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طونینام رمان:نابودگر ش

 یسر کیکه    یالیخ یو ب  یو شاد جانیبرگرفته از ه یا ی...زندگشیدختر و هزار اتفاق تو زندگ هیرمان:  خالصه

وابسته  یکه تنهابه گروه بیعج ی...سرنوشتدهیم رییخبرها احساسشو و اخالق وجودشو تغ یسر کیاتفاقات و 

احساس ما  یب ی...که دختر ساده شهیاز گروه باعث  شکستنش م یدیکه اطالعات جد طونیش  یاست...و عضو

ه از هدف  ک کیبده... رییاونو تغ ی ندهیآ  تونهیاتفاقات م نی...و اارهیو واضح سر در ب دهیچیحس پ نیاز چند تونهیم

 یهمراه با کل ی...هدفکنهیاش م دهیچیافکار پ ریکه سخت اونو درگ یخبره...هدف یشده و اون ب نییقبل تع

...نی...غمگیو گاه یدر پ یپ یو طنز وکل کل ها نیریش یماجراها

بنام خدا
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که در او فرو رفته ام وجوابش  ییهم معما دیشا ای؟ میاز زندگ ایبگم ؟از خودم  یاز چ ایاز کجا شروع کنم و دانمینم-

 نیگرفتم بشم ا میاصال چطور شد که تصم ایبوده ؟ یبه خاطر چ نجامیمن االن ا نکهی!ا داستیخودم هم ناپ یبرا

 کیبرسم ؟تابشم  نجایبرم تا به ا میدست دادن زندگ از یانجام بدم و تاپا ی؟چطور شد که قبول کردم هر کار

که چرا اسممونو  جمی!هنوز هم گ کتریجا برسم وبه هدفم نزد  نینابودگرکه گروه نابودگران منو راه بدن تا به ا

ردن اسم نابود ک نیهدفش از ا گهی...گرچه آلفرد ممیرسونیحداقل به نابودکردن نم کهینابودگر...درصورت میگذاشت

 گروهو نیا جانیو ه یسرگرم یکه برا میینجایگروه ن کیماهم  دیکه شا رسمیم جهینت نیهم به ا ینفره!گاه کی

...میدرست کرد

رو  میخاکستر  یآب یرو تخت یحالیتختم بلند شدم و با ب ی!از رو دمینرس یا جهیهم اومدم که فکر کنم و به نت باز

عصرانه ام رو  کنهیمجبورم م نهیاگه منو بب تیمارگر دونستمیشدم م رونیب میمرتب کردم و از اتاق دوازده متر

کنه بود و من هم مجبور بودم عصرانه هامو بخورم  مادهبخورم اون هم مثل مادرم که عادت داشت حتما عصرانه رو آ

همسر پدرم بود که پدرم بعد از فوت مادرم با اون  تیما حکم صبحانه رو داشت !مارگر یچون عصرانه در خونه 

از  یکیهم  نیا دیبا مادرم داشت و شا یادیز یتشابه ها زنمیم که من صداش یهمون مار ای تیازدواج کرد.مارگر

و  کردیم یریسالم شده بود اما بازهم در مورد من سختگ ستیب گهید نکهیپدرم با اون بود!با ا ازدواج یعلل ها

از  از خونه باشه ومن هم رونیب وقتیدر وقت و ب دیدختر نبا کی گفتیبهم م رفتمیم رونیکه از خونه ب یوقت شهیهم

اسم نابودگران وجود داره تموم  نجابهین یهگرو دمیاز افراد گروهش  فهم یکی لهیبه وس یکه به طور اتفاق یوقت

شون که من درمورد دنیگروه فهم نیا یاعضا یکنم  و اتفاقا وقت دایگروه پ نیبا ا یتالشم رو کردم تا تونستم ارتباط

 بمیبودم سراغم و در تعق دهیبود که اسم گروهشونو از زبونش شن یونو که همون نفراز افرادش یکی دونمیم یزیچ

ظر پدر گروه که از ن نیکه کنارم نشسته بود در مورد ا یاتوبوس  منتظر بودم پسر ستگاهیتو ا  ی. وقتدندفرستاده بو

مهارت دارم  ازم خواست به صورت  دویپارکور و هاپک یتو ورزشها دیفهم یو وقت کردیبود از من پرسجو م یالیخ

که متوجه شده بود بعدها  یبودند و کس شدهاونا متوجه حضور من  دمیگروهشون برم و من فهم سیینزد  ر  یپنهان

که مربوط به دو  ییایپدرم منو از دن یبوده .صدا "برت "تو گروهشون به نام یو ماهر نیب زیکه شخص ت دمیفهم

.دیکش رونیبو االن منو ساخته  شهیسال پ

نه ؟ ایحواست هست -یراب

 دنیپرس ایبا گفتن  شمیغرق م المیکه در عالم فکر و خ یهام رو دوست نداشت و وقت یحواس پرت یایدن ادیز پدرم

نداره  یخودم رفتن و تو بهت بودن هام خاطرات خوش یاز تو د،اونیکشیم رونیب ایمنو از اون دن یزیچ  یدرباره 

 رونی!پدرم هم که باور کرده بود رفت ب دمیکه شن بگمجوابشو بدم اما مجبور شدم دروغ  دیبا یچه جور دونستمی!نم
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 رمیکمک بگ یموارد مجبورم از مار نجوریا یتو دونستمیکنه .م یرو ادهیمنزلمان پ یاز خونه تا در پارک روبرو

کرده بود تا  نتیداخل کاب رو که سرش رو یمار یشدم تونستم به سخت ختهیبهم ر یکه داخل آشپزخونه  ی.وقت

 یسرش به باال یاز خودم در آوردم که مار یالک یتک سرفه ا یکردم .صدا دایکنه پ رونیرو هم ب اونداخل  لیوسا

که  یدر حال یکه مار دمیخندیفکر ها داشتم با خودم م نیهم یدر آورد تو یجالب یبرخورد کرد و صدا نتیکاب

 یمن ظاهر شد ! به خودم افتادم و روبه مار یدر هم روبرو ییبا سگرمه ها دادیسرش مالش م یدست راستش رو رو

 ؟ دمیباهام صحبت کرد که من نفهم یزیدر مورد چه چ یراب-گفتم :

که دوباره  یدرد سرش رو فراموش کرد و در حال ی.مار گفتمیم یبه پدرم که نام کاملش رابرت بود راب یاز بچگ من

 یدیخر ستیبه رابرت ل-مورد نظرشو برداره گفت: لهیکنه تا وس نتین داخل کابسرش رو تا حد امکا کردیم یسع

 سپرد. تورو به  ستیداخل ل لیوسا دیدادم که اون گفت خسته است وکار خر

 دیامروز با تونمیمن نم یدونیم که تو اما–کردم و گفتم : یسرم اومده رو به مار ییبودم چه بال دهیکه تازه فهم من

 ! نمیدوستهام رو بب

رو الزم دارم وتو  لیوسا نیاما من ا-مبهم شده بود گفت : نتیسرش داخل کاب یکیکه به خاطر نزد ییبا صدا یمار

که پدرت نسبت به تو  یدونی! توخوب میدوستهات رفت دنیروز گذشته به د نی!درضمن تو که هم یهم مجبور

! دوباره داشت بحث و نایروب یک دختریکار پسراست  بردار چون تو  هیکه شب ییحساسه پس لطفا دست از کارها

بود مجبور بودم  لمیاش که بر خالف م یتکرار یها حتیاز نص ییرها یو من برا کردیکردن هاش رو شروع م خیتوب

 بکشم ! دیبحث رو به خر

 رو بده تا زودتر برگردم ! ستیل یباشه مار-

 ! کنمیصحبت م یروز با تو اساس کیبالخره من  یکردباز هم مثل گذشته بحث رو عوض -یمار

تن گش ستیشروع کرد به دنبال ل گفتیلب کلنجار م ریبا خودش ز یشگیطور که داشت بر طبق عادت هم نیهم و

ه !از کن دایظرف قرمز رنگش پ ریرو از ز ستیربع گشتن و کلنجار رفتن موفق شد برگه شامل ل کی!بالخره بعداز 

 رو شروع به قدم زدن کردم، ادهیپ یشدم و تو رونیخونمون ب

 زنگ خورد.بهش نگاه کردم،برت بود. لمیموقع موبا همون

 بله برت؟-
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 ! یپاتوق باش گهیساعت د کی!حداقل تا ینکن رینره د ادتیامشب  -برت

 شده بود. یقابل کنجکاو یادیپسر با اخالقش برام ز نیهم سالم نکرد،ا باز

 !کنمیم مویباشه سع-

 !یاونجا باش کنمی!تکرار نممیدار تینا؟ماموریروب هیچ یسع-برت

که  دونستینم یباشه ول یبداخالق و جد کردیم یسع یلیبود!خ یمن مبهم یو برا بیبعد قطع کرد.آدم عج و

 که با اون پسر که بعد از یوقت ادمهی. دمیکه کش ییهایبرت دوباره برگشتم به گذشته وبه سخت یادآوریهست!با

 میبود مواجه شد دهیپوش ورتهاشونو با سه نفر که ص میشد بیعج یجا کیبود وارد  تریاسمش پ دمیفهم یمدت

 که گفتم ! هیهمون نیا-تر بود کرد و گفت یکلیه هیکه از بق یرو به شخص شناختیانها را م ایکه گو تریپ

 !کردیشخص پشت خط تلفنش صحبت م نیبا ا تریاون حرف متوجه شدم پ دنیشن بعداز

 نز؟ویاسمتو بپرسم خانم است تونمیم-مرده رو به من کرد و گفت کیبود که  دایبزرگش پ کلیشخص که از ه اون

 ! زننیصدام م یمنو به اسم روب انمیهستم اما اطراف نایمن روب-

 کردن! خیدر هنگام توب یمار جز به البته–در ادامه حرفم با خودم گفتم  و

 ؟ یگروه باش  نیعضو ا یتو واقعا قصد دار ایآ یروب پرسمیوال مس کیمن از تو -به من کرد و گفت مردرو

 اننیالبته! من به شما اطم-رو به مرد کردم و با شتاب گفتم کردمیو تالش م دمیکشیکه مدت ها بود انتظار م من

 ! دمیخوب انجام بدم قول م یلیو کارم رو خ نهینب یکه به خاطر دختر بودنم گروهتون صدمه ا دمیم

 داشت... یزنانه ا یزد!پوزخندش صدا یاز همان دو نفر پوزخند صدا دار یکیکردم  احساس

گروه  نیکردن ا دایپ یبرا ییکه چه تالش ها میفهمیو م مینظر دار ریهست که تو رو ز یچون مدت دونمیم-مرد

 ! یخاطرم بابچه ها مبارزه کن نانیاطم یبرا خوامیرو سراغ تو فرستادم واما م تریبود که پ نیبه خاطر هم یکرد

از سمت دست چپم رو به آن  یناگهان با حس درد وحشتناک کردمیم زیخودم آنال یکه هنوز داشتم حرفش رو برا من

در  یشروع کردم به مبارزه ول میبهشون حمله کنم !با تمام سع خوانیم گهیو اون دو نفر د تریپ دمیسمت کردم که د

و  دنینام داشت من را بعد از چهار  ماه آموزش د دگروست و آلفر سییر دمیکه فهم یکلیآخر باختم ! همان مرد ه
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 گاهیکردو اجازه داشتم تا در مخف یاز افراد گروه معرف  یاطالعات، جزء یسر کی دنیگروه و فهم یبا اعضا دنیجنگ

که تا حاال  یگروه حرفه ا هیپاتوق نابودگران رفت و آمد داشته باشم و عنوان نابودگر پنجم را داشته باشم! ای

و  کنندیپنهان و بازهم دوباره از اول شروع م یمدت کردندیرو نشده بود و اگه حس خطر م یکس یبرا وندستش

تر... دهیچیپ

al "آلفرد "گروه نیزن بود .نفر اول ا کیگروه که قبل از ورود من چهار نفره بود شامل سه مرد و  نیا fred بود که))

گروه را به عهده داشت و نفر  نیو... ا استیها و حمله ها و اجازه شروع حمله و ر اتیعمل یبرا یدستور ده تیمسئول

و هشت سال سن داشت!  ستیگروه بودو ب نی( (نام داشت که قبل از ورود من تنها عضو زن اana "آنا "دوم هم

 لمیف ی) نام داشت که کار ها (bert"بِرت"گروه به عهده اون بود نفر سوم هم  سییر یاریو کمک  یزیبرنامه ر

 دمهم تر استعدا نهایا یاز همه  ل،کهیقب نیو از ا ییها و راهنما نیو خاموش کردن دورب یا انهیومربوط به را یبردار

 یو من که معموال کار ها تریو دو سال سن داشت و چهارم و پنجم هم پ ستیاو بود وب یهک  کردن که به عهده 

رو به عهده  گرید یاز کارها یاریآلفرد و آنا وبس یانها و انجام دستور ها یساز یخنث ایها و بمب ها و  نینصب دورب

و دو سال داشت و من هم همونطور  ستیب تریداشتم !و پ مبرت رو ه یدست ریکمک و ز تیو البته من مسئول میداشت

سال. ستیب دیدونیکه م

 یمغازه دار دادم و  تا زمان ردستیرو دستِ ز یمار ستیو واردش شدم ل مدیکه مد نظرم بود رس یبه مغازه ا بالخره

آن  یچرا چهره  دمیمغازه گذشت نفهم نیتریو یاز جلو یدر مغازه زدم که  مردجوان یآماده بشه گشت ستیکه ل

مغازه دار صدام زد و دو تا بسته بزرگ پر از  فتمیراه ب دنبالشتا خواستم به  دمیمرد برام  آشنا بود انگار قبال اون رو د

رو صدا زدم و  یبلند مار یداخل شدم و با صدا یبه سخت دمیبه خانه رس یرو بهم داد!وقت یو بهداشت ییمواد غذا

پس؟ یی!کجا یرو تمام و کمال برات آوردم !مااااااااار دتیکه خر ایب یی!کجای!مااااااااااااااااریمار-گفتم

رو شد! رویخونه با صدات ز لیساکت باش دختر تموم وسا یروب سیه-یمار

ور !آخه من رو چط یریگیمنو با پسر ها اشتباه م یتو هم دار کنمیکه فکر م ریبسته ها رو ازم بگ نیا ایباشه!حاال ب-

!؟رمیگرو پس بدم اونو ب نایسبک تر بود برم ا ستهیل نیا گمیرو حمل کنم!م ینیسنگ نیکه بخوام بار به ا یفرض کرد

باش! یپس  دختر خوب میمهمون دار امیمن هم االن م منینش یو برو تو زینمک نر نقدریا گهیبسه د-یمار

 خونمون ومدیم شیکم پ یلیسانت دهانم باز مانده بود وارد آشپز خانه شد!خ ستیبه من که ب توجهیطور ب وهمون

که  یبار نیاومد! و البته حق هم داشتن چون آخر یمن خوششون نماز  یمار یچون خانواده  میمهمون داشته باش

اون  ی(روامیلی)و یمبل ها گذاشتم و برادر مار یااز روکش ه کی یاومده بودن من دوازده سالم بود و  آدامسم رو رو
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 یمادر مار ایشده بود و یهم داشت، آدامس یگران متیبودو ق دهیخر همینشست و تموم شلوارش که اتفاقا به تازگ

و من شکالت هاشو برداشتم  رهیشکالت داشت تا از نبود قند نم فشی(به علت افت فشارش داخل کنای)خانم سار

 ی،پدر مار دیکش مارستانیاون که فشارش افتاد و کارش به ب ایاز شانس بد من بود  دونمینم قاوخوردم که اتفا

به خودشون گرفته بودن رو با  یلند بودن و حالت سلطنتب یلیهاشو که خ لیبیکه داشت س ی(وقتدوریزیا یهم)آقا

من اونو از پشت سرش ترسوندم  دو خودش اونها رو دوست داشتن نایخانم سار یلیو اتفاقا خ کردیمرتب تر م یچیق

بال هااونقدر سرشون آوردم  نی!از ا دیبزرگ و بر آمده اش رو بر یها لیبیکامال نصف س یو اونم از ترس و حواس پرت

 عذاب یلیازدواجش با پدرم خ لیکه اون رو هم اوا تیمارگر چارهی!البته بانیما ب یبه خانه  ستنیحاضر ن گهیکه د

 یبگم زجر کشش کردم!پدرم هم تک فرزند بود و فقط مادربزرگم رو بعداز ما داشت که  وقت رههم بهت دیشا ایدادم 

!اقوام مادرم هم که بعداز فوت مادرم اصال به من  گفتیبهم حتما م یمار ومدیرُزاست مکه البته اسمش  یمامان رُز

به عنوان  میاز پنج سالگ  یچون زمان فوت مادرم فقط چهار سال سن داشتم و مار دمیسر نزدند و من اونها رو ند

 من و پدرم گذاشت !  یمادرم پا به زندگ

 !دمیگذاشتم که همان  مرد جوان رو د منینه پا به سالن نشبرداشتم و مشتاقا الیدست از فکروخ بالخره

م و که نشست ی.وقت نمیباز از من خواست تا بش ییبا رو یکردم که راب یسالم دمیکه خودم هم به زور شن ییصدا با

 ای؟ نیدار یبپرسم چه نسبت تونمیارم؟میبه جا نم-که نگاه کنجکاوم رو به اون مرد جوان دوخته بودم گفتم یدر حال

 ن؟یاومد یچ ن؟واسهیهست ی؟اصال ک هیاسمتون چ

 لطفا دست زمی!عزیروب-موشکافانه ام برداشتم ونگاهمو بهش دوختم که گفت یدست از پرس وجوها یراب یصدا با

 پسرخاله تو هستند! شونیبردار ا

مادربزرگ والبته خاله و مادرم و  یبله البته بنده به جا-خود مرد جوان توجه ام را به خودش جلب کرد یصدا نباریا

 ؟ گمیدرست م یباش نایروب دیحضور دارم !من سَم هستم و تو با نجایا هیبق

 یاله و واقعا پسر خ یستیدروغگو ن کیمن از کجا مطمئن بشم که تو -: دمیکه کرد پرس یبه سئوال مضخرف توجهیب

 ؟نکنه یثابت کن ویچ یخوای؟م یخاله هاومادربزرگ تو تا حاال کجا بودند ؟چرا دنبال من اومد نی؟اصال ا یمن هست

 ؟یدار ینقشه ا

د اعتما یبه کس یمن که به خوب یپرسشها برا نیباز هم پدر بود که منو از پرسشهام باز داشت !راستش ا نباریوا

به تک به تک سئوال هام جواب  دیود ملزوم بود و طرف باگروه نابودگران ب راتیو تاث نیاز قوان یجزء نیو ا کردمینم

 ...ادیاد ازش خوشم نمیز دمشیاول که د یکه از دفعه  نیبده!!!چه برسه به ا
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نبودند اونها ساکن لندن بودند و حاال بعداز مدتها  کایامر یتو اصال تو یمادر یخانواده   یگوش کن روب-یراب

؟ یبا اونها آشنا بش یکنند!درضمن مگر تو دوست نداشت یندگز نجایتا به خاطر تو ا نجایبرگشتن ا

 نیا یبوده تو دنشونید یهم برا ینکردن ندارم !واگه عالقه ا یادیسال از من 16که  ییکسا دنیبه د یلیاما من تما-

رفته! نیسال از ب 16

!نایروب  یاونا رو درک کن دیاما تو با-سَم

! ادینم ادمینه؟اصال من که تو رو  ایوجود دارن  دونمینم یرو درک کنم که حت ییمن چطور کسا-

اد؟ینم ادتیتو واقعا منو -سَم

نه اصال!-

 چارمیشکالت گرفتم ب کیاستخر!همون که چون ازت  یتو یهستم که روز مراسم مادرت پرتش کرد یمن همون-سم

!یدکتکم ز یتازه آخرشم کل سمیمهدت رو برات بنو یها فیتموم کف اتاقت رو بسابم و تکل یو مجبورم کرد یکرد

 رهیت یموها هاشیهمون بچگ نیکردم درست ع زشیبهش کردم و آنال یچقدر عوض شده نگاه یول گهیراست م آره

 شیاز کوتاه چوقتیداشت که من ه یکوتاه یشونیداشت پس چطور نشناختمش؟!هنوز هم  پ یقهوه ا یو چشم ها

ابل اونو ق یکه پشت سرش بسته بود کم یاندک بلند یو موها ومدیبا صورتش نداشت خوشم نم یجالب یکه هماهنگ

 دایچهره ها ز نجوریبود!از ا کیکوچک و بار یمادرم و خاله بت هیکه درست شب  شیو لبها ینی!و ب کردیتحمل تر م

ود ب من بزرگترم بزرگترم راه انداخته یکه به خاطر سه سال تفاوت سن یو به نظرم جذاب نبودن!همون ومدیخوشم نم

!بلند گفتم: ومدیو ازش بدم م زدیحالمو به هم م هاشیو با پر حرف

!؟ یهست یتو سم یوا-

بزرگ شده باشم ! یکاف یبه اندازه  کنمیمن فکر م یکه کنار اسمم گذاشت یآخر یبله البته به جز اون -سم

! یتموم عمرت فقط کتک خورد یمطمئنم تو یول یفقط قد بلند کرد یهات یتو هنوز هم مثل بچگ-

! یکه ازش کتک خوردم فقط تو بود یاتفاقا تنها کس-سم

بود  و برت تریمثل پ میریشکم داشت واگه شکمشودر نظر نگ یکم یبود ول یمعمول کلشیبهش انداختم ه ینگاه

؟! هادیز یلیعقل ناقصش زورش به حساب خ نیچطور با ا نیا یول کنندیاونا ورزشکارن و از عقلشون استفاده م یول
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 کردم! یو بهش اشاره ا داستیآره پ-

 بهتر بود زد و گفت: زدیکه اگر نم یزورک یلبخند

 ینمنو بز یکه تونست یمگه تو هم گنده بود گهیبود د یکتک خوردن از تو برام آموزش  ییجورا کیاما خوب  دیشا-

 ؟

 که خسته شده بود گفت: یراب

 بعد! یبرا دیبحث هارو بزار نیبهتره ا-

 ادیحال پدربزرگت ز ایگو ت،یخانواده مادر دنید یتو به همراه سَم بر خوامیمن م نایبه من کرد و گفت:روب رو

 !ستین ندیخوشا

 کار دارم ! ییبرم جا دیکردم چون من با ریتازه تا االنشم د تونمیمن نم یدونیتو که م یاما راب-

 ؟ یدوباره قراره کجا بر-یراب

 ؟ هیادیمن ز یها برا یریسختگ نیا یکنیبزرگ شدم فکر نم گهیمن د یآه راب-

 صحبت کنم ؟ یباهات خصوص تونمیم-یراب

 .دیدست من رو گرفت و به سمت راهرو کش یعذرخواه کیبه من رو به سَم کرد و با  توجهیب و

فکر کنند که تو به علت ازدواج دوم  تیمادر یمن دوست ندارم با نرفتنت همراه سَم خانواده  یگوش کن روب-یراب

 باش و همراه سَم برو! ی!پس دختر خوبینر دنشونیهم به خاطر من به د دیو شا یمن گستاخ شد

 ...یاما راب-

 ! نجاستیوقته که ا یلی!زود باش آماده شو که سَم خنایروب میاما و اگر نداشت-یراب 

بکنم  یفکر کی دی!باگهیاسمم رو کامل م خیو موقع توبشده  یهم مثل مار یبه من رفت!اوه حاالراب توجهیب و

رم ب دیداشتم و با ریساعت تاخ کیاونها رو دارم و نه وقتش رو تا االنم  دنید یمن نه آمادگ شهیبد م یلیخ ینطوریا

اما  چونمیبپ تونمیرو که نم یشبانه امون برسم !آه راب تیقراره به مامور دنیچون امشب بعد از سه ماه تمام آموزش د

 کرد! یکار کیسَم رو بشه  دیشا
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چون دوست  مونمیگفتم:من امشب اونجا م یو مار یشدم و رو به سَم گفتم من آماده ام و به راب منیاتاق نش وارد

تا بشناسمشون ! خوامیرو پس زمان م هینه بق شناسمیکنارشون باشم!به هر حال من فقط سَم رو م شتریدارم ب

وزغ شده بود از خانه  یقبول کرد و من به همراه سَم که چشمانش از تعجب اندازه چشما یرآشکا یلیم یبا ب یراب

!الیخوش خ چارهیخارج شدم !ب

چون به هر حال تو شانزده ساله  یایب یکه قبول کن کردمیرو به من کرد و گفت:فکر نم میسَم شد نیسوار ماش یوقت

؟ یدار ادیرو از اون خانواده به  یکس نمیبب یدیکه اونا رو ند

فکر کردن  و فشار آوردن به خودم گفتم : یاز کم بعد

! نیو مادربزرگ و پدربزرگ !فقط هم یو خاله بت ادیم ادمیمن تو رو -

 کیچون قابل درکه که  یاریبه خودت فشار ب دینبا ستیهم خوب ن ادیحافظه ات ز-کرد و رو به من گفت : یا خنده

!یدیدیکه  مادرت زنده بود هم ما رو کم م یزمان یمونه تو حت ینم ادشی یزیچهارساله چ یدختر بچه 

؟ یندار ادیرو هم به  ایخاله  الو ای کلیما ییدا تو

ظر بود تا صدا منت یبه قول خودم تقلب برسونه!اما اون ب ایبده  حیبهم توض شتریب دیتعجب به او چشم دوختم تا شا با

جواب سوالش رو بدم !

!گهید گفتمیداشتم م ادیاگه به -

و اونم به  ومدیم کایبار به امر کی یسال کلیما ییچون دا یستین یبیعج زیچ نمیحق باتوئه اما خوب ا-سم

 ا و مهاجرتومادربزرگ و پدربزرگ بود که البته بعد از فوت خاله ربک یشرکتش و خاله ربکا ومامان بت یخاطرکارها

که بعد از فوت مادرت اومد  ایخاله الو دنید یراب ینگذاشت!حت کایپا به امر گهیما به لندن شرکتش رو فروخت و د

! رهیتو رو به عهده بگ یبتونه سرپرست دیتا شا کایامر

ام بر کلیما ییوجود نداشت !اما اسم دا ییایمطمئنم که خاله الو نیاما من از ا-تعجب برگشتم سمتش و گفتم: با

؟یبگ ایدرمورد الو شهیدارم !م ادیبه  یمبهم یها زیچ کیداره و  ییآشنا
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بل از ق ایخاله ربکا و خاله الو دمیدادن:البته! راستش اونطور که من از مادرم شن حیشروع کرد به توض یبا لبخند سم

 نشونیب ییکدورت ها لیدل یبودند اما بعد از ازدواج هر کدام از هم دور شدند و ب یمیبا هم صم یلیازدواجشون خ

 یخودش هم جا یکدورت رو که برا نیکرد ا یسع یلیتو خ درما شهیخاله ربکا که م گهیقرار گرفت!البته مادرم م

رو  با خاله ربکا رودر گهیکرد تا دحرفا بود و به آنکارا مهاجرت  نیلجباز تر از ا ایببره اما خاله الو نیتعجب داشت از ب

 نیو ا کنهیسراغش و باهاش بحث م رهیم یو حساب شهیناراحت م ایکار خاله الو نیهم از ا کلیما یینشه !از قضا دا

کدورت رو از  نیتالش کردند ا یلیخ هی!مادرم و بقرهیخودش هم صورت بگ نیباعث شد تا کدورت خاله ب ییکار دا

 یدادن خاله الو صیتشخ هیاما اونطور که بق دونمیهم بر سر لج نشسته بود!درست نم کلیما ییببرند اما دا نیب

بهش بفهونه که قضاوتش اشتباهه اما خاله با  خواستهیهم که م ییاشتباه در مورد مادرت کرده بوده و دا یقضاوت

ود برده ب یقضاوت خودش پ یستهم بر سر لج افتاده بود!درست دو سال بعد از فوت مادرت بود که خاله به نادر ییدا

که همانند  وپدر ت ایاشتباهش رو جبران کنه اما گو تونهیتو باشه م شیو به تو محبت کنه و پ ادیکه ب میتصم نیو با ا

 نهیبار هم تو رو بب کی یخاله برا یاجازه رو نداده که حت نیبوده ا یقضاوت نادرست جوش نیاز ا یحساب کلیما ییدا

 نکهیا دینداشته!خاله هم به ام یادینقش ز میتصم نیهم بوده و پدر تو در ا کلیما ییبه خواسته و نظر دا نیو البته ا

اجازه رو  نیا گهیپدرت د دیفهم یموندگار شده و درست وقت ورکیویاجازه رو بده در ن نیپدرت بهش ا یروز دیشا

ته دو !البنتتیوقت نتونسته بب چیه لیدل نیبه هم گرفته بوده و اونهم ورکیوی( تو نJOکار عمو جو) یکه حساب دهینم

 یی! داومدنین دنتیشخص پدرت به د یبه خواسته  نباریو خاله با هم دوباره خوب شدند اما ا ییهست که دا یسال

 یماریمن هم به علت ب یو پدر بزرگ  مادربزرگ و خانواده  ادیتو ب دنینداشت تا به د یو وقت کاف تونستیهم که نم

 !انیتو ب دنیبه د تونستندیپدر بزرگ نم

! رو به گذشتنینداشتم م ادیوقت اونها رو به  چیمن که ه یچشما یاز جلو یینمایس یپرده  کیسم مثل  یحرفها

 پس چرا حاال؟!-:دمیسم کردم و پرس

 هودهیو دست از درمان ب ستین یپدر بزرگ خوب شدن یماریکه ب میدیفهم شیچون ما تازه چند ماه پ-سم

هاجرت م نجایتو بود به ا یعنیدخترش ربکا  ادگاریتنها  دنیپدر بزرگ که د یخواسته  نیو به احترام آخر میبرداشت

و  میبرگشت ورکیویبه ن میرفت و ما زود تر از اونکه در نظر داشت شیپ یپدرم هم به خوب یکه اتفاقا انتقال میکرد

 !میپدربزرگ پا گذاشت یمیقد یخونه  یدوباره تو

 بود؟ دهیسال اونها رو ند 15هم  ایخاله الو-

 شیتو لندن براش پ یکار تیمامور یسر کی!چون همسرش هم  زدیسه دفعه به ما سر م ایدو  ینه خاله هر سال-سم

 خاله بود! یبرا یخوب یو بهانه  ومدیم
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ساعت حرف زده با  کیسم  دمیامشب افتاد به ساعت نگاه کردم و د تیاز مامور ادمی تیاسم مامور دنیشن با

زن ب کنمیسم خواهش م-سم درد گرفت!با شتاب به سمت سم برگشتم و گفتم: یموضوع فک من به جا نیا دنیفهم

 باش! عیکنار!سر

 !میرسی!االن مهو؟ی!حالت خوبه؟چت شد ؟یگیم یدار یچ-با تعجب سمت من برگشت وگفت سم

 عینگه داشت!سر ابانیآشکارش کنار خ ی!سم با تعجبداشتم  ریحوصله داد زدم:فقط بزن کنار که دو ساعت تاخ یب

به سم که از  توجهیکنار راننده و ب یشدم و به سمت در راننده رفتم و سم رو هول دادم سمت صندل ادهیپ نیاز ماش

هر چه زودتر برسم  کردمیم یکه سع یدر حال ورو به حرکت در آوردم  نیماش شدیشدت تعجب داشت وارد کما م

ها به  چی!سر پگرفتمیسبقت م یها به طرز وحشتناک نیو از ماش دادمیراژمیعمد و ریبلند و غ یها با صدا نیماش نیب

با عجله به سمت  دمیمن به مقصدم رس قهی!در عرض پنج دقکنهیپرواز م نیماش کردمیاحساس م  ادمیعلت سرعت ز

د و هم محکم گرفته بو شویمنیمربند او خودشو جمع کرده بود و ک نیبود به در ماش دهیچسب فتسم برگشتم که س

 یها هیکه ما ی!با لحنخوندینامشو م تیداشت وص زدمیکه حدس م زدیلب حرف م ریچشماشو هم بسته بود و ز

 ! میدیخنده توش بود گفتم: نترس رس

آب دهانش رو قورت بده و صداش  کردیم یکه سع یگفتم چشماشو باز کرد و با ترس زل زد به من و در حال نویا تا

 چه جالب! -گفت دمیمن شن یکه من نشنوم ول یلب طور ریو ز ؟یگرفت نامهینلرزه  گفت:تو چند ساله که گواه

 یکردن خداحافظ حتیبه سم که تازه شروع کرده بود به نص توجهیب عینداشتم و سر یو وقت کاف شدیم رید داشت

 اونجا بود! گاهمونیمخف تریرفتم که به قول پ یگفتم و با دو به سمت کوچه ا یکوتاه

که  ینفر نیرفتن بودند !اول یواردپاتوق شدم!بچه ها همه آماده  عیو با نگاه کردن به دور و اطرافم سر دمیرس بالخره

 بود. تریپ دیمنو د

 به خونت تشنه ست! ؟آلفردییدختر معلوم هست که تو کجا یروب-تریپ

 !یداشته باش یخوب یبهونه  رتیبه علت تاخ وارمدیام ی!روبتریساکت باش پ-آنا

 باهات صحبت کنه! خوادیآلفرد م نایبزنم برت گفت:روب یخواستم حرف تا

 رفتم که آلفرد داخلش بود. یسمت اتاق عایسر
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 ؟کدومیکنیم یچه غلط یکه دار یفکر کرد نیبه ا چی!هیخراب کن زویبود همه چ کینزد ؟تویبالخره اومد-آلفرد

 !یایبه موقع ب یکه نتونست یبود یخراب شده ا

 !ریتاخ قهیاونم با دوساعت و شش دق-برت

 یبهتون بگم چه اتفاق تیبعداز مامور دمیقول م ستین حیتوض یبرا ی!وقت کافهیطوالن یلیراستش موضوعش خ-

 بگم که... تونمیبرام افتاده!فقط م

 ییبرگشته!لطفا بازجو تیکه قبل از شروع شدن مامور نهیمهم ا گهید دیحرفم رو قطع کرد و با عجله گفت:بس کن آنا

 !یمحلت دار قهیباش چون فقط سه دق عی!سریلباست رو عوض کن دیزود باش با یبعد!روب یبرا دیرو بزار

 دینبا یکس گفتیو لباسم رو عوض کردم!اونطور که آنا م میدرستش کرده بود یکه به تازگ یعجله رفتم داخل اتاق با

آنا  تیمامور نیا ی!تودمیپوشیلباس م تریها مثل برت و پ تیتو اکثر مامور نیهم یبرا شدیآگاه ماز دختر بودنم 

 یو مورد ها دادیبه ما دستور م یاز راه هندزفر فرد! و آلکردیبرت رو به عهده داشت و اعالم خطر م تیمسئول

ود  و قرار ب دادیم کیکش تری!پکردیم یابیارز میبه طور مستق شدیم یبردار لمیما ف ی لهیمشکوک رو که به وس

.و من و برت هم شدیمن و برت جدا م یعنیبه بعد از ما  ییجا کیبود و از  یراندازیهمراه ما حرکت کنه و مسئول ت

رو  ی!کالهمیگرفتیم دیاونجا بود! و از اونجا به بعد دستور جد سییکه گاوصندوق و اتاق ر میشدیم یمکان اردو دیبا

ه نگ میشونیپ یرو سرم کردم و تا باال  شدیها از اون استفاده م تیو در اکثر مامور پوشوندی مکه صورتم رو کامال

و آنا به سمت ما  کردیم ی!برت رانندگمیآلفرد شد یمشکرفتم و همراه بچه ها وارد لندروور  رونیداشتم!از اتاق ب

 تریفوق العاده نگه داشت و به آلفرد گفت:پ یبرج تجار کی یالزم روبده!برت روبرو حاتیبرگشته بود تا دوباره توض

 !میکنیکارها رو م ی هیبق نای!من و روبهیبده کاف کیو کش ادیب سیفقط تا پشت در اتاق رئ

 !ستین یشوخ کی نی!ادیحواستون رو جمع کن یلیخ دیبرت با-آنا

 هستم! یمن ک دیفراموش کرد نکهی!مثل ا دونمیم-برت

 نداره! یکاف یباشه اون هنوزهم تجربه  نایبرت حواست به روب-آلفرد

 به نظر خودم که از برت هم بهتر عمل خواهم کرد! یول-شده بودم گفتم: یحرف الفرد عصبان نیکه از ا من

 م؟یکن کاریچ دیبا یفردا نگفت یمهمون یالفرد تو یراست-از خشم برت ادامه دادم: یبه چشم غره ها توجهیوب
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من  یکنیحواست رو خوب جمع م تری!درضمن پدی!حاال برگمیم باشه به موقعش مهم الز ی!هرچدونهیبرت م-الفرد

 !ینکن یگوشیو باز یریبگ یزحماتمون رو جد دوارمیحواسم جمع توئه پسر!ام یاز برت و روب شتریکامال ب

باز شد و ما وارد  تریپ لهی.در به وسمیبرج رفت یالفرد و آنابا بچه ها به سمت در پشت یها دیاز حرفها و تاک بعد

قرار داشت.برت به  یدر چوب کیبود که در هر پنج متر  یبلند ی.همونطور که آنا گفته بود روبه رومون راهرومیشد

هم دنبالش حرکت  تریشده بود حرکت کرد و من و پ ادهد نتیز یچوب ییکه با نرده ها چیمارپ یطرف راه پله ا

 نبود با تعجب به برت چکسیاز ه یرو سرمون و ما رو کتلت کنن اما خبر زنیآدم بر ی!منتظر بودم هر آن کلمیکردیم

چرا -باشه نگاه کردم و گفتم: الیخینقاب هم ب ریدر ز تونستیکرده بودم ،چهره اش م دایکه ازش پ یکه از شناخت

 اد؟ینم چکسیه

 ؟یبود ی:مگه منتظر کسدیپرس یبا خونسرد برت

 ؟راه پله نداره نیا ای یهم تو قسمت سالن در پشت نیدورب کی یعنی کریغول پ یبرج تجار نیگرفته؟ا تیشوخ-

 ریصوت کیها  نیهتل رو به دست گرفته و دورب نیا یحفاظت ستمیآنا س یفراموش کرد نکهیچرا داره !اما مثل ا-برت

 برج دارن؟ نیبدون وجود ما از ا

 !؟ستیطرفا ن نیا یپس چرا کس-

راحت بشه  التیخ نتتیبب ادیب یکیکه  یستیجا وا نیهم یتونیم یخوایو گفت:اگه م ستادیکه کالفه شده بود ا برت

 ؟یایبعد ب

 !ومدهین یتا کس مینکرده!بر رالزمیهم گفتم:نخ نیهم یلجم گرفته بود برا یلیخ

بودم که حد نداشت!داشتم تند تند پله  یو عصبان یحرف جلوتر از اون دو نفر حرکت کردم!اونقدر شاک نیدنبال ا وبه

پام سُر شد!تا  ریکه احساس کردم ز کردمیرو که برت تا اونجا رفته بود به خاطر سوالم برگشته بود رو رد م ییها

ه ک وفتادیاتفاق هم م نی!البته داشت هموفتمیو هوا معلقم و انگار دارم م نیزم یاحساس کردم تو هیچ نمیاومدم بب

!اما خوب از شانس معروف من برت هم چیهجده پله مارپ  نییبرت نبود من پرت شده بودم به پا یکشرت مش یاگه س

 رددر کمرم د!اونقنییپا میرو گرفت که سه نفر با هم افتاد تریپ قهی فتهین نکهیا ینتونست تعادلشو حفظ کنه و برا

 برت دمین درد و جون کندن بلند شدم که د!از جام با هزاراواریبرم و سرم رو بکوبم به د خواستمیگرفته بود که م

اونها با هم افتاده بودن و سرهاشون بهم خورده  ای!گوکننیکج و کوله دارن با خشم نگاهم م یکلیبا ه ترینشسته و پ

دوباره رفتم تو هوا!تا  هوی!اومدم دوباره حرکت کنم که مشیاختدر رفته بود که با کمک برت جا اند تریبود!دست پ
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نگهم داشت و گفت:معلوم هست  تیو با عصبان دیرو ناقص کنم برت به دادم رس گمید یجا کیو  افتمیاومدم ب

 یجمله  کیلج کردن؟تا اومد  ایهاست؟یحواس یب نیا یجا نجایرفته به تو هم اخطار بده!ا ادشیچته؟انگار الفرد 

بال  و کنهیداره به برت اشاره م میدیکه د میاومد!هردو مون با تعجب نگاهش کرد تریخنده بلند پ یگه بگه صداید

پشت شلوارش بود  بیروغن که تو ج کیظرف کوچ کیشده اما خود برت برگشت!  یکه چ نمی!اومدم ببزنهیبال م

خوردنم هم باز  نیعامل زم دمیکه د دمیخندیم تریکرده بود!داشتم همراه پ یباز شده  و تموم شلوار برت رو روغن

 یالفرد تو هندزفر یبه برت نگاه کردم و اومدم دعواش کنم که صدا تیبرت بود!با عصبان  یشدن سر روغن ها

ن؟یکنیم کاریچ نی:معلوم هست داردیچیپ

 عیشرتش گذاشت!و سر یس بیدر ظرف روغن رو بست و داخل ج عی!و سرمیشیم کیاالن نزد میریم میدار-برت

 میشدیم رکتینزد میراه پله که داشت ی! تومیدنبالش رفت عایهم سر تری!من و پرفتیحرکت کرد و با دو از پله ها باال م

بود!؟ یچ ی:برت اون ظرف روغن برادمیپرس

قفل! یسر کیبازکردن  یبرا– برت

 دیایپله شد و گفت:ب سیسرو کیکه برت وارد  یاز خستگ میوفتادیم میو داشت میکرده بود یهشتاد پله رو ط حدود

باز شد!برت  یکارت در آهن کی دنیهستش!با زدن چند دکمه و کش یحفاظت یها ستمیس تیریدفتر مد نجایا

. ما هم اسلحه هامون رو میهامو بردار هشرتش برداشت و به ما هم عالمت داد که اسلح یس ریاسلحه شو از پشت و ز

بود که  یو چهار متر ستیاتاق ب کی.برت آرام آرام حرکت کرد و داخل شد!میو پشت سر برت راه افتاد  میبرداشت

 ها نشسته بودند و سخت ستمیاز س یسر کی ی! حدود سه نفر هم روشرفتهیو پ یتیامن یها ستمیتوش پر بود از س

، تا  میرفت یکیو هر کدوم آهسته پشت سر  میمشغول کاربودن و متوجه ما نشدن!ما هم از فرصت استفاده کرد

و برت هم شروع کرد به  میگذاشت یواریوکنار د میدیکش شونوجونیب ی!جسم ها میکرد هوششونیمتوجه ما شدن ب

 یم که اگه کسیدادن کرد یهم حواسمون رو جمع نگهبان تری!من و پستماشونیها  و هک کردن س لیفا یبردار یکپ

از گزارش  یتموم شد و خالصه ا تریبعد کار پ ی!کممیاریسرشون ب ییبال هیاومد مزاحم کار هک کردن برت نشه و 

متر طول داشت  ستیکه حدود ب یو وارد سالن میشد رونیلپ تابش به آنا منتقل کرد! از اتاق ب قیاز طر هارو

 مَیپله ها داشت گر دنی! با درفتیکه رو به باال م یا پله سیبه سرو میدیرس میکرد یکه سالن رو ط ی!وقتمیشد

نداره! یمطمئن شدم اونم دل خوش تریحرف پ نیا دنیو با شن گرفتیم

!دوباره؟!یوا-تریپ
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 ی!البته حواست باشه چون ممکنه با کسیاز آسانسور استفاده کن یتونیم یتونیگفت:اگه نم یبا خونسرد برت

نباشه! ندیکه وجودت براش خوشا یبرخورد کن

و... میرو باال بر یبلند نیبرج به ا نیا ستیبه نظر من که اصال منصفانه ن یول-

 ریکه اگه د دی!پس زود باشمیهم نرس یا جهینت چیبه ه-و گفت: دیحرفم رو بگم برت وسط حرفم پر هیاومدم بق تا

و شماها! دونمیمن م میکن

که اون  دیایبرت گفت:ب میوارد سالن آخر شد ی!وقتمیدیبرج رس یتا ما به باال دیفکر کنم طول کش یدو ساعت حدود

در آخر سالن مال هدفمونه!

اون  میهم اگه برج رو بترکون تینامیکه فکر کنم با د شرفتهیپ یدر فلز کیکردم! گفتیت مکه بر یبه در ینگاه

دم که معلوم نگاه کر تریفوق االده بود!به پ شیتیامن ستمی!سکردمیداشتم سکته م میکه شد کتری!نزدشهینم شیطور

!رهیگیم شیباالشون گر یتیامن ستمیو س شونیکار  همتر باش شده و داره از  محافظ کینقاب هم دهانش  ریبود از ز

االن  نیاش فکر نکنم!از هم دهیچیپ ستمیبه س ی!من حاظرم بازم از پله ها باال برم ولمیاومد یبرت فکر کنم اشتباه-

!کنمیدارم هنگ م

ش تال یلی!آنا خستیبرج امروز ن سیامروز حساس ترن چون رئ شیتیامن یها ستمی!سستین یا گهید یپله -برت

که! نیدی!د رهیها رو به عهده بگ نیکرد تا تونست دورب

بهم  دیبا یدیکه د ی!هر مورد مشکوکیتموم حواستو جمع کن نجایا دیتو با تریپ-برگشت و گفت: تریبعد به طرف پ و

د خود من! بع یکار رو خراب کنه از گروه اخراجه!حت تیمامور نیا یکه تو ی!حواستون باشه که هر کسیاطالع بد

رو برداشت و شروع کرد به ور  یشدو ابزار قیها دق ستمیدوشش برداشت و به سمت س یرو از رو شیپشت یکول

م شد بعدش کارش تمو قهیدق ستی!حدود بفتهیرفتن با اونها.اونقدر سخت مشغول بود که هر لحظه منتظر بودم پس ب

اشت!بعد از چک کردن اثر انگشت رو طلق محل اثر انگشت گذ یو وسواس برداشت و رو  تیطلق رو با حساس کیو 

 ی. و بعد درب آهنلدیروتچ یآقا دیاست!خوش آمد حیگفت:اثر انگشت صح ییبرجه صدا سیکه متوجه شدم مال رئ

دادو آروم آروم به حرکت در اومد و باز شد! ییصدا کریقول پ

!میبر نایگفتم!روب ینره که چ ادتی تریپ-برت

!رفتیم یمتیق ییسمت تابلو یالیخ یدر بسته شد با ترس به برت نگاه کردم که داشت با ب میاتاق که شد وارد
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 م؟یینجایتابلو ا نینکنه ما به خاطر ا-بهش گفتم: تیعصبان با

 !میکه پشت اون تابلو قرار داره اومد یزیاون چ یبرا رینخ-برگشت سمتم و گفت: تیجد با

 !یبش ییشناسا ؟ممکنهیگفتم:تو چرا کالهتو برداشتسرش برداشت!با تعجب  یکاله رو از رو بعد

 انجام ییقرارداد ها نجاینداره!چون ا یتیامن ستمینوع س چیه رونشیداخل برعکس ب نیسمتم و گفت:ا برگشت

ب مراق یکاف یبه اندازه  رونشیب ستمیبدونه!درضمن س یزیحق نداره درموردشون چ یکه  محرمانه اند و کس شهیم

 !میتابلو رو جابه جا کن نیکمک کن تا ا ایاوضاع هست!حاال ب

 د؟یمسئله آگاه نیاز ا یپس شما چطور-

 هم سوال نکن ! گهیافراده!د نیاز هم یچون آلفرد جزئ-فرستاد و گفت: رونینفسش رو با حرس ب یصدا برت

 میپس تصمکرده بود  جمیکاله و شوک جواب برت بدجور گ یکاله خسته شده بودم گرما نیاز دست ا یکه حساب من

اندم بلندم را تک یموها ریسرم برداشتم و ز ی! کاله رو از روپرسمیترش رو م یبشم!بعدا از برت مفهوم الیخیگرفتم ب

 یکجا خوردم.ال یبزرگ پشتش قرار داشت!حساب دوقگاوصن کی میکه تابلو رو برداشت یو رفتم به کمک برت. وقت

 ک !کم ایزل نزن بهش ب نقدریکه برت گفت:ا کردمیم شیبرت هکر بود!داشتم گاوصندوق رو بررس نیکه ا ستین

 گاو صندوق نشستم. یو کنارش جلو رفتم

 !ینکینم یگوشی!حواست جمع دستورات من باشه و بازیزنیهم نم یحرف چیرو که گفتم بده دستم!ه یزیهر چ-برت

 باشه چشم پدربزرگ!-

 !میهم ندار یمسخره باز-گفت کنهیکه معلوم بود خنده اش گرفته و داره کنترلش م ییصدا با

هم داشت  دی! شارفتیضربان قلب رو برداشت و باهاش داشت با گاو صندوق ور م یبررس یشد و گوش یجد بعد

و بد اخالق برت ضدحال زد  یجد یکه صدا دمیخندیفکرم با خودم م نی!به اکردیقلب گاو صندوق رو چک م یصدا

 !دنمیخند یتو

 حواست رو جمع کن!جعبه ابزارم رو بده!-برت

 هم کردم!هه! یتونست در رو با کمک من باز کنه!واقعا که چه کمک قهیپنجاه دق یرو دادم !تو جعبه
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جور  نیکاغذو سند و ا یسر کیپول نبود!فقط پربود از  یچیمن داخلش ه یخدا یگاوصندوق رو باز کرد !وا در

دستش  یمدارک تو یسر کیکه داشت به  ی!اومدم که  دوباره سر برت منت  بزارم که متوجه برق چشماش وقتزایچ

 !!! کردیمطال نگاه  یشدم و حرفم رو خوردم! انگار داشت به شمش ها کردینگاه م

 .کردیکه داشت با آلفرد صحبت م دمیبرت رو شن یکه صدا کردمیمختلف م یبا خودم فکر ها داشتم

مدارک  نیاسناد مربوط به ا یسر کی یکرده بود ینیب شیهمونطور که خودت پ یمدارک کاملن منته یهمه -برت

مدارک بوده باشه  اما اونطور که به  نیامشبش هم رد و بدل کردن هم بتیرو همراه خودش برده ،احتمال داره غ

ه قربان؟باش دینگفتم!شما مطمئن نایروب هب یزیهنوز چ ری!بله حواسم هست!خستنیاون مدارک مهم ن ادیز ادینظرم

 !گمیفرصت مناسب بهش م کیسر 

 بزار ! تیپشت یو داخل کول ریمدارک رو بگ نیا نایرو به من کرد و گفت:روب بعد

 تو نزارم؟ یپشت یچرا من؟چرا تو کول-

 یا گهیارک دست افراد درو هم انجام بدم که ممکنه لو برم و مد گهیکار د کیامشب  خوامیچون من م-برت

 !دمیازم نپرس که جوابت رو نم یهم سوال گهی!دافتهیب

 یگذاشتم.وقت میپشت یبلند شدو دوباره مشغول بستن گاوصندوق شد منم بلند شدم و مدارک رو داخل کول بعد

 ؟یخوب مدارک رو گذاشت-و به سمت من برگشت و گفت: شیقبل یکارم تموم شد برت هم  تابلو رو گذاشت سر جا

 آره گذاشتم.-

 !ممکنه دردسر ساز بشه!یموهاتو کوتاه کن یبعد تیمامور یباشه برا ادتیکالهتو سرت کن -برت

 !کنمیمن موهام رو دوست دارم وکوتاه هم نم ستین نطوریاصال هم ا-

 !گمیپس به آلفرد م-اون نشونم داد و گفت یرو ال ییطال ییآورد باال وتار مو نیمانند موچ لهیوس کی برت

 !یبعد تیباشه باشه!تا مامور-

 تا اون موقع تحمل کنم! کنمیم یسع-برت
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و هم صورتم ر نکهیخارج شد!کاله رو سرم کردم و بعداز ا یو به راحت دیکش نییرو پا رهیبه سمت در رفت ودستگ بعد

 پوشوندم از اتاق خارج شدم.

 . میبر دیایخوب بچه ها ب لهیخ-برت

 د؟یدار کاریچ نجاید؟ایهست یمارو متوقف کرد: شما ک ییصدا میحرکت کن میاومد تا

 !دی! زود باشنیزم دیاالن اسلحه هاتونو بزار نیهم-و بعد ادامه داد 

 میتاسخویکه م یو داد که ما هنگام یبا انگشتهاش به ما عالمت میسمتش برگشت تریپوزخند برت من و پ یصدا با

 نارویا ا!اگه مشدندیم یفکرم مثل برق گرفته ها به سمت اونا برگشتم!اونا حدود هفت نفر نی!با امیدادیم میحمله کن

عالمت التماس رو با انگشتام درست  ییجورا هی!اومدم  شدنیبرج خبردار م یکه همه  میکردیو ناکارشون م میزدیم

خنگ  رتیپ نیباز ا دمید کردمیم ینیطور که داشتم با انگشتام حروف چ نیبسازم تا اونا بفهمن !هم یزیچ هیکنم و 

 :گفتیپشت سر هم م هیو بلند و بدون توجه به بق مهیمترجم شد و فکر کرد پانتوم

 ...شه؟یجا م بیج ه؟تویچ ه؟آخرشیچند حرف-تریپ

کرد به حمله کردن به  برت رفت تو نقش زورو و شروع دمیکه د ادیبکوبم تو سرش بلکه عقل ناقصش جا ب اومدم

 ها. بهیسمت غر

و  هایحرس داشتم از دست برت و خنگ باز یمن هرچ ی. موقع کتک کارمیهم به ناچار دنبالش رفت تریو پ من

که رو به  یا چارهیافراد ب یرو رو تیو مارگر یراب یها یریامروز سم  وسخت گ یو فشارحرفها تریپ یهایخرابکار

 یبرت هم حساب د،یرسیزد و برت به دادش میم یکیدو سه تا خوردناش  نیهم که از ب تریکردم وپ یروم بودن خال

!               میاونا رو کتلت کرد میزد میریرو فاکتور بگ تریاگه پ بایاونا رو ادم کرده بود خالصه هر سه تامون که تقر

شونتون آلفرد ن سپرمیکردن رو م یباز میهنوز باخبر نشده!بعدا پانتوم یا گهیکس د دتایحرکت کن دیزود باش-برت

 !نینکن شویهوسِ باز گهیبده تا د

 !میهم دنبالش رفت تریدو به سمت پله ها رفت و من و پ با

رو نرده ها نشست  عیسر یلی!بعد هم خودش خمینرده ها سُر بخور یاز رو دیبا میوقت ندار-گفت: دیپله ها که رس به

هر  انیالبته تا پا میبه نرده ها و ازشون سُر خورد میکار خوراکمون بود خودمونو رسوند نیکه ا تریو سُر خورد!من و پ
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 رتیها از چوب خالص بودن و سُر نبودن فکر کنم شلوار پ دهچون نر شدیم سیکه سرو تریپله دهن من و پ سیسرو

 نداشت! تریپ یاز لباسها یپاره شد !من هم لباسهام دست کم

 یاز رو میو چون عجله داشت میبر نییاز پله ها پا میحاظر شد تریمونده بود که من و پپله  سیحدود شش تا سرو 

  میبرج که خارج شد ی!از در پشتمیدیدو یو م میدیپریپله ها م

 که جلومون توقف کرد تنم رو به لرزه انداخت! ینیماش یکهایالست غیج یو همون موقع صدا میدیکش یراحت نفس

 !عی!سردیسوارش دیزودباش-آنا

 حرکت کرد. نیو به سمت مخالف راه افتاد و همون موقع  هم ماش نیرو پرت کرد داخل ماش تریاون برت منو پ وپشت

 مدارک رو بده به من! یروب-آلفرد

 باشه!-

رو  تیچطور هنوز توان داشت تا مامور یهمه خستگ نیرو به آلفرد دادم و به پشت سرم نگاه کردم.برت با ا مدارک

ش آنا توجهم به سمت یعمل کرده؟با صدا شتریب میشدیم هوشیب میکه داشت تریوجود که از من و پ نیا اادامه بده!؟ب

 جلب شد...

 ؟یگیمیچ یدار یفهمیمعلوم هست چت شده برت؟م-آنا

 ..........................-برت

 برت!کار احمقانه نکن برگرد ! یچ یعنی-آنا

 ................-برت

 !افتهیممکنه جونت به خطر ب-آنا

 ...............................................-برت

 پسر؟ یکنیم یچرا لجباز یچ یعنی-آنا

 ....................................................................-برت
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 پاتوق باشه؟ یایم گهیساعت د کیخوب باشه مراقب باش تا  یلیخ-آنا

 .........-برت

 !ایخوب ب یبا خبرها میپس منتظر-آنا

 گه؟یم یآنا؟ برت چ شدهیچ-:دیآنا با برت تموم شد الفرد از آنا پرس یمکالمه  یوقت

 لهیسرقت اون مدارک به وس نکهیذره هم به ا کی یحت لدیکنه که افراد روتچ یاثر گذار یطور خوادیم گهیم-آنا

 منحرف کنه! یا گهیذهن اونها رو به سمت افراد د یجور کیافراد ما بوده باشه شک نکنن!رفته تا 

 ها نزاشته؟ یاصل یرو به جا یمگه برت مدارک تقلب ستین یازیکه ن نکاریبه ا یول -آلفرد

 بدونم! نکارشویا لیدل کنمیچرا اما فکر م-من

 ؟یشده روب ی؟چ لیدل-آنا

 !میشد ریموقع برگشتن با چند نفر درگ-تریپ

 هم کردن؟ تونییشناسا-آنا

 باشن و... دهیفهم یزیحرفه مبارزه مون چ قیرو کرده که ممکنه از طر نینه اما برت فکر ا-من

 ؟یو چ-آنا

 !تریپ یصدا-گفتم کردمینگاه م تریکه به پ یاسترس در حال با

 !!!؟؟؟یچ-آنا

 راستش... ستیهم ن اشینه نه نه اونطور-تریپ

 ...یباز میپانتوم یکه فکر کرد یتو نبود نیمگه ا یکنیانکار م یچرا دار-من

 خود تو بود... ریتقص-تریپ

 ؟خودت ... یندازیمن م ریتقص یچرا دار -من
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 اورد؟یداشت با دستاش ادا در م یپس ک-تریپ

 به برت بفهمونم که... خواستمیمن م-من

 ه؟یمسئله چ-بود گفت شیو کالفگ تیبلند که نشان از عصبان یبا صدا آلفرد

 یقبلش برت بهمون عالمت مبارزه داد ول میمبارزه کن لدیکه قرار بود با افراد برج روتچ یکه موقع نهیمسئله ا-من

در آورد و  یباز جیو گ هیفکر کرد باز تریبدم که پ یعالمت هیاومدم به برت  میوفتیب ریفکر که ممکنه گ نیمن با ا

 .دیپرسیمسخره م یسوال ها

 ؟یندار یریره و تو  تقصکا ریتقص تریکه پ یبگ یخوایم یعنی-آنا

 بگم... خوامیمن نم -من

 !میکنیمورد صحبت م نیکارن که بعدا در ا ریهر دو شون تقص تریو پ نای!روب گهید دیبس کن-آلفرد

 !میکنیم یفکر هیهمونجا  ادیب تریپاتوق تا پ میبهتره بر-آنا

 یشده بود فرصت نبود که پاتوق  برم اگه راب رید یلی.خ دادیرو نشون م قهیدق3:57به ساعتم انداختم که  ینگاه

 !کنهیم چارمیبفهمه ب

 !شهیبفهمه برام بد م یبرگردم خونه اگه راب دی!با امیب تونمیمن نم یول-فکر روبه آنا کردم و گفتم: نیا با

 !رهینم چکجایه چکسیمسئله روشن نشه ه نیا فیتا تکل ونزیخانم است ریا؟نخ-تریپ

 ؟یکنیمشخص م فیتا حاال تو تکل یاز ک-من

 ...کهیاز وقت-تریپ

 ! گهیبسه د-آلفرد

 خونه هامون! میگردیبرنم چکدوممونیه ادی!امشب تا برت نمیدیرس-آنا اومد که گفت یاز اون صدا وبعد

-مو به آنا گفت دمیکش یفکر نفس آسوده ا نیبمونم با ا میپدربزرگ مادر یاومد که من قرار بود امشب خونه  ادمی

 پدربزرگم باشم! ینبود که من امشب قراره به حساب خونه  ادمی یراست
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 ازدواج کرده؟آره؟ ؟مادربزرگتیمگه تو پدربزرگ دار-تریپ

 ؟یباهوش باز تو از عقلت استفاده کرد رینخ -من

 !ستیپدربزرگت زنده ن یبهم گفت کباری ادمهی گهیراست م-آنا

 ! مهیپدربزرگ مادر نیاما ا دونمیم-من

 ؟یندار یمادر یو کال خانواده  یپدربزرگ و مادربزرگ مادر یمگه  تو نگفت -تریپ

فراموششون کردم و تا  میکه اونا هنوز هم زندن راستش من از بچگ دمیچرا گفتم اما خوب تازه خودم امروز فهم-من

 !    کردمیاونها رو مرده حساب م فتادیم ادمی

 آنا منصرفش کرد.. یرو بپرسه که صدا یدوباره خواست سوال تریپ

 .میدیرس-آنا

بزرگ بود که آلفرد اونوبا  یدرب قهوه ا کی شیراه اصل م،البتهیو وارد پاتوقمون شد میشد ادهیپ نیمون از ماش همه

و هستش و ما اون رهیم نییکه راهش رو به پا ینگیپارک یکه از تو هِیهم در شیمحکم بسته بود !راه مخف ریقل و زنج

 تریپ بار از زبون کی یول دونمی!درست نمشهینم دهید ای ناختهش یو به راحت میپوشوند نگیپارک یهایواریبا کاغذ د

 ساختمون متعلق به آلفرده! نیکه ا دمیشن

 کمک! ایب یروب-آنا

تاق ا کیکه کمد رو جابه جا کنن!پشت اون کمد در  زننیدارن زور م تریبا پ دمیآنا به سمتش برگشتم و د یصدا با

 !میکردیداخلش پنهان م یهارو داخل قفسه ها تیمربوط به مامور یپنهان شده بود که اسناد و مدارک اصل

 ؟یبزار نجایمدارک رو ا نیا یخوایآلفرد م-من

 !شنیمربوط م نهایکه به ا ی!مدارکمیاریمدارک رو از اونجا ب یسر کیقراره  نیمدارک مهم نهاینه ا-آلفرد

هم آنا  یمدارک بودند و هرازچند گاه یه آنا و آلفرد سخت و با دقت کامل مشغول بررسک شدیم یدوساعت حدود

.داشت میگفتیم ونیو هز میزدیچُرت م میهم که طبق معمول داشت تری.من و پکردیم ادداشتیخطوط رو  یسر کی

ه ک دمیکنم برت رو د چارهیرو ب تریپ امحکم پامو لگد کردو رد شد چشمامو که باز کردم ت یکیکه  بردیخوابم م
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و ! زدم تزونهیو آب دهانشم آو دهیخواب چارهیب تریپ دمی!کنارمو که نگاه کردم درفتیداشت به سمت آلفرد و آنا م

 برت برگشته! تریشو پ داریب-سرش و گفتم

 راه افتاد. هیو بلند شد و به سمت بق دیکش یبلند ی ازهیچشمهاشو باز کرد و خم تریپ

 چطور گذشت؟ ؟اوضاعیکرد رید نقدریرا اچه خبر برت؟چ-آلفرد

کنه!اون چند نفرهم  ییشناسا تونهیرو نم تریپ یصدا یکس گهیدرست شد د یخستم!اما خوب همه چ یحساب-برت

 یافراد یچ یمشکوک نشده باشن که برا نکهیا یهم اومده بود!من برا لدیخود جناب روتچ یخبر داده بودن و حت

 یسر کیبودن  دهیشدن از اتاق د رونیشده اند و اوناهم ما روموقع ب لدیوارد اتاق روتچ لیدل یشده ب دهیکه د

 برداشتم! زشیم یاز کشو شهینم ریگیبه خاطر اونا پ لدیارزش رو که مطمئنم روتچ یمدارک ب

 ه؟کن ارکیقراره فردا چ یبهش گفت-دیانداخت و از آنا پرس یوبه من نگاه دیکش یا ازهیحرف خم نیاز گفتن ا بعد

 که تا االن فرصت نشده! گهینه آلفرد گفت خودش م -آنا

 م؟یدار اتیمگه فردا هم عمل یچه کار-من

 نه بگو دارم! میدار-و گفت دیخند تریپ

 بزرگ مراسم یگذار هیسرما کی یبستن قرارداد تو یبرا لدیدرسته البته برت هم همراهته !فرداجناب روتچ-آلفرد

 گرفته و از من خواسته که به اونجا برم!

 به ما داره؟ یچه ربط نیخوب ا-من

ون چ ستیزنده ن گهیکه پسر من د دونهینم لدیخودم شما رو بفرستم!روتچ یکه من قراره به جا نهیربطش ا-آلفرد

و حاال  کردهیم یوئال زندگ( همراه مادرش تو ونزjayden)"دنیجا"مدت پسرم  نیمن به اون نگفتم و به حساب تو ا

قراره نقش  یکنه و تو روب ینقش رو باز نیا ارهبعد از مدتها پسرم به حساب برگشته و اون هم برت هستش که قر

 ؟یدیداشته باشه!فهم ازینفر ن کیبرت ممکنه به کمک  یهمراه برت باش شهیتا هم یکن یعروسم رو باز

 م؟یقراره ما فقط اونجا از طرف شما حضور داشته باش -من

 درسته!-آنا
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 م؟یجز رفتن تو اونجا ندار یکار چیه یعنی-من

ر فشرده ت تیچون مامور یباش دنیگرفتن به عنوان همسر جا میکه تصم نهیهم یبرا میدرسته اما فعال ندار-برت

 !امیاز پسش بر ب تونمیو من دست تنها نم شهیم

 رن؟ینم تریپ ایچرا آنا -من

 یرو باز دنیجا اینقش همسر برت  تونهیهم نم تریو پ دهیآلفرد د یکار کیبه عنوان شر لدیچون من رو روتچ-آنا

 ؟یدیکنه فهم

 ه؟یچه موقع یباشه!مهمون-من

 ساعت االن چنده؟-آنا

 است. قهیدق5:48-تریپ

 !گهیساعت د 15 بایتقر یعنیامشب 8ساعت  یبرا شهیم- آنا

 !برت هم که لباسش از قبل دیرو بخر یو لباس مناسب مهمون دیپاتوق تا با آنا بر یایب دیامروز عصر با یروب-آلفرد

 انتخاب شده!

 نه؟ ای شهیما اونجا کنترل م تیامن-من

 یبرا ابیرد کی یزاریکه تو دستت م یدستم و انگشتر یکه تو یقراره تو ساعت یقبل از رفتن به مهمون-برت

 مینسب بشه تا بتون یهندزفر یمن در نظر گرفته شده گوش یکه برا یکار بشه و به گوشواره تو وکراوات اطیاحت

 یمتهمون قس ای یگوش یصحبت کن یمهمون یتو یبا هر کس ینره که تا خواست ادتی!میباهاشون ارتباط داشته باش

م مقدار ک هی هیکه کاف ادهیها اونقدر ز یوشتا صدا به آلفرد و آنا هم برسه!حس المسه گ یاز گوشواره ات رو لمس کن

 کراوات و تو رو هر جا از گوشواره هات! یگهره  ی!من رویلمسشون کن

م و هم برت رو و ه ننیبیتو رو م یاونا هم چهره  تهیواقع یو بحث تو ستین یباز یشوخ نباریا ینره روب ادتی-آلفرد

 رو کنار بزار! یوشگیپس حواستو خوب جمع کن و باز شناسنیمن و آنا رو م

 !کنمیباشه تالشمو م-من
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 !رونیب میآلفرد و آنا قرار شد از پاتوق بزن یها هیاز تموم شدن توص بعد

 ! نمیجلومو بب یخوابیاز ب تونمینم گهیآخ د-تریپ

 !زنهیاز بس قهوه خوردم داره حالمو به هم م-من

رو دوست  دیطلوع خورش شهی!من همکنهیطلوع م دیو خورش شهیهوا داره روشن م-تر شدم و گفتم: کیبرت نزد به

 داشتم تو چطور؟

 دوستش ندارم!-برت

 آخه؟ شه؟چرایمگه م-و گفتم: ستادمیتعجب ا با

 !الیخیب پس کنم صحبت درموردش ندارم دوست– برت

 حرکت کرد. شیسرمه ا یآب bmvنیبه سمت ماش کردمیتوجه به من که با تعجب نگاهش م وبدون

 ای نیماش چیچون ه امیب ادهیکاناپه افتادم!تا خونه مجبور شدم پ یوارد خونه شدم و بدون سر و صدا رو یحال یب با

مثل  یوحشتناک غیج یصبح شد!تازه چشمام گرم شده بود که با صدا7ساعت  دمیهم که رس نجاینبود!تا ا یاتوبوس

 بازم مهین یمل صدا برسونم که به علت چشمابه عا استمهوا و با دو خودمو خو دمیمتر پر کی یژاپن یزلزله زده ها

د رو شده بو داریب داری!چشمام که خود به خود در اثر برخورد سرم با ستون بمنیصاف رفتم تو ستون وسط سالن نش

به من  دهیژول ییپف کرده و موها ییبا چشما یچرخوندم که حاال ساکت شده بود و به جاش راب تیبه سمت مارگر

 ده بود!زل ز بهیغر کیمثل 

 ؟یبود ؟کجایشد یشکل نی!فکر کردم دزد اومده!آخه چرا ایترسوند یحساب ؟منویکنیم کاریچ نجایتو ا-یمار

 و با حرفش زد تو ذوقم! دیبپرسه پدر به دادم رس یا گهیخواست سوال د وتا

ت رو مثل  عالم یلحظه ها تو و روب نجوری!تو ایکنیو همش پرسجو م یشد نایتو هم که مثل روب تیبابا مارگر یا-پدر

 !!!نمیبیسوال م

 شد؟یپس چ یبمون تیپدربزرگ مادر یتو مگه قرار نبود امشب خونه  گهیراست م-روبه من کرد و گفت: بعد

 ؟یروب یدیپوش هیچ نایا-سر هم کنم و بگم پدر با تعجب گفت یجواب هیاومدم  تا
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 یلباسهام رو عوض کنم!شلوارم که پاره و مشک تیرفته بود بعد از مامور ادمی!یبه لباسهام کردم!وا یتعجب نگاه با

 چارهیگند زدم!ب ی!حسابختهیو به هم ر دهیو موهام هم ژول یشده بود،لباسم هم مردانه بزرگ مشک یخاک یکه کم

 !دهیحق داشته ترس یمار

 ...ام..ام..اه؟یچ دیدونیخوب ..م یعنیام راستش من ...-من

 ؟یدیپوش هیچ نایا دمی؟پرسیکنیام ام چرا م-پدر

 ...نای...انایا-من

مال سَمه!شب قبل بارون  نایآهاا-گفتم عیوجودم تو خونه جور شد و سر یهم برا یاز سَم اومد و بهونه ا ادمی ناگهان

 یاز سم خواستم بهم لباس بده اونم لباسها نیاونجا بمونم واسه هم ادیبود دوست نداشتم ز سیاومد منم لباسام خ

 کهنه شو داد!

 ؟یلباسهاشو بهش پس ند گهید دیترسیچرا کهنه؟م-یمار

 پس بدم بهش! دیکهنه هاشم با نیآره تازه هم-من

 بپرسه که پدر با سوالش منو تو جام خشک کرد!  گهیسوال د کیاومد تا  یمار

 اون قسمت بارون یتو !چطور ممکنهورکیوین یو ما هم االن تو کننیم یزندگ ورکیویکه االن ن نایپدربزرگت ا-پدر

 قسمت نه؟ نیا یبباره ول

 تموم شده!ها؟ ادیطرف ب نیو تا  خواسته به ا دهیچون بارون تا اونجا رس دیآ...خوب شا-من

 رو... یزیچ یا یقبول ندارم؟نکنه چالش آب نویمن ا یول-یمار

 سیکردن منم لباسهام خ یسطل پر از آب خال کی!درسته شب قبل روم دیآره آره خودشه خواستم نگرانم نش-من

 شد!

 کنن؟یاستقبال م ینطوریاز مهموناشون ا شهیآخه؟اونا هم هیچه کار نیا-یمار

 ...ستین هامینطورینه!ا-من

 ؟یاتاقت بخواب یتو یحاال چرا نرفت-پدر
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 راستش راستش آها چون خسته بودم حوصله نکردم!-من

 !یحاال برو لباسهاتو عوض کن که صبحانه بخور-یمار

 میعیطب ی ختهیرو پاک کردم و به اتاق به ر میشونیپ یه وارد اتاقم شدم و در رو پشت سرم بستم!عرق روعجل با

 یاتاق دوازده متر کیبهش انداختم. یدلم براش تنگ شده بود!نگاه یساله که اتاقم نبودم!کل کینگاه کردم!انگار 

و  یقرمز و آب یاز رنگها یبیگرد که ترک ی چهیالق کیشد بود و روش  دهیروشن پوش یکه کفِ ش از موکت خاکستر

 یشکل و بزرگ بود و با پرده  یلیپنجره که مستط کی.گرفتیوسط اتاق جا م بایبود و تقر یو کرم یخاکستر

 یاکسترخ یآب یو تختم کنارش با روتخت شدینورش گرفته م یو سبزش جلو یبرجسته آب یبا گلها میرخاکستریحر

بود و  یکه رنگ کشوهاش خاکستر میتخت افتاده بود.کمد آب نییش و بالشت سبزم پارو بودساده ام که مچاله شده 

رو  بودن ختهیکه از در باز کمد ر ییخرس گنده قرمز و سبز گذاشته بودم ولباسها کیدوتا قفسه هاش هرکدوم  یتو

 .نیزم

ن باحالمو یها تیاز مامور هاشون برگرفته یترسناکم که بعض یها یقسمت کنارم نگاه کردم که پر بود از طراح به

 یقفسش پر بود از مجسمه ها کیچهار قفسه ام که  یترسناکش کرده بودم و کتابخونه  میبود که البته من تو نقاش

 اتاقم ی گهید ی! و گوشه یلیتخ یعلم ایترسناک  مانرو یقفسه ها هم پر از کتاب ها هیترسناک و خنده دارم و بق

چسبونده بودم و رنگش هم  واریجالب نوشته بودم و به د یجمله ها یسر کیکه جلوش  زمیتختم ، م یروبه رو

ونم اتاقم کنار کتابخ ی گهید یبود!تلسکوپم هم گوشه  یکوچولوش آب یبود و به عکس کمدم رنگ کشو یخاکستر

  یلیخ"!میداشت مانیاوپدر بهش  یکه خودم و مار دمیرس یا جهیبه اتاقم انداختم و به نت گهید ینگاه اجمال کیبود!

 با خودم گفتم چرا من پسر نشدم؟ رفتمی.همونطور که به سمت لباسهام م"نظم ام یب

 عیافتاد.سر مینکردم!چشمم به گوش دایامشب پ یمهمون یبرا یلباس به درد بخور یلباسهام رو گشتم ول یتو

 یکه خواستم تماس رو قطع کنم آنا با صدا نیتا جواب بده هم دیطول کش یبرداشتمش و باآنا تماس گرفتم. کم

 ؟یجواب داد:بله روب یگرفته ا

 سالم آناحالت خوبه؟-من

 استراحت کنم چون سرما خوردم. دیدکتر گفته با کنهیسرم درد م یحساب ناینه روب-آنا

 !یگفتیمن کاش زودتر بهم م یخدا یوا-من

 شده؟یمگه چ-آنا
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 ؟یفراموش کرد یزود نیبه ا میلباس بخر میقراربود با هم بر-من

 گوش کردن رو هم داشته باشم! یامشب بتونم جان برا یتا من برا ادینه اما قرار شد برت ب-آنا

 برت؟؟؟-من

 !دونهیچون آدرس خونتون رو نم ادیکجا ب دیتا بدونه با رهیگیآره گفت باهات تماس م-آنا

 !خداحافظ.یبهتر بش دوارمیباشه ممنون ام-من

 ممنون تا شب خداحافظ.-آنا

 امغیداده بودم وقرارشد هروقت که اومد بهم پ امیمرتب کردم . به برت آدرس رو پ یاتاقم رو کم یاز صبحانه تو بعد

 بده.

 یداص دمیپرس یوقت یاومد فکر کردم برته ول فونیزنگ آ یکاناپه نشسته بودم که صدا یو آماده منتظر رو حاظر

 رو باز کنم. در خواستیسم اومد که ازم م

 رو که باز کردم با تعجب منتظرش شدم که وارد شد. در

 کجا... کدفعهی روزی!حالت چطوره؟دنایسالم روب-سم

 ؟یکنیم کاریچ نجاینفهمه!تو ا یکس یزیقرار بود چ سی:ه-دهانش رو گرفتم و گفتم یجلو محکم

 سپسلفهعش حکمس مطس مطج. اللیبلیروبوبئبل تاات-سم

 ؟یگیم یداریچ-من

اگه  نباری!اومدم دنبالت اگمیم یچ ی:خوب دستت رو بردار تا بفهم-دهانش کنار زد و گفت یدستم رو از جلو سم

 !دهیبدون تو برم مامان منو تو خونه راهم نم

 !امیب تونمینم ؟منیگیم یداریچ-من

 ...یول-سم
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دنبالم که با هم  ادیدعوتم و االنم دوستم م یاز دوستام مهمون یکیازدواج  یگوش کن سم من امشب برا-من

 درکم کن! کنمی!پس خواهش ممیبر

 طاقته! یب یلیخ دنتید یمادربزرگ برا یبدون دیخودت که با یول-سم

 !ها؟امی!اصال فردا شب چطوره؟فردا شب آدرس بده خودم مامیب تونمینم یول دونمیم-من

 !یایب دیباشه و اگه مامان قبول نکرد امشب با-سم

 خوب حاال برو!خداحافظ. یلیخ-من

اومد که برم  غامیرو ندادم و اونو فرستادمش بره!همون موقع از طرف برت پ یا گهیسم اجازه گفتن حرف د به

د خنگ بودو زو تریپ هیشدم.سم قبل از اومدن برت رفته بود!واقعا چقدر شب رونیکردم و ب یخداحافظ ی.از ماررونیب

 !!!وارید توکلشو بکوبم  خوادیدلم م ارهیدر م یخنگ باز یوقت خوردیگول م

 برت شدم و کالفه بهش سالم کردم. نیماش سوار

 ؟یدونیبهتره!تو م میکجا بر دیخر یبرا دونمیخوب من نم-برت

 داشته باشه. یخوب یلباسها کنمیمجتمع قرار داره فکر م کیباالتر  ابانیخوب چند تا خ-من

ود شده ب دهیچیپ یقبال اونجا رفته بود.ذهنم کل نکهیحرکت کرد و با سرعت به اون سمت رفت مثل ا عیسر یلیخ

ره بهت کنمی!احساس ممیداشته باش تیمامور ستیسادست و قرار ن یمهمون کیخوبه که امشب فقط و فقط  یلیخ

بعداز چند سال باعث شده  میمادر ی دهخانوا ییهویشدن  دایحواسم رو جمع کارهام کنم اما موضوع پ شتریب کمی

 حواسم از کار پرت بشه و کار رو خراب کنم!

 !میدیشو رس ادهیپ-برت

رفتارش  نیسالم کنه و ا اینداشت خواهش  ادی چوقتی!هشدیم ادهیپ نیسمت برت برگشتم که داشت از ماش به

 !کردیم میعصب یبدجور

 شدم و به سمتش رفتم. ادهیپ نیماش از

 ؟یاومد نجایقبال هم ا-من
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 ؟یپرسیچرا م-برت

 !نجایا یاومد یرو بدون قشیآدرس دق نکهیچون بدون ا-من

 اومدم! دیتو فکر کن شا-برت

 بعد محکم تر قدم هاشو برداشت. و

 رنجویو تو ا یهم هست ی:من فراموش کردم به خودم بگم که پسر لجباز-گفتم رفتمیطور که پشت سرش م نیهم

 !زنده نزارمت خوادیموقع ها دلم م

 لبخند بود! کیهم فقط  دیزد شا یکردم پوزخند احساس

 ؟یزنده ام بزار یخوای!حاال چرا نمیاریدر م ییزایچ هیسر از  یبکنمت، دار هیتنب دیپس با -برت

 برده! ییبو هی یهر اخالق ه؟ازیک گهید نیا کردمیسرم احساس م یشاخ رو رو کیاز تعجب حضور  داشتم

 !یندار یرفتار مشخص کنمیچرا احساس م دونمی!نم یکنیم میعصب هاتیچون با لجباز-من

 چطور؟-برت

رفتارهات  هیبا بق کنمیو حاال هم احساس م یغرورت لجباز هم هست ،سریها جد تیمامور ،تویتو پاتوق مغرور-من

 !یا دهیچیپ ی!در کل حسابشهیجزء اخالق ورفتارات هم حساب م نیو معلومه ا یکل کل کن یخوایو م یفرق دار

 باهات کل کل کنم؟ خوادیدلم م یرفتار کنم نه؟حاال چرا فکر کرد تمیمناسب موقع خوامیچون م دیشا-برت

و  یسر به سرم بزار یکه دوست دار دهیلبت هم نشون م ی!چون من تو کل کل کردن استادم و لبخند رودیشا-من

 ودم!ب دهیامروزتو ند یرفتارها نیتا حاال ا گم؟کالینم ؟درستیاعصابم رو خورد کن

 ریز ایدر موردم بدونه مخصوصا همکارم  یادینفر ز کیدوست ندارم  یکنیم یکنجکاو یادیز یدار گهیبسه د-برت

 دستم !

به ابهت و  هیبه حساب از نظر بق کنهیاخم م یشدم!وقت شیشونیپ یرفته و اخم رو نیمتوجه لبخند از ب تازه

 !رهیگیچرا من رو خنده م دونمینم یول شهیم شتریب تشیجذاب
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 اون چطوره خانم کنجکاو؟-برت

د که رنگ بو یلباس شب طوس کیفروشگاه بزرگ لباس،  کی نیتریکه اشاره کرده بود نگاه کردم .پشت و ییجا به

 زدم! یخوشم اومد و لبخند بشیکرده بودند!از ترک یسنگدوز یو نوک مداد یمشک یدور کمرش با سنگها

-وبرت گفت میاز کارکنا رفت یکی.به سمت میو وارد فروشگاه شد دیلبخندم منو همراه خودش کش دنیبا د برت

 د؟یاریرو ب یاون لباس شب طوس شهی:م

لباس تو تنم  دنیاز د دمیلباس رو پوش یلباس رو آورد و من وارد اتاق پرو لباس شدم . وقت ییجوان با خوشرو زن

زانوهام تنگ بود و از  یو حاال از نظرم فوق العاده شده بود!لباسش تا رو دادینشون م باتریز یلیذوق کردم!خ یکل

. از اتاق خارج شدم و دیکشیبه رخ م ییبایبه ز کمویبار کمر هاشمیباز شده و آزاد بود!سنگدوز میاونجا به بعد مال

رو  نیم!ههی:عال-وگفتزد  یتنم نگاه کرد و لبخند کوتاه یلباس رو به برت نشون دادم.برت کاوشگرانه به لباس تو

 !میخریم

 حرکت کرد. یا گهیبه سمت د یخونه ول میریم کردمی. فکر ممیلباس از مجتمع خارج شد دنیخر بعداز

 م؟یریم میکجا دار-من

 خوب! یجا ی میقراره بر-برت

 .میدی:رس-کنه!تا اومدم پرسشهام رو شروع کنم خودش گفت کیرو تحر میبود تا کنجکاو یجمله اش کاف نیهم

 مو بود! شگاهیآرا کیکه اشاره کرد نگاه کردم. یمغازه ا به

 کار؟یچ میاومد نجایا-من

 !یموهاتو کوتاه کن یبعد تیمامور یکه برا میرفت؟شب قبل قرار گذاشت ادتی-برت

 !کنمیبرت خواهش م یوا-من

 !ادیب شیپ یدوباره مشکل خوامینگم!نم یزیتا من به آلفرد چ یکنیم نکارویا یتو گفت-برت

 که... تیمامور نیا یول-من

 حرف نباشه برو!-برت



 طونینابودگر ش

 
34 

 

 !دمیشدم و در رو محکم کوب ادهیپ نیاز ماش تیعصبان با

 !کردمیم ادهیخشمم رو پ تونستمیکه م نشیماش یرو دیکنم با یخودش خال یرو تونستمینم اگه

م که نگاه کرد نهیآ یکوتاه کرد.به خودم تو شگریخوشکلمو آرا ییطال یکه موها دیطول کش یساعت مین بایتقر

 میعسل یکوتاهم قاب گرفته شده بود و چشما یتو موها دمیلبم نشست!صورت گرد و سف یرو یناخواسته لبخند

شده  تهخیبلندِ ر یموها دنید ستیهم بد ن وعتن کیفکر که  نیکرده بود!با ا ریی!چهره ام به نظرم تغزدیانگار برق م

 رفتم! نشیام رو تحمل کردم و استوار به سمت ماش

 تا چشمش یول یحاال قابل تحمل تر شد گهیو م کنهیم فیموهام  تعر دیجد یاز چهره  کردمینشستم فکر م یوقت

 و قهقهه زدن! دنیبه من افتاد شروع کرد به خند

از رو گ نیحاال داشت فرمان ماش یول زدیچش شده بودامروز؟تا به حال به زور لبخند م نیتعجب بهش نگاه کردم!ا با

 !زدیم

 !!!کنمیم هیگر یمزخرفت ادامه بد یاگه به خنده ها یمسخره ا یلی:خ-گفتم تیعصبان با

 یکن هی!اگه گری:چه قدر خنده دار شد-خنده هاش بود گفت یاز ادامه  یکه ناش یاشو خورد و با لبخند خنده

 ساله!5 یدختر بچه  کی یشیدرست م

 تا لهت نکردم! فتی!راه بیدلقک یلیخ-من

مون  یتقلب یشناسنامه ها  میبر دی!بایشیپر رو م ی:دوباره دار-رفته بود گفت یرنگ یکه حاال دوباره تو قاب ب برت

 !میریرو از آلفرد بگ

 خوان؟یمگه اونا از ما شناسنامه م-من

 !میاونها رو نشون بد دیبا یمهمون یورود تو ی.برامیریمون رو هم بگ ییقراره کارت شناسا ینه ول-برت

نگه  ییالیبزرگ و و یخونه  کی یبرت جلو یقی!بعد از دقادادیو نشون م قهیدق6:38ساعتم نگاه کردم که عدد  به

 رو داشت. یو مشک دیسف یسنگ یداشت که نما

 آلفرده؟ یخونه  نجایا-من
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 .یایتو ب ستین یازین امیم رمیگیمدارک رو م رمیم عیمن االن سر-برت

 باشه برو.-من

 رنگ اومد داخل و نشست. رهیت کیپالست کیت همراه با بر قهیاز چند دق بعد

 مدارک اند . نهایا ایب-برت

 راه افتاد. و

 کیتمجس شیو نام خانوادگ دنیبه پسر آلفرد تعلق داشت. اسمش جا نکهیاز شناسنامه ها نگاه کردم .مثل ا یکی به

برت قرار بود سه سال  یعنیسال سن داشت  25تولدش حساب کردم اگه واقعا زنده بود االن  خیبود.اونطور که از تار

 نداره! یعالمت فوت چیآلفرد زنده است که ه همسر.پس تابودیبزرگتر بشه!نام پدر آلفرد و نام مادرش هم رز

elشناسنامه هم مال من بود که نام داخلش السا) یکیاون saریِپ شی( بود و نام خانوادگ (piyer نام پدرش جو و مادر)

 و سه سال داشت! ستیسن السا رو حساب کردم ب ی!وقتایلیا

 دارند؟ یافراد وجود خارج نیا واقعا

درمورد برت  یادیز یزهایشدم وبعد از تشکر از برت به سمت داخل خانه به راه افتادم.امروز چ ادهیدر خانه پ یجلو

 بکنه!آخ جون! یحاظره هر کار شیکنجکاوبگم اون به خاطر حس  تریبه پ دیبا دمیفهم

 

 زود باش ساعت هشته!-.رو به برت کردم و گفتم:دادیرو نشون م 8ساعتم نگاه کردم.ساعت  به

 راهمون ندن! میتر بر ریاگه د ستینگران نباش قرار ن-برت

 به هر حال ممکنه...-

 !میدیرس-برت

 .میهمون برج بود یاطرافم نگاه کردم.درست روبه رو به
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رفته  ادتیبوده ! یکه کار ک دوننیاونا نم ؟اصالیگیم یداریچ-کنن...برت مونییشناسا م؟اگهیاومد نجایچرا ا-

 رو؟ شبمید حاتیتوض

 برگذار بشه؟ یمهمون نجایقراره ا-

 .میو همه جور آدم رو داره!بر زیبرج همه چ نیآره ا-برت

بود و آدم احساس  یشلوغ یلیخ ی.مهمونمیشدوارد  ییو پس از نشون دادن کارت شناسا میوارد برج شد باهم

 !شهیهمون موقع گم م کردیم

 شلوغه؟ نقدریا نجایچرا ا-

 .شهیانجام م یبهتر تیچون معامله زود تر و با امن-برت

رنگ و  یدود یبزرگ مثل آلفرد و کت و شلوار یکلیرنگ داشت با ه یکم پشت خاکستر یکه موها یمرد

 دشمنم بود! ینسبت بهش نداشتم انگار اون به نوع ی.حس خوبومدیبه سمت ما م یخوشدوخت با لبخند

 درسته؟ یباش دنیجا دیآه تو با-مرد

 اسمتونو... تونمیم خوامیبله درسته!عذر م-برت

 نی. صاحب الدی(هستم.جرج روتچGeorgeآه بله درسته من جرج)-بود گفت: دهیمکث کرد. مرد که منظورشو فهم و

 و برج. یمهمان

 ؟یباشه چ دهیاز موضوع مدارک فهم یزیاگه چ ی.وادیاسمش برق از سرم پر دنیشن با

 آلفرد کجاست؟ یکرده!راست یآلفرد منو قبال بهت معرف کردمیفکر م-جرج

 .امیب شونیا یو از من خواست تا به جا ادیپدر نتونست ب -برت

اومده نتونستم خودم و کنترل کنم  و به سمت تو که بهم گفتن  کیمجست دنیبه اسم جا یکه کس دمیتا شن-جرج

 پسر؟ یخوشحالم!تا حاال کجا بود یلیاومدم!واقعا خ یهست دنیجا

 مدت اونجا بودم! نیهمراه مادرم به ونزوئال رفته بودم و تو ا-برت
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 یلی!خیدن تو مرد!به من گفته بویرفت یتو همراه روز تایآه درسته حتما بعد از جدا شدن آلفرد وروز-جرج

 دروغه! نیخوشحالم که ا

 کجوریچرا مکث کرد و حس کردم  دمیکه چشمش به من افتاد. نفهم دیخندیربط م یهمونطور مسخره و ب داشت

 بود! دهیمن رو قبال د ایو ترس تو چشماش اومد!گو ینگران

 ؟یکنینم یمعرف-:دیبه برت کرد و پرس رو

 آه بله.همسرم السا.-برت

 از تو فراموش کردم. یمنو ببخش دوارمیخوشبختم السا ام-جرج

 .نطورینداره.منم هم یاشکال چینه ه-

 م؟یبود دهید گرویهمد ؟قبالییبرام آشنا یلیتو خ کنمیاحساس م-جرج

 !کایباره که اومدم امر نیچون من اول کنمیفکر نم-

 !میآه درسته خوب بر-جرج

 ما رو ترک کرد.  یکوتاه یجرج با عذرت خواه میها نشست یاز صندل یکی یرو نکهیاز ا بعد

 ...یول شهیمتوجه نم یکس دونمیم نکهیبا ا کردمیداشتم سکته م یوا-

 نیورد ادر م دیداره و البته تو نبا نیدورب نجایا نایساکت باش روب سیه-و آهسته گفت: دیوسط حرفم پر عیسر برت

 ! لطفا دقت کن دوست ندارم چندبار اخطار بدم!یحرف بزن یمسائل حت

 م؟یهست نجایتا چه موقع ا یخوب!راست یلیخ-

 !نایروب گمیبهت م میبر میخواست یساکت وقت گمیم-صداش رو آروم کرد و گفت: دوباره

 باشه!-

 از برت دوباره خطا کردم! موقعیب یسرم رو چرخوندم که با سوال دوباره

 نا؟یروب یگیم شهیتو چرا به من هم یراست-
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 ؟یدی!فهمکنمیاول از همه خودم خفت م میفتیب ریصدات رو بشنوه اگه گ یساکت باش کس یوا-برت

 صدام کنه! ینطوریا یبگو آخه من دوست ندارم کس ستیحواسش ن یاالن که کس یباشه ول-

 ؟یشیسوالت رو بدم ساکت م نیاگه جواب ا-برت

 !دمیآره آره حتما!قول م-

به جز  ستمیراحت ن یرو راحت و اسمشو مخفف صدا بزنم چون با هر کس یباشه،چون من دوست ندارم هر کس-برت

 ؟یشی!حاال ساکت مکینزد انیآشنا

 اوهوم.-

اونجا جمع شده بودند و  تینگاه کردم.چقدر جمع دندیرقصیم یوسط سالن که همه داشتن با آهنگ شاد به

همه ظرف از  کیبزرگ قرار داشت و  زیم کیسالن  ی گهیو دستاشون رو هم حرکت.طرف د دادندیخودشونو تکون م

ندارم. صورتم رو با  یاحساس خوب مه دنشیاز د کنمیشراب متنفر بودم و حاال احساس م یاز بو شهیانواع شراب.هم

صورتم رو به طرف  عی.سردیدیمنو م دیکرد؟نبایم کاریچ نجاینفر روبه رو شدم.اون ا کیچرخوندم و با  گهیطرف د

 ؟یبرگشت کدفعهیچرا  شدهیچ-چرخوندم که برت متوجه حرکتم شدو گفت: یا گهید

 !نهیرفتار کن که منو نب یبرت طور سیه-

 شده؟یمستعار استفاده کن!!!حاال چ یاز اسم ها-برت

 ساکت باش! دنیجا یعنیاه برت -

 !دهیشدم.پس منو د خکوبیصداش تو جام م دنیبگه با شن یزیچ کیتا اومد  برت

 ؟یکنیم کاریچ نجای!تو ایسالم روب-امیلیو

 !یاومدم مهمون یچی؟هیآه سالم خوب -

 ؟ یکنینم یمعرف-برت

 هستند از اقوام! امیلیچرا چرا و-
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 واقعا؟-برت 

 جزء نقشه نبود! نیچه خبره؟ا-که من بشنوم گفت: یآروم طور و

 خوب... یول  دونمیم دونمیم-

 ن؟یک شونی!ایروب ینکرد یمعرف-امیلیو

 ..شونیام...راستش...ا-

 با شما خوشبختم! ییهستم همسر السا و از آشنا دنیمن جا-برت

 شه؟یالسا؟همسرش؟مگه م-:دیلب پرس ریبا تعجب به من نگاه کرد و ز امیلیو

 !کشهیمنو م یبگه که مار یاگه به مار یوا یا

 ؟یلیدرسته و میدیند گرویوقته همد یلیخ یام...راست-

 به ما نگفته! یزیچ ی!ماریاونقدر باشه که تو بدون خبر ازدواج کن کنمیفکر نم-امیلیو

 !میدیبعدش حتما بهتون خبر م میآه خوب راستش چون هنوز جشن نگرفت-برت

 ؟یچرا اسمتو عوض کرد-امیلیو

 عوض... یمن؟عوض؟نه من کِ-

ن چون م ینجوریهم-ست کنم برت گفت:برت به پام متوجه شدم و تا خواستم حرفمو در یشدن محکم پا دهیکوب با

 .میبر دیما با گهیخواستم!خوب د

 .دیرقص کش ستیدستم رو گرفت و همراه خودش به سمت پ چارهیب امیلیبه و توجهیب و

 !!!یزیریاعصابمو به هم م یدار گهید-برت

 بوده؟! یلعنت یمهمون نیا یهم تو امیلیبه من چه؟!من از کجا بدونم که و-

 .دنیبه رقص میو به اجبار شروع کرد میبود دهیرس ستیبه وسط پ گهید
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 خوب شروع کن.-برت

 شروع کنم؟ ویچ-

 شناسه؟یتو رو از کجا م امیلیه؟ویک یمار-برت

 هم برادرشه! امیلیو و ه،پدرمیهمسر راب یبرت!مار یگند زد ینگو که حساب یوا-

 !یشد چارهیبگم که ب دیبا یاوه اوه پس حساب-برت

هم باهاش راحتم  یهم مهربونه  من حساب یلیمادر خوانده ها خ هیهم نه !چون مادر خواندم به عکس بق ادیز رینخ-

 مثل پدرم!

 ؟یترسیم یپس از چ-برت

 هگیهست و به پدرم م ییخبرها کیواقعا  کنهیهم فکر م یبگه مار یبره به خانوادش و مار امیلیخوب معلومه!اگه و-

 !یمادر واقع کینگرانمه مثل  یسابحساسه و ح یلیمن خ یرو یچون مار

 !یدروغ گنده بگ کی یبه مار دیخوبه پس با-برت

 بگم؟ یچ یآره ول-

 خودته به من چه! یخراب کار نیا-برت

 یتو زدمیبلند کفشهام محکم م یبا همون پاشنه ها خواستیکه دلم م یطور تیریاعصابم رو به هم م داشت

 صورتش!

سوال  دایدوباره ن امیلیکه و مینشست گهید یجا کیو  میبگم به دستور برت رفت یکه چ شنهادیاز رقص به پ بعد

 کنه! چمونیپ

 یطونیجا بمون ش نیبزنم تو هم یدور کیاطراف  نیا رمیمن م-برت بلند شد و رو به من گفت  یاز مدت کوتاه بعد

 هم نکن باشه؟

 باشه...-
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 االن خسته شدم! نیمن از هم ی!واددایرو نشون م قهیدق21:15ساعتم نگاه کردم که ساعت  به

 !نجا؟یفکر کرده که من  آورده ا ی.واقعا برت چ کردمیاطراف رو نگاه م داشتم

خلوت شده بود. داشتم به  یسالن بود، حساب گهیسمت د گهید یها یدنیاطراف به علت صرف شراب و نوش نیا 

قرار گرفت و تا اومدم از خودم دفاع  مینیب یرو یکه دستمال کردمینگاه م دندیرقصیرقص م ستیکه وسط پ ییاونا

 کردم که نفس نکشم و همون موقع یسع شمبو بک دینبا دونستمیشد.چون م مینیتند داخل دستمال وارد ب یکنم بو

 دنیو من ناگهان نتونستم تحمل کنم و با کش ومدیبه سمتم م تیشد و برت که داشت با عصبان یانداز ریت یصدا

 !دمیو نشن دمیند یچیه گهیشدم و د هوشیبخفه در دستمال  ینفس

 

 کردمیو گلوم هم خشک شده بود.احساس م کردیسرم درد م یلیچشمام رو باز کردم.خ یبیعج یاحساس سرما با

لو  تمونایکه عمل کردمیشدم.فکر م قیچشمامو باز و بسته کردم و به اطرافم دق گهیبار د کیراه تنفسم بسته است.

که  یزیچ نی!صورتم رو چرخوندم و اولدمید مونپاتوق خود یاز اتاقها یکی یرفته و من هم گروگانم اما خودم رو تو

نشسته بود و با اسلحه ش ور  نهیشوم یبه خون نشسته برت بود که گوشه  یو چشمها نیصورت خشمگ دمید

 .کردیوبه من با خشم نگاه م رفتیم

 آنا متوقفم کرد. یببندم و خودمو به مردن بزنم که صداترس اومدم دوباره چشمامو  با

 ؟یحالت خوبه روب-آنا

 درد گرفت و مانع حرف زدنم شد. یحالم بد شد که گلوم حساب دمیبرت رو د یبگم خوب بودم ول اومدم

 خودم یکارت رو تموم کرد نکهی!نگران نباش بعد از ایسالم بمون دیمراقب باش خانم خرابکار چون فعال با-برت

 !کنمیناکارت م

 یروب ری؟تقصینزن یمگه قرار نشد تو حرف-زد و روبه برت با اخم گفت: ینیترس به آنا نگاه کردم که لبخند دلنش با

 !یکرد یحواس یخودت ب ستیکه ن

 !دونستمیها نم یا؟چه جالب خوب شد گفت-برت

 پس حاال بدون!-آنا
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اگه حالت خوبه سرت رو تکون  -:دیو بعد رو به من کرد و پرس !دیساکت باش-آلفرد به بحث آنها خاتمه داد : یصدا

 بده!

 !دمیحتما بده که سرم رو تکون م گفتمیاگه حالم خوب بود که م گهیداره م یچ

 تکون دادم. یرو با عالمت نف سرم

 !یفقط سرما خورد ستین یمهم زیخوب باشه نگران نباش چ یلیخ-آلفرد

 خراب کردم؟-:دمیبلند شد که بره که بادرد زبونم رو چرخوندم و آروم پرس آلفرد

 که تا آخر الل باشم!!! شدیمقاومت کردم نم شتریب یجداشد ول یجمله چند حرف نیکردم جونم از تنم با ا احساس

 یزیچ کی هیانعصب یفقط کم یشناسیبرت رو که م زمینه عز-داد و گفت: لیبهم تحو باشویدوباره همون لبخند ز آنا

 گفت!

 کم؟یفقط  -کردم و با ترس گفتم: یبرت نگاه یمنقبض شده  یو چهره  تیصورت سرخ از عصبان به

 !گهید کمی نیو چند کمیبشه گفت  دیشا-هم بهش نگاه کرد و گفت: آنا

 کولت کنم؟ دیتا خونتون با ای یراه بر یتونیم گمیم میبگذر-زد و به من گفت: یدنباله حرفش تک خند وبه

 شد؟ یچ یمهمون ینه بهترم.راست-

کنن و ازتو هم به عنوان  یرو زخم لدیقصد داشتن روتچ یما و کارمون نبود.عده ا یبرا ینگران کننده ا زیچ-آنا

 گروگان استفاده کنند که شکست خوردند.

 کیاز برت  دیبا یول دیتهس یو هردو از دست هم عصبان ستین یخوب تیموقع دونمیم-بعد آرام تر در ادامه گفت: و

 !یتشکر بکن

تنها  یمهمون ینگاه کردم!چرا؟اون منو تو کردیتعجب به برت که از اون لحظه آروم تر شه بود و با    لب تابش کار م با

 ؟یچ بردنیگذاشت اگه منو م

که  منم هیکه عصب یباشه اون یازش تشکر کنم ؟اصال اون حق نداره از دست من عصبان دیگفته من با یک-

 ول کرده و رفته دور بزنه ! یمهمون یمنو تو یهمونطور
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و  یا هدیرفته آموزش د ادتی نکهیباشم مثل ا یاتفاقا حق دارم که عصبان-بلند شد و رو به من گفت: نیخشمگ برت

همه جا مواظب تو باشم! من رفتم از کنارت چون  تونمی!من که نمیداشته باش یآمادگ شهیاتفاقا هم نیا یبرا دیبا

 ؟یدیخراب بشه!فهم تمونینداشتم که مامور وستها به علت رفتارمون  بهمون مشکوک شده بودند و من د یلیخ

 چه جالب اونوقت ...-

 با هردو نفرتونم! گهیبسه د-مانع ادامه حرفم شد و گفت: آنا

 برت جونتو نجات داده! ستین نیا موضوع یروب-با خشم رو به من کرد و گفت: بعد

برت از راه  کردنیم هوشیکه داشتن تو رو ب یموقع-:دادیآنا چشم دوختم که داشت ادامه م یتعجب به لب ها با

 کردیمن کیاگه برت زودتر از اون شل یتا با گلوله خالصت کنه ول گرفتیداشت تو رو نشونه م گهید یکیچون  دیرس

آغشته شده بود ممکن بود باعث بشه تو به  مالکه به دست یهوشیب یاون دارو ؟درضمنیفهمی!میتو االن مرده بود

 !!!یکما بر

 !رهیاز ما بم یبودن؟قرار نبود کس یچرا من؟اونا ک-تعجب گفتم با

علت مقاومت کرد و  نیمطمئن باش برت هم به هم نویا یروب رهیاز ما بم یکس ستیهرگز قرار ن یگیم یدار یچ-آنا

 داد!!! تو رو نجات

نا منو بکشن؟او خواستنیکار کرده بودم که م یمنو بکشن!مگه من چ خواستنی!ممردمیمن داشتم م یگیم یتو دار-

 شناسن؟یبودند؟منو از کجا م یاصال ک

 یآدم ها ای.ظاهرا رمیگیاطالعات ازشون م یسر کیدارم دنبال  دونمینم-آروم تر شده بود گفت: یکه کم برت

م ه یو ازش خبر میدونیبوده که ما نم یبه موضوع لدیفقط قصدشون منحرف کردن نظر جرج روتچ اینبودند  یماهر

 و دنیمن و تو به اسم جا زنمیحدس م نباریباشه و ا یمهمون یکه دو تا گروه مخالف تو کردمیاصال فکر نم م،یندار

 !ناینه برت و روب میالسا مد نظرشون

 شناسن؟یم لدیکه اونا هم ما رو مثل روتچ یعنی نیا-

د و بدل ر نمونیکه ب ییو حرفا لدیاولمون با جرج روتچ ییبه آشنا گردهیبر م نیباشه و ا نطوریهم کنمیفکر م-برت

 شدن!
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 اثر کرده! نایروب یرو یبه اندازه کاف یهوش یب یدارو شهیم ریداره د میبر دیایخوب حاال ب یلیخ-آنا

 بود! قهیدق21:43به ساعتم نگاه کردم.ساعت  عیحرفِ آنا سر نیگفتن ا با

 م؟یبود یمهمون شینسبت به زمان االن چند ساعت پ -به آنا گفتم یجیگ با

 !چطور؟هیشب بعد از مهمون  کیاالن  یعنیساعت! 25 بایگفت تقر شهیم-به ساعتش نگاه کرد و گفت: آنا

 یوا یکه ازم در اومد صدا ییدادم و همونطور نشستم و تنها صدا هیتک واریسرم و به د یرو دمیدستم رو کوب دوتا

 گفتنم بود!

 خوبه؟ ؟حالتیروب شدهیچ-آنا

 شدم آنا! چارهی!بستمیخوب ن گهینه نه د-

 !گهیبگو د شدهیچ-گفت: یبا ترس آشکار آنا

 !کشهیبرگردم خونه!رابرت منو م شبیمن قرار بود د-

 گه؟ید هیرابرت ک-آنا

 ! گهید یراب-گفتم: یحوصلگ یب با

 !یگیآها پدرت رو م-انا

 ؟یبهش بگ یخوایم یچ-حراسون بهم نگاه کرد و گفت : کدفعهی

 رهیهم گفتم و با ترس به آنا خ یا گهیبلند د یاومد و وا ادمیبگم از رفتنم به خونه پدربزرگ  یزیچ کیاومدم  تا

 شدم.

 شده؟ یدوباره چ-آنا

 گم!من امشب قرار بود برم خونه پدربزر-

 امشب؟؟؟-آنا
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هم  هگید زیچ کیتازه -که معلوم بود خنده اش گرفته بود گفت: یکه با حالت میبرت بهش هردو نگاه کرد یصدا با

 !نایهست روب

که  نفر کیامروز به مادر خوانده ات بگه که تو رو با ای شبیاگه همون د امیلیو -ترس بهش نگاه کردم که ادامه داد: با

 !یپدرت بکشتت بکش نکهیخودتو قبل از ا گهید دیبا دهیکرده د یخودشو نامزدت معرف

 هگیرفت و د جیکنم؟تا اومدم ازشون کمک بخوام سرم گ کاریچ نویا گفتیشد!راست م یپام خال ریکردم ز احساس

 .دمینفهم یزیچ

هم  دمیآباژور سف داشتم!به اطرافم نگاه کردم.داخل اتاقم بودمو نور یشتریب یاحساس راحت نباریباز کردم ا چشمامو

 یداخل مهمون یکم رنگ داخل اتاق رو روشن کرده بود. از جام بلند شدم لباسهام هنوز هم همون لباسها یلیخ

 یبرا نباریپس ا دمیکش یآسودگ یاز رو ی.نفسدادیرو نشون م قهیدق22:30داخل اتاقم ساعت  یواریبود.ساعت د

که  دادندیوارد شده نور نشون م یکناره هاش پرتو ها ینشده بودم.به سمت در اتاقم که از ال هوشیب یمدت طوالن

 نیینبود.از پله ها که پا دیشد ادیز یرفت ول یم جیسرم گ یرفتم.از اتاقم که خارج شدم کم دارنیهنوز ب یوراب یمار

د متوجه من ش هیزودتر از بق ی.مارردندکیصحبت م ینشسته بودند و با مار منینش یکه تو دمیو آنا رو د تشدم بر

منو به آغوش  هیبا گر شدینگرانم م یاز مادرم اومد که اونهم وقت ادمی.دیجلو اومد و من رو به آغوش کش هیو با گر

کارم بود و من دربه  ی جهیاز من نبوده و فقط نت هیگر ای غ،آخیداد،ج یاون صدا دیفهمیالبته بعدش که م دیکشیم

 یکرد کاریباز چ-:دیپرسیو آروم ازم م کردیو اشکاشو پاک م کردیاخم م ستم،ین ریتغص یوجود اومدن اون صدا ب

 !؟یروب

 یهم که خاموش بود.چرا بهم نگفته بود تینگرانت شدم گوش یلیخ ؟منیستیچرا به فکر من ن زمیعز یروب -یمار

 ؟یبمون ششیپ مارستانیتو ب  یودکه دوستت حالش بد شده و تو مجبور ب

 گفته بودن؟کدوم دوست؟ یتعجب به آنا و برت نگاه کردم.اونا چ با

 ؟یستیمن و پدرت ن اینگران خودت  یذره از همونقدر که نگران دوستات کیچرا -یمار

 !؟یشد هوشیفشارت افتاد و ب نیواسه هم-بعد منو از خودش جدا کرد و گفت: و

 .میرفت هیو به سمت بق دیرو کش دستم

 سر هم کردن؟ یو چه دروغ هیاز بچه ها بپرسم موضوع چ کردمیم ینگاهم سع با
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گو آقا ن کردمیو داشتم سکته م گهیراست م امیلیو کردمیمنو بگو که فکر م-:زدیداشت حرف م زیکریهمونطور  یمار

 اشتباه گرفته! گهید یکیدر آورده و تو رو با یباز جیدوباره گ

پوستشونو  خواستینگاه کردم.دلم م کردنیم دییرو تا یمار ینشسته بودند و حرفها الیخ یآنا و برت که ب به

 !!!کردمیم ریس یهوشیبکنم!چقدر دروغ گفته بودن و من در ب

 ؟ها؟یزنیحرف نم ؟چرایچقدر الغر شد یوا-به سمتش برگشتم: یمار غیج با

 ساعت! 25 یکرده باشم اونم تو یچندان رییتغ کنمیتعجب به خودم نگاه کردم فکر نم با

 که من حرف بزنم. یدیآروم باش من خوبم .درضمن تو فرصت نم یمار-

 کجاست؟ یحاال راب-و ادامه دادم: دندیخندیم یرکیز ریبه طرف بچه ها انداختم که ز ینگاه مین

 یبه رابرت خبر ندادم که تو رو دوستات آوردن!رفته دنبال تو بگرده!خانواده  یوا-و گفت: دیکش غیدوباره ج یمار

 و تو! دونمیمن م یبودند فردا شب اگه اونجا نر یشاک یهم حساب تیمادر

 .گرفتیهمونطور داشت شماره م و

 ه؟یاجبار نمشونیمن دوست ندارم اصال بب دی!شاشنیم لهیچقدر پ نایا-به بچه ها گفتم: توجهیب

 ؟یبر یخوای!اصال توچرا نمهیمعلومه که اجبار-به دست به سمتم اومد و گفت: یگوش یمار

 !ادیاونها تک به تکشون متنفرم و بدم م یمن اصال از همه  ارم؟باشهیب لیدل-

 !برمتیالزم نکرده فردا خودم م-اومد که گفت: یراب یصدا کدفعهی

 شد. یام به رابرفتنشون مانع زدن دوباره حرفه یبرت برا یعذر خواه یصدا

 رونیب یایو از دن دمیتخت گرم و نرمم آهسته خواب یرو زیبه همه چ توجهیاز رفتن آنا و برت به اتاقم رفتم و ب بعد

آرامش حفظ شده ام رو بعداز سالها از دست  خوامینم گهیترسناک ارامش بخشم شد. د یحواسم پرت خواب ها

شبانه ام  یها هیمامان و گر ادیمامان بودن دوباره  یو مهم از گذشته  یاصل یکه جزء یافراد دنیبدم.اما ممکنه با د

 یتالش ها خوامیکه نم نهیفرارم از اونها هم هم دیافتم!شا یآرامش دادن به من م یبرا تیو مارگر یراب یو رنج ها
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 یابر یها دنیا رنج کشبشم،اونها اون موقع کجا بودند که حاال ب ریو پدر دوباره خراب بشه و من دوباره گوشه گ یمار

 کردن!؟اونهم به خواسته پدربزرگ نه خودشون! ادمی ستادمیا یو مار

 

منو مجبور  یشده بودم حس شونییالیبزرگ و و اطیتمام وجودم رو در بر گرفته بود.از همون اول که وارد ح استرس

 یدستم باز یرنگ ساکت نشسته بودم و با انگشتها ییطال یمبل تک نفره سلطنت ی.روکردیبه اظطراب م

 هیو من هم ثان گرفتنینگاهشونو ازم نم یو لحظه ا کردندیکه اونجا حضور داشتند به من نگاه م ی.همه افرادکردمیم

که در جمع حضور داشت هم  یساله ا7 یپسربچه  یحت انیم نیمظطرب تر. همه سکوت کرده بودند و ا هیبه ثان

سر و صدا و  یبرا دادیخودمون بود جون م یخونه  نجایرو گفتن نداشت! با خودم گفتم:اگه ا یجرعت کلمه ا

 ونمدیکار رو بکنه!نم نیا یا گهیعالقه دارم که کس د نیبه ا شتریب کنمیفکر م ناال یمسخره در آوردن ول یصداها

کردند اما بعد  ییرایباز ازم پذ یغوشمجرم رو داشتم!؟از همون اول که اومده بودم همه با لبخند و آ کیچرا احساس 

 شدند و منم ساکت سر جام نشستم! ینطوریاز گذشت زمان ا

 اددیکه انگار از همه بزرگتر و پخته تر نشان م یمرد یکردم که با صدا یم یخودم آهنگ پل یذهنم برا یتو داشتم

 ! دیربکا نگاه کرد یادگاریبه  یبسه هرچ گهیخوب،د-شد: دهیبه طرفش نگاه من و همه کش

آخه  مینگاهت کن ینطوریحالت خوبه؟بهمون حق بده ا زمیخوب عز-لبخند مامان گفت: هیشب یبه من با لبخند وبعد

 دخترم! یشد یو حاال واسه خودت خانوم متیبود دهیسالت بود که د5ای4تو فقط 

مارو  ؟تویگینم یچیچرا ه-گفت: انهیوزم یکه کنار مرد نشسته بود ادامه حرفش رو گرفت و بالبخند یالغر اندام زن

 آروم بود! یلیاونم مثل تو خ یندازیربکا م ادی

 بگم؟ یخوب چ-کردم و گفتم: سیزبونم لبم رو خ با

 تیبا  نامادر یاچطوریچطوره و  ؟حالتیکردیم کاریکه تا حاال چ نیاز خودت بگو!ا-برق زد و گفت: چشماش

 کنه؟ینم تتیاذ ؟یساخت

حرف نشسته بود که انگار درمورد دشمنش  یبود طور یکه دررابطه با مار شیسوال یکردم پشت جمله ها احساس

 !زنهیحرف م
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رفتارش باهام  مینا مادر نکهیبدم؟ا ایمن خوبم  نیاومده بپرس ادتونیتازه  نیسال اومد 16بعد از -حرس گفتم: با

رو  یا هیهر کنا تونمیداده اما نم حیبهم توض یازه کافندارم و سم هم به اند یها کار یخبر یب نیچطوره؟من به ا

ول ا نیگفتم تا از هم نویاز مامان دوستش دارم ا شتریهم ب دیاش ایرو مثل مامان  ی!من ماررمیبگ دهیناد یدرباره مار

 !نیبدون

 از چشماشون مشخص بود! نیباشم!ا ینطوریا کردندیحرفهام و رفتارم باز مونده بود!اونا فکر نم نیهمه از ا دهان

داشت دندوناشو به هم  تیمندانه زدم وبا تمسخر به اون زن نگاه کردم که از شدت حرس و عصبان روزیپ یلبخند

 .دیسابیم

 جور کنه که نشد. شناختیکه اونو نم یبد گفتن درمورد کس یرو برا یمقدمه ا خواستیحدسم درست بود و م پس

 کردیخنده اش گرفته و داشت پشتش پنهان م میمسخره که از حاظرجواب یلبخندبا  دید یرو اونطور تیتا موقع سم

 !دیهم سالح بکش یبعد برا دینیبب گرویخوب همد دیبابا بزار یا-گفت:

 کنم ؟ یجمع رو بهت معرف یدوست دار نایروب یراست-به من کرد و گفت: رو

 رو بشناسم! میخانواده مادر ینگاه کردم!بد نبود کم هیبق به

 خارج بشم! یگنگ زانیم نیچرا که نه؟دوست دارم از ا-زدم و گفتم: یمصنوع یلبخند

 یدماغم رو طور ی!جلوخوردیداشت حالم به هم م دیعطرش به مشامم رس یبو ی.وقتستادیبلند شد و کنار من ا سم

 وگرم بود! نیریش یادینفهمن گرفتم و به جمع چشم دوختم!عطرش ز هیکه بق

رد مامان بود ک هیشب بایمانند لبخند مامان و اون مرد داشت و تقر یداشت و لبخند یمتوسط کلیکه ه یرو به زن سم

 و البته خاله تو! یهستند!مامان بت میزندگ یشخص تو نیتر زیعز شونیکنم،ایم یمعرف-و گفت:

خودم  یدختر که هم سن و سال ها کیکه کنارش نشسته بود. یبهش زدم و رفتم سراغ نفر بعد یکج لبخند

و موهاش بور بود و رنگ سبز چشماش از دور هم مشخص بود.سم رو به اون کرد و  دهیباشه و چهره اش کش  خوردیم

 گفت:خواهرم،تلما.

 !رایدن ییو زندا -از اول بهش نداشتم کرد و گفت: یرو به همون زن که حس خوب بعد
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از نظرم جور  دهیتا بزرگش با اون صورت کشنسب یداشت اما گونه ها یمعمول یانداختم.چره  یسر سر ینگاه بهش

داشت.سم به مرد اشاره  رهیت یقهوه ا یاش هم کوچک بودن و چشم ها ینیلب ها و ب یاومد مخصوصا وقت یدر نم

 !؟یبشناس دیرو که با شونیا-کرد و گفت:

 !گهید کلیما ییدا-خودش گفت: دیرو د جمینگاه گ یوقت

مادرم بود و همه  یکس تو خانواده برا نیتر یمرد حام نیبودم ا دهیمهربونش نگاه کردم.اونطور که شن یچهره  به

لبخندم از  نباریعشق رو نسبت بهش حس کردم.و ا نیجوره مراقبش بود!مامان عاشق برادرش بود!و حاال من هم ا

 کلیما ییدا فیبسته شد.ح رایدن ییازند یها ماخ دنیکه با د ومدنیکش م یاراده نبود و لب هام همونجور یرو

 زن گند اخالق! نیا یبرا

 یمهربون یکه از همون اول منو با عشق بقلم کرد و تا حاال دستهام تو دستهاش بود و چهره  یرو به زن مسن سم

 کنه خودم گفتم:مادربزرگ!؟ شیداشت کرد و تا خواست معرف

مادربزرگ کاشت.حاال احساس  یلبها یرو ینیریش یو خنده  کلیما ییو دا یخاله بت یلبها یلبخند رو نحرفمیا

زارم و نگاهشون آ کردندیبهم نگاه م یمهربون ایبدون عالقه  یزیجمع دو نفربا چ نیا ی!اما توکردمیم یشتریب یراحت

 و تلما! رایدن یی:زندادادیم

 ؟یچرا منو نگفت-که کنار مادربزرگ نشسته بود معترضانه گفت: ییکوچولو پسر

 تو! ییهستم!پسر دا نیمن الو -و گفت: ستادیاومد جلوم ا یا ناراحتب و

 ساله!7پسر بچه  کینه  خوردیم نیبزرگ تر ازالو یبهش بچه  کلیما ییبهش زدم . دا یلبخند

!و نتتیبب میبر دیانتظار بکشه!با نیاز ا شتریدوست ندارم ب-دستم رو گرفت و از جام بلندم کرد و گفت: مادربزرگ

 از اتاقها رفت. یکیو به دنبال خودش به سمت  دیدستم رو کش

 یبود که در وسط اتاق و کنار پنجره ها یبزرگ یکه توجهم رو جلب کرد تخت دونفره  یزیچ نیرو که باز کرد اول در

 اون افتاده بود:پدربزرگ! یجان رو یب یبزرگ قرار داشت و مرد مسن

تخت افتاده  یجان رو یکه حاال ب یبا مرد نمیریکردم.هجوم خاطرات شرو رها کرد و من به سمتش حرکت  دستم

که  نیبا ا.دیخریم یرنگ یها لیبرام پاست شهیکه هم یبسته پدربزرگ یرا القا کرده بودند لبها یبود.چه سکوت تلخ

 یو از اونجا تا خونه م میخوردیم ییمویل یپارک و پشمک ها میرفتیچطور با هم م ادمهی یبچه بودم ول یلیخ
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و  زدیموهام بوسه م یو رو دیخندیم هامیکردن هام و شوخ تیبه اذ هیرو که به عکس بق ینرفته مرد ادمی.میدیدو

 من!من پشتتم! ینای:نگران نباش روبگفتیم

 ییکه رنگ طال ی.مردمیکردیم یباز یو کل رونیب میرفتیو با هم تا شب م دیکشیدست م مییطال یموها یرو و

 شده! دیدست سف کیاون بودکه حاال  یموهام مثل رنگ سابق موها

 کیصورتم شد. به پدربزرگ نزد یاجازه روانه  یشدن کرد و ب یاشک بعد از چند سال حاال شروع به جار یا قطره

 زدم یگونه اش بوسه ا یرو تو دستهام گرفتم و وبهش نگاه کردم. خم شدم و رو فشیحال و ضع یب یشدم و دستها

خسته اشو بازکرد.نگاهشو تو اتاق چرخوند و به سمت من سوق داد. تا من رو  یکه احساس کرد و نم نمک چشمها

و  دیموهام کش یو رو دیکش رونیدستهام ب ی.دستش رو از توختیگونه اش ر یرو یواشکی یزد و اشک یلبخند دید

 ربکا؟ یکرده  زیعز یگفت:بالخره اومد

 ...گرید یاشک و

 نمت؟یبیچند ساله منتظر بودم ب یدونیم-پدربزرگ

 بار از دو جا...چشمان من و پدربزرگ... نیو ا گرید یاشک ودوباره

 چه زود شناختمت؟ ینیبی!میچقدر بزرگ شد-پدربزرگ

 یخبر زندگ یو ب الیخ یهمه سال که ب نیمرد ا نیکرده بودند...ا سیکه صورت هردو نفرمون رو خ ییاشکها ودوباره

 چشم انتظارم بوده!!! کردم،یم

 شناختمت!؟ یچطور یدینپرس-پدربزرگ

 پدربزرگ؟ یچطور-

 !ناینرفته روب ادمی توییطال ی!موهاییربکا هیچون شب-پدربزرگ

 یکه در اوج تلخ فهممیحاال م یبودم ول زاریو غم آلود ب یعاطف یاز لحظه ها شهیصورتم رو پاک کردم!هم یاشکها

 !هیکاف گهید یجود داره!ولو یآرامش بخش ینیریلحظاتش چه ش

بته !النجامی!من هر روز انیباش یچشم انتظار کس ستیالزم ن گهید-کردم و گفتم: جانیزدم و صدام رو پر ه یلبخند

 !نیبد یقول هیبهم  دیبا
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 ؟یچه قول-:دیاشکهاشو پاک کرد و پرس فشیضع یهم با دستها پدربزرگ

 دیه نباک  نیهست یکس نیو مهم تر نیشما اول یشده باشن ول دیهمه ازتون ناام دی!شادیکه خوب بش دیقول بد دیبا-

 باشه!باشه؟ دواریام دیبده و با تیاهم گرانید یدیبه ناام

 زد و با تکان دادن سرش قبول کرد. یجان یلبخند ب پدربزرگ

دکمه اتصال رو   گرفتمیزدم و همونطور که نگاهمو از پدربزرگ نگران نم یزنگ خورد.لبخند لمیموقع موبا همون

 بله؟-و تماس رو وصل کردم: دمیکش

 دختر؟ ییکجا-برت

 شده؟ یچ-

 !میدار تیخودت رو برسون پاتوق!واسه فرداشب مامور یهرجا هست-برت

 کنم تماس رو قطع کرد. یخواستم اعتراض تا

 که بهم دوخته شده بودن.حال پدربزرگ نگاه کردم  یب یچشما به

 هامون شروع بشن و وقت من رو کمتر کنن؟ اتیداره  عمل ازیاالن که پدربزرگ بهم ن دیبا چرا

 فردا صبح بهت سر بزنم باشه؟ دمیبرم!قول م دیپدربزرگ من با-

 چون االن وقت استراحت پدره! یاومد که گفت:آره بهتره که زودتر بر رایدن ییزندا یپشت سرم صدا از

رو بهش گفتم و بدون صدا اداشو در آوردم که از نگاه پدربزرگ دور نموند و باعث شد    یلبم کلمه ا ریحرس ز اب

 ها؟ یایب دیفردا با ی!برو ولیهات یخوشحالم که هنوز مثل بچگ-بزنه و بگه: یلبخند

 باشه!-

 کردم. یشدم و بعد از تکون دادن دستم از پدربزرگ خداحافظ بلند
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پشت سر  یدعوت ها نیا زنمی.حدس مدیدعوت شد یمهمون کیتو و برت فردا شب دوباره به  نایبخوب رو-آلفرد

 جدا از یها تیموقع ینظرتون داشته باشه پس لطفا تو ریز خوادیهم جرج به علت مشکوک بودنش به شماست و م

 !دیها هم حواستونو خوب جمع کن یو مامور یمهمون

 رو صبح فرستادم خونتون! یبپوش دیهم که با یلباس-آنا

 نیمتفاوت! وقراره به عنوان برادر السا وارد ا یچهره  کیالبته با  ادیهم همراهتون م تریفرداشب پ یراست-آلفرد

 !یدومهمون ای کیمدت  یبشه!البته برا یباز

 بالماسکه است! یچون اون مهمون ینداره اون ماسک رو حتما بزن ادتی یراست-آنا

 بالماسکه؟-ا نگاه کردم و گفتم:به آن یناراحت با

 !نیمراقب باش شتریباشن پس ب یوارد مهمون یمهم یقراره چهره ها کنمیآره فکر م-آنا

سرم رو  هیبق یصورت ها زیبا نگاه کردن و آنال گهید یها یهارو دوست ندارم!تو مهمون یجور مهمون نیمن ا یول-

 کنم؟ کاریحاال چ یول کردمیگرم م

 رقصشون رو نگاه کن! ایخوب لباسها -آنا

 آرنج آنا با پهلوش به طور کامل خفه شد! یزد که با برخورد محکم و جد یحرف قهقهه ا نیبا ا تریپ

 !زارمتونینم کاری!نگران نباش بیهم بکن یا گهیکار د گرانیچهره و رفتار د زیاز آنال ریاونجا قراره غ-برت

 رفت. یچشم غره ا تریاون هم به پ و

 

لحظه هم راحتم نزاشته!همش  کیپدربزرگ،مادربزرگ  ی! از صبح که اومدم خونه ترکمیدارم م کردمیم احساس

 !دهیوتنقالت به خوردم م وهیم

!امروز عصر قراره خورهیتا حاال دارو و غذا هاشو بهتر م یاومد روزکهیپدربزرگ از د زمیعز شهیباورت نم-مادربزرگ

 !استهیار هم خواست رو پاهاش باش کنه!چندب نهیمطب پزشک مخصوصش تا معا میبر

 !کنهیزدم.پس داره به قولش عمل م یلبخند
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 کردن؟ دیکه همه ازش قطع ام هیپدربزرگ چ یماریمادربزرگ ب-

 زم؟یبهت گفته عز نویا یکردن؟ک دیقطع ام-با تعجب بهم چشم دوخت و گفت: مادربزرگ

 سَم!-

 طیدوست نداشت تحت نظر و درمان باشه!از مح گهیپدربزرگت خودش د ستیهم ن ینطوریا زمینه عز -مادربزرگ

که دکترش تو لندن گفت بهتره  یطور نهیبب خواستیخسته شده بود و از همه مهم تر همش تو رو م مارستانیب

 تو خوب بشه! دنیبا د دیشا نجایا مشیاریب

 بود؟ یچ شیماریب نینگفت-

 !ستیو خطرناکش ن می!البته از نوع وخنسونیپارک-مادربزرگ

 شه؟یخوب م ه؟پدربزرگیماریچه نوع ب گهید نیا-

مغز و  یها یماریاز جمله ب نسونیو البته پارک ستین یجیرا ادیز یماریب نیا دمیاونطور که از دکترش شن-مادربزرگ

تو  یماریب نی!البته اشهیمبتال م نسونینفر به پارک کیسال  60 ی!از هر صد نفر باالهیسالگ60بعد از  نیاعصاب در سن

شده!  یماریب نیمبتال به ا یسالگ 60جوانتر از  نیهم تو سن رگتکمه!وپدربز زانشیکه م ادیم شیافراد جوانتر هم پ

 یبکنه وگاه فراموش یحرکت تونستیاصال نم لیبهتر شده چون اوا یلیخ شیماریب لیپدربزرگت نسبت به اوا

بود که  یاز مشکالت یکیخشک شدنشون و  یحرکات و سخت یدست و پا و بدنش،کند ی!تو قسمت هاگرفتیم

 شیماریسال تحت درمان بودن باعث شد حاالت ب15کرد مخصوصا خودشو!اما خوب مدت  تیاذ یلیهممون رو خ

هت سر ب میعلت نتونست نیبود که پزشکش داده بود و ما هم به هم ینظر نیبره!ا شیبهتر بشه و رو به خوب شدن پ

 !میبزن

 داره؟ یاالن هم مشکل-

اوقات هم مثل  ی!گاهشهیم یعصب یادیو گاه ز رهیگیم یاوقات دست و پاهاش لرزش بد یراستش گاه -مادربزرگ

 !هیماریب میاز عال نای!البته به گفته پزشکش اشهیم رهیجا خ کیافسرده به  یآدمها

 شه؟یبه نظرتون حالش خوب م-
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 یماریب نیکمه تا ا یلیاونجا گفتن احتمالش خ ی!چون دکترهامیبدون نویپزشکش تا هم شیپ میریامروز م-مادربزرگ

 خوب بشه!

 و من رو گذرهیداره بهشون خوش م کردمیها بودند و من فکر م طیشرا نیخانواده تو سخت تر نیزدم ا یتلخ لبخند

 فراموش کردن!

 

 

که تا کمرم اندازه بود ومثل لباس عروسک ها از کمر تا  ییمویلباس ل کیجعبه اش در آوردم ! یرو از تو لباس

 یاش هم با گلها قهیدوخته بودند و دور  دیسف فیظر یو لبه هاش رو با تورها شدیدار م نیزانوهام مثل دامن و چ

 کرده بودند. نیتزئ یریو ش دیو سف یو درشت صورت زیر

 ینظر رو داشت  حساب نیهم هم ی.مارومدیو بهم مبود  یازش خوشم اومد.واقعا لباس قشنگ یلیخ دمشیپوش یوقت

 .کردیم فیازش تعر

 ییمامان ربکا بودم شناخت.رنگ طال هیمنو چون شب گفتینشستم و به خودم نگاه کردم.پدربزرگ م نهیآ زیم یجلو

که  یمتوسط یو لبها ینیروشنم و ب یقهوه ا یرنگم و ابرو ها یدرشت عسل یکم یکوتاه شده ام و چشمها یموها

 انداختن؟ ینم مانما ادیمنو  چکدومشونیو صورت گردم !پس چرا ه یداشتم و چانه مثلث

بود نگاه کردم.مامان صورتش  شتریهم ب دیشا ای شیسال پ16خودم و مامان و بابا که مال  یعکس سه نفره  به

رنگ چشمهام مثل  و لبهام و ینیپوستم و ب یبشه گفت روشن دیبودند.اما شا یبود  و موهاش قهوه ا دهیکش

 نمیبیم کنمیاز سه نفر! نه حاال که فکر م یبیمامانن!اما  صورت گردم مثل پدر بود وموهام هم مثل پدربزرگ!ترک

 پدربزرگ حق داشته!

 یاز موها یروش داشت رو به موهام زدم و قسمت یزرد یکه شکوفه  ییتل طال کیشدم و و  رونیب الیفکر و خ از

 از تل زدم.چهره ام با نمک شده بود. رونیو ب میشونیصورتم رو هم به صورت کج رو پ یکوتاه جلو

 

ما   ادیجدا از ما ب تری. قرار شده بود پمیجرج شده بود یمهمون طیکه همراه برت داخل مح شدیم یساعت مین حدود

 .میاالن منتظرش بود
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 .خارهیصورتم م دمکریاحساس م یو ه کردیم تمیصورتم بدجور اذ یرو ینقره ا  ماسک

آشنا  یادی.چهره اش زومدیآشنا با لبخند به سمتم م یچهره  کیکه  چرخوندمیچشم هام رو م یمهمون یتو داشتم

 ! هیحدس بزنم ک تونستمینم یبود و ول

 بالخره امد.-برت

 اومد؟ یک -تعجب به برت نگاه کردم و گفتم: با

 !گهید تریپ-به همون مرد اشاره کرد و گفت: برت

ن م یبدن.موهاش رو رنگ موها رشییاندازه تغ نیکردم تا ا یشد تازه شناختمش فکر نم کیبهمون نزد تریپ یوقت

و  رمیخودمو بگ یگذاشته بودند.نتونستم جلو یپروفوسور شیر کیکرده بودند و ابروهاش رو کوچکتر و براش 

 خنده. ریم زپوشانده شده بود گرفتم و زد یماسک کم لهیصورتم که به وس یدستم رو جلو

 !تیهم با عصبان تریو پ ردیبرت بود که با تعجب بهم نگاه م نباریا

شروع  میتا نشست تری.پمینشست یسنگ یزیکنار م یها یصندل یو رو میبرت رفت شنهادیبه پ دنیخند یاز کم بعد

 !میدیکرد به خوردن که من و برت با پاهامون محکم به کفش هاش کوب

 خوب؟گرسنه ام شده! هیچ-تریپ

 ؟یکنیم تیخودتو تقو نجایا یکه اومد ینبود بخور یزیتو خونت چ-برت

 کار کنم؟ یباز دوباره شروع شد خوب چ یوا -تریپ

 ن؟رفتیکه نگاهم به پشت سر برت متمرکز شد.اونا داشتن کجا م دادمیگوش م تریبه بحث بامزه برت و پ داشتم

 نا؟یشده روب یچ-:دیکه متوجه شده بود آروم پرس برت

 که از پله ها باال رفتن. دمید گهیپوست و دونفر د اهیرو با دو تا قول س لدیاالن جرج روتچ نیبرت هم-

 پوست؟؟؟ اهیدو تا قول س-:دیپرس یو با مسخرگ دیخند تریپ

 .دیدوباره خند و
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 آرنجم محکم کوبوندم به پهلوش. با

 باال. یعوض کردن لباست بر یبه بهونه  یتونیتو م میتحت نظر تریمن و پ نایروب-برت

 ؟یکدوم لباس؟چجور-:دمیتعجب بهش نگاه کردم و پرس با

 .میرو هم کرده بود نیا ینیب شیلباس هست.ما پ کیکنار پات  یاون ساک دست یتو-گفت: برت

رو  یاتفاق یگذاشته بود رو  به حساب از رو زمونیم یرو که خدمتکار رو یبکنم برت جام شراب یاومدم اعتراض تا

 کرد. سیو لباسم رو خ ختیر زیم

 لباس چقدر ذوق کرده بودم و حاال برت تموم ذوقم رو خوابوند! نیخشم به برت نگاه کردم.امشب به خاطر ا با

قدم برداشتم و  اطیرو برداشتم و به سمت راه پله ها رفتم.وارد پله ها که شدم آروم و با احت یحرس ساک دست با

 گوشواره ام رو لمس کردم. یهمونطور

 ؟یشنویآنا صدام رو م-گفتم: آروم

 .میشنویصداتو م میدار تریمن و  برت و پ  یآره روب -آنا اومد که گفت: یصدا

 تا در اتاق وجود داره! 20 نجایخوبه حاال من کدوم اتاق برم ا-

 خوب گوش کن ! -برت اومد : یصدا

 ؟یچطور-

گوش  خوب یکن داشونیپ ی!اگه تونستیبفهم یتونیپس م کننیدارن صحبت م برو پشت در هر اتاق!اونا حتما-برت

 !گن؟یم یچ نیکن بب

 اتاقها حس کنم! یاز پشت در همه  یمن باز هم نتونستم صدا یول دیطول کش قهیدق چند

 نفر اومد. کی یپا یکه صدا کردمیفکر م داشتم

 باال! ادیداره م یکیفکر کنم  ادیپا م یآنا صدا-

 !رنیکجا م نیبب یپنهان شو ول کجایبرو -آنا اومد: یصدا
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 ستون بزرگ وسط راهرو بود.رفتم و پشتش پنهان شدم. کی

رفت.با تعجب بهش چشم  یخال وارید کیوارد راهرو شد و به سمت  کلیمرد درشت ه کیتر شد.  کیپا نزد یصدا

شد خودمو پشت ستون پنهان کردم.مرد مشکوک  دهیدوختم که اطرافشو نگاه کرد و تا نگاهش به سمت ستون کش

 ینفس بکشم!نم دمیترسیم رس!از شدت تدمیشنیم ومدیپاهاشو که به سمت من م یشده بود فکر کنم چون صدا

 دومیمرد م یآخر صدا یتو لحظه  یکه خودمو اماده کردم ول شدیم کیبکنم.مرد داشت بهم نزد کاریچ دیدونستم با

 !ومدهین شیپ یمشکل ریام،خیبله قربان؟بله االن م-:کردیصحبت م یکه انگار داشت با هندزفر

قرار گرفت و انگشتش  وارید یکردم که مرد دوباره روبه رو ی.نگاه کوتاهشدیقدم هاش که داشت ازم دور م یوصدا

مثل در  واریرو رو به جلو هول داد و د واریداد و مرد د یکیت یصدا واریفشار داد و د واریاز د یقسمت کی یرو رو

پاتوق خودمون افتاد که اونجا هم  یدر مخف ادیدرش منو  ییکجورایاتاق باز شد و مرد داخل شدو در رو بست. کی

 تر بود. شرفتهیپ نیا یبود!ول یپنهان نجایمثل ا

 کوچولو و همرنگ با کاغذ یلیدکمه خ کیکه مرد فشار داد رو نگاه کردم. ییدکمه گشتم.اونجا کیجلو و دنبال  رفتم

 ها وجود داشت. یوارید

 اونها کجا رفتن! دمیآنا فک کنم فهم-

 بچه ها! شیحاال برو پ هیخوب دختر،کاف یلیخ-آنا

 چرا؟-

 بعد. یدفعه  یرو بزار برا هیبق یبر روب-آنا

 بود عوضش یا روزهیف یکه آب یبلند یشده و بو گرفته ام رو با لباس ساده  سیاز اتاقها و لباس خ یکیتو  رفتم

 کردم.

 

 

 .میکردیصحبت م میپاتوق داشت یتموم شده بود و ما تو یکه مهمون شدیم یساعت کی

 که داخلش بودند کجا بود؟ یدر اون مکان یروب یراست-آنا
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 موقع آنا همه به من چشم دوختند. یسوال ب نیا با

به صورت  یها پنهان شده و ل یواری.چون در اون  اتاق مثل در پاتوق پشت کاغذ ددیفهم شهیم یخوب به سخت-

 یواریکه به رنگ کاغذ د زیر یلیدکمه خ کی.شهیاتاق باز  بسته م کیدکمه مثل در  کیکه با  یتر.طور شرفتهیپ

 نداره! ی.اما خوب محافظدید شهیم یهاست وبه سخت

 !میایبعد من و آنا هم همراهتون ب یخوب پس الزم شد دفعه -آلفرد

 !یبعد تیخونه!تا مامور دیبرگرد دیتونیخوب پس بچه ها م -آنا

 .میپوزخند برت اومد و همه بهش نگاه کرد یصدا

 برت؟ یخندیم یبه چ-آنا

 فقط پوزخند زدم. دمیمن نخند-برت

 ؟یبه چ-

 !میا یما ها مامور مخف کنهیندونه با خودش فکر م یهر کس تیمامور گهیم یآنا طور-برت

 م؟یبگ دیبا یخوب حاال به نظر جناب ما چ-آنا

 رو به باال دادو راه افتاد. یشانه هاش رو تکان الیخ یب برت

 شک نکنه؟ یکه کس میبزار گهید زیچ هیچطوره اسمشو  گهیراست م-تریپ

 ؟یمثال چه اسم-آنا

 کار!-

 و به من نگاه کرد. ستادیباهم به سمت من برگشتن و برت هم از قدم زدن دست برداشت و ا تریو پ آنا

 کار؟؟؟-آنا

 !چطوره؟میدار "کار " میبگ میدار اتیعمل ای تیمامور میبگ نکهیا یبه جا میتونیآره! م-
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 گم؟یدرست نم میازش اسم ببر شهیراحت تر م ینطوری!اهیعال-گفت: هیزود تر از بق تریپ

 مهم نبود! ادیکرد و آلفرد هم موافقتش رو اعالم کرد و برت هم براش ز دییرو تا تریحرف پ آنا

 .میراه افتاد یو به سمت در خروج میهامون رو برداشت لیوسا

 دیاکه ب دمیدیم کردمیاومد.هر طور که فکر م یاز موضوع ادمیکه  میاتوبوس منتظر بود ستگاهیو آنا و برت تو ا من

 باز هم جون منو نجات داده! یلیغرورم رو بزارم کنار و از برت تشکر کنم اون هر طور که بوده باشه و به هر دل

 برت! یراست-برت کردم و گفتم: روبه

اهم هم با تمسخر و مالمت نگ گهیکه چند نفر د یو آنا با تعجب به سمت من برگشتند،چون بلند گفته بودم طور برت

 کردند.

 نگاهم کرد. یگوشش برداشت و سوال یاز رو شویهندزفر یاز بلندگو ها یکی برت

 بگم! یزیچ کی خواستمیراستش...من...م-

 ادامشو بگم. خواستیبرت و انا ازم م یسوال نگاه

 !خوامیمعذرت م میبرت!و به خاطر لجباز یمن ازت ممنونم!ممنونم که ...جونمو نجات داد-

باال رفته لب برت و لبخند کجش بهم  یبود اما گوشه  یگرفت اما برت همچنان خال یآنا رنگ محبت و خوشحال نگاه

 ...کردیقبول کرده!گرچه هنوز با غرور نگاهم م مویفهموند حداقل تشکر و معذرت خواه

بود و هوا  سمبرید31نگه داشت و همه با عجله به سمتش رفتند تا زودتر سوارش بشن. امروز  ستگاهیکنار ا اتوبوس

 سرد شده بود. یلیخ

 برت متوقفم کرد. یسمت اتوبوس حرکت کردم که صدا به

 ؟یبش روزیو ازش پ یکن تا با غرورت مبارزه کشهیطول م نقدریا شهیهم-برت

 .کردیلج م شتریاون ب ومدمی.من هرچقدر که باهاش کنار مکردیم میداشت عصب دوباره

 ؟یتو چ-
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 بود! گهیبحث د کی!حتما نگران دیچرخیما دو تا م نیبرت رنگ تعجب گرفت و نگاه آنا نگران ب روزیپ نگاه

 ؟یمن؟من چ-برت

 ؟ یغرورتو کنار بزار نیکه ا کشهیتو چقدر طول م-

 ؟یاریهم به زبون ب کنمیخواهش م اینداره  یرو مثل اشکال یبه جز لبخند کج زدن  کلمه ا و

مگر نه همون اول  ارمیکلمه هارو به زبون ب نیقرار نبود ا چوقتیمن ه -شونه هاشو باال انداخت و گفت: الیخیب برت

 .گفتمیم

بود  یتوجه به برت که منتظر اتوبوس بعد یآنا ب یمه که تنم رو لرزوند مانع شد تا جوابشو بدم و با سقل یسرد باد

 !میداخل اتوبوس شد

کاناپه  یرو رو میرو در آوردم و کاله صورت دمیسف یخونه شدم و درش رو محکم بستم.با سرما پالتو و بوت ها وارد

 درست کردن. یبودند و مشغول آدم برف رونیو همه بچه ها ب ومدیداشت برف م رونیپرت کردم.ب

 !یخوریم ؟سرماینشست ینجوریچرا ا-:

 هوا. دمیشش متر پر یمار یصدا با

 ! کنمیسکته م یدیکه بهم م یینشم از دست شوک ها ضیمر یاگه از سرماخوردگ-نگاه کردم . گفتم: بهش

 اومد. یخنده راب یصدا

 طرف به اون طرف بره! نیتو خونه از ا یه دینبا سیبزار سرما بخوره بفهمه با لباس خ یولش کن مار-یراب

 زنه؟یم رونیاز خونه ب یو ه شهیمن دلم براش تنگ م دونهیخانم کوچولو نم نیا-روم نشست و ادامه داد: روبه

ها روز نیجون!آخه ا یراب خوامیمعذرت م-لبخند رفتم کنارش نشستم و دستهام رو دور گردنش انداختم و گفتم: با

 شلوغه! یلیسرم خ

 دوستهات؟ یباز هم خونه  ای یریبا درسهات درگ یشلوغ نیتو ا-پدر

 هم درس بخونم! التمیو من دوست ندارم تو تعط میالتیتعط ی!ما االن توگهینکن د تیاذ یراب -
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 ادته؟یاون چند دفعه رو  یجبران کن یتو قول داد یول دونمیم-گفت: یکرد و با مهربون یکیکوچ یخنده  پدر

 که کار دارم. ینیبیم یبله ول-

 .میبه طرفش برگشت یمار یصدا با

 برات پختم! یچ نیبب ایب یبسه رابرت!روب یبازپرس گهید-

 نیکه انتظار نداشت ا ی.ماردمیدو یو به سمت مار دمیدستش نگاه کردم و هورا کش یتو یشکالت کیبه ک جانیه با

 به لطف من کیالبته ک نیبا مخ خورد زم دویآشپزخونه رو ند یجلو یکار رو بکنم حواسش پرت شدو پله کوچولو

 پودر شد! یمار ینشد ول شیطور

رو گرفت و تا خواست  یدست مار رهیخنده اشو بگ یجلو کردیم یکه سع یو در حال کیبا خنده اومد نزد پدر

 درجا خشک شد. یبلندش کنه با داد مار

 

 یخورده بود و دو تا از دنده ها چی!اونطور که دکتر گفته بود استخوان پاش پگذشتیاز رفتن دکتر م یا قهیدق چند

 شکسته بود. یمار

وقت  رید گهید نکهیعلت راحت ازش گذشتن و ما هم با ا نیکارهام عادت داشتن و به هم نیو پدر به ا یخوب مار اما

 .میرو خورد کمونیک یشده بود اما در کنار تخت مار

 

 بود!7:15.به ساعتم نگاه کردم:دمیاز جام پر میزنگ گوش یصدا با

 !ردمکیبود و با مشت و لگد پودرش م شمیاالن پ تریتا پ خواستیتو دلم م یبیاحساس عج تریپ یشماره  دنید با

 بله؟؟؟؟-

 شو! داریحاله!بابا ساعت هفت صبحه ب ینگاه کن چه ب-:گفتیم جانیاومد که با ه تریپ یصدا

 حاال خدانگهدا.... یکن دارمیب یممنون که زنگ زد یلیخ-
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 امروز رو از خوابت بزن ! کی یروب کنمینه نه نه خواهش م-تریپ

 چرا؟-

 !!!یبرف باز میبر میخوایچون من و آنا و برت و تو م-تریپ

 ؟یییییییییییییییچ-

 !!!یباز برف– تریپ

 !امیهوا نم نیبا ا چکجایمن االن ه تریپ یخنگ یلیخ-

!زود حاظر می!ما االن دم در خونتونوونهید گذرهیوش مخ ایتو هم ب می!به زور برت رو آوردمیبریما که تو رو م-تریپ

 !ایشوب

 ؟یچ دیبزن خیو بخوابم  و شما  امیو اگه ن-

 ینباش نجایا گهید قهیچون اگه تا پنج دق رسهیبه اونجاش نم گهید -رو گرفت و گفت: یبرت اومد که گوش یصدا

 طوره؟!چمیکنیم تیشکا رشیز یو حاال زد  یبا ما قرار گذاشت نکهیبه جرم ا یمار شیو از تو پ میزنیزنگ خونتونو م

 شم؟یخالص م یناکیخودمو بندازم تو دره! از دست ا خوامیکه من م یوا

 ،چطوره؟ینگفت-:دیبرت اومد که پرس یصدا

 باشه اومدم!-گفتم: یفیضع یصدا با

 کرده بودم. یچیخودمو باندپ تریبه قول پ یحساب

به  تیاهم یاعصاب خورد کن بچه ها جواب دادم و ب ریآنا شدم با اخم به صبح بخ نیهمون اول که سوار ماش از

 .دمیدادم و خواب هیتک یصندل

ه ب تریشدم و بهش با اخم نگاه کردم.پ داریب تریمرگ آور پ یبودم که با تکان دادن ها دهینخواب یادیمقدار ز هنوز

 نیاز ماش هیروم اخم هام باز شد و با ذوق و بدون توجه به بقروبه  یمنظره  دنیاز پنجره اشاره کردو من با د رونیب

 .کردمیشدم و تو برف ها بپربپر م ادهیپ
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ان از انس یکنارم خال یبرف عتیاز برف بود و طب دیسف نیکه کنار هم بودند برف نشسته بود و زم ییکاج ها یرو

 که من دوست داشتم!  یبود!درست طور یا گهید

 ای یکه پشت سرم بودند و هر کدام مشغول انجام برف باز یادیز تیجمع دنیها که با د شوق برگشتم سمت بچه با

 رفت. نیبودند حال خوشم از ب یباز یاسک ایدرست کردن  یآدم برف

آخراش هم  میکنیم یطرف که خلوت تره باز نینگران نباش ما ا-با خنده گفت: دیپژمرده ام رو د یکه چهره  آنا

 چطوره؟ یاسک میریم

 .دنیزدم و شروع کردم به دو یلبخند

فرشته رو درست کنم که  کیبرف ها خودمو انداختم تا با دستهام شکل  یرو یوصف نشدن یو ذوق جانیبا ه 

 خورد شده! گهیاحساس کردم داغون شدم و کمرم د

ودم خ یبه رو یول دردم اومده بود ی.حسابنمیبرت منو وادار کرد که بلند بشم و بش یو حت تریانا و پ یخنده  یصدا

 برفها افتاده بود! یمچاله شده رو یوالیه  کیفرشته رد  کیرد  ی.به جااوردمین

 بلند شو همه برف ها له شدند!-با خنده اومد سمتم و دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت: برت

 دیکه شا ینیزم یو با دماغش محکم خورد رو دمیآخر برت رو هم کش یدستش رو گرفتم و تو لحظه  تیعصبان با

با  قرمز شده یو برت هم با دماغ دمیخندیبرت من بودم که م یبه جا نباریمتر برف داشت!ا یشش سانت ایفقط پنج 

 .کردیاخم نگاهم م

 مواظب باش!!! یروب-آنا حواسم رو پرت کرد: یجانیداد ه یشدم که صدا بلند

و برف هارو کنار  دمیشد.از سرما به خودم لرزصورت پخش  یبرف بزرگ تو یگلوله  کیشده  یچ نمیاومدم بب تا

 زدم و به برت خندان نگاه کردم.

 ؟یکن ریغافلگ یتونیکه م ییفقط تو یفکر کرد-برت

 !تونمیهم م یرینه اتفاقا من بدون غافلگ-گفتم: کردمیدرست م یبرف یشدم و همونطور که گلوله  خم

 گلوله رو به سمت برت گرفتم و برت پا به فرار گذاشت. و
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 یو گلوله ها یشده بود اغاز برف باز نیو ا کردنیم یهم باهامون همکار تریو آنا و پ دمیدویخنده دنبالش م با

 بود. زهیهاشون هم سنگ ر یبعض نیکه ب یدردناک

 .میدیخندیو م میبود دهیدراز کش نیزم یچهارتامون رو هر

 بکنم! یاعتراف هی دیا بابچه ه-برت

بود  نیا نایتصورم از روب کردمیفرار م نایکه داشتم از روب یموقع-که گفت: میسر هامون رو به سمتش برگردوند همه

 !کنهیگلوله به سمتم حمله م کیگنده داره با  یآدم برف کیکه 

 و دماغ سرخش!  دشیپالتو و کاله و شالگردن سف نیآره مخصوصا با ا-کرد و گفت: یحرف آنا خنده ا نیا با

.. .. چرا.. برتدیدونیم-گفت: کهیت کهیت زدیکه داشت از شدت خنده دست و کتف برت رو گاز م تری.پدنیهمه خند و

 ... بود؟ی.. و.. جدکردی.. فرار... میبه خاطر.. اون.. تصورش... از روب

 !دی..ستری..م ی...از..آدم..برفشیاز...بچگچون..برت...-که ادامه داد: میبهش چشم دوخت همه

 کردیم تریو دهان پ قهیکه تو  یی.و برت با برفهامیدیخندیو م میزدیبرف ها غلت م یحرفش من و آنا رو نیگفتن ا با

 کارشو جبران کنه. خواستیم

 .میبساز یآدم برف کیقرار شد  تریپ شنهادینسکافه گرم به پ کیخنده و خوردن  یاز کم بعد

برت هم درست  دمیبردم د یدرست کرده بودم اما وقت یآدم برف یسر برا کی یبا هزار جور دردسر و بدبخت 

 یکیکه هر دو تا رو  میبحث کرد یسر آدم برف یمال کدوممون رو بزارن  به جا نکهیکرده.اونقدر من و برت سر ا

 .میکله گنده روبه رو شد یآدم برف کیکردن و ما با 

 یکه نقش دست آدم برف ییسر چوبها شوینارنج یدستکشها تریگذاشت و پ یآدم برف یمزش رو براشالگردن قر آنا

گرد و بزرگ  یگذاشت و با شکالت ها یقسمت دماغ آدم برف یرو رو یبزرگ جیرو داشتن وصل کرد،برت هم هو

 گذاشت. یادم برف یابه عنوان موه یکرد و آنا هم چند برگ سوزن نییدکمه هاش رو تز ییکاکائو

 کاله کم داره! کیاما  هیعال-تریپ

 تری.من که هنوز فرصت فرار رو نکرده بودم پدیبه سمتم دو تریبرت و آنا به من نگاه کردن و پ تر،یحرف پ نیگفتن ا با

 .زاشتنیم یسر بزرگ آدم برف یسرم برداشته بودن و داشتن رو یو آنا کاله رو از رو
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 صورتم. یتکونشون داد و آوردشون تو یکوتاه بودن ول نکهیبا ا دیوزکه  یبود و باد ختهیبه هم ر موهام

 لبش نشسته بود.    یرو یو لبخند کردیکه داشت بهم نگاه م دمیموهام رو کنار زدم برت رو د یوقت

توجه به من به سمت  یو ب دیصورش تکون بدم که خودش فهم یتعجب به سمتش رفتم و دستم رو خواستم جلو با

 !میریعکس بگ دیایخوب ب-رفت و گفت: یآدم برف

 چندتا عکس باهم میو عکس گرفت یآدم برف ی گهیو آنا هم سمت د تریو پ ستادمیا یذوق رفتم و کنار آدم برف با

ته نفر خواس کیشون حضور داشت چون از  شتریو برت هم تو ب میشکلک در آورده بود شترشونیکه تو ب میگرفت

 در آورد! یدلقک باز شتریو از هممون هم ب هریاز چهارتامون عکس بگ میبود

 سابق پدر تونستم خوب یبه لطف آموزشها ی.تو اسکیاسک میو رفت میهامونو برداشت لیاز گرفتن عکس وسا بعد

 .دمیبده خند ادیبهم  خواستیکه م یعالمه هم به برت کیکنم و  یباز

 .میگشتیبرم میو داشت میسرماخورده بود یغروب کرده بود و ماهم حساب دیخورش

ثل م دیخر میکه رفته بود یکرده بود!مثل روز رییتغ یلیبود و واقعا از بچه ها ممنون بودم!امروز برت هم خ یخوب روز

 بود! بیبرت هنوز هم عج نیهم بچگانه تر رفتار کرده بود!ا دیشا ای هیبق

 

 نهیم و با سرعت رفتم و کنار شومبا بچه ها داخل خونه شدم و بالرز لباس گرم هامو در آورد یخداحافظ بعداز

 نشستم.

 که گرم شدم به سمت اتاقم رفتم تا لباسهام رو عوض کنم. یاز کم بعد

 یو خنده ها نایملوس خانم سار یخنده ها تونستمیاومد.م یجمع یخنده  یگذشتم که صدا یکنار اتاق مار از

 دقت کرده بودم! یلیخ یدو رفتار تضاد مادر و پسر نیرو خوب حدس بزنم چون رو ا امیلیو ی انهیوحش

 

 بودم. دهی( رو نددوریزیا ی)آقایزیا یو آقا نایکه خانم سار شدیچند ماه م حدود

 خانواده رو حس کردم. نیا دهیترس یرو باز کردم که صدا قطع شد و چشمها یدر اتاق مار جانیه با



 طونینابودگر ش

 
66 

 

 ییو نگران بال کردندیو شوهر هنوز هم از حرکات من وحشت مزن  نیخودمو گرفتم،ا یجلو یام گرفته بود ول خنده

 دوباره  بودند!

 گذشت؟ ؟خوشیاومد رید نقدریچرا ا زمیسالم عز-یمار

 و.. دیهم بود یبود! کاش توو راب یخوب ی!برف بازیبود بود مار یعال-

 !نایوالبته خانم سار-نگاه کردم و گفتم: نایبا خباثت به خانم سار 

 با تو رو دوست ندارم! یمن برف باز یول یممنون روب-و با لکنت زبون گفت: دیاز رخسارش پر رنگ

 د؟یایب دیشما چطور؟دوست دار-نگاه کردم و گفتم: یزیا یخنده به آقا با

 ممنون! ینه روب-از چشمهاش خوند: شدیهم مثل همسرش ترس رو م اون

 !دندیترسیازم م ینطوریه اکرده بودم ک کاریچ نایمن با ا نیکردم!بب یا خنده

 منو هم ببر! یبر یبعد که خواست یرو دوست دارم دفعه  جانیاما من ه-امیلیو

رو  هیبق رونیب میرفتیباهم م یبود و وقت هیپا شهیهم امیلیموافقت تکون دادم.و یزدم وسرم رو به معن یلبخند

و به عکس خانوادش با من رفتار  میبا هم دوست بود شهیهم یده سال از من بزرگتر بود ول نکهی!با امیکردیم چارهیب

 .کردیم

 یمن خستم مار-زدم و گفتم: یلبخند ستندیو راحت ن زنندینم یحرف چیه یزیا یو آقا نایخانم سار دمید یوقت

 استراحت کنم. رمیم

 م؟یباهم صحبت کن منیتو نش میبر شهیم یروب-امیلیو

کتفم  به سمت جلو هولم داد و به اجبار  یدستش رو گذاشت روتعجب بهش نگاه کردم که به سمتم اومد و  با

 شدم. یراه منیهمراهش به سمت اتاق نش

 دارم! یپس ازت سوال یشیخسته نم حیبعد از تفر چوقتیتو ه دونمیم -گفت: امیلیو میکاناپه نشست یرو یوقت

حرف  یو از مار یچون منو شناخت یدارم که اونشب اون دختر تو بود نیقیمن -ادامه داد: دینگاه گنگم رو د یوقت

 شد دروغ بوده! دهیکش شیکه پ یاون موضوع دونمی!اما میدادیم حیتوض یو داشت یزد
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وقت اومدن ها و رفتن هات،تلفن  ریساعت مشخص رفتنهات ،د کیسر  نی؟ایکنیکارمیچ یبدونم دار شهیم یروب

ه چ یه؟داریچ لشونیمشکوکت،دل ینه رابرت و رفتارها شناسنیم یکه نه مار ییدوستا یهایمشکوکت و مهمون یها

 ؟یدیانجام م یرو پنهان از رابرت و مار یکار

 بهت گفته؟ یرو مار نایا-

و نگرانن و ازم خواستن تا باهات صحبت کنم!حاال منم  دوننیو هم رابرت!اونا منو مثل دوست تو م یهم مار-امیلیو

 دوست خودت!چطوره؟ ایوانده ات بلکه به عنوان برادر !نه به عنوان برادر مادرخخوامیم لیازت دل

 بهتر باشه بهش بگم. دیوآنا !شا تری!مثل پدونمیرو مثل برادر و دوستم م امیلیوقته که و یلیزدم،من خ یلبخند

 ؟یدی!فهمیو مار یراب یحت یبگ یکس چیبه ه دیرو نبا زنمیرو که دارم بهت م ییحرفها نیا امیلیو نیبب-

 رنگ تعجب گرفت. امیلیو نگاه

 !چند وقته؟یکنیرو پنهون م یزیچ کی یپس حدسم درست بود تو دار-امیلیو

 چندوقته؟ یچ-:دمیتعجب بهش نگاه کردم و پرس با

 ؟یو تو کوچه ها عالف یچرخیناباب م یکه با دوستها-امیلیو

 رنگ خشم گرفت! نگاهم

 !کنمیتو رو تکرار نم یخطاها ؟منیفکر کرد یتو چ-

 نگم. یکس چیبه ه دمیخوب شروع کن قول م لهیخ-امیلیو

که تعادلمو نتونستم حفظ کنم و خوردم  کردمیم یباز تیمن داشتم تو کوچه اسک شیراستش حدود دو سال پ-

نفر رو  کیآروم  یرو بردارم صدا تمیرفتم اسک ی.وقتکیکوچه تنگ و تار  کیهم رفت داخل  تمیو اسک نیزم

وه گر نیکنم؟ا کاریمن چ بابا ی:نه االن نه!اگفتی.اون مرد داشت مکردیکه داشت با تلفنش صحبت م دمیشنیم

م و من دادیمثبت بکنه؟...داشت ادامه م یکارها تونهینم نجایگروه ن نی!اااا؟واقعا؟اکنهینابودگران داره منو نابود م

 ایخطاکار  ینجاهایگروه به اسم نابودگرانه و مثل ن کیاز  یعضو ترهیمتوجه شدم اون پسر که اسمش پ ینطوریهم

چند روز بعدش من به  نکهی!اون پسر متوجه من شد و من فرار کردم.تا اکننیها عمل م زیچ نجوریاز ا دونمینم

زش و چند ماه آمو نایرفتم با چندتا تست و ا یعضو شدن داد.وقت شنهادیو بهم پ دید ستگاهیتو ا رانهیصورت غافلگ
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به اسم نابودگر پنجم روبهم دادن.اون شب هم  یاز گروه شدم و عنوان یعضو دنیمو فهم فهیو وظ ینیو قانون چ

 بودم. تیمامور

 ؟یکرد یموضوع مهم رو از همه مخف نیتو دو ساله ا -با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: امیلیو

م ه گهی!هدف چهار نفر دزهیریو گروه به هم م کننیبفهمه منو از گروه اخراج م یاگه کس امیلیو کنمیخواهش م-

 !شهیخراب م

 کنن؟یعضوم م دمیکه من فهم ؟االنیزنیهدف؟از کدوم هدف حرف م-:امیلیو

عضوت  یبگ یزیو اگه چ میا هیقض نیمهم ا ی!ما االن قسمتهایدونیموضوع رو م نیکه ا یبگ دینه تو نبا یوا-

 !کشنتی،م کننینم

 ساله از من باهوش تر باشه!20دختر بچه  کی کردمیفکر نم-بهم زد و گفت: یبا خنده مشت آروم امیلیو

 ...ستادیمن ا یبا صدا یبره ول یمار شیشد که پ بلند

 ها؟؟؟ یبهم قول داد امیلیو ییدا-

 یکار کی یوقت یچون از بچگ لرزهیتموم تنم م امیلیو ییدا یگیهر وقت بهم م-لبخند به سمتم برگشت و گفت: با

 !یبردیاسمم رو م ینجوریگردن من ا یبنداز یخواستیو م  یکردیرو خراب م

و  برگشتن شتیپ تیبعد از مدتها خانواده مادر دمیشن گمیم کیبهت تبر یراست-که ادامه داد: میدیمون خند هردو

 دنشون؟ید یریم یگاه

 !کردمیهمه مدت درموردشون اشتباه فکر م نیچقدر خوبن ا یدونینم امیلیو یوا-زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یباهاشون ندار یمشکل گهید یعنی-دوباره سرجاش نشست و گفت: امیلیو

 اون خانواده رو دوست ندارم! یدو نفر از اعضا ینه ول-

 ا؟یک-:دیبا اخم پرس امیلیو

 و دختر خالم تلما! رایدن ییزندا -
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 چرا؟-:دیتر شد و پرس قیاخم هاش عم امیلیو

 !کردیو همش اخم م کردیسوال م یدرمورد مار یرو چون از همون اول داشت به طور دشمن رایدن-

 و دختر خالت؟ -گرفت و گفت: یرنگ مهربون نگاهش

سرد بود و  یلیهم که رفتم خ یاول یتازه دفعه  کردیو رفتارم رو مسخره م کردینم  یبا من باز یچون از بچگ-

 !کردیم میعصب

 رفت. یمارکرد و دوباره بلند شد و بدون حرف به سمت اتاق  یخنده ا امیلیو

اتاقم مثل اتاق  کردیدرست حرکت کنه و استراحت م تونهیشد و نم یاونطور یاتاقم شدم،از شب قبل که مار وارد

 و مرتب نکنه! زهیشوخ شده که فقط بلده اتاقشو به هم بر یپسربچه  کی

 .ستادمیکردم و اونجا ا دایپ یخال یجا کیها رد شدم و بالخره  لیلباسها و وسا یدقت از رو با

 تو اتاقم حرکت کنم! یحت گهیبرم د شیپ ینطوریاگه هم تونستمیگرفتم اتاقم رو مرتب کنم!چون نم میتصم

ه زبال کیپالست یخورده بودم رو تو شیرو که چندوقت پ ییها وهیمچاله شده ام رو مرتب کردم و پوست م یتخت رو

تا صاف بشه.لباسهام رو مرتب داخل  دمیروش کش رو دوباره با دستم میو روتخت دمی.بالشت هام رو مرتب چختمیر

هارو داخل کمد هول دادم.کتابهام رو داخل  کشوکشو ها گذاشتم و یام رو تو گهید یکردم و لباسها زونیکمدم آو

زباله  کیباطله و به درد نخور رو داخل پالست یرو مرتب کردم و کاغذ ها زمیم یکتابخونه ام گذاشتم و رو

شد.با ذوق به اتاقم نگاه  انیبود کنار زدم وماه نما رشونیکه ز ینازک ریحر یرو از رو رهیت یانداختم.پرده ها

 بود! شدهکردم!چقدر مرتب 

 اقم بود.ات یپنجره  یبقلم گذاشتم و به ماه نگاه کردم.امشب ماه روبه رو ریاز بالشتهام رو ز یکیتختم نشستم و یرو

 

 شو! داری!بیشو روب داریب-:

 نگاه کردم. گفتیشو م داریب دارشویاز چشمهام رو باز کردم و به پدر که داشت پشت سر هم ب یکیحوصله  یب

 چشمت؟ کیهمه صدات کردم فقط  نیا-یراب
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 بود!7:20و به ساعتم نگاه کردم. دمیکش یا ازهیخم

 روز تا هروقت که خواستم بخوابم؟ کیشد من  اگه

 شده؟یچ-

 من برات صبحونه درست کردم! گهیزود باش د-و منو به زور سمت توالت فرستاد و گفت: دیدستم رو کش یراب

 نیصبحونه درست کنه!با ا دمیتا حاال ند یو به سمتش موشکافانه نگاه کردم!راب ستادمیحرف صاف ا نیا دنیشن با

 یکار کی یداربالخره  یآخ جون راب-و گفتم: دمیفکر لبهام کش اومدن و دستهام رو با ذوق به هم کوب

 رو بخورم! یکه تو درست کن ی!دوست دارم صبحونه ایکنیم

واردآشپزخونه شدم که  ی.با خوشحالنییصورتم رو خشک کردم با ذوق از نرده ها سُر خوردم و رفتم پا نکهیاز ا بعد

 تمومش رو دود گرفته بود!

 !کردیدرست م کینگاه کردم که با ذوق داشت پنک یرو باز کردم و به راب پنجره

 رو خوردم. رمیش وانینشستم و ل یصندل یرو

 پخته شده و سوخته جلوم گذاشت! مهیپخته نشده و ن کیپنک فیبشقاب با سه تابه رد کی کدفعهی

 یلیخ ه؟بخوریچ-آورد نگاه کردم که گفت: یخودش هم نم یو به رو خوردیکه داشت با ذوق پنکک هارو م یراب به

 خوشمزه است!

 که خوب درست نشدن؟! نهایا یول-

!بخور خوشمزه ینیبیظاهرشونو نم گهیحاال د-کرد و گفت: یهام خال کیپنک یظرف شکالت رو برداشت و رو یراب

 است ها!

چطور  دمیرو خوردم که انقدر بدمزه بود و تلخ و خامش به هم مخلوط شده بود که نفهم کیاز پنک یکوچک ی تکه

 آب خوردم. وانیل کیاز جام بلند شدم و  عیقورتش دادم.سر

 ؟یکنیم ینطوریچرا ا-یراب

 کجاست؟ یبرم!مار گهیمن د یول یممنون راب-گفتم: فتهیها ن کیچشمم به پنک کردمیم یکه سع یصورت در
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 .کنهیتو اتاقشه داره استراحت م-یراب

 خونه پدربزرگت! یبر دیحاظر شو امروز با یروب یراست-گفت: یآشپزخونه که خارج شدم راب از

 شده؟ یچرا؟پدربزرگ طور -به سمتش برگشتم و گفتم: ینگران با

 !نتتیبب خوادیم اتینه اما خاله الو-یراب

 ! نمشیدوست دارم بب هیعال-

 خوب پس آماده شو درضمن خوب لباس بپوش!خانومانه!-یراب

 !!!پوشمیلباس م انهیانگار که من آقا زدیحرف م یطور یزدم و وارد اتاقم شدم،راب یلبخند

لوار شده بود با ش نییقرمز تز یو گلها یصورت یبا تور ها قشیکه دور  میگلبه شرتینگاه کردم.ت نهیودم تو آخ به

 کیقرمزم رو هم  ی.موهام رو به حالت کج شونه کردم و گل سر کوچولوومدیبهم م یلیبودم خ دهیکه پوش ینیج

 طرف موهام زدم.

 چطور شدم؟ یراب-شدم و به پدر گفتم: نیماش سوار

 دختر بچه! کیمثل -بهم کرد و گفت: ینگاه یراب

 !یراب-

 !یشد بایکردم ز یباشه شوخ-و گفت: دیخند 

 ؟یایتو هم ب شهینم یراب-گفتم: یشدم و به راب ادهیپ میدیرس یوقت

 باشم! ششیپ دیخونه تنهاست با تی!مارگرتونمیکه نم یدونیم-زد و گفت: یلبخند یراب

 شدها! رید گهیگفت:برو د در خونه پدربزرگ اشاره کرد و به

 .یتو روب ایب-تلما اومد: یصدا ریتاخ یخونشون رو زدم که با کم زنگ

 در باز شد. و
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 رفته بود. یسمت عقب برگشتم.راب به

 مادربزرگ بود. دمیرو که د یکس نیخونه شدم و اول وارد

 توست! دنید تابیب ای!الوزمیعز یخوش اومد-مادربزرگ

 کجاست؟-زدم و وارد شدم و گفتم: یلبخند

 !میایاالن م منیبرو تو نش کنمیپدربزرگته!االن صداش م شیپ-گفت: رفتیکه به سمت اتاق پدربزرگ م مادربزرگ

 کرد؟یم کاریچ نجای.اون ادیروبه روشدم.تموم تنم لرز یشدم که با دو چشم عسل منینش وارد

 .کردیمن جا خورده بود و با تعجب بهم نگاه م دنیهم با د اون

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا نایروب-رو خودش شکست و گفت: نمونیب سکوت

 !؟ی...تو هستگنیکه م یینکنه ..دختر خاله ربکا-:دیناباور پرس یبعد از مکث و

 از برت! ریرو داشتم به غ یهر کس دنی!انتظار دکردمیهم با بهت به برت نگاه م هنوز

 مادربزرگ نگاه هردومون رو به سمت خودش سوق داد. یصدا

 ! زمی،عزیروب -مادربزرگ

 .دیبه سمتم اومد و محکم منو در آغوش کش هیباشه با گر یمثل مار خوردیکه سنش م یزن

 !ییبای!درست مثل ربکا زنمیبیدلم انگار دارم ربکا رو دوباره م زیعز یوا -گفت: هیگر انیم

 !نمیبیرو نم یمادرم؟من که شباهت هیخانواده دوست داشتند بگن من شب نیا چرا

 نایروب یوهمسرش خوبن؟وا زم؟پدرتیعز یخوب -مبل نشوند و گفت: یاز خودش جدا کرد و همراه خودش رو منو

 لحظه ام؟ نیچند وقته منتظر هم یدونیخوشحالم م یلیخ

 بودم! ومدهین رونیبپدربزرگ  یخونه  یبرت تو دنیشوک د یمن هنوز از تو و

 ش؟یشناسیپسرم برت!م-زد و گفت: یلبخند دینگاهم رو به سمت برت د یوقت
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 برت بود؟ ایگفت؟پسرش؟پسر خاله الو یچ

 با سرزنش بهم نگاه کرد. برت

 !شناسمشینه..نه..نم-

 اول که یبود!ما هم دفعه  یچه لحظه ا یدونینم ایالو یوا-اومد و کنارمون نشست و گفت: دمشیکه تازه د یبت خاله

 !میذوق زده شد مشیدید

 مزاحم سم اومد. یبهش زدم که صدا یلبخند

 ه!خطرناک یلیخ شیکرده!تازه رانندگ چارهیمدت همرو ب نیچون تو ا یدیرو ند یبرت خوشبحالت که تا حاال روب-سم

و حس کرده و البته خودش  دهید ومیرانندگ یخطر ها شتریزد! چون برت مطمئنا از خود منم ب یا یلبخند زورک برت

 داده! ادیهم اونا رو بهم 

 .مینشسته بود منینش یها و مادربزرگ رفتند تا ناهار رو آماده کنند و من و برت و تلما و سم تو خاله

 چیه دیکه د ی.سم هم بعداز مدتگرفتمیمضخرفش سردرد م یبه جز سم که داشتم از حرفها میساکت بود همه

 نزد. یحرف گهیساکت شد و د میبزن یحرف میستیکدوممون حاظر ن

 سر ها به طرفش برگشت. یبرت همه  یکه با صدا میافکار خودمون بود یکدوم تو هر

 باهات صحبت کنم؟ تونمیم نایروب-برت

 بله چرا که نه!؟-دهانم رو قورت دادم و گفتم: آب

 بچه ها ! خوامیمعذرت م-مانده بودگفت:از جاش بلند شدو روبه سم و تلما که از شدت تعجب دهانشان باز  برت

 پدربزرگ به راه افتاد و منهم به دنبالش رفتم. ییالیو اطیبعد به سمت ح و

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -که برت ناگهان برگشت وگفت: میباغ بود یها وسط

 گم؟یاز تو بپرسم درست نم دیکه من با هیسوال نیا کنمیفکر م-

 منه! هیپدربزرگ و مادربزرگ مادر یخونه  نجایخوب معلومه ا-برت
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 منم هست! هیپدربزرگ و مادربزرگ مادر یخونه  نجایرو دارم!ا لیدل نیهم قایو منم دق-

رو  گریکه ما قبل از امروز هم همد یگینم یچیه چکسیبه ه -و گفت: دیصورتش کش یدستش رو رو برت

 !باشه؟میهمکار بایبدونه که ما تقر دیهم نبا یو کس یگینم یچیو درمورد نابودگران هم ه میشناختیم

 بدم. یقول تونمینم میشناختینم گرویقبل از امروز همد نکهیدرمورد ا یول دونمیکه خودم م نویا -

 برت متوقفم کرد. یبه سمت داخل خونه به راه افتادم که صدا یتوجه به برت عصبان بدون

قبل از  به نیاد؟ایم ادتی!یخانواده متنفر نیا یاز تک به تک اعضا یگفت تیبه مارگر کباریقبل از امروز  ادمهی -برت

 بگم! نویا شمیامروز ربط داره پس منم مجبور م

 کنم؟ کارشیچ دیبا نویا گفتیرو گاز گرفتم،راست م لبم

 بشیج یاز ابروهاش رو باال برده بود و دستهاشو تو یکیزده بود و  یمندانه ا روزیسمتش برگشتم که لبخند پ به

 .کردیجسورش نگاهم م یکرده بود و با چشمها

 خوب باشه قبوله! یلیخ-

 !شکوننیکه سم و تلما دارن پنجره رو م میپس بر هیعال-به سمت خونه راه افتاد و گفت: برت

تا بتونن داخل باغ رو  دادندیهول م گرویکه اشاره کرده بود نگاه کردم،سم و تلما داشتن همد یسمت پنجره ا به

 !ننیبب

 زنگ خورد. لمیناهارموبا موقع

 بله؟-

 !تریمنم پ یسالم روب-:

 !حالت چطوره؟تریپ-اونقدر خوشحال شدم که بلند گفتم: تریپ یصدا دنیچرا از شن دمینفهم

بعداز  شیاومد اما نگران امیپ لشیموبا ینگران به من نگاه کرد که همون موقع براش تو دیرو شن تریاسم پ یوقت برت

 .کردیتر به من و مکالمه ام نگاه م نانهیزبیشد چون ت رشتیب امیخوندن پ
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 پاتوق؟ یایاالن ب یتونیم یممنون روب-تریپ

 ؟یچ یاونجا برا-

 به برت نگاه کردم. یبه صورت سوال و

 !میدار "کار "بشه گفت دیشا -تریپ

 ه؟ی!ضرورامیب تونمیهستم که نم ییمنکه االن جا یول-

 !خدافظیباش نجایا گهیساعت د میتا ن یحساب-تریپ

 قطع کرد. و

بره!من  خوادیم نایفکر کنم روب -موقع برت با دستمال دور دهانش رو پاک کرد واز جاش بلند شد و گفت: همون

 برسونمش! تونمیناهارم رو تموم کردم م

 که غذاشو کامل نخورده! یاما روب-معترضانه گفت: یبت خاله

 شده باشه! ریفکر کنم س-برت

 ش؟یاالن ببر نیهم یکه تو اسرار دار شدهیچ-:دیکنجکاو پرس تلما

 نیکه براش اومد درباره هم یامکیحدس بزنم برت هم پ تونستمیم ادشیز یکالفه به من نگاه کرد.از اسرارها برت

 موضوع بوده!

 اومد. شیبرام پ یباشم اما خوب مشکل شتونیپ شتریشدم دوست داشتم ب ریممنون س گهیبرت راست م-

 نجایدوباره دارم با عجله از ا خوامیمعذرت م-و گفتم: دمیمادربزرگ و خاله هارو بوس یجام بلند شدم و گونه  از

 .رمیم

 برو و مواظب خودت باش! زمینداره عز یبیع-:مادربزرگ

 و با سرعت حرکت کرد. میبرت شد نیسوار ماش عیتموم شدن از اونجا سر بعداز

 ه؟دیتو رو د یسم از کجا رانندگ-برت
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 اومدم به خاطر حضور سم بود! ریکه د لدیروتچ تیهمون روز اول مامور -فرستادم و گفتم: رونیرو با حرس ب نفسم

 چطور؟ -برت

اومده بود و اسرار داشت  دمشونیساله ند16که  میمادر یآخه همون روز بود که سم همراه خبرهاش از خانواده -

 پاتوق خودمو رسوندم. یکیکردم و تا نزد یسم رانندگ نیبا ماش فرصت استفاده کردم و نیهمراهش برم !منم از ا

چرا  -و با تعجب نگاهم کرد و گفت: یکه برت سوال دمیخند رفتمیکه تند م یحالت سم موقع یادآوریاز  ناگهان

 ؟یخندیم

 !کردیآخرش رو هم زمزمه م یبود! تازه داشت حرفها دهیترس یچطور ینیکه بب یبرت نبود یوا-

!بعد از ترسهیکنم چون م یمن براش رانندگ ذارهیوقت نم چی!سم هیتازه کجاهاش هست -زد و گفت: یلبخند برت

 یودترسونده ب یلیرو خ چارهی!بکردیم فیبود و داشت از تو تعر یمامان الو شیهم که برگشته بودم خونه پ تیمامور

 !؟ی!پس اون نفر تو بودترسهیهم م گهینفر د کی یشده و حاال به جز من از رانندگ چارهیب گفتیبهم م ومدیهمش م

خاله  یعلت که فرزندها نیبه ا دیشا "چه جالب"لب گفته بود ریکه ترمز کردم اومد که ز یاز حرف سم موقع ادمی

 !کنندیم چارهیب شونیهاش هردو اونو با رانندگ

 .میدیرس-برت

 

 کیو برت اورده بودن رو به  یرو که روب ی!امشب ما اون مدارکدیامشب خوب حواستونو جمع کن دیبچه ها با-آلفرد

 بودن مدارک و اسناد دستش با خبر شده و به همه شک کرده! یهم از جعل لدیو روتچ میفرستاد گهیکشور د

 م؟یکن کاریخوب حاال چ-برت

 !لدهیروتچ یتمام امالک و مالها یکه صاحب اصل ی!کسفتهیمدارک دست صاحبش ب خوامیمن م-آلفرد

 م؟یکن کاریچ دیا باخوب حاال م -آنا

تا کمکم کنه!من اگه  مونهیمن م شی!آنا پنیبعدش راحت تر باش دمیقول م یهمتون سخته ول فیتکل -آلفرد

 !نیبر دیبا یو برت و روب تریممکنه مشکوک بشن!اما پ امیهمراهتون ب
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 کجا؟-: دمیتعجب پرس با

 که زده شما دوتارو هم تو دردسر انداخته! یبا گند تریپ -آلفرد

 ؟یچ یعنی نیخوب ا-برت

 !نیبه صاحبش برگردون یشتریب نانیبا اطم نیتونیشما هم اونجا جاتون امن تره و هم مدارک رو م یعنی-آلفرد

 کجاست؟ میبر دیکه با ییجا نیاصال ا-تریپ

و چند  نیبه اونجا برس کشهیکه حدود چندروز طول م گهیکشور د کی-:میآلفرد هممون بهش چشم دوخت یصدا با

 !دیکن دایتا صاحب مدارک رو پ کشهیروز هم طول م

 مثال چند روز؟-

 داره! یکمتر!به خودتون بستگ ای شتریب ایماه حاال  کیحدود -آلفرد

 م؟یکن یخونواده هامون رو راض یچجور-تریپ

 الزمه! یلیاتون خ هیروح یکه برا هیعلم ای یحیسفر تفر ایاردو  کی دیگیفکر اونجاشم کردم!م -آلفرد

 کدوم کشوره؟-برت

 .رانیا -مکث گفت: یبا کم آلفرد

 

 !کردمیآلفرد فکر م یاتاقم نشسته بودم و داشتم به حرفها یتو شدیم یساعت دو

چجور !کننیصحبت نم یسیکه به انگل دونمیبرت م لهیکشور بدونم اما به وس نیاز ا یادیز زیچ ادینم ادمی!ران؟یا

 ه؟یکشور

 !مدونستیکه خودم م نوی!هه اایکشور تو قاره اس کیرو سرچ کردم. رانیکشور ا نترنتیتابم رو برداشتم و تو ا لب

 !رانیا یاسالم یدرباره جمهور زیهمه چ-که نوشته بود: تریت کیخورد به  چشمم
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ود و ب زیکشور نفت خ کیرو باز کردم و شروع کردم به خوندن. تشیسا یمسلمان بودند؟با کنجکاو یعنی؟یاسالم

د و رو بفهمند و صحبت کنن یسیانگل تونستندیهاشون م یکه البته بعض کردندیصحبت م یمردمش به زبان فارس

داشت و  یادیفوق العاده ز یدنید یاهم توش بود. جاه یگریمختلف د یو زبانها شدیهم م سیزبان تدر نیا یحت

 بود. گهیندتا شهر دشهر هاش تهران و مشهد و اصفهان و چ نیمعروف تر

 نشدم که کنارم نشسته بود. یکشور بودم که متوجه مار نیغرق در اطالعات درمورد ا اونقدر

 ران؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یا-:یمار

 .رانینه فقط ا -هوا وآب دهانم رو قورت دادم و گفتم: دمیمتر پر کی یمار یصدا دنیشن با

 شده؟یچ-یراب

 !خونهیداره م رانیدرمورد کشور ا ی! چند ساعته روبدونمینم-یمار

 ؟یروب یکنجکاو شد رانیدرباره ا ی!خوب بخونه!حاال واسه چدمیترس یگفت یطور-یراب

 کشور! نیبرم هم خوامیم دیچون اگه اجازه بد-

 ؟یبررررررررر-:دیچیکر کننده تو گوشم پ یمار یصدا

 داشت! ییچه هوا یدونیاز اونجا نم امینه پس م-

 !پرسمیم یمسخره دارم جد -کرد و گفت: ییاخم کوچولو یمار

 !نایروب یسرخود شد یلی!خدمینم یاجازه ا نیمن که بهت چن-یراب

و  میتمرکز کنم رو زندگ تونمیاتفاق برام افتاده که نم نهمهیمدت ا نیدارم. تو ا اجیسفر احت نیمن به ا یراب یول-

 سفر دارم! کیبه  اجیاحت

 مثال؟ یکرده بود یبا تمرکز زندگ ؟تاحاالیتمرکز کن تیرو زندگ دیحاال حتما با-یمار

 ران؟یبه ا یدیچرا تو چسب هیدنیهزارتا مکان د کایتو خود امر ران؟اصالیا ؟چرایریخوب چرا با ما نم -یراب
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ند چ ستمی!درضمن من تنها نرانیا دیایو همراه من ب دیاز کارتون بزن دیتونیخوب شما که نم -فکر گفتم: یکم با

ور که اونط رانی!تازه ارانیا امیب ذارهیچون پدرم نم دیبر گهیکشور د کیهمرو وادار کنم که به  تونمی!منکه نم مینفر

 !هیبد ینه مردمش بدند و نه جا دمیدربارش فهم

 بفرستم! ایتا آس ینجوریتورو هم تونمیدرموردش فکر کنم منکه نم دیبا-یراب

ه ناز بکنه واس یزیبرنامه ر کیبرام  دیو فقط با هیراض یعنیفکر کنم  دیبگه با یاگه راب دونستمیمزدم. یلبخند

!بسه هنوز یخفم کرد نایروب یوا-گفت: چارهیب یرو بقلش کردم و فشارش دادم که مار یمار یآوردناش!با خوشحال

 !؟یکه اجازه نداده بر

 !خوب شناختمش!دهیکه اجازه م دونمیمن م یول-

 کشورش یعنیمردم اونجا مسلمان هستند  یمار یراست-نگاه کردم و گفتم: یمار یبه چشمها یبا نگران کدفعهی

 کنم؟ کاریچ دیبا هینطوریا

کامال منو پوشوند به جز  یصورتم گرفت و به نوع یزد و مالفه رو برداشت و دور من انداخت و دور گرد یلبخند یمار

 صورتمو! یگرد

مال کشور مصر بود!اون  تشیدختر مسلمان تو کالسمون بود که اصل کی خوندمینشگاه درس مکه تو دا یموقع-یمار

 یاکثر کشورها یتو کردیازش استفاده م یکه گاه اهیاون پارچه س گفتیسرکالس!م ومدیم دهیپوش نطوریا شهیهم

 وجود داره. نیبه ا هیشب یمسلمان پوشش

در جواب مسخره کردن استاد جواب  نشیسر کالسمون داشت از خودش و د یکباریاونطور که -زد و گفت: یلبخند

 محکم! یلیدارند و البته دال ینیریاز نظر ما سخت اما ش نیمسلمان ها قوان دمیفهم دادیم

 گفت؟یم یاون داشت چ یبگ شهیم-:دمینگاه کردم و پرس یبه مار باذوق

 ؟یمسلمان بش یخوایم-و گفت: دیخند یمار

 د؟یاون حرفها مسلمان شد دنیز شنمگه شما بعدا-

مسلمان ها که  یسراغ کتاب آسمان یقرار گرفتن و حت ریاما اکثر افراد کالسمون سخت تحت تاث زمینه عز-یمار

 اسمش قرآنه رفتند.
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 ؟یدونیتو اسم کتابشون رو از کجا م یمار-:دمیتعجب پرس با

 به اسم قرآن رو ردش یاسالم بودند تالش کردن تا کتاب نیکه بر ضد د ایاز افراد دن یلیمعلومه خ -و گفت: دیخند

 ادیو دور از دروغ قرآن مسلمانها روبه رو شدند.من دربارش ز یواقع یمحکم و نشانه ها لیکنن اما هربار با دال

 اول شده! شهیرد نشده و هم ینیو د یذهبم یدر تمام کتابها یامتحان چی.قرآن تا حاال تو هدمیشن

 !؟یاطالعات دار نید نیا یتو چقدر درباره  یمن مار یخدا یوا-گفتم: و دمیبهت خند با

خانواده ام روبه  دیمسلمان بشم!اما با مخالفت شد کیمن هم  خواستمیم یچون زمان-زد و گفت: یلبخند تلخ یمار

 روشدم!

 د؟یدیمسلمان شدن رو بهم م یاجازه  یاگه من خواستم مسلمان بشم تو و راب-

 خودم از شدت تعجب گرد شد! یو هم چشمها یمار یحرفم هم چشما نیگفتن ا از

 یخودت اون راه ی!تو اجازه دارزمیالبته عز-چشمهام نگاه کرد و گفت: یدستهاش رو دور صورتم گذاشت و تو یمار

ا قعوا دیداره و تو با زهارویچ یلیخ یها یستگیبزرگ شا نید نیبدون ا نویاما ا یبر یو دوستش دار یخوایرو که م

 !یکن یرویپ یکنیکه قبول م یو چه با خطر چه بدون خطر از اسالم یمسمم باش متیتصم یتو

قت تو و زمیعز گهیخوب د-لبهاش بود گفت: یکه هنوز رو یو با لبخند دیبه لباس بلندش کش یشد و دست بلند

 دیتازه با یشد یجد متیکه تو تصم یوقت یاما بذار برا یرو دار دهیچیپ یموضوع ها نیفکر کردن به ا یبرا

 ...ریک قانونه!حاال بخواب دخترم!شب بخی نی!ادنیراهت نم رانیمگرنه تو ا میپوشش رو برات بخر یدارا ییلباسها

 ...مامان...ریشب تو هم بخ -زدم و گفتم: یلبخند

لمه ک نیاز ذوق گفتن ا دونستمیکه م ییکرد و با چشمها یخال میشونیپ دنیچشمهاش و ذوقش رو فقط با بوس برق

 خوابم برد... بیعج یشده از اتاق خارج شد و منهم به سرعت و با آرامش یباران

 

 میتو کشور کانادا باش  ویترنتن استان انتار یاف ب یعصر تو فرودگاه س5وقرار شد ساعت  دیروز موعود رس بالخره

 دشوار بود. رانیبه ا کایاز امر  میچون پرواز مستق

 اسرار کردم قبول نکردند و تا کانادا باهام اومدن. یوراب یبه مار هرچقدر
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 .          میپرواز داشت رانیبه مقصد تهران در ا گهیساعت د کیو تا  میبود لیورکویهتل  تو

 آماده باشم؟  ستیبهتر ن ینگاه کردم و گفتم خوب مار یمار به

 آره چرا که نه؟-زد و گفت: یلبخند یمار

 نیا یمار-بهش نگاه کردم و گفتم: یبرداشت و بهم داد.سوال میبود دهیرو که خر یا یبلند قهوه ا یشد وپالتو بلند

 ه؟یچ یپالتو برا

چون تا فرودگاه هوا سرده و البته  یبا خودت ببر نوینداره که ا یدرسته اونجا حدودا فصل گرمشونه اما ضرر-یمار

 اونجا هم سرد شد. دیشا

بر کن ص-مانع شد و گفت: یبلند زرد رنگم بپوشم که مار نیلباس آست یزدم و پالتو رو گرفتم.خواستم رو یلبخند

 مونده. یزیچ کیهنوز 

 زانوهام بود. یحدودا تا رو شیدر آورد که بلند یسارافن طرح دار نارنج کی یساک دست کی یتو از

که تنها  یبلند اهیس یپارچه  ای یرانیزنان ا ؟اونجایکن تیرعا دیها رو با زیچ یسر کیکه  یفراموش کرد-یمار

 به اسم مانتو! یدار بلند نیآست یسارافن ها ای پوشندیم دهیصورتشون رو نشون م

گن که ب یفعال بنداز دور گردنت تا زمان نویا-رو داد دستم و گفت: یا یسارافن شال گردن پهن و نخ دنیپوش بعداز

 .دیموهاتون پوشش داشته باش یرو دیو با دیشد رانیوارد مرز ا

 ادته؟یرو هم از زمان دانشگاهت  نایا یمار-

 یو مسافرت کردن تو یرانیدرمورد فرهنگ و رسوم ا بردیراستش نه!من شب قبل خوابم نم-و گفت: دیخند یمار

 شد! رمیدستگ زهایچ یسر کیجستجو کردم و  نترنتیدر ا رانیا

 یرانیا یعکس از زنا ایب -ودر همون حال گفت: دیخودش کش یتختخواب نشست و لب تاپ رو روبرو یرو رفت

 پوشش دارند. ینطوری!اونها انیبب

 اونها بود و حس هیپوشش من هم به جز موهام شب باینشستم و به همراهش به صفحه لب تاپ نگاه کردم.تقر کنارش

 ...بیداشتم.و البته عج یلذتبخش
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 هردو سرهامون به سمتش برگشت. یراب یصدا با

 .میداخل فرودگاه باش دیبا گهیساعت د میتا ن میبر دیبا گهیخوب د-یراب

 کن! یخداحافظ یاالن با مار نیاز هم یروب-رو برداشت و گفت: چمدونم

 رابرت! شهیفرودگاه!دلم براش تنگ م امیمن دوست دارم ب یول-اومد: یاعتراض بغض دار مار یصدا

 !ینکن یتابیقول بده اونجا ب یآه..باشه قبوله ول-یراب

 .میو با آژانس مخصوص هتل به سمت فرودگاه حرکت کرد میاز هتل خارج شد هرسه

فرودگاه اما  میبود دهیوقت داشتم.رس گهید ی قهیده دق بایبود و من تقر قهیدق 16:48ساعتم نگاه کردم.ساعت  به

 به همراه ترس از جاماندن داشتم. یبیبودم و نه برت.حراس و استرس عج دهیرو د تریمن نه پ

 باشند. دهیهتل رس یکهایتا االن نزد دیکرده بودم و اونها با یخداحافظ یو پدر به سخت یمار با

 ؟یینجایدختر تو ا یروب-رو شناختم: تریبلند پ یکه صدا کردمیاطرافم رو نگاه م داشتم

!کجا یدسر هم کر یپیچه ت-زد و گفت: یسوت تریبکنم که پ یسمتش برگشتم.هر دو باهم بودند .خواستم اعتراض به

 با؟یزخانم  دیریم

 بسته شد. شمیبرت ن یصورت اخمالو دنیکه با د دمی.من هم خنددیبه دنبال حرفش خند و

 ساعت پنجه! میبر دیایمسخره ها ب گهیبسه د-برت

 .میوبه سمت محل چک کردن وزن بارسفررفت میبد اخالق راه افتاد یآقا همراه

 کنمینشسته بودم. فکرم مایداخل هواپ یها یاز صندل یکی یو حاال هم رو دیطول کش یچمدان مدت لیاز تحو بعد

 بودم. دهید مایهواپ یبود چون عکس پرچم و نامش رو هنگام سوار شدن رو رانیمال ا مایهواپ نیا

از دعوا نشسته بود و  یریجلوگ یبرا تریو برت وسط من و پ میبود مایوسط هواپ یها یصندل یدسته  یتو ما

 با من عوض کرده بود. شویصندل
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به  یسومال یچرا مثل حسرت زده ها -بود که برت متوجه نگاهم شد و گفت: مایهواپ یهمش به سمت پنجره  نگاهم

 ؟یکنیپنجره ها نگاه م

 هااا؟ -:دمیصداش به سمتش برگشتم و پرس با

 !هیولش کن عاد -تکون داد و گفت: الیخ یب یو دستش رو به معن دیکش یپوف

و برت هم لبخندمسخره  زدیگاز م شویصندل ینده به طور معمول دسته داشت از شدت خ تریحرفش پ نیگفتن ا با

 تیچرا تو باز دلقک باز -در پنهان کردنش داشت و منهم متعجب بهش چشم دوختم و گفتم: یزده بود و سع یا

 گرفته؟!

 یشیخفه م االن نیهم ای تریپ -رفتم و گفتم: یچشم غره ا کردندیخنده اش بهش نگاه م یکه همه از صدا تریبه پ و

 !یمردم حسرت زده سومال شیپ یتا بر نییپا کنمیپرتت م مایهواپ یاز همون پنجره ها ای

و  دیخندیتا قهقه نزنه!اما برت بدون ترس م دادیرو فشار م یصندل یلبهاش رو داخل دهانش برد و دسته   تریپ

 .اوردیدر م شتریحرس من رو ب

 !هیدواریام یها!!!!جا یدیرو هم فهم ییزهایچ کی نکهینه مثل ا-خنده گفت: انیم برت

م گذاشتم و چشما یصندل ی.سرم رو محکم روشدیفشار وارد م شتریکه خفه شده بود هم ب تری.و به پدیدوباره خند و

 رو بستم.

 !شهینم یخال ینطوریا-برت

 ؟یچ -:دمیچشمهامو باز کنم پرس نکهیا بدون

 !یکنیخسارت وارد م مایهواپ یها یو به صندل یشکونیکردنش سرت رو م یواسه خال ی!آخه دارگهیحرست د -برت

خودمو گرفتم و کم کم به خواب  یمسخره کردنش نباشه جلو یبرا یدوباره سوژه ا نکهیا یام گرفته بود اما برا خنده

 رفتم.

گاه .کنارم رو ندادیمداشت تکونم  یخواب بودند پس ک تریشدم.چشمام رو باز کردم.برت و پ داریب یکس یتکان ها با

 بود. ی.فکر کنم فارسزدیحرف م گهیزبون د کیها بود که داشت با من به  یرانیخانم با پوشش ا کیکردم.



 طونینابودگر ش

 
84 

 

 ؟یصحبت کن یتونیم یسینگلیا -:دیپرس یسیبه انگل زن

 شده؟یهستم.چ کایمن مال امر-زدم و سرم رو تکون دادم و گفتم: یلبخند

لطفا موهاتونو  میشیرد م رانیاز مرز ا می.ما االن داردیبلد یفارس کردمیفکر م خوامیعذر م-زد و گفت: یلبخند زن

 .دیبپوشون

 !ستمیبله اما من بلد ن-

 د؟یکمکشون کن شهیم -شده بود: داریبرت اومد،انگار ب یصدا

 خانم. دیایالبته!لطفا همراه من ب-زد و به من گفت: یلبخند زن

 برم.برت نگاه کردم که اشاره کرد همراهش  به

کارش  ی.وقتکردیموهام مرتب م یرو رو"شال" گنیبهش م رانیا یداشت شالگردن پهنم رو که بهم گفت تو زن

 ؟ینیبیخودتو ب یدرست شد!دوست دار -زد و گفت: ینیتموم شد لبخند دلنش

 آورد و رونیب نهیآ کیمال خودش بود  کنمیکه فکر م یفیکردم و اون از داخل ک دییتکون دادن سرم حرفشو تا با

 !یشد بایز یلی!خنیخودتو بب-گفت:

موهام بسته  یاون شال رو رو یخودم خوشم اومد.زن طور یاز چهره  گفتیبه خودم نگاه کردم.راست م نهیآ یتو

 نشدند و صورتم رو قاب گرفته بود. دهیبود که موهام د

 موهات؟ یرو یچطور شال رو ببند یگرفت ادی -زن

 !دیکنیخوب به زبان من صحبت م یلیممنونم!شما خاوه بله -زدم و گفتم: یلبخند

 م؟یشغل منه!خوب بر یها یژگیاز و یکی نیممنونم!ا-شانه ام گذاشت و گفت: یدستش رو رو زن

بود و آب دهان  دهینشستم.برت دوباره خواب یصندل یکرد و من هم رو ییمن رو راهنما یصندل یها یکیتا نزد زن

 بود. زانیهم از دهانش آو تریپ

 تهران فرود نیزم یرو گهید ی قهیگفت تا چند دق یسیو هم به انگل یکه به زبان فارس مایمهماندار هواپ یصدا با

 کرد. دارشیرو هم ب تریشد و پ داریبرت ب میایم
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 کنه اما تا نگاهش به من افتاد همونطور خشک شد. داریو برگشت تا من رو ب دمیمن خواب کردیم فکر

ر تو چقد نایروب یوا -داد و گفت: یصورتش جاش رو به لبخند مهربون یکه تعجب تو کردمیتعجب بهش نگاه م با

 ؟یکرد رییتغ

 دختر! یشد بایز ؟چقدریواقعا تو هست نیا یروب-شده بود به من نگاه کرد و گفت: داریکه ب تریپ

 گه نه؟م بانیز یلیخ حساب با پوشاندن موهاشون نیها هم با ا یرانیا نیا گمیم -گفت: طنتیبه دنبال حرفش با ش و

 ؟یخوب که چ -برت

 کنمیم یزندگ نجای!!!اکایامر گردمیبرنم گهیباشند من د بایز نقدریخوب اگه همه ا -زد و گفت: یلبخند آسوده ا تریپ

 .دمیخانواده م لیو تشک

 .میایفرود م میدار نینگران نباش-تکان خورد و برت گفت: مایو همون موقع هواپ دیخند برت

و بعد از گرفتن چمدونهامون  میکه وارد فرودگاه شد ی.وقتمیشد رونیب مایو کم کم از هواپ میبود ستادهیصف ا یتو

 .میاز فرودگاه خارج شد

 !رانیا نهمیا -:ترگفتیپ

تکه تکه گفت:  کردیکه به سرفه افتاد و همونطور که داشت سرفه م دیکش یقیبه دنبال حرفش نفس عم و

 .بود..!!!و دوباره سرفه کرد.البته...منظورم...هوا..ش..ن.

 و البته آلوده!!! یآسمون تهران نگاه کردم. گرفته بود و ابر به

 ایهم سرد بود!و گو نجایتابستانه برداشته بودم نبود و هوا در ا یکرده بود و من لباسها ینیب شیپ یکه مار اونطور

 فصلش هم....زمستان بود!

 .یزمان ساعتت رو جابه جا کن دیبا-ساعتم نگاه کردم که برت گفت: به

 به ساعتت بندازم؟ ینگاه تونمی!میگیاوه راست م-

! چرا متوجه دهیطول کش قهیدق21ساعت و 12نجایسفر ما تا ا دمیساعت برت وحساب کردن فهم ینگاه کردن از رو با

 م؟ینشده بود
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 عصر بود. 5ساعت  کایاالن تو امر پس

ا که م میبه آلفرد زنگ بزن دیبا -گفت: گذاشتیم لشیبود رو داخل موبا رانیرو که مال ا یمکارتیکه داشت س برت

 م؟یکجا بر دیبا میدونینم

 دیمحبت!شما با اریسالم من  محبت هستم!ماز -که خطاب به ما بود گفت: یبلند مرد جوان یموقع صدا همون

 گم؟یدرست نم دیباش کیجناب مجست یفرستاده ها

 بله!خوشبختم جناب ...؟-زد و با مرد دست داد و گفت: یلبخند برت

 محبت! شهیم میبگ میبه زبان شما بخوا -و گفت: دیخند مرد

تلفظ و ترجمه کرده و  یسیما محبت رو به زبان انگل یراحت یتلفظ شده اما از بار دوم برا ی)در اول محبت به فارس

 !(برندینام م

 داد! یمحبت واقع هیبهمون  مینیب ینم یبرت محبت نیما از ا دیخدا د -که من فقط بشنوم گفت: یآهسته طور تریپ

 منهم برت گرگسون هستم.  -دستش رو فشرد و گفت: یبا لبخند برت

 .ونزیاست نایروب -من اشاره کرد و گفت: به

 سارازن! تریپ -:تریبه پ و

ده کنن جیبرام گ تونینام خانوادگ یام کماما بر دیمن رو ببخش -و با ما هم دست داد و گفت: دیجوان دوباره خند مرد

 !میکن یاستفاده نم یخارج یها لیاز فام ادیما ز نجایاست چون ا

 دوستش دارم! شتریبرت ب لی!من که از فامهیعال یلیشما که خ لیاما فام -و گفت: دیخند تریپ

 گرفت. دهیبرت رو ند یو چشم غره ها دیخند زیر زیبعد ر و

 !؟دیصدا بزن اریخوب چطوره من رو ماز -و گفت: دیمحبت خند یآقا  

 !دیما رو به اسم صدا بزن دیتونیشما هم م میراحت شد -گفت: تریپ

 دوست دارم! شتریمن محبت رو باز هم ب یول -بعد آروم تر گفت: و
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 محبت؟ یآقا میکدوم هتل بر دیبا دیبگ شهیم می! ما خسته اخوامیمعذرت م -برت

 بله؟هتل؟-اریماز

 ه؟یهتل چ یمعن دونهیفکر کنم نم-آرام به ما گفت: تریپ

شما هستند  دنیخانوادم منتظر د یاعضا ی! همه دیایما ب یخونه  دیگفت: هتل چرا؟شما با اریموقع ماز همون

 !دییبفرما

 !کنمیخواهش م -اشاره کرد و گفت: ینیبه دنبال حرفش چمدون من رو گرفت و با دستش به سمت ماش و

 ! کننیصحبت م گهیبه زبان د نجایمردم ا کردمی: فکر مدیپرس اریاز ماز تریپ میشد نیسوار ماش یوقت

 یسیزبان انگل یرشته  یاما خوب من دانشجو کننیصحبت م یبه زبان فارس رانیا مردم!درسته بله آه– اریماز 

 !کنمیدانشگاهم رو تموم م گهیهستم و تا دو ماه د

 گم؟ی!درست نممیاز شما دور بش میتونیحساب ما نم نیپس با ا-برت

 مسلطه! یسیاما خوب خواهرم هم بر زبان انگل دیشا-اریماز

 خواهرت؟ اون چندسالشه؟ -دمیپرس مشتاق

 سالشه! 20اون  -زد و گفت: یبه من نگاه کرد و لبخند نهیاز آ اریماز

 -فت:و گ دیبلند خند اریماز و برت با گرفتن گوشهاشون به اعتراض در اومدن و تریکه پ دمیکش یغیج یخوشحال از

 گم؟یدرست م دیشما با هم هم سن و سال باش کنمیفکر م

ن س نیپس چطور خواهرتون با ا کننیصحبت م یشما به فارس انیخوب اگه مردم شما و البته خانواده و اطراف -برت

 بشن؟ یسیکم تونستن مسلط به زبان انگل

 سیتدر یتو کالسها یسالگ5و از  رهیبگ ادیرو  یسیداشت که  انگل نیبه ا یادیز یعالقه  یخوب اون از بچگ-اریماز

اره اما د یمسلط شده!البته خوب هنوز هم تو قواعد و گاه ترجمه مشکالت یسیتا االن به انگل گهیکودکانه و کم کم د

 !هیتلفظش عال
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 وقتم رو تونمیم یکی با نجایحداقل تو ا نمشیدوست دارم بب یلیخ -و با ذوق گفتم: دمیرو به هم کوب دستهام

 بگذرونم.

 نجایا ستیما قرار ن -کامل بهم نگاه کرد و گفت: تیکه کنار راننده نشسته بود برگشت به سمت من و با جد برت

 نرفته؟ ادتی گهیکه د نوی!امیتلف کن هودهیوقتمونو ب

 د؟یومدین نجایا حیتفر یمگه برا -اریماز

 داره! رانیبه ا یادیز ی.اون عالقه میانجام بد دیدوستمون با یکارها رو برا یسر کیچرا اما خوب در کنارش  -برت

 .دیی!بفرمامیدیرس-بزرگ نگه داشت و گفت: ییالیو یخونه  کی یجلو اریماز

 بود، برد. نگشونیپارک کنمیرو به سمت فکر م نیماش اریو ماز میشد ادهیپ نیماش از

 دمیکه فهم نطوریها! ا دیرو لو ند یزیو چ دیخوب حواستونو جمع کن دیبچه ها با -راه افتاد گفت: اریتا ماز برت

راقب و م دی!حواستونو خوب جمع کننجایا میایم حیتفر ینگفته و گفته ما برا یزیچ نجایآلفرد درمورد کارمون تو ا

 نفهمن! یزیچ دیباش

 یمنو گرفته بود و حساب یادیراب زبودند.اضط ستادهیکه سه نفر منتظر ما ا میکه اومد همراهش وارد خونه شد اریماز

 !!!یچ یبرا دونمیبودم اما نم دهیترس

 منن! یخونواده  یاعضا نهایا کنمیم یمعرف -اریماز

کوتاه شده اش اونو  یها لیبیگندمگون داشت و س یشده بود و چهره ا دیاش سف قهیکنار شق یکه موها یبه مرد رو

 پدرم. -بامزه کرده بود کرد و گفت:

 از آدابشونه دستمو جلو نبردم . نیا دونستمیدست داد و چون م تریبا برت و پ اریماز پدر

 !(میمتوجه بش میتونستیم گهیتلفظ شد اما ما د یمحبت هستم. )محبت به فارس زیخوشبختم من پرو -مرد گفت: 

 کرد. یو مارو بهشون معرف نطوریما هم هم -گفت: برت

 ...دیتونیرت مکه فقط تو و خواه یتو گفت اریماز -تریپ

 !گهیصحبت کنه د یسیبه انگل تونهیدکتره و خوب م کی!پدرم  خوامیمن معذرت م -گفت: عیسر اریماز
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 مادرم،اونهم معلمه. -داشت کرد و گفت: یا یشرق یبود و چهره  ستادهیا زیکه با حجاب کنار آقا پرو یزن روبه

 هستم.خوشبختم. یرینص میسالم من مر -زن دست دادم و اون گفت: با

و ت بیبودند. و عج یا یفرهنگ یصحبت کنند و خانواده  یسیانگل تونستندیخانواده م نیبودم چون  ا خوشحال

 . کردمینم یبیجمع گرمشون احساس غر

 یجا نیهنوز که باهم دعوامون نشده بود و ا نویآشنا کرد و من و م نویمن رو با خواهرش م یبا چابلوس اریماز

 .امیباهاش کنار ب تونمیداشت که م یدواریام

گرفته  ریچند وقت اخ نیرو که تو ا ییو اون داشت عکس ها میاتاقش بود یتو نویشب بود و موقع خواب.من و م آخر

اد دست د تریما با برت و پ یهم به راحت شینداشت!تازه چند ساعت پ یعکس ها حجاب ی. تودادیبود رو بهم نشون م

 بر دارم! دیهرگز نبا کردمیبودم چون فکر م داشتهسرم  رو برن یونوقت من هنوز شال رونبود.ا دهیو موهاش پوش

 بلند شد و به سمت در اتاقش رفت. نویدر اتاق اومد.م یصدا

عوض  لباس کیشالم رو بردارم و پالتوم رو با تونستمیراحت بود پس منهم م نوی!حاال که مدمیترکیاز گرما م داشتم

 کنم!

 با من صحبت کنه. خواستیکه م ومدیبرت م یصدا

 برت با تو کار داره! -گل انداخته اش که منو متعجب کرده بود به سمتم اومد و گفت: یبا لپ ها نویم

و باعث شد از اتاق خارج بشم در اتاق  دیبه برت نگاه کردم.برت دستم روکش یشدم و به سمت در رفتم و سوال بلند

 انداخت. یرو بست و به اطراف نگاه

 رو بگم! یزیچ کیرفت بهت  ادمی نایروب -برگشت و گفت: کردمیطرفم که با تعجب بهش نگاه م به

 ؟یچ-

و مراقبت از ت یرو بهونه کنم که برا یبر یخوایو من مجبور شدم تو رو که م رانیا امیب دادیاجازه نم یمامان الو -برت

 !امیم

 شده؟ یخوب مگه حاال چ-
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 رو گرفته! رانمیا یبه اجبار شماره و  زنهیمامان گفت بهم زنگ م -برت

 خوب؟-

 ممکنه مامان اسرار کنه وبخواد با تو حرف بزنه. یبدونه ول یزیچ میلیما فام نکهیاز ا دینبا تریبگم پ خوامیم -برت

 کنم؟ کاریچ دیخوب من با-

 یورط دونمینم ایباهاش صبت کن  رونیهم برو ب ت،تویمارگر ایآناست  گمیخواست با تو صحبت کنه م یوقت -برت

 ؟یدینفهمه!فهم یزیچ تریکه پ

 ...ریباشه.شب بخ-

 ...ریشب بخ-برت

 در رو آروم بستم و بهش نگاه کردم. نویجستوجوگرانه م یاتاق شدم که با چشمها وارد

 داشت؟ کارتیچ ن؟یچرا در رو بست -نویم

 بگه. ریبهم شب بخ خواستیم یچیه -

 کشه؟یطول م نقدریا ریشب بخ کی -نویم

 رو بهم بزنه! یحرف کی خواستینه خوب اون م-تعجب گفتم: با

 ؟یچه حرف-نویم

 !یخصوص -تخت و گفتم: ینشستم رو الیخ یب

 ن؟یشما دو تا نامزد نمیبب -نویم

 ؟یمن و ک -

 !گهی! برت دکایوزارت آب و فاضالب امر سییر -داد و گفت: رونینفسش رو حرس دار ب نویم

 ؟یک-:دمیتعجب دوباره پرس با
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 برت!!!-نویم

نم چند !فکر کدمیخندیو م رفتمیجا بند باشم و راه م کی تونستمیخندم گرفته بود که نم ی.طوردمیخند یا کدفعهی

 ن؟ی!هستینگفت-:دیبا حرس پرس نویکه م دمیخند یا قهیدق

 من و برت؟ -کنترل کردم و گفتم: خندمو

 .دمیخندیدادم و نشستم و همونطور م یبا حرس بالشت رو به سمتم پرت کرد و من جاخال نوی.مدمیدوباره خند و

 نخند! گهیلطفا د گهیبابا بسه د یا-نویم

و  میایو برت اصال تا حاال نشده با هم کنار ب ؟منیکرد یفکر نیآخه چرا همچ -که از خنده خسته شدم گفتم: یکم

 م؟یما نامزد یگیتو اونوقت م

من چرا!آخه من و برت تا حاال نشده   یبرا ینبود ول گهیاز نظر هر کس د یم گرفت!حرف خنده داردوباره خند و

رخالم که پس ی!مخصوصا از وقتمیکن یبا هم زندگ میبخوا نکهی!  چه برسه به امیبدون دعوا تحمل کن کجای گرویهمد

 روش لجم در اومده! شتریشده ب

 ؟یکال چ -:دیپرس یبا کنجکاو نویم

 ؟یکال چ یچ-

 نه؟ ایکال نامزد داره  -نویم

 یا ینامزد یداشته باشه تازه اونروز خونه مادربزرگ هم تنها بود.حلقه  ینامزد دمیکه برت رو شناختم ند یوقت از

 هم نداره!

 نه!مطمئنم!-گفتم: نانیاطم با

 ش؟یشناسیچندوقته م -من و گفت: شیاز جاش بلند شدو اومد پ یتعجب آور یخوشحال با

 فکر کنم بشه! یسال میدو و ن -بهت گفتم: با

 خوب؟ -:دیپرس یآشکار یبا ذوق و کنجکاو نویم
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 خوب؟ یچ-

 ه؟یچجور پسر-نویم

 ه؟یمنظورت چ-

 ه؟یاخالقش چجور ایداره  ییها یژگیکه چه و نهیمنظورم ا -دوباره نفسشو حرس دار برون فرستاد و گفت: نویم

 !شناسمیم شتریپسر لندهور و بد اخالق رو ب نیا یمن از هرکس یاومد ییخوب جا -گفتم: یخوشحال با

 بد اخالق؟-نویم

 یوت ایسر کاره  ینره بداخالقه!وقت شیطبق خواسته اش پ یکار کیکه  ی!وقتستین شهیآره بابا البته خوب هم-

 بار لجم رو در آورده! نیمن رو که چند یعنی ارهیواقعا در م ارهیلج تو در ب خوادیم ی! وقتهیکامال جد هیرسم یجا کی

 ؟یچ گهید -نویم

و دوستا و هم سن و سالها  یخودمون یجمع ها شیپ یبزرگترها مودب ومظلوم نماست ول شی...آها پگهید -

و هر جور که دوست داشته باشه  هیکال آدم راحت یعنی!یلیهم با همه البته خ یو شوخ کنهیگل م یادیز طنتشیش

 !کنهیمناسب همون مکان رفتارم

 تا حاال باهاش -گفت: دادیچونش گذاشته بود و با دقت به حرفهام گوش م ریز ادیز یکه دستهاشو با کنجکاو نویم

 ؟یرفت رونیب

 و قهیسخت سل نی!همچکنهیم چارتیچجورهم!ب -تو مجتمع افتادم و گفتم: دیو رفتن خر یمهمون ادیسوالش  با

 یتونیو م رهیفروشگاه ها م یرفتن باهاش خوبه چون همه  دیخر میبگذر هاشیمشکل پسنده که نگو!اما خوب از بد

 !برهیسر م یحوصلتو بدجور یتو مهمون یول ینیرو بب یادیز یلباسها

 نیا یچ یبرا -:دمیازش پرس یهنوز هم منتظر بود براش بگم.با بدجنس نویم  یبس حرف زدم خسته شدم.ول از

 ؟ها؟یکنیسوال هارو در مورد برت پرس و جو م

 !میبهتره بخواب -جوابمو بده گفت: نکهیسوالم به خودش اومد و بدون ا با
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 یبرا آل دهیمرد ا کیبود و البته  یا افهی!البته خوب برت پسر خوشقدمیرس یجینتا کیفرار کردنش از سوالم به  از

 !فقط اخالق نداشت!یهر دختر

 جورواجور کردم تا آخرش خوابم برد. یفکرها اونقدر

 نگاه کردم. نویخمار به م ییشدم و با چشمها داریب یدیشد یتکون ها با

 هااا یدیخواب یشو تنبل حساب داریب-نویم

 بود. 11حرفش به ساعتم نگاه کردم.اوه ساعت  دنیشن با

 !رونیب میامروز قرار بود بر کشهیبرت منو م یوا -عجله بلند شدم و گفتم: با

 رون؟یب -به طرفش برگشتم: نویذوق زده م یصدا با

 .میریم یکار کی یاوهوم برا -

 !نیستیرو بلد ن ییشما که جا یول-نویم

 !میریم اریخوب آره با ماز-

 ام؟یب تونمیمنم م -نویم

 .میبر یکس دنیقراره به د میرینم حیتفر یما برا دونمینم -

 لباسهام حرفشو عوض کرد. دنیبگه که با د یزیخواست چ نویم

 تو اونا؟ یدووم آورد ی؟چجوریتو هنوز لباسهاتو عوض نکرد-نویم

در اومده بود و خراب شده بود.شب قبل اونقدر حرف زدم که  یاما شالم کم گفتیلباسهام نگاه کردم راست م به

 فراموش کردم لباسهام رو عوض کنم!

 فراموش کردم! -

ه ظهرونه ات و تا بگم صبحونه که ن رمیمن م ینداره تا لباسهات رو عوض کن یاشکال -زد و گفت: یلبخند نویم

 درست کنند.
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و  یراحت باشم هم از نظر رفتار تونستمیمنم م نویم یزدم و اون از اتاق خارج شد.با وجود راحت یخجالت لبخند با

 هم از نظر پوشش.

دم سه ربع بود عوض کر ییجورا کیآرنجم بود و  نییتا پا نهاشیلباس که آست کیصورتم رو شستم ولباسهام رو با  

رو با  یا یآب یو گل سر کوچولو دمیرنگم خوب بود.شال رو برداشتم و موهام رو برس کش یمشک نیاما شلوار ج

 کج ام  زدم. یموها یلباسم ست کردم و گوشه 

.پس فقط من خواب نمونده بودم.از راه پله ها که رفتیم نییداشت پا یکه با خواب آلودگ دمیرو د تریراه پله پ یتو

هم بهتر باشه بگم هر سه مون  دی. شاکردیکه داشت صورتشو خشک م میدیبه دست دبرت رو حوله  میاومد نییپا

 !میخواب مونده بود

 .میهم وارد آشپزخونه شد با

 نیتو نتونس دیزمان ساعتهاتون بدخواب شد رییبا تغ نکهیمثل ا -با خنده به هر سه تامون نگاه کرد و گفت: اریماز

 ن؟یعادت کن

و اونوقت ت میاومد رانیشب نشده بود که به ا کیما هنوز  -کرد و گفت: یدست شیجوابشو بدم که برت پ خواستم

 م؟یما همون شب اول عادت کن یتوقع دار

 و ما رو دعوت به خوردن کرد و کم کم بحثمون هم عوض شد. دیصبحونه رو چ زیبا حوصله م نویم

 بانکه؟ کی سییر نیبر ششیپ دیخوایکه به علت کار دوستتون م یاون کس یبرت گفت یراست -اریماز

 بله البته اون کارمند بانکه! -برت

 ...یراست -نویم

 نویلحظه به م کیچرا  دونمیشد و منتظر حرفش بود.نم قیحرفش همه سرها به طرفش برگشت و برت روش دق با

 !دادینشون نم یمن توجه یحرفها یبرا ینطوریحسادت کردم!تا به حال برت ا

 ام؟یمنهم باهاتون ب شهیم-نویم

 نشویا نکهی!مثل ارسهیو بعدش به کارش م رسونهیم ییجا کیهم ما رو تا  اریخانم! ماز رینخ -قاطعانه گفت: برت

 کالس دارن!
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 که لب و نویلبم نشسته بود به م یکه ناخواسته رو یشد و با لبخند جادیدلم ا یمثل خنک شدن تو یحالت هی

 بود نگاه کردم. زونیدهانش آو

 و برم سر کالس؟ یبزرگ نیشما رو تنها بزارم تو تهران به ا تونمیمگه من م -گفت: یعترضانه ابا حالت م اریماز

 ؟یکالس چ-:دمیپرس یکنجکاو با

 !گهیدانشگاه د -قطع کرد و گفت: میهمه با هم بر کردیوسط حرفشو که داشت به برت اسرار م اریماز

 ن؟یریشما ها دانشگاه نم یراست -نویم

 حرفش خنده ام گرفت. از

نده مو گهیسال د کیمن و برت هنوز  -به اطرافش نداشت گفت: یو توجه کردیم ریکه تا االن داشت خودشو س تریپ

 !نطوریهم هم یو البته روب

 ح؟یتفر دیایچطور بهتون اجازه دادن وسط درستون و زمستون ب -نویم

 .میالتیتعط یما تو-تریپ

 نویم و تریپ یحواسم جمع گفتوگو نویبا سوال م یبود ول دمیشنیکه نم ییو حرفاو برت  اریپرت رفتن ماز حواسم

 شد.

 الت؟؟؟یتعط-نویم

 کرد. دییعسلش رو داخل دهانش گذاشت و با سر تا یلقمه  الیخیب تریپ

 تو زمستون... نیهم همچ کایتو امر دونمیاما تا اونجا که من م -نویم

تموم واحد هامونو  بایو تقر میدرس خوند دهیچیتابستان و بهار به صورت پ یما برا -و گفتم: دمیحرفش پر وسط

 ادن!سه ترم رو افت ایترم  کیبدون  یلیتحص ینوع مرخص کی. تو فکر کن میندار ی.تا اول بهار هم کالسمیپاس کرد

 ن؟یکالس کیشما سه تا تو  -:دیپرس یبا کنجکاو نویم

 !کنهیالبته دانشگاهشون از من فرق م و برت از من دو سال بزرگترند!و ترینه پ-
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 .میبا هم دوست رستانیو البته ما دو تا از دوران دب میکالس کی یاما من و برت تو-تریپ

 دوستتونه؟ یعنیهم با شماست؟ نایپس چطور روب -نویم

 !ختیریاعصابمو به هم م ربطشیب یداشت با سوال ها گهید

 !میآشنا شد یکار یپروژه  کی یما باهم تو -

شدم چون  سیفرستاد و من خ رونیها رو از دهانش ب یحرفم تموم چا نیبا گفتن ا دینوشیم یکه داشت چا تریپ

 کنار من نشسته بود!

 ؟یکنیم کاریچ -

اون  دکرینگم!فکر م متونیاز کار و مامور یزیبهم بفهمونه چ خواستیکرد م نویکه به م یبا چشم غره و اشاره ا تریپ

 !گمیرو م

 ؟یچه کار -:دیکنجکاوتر شده بود پرس تریکه از حرکت پ نویم

حبس شدمون دوباره  ینفسها تریمن و پ یشده بودند برا ینجات یتو اون لحظه فرشته ها ارکهیاومدن برت و ماز با

 راهشونو باز کردند.

 خوب! یجا کیقراره ببرمتون  نیآماده بش دیبر -با ذوق گفت: اریماز

 جمع کردن سفره کمک کرد. یتو نویبعد به م و

هم  نیو منو به سمت راه پله ها برد و در همون ح دیدستم رو کش تریخواستم برم باهاشون کمک کنم که پ منهم

 !ایباهامون صحبت کنه!ب خوادیبرت م -آروم گفت:

د شسته بوتخت ن یکه رو یدر حال یکه برت رو عصبان میاختصاص داده شده بود شد تریکه به برت و پ یاتاق وارد

 .میدید

 گه؟یم یچ اریشده؟مازیخوب،چ -تریپ

 !میحداقل امروز رو به اونا بسپار گهیو م شهینم شیحال گمیم یهر چ -برت
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 !حیتفر می!برحیتفر میبر -را در آورد و گفت: اریماز یبا حرس ادا بعد

 .دیو برت هم خودش خند میدیاز حرکتش خند تریو پ من

 پاکت میبر دی!ما امروز بامینگرفت ی!تازه هنوز با الفرد تماسمیندار یادیبچه ها ما وقت ز -شد و گفت: یجد برت

 !میریبگ رانیا یالملل نیمدارک رو از اداره پست ب یحاو

 ها؟!حیتفر میو بعد بر یریمدارک رو بگ یاداره و تو بر یما رو ببره جلو اریماز حیچطوره قبل از تفر گمیم -تریپ

با خودم  تونمیآخه باهوش من اون مدارک مهم رو م -و برت گفت: میبهش انداخت یا هیو برت نگاه عاقل اندرسف من

 کنم با خودم راه ببرم؟ حیهر جا رفتم به حساب تفر

 اونوقت... م،یریخونه بعد م مشونیزاریم میگردیخوب برم -مظلوم گفت: تریپ

 خورد.حرفشو  ی هینگاه غضبناک ما دونفر بق دنید با

 !دیایو ب یریو بگ دیبر اریهمراه ماز میشیچطوره تا ما آماده م-

 یقیاز ترس نگاهش کردم که نفس عم یناش دیبرت با منهم دعوا کنه  لبم رو به دندون گرفتم و با ترد نکهیترس ا از

ه چرا آخ ا؟یآ ذارهیفضول م م؟اونیایو ب رمیو بگ میراحته بر یفکر کرد -تا به اعصابش مسلط بشه و گفت: دیکش

 آلفرد من رو با شما دو تا باهوش فرستاده؟

 !گهید میچون باهوش -گفت: یبا شوخ تریپ

 !کنمیخفت م امیو م زنمیرو م یهمه چ دیق یکن یخوشمزگ گهیبار د کیاگه  تریپ -برت

 نداشته باشه! یاشکال میگفت اگه فردا بر دی!شایبه آلفرد و بهش موضوع رو بگ یچطوره زنگ بزن-

من  میدیترسیم نیرو سرجامون خشک کرد!ما چقدر از ا تریمن و پ تشیحرس دار و قرمز شدن برت ازعصبان نفس

 !دمیحاال فهم

ت عل نیشما رو به ا یرتبه  یساعته دارم نظرات عال کیمن   -شدش رو باز کرد وگفت: دیکل یبا حرس دندونا برت

 اول؟ ی خونه یاونوقت باز تو اومد میکه فردا نر کنمیتحمل م

 !ستیبه آلفرد بد ن یاگه زنگ بزن گهیراست م یبرت ،روب یول-تریپ
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 از آلفرد ندارم! یشماره ا چیکه من ه مکارتیس نیا یتو -و گفت: دیکش یقینفس عم برت

 ؟یستیحفظ ن -تریپ

 نه! -گفت: یالیخ یبا ب برت

 چرا؟ -تریپ

 ؟یتو حفظ -برت

 نه! -گفت: حانهیهم مثل برت سر تریپ

 چرا اونوقت؟ -برت

 !یشخص لیدال یسر کی لیبه دل -تریپ

 !لیمنم به همون دل-برت

 رو حفظ کنم! یشماره ا چیه تونمیمن  نم یول -تریپ

 ؟یتونیشماره آلفرد رو نم یباهم حفظ کن یتونیرو م ایو مار ایو پامال و گلور سیآرمنته و آن یچطور شماره -برت

 بود!!! دهیرو از کجا فهم ناینگاه کردم.برت ا تریباز به پ یدهان با

 ؟یچون دوست دارم!تو چرا نتونست -تریپ

 نداره! یمنهم دوست داشتم به تو هم ربط-برت

 من حفظم! -بحثشون خاطمه دادم و به برت گفتم: به

 ؟یاااا؟چجور -تریپ

 ه!مغزم بازتر نمکیرو حفظ نم ایو مار ایو پامال و گلور سیآرمنته و آن یچون من شماره  -بدجنس گفتم: یلبخند با

 پوست صورتش قرمز شد. تیاز عصبان تریپ نباریو ا دیخند برت
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-:دندیوارد اتاق شدند و پرس نویو م اریرو به برت گفتم و برت هم با آلفرد تماس گرفت همون موقع ماز شماره

 اومده؟ شیپ یمشکل

 کرد. رونیاونا رو از اتاق ب ریبا گفتن خ تریپ

 کرد. میتنظ لشیموبا کریاسپ یاونو رو یکه تماس وصل شد و برت صدا میشدیم دینا ام میداشت

 بله؟-آلفرد

 سالم آلفرد منم برت. -برت

 کجان؟ یو روب ترینگران شدم!پ یلیخ ؟یزنگ زد رید نقدریبرت پسر چرا ا -خوشحال آلفرد اومد: یصدا

 .میشنویو صداتو م میینجایهر سه ا -برت

 د؟یدیرو د اریماز یره؟راستیم شیخوب اوضاع چطوره؟خوب پ-آلفرد

 !ستین میخواستی. اما اوضاع اونطور که ممیهست اریماز یبله و االن خونه  -برت

 نگران آلفرد نذاشت برت حرفشو ادامه بده. یصدا

 برت؟ شدهیچ -آلفرد

 !میریبگ می!!!مدارک رو هم هنوز نتونستحیاست و همش اسرار داره ما رو ببره تفر لهیپ یلیارخیماز -برت

 !دیشیبهتر م خورهیبه سرتون م ییکه هوا ینطوریخوب چه بهتر ا -آلفرد

 دنبالمونن میهر جا بر نایکه ا نطوریا میتونی!کارهامون رو هم نممیبله،اما ما مدارک رو نگرفت-با حرس گفت: برت

 .کایامر میبرگرد میفکر نکنم بتون  گهید میبر شیهم پ ینطوری! امیاصال انجام بد ای میدرست انجام بد

 یا گهیهر کس د ای اریخودتون کارهارو بدون ماز دیاما از فردا با حیتفر اریبا ماز دیبر دیتونیخوب امروز م-آلفرد

به  یارسحرفتو به ف یتونیبه کمک نرم افزار م یدونیچون برت خودت که م دیهم نباش تونی.نگران زبان گفتاردیبکن

کمک  اریالزم امشب از ماز یجاها یسر کیو شناختن  ها. اما درمورد داشتن آدرس یزبان برسون یشخص فارس کی

کار  یبرا ییهر جا اریبا ماز دیالزم نشه و نبا گهید دیهاشو به خاطر بسپار چون شا ییراهنما یو همه  ریبگ

 گم؟یم یچ دیشی.متوجه که مدیبر
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 بله.-برت

 .کنمیم یحرف بزنه من خداحافظ خوادیخوب آنا هم م -آلفرد

از هر جا  دیبا یروب گه؟ید دینیبیم یمن رو که خال یحالتون چطوره بچه ها؟جا -:دیچیاتاق پ یفضا یآنا تو یصدا

 !یریبرام عکس بگ دیکه رفت

 آروم تر آنا!تو حالت چطوره؟ -با خنده گفت: برت

 و فرستهیم غامیپ کسرهی لدیاوضاع خرابه!روتچ یبدجور نجایشما بودم ا شیخسته ام!کاش من هم پ یلیخ -آنا

تون  ییهویو به فکر خودش بازگشت  دهیرو ند یتو و روب گهیکه د ی!به ما شک کرده مخصوصا از وقترهیگیم یمهمون

 د؟یحاال شما ها خوب هست میکنجکاوش کرده! بگذر یبدجور

 رفته آنا؟ ادتیمن رو  -تریپ

 !کشمتونیم نجایا دیایبهتون خوش نگذره وگرنه ب ادیز یحواستو جمع کن با روب کنمیخواهش م ترینه! پ-آنا

 !ینیکه بب فرستمیم رمیعکس بگ یآنا برات هرچ-و من گفتم: میدیسه خند هر

 !شتونیپ امیو م کنمیرها م نجایرو ا یباشه همه چ نیاز ا ریغ -آنا

 بود... نطوریکاش ا یا -گفتم: نیغمگ

وابسته شده باشم،خوب  نقدربهتونیا کردمیدلم براتون تنگ شده بچه ها فکر نم -ناراحت آنا اومد و گفت: یصدا

 !دیو البته موفق!حواستونو خوب جمع کن دیزودتر برگرد دوارمیام

 ؟یگفتن ندار یبرا یحرف گهید شهیتموم م لمیخوب آنا داره شارژ موبا -برت

 !نیشاد باشکردم  ینه فقط شوخ -مهربون گفت: آنا

 صدا قطع شد. و

 .امروز روز شما دو تا بود.میکه بر دیآماده بش دیبر گهیخوب د -برت
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 یبه قسمت دوست داشتن میبالخره دار -به هم کوبوند و گفت: یعقده ا یپسر بچه  کیبا ذوق دستهاشو مثل  تریپ

 .میرسیمن م

 میدیوخواب می! از اول فقط خوردمیبود دهیتو رس یدوست داشتن یما که از اول سفر به قسمتها -گفت: یبا شوخ برت

 !میو حرف زد

 برت؟ یمزه ا یب یلیخ یدونستیم -گفت: تریپ

دم مشکل دار ش کمیمثل تو  دمیکه تو رو شناختم و با تو گشتم فهم یمعلومه من از وقت -گفت: یبا بدجنس برت

 در من اثر کرد( نی.)کمال همنشکندیم ریتاث که گفت: رفتار دوست من در من اریاونها!به قول ماز یرو نمیحاال ا

 نطوره؟یبودم!واقعا ا دهیرو نشن یجمله ا نیچه جالب من تا به حاال همچ-

 !هیرانینوع ضرب المثل ا کی نیا گفتیم دمیشن اریاز ماز نویاوهوم ا -برت

 .میآماده بش میبر گهیخوب د-تریپ

مثل  خودم که یبهم داده بود تا بپوشم با شال آب نویو م دیرسیزانوهام م یرو که تا رو یرنگ یا روزهیبلند ف یپالتو

منو با نمک کرده  یچهره  شدیم دهیزده و د رونیشال ب ریکوتاه کجم از ز یسرم گذاشته بودم و موها یآزاد رو نویم

 داشت. ییبایز یهمخوان دمیبا پوست سف یا روزهیفرنگ  نویم یخوشم اومده بود.به گفته  یلیبود و خ

 زنگ خورد. لمیموبا شدمیو از خونه خارج م ومدمیم نییپله پا یها سیکه داشتم از سرو همونطور

شون از یبه راحت میداده بود تا بتون یساده ا یها لیها و موبا مکارتیس تریگذشته قبل از خواب برت به من و پ شب

 اده بودم.فرست یامکیشماره ام رو به صورت پ یو مار یراب یمنهم برا میاستفاده کن

 رو شناختم. یبال در آوردم و شماره راب یاز شاد دمید کایصفحه رو همراه با کد امر یرو یشماره  یوقت

 حالت چطوره؟ یسالم راب-

 تو حالت خوبه؟ زمیعز یسالم روب -از پشت خط اومد: یخوشحال راب یصدا

 کجاست؟ ی!خوب بگو مارمیعال-
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مثل  -گفت: ادیخنده اش رو کنترل کنه و ناراحت به نظر ب کردیم یکه سع ییاومد و با صدا یراب یخنده  یصدا

 بدون تو گذروندم؟ یروز هارو چطور نیکجام و ا یدیمن پدرتم ها!اصال از من نپرس نکهیا

 ؟یناراحت و خوشحال ینطوریکه ا شدهیمنو ببخش حاال بگو بدون من چ زمیعز یراب-

رو  تیمارگر یها کی!کهیعال یروب یوا -:دمیکه حرسم رو بعد از گفتنش درآورده بود رو شن یذوق دار راب یصدا

خودم  یرو برا متیگرون ق یها کی!استکنمیمورد عالقه ام رو بدون وجود مزاحم تماشا م یها لمی! فخورمیخودم م

 !و...دارمیخاطراتت بود برم ادداشتیفکر کنم  فتراز د میکار یها ادداشتی یو هر روز موقع عصرانه هم برا خرمیم

 !یییییراب -خواست ادامه بده با اعتراض و بلند گفتم: تا

 بودم و هر چهارنفرشون وسط کار به سمتم برگشتند. دهیبچه ها رس کینزد

 داد تو... نینداشته باشه!باا دنیشن ییجونت توانا یراب گهیخوب دختر فکر کنم د یلیخ -اومد: یراب یصدا

 ؟یعا از نبودنم خوشحالواق یراب-

 خونه هست! نیآرامش تو ا یکل یفکر کرد یمعلومه چ -یراب

 ؟یراب-

 یرو اتیخونه سقفش سالمه و هنوز آوار نشده از شلوغ باز نیبدون تو ا  زمیکردم عز یشوخ -و گفت: دیخند یراب

 سرمون!

 نشسته بود نشستم. که وسط  نویشدم و کنار م نیو منهم همزمان سوار ماش میدیدو با هم خند هر

 .زمیعز بوسمتیاومد باهاش صحبت کن.م تیاعتراض مارگر یصدا -پدر

 ؟یخوب یروب -:دیچیپ یتو گوش ینگران مار یصدا

 !برهیاستفاده رو م تیاز نبودن من نها گهیکن او م هیپدر رو تنب یمعلومه که خوبم!مار زمیسالم عز-

 کنم؟ کاریخوب چ -و گفت: دیخند یمار

 همراهش همه جا بره! دیبگ وریاگه شده به ال یبهش خوش بگذره حت دینزار -
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ol)وریال i verهام  طنتیمن رو به خاطر ش میبود واز بچگ یخوب یلیبود و واقعا به عکس من پسر خ می( دوست بچگ

 .کردیمالمت م

 ؟ییپزشک سرشناس بشه!خوب تو االن کجا کی خوادیروز ها سخت مشغول درس خوندنه!اون م نیا وریاوه ال-یمار

 .میخوش بگذرون یتا کم میریم میو دار میهست رانیا تختیپا یمن و دوستهام االن تو-

 ومده؟ین شیکه پ ی!مشکلیداشته باش یکن خاطرات خوب یسع هیعال نیا-یمار

 !چطوره؟میبهتره مکالمه امون رو تمومش کن یمار گهیخوبه!خوب د زینه همه چ -

 مراقب خودت باش و... زمیباشه عز -یمار

 رو همراه کتاباش دنبالش بفرستم! وریاگه شده ال یبهش خوش بگذره حت ادیز ذارمیمطمئن باش نم -گفت: آروم

ه مدت درس بخون نیموفق بشه!و البته تموم تالشش رو بکنه تا خوب تو ا دوارمیبگو ام وریبه ال -وگفتم: دمیخند

و اون مجبوره به  شهیام شروع م سیتن یکالسها گهی! تاچند ماه دستیاز درس ن یخبر گهیچون من اومدم د

 کردن من! یهمراه

 و تماس قطع شد. دیخند یمار

 خانواده ات بودند؟ -نویم

 درسته مادر و پدرم بودند.-سمتش برگشتم وسرد گفتم: به

 !کنهیم میهاش عصب یو با کنجکاو ادیخوشم نم نویاز م ادیز کنمیچرا احساس م دونمینم

 ؟یزنیتو پدرت رو با اسم صدا م -:دیپرس کردیکه نگاهم م یکرد و در حال میصورتم تنظ یجلو رو رو ی نهیآ اریماز

 موضوع شده. نیگفتن هام متوجه ا یراب یاز راب دمیفهم

 درسته!-

 ؟یاونهم دوست داشته باشه پدر صداش کن دیشن؟شایاما اونها مگه ناراحت نم -نویم

 کنجکاو بود! یادیدختر ز نیدم،ایکش یحرس دار نفس
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 .زدمیرو به اسم صدا م یاون و مار مینه اون عادت کرده من از بچگ-

 ...مادرته؟ یمار -نویم

 بله! -مکث محکم گفتم: بدون

 .میدیرس -:دیچیمن پ یبا صدا اریماز یصدا و

 انایشما ها اح -و برت گفتم: اریض رو به مازاندبا اعترا وونهیواقعا د نهای.امیو به اطرافمون نگاه کرد میشد ادهیپ همه

 ح؟یتفر ادیم خبندونیسرما و  نیتو ا ینکرده آخه ک دایپ یزیچ یعقلتون مشکل

 !چسبهیم یهم خوبه حساب یلیبه نظر من که خ-تریپ

 م؟یآخه چرا اومد ستیآدم هم ن کی یحت نجایا -در آوردم و با حرس گفتم: اداشو

 چشمهام رد شدند. یاز جلو خوردندیم پسیموقع سه نفر که داشتند با هم چ همون

 ؟یچ گهیآدم!د نمیا ایب -اریماز

 !یمونیتنبل م یدوباره شروع نکن !مثل آدمها نایروب -بزنم برت گفت: یا گهیحرف د کیاومدم  تا

 قدم زد و لذت برد؟ سیو خ فیکث یها وچمن ها خی نیا یرو شهیتنبل م ریزرنگ و غ یبه نظر شما آدم ها-

 -به طرفم برگشت و گفت: داشتینشون بده حرکت کرد و همونطور که قدم برم یبرت خود یجلو خواستیکه م نویم

 لذته! کیخودش  خی ی؟قدم زدن رو شهیچطور نم یتو واقعا تنبل هست گهیبرت راست م نایروب یوا

حرس  و یو منهم به خاطر لجباز شدیم کینزد دیرسیبه نظر م زیبسته بود و ل خیکه محکم  یسطح آب کیبه  داشت

 نیو هوا معلق شد و محکم و با صدا خورد زم نیزم نیخورد و ب زیزده ل خی یآبها  ینگفتم و اون رو یچیاز کارش ه

 .دیچیاوه پسرها پ یبرخوردش با صدا یوصدا

 -موضوع مقصر بودم گفت: نیا یانگار من تو کردینگاهم م یچشمهاش و طور یکه از درد اشک نشسته بود تو نویم

 خوشت اومده! نکهیا ؟مثلیخندیم یچرا دار

 نویبودند و به م ستادهیکه انطرف تر ا یکار یب یحرفش سرها به سمت من برگشت و من متوجه شدم مثل جوانا با

 .دمیخندیمتوجه بشم بهش م نکهیبدون ا دادندیو او را نشان م دیخندیم
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چون  ییجورا هیداشت؟البته خوب آره  یخوش گذشت؟چه لذت یباز زیشد؟لیچ-:مدیازش پرس یلحن حرس در آر با

 حال کردم. یلیمن که خ

 رو دنبال خودم کشوندم. نویهم با خنده و البته دقت قدم برداشتم و نگاه به خون نشسته م بعد

 ا؟هیشد ینطوریتو هم ا یدید هویتند نرو  ادیز نایروب -اومد: کنهیبرت که معلوم بود داره خندشو کنترل م یصدا

 .کنمیلوس نم یکس یخودمو برا هینگران نباش من مثل بق -سمتش برگشتم و با پوزخند گفتم: به

و هوا خشک شد و به سمتم برگشت.اونطور که من  نیزم ونیم شدیبلند م اریکه داشت با کمک ماز نویحرفم م نیا با

شته دا یدوست رانیتو ا تونمیحاال حاال ها نم دمیفهم دادیمنشون  نویم تیزده از عصبان رونیب یگفته بودم و رگها

 باشم.

 .میبهم چشم دوخته بود رو بلندش کردند و به راه افتاد یرو که بدجور نویبود م یبعداز هر جون کندن بالخره

 .وفتمیبرت لوس کرد حالم به هم خورد و آروم تر قدم برداشتم تا از اونها عقب ب یخودشو برا نویبس م از

 بهشون کردمیم یبود اما باز هم سع بیرفتارم عج نیخودم هم ا یبرا نکهیو با ا رفتمیپشت سرشون راه م داشتم

 ندم. یتیاهم

که نگران و مراقب فرزندان کوچک و  کردمینگاه م یی. به مادراشدیم دایآدم پ یبود و تک و توک ییبایز پارک

 دکردنیبزرگشون هم اشاره م یبه فرزندا یو حت دندیدینمکشور سن فرزندانشون رو  نیا یبزرگشون بودند،مادرا

هوا سرد  ی.اونهم وقتندازنیمامان م ادیمنو  زدلسو یمادرا نیدستکش هاشو بپوشه.ا ایپالتو اش را ببنده  یدکمه 

و بچه  رونیبه ب  یعقده ا یکه من تو زمستون مثل بچه ها یطور کردیو از سرما دور م پوشوندیمنو م یبود حساب

رفتن و کوبوندن برف تو صورت  رونیو تنها آرزوم ب گرفتمیو نگاهمو ازشون نم دوختمیچشم م یدر حال باز یها

سرد ترسو هستم  یدر برابر هوا نقدریمراقبت هاش بود که من ا نیرو در آوردن بود.به خاطر هم ونش هیبچه ها و گر

 متوجه شدند. اریو ماز که برت دمیکش یمامان آه بلند یآور ادی!از ییهم سرما یادیو ز

و  یدلتنگ مار کردیبرت فکر م دیبرداشت کرده بودند.شا گهیهر کدوم طور د دیدو به سمت من برگشتن و شا هر

 ...ریدلگ نجایاز ا یبیاز غر ایناراحتم  نویاز م کردیهم فکر م اریام و ماز کایامر

 ...ی:دلتنگکتربودیبشه گفت اگر برداشتم درست باشد طرز فکر برت به طرز فکر من نزد دیشا
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اش  ژهیو یبه قول راب یمراقبتها یسال دلتنگ مامان شده بودم و دلم هوا 15 رمیبگ دهیاول روناد کسالیبعد از  من

اون و  ادیو من رو  کردندیفتار مکه مثل اون ر دیدیرو م یبود و همراه من مادران نجایکرده بود.کاش ا یرا بد جور

 ...کردیبه من محبت نم اونقدراون فرصت کم  یانداختن...کاش مامان تو یمحبتهاش م

رو با سر  شدیم زونیفراموش شده تلخم داشت از چشمم آو یآور ادیو  میکه حاصل از حسرت و دلتنگ یاشک قطره

... انگار سد چشمهام داره خراب رهیگیام م هیچندمه  گر یپدربزرگ دفعه  دنیبعد از د دونمیانگشتم گرفتم.نم

 ...شهیم

،به شده نگاه کردم بایکه کاله سبزشونو پوشونده بودند و ز یکم یکاج که با برف ها یتوجه به بچه ها به درختا یب

داش ص شجانیکردن ه شتریب یو برا کردنیم یلذتبخش یاندک برف، برف باز یمانده ها یکه با همان باق ییبچه ها

شده بود گلوله برف  یاز اثر سرما قرمز و صورت دشیفتپل و س یاز پسر بچه ها که لپ ها یکی.اوردندیرو هم در م

کرد و به سمت مامانش  هیدرست کرد و اونو با مشت به صورت دوستش کوبوند.دوستش از شدت درد گر ییکوچولو

من بچه  یرو کرد که وقت یز کارش.اون درست کار.خنده ام گرفت ادیخندیرفت اما اون هنوز داشت به دوستش م

 .ارمیرو در ب وریال ی هیبدم و گر نجامبودم دوست داشتم ا

ه رفتم.دستهامو ک کردینگاه م ییتماشا لمیف کیمثل  ونشویهوا به سمت پسر بچه که با ذوق داشت دوست گر یب

 هی یدر آوردم و روبه روش نشستم.پسر به من نگاه کرد و به زبان فارس بمیگرم شده بودند رو از ج بهامیج یتو

زدم و  یمطمئن نبودم زبونمو بفهه اما لبخند نکهی.با اکردیبود چون منتظر نگاهم م یگفت که فکر کنم سوال یزیچ

 بتونم بفهمم. !اسم تو رو کاشیندازیخودم م ادیتو منو  -زده اش گذاشتم و گفتم: خی یلپ ها یگرمم رو رو یدستها

 نگاهم کرد. یسرش رو بامزه کج کرد و دوباره سوال دهیاز حرفهام نفهم یزیچ دمیبچه که فهم پسر

 .یدادیبه ما خبر م دنتیبهتر بود قبل از کنار کش دیشا-:

و به سمتش  ارهیماز دمی.از صداش و لحنش فهمکردیشد و بازهم مبهم نگاه م دهیپسر بچه به پشت سرم کش نگاه

 برگشتم.

 !فهمهینم یزیکه چ ؟اونیگیم یطفلک نیبه ا یداریشده؟چیچ -تکون داد و گفت: یدست اریماز

 ؟یبپرس یتونیاسمشو بپرسم.م خواستمیم -

 خوند. شدیرو م ادیز یزد و به سمت پسر بچه برگشت که از نگاهش کنجکاو یلبخند اریماز
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 .دمیکوتاه گفت که نفهم یجمله  هیمکث  یاز کمبهش گفت و اونم بعد  یزیچ یبه فارس اریماز

 گه؟یم یچ -

 ه. یاسمش مان گهیم -اریماز

 ؟یما..ن-

 !یمان-کرد.و اضافه کرد: دییبا تکون دادن سرش حرفمو تا اریماز

و بدون حضور  دونستمیرو م یصحبت کرد و من چقدر اون لحظه دوست داشتم تا زبون فارس اریدوباره با ماز یمان

و کردن ر حتیدردودل کرد.بچه ها نص شهیبچه راحت تر م کیبا  گهیم شهیهم یصحبت کنم.مار یکم یبا مان اریماز

 .ستندیبلد ن

 دوست داره اسمتو بدونه. یمان یروب -اریماز

 .نایروب-نگاه کردم و گفتم: یمان به

 ا؟یروب -مردد گفت: یلحن با مزه ا کیبا  یمان

 ..ن..ا!ی.!ر...و..ب..نایروب -و گفتم: دمیخند

 .نایروب -و گفت: دیخند رضایعل

 زنگ خورد. اریماز لی.همون موقع موبادمیباهاش خند منهم

 هم اومد و اونو صداش زد. ی.مامان ماندمیفهمیو من نم کردیصحبت م یداشت به فارس اریماز

 هستم. نایروب ر،منیسالم خانوم ،روز بخ -که گفتم: کردیشد با تعجب نگاهم م کیبه ما نزد یوقت

 گفت. یا یزد و اونهم سالم رسم یجز سالمم.لبخند دهیاز حرفهام نشون داد نفهم یچیکه ه یمان مامان

 .ستیآشنا ن ادیز یسیام گرفته بود چون لحنش کامال به عکس گفته اش بود و معلوم بود با زبان انگل خنده

 هم دستشو برام تکون داد.منهم همون کار رو کردم. یکرد و رفت ومان یسرسر یبا یبا هی زن
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نتظر م نجایتو هم ارمشیبرم تا ب دیخورده و با چی...پاش پنوی..منکهیبرم مثل ا دیمن با خوامیمعذرت م یروب-اریماز

 باش.

 باشه برو.-

قهوه  کی یراه از بوفه ا یحواس دوباره به راه افتادم. تو یو ب دمیخند نویبه م یکم اریرفتن ماز بعداز

 .میجابه جا کرد رانیا الیدالر هامون رو با ر رانی.خوشحال بودم که قبل از اومدن به ادمیخر

کردم و با مزه کردنش اون گرما رو به  دایپ یداغ احساس خوب یقهوه  یدارا یکاغذ وانیبرخورد دست سردم با ل از

رق ف ورکیوین یتو ابونمویمخصوص سر خ یه قهوه با مز یبه نظر من کم دیداشت و شا یتموم تنم القا کردم.مزه خوب

 داشت. 

ظره خورد.من ییایو رو بایفوق العاده ز یکه چشمم به منظره  کردمیدوکشور فکر م نیو به تفاوت ا رفتمیراه م داشتم

 .کردیشده رو تصور م دهیو با وسواس کش زیتم ینقاش کیاونو  کردمیم فشیتوص گهیکس د یکه اگه برا یا

د و نداشتن یکه برگ یکاج که برفها با رنگ برگهاشون مخلوط شده بودند و درختان کوتاهتر خشک شده ا یدرختها

ده داده ش نتیمنحصرشون که با برف ز ییبایفرو رفته بودند.اونها اونقدر خواب بودند که متوجه ز قیعم یدر خواب

ا درخته نیشکل ب یحوض بزرگ لوز کی.اومده دبهشون چشم دوخته و به وج بهیغر کی دونستنیبود نبودند و نم

 ینیتز یبسته بود و مجسمه ها خیاز جاهاش  یبعض ییبایرو داشت و به طرز ز دونیم کیپارک نقش  یبود که تو

 حوض یکه روبه رو یمکتین یافزودند. رو یآن منظره م تیکه در کناره ها قرار داده شده بودند به جذاب ییقو هیشب

 ام رو که هنوز هم گرم بود با لذت خوردم. بود نشستم و قهوه

 دمیافتاد.تا د تیسرخ از عصبان یجفت چشم عسل کیکه نگاهم به  گذروندنمینگاهم م ریبا ذوق اطرافو ز داشتم

ذهنم زده  یتو یجرقه ا کدفعهیدوختم و سوت زدم. گهید یجا کینگاهمو به  ادیبرت داره با خشم به سمتم م

 مئنم جرئت نداره دعوام کنه!قهر کنم؟مط کمیشد.چطوره 

 زیام لو پ دیبلند شدم و خواستم حرکت کنم که برت دستمو کش تیعصبان یکنارم نشست و من به حساب از رو برت

 خورد و با کله رفتم تو صورت برت.

 ما بودن پرواز کردند. کیو چند تا گنجشک که نزد دیچیخلوت پارک پ یفضا یآخمون تو یصدا

 مو ماساژ دادم. ینیو ب میشونیو پ دمیبرت کوب یبرگشتم و با غرولند آرنجمو به پهلو سرجام
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 بدون دردسر باشه؟ یر یکه م کجای یتون یتو نم -حرس دار برت اومد: یصدا

 کیلب  ریو ز دادیو چانه اش رو ماساژ م ینیاخم کرده بود و داشت ب یاخم به طرفش برگشتم که به حالت بامزه ا با

 .گفتیبهم م ییزهایچ

 !یو حال خوبمو خراب کرد یدراکوال ها جلوم سبز شد نیبه من داره؟ تو مثل ا یربط شد؟چهیچ شدیچ -

 جوجه اردک زشت! ی! دراکوال هم خودتشدینم ینطوریزد ا ینم بتیاگه تو غ-برت

 نداره!جناب بد اخالق... یدوست داشتم به تو هم ربط ؟اصالیدار کاریتو به من چ ؟یچ -

و  یو مادربزرگ و خاله بت یجونت تو رو به من سپرده و هم مامان الو یاتفاقا به من ربط داره چون هم راب -برت

 پروفسور بالتازار؟ یدیمسئولم!فهم شهیدستورات که به تو ختم م نیا یپدربزرگ!من در قبال همه 

 !یانگور لینه!دوست هم ندارم بفهمم گور-

 سرتق... ی!دختره ستیتوهه!عالقه ات هم مهم ن یشکل از خنگ بودن و کم عقلنداره م یبه من ربط گهید نیا -برت

 اصال اونا چرا منو به تو سپردن؟عاقل تر از تو نبودجناب باهوش؟ -

 نه نبود! -برت

 برت! یا فتهیخودش یلیخ-

 ممنونم! -برت

 ؟یکرد دایپ یاصال تو منو چطور -و گفتم: دمیکش یحرس دار نفس

بدو پفک ها رو  -هم گفت: نیح نیو همراه خودش بردو در هم دیاز جاش پا شد و دستم رو کش حرفم مثل فنر نیا با

 زبون نفهم!!! یخوردند...اومده بودم دنبال تو

دستم رو  توجهیب خوردمیچند جا هم که سر م دیکشیو منو هم م دییدویبچه ها داشت به خاطر پفک ها م مثل

و خم شدم و زانوهام رو گرفتم و  ستادمیو ا دمینتونستم تحمل کنم و دستم رو کش گهی.دکردیو بلندم م دیکشیم

 ...انیروب گهیزود باش د -و به سمتم برگشت و گفت: ستادیوا زدی.برت هم که داشت نفس نفس مدمینفس کش
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 صبر کن کمی؟یمونیپفک نخورده م یبچه ها نیچرا مثل ا-حرس سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم و گفتم: با

 ...ادیباال نم گهینفسم د

 یوبمزه خ یرانیا یتخس گفت:پس برو برام پفک بخر... پفکها یکنارم نشست و مثل پسر بچه ها مکتین یرو برت

 داره...

 کنم؟ کاریچ -:دمیتعجب برگشتم به سمتش و پرس با

 پفک بخر...-برت

 رفتار لوسشو                                        نشون نداده بود... نیا دم،برتیکش یحرس دار نفس

 ده!لوسش کر یادیز ایخاله الو -لب گفتم: ریز رفتمیکه داشتم به سمت بوفه اونطرف پارک که دور نبود م همونطور

م پفک رو گرفت یرنگ حاو یبسته نارنج کیرفتم و  الیخ یمن ب  دهیبرت بهم فهموند که حرفمو شن یقهقه  یصدا

 لوس رفتم. یو به سمت پسر بچه 

 .میخوریاما باهم م ایب-

گرفت و  گهیکرد و ازم گرفت و درش رو باز کرد و من تا خواستم ازش بردارم برت پفک رو به سمت د دییسر تا با

 مانع برداشتنم شد...

فرار کرد و منهم به  نباریکرار کرد وابار دوم دراز کردم که بردارم اما باز هم ت یخردشده دستم رو برا یاعصاب با

 دنبالش...

قابل باور باشه اما من و  ریغ دی! شاپرنیدارن رو سر و کله هم م یخوراک کیکه به خاطر  میموندیدوتا بچه م مثل

 !!!میکشت یم گرویهمد میپفک  داشت هیبرت به خاطر 

 !میچالق کرد اریرو به قول ماز گریو خوب همد میکردیاستفاده م مونیرزم یکه از هنرها یطور

که داشتم بازوشو گاز  یپفک رو ازم دور کرده بود ومن در حال گشیو با دست د دیکشیداشت موهامو م برت

رحم  یام رو به سمت پفک برده بودم با چشمهام به برت ب گهیو دست د زدمیو با دستم به شکمش مشت م گرفتمیم

 ...ریثتا یاز مقدار غیاما در کردمیالتماس م
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و  می.هردو وسط دعوا خشک شددیپفک رو از دست برت قاپ یکه دست میزدیصدمه م گهیبه همد ینطوریهم میداشت

 ...کردیکه داشت با خنده بهمون نگاه م مینگاهمونو دوخت تریبه سمت پ

 که میدیکشیخط و نشون م تریپ یبرا میداشت یوهر کدوم به نحوه ا میاز دست شکنجه هامون آزاد کرد گرویهمد

انگار که من و برت  زدندیبا زبان خودشون حرف م کردندویبه من و برت نگاه م ی.اونها طور میشد یمتوجه چند نفر

 !میا وانهید

مونده  چارهیبودتشون.به برت نگاه کردم که ب دهیاز بس که برت احمق کش سوزهیموهام م ی شهیاحساس کردم ر 

 ردش مونده باش! کنمیبازوشو که فکر م ای رهیبود دلشو بگ

د و منم فرار کر دنمیبا د تریرفتم.پ تریبه سمت پ کامیانگار که تو امر هیبه بق توجهیشمردم و ب متیرو غن فرصت

 !ادیدنبالش متوجه شدم برت هم داره دنبالمون م

نبال د یشتریتر شدم و با سرعت  یجد کنهیم نکارهارویپفک ا کیکه برت داره به خاطر  کنمیفکر م نیبه ا یوقت

و ما پفک رو  شد میتسل تری.آخر پمیزدیم دیخندیرو که م تریپ یرو گرفتم و با برت دو نفر تریکه پ یرفتم طور تریپ

 به خوردن. میکه بدون دعوا شروع کرد میبود ده.اونقدر خسته و نفله شمینشست مکتین نیاول یو رو میگرفت

 کتک نیتازه فکر کنم ارزش ا یمزه  نیداشت و البته ا یتازه و خوب یمزه اش خاص بود اما مزه  یلیگفت خ شدینم

 ها رو نداشت! یکار

ون ا میو تا خواست میچشم دوخته بود گهیمونده بود مثل مسابقه دوئل به همد گهیدونه پفک د هیکه فقط  یوقت

 برداشت. رزنیپ کیدونه رو  کی میارو بردار کدونهی

 رد.ک میهر سه مون تقس نیبودمش با خشم پفک رو سه قسمت کرد و ب دهیت هم دکه موقع بعد از دعوا با بر رزنیپ

 پارک رفت. یبه سمت خروج لشیتاسف تکون داد و با زنب یبه معنا یو سر دیتشکر کردم گرچه نفهم ازش

 تا االن حتما نگران شده! اریکه ماز میبر دیایب میکرد  یبچه باز یحساب گهیخوب د-برت

قدر چ دیدونیم -برت شدو گفت: کینزد شتریمون شد البته ب کینزد ینیریبا خودش نویم میشد کینزد یوقت

 م؟ینگرانتون شد

 ؟یمگه تو پات نشکسته بود چرا االن سالم -تعجب گفتم: با
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 پام بشکنه؟ یدوست داشت یلیخ-:دیخشم به سمتم برگشت و پرس با

 اوتتفیکنم شونه هامو ب شیعصب نکهیا یبودم براخونده  یزیها و توقعاتشون چ یرانیکه از رسم تارف کردن ا من

 رفتم. کردیکه داشت با خنده نگاهم م اریباال انداختم و به سمت ماز

 .یکنیرو ناراحت م نویم یدار یادیامروز ز -اریماز

 !ستیبرام مهم ن-

 ...یهم تو دار بود یکاش کم یبله متوجه ام اما ا-اریماز

 بودم؟ یچ -:دمیسمتش برگشتم و پرس به

ه روش ب ستین لشیافتاد که مطابق م یاتفاق  یکس یو اگه برا ینزن یرو که دوست دار یهر حرف یعنیتودار  -اریماز

 !یبا حرفهات ناراحتش نکن یکن یو سع یارین

 رو انجام بدم؟ یکار سخت نیدوستش ندارم همچ کنمیکه احساس م نویبه خاطر م دیچرا با -گفتم: صادقانه

 رو به قهقه انداخت و باعث شد بچه ها متوجه ما بشن. اریحرفم ماز نیا

 خنده؟ یم ینطوریکه داره ا یبهش گفت یچ یروب -:دیاز من پرس یبا کنجکاو تریپ

 نزدم! یمن حرف خنده دار -شونه هامو باال انداختم و گفتم: گهید بار

 نه؟ یکنیمنو مسخره م یتو دار -نگاه کردم و گفتم: دیخندیکه هنوز هم داشت م اریماز به

 !دیازت ترس دی!بایهست یحرف تو برام بامزه بود!تو دختر واقعا رک ینه روب -خنده اش رو خورد و گفت: اریماز

 !میبهتره برگرد گهیخوب د -خسته برت اومد: یصدا

 نشده؟! 5اما هنوز ساعت  -:نویم

 !میبرگرد دیمابا گهی. برت راست ممیکه ما برنگرد شهینم لیدل نیخوب نشده باشه ا-

 لوس رو بده. ینویکه بخواد جواب م هیخسته تر از اون یلیمتشکر برت به من فهموند که خ نگاه
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 .مینخورد مویبود دهیکه خر ییمن هنوز پفک ها یراست شهیهوا هم داره سرد م مینیبش میخوب پس بهتره بر-اریماز

خسته بود اما باز م خودشو رسوند تا  نکهیو برت هم با ا میرفت نیو برت به سمت ماش تریحرف من و پ نیا دنیشن با

 رو بچشه... یرانیپفک ا یبازهم بتونه مزه 

 .رهیبگ ادیکارمون  یروبرا ابونهایمهم رو بشناسه و خ یجاها یتا برت کم رونیو برت رفته بودند ب اریماز

 یکاناپه ها یانجام شده رو یبه علت کتک کار تریو من و پ میرو گذرانده بود یو بامزه و طوالن بایروز ز کی

 .میمحبت افتاده بود یخانواده   یخونه  یسبزمخمل

ه س یاردو کیو مادرشون  ستهیمیوا فتیشلوغه امشب ش یادیپدرشون سرش ز دمیفهم دمیشن نویکه از م اونطور

 مدرسه اشون رفته. یروزه همراه بچه ها

رامون ب قاتشونیاما تبل میدیفمیازش نم یزیچ نکهی.با امیشد رهیدو خ رو روشن کردم و به صفحه اش هر ونیزیتلو

که  دادیرو نشون م یرانیا یها یخوراک شتریو ب شدیشون شعر خونده م یقاتیها تبل پیاز کل یبعض یجالب بود !تو

 .رفتیدل آدم ضعف م

 یرانی!اما خوب اهیغذابرنج با قورمه سبز نیاسم ا -بود گفت: یکه نشون داد چ ییاسم اون غذا دمیپرس نویاز م یوقت

 !هیغذا واقعا خوشمزه و عال نی.ابرندینام م یها اونو قورمه سبز

 خوشمزه باشه! تونهیمعلومه م یوا -با آب و تاب گفت: تریپ

 برنامه داره؟ نیا قاتیبه تبل یغذا چه ربط نیا -:دمیکردم و پرس دییسر حرفش رو تا با

و خوب خواسته اونو به عنوان خوردن با قورمه  کنهیم قینوع برنج رو تبل کیداره  امیپ نیخوب معلومه ا -نویم

 بودن غذا نشون بده! ذیو لذ یسبز

 رنگ داره؟ ییطال ایبرنج زرد  رانیاوه ا -تریپ

 یقاتیتبل امیپ کیهم  نیا -نگاه کرد و گفت: دادیرو نشون م گهید قیتبل کیکهداشت  ونیزیبه صحفه تلو نویم

و اون برنج هارو با زعفران به اون رنگ در  دهیکه برنج سف دیبدون دیاست اما با گهینوع برنج د کی یدرباره  گهید

 آوردند.

 ه؟یچ گهیزعفران د -:دمیتعجب پرس با
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 ،دسریدنیغذاها،نوش یاز اون برا یرانیا یخوشبو و خوش طعمه که معموال خانم ها ی هینوع ادو کیزعفران  -نویم

 .کنندیها استفاده م یازخوراک یها و انواع

 مزه اش رو بفهمم. تونستمیکاش م یا -تکون دادم و گفتم: دنیفهم یرو به معنا سرم

 .میخوب ما زعفران دار -نویم

 حرفش از جاش بلند شدو به سمت اشپزخانه به راه افتاد. یبه دنباله  و

 کیبا  نویکه م کردمینگاه م کنهیم قیمعلوم پوشک بچه رو تبل رشیرو که از تصو گهید یقاتیتبل پیکل کی داشتم

 اومد. یدنینوش یدارا وانیظرف و سه تا ل

 .یزعفرانه و بهتر بو کن یظرف حاو نیا -گذاشت و ظرف رو به من داد و گفت: زیم یهارو رو یدنینوش

  یبه رنگ زرد و خوشرنگ یا هیبه خنده افتاد و در ظرف برام باز کرد.داخل ظرف ادو نویرو بو کردم که م ظرف

 آرزو کردم کاش بتونم بخورمشون! یبوش کردم اوقدر خوشبو و اشتها آور بود که لحظه ا یبود.وقت

 مامان ژانت ببرم؟ یرو برا نیاز ا یکم تونمیبو فوق العادست!من م نیا -و گفت: دیهم بو کش تریپ

 سوغات بردند! یبرا هیادو نیکه از اه و مسافران ده  ستیاز تور یلی!خیتونیالته که م -:نویم

خوش طعم  یدنینوش نیان ها شربت زعفران اند!من عاشق ا -ها رو برداشت و گفت: وانیاز ل یکی نویم

 باشه! یآرامش بخش خوب تونهیشربت م نیداره و ا ادیهم ز ییدارو تیخاص هیادو نیهستم!درضمن ا

و من با خودم  میهم از اون شربت خورد گهید وانیاز اون شربت خوشمون اومده بود که با چند ل تریمن و پ اونقدر

 با خودم ببرم! هیادو نیعهد کردم که حتما از ا

 .میو مدارک رو گرفت میرفت تریروز بعد با برت و پ  

اما به علت اختالف  میپرس و و کرد "ییرزایسامان م"ب اسم   یشخص یاز شرکتها واداره ها درباره  یلیخ یتو

که شارژ وبال برت تموم شد و ما  می.اونقدر از اون نرم افزار ترجمه بان استفاده کرد میشدیموفق نم ادیزبانمون ز

 .میجز برگشتن نداشت یراه
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و  میزدیم رونی.روزها از خونه بمیآدم نشده بود نیکردن ا دایخسته کننده گذشته بود و ما هنوز موفق به پ چندروز

رومون  یرشتیفشار ب ییرزایکردن جناب م دایپ یآلفرد هم برا یدر پ ی.اسرار پمیگشتیبرم جهینت یشبها خسته و ب

 .میکن کاریچ میو ما واقعا مونده بود ذاشتیم

حال  دمیو همش نگرانه و اونطور که از برت شن کنهیم یتابینگذشته ب یادیهنوز مدت ز یهم مار کطرفی از

 .برهیرنج م یماریهم خورده و در بستر بپدربزرگ بازم به 

 نیکردن ا دای.اونقدر به پمیکردن اون آدم نشده بود دایو ما هنوز موفق به پ گذشتیم رانیهفته از اومدن ما به ا دو

 .دمیدیآدم فکر کرده بودم که شبها خوابش رو م

مدت  نیتو ا گهی.دمیشروع شدو ما سه نفر دوباره به راه افتاد رانیسوم حضورمون در ا یشنبه از هفته  کی صبح

ما  یاریاون هم به  یبود که گاه اریخوب ماز یاز کمک ها یکیهم از  نیو ا میرو شناخته بود ابونهایاز خ یبعض

 .ومدیهمراهمون م

 .میرفت یو به سمت منش میکاال شد یشرکت واردات کی وارد

 نیا سییر میخواستیسالم ما م -گفت: لیموبا ید و نرم افزار رو باز کرد و به بلندگودر آور بشیرو از ج لشیموبا برت

 .مینیشرکت رو بب

 بله اجازه -زد که نرم افزار حرفشو ترجمه کرد: یگفته شدو اون با لبخند حرف یبه معن یبرت به زبان فارس حرف

 بکنم. یباهاشون هماهنگ نیبد

که  دیرسپ یتلفن دستش بود از برت سوال یشرکت صحبت کرد و بعد همونطور که گوش سییبا ر زشیم یتلفن رو با

 اسمتونو بدونم جناب؟ تونمیم -سوالش کرد: ینرم افزار ما رو متوجه  یصدا

 !رمیگیموقتشونو ن ادیز کهیسوال کوچ کیبکنند، یبهمون کمک خوامیگرگسون هستم و فقط م نیبله لطفا بگ-برت

 اون شرکت رو مالقات کنه. سییمات بالخره برت تونست ررد وبدل شدن کل بعد

اومد  همیکه برت سراس میکردیبود رو م ختهیبرامون ر اریکه ماز یدیجد یهایباز میبه حساب نگران داشت تریو پ من

 !شناسهیرو م ییرزایم یبچه ها اون آقا شهیباورتون نم -گفت: یداخل و با خوشحال

 شناسه؟یم -:میدیو پرس میجامون بلند شد از
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 دوسته. ییرزایبا سامان م گهیدرسته م -برت

خوشحالم که تونستم  -گفت: کردیصحبت م یسیانگل یمرد که به خوب یو بعد از معرف میداخل اتاقش شد هرسه

 ییکایمرد آمر کیکه از شراکت با  شهیم یادی. اون مدت زستیبهتون کنم اما متاسفانه سامان تهران ن یکمک

 تمام ثروتش رو و به دنبالش خانواده اش رو از دست داده. رودست خورده و 

 من ! خانواده اش مرده اند؟ یاوه خدا-

که تمام اموالش رو گرفتند و اون به زندان افتاد همسرش ازش جدا شد و همراه  شیسال پ یلیاما حدود خ ریخ-مرد

 ییهمسرش رو هوا کشیاون شر کنهیشد.سامان فکر م کایامر یسال داشتند راه 6و  3دو فرزندش که اونموقع 

 کرده بوده!

 االن زندانه؟-

نداشتم که بتونم از زندان نجاتش بدم اما بعد از سه سال تونستم با  یخوب ادیز یمن اون زمان وضع مال رینخ -مرد

شد به  یدیشد یهمون آدم سابق نبود و دچار افسردگ گهیحساب کنم و اون آزاد شد.اما اون د هیتلبکارهاش تصو

 شد. دهیکش یکارش به روانکاو کهیطور

 اند! دهیکش یادیز یآه واقعا متاسفم،دوستتون سخت-

 ...نطورهیبله هم -مرد

 گذره؟یچند سال از اون اتفاق که تمام ثروتشونو از دست دادند م -تریپ

 ساله شده باشند.34و37 دیاما االن بچه هاش با دونمینم-مرد

 !نهینتونسته بزرگ شدن بچه هاشو بب یمدت؟اون حت نهمهیمن ا یخدا یوا-

 و کارش ادیموضوع کنار ب نیبا ا یکرده اما خوب تونسته حدود نشیغمگ یموضوع حساب نیو ا نطورهیبله هم-مرد

 هم موفق نشده. ادیرو دوباره شروع کرده اما ز

 االن کجا هستند؟ -برت

 به اسم مشهد. یشهر -مرد



 طونینابودگر ش

 
117 

 

 هاست. یرانیا یبرا یارزشمند ارتگاهیشهر ز نیا یخوندم. نوشته بود تو یزهایچ هیشهر  نیا یمشهد؟من درباره  -

 د؟یکن یمارو تا مشهد همراه شهی.ممیکن داتونیپ نهایزودتر از ا میتونستیکاش م یا -برت

 سامان برم. دنیو به د امیدر ب ییتنها نیتا از ا ادیب شیپ ی!اتفاقا دوست داشتم فرصتلیبا کمال م -مرد

 .میبلند شد تریاز جا بلند شد و من و پ برت

 اسمتونو بدونم؟ تونمی.مدیما گذاشت اریوقت ارزشمندتون رو در اخت نکهیممنونم جناب از ا -برت

 هستم. یبله،من محمد کمال -و دستش رو دراز کرد و وقت با برت دست داد و گفت: دیخند مرد

 .میوفتیو راه ب میریتهران تا مشهد رو بگ تیفردا عصر بل یکرد و قرار شد برا یهم مارو معرف برت

 .میمبل ها پهن شد یبه خونه رو میدیتا رس یاپیپ یاز دنبال گرد خسته

د اش رو هم ب یسیبا محبت به طرفمون اومد و سالم گفت.اون معلم علوم بود و البته زبان انگل اریخانم مادر ماز میمر

 و فرزنداش...همسر  ینه به خوب یصحبت کنه ول تونستینبود و م

 .دیتو خسته ا دیایب دیخوش اومد-خانم میمر

تا  میخودمون بود یکاش خونه  یمبل بخوابم!ا یرو تونستمیهمونجا م خواستیخسته بودم که دلم م اونقدر

سرم و  ریز یبالشت بردیکاناپه خوابم م ایمبل  یهر وقت رو شهیافتادم که هم یمار ادیبخوابم. یمعطل یب تونستمیم

فاصله ازش دور نشده  نیمدت و به ا نیبه ا ال!چقدر دلم براش تنگ شده...تا به حی.آه..مارانداختیروم م ییپتو

 و حالشو بپرسم رمیرفته بود تا تماس بگ ادمیچطور بود؟آه..پدربزرگ! یکرد؟رابیم کاریاالن داشت چ یعنیبودم.

نن؟ و اعضاش رو منحرف ک لدیده بودند فکر روتچبودند؟موفق ش شرفتهیشده!آنا و آلفرد تا کجا پ ماریبودم ب دهیشن

 یهام تو یهمکالس یبرا یحت انمیاطراف یهمه  یهمه تنگ شده ،برا یدلم برا نمیبیم کنمیفکر م ماالن که دار

 (و کارن.اینتی)سینتیوس وریدانشگاه:ال

 قافل شدم... زیمدت از همه چ نیا 

 بهش نگاه کردم. یجیبا گ زدیخانم که منو صدا م میمر یصدا با

 آه...بله؟-
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 حالت خوبه؟-:دیزد و پرس ییبایز لبخند

 بله،من خوبم چطور؟-

 .زنمیاست دارم صدات م قهیچند دق-تریپ

 .کردمیداشتم به دوستها و خانواده ا فکر م خوامیدرسته معذرت م-

بود چقدر شربت زعفران دوست دارم  دهیفهم میخواستیو ازش م میگشتیمدت که خسته برم نیا یخانم که تو میمر

 شربت رو گذاشت و نشست. یحاو وانیل

 حتما اونها هم نگران تواند... نایروب یریبهتره باهاشون تماس بگ -برت

 -بلند شدم که برت هم بلند شدو گفت: یو با معذرت خواه دمیکه کرده بودم تا ته سر کش یرو طبق عادت وانیل

 .رمیتماس بگ خوامیمنهم م میصبرکن باهم بر

 تعجب دنبالش راه افتادم. با

با پدربزرگ صحبت  یبه مادربزرگ تلفن کنم تو هم دوست دار خوامیمن م -اتاق شدم که برت هم اومد و گفت: وارد

 ؟یکن

 قبول کردم. یخوشحال با

 نیو ا دمکریم یاز بودن باهاش بهره مند نشده بودم لحظه شمار یادیکه از مدت ز یپدربزرگ یصدا دنیشن یبرا

 به پدربزرگ داره.. یادیز یبودم که برت عالقه  دهیشوق هم به برت هم منتقل شده بود.شن

 بازداشت... الیمادربزرگ منو از خ یخسته  یصدا

 بله؟-مادربزرگ

 .نایو روب م،برتییسالم مادربزرگ ما-برت

 من حالتون چطوره؟ زانیسالم عز-گفت: جانیگرفت و با ه یشاد یمادربزرگ رگه  یخسته  یصدا

 د؟یمادربزرگ،شما و پدربزرگ خوب یعال-
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 ...کنهیم یتابیب زشیعز ینوه ها یاز دور یلیاما پدربزرگت داره خ زمیخوبم عز-مادربزرگ

 زد. دییحس مهر تا نیبه ا شدیم نشیف نیف یو از صدا کنهیم هیکردم داره گر احساس

 !دیفراموش نکن نرویا نیهم دار یا گهید یاز من  برت نوه ا ریو پدربزرگ به غ د؟شمایکنیم هیگر دیمادربزرگ دار-

 ده؟یدخترم اما چه فا میدونیم-مادربزرگ

 زنن؟یمگه اونها به شما سر نم-برت

 فرو رفته بود نگاه کردم،اون ناراحت بود... تیبرت که در الک خشم و جد به

ا ت ادی!سم  از اول صبح مکنهیم عیهام رو ضابچه  یچرا،نمدون پدربزرگت چطور -و گفت: دیخند یلحظه ا مادربزرگ

و حوصله اش رو نداره،تلما هم  کنهیم یسم وراج گهیاون م یبخندونتش ول خوادیو م زنهیآخر شب فقط حرف م

 رایودن کلی!ماخونهیو معموال کتاب م زنهیباهاش حرف نم ادیپدربزرگت ز ادیهم م یدرس و دانشگاهشه و وقت ریدرگ

 شده! ریگوشه گ ی!حسابنهیروهم که اصال دوست نداره بب ایالو یو بت

 پدبزرگ رو سرگرم کنه! تونهیبچه است و راحت م نه؟اونیبب خوادیرو هم نم نیآلو-

 یم نایروب ادیهاش پدربزرگ رو  طنتینداره!اون با ش یا دهیپدربزرگتون فا یوجودش برا گهیهم د نیالو-مادربزرگ

 !کنهیاندازه و اونو دلتنگ تر م

عمرش لحظه به لحظه کنارش بوده و سرگرمش کرده!منهم  یتمام سالها نایکه انگار روب دیگیم یمادربزرگ طور-برت

 نبودم! ششیپ ادیز

 

 خبر نداشت. میکودک نیریش ینداشتم اون از خاطرات کوتاه ول یریاز حرف برت دلخور شدم،من تغص یکم

 د؟یببر رونیچطوره اونو ب-

 لچریو یاونو رو هیدوست نداره بق گهیاون هنوز هم غرور داره!مسخره است م -و گفت: دیکش یآه مادربزرگ

 ه؟یکشور د،چطوریبرام بگ رانیاز ا ی!راستشمی!دارم خسته مننیبب
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مردمش دل آدمو از  یشرق ی.چهره هابایز یهمراه درختان باستیکشور ز کی!دیدیرو م نجایمادربزرگ کاش ا یوا-

 کنه! یکه بره و موهاشو رنگ شرق کنهیم ییرو هواو آدم  لرزونهیم تیجذاب

 گرد شده نگاه کرد. ییبه طرفم با چشمها کدفعهیبا تعجب و  برت

 کنه؟ یرنگ شرق یچ یعنی-:دیهم متعجب پرس مادربزرگ

 اونها رو با ابهت یاما رنگ شرق کنندیرنگ بلوند م نویها به قول م یرانیاز ا یکنه گرچه بعض یرنگ مشک یعنی-

 !کنهیم

احساس کردم  یلحظه ا یگفت یطور -و گفت: دیو مادربزرگ هم خند دیبود کش بیکه برام عج ینفس راحت برت

زرگت که پدرب یدونیاما م کنهیو انسان رو جذاب م یگیتو راست م نکهیرو نکن با ا نکاری!اما تو ایبکن یقراره چه کار

 عالقه منده! یلیخ تییطال یبه موها

 من موهام رو دوست دارم. دینگران نباش-و گفتم: دمیخند

 !میبود و ما موفق به صحبت باهاش نشد دهیخواب پدربزرگ

 واضح ادیکه غبار روش ستاره ها رو ز یرنگ رهیبا مادربزرگ وارد بالکن شدم و به آسمان ت یحساب یاز صحبت بعد

 چشم دوختم. دادینشون نم

 حالت خوبه؟ -برت

 نیا یمثل ستاره ها کنمیکوهم که اجازه نداره از جاش تکون بخوره...احساس م کیمثل  کنمینه برت..احساس م-

مامان ربکا تنگ شده...من اون روزها حال  یبرا یلیبشم...برت دلم امشب خ دهیدرست د ذارنیشهرم که غبار ها نم

 یدوروزه  مسافرت کار یگاه ...مامان کارمند بود وشدمیمن متوجه نم مینداشت گهیمامان رو د ینداشتم...وقت یخوب

 .میبود یمامان رز شیپ یراب یو من و گاه رفتیم

 ...کردمیمرگ مامان رو باور نم ل،یدل نیهم واسه

ا ... من بیلیسخت بود خ یلیگرفته و نه...آه برت خ یگذشته و مامان نه تماس شتریچند روز ب دمیکه د یوقت اما

روانپزشک  کیکه منو تحت نظر  یو افسرده شدم طور ری...!گوشه گیراب یجز مامان دوست نبودم حت چکسیه

شدم!  آشنا یبا مار مارستانیب یتو نکهیتا ا زدمیحرف نم چکسیبودم!با ه یهم بستر یکودک گذاشته بودند و مدت
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 یو برا کردمیم یباز یمکیقا امیلی!با ودمیاونها رو د یداشت و من اتفاق یدیشد یسرماخوردگ امیلیاونموقع و

نشون  یحال ورفتار خوب یو مامان رز یراب ی.جلودمیرو هم اونجا د ی.مارکردمیجمع م یخودمون اسباب باز

ساله بود و  14 یپسر بچه  کی المیو نکهیدوست شدم با ا امیلیکرد و گفت من با و حبتص یبا راب یاما مار دادمینم

با هم  شتریب یو مار امیلیانتقال دادن ومن و امیلی!.اتاقم رو به اتاق ومیشد یخوب یسالم بود اما دوستها 4من 

.تا شدم ریگوشه گ وبارهمرخص شدم د مارستانیاز ب ی.وقتامیلیدوست شدم تا و یبا مار شتری.من بمیشد یمیصم

بودم مامان رو  یبا مار ی. وقتخوردمیغذا نم دمیدیاومد.اگه هر روز اونو نم دنمیبه د یو مار دید یرو اتفاق یمار یراب

و البته خواسته خودش با  یمن و مامان رز شنهادیبه پ کسالیبودبعد از  دهیفهم نویهم ا یو راب کردمیفراموش م

 ینیریچون خاطرات ش وفتمیب ادشیکم کم مامان رو فراموش کردم...دوست نداشتم  اجشونازدواج کرد.با ازدو یمار

مامان کم شدو بعد هم تموم  یرفت و آمدمون با خانواده  لیدل نیهم و به خواستیم نویهم هم یباهاش داشتم...راب

...مامان هم خوردیم رساز دست کارهام ح یلیکه خ یمار چارهی!بطونیشد...و من دوباره شدم همون دختر شر و ش

 یلی! اون منو خدیناراحت بود اما به خاطر من از غم هاش کنار کش یلیخ یبودم!راب یبود...برت من دختر بد نطوریهم

دارم تا دوباره با حضورش باعث بشه مامان  ازین یاندازم..برت من االن به مار یمامان م ادیمن اونو  گهیدوست داره!م

 ...شمیم تیببرم!دارم اذ ادیرو از 

 خودمو تو اغوشش حس کردم... یا لحظه

 شهینگران تو بودو البته هم شهیهم یان الو!مامومدیاز تو بدم م شهیمن هم یمنو ببخش دی...تو بانایمتاسفم روب-برت

و از من دوست داره...تور شتریاون تو رو ب کردمیرو زبونش بود و من فکر م شهیو اسم دختر ربکا هم کردیبه تو فکر م

ارد هدفم از و نیدوم دیشا فهممی...نمکردمیو بعد تو رو نابود م کردمیشکل، تصور م یآدم برف یوالیه کیذهنم  یتو

 من چقدر بچه بودم!!! یروب یبود..نابودکردن تو..وا نینابودگران شدن هم هم

 ؟یروب یگفت -:دمیومن پرس میدیدوخند هر

با  یمن وقت یول یدونینم نوی!خودت ا شناسمیدارم تو رو م کنمی!احساس میدرسته...روب -هم لبخند زد و گفت: برت

 !یکنیبه همه منتقل م نویو ا یشاد یلی!تو خکنمیتو ام غم هامو فراموش م

 دوست دارم... شتریرو ب نایمن روب یول-

 واقعا؟ -:دیخودش برگردوند و با تعجب پرس یمنو روبه رو برت
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 انیکه منو روب یهست یتو تنها کس دونمی!چون میتو با همه فرق دار ادی..خوشم م زننیصدا م یاوهوم...همه منو روب-

 آدم غد و لجباز! کیجور تنوع از  کی!زنهیصدا م

 ها...  یباشه جوجه اردک زشت خودت خواست -گفت: دویخند

 یمثل استرس و آرامش رو باهم..دستهام رو گرفتم جلو یداشتم..حس یو خوب بی...حس عجرونیاتاق رفت ب از

 داشتم! یبودم اتفاقا حس باحال دهی...نترسدنیلرزیصورتم:دستهام م

 راه افتادم... رونیو به سمت ب سرمو تکون دادم جیگ

 

 به سمت مشهد. میشب پرواز داشت 8ساعت  یبود و ما برا هیفور 4شنبه و  امروز

 نویل مبه قو میبود ختهیرو جمع کنم چون شب قبل برنامه ر لهامیکرده بود تا وسا داریمنو از صبح زود به زور ب تریپ

 !کین کیپ میبر

شده  دهیو ژول ختهیچهار سانت با شونه هام فاصله داشتند به هم ر اید و سه بلند تر شده بو یرو که مقدار موهام

 زانوهام باال رفته بود. یپاچه هاش تا رو میشرت سبزم و شلوار باد یبودند و ت

بسته و خواب آلود از اتاق  یو با چشم ها الیخ یبودم که بخوام به لباس و سر و وضعم برسم و ب یتر از اون حوصلهیب

کردم و راه  دایپ یذهنم حدس یمدت حاظر نشدم چشمهام رو باز کنم و راه پله رو تو نیشدم و طبق عادت ا رونیب

د و ش یپام خال ریکه ز نییجلوم پله است راه افتادم که برم پا دمیفهم یافتادم .پام رو با تامل گذاشتم جلو وقت

که با ترس  دمیندازه کدو باز شد و من برت رو دا یاراد ری.ناگهان چشمهام خودکار و غوفتمیاحساس کردم دارم م

 شده بود و من با کله افتادم روش. ریفرار کنه اما د کردیم یداشت سع

 .!نی..دارازیبه من ن ورکی.. ویبرگشتن به ن ی..نا...باور کن شما برایآخخخخخخخخخخ،روب-برت

 ...ی...وایدار یسفت یجمجمه ام شکست تو چه کله  یوا-

 کردم. یو وو ینشستم و سرم رو گفتم و وا کنارش

سر پ نینبودم وگرنه با ا نیانگار گلوله خورده حاال خوبه سنگ کردیناله م ینداشت و طور یهم از من حال بهتر برت

 ...میکرد یکارمیچ دیلوس با یبچه 
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در آورده بود  یرت لوس بازدورمون جمع شدند.از بس ب اریو ماز نویخانم و م میو مر تریمن و برت ،پ یناله  یصدا از

 من از پله ها افتاده و جمجمه اش هم حتما ترک برداشته بود به حساب...! یاون به جا کردنیهمه فکر م

!درد خودمو فراموش کنهیآه و ناله م یمنو رها کردن و رفتن طرف برت.بهش نگاه کردم که معلوم بود داره الک همه

 برت واقعا حالت بده؟ -:دمیکردم و با تعجب نگاهش کردم و پرس

 !برتندازهیراه م دادیچالِش آه و فغان ،داد و ب ینه پس داره برا -احساس نمکدون بودن بهش دست داد و گفت: تریپ

 !یبلند شو برنده شد

 !کشتمشیکه اگه جاش بود م دیخند یبه دنبالش با مسخرگ و

 دردش از کجاست. دونمیکنار من م دیبر -گفتم: ارهیداره شورشو در م دمیکم که د کم

و ت دمی.فهمکنهیناله نم گهیاحساس کردم برت هم تعجب کرده و د ستادمیکنار رفتن و من هم پشت سر برت ا همه

 در کار بوده. یکارش کلک

 یبلندمو که فرصت نکرده بودم کوتاهشون کنم رو تو یناخن ها دیرسیشونه هاشو گرفتم و چون زورم نم محکم

 گرفتم که دادش تا آسمون رفت. یشگونینشونه هاش فرو کردم و 

 .خواستمیو از برت اعتراف م کردمیمن قبول نم یولش کنم ول گفتنیم همه

 کار... نیبشم چه برسه به ا کیبه برت نزد کردمیپاتوق جرعت نم یو تو میبود کایاگه ما تو امر دونستمیم

 ستمخوای..آخ..دروغ گفتم م خواستمیفقط مباشه باشه اشتباه کردم من  -دردش گرفته بود گفت: یکه حساب برت

 کنم! هیرو تنب نایروب

 رو برداشتم و احساس کردم رد ناخن هام هنوز روز پوست شونه اش مونده. دستهام

 -که خسته شد و نشست و گفت: دییزدمو اونم دنبالم.اونقدر دنبالم دو رونیبرت به سمتم برگشت با دو از خونه ب تا

 !!!نی..حاال ببنایروب کنمی..کارتو....جبران...منی..ایروز هی

 شخیو تار میماه بهمن هست یبخوام حساب کنم تو رانیا خیما اگه به تار دمیداد فهم حیبرام توض اریکه ماز اونطور

 هم فکر کنم روز شانزدهم باشه!
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دم و .بلند شکننیم یباز نتونیبا بچه ها رفتن بندم دمیبگم که د تریبه پ دمویذوق اومدم که حساب کشف جد با

دم و به شده بو مونیپش یبرت اونطرف تر نشسته.راستش از کار صبحم کم دمیشروع کردم به بستن بند کفشهام .د

 سمتش راه افتادم.

اخمهاشو تو هم  دیتا من رو د کردیم قشیو تشو کردینگاه م شدیکه داشت برنده م تریکه داشت با ذوق به پ برت

 قهرم! یعنیو نگاهشو ازم برگردوند: دیکش

 .خوامیمعذرت م -نشستم  و گفتم: کنارش

 !کیدو به -برت

 ؟یچ -:دمیتعجب به سمتش برگشتم و پرس با

 !خودتو راه بنداز من ازت جلوهم!یکرد یو تو دوبار ازم معذرت خواه کباری!من کیگفتم دو به -برت

 ؟ یکیاون  یته ولنرف ادمیتو رو و االن خودمو  شبید یمعذرت خواه-

 و یو هم تشکر کرد یکار شد ریوآخر سرم تقص یرفت؟ چون جونت رو نجات داده بودم ازم تشکر نکرد ادتی -برت

 اتوبوس.. ستگاهیا ی!تویهم عذر خواه

 داشت بعدش دوباره با هم دعوامون شد! یا دهیاومد چه فا ادمیآره -

 ! ادیازآثار دعوا با تو خوشم نم ادیمن ز -گفت:  دیخند

 من؟؟؟چرا؟-:دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

تا دو روز  کبود شده بود و تا سه روز بعدش هم ردش موند!رد ناخن  یبه خاطر پفک که بازومو گاز گرفته بود-برت

 هاتم که انگار هنوز تازست!قرمز شده!

 کرده!چقدر آمارهم داره! تیلوس ترب ادیبه من چه که تو رو خاله ز-

 !ستیکه ن ی!الکرمیخصارت ازت بگ ورکیوین میبرگشت یکه وقت رمیگیار مآم یپس چ-برت

 .میقدم بزن میبر ایبرت معلومه حوصله ات سر رفته!ب -اومد سمتمون و به برت گفت: نویم
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 !گهید کردمیرو ارائه م جیمن نقش هو پس

 بزنم. یاطراف دور نیا ادیحوصله ام سر نرفته اما بدم نم-برت

 توجه و بدون دعوت کردن من راه افتادند. بدون

 ...یکنیبا افسوس نگاهشون م یدار هیچ-کنارم نشست و گفت: اریکه ماز کردمیباز داشتم نگاهشون م یدهان با

 ؟یکنیم یفکر نیچرا همچ -:دمیتعجب به سمتش برگشتم و پرس با

 مدت به هم عالقه مند شدن... نیا ی...نگاهشون کن..فکر کنم توینجوریهم -اریماز

 نیا اما از دونمینگران..نم ی..حسختیته دلم ر یزینگاه کردم و چ شدندیم دهیکه هر لحظه کوچکتر د نویبرت و م به

...و دوباره ته دلم نمیدوست ندارم اون دوتا رو کنار هم بب گفتیبهم م ی...حسومدیخوشم ن ادیز اریماز ی هیفرض

 !کنهیم یمعدم داره باز دیو اس شمیم یساساتدارم اح یادیهم من ز دی...!شاآشوب وار سر خورد یعیما

 جمع کردم. اریو ازشون دور کردم و حواسم  رو به سمت ماز ذهنم

 ...میقدم بزن میبا هم بر ایب-اریماز

 ها! میبخور گهیما دو نفر فکر نکنم به همد یول -گفتم: یو به شوخ دمیخند

 به ما هم  توجه کنه! یکس کنمی...حاال بلند شو فکر نمدیشا -زد و گفت: یا یزورک لبخند

 کجاست؟ تریپ-

 رفته آب بخوره... ادیاونهم هراهمون م-اریماز

 !!!میخوب پس بر -که دراز کرده بود گرفتم و بلند شدم و گفتم: دستشو

و اطرافمون نگاه کرد و  اریمن و ماز هم بهمون ملحق شد.با تعجب به تریکه پ میکرد یاز راه رو در سکوت ط یمقدار

 کجان؟ نویپس برت و م-:دیپرس

 آها...رفتن با هم قدم بزنن!-زد و گفت: یطونیلبخند ش میدیجوابشو نم دید یوقت

 به برت عالقه مند شده! نویبچه ها فکر کنم م یراست یراست -و ادامه داد: دیخند زیر
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 د؟یمونیسقوط کرده م یها مایهواپ نیحاال شما دو تا چرا مثل ا-و گفت: دیخند دوباره

 در سکوت راه برم. خوامیفقط م ؟منیحرف نزن شهیترمیپ-

 !دهیم فیک ینطوریا یول-تریپ

 ه؟یچ فتونیمشهد تموم شد،تکل یکارتون تو یبچه ها وقت ی،راست گهیراست م -اریماز

 .کایامر میگردیخوب معلومه،برم-

  د؟یبمون رانیا شتریب دیدوست ندار یعنی-اریماز

خت س تونهیچقدر م یفهمیکشور که زبونشونو نم کی یچقدر عاشق شدن تو یبفهم یتونیتو نم اریآه ماز-تریپ

 باشه!

 .میو با تعجب نگاهش کرد میستادیا اریو ماز من

 د؟یکنینگاهم م ینطوریچرا ا-تریپ

 ؟یتو واقعا عاشق شد تریپ-

 هستند! بایز رانیا ی!دخترهاشمینه،اما خوب بالخره که م -و دستش رو تکون داد و گفت: دیخند تریپ

 ...یبچه ا یلیتو هنوز خ گهیبسه د-

 مادربزرگ شما مگه چندسالتونه؟ خوامیاونوقت عذر م-تریپ

 ه؟ییسال سن باال20 ایسال  22 یکنیمنهم بچه ام.فکر م-

 . میبهتر فکر کن ی گهید یزهایبه چ دیایبسه ب-اریماز

 قصد ازدواج داره! دی..شایدوست نداره تو اونرو هم بچه بدون اریاوه اوه فکر کنم ماز -و گفت: دیخند تریپ

 سالته؟22تو  گه؟مگهیاوه راست م-

 بزرگترم! ترینه من از برت و پ-اریماز



 طونینابودگر ش

 
127 

 

 باالست؟ یلیچند سالته؟نکنه خ یگیحاال چرا نم-تریپ

 سالمه! 26نه،من-و گفت: دیخند اریماز

 سالمه! 40 ای 30 گهی!گفتم االن میتو که مارو شکه کرد -

 تو مهمه؟ یبرا-اریماز

 نگاه کردم. اریکالمم رو فراموش کردم و با تعجب به ماز شهیر

 ه؟یمنظورت چ-

 گفتم! ینطوریهم-اریماز

و و مجبور شدم بدون ت دی!شاهییخبرها نجایا نکهیمثل ا-گفت: یو با حالت کشدار و مشکوک یبا لحن مسخره ا تریپ

 ...کایبرت برگردم امر

 بود... یشوخ هیفقط  نیا تریپ گهیبسه د-

 .دونمیم-خندان جلوتر ازما حرکت کرد و گفت: تریپ

 ؟یدوست دار نطوریواقعا تو ا-اریماز

 خوب معلومه!-

 دوست ندارم! نطوریاما من..ا-اریماز

 ار؟یماز یگیم یدار یچ-

 ؟یمتوجه نشد یعنیاست؟ دهیچیبرات پ نقدریا-اریماز

 !یکنیم جمیمنو گ یتو دار اری...مازیوا-

 ...من..من..به تو عالقه دارم!یراستش روب-چشم هام نگاه کرد و گفت: یو تو ستادیروبه روم ا اریماز

 من؟؟؟-
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 خوب...آره!-اریماز

که  مکنیصحبت م یبه زبان ستم؟منین یموندن رانیکه من ا یدونیتو م اری!مازیکنیم یشوخ یدار-و گفتم: دمیخد

 ستم؟یمن مسلمان ن یفهمیم ستند؟تویبر اون مسلط ن انتیخانواده و اطراف

 بله...متاسفانه...-اریماز

 بهم فکر نکن! گهیپس د-کنارش رد شدم و در همون حال هم گفتم: از

اومد که به آنا قول داده بودم براش عکس  ادمی.گرفتیرسوندم.اون داشت از چند تا منظره عکس م تریبه پ خودمو

 در آوردم و شروع کردم به عکس گرفتن... بمیج یرو از تو می.گوشرمیبگ

 داخل پارک رو فوق العاده ساخته بودند. یکرده بودند و نما یجالب یاستفاده  کیگراف یها نهیزم از

 .میرو پهن کرده بود مونکین کیبساط پ اریکه به قول ماز ییجا میبرگشت میعکس که گرفت چندتا

تون هم زمس رانیا یتو نکهی.با اختیریم ییخانم هم داشت براشون چا میبرگشته بودند.مر نویبرت و م میرفت یوقت

 بود اما هوا امروز خوب و گرم تر بود.

 لغوشون کنه. تونستیاما دو تا عمل داشت که نم ادیدوست داشت همراهمون ب یلی( امروز خاریدکتر)پدر ماز یآقا

اومده بود آسمون تهران  شیکه چند روز پ یسرد و بارش یپارک که به لطف هوا ینشستن و از هوا گهید یاز کم بعد

 هی.بقسفارش داد یو برت قرمه سبز مهیق تری.من فسنجون و پمیبه راه افتاد یسنت یتر بود،به سمت رستوران زیتم

 نیشد که ا فیاش فوق العاده بود.ه دهیکوب شتم اما کباب گوجوجه کباب دوست نداشت ادیهم جوجه کباب.من ز

 اش رو تموم کرده بود. دهیرستوران امروز کوب

 .میما به خونه اومد لهایبرداشتن وسا یوبرا میشهر گشت یتو یاز ناهار همه خسته کم بعد

 داد. هیبودند بهم هد یگلدار که گلهاش صورت دیپارچه سف کیخانم  میاز حاظر شدن مر بعد

ازش  ییبازش کردم قد پارچه که قسمتها یپارچه رو بازش کنم.وقت یازم خواست تا هیچ نیا دمیازش پرس یوقت

:چادر؟نگاه شادش بهم فهموند درست دمیخانم پرس میمر یدر جواب نگاه سوال یدوخته شده بود اندازه من بود.وقت

 گفتم.
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 آرزو کنم. خوامیم یمهم مشهد برم وانجا هر چ ارتگاهیزو سفارش کرد حتما به  شهیمشهد الزمم م یگفت تو بهم

 

خانم  و همسرش که خودشو به ما  می.با مرخوندندیپروازمون رو م یبود و داشتند شماره  دهیموعود فرا رس زمان

م کردم و کم ک یاما دوستانه باهاش خداحافظ ومدیخوشم نم نویاز م لیدل یب نکهی.با امیکرد یرسونده بود خداحافظ

 . میشد مایسوار هواپ

 .میمشهد فرود اومد نیزم یدو ساعت رو ایساعت شد  کی دونمیکه نم یاز مدت کوتاه بعد

و سوار  میکه خودش به طرفمون اومد.همراهش از فرودگاه خارج شد میگشتیمحمد م یفرودگاه دنبال آقا یتو

 .میشد نیماش

 !ستیبه اندازه تهران آلوده ن نجایا ی.هوانییرو دادم پا نیماش ی شهیش

 رو بده باال هوا سرده. شهیش یروب-تریپ

 یداشتم تو گهیهوا استفاده کنم.د نیمن دوست دارم از ا یول-که خودشو مچاله کرده بود نگاه کردم و گفتم: بهش

 .شدمیتهران خفه م

چه  !به منسوختیمچاله شد.اما من دلم به حالش نم شتریساکت شد و ب تریمحمد پ یحرفم توسط آقا دییاز تا بعد

 بپوشه! یشتریلباس ب خواستیم

شهرش و  یباغچه ها یاز گلها تو یلیفصلش سرد بود اما از انواع خ نکهیبود و با ا یشهر فوق العاده قشنگ مشهد

ل پر از گ یپارکها ورکیوین یچشم ازشون برداره.تو خواستی.اونقدر سرسبز بود که آدم دلش نمشدیم دهیاطرافش د

 بود. بایفرق داشت.مشهد واقعا ز برام دمانشونیو نوع چ یگلها و سرسبز نیبود اما ا ادیو سرسبز ز

 !کیشلوغ و مثل تهران پر از تراف یشهر

 ینهایماش یوقفه  یب یاوقات از بوق زدن ها یکرده بودند.گاه ریگ کیتراف یکه تو میبود یینهایهم جزءماش ما

 .شدیاعصابم خرد م گهید

 م؟یری!چرا نمکننیآدم رو کالفه م نهایاوه ا-
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والم شد و س نیسوار ماش هیچ یموقع و طوالن یب کیتراف نیرفته بود تا بدونه علت ا رونیب نیمحمد که از ماش یآقا

 .دیرو شن

 .کنندیدارن علت حادثه رو چک م سیشده و ماموران پل جادیا یمتاسفانه اون جلوتر تصادف-محمد: اقا

ه اونهم خست دنیاز د یکه حت یبنفش و صورت یگلها یدارا یتکون دادم و نگاهمو به باغچه  دییتا یرو به معنا سرم

 شده بودم ،انداختم.

 حرکت کرد. نیبالخره راه باز شد و ماش یگریاز مدت د بعد

 رهینحو ممکن استفاده شده بود و چشم انسان رو خ نیبه بهتر کیگراف یها و طرح ها نهیهم از زم نجایا یتو

حمد که م یمعناشون رو بفهمم.که البته آقا تونستمیشده بود که نم یطراح یطور کاشیاز گراف ی.البته بعضکردیم

 ای"آهو وانیح یضامن کننده "ای"امام رضا"به اسم یدر اصل آقا محمدصداش کنم بهم گفت نام شخص دیبا دمیفهم

 ...گهیاشخاص د ایشخص  نیمربوط به ا ییه هانوشت نطوریهم

 .میبزرگ آقا محمد شد یوارد خونه  نیسنگ یکهایو اون تراف یطوالن یاز شهر گرد خسته

 یکه آقا محمد هر کدوم از ما رو در اتاق خصوص میو مشغول چرت زدن شد میانداخت یمبل یکدوم خودمونو رو هر

 کرد. ییراهنما یا

مخصوصا من و  بردیخوابمون م زینشوند.هر سه مون پشت م زیکرد و به زور ما رو پشت م دارمونیصبح زود ما رو ب از

 .میگذاشته بود زیم یکه سر هامونو رو تریپ

 .رونیب میکه بر مینشده بود آماده شد میاز خوردنش حال یچیاز صبحانه که ه بعد

 شت اما روزش هم خاص بود.شبش که پر از نور و چراغ مختلف بود رو ندا یروز شهرش قشنگ یتو

و  یواریساعت د کیو  بایجواهر ز سیسرو کی یمار یکردم.برا دیخر یکل دشیخر یبازار ها و مجتمع ها یتو

 .ادیم یلیرنگ گرفتم که مطمئن بودم بهش خ یشمیلباس بلند  کیو  فیفوق العاده ظر یظرف دکور

 و مردانه. کیساعت ش کیو  یشرت خاکستر یت کیباحال گرفتم با  یلیخ یشلوار راحت کیهم  یراب یبرا

 بامزه گرفتم. یها یعطر و لباس و جواهرات و خوراک یحاو زهایچ یلیجونم هم خ یمامان رز یبرا البته
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 یرو سبز فسف یصورت یکه روش گلها یفسفر ییمویشرت ل یت  کیبا  یرنگ ییو طال فیآنا هم دستبند ظر یبرا

 عطر. ی شهیبه همراه ش دمیکار شده بود خر

کت و  یپارچه خوشکل برا کیگرفتم و همراهش هم   یآقا محمد نبات زعفران یمادربزرگ هم به گفته  یبرا

اس دستبد و لب کیتلما  یو لباس گرفتم.برا روزهیانگشتر ف کیبا  یعطر ی شهیهر کدوم از خاله ها هم ش یدامن.برا

 ازشون خواستیکه همش دلم م یرنگ یتهاسته شکالبامزه بودند با دو ب یلیجفت جوراب که خ کیسم هم  یو برا

 بخورم!

و  ینتیس یشرت گرفته بودم  برا یهم ت وریال یبرا یمکیقا زدیخرج کردن پولهام همش غر م یچون برت برا البته

 جواهرات که ارزون در اومده بود. سیسرو کیکارن هم 

 کرده بودم. هیبق یهام برا هیکنم هفتاد درصد پولهام رو خرج هد فکر

 .دمیخودم خر یچند بسته زعفران رو هم فراموش نکردم و برا البته

 توش قدم برداشت. شدیم یگرفتم که فوق العاده شلوغ بود  به سخت"رضا"به نام  یرو از بازار دهامیخر شتریب

اروپا  ای کایاز امر یمختلف یکه البته مال جاها دادمیم صیرو تشخ یسیآدم ها انگل یاز زبانها یبعض یتو

حرف زدن دوست دو رگه ام که مادرش  یآور ادیکه من به لطف  کردندیصحبت م یاز آدم ها هم عرب یبودند.بعض

برام  یآوردم ول یازش درست سر در نم نکهیرو هم با ا یدادم چون فارس صیتشخ یزبان رو از فارس نیبود ا یعرب

 کنم. یمعن تونستمیاز کلمه هاشو م یشده بود. و بعض صیقابل تشخ

که اسمشو به  یفروش یبستن کی یتو میهر چهار نفرمون درد گرفته بود رفت یکه پاها یرو ادهیاز کل پ بعد

 بود،خوند. "خوشمزه"اسمشو که  شدینوشته بود و راحت م یسیانگل

 وزرمیش" گفتنی.بهش ممیو موز بود سفارش داد ریش بیترک یدنینوش یکه تو یبستن کیآقا محمد  شنهادیپ به

خوششون اومده بود و  یهم ازش حساب تری. برت و پبردیکه مزه اش فوق العاده بود و آدم از خوردنش لذت م"یبستن

 .شدیاز چهره اشون هم خوانده م نیا

 یو مجتمع ها ابونهایخ یعصر تو6و تا  مینداشت یچندان یناهار اشتها یبرا میخورده بود شویدنیو نوش یبستن چون

 .میمشهد گشت

 نه... یوا-بلند گفتم: یموضوع یآور ادیخونه که من با  میبچه ها قرار شد برگرد شنهادیپ به
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 سه برگشتند سمتم و با تعجب بهم نگاه کردند. هر

 مشهد وجود داره و اونجا براش آرزو کنم! یکه تو یمهم ارتگاهیخانم به من گفت حتما برم به ز میمر -دادم: ادامه

 دعا. یبگ دی.درضمن آرزو نه بادینیاونجا رو بب دیدوست داشته باش کردمیمفکر ن-و گفت: دیمحمد خند آقا

 دوست دارم دعا کنم. یآره آره همون دعا!گفت هر چ-

حرم "نگیبهش م گفتیکه اقا محمد م ارتگاهیبه سمت ز میرفت شدیهم که البته برت تنبل مانع م هیموافقت بق با

 ."امام رضا

بوق  نهایبود اونقدر هوا آلوده بود و ماش"رگذرحرمیز"حرم درست کرده بودندو اسمش  نیزم ریکه ز یابونیخ یتو

 .گرفتیشده بود و آدم سردرد م یقاط سهایسوت پل یبا صدا نهایماش راژیگاز و و یو صدا زدندیم

 .میافتاد و به سمت حرم راه میپارک کرد رگذریز ینکهایاز پارک یکی یرو تو نیکه بود ماش یا یبه هر سخت بالخره

هم  یو بعض شدندیو جوون،همه داشتند واردش م ری.مردم پمیبود ستادهیحرم وا یورود یاز درها یکی یرو روبه

 یا نندهیچشم هر ب باشیفوق العاده ز یها یروش و طراح یو نوشته ها یا روزهیف یآب ی.با نماشدندیازش خارج م

 .کردیم رهیرو به خودش خ

 خانم بهم داده بود رو برداشته بودم. میکه مر یدیآقا محمد،چادرسف یادآوریخاطر  به

 بود و من از همه طرفش عکس گرفته بودم. رونشیداخلش جذابتر از ب یها یفرشهاش و مناره هاش و طراح سنگ

ا اونه یاز سنگفرشها پهن بودند و مردم رو یشتریقسمت ب یکه رو یقرمز رنگ شتریب ای یکرم یها یو قال فرش

 .کردندیعبادت م

 بودند. ییاطراف حرم بود و فلزهاش هم طال ینماش برگرفته از نماها شیآبخور گاهیجا

 هم در رفت و آمد بودند. یادیکه بزرگتر بود و مردم ز میسحن شد کیوارد  یدروازه بزرگ چوب کی از

ه ک یجدا شدم و به سمت قسمت تریخادم حرم از آقا محمد و برت و پ گفتنیبهش م دمیکه بعدا فهم یتذکر مرد به

 بودن رفتم. ستادهیخانم ها ا

 شده بود. ینمک یلیاز خانم ها چادر رو سرم کردم که چهره ام خ یکیمن رو گشتند و به کمک  یاز مدت بعد
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 .دمیرد شدم بچه ها رو د یعنیشدم  رونیاون قسمت که ب از

که روبه روشون  گشتندیو همچنان با چشمشون دنبالم م شناختندیکه منو نم شدمیم کشونینزد داشتم

 زد. یبینفر برت بود که منو شناخت وچشمهاش برق عج نی.اولستادمیا

 کرد. نینگاه آقا محمد منو تحس یتو نیو آقا محمد هم متوجه من شدند وبرق تحس تریپ

 !رمیعکس بگ هی!بزار ازت یتو چقدر بامزه شد یروب یوا-تریپ

 ازم عکس گرفت. بعد

 !دیشدیم بایز یلیخ دیبودیشما واقعااگه مسلمان م-محمد آقا

 به مسلمان بودنه؟ ییبایمگر حتما ز-

 دل به مسلمان بودنه! ییباینه!ز-محمد آقا

 

 یها یشده و از اون کاش یکار نهیهم آ یداده بودند و قسمت نتیکه اطرافش رو از طال ز میدروازه شد کیبه  کینزد

 و نوشته ها هم استفاده شده بود. یا روزهیف

 خوب و آرامش بخش بود و آدم دوست داشت همش نفس بکشه. یلیعطرش خ یبو

 یرانیا دیداشتم از دست عقا گهیمجبور شدم از بچه ها جدا بشم و به سمت قسمت مخصوص خانم ها برم. د دوباره

 !شدمیها خسته م

 به بچه ها ملحق بشم. تونستمیبعد از داخل اون شدن م گهیکنم چون د کاریچ دیبا دونستمینم اونجا

 زنگ خورد. میموقع موبا همون

 بله؟-

 و اون .. یبر رنیم هیکه بق یبه سمت دیبا گهیمحمد م نایروب-برت
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و  رنیرو که همه به سمتش م یا ییطال ی..اون پنجره حیآها..اون ضر-و دوباره ادامه داد: دیپر یآقا محمد سوال از

 و همون روبه رو بمون،باشه؟ رونیب ایدعا کن.بعد ب یعنیو وارز ریبگ

 باشه.-

ود ب یرفتم.خوردن دستم به اون پنجره کار دشوار ییطال یکه برت گفته بود عمل کردم و به سمت پنجره  همونطور

 .رمشیبخوام بگ نکهیچه برسه به ا

 سرم کردمش. یچادر از سرم افتاد که به تذکر خانم یبار چند

پنجره درست شده بود و کوتاه بود نشستم و به  یکه روبه رو یپله ا یام برگشتم و رو جهیاز تالش بدون نت خسته

 !اوردمیتا دستشون به پنجره بخوره نگاه کردم.از کارشون و تالششون سر در نم زدندیکه زور م یزنان

ونقدر ناز بود و دستهاش کوچولو داد.بچه ا ریزانوهاش گذاشت و بهش ش یکوچولوشو رو ینشست  بچه  یزن کنارم

ازم  دیرو د جمینگاه گ یبهم گفت و وقت یزیبود که ناخواسته دست کوچولوشو آروم نوازش کردم.مامانش با محبت چ

 اماباز هم متوجه نشدم. دیپرس یسوال

 !ستمیبلد ن یمن فارس دیببخش -گفتم: نیواسه هم پرسهیهنوزم داره سوال م دمید

 گفت. یزیلب چ ریزدو سرشو تکون داد و ز یلبخند زن

اشت فکر کنم د خوردیصورتش گرفته بود و تکون م یجلو شوینگاه کردم که چادر مشک یرزنینگفتم و به پ یچیه

 .کردیم هیگر

 .کردندیم هیهم اکثرشون داشتند گر هیبق

کرد و باعث شد بلند بشم  قیرو بهم تزر یوجودم احساس یتو ییرویمثل اونها دعا کنم.ن تونستمیکاش من هم م یا

 و به سمت پنجره برم.

 سرد بود بزنم. یمن هم تونستم دستمو به پنجره که کم یسخت شده بود اما بعد از مدت زمان کوتاه نکهیا با

 یهممون دعا نکرد یکه بهش خورد تا برا نا،دستتیروب یفراموش نکن-خانم افتادم که گفته بود): میحرف مر ادی

 تو برندار.(دست
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که دوست  یزیمحبت هرچ ی.آرزو کردم خانواده نمیرو بب یو راب یو مار ورکیویآرزو کردم هرچه زودتر برگردم ن 

آلفرد و آنا هم موفق  میبد لیو مدارک رو بهش تحو میکن دایرو پ ییرزایسامان م میدارند بهش برسندو ما بتون

نابود کنم و هممون به هدفمون  یواقع یکه باعث شده بعد از مامان تنها بشم رو به معنا یزیبشن.و من بتونم چ

 ...میبرس

 ایچطور به زبونم اومد که بگم:خدا دمیو نفهم دیپدربزرگ به ذهنم رس یندارم اما لحظه ا یا گهید یآرزو دمید گهید

 پدربزرگم خوب بشهً!

برت به ذهنم  یانگشتم  لحظه ا نیجدا شدند و در آخرپنجره  ییاز فلز طال یکی یکیدستم  یانگشتها 

 از دورش باز شد و به عقب فرستاده شدم و نتونستم براش دعاکنم. دوانگشتمیرس

 ابیو ز یبود که چهره اش  شرق یزن چادر کیشد.به صاحب دست نگاه کردم که  دهیکه دستم کش رفتمیم داشتم

 .دیپرس یلبخند زد و ازم سوال دیبود.نگاه گنگمو که د

 راحت بشم. یرمفهومیزبان غ نیتا حداقل از دست ا کای.واقعا دوست دارم زودتر برگردم امردمیکش یکالفه ا نفس

 .ستمیبلد ن یخانم من فارس-

و .شمااطراف حرم رخوامیبله من معذرت م-گفت: یالبته دست و پاشکسته ا یسیکه زن به انگ دمیکمال تعجبم د در

 د؟یشناسینم

 .نجامیباره ا نینه من اول-

 رفت تا جوابش رو بده. یزنگ خورد و بعد از عذر خواه لشیموبا

 ی.لحظه ادمی.اما بچه ها رو ندستادمیشدم و روبه روش ا رونیشده ب یکار نهیآ ییتوجه از اون قصر طال یهم ب من

 وقت  اونا منو فراموشم کردن و رفتن؟ هیوجودمو ترس گرفت که نکنه 

 .یاز نشانه ا غیاما در نمشونیبب دی.تمام اون اطراف دور زدم تا شاحراس دنبالشون گشتم با

 برت منو لرزوند. یعصبان یجوابش دادم که صدا عیزنگ خورد سر لمیکه موبا ومدیاشکم در م داشت

 ؟یییییییییکجا نایروب-برت
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 کجام! دونمیمن..من..نم-بغض گفتم: با

تو االن کجا  نیباشه باشه آروم باش.بب -و آروم تر گفت: دیکش یقینفس عم دمیخودم هم ترس دیکه فهم برت

 .یهست

اسم معلوم و نجای..ادونمی..نمدونمینم-گفتم: هیو با گر رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهید نباریاطرافم نگاه کردم.ا به

 !ستین

 .شدندیو رد م کردندیتعجب نگاهم م ایبا افسوس  گذشتندیکه از کنارم م ییآدما

 ...گمیم یچ نینکن دختر!خوب گوش کن بب هی!گرنایخوب روب یلیخ-برت

 !شنومیم-

 ...یزیچ ینشانه ا ایو  هیشکل یچ یکه االن هست ییجا نیبب -برت

از مردا دارن  یو بعض ستادمیبزرگ ستاره مانند وا یلیحوض خ کیمن کنار -شدم و گفتم: قیاطرافم دق به

قرمز پهن  یشلوغه...اونطرف تر هم فرشها یکه دورش کم هیآبخور کی...کنارم هم شورنیدستهاشونو تا آرنجشون م

 !دونمیمن نم ی!واکننیدارن م

 تو همونجا بمون. میایاالن م ییکجا دمیفهم-و گفت: دیگذاشته بود آقا محمد شن فونیآ یکه صدا رو رو برت

 .کردندیم یقطع شد و من اشکهام رو پاک کردم و کنار حوض نشستم.بچه ها داشتند با آب حوض باز تماس

 باال. دمیپریمثل فنر م یکه کرده بودم سکسکه ام گرفته بود و ه یا هیگر از

آب رو روبه روم گرفته بود نگاه  یحاو وانیکه ل یبانمک رزنیصورتم گرفته شد.به پ یآب جلو وانیل کی کدفعهی

 .رمیکردم که اشاره کرد بگ

 آب رو خوردن رو در آورد. یو فکرکنم اون فکر کرد من ناشنوا هستم و با دستش ادا دمیزد که نفهم یحرف

که آب رو بخورم.آب خنک رو که خوردم لبخند زد و  خوادیم دمیبه دردم خورد و فهم یفکرش اشتباه بود ول نکهیا با

کرده بودم و با غم سرشو به آسمون بلند کرد و دستاشو مثل  هیکه گر دی.به نظرم فهمدیگونم کش یدستشو رو

 گفت و رفت. یزیلب چ ریباال برد  ز بارهیکه بارون م یموقع
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 !دیباریتعجب به آسمون نگاه کردم!بارون که نم با

 ؟یینجایتو ا یروب-اجازه فکر کردن رو بهم نداد: تریپ یصدا

 داتیمگه بهت نگفته بودم منتظرمون بمون؟اگه پ -سمتشون نگاه کردم که برت با خشم اومد سمتم و گفت: به

 !چرا...نا؟یروب یا فتهیخودش نقدریچرا ا م؟تویکردیم کاریچ وفتادیبرات م یاتفاق ایو  میکردینم

که از من  ودت؟خیکشیسرمن داد م یکه دار یهست یک یتو فکر کرد-شدم وگفتم: یمثل خودش عصب منهم

 که... یتر فتهیخودش

محمد که  ی؟حتیرو بشناس نجایکل ا یتونیساعته م هی یتره!تو فکر کرد فتهیخودش یک نمیبیآره م -برت

 !                                   خوردیبه مشکل برم یاومده بود هم گاه نجایچندبارا

ه ک یدر صورت کنندیتو رفتارم ی جهیو نت لیهمه مطابق م یکنیکه فکر م ییتو نینکردم ا یفکر نیمن همچ-

 !ستین ینطوریا

 بهت ثابت کنم که.. تونستمیتا م میبود کایکاش االن امر یا-برت

 ؟یثابت کن ویچ-

 تر و بدرد نخور تره! فتهیخودش یک-برت

 بدرد نخور؟ یگیبه من م-

 ...یدیچه خوب که خودت فهم-برت

 د؟یکشی!مثل بچه ها افتادن به جون هم!خجالت نمگهید دیبس کن-آقامحمد

چرا  مدونی!من نمنطورنیهم هم کای!گر چه تو امردارنیبر نم هاشونیلجباز نیبرنگردن دست از ا کایتا امر نایا-تریپ

 نکرده بود! نجاشویآلفرد فکر ا

 حرف زن! گهیتو د-برت

 فرستاد البته جدا از برت.. وید خوب کسآلفر ؟اتفاقایزرنگ یلیخ ینکنه فکر کرد هیچ-گفتم: تریبه پ منم
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 !ینشون داد تویفتگیبازهم خودش نیبب -برت

 نکشتن! گرویهمد نایتا ا میبر دیایب-به آقا محمد گفت: تریپ

 .میو هر کدوم به اتاق تعلق گرفته به خودمون رفت میخرد شده به خونه برگشت ییاعصابها با

 نشستم. نیزم یدادم و دستهامو به پشت به در چسبوندم.کم کم سر خوردم و رو هیاتاقو بستم و بهش تک در

ها دورش حفاظ داشت و  شهیاز ش یکیو  خوردیم شهیبزرگ داشت که سه تا ش یپنجره قد کیکه توش بودم  یاتاق

 ساده اما قشنگ... یروبه روش بود.اتاق یمتر 4در تراس 

پر  یا گهید یچشم دوختم و ذهنم به جا شدیم دهیپنجره د رونیز بکه ا یا ییو طال یزرد و نقره ا ینورها به

 ...دیکش

 بیس عجح نیا دی...فقط شا دیقبول کنم شا تونستمیو تلما با برت خوب باشم ؟چرا نم نویمثل م تونستمیمن نم چرا

 یو اون وقت ادیفکر کنم که چرا از کل کل با برت خوشم م نیخوام به ا یروزهام متعلق به برت هستش؟چرا نم نیا

 برم؟یلذت م ارهیکم م

!چرا االن کردمیبحث م یو کامال جد یبود که داشتم با برت بدون شوخ یزمان ندیتر از همه حس ناخوشا بیعج و

و از دست برت  یتموم برت رو ندارم؟چرا از دست خودم عصبان مهیاون حس لذت از شکست دادن ن گهید

 کنم؟ هیگر خوادیدلخورم؟چرا دلم م

روزها عکس العمل برت برام مهم شده و همش دوست دارم  نیدوست نداشتم برت اونطور باهام حرف بزنه؟چرا ا چرا

 شم؟یکه من م شهینگران همکار بداخالق و مغرورش م یشدم نه؟آخه ک وونهیباهاش باشم؟فکر کنم د

 ؟عادت کردم؟من چم شده ینوع رانیو به ا کایبرگردم امر خوادیها دلم نم یتازگ چرا

تکون دادم و از جام بلند شدم و آروم به سمت تراس راه  یالک یکننده  جیها و سواالت گ الیرو از فکر و خ سرم

 افتادم.

د و ش سیکرد.دستمو که به صورتم زدم خ خیصورتم  شتریتنم رو لرزوندو از همه ب یبیرو که باز کردم سوز عج درش

 شده کردمیم هیبفهمم گر نکهیمامان ربکا بدون ا یکه به خاطر دور یکردم.درست مثل زمان هیدوباره گر دمیفهم

 بودم... 
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و خودمو با شتاب داخل اتاق انداختم.نفس  دمیترس یباز شد.لحظه ا میکه در تراس کنار رفتمیداخل اتاق م داشتم

واستم که در برت و دعوامون اخم کردم و خ یادآوریدادم.از  صیعطر مخصوص برت رو تشخ یکه بو  دمیکش یقیعم

 ...دموگوش کر ستادمیسرجام ا"تلما"اسم  دنیتراس رو ببندم اما با شن

 . میاینه تلما فعال نم-برت

 -.... 

 ؟یکنیلج م نقدریا نایتلما تو چرا با روب هیچه حرف نیا-برت

-................. 

 کنه؟یم یبازهم چه فرق-برت

-.... 

 ...خوب ولش کن حوصله ندارم حال پدربزرگ چطوره؟دونمیباشه،م-برت

-.... 

 بهتر باشه! دوارمیام-برت

-......... 

 خبر حالش بدتر بشه! نیا دنینداره دوست ندارم با شن یروزها حال خوب نینگفتم ،ا یزیچ ناینه هنوز به روب-برت

-................. 

 داشته و داره! یبه پدربزرگ ولبستگ یلیخ گهیم نایمعلومه که براش مهمه!اون پدربزرگشه!روب-برت

-..... 

 ...یکنیفکر م نطوریبرات متاسفم که ا-برت

-........... 
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 با سم حرف بزنم. خوامیتلما م گهیبسه د-برت

 بفهمم؟ دیدرمورد پدربزرگ رو ازم پنهان کردن که من نبا یفکر کردم که اونا چه موضوع نیبه ا جیگ

...نکنه حال پدربزرگ بدتر کردیصحبت م یدلم جا گرفت و باترس به برت نگاه کردم که داشت با سم جد یتو ترس

 شده؟

 شده؟یپدربزرگ چ-:دمیفکر وارد تراس شدم و با ترس پرس بدون

 نزد. گهیهم د یوحرف دیصدام به سرعت به طرفم چرخ دنیبا شن زدیکه داشت حرف م برت

 .رمیگیسم من بعدا با تو تماس م-برت

 نه؟ یکردیبه حرفهام گوش م یمکیقا یداشت-:دیبهم نگاه کرد و خشک پرس تیرو قطع کرد و با جد تماس

 د؟یکنیاز من پنهون م ویگفتم پدربزرگ چش شده؟تو وتلما چ-

 گوش کن... نایروب-گفت: یو بعد از مکث دیکش یقینفس عم برت

 شده؟یپدربزرگ چ دمیپرس-

 .مارستانیحالش به هم خورده و بردنش ب شبیپدربزرگ د-برت

 چرا حالش به هم خورده؟-

قته که و یلیخ"و به پدربزرگ گفته: کشونیمرد اومده نزد هیو  رونیپدربزرگ رو برده ب گهیاما تلما م دونمینم-برت

نو ازم او دیتونیو شما نم کنمیم دای! بدون من دخترش رو هم پ وفتهیاتفاق ب نیا یوالبته تو خودت خواست دمتیند

 "...دیپنهان کن

 ه؟یک گهید نیا-:دمیترس پرس با

 بدونم. یزیچ هیمورد  نیتا حداقل در ا کایاما دوست دارم زودتر برگردم امر دونمینم-برت

 حاال حال پدربزرگ چطوره؟ -
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شوک  گاون مرد به پدربزر یاونقدر حرفها گهیتلما م-تراسش کوبوند و با خشم گفت: یدستشو به نرده  یعصب برت

م بدتر ه شویماریموضوع ب نیدکترها گفتن سکته کرده و ا گهیشد،م دهیکش مارستانیوارد کرده بوده که کارش به ب

 بوده باشه... نیمرد هم هم نهدف او زنمیبه بهبودش نشه و حدس م یدیام گهید دی...شاکنهیم

 باهاش حرف زده...  یدوست دارم بدونم درمورد چه کس یلیخ-

سانت هم نبوده  60دو اتاق  نیتراسهاس ا یفاصله  دیباز گذاشتم.شا یاتاقم و در تراس رو همونطور یتو برگشتم

 ینعیو با هزاران فکربه خواب رفتم. دمیباشه.تختم روبه رو تراس بود و کنار در اتاق قرار گرفته بود.روش دراز کش

ه پدربزرگ مهم بود یبرا نقدریا یعنیه؟یک دنبالشه که یشخص شناسه؟اونیبوده؟پدربزرگ رو از کجا م یاون مرد ک

 که حالش بد شده؟

شدم و توان عجله ندارم...اما االن دلم  ریپ کنمیسابق رو ندارم.حس م طنتیش گهید کنمیروزها احساس م نیا

رو از  ییرزایآلفرد سامان م ی...راستیا دهیچیپ یکه عجله کنم و زودتر ماجرا رو بفهمم...چه معما خوادیم یبدجور

 مدت با ما تماس نگرفته؟ نیا شناخت؟چرایکجا م

 یمعما حل بشه و جاها نیا شهیم یعنیکه امشب چقدر فکر کردم... یداره...وا یخوب دختر به تو چه ربط نایروب

پدربزرگ به اون شخص...و خود اون شخص...سامان  یذهنم هم پر بشه؟اون مرد...عالقه  یپازل تو یخال

 ..برت......یآنا...مار...آلفرد..ییرزایم

 

 !ییرزایم شیپ میشدم و مجبورشون کردم تا آماده بشن و بر داریزودتر از همه ب صبح

 خسته شدم از بس صداتون زدم! گهید نیش داریاه ب-

 ؟یکن دارمونیموقع روز ب نیبه تو سپرد ا یآخه ک-تریپ

 ...رهیروز بلند شو که د یگیخوبه خودتم م-

 !کنهیعجله؟نگران نباش سامان فرار نم نقدریحاال چرا ا-محمد

از بس که فکر کردم جواب سوالهام  رمیمیو دارم م دهیبه صد رس میکنجکاو شبیتحمل ندارم! از د گهیباور کن د-

 !هیچ
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 !یکنجکاو بود یادیز شیوقت پ یلیتو از خ ستین یتازه ا زیچ نکهیخوب ا-برت

 هیرو تو تخل امیکرده م ادیرو هم ز جانمیه ادیز یر کن کنجکاوبهت نداشته باشم.باو یامروز رو بزار کار هیبرت -

 هااااا زنمتیو م کنمیم

 !یکن جانیو ه یانرژ هیتخل یدوست داشت یتا توهر چ ستمیمیمن هم وا-برت

ن م کننیدارن باهم دعوا م نایا ی!وقتشهیکه االن دوباره داره دعواشون م میبر دیایب یوا -آقا محمد گفت: تربهیپ

 !کنمیرفتار م تیسن آلفرد رو دارم از بس با شخص کنمیفکر م

 :تو خفه شو...میو برت با هم داد زد من

 !نیوفتیهر سه تون به جون هم ب ترسمیکه من م میبر-محمد با خنده گفت: آقا

 ...میرفت ییرزایو به سمت شرکت سامان م میشد نیخنده هرچهارنفرمون سوار ماش با

 .میشدند وراه افتاد ادهیپ نیاسترس به شرکت چهار طبقه روبه روم نگاه کردم.آقا محمد و بچه ها هم از ماش با

 ییرزایمدارک رو به م میاگه بتون گفتی.آلفرد مشدیم شتریب جانمیو من هر لحظه استرس و ه میآسانسور شد سوار

 .  شهیتموم نم لدیافتادن روتچهم تا به زندان  تیمامور نیگرچه که ا کایامر میگردیبرم میبد

درست  زیهمه چ نمیو پدربزرگ رو بب کایباز شد.اگه من بتونم برگردم امر شونمیآسانسور همراه با افکار پر در

 ...چقدر دلتنگ بودم...شهیم

 .میبش ییرزایوارد اتاق سامان  م میشرکت موفق شد تا بتون یبعد از صحبت با منش محمد

دوستش پنهان کرده  یکه چهره اش رو تو شونه  یشد...مرد دهیمرد کش کیداخل آغوش که باز شد آقا محمد  در

 یمن بود که دستها دید یبود،تو انیدر اونها نما یریبود ودستهاش که رگهاش برجسته و باال اومده بودند و آثار پ

 صاحبشونو در حسار گرفته بودند. یمیسامان، دوست وفادار قد

شده بود و  ریپ یسال رو داشته باشه و حساب50از شتریب خوردیرو که م یاز هم جدا شدند اونموقع بود که مرد یوقت 

کوتاهش هم  شیشده بودند وته ر دی.موهاش اکثرا سفدمیرو د کردیم ییچند چروک دور چشمهاش خودنما

 .دیاز محمد پرس یشده بود.به ما نگاه کرد و سوال یجوگندم
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اما فکر کنم اون رو که از طرفش اومدند رو خوب  شونیدیچون تا حاال ند شونیشناسینم-گفت: یسیبه انگل محمد

 .میصحبت کن یسیبهتره انگل  ستندیبلد ن یبگم فارس دی!البته بایبشناس

ش دست ندادن لیکردم به دل یکرد منهم سع یدست داد و به من سالم کوتاه تریبه سمتمون اومد و با برت و پ سامان

 ما رو دعوت به نشستن کرد. یبا خودم فکر نکنم.بعد از معرف

 د؟یشناسیاومدنتون رو بدونم؟شما منو از کجا م لیدل تونمیخوب م-سامان

 میداوم کایکه به دستور کارفرما مون از امر کماههیما مدت  ییرزایم یآقا دینیشروع به صحبت کرد و گفت:بب برت

آشنا  یلکما یبا آقا نکهیتا ا میو دنبال شما گشت میتهران رو از نظر گذروند یشرکتها شتریا بم کماهی نی.و در ارانیا

 آوردند. نجایو ما رو ا شناسندیگفتند که شما رو م شونیو ا میشد

ن خوب؟کارفرماتو-به خاطر نامبرده شدن اسم کشورمون به وجود اومده بود کالفه گفت: کنمیبا اخم که فکر م سامان

 ؟ هیک

 .کیآلفرد مجست -ادامه داد: برت

 آلفرد؟-زمزمه کرد: سامان

 دشون؟یشناسیبله م-برت

که کالهمو برداشتند و سهمم و  میبود کیاون و من و ...و..جرج با هم شر-گفت: تیو با عصبان دیکش یآه سامان

 ..دندیتموم اموالم رو دزد

 لد؟یجرج روتچ-

 .لدیبله..خودشه جرج روتچ-سامان

ه ک نطوری.ادیداشت حتما خودتون باش دیمدارک مهم رو به دست شما برسونم و تاک نیمن گفته تا االفرد به -برت

 کایه امرنقشه اش ب یو اجرا دنیو کش لدیهفته زودتر از روتچ کیبگم آلفرد  دیو آلفرد به من گفته بود با دیشما گفت

 فروخته بود. لدیبرگشته بود و سهمشو به روتچ

 هستند؟ یمدارک چ نهایا-:دیگرفت و نگاهشون کرد و پرس مدارک رو از برت محمد
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که به  لدی.اسناد تموم اموال روتچلدهیکه االن دست جرج روتچ ییرزایسامان م یتمام اموال آقا یمدارک اصل -:برت

ارک که مد نیو نشون دادن ا  نترپلیا سیو با استفاده از کمک پل دیایب کایهمراه ما به امر دیشما تعلق داشته.شما با

تر ..اموال و البته دخدیریو اموالتون رو ازش پس بگ دیکن تیلد شکایاز روتچ کنهیخودتون اثباط م یاموال شما رو برا

مدت مراقبشون بوده.همسرتون و بچه ها مدتهاست  نیو پسرتون و... مادرشون...آلفرد از اونها خبر داره و در تموم ا

 یم رجون شما رو به خط لدیروتچ موندندیم شتونیجناب چون اگه پ دیدار یمنتظر شما هستند..همسر فداکار

 و همسر شما جزء خواسته هاش بود... کردیم یبه دست آوردن خواسته هاش هرکار یبرا فیانداخت.اون آدم کث

و اونو به  دیحس...اشکش از چشمش چک یبود و ب ی..نگاهش خالکردیناباور و گنگ داشت به برت نگاه م سامان

 بشنوم. یزیخوام چ ینم گهید رونیب دیبر-پاکش کرد و گفت: عیخودش آورد.سر

چون سامان  ینداشت و البته به قول برت از مرد زخم خورده ا یا دهیکه حرفمونو باور کنه فا میچقدر اسرار کرد هر

س اما هنوز هم احسا لدیاز روتچاعتماد نکنه و من چقدر متنفر شدم  ییکایمخصوصا امر یبه کس گهینبود که د دیبع

 نبوده... نیاز ا لدیاون حس بدم به روتچ لیدل کنمیم

 .میستادیآقا محمد سرجامون ا یکه با صدا میراه افتاد دیبچه ها نا ام با

که از  یسامان االن داغه خبرتازه ا نینگران نباش میتا بر دیای!بنیشناسینم نجارویکه ا ن؟شمایریم نیکجا دار-محمد

...دوست جهیگ یتموم افکارش درمورد همسرش و حاال اون حساب یبود مُهر انکار زده بود رو دهیخانوادش شن

 شوکه بشه! ینطورینداشت ا

 سخته... ییرزایجناب م یشک برا یو تحملش ب هی...موضوع سختمیکنیبله ما درکشون م-برت

 هوا سرده! دیسوار ش میبر دیایخوب ب-محمد

زودتر  کاش یکه ا کردمیاز پنجره نگاه هم نکردم.فقط تو دلم آرزو م رونیب طیبه مح گهیگرفته بود که دحالم  اونقدر

کشور هنوز هم واسم نا مفهومه...و البته کم  نیعادت کردم اما ا رانیا یام تو کماهی یبه زندگ گهی..گرچه دمیبرگرد

 ...بیغر

دم بو کردن؟خوندهیهاشون مثل مسلمان ها رفتار نم یپس چرا بعض یکشور مسلمان هستن ول نیبودم مردم ا خونده

 و شیبه آرا نقدرینداشتند؟چرا ا یپوشش کامل نجایا یچرا دخترها و زنها یپوشش کامل ول یعنیمسلمان بودن 

داشتند؟چرا دوست داشتن  قهکردن دور چشمشون عال یصورتشون و رنگ یرو ییایمیش یپوشاندن ماسکها

 یکه مسلمان نبودم و در کشور یسرشون انداخته بودند؟من یپروا رو ینشون بدند و شال رو بموهاشونو همرو 
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ر ها از دخت یبعض دنیوقتها از د یبود اونقدر بعض یا یعیطب زیکه پوشش کامل رو نداشتن برام چ کردمیم یزندگ

 باشونویصورت معصوم و زکه  یی.دخترهادوختمیبا تعجب بهش چشم م تونستمیو تا م گشتمیکه برم کردمیتعجب م

فرق بود  نقدریداشتند؟و چرا ا یجادوگر کرده بودند چه هدف هیپوشانده بودند و خودشونو شب شیخروار ها آرا ریز

از  یرتا یخودشونو پوشونده بودند و حت زیکه با چادر مرتب و تم یگرید یدسته از دختر ها و دسته  نیا نیب

اومده شو داخل شالش  رونیب یناخودآگاه موها خوردیآدم بهشون برم یکه وقت ییشد؟دخترهاینم دهیموهاشون د

 من! ید،حتیکشیو ازشون خجالت م دیکشیتر م نییمتوسطش رو پا یو مانتو دادیم

 "یواقعا چقدر تضاد آشکار"از فکر خارج شدم و با خودم گفتم: میدیمحمد که گفته بود رس یصدا با

 .کردیرو تماشا م یلمینشسته بود و ف ونیزیتلو یغذا سفارش داده بود و تا اوردن غذا جلو محمد

محمد  یورزش لیهم داشت با وسا تری.پنوشتیرو م یلیمیآلفرد ا یبا لب تاپش سرگرم بود و فکر کنم داشت برا برت

 یکیبلکن  چرخوندمیسه نفرچشم م نیا نیاومده فقط داشتم ب ایتازه به دن یو من مثل آدم ها کردیخودشو گرم م

 .یاشاره ا یاز حت غیباهام حرف بزنه اما در

الفرد اسرار داشت تا سامان آدرس آلفرد در  کطرفی.از میدینشن یزیبود و ما هنوز از سامان چ هیفور 18 امروز

سرگرم کردن مدت همش مشغول  نیو ما هم ا میبرنگرد کایاعالم نکرده به امر مشویرو نگرفته و تصم ورکیوین

 آلفرد... ایاز طرف سامان  یخودمون و منتظر از خبر

 یریگیشرکتش رو پ تیوضع لشیمیو ا لیموبا قیاز کارهاش عقب افتاده بود و از طر چارهیمدت ب نیا یهم تو محمد

 یزیسامان به اون هم چ یتا نظرشو بپرسه ول زدیما رو  تنها بزاره.هر روز هم به سامان سر م شدینم یو راض کردیم

 .هیو واقعا هم شهر قشنگ میدیمشهد رو د یجاها شتریب بایمدت تقر نیا یگفت.تو ینم

ود اما ب رونیب میرفت نویم ارویکه با ماز یصحبت نکرده بودم و فکر کنم از موقع یو راب یوقت بود که با مار یلیخ

داشت دوماه هم  بای.تقرشدمیچون دلتنگ تر م تمگرفیمزاحم کارم بشن و من هم تماس نم خواستنیاونها هم نم

نرفته بود و البته پدربزرگ  نیدر مورد اون مرد از ب زهنو میو من کنجکاو رانیاز اقامت و حضور ما در ا شدیتموم م

 ...یگوش قیبا من و برت از طر یحت کردیصحبت نم یبا کس گهیحاال بهتر شده بود گرچه د

 خودم درست کردم. یبرا یجام بلند شدم و نسکافه ا از
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پنجره  یاتاقم و روبه رو یکرده بود. رفتم تو دیمشهد رو سف نیبرف اومده بود و زم یگذشته مقدار شب

 یکه تو یساله ا8هم  دیشا ای7 یپسربچه ها یاز خوشحال غیو ج ادیفر ینگاه کردم که صدا رونی.به بستادمیوا

 رو به خوش جلب کرد. حواسم کردندیم یپنجره با ذوق باز نییپا یکوچه 

 که خوب خودشونو پوشونده بودند. گوشیباز یتا پسر بچه  سه

بچه ها  یهادنیو دستکشهامو دستم کردم.بدون توجه به پرس دمیپوش مویپالتو و شال بافتن عیبه سرم زد و سر یفکر

 کنم بسنده کردم. یپشت خونه با بچه ها باز رمیشدم و فقط به گفتن م رونیاز خونه ب

حرم افتادم و نشون دادم که نه  یتو رزنیپ ادی فهمندیزبونمو نم دونستمیشدم و چون م کیذوق به بچه ها نزد به

 ونیم ای دمیکشیم یغیو من ج کردمیم یبرف باز یبودند و وقت یباهوش یحرف بزنم.بچه ها تونمیو نه م شنومیم

بچه ها خنگ بودم که تا به  نیبه عکس ا قدر.من هم چگفتنیم یزیچ هیو  گرفتنیموچمو م پروندمیم یزیخنده چ

.البته فکر کنم بچه ها کردمیواعتراض م ومدیصورتم م یبرف تو یگلوله ا ادیصدام در ن گهید دادمیخودم تذکر م

 اوردن. یاومد به روم نم یصدام در م یوقت گهیچون د ستمین یرانیکه من ا دنیفهم

چون  خوردمیافسوس م یلیباهاشون حرف بزنم خ تونستمیون نمداشت و من چ یو باهوش یبا نمک یبچه ها رانیا

 !نهیریش یلیخ رانیا یحرف زدن با بچه ها گهیمحمد م

 یزده دستهامونو به عالمت با خیدرست کردن و البته عکس گرفتن  هام خسته و  یو آدم برف یبرف باز یاز کل بعد

 .میو به خونه هامون برگشت میتکون داد یبا

همون کوچه بود شدند سرم و به پنجره اتاقم برگردوندم که چون  یکه بچه ها  داخل خونه هاشون که تو یوقت 

 دیالبته تا د کردیبود و داشت نگاهمون م ستادهیتراس ا یکه رو دمیاتاق برت هم کنارش بود برت رو هم د یپنجره 

 اشاره کرد برگردم خونه و داخل رفت. کنمیدارم نگاهش م

برت  یمتوجه نگاه ها یمدت گاه نیموچشو گرفته بودم به سمت خونه راه افتادم. تو ا نکهیااز  خوشحال

به نگاه  کردیم یو سع کردیو بحث رو عوض م دیدزدیمتوجه اشون شدم ازم م دیدیکه تا م یی.نگاه هاشدمیم

 ...وفتهینگاهش ن طونمیش

خوش  یلیچطور بود فقط گفتم خ دیه ازم پرسرسوندم و در جواب محمد ک نهیخونه شدم و خودم رو به شوم داخل

 گذشت.
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اش گرفتم موقع برگشتن بر میافتادم که هم سن و سال بچه ها بود.تصم کلیما ییپسر دا نیالو ادیبچه ها  یاور ادی با

 بخرم. البته اگه برت نخوردشون! یرانیپفک ا هی

 .میمشغول شد یو هرکدوم به کار میپراکنده شد یاز ناهار دوباره همگ بعد

 یزیو چون چ دمیدیم لمیف کردیموردعالقشو نگاه م الیمبل نشسته بودم و داشتم همراه محمد که با ذوق سر یرو

با حرس به زبان  یو گاه یبا خوشحال ی.محمد هم گاهزدمیهمش چرت م یهمونجور گراش،یباز زیجز آنال دمیفهمینم

ا ب زدمیتا چرت م چارهیاز چه قراره و من ب ضوعکه معلوم نبود مو کردیم لمینقش اول ف گرینثار باز یزیچ یفارس

 رهگیبد خواب شدنم )به حساب( به باز لیو به دل زدمیو دوباره چرت م گرفتمیمحمد مثل بچه ها سرموباال م یصدا

 ...دادمیفحش م

ردرگم و س ریسزاهام غافلگرو با نا گرهیباز چارهیروح ب نقدریاتاقم بخوابم و ا یبرم تو گفتنیبهم نم هچکدومشونم

 نکنم!

 یمحمد چشمهام اندازه  یمحمد دوباره سرم باال رفت و دوباره اومدم چرت بزنم که با صدا لیزنگ موبا یصدا با

 قورباغه درشت شد... یچشا

 بچه ها سامانه!-محمد

 یرسپ ینرده ها اومد ادااز رو  رفتیکه داشت از پله ها باال م تریلب تابش رو بست و به سمت مبل ما نشست و پ برت

کرد و شلوارش از پاش در اومد  رینرده ها گ یانیپا لهیکه کش شلوارش به م نییپا ادیو ماهرانه ب ارهیجکسون رو در ب

 شیهم بدون توجه به شلوارش با شرت قرمز گل گل تریو پ رفتمیم سهی.سامان رو فراموش کرده و داشتم از خنده ر

 دسته مبل نشست. یکنه اومد به سمتمون و رو داشیتا پ دهیکه انگار سه سال طول کش

 سالم سامان حالت چطوره؟-تماس رو وصل کرد و بدون وقفه گفت: محمد

 گرگسون صحبت کنم. یبا آقا خوامیم یبد رویگوش شهیسالم محمد ممنون م-سامان از اون طرف خط اومد: یصدا

 .نیی.بفرماییرزایجناب م شنومیم-رد و گفت:ک میتنظ کریاسپ یداد به برت و برت هم رو رویگوش محمد

از  یشما فقط آدرس و نشان کنمینه با شما...با آلفرد صحبت م ی...ولکایامر امیرو گرفتم م ممیمن تصم -گفت: سامان

 کنم. داشیکه بتونم پ دیبد ورکیویآلفرد تو ن
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 د؟یایبله حتما اما چرا با ما نم-برت

اما خوب مدارک جاشون امنه و نگران  کایامر امیتا ب کشهیشرکتمو درست کنم و البته...طول م یکارها دیبا -سامان

 .دیدیکش ییمدارک چه دردسرها نی.ازتون ممنونم.آلفرد بهم گفته به خاطر انینباش

 .میکار رو کرد نیامون ا فهیما طبق وظ-برت

 بهتون بگم. نویآلفرد گفت ا دیبرگرد دیتونیشمام-سامان

 .کنمیم لیمی.آدرس رو براتون امیشه ممنون.منتظربا-برت

که معلوم نبود با شرت قرمزش درچه حال و  تریو پ میداد هیاز قطع تماس خوشحال سرجامون به مبل ها تک بعد

و همه مون رو به خنده انداخت...خنده  نییو افتاد پا هیصندل یدسته  یبده فراموش کرد رو هیبود تا اومد تک ییهوا

 ...قابل باور نبود.کایامر میگشتیبرم میبزرگتر بود..ماداشت شیکه عمق شاد یا

 درسته؟ دیریحساب فکرکنم شما فردا م نیبا ا-:محمد

 .میوقت دار رانیا ی.فکر کنم هنوز تومیریگیم تیبل میریفردا م-برت

 .دیتا تهران برگرد ستین یازیداره ن یالملل نیمشهد هم فرودگاه ب-محمد

 شد. فیم،هیکن یمحبت خداحافظ یاز خانواده  میتونیحساب ما نم نیپس با ا-برت

 !رهیبگ یپارت یبرام گودبا خواستیم نویآخه م-به من نگاه کرد و مرموزادامه داد: صانهیخب بعد

شد و اعصابم به  یجور هیچرا  دونمیدرونم نم یول دمیو من  هم به حساب ند دندیخندیم تریحرفش محمد و پ نیا با

 اد؟یو بدم م خورمیحرس م نمیرو باهم بب نویبرت و م نکهیچرا از ا دونمیبود.نم ختهیهم ر

 ...اریماز چارهیب یگیراست م یوا-زدم و گفتم: یا گهیهم لبخند د من

و  شدیاوقات محمد از من هم بچه تر م ی.گاهدندیخندیفقط م جیاو دوتا هو نیب نیخنده اش قطع شد و در ا برت

 .میبهش نداشت و ما هم باهاش راحت بود یسنشو توجه

اما تحمل  گردمیو بگم دارم برم یزنگ بزنم به مار خواستیبخوابم.همش دلم م تونستمینم ادیاز ذوق ز آخرشب

 کنم. رشیغافلگ خواستمیکردم.م
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ش گاه نقو  پروندمیو من هم تنها تو خونه داشتم مگس ها رو م رنیبگ تیتا بل رونیزود محمد وبچه ها رفتن ب صبح

 .کشتمیو پشه ها رو م کردمیم یحشره کش رو هم باز

 که بچه ها اومدن. شدمیداشتم تو کارم ماهر م گهید

هااا.چندوقته  یاریدر م یباز یخوب حرفه ا یدار گمی؟میمگس کش شد نایروب-گفت: دیتا منو در اون حال د تریپ

 شون؟یکشیم یماهر دار نقدریکه ا یکار مشغول نیبه ا

 داره. ادی! سود هم زمیزنیم یشرکت به عنوان حشره کش هی یبر شیپ ینطوریهم نیآفر-برت

 امضاءازش هی یحت میتونینم شهیمعروف م یمگرنه باز روب میاالن قرار داد رو ببند نیهم دیایپس بچه ها ب-محمد

 .میریبگ

 .کردمیوسط تنها من بودم که با اخم بهشون نگاه م نیو ا دنیبا هم خند هرسه

 !نیپا استاد هیها باشه چون خودتون  یزیبرنامه ر نیبه ا یازین کنمیفکر نم یول دهایببخش-

 مبل ها ولو شدن. یاشون کم کم قطع شدو هرکدوم رو خنده

 خسته ام! یکه بدجور اریگرم ب یدنینوش هی یروب-تریپ

من از شما خسته ترم!به هر حال به قول  یول دونمیبله م-زدم و گفتم: یصیمبل نشستم و لبخند خب یرو محکم

 ماهر بشم. یمگس کش یکار کردم تا تونستم تو رشته  یخودتون از صبح کل

 مگس کجا بود؟ یآخر زمستون ی؟تویکنیتو چرا زود باور م میگفت یزیچ هیحاال ما -برت

 !نیرگبار نکرد ییچا هیبه خاطر  گرویبهتره خودم پاشم برم تا همد-محمد

 نکات خانه یمدت بهم کل نی.تو اشدیم ییدم کنه.اگه محمد زن بود کدبانو یآشپزخونه رفت تا چا به سمت محمد

 داده بود!!! ادی یدار

 نیا گمیم-:دمیخاموش زل زده بود نگاه کردم و پرس ونیزیتلو یاخم کرده بود و به صفحه  یبرت که بدجور به

 تر؟ی!مگه نه پهیبرنامه عجب برنامه ا
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ش خامو یهمون صفحه  یطفلک داره تو نایولش کن روب-گفت: کنمیکه متوجه شده بود دارم برت رو مسخره م تریپ

 !!!نهیبیبرنامه ها م

 بچه ها حوصله ندارم. نیولم کن-وبرت گفت: میدیخند

 !هیا یعیطب زیکه چ نیگفتم هسته اتم کشف شده ات گم شده!ا یگفت نیاوف همچ-

 دفعه چش شد؟ هیامروز  نیعث شد با صدا آب دهانم رو قورت بدم.ابا خشم نگاهم کرد که با برت

 ن؟یگرفت تیشد؟بلیچ تریپ یراست-

 بودم. نیمن تو ماش دونمینم -کرد و گفت: یبه برت نگاه تریپ

 !؟کاریاونجا چ ی!خوب رفتدهیاز تو نقششو نشون م شتریکه ب ینیزم بیحقا به س-

 هااا زنمیسکته رو م شد؟دارمیچ دییبفرما شهیبداخالق م یآقا دیببخش-به برت کردم و گفتم: رو

 داد. رونیبا صدا ب دونفسشویبه صورتش کش یبرت دست 

 تیقاره بل نیرابط ا یهم مثل کشور ها گهید یو کشورها دنیم دیرو بعد از ع کایقاره امر یبرا تیبل گنیم-برت

 ندارن.

 ه؟یچه موقع گهید دی؟عیگیم یدار یچ-

 .گنیرو م لیسال تحو اینوروز  دیع-اومد و نشست و گفت: رونیب یچا ینیاز آشپزخانه با س محمد

 ه؟یه؟کیخوب چ-

  یت.راسمیندار تیگرفتن که حاال بل تیبل ینوروز التیتعط یاست.مردم برا گهید کماهیحدود فکر کنم تا -محمد

 هم خراب شد. سمستونیکر

 نا؟یمگه امروز چندمه روب-تریپ

 است. هیورف 19امروز-

 شک کردم. یبود. لحظه ا شیپ کماهی سمسی.کریعقب افتاد یلیاوه اوه محمد خ-تریپ
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 رفت! ادمونیرو  سمسیکه کر میکارها بود نیا ریاونقدر درگ- برت

 نداره؟ سمسیکر رانیمگه ا-

 هم ندارن! سمسی!جشن کریالدینه م هیشده از سال شمس نییتا خشونیتار رانینه تو ا-محمد

 نبودم!چه بد شد... ششونیرو پ سمسیامسال کر یو مار یراب چارهیب یوا-

 !میریبگ سمسیامشب رو کر دیایاومده ب ادمونیحاال که -تریپ

 حاال؟-

 .میباش دهیهم کادو خر یفرداشب که هرچهارنفرمون برا یبرا میزاری.اما امشب نه مگهیآره راست م-محمد

 

 ینجورینکردم.هم دایپ یمناسب زیکه چ گشتمیم هیمحمد داشتم براشون دنبال هد یخونه  یمغازه روبه رو یتو

 هیچه هد ی.وااوردیداشت چشمهام شاخ در م دمیدیکه م یزیچ دنیکه با د گشتمیسردرگم داشتم دور خودم م

شد و  میحسود ی.لحظه اکردمیم کتهبه وجد اومدم که داشتم از ذوق س دنشی!اونقدر از دیمناسب و به درد بخور

 عیفکر سر نیشون!با ا یرانیا سمسیکر یخواستم براشون نخرم اما خوب گناه دارن بزار امشب خوشحال بشن تو

 خودم هم گرفتم. یو برا اوردمی.آخرم طاقت ندمیرفتم و سه جفت جوراب خوشکل راه راه خر

کوزه گرفته بود  کیپسر بچه بود که بال داشت و  کی ریمجسمه باحال افتاد. تصو کیچشمم به  دمیاز خر یراض

 ...یلیبه چه دل دمیاما نفهم دمیبرت خر ی.اونرو هم براومدیدستش و کوزه هم از توش آب م

جوراب  دنیو محمد از د تری.برت و پمیبه کادوهامون نگاه کرد یو شاد دنیخوردن و خند یبعد از کل یهمگ مشتاق

 گذاشتم. ادشونیز یکه من بر حسب خوشحال دندیخند یم کلبود دهیکه براشون کادو خر ییها

 هی.محمد هم برام دیرسیگرفته بود  که اندازه اش به مشتم م یگل سر رز صورت هیهم کم نذاشته بود و برام  تریپ

 کیه هم ک سیشده بود.برت خس نییقرمز و بنفش تز یگرفته بود که روش با گلها یشالگردن بلند سبز پسته ا

 .ردهگم ک دشویکل گفتیبود که درش هم قفل بود و م دهیخر یچوب یجعبه 

بود  هومدیبرت خوشم ن یاز کادو نکهیاتاقم که چشمم به مجسمه افتاد با ا یحرف زدن برگشتم تو گهید یاز کم بعد

 بدم. هیبهش هد نویا خواستیچرا دلم م دونمیاما نم
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-نگاهم کرد که گفتم: یسوال دیبهم رس یومدوقتیا باال ماتاقم خارج شدم که اونم همون موقع داشت از پله ه از

 ام دارم! گهید یکادو هیراستش...راستش ..خوب..من برات 

 !یستین سیهم خس ادی:واقعا؟پس زدیبرت نشست و پرس یذوق تو چشمها برق

 سم؟یگفته من خس یک-

 برم... خوامیبحث رو عوض نکن !کو؟کجاست؟کادومو بده م-برت

 خبر نداشتم؟ هیمهم زیمجسمه چ نیکردم بهش بدم نکنه ا دیلحظه ترد هیذوق کرد که  نیهمچ دیرو که د مجسمه

 ؟یدیم یبه چه مناسبت نویحاال ا-برت

 یبرا دمشیاز همون اول که د دونمینم-نشد و صادقانه گفتم: رمیاز دروغ دستگ یزیتو ذهنم رو سرچ کرم چ یهرچ

 !لی!بدون دلدمیتو خر

 خوشحالم! یلیعمرم بود!خ یکادو نیارزشمند تر نیا نایممنونم روب-برت

 من.. یجیو دوباره گ شیعسل یچشمها بیهمون برق عج دوباره

 و بدون توجه به من با مجسمه رفت تو اتاقش. یخوشحال با

ه رو فراموش کرد یزیچ هیمنهم -که صدام زد.به سمتش برگشم که گفت: رفتمیداشتم داخل اتاقم م یجیبا گ منهم

 بودم!

کوچولو رو کف دستش گذاشته  ییطال دیکل هیشدم. قینگاهش کردم که به کف دستش که جلو اومد بود دق یسوال

 بود.

 همون صندوقچه است!گمش نکرده بودم! دیکل نیا-برت

 !گهیتو د یهست ییعجب پر رو-

 تو اتاقهامون و من به سمت صندوقچه رفتم. میبرگشت

 آخه؟ هخوریصندوقچه به چه دردم م نیکن آخه ا نگاه
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خواستم برم بخوابم که با  ینه؟قفل باز شد عصب ای خورهیبهش م نمیقفلش که بب یرو انداختم تو دیکل یعصب

 اشک به چشمهام اومد. یداخلش درشو کامال باز کردم.از خوشحال یزیدرخشش چ

و خوشکل روش کار شده بود که  فیاونقدر ظر یزردو قرمز و نارنج یها نیبود که با نگ ییدستبند خوشکل طال هی

 بهشون دست بزنه! دیترسیآدم م

 هیهد نیبهتر  هیهد نی...انمیتا فردا صبح دوباره برت رو بتونم بب دمیاز برت تشکر کردم و با ذوق خواب یدلم کل تو

 چرا...؟ دونمیعمرم بود اما نم

روز ها  نی.برت امیشدیو توش گم نم میمشهد رو شناخته بود بایمدت تقر نیگذشت و ما هم تو ا یادیز یمدتها

 بود که آلفرد بهش سپرده بود. یلیمیسخت مشغول هک آدرس ا

 یتو دانشکده  رفتیهم هر روز م تریبشه وپ کیبهش نزد دیترسیکه آدم م شدیسخت باهاش مشغول کار م اونقدر

محمد بود و اونجا با دانشجوهاش دوست شده بود.محمد هم به  یکه چند کوچه باالتر از خونه  یا یسیزبان انگل

 .شدمیم یبازهم هاشونیتو باز یو منهم با اون پسر بچه ها گاه کردیسامان کمک م

کانادا بر اثر حرکت  یمنطقه  یاز شهر ها یکی یکه درباره  کردمیرو گوش م یو یپرس ت یاخبار شبکه  داشتم

 .گفتیکنند،م رونیمورد نظر ب یتونسته بودن از دهکده  یرو به خوب برف شده و البته آدم ها ریبهمن ز

هم از دانشکده اومده بود و کنارشون نشسته  تری.پکردیمحمد به سمتش برگشتم که داشت با برت صحبت م یصدا با

 بود.

 .رمیجشن بگ خوامی.من ملهیسال تحو دیبچه ها فردا شب ع-محمد

 تهران؟ نیبرگرد دیبا یعنی -برت

 ؟یچ یتهران برا -محمد

 !گهیهمسر و خانواده اتون د شیپ دیکه بر -تریپ

تصادف از دست  ینه من همسرم رو دو سال بعد از ازدواجمون تو -زد و ادامه داد: یگفت و لبخند تلخ یآهان محمد

 ندارم! یهمسر و فرزند نیهم یدادم برا

 نه؟ هیادی!مدت زکنندیزود ازدواج م یلیخ یرانیا یمردها ؟آخهیواو...چطور-
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من اونموقع  کردیمن بود حتما ازدواج م یجا یا گهیهر کس د دیشا -کرد و گفت: دییبا تکون سرش حرفمو تا محمد

 رو شروع کنم. دیجد یزندگ هی تونستمیسالم بود و م29

 ؟یخوب پس چرا ازدواج نکرد-تریپ

بزنم و چون کمربندمو نبسته  رونیاون تصادف من مقصر بودم!خوابم برده بود و باعث شداز جاده ب یچون تو-محمد

خبر همراه  یاما همسرم که خواب بود و ب رونیبودم در کنارم هم قفلش مشکل داشت باز شد و من پرت شدم ب

 ...منفجر شد!نیماش

 اوه چه باحال!-تریپ

 گفت؟یمحمد چ یدیتو اصال فهم تریه باحال؟پچ-:دمیو من پرس میسه به سمتش برگشت هر

 !یو تلخ جانی..چه مرگ..پر هیعنی..زهیام...چ-با من من گفت: تریپ

که مظلوم سرجاش نشسته بود  تریشد.من و برت باهم به پ رهیروبه روش خ یعسل زیزد و به م یلبخند تلخ محمد

 .میو به محمد نگاه کرد میرفت یچشم غره ا

 ینبود وقت حیصح نی.اکنمیم یمشهد ام .همسرم متولد تهران بود که دارم اونجا زندگمن در اصل مال -محمد

 یزندگ الشیبزنم!من االنم با فکر و خ رشیکنم و بعدش ز یسوگند خورده بودم تا آخر عمرم با همسرم زندگ

 یلیهمسرم رو خ خت،اونیبه هم ر شیخبر اوضاع روح نیا دنی.مادرم هم که تنها داشته ام بود بعد از شنکنمیم

 دوست داشت!

 ن؟یریگیم نجایتون رو ا یپس مهمون-برت

تا از دوستهام با خانواده  د،چندیجشن فردا شب آماده باش یبرا خوامیبله،م-و گفت: دیکش یقینفس عم محمد

 .شهیم لیکه روز بعدش سال تحو هیشاد یبرا یمهمون هی.انیهاشون م

 .نمیبب رو رانیا یها یچه جالب دوست دارم مهمون-

 .آزاد.. یجشن مختلطه و کم نیچون ا یتا روز بعدش صبر کن دیبا ینیبب شویرانیبه سبک ا یخوایاگه م-محمد

 ماست! یها یپس مثل همون-برت
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 هاش! یدنیبله اما بدون شراب و نوش-محمد

امتحانش کردم که متاسفانه  یدوبار یکیشراب بخوره اما من  ستیوجه حاظر ن چیبه ه دونستمیزد.م یلبخند برت

 .کردیرو ثابت م یا گهید زیچ تریپکر پ افهیداشت.اما ق یمنو منع کرد چون برام ضرر جد یحالم به هم خورد و راب

 

محمد اهل  کردمیصداها بلند تر بود.فکر نم هیاز بق کیموز یو صدا زدندیکه داشتند حرف م ومدیمهمونها م یصدا

که پدربزرگش  دونهیم یرسم خانودگ کیرو  یمهمون نیها باشه والبته خودش که گفته ا یمهمون نجوریگرفتن ا

 رو عهده دار شده. فهیوظ نیو االن محمد ا گرفتهیم یمهمون شهیبوده و هم یفرانسو

باس بلند ل هیداشت، چشم دوختم. ییبایپوستم تضاد ز یدیبا سف شیکه رنگ مشک ییبایبه لباس ساتن ز الیخ یب

رو  یاهمحمد کت کوت شنهادیانجام شده بود.به پ یفیظر یکار نیقسمت کمرش تا باال نگ یه دکلته بود و روو تنگ ک

 تریکه پ ییشونه زده بودمشون و گل سر صورت ساده.کردندیم ری.موهام بلند تر شده بودند و به شانه هام گدمیپوش

 ستش کردم. میبهم داده بود رو زدم و با رژلب صورت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 کیو در اتاق رو باز کردم.همزمان با من در اتاق برت هم باز شد. دمیهمراه لباس رو پوش یپاشنه بلند مشک یکفشها

بود.به سمتم اومد و  دهیپوش یو کراوات خاکستر یمشک راهنیو پ یمشک نیبا شلوار ج یزغال سنگ کیکت ش

 .ادیلباس بهت م نیا ناچقدریروب-گفت:

 .نطوریممنونم تو هم هم-

ت رو ودست بر دمیترس یشد.لحظه ا دهینگاه ها به سمت ما دو تا کش یهمه  کدفعهیرفتم. نییدنبالش از پله ها پا به

 دستم شکست! زدمشیم یکتک حساب هیدادن بهم دستم رو فشرد که اگه جاش بود  نانیاطم یگرفتم و برت برا

 دید خودش ی.تا نگاهمو رودادیاونو بزرگتر جلوه م شیبا لباس و شلوار آب یکه کت سرمه ا دمیرو د تریجمع پ نیب از

 رو بزنم! تریحداقل پ تونستمیکاش م یزد و به برت اشاره کرد.ا یچشمک مسخره ا

 تریکرد و نگاه ها کم کم برداشته شد.پ یمعرف شیخارج یمحمد ما رو به عنوان مهمانها میاومد نییپله ها که پا از

بزنه برت دستمو رها کرد و به سمت سامان رفت.با تعجب بهش نگاه کردم که  یخودشو به ما رسوند و تا خواست حرف

 هااااا! دیایچقدر به هم م-گفت: تریپ
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 !تریساکت شو پ-

 از اخالق گندتون که خبر ندارن!!!ها  چارهی!البته بنیشما دو تا نامزد کردنیفکر م گم؟همهیمگه دروغ م-تریپ

 !!!یکنیاعصابمو خرد م یدار تریپ گهیبسه د-

 نگفتم. یزیمن که چ ونزیباشه،چشم خانم است-باال برد و گفت: میدستهاشو به حالت تسل تریپ

دم که ز تریپ یبه پا یلقد محکم یمکیو قا ارمینتونستم طاقت ب نیب نیو در ا میهم به سمت سامان و برت رفت با

 آخش در اومد.

به عکس تصور من شلوغ بود و مثل کالپ بود.اما به  ی.مهموننمیرو بب یتونستم بهتر مهمون میکنارشون نشست یوقت

 قول محمد از نوع مجازش!

 جلوم اومد. یکه دست کردمینگاه م دندیرقصیکه داشتند وسط م ییبه زن و مردها و دختر و پسرها داشتم

نه نگاه ک نیبودنشو تضم یرانیا تونستیخوب م شیو صورت گندمگون و حالت شرق شیشکم یکه چشمها یپسر به

 کردم.

 بهم زد و به دستش که به سمتم دراز کرده بود اشاره کرد. یلبخند حرف با

 .دونمیاما منظورتونو نم خوامیاوه من معذرت م -دستش نگاه کردم و گفتم: به

 داده و اونهم با جوابش به فکرم مهر اثباط زد. شنهادیرقص پ یخودم که فکر کردم برا البته

 .دیو باهام برقص دیایتا ب خوامیازتون م-پسر

 رفتم. ستیرقص نگاه کردم و دستشو گرفتم و همراهش به سمت پ ستیپ به

 اسم شما رو بدونم؟ تونمیاسم من آرسامه.م-گفت: میشروع به رقص کرد یوقت

 !یصدام کن یروب یتونی،م نامیمن روب-

 باهات خوشبختم. یی!از آشنایبله حتما روب-آرسام

 تنها به تکون سرم اکتفا کردم. شیاز لحن رسم کالفه
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 د؟یستین یرانیا-آرسام

 حرفتونو بفهمم!نه؟ تونستمیبودم که م یرانیاگه ا-

 د؟یی.مال کجادیگیبله درست م-کرد و گفت: یکیکوچ یخنده  ارسام

 .کایامر-

 کا؟یامر یکجا-آرسام

 .ورکیوین-و گفتم: دمیکش یحرس دار نفس کالفه

 اوه چه بد شد من ساکن آنکارام.-آرسام

 ندارم! یمن که مشکل-

 کا؟یامر دیگردیبر م ید،کیمحمد گفت مهمون-آرسام

 .گهیدو روز د--

 مالقاتتون کنم. گهید تونمیچه بد پس من نم-کمرنگ شد و گفت: لبخندش

 ؟ییساکن آنکارا یمگه نگفت-

هم درسمو بخونم و  گهیترم د کیسال مجبورم برگردم آنکارا تا  لیبله درسته اما  به علت درسم.بعد ازتحو-ارسام

 !رمیرو بگ سانسمیفوق ل

 .یترم وقت دار کیخوب پس -

 .تونمیم رانیسخت اونجا درس بخونم اما خوب تو ا دیچون با کایبله اما نه در امر-آرسام

 !یندار یادیهم که وقت ز رانیتو ا یبیتو چقدر عج-

 .رمیوقت بگ تونستمیم دیشا-آرسام

 ... نطوریا دهیچون تو بع یدرس خون یاز بچه -
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 .دیرقصیم یدختر هیکه کنارمون داشت با  دیبرت وسط حرفم پر یصدا

 کار دارم. نایآقا اما من با روب خوامیمعذرت م -برت

 .دیرقص خارج شد و من رو به دنبال خودش کش ستیمن و دختر رو ماهرانه جابه جا کرد و از پ بعد

تمو چت شده برت؟!دس-نگاه کردم وبه برت گفتم: تریو به پ دمیاز پله ها باال رفت و داخل اتاق شد دستمو کش یوقت

 !یشکست

 آلفرد تماس گرفت... گهیبس کن د یاوف روب-تریپ

 .دادیادامه نم گهیساکت شد.منتظر بهش چشم دوختم که د نیبعد غمگ و

 آره؟ یبمون دیخوب؟نکنه گفته بازهم با-

 .کایامر میزودتر برس دیاست که اتفاقا با گهید یجا هیما  نا،مشکلینه روب-برت

 !گهید نیبگ شدهیچ-

 خورده... ریآنا ت-برت

 افتاده؟ یچه اتفاق ؟آنا؟چرا؟مگهیگیم یدار یچ-

 خورده به بازوش. ریاما آنا ت دهیند یبهشون حمله شده،آلفرد صدمه ا-برت

 !فکر کردم خورده به سرش کله اش پودر شده!نیمنو شما دو تا که کشت-

 گفت و صورتشو ازم گرفت. یشیا تریپ

 کنم؟ کاریخوب حاال چ-

 .میدیخر تیما بل کنهیپرواز م مایها هواپ یرانیسال ا لیجمع کن فردا شب بعد از تحو لهاتویوسا-برت

 .میدش رونیگفتم و از اتاق ب یا باشه
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خوابم  دیبالشت رس یدسر و غذا خورده بودم که دل درد گرفته بودم.آخر شب هم تا سرم رو یمهمون یتو اونقدر

 برد.

 

ف حر یبودکه توش شش تا ظرف بود که مواد داخلش به فارس دهیبامزه چ زیم هیبود و محمد  لیسال تحو یکهاینزد

تنگ بزرگ با سه تا  هیهستش. "س"هم  نیحرف اول ا یاولشون س بوده.سبزه هم گذاشت که محمد گفت تو فارس

بود وسط گذاشت و چند  نشیهم اول سفره.قرآن رو که کتاب د یو دو تا جا شمع نهیهم وسط گذاشت و آ یماه

 اسکناس هم الش بود،دو تخم مرغ رو هم به شکل عروس و داماد در آورده بود و کنار تنگ گذاشته بود.

 رو روشنش کرد. ویاش گذاشت و راد گهیرو طرف د ینیریو ش وهیو ظرف م ویراد

 داشتم  همش منتظر یفوق العاده ا جانیبشه ،ه لیسال تحو میدیکشیوانتظار م مینشسته بود زیچهار نفر دور م هر

 !شهیم یاالن چ نمیبودم بب

اسکناس داد و  هیکه زده شد محمدخوشحال به سمتمون اومد و به هرکدوممون  یو آهنگ بامزه ا ریت یصدا با

مدت واقعا بهمون لطف کرده بود و اگه اون  نیکرد.محمد تو ا تیموفق یوبرامون آرزو دیرو بوس تریصورت برت و پ

 .ومدیم شیپ ینبود معلوم نبود چ

 تا شماره  پروازمون رو بخونن.  کردمیم یشمار هیو من ثان میفرودگاه بود یبعد چهارنفرمون تو یساعت

 نیکه ا رانیمن از مشهد و کشورش ا نیب نیو در ا میکرد یپرواز کانادا و شماره پرواز با محمد خداحافظ دنیباشن

کردم و البته از تهران هم  یتوش خداحافظ میرو تجربه کرد یادیز یها زیو چ میبردیداخلش لذت م یمدت از زندگ

 .دو مهمانواز تر ش دیبه گوشش رس میمکیقا یخداحفظ دی....شا

مدت به  نی.راستش تو امیاز نظر پوشش راحت باش میتونیگفتن م رانیو بعد از خروج از مرز ا میشد مایهواپ وارد

من هم مسلمان  دیباخودم فکر کرده بودم شا رانیموهام عادت کرده بودم اما خوب...قبل از اومدن به ا یشال رو

مان ز چوقتیگرچه محمد گفت اسالم ه ستمین ستهیو من شا خوادیم اقتیمسلمان بودن واقعا ل فهممیبشم اما حاال م

در دل نسبت  مانمیاما خوب باز هم احساس کردم ا نهید نیا ستهیشا یو هر کس دونهینم ریمسلمان شدن رو د یبرا

 برسه که من هم مسلمان بشم... یروز دیو چه بسا شا ستین یهنوز کاف نید نیبه ا

 ...شهیتنگ م نایروب نیا یدلم برا-رو که برداشتم برت گفت: شال
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 یچرا بغضم گرفته بود..منهم دلم برا دونمیتعجب بهش نگاه کردم که صورتشو برگردوند و خودشو به خواب زد...نم با

اون پسربچه ها و اتاقم  یو محمد تنگ بشه..برا رانیا یهم دلم برا دی...شاشهیام تنگ م دهیپوش یچهره با موها نیا

نا مفهومش...تنگ  یها یبازرگان امیو پ یزعفران یرضا...و غذا مو برت و ....حرم اما محمد و تراس خودمو یتو خونه 

 و تجربه کرده بودم...  دمید رانیمدت در ا نیکه تو ا یزیهمه چ یبرا شهی.دلم تنگ مشهیم

 بعد از وقت هدر رفت و حاال یکل کایامر میای.تا از کانادا بمینیآلفرد رو بب نیتا ماش میو ناتوان فقط منتظر بود خسته

 .مینداده بود یبه خانواده هامون خبر چکدوممونی.همیکشور خودمون بود یتو رانیگذشت اونهمه مدت اقامت تو ا

 .یاز خوشحال میپرواز کرد نشیبه سمت ماش میدیآلفرد رو د یوقت

 رهیبه پاتوق خ یآشکار یلتنگپاتوق.با د میدیکردن ماجراهامون رس فیتعر یهم خوشحال بود و بعد از کل آلفرد

 پاتوق و کارهامون رو کرده بود. یشدم.چقدر دلم هوا

 افتادم... رانیا ینسکافه ها ادیو آلفرد برامون نسکافه آورد. میپاتوق شد داخل

و ت خواستیهمش م یاز خوشحال دیآنا ما رو د ی.وقتمیتا آنا رو مالقات کن مارستانیب میعصر بود و ما رفت5 ساعت

خوشش  یلیمون خ یکه گرفته بودمو بهش نشون دادم و از عکس اون پسر بچه هاو روز برف ییاتاق بدوهه.عکس ها

 براش حرف زدم که خوابش برد. درو آدماش گفتم.اونق رانیاز خاطرات و ماجرهامو و ا یاومد و کل

بود رفته بودند و من تنها تا خونه وقت  یلیخ تریشب بود!آلفرد و برت و پ9خارج شدم ساعت  مارستانیاز ب یوقت

 رفتم.

کم  یبه جونم افتاد و منو دلتنگ ترم کرد. سه ماه دور یبیشدم و بهش نگاه کردم.بغض غر ادهیدر خونه پ یجلو

 ونمدیروشن نشده باشه!مطمئنم چون م گهیاتاقم نگاه کردم که فک کنم بعد از رفتنم چراغش د ینبود!به پنجره 

اومده  رونیرو که به زور از چشمم ب یاشک لجباز یبه اتاقم و دلتنگ تر شدن رو ندارن.قطره  دل رفتن یو راب یمار

همه مدت رو تحمل کرده بودم؟سه ماه واقعا  نیکردم لبخند بزنم.من واقعا چطور ا یبود رو با انگشتم پاک کردم و سع

 ...ادیز یلیبود...خ ادیازشون دور نبودم ز ادیکه ز یمن یبرا

 داشتم. رانیا رفتمیکه داشتم م یموقع فمیک یهنوز تو دمویکل

 توش بودند کجا... یو راب یکه مار یخونه ا یهوا کجا و گرما یگرم تر شده  بود اما گرما هوا
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 یرو همون جا گذاشم و به سمت مار لمیو وسا دمیهام کش هیرو با تموم وجودم به ر یرو که بازکردم عطر مار در

 ترسوندمش. یکرد،معلوم بود بدجور یاز پشت بغلش کردم که لرزش بزرگ دمشیونه دآشپزخ یتو ی.وقتدمیدو

روزها  نیا یدونی...می...روبیروب-گفت: هیبه سمتم برگشت و نگاهم کرد و دوباره بغلم کرد.با گر شیاشک یچشمها با

خونه تنها  ی.تو نبودتنگ شده بود.. یلیآخه؟دلم برات خ یکجا بود زمیبودند...عز یروح یسرد و ب یچقدر روزها

هم که بدتر...و از همه بدتر من و  ی...مامان رزنایمامان سار یسکوت بود و سکوت!همه دلمون برات تنگ شده حت

 !میتحمل نداشت گهیرابرت که د

 .میمن نشست یکاناپه مورد عالقه  یو رو میرفت منیاز خودش جدا کرد و با هم سمت نش منو

 و اقامتتون تو اونجا بگو،خوب بود؟ رانیکن،از ا فیخوب تعر-یمار

 .کردیهم با لذت گوش م یخاص خودش و مار یو ماجراها رانیاز ا فیمن شروع کردم به تعر و

هام رو  فیاز تعر یهم خالصه ا ی. ماردمیشد که بعد از مدتها برق اشکش رو د ریاومد و اونقدر غافلگ یبعد راب یکم

 .میخوش گذروند یو به قول مار میحرف زد یگفت و اونشب ما سه نفر کل یراب یبرا

و  دهیبود چون سه ماه صاحبش توش نخواب یعی.طبدادیعطر منو نم ینگاه کردم که مرتب بود و بو یشب به اتاق آخر

 از عطرش نزده.

 بوده. یبدونم اون مرد ک خواستمیطاقت تر از خودش من بودم که م یپدربزرگ ب دنید رفتمیفردا م دیبا

 مادرم مونده بود... یهمه رو داده بودم تنها خانواده  یها هیهد

ا ب شیپ یاتاق پدربزرگ همراه برت و مادربزرگ نشسته بودم و منتظر به پدربزرگ چشم دوخته بودم. ساعت تو

و حاال پدربزرگ از  میبرد نیها رو از ب یحرف زدم و کم کم دلتنگ یکل ییپدربزرگ و مادربزرگ و خاله ها و دا

 .ششیپ میخواسته بود که من و برت بر مادربزرگ

 شده؟یچ دیبگ دیخوایپدربزرگ نم-برت

 سالش بود. 45من زنده بود االن  یبود،اگه ربکا شیوقت پ یلیخ-لب به سخن باز کرد وگفت: پدربزرگ
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 یهم سن و سال خودش عاشق ربکا بود اما ربکا بهش عالقه ا یکه هنوز با رابرت ازدواج نکرده بود پسر اونموقع

 دهیرس ییکار به جا یکه ربکا اونو دوست نداشت و حت دهیازدواج داده بود اما چه فا شنهادینداشت.بارها به ربکا پ

 .کشهیکرده بود خودشو م دیبود که ربکا تحد

 دیتا بهش برسه.کم کم لب به تحد خواستیو فقط م دیدیربکا رو نم یاون پسر عاشق ربکا بود که التماس ها اونقدر

 یبا رابرت ازدواج کرد.اون پسر گفته بود روز نکهیبود تا ا دهیترس یلی.ربکا خدیکشیباز کرد و برامون خط و نشون م

 شتریسالش بود و ربکا و رابرت از هر زوج ب4 نای...روبختیهم ر هکه واقعا ب یو به راست زهیریربکا رو به هم م یزندگ

 دیخبر از تحد یاز دست عاشق سمجش راحت شده و ب کردیمربکا که فکر  کردند،مخصوصایم یاحساس خوشبخت

 حادثه هی لهیمن به وس یهاش عمل کرد و ربکا رو کشت...ربکا دیاون به تحد نکهیاون پسر بود. تا ا یها

کرده بود...ازش  ریکه اون پسر اج کنفریو تصادف ساده نمرده بود...اون به قصد کشته شده بود از طرف  یرانندگ

ن باکشتن ربکا از م کردیربکا رو از من گرفته بود ادعا م نکهیو اون با ا دینرس ییبه جا تمیکردم اما شکا تیشکا

تو  تخواسی...آه..اون مرهیکه ربکا رو ازش گرفته هم انتقام بگ یاز کس خوادیانتقام گرفته و بهم گفت...بهم گفت...م

و از ر نایروب ایکردن الو هی. اما من نزاشتم و به بهانه تنبرابرت رو زجر بده ینجوریا خواستی!منایرو هم بکشه روب

 نایو روب تلندن تا رابر مینگران بود و ما رفت یموضوع مطلع شد حساب نیخودم و خانوادم دور کردم.رابرت تا از ا

 من بودند. یربکا  یکسا نیزتریآروم باشن.اونها عز

ر کردم فک نیو فقط به ا ختمینر یاشک چیمن ه یته بود ولقبل برگش یو انگار به سالها ختیریپدربزرگ م یاشکها

منو  خواستیآرزو رو ازم دور کرد؟چرا م نیا گهید یکیمامان خودمو داشته باشمو و  تونستمیمن م یعنی

 بود؟ یمن چ ریبکشه؟تقص

 د؟یشناسیاون...آدم رو م-:دیاز پدربزرگ پرس برت

 بگه! خوادیبا تکون سرش به ما فهموند که نم پدربزرگ

 "که بهم گفته بود):* دیچیبرت تو گوشم پ یصدا ناگهان

بدون  و وفتهیاتفاق ب نیا ی!تو خودت خواست دمتیوقته که ند یلیو به پدربزرگ گفته:خ کشونیمرد اومده نزد هی 

 *("...دیاونو ازم پنهان کن دیتونیو شما نم کنمیم دایمن دخترش رو هم پ

 به خاطر مامان... کنمیبوده پدربزرگ؟خواهش م یاون...اون ک-
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 ذهنم هک شده! یتو یاما...اسم قاتل دخترم بدجور کنهیرو حل نم یزیکه گفتنش چ نیبا ا-بهم گفت: پدربزرگ

 بود؟ یاسمش چ-برت

 بود. لدیاسمش.....جرج روتچ-پدربزرگ

که باعث اونهمه دردسر و غم  یباشه!کسقاتل مامان  لدیجرج روتچ شدیکردم سرم به دوران افتاده،باورم نم احساس

 مامانمو ازم لدی...روتچیعنیم؟یرفت رانیو فرار ازش تا ا تمونیبود که ما به خاطرمامور یلدیشد،روتچ مونیتوزندگ

 بودم... دهیهمف لدیاون حس بدم رو نسبت به روتچ لیگرفته بود؟حاال دل

 .کردمیتو وجودم حس م رو یاومده بود و حس تلخ نییپا یکردم فشارم بدجور احساس

 رونیاز خونه ب هیبق یبلند شدم و بدون توجه به اعتراض ها و صدا زدنها یروح و خال یب یحرف و با نگاه بدون

نتونستم تحمل  دمیتو هم بود رو د یبرت رو که اخم هاش حساب یشدم و وقت دهیشدم.ناگهان به سمت عقب کش

 .نمک هیو اجازه داد گر دیکش بقلش تو منو هم برت… هیگر ریکنم و زدم ز

بهت انتقام خاله ربکا رو از اون پست فطرت  دمیخاله ربکا عذاب بکشه،قول م ذارمینم نا،منیآروم باش روب-برت

 ندادم...رو قولم حساب کن! یقول الک چکسی!من تا حاال به هنایروب دمی!بهت قول مرمیبگ

 .کنمیم نکارویا ست،خودمین یازین-اومدم و اشکهامو پاک کردم و گفتم: رونیتو بقلش ب از

 بدم! یاجازه ا نیهمچ تونمیکه نم یدونیم-برت

 باش! نطوریبه بعد هم هم نیاز ا ،لطفایبود الیخ یتا حاال همون برت سرد وب ؟یهست یتو ک ؟مگهیتونیچرا نم-

 شده بود محکم موچ دستمو گرفت و به زور همراه خودش کشوند. یکه عصبان برت

 کردن هم اکتفا نکردم. ییبه اعتراض کوچولو یبودم که حت یته اونقدر

 !میریبا هم انتقام بگ نکهیقبوله امابه شرط ا-گفت: کشوندیو منو دنبال خودش م رفتیکه داشت راه م همونطور

 !رمیخودم انتقام مامانمو بگ خوامیمن م -و محکم گفت: ستادمیورو به روش ا دمیکش رونیزور دستمو از دستش ب به
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م رو ه مینقطه مجبور نی!اما متاسفانه من و تو تو ارمیخودم انتقام دوستمو بگ خوامیمنهم م -هم مثل من گفت: تبر

ا کاره یلیخ تیمامور نیبه خاطر ا نمیو واسه هم رمیانتقام بگ لدیاز جرج روتچ خوامی!من هم مثل تو ممیتحمل کن

 رو! نویم یهایتحمل لوس باز یکردم،حت

 هم توش به یقرمز رنگ یو رگه ها دادندیتر نشون م رهیت شیعسل یکردم،چشمهایتعجب فقط داشتم نگاهش م با

 !هیجد مشی.معلوم بود که تو تصمخوردیچشم م

 شده؟یدوست تو چ-

 کشته شد. لدیافراد جرج روتچ لهیبه وس -گفت: یو بعد از مکث دیکش یقیعم نفس

 کرده مگه؟ کاری!چلسوفیف دونمیکه خودم م نویم!امن خبر نداشت یا؟چه قدر تو باهوش بود-

 !یخودتو نگه دار یتونیها هم نم تیموقع نجوریتو ا-زد و گفت: یحال یلبخند ب برت

جرج رو به رو شدند با هم فرار  دیبا مخالفت شد یمتاسفانه عاشق دخترش شده بود و وقت -و ادامه داد: دیکش یآه

!من واقعا کردمیم یمن کشت!من داشتم ازشون خداحافظ یچشمها یرحمانه اونها رو جلو یکردند اما...جرج ب

هاش به  تیهدف  گروه نابودگران و مامور کهجز اون نداشتم.از همون اول آلفرد گفته بود  یا گهید یمیدوست صم

 انیخطرناک!روب جانیه هی...جانیاما تو واسه ه میبا هدف وارد شد تریمن و آلفرد و آنا و پ  گشتیبرم لدیجرج روتچ

 ؟یدی!فهمیریبم دیانتقام مامانتهم که شده نبا یجرج تو رو بشناسه!برا یاجازه بد دیتو نبا

 .میزد یهم سر شدیو به آنا هم که فردا مرخص م میشهر گشت یکار تو یب یآخر شب با هم مثل جوانها تا

عادت داشت با سرعت  شهیبرت سکوت کوچه رو شکست،هم نیماش یها کیالست یخونه رو که باز کردم صدا در

 کنه! یباال رانندگ

هم که شده  یخوابش برده بود،غم دلم دوباره تازه شد،به خاطر راب ونیزیتلو یافتاد که جلو یچشمم به راب یوقت

 انتقامم زنده باشم،فقط زنده... انیمراقبم تا پا

برام خونده  نویافتادم که م یمتن ادی.زدندیهم بهش چشمک مو ستاره ها  دادیماه  داشت خودشو نشون م اونشب

که خودش را به خواب  نیشرم زم باستیو چه ز گذاردیماه م دنیبوس یکه ستاره برا ستیبود:)*شب قرار

 ...*(زندیم
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 رو!*( نویم یهایتحمل لوس باز یکارها کردم،حت یلیخ تیمامور نیحرف برت افتادم:) به خاطر ا ادینو،یم چارهیب

 شده بود... یو چ میفکر کرده بود یچ اریو ماز من

 

 .یو آنا با سرعت شروع کرد به رانندگ میشد نیعجله سوار ماش با

ا که به م شدنیم نشونیجرج داشتند با عجله سوار ماش یپشت سرمونو نگاه کردم .آدمها نیعقب ماش ی شهیش از

 برسند.

 شد؟ رتونیدستگ یزیچطور بود؟چ -:دیبه سمتمون برگشت و پرس آلفرد

 .زدیم رانی.فکر کنم جرج متوجه شده که مدارک دست سامان اند چون حرف از امیدیرو فهم ییزهایچ هی -برت

 وجود جون سامان در خطره! نیپس با ا-آنا

 .کایامر ادیب دیاون نبا میبه سامان خبر بد عیسر دیبا-

 هم نباشه. رانیا یتو یحت میبهش بگ دیدرسته،با-آلفرد

 هم بره؟ رانیاز ا دیبا یعنی-تریپ

 مجبوره به خاطر جونش هم که شده.-برت

 بره؟ دیحاال کجا با-

اگه  شهیم ی.عالدمیخونه خر کی لمیتحص یبرا ایتو استرال شیوقت پ یلیرو کردم. خ نیا ینیب شیمن قبال پ-آلفرد

 .گردهیبرم کایو نه به امر رانیکه اوضاع آروم نشده نه به ا یبره اونجا و تا وقت

 تکون دادم. دنیفهم یبه معنا سرمو

 یامشب خونه  یو راب یساکت بود.مار یکاناپه انداختم.خونه امشب بدجور یحال وارد خونه شدم و خودمو رو یب

(دعوت بودند  هر چقدر اسرار کردند کارمو بهونه کردم و باهاشون نرفتم که اتفاقا بعد از دوریزی) ایزیا یآقا
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به  یتا  سر و گوش لدیبرج روتچ میبچه ها بر راهرفتنشون آلفرد تماس گرفت و ازم خواست پاتوق حاضر باشم تا هم

 .میآب بد

ه توج یزیهر چقدر کانال ها رو عوض کردم چرو روشن کردم. ونیرو که کنارم بود برداشتم و تلوز ونیزیتلو کنترل

شب 11زودتر از  یو راب یمار دونستمی...مدادیرو نشون م7ام رو جلب نکرد.به ساعت نگاه کردم که ساعت 

 .شمیپ ادیو ازش خواستم ب اینتیزنگ زدم به س نیواسه هم گردندیبرنم

 دست کم نذارم. ینتیس یگرفتم امشب برا میآشپزخونه رو نگاه کردم.تصم یشدم و تو بلند

 گرفتم اومد. ادیکه بلد بودم و  ازش  یآبرومندانه ا یاز تنها غذا ادمی یمامان رز یآور ادی با

 درست کنم! "یاملت بروکل"برات  خوامیکه م ینتیخوشبحالت س-گفتم: یخوشحال با

 جمع کنم. الرویرو گشتم تا تونستم وسا خچالیو  نتیکاب یتو اونقدر

ها رو هم  یدر آوردم.گوجه فرنگ خچالی یجک رو از تو یمونتر ریچدار رو خرد کردم و پن ریپنها و  یبروکل کلم

 گذاشتم. رهایدرشت خرد کردم و کنار کلم ها و پن

 ری،پنیکلم بروکل یا هیرو هم برداشتم.به صورت ال یمار رکسیگذاشتم گرم بشه و ظرف پ350رو با حرارت  فر

بعد از عصرونه فراموش کرده  یرو که معلوم بود راب یآب شده ا یو کره  ختمیچدار رو ر ری،پنی،گوجه فرنگ یمونتر

 ریپن یو مقدار ریهم زدم و آرد،نمک،ش خوبکاسه تخم مرغ ها رو  کی ی.توختمیرو روشون ر خچالیبزارتش تو 

 .ختمیر جاتمیسبز یچدار اضافه کردم و رو

 کردم. مشیتنظ قهیدق 45مدت  یو برا فر گذاشتم یرو که آماده شده بود رو تو موادم

وقتم رو گرفته بود اما  یربع کیمحبوبم انداختم. حدود  یکاناپه  یخودمو رو یراحت شد با خستگ المیخ کهیوقت

 .دیارز یم ینتیس میخوب به رژ

 زنگ خونه رو زد. ینتیکه س کردمیم یفکرهامو جمع بند دمونیدر مورد اطالعات جد داشتم

 قبلش زجرکشش کنم. دیکه شام درست نکرده بودم با لذت بخوره!با یکنم!الک تشیاذ کمیگرفتم  میتصم

کوبوند  واریدر رو محکم به د نیهم همچ شعوریب ینتیدرپنهان شدم و دستمو دراز کردم و در رو باز کردم.س پشت

 بودم فکر کنم لواشک شدم. نشونیکه ب یکه من
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 موم استخونهام پودر شدن!که  ت ینتیس یله بش دوارمیام -داد گفتم: با

متعجب به من که مثل سوسک شده بودم نگاه کرد.حاال رنگ نگاه من هم  یا افهیاز پشت در برت با ق دمید کدفعهی

 کرد؟یم کاریچ نجایا نیتعجب گرفت!ا

 ؟یکنیم کاریچ نجایبرت تو ا -:دمیرو به زبون آوردم و پرس سوالم

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-برت

 خونمه! نجایخوب معلومه ا-

 و شهیتو پشت در هم حساب م یکه خونه  دونستمیا؟نم-گفت: رهیگیخنده اش رو م یکه معلوم بود داره جلو برت

 !یخوابیشبها اونجا م

 کار؟یچ یاومد نجایا یحاال نگفت-له شده ام شدم و از پشت در کنار اومدم و گفتم: تیمتوجه موقع تازه

 یکه کت چرم یکاناپه خودشو انداخت و در حال یو رو منینش یراحت رفت تو الیاومده بود با خ ادشیکه تازه  برت

 شیرو بفرسته پ یکیجونت با مادربزرگ تماس گرفته گفته امشب  یراب-آورد گفت: یخوش دوختش رو از تن در م

 و فرستاد! دیرو فقط د من شهیدختر خانم لوسش که تنهاست!مادربزرگ هم که طبق معمول در هم

 ؟یاومد یواسه چ گهیتو د انیم11که ساعت  یو مار ی!رابادیتم گفته بودم بمن به دوس-

 ؟یدار ی!شام چمارستاننیبه هم خورده و امشب تا صبح همه ب یخانم نابودگر، حال مامانِ مار رینخ-برت

 !یفرستادم و گفتم:املت بروکل رونیرو حرس دار ب نفسم

 ؟یاملت چ-:دیپرس یخنده دار یبا صدا برت

 هم خوشمزه است! یلی!خیبروکل-

 !یامشب منو از ذوق بکش ترسمی؟میغذا سفارش بد هیبرا من  شهیاوه اونکه بعله!فقط م-برت

 ینتیو رفتم تا س وارینتونستم برت رو با جوابم بکوبم به د دادیم ینتیس یزنگ خونه که خبر از اومدن قطع یصدا با

 رو با فحش و کتک استقبال کنم!
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 ینتیس-بهم نگاه کرد که گفتم: یانداخت و سالم کرد.سوال یبه برت نگاه ینتیس میشد منیشوارد ن ینتیبا س یوقت

 برت پسر خالمه! نیراحت باش ا

 هستم! اینتیخوشبختم،من س -با برت دست داد و گفت: ینتیس

 .نطوریمن هم هم-برت

که امشب بهمون خوش  دیباش ینجوریا دی!اگه بخوانیزنیحرف م یاوف چقدر رسم-کردم و گفتم: یپوف کالفه

 ! گذرهینم

 دو نشستند و منهم براشون قهوه بردم. هر

 ؟یکرده بود فیتعر یلیکه ازش خ هیبرت همون نی!ایروب یراست -گفت: کدفعهی ینتیس

 نزده بودم. یحرف ینتیکلمه هم با س کیکرده بودم؟من که اصال درمورد برت  کاریتو گلوم!من چ دیام پر قهوه

 .کردیو من که در حال سرفه کردن بودم نگاه م ینتیلبش به س یبا نگاه مشکوک و پوزخند رو برت

 ...ی؟من ک یگیم یچ-بهتر شدم گفتم: یوقت

 ؟یگفتیم یشد داشت یچ-خفه شدم و برت گفت: ینتیس زیو التماس آم یمکیقا یاشاره ها دنید با

 همون برته! نیا ینتی،آره س گهید یچیآ...ه-

 !کشمشیو بعدا م ستیآخرش ن نیبا نگاهم بهش فهموندم ا و

رو سرد بشه که بعد برشش بدم.همون موقع  یا قهیهشدار فر رفتم و اونو خاموشش کردم و گذاشتم چند دق یصدا با

 کار خودته! یاگه بگ کنمیچه کرده!باور نم یروب نیبب یوا -اومد و گفت: ینتیس

 ؟یگیبه تو درمورد برت گفتم؟چرا دروغ م یمن ک نمینزن!بگو بب یحرف اضاف-

انگار  دکریبهم نگاه م نیکنم پسره همچ کاریکه دروغ گفتم!خوب چ دونمیم -گفت و بعد آروم گفت: یسیه ینتیس

 یا گهیتو  اون برداشت د دونستمی!نمشناسمشیرو بگم که بفهمه من از به حساب قبال م نیآورده!گفتم ا ریمجرم گ

 !نیکنیم
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 نکردم! یکه برداشت ؟منیچه برداشت-

 کرد؟یچه با تمسخر نگاهت م یدیاما اون پسره چرا!ند دیتو شا-ینتیس

 کرده؟ یحاال مگه چه برداشت-

 !یکرد فیازش تعر نقدریاز رو عالقه بهش ا نکهیا مثال خوب...خوب – ینتیس

 !یانداخت یکه منو تو چه دردسر اینتیس یریبم یا-

 !کنهیام م تیاز بس مسخره و اذ کشهیپسره منو م نیفکر کرده باشه که ا ینطوریا

 دوستش نداشته باش! گهیغلط کرده!پس تو هم د -گفت: یجد ینتیس

 یگیم یچ -گفتم: عیجواب رو بدم؟سر نیا خوامیچرا مغزم قات زده و م دمید کدفعهی شهیبگم نم خواستم

 که اصال دوستش ندارم! ؟منیتو؟دروغهاتو خودت هم باور کرد

 بهتر!کارمون هم راحت تر!-گفت: تیاره با همون جددوب ینتیس

پچ پچ  نقدریحاال ا خوادیاومد:نم زدیبرت که از اون طرف با داد حرف م یمتلک بارش کنم که صدا کی خواستم

 همه حرف زده... شیازم پ نایروب گمینم یبه کس میمن راز نگه دار خوب نی!باور کننیکن

 .دیبه دنبال حرفش بلند خند و

ا به دروغ گفته بود ت ینتینباش چون س الیخوش خ یلیخ -برت و گفتم: شیزدم و رفتم پ ینتیبه س یحرس لقد با

 !چارهیب یحساب راحت تر برخورد کن

 نگفتم! یزیکه چ ؟منیسرخ شد نقدریحاال تو چرا ا -برت

 خودم هم ظرفهامو شستم.هم از غذام نکردن.تازه  فیتعر هی یادب حت یبدون شعور و ب یاز شام  مفت خور ها بعد

 فیبخوره که تعر گهیبشقاب د هیخواست  ینتیها زهر مار کردم.اونقدر غر زدم که س چارهیبعدش رو به جون ب اما

 کنه و برت هم دوباره اون ظرفها رو بسابه!
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 یو به خاموش کردیو داد م غیج ینتیفقط س نمونیکه ب میترسناک نگاه کرد لمیف کیشب هم هر سه با هم  آخر

و دستمو از  دیکشیرو ناخون م چارهیصورت من ب ای دادیو بازوشو فشار م دیچسبیبه برت م ایخونه اعتراض.همش 

 .هیوحش نقدریهم ا ینتیس دونستمی.نمگرفتیترس گاز م

رو  میخانم قصد رفتن کرد و در آخر هم نصفه چالق مونده انرژ میرو ازش بفهم یزینذاشت چ اینتیکه س لمیاز ف بعد

 .کشتمشیم خواستیازم گرفت و فرار کرد.دلم م شهیهم قبل رفتن با گفتن از فردا کالس هامون شروع م

 بود. یکل شب مضخرف و خوب در

 کاناپه. یو برت هم رو دمیخواب هم من تو اتاقم خواب موقع

 .بود یارچ آبم خالجز رفتن تو آشپزخونه نداشتم چون پ یا گهید یشب اونقدر تشنه ام شده بود که چاره  نصفه

 داد. یترق و تروق یرد شدم که صدا یجسم کی یراه هم از رو نیکه ب رفتمیخوب راه م یمثل بچه  داشتم

 یربط ینفس بکشم.بعد از تموم کردن آبها تونمیبه سمتم برگشته و من م یرو که خوردم احساس کردم زندگ آب

پامو گذاشتم روش و وزنمو روش انداختم  یرخورد کردم.هکه دوباره با همون جسم ب گشتمیداشتم راه رفته رو برم

جسمه برت بدبخت  نیا دمیاعتراضش بلند شد.خوب که نگاه کردم د یکار رو کردم که صدا نیبازهم نشد.اونقدر ا

همه 10تا  کی یکاناپه افتاده و واسه خودش قلت خورده.کمرش که فکر کنم داغون شد و مهره ها یبوده که از رو

 از بس  که وزنمو روشون با پام انداخته بودم.پودر شدن 

ردم کمر ک یرو ب چارهیب دمید یبکنه. وقت یزیچ یاعتراض تونهیداره که بعد از چالق شدنش م دیام یعجب باز جا چه

 .دمیبرگشتم تو اتاقم تا ظهر تخت خواب عیسر

تو رو بود و پ دهیخواب منیبرگشته بودند و داشتند به برت که کف سالن نش یو راب یمار دمیشدم د داریهم که ب ظهر

 .دندیخندیبود م دهیچیدورش پ

 !یکرد تیچرا دوستت و اذ فرستهیمادربزرگت سم رو م کردمیمن فکر م یروب-گفت: یمار دنیکه د منو

 اسفناک برت اشاره کرد. تیبا لبخند به وضع و

م هم بود دهیبودم گرچه که اگه د دهیدوستم پسر خالمه.خانوداشو ند دونستمی.نمایبرته،پسر خاله الو نیا ینه مار-

 نداشت... یا دهیفا
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 کنه! دارشیهم نتونه ب یشتری!فکر کنم زلزله هشت ردهیچه راحت هم خواب نیزم ینگاه کن رو چارهیب-یراب

 .نیبخور نیکن بر دارشیصبحونتونو آماده کردم ب یروب -یمار

 هم رفت تو اتاقش تا لباس هاشو عوض کنه. یهمون موقع رفت محل کارش و مار یراب

 بهش زدم و گفتم:پاشو خودتو جمع کن که آبروت رفت. یبرت و لگد کینزد رفتم

 ؟یهست ینطوریآخه؟تو تو اتاقت هم هم دنهیچه طرز خواب نیا -راه افتادم و همونطور ادامه دادم: بعد

 ن؟یکاناپه است شما دار نیآخه ا-شده بود و در جوابم گفت: داریگدم ببرخالف تصورم با همون ل برت

 یبد ریباال ترند هم گ نیهم که از سطح زم گهید یبه کاناپه و تخت خوابت و جاها یتونیم یاگه دوست دار گمیم-

 !یهاآخه حتما از رو اوناهم با اون قلت خوردنت افتاد

چرا  دونمینم -گفت: دادیو همونطور که کمرش رو ماساژ م ستادیا زیدست و صورتشو شست کنار م نکهیاز ا بعد

 !کنهیکمرم درد م نقدریا

 به خاطر افتادنت از کاناپه باشه! دیشا-و گفتم: اوردمیخودم ن یرو به

خودش  یساکن مون رو از رو یخود به خود مهمون ها میکاناپه است ما دار نیآخه ا-بعد با تمسخر ادامه دادم: و

 !کنهی!تازه کمر دردشونم منییپا کنهیپرت م

 مسخره...-نشست و گفت: برت

 ؟یحس نکرد ای؟ینشد داریب یاز روش افتاد یبرت تو واقعا وقت-

 .شمیم داریفقط با صدا ب کنمیحس نم یزیخوابم چ ینه،من وقت-خونسرد گفت: برت

 !ارهیسرت ب تونهیبخواد م ییهر بال یهر ک ینجوریاوه چه بد ا -ناراحت به خودم گرفتم و گفتم: ی چهره

دونه ب یزیموضوع چ نیاز ا یاگه کس نایروب نیبب -به سمتم گرفت و گفت: دیتحد یقاشق مربا رو به نشونه  برت

 !گمیم ی!جدذارمیزندت نم

 !یخوب پس چرا بهم گفت-
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 ...دیاز دهنم پر -کرد و گفت:  یکالفه پوف برت

اه نگ ونیزیآسوده نشستم و تلو یالیرت بالخره رفت و من هم با خاز برت،ب یمار یاز صبحونه و مراسم قدردان بعد

 کردم.

 از بس زنگ خورد سردرد گرفتم!برو جواب بده! لتیموبا یروب-یمار

 ...لم؟باشهیموبا-

صفحه اومد و زنگ  یاسمش رو رمیبار تماس گرفته بود.تا اومدم باهاش تماس بگ20 اینتیاوه...س دمیتو اتاقم و د رفتم

 .زدیم

 !یخودتو کشت ا،ینتیالو س-

 نفس آسوده بکشم. کی تونمیکه از دستت نم یروب یریبم-اینتیس

 حاال؟ شدهیبگم نه تو!چ دیمن با نویا-

 ؟یشده حاال؟مگه تو هنوز خونه ا یچه که چ یعنی-اینتیس

 بودم؟یم دیآره مگه کجا با-

 م؟یما امروز کالس دار یفراموش کرد یروب یوا-اینتیس

 رفت... ادمی!پاک میها!ماا مروز کالس داشت گفتیم راست

 کنم؟تموم شد؟ کاریچ ینتیس یوا-

 دونمیرو که خودم هم م یخودتو برسون!اول گمی!اونو مگستید ی قهیدق10 یتموم شد!کالس بعد وونهیآره د-اینتیس

 !یخواب موند

 هم هست؟ وریال-

 !توخودت رو به مابرسون!ما تومی!صبحونه نخورده اومدرهیبگ کیو ک ریمن بود رفت دوتا ش شیاالن پ وریال-اینتیس

 .میکالس نشست
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 حاال؟ امیکدوم کالس ب-

 ایب یروب-و گفت: دیاومده بود پرس وریال زنمیکه حدس م یکه داشت از کس ومدیتامل کرد و صداش م یکم نتایس

 .106 یکالس شماره 

 باشه اومدم.-

 یرو به حرکت در آوردم.راب یراب نیفرصت اعتراض بدم ماش یبه مار نکهیدانشگاه رو تنم کردم و بدون ا فرمیونی زود

 رانیرو که از ا ییها هیبا دوستهام بود.هد حیتفر یبرا یفرصت خوب نیرفته بود محل کارش و ا نیامروز بدون ماش

 ذوق کرده بودن. دنشونیهم از د یبودم قبال بهشون داده بودم و کل دهیخر

نشستم و چون کارن رو بعد از  ششونی.با ذوق رفتم پدمیو کارن رو ته کالس د ینتیو س وریکالس که شدم ال وارد

 بقلش کردم. دمیدیمدتها م

 عصا قورت داده امون که وارد کالس شد همه خود به خود ساکت شدند. استاد

امونو نفسه یو تا استاد از کالس خارج شد همگ میحرف بزن یکلمه ا میجرعت نکرد یبعد از کالس ما حت تا

 .میشروع به صحبت کردن کرد یو با شاد رونیب میفرستاد

 .میتا شب خوش بگذرون یشهر کم یو تو می(بروریو ال ینتیشد با بچه ها)کارن و س قرار

 .میبش نیتا سوار ماش میکج و کولمون بودم از دانشگاه خارج شد پیاک نیعاشق ا شهیکه هم یچهارنفر

 !شک ندارم اومده دنبال دوست دخترش!نیاونجا رو بب نایروب-اینتیس

 کرد؟یم کاریچ نجاینگاه کردم.برت؟اون ا کردیکه اشاره م ییجا به

 باشه. یا گهیمنتظر کس د خورهیم شتریفکر نکنم دوست باشه.ب ینه با کس-

 به سمتمون برگشت. یلحظه ا میسوار بش میخواست یزده بود و وقت یراب نیماش یرو جلو نشیماش

 ؟یروب شیشناسیاوه چه جذابه!م-کارن

 ادیباحالش منو  یدود نکیزده بود و با ع یو خوشرنگ رهیسبز ت پی.امروز تگفتیبرت نگاه کردم.آره راست م به

 !دنیبخش نیقی.موهاش هم به فکرم نداختیجنتلمن ها م
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 آره دوستمه!-

حتما تا حاال به  ینتیدارم!گرچه سعادت  ینجوریدوستهام بفهمن برت پسر خالمه!چون خودمم ا ومدیخوشم نم چیه

 گفته بود... وریال

 ؟یکنیم کاریچ نجایبرت تو ا-

رو  نکشیزد و ع ییبایلبخند ز دیمن رو د یبود صورتشو به سمتم برگردوند و وقت دهیکه انگار اصال ما رو ند برت

 !ارهیجنتلمن ها رو در م یموهاش گذاشت.اوه پاک داره ادا یبرداشت و رو

 ...کنفریدنبال  میاومد-برت

 نکنه اومده دنبال من؟ آخجون

 ؟یدنبال ک-

 آرمنته ست. ش،اسمشیفکر کنم بشناس-برت

 که امروز با سواالش از استاد کچلمون کرد؟ گهیرو م یهمون دختر لوس آرمنته؟نکنه

 !یگیم ویک دمیآره فهم-

 !یدوست دختر داشته باش کردمیفکر نم-با تمسخر ادامه دادم: بعد

 ترهیبگم که آرمنته دوست دختر پ دیبا دییاما ضمن تا ستین یفکر تو غلطه که شک نکهیدر ا -ب داد:جوا خونسرد

 .ادیاالن رفته تا با اون ب تری؟پیدنبال کس میگفتم اومد ینه من!متوجه نشد

 !یستین قهیهم بد سل نی!گفتم همچیگیرو م تریآها پ-

 ندارم دختر مورد عالقمو نشونت بدم! یبهت اثباط کنم مشکل یخوایاگه م-برت

 .میباشه بعدا چون ما االن کار دار-

 رو راه انداختم. نیو من ماش میبچه ها سوار شد با

 آروم برو. یروب-از همون اول گفت: شهیمثل هم وریال
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 !تمیتند برومن عاشق رانندگ ینه روب-ینتیس

 بکنه. یکار ذارمیرو نم وریتند برو من ال گهیآره راست م-کارن

 .شمیم ادهیپس من پ-وریال

 !اصال حرف هم نزن.یترسو نبود نقدریتو که ا وریال-کارن

 و بعد سرعتمو تند تر کردم. یبش ادهیپ ذارمی!من نموریال گهیراست م-

و  میرو متر کرد ابونهایکردن.تا شب تموم خ غیج غیبه ج میشد و ماها شروع کرد الیخیهم کم کم ب وریال

ارن .ککردمیاحساس دل درد م میبود دهیو با بچه ها خند میخورده بود یبود.از بس بستن ی.واقعا شب باحالمیدیخند

و ر وری.اونشب هم النشوندیاعتراض کنه اونو سرجا م هامونیباز وونهیبه د خواستیم یبود و تا کس یا هیدختر پا

 .کردیم یکه اونم باهامون مسخره باز یخوب ساکت کرده بود،طور

.قبال گفته بود از کنهیدعوام م یمار دونستمینامه ام رو تو ذهنم مرور کردم.م تیشب داخل خونه که شدم وص آخر

 ...ادیبدش م یلیبگردم خ ابونیاالف تو خ یشب مثل آدمها ریتا د نکهیا

 .دمشیدیبود که م یبار نیدوم نیا رانی.بعد از اومدنم به ادمیرو د امیلیشدم و منیکه وارد نش یوقت

 !یچقدر خوب شد که اومد یلیو-

اشت د گهیسالم دختر خوب!د-برداشت و بهم نگاه کرد و با لبخند گفت: ونیزیصدام چشم از تلو دنیبا شن امیلیو

 هاااا... رفتیحوصله ام سر م

 !یینجایتو هم ا دونستمی!نمیگرفتیخوب باهام تماس م-

 !تیمامان رز شی.رابرت هم رفته پمارستانیمامان تو ب شیرفته پ ی.امشب مارنیبش اینداره ب یاشکال-امیلیو

 چرا؟ یمامان رز شیپ-

 کرده بوده... یبوده بد نشده بود.فکر کنم دوباره دلتنگ ی.نگران نباش حالش هر چدونمینم-امیلیو

 !میترکونیآخجون امشب با هم م-
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نگاه  دشیکه پخش م یعاشقانه ا لمیلباسهامو عوض کردم کنارش نشستم و به ف نکهیو من هم بعد از ا دیخند امیلیو

 کردم.

 .بود یچ هیقبل لمیمنظور اون مرده تو ف دمینفهم یحواسمو پرت کرد نیشروع شد؟بب یک لمهیف نیا؟ا-امیلیو

 هم حرف نزدم! قهیمن که چند دق-

 !خورهیها به هم م لمیف نیکانال رو عوض کن که حالم از ا نی!حاال اگهیهمون د-امیلیو

و  یجنگ یها لمی.هر دوتامون عاشق فمیاومد یخوب با هم کنار م یلیتماشا کردن خ لمیف نهیدر زم امیلیو و من

 .ومدیبدمون م یو از عاشقانه و احساس میترسناک بود

 باشه!-

 .دیارز یتماشا کردن م یکه اومد وسط هاش بود اما خوب بد نبود برا یا گهید لمیف

 و کارن چطور بودند؟ وریو ال اینتی!سیامروز دانشگاه رفت دمیشن یراست-امیلیو

 !شهیم یریگیپدربزرگ پ امیلیکه و کردمیزدم.گاه فکر م یلبخند

 ...یلیبود و یبهمون خوش گذشت.جات خال ی.کلمیخوبن،از صبح تا حاال با هم بود-

 خوب چه خبر؟ -امیلیو

 حالش بد که نبود،بود؟ نیبهش نگاه کردم.ا متعجب

 ؟یچه خبر از چ-

 از گروهتون...آها نابودگران!-امیلیو

 من عضو نابودگرانم دونستیم امیلیکه و یذهنمو روشن کنه!راست یبرق بود تا تموم چراغ ها دیکل کیمثل  حرفش

 ؟یاما چطور

 ؟یدیاز کجا فهم-

 ست؟ین ادتی یحالت خوبه؟خودت بهم گفته بود-امیلیو



 طونینابودگر ش

 
177 

 

 ؟یمن؟کِ-

و من و تو با هم  ششیپ میپاش شکسته بود و ما اومده بود یکه مار یهمون شب-کرد و کالفه گفت: یپوف امیلیو

 اومد؟ ادتی!میحرف زد

 .دمیآها،فهم-

 خبر؟ ،چهیخوب نگفت -امیلیو

 !یانتقام لعنت نیذهنم شلوغ شده از ا یافتاده...همه  ییچه اتفاق ها یدونینم یلیو یوا-

 ؟یانتقام؟انتقام از ک -:دیبا تعجب پرس امیلیو

اسرارمون رو هم بهش بگم.مخصوصا که برت  دیخشک شدم.درسته درمورد نابودگران بهش گفته بودم اما نبا کدفعهی

 !میفتیداشت تا به دردسر ن دیتاک یموضوع انتقامم حساب نیرو ا

 !ختهیو تموم برنامه هامونو به هم ر رهیاز چند نفر انتقام بگ خوادیباند مخالفمونه که م سیی!منظورم از انتقام،ریچیه-

 نا؟یروب یمطمئن-:دیبا شک پرس امیلیو

 نگران نباش،من حواسم به خودم هست.-و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 ؟یدی!فهمیبش ماری!دوست ندارم دوباره بمیتو هست هیکه ما چقدر نگران روح یدونیتو خودت خوب م یروب-المیو

داره عذابم  یبدجور یزیچ هیکه مامان بود..اما  یکردم،برگشتم به دوران رییتغ گهینگران نباش،من سالهاست د-

 !امیلیو دهیم

 ندارم،خودت چت شده؟ یبه نابودگران کار ؟منیروب شدهیچ-امیلیو

سرنوشت و عمر  نیفکر که من مامان رواز دست دادم چون ا نیقبال با ا-گفتم: یا لهیو با بغض پ دمیکش یآه

 االن اوضاع فرق کرده! امیلیو شدم،امایکوتاهش بوده،آروم م

 شده؟یچ نایروب-:دیپر یبا نگران امیلیو

 مامانمو داشته باشم! تونستمیمن م یلیآه و-



 طونینابودگر ش

 
178 

 

 ه؟یچ ؟منظورتیگیم یدار یچ یشدم روب جیمن گ-امیلیو

 نبوده! یعیمامان مرگش طب-

 ده؟آره؟ی...اونو..کشتن؟اون..اون به قتل رسیعنی....یعنی-امیلیو

 اشک سمجم از چشمهام افتاد... یکردم که قطره  دییسر حرفش رو تا با

 ...دیچرخ یجیاز جاش بلند شد و دور خودش با گ یبا ناباور امیلیو

 ه؟موضوع که ربط نداره،درست نی...به ای..اما...منظورت از انتقام که گفتیمن...من متاسفم روب-امیلیو

...چقدر حساس شدیراحت سد اشکهام باز م گهیبود که د یپشت سر هم اشکهام بود...مدت زشیجواب من فقط ر و

 شدم!

 

 

بودم چشم دوختم...امروز صبح صبحونه  دهیاز حرفهاش نفهم یچیکه ه ییبه آنا یحال یبا ب شهیتر از هم خسته

 کی...و گهید تیمامور کی..میکار داشت یلیبچه ها خزده بودم...امشب با  رونینخورده بدون سر و صدا از خونه ب

 ...گهید دارید

بزرگ و مهم  یو همراه آلفرد و آنا وارد مهمون میو من در السا فرو بر دنیبود امشب دوباره برت تو نقش جا قرار

 ...میکنیاقدام م شینابود ی...چون بعد از اون ما براشیمهمون نیبهتره بگم آخر دی...شامیبش لدیروتچ

 در نقش راننده فرو رفته بود. تریو پ میآلفرد همه سوار لندروور شد یصدا با

 .دادیبودم که چهره ام رو بزرگ تر نشون م دهیپوش یبلند یآنا لباس شب براق مشک شنهادیپ به

 .دادیتو مشامم آزارم م یسکیو یالکل ها یاحساس کردم بو بی. عج میشد یسالن بزرگ مهمون وارد

 .مینشست یبزرگ زیکنار م میداد لیپالتو ها رو تحو کهنیاز ا بعد

 وقت نقشه است! یخوب روب -از نشستنمون نگذشته بود که آنا آروم گفت: یادیزمان ز هنوز
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 طول بکشه. یکم میاالن؟بهتره بزار-

 .ومدنیمهمش ن یاز مهمونها یلیدرسته هنوز خ-برت

 آنا؟  یعجله دار نقدریچرا ا-

 ندارم.  ی..اما احساس خوبدونمینم-آنا

 ...ادی.منهم از الکل خوشم نمهیمهمون یتو نیو شامپا یسکیو ینگران نباش حتما به خاطر بو-

 ازش متنفر شدم! ی..اما بعد از اون شب لعنتومدیمن خوشم م-که گفت: دمیآروم آنا رو شن یمن ناخواسته زمزمه  و

 ؟یگیم یدار یچ-:دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

 دهیربط داره...از برت شن لدیزمزمه اش به موضوع روتچ دونستمیاکتفا کرد اما من خوب م یچیفقط به گفتن ه آنا

بوده...آه  دهیکشتن...و اون از دور د یا انهینکردنش به طرز وحش یبه خاطر همکار لدیبودم نامزدش رو افراد روتچ

 .رهیآرامش بگ لدیروتچ رجواقعا تلخه!کاش آنا بتونه دوباره بعد از انتقامش از ج

 ....زدینم یسر رفته بود..مخصوصا که آنا تو خودش فرو رفته بود و حرف یام بدجور حوصله

 جام بلند شدم که نگاه آلفرد و برت باهام همراه شد. از

 نا؟یروب یستادیچرا ا-برت

 !نایروب-با ذوق گفت:  ییآشنا یجوابشو بدم اما صدا خواستم

 کاریچ نجایا نایا-برت با خشم گفت: میدیصاحبش رو د یبه پشت سرم جلب شد و وقتهر چهار نفرمون  نگاه

 کنن؟یم

 ...نویو م اریماز یوا-من تنها زمزمه کردم: و

 متعجب یچشمها یو جلو دیبده منو در آغوشش کش یبه من فرصت نکهیو بدون ا کمیاومد نزد یبا خوشحال اریماز

 !طونیدلم برات تنگ شده بود خانوم ش یلیخ-گوشم زمزمه کرد: ریبرت ز
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 اری...منهم از رفتار مازکردینگاه م اریتوجه فقط با اخم به ماز یکه ب یبرت یو لغزش نگاهش رو نویاز اون م بعد

 ...کردیها رو نم نکاریا رانیمتعجب شدم!تو ا

 .مینشست زیدور م یهمگ شناختیو البته آلفرد که فقط پدرشون رو م نویو م اریآنا و ماز ییازآشنا بعد

 م؟ینیبیم یمهمون نیا یتو نجایجناب محبت رو ا شدهیچ-برت

 نیبزرگ به ا لدیبا جناب روتچ یهمکار شنهادیاومدم که با پ کایبه امر یزندگ یبرا -گفت: یبا خوشحال اریماز

 دعوت شدم. یمهمون

 شده بود؟ لدیهمکار روتچ اریمن و برت رد شد و ماز نیب ینگاه

 .دیخوبه،موفق باش-گفت: یبا خونسرد آلفرد

 .نمیبیرو دوباره م یممنون،خوشحالم که برت و روب-اریماز

 .گفتیبه آلفرد نگاه کردم.اون داشت اسم هامونو م ینگران با

 یاسم ها تشونیبگم بچه ها به خاطر موقع دیاما با خوامیعذر م -بود گفت: دهینگاهم رو فهم یکه معن آلفرد

 بودند.نگفته  شونویواقع

 !پسرم و همسرش.کیمجست دنیو جا ریالسا پ کنمیم یمعرف -به من و برت کرد و ادامه داد: رو

 همسرش؟-من رو خرسند کرد: نویزمزمه تنها زمزمه م نهمهیا نیمن ب و

رافم اط ادیز اریماز گهید دونستمیداشتم.م یمون استفاده کرده بود حس خوب یتیمامور یآلفرد از نسبت ها نکهیا از

 ! کنهینم کیبه برت خودشو نزد گهی...دنویو م پلکهینم

فکر هر دوشون عشق خودشونو از دست  نیتو شوک زدم.جالب بود که با ا ینویو م اریبه ماز یا روزمندانهیپ لبخند

 ..برت رو...نویمن رو و م اریداده بودند...ماز

 نقشه رو شروع کنم. دیکه با دمیعالمت آنا فهم با

 مجلس یاز نگاهشون دور شدم به ساغ یبه خودم راه افتادم.وقت اریماز نیبه نگاه غمگ توجهیجام بلند شدم و ب از

 زدم. نشیپر از شامپا ینیشده و خودمو به س کینزد
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 کاره! ریفکر کرده بود خودش تغص چارهینگاه کرد و ب سمیبا ترس به من و لباس خ یساغ

خراب شد؟حاال من  یچطور متمیکن لباس گرون ق ؟نگاهیکنیرو جمع نم چرا حواست -نقشه با اخم گفتم: طبق

 کنم. کاریچ

 یکرد و دستور داد لباس یجنتلمنانه به سمتم اومد و عذر خواه لدیشد و پسر جرج روتچ میکردیکه فکر م همونطور

 کرد.  ییراهنما یو منو به سمت اتاق ارنیب عیلباسم سر هیشب

 واقعا متاسفم،حالتون که خوبه؟ -گفت: شدیاتاقها ختم م یراه پله ها که به راهرو یتو

 آره من خوبم.-

 رو دارم مادام؟ یبا چه کس ییبپرسم افتخار آشنا تونمیم -:دیزد و پرس یلبخند

 بله،من السا هستم.-

 هستم. لدیخوشبختم السا،من دامون روتچ -لبخندش رو تکرار کرد و گفت: دوباره

  لد؟یاسمتون رو بدونم جناب روتچ یمعن تونمیچه جالب!م-

 السا. یمنو دامون صدام کن یتونی!درضمن مهیتپه صخره ا یدامون به معنا-دامون

 رو جور کرد... زیخوب که خودش همه چ چه

 باشه دامون.-

 د؟یهست یاز همراهان چه کس-دامون

 !کی!آلفرد مجستکیجناب مجست -مکث گفتم: یکم با

 ندارند؟! یکه دختر کیمجست اما جناب-:دیگفت و پرس یآهان

 هستم. دنیبله من همسر پسرشون جا-

بهتره بحثمون رو  ارنیتا لباس رو ب -خودش هم همراهم اومد و گفت: ییرو برام باز کرد و در کمال پر رو یاتاق در

 !دیشما ازدواج نکرد کردمیشد،من فکر م فیچه ح ی.راستمیادامه بد
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ندارم.ازدواج ما  یعالقه ا دنیدرسته اما من به جا-و با ناز که خودم حالم به هم خورد گفتم: دمیکش ینقشه آه طبق

 بود. لمیبرخالف م

 که تو بهیجذبش شده بودند عج یادیز ی!دخترهاهیجذاب دم،پسریقبل د یرو دفعه  دنیاما من جا -گفت: کنجکاو

 !یگیم ینطوریا

 و نشون داد.دلم خودش یتو یحرفش حسادت بد نیاز ا بیعج و

 ندارم! یبه هر حال منکه بهش عالقه ا-

 من جذب شما شدم! بیجذب هر کس بشه!اما عج تونهیهم نم یخوب به هر حال هر کس-دنیجا

 .زدیاز تمسخر زدم.چه راحت حرف دلش رو م یلبخند

 اتاق منتظر شد. رونیرو که آوردن ب لباسم

 اومده و رفته. شیبراش پ یه معلوم بود کارپشت در اتاق رو چک کردم ک دمیکه لباسمرو پوش یوقت

 شد؟یچ نایروب -برت اومد: یروشن شد و به دنبالش صدا یگوشواره ام رو لمس کردم وهندزفر عیسر

 !شدیدرست نم چوقتیپسر ه نیزدم،ا یلبخند

 رفت!جناب دامون ازم خوششون اومد! شینقشه خوب پ-

 حوصله فقط گفت باشه و اتصال قطع شد. یب

 اومدم  و به سمت راه پله رفتم. رونیاتاق ب از

همه کارها رو -پنهان بشم و حرفش رو گوش کنم: واریدامون باعث شدپشت د یرد شدم که صدا یاتاق یجلو از

 ؟یدی،فهمیاونو برام بکش دی!فقط بارنیچند نفر بم ستیامشب اصال برام مهم ن ن؟منیانجام داد

 شرکت دارند. یمهمون نیا یمهم و ارزشمند تو یاز آدمها یلیاما قربان خ-اومد که گفت: یمرد یصدا

 !رهیارنست بم خوامیمن فقط م ستیمهم ن-دامون

 ن؟یشناسیبه اسم ارنست م یشما شخص-:دمیترس خودمو به برت و آلفرد رسوندم و پرس با
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 چطور؟-برت

از آدمها  یلیآدمو بکشن!خ نیا خوانیکه دامون گفت امشب هر طور شده م دمی. خودم شنختینقشه امون به هم ر-

 !شنیکشته م دمیشن

مب ب کنمی.فکر مشنیو پسر ترسوش از سالن خارج م لدیپس خود جرج روتچ شنیاز آدمها کشته م یلیاگه خ-برت

 نسب کردند.

 انداز هم اماده کردند.  ریتک ت کنمیاما من فکر م-

 .میرو از سالن خارج کن گناهیباد افراد ب -برت

 آخه؟ یچطور-آنا

 کشتن یتا همه از سالن فرار کنن!نقشه شون برا میندازیکار م مونویو گاز یمصنوع یطبق نقشه بمب ها -لفردآ

 .زهیریارنست هم به هم م

 .میدور بش نجایبه موقع از ا دی.باادیو بگو ب ریتماس بگ تریبا پ یروب-رو به من کرد و گفت: بعد

 سالن منتظر بشه. یورود یتماس گرفتم و قرار شد جلو تریبا پ عیسر

 نقشه امون به هم بخوره. دمیترسی.همش ممیو منتظر شد میرو نسب کرد یگاز یدستور آلفرد بمب ها به

 .که خفه کننده بود یدیو قرمز و سف ینارنج یدادند و تموم سالن پر شد از گازها یبنلد یها به کار افتاد و صدا بمب

 .کردندینم دایرو پ یبودند که درب ورود یما هنوز هم افردرفتند.ا رونینقشه همه با سرعت از سالن ب طبق

 راحت به راه افتادم. الیراحت نبودم کنار زانوم رو پاره کردم و با خ دنمیدوو یلباسم تنگ بود و برا چون

 شد. دهیکه بازوم کش شدمیسالن رو دود و گاز فرا گرفته بود و داشتم از سالن خارج م تموم

 ام حبس شد. نهیبود نفس تو س نیخشمگ یدامون که حساب دنید با

 ...کشمتی!می!تو..نقشه ام رو به هم زدیگیتو دروغ م دونستمی....من میلعنت یتو-دامون

 چقدر زور داشت. ی.لعنتدیگوشم که برق از چشمم پر یزد تو محکم
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م به صورت یبه اضر دمیبزنه که با ترس ه دستش نگاه کردم.چشمهامو از ترس بستم که د گهید گهید کباری اومد

 نخورد.

 .زننیرو م گریشدن و دارن محکم همد ریبرت با دامون درگ دمیباز کدم که د چشهامو

 داشت. ازیغول مانند دامون به کمک منهم ن کلیهر حال منهم ک رزم کار بودم و برت با اون ه به

مامان  یآور ادی.ب خوردیکتک ممن و برت بود و از هر دو مون  نیبود که دامون ب یجالب یجلو و چه صحنه  رفتم

ه برگشت و محکم  دمینداشت. اونقدر به کمرش مشت و لقد کوب یریاما انگار ضربه هام روش تاث زدمشیمحکم تر م

ها برخورد کرده بود و شکسته  زیاز م یکی ی لبهمنو پرت کرد و دوباره با برت شروع کرد به زد و خورد.سرم به 

 رونیکردن برت که آنا منو به زور از سالن ب یحرفها بودم و شروع کردم دوباره همراه نیتر از ا شیریبود.اما منهم س

 با سرعت به راه افتاد. تریشد.وپ نیخودش رو به ما رسوند و سوار ماش ریتاخ یبرد و برت هم بعد از کم

 بسته بود. یکرده بود و با باند زیرو تم میشونیپ یزخم رو آنا

 سته بود.چشم هاشو ب نیبرت خشمگ اما

 !رمیتقص یمن ب-وقت اعترافه و صادقانه گفتم: دونستمیم

از  یتونیم یچرا فکر کرد -:دیکش ادیباز کرد و با خشم فر عیبهش اجازه داده باشند چشمهاشو سر نکهیمثل ا برت

 ؟یایپس اون غول گنده بر ب

 بغض کردن هام! نیمن دوباره بغض کردم...متنفرم از ا و

 دینشست و د دیحرف دل را قورت داد...با دیرا در خود تحمل کرد...با ایتالطم در دیسکوت کرد.... با دیوقتها با یبعض

 دم نزد وسکوت کرد.... دیبغض کرد...با دیکرد...با هیگر توانینم یآورد...حت یروزگار چه بر سرت م

 بوده... شمیاوقاتم پ شتریروزها ب نیکه ا یمن سکوت کردم...همراه بغض و

 

...قرار شد به دستور آلفرد میخودمون غرق شده بود یزندگ یایاز اون شب گذشته بود و ما هرکدوم تو دن یروز چند

 ...میتو پاتوق جمع نش ومدهین شیپ یا گهید تیتا موقع
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 جمعمون رو کرده بود... یروزها دلم هوا نیا یمن بدجور و

 رمایو سفارشاتش رو ب دهایتا خر فرستادی...همش منو مدیکشیخوب داشت ازم کار م میکاریاوقات ب نیهم تو ا یمار

 اتاقم رو مرتب کنم! ای

 هیو  رونیبره ب نداختیبود...معتدل و خنک که به دل آدم هوس م یگفت بهار شدیخوب شده بود و م یلیهم خ هوا

 گنده بخوره! یا وهیم یبستن

 !ششیمنو وادار کرد از پنجره دل بکنم و برم پ یمار یصدا

 ؟یاربله م-

 کردیم نییتز یو خامه شکالت یرنگ یکه پخته بود رو با شکالتها یبزرگ یشکالت کیکه داشت با وسواس ک یمار

 ؟یدوستهاتو دعوت کن یخوایتو نم-گفت:

 به دوستهام داره؟ یتولد پدر من چه ربط یآخه مار-و گفتم: دمیکش یحرس دار نفس

 و کارن هم که از خودن! اینتیماست،س هیکه همسا وریه؟الیچه حرف نیا-یمار

 پدرم شرکت کنند؟ یسالگ50به دوستهام بگم تو جشن تولد  امیمن ب شهیمگه م ؟آخهیمار یچ یعنی-

 ه؟یآره مگه چ-یمار

 ؟یریواسش جشن تولد بگ یخوایبچه است که م ی!مگه رابیکنیم وونمید یدار یاوف مار-

 رابرته! یانسالیمن همه رو دعوت کردم!به هر حال جشن تولد م نایروب گهیبسه د-یمار

 !انسالیم یبشنوه بهش گفت یاگه راب-خنده گفتم: با

 ساله داره!20دختر  هیو  ستیجوون ن گهیقبول کنه د دیبا گهید ه؟رابرتیخوب مگه چ-گفت: یالیخیبا ب یمار

 !یساله مار21-

 ! تیسالگ21ا من خودم حواسم هست هنوز دو ماه مونده ت-یمار

 پدربزرگ! شیپ رمیخودت دعوتشون کن!من م -کردم و گفتم: یپوف کالفه
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 !یریگینم لیاز ما تحو گهی!دایاوه چه پدربزرگ دوست شد-گفت: یبه شوخ یمار

 تکون دادم. یو براش دست دمیخند

 پمیکه با ت یاسپرت زده بودم و به قول مار پیت شهیبه خودم انداختم.مثل هم یرو که زدم نگاه فونشونیا ی دکمه

 .زدیروشن م یلیبه زرد خ شونیی!موهامم بلند شده بود و با آفتاب رنگ طالپیموافق بود خوشت

 اومدم و داخل خونه شدم. رونیباز شدن در از افکارم ب با

 ومدیخانوم م میکه مر ییانداخت!چه روزها یها م یرانیا ادیکارش منو  نیاومد استقبالم،ا شهیمثل هم مادربزرگ

 استقبالمون!

 !یزیسالم مامان ل-

 طونیسالم  ش-بهم لبخند زد و گفت: گفتمیبهش م یزیبود ل زابتیروزها با توجه به اسمش که ال نیکه ا مادربزرگ

 داخل! ایخانوم ب

 نجای!هر وقت اومدم همه ایزیمامان ل ستیخونتون ن یکس گهیاوه چه عجب د-سر و صدا داخل شدم و گفتم: با

 بودن!

 !ادیم شمینوه گلم پ دونستنیچون م-و گفت: دیخند مهربون

 شدم که با سه جفت چشم برخورد کردم. ییرایاول داخل پذ شهیهم مثل

 نه؟ ادیخوشت نم میایخونه مادربزرگمون ب نکهیاز ا -تلما

 !ادیخوشم نم دیینجایا شهیهم نکهیاز ا-گفتم: رک

 مادربزرگ جمع بشه! یمونده که جمع نوه ها نیاالن فقط الو گهید یعنی -اما با خنده گفت: سم

 ؟یزیمامان ل یگیتا حاال به مادربزرگ م ی!؟ از کیزیمامان ل -با تمسخر گفت: برت

 االن جا داشت من بکشمش؟ یعنی

 ربط داره! یزیبه خودمو و مامان ل گهید نشیا-



 طونینابودگر ش

 
187 

 

 !سالم پدربزرگ-گفتم: یبرت و تلما و نگاه خنده دار سم داخل اتاق پدربزرگ شدم و با شاد یبه نگاه حرس توجهیب

 !یپدر لوئ ی! چطوره بگهیپدربزرگ چ -گفت: منینش یاز تو برت

 خشم در اتاق رو بستم و اجازه ندادم ادامه بده. با

 دوباره که با هم بحثتون شد! -با خنده گفت: پدربزرگ

 د؟یپدربزرگ ولش کن!خوب -گفت: و ششیلبخند رفتم پ با

 !ییدلتنگت بودم خانوم طال-زد و گفت: یلبخند

 که بهم بخوره! نیگفتیم یزیچ هیکاش  یو گفتم: پدربزرگ ا دمیکه بهم داده بود خند یدیلقب جد از

 !هیی!رنگ موهات و چشمهات طالگهید خورهیبهت م نهمیخوب ا-پدربزرگ

 !هیسلپدربزرگ ع ستین ییمن طال یرنگ چشمها-

 رنگه! هیداره هر دوشون  یچه فرق-با حوصله گفت: پدربزرگ

 تخس شده بود! یادیروزها ز نیگفته بود ا یزیلبخند زدم که مامان ل یمن فقط به پدربزرگ و

 رون؟یب میبر گهیچطوره با هم د-

 !اطیخوبه اما تو ح-پدربزرگ

 !ننیبب لچریو یاونو رو انشیمرد هنوزهم دوست نداشت اطراف نیبهش زدم.ا یلبخند

 باغ مانند بزرگشون بردم. اطیح یتلما و برت پدربزرگ رو تو یتوجه به اخم ها و چشم غره ها یب

 اند! یشکل نیدو تا ا نیچرا ا دونمیمن نم-که گذشت گفت: یکم

 پدربزرگ؟ ایک-

 تلما و برت!-پدربزرگ

 ؟یاما تلما چ دونمیم مونیقبل تیبرت رو اتفاق مامور یهایاخم و لجباز لیدم،دلیکش یآه
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 !ستیاز اومدنم خوشحال ن یکس گهید یزیجز شما و مامان ل کنمیپدربزرگ احساس م-

 حرف رونزن!همه تو رو دوست دارن. نیا-گفت: تیبا جد پدربزرگ

 !کنمیاما من احساس نم-

هم به خاطر برخورد اولش  رای...دننطوریهم هم کلیدوستت دارند.ما یلیخ ایو الو یبت نایبد نباش روب-:پدربزرگ

 باتوئه!

 د؟یبود دهیمگه شما برخورد اولمون رو د-

 کرده بود!اونهم مثل من از رفتار بچه ها ناراحته... فیبرام تعر زابتینه!ال -:پدربزرگ

 !دیدوست ندارم به خاطر من ناراحت بش-

 !یدیدی!ربکا کاش مزنهیم یقمنط یکوچولوم بزرگ شده و داره حرفها یمن روب یتو صداش گفت:خدا یآرامش با

 یآدم رو نهمهیآورد...ا ینم ادیمرا به  چکسی...هکنمیآورم و بغض م یام و به خاطر م ستادهیدوباره بغض...تنهاا و

 نفر هم نبودم! کی یآرزو ی...و من حتیبزرگ نیکهکشان به ا

و کهن  یمیقد یصورتم پاک کردم و با غم به درختها یپدربزرگ متوجه بشه از رو نکهیاشکم رو قبل از ا ی قطره

کرده بودم که برت بعد از اون شب تنها جوابم ازش اخم هاش  کاریسال نگاه کردم...چرا تلما با من بد بود؟ مگه من چ

 بود؟

 !تولد پدرت مبارک...نایروب یراست-پدربزرگ

 ه؟یکه امروز تولد راب دیدونیشما از کجا م-:دمیتعجب پرس با

 ...دیخریاز سال بود و عاشقانه کادو م خیتار نیامروز رو از حفظ شدم از بسکه ربکا عاشق ا خیتار گهید-ربزرگپد

شن و ج پختیم کیک یتولد راب یبرا یمار یمامان ربکا به جا دیگلوم...امروز نبا یاز بغض تو یگریدوباره فشار د و

فوق  یاز اون لبخندها یراب کرد؟بهیو برام لباسهامو آماده م کردیو دوستهام رو دعوت م دیخریم گرفت؟کادویم

 گفت؟یم کیو تولدش رو بهش تبر زدیالعاده اش م
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مرد رو  نیا خوادی...دلم ملدیتلخ از نفرتم از جرج روتچ یاز آه ها یگرید ی کهیشد به ت لیو آهم تبد دمیکش یآه

 تکه تکه کنم!

 بود... دهیچ یرو عال زیو مادربزرگ م میصرف ناهار داخل خونه رفت یسم برا یصدا با

 بله؟-توجه به نشستنم تماس رو وصل کردم و جواب دادم: یزنگ خورد.ب لمیکه موبا میجمع شد زیدور م همه

تولدت -ها بهشون لقب سه کله پوک رو داده بودم با هم اومد که گفتن: نروزیکه ا ینتیو س وریکارن وال یصدا

 مبارک!!!

 هم بشنوند و پدربزرگ و مادربزرگ لبخند بزنند و برت پوزخند! هیبود که بق اونقدر بلند صداشون

 نه من! هیها امروز تولد راب وونهید-

 ؟یگیراست م یوا-کارن

 اوهوم!-

 قطع کن. میزنگ بزن یبه عمو راب دیخوب پس ما با -صداش اومد: اینتیس

خراب بشه!من که  نتونیماش دوارمیام -فتم:گ هیحواس از بق یبزنم تماس رو قطع کردن و من ب یخواستم حرف تا

 !دیحرسم بد نیو زنگ زد حیتفر نیبدون من رفت دونمیم

 کرد. تمیخنده پدربزرگ و سم اومد و من رو متوجه حرفم و موقع یصدا

 !زمیغصه نخور عز -با خنده گفت: پدربزرگ

 ی!به حساب شما فرزندهارونیب دیروببر نایو باهم روب دیبچه ها زودتر ناهارتون رو بخور -رو به همه کرد و گفت: بعد

 !حیتفر رنیاز ناهار همه م ح؟بعدیتفر دیریچرا با هم نم دیخاله هم هست

 استقبال کرد.  میتصم نیتنها سم بود که از ا و

 همراهشون شدم. یبرت و تلما با خوشحال یتوجه به اخم ها یسم به من هم منتقل شده بود و ب جانیه

 .میهم بخور یو اونجا عصرونه ا یشهرباز میشد بر قرار
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 قابل تحمل بود! ریدو آدم نچسب غ نیو تلما هم کم کم نرم شدند و حداقل اخم نداشتند.تحمل ا برت

 .گرفتیاش م هیسم رو هم داشت گر یو ترسناک انتخاب کرده بودم که حت یجانیه یها لهیوس اونقدر

-ت:با اخم گف وفتهیاومدن فشارش ن نییکه تلما رو نگه داشته بود تا به خاطر پا یبرت اعتراض کرد و درحال بالخره

 .می!برگهیبسه د نایروب

 من که فقط پنج تا سوار شدم! یول-

 پنج تا ما رو به مرز مرگ برد! نی! همکنمیخواهش م ینه روب-انداخت گفت: یم تریپ ادیکه منو  یبا لحن با مزه ا سم

 .میپارک و غذا سفارش داد یرستوران تو یتو میشدم و رفت یزور راض به

 خونه. میتا بعد از اون با هم بر یشهرباز ادیباهام تماس گرفت و من ازش دعوت کردم ب امیلیاز غذا و بعد

.گرچه سم و میها ادامه بد لهیتو وس یو قرار شد به باز میشد و سه به دو برنده شد یاومد سم هم راض امیلیو یوقت

 تلما انصراف دادن.

.از سم که از دهنش اوردیبرت شروع شده و ناز م یبرا هاشیتلما لوس باز دمیدیم یوقت شدیاعصابم خرد م چقدر

 داره! یبودم تلما نسبت به برت احساس دهیبود شن دهیپر

 داشت از امیلیکردم که و توجه یلیو به و دمیخند امیلیکرده بودم.اونقدر با و چارهیمنهم برت رو ب بیعج البته

هم بهتره اعتراف کنم  دیبود و شا بی...عجخوردیبود که برت اخم کرده و حرس م بیو عج اوردیتعجب شاخ در م

 !نیریش

 خونه. میقرار شد برگرد بالخره

اونقدر بهشون اسرار  یهم ما رو رسوندن مار یبود قرار شد بچه ها ما رو برسونن.ووقت اوردهین نشویچون ماش امیلیو

 جشن شرکت کردند. یکرد که اومدن و تو

 .شدیبهتر هم م رفتیو دم به ساعت بهم چشم غره نم کردیبود و اگه تلما اخم هاشو باز م یفوق العاده ا جشن

 نباشم بهتر باشه و از خدا خواسته نشونیدر ب کردمیبود اما احساس م امیلیبرت و سم و تلما و شتریب یرایپذ گرچه

 خودمون حال کردم.  پیبا اک یکل
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از  دیرفته بود با ادمیبودم که اصال  دهیکه مثل بچه ها شده بود خند یبودم و به راب دهیشب هم از بس رقص آخر

 کنم. یبودند مهماندار میمهمانهام که اقوام مادر

رد اتاقم شدم و بدون عوض انداخت وا یم سمسیکر ادیکه منو  یقبل با وجود جشن فوق العاده ا یتر از شبها خسته

 .دمیتخت دراز کش یکرده بودند رو فیها ازم تعر یلیرنگم که خ ییبلند طال یکردن لباس ماکس

 کردمیو کارآگاه گونه اش نگاه م بیعج یدر زد و داخل شد.با تعجب به رفتارها یچشمهامو بسته بودم که مار تازه

 وگاه با شک بهم نگاه مکرد. گذروندیکه داشت تموم اتاقمو از نظر م

 ؟یگردیم یزیدنبال چ یمار -و گفتک اوردمیطاقت ن آخر

-دکیپرس یحرفم بلند شد و با لحن مشکوک نیبا ا کردیتختم رو نگاه م ریکه تا زانو خم شده بود و داشت ز یمار

 کجاست؟

 شده؟ ی؟چیکجاست مار یچ-و کنجکاو بهش نگاه کردم و گفتم: متعجب

 فقط بگو کجاست؟ ینکن ازم پنهان کن یسع یروب -حنش ادامه داد:با همون ل یمار

 شده؟یبهم بگو چ یمار-کردم و گفتم: یپوف کالفه

 ؟یکرد دایپ ادیبهم بگو!چند مدته که تو اعت نایروب-گفت: یتخت نشست و با ناراحت یرو یمار

 کرده بودم؟؟؟ دایپ تادیوزغ شدن!من اع یچشمها یاندازه  چشمهام

 ؟یکردم مار دایپ ادیگفته من اعت یمن؟ک -

 برت! -یمار

 ؟یگفته مار یبرت؟؟؟برت به تو چ-

 دایپ ادیتو اعت ایمراقبت باشم،گفت تازگ شتریو بهم گفت ب شمیاومد پ یبعد از مهمون -گفت:  دیکش یآه یمار

 ؟ی!آره روبیخرابه و افسرده شد یلیو حالت خ یکرد

 !نمتیپاک منو ترسونده بود!برت مگر نب ی! ماردمیکش یراحت نفس



 طونینابودگر ش

 
192 

 

که حاال  کردمینم یشاد نهمهیمن خوب خوبم!مگرنه امشب ا کردهیم یاون داشته با تو شوخ یمار -آرامش گفتم: با

 حاظر نشدم لباسم رو عوض کنم! یاز خستگ

لباس  نیصبح که ا ؟تایخوابیم ینطوریتو چرا ا -به لباسهام نگاه کرد و گفت: کدفعهیو  دیکش یاز سر آسودگ ینفس

 !پاشو لباست رو عوض کن تنبل خانوم!یراحت باش ذارهینم

نداشتم که  چهار سال  یخوب یحافظه  چوقتیه شد،کاشیمثل مامان م یرفتار مار بیوقتها عج یزدم،بعض یلبخند

 باشه. ادمیبا مامان رو مو به مو  میزندگ

 

.داشت کالس امروز از دستم دمیکش یو نفس راحتانداختم  میصندل یعجله داخل کالس شدم وخودمو رو با

 .با ذوق به بچه ها نگاه کردم که متعجب و با ترس بهم چشم دوخته بودند.رفتیم

پس  ادیساعت بعد از کالس م مین شهیکرده بودم.استاد هم رید قهیدق15به ساعتم نگاه کردم.من که فقط  یا لحظه

 کنن؟ینگاهم م ینطوریا نایچرا ا

الس پسر خالت ک یبه خاطر پارت یخواستیم کردمیآروم گفت: فکر م اینتیتکون دادم که س هیچ یتند به معن سرمو

 !یچونیامروز رو بپ

 به خاطر پسر خالم؟؟؟-:دمیو با تعجب پرس بلند

 شیعسل یکه با همون چشمها دمیاستاد برت رو د یاستاد کشوندم که به جا زینا خودآگاه به سمت م نگاهمو

نشده بود االن از ترس  یمن بود و اخم هاش براش عاد یبه جا یا گهیکه کس د کردیبا اخم بهم نگاه م نیهمچ

 .کردیسکته م

 خانم. دیلطفا بلند ش-گفت: یهمون اخم  محکم و جد با

 .ستادمیترس آب دهانم رو قورت دادم و بلند شدم و ا با

 اسمتونو بپرسم؟ تونمیم -همون لحن گفت: با

 گفت؟یم یچ اینتیپس س یبرت نباشه ول نیا دیاحساس کردم شا یا لحظه
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 با شما هستم خانم.-کرد: تکرار

 هستم. ونزی..استنایمن...من..روب -و تعجب گفتم: یدودل با

باهاتون درباره  خوامیبعد از کالس م ونزیخوب خانم است -گفت: دونهیباره داره اسمم رو م نیاول نیکه انگار ا یطور

 ت کنم.صحب رتونیتاخ

 .کردنینگاهم م یو دلسوز یبا نگران ایبا ترس و ایکه همه  نوگفتیا یطور

 همراه شدم. اینتیو س وریحواس با ال یهمه بچه ها سر کالس ساکت شده بودند ب بیاز کالس که عج بعد

 کرد. عیاونه.من رو هم همون اول ضا کردمیبرت بود،من فکر م هیچقدر شب یروب یوا -اینتیس

 !دنیچقدر بچه ها بهم خند-با حرس ادامه داد: بعد

 ه؟یبرت ک-وریال

دانشگاه  یکه اونروز جلو یاونه !همون پسر هیها چقدر شب گهیآها راست م-اومده باشه گفت: ادشی یزیانگار چ بعد

 نه؟ گهید میدید

 اوهوم.-

 بود؟ یپسر خالت چ لیفام نمیبب -اینتیس

 د!!فکر کنم گرگسون بوستین ادمی دونمینم-

تر گفت بزرگ شدیم کسالیجوونه.حداقل  یلیمعلوم بود که خ ینکرد!ول یاستاده که اصال خودش و معرف نیا -وریال

 از ما.

 برت بود! کنمی.من که فکر مندازهیمنو به شک م شتریب نیهم-

 میدیسر کالس.د ومدیم ری!آخه استاد ددهیجد یهمکالس کردنیاوف اول که داخل کالس شد همه فکر م-اینتیس

 دهیترس نیتموم شد؟ بچه ها همچ-:دیکه محکم پرس میکردیاستاد کم کم همه با تعجب بهش نگاه م زیرفت سمت م

اسه بلند بشن دمنویشا نکهیاز ا خوشحالسر کالس  ادیاستاد ب یدو جلسه به جا یکیگفت ممکنه  یبودن که نگو.وقت
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ه ها آروم بچ قهیکرد!تا چند دق عمیچطور ضا یدونیمن ی!اوف روباینتیس ؟منمیبرت خوب-و گفتم: کیشدم و رفتم نزد

 .دنیخندیبهم م

 کرد؟ کاری: مگه چدمیپرس یکنجکاو با

 نیمچپسره ه نیقبال با هم دوست بودند،اما ا دیشا میهمه فکر کرد ششیرفت پ اینتیس یوقت -با خنده گفت: وریال

 ... اینتیس چارهیبکنند.ب کاریموندند چ یاولتون که همه لحظه ا یسر جا دیبرگرد شناسمیگفت من شما رو نم

 بهتره! نیبد اخالقه از ا نهمهیبرت که ا یو گفتم:اما چه استاد بد اخالق دمی.منهم خنددیخند بعد

 یعه پس لطفا از دف -:مینیپشت سرمون و بب میو برگرد میستیوا خیاومد که باعث شد هر سه مون س ییصدا کدفعهی

 سر کالس. انیمن ب یبه جا دیجناب بگ نیبعد به ا

 نبود!!! نیمن..من ...منظورم ا-

 ریمگه قرار نبود بعد از کالس درمورد تاخ ونزیخانم است-اخم استاد تازه وارد کالسمون بهم نگاه کرد و گفت: با

 م؟یامروزتون صحبت کن

 اوه من فراموش کردم!-

 .دیایلطفا همراه من ب-گفت: بااخم

 !یروب یشد چارهیب یوا -آروم گفت: اینتیس

 برته! هیشب یلیصداش هم که خ-

 برت نباشه! دوارمیام -:دمیبا اجز نال بعد

 چرا؟-:وریال

 هاش سخته! هیبرت تنب-

 برت نبود.برو تا نکشتت! یدیحاال که د -مطمئن گفت: اینتیس

 .رفتیم دیمخصوص اسات نگیترس خودمو بهش رسوندم.داشت به سمت پارک با
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 د؟یریم دیاستاد من اومدم ها چرا شما دار-

 .رسونمتونیم دیسوار ش -گفت: یبرگشت سمتم و جد یاخم جذاب با

 سوار شدم. اطیلرزش گرفته بودم.با احت ادیز ازاسترس

سم سر کال ینظم یو ب رتونیامروز به علت تاخ وز،منیگوش کن خانم است -راه افتاد با همون اخم گفت: نیماش یوقت

 در نظر گرفتم. یهینببراتون ت

 استاد؟ هیچ همیتنب -دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 !دیمحروم یزیمامان ل یو از رفتن به خونه  دیکه امروز تا شب همراه من باش نهیشما ا هیتنب -گفت: یجد

حواس بغلش کردم وبا  یو ب دمیکش یغیج یاز شاد دمیکه لبخندش رو د کدفعهیدرست متوجه نشدم اما  اولش

 ؟یما رو حرس داد نقدریپس چرا ا ی!تو که برتمیدرست حدس زده بود یدید -گفتم: یشاد

 یکه اصال با لبخندش هماهنگ یا یتر شده بود منو از خودش جدا کرد و با اخم مصنوع قیکه لبخندش عم برت

 .ونزیدرست رفتار کن خانم است -نداشت گفت:

 چرا استاد تو رو انتخاب کرده؟ ی!راستیبش یگریاستاد باز دیبرت تو با یاو -و گفتم: دمیهوا خند یب

 رشته همتا ندارم! نیممتاز کالسشم که در ا یمعلومه من دانشجو -غرور گفت: با

 .خوب منوبرسون خونه.ایهمه رو ترسوند یحساب -به بازوش زدم و گفتم: یو مشت دمیخند

 رو؟ هامیتنب یفراموش کرد -اخم گفت: با

 تا شب تحملت کنم؟ دیواقعا با یعنی-

 .دمیبعد خند و

 تو رو تحمل کنم؟ یمونم مگر نه من چطور یسر حرفم م شهیهستم که هم یکه من ادم فیح یگیراست م یوا-برت

 اتفاقا...-

 ؟یکنیم رکایچ-خورد.با ترس فرمون رو گرفتم و با داد گفتم: چیپ نیدستهاشو باال برد که ماش میبه حالت تسل برت
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 میدادیو فرمونو به هم نم میکردیتو آغوشش بودم و هر دو لج م ییجورا هیو من  میدومون فرمون رو گرفته بود هر

 ازت بپرسم؟ یسوال هیبرت  -جام نشستم و گفتم: سر

 بپرس. -برت

 تو امروز حالت خوبه؟-

 ؟یآره بابا خوب خوبم!نگرانم شد-برت

 نخورده؟ یسرت به جا ای یمصرف نکرد یزیکه چ نهیپسر!منظورم ا یمسخره ا یلیخ-

 ؟یپرسیسوالو ازم م نیچرا ا-بر

 رو به اون رو شد اخالقت!!! نیاز ا یا کدفعهیآخه -

 خودم. یهم برا دیدر نظر گرفتم.البته شا یسخت هیآخه برات تنب -و گفت: دیخند یخوش با

 خودت؟ یبرا-

 .خوامیمدت باهات بد برخورد کرده بودم،معذرت م نیآره تو ا -برت

 بود! نیشکل برت دلنش نیزدم،چقدر ا یلبخند

 ؟یدر نظر گرفت یهیخوب حاال تا شب چه تنب-

 نه!ک هتیتنب یخبر بده.دوست ندارم بعد از منهم کس ی! به مارنایصبر داشته باش روب اده،امایکه ز هیتنب -برت

 !یگیاره راست م-

 ؟یزیبرت مگه قرار بود برم خونه مامان ل یراست -:دمیگفتم ،پرس یبه مار نکهیاز ا بعد

 !یایاومده و نم شیپ یبرات مشکل یمن گفتم تو گفت یول یباش ششیامشب پ یبرا خواستیم یزیمامان ل -برت

 من دوست داشتم برم... یول-

 اونجا،چطوره؟ میریبد بود م هتیباشه اگه تنب -انداخت و مهربون لبخند زد و گفت: یبهم نگاه برت
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 تیاحساس امن بیرو دوست داشتم.عج ورکیوین یشلوغ شهیشهر نگاه کردم.هم یتو یند زدم وبه ادمالبخ منهم

 !ستمیتنها ن گفتیبهم م یحس هی یشلوغ نیو با وجود ا کردمیم

رم دختر مورد نظ یو برا یایبا من ب دیک،بایشماره  هیخوب تنب -مجتمع بزرگ پوشاک نگه داشت و گفت: کی یجلو

 !یلباس انتخاب کن

 عالقه مند شده بود؟ یبرت به دختر یعنیداد،یحرسم م ییجورا هیمثل دلهره و اظطراب به جونم افتاده بود و  یزیچ

 شو نابودگر کوچولو! ادهیپ -برت به خودم اومدم: یصدا با

 !یکوچولو خودت -شدم و لجباز گفتم: ادهیپ نیحرس از ماش با

 و دستمو گرفت و منو به زور دنبال خودش کشوند... دیخند

 نا؟یچطوره روب نیا-که برت گفت: کردمیبه لباس ها نگاه م داشتم

گوشه  کرده بودند و نییرز قرمز کوچولوتز یرو با گلها نشییوپا دیرسیزانو م یکه تا باال یدیسف یلباس عروسک به

 گل رز بزرگ زده بودند نگاه کردم. هیاش  قهی ی

 بود.خوش به حال اون دختر! قهیواقعا خوش سل برت

مخصوصا اگه موهاشو از دو طرف ببافه  شهیفرشته ها م نی!عیواسش بخر نویکه ا ی!خوش به حال اون دخترهیعال-

 گل سر رز قرمز کوچولو گوشه موهاش بزنه! هیو 

 فرشته کوچولو! کی شهیآره درست م-زد و گفت: یلبخند برت

خرس  کی دنیکه با د میشدیرد م فروختندیفروشگاه که عروسک هم توش م کیاز  میلباس داشت دیاز خر بعد

 .ستادمیتپل کوچولو سرجام وا یپشمالو

 !خرمیرو هم براش م نیا-نرم نگاه کرد و گفت: یو به خرس صورت ستادیهم ا برت

 !کردمینگاهش م یکه من چطور دید د؟خوبهیخریمن م یبرا نویا شدیم یحرس بهش نگاه کردم،حاال چ با

 گذاشتنش. یا یصورت یجعبه  یغصه به خرس کوچولو نگاه کردم که تو با
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 و دوباره دستمو گرفت. رونیاومد ب یبا خوش برت

 ؟یاز اون دختره برام بگ یخواینم-

 چرا بگم؟-برت

 خوب...خوب..من دوستتم!-

 ؟یگفته تو دوستم یک -لحنش بود گفت: یکه تو یتعجب با

 ر خالت که هستم!دخت-حرس گفتم: با

 !کنهینم یمثل تو کنجکاو ی!تلما هم دختر خالمه ولیخوب باش -برت

 خوب همکارت که هستم!-

 هم همکارم هستن! تری!آنا و پیخوب باش -گفت: یدوباره با لجباز برت

 بهم کرد و لبخند کجش رو تکرار کرد. ینگاه میزد ون یکه لبخند حرس درآر نیبه زم دمیبا حرس کوب پاهامو

 بشم و بکشمت! هیبق الیخ یب نجایبرت دوست دارم هم یوا-

 !یجرعتش رو ندار-و گفت: دیهوا بلند خند یب برت

 چرا دارم!-

 خوب بکش! -و گفت: ستادیروبه روم ا کدفعهی

ت وق هیواسه  زارمی!میدوست دخترت کادو ببر یبرا دی!آخه امشب باسوزهیدلم برات م کنمینه االن که دارم فکر م-

 !گهید

 ؟یگفتم جرعتشو ندار یدید-و گفت: دیخند برت

 گفتم که بهت رحم کردم!-

 اوهو رحم!!!-و گفت: دیمسخره خند برت
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 !یکشونیمنو دنبال خودت م یپسره من ناهار نخوردم ه یه-که گفتم: میشد نیماش سوار

 !ییواقعا که شکمو-برت

 .میدونفره نشست زیم کیو پشت  میرستوران شد داخل

 بخوام؟ یزیچ هیازت  تونمیم نایروب -گفت: یجد برت

 نه!-

 پکر برت نگاه کردم. ی افهیو به ق دمیخند بعد

 !یمسخره ا یلیخ-برت

 باشه بپرس.-

هم  نگو و سر کالس یزیهم چ وریو ال اینتی.به سمیشناسیم گرویکالستون بدونند که ما همد یبچه ها خوامینم -برت

 ار،باشه؟یدر ن یوخنگ باز

 سرورم؟ دیندار یا گهیامر د-

 .ریخ -برت

 !یمسخره ا یلیخ-

 نده. لیحرف خودمو به خودم تحو-برت

 گرفته؟ یمیالفرد چه تصم یراست-

 در چه مورد؟-برت

 !لدیجرج روتچ-

 .دوست ندارم درموردش حرف بزنم.میفردا کار داشته باش نیفکر کنم هم دونمینم-برت
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 سیوسبزه.آب پاش ها هم همشونو خ اهیعالمه گل و درخت و گ هیپارک سبز که پر بود از  کی یتو میاز ناهاررفت بعد

 .کردیرو به آدم القا م یشده حس خوب سیخاک خ یو بو کردنیم

 سرجات و تکون نخور حرف هم نزن. نیآدم بش یشماره دو، مثل بچه  هیتنب -که برت گفت: مینشست یمکتین یرو

 !ییها هیواقعا که چه تنب-

 بد بود؟ یاول هیتنب-رتب

 اوهوم.-گرفته بود با غم گفتم: گهید یکی یاون لباس و خرس خوشکل که برا یآور ادی با

 خوبه!-برت

 خوبه؟-

 .یقرار بود ساکت باش -برت

 .خوامینم-

 .یبش هیتنب دیبا یو چه نخوا یگفتم،چه بخوا نیمنم به خاطر هم-برت

 ...رهیبرت خوب حوصله ام سر م-

 خاموش کن خوب... رشویز -برت

 .ارهیحرسمو در ب یچور دونستی.برت خوب مدمیکش یحرسدار نفس

 ؟ نایروب -برت

 ه؟یچ -اخم گفتم: با

 .یساکت باش ین بابا پس تو هم بلد-کرد و گفت: یتک خند برت

 بودو چشمهاشو بسته بود. مکتیپشت ن ینگاه کردم که هنوز سرش رو بهش

 ؟ نایروب -برت
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 ه؟یچ گهید-

 جود داره؟ یزیتو و سم چ نیب -برت

 من و سم؟-

 آره. -برت

 نه چطور؟-

 آخه...سم بهم گفت به تو عالقه داره.-برت

 .ومدیخنده.از زور خنده نفسم باال نم ریحرفش نتونستم تحمل کنم و بلند زدم ز دنیشن با

 ؟یخندیم یچرا دار-با اخم گفت: برت

 من خوشش اومده؟ازمن؟ یآخه..آخه سم از چ-

 خنده... ریدم زدوباره ز و

 ،نخند! یکنیم میعصب یدار نایروب -برت

 گفته؟ یخوب حاال چ-شدم و گفتم: آروم

 .ستی..مهم نیچیه -برت

 ...یدیپرسیاگه مهم نبود که ازم نم-

 اد؟یاز سم خوشت م -برت

 بهش ندارم! یخاص یاما عالقه  هیآره پسر باحال-

 خوبه... -برت

 ؟یدیسوالو پرس نیچرا ازم ا-

 پسر خاله... هیبه عنوان  -برت
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 خنده؟یکه چشماش بسته است چرا م نیلبخند زد.ا دمیدر آوردم که د اداشو

 بود. دهیفا یب یجلو صورتش تکون دادم ول یه دستمو

 رفت. جیگ گه،سرمیبسه د -گفت: کدفعهی

 ؟ینیب یتو م -تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: با

 ؟یمواجه بش نایناب کیبا  یانتظار داشت -بسته اش گفت: یهمون چشما با

 برت تو که چشمهات بسته است.-

 .یمن فکر کردم چشمهام بازن!خوب شد گفت یچقدر تو زرنگ-برت

 مسخره...-

 !یخودت-برت

 !یبچه ا یلیخ-

 .دونمیم-برت

 ؟یدونیم-

 !گهیبهم م نویا شهیهم یاره مامان الو-برت

 !گهیواقعا که چه با افتخار هم م-

 نا؟یروب-برت

 ؟یکنیم نایروب نایروب یمرض!چت شده ه-

 بپرسم؟ گهیسوال د هی -برت

 اوف...بپرس!-

 ؟یبا کدومشون راحت تر وریو سم و اون پسره...اها ال امیلیو و تریمن و پ نیاز ب -برت



 طونینابودگر ش

 
203 

 

 !یکرد دایهم دور واطرافم پ رویا گهیپسر د دیخوب بگرد شا-

 .نایروب دمیپرس یجد-برت

 یسم هم واقعا دوستا ترویدوستمه از دوران مدرسه و پ وریبزرگ شدم،ال میاز بچگ امیلیخوب معلومه،من با و-

 هستن! یباحال

 ؟یمن چ -برت

ه ک یاما از وقت میستین یمیمابا هم صم کنمیتو...خوب ..من درمورد تو بارها شده فکر کرده باشم...خوب من فکر م-

 د.ش شترمونیب یهم باعث دوست رانیرفتنمون به ا یحت میکنیهردو با هم راحت تر برخورد م یتو پسر خالم شد

 م؟یستین یمیما با هم صم یکنیچرا فکر م-برت

 !؟هیک یکه براش اون لباس و عروسک رو گرفت یاون یگفتیقبال بهم م میبود یمیخوب اگه صم-

 !نایروب یواقعا بچه ا -زد و از جاش بلند شد و گفت: یا قهقه

 .میدم زدپارک ق یدنبالش بلند شدم و تو به

 .میو هر کدوم تو افکار خودمون غوطه ور بود میسکوت کرده بود نباریدو ا هر

هم  نویدارم و اما ا یکه به برت احساس دونمیشم،میروزها دارم از احساس خودم نسبت به برت نگران م نیا واقعا

 .میکه من و برت عمرا اگه به هم عالقه مند بش دونمیم

چشمامه:}با ترس رفتم  یاز گروه بچه هاجلو یرو که رفتم تو پاتوق به عنوان عضو یهنوز اون روز اول ایخدا یوا

گروه نابودگران رو با  یآزمون ها یاسترس داشتم.همه  بیعج یداده بود ول یبهم دلگرم تریپ نکهیداخل پاتوق،با ا

 کلیآلفرد با اون ه . از در پاتوق که داخل شدمدمیترسیچرا م دونمیپشت سر گذاشتم اما هنوز هم نم تیموفق

که زده شد توسط آلفرد بود که  یحرف نیکنارش.اول یکاناپه  یکاناپه نشسته بود.آنا هم رو یبزرگش روبه روم رو

 .ونزیاست نایخانم روب یبه نابودگران خوش اومد -گفت:

 .یروب -گفتم: نیواسه هم میچند وقت قراره با هم باش ستیگفتم ما معلوم ن باخودم

 .یروب یخوش اومد-گفت: یشده بود با مهربون یکه روز اول بهم معرف آنا
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مونده بود که منوخوشامد بگه.آدم  کنفریبزرگ پاتوق دوختم.هنوز  بایزدم و نگاهمو دور تا دور سالن تقر یلبخند

 ی.کسنمیصورتشو بب دادیو فرصت نم رفتیو سر وقت م ومدیکه تو تموم مدت آزمون نابودگران سر وقت م یمرموز

 .هیناراض وهو از حضورم تو گر ادیکه از همون اول احساس کردم از من بدش م

صورتش  نباریخودم قفل شد.ا یبه رنگ چشمها یجفت نگاه عسل کیخوب چشمامو چرخوندم نگاهم تو  یوقت

 قو دو سال از من بزرگتره.جوان خوشچهره و فو تریبودم همسن پ دهی.شننمشیبب تونستمینبود ومن م دهیپوش

احساس  نیباهاش داشتم و ا یبیعج ییکرد احساس آشنا یکه ازهمون اول که نگاهم با نگاهش تالق یالعاده جذاب

 افزود. یاونو برام خاص کرده بود.مخصوصا که رفتارش هم به خاص بودنش م

 ام و شما؟ یروب ر،منیروزبخ -زدم و گفتم: یلبخند

 از طرز صحبتم خودم هم خنده ام گرفت! راستش

 برت گرگسون.{ -گفت: تیپوزخند تمسخرش پنهان کرد.با جد ریبرسه به اون که لبخندشو ز چه

 نشم. کشیگرفته بودم نزد میمدت تصم هیگفت که تا یطور

ر اون پس کردیفکرشو م ی.حاال کمیهم متنفر بود دیو شا ومدیهر دو از هم بدمون م یعنی.ومدیازش بدم م ییجورا هی

ما به  یبعد از دوسال سفرسه ماهه  رم؟کهیو من بالذت همراهش م زنهینار من قدم ممغرور و نچسب حاال داره ک

ه ک کردیفکرشو م چیه شیبهتره بگم سه سال و پ ای لسا میدو و ن ینایواقعا روب کترکرد؟یمارو به هم نزد رانیا

..همون یعنی..یعنی شه،عالقهیمن باورم نم یدنده عالقه مند شده؟واو خدا کیپسر قد و  نیاالن به ا ینایروب

 من...من عاشق برت شدم؟مسخره است. یعنیعشق؟

رت ب دادمیاجازه م دی.من نباکردیبهم نگاه م یکه برت با نگران ی.طوردنیهاشروع کردم به خند وانهیمثل د کدفعهی

 . میبدم،من و برت دو آدم متفاوت ا شرفتیپ یبه احساسم اجازه  دیمتوجه بشه،من نبا

 خوبه؟حالت  نایروب -برت

 افتادم. یموضوع خنده دار ادیآره -

 پاتوق؟ یرو که اومده بود یاول یاوندفعه  ادتهی نایروب-زد و گفت: یهم لبخند برت

 بهش نگاه کردم،نکنه فکرمو خونده؟ باتعجب



 طونینابودگر ش

 
205 

 

 چطور؟-

 !یجلو تا اسم منو بدون یاومد ییپرو ،بایگستاخ بود یلیخ -و گفت: دیخند برت

 نبود،مودبانه بود! یگستاخ رینخ -کردمو گفتم: اخم

اخم ها و  یذهنم اومد جسور بود.چون با همه  یکه از تو تو ی...راستش من اونموقع تنها کلمه ایحاال هر چ-برت

 جلو. یتلخ بودنهام بازهم اومد

 ...دیتپیکه با شدت م یدوباره قلب و

 نداره بکنه! ادیهم  هی...تنبگهید میبر ایب-افتادم و گفتم: راه

 و برت اونو راه انداخت. میشد نیاشم سوار

 جناب؟ هیچ یبعد هیتنب-:دمیاز برت پرس نیاز ماش رونیحوصله بدون توجه به ب یب

 دهیپوست روشنش د ریدور بزنه و نگاهم به دستهاش افتاد...مردانه بود و رگهاش از ز نیرو چرخوند تا ماش فرمون

دل م نیو من چقدر ا شدیم دهید نیآست ریدستش تا ز یتا زده بود و رگها شهیهاشو تا آرنج مثل هم نی...آستشدیم

و من با ذوق انگشتمو  شدیم دهیرگهاش د یاههم گ یدستها رو که رگهاشون معلوم بشه رو دوست داشتم.راب

 .دادمیروشون و فشار م زاشتمیم

 خیدستم نشست  یدم.دستش که رودستشو با انگشتم فشار دا یاراده دستمو دراز کردم و رگ رو یفکر ب نیا با

 به هم... رهیخ یکردم ونگاهمو به چشمهاش دوختم...دونگاه عسل

 مطمئن... یگریمتعجب و د یکی

 ؟یکردیم یداشت کاریچ-دستمو بکشم که محکم تر گرفت و گفت: خواستم

 رگتو فشار بدم! خواستمیفقط م -گفتم: مظلوم

 !یچه بهونه ا -و دستمو ول کرد و گفت: دیخند

 ؟ی: برت تو شاغلدمیاز کل کل دوباره بحث رو عوض کردم و پرس حوصلهیب
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 شرکت. رمیپدر م یبه جا رهیو حوصله ام سر م کارمیکه ب یینه کامال اما وقتها-برت

 ...کارمند شرکته؟دمیآها...پدرت رو تا به حال ند-

 نیکه،ایکه با سه نفر شر هم هست گهیشرکت د کیشرکته که مال خودشه و  کیآره...راستش  ییجورا هی-برت

 !شترهیب تشیو مسئول هیالملل نیشرکته ب

 معلوم بود! افتیوق پیآها... پس پدرت ثروتمنده!از اولشم از ت-

 دوست ندارم درموردش صحبت کنم.-برت

 باشه.-

 و بعد منو رسوند خونه. میهم صحبت و بحث کرد گهید یاز شام کم بعد

 ؟یلحظه صبر کن هی شهیم نایروب -شدم برت صدام زد و گفت: ادهیپ نیاز ماش یوقت

 ؟یچ یبرا-سمتش و گفتم: برگشتم

 رو برداشت و به سمتم گرفت. دیخر یعقب و بسته ها یسمت صندل برگشت

 منه؟ یبرا -تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: با

 کرد. دییسرش تا با

 به دوست دخترت؟ یبد یخواستیمگه نم-:دمیپرس دوباره

 رش عالمت رد داد.س با

 ؟یبود دهیمن خر یبه من؟برا یاز اول بد یخواستیم-

 کرد. دییسرش تا با

 اونم بلند شد. یاعتراض کنم که صدا اومدم

 .میدو باهم بلند اعتراض کرد هر
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 ؟یحرف بزن یتونینم-

 ؟یو حرف هم نزن یریبگ یتونینم یتو چ-برت

 که! یدیخوب درست جوابمو نم-

 .دمیتو خر یرو از اول هم برا نایا -برت

 چرا؟-

 ؟یباز سوال کرد-برت

 ه؟یچ لشیبدونم دل دیخوب با-

 کنه؟یهم م یمگه فرق -برت

 اره...مگه من دختر مورد عالقتم؟-

 .میکردیسکوت برقرار شد و هر دو مون کپ کرده و متعجب به هم نگاه م نمونیلحظه ب کی

 نه!-لب باز کرد و آروم گفت: برت

 ؟یپس چ-

 بدم! هیرو هد نایا یبه عنوان عذرخواه خوامی!من با تو بد رفتار کردم حاال هم میمعذرت خواه یفکر کن برا -برت

االن اون لباس و خرس کوچولو مال منه با  نکهیشدم اما فکر ا یحرس خوردم عصب یالک یفکر که چقدر الک نیا با

 استادها مثل یممنونم برت!کاش همه  یوا -گفتم: جانیو با ه دمیبقلش کردم و گونه اش رو بوس عایو سر یخوشحال

 کنن! همونیتو تنب

 هنوز مونده! میجد هیتنب -کرد وگفت: یا یزد و اخم مصنوع یهم لبخند برت

 !طونینابودگر خانوم ش هتیتنب نمیا -و گفت: دیدرنگ آروم و کوتاه لبهامو بوس یبدون لحظه ا و

 بود! یبرت افتاد...امروز چه روز نیماش یخال یگاهم به جاشده و به خودم اومدم ن رونیاز شوک ب تا
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 .دمیتختم دراز کش یرفتم داخل اتاقمو رو عیسر هیتوجه به بق یو منگ وارد خونه شدم و ب جیگ

 هم بستم... یبرت چشمهامو رو بیعج یفکر رفتارها و عملکرد ها با

 

 دقت جواب دادم:بله؟ یب شهیمثل هم میزنگ گوش یصدا با

 سر جام نشست و چشمهامو کامال باز کردم. خیبهم وارد شد و س یا یولت100آلفرد مثل برق  یصدا

 خودتو برسون پاتوق. عیسر یروب-آلفرد

 تماس قطع شده... دادیکه نشون م یبوق ممتد گوش یصدا و

ه و به رارو با شلوار ست کت ام عوض کردم  میو شلوار راحت دمیپوش یاسپرتم کت اسپرت یتاپ صورت یرو عیسر

 خودمو به پاتوق رسوندم و داخل شدم. یافتادم.با سرعت سرسام آور

 نیشب ایب-گفت: دیلرزیکه م ییزد تا آروم تر بشم و بهم با صدا یا یلبخند مصنوع دیکه صورت آشفته من رو د آنا

 .میکارت دار یروب

 ...وردایکه منو داشت از پا در م ینده او استرس کش میو به آنا و آلفرد چشم دوخته بود میپنج تامون نشسته بود هر

 و گردهیدنبال سامان م لدیراستش من متوجه شدم جرج روتچ-شد: میکه لب باز کرد همه چشمها روش  تنظ آلفرد

 کنه. داشیزود پ تونهیپشت همش م یهایریگیبا پ

و بعد از فردا  یاما تا فردا وقت دار یکن یخانوادت رو راض یخوایم یچطور دونمینم -برت نگاه کرد و محکم گفت: به

 .کیمکز نیتا مدت حداقل سه ماه همراه سامان بر دیبا

اگه الزم شد جاتون رو  یو حت یمراقب سامان باش دیکردم و براتون در نظر گرفتم.و تو با دایرو پ یامن یاونجا جا من

 !نینباش کیالزم شد فقط تو مکزسه ماه اگه  نیتو ا ییجورا هی...نیو در کشورها جابه جا بش دیعوض کن

 تر... رید ایزودتر و  ایحاال  دمیبهتون خبر م دیبرگرد دیامن شد و تونست زیهمه چ یوقت

عشق سابقش بوده و  ادگاریکه تنها  گردهیم یمتوجه شدم جرج دنبال دختر نایروب -به من نگاه کرد و گفت: بعد

ت مد نی!تو اییاون دختر تو دمیکنه...من فهم کاریباهاش چ خوادیم دونمیالبته تنها عامل زنده نسل تنفرش... نم
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کن و  یاز خونه از پدرت دور رونیجمع کن... ب شتریرو کم کن و حواستو ب تیرفت و آمدت به منزل پدربزرگ مادر

که برات مشخص  یمدت در خونه ا نیتو ا دیو تو با کنمیصحبت م ونزیمورد با پدرت جناب است نیالبته من در ا

 تمونیقسمت از مامور نیاونا مخصوصا در ا دی!نبایدور بمون تیخودت و مادر یو  از خانواده  یکن یزندگ میکرد

 یشتریخاطر ب نانیراحت تر و با اطم میداشت ازیکارهابهت ن یمدت اگه تو نی!تو ایاون دختر تومتوجه بشن که 

 .میو ازت کمک بخوا میباهات در تماس باش میتونیم

 یتیمسائل امن یاز خانواده هاتون برا نایمثل روب د،یکنیو کمکم م نیشما هم همراه من-کرد و گفت: تریبه آنا و پ رو

 د؟یدی!فهمدیکنیم یمدت زندگ نیو هر سه تو اون خونه تو ا دیشیدور م

 !که متوجه شدم بهش عالقه مندم یاز برت یاز همه سخت تر دور نباریا  زانیاز عز ی...بازهم دورآه

 

 یمونو برا یشده زندگ نیهم تو اون خونه مع تری...من و آنا وپیخبر ایبدون حرف  کیاز اونروز برت رفت مکز بعد

 کباریو  یو راب یمدت تنها دوبار مار نیاز اون موقع گذشته و من تو ا میو ن کماهی.میموقت شروع کرد یمدت

 .دمیرو د یزیپدربزرگ و مامان ل

 رو به خنده انداخت. تریمن و پ دیکه کش یقیو آنا دستهاشو باز کرد و با نفس عم میپاتوق خارج شد از

 مرده چقدر بو گندو بود. نیآنا،ا یرو بکش قینفس عم نیا یواقعا حق دار-تریپ

 جناب بوگندو! میبزار سونیجناب هنر یاسمشو به جا دیفکر کنم با -و گفتم: دمیخند

 !نه!میمدت تو پاتوق محل کارها جناب بوگندو رو تحمل کن نیتو ا دیما با یوا -و آنا گفت: میدیسه خند هر

ه مند نباشه اون بهت عالق یچ ،هریاز ما صبر داشته باش شتریب دیتو که با -گفتم: طنتیو با ش میدیخند تریو پ من

 شده!

 پرو... یاون بهم نگاه هم نکنه!بوگندو یول رمیمن حاظرم بم -صورتش رو جمع کرد و گفت: آنا

 درست کنم. کیاست خوامین،میبچه ها امشب شام رو مهمون من باش-گفت: تریو پ میخنده داخل خونه شد اب

 سفارش بده. کنمی.خواهش مزننیحال آدمو به هم م یکنیکه درست م ییها کیاست -اخم گفتم: با
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 ن...م-انگشتش روبه سمت خودش گرفت و با افتخار گفت: یکرد و با غرور خنده دار یا یمصنوع اخم

 شد. ختهیدر هم آم تریزنگ خونه و منِ پ یموقع صدا همون

 برو جناب من که غذا خودش دلش برامون سوخت و اومد. -خنده گفتم: با

 داخل شد از تعجب چشمهام گرد شد. امیلیبا و یبا غر غر در رو باز کرد و وقت تریپ

 .یدلم برات تنگ شده بود روب -به من زد و گفت: یلبخند امیلیو

 نجام؟یمن ا یدیاز کجا فهم -:دمیبقلش و با ذوق پرس یاز بهت در اومدم و خودمو انداختم تو یخوشحال با

 .دمیاز آلفرد پرس-و گفت: دیخند امیلیو

 ما ثابت موند. یرو یو نگاهش لحظه ا رونیکه آنا از اتاق اومد ب یشناسیبپرسم آلفرد رو از کجا م خواستم

 .نایروب ییهستم،دا امیلیسالم خانوم،بنده و -اد و مودبانه گفت:فرست رونیمنو از بقلش ب امیلیو

 خوشبختم،منهم آنا هستم.-زد و گفت: یهم لبخند آنا

 هاش حرف کیاست امیلیبچه ها شام امشبمون جور شد،و -و گفتم: دمیبا ذوق دستهامو به هم کوب یزیچ یآور ادی با

 نداره!

 .میآشپزخونه کرد یرو راه امیلیو و میخوشحال شد تریپ یحت همه

 هم بهمون خوش گذشت... یموند و همه با هم دوست شدن و کل شمونیتا آخر شب پ امیلیو

 و فراموشش کنمینم یقراریب گهید شهیم یشده بود اما چند وقت ادیز یلیبرت خ یبرا هامیمدت دلتنگ نیا یتو

 ی* و من خوشحال بودم چون برت احساسرفته بود نیاز ب شیکرده بودم با دور دایکه بهش پ یکردم...*حس تازه ا

 !خوردمیرو م یبه من نداشت و اگه من همچنان بهش عالقه داشتم شکست بد

 چشمهامو بستم و به خواب رفتم... یبخش تیلبخند رضا با

 

 .میمخصوص جرج بش یوارد مهمون شخدمتیو به عنوان پ میکن میقرار بود من و آنا گر امروز
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لبم گذاشته بود و لبم رو بزرگ تر کرده بود و  یرو گوشه  یتموم شد اصال خودمو نشناختم.خال ممونیکار گر یوقت

ابروهام جالب شده  یو رنگ قهوه ا یرو گذاشته بود.لنز قهوه ا یا یقهوه ا سیتر کرده و کاله گ رهیرنگ پوستم رو ت

 کرده بودم. رییتغ یبود و من کل

خشکلش حاال  یآب یکرده بود و چند چروک دور چشمهاش درست شده بود،چشمها یادیز رییهم مثل من تغ آنا

کوتاه شده اش چهره اش رو با نمک  یتر ...موها رهیروشن شده بود و ابروهاش هم نازکتر و پوستش هم ت یقهوه ا

 .ومدیبهش م یلیهاش هم خ یکرده بود و چتر

 .مینشست یشگیلندرور هم یو تو میخارج شد میاز اتاق گر تریپ یصدا با

ساعت وقت بود  کی.هنوز میداخل شد هیو همراه بق میشد ادهیخدمتکارها و کارگرها پ یدرب مخصوص ورود یجلو

 .کردندیم یخدمتکارها رو بررس یکردن وجود نداشت.همه  یکنجکاو یبرا یشروع بشه اما اجازه ا یتا مهمون

 حرفاست! نیمهم تر از ا شیفک کنم مهمون -م:بود گفت ستادهیلب آروم به آنا که جلوم ا ریز

 کرد. دییبا سر حرفمو تا آنا

 رو به اشخاص دادن. تهایاز تموم شدن مراحل اعصاب خرد کنشون بالخره مسئول بعد

 .کردمیم نیتزئئ هیو من غذا و دسر ها رو همراه بق دیچیم زهارویم آنا

 هگیکارد هیببرش  خورهیکار نم نیبه درد ا نیا -دستش گفت: ریرو به ز یناراض دیسرکارگر اومد و کارمو د یوقت

 بهش بده.

 .یبعد یاخم رفت سراغ کارها وبا

 که سخت مشغول کار بود. دمی.آنا رو دمیرفت یدستش که از خودش بداخالق تر بود تو سالن اصل ریز همراه

 .دیچیپ میمخف یهندزفر یآنا تو یکه صدا رفتمیهمراه زن م داشتم

 اومد... یک نیبب یروب-آنا

ترس تموم وجودموگرفت.از هوش  لدیدامون روتچ دنیاشاره کرد.با د یتعجب به آنا نگاه کردم که به در ورود با

 ن تنهام...م نباریکه مراقبم باشه،ا ستیهم ن یبرت گهید نباریمراقب باشم منو نشناسه.ا دیبودم!با دهیشن ادیباالش ز
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 .میشد نیرو به زم یپله ا سیازش گرفتم و به زن دوختم .وارد سرو نگاهمو

و  امیخودش بزار.من م شیپ رویرنگ بیکردن مرتب کن.هر ترک یو جعبه ها رو بدون کنجکاو نییاز پله ها برو پا -زن

 !یانجام بد یبه حالت اگه اشتباه یوا زنمیبهت سر م

مطمئن شدم با سرعت  یانداختم و وقت یپله ها نگاه ی.به باالشدم نیزم ریراحت وارد ز یالیاز رفتنش با خ بعد

 شروع کردم داخل کارتن ها رو گشتن.

 ؟یشنویآلفرد صدامو م -

 .نایبگو روب-آلفرد اومد: یصدا

هم  یخاص یبند بیطبق نقشه منو آورن داخل انبار موادشون. داخل کارتن ها مواد منفجره و اسلحه ست.ترک-

 دارن.

 نام ببر.-آلفرد

و زرداستفاده شده.داخلش مواد  یکنارهم دارن و رنگها از قرمز و سبز و آب یسه نوع کارتن که چهار خط رنگ-

 رنگ وجود داره. بیترک نیکارتن از ا 80حدود  بایمنفجره است.تقر

 خوب؟ -آفرد

 یجبه نارن لیبشه.از همون رنگها منتها قرمزش تبد یشتریرنگش دقت ب بیترک یتو دیاش هم با گهینوع د کی-

با  ینوع سوم هم رنگ قهوه ا یتاست.کارتن ها 90 بایکارتن ها همه اسلحه است و آمار کارتن ها تقر نیشده.داخل ا

 تاست. 3 فقط.پلمپ شده و تعدادش هم دید شهیکرده و داخلش رو نم رییسبز تغ

 شدن؟ یبسته بند یمهم اند!با چ یلیاحتماال اون کارتنها خ -آلفرد

 !دونمینم -کردم و مطمئن گفتم: به سرش ینگاه

 دقت کن. نایروب -کرد و گفت: یپوف آلفرد

پراز  یبستن در کارتنها یبرا یافتادم که راب یبزرگ یکتاب یچسب ها ادیرنگشون  دنیکردم و با د یا گهید نگاه

 .شدندیباز نم یسخت بودند و به آسون یلیچسبها خ کرد،اونیکتابش ازش استفاده م
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 .نیقو یلیچسبها خ نیآلفرد ا یوا-

 چطور؟ -آلفرد

 استفاده کردن؟ نهایاز ا کرد،چرایبچه بودم پدرم ازشون استفاده م یوقت -

 .شهیم رتیدستگ یچ نیکن بب یبازم بررس-آلفرد

 باشه.-

 اونجا انیمواظب باش دامون و افرادش دارن م نایروب -آنا اومد: یصدا

 ؟یچ-ترس و تعجب گفتم: با

 زود باش. -آنا

 کارتن هارو جابه جا کردم و خودمو مشغول نشون دادم. عیسر

 .دادیپاشون نشون از اومدنشون م یصدا

 ارباب. ریروزبخ -گرفته بودم آروم گفتم: نییسرم رو پا کهیخدمتکارها خودمو مظلوم کردم و به طور مثل

 بهم بندازن به سمت کارتن ها رفتن. ینگاه نکهیا بدون

برو کنار  -:دمیرو فراموش کردم،با صداش لرز دنمیشده بود که از ترس نفس کش کمیاومد کنارم اونقدر نزد دامون

 کنم. یپشت سرت رو بررس یکارتن ها خوامیم

 !کشنیفکر کردم منو شناخته و االن منو م یا شدم،لحظهیاز حرفهاش متوجه نم یزیاما چ دمیشنیم صداشو

 گم؟یم یچ یشنوینم -:دمیلرز ادشیفر با

 شناخت؟ یعنیحرف تو دهنش خشک شد. دنمیبگه که با د یزیچ خواستیم ایردم، گوبهش نگاه ک متجب

 چشمها...حالت نگاه چشمهات... نی...انیا-صداش نگاهش کردم: با

 دونفر... ادی...بندازهیم یکس ادیمنو  -نگاه کردم که ادامه داد: بهش
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 دهانمو قورت دادم و مظلوم بهش چشم دوختم... آب

 اومده؟ شیپ یقربان مشکل -:میکه همراهش اومده بودن هردو بهش نگاه کرد یاز افراد یکی یصدا با

 نه. -گفت: کردیچسب ها رو پاره م یاش داشت رو یبیج یمنو محکم کنار زد و همون طور که با چاقو دامون

 متر باز شده. یاز ده سانت شتریدر کارتن رو باز کرد از تعجب احساس کردم فکم ب یوقت

 ...یخال ینبود...خال یچیمن..داخلش ه یخدا ی..داخلش...وا.داخلش

 تو کارتن ها. دیبزار نشونیاریخوب ب -به افرادش نگاه کرد وگفت: دامون

 بره؟ میبگ ستیخدمتکار؟بهتر ن نیا یقربان...جلو -از افرادش گفت: یکی

 که بگه. تونهینم یزیهم ناشنواست و هم الل،چ نکهیا -زد و گفت: یبه من نگاه کرد و لبخند کج دامون

 بود... نجایکاش اون ا یو از ته دلم آرزو کردم که ا دیبرت دلم لرز ادیبرت انداخت،با  ادیکجش منو  لبخند

کر ف نیا کنه،بایفشنگشون ده تا انسان رو پودر م هیسه تا اسلحه اوردن که از ظاهر گنده اشون معلوم بود  افرادش

 که دامون متوجه شد. دمیزبه خودم لر

 ناینگران نباش خانوم کوچولو،ا -و گفت: دیو انگشتش رو نوازشگونه رو گونه ام کش کیلبخند مضخرفش اومد نزد با

 !ستنیتو ن یبرا

از افرادش  یکی.همون موقع خوردیگونه ام افتاد...داشت حالم به هم م یعقب و انگشتش از رو دمیرو کش سرم

 قربان تموم شد. -گفت:

 .میباشه،بر -سمتش و گفت: برگشت

...پسر قاتل مادرم...قاتل شدیاز فکرش هم چندشم م ی.حتدمیگونم محکم کش یرفتن با نفرت دستمو رو یوقت

 رییتغ تونویمنهم زندگ نیداد رییتغ مویپدرم...همونطور که تو و پدرت زندگ یو خوشبخت ی...قاتل زندگمیبچگ

 !کنمی...ما من رحم نمدمیم

به اطراف انداخت و  یسرسر یسر کارگر اومد و نگاه اریکه دست دمیکش یقیاز مرتب کردن اونجا نفس عم بعد

 .میدار ازین یشتریب یامشب به ساغ ایهمراهم ب -گفت:
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سردرگم  لدیسالن بزرگ جشن جرج روتچ یتو یسکیشامپان و ودکا و و یپر از جام شراب ها یا ینیس با

 نهمهیا یاز بو خوردیتا جام برداره.داشت حالم به هم م ستادمیا یم دمیرسیکه م یو به هر کس دمیچرخیم

کردم و  دایرو پ یخلوت ی.جاردنب یا گهید یمهمشونو جا ینبوده و مهمانها یرسم ادیز یالکل،معلوم بود که مهمون

نبود  ییاعتراف کنم به غلط کردن افتادم و حالم بد شد.جا دیکه با دمیکش یقیهامو بستم و نفس عم ستادم،چشمیا

 راحت بشم. یالکل لعنت یبو نیکه از دست ا

 ؟یمهمون نیا ای ادیاز الکل بدت م -:

 شدم. رهیدامون چشم هامو باز کردم و با ترس بهش خ یصدا دنیشن با

 ؟یدید ییجا ای یشناسیتو...منو م -:دیپرس یبا کنجکاو دینگاه ترس زده ام رو د یوقت

 تکون دادم. ینف یتند سرمو به معنا تند

 ؟یترسیم یشیمتوجه من م ای ینیبیپس چرا تا منو م -:دیپرس دوباره

 ترسمیکه م نهیفکر کردم به خاطر ا دونم،اولشیخودمم نم یترسم ازش رو حت لیترس آب دهنمو قورت دادم، دل با

که  ییزهای...اون اسلحه ها...پدرش و خودش...چترسمیم شناسهدبازهمیمنو بشناسه اما...حاال که مطمئن شدم نم

 ...ترسونهیمنکنه من رو هم مثل مامان بکشنم...منو  نکهی...و ادمیازشون شن

 درسته؟ یدید نیزم ریز یکه تو هییزهایبه خاطر اون چ دیشا -ادامه داد: دیسکوتمو د یوقت

 مثبت تکون دادم. یزودتر از شرش راحت شم سرمو به معنا نکهیا یبرا

 چشم هاش دوباره ترس رو تو وجودم تازه کرد. یخشم تو یها رگه

و من ای یحرف بزن یتونیواقعا نم -متوجه نشه گفت: یکس کردیم یکه سع یشدش و به طور دیکل یدندونها با

 ؟یکنیمسخره م

 نه نه. -تند گفتم: تند

 .خورهیخدمتکار کم حرف به درد آدم م هیخوبه، -ت:آرومتر شد و گف یکم

 حرف بزن. -افتاد که بره اما دوباره با سرعت برگشت سمتم و گفت: راه
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 کارکنم؟یچ -:دمیتعجب بهش نگاه کردم و پرس با

 دم؟یآشناست...کجا شن یلیصداش...خ -:دمیشن زدیصداشو انگار داشت با خودش حرف م که

 دم؟ید ییمن قبال هم تورو جا -:دیسمتم براق شد و پرس به

 بدم... رییصدامو تغ تونستمینم گهینبودد ی...اما چاره اکردمیخراب م داشتم

 ..قر..قربان!ریخ..خ-

 گم شد. تیجمع ونیهنوز قانع نشده راه افتاد و م دادیکه چهره اش نشون م یتکون داد و در حال سرشو

 اتاق بار شدم. یراه یخال یو با جام ها دمیکش یراحت نفس

 بود و واقعا که حالمو گرفت... ی.شب پر کارمیخونه شد یبا آنا راه یا گهیتر از هر شب د خسته

 .میوآنا وارد خونه شد تریرو آروم تو در چرخوندم و با پ دیکل

 کاناپه و چشم هامو بستم. یخودمو انداختم رو یخستگ با

 .یشیم تیاذ نجایپاشو تو اتاق بخواب ا یروب -آنا

 .رمیاالن م ستیآنا حالم خوب ن -گفتم: یحال یب با

 آنا در کنارمو حس کردم. نشستن

 کنه؟یسرت درد م یروب -آنا

 کردم. دییسرم حرفشو تا با

 بود.  یا یچه مهمون نیآخه ا کننیاعصاب آدمو خرد م -پر از حرسش منو به خنده انداخت: یصدا

 ...شمیبروبخواب...منم االن بلند م کنمیآنا خواهش م -مانند گفتم: ناله

 بخوابم! زاشتنیچشم هامو بازکردم،اگه م تیبا عصبان میزنگ گوش یصدا با

 بله؟ -ناشناس رو دادم: یخشم جواب شماره  با
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 ؟یزنیبعد حرف نم یریگیتماس م یمشکل دار -گفتم: ادیبا فر دمینشن یجواب چیه یوقت

 بازهم سکوت پشت خط... و

 !کنمیس منهم قطع مباشه حرف نزن پ-

 تماس رو قطع کردم. دمینشن یجواب یوقت

 بودم. دهیخواب شبیچشم هامو ببندم که متوجه شدم صبح شده.پس د خواستم

 بله؟-دوباره زنگ خورد: میشانس که گوش نیدوباره چشم هامو بستم اما امان از ا نیواسه هم ومدیهم خوابم م هنوز

 ؟یهست یتو ک -کردم و گفتم: یهمون شماره پوف دنیرو از گوشم دور کردم و با د یگوش

 هم سکوت... باز

 من بخوابم نه؟ ینزار ادیخوشت م-

 بازهم سکوت... و

 باشه؟ ریتماس نگ گهینداشتم...د ویجناب من خسته ام شب خوب نیبب-

ورد و رو بزارم سرجاش دوباره زنگ خ یدوباره تماسو قطع کردم.تا خواستم گوش ادینم ییصدا چیه دمید یوقت

 بازهم همون شماره...

 ؟یخوایم یچ -زدم: ادیتماس رو وصل کردم و فر تیعصبان با

 و رو کرد... ریاون طرف خط تموم قلبمو ز  یآشنا یصدا

 صدات تنگ شده بود. یدلم برا -:

 برت... -بهت آروم گفتم: با

 نبود؟ یشب خوب شبیچرا د -برت

 ؟یدادیچرا جوابمو نم-
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جواب منو بده. -برت

تو هم جواب منو بده.-

...یهست یبفهمم تا چه حد عصبان خواستمیخوب چون م -برت

؟یدیحاال فهم-

!یجوابمونداد -برت

...میبود تیتو مامور شبیخوب معلومه د-

...لدیباز هم جرج روتچ-برت

...لدیو بازهم دامون روتچ-

دامون؟-برت

اوهوم.-

؟یتو باهاش رو به روشد -برت

دادم... رییرو تغ آره اما چهره ام-

 که نبودم شبیقبل من بودم اما د یدفعه  ؟یچ شناختیتو رو م ؟اگهیشد کیچرا بهش نزد -زد: ادیبا خشم فر برت

؟یبکن یخواستیم کاریچ

بودم...که دست من  دهیبه خودم گفته بودم،که خودم هم ترس شبیرو د نینتونستم اعتراف کنم خودم هم هم و

نبود...

حالت...خوبه؟-

خوبم نگران من نباش. -که آروم تر شده بود گفت: برت

گفت من نگرانتم؟ یاوه حاال ک-
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 ؟یندار یمن خبر یاز مامان الو -:دیو پرس دیخند برت

 ندارم. یخودم هم خبر یمن از مامان مار-

 اومد انگار که صداش کرده بودن. یمبهم یصدا

هستم.  شدیآلفرد هم بگو منتظر دستور جد ومده،بهین شیپ یو مشکل میبرم به همه بگو ما خوب دیمن با نایروب -برت

 خدانگه دار...

 خدانگه دار... -لب گفتم: ریز

 ی...آروم ولدیتپ ینداشت...همچنان م یقرارم تموم یقلب ب یتماس قطع شد...تماسمون تموم شده بود اما تپش ها و

 ... جانزدهیه

 .می.آلفرد بهمون گفته بود امروز کار دارمیشدند بعد از صبحونه به سمت پاتوق راه افتاد داریب تریآنا وپ نکهیاز ا بعد

 .میراه افتاد مونیمامور دنیو بعد از فهم میخودمونو رسوند یوقت

 لدیجرج روتچ یکیکه تو نزد یاز جاسوس یاما خبر گذشتیتو اونجا م ستادنمیاز ا یساعت میساعتم نگاه کردم،ن به

 نبود. میگذاشته بود

 بود... ومدهیبودن.اما هنوز هم ن ستادهیا ابونیخ نیاز ا یطرف کیهم هر کدوم  تریو پ آنا

 ومد؟یبچه ها ن شدیچ-:دیچیپ یهندزفر یآلفرد تو یصدا

 نه. -آنا اومد که جواب داده بود: یاز من صدا قبل

 فکر کنم لو رفته.-هم گفت: تریپ

 اومده. شیپ دیکار جد هی... دیخوب برگرد لهیخ -گفت: یبا خونسرد آلفرد

 

 .میکردیبه آلفرد با تعجب نگاه م همه

 خوان؟ب لدیرو به عنوان خدمتکار مخصوص دامون روتچ یروب دیچرا با -:دیو با تعجب پرس اوردیطاقت ن تریپ بالخره
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 داره. یدامون خودش خدمتکار مخصوص دونمینم-آلفرد

 .«خورهیخدمتکار کم حرف به درد آدم م هی،خوبه» حرف دامون افتادم که بهم گفته بود:  ادی

صدات تو رو نشناخته  یازرو میدواریام -حرف نزدنم آلفرد گفت: یجمله دامون رو براشون گفتم و اون ماجرا یوقت

 انداختنت نباشه. ریگ یطعمه برا هی نیباشه وا

 بره. یروب میاجازه بد دیپس نبا -بالخره سکوتش رو شکست و گفت: آنا

و از  میکنیوصل م ابیرد  ی.ما به روبگردنیم یو بدتر دنبال روب شنیمشکوک م شترینره اونها ب یاگه روب-آلفرد

 .میشیاز اوضاع با خبر م یهندزفر قیطر

 مطمئن باش. نوی.اوفتهیبرات ب یاتفاق میذاریما نم نایروب -روبه من کرد و مطمئن گفت: بعد

خونه که   یمنو راه یو ساک دست فیک کیکنم و با   میگر یداد چجور ادیکرد و به خودم هم  میمنو آنا گر دوباره

 کردن. لدیبهتره بگم قصر جرج روتچ

زنگ خونشون و زدم بعد از  یرنگ ام رو پشت گوشم فرستادم.وقت یقهوه ا یمصنوع یو موها دمیکش یقیعم نفس

 خودم تونستم برم داخل. یدادن اطالعات و معرف

 رو هم جمع کنم. یشتریاطالعات ب لیدل نیبه ا تونمیگفته بود م آلفرد

 شدم. یاز خدمتکارها داخل اتاق بزرگ و مجلل یکی یو همراه ییعمارت شدم  به راهنما داخل

 عمارت برداشت وبه سمتم برگشت. رونیباشکوه ب یچشم از منظره  لدیکه از اتاق خارج شد دامون روتچ خدمتکار

 درسته؟ هیچ تتیمسئول یدونی.حتما میش اومدخو -زد و گفت: یلبخند دیمنو د یوقت

 !یپس هنوز هم الل هست -گفت: یزد و با خونسرد یتکون دادم که قهقهه ا ینف یبه معنا سرمو

اق ات یفقط تو اجازه دار یعنی.یخدمتکارمخصوص من هست گمیکه من م یبه بعد تا زمان نیتو از ا-گفت: یجد بعد

 .ی. و به دستوراتم عمل کنیکارها کمکم کن یسر کیتو  یتو اجازه دار ،فقطیکن زیکارم و اتاق خوابم رو مرتب و تم

 .میرو هم برات درنظر گرفت یاتاق -بعد ادامه داد: و
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 که به من تخصص داه شده بود،شدم. یرو صدا زد و منو همراهش فرستاد.داخل اتاق یخدمتکار

رار ق یشیآرا زیبا م یگوشه از اتاق کمد بزرگ کید.دربزرگ بو یادیخدمتکار ز کی یبه نظرم برا یشانزده متر اتاق

مطالعه.واقعا  زیم کیهم تخت خواب و  گهی.طرف دییپنجره بزرگ و بالکن کوچولو کیداده شده بود.روبه رو 

 اوضاعشون بهتر از منه. نجایا یخدمتکارها

 گشتمیم ینجوریعمارت هم یها آماده شدم و تو لهیکه آنا بهم داده بود و چند تا از وس ییلباسها دنیچ بعداز

ه رو شروع کردم ب یاتاقم برگشتم و کتاب یکردم که چندتا از خدمتکارها بهم تذکر داده بودن.تو یاونقدر کنجکاو

 خوندن.

 اومد و بهم گفت ارباب جوان اومده و اونو دنبال من فرستاده. یبعد خدمتکار یکم

 بله؟ -ت:اتاق دامون و گف یاخم رفتم تو با

 ه؟ی: اسمت چدیپرس دیکشیم گاریکه س یکرد و در حال ینگاه بهم

 .خورهیافتاد احساس کردم داره حالم به هم م گارشیپراز س یگاریکه به جاس نگاهم

 .ایجول -اخم گفتم: با

 .یبه بعد منو دامون صدا کن نیاز ا خوامیم ی...جولی...چه اسم قشنگایجول -خشک زد وگفت: یلبخند

 باشه دامون. -گفتم: الیخیب

 بگم ارباب. یعوض نیبه ا ومدیچرا خودم هم بدم م دروغ

...اما ومدیازش بدم م شتریمدت روز به روز ب نیو من تو ا گذشتیم لدیعمارت دامون روتچ یاز اقامت من تو کماهی

مدت فقط اطالعات رو  نیدوست داره.تو ا هامویاخم کردنها و بداخالق گفتیو م کردیم یکیبدتر بهم نزد یاون لعنت

 نداشتم. چگسیاز ه یا گهیو خبر د فرستادمیآلفرد م یبرا

مدت باهاش دوست شده بودم از جام بلند شدم و با سرعت خودم و بهش  نیکه تو ا یلیام ادیفر یصدا با

 کینزدبهش  دارهیداره به زور دامون رو که مست کرده بود و حالش خوب نبود رو سرپا نگه م دمید یرسوندم.وقت

 شدم کمکش کردم.
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مرتب کردم راه افتادم که برم  یاون اطراف رو سرسر یرفت و منهم وقت یلیام میتختش گذاشت یدامون رو رو یوقت

 ادهیخمارش نشون از ز یکه چشها یشدنم شد.با وحشت به دامون رونیآن دامون دستمو گرفت و مانع ازب کیاما 

دنبالم کرده بود تا االن از  ابونیتو خ تمرد مس کیکه  یاز بچگ قتیکردم.در حق داد،نگاهیتو خوردن م شیرو

 .دمیترسیمست م یآدمها

 ..لط...لطفا..ن..نر.و.یمن..خوب...خو..ب.م.جو..جول -توجه به ترسم گفت: یب دامون

چشمهاش غم  یآب خنک خورد،حالش جا اومد.اما تو وانیل کی ینشستم.وقت ششیبودم اما پ دهیترس نکهیا با

 .شدیم دهید یبزرگ

...باورت یکنم...جول داشی...از اون موقع تا حاال...نتونستم پستیاز اون ن یاثر چی...هیجول -گفت: یناراحت با

فوق العاده بود...اون..منو به  شییطال یبود...چشمها بایز یلی...شدم.اون..خشیوحش یعاشق اون چشمها شه؟منیم

...مادرش هم پدرم ی..اونکه..آه..جولگفت،گفت؟اوناون دروغ ن یفکر انداخت که همسرش رو دوست نداره..جول نیا

اون آخر گند زده بود و داشت..با  نکهی...با امیدیرو با چشمهاش جادو کرده بود،اونهم دخترش بود...ما...امروز فهم

 کرده بود! یاما من...اونو نزدم...اون منو عصبان زدیمنو م یعوض دنیاون..جا

 بوده؟یبپرسم اسم اون دختر چ شهیم -:دمیشده بودم پرسمتوجه ن ویزیکه چ یدرحال

 .ریالسا پ -شد و گفت: رهیخ یغم به گوشه ا با

ازم متنفر شده  کردمیم گفت؟فکریشدم،اون منو م رهیغمناک دامون خ یترس آب دهانمو قورت دادم و به چهره  با

 باشه...

...البته اسمش که دروغ ندازهیالسا م ادیصدات و حالت چشم هات منو  -زد و گفت: ینگاه کرد و لبخند تلخ بهم

 .میدیفهم ریبود...اون دختر، فرزند ربکا بود...و ما د

 شدم. رهیترس بهش خ با

 نهایچرا زودتر از ا -زد: ادیاز جاش بلند شد و شونه هامو محکم گرفت و فر یا انهیبه صورت وحش ناگهان

 ؟یکه تو همون دختر ربکا هست دمیکنم نفهم دایبهت عالقه پ نکهیبل از ا...چرا قدمینفهم

 دهیمن...اونها فهم یخدا ی...وارفتیم جیو سرم گ چرخهیمغزم نم یخون تو گهی...احساس کردم ددیسوت کش مغزم

 ...کشتنیافتاده بودم...من رو م ریبودم و گ ریام...من تو دهان ش یبودن من ک



 طونینابودگر ش

 
223 

 

 من و چشم هام شد... یزندگ یایز اون افکار حاکم بردنکه بعد ا یا یکیتار و

 

چشم هام عادت  یچشم هام و وقت یدستمو گرفتم جلو نباریبود که چشم هامو دوباره بستم.ا ینورش قو اونقدر

با وحشت به  ومدیم ادمیکه  ییزهایچ نیآخر یادآوریاتاقم داخل عمارت بودم ..با  یکردن بلند شدم و نشستم. تو

 یوقت افتاد و نهیهمون جا نشستم.نگاهم به آ وحشتدر اتاق قفله با  دمید یبلند شدم و وقت عیاطرافم نگاه کردم.سر

ه ام رو برداشت سیرو پاک کرده بودن و لنزو کاله گ ممی...گردمیصورتم دست کش یبا وحشت رو دمیخودمو د ریتصو

بالکن نگاه  یا شهیروبه رومو در ش یم برداشته بودن...با غم به پنجره ام رو ه یو هندزف ابیرد یبودن...اونها حت

پنجره ها  ریسه تا نگهبان ز دمید یتو ذهنم زده شد و با عجله رفتم و وقت یهاشون جرقه ا شهیش دنیبادکردم.

 به اطرافم انداختم. یهارو شکستم و آروم ازشون رد شدم.داخل بالکن نگاه شهیگذاشتن. ش

 .بهش اشاره کردم آروم باشه و سر نگهبانها رو گرم کنه.دیمنو د یاتفاق شدیبالکن رد م ریکه داشت از ز یلیام

مثل فرار  لدیکردم.فرار کردن از عمارت دامون روتچ هوشیو از پشت سر هر سه تاشونو ب نییانداختم پا خودمو

 بود. نیکره زم یآدم از رو هیکردن 

 .ییتو نیا شهیباورم نم -فت:به سمتم اومد و باعجله گ یلیام

 فرار کنم؟ نجایکه بتونم از ا یشناسیرو م ییتو جا یلیام -گفتم: عیسر

به پدرش  هنوز ؟اربابیفرار کن یتونیم ی،مطمئنیهوشیتو سه روزه که ب -بود گفت: یا گهید یایکه انگار تو دن یلیام

 نگفته. یزیتو چ تیاز هو

 ...شهیتعجب بهش نگاه کردم.نگفته؟مگه م با

سمت  ادبهیب خوادیکه م دمیراننده دامون رو د یپنهان شدم.وقت ینیپشت ماش عیاز نگهباناسر یکی دنید با

رو فراموش کرده بود که برگشت.منهم از فرصت استفاده کردم قفل  یزیپنهان شدم اما انگار چ عی.سرنیماش

 تا دیطول کش یراه افتاد.کم نیماش یا هقیصندوق عقب رو باز کردم و رفتم داخل و درش رو بستم.بعد از چند دق

 رونیاز صندوق عقب اومدم ب عیمطمئن شدم سر یاز دور شدن راننده به صورت حدس یتوقف کرد.وقت کجای نیماش

 ادمیافتاد که  عیاتفاقات سر نیبعد راه افتاد.اونقدر ا یداخل مترو شدم و کم یو با تمام سرعتم فرار کردم.با خستگ

 و حالمم خوب نبود. کردیفکر کنم...سرم فوق العاده درد م مرفته بود به حال نزار
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 دونات کیبود  یکیکه در همون نزد یشدم و راه افتادم. از بوفه ا ادهیاز قطار پ دیرس نیبروکل ستگاهیبه ا یوقت

 گرفتم و بعد از خوردنش بهتر شدم. یشکالت

 لدیدامون روتچ یاش امکان داشت آدما قهیاون لحظه که هر دق دن،تویدوحالم بهتر شد دوباره شروع کردم به  یوقت

 نبود. زیرو سرم ،آروم حرکت کردن جا زنیبر

نفر برخورد کردم.هردومون  کیتا خواستم با عجله رد بشم با  دمیرس یدگیبه بر یو وقت شدمیعجله داشتم رد م با

و بدون توجه به  دیاون شخص دستمو کش افتمیکردم و تا اومدم دوباره راه ب یمعذرت خواه ی.سرسرمیخورد نیزم

 .دیمنو تو آغوشش کش عیمن سر

 منو آرومم کرد. شیشگیعطر تلخ و هم یبکشم اما بو رونیشدم و خواستم خودمو ب یعصب اولش

همه مون بد بود...فکر  دم؟حالیکش یمدت چ نیمن تو ا یدونی؟میبالخره اومد -:دیاش به گوشم رس زمزمه

 گروه؟ ینابودگرکوچولو یدختر...کجا بود یکرد وونهیبرات افتاده...تو همرو د یاتفاق میکردیم

و به صورتش نگاه کردم،برت از نظرم  دمیخودمو عقب کش ختنیریوقفه م یصورتم ب یکه اشکهام دوباره رو یحال در

 جذابتر از قبل شده بود.

 ر؟ید نقدریچرا ا-

 .یدونی...نمدمیکش یمدت چ نیمن تو ا یدونی...نممینداشت یخبر چیو از تو ه شیخره اومدم...دوروز پبال -برت

 یادیچم شده...از شوک ز دونستمینم یاوضاع شما از من بهتر نبود...من حت -شدم و گفتم: رهیخ یغم به نقطه ا با

من دختر  دنی...اونا فهمدنیفهم زویشده بودم و بعد از سه روز متوجه شدم اونا همه چ هوشیکه بهم وارد شده بود ب

 مامان ربکام...

 ...ذارمیتنهات نم گهیبزنه،من د یبهت صدمه ا یکس ذارمینم گهید-برت

کردم  فیرو براشون تعر زیهمه چ یناراحت.وقت ایخوشحال باشن  دونستنیهمه نم میبا هم وارد پاتوق شد یوقت

 .میمرحله رو شروع کن نیفرصت آخر نیدر اول دیفرد گفت باآل
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نبرد  کی یبرا میشدیآماده م میبود.همه مون داشت یحاکم بر پاتوق واطراف گروه نابودگران سرد و جد یفضا

جرج  ی...امروز روز نابودمیریبگ زامونویانتقام خون عز میخوای...ممیرو تمومش کن زیهمه چ میخوایتلخ...امروز م

 ...لدهیروتچ

چشم  یآنا که تو دی...شامیراه انداخت...هر کدوممون تو افکار خودمون بود نویماش تری،پ میلندروور که شد سوار

شده بود به عموش که از  رهیکه به جاده خ تری...پکردیهاش نم اشک نشسته بود داشت به نامزدش فکر م

 دوستش... نیتر یمیسرش...و برت هم به صمبوده...آلفرد به خونواده و پ لدیروتچ یخدمتکارها

و لبخندشون...به  ی...مهربونهامونی...به خوشکردمیفکر م یو مار یفکر کردن به مامان داشتم به راب یمن به جا اما

موقع دور شدنمون...به  یراب یو بغض گلو یمار یجار یمن...به اشکها هیو برگردوندن روح تیموفق یتالششون برا

ه پدران یهایبانی...کمکها و پشتیگرم و مادرانه مار غوش...آیراب یصبحگاه یها یرو ادهی...پیمار یشکالت یکهایک

از گفتن مادر و پدر داشتن و من چقدر بد بودم که اونا رو  یشتریب یستگیمانند،شا یدو موجود پر نی...واقعا ایراب

 ماز رازها تونستمیکه م میبود تو زندگ یکسمن که تنها  یلیو یی...داامیلیلذت دور کرده بودم...و نیاز ا یحت

که مراقبم بود و تنهام  یموافق بود...کس شهیکه با حرفام و نظرهام هم ی...کسکردیکه درکم م یباخبرش کنم...کس

که مدتهاست متوجه شدم از همون بار اول به آنا عالقه مند شده و چقدر دوستش داشتم که از  ی...کسذاشتینم

تحمل کنه؟مامان  خواستی...پدربزرگ!اون چطور مومدمینم رونیام گرفته بود و از بقلش ب هیخبر گر نیا دنیشن

دوست داشت...و برت...اگه من امروز در  یلیرو بگو...من تنها نوه اون بودم و اون منو خ یمن مامان رز ی! خدایزیل

 کنن؟یم کاریوفته؟چیاشون مبر ی... چه اتفاقنمشونینتونم بب چوقتیه گهی...اگه ...درمیاتفاق بم کیاثر 

 چقدر کنمیاومد...حاال که فکر م ادمی نجایتو ا تمونیمامور نیاول لدیجرج روتچ یبرج تجار یجلو میدیرس یوقت

...چقدر اونموقع از برت دور بودم...و چقدر حواس پرت و خوش...با تذکرآلفرد همه حواسهامونو جمع رهیگیخنده ام م

 رونیب تری...پمیرفتی.پشت سر آلفرد ممیبود وارد شد ردهکه برت برامون بازش ک یاز در پشت یکی یکی...آروم میکرد

 یواسه خودش مجلس سخنران نجایتو ا یزود حرکت کنه...امشب جرج لعنت میدیاگه زنده رس یبود تا وقت نیتو ماش

ن شد ا...آلفرد و آنا از ما جدمیکنیود مهمه شونو ناب میراه انداخته بود...همه هم تو سالن جمع بودن و ما اگه موفق بش

 .میتا به سمت سالن برن.من و برت هم به سمت باال حرکت کرد

 قول بده! هیبهم  نایروب-برت

 ؟یچه قول -:دمیتعجب بهش نگاه کردم و پرس با
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... و ی...و اگه موفق نشدم...منو ببخشیمراقب خودت باش -مکث گفت: یو بعداز کم دیکش یقینفس عم برت

... یفراموشم نکن

...یول-

فقط قول بده!-محکم گفت: برت

!دمیباشه،قول م -گفتم: یو ناراض دمیکش یآه

.مینیاونجا رو بب میتونستیبودو ما م شهیجرج بود،کنار هاش ش یکه سقف سالن سخنران میدیرس یاتاق به

ه گرفت.رنگش رو برداشت و به سمت لوستر بزرگ وسط سالن نشون یکلت نقره ا برت

 یمث صدا ییو صدا دیرو کش ماشه«یباشه قول داد ادتی نایروب»عالمت آلفرد چشم هاشو بست و بعد از گفتن با

که آلفرد اونجا روشن کرد. ییتهاینامیانفجار اومد و د

.زهیریسقف م رونیب میبر-گفت: عیسر برت

...تهاینامیبزرگ انفجار د یصدا نباریاما ا و

ا ب لدیجرج روتچ دمیخدانگهدار خائن ها...سرمو برگردوندم که ناگهان د-لب گفت: ریبه اون سمت برگشت و ز برت

بودم همه  اون سالح ها رو به اون قسمت  دهی...شنرهیم ینیزم ریز یداره با سرعت به سمت پله ها شیدست زخم

منتقل کردن...

برت...جرج..زنده است!-ترس گفتم: با

؟یچ -ها با سرعت برگشت سمتم وگفت: برق گرفته مثل

 یاپ یبا صدا گشتیم یخاص زیاونهمه کارتن انگار دنبال چ یو اونهم دنبالم اومد...جرج که تو دمیسمت پله ها دو به

 رو برداشت هیاسمشون چ دونستمینم یوحشتناک  که حت یاز اون اسلحه ها یکی عیسر دیما رو د یما برگشت وقت

راحت اسلحه از دستش افتاد... یلیخ وکرد  کیو به سمتمون نشونه گرفت...برت با کلتش به دستش شل

من -...برت گفت:دادیخبر از تنها بودن آلفرد و ملحق شدن آنا م یانداز ریت یدرد تو خودش جمع شده بود...صدا با

...ایباال کارشو تموم کن ب رمیم
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و همش  کردیتو جلد آدم جلوه م وید کی...مامانوکشته بود...بهش نگاه کردم به نظرم مثل دمیترسیازش م هنوزهم

 ...نداختیگرگ م یزوزه ها ادیمنو  رشیتاث یب یشده.التماسها یطانیناخن هاش ش کردمیفکر م

 !نایزود باش روب-داد برت به سمتش برگشتم: با

-دستم چشم دوخته بود بهش با بغض و خشم گفتم: یکه با ترس به من و کلت تو یسمت جرج برگشتم درحال به

...همونطور که تو به ما کنمی...بهت رحم نمیکشتیو مامان رو نم یکردیلحظه رو تصور م نیا شیوقت پ یلیکاش از خ

 یا که اگه ذره هیمن و بسته شده به انگشت یاعده آدم و انتقام چندنفر االن تو دست کیتالش  جهی...نتیرحم نکرد

 -گفتم: هیو گر ادیشدم و با فر کی...بهش نزدیریها بم فیکث هیمثل بق دی...تو هم باشهیتموم م زیهمه چ ارمیفشار ب

 هک یا ندهی... و آتریپ یآلفرد...دوست برت و دخترت...عمو یچند نفر...مامان...نامزد آنا...خانواده  یبرا رهیت کی نیا

 ...یداشته باشن و نابودش کرد تونستنیم

 هدیچیپ گهید یکلت و اسلحه ها یصدا یدست منهم تو یکلت تو ریت یصدا نباریاما ا یانداز ریت یصدادوباره  و

 شده بود...

 ..دیکشیو رنج م زدیمن داشت تو خون قلت م یچشمها یجلو میبچگ یوالیروزها و ه نیا دشمن

 لمیف هیلحظه ها تو ذهنم ثبت بشه، نیا خواستمیکردم،میشده بودم و داشتم با لذت قاتل مامان رو تماشا م رحمیب

 رو تموم کرد... فشیکث ی...و بالخره جون داد و زندگییتماشا

ا ب  دیآخر برت دستمو کش یمهم نبود و در لحظه  گهیکرده بود و اما د فیشرت قرمزم رو کث یس فشیکث یها خون

از  یا هیشد و در ثان کسانیبا خاک  هیاندر اثر چندث لدیو برج بزرگ جرج روتچ میرفت رونیب یعجله از اون برج لعنت

 !دیهم فرو پاش

...و از میبود دواری...اممیداشت...همه آرامش داشت یفرق هی نباریراه افتاد...اما ا نیو ماش میشد نیسوار ماش عیسر

 خروارها خاک له شده بود... ریبزرگ و دارودستش ز لدی...حاال جرج روتچمیشده بود یخال نهیک

 تحمل کنه...اما حاال راحته... تونستی...منو ببخش...دختر کوچولوت نممامان

 

معجزه شده بود که رو هر  کیداد...مثل  رییهمه مون رو تغ یکه زندگ ی...اتفاقگذشتیاز اون اتفاق م کماهی حدود

 داشت... یمژده ا انمیکدوم از اطراف
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با آرمنته  رتیدوباره بسازه،پ شونویه توافق برسه و زندگتا اگه بتونه با همسرش ب کیهفته رفت مکز کیبعد از  آلفرد

 نیبرگشتم بهم دراول یکرد و قرار شد با هم ازدواج کنن...سم هم وقت یهم از آنا خواستگار امیلیازدواج کرد...و

شده  بهتر تشی...چون دلم هنوز هم با برت بود...پدربزرگ وضعمازدواج داد اما من نتونستم قبول کن شنهادیفرصت پ

قانون پس  قیهم اموالش رو از طر ییرزای...سامان مرانیهم برگشتند ا نویو م اریبود و درمانش رو از سرگرفت...ماز

ا هم ت نشگاهم...دازنمیرو پدر و مادر صدا م یو راب یبرگشتم  مار یکنه...از وقت دایگرفت و تونست خانواده اش رو پ

رفته بود...اونقدر همه سرمون شلوغ  کماهی نیمن خواسته قلبم بود که در ا ی ...تنها دغدقهشهیتموم م گهیسه ماه د

 ...میرو درست مالقات کن گریهمد میبود که نتونسته بود

 روبه روم نگاه کردم... یایدر نیخشمگ یموجها به

شد،گروه نابودگران هم کارش تموم  کسانیهمراه صاحبش با خاک  لدیکه اون اتفاق افتاد و برج روتچ یازوقت

و مهارتهمامو نشون  رفتمیاونجا م ینوجوونها...منهم گاه یبرا یسالن ورزش کیشد...پاتوقمون االن شده بود 

 ... دادمیم

 یاون شب لبخند یادآوری...با میبرت بخر یالیدوست دختر خ یبودم که قرار بود برا دهیپوش ویلباس امروزهمون

 بود... نیریزدم...چه قدر ش

منو از اومدنش با خبر  شهیعطر تلخ برت هم یبه برگشتن و نگاه کردن نبود...بو یازین یاومد ول ییپا یصدا

 ؟یچرا تنها نشست -...کنارم نشست و گفت:کردیم

 نابودگران... ی...به پاتوق جوونهاکردمیمدت فکر م نیداشتم به اتفاقات ا -نگاه کردم و گفتم: بهش

 ...نایروب-برت

 ه؟یچ-

 بگم... یزیچ هی خوامیم -برت

 نه دوباره شروع نکن... یوا-

 کنم! تتیاذ خوامینم نبارینه نه ا -زد و گفت: یا قهقهه

 .شنومیباشه،م-
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ه اون هم بچ دیشا کردمیفکر م ی...گاهگهید یبچه  کی شیمن بود اما حواسش پ شیبچه بودم...مامانم پ یوقت-برت

 یمن با رنگ چشم ها یچشم ها گفتیم ادمهیدوست داشت... شتریب یلیچشم هامو خ شهیمامان بوده...مامان هم ی

ربکاست...از اون دختر بچه بدم  هخال یهر دومون چشم هامون مثل چشمها گفتی...مهیکیاون دختر بچه 

داشتم به مامان بفهمونم اما  یو سع ومدیازت بدم م شتری...بکردیم فیکردنهات برام تعر تیسم از اذ ی...وقتومدیم

سردم با تو به خاطر چشم هات بود که مثل  ی...تموم رفتارهایوارد گروه نابودگران شد نکهی...تا اشدیاون متوجه نم

 یعنینظرمنو نسبت به اون دختر  ییجورا هی...تو ومدیبدم م دهیکه ازش ند یبود...دختر دخترمن و اون  یچشمها

 ...یداد ادیبهمون  هارویخوب هاتیو با شاد یکرد حیغلطم رو تصح ...طرز فکریخودت عوض کرد

 ادمیرو  بایز یاون روز برف چوقتیه یباهات نرم تر شدم...وا دمیخودم متوجه بشم فهم نکهیکم بدون ا کم

...همه باعث رانیا ی...ماجراهامون تویبا نمک شده بود یلیصورتت آورد خ یکوتاهتو تو یباد موها ی...وقترهینم

باعث شد وابسته ات  بیخودت...عج یااتفاق...نگرانت بودنهام...و توجه ه نهمهی...ایشدن برام خاص باش

 قهیم سلبهت اثبات کن یخوایدانشگاهتون دنبال آرمنته بهت گفته بودم اگه م میاومده بود تریبا پ یوقت ادتهیبشم...!

 ...ید تو بودخوبمو دختر مورد عالقمو نشونت بدم؟اون دختر خو

 نیا هیبق یکه دوستت دارم...حاضر دمیمدت فهم نی...تو انایروب-سمتم برگشت و تو چشم هام نگاه کرد و گفت: به

 ؟یماجرارو با من تحمل کن

 حرفا رو زده بود...برت باشه! نیا کهیاون شدی...باورم نمکردمیبهت هنوز داشتم بهش نگاه م با

 لبهام نشست... یتعجب رنگ آرامش و احساس گرفت و لبخند رو یکم تموم صورتم به جا کم

همون بهتر که  وونهیمعلومه که حاظرم هردومونو بدبخت کنم،دوتا آدم د -به چشم هاش نگاه کردم و گفتم: منهم

 باهم باشن...

 نابودگر کوچولو... میبلند شو بر -و دستمو گرفت و بلندم کردو گفت: میدیدو خند هر

 ؟یگفتیم گهید زیچ هیکوچولو  یبه جا شهینم -اخم گفتم: با

 ...طونینابودگر ش-زد و گفت: یلبخند

 

 ...میکردیهم پرواز م دی...شامیزدیهم کنار ساحل قدم م با
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کنه؟ فیحال اون لحظه امون رو توص تونستیم یکس چه

ام رو... ممنون خدا... یوصف نشدن یاونموقع ام رو؟ و شاد لذت

 و کندی...کم کم قلبت هم به نبودنش عادت مشودیاز تو دور م ی،وقتیرا که دوست داشته باش یکس ندیگوی*م

 و ندیبی...قلب من مدتهاست او را نمدنیشروع کرده بود به تپ دهی...اما قلب من از اولش هم او را ندشودیفراموش م

و فراموش کردنش سخت...* ستیعاد شیبرا دنشیند

انیپا

سالگرد ازدواجشون... نیام یبه مناسبت س زمیعز یبه مامان و بابا کنمیم میرمانو تقد نیا

ب-: اسماسندهینو

!کنمیم یداشت ازتون عذر خواه یممنونم و اگه رمانم اشکاالت تونیهمراه از


