحال م

 نخواهد شد. دایپ ایدن نیدر ا یو آن قشنگ یبه آن سبز یچشم چیه گریانستم که دد یحال، م نیا با

 شانه ام گذاشت: یماهرخ دستش را رو مامان

 شه؟ یدلت براش تنگ م-

 که زحمت بلند کردن سرم را به خودم بدهم جواب دادم: نیا بدون

 دونم، فكر نكنم! ینم-

 و گفت: دیخند

 دستم رو از دست دادم. هی. منم میرو از دست داد روهامونیز نسخت بود. ما دو تا ا یلیکشتنش خ-

قطع شده بود. با بغض  ن،ییرا بلند کردم و به دست چپ  غرق خون مامان ماهرخ نگاه کردم که از شانه به پا سرم

 .دمیکش شیخال نیآست یدستم را بلند کردم و رو

 گفتم: یلرزان یصدا با

 ؟یدرستش کن یتون ینم-
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 گفت: آرام

 .ستیمهم ن ی، ولنه-

 گفتم: یناراحت با

 کاش موقع مبارزه تون منم بودم.-

ه ب یحس خوب گه،یآدم با همد یو مادر خونده  یپدر واقع نِیخون یمبارزه  دنی. فكر نكنم دیاتفاقا بهتر که نبود-

 دخترِ جوون بده! هی

مانده بود که انگار  رهیبه روبه رو خ یهنوز باز بود و جور شیرا تكان دادم و به طرف جسد آندرا رفتم. چشم ها سرم

 زنده بود.

 و آنها را بستم. دمیکش میچشم ها یرا رو دستم

 را بلند کردم و در آغوشم فرو بردم. شیتن زخم بعد،

 گفتم: آرام

کنم ممكنه چشماتو باز  یمن هنوزم هر لحظه حس م یدونم احمقانه ست ول ی. میشد یاالن زنده م نیکاش هم-

 اها، من هنوز زنده ام!: هیو بگ یکن

 را پاک کردم: میها اشك

 یسردت، دلم برا شهیهم یقشنگت، دستا یاحساست، صدا یاون نگاه سرد و ب یشه آندرا. برا یدلم برات تنگ م-

 شه. یتنگ م یکه با خودت برد ییزایچ یهمه 

 بلند شدم و به دنبال مامان ماهرخ، به راه افتادم. میاز جا بعد،

 رنگ پارک شده بودند. ییکه دو تا وَن نقره  ییجا م،یدیمقصد رسکه  دینكش یطول

 . كلیراسل، گاتل، آرگون و ما گریمامان ماهرخ نشسته بودند و در ون د یروهایاز ون ها ن یكی در

 شدم و در آن نشستم. یون بعد وارد
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 گفتم: آرام

 کردن؟ دایرو پ لهیراه خروج از قب نایا-

 اخت:را باال اند شیشانه ها آرگون

 نداره! یجنگل معمول هیبا  یفرق چیه نجایمرده باشه ا نیراسپوت یوقت-

 شدم. رهیخ رونیبه ب شهیرا تكان دادم و از ش سرم

 چشمانم آشكار شد. یشهر، جلو یشدند، و کم کم منظره  ینگاه کردم که با سرعت از کنارم رد م یدرختان به

 کردند. یداد م و غیزده بودند و از ذوق، ج جانیه كلیو ما گاتل

از  دند،ید یکه م ییزهایچ یدادند و کنجكاوانه درباره  یکردند، مردم را به هم نشان م یبه مغازه ها نگاه م آنها

 کردند. یراسل و آرگون سوال م

محض به سراغم آمده بود،  یِحس یبه ب هیشب یکردم. دوباره احساس ینم یحرکت چیسكوت کرده بودم و ه من

 نه. ایستم خوشحالم دان یکه نم یجور

 راند. ینشان بدهد، همچنان م كلیگاتل و ما یبه شوق و شاد یواکنش چیه نكهیون بدون ا ی راننده

 خاله النور پارک کرد و گفت: یخانه  یباالخره جلو ،ینسبتا طوالن یاز مدت بعد

 .دیش ادهیپ-

مامان ماهرخ زودتر از ما به  یروهایرِ معلوم، نالنور پارک شده بود. از قرا یافتاد که کنار خانه  یگریبه ون د چشمم

 بودند. دهیآنجا رس

 .میخاله النورِ مرحوم شد یراننده زنگ در را به صدا در آورد، در بالفاصله باز شد و همه با هم وارد خانه  یوقت

 کرد. یبود و به ما نگاه م ستادهیدر ا یجلو نهیدست به س یل یل

 من لبخند زد: دنید با
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 م سارا!آه، سال-

 تكان دادم و گفتم: یمان افتادم. سر یمالقات قبل ادی

 ؟یخبر داشت لهیاون قب ی هیتو از قض-

هم  یو زنگ در رو بزن یایتو ب نكهیدو روز قبل از ا یكیبهم گفته بود. ییزایچ هیاوهوم. خانم النور قبل از مرگش -

کشه. بعد هم گفت  یبهت بگم، منو م لهیبه اون قب راجع یزیکرده بود که اگه چ دمیو تهد نجایکارلوس اومده بود ا

 بره. یم دشکنه و تو رو با خو یم داتیکه هر وقت وقتش برسه، پ

 گذره؟ یچه قدر م نجایاز اون روز که اومدم ا-

 حدود دو هفته.-

 نگران شدن. یلیتا االن خ نیحساب، آماندا و مارت نیپس با ا-

 هستند، وارد خانه شدم. یچه کسان نید آماندا و مارتبپرس یل یل نكهیرا گفتم و قبل از ا نیا

ود، اما ب یمنتظر آندرا نباشند. خبر تلخ گریگفتم که د یرفتم و به آنها م یم نیهرچه زودتر سراغ آماندا و مارت دیبا

ر ب چوقتیه گریشود که د یم یخبر را به آماندا ندهم، تا آخر عمرش منتظر برگشتن خواهر نیدانستم که اگر ا یم

 گردد..! ینم

 زدند.  ینشسته بودند و حرف م شیروهاین ی هیرساندم که مامان ماهرخ و بق یرا به اتاق خودم

 کرد: یم یسخنران شانیبود و برا ستادهیماهرخ ا مامان

 یکنه و دوباره بر م یجسم واسه خودش دست و پا م هی یفعال جسمش رو از دست داده، اما به زود نیراسپوت-

 تر از قبل. قیتر و دق یبار قو نیگرده، ا

 :دیبود خند ییدو ساله  -یكیو  ستیکه پسر ب روهایاز ن یكی

 پاتر؟ یرمان هر یمثل لُرد ولدمورت تو-

 به او انداخت و گفت: یماهرخ نگاه بد مامان
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 کنه. یم دایپ یدیجسم جد گهید یهفته  هیتا  نیگم، راسپوت یم یمن کامال جد-

 گفت: روهایاز ن یكی

 ...؟مشیدوباره بكش دیباپس -

 .زهیجهان به هم بر یرو تو زیتونه همه چ یاون راه حل م یهم هست، ول گهیراه حل د هینه. -

 پاتر اشاره کرده بود گفت: یکه در ابتدا به هر یجوان پسر

 افتاد؟ 1"نیاطینبرد با ش"که تو قسمت آخر رمان  یمثل اتفاق-

 ماهرخ اخم کرد: مامان

 .فتهیبرات ب یبد یممكنه اتفاقا یریو نگزبونت ر یاگه جلو-

 گفت: روهایاز ن یكی

 س؟ییر میکن كاریچ دیحاال با-

 :دیماهرخ آه کش مامان

 گم... بعدا! یبعدا بهتون م-

 بودم گفت: ستادهیدر ا یبه من که جلو و

 سارا جان؟ یدار یبا من کار-

 را تكان دادم: سرم

 منتظرش نباشن. گهیبهشون بگم که د خوام یآندرا. م یخانواده  شیخوام برم پ یم-

 ماهرخ آرام گفت: مامان

 زود برگرد.-
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که دانستنش من را ناراحت  یزیکند، چ یرا از من پنهان م یزیکردم چ یانداخت. حس م نییسرش را با غصه پا و

 کند. یم

 رفتم و شروع به راه رفتن کردم. رونیخانه ب از

م دانست یکامال م یبیرفتن تا آنجا را دارم، و به طرز عج یالزم برا یتم انرژدانس یدور بود، اما م یلیآماندا خ ی خانه

 آماندا کجاست! یکه خانه 

 «نیراسپوت یِو ارث یعیفراطب یروهاین»کردم:  فكر

 به راه افتادم. و

 .دمیآماندا د یخانه  یبعد، خودم را رو به رو قهیدق چند

 چقدر جالب اند! روهاین نیه افكر افتادم ک نیزدم و به ا یی مهینصفه ن لبخند

 دستم را جلو بردم و در زدم. بعد،

 ه؟یک-

 آماندا بود. یصدا

 منم... سارا.-

 گفت: ییذوق زده  یبا صدا آماندا

 باال! ایب-

 باز کرد. فونیدر را با آ و

 خانه شدم و از پله ها باال رفتم. بعد، به واحد آماندا رفتم و گفتم: وارد

 سالم.-

 آندرا کجاست؟-
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 آماده کرده بودم! یتیموقع نیچن ی! کاش خودم را براینشان ندادم. لعنت یواکنش چیه

 زد: ادیلباسم را گرفت و فر ی قهی آماندا

 آندرا کجاســت سارا؟-

 نگفتم. یزیانداختم و چ نییپر از اشك شد. سرم را پا میها چشم

 را برداشت: یرفت و گوش فونیف آزنگ در را به صدا در آورد. آماندا به طر یگریهمان موقع، کس د در

 ه؟یک-

 داد که آماندا در را باز کرد. یمقابل جواب طرف

 دوباره به من نگاه کرد: بعد،

 سر خواهرم اومده سارا؟ ییچه بال-

 با بغض گفت: بعد،

 ؟یکرد كاریباهاش چ-

 رو... ینداشتم. االنم اومدم که همه چ شیمن... کار-

 :دیوسط حرفم پر ییمردانه  یصدا

 سالم.-

به  یو شلوار کتان مشك اهیس یبا قد متوسط که کاپشن چرم ییو چند ساله  یبه صاحب صدا انداختم. مرد س ینگاه

 ینبود، به نظر م یعسل شیو چشم ها یجوگندم شیو واکس خورده بود، و اگر موها اهیهم س شیتن داشت. کفش ها

 ورژن مذکر آندرا باشد! دیرس

 به آن مرد گفت: آماندا

 شد. دهیبار با آندرا د نیکه... آخر هیهمون دختر شونیا-
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 با سوءظن نگاهم کرد: مرد

 ؟یسرش آورد ییچه بال-

 پرت کرد. نیزم یبه طرفم حمله کرد و من را رو میبگو یزیاز آنكه چ قبل

 زد: ادیفر

 المصــــب! گـــهیدِ بنال د-

 دستش را باال برد تا من را بزند. و

 زد: ادیفر آماندا

 !ــــــسیــــــاسپــ-

 من بلند کرد: یاو را از رو و

 ده، مگه نه؟ یم حیرو توض یاالن همه چ نیسارا هم-

 تكان دادم. دییرا به عالمت تا سرم

 گفت: آماندا

 کنه! فیرو تعر یتو هال، و سارا برامون همه چ مینیبش دیایپس ب-

 کرد. ینگاهم م ییهم با حالت خصمانه هنوز  سی. اِسپِمیهال نشسته بود یمبل ها یبعد، هر سه رو یقیدقا

 را باز کردم و شروع کردم. دهانم

 را گفتم، از مرگ مامان ماهرخ، تا مرگ آندرا. زیچ همه

 زد: ادیفر سیسكوت کردم، اسپ یوقت

 !یسر آندرا آورد ییچه بال ستی! معلوم نیکشمت عوض یم ؟یما رو مسخره کرد-
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 وسط هق هقش گفت: آماندا

 !سیاسپ-

 زد: ادیبلندتر فر سیاسپ اما

 ستیچشم و رو معلوم ن یب یبعد تو... تو نجا،یآندرا تو رو تو خونه اش پناه داد، همه جوره بهت کمك کرد، آوردت ا-

 ؟ید یما م لیداستان مسخره رو تحو نیا یو حاال هم دار یسرش آورد ییچه بال

 زد: غیج آماندا

 !ــــسیاسپ-

 کنان گفت: هیگر و

 گناهكاران واقعا وجود داره! ی لهیقب گه! یاون راست م-

 پوزخند زد: سیاسپ

 آماندا! یتوقع نداشتم انقد احمق باش-

 !یخبر ندار یچیتو از ه-

 یچه م دمیفهم یحال من م نیچندان واضح نبود. با ا شیکردن، حرف ها هیشروع به حرف زدن کرد. بخاطر گر و

 :دیگو

... پدرش هم با مادر من ازدواج کرد... وستیگناهكاران پ ی لهی. به قبسالش بود... مادرش.. هیآندرا... حدود  یوقت-

 ...دیرو نفهم هیقض نیا چوقتیآندرا... اون ه یمونده... ول ادمیرو  یسالم بود... همه چ شیمن اون موقع... ش

 نفسش بند آمد. هیشدت گر از

 گفت: سیاسپ

 حالت خوبه آماندا؟-
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 را تكان داد: سرش

 ...هیکرد دختر بد یکرد... فكر م یفكر م شهیکه... چرا مامانمون اونو دوست نداشت... اون هم دیفهم چوقتیآندرا ه-

 من! ی چارهی... خواهر بادیاونه که... مادرم انقد از اون و رفتاراش بدش م ریکرد تقص یفكر م شهیهم

 حرف زدن را از او گرفته بود. یاجازه  هیهم گر باز

 بغض گفتم: با

 م برم.کم ک گهیمن د-

 نشان بدهند، از آنجا رفتم. یآماندا بتوانند واکنش ای سیاز آنكه اسپ شیبرخاستم و پ میاز جا بعد،

 به طرف پشت سرم برگشتم و گفتم: یناگهان یبه طرز دم،یدر رس یبه جلو یوقت

ا ماندا... آندر. و آیو نصفه موند رو کامل کن نیساخت یبا هم م نیکه داشت ی... آندرا گفت بهت بگم آهنگسیاسپ-

 .تسین یکار سخت شینیب یدو سه هفته م یکه فقط سال مهیخواهر نصفه ن هیبدون  یگفت به تو هم بگم زندگ

 رفتم. رونیآماندا ب یو ماتم زده شان انداختم و از خانه  نیغمگ یبه چهره ها یبار نگاه نیآخر یبرا بعد،
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 مشغول بحث و تبادل نظرند. یبه سخت میزاده ها متوجه شدم راسل و عمو دم،یبه خانه رس یوقت
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 :دمیطرفشان رفتم و پرس به

 د؟یزن یحرف م یراجع به چ دیشده؟ دار یچ-

 گفت: كلیما

که داشتن راجع به برگردوندن  دهیشده، شن یرد م روهاشیدر اتاق مادرخونده ات و ن یداشته از جلو یآرگون وقت-

 کردن. یزمان صحبت م

 باز ماند: دهانم

 برگردوندن زمان؟-

 گفت: گاتل

 !انین ایو برادراش از اولش به دن نیکنن که راسپوت یو کار میخوان برگردن به زمان قد یاوهوم! م-

 تعجب گفتم: با

 ممكنه؟ یزیچ نیمگه همچ ه؟یلیتخ یعلم لمیمگه ف-

 گفت: راسل

 !هدیشن یعنی دهیرو شن نایگه ا یم یکنن. وقت یاشتباه نم چوقتیآرگون ه یگوشا-

 "فوق العاده رم اضافه کنم. ییباشه به تمام حسن هاش، شنوا ادمی! هیرینظ یچه پسر ب"کردم:  فكر

 شدم! یعاشق م یجد یشد، اما انگار داشتم جد ینم باورم

 :گفتم

 پرسم. یمن بعدا درباره اش از مامان ماهرخ م د،یحاال شما خودتونو کنترل کن-

 گفت: یبه آرام راسل

 رو بهت بگه. قتیفكر نكنم حق-
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 نگفت. زیچ چیه گرید و

 به سراغم آمد و گفت: یل یبعد، ل قهیدق چند

 پشت بوم منتظرته. یمامانت کارِت داره. رو-

 تعجب گفتم: با

 پشت بوم؟!-

 را تكان داد: سرش

 ات. نهیساکت و امن بب یجا هیخواست  یم نیهم یمهم بود، برا یلیآره، کارش خ-

 کجاست و چه طور قایبود فكر کنم تا بفهمم پشت بام خانه دق یرا بستم. فقط کاف میرا تكان دادم و چشم ها سرم

 کنم. شیدایتوانم پ یم

به طرف پشت بام رفتم. از پله ها باال رفتم و خودم را به مامان ماهرخ رساندم که لب  كراستیبلند شدم و  میجا از

خورد و قلب من را به درد  یت راستش در باد تكان مدس یخال نیکرد. آست ینگاه م نییبود و به پا ستادهیپرتگاه ا

 آورد. یم

 مامان...-

 زد: ینیرا به طرفم برگرداند و لبخند غمگ سرش

 سالم دخترم.-

 .دیبار یپشت بام شدم و در را پشت سرم بستم. پشت بام پر از برف بود و همچنان برف م وارد

 ماهرخ لبخند زد: مامان

 برف اومد! ریدونم امسال چرا انقد د یوقت بود منتظر برف بودم. نم یلیبرفِ امسالِ کانادا. خ نیاول-

 گفتم: آرام
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 برف نبود، نه؟ یدرباره  دیکه شما با من داشت یکار-

 برات بگم... دیدونم چه طور با یخب... نم-

 حرفاست؟ نیبرگشت زمان و ا یدرباره -

 وحشت گفت: با

 ؟یدون یتو از کجا م-

 م.نگفت یزیزدم و چ یلبخند

زمان رو  که نهیرو گرفت ا لهیو تشكیل دوباره ی اون قب نیبرگشتن راسپوت یشه جلو یکه م یسارا، تنها راه نیبب-

قدرت  هیچون  ست،یممكن ن ریکار غ نیو راسپوتینو در زمانی که هنوز نامیرا نشده بود بكشیم. ا میبه عقب برگردون

 ن.بكن یتونن همه کار یبا هم م یقدرت منف هیمثبت و 

 قدرت من و شما؟ یعنی-

و  . مثال پدرمیکن یریو برادراش جلوگ نیاومدن راسپوت ایو از به دن میزمان رو برگردون میتون ی. من و تو مقایدق-

 با هم آشنا بشن و ازدواج کنن. مینذار ای میمادرشونو بكش

 تكان دادم و گفتم: یسر

 خب؟-

 کدوم از عمو زاده هات. چیو نه ه یایوجود م نه تو به گهیکه در اون صورت، د نهیتنها مشكل ا-

 اد؟یما م یسر روح ها ییو اونوقت چه بال-

 یهمون دوران وارد جسم ها ی. ممكنه توادیسرتون م ییدونه چه بال ینم چكسی. هدیش یشما در زمان گم م-

 !ستیمشخص ن زیچ چی. هدیممكنه نابود بش ایو  دیبش دیجد یوارد جسم ها یزمان کنون یتو ای د،یبش یدیجد

 نگاهش کردم. یاحساس یحالت ب با

 داد: ادامه
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کار رو  نیتونم ا ی! من نمیایبه وجود نم گهیکه اگه اجرا بشه تو د نهیتنها مشكلش ا یول ه،ینقص و خوب یب ینقشه -

 یبكنم. تو دختر من

 دوباره گفت: و

 کارو بكنم. نیتونم ا یمن نم -

 گفتم: فقط

 اوممم-

 :دیکش آه

 . میکن كاریچ نمیدم که ببصدات کر-

 را باال انداختم: میها شانه

 دونم. ینم-

 !؟یاحساس باش یانقد ب یتون یجور معامله با جونِ توئه! چه طور م هی نیا ؟یدون ینم-

 :گفتم

 عمو زاده هام... ی هیراسل  و بق یبرا یکنه. ول ینم یمن فرق یبرا-

 ؟یکن یکار رو م نیاگه اونا هم قبول کنن، تو ا-

 بلند شدم. میتكان دادم و از جا دییرا به عالمت تا سرم

 زد: ادیفر

 سارا؟ یر یکجا م-

 رفتم. نیینگفتم و از پله ها پا یزیچ

 کردم. یم شانیزدم و راض یحرف م هیروز با بق كی دیبا
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 !تمام شود، هرچه زودتر بهتر زیخواست همه چ ینداشتم. فقط دلم م یاحساس چیخودم ه د،یرا بخواه راستش

*** 

 نیچن یبرا یموقع خواب بود و وقت گریبرگشت زمان صحبت نكردم، و شب هم که د یدرباره  چكسیشب با ه تا

 نبود. ییصحبت ها

 .میدیخانه خواب یاز اتاق ها یكیپهن کرد و همه با هم در  یتشك بزرگ مانیبرا یل یل

بعد از آرگون و گاتل بعد  كلیاز راسل، ما آرگون بعد د،یراسل کنار من دراز کش دم،یسمت چپ خواب یدر گوشه  من

 .كلیاز ما

 چراغ را خاموش کرد. كلیما بعد،

 به من کرد و گفت: ینگاه -دیدرخش یمثل دو تكه الماس م یكیدر تار شیکه چشم ها-راسل

 !یرس یخوب به نظر نم-

 تعجب گفتم: با

 ؟«رسم یخوب به نظر نم»که  یچ یعنی-

 !یناراحت یزیانگار از چ-

 گفتم: آرام

 گم. یبراتون م مویناراحت لیبعدا دل-

 .دمیپشتم را به راسل کردم و خواب  بعد،

 یخانه به طرز یها شهیشب بود که تمام ش میو ن كی. حدود ساعت دیطول نكش یادیخواب مدت ز نیا البته،

 .ختیشكست و ر یناگهان

 :دیچیدر اطرافمان پ یبلند ادیفر یصدا
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 كتون رو!کشـــــم! تك ت یهمه تونو م-

 خورد، گوشمان را پر کرد. یخانه م یکه به درِ آهن ییلگد ها یصدا و

 .میشكسته انداخت یها شهیبه ش ینگاه یجیو با گ میبرخاست مانیبا وحشت از جا همه

 زد: ادیمامان ماهرخ فر یروهایاز ن یكی

 ! خودشه! برگشته!نهیراسپوت-

همان چشم  شیهمان ها بودند و چشم ها شیبود. لباس ها ستادهیا نی. وسط هال، راسپوتمیدیدو رونیاز اتاق ب همه

جسم  نیکه ا دمیزود فهم یلیاندامش. خ نطوریچهره اش فرق داشت، و هم ی هیبود، اما بق یسبزِ دوست داشتن یها

 کرده است. رشیو او تسخ ستین نیمال راسپوت

 بر لب داشت: یو کمرنگ بایلبخند ز نیراسپوت

 کنم... یمن شروع کنم؟ خب، پس من شروع م دینكنه منتظر د؟ینک ینم یکار چیچرا ه-

 زد: ادیفر و

 بچه ها! دیایب-

 .ختندیاز پنجره ها به داخل خانه ر نیراسپوت یها دیاز مر یادیبعد، تعداد ز یی لحظه

 یلید. گرچه خکردن یو کُلنگ و چنگ و دندان به آنها حمله م لیافتادند و با ب یمامان ماهرخ م یروهایبه جان ن آنها

د ز یرا که در تمام اطرافم موج م یبودند. البته من طلسم عیو سر یقو یلیداشتند، اما خ یی یخال یاز آنها دست ها

 كیکه مانند  یتر یطلسم قو نیکرده بود، همچن جیو و جیگ یکه آنها را قدرتمند و تا حد یکردم، طلسم یحس م

کرد. مطمئن نبودم اما حدس  یم یریجلوگ رونیاتفاقات داخل خانه به ب کرد و از انتقال سر و صداها و یعمل م قیعا

 شدند! یها هم نم شهیکردند، متوجه شكسته شدن ش یخانه را نگاه م رونیکه از ب یزدم مردم یم

آوردند اما  یرا از پا در م یماوراییشان مردم معمول یمامان ماهرخ با قدرت ها یها دیدر گرفته بود. مر یسخت جنگ

 را گرفت. شانیقدرتی جلو چیشد با ه یبود که نم ادیداد آنها آنقدر زتع
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کنم و  شانیدایبار پ نیآخر یخواست برا یهستند، دلم م تیجمع نیهم وسط ا یو ساسور لدهیدانستم که ه یم

 .ندازمیبه آنها ب ینگاه

کنم، جسد دختر مو  یم جسد نگاه كیمتوجه شدم که به  یناگهان یو به طرز دیبه دادم رس میعیفراطب یروین

 شود. یم دهیاش د نهیس یرو یشكل رهیبزرگ و دا یکه حفره  لدهیبه نام ه یبنفش

 !یهم از ساسور نیگرفت... ا یشهرزاد را گاز م انهیشدم که وحش یانداختم و متوجه پسر تیبه جمع یگرید نگاه

 ود.نب یکه من داشتم، کار سخت یبیعج یپرداختم. با قدرت ها دنمینكردم و فقط به جنگ یبه کس ینگاه گرید

 یها دیزود تمام مر یلیمامان ماهرخ است، و خ یدهایاز قدرت مر شتریب یلیکه قدرت من خ دمیزود فهم یلیخ

 را از پا در آوردم. نیراسپوت یافراط

 به اطرافم انداختم. ینگاه آنوقت،

 بود که واکنش نشان داد. لبخند زد و گفت: یکس نیاول آرگون

 رو تجربه نكرده بودم! جانیوقت بود ه یلیخ ش،یآخ-

 بودم. دهیند یبیآس چیکه کشته بود قرمز بود، اما ه یاز خون کسان صورتش

 مطمئن بودم که عاشق شده ام! گریته دل به او لبخند زدم. د از

 زد: شخندیگاتل بود که ن یبعد نفر

 باحال بود! یلی! خیوااا-

 به دست چپش انداختم: ینگاه

 !یتا از انگشتاتو از دست داد تو چهار-

 به دستش انداخت: ینگاه گاتل

 کنه. یخب... اونقدرا هم درد نم-
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 واقعا به این دختر افتخار می کنم، این را با تمام وجودم می گویم! من

 :دیبود که آه کش كلیما یبعد نفر

 راسل... یمنم خوبم، ول-

 دوان به طرفش رفتم: دوان

 ؟!"یچ"راسل  یول-

 مشیداداز دست -

 جمجمه اش را شكافته بود. یافتاده بود و تبر بزرگ نیزم یبه راسل اشاره کرد که رو و

 احساسم...! یکه توانستم نشان بدهم، هق هق کردن بود. راسل... برادر سرد و ب یواکنش تنها

 ام باال برود. هیگر یاما نگذاشتم صدا ه،یگر ریز زدم

 گفت: یی یطانیو به سراغم آمد. با لحن ش دیشن ام را هیگر یصدا نیحال، راسپوت نیا با

 !یکن هیگر تیاون مامان قالب یبرا دیفعال با ؟یکن یم هیاون گر یبرا یچرا دار-

 :دیخند و

 ست؟یمادرتو کشتم. جالبه، ن یلعنت یدهایمن تمام اون مر-

 گفت، او همه را کشته بود! یبه اطراف کردم. راست م یبلند شدم و نگاه میجا از

 گفت: متیمال با

ه ک ستنیهم ن كوالسیبار کارلوس و ن نیجمع کنم. ا دیجد یها دیام مر لهیقب یاز اول برا یکمكم کن دیحاال با-

 کمكم کنن!

 زدم: ادیفر

 !یعوضــــــــــ-
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 دانستم چه طور از آن استفاده کنم. یاما نم دیکش یبلند شدم. قدرت در وجودم شعله م میاز جا و

 :لبخند زد نیراسپوت

 کنم، سارا! یرفع زحمت م گهیمن د-

 فرستد.ب نیبه طرف راسپوت دیشد یلیخ یلیخ یكیشوک الكتر كیبه طرف پنجره رفت. به قدرتم دستور دادم که  و

 داد و گفت: یاتفاق هم افتاد، اما او ماهرانه جاخال نیهم

 یلیخ ،طرفید یم ینفر جاخال هی یِ عیاز قدرت فراطب یگرفتم. وقت ادی اهتیحرکت رو از اون دوست مو س نیا-

 شه نه؟ یم طیخ

 که کف خانه افتاده بودند، تنها گذاشت. ییو ما را با جسدها دیپر نییپا شهیبدون ش یاز پنجره  بعد،

 هم قطع شده بود و تمام بدنش پر از خون بود. شیاز پاها یكیسر مامان ماهرخ رفتم که حاال  یباال

 گفتم: و کنارش زانو زدم. آرام دمیکش یآه

 کنم؟ چرااا؟ یمرگت عزادار یکنم؟ دوبار برا هیدوبار بخاطر مرگت گر دیچرا من انقد بدبختم؟ چرا با-

 صورتم را پاک کردم: یرو یاشك ها و

 خوام! یرو نم یزندگ نیا گهیکردم، همش غصه خوردم، بسمه! اصال من د هیچن روزه من همش گر نیا-

 گفت: ییپسرانه  یصدا

 ؟یگ یراست م-

 .دیرس یشش ساله م ایو پنج  ستیبود که به نظر ب ستادهیا یسرم پسر جوان یرا بلند کردم. باال مسر

 نگاهش کردم. گفت: یحرف چیه یب

 اتفاقا جبران بشه. نیکه تمام ا یکن یکار یتون یم ،یخوا یرو نم یزندگ نیو واقعا ا یگ یاگه راست م-

 نگاهش کردم. یجیگ با
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 ؟یدیمنظورمو نفهم-

 گفت: یبه چپ و راست تكان دادم. به آرام را سرم

 نیا یتونم تو ینباشم، اما م یقو یلیخ دیکه قدرتش از نوع مثبته. شا دمیمُر هیمنظورم برگردوندن زمانه. من -

 پروژه کمك کنم.

 ؟یاز کجا انقد مطمئن-

 را باال انداخت: شیها شانه

 !هیبه هرحال، امتحانش مجان-

35 

 افتاده بودند زانو زدم و فكر کردم. نیزم یکه رو ییجسدها کنار

 وسط خانه افتاده بود. شانیفكر کردم که جسد ها یکسان به

 اما شكست خورده بود. ستد،یبا نیکه آنها را جمع کرده بود تا در مقابل راسپوت ییدهایمامان ماهرخ و مر به

 رحمانه مورد آزار قرار گرفته بود و در یب هلیو توسط آن قب ند،یرا بب شینتوانسته بود مادر واقع چوقتیآندرا که ه به

 آخر هم جانش را از دست داده بود.

م با . و حاال ه"تنها یلیتنها، خ"را چه طور گذرانده فقط گفته بود  شیکودک دمیاز او پرس یکه وقت یراسل، پسر به

 افتاده بود. نیزم یتبر در جمجمه اش رو كی

و پر  تباه شده یرا بفروشد. به کودک تشیداشته شدن، صداقت و انسان که مجبور شده بود بخاطر دوست نیتامس به

 ...به وجودِ پر حرارت و قدرتمند گاتل که سالها در جنگل محبوس مانده بود...نیاز حسرتِ تامس

توانست با مَت ازدواج  یدر کار نبود، سارا م یگناهكاران ی لهیو دوستش سارا هم فكر کردم. اگر قب زابتیبه ال یحت

 داشته باشد. یخوب یهم زندگ زابتیکند و ال

 همه الزم بود! یکار برا نیا د؟ینیب یم
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 جوان انداختم و گفتم: دیبه مر ینگاه

 خوام! یاما من چند هفته فرصت م م،یکن یکار رو م نیما ا-

 تعجب گفت: با

 ؟یکن كاریچ یخوا یچند هفته؟ مگه م-

که از من  نییزایخاطرات تنها چ نینَمونه. ا یازش باق یچیبشه و ه. روح من قراره پوچ سمیخوام خاطراتمو بنو یم-

 مونن! یم یباق

 زد و سرش را تكان داد. آرام گفت: یجوان لبخند مرد

 !میکن ستیجنازه ها رو سر به ن نیا ایب ی... قبل از همه چمیبمون نجایچند هفته ا دیپس با-

 .میجنازه ها استفاده کردنابود کردن  یبرا مانییجادو یهردو از قدرت ها بعد،

*** 

 "پاک کردن صورت مسئله" ندیگو یم میبكن میخواه یکه ما م یکار نیا به

ر اب یتوانم ادا ی. مثال من االن ممیدر آوردن، صورت مسئله را پاک کن یقهرمان باز یوقت ها بهتر است به جا یبعض

او را  توانم یم یو به احتمال قو نم،یمن جوانتر از راسپوتبروم.  نیو با توپ پر به سراغ راسپوت اورمیقهرمان ها را در ب

اش به  هلیبخاطر قب نیکه راسپوت ییمسئله پاک شود تا تمام رنج ها رتصو نیحال، بهتر است ا نیشكست بدهم. با ا

 کرده، جبران بشود. لیتحم گرانید

مختلف  یفر مختلف در زمان هاس نیچند -ام اسمش محسن است دهیها فهم یکه تازگ-مانده یباق دیو آن مر من

که موقع سفر در زمان همراهمان باشد،  یلیتمام وسا نكهیمثال ا م،یکشف کرده ا یمختلف یزهایو چ میانجام داده ا

موقع سفر کردنمان به همراه محسن  دیمن با تخاطرا یحساب، دفترچه  نیدر طول سفر همراهمان خواهد بود. با ا

 .میبرگردان یواقع یایآنرا به دن میباشد تا موقع برگشت، بتوان
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 گریفقط چند روز د یکه بدان نی. ادمیفهم یرا م یزندگ یبود. تازه داشتم معنا یخوب یسه هفته، واقعا سه هفته  نیا

. از یارو دوست بد یو بخوان ینیبب یتوان یتا م ،یلذت ببر تیاز زندگ یتوان یشود تا م یباعث م  یهست ایدن نیدر ا

 آخر است! روزکه انگار  دیکن یزندگ یجور شهیهم د،یشنو یمن م

ا من ام م،یریم یروز م كیو همه مان  ستمینگران ن میترسم. بگو ینم میخواست مثل آندرا رفتار کنم و بگو یم دلم

 ترسم. یم

 ترسم. یشوم م "چیه"به  لیتبد نكهیاز ا من

 یم داریاز خواب ب نیکه رام ییرسم. از روزهات یکند م یخوابد و به من فكر نم یکه مامان ماهرخ م ییشب ها از

ترسم. من  یکند م یخوانَد و به من فكر نم یکه شهرزاد کتاب م ییترسم، از وقت ها یافتد م یمن نم ادیشود و به 

 ترسم. یم یلیخ اورَدیمن را به خاطر ن چكسیبعد از مرگم ه نكهیاز ا

تموم  گهیچرا، االن د"کشم:  یم ادیفر  "تموم نشد؟" دیگو یکنم و خطاب به محسن که م یرا پاک م میها اشك

 "شه. یم

. میو آنها را بكش میآمده بودند برو ایتازه به دن شیو برادر ها نیکه راسپوت یبه زمان میخواه یقرار مشترکمان م طبق

 است. یی یاتیرحمانه، اما الزم و ح یکار ب

 و نیکشتن راسپوت اتیعمل"و  زمیبرخ یصندل یرم از روام، قصد دا دهیدفتر رس یخط ها نیبه آخر گریکه د االن

 را شروع کنم. "برادرانش

گاتل  اهیس یموها یرو یخواهم دست یکنم. اول از همه م یخداحافظ میقبل از رفتن، قصد دارم با عمو زاده ها اما

 :میبكشم و بگو

 لذت ببر! تیزندگ یها هیثان نیخدافظ خانومِ جنگجو! از آخر-

 و خشن! یخواهر دوست داشتن كیبود.  یخواهر واقع كی میته گاتل براسه هف نیا در

 :دیگو یزند و م یم ییدوستانه  یدانم که او به شانه ام ضربه  یم

 !قیرف یکن یم كاریچ نمیبرو بب-
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 یزیاما چ ست،یست. به خشونت خواهرش ن ییپسر شاد و سرزنده  كلیکنم. ما یخداحافظ كلیخواهم با ما یم بعد،

 مردم را با سنگ بشكند. یشود دلش بخواهد سر و کله  یودش هست که باعث مدر وج

 کنم. یم هیکنم و گر یروم. خودم را در آغوشش پرت م یاز همه هم سراغ آرگون م آخر

 میکنند موها یم یسع انهیآرگون که ناش یآرام خواهد کرد، و دست ها یقیدقا یگرم و امن آرگون من را برا آغوش

 خواهد انداخت. یوزن ید، تمام وجودم را به برا نوازش کنن

توانم پس  یپس از مرگ بروم. در آن صورت م یایمُرده، به دن كیمثل  شینشوم و به جا "چیه"به  لیتبد دوارمیام

 از مرگم با آرگون ازدواج کنم.

 دفتر را به دستش خواهم داد. نیو من ا!« میبر ای! بگهیبسه د»خواهد گفت: محسن

به  هیکه سه پسر چشم سبز در روس یم،زمانیرو یم شیو به سال ها پ میریگ یرا م گریكدی یست هاهردو د بعد،

 آمده اند. ایدن

 .میرا نجات بده ایتا دن میرو یم

 گردد! ینفر بر م كی... اما فقط میرو یبا هم م هردو

 

 

 

 

 

 !زیعز« واس ایاِندر» خانم

کار  نیکنم. و ا دایکنم تا بتوانم شما را هم پ دایتان را پ یقیسبود گروه مو یسخت نبود. کاف یلیکردن شما خ دایپ

 بود که توقعش را داشتم. یزیراحت تر از چ یلیخ
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 یگردم، نفس راحت یکه دنبالش م دیهست ینگاه کردم و مطمئن شدم که شما همان کس تانیمجاز یبه صفحه  یوقت

 .دمیکش

و همان  را،یرنگ و گ اهیس یبا همان چشم ها یداشتنهمان دختر دوست  د،یداستان بود ی«آندرا»همان  شما

 !تانیدست ها یها رو یخالكوب

سرزنده تر و شاد تر از  یلیخ یلیمتوجه شدم که شما خ دم،ید یمجاز یشما را در فضا یپست ها یوقت اما

ن چو دیو شا دیکن یچون بخاطر مرگ مادرتان احساس عذاب وجدان نم دیشا د،یداستان هست نیا ی«آندرا»

 نكرده است. یمحبت یبه شما ب یدر کودک چكسیه

را تا  میام، و نوشته ها وانهیکه من د دیکنم فكر نكن یگنگ و مبهم است. اما خواهش م یلیخ میدانم، حرف ها یم

 .دیآخر بخوان

ت انم زحممن و دوست د،یرا بخوان لیدهد. لطفا آن فا یشما جواب م یکردم، به تمام سوال ها لیمیا تانیکه برا یلیفا

 .ستین گریکه د یبه نام سارا ست، دختر یخاطرات دختر لی. آن فامیدیترجمه اش کش یبرا یادیز

داستان را  نیا دیکه با دیهست یشما فرستادم. چون شما تنها کس یباشد که چرا آن را برا بیعج تانیبرا دیشا

 .که داستان را تا آخر خواندم دمیفهم یرا زمان نیبخوانَد، خودم هم ا

 .دیا دهیبه قتل رس یو حت دیچاقو خورده ا د،یشكنجه شده ا د،یداستان حضور داشته ا نیاز ا یادیدر بخش ز شما

است که سارا در واقع  نیا دیخاطرات او را بخوان دیکه با یگرید لیو دل د،یسارا بود یضمن، شما تنها دوست واقع در

 شما را نجات داده است.

ه ک دیدار یاما شما در کانادا مادر د،یو خانواده تان را در کانادا تنها گذاشته ا دیکن یم یگزند كایاالن هم در آمر شما

اما  د،یهم داشته باش یگرید یخواهر و برادرها دیاست. شا "مادر خودتان"واقعا دوستتان دارد و از همه مهمتر، 

 !دیبه نام آماندا ندار یمسلما خواهر

 .دیو با دقت هم بخوان دیرا بخوان لیرد که آن فاوجود دا لیهزارتا دل نكهیا خالصه

آهنگ  د،یسوزناک هم بساز یملود كی شیو برا دییآن اتفاق ها بگو یشعر هم درباره  كیکنم  یم شنهادیپ

 شود! یم یقشنگ
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 خواهش هم دارم... كی

 یتا وقت دی! گفتدیآ ینم ادتانیمطمئنم که  د؟یداشتند می بردند اعدامتان کنند به سارا چه گفت یاست وقت ادتانی

 .دییبه شما فكر باشد، زنده  یهست که شما را فراموش نكرده باشد و گاه ایدن نینفر در ا كینفر، فقط  كی

 .دیکنم که سارا را فراموش نكن یاز شما خواهش م حاال

 .ایخانمِ اِندر د،یسارا فكر کن به

و دست  دیپنجه کش تانیدست ها یگربه تان رو ی. وقتدیبه سارا فكر کن د،یفكر کن یزیبه چه چ دیدان یکه نم یوقت

را  تانیقیموس یآلبوم ها دیو هر وقت که خواست دینیتا خانواده تان را بب دیبه کانادا رفت یکرد، وقت یرا زخم تانیها

 د.یبه سارا فكر کن د،یبفرست یکس یو برا دیامضا کن

 

 دارم. یآرامش و شاد یآرزو تانیبرا

 که سارا چقدر دوستتان داشت. دیفكر کن نیبه ا د،یکرد ییو هرجا احساس تنها دیاشداشته ب یخوب یزندگ

 یوسفیکمال احترام... محسن  با

 

 

 ......پایان

 )کورو( سندهیآثار نو چنل

Telegram.me/Kuro_Hrr 

 « دارن شان»تخیلی چند جلدی از -:یك داستان ترسناک5

--------------- 
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