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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

رمان دسته بندی:  

اهگپدر امتداد  نام اثر:  

kiyana :نام نویسنده 

 ژانر: معمایی، جنایی/ عاشقانه، تراژدی

(-crazy :ناظر رمان 

Green voice :طراح 

Pegah.a :ویراستار 

S.M.Z :کپیست 
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اند. تو با من همراه شوی، جهان هایی که بر تاریکی بنا شدهگذرم از پلشوم. با تو میقدم میبا تو هم

 .شود. تو مرا باور کن! باور کن تا دگر لبخندهایم دروغین نباشددر دستانم چیره می

ذیرم. فقط حرفی پام میها، توهم من است. تو به من بگی دیوانهمرا قانع کن که تمامی این صح*نه

 .اندازدبزن! سکوتت بر دلم چ*ن*گ می
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ط در زدم. فقبار پلک میتوی فکر فرو رفته بودم. نگاهم به سقف اتاقم دوخته شده بود. چند ثانیه یه

دونه. تنها شد که خدا میبستم؛ چنان حسی توی وجودم سرازیر میهایی که چشمام رو میاون ثانیه

تونستم آرامش رو بچشم چون رفت. نمیجاروبرقی بود که روی مخ من رژه مینوای خونه، صدای 

 .ی صنعتی تبدیل کرده بودی ما رو به کارخونهمامان مانع اون میشد و کالً خونه

 .موبایلم رو برداشتم و آخرین تماسم که همیشه با فرید بود رو گرفتم

 :وشم پیچیدتا بوق خورد. خواستم قطع کنم که صداش توی گنزدیک ده

 ...الو- 

 سالم فریدم خوبی؟- 

 .ی اتاق رفتمطور از روی تخت بلند شدم و به سمت کاناپهاز صداش معلوم بود که خوبه. همین

مونه. میای خونمون یکم یادم فرید من پس فردا امتحان ریاضی دارم. این استاد هم عین میمون می- 

 بدی؟

 :با شیطنت زیر ل*ب گفتم

 .و حرف بزنیم- 

 :مامان این وسط پارازیت انداخت و داد زد

 .جاپگاه مامان بگو شام بیاد این- 

 :ای گفتم و ادامه دادمپشت چشمی نازک کردم و زیر ل*ب باشه

 شنیدی؟- 

 :با صدای دلنشنیش زمزمه کرد

جا ولی دونم که تو مرض داری من رو بکشونی اونبه خاله بگو چشم میام. در ضمن شیطون من می- 

 هایخدا من این هفته مرخصیم اگه بیام ببینم ریاضی نمیخواستی یادت بدم با همین پوتینبه 

 .کنمبوگندوم لهت می

 :بلند خندیدم. مظلومیت خاصی رو توی صدام راه دادم و زمزمه کردم

 !جوری حرف بزنی؟ اصالً من قهرمچجوری دلت میاد با من این- 

 :حالت تمسخرآمیزی گفتایش بلندی گفت که گوشم سوت کشید. با 
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 .کنه که تو قهر کنیها نمیخدا به ما از این لطف- 

 .جا هستم منتظر باشساعت هفت اون

 :موهام رو دور دستم حلقه کردم و با حالت ملتمسی گفتم

 حوصلم سر رفته. نمیشه زودتر بیای؟- 

مین فرو برم. اصالً از شدم. طوری که نزدیک بود آب بشم و داخل زطور روی کاناپه ولوتر میهمین

کردم خدا چرا قدر این کلمات استخونی و الغر مردنی رو شنیده بودم که همیشه فکر میبچگی اون

شم، میرم توی روز آب میجای گوشت، پر گذاشته؟ و ترس این رو داشتم که یکداخل ب*دن من به

 :کنه. فرید زمزمه کردزمین و هیچکس هم پیدام نمی

 ه زودتر میام. حاال میشه برم به کارم برسم؟باشه هول، باش- 

 :قیافم رو کج کردم و گفتم

 !بله میشه. مارو بگو روی دیوار چه کسی یادگاری نوشتیم. از اولم کاری نداشتم. خداحافظ- 

سمت اتاقم رفتم. از اتاقم فراری بودم. هروقت توی اتاقم بودم حس عجیبی توی وجودم سرازیر به

کشیدم که نور توی اتاقم سفره ی پنجره رو تا آخر میشد. همیشه پر*دهتر میگشد و هرروز پررنمی

اومد. مخصوصاً این مدت که دیگه از وارد شدن به اتاق حس خوبی پهن کنه. کالً از تاریکی خوشم نمی

 .گرفتمنمی

 !شایدم به قول فرید همش تاثیرات این دانشگاه مزخرفه

گیر کرد و  ی فرشسمت آیفون خانه دویدم. پام به گوشهو بدو بهبا صدای زنگ در از جا پریدم و بد

 :نزدیک بود با سر توی میز تلویزیون برم. مامان جیغی کشید و بلند گفت

 !هولی چرا تو دختر؟- 

 :بدون توجه به مامان آیفون رو برداشتم. فرید بود. پشت آیفون گفتم

 !چه عجب- 

ها بیاد باال تا ببینمش. باالخره صبرانه منتظر بودم از پلهدم و بیخندید و در رو زدم. در واحد رو باز کر

شد، دیدم. بازهم خدا به های آهنی کشیده میهاش رو که روی نردهپیداش شد. قبل از خودش دست



           

                                 www.taakroman.ir 

  اهگدر امتداد پ  رمان 

 kiyanaکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
4 

 

من فرصت داده بود که دوباره با همون قد بلند و موهای پرپشتی که حاال از ته تراشیده شده بودن 

 :بلند گفتم ببینمش. تا دیدمش

 چطوری کچل؟- 

دونستم باید نگاهی از روی خشم بهم انداخت. هیچی نگفت و جلو اومد. خندم گرفته بود؛ ولی نمی

فرار کنم یا بخندم. با یک لبخند شیطانی نزدیک شد، دستم رو م*حکم گرفت و پیچی داد. اومدم 

 :جیغ بزنم که دستش رو گذاشت جلوی دهنم و با خنده گفت

 .خوام. کچل خودتی! بگو غ*لط کردمهمین رو میآهان - 

 :بار پشت هم گفتمکرد که اشک توی چشمام جمع شد و دهچنان دستم د*ر*د می

 !غ*لط کردم فرید، ولم کن-

هاش رو در بیاره. فاز قهر حس شده بود. دیگه نموندم تا کفشخندید و دستم رو ول کرد. دستم بی

 :امان زیر ل*ب زمزمه کردبرداشتم و به سمت کاناپه رفتم. م

 پس فرید کجاست پگاه؟- 

 .دونمنمی- 

گلی آبی، سفید از آشپزخونه خارج شد و به سمت در رفت. فرید رو ب*غ*ل مامان با اون پیشبند گل

خندید. مامان کرد و با شیطنت میکرد و بوسی روی کله کچلش زد. فریدم زیر چشمی بهم نگاه می

 :گفتدرپی میپی

 !بشم خاله خوش اومدی قربونت- 

 :با تَشَر رو به مامان گفتم

 !جا هستمامنم این- 

 :ای روی سرم گذاشت. زیر ل*ب گفتاومد سمتم و ب*وسه

 .خاله بیا بشین تا براتون شربت بیارم- 

 :فرید کنارم نشست. در گوشم زمزمه کرد

 !وقت به سرباز مملکت نگی کچلبرات درس عبرت شد که دیگه هیچ- 

 :هاش زل زدم. زبونم رو بیرون آوردم و گفتمفتم. سرم رو باال کرد و توی چشمایشی گ
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 .کچل کچل کالچه، روغن کله پاچه- 

 :خندید و زیر ل*ب با حالت تمسخرآمیزی گفت

 .مونیدو سالته. عین بچه کوچولوها میوانگار نه انگار بیست- 

داد. زبری یا شاید لی حس خوبی بهم میاش کشیدم. خیخندیدم و دستم رو روی کله از ته تراشیده

 :ای به پام زد و گفتی کچلش بود. ضربهنرمی خاصی توی کله

 .پاشو بریم ریاضی کار کنیم- 

دونم چرا ناگهانی استرسی به وجودم منتقل شد. با استرسی که در وجودم جون گرفت نگاهش نمی

 :کردم و گفتم

 توی اتاق؟- 

 .خل شدی؟ آره دیگه- 

دونستم میگه همش تخیالت یا توهم هست. بلند تونستم حرفی بزنم چون میسست شد. نمیپاهام 

کرد. عین قبل نبود؛ شدم و اون هم پشت سرم راه افتاد. در اتاق رو که باز کردم با همیشه فرق می

 .انگار یک اتاق عادی بود

ب روی تخت نشست. سری دفتر از روی میز تحریرم برداشت و با شتاروی تخت نشستم. فرید یک

 هام بازی کردم. فرید بعد کمیقلبم به تپش افتاده بود. سرم رو پایین انداختم و حرفی نزدم و با دست

 :مکث کردن زیر ل*ب گفت

 پگاه، چی شده؟ چرا توی خودتی؟- 

لبم های قکردم. صدای تپشزبونم به لکنت افتاده بود. اشک توی چشمام جمع شد. با دستام بازی می

 :شندیم. زیر ل*ب زمزمه کردمیرو م

 !کنی؟ام نمیفرید اگه یه چیزی بگم مسخره- 

 :هام خیس شد. فرید دستش و روی شونم گذاشت. فشار داد و با صدای خونسردی گفتچشم

 پگاه چی شده؟- 

شد. فرید زمزمه هام جاری میصورتم رو بین دستام مخفی کردم. چه مرگم شده بود؟ بی دلیل اشک

 :کرد
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 گاه مردم لعنتی! خب بگو چی شده؟پ- 

 :هام رو دو دستی پاک کردم. زیر ل*ب زمزمه کردماشک

روز گفتم وقتی توی اتاق هستم حالم خوب نیست؟!  دونم چه مرگمه. یادته یهدونم فرید. نمینمی- 

 ...دونم مشکل روانیه، افسرده شدم یاشه. نمیتر میفرید این حس هر روز داره پررنگ

 :قطع کرد و با قاطعیت گفت حرفم رو

 .تو هیچ مشکلی نداری پگاه- 

 .هام مانع میشد تا خوب صحبت کنمهق گریههق

 :زیر ل*ب گفتم

جا بهم ریاضی یاد بدی؟ توی این خونه جز فرید، من که درسم عالیه. چرا باید ازت بخوام بیای این- 

اصالً حالم خوب نیست همش حس  من و مامان و اون بابای بداخالقم کی هست؟ فرید من داغونم!

 .زدمنفر میها رو باید به یهکنم... نمیدونم چی! فقط این حرفمی

 :سرم پایین بود. دستش رو روی دستم گذاشت و گفت

دونم که حالت خوب نیست و ازت هم توقع ندارم که عالی باشی. خب تو کنم. میپگاه، من درکت می- 

ت رو از دست دادی. اینا همه طبیعیه؛ ولی من کنارتم. پس نگران ترین رفیقچندماه نمیشه که نزدیک

 نباش! خب؟

گذره؛ ولی من هنوز نتونستم باهاش کنار بیام. ماه از اون اتفاق میبا یاد هدیه دلم آشوب شد. شش

فرید بود. اصالً من جز اون و فرید  اومدم. با اون دختری که تنها دلیل زندگیم بعد ازنبایدم کنار می

 .کسی رو نداشتم

فرید بلند شد. به سمت میزم رفت. از توی کشو دستمال کاغذی رو بیرون آورد. جلوم زانو زد و 

 :روم گرفت. نگاهش کردم. زیر ل*ب گفتدستمال رو روبه

 ی کچلم رو دست بکشی خوشت بیاد؟خوای کلهگریه نکن، باشه پگاه؟ می- 

گرفت. خندیدم، دستمالی برداشتم و زیر ل*ب با میام عاشق این زمانی بودم که توی گریه، خنده

 :صدای آرومی گفتم

ه. سبزی بار گذاشتهایی که خواست بده ما بخوریم رو بگیر بیار. انگار قورمهبرو از مامانم این شربت- 
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 .دوساعته هنوز آماده نشده

کردم فراموش عی میخاطر رفتن هدیه بود. باید سها بهگفت. اینخندید و بلند شد. فرید راست می

 !ها همه توهمه پگاهکنم. این

چیزی وجود نداره که بخواد حال تورو توهمه! بفهم پس الزم نیست هر لحظه یادآوری کنی. هیچ

  نه.خ*را*ب ک

هاش بدجور توی هم بود. عادی مامان برای شام صدامون کرد. دوتایی از اتاق بیرون رفتیم. بابا اخم

 :د. فرید زیر ل*ب گفتطور بوبود و همیشه این

 .سالم عمو- 

تونست شوهر خاله یا به اسم کوچک صداش کنه؛ جایی که پدر من سن کمی نداشت؛ فرید نمیاز اون

 .گفت عموبرای همین همیشه می

ی هم بود و خیلی بدخلق شد. همش تودیدم حالم گرفته میپشت میز شام نشستیم. اصالً بابا رو می

 .چیز پولهکرد همهو کسری نگذاشته بود، ولی فکر میبود. از نظر مالی کم 

 :مامان باالخره اون جو سنگین رو شکست و رو به فرید زمزمه کرد

 خبر خاله؟ سوگند خوبه؟چه- 

تر قورت بدم تا از بحث عقب نمونم؛ زمزمه طور که سعی داشتم غذای توی دهنم رو سریعهمین

 :کردم

 !دهدلم برای خاله سوگند خیلی تنگ ش- 

 :فرید آبی خورد و رو به مامان گفت

 .روز همگی دور هم جمع بشیم و خوش بگذرونیمخوبن خداروشکر. ایشاهلل یه-

 :شام رو که خوردیم رو به فرید گفتم

 .جاست بردارمبیا بریم توی اتاق مامان و بابا، جامدادیم اون- 

م توی جامدادیم و خودکاری رو که زد. دست کرددر اتاق رو باز کردم و وارد شدم. فرید لبخند می

 :خواستم درآوردم. از دستم افتاد روی زمین. فرید زمزمه کردمی

 !دست و پا چلفتی- 
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قیافم رو کج کردم. خم شدم و چشمام رو تنگ کردم. دستم رو زیر کمد بردم تا پیداش کنم. این چی 

 :بود. باهاش بازی بازی کردم. فرید گفت

 .خوام برممیمُردی پگاه بیا باال - 

ای قشنگی داشت و یه دستم رو بیرون آوردم. یک گردنبند که فکر کردم برای مامان بود. رنگ نقره

ماه بود که زیرش یه تاب بود. جلوی آینه ایستادم و روی گر*دنم انداختمش. لبخندی زدم، بهم 

دید قیافش داغون شد.  دونم چجوری تا اون گردنبند رواومد! همون موقع بابا وارد اتاق شد. نمیمی

بارید. ترسیدم و چند قدمی به عقب رفتم. نزدیکم شد کم لبخندم پاک شد. خشم از چشماش میکم

ومد و نگاهش اهام تندتند میسوخت. فقط اشکو گردنبند رو م*حکم از گر*دنم کشید. گر*دنم می

لی محکمی رو روی صورتم باره دستش رو باال برد و سیکردم. فرید مبهوت مونده بود. به یکمی

جا کنار لرزید. مگه چیکار کرده بودم؟ همونکاشت. دستم رو روی صورتم گذاشتم. دست و پاهام می

هاش از جلوی چشمم رد میشد. دستم رو روی تخت روی زمین نشستم و بلند بلند گریه کردم. نگاه

 .سرم گذاشتم

دوان به سمتم همون موقع فرید دوان گردنبند رو توی دستش مشت کرد و با عصبانیت خارج شد.

 :گفتاومد. سرم رو توی سینش مخفی کرد و همش می

 !آروم باش پگاه من- 

هام امونم رو بریده بود. بعد از چند ثانیه صدای کوبیده شدن در اومد و انگاری بابا خارج شد. اشک

 :مامان بدو بدو توی اتاق اومد. رو به فرید گفت

 فرید؟ خاک به سرم! چی شده- 

ای زده بود. توی بُهت کشید. بدجور ضربهکرد. گوشم تیر میفرید حرفی نزد. فقط سرم رو نوازش می

 بودم. واقعاً کار بدی کرده بودم؟

کشید. بعد از گذشت یک ساعت فرید دستم رو ها تیر میقند آورد. گوشم ساعتمامان برام آب

ل ی راست صورتم قرمز مایآبی به صورتم زدم. نیمهگرفت و به دستشویی رفتم. فرید توی در ایستاد. 

 :به ک*بود شده بود. فرید سرش رو انداخت پایین و زمزمه کرد

 جوری کرد پگاه؟چرا این- 
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 .قدر خودم توی بهت بودم که ترجیح دادم سکوت کنم با یادش فقط بدتر دلم آشوب میشداون

پف کرده بود و قلبم به شدت تند میزد. فرید هام با فرید به پذیرایی رفتم. پاهام سست بود. چشم

 :کنارم نشست. معلوم بود عصبیه. در گوشم زمزمه کرد

 .بلند شو بریم پگاه- 

همش دستاش رو مشت کرده بود و پاهاش رو تکون میداد. با ترس نگاهش کردم. زیر ل*ب با 

 :قدر گریه کرده بودم، خشک شده بودن؛ زمزمه کردمهایی که اینل*ب

 ؟کجا- 

 .بلنو شو آماده شو بریم بیرون- 

لرزید. نگاهی توی هام هنوز میسمت اتاقم رفتم. دستحوالی ساعت نُه شب بود. بلند شدم و آروم به

آینه به خودم انداختم. هنوز قرمزی و سوزش سیلی که خورده بودم، ماندگار بود. یقه اسکی زردم رو 

ت. از اتاق خارج شدم. فرید نگاهی کرد و زمزمه زیر کاپشن سبز رنگم تن کردم. پاهام جون نداش

 :کرد

 بریم؟- 

 :بدون جواب به سمت در خروجی رفتم. فرید بلند گفت

 !گردیم. با اجازهریم تا یه جایی برمیخاله من و پگاه می- 

 :مامان بعد از گذشت دقایقی گفت

 کجا فرید؟- 

 .بیرون خاله. میایم- 

جون نداشت. سرم رو پایین انداختم. فرید نگاهم کرد و لبخندی  هاماومدم در رو باز کنم؛ ولی دست

ها پایین رفتیم. سردرگم بودم. حالم خوب نبود. توی شک زد. در و باز کرد. دستم رو گرفت و از پله

 !چیز نبودمجا و هیچتونستم حرکت کنم و متوجه هیچعجیبی بودم. فقط می

قدر گریه کرده بودم که سردرد عجیبی گرفته بودم. باهم دیگه پیاده رفتیم. رفت. اونسرم گیج می

 .دادخیابون تاریک و هوا سوزدار بود. فرید دستم رو گرفته بود و م*حکم فشار می
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 .کشیدسرم پایین بود. فقط با یاد کاری که بابا کرد قلبم تیر می

هام آشکار بشن. هاشون باعث میشد اشکراغشدند و نور چدرپی از داخل خیابون رد میها پیماشین

 :فرید زمزمه کرد

شه. دیگه فقط من و توییم، خب؟ دیگه گریه چیز تموم میسربازیم که تموم بشه پگاه، دیگه همه- 

 .نکن

ی محرمیت خونده بشه تا ها گفتن ص*ی*غهمن و فرید دوسال بود نامزد کرده بودیم. یعنی خانواده

 .وم کنم و هم فرید سربازیش رو بره و تموم بشههم من دانشگاهم رو تم

 .شب بهترین لحظات رو واسم رقم میزد؛ ولی امشب حس خوبی نداشتم

 :به پارکی رسیدیم. زیر ل*ب گفتم

 .بریم بشینیم روی اون سکو فرید- 

جورتر کنم تا گرمم بشه. من ولبخندی زد. روی سکو نشستیم. سکو یخ بود و باعث شد خودم رو جمع

شق شب بودم؛ ولی از وقتی که این توهمات توی ذهنم اومده از شب متنفرم! فرید سرم رو روی عا

ی نقطه شده ها به اندازهی چراغطور به شهری که االن زیر پامون بود و همهاش گذاشت. همینشونه

 :بودند؛ خیره شدیم. زیر ل*ب گفتم

 کردم؟به نظرت چرا بابا اون کار رو کرد؟فرید من کار بدی - 

خواست آرومم کنه. دستش و روی سرم کشید. فرید هم خیلی عصبی بود فقط بروز نمیداد و می

 .صداش توی گوشم نجوا شد

اصالً! از نظر من تو کاری نکردی. من خیلی خواستم جلوش رو بگیرم ولی همه در عرض چندثانیه - 

 .کنهچیزی رو مخفی میاره یههم بریزم؛ ولی بابات دخوام ذهنت رو بهاتفاق افتاد. پگاه نمی

 :دادم. دستش رو روی گوشم گذاشت و زمزمه کردهام بودم و پام رو تکون میخیره به کفش

 کنه پگاه؟گوشِت د*ر*د می- 

 ...اوهوم- 

 کردیحرفی نزدیم. فقط خیره بودیم به شهر. شهر عجیبی بود، پر از غصه! هر گوشه رو که نگاه می

ها هم توی های کاری که حتی شبها، بچهکرد. کارتون خوابتر مییک چیزی این شکاف رو خالی
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 عاً بازتونست جلوش رو بگیره. واقکس نمیکشیدن، ولی هیچهایی که فریاد میها بودن، ظلمچهاراه

قدر ذهنم درگیر کار بابا بود که نفهمیدم چندساعتی هامون چیز مزخرفی بود. اوننگه داشتن چشم

 :جا نشسته بودیم. نوک انگشتام قرمز شده بود. زیر ل*ب زمزمه کردماون

 باید چیکار کنم؟- 

 رو؟ چی- 

 :بعد کمی مکث گفتم

 .که چرا بابا اون کار رو کرداین- 

طور قدم زدیم. به هاش کرد و همینعمیقی کشید و بلند شد. دستش رو توی جیبحرفی نزد. نفس 

باره حس کردم کسی کاپشن من رو از پشت م*حکم کشید. زیر پام خالی شد و کشیده شدم. یک

ام روی آسفالت کشیده شد. د*ر*د خیلی بدی به وجودم انداخت. فرید سریع برگشت. خم و چونه

ام کشیدم. خونی بود. سریع برگشتم و پشت سرم رو . دستم رو به زیر چانهشد و سعی کرد بلندم کنه

نگاه کردم. چیزی نبود؛ ولی من مطمئن بودم که من کشیده شدم. صدای فرید توی گوشم نجوا 

میشد؛ ولی همش با چشمم به دنبال کسی بودم. سرم رو با دستاش به سمتش گرفت. قلبم خیلی تند 

تونستم گریه کردم. فرید ریع خودم رو توی ب*غ*ل فرید جا دادم و تا میلرزید. سمیزد. دستام می

 :گفت

 .پات به چی گیر کرد پگاه؟ حواست نیست اصالً دختر- 

گفتم؟ خودم رو به کوچه علی چپ زدم. سوزش کرد؟ چندبار باید میگفتم؟! باور میچی باید می

 :ام بدجور هالک جونم شده بود. زیر ل*ب زمزمه کردمچانه

 .فکر کنم پام گیر کرد به آسفالت- 

 :دستش رو زیر چونم گذاشت و زمزمه کرد

 .بهتره بریم درمانگاه پگاه. بدجور شکافته- 

وقت تجربش نکرده بودم. داد. هیچام، ضربان قلبم آزارم میحرفی نزدم. فقط بیشتر از سوزش چانه

ی کافی امروز رو نبینه. به اندازهواقعاً توهم بود؟ دستم رو م*حکم مشت کردم تا فرید لرزشش 

بار دیگه پشت سرم رو اذیتش کرده بودم. فرید ماشین گرفت و سوار شدم. سرم رو برگردونم و یک
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ها مشخص بود؛ چیزی نبود. یک خیابان خالی که مثل اتاق نگاه کردم. جز پارکی که تا دوردست

 . تاریک برای من بود

لرزید. بوی آمپول توی مشامم جریان یافت. دست و پاهام میوارد درمانگاه شدیم. تا وارد شدیم 

ای نبود که برنگردم و پشت سرم رو نگاه نکنم. مطمئن بودم خود به خود به زمین نخوردم. دقیقه

 .رفتهام سیاهی میفرید م*حکم دستم رو گرفته بود. فشارم پایین بود و چشم

کرد و هیچ کس نبود؛ با چشمم همش به دیوارهای روی تخت نشستم. زمانی که فرید اتاق رو ترک و 

کس چیز و همههام هراسان به دنبالش بود. پرستار داخل شد. به همهاطراف خیره بودم. چشم

کشید. قلبم به تپش افتاده بود. نگاهی بهم ام رو پانسمان کرد. تیر شدیدی میمشکوک بودم. چونه

 :کرد و زیر ل*ب گفت

 خوای یه آمپول بهت تزریق کنم؟ه پریده. میچرا ترسیدی؟رنگت هم ک- 

 :سرم رو پایین انداختم و زمزمه کردم

 .هیچی، نه ممنون- 

 .فرید با دوتا آبمیوه برگشت

 .سمت حیاط بیمارستان حرکت کردیم. روی سکویی نشستیماز اتاق بیرون رفتیم و به

 :من زد و گفتکردم. فرید با دستش بههمش به اطراف نگاه می

 ی پگاه؟ دنبال چیزی هستی؟خوب- 

کرد روانی شده بودم. نِی رو توی گفتم فکر میزد. همش با چشمم دنبالش بودم. اگه میقلبم تند می

 ی انار،آبمیوه زد و جلوی صورتم گرفت. آبمیوه

 :ی من. فرید دستش رو روی شونم گذاشت و زیر ل*ب زمزمه کردطعم مورد عالقه

 !چه شبی بود پگاه- 

دونم، ناگهان اتفاقی رخ داد. بدون دروغین نمایش دادم. خواستم آبمیوه رو بخورم. نمیلبخندی 

باره آبمیوه توی دستم مچاله شد و های دستم جمع بشن یا دستم رو مشت کنم؛ به یککه رگاین

ی دفعه بلند زیر گریه زدم و دستام رو مشت کردم. جعبهروی لباسم ریخت. سرم رو پایین گرفتم. یک

 :آبمیوه رو پرت کردم. من آبمیوه رو فشار ندادم. فرید سریع بغلم کرد. سرم رو باال گرفت و داد زد
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 این کارا چیه پگاه؟! چه مرگت شده؟- 

تونستم تحمل کنم. از روی زانوهام خم شدم و به زمین افتادم. موهام توی صورتم ریخت. دیگه نمی

تونستم درکش کنم. فرید سریع دستمالی از توی کیفم کرد، نمیکس باور نمیهمه دردی که هیچاین

 تونم. فریدکردم. دیگه نمیدرآورد و لباسم رو پاک کرد. نزدیک ساعت یک شب بود. بلند گریه می

 .م*حکم بغلم کرد و دستش رو روی موهام کشید

 .آروم باش پگاه، آروم! هیچی نیست- 

بلند شدم و بدون توجه به فرید آروم به سمت در کرد. آروم اومد. قلبم د*ر*د میهام بند نمیاشک

هام رو خروجی حرکت کردم. فرید سریع دنبالم اومد و دستم رو گرفت. حتی جون تکون دادن ل*ب

بود. چیز معلوم ننداشتم. برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. پیش اون سکو فقط تاریکی بود و هیچ

 .سوار ماشین شدیم

هام حلقه زده بود. سرم رو روی پنجره کردم. چشمن پنجره نگاه میدر اون سکوت فقط به بیرو

 :گذاشتم و توی دلم فریاد کشیدم

 خدایا چیکار کنم؟- 

 :لرزید. آروم ل*ب زدم و طوری که فرید نشنوه، زمزمه کردمهای استخونیم میدست

 !به کدوم گناه؟- 

ها هام رو باز نکنم. از پلهفتم چشمهام سنگین شد. متوجه شدم فرید بغلم کرد؛ ولی تصمیم گرچشم

جا تاریک بود. وارد اتاقم شدیم برق رو روشن کرد و من رو روی تخت باال رفت. وارد خونه شدیم. همه

 .گذاشت

 .کاپشنم رو آروم درآورد. فرید دستی به سرم کشید و داشت از اتاق خارج میشد

 :ان گفتمهای لرزقطره اشکی از گوشه چشمم افتاد. رو بهش با ل*ب

 !ترسمنرو، می- 

 :اومد. نگاهی بهم کرد. لبخندی زد و گفتهام تندتند میسرش رو به سمتم برگردوند. اشک

 .طوری ندارمکنی پگاه؟ من تحمل دیدن تورو اینچرا با خودت اینکار رو می- 

 .در رو بست و پایین تختم روی زمین بالشتی گذاشت و خوابید
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قدر گریه کرده هام رو بستم و پتو رو روی صورتم کشیدم. اونسریع چشمقدر هراس داشتم که اون

 .کشیددرپی تیر میبودم که سرم پی

های کم سنگین شد؛ ولی خاطرههام کممن روانی نشده بودم! من پگاهم؛ همون دختر قبل!چشم

 .امشب مثل فیلمی با سرعت پنج برابر از جلوی چشمم رد شد

کشید. نگاهی به اطراف کردم. فرید سر جاش نبود. کردم. زیر چونم تیر میهام رو باز به سختی چشم

کرد. آروم بلند شدم و بعد از کلی تلو تلو خوردن فهمیدم توی تراس هست. داشت با تلفن صحبت می

در تراس رو کشیدم و باز کردم. هوای خنکی به صورتم خورد. با شنیدن صدای در، سریع برگشت. 

کنه که دوست نداره من رده بود. قشنگ فهمیدم داره با کسی صحبت میدست و پاش رو گم ک

 .اش بشم. سریع بحث رو عوض کرد و گوشی قطع کردمتوجه

 :دستی توی موهاش کشید. زیر ل*ب گفت

 .زنه پگاهآدم میخواد وارد یه جایی بشه در می- 

 :با خشم گفتم دلشوره عجیبی گرفتم. این رفتار از فرید غیر قابل باور بود. زیر ل*ب

 .مشکل اینه من آدم نیستم! ببخشید مزاحم صحبتت شدم- 

در رو محکم کوبیدم و خارج شدم. اختیارم دست خودم نبود. فرید مشکوک بود و این رفتارش آزارم 

ی کسسمت دستشویی رفتم. صورتم رو شستم و موهام رو بستم. به اتاقم برگشتم. هیچداد. بهمی

ه هام کای از پشت سرم اومد. برگشتم و دیدم یکی از کتاب. ناگهان صدای تقهتوی تراس و اتاق نبود

 !داخل کتابخونه بوده روی زمین افتاده. خیلی عجیب بود. چطوری؟

سمت کتاب قدم برداشتم. کتاب رو برداشتم، اسم کتاب رو که خوندم؛ حالم داغون شد. کتاب آروم به

 .ترس و لرز اثر غالم حسین ساعدی

های ام رو برداشتم و موبایلم رو داخلش گذاشتم. جزوهدم دوباره بهش فکر نکنم. کوله پشتیسعی کر

ام رو با مانتوی سبز تیره رنگم به تن کردم. سویشرت زردم رو روش ریاضی هم برداشتم. مقنعه

 .پوشیدم

م، توی اتاق بوددر اتاق رو بستم و نگاهی انداختم. حس عجیبی توی اتاق بود، انگار زمانی که من تنها 

 .کردم اتاق خالی بودتنها نبودم و زمانی که ترک می
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به سمت میز صبحانه رفتم. فرید هم نشسته بود. با چشمم به دنبال بابا گشتم که پیداش نکردم. 

 سمت در روانهای گرفتم و بهبدجور حالم بد بود. از رفتار عجیب فرید. سعی کردم حرفی نزنم. لقمه

 :گفتشدم. فرید بلند 

 .رسونمتصبر کن پگاه می- 

 جوره خودم روتونستم هیچپشتم بهش بود. قیافم رو کج کردم و محکم در آپارتمان رو کوبیدم. نمی

 .قانع کنم که فرید با کی حرف میزد

که فرید بهم نرسه کمی سرعت پاهام رو تند کردم. دوست ها پایین رفتم. برای اینخیلی سریع از پله

رو بشنوم. راهم رو گرفتم و پیش رفتم. تقریباً دویست متری از خونه دور شده بودم نداشتم دلیلش 

اش دنبالم بود. نگاهی ام رو جلب کرد. فرید با پژوی نوک مدادیدرپی توجههای پیکه صدای بوق

 :کردم و بلند گفت

 .ها چیه پگاه؟ بیا بشیناین مسخره بازی- 

کوبیدم و به بیرون پنجره نگاه کردم. فرید هم حرفی نزد. قدر بوق زد که رفتم. در رو محکم اون

 :ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم. توی مسیر زمزمه کرد

 کنی؟جوری رفتار میپگاه چه مرگت شده؟! چرا این- 

 :سمتش برگشتم و بلند گفتمبا عصبانیت به

 !ندارهطوری رفتار کنم، به تو هم هیچ ربطی ام! دوست دارم اینمن روانی- 

هاش رو محکم روی هم فشار داد. فهمیدم که عصبیه چون دستش رو روی فرمون مشت کرده ل*ب

هام بازی زد. دلیلی نداشت که کار صبحش رو قانع کنه. با دستداد؛ ولی حرفی نمیبود و فشار می

 :بازی کردم و زیر ل*ب زمزمه کردم

 زدی؟خوای حرف بزنی؟ صبح با کی حرف مینمی- 

 .ی ندارمحرف- 

 :سرعت رو بیشتر کرد و جلوی دانشگاه نگه داشت. بدون خداحافظی پیاده شدم. فرید بلند گفت

 .مونم تا امتحانت رو بدی پگاهمنتظر می_

گفتم که بدون توجه بهش به سمت دانشگاه روانه شدم. کار من درست بود. همین امشب به مامان می
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 .ادامه بدمی مزخرف رو دیگه قصد ندارم این ر*اب*طه

تر تونستم باور کنم؛ ولی چون فرید هیچ حرفی نمیزد، شک من رو پررنگکردم؟ نمیکار میباید چه

کرد قدر سرم درد میتونستم بپذیرم. وارد کالس شدم. اونجوره نمیکرد. رفتار صبحش رو هیچمی

ت ماشین فرید حرکت سمکه نفهمیدم چی نوشتم. سریع برگه رو پر کردم و از کالس خارج شدم و به

 .کردم

کسی حرف نمیزد در رو محکم کوبیدم و سوار ماشین شدم. ضبط رو روشن کرد و حرکت کردیم. هیچ

و فقط آهنگی با صدای کمی گذاشته شده بود. دستم رو به شیشه گذاشتم و بیرون رو نگاه کردم. از 

هام از چیزی نبود. اشکتم هیچدیدم؛ ولی زمانی که برگششدیم چیزی رو میای که رد میهر صح*نه

هام رو بستم. صدای فرید توی گوشم زمزمه همه غریبی جاری شد. روی صندلی لم دادم و چشماین

 .شد

 چی شد؟- 

 :زیر ل*ب زمزمه کردم

 .هیچی- 

ای چشمم رو باز کردم و دیدم مسیر، مسیر صدای نفس عمیقش رو شنیدم و دلم فرو ریخت. دقیقه

 :گفتم خونه نیست. رو بهش

 کجا میری فرید؟- 

 :هیچی نگفت و سکوت کرد. با دستش روی فرمون آروم ضربه میزد. با صدای بلندتری گفتم

 ریم؟با توام میگم کجا داریم می- 

 :در کمال خونسردی زمزمه کرد

 .یم، میریم یه دوری بزنیمجای خاصی نمیر- 

 :رو بهش با عصبانیت گفتم

 !حوصله ندارم فرید بریم خونه- 

 :دستش رو روی دستم گذاشت و آروم زمزمه کرد

 !باشه عزیزم- 
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 :هرچی نگاه کردم که مسیر رو تغییر بده کاری نکرد. جلوی ساختمونی نگه داشت. رو بهش گفتم

 جا کجاست فرید؟این- 

لرزید. داشت از ماشین پیاده شد که دستش هام میهام ناخداگاه جاری شد. ل*بجوابی نداد. اشک

 :و با گریه گفتم رو کشیدم

 از من بدت میاد! چرا جوابم رو نمیدی فرید؟ چرا گوش نمیدی چی میگم؟- 

 :لبخندی زد. دستم رو با دو دستش گرفت و زیر ل*ب گفت

آروم باش پگاه من! لطفاً چند دقیقه باهام همراه شو. بعدش قول میدم داستان اون تماس صبح و - 

 .هرچیزی که رخ داد رو بگم

چولوهایی که با یه آبنبات خر میشن، زود قانع شدم. این رفتار من نبود! پگاه هیچوقت عین بچه کو

هام رو پاک کردم و کرد. چه مرگم شده بود؟ خندیدم و دو دستی اشکقدر خودش رو خرد نمیاین

 :زیر ل*ب زمزمه کردم

 قول میدی بگی؟- 

 :دستش رو روی شونم گذاشت. لبخندی زد و زمزمه کرد

 !م پگاهمقول مید- 

لرزید. شد و دستام میترسیدم. پاهام همش عقب کشیدم میاز ماشین پیاده شدم. نمیدونم چرا می

 :فرید چون دستم رو گرفته بود متوجه دستام شد. توی آسانسور گفت

 !ترسی پگاه؟ من ترس دارم؟چرا از من می- 

کم مشت کردم. وارد یه سالن دستم رو از دستش بیرون کشیدم و بغضم رو قورت دادم. دستم رو مح

های گشاد به چند کردم. همش با نگاهشدیم. دست فرید رو گرفته بودم و با وحشت به اطراف نگاه می

کرد و زیر ل*ب به خودش هاش بازی میدرپی با دستجا بودن خیره شدم. یکیشون پینفری که اون

توی ذهنم خورد که قلبم رو ای کرد. جرقهفحش میداد و یکی همش با یک موجودی صحبت می

ام هلرزوند. دستم رو با شتاب از دست فرید بیرون کشیدم. دویدم و جلوی در سالن برگشتم. اشک

 !ی روانیاومد. سالن مشاورهتند تند می

 :فرید رو دیدم که به سمتم اومد. دستم رو گرفت و گفت
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 .ی ساده هست پگاهیه مشاوره- 

هام که داخل دهنم رفته بودند، ا صدایی که به لکنت افتاده بود و اشکسرم رو تند تند تکون دادم و ب

 :زمزمه کردم

 !باور کن من روانی نیستم فرید- 

 :لبخند رو و با بغض گفت

 .تو زندگی منی پگاه! معلومه روانی نیستی. این فقط برای اینه که حالت خوب بشه- 

سخت بود. هراسم به واقعیت تبدیل شده  دستم رو گرفت و وارد سالن شدیم. تحمل اون مکان برام

هام رو روی هم و سرم رو روی شونه فرید گذاشتم. به ها رو ببینم. پلکتونستم اون صح*نهبود. نمی

 :باره سرم رو به طرف دیوار برگردوندم. قلبم تند میزد. فرید با صدای بلندی گفتیک

 خوبی پگاه؟- 

چیزی وجود خارجی نداشت. همش با جز دیوار هیچ لرزید. یکی من رو صدا کرد؛ ولیپاهام می

 :هایی هراسان به دنبالش بودم. فرید دو دستش رو روی صورتم قاب کرد و با جدیت گفتچشم

 چیه پگاه؟ این کارها چیه؟ دیوونه شدی؟- 

 :هام به شمارش افتاده بود. زیر ل*ب گفتمهام مانع میشد تا خوب صحبت کنم. نفساشک

 .طور خواستیام چون تو اینجا نبودم فرید! من روانیبودم که االن ایناگه دیوونه ن- 

کرد. سعی فهمیدش. اون من رو درک نمیکشید، ولی نمیسرش رو بین دستاش مخفی کرد. زجر می

اش از پشت بهم فهموند که کرد. باال و پایین شدن قفسه س*ی*نهکرد خوبم کنه، ولی باور نمیمی

ی سالهی ششولی تصمیم گرفتم کاری نکنم و فقط خیره شدم به پسر بچهکنه؛ داره گریه می

 .زدکرد و با خودش حرف میهاش بازی میروم که با دستروبه

 جا بود؟جای واقعی من این

سمت در اتاق حرکت کرد. سرم پایین بود و موهام اختیار بهوقتی که منشی صدامون کرد؛ پاهام بی

ضاع خوبی نداشتم! با فرید وارد اتاق شدیم. سرم رو که باال کردم؛ جز یک توی صورتم ریخته بود. او

 .چیزی ندیدمخانم، هیچ

سمت در بره. دستش رو محکم کشیدم و ترسیدم؟! روی صندلی نشستم که فرید خواست بهچرا می
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 :به چشماش خیره شدم. زیر ل*ب گفتم

 .بشین فرید- 

ه عالمت تایید تکون داد. روی صندلی ب*غ*ل دست فرید نگاهی به پزشک کرد و دکتر سرش رو ب

کرد؛ بلند شد و روی ای چیزی رو یادداشت میطور که داشت توی برگهمن نشست. اون خانم همین

های سویشرتم رو تا نوک انگشتام کشیدم. سردم بود. پزشک صندلی جلوی من نشست. آستین

 :سرش رو باال کرد و رو بهم گفت

 .جا هستم تا کمکت کنمی چه مشکلی داری عزیزم؟ من اینخب پگاه جان، میگ- 

ام نه جوریپرسید که چرا اینسرم رو باال کردم و با بغض به فرید نگاه کردم. فرید باید از من می

هام رو ب*غ*ل کردم و سرم رو پایین انداختم. جا بیاره. دستکه بدون اطالع، من رو به ایناین

شد؟ باید چیز بدتر نمیزدم همهکردم. اگه حرف مییم حس میحرکت عرق سرد رو روی پیشون

 .ای بهم وارد شدشد. با صدای پزشک، تلنگر دوبارهگفتم! باالخره باید این سکوت شکسته میمی

 :دونم چرا گلوم خشک شده بود. زیر ل*ب زمزمه کردمسرم رو پایین انداختم. نمی

 !نفر داره توی گوشم میگه پگاه، پگاهکنم یهیچیزی من رو آزار میده. همش حس موجود یه- 

 :هام آروم روی صورتم جاری شد. ادامه دادمباره فرو ریخت. اشکبغضم به یک

 نفر از پشت کاپشنم رو کشید؛ ولیچند شب پیش با فرید بیرون رفته بودیم. وقتی که راه رفتم یه- 

خوردم، من پاکت آبمیوه رو فشار ندادم؛ کس نبود. وقتی توی بیمارستان آبمیوه وقتی برگشتم هیچ

چیز باعث میشه نخندم. وقتی توی اتاقم میرم همش دونم یهنفر، نمیولی توی دستم مچاله شد. یه

 .لرزهترسم که بدنم میقدر مینفر پشت سرم هست. هروقت تنهام اونکنم یهحس می

 :دستم رو به زیر چونم کشیدم و زمزمه کردم

 .کنهتم میهنوزم زخمش اذی- 

 :های کف اتاق ریخت. پزشک زمزمه کردهام روی سرامیکسرم رو پایین انداختم. اشک

 !هنوز به خاطر رفتن هدیه ناراحتی؟- 

هام به شد خوب حرف بزنم رو عالوه بر اون نفسهام که مانع میبا خشم سرم رو باال کردم. اشک

 :شمارش افتاده بود. زیر ل*ب گفتم
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 فرید گفته؟- 

 :ای چرخوند و نگاهش رو از من دزدید. با صدای نسبتاً بلندی گفتمسمت دیگهد صورتش رو بهفری

کنه من یه خرِ روانیم! چون هرچی زنم! چون فکر میکنه من توهم میآره اون گفته، چون فکر می- 

شعور بیوقت نگفته توی وقت دلیلش رو ازم نخواسته و نپرسیده! هیچمیگم فقط لبخند میزنه! هیچ

جا کنی! همیشه گفته مگه دیوونه شدی پگاه! دوست داره دیوونه باشم که ایناین کارها رو چرا می

اومد. فرید بلند شد هام تند تند میآوردم. دوست داره روانی فرضم کنه. سرم رو پایین گرفتم. اشک

روم باش. رو به من کرد آو از اتاق خارج شد. پزشک سمتم اومد و بغلم کرد و زیر ل*ب زمزمه می

 :گفت

 .کنههایی که میدم رو حتما بخور آرومت میقرص- 

دستی دستی روانیم کردن رفت. شده بودم یه بیمار روانی. اون لحظه از تمام دنیا متنفر شده بودم. 

بعد چند دقیقه نسخه رو گرفتم و آروم از اتاق بیرون رفتم. فرید سریع سمتم اومد. دستم رو گرفت و 

ها پایین رفتیم. توی ماشین نشستم و منتظر موندم تا فرید داروها رو بگیره. دستم رو مشت از پله

 :کردم. فرید ازم دور شد. زیر ل*ب گفتم

دونم هستی و همیشه پیشمی. توروخدا از زندگیم برو بیرون. توروخدا بذار جایی. میدونم اینمی- 

دونم کی هستی؛ ه عروسیمه. بذار بخندم. نمیهمون پگاه قبل باشم. همون پگاهی که چند وقت دیگ

 .ولی به خدا من کاریت نکردم

باره هام رو روی هم فشار دادم و سرم رو روی داشبورد گذاشتم. به یکهام جاری شد. ل*باشک

آهنگ بلندی توی ماشین گذاشته شد. با وحشت سرم رو به سمت ضبط برگردوندم و دستم رو جلوی 

کردم صدای آهنگ رو کم کنم، چیزی نشد. آهنگ خارجی با سبک متال  دهنم گرفتم. هرچی سعی

بود و خیلی صدای بلندی داشت. با مشتم کوبیدم به ضبط ماشین که فرید با شتاب در رو باز کرد. از 

 :روی عصبانیت نگاهم کرد و بلند گفت

 !کنی پگاه؟چیکار می- 

ودم رو به در چسبوندم. دستم به شدت تیر اومد. قلبم به تپش افتاده بود. خهام تند تند میاشک

 :کشید. دستم رو فشار دادم و زمزمه کردممی
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 .خوام صدای ضبط رو کم کنمخدا کاری نکردم. میبه- 

داروها رو روی صندلی عقب پرت کرد و دستش رو روی دکمه گذاشت و صدای ضبط ماشین رو کم 

 :کرد. رو بهم با صدای نسبتاً بلندی گفت

 .شار بدی کم میشه الزم نیست با مشت بهش بکوبیاین رو ف- 

 :با گریه گفتم

 !شد، باور کنخدا کم نمیولی به- 

سرش رو تکون داد و محکم در رو بست. نفس عمیقی کشید و پوزخندی زد. زیر ل*ب همش 

 .باخودش حرف میزد. ماشین رو روشن کرد و با سرعت فراوانی شروع به حرکت کرد

داشت. از ماشین پیاده شدم. داروهام رو از صندلی عقب برداشتم و به سمت در فرید جلوی خونه نگه 

 :خونه حرکت کردم. فرید صدام زد و گفت

 .پگاه هنوز چهار روز دیگه مرخصی دارم، کاری داشتی زنگ بزن- 

لبخندی زدم و زنگ خونه رو زدم. هرچی زنگ زدم کسی باز نکرد. دستم رو توی کوله پشتیم کردم و 

ر باره پشتم خالی شد و دگشتم کلید رو پیدا کنم، نبود. به در تکیه دادم تا مامان بیاد. به یکهرچی 

کسی پشت در نبود. باز شد. سریع از جا پریدم. نگاهی به داخل خونه انداختم. خالی خالی بود و هیچ

ه معمول زیر گلدانی ک ها باال رفتم. طبققلبم به تپش افتاده بود. آروم وارد شدم و در رو بستم. از پله

بستم، طور که در رو میروی جای کفشی بود کلید مخفی شده رو برداشتم و وارد خونه شدم. همین

 .نگاهی گذرا به بیرون انداختم

سمت آشپزخونه رفتم. بطری آب معدنی رو از توی یخچال کوله پشتیم رو روی کاناپه پرت کردم و به

 .چال چسبونده بودای رو روی یخبرداشتم. مامان نامه

ی صلوات گرفته، بعدشم میرم خرید احتماالً شب میام. غذا توی یخچال داییت سفرهپگاه دخترم زن- 

 .هست

مثل همیشه! در رو با ضرب کوبیدم. روی صندلی میز ناهارخوری نشستم و در آب رو باز کردم. خونه 

، چهار بعدازظهر هم شب بود. قبالً چهار بعدازظهر بود که در این زمستون ساکت ساکت بود. نزدیک

 .تری داشت، ولی االن نههای طوالنیها رو دوست داشتم؛ چون شبخیلی زمستون
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ام رو جلب کرد. سریع سرم رو برگردوندم که دیدم در اتاق باز شده و صدایی از سمت اتاق توجه

د شدم. قلبم توی دهنم گر روحم بود. بطری آب رو روی میز گذاشتم و بلنصدای جیرجیر در، شکنجه

چیز مشکوکی شندیدم. اتاق مامان و بابا بود. وارد اتاق شدم؛ ولی هیچهاش رو میبود و صدای تپش

سمت زیرزمین رفتم. صدایی گوپ مانند از به چشمم نخورد. سریع سرم رو برگردوندم. دویدم و به

خونه برگشتم. فراموش کردم کلید  زیرزمین اومد. صدای پاهام توی آپارتمان پیچیده بود. دوباره به

جا نرفته بودم؛ ولی مطمئن بودم صدایی شنیدم. سریع وقت اونزیرزمین رو بردارم. تا حاال هیچ

طور ایستادم و نگاه کردم. برداشتم و کلید رو توی قفل زیرزمین انداختم. در رو باز کردم و همین

ای رو پیدا کنم. یک تونم نشونهطمئن بودم میتاریک تاریک بود. چراغ رو روشن کردم و وارد شدم. م

صندوقچه پیدا کردم. صندوقچه چوبی بود. قلبم تند میزد؛ ولی اول باید سر از کار این صندوق در 

هام سیاه بود. کلیدی آوردم. کل اون زیرزمین رو گشتم. لباسم خاک خالی شده بود و نوک انگشتمی

کردم و دهنم خشک سرد رو روی پیشونیم حس می پیدا کردم و توی صندوقچه انداختم. عرق

خشک شده بود. تا درش رو باز کردم حس عجیبی توی وجودم سرازیر شد. همون موقع بود که در 

 .زیرزمین محکم بسته شد و صداش توی گوشم پیچید

 !امکان نداره

*** 

کوبیدم؛ ولی فایده میقلبم توی دهنم بود. صندوقچه رو پرت کردم و با مشت به در آهنی زیرزمین 

 .نداشت. با خودم گفتم بهتره حداقل ببینم توی صندوقچه چیه

های گذشته بود. دونه دونه کنار زدم. ناگهان چشمم به عکسی افتاد که یک تیکش بریده پر از عکس

 .شده بود. نصف دیگرش مردی بود که شباهت زیادی به بابا داشت

 :ودعکس رو برگردوندم و پشتش نوشته شده ب

 یک روز عالــ»

 با هـ

 آتلیه آسمان شـ

 اهواز
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 «هفتم اردیـ

 .و بقیش بریده شده بود و معلوم نبود

چیز غریبی موج میزد. یک بچه بود که فقط دستش معلوم بود. از روی جا، توی اون عکس، یهفقط اون

 .ندمنوشته و عکس، با گوشیم عکس گرفتم و در صندوقچه رو بستم و به جای قبلی برش گردو

 .زدم مامانطور بلند بلند داد میسمت در رفتم. همینآروم به

زی انگار چیباره حس کردم نفسم باال نمیاد. یهاکسیژن کم و کمتر میشد. قلبم درد گرفته بود. به یک

های دور گردنم کشیده شده بود؛ ولی هیچی نبود. با شدت روی زمین به عقب کشیده شدم. جیغ

سمت دیوار. انگار زمین با من داشت توی اون سالن نجوا میشد. پرت شدم بهپی دروحشتناکم پی

دیدم؛ ولی روی جا رو نمیکرد. از روی لباسم گرفته شدم و از روی زمین بلند شدم. من هیچبازی می

باره باز شد. تمام رفتم. در به یکطور باال و باالتر میکشیدم. همیندرپی جیغ میهوا بودم. پی

ها حرکت که از پلهطور بدون اینشدن. سنگینی هوا آزارم میداد. همینای بدنم کشیده میهسلول

های وحشتانکم سوهان روحم شده بود. ی باال رفتم. جیغکرد و به طبقهکنم، روی موهام حرکت می

 .جا حیاط رو دیدمها ایست کردم. از همونلحظه باالی پلهشد. یهقلبم به جلو کشیده می

 :باره صدایی در گوشم زمزمه شدبه یک

 !سخته روانیت کنن، نه؟- 

 :داری بود. با گریه جیغ کشیدمصدای خش

 مگه چیکارت کردم؟- 

 :در گوشم آروم واگویه کرد

 .شناین طنابیه که همه به دنبالش کشیده می- 

رعت به دم در ها با سزیر پام خالی شد و دوباره نیروی جاذبه رو حس کردم. هولم داد و از روی پله

پرت شدم. دستم رو به سمت خونه گرفتم. سرم به شدت به در آهنی برخورد کرد. سرم تیر 

 .کشید. خیس شدن سرم که بر اثر خون جاری شده بود، حس عجیبی رو توی وجودم سرازیر کردمی

د. وی محوی از زنی دیدم که موهاش توی صورتش ریخته بهام سنگین میشد، سایهطور که پلکهمین

 :سمت سقف خیره شدم. روی سقف با خون نوشته شده بودسرم رو چرخوندم و به
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 !این طنابیه که همه باهاش کشیده میشن- 

 .های خشکم روی هم قرار گرفت و دیگه ضربان قلبم رو نشنیدمل*ب

کوفتگی خاصی توی بدنم اسیر شده بود. از جام بلند شدم. من که حالم خوبه! فقط یکم، سرم گیج 

 .رفتیم

 .درپی سریع سرم رو برگردوندم و ناخداگاه قلبم به تپش افتادهایی پیبا شنیدن جیغ

 :ی خون شده بود. بلند داد زدمهاش کاسهکرد و مامان چشمفرید به شدت گریه می

 !جامفرید! فرید، من این- 

ولی االن با همیشه سمتش دویدم. چقدر سریع شده بودم. یادم میاد بچگی از دویدن متنفر بودم؛ به

 !کردفرق می

جا کجا بود؟ به اطراف نگه کردم و با دیدن شدند. به دنبال یه تختی بودند. اینبا سرعت از من دور می

 .ی بیمارستان شدمی سکوت بود، متوجهای که نشانهتابلوی بچه

 .دادهام رو آزار میجا، هرجوری بود چشمدیوارهای سرامیکی این

و فرید دنبال اون بودند، وارد اتاقی شد. با دقت به در نگاه کردم! نوارهای قرمز  تختی که مامان

 .ی اتاق عمل بودچسبیده برروی در، نشانه

 .تر شده بودم. انگار وزنی نداشتمسریع به دنبالش رفتم. سبک

 چه خبر شده بود؟

هام م. نگاهی به دستکشید. خیلی آروم باالی سر تخت رفتلرزید و بدنم رو به عقب میپاهام می

 .ای که باالی اون خونی شده بود رو کنار زدمهای لرزان ملحفهکردم. چقدر ضعیف شده بود. با دست

 !نه امکان نداره

 !دستم رو جلوی دهنم گرفتم و عقب عقب رفتم. تمام خاطرات توی ذهنم مرور شد. من پرت شدم

 !نن نه؟این طنابیه که همه باهاش کشیده میشن! شده روانیت ک

 .چیز رو برام یادآور شدای که ازش دیدم، ناخودآگاه همهچهرههاش و نیمتمام حرف

 پاهام سست شد. اون من بودم؟ چرا؟

 یه لحظه به اطراف خیره شدم. در اون شلوغی
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 !گفت برو بیرون؟کس نمیبین اون همه آدم، چرا هیچ

غریبی رو بهم داد. مثل یه شک ریز. هر  دویدم، خواستم در رو باز کنم که خیلی راحت رد شدم. حس

اش را گرفتم و تر میشه. جلوی فرید رفتم. یقهکردم عبور کردن از چیزها برام راحتلحظه حس می

 :بلند جیغ زدم

 بینیم؟جام فرید! چرا نمیمن این- 

 :دید. زیر ل*ب زمزمه کرداومد و سرش رو پایین گرفته بود. منو نمیهاش تند تند میاشک

 چرا خودکشی لعنتی؟ نمیگی من بدون تو چیکار کنم؟- 

های یخ اش کشیدم. نشستم روی سرامیکموهام توی صورتم ریخته شد و دستم رو از یقه

 .کشیدم. دیده نشدن خیلی سخت بودجا پاهام سست شد. با تموم وجود جیغ میبیمارستان. همون

بینی؟! من خودم رو نکشتم، چرا من رونمی جامفرید من خودم رو نکشتم! به قرآن من خوبم! این- 

 .نکشتم

سمت اتاق رفتم. فایده بود. آروم و آویزون بهریخت. موندن پیش فرید بیدرپی اشک میهمش پی

اومد. پیش خودم برگشتم. خودی که از غریبی و مظلومیش جهان به زانو هام تند تند میاشک

 .یدم، انگار دنیا روی سرم خ*را*ب شددراومده بود. اون لحظه که خودم رو روی تخت د

همه چسب روی صورتم و باند پیچی سرم، جا مظلوم بودم. اونتازه فهمیدم چقدر حقیرم! چقدر از این

 !اون ماسک اکسیژن

ی واقعی اصلی زندگی من بود! کلی دکتر باالی سر من بودند؛ ولی من که شاید این صح*نه، صح*نه

 .خوب بودم

زد. دیگه هیچ حسی شدم. حس کردم خیلی آزادتر شدم. دیگه قلبم تند نمیمیتر هر لحظه سبک

 !ام رو جلب کردنداشتم. صدای دستگاه که به یک خط صاف تبدیل شده بود، توجه

 !خودم دوست داشتم برگردم؟

 !ی خودمهای بستهطور آهسته آهسته به عقب رفتم و خیره موندم به چشمهمین

های کرد، خیلی ل*ذت بخش بود! پابرهنه روی چمنه صورتم رو نوازش میچقدر زیبا بود. نسیمی ک

ی خاصی به اون مکان های گل نشسته بودند؛ جلوههای کوچکی که روی برگسبز حرکت کردم. شبنم
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 جا کجا بود؟ی ابرهای آبی رنگ خیره شدم. اینداده بود. سرم رو باال گرفتم و به منظومه

ز پشت سرم شدم. سریع برگشتم. با اون لباس سفید بلند و موهای مشکی باره متوجه حرکتی ابه یک

 :رسید. فریاد زدمبافته نشده، وحشتناک به نظر می

 !شناسم. وایساصبر کن، من تورو می- 

 :زدمضرب آهنگی تند به پاهاش داد و ازم دور شد. سریع به دنبالش دویدم و داد می

 !دادیخوام بدونم چرا آزارم میمی- 

ای ایست کرد. آهسته به پیچید و جایی کنار صخرهپی میدرکرد. پیموهام توی باد حرکت می

 !سمتش حرکت کردم

 :آروم قدم برداشتم. با صدای آرومی زیر ل*ب گفتم

 .ات رو ببینمخوام چهرهبرگرد! می- 

 .وقت نتونستم قیافش رو ببینمتا االن پشتش به من بود و هیچ

 :بلند داد زدم

 ا کاری کردی که همه فکر کنن من خودکشی کردم؟چر- 

 :دارش گفتمکثی کرد. حرف که زد یاد آخرین حرفش افتادم که با همین صدا بود. با صدای خش

 !سخته روانیت کنن، نه؟- 

 :جیغ بلندی کشیدم و گفتم

 !تو کی هستی که یه دفعه توی زندگی من سبز شدی؟ حرف بزن- 

ی لباسم رو گرفت. موهاش توی و به سمتش کشیده شدم. یقهباره دستش رو مشت کرد به یک

 :صورتش ریخته بود و فقط کمی از صورتش مشخص بود. با همون صدا گفت

 !جا! باید بیشتر زجر بکشی! باید بیشتر زجر بکشههنوز زوده که بیای این- 

صورتش رو دیدم.  ی آتشین افتادم. در آخرین لحظه، فقط نیمی ازلباسم رو ول کرد و توی اون دره

 !زیبا بود و زخمی. دستم رو به سمتش دراز کردم! اون چی گفت؟

 «!باید بیشتر زجر بکشه»شد. صداش مکرر توی گوشم واگویه می

جا سیاه بود. بعد از گذشت دقایقی حس کردم دستم خیس شد. هام رو باز کردم. همهناگهان چشم
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 .شنیدمهای فرید رو میصدای گریه

تکان دادم. همون موقع ملحفه سریع از روی صورتم کشیده شد. فرید صورتش باد کرده انگشتم رو 

 :کرد. سریع داد کشیدبود و گریه می

طور با بغض بهش خیره شده بودم. دوباره تونستم پگاه برگشته! خاله، پرستار، پگاه زنده شده! همون- 

 .های قلبم رو بشنومصدای تپش

 .های خودم هم اعتماد نداشتمکشید! حتی دیگه به چشمباید زجر می فقط توی فکر این بودم که کی

 

**** 

 .داددستم رو گرفته بود و با بغض فشار می

رو  های مرطوبهای لغزندم فقط نگاهتونم زنده بمونم. با چشممطمئن بودم که دیگه مدت زیادی نمی

 :زمه کردمهای خشکم رو تر کردم و با گلویی خشک، زمکردم. ل*بدنبال می

 .های گوشیم، یک عکس هست. برو دنبالش، توروخدا ببین اون عکس چیه فریدفرید. توی عکس- 

 :طور با گریه زل زده بود بهم و زیر ل*ب گفتهمین

 .ریمخب باهم می- 

 :آب دهانم رو به سختی قورت دادم و زمزمه کردم

 !کن. لطفاً من باید بفهمم کی باید زجر بکشه. من اگه برنگشتم دنبالش- 

 :داد و زیر ل*ب زمزمه کرددستم رو محکم فشار می

 .ریم هرجا خواستیتو زود خوب میشی پگاهم. بعد باهم می- 

 .هام سنگین شد و دیگه جایی رو ندیدماومد. چشمهام تند تند میاشک

****** 

 یسمت شیشهید، بهلرزهام که میطور با دستهام رو به سختی باز کردم. اتاق خالی بود. همینچشم

icu شنیدمخیره شده بودم. ضعف کرده بودم و صدای قاروقور شکمم رو می. 

 .هام رو روی هم گذاشتم که از سمت راستم؟ سِرُم محکم روی پرت شدآروم پلک

لرزید. به سِرُمی که پخش زمین شده بود، خیره شدم. همون با وحشت سرم رو چرخوندم. بدنم می



           

                                 www.taakroman.ir 

  اهگدر امتداد پ  رمان 

 kiyanaکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
28 

 

 چیزی پشت شیشهام رو به خودش جلب کرد. هیچنند از سمت راست، توجهلحظه صدایی گوب ما

icu کشیدم. فضای اتاق وحشتناک بود. پردهکوبید. بلند جیغ مینفر به شیشه مینبود؛ ولی انگار یه 

که صدایی برام نمونده بود، با تمام درپی کشیده میشد و صدای بدی رو ایجاد کرده بود. با ایناتاق پی

ی سینم نشست. راه تنفسم بسته شد و انگار چیزی روی قفسهکشیدم. حس کردم یهیغ میوجود ج

 !جاهمیکی دستش و روی گلوم گذاشته بود. این

هام رو محکم گرفتن و با تعجب طور که با خودم درگیر بودم پرستارها سریع وارد شدن. دستهمین

 .بهم خیره شده بودند

 .طوری میشدمن نباید سرنوشتم این بخش بهم تزریق شد.سریع یه آرام

هام سنگین شده بود، با نگاهی که درحال حاضر سوخت و توی آخرین لحظات که چشمگلوم می

 .باز بود خیره شدموحشت توی اون ماندگاری طوالنی داشت، به در که نیمه

 کردم. فرید هام رو بازتونستم پاهام رو حس کنم. آروم چشمبدنم سنگین شده بود. حتی دیگه نمی

 .دستم رو گرفته بود

کردم. گلوم بدجوری گرفته بود. انگار مسیر تنفس بسته حرکت عرق سرد رو روی پیشونیم حس می

 :شده بود و به سختی توان باز کردن دهنم رو داشتنم. زیر ل*ب گفت

 این کارها چیه پگاه؟- 

 :آروم چندباری پلک زدم و زیر ل*ب گفتم

 گوشیم رو چک کردی؟- 

 :لرزید. سرش رو پایین انداخت و گفتهاش می*بل

 !نتونستم- 

 .دستم رو به سمت میز دراز کردم

لرزید و زیاد دقیق هام که میطور که رمزش رو با دستفرید گوشی رو توی دستم گذاشت. همین

 :تونستم تایپ کنم و چندباری رمز رو اشتباه زدم، فرید زمزمه کردنمی

 کردی. چرا؟ دکتر گفت دیروز چیکار- 

 !مهم نیست- 
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 :نفس عمیقی کشیدم. گوشی رو توی دستش گذاشتم و گفتم

ام فرید؛ ولی اون به من کنی دیوونهدونم فکر میباید بری دنبالش! باید بفهمی داستان چیه. می- 

 .گفت باید بیشتر زجر بکشه

داشت اون شخص فرید  رفت. امکانچیزی توی ذهنم با من کلنجار مینگاهم رو ازش گرفتم. همش یه

 !شددرپی از جلوی چشمم رد میهای اخیر پیباشه؟ اتفاق

تماس اون صبح، بردن من به مشاوره روانی! چک نکردن گوشیم درحالی که بهش گفته بودم. نکنه 

 !...واقعاً 

 .ی چشمم چکیدامکان نداشت! دوست نداشتم حتی بهش فکر کنم. اشکی از گوشه

 !تونم بمیرم فریدنمی تا پیداش نکنی من حتی- 

دستم رو محکم گرفت. گوشی رو توی جیبش گذاشت و بعد مدتی خارج شد. دوست نداشتم بره! 

تونست باشه. به سقف خیره شدم بودم. فرید دوست نداشتم تنهام بذاره؛ ولی مدت زیادی هم نمی

صی گرفته بود. رفت؛ چون این چندروز هم برای دیدن من از سربازی به بدبختی مرخدنبالش نمی

 .برای همینه کمتر میاد! بادی از سمت پنجره توی صورتم وزید

 .سمت پنجره رفتم. هوا امروز خیلی خوب بودهای پالستیکی بیمارستان رو پام کردم و بهدمپایی

ها جز بوی باران ها بشینه و نگاهش کنه. ساعتها که آدم دوست داره ساعتبارونی بود. از اون بارون

رسید. بادی توی صورتم ها رو نگاه کردن، شیرین به نظر می. از این باال آدمه مشامت نرسهچیزی ب

 .کردخورد و آرومم میمی

 .سرم کمی سوزن سوزنی شد. دستی به سرم کشیدم. حس کردم چیزی توی سرم درحال حرکته

برخورد کرد. از  همباره حس کردم موهام محکم از پشت کشیده شد. شیشه پنجره با ضرب بهبه یک

تونستم جیغ بزنم. انگار یکی کشید؛ ولی نمیشدم روی زمین. یکی داشت منو میموهام کشیده می

 !دستش رو روی دهنم گذاشته بود. قلبم تند میزد. دوباره نه

شدم، روی سقف طور که روی زمین کشیده میهای وحشتناکی پژواک میشد. همینتوی وجودم جیغ

 .دیدممیتصاویری رو 

 .شنیدمای میهای بچهها! اون زن کی بود؟ صدای گریهاون خون
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های وحشتناکی که تحمل کردنش سخت بود. دستم رو خورد. جیغهای زنی به گوشم میصدای جیغ

کرد. توی توالت پرت شدم. انگار یکی پاش رو محکم روی هام محکم گذاشتم. بدنم درد میروی گوش

طور گریه کشید. همینی سینم فریاد میداد. درد توی قفسهم فشار میسینم گذاشت. خیلی محک

 :کردمکردم و زمزمه میمی

 !توروخدا ولم کن- 

ه طور که بتونستم جیغ بزنم؛ ولی زبانم بند اومد بود. همینموهام توی صورتم ریخته بود. دیگه می

دم میشد. تیر شدیدی کشید. دیوار پرت شدم گوشه چشمم به شیر آب برخورد کرد و خون مانع دی

. اومدهام تند تند میرو خیره شدم. اشکدستم و گوشه چشمم گذاشتم و با ترس به دیوار خالی روبه

لرزید. کنترل پاهام دست خودم نبود. خواستم بلند شم که دوباره به کف نگاهی به دستم کردم که می

 .زمین پرت شدم

کرد. چشم راست من خونِ خون بود و خون باعث میشد ام رو جلب حرکتی از گوشه چشم چپم توجه

روم گرفته شد و آب با شدت سوزش بدی توی چشمم حس کنم. شلنگ آب از جاش جدا شد. روبه

کشیدم. آب سرد روحم رو شکنجه های وحشتناکی میخورد. جیغخیلی زیادی توی سر و صورتم می

 .یغ کشیدمتونستم جداد. دستم رو روی گوشم گذاشتم و تا میمی

 .هام رو جلوی صورتم گرفتم. دیگه تحملش رو نداشتمدست

سریع در توالت باز شد. پرستارها به سمتم اومدن و سریع دستام رو گرفتن و به سمت تخت 

درپی جیغ ای از نگاه کردن به توالت خالی دست بر نداشتم. پیکشوندن؛ ولی من لحظهمی

قدر تحقیر نشده بودم. صورتم خون مل بود. تا االن اینکشیدم. تحمل این وضعیت غیرقابل تحمی

 .خالی بود

 !تونستم تمومش کنمکاش می

کرد. خواستم دستم رو به صورتم بکشم که هام رو باز کردم. صورتم به شدت درد میآروم چشم

 .چیزی مانع این کار شد

که پاهام هم بسته شده بود. آروم به دستم نگاه کردم. من بسته شده بودم! خواستم پاهام رو خم کنم 

ام خیره شده بودم. هیچ توانی برای فریاد طور به دست بستهخدای من! بغض گلوم رو گرفت. همین
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 .نبود

ام رو به ی اتاق خیره شده بودم. یادآور بدی برام بود. صدای در توجههایی تر به پنجرهفقط با چشم

 .خودش جلب کرد

. آروم نزدیک شد. دستش رو روی صورتم کشید و ود و حرفی نمیزدفرید وارد اتاق شد. سرش پایین ب

 :هاش گود رفته بود. زمزمه کردلرزید. زیر چشماشکم رو پاک کرد. صداش می

 خوبی پگاهم؟- 

 :لرزید. آروم زمزمه کردمهام میهای بستم. ل*بخیره شد به دست

 جا بریم؟میشه از این- 

 سمترو ازم دزدید. دستش رو مشت کرده بود. بلند شد و بهصورتش رو به سمت در گرفت و نگاهش 

هام به لرزش یخچال کوچک بیمارستان رفت. مقداری آب توی لیوان ریخت و جلوم گرفت. چشم

 :افتاده بود. به سختی نفس کشیدم و گفتم

 !با توام- 

م رو چشمش تر شد. لیوان رو کنار ل*بم گذاشت و من کمی خوردم. سپس روی تخت نشست. دست

 :آروم گرفت و گفت

 .نمیشه پگاه- 

 :شد. پلک راستم به پرش افتاده بود. با ترس زیر ل*ب گفتمهای اون روز توی سرم نجوا میجیغ

 چرا؟- 

هاش رو پاک کرد. دستم رو روی سینش گذاشت و زمزمه دو دستش رو روی صورتش کشید و اشک

 :کرد

 !نمیشه زندگیم، نمیشه- 

ود، ی فرید بپرستار وارد شد. به فرید تاکید کرد که خارج بشه. غمی که توی چهرهبعد از چند دقیقه 

قدر کرد. پرستار نزدیکم شد. اوناومد، توی وجودم دردی رو سرازیر میدرپی میهاش که پیاشک

حسی زده بودن که حتی پلک زدن برام سخت بود. دستم رو آروم باز کرد و کمکم کرد بلند بهم بی

 :ویلچر نشوندم. با ترس گفتم بشم. روی
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 ریم؟کجا می- 

 :لبخندی زد و گفت

 !آروم باش عزیزم- 

 !کردم. مثل میتکدوم از اعضای بدنم رو حس نمیی متحرک بودم. حتی هیچفقط مرده

 !دیگه حتی نگران هم نبودم. باالتر از سیاهی دیگه رنگی نبود

اد ها زیقدر اثر آرام بخشسرم سنگین شد. اون کردم فرید نبود.سمت حیاط رفتیم. هرچی نگاه میبه

 .تونستم بیدار بمونمبود که نمی

 .اصالً متوجه نشدم چه زمانی خوابم برد

ی فضا، حالت تهوع بدی بهم داده بود. کمی به هام رو باز کردم. گرمای منزجرکنندهبه سختی چشم

 .بشهاطراف نگاه کردم و چندباری پلک زدم تا تاری از دیدم گرفته 

جا کجا بود؟ من اتاق این شکلی نداشتم. تلویزیون کوچیکی توی اون اتاق به سختی بلند شدم. این

داد. سعی کردم بلند بشم. متری بود. دیوارهایی زرد رنگ که رنگش اختالل اعصاب بهم می بیست

ه بیرون نگاسمت در رفتم و دستگیره رو محکم فشار دادم. قفل بود. پرده رو کشیدم و به سریع به

 .کردم

 .های تنم نگاه کردمنه امکان نداره! ممکن نیست پگاه. دستی به موهام کشیدم و به لباس

هام تند تند پیراهن و شلواری آبی کمرنگ و گشاد. چند قدمی عقب رفتم. نه خدای من! اشک

وچیک توی خودم ی ککم عقب رفتم و ناخودآگاه مثل یه بچهزد. در باز شد. کماومد. قلبم تند میمی

جمع شدم. اون خانم پرستار با یک سینی وارد شده بود. زانوهام رو ب*غ*ل کردم و با ترس نگاهش 

کردم. لبخندی زد و سینی رو روی تخت گذاشت. دستی به سرم کشید. دوست نداشتم باهام مثل می

 :ها برخورد بشه. با بغض گفتمروانی

 فرید کجاست؟- 

 :ام کشید. زیر ل*ب زمزمه کردلبخندی زد و دستی به موه

 .جایی عزیزدلم؛ ولی خبری از کسی نیستتو یه هفته میشه این- 

هام خشک شده بود. قرصی رو در دهانم گذاشت و پشت سرش ای به بدنم افتاد. ل*بناخودآگاه لرزه
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 :اومد. زیر ل*ب زمزمه کردهام تند تند میآب بهم داد. اشک

 خوبی؟- 

 بدین؟ میشه گوشیم رو بهم- 

 :کمی مکث کرد و گوشیم رو از توی کمدی که کلیدش دست خودش بود، داد. زیر ل*ب گفتم

 .زنم. لطفاً تنهام بذارین تا بتونم با فرید صحبت کنممن آسیبی به گوشی یا خودم نمی- 

د لرزید، گرفتم. یه هفته بوی فرید رو با دستانی که میسردرگم بود؛ ولی با سختی قبول کرد. شماره

 جا نیومده بود! چرا؟این

 !گوشیت رو بردار لعنتی بردار فرید.

 :با شنیدن صداش حالم بد شد. فریاد زد و گفت

 چیه پگاه؟- 

قلبم لرزید. ناخودآگاه گوشی رو قطع کردم و روی سینم گذاشتم و بلند بلند گریه کردم. با من بود؟ 

 .طوری صحبت کنهخدای من! امکان نداره فرید با من این

 !کل دنیا روی سرم آوار شد. حتی دیگه جرعت دوباره تماس گرفتن هم نداشتم

*** 

های این تیمارستان لعنتی، هالک جونم شده بود. هنوز باورم نمیشه! روی تخت نشستم. صدای جیغ

. هام انداختممن، پگاه، دانشجوی برتر دانشگاه، باید توی این تیمارستان باشم؟! نگاهم رو به دست

 .های دستم، قشنگ مشخص بوداناستخو

 :رو خیره شدم. زیر ل*ب زمزمه کردمبه دیوار روبه

 کنی، نه؟ دیگه برات مهم نیست، نه؟جایی. دیگه اذیتم نمیدونم اینمی- 

 .ی چشمم افتاد و د*اغ دلم رو تازه تر کردی اشکی که از گوشهقطره

ه به شیشه ازم شمش طال بخواد؟ این حق حبسم کردی توی اتاق که بشینم یکی بیاد با مشت بکوب- 

طوری باهام حرف بزنه. میشه یه چیزی بگی؟ میشه بگی جا حبسم کردی که فرید اینمن نبود! این

 جوری باهام حرف زد؟فرید چرا اون

 .پیچیدصدای فریاد فرید توی گوشم می
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 «!چیه پگاه»

 !ها، دلبرم، الکی بود؟پس اون حرف

کشید. دستم رو محکم مشت کردم و کرد. سرم تیر میبریده بریده می هام نفسم روهق گریههق

 :زمزمه کردم

 .جا! قول میدم کمکت کنهتوروخدا فرید رو بکش این- 

جا هست و همون موقع تلویزیون روشن شد؛ ولی فقط برفک بود. لبخندی زدم. متوجه شدم این

 .حرفم رو گوش کرده

 !بود. من درد رو قسمتی از زندگیم کرده بودمها برای من ترسناک ندیگه این نشونه

 :پرستار وارد اتاق شد و به تلویزیون نگاهی کرد. زیر ل*ب گفت

 جوری شده؟وا چرا این این- 

 !خواست بیهوشم کنهبا ترس بهش خیره شده بودم. دوباره می

 :سمتم اومد و قرصی رو به سمتم دهنم گرفتم. زیر ل*ب زمزمه کردم

 این چیه؟- 

 :کشید و با عصبانیت گفت پوفی

 !بخور- 

ذاشت. دهنم رو باز کردم ها روم تاثیر مینفس عمیقی کشیدم. حتی اگه روانی هم نبودم اثر این قرص

 :و لیوان آب رو گرفتم و محکم قورت دادم. بلند شد و روبه من گفت

 .مامانت اومده- 

آسیب نزنم. وای خدای من! قلبم بخش دادن که بهش فهمیدم! چون مامان اومده بود قرص آرام

 .لرزیدمی

 .لبخندی از روی درد زدم

 .ی سنگینی روی قلبم افتادمامان که داخل اتاق شد، حس کردم سایه

 .هاش پف کرده بودسعی کردم بلند بشم که مانعش شد. چشم

 !همش با چشمم به دنبال فریدی بودم که نبود



           

                                 www.taakroman.ir 

  اهگدر امتداد پ  رمان 

 kiyanaکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
35 

 

کرد و ی پیشونیم کرد. از روی ترحم نگاهم میهای رو حوالسمت تخت اومد و ب*وسهمامان به

بار بود که از حضور مامان خوشحال نشده بودم. روی صندلی نشست، نگاهش آزاردهنده بود. اولین

 :دستم رو گرفت و زیر ل*ب زمزمه کرد

 چقدر ضعیف شدی قربونت برم! خوبی مامان؟- 

 :بغض توی گلوم رو قورت دادم و زیر ل*ب زمزمه کردم

 ا یه هفته نیومدی بهم سر بزنی؟چر- 

 :بغضم ناخودآگاه ترکید و صورتم خیس شد. ادامه دادم

 کنین؟جا هستم دیگه آدم حسابم نمیام دیگه دخترت نیستم؟ چون اینچون روانی- 

 :ور کرد و زمزمه کردهاش پر اشک بود. روش رو اونمامان خیلی قوی بود. چشم

جا. میگن صبر کن آرامبخش دارم پگاه! برام سخته میام اینتحمل دیدنت توی این موقعیت رو ن- 

ی تن منی! چرا باید به من آسیب بزنی؟ خودم رو توی بغلش جا بدیم بهت آسیبی نزنه. آخه تو پاره

شد. کل اومد. تپش قلبم تندتر میام بند نمیدادم. گریههام فشارش میطور با دستکردم و همین

 :های بریده بریده گفتمب*غ*ل مامان با نفسحس شده بود. توی بدنم بی

های خدا دیگه کم آوردم! مامان دلم تنگ شده. خسته شدم از خوردن سوپتونم مامان! بهنمی- 

شون. مامان میشه دوباره نازم کنی؟ میشه برام الالیی بخونی؟ من هنوزم دل دارم مامان! الستیکی

 .هاش دنیاش بودوسکای هستم که عرمن هنوزم همون پگاه پنج ساله

شنیدم. با صدای کرد. سرم روی سینش بود و صدای تپش قلبش رو میمامان همراهم گریه می

 :قشنگش زمزمه کرد

 !ی بارونالالیی گریه- 

 !ی ویرونتو این گلخونه

 !نم! ببار آرومبریز نم

 !ی گلدونرو یاس تازه

 !الال الال نازک مثل پونه

 !خونهالال دلگیر و بی
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 !من تشنه و تنهاگل 

 !اسیر این بیابونه

 !الال دلم تنگه

 !الالیی گریه کن بارون

 

کردم. آرامش خاصی بهم وارد شده بود. دو دستش خوند باهاش زیر ل*ب زمزمه میطور که میهمین

 :رو دور صورتم قاب کرد و گفت

 .بردوقتی سه سالت بود فقط با این خوابت می- 

 .هام رو پاک کردو کشید و اشک های زبرش رو روی صورتمدست

 :زیر ل*ب زمزمه کرد

کردی. وقت گریه نمیخوردی زمین، هیچقوی باش، مثل همیشه! یادت نمیره که بچگی وقتی می- 

 .دختر قشنگم آروم باش! قول میدم زود تموم بشه

 :های خیس نگاهش کردم. زیر ل*ب زمزمه کردمبا چشم

وقت زدم! کاش هیچکردم! کاش مثل بقیه بودم! کاش حرف مییخوردم زمین گریه مکاش وقتی می- 

 !پگاه نبودم! اما دوستت دارم مامان! خیلی زیاد دوستت دارم

تونستم قلب تبر خوردم رو مخفی کنم. مامان حالش خیلی بد بود. الکی جوره دیگه نمیهیچ

 .فهمیدمخندید و من میمی

 .اشت با بغض اتاق رو ترک کردای که روی گونم کبلند شد و بعد از ب*وسه

 .گفتی چی توی دلت هسترفتی مامان! بهم میای کاش نمی

 .شدو دوباره سکوت و تاریکی جهانم رو فرا گرفت. دقایق این روزها خیلی دیرتر سپری می

های وحشتناک توی گوشم حاکم درپی صدای جیغداد. پیفضای تیمارستان لعنتی، بدجور عذابم می

 .د تنها همدم من بودشد. سردرمی

ها بدجور بدنم رو خشک کرده بود. تنها کاری که در حق حسیهندزفری رو از روی میز برداشتم. بی

دونی پا گذاشتن، دادن هنذفری و گوشیم من کرده بودن و به قول خودشون روی قوانین این سگ



           

                                 www.taakroman.ir 

  اهگدر امتداد پ  رمان 

 kiyanaکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
37 

 

 .بود

ز کردم. درهم کردن رو زدم به سختی هندزفری رو توی گوشیم زدم و لیست پخش مورد عالقم رو با

 .و شروع به گوش دادن کردم

قدر ساده و چیز اینکنه؟ چرا نمیاد دیدنم؟ یعنی واقعاً همهخدای من! فرید االن داره چیکار می

هام رو روی هم فشار دادم و دستم رو اومد. محکم پلکهام تند و تند میاحمقانه تموم شد؟ اشک

 :مشت کردم. با گریه گفتم

 !یا این حق من نبودخدا- 

های وحشتناک کردم. هر چی بود از صدای جیغخوانی میآهنگ پلی شد و زیر ل*ب باهاش هم

 .اومدجا که سوهان روحم بود، بهتر بود؛ ولی هنوز هم صداشون میاین

 !سخته بفهمی همه عمرت تلف شده»

 !من یه درختم که عاشق تبر شده

 «!خواد تو رو ب*غ*ل کنهمیکنی، دونه زخمیش میکه میبا این

شد. پتو رو روی سرم کشیدم و از اعماق وجودم هام با گوش دادن آهنگ تند تند جاری میاشک

ی کچلت هات، برای کلهزدم. چقدر دلم برای صدای خش دارت، چقدر دلم برای چشمفرید رو صدا می

 !تنگ شده دلبر

دم بخندم. االن که باید باشی نیستی، کجایی هات که باز بهش زل بزنم و از اعماق وجوبرای چشم

 فرید؟

 .هام سنگین شد و خیلی زود به خواب رفتمچشم

*** 

هام رو باز کردم. چندباری تکان خوردن پتو باعث شد چشمم رو به نور اتاق عادت بدم. آروم چشم

 .پلک زدم تا باورم بشه خواب نیست

هام سریع صورتم رو فرا گرفت. زیر ل*ب حسم رو روی صورتش کشیدم و گرمی اشکهای بیدست

 :زمزمه کردم

 !خودتی فرید، واقعاً خودتی- 



           

                                 www.taakroman.ir 

  اهگدر امتداد پ  رمان 

 kiyanaکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
38 

 

 .های خیسش برعکس همیشه آزاردهنده نبودلبخندی زد. دیدن چشم

هاش خیلی تنگ شده بود. فقط بهش خیره شده بودم. دستم رو از روی بار دلم برای چشماین

طور ریخت. سریع نشستم و همینصورت اشک می داد و از پهنایصورتش کشید و محکم فشارش می

 :های بریده گفتمکشیدم؛ رو به فرید با نفسکه با دست راستم موهام رو از توی صورتم بیرون می

 .جا آخر داستانهفکر کردم فراموشم کردی فرید! فکر کردم دیگه قرار نیست ببینمت و این- 

 !یره شدم. رنگ مورد عالقم نبودای به پیراهن تنش خسرش رو پایین انداخت. لحظه

 .شُک عجیبی بهم وارد شد

 .انداختی بدتری روی اتاق میسیاهی پیراهن، سایه

 :قلبم به تپش افتاد. زیر ل*ب با ترس زمزمه کردم

 فرید! چی شده؟- 

 .ریختهام به لرزش افتاده بود و فقط فرید بود که با تمام وجودش اشک میدست

 .هاش باعث خیسی ران پام شدو خیلی زود اشک سرش رو روی پاهام گذاشت

 .چیزی قراره بشنومدونستم که چهفقط با تعجب منتظر بودم. انگار خودم هم می

ای بهم نداد. فرید میون ی کچلش کشیدم؛ ولی این بار، جز ترس حس دیگهدستم رو دوباره روی کله

 :هاش گفتگریه

 !خیلی دلم برات تنگ شده بود- 

نش و با دیدنش توی اون موقعیت، تمام دنیا روی سرم خ*را*ب شد. انگاری خنجری توی با گریه کرد

 .دلم فرو رفت

ر جا پیش من منفججوره قابل تحمل نبود. بغضی که توی گلوش گیر کرده بود، ایناون حال فرید هیچ

رو رنگ کرده شد. شیرین بود؟ حداقل برای من نه! انگار که خدا با مداد شمعی سیاه، تمام زندگیم 

 .بود

 .هام خیره شددو دستم رو دور صورتش قاب کردم و سرش رو باال گرفتم. به چشم

 :اومد زمزمه کردهاش میطور که تندتند اشکهمین

 !پگاه دیگه بابام نیست- 
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ر ی کویه دفعه قلبم لرزید. بابای فرید! نه خدای من! دستم رو از دور صورتش رها کردم و به یه نقطه

 .اومدهام تند تند میشدم. اشکخیره 

هایی که بابام نبود، اون همون لحظه، تمام خاطراتم مرور شد. پدر فرید برای من مثل بابا بود. اون شب

 .بردبود که ما دوتا رو بیرون می

هایی که این روزها بدون مقدمه هایم غرق شد. اشکبه سرعت تمام، صورتم در گرمی اشک

 .آمدندمی

گفت بابام رفیقمه. خیلی براش سخته. چرا واقعاً؟ خدایا چرا داری با زندگی ما می فرید همیشه

 کنی؟همچین کاری می

هام، دیدم رو تار کرده بود بعد از مکثی طوالنی طور که اشکدستم رو روی دهانم گذاشتم و همین

 :گفتم

 طور شد؟چطور این- 

لند شدم و به سمت میز رفتم و لیوان رو برداشتم. کرد. آروم بفرید نفس کم آورده بود و فقط گریه می

ریختم، با مرور خاطرات و دیدن فرید توی اون موقعیت محو شده طور که آب رو توی لیوان میهمین

 .باره با صدای شکستن، سَرم رو سریع پایین گرفتمبودم. به یک

فتاده بود و به هزار تیکه فرید سریع سرش و به سمتم برگردوند و به سمتم اومد. لیوان از دستم ا

 .تبدیل شده بود

نگاهی به پایین کردم که سوزش پام نگاهم رو محو شکاف روی پام کرد. فرید سریع دستم رو گرفت و 

 .با همون حال خرابش به سمت تخت بردم و کمکم کرد تا روی تخت بنیشینم

 .های شیشه خورد رو از روی زمین جمع کردآروم به سمت میز رفت و تیکه

 .ام حواله کردای روی پیشونیسمتم اومد و ب*وسه

هاش شدید پف کرده بود و خیلی الغر شده بود. نشست روی صندلی و از توی کشوی کنار چشم

تونستم ریخت. اصالً نمیپیچید، اشک میطور که باند رو دور پام میدست، باند رو درآورد و همین

 .ذاشت؛ ولی دلش نمیخواست من رو آروم کنهآرومش کنم! اون می

سوخت. با پانسمانی که فرید کرد، اندکی سوزش کمتر شد؛ ولی با قلب شکسته شدم چه کار پام می
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 کردم؟کردم؟ اون رو چطور باند پیچی میمی

هام رو گرفت و خیره شد توی چشمام و زیر ل*ب زمزمه هاش رو پاک کرد. دستبا دو دستش اشک

 :کرد

دونم با این سال؛ فقط میماه، یهدونم چند وقت. یهم برای کنار اومدن. نمیخواپگاه! من زمان می- 

تونم بیام و گند بزنم به حالت. تو توی موقعیت خوبی نیستی. آره تونم بیام پیشت. نمیوضعیت نمی

 !پنج سالش بود. حقش نبودوقبول دارم. بابا کالً، بابا کالً چهل

 :ای خیره شد و ادامه دادد بغضش رو قورت بده. به گوشهکرلرزید؛ ولی سعی میهاش میل*ب

روز که اومدم بیمارستان. آخرین روزی که اومدم و گفتن قراره منتقلت کنن به این پگاه اون- 

خ*را*ب شده برای مدت موقت یا همیشگی، اعصابم صفر بود، داغون بودم. گوشیم زنگ خورد. 

 «.ه کیک کوچیک بگیرامشب تولده باباته ی»برداشتم مامان گفت 

خواستم فکر کنه فراموشش کردیم. کیک رو خریدم و فارغ از جهانی تونستم؛ ولی نمیکه نمیبا این

 !دونستم دقیقه بعدش چه خبرهکه نمی

خیلی تماس گرفتیم با بابا که گوشیش خاموش بود. حوالی ساعت دو نصفه شب بود که زنگ زدن و 

 .خبر دادن

 :و آروم زمزمه کردسرش رو انداخت پایین 

 !که دیگه پیش ما نیست- 

 :دستش رو گرفتم و زیر ل*ب زمزمه کردم

م. کردیتر از اونی هست که تصورش رو میرحمفهمم؛ ولی فرید، سرنوشت خیلی بیخیلی سخته می- 

 .سرنوشت بازی کردن رو دوست داره

بدون من اذیت نشه، شدم ها تنهایی طور که من تنها ترس بچگیم این بود که عروسکم شبهمین

مترسک زندگی که خیلی راحت خاکسترم کرد؛ ولی هر چی هست. توی هر تاریکی، وقتی فکر 

 .کنم که تو هستی و خیلی زود تموم میشه، دیگه نگران نیستم. نگران هیچی نیستممی

 .هاش رو بست و سرش رو به عالمت تایید تکون دادچشم

 .کردمستن فرید رو تماشا میسکوت حاکم شد و فقط من بودم که شک
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 :بعد گذشت مکثی طوالنی بلند شد و خداحافظی کرد. زیر ل*ب زمزمه کرد

دیگه مدت مالقات تمومه پگاه. باید برم؛ ولی به زودی، خیلی زود قول میدم از این زندون بیرونت - 

 .بیارم

 :رفت گفتمطور که به سمت در میبلند شدم و همین

 !پس مراقب خودت باش- 

ی سنگین وحشت روی اتاقم حاکم لبخندی زد و از اتاق خارج شد و باز من تنها شدم. دوباره سایه

د جا آزاکه به زودی میاد و از اینشد. فقط امیدم به سوی امیدی بود که فرید ازش صحبت کرد! به این

 .میشم

بدجور دلگیر به نظر جا های اینبا رفتن فرید، حس غریبی توی اتاق القا شد. حوالی شب بود و شب

 .رسیدمی

زدند که دیگه توانی برای بیدار موندن نبود. جلوی آینه رفتم و نگاهی بخش میقدر هم به ما آراماون

به خودم انداختم. در نگاه اول خود رو نشناختم. این من بودم! صورتم که به رنگ میت شده بود و 

 .هاش قابل شمارش بودتک رگتک

ام رو به خود ی سفید مانندی از پشت توجهکشیدم که حرکت پارچهورتم میطور دست به صهمین

 .جلب کرد

 .حتی مهلت برگشتن هم نداشتم. پشت سرم ایستاد. هنوز هم همون شکل بود

طرف چپ صورتش بود داد صورتش رو ببینم؛ ولی زخمی که بهبا موهای بلند مشکی که اجازه نمی

 .م گذاشتهنوز مشخص بود. دستش رو روی شون

 .ترسیدمکه زیاد دیده بودمش؛ ولی هنوز ازش میبا این

 .داد. فقط از توی آینه محو نگاه کردنش بودموقتی توی اتاقم بود، حس خوبی رو بهم نمی

ها پایین انداخته بود. زیر ل*ب با صدای دستش رو آروم روی گلوم کشید و سرش رو مثل عروسک

 :دارش گفتخش

 !خوبی؟- 

لرزید. حرکت انگشتش روی گردنم منزجرکننده بود. اشکم جاری شد. زیر ل*ب با یهام مل*ب
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 :لکنت زبان گفتم

 کنی؟تو خودت چی فکر می- 

 .ها خاموش شدی اتاق محکم کشیده شد و برقباره پردهبه یک

 جا قابل تشخیص نبود. صدایی از سمتدیگه نه تونستم خودم رو ببینم و نه اون رو. برگشتم و هیچ

 .رو سرجام میخکوب کرد تختم من

 !دونی دختر کوچولو، زیاد از روشنایی خوشم نمیادجا وایستا! میهمون- 

 :خواستم کمی بیشتر راجع بهش بدونم. با بغض گفتم

 صورتت چرا زخمه؟- 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .جا باهات خاله بازی کنمخفه شو! نیومدم این- 

که دستم به طرف گوشی بره؛ رمزش زده شد تم پرت کرد. بدون اینگوشی رو روی زمین محکم به سم

 .دارش، دوباره ترسی به وجودم القا شدلرزید. با صدای خشهام میو وارد گالری شد. دست

 .فراموش نکن! این طنابیه که همه باهاش کشیده میشن- 

 .وی زیرزمین پیدا کردمبرق اتاق دوباره روشن شد؛ ولی من فقط خیره بودم به عکسی که اون روز ت

 !این یک یادآوری بود. شاید هم یک هشدار

 .جا اومد که بهم یادآوری کنه باید سراغ این عکس برماالن فقط به این

تونستم بدنم رو جمع تر کرده بود. تا جایی که میلرزید و حرکت عرق سرد، بدنم رو یخبدنم هنوز می

 .رو خیره شدمکردم و به تخت خالی روبه

 !کردم چه برسه به خودمنتظر هر اتفاقی بودم. این روزها حتی به دیوار هم اعتماد نمیم

گذشت. حسابی دلتنگش بودم؛ ولی خودش گفته بود حاال جا میتقریباً دو هفته از اومدن فرید به این

یومد بارهم نتماس نگرفته بود و یکبار هم باهام گیره که بابا یکحاال نمیاد. فقط دلم از این آتش می

 !حتی ببینه زنده هستم یا مرده

ها هم دمای صبح بود. دیگه حتی شب که برای هیچکس مهم نباشی، آزاد دهنده هست. دَماین

 .کردندبخش تزریق میخوابیدم. کمتر بهم آرامنمی
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واقعاً دیگه هیچ حسی نسبت به کسی نداشتم. هیچ چیزی! یه موجود سیاه پوچ، شده بودم. غذا 

تونستم فکر نکنم به کسی که قلبم رو بهش دادم خوابیدم؛ ولی وقتی نمیرفتم، میخوردم، راه میمی

ی متحرک! دستم رو و نیست. دوری برام سخت بود. چجوری نبودن فرید رو تحمل کنم؟ تنها یه مرده

 .ای نبودروی پیشونیم گذاشتم و به صداهای اطراف گوش فرا دادم. کار دیگه

 .شدای یافت نمید، جز نفرت، جز کالبدهای پرشده از ترس، چیز دیگهجا جز دراین

*** 

چند ساعتی گذشت. با صدای در سریع از جا پریدم. یه خانمی وارد اتاق شد؛ ولی با پرستارها فرق 

زد؛ ولی من هر کسی که بهم لبخند داشت. سریع بلند شدم و دستی به موهام کشیدم. لبخند می

پسندیدن. برای کسی نباید خود واقعیت ها را میگوترین نقابها دروغیدیم. آدمدزد رو دشمن میمی

 !باشی

 :نزدیکم شد و روی تخت نشست. با همون لبخند منزجرکننده زمزمه کرد

 سالم پگاه جان. خوبی جانا؟- 

 .چیزکمی براندازش کردم. رفتارش آزاردهنده بود. طرز حرف زدنش و همه

 :ل*ب زمزمه کردم لرزید. زیرهام میل*ب

 .خوبم- 

 :دستش رو روی دستم گذاشت و زیر ل*ب گفت

 چه دختر خانم اخمویی! ببینم شما بلد نیستی بخندی؟- 

 :پوزخندی از روی تمسخر زدم و گفتم

 .کنمجا زندگی میدلیل اینتوقع ندارین بخندم وقتی که بی- 

 .زمانی که تنهایی به خودت آسیب میزنیدلیل هم نبود. پس کارهای بیمارستان چی بود؟! تو بی- 

زد. صداش روی مخم بود. بدنم عرق کرده بود. دیگه حوصله حرف زدنش انگار روحم رو چنگ می

 .توضیح دادن به یه مشت آدم نفهم رو نداشتم

 :سکوت رو شکست و گفت

 غیر از اینه؟- 
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 :ب گفتمدستم رو از توی دستش کشیدم و نگاهم رو ازش دزدیدم. با خشم زیر ل*

ای که ک*ثافت ازش میباره. فهمین. یه مشت آدم خودخواه جمع شدین روی کرههمتون نمی- 

 !همتون کثافتین

 .کردمشاسی مزخرفش چیزهایی رو یادداشت کرد. زیر چشمی نگاه میای کرد و توی اون تختهخنده

 چند سالته بداخالق؟- 

 .جا متنفر بودمرفت! از ترحم بیکاش زودتر می

 .سالمه-  22

 :که نگاهم کنه دوباره زمزمه کردکرد. بدون اینتوی برگش یادداشت می

 جایی؟چند وقته این- 

 دونی؟یعنی تو نمی- 

 .رو واگویه کرد سکوت کرد و لبخندی زد. با جدیت نگاهم کرد و دوباره حرفش

 چند وقته اینجایی؟- 

 .دمهام رو محکم روی هم فشار دانفس عمیقی کشیدم و دندون

 .وهفت دقیقهوچهار روز و یازده ساعت و بیستبیست- 

 :با تعجب سرش رو باال کرد، خندید و گفت

 .چه خوب حسابش رو داری- 

 :با حالت تمسخرآمیزی گفتم

 اشجام، هر لحظهآخه انقدر عاشق این- 

 .شمارمرو می

 !چی بود؟ از روی تختم بلند شد و به سمت کمدم رفت. رفتارش آزار دهنده بود. هدفش

 .فهمیدش و با ترس به حرکاتش خیره شده بودماصالً نمی

داد. لباسم رو از توی کمد درآورد و به سمتم اومد. خم شد و وجودش اصالً حس خوبی رو به من نمی

 :دستش رو روی زانوم گذاشت. طور خاصی بهم خیره شده بود. دستم رو گرفت و زمزمه کرد

 جا رو راضی کنم که بتونیکنه. به سختی تونستم انجمن اینشحالت میپگاه جان، قطعاً این خبر خو- 
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ها گفتم توی جا بودی رفتار عجیبی از خودت نشون ندادی. من به اونبری. تو از زمانی که این

 !دونم حقیقت ندارهطور شدی؛ ولی خودم میبیمارستان اثر داروها بوده که تو اون

 :هاش موج میزد. ادامه دادشید. چیز عجیبی توی چشمسرش رو پایین انداخت. نفس عمیقی ک

دونم چه فشاری روی فرد دونم سخته بقیه باورت نکنن. میدونم توهمه یا واقعیت! فقط میمن نمی- 

 !اش کردمهست. مخصوصاً اگه دختر باشه؛ چون خودم تجربه

 .هاش جمع شد. بلند شد و دستش رو آروم روی صورتم کشیداشک توی چشم

بار دیگه، چه با پای خودت، چه به جا آزادی. فقط این رو باید بهت بگم که اگه یکگاه تو از اینپ- 

جا تونه از اینکس نمیتونه نجاتت بده. دیگه هیچجا برگردی، دیگه معجزه هم نمیاجبار به این

برای خودش  خارجت کنه. اگه واقعاً چیزی وجود داره که آزارت میده، بذار تبدیل به یه روح مبهم

جا هستی تورو زیر نظر دارم. حتی اگه چیزی هست که آزارت میده، بروز بشه. پگاه، من از وقتی این

 شونهایی که سرنوشت با مداد سیاه، زندگیجا نیست. جای تو بین آدموجه ایننده! جای تو به هیچ

کن جهان سعی کنی اون پاکهایی. حتی اگه با بهترین رو نقاشی کرده نیست. تو هم یکی از اون آدم

زنه. باز هم اگه بخوای دوباره روش نقاشی مداد رو پاک کنی؛ باز هم اثرش روی زندگیت موج می

وقت پگاه دوسال پیش نمیشی. پس سعی کن که بکشی، جلوه مشکی هنوز هست. تو دیگه هیچ

اورت نداره. فقط کس بحداقل بتونی پگاه امروز باشی! بیشتر قرارزجر بکشی؛ چون هنوز هم هیچ

 !رو باور کنیتونی خودت خودتی که می

زد بغض عجیبی گلوم رو تسخیر جوره دوست نداشتم حرفاش به اتمام برسه. وقتی حرف میهیچ

هاش خیره هام روی صورتم ل*ذت بخش بود. توی چشمکرد. بلند شدم. گرمی جاری شدن اشکمی

 :شدم و زیر ل*ب گفتم

 !ونمممنونم ازت! خیلی ممن- 

هاش زیباترش کرده بود. اون عینک بدبینی، اجازه دیدن هاش نگاه کردم. چروک دور چشمبه چشم

 .دادنمی

ای با یه لبخند کرد. بعد از گذشت چند دقیقهخودم رو توی بغلش جا کردم و اون هم آروم نوازشم می

برگردوند و با لبخند  ای مکث کرد. سرش رو به طرفمگرم به سمت در رفت. در رو باز کرد و لحظه
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 :گفت

 .هاست که برسه. بهش گفتم بیاد دنبالتآماده شو بچه. نامزدت االن- 

تر این اتاق سرم رو چندباری تکون دادم و لباس رو از روی تخت برداشتم. دوست داشتم هرچه سریع

ای توی آینه به رو به تن کردم. لحظه هامزخرف رو ترک کنم. جلوی آینه رفتم و با شوق و ذوق، لباس

چیزی نبود. خودم نگاه کردم. حس کردم یه چیزی از پشت سرم رد شد؛ ولی وقتی برگشتم هیچ

و کار رجا بیرون بیاد، دوست داشتم ایندیگه استرس نداشتم؛ حتی اگه اون هم قرار بود باهام از این

 .براش بکنم

 .ها بودکابوس جا دقیقاً خونهها هم خوب نبود! اینجا حتی برای شیطاناین

شدم؛ حس بهتری رو برام به ارمغان به سمت در خروجی رفتم. هرچی بیشتر از اون اتاق دور می

 !آورد. قدم به قدممی

رد، خوی اتاقم میهایی که به پنجرهدیگه قرار نبود با صدای جیغ بیدار بشم. دیگه قرار نبود مشت

ی ده سم کشیده میشه. پایین رو نگاه کردم که بچهباره حس کردم لباقلبم رو به تپش بندازه. به یک

 .هاش گود رفته بود و موهاش توی صورتش ریخته بودرسید. زیر چشمای به نظر مییا یازده ساله

 .کردهای خونی توی چشمش آشکارا من رو به ترس از اون وادار میبهم زل زده بود. رگه

ی و با صدای آروم و با همون صدای بچگونههاش در جریان بود. نزدیک شد برق خاصی توی چشم

 .دار، شروع به حرف زدن کردخش

 !سالم پگاه، من دیدمش- 

 :ای تلنگر بزرگی بهم وارد شد. قلبم به تپش افتاد. ازش کمی فاصله گرفتم. زیر ل*ب گفتملحظه

 دونی کوچولو؟اسم من رو از کجا می- 

تنش بود؛ دقیقاً مثل اون. اثراتی از گِل هنوز روی اش رخ داد. لباس سفید بلندی تغییری توی چهره

 :خورد. پوزخندی زد و گفتلباسش به چشم می

 .فهممها خیلی بیشتر میبه من نگو کوچولو. من از آدم بزرگ- 

 :خم شدم، طور عجیبی بود. دستم رو به صورتش کشیدم و زمزمه کردم

 خب چی صدات کنم که دوست داشته باشی؟- 
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 .گرفتاز دستم جدا کرد. ازم فاصله می سریع صورتش رو

 .اسمم آشا هست؛ ولی هیچی صدام نکن- 

 «من دیدمش»کرد. یاد حرف اولش افتادم. با هر حرفش من رو بیشتر به خودش جلب می

بهش خیره شدم. موهاش به طرز عجیبی ژولیده بود. انگار صد سالی میشد موهاش رو شونه نکرده 

 .داد که جای چنگ زدن هستون میهای روی صورتش نشبود. زخم

 :با اندکی مکث گفتم

 گفتی دیدیش. کی منظورته؟- 

بدون جواب دادن به سمت نیمکت تیمارستان رفت و منم وادار کرد که دنبالش برم. دستش رو روی 

 .زانوش گذاشت و به زمین خیره شد

 بینی؟جا کنار اون گل قرمزه رو میاون- 

 .شدم. ذهنم پر از عالمت سوال بود به جایی که اشاره کرد، خیره

 !خب- 

 .جا هستو چهارتا مورچه اونو پنجاه  هزار و دویست- 

قلبم تند میزد. خدای من! اون چطوری؟ دستم رو جلوی دهنم گرفتم و فقط با تعجب به سوراخ 

 د دقیقای که اشاره کرده بود، خیره شدم. صددرصد دروغ گفته بود. امکان نداشت بتونه تعدامورچه

 .بگه

 .با صدای اون، سرم رو به سمتش برگردوندم

دونم، یا دارم دروغ میگم! اصالً افکار تو برای من مهم نیست پگاه! االن توی ذهنت میگی از کجا می- 

 .من اون شب توی اتاقت اون رو دیدم. اون تنهاست، خیلی تنها! اون زخم خورده

 :یه دفعه بهم خیره شد و گفت

 !ها بخوابمتونم شبجایی نمیزودتر برو. تا وقتی اینجا از این- 

با تعجب فقط بهش خیره شده بودم. هیچ حرفی جرئت بیرون اومدن از دهنم رو نداشت. زبونم به 

 :لکنت افتاده بود. فقط اون حرف میزد. دستش رو مشت کرد و گفت

ب نامشابه هستین. شما دوتا تونم بخوابم. شما دوتا مثل دو قطتا وقتی تو اینجایی من شبا نمی- 
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تونم صدای منزجرکننده هستین! توی قلب مزخرف تو عشق وجود داره و توی قلب اون درد! من نمی

ی منفی که دور اون هست، توی وجود تو جا ببرش. هالههای اون رو تحمل کنم. لطفاً زودتر از اینجیغ

 .... انگار که توکشهشکل گرفته. من حتی با نزدیک شدن به تو قلبم تیر می

 .رفت که با صدای بلندی صداش کردمحرفش رو قطع کرد. بلند شد و داشت می

 من چی؟- 

اش گذاشتم. به سمت خودم با خشم برش گردوندم. به جوابی نداد. به سمتش رفتم و دست روی شونه

تند هاش هاش جمع شد و از من دور شد. جایی کنار درختی نشست. اشکباره اشک توی چشمیک

 .هاش گذاشت و جیغ زداومد. دستاش رو روی گوشتند می

 ای! تو باالخره باید بمیریتونم این صداها رو تحمل کنم. تو یک نفرین شدهنزدیک من نشو. من نمی- 

 !کنمجا برو. خواهش میپگاه. از این

 .های گ*ردنش به وضوح دیده میشدبلند جیغ زد؛ طوری که رگ

 !جا برواز این- 

های اون رو توی گوشم درپی، حرفاومد. با بغض به سمت در رفتم. ذهنم پیهام تند تند میکاش

 .کردواگویه می

 !ایتو یک نفرین شده»

 «تو باید باالخره بمیری! وجودت من رو آزار میده

 .لرزید و پاهام قفل شده بودهام میدست

 !«ایتو یک نفرین شده»

توی ماشین نشسته بود. با یک مکث کوچیک برگشتم و باری فرید جلوی درب این خ*را*ب شده، 

رسید. آشا هم دیدم که راه دیگه تیمارستان رو از این سمت نگاه کردم. چقدر مظلومانه به نظر می

رفت. نفس عمیقی کشیدم و روی صندلی جلو نشستم. انگار جهان فرق کرده بود. سریع به فرید می

رفته شد. با یه لبخند دروغین، استقبال گرمی ازم نکرد. توقع هم خیره شدم و بدتر حالم با دیدنش گ

نداشتم با از دست دادن پدرش حالش خیلی خوب باشه. دستم رو روی صورتش کشیدم. خیلی وقت 

 :ور شد و با بغض گفتمهام غوطهبود ندیده بودمش. اشک توی چشم
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 خوبی فریدم؟- 

دستم رو گرفت و آروم فشار دادم. خیره شد بهم و  ی کوتاه روی هم گذاشت.هاش رو چند ثانیهپلک

 :زیر ل*ب گفت

 !بینم خیلی حالم بهترهالن که تورو میا- 

خواستم به اندازه تمام این مدتی که ندیده بودمش، کردم. میسرم رو تکون دادم. فقط نگاهش می

ن فروپاشیده شده؛ ولی زد که از دروهای فرید مایل به ک*بودی بود و داد مینگاهش کنم. زیر چشم

زد. استارت زد و ماشین حرکت کرد. آهنگی رو گذاشت و صداش رو خیلی کم کرد. منم به لبخند می

دیدم. با صدای فرید سرم رو به ها رو میها و تیر برقبیرون خیره شده بودم و گذشتن سریع درخت

 .سمتش برگردوندم

 بریم خونتون پگاه؟- 

جا وجود داشت، ای که بابا اونوست نداشتم برم خونه. توی خونهتوی دوراهی عجیبی بودم. د

 .جوره دوست نداشتم پا بذارمهیچ

 :فقط دستم رو به شیشه گذاشتم و بیرون رو تماشا کردم. فرید سکوت رو شکست و گفت

 !برمت خونهنمی- 

 .هایی لغزان بهش خیره شدمبا تعجب به سمتش برگشتم و با چشم

 .داد و به جلو خیره شده بودمحکم فشار می دستش رو روی فرمون

 :با صدای آرومی پرسیدم

 چی گفتی؟- 

 .با جدیت تمام حرفش رو واگویه کرد

 !جا اومدی بیرون. پس خونه نمیریمکسی جز من خبر نداره که از اون- 

های مشکوک فرید هم جای خودش لبخند زیبایی روی ل*بم شکل گرفت؛ ولی چاشنی ترس و حرف

 .ذهنم پیدا کرده بود رو توی

 .این بهترین اتفاقی بود که توی این مدت رخ داده بود

هام سنگین شد. فقط یه قوت قلب قوی داشتم که قرار قدر خسته بودم که نفهمیدم کی چشماون
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بار بهم زنگ نزد و نبود به خونه برگردم. اگه هر جهنمی هم بود، باز هم از تحمل کردن بابایی که یه

 !مد بهتر بود! خیلی بهتردیدنم نیو

 .ای سریع من رو رام کردهای آروم ماشین، مثل گهوارههام سنگین شد و تکونچشم

 

*** 

 :ای گفتهایی که به بازوم وارد شد، بیدار شدم. فرید آروم به دستم میزد. با صدای آهستهبا سقلمه

 !پگاه بلند شو بریم یه چیزی بخوریم. پاشو- 

کردم. چند دقیقه طول کشید که بفهمم چی شده. از ماشین پیاده شدم. حس  هام رو بازآروم چشم

کردم فرید هم چیزی از توی داشبورد برداشت؛ چون صدای کوبیده شدن در داشبورد رو شنیدم. 

بشه، برامون  ی باال رفتیم و تا غذا آمادهماشین رو قفل کرد و باهم وارد رستورانی شدیم. به طبقه

های الستیکی، پرتقال آوردن. خیلی وقت بود جز طعم شیر اون خ*را*ب شده و سوپی میوهدوتا آب

د ی گرای نچشیده بودم. فرید دستش رو به سمت جیبش برد و من هم نگاهش کردم. جعبهطعم دیگه

مانند قرصی رو از توی جیبش بیرون آورد و دوباره به حالت اولش روی صندلی بازگشت. درش رو باز 

دار بود و انگار تمومی خند، یه قرص از جعبه خارج کرد و به سمتم گرفت. این قضیه ادامهکرد و با لب

 :طور دراز بود که زیر ل*ب زمزمه کردمنداشت. دستش همین

 .این چیه فرید؟ قرص برای چی؟ من خوبم- 

 :لبخندی زد و گفت

 .ی بخوریماه هرروز یکپزشکت گفته برای به دست آوردن اعصاب و آرامشت باید سه- 

این کارها برای من بود. هرچی بود بهتر از برگشتن به اون خ*را*ب شده بود. لبخند تلخی زدم و 

 .پرتقال قورتش دادمقرص رو از دستش گرفتم و توی دهانم گذاشتم و با مقداری آب

گارسون غذاها رو آورد و روی میز گذاشت. فرید برای خودش مرغ سوخاری گرفته بود و برای من 

 .قاب گوشت و سبزیجاتبش

شد بیش از حد احساس آروم شروع به خوردن کردم. آهنگ درامی که توی رستوران پخش می

 .کردزیبایی رو درون من فوران می
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 :سکوت رو شکستم و زیر ل*ب گفتم

 خب فرید گفتی خونه نمیریم، کجا بریم پس؟ مگه سربازی نداری؟- 

 :یر ل*ب زمزمه کردغذایی که توی دهانش بود رو قورت داد و ز

 !معاف شدم- 

 :هام گرد شد. با تعجب و سریع گفتمچشم

 !جدی میگی فرید؟- 

فرزندم. مامان هم سرپرست الزم داره و طبق دونی من برادر بزرگتر ندارم و تکاوهوم! خودت می- 

 .قانون معاف شدم

 .داشتبغضی توی گلوش بود و من متوجه بودم. انگار اصالً از این قضیه رضایت ن

 :ای به خوردن غذا ادامه دادم و زیر ل*ب زمزمه کردمچند دقیقه

 .بریم اهواز- 

 :لغزید. با حالت تمسخرآمیزی گفتهاش میهام. چشمآمیزی توی چشمسرش رو باال کرد و خیره

 !فهمی چی میگی پگاهکه واقعاً نمیمثل این- 

 :کرار کردمچنگال رو روی بشقاب گذاشتم و با جدیت تمام حرفم رو ت

دونم پدرت رو از دست دادی و سخته. کنار اومدن با این قضیه سخته؛ ولی نمیگم دونم فرید! میمی- 

های حساس به فکر من باشی. وقت ازت نخواستم توی موقعیتبریم برای خوش گذروندن. من هیچ

دیگه. به خاطر قولی که تو چیز ای داره؟ ما باید بریم. نه برای گردش و هیچجا موندن ما چه فایدهاین

ریم دنبالش! االن وقتشه عمل کنی. به بهم توی بیمارستان دادی. تو به من گفتی خوب شدی باهم می

 !خاطر آزار ندیدن من باید بفهمیم پشت این ماجرایی که بوی لجن گرفته چه خبره

اشتم و با لحن هام آروم سرازیر شد و فرید به خوردن ادامه داد. دستم رو روی دستش گذاشک

 :متوسطی گفتم

 !نگام کن! بهم قول دادی مگه نه؟- 

 :لبخندی زد و دستم رو فشار داد و گفت

مونم. میریم پگاهم. شاید وقتی برگشتیم بتونیم زندگیمون رو قول دادم. آره قول دادم و پاش می- 
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 .باالخره شروع کنیم. شاید باالخره این ماجرا تموم بشه

 !ای واقعی و شیرینه دلم خندیدم. خندهها از تبعد از مدت

قرار شد که همون غروب بعدازظهر راه بیافتیم. درسته جاده خطری بود؛ ولی چون فرید بود، دلم 

 :قرص بود. جلوی یه فروشگاه نگه داشت و از ماشین پیاده شدیم. با خنده گفت

 ز این چیزها بگذری؟بریم یه مقدار خوراکی بخریم که خیلی وقته نخوردی. تو مگه میشه ا- 

 :ای کردم و گفتمخنده

 .قطعاً نه کاپیتان- 

لبخندی زد و دوتایی وارد فروشگاه شدیم. حالم خوب بود؛ بهتر از همیشه. فرید از هر طبقه، مقداری 

طور توی چیز گرفته بودیم. فرید رفت حساب کنه و من همینداشت. تقریباً همهخوراکی برمی

هام پر اشک به یک مجسمه خورد. به یک باره سر جام قفل شدم. چشم فروشگاه میگشتم که چشمم

کردم. اون خودش بود! همون زن بود. لباس سفید بلندی تنش بود و حتی شد و مبهوت نگاهش می

موهای پالستیکی توی صورتش ریخته شده بود. دستم رو با ترس به سمت عروسک بردم. دستم رو 

ی توی بدنم راه افتاد که انگار خودم نبودم. انگار خودش بود و به موهاش کشیدم. متوسط بود. ترس

 .کرد. با همون نصفه صورت زخمیداشت نگاهم می

خدای من! صدای فرید رو شنیدم؛ ولی انگار قدرت باز کردن زبونم رو نداشتم. فرید با دستش بهم 

 :ضربه زد و گفت

 پگاه به چی خیره شدی؟- 

 :رو به سمت اون مجسمه نشونه گرفتم و گفتم اومد. دستمهام تند تند میاشک

 !اون فرید- 

 :لرزید. با ترس گفتمتر خیره شد. مجسمه رو توی دستش گرفت. بدنم میفرید کمی با دقت

 .نه! نگیرش دستت- 

 :پوزخندی زد و زیر ل*ب گفت

 !این فقط یه ماهیه سفیده پگاه. چیش عجیبه؟ چقدرم خوشگله- 

 !هام دو دو میزدچشم
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لرزید. اون ماهی نبود! اون همون زن بود. آروم به سمت در خروجی حرکت کردم و در هام میدست

تونستم حرفی اومد. من مطمئن بودم خودش بود؛ ولی نمیهام تند تند میماشین رو باز کردم. اشک

 !خواستم حرف آشا حقیقت پیدا کنهبزنم. چون نمی

 

*** 

افکارم درهم تنیده شده بود. اون واقعاً یک ماهی سفید سفالی نبود! بعد از اون اتفاق فروشگاه، تمام 

 .اون همون زن بود، با همون موهای مشکی و لباس سفید

کنه، های صورتش از جلوی چشمم گذر میها و زخمکنم، وقتی خشوقتی که چهرش رو تصور می

 .ناخودآگاه اشک توی چشمم جمع میشه

کنم، حس غریبی و تنهاییش مثل یک تبر توی ی وقتی حسش میاره درسته! خیلی اذیتم کرده؛ ول

 .خورهسینم می

 .ای که به دستم وارد شد با ترس نگاهم رو چرخوندمتوی فکر غرق بودم که با سقلمه

 :ای آشفته پرسیدفرید با چهره

 خوبی؟- 

فرار تکون دادن  ای برای جواب دادن به حرفش پیدا نکردم و تنها راهاز بین تمام کلمات ذهنم، کلمه

 .سرم بود

های فرید خیره شدم. چقدر استوار ها رو به صندلی عقب پرت کرد و استارت زد. به دستخوراکی

 .کردمبود! هیچ لرزشی توی دستش حس نمی

 :ماشین حرکت کرد و من به حرکت سریع تیرهای برق خیره شده بودم. فرید زمزمه کرد

 خوای حرفی بزنی؟پگاه نمی- 

 :د نگاهش کردم و زیر ل*ب گفتمبا تردی

 هان! یه ذره توی فکر بودم. فرید االن کارهای سربازیت همه تمومه؟- 

کرد بیزار بودم. جاده خطرناک هام نگاه نمیاز این حالت که مجبور بود به جلو نگاه کنه و توی چشم

 !بود! خیلی خطرناک
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 :زمزمه کرد

 سرعمه مامانم رو یادته؟گفتن که آخر ماه برم برای کارهای اداری. پ- 

 آره مسعود، خب چه ربطی داره؟- 

 :بعد از اندکی مکث کردن گفت

 .اون توی این چیزها پا*ر*تی داره. کارم رو جلو انداخت و گفت آخر ماه برم برای کارهای اداری- 

سکوت کردم و چیزی نگفتم. به جلو خیره بودم که یکباره تصاویر از جلوی چشمم به سرعت رد شد. 

کشید. این هام تیر میهام گذاشتم. گوشهای یه دختر. دستم رو روی گوشصداهای وحشتناک جیغ

چیز درهم رفته بود. ترمز ماشین، تلنگری بهم وارد کرد. فرید صداها چی بود؟ مشوش و آشفته. همه

 :بطری آب رو برداشت و روی صورتم پاشید. سرم رو روی شونش گذاشت و زمزمه کرد

 .م نفس بکشآروم آرو- 

د کشیدم. برخورقلبم مثل یه گنجشک تند میزد چیزی که توی ذهنم دیدم! فقط تند تند نفس می

 !اون ماشین

ی خاکی پایین رفتم. کردم. از ماشین پیاده شدم و از درهحرکت عرق سرد روی پیشونیم رو حس می

هوا رو به تاریکی بود و فقط فرید هم به دنبالم اومد. کف زمین خاکی نشستم و به آسمون خیره شدم. 

 .دونستم اتفاق میفتهمن هراس داشتم از چیزی که می

 .فرید نزدیکم شد. دستش رو روی شونم گذاشت و سکوت کرد

 :هاش زل زدم و گفتملرزید. توی چشمصدام می

 جا بمونیم تا صبح بشه، خب؟جا تکون بخوریم. همینامشب نباید حرکت کنیم. امشب نباید از این- 

 :مطمئن بودم فرید گوش نمیده. بلند شد و به سمت درخت رفت. تکیه داد و با صدای بلندی گفت

های مزخرف و چرت تحویلم میدی. خدا. از وقتی اومدیم هی حرفبسه دیگه پگاه! خسته شدم به- 

 ...شدی عین

م تمام این قدر اعصابم خورد بود که دوست داشتدستم رو روی زمین فشار دادم و بلند شدم. اون

 :دردهایی که داشتم رو خالی کنم. نزدیک شدم و با جدیت تمام گفتم

 !عین چی؟- 
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کدوم از درد من شدند و هیچها که سریع رد میازم دور شد و به سمت ماشین رفت. حرکت ماشین

خبر نداشتند هم آزاردهنده بود. ضرب آهنگ تندی به پاهام دادم و پیرهنش رو از پشت کشیدم تا 

 :تونستم صدام رو باال بردم و فریاد کشیدماومد. تا میهام تند تند میست کنه. اشکای

 !مثل چی؟- 

 .جا روی زمین نشستدستش رو روی سرش گذاشت و همون

 .نگاهش رو مخفی کرد و جوری بلند داد زد که صداش توی گوشم تا دقایقی پژواک شد

 !گذرهکسی که دیگه کنارش بودن خوش نمیمثل یک روانی! مثل یک بچه! مثل یک احمق! مثل - 

ترین فرد جهان شدم. اشک توی پناهها، انگار دنیا روی سرم آوار شد! انگار بیبا زدن اون حرف

 !ها رو زد، نبودای که فرید اون حرفدیدم جز صح*نههام جاری شد و تنها چیزی که میچشم

هام رو سریع پاک کردم و به رفت. اشک دستش رو روی زمین گذاشت و بلند شد و به سمت ماشین

اش گذاشتم و با گریه طرفش دویدم. دیگه غرور داشتن، واسم معنایی نداشت! دستم رو روی شونه

 .فریاد زدم

 .فرید نباید بریم. به روح پدرت قسم میدم فرید! حرفم رو گوش کن- 

 :کردهام زل زد و با لحنی عصبی زمزمه ی فرید آشفته بود. توی چشمچهره

 .رسیمسال دیگه نمیپریش تو پیش بریم، ششساکت شو پگاه. اگه طبق افکار روان- 

آلود و غریب بود. آسمان گرگ و میشی خاصی اش برداشت. هوا مهدستم رو محکم از روی شونه

رفت، هایی که دیدم، ماشینی که توی دره میرفت، اون صح*نهداشت. هرچی هوا روبه تاریکی می

وی چشمم رد شد. با استارت زدن ماشین، پاهام ناخودآگاه به سمت ماشین حرکت کرد. همش از جل

کشید. روی صندلی ماشین نشستم و در رو بستم. بطری آب معدنی رو برداشتم سرم تیر شدیدی می

 !خواستم که واقعاً روانی باشم تا اون اتفاق فقط یه توهم بوده باشهو فقط توی دلم از خدا می

 .ی روی گلوم جا خشک کرده بودبغض سنگین

 .کردها خودنمایی نمیهوا تاریک شده بود و چیزی جز نور چراغ ماشین

 .با صدای فرید سرم رو به سمتش برگردوندم

 !پگاه- 
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ی که چه حرفاطالع از اینکرد. بیبا دستش روی فرمون تند ضربه میزد. حتی دیگه نگاهی به من نمی

 .ی شدقراره بزنه، ترس توی دلم جار

 .هر حرفی بود، مطمئن بودم حرف خوبی نبود

 :به جلو خیره شده بود و آروم زمزمه کرد

 که فهمیدیم پشت این ماجرای مزخرف چیه، بعدش چی؟بعد از این- 

 :هام دو دو میزد. بهش خیره شدم و با مکث کوتاهی گفتمچشم

 !بعدش چی؟- 

اد. محکم دستش رو روی فرمون ماشین، ددستش رو توی موهاش کشید. سنگینی حضورش آزارم می

 :ثابت نگه داشت و نفس عمیقی کشید. با صدای آرومی گفت

فهمیم که این ماجرا چیه؛ ولی به من رو ببخش پگاه! من تا آخر این ماجرا باهاتم. هستم و باهم می- 

 ...عنوان

 .اشتماومد. یک لحظه چشم ازش برندهاش جمع شده بود. نفسم راحت نمیاشک توی چشم

 :آروم زمزمه کردم

 !به عنوان چی؟- 

تونم دیگه ادامه بدم. خواد کمکت کنه. من تصمیمم رو گرفتم. من نمیای که میبه عنوان پسرخاله- 

 !تونم پگاهنمی

فرید خیلی خشک و جدی حرفش رو زد؛ ولی این من بودم که پتکی رو قلبم خورد. چند دقیقه ذهنم 

 .های فرید رو تحلیل کردحرف

بار صورتم رو آشکار ها، چندثانیه یکرفت و فقط حرکت ماشینقلبم خیلی آروم میزد. سرم گیج می

هام هام بی اختیار روی صورتم جاری شد. لرزش دستساخت. من عاشق فرید بودم و هستم! اشکمی

 .ترین فرد جهانمپناهبهم فهموند که بی

 !شنیدموقت این حرف رو نمیکاش هیچ

کنن؛ ولی اگه بخوان برن، با هر دلیلی خیلی راحت ترک برای موندن هزارتا دلیل پیدا میها آدم

 .کنن! سهم منی که هیچ تقصیری نداشتممی
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ریزی نکرده بودم، وقت واسش برنامهها از ز*ب*ون فرید و جدایی که هیچشنیدن اون حرف

 .ترین اتفاق زندگیم بودسخت

دادم. هیچ حرفی جرئت بیرون اومدن از دهنم رو کم فشار میهام رو مشت کرده بودم و محدست

 .نداشت

کشید؛ ولی دیگه کم قلبم رو فشرده کرد. قلبم خیلی شدید تیر میهای صورتم کمگرمی اشک

خواستم بیشتر از این خودم رو کوچیک کنم. پسری که از بچگی تمام زندگیم رو براش گذاشتم، نمی

 شد؟گی من باید خورد میی زندچی شد؟ اصالً چرا آینه

 !حق من از زندگی همون تیمارستان بود

 .شدهای آشا، اون دختر توی تیمارستان توی ذهنم مرور میحرف

 «!ایتو نفرین شده»

هام به لرزش افتاد. فقط سکوت و رد گفت. با تداعی شدن این خاطرات، دستشاید حقیقت رو می

 .کردندوقفه به مقصدهایی مشخص حرکت میه بیهایی کها بود. ماشیندرپی ماشینشدن پی

یک لحظه از جهان فارغ شدم. ماشینی با نور خیلی زیاد نزدیکمون شد. صدای وحشتناک بوق و 

 .های منجیغ

 !فرید- 

 !جیغ بلندی که کشیدم تمام تصوراتم رو توی ذهنم به ارمغان آورد. یک لحظه نابودی

دیدم از جلوی ماشین لحظه، همون زنی که همیشه می کرد. همونماشین به چپ و راست حرکت می

کشیدم. مرگ! مرگ! من مرده بودم؛ چرا از هام گذاشتم و بلند جیغ میرد شد. دستم رو روی گوش

 .ترسیدم؟ مگه من مرگ رو ندیده بودم؟ توی اون تالطم صدایی توی گوشم پیچیدمرگ می

 .که همه باهاش کشیده میشن تا من رو نجات ندی حق نداری بمیری! این طنابیه- 

ها گیر کرده بود. با ترس به فرید زل زده بودم و یک لحظه، یک قدم مونده بود. ماشین بین گادریل

دونم! هرجوری بود، بر خالف نیروی جاذبه و چیزی که کردم. قلبم به تپش افتاده بود. نمینگاهش می

 .اون ماشین توی دره رفتکشف نشده بود، ماشین ما به سرعت به عقب کشیده شد و 

بار گشت و به پایین رفت، خیره شده بودم. اون من رو هایی خیس، به ماشینی که هزارانفقط با چشم
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 :هام حس کردم. با صدای بلندی گفتسالم نگه داشت! سنگینی دست فرید رو روی شونه

 خوبی؟ چیزیت نشده؟- 

ان گرمی رو روی صورتم حس کردم. هنوز توی اومد. جریهام تند تند میقلبم هنوز تند میزد. اشک

 .بُهت بودم

 .هام نابودم کرده بوددرپی اشکدستم رو روی سرم کشیدم و فقط خیره بودم. سیل پی

 :طور که دستم روی سرم بود، زمزمه کردمهمین

 برات مهمه؟- 

ود. ون خالی باز ماشین پیاده شد. منم پیاده شدم و روی زمین کنار گادریل شکسته نشستم. دستم خ

قدر غرق شده بودم که اصالً نفهمیدم سرم به شیشه برخورد کرده؛ ولی ماشین جز شیشه سمت اون

من، فقط اون شکسته بود. شاید فقط یک هشدار بود. هوا تاریک تاریک بود. من یک نفر رو کُشتم! 

 !شاید دو نفر و شاید هم یه خانواده

 دره خیره شده بودم. هنوز بعد از گذشت چند ساعت آتشفقط به اون ماشینی که پرت شده بود توی 

 .اون خاموش نشده بود

 .صدای تماس گرفتن فرید رو که حرف میزد، شنیدم

 :ام و آبی رو به سمتم گرفت و زمزمه کرددستش رو گذاشت روی شونه

 سرت زخمی شده! زنگ زدم اورژانس. این رو بخور، خوبی؟- 

خوردم. از شدت گریه، سردرد وحشتناکی گرفته بودم. فرید آب رو از دستش گرفتم و مقداری 

 :واگویه کرد

 خوبی پگاه؟- 

 .بودمروی پاهاش نشست. بغضم رو قورت دادم. باید قوی می

 خوای دیگه باشی! مگه برات مهمه؟هام مزخرفه. خودت گفتی نمیگفتی حرف- 

ت کردم. اختیارم دست خودم هاش زل زدم. روی پاهام ایستادم و بطری آب رو جلوش پرتوی چشم

زدم وجودم هام رو مخفی کنم. هر فریادی که میقدر هم مصمم نبودم که بتونم اشکنبود؛ ولی اون

 .درهم آمیخته میشد
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چی رو نابود کردی، حاال میپرسی حالت خوبه؟ توقع داری خوب باشم! خوب گفتی برم! خودت همه- 

 ی دخترخالتم، مگه نگفتی؟باشم و بخندم پسرخاله! آره، آره خودت گفت

کشیدم. صدایی برام نمونده بود. فشارم افتاده بود و حالم داغون بود. به سمتش با تمام قوا فریاد می

 .برگشتم و فریاد زدم

 ها رو تو گفتی، مگه نه؟الل شدی چرا پسرخاله؟ مگه نگفتی من احمقم؟ مگه نگفتی من روانیم؟ این- 

 !ای که خورد بشه، شکستمپا بایستم. ناخودآگاه مثل شیشهتونستم سرپاهام سست شد. نمی

کرد. با ته صدایی که برام داشتم؛ ولی اون من رو نگاه نمیروی دوتا زانو افتادم. نگاهم رو ازش برنمی

 :مونده بود زیر ل*ب زمزمه کردم

هم بگو کن؛ ولی ببزن توی گوشم. سرم داد بزن، فقط بگو خوابم. فرید تبر بردار بدنم رو تیکه تیکه - 

 .هایی که زدی همش یه خواب بودحرف

کم دیدم تار شد. توی لحظه آخر که به سمت زمین افتادم؛ به کردم، کمطور که نگاهش میهمین

 .طرفم قدم برداشت

هام رو باز کنم. هنوز روی زمین بودم و نور قطرات آبی که توی صورتم خورد؛ موجب شد چشم

 .افتاد. یه مقدار به اطراف نگاه کردم، فرید نبودپی میدرها توی چشمم پیماشین

بعد از رفتن اون ماشین توی دره، یه حس غریبی توی تمام وجودم جریان پیدا کرده بود. هرچی نگاه 

کس نبود. قلبم به تپش افتاد. بلند شدم و کردم فرید رو ندیدم. سریع از جا بلند شدم. هیچ

 .کشیدمفرید کردم. بلند جیغ میناخودآگاه شروع به دویدن دنبال 

 !فرید، فرید کجایی؟- 

کردن من دیونه شدم. موهام توی صورتم ریخته بود شدند. فکر میها بودند که رد میولی فقط ماشین

 خورد. برگشتم و به جایلحظه ایستادم. باد توی صورتم می تر بود. یهو وضعیتم از افتضاح، افتضاح

ازش االن چند متر دور شده بودم. پاهام رو روی زمین کشیدم و آروم  خودم نگاه کردم. جایی که

 .ی اول برگشتم. زمین رو نگاه کردمآروم به نقطه

دستم رو روی سرم کشیدم و فقط به قطرات آبی که روی زمین افتاده بود؛ خیره بودم. اگه فریدی 

. حتی یک ابر هم توی نبود، پس کی به صورتم آب پاشید و بیدارم کرد؟ به آسمون خیره شدم
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 .آسمون نبود که بگم بارون اومده

 .اومدهام تند تند میجا کنار گادریل شکسته شده، نشستم. اشکهمون

 چجوری تونسته من رو وسط این بیابون ول کنه و بره؟ چجور تونسته این کار رو بکنه؟

نشانی نبود. آتش برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. آتش خاموش شده بود؛ ولی خبری از هیچ

 خدای من، من واقعا دیوونه شدم؟ پس اون تماسی که فرید با آتش نشانی گرفت چی؟

 .شدپی در مغزم زمزمه میدرها خواب بودم. تمام این افکار پیشاید ساعت

با ماشینی که جلوم ترمز گرفت و خاکی رو توی صورتم ریخت، آروم سرم رو باال کردم. توی سیاهی 

 .که از ماشین پیاده شدچیزی معلوم نبود تا اینهیچشب، 

ی مردی در تالطم نور و گرد و غبار هوا نمایان شد. بهم نزدیک تونستم ببینم. سایههنوز به خوبی نمی

اش به خوبی مشخص شد. دستم رو روی زمین گذاشتم و بلند شدم. فکر کردم فرید بود! هنوز چهره

 .هر قدم، قلبم تندتر میزد تر میشد و بانشده بود. نزدیک

اومد. عقب رفتم. آروم آروم عقب رفتم. فرید نبود. اون اصالً فرید نبود. دستم هام سخت باال مینفس

پی از قسمتی که گادریل شکسته شده بود، فرار کردم. دنبالم درهای پیو روی زمین گذاشتم و با جیغ

کرد. فقط توی اون ه داشت، ذهنم رو داغون میبود، خیلی وحشتناک بود. حتی فکر کردن به نیتی ک

چیز مشخص نبود. دادم. هوا تاریک بود و هیچغیرت فحش میلحظات به زمین و زمان و اون فرید بی

اش ای برگشتم تا چهرهدویدم و اون با فریادهایی منزجرکننده دنبالم بود. در صدم ثانیهمن فقط می

زیر پام خالی شد و با شدت فراوان به دره افتادم. خارهای اون باره رو در حال دویدن ببینم. به یک

چیزی مشخص نبود انگار توی یه قفس پوشیده، گیر رفت. توی تاریکی هوا هیچدره توی پام می

 .قدر به پایین رفتم که دیگه هرچی پشت سرم رو نگاه کردم اون مرد نبودافتاده بودم. اون

م و با صورتی خیس به زیر یک درخت رفتم. پای چپم کامل لنگان لنگان پام رو روی زمین کشید

 .زخمی شده بود. دستم رو روی سرم گذاشتم و با تموم وجودم فریاد کشیدم

 !خدا- 

درپی جاری بود. عضالت صورتم درهم تنیده شده بود و توی تاریکی، حتی زخم پام هم هام پیاشک

 !افتادمگه دست اون مرد میافتادم، اتونستم ببینم. اگه از اون تپه نمینمی
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. دادمحتی فکر کردن بهش تمام افکارم رو بهم ریخت. دستم رو روی زمین گذاشتم و محکم فشار می

بینی نبود که همچین کشید. رها کردن یه دختر وسط جاده! غیر قابل پیشقلبم تیر شدیدی می

 :کردماتفاقی بیفته. با خودم زمزمه می

 !آشغال ع*و*ضی- 

ی اون مرد وحشتناک بود. خیلی دادم. چهرهو ب*غ*ل کردم و همش بازوهام رو فشار میخودم ر

 .اومدکه هیچ اتفاقی نیفتاده بود؛ ولی حتی با فکر کردن بهش، از خودم بدم میوحشتناک! با این

خورد. چندبار پشت هم پلک زدم تا فهمیدم چه خبره. آهسته نور شدید آفتاب توی چشمم می

 .کشید. کمی به اطراف نگاه کردمز کردم. پام به شدت تیر میچشمم رو با

 .ای مواجه شدم که قلبم توی دهنم بودسرم و که چرخوندم با صح*نه

 .فرید بود! چطور ممکن بود؟ اون خود فرید بود

 .های صورتم رو شستهام خاکباره بغضم ترکید. گریهبه یک

 :زیر ل*ب زمزمه کردم

 !تو- 

 !هاشو به سمتم دراز کرد و کمک کرد بلند بشم. چشمبلند شد. دستش ر

های همیشه نبود. یک ترس خاصی توش بود. ترسی مملو از وحشت و نفرت. هاش اون چشمچشم

 !زد، فقط سکوت کرده بودجا بود. یه کلمه حرف نمیفهمیدم که دیگه از سر عشق نبود که اینمی

ام بایستم، از سمت چپ بدنم خالی شد. فرید من رو تونستم حرکت بدم. تا اومدم روی پپام رو نمی

گفت. فقط به سمت که حتی یه کلمه صحبت کنه. اون هیچی نمیروی دوشش گذاشت. بدون این

 .کردماشین حرکت می

 .به سختی روی صندلی ماشین نشستم. با انبوهی از سواالت بی جواب

 .کرد. فرید روی صندلی نشستپام به شدت درد می

 :د و ماشین حرکت کرد. سرم رو به طرفش خم کردم و زیر ل*ب آروم زمزمه کردماستارت ز

 ها چی شدن؟ اون ماشینی که توی دره بود کجا رفت؟پلیس- 

ی یه دنیا روی گلوم پر از ای نیومد. سرم رو به پنجره گذاشتم. اندازهجز صدای مسیر، صدای دیگه
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دونم برای زخم پام بود یا زخم ی آوارشون کنم. نمیخواستم سر یکهایی که میعقده بود. پر از حرف

 .کشیدن؛ ولی انگار درد قلبم شدیدتر بودقلبم. هردو به شدت تیر می

 .نشستسرم رو به پنجره گذاشتم. آروم، بخار دهنم روی پنجره می

 :زیر ل*ب زمزمه کردم

اصالً یه لحظه فکر کردم کردم حتی به عنوان یه پسرخاله توی خیابون ولم کنی. دیشب فکر نمی- 

هیچ پشتی ندارم. مگه تو نگفتی همیشه کنارمی؟ مگه نگفتی که من هرجور باشم هستی؟ دیشب 

 دونی چه بالیی سرم اومد؟می

گفت. صدای ضبط رو به شدت زیاد کرد. با حرف زدنم صورتم درهم تنیده میشد؛ ولی هیچی نمی

 .که صدام بهش برسه سرم رو به سمتش چرخوندم و بلند داد زدم. طوری

آره زیاد کن! صداش رو زیاد کن. کی صدای من رو شنید که تو بخوای بشنوی؟ تو فقط سکوت کن. - 

خواد دهنت رو باز کنی و بگی که چطور دلت اومد من رو ول کنی و تو ساکت باش و هیچی نگو! نمی

 .فهمیو اصالً نمیبری. چطور تونستی به جون بخری که نزدیک بود هزاران بال سرم بیاد؟ ت

قدر داد زده بودم که صدام فراتر از صدای ضبط هام نفسم رو بریده بود و از اون طرف هم اوناشک

کشیدم و فقط به فرید زل زده بودم. دستش رو روی فرمون فشار کرد. نفس میبره. گلوم درد می

 .اد و ایست کردتونست گ*از دداد؛ ولی حتی یک کلمه هم حرف نمیزد. تا جایی که میمی

که به من نگاهی بکنه در ماشین فشارم کامل افتاده بود. از سکوت متنفر بودم! پیاده شد و بدون این

 .رو باز کرد

قدر از رفتار اطرافیانم درد کشیده بودم که پاک پاهای لرزانم رو روی آسفالت سخت گذاشتم. اون

 .ادیادم رفته بود پای چپم، چند ساعتیه که خونش بند نمی

رفت. همیشه وقت جلوترم راه نمیکرد. هیچوارد درمانگاه شدیم. فرید جلوتر از من حرکت می

تمام افکارم درهم آمیخته « من همیشه کنارتم، شاید پشتت قدم بذارم؛ ولی جلوت نه!»گفت: می

وارد کشیدم و ها هم نداشتم. پام رو روی زمین میی آدمی دیدن چهرهشده بود. دیگه حتی حوصله

اتاق پانسمان اون درمانگاه کوچک شدم. فرید، دم در ایستاد و داخل نیومد. نگاهی به خودم توی 

هام هایی که زیر چشمهام گود شده بود و چروکای که به دیوار خورده بود کردم. زیر چشمآینه
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ه ه. یه لحظه، یداد که شاید چندماه یا چندسال، بیشتر به پایان زندگیم نموندافتاده بود؛ نشان می

 .تلنگر بهم وارد شد

 .همه سختی و دردی که کشیدموقت به خودکشی فکر نکردم؟! با اینچرا من هیچ

خاطر وجود فرید بود. وقت به مرگ فکر نکردم، بهخیلی وقت بود نخندیده بودم؛ ولی شاید اگه هیچ

سری عقاید پوچ و ش یککردم کسی هست که دوستم داره؛ ولی فهمیدم همکه فکر میخاطر اینبه

 .بیهوده نبوده

گاهی کردم که گهصدا پام رو پانسمان کرد. حس میبا اومدن پرستار از افکارم دست کشیدم. بی

وقت به این حقارت نرسیده بودم. دزدیدم. سختم بود! من هیچکنه؛ ولی نگاهم رو ازش مینگاهم می

ی *ضی فرار کنم. ناخودآگاه اشکی از گوشههای ع*وکه یه شب کنار خیابون از دست آدمیا این

 .چشمم چکید

 :پرستار با صدای آرومی گفت

 قدر ناراحتی عزیزم؟چرا این- 

باالخره نگاهش کردم. دستم رو روی صورتم کشیدم و اشکم رو پاک کردم. قطرات اشک توی چشمم 

 :باعث میشد اندکی دیدم تار بشه. با لبخندی دروغین زمزمه کردم

 !چی نیست فقط یه مقدار درد دارمنه، هی- 

ام کوبید که چرا دروغ میگم! چرا الکی درد اون همون لحظه انگار قلبم محکم خودش رو به س*ی*نه

 .کنم! با لبخندی به کارش ادامه دادرو پنهون می

 هام رو آروم بستم تا سِرمی که برای اُفت فشار بهم زده بودند، تمومروی تخت من رو خوابوند و چشم

 .بشه

 .خورد؛ آروم چشمم رو باز کردمهایی که به بازوم میبا سقلمه

 !سکوت

 .قلبم تند میزد. اون! دستم رو روی دهنم گرفتم تا جیغ نزنم. کمی خودم رو ازش دور کردم

 :با لبخندی منزجرکننده زمزمه کرد

 سالم پگاه، من رو که یادته؟ _
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لغزنده بهش خیره شده بودم. یه لحظه فکر کردم هایی بدنم از ترس به لرزش افتاد. فقط با چشم

 .برگشتم. یه لحظه فکر کردم شاید این آخرین تصویر زندگیمه

دستش رو به سمت صورتم دراز کرد. تا خواست لمسش کنه، هیچی نگفتم و بدنم رو با ترس به عقب 

 .کشیدم

 :گونه واگویه کردشد. با اون صدای بچههاش ل*ذت خاصی دیده میتوی چشم

من رو که یادت نرفته پگاه؟ هزار و دویست و پنجاه و چهارتا مورچه رو توی اون سوراخ یادت  _

 نرفته؟ یادت نرفته که گفتم نفرین شدی و وجودت من رو آزار میده؟

 :رفت. با مکثی طوالنی زمزمه کردمضربان قلبم هر لحظه باالتر می

 !آشا- 

جا! امکان نداشت! روی باهاش آشنا شدم، ولی اون، این اون آشا بود. خود آشایی که توی تیمارستان

 .صورتش هنوز پر از چنگ بود

 :پرستار وارد شد و با وحشت به آشا خیره شده بودم. پرستار با صدای آرومی زمزمه کرد

 کنی؟چیزی شده عزیزم؟ چرا به اطرافت نگاه می- 

ی هراسان فقط بهش خیره شده بودم. آشا هایدید! با چشمشد! یعنی اون این دختر رو نمیباورم نمی

به سمت پرستار رفت و کنارش ایستاد. لباس سفید بلند آشا، همرنگ لباس پرستار بود. قد آشا دقیقاً 

دید. بدون حرف، چیزی از روی میز برداشت و رفت. تا آرنج پرستار بود؛ ولی پرستار اصالً اون رو نمی

 :پاهام رو جمع کردم و آروم زمزمه کردم

 ...کنی؟ اون پرستار تو روجا چیکار میتو این- 

 :حرفم رو قطع کرد و با صدای بریده گفت

 .اون من رو ندید. پگاه، دیگه وجودت آزارم نمیده؛ چون دیگه اون زن همراهت نیست- 

لرزید. زبونم به لکنت افتاده گفت. بدنم از ترس میکرد؟ اون اصالً چی میبه چی صحبت می اون راجع

 .د. نزدیکم شد و نگاهم رو به دنبالش کشید. ادامه دادبو

دونستی اون روح تا االن توی ب*دن تو جا بودم؟ نگو که نمیفکر کردی اگه اون پیشت بود من این- 

 بوده؟
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 :قلبم به تپش افتاد. فقط بهش خیره شده بودم. آب دهانم رو به سختی قورت دادم و زمزمه کردم

 .ت حرفت رو بزنفهمم چی میگی. درسنمی- 

 :پوزخندی زد و گفت

ها زندگی کنن، احتیاج به یه کالبد دارن. که امکان داشته باشن توی دنیای انسانها برای اینروح- 

یادته بهت گفتم که تو و اون دو قطب مخالف هستین؟ اون دیگه نیست. از اون روز توی فروشگاه و 

 !ی ب*دن تو نیستی ماهی که دستت گرفتی، اون دیگه تواون مجسمه

 :مغزم در حال انفجار بود. با ترس زمزمه کردم

 ی فروشگاه رو خبر داری؟تو ازکجا قضیه- 

 :نزدیکم شد. دستش رو روی پیشونیم گذاشت و آروم زمزمه کرد

اون زن قلبش پر از درده. اون االن توی جلد کسی پنهان شده که به زودی باعث مرگش میشه. - 

 !خوای بدونی من کی هستم، من خودتم پگاه! خود توبهتره نجاتش بدی؟ می

هایی که اون میزد خیلی مسخره بود. شاید هم کشید. حرفبدنم فلج شده بود و سرم به شدت تیر می

اش رو دنبال های لغزندهتوی یه لحظه تمام زندیگم از جلوی چشمم رد شد. فقط با نگاهم چشم

 .کردم. ادامه دادمی

 های پرتقال رو چی؟نمیاد نه؟ باغ رو که یادت نرفته؟ درختمن رو یادت - 

چیز از جلوی چشمم رد شد. توی ذهنم گونه! یک دقیقه همهیه لحظه، یه تلنگر! صدای فریادهای بچه

 «!گذرهبیا پگاه! بیا بریم بازی کنیم. بیا بهمون خوش می»صداهایی واگویه میشد. 

 .یدمدستم رو روی سرم گذاشتم و بلند جیغ کش

 !جا بروخفه شو! خفه شو و از این- 

 :اومد. آخرین حرفی که ازش شنیدم این بودهام تند تند میاشک

این طنابیه که همه باهاش کشیده میشن! فرید االن مرکز این طنابه. نجاتش بده پگاه! بیا بریم بازی - 

 !کنیم. منتظرتم پگاه

. فرید جلوی ماشین منتظر بود. با دیدنش بدنم پاهام رو به سختی کف درمانگاه کشیدم و خارج شدم

 .شددرپی توی ذهنم مرور میهای آشا پیقفل کرد! حرف
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 .اون برای موندن به یک کالبد نیاز داره»

 «.مرکز این طناب فریده

کشید. روی صندلی ماشین نشستم. مثل یه پازل بزرگ بود که انگار قسمت سرم به شدت تیر می

کردم که ها رو کنار هم چیدم. وقتی که توی ذهنم با سختی مرور میتیکهاش وجود نداشت. اصلی

گشت. ماشین درحال حرکت بود. چیز به اون زن برمیچی شد و چرا االن توی این نقطه هستم؛ همه

داد! تاوان کاری که من مرتکب نشدم؛ ولی هرچیزی حاال این فرید بود که به جای من داشت تاوان می

رفت. تمومش کن مسخ شده بود! فرید تسخیر اون زن شده بود و رو به نابودی می بود، فرید االن

هام رو روی هم فشار دادم و چندثانیه خاموشی رو چشیدم. باید زودتر پایان این داستان پگاه! پلک

شد. اگه قراره قربانی وجود داشته باشه، اون منم! خود من! به فرید خیره شدم. مزخرف نوشته می

بار بحث کسی شد؛ ولی اینهام خیس میتصمیم داشتم جدی صحبت کنم، ناخودآگاه چشمهروقت 

و کنم! فرید به جلبود که قلبم در اختیارشه! بحث کسی که عاشقشم و برای برگشت اون هرکاری می

فهمیدم چی میگم؛ ولی انگار کلمات پشت هم خیره شده بود. با قاطعیت بهش خیره شدم. اصالً نمی

 !ه بودند تا وارد دنیای حقیقی بشن و رنگ بگیرنردیف شد

تو به یه کالبد نیاز داری. تو برای موندن توی جهان ما به یه نفر نیاز داری. چی شد؟ چرا من رو ترک - 

 .کردی و رفتی سراغ نقطه ضعفم؟ که زودتر کاری کنم برگردی به اون جهنمی که توش بودی

 .داشت. ادامه دادمیشد؛ ولی نگاهش رو از جلو برنمیتر مزدم، فرید عصبیبا هر حرفی که می

فکر کنم دیگه کافیه. تمومش کن و بذار اون بره! مگه منتظر این روز نبودی؟ مگه نگفتی این طنابیه - 

ای که کشیده میشن من باشم. بذار ات! بذار همهکه همه باهاش کشیده میشن؟ متنفرم از این جمله

 .قربانی این داستان من باشم

ای که حاال کمتر نفس عمیقی کشیدم. ترس توی وجودم جریان داشت. ضربان قلبم در اون جاده

 :شد. بلند گفتمشد، تندتر میماشینی دیده می

جا تا بتونم کمکت کنم. من کاری جایی که سرآغاز این طنابه! من رو ببر به همونبریم! بریم همون- 

و تو فرید رو برگردون، حتی در نبود من! من رو به باغ کنم دردی که توی وجودته از بین بره! می

 .جا که آغاز این تباهی هستپرتقال خونی ببر. به همون
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روی یه در مشکی بزرگی بودم. هام رو باز کردم، روبههام خیلی زود سنگین شد. وقتی چشمچشم

 و میش ود. هوا گرگهای پرتقال خیلی بلند، پوشش بیرونی باغ بآروم از ماشین پیاده شدم. درخت

های ریخته شده حرکت کردم تا به در ورودی رسیدم. قفل بود. رو به فرید برگشتم. بود. روی سنگ

 :هرچند بهتر بود بگم، رو به اون زن! زیر ل*ب زمزمه کردم

 !قفله- 

 :فرید بدون توجه به من قدم برداشت. جلوی در ایستاد. زیر ل*ب آروم زمزمه کرد

 .اومدیم. در رو باز کنآشا ما - 

جا بود؟ ذهنم پر شناخت؟ اصالً مگه آشا اینفقط خیره بودم به دهن فرید. آشا! آون آشا رو از کجا می

باره در باز شد. همون دختر تونستم بکنم. به یککاری نمیلرزید. هیچاز عالمت سوال بود. بدنم می

 :د و گفتی ده ساله، با همون سر و وضع همیشگی. لبخندی زبچه

 !خوش اومدی پگاه! قول میدم میزبان خوبی باشیم- 

فرید جلوتر از من وارد باغ شد؛ ولی من فقط ایستاده بودم. ضربان قلبم تندتر نسبت به قبل میزد. 

حسم رو روی زمین کشیدم و داخل باغ شدم. آشا در رو بست. نگاهی به اطراف کردم. پاهای بی

هایی بلندی که دور تا دور باغ بزرگ رو محاصره کرده بودند. درختی های سر به فلک کشیدهدرخت

رسید، با سنگ پوشیده شده بود. آشا که از بار پرتقال خمیده شده بودند. مسیری که به خونه می

 :نزدیکم شد. زیر ل*ب زمزمه کرد

 !تو باید با من بیای پگاه- 

 :های خشکم رو به سختی حرکت دادم و زمزمه کردمل*ب

 ...لی فریدو- 

 :دستم رو گرفت و گفت

 .فهمیچیز رو میدنبالم بیا. همه- 

اختیار دنبالش رفتم. نگاهی به عقب کردم. فرید انگار داخل خونه شده بود. خیلی شکسته شده بی

شد. سعی کردم سکوت کنم. آشا پاهاش رو روی سنگی بود. هر روز نسبت به قبل حالش بدتر می

 :درخت برداشت و بهم داد. زیر ل*ب گفتگذاشت و پرتقالی رو از 
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 .بخور! خیلی وقته چیز درست و حسابی نخوردی- 

لبخندی زدم و پرتقال رو گرفتم. باغ بزرگی بود. بارون اومده بود و کف باغ پوشیده از سطح گِلی 

زدیم. آشا بدون مقدمه شروع به حرف زدن کرد. طور توی نسیم خنک قدم میخشک شده بود. همین

داد. با صداش سرم رو به سمتش تر نشون میفهمید. خیلی بزرگخیلی بیشتر از سنش میاون 

 .برگردوندم

 جا برسی.هایی که توی تیمارستان بهت زدم، همش برای این بود که به ایندونی پگاه، اون حرفمی- 

 ...اغتونست ما رو نجات بده تو بودی و هستی. این بپگاه ما اذیت هستیم. تنها کسی که می

 .ای ایستاد و ادامه دادمکثی کرد. لحظه

 دونستی؟این باغ برای تو هست پگاه. این رو می- 

 :شوکه شدم. پرتقالی رو که توی دهنم بود به سختی قورت دادم و زمزمه کردم

 چی؟- 

 .آشا دوباره حرکت کرد و منم دنبالش راه افتادم

جا داشتی و داری. تو خواهر منی. خواهری که بر اون روز توی بیمارستان، تو یه خاطراتی از این- 

 !خالف اصالتت دوستت دارم

بار بود که به جای خشم و نفرت رفت. برای اولینبه سمتم برگشت. ضربان قلبم هر لحظه باالتر می

 :اش اشک جمع شده بود. نزدیکم شد و دستم رو گرفتگونههای بچهتوی چشم

ی خالی زندگیم خواستم اون نیمهکردم. همیشه میشماری میلحظهجا همیشه برای اومدنت به این- 

بار اومدی، جهانم عوض شد. رو با تو پر کنم. من همیشه توی این باغ تنها بودم؛ ولی وقتی تو یک

 .هات رو پر کنمخواستم برات خواهر بزرگتر باشم و جای خالی غصهمی

هایی هراسان نگاهش کردم. اون چی گفت؟ شمناخودآگاه پاهام سست شد. روی زمین نشستم و با چ

 !خواهر بزرگتر؟

جا! اون دختر آشا بود. خود گونه، دقیقاً همینهای بچهیه لحظه تمام خاطراتم برگشت. صدای خنده

دویدیم. یه لحظه تمام اون روزها از جلوی چشمم گذشت. با صدای آشا! دستش توی دستم بود و می

 .آشا به خودم اومدم
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کردم و طور فکر نمیگفت تو خواهر من نیستی، تو دشمن منی؛ ولی من اینهمیشه می مامان- 

 .کنم پگاه. دنبالم بیا پگاه. دنبالم بیا آبجی کوچیکهنمی

 :اختیار بلند شدم و دنبالش حرکت کردم. آروم زمزمه کردبی

ده بودم که بفهمم قدر بزرگ نشتو فقط پنج سالت بود و من هشت سالم. من بچه بودم. هنوز اون- 

های مامان رو درک کنم. حتی قدر بزرگ نشده بودم که بتونم صدای جیغمرگ یعنی چی! هنوز اون

ها دارن بازی میکنن و همش کردم اونقدر بچه بودم که فکر میکردم... اونگاهی اوقات فکر می

های خودم بکشمش! من تمام تقصیر اون روانی بود که از مامان قول گرفتم اجازه بده خودم با دست

 ی سیاهی که قلبمرویام این بود که بزرگ بشم و بیام پیشت. من خر نبودم! من دوستت داشتم! هاله

 !جابار اومدنت به اینشکست. حتی با یکهای تو میرو گرفته بود، فقط با خنده

 .هام زل زدلحظه برگشت. توی چشمیه

دیدم. برای همین دوست داشتم ای رو میشت تیرههات سرنوپگاه از بچگیت هم توی چشم- 

هاش جاری شد. نفس عمیقی کشید و کردم تو هم مثل منی. ناخودآگاه اشکهمراهت باشم. فکر می

 :زمزمه کرد

 .جا دقیقاً اون زیر، من خوابیدمجایی که روش ایستادی، قبر منه پگاه! همون- 

شست و با دستش به زمین چنگ میزد. چند صورتش درهم تنید و زانوهاش خم شد. روی زمین ن

قدمی به عقب رفتم. به پایین خیره شدم. تمام بدنم درهم تنیده شده بود. آروم به سمتش قدم 

 .برداشتم

بار توی دنیا یه خم شدم و در آ*غ*و*ش خودم جایش دادم. دستی به موهاش کشیدم. برای اولین

ل من بیرون کشید. هر دو روی زمین گِلی حس خیلی متفاوت بهم دست داد. خودش رو از ب*غ*

 :هام جمع شد و آروم زمزمه کردمنشسته بودیم. اشکی توی چشم

 یعنی تو روحی آشا؟- 

 :لبخندی غمگین، به وسعت تمام دنیا زد و گفت

قدر برای گرفتن انتقام بودیم که هنوز کاش روح بودم! من حتی به آرامش یه روح هم نرسیدم. اون- 

سیدیم، نه من نه مامان. ما هر دو بین این دنیا و اون دنیا سرگردونیم. زمانی که حقیقت به آرامش نر
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ریم. برای همیشه به فاش بشه و من بتونم از اون ک*ثافت ع*و*ضی انتقام بگیرم، ما دیگه می

 .رسیم. فقط من برای بودن در دنیا نیاز به کالبد ندارمآرامش می

 چرا؟- 

 .دونمم هم نمیباورت میشه پگاه؟ خود- 

 :شد. زیر ل*ب زمزمه کردمتر میذهنم پر از سوال بود؛ ولی آشا هر حرفی که میزد غمگین

 !ها رو بگی. یه ذره آروم باش آشامجبور نیستی همه این- 

 :های خشکش رو حرکت داد و زمزمه کردهام خیره شد. ل*بباره سرش رو باال کرد و در چشمبه یک

ید بدونی. چون که من دوستت دارم! روی پاهاش نشست و به پنجره ویال خیره مجبورم، چون تو با- 

 :هاش پر از بغض بود. آروم زمزمه کردشد. چشم

سه سالت بشه و بعد ودونی چرا گذاشت بیستدونی چرا تا االن مامان سراغت نیومد؟ میپگاه، می- 

 بیاد؟

 :کردم. زمزمه کردمفقط به حرف زدن آشا دقت می

 .اومدوقت نمیدونم؛ ولی کاش هیچنمی- 

ی کف باغ کشید. چوبی از کف باغ برداشت و روی کف های خشکیدهلبخندی زد و دستش رو روی گل

 :طور که سرگرم کشیدن نقاشیش بود، زمزمه کردکرد. همونحوصلگی تمام نقاشی میباغ، با بی

عروسی کرد. اون زمانی که نه من بودم و نه سه سال پیش، مادر من با پدر ک*ثافت تو ودقیقا بیست- 

تو. پدربزرگ من معتاد بود و پدر تو به اون پولی داده بود و مادر من رو ازش گرفته بود. آره، شاید 

نهایت باشه. شاید نفهمی چی میگم پگاه؛ ولی حقیقت توی دنیای تو عشقی که به فرید داری بی

 !محضه

ام به سمت سرازیری رفت. فقط سکوت کردم و ترجیح دادم ی اشکی ناخودآگاه از روی گونهقطره

کشید که ازش خون گوش کنم. فقط به کف زمین و نقاشی آشا خیره بود. اون نقاشی قلبی رو می

ام به سمتش قدر هنگ بود که اصالً انگار الل شده بودم. با صدای آشا دوباره توجهچکید. ذهنم اونمی

 .جلب شد

کردم. پگاه تا از اون ماجرا من به دنیا اومدم. منی که هر شب آرزوی مرگم رو میسال بعد دقیقاً یک- 
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قدر قلبم سیاه شده بود که حتی یه ی چهارساله خودکشی کنه؟ من اونحاال دیدی، یه دختر بچه

ی مامانم بود. ی هر روز من، صورت باد کردهی سفید نداشتم. از وقتی چشمم رو باز کردم، منظرهنقطه

کردم تا روی صورت زخم و خونی مادرم بذارم. این ماجرا اعماق کودکی باید هرروز یخ آماده می توی

قدر حقیر هستید که نیاز ندارید بیرون برید. این باغ شما دوتا اون»گفت: ادامه داشت. اون روانی می

جا ندارید از اینجا واسه شما دوتا بهشته. حق هم واسه شما زیاده که عین الشخور توش بمونید. این

 «.ی زمین متعلق به من هستینبیرون برید. مبادا نرگس بفهمه که شما دوتا آشغال روی کره

که مهلت کشید. آشا بدون اینهام گرد شد و توی صورتش زل زدم. قلبم تیر شدیدی میچشم

 :صحبت به من بده، زمزمه کرد

 !آره، نرگس! مادرت- 

که ال روانی خونه نبود، مامان دستم رو گرفت و بدون اینپنج سالم بود. یه شب که اون آشغ

چیزی برداریم، از خونه بیرون رفتیم. از در نه، از دیوار فرار کردیم پگاه! از دری که قفل بود رد هیچ

های اطراف افتادیم. هوا خیلی سرد بود. مامان من رو ب*غ*ل کرده شدیم. اون شب توی خیابوننمی

رفتیم پگاه؟ سرنوشت ما کالً مدادشمعی لند بلند زیر بارون گریه کردیم. کجا میبود و باهم دوتایی ب

 .اش سیاه بودای نداشت و شاید هم کالً رنگ مورد عالقهسیاه، دستش بود. شاید رنگ دیگه

هاش یخ زده بود و منم سرمای شدیدی خورده بودم. از توی صبح به باغ برگشتیم. مامان دست

وقت یادم نمیره جا بود. نگاهی با ترس به مامان کردم. هیچم و ماشین پدرت اونسوراخ در نگاه کرد

ای هراس از سالهی ششآره پگاه! بچه« کشه. مگه نه؟مامان، اون مارو می»که به مامان چی گفتم. 

که خودش ترسیده بود، لبخند تلخی زد و من رو پشت خودش قایم کرد. در مرگ داشت. مامان با این

 .پدر عوضیت در رو باز کرد. با ترس وارد شدیم. من توی اتاق رفتم؛ ولی مامان توی حیاط موندزد و 

 .ریختناخودآگاه آشا بدجور اشک می

از پشت پنجره یواشکی نگاه کردم. اون روز مامان رو به شدتی زد که پرتش کرد روی کف سنگی - 

قدر یواشکی توی شیروانی اتاق شب اون حیاط. از اون روز یه زخم بزرگ روی صورت مامان بود. اون

های مامان، زخم من هیچی نبود. کاش دماغ شدم؛ ولی هیچی نگفتم. در برابر زخمگریه کردم که خون

 های شدیدی کهفقط کتک بود پگاه! کتک، تحقیر گشنگی! اون شب زمستون، پدرت بعد از کتک
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هیچی جز آب نخوردیم؛ حتی نون خشک هم  مامان رو زد رفت. تا سه روز خونه نیومد. تا سه روز ما

خوره! به سختی گذرونیدم تا زمانی که در باغ باز شد و تو نداشتیم. از اون پدر کثافتت حالم بهم می

اومدی. وقتی دیدمت، دنیام رنگی شد. با اون سارافون آبی نفتی و موهای خرمایی، با ساپورت سفید و 

ها ی اتاقکهنه زندگیم ندیده بودم. از بچگیم فقط پردههایی قرمز ورنی. چیزی که حتی توی کفش

و که تکرد. اون موقع که تو اومدی من هشت سالم بود. مامان با اینتنم بود که مامان برام لباسش می

ی همون آدمی، ولی توی اون وضعیت خوب بودی و حالت دونست تو هم بچهکه میرو دید و با این

هام نگاه کرد. زیر ل*ب جاری شد. من رو ب*غ*ل کرد و توی چشم خوب بود؛ لبخندی زد و اشکش

 «اون خواهرته آشا. برو باهاش بازی کن»زمزمه کرد: 

جوریه تر میشد. پگاه االن حتی مامان اینروز دیوونه بدون مقدمه رفتم. اومدم پیش تو. مامان روز به

 .به خاطر اینه که بیماره، اون روانیه

 «!سخته روانیت کنن نه؟»فتاد. یه لحظه جملش یادم ا

هاش بدجور عفونت کرده بود. پدرت حتی قدر از پدرت کتک خورد که زخمیک سال بعد، مامان اون- 

اون رو بیمارستان هم نبرد. لحظه لحظه جون دادنش رو تماشا کرد. مامانم توی ب*غ*ل خودم مرد! 

ت هاش رو بسیم رو وقتی مامانم چشموقتی که نزدیک ده سالم بیشتر نبود. بلندترین فریاد زندگ

 -کرد، بلند داد زدم: جور که مامان رو خاک میکشیدم. شاهد خاک کردنش توی باغ بودم. همون

 .خیلی آشغالی! تو اون رو کشتی

تونی بری پیشش. تو هم دوست داری می»به سمتم برگشت و با اون صورت حیوون مانندش گفت: 

یه روز سر ظهر که توی اتاق خوابیده بود؛ یه چاقو برداشتم. پگاه من « خوام!ی پای تابوت نمیزنگوله

م قدر بچه بودفهمیدم. یواشکی توی اتاقش رفتم. اونخیلی بچه بودم. از وقتی مامانم مرد هیچی نمی

قدر ی میز آهنی خورد و اونکه چاقو رو توی بازوش فرو کردم. با دستش من رو هول داد و سرم به لبه

هزارم زجر مامان رو کشید. و این شد که من دم که بتونم دووم بیارم. فقط لبخند زدم که یکقوی نبو

 .جا خاک شدم، آبجیاین

کردم. از سال، پیشِ یک ک*ثافت زندگی می وسهخورد. بیستهام بدون وقفه روی زمین میاشک

افتادم. اون گردنبند که اون  هایی که آشا زد، توش یه ذره دروغ هم نبود. یاد اون روز و گردنبندحرف
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 .کشهزیر افتاده بود و برش داشتم و از اون روز هنوز گوشم سوت می

 :دستم رو روی زمین گذاشتم و بلند شدم. به سمت اشا رفتم. دستش رو گرفتم و بلند گفتم

 .کنم به آرامش برسیدگیرم. بلند شو آشا! کاری میانتقامتون و انتقام خودم رو می- 

 :هام زل زد و آروم زمزمه کردهاش جمع شده بود. توی چشمبلند شد. اشک توی چشمآشا 

 .برمت مامان نفهمه! پگاه اگه وارد بشی زنده خارج نمیشیجا برو پگاه. یه جوری میاز این- 

 :ی ویال خیره شدم و آروم زمزمه کردممکثی کردم و به پنجره

 پس فرید چی؟- 

 :واگویه کرد سرش رو پایین انداخت و آروم

 !مونهزنده نمی- 

اش گرفتم و سرش رو باال گرفتم. ی اشکی ناخودآگاه صورتم رو گرم کرد. دستم رو زیر چونهقطره

 :های معصومش خیره شدم و گفتمتوی چشم

 .خاطر ماجرایی که فرید توی اون هیچ نقشی نداره بذارم بمیرهتونم بهآشا، من نمی- 

 :مکثی کردم و گفتم

 .ی حیات ندارمد واسه من زندگیمه! اگه نباشه نیازی به ادامهفری- 

 .هاش زل زدمبا صدای آشا نگاهم رو از زمین دوختم و توی چشم

 .تو هم تقصیری نداری- 

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 .فقط بهم بگو چیکار کنم- 

 :دستش رو از دستم کشید. پشتش رو به من کرد و آروم گفت

 .بریاه. مطمئنم جون سالم به در نمیخوام بمیری پگنمی- 

من تصمیمم رو گرفته بودم. فرید تمام خاطراتم بود. این مدت خیلی اذیتش کردم. دوست داشتم با 

اش گذاشتم و ی خوب از پیشش برم. چند قدمی به آشا نزدیک شدم. دستم رو روی شونهخاطره

 :گفتم

 !کمکم کن آشا! لطفاً - 
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رفت، شروع به ی طوالنی، زمانی که خورشید رو به غروب کردن میسرش رو پایین کرد. بعد مکث

 .حرف زدن کرد

 !باشه پگاه، باشه- 

تونی فرید رو نجات بدی. شاید آسیب جدی ببینه و شاید هم نبینه. زمانی که روح مامان توی تو می

ورود و تونست راحت به بدنت بدنت ساکن شد؛ چون تو خیلی عالقه به ترد کردن اون داشتی، می

 .خروج کنه

اومد. آشا سرش رو شدیم، صداهای وحشتناکی از اتاق سمت ویال میتر میهرچی به غروب نزدیک

 :برگردوند و با قاطعیت گفت

 !وقتشه- 

 .هام زل زد. دستم رو گرفت و ادامه دادتوی چشم

ست. فرید کرد؛ ولی االن توی ب*دن فرید هگفتم وقتی توی بدنت بود، راحت ورود و خروج می- 

دونه اگه مامان از کالبد اون خارج بشه، دوباره دردسرهای تو شروع میشه، با تمام وجودش چون می

تونه و توانش رو نداره؛ کنه بیاد بیرون، ولی نمیکنه. برای همین مامان داره تالش میداره مقاومت می

وقتی فرید رو ببینی بترسی پگاه! چون فرید با تمام عشقی که به تو داره در حال مقاومته. شاید االن 

ی وحشتانکی داره، چون ترکیب شده! چون بین مرز انسانیت و چون اون خودش نیست. اون چهره

هایی خوای فرید رو نجات بدی باید توانش رو داشته باشی. باید بتونی زخماین دنیا گیر کرده. اگه می

 !ی؟فهمکه توی اون اتاق فرید بهت میزنه رو تحمل کن. می

ترسیدم، ترسیدم! میلرزوند. میاومد، تن و بدنم رو میتوی شُک بودم. صداهایی که از سمت اتاق می

کرد تا من سالم بمونم. نگاهی کشید. اون مقاومت میاما نه برای مرگ، برای زجری که فرید داشت می

 :گذرا به باغ کردم. لبام و گزدیم و با قاطعیت گفتم

 .انجامش میدم! بریم- 

ا رسید. آشتری به گوش میشدیم، صداهای وحشتناکتر میها باال رفتیم. هرچی به اتاق نزدیکاز پله

 :گیره گذاشت و آروم گفتداشت. دم در ایست کرد. دستش رو روی دستجلوتر از من قدم برمی

رات مامان وقتی وارد اتاق شدیم، سعی کن مامان رو زجر بدی و از خاطراتت با فرید بگی. باید خاط- 
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رو زنده کنی تا زجر بکشه و بتونه مقاومت کنه و باید خاطرات فرید رو زنده کنی تا قلبش از تسخیر 

 .مامان خارج بشه

 :شنیدم، آروم زمزمه کردمهام رو روی هم گذاشتم، زیر ل*ب طوری که فقط خودم میچشم

 !خدایا، خودت فرید و آشا و مامانش رو نجات بده- 

 .به سمت در بسته اتاق برداشتم. آشا در رو باز کرد و وارد شدیم های آخر روقدم

به محض ورود، با دیدن دیوارهای اتاق چنگ زده، قلبم فرو ریخت. فرید پشتش به ما بود. خمیده 

هاش پاره شده بودن. در رو بستم. آشا یه گوشه کشید. تمام لباسشده بود و بلند بلند نفس می

 .تونست کمکم کنهاومد. فقط میمیدید و نه کاری ازش برایستاد. اون نه صدمه می

ذاشتم، ضربان قلبم پاهای لرزانم رو به سمت فرید برداشتم. هر قدمی که روی کف چوبی اتاق می

ه باره باش گذاشتم. به یکشدیدتر میشد. فرید از پشت هم ترسناک بود. آروم دستم رو روی شونه

هاش قرمز بود. صورتش رو با دستاش زخمی کرده و نوک مطرز وحشنتاکی برگشت. ترسیدم. چش

کرد. انگار صورتش رو هام حالم رو بد میهای صورتش توی چشمهاش خونی بود. بازتاب زخمانگشت

 .به آتیش کشیده شده بود. حتی توی اون حالتم هنوز عاشقش بودم. نفس عمیقی کشیدم

که از ترس، لرزشش فراتر از حد معمول رفته بود،  با دو دستم به سمت دیوار پرتش کردم و با صدایی

 .شروع به بلند حرف زدن کردم

دونم که چقدر تو زجر کشیدی؛ خیلی زیاد! همش به خاطر اون ک*ثافت ع*و*ضی بوده. من می- 

 .اذیت شدی

هاش رو به صورتم دوخت. دستش رو روی زمین گذاشت و بلند فریاد کشید. تالطم صدای چشم

حس شده د و صدای اون زن. من رو محکم به سمت دیوار پرت کرد. دست و پاهام بیی فریمردونه

 :بودند. به سختی بلند شدم. نزدیکش رفتم و گفتم

اون تو رو ول کرد! وقتی فرار کردی به حد مرگ زدت. اون به شما سه روز غذا نداد. اون پرتت کرد. - 

 !د کرداون صورت قشنگت رو نابود کرد! اون زندگیت رو نابو

کشید. تمام صورتش رو جوری چنگ زد که هاش گذاشت و به شدت جیغ میدستش رو روی گوش

هام بند دیدم، اشکسیالب خون روی صورتش راه افتاد. وقتی فرید رو توی اون موقعیت می
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 .دادماومد؛ ولی باید هردوشون رو نجات مینمی

ه سمتم پرت کرد. نفهمیدم چی شد؛ ولی روی باره، فرید گلدونی رو از روی میز برداشت و ببه یک

هام دو دو میزد کم نیاوردم و به طور که چشمزمین افتادم و گرمی خون توی موهام جاری شد. همون

سختی بلند شدم. حالت تهوع بدی داشتم. تلوتلو خوردم تا بتونم روی پام بایستم. خونریزی سرم 

 .شدید بود، خیلی شدید

 :رفت، دوباره زمزمه کردمختی باز کردم. صدام دیگه باال نمیهای خمارم رو به سچشم

دونی اون فرید، تو! آره با خود تو کار دارم. به من گفتی ازم متنفری. بهم گفتی من یه احمقم. می- 

دونی وقتی که توی خیابون ولم کردی و رفتی نزدیک بود دیگه پگاه شب چه بالیی سرم اومد؟ می

 اجازه داد؟نباشم؟ چجوری غیرتت 

 :پیچید. بلند فریاد میزدفریادهای وحشتانکی توی اتاق می

 !خفه شو! من نبودم. پگاه خفه شو- 

دادم. فرید خودش رو به در و دیوار بغض سنگینم رو به سختی قورت دادم. باید بیشتر زجرشون می

بودن. بدنم  تونست. هر دوشون خیلی قویکرد به من آسیبی نزنه؛ ولی نمیکوبید. سعی میمی

مه کردم و اداحس بود. خونی که از سرم روانه شده بود دیدم رو تار کرده بود. باید بیشتر تالش میبی

 :دادممی

های خودش خاک کرد؟ اون شما رو دونی اون آشا رو با دستدونی اون آشا رو کشت؟ میپدرم! می- 

تی، بهت گفتم. یه روز یه گردنبند از زیر کمد ات رو نابود کرد. اون منم نابود کرد! راسزجر داد. جوونی

کشه. روی پیدا کردم. وقتی برداشتم و دستم گرفتم، اون به من سیلی زد که هنوز گوشم تیر می

وقت نتونسته بهت بده! یادته فرید؟ یادته اون گردنبند طرح قشنگی بود. شاید واست خریده و هیچ

 !ه همیشه گفتی توهمی شدی پگاه؟شب چقدر زجر کشیدم و تو باورم نکردی؟ یادت

هاش خیلی بزرگ اومد. فرید به سمتم اومد و بدنم رو به دیوار قفل کرد. چشمهام تند تند میاشک

بار فقط اون زن حرف میزد. دار شده بود. دستش رو روی گلوم گذاشت. اینشده بود. صداش خش

ی زخمی صورت ش بود و نیمی نیمهی وحشتناکش منزجرکننده بود. نیمی از صورت فرید خودچهره

 :داری بلند داد زدزن. با صدای خش
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خواستم اون گردنبند رو اون ک*ثافت واسم نخریده بود. اون برای مادرم بود که به من داد. می- 

 .وقت بهم ندادبفروشمش و فرار کنم؛ ولی وقتی فهمید ازم گرفتش و هیچ

اومد. سرم سنگین شده بود. بیداری دیگه غیر قابل هر لحظه نسبت به قبل بیشتر از پدرم بدم می

 .تحمل بود

 :صدای آشا توی گوشم پیچید

 .پگاه یه ذره دیگه فقط تالش کن. یه ذره داره خارج میشه- 

تونم دووم سرم رو آروم تکون دادم. دست اون زن و فرید رو گرفتم و سعی کردم تا جایی که می

 :بیارم. آروم زمزمه کردم

عاشقتم! من برای تو تمام جهانم رو میدم. بذار اون زن بره. مقاومت نکن فرید. اون خیلی  فرید، من- 

ی تو ناراحت زجر کشیده. االن که حقیقت فاش شده بذار به آرامش برسه. و تو! خیلی واسه گذشته

ی از ی؛ ولشدم و بدون آشا به ما قول داده که انتقام تو رو و زندگی که تباه کرد رو بگیره. تو تباه شد

خاکستر سوختنت، یه روز یه قصر عشق به وجود میاد. نفرت رو از دلت بیرون کن. آشا دوستت داره. 

 .سعی کن به آرامش برسی و از دنیای کثیف و خونین انسانی دست برداری

باره اون زن باالی سر فرید ایستاد. های آخر، فرید سرش رو پایین گرفته بود. به یکتوی نگاه

 :بهم زد و آروم زمزمه کردلبخندی 

 !ممنون- 

ب*دن فرید که هیچ جونی نداشت، بیهوش شد و روی زمین افتاد. دیگه تحمل برام سخت بود. حس 

 .متفاوتی داشتم. سرم روی زمین افتاد و آخرین تصویرم، لبخند شیرین آشا بود

 :فرید

اه هام دنبال پگودم. فقط با چشمگذره. من این یه هفته بستری بتقریباً یک هفته از ماجرای ویال می

ها حرفای من نبوده. اشکی که بگم من واقعاً عاشقشم و اونبودم؛ واسه معذرت خواستن! واسه این

 :هام حلقه زد. با خودم واگویه کردمتوی چشم

 !که بگم اون روز، من ولش نکردم کنار جاده- 

رفتم.   icuهران منتقل کرده بودن. توی اتاقکرد و سرم پانسمان بود. پگاه رو به تپاهام هنوز درد می
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دیدن پگاه توی اون موقعیت، منزجرکننده بود. صورتش کبود شده بود. دکترها گفته بودن که 

شنوه چی میگی. توی کماست و گفتن که مشخص نیست زنده بمونه یا نه؛ ولی من امید داشتم. می

شه. گفت آرزومه اسم دخترم تبسم با. همیشه میگشت تا یه تبسم کوچولو به دنیا بیادپگاه باید برمی

داد. گذاشتم بعد هام برعکس همیشه آزارم نمیروی صندلی ب*غ*ل دستش نشستم. خیسی گونه

هام شستشوی حسابی بخورن. دستم رو روی صورتش کشیدم. آروم زمزمه همه مدت، چشماز این

 :کردم

چیز آشا و مامانش حالشون خوبه، االن که همه پگاه من، االن که همه به آرامش رسیدن، االن که- 

 خوای رنگ به دنیای من بدی؟های عسلیت رو باز کنی؟ نمیخوای چشمبرگشته به حالت قبل، نمی

 :درپی جاری بود. بغض سنگینم رو قورت دادم و زمزمه کردمهام پیاشک

بیدار شی و تا زمانی که بیای بریم ها دارم که بهت بزنم. هر روز میام پیشت. تا زمانی که خیلی حرف- 

آل! االن یه سال از اون روز که اومدم خونتون و آغاز این ماجرا بود گذشته. سر زندگیمون. زندگی ایده

خوام جبران کنم. تو خیلی سختی کشیدی، پگاه تو خیلی زجر کشیدی. پگاه من! من بد کردم و می

 !برگرد

هام سطح ملحفه رو نش کشیده شد بود، گذاشتم. اشکسرم رو روی ملحفه سفید که تا زیر گ*رد

 :خیس کرد. آروم زمزمه کردم

پگاه، زمانی که از تیمارستان بیرون اومدیم، من خط تو رو عوض کردم که کسی نفهمه و راحت - 

 .باشی. توی این مدت مامانت خیلی نگرانت بود

ریختم، وارد گوشش ه اشک میطور کدرآوردم و همین سیم رو از توی کیف رودوشیهندزفری بی

 :کردم. توی اون یکی گوشش آروم گفتم

 !بیا مثل همیشه، یواشکی آهنگ گوش بدیم خب؟- 

 :آهنگ مورد عالقمون رو گذاشتم و آروم زمزمه کردم

باره؛ بارون، بازم هوای غم داره، تو رو زیادی کم داره! یه بغضی از تو جا موند روی دلش، همش می- 

 !گرده؟پرسه عشق تو کی برمیات رو کرده، ببین سوزه و سرده. با غصه هی میپاییز، دلش هو

العمل از پگاه بودم؛ ولی انگار اون فقط قصد خوابیدن کشید. همش منتظر یک عکسقلبم تیر می
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قدر که وقتی بیدار شد، دیگه ها بخوابه. اونخواست ساعتداشت. پگاه خیلی خسته بود. انگار می

 .سه سال فقط خواب دیدهودیگه فکر کنه بیست کس نباشه.هیچ

وقت رفتن رسیده بود. رفتم تا به خاله یه سری بزنم. با دیدن من بدجور گریه کرد. خودش رو توی 

 :بغلم جا کرد و بلند گفت

 گرده؟ مگه نه خاله؟پگاه برمی- 

 ...؟ مندونستم چی بگم! اصالً چیزی برای گفتن داشتمسرش رو توی سینم جا دادم. نمی

 :نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم

 !گردهگرده خاله، برمیخندونه. برمیهاش همه رو مییبازگرده و دوباره با خلآره خاله، پگاه برمی- 

اولین باری بود که به حرف خودم ایمان نداشتم. یه چیزی ته قلبم بانگ میزد که پگاه دیگه 

 .کنههاش رو باز نمیچشم

 :د ساعتی خاله به سمتم اومد و گفتبعد از گذشت چن

خوام آش بپزم واسه زحمت بیار خاله. میفرید پسرم، برو از زیر زمین چند جعبه رشته هست بی- 

 .که پگاه خوب بشهاین

 :رفتم به سمت خاله برگشتم و گفتمجوری که به سمت در میلبخند تلخی زدم و همین

 راستی خاله! عمو کجاست؟- 

دستش بود رو روی اُپن گذاشت و سرش رو پایین انداخت. صورتش خیلی چروک  کفگیر رو که توی

 :هاش کبود شده بود. آروم زمزمه کردشده بود و از شدت گریه زیر چشم

هم نرفتم؛ چون توی این مدت هرچی بهش گفتم برو  یک هفته میشه ازش خبری ندارم. دنبالش- 

 .سراغ پگاه اهمیت نداد

ه سمت زیرزمین رفتم. کلی فکر توی ذهنم بود؛ ولی مرکز همه این بود که از سرم رو تکون دادم و ب

شدم بوی خیلی بیمارستان بهم زنگ بزنن و بگن که پگاه بهوش اومده. هرچی نزدیک زیرزمین می

ای که مقابلم بود، دستم رو روی خورد. به سختی در رو باز کردم و با دیدن صح*نهبدی به مشامم می

عقب رفتم. خدای من! اون پدر پگاه بود. به طنابِ دار آویزون شده بود. صورتش کبود  دهنم گرفتم و

ی بزرگ بود که با گچ سیاه داد. کنارش روی دیوار یه نوشتهشده بود و بوی تعفن خیلی بدی می
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 .نوشته شده بود

 «آشاشد. نابود کردم تا دیگه باعث افتادن کسی نشه... این پل باید از ریشه نابود می»

 .کردبا چیزهایی که از اون فهمیده بودم، از مرگش زیاد ناراحت نشدم. بود و نبودش فرقی نمی

 

 ماه بعدشش

گفتم؛ ولی زدم و اخبار رو بهش میتوی این چندماه هر روز پیش پگاه رفتم. هر روز باهاش حرف می

اقش بود. خاله و مامانم هر روز داد. پگاه رو به منزل آورده بودن و توی اتاون هیچ واکنشی نشون نمی

خوندن. امروز هم طبق روال پیش پگاه رفتم. امروز خبرهای خیلی خوبی واسه پگاه کلی قرآن می

 .براش داشتم

 :روی صندلی کنار تختش نشستم و بلند گفتم

 .من اومدم.کچلت اومد- 

 :ای بهش زدم و با لبخندی گفتمسقلمه

دنگ گذاشتم توی گاوصندوق ود؟! اون رسید به تو. سندش رو ششکلی خبر دارم. پگاه باغ پرتقال ب- 

جا رو خ*را*ب کنیم و دونی پگاه؟ چقدر خوب میشه اونتا وقتی به هوش اومدی یه کاریش کنیم. می

هم  جا. یا شایدها با تبسم کوچولو بریم اونتوی مزرعه بسازیم و آخر هفته یه مزرعه بسازیم. یه کلبه

ها که تو خیلی دوست داری. بعد گیریم. از اون مشکییه کره اسب کوچولو هم میهمیشه. بعد واسش 

 !کنیم. گفته باشم، تو باید بری غذات رو درست کنی. زن رو چه به مزرعه داریباهاش کلی بازی می

 :دستم رو توی دستش گذاشتم و با بغض گفتم

که زیاد مهم نیست! شاید هم دوقلو شد.  زنه توی فانتزیام.مون پسر بشه گند مییعنی پگاه اگه بچه- 

 .خونیمگفتیم رو میکیان و تبسم! بعد واسشون آهنگی که همیشه می

 ...من کنار تو، یعنی تو کنار من، دوست دارم سر پناه من! من- 

رو و دستم که فشار داده میشد، ایست کردم! قلبم به شدت تند میزد. به با صدایی از سمت روبه

بازش های نیمهها، بازتاب صورتم رو توی چشمی پگاه خیره شدم. بعد مدتخسته ی قشنگ وچهره

هاش رو به هام جاری شد. ل*بهام خیره شده بود. اشکدیدم. با لبخندی دلنشین که توی چشم
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 :سختی تکون داد و زمزمه کرد

 !ی من. بیا به سرزمینم، ای شیرینمی توام و تو نیمهمن نیمه- 

 .روی هم گذاشتم و از خوشحالی تا دقایقی طوالنی پگاه رو در بغلم فشردمپلکم رو محکم 

 

 

 

 

 ...پایان
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 این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید.
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