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 خاسیرمان َدَکل از ال

 

 

رمان  هی...رمان دکل هم کنمیتشکر م خوننیکه رمانمو م ییاول ازهمه از کسا سالم

داره  یاصل تیشخص نیرمان هام  چند هیترسناکه از زبون سوم شخص و برخالف بق

  ینطوریا

 

 همه کشته بشن!! دیشا نکهیا ای رهیمیم یو ک مونهیزنده م یحدس زد که ک شهینم

 

 :خالصه

 

 انهیسال یشهر ط نیکه داخل ا یبیعج یو اتفاقا شهیشروع م کیشهر کوچ هیاز  داستان

 یو اهال شنیثبت نم یتصادف یها ریراجع به مرگ و م یسال رخ داده.به هرحال امار

  نیشهر ا

 

 !!دی...باما باشدنیها ربط م ییرو به ادم فضا ماجرا

 

 

 

شهر  نیبه اطراف انداخت...اصوال ا یو مضطرب نگاه دیکوتاهش را جلوتر کش مقنعه

نبود  ینگران یپس جا زدیپرنده هم پر نم گریخلوت بود مخصوصا آن موقع شب د یادیز

  نیبا ا

 

که داشت باز  یدیبود نبود؟؟قفل را با کل یقانون ریاسترس داشت بالخره کارش غ حال

چراغ قوه  کیخاطر  نیبود حسابش را کرده بود به هم کیتار یادیکرد و داخل شد...ز

 کوچک از 

 

 ایو اش لیوسا یهمراهش اورده بود...چراغ قوه را روشن کرد و رو خانه

در نور چراغ  قیکه جلوتر رفت اتاقک عا یانداخت...همه کهنه و زنگ زده بودند کم

 شد...خودش بود  انیقوه نما

 

که  نینشست....با ا ندهیگو یصندل یوارد اتاقک شد و رو یمعط ی....بویراد اتاقک

عهد بوق اورا به وجد آورده  یو بن کهنه بود و مال دوره  خیدم و دستگاه از ب

  کی یصندل یبود...رو

 

...باما رانیا ویراد نجایشروع به صحبت کردن کرد:ا کروفنیم یخورد و تو یتاب

هم کار  کرفنیدرکار نبود پس م ی!!چون برقرانیا ریصبح بخ یبا برنامه  دیباش

 لحظه  کی یاما برا کردینم

 

دستگاه  یاز چراغ ها روشن شد...نور چراغ قوه را به سمت چراغ ها یکی

...هول شدیم دهیشن شیصدا یخط بود حت یرو یگرفت....دستگاه روشن شده بود و کس

  دیکرده بود فکر کرد شا

 

از دستگاه  شیها ونیکه ناله و ش یزن یمتوجه شده و مچش را گرفته اما با صدا یکس

 دست به کار شد و دکمه  عیخانم درخواست کمک داشت...سر ایپخش شد فکرش را بست گو

 

 خوبه؟؟ شده؟؟حالتونیرا زد:خانم چ کروفنیم

 

 گفت:کمک کمکم کن دهینامفهموم و کش صدا

 

 ایگ بزنم زن سیپل د؟بهیکجاهست شده؟؟شمایبلند گفت:چ کروفنیم یتو یادیاسترس ز با

 آمبوالنس؟؟
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خود به خود  شیزن دوباره همان جمله را تکرار کرد:کمک...کمکم کن"بعد هم صدا اما

 ادی:خانم...صدات نمدیدستگاها کوب یقطع شد و دستگاه خاموش شد...مبهوت ومتعجب رو

 همه 

 

بلندش چندبار  یچراغ قوه هم خاموش شد...باناخن ها یفرو رفت و حت یکیدر تار زیچ

 !!یلعنت ی:لعنتدیکرد اما روشن نشد داد کش نییچراغ قوه را باال پا یمه دک

 

نفس  هیمطلق او را ترسانده بودبه خودش گفت:آروم باش آروم  یکیکامل و تار سکوت

 کن. دای....آهان حاال راهو پقیعم

 

را  ییقدم ها یدوباره صدا دیخودش خشک ی...از ترس در جادیرا شن ییپا یصدا ناگهان

 اونجاست؟؟ ی:کدی...داد کشدیشن نیزم یرو

 

 یخشک شده بود و قدرت تکان خوردن نداشت...صدا شی...از ترس عضله هادینشن یجواب

 خودش  یزیغر یآمد به طور یبه سمتش م میکه مستق یکس دنیو دو دیرا شن یزیافتادن چ

 

اده افت نیزم یآن کس به او نخورد...رو ای زیپرت کرد تا آن چ گرید یبه سمت را

 خی...چانه اش کامال به لرزش درآمده بود و تنش دیلرزیم یزیبود و به طور رقت انگ

 کرده بود...چهار 

 

وجود نداشت دستش را به  ینور چیه گشتیبه دنبال راه فرار م نیزم یو پا رو دست

بلند شد تا  نیزم یپا بود؟؟از رو کیخورد...مثل  یزیجلو برد و حس کرد دستش به چ

 جسم روبه 

 

بلند؟چشمش کم کم  یمو بود موها هیشب یزیچ دیکش شیکند..دستش را رو یرا وارس شیرو

 مشخص نبود سرش را  یکیدختربود؟؟صورت دختر در تار کیعادت کرده بود... یکیبه تار

 

 !!دیچیدر کل ساختمان پ غیج یباره باال آورد و صورتش را نشان داد...صدا کی به

 

 

 

استاد سرش را برگرداند  نکهیقرار داد هم شیدست ها نیبکوچک را مچاله کرد و  برگه

بازش  عیو سر دیبه سمت مونا پرتابش کرد....مونا کاغذ مچاله را در هوا قاپ

 کرد:بعد از 

 

 کردینگاه به ساعت م کیهپروت رفت  یبه لب زد و تو ی...پشت بوفه!!لبخند فاتحکالس

را گفت به سمت در  دیخسته نباشکه استاد خ  نیانداخت...هم ینگاه به مهرزاد م کی

  رجهیش

 

 یفیشر ی...آقای:خانم مونا رمزدیاستاد را شن یکه به در برسد  صدا نیقبل از رفت

برم  دیکرد:اما استاد زود با یدست شیکارتون دارم...مونا زود تر پ دیشما بمون

 ..رهیم سیسرو

 

 !!رسونمتونیرفت خودم م سی:شما نگران نباش اگه سرواستاد

 

هم سوار آن لگن  مردیشد...م انیبد رنگ خانم استاد در ذهنش نما یرنو یفور امون

و رفت  دیچیبه اجبار هردو داخل کالس ماندند...استاد اول چادرش را دورش پ شدینم

  یباال

 

ماهم جوون  دیدانشجو..باور کن دیدانشجو شد گهینرو:د ی...حاال برو باال کمنبر

 !!غمبرهیسنت پ د؟؟بخدایترسیانقدر از ازدواج مچرا  ستیعشق بخدا گناه ن میبود

 

 !می:استاد اخه پول نداردیمرتبه مهرزاد وسط حرفش پر کی

 

برکت  ی...به خدا ازدواج هرجوان کلدهیگفت:شما ازدواج کن خدا بهت برکت م استاد

 به همراه دارد!

 

 :نقطه!مهرزاد

 

 نشگاه آمدت کنن!!حرفش استاد سرخ شد و گفت:اگه ندادمت دست حراست دا نیا با
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 !؟؟میبه حراست بگ میخوبه ما بر دیعاشق شد دی:استاد خودتونم جوون بودمهرزاد

 

افتند اما  یم شانیدرس را هردو نیاز خنده منفجر شده بود و مطمعن بود ا مونا

 باهم باشند ور داشته بودند. نکهیا یبود و عمدا برا یدرس عموم نینداشت ا یاشکال

 

 

 

بود از دست استاد خودشان را نتجات دادند و به بوفه رفتند  یمتهر زور و رح به

 کصافتا؟؟ دیبود ی:کدوم گوردیکش غیج دیآن ها را از دور د الیل  نکهیهم

 

داده بود ازدواج  ریبابا استاده بمون گ یچی:هوستیخنده کنان به جمع پ مونا

 !!دیکن

 

 د؟؟یتاد ازدواج کنحالتش گفت:با اس یو ب دیبا چهره شکل ماست و سف وشیدار

 

 یپس گردن ارشک زد:چطور یکیبود نشست و  یگوش یکنار ارشک که سرش تو مهرزاد

 زرشک؟؟

 

مهرزادو بندازه به  خواستیرا داد:نه بابا کم چرت بگو....م وشیجواب دار مونا

 من!!

 

 کو؟؟ ؟؟سالمتیسر مهرزاد زد و گفت:باز تو زر زد یتو یکیهم  ارشک

 

 گفت:حاال عقدتون کرد؟ الیآن دو به مونا و ل یعواتوجه به د یب وشیدار

 

زد  وشیمحکم پشت گردن دار یکی وشیمهرزاد در جواب دار یو ول دندیخند الیو ل مونا

و  الیبلند شود و چند دور دنبالش بدود....مونا و ل شیاز جا وشیکه باعث شد دار

 ارشک هم 

 

 الو؟.....الو؟؟زنگ زد: الیل لیکردنشان بودند که موبا قیتشو مشغول

 

حرف  چیبدون ه الیشد ل الیرنگ ل یبه او نداشت اما اشکان متوجه زرد یتوجه مونا

بچه ها ببخش هیرا برداشت و رو به بق فشیک عیرا قطع کرد سر یگوش یگرید من  دیگفت:ّ

 زود  دیبا

 

 !!برم

 

 !!میکالس دار گهیساعت د هیگفت:کجا؟؟ مونا

 

نداشت  یو اصال به مونا توجه رفتیش تند تند راه مپاشنه بلند یبا کفش ها الیل اما

 !!الیداد زد:ل یحال و هوا نبود اصال.مونا با کالفگ نیانگار در ا

 

 یادیگذاشت و گفت:ز بشیاش را در ج یرفت.ارشک گوش رونیاز درب دانشگاه ب الیل

 مشکوک بود...نبود؟؟

 

 

 

به مقصد  ورکیویاز نپرو نی......مسافررانیبه مقصد ا ورکیویپرواز ن نیمسافر

سرش  یروسر یبار ک نیآمد آخر ینم ادشیاش  را مرتب کرد... ی!!با استرس روسررانیا

 کرده...با 

 

 زیانداخت پوستش چروک شده بود نشده بود؟؟همه چ نهیبه خودش داخل آ ینگاه استرس

زد....دسته  رونیب ییو از دستشو دیکش قیعم یمرتب بود اما بازم دلهره داشت نفس

 اکش را س

 

 دیرا که د یکس نیاول شهیو به سمت جلو حرکت کرد...از پشت ش دیچیدستش محکم پ دور

کرده بود زود شناختش...بالخره باهم بزرگ شده  رییتغ یلیخ نکهیبهداد بود!!با ا

  یلیبودند و خ
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بهداد هم اورا بالفاصله  قایبود که دق نیافتاده بود...جالب ا نشانیها ب اتفاق

هم باورش شده  بایبود که فر یدست تکان داد...آنقدر لبخندش واقع شیبراشناخت و 

 بود...ساکش را شل تر 

 

و  دیجلو پر یریو پ ینکیآمد سالم کند زن ع نکهیو به سمت بهداد رفت هم گرفت

بازه و  شتیاالنم که ن یومدیچهلمش ن ی؟؟؟برایدختر؟؟چرا االن اومد یگفت:کجا بود

  التیخ نیع

 

 ؟؟یسر خواهرت اومد؟؟اونوقت تو کجا بود ییچه بال یدی...دستین

 

زن مادرش  نیا شدیباورش نم دیخودش را عقب کش یکه شوکه شده بود کم یدرحال بایفر

اخالقش همان اخالق گند بود...متعجب و شوکه خواست  یشده بود ول ریپ یادیباشد ز

  یجواب

 

از  دیخودش را عقب کش یمک بایفر دیرا بوس بایکه بهار جلو آمد و صورت فر بدهد

 ؟؟یخوشگل شد ؟؟چقدریعوض شد زم؟؟؟چقدریعز یآمد بهار گفت:خوب یخوشش نم یروبوس

 

 !!یهست یهنوز الغر مردن ی:اره ولبهداد

 

:شوهرتم ولت کرد بدبخت!!چقدر بهت گفتم نرو دیمادرش وسط مهلکه پر دوباره

بهتر  جشینت یزدواج  کنا یکرد داشیپ ابویکه تو چت روم  یمرد هیبا  یخارج!!!وقت

 !!شهینم نمیاز

 

 !!اهویعمه جان... هیچ ابویو گفت: دیبهارخند

 

حرفها را دوباره تحمل کند رو به بهداد گفت:من خستم  نیا توانستیاصال نم بایفر

 هتل؟؟ هی یمنو ببر شهیم

 

که من  یخونه مامانت؟؟اگه ناراحت یایانداخت:مگه نم بایبه فر یمتعجب نگاه بهداد

 دوستام شیپ رمیب مامش

 

 ؟؟یکنیم ی:مگه تو کجا زندگدیوسط حرفش پر بایفر

 

 خودشون!! شی:عمه جون منو بهداد رو بعد مرگ بابا اوردن پبهار

 

 زد و گفت:بله بله!!  یشخندین بایفر

 

اونور آب  یبر یکرد مونم؟؟؟فکریتنها م ی...فکر کردیفکر کرد یگفت:چ بایفر مهدر

بره من  کردیخودت بود فکر م یلنگه  ؟؟باباتمیه برگردک کنمیالتماست م امیمن م

 تنها 

 

 !!اما کو....مونمیم

 

 رانیباخودش فکر کرد چقدر خوب شد که از ا کردیکه مادرش صحبت م نطوریهم بایفر

تا بتواند  کردیم دایپ یزیچ یهتل کیحتما  دیجادوگر راحت شد با نیرفت و از شر ا

  تشیبه مامور

 

 بازگشته بود!! رانیاطرش به اکه بخ ی...کاربرسد

 

 

 

بهداد نشست تا اورا به هتل برساند بهار و مادرش هم به خانه  نیماش داخل

اجازه رفته  یب گنیمرده...م یبازگشتند...بهداد گفت:دکترا گفتن در اثر برق گرفتگ

  وی...مرکز رادویبوده راد

 

 رهیقرار معلوم م چون دستگاهاش خراب بودن از شهیبعد از انقالب بسته م اونجا

 دستگاه ها برق گرفتتش!! یاونجا و بخاطر خراب

 

 که در چشمش جمع شده بود را پس زد و گفت:پس حتما جسدش سوخته ؟؟ یقطره اشک بایفر

 

 !!میدی....نگاه کن رسگهیحتما سوخته د یول دمیوهللا من جسدشو ند-
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آورد و تا دم در اتاق  کی شیشد و ساکش را خودش آورد بهداد برا ادهیپ بایفر

 بایداد و رفت!!فر بایبرود شماره اش را به فر نکهیاش کرد قبل از یاتاقش همراه

 رفت و در را  نکهیهم

 

 رونیلپ تاپش را ب عیتختش انداخت و سر ی...ساکش را رودیکش ینفس راحت بست

 دانیآورد...م رونیکرده بود را از نوت پت ب ادداشتیکه  ی...ادرسدیکش

 گلزار پالک  انابیشهدا...خ

 

کند مطمعن بود  دایآدرس را پ نی!!چقدر گشته بود تا ایرحقی...شاهرخ امزدهیس

 دیبا بایبود فر مهیفه ریشاهرخ دوست پ نکهیمخصوصا ا داندیها م زیچ یلیشاهرخ خ

 فرصت  نیدر اول

 

 فشیچاقو داخل ک کیزنگ زد  یپس از تلفن هتل استفاده کرد و به تاکس رفتیم سراغش

که باخودش آورده بود را هم کنارش گذاشت و از هتل خارج  یفلفل یت و اسپرگذاش

 شد!!

 

 !!نمتیبب خوامینم گهیدر گوش مهرزاد نواخت و گفت:د یمحکم یلیس مونا

 

اما  دادیاز خود نشان نم یعکس العمل چیانداخته بود و ه نییسرش را پا مهرزاد

 رو ..دست مونا را گرفت:ن شدیمونا از کنارش رد م یوقت

 

 یچکار کرد یدونینفهم....م یسر مهرزاد زد و گفت:عوض یرا تو فشیک مونا

 نرو!! یگینه؟؟اونوقت تو فقط م ایآبروم رفته  یدونیبامن؟؟ها؟؟م

 

مهرزاد دست مونا را رها کرد و مونا هم خودش را جمع و جور  الیل یصدا با

سمت مونا رفت مونا که را پاک کرد و به  شیمونا اشک ها کردیکرد...مونا را صدا م

  یچهره اش به زرد

 

برام  یاتفاق هی...الیگذاشت و گفت:ل الیدست لرزانش را در دست ل دییگرایم

 افتاده...

 

 ؟؟یلرزیم یدار شده؟؟چرایبود گفت:چ دهیکه ترس مونا

 

 بگم تونمی...نمشهیاگه بگم باورت نم-

 

 ها چت شده؟؟ یکنینگرانم م یدار الی:لمونا

 

به مهرزاد انداخت که  یکرد و از پشت سر مونا نگاه کینزد بایا به فرخودش ر الیل

 وشویدار نیماش روزی...دنمیبیم دایجد ییزایچ هی یدونیاز آن ها دور بودند:م

 گرفتم برم کارامو بکنم 

 

 کرد و شروع کرد به چرت و پرت گفتن!! یضبطش قاط هویچراغ قرمز  پشت

 

 ؟؟یپرت یال چه چرترا باال داد:مث شیابرو یتا کی مونا

 

 منم!! ینفر بعد گفتنی!!مرمیمیمن م گفتنیم بیغر بیزمزمه وار و عج یچندتا صدا-

 

چندتا ترا  الیخنده و گفت:ل ریزد ز ینتوانست خودش را کنترل کند و پق مونا

 !!ستینکن...قرص که نقل و نبات ن یرو ادهیز ؟؟؟انقدریزد

 

 داریزخما رو هر ر روز که از خواب ب نیرا باال زد و گفت:نگاه کن ا نشیاست الیل

 !!گمیمصرف نکردم باور کن راست م یزیماهه چ کی...بقرآن قسم شهیاضافه م یکی شمیم

 

خط  کیبودند از مچ دستش شروع شده بودند مثل  یناجور یدستش را گرفت زخم ها مونا

دستتو  ومدیخوشم ن ال؟؟؟اصالیل هیکارا چ نیبودند که دستش را سوزانده بود...مونا:ا

  ینطوریا

 

 بخدا!! رستانهیکارا مال دوران دب نی...اایکرد
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 یدونی...میشعور یب یلیشد و گفت:مونا خ یاست عصبان دهیفا یحرف زدن ب دیکه د الیل

 گمشو!! ه؟؟؟برویچ

 

 !!یشعوری:خودت بدیاز کنار مونا دور شد مونا داد کش یفور و

 

 !!گفتیم یکنارش آمد و گفت:چ مهرزاد

 

را  نی!!!انمتیبب خوامینم گهیتر هم شده بود:مگه نگفتم د یبود عصبان یعصبان امون

اش زد و به  یشانیپ یکه به مهرزاد زد دور شد!!مهرزاد محکم رو یگفت و با تنه ا

 سمت کالسش 

 

 !!رفت

 

شد و  داریب یمونا چند بار زنگ خورد مونا به سخت یچهار صبح بود که گوش ساعت

 خواب آلود گفت:الو

 

...مونا گمیاتاقه...باور کن دارم راست م نیمونا گوش کن اون اومده سراغم تو ا-

 کمکم کن!

 

و قطع  زنمیبود گفت:بذار بخوابم صبح بهت زنگ م دهیرا شن الیل یکه صدا مونا

 فونیدوازده ظهر بود که آ یها کی...ساعت نزددیاش را خاموش کرد و خواب یکرد!!گوش

 خانه شان چند 

 

 فونیخاطر مجبور شد جواب بدهد آ نیخانه نبود به هم یند زنگ خورد کستند ت بار

لباس  یمهرزاد فور دنی...مونا با دشدیم دهیمهرزاد داخلش د یبود و چهره  یریتصو

  رونیو ب دیپوش

 

 نجایا یکشاند:چرا اومد نگیاورا داخل پارک دیکه به مهرزاد رس نیهم دیپر

 ؟؟یاحمق؟؟اگه مامان و بابام بودن چ

 

 رفتن مسافرت!! ی...خودت گفتستنیخونه ن دونستمیقرمز بود:م شیچشم ها مهرزاد

 

 شده؟؟یچشمان مهرزاد شد:چ یمتوجه سرخ مونا

 

مردانه  یشدند و هق هق یجار شیبود چون اشکها یانگار منتظر بهانه ا مهرزاد

 ...تروخدا بگو!!شدهیکرد...مونا نگران دستش را گرفت و گفت:چ

 

 !!الیگفت:ل هینشست و باگر نگیپارک یه پل یرو مهرزاد

 

 !!گهید ؟؟؟بگویچ الی:لدیداد کش مونا

 

 مرده!! الیل-

 

 نه!! ی...وای:وادیسرش کوب یشوکه نگاهش کرد و بعد از چند لحظه دستش را تو مونا

 

 !!دونمینگاهش کرد و گفت:م مهرزاد

 

 

 

 یرد کرده بود دکمه خو گری...عصابش را ددیجلو کش رفتیاش را که مرتب عقب م یروسر

 !!بیییرا فشار داد:ب فونیآ

 

به  ینگاه دانهیجواب نداد...نا ام یجواب نداد...دوباره فشارش دارد اما کس یکس

چون پول  رفتیم ادهیرا پ یقسمت دیانداخت و راهش را به سمت هتل کج کرد با ابانیخ

  یادیز

 

ت نکرده بود برود وق شدیروزم نم کیبازگشته بود و  رانی...تازه به انداشت

را  شهیبهداد نبود؟؟خودش بود...ش یمشک یبه خود آمد...پژو یبوق ی!باصدایصراف

 هتل؟؟ یری:مدیکش نییپا

 

 ؟؟یکنیچکار م نجایاش را درست کرد:اره...تو ا یدوباره روسر بایفر
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 ورا بود؟؟ نیکه هست؟؟خونشون هم ادتی یدوستم....محمد شعاع یاومده بودم خونه -

 

 ؟؟یمنو برسون یخوای....حاال مادمهیکرد و گفت:اره  زیرا ر شیچشم ها بایفر

 

 ها...بپر باال!! رفتیم ادمیِاِاِا اره داشت -

 

تا هتل  نشانیرا باور نکرده بود اما سوار شد...ب یمطمعننا داستان شعاع بایفر

ش به اتاق نکهیهم بایزود به هتل رسدند...فر یلیرد و بدل شد و خ یمعمول یحرف ها

 از پشت پنجره  دیرس

 

 یادیز ابانیانداخت...خ نییبه پا یباز کرد و نگاه مهیرا ن یکر کره ا ی پرده

 شیدایقرمز...آهان پ شیش ستی...دودیسف یبود سانتافه....پرادو یپات یشلوغ و قاط

  یکرد پژو

 

!!پس خوب شد که شاهرخ کردیم بی..!!خودش بود حدسش درست بود بهداد اورا تعقیمشک

را  لشیبکند!چمدانش را باز کرد و وسا ینه نبود وگرنه ممکنه بود بهدادهر فکرخا

  شیسرجا

 

تهش مانده بود...خم  یزیچ کیبه ته چمدان انداخت.. یتمام شد نگاه بای...تقرگذاشت

 بود در هجده  مهیکه ته چمدان بود را برداشت عکس خودش و فه یشد و قاب عکس

 

 امدیبودش انقدر ن دهیند گریگرفته بودند...د که باهم یعکس نی!!آخرشانیسالگ

 مهیپاک کرد برعکس او فه شیرا با دست ها شیرفت...اشک ها ایاز دن مهیتا فه رانیا

 داشت و  یقد بلند

 

مثل  شانیحال چهر ه ها نیتر بود با ا زیالغر و ر بایباز و گرد بود اما فر صورتش

را بخواند اما  مهیفه یها لیمیا نیهم بود!!دوباره لپ تاپش را روشن کرد تا آخر

 صفحه باز شد  نکهیهم

 

 یعنیگفت: بایشد...فر اهیشدند و صفحه س ی....رنگ ها قاطختیلپ تاپش در هم ر صفحه

 از  یوحشت ناک یناگهان صدا کردیاما کار نم فتدیچه؟چند دکمه زد تا لپ تاپش راه ب

 

تخت  یش را بست و از روتاپ گر؟؟لپیچه بود د نیجا خورد ا بایآمد..فر ییدستشو

 یدوش حموم یرفت و درش را باز کرد انتظار داشت صابون ییبلند شد به سمت دستشو

 افتاده  یزیچ

 

و پرده حمام را  دیرا پوش شیها ییو مرتب بود دمپا زیکامال تم ییاما دستشو باشد

و مرتب  زیتم زیکرد...همه چ یرا بررس زیکامل انداخت و همه چ یکنار زد نگاه

 صدا از  نیود.پس اب

 

آمده بود؟؟دهنش را کج کرد و از اتاق خارج شد به سمت تختش رفت چند قدم  کجا

لپ تاپش  یخون بود که رو نیمانده به تخت خشکش زد...چرا لپ تاپش قرمز شده بود؟؟ا

  ختهیر

 

 گرفت پر از خون بودند!! شیچشم ها یرا جلو شیبود؟؟ناخودآگاه دستها شده

 

 

 

و نا آشنا بود  کیکامال تار یینشست...جا شیباز کرد و سرجا یبه آرامرا  شیها چشم

به اتاق  یاش خمار و خسته نگاه یعسل یچشم ها ستادیبود بلند شد و ا جیگ یهنوز کم

 انداخت 

 

 یاتاق بدون در باشد؟؟سرش را به کند کی شودیمگر م یدر چیبدون ه یکامال خال یاتاق

را  واریها رفت و هرچه ضلع د واریکنار د دیآیب شیتکان داد تا حواسش سرجا

  یدر چی...همودیپ

 

 نجاست؟؟الو؟؟؟یا ی:کسدینداشت داد کش وجود
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وجود داشته  یحتما در شدیبا خودش فکر کرد نه نم دیخودش را در اتاق شن یصدا یاکو

لمس  شیرا هم با دست ها نیزم یواال چطور وارد شده؟؟دوباره به کنکاش پرداخت حت

 کرد به 

 

نشست شلوار  نیزم یکالفه شده بود رو گری!!دیمخف یبا در ینیزم ریز ی چهیدر دیام

بود...شروع به داد  کیش یلیپسرانه وخ یمدل ها نیشده بود از یاش خاک یزخم یل

  دنیکش

 

 آشغاال!! ی!!آهادینجاتم بد کنمی...خواهش مدی:منو نجات بدکرد

 

چه؟؟؟اگر  یعنی کردیبا خودش فکر م...داشت زندیحرف م یبا چه کس دانستینم اصال

که تمام بدنش  یزد طور واری...بلند شد و خودش را محکم به دمردیماند م یم نجایا

 درد گرفت 

 

ها  واریرا به د شیگوش ها دیرا ماساج داد اما عقب ننشست دور اتاق دو شیبازو یکم

  یا دهیام فاکد چیچند پرش به سمت سقف کرد و دستش را به سقف زد...ه یچسباند حت

 

کمربندش را باز کرد تا راحت تر  دیدراز  کش نیزم ی...خسته و درمانده رونداشت

بود  کییموزا یها ی...اتاق از جنس کاشرفتیم نییاش باال و پا نهینفس بکشد قفسه س

 سخت و سرد 

 

قسمت  نیتر نییدر پا وارید یاز درز ها یخورد و در همان لحظه نور ی...غلتفیکث و

 چشمش را زد. وارید

 

 

 

 یصوت قرآن تو یتکه پاره کرد...صدا شیکه دستش بود را با ناخون ها یدیسف دستمال

 عصاب  یمراسم ها نیسوهان روحش!!!از شانیزن ها و هق هق ها یها هیمخش بود گر

 

بود  الیبخاطر ل دی...شاخوردیحالش از خودش بهم م شتریب خوردیکن حالش بهم م خورد

آمد در تمام مشکالت و  یم ادشی یتا دانشگاه!تاوقت رستانیبدوستش از د نیبهتر

  الیاتفاقات ل

 

 کیشر شیها هیبود که در گر الیبا مهرزاد ل شیدر تمام دعواها کردیکه آرامش م بود

گذاشته  شیداشت  تنها ازیبه او ن الیکه ل یبود اما او چه؟؟درست در زمان

 بود...مهرزاد گفته بود با 

 

گفته  یکرده است در اتاق خودش خودش را دار زده بود پزشک قانون یطناب خودکش کی

در تمام بدنش وجود داشته!!چطور متوجه نشده بود دوستش چه مشکالت  یبود آثار خودزن

 حاد 

 

بود مونا کمکش نکرده  دهیجلب توجه دست خودش را بر یبرا یداشت؟؟چطور وقت یروان

 د.او بو ریمونا بود تقص ریتقص الیبود؟؟مرگ ل

 

 !!دییخانوم بفرما-

 

خرما را به سمتش گرفته بود او را از فکر درآورد ناخودآگاه  ینیکه س یخانوم یصدا

 من نبود!! ریگفت:تقص

 

 یاست با تعجب به مونا نگاه کرد:چ الیل یچکاره  دانستیپوش که مونا نم یمشک خانوم

 ست؟؟یشما ن ریتقص

 

جمع را  نیا توانستینم گریبرداشت!!د یی"و خرمایچیپف کرده گفت:ه یبا چشم ها مونا

را  شیبرود که مادرش بازو رونیتحمل کند...طاقتش طاق شده بود خواست از در ب

 گرفت:کجا 

 

 مونا؟؟

 

 ...فشارم افتاده!!ستیحالم خوب ن کمیمن و من گفت: با
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خرما دستش بود و اتفاقا مادر مونا را هم  ینیکه س یلحظه همان خانم نیهم در

 !!هیتو اون اتاق...خال یبر یتونیفت:مگ شناختیم

 

وارد اتاق  نکهی...به محض ادیهمان اتاق پر یتو یشمرد و فور متیفرصت را غن مونا

 یطناب چیشد ه رهیهمان اتاق بود...ناخودآگاه به سقف خ نجایشد...ا هیشد متوجه قض

 نبود!!حالش 

 

 الیل دیچرا؟؟چرا با..آخر ستادی!!جلوتر آمد و وسط اتاق اگرید خوردیبهم م داشت

تخت  یخودش را رو رفتیم جیداشت گ کرد؟؟سرشیم یخودزن دیبا کرد؟؟چرایم یخودکش

 انداخت  و 

 

انگار  یزیچ کیسفت است خودش را جا به جا کرد  یرا بست...حس کرد تخت کم شیها چشم

 نبود انگار دشک برآمده و  یزیچ چیکمرش برد ه ریتخت بود متعجب دستش را ز ریز

 

که  یزیبرخاست...دستش را داخل دشک فرو برد تا چ شیبود کنجکاو شد و از جا زیت

پوشه بزرگ بود...متعجب  کیآوردش  رونیپاکت بود؟؟؟ب کی....آوردیداخلش بود را درب

 بازش 

 

نگاه کرد  یکی یکیدفتر...چند برگه کاغذ...چند قطعه عکس!!عکس هارا  کی...کرد

نبود و پر  یشهر ی...نه جنگل هم نبود اما محوطه جنگل کیبود در الیعکس خود ل یاول

 از دار و 

 

به دکل  دیعکس تاک نیدر ا الیدکل وجود داشت انگار ل کیهم  الیبود پشت سر ل درخت

 از  گرید یایهم از زوا یبعد یدکل بزرگ بود عکس ها کیرا باز کرد  یداشت!عکس بعد

 

 ییعکس هوا کیباال  بود  یباالاز عکس ها انگار از  یکیدکل گرفته شده بود  همان

آمد..اما  یآشنا م نجایبنظرش ا دادیدورتر نشان م یرا کم یبود که محوطه شهر

  نجایا دانستینم

 

 !!کجاست

 

 !!ییمونا...مونا کجا-

 

 فشیک یو لوله کرد وتو ختیعکس هارا داخل پوشه ر یبود به خودش آمد فور مادرش

مراسم  ادیها قطع شده بود پس به احتمل ز هیگر یمرتب کرد صدا عیانداخت دشک را سر

 رو 

 

 :بله مامان!!دیپر رونیب عیمادرش داخل شود سر نکهیاتمام بود قبل از به

 

 میما بر گهیاش را سرش کرد و گفت:د یداخل خانه بودند مادرش چادر مشک یکم تیجمع

 .میباش نجایا گهید ستیهم حالش بد شده بود بردنش صالح ن الیمادر ل

 

 گفت و مثل جوجه ها دنبال مادرش راه افتاد. یاز خدا خواسته چشم مونا

 

 

 

 .دییبله بفرما-

 

 گفت:شاهرخ؟ یفور بایفر

 

 شما؟؟-

 

 ست؟؟ین یریتصو فونتونیآ-

 

 آرم!! یبه جا نم کنمیفکر م یهرچ یبله هست ول-

 

 امیمن ب دی:شما باز کنکردیخشک بود اصال تصورش را نم یادیجاخورد پسره ز بایفر

 !!دمیم حیاال براتون توضب

 

 اول!! یهست یخانوم شما بگو ک شهینم-
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 هستم!! مهیفه ی...از آشناهامهیبا من و من جواب داد:فه بایفر

 

 باال! دییمتفاوت و کامال متاثر گفت:بفرما یدر باز شد شاهرخ با لحن یفور

 

که از  اددیلو م دیطبقه هشتم را زد نبا یو دکمه  دیداخا آسانسور پر یفور بایفر

 بشیبهداد هنوز تعق یعنیمجبور شد...اگر او قاتل بود چه؟؟ یاست ول هیطرف فهم

  ییبال کرد؟؟اگریم

 

اما مثل خواهرش  رفتیم دی...اصال نبادیرسیآمد فقط بهداد بود که به دادش م یم سرش

 کله شق بود...کله شق!!

 

 

 

 هشتم! یطبقه -

 

در آسانسور باز شد دو واحد داخل  دشیبود که که از آسانسور پخش م یخانم یصدا

گرفت سراغ  میبه دو واحد انداخت تصم یو گذرا نگاه جیگ بایهشتم بود فر یطبقه 

 واحد برود  نیاول

 

که زنگ را فشار  نیهشتم بود..قبل از یواحد طبقه  نیهم اول فونیزنگ آ یرو چون

 دهد در باز شد:سالم!!

 

کال  بایبود بنظر فر افهیخوش ق یادیداشت ز هم یمشک شیته ر کیبود احتماال... شاهرخ

 جذاب بودند مخصوصا شاهرخ!! یرانیا یپسر ها

 

 د؟؟ی:سالم...خوب هستبایفر

 

 .ستیدرست ن نجایداخل...ا دییاز کنار در کنار رفت:لطفا بفرما شاهرخ

 

جذاب شاهرخ کار  یادیز ابهینه بالخره ق ایمردد مانده بود که داخل شود  بایفر

پاشنه بلندش را درآورد و داخل شد...بخاطر قد  یکفش ها بایرد و فرخودش را ک

 نسبتا کوناهش و قد بلند 

 

 معذب بود. شاهرخ

 

شاهرخ با  قهیهم نشست بعد از چند دق بایفر ندیمبل بش یتعارفش کرد تا رو شاهرخ

داخلش  دینگاه کند شا یاصال قصد نداشت به قهوه حت بایبازگشت فر یفنجان قهوه ا

 خواب  یدارو

 

 ...یزیچ یآور

 

 نه؟ دیشما خواهرش هست-

 

 رونیخواب آور و فنجان ب یشاهرخ باعث شد از فکر دارو یناگهان یجمله  نیا

 ؟؟یچکارش ؟؟شمای:شما چدیآیب

 

 نیا یچطور دونمیرا قالب کرد:راستش من نم شیعقب رفت و دست ها یجا خورد کم  شاهرخ

 یاز شهر ها یکیقرار شد بره  شیماه پ کی....شهیاتفاق افتاد...اصال باورم نم

 اطراف 

 

 ..یانجام کار یبرا

 

 ؟؟ی:چکاردیوسط حرفش پر بایفر

 

 یقاتیپروژه تحق هی بایدوباره جا به جا شد و با من من گفت:من و فر شاهرخ

 اطراف! یاز شهر ها یکیاون کار بره  ی...قرار بود برامیداشت

 

 ؟یرفتگفت:چرا خودت ن انهیدوباره بازجو بایفر

 

 .میباهم بر ایخودم برم  تونستمیشده بود...نم ضیخوب مادرم مر-
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بده من بچه  سیپل لیدروغا رو تحو نیگفت:ا یبلند شد و عصبان شیاز جا بایفر

 !!ستمین

 

به سمت در  بایفر کردینگاه م بایبلند شد و مات و مبهوت به فر شیهم از جا شاهرخ

 یلیرو خ مهیمن نبود....بقرآن قسم من فه ریرفت که شاهرخ مستاصل گفت:بخدا تقص

 دوست 

 

 !گمی...بخدا راست مداشتم

 

 !! کنمیم اهیبه سمتش برگشت:برو بابا من خودم همه رو س بایفر

 

اش  هیدنبال قض کنمی...خواهش مدی:گوش کندیجویرا م شیپوست لب ها شاهرخ

 ؟؟دیدیبوده چرا انقدر کشش م یکه گفت برق گرفتگ ی...پزشک قانوندینر

 

 یمهم لیفرو برد:حتما دال شیمانتو بیشده اش را در ج یچیباند پ یدست ها بایفر

واال خودم هرطور شده ته و توشو  یهست رو بگ یکارم دارم...بهتره هرچ یبرا

 !ارمیدرم

 

بال سرخودتم  نیا یگفت:باور کن اگه کشش بد یآرام یلیخ یجلوتر آمد و با صدا شاهرخ

که بهمون  ییگفتم که دست برداره با تمام اخطار ها مهی...من چندبار به فهادیم

 داده شد ول 

 

 بگم وگرنه منم... یشتریب زیچ تونمینم گهیشد من هم د نینبود...آخرشم ا هیقض کنه

 

و از ترس  دیلحظه برق ها رفت و دوباره وصل شد...شاهرخ رنگش کامال پر درهمان

 جا برو....برو نی:لطفا ازدیداد کش دیلرزیم

 

نا متعادل  یبود هم از رفتار ها دهیکه شن ییشوکه شده بود هم از حرف ها بایفر

 بایکرد و محکم در را بست.فر رونشیرا گرفت و از در ب بایفر یشاهرخ...شاهرخ بازو

 همانطور پشت در 

 

 یکه افتاده را هضم کند..شاهرخ تعادل روان یاتفاق توانستیبود...اصال نم ستادهیا

خودش را داخل آسانسور  یفور بایاش!!فر افهیق فیح گفتیو پرت م نداشت و مرتب چرت

 انداخت و 

 

 را زد. یج ی دکمه

 

رفت  بایفر نکهیرفته است...هم بایدر نگاه کرد تا مطمعن شود فر یدر چشم شاهرخ

بهش  یزی:من چگفتیو م کردیم هیو پشت در نشست...مثل بچه ها گر دیکش ینفس راحت

 نگفتم..به 

 

 نزدم!! ی...من حرفدیرحم کن من

 

آن  کیدر  فتدیقرار است ب یکرداتفاقی...حس مکندیاو را نگاه م یکس کردیم احساس

 دیپر رونیامن تر بود در را باز کرد و ب نطوریگرفت از خانه خارج شود ا میتصم

 هنوز وارد راهرو 

 

 خیش گشاد شدند و تن شی...مردمک چشم هادیرا ته راهرو د اهیجسم س کیبود که  نشده

بود...بدنش پر از زخم  ختهیصورتش ر یرا رو شیدختر موبلند بود که موها کیکرد...

 و خون 

 

.شاهرخ ناخودآگاه خودش را داخل خانه پرت کرد و در را محکم بست...از ترس نفس بود

 دیگم ش دیبرداشت داد زد:بر ییخودش را به اشپزخانه رساند و چاقو زدینفس م

 گم  دی...برایعوض

 

بلند داد زد و چاقو از دستش  دیاش را گرفت و اورا کش قهی ی!ناگهان دست!دیش

 افتاد.
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 یخشکش را کم یلب ها کردیپوستش حس م ریخنک را ز یکرد هوا کیرا به نور نزد خودش

  کیآدم... کی ی هیکرده مثل سا هینور سا یرو هیسا یزیاز هم باز کرد حس کرد چ

 

پنهان  یکس واریمطمعن بود پشت د دیپر شیو از جاترس و وحشت براو غالب شد  مرتبه

 اونجاست؟؟؟ ی.....ک؟؟یاونجاست عوض یو گارد گرفت:ک ستادیا عیشده سر

 

 ؟؟یهست یکجام؟؟؟تو ک ؟؟منیهست یجواب داد:توک یخش دار و بم مردانه ا یصدا

 

است. لحن مرد گرفته و  قتیحق اینقشه است  کی نیا دانستیشد هنوز نم متعجب

 ؟؟یهست ی؟؟کیینجاینه بود مثل لحن خودش:چرا املتمسا

 

...تروخدا آقا منو ستین نجایا یچینداره...ه یدر چیجا ه نیجوابش را داد:ا مرد

 نجات بده.

 

 ادتینداره... یدر چیهم ه نجایسرش گذاشت:ا یرا رو شینشست و دست ها نیزم یرو

 افتاده؟؟ یچه اتفاق ادینم

 

 نطوریو ا یکش میمثل س یکار هیه بودم رفت یکار هی یکه برا ادیم ادمی-

 ...اخه من مهندس مخابراتم.زایچ

 

دکل  هیفکر کرد چه جالب خودش هم مهندس مخابرات است...مرد ادامه داد: باخودش

 گهید میو بون قطعش کن خیداغون بود انقدر داغون که زنگ زده...قرار بود از ب

 .ادینم ادمی یزیچ

 

 سیدکلو سرو هیمتعجب گفت:اتفاقا قرار بود ما هم گشاد شدند و  شیچشم ها مردمک

 ه؟؟؟یاسمت چ نمیبب ادینم ادمی یزی...منم چمیکن

 

 مرد جواب داد:اسمم پرهامه 

 

تصادف  کی نیا دیفکر کرد که شا دیلرزیجواب جاخورد از ترس به خودش م نیا با

پرهام  با اسم یروان کی دیاصال با تمام پرهام ها سر جنگ دارند شا دیاست...شا

 مشکل دارد:مگه 

 

 ستین یاتفاق نیمنم پرهامه...ا شه؟؟اسمیم

 

 نجایکوباند:تروخدا منو نجات بده...منو از ا واریوحشت زده خودش را به د مرد

 .رونیب اریب

 

 :بس کن...بس کن!!دیکوباند پرهام داد کش واریمحکم خودش را به د دوباره

 

 شیگوش ها یرا رو شیپرهام دست ها کوباندیم واریمرد همچنان خودش را به د اما

 .دیمثل له شدن به گوشش رس ییصدا قهیرا نشنود بعد از چند دق شیگذاشت تا صدا

 

 

 

 ؟؟یینجایتو هنوز ا-

 

که حال و روز  وشی..دارندینب یزیچ وشیگذاشت تا دار بشیعکس هارا در ج یفور مونا

به کالس انداخت  یاههارا برداشت و کنارش نشست...نگ یاز صندل یکی دیمونا را د

 خلوت بود 

 

مال  الیمهرزاد و ل هی...باور کن قضهیصحبت مناسب:باور کن مهرزاد پسر خوب یبرا و

 من؟؟ زیآخه عز یفهمیبوده....چرا نم شیوقت پ یلیخ

 

 الی...لدونستمیم دیبا دمیفهمیم دیاما با ستیبغضش را فرو خورد:برام مهم ن مونا

احمقم...آبروم  هیمن  کننیدروغ گفتن؟؟؟همه فکر مبهم  یدوستم بود چطور نیبهتر

 بچه  یهمه  یجلو

 

 همون دخترست؟؟ نیهمون دخترست...ا نیا گنیو م دنیرفته...همه بادست نشونم م ها
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شما چهارتا  یقای...رفیگیم یچ ییبا دست اشاره کرد که آرام:بابا چه آبرو شیدار

که اونم سرش به کار  هیحساب ارشک آدم هیهستن؟؟ ستنین شتریمنگل و عالف که ب

 خودشه...مونا فقط 

 

 نکرده...فقط بگو!! یخودکش هیقض نیبخاطر ا الیبگو که ل بهم

 

به روشم  یحت شعور؟؟منیب یراجع به من فکر کرد یبلند شد:اخه چ شیاز جا یفور مونا

 چه برسه به....واقعا که!! اوردمین

 

بکند  کردندیته کالس که نگاهش م یبه بچه ها یتوجه نکهیرا برداشت و بدون ا فشیک

 هق هقش راه باز کردند...احساس عذاب  دیرس ییبه دستشو نکهیزد.هم رونیاز کالس ب

 

از مهرزاد بهم  گریحالش د کردیبودن م ی...احساس عوضفشردیرا به هم م شیگلو وجدان

و  اوردیخودش ن یعاشق مهرزاد بود؟؟؟چطور توانسته بود به رو شهیهم الیل خوردیم

  یزیچ

 

 نیا توانستیوقت بود که حالت تهوع داشت....اما نم یلیتهوع داشت خ د؟؟حالتینگو

 یبرنامه ا کی دیکرده بود...با دای.اسم آن شهر را پآوردیرا باال ب میحجم عظ

  عیو سر ختیریم شیبرا

 

 !!الیبخاطر ل کردیادا م الیرا به ل نشید دیبا رفتیبه آنجا م تر

 

 

 

الو...الو....مجبور شد قطع کند.عصابش بهم -...امدین یییصدا چیهد؟؟ییبله بفرما-

شده بود...خطش را تازه  نطوریبود ا دهیکه شاهرخ را د روزیبود...از د ختهیر

 باز هم  یبود ول دهیخر

 

و عصابش را داغون  زدیفقط زنگ م یزینه چ زدیم یداشت...نه حرف مزاحم

ترمز  یکرده بود با صدا ریهداد بود دبود و منتظر ب ستادهیهتل ا ی...جلوکردیم

 شده  یچیدست باندپ ینیماش

 

 کرد و سالم کرد. بشیرا در ج اش

 

مامانت باشه...ناراحت که  شیپ دیگفت با ومدیاصرار کردم بهار ن ی؟هرچیسالم چطور-

 من و تو.....باهم... یشینم

 

 ی...چقدر خجالتمیبزرگ شد گهیداره...ماباهم د ی:نه چه اشکالدیحرفش پر یتو بایفر

 ؟؟؟یشد

 

را در اتوبان  نیگازش را گرفت و ماش ینشست بهداد فور نیرا گفت و داخل ماش نیا

 اونجا؟؟ یبر یخوایم یچ یانداخت:حاال برا

 

 ینجوریرا باال انداخت:هم فشیظر یشانه ها بایفر

 

 اونجا! رفتیم باریدوست داشت...هر چند وقت  یلیاونجا رو خ مهی:فهدیخند بهداد

 

 !دونمیم-

 

نرو بخدا فقط  هیقض نیاخم کرد:انقدر دنبال ا بایفر بیاز عکس العمل عج بهداد

 اما... یعذاب وجدان دار دونمیمرده..تمومش شده...م مهی....فهیکنیخودتو ناراحت م

 

 کنار ؟؟بزنیعقل کل یکنیناگهان داد زد:به تو چه اخه؟؟چرا فکر م بایفر

 

...مگه رمیم گهید یکیسگ شد:گفتم بزن کنار....با  بایبزند که فر یآمد حرف بهداد

 ستم؟؟یباتو ن

 

کنار زد به  یسمت راست را زد و عصب یبرد که بهداد راهنما رهیرا به دستگ دستش

را باز گذاشت  نیبهداد آنقدر عجله کرد که در ماش دیپر نییپا بایفر ستادنیمحض ا

  بایبدنبال فر
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 گفتم؟؟ یمن چ هبا؟؟مگیفر یریرا گرفت:کجا م شیبازو

 

 ...ولم کننمی:ولم کن ببدیداد کش بایفر

 

 کنمینم ؟؟ولتیدی...فهمکنمی:ولت نمدیهم داد کش بهداد

 

خشک شد:از اولم اشتباه کردم که بهت رو زدم...خواهر من مرده...کشتنش  بایفر

 ؟؟یفهمیم

 

 ...نه؟؟؟یتوهم هست یتو شهیگفت:توهم توهم....هم یعصب یبا خنده  بهداد

 

 ...میکردیاواخر باهم چت م نیکه به خودش مسلط شده بود گفت:ا بایفر

 

 ؟؟یچ-

 

 نیکه گفته بود ا یزیچ نی....اخر زدیم بیعج یمشکوک بود حرفا مهی....فهیدیشن-

 سرش اوردن. ییبال هیو  ستین یشد اتفاق یزیبود که اگر چ

 

 بایفر دانستینمهنوز  کردینگاه م بایبه فر دیمبهوت مانده بود با شک و ترد بهداد

مقدمه  یرا باور کند ب شیحرف ها توانستیتا چه حد سالمت عقل دارد؟؟هنوز نم

  یگفت:دستات چ

 

 شدن؟؟

 

 ریگ یاتاق کوچک و خال کیتشنه و گرسنه شده بود...در  یرا باز کرد حساب شیها چشم

 یادیبلند شد و نشست ز شیهم داشت....از جا وانهیهمزاد د کیافتاده بود و 

 بود و از  دهیخواب

 

اتاق چشمش را  یدر گوشه  یبراق زیترک برداشته بود در همان لحظه چ شیلب ها یتشنگ

 سخت بود  شی...باور کردنش براستادیبه سمتش جست زد و کنارش ا رتیزد با تعجب و ح

 

پر  یظرف غذا کیاست مطمعن شود... دهیکه د یزیرا دوبار بهم زد تا از چ شیها چشم

است هضم کند به طرف آب و  دهیرا که د یزیمغزش چ نکهی...قبل از اآب وانیل کیو 

 غذا 

 

نشده بود اما مطمعن بود که زنده  ریور شد و همه را با ولع خورد...هنوز س حمله

غذا آورده بود؟؟اصال خودش را  شیبرا ینداشت پس چطور کس یدر چیاتاق ه نیا ماندیم

  نیچطور در ا

 

دارد مطمعن بود!!اما  یدر مخف کیاتاق  نیاشت که احبس کرده اند؟؟؟شک ند اتاق

نقشه  کی نیا دیانداخت...شا یاش افتاد او را به شک م یکه در اتاق کنار یاتفاق

 ترساندنش  یبرا

 

 !!داشتندیبهرحال آن ها او را زنده نگه م بود

 

 

 

 پشت یدر خودش جمع شد احساس کرد کس ینشست و از ناراحت یکه تمام شد کنار شیغذا

 کرد و  به لرز افتاد سرما  خیبدنش  یسرش است جرات نکرد پشت سرش را نگاه کند فور

 

بر لرزش بدنش  دیکه از پشت سرش شن ییصدا کردیاتاق حس م یدر گوشه ها را

 یرا که دم دستش بود تو ییظرف غذا عیسر یلیگرفت خ یمیلحظه تصم کی یافزود...برا

  وارید

 

 یبه پشت سرش برگشت...انتظار داشت کس عیرداشت و سرب شهیتکه ش کیو شکستش  دیکوب

داخل اتاق نبود گارد گرفته بود و با  یکس ای یزیچ چیاما ه ندیرا داخل اتاق بب

  یدست ها

 

جلو تا خرخره  ای...بکشمتیجلو م یایب دیرا محکم گرفته بود:داد کش شهیآلود ش خون

 اتو بجوم!!
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لرزش دستش را تحمل  توانستینم گریپرهام داتاق آمد... یاز گوشه ها یخنده ا یصدا

 یخنده ها اضافه شد از هرگوشه ا یصدا فتدیاز دستش ب شهیکند هر لحظه ممکن بود ش

  کی

 

 یچند قدم کردینگاه م یبه هر گوشه ا کیستریو ه یآمد عصب یوحشتناک م یخنده  یصدا

 ا جلو گرفته ر شهیو ش دیچرخیوسط اتاق قرار گرفت دور خودش م قایجلو آمد تا دق

 

نبود!!از  یکس دیبه پشتش چرخ یدستش را به شانه اش زده فور ی....حس کرد کسبود

 شد! کیرفت و همه جا تار یاهیس شیشل شد و چشم ها نیزم یترس رو

 

...........................................................................

.................... 

 

مث  یدلم....نگران من رهیتو داره م دنیدلم....واسه د رهینگ که یمن نگران

و تنها  یباش شهی...مگه مخوامیم یکه من ازت چ یدونی.....توخودت مایبچگ

 بمونم؟؟بچه ها همه باهم آهنگ 

 

حرکت نامناسب.مهرزاد اخم آلود  یو نمناک بود و برا سیجاده خ کردندیتکرار م را

 هوا؟؟ نیتو ا نمیا تیشهر داغون و در پ هی میایب میگفت:آخه مگه مرض دار

 

 !!ستیتو جاده ن نمیماش هیبجز ما  دینگاه کن یلیگفت:خداوک وشیدار

 

...خلوت گذرهیبچه سال بود گفت:اشکال نداره خوش م یدختر ارشک که الغر و کم دوست

 باشه بهتره!!

 

ننده نگه را ی..آقادیگفت:نگه دار کبارهیمونا  شینگفت بجا یزیو چ دیخند ارشک

 دار!!

 

جاده که پر از  هیو در حاش دیپر نییپا یترمز زد و کنار زد مونا فور یرو راننده

 شده مونا؟؟ یدنبالش آمد:چ یدار و درخت بود باال آورد...مهرزاد نگران و عصب

 

 !ستین یزیچ یچیبا دستمال  دهانش را پاک کرد و گفت:ه مونا

 

 م؟؟یبرگرد یخوایم-

 

شد تا حال مهرزاد را بهم  یداخل محوطه جنگل یبد شد و کمدوباره حالش  مونا

 یرا جواب دهد کس لشیاش زنگ زده بود پشت ون رفت تا موبا ینزند...مهرزاد که گوش

 پشت خط بود 

 

از  یدوخته بود که کس یواضح نبود چندبار الو الو کرد نگاهش را به گوش شیصدا اما

 ود.نب یپشت سرش رد شد...به پشتش نگاه کرد کس

 

 رونینفسش را ب ستادیحالش بهتر شد راست ا نکهیعق را زد و بعد از نیآخر مونا

نظر  ریو تک تک حرکاتش را ز کندیاز پشت سر نگاهش م یمتوجه نبود که کس چیداد...ه

 دارد.

 

 

 

مونا سوار ون شد راننده حرکت کرد...مهرزاد کنارش نشست و گفت:حالت  نکهیهم

 بهتره؟؟

 

بهتر  یبخور یخوایم یزی:چدیعالمت مثبت تکان داد مهرزاد پرسسرش را به  مونا

 افتاده ها! ؟؟فشارتیش

 

 بابا..حالم خوبه! الیخیگفت:ب مونا

 

در گوشش بود  یریدوست دختر ارشک صبا هم که هندزف کردیهم نگران نگاهش م وشیدار

 !بود نینفر پشت ماش هی دیمرتبه گفت:شما که سوار شد کی کردینگاه م رونیبه ب
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 رونیرا ب یریو مهرزاد و مونا همه به سمتش برگشتند صبا هندزف وشیو دار ارشک

مهرزاد بوده اما  دیکه رد شد فکر کردم شا دمینفرو د هیآورد و گفت:از پنجره 

 مهرزاد ازون طرف سوار 

 

 !شد

 

 نیشده!!ما خودمون از یمیقد گهینقشه ها د نیا زمیخنده و گفت:صبا عز ریزد ز ارشک

 !!میکرد ادیز یخرک یایشوخ

 

 !!دمیرو د یکیگفت:من مطمعنم که  یجد صبا

 

 یزینزد خودش هم شک کرده بود اما بازهم چ یانداخت و حرف نییسرش را پا مهرزاد

خاطر بحث همان جا  نیبه هم گرفتیاش نم یجد ینگفت!!صبا کم سن و سال بود و کس

 تمام 

 

 .شد

 

 خودشه!! میدیرس-

 

 یشد و به کاغذ ادهیپ بایرد کرده بودند فر شیپ قهینج دقرا پ دیخوش آمد یتابلو

که خواهرش در آنجا  یاش بود نگاه کرد..خودش بود همان خانه ا یکه در دست زخم

 .جلو کردیاقامت م

 

 هیبود بهداد زنگ همسا یجواب نداد...مطمعننا خانه خال یو زنگ اول را زد کس رفت

و زوار در رفته بود:بله  یمینه قددر را باز کرد...در خا یرمردیرا زد که پ

 !دییبفرما

 

 تونیکنار یدهانش را باز کند بهداد گفت:ما بخاطر خونه  بایکه فر نیاز قبل

 اد؟؟یم یصاحبش ک نیدونی...نممیاومد

 

انداخت گفت:صاحبش خودم  بایبه فر ینمود نگاه چپ یالغر و بدخلق م یکه کم رمردیپ

 !هیدوماهه خال ستین نجایام ا یهستم...من صاحب خونه ام...کس

 

 بودن که... نجایا یخانوم هیگفت: بایفر

 

دردسر  یدادم رفت!!شما هم برو پ الشونویگفت:بله وسا یاخم آلود و عصبان رمردیپ

 نگرد...حوصله ندارم!

 

 شه؟؟ی!!چقدر ممیکنیخواست در را ببندد بهداد گفت:ما اجاره اش م نکهیهم

 

 تومن!! ستیدو ی:شب کاست و گفت شیاز خم ابرو رمردیپ

 

 بایآن هارا ازسرشان باز کند فر خواهدیم رمردیهردو باالرفت!!معلوم بود پ یابرو

ها  متیکرده بود ق لیپولش را به تومان تبد نکهینبود هم رانیا یمدت نکهیبا ا

  دانستیدستش آمده بود و م

 

هتل  نیبزرگتر کنم د؟؟فکریگیگرون نم یادی:زستندین ستیدو یلوکس هم شب یالهایو یحت

 !!ادیپامون کمتر درب میهم بر نجایا

 

همون هتل و دوباره دستش را  یبر یتونینخواه...م یخوایدوباره اخم کرد:نم رمردیپ

 برد تا ببندد.بهداد گفت:باشه آقا...قبول!! رهیبه دستگ

 

 !!رمیگیم شیبه همان حالت گفت:پولشو پ رمردیپ

 

خراب خانه را  یبخار کید.چند ساعت بعد بابهم کردن ینگاه یو بهداد عصبان بایفر

باران  شیساعت پ کی یسرد نبود ول ادیز کردندیحرکت م یگرفته بودند...وقت لیتحو

 بود  دهیبار یتند

 

گرمشان  یبخار یبودند و شعله  دهیچسب یسرد شده بود.هردو به بخار یحساب و

 !ستین یشهر بد ادیروشن بود.بهداد گفت:ز زین یزرد ی.المپ سقفکردیم
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وقت الغر نبود چاق هم نبود اما  چیبه بهداد کرد...بهداد ه یناخودآگاه نگاه بایفر

چاق و شکم دار  رستانشیمثل دوران دب کردیپر بود و اگه ورزش نم یکم کلشیه

 .ناخودآگاه با به شدیم

 

 بهداد خنده اش گرفت!! رستانیآوردن دوران دب ادی

 

 ؟؟یخندیم هیگفت:چ بهداد

 

ساده  یادیهمه راه را آمده بود؟؟ز نیباره نگاهش کرد بهداد بخاطر او ادو بایفر

ساده بود نبود؟؟اگر  یادیو ساده بود.ز یمشک شیداشت.موها یکامال معمول افهیبود ق

 همه  نینبود بعد از

 

 !یگفت:ممنون که دنبالم اومد بای...فردادیجواب سالمش را نم یحت گرید اتفاق

 

 !دیارز یم ینوز کارتو قبول ندارم وله نکهی:با ادیخند بهداد

 

 کدوم کارم؟؟-

 

تومن  ستیویخراب شده....د نیا یو اومد یو پوچ بلند شد چیکه بخاطر ه نیهم-

 زد!! بیبه ج یچه پول ی...اخر عمردیغیازمون ت رمردیپ

 

 !!یتو بود که قبول کرد ریو گفت:تقص دیخند بایفر

 

 !!رمیگیازت دالر مو گفت:اشکال نداره عوضش  دیهم خند بهداد

 

شده!!بهداد  ریپ یلیشد و  نگاهش را به دور دست ها داد و گفت:مامانم خ یجد بایفر

!!دلش یرفت نکهیشد!!بعد از ینطورینبود..ا ینطوریهم خنده اش را جمع و جور کرد:ا

  مهیبه فه

 

 بود که اونم.... خوش

 

 ؟؟ی:چرا طالق گرفتدیرساشک در چشمانش حلقه بست که ناگهان بهداد پ یقطره ا بایفر

 

انداخت مانده  یمبهوت به بهداد نگاه ییرو شوکه کرد با چشم ها بایسوالش فر با

 بود که جوابش را چه بدهد که ناگهان المپ وسط اتاق خاموش شد!!....

 

 

 

 شد؟یچ-

 

تومن هم ازمون گرفت  ستیویبرقا رفته...د یچی..بهداد گفت:هدیپرسیبود که م بایفر

 ناکس!!

 

 و صداش بزن برقا رو وصل کنه!بر-

 

تومن  ستیوید یخوایتر کرد و گفت:ولش کن بابا...م کینزد یدستش را به بخار بهداد

 ره؟؟یازمون بگ گهید

 

افتاده بود احساس ترس  شیکه داخل هتل برا یداشت...بعد از اتفاق یاحساس بد بایفر

شده  یزخم یعیرطبیغ یلیکرد که خ شیبه دست ها یهمه جا با او بود...نگاه یو نگران

 بودند!!

 

آماده کرده بود  رمردیپ شانیکه برا ییپتو بایهمانجا خوابش برده بود..فر بهداد

...بلند شد و به سمت پنجره رفت هنوز داشت دیکش یقیبهداد انداخت و نفس عم یرو

  نی..ادیباریباران م

 

سوق  نییبه طرف پا بودند چشمش را از آسمان ییالینداشت و همه و یادیساختمان ز شهر

 بود باور کردنش سخت  ستادهیا ربرقیت ریتوجهش را جلب کرد...همان جا ز یزیداد و چ

 

بدهد ترس  یقطع صیتوانست تشخ ی...اول صورتش از تعجب جمع شد نور کم بود و نمبود

 موبلند  یخشک شده بود همانطور که او به آن دختربچه  شیتمام وجودش را گرفت سرجا
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نداشت  ینگاه نیبچه همچ کیزل زده بود... بایدختر هم به فر ردکیم نگاه

را  هیقض یو با دختر حرف بزند و ته و تو نییپا یگرفت برود طبقه  میداشت؟؟تصم

 شالش را  ی...فورآوردیدرب

 

را باز کرد  یرفت و در ورود نییسرش انداخت و در را باز کرد و از پله ها پا یرو

 بشیکس آنجا نبود...دخترک غ چیخشک شد....ه دیکه د یا در باز شد از صحنه نکهیهم

 زده بود نبود 

 

بود  ستادهیکه دختر ا ییهمان جا قایرفت دق ربرقیت رینبود!!در را رها کرد و ز که

 بایلحظه که فر نی.در همدیکس را ند چیو آنطرف را نگاه کرد اما ه نطرفیا یکم

  یبود کس نییپا

 

اما حالش را   کندینگاهش م ی....بهداد متوجه شد که کسبود ستادهیرس بهداد ا یباال

سرش  یاست پتو را رو بایفکر که حتما فر نیرا باز کند...با ا شینداشت که چشم ها

  بای.فردیکش

 

 هاج و واج منتظر ماند و سپس از پله ها باال رفت و در را بست. قهیدق چند

 

 

 

افتاده بود و دستش پر از  نیزم یرا باز کرد...رو شیتکان خورد و سپس چشم ها چند

ها  شهیکه چشمش به ش نیهم کنارش افتاده بود.هم شهیخون خشک شده بود...چند تکه ش

 خورد 

 

بلند شد...دورتا دور اتاق را از نظر  نیزم یجمع کرد و از رو یرا فور خودش

ن از جو دیخوایم ی:چدیداد کش یو سپس عصبان دیلرز یگذراند و در خودش جمع شد...کم

  دیزاریمن؟؟چرا نم

 

 ها؟؟ برم

 

و خش دار جوابش را  میزخ یصدا کیبه گوشش خورد انتظارش را نداشت... یخش خش یصدا

 سراغ ما! یداد:تو اومد

 

 با شما داشتم ها؟؟ یشدند:من؟من چکار سیخ شیاز ترس چشم ها پرهام

 

دفترت  ست؟؟هوم؟؟ازین ادتیسر داد و گفت:پنجشنبه صبح رو  یمخاظبش خنده ا مرد

 سراغ ما! یاومد میو صاف و مستق یشد نتی.بعد سوار ماشیدیو کتتو پوش یاومد رونیب

 

 شده بود زمزمه کرد:دکل؟؟ جیکه گ پرهام

 

 خودشه دکل!!-

 

بلند شد و گفت:تو  شی...پرهام از جادیآ یمرد از کجا م ینبود که صدا معلوم

به  یچه ربط یدکل لعنت ؟؟اونیواریکدوم د ؟؟پشتیشد میقا د؟؟کجایکش ؟دادییکجا

 شماها داره؟؟شما 

 

 د؟؟ینفر چند

 

که کمرش از درد و سوزش  یانداختش...درحال نیزم یو رو دیرا کش شیناگهان پا یدست

 !!ی:عوضدیداد کش سوختیم

 

بلند شد و کمرش را با دست ماساژ  نیزم یاز رو یجوابش را نداد...به سخت گرید صدا

 ایبود  شیآمد سه روز پ ینم ادشیرد:دکل...دکل!!لب زمزمه ک ریداد...چند بار ز

 دوروز؟؟؟شاهرخ به 

 

دادن  یبود که دوست دختر شاهرخ فوت شده حوصله دل دار دهیاش زنگ زده بود شن یگوش

 رونیرا برداشت و از دفترش ب فشی.کدادیجوابش را نم نیشاهرخ را نداشت..بخاطر هم

 زد 
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خودش  یکشاند...عصبان یرا گرفت و به کناراش  قهی یرفت دست رونیکه از در ب نیهم

شاهرخ افتاد.متعجب ار حالت  ی دهیرا رهاند  نگاهش از دست ها به صورت رنگ پر

  یروح

 

 ؟؟یکنیم ینجوریگفت:چته؟؟چرا ا شاهرخ

 

تا  ای...ممکنه دنبالم باشن بشهینم نجایبه اطراف کرد:ا ینفس زنان نگاه شاهرخ

 بهت بگم!!

 

رفت..شاهرخ وسط  یکیبار یود اما همراه شاهرخ به داخل کوچه شده ب یعصبان پرهام

 !!یبکن یکاریبرام  دیو مظطرب گفت:با ستادیکوچه ا

 

 هیچ نکارایمن ا زیگفت:عز یشاهرخ بود عصبان یروانپزشک برا کیکه در فکر  پرهام

 !کنمیبرات م کنمیم یاخه؟؟؟مثل آدم ازم تقاضا کن هرکاربخوا

 

 ه؟؟یمن ک یکه بابا یدونیمظطرب گفت:م شاهرخ

 

 ؟؟یدستشه خوب که چ ریز یشما کل تجارت دب یبابا دونمیجوش آورد:اره م پرهام

 

حرفه!!انقدر دارم که  یدونیحرفمم که م یریگیم یو پول خوب یدیانجام م یکاری-

 که چقدر دارم...هوم؟؟ یدونیپس خوب م یشناسینزنم...بابامم که م رشیز

 

 قربونت برم!!تو جون بخواه!! یگفتیاز اول م نویخوب اشدند: زیت شیشاخک ها پرهام

 

و  یمیدکل قد هیکوچولو.... ریتعم هیکار ساده است!! هی...فقط خوامیجونتو نم-

 !!یدرستش کن خوامیاز کار افتاده!!م نوریداغونه که از بعد از انقالب به ا

 

 ن؟؟یمارو؟؟فقط هم یدرهم رفت:مسخره کرد شیاخم ها پرهام

 

 بود که پارسال با آرشام گرفتم ؟؟ یمجرد اون خونه-

 

 خوب!-

 

 به نامت!! زنمیسه دنگشو م-

 

اش را به کل از دست  یسالمت عقل امدیو مات نگاهش کرد...بنظر م جیگ پرهام

 یاجازه ا یبود:خالف مالفه؟؟پروانه ا دنیغیت یبرا یداده...اما باز هم فرصت خوب

  یمجوز یزیچ

 

 ؟؟یدار

 

 هیمگه بانک تجارته که پروانه و مجوز؟؟ ی:آخه مرد حسابو گفت دیخند شاهرخ

و قطعش  شهیم یسوز شیو باعث آت کنهیم یدکله....بعد از انقالب اتصال

 فقط وصلش  هی...کافکننیم

 

 !!نیهم یکن

 

 گرفتم....سه دنگ خونه درسته؟؟-

 

 خل شدن شاهرخ استفاده نیاز یمعطل یآره!!پرهام ب یعنیسرش را تکان داد  شاهرخ

 !!سیدرآورد و گفت:آدرسشو بنو یکرد و خودکار

 

ممکن  یعنی کردیشد و حرکت کرد...داشت به آن سه دنگ فکر م دشیموقع سوار پرا همان

 سهمش را  توانستید؟؟میارز یدکل انقدر م کی یعنیبود شاهرخ مسخره اش کرده باشد؟؟

 

فکر بود که  نیهمقشنگ بود در  یمشک یبخرد...آن هم مشک شیو ش ستیدو کیو  بفروشد

  نیها ب کیالست غیج یترمز گرفت که صدا دیبرخورد کرد...انقدر شد یزیناگهان به چ

 

زده  یبه کس یعنیفرو رفت!! یاش از ترس و ناراحت ی!!داخل صندلدیچیها پ درخت

 یجنگل یغروب را داشت و جاده  یکی!!هوا تاریلعنت یبودش؟؟لعنت دهیبود؟؟چرا ند

  دهیبود...ند کیتار



Roman-City.ir 
 رمان دکل

 

https://telegram.me/romancity 22 

 

 

 یجسم چیسالم و نبودن ه نیماش دنیشد!!با د ادهی!!بالخره برترسش غلبه کرد و پبودش

 چه  گرید نیپس ا ینزده بود...خدارا شکر!!ول ی!!به کسدیکش ینفس راحت نشیماش یجلو

 

دوباره  خواستی!!مینه مانع یبود نه سنگ یرا هم چک کرد نه کس نیماش ریبود؟؟ز

 انی...برگشت و پشت سرش را نگاه کرد مدیشن ییصداکه  ردیسوار شود و گازش را بگ

  کیدرخت ها 

 

زد و  ینوجوان!!لبخند ایدختر جوان  کیتر!! فیزن بود؟؟نه ظر کی دیرا د فیظر جسم

 خانم!!خانم! یبه سمت جنگل رفت:ه

 

زد  شیبه دنبالش رفت و صدا یجسم پشتش را کرد و داخل درخت ها گم شد چندقدم اما

 ؟؟معلومیه خودش گفت پرهام آخر به تو چه مربوط؟؟چکار دختره داراما جلوتر نرفت ب

 نبود 

 

حرکت  دشیرا از جنگل گرفت و به سمت پرا کند؟؟چشمشیوقت شب داخل جنگل چه م نیا

 را باور  دیدیکه م یزی...چشدیاز ترس خشکش زد باورش نم دیرس دیبه پرا نکهیکرد هم

 

 یجم بخورد دهانش باز مانده بود جلو نستتواینم زدیپلک هم نم ی...از ترس حتنداشت

 پر از خون بود...خون قرمز!! نشیماش

 

ها  یکار همان دخترک بود لعنت یشوخ نیشد ا یبعد ترس را زدود و عصبان قهیدق چند

هم آب  یکرد کم زیبود سپر را تم نیکه داخل ماش یمردم را مسخره کردند با دستمال

 بنظر  ختیر

 

شد و گازش را  نشیهرچه بود وقتش را گرفته بود.سوار ماش یآمد رنگ باشد ول ینم

 گرفت.

 

 

 

را آنطرف تر پهن کرده بود هنوز خواب  شیشد.بهداد که جا داریزد و ب یرا کنار پتو

 گاز گذاشت.بهداد را صدا کرد:بهداد...بهداد. یرا رو یمیقد یبود.بلند شد و کتر

 

 شده؟؟یشد:چ داریب یناگهان با پرش بهداد

 

 چته؟؟ یشیم داری:چقد بد بدیخند بایفر

 

و  دیکش شیداخل موها یپف کرده بود دست شیبود و چشم ها دهیکه رنگش پر بهداد

 بد بود. یلی....خدمیگفت:خواب بد د

 

 !!ینیبیچرت و پرت م یخوابا یدیاز بس خواب ریو نون بگ ریپاشو پن-

 

هم انقدر به شوهرت اونطرف  نمیرفت:بب ییو بلند شد و به سمت دستشو دیخند بهداد

 ؟؟یزدیغر م

 

 رفت حموم؟؟ شهیم نجایا ی...راستمیصبحونه بخور دیبا یغر نزدم ول-

 

...ابش هیگفت آبگرمکنش اوک رمردهیداد زد:اره پ زدیبه صورتش م یکه آب همانطور

 خوبه.

 

رفت  یبنظرش کس دیداخل آشپزخانه صدا را شن بایدر آمد فر یبعد صدا قهیدق پنج

 رونیهوله ب کی فشینداد و وارد هال شد و از ک یتیبهداد بود.اهمحتما  رونیب

 آورد.

 

 ؟؟یندار اجیاحت یزیچ-

 

 ی...فکر کردم رفتیینجای:توکه ادیباال پر کیبهداد  یصدا با

 

را گفت و از  نی...ایکن رونیمنو ب یبابا چقد دوست دار یبه سمت در رفت:ا بهداد

رفته  رونیب یه در دوخت پس چه کسمتعجب چشمانش را ب بایخانه خارج شد.فر

 بود؟؟مطمعن بود که 
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را در آورد و  شی.سرش را تکان داد و وارد حمام شد.لباس هادهیدر را شن یصدا

را  شیبود موها ستادهیدوش رفت و همانطور که ا ریکرد و آب را باز کرد.ز زانیآو

 که  یباز کرد.اتفاقات

 

که داخل هتل  یشدنش...اتفاق بیو غ یبشیآن دختر د دنیبود د بیعج یافتاد کم یم

 شد؟؟یآخرش چه م یعنیکرد... شیبه دست ها یافتاده بود..نگاه

 

 دیها البته آنقدر سف ی...کاشکردینگاه م دیسف یها یبود و به کاش ریبه سمت ز سرش

 کیبود و مثل  دهیبه سقف چسب بایسر فر یباال قایکه دق یو زشت اهینبود که موجود س

 مارمولک 

 

 شده بود را منعکس کند. معج

 

 یادیفرو برد:ز بشیشدند ون حرکت کرد و رفت.مهرزاد دستش را داخل ج ادهیپ نکهیهم

 !!مونهیشهر مردگان م هیخلوته...شب

 

 ؟؟یخفه ش شهیعصابش خورد شد:م مونا

 

 م؟؟ی:حاال کجا قراره چاد بزنصبا

 

دار و درختش جون  نجایا ادیو گفت:اطراف شهر...خدا کنه بارون ن دیخند وشیدار

 واسه کباب. دهیم

 

 ....ای:آخ گفتارشک

 

حرکت کردند البته وارد خود پارک نشدند و در  یهر و کر به سمت پارک جنگل با

 خارج پارک چادر زدن.بساط را به پا کردند. یها هیحاش

 

 آهنگ بزاره. یکی:کاش وشیدار

 

دان برات  ی را ردآورد و آهنگ گذاشت:هله دان دان هله لشیموبا مهرزاد

 .خونمیداغ آبادان برات م ی...از گرماخونمیم

 

اش کرد.مونا به  یکرد صبا هم بلند شد و همراه دنیبلند شد و شروع به رقص ارشک

 دیو آهنگرا قطع کرد:بس کن دیمهرزاد را قاپ یعصابش خورد شد با خشونت گوش کبارهی

 ....مگه گهید

 

 براتون متاسفم!! د؟؟واقعایکشی...خجالت نمکین کیپ دیاومد

 

 یمرده چطور الیل ستیماهم ن کیرا گرفت:هنوز...هنوز  شیو بغض صدا دیاش لرز چانه

 د؟؟یباش الیخ یانقدر ب نیتونیم

 

 .یکرده خودکش یخودکش ستین گهید الیل دیفهمیشد:م ریسراز شیها اشک

 

 

 

کن و از ولم  دیداد کش تیرا فشار داد مونا با عصبان شیبلند شد و شانه ها مهرزاد

مهرزاد به او برسد راننده حرکت  نکهیگرفت و قبل از ا یتاکس کیآن ها دور شد 

 کرد.سرش را به 

 

و هفت هشت  ستیراننده  که پسر ب خوردیداده بود و بغضش را م هیتک یتاکس ی پنجره

 سمت دکل؟؟ دیبر دیخوایکه م دیبود گفت:خانوم مطمعن یساله  ا

 

 جا خورد:اره چطور؟؟ مونا

 

 !!ستیمثل شما درست ن یخلوته واسه خانم یادیونطرفا زا-

 

اش را باال زده بود مونا گفت:شما  یمشک یروشن بود و موها یپسر خاکستر چشمان

 د؟؟یایبامن ب دیتونیم
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 انداخت:من؟؟ ینگاه نهیاز داخل آ ستادیچراغ قرمز ا پشت

 

 !البته اگه امکانش هست! دمیپول م شتریدستپاچه شد:بهتون ب مونا

 

 دیکه بر ستیکال خوب ن یعنیناجوره  یلیراستش اونطرف خ یباشه مشکل نداره...ول-

 حرفا رو قبول ندارم اما خوب... نیسمت دکل....البته بگم من خرافاتو ا

 

 ؟؟یچ یعنی:خرافات؟؟دیحرفش پر یتو مونا

 

سرش  ییبال هیبره اونطرف  یهرک گنیبگم؟؟م یسبز شد دنده را عوض کرد:خوب چ چراغ

 و  ریعکس بگ کردیم قیمثل شما راجع به دکل تحق یخانم هی شیچندوقت پ نی...همادیم

 

 و فالن و... پروژه

 

گفت:خوب  جانیکرده باشد با ه دایپ یسر نخ نکهیا دیافتاد به ام الیل ادی مونا

 خوب؟؟

 

 !!یخبرش اومد که مرده...در اثر برق گرفتگ شیچند وقت پ گهید  یچیه-

 

مورد نبوده است و  نیاول الیل نکهیشد ا یزیچ کیمتوجه  یشد ول دیمنا ا دشیام مونا

 نکرده است. یخودکش یبه صورت عاد الیداشت که ل نانیحاال اطم

 

 .میبر ادهیپ دیجا به بعد با نی....ازنجاستیهم-

 

را حفظ  یبه سمت جنگل حرکت کنند پالک تاکس نیاز ماش نکهیشد و قبل از ادهیپ مونا

 به پسر کرد و  ی...نگاهدیشن یبرگ م یخودشان را رو یپاها خش خش یکرد.صدا

 

 ه؟؟ی:اسمت چگفت

 

 ؟؟یهستم شما چ نیشما آرم کیکوچ-

 

 ترسناکه...دم غروبم هست!! یادیز نجایمونا ام...ا-

 

 !ادینم نطرفایا  یهست که کس نیهم یخوب برا-

 

 یزیچ دیدکل را د یبلندا شدیاش هم خوب بود از دور م کلیداشت ه یخوب افهیق نیارم

 و مونا هردو به سمت عقب  نیارم دندیرا از پشت سرشان شن یینمانده بود که صدا

 

 ؟؟یدی...مونا گفت:توام شنبرگشتند

 

 

 

 ریخودش خودش را گ شهیمچاله شد و در خود فرو رفت...بنظرش هم واریکنار د یسخت به

قبول  دیده بود نبابه او دا بیغر بیعج شنهادیکه شاهرخ پ یانداخت اصال وقت یم

 حاال  کردیم

 

افتاده بود باز هم  یبیاتفاقات عج شیدر جاده برا یکه قبول کرده بود چرا وقت هم

 لشیبود در آن نور کم چراغ موبا دهینشده بود؟؟گاز داده بود و به دکل رس الیخیب

 دکل انداخت  یرا رو

 

کرد..صندوق عقب  یکار شیبرا شدیدرب و داغون بود اما م یلیکرد...خ ینگاه و

که  یزیچ ایداشت  ویموج راد کیبه  اجیاحت دیکش رونیرا ب لشیرا زد و وسا نشیماش

 فرکانس هارا 

 

 ویخش خش راد یرا روشن کرد و شروع به کار صدا ویراد نکهیکند اما هم امتحان

 شدیم دهیزن هم شن یتر بودند اما صدا یزن شد خش خش ها قو کی یها غیبه ج لیتبد

 پرهام 

 

 یموج از جا نیشد امکان نداشت داشت؟؟؟دکل درست نبود پس حتما ا خیخودش م یسرجا

موج ها از  شدیرا نگاه کرد!!!باورش نم ماتشیرا برداشت و تنظ دویآمد را یم یگرید

 دکل 
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 میبرداشت س نیچ میس کیگذاشت و  یرا کنار ویآمد اما چطور امکان داشت؟؟راد یم

را با  ویقطع بود راد یبه کل گریخوب مطمعننا د قطع کرد یدکل را به کل دیسف

 روشن  یخونسرد

 

خش  یرا قطع کند صدا ویکه خواست راد نیفقط خش خش بود...خوب پس قطع بود هم کرد

 داخل دستش کرد چند تقه محکم زد اما  یویبه راد یخش قطع شد پرهام با تعجب نگاه

 

بود  یچه؟؟؟نه خش خش یعنیکرد...آمد خاموش و روشن کرد موج را عوض  ینم ییصدا چیه

  یکه احساس کرد کس شدینبود...داشت عصابش خورد م زیچ چیه یگرید زیچ چینه ه

 

 دهیکه در جنگل د یهمان دیسرش را بلند کرد و همان دختر را د کندینگاهش م دارد

 بود. ستادهیدرخت ها ا نیبود ب ختهیکه تماما داخل صورتش ر ییبود با موها

 

 

 

 م؟؟یبر-

 

 .یشدیآماده م ریوقته منتظرتم پس بگو چرا شوهرت طالقت داد!!بسکه د یلیمن که خ-

 

 ازش حرف نزن؟؟ گمیمگه نم گهیرا بست:بسه د نیدر ماش بایفر

 

 جنبه نباش... یب دیگاز گذاشت:باشه ببخش یرا رو شیاستارت زد و پا بهداد

 

 نده است فکر کن خودت!!بخدا اما برام گرون تموم شده...ناراحت کن ستمیجنبه ن یب-

 

رو نتونستم درک کنم با  یکیمن تو  ییها....خدا یایناراحتم به نظر نم ادیز یول-

ازدواج!!!اونم تو اون  هویبعدشم  نترنتیا قیاونم از طر یاشنا شد یمرد هی

 سن...حاال هم که 

 

 نبود نه؟؟؟ یشده!!آدم خوب لمای!!!مثل تو فطالق

 

 بهتر بود. یلیگفت:از تو خ نازک کرد و یپشت چشم بایفر

 

 را صاف کرد:مگه من چمه؟؟ شیشد و گلو یجد بهداد

 

 فقط اون بهتر بود. ستین تیزیچ-

 

 اگه بهتر بود چرا طالق گ...-

 

خود به خود روشن شد و خشه داد بهداد خاموشش  نیماش یویلحظه بود که راد نیهم در

 .گهیکرد:مشکل داره د

 

روشن شد بهداد خواست دوباره خاموشش  ویه دوباره رادبودند ک دهیچراغ قرمز رس پشت

 !!گهیم یزیچ هیگفت:نه...صبر کن...داره  بایکند که فر

 

 کی نیمبهم و زمزمه مانند:ا ییبود مثل صدا فیساکت شدند و گوش دادند صدا ضع هردو

 هشدار است.هشدار.. کی نیهشدار است...هشدار....ا

 

شده بودند که  جیزد آنقدر گ نشانیپشت به ماش از ینیمبهوت صدا بودند که ماش هدو

از پشت سرشان آمد بهداد نفسش  یداد و هوار مرد ی...صداکردندیفقط به هم نگاه م

 داد و  رونیرا ب

 

چشم دوخته بود...که حاال کامال  ویهنوز متعجب به راد بایشد اما فر ادهیپ نیماش از

 بود؟؟ زیچه چ یخاموش شده بود هشدار برا

 

 

 

 جینداشت اما هنوز گ یاش نشده بود و مشکل یزیچ نیمعطل شده بودند ماش یساعت چند

 ...رفتیم یکیشده بود و هوا رو به تار ریبودند د
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 !!میشیم کینزد میدار بنمیاشاره کرد:دکلو م بایفر

 

 ستیهم ن یکس نجاینداشت:ا یبود و نور چندان یسرعتش را کم کرد جاده خاک بهداد

دکل اونطرفه  میشیاز شهر خارج م میبر میاگه جاده رو مستق...میازش سوال کن

 از تو  دیاحتماال با

 

 .میبر درختا

 

داده بود نه  ویکه راد یمخصوصا با آن هشدار دیرسیدودل بود بنظرش خطرناک م بایفر

 بای.فریهرچ ایچطور خود به خود روشن شده و  ویکه راد دانستندینم بایبهداد و فر

  ادهیپ نیاز ماش

 

 .گریو بهداد هم از سمت د شد

 

 کدوم سمته!!چقدرم خلوته!!اوف میدونینم یباشه...حت کیتار دیگفت:با بایفر

 

 بابا انقدر غز نزن!! ایوارد درخت ها شد:ب بهداد

 

 بایفر رفتندیشد هرچه جلوتر م یپاشنه بلند وارد محوطه جنگل یبا کفش ها بایفر

 بشیعج یرا باز کرده بود اما زخم ها شیباند دست ها کردیم یشتریب یاحساس ناراحت

 هنوز در کف 

 

 بیرا در ج یرا درآورد آنتن صفر بود!!گوش لشیموبا یگوش کردیم ییخودنما دستانش

بهداد  یو تعادلش را از دست داد و رو دیشن ییلحظه صدا نیگذاشت در هم شیمانتو

 افتاد بهداد 

 

که هول شده  بایبه هم کردند و فر ینگهش داشت نگاه یلحظه ا یهوا گرفتش و برا یتو

 .دیبود گفت:ببخش

 

 اونوقتا افتادم....کاش...کاش.... ادیو گفت: دیخند بهداد

 

هردو به طرف صدا برگشتند دو نفر داخل جنگل  بایآمد بهداد و فر ییصدا دوباره

 پسر...بهداد گفت:فکر کنم موجزه شده... کیدختر و  کیبودند 

 

حرکت کردند اما انگار آن دو مسخ شده بودند و وسط جنگل و بهداد به سمتشان  بایفر

شده بودند و پلک  رهیبود...به سمت درخت ها خ یرعادیغ یادیبودند ز ستادهیا

 آرام  بایفر زدندینم

 

 دختر دراز کرد و لمسش کرد. یرا به سمت شانه  دستش

 

و دستش  دیکش یکوتاه غیکه پشتش بودند ج یدونفر دنیبا د دیبا ترس به عقب جه مونا

که  ییخنده...خانم و آقا ریزد ز یصحنه پق نیا دنیبا د نیقلبش گذاشت آرم یرا رو

 کنارشان 

 

تورو  دیبا خنده گفت:ببخش نیآرم کردندیبودند با تعجب نگاهشان م ستادهیا

 .دهیترس کمیخدا....

 

و ترس؟؟مگه لول یچ یکرده بود گفت:بله متوجه هستم...اما برا ظیغل یکه اخم آقا

 ما؟؟ میهست

 

 نجایا ترسهیدادم م یشیپشت سر آدم مسه جن ظاهر م یعصابش خورد شده بود:وقت مونا

 .دیدار یچه انتظارات زنهیهم که مورچه پر نم

 

شده  یعصبان یخنده آقا و خانم که حساب ریدوباره زد ز نیحرف مونا آرم نیا با

 کجاست؟؟ نیدونیدکل...م میبر میخوایبودند آقا گفت:ما م

 

 میبر میخواستیشدن اتفاقا ماهم م ادیدکل ز یخنده کنان گفت:چقدر هوادارا نیارم

 اونجا...من راشو بلدم.

 

 بایو دستش را دراز کرد:من فر دیخانم که ظاهرا خوشحال شده بود خند1

 بهداد!! شونمیهستم...ا
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 با تعجب دست دا:خوشبختم. بایبه فر مونا

 

 !!نمیرا بفشارد:منم ارم بایفر هم دستش را دراز کرد که دست نیارم

 

...حاال اگه میرا گرفت:بله متوجه شد نیبود دست ارم یعصبان یلیبهداد که خ اما

 دکل!! دیمارو ببر شهیم

 

... 

 

 .دیی...بفرمایجلو افتاد و گفت:حاال چرا انقدر عصبان نیارم

 

قدم رفته بود.چند بایتوجهش به فر نیراه برود اما آرم نیکنار آرم کردیم یسع مونا

 کیجعبه ابزار و چراغ قوه و  کیدکل  نیی...پادندیبودند که بالخره به دکل رس

 با  نیافتاده بود.آرم ویراد

 

 !!میستیگفت:فکر کنم تنها ن لیوسا دنید

 

خش خش پخش  یروشنش کرد صدا نکهیرا برداشت به محض ا ویجلو رفت و راد مونا

قطع شده دکل انداخت:کال از کار  یاه میبه س ینگاه بای...فره؟؟یمال ک نایشد:ا

 افتاده....نه؟؟؟

 

 جوابش را داد:خوب معلومه که از کار افتاده... بهداد

 

 !!فرستهینوشته بود دکل هنوز فرکانس م هیفهم یها لیمیا یتو ی:ولبایفر

 

 نداره!! یفرکانس چی:االن که هدیپر شیوسط حرفها مونا

 

 !!یدیکه د ینیدکلو بب ی!!خواستگهیجان کارمون تموم شد د بای:خوب فربهداد

 

 مونا....مونا-

 

از داخل درخت  یعصبان کردیبه سمت صدا برگشتند مهرزاد بود که مونا را صدا م همه

 نیآرم دنیوارشک و صبا به دنبالش...مهرزاد با د وشیآمد بعد از او دار رونیها ب

 کرد و هنوز  یاخم

 

صحنه  نیهم با تعجب به ا بایاد و فر...بهدچاندیدستش را دور دست مونا پ امدهین

هرجا  یکنیمارو ول م یچ یگه؟؟؟برایهستن د یک نایگفت:ا ینگاه کردند مهرزاد عصب

  یدوس دار

 

 ؟؟یریم

 

 !!الیخیکرد آرامش کند:داداش ب یسع وشیدار

 

هم  الی...لنجایا انیم ه؟؟همهیگردشگر یدکل جزو جاذبه ها نیا دونمیگفت:من نم ارشک

 دکل دکل... یمچل خودش کرد...ه بار هیمارو 

 

 مگه؟؟ دیگفت:شماها قبال دکل اومد کبارهیحرفش مونا به  نیا با

 

سالگرد مامان بزرگت...مال  ی...اون موقع بود که رفته بودالی:اره...با لوشیدار

 اون موقعس!!!چطور مگه؟؟چرا انقدر برات مهم شده؟؟

 

...چقدر نیممنون آقا ارم دمیکه د نمیدکلو بب خواستمیفقط م میبر گهی:خوب دمونا

 شه؟؟یم

 

....خش خش وی....راددیباره گفت:صبر کن کی بایکه فر دیبگو یزیخواست چ نیارم

 خانم؟؟ دیقطع شده خاموشش کرد ویراد

 

 دستش نگاه کرد:نه واال...روشن بودکه!! یتو یویبه راد مونا

 

 ست؟؟یگفت:خوب خش خش نکنه که بهتره بهتر ن صبا
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 خراب باشه!! نکهیخش خش کنه...مگه ا دی:قانونا باگفت بهداد

 

 ...نمی:بزار خاموش روشنش کنم ببدیکش رونیرا از دست مونا ب ویراد مهرزاد

 

چراغش هنوز سبز بود مهرزاد چند بار  شدیخاموش نم ویرا خاموش کرد اما راد ویراد

 یداد صدا بیعج یصدا کی ویلحظه راد کیدر  فتادین یدکمه را فشار داد اما اتفاق

 ...بله یاّره برق

 

 یآمد؟؟همه شوکه شده بودند و البته صدا یم ویاره از راد یاره بود...صدا یصدا

 شودیم دهیشن کیشده و از نزد یهمه حس کردند صداواقع یلحظه ا یبود...برا یترسناک

 از داخل  ییجا

 

بود و  یواقعنبود صدا  یباور کردن دیها ناخودآگاه سرها به طرف درختان چرخ درخت

 یزیکه چ یبود و در حال ستادهیجنگل ا یکیمرد در تار کیآمد... ینم ویاز داخل راد

 سرش  یرو

 

 جادیا یوحشتناک یوصدا دیکشیاره را م میدر دستش بود س یاره برق کیبود  دهیکش

همه متوجه اش شدند اره را به سمت جلو گرفت و به طرفشان حمله  نکهیکرد هم

  غیج یکرد...صدا

 

 فرار کرد. یشد و هرکس به سمت ختهیفرار کفش ها باهم درآم و

 

 

 

و  غیج ینشست...خوب که گوش داد متوجه صدا شیکرد بلند شد و سرجا دارشیب ییصدا

 یها چسباند چه خبر بود؟؟نگاه واریاره...گوشش را به د یصدا نیداد ها شد و همچن

 به 

 

 گذاشتندیظرف غذا م کی شیتاق براساعت گوشه ا نیهم شهیکرد هشت شب بود هم ساعتش

 ها مرتب دور و  غیج یگوشه اتاق بود صدا شهیو ظرف مثل هم رفتیدلش ضعف م

 

دنبالشان گذاشته باشد...ظرف غذا را  یبا اره برق یآمد کس یبنظر م شدیم کینزد

آمد معلوم نبود چه  یم رونیاز ب یکمک کمک مرد یخورد.صدا یلیم یو با ب دیجلو کش

 است خبر شده 

 

داد  یلحظه صدا کی یخورد شده بود...برا دادند؟؟عصابشیاش م یهم داشتند باز باز

و داد ها  غیآمد اما ج یاره نم یصدا گریآمد و بعد سکوت برقرار شد د یوحشتناک

 ادامه 

 

کرد او هم داد  یرا کنار زد سع یدادو ظرف خال رونی...نفسش را بداشتند

 اونجاست؟؟ ی....کیبکشد:آهااااا

 

و داد ها هم حاالقطع شده  غیج ینداشت...صدا یا دهیاما فا دیتمام توانش داد کش با

فکر کند  نکهیآوردند که بترسد ا یهارا سرش در م یباز نیا یبود الک یبود....الک

 با اره دنبال  یکس

 

 .شوندینفر گذاشته و دارند تکه تکه م چند

 

نکرده  شیدایپ یتااالن کس یعنی دکریفکر م نشیانداخته بود و به ماش ریرا ز سرش

متوجه گم شدنش نشده بود؟؟مادرش؟؟پدرش؟؟چقدر احمق بود اصال مادر و   چکسیبود؟؟ه

 پدرش 

 

هم  یمیصم یلیهم نداشت دوست خ ی...دوست دختردیدیهم نم کباریبه  یسال را

فکر ها  نیشاهرخ کجاست؟؟در هم یعنی شدینداشت...فقط شاهرخ بود که متوجه نبودش م

 بود که 

 

و نم دار بود که قبال وجود نداشت و  اهیترک س کیاتاق  یگوشه  دیبنظرش رس یزیچ

جلو  شدیم دهید یبود به خوب کیتار نکهیبلند شد با ا شی...متعجب از جاکردیچکه م

 رفت و 
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و نم دار است که امکان دارد ترک  سیآمد آنقدر خ یزد بنظر م واریرا به د دستش

ضربه به داخل  کیرا باال برد و با  شیآمد اما پا یم یمقانه ابخورد بنظر فکر اح

  نکهیکوفت با ا وارید

 

 ختندیر نیزم یرو شیترک خورد و خورد شد و گچ ها واریانتظارش را نداشت اما د اصال

برد و گچ ها  واریلباسش را که قبال درآورده بود دور دستش کرد و دستش را داخل د

  رونیرا ب

 

کرد تا  واریشده بود...دستش را تا ته داخل د جادیا واریاخ وسط دسور کی...ختیر

زد  یدست گرم بود..داد کیدستش را گرفت  یزیلحظه چ نیلمس کند در هم یزیبتواند چ

 و دستش 

 

 یو به دستش نگاه کرد ظاهرا که سالم بود خم شد و از سوراخ نگاه دیکش رونیب را

نبود  یخبر چیچشمش را سوزاند ه زدیمبه داخل  رونیکه از ب یدیانداخت نور سف

  یریباتوجه به تصو

 

نور درخت ها قرار  نیا یو بجا بودیدر وسط جنگل م دیاز ذهنش داشت اتاق با که

 یجلو دیچسبانده بود که ناگهان دو جفت چشم سف واریداشت...چشمش را هنوز به د

 قرار  وارید

 

زد تا آرام شود  هیتک واری.به دخودش را عقب کشاند و از ترس نفسش گرفت ی.فورگرفت

هنوز در کنار دکل افتاده بود  لشیبود...وسا یهمش باز دادندیاش م یداشتند باز

 اگر  دیشا

 

دختر  ریتصو کردیدقت م شتریافتاد هرچه ب یاتفاق نم نیبا خودش همراه داشت ا یزیچ

 شده بود  ردایب یکردند فقط وقت هوششیچطور کنار دکل ب دانستیآمد نم یچشمش م یجلو

 

از جونم  ی....چایاتاق بود.داد زد:لعنت به همتون....عوض نیا داخل

 .کشمی...همتونو مکشمتونی...مدیخوایم

 

که قبال با او حرف زده بود از داخل سوراخ شروع به حرف زدن کرد:ما قبال  ییصدا

 !!میمرد

 

راست  دینکن ی:تورو خدا انقدر با من بازدیصورتش کش یشد و دستش را رو یعصب پرهام

 د؟؟یخوایاز جونم م یچ دیو پوست کنده بگ

 

 !!یدیهاشو چ میاز س یکی....یاومد یسمت دکل م دیخودته...نبا ریتقص زیهمه چ-

 

سالم  کنمیدرستش م رونیبرم ب دیبابا گوه خوردم غلط کردم....بخدا اگه بزار-

 سالم!!

 

 ازاتشو بده!!تاوان مج دیهمه جا پخش شد:هرکس با یبلند یخنده ها یصدا

 

 ....مجازات...یمجازات ش دی:مجازات....بادیچیدر کل اتاق پ یا همهمه

 

مچاله شد به گه  یسرش گذاشت و گوشه ا یرا رو شیکه سرسام گرفته بود دست ها پرهام

 اتاق پرت کرد و داد  گهیکه کنار دستش بود را به طرف د یوانیخوردن افتاده بود ل

 

 ....یعوض یوونایح دی:بس کندیکش

 

ممکن  دیشنیرا م شدیم کیکه به او نزد یاره برق یپنهان شده بود و صدا یدرخت پشت

که  نیهم رفتیم نییباال و پا ادیز دنیاش از فرط دو نهیس دیدویم دیبا نتشیبود بب

 خواست دوباره 

 

داد اّره داخل  یاز و جاخال یبنفش غیج دیپر شیجلو یکند مرد اّره ا دنیبه دو شروع

که دور صورتش  ییبانداژ ها ریکرد...مرد شروع کرد به داد زدن از ز ردیدرخت گ

 بسته شده بود خون 

 

پا به فرار گذاشته  یگریشده بود...با وحشت به سمت د یو بانداژ خون ختیریم رونیب

و جرات نداشت که پشت  دیدویطور م نیبود هم دهیوقت خر شیکردن اّره برا ریبود گ

 سرش را نگاه 
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بهداد را  یکجا هستند صدا هیبق ایبهداد کجاست  داستینم کند

 ....بای.....فربای:فردیشنیم

 

 نجامی....من انجامیزد:من ا داد

 

 یکس دیدویطور که سرگردان م نیهم کیبهداد نزد یاّره دور شده بود و صدا یصدا

دست غرق  دنیبا د یول دیرا کش شیو مانتو دیکش غیمانتو اش را چنگ زد با وحشت ج

 خون  به

 

 :جاده اونطرفه فقط بدو.دیساکت شد.بهداد دستش را گرفت و داد کش هدادی

 

 بایسوار شدند فر یوقفه ا چیبدون ه دندیکردند تا به جاده رس دنیشروع به دو هردو

 ؟؟یچ هیحالت گفت:پس بق نیدر هم

 

 برن به درکککک!! هیاستارت زد و روشن کرد:بق بهداد

 

را گرفته  مشیبهداد تصم راندندیج شهر در اتوبان مبود که به سمت خار یچندساعت

بود تکه تکه  کینزد شبیبزند د یهم حق نداشت زر اضاف بایهم نداشت فر یبود شوخ

 شوند حاال 

 

 نیاز خواستیمهم نبود فقط م شیمرده باشد برا خواهدیکه م یگریهرخر د ای مهیفه

 منشا تمام مشکالتش بود  هشیهم بایخواهرش تنگ شده بود فر یجهنم در برود دلش برا

 

که بهداد  دانستندیم لیاش....تمام فام یوسط زندگ زدیآمد تر م یم شهینبود؟؟؟هم

ازدواج کرد و رفت....واقعا  بایمرتبه فر کیرا دوست دارند بعد  گریهم د بایفر

  یزندگ یرفت و همه 

 

ارا راه داستان ه نی...حاال هم که برگشته بود مطلقه بود و اختیرا بهم ر اش

 انداخته بود.

 

 !!بایکمبرندتو ببند فر میشیم کیها نزد سیبه پل میدار-

 

رد شوند نگهشان داشتند سرباز اشاره  نکهیاطاعت کرد...قبل از یحرف چیه یب بایفر

زد و  یکرده بودند.کنار دایها هم وقت پ نیزد که بزن کنار..بهداد عصاب نداشت ا

  نییرا پا شهیش

 

 د؟؟یت:سالم خوب هسدیکش

 

 نامه...صندوقتم بزن باال یگواه نیکه انگار عصاب نداشت گفت:کارت ماش افسر

 

 ؟؟یباال رفت:صندوق  برا چ شیابروها بهداد

 

  شهیمعلوم م نییپا ایب-

 

را داد افسر  نیشماره پالک را گزارش کرد...بهداد کارت ماش مشیس یب یبعد تو و

 .دیایهمراه ما ب دیآمد و گفت:شما با یگرید

 

 آقا مگه من چکار کردم؟؟ یچ یشد:برا یعصب بهداد

 

 شما نه خانوم!-

 

ذوق  یو آبوالنس تو سیپل یها نیکه هوا روشن شده بود نور چشمک زن ماش نیا با

شده  یو کاپشن سبز قاط یکاپشن سورمه ا یها سیخر تو خر بود پل یادی...ززدیم

 بودند و مرتب 

 

در دستش بود  یو قهوه ا چاندیا دور خودش پمونا کاپشن مهرزاد ر دندیپرسیم سوال

تر از  یرا هضم کند....ارشک عصب شیشب پ عیوقا توانستیرا محکم تر فشرد.هنوز نم

 همه به نظر 
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بود که  دهینفهم یمتوجه عوض شدن شلوارش نشده باشد کس یکس کردیخدا خدا م دیرسیم

 کت  سیز همه کنار پلناراحت تر ا وشیکرده دار سیارشک از ترس خودش را خ شیشب پ

 

 کیهم همانجا بود بازرس  یو سرهنگ جعفر ژهیبود...بازرس و ستادهیا یشلوار مشک و

 را پشت سرهم داخل کاغذ  وشیدار یدر دستش بود و حرفها یمشک سیخودنو

 

 !!؟؟دیکن داشیپ دینفر از ما کمه....با هیگفت: یعصب وشی!!!دارنوشتیم

 

 ست؟؟یاون ن نیتفاوت گفت:بب یب یلیخ سرهنگ

 

 جیو سرش گ ختیدلش بهم ر دیدیکه م یسرش را برگرداند از صحنه ا وشیدار

 شیرو یدیملحفه سف دیبرانکارد!!به سمتشان دو کیپوش با  دیرفت...چندمرد سف

 انداخته بودند پس 

 

 دیاما دستش را به سمت ملحفه برد...مرد سف ختیصورتش درهم ر وشیبود!!دار مرده

 ؟؟یکنیر مگفت:آقا چکا یپوش

 

 جسده!! یی:کارش نداشته باش...شناسادیاز آن طرف داد کش یجعفر سرهنگ

 

که دل  نیجسد تکه تکه شده و خون دنیملحفه را پس زد....با د یبدون وقفه ا وشیدار

بودند حالش بهم خورد...سرش را  ختهیبرانکارد ر یو روده اش را به زور رو

 برگرداند و چند عق 

 

 !!زد

 

 آقا خودشه؟؟ شدیوش گفت:چپ دیسف مرد

 

 نه!! یدستش را  باال آورد به نشانه  زدیکه داشت عق م همانطور

 

 !!دیپوش هم او را به حال خودش گذاشت:جنازه رو ببر دیسف مرد

 

سرهنگ رفت...مرد کت و  شیبلند شد و پ شیکه حالش بهتر شده بود از جا وشیدار

 گ رنگ مدل سمند به شماره پالک...زرن ی:تاکسکردیصحبت م میس یداشت با ب یشلوار

 

 خودشه؟؟ شدیگفت:چ سرهنگ

 

دختره...کم و سن و سالم  هی گمیکه من م یمرد بود...اون هی نیگفت:نه...ا وشیدار

 !!دیکن داشیهست...توروخدا پ

 

 ش؟؟یشناختیه؟؟؟میک نیتفاوت سرتکان داد:پس ا یب سرهنگ

 

 !!شناختنشیگفت:من نه...اون خانوم م وشیدار

 

کرد:نگاه کن  یصحنه اخم نیا دنیدستش را به سمت مونا نشانه رفت...مهرزاد با د و

 خاکبرسرش کنن هممونو فروخت!! دهیداره تورو نشون م شعوریب

 

 !!نطرفیا ادیگفت:خفه شو داره م یعصب مونا

 

 شده بود گفت:حالتون بهتره خانم؟؟ کشانیکه حاال نزد سرهنگ

 

 وونهید نیتوروخدا ا میدیترس شبید یلی...خادیززد:نه  یحال یخودش را به ب مونا

 قصر در.. دی...نزاردیریرو بگ

 

پسره معلوم بشه...گفتن شما  نیا فیتکل دی:فعال بادیوسط حرفش پر سرهنگ

 ....اون دوستتون گفت.شیشناختیم

 

 رو یکس شناسمی...نم؟؟من؟؟منیکرد.مونا گفت:ک وشینثار دار یفحش یلب ریز مهرزاد

 

هم  یبودهه...چشم رنگ ییرضا نی....اسمش ارممیکرد دایمدارکشو پ بشی:تو جسرهنگ

 بود!!
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 و مونا باهم گفتند:بود؟؟ مهرزاد

 

ابولفضل  ایشد مهرزاد جواب داد: دیکه ترس به جانش افتاده بود رنگش سف مونا

 مرده؟؟

 

بود  یسرش را به نشانه بله تکان داد...مونا گفت:باما نبود راننده تاکس سرهنگ

 پول دادم که راه دکلو نشونم بده... بهش

 

شده ....و از مونا و  دایکه پ یتاکس نیتوجه به مونا بازرس را صدا زد:ا یب سرهنگ

 دیکه از ترس سف یجلو و درحال دیبود پر دهیمهرزاد دورشد ارشک که حرف هارا شن

  هیشده بود گر

 

به درک چرا  رستنفیهممونو م کشنی...بخدا هممونو منیایگفت:چقدر گفتم ن کردیم

 ****ی...مونایعوض ینه؟؟مونا یخواستیم نوینجا؟؟همیا مونیاورد

 

که پشت  یارشک را گرفت و به درخت ی قهیو  دیکه عصابش خورد شده بود پر مهرزاد

و شر و  یاون دهن لجنتو وا کرد گهیبار د هی...گهیبار د کیسرش بود کوباند:فقط 

  یور گفت

 

 نه؟؟ ای یدیتو حلقت...فهم زنیدونات بربزنم تو دهنت که دن نیهمچ

 

بله  یسرخورد سرش را به نشانه  نییاشک از گونه اش پا یکه قطره ا یدرحال ارشک

 تکان داد.

 

 اومده؟؟ شیپ یآقا مشکل دیببخش-

 

اش  قهیارشک را ول کرد و  ی قهیرا گفت مهرزاد  نیپشتشان بود و ا یکاپشن سبز مرد

اختالط دوستانه بود و آرام در گوش ارشک زمزمه  هی...یرا مرتب کرد:نه آقا چه مشکل

 کرد:آدم 

 

 خوب.؟؟ باش

 

 د؟؟یکرد داشیراه سرهنگ را گرفت:پ یجلو وشیدار

 

 .دیرو بکسل کن یاو را کنار زد:نه....تاکس سرهنگ

 

 ....ییداد زد:اخه آقا.....آها وشیدار

 

برگشت:صبا  هیبق شیدست از پا دراز تر پ وشیشد و رفت...دار نشیسوار ماش سرهنگ

 !!ستین

 

 ؟؟یدرهم بود گفت:خوب که چ شیکه اخم ها مهرزاد

 

 د؟؟یفهمیم ستیشد:صبا ن یعصب وشیدار

 

 شبیاز د یسر خودش و همانجا نشست...مونا که اشکش درآمده بود گفت:کس یزد تو ارشک

 ...نکنه اونم؟؟ د؟؟نکنهیاصال ند شبیرو د ادشه؟؟صبای یزیچ

 

 .کردیم داشیپ سی:نه اگه مرده بود پلدیحرفش پر یتو مهرزاد

 

..حتما میکن داشیپ دی...باریگاز بگ شعورزبونتویناراحت گفت:خدا نکنه ب وشیدار

 که رفتن سمت جاده! دمیبا اون خانم آقاهه رفتن...من د دیشده شا میقا نجاهایهم

 

 ؟؟یدیرا پاک کرده:صبا رو هم باهاشون د شیاشک ها ارشک

 

 بود؟؟ ششیپ لشی...پس معلومه با اوناست...موباستنینا هم ناو ی:نه...ولوشیدار

 

خسته شده بود...همه سوال ها مربوط به شاهرخ  یتکرار  یاز پاسخ دادن به سوال ها 

هنگام ورود به خانه  یریتصو فونیدردسر شده بود آ شیبود شاهرخ مرده بود و برا

 شاهرخ از او 
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 ینامه  نکهیاز خانه خارج شده بود...با ابود که  ینفر نیگرفته بود و او آخر عکس

 سیداشت بهرحال از نظر پل انیجر قاتیکرده بودند باز تحق دایشاهرخ را پ یخودکش

 مشکوک بود  بایفر

 

 و قوت قلب بود. دادیدر به او آرامش م نیبه در بسته کرد بودن بهداد پشت ا ینگاه

 

 ؟؟یخواهرتون چ-

 

 ه؟؟بازپرس اورا به خودش آورد:بل سوال

 

 فوت شده درسته؟؟ نجایخواهرتون ا-

 

که اسم خواهرش در آن درج شده بود  دیکش رونیرا ب یحرف پرونده ا نیبا ا همزمان

 !!دهیشدند:فوت نشده...به قتل رس زیت بایفر یچشم ها

 

 یداشت لبخند مضحک یشیم یبود و چشم ها یکه مرد جوان و تازه کار بازپرس

 کار خودت بوده؟؟ د؟؟نکنهیدیزد:واقعا؟؟اونوقت از کجا فهم

 

بازپرس و دو  یخلوت بود و جز آقا یادیز یبود که تازه کار است امروز آگاه معلوم

 رانی:نه...من اونموقع استینبود معلوم بود که کار بلد ن یکس گریسه نفر د

 نبودم....شاهدم دارم اگه به 

 

 باشه که من همه رو کشتم!! شما

 

را داشت جواب داد:تو پرونده نوشته  ییرضا یلیاسش فاملب کتیات یکه از رو بازپرس

 و حادثه... یرعمدیغ ی....برق گرفتگیبرق گرفتگ

 

 هیشهر عاد نیا یاتفاقات برا نیداد:چه قدر ا هیاش تک یکرد و به صندل یپوف بایفر

 مورد نبوده نه؟؟ نیاول

 

 زنگ لشیبدهد که موبا ینگاه کرد خواست جواب بایمتعجب به فر بازپرس

نفر جونشو از دست داده چطور ممکنه  هید؟؟یخورد:الو...بله؟؟حادثه بوده؟؟مطمعن

 که....

 

برگه  یاز فرصت استفاده کرد و رو بایرفت فر رونیبلند شد و از اتاق ب شیاز جا و

کاغذ ها عکس  یآورد و از رو رونیاش را ب یها و پرونده خواهرش پهن شد گوش

 گرفت....پرونده 

 

مورد نبوده به خودش  نیاول نیشده بود چه مسخره!!مطعمن بود که ااعالم  مخطومه

 هم داشت  یداغون یکالنتر یجرات داد و سراغ کمد پرونده ها رفت شهر به آن کوچک

 

 قیدق نکهیمختومه را باز کرد درست حدس زده بود قبل از یپرونده ها ی نداشت؟؟پوشه

گذاشت و  شانیپرونده ها را سرجاو  دیمثل فنر پر دیرا شن ییپا یتر نگاه کند صدا

  یصندل یرو

 

شهر خارج  نیاز دیو گفت:خوب خانم فعال اجازه ندار زشیبرگشت سرم یینشست....رضا اش

بد تموم  دیکه در رفت میو اگه بفهم رهیگیجلوتون رو م سی...مثل امروز پلدیبش

 .شهیم

 

 .ستمیشهر ن نیاخه من مال ا یول-

 

 .دییشلوغه لطفا بفرما یلیامروز هم سرمون خ به ما ربط نداره گهیاونش د-

 

و  دیجلو پر دنشیرفت.بهداد با د رونیبا حرص گفت:متوجه ام"و از در ب بایفر

 شد؟؟یگفت:چ

 

از  دی....نبامیموندگار شد یچیگفت:ه رفتیراه م نهیکه با طمان یدرحال بایفر

 شهرخارج شم!!

 

پسره  نیگفت:تو اصال با ا یببودند بهداد عص دهیرس یاز آگاه رونیب یمحوطه  به

 خونش؟؟ یرفت یکه پاشد یچکار داشت
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ازش اطالعات  خواستمیدر ارتباط بود...م مهیپسره با فه نیکرد و گفت:ا یاخم بایفر

 .رمیبگ

 

 ینطوریا با؟؟چرایبهت بگم فر یشدند:اطالعات؟؟اخه چ نشانیسوار ماش بایو فر بهداد

 ؟؟ها؟؟یهمش دنبال دردسر ؟؟چرایکنیم

 

نشان  فیبودنش او را ضع زنقشیبود ر یلجش گرفته بود دختر خونسرد گرید بایرف

را خورد  یاش عصاب هر مرد یرا داشت که با خونسرد نیاما درواقع قدرت ا دادیم

 کند:خواهرم 

 

....بنظرت فتهیاتفاقات م انیما هم  ی...و برارهیمی...و بعدشم دوست پسرش ممرده

 ست؟؟ین بیعج

 

تورو هم بکشن؟؟اصال به تو چه  یخوایبا حرص عوض کرد و گفت:مدنده را  بهداد

طرف بوده با مواد  ایخواهرت با ماف دیشا زایچ نیتو ا یکنیاخه؟؟ها؟توچرا دخالت م

 هرگه  ایمخدر 

 

 ؟؟یکنی...تو چرا خودتو نخد آش مگهید

 

 پوزخند زد:من ممنوع الخروجم...فقط من. بایفر

 

 خوب!!-

 

 !!یستیتو ن-

 

 کردیم یهرکار بایداد سکوت کند بهداد بخاطر فر حیسرخ شد و ترج تیاز عصبان بهداد

به خود احمقش فرستاد  یبه او گفته بود راه باز است و جاده دراز؟؟لعنت بایاما فر

 لعنت!!

 

 

 

بدنش حس کرد با وحشت از خواب  یرا رو یکه لمس دست گذشتینم دنشیازخواب یادیز مدت

 نشسته بود بدنش  دهیبه حالت خم شیکه روبه رو یدختر دنی.با ددیو به عقب جه دیپر

 

 ی...دست هادیکشیبود و خون از سرو صورتش م ختهیصورتش ر یرا رو شیشد...موها سرد

 دیبلند شد با شیلختش را به طرف پرهام دراز کرده بود پرهام مثل جت از جا کیبار

  کی

 

 یراه فرار چیه نجای...ادمریآمده بودند سراغش م کردیم دایفرار پ یبرا یراه

خواست با  کردندیمادر و پدرش پست م یو دل و روده اش را برا شدینداشت تکه تکه م

 لگد به دختر بزند که 

 

گرد شد مگر  شیکردن...پرهام چشم ها هیخودش جمع شد و شروع کرد به گر یتو دختر

و آنطرف را  نطرفیبود؟؟ا دهیو داخل جنگل د نینبود که داخل ماش یهمان دختر نیا

 نگاه 

 

همان دختر  نیکه نگاه کرد متوجه شد ا شتریست؟؟بیچ دشانینقشه جد ندیتا بب کرد

 دیسف شیاست و چشمها یو صوتش زخم دیآ یبه نظر نم یرعادیبدنش شکسته و غ ستین

 با  ستندین

 

 از جونم ها؟؟ یخوایم ی:چدیداد کش اطیاحت

 

گفت:تورو خدا به من  یخفه ا یا صداپاره پوره بودند ب شیکه تمام لباس ها دختر

 کمک کن....من...من...

 

پهن شد پرهام متوجه اشتباهش شد و دلش سوخت اما باز  نیزم یرو دادیامانش نم هیگر

 زد نکند تله باشد؟؟ بیهم به خودش نه

 

 ؟؟؟ی....از کجا اومدریدختر....پاشو جمع کن آبقوره نگ یه-
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اومدم  یچطور دونمیه اش مشخص شود:من نمرا کنار زد تا چهر شیموها یکم دختر

 یمرد هی هویکه  مینیدکلو بب هی می...با دوستام رفته بوددونمی...بخدا نمنجایا

 بهمون  یبا اّره برق

 

افتادم  نیزم یسنگ و رو هیو من پام خورد به  میدیطرف دو هیکرد هممون  حمله

 و بعد.. دیدم مردفکر کر دمیبودم و شما رو د نجایبعدشم که چشم باز کردم ا

 

نکن...خدا نکنه من  ی:بسه بسه انقد پرحرفدیبد وسط حرفش پر یبا لحن پرهام

 ه؟؟یراست بوده!!هوم..اسمت چ انشیجر ی....پس اّره برقرمیبم

 

 صبا-

 

 !!یهست یزیچ ی:اسمتم مثل خودت زشته....فکر کردم جندیخند پرهام

 

در بدنش  یداشت درد بد یزیبود و خونر دهیشد ترس یجار شیدوباره اشک ها صبا

گفت و پرهام را متوجه خودش کرد...پرهام خوشحال شده  بود از  یبود اخ دهیچیپ

 داشت دق  ییتنها

 

 یزیاگر از خونر یآدم واقع کیبود  دهیآدم را د کیهفته  کی...بالخره بعد از کردیم

بود را ...لباسش را که بار ها خودش استفاده کرده کردیم یکار دیچه؟؟با مردیم

 پاره کرد و کنار صبا 

 

 !نمی:دستتو بده ببنشست

 

 !!کنهیدرد م یلیراستمه...خ ی...پاستیدستم ن-

 

کرد و گفت:در رفته  یراستش را با هزار آه و ناله دراز کرد...پرهام پوف یپا

 .نمیشکسته باشه....انگشت شصتتو تکون بده بب ادیخانم...بنظرم نم

 

 ادیو دردش ز کردیدرد م شیمفصل زانو قایم بدهد دقانجا توانستیانجام داد م صبا

 نبود!! یشکستگ نیبود بنابرا

 

تا درستش کنم...واال عفونت  یکن تحمل کن یصبا نشست و گفت:سع یجلو قایدق پرهام

 ؟؟؟یخوایم یریکه بم یخوای...نمیریمیو م  کنهیم

 

راستا  کیر راستش را با دو دست گرفت و د یگفت نه...پرهام پا یبا ناراحت صبا

نداد و کارش را انجام داد و  تیصبا بلند شد اما پرهام اهم غیج یصدا دشیکش

 استخوانش را جا 

 

 :بفرما....درست شد....جونتو نجات دادم!!انداخت

 

دستمال  کینداد با  یتیاش شدت گرفت اما پرهام اهم هیکه دردش گرفته بود گر صبا

 چه جون؟؟خون صورتش را پاک کرد و گفت:چند سالته ب

 

 !!یسالگ جدهیتو ه رمیگفت:هفده....دارم م هیبا گر صبا

 

کس و کار  ی!!پدر مادرت کجان؟؟مگه تو بیخوبه خوبه...برو..البته اگه زنده موند-

 !؟؟نجایا یکه اومد یبود

 

 دوستات!! شیناراحت گفت:رفتن مسافرت....گفتن توام برو پ صبا

 

 ...!!ینه؟؟اخ فهمهینم یکس یپس اگه مرد-

 

رفتار  نطوریکرد که پرهام شوکه شد....چه مرگش بود چرا ا یهق هق جان سوز صبا

و سه  ستیبودند...ب یبود که دخترها از او فرار نیداشت؟؟بخاطر هم کرد؟؟مرضیم

 سالش بود و در 

 

چشم  دیرسیبه خودش م یلیرا جلب کند خ یهم نتوانسته بود نظر دختر کباری عمرش

از دور جذاب بود و از  شهیداشت...هم یروشن قهوه ا یوهابودند و م یخاکستر شیها

  کینزد
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 نبود؟؟ گریبود د شعوریبود ذاتش ب یشعوریآدم ب یوقت کردی!!اما چکار ممتعفن

 

کرد آدم باشد:خوب حاال ناراحت نباش...من که تا االنش نمردم توهم  یسع

 اتفاقات افتاد؟؟ نیکنار دکل ا ی....گفتیریمینم

 

 کنار دکل بود... قای:اره دقدیدراز  کش نیزم یرو صبا

 

 دمیشنیصداتون رو م شبی....چون من دمیدکل باش یکایاالن نزد دیپس ما با-

 

 یاتفاقات واسه چ نیا نمی....ببمیدیند یما اصال اتاق یکرد و گفت:ول یاخم صبا

 جا؟؟ نینداره چطور منو گذاشتن ا یدر چیه نجایکنه؟؟ایم نکارویا یفته؟؟کیم

 

...تا اونجا ستنیآدم ن نایهمون دکله...ا انیداد:جر یواریاش را به د هیتک مپرها

 بیبار غ هیدر اتاقو  ادیازشون برم یبگ یان...هرکار ییآدم فضا دونمیکه من م

 کردن صداشون از کنار 

 

 !!شونینیبینم یول ادایم گوشت

 

 نداره دروغه!! قتیحق زایچ نی:ادیچیاز ترس به خودش پ صبا

 

 شد!!! بیخودم در اتاق غ یخودم جلو یجلو گمیشد:بهت م یصبانع پرهام

 

 ؟؟؟یدیدنبالم...فهم ادی...دوست پسرم مروننیمن اون ب یدوستا-

 

نشدن؟؟هوم؟؟اخه بچه تورو چه به دوست  کهیت کهیتاحاال با اّره ت یِا جدا؟؟مطمعن-

 ها؟؟ یکنیم ییچه غلطا دوننیپسر؟؟ننه بابات م

 

 بدبخت!! یندار نمیه اخه....تو همحرصش گرفت:به توچ صبا

 

 زدنت!! ریبچه زدن نداره....البته تورو که س نیبب-

 

به پرهام  یکه از داخل اتاق آمد صبا از جواب دادن بازماند و فور ییصدا با

...چند لحظه گذشت و صدا واریبه د یزیشدن چ دهیبود مثل کوب یبیعج ی....صدادیچسب

 دوباره آمد..صبا سفت 

 

 یترک برداشت و قسمت واریآمد و د یوحشتناک یصدا کبارهیبود که  دهیم چسبپرها به

باشد صبا هم با  یزیهرچ یبلند شد تا آماده  شیکنده شد....پرهام از جا واریاز د

 در  یهمان پا

 

دست له  دنیاما با د فتادین یاتفاق یاش همراه با او بلند شد...چند لحظه ه رفته

آمده  رونیب واریرفته و از سوراخ د نیپوستش کامال از بکه  ینیو مال نیشده و خون

  یبنفش غیبود هردو ج

 

 .دندیکش

 

درب و داغان درهمان  یالیو کینبود... شیدایها رفته بودند و صبا هنوز پ سیپل

بود  یمکان بد کردیبود و مونا مخالفت م یترسناک یاجاره کرده بودند جا یحوال

 دکل و  یکیدر نزد قایدق

 

باشد  یحوال نیاگر صبا درهم گفتیم وشیقرار داشت اما دار یجنگل یطه محو در

نشست و  یمیمبل کهنه و قد یکند چه؟؟مونا رو دایچه؟؟اگر بخواهد آن هارا پ

 را روشن کرد  ونیزیتلو

 

نفره  کیتخت  یکه خوابش گرفته بود به اتاق رفت چراغ را خاموش کرد و رو مهرزاد

درحال  زیو ارشک ن وشیشت نگذاشته خوابش برد...دارو هنوز سر به بال دیدراز کش

 بودند  یآشپز

 

کند اصال بلد  یآشپز نکهیآمد ا یکار ها خوشش نم نیاز ا چوقتیه مونا

شماست  یکارا نایحال و هوا را عوض کند:مونا خانم ا یخواست کم وشینبود....دار

 ها!!ارشک هم که 
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 پا کدبانوئه!! هیکنن  واسه خودش  خاکبرسرش

 

 !!اهیروم س گهیم گیبه د گیو گفت:د دیخند ارشک

 

 یاز چهره اش ناراحت دادیو جواب نم ونیزیمات شده بود به صفحه تلو مونا

هم  الینبود ل یخودکش الیمثل روز روشن شده بود...مرگ ل شیبرا ای...همه قضادیباریم

 مثل خودش دنبال 

 

 یها؟؟زامب ییدارد آدم فضا سروکار یزیبا چه چ دانستینم کردیم قیبود و تحق دکل

 ستندین یجن و خون آشام واقع دانستیو خوب م رفتیم جیها؟؟جن؟؟خون آشام....سرش گ

 اصال 

 

 یتو کردیاحساس م دادیرا فشار م شیگلو کند؟؟؟ترسیجن با اّره دنبال آدم م مگر

 موجودات هرچه بودند آدم نبودند مطمعن بود!! نیافتاده ا یدردسر بد

 

 مونا!!باتواما...-

 

 ؟؟یگفت یآمد:ها....چ رونیاز افکارش ب مونا

 

لحظه بود  نیاش کرد...در هم یسرش را گرم آشپز یچیکرد و با گفتن ه یاخم وشیدار

 نچیا 42و  یمیقد ونیزیکرد تلو یشد مونا پوف یو برفک دیپر ونیزیتلو ریکه تصو

  یبود تعجب

 

زد  ونیزیسر تلو یدوتا محکم تونشست و  زیآمد و کنار م نییمبل پا ی...از رونداشت

آمد و دوباره  ونیزیتلو یرو یوحشتناک ریلحظه تصو کی یبرگردد برا ریتا تصو

  رشیتصو

 

خودشان را به او  یو ارشک فور وشیزدن کرد دار غیهوا شروع به ج ی...مونا ببرگشت

را نشان  ونیزیتلو هیو گر غیرساندند مونا از ترس زبانش بند آمده بود و با ج

 دختر  هی:دادیم

 

 .دمی...پر از خون توش بود...خودم دموبلند

 

آروم  زمیآرامش کند دستش را پشت کمر مونا برد و نوازشش کرد:عز کردیم یسع وشیدار

 یبد ریاتفاقات روت تاث نیا دونمیبخدا...م یشد یاالتیباش....نگاه کن خ

 گذاشته...آروم باش 

 

 من. زیعز

 

...مهرزاد از کردیبود و وحشت زده نگاهش م دهستایسر مونا ا یهم باال ارشک

داد  یلب فحش ریخورد و بلند شد از اتاق خارج شد ز یشده بود تکان داریسروصداها ب

 که چرا چراغ را 

 

 شده؟؟یرفت:چ رونیروشن گذاشته اند و ب شیرو

 

 .دهیترس کمیمونا  یچی:هارشک

 

را کنار زد و خودش  وشیدارشد  یعصبان تیو مونا در آن وضع وشیدار دنیبا د مهرزاد

  میاالن بر نیهم یخوای...میترسیم ی...از چنجامیمن ا زمیمونا را در آغوش گرفت:عز

 

 خونه؟؟هوم؟؟

 

 شه؟؟یم یچ ؟؟؟صبای:پس صبا چدیوسط حرفش پر وشیبدهد دار یکه مونا جواب نیاز قبل

 

 هان؟؟ خل و چل بشه الیمثل ل یخوای....منیمونا روبب تی:وضعدیداد کش مهرزاد

 

 ام نکرد...اونا کشتنش. یخل و چل نبود....خودکش الیرا پاک کرد:ل شیاشک ها مونا

 

 کشتنش؟؟ ای؟؟کیزنیم هیحرفا چ نی:مونا اارشک

 

 !!روننی...اون بنینیسرخ پنجره را نشان داد:اونا....بب ییبا چشم ها مونا
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درخت ها بود کنار  نیکه ب یا هیو مهرزاد به سمت پنجره برگشتند سا وشیدار نکهیهم

 رونیآن ها نباشد....مهرزاد نفسش را ب دید دانیو تا در م دیکش

 فرستاد:مونا....واقعا توهم 

 

 ...!!ستین یزیچ رونینگاه کن اون ب زمی!!عزیزد

 

 !!گمیراست م دی...بود..باور کندمشی:بخدا بود...خودم ددیخند مونا

 

به ارشک  ی"و نگاهیترسونیو هم مر هیبق یمونا...دار گهیشد:بس کن د یعصب مهرزاد

امشب  نینکن مهرزاد فقط هم تشیدخالت کرد:اذ وشیبود...دار دهیکرد که ظاهرا ترس

  میینجایا

 

 .میرینشد خودمون م دایصبا پ اگه

 

منو  ی قهی ده؟؟نکنهیم یامام رضا...جواب ننه باباشو ک ایسر خودش زد: یتو ارشک

 رن؟؟ها؟؟یبگ

 

 باتوئه؟؟ دونستنین باباش مداد زد:مگه ماما مهرزاد

 

 ؟؟یاگه بفهمن چ یمبل نشست:نه....ول یرو ارشک

 

 تاصبح!! شهیم دای...پدیند یگفت:بچه ها انقدر فاز منف وشیدار

 

بشه تاحاال  دایپ خواستی....اگه مشهیم دای...پشهیم دایرا درآورد:پ شیادا مهرزاد

 شده بود!!

 

 فر زنگ خورد همزمان!!!هرچهار ن لیموبا یلحظه بود که گوش نیدرهم

 

 !!کشنی:خودشونن....مارو مدیاز ترس به مهرزاد چسب مونا

 

 رونیو تا آرنج ب کشاندیخودش را به داخل م نطوریآنقدر بزرگ بود که دست هم سوراخ

 غیصبا با تمام توان ج شدیم دهیگوشتش د ی هیآمد تمام پوستش کنده شده بود و ال

 و  دیکشیم

 

آمد...ترک  رونیاز سوراخ ب زین یگرید یدست استخوان زدیس ماز ترس نفس نف پرهام

 دیداد زد:صبا با کردندیم یکار دیپرهام به خودش آمد با شدیداشت بزرگتر م وارید

  یکار هی

 

 ...زود باش!!میکن

 

آمد صبا با داد بلند گفت:چکار  یم واریاز پشت د یوحشتناک یو ناله ها ادیفر یصدا

 !!کشنی....هردومونو مداخل انی....االن ممیکن

 

غذا آنجا بود...جلورفت و ظرف  ینیغذا!!س ینیبه سرتاسر اتاق کرد س ینگاه پرهام

که بشقاب درهم  یرا برداشت و محکم به سمت دو دست پرتاب کرد طور شیغذا

 شکست....با 

 

را دست صبا  ینی...سدیبه گوش رس واریاز پشت د یوحشتناک یعربده  یصدا نکارشیا

 بزنشون...زود باش!! نایبا ا ایداد:ب

 

داخل دست ها  یرا گرفت...پرهام جلو رفت و با لگد محکم ینیس هیبا گر صبا

 یکم یدست ها نشاند...دست دوم یرو ینی...صبا هم پشت سرش چند ضربه با سدیکوب

 و به داخل  دیلرز

 

 غیجصبا را گرفت...صبا  ی قهیآمده بود  رونیب واریکه تا بازو از د یدست برگشت

دست گذاشت  یانگشت ها یرا رو شیو وحشت زده پا جیزد و کمک خواست پرهام گ یبلند

 تا صبا را 
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را فشار داد تا  شیکند...صبا هم خودش را از دست ها جدا کرد پرهام آنقدر پا ول

 دیکش یغیافتاد صبا که چندشش شده بود ج نیزم یدست قطع شد و رو یاز انگشت ها یکی

 خون 

 

کند و  ینیعقب نش خواهدی...پرهام حس کرد که دست مدیچکیم نیزم یرو یبهم زن حال

مار زخم خورده داخل سوراخ   کیرا شل کرد و دست مثل  شیبرگردد پا واریداخل د

 برگشت 

 

کامال بسته شد انگار که اصال نبوده....صبا عقب عقب  واریشکاف د هیثان کیدر عرض  و

 زانو خم شد:تموم شد....رفتن!! یور زدینفس نفس م یرفت و پرهام در حال

 

...........................................................................

.................... 

 

 یاز رو یاش را پاک کرد.نفس راحت یشانیصورتش گذاشت و عرق پ یدستش را رو صبا

 و گفت:تموم شد؟؟ دیکش یآسودگ

 

 هن شد:فکر کنم!!وسط اتاق پ یاز خستگ پرهام

 

 رفتیم نییپرهام باال و پا ی نهیو به پرهام نگاه کرد...س دیهم کنارش دراز کش صبا

 رفته بود. لیاش تحل یانرژ

 

 ؟؟یکنیخسته گفت:چته؟؟نگاه م پرهام

 

 ممنون.-

 

 ؟؟یبخاطر چ-

 

 .یجونمو نجات داد-

 

درآورده بود  شیآمد و ر یو پشم بدش م شیداد...از ر رونینفسش را با صدا ب پرهام

روز اول  فتادندیم ریخوب نبود کاش او و صبا از روز اول باهم گ ادیو سر و وضعش ز

 و مرتب  کیش

 

 خوانی....فقط مارنیسر ما ب ییبال خواستنی:جون تورو؟؟؟نگران نباش اونا اصال نمبود

 !!ایعوض زنیکرم بر

 

 داخل!! انیب یزاشتیم...خوب میبکن یکار هی دیبا یبلند شد و نشست:پس چرا گفت صبا

 

 کمونیت کهیداخل و ت انیسرش گذاشت و گفت:ممکن بود ب ریدستش را ز پرهام

هوس  هوی دیندارن شا یعقل درست حساب نایکنن....ممکن بود هم نکنن....بنظرم ا

 کردن بخورنمون به 

 

 بروبر نگاه کنم. سمیوا دیارز ینم سکشیر

 

که  یبلند مشک یباموها فیو کث یغر مردنرا گفت و نگاهش را به صبا دوخت...ال نیا

را برداشته بود  شیخون و خس و خاشاک بود.ابروها یو پراز لخته ها دیرسیتاکمرش م

  یو صورت

 

 شارژ داشت!! میمقدمه گفت:کاش گوش یداشت.صبا ب یمعمول

 

 ؟؟ها؟؟یدار یبلند شد:گوش شیاز جا یفور پرهام

 

شلوارم  بیتو ج 1411 هی شهید اما همزد وانم که گم و گور ش یسون یاره...گوش-

 .رهیگیازم م مویکه مامانم گوش هییدارم...واسه وقتا

 

 .نمی....بدش به من ببوونهید یگفتیگفت:زودتر م جانیبا ه پرهام

 

 نداره!! یشارژ باطر گمیم-

 

 من. ست؟؟بدشین ایاخم کرد و گفت:مگه نوک پرهام
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برد شلوارش آنقدر تنگ  نشیشلوار ج بیهاج و واج نگاهش کرد و دستش را در ج صبا

را از  یو دست پرهام داد.پرهام گوش دیکش رونیرا ب لیموبا یگوش یبود که به سخت

  دیدستش قاپ

 

 متویاالن تصم نیدراورد در همان حال گفت:هم رونیکارت را ب میو س یباطر و

دووم  شتریب قهیهم پنج دق ی...باطرکنهیحرفامونو باور نم سی....پلریبگ

 به همون  دیبا می...وقت ندارارهینم

 

 ؟؟یدیباشه فهم شیحال یزیچ هیاپ اس داشته باشه  یکه ج یکی یزنگ بزن دوستات

 

 تونهیمن که ساده است م یگوش ی....اون بلده....ولوشیناخودآگاه گفت:دار صبا

 کنه؟؟ دامونیپ

 

را  یدر گوشبود گفت:اگه بلد باشه آره" یهمانطور که  درحال ور رفتن به گوش پرهام

پرهام دستش را  ردیرا پس بگ یصبا خواست گوش نکهیبست و به طرف صبا گرفت....هم

 عقب 

 

 گه؟؟یهمون دوست پسرته د وشی:داردیکش

 

روشن زد تا بالخره روشن شد و همان  یدکمه  یرا گرفت چندبار رو ی"و گوشستینه ن-

بوق  نیرا گرفت با دوم وشیدار یشماره  عیسر یلیداد...صبا خ یلوو باطر غامیاول پ

 جواب 

 

 :الودادداد

 

 بود؟؟ یک-

 

 !!میایم یک نهیبب خواستی:بهار بود...مبهداد

 

 کنه؟؟یم کارینشست:مامانم چ یکنار بخار بایفر

 

 ؟؟یاون افتاد ادیشد  یگذاشت و کنارش نشست:چ بشیرا در ج یگوش بهداد

 

 !!ینطوریاش را بست و باز کرد:هم یگربه ا یچشم ها بایفر

 

 ؟؟یدوسش داشت بایلبخند زد:اونم خوبه....با بهار سرگرمه....فر بهداد

 

 رو؟؟ یک-

 

 شوهر سابقتو!!-

 

 راجع بهش؟؟ یکنیکرد:آره داشتم...چقدر سوال م یپوف بایفر

 

 ؟؟یپس چرا طالق گرفت-

 

بابا...اون بامن فرق داشت اعتقاداتش انتظاراتش از بچه خوشش  یشد:ا یعصب بایفر

 .من دوس نداشتم زدیم سشیسگه پسر منه...سگه ل نیا گفتیگ دوس داشت ماومد...س ینم

 

 کنم! یزندگ ینطوریا

 

 د؟؟یبخاطر سگه جدا شد یعنیخنده: ریزد ز یپوق بهداد

 

 ه؟؟یکیکوچ زیچشم غره رفت:چ بایفر

 

 ساکت باشد:نه....نه....! دیکه با دیفهم بهداد

 

 دی....بامیاطراف دکل بزن یگشت هی میدوباره بر دیگفت:با یبه طور ناگهان بایفر

 اومده!! ییچه بال هیسربق نمیبب

 

 !!گهیکن د ؟؟بسیشد:باز شروع کرد یعصبان بهداد
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 !!میری!!جلو نممیبنداز ینگاه هی میریفقط م-

 

لباس بپوشم"و به اتاق رفت و  رمیانداخت:م یبلند شد نگاه ناراحت شیاز جا بهداد

 کیپالست یکه تو یاهیجسم س یاستفاده کرد و فور از فرصت بای....فردیدر را بهم کوب

  دهیچیپ یمشک

 

و کاپشن چرم  یبلند و مشک یبعد با چکمه ها ی قهیگذاشت....چند دق فشیداخل ک بود

نبود  شهیبه او انداخت که مثل هم یبینشست...بهداد نگاه عج نیداخل ماش یقهوه ا

 طرز لباس 

 

نزد و به سمت  یحال حرف نیاده شده.با اجنگ آم یبود که انگار برا یطور دنشیپوش

عصر  یرا خاموش کرد...حوال نیماش دیرس یکه به محوطه جنگل نیدکل حرکت کردند...هم

 بود و 

 

 .رفتیم یکیرو به تار هوا

 

 .میبرگرد ستین ی...خبریدیخوب د-

 

مانع شد:بهداد انقدر ترسو  بایبرد تا روشن کند اما فر چییرا به سمت سو دستش

 !میرو بگرد نطرفایا کمی ای.بنباش..

 

 ؟؟یشد ؟؟آره؟؟خلیشد ی:رواندیداد کش بهداد

 

 زد:سر من داد نکش!! ادیهم فر بایفر

 

 ی...اتفاقات بدستین یخوب ی...باور کن اونجا جاباینگاهش کرد:فر یعصب بهداد

نبود باشه قبول...اما جون مادرت دست  ی...مرگ خواهرت هم اتفاقفتهیم

 سرمون  ییبال هیبردار...بخدا 

 

 ها!! یاریم

 

بخاطر تو  یبهداد؟؟فکر کرد نجامیا یچ یخونسرد جواب داد:من برا بایفر

رو  بایمن فر یبگ ی...جرات نداشتیبه مادرم بگ یجرات نداشت یبرگشتم؟؟تو....تو حت

  ینخواست خوامیم

 

ن بار نشد از م هی زدیتو سر و مغز من م یمامانم بخاطر نبود بابام ه ی..وقتمنو

نداشت ازت توقع داشتم تو  مهیبه فه یبار!!من دختر بزرگه بودم کار هی...یدفاع کن

 گاهم  هیتک طیاون شرا

 

 که برم... ومدمیهمه راه ن نیا ی.اما تو....من الکیکمکم کن یباش

 

بوده.من واسه انتقام  یکار ک ستیباالرفت:خواهر منو کشتن برام مهم ن یکم شیصدا

 .رمیجا نم نیاز ا رمینگاومدم و تا انتقامشو 

 

...چشمانش شفاف کردیچن لحظه فقط نگاهش م یبه او انداخت برا یبینگاه عج بهداد

 !!امیشده بودند و فکش منقبض...سرش را چندبار تکان داد گفت:من نم

 

 ؟؟ی:چدیحرفش را نداشت متعجب پرس نیکه انتظار ا بایفر

 

 ...خودت برو!!امیمصمم گفت:من نم بهداد

 

 ادهیرا باز کرد و پ نیدر چشمانش انداخت و بعد در ماش ینگاه زخم بایفر

 یجنگل یتکان داد و وارد محوطه  یسر بایگازش را گرفت و رفت.فر یشد...بهداد فور

 شد...راه را بلد نبود به 

 

باد و دارکوب ها و کالغ  یهوهو ی...صداگشتیخاطر چند ساعت تمام دور خودش م نیهم

  ؟؟امایگرید یپرنده  ایدارکوب است  یصدا دانستی.درست نم..کوفتیسرش م یها تو

 



Roman-City.ir 
 رمان دکل

 

https://telegram.me/romancity 42 

 

 یچراغ قوه  بایشده بود که فر کیها و زاغ ها همه جا بودند.هوا کامال تار کالغ

 ای غیج یاست...صدا دهیشن یزیلحظه بود که حس کرد چ نیکوچکش را روشن کرد در هم

  ادیداد و فر

 

 ییهم دوره ها بایبود و فر سیپل کیاو حبس شده بود اما شوهر سابق  نهیدر س نفسش

از  بایاش را حفظ کند...فر یخونسرد دیزد که با بیرا گذرانده بود به خودش نه

 پرونده ها  انیجر

 

پرونده ها در ذهنش زنده  ریبود که درک نکند .تصو یعیبه بهداد نگفته بود طب یزیچ

 یو اتفاق بیعج اتفاقات ی...همه واناتیح ی....حمله ی...خودکشیشد...سوختگ

 کدام  چیبودند...و ه

 

قبل  یبعد از آتش سوز اناتیجر یاو همه  قاتیاند.طبق تحق دهینرس یا جهیبه نت هم

اتفاق  کیبود.... لیمبهم و بدون دل یآتش سوز نیاز انقالب اتفاق افتاده بود.اما ا

 گنگ 

 

را به زمان او  یی...صدادانستینم بایوجود داشت که فر ییها زی...مطمعننا چبود

دور  کیبرگردد.دور خودش  خواستیکرد...نفسش تند شده بود.دلش م کیحال نزد

 جنگل  کیزد...وسط 

 

که از پشت  یی....باصداچی...بدون هیدفاع چیتنها بود بدون ه یشده بودو تنها گم

افتاد و چراغ قوه از دستش  نیزم یکه رو یداد طور یجاخال یزیبطور غر دیسرش شن

 غ پرت شد...کال

 

 یو در هوا گم شدند آنقدر وحشت زده شده بود که حت دندیاز شاخه ها پر ها

 یگارد گرفت.لعنت یبلند شد و فور نیزم یافتاده است...از رو یچه اتفاق دانستینم

 بود...همه جا  کیتار یلعنت

 

افتاده بود...کس  نیزم یرو شدیکه از چراغ قوه ساتع م ینور ی کهیبود و بار کیتار

افتاده بود داد  نیزم یکه رو یافتاده بود  نگاهش را به جسم نیزم یهم رو یگرید

 در همان 

 

 یکره  کیمثل  بایفر ی...چشم هادیصورت غرق درخون و وحشتناک مرد را د یکیتار

 یبود....موجود وحش ستادهیا یباطر یحرکت شده بودند و قلبش مثل ساعت ب یو ب دیسف

 دهانش 

 

 رونیکنده شده اش آب و خون ب یلب ها نینشان داد که از ب بایبه سمت فر یطور را

 بایفر یبتواندآب دهانش را قورت دهد خودش را رو بایفر نکهی...قبل از اختیر

  بایانداخت...فر

 

 یافتاده بود حت شیرو ستیچ داستینم یکه حت یافتاد...موجود نیزم یو رو دیکش یغیج

 ...موجود دیدینم یزیبود و چ کیاما تارکرد بلند شود  یفرصت نداشت کمک بخواهد سع

 

و با  دیکشیم غیج بای...فرردیرا گاز بگ بایکرد صورت فر یکرد و سع یناله ا یوحش

الزم را نداشت...هرلحظه  ییرا نگه داشته بود...زور و توانا یدو دستش سر آن وحش

 ممکن بود دستش 

 

و با دستش چپش چانه  دیشکیرا به طرف باال م شیرها کند...با دسهت راستش موها را

افتاده بود و  شیدرنده رو ی.وحشادیاز دستش برنم یگریکارد چیاش را گرفته بود...ه

  خواستیم

 

تهش  نیآخرش بود نه؟؟ا نیاو را بکشد....ا خواستیو بخورد...م ردیگاز بگ اورا

 صورت یکاش...خون دهن آن کثافت رو ماندینم نجای...کاش ارفتیبود؟؟کاش با بهداد م

 .ختیر بایفر

 

...........................................................................

.................................... 

 

آمد...هرچهار  یها م لیزنگ خوردن موبا یبرقرار شده بود و فقط صدا یبیعج سکوت

ود...مونا که خودش نفر باوحشت به هم زل زده بودند و نفسشان به شمارش افتاده ب

 را به مهرزاد 
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 گفتم!! دیدیگفت:د یبود آرام و عصب چسبانده

 

 داد؟؟درستیاش را جواب نم یگوش چکسیاوضاع را آرام کند...چرا ه خواستیم مهرزاد

باشد؟؟دستش را داخل  یاتفاق دیبود اما شا بیها عج یبود که زنگ خوردن همزمان گوش

  بیج

 

شدند.درواقع  کیبار شیشماره چشم ها دنیرآورد...باداش را د یکرد و گوش شلوارش

 سبز نشانه  یدستش را به سمت دکمه  دیکرد و با ترد یوجود نداشت.پوف یشماره ا چیه

 

 :الو!؟؟رفت

 

 رهیآمد خ یم رونیکه از دهان مهرزاد ب یبا تعجب و ترس به مهرزاد و کلمات همه

 یکلمه ا چیاش قفل!!بدون ه یسرخ شده بود و فک استخوان دشیشده بودند صورت سف

 را در  یگوش

 

که  یبا دست هی..بعد از چند ثانشدیتر م بیگرفته بود و هرلحظه چهره اش عج گوشش

پوستش باز هم  یدیسف یرا قطع کرد...با وجود یکنترل کند گوش توانستیلرزشش را نم

 تر  دیسف

 

دند...مونا طاقت شده بو دیگرد و سف شیسنگ توالت!!چشم  ها شتریب یزیبود چ شده

 بود؟؟ ی:کدیو پرس اوردین

 

و  وشیاش بود را پاک کرد...دار یشانیپ یکه رو ینشست و عرق سرد نیزم یرو مهرزاد

  ی؟؟کیگینم یزیدست ارشک را پس زد و جلو رفت:چرا چ وشیبودند.دار دهیارشک بهم چسب

 

 بود؟؟ها؟؟

 

 !!الیگفت:لبرگرداند و با تته پته  وشیرا به سمت دار شیرو مهرزاد

 

ندانست داد  زیصبر را جا گرید وشیبخورند...دار یبود تا همه تکان یجمله کاف نیهم

 !!دی....زود باشرونیب دی:همه بردیکش

 

و به  دیدست مهرزاد را کش ی...مونا فوردیبود که به سمت در دو یکس نیاول ارشک

 ...به طرف جنگل!!دیپشت سر آن ها خارج شد داد زد:زودباش وشیسمت در کشاندش...دار

 

 یو م دندیدو یهمراه نداشتند....فقط م یچراغ قوه ا چیرا بلد نبودند و ه راه

 م؟؟ی:از کدوم ور بردیکشیم غی...مونا جدندیدو

 

 ؟؟اگهیو دور و بر را نگاه کردند ارشک داد زد:اگه تو جنگل باشن چ ستادندیا همه

 م؟؟یریبم

 

 !!می....از کدوم طرف بربکن یکار هی وشیهول شده بود:دار مهرزاد

 

 دونمیکه هول شده بود داد زد:نم وشیدار

 

...صباست"قبل دی....صبرکندی:صبرکندیکش رونیرا ب یگوش یاش زنگ خورد فور یگوش

 جواب داد:الو وشیجواب نده.دار دیمهرزاد بگو نکهیاز

 

ق اتا هی یوقت ندارم...من تو ادیمن ز وشیمظطرب صبا آنطرف خط بود:الو دار یصدا

 ؟؟یریبگ یتونیحبس شدم...همون اطراف دکله...رد منو م

 

 !!یمرد کردمیفکر م ؟؟خداروشکریخوشحال شد:سالم یکم وشیدار

 

رو قطع  ی؟؟گوشیاس دار یپ یکن...ج دای...توروخدا زود ردمو پمینداره گوش یباطر-

 نکن توروخدا!!

 

ارور به  غامی...پاس را روشن یاپ یاش را دست به دست کرد و ج یگوش یفور وشیدار

 ی...مجبور شد از برنامه یاس نداشت...لعنت یاپ یصبا ج یبود که گوش یمعن نیا

  یگرید
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 یها بود...تو یکینزد نیکارت!!مختصاتش را گرفت...هم میس یابیکند:رد استفاده

 "زنمیزنگ م میدیرس ی...وقتکنمیدنبالت...قطع م میایداد زد:االن م یگوش

 

گفت:صبا  هیقطع نکند گذاشت...روبه بق کردیصبا که خواهش م یصدا یرا رو یگوش و

 .میریجهنم م نیو همه از میکنیم داشیپ دیای...بنجاستیا

 

 .میبرگرد ای...خطرناکه توروخدا بوشیاعتراض کرد:نه دار ارشک

 

 !!گهید دیجوابش را نداد و به سمت شمال حرکت کرد:مهرزاد....زود باش وشیدار

 

اش را دستش گرفته بود و با  یگوش وشیش حرکت کردند...دارهمه به دنبال ناچارا

 :اوناهاش...همونجاست!!دیدو یعجله م

 

 !!ستین یزی:اونجا که چمهرزاد

 

جواب داد:الو  یصبا را گرفت...صبا فور یو شماره  ستادیا شیسرجا وشیدار

 وجود نداره..فقط درخته و سنگ! یزیچ چیه ایخونه... چیه نجایصبا...ا

 

 ....توروخدا نجاتم بده!!وشی:تروخدا داردیشنیصبا را پشت خط م انیگر یصدا

 

 !میری...ممکنه بممیبمون نجایشده بود:اگه ا یعصب وشیدار

 

:صبا...ماروببخش...توروخدا دیرا از دستش قاپ یرفت و گوش وشیبه سمت دار ارشک

 خطر ننداز!! ی....بخاطر خودت همه رو تومیبزار بر

 

 ...بخاطر تو...نجایاومدم ا یعوض یتو زد:من بخاطر غیج صبا

 

...جاده دیگرفت:قطع شد....زود باش وشیرا به سمت دار یقطع شد...ارشک گوش یگوش

 !!میبر دیاونطرفه....با

 

را گفت و به سمت جاده حرکت کرد...مهرزاد دست مونا را گرفت و راه  نیا

دوباره صبا را  صورتش بود را کنار زد و یکه رو یقطره اشک وشیافتادند...دار

 گرفت:دستگاه مشترک مورد 

 

 ...باشدیخاموش م نظر

 

به دوستانش که درحال رفتن بودند...نه  یبه درخت ها انداخت و نگاه ینگاه

قلبش را به  ی...صبا فقط هفده سالش بود تصور تکه تکه شدنش با اره برقتوانستینم

  نیآورد...آرم یدرد م

 

 شیدختر را رها کند و برود...سرجا نیا نستتوایبود نم دهیتکه شده را د تکه

 .کردیرا تماشا م هیشده بود و رفتن بق خکوبیم

 

بزرگ که آشنا  یلیدرخت خ کی دنیگم شده بودند...باد بایو مهرزاد و ارشک تقر مونا

 .ستادندیا شانیبود سرجا

 

 اول!! یسرجا می:ما دوباره برگشتمونا

 

 کو؟؟ وشیره...داربه اطراف انداخت و گفت:ا ینگاه مهرزاد

 

 و متعجب شدند. جیگ وشیدار دنیبه عقب برگشتند و با ند هرسه

 

 اون!! ایدوست دختر من بوده  دونمی....نمرهیجا نم نی:فکر کنم بدون صبا ازارشک

 

 نجاینشست و زار زد:خسته شدم...خسته....مهرزاد توروخدا مارو از ا نیزم یرو مونا

 ببر!!

 

 !!دیریمیحس و خاموش:همتون م یب ییبود...صدا الیل یهنوز در شوک صدا مهرزاد
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 ی...از گروه جدا شده بود و تنها و بندیتوانست دوستانش را بب ینم گرید وشیدار

 یرد و نشان چیبود...تمام آن دور و بر را گشته بود اما ه ستادهیا شیدفاع سرجا

 اس  یاپ یاز صبا نبود...ج

 

 یکند و به سمت جاده برود....احساس بد ادیاش را روشن کرد تا راه را پ یگوش

 اش شد. یبه دور و برش کرد و مشغول گوش یداشت...احساس ترس...نگاه

 

آمد  رونی....از پشت درخت ها بکردیاز پشت سر نگاهش م یدرست بود...کس وشیدار حس

 تر  کیتر و نزد کیبود...نزد یهم چنان مشغول ور رفتن باگوش وشیشد...دار کیو نزد

 

اس بود نود و دو درصد...فقط چند قدم  یاپ یج یفقط منتظر لود صفحه  وشی..دار.شد

به عقب  وشی....صد درصد!!تمام شد!!دارفتدیب وشیدار یفاصله داشت  تا رو

  دنیبرگشت...با د

 

 ناقص زد. یسکته  بایکه پشت سرش بود تقر یزیچ

 

 یرا طور شید...دست هابودن ختهیصورتش ر یکه رو ییبرهنه و موها یدختر با پاها کی

 رنگش  یپوست خاکستر ریوحشتناکش ز یها یدراز کرده بود که شکستگ وشیبه سمت دار

 

...از لب و دیسف دی...سفیاهیس چیبودند بدون ه دیسف شیوضوح مشخص بود.چشم ها به

 نهینفسش به س نکهیاز دماغش کنده شده بود.قبل از یا مهیو ن دیچکیلوچه اش خون م

 برگردد 

 

گرفت تا بلندش  شیو دختر را از موها دیکش یداد بلند وشیافتاد...دار شیرو تردخ

به دستش نگاه کرد که  وشیدختر کنده شد.دار ی...موهافتادیاتفاق ن نیکند...اما ا

  یدسته مو کی

 

را چنگ  وشیقرار گرفته بود...دختر از فرصت استفاده کرد و صورت دار یمشک

به هوا  وشیودش بجنبند دستش را گاز گرفت...داد داربه خ وشیدار نکهیزد...قبل از

 که  یرفت...با لگد

 

 دیکش یغیاما برعکس شد...دختر ج رودیکنار م شیداشت که از رو نانیدختر زد اطم به

  رونیرا شکافت و خون ب وشیکه لباس دار یزد...طور وشیدار ی نهیبه س یگریو چنگ د

 

تار...از دست و صورتش خون  شیحال شده بود و چشم ها یب وشی...دارزد

تابه  یداخل ماه ییکه گو سوختی...گوشت دستش انگار کنده شده بود آنقدر مدیچکیم

 ...دختر شودیسرخ م

 

را  وشیو کار دار ردیاز بگ یگریرا باال برد و دهانش را باز کرد..تا گاز د سرش

 یا دهیرا کرد و او را هل داد اما فا شیتقال نیآخر وشیتمام کند...دار

 را بست تا به  شینداشت...چشم ها

 

را  شی...چشم هاکردیم دای!!کاش...کاش حدداقل صبا را پدیخداحافظ بگو زیچ همه

 محکم تر بهم فشرد!!

 

 یحال افتاد و کم یرا باز کرد...سردختر ب شیچشم ها دیکه شن یگلوله ا یصدا با

و بلند  دیر کشبه سرعت خودش را کنا وشی...داروشیدار ی نهیس یبعد جسدش رو

 شد...نگاهش را 

 

در دست دختر نگاه  یمشک یبه اسلحه  شناختیخودش داد...او را م یناج به

 بود که....!! یکرد...همان دختر

 

 

 

خشک شده اش  ی...قطره اشک هاکردینگاه م دیخاموش شده در دستش مات و ناام یگوش به

  ستادهیسرش ا یت.پرهام باالکردن نداش هیگر ینا گریتمام صورتش را پوشانده بود...د

 

 ....دوست پسرت بود نه؟؟هیآخر نی:اکردینگاهش م یجور خاص کیو  بود
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 ینشست نگاه واریزد و کنار د یسرش را به عالمت مثبت تکان داد...پرهام پوزخند صبا

 یانگشت قطع شده گوشه  کیپر از خون بود و  شیپ یبه کف اتاق انداخت که تا ساعت

  وارید

 

از خون بود نه  یشده بود.نه اثر دیناپد زیبود...اما حاال همه چ افتاده

...نه یجز درخت و سنگ نبوده...نه اتاق یزیچ چیگفته بود ه وشیانگشت.دار

 توهم  کی زیهمه چ دی...نه!!شایساختمان

 

...صبا که از سکوت حاکم شده خسته شده بود دندیشن یم ای دندید یکه م یزی.هرچبود

 م؟؟یچکار کن گفت:پرهام؟؟حاال

 

سرش را برگرداند تا به او نشان دهد حوصله ندارد...صبا بلند شد و کنارش  پرهام

 تو کجان؟؟ ینشست:خانواده 

 

 داد:قبرستون!! رونینفسش را ب پرهام

 

 مردن؟؟ یعنی-

 

من براشون مردم!!مطمعن باش  یخنده اش گرفته بود:نه دوتاشون زندن....ول پرهام

 تا نجاتم بدن!! گردنیاونا دنبالم نم

 

شد:من بخاطر اون پسره تو دردسر افتادم....اون اصرار کرد که  زیصبا سر ر اشک

 !!نجایا امیباهاش ب

 

...اون الشیخ یاشک جمع شده بود:ب شیبه صبا انداخت که در چشم ها ینگاه پرهام

 خنگول!! یشدیدوست م دیبامعرفت بود...با اون با وشیپسره دار

 

 و چهارسالشه!! ستی...بخورهیاون سنش به  من نم-

 

دوست پسر  نمیه؟؟ببیو سه سالمه...مگه چ ستیرا باال داد:خوب منم ب شیابروها پرهام

 خودت چند سالش بود؟؟

 

 نوزده!!-

 

 حتیاز من به تو نص یداره ها!!ول یبچه مچه ها هم عالم یخنده:دوست ریزد ز پرهام

کرد..اصال  هیکه بشه بهش تک یباش یبا کس دی...تو باخورنیبچه سوسوال به درد نم نیا

 به  دیتو با

 

و بعدش  یبه فکر دانشگاه باش دیپسر و اون پسر.با نینه ا یدرس باش فکر

 !!ادینم رتیگ یزیها که چ یدوست نیازدواج!!تو ا

 

دوساعت  یمامان بابامو روز یکنم؟؟ها؟؟وقت یزندگ ینطوریا خوادیدلم م یکنیفکرم-

 که بهم توجه کنه!! ستین یاقم تنهام...اصال کسهمش تو ات ی...وقتنمیبینم

 

 یصبا...منم آدم داغون نیشد:بب رهیرا دراز کرد و متفکر به صبا خ شیپاها پرهام

از  زدنیمنم صبح تا شب تو سرم م ی...خانواده ستیبهتر از تو ن تمیهستم منم وضع

  هی یبگ یهرچ

 

باشم و درس  یکردم قو یسع یازشون جدا شدم ول ی...از هجده سالگگرفتنیم یرادیا

دفتر کار  یاالن مهندسم و تو یاز خود نباشه ها ول فیبشم تعر یبخونم و کس

 ....توهم کنمیم

 

 نوریا یبا پسرا بر نکهینه ا یبش یزیچ ی...خانم مهندسیخانم دکتر دیبا

 عاقل باش!! کمی ادیبال سرت ب یکل ینطوریاونور...بعدشم ممکنه ا

 

 ییآمد که پرهام انقدر عاقل باشد با رفتار ها یت بنظرش نمانداخ ریسرش را ز صبا

آمد.اتفاقا خود پرهام در  یبنظر م بیعج یاالنش کم یبود سخنران دهیکه از او د

 فکر بود که  نیهم

 

 نطق کرده است!! چقدر
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بلند شد:اتاق  شیاز جا یشده!!فور سیشده بودند که پرهام حس کرد کف اتاق خ ساکت

 !!شده نگاه کن سیخ

 

 ست؟؟یمال آب بارونه؟؟ن دی...شابهیعج یلیهم بلند شد:اره...خ صبا

 

 لحظه گوش کن!! هی....سیکرد:ه زیرا ت شیگوش ها پرهام

 

هاج و واج  نطوریآمد...هم یآب بود.انگار داشت با شدت به سمتشان م انیجر یصدا

رهام و که پ یبودند که ناگهان آب باشدت وارد اتاق شد...طور ستادهیوسط اتاق ا

 صبا را در خود 

 

بود و آب وارد شده بود قبل  ختهیها ر ورایاز د یکیکرد و با خودش برد... شناور

صبا را آب باشدت آن ها را برد آب  ایکه پرهام بتواند خودش را نجات دهد  نیاز ا

 داشت  انیهم چنان جر

 

آب وارد  انیتونل تمام شد جر ی.وقتکردیمثل فاضالب حرکت م یشکل یتونل ریدر مس و

افتاد  رونیپرت کرد...آنقدر محکم ب رونیبزرگ شد و پرهام را به ب یلیکانال خ کی

  کیکه نزد

 

...پرهام قبل از فتادین یسرش بشکند خوشبختانه کانال پر از آب بود و اتفاق بود

داشت خفه  بای.تقردیکش یآورد و نفس بلند رونیکه خفه شود سرش را از آب ب نیا

 ر و برش ...به دوشدیم

 

بود تنها  کی...کامال تارینور چیبلند  و بدون ه یکرد کانال بزرگ و باسقف نگاه

بود که به سقف وصل شده بود!!پرهام  یکه وجود داشت از چراغ نئون جنس زرد ینور

 نفسش  نکهیهم

 

...نکند غرق شده زدیبلند صبا را صدا م یشد صبا را صدا زد...با صدا تازه

...نفسش کردیه؟؟با ترس دنبالش گشت و بلند بلند اسمش را صدا مباشد؟؟نکند خفه شد

 آب  ریرا حبس کرد و ز

 

 دی....باشدیداشت قلبش از جا کنده م شدینم دایپ یزیبود که چ کیآنقدر تار رفت

 ...نه!!فتدیاتفاق ب نیا دیصبا هنوز بچه بود نبا داشتیصبا را نگه م

 

داشت نا  بایتقر دادیرا در  آب تکان م و دستش کردیکورمال داخل آب شنا م کورمال

 خورد!!  یزیکه ناگهان دستش به چ شدیم دیام

 

...........................................................................

........................ 

 

کرد!!با هردودستش محکم  شیدایو بدن نرم و الغرش را حس کرد...خداراشکر که پ موها

که به  نیآمد صبا آنقدر سبک باشد هم یاو را گرفت و به طرف باال شنا کرد بنظرش نم

 سطح 

 

 کی...دادیو صبا را نجات م شدیزود دست به کار م دینفس اش باال آمد...با دیرس آب

دختر را نگه داشت.احتماال نفسش بند  گرشیگرفت و با دست د یدستش را به تخته سنگ

 آمده بود 

 

بود  دهیو چسبناک به صورتش چسب سیخ شیموها ی...همه دادیم ینفس مصنوعبه او  دیبا

کرده  خیاز حد سرد بود. شیو بدنش ب دادینم یزد:صبا نفس بکش....صبا!!جواب شیصدا

 بود و 

 

 !زدیم یدیبه سف تنش

 

 نکهیبدهد...اما هم یرا کنار زد و صورتش را جلو برد تا نفس مصنوع شیموها پرهام

صبا  فرو برد خشکش زد.چشمانش گرد  یلب ها یکیزددهانش را در ن

 صبا  نکهی...انکهیشد...ا

 

که چشمانش  کردی!!تمام بدنش خشک شده بود و در چشمان دخترک نگاه منی....انبود

پرهام مانده  یبه چشم ها رهیوق زده خ یشده بود و با حالت دیباز و گشاد و سف

 هم  نچیا کیبود...
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زد و دختر را  یادینبود.پرهام که شوکه شده بود ناگهان فرفاصله  شانیصورت ها نیب

قلبش را در  یرها کرد و خودش را به عقب راند...آنقدر وحشت زده شده بود که صدا

 انعکاس کانال 

 

از آن دختر دور شد بدنش به شدت  عیسر یرا گم کرده بود ول شی...دست و پاکردیم حس

باعث شد که دختر به خودش بجنبد و  یکند نیشنا کردن نداشت هم ییو توانا دیلرزیم

 پاچه 

 

به  نکهیآب افتاد اما قبل از ا ی...پرهام هل شد و توردیشلوار پرهام را بگ ی

دندان  یزیافتاد و داخل آب پرت شدند...احساس ت شیخودش بجنبد دختر با فشار رو

 پوستش  یرا رو ییها

 

ن کثافت گردنش را گاز زده گردنش...آ ی هیدر ناح یدیکرد و بعد هم درد شد حس

...قبل رودیشده و باال م یکه با آب قاط کردیخون خودش را حس م یآب بو یبود...تو

 که  نیازا

 

گردنش جدا  یبه دختر زد و کله اش را از رو یلگد زهیغر یبرود از رو نفسش

لحظه دختر به عقب پرت شد پرهام از فرصت استفاده کرد و به سمت باال  کیکرد...در 

 رکت کرد و ح

 

دستش را حرکت داد و  دید یآورد...نگاهش را چرخاند و تخته سنگ رویرا از آب ب سرش

زد و  یباره دختر جست کیدستش را به تخته سنگ گرفت  نکهیبه سمتش حرکت کرد...هم

  یپا

 

داخل آب کشانده  یقو یرویتخته سنگ را چنگ زد پرهام با ن یرا گرفت...فور پرهام

 هی...نه نه!!تنها تکدیچیشلپ آب و دست و پا زدن پرهام داخل فضا پشلپ  یصدا شدیم

 گاهش 

 

پرهام مستاصل شده بود.داشت داخل آب  رفتیم نیسنگ بود مقاومتش داشت از ب تخته

 ی...!مغزش فوردیبا کردیم یکار دیآمد...با یاز دستش برنم یکار چیو ه شدیم دهیکش

 فعال شد 

 

برداشت و به سمت عقب برگشت دستش را بلند کرد و  یگدستش را لغزاند تکه سنگ بزر و

شد و گوشت  میرا کرد که سر دختر به دو ن نکاری...آنقدر محکم ادیسر دختر کوب یتو

 سرخ 

 

شلوار  ی...از سر و صورتش خون فواره کرد اما هنوز دستانش محکم پاچه دایپ سرش

سرش زد...اما هنوز جان  یپرهام را گرفته بود...پرهام با تمام قوا دوباره سنگ تو

 داشت....بار 

 

آن کار را تکرار کرد که جز  نقدری...اگریو بار د گریرا کرد بار د نکاریا یگرید

نمانده بود.خون خودش و خون آن کثافت  یباق شتریب شیرو به رو یتکه گوشت له شده ا

 شده بود و  یقاط

 

که آن  شدیهنوز باورش نم و گردنش را پر کرده بود...تمام تنش خون آلود بود صورت

گند خون نشانگر اتمام همه  یجانور را کشته باشد اما فرو رفتن دختر داخل آب و بو

  زیچ

 

.سنگ از داخل رفتیم نییخون آلودش باال و پا ی نهی...نفسش هنوز نامنظم بود و سبود

ده ش یزخم سوختیداخل آب افتاد...گردنش م یدستش سر خورد و همراه با جسد دختر تلپ

 بود و 

 

 نیرا کشته بود اما سوال مهم ا بیغر بیموجود عج کیاز دست داده بود  یادیز یانرژ

 جا بود....صبا مرده است؟؟

 

...........................................................................

........................... 
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س انزجار تمام بدنش را فرا گرفت حالش ...حختیر بایفر یآب دهان آن کثافت رو خون

بدنش  ریبهم خورد.دست راستش را که به فک آن جانور گرفته بود آزاد کرد و به ز

 سوق داد با 

 

 کردیگاز گرفتن تقال م یتر شد و برا کینزد بایبه صورت فر وانیصورت آن ح نکارشیا

 ی...لعنتدکشانیرا در دست داشت و او را به عقب م شیهنوز موها بایاما فر

  شیدای...پیلعنت

 

که نصف صورتش کنده شده  وانیآن ح نیبود اما بخاطر وزن سنگ بشی..داخل جکردینم

را  شیو دندان ها شدیتر م کیتوانست حرکت بدهد صورتش داشت نزد یبود دستش را نم

 بهم 

 

 نیبود...اخر یو مرگش حتم شدیسرش از دستش رها م کردیمعطل م گرید ی..فقط کمزدیم

کرد و اسلحه  شیدایفرو برد بالخره پ بشیخودش را کرد دستش را به زور داخل ج یعس

 را 

 

 .دیچیدر فضا پ کیشل یآورد....صدا رونیزور ب با

 

و ذهنش  دندیلرزیم شیبسته بود.دست ها شیافتاده بود اما همچنان چشم ها شیرو جسد

  یون و آب دهن را روخ یسی!دهانش باز مانده بود و خیلیبود خ دهیترس کردینم یاری

 

به  یآورد و به خود آورد تکان رونی...انزجار او را از حالت شوک بکردیحس م صورتش

 انیوق زده اش نما یخودش داد و جنازه را کنار زد جنازه به پشت افتاد و چهره 

 شد...وسط 

 

صورتش  یکه کرد دستش را رو یکار نیاول بایشده بود فر جادیا یسوراخ بزرگ شکمش

برخواست.دست  شیاسلحه به دست از جا خوردیکرد..حالش داشت بهم م زیو تم دیکش

 لرزانش 

 

مثل  شیبود.نگاه منزجرش را به جنازه داد تکه گوشت ها دهیچیمحکم دور اسلحه پ را

جنازه زد.  یپاشنه دارش لگد محکم تو یزد و با چکمه ها یمرد کچل بود...پوزخند کی

  نیهم

 

رفت انگار که از اول وجود  نیزه پودر شد و از برا کرد جنا نکاریا که

شد که انگار از  بیچشمش غ یجلو یاتفاق افتاده بود؟؟جنازه طور نینداشته...چطور ا

  توانستیابتدا وجود نداشته!!نم

 

جور توهم است و جسم  کی نندیب یکه م ییها زیچ کردیکند اما حس م یریگ جهینت

 ییها ادیداد و فر ی!!صدایزیچ نیهمچ کی اید ندارند مثل روح مرده ها بودن یواقع

 که به گوشش 

 

 شی..اسلحه را محکم تر در دست هاردیاش را از جسد بگ رهیباعث شد نگاه خ دیرس

خرج کرده بود.قبال پرش کرده بود  یادیبود البته دالر ز دهیخر روزیرا د نیگرفت.ا

  طیتا در شرا

 

بود حاال  ختهیمردک ر نیرسش با کشتن اکرده بود ت یاستفاده کند.فکر خوب یاضطرار

بود  دهیکه شن یمرد ادیمصمم تر بود...خم شد و چراغ قوه را برداشت و به سمت فر

 رفت احتماال 

 

 هم داخل دردسر افتاده بود! گرینفر د کی

 

 !!میهمانجا کنار درخت بزرگ نشست:گم شد ارشک

 

 ما رو ول کرد؟؟ وشی:دارختیر نییاشکش پا مونا

 

تو؟؟اون  یکنیم وشیدار وشی:چرا انقدر داردیکش شیکالفه دستش را داخل موها مهرزاد

 !!یبزن نهیتو سنگشو به س خوادی!!نمومدیاگه عقل داشت م

 

 !!شعوریحرفاست؟؟ب نیشد:االن وقت ا یعصبان مونا

 

 همه بال سرمون اومده؟؟ نیتو که بخاطرت ا ایمنم  شعوری:بدیداد کش مهرزاد
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را نداشت اما  یحرف نیبه مهرزاد انداخت اصال انتظار چن یپر بغضو  بینگاه عج مونا

 ینم نجایکاش اصال به ا خوردیکه سکوت کند حالش داشت بهم م کردیم جابیا تیموقع

 آمد به او 

 

در آورده بود  یشجاع باز یادینکرده؟؟ز ایکرده  یخودکش الیداشت که ل یدخل چه

اتفاقات افتاده را باور  یشود چه کس دهیچیپ نقدریا هیکه قض کردیالبته فکر نم

 کرد؟؟یم

 

موناست...اونا  ریتقص زایچ نی:مهرزاد استادیآن دو ا یسکوت را شکاند و جلو ارشک

به محض  یافتاد ول ینم یاتفاق چیه میما باهم بود یوقت ادتهیدنبال مونا هستن 

 با مونا روبه رو  نکهیا

 

 م؟؟یخواستشون توجه کن بهتر باشه به دیاون اتفاق افتاد...شا میشد

 

 ؟؟یچ یعنیاخم کرد: مهرزاد

 

 یچ قایکه زنگ زد بهت گفت دق الیکه ل یزیرا در هوا تکان داد:اون چ شیدست ها ارشک

 !الیروح ل دونمیچه م ایبود  الیل هیکه صداش شب هیبود؟؟منظورم همون

 

 ؟؟یدیترش کرد و عبوس شد:تو از کجا فهم مهرزاد

 

 !دمیبودم صداشو شن ستادهیکنارت ا زدیباهات حرف م یوقت-

 

 یکه چ یپرسیاز من م گهیبه مونا انداخت:پس چرا د یزد و نگاه یپوزخند مهرزاد

 گفته؟؟

 

مونا هم  خوامیمونا برگشت:م یزده  رتیح یمهرزاد به چشم ها یارشک از رو نگاه

 ریتقص یبهش گفته همه چ الیمونا ل نی....ببگمیخوب خودم م یلیبدونه.....خ

 وناست...اون باعث م

 

 من شد!! مرگ

 

...مونا ما بخاطر خوانیارشک ادامه داد:اونا تورو م دیکرد و رنگش پر ینیه مونا

 ؟؟یکنیتو جونمون به خطر افتاده درک م

 

 د؟؟یچکار کن دیخوای؟؟میچ یعنی:دیوحشت زده پرس مونا

 

به ما  یکار اونا ینطوری...امیریو م میزاریم نجایانداخت:تورو ا ینگاه سرد ارشک

همش به فکر  دی....اما تو نبایهرچ ایپستم  ای میمن آدم بد یفکر کن دیندارن...شا

 و  یخودت باش

 

 شده؟؟چرا دوتاتون خشکتون زده؟؟ یزیچ هی....چیباش خودخواه

 

اّره  یهشدار بدهد صدا نکهیاما قبل از دیبگو یزیدهانش را باز کرد تا چ مهرزاد

 وارد شکمش شد. بلند شد و از پشت سر ارشک

 

 

 

 شیصبا ومهرزاد باال رفت...صورت ارشک قرمز شده بود و چشم ها ادیداد و فر یصدا

....صبا و خوردیزده.هنوز زنده بود و اره همچنان در شکمش تکان م رونیو ب دیسف

  گریمهرزاد د

 

برگشتند و به جهت مخالف فرار  شودیارشک چطور تکه تکه م نندینکردند تا بب صبر

 یاستفاده از نور گوش یبرا یوقت دندیدو یدرختان م انیوار م وانهید هردو دکردن

 اوضاع  نینبود و هم

 

 غیقطع و وصل شدن اره باعث شد صبا ج ی...صداکردیتر م کیترسناک تر و تار را

 سمت ما!! ادیبکشد:مهرزاد بدو....داره م یگرید
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دود و اره  یبه دنبالشان م که دیرا د یبه پشت سرش کرد و مرد اره ا ینگاه مهرزاد

شده  لیتبد یارشک پشت سرشان به تله گوشت یگرفته است...جنازه  زهین کیرا مانند 

 بود...مهرزا 

 

تر حرکت داد:تورو خدا بدو  عیرا سر شیرا به جلو داد و پاها نگاهش

 صبا...توروخدا!!

 

نش را اره بد یافتاد...صدا یجلو افتاده بود و صبا داشت از نفس م مهرزاد

و هول شدنش  یحواس پرت لرزاندیاره در بدنش فرو رود تنش را م نکهیحس ا لرزاندیم

  یباعث شد سکندر

 

جلو  یلینخورد مهرزاد جلو که خ نیاما توانست تعادلش را حفظ کند و زم بخورد

 افتاده بود داد زد:صبا بدو...!

 

 یکرد و رو ریگ یسنگ به شیلحظه پا نیبرگشت تا دوباره به عقب نگاه کند در هم صبا

 به هوا رفت:مهررررزاد!! غشیافتاد..ج نیزم

 

به  بایتقر ی...مرد اره اشدیبدتر نم نیاز ا یو به عقب برگشت...وا ستادیا مهرزاد

بود و شلوارش پاره و  قیعم شیشده بود جراحت پا نیبود و صبا پخش زم دهیصبا رس

 خون آلود بود.

 

 کن!داد زد:مهرزاد توروخدا کمکم  صبا

 

با صورت باند  ی...مرد اره استادیبه سمت صبا بردارد اما ا یخواست قدم مهرزاد

بانداژ کهنه اش خون و گوشت خون آلود مشخص بود  ینوار ها ریشده اش که از ز یچیپ

 فقط چند قدم 

 

 صبا فاصله داشت...صبا دستش را به طرف مهرزاد دراز کرد:کمکم کن مهرزاد! با

 

خودش هم  رفتید تا صبا را وا گذارد و خودش را نجات دهد اگر نمپشتش را کر مهرزاد

هم اشک چشمان صبا  یکی...اما دوباره نگاهش را به صبا داد در آن تارشدیکشته م

 معلوم 

 

 :مهرزاد!!دیکش غیبود که دوباره صبا ج ستادهی...مردد ابود

 

سر  یباال یه ابرداشت...مرد ار یرا از صبا گرفت و به سمت عقب قدم شیرو مهرزاد

 یآخر باز نجایو ا کندیکه دارد سکته م کردیبود..صبا احساس م ستادهیصبا ا

  کردیاست...حس م

 

بود که چطور تکه تکه شده و حاال نوبت خودش  دهیبدنش خشک شده...ارشک را د خون

 اور!! میاست...گ

 

زد و  ینطایش یخنده ا یکند...مرد اره ا یتوانست کار یبود و نم یجد شیپا جراحت

 ژیو یو رها کرد صدا دیاره را کش یرا باز کرد و دست شیپاها ستادیسر صبا ا یباال

 اره دندان  ژیو

 

شده اش  دیصورت سف یصبا را بهم زد...چشمانش را بست و دستش را جلو یها

و او را از وسط  اوردیسر صبا فرود ب یاره را باال آورد تا رو یگرفت...مرد اره ا

  نیهم نصف کند اما در

 

افتادنش و پرتاب شدن اره باعث شد صبا  یپرت شد و صدا یبه طرف یمرد اره ا لحظه

 یمرد اره ا یکه رو کردیبه مهرزاد نگاه م یرا باز کند...با ناباور شیچشم ها

 افتاده بود و باهم 

 

آنطرف تر افتاده بود اما هنوز روشن بود و صدا  یشده بودند...اره کم ریدرگ

که مرد  یافتاده بود با چنگ یاد که با مشت و لگد به جان مرد اره ا...مهرزدادیم

 اره به صورتش افتاد نقش بر 

 

داد زد:صبا  دیکشیصورتش گرفته بود و درد م یافتاد همانطور که دستش را رو نیزم

 کمک!! ایب
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..صبا به ردیمهرزاد افتاد و سرش را جلو آورد تا صورتش را گاز بگ یرو یاره ا مرد

 یچیسر باند پ یکه کنار درخت افتاده بود محکم تو یآمد و با تکه چوب بزرگ خودش

 شده اش 

 

تکان نخورد...مهرزاد از فرصت استفاده کرد و سر  شیسست شد اما از جا ی...کمزد

را کرد تا سرش کامال  نکاریچند بار ا دیکوب نیرا گرفت و محکم به زم یمرد اره ا

 خورد شد و مرد اره 

 

 ت ماند.حرک یب یا

 

درب و  ی..صورتش حسابستادیسر مردک را ول کرد و بلند شد و کنار صبا ا مهرزاد

داشت....صبا کشان کشان به سمتش آمد و دستش را به  یزیداغون شده بود و خون ر

  دیصورت سف

 

 برات!! رمیکرد:بم کینزد مهرزاد

 

خسته شده بود  یری...از درگزدیبود و نفس نفس م یدستش را پس کرد...عصبان مهرزاد

 روشن برداشت و  یبلند به سمت اره  ی....قدمزدیبهم م فیموجودات کث نیو حالش را ا

 

 کرد!! کهیت کهیکثافت...ارشکو ت یکرد:لعنت خاموشش

 

زنده باشه.نه  دیانداخت:شا یامد و به راه رفته شان نگاه رونیاز شوک ب صبا

 مرده؟؟کجا افتاده بود؟؟ یعنینه....

 

بغل صبا را گرفت  ریصبا را نداشت جلو تر رفت و ز یها هیو گر غیج یله حوص مهرزاد

 به چاک! میبزن دیمرده....با گهی...اون دمیبر ایب اهللیو کمکش کرد:

 

نکرده  شیداد...مهرزاد نجاتش داده بود رها هیخودش را به مهرزاد تک صبا

و را رها ا خواستیبه او انداخت ارشک م یبود.مهرزاد کمکش کرده بود نگاه

 گفته بود او باعث  الیکند؟؟؟ل

 

 سر خورد! نییشده؟؟اشک از چشمانش پا مرگش

 

...........................................................................

.......................... 

 

 بود...اسمش دهیبود که با قبل از گم شدن صبا کنار دکل د یهمان...همان دختر نیا

 !یشد یدراز کرد:زخم وشی...دختر جلوتر آمد و دستش را به سمت داردانستیرا نم

 

 !!یرا گرفت و بلند شد:تو منو نجات داد بایدست فر وشیدار

 

همون  ینداشت...تو از دوستا یافتاده بود گفت:قابل یریکه شالش هنگام درگ بایفر

 ؟؟مونا؟؟یدختره ا

 

 یهستم...از دوستا وشیده بود انداخت:من دارافتا یکه کنار یبه دختر ینگاه وشیدار

 ه؟؟یچه کوفت یعوض نیمونا...ا

 

تعجب نکرد  بایدرشت.اما فر وشیدار یشد و چشم ها بیدختر غ یجنازه  ناگهان

ها هم به من حمله کرد...شانس اوردم که اسلحه  نیاز یکی:فتدیاتفاق م نیا دانستیم

 داشتم....منم 

 

 هستم! بایفر

 

 شد؟؟ بیغ یدیب گفت:دبا تعج وشیدار

 

فقط  ادی...بنظر مفتهیاتفاق برا همشون م نیانداخت:اره ا یبه اطراف نگاه بایفر

 دایامن پ یجا هی دی...باستیامن ن نجایبه زخمات برسم اما ا دیتوهمن با جوری

 !!میکن
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به او گفته بود  بایاالن فر نیبپرسد اما متوجه شد که هم یگریخواست سوال د وشیدار

 بایفر یبه چراغ قوه  ی...وقت تلف کردن آن جا خطرناک بود.نگاهستیامن ن انجیا

  میتونیکرد:م

 

 اس داره! یپ یمن ج ی...گوشمیخارج بش نجایاز

 

افتاده بود و کامال له  نیزم یکه رو یدیو اشاره به چند تکه آهن سف دیخند بایفر

 ه؟؟یشده بود کرد:منظورت همون گوش

 

 یزود فکر یلیلب گفت..اما خ ریز یا یانداخت و لعنت یکوش به ینگاه ناراحت وشیدار

 ...ایامن باشه  دونمیهست اما نم الیو هی...نجایبه سرش زد:ا

 

 !!میبر فتیامن تره راه ب نجای:ازدیداخل حرفش پر بایفر

 

 شیبرا بای...وجود فردیپرسیسوال م وشیدار کردندیحرکت م الیکه به سمت و همانطور

را  یکس نکهیمهم نبود فقط خوشحال بود از ا بایفر یاما برا بود بیدر انجا عج

 کرده و تنها  دایپ

 

 ومد؟؟ی:پس صبا با شما ندیپرس وشی...دارستین

 

...نه هیصبا ک دونمیگفت:اصال نم رفتندیسرش را تکان داد و همانطور که راه م بایفر

 !!ومدیکس باما ن چیه

 

 ؟؟یکه باهاتون بود چ ییاون آقا-

 

 !!ومدیدر هم رفت:اون حالش خوبه..بامن ن شیم هااخ بایفر

 

 ؟؟یو تنها اومد یدینترس ی:چطورستادیا وشیبودند دار دهیرس الیو یجلو

 

کرده بود  یخطرناک یکه داشت کارها یزندگ یرا باال داد...در همه  شیابروها بایفر

 را  یشق کله نیچوب هم شهیداشت او کله شق بود و هم ییباال سکیر شهیکه هم ییکارها

 

 !!فتادهین یاتفاق هیتو تا دوباره  میبر اینه؟؟بی:همخوردیم

 

جلو رفت و داخل رفت...در باز بود و چراغ ها خاموش...در را خودشان باز  وشیدار

دراز کرد و فشار داد اما روشن نشد  دیگذاشته بودند اما چراغ؟؟دستش را به سمت کل

 را  نکاریچند بار ا

 

 شد.اما چراغ روشن ن کرد

 

 ست؟؟یداخل شد و در را پشت سرش بست:برق ن بایفر

 

 برق داشت...اما االن نداره!! میبود نجایما ا یوقت-

 

سنگ اپن گذاشت و داخل آشپزخانه شد همانطور که  یرو یچراغ قوه را عمود بایفر

 !!اریگفت:اشکال نداره...لباستو درب گشتیهارا م نتیداخل کاب

 

 ؟؟یخورد:چ یا کهی وشیدار

 

سنگ گذاشت و گفت:زخمت  یکرده بود رو دایکه در کشو پ ییو پنبه ها نیبتاد بایفر

 هنوز بازه!!

 

 نکهیداشت و با ا یخوب کلیلباسش را درآورد...ه دیکشیخجالت م نکهیبا ا وشیدار

دستش را به سمت پنبه ها برد و  بایآمد...فر یبنظر م افهیبود خوش ق یپسر ساده ا

  یکرد و رو ینیبتاد

 

 گفت:دوستات کجان؟؟ بایگفت.فر یدردش آمد و آخ یکم وشیگذاشت...دار وشیدار ی نهیس

 

....همشونو گم دونمیاش اخم کرده بود گفت:نم نهیکه بخاطر درد شانه و س وشیدار

 کردم!!
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 برات با باند و پنبه ببندمش!! دیوحشتناکه...با یلیاوه اوه....زخم شونه ات خ-

 

 ؟؟یبا اسلحه کار کن یبلد یشما چطور ی.راستونمیمد دستتون درد نکنه...بهتون-

 

 بود!! سیجواب داد:شوهرم پل وشیدار یکردن شانه  یچیدر حال باند پ بایفر

 

 بود؟؟ دیگفت ؟؟چرایکرد و گفت:جد یاخ وشیدار

 

 تموم شد!! گهیزد و گفت:طالق گرفتم....خوب د یباند را گره ا بایفر

 

گفت:ممنون...خودتون هم حتما پرستار  وشیدار کردینشست و به بانداژ نگاه م عقب

 د؟؟یبود

 

خنده ها  نیدر هم دیهم خند وشیکرد دار یبلند یخنده و خنده  ریزد ز یپق بایفر

 شدن در آمد. دهیکوب یبود که ناگهان صدا

 

...........................................................................

......................... 

 

را باز کرد...تمام بدنش درد  شیافتاده بود با احساس درد چشم ها نیزم یکه رو صبا

بلند  شیاز جا یکوفته است.به سخت واریاو را به در و د ییوالیه کردی...حس مکردیم

 شد لباس 

 

تکه تکه شده  یبود...با آن لباس ها  سیخ شیتکه تکه شده بودند و موها شیها

قرار  کیتونل تار کینه بود...به اطرافش نگاه کرد که انگار در بره مهین بایتقر

 داشت.پرهام کجا 

 

پرهام هم همان طرف ها  دیکورمال دستش را در اطرافش تکان داد شا بود؟؟کورمال

 ؟؟پرهااااام؟؟ییافتاده بود؟؟پرهام را بلند صدا زد:پرهام؟؟کجا

 

شده  دیو نا ام ریمتح و جینداشت گ دهیفا کردیم شی...هرچه صداامدین یجواب

 تنها؟؟ نجایبدون پرهام ا دیترسیزد و پرهام را صدا کرد...م یبلند غیبود...ج

 

 

 

 :یخط اول ...نوشته بود 8صفحه اول پست -

 

 آدم( کی ی هیکرده مثل سا هینور سا یرو هیسا یزی)چ

 

 هینسبت به سا هیمناسب تر ی...)کدر(واژه یکردیم انشیب ینطوریا شدیبهتر م بنظرم

  یجملت به کار برد یکه تو یا هیسا نیاول یبرا

 

 آدم( کی هیانداخته مثل سا هینور سا یکدر رو ی)جسم

 

 

 

 یلیخ ییغلط امال هی نیمطمعن ا یمطمئن نوشته بود یبه جا دمیپستا د یهمه  یتو-4

 دیحساسم ببخش یادیمن ز یول کهیکوچ

 

 

 

 کدوم پسته! یتو ستین ادمی ننکیکه دوتا پرهام ها دارن باهم صحبت م ییاون جا-3

 

به فعل داره و  ازیجمله ن شهیبهتره چون حس م یجمله از که استفاده نکن یتو اگه

بهتره که فعل بود دوباره تکرار نشه...مثال  یهمون طور که خودت ازش استفاده نکرد

 داده بشه  رییتغ

 

 جمله: نیا به

 

 دکل داغون بود انقدر داغون که زنگ زده... هی
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 دکل داغون و زنگ زده... هیدکل داغون بود  هی

 

 

 

  شیمخطومه رو با ط نوشته بود نیاول 41پست  یتو -2

 

 

 

 حمله نکرده بود؟ بایبه فر وونیمگه ح 42پست  یتو-5

 

برام ابهام  نیداشت.ا یازکشتن مردک حس خوب یآخر پاراگراف دوم نوشته بود یول

 داشت

 

 

 

 دیچیاش بلند بلند پ هیگر یصدا ؟یعنیکجا بود  افتاد...پرهام هیبه گر یناراحت از

آنقدر که  یعنیبود  دهیافتاده بود اما نترس یادیشدند اتفاقات ز ریسراز شیاشک ها

  دهینترس دیترسیاالن م

 

آورده  نییو سرش را پا دادیفشار م نیاش را به زم یالغر و استخوان ی.پنجه هابود

هق هقش اسم  انیوجود دارد...م ایدر دن است که یترس نیبود.بنظرش تنها مردن بدتر

 پرهام را زمزمه 

 

و  یرا حس کرد.سرش را بلند کرد و با چشمان اشک ییکور سو یکی.در همان تارکردیم

 ای نیماش کیحرکت  ی..مثل صدادیشن ییتارش نگاهش را به نور داد.همراه با نور صدا

  کی

 

..صدا واضح تر و ندیاند ببکرده بود تا بهتر بتو زیرا ر شی.چشم هایزیچ نیهمچ

مترو بود...صدا  ایقطار  یبه صدا هیشب ییآن متوجه صدا شد...صدا کی.شدیواضح تر م

 داشت به او 

 

 یتر شد و جلو دیدرست وسط راه بود.نور شد دیخودش را سنج تی...موقعشدیتر م کینزد

با صبا  یراننده مشخص شد...فاصله چندان یو پنجره  شهیرنگ با ش ینقره ا یمترو

 نداشت.نور 

 

از وسط به دو قسمت  یعنیشده بود و درست وسط راه مترو بود. دهیصورت صبا پاش یرو

 شیداد تا خودش را حرکت بدهد...دست ها شیدست ها یرو ی؟؟فشاریعنی!!شدیم لیتبد

 درد 

 

چرخش  یبرود...صدا یآورد تا کنار یو بدنش کوفته شده بود..به خودش فشار م کردیم

 یتر شده بود...صدا کیدرحال حرکت مترو نزد یها و برخورد قطعات آهن چرخ دنده

  کیمترو نزد

 

 میبه خود آورد و ن یگریبا بدن صبا نداشت.صبا فشار د یچندان یبود و فاصله  شده

بود بلند  دهیکه صبا در عمرش شن یزیاز هرچ شیشد...مترو حرکتش تند تر شد صدا زیخ

  کیتر و نزد

 

 جادیا یژیق ژیق یصدا شیو چرخ دنده ها دینوردیرا در م ها لیبود...ر تر

از  یدیپرواز بود.نور شد نیماش کینمانده بود حرکتش تند تر از  ی.فاصله اکردیم

  یمترو رو یجلو یچراغ ها

 

 نیبا صبا نداشت...در هم ینمانده بود و فاصله ا یباق ی..فرصتدیتابیها م لیر

بعد نورش کمرنگ شده  هیشد و رفت...چند ثان ها رد لیر یو از رو دیکش یلحظه سوت

  شیبود و صدا

 

لحظه  نیکه در آخر دیکش یبود نفس راحت دهیچسب واریکه به د ی...صبا درحالدورتر

 یخال یگوشش گذشت...اتاقک ها خیپرت کرده بود و خطر از ب واریخودش را به سمت د

 مترو 
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..اتاقک ها هنوز شدیم دهیهم د که داخلشان زیتم یها شهی...شگذشتیم عایسر ازنظرش

در آنطرف مترو بود سمت  یزی..چدید یزیتماما رد نشده بودند که در پنجره شان چ

 مخالف 

 

مرد  کیحرکت مترو گم شد... یکه در صدا دیکش یخفه ا غیج زیآن چ دنی...با دصبا

از  شیرفته بود و چشم ها نیخون الود بود که صورتش کامال از ب یتنه ا میلخت با ن

  رونیحدقه ب

 

به صبا زل  هیکر یوق زده و پوزخند ییبود و با چشم ها ستادهیبودند.همانجا ا زده

آن هم  مردیچسباند...مطمعننا بدون پرهام م واریبه د شتریزده بود.صبا خودش را ب

 .مرد لخت ییتنها

 

تبر او احتماال با  مردیبه اتمام اتاقک ها نمانده بود!او م یزیباال برد...چ تبرش

 یچون اصال توان حرکت نداشت همانجا م دیچسبیم واری..مغزش به دشدیتکه تکه م

  دیایمرد ب نیتا ا ستادیا

 

..خودش را دیتصور چندشش شد و لرز نیبچسباند...با ا وارید یبا تبر مغزش را رو و

اتاق  نیآخر نینباشد.ا درسشیدر د والیآن ه هیکشاند تا صورت کر واریبه سمت راست د

 و  بود

 

 لیکه خودش را به سمت راست متما نیح نیتر شده بود.در هم دهیآن جانور کش پوزخند

داد نور کم بود اما شکاف را  واریرفت.چشمانش را به د یدستش داخل شکاف کردیم

  واریداخل د

 

 رفت. واریاتاقک مترو به درون شکاف د نی.معطل نکرد و همزمان با گذشتن آخردید

 

.......................................................................... 

 

خسته شده بود و دستش دور کمر مونا شل شد.مونا تعادلش را از دست داد  مهرزاد

اش را به  هینا نداشت.مونا تک یکه مهرزاد او را گرفت...از خستگ فتدیبود ب کینزد

  یخوایداد:م وارید

 

 ؟؟یکن استراحت

 

 نشست. یکنده درخت یکه از سرما سرخ شده بود رو یسرد و دماغ یابا چهره  مهرزاد

 

سحره....فقط دور  یکایداشت احساس گناه کار بودن و مقصر بودن:نزد یاحساس بد مونا

 !دهیهامونم که کال انتنش پر ی...گوشمیدیخودمون چرخ

 

 !!میشیدوباره گم م می!!هرچقدر هم راهو درست برمیبر نجایاز زارنی:اونا نممهرزاد

 

 باشه! ینطوریمونا بهتر شده بود:نه فکر نکنم ا یپا یزیخونر

 

 نیمن گه تر یزندگ کردمیحس م شهیمونا هم یدونیبه دور دست انداخت:م ینگاه مهرزاد

تورو  ی...وقتیچی!!منظورم خانوادمه...مامانم که مرد...بابامم که هاستیدن یزندگ

 حس  دمید

 

 توام گه بود!! یهم باباتو اما زندگ یانتو داشت!!هرچند تو هم مامیمثل خودم کردم

 

 ؟؟یزنیحرف م ینطوری:حاال چرا ادیبه خود لرز مونا

 

سر  انیم میمرد یمونا داد:بنظرت وقت یبه چشم ها مینگاهش را مستق مهرزاد

 قبرمون؟؟

 

مهرزاد زانو  یشده بودند جلو یجار شیلنگ لنگان به طرف مهرزاد رفت...اشک ها مونا

 !!میریمی!!مانمهیحرفا چ نیا زمیزد:عز

 

بنظرت  یو ارشک هم مثل خودمون بودن...راست وشی:دارختیر یهم قطره اشک مهرزاد

 االن کجاست؟؟زندس؟؟ وشیدار

 

 !دونمینگاهش کرد:ن..نم یبا ناباور مونا
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شو  یبود که فرق داشت...خانوادشو داشت زندگ الیماها فقط ل نیاز ب یدونیم-

 شدیم می.بهش حسوددونستینم شویشق بود قدر زندگ خودش کله یداشت...ول

 بهت  چوقتیمونا....ه

 

از تو دوست داشتم.اون واسه من سمبل  شتریهم مرد ب یوقت یکه اونو حت نگفتم

مامانش نگرانش  یتحمل کنم که از من بهتر باشه.وقت تونستمینم یبود.ول یخوشبخت

 باباش  ی.وقتشدیم

 

 ...گرفتنیبراش تولد م یدنبالش.وقت ومدیم

 

 کردیحس م یکند ول یشده بود وقت آن نبود که حسود شتریمونا ب ی.اشک هادیکش یآه

مرد تموم شد  الی!بس کن...لیگیچرت و پرت م یدار گهی:ددیگوینامه م تیمهرزاد وص

 رفت!!

 

 شدیم می...چون حسودیلیکردم خ تشیاذ یلیمونا گرفت:خ ینگاهش را از چشم ها مهرزاد

بهش بفهمونم چقدر بدبخت  نکهیباتو دوست شدم.واسه ا رمیحالشو بگ نکهیا یبهش.برا

 بودن 

 

انتقام  خوادی.اون زندس...مشدیاز کارام ناراحت نم چوقتیماه بود ه یلیداره.خ درد

 !!رهیبگ

 

کرده.هوا مه  خیهوا کامال سرد شده و تنش  کردی...حس مدیصورت مونا کامال پر رنگ

بودند.انگار  تیخارج از واقع یار اصال در نقطه ا.انگدیگرفته و محو به نظرش رس

 توهم  کیوارد 

 

 یبود موها ستادهیا یکه پشت سر مهرزاد در قسمت روشن یا هیسا دنیبودند.با د شده

بزند اما زبانش بند آمده بود دهانش باز مانده  یشندند خواست حرف خیس خیبدنش س

 بود مهرزاد 

 

ترس و شوق و  دیدیکه م یزیچ دنیرداند...با دمتوجه شد و سرش را به عقب برگ عیسر

 تکه  کیمثل  دشیمرطوب شدند و صورت سف یبه سخت شیشدند.پلک ها یقاط یناراحت

 

لب زمزمه  ریتر شد...دهانش را باز کرد و اسمش را آرام ز دیسف دیسف کیسرام

 !!الیکرد:ل

 

ساخته  کوچک یمبل ها نشسته بودند و حلقه ا یرو بایو فر وشیو دار ییرضا

با خود  ییکه رضا یخون بار یچند عکس قرار گرفته بود.عکس ها زیم یبودند...رو

  ییآورده بود...رضا

 

 ومدهیم یحوال نیا ادیبوده ز یشکارچ هی....یکی نیعکس کرد:ا نیبه اول اشاره

نداره...خالصه  وونیح نطرفایا گهیاالن د شهیمال دوازده سال پ هیقض نیالبته ا

 راجع  ییزایاواخر مرگش چ

 

پاره وسط جنگل  کهیروز صبح ت هی نکهیتا ا گفتهیم بیغر بیعج یزایچ دنیدکل و د به

 !!کننیم داشیپ

 

 !!اریرو ب دای....جدهیمیقد یلیخ یگیکه م ینی:اوشیدار

 

 یابی شهیجرم ها ر نیا دیبا نکهیرو مطالعه نکردم.بخاطر ا دای:اتفاقا جدییرضا

 !!نیرو بب یکی نی...حاال امیتا علتشو بفهم میکن قتل شروع نیاز اول یعنیبشن...

 

منزجر شد  یکم بایبود..فر یمیقد یکرد که اصال سر نداشت. و کم یگریبه عکس د اشاره

سال  ستیبوده ماله ب نشیمشکوک تر اروی نیادامه داد:ا یینگفت...رضا یزیاما چ

  هی...شهیپ

 

 هیبه بق خرهیم ونیزیه که تلوبود یکس نیاون زمان اول گنیداشته م یآهن بر مغازه

 ..دادهینشون م بیغر بیعج یزایمشکل داره و چ ونمونیزیتلو گهیم

 

 ؟؟ی:مثال چدیوسط حرفش پر بایفر
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سوختن و  یسوز شیکه تو آت ییآدما ایپوش وحشت ناک... دیدختر سف هی:مثال ییرضا

 !زایجور چ نی..ازکننیم دادیدارن داد و ب

 

 بود!! دهیفتاد...مونا دماهم اتفاق ا ی:براوشیدار

 

 از همه مهم تره!! یکی نی:اییرضا

 

که بار  یدختر بود همان کیدراز کرد..عکس  یبیو عج دیسف اهیرا به طرف عکس س دستش

لباس  کیزده بودند و  رونیکه از حدقه ب ییبودند الغر با چشم ها دهیها و بارها د

 !!دیسف

 

 نیادامه داد:شروع مشکالت با مردن ا ییاو را شناختند رضا عایسر وشیو دار بایفر

 نیکنه مال زمانه انقالبه.اون زمان ا یخودکش خواستهی!!درواقع طرف مشهیشروع م یکی

 دکله هنوز 

 

دکل که خودشو پرت کنه  یباال رهیبرق داشته.طرف م انیجر یعنی کردهیم کار

 میس یرو رهیکه دختره پاش م نییپا ارنشیب خواستنیو م شنی.مردم دورش جمع منییپا

  زنهیها دست م

 

و دختره کامل  زنهی...جرقه مرتشیگیکه برق م کنهیچکار م دونمیها نم میس به

 یسوز شیاطراف دکل هم بلند بودن و آت یازونطرف درخت ها رهیگیم شیو آت سوزهیم

 ....تمام شهیم

 

 تنجاسیا بی!!عجرنیم نیاونشب از ب یسوز شیآت یکه اونجا جمع شده بودن تو یمردم

 گهیو تا االن د کننی!!بعد از اون برق دکل رو قطع منهیبینم یچندان یکه دکل آس

 درستش 

 

 !!کننینم

 

 یعنیکوچکش را از هم باز کرد: یلب ها بایبهم انداختند.فر ینگاه وشیو دار بایفر

 ه؟؟یسوز شیعلت تمام اتفاق اون ات

 

فکر  نجایا امیکه ب نی...قبل ازادیاتفاقا با عقل جور درنم نیباشه ا ی:هرچییرضا

به جن و  نجایا دمیرس یاما وقت ستنین شتریمشت مزخرف ب هیپرونده ها  نیا کردمیم

  یخون آشام و هرچ

 

.االن اوضاع خطرناک میجا بر نیکردم...بهرحال بنظرم بهتره از دایاعتقاد پ یبگ

 !!رشهیبنظر م

 

 :فکر نکنم بشه!!وشیدار

 

 کنمی:منم حس مکردیاز ماه را ساتع م یور کمرنگبه پنجره انداخت که ن ینگاه بایفر

 !!رممکنهیجا غ نیرفتنمون از

 

 اخه؟؟ رهیجلومونو بگ خوادیم یک سمیپل هی ؟؟منیچ یعنیمتعجب شد: ییرضا

 

امن  میکه االن توش یی...جامیکرد:ماقبال امتحان کرد شیبه زخم ها یاشاره ا وشیدار

 ممکنه!! یجا نیتر

 

 تونهینم ی:کسدیآورد ضامن را کش رونید و اسلحه اش را بدست در کاپشنش کر ییرضا

 !!رهیجلومونو بگ

 

 نی...اولزارنیراحتمون نم رونیب میجا هم بر نیاگه از یمتفکرانه گفت:حت بایفر

 ینبودم...دستام خود به خود زخم نجایافتاد اصال ا بیاتفاق عج هیکه برام  یبار

 اخطار  هیشدن!!فکر کنم 

 

دور  یو تکنولوژ یبرق لیاز وسا دیتا آخر عمرمون با میر برد می.اگه بخوابود

 دور!!شاهرخ هم احتماال کشتن!! میبنداز دیبا المونمیموبا ی.حتمیباش

 

 ماجرا داره؟؟ نیبه ا ی:شاهرخ چه ربطییرضا
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 .کردنیم قیدکل تحق یماجرا بود....باخواهرم رو نیهم ی:اونم قاطبایفر

 

 ست؟؟:واقعا؟؟خواهرت االن کجاوشیدار

 

جوابش را  ییاو رضا ینگفت به جا یزینگاهش غم ناک شد و چ بایفر

 داد:مرده....کشتنش!!

 

 !!دیگشاد شد:واقعا متاسفم...ببخش وشیدار یها چشم

 

 !!ششیپ میممکنه امشب هممون بر ستمیناراحت ن ادی:اشکال نداره....زبایفر

 

 !!میشیخارج م جانیاز ا ینطوریا انیبچه ها ب زنمیم میس یب هی:االن ییرضا

 

 یخال یکاپشنش را کنار زد با جا نکهیبرد هم بشیرا گفت و دستش را به سمت ج نیا

 جا بود که!! نیزده شد:هم رتیمواجه شد ح میس یب

 

جا گذاشته بودمش!!امکان  نیکرد:هم یهابش را وارس بیبلند شد و کاپشن و ج شیجا از

 نداره!!

 

شدند و  چیمارپ کیوارد  گفتیبه او م یگار حسکرد انتظارش را داشت ان یپوف وشیدار

 بایهم چنان مشغول گشتن بود که فر ییممکن است.رضا ریخارج شدنشان غ

  نجایگفت:نگرد!!ا

 

 !!ستین

 

اشاره اش  بای.فرکردیرا گرفتند...به پنجره نگاه م بایرد نگاه فر وشیو دار ییرضا

 داد:اون وسط افتاده!! رونیرا به ب

 

وسط  قایرا نگاه کرد...دق رونیب شهیمت پنجره برداشت و از شبه س یزیخ ییرضا

 یهم کنار پنجره آمد و ب وشیافتاده بود.دار الیو یپر از سنگ و چمن جلو یمحوطه 

 را  میس

 

 !!مشینیگذاشتنش اون وسط که مابب یجور هی...فتادهین بتی:مطمعنم از جدید

 

 تله است!! هی:بایفر

 

 روح انقدر باهوشه که تله هم بزاره؟؟ یعنی:فکر نکنم تله باشه ها!ییرضا

 

 !!ادیبرم یبگ یهرچ نای:ازدیخند وشیدار

 

 مش؟؟یاریب میم؟؟بریچکار کن دیانداخت:حاال با بایبه فر ینگاه ییرضا

 

 اهیرا س زیکور شده است و همه چ کردینبود.احساس م دنیقابل د یزیچ چیه

ود که مرد تبر دار هنوز دنبالش .مطمعن نبرفتی.کورمال کورمال به طرف جلو مندیبیم

  دایاو را پ ایاست 

 

 !!رفتیو م رفتیفقط م رودیکجا م دانستی.نمنکرده

 

 یآمد صدا یفلج شد.صدا از پشت سرش م بای.تقرستادیاز جا ا یزیچ یصدا دنیشن با

 دندیلرزیبه شدت م شیبود.قفل شده بود و زانو ها یدرشت و خشن یقدم ها

 به شدت  نینورآدرنال

 

تر شدند مرد  کیکند!!قدم ها نزد سیبدنش ترشح شده بود االن بود که خودش را خ رد

.صبا با خودش فکر کردیم دیتول یمثل خرناس ناله مانند یوحشتناک یبود و صدا یتبر

  دیکرد با

 

به خاطر  ریدر مس ای ردیاو را بگ یممکن بود مرد تبر دیدویشود اگر م میقا ییجا

شکل و خشن بود.سنگ  یسنگ نیرا لمس کرد.زم نیها و زم واری.با دست دفتدیب یکیتار

  گیو ر زهیر
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 یسنگ وارید یتکه سنگ بزرگ خورد که گوشه  کیجا را پوشانده بود.دستش به  همه

 نکهیکوچک صبا را پنهان کند.بدون ا یافتاده بود.سنگ آنقدر بزرگ بود که جثه 

  ندیبب یزیچ

 

 کردی...در دلش اسم خدا را زمزمه مدیتپیشک مگنج کیسنگ پناه گرفت.قلبش مثل  پشت

 قدم ها و  یبود.صدا یآورد کاف یکوچک م یخوش شناس کیتا کمکش کند.فقط اگر 

 

...مثل کشدیم نیزم یرا رو یزیامد چ ی.بنظر مشدیتر م کیها هرلحظه نزد خرناس

سنگ تخته  یجلو قایستاد؟؟دقیاما چرا ا کردیبود حضورش را حس م دهیتبرش!!به او رس

 ..چرا ستادیا

 

قلبش را  یصدا ایبود؟؟ دهیصبا را شن ینفس ها یصدا دیداد؟؟شایراهش ادامه نم به

با تبر به دو قسمت نصف شود احتماال سکته  نکهیقبل از کردی؟؟صبا احساس م

  دهیکش ی.صداکندیم

 

شده  کینزد اریبس ی.مرد تبردیدینم زیچ چیه ی...ولدیشنیم نیزم یتبر را رو شدن

 رفت؟؟دریبود؟؟چرا نم دهیرا د کرد؟؟اویچکار داشت م یعنی.دیکشیو خرناس مبود 

 لحظه بود که  نیهم

 

 .دیدهانش را گرفت و او را به سمت خود کش یجلو یدست

 

کرد تا خودش را نجات دهد انقدر محکم  ییخفه شد.تقال سیخ یانگشت ها ریبنفشش ز غیج

 را محکم تکان داد تا از  شیود.پاهاهم سخت شده ب دنشیاو را گرفته بود که نفس کش

 

شدن  دهیکند کش دیاز خودش تول یبلند ینکه صدا یفرصت استفاده کند.قبل از نیاخر

 گوشش حس کرد:اروم باش منم!! یرا رو ینرم یلب ها

 

لحظه عمرش  نی.بهترشدیولوم ممکن هم.سرمست م نیتر نییدر پا یحت شیصدا دنیشن از

اگر مادر و پدرش تا سال  یحت کشتیاو را م یمرد تبر گرید قهیاگر چند دق یبود حت

  یها

 

 ستیتنها ن گریحس که د نی.اشدیاگر تکه تکه م یحت کردندینم دایالشه اش را پ سال

دهانش  یبود.با آرام شدن صبا پرهام کم کم دستش را از رو ایحس دن نیبهتر

  یبرداشت.مرد تبر

 

 خواستیمشکوک شده باشد.صبا دلش م یزیکه به چ ییبود گو ستادهیهمانجا ا هنوز

 نکاریبه ا یازیگرفته بود که ن یپرهام را محکم بغل کند البته پرهام او را طور

  طینداشت.اما شرا

 

تخته سنگ  یشدن نداشتند.پرهام سرش را باال کیرمانت یبرا یخطرناک بود و وقت فعال

.همانجا دیدیم شیو بمردک لخت را کم  یگنده  بتیعادت کرده بود و ه یکیبرد به تار

  ستادهیا

 

گنده بود  یلیخ یکی نیا شدندیاز شرش خالص م یجور کی دی.بادیچرخیو دور خودش م بود

  یکوچک زهیو سنگ ر دیکش نیزم یآورد.پرهام دستش را رو یو احتماال پدرشان را در م

 

در مشتش جا داد.دهانش را کنار گوش صبا برد:گوش کن..هروقت گفتم بدو  را

....من ازونطرف اومدم تهش بن یدویم یکه ازش اومد ی....از همون سمتیدویم

 از همون  دیبسته...با

 

 ؟؟یگرفت یبدو یکه اومد طرف

 

بن بست باشه  دونمیاونطرف تونل مترو بود.نم یآرام زمزمه کرد:اره!!ول یلیخ صبا

 نه!! ای

 

 هییبهتر از جا راه داره.بالخره رونیفکر کرد:تونل مترو؟؟پس حتما به ب یکم پرهام

 که من ازش اومدم.

 

که از آن  یریرا به سمت مس زهیگفت و سنگ ر یدستش را باال آورد و بسم الله پرهام

و به سمت کانال  دیکش یخرناس یرا کرد مرد تبر نکاریکه ا نیآمده بود انداخت.هم

 همان  ایآب 
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لحظه که  نیهم کرد.پرهام در ورشی.تبرش را برد و دیکه پرهام آمده بود دو یریمس

 سنگ رد شد بلند شد و گفت:بدو...صبا بدو!! یاز جلو یمرد تبر

 

تلف کردن نداشتند هردو مثل اسب چهارنعل به سمت تونل مترو  یبرا یوقت گرید

 ی.چند لحظه بعد مرد تبرکردندیزنده بودن م یرا برا شانیتمام سع دی.بادندیدویم

 که متوجه حقه شان 

 

 یوحشتناک یبود.صدا دهیرا شن دنشانیدو یبهتر از آن صدا ای دیبود آن ها را د شده

کرده بود و مطمعننا دلش  یحقه او را مثل گرگ زخم دادیم رونیمانند نعره از خود ب

  کی خواستیم

 

قسمت دقت  نیسرخودش را قطع کرده بود!!)به ا یکیرا تکه تکه کند.احتماال قبال  نفر

 ( دیکن

 

 !!سهری:داره بهمون مدیکش غیج صبا

 

لخت  بتیفضا را پر کرده بود و ه یبود نور کم بیبه پشت سرش کرد عج ینگاه پرهام

 یگرید زیچ گفتی.صبا راست مکردیکه در دستش بود را مشخص م یمرد همراه با تبر

 نمانده 

 

 ینمونده!!مرد تبر یزی:عجله کن!!چدی.صبا دست پرهام را کشردیتا آن ها را بگ بود

 .گرفتیپرهام را م کردیم دراز یاگر دستش را کم

 

درحال  یگرید یکرده بود.احتماال مترو دایبودند و نور شدت پ دهیشکاف رس یدهنه  به

مترو قرار  ریگذر بود و صبا متوجه آن نشده بود.آنقدر عجله کرد که درست وسط مس

 گرفت.قبل 

 

 در آنطرف مترو پرتاب واریرفت و اورا به سمت د رجهیله شود پرهام ش نکهیاز

 غیج یهمزمان با رد شدن مترو صدا دندیچسب واریهم افتادند و به د یکرد.هردو رو

  دهیشن یوحشتاک

 

خون بود!!پرهام  سیخ شانیبه خودشان آمدند که تمام لباس ها ی.پرهام و صبا وقتشد

 شد؟؟ تیزیبه صبا انداخت:حالت خوبه؟؟چ یا دهینگاه ترس

 

 میزیه سرتاپا پر از خون شده بود:چبه خودش انداخت ک ینگاه ریو متح جیگ صبا

 نشده!!

 

 !!یفهمینم یکرد:االن داغ یاو را وارس پرهام

 

را  یدست کس ایخون از کجا آمده بود؟؟آنگار پا  نیهردوکامال سالم بودند!!پس ا اما

 مهین بایقطع کرده باشند....مترو هنوز درحال گذر بود و رد نشده بود.صبا تقر

 هنوز  یبرهنه بود ول

 

زده بود بهرحال بودن مترو مانع او  بشیهم غ ینشده بود.مرد تبر تشیموقع وجهمت

.امکان داشت دل کردیبودن خون نگرانش م اوردیکرد لباس صبا را درب ی.پرهام سعشدیم

  یو روده 

 

 .کردیم هیاورد و او را معان یلباسش را در م دیباشد.با ختهیر رونیب صبا

 

 پرهام؟؟ یکنیم کاریچ-

 

 نه؟؟ ایشده  تیزیچ نمتیبب دیز کارش بازنماند:باا پرهام

 

 !!ستین میزیچ گمی...مخوامیدستش را پس زد:نم صبا

 

لباست پاره پورست  کنه؟؟توکهیم یپرهام لباسش را درآورده بود:چه فرق گرید اما

 همه جات معلومه!!
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پر  ...پرهام از سالم بودن صبا مطمعن شده بود.بدن صبادیساکت شد و خجالت کش صبا

 نی.در همدیکش ی.نفس راحتمردینم یبا زخم و کبود یبود اما کس یاز زخم و کبود

 زمان بود که 

 

 شدند!! یها خال لیگذر کرد و گارد ر مترو

 

 :اونجا رو!!دیناگهان از جا پر صبا

 

 !!پس خون اون کثافت بوده؟؟یسرش را برگرداند:لعنت پرهام

 

مترو له  ریکامال ز یرفت.مرد تبر هیکر زیصبا بلند شد و به سمت آن چ یاز رو پرهام

اما  گرفتیصبا را م یچشم ها یجلو ای زدیعق م دیبا یو لورده شده بود.درحالت عاد

 فقط درحالت 

 

 !!یعاد

 

بود تا  ستادهیا نهیبلند شد سردش بود دست به س شیلخت از جا یتنه ا میبا ن صبا

 یود:فکر کنم چرخ شده!!عوضبدنش کاسته ش ینباشد و هم از سرما انیهم بدنش نما

 آشغال!!

 

ها افتاده  لیخورد که آنطرف گارد ر یخوب شده بود!!چشمش به تبر یلیخ دیخند پرهام

 بود اما بدرد بخور!! فیو کث یبود...جلو رفت و تبر را برداشت.خون

 

 میبر ایخوب ب یلیخ-

 

 سردمه!! یلیبه او کرد:اخه من.....من خ ینگاه خجالت زده ا صبا

 

 !!یکنینم دایپ نیلباس خودش را که درآورد و به سمت صبا گرفت:بهتر از یفور امپره

 

بود  یچیبهتر از ه دیپرهام را پوش یو پاره پوره  یبا اکراه لباس خون صبا

 دیصبا بدن پرهام را د کردندیها حرکت م لینبود؟؟همانطور که در طول گارد ر

  یعنیخوب بود  کلشی.هزدیم

 

 بک هم داشت!! سیس رفتیاشگاه منبود و اگر ب الغر

 

......................................................... 

 

ها  چیجعبه برق افتاد...پ یبود....رو دهیکه در دلش جان تازه بخش یدیبا ام بایفر

رنگارنگ بود!احتماال اگر برق وصل بود  یها میدرپوش پر از س ریباز شده اند و ز

 خطرناک  هیقض نیا

 

را  نیچ میس نیهم یاست برا یاصل میکدام س دانستینداشت!!نم یحاال مشکل یول شدیم

باهم  یاّره برق یصدا نطوریهم ادیداد و فر ی!صدادیها را چ میس یبرداشت و همه 

 مخلوط 

 

 ی!!صدادیکشیطول م زین دنشانیچ یبود و حت ادیها ز میبود!متاسفانه تعداد س شده

 !!نییپا ایب بای....فربایر:فدیشن نییبهداد را از پا

 

 !!امی:االن مدیها بردارد داد کش میس دنیدست از چ نکهیبدون ا بایفر

 

 !!شنومی؟؟؟نمیگیم ی:چگذاشتیاما بهداد راحتش نم دیرا چ یبعد میس

 

تا صدا به صدا  کردندیهنجره شان را پاره م دیبود و هردو با ادیز فاصله

 ریانداخت!!بهداد با اجساد هنوز درگ نییبه پا یلحظه نگاه کی یبرا بایبرسد!فر

 بود و شکمشان را تک تک سفره 

 

 !!نگاهش را برگرفت و مشغول کارش شد!!کردیم

 

به نظرش آمد....صدا  بیعج یی....صدادیآن را چ نکهیو هم دیرس میس نیبه آخر بالخره

 یباق یدکل و بهداد داد...تمام جسد ها نییبود بالفاصله نگاهش را به پا نییاز پا

  کیمانده مثل 
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خشک شده  شیو سپس محو شدند!!بهداد اره به دست سرجا دندیچیدر هم پ دود

 :تموم شد!!دیآسوده کش ینفس بایبود...فر

 

ساده بود....البته با وجود بهداد  یلیتمام شده باشد!!خ زیکه همه چ شدینم باورش

 نکهی!همشدیه موفق نملحظه بهداد به کمکش آمده بود وگرن نیساده شده بود!!در آخر

  یپله  نیار آخر

 

 بود!! میروز زندگ نیتر بیعج نیآمد بهداد او را در آغوش گرفت:ا نییپا دکل

 

 کردمیشده بود او را محکم بغل کرد:فکر نم یناخودآگاه جار شیکه اشک ها بایفر

 !!یبرگرد

 

 ادیباهم زاشت یزل زد:تو فکرا شیبه چشم ها میاو را از خود جدا کرد و مستق بهداد

 !!یکنیم

 

 بایفر یلب ها یجوابش را بدهد بهداد لبانش را رو بایکه فر نیاز ا قبل

زد و  ی!بهداد لبخنددیبچه خجالت کش کیشده بود مثل  ریکه غافل گ بایگذاشت!!فر

  ایدستش را گرفت:حاال ب

 

 میبر

 

 ؟؟یاّره رو از کجا اورد نیا یراست-

 

 بایتقر کردمینم داتیم و  اومدم دنبالت...پنگران شد یبرنگشت دمید یراستش وقت-

 بود؟؟ یدختره ک یقایجسد برخورد کردم...از همون رف هیگم شده بودم که به 

 

 مونا؟؟-

 

اّره افتاده بود!!منم  نی.کنارشم ارونیبودن ب ختهیاره همون....دلو روده اشو ر-

 ایتموم شد  یه چچه خبره!حاال هم نجایا دمیبرداشتمش!هنوزم نفهم هیاوضاع خطر دمید

 جونورا بازم  نیا

 

 کنن؟؟یم حمله

 

 تموم شد! یزد:اره همه چ یلبخند بایفر

 

 ادیبا به  بایتا باهم بروند! اما فر دیرا کش بایگفت و دست فر یخوبه ا بهداد

 مقاومت کرد:نه...صبر کن!! وشیآوردن دار

 

هم  یگرید زیچ ای جسد چیکس آنجا نبود...ه چیاما ه دندیرس الیبعد به و قهیدق چند

سر  یبلند یها هیگر دنشیبا د بایمانده بود که فر یاسلحه خون کینبود...تنها 

 داد.بهداد بلندش کرد 

 

 دیکجا با دانستیرا روشن کرد نم نیبرد!بهداد ماش نیاو را به طرف ماش و

...هنوز از شدندیاز آن جا دور م دیبروند!!اجازه خروج از شهر نداشتند اما فعال با

 اده کنار دکل خارج نشده بودند ج

 

و  دیرسیم ی...بنظر زخمدیپر نیماش یکه سرتاپا پر از خون بود جلو یپسر جوان که

 نکهیا دیدهد اما به ام صینتوانست او را تشخ بایکه فر یبود طور یصورتش کامال خون

 باشد  وشیدار

 

 ...نگه دار!!وشهی:نگه دار....داردیداد کش ناگهان

 

 یول شناختیپرهام را نم بایفر ستیخون متعلق به خود پسر ن یهمه  بود که معلوم

 پسر پرهام است!! نیکه ا کردیبود فکر م دهیاگر او را تا به حال د

 

 

 

 ؟؟ییپرهام تو-
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 !!ستمیمن؟؟نه من ن-

 

 پسر؟؟ هیاسمت چ-

 

 روشن دل!! وشیام...دار وشیمن دار-

 

چند  شیشانه ها یسبز داشت و رو رمفیونیجلو تر آمد.. دیپرسیکه از او سوال م یمرد

تخت جا به جا  یرو یکم وشی...دار سیها بود تا پل یارتش هیشب شتریستاره بود!ب

  یشد!ملحفه 

 

 انداخته بودند! شیرا رو مارستانیب دیسف

 

 ؟؟یشناسیبه اسم صبا م یدختر-

 

 کند:اخ! دایسوزش پ شیکه باعث شد زخم ها دیناخودآگاه از جا پر وشیدار

 

....اگه تو زنهیادامه داد:مرتب اسم پرهامو صدا م وشیتوجه به درد دار یب مرد

 رک و راست بگو!! یپرهام

 

قند در دلش اب شد با ذوق  زدیپلک هم نم یحت یاز خوشحال وشیدار

 االن کجاست! دیگفت:زندس؟؟توروخدا بگ

 

باهم  ینگران نباش...چه نسبت کننیپرستارا مرتب چکش م هیحالش خوبه...اتاق بقل-

 د؟یدار

 

 !یچیسوال شوکه شد:ما؟؟ه نیاز ا وشیدار

 

 هینشست: وشیکنار تخت دار یصندل یشود رو دایدر صورتش پ یحس چیه نکهیبدون ا مرد

 مختومه  یرمنطقیبخاطر مسائل غ انیجر نیو چندتا جوون کشته شدن...احتماال ا سیپل

 

خوب  یلی!خخوادیالزمه رو م ما اطالعات یها رویبشه...اما سازمان محافظت از ن اعالم

 ...برام از اولش بگو!میکنیاز اول شروع م

 

 هیتا  نجایا میایقرار شد ب یاز دوستامون به اسم مونا رمز یکی شنهادیما به پ-

 یسر هی عدشی الیبا اون دوستمون ل می...قبال هم اومده بودمیبه دکل بنداز ینگاه

 افتاد  بیاتفاقات عج

 

 ......مثال

 

 

 

 انیپا

 

  

 

 نوشت: یپ

 

 نخواهد داشت! یگریکتاب جلد د نیتوجه ا-

 

 خارج ندارد! یایدر دن یتیگونه واقع چیبوده و ه یلیکتاب کامال تخ نیا-
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