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 نی رو از حالت روتشی که زندگشه ی می در پی پیها  که دچار کابوسهی دخترلدای
 کنه ی میاناتی رو وارد جرلدای ادی مشی که براش پیاتفاقات و حوادث. کنه یخارج م

  .ستین ربط ی بشی واقعی هم به زندگیلیهاش خ  کابوسفهمه یکه م
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  کابوس: نام رمان
  

  عاشقانه ، ییمعما،  ترسناک: ژانر
  

  نارینه: سرپرست نویسندگان
   نارینه، آ.روشنک، فرشته رحمانی، فائزه کاکاجی :نویسندگان

 ،Sara.R ،FATEMEH078 ،mahshad.cham ،Sara-rashtak ،
Redemotion ،Melissa ،mahsa78.  

  
  shaparak: راستاریو

 FARID . S : ساخت کتاب

  

  :مقدمه

  
 کردم ی فکر مال،ی خود فرار کرده و به ناکجا اباد ذهنم پناه برده ام؛ چه خوش خاز

  !درامانم
  ! امدهیکابوس د! ستی نی سفرست،ی پرم، خانه خالی از خواب مباز

  ...شمی اندی بندم و در باز کردنش به ممنوعه ها می را مچشمانم
  ! کندی موانهی، عاقبت، مرا د تو بودنی بنی است و اییتنها! ؟ی دانیم

  ... دودی ام می در پی کسباز
  ... شناسمشی اش آشناست، مچهره

  ! برم به توی پناه ما،یخدا
   نه آنکه او را کشته ام؟مگر
  .چدیپ ی مبهم و دردناک، در گوشم مییصدا

  ... است، کابوس است، کابوسکابوس
  ! خواندی خود می مرا به سویدست

  »؟یستیتو ک« : کشدی مادی دور، فریهنم، خاطره ا ذی روشن هاهی ساانیم
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  کابوس
  

 که حوصله درست و درمون ندارم؛ پرده اطاقم رو کنار هیی از اون روزاامروز
 در زری مرغ رو از فرکهی تهی. زنن  ی تو ذوقم ماهی و سی خاکستری ابرازنم،  یم
 کسل کننده زیه چ کار هر روز منه، چقدر همنی باز شه، اخشی تا ذارم  ی و مارم یم

کن درِ  زنگ اعصاب خرد. خواد  ی مزیانگ جانی هی ماجراکی شده، دلم روح یو ب
  ! باشه؟تونه  ی می کیسر صبح... ارهی مرونمی از فکر باط،یح
  
« :گم  ی خودم مشی پدنشیبا د. کنم ی و در رو باز مرم  ی ماطی و به سمت حشم  ی مپا
  »! بشه؟داشی پدی موقع صبح بانیا! یلعنت! اه
  

 من خواد یانگار عصا رو درسته قورت داده و با چشماش م...  لوسِ چندشی دختره
  !رو بخوره

  
  :گم ی می بلندی صدابا
  
  !ما  یِمی قدی اون هم خونه ؟ی اومدجا نی شد ایچ...  سالم مهسا-
  

  : و گفتدی کشی پر حسرتآه
  
  ... چونی خونه فرار کننی از ادی بالدای -
  

  .کنه ی مین نسبتا طوالمکث
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  »چون؟«گم ی و مکنم ی متر کی چپم رو کوچچشمِ
  
  ...جا نی اادی بسی پلی چون قراره به زود-
  
  !؟ی خب که چ-
  
  ... راستشلدای نی بب-
  

با خودم . افته ی به جونم میبی عجی دلهره.  جوه یهاش رو با دندان م  ناخننوک
 کنه یهاش رو رها م  ناخنباالخره» !کنه؟ ی منیچرا همچ!  چشه؟نیا« :کنم یفکر م

  »! کردنریراستش برادرت رو دستگ« :گه یو م
  
  !؟ یبه چه جرم!شه؟ یمگه م!؟ی چ-
  
   و فروش مواد مخدردی به جرم خر-
  
  ! شرکت دوستش دارهی کار خوب توکیاون خودش !؟یگ ی چرا چرند م-
  
  کار قاچاق موادی که بهتون دروغ گفته، اون با دوستش تونهی خب موضوع ا-

  .مخدره
  
  ! چشمام گم شوی مهسا دهنت رو ببند و از جلو-
  
 خونه نی ای مواد رو توی هی بقدی شک کردن که شانی به اها سی پلی متاسفم ول-

! یی جاهیبرو .  نکنن زود فرار کنری تو رو هم درگیخوا  یاگه م. قائم کرده باشه
 گهیجا رو د قل اونحدا.  مامان و باباتشی پدتونی جدیبرو خونه !... دونم یچه م

 ی توی دستدی که شاکنن  ی بهت شک میون تنها بمجا نی اگه ای ولیگشتن و راحت
  !ی دارای قضانیا
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« :من من کنان گفتم! کنم یاصال باور نم. ذارم ی دهنم می رو رودستم
اونا خودشون .  مامان و بابامشی پرم ی نمگهید!  مهسارم ی جا نمچیمن ه...من...من

  !گردم  ی بر نگردم، پس منم بر نمگهیخواستن د
  
 پشت سر مهسا حرفم را قطع ینی ماشی بلند و وحشتناک ترمز ناگهانی صدابا
  .میاش نگاه کن  و به رانندهمیچرخ ی منی به سمت ماشمانیهر دو. کنم یم
  

 بوق کنن، ی می که در کوچه فوتبال بازییها  بچهی ها که براهی از همسایکی دنیباد
انگار خودم هم باورم شده . میکش ی می راهش کنار برن؛ نفس راحتزد تا از سر

  . ماجرا دارمنی تو ایدست
  

  : گفتتی و با عصبانکنه ی میقی اخم عممهسا
  
 ؟ی به خودت بلرزیکی کوچزی و هر چنی هر ماشی که با صدا؟یخوا ی رو منی هم-

 نی از ایو؛ ول مامان بابات نرشی پی نریخوا یم.  بکنخواد  ی دلت میاصال هر غلط
.  برات امنه برویکن ی رو جمع کن؛ هر جا که فکر ملتیزودتر وسا. خونه دور شو

 سر از ای آخرش ؟ی رو ثابت کنتیگناه ی بیخوا ی می چجوریوفتی بری اگه گچارهیب
 آش نخورده و دهن سوخته خواد یتو که دلت نم!  داری باالای یاریزندان در م

  ؟یبش
  

  : لرزان گفتمیورت دادم و با صدا دهانم را به زحمت قآب
  
  .خوام ینم... نه ...  نـ-
  
  .یوفتی زود تر راه بدی  پس بجنب با-
  

 و تو صندوق عقب ختمی رنگم ری رو داخل چمدان سرمه المی وسای چطوردمینفهم
 ی عسلیتو لحظه آخر به عکس برادرم رو.  بودی خالیِذهنم خال.  گذاشتمنشیماش

 گاه هی باور کنم که تکخواستم یها هنوز هم نم  حرفنی تمام ابا. کنار مبل نگاه کردم
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 ی رو هم با خودش به کام نابودمن بشه و رونی ، خودش وام ی کسی بیروز ها
  .بکشه

  
 ندازم؛ ی به خونه میینگاه گذرا. ذارم ی مفمی و تو کدارم ی بغض عکس رو برمبا

 مهسا رشته یبا صدا. نهیریاش برام پر از خاطرات تلخ و ش   که هر نقطهیا خونه
  :شه یافکارم پاره م

  
  ؟یکن ی مکار ی  بجنب دختر چ-
  
 با عجله به نهیب یتا من رو م. ستادی انیمهسا کنار ماش. کنم ی پا تند ماطی طرف حبه

 ی اجازه گفتن حرفیحت. ده ی هم منی و به داخل  ماشکشه یدستم رو م. ادیسمتم م
  :گه ی و مده ی را به دستم مچیی سوده؛ یرو بهم نم

  
  .دم یهر وقت اوضاع آروم شد بهت خبر م.   مراقب خودت باش-
  

 نی ماش،ی خداحافظی و بزنم ی استارت مکنم؛ ی بهش می نگران و سپاس گزارنگاه
  ! اندازم یرو راه م

  
 و یچشمام از فرط خستگ. کردم ی می وقفه رانندگی چند ساعت بود که بدونم ینم
 ی بشه که تا رویمهم نبود که سرنوشت من، قراره چ اما برام سوخت؛ ی مهیگر

  زه؟یر ی که تمام معادالتم بهم مشه ی میزی چهی نمیب ی رو میخوش زندگ
  

 هی به نیبا خوردن ماش.  تو افکارم غرق بودم که متوجه روبه روم نشدمقدر اون
. ذارم ی پدال ترمز می پام رو روی خفه اغی و با جخوردم ی میدی تکون شد؛یزیچ

 ی و صداخوره ی سرم محکم به فرمان منی ماشی و توقف ناگهانادیبه خاطر سرعت ز
  .شنوم ی که مهیزی چنیممتد بوق آخر

  
 از یبا هزار بدبخت. نهیب ی به سرم خورده ،تار مکه ی به خاطر ضربه محکمچشمانم

 لرزون جلو ییبا پاها.  تصادف کردمی با چدونم یهنوز نم. شم ی مادهی پنیماش
 شم ی مکیبهش نزد. زنه ی مخیهام   صحنه روبه روم، خون در رگدنی اما با درم یم
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 ی شده؛ ناباور دستم رو جلورهی خآسمون به روحی چشماش که بازه و بدنیاما با د
 داریانگار تازه از خواب ب. کنم ی و به جسد غرق در خون دختر نگاه مرمیگ یدهنم م

 ی چطوردونم ی نمی حتشناسم، ی رو نمریمس. کنم یشده باشم، به دور و برم نگاه م
  ! شدم؟ری مسنیوارد ا

  
 اراده بلند یب. ستی کدوم از کار هام تحت کنترلم نچی که هام دهی ترسقدر اون

 مثل خوره به جونم افتاده؛ االن من یزی چهی. کنم ی مدنی و شروع به دوشم یم
  .دم یسرم رو به شدت تکون م. اندازه یفکرش لرز به تنم م... قات

  
 خون آلود دختر از ذهنم محو ری لحظه هم تصوکی. رم ی هدف جلو می بطور نیهم
. دی کشری تمیزانو. افتم ی منی کنه و  زمی مری گی پام به سنگباره کیبه . شه ینم

 خوابه هی نیا« :گم ی بندم و با خود میترس و سرما توانم رو گرفته، چشمام رو م
 که تو ی دردیول» .شم ی مدارمی حاال بفتاده؛ی نی اتفاقچی هنمیب یمن دارم خواب م

 از دور به ی گرگی  زوزهیصدا.   تر از اونه که خواب باشمی واقعیلی خچهیپ یتنم م
 شم ی و به زحمت بلند مخورم ی میتکون.  برمرونی از جنگل بدی بارسه؛ یگوشم م

 تمام وجودم  کشندهیترس. نمیب ی رو میا هی ساکنم، ی که چشمام رو باز منی همیول
 لحظه به لحظه واضح تر هی ساریتصو.  جرأت پلک زدن هم ندارمی حتره؛یگ یرو م

 روح ی و بی اشهی شییها  آغشته به خون و چشمیی طالی با موهای دخترشه یم
  .ستهیا یجلوم م

  
 وق زده نگاهم ی با چشماطور نی دختر همذارم، ی دهنم می وحشت دستم رو، روبا
 چند شه؛ ی مکیرس به رعشه افتاده بود، دختر چند قدم بهم نزدپاهام از ت. کنه یم

 ی ولگردونم ی خورم، با وحشت سرم رو برمیزی که محکم به چرم، یعقب م  یقدم
 با شه، ی بلند می اشهی چشم شختر وحشتناک از دیغی جیصدا.  پشت سرم نبودیکس

هجوم  درختا مثل ارواح به طرفم یشاخه ها. دوم یوحشت به طرف جنگل م
 درد خورم، ی منی و با صورت زمکنه ی مری گیپاهام به تنه درخت! آرن یم

 و دو رگه نی خشمگی صداباره کی. کنم یها و صورتم حس م  تو دستیوحشتناک
  »؟یهست ی کگهیتو د« :شنوم ی رو میمرد
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 صورتش سر ینگاهم از رو. کنم ی مرد نگاه ماهی سی و به چشمارمیگ ی را باال مسرم
ترس رو با تک تک . شه ی مدهی که تو دستش بود کشی و به سمت تبرهخور یم

 لبه تبر یزیصامت و ساکت به ت. دهنم خشک شده بود. کنم ی بدنم حس میسلوال
 بودنم تو جنگل رو لی و دلتمی  هون مرد که دوباره از مادی فریبا صدا. شم یم   رهیخ
 گرد جانی فرط ترس و ه که ازییبا چشما. شم ی پرسه؛ به انگار قبض روح میم

من   شم و منی بلند منی زمی که به شماره افتاده، به زحمت از روییشده و نفس ها
  : گمیکنان م

  
  !   راستش من گم شده ام-
  

 ی و با صداکنه یتبر رو تو دستش جا به جا م. نهیش ی ابروهاش منی بیقی عماخم
  :گه ی میاروم تر

  
بهتره هر چه زود تر . ستی کردن مکان مناست نحی تنها تفری جنگل اصال برانی  ا-

  . دی برجا نیاز ا
  
 ترسوها در رفتم که نِی گرفتم و عری رو زی که کسگفتم یاگر م.  بگمی چدونم ینم

 نی شب رو تو ایی تنهاتونستم ی هم نمیاز طرف. خورد ی ممیشونیمهر قاتل بودن رو پ
  .جنگل صبح کنم

  
  :گه ی و مکشه ی میقی فهمه که نفس عمی عاجر بودنم رو از نگاهم مانگار

  
  ... و امشب رو در کنار مندیای همراه من بدیتون ی  م-
  
 مرد را نیمن ا. رم ی ناخواسته عقب عقب مکنم ی به او نگاه مدهی ترسی چشمانبا
  : و ادامه دادزنه ی می عصبی حرکتم پوزخندنیبا ا. شناسم ینم
  
  .هیکی نزدنیهمکلبه ما . دی  در کنار من و همسرم باش-
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 دی رو بایلی اعتماد تحمنیمجبورم؛ ا. رمیگ ی آرامش می آوردن نام همسرش کمبا
  .رمی نست که بتونم ازش کمک بگیا گهی کس دچی در حال حاضر هکنم، یقبول م

  
تبر رو،  . بدون حرف پشتش رو به من کنه. دم ی را به نشانه موافقت تکون مسرم

 و از ترس پا افتم ی پشت سرش راه معانهیمط. افته ی وراه مذاره ی شونه اش میرو
 جنگل گم نی برم و دوباره تو ای تا نکنه راه اشتباهذارم  ی پاش می جایدرست رو

  . بشم
  

 ریها، ز  خشک و نازک درختیها  شکستن شاخهی صدااد،ی که میی صداتنها
 یک کوچی  کلبهی خودم رو جلو،ی روادهی ساعت پمیبعد از حدود ن. پاهامونه

ها فقط محوطه و  چراغ. زونهی آووارهاشی از دیکی کوچی نفتیها  که چراغنمیب یم
 مرد تو جهم رو از کلبه یبا صدا.  اطراف را روشن کرده بودنطی از محیکم

  :گه ی و به من مکنه ی رو نگاه منیکه زم.کنم ی و بهش نگاه مرمیگ یم
  
.  دنبالشرم ینگشته من م رفته داخل جنگل و هنوز بری روادهی پی  همسرم برا-

  . کنمدای داخل کلبه تا منم برم گالره رو پدیشما بر
  

  : قانعش کنمکنم ی می تنها موندن تو کلبه رو ندارم پس سعجرأت
  
 اصال کنند؛ ی دارن استراحت مدیشا.  خانمتون داخل کلبه باشهدی آقا شادینی  بب-

  .ستی خانمتون داخل کلبه ندیدون یشما از کجا م
  

  :گه ی و ماندازه ی به من مینگاه کالفه ا مرد
  
 نداره من یهمسرم حال خوش .ادی مرونی ازش بیی  اگه داخل خونه باشه صدا-
  .  کنمداشی تا هوا سرد تر نشده پرم یم
  

  ! نهای همسرم داخل خونه هست دونم ی خودم بهتر از شما ممن
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 زنه ی پاش بود؛ مکی که نزدی کلفت چوبی  تنهی و تبرش رو محکم روگه ی رو منیا
 و افکار یی و تنهامونم یمن م. شه ی جنگل گم میاهیو بدون توجه به من تو س

 و از ترس پا شنوم ی رو می خش خشیصدا. خورن ی که تو فکرم وول میترسناک
  .اندازم ی و فورا خودم را درون کلبه مکنم یتند م

  
 رونی نفسم رو آه مانند ب وذارم ی مام نهی قفسه سی کلبه روشنه؛ دستم رو روداخل

 ی ساده، برالهی از چند وسری به غاندازم؛ ی به کلبه می اجمالینگاه. دم یم
 ی هدف در فضایهمان طور که نگاهم را ب. ستی نی خاصزی چ،یگذروندن زندگ

 کلبه افتاد؛ واری دی شده روختهی ناگهان چشمم به قاب عکس آوچرخوندم، یاتاق م
 عکس دو نفره بود هی نمش؛ی عکس رو برداشتم تا بهتر ببقاب. رم یآروم به سمتش م

  ...از همان مرد و. 
  
 و دادم یناباور سر تکان م.  ام حبس شدنهی اش نفس در سی شخص کناردنی دبا

  :زدم ی ها با خودم حرف موانهیمثل د
  
 تی واقعتونه ینم...  خوابه هی نیا... ستی خودش ننینه ا...  امکان ندارهنی  ا-

  ...باشه داشته 
  

 داشت ری که در تصویلبخند. شد ی چشمام رد می چهره زن مثل کابوس از جلواما
 باره کی!  تو سرم؟زمی بریچه خاک!  کنم؟ی حاال چه غلطیخدا. ترسوند یمن را م

تو خودم .  جرئت نگاه کردن به پنجره رو ندارمخوره؛ ی پنجره می شهی به شیزیچ
  .ارمیو باال م و با تمام شجاعتم سرم رشم یجمع م

  
 شده خی تنم از ترس سی روی موهاخوردن؛ ی تکون م،ی محویها هی ساشهی شپشت

 ام نهی از سخواست ی دوباره تکرارشد، قلبم انگار مرونی از بیزی ریبودن، صدا
 ی نفتی چراغ هاری زها هی ساکشونم، ی با ترس خودم را کنار پنجره ماد،ی برونیب

  خبره؟ چه جا نی من ایبلند و کشدار شده بودند، خدا
  

 چراغ را یی کنارش زن مو طالکنه، ی را منی با کلنگ زمنی زمی روی قد بلندیمرد
 چراغ نصف صورت زن پر تاول، وحشتناک و خون آلود یی روشنایباالتر گرفته، تو
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 شب دارن نی آدم ها تو انی اانداخت، ی به اطراف میبود، مرد هر از چند بار نگاه
  !ن؟ی کنای ا؟!؟ قاتلن! ادمننایصال ا اکنن؟ ی مکاریچ
  

 بعد قهی دو زانو نشست، دستش را به درون گودال فرو کرد و چند دقنی زمی روزن
 بقچه رو از ی آورد، مرد با خوشحالرونی رو را بدی بقچه سفکی شکل به یجسم

 کردند، ی می بهم دهان کجیزی ریها  بازش کرد، استخوانجانیدستش گرفت و با ه
 فاصله هم حس نی سردش رو از اهرد سرش رو به طرف خانه بر گرداند، نگاناگهان م

 محکم دور گردنم ی زودتر فرار کنم، که دستدی باگفت ی بهم می حسهی کردم، یم
  ...حلقه شد

  
 دو جانیچشمانم از شدت ترس و ه.  بزنم، محکم دهنم رو بستغی جکه نی از اقبل

صداش رو بلند کرد و .  افتادیا دانهنگاهم به دست پهن و مر. برابر شده بودن
  »!می بدنمی ابیبهتره ترت« :گفت

  
مرد . کردن ی به من نگاه مشونی سرد و خالیها  با همون نگاهیی و زن مو طالمرد

  »!رسه  ینوبت اونم م«:گفت
  

 راه یبغض بزرگ!  ترسناک شده بوددمش،ی که با تبر دی اولی  لحظهنی عدرست
تا . زد یه گرفته بودم رو  محکم گاز گرفتم؛ داد بلند کیدست مرد. نفسم را بستد

 تند و ی نفس هایصدا.  کوبوندواریخواستم بدوم، دستم رو گرفت و از پشت به د
  »! حاالنیبود« :گفت پر از خشونت یبا لحن.  تنم رو لرزونداش یعصب

  
  ! برمدیولم کن!د؟یکن  ی می جورنیچرا ا!  شماها چتونه؟-
  
 ری رو گشن ی جنگل گم می که مثل تو تویی اگه آدمایکر کردف! ؟ی برمی ولت کن-

  م؟ی کنری شکممون رو سدی بای چه جورمیننداز
  
  !ه؟ی منظورت چ-
  

  »! یفهم  ی میبه زود« : چندش آور زد و گفتیلبخند
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با تمام . بردن ی جونم رو به طرف کلبه ممهیبدنِ ن.  ترس قدرت حرف زدن نداشتماز

 یا گهی دی هام صداغی از انعکاس جریاما غ. خواستمزدم و کمک   غیتوانم ج
 رهی به گوشم زدن ؛ بهت زده به رو به روم خی محکمیلی دفعه سکی.  دمیشن ینم

مرد با . دمی عقب کشنی زمی زدم و خودم را روغیج! خودش! خودش بود. شدم
  : زدمادی شد که که بلند فرکی نزدی نگرانیچشما

  
  ! نشوکی  به من نزد-
  

 بود با اون ستادهی که االن مقابلم ایبه شک افتادم، مرد. رنگ ترس گرفت نگاهش
  : گفتشیشگی خشن همیبا صدا.  تا آسمون فرق داشتنی قاتل زمیوالیه
  
 مگه نگفتم برو داخل کلبه و ؟یکرد ی مکار ی از کلبه چرونیب.  ندارمتی  کار-
   ا؟ی نرونیب

  
  : زدم و گفتمغیج
  
خودت و اون زنت من رو از ! ی من رو بکشیخواست یتو م! خفه شو !   خفه شو -

  ..ی حسابم رو برسیخوا ی میتو گفت. دیدی کشرونیکلبه ب
  

 دهنم گذاشت و بدون توجه به تقال هام یدستش را محکم رو. دی تو دهنم ماسحرف
  .من رو بلند کرد و با خودش به داخل کلبه آورد

  
  . داد هی کلبه رو محکم بست و تبرش را پشت در تکدرِ
  

  :دی نجات خود بودم که کنار گوشم با خشم غری در حال تقال براهنوز
  
   شه؟ ی نمتی ندارم حالتی کارگم ی  بهت م-
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 از ییها هیبا عبور سا. دیکوب ی مام نهی مهابا به سی قلبم همچنان بستادم،ی اآروم
نع از  دهنم بود مای مرد که رویها اما دست.  کردمیمقابل پنجره از ترس قالب ته

 که کنارم بود ی مردنی با  چهره اش همی مردیا  دفعهکی یلیخ. شد ی زدنم مغیج
  : گفتی وحشتناکی که با صدادمی از کلبه درونیرو،  ب

  
 تو کلبه بمونه اروی با اون یادی مدت زتونه یاون نم . ارمی  باالخره به چنگش م-

  .شن یباالخره اونا هم مثل ما گرسنه م
  
 کلبه انداختم و ناباور سرم رو چرخاندم و رونی ترسناک بی ه چهره بی تعجب نگاهبا

 ری همه شباهت غنیا.  صورتم بود، نگاه کردماز ی که در فاصله کمیبه چهره مرد
قدر  اون! گه؟ی دنی کنای خدا اای خواست من رو بکشه؟ ی اون نبود که میعنی. ممکنه

  ! کنملی تحلهی رو تجزییهوی همه اتفاق نیباهوش نبودم که ا
  

 ی نهی دهنم برداشت و به سمت شومی ها که قطع شد، مرد دستش رو از روصدا
  :دی کلبه رفت و پرسی  گوشهیچوب

  
   ؟یخور ی میی  چا-
  
 ترسناکش و ی کلبه، اون زن، اون مرد با صدانی و ترسناک بود، ابی مرد عجنیا

مرد با اون ! دم؟ بودهیاز کجا به کجا رس...  دری جلوی تبر افتاده نی اطور نیهم
  : را به سمتم گرفته بود ، گفتیی چای فلزوانی که لی درحالبشینگاه عج

  
 ترس یاز بو...  سمت جذب بشننی به اشه ی باعث مدنتیترس!  و نترسنی  بش-

  ...ادی یخوششون م
  
 وارهی نشستم و به دنی زمی بودم، دو زانو روستادهی را گرفتم و همانجا که اوانیل

  : شدمرهیپشت سرش خ
  
 گهی دیکی یی کن وعده غذای دارن پس سعازیبهش ن... غذاشونه... نی  آدرنال-

  !ینباش
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  : لب زمزمه کردری انداخت و زرونی به بی سمت پنجره قدم برداشت و نگاهبه
  
  ... کجا موندهستی  معلوم ن-
  

 که ی همان کسگرفت؟ ی را میسراغ چه کس.  را ناخودآگاه به دندان گرفتملبم
 شی دادم که بازهم صدارونینفسم را منقطع ب! همسرش بود؟! ده بودم؟بهش ز

  :آمد
  
  !بخور... ختمی توش نریزیچ...   نترس-
  

  . گفتم"ممنونم" رلبی داخل دستم نگاه کردم و زی چاوانی و متعجب به لدهیترس
  
 در حال سوختن ی هازمیبه ه. دمی سرد شده را سر کشی را باال آوردم و چاوانیل

 نی شدن و بود و آخرنیدم، گرماش مطبوع بود، درست سرم درحال سنگنگاه کر
  ...ستادی  چشمم ای بودند که روبه روی بزرگی پاهادمی که دیزیچ
  

با هراس از تخت پا .  اتاق در مقابل چشمانم نقش بستی که باز کردم سقف گچچشم
دم، دهنم از  خوی  خانهدنیبا د.  برطرف بشهدم،ی دیچند بار پلک زدم تا  تار. شدم

 ی  رو توش گذروندم، همون خونهری که چند سال اخیا هومن خونه. تعجب باز موند
 ایخدا!  ازش فرار کردمس،ی ترس پلاز که یهمون. میدی که با برادرم خریکوچک

  ؟! چه خبرهجا نیا
  

ضربان .  توجهم را جلب کردی کفشی تق تق پاشنه هایصدا.  و بر رو نگاه کردمدور
  .هام به شماره افتاد  و نفسقلبم تند شد

  
 رو تونم ی نمگهیرومه ، د  که روبهیزی چدنی اما از دکنم ی رو باز ماطی حی آهندر

 که رو به ی زننی امکان نداشت، انیا!  زدن هم ندارمغی توان جی حتسم؛یپاهام وا
  ! گرفتمرشی که تو جنگل زهی زن، هموننی منه، ایرو
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   چرا ماتت برده؟ ه؟ی چ-
  

 ی که تویهمون.  همون مرد بودنم؛ی به عقب برگشتم تا صاحب صدا رو بب،دهیترس
  .جنگل، کمکم کرد

  
  ؟ی هستی ک؟ی ما شدیایطور وارد دن  بگو چه-
  

  .شم ی تو خودم جمع میکم
  
  ...اون زن...اون! یگ ی می چفهمم ی نم-
  
  ! زن منه،ی که بهش زدی اون زن-
  

 هی!  ساده؟یو سرو موروگنده جلوم وا خبره؟ پس چرا ا  چهجا نیا.  گرد شدچشمام
  !خراشم ورنداشته المصب

  
 جور ای ی هستی کیگ یم. هی اتفاقات عادنی ما ایایتو دن.  آره خراش نداره-
   ازت حرف بکشم؟یا گهید
  

!  کنهدارمی و من و بادی بیکی ی کاشکگه؟ی کجاست دجا نی اای خونن؟ خدای مفکرم
  !هیشونی چه خواب پرگهی دنیا

  
  ؟! دارنکار یبا من چ!  اصال؟نیچ! گهی دنی کنای اکنم، ی بر و بر نگاهشون ممباز

  
  : گفتمد،یلرز ی و از ترس ماومد ی که از ته چاه درمییباصدا

  
 ی چجا نی و ادی هستی شما کدونم ی نمیحت!  خبر ندارمیزی من از چدی باور کن-
 جز فرار یزیدم و چ بودهیمن فقط ترس. خاطر همسرتون هم متاسفم به! دیخواه یم

  .دیبه ذهنم نرس
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  : آزار دهنده نگاهم کرد و گفتی با پوزخندمرد
  
  ؟ی ما شدیایطور وارد دن  رو بگو چهنی اصال به جهنم ا؟ی بوددهیترس! نی فقط هم-
  
  !دیتو رو خدا دست از سرم بردار!  شد و از کجا شروع شدی چدونم یخدا نم  به-
  

 دفعه به سمتم هجوم کی شده بود و ی عصبانام، همی نصفه و نی که از جواب هامرد
 و چشمام رو که باز دمی کشغیج. خواستم فرار کنم اما من رو از پشت گرفت! آورد

 ی که تمومهی چه خوابنی چه خبره؟ اجا نیا. دمی تختم دیکردم؛ خودم رو رو
س به  از ترام،ی برونی از تختم بخواستم ی نمی بودم که حتدهیقدر ترس اون! نداره؟

  ! که تلفن زنگ زددمیلرز یخودم م
  

 بلندشدن و جواب دادن رو ینا. نشستم  تخت ی دادم  و روی رو تکوننمی سنگبدن
 فکرم باز کمی خواستم یم. طور زنگ بخوره تا قطع بشه  دادم همانحیترج. نداشتم

 ای باورشون کنم؟ دیاصال با!  دلم بذارم؟ی رو کجای همه اتفاق باور نکردننیا. بشه
  ! بشمالشیخ یبگم خواب ذن و ب

  
 زونی رو از تخت آوجونم ی بی پاهایحال یبا ب. دار تلفن دراومد  خشی صدادوباره

 خودمه اما، ی  خونه خونهنیا. رسونم  ی و  کشون کشون خودم رو به  تلفن مکنم یم
 خشکم رو با زبون یلبا  یکم.  نسبت به خانه دارمبی عجیگانگی و بی سردطور هی

  .گم ی میا"بله" و چسبونم ی گوشم می و تلفن رو روکنم یم سیخ
  

 تا آخر گشاد ی چشمام از فرط ترس و تعجب آنشنوم، ی پشت خط رو که می صدا
  ! نفس بکشمدی باره ی مادمی. شه یم
  
  . وجود ندارهی راه برگشتگهی دی اومدیوقت! ی در بریتون ی نم-
  
  : زدم یغیج
  
  ! امکان ندارهنی نه نه، ا-
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  .یاهی مرد بلند شد و بعد سقههقه
  

 اتاقم ها وونهی دنیع. کشم ی به تخت میدست. شم ی مداری نفس نفس زنان از خواب ب
 اون خواب دنیهنوز بدنم از د. ستمی مطمئن شم خواب نخواستم یم. کنم یرا چک م

  .لرزه ی مییکذا
  

 خینم  داره و تا مغز استخووی سردیصدا. چهیپ ی قهقهه مرد، تو سرم می صدا
! آره!  منهی  خونهجا نی که اشم ی و مطمئن مچرخم ی خونه می تویکم. زنه یم

 یهمون کوسن ها! ی دوست داشتونیبا همون دکوراس!  خود خود خودمی خونه
 و لرزان به آشپزخانه و به سمت شه ی راحت مالمی خیکم هی!  مبلی روی رنگیرنگ
 ی چوبنتی از کابوانیل هی. کنه ی م"کز کز" یگلوم از خشک. رم ی مها نتیکاب
 وانی و  لرمیگ یسرم رو باال م. چرخم ی مخچالی و چشک بسته به طرف دارم یبرم

. کشم ی مغی فقط ج،ی کنترلچیه یب. شه ی و خورد مافته ی مجونم ی بیها از دست
.  تونستم درخواست کمک کنمی نمی  از دست دادم حتوانگار قدرت حرف زدن ر

  "! مرگ تنها راه فرارته،ی فرار کنیتون ینم" نوشته شده بود با خونخچالی یرو
  

 یبه سخت. ره ی منیی ام به شدت باال و پانهی و  قفسه سسوزهی مغ،ی از شدت جگلوم
 هدف ی و بزنم ی چنگ می ناهارخورکی کوچزِی می  سردم رو به گوشهیها دست

 ی دونم از کی که نمی مرغکنه، ی متمی اذیدگی گندی بوچرخونم؛ یچشمام رو م
زمان فکر   و همکشم یوان رو سر میل. خوره ی و دلم بهم منمی بی مونده  رو مرونیب
مرغ رو . کنم ی و از همان بسته مرغ شروع مجا نی به ادمی که از مجا رسکنم یم
 ی برادرم بود، زانوم خالیری گذاشتم، بعدش به اومدن مهسا و خبر دستگرونیب
قدر   برم سراغ مهسا؛ اصال چرا من اوندی بادیلنگ  یر م کای جاهی افتم، ی و مشه یم

 و رسونم ی منیی زود خودم رو به ماشیلیخ!  حرفاش رو باور کردم؟ی مهزود ه
 نی چطور بدون از دست دادن جونم و با ادونم ینم. افتم ی و راه مکنم یروشنش م
 شوم مهسا  هادی که دررو باز کردم تا پنی همدمیجا رس  به اونی رانندگمیوضع وخ

  .نمی بی بکشه منه رو داخل خای داشت چمدون بزرگی سعیرو که به سخت
  



 کابوس 
  

goldjar/me.Telegram  

 

١٨

 و با تعجب به من نگاه داره ی دست از تقال برمکنم، ی وصداش مشم ی مادهی پعی سر
  :گه ی می و بعد با لبخند بزرگکنه یم
  
  ...ه راه منم خستنه،ی سنگیلی خدا تو رو رسوند، چمدونه خایب...  ییجا نیا... ی  ا-
  
دست از ! ؟ی راه انداختهی چای بازنیا« :گم ی متی ادامه بده و با عصبانذارم ینم

 تا حد گم ی مکی بهت تبر،ی من رو بترسونیخوا یاگه م!  بکش مهسااتیمسخره باز
  » . تمومش کنگهی ددم؛یمرگ ترس

  
 و دست آخر کنه ی متعجب، فقط من رو نگاه می و با چشم هازنه ی نمی حرفچیه

! ؟یگ ی مونیپس چرا هذ! ینه تبم ندار« :گه ی و ممیشونی رو پذاره یدستش رو م
 کنم، ی به خاطر انکارش، به طرفش حمله متی با عصبان»؟ی چه ترسوندن؟یچه باز

چته « :گه ی و مخوره ی مواری حرکت رو  از من نداره؛ محکم به دنیچون انتظار ا
  »  !ونه؟ید
  
 برادرم رو گرفتن و منم یچرا گفت! ؟ی رو گفتفی در خونم اون اراجی چرا اومد-
  ! رو تموم کن مهسای بازنی کنن اتمی اذانی بی فرستادنی فرار کنم اون آدما کدیبا
  
نه انگار « : نفس نفس افتاده بودم که به خودش اومد و من رو هل داد وگفتبه

س رفتم ا  هفتههیمن اصال ! ؟یگ ی مهی چرت و پرتا چنیا! یحالت بده، توهم دار
مهسا من خودم « :گم یبا بهت م»  ! کنمتی تو رو اذامی نبودم که بجا نیمسافرت؛ ا

 و ارهی ی مرونی بیی برگه اشیت دسفی و کالفه از کیعصب» ! دروغ نگودمتید
 شی دو ساعت پنی هممام،ی هواپتی بلنمی اایب« :گه ی و مام نهی رو تخت سکوبه یم

 از دستم تیبل!  شدموونهی دکنم ی واقعا حس منم؛ک ی نگاه متیبا بهت به بل» .دمیرس
  .رم ی منمی به طرف ماشکنه، ی و بدون در نظر گرفتن  مهسا که صدام مافته یم
  

***  
  

  :کنه ی بلند صدام می با صدایکس
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  ...لدای! لدا؟ی  -
  

 ی وزنه صد تنهی رو کنار بذارم و چشمام رو باز کنم، انگار ی حسی بکنم ی میسع
  .دمیشن ی آشنا رو می مردی اهی گری بود، صدانزویبهشون آو

  
  ... تو رو خدا چشات رو باز کنیمنم هاد... زمیعز... زمی  عز-
  

 یا گهی دیی ناآشنایصدا... بودمدهی صدا رو شننی صداش آشنا بود، بارها اچقدر
  ...شنوم یرو م

  
 ش،یبل قیاون از نامزد!  شانس ندارهیدختره از زندگ!  تازه عروسمون چارهی ب-
 خوادت به ترمز چه کار ی خو دختره نمکهی بگه مردستی نیکیآخه ... نی از انمیا

  !؟یدار
  

  :گه ی و مشه ی بلند مگری آن مرد بار دی آشنایصدا
  
  !ومدهی سرش نیی بالچیه!  نشدهشیچیاون ه! دی تمومش کن-
  

  :ادی میا گهی زن جوون دی نا آشنایصدا
  
  ...اگه!  نهای ادی به هوش مای!  آروم باش پسر-
  
 چشماش هیفقط کاف! شه یاون حالش خوب م! دی تمومش کنکنم ی خاله خواهش م-

  .رو باز کنه
  

! هی به چی خسته تر از اونم که تمرکز کنم که چاد،ی مکه ی در هم و برهمیصداها
 ی آخاراده یب. کنم ی رو حس میقی و بعد سوژش عمکند ی دستم را لمس م،یدست

  : شنومی همون مرد آشنا رو کنار گوشم می  زدهجانی هی و صداگم یم
  
  . تو رو خدا جواب بده؟یداریب! زمی عزلدای -
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 باز کردنشون یبرا.  شدننی سنگبیپلکام عج.  باز کردن چشمام رو ندارمتوان

 سرم، ی باالدینور سف. کنم ی و به زور الشون رو باز مدم ی هم فشارشون میرو
 نور عادت نی تارم واضح بشه و به ادی تا دزنم یم پلک یکم.زد یچشمم را بدجور م

 نی بهم زل زده بود اولقی لبخند عمهی زده و با جانی که هی مردی آشنای چهره. کنم
 شدن چشماش رو یاشک.  شدمقی رنگش دقیا  قهوهیدر چشما. نمیب ی که مهیزیچ
  :گه یناباور م! هی دونم کی اصال نمی داره ولیی آشنای  چهرهیلیخ. نمی بیم
  
  ! منیلدای!... لدای -
  

 در تمام تنم پخش یریدلپذ یاز همان نقطه، گرم.بوسه ی رو ممیشانی و پشه ی مخم
 بود ادمی که یزیتنها چ.  کردمی حس میاما هنوز هم سرد بودم،  رو به خوب. شه یم

  ...  بودنیهم
  

  »! به هوش اومده؟لدای«: که گفتدی به گوشم رسیگری دی آشنایصدا
  
 تندش را ی قدمایصدا. زنه  ی پر ابهتش موج می  مردانهیو عمق صدا تجانیه
 با بهت و یا گهی دیمرد آشنا» ؟!گهی دنی کنایا« :کنم یبا خودم فکر م. شوم  یم
  »؟ی آبجیخوب! لدای« :گه ی مجانیه
  

 صدا نی واژه با انی ادنیچقدر شن. شه ی از صدبار تو گوشم اکو مشی گفتنش بیآبج
 اون مرد تبر به دست ی کابوس؛ فقط صداکیمن قفل کرده، فقط  مغز یآشناس ول

 اراده یب. دمیشن یتر م  بهتر و زندهزی بهش زدم رو از همه چنی که با ماشیو اون زن
  »کشتم؟من اون زن رو « : گرفته گفتمییبا صدا

  
 سرم بود ی که باالیمرد. شه ی هر دوشون از شدت تعجب گرد میچشما

چون ترمز ! میمن و تو با آدم تصادف نکرد! حالت خوبه؟لدای!کدوم زن؟«:گه یم
  ».می بود به درخت زددهی برنیماش

  
  »!یجا نبود  تو اونی من تنها تصادف کردم ول؟ی هستیتو ک« :گم ی مناباور
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 قرار شیسه شب پ! می اگهیما عاشق همد!  امیمن هاد! اد؟ی نمادتیمن رو ! لدای -

  !میبود ازدواج کن
  
   چرا من همه جا تنها بودم؟پس!  ازدواج؟-
  

  »اد؟ی مادتی من رو لدای« : که کنار تختم بود در آمد که گفتیگری مرد دیصدا
  

 گفتنش ی آبجادیبه . شناسمش ی آشناس؛ اما اصال نمیلیخ. کنم ی منگاهش
با ترس ! آورم  ی نمادیاش را به   چهرهیاگر او همان برادرم باشد که االن حت!افتادم

  . ترس در نگاهم نگران نگاهم کرددنیا دب. نگاهش کردم
  
  !لدا؟ی شده ی چ-
  
  ... تو بودریتقص... تو-
  

 نمی سنگیچشما  و شم ی مزی خمی نکنند، ی که هر دوشون با تعجب نگاهم می حالدر
 یچی که سرم باند پکنم یاحساس م. چهیپ ی داخل سرم میبیدرد عج. مالم یرو م
  :گم ی هدف می و بشم ی مرهی نام رو به روم خیبه هاد. شده

  
  د؟یچرا سرم رو بست... دی به من بدنهی آهی  -
  
اش  همه. کنم ی ها به اتفاقات گذشته فکر موانهیمثل د. کنن ی سکوت فقط نگاهم متو

  . قابل فهمهریگنگ و غ
  

  !می تصادف کردگفت ی که می نامی و هادی حضور برادریحت
  

 نی از اکه نیمثل ا. کنم یبرادرم م به یبا اخم نگاه. شه ی بلند مشی از جایهاد
هنوز هم نشسته بودم، . زند ی مرونی و از اتاق بامدهی خوشش نمی های بازرغضبیم

 به یچ! ها و پاهام وزنه بستن  که به دستکنم ی حس میخواستم از جام بلند بشم ول
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 تونم ی نمی حتی ام تو صورتم پخش شده ولیشانی باند پی از رومیسرم اومده؟ موها
  .معشون کنمج
  
  :زنم ی مادی وار فروانهید
  
  ؟یهاد... کمک... ی  آها-
  

 سر در کی تارابانی بکی و از کنه ی مریی باره تغکی اطرافم به ی فضاکنم ی ماحساس
  .ارمیم
  

  :گه ی که مشنوم ی مرد را مکی ی نعره ی و صداافته ی به شماره منفسام
  
  !تو رو خدا برگرد... لدای -
  
  !اد؟ی اون مرد آشنا از کجا میپس صدا. کنم ی نمشیدای اما پگردم ی دنبال صدا مبه
  

 که هر لحظه بلند تر یی هاشهی به رمی قطور درخت و پاهایهام به تنه   هم دستهنوز
 تو جنگل یبی مهی  خندهی و صداستهیا ی جلوم می بزرگیپاها. اس  بستهشن یم
  :گه ی مخنده  یمطور که   همانکنم؛  یبا ترس و لرز نگاهش م. چهیپ یم
  
 اون ره؟ی تو باعث شد زن من واقعا بمی برادر عوضیدونست  ی چقدر بده؟میدی د-

تو !  کنهی بهش پول ندادم که مواد بخره خود کشگهی دکه نیباعث شد گالره واسه ا
  ! هم خون تو اون بال رو سرش آوردی ولیاون رو نکشت

  
  !زنت که زنده است!؟ی چ-
  

 و بندم یچشمام رو م.  زنش در همان لحظه کنارش ظاهر شد. بلند سر دادیا خنده
  »! تمومش کنایخدا« :زنم یبلند داد م
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 قایاش دق چهره. نمی بی رو می کنم باز هم هادی بازشون که مره؛ ی میاهی سچشمام
چرا « :گه ی ممی مالی و با لحنکشه ی صورتم میهاش رو رو  چشمامه، دستیجلو

  »!ا؟لدی یکن  ی می تابیانقدر ب
  
 ترسناک زی همه چی نشه؟ تو چرا وقتلی به اون جنگل تبدگهی دجا نی اشه ی نم-
  ؟یستی نشمی پشه یم
  
  ! کدوم جنگل؟-
  
 بیاتون غ  بلند شدم همهی که بهوش اومدم وقتی قبلی  دفعهستی نادتی مگه -

  ! شد؟ی به همون جنگل لعنتلی دوباره تبدجا نی و ادیشد
  
فقط چشمات رو !  کهیتو اصال از جات بلند نشد! یدی دحتما بازم کابوس! لدا؟ی -

  !ی و دوباره از هوش رفتاومد ی نمادتی ما رو هم ی حت،یباز کرد
  

 که ی با اونی دور سرم بود ولیفی ظریلی خیچیباند پ.  سرم گذاشتمی رو رودستم
  ! تا آسمان فرق داشتنیبار قبل تجربه کردم زم

  
  ؟یش ی بگم ناراحت نمیزی چکی -
  
  !زمیبگو عز!  از دست تو ناراحت بشم؟شه ی مگه م-
  
 ی تویمن فقط آدما!  تو رویحت. ادی نمادمی رو ی آدمچی من واقعا هنی راستش بب-

  !ادی نمادمی یات آشناست ول  چهرهیلیخ. ادی مادمیهام رو  کابوس
  

  :لبخند زد و گفت.  مهربان شدنگاهش
  
  !ادی مادتیباالخره که !  ندارهی اشکال-
  
  ! کس روچیه! ارمی بادی به تونم یاما من واقعا نم -
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   مامان و بابات رو؟ی حت-
  
  !اونا کجان؟!  مامان و بابام-
  
  : لب گفتریز
  
 ادتی ییزای چهی ادی به احتمال زینیاگر اونا رو بب! دنتی دانی بهشون بگم بدی با-
  .ادیم
  
 ی به دختری ناباوربا ترس و.  نگاه کردمشد، ی که داشت باز می به دری کنجکاوبا

  :گم ی و مکنم ی نگاه مستادیکه روبه روم، تو چهارچوبِ در، ا
  
  !؟یکن  ی کار می چجا نیتو ا!  مهسا-
  

 ادیاون رو به ! حق داره. کنه ی و نگاهم مارهی سرش رو با تعجب باال میهاد
 یول. شناسم ی رو مشه ی هم حساب نمیکی نزدیلی مهسا که دوست خی ولآرم ینم

  !دونه ی نمیزیهام چ ن که از کابوسخب او
  

 ای رو می واقعیها ؟ خواب  باور کنمدی رو بای چدونم ی نمی که حتنهی ایبدبخت
 ی نگاهانی اای ک،یستری هیها  ترسناک و خندهی؟ اون چشما! رومیالی خیها تیواقع

 جواب اون ی چطورتونستم ی نمی حتدم،یترس ی مزیاز همه چ! مهربون و نگران؟
ن سه نفره که خودشون رو از خونواده یاز همه بدتر بودن ا!  رو بدمهاشون یمهربون
 به مهسا ی دارم؛ نگاه خصمانه ایبار  حال اسفیلیخ! کنن ی می من معرفکانیو نزد

 زود نگاهم رو ازش برداشتم، از یلی خی تخت نشسته بود کردم، ولیروم رو که روبه
 راه هی اتفاق ترسناک و هیات ما به هربار مالق. دمیترس ی بهش میکی همه نزدنیا

 هی که داشتم، حسم نسبت به اونی همه به کنار؛ تنها آرامشها نیا. دیکش ی متر کیتار
 ی اعتماد کردن بهش چه عواقبدونم ینم! اس  کردهیکه خودش رو نامزدم معرف

بهش . کنه ی رو کمکش حساب کنم، آرومم متونم ی مکه نیداره اما فکر کردن به ا
  ؟!هی که چکنه ی و اشاره مده ی سرش رو تکون مکنم؛ ی منگاه
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  »! مالقاتمادی بی نذارکسکنم یخواهش م« :گم یم
  

 سرم ری که خهی با تعجب بهم نگاه کرد؛ اونم حق داشت باالخره تنها کسمهسا
 ادمی رو زمیانگ  نفرتیها  حضورش که تمام کابوستونستم ی من نمیول! شناختمش

.  کنمی کنن، نگاه  می صداش می که هادی با عجز به مرد. رو، تحمل کنمارهیم
 یبا رفتن مهسا هوا.  برهرونیب که همراهش خواد ی و از مهسا مزنه ی لبخند میهاد

 و تالش بندم ی تخت دراز کشم و پلک چشمام رو می و ارام روکشم ی مینفس راحت
 با  یم بره ول در هم و برهم از تنانی همه جرنی ایتگی بخوابم تا خی کمکنم یم

اشکم .  کنمی با وحشت چشمام رو باز مشه؛ ی که دور مچم حلفه میاحساس دست
. زنه ی و داد مده یدستم رو محکم فشار م!  بودی همون مرد لعنتزم بااد؛یداره درم

ها، بازم   کابوسنی لعنت به اشم؛ ی و متوجه اطافم مامی مرونیبا دادش از خلسه ب
 ی منی تعادل ندارم و محکم زمکنه، یو با ضرب ول مدستم ر! یهمون جنگل لعنت

 با ی ولپره ی از دهنم میا آخ ناخواسته! چهیپ ی تو تموم بدنم میخورم؛ درد بد
  . شه ی مرد، از ترس، آخم تو گلو خفه میصدا

  
 تازه نی و تماشا کن؛ انیبش! یدی حاال کجاش رو دکنم، ی ماهی رو ستی زندگ-

  !اولشه
  
 و خسته از جام بلند دهیترس!  کی جنگل تارنی و امونم ی و من مشه ی مدی بعد ناپدو
 ی و من رو روچهی پ ی ممی دورپایزی چهی دفعه کی. افتم ی و آروم راه مشم یم

 شه ی کنم، از درد تمام بدنم جمع می شدن کمرم رو حس میزخم. کشه ی منیزم
 باز کردن چشمام از! ستهیا ی مخره باالزیاون چ.  بکنمتونم ی نمی کارچی هیول

.  به خاطر اشک تارهدمی کنم، دی چشمام رو باز می الی به سختترسم؛ ی متینها یب
  !ره ی که روح، از تنم مکنم ی حس منم؛یب ی که میزیاما از چ

  
 با شه ی مکی بهم نزدکه ی آرامش داشته باشم هر قدمدی شدم چرا من نباشوکه

 مطلق فرو یکی به تارباره کی جا  که ناگهان همهکشم ی خودم رو عقب میحال یب
. شنوم ی رو مام نهی قفسه سی هاوارهی محکم کوبش قلبم رو به دی و فقط صداره یم

 ی گاهکشم، ی با دهنم نفس می ام رو ندارم و به سختینی از بدنی نفس کشییتوانا
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 یکی به جز تاریچی اما هنمی ببکنم ی می و سعکنم ی و ترسانم رو باز می اشکیچشما
 ام من رو وادار کرد که انگشتان یشانی پی رویعیحس فرود آمدن ما. تسین

 رو واضح دمی دکنم ی می کم کم سعنه،یب یچشمام تار م. میشونیلرزونم رو بکشم رو پ
 دنی و با درمیگ ی دستم رو مقابل چشمام مدم؛ ی رو مجکم رو هم فشار مامپلک. کنم

اصله،ش صورت همون زن درست  که بالفکشم ی میا  خفهیغی انگشتام جیخون رو
 خون از موهاش خنده، ی می که به طرزترسناکی و در حالرهیگ ی سرم قرار میباال
 فرار از اون ی و برابونم و پلکام رو به هم چسزنم یداد م. چکه ی ممیشونی پیرو

 که ناگهان زنم ی مغی و همچنان به جذارم ی گوشم میهام رو رو ها دست خنده
  :شنوم ی رو میی آشنایصدا

  
  .سی نیزیآروم باش چ... لدای! لدا؟ی -
  

 هق هقم رو کنترل کنم؛ کنم ی می که سعی و در حالزنم ی کنار معی رو سردستش
 دروغگو، ی متنفرم از اون مهسان،ییاز همتون متنفرم، همتون دروغ گو«:گم یبلند م

  »...یندگ کابوس به اصطالح زنیا، از ا از اون برادر دو رو، از تو، از خونواده
  

 یی اما اون با هر تقالزدم، ی به خودم اومدم که تو آغوش گرمش دست و پا میوقت
از .  با حرفاش من رو آروم کنهکنه ی می و سعده یتر به خودش فشار م من رو محکم

 رونی بفهمونه ی که با حرکت سر بهشون مانی بلندم چندتا پرستار به اتاق میصدا
« :پرسه ی ازم می به آرومدارم ی برمدست از تقال ی و وقتکنه ینوازشم م. برن
  »؟یبهتر

  
بهم !  شده؟ی چلدای« :ده ی ادامه مزنم؛ ی نمی که حرفنهیب ی میوقت. کنم ی مسکوت

 ی رو از هم مخفیزی ما که چی ولمی باهم نبودادی چند وقت زنیدرسته ا! بگو
 یطور نی انمی ببمتون ی بگو تا کمکت کنم من نمیزی چهی کنم یخواهش م! میکرد ینم

  ».یش ی جلوم چشمام آب میدار
  

 درد طاقت فرسا رو داره، هی مسکن آرام بخش بعد از هی برام حکم حرفاش
 رو تو دی که تردیوقت. ندارمی ترس و واهمه اچی چرا از بودنش کنارم هدونم ینم

 کمکت دم یقول م«  :ده ی و ادامه مذاره ی گونه ام می دستش رو رونهیب یچشام م
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.  کنه که حرف بزنمی وادار مرو و من شه ی مرهیمتعاقدکننده بهم خ» ! یکنم خانم
 که دم ی محی رو ندارم پس ترجی سختهمه نی تحمل ایی به تنهاگهیبه هرحال من د

 غم هام رو ی که کمنهی مهم است،یمهم ن!  اگه باورم نکنهی بهش بگم، حتزویهمه چ
 و کنم ی مسی خشکم رو با زبون خیو لبا دم یبغضم رو قورت م.  بشمکی شریکیبا 

 که از اومدن مهسا به خونه شروع شده، از اون یی به گفتن تمام ماجراکنم یشروع م
 حرفام رنگ دنیهرلحظه با شن. تهی به واقعکی که نزدییاتفاق شوم و کابوس ها

 نمیب ی و  مده ی اما با سکوت تمام حرفام رو گوش مکنه؛ ی مریی تغینگاهش به ناباور
 تا سکوت رو بشکنه و کنم ی نگاهش مظرمنت. که چطور باور نداره، اما برام مهم نبود

  .کنه ی وذهن خودمه اما شوکه شده بهمپشت ملی تخدهیی فقط زانایبگه که ا
  
  ...گفتم ی رو بهت مقتی حقدی وقت قبل بایلی خدی بازمی عز-
  

 نی اتیچه خبره؟ واقع جا نیا!  کنم؟کاری چای خداره،یگ ی تموم جونم رو موحشت
  ه؟ی کابوسا چنی و ای سگیزندگ

  
  .رهیگ ی و نگاهش رو از پنجره مزنه ی رو بهم گره مهاش دست

  
 هی تی نامزد قبل،ی داشتی سختیلی خی و ازدواجمون، تو زندگیی قبل آشنالدا،ی  -

  . مواد مخدر بودیقاچاق
  
 ی االن حتیبود، ول مرد مهربون هی من ی زد، تو کابوس هاخی تو وجودم یزی چهی
 بور آمپول بدست ی و موهای اشهی شی با چشمایپرستار... شناسم ی مرد رو نمنیا

  .ادیبه سمتم م
  
  ...  خانم کوچولو دوباره وقت خوابته-
  

 به نظرم ی با لبخندی بود، هادشتری زورش از من بی کردم مانعش بشم ولیسع
  ...شم یا م و من دوباره تو آغوش کابوس رهکنه ی نگاهم مهیکر
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 از یکیدونم که باز تو  می. کنم ی سرم، حس می رو روی دستی  نوازش گونهحرکت
 ی و نجوارهیگ ی وصف فرا می بی وجودم را آرامشی کردم ولری گی لعنتیکابوسا

. چشمام رو با شتاب باز کنم. می بردی بلند شو بالدای« :چهیپ ی گوشم می تو،یآروم
باز هم صدا، صدام . ام یدی پر از سفیی تو فضابار نیا. ستی از جنگل نی خبرگهید
  » !؟ی هستیتوک« :زنم یدادم. زنه یم
  
  .شه  وقت داره تموم میایب!  جلوترای ب-
  
. کنه ی مری گیزی چهی که پام به رم ی کور کننده، جلو میدی لرزون تو سفی قدمابا

باز هم صد ا  کنم؛ یسرم رو بلند م.  سنگ قبر جلومههی کنم؛ یبه پاهام نگاه م
 ری دی چی برا؟ی هستیتو ک« :زنم ی مادیفر» !شه  میری داره دلدای« :گه یم

به قبر نگاه » . کندای صاحب قبر رو پشده نریتا د! داره میاد دنبالت« :گفت» شه؟ می
 کنارش قرار ی درخت کاج بزرگی سنگ قبر معلوم نبود ولی روینوشته ها.  کنم یم

  » ! کنم؟دای مرده رو پهیچطور ! اد؟ی دنبالم میچ یبرا« :زنم ی مادیداشت فر
  
 نی کن تا از ادای صاحب قبر رو پی شدداری بی نکن، وقتنانی کس اطمچی به ه-

 گردم؛ یبه عقب برم. رهیگ یام قرار م  شانهی رویناگهان دست. یکابوس خالص بش
  »!گرفتمت«  :گه ی و مکنه ی من بود، تو چشمام نگاه میمرد کابوسا

  
 نانی کس اطمچیبه ه« :شه یصدا در گوشم مدام تکرار م. پرم ی از خواب منناگها
  »! کندایصاحب قبر رو پ! نکن

  
 ی که توش بستری به اون اتاقی شباهتچی هجا نی اکنم؛ ی وحشت اطراف رو نگاه مبا

 مارستانی اتاق بجا نیدرسته ا. شم ی تر مقی و دقنمیش ی سرجام معیسر. بودم نداره
 پنجره هی بزرگ با بای تقریاتاق. ستی دستم نیرم درد آور هم رواون س. ستین

. شهی آرازی و می قدنهی آ،یواری کمد دهیکوچک از سمت راست که روبه روشم 
.  باشهی بهداشتسی سرودی بازنم ی هست که حدس مکی درب کوچهی اتاق ی گوشه
 در نیی که پای  رو از روزنهیی هاهی ساام، رهیطور که کنجکاوانه به اطراف خ همون

 نییبا پا. ارهی قفل در، نفسم رو بند می تودی کلدنی چرخ .نمیب ی رو مشن یاتاق رد م
 ی چه واکنشدونم ینم. شه یو باال رفتن دسته در چشمام از فرط ترس تا آخر باز م
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 ای سرابه وفته،ی که قراره االن بیاتفاق. رمی درگتی خواب و واقعنینشون بدم، ب
 دوباره سرجام بخوابم صداهاشون دم ی محیباز شدن کامل در ترجقبل از . قتیحق

  . آشنانیلی که برام خیی صداهاشنوم، یرو م
  
  ؟ی کنکاری چیخوا ی معلومه م-
  
  .یشگی کار همینیب ی مگه نم-
  
  .کشه ی چقد داره عذاب مینیب یمگه نم!  بس کنکنم ی خواهش م-
  

شون ندادم که دوباره اون صدا  نی عکس العملچی بازوم رو حس کردم اما هدنیکش
  .دیبه گوشم رس

  
  . درست کنهی دردسرتونه ی اون فعال خوابه نم-
  
 مهسا ستی تنها به ضرر من نکار نی که ایدون ی خوب می خوب باشه ولیلی خ-

  !خانم
  

 که در بود یبه طرف. دی قدما و بعدش قفل در به گوشم رسی شدن صدادور
 هی برم؛ راهجا نی از ادیمن با. کنه ی مسیم رو خ محابا، صورتی اشکم بگردم، یبرم

. زنم ی تو اتاق قدم می کمکم کنه؛ کمتونه ی نمیچکی ادامه بدم، هیی به تنهادیکه با
 به ی و نگاهرم ی می بهداشتسی سروفبه طر. زنه ی میی رو به روشنارونی بیهوا

زرد شده ؛  صورتم بدجور الغر و شم؛ یشوکه م. اندازم ی مکی کوچنهیخودم تو آ
 نی به ایی چند روز اعتنانیبه بهانه کابوس ا.  چشام کبود و گود رفته بودریز
 تا دم ی رو باال منامی از آستیکم. زنم ی به دست و صورتم می و آبکنم ی نمراتییتغ

 یها رهی دستم دایچند جا. شم ی روبرو می رو بشورم که با صحنه ترسناکوهامباز
 می از مجله ها و روزنامه خونده بودم؛ عالی قبال تو بعض روزای چنی انمیب ی میکبود

در . رهی که مبادا صدام اوج بگذارم ی دستم رو دهانم میبا ناباور.  مواد بودقیتزر
 قطرات اشک از م،یگر ی رو به دندان مم که از شدت تعجب و ترس انگشتایحال

  .کنم ی ممروح ی و چهره بسی خی به پلکایدوباره نگاه. شه ی مریچشام سراز
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 از ی به آروم؟ی چطوریول. رفتم ی مجا نی از ادیبا.  نبودی و زارهی وقت گراالن
 چشمم به گردم، ی فرار می برایطور که راه  رفتم و همونرونی بی بهداشتسیسرو

 که تو مغزم ی فکرعیسر.  زده بودن افتادرونی بیواری که از کمد دییمالفه ها
آرامش . اندازم ی منیی و از پنجره، پازنم یهم گره مچندتا مالفه رو ب. زنه یجرقه م
 حبس باالخره ی قراره بعد عمرکنم،  یاحساس م. کنه ی تو وجودم رخنه میمطبوع

 که دی نکشیاما طول. یی کذای از اون کابوس های حت،یآزاد از همه چ. آزاد بشم
  :گه ی که میادی فری و صدادی به گوشم رسدی چرخش کلیدوباره صدا

  
  چطور تونست فرار کنه؟... کجا رفته؟ محاله! ستشی نینت لع-
  
 در کمد، به حرکات ی و از النهیش ی لبم می رویپوزخند. ستی برام ترسناک نگهید
 که کنن یفکر م!  شدهیام عمل  نقشهشود؛ ی مقیلبخندم عم. کنم ی نگاه مکشیستریه

 تا از اونجا کنم ی مدای جرأت پشن؛ ی صداها کم کم محو میوقت. از پنجره فرار کردم
 مطمئن ی از نبودن کسی و وقتاندازم ی طرفه مو به راهرو دیاول نگاه. امی برونیب
 به یتیاهم.  که قفل نباشهکنم ی و تو دلم دعا مگردم ی به دنبال در خروج مشم یم

 در خروج با دنی به محض ددم؛ ی شباهت به قصر نبود، نمیاون خونه بزرگ که ب
ام رو   چهرهی خنکمیبه محض باز کردن در،  نس. دوم یش متمام توان به طرف

 رهی سرسبز و خاطیاز ح. رهی بگیشتری لبخندم عمق بشه ی که باعث مده ی منوازش
 خوام ی نه؛ اما من فقط مای هست ی راه درستدونم ینم. گذرم ی اعتنا میاش ب کننده

. ی ترسناک و واقعیاها و از تموم اون کابوس ه از اون خونه دور بشم، از اون آدم
 پس ذهنم رو به دونم، ی نمیچی که بودم هییجااز . ام  تو کوچهامی به خودم میوقت

 کجا رو دارم که برم؟ اگه برگردم به یعنی برم؟ ی کجا مدیاالن با« :اندازم یکار م
آره خودشه، مطمئنا .  کنمدای قبر رو پدیبا. کنن ی مدامی صد درصدم پیخونه قبل

  . رمیگ ی مشیراه جاده رو در پ» . برمدیبا. گردن یجا دنبالم نم  وقت اونچیه
  

 دای از دست در رفتم رو پی زندگی  بتونم توش گرهدی بود که شای قبرستونمقصدم
 اون خونه اطی که از حینیاز ماش. رمی رو بگبمی که پاسخ سواالت عجییجا. کنم
بغض . دارم  یم  قدم بردیبا ترد. لرزن یها و پاهام م دست.شم ی مادهی پام، دهیدزد

به .  تا مهارش کنهدم ی قورت مشار آب دهانم رو با فده؛ یگلوم رو فشار م
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درک .  رسوندنجا نی هم کابوسام من رو به ادیشا!  چرا اومدمدونم  ینم. رسم یقبرم
 شیب!  داره؟ی چه ربطای قضانی به اام، ستادهی که سر قبرش ای مرگ مردکنم،  ینم

در فکر ! کنه ی رو تو افکارم زنده نمیتی ذهنچی هی ولخونم یبار اسمش رو ماز ده 
 خش خش یصدا. شه  ی مشتریحس لرزش بدنم لحظه به لحظه ب. رم یفرو م
 که قدم ییبا ترس به سمت منبع صدا. اندازه ی رعشه به تنم منی زمی رویها برگ

 ینگاهم رو. چرخم ی مداد، ی رو نشان مشد ی مکی که به من نزدی منظم کسیها
 نگاهم رو ردنجرأت باال آو. مونه ی ثابت می براقیا  چرم قهوهیکفش ها

به « :ادیاش هم در م  و دو رگهنی خشمگیصدا. شنوم ی پوزخندش رو میصدا.ندارم
  »! طرفا؟نیچه خبرا از ا!به
  

نگاهم رو آروم باال ! ام  پاک شدهی لعنت به حافظه ی آشناس ولیلی خشیصدا
 دلم رو اهش،ی سی برق چشماشم، ی مرهی آشناش خبی عجی  چهرهبه. ارمیم
  :گم ی میبه سخت. افتم ی به تته پته مشه؛ ی مرهیام خ با تاسف به چهره. لرزونه یم
  
  ؟ی هستی تو ک-
  
  !کنم  ی که باور نمادی نمادتی نگو من رو -
  
  !ادی نمادمی ی ولیرس  ی آشنا به نظر میلی خ-
  
 رهی و با حرص به من خادینگاهش آروم باال م. اندازه ی م مغمومی سنگ قبر نگاهبه
  »! سر خاکشی اومدی که افتخار دادام یمن پسر کس« :گه ی متیبا عصبان. شه یم
  
  ه؟ی مرد کنیپس بهم بگو ا!  واقعا؟-
  
 زی تمسخر آمیبا لحن. رهیگ ینگاهش رنگ تمسخر م.  سنگ قبر اشاره کردمبه
 ادتی که من رو ی شدیچه زود عاشق هاد... لدای! تی نامزد قبلرم،یمن، ام« :گه یم

  »!رفته
  
  !؟ی چ-
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 که اون برادر پست فطرتت راجع به من، یاتی رفته به خاطر چرندادتی نمی البد ا-

  !یبهت گفت باهام بهم زد
  
  !؟یگ ی می داری تو چ-
  
 بدم حی بهت توضی به من مهلت بدکه نی قبل از ای رو تموم کردی آره تو همه چ-
 بود که پرونده ی من سرهنگی بگم بابای که بذارنیقبل از ا.  از چه قرارهتیقعوا
 ما بهم ی کرد نامزدی برادرت کارنیواسه هم.  قاچاق مواد برادرت دستش بودیها

  !ند من رو کشت و مدارک رو سوزویبابا. بخوره
  

و رو معتاد حاال هم که ت« :ده ی و ادامه ماندازه ی ممی به سر تا پازی آمری تحقینگاه
  »!کرده

  
 نسبت به ی واکنش بدای رنگ نفرت چی چرا اما نگاهم و احساساتم هدونم ینم

  :دم یطور با سکوت به حرفاش گوش م  نداره، همونناشیتوه
  
 حی کارات پدر و مادرت طردت کردن و ترجنیبخاطر هم!  یا ونهی دختر دهی تو -

 وضع نی از ادوارمیام. ی بش رحمت پنهونی و بزی پشت اون داداش نفرت انگیداد
  . ی لذت ببریزندگ

  
 مشت شده اش یها  جونم رو تو دستی بی که بازوهانی طرفم هجوم آورد همبه

  : ادامه دادداد، یفشار م
  
 من رو از ی رحمی و با تمام بی رو گوش دادی لعنتی اون هادی تو همه حرفا-

 ی راضیزن یست و پا م دیزار  لجننی تو همچکه نیاز ا! ی انداخترونی بتیزندگ
  ... فی برام تعر؟یهست

  
 ارمی که تو تنم مونده، دستم رو باال می حرفش  رو ادامه بده، با تمام قدرتذارم ینم

  :زنم ی از سر عجز زار متونم؛ ی بزنم اما نمیلی که سخوام یو م
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 ی داری لعنتیتو. دونم ی نمیگ ی که میینای از ایچیمن ه.   بس کن تمومش کن-

  ...اگرم ولت کردم حقت! ؟یکن یو قضاوت ممن ر
  

« :زنه ی داد مشم؛ ی مرهی و با اشک بهش خذارم ی بحسم ی بی  گونهی رو رودستم
  ».ی کنفی توصیجور نی من رو به عنوان ایخفه شو تو حق ندار

  
کنارم زانو . افتم ی بودم، مستادهی که کنارش ای سنگ قبری رویلی شدت سبخاطر

 یادی زیکیچقدر گفتم که از نزد« :گه ی و مده یرو محکم فشار مام   و  چونهزنه یم
 که با هزار دروغ ییها  به اون جشنادی چقدر گفتم زترسم؟ ی بهت می وهادنایم

من از . ی راحت از حرفام گذشتیلی خاازت کمک خواستم ام!  نرو؟برنت، ی ملهیوح
 االن حس یدون ی میل ونمت،ی حال ببنی و با اطور نی روز اهی که میدیترس ی منیا
 تی که بخاطر سهل انگارگناهم ی بیام و خون بابا  تاوان دل شکستهی دارکنم یم

  !ید ی شده رو مدیشه
  

 لرزون و ییبا صدا. کشه ی و دنبال خودش مکنه ی مستادنی رو با زور وادار به امن
و کجا من ر! ولم کن« :گم ی بازوم رو آزاد کنم؛ مکنم ی می سعدهیفا ی بکه یدر حال

 و بالفاصله با پرت کنه ی رو باز منی ماشی و درِجلوزنه ی بهم میپوزخند» !؟یبر یم
 شدن دهی کشیصدا. نهیش ی پشت فرمون معی و سربنده ی در رو می صندلیشدنم رو

 و ی با تکرار سوالم اما فقط با سکوت طوالنشه یزمان م  همنی ماشیها چرخ
 تا در رو باز کنم و هربار همان سوال رو مکن یتقال م. شم ی مواجه ماش یناشکستن
من ! ؟یکن ی چرا باور نمیلعنت« :گه ی و مشه ی کالفه می حسابپرسم  یتکرار م

 مچ دستم تیبا عصبان. زنم یو همزمان به بازوش ضربه م» !یچی هاد،ی نمادمی یچیه
 هیعمر« : چشمش به من گفتهی چشمش به جاده بود و هی که ی و در حالرهیگ یرو م

 االن یشناس ی رو نمری مسنی ابهی عج،ی نذاشتی نخواستی بفهممت ولکنم ی میسع
لبهام رو با حرص بهم فشردم و » .ادی مادتی ی که مطمئنا همه چبرمت ی میی جاهی

 گهی مگه نه؟ دادی مادتی یمنتظر ادامه حرفاش بودم، مطمئنا تو بازداشتگاه همه چ
لب باز کرد تا . شن ی می وقفه جاریارم و ب اشکام رو نگه دتونم ی نمنی از اشتریب

 نگاهش رو به ن،ی به پشت بدنه ماشینی نثارم کنه که برخورد جسم سنگیطعنه ا
. تر  سختنی و کنترل ماششدن ی مشتریها هر لحظه ب ضربه.  ضربه برگردوندمتس
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اما من » هاته مگه نه؟  از نقشهیکی نمیا« : بهم انداخت و گفتیزینگاه نفرت انگ
 درست دنشی اما با دکنم ی رو با ترس نگاه مرونیب . کنم ی به زخم زبانش نمیجهتو

 که خودش رو ی؟ همون! رو دارهونم قصد جیعنی شم ی شوکه من،ی ماششهیکنار ش
  ؟!دونست یعاشق من و نامزم م

  
 یصدا. زنه ی بهم می پوزخندنیاز داخل ماش. کنم ی ترس و وحشت بهش نگاه مبا

  :ارهی به خودم م من روری امادیفر
  
 به نی کم نبود که حاال افتادتی تو و اون داداش عوضی شده بابام براختهی خون ر-

  !ی کارت رو پس بدنی بد تقاص ادی به خون بابام قسم بالدایجون من ؟ 
  
 خارج ری لحظه فرمون از دست امهی ی به ما، برای هادنی برخورد محکم ماشبا
 ی انحراف هادی و برارهیگ ی رو به دست منی به سرعت کنترل ماشیول. شه یم

  . زنه ی رنگش می مشکنی به ماشیمتقابال ضربه ا
  
  :رهیگ ی تماس می و با شخصارهی رو درملشی موبای همون وضع، به سختیتو
  
  
  
   الو محسن ؟-
  
-...   
  
  . حرف نزن فقط گوش کن-
  
-...   
  
  .بهمون حمله شده.   گوش کنگم ی بهت م-
  
-...   
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  .  دارمازی نی کمکیرویاالن به ن. گم ی رو بهت مزیمه چ  بعدا ه-
  
-...   
  

 به یمشت محکم. وفتهی بنی کف ماشری از دست املی باعث شد موبای بعدی ضربه
  :دیفرمون زد و با خشم غر

  
  !ی لعنت-
  
با . نمی رو ببرهی که سمت امینی ماشینای تا سر نشکشم ی خودم رو جلو می سختبه
  :زنه ی مادی و فرمونه ی دور نمری امدی که از دزنم ی میند اون اشخاص زهرخدنید
  
 بود که من رو زتی چهمه ی تو و اون برادر بی همش نقشه.  پس حدسم درست بود-
  ... بار هی توکه ؟ی من بستی که کمر به نابودادی مرتی گیچ. ی هچل بندازنی ایتو
  

 رنگش ی مشکیا بار تو چشمنی اولی که برای و با ترسکنه ی رو قطع محرفش
 دنیاز د. کنم یرد نگاهش رو دنبال م. شه ی مرهی سمت من خشهی به شنمیب یم
 دستش رو از یهاد. شه ی حد ممکن گشاد منی که رو به رومه، چشمام تا آخریزیچ

.  من رو نشونه رفتهداره، دستش ی که تویا  آورده و با اسلحهرونی بنیپنجره ماش
 که ی لبخند چندش آورش و اسلحه از،یرت انگ نفی چشمانیام ب نگاه وحشت زده

  . من رو هدف گرفته، در نوسانه
  

 و من رو وادار به خم شدن ذاره ی گردنم می دستش رو روری که امفهمم ی مفقط
  :شه ی گم مشهی شکستن شبی مهی در صداری امادی فریصدا. کنه یم
  
  ! خم شولدای -
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تکون .  سرم رو بلند کنم رو ندارمکه نیجرأت ا.  شدهشهی پاهام پر از خرده شیرو
. کشم ی می خفه اغی دست راستم ، جی که توی که با سوزش بدخورم ی میفیخف

  . ذارم ی راستم می بازوی و روارمیدست چپم رو باال م
  

 یبرا.  شدهرهی که اونم به دستم خنمیب ی و مدوزم ی مریام رو به ام  نگاه وحشت زده
 یهمون نگران. شه ی می که چشماش پر از نگراننمیب ی لحظه مهی ی لحظه فقط براهی

  .  چشماش بودی که قبال هم تویا مردونه
  

 و انگار که داره با کنه یدنده رو جابه جا م. رهیگ ی رو از دستم منشی خشمگنگاه
  :گه ی مزنه یخودش حرف م

  
  . تحمل کردم بسهی هر چگهید!  بسهگهی د-
  

 و کنه ی رو به سمت چپ منحرف منیه ماش دفعهی. رهیگ ی رفته رفته اوج مصداش
 که مهسا ینی نگاهم رو به ماشمی جونیبا تمام ب. زنه ی مشی کنارنی به ماشیضربه بد

  ! برادرم تشنه خون منه! یچه سرنوشت مزخرف! هه. دوزم یو برادرم توشن، م
  

با تکون .  همه توانم رو ازم گرفتهیزیخونر. بندم ی و چشمام رو مکشم ی میآه
 نی به ماشیا گهی محکم دی  ضربهریام. کنم ی حال چشمام رو باز می بن،ی ماشدیشد

 منحرف بشه و محکم به ی از جاده اصلنی ماششه ی که باعث مزنه یمهسا و برادرم م
  . ه که کنار جاده است، بخوریتخته سنگ بزرگ

  
رعت  از سی بزنه که در کمال تعجب، هادی هادنی هم به ماشی ضربه اخواد ی مریام

  . ده ی مریی حرکتش رو تغری مسعی و سرکنه ی کم منشیماش
  

 یا  لحظهی که براترسم ی صدا منیقدر از ا اون. شه ی بلند میبی مهی صداناگهان
 یاوه خدا. نمی تا پشت سرم رو ببگردم ی و به عقب بر مکنم یدردم رو فراموش م

از سوختنش، آسمون  حاصل اهی مهسا و برادرم در حال سوختنه و دود سنیماش! من
 ی که از بدنه آهنشی قرمز آتیها هناباور به شعل.  و تار کردهرهیرو مثل شب ت
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 انی پایعنی نه؟ی سرنوشت برادرم ایعنی. شم ی مرهی خکشن، ی زبونه منیماش
   شه؟ ی ختم مجا نی به اشیزندگ

  
 نه؛ک ی رو کم و کمتر منی سرعت ماشریام. ارهی من رو به خودم مسی پلری آژیصدا

 ترمز نی شخص درون ماشدنی با دریام. ستهیا ی گشت کنارمون می هانی از ماشیکی
 برقرار شده، درد زخمم یحاال که آرامش نسب. کنه ی رو متوقف منی و ماشرهیگ یم
 و رو به شه ی مادهی پنی از ماشری که امدمی بازم دمهی نیبا چشما. شه ی حس مشتریب

  :گه یاون شخص م
  
  ...منم برم. می بندازرشی تا فرار نکرده گدی محسن بجنب با-
  

 که فورا نهیب ی صورتم می توی چدونم ی و نمگرده ی به سمت من برمنی حنی همدر
  : گه یم
  
  .  برسجا نی ای تو به کارامارستانی ببرم ی رو ملدای من -
  
 شنوم ی صداش رو مافته؛ ی هم می و پلکام روارمی طاقت بنی از اشتری بتونم ینم
  . قدرت باز کردن چشمام رو ندارمیول
  
  ...جوابم رو بده!  چشمات رو باز کن لدای -
  
  :گم ی و مدم ی لبام رو تکون می سختبه
  
  ...ام  زنده-
  

. ام  چشمام رو بستهحال ی من بی ولکنه ی حرکت می با سرعت سر سام آورنیماش
ر برابر د. ارمی سر در بی لعنتی بشم و از اون کابوساهوش ی بخواد یدلم نم

 ن،یبا توقف ماش. ره ی ملی تحلشتری هر لحظه برومین.  کنم ی شدن مقاومت مهوش یب
. ادی و به سمتم مشه ی مادهی پنیماش از ی فورریام. کنم ی چشمام رو باز میبه سخت
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 و به سمت کنه یهاش بلند م  دستی و بدون حرف من رو روکنه ی رو باز منیدر ماش
  .دم ی نمیتی اهمی ولشنوم ی سرم می رو باالیادی افراد زیصدا. دوئه یدر م

  
   شده پسر؟ی چ-
  
  . خورده به دستشریت.  فقط زود باش دی وح-
  
  .امی تخت تا منم بیبخوابونش رو. تو آروم باش .  باشه باشه -
  

  . شه ی و تار مرهی چشمام تشی پای و دنارمی دووم بتونم ی نملمی مبرخالف
  
 هم ی که بدون کابوس چشم روهی بارنی اولنیا. کنم ی  سردرد، چشمام رو باز مبا

 به اتاق ی که توشم شباهتی اتاقیفضا. اندازم ی به اطرافم مینگاه. گذاشتم
  . اس  ادارهای شرکت کی اتاق هی شبشتری نداره؛ بمارستانیب

  
 ریام. گردم ی به طرف در برمره،ی با چرخش دستگنم؟یب ی بازم دارم کابوس منکنه

  . ابروهاش هستنی بیقیهنوز هم اخم عم. ستهیا یتو چارچوب م
  
  !ی باال خره به هوش اومد-
  
  :پرسم ی دلهره ازش مبا
  
   من کجام؟ -
  

  :  زد و گفتیپوزخند
  
  .  توشانداختم ی تو رو مشی وقت پیلی خدی که بایی همون جا-
  

  : کرد و ادامه دادیمکث
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  ! بازداشتگاه-
  
 باورم ی و خشن گفت که توین قدر جداو. کنم ی گرد شده، نگاهش می چشمابا
  . گنجه ینم
  
   چرا بازداشتگاه؟؟ی چ-
  
  :گه ی مارشی حفظ همون لبخند حرص درببا
  
به !  منفور باند قاچاق مخدری از رؤسایکی ،ی با هامون بهمنی به جرم هم دست-

 که با مصرف مواد ییبه جرم قتل اونا!  هزاران جوونیجرم بدبخت کردن زندگ
 گناه پدر ی خون بختنیبه جرم ر.  کوتاه شدای دننی از اشهی همی براشما دستشون

  ... منیمن ، به جرم شکستن من، به جرم تباه کردن زندگ
  

  : و ادامه داددی کشیادیفر
  
   بازم پرونده درخشانت رو بگم؟ای هی کاف-
  
  : تخت نشستم و گفتمی روی سختبه
  
.  پدرجون کشته بشهخواستم یمن نم. ستمی من مقصر ن؟ ی بفهمیخوا ی چرا نم-

  ...من
  
 که خودت مسبب مرگش یپدرجون.  پدر جونیگ یهنوز هم بهش م!  هه جالبه-

  ! ؟یبود
  

  :گم ی و مدم ی سرم رو تکون مناباور
  
  . ستمیمن مقصر ن. ستمی نه نه من مقصر ن-
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 یدرد بد. رهیگ یشونه هام رو محکم م. رسونه ی بلند خودش رو به من میها  قدمبا
 دادش انگار روح از تنم جدا یبا صدا. دم ی بهش نمیتی اهمی ولچهیپ یو وجودم مت

  :شد
  
 بتی غتی پس چرا شب کشته شدن پدر من با اون داداش عوض،یستی اگه مقصر ن-

  ! ی ازت نشد؟ هان؟ جواب بده لعنتی خبرچی هگهیزد؟ چرا د
  
 بار با لحن نیا. شم ی تخت پرت می که رویجور. کنه ی خشم بازوم رو رها مبا

  :گه ی میخسته ا
  
 رو برام فرستاد و با پوزخند بهم ی حلقه نامزدتی اون برادر عوضی وقتیدون ی م-

 که اون دمید ی می وقتیدون ی شدم؟ می چه حال" کوچولوسی پلی تو باخت"گفت
و   یفهم ی و خودت  نمکنن ی دارن ذره ذره نابودت میجور  و مهسا چهی عوضیهاد

   ؟ برات بکنم چقدر داغون شدمی کارتونم یمنم نم
  

  :گه ی و مکشه ی میقی عمنفس
  
تمام تالشم رو کردم . ی ازم جدا بشخواستم ی ، هنوز هم نمات ی رحمی با تموم ب-

  ...ی کردکار ی رو بهت نشون بدم اما تو چزاتی عزی واقعی تا چهره
  

  :ده ی و ادامه مکشه ی موهاش منی بیدست
  
 یاز اون روز تو برام حت. ی شد، با برادرت فرار کرددی که پدرم شهی درست شب-

 نه شم ی نه ناراحت منم،یب ی حال و روزت رو منیاالن که ا. یمنفورتر از هامون شد
 نابود شد چون با تیزندگ. ی که کردیی همش تاوان کاراها نیا. سوزه یدلم برات م

  .ی بستایلی خی به نابودر کمت،ی کردن با اون داداش عوضیهمکار
  

  :گه ی و مشه ی مرهی و به چشمام خزنه ی میپوزخند
  



 کابوس 
  

goldjar/me.Telegram  

 

�١

 که یاش رو با گلوله ا ابراز عالقه.  کردییرای که عشقت خوب ازت پذنمیب ی م-
  .  کنه نشون دادی تو سرت خالخواست یم
  

  :ده ی و ادامه مخنده ی میعصب
  
ه  من ب؟ی چه به روز پدر و مادرت اومد؟ اصال ازشون خبر داریدون ی مچی ه-

   داشتن؟ یپدر و مادرت چه گناه! من به جهنم ! درک من
  
 رو به خاطر زی بود تا همه چی حرفا کافنیانگار هم. کنم ی هق هق مهی شدت گراز

 نی داشت فراموششون کنم و به خاطر همی که هامون سعییتموم اون اتفاقا. ارمیب
چقدر از خودم متنفر "!  بابام...  مامانمایخدا".   کردی مواد لعنتنی اریمن رو اس

من چوب .  رو نابودکردمهی بقی زندگهم خودم و یبودم که با حماقتم هم زندگ
  . جام به هامون رو خوردمیاعتماد ب

  
  : بغض گفتمبا
  
   مامان بابام کجان؟ حالشون خوبه؟ -
  
 کردم یفکر م! یات کرد  هم از خانوادهیادی همه مدت نی چه عجب بعد از ا-

 به اسم ی واژه اگهی که دی شدی و نوش و اون مواد کوفتشیقدر غرق در ع اون
  .  مفهومهیخانواده برات ب

  
 هی دمی بودم، شاچهی بازهی وسط فقط نیمن ا.  خسته شدمنشی همه توهنی از اگهید

  :گم یبا خشم م.  نابودش کردندن،یاشون رس  به خواستهی که وقتیا طعمه. طعمه
  
  ؟ی قضاوت کنید یخودت اجازه م چطور به ی خبر نداریچی از هی وقت-
  
   بچه ؟ی بدادمی قضاوت کردن رو یخوا ی اوه چه جالب تو م-
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با اخم . ادی که من از لفظ بچه خوشم نمادشهیهنوزم . کشم ی رو تو هم ماخمام
  :گه ی که مکنم ینگاهش م

  
  . مونه ی گفتن نمی برایحرف. ی پشت سرت رو خراب کردی تو همه پل ها-
  

 و در کنه یپشتش رو بهم م.  من توهم زدمدمی شاای دیداش لرز کردم صاحساس
  :گه ی مره، ی که به سمت در میحال

  
  . ی آماده کنکشه ی که انتظارت رو می دادگاه و مجازاتی بهتره خودت رو برا-
  
 صدام یتمام توانم رو تو.  رو بهش بگمزی همه چدیبا.  صبرم تموم شدهگهید
  :گم ی و مزمیر یم
  
  !سای وا-
  
  :گم یبا بغض و خشم م. گرده ی برنمی ولستهیا یم
  
 رونی در بنی از ابی نصی رو هم بشنو که بها یدنی شنسای پس وای رو گفتها ی گفتن-
  . ینر
  
  :دم ی و ادامه مکنم ی پشت دستم محکم اشک چشمام رو پاک مبا
  
 به ی چون خدا مردنم،ی زمی دختر رونی من، خوشبخت ترکردم ی فکر مشهی هم-
 عالم و آدم رو رسوا دمیشن ی پشت سرت میاگه حرف.  تو رو بهم دادهیوبخ
 ، احساس غرور تتیاز بودنت ، از حما.  که چرا اون تهمت رو بهت زدنکردم یم
چ وقت کنارم پرسه ی هی ، بد بختی تو کنارم باشی وقتکردم یفکر م. کردم یم

  ... توی ولزنه ینم
  

 بگم ، بسه دیبا. کنه ی خسته نگام میو با نگاهبه سمتم برگشته  . کنم ی نگاه مبهش
  :دم ی و ادامه مرمیگ ی منییسرم رو پا.  و سکوت کردم؛ بسهختمی تو دلم ریهر چ
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  . یدی که نسبت بهت داشتم خط کشیی تموم باورهای تو روی ول-
  

  :گه ی که مشنوم ی رو مصداش
  
  ؟ی در حقت کردم که اون کار رو با من کردی چه کوتاه-
  

  :گم ی بودم، مختهی که به خاطرش ریی تک تک اشکایادآوریبا . کنم ی نگاش متلخ
  
  ! جنابی گرفتی انگار فراموش؟ی کردکاری هه چ-
  

رو بهش با .  فکر کنهشتری بذارم ینم. شه ی مرهی و بهم خکنه ی مری رو زچشماش
  :گم یطعنه م

  
و فراموش  و همه کس رزی نسترن خانم همه چدنی منم بودم با دی حقم دار-
  . کردم یم
  
  :کنه ی لب زمزمه مریز
  
   نسترن؟-
  

  :گم ی و مزنم ی میپوزخند
  
  . شما رو به باد دادنی که اومدنش دل و دی جناب عالی دختر خاله!  بله نسترن-
  
  : به سمتم برداشت و با اخم گفتی قدمریام
  
  ... اونی ول-
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 یوقت. شیدی بوسیقتو . دمیمن خودم عکساتون رو د.  بشنوم یزی چخوام ی نم-
من .  بد باشمخواستم ی نبود که منی اشی من اگه بد کردم معن،یدر آغوشش گرفت

  .  تو رو دادمیفقط جواب بد
  
انگار از جواب دادن عاجز . چرخونه ی صورتم می و سردرگم نگاهش رو روجی گریام

  .  اما حاال خودش متهم شده کنه یهمه رو محکوم م. زنم یشده، پوزخند م
  
  :دم ی و ادامه مکنم ی به درد بدنم نمیتوجه. کنه ی درد مدنمب

  
 باهاشون یاولش کل.  تو و نسترن جونت رو برام آوردنی و مهسا عکسای هاد-

 که اون رو تو دمی خودم دی خودم با چشمای وقتیدعوا کردم و گفتم فوتوشاپه ول
  .  رو با تمام وجودم احساس کردممی زشت زندگقتی حق،یبغلت گرفت

  
  :دم ی و ادامه مکنم ی که با خشم پاکش مچکه ی از چشمم می اشکقطره

  
 تو من رو یول. ی مواد مخدر بودی اگه قاچاقچیحت.  من دوست داشتم-

 خودم شی پیجور نیحداقل ا. یمن رفتم تا تو من رو از خودت دور نکن. ینخواست
  . یرفتم تا تو با نسترن خوشبخت بش. شدم یشرمنده غرورم نم

  
 ری امی همش تو چشمای خشم و ناراحت،یکالفگ. دوزم ی مری پر بغضم رو به اماهنگ

  :گه ی لب مری و زرهیگ یهاش م  دستنیسرش رو ب. زد یموج م
  
  !ای خدا-
  

  :گه ی و مدوزه ی و به صورتم چشم مارهی رو باال منگاهش
  
بعد از اومدنش .  منهیری دختر خالمه، خواهر شکه نی نسترن عالوه بر ا-
  . ی از کنارم رد شدیی اعتنای تو هر بار با بی بهت بگم ولخواستم یم
  
  :ده ی و ادامه مزنه ی میزهر خند. کنم ی متعجب بهش نگاه میی چشمابا
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 یبرا. ی به نسترن حسادت کرده باشدی ، حدس زدم شادمی رو دتی کم محلی وقت-

 در ؟ی کردکار یچ تو یول. ات رفتم و به اونا ماجرا رو گفتم  خانوادهشی پنیهم
 شی و پی و از خونتون فرار کردی پدر و مادرت ساز مخالفت زدیبرابر همه حرفا

  . یبرادرت رفت
  

  :گه ی و مکشه ی میقی عمنفس
  
 چی هکه نیبا وجود ا.  متقاعد کردن تو دست بر نداشتمی من از تالشم برای ول-

م باهات حرف بزنه،  ازش خواستپلکه، ی که مهسا مدام دور و ورت ماومد یخوشم نم
 اون نکهی غافل از ای بده  ولحی رو بهش گفتم و ازش خواستم تا برات توضزیهمه چ

  . اس  کاسههی یو و برادرت دستش تی عوضیدختره هم با هاد
  
 ؟ی مهسا؟ ک؟ی هادر؟ی بود؟ من؟ امیمقصر ک. زنم ی نفس نفس می خشم و ناراحتاز
 شتری درد بدنم هر لحظه بره؟یبگ ی من رنگ خوشبختی زندگخواست ی دلش نمیک
 ادامه رونی بی به فضارهی و خره ی که کنار پنجره مکنم ی نگاه مریبه ام. شه یم
  :ده یم
  
اون روزا تازه . ره ی نمادمی وقت چی هدم،ی رو شنی با هادتی که خبر نامزدی روز-

  روی نامزدنی کردم تا ایهرکار.  و برادرت شده بودمی هادی واقعتیمتوجه هو
خودم رو .  از دستت بدمخواستم ینم.  ازت دست بکشم نشدشهی همیبهونه کنم و برا

پدرم هم بهم کمک کرد . هی داستان که زدم تا بهت بفهمونم آدم بدشیبه آب و آت
  ...یول
  

 که به خاطر خشم مرتعش شده ، ادامه ییبا صدا . ره ی هم می هاش دوباره تواخم
  :ده یم
  
 خودش رو تی اهمزی همه چگهیون پدرم مواجه شدم ، د با جسم غرق در خی وقت-

 زده و بتونی تو و هامون غدمی خوردم که شنی ضربه رو وقتنیبدتر. از دست داد
  .  برادر تو  بودهیمشخص شده که قاتل کس
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 کمرم ری تی رویعرق سرد. افته ی نفس هام به شماره می شدت درد و ناراحتاز
 توجه به یب. شم ی می دارم از هم متالشکنم یاس ماحس. لرزه یتمام تنم م. نهیش یم

  :زنم ی مادی فرریام
  
  ...دارم ... درد... ریام... رم یم...  یم... دارم...  آخ-
  
  : با عجله خودش رو بهم رسوند و گفتریام
  
  لدا؟ی شده ی چ-
  
  . دارم... درد... دارم ...  درد-
  

 و ره ی مرونی با عجله بری که امنمیب یم. زنم ی مادی و فرچمیپ ی مار به خودم ممثل
  .گرده ی برمگهی مرد دهی با قهیبعد از چند دق

  
  » چش شده؟دیوح« :ریام
  

  ».ده ی بدنش داره واکنش نشون مده،ی مواد بهش نرسکه نیبه خاطر ا« :دیوح
  

 دستم ی رو توی دفعه سوزشهی. سوخت ی ، مزدم ی که مییادهای از شدت فرگلوم
 ییرویانگار ن . شه ینبال اون دردم لحظه به لحظه کمتر م و به دکنم یاحساس م

  .بندم ی و چشمام رو مافتم ی تخت می حال رویب. همه توانم رو از من گرفته بود
  
 تکون خوردن یوقت.  رو باز کنمنمی سنگیها  پلککنم ی می صدا کردن اسمم، سعبا

 هی یبرا. رو باز کنم تا چشمام شه ی و منتظر مرهیگ ی فاصله منه،یب یهام رو م پلک
ام   و خراب شدن رابطهشن ی مرور ملمی ذهنم مثل فیلحظه تمام اتفاقات که افتاد تو

حاال که !  مهساتی اونم فقط به خاطر نشه؛ ی مدهی سرم کوبی مثل پتک تور،یبا ام
!  من بشه و بدبختم کردی که قرار بود باعث خوشبختی ثروتکردم، یداشتم دقت م

  ...دی نبادادم، ی اون رو از دست مدی نباگفتم، ی مری امی برا روزی همه چدیبا
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 که ناتوانم کرده و اون ها ازش لذت ی  دردکنم، ی حس می رو به خوبدرد

  !بردن یم
  
 کنم ی که بتونم کمکت مییمن تا جا! ی رو اعتراف کنزی امروز همه چدیبا« :ریام
  »! بکنمی کارچیه تونم ی شده نمی تا ندونم چی اول خودت بخوادی بایول
  
  ... ازدست دادن ندارمی برایزی چگهید...  روزیهمه چ! گم ی م-
  

. کشم ی ترک خورده و خشکم می لبای و زبانم رو روشم ی جا به جا مسرجام یکم
 ی تفاوت و سرد باشه می داره بی رو به نگاهاش که سعسمی حال وخیچشمان ب

  .دوزم
  
 پودر هی دمی دیوقت.  بودشی سال پکیدم،  داداشم شادی بار که متوجه اعتنی اول-
 یلیشب خ  اونادمهی. دیکش ی اش باال مینی با بی ناهار خورزی می رو از رویدیسف

 باره و نی که خورد و ادعا کرد اولیها  که زد و قسمیی و از حرفامیباهم بحث کرد
ما  حرفاش رو باور نکردم اادی زکه نی ابا.  رو کردهکار نیفقط واسه امتحان ا

.  رو به مامان و  بابا نگمیزی دادم چحیترج.  دوستش داشتمیلیداداشم بود و خ
 ی مشکوکزیشدم اما چ  قی رو رفتار و حرکاتش دقیلیتمام مدت بعد از اون خ

 روز هی که نی حرفشو باور کردم و به حساب غفلتش گذاشتم تا انی بخاطر همدم؛یند
 از خواستم ی نکردم، میاعتراض. رم بکشی نزدی از دوستایکیازم خواست به جشن 

 آشنا گذرونه ی  و وقتش رو مکنه ی که باهاشون کار مییها  با دوستاش و آدمکینزد
  .بشم

  
 ی هادیجو جشن بد و مشکوک نبود و از طرف.  آشنا شدمی شب با مهسا و هاداون

 گذشته بود و مهیشب از ن.  دارهی آروم و دلگرمتی شخصیلینشون داد که خ
طور که داشتم دنبالش   کنم؛ هموندای پتی هامون رو تو اون جمعستمتون ینم
 از دورتر ی کمزشونی که مدم کردای گروه از دخترا و پسرا پهی نی اون رو بگشتم،  یم

 دیدرخش ی که از دور میدی پر از پودر سفی اسهی بود و انواع مشروب و کتیجمع
 از اون مواد پخش یقدارهامون، تا خرخره خورده و مست بود و داشت م. دمید
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 به سمتش رفتم که متوجه تیبا عصبان. دیکش ی باال مش،ینی رو با بزی میشده رو
 رو به حال ی هامونِ بیمندش شدم، وقت  گلهیها  و گفتهیاد اش توسط هقهی دنیکش

 که ما رو برسونه با شنهادشی جا دادم پشت فرمون نشستم و به پنیکمکش تو ماش
  .د دادمتمام احترام جواب ر

  
 نی شخص قابل اعتماد بشه، بخاطر همهی برام ی اون شب باعث شد هاداتفاق

 از معتاد شدن هامون با خبرت کنم تونستم ینم.  خوب بودیلیامون خ رابطه
 رابطه خواهر و قی دادم خودم از طرحیترج. ی که نکنه بخاطرش ولم کندمیترس یم

 قابل ری شخص غهی تو برام . کمکش کنمی هادی با هامون و با همکاریبرادر
.  ات کنمسهی مقایا گهی هر کس دای ی با هادکه نی چه برسه به ا،ی بودینیگزیجا
 آرامش یجا  نباشم که بهی اون کسکردم ی می کنم، فقط سعی ازت دورخواستم ینم

 با یها  کردم، نگاهی و مهسا رو بهت معرفی هادیوقت. کنه یبرات دردسر درست م
 دادم حی اما ترجادی که از امثال اونا بدت مدونستم ی مدم؛ی رو دتی و ناراحتدیترد

 ی که رفت و آمدهاشد ی می مدتهی.  بدمحیبعد از خوب شدن هامون برات توض
. ام کرده بود  مامان و بابا کالفهیها ی شده و نگرانشتری بیلیامون خ هامون به خونه

 دنبالش یجاره کردم تا وقت انی ماشهی.  کنمبی رو تعقی روز هادهی گرفتم میتصم
  .  در آوردمم،ی که تو کرج داشتییالیباشم شک نکنه با کمال تعجب سر از و

  
جا   اونی ساعتکی. رفت یاش م  دوستانهالتی و تعطحی تفری اونجا فقط براهامون

 الی وارد وشناختم ی و مهسا به همراه چندتا که نمی هادیها نیمنتظر موندم که ماش
تو دلم گفتم ! فته؟ی ممکن بود بیام وجودم رو گرفت چه اتفاق تمیاسترس. شدن

 دو تا آدم با دی بای جلسه عادهی ی برارا باشه مربوط به شرکت، اما چیا  جلسهدیشا
 رو روشن کردم و راه نیماش!  داشته باشه؟ازی گنده که جلو درن، نیها کلیاون ه

 حیپس ترج.  قدم بردارم،ی راه حل درستچی بدون هتونستم یرفته رو برگشتم؛ نم
 از همون اتفاق یچند روز.  راه حل باشمهیدادم به خونه برگردم و به فکر 

 یکی که با کمک یی همراه شنودا  بهی مخفنی رفتم و چند دوربالیگذشت که به و یم
 بود نیکار چند روزم فقط ا.  خونه گذاشتمی آورده بودم رو چند جاریاز دوستام گ

کم کم .  نشددمی عایچی بود و هدهی فایهرچند که ب. رو چک کنم و اونا نمیکه  بش
 جلسه هی از حد به موضوع بها دادم و البد فقط شی که من بکردم یداشتم باور م

.  تو گوشم بود، چشام گرم شد و خوابم بردیطور که هندزفر همون.  بودهیعاد
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 پلکام رو باز لحا ی اعصاب خوردکن؛ بیی چقدر گذشته بود که با سروصدادونم ینم
  . شد ی هر لحظه چشام بازتر مدمی که دیزیکردم اما با چ

  
  . می خطرناکه ممکن لو برم؛ی مالقات کنجا نی نداره اتی امنگهید« :هامون

  
  : اش بود؛ گفتهی اومد که فقط سایا گهی دیصدا

  
.  کامال تحت نظرنها ردستی که تمام زیدون ی مست؛ی نجا نی بهتر از ایی فعال جا-

 هامون ی  شونهی رویبعدش دست.می کندای پیا گهی دی تا جاکشه ی طول میکم
 دهانم گذاشتم تا ی آمد دستم رو روییگذاشته شد و کم کم چهره اش تو روشنا

  . هامون قرار گرفتابل مقی هادری تصویبا تمام ناباور. ادیصدام باال ن
  

 یهامون روبرو» !؟ به مجموعه اضافه بشهدی که قراره دوست جدیدون یم« :یهاد
 چیفقط ه. ارهی طرف رو به زانو در مه،ی قویلی خدمیآره شن« :او نشست و گفت

 لرزانم یها نفسم به شماره افتاده بود؛ دست» .سی بخشش نای قابل جبران یاشتباه
 بهم ی با دستپاچگریام. دمیش کشد ی که از شدت درد سوزن سوزن می تنیرو رو

  : شد که ادامه دادمکینزد
  
  .دونست ی رو می پدر جون همه چ-
  

از شدت درد به . دم ی بازوهام رو ماساژ مکنم، ی که تو آغوشش تقال مهمونطور
 زهر »لدا؟ی کردن کارتیچ« :گه ی که مشنوم ی نگرانش رو میصدا. افتم ی مهیگر

تاوان ندونم ! دم یبه قول خودت، دارم تاوان پس م« :گم ی و مزنم ی میخند
 و نبض شه ی وارد مری امبلند ادی با فرزدن ی صداش مدی که وحیهمون پسر» !یکار

 همون مواد یقی به تزرازی ننکهیمثل ا« :ده ی و به دنبالش ادامه مرهیگ یدستم رو م
  ».شه یبدنش داره نابود م! داره

  
 از اون ترسم ی نذار بخوابم من مکنم، یمن تحمل م... کنم ینه تحمل م« : بلند گفتم

  »...کابوسا از اون
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 رهی خدیبا ترس به وح. شه ی حرف می و مانع ادامه افته ی به لرزش منمیی پافک
 ما بهت یواقعا فکر کرد« :متعجب گفت.  دارهیبی عجینگاهش رنگ ناباور. شم یم

 که االن ی بدوندیاما با! میزن  ی بهت میفوقش آرام بخش قو! م؟یکن ی مقیمواد تزر
  ». درمانتهی  مرحلهنیسخت تر

  
ها و پاهام هر  لرزش دست. زبونم بند اومده. دم ی تکون مدیی تای را به نشانه سرم

 که از کابوسام دارم یبا تمام ترس. رهیگ یدرد تمام وجودم ذو م.شه ی مشتریلحظه ب
 و ملتمسانه به رمیگ ی مدینگاهم رو از وح.  نمانده تا حال به خواب برمیزیاما چ

 یبگو ب« :زنم ی لب می و به سختدم ی قورت مآب دهنم رو به زور.شم ی مرهی خریام
  »! درد رو تحمل کنمنی اتونم ی نمگهیبه خدا من د... کنم یخواهش م! هوشم کنند

  
 یرنگ. رهیگ ی میبی رنگ عجرینگاه ام. چکه ی چشم چپم می اشک از گوشه یا قطره

 ی و با لحنرهیگ یهام رو م دست. ده ی عشقش به من رو نشون می که بازمانده
 مرکز ی درد رو تونی مدت اکی دی بای ولکنند  ی هوشت میاالن ب« :گه ی میمیمال

  »!ی تحمل کنادیترک اعت
  
ناخودآگاه .  قابل تحمل بودری غمی درد برانیا. کنم ی نگاهش می ترس و نگرانبا

 یبا مشت کم زورم ضربه ها. کنم ی پرتاب ماش نهیدست مشت شده ام را به سمت س
 و من رو به شه ی که وارد اتاق می پرستاریبا صدا. زنم  ی ماش نهی به سیا  وقفهیب

 و ترحم موج یدر نگاهش حس نگران. شم ی ازش جدا مخوابونه ی تختم میزور رو
 شتری که هر لحظه بی از اون از دردشی بیاز حس ترحم نگاهش متنفرم ول. زنه  یم

و بعد کم کم، پلکام  کنم ی تو دست راستم حس میسوزش.  متنفرمرهیگ یجانم رو م
  .فهمم ی نمیچی هگهی و دشه ی منیسنگ

  
 یوارای و دی جز سقفیزیچ. شم ی مداری از خواب بی حس سر درد بدبا

 بلند بشم کنم ی میسع!  که بار قبل توش بودم ندارهی به اتاقیشباهت. نمیب یدنمیسف
 به تخت که ی رنگاهی و  سمی ضخیها و پاهام با بندها که تازه متوجه بسته شدن دست

چرا من « :گم ی ماد،ی به زور در مه گرفته کییبا صدا. شم ی مام، دهیروش دراز کش
  »! هست؟یکس! ی؟ آها!نیرو بست
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با حس . مونه ی اتاق ثابت می در بسته شده ینگاهم رو. ادی در جوابم نمیی صداچیه
و  بدنم ریها  تمام سلولشتر،ی و بشتری که لحظه به لحظه بیدرد عذاب آور

 ی همه یبی عجی و تشنگازیحس ن. دم ی سرم رو به چپ و راست تکان مره؛یگ یم
پاهام رو به تخت .  ندارهدهیفا خورم ی تکون میهرچ. اندازه یبدنم رو به لرزه م

تو دلم تا .  ندارهی ادهی فای ولچرخونم، یها م هام رو تو طناب  و دستکوبم یم
  . گم ی مراهی کردن بد و بری اس که من رو محکمی ملعونی به بندهاتونم یم
  
 یهر چ. ستی نی اسم درد هم براش کافگهیآور شده، که د  عذابی به حدگرید

 و تکان کشم ی مغیآنقدر ج!  برهی نمیی راه به جازنم ی مغی و جکشم یعربده م
  .رم ی از حال م،ی که از شدت ضعف و خستگخورم یم
  
  لدا؟ی -
  

  »هوم؟« :گم یحال م ی چشمام رو باز کنم بکه نی ابدون
  
برات غذا ! ی نخورد  جز آب و سوپیچی هفته ست هکی! گهی شو دداریب! لدای منم -

  .آورد
  
 ی به چهره. چرخونم یسرم رو به سمت منبع صدا م. کنم ی زور چشمام رو باز مبه

در کمال تعجب . دم ی محرکت یدستم را کم. شم ی مرهی خرینگران و نگاه مهربان ام
  .ستنی بسته نهگیهام د دست

  
  . بازشون کردندنی واسه هم،ی ترک کردبای تقرگهی گفتن د-
  
  .زنم ی لبخند متی کنم و از سر رضای چشماش نگاه مبه
  
  ! واقعا تموم شد؟ری ام-
  

  »! تموم شدبای تقرگهید! آره « :گه ی و مزنه ی آرامش بخش به روم میلبخند
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  !ر؟ی ام-
  

همون .  جونش بودم بهم داشتزی عزیقت که ورهیگ ی رو می رنگ همون حسنگاش
 توقف ی و بعیسر. شه ی که مطمئن بودم با گذر زمان به عشق مبدل میقی عمی عالقه
  »جانم؟« :گفت

  
   زندان؟یانداز ی من رو م-
  

لبام . رهیگ ی عشق را در نگاهش می و انتقام جانهیحس ک. شه ی نگاش عوض مرنگ
 تاوان پس دی و بایتو مقصر! علومهم«:گه یبا حرص م. چسبه یاز ترس به هم م

  »!یبد
  
 کی حداقل ای! گرفتم یاشون رو م  همهی و گرنه جلوری امدمی فهمری دیلی من خ-

  !ی مراقب پدرجون باشگفتم ی به تو میجور
  
  ». پدر جونی بهش بگی حق ندارگهیتو د« : پر خشونت گفتی لحنبا
  
  . بودمونی که روز عروسدمی رو فهمتی واقعی من وقتری ام-
  
  !ی رو کنسل کردی عروسدمیخب د!  اوه واقعا-
  
به !  من کجامدی چطور فهمدونم ی نمیحت.  اومد دنبالمی هادی من فرار کردم ول-

 باهش بحثم شد و به زور فرمون رو از دستش ی کرد و وقتنشیزور من رو سوار ماش
د به دروغ  کننی خالف خودشون رو مخفکه نیاونا هم واسه ا. می تصادف کرددمیکش

  !ی کردی رو دستکارنمونیگفتند تو ترمز ماش
  

  »! راجع به من گفتند؟ی چگهید! عجب« : زد و گفتیپوزخند
  

. بنده ی متشی رو به کمک و حمادمی امیها  و لحن پر از نفرتش، تمام روزنهپوزخند
 همه دی پس باکنن، ی مینی قلبم سنگی ناگفته روی هنوز حرفابندم؛ یچشمام رو م
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 و ادامه شم ی مریبه روبه رو خ.  توان نگاه کردن بهش رو ندارمگهی رو بگم، دماجرا
  :دم یم
  
 ادیبدجور شکستم تمام باورهام خوردشدن؛ اعت... ی لعنتی اون عکسادنی بعد د-

 تو ی هادی کم سروکله جا بود که کم هامون هم کمرم رو خم کرده بود، از اون
 با ی بهم زد که حتیا  چنان ضربهی کردانتی خ که تو بهمنیفکر ا...  شددای پمیزندگ

 احمق بودم هیمن .  جذبش شدمبازم مواده ی قاچاقچی هاددمی که فهمنیوجود ا
  ؟!ری به سرم اومد حقم بود امیکه هرچ

  
 ییا افهی و با قستی از پوزخند نی اثرگهی دکنم، ی نگاه مری به امی اشکی چشمابا

بذاار همه حرفام رو « :گم ی بگه که میزی چخواد ی مکنه؛ یمتفکر به من نگاه م
  » .ری بار تا ته ماجرا بگم امنی آخریبرا

  
.  تو شوک بودمی گذاشته بودم، چند ساعتالی که تو ویینای دوربلمی فدنی از دبعد

   موادیهامون تنها برادر من قاچاقچ
  

 دم،ی پدرم رو نسبت به هامون فهمی های بد رفتارلیاون وقت بود که دل! بود
با .  دوسش داشتمر؛ی داداشم بود امی کرد ولرونشی چرا بابا از خونه بدمیهمف

بهش زنگ .  بکشهرونی ماجراها بنیگم خودش رو از ا  بهش میرم یخودم گفتم م
 از ای بیکن ی مکاری چدونم ی اومد بهش گفتم می وقتنمت؛ی زود ببدیزدم وگفتم با

 بلند و د،یکرد نه انکار، فقط خندنه تعحب !  کارا بردارنی دست از امی برجا نیا
!  نبودی شکلنیهامون ا...  برادر من نبودنیبا ترس فقط نگاهش کردم، ا... یطوالن

  ی چارهی خواهر بم؟یبر! دست بردارم« : که خندش تموم شد، بهم گفتنیبعد از ا
با » . بندازن، برامون دام پهن کردنری دنبالمونن که ما رو گسای االنم پلنیمن هم

اونم چه « :هاش رو تکون داد و با پوزخند گفت ست به من اشاره کرد و دستد
  «! یدام

  
... دام..دا« : آب دهنم رو قورت دادم و گفتمی به طرفش رفتم و به سختعیسر

  » دنبالتن؟؟یی اکارهی تو چدونن ی مسای پلیعنی ؟ی هامون چه دامهیمنظورت چ
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 یانقدر احمق بود!  بندازنرین رو گ که می من تو دام بودی خواهر ساده« :هامون
اش نقشه بود که به ما   همهرینه خ!  عاشق چشم و ابروت شده بود؟ری امیکه فکر کرد

 ی و پدرش حتری تو دست امی اسباب باز هی! لدای ی بودی بازهی بشن تو فقط کینزد
  ؟!ی مثل ما هستام تولدای دونن یتو رو هم همدست ما م

  
 فقط با تعجب نگام ریام. دنی به خندکنم ی و شروع مرمیگ ی مری رو از امنگاهم

 زود باور کردم و دمی اون حرفا رو شنیمن وقت! ر؟ی امیدون یم« :گم ی که مکنه یم
 زندان و فتمی بدمیترس ی چون مکردم ی قبول مگفتن ی می که هامون و هادیهرچ

 احمق فکر کردم  منفتمی نری برم وگرانی ازدواج کنم تا از ایقبول کردم که با هاد
من دام بودم از طرف ..  نه از طرف تو و پدرتیآره دام بودم ول... دام بودم

 و ادی آوردن پدر جون اشکم در مادیبا به » ... انداختن پدر توری گی برایهاد
  »...ری دیلی خدم،ی فهمری دیلی خفی حیول« :گم یم
  
 ی اتفاقیلیمن و تو خ! ه؟ امکان ندار.لدای هیمنظورت چ« :گه ی با بهت بهم مریام

  » امکان نداره؟میباهم آشنا شد
  
 ی هردو دستش رو روکنه؛ ی و شروع به راه رفتن مشه ی بلند می صندلی رواز

 که ی از خودت ساختنارویا« :گه ی و مگرده ی و بعد به طرفم برمکنه یسرش قالب م
  » آره؟ی نداشتی نقشچی هیبگ
  
 جرأت قهی و تا چند دقبندم یاه چشمام رو م که ناخودآگزنه ی بلند داد مقدر نیا

. کنم ی آروم چشمام رو باز ماد،ی ازش نمیی صدایوقت. ندارم چشمام رو باز کنم
 و شم یبه زور از رو تخت بلند م.   گرفتهنیی نشسته و سرش رو پاواریکنار د

آروم . زنه ی که پسم مبذارم دستش ی خوام دستم رو رو یم. رم ی مکشینزد
  :گم ی و مدم ی مهی تکواری و سرم رو به دنمیش یکنارش م

  
 که تو مید یهر شب خواب م. گذشت ی ترس و دلهره می اون روزا همش تو-

... خنده ی و نسترنم بهم میزن یهام دستبند م  به دستیطانی لبخند شهی و با یاومد
 مرز  ازی قانونری چندتا رابط غقی ازدواج کنم واز طری بود که من با هادنیقرار ا

  ...تی وازون مهم تر حس امنداد ی متی کنار اومده بودم بهم اهمی با هادمیخارج ش
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 جشن هی شد، یکم کم داشت کابوسام تموم م.  خوشحال بودمیلی خی عروسروز

 یقبل عقد رفتارا. می جلب توجه کندی نباگفت ی میهاد. میجمع وجور برگزار کرد
 از یکم. کردن یباهم پچ پچ م مشکوک شده بود و همش یلی وهامون خیهاد

 بره اما زود دی اومده و باشی پکی مشکل کوچهی بهم گفت ی که گذشت، هادیمهمون
 ومدن،ی منتظر بودم نیهرچ. دی کرده باشدامونی م نکنه شما پدیترس. گرده یبر م

 که شدم همه تر کی نزداومد، ی پچ پچ میبلند شدم رفتم دنبالشون از ته راهرو صدا
 برادر من خواهرش رو طعمه کرده تا پدر تو رو به دام دمیفهم! دمی رو شنیچ

 که قرار بود قتل رو انجام بده لو رفته یی از آدمایکیبندازن و بکشنش ظاهرا 
  ... بشهنشیگزی که جاده ی به هامون دستور میوهاد

  
 به« :دم  یادامه م. زنه ی پسم نمبار نی ارم؛یگ ی و دستش رو مشم ی مکی نزدری امبه

 ی ولرمی اونا رو بگیخواستم جلو.  بهتون بگمامی همون لحظه خواستم بریخدا ام
 من رو گرفت و عی سریهاد. دمی حرفاشون رو شندنی خواستم فرار کنم فهمیوقت

 یوقت. می و تصادف کردمی شدری درگاهمب. دی تقال کردم بازم زورم بهش نرسیهرچ
 گفتن کار تو بوده و تا کوچک .به هوش اومدم حالم خوب نبود و همش منگ بودم

  .مید ی که همش کابوس مکردن ی مقی تزریزی بهم چاومد؛ ی مادمی یزی چنیتر
  
 یدی به سفرهی و خکنم یهام رو دور زانوهام حلقه م  دستیی حالت دردمندانه ابا
 توهم میوقت. گذشت یروزام همش تو کابوس و توهم م« :گم یروم م  رو بهوارید

 ی و هامون بودم؛ اونام برای هادیها یکار  شاهد کثافتد،یپر ی از سرم میومنگ
حاالم چه من .کردن ی مادی براشون نباشم روز به روز دوز مواد رو زیدی که تهدنیا

  »... به حال خودم بمونمذاره ی نمی چه نه؛ کارم تمومه، هادیرو زندان بنداز
  
 زنه ی میبعد پوزخند اما شه ی سرخ متی اول چشماش از عصبانی اسم هاددنی شنبا

  :گه یو م
  
  !  برادرت رفتشیاون هم پ...   نگران نباش-
  
  :گم ی ومکنم ی مکیاش نزد  تعجب صورتم را به صورت جذاب مردانهبا
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  ! مرد؟ی  هاد-
  

  :گه ی و مده ی را به حالت افسوس تکون مسرش
  
ون هم! رهی تصادف بمیحق اون پست فطرت نبود که تو!  ساده و کم دردیلی  خ-

  . کردنددای اش رو ته دره پنیروز اول ماش
  

 ذوقم دونم ینم. کنم ی اتاق می و شروع به راه رفتن توزنم ی از سر شوق میلبخند
  :گه ی می با حالت گنگافته، ی مرینگاهم به ام.  نشون بدمیرو چطور

  
  ؟یکن ی کار می چیاگه بگم آزاد... لدای  -
  

  !ی مرس جداایخدا! نهی اره هماد؛ی بند منفسم
  
  ... بهتخوام ی ملدا،ی -
  

  : گم ی می و با لبخند گشادگردم یبه سمتش برم. خوره ی رو محرفش
  
  !   قبوله-
  
  :گه ی و مکنه ی موهاش فرو می تعجب دستش رو توبا
  
 ترسم ی بهت فرصت دوباره بدم اما مخوام ی ملدای نیبب!   بذار حرفم رو کامل کنم-

 هام رو باختم زی چیلیمن سر تو خ! یعکس جا بزن حرف و کیدوباره مثل سابق با 
 چی و هی دوباره شکست بخورم پس بهم قول بده تا ابد و دهر کنارم بمونخوام ینم

  .یوقت جا نزن
  
 االن خبر مرگ برادرم رو بهم نیانگار نه انگار هم. رم ی به سمتش می خوش حالبا

  .دست بدم از دی فرصت رو نبانیا.  درست رفتار کنمدیمن با. دادن
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  :گه ی و مشه ی داخل می و مرد بلند قدشه ی باز می نا به هنجاری اتاق با صدادر
  
  .دیای با من بشه یم...   قربان-
  
 و ره ی مرد مقهیبعد از چند دق. کنن ی و با هم آهسته صحبت مره ی به سمتش مریام
  :گه ی و مگرده ی برمر یام
  
با هم فعال . ارهی و برات لباس مادینسترن ماالن . تی برم ماموردی جان، من بالدای -
  !ی که برگشتدم ی ما حاال بعدا  به پدر و مادرت خبر می  خونهدیبر
  
 ری و زکشم ی می و آهشه یام شعله ور م  نام نسترن دوباره حسادت زنانهدنی شنبا

 ی بور و مانتوی با موهای بعد دخترقهی دقستیب. ره ی مریام. گم ی م"یا  باشه"لب 
هاش رو پشت   و دستادی و با محبت به سمتم مشه ی و داخل مزنه ی در میکمش

  :گه ی و با خنده مکنه یکمرم حلقه م
  
  !  خوشحالم که حالت خوبه زن داداش-
  

  ! و مسخره استمزه ی من بیبرادر گفتنش هم برا.  ندادمیجواب
  

شال .  کنهی م تنمی رو به سختی آبنی شلوار جهی گشاد و بای و تقریا  سورمهیمانتو
 یدلم از محبتش به هم م. کنه ی سرم مرتب و بعد با لبخند نگام می رو رویا یمشک

 که توشم یبا تعجب به ساختمان. میر ی مرونی و باهم  از اتاق بشم یبلند م. خوره
  .کنم ینگاه م

  
   کجاست؟نجای  ا-
  
  . مال اداره استدونم، ی نمیزی  من هم چ-
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 ی می به در خروجمیر ی منییها که پا از پله. شم ی مهری و منگ به اطرافم خجیگ
 نهیب یما رو که م. دم ی مصی در تشخی نشسته، ازالینی رو که پشت ماشریام. میرس

  .زنه یبوق م
  

***  
  
 اهشی سهی چشمام با اون سااندازم، یام م  شدهشی به صورت آرای نگاهنهیی آیتو
  . و مخمور شدهبای زیلیخ
  
  . ادی دنبالم مریام گهی دقهی چند دقتا
  

 ری خوشش رو نشونم داد، حاال کنار امی روی از اون کابوس وحشتناک زندگبعد
 ی خاک بر سری حرف هاچرخه، ی دورم می پر از چرب زبونشگریآرا. آروم و شادم

 ری بعد امقهی چند دقزنن، یزنگ رو م. شم ی و من سرخ مکنه یدم گوشم زمزمه م
  .ره یربون صدقه ام م و قشه یلبخند بر لب داخل م

  
  

 یی واسم ابرور ی غوغا راه انداخته، امنی کوچک ماشی فضای توی شاد اندآهنگ
  :اندازه یباال م

  
  ...ی شدی خوشگل خانم چه خوردن-
  

  .شه ی باز مق ی عمیا  قرمزم به خندهیلبها
  
  م؟ی بزنی دورمی  بر-
  
  .ده ی فشار می دست سردم را با مهربانریام
  
  ... بگه عشقمی  هر چ-
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 کنه، ی مینی رو قلبم سنگیزی چهی رونه، ی گل زده رو به طرف خارج از شهر منیماش
 ی که که رانندگی کمکنه، ی میخوان  آهنگ رو بلندتر و با خواننده همیرصدایام
  . گه ی و مسهیمی پر از درخت وای جاهی کنه یم
  
  لدا؟ی  -
  

 یبی عجی احساس گرماشه، ی روم خم مطنتی و با شخنده ی بلند مدم ی نمجواب
  :گم ی و مدم یدارم، ناخودآگاه به عقب هولش م

  
  ...هوا خوبه...رونی بمی  بر-
  
  .شه ی مادهی پنی سرخورده از رفتارم از ماشریام
  

  .کنه یام م  و کالفهشه ی مدهی کشنی زمی ام روی پفدامن
  
 ی از اون زندگ و من روی نجاتم دادکه نی ازت ممنونم، ازی جان بابت همه چری  ام-

 فقط چند ستم؟ی من معتاد نیدی چطور نفهمی احمقهی هنوزم ی ول،ی دور کردینکبت
 ی من عاشق کسیدیچطور نفهم...  کرده بودنقی تزریروز بهم مواد آرام بخش قو

 یعنی پوشش بود، هی هامون فقط یدیفهم احمق نی توشم؟ ی نمکشه یکه برادرم رو م
   براشون بذارم نفهمن؟نینود و دورب انقده خرن که من شایچ قاچاق

  
 دی و تردکنم ی پر بهت و سوال بود، دستم رو دور اسلحه محکم مری امی چشمهاتو

  .رمیگ ی اسلحه رو به طرفش میسرد  ، با خونذارم ی رو کنار میلعنت
  
  ... تموم شدگهی دی  همه چ-
  

ها   سبزهی تونی زمی روکنه، ی رو پر از خون مدشی سفراهنی گلوله پکنم، ی مکیشل
 گوشش ی و توکنم یاش رو نوازش م  گونهی روش  و با مهربانشم ی خم مافته؛ یم
  :گم یم
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  ... خوش بگذرهایاون دن... دمی باند رز سفسیی من رزمی  عز-
  


ن ��ورد�� �
�٩  

  
★★★  

  

 پایان
  
  

  

   رمانی  تلگرام کتاب هاکانال
  وتری و کمپلی موبای های انواع گوشیبرا

 

 

  
  کانال کتاب تلگرام ما
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