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  وونه يدختر د  كي

  .نباشم  دميشا

  !يوونگيزنن به د يادما خودشونو م يگاه

  .از گرما بود يمن پوچ و خال  يزندگ

  .سازم  يمنم كه سرنوشت خودمو م اما

  .دختر خوب و موفق باشم  هيخوام  ينم من

  .باشم ايدختر سر به راه و با حجب و ح هيخوام  ينم

  .خوام فرق داشته باشم يم  من

  .كنم يهام تو رو خوب م  يوونگيبا د من

  .هات من و خوب كن يتو با خوب و

  !و تو من

  از عشق  يكه خال تو

  .م يزن  يكه قلم نم ي عاشقانه ا چه
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  .رفتم نيياروم اروم از پله ها پا

  .بود  غي و گرد كرده بودم و تو دست راستم ت چشمام

  !زيو ت  كيكوچ غيت هي

  .وارد اتاق شدم  ياتاق و اروم باز كردم و به اروم در

  .شدم كيكردم و به تخت خوابش نزد زيو ر  چشمام

  .بود دهيبه من بود و خواب پشتش

  .دور زدم و كنارش نشستم و  تخت

  !لبخند گشاد زدم هي

  !شد يم دهيگم گشاد چون كل دندونام و ته اعماق حلقم د  يم

  .لشيو بردم سمت سب غيت

  رشيو ز غيو گرفتم و ت لش يشه با دستم دُم سب داريكه ب  نيا قبل
  روش كه بابا بلند  دميومحكم كش ليگرفتم و سب

و مثل پرچم تو دستم  ليو داد زد و من به عقب پرت شدم و سب  شد
  .كردم  يگرفته بودم و نگاهش م
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تو دستام نگاه كرد و بعد  ل يگشاد شده به سب ي با بهت و چشما  بابا
  ياروم اروم دستش و برد سمت صورتش و وقت

و سمت چپ صورتش حس كرد چشماش گرد  لشيسب يخال ي جا
  ن با همه وجودش شد و منم چشمام گرد شد و او

  :زد داد

  ي شاد _

شد و پاهام و به هم چسبوندم و  زونيو لبام آو ديرو لبام ماس لبخند
  :پاهام گرفتم و با بغض اروم گفتم  ي دستم و جلو

  ! كردم دستشويي _

 خي شد و م   دهيكش  نييچشماش گرد شد و نگاه خشك شدش پا بابا
  !شلوارم يسيشد رو خ

  !كردم االنه كه بتركه يقدر قرمز شده بود كه حس م  اون

افتادم كه تو برنامه كودك دامن پاشون كرده بودن  ييسرخ پوستا ادي
  ي بودن و بومبا بومبا م  زونيو از درختا آو
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  !كردن

گشاد شده وارد اتاق شد و  ي اتاق با شدت باز شد و مامان با چشما در
  ياز سرش افتاد و با چشما  شيچادر گل گل

  :زد غ يشده ج گرد

  ي شاد _

  هوينگاهش كردم كه متعجب نگاهم كرد و  ده يترس زونيآو ي لبا با
  !كردن هيو شروع كرد به گر  نينشست رو زم

  :گفتم  يسرخ شده و عصب ي گرد نگاهش كردم و رو به بابا ي چشما با

  !ي اش و در آورد هيخجالت بكش! گر _

زد  يكه مثل مرغا بال بال م يچشماش گرد شد و مامان در حال بابا
  :زد غيج

  ؟ ي ا وونهيقدر د نيچرا ا  ،ي ا  ي طور نيخدا، تو چرا ا ي ا _

فكر  نيكردم و تو ا  ينگاهش م ي و گرد كردم و همون طور  چشمام
  !بودم كه... مامان ام خوشگله ها
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  تو اتاق  دييشراره دو هوي

  !كنن يم  يشكل ني چرا خودشون و ا  ي امروز ي دخترا نيموندم ا من

  ها بود ييقايرسما شكل آفر شراره

  پوست بود   ديسف مامان

  هم سبزه  بابا

  اهه؟يموندم شراره چرا س من

  .دقت كردم يكم

  !زنه يچرا برق م پوستش

  !واكس كفش زده به بدنش  انگار

  به موخم فشار آوردم  كمي

  االن رفته برنزه كرده؟ نيا اها

  .اسفنج بود هي كه شب  موهاشم

  !قدر پشمالو همون قدر زرد  همون
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دهن گشادش و باز كرد  هويگرد شده نگاهم كرد و  يبا چشما شراره
  :زد غيو ج

  !ي كرد ييباز دستشو ،ي وااااا  _

  افتادم  تميوضع ادي تازه

  !ها اديبد م  ي گم چرا بو يم

تو فرق سر  دي كوب يكرد و شراره رو م يم  غيج غيهمچنان ج مامان
  !من

مچاله شده گرفت و من و  يبا حرص اومد سمتم و بازوم و با صورت  بابا
  .رونيكشون كشون از اتاق برد ب

  :بهم نگاه كرد و گفت زونيآو ي ا افهياخر شراره با ق لحظه

  !اَه، چندش _

  .شدم وونهيو كه گفت د  نيا

زد و بازوم و رها كرد  ي م و اون داد بابا رو گاز گرفت ي حركت بازو هي تو
  يسمت شراره و از موها دميچرخ هويو من 
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  !واريبه د  دميزردش گرفتم و سرش و كوب  ي و فرفر پشمالو

  زد يدست و پا م  يكرد و ه يم  غيج غيج شراره

و رفتم رو گردنش نشستم و كله اش و چسبوندم  نيرو زم انداختمش
  !سميبه شلوار خ

  !زد يم  غيقرمز شده بود و مدام ج شراره

  !زد ياز پشت من و گرفته بود و مامان خودش و م بابا

  !وونهيگن د يبه من م  بعد

  !زنم يحداقل خودم و نم من

ن و بابا باالخره من و از رو شراره بلند كرد و از كمر و بازوم گرفت و م
  .كشون كشون برد سمت پله ها

كرد، مامان  يو در همون حال ناله م ديكش  يتند تند نفس م شراره
  .د يبوس يسر و صورتش و م

  :زدم غيج

  كار كردم!؟  يولم كن، مگه چ -
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  برد  يمن و كشون كشون از پله ها باال م يعصب  بابا

  كردم  يم غيج غيخورد و با درد ج يدست و پام به نرده ها م  من

  !دستم، ولم كن...چاغ  ي آ -

  تر من و كشون كشون برد يعصب  بابا

  .شدت تقال نفس كم آورده بودم از

  :اتاقم و باز كرد و من و پرت كرد تو اتاق و نعره زد در

  !يتا آدم ش يمون  ياتاق م  نيقدر تو ا نيا -

  .خنده ريزدم ز هوي همون حالت  تو

  .دميخند يتوجه به درد دست و زانوم فقط م يب

  .كرد يمبهوت و خشك شده نگاهم م   بابا

 يزدم كه بابا كالفه و عصب  يموكت رو از خنده گاز م ي طور نيهم
  :داد زد

  ؟ي خند يم يبه چ ه؟يچ -

  :گفتم  دهيبر  دهيخنده بر با
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  شون؟ يديي آدامس جو ي چرا نصفه است؟ به جا التيسب -

  !كرد ي ه نگاهم مگرد شد ي با چشما  بابا

  :لب گفت  ريحرص قرمز شده نگاهم كرد و ز با

  !وونهياحمق، د  -

و محكم بست و از پشت در و قفل كرد و من خشك شده به در   در
  !بسته نگاه كردم

  كرد؟ يمن و زندون االن

  چرا؟ 

  كردم؟ ي كار مگه

  فكر كن ي شاد  ي وا

  !ي كار كرد  يچ باز

  .شدم  رهيخودم خ تيوضع به

  !قدر زشت و داغون بودم چه

  ا يو نگاه...مثل جنگل موهام
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  .بلند و مواجم مثل چنگل گلستان بود برام ي موها

  .قدر بزرگ همون

  ف يقدر كث همون

كه دارن موهام و  دميد يام م يصورت ي موهام خوك ها ي البه ال  تازه
  .خورن يم

  زل زده بودم نهيگرد شده به آ ي چشما با

  !جلل خالق  -

باال رفته همون طور كه به منظره وحشتناك روبه روم زل   ي ابرو ها با
  و اون قدر زيم  ي زده بودم دست بردم تو ك شو

  .كردم دا يو پ يچيو چرخوندم تا ق دستم

  :حرص گفتم با

  !زشت ي خوك ها -

به موهام  يو با دست آزادم چنگ دميكش ي خفه ا غيهمون حالت ج تو
  .و بردم سمت جنگل يچيزدم و ق
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  .كردم كه يت كهيو تند تند ت دميدرختارو با خوكا بر همه

  .دميخند يهر بار افتادن درختا بلند بلند م  با

و پرت  يچيراحت ق  الياز شر درختا و خوك ها راحت شدم با خ يوقت
  .و رفتم سمت حموم زيكردم رو م

  زد ي دست و پا م خيآب  ريزنون ز غيو باز كردم و ج خيآب  ريش

  غي ج غيو ج دميخند يم يول ستاديا  يآوردم كه قلبم م  يكم م  نفس
  .كردم يم

صحنه  دنيو با د نهيآ ي كردم رفتم جلو زيخوب خودم رو تم يوقت
  .زدم غيروبه روم بلند و با وحشت ج

  ست؟ي تنم ن  ي زيسرم من چرا چ خاكتو

چوندم و با وحشت به اطرافم زل زدم از شدت  يرو دور تنم پ دستام
  .ترس نفسم رفته بود

  :زدم غي ج بلند

  كنه؟دست درازي خواسته به من  يم يك-
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  .شدم  رهيخ نيگرد شده زم  ي چشما با

شده زل زدم و سرم رو  زير  ي كف حمام با چشما ديسف  ي كايسرام به
  زدم و از حمام  ي سوت لكسير يليكج كردم و خ

  .شدم خارج

  !زدم و چرا رفتم حموم غيچرا ج ومد يادمنمي اصال

  .در كمدم و باز كردم و متفكر به لباسام زل زدم اليخ يب

  !قدر همشون زشت و مزخرفن  چه

  !ام قهيخوش سل ميليخو من عاشق ست كردنم و خ يول

 هي و بعدش  دميرو پوش رميز ي فكر كردن خم شدم و لباسا يكم با
  .و پام كردم  دميكش رونيسبز ب يشلوار ورزش

  .مو پام كردم ييمويل دي سف يگل گل ي جورابا

  .دمي ام پوش يبه رنگ زرشك يو مجلس كيش يليمردونه خ راهنيپ هي

  !خوشگل شدم اوممم،چه

  .به تنم  دنيهمه نم دار شدن و چسب لباسام
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خنده و. بلند   ريزدم ز هوينم دار تنم زل زدم و  ي متفكر به لباسا يكم
  :گفتم 

  !وا من چرا خودم رو با حوله خشك نكردم-

  .دميرو تخت و دراز كش دميپر دميخند يكه بلند بلند م يحال در

  .خودم شدم  ي ها ايو بستم و غرق رو چشمام

  .شده بود و شب بود كيكه باز كردم هوا تار چشم

  باز بود مهياتاق ن در

  اجازه خروج داشتم  يعني

 هيو  وننشستهيتلوز يشراره روبه رو دم يرفتم و د نييسمت طبقه پا  به
  ي دستشه و داره م ليبسته بزرگ پاست 

  .خوره

  .دمي حرص دندونام رو، رو هم ساب با

  .قشنگ و خوش مزه مال اون بود ي زايچ همه

  !ديرس  ينم يچ يبه من ه يول
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گرد شده   ي وحشت زده و با چشما ديسمتش و تا من و د رفتم
  بسته رو از دستش خشكش زد و منم با حرص

تخص نشستم رو مبل كنارش و دستم و با شدت فرو  يليو خ چنگزدم
  ي اليمشت پر از پاست هيكردم تو بسته و 

  !و همش رو جا كردم تو دهنم دميكش روني شكل ب ي ا وهيم

كرد بالخره دهن   يخشك شده به مننگاه م ي همون طور شراره
  :زد غيگشادش رو باز كرد و ج

  !مامان بابا-

حرص نگاهش كردم و همون لحظه در اتاق كار بابا باز شد و مامان  با
  سمتمون و بابا  ديياز آشپزخونه دوون دوون دو

از اتاق خارج شد و هر دو هم زمان هول شده به من نگاه كردن و  هم
  :داد زدن

  !ي شاد-

  :لب به زور با دهن پر گفتم ريز
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  زهر مار-

كردن و   يو بابا دوتاشون خشك شده و مبهوت به مننگاه م مامان
  بابا به   ليبي س يمننگاهم و از صورت ب

  :كردم و گفتم  زيو چشمام و ر ماماندوختم

  ه؟ يچ-

  :زد غيبه صورتش و ج د يبا بهت با كف دستكوب مامان

  موهات كو؟  ي خاك برسرم،شاد-

  :و خونسرد گفتم  جيباال رفته نگاهش كردم و گ ي ابروها با

  !سرجاش-

  :خشك شده انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و گفت بابا

  تو زده به سرت؟-

  .حرفاشون من و كنجكاو كردن با

 يكه كنار جاكفش  ي ا ي قد نهيآ بلند شدم و رفتم سمت نيهم ي برا
  .بود ي تو راه رو خروج
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  .خودم زل زدم به

  .ديرس يچپ موهام تا كمرم م سمت

  .تا گوشم كوتاه شده بود كهي ت كهيسمت راست موهام ت يول

  !ستياز موهام ن  ي موهامم خبر دمپشتيو د دميچرخ رهيدا مين

  !نگم بهتره يچيموهامم كه ه ي جلو

  !اناناس شده بود هيشب

  :گرد شده گفتم ي چشما با

  .حضرت آدم اي-

  غي ج هيسمتم و شونه هام رو گرفت و با گر دييكشون دو ريآژ مامان
  :زد

 ؟ي شد وونهيكه د  ميكم گذاشت  يچ  ؟ي شد ي طور نياخه توچرا ا -
  بدم؟ بگم دخترم ي حاال جواب دوست و آشنا رو چ

  شده؟ وونهيد

  :زدم غيدوختم و مبهوت جنگاه متعجبم رو به مامان 
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  شده؟ وونهيشراره د يعني  ي وا-

اول خشك شده و هنگ نگاهم كرد و بعد انگار متوجه حرفم   مامان
  :زد غياز بازوم گرفت و ج ي شگونيشد كه ن

  تو؟  ي شد ي طور نيمرده چرا ا  ليزل-

  :مامان رو گرفت و گفت ي اومد سمتمون و بازو بابا

  !اديعقلش سرجاش ب ديروانشناس،شا شيبرمش پ يامروز م-

نازك كرد و پشتش رو كرد  يبا حرص نگاهم كرد و پشت چشم مامان
  و رفت سمت آشپزخونه و بابا ام دنبالش رفت و

  :باال رفته گفتم ي با ابروها  منم

  !چاق-

  با مامان بود  منظورم

  .افتادم يم يخانوم پف تو باب اسفنج ادي دمشيد يم يوقت اخه

  !غويج  غيهمون قدر گ رد همون قدر ج قدر چاق همون

  حوصله رفتم سمت آشپزخونه و مامان بابا   يرو چپ كردم و ب چشمام
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  :زدم غي همه توانم ج با

  !ابلفضل اي-

زد و چون هول شده بود با كف دست زد تو  غياز وحشت ج مامان
  .صورت بابا 

  !. دستش رو ، رو صورتش گذاشت   هيام با بهت  بابا

  !دي رقص يم شيآت ي دو برگشتن سمتم و تو چشماشون شعله ها هر

  :دمييو جو لبم

  :كلفت و ترسناكش داد زد ي با صدا  بابا

  !ي شاد-

شلوارم گذاشتم و با بغض نگاهش كردم و با چونه    ي رو جلو دسام
  :لرزونم به زور لب زدم

  !ختير-

  :داد زد يغيج ي گرد و صدا يبا چشما مامان

  ؟ يچ-
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  :و آروم گفتم مظلوم

  !مدستشويي-

رفت    نييمامان و بابا دوتاشون از صورتم پا ي مبهوت خشك شده  نگاه 
  پاچه هاش ن يبه شلوارم كه درست ب  ديو رس

فرش مورد  ييبايآروم آروم به ز  ييشده بود و قطرات دسشو سيخ
  !شست يعالقه مامان رو م 

  ه بودانگار الل شد مامان

  :د ينال  مبهوت

  !ف..ف..فرشم-

گرد شده و خشك شده دستاش رو دور مامان حلقه  ي با چشما  بابا
  !رتشيكرد كه اگر غش كرد بگ

  :بغض گفتم با

  !هست  يفرش انگار چ ن يگ  يم ني نشده همچ ي زيحاال فرش كه چ -
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 ون يليشصت م  يآثار باستان  دهيفرش دست بافت كه از مزا كهيت هي
  !حرفا رو نداره نيكه ا  ديگرفت

  :بغض به شلوارمنگاه كردم و گفتم با

  !شد فيمهمشلوار منه كه كث-

شد و پلكاش بسته شد و افتاد رو  دي مثل جنا سف هوي چشماش  مامان
  .دست بابا و غش كرد

  :با حرص منو نگاه كرد و داد زد  بابا

  .ي شاد-

و من   يكش ريما آژ تيوضع دنيسمت آشپزخونه و با د دييدو شراره
  :لب گفتم  ريز

  

  !زهر مار-

  و با سرعت از پله ها رفتم باال  رونيب دمييدو

  .زدم ياتاقم شدم و در و محكم بستم و تند تند نفس نفس م   وارد
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تو حموم و در حمومم قفل كردم و  دميياتاق و قفل كردم و دو  در
  آب داغ و باز كردم ريلباسام رو درآوردم و ش عيسر

  .زدم غيآب داغ و با همه وجود ج ريرفتم ز و

  .زدم ي م غيو رو گوشام گذاشته بودم و ج دستام

  كردم؟ يمن همه رو ناراحت م چرا

  .دونستم يرو خودمم م جوابش

  .كردن ياونا من و ناراحت م چون

  .تف سر باال بودم يبچه گ از

  .خانواده اُفت

  بده،دختر تنبله،دختر زشته  دختر

  .بد بودم شهيهم

  :زدم غيج

  .كنم   دستشويي ديش ي همش باعث م-

  .دييوال يهمتون ه دي بد همتون ترسناك ي آدما
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  .شدم و چشمام رو با حرص بستم ميقا توخودم

  .باشم  ي طور نينداشتم ا دوست

  !بودم وونهيدست من نبود من د اما

قدر تو حموم موندم كه در آخر مامان و شراره به زور از حموم   اون
  و لباس تنم كردن و من فقط  رونيآوردنم ب

  !كردم ي م نگاهشون

  بودم؟ آره احتماال وونهيد

 ي كه رو يآب سيو چشمام رو بستم و قطرات خ دميچيپتو پ ي ال  البه
  خوردن توجهم رو  يم  زيكوتاه و بلندم ل ي موها

  .كرده بودن جلب

  خدا وجود داره؟  يعني

  وجود داره كجاست! آره آره هست اگه

  !كنم يم حسش

  .شدم و رو تخت نشستم  بلند
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  .و شراره از اتاق رفته بودن مامان

  :زدم غي گرد شده بلند ج ي پنجره زل زدم و بلند شدم با چشما به

  خدا جووونم؟-

  ! اخمام رفت تو هم...پس كجا بود؟دمينشن يجواب

  يلين ي و پرده ها ديوز يحسش كردم! باد كه از پنجره باز م  دوباره
  تونستم خدارو حس يرفتن م  ي رنگ كه كنار م

  .كنم 

  !اتاق،كنار من  نيجا بود!تو هم نيا

  :ذوق گفتم با

  

  تو؟ ييناقال كجا-

پام  ريشكل ز يو رفتم جلو كه پام به لبه فرش ماكارون دميخند بلند
  ك يكه  ي جور نيكرد و محكم خوردم زم ريگ

  .بود رميدوال شده و ز يكيباال بود و اون  پام
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  !كردم يبود جلو صورتم و مثل كورا با دستم شنا م  ختهير موهامم

  :ناله گفتم با

  ؟يزن ينده چرا م ي خودت رو نشون ند ي خوا يخب م-

  .حرص موهام رو كنار زدم و بلند شدم و نشستم  با

  .درد گرفته بود اما مهم نبود پام

 ي ق يسمت پنجره و دستام رو دو طرف طاق گرفتم و نفس عم رفتم
  :و گفتم  دميكش

  !ي زيدل انگ ي چه فضا-

  .نگاه كردم ابونيو خم شدم رو به خ دميحرف خودم بلند خند با

  .نداشتم  ني با زم  يآن چنان فاصله

  .دوم بودم طبقه

خم شدم و برخورد شكمم با لبه پنجره باعث شد اخمام بره تو  مهين تا
  .هم

  :زدم غيبا همه توانم ج هيمردم و در و همسا  ي توجه به عبور گذرا يب
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  ؟ييمن؟ بگو تو كجا  يتو ب ييكجا ؟ييكجا قايدق  ؟ييخدا كجا-

و سرشون و بلند كردن و  ستادنيپنجره بودن ا كيكه نزد يياونا همه
  .به من زل زدن

  :زدم غيو ج دميذوق به چهره متعجبشون خند با

 يب  ي فضول،سالم دوستا ي ها هيهمسا ز،سالميعز ي سالم هم وطنا -
  ...معرفت سالم مردم احم

پنجره اتاق جمع شده بودن  ريكه ز يتياتاق با شدت باز شد و جمع در
  ي و عده ا دني خند يم ايشتري شده و ب  شتريب

  .كردن يترس نگاهم م  با

  !ي شاد-

شراره پام رو گذاشتم لبه پنجره و به نگاه   غيج ي توجه به صدا بدون
  :زدم غيپام زل زدم و ج ريز  تيمتعجب جمع

  ديايم ي دانه شاد كي ديآ يباال كفتر م نياز ا-

  :زدم غيو ج دميو خودم رو به جلو كش نمي به س زدم
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  .دلتون اومد زيعز دي جا باز كن-

خواستم پرواز رو با همه وجودم تجربه   يخودم رو رها كردم و م كامال
  .كنم 

 يداد.پ خدا رو دوباره حس كردم حس م  يم فيك يليخ احتماال 
  .كردم اخم كرده

به كمرم چنگ زد و من رو از سقوط آزادم جدا كرد و پرت   يدست
  شدم با كمر به عقب و بازوم به لبه پنجره برخورد

 شهيزدم و زانوم به ش غيو حس كردم و از درد ج يكيت ي و صدا كرد
  يپنجره خورد و شكست و با كمر افتادم رو كس

  !نجاتم داده بود كه

  !يطفل يچاره له شد! آخ يكنم بدبخت ب فكر

بازم به   مهين ي و با چشما نيدرد و ناله قل خوردم و افتادم رو زم با
  و  ومديسرش خون م ريشراره نگاه كردم كه از ز

  !بود دهيباز بود سرش ترك مهين چشماش
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  !خالق جلل

  .دميشن  ياز خونه م  رونيرو از ب تيجمع ي اهو يه ي صدا _

داد  يزدن و داد و ب يحرف م دمي فهم يكه نم ياشون به زبون همه
  .كردن يم

لنگون و كَجم  ي دستم رو با دست كج و معوجم گرفتم و با پا  كي
  .سمت شراره دميخودم رو كش

  .شد  يرو ،رو پام گذاشتم و شلوارم از خون سرش خون سرش

  :بهت و متعجب گفتم با

  !شراره موهات قرمز شد-

 دهيپر ي بازش رو كامل باز كرد و با رنگ و رو  مهين ي چشما شراره
  :حال گفت   ينگاهم كرد و ب

  .آ..آخ-

  :گفتم جانياش زل زدم و با ذوق و ه رهيت ي چشما به
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قشنگ  ي حالت اسفنج ني! به نظرم از اي موهات رو انگار رنگ كرد-
  !تره. به خدا

  :و با ناله گفت  هيشروع كرد به گر شراره

  .ي .آمارستان يآخ...من رو ببر...ب-

  :گفتم   دهينگاهش كردم و ترس ينگران با

  شده؟ ي زي.چي كن ي نگرانم م ي !چرا؟ دارمارستانيب-

  هويشراره گرد شد و بعد چند لحظه مبهوت نگاه كردنم  ي چشما
  :دهنش و مثل غار باز كرد و با همه وجود عَر زد

  اااا يخدا-

توج به درد استخون سوز دستم رو به شراره  يبه شكمش و ب زدم
  :درحال زار زدن گفتم 

  !سر تخته بشورنت غتيج ي مرگ،با اون صدا -

 ي كه تو ييو پاكتا رونيب ي ابا با لباسااتاق باز شد و مامان و ب در
  ده ي وارد شدن و هردو رنگ پر ده يدستشون بود ترس
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دهن شراره نگاهمون  ي باز ي ها هيتوما يگرد شده و دهن  ي با چشما و
  !كردن يم

  !كردن ينگاه م  ي جور نيا  چرا

  !شده؟ وا ي زيچ مگه

و زد تو سرش و به  نيرو انداخت رو زم دشيخر ي پاكتا مامان
  رو  شيلرزون گوش ي و بابا با دستا  دييسمتمون دو

  ديلرز يكه دستاش از وحشت م يو شماره گرفت و در حال دراورد
  رو به گوشش چسبوند و شروع كرد به يگوش

  :صحبت

  ...سالم آمبوالنس -

  :زد غيج هيجهش زد سمتمون و با گر مامان

  مرده؟ ليزل ي كار كرد ي! باز چ ي جا چه خبره؟ شاد نيا-

تو وجودم تو خودش مچاله شد.دست من كج شده و  كيبچه كوچ هي
  !مردم يپام برعكس بود و از درد داشتم م 
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  !بود دهيشراره فقط سرش ترك و

  شدن؟ ينگران من نم چرا

حرص با دست شراره رو هول دادم و عقب رفتم و از درد ضعف  با
  .كردم

كرد و شراره رو بغل  نميلب نفر ريهاش ز هيگر ونيبا حرص م  مامان
  .زد

مامان   يو نگران دمي و اون قدر به كمدم چسب ديكردم و چونم لرز بغض
  شراره نگاه كردم تا آمبوالنس اومد  ي بابا رو برا

  .مارستان يمن و شراره رو بردن ب و

  .شكستم و گچ گرفتن ي زدن و منم كه دست و پا هي شراره رو بخ سر

  .برام روانشناس آوردن مارستانيجا تو ب همون

  .روانشناس ها نبود  ه ياخمو اصال شب ينكيمرد مسن و ع هي

  !كچلش قصاب باشه ي ها و كله  ليخورد با اون سب  يبهش م  شتريب
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شكستم و بعد موهام زل زد و   ي به دست و پا  ينشست و كم كنارم
  :گفت 

  حالت خوبه؟-

  :و به سرم نگاه كردم و گفتم  دميخند بلند

خانواده خوبن؟ ننه بابا؟ خانوم بچه ها؟ دوست   ؟يخوب م،شماياره عال-
  ..و آشنا

  :به چشمام گفت  رهيو خ ديحرفم پر نيب

  ؟ ي از پنجره بپر يخواستيچرا م-

  :گرفته گفتم ي متعجب نگاهش كردم و با صدا يكم

  كه...به تو چه؟ نياوومم..به خاطر ا-

  .گفتم دميخند  يكه م يتو چه آخر رو در حال به

ك دستش بود   يبراندازم كرد و تو دفتر يشده كم زير ي چشما با
  .نوشت ي زيچ

  :گفت ي گرفته ا ي و با صدا اروم
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  ؟ يعقلت رو از دست داد يكن  يفكر م-

  .بهش نگاه كردم يكم

  .به دست و پام بعد

كوتاه و بلندم فرو كردم و بغض كردم و  ي موها ي ازادم رو البه ال  دست
  :دم ينال

  .وونمي.من دوونميآره...د-

  :زدم غيبا همه توانم ج  بلند

  .وونهي.دوونميمن د-

  .يآروم باش  خوامي!ميآروم باش،شاد-

  .كرده بودم يرو قاط يچ همه

  .تونسم به زبان اونا حرف بزنم  ينم

  :زدم يو دادام داد م غيج  ني ب  يفارس به

  .وونميمن د ديدست از سرم بردار ديخدا ولم كنتورو -
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 ي دست ازادم رو گرفت و با سرعت دستاش رو گاز گرفتم و موها موچ
  دستش رو كه تو دهنم حس كردم زود دستش

  :هاش ول كردم و داد زدم اديفر نيب رو

  .دستت رو بزن.اه  ي حداقل موها-

  .د يكن ولم

نتونستن   ين و وقتكردم و پرستارها تو اتاق جمع شد يو داد م غيج
  .آرومم كنن با آمپول اومدن سمتم 

 ي و درد و تو كل نقاط بدنم مخصوصا دست و پا سوختيم گلوم
  .كردم يشكستم حس م 

  .كنن قيو بهم تزر ختير يتونستن اون آمپول گنده و ب بالخره

  .فرو رفتم يقيزجه هام چشمام بسته شد و به خواب عم نيب

  .پر خاطره بود  كه

****  

  .خواميمامان...مامان،من اون عروسك رو م-
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  .زد يبرق م چشمام

 اديبودن هشت سالم بود، ختهياطرافم ر شونيپر شهي مثل هم موهام
  .ببافم  ايببندمشون  ينداشتم درست و حساب

بزرگ و    يكه نصف صورتم رو گرفته بود به بارب ييموها ي البه ال  از
  .زل زدم نيتريپشت و ييموطال

  .قرار بود..بوم بوم بوم يتو وجودم ب قلبم

  .خواستم  يرو م يبا همه وجودم اون بارب دميشن  يو م صداش

  :دمي و نال دميو دوباره شنل بافت مامان رو كش برگشتم

  مامان!عروسك-

سمتم و اخم كرد و خم شد و با مشت اروم زد رو دهنم و  برگشت
  :گفت  يحرص

خوبه كه   يليدرسات خ ه؟يها؟ عروسك چ ؟ي چند بار بگم بزرگ شد-
  مثل ادم  يتونينم رم؟يبرات عروسك بگ

  !يچه برسه مراقب عروسك باش ي رو ببند موهات
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  :غرق اشكم زل زد و گفت ي چشما به

  .بعدشم از سنت خجالت بكش-

رو با خشونت گرفت و  كميالغر و كوچ ي راست كرد و موچ دستا قد
  .كشون كشون من رو از عروسكم دور كرد

  ...ياز اون مغازه در صورت نيتريو از

  .باز كردم و نگاه تارم رو به اطراف دوختم چشم

  .برام محو و گنگ بود زيسوخت و همه چ يم بيعج چشمام

  .از اتاقم نبود ي خبر

  يشكلش و نه ساعت كوك  يو مخمل يلين ي هانه پرده  لشيوسا نه
  .كنار تختم يعسل ي رو

  .كرد ياز جا بلند شدم دست گچ گرفتم درد م  يجيگ  با

  :شدم و داد زدم زيخ م يبود و گنگ ن ختهيصورتم ر ي رو  موهام

  جا كجاست؟ نيا-
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و   ي فلز د يتخت سف كيو تنها  يشد اتاق خال  يصدام منعكس م اما
  .يكرم ي پنجره با حفاظ و پرده ها كي

  .نبود ي ا گهيد زيچ چيه

قواره  يشرت گشاد و ب يو ت ي عوض شده بود.شلوار پارچه ا لباسم
  .زد يشكل به تنم زار م يرنگ و ماست د يسف

  ني چپ گچ گرفتم باعث از ب ي و پا دميدور خودم چرخ سرگردون
  .نيرفتن تعادلم شد و محكم خوردم زم

  .بغض به در نگاه كردم با

  ست؟ي جا ن نيا يكس-

  وار يخواست سرم رو بكوبم به د يم دلم

  !جا كجاست ني جام؟ ا نيا  چرا

  !مامان؟ بابا-

  :دم يچنگ زدم و نال نيو درد به زم هيگر با
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  گهيدم د يرو خدا...قول م نكنم...ت..تو تتونياذ گهيدم د يقول م-
  .رو نزنم بابا  التيب يس

  :زدم غيزنون به موهام چنگ زدم و ج هقهقه

  

  :زدم غيزدم به پام و ج هيگر با

  ست؟يجا ن نيا يصاحابه؟ كس  يجا مگه ب نيا-

تخت گرفتم و به زور بلند شدم لنگون لنگون  هياز پا ييهويفكر  هي با
  رفتم سمت پنجره و نفس نفس زنون از لبه

  .گرفتم پنجره

محافظ   ي ها لهي رو با سرعت زدم كنار و دستم رو به سمت م پرده
  نگاه   نييبردم و سرم و چسبوندم بهشون و به پا

  .كردم

  .شكل يباغ بزرگ و محوطه پارك هي

  .ساده و
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و گونم درد گرفت اما    يشونيها كه پ  لهيم به مقدر سرم و چسبوند اون
  .زل زدم نييتوجه بازم به پا يب

  ه يجا چه جور جهنم نيا-

  :زدم غيآوردم و ج رونيهمه توانم لبم رو از حفاظا ب با

  خراب شده صاحاب نداره؟ نيا-

  .اومد يبيزنگ عج هي ي لحظه صدا همون

  .تو اتاق من هم تو كل فضا هم

  .زل زدم نييپا به

  .وارد محوطه شدن يپوش ديسف ي چند لحظه پسر و دخترا  بعد

  .ها لهيبودم به م  دهيو گرد كرده بودم و كامال چسب چشمام

 ديخند  يداشت بلند بلند م  يشونيبلوند و پر ي از دخترا كه موها يكي
  !ديپر يم يو ه

  :لب گفتم ري ز اروم

  !نگاه كناُسگول رو -
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ترم! به فكرم بلند   اون مسخره فكر كردم...من كه از  يكمي بعد
  شد كه  يو بعد نگاهم زوم پسر قد كوتاه دميخند

  .كرد ي نشسته بود و به آسمون نگاه م ي ا گوشه

  ام با خودش حرف ياز گاه هر

  !زد يم

با در باز   رتيها فاصله گرفتم و برگشتم و در كمال ح  لهياز م متعجب
  !روبه رو شدم

و لنگون   يگرفتم و به سخت واريباز دستم رو به د ش يو ن  جانيه با
  .لنگون به سمت در رفتم و در و كامل باز كردم

  ديسف واريبا عرض كم روبه روم بود.در و د يو طوالن ل يطو ي راه رو هي
  .بودن دهي كه به سقف چسب ييو المپ ها

  .شد  يم دهيراه روش دست كم پنجاه تا در د هيتو

  !ترسناكا لميف  هيكه من توش بودم شب يدر اتاق مثل



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

 ياكشن كم  ي لماي ها تو ف سيكرده و مثل پل زيچشمام رو ر ناخداگاه
  مز يج ي خم شدم و اروم آروم مثل حركت ها

  .كردم  يدر اتاقا رو با دست ازادم با ضرب باز م  يكي يكي ي باند

  .بودن  يكامال خال اما

به   م يبود كه مستق ي دي بزرگ و سف ي راه رو سمت چپ پله ها ته
  .رفت  يم  نيي طبقه پا

و ه ن ه ن كنان از پله ها اروم اروم و نشسته نشسته   ني رو زم نشستم
  .نيياومدم پا

  .نيي اپ اميتا ب  ديطول كش   يساعت  م ين  هيكنم  فكر

  .اطراف توجهم و جلب كرد ي كم سر و صدا ها كم

  .و پاك كردم  ميشونيرو پ عرق

  .گرفتم و بلند شدم ديسع ي و به نرده ها دستم

  !گهيجا كجاست د نيا-
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گرفتم و كشون كشون خودم رو به  واريبلند شدم و دستم رو به د
  .و نور چشمام رو زد دمي سمت سالن كش

  .نگاهم كرد رهيكه دم در بود خ ينگهبان 

  .بون چشمام كردم و به اطراف نگاه كردم هيرو سا دستم

  !ديپسر ها با لباس سف  دختر

جلو و به اطراف  دميجا كجاست؟ سرم و كج كردم و خودم رو كش نيا
  .با وحشت زل زدم

 ديچرخ ي م يكه ه يو چهار ساله در حال ست يتا ب ستيدختر ب هي
  دم ي فهميكه نم يدور خودش بلند بلند به زبون 

  !خوند يم آهنگ

  .مونده بودم مبهوت

روبه روم نشسته بود و  ي كت خاكستر ميپسر قد بلند و چاغ رو ن كي
  سالم   هيشاخه گل دستش بود به نظر از بق كي

  !بود تر
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  : گفتم  دهيسمتش و اروم و ترس دميرو كش خودم

  !آقا-

  :بود آروم و بغض كرده گفتم نييهمچنان پا سرش

  !آقا...با شمام-

اش و بهم دوخت و  ده يو كش يبادم  ي و بلند كرد و چشما سرش
  :گفت 

  ش؟ يديد-

  

  :گفتم  جيآروم و گ دميحرف زد فهم يسيانگل چون

  رو؟ يك-

كت اشاره كرد و گرفته به كنارش اشاره كرد و  مي دست به رو ن  با
  :گفت 

  !نيبش-
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مثل شوكر   ي ز يچ هيكه اون طرف با  ينگهبان عبوس و كچل به
  كنار پسر چشم  دهيبود نگاه كردم و ترس ستادهيا

  .نشستم  يبادم

به گل رز سرخ تو دستش نگاه كرد  ن ينگاهش كردم كه غمگ كنجكاو
  :و گفت

  !ومديبازم ن-

  :و سر درگم و با استرس گفتم جيگ

  !ومدين  يك ؟يك-

  :گرد شده گفت  ي و بهم نگاه كرد و مظلوم و با چشما برگشت

  !يجول نايآنجل-

گرد شد و اونم نگاه تارش رو به گل دوخت و بغض كرده   چشمام
  :گفت 

دونم باز   يمن كه م چونه يپ  يم من و  ي ه يول اديده ب  يهمش قول م-
  !تيب َرد پ شي رفته پ
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  !گهيگفت د يم  يچ نيشدم! ا  يخل م داشتم

بود  ن يگچ گرفتم سنگ ي جامبلند شدم و آهسته ازش دور شدم و پا از
  و درست تعادل نداشتم 

  بودن؟  ي طور نيدختر و پسرا ا  نيا  چرا

  :زدم غيزده ج بغض

  ؟جا كجاست نيخونه!ا ديمن و ببر-

  .به سمتماومد د يشرت و شلوار سف يزن با ت هي

  :زدم غيدست هولش دادم و وحشت زده ج با

  !برو گمشو اون طرف چندش-

  :زدم غيو ج دميزده نگاهم كرد و موهام رو از دو طرف كش رتيح

  .ستمين وونهيمن د  ستمين  وونهيخونست من د وونهيجا د نيا-

به اونم چنگ  رتمي ام با همون لباسا اومد سمتم تا بگ گهيدختر د  كي
  انداختم و تعادلم رو از دست دادم و افتادم

  .نيزم
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شده بودم و اونا دست و پام رو گرفته بودن تا مهارم  يو خول خاك
  از يكيتو سر  دميگچ گرفتم كوب  ي كنن با همون پا 

گرفته بود و  غيو ج هيصدام از گر ني و افتاد زم ديكش يغيكه ج دخترا
  .شد  يم ليكم كم به خس خس تبد

تونستن مهارم كنن اما نه با دست بلكه اوننگهبانه زشت و   بالخره
  غ ي ج نيعبوس با شوكر بزرگش به سمتم اومد و ب

  !لحظه حس كردم فلج شدم ه يهام شوكر زد به پهلوم كه  غيج

  .گرفت  شيبدنم سوزن سوزن شد و پوستم آت كل

  :دم يهوش نال  يب مهيحال شدم و ن   يو ب دميكش يگوش خراش غيج

  لعنت بهت -

  هوش شدم  يكردم ب يكه حس م يدرد وحشت ناك نيدر آخر ب و

  !دونم چند وقت گذشته بود ينم

  .از گچ پام و بانداژ دستم نبود ي دونم خبر يم  فقط

  !بود دهيحاال به شونم رس بشيبه همون حالت كوتاه بلند و عج موهام
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  .دم يكش ي م ينقاش ن يبودم و با ناخونام رو زم  دهياتاق دراز كش كف

  .و شراره دميكش ي مامان رو م دميكش يرو م  بابا

خوردن و تو تصوراتم چهرشون رو  ياشكم از رو گونه هام سر م  قطرات
  .كردم يتجسم م

خوب شدنم بكنن انداختن   ي برا يكه تالش نيرو بدون ا من
  .ومدنين  دنميبارم به د كي مارستانيت

كردم دست خودم نبود   يكه م ييشد.كارا  يروز به روز بد تر م حالم
  شدم و چند  يچند لحظه مثل سابق سالم م

دكترا برنامه  تياذ ي برا  يبيمسخره و عج ي بعد كل نقشه ها لحظه
  .كردم يم ي زير

  .زنگ از جان بلند شدم  ي صدا با

داد  يهام لخ لخ صدا م  ييكج شده از اتاق خارج شدم دمپا ي سر با
  و دمي كش يچسبونده بودم و م واريناخنام و به د
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بودم اما نه   وونهيكردم من د يبا لذت گوش م ژشيق  ژيق ي صدا به
  !هياندازه بق 

شد  يدر اتاق رهيمعمول از راه رو گذشتم اما لحظه آخر نگاهمخ طبق
  .بسته بود شهيكه هم

گرفت   يرو م يآن ي كه بازو يرو به پله ها دوختم پرستار درحال نگاهم 
  از كنارم ييبردش دستشو يو كشون كشون م

  .گذشت 

 دم يفهم يزدم اما م يدرست حرف نم دم يفهم يرو حاال م زبونشون
  ميكه باعث شد افسردگ يلي از دال  يكي ديشا

  .كشور بود نيبه جنون شه اومدنمون به ا ليتبد

به سمت اتاق رفتم و در اتاق رو باز كردم و خودم و پرت كردم  ي فور
  حركت  هيخم شدم و موهام رو با  يتوش كم

  .شده اطراف و نگاه كردم زير  ي دادم پشت گوشم و با چشما مسخره

  تو اتاق نبود يچيه
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  !نميب  يرو نم ي گنده ا  نيمن چرا كور شدم! پسر به ا وا

رو به پنجره   يك يپالست  ي پسر چهار شونه پشت به من رو صندل هي
  و موهاش در هم دهينشسته بود و شونه هاش خم

  .بر هم بودن و

هام رو كه صداشون رو اعصابم بود  يي آروم رفتم سمتش و دمپا آروم
  حركت در اوردم و با حرص هيرو با 

  :زدم غيو ج واريبه د  دمشونيو كوب برداشتمشون

  رفتگرا ي كه...صدا جارو  ستنين ييدمپا-

  !دن يم رو

خودم اومدم و دستم رو، رو دهنم گذاشتم و به پسره نگاه كردم   به
  غميج ي با صدا يهمچنان روبه پنجره بود و حت

  .سانتم جا به جا نشده بود كي

  ستن ين ي حاد بستر يليخ ي ها  ماريدونستم كه بخش ما ب  يم
  ساكت و اي ميمثل من خل و چل بود اي شترمونيب
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  .ريو گوشه گ افسرده

بود و ما   ي ريخطرناك و زنج ي مارايكه طبقه پنجم بود مال ب a بخش
  .ميبود دهيوقت اونا رو ند چيه

  .ستادميسمت پسره و روبه روش ا  رفتم

روبه روش نگاهش حاال رو شكمم بود اما انگار همچنان به  درست
  تو حالتش  رييتغ كممي يپنجره زل زده بود حت

گذاشتم و هولش   پهنش ي شونه  ي گرد دستم رو رو  يبا چشم دميند
  .دادم

همچنان رو  راشيبراق و گ ي نكرد چشما  يتكون خورد اما حركت يكم
  چشماش  ريبود و ز  ديشكمم بود و لباش سف

بدنشم  يخون آشام ها افتادم حت اديبود كه   دي افتاده اون قدر سف گود
  .بود خي

  كرد يبود رو اعصابم چرا بهم توجه نم رفته

  پ خ-
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  !پلك زدن ياز حت غيدر اما

و با زانو جلوش نشستم و سرم رو بردم كنار گوشش و  دمييرو جو لبم
  زدم. حس كردم تكون نا  غي با همه توانم ج

  !شد بدبخت خي تنش س ي خورد و مو يمحسوس

  .نكرد ي كار  چي بازم ه اما

  :تعجب بلند شدم و گفتم با

  !يكه غرور من رو بشكن ي د ياز عمد جواب نم -

  :و داد زدم نش يكف دست زدم به س  با

  يمن م ي بعد خودت رو برا  يمون  يم  يمن رو نگاه كن ؛مثل زامب -
  !ي ريگ

  !شوته يليخ گهيد نينگاهش به رو به رو بود ا  همچنان

خم شدم و زبونم رو در اوردم و براش شكلك دراوردم اما انگار   جلوش
  هيكنم  ي كار هينه انگار ،اصال لج كرده بودم 
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به   دهيكپ   يصندل  ن يچند ماه رو هم نيتو ا يعنيجام بده ان يحركت
  زل زده؟ رونيب

 ي با قر برا يآهنگ  ي آور اديفكر كردم و با  يو كم ستادميا  جلوش
  .جلب توجهش شروع كردم به خوندن

هم قدرمندونههه ندونههه   گرونهيهم نا مهربونه،هم آفت جونه هم با د-
  ندونههه 

  .دادم يو قر م  خوندمويزدم م  يخوندن آهنگ بشكن با

خُله!  يليخ گهيد  يكي نيداد ا يداد ب   ي ا دميلحظه برگشتم و د هي
  !زل زده بود پنجره ي طور نيهم

  :و رفتم جلوش و گفتم ستادميحرص راست ا با

  ؟يكن  ي با من لج م-

  !مثل مرده ها بود اصال انگار روح نداشت نگاهش

  !كنه يخلق م يخالق!قدرت خدا رو نگاه كنا چه موجودات جلل
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زدم و محكم   صيلبخند خب هيپاهاش بلند كردم و  ي رو از رو دستش
  .گازش گرفتم

كردم هر لحظه  ي كه كمكم طعم خون و تو دهنم حس م ي جور
  .. منتظر دادش بودم اما

م و مچش رو ول كردم و بهش نگاه كردم گاز گرفتن شد  اليخ يب
  كنار گردنش برجسته شده بود و تند تند  ي رگا

  د يكش  يم  نفس

  !نكرد يحركت  چيه اما

و رو   ديچشماش چرخ نهيقر هويشده ازش فاصله گرفتم كه  خشك
  .زل زده بود بهم رهيخ رهيچشمام ثابت موند.خ

گذاشت و   يعقب رفتم كه دستاش رو، رو دسته صندل يكم دهيترس
  چنگ زد و با تمام قدرتش  ي به دسته صندل

  .كرد به داد زدن شروع



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

زدم خم شده بود  غي و وحشت زده منم ج واريبه د دميكه چسب ي جور
  :زدم غ يج زديو نعره م

  ي داد نزن وحش-

كنار گردن و  ي زد قرمز وكبود شده بود و رگا  ياون نعره م اما
  .و برجسته شده بود رونيزده بود ب شي شونيپ

  ...با شدت باز شد و پرستارا و دو تا نگهبان با سرعت اومدن داخل در

  

  .كردن يبدون توجه به من با بهت به پسره نگاه م پرستارها

و از اتاق  ديبزنتم من رو كش  ايكنه  تميكه اذ نياز پرستارا بدون ا يكي
  بود ي و تا لحظه اخر نگاهم به پسر رونيبرد ب

  .زد يو سرش رو گرفته و داد م نينشسته بود رو زم كه

  :اتاقم رو باز كرد و هولم داد داخل و داد زد در

  .ريآروم بگ ي شاد-
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سال روبه روم زل زدم و در رو  انيپرستار م ينگاه براق شده و بادم به
  در كه قرمز شد  ريمحكم بست و چراغ ز

  .در رو قفل كرده دميفهم

  :حرص اداش و در اوردم و گفتم با

  د؟يحقوق مفت بخور دين يبش كاري شما ب  رمياروم بگ ر،منيآروم بگ-

  .تخت پرت كردم ي و خودم رو رو دميحرف خودم خند به

 زي بول  هيدوست داشتم. شتريب رو نايرو عوض كرده بودن ا لباسامون
  تخت و ساده  ي و كفشا ديو شلوار سف  د يسف

  .بود  يكه مثل كتون د يسف

پسره چرا  نيفكر كردم كه ا نيبه ا دمييجويكه ناخنام و م يحال در
  رم كرد؟  هوي

محترمانه فقط خواستم باهاش حرف  يلينكردم! خ شيكه كار من
  .شدن وونهيبزنم! واال مردم د 
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تر از حد  كيتار يرو دور تا دور اتاق چرخوندم و اتاق كم نگاهم 
  اونا يخونه تنگ شده بود ول ي معمول بود،دلم برا

  .من تنگ نشده ي برا دلشون

  .جا نيا ومدنيدلشون تنگ شده بود م اگر

  .ريو گوشه گ ي افسرده بودم و منزو من

ور آب خونشون رو   نيبه ا التشي خونوادم به خاطر شراره و تما اما
  ارزش يب لياز وسا  يكيعوض كردن منم مثل 

  .كشور اوردن نيبه ا خونشون

كه همه جور ادم توش هست.از  يمارستاني، ت مارستانميت نيحاال ا  و
  شهر و  نياما نود درصدشون واسه هم ي هر نژاد

  .كشورن

  .زانو هام گذاشتم و چشم بستم يو جمع كردم و سرم و رو پاهام

****  
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چشم باز كردم و نگاه وحشت زده   دم يشن يكه م ي قچ قچ ا  ي صدا با
  دوختم كه  ي ا يچيق ي زي و مبهوتم و به ت

  .كنار گوشم بود درست

  :دميزدم و از جا پر يغيج

  .امام هشتم اي-

  :زد غيو كنار زد و ج شيچتر ي با وحشت نگاهم كرد و موها پرستار

  ن يبش-

  .نگاه كردم و عقب عقب رفتم يچيبهت و ترس به ق با

  .درشت تر بود يليازم خ كلشيشد و ه بلند

  :زد غيبه سمتم اومد و دوباره ج ضيبار با غ  نيا

  .ن يگفتم بش-

  :كردم و داد زدم زيو ر  چشمام

  بشه؟  يكه چ  نميبش-
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دور  ميس هيو  شي قيشد و دست برد كنار   يكه زدم عصب يحرف از
  .بود  شيقي

  :رنگ گفت اهيس مي س يبه اون ب رو

  . ٧٨٠اتاق  ايب ي ا د-

  :زدم غيترس نگاهش كردم.ج با

  نه-

 ي نوارا هي شيچيهمچنان دستش بود دور ق  يچيرو گرفت و ه بازوم
  ب ي كه بهم آس نيا ي برا ديبود.شا  ي كيپالست

  .نرسه

  :زدم غيتخت و ج ي داد رو  هولم

  .نشو دختره زشت  كيبه من نزد-

به پام زد و اومد سمتم كه  ي گرد نگاهم كرد و لگد ي با چشما دختره
  :زدم غيدوباره ج

  .كنه دست درازي خواد بهم   يم نيكمك...ا-
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  :گرد شد و داد زد چشماش

  !يروان  يگ يم يچ-

  :زدم غيبه رونش زدم و ج ي لگد

  .ستم ين يمن روان ؛يخودت يروان-

كه خاطره  ي ا افهي نگهبان كچل و بد ق دنياتاق باز شد و با د در
  غيچند ماه ازش نداشتم وحشت زده ج نيتو ا يخوش

  :زدم

  .كچل اومد ي وا-

نگاهم كرد و نگاه سرد و ترسناكش رو اول به پرستار دوخت و  ي د ا
  بعد به من به سمتم اومد و تو خودم جمع شدم كه

  .هام رو محكم گرفت كه از درد ضعف رفتم و دست و پا زدم بازو

كردم دست و پا  يرو برداشت و من سع  يچيق ي روزيبا نگاه پ دختره
  داد زد؛  ي فور ي بزنم اما اد

  .ي ريزنم تا بم  يبه خدا قسم بهت شكر م  يقال كنت گهيبار د هي-
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كردم دست از تقال برداشتم و پرستار موهام رو از دو طرف   وحشت
  نا مرتب و كوتاه بلندم  ي رو شونم ، به موها ختير

  .شدم رهيخ

  !نهيو نصف موهام رو س ديرس يكمرم م ي موهام تا انتها نصف

  .هيگر ريزل زدم و زدم ز  يچيبه ق  دهي وحشت و ترس با

  .كرد يچي زده موهام رو ق خيبدون توجه به من لرزون و  اما

  يام م نهيس ي دو طرف رو اندازه كرد و موهام حاال قدش تا رو قد
  .ديرس

كبود و له شده ام و رها كرد به پهلو افتادم رو  ي بازوها ي ا د يوقت
  .هيگر ريتخت و بلند زدم ز

لب  رينگاهم كرد و ز يبرداشت و كم نيموهام رو از كف زم پرستار
  :گفت 

  احمق  وونهيد-
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  يوونگيد  ي كردن از رو  ياز اتاق خارج شدن و اونا فكر م ي با ا د همراه
  كنم.اما من به گذشته برگشته بودم  يم هيگر

موهام از   دميكش يكه م   يزدم به پنجره اتاق بود و با هر نفس خينگاه 
  ي رفت و دوباره بر م  يصورتم كنار م ي رو

  .گشت

گرفت و از نوك  شي و راه گونم رو پ ختي از چشمام فرو ر ياشك قطره
  بالشت و چشم بستم و به  ي افتاد رو مين يب

  .سفر كردم شي سال پ زدهيس

  

  .دختر بچه هفت ساله بودم هي

  .و لخت و بلند  ييخرما ي موها با

خوشگل شدنم موهام رو بلند كرده باشه ها نه!   ي كه مامان برا نيا نه
  شگاهيكرد ببرتم آرا يكه وقت نم نيا ي برا

  .د يرس يتا كمرم م  موهام
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تپل   ي با لپ ها زهيم زهيدختر ر هيكردن   يبه موهام نگاه م همه
  يخوش رنگ و بلند ارزو ي از موها ي و حجم پر د يسف

  .كردن ي نگاهم م اق يبا اشت  شهيمدرسم بودم هم ي همه دوستا مادر

  .نگاهم نكرد يبارم اون طور هيمامان خودم  اما

  !.وقت دوسم نداشت  چيدونم ه ينداشت،م  دوسم

نبست   يشراره خرگوش ي وقت برام موهام رو نبافت مثل موها چيه
  شراره ي موها ي كه برا ييها نهيتام يوقت و چيه

  .ديمن نخر ي گرفت رو برا يم

  ختهيچشمام ر ي ن موهام جلوچو ني سالم بود ؛خورده بودم زم هفت
  تونست  يبودم مامان تا م دهيبود و جلوم و ند

تو درمونگاه بهش گفتم   هيدست و پا ...منم با گر يگفت ب يزد و م غر
  ي و بباف ي اگر تو موهام رو ببند

  .ي شه گفتم تو دوسم ندار ينم ي طور نيا
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بار خشك شده نگاهم كرد  نياول ي برگشتن و نگاهش كردن برا  همه
  و دستم رو گرفت و بدون توجه به ديپلكش پر

  نيزخم و تازه پانسمان شدم من رو كشون كشون برد به اول ي زانو
  .سر راهش شگاهي آرا

و گفت بهش   شگري آرا   ي پول انداخت جلو يكردم كل هيزدم گر غيج
  !نده موهاش و از ته بتراش  تياهم

  ...تموم موهام و دنيرو تراش موهام

و من كبود شده و نفس كم اورده بودم.من  دنيرو از ته تراش همش
  .مرگم رو حس كردم نياون روز دوم

داشتم   شهيبود كه از مدرسه رفتم خونه و مثل هم يمرگم زمان  نياول
  مو  يزاشتم كه بارب  يفرمم رو تو كمدم م يوني

 ي درست تو  دميو د  ياون مغازه صورت نيتريمن عاشق پشت و ييطال
  .كمد عروسك ها

نبود رو آسمون  ني برق زد مانتوم از دستم افتاد قدمام رو زم چشمام
  .بود
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 ييمو طال  يبه دست اوردن اون بارب ي و آرزو كيدختر بچه كوچ هي
  .بود دهيكه مامان برام خر

 يو لباس پف پف ييطال ي و موها  يقدم مونده بود تا بارب كي
  .شيصورت

كرد. دستم    ينگاهم م  شيآب ي با چشما  يمونده بود و بارب كمي
  سمتش دراز شد و پشت دستم سوخت و با بهت 

  :و مامان با حرص گفت  برگشتم

  خواهرت دست نزن؟ ي چند بار بگم به عروسكا-

من مال شراره شده بود؟    يخواهرم؟ عروسك شراره بود؟ بارب عروسك
  چه طور تونست!؟

كه تا چه حد   دي نگاهم كرد فهم  رهيطور؟ بغض كردم.مامان خ چه
  ي شكستم پشت كرد و رفت و من موندم و عروسك

  .بود دنشيكمد د شهيسهمم ازش از پشت ش كه
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و دستام و دور خودم حلقه كرده تا از نگاه   ستادهيدوش آب داغ ا ريز
  .كنم  ميپرستار خودم و قا

دور   ي و چروكا يرنگ ي و به چشما ختيموهام ر ي رو رو شامپو
  .شدم رهيچشماش خ

  .مامان بود.رنگ چشماش ي چشما مثل

خودش  دهيمن چاغ و به عق  مانياز مامان الغر تر بود.مامان بعد زا اما
  !شكسته شده بود 

  غيج غيج ي انداختم و صدا نييب گرفت و سرم و پاآ ريو ز سرم
  خواستن يكه نم ومد يم يآهن ي دخترا از پشت درا

  .كردن  يم تي حاال پرستارا رو اذ  ايكنن. حموم

بودم و پرستار لباسام و اورد و لباسارو برداشتم و با   ستادهيا چيپ حوله
  :به پرستار چشم دوختم و گفتم  دنشونيد

  .كني.كوچستيمال من ن  نايا-

  :اخم كرده لباس و از دستم چنگ زد و داد زد زن
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  .كرده يو قاط زيهمه چ دهيپرستار جد نيباز ا-

  :دم يرفت و صداش و شن رونيرخت كن ب از

  .باش  ٧٨٠ ماريا ال مواظب ب-

  .فتهي و به حولم بند كردم تا ن دستم

و لرز كرده خودم و بغل كردم و  د يچك يسر تار تار موهام آب م از
  :وارد رختكن شد و گفت  ي برنزه ا زهيپ زهيدختر ر

نشده   سميدخترا هنوز بدنشون خ هيكار تورو چه زود تموم كردن.بق-
  .كنن  يو داد م غياون قدر ج

  :و گفتانداخت   نيينگاهش كردم كه سر پا رهيخ

اونا ك  ؟يزن  يچرا باهاشون حرف م وونيدخترا د نياحمق ا   ي ا ال -
  !يگ يم  يفهمن چ ينم

از  شتر يب يرو حت زاي چ يليها خ وونهيدونستن د يزدم.اونا نم شخندين
  ي كنن.زندگ  يفهمن و درك م يسالم م ي ادما

  .ستين   يها كار هر كس وونهيد ي ايدن تو
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از پرستارا و زنگ  يكي غيج ي ضدا هوينگاهم كرد كه  رهيخ دختر
  و بهت زده به دختره نگاه  ميديخطر و هم زمان شن

  .كه فكر كنم اسمش ا ال بود كردم

و چون در و محكم بست دوباره در باز شد و منم   رونيلز اتاق ب دييدو
  نگاه  رونيباز كردم و به ب مهيو در و ن دمييدو

  .كردم

از دخترا   يكيبود و  ياز پرستارا افتاده و سرش خون يكيحموم  تو
  .كرد يزد و به پرستارا حمله م يم غيج

لباسا وصل   ي راه رو بود كه به قسمت شست و شو هي  شهيحموم هم از
  .بود

دكتر   ميبود دهيد ي بيبود كه اگر آس ي كنارشم بخش رمان درست
  .كنه  يدگ يداشت كه رس

تونستم فرار  يبه اون جا م دميرس  يبدون نگهبان بود و اگر م اونجا
  .كنم 
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و تو  چونم يبرق زد و دست بردم و لبه حوله رو دور باال تنم پ چشمام
  رون ياز اتاق ب  دمييفرو كردم و با سرعت دو قهي

به گرفتن   يكه تازه وارد شده بودن سع  ييهمه پرستارا و نگهبانا و
  .دختر داشتن

روبه ردم   كيبلند و تار ي ها رفتم باال و وارد راه رو سرعت از پله با
  به سقف  دهيو چسب كي الر ي شدم كه تنها چراغا

  .راه رو رو شون كرده بودن ونيدر م يكي

 ي بتونم به قسمت شست و شو  دتتميند يتا كس دمييدو يتند م  تند
  .لباسا برسم 

راه  هيدونستم اتاق دكتره و كنارش   يدر بود كه م كيراه رو  چيپ تو
  بود كه با سر خم شده تونستم داخلش كيكوچ

كه با  ي اد  دنيو لباس و اتو و ... با د ييلباس شو ني .پر ماش نمي بب و
  كرد يكنارم عبور م ي سرعت داشت از راه رو

  .زده در اتاق دكتر و باز كردم و خودم و پرت كردم داخل وحشت
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و   دميكش  يقير چسبوندم و نفس عمنفس زنون سرم و به د  نفس
  فرد روبه روم كم مونده بود  دني برگشتم كه با د

  .دهنم قرار گرفت ي بزنم كه دستش رو غيج

كه رو به قطع شدن بود دستام  ياز حدقه در اومده و نفس ي چشما با
  دستاش گذاشتم و ناخنام رو ، رو  ي رو رو

به من روم خم شد و در اتاق رو با   تياما بدون اهم دميكش دستاش
  .شد رهيخ روني باز كرد و به ب يدست ازادش كم 

  .حسش زل زدم يب ي چشما به

  يو عصب رهيكردم و اون برگشت و به چشمام خ يتقال م ي طور نيهم
  .زل زد

راحت شد و دستش رو  الشيو مبهوت نگاهش كردم كه خ آرومگرفته
  ش يني از رو دهنم برداشت و انگشتش رو ، رو ب

  .ساكت باش گرفت ي معنا به

  :بهت آرومگفتم  با
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  ؟يوحش يكن يم  ي طور نيچرا ا -

  .كرد  ينگاهم م  جيزبون خودشون حرف زدم اما گ به

  .زد يبرق م يكيتو تار  اهشيس ي چشما ديفهم يحرفام رو نم انگار

داد راه انداخت حاال چه الل   يها داد و ب وونهياتاقش كه مثل د ي تو
  !شده

  :دوباره گفتم  آروم

  ؟ يالل-

بهم نگاه كرد.زبونم رو كامل از حلقم در اوردم و نشونش   جي گ بازم
  افميدادم و با دست به زبونم عالمت دادم و ق

  .شده بود يذهن  ي مثل عقب مونده ها درست

موند و با بهت زبونم رو لول كردم تو حلقم   ره يرو بدن لختش خ نگاهم 
  :و گفتم 

  عجب هيكلي! -
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روحش نگاهم كرد و دوباره خم شد و در رو   يب ي و با چشما جي گ بازم
  نگاه كرد  رونيباز كرد و به ب مهين يكم

  !كردم يو نطق م سادهي كه من با حوله جلوش وا نيجالب تر ا و

گرفت و چشماش زو كه دستم رو  رون يدادم و خواستم برم ب هولش
  :به در و گفتم دميچسب  دهيگرد كرد كه ترس

 ريكنم تقص  دستشويي يكن ينگاه م  ي طور  نيچرا ا سادميوا ايخب ب-
  .خودته

منظورم نگاهم كرد و بعد چند لحظه با   دنيفهم ي برا  رهيخ بازم
  .حرص چشماش رو بست

  :لب گفتم  ريز

  !الل-

حركت من رو    هيرو گرفت و خم شد و در رو باز كرد و تو دستم
  .رونيكشوند ب 

  با تو ام !االغ  ؟ي ر  يكجا م يه-
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تونستم تا جا   يكردم و م   يو منم كه حال م ديفهم يرو نم حرفام
  .دارم فحشش بدم

و اتو و ...بود رو باز كرد و رفت داخل و  ييكه توش لباس شو ياتاق در
  .ومدم يكش م  يمنم دنبالش مثل آدامس خرس

رو گردوند و سرش رو بلند كرد و رفت سمت كمد سمت   چشماش
  .چپ و در كمد رو باز كرد

رو در اورد و انداخت تو بغلم و  يي كردم كه لباسا  ي نگاهش م  جيگ
  في كث ي كه پشتش لباسا ي هولم داد پشت پرده ا

  .نبود

  :پرده زل زدم و اروم گفتم  ي از ال  اهشيس ي چشما به

  !فنيبشورمشون؟ كث-

و دستاش رو گرفت   شي شونيبهت نگاهم كرد و با دست زد به پ با
  .در اورد دنيلباس پوش ي و ادا نشيس ي جلو

  :گفتم جيگ
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  !كه لباس زنونس مال پرساتاراس نا يا ؟يبدم بپوش-

 رونيو با استرس به ب ديحرص چشم بست و اومد تو و پرده رو كش با
  كه دستم بود  يراهنيزل زد و دستش رو برد و پ

سردش  ي بود رو گرفت و دستا ي از پرستارا به اسم جود يكيمال  رو
  قدم عقب رفتم و با  هيرو آورد سمت حولم كه 

  :گرد شده گفتم  ي چشما

  ه  دونستم قصدت ناپاك ياز اولشم م عععيه-

  خودش رو   ي زدم كه فور يغينگاهم كرد و باز اومد جلو كه ج  جيگ

 رسوند 

 ي تند تند نفس م  يني نگاهم كرد با ب  يگرد شده و عصب ي و با چشما
  .ديكش يو اونم با خشم نفس م دميكش

 ي و پسر الله خودش رو بهم چسبوند تا از ال  دم يراه رفتن شن ي صدا
  .نشه دهيپرده د
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  كيكه داشت با   دميشن ياز نگهبانا رو م يكيحرف زدن  ي و صدا
  ي پرستار حرف م

  زد؛

از احمقا رو   يكيكنن  يم ي ها رو سرشمار وونهي بچه ها دارن د-
  رو نيبده ا ديفرم جد يوني هيلباسم باال اورد بهم 

  .د يشه پوش  ينم

رخش رو از  م يكه از پشت پرده رد شد و ن دميپرستار رو د ي كفشا
  كه در كمد رو باز كرده و دمي د يپرده م ي ال 

  .گشت يفرم م  يون ي دنبال

  !جا گذاشته بودمش نيهم ستيفرمت ن يوني-

گرد نگاه   ي كه تو مشت پسر الله بود با چشما يفرم نگهبان يوني به
  .كردم

  :دميزمخت نگهبان رو شن  ي صدا
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فرمه كرخه رو بده   يوني ه؟ياالن وقت بد شانس ايشانس منه خدا-
  .هيامروز مرخص

  ي و برگشتم كه با چشما دميكش ي قي رد شد و من نفس عم پرستار
  و رهيپسره روبه رو شدم با سر كج شده خ  اهيس

  .كرد مثل مسخ شده ها  ينگاهمم بيعج

  يم نهيرو معا يكار كردن دكترم رفته پن  ي چ مي نيبب  ميبر-
  سرش رو شكونده كه حس كردم ي جور ي كنه،دختره روان

  .نميب يرو م مغزش

  نهيس ي و دستم رو رو دميشدن رو شن يپاهاشون رو كه دور م ي صدا
  .پسره گذاشتم و هولش دادم

نگاهم كرد و بعد چند بار پلك زدن به خودش اومد   ره يلحظه خ چند
  .ديفرم رو پوش  يون يو با سرعت 

  .اون لباس پرستار رو بپوشم  ديكه باافتاد  ميتازه دو هزار

  :نگاه كردم و اخم كرده گفتم   رهيپسره خ به
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  .برو تا بپوشم -

  .نگاهم كرد و در حال بستن دكمه هاش بود  جيگ

 راهني از پشت پنجره رفت پ يو وقت رونيحرص هولش دادم سمت ب با
  دم يگشاد بود و پوش يپرستار رو كه برام حساب

من بود.شلوارش رو تا شكم باال دادم   يشلوارشم پام كردم رسما دوتا  و
  لباسا ريرو كه ز ييو خم شدم و كفش ها

  .دم يبودن رو برداشتم و پوش افتاده

كه پسره با حرص  دميكش ي خفه ا غ يشد و ج دهيبا سرعت كش پرده
  ش ي نيب ي ساكت باش جلو يانگشتش رو به معن

  .ديكش  رونيو دستم رو گرفت و من رو به سمت ب گرفت

 ي سرمون به صدا در اومد و چراغ ها يباال  ريآژ مياز اتاق خارج شد تا
  .قرمز كنار سقف روشن شد

  .دنييمحكم دستم رو گرفت و شروع كرد به دو پسر
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زد كه از  ي بهم تنه ا يكيو  ميدي رو از پشتمون شن ييپاها ي صدا
  .به فنا رفت  مي ن يپشت خوردم تو كمر پسره و ب

  :الغر اندام بدون نگاه كردم داد زد پرستار

  .فرار كرده ٧٨٠ ضيمر A بخش ديزود بر-

  .با سرعت از كنارمون رد شد و از پله ها باال رفت  و

پر اشك از درد به پسره  ي برداشتم و با چشما  مين يب  ي رو از رو دستم
  روهاش رو باال پروند و دستم اب  هويزل زدم كه 

  ششين هويسرخ شدم نگاه كرد و  ين ي برداشت و به ب مي نيب ي از رو  رو
  رو گشاد كرد و با همه دندناش اومد سمتم و 

موهام گذاشت و انگار  ي شد دستش رو رو يكه بفهمم چ نيا قبل
  كنه   يداره بچه ناز م

كه   ييو بردم سمت پله ها ديدستم رو كش هويچند بار نازم كرد و 
  .يشد به بخش نگهبان  يم  يمنته
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پسر زل زدم.مثل احمقا با سر كج شده   ي بهت از پشت به شونه ها با
  سوال هي دمييدو  يكردم و دنبالش م  ينگاهش م

داره  نيبود كه ا ن يفكرم رو به خودش مشغول كرده بود ا يليخ كه
  جا كجاست!؟ نيبره! من كجام؟ ا ي من رو كجا م

رو كول پسره و  دميها از پشت پر يبه خودمم اومدم و مثل غربت  تازه
  گوش خراش  ي صدا  نيو ب دميموهاش رو كش

  :زدم غيج ريآژ

مو    ديچهار تا شو نيهم ي خوا يها؟ م ي بر  يمن رو كجا م ي تو دار -
  ؟يكن  يچيرو هم ق

  .بزارم عمرا

  .دم يكش يرو م ي پسره موها

حركت   هيكرد از خودش جدام كنه. تو   يم يزد و سع ينفس م اونم
  كه از درد كمرم  وارياز پشت كوبوندم به د
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برگشت سمتم و دستش رو باال   ي.عصبنيرفتم و سر خوردم زم ضعف
  درشت شده نگاهم كرد كه با   ي برد و با چشما

باز و دست بند شده به كمر خم شدم چشماش  مهين ي چشما دنيد
  نشست جلوم و سرش  برگشت و  يعيبه حالت طب

  .نگاهم كرد رهيكج كرد و خ رو

شدم و با بهت به چشماش  زمير ي دردم و فحش ها اليخ يب  منم
  كرد دستش رو ينگاه كردم باز مسخ شده نگاهم م 

سرش  هويكردم كه   ينگاهش م جيجلو و باز موهام رو ناز كرد گ   اورد
  و  ديرو بلند كرد و اخم كرده دستم رو كش

  .كرد بلندم

  .با تو ام!الل پسره خُل،ولم كن ي او-

زدم مثل   يحرف م ي سيو به زبون انگل  دميكوب   يم ني رو، رو زم پاهام
  ي زدم.اما نم يحرف م ي خودشون فرانسو 

  .ديفهم
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  .زبون بستهخر دوپا.ولمكن ي ناشنوا،ا ي با تو ام!ا-

  .د يكش يدستم رو م همچنان

و مچ دستش رو جلوم گرفت و به مچ  واريچسبوندم به د ي عصب هوي
  .داد يدستش ضربه زد و انگار ساعت رو نشون م

  ؟ ي خوا ي ساعت م-

  :نگاهم كرد كه مثل خنگا نگاهش كردم و گفتم   جيو گ رهيخ

  برات با خودكار ساعت بكشم!؟ -

فهمم كه دوباره دستم رو گرفت و من و با خودش  ي نم  ديفهم انگار
  دبر  نييكشون كشون از پله ها پا

  .ميبود دهيكردم به در اتاق نگهبانا رس  يحرص نگاهش م با

دست عالمت داد ساكت باشم خم شد و اروم در اتاق نگهبانا رو باز  با
  .داخل نبود يكرد كس

  .تو من رو انداخت داخل و در رو بس   ديرو كش دستم
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كردم كه رفت سمت پنجره و در پنجره رو باز كرد به    ي نگاهش م  جيگ
  .زل زد و عالمت داد بپرم نييپا

  :و گفتم  دميخند

رم تو   يبال بال زنون م ارميحتما وسط سقوطمم بال و پر درم-
  !آسمونا

  دينگاهم كرد و چشماش رو گرد كرد و دستم رو كش  جيگ

  .لبه پنجره نشوند من روزنون  غيج

چند متر اون طرف ترش حفاظ  دميپر  يكم بود. اگر م   يليخ فاصلش
  .شكل بودن يميس ي ها

اومد داخل اتاق  ي بگم كه در اتاق باز شد و اد ي زيتا بهش چ برگشتم
  .بود نييو سرش پا

  .از دستش افتاد مي س  يما خشك شده ب دنيرو بلند كرد و با د سرش

  :بهت دستم رو بردم باال و رو هوا تكون دادم و گفتم با

  !سالم كچل-
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زد و با حرص چشم  ش يشونينگاهم كرد و با دست به پ ي عصب هرپس
  دستش رو زد به كمرم و هولم داد  هويبست و 

  .ن يياز پنجره پرت شدم پا كه

و چون انتظارش رو نداشتم با زانو افتادم و  نييم پازنون افتاد غيج
  !خورد شد بايپاهام تقر

 ي و بعد سقوط حجم سورمه ا ي زياومد و شكستن چ  ي داد ا د ي صدا
  .درست روم يپوش

  .شدم ريبگم كه كال خاك ش ي جور نيروم ا قايدق

كردم   يسرم حس م ريخون رو ز يو گرم  نيخورده بود زم سرم
  .پسره از رو برداشته شد ي نيسنگ 

لپم   ومدينگران و گرد شدش رو بهم دوخته و از چشماش اشك م نگاه 
  .داد يرو تكون م

 ي پارس سگ ها و چراغ قوه ا ي ها تو سرم مثل سوت بود صدا صدا
  .كردم يكه رومون حس م
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  :زل زدم و گفتم اهشيس ي به چشما  جيلحظه انگار خودم بودم گ اون

  .كن من رو ول كن ف...فرار-

  .كرد ينگاهم م  ي طور ن يگم هم  يم يچ د يفهم ينم اما

كه شونه هاش  دميچشمام به شدت كنار رفت و نگهبانا رو د  ي جلو از
  .عقب   دنشيكش يرو گرفته و م

زد كه گرفتنش و دستاش رو از   انهيزد و چند تاشون رو وحش يم داد
  پشت گرفتن و سرش رو انداختنش و

 ي و نم زده اش به من بود و من ب  ن ي و نگاه غمگ ني به زم  چسبوندن
  و قرمز و دي سف ي چراغ ها نيحس و مسخ شده ب 

  .ها لبخند زدم و چشمام رو آروم باز و بسته كردم اديو داد و فر ريآژ

  .نگران نباش ستين  ميزيچ يمعن  به

لبخند زد و لبخندش دندون نما شد و من رو،  سشيخ ي چشما نيب
  رو برانكارد گذاشتن و اون دست بسته رو بلند 
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نسبت به جلز و ولز نگهبانا به  الشيخي.اما اون با لبخند نگاه ب كردن
  .كردن  يمن نگاه م

هوش  يرفت و ب  ياه يچشمام كه محو شد كم كم چشمام س  ي جلو از
  .شدم

  

هم  ي اتاق باعث شد اخمام تو يكيو تار ي ريباز كردم و دل گچشم 
  .فرو بره

  .چشمام بر طرف شه  ي بار پلك زدم تا تار چند

  .كرد يدرد م يكم سرم

 زيرو آروم پشت سرم بردم و با لمس بانداژ چشم بستم همه چ دستم
  !الل ي اومد؛ پسره  ادميرو 

  !يكار كرد روان يباهام چ ني بب

  .كردم زونيشدم و پاهام رو از تخت آو زيخ  مين

  .تنم بود ديتاپ سف هي
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  .دميشب بود آروم بلند شدم و پرده رو كش پس

  .شب بود يجا كه ساعت نداشت تا بفهمم ساعت چنده ول  نيا

  .و چشم بستم  دميتخت خواب ي رو دوباره

  .كار كردن يبا پسر الله چ نميرم بب  يم فردا

  .سرش رو بتركونم د يتونستم با اگرم

  .سرم شكسته بود ي بار تو بچه گ هي

  .خنده رياون روز بلند بلند زدم ز ي آور ادي با

  .بود ي با مزه ا روز

خوند چند سال   يبودم كه شراره درس م ي سالم بود و تو مدرسه ا ده
  شد  يم  ليبزرگ تر بود و اون سال فارق التحص

  .رفت  يو از مدرسه من م  ييرفت راهنما يم و

كنارم بود و داشت از   ايبودم و دوستم پرن  ستادهيا  ي آب خور  تو
  كه مامانش براش تو ظرف غذا ي خوش مزه ا يماكاران

  .زد يبود حرف م ختهير
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  .م يو با هم بخور ارهيره تا ظرفش رو ب يكه م نيا از

فكر   نياوردن ظرف غذاش و من به ا ي رفت تو ساختمون برا اون
  مدرسم غذا درست كرده ي كردم مامان تا حاال برا

  .درست نكرده بود چه برسه غذا چميساندو يحت بود؟

آب  ي بود اومد كنار آب خور  اليشراره كه اسمش سه  يميصم دوست
  نشستم و منتظر  نيزم ي بخوره و من آروم رو

  .بودم  ايپرن

برگشت و حواسش   اليبود!سه ومدهيهنوز ن ايخورده بود و پرن زنگ
  .نبود من پشت سرشم

  :ديخند  يزد و بلند م  ياز دوستاش حرف م يكيبا  داشت

مصرف مامانه كه  ي! پولدارن اما ب نيبيچه خانواده عج يدون ينم ي وا-
  با  اي رونهيب  ايهمش سرش تو الك خودشه 

  .كنيتو ج كيج شوهرش
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  دميشن  هيدختره خراب يليبه تمام معناست خ بي عقلام كه  شراره
  .رو ول كرده دشيدوباره دوست پسر جد

هاش رو  ي كه چتر  يشونه دوسش گذاشت و در حال ي رو رو دستش
  :كرد با خنده گفت  يدرست م

سگ پا كوتاه هارو تو خونه داره   نيكه نگو!نقش ا كشميخواهر كوچ-
  فكرش رو بكن من خونشون بودم اومد گفت 

ما گذاشت و  ي گرسنمه مامان شراره برگشت ظرف غذا رو جلو مامان
  !رفت تو اتاقش ي بدون توجه به شاد

كرد و زنگ خورد و زنگ   دايخندشون تو گوشم انعكاس پ ي صدا
  .بودم ديخورد.سگ؟ اره خب شا

  !همون سگ بود يز حتتر ا تياهم يب وجودم

و ازم  دميچشمام و گرفت از پشت مغنعه اش رو كش  ي جلو خون
  !تر بودم يبزرگ تر بود اما من وحش

كرده بود و هم به خانوادم.خودم به جهنم من  نيبه خواهرم توه هم
  جواب اما  يب  ي ها  ضيتبع ني عادت دارم به ا
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  ...خانوادم

كردن   يو بچه ها سع نيزم ي زده تقال كرد كه انداختمش رو بهت
  تونستن؟ يجدامون كنن اما مگه م 

  :زدم يم  غيو ج نيبه زم   دميكوب يرو محكم م سرش

  .يعوض  ؟يكن ي ؟ مارو مسخره مدختر بديه يك-

كردم كه بالخره   يزد و با ناخنام كل صورتش و نقاش يم غيج
  .جدامون كردن

سمت    ديدست من رو گرفت و كش ت ياومد سمتمون و با عصبان  ناظم
  ي رو يكه نامرتب و خاك  اليساختمون و رو به سه

  :افتاده بود و صورتش پر از زخم بود داد زد نيزم

  .دفتر ايتو ام ب-

رو زود  اليسه ميبه كمك بچه ها بلند شد و وارد دفتر كه شد  اليسه
  از زاربا دهن ب ال ينشوندن و سه   يبردن رو صندل

  .آورد يدر م ي باز بميزد و ننه من غر يم
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  .لبم بودم دنييو در حال جو ن ييگوشه سر به پا هي منم

  

  

سحر زاده نگاهم كرد و اخم كرده به سمتم اومد و چونم و   خانوم
  .گرفت و سرم و بلند كرد

جا   نيمگه ا ه؟يچ ايباز يوحش ني! ا ي بود يتو كه دختر اروم -
  مارستانه؟ يت

  ...مارستاني...تمارستانيت

  :حرص و بغض كرده گفتم با

 يزد و مسخرمون م يزشت م ي خانوم اجازه!پشت سر خانوادم حرفا-
  .كرد

دوونده  شهيتو وجودم ر ييجا هيكه  ي ا يو دنبل چرك دي ترك بغضم
  :گفتم  هيبود سر باز كرد و با گر

  فحش مي دهبه من -
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  .بود ريدرگ  اليخانوم سحر زاده خشك شد روم و ناظممون با سه نگاه 

  .دونم چه قدر گذشته بود ينم

 رياتاق بود و خانوم سحر زاده مد روني بودم.مامان ب  ستادهيطور ا همون
  .مدرسه رفته بود با مامانم حرف بزنه

  مامان و ترس من؛  غيداد خانوم سحر زاده و ج ي صدا

  ...رفتا ي طور نيا ديبچه است.نبا ي ادش د يخانوم فروزان آروم باش-

  .باز شد و مامان با نگاه خون زده به سمتم اومد در

  .نگاهش كردم  دهيكرده و لب برچ بغض

 ي بابا عشق بود برا ي همه بامزه بود!برا ي همه مهربون بود.برا ي برا
  ي بود يمن چ ي من...برا ي شراره مادر بود اما برا

  مامان؟

  هول زده خانوم سحر زاده؛ ي صدا دوباره

زده همه شاهد بودن درسته   ي بد ي حرفا اليدادم سه  حيمن كه توض -
  ... ي كار شاد
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  .نشده صورتم سوخت ليتكم حرفش

گم صورتم چون چنان  ي گم سرم م يگم لپم نم يگم گونم نم ينم
  زد و سرم خورد  غيام ج اليزد كه خود سه ي ا يسل

 ..نيو افتادم زم واريد به

  يشونيزد و خون از گوشه پ غيج  اليزد و سه غيسحر زاده ج خانوم
  ي شكستم روون شد و مامان اما همچنان باال 

  .بود ستادهيا سرم

  ؟ ي تو مادر  ؟ي ...تو مامان بودمامان

مدرسه بهت گفت كه از خانوادم دفاع كردم و  ريپاته؟ مد ريز بهشت
  م؟يزد نيچن نيا

زد و مامان هم چنان  غيسمتم و ج  دييگرد شده دو يبا چشما شراره
  .كرد ي و به جون دادنم نگاه م ستادهيا

  هوش شدم يب غاشونيج ي صدا  نيب

*  
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خندم   دميدورم دوختم و بلند تر خند  ي واريتارم رو به چهار د نگاه 
  .شد  يقطع نم

  دميكش  غي خنده هام ج ن يب دميخند  يپتو چنگ زده و بلند بلند م به
  :زدم غ يو ج دميو مشتام و به پاهام كوب 

  ؟ي شد  راحتيكرد وونمي د  ؟ي راحت شد-

  :زدم غيو و ج نيسر خوردم رو زم هيگر با

  ؟يراحت ي كرد يجا زندون  نيمن و ا ؟ي راحت شد-

  :هام حاال خفه شده بود غي رفته و ج نفسم

  ي اما آدم نبود يبه خدا اعتقاد داشت ي گرفت  يروزه م ي خوند ينماز م-
  ...چي!هنيكدومتون نبود  چي ه يستيتو آدم ن

خش دار  ي كه از صدا ي پسر ي و نعره ها ومد يم دني به در كوب ي صدا
  تونستم حدس بزنم همون پسر  يو ترسناكش م 

  .اتاق ته راه روعه الل

  .كرد  يداشت با كاراش پرستارا رو خبر م انگار
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تخت و با همه توانم  ي ها هيبه پا  دميتوجه بهش سرم رو كوب بدون
  :زدم غيو ج دم يموهام رو كش

  مگه بچت نبودم؟ ؟يدينخر يچرا برام بارب-

  .خواد يدلم عروسك م من

و سرم  دميتخت كوب  ي ها هيكنان دوباره سرم رو از پشت به پا هقعقه
  خون رو پشت سرم يداغ شد و دوباره گرم

من و  فيظر ي غايج ي كردم اما بازم به كارم ادامه دادم و صدا  حس
  كه  يضربات ي پسر اتاق ته راه رو و صدا ي نعره ها

كه از سر   يكه داشتم از شدت درد و خون يو من  د يكوب يدر م به
  .مردم يشكسته ام روون بود م

  :دميحال نال يلب ب ريز

 ييوال يتو ه ي ستيبهشت واسه ماماناست تو مامان ن ي ر يتو بهشت نم-
  ...همتون ه والعهياونم ه
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تو اتاق و  دنيينگهبان و دو تا پرستار دو كياتاق با شدت باز شد و  در
  ن يو افتادم زم دميخند زيچشمام تار شد و ر

  دنييو خون كل صورتم رو گرفته بود و همشون دو دميلرز يم و
  سمتم  

از اتاق   دنييگفت و همه دو ي زيزد و چ  ي دادنگهبان روبه پرستار 
  و نگهبانم با سرعت من بغل  رونيب

خون رو از پشت سرم تا  يو لزج  يو از اتاق خارج شد و گرم  كرده
  ي كردم هر لحظه سبك تر م  يصورتم حس م ي رو

  .دميد يرو برعكس و چپه م زيو سرم برگشته بود و همه چ شدم

و كه دو تا نگهبان گرفته   يته راه رو اون پسر الل و مو مشك مثال
  يكرد و سع  يبودنش و با رگ برجسته من رو نگاه م

  .دميد يكرد از دستشون خالص بشه مثال اون رو بر عكس م يم

 دنييدو ي رفتن ها نييبه اون چشمام بسته شد و تو باال و پا رهيخ
  مردم  بايهوش كه نه...تقر ينگهبان ب 
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  داشتم  يشوك عصب سه روز

  !كنم ي ترسن باز كار يروزه كه دست و پام رو به تخت بستن و م سه

  :دم يو نال دمي كش يق يدكتر وارد اتاق شد و من مفس عم بالخره

  .گهيد ديمن خوبم ولم كن-

  .زد ي كرد و لبخند محو يو بانداژ سرم رو برس اومد

  رهيدست و ت كي ي و موها ومديساله به نظر م  يو خورده ا يس
  .داشت

  .و قد بلند و چهار شونه  ي پوست گندم و

  :داشت كرد و نگاهم كرد و گفت ادي زيحرف چند تا چ بدون

سر و صدا نكرده بود و   ٧٨٩ مارياگر ب يكم مونده بود خودت رو بكش-
  بود باال تو االن مرده دهي پرستارا رو نكش

  .ي بود

  :شد و گفت  رهيبرگه دستش خ به

  ؟يترك اي ؟يهست يراني ا هياسمت شاد-
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 اديبه  اوردميبه موخم فشار م يبودم؟ هرچ ييفكر كردم كجا يكم
  زد ي لبخند محو ديآوردم نگاه گنگم رو كه د ينم

  :و گفت ديلپم رو آروم كش و

  .اتاقت ي برگرد يتون  يگم دستات رو باز كنن م ي نگران نباش م-

  .زدم ييكرد و از اتاق خارج شد و من لبخند دندون نما پشت

كرد  نمياز دكترا به همراه دو تا پرستار اومدن و دكتر دوباره معا يكي
  ي م  رهيخ اهشيفر و س ي و نگاهم مدام رو موها

  .موند

بازوم رو گرفتن و بلندم كردن  ريو پاهام و باز كردن و ز دستام
  .مدستشون رو پس زدم و خودم راه افتاد

و در اتاقم رو باز كردن و وارد  مياتاق درمان به سمت طبقه باال رفت از
  كنار يچوب يصندل كي دنياتاق كه شدم با د 

  .لبخند زدم  تختم

  !اتاق اوردن ي تو ديجد زيچ هيحداقل  خوبه
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  .شدم  رهيخ يرو تخت و به صندل  نشستم

! چه چوپ و ي و دسته ا هيچه پا يخالق! چه خوشگله چه رنگ  جلل
  !ي ا  ي كار فيچه ظر

  .دنيساختش نكش ي زحمت ها كه برا چه

  ...كه قطع نكردن ييدرختا چه

و   دميزنگ رو شن ي خودم غرق بودم كه صدا ييايخول يافكار مال تو
  .بود ي در اتاق باز شد و وقت هوا خور

قدر  نيها كه ا ضياز مر يكياز اتاق خارج شدم و خوردم به  ي فور
  :زد غي و ج نيرفت خورد زم يشل و وارفته راه م

  .كنه يداره فرار م ديبهم زد پالكش رو بردار   نيكمك ماش-

كه  ي افتادما به دختر ييها يچه روان رينه! گ د يگ يم  خنگن گم  يم
  بهش زده ن ي زد ماش يم غي و ج ن يافتاده زم

و بلند   نيها رو هول دادم كه خوردن زم وونهيو دو تا از د دميخند
  .رو باز كردم و وارد شدم ٧٨٩و در اتاق  دميخند
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  .پشت به من رو به پنجره نشسته بود شهيمثل هم

  .در هم فرو رفته بود و صورتش رو به پنجره بود موهاش

  .كج شده بود و شونه هاش خم شده بودن سرش

دم و دستم رو رو شل كر شميتختش نشستم و ن يرفتم و رو اروم
  تو سرش دمي بردم باال و كوب

  خورد يبا ضربه تكون سرش

تخت گذاشتم و خودم رو  ي نكرد دستام رو جلوم رو يحركت  چيه اما
  و سرم رو بلند كردم و چپه شده به  دميجلو كش

  زل زدم  چشماش

  بود  رهيبه پنجره خ چشماش

 ي رو صورتم و همون طور ختيمثل روز قبل شده بود موهام ر دوباره
  ي اه يكردم س يبرعكس شده چشماش رو نگاه م 

  .چشماش و فك قفل شدش براق



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

نگاهش كردم نگاهش به  ي رو دوباره شل كردم و همون طور شمين
  .ديد  يچشمام بود اما انگار من رو نم

زانو زدم و  به حالت قبلم برگشتم و رفتم جلوش نشستم و چهار كالفه
  آرنجم رو گذاشتم رو سر زانو هاش و به جلو

  كينزد يليشدم و چونم رو، رو كف دستم گذاشتم از فاصله خ خم
  .بهش زل زدم

  :لبخند گفتم  با

  داغ ها اهيس ريق ني!از ارهي چشمات مثل ق-

  .بود رهيخشك شده به پنجره خ هنوزم

از  ي چيتونستم حرف بزنم اما انگار ه  يم ي تا حدود ي زبون فرانسو به
  .دي فهم يحرفام نم

  :روون تر گفتم ي سيرو كج كردم و به انگل سرم

به زبون  ي خودت رو زد اي،يزبون نفهم  اي يفكر نكنم الل باش-
  !ينفهم
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رو شل كردم و دستش رو برداشتم و آروم گذاشتمش  شمين دوباره
  بانداژم و با سر كج شده مثل گربه ها بهش  ي رو

  :زدم و گفتم  زل

  ؟ ي تو فرشته ا-

  .نشون نداد يحركت و عكس العمل چيه بازم

  :گفتم آروم

از قبل   شتري خونه كه ب وونهيد  نياز ا يفرار كن يتونست يتو م-
  !ي اما فرار نكرد يكنن خالص بش يم وونمونيد

  .بودن گوشه لبش شدم يچشماش زل زدم و متوجه صورت به

  :و شل كردم و گفتم  شمين

  ؟ يكن يم ميلثه هات قا ريتو ام قرصات و ز-

  .تخت و نگاه كردم ريكنارش زدم و خم شدم و ز

  .تونست قرص هارو بندازه اون جا بود يكه م  ييجا تنها

  .ها امنبود  هي پا ريتخت و به زور بلند كردم و ز هيشدم و پا بلند
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  زه؟ير يقرصا رو كجا م پس

بود بلند   دهيكه گوشه قاب پنجره چسب يرنگ يصورت ريخم دنيد با
  بچه زرنگ بود!قرص هارو با اب له كرده دميخند

  به قاب پنجره  چسبوندشونيم ريمثل خم و

  :روبه روش نشستم و گفتم  دوباره

حرف بزن خب دلم   كمي ؟ي به گاو ي خودت رو زد اي  ي گاو ييخدا-
  !ديپوس

  :پام و رو پام انداختم و گفتم  دميكش دراز

  !ايخوشگل  ي به چشم خواهر ي چشم نخور-

  .شده بود كينگاهش زوم رو چشمام بود و چشماش بار

  نيا نيب ي زيچ هيپسرونه امنبود  يليمردونه نبود و خ يليخ صورتش
  دوتا 

  .كه كر و الل و االغ بود دوسش داشتم  نيبا ا ناخواسته
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 ي از آهنگا يكي تميكردن ربستم و شروع كردم به زمزمه  چشم
  ش يق يگوگوش فقط موس

  .كردم يزمزمه م و

تخت  ي سرش و برعكس رو دميچند لحظه چشم باز كردم و د بعد
  .گذاشته و خوابش برده

ها رو  ياالن روان دميزنگ بلند شد و فهم ي زدم صدا  لبخند
  .اتاقاشون گردونني برم

  .بلند شدم و كر و الل هنوز خواب بود ي فور

دختر و  تيتجمع جمع نيو در رو آروم بستم و ب  رونياتاق ب دمازييدو
  بردنشون  يكه پرستارا م وونهيد  ي پسرا

  در اتاقم رو باز كردم و خودم رو پرت كردم داخل  اتاقاشون

 يخود به خود بسته شد و چراغ قرمزش بهم فهموند تا فردا زندون  در
  ام

  .دميتخت نشستم و لب برچ ي رو تناراح



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  .كرو الل باشم شي داشتم پ دوست

  .رو دوست داشتم چشماش

تخت  ريتخت برداشتم و ز ي تخت خم شدم و بالشتم رو از رو ي رو
  .گذاشتمش

تخت و به خاطر بلند بودن   ريو قل خوردم ز نيرو زم دميكش دراز
  تونستم به زور  يم  كلميبودن ه كيتخت و كوچ

  .شم جا

و به  دميو رومكش ر يو آوردمش ز دميرو هم از گوشه تخت كش مالفه
  كه روش خوش خواب قرار داشت  ييها لهيم

  .زدم زل

 ييوال يبهتر بود اگر ه ريز نيكردم بخوابم ا يرو بستم و سع چشمام
  .كرد يدامنمي تو اتاق پ  ومديم

 ي وال يكنم ه  تشونياذ ايبخوابم  ريگفت اگر شب د يم  شهيهم بابا
  كميت  كهيبره و ت يمن رو با خودش م اديبچه خور م
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  .كنه يم

  .جام امنه  ريز نيا

  

چسبونده بودم و  واريبودم و پاهام رو به د ستادهيرو دستام برعكس ا
  .بود ختهيموهام برعكس رو صورتم ر

  .كرد يو داغ م ني سرم رو سنگ اورديبه موخم فشار م حركتش

ام مقام  ي رفتم چند سال تو مسابقات دوچرخه سوار  يم كيمناستيژ
  .داشتم

  .جا كجاست نيا نمي من كجام؟ صبر كن بب ؟ياالن چ اما

برگشتم و موهام و نفس نفس زنون از  هيو به حالت اول دميپر زود
  .چشمم كنار زدم ي جلو

  جا كجاست!؟  نيا خب

 دم يخندبلند   مارستانميكه تو ت ني آوردن ا اديفكر كردم و با به  كمي
  .زنگ بلند شد  ي كه صدا
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و افتاد  نينفر و افتادم رو زم كياز اتاق خارج شدم و خوردم به  زود
  .روم و دنده هام اومد تو حلقم

  :زدم  غيج ي سيانگل به

  .ي ريبم-

گرد شده پسر روبه روم دوختم سرش كج شده و  ي و به چشما نگاهم 
  .كرد  يمثل خنگ ها نگاهم م

و  مي خودم كنارش زدم و دوتامون بلند شد  ي بار پلك زدم و از رو چند
  .ميبه هم زل زد

  .زدم غيحرص ج با

  .گرد شده نگاه كرد و اونم با حرص داد زد ي چشمام با چشما به

  غيج ي شتريو با قدرت بكه كارم رو تكرار كرد خم شدم  نياز ا يعصب
  .زدم

رو شل كرد و خم شد و مثل   ششين  هوينگاهم كرد و   دهيخ يكم اونم
  !زد غي من داد كه نه ج
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از دخترا بود  يكيدورمون جمع شده بودن و جالب تر از همه   ايروان
  و نيزم ي چهار زانو نشسته بود رو ي كه فور

  !زد يم دست

  يمشك ي و موها يگرد مشك ي روبه روم كه چشما غويج غيج پسر
  و درست  ستادهيا ي طور نيداشت هم ي ساده ا

  .كرد يخودمنگاهم م مثل

ازم بلند تر   كميالغر بود و قدش  ارهيادام و درب ومديخوشش م  انگار
  .بود

كه اونم دست   دمي حرص رفتم سمتش و موهاش رو گرفتم و كش با
  .ديبرد و درست مثل خودم موهام و كش

  !زد يم غيزدم،اون ج يم غ يج من

سرم رو به عقب برگشته بود و چشمام از  ميكرد يهم رو ول نم  اما
  يدرد به اشك نشسته بود اما موهاش رو رها نم

  .كردم



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

زد و كمرم رو گرفت   غيدختر بلوند و لپ دار به سمتمون اومد و ج هي
  .ديه جدا كرد و عقب عقب كش و من از پسر

كه من و از پشت گرفته بود به  ي ام مداخله كرده بودن دختر پرستارا
  :گفت  يتند تند م ي فرانسو

  ..عشقم رو ول كنوونهيولش كن د-

و پرستارا دورمون جمع شدن   نيافتادم زم  يگرفته بود و وقت خندم
  هام  قهي شق  نيرو كه وسط سر و ب  ي تازه درد

 ي ا  يبود رو حس كردم و با نفرت و حرص به پسره مو مشك  دهيچيپ
  ي شل بود و پرستار به زور م ششيكه همچنان ن

  .به اتاقش نگاه كردم بردش

به پام زد و با حرص دستش رو به كمرش زد و  ي خم شد و لگد دختر
  :مثل بچه ها گفت

  .و جذابش رو نكش  يپر كالغ ي موها گهي عشق خودمه،د -

  !زد يو رفت سمت پله ها و بلند بلند سوت م پشتش رو كرد  بعدشم
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  !ها راحت كن وونهيد نيمن و از شر ا ايخدا

كنن خودم رو تو اتاق كر  داميپ يكه پرستارا تو اون شلوغ نياز ا قبل
  .و الل پرت كردم 

  :گفتم  شيخال ي جا دنيو با د برگشتم

  !زبون بسته گهيد ييبابا تو كجا ي ا-

چشمام از حدقه  دميكه د ي زيو خواستم خارج بشم كه با چ برگشتم
  !در اومد

  :گفتم رتيح با

  !يوا-

نشسته بود و زل زده   واريقدم رفتم جلو و درست كنارم گوشه د كي
  .كه جلوش بود يچرم فيبود به ك 

  ني بود و چند تا گردنبند و انگشترم رو زم ختهيپول رو كف اتاق ر يكل
  .افتاده بود
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گرد نگاهم كرد و چند بار پلك زد و سرش  ي سر كج شده و چشما با
  با پاش به پوال و  يو عصب نييرو انداخت پا

  !لگد پروند گردنبندا

  :زدم غيدر اتاق رو محكم بستم و نشستم جلوش و با استرس ج زود

  ؟ يديدزد ؟ي رو از كجا آورد  نايكرو الل ا-

رو بلند كرد و نگاه نم دارش رو به چشمام دوخت و فكش قفل   سرش
  .شده بود و دستاش مشت

  .ديلرزيو داشت م ديرو، رو هم ساب  دندوناش

  شدش خارج كرد   ديكل ي دندونا ي از البه ال  ينا مفهوم ي ها صدا

  !از ترس سكته ميكردم داشتم

  :حرص گفتم با

  برنتي م انيم ي د يدزد  ي زيبفهمن ازشون چنگهبانا و پرستارا اگر -
  .اتاق شوك
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پول جلوم  فيبه ك  دنشيبهم دوخته شد و كالفه از نفهم جي گ نگاهش
  :زدم و گفتم ي لگد

  زبون نفهم -

  :شمردن پول دراوردم و گفتم ي سمتش و با دستام ادا  برگشتم

  ؟ي خوا يپول م-

نه تكون  ي نگاهم كرد و اخم كرده و با حرص سر ش رو به معنا رهيخ
  داد 

  :گفتم جيگ

  انگشتر؟ ساعت؟ گردنبند؟ -

افتاده  نيزم ي كه رو ييها جاتياز بدل يكيگفتم  يكه م  ي زيهر چ با
  .دادم يبود رو نشونش م 

تند تند سر تكون داد و چشم هاش قرمز و خون  ديگردنبند كه رس به
  برام ترسناك بود تا حاال نيشده بود و ا يآشام

  .نشده بود ي طور نيا
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  :گفتم جيگ

  ؟يگردنبندارو دوست ندار نيا  ؟ي دنبال گردنبند -

  .كرد ينگاهم م  جي كه گ د يفهم ينم انگار

  :حرص گفتم با

گردن ،بلند  ياحتماال اتاق هارو م گه ياتاق د ي تو مي رو بزار نايا ديبا-
  شو

نگاهم كرد كه رفتم سمتش و بازوش رو گرفتم و بلند شد و   رهيخ
  .دنبالم راه افتاد 

 ري و پارچه رو ز شي تو رو بالشت ختميرو ر ليهمه پوال و وسا ي فور
  ي لباسم فرو كردم و تمام مدت كرو الل با چشما

  .كرد يشده نگاهم م  زير

  .ميرو گرفتم و با هم از اتاق خارج شد دستش

  .كرد و انگار بهم اعتماد نداشت  ينگاهم م  مرموزانه
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 ييكه سرش رو باال نگه داشته و دور دهنش غذا وونهيد كياز كنار 
  بزرگش رو گرفته  ي و همچنان دستا ميبود رد شد

  .ومد يو كنارم راه م بودم

رو باز كردم و  ٥٥٥خم شدم و به اطراف نگاه كردم و در اتاق  آروم
  د و اخم كرده ووارد شدم كرواللم پشت سرم اوم 

 ريرو از ز يرفتم سمت تخت و رو بالشت ي در رو بست و فور عيسر
  .تخت ريدراوردم و انداختمش ز زميبول

از اتاق خارج بشم كه بازوم رو با اخم گرفت و هولم داد سمت  خواستم
  .نگاهم كرد يو منتظر و سوال  واريد

  :شل گفتم  شين  با

كس   چيكه ه ي گنده و خرس  اروي! اون قدر هياتاق خرس گرزل نيا-
  ي كار نداره برا ي نداره اونم با كس ي بهش كار

كنن   دايجا پ نيها اگر پول هارو ا ي رينبردنش طبقه زنج  نيهم
  .كنن يم تيندارن اما تورو اذ  شيكار
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  .گم يم  يچ ديفهم  يكرد و انگار نم  ينگاهم م  رهيخ

گذاشتم و دست خودمم  زدم و دستش رو باال بردم و رو قلبم ي لبخند
  :رو قلبش گذاشتم و چشم بستم و گفتم 

  نه ينب   يبيدم آس  يقول م -

رو باال اوردم و شكل قول دادن و  كم يباز كردم و انگشت كوچ چشم
  .نشونش دادم

كرد و  زيو اخم كرده نگاهم كرد و سرش رو كج و چشم ر رهيخ يكم
  شد و سرش رو آورد  رهيصورتم خ ي به كل اجزا

 هويبود زل زد و  ختهيچشم سمت چپم ر ي كه رو ييبه موها جلو
  فوت كرد كه كل موهام رفت هيلپاش رو باد كرد و 

  .باال 

  .ميو دستش رو گرفتم و از اتاق خارج شد دميخند بلند

كچله كه داشت با   ي ا د دنيبردمش سمت اتاقش كه با د  يم داشتم
  حرف يكيبا  مشيس  يب
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دست كرو الل رو  دهيكرد ترس يچك م  ارويزد و هم زمان روان يم
  ي و پشتم رو به ا د واريبه د دمشيگرفتم و كوب

وگرنه به خاطر دفه قبل كه قصد قرار   ديد يمارو با هم م  ديو نبا كردم
  .كردن ياز هم جدامون م ميداشت

و  اه يو رد شد و نگاه س  ديمن رو ند ي نگاهم كرد و اد  جيالل گ كرو
  .مونده بود يق كروالل خشك شده رو ا دبرا

  :نگاهش كردم و گفتم  يجيگ  با

  ....االغضي...كرو الل...مري هو-

  كيت ي به پشت سرم بود و دستاش مشت شده بود و صدا حواسش
  !دميشن  ياستخوناش رو م كيت

  !التميدر تخ البته

كنار همون دختر پرستاره   ي ا د دميزد و برگشتم و د ينفس م   نفس
  و داره با  ستادهيا دميفرمش رو دزد  يونيكه 

  .گه يم ي ز يبهش چ خنده
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  :گفتم جيگ

  ا؟يح يب ي به دختره چشم دار ؟ي شد يچرا جن ه؟يچ-

  شيقيو برش گردوند و  ي بلند رفت سمت ا د ي داد و با قدم ها هولم
  كوتاه تر  ي و اد واريرو گرفت و چسبوندش به د

  !تر يتر و وحش يكليو چاغ تر و كروالل ه بود

  ديزد و دستش رو برد سمت شوكرش كه د ي مبهوت داد  ي اد
  !ستين  بشيج ي شوكرش تو

تا نگهبانا رو  دييزد و دو غي به كروالل نگاه كرد و پرستاره ج مبهوت
  برهنهنامحسوس دراز يليصدا بزنه كه پاهام رو خ

  !نيگرفتم كه رو هوا معلق شد و اوپس خورد زم يلنگ ريو ز كردم

  ي با دستش دنبال شوكرش بود كه كروالل شوكر رو از البه ال ي اد
  مبهوت گرفت  ي چشم اد  ي دستاش درآورد و جلو

  يتو صورت اد ديتكونش داد و با پشت شوكر كوب  و

  :خنده و دست زدم و گفتم  ريزدم ز بلند
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  بزن بتركونش كچلو-

  نييو داد و باال و پا  غيدورمون و همه شروع كردن به ج ختنير ايروان
  .كردن يام مثل منگال نگاه م ايو بعض دنيپر

داد زد و  ي به پهلوش زد و اد  ي و لگد نيرو انداخت زم  ي اد كروالل
  چاكوندم شيمن ن 

زد و من دستام رو بلند كردم و به   غيپرستاره بلند شد و ج دختر
  :گفتم رجهيحالت ش

  ...خوشگل رجهيش هي نميا-

  !ديزد و رسما از هم پاش يغيروش كه ج  دميپر مي مستق و

هارو كنار زدن و من از رو دختره   يسوت نگهبانا اومد و روان ي صدا
  خورد بدبخت فكر كنم  يبلند شدم و اون تكون نم

  بود يبود!روحش شاد دختر خوب مرده
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كه چند تا نگهبان گرفته بودنش و به   دميكروالل رو د  تيجمع نيب از
  بردنش سمت اتاق شوك يزور م

  .از پشت محكم گرفتم  يكيكه  دمييزدم و دنبالش دو غيج

  نشينش،نبرينبر-

و   زديآش و الش رفته بودن و كروالل نعره م  ي به كمك اد پرستارا
  دوتا از نگهبانا رو يكي ي كرد ولش كنن.حت يتقال م

  .اما در اخر بردنش سمت پله ها  زد

كه گرفته بودم شل شد و زار  يكس ي و دستا نينشستم رو زم هيگر با
  زدم 

بود نگاه كردم   ستادهي سرم ا ي كه باال   يبه كس هيو با گر برگشتم
  .اورد يبود كه ادام رو درم اهيهمون پسر الغر و مو س

  :گفت ي زد و گردنش رو كج كرد و به فرانسو ي لبخند

  نكن هيگر-
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 يك يپشت دست اشكام رو پاك كردم و نگهبانا اومدن سمتمون و  با
  بردنمون سمت اتاقامون يكي

  ن ييدست تكون داد و از پله ها بردنش پا يمو مشك پسر

كردم بلند بلند   هيو گر نياتاق كه روم بسته شد نشستم رو زم در
  :زدم يم  غيج ميوسط گر

  گناه داره ديبرق وصل نكن  د،بهشيكرواللم رو نزن-

  :زدم غيو ج نيبه زم   دميپاهام رو كوب  يعصب

  كم عقب مونده بود؟ كم الل بود؟-

  .نش يكش  يكال م ديبر يم

نداشتم   يليكنم اصال دل يم هيدونستم چرا گر يكردم و نم هيگر باز
  خواست  يتو وجودم بود كه م ي شاد  هياما انگار 

  .كنم هيگر

شب رو زار زدم و سرم رو، رو خوش خواب تخت گذاشته بودم و  كل
  ر يسرم گذاشته بودم و اون ز  ي بالشت رو رو
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  !زدم يكه نه...عر م  هيگر

  دونستم چرا!؟ يباز هم نم و

محوطه سبز ساختمون   ي گذروندم از تو ي طور ني شب رو هم كل
  ي و تكون خوردن شاخه ها ركيرجيج ي صدا

دادن چرا  يآزارم م ب يو شب بود و صداها عج دميشن  يرو م درخت
  ؟ساكت نمي شدن 

  :زدم غيشدم و با حرص رفتم سمت پنجره و ج بلند

  !همگي ساكت

خش   ي رفتم كه صدا يرو با دست گرفتم و طول اتاق رو راه م سرم
  تاق بود ا روني از ب دمي خش شن

 يدر نم ي باال  شهيقدم به ش دميد يسمت در و وقت دمييسرعت دو با
  و برش داشتم ي چوب يسمت صندل دمييرسه دو

گذاشتمش پشت در و با سرعت رفتم باال و كف دو تا دستام رو به  و
  به زور با قد  شهيدر چسبوندم و از پشت ش
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  .نميتونستم نگهبانا رو بب  ي بلند

  دنشيكش يپسر رو گرفته و م كي ي تا از نگهبانا بودن كه بازوها دو
  .سمت اتاقش

ندش  كشو يو نگهبانا ام به زور م ن يپسره افتاده بود رو زم ي پاها
  سمت اتاق كرو الل

  باز موند اون كروالل خودم بود؟ مهيخشك شد و دهنم ن  نگاهم 

بود رو  ختهيكه دقت كردم شناختمش موهاش نم دار بود و ر خوب
  هوش  يب ايخم بود  نييصورتش و سرش رو به پا

  حال  يام ب اي بود

اتاق و در رو بستن و بغضم  ي اتاقش رو باز كردن و انداختنش تو در
  :و آروم گفتم دمي گرفت و لب برچ

  خاك تو سرتون -

پاهام گذاشتم و   ي اومدم و بغ كرده سرم رو رو نيي پا يرو صندل از
  بار هقهقه  نيخودم و بغل زدم و چشم بستم و ا
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  .و خفه بود امآروم

  .بود ي و شلوغ باز غي بار بدون ج نيا

  ابم بردقدر تو همون حالت موندم كه خو اون

  :شماردم يبه در بود و آروم آروم م  زميت نگاه 

چهار صد و چهل و چهار...چهار صد و چهل و پنج چهار صد و چهل  -
  ...ش يو ش

سمت در و  دمييو دو دميكش ي خفه ا غي و ج دميزنگ رو شن ي صدا
  اما هنوز چراغش دم يكش نييدر رو پا رهيدستگ

  بود قرمز

  :و داد زدم دميو زانوم رو به در كوب دميكش  يفي خف غيج

  باز شو...باز شو -

سمت اتاقش كه از   دمييو دو رونيب  دميكه سبز شد با ذوق پر چراغ
  از پرستارا بود يكيشدم و  دهيپشت كش

  ولم كن!ولم كن -
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  سمت چپ  ي كشوند سمت راه رو  يتوجه بهم من رو م بدون

پسر  كيشد   ينم اليخ يكردم كه ولم كنه اما ب يم  غيج غيج
  ي نكيساله بود و ع يحدودا س

داد و در اتاق   يزد و فحش ي دستش رو گاز گرفتم كه داد موچ
  رو باز كرد و انداختم داخل و در و بست يسرگرم

  و برگشتم  دميكش يغيحرص ج با

كردن  يم ي كار كي كه هر كدوم  ييها وونهيو د يرنگ يرنگ  ي ها زيم
  خط شتري البته ب دنيكش ي م  ينقاش  ايبعض

عده محدودم نشسته بودن  هي ي باز ريام خم ايكردن،بعض يم يخط
  !عروسك دستشون بود

كنار در زل زدم و زبونم رو  ي حرص و بغ كرده به نگهبان اخمو با
  ي كيپالست ي زاياز م يكيبراش در اوردم و پشت 

  نشستم 
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سالن چشمام گرد  ي گوشه  ي ها  زياز م يكيكروالل پشت  دنيد با
  .شد

شدم و رفتم سمتش و با تعجب روبه روش نشستم نگاه خشك  بلند
  نييبود و سرش پا زيشدش به م 

  بود  دهيچشماش گود افتاده بود و رنگش پر ريز

  فتادمي خون آشام ها م ادي دمشيد يوقت م هر

  نگاهم كرد م يرو بلند كرد و مستق سرش

دستم رو بلند كردم و جلوش تكون دادم اما  ديد يانگار من و نم  اما
  به صورتم زل زده بود  مي مستق

  !باز خُل شدايخدا-

  :و گفتم  دمييو جو لبم

  كروالل -

  نداد تياهم

  رو دوباره دوخت به دستاش نگاهش
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  :رو گرفتم و خم شدم و گفتم دستش

  ؟ي شد يخوب م يتو كه داشت شب؟يكارت كردن د يچ-

فهمه  يدونستم حرفام رو نم يرو دوباره به چشمام دوخت م نگاهش
  بدم؟ ادي ي بهش چه جور دم يكش يپوف

گردنبند بهش زل زدم و با  ي اور  اديانداختم و با  نيي سرم رو پا جيگ
  :دستام و بردم سمت گردنم و گفتم جانيه

  ؟ يخوا  يتو گردنبند م -

شد و سرش و كج كرد انگار موضوع براش جالب شده  زير  چشماش
  !بود

  كردم و به پرستار ها زل زدم زير چشم

 كيزده بودن  واريكه به د يرنگ  يشدم و رفتم از قفسه صورت بلند
  يآب وانياز تو ل يو چند تا مداد زنگ يدفتر نقاش

  نشستم  زيو پشت م دمييبرداشتم و دو رنگ
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 دمي گردنبند كش  كيزرد رو برداشتم و  يرو باز كردم و مداد رنگ دفتر
  دم يو كنارش عالمت سوال كش

شدش رو به دفتر دوخت و   زيرو برگردندم سمتش و نگاه ر دفتر
  زد و ابرو باال انداخت ي شخنديسرش رو بلند كرد و ن

 زيآو هيكه  ديكش  يگرونبند مشك كيرو برداشت و  اهيمداد س و
  !داشت،دخترونه بود ساده ي ستاره ا

  :رو نشون دادم و گفتم ش يدرشت كردم و با انگشت نقاش چشم

  ؟ ينيدنبال ا-

كه حرفام رو  نينگاهم كرد و كالفه چشماش رو بست از ا رهيخ يكم
  .كالفه بود  ديفهم ينم

  بودم حدسم درسته   مطمئن

رو باد كردم و نگاهش كردم كه دستش رو آورد باال و به دستش   لپم
  يم ييمن خود نما ي دندونا ي كه رد كبود و جا

  .نگاهم كرد رهيباال رفته خ ي رو نشونم داد و با ابرو ها كرد
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  :تو دهنم و مظلوم گفتم دمي لبم رو كش كه

  د يخب ببخش-

به  رو تكون داد و انگشت سبابش رو به طرفم گرفت و بعد   سرش
  طرف خودش گرفت و بعد رد گازم رو نشون داد و 

كنم موچ دستم رو   ي كه بتونم كار نيدستم رو گرفت و قبل ا هوي
  گرفت كه از ي كامل كرد تو دهنش و چنان گاز 

  .دمي كش غي و ج نيافتادم زم مي صندل

  ولم كن! سگ كروالل ي تو روحت؛آ -

تا از پرستارا اومدن سمتمون و دستم رو به زور از حلق كروالل  دو
  و از هم دورمون كردن  دنيكش رونيب

زدم و اون اما با   يم  غي حرص دست قرمز و متورمم رو گرفتم و ج با
  ي م ي زده و نقاش ه يتك شيبه صندل ي خونسرد

  !ديكش
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و با اخم   نه يرفتن پرستارا رفتم سر جام نشستم و دست به س بعد
  هش كردمنگا

دوباره سرش رو  دتميرو بلند كرد و نگاهم كرد و انگار نه انگار د سرش
  !انداخت نييپا

  !بيبود عج يپرو و روان بيعج

  كردم  يحرص زده نگاهش م ي طور نيهم

كه اون  ي و لپ دار ديشد و اون دختر سف  دهيكنارمون كش يصندل  كه
  گفت  يم   اههيروز از عشق به پسر مو س

  نشست  كنارمون

  يبه پشت   نهيو دست به س ديكردن كش يالل دست از نقاش كرو
  شده به دختره  زي ر  ي زد و با چشما هيتك شي صندل

  كرد نگاه 

  !زد بلند شو گم شو يداد م نگاهش
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كه سرش  يرو قورت دادم و دختره بدوننگاه كردن بهم درحال خندم
  وار يگردش رو به د ي رده و چشمارو كج ك

  :بود گفت دوخته

  ...نيدونم چرا ا يم استياسم من كامل-

  دست به كروالل اشاره كرد  با

  !اوننگهبان خپله رو زد-

  :زل زدم و گفتم  شيكردم و به نگاه گرد و رنگ زير چشم

  خب چرا؟ -

  ا يمن و كامل نيالل نگاه مرموزش رو ب كرو

  .چرخوند يم

  :شده گفت  زير ي آروم و با صدا ايكامل

رو از بخش امانت   لمونيكه وسا دمي چون نگهبان خپله دزده خودم د -
  !داره يبرم ي دار
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چشمم كنار  ي انداختم و موهام رو از جلو نييكرده سرم رو پا اخم
  :زدم و گفتم

  ده؟ياز كروالل دزد  ي ز يچ ي اد يعني-

  :بلند شد و موهاش رو پشت گوش زد و گفت   ايكامل

هستم و  ي تو كارم حرفه ا يليمن خبرم رو دادم من خبرنگارم و خ-
  بهت خبر رو دادم  نيهم ي معروفم برا  يكل

  :و گفتم  دميرو كرد و رفت و بلند خند  پشتش

  پس منم  ي اگر تو خبر نگار-

  ته يام كرواللم برد پ يجول نايآنجل

  .روالل زل زدمك ي ريق ي و به چشما برگشتم

و  دهيدزد ي گردنبند كروالل رو از امانت دار ي بود كه اد نيا حدسم
  نيو بهش حمله كرده سوال ا  دهيكرواللم فهم

  كار!؟  يخواد چ  يم ي اگر گردنبند دخترونست اد جاست

***  
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 ي شست و لرز كرده بودم و صدا  يحموم بودم و پرستار موهام رو م تو
  .دختر كنارم رو موخم بود غيج غيج

بودم و پرستار مو قرمز و كك   ستادهي حوله پوش ا  قهي چند دق بعد
  .كرد  يلباسام رو تنم م يمك

از كنارم رد شد و در  شيفر فر ي با موها ي پرستار رو موخه جود اون
  زون ي رو آو اي از روان يكي سيكه حوله خ يحال

  :كرد رو به پرستار كنارش گفت يم

 هيهد متيگرون ق ي ليگردنبند خ هيبهم  ي متعجبم! اد يلياوه خ-
  .داده واقعا خوشگله

دوختم و پرستار   ي شدم رو به جود زيفعال شد و نگاه ر شاخكام
  د يكش  يداشت شلوارم رو باال م

 دي كش  نييپا يرنگش رو كم ي سورمه ا ياسك قهيدست برد و  ي جود
  د و سرم رو بلند كردم و چشم شل ش  ششيو ن

كه از  ييشكل ستاره كوچولو ين ي برق نگ دنيكردم و با د درشت
  شل شد  شميبود ن زونيآو يفيظر ريزنج
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  !خودشه

  !كردم داشيپ

***  

  :خوش رنگش زل زدم و گفتم ي كت نشستم و به موها  ميرو ن كنارش

  ؟ يكن يازت بخوام برام م ي كار هياگر -

  :گرفت و گفت  اهينگاه غم زدش رو از پسر مو س  ايكامل

  ؟ يچ-

بود  اياز روان يكيرفت و حواسش به  يكه تو محوطه راه م ي جود به
  :شدم و گفتم رهيخ

  اون گردنبند رو بدزدم يكمك كن-

  :و بلند كرد و گفت  سرش

  عاشقم شه انيكنم اما تو ام كمك كن د يكمك م-

  :كرده گفتم  اخم

  ه؟ يك انيد-
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كرد   يدور تر از ما بپر بپر ورزش م يكه داشت كم  يپسر مو مشك  به
  شده! پس  يكه عاسق چه خل نمياشاره كرد ا

  بود  انيد اسمش

  :فكر كردن گفتم  ي ادا يرو غنچه كردم و با كم لبم

  قبوله-

  و بلندم كرد ديكش اومد و دستم رو گرفت و كش لباش

  :و گفتم   ميستاديا  ي پشت سر جود درست

  ؟ يكار كن يچ ي خوا يم-

  :گفت يجانيپر ه ي چشما با

  ؟ ي آماده ا-

  :نگاهش كردم و گفتم  يجيگ  با

  ها؟-

خاك بر  هينقشه اش چ دميكه رو گونم فرود اومد تازه فهم مشتش
  !سر
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  دن يروم و شروع كرد به موهام رو كش ديپر

رو جدا كنه اما  ايكرد كامل  يسمتمون و سع دييبا سرعت دو ي جود
  تونست  ينم

افتاد روم و   ي كه جود  ديرو گرفت و كش ي جود  ي موچ پا   هوي ايكامل
  .ناقص شدم

  ني شدم و با سرعت ب  نمي درد شكم و س اليخ يزدم و ب غيدرد ج با
  بلند شدن و سوت نگهبانا  ي برا ي جود  ي تقالها

گردنبند رو از گردنش  ريبردم پشت گردنش و با لمس زنج دست
  از روم كنار رفت  ي وهمون لحظه جود دميمحكم كش

  نگهبان من رو كشون كشون از پشت بلند كرد و

چشمك زد و اونم  ايگردنبند رو تو مشتم پنهون كردم و كامل ي فور
  مثل من بردنش 

مشتم رو باز كردم و به گردنبند نگاه   ي اتاق رو روم بستن و فور در
  كردم
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از حلقه  يكيپاره شدش رو بلند كردم و  ريرو تختم و زنج نشستم
  هاش باز شده بود

  .انگشتم حلقه رو گرفتم و با دندونم چفتش كردم با

  چشم دوختم فشيو ظر كيقفلش كردم و به ستاره كوچ دوباره

  !خوشگل بود چه

  گردنبند رو حل كرده بودم ي زدم بالخره معما لبخند

  شهيخوش حال م يليكروالل خ حتما

و اون قدر با خودم خودم شدم  االتي و غرق خ دميتخت دراز كش ي رو
  .حرف زدم و شعر زمزمه كردم كه خوابم برد

و  دهيتخت دراز كش ي اتاقش شدم و آروم در رو بستم و رو  وارد
  چشماش بود  ي ساعدش رو

  هيچاكوندم و رفتم كنارش نشستم و خم شدم و دم گوشش  ش ين
  موچ  هويشد و  زي خ  ميكه ن  دميفرا بنفش كش غيج
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  ي رو گرفت و برم گردوند و كوبوندتم رو تخت و با چشما دستم
  .شل بود شميقرمزش بهم زل زد و من اما همچنان ن 

كه بكشتم دست بردم و  نيو قبل ا  ديكش  يو تند تند نفس م يعصب
  گردنبند رو در اوردم و دستم رو  بمياز تو ج

 زون ي چشماش آو ي انگشتام جلو يباال و گردنبند رو از البه ال  بردم
  كردم

  موند ره يخشك شد رو گردنبند و نگاهش ناباور به گردنبند خ نگاهش

رو آورد باال و گردنبند رو گرفت كف دستش و چند بار پلك  دستش
  زد 

شد نشستم رو تخت و چهار زانو زدم و با افتخار  ي باورش نم انگار
  :گفتم 

  كاماندو  ي گن شاد يبه من م-
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  ... خشك شدش و فك قفل شدش و نگاه 

  بود  بيحالتاش برام عج همه

  :خنده گفتم  با

 ي ز يچ ي...مهندس ي نبودم حتما دكتر وونهياگر د مينيما ا گهيآره د-
  ...موخ نيشدم با ا يم

  .شد كه هنگ كرده بودم  يم نيي تند تند باال و پا نشياون قدر س

  ه گردنبند زل زدب اونجا بودم و بعد چند لحظه و انگار نه انگار من 

آهنگ  ي چند ماه شروع كردم به زمزمه  نيبه عادت ا دراز كشيدم
  گوگوش

بود و چون حفظ نبودم و مثل همون  يسنگ واريد ك يپشت  آهنگ
  كردم يزدم زمزمه اش م يم  الونيوقتا كه و

و   جميشدن شونم دست از زمزمه كردن برداشتم و نگاه گ ني سنگ با
  به كروالل دوختم كه همون طور نشسته سرش

  .رو بازومگذاشته و چشماش بسته بود رو،
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زدم و سرم رو از رو پاش برداشتم و گردنبند رو تو مشتش نگه   لبخند
  داشته بود

  .خارج شدم  نيپاورچ نيبهش زل زدم و از اتاق آروم و پاورچ يكم

به  نه يبا اخم دست به س اي كامل دمياتاق رو هنوز نبسته بودم كه د رد
  .كنه   يزده و نگاهم م هيتك  واريد

  :تعجب در و بستم و گفتم  با

  ؟يبل-

  :و گفت  ستاديو گرفت و روبه روم ا بازوم

  !دوسم داشته باشه انيد يكن ي قرار بود كار-

افتادم سمت پله  يكه راه م  يو در حال دم يكش يقولم پوف ي آور ادي با
  :ها گفتم

  دنبالم  ايب-

 دنيبا د ميديپله ها كه رس چيو به پ ميشد ريهم از پله ها سراز با
  كه نشسته بود رو پله و با چشم بسته سوت  انيد
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  رو نگه داشتم و عالمت دادم ساكت باشه  ا يزد زود كامل يم

رو هول دادم كه از  ا ي كامل ي حركت كامال انتهار هيفكر كردم و تو يكم
  اني خورد و افتاد رو د  زيدو پله آخر ل

 ي داغون و بدبخت رو كنار زد و با چشما  ي ايگفت و كامل يآخ انيد
  :زل زد و گفت ايگرد شده به كامل 

  !يخوب-

شد و سرش و با دست گرفت و  زيخ مي تو هم رفته ن ي با اخما  ايكامل
  :گفت 

  م فقط خورد زيآره ل-

  :ابرو باال انداخت و با لبخند سرش و كج كرد و گفت انيد

  ؟ ي تو همون دختر خبرنگاره معروفه ا-

  :شل گفت  شي برق زد و با ن ايكامل ي چشما

  آره-

  :چونش زد و گفت  ريدستش رو ز انيد
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 ياخبار بگ  ي ايمن طرف دارتم هر شب از اتاقم منتظرم ب ي وا  ؟ي جد-
  ياخبار به دردم م لمياخه نكه وك ونيتو توز

  خوره

 وونهيخندم رو نشنون دوتا د ي دهنم گرفتم تا صدا ي رو جلو دستم
  !خوردن  يخوب به هم م

  خنده ازشون دور شدم و رفتم سمت اتاق خودم  با

  دست تكون دادم  ايكامل ي از دور برا و

***  

و  رونيب  امياز اتاق ب ي شده بود هر روز بعد از ناهار وقت ازاد نيا كارم
  نگاهم كنه و سر  رهيبرم تو اتاق كروالل و اون خ

  !هوش بشه يپاهاش بزارم و آهنگ زمزمه كنم و اونم مثل خمارا ب رو

كردم قدم  يم ي بردمش تو محوطه و به زور كار يام م  ي گاه البته
  فتم كه دنبالمر ياون قدر رو موخش م  يحت ايبزنه 

  بدوه 
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  زد يلبخند م  يكردم بهتر شده گاه  يم حس

فكر كردم كه تو  ن يپاهاش گذاشته بودم و به ا ي اتاقش سر رو ي تو
  حرف نزدم  يچند ماه فارس نيا

زبان  يو من حت د يفهم يكس حرفام رو نم چيجا ه نيچون ا ديشا
  .رفته بود  ادميام رو  ياصل

زده بود و من تو فكر  هيتك واريچشم بسته و سرش رو به د كروالل
  مورد عالقم رو بخونم بزار ي از آهنگا يكيبودم 

  ببره ضيف كرواللم

  :فكر كردم و شروع كردم به خوندن يكم

  من و توست   اني...آن چه م ينشود فاش كس-

  تا شراط نظر نام رسان من و توست-

  م يگو يگوش كن با لب خاموش سخن م -

  كن  گوش

  ديشد و كَس مرد ره عشق ند ي روز گار-
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  نگران من و توست  يچشم جهان  ايحال-

  د يگرچه در خلوت راز دل ما كَس نرس-

  عشق به نهان من و توست  ي همه جا زمزمه -

  من و تو...من و توست -

  يو شل كردم و چشم بستم و به فارس شميكه تموم شد ن  آهنگ
  :گفتم 

  كرو الل؟ ي حال كرد-

  ي خودتكرو الل -

  :جواب دادم اليخ يب

  يخودت رينخ-

حالت  نيباز و به آخر هيبعد اتمام جملم چشمام در صدم ثان  درست
  و مبهوت به  دميو از جا پر ديرس  يگشاد شدگ

  باال رفتش زل زدم ي براق و ابروها ي چشما

  :باز و با لكنت گفتم  مهيدهنن  با
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  !ي ت...ت...تو حرف زد-

 ه يبه تاج تخت تك نهي زد و لپش رو باد كرد و دست به س ي شخندين
  :زد ادام رو در اورد و گفت

  ؟يم...م...من حرف زدم! خب كه چ-

  :كرده با بهت نگاهش كردم و چشمام برق زد و گفتم  هنگ

  ؟ي بلد يفارس يبگ ي همه مدت الل بود نيا-

و   نيرو تخت و شوتم كرد رو زم ديچشم بست و دراز كش اليخ يب
  :گفت 

  !ي حرف نزده بود يالل تا االن فارس ي كه تو يليبه همون دل-

  :بار خشك شده پلك زدم و گفتم  چند

 ؟يست يالل ن ؟يفهم  ي زبونم رو م  ؟ي ا يرانيا يعني شه  يباورم نم-
  ...جلل خالق چه طو

  :و آروم وسط حرفم گفت لكسيبست و ر چشم

  ؟يزن  يحرف م يليبهت گفته خ يتا حاال كس-
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باز كرد و سرش رو برگردند سمتم و نگاهش رو گرد كرد و  چشم
  :گفت 

  يدو ماهه فقط فَك زد-

  :گرد شد و حرص زده بلند شدم و گفتم  چشمام

  بهتر بود انگار ي الل بود-

  !باال انداخت اما من تو دلم ذوق مرگ بودم اليخي هاش رو ب شونه

نگاه كردم و عقب عقب رفتم   رهي بهش خ دمي زنگ و كه شن ي صدا
  :سمت درو گفتم 

  .كنم بچه پرو ينم يآشت  امتم ياصال من قهرم تا روز غ-

  .رو به موازات گوشم شل كردم شمياتاق خارج شدم و ن از

  :بره اتاقش صداش زدم يرو م انيپرستار داره د دميو د برگشتم

  ان يد-

  :رو شل كرد و گفت ششيرو بلند كرد و نگاهم كرد و ن سرش

  سالم خل و چل -
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 دييدو  ي با دو از پله ها باال اومد و جور  ايو همون موقع كامل دميخند
  گرفت و  وار يكه ازمون رد شد و به زور از د

  :رو نگه داشت و راه رفته رو برگشت و نفس نفس زنون گفت  خودش

  !دهيبه گوشم رس ييخبرا ه ياز اتاق فرمان -

  :ابرو باال انداخت و گفت  انيد

  ؟ يچ-

  :و گفت نييولم صداش و آورد پا ايكامل

  !انگار ي زيچ هيگردن دنبال  ينگهبانا دارن اتاقارو م-

بازوهامون رو گرفتن و  يكي يكيبزنم پرستارا   غيكه بتونم ج نيا قبل
  و در اتاق كروالل و باز واريبردنمون گوشه د

  ستاديو اخم كرده كنار ما ا رونيو اوردنش ب كردن

اخم كرده و با صورت وحشت  ي نگه داشتن و اد واريرو كنار د همه
  رفت يم يكي يكي جدا شد و  ي ناك اخمالو از جود

  گشت  ياتاق ها رو م تو
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  :گوش كروالل گفتم در

  گردنبند؟ -

از خون  ييقفل شد و دستاش رو مشت كرد و نگاهش رده ها فكش
  :ديگرفت و غر

  خوش خواب تخته ريز-

  :اورد و گفت نييصداش رو پا انيو د  مي شونيبه پ زدم

  نداره؟  بي ع دمگذاشتميتختم چند تا كلوچه دزد  ريبچه ها من ز-

  :گفت ا يو كامل دميياز خندم جو ي ريجلو گ ي رو برا لبم

  ؟ ي كار رو با خودت كرد  نيداره چه طور ا ي كالر يل يكلوچه خ ي وا-

 بود  رهياما كروالل هم چنان به اتاقش خ دمينتونستم و بلند خند گهيد
  شد   يم يبازرس ي كه توسط اد

  ...كن داشيكرو الل اگر پ-

  :ديدندوناش با حرص غر ي سمتم و از البه ال  برگشت
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تو  زميريكروالل دندونات رو م  يبگ  گهيبار د هيآركا،اسمم آركاست -
  حلقت

  :گرد شده نگاهش كردم و مظلوم گفتم  ي چشما با

  يا  يوحش يليخ-

  :و به روبه روش زل زد و گفت برگشت

  !دونم يم-

  شخنديشده و ن زيو با نگاه ر رونياومد ب  ي اتاقش باز شد و اد در
  نش يو آركا س ستاديآركا ا  ي اومد روبه رو مي مستق

شد و فكش قفل شده بود موچ دستش رو   يم  نييتند باال و پا تند
  دوختم ي گرفتم و نگاهم رو به اد

مشتش گردنبند   ي زد و دستش رو اورد باال و از البه ال  ي شخندين ي اد
  يكرد و گردنبند جلو زونيرو آو ي ستاره ا

  رفت  يطرف و اون طرف م نيآركا ا يگرد من و نگاه خون ي چشما

  :آروم گفت انيد
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  د ييگمون كنم گاوش زا-

  :آروم تر گفت اياملك

  !قلو شيش-

  :بلند گفت  ي بهت به گردنبند زل زده بودم كه اد با

  يجود _

و   ي گردنبند رو گرفت سمت جود ي باز اومد جلو و اد   شيبا ن ي جود
  :گفت 

  زم يعز ايب _

كه   ي من از حالت تهوع ا يني با ذوق گردنبند رو گرفت و ب ي جود
  خورد  ن ي گرفته بودم چ

  .دمي شن  يآركا رو م ي نفس ها ي صدا

  :ابرو باال انداخت و با تمسخر گفت   ي اد

  ن يدزد كوچولومون رو بب  ،ي وا ي وا ي وا _
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 ي فهمه و فقط اخم كرده و با چشما يآركا حرفش رو نم دونستميم
  زل زده بود ي شده به اد زير

اومد  نييپا ي با تمسخر و صدا ي با لبخند ازمون دور شد و اد ي جود
  :ادامه داد

  ....ندار بي ع ؟يگردنبند كوچولوتو ازت گرفتم؟دوسش داشت ،يآخ _

رو گرفت با سر زد تو دماغش و  ياد  ي  قهي هويزد و  ي لبخند آركا
  .ني زد و سه قدم عقب رفت و افتاد زم ي داد  ي اد

كرد و برگشت سمتم و به نگاه مبهوتم زل    بشيدستاش رو تو ج آركا
  :درآورد و گفتفكر كردن  ي زد و ادا

  !زد يحرف م  يليخ _

زل زده بود و نگهبانا اومدن  ي متفكر به اد انيخنده و د ريزد ز ايكامل
  آركا رو گرفتن،  ي تا بازو رنشي سمت آركا تا بگ 

  :گفتم جيرو بغل كرد و من گ شيكي هوي آركا

  !ها _
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لبخند زد و  هويمبهوت آركار رو از خودش دور كرد كه آركا  نگهبان
  دستش رو اورد باال و شوكر نگهبانه دستش بود

تا از  دييدو ي ا زهيپ زهيشوكر زد تو شكم نگهبانه و نگهبان الغر و ر با
  دستش و اورد هويكه آركا  رهي پشت آركا رو بگ

گرد شده   ي زل زدم كه آركا به چشما يهوشيو با بهت با خودكار ب باال 
  :نگهبان زل زد و گفت يو آب

  ي ن يخوب بب ي خوابا _

داشته باشن خودكار رو برد كنار   ي نگهبانا فرصت كار  نكهيقبل از ا و
  گردن نگهبان و دكمه تهش رو زد كه سوزن تو

 ي اد  ي افتاد رو هوشيشد و ب د يپسره فرو رفت و چشماش سف گردن
  !شد  يد مكه داشت تازه بلن ي ا

 ي و من فور  انيزدن تا نگهبانا ب  غيو پرستارا ج نيافتادن زم دوتاشون
  زدم و  ي اد ي به شكم گنده  ي و لگد دمييدو

  :زدم  غيو ج ي جود ي و از پشت مثل كواال افتادم رو شونه  دمييدو
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  گردنبند كر و اللم رو پس بده  _

و  ي جود ي چنگ زدم به دستا ي طبقه باال و من فور ختنير نگهبانا 
  مشت شدش در ي گردنبند رو به زور از دستا

  :زدم غيو ج اوردم

  ي كام-

و گردنبند رو پرت كردم سمتش كه فرز خم شد و  دييدو ايكامل
  گذاشتش داخل كفشش 

  بود ي شد! ا د  دهيو موهام كش برگشتم

زدم و موهام  غيو ج  ديو عقب عقب من رو كش  ومديخون م  شي نيب از
  شد و اشكام نا خداگاه از يم دهيكش هشياز ر

  خوردن يگونه هام سر م ي چشمام رو ي ها كناره

  :لبش رو گاز گرفت و با سر كج شده گفت انيد

من ازتون به دادگاه    ستين يمقام دولت كيرفتارتون اصال درشان  نيا-
  كنم   يم تيشكا
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  خندم گرفته بود  انيد ي ها يباز ي ريو دار از جوگ ريگ نيا تو

  هارو مهار كرده بودن وونهينگهبانا د همه

  ن ييبرنش طبقه پا يآركا رو هم گرفتن و دارن م دميو د برگشتم

انداختم تو اتاق و با چهره كبود به من افتاده كف اتاق زل زد و   ي اد
  :داد زد

كنم هم تو رو هم اون  يچاره ات م يبه بعد از من بترس ب نياز ا-
  ... ي پسره 

  !ارمشيكنم به خاطر ن يم يداد كه سع ي بد  يليخ فحش

حرص نگاهش كردم كه در رو محكم بست و در قفل شد و من   با
  :زدم غيموهام رو به چنگ گرفتم و با حرص ج

  !خپ ل كچل-

شده   وونهينبود و همه د ي روز بهمون ناهار ندادن و از شامم خبر اون
  و من گوش هام رو دنيكوب ياقاشون مو به در ات

  داشتم  يبيبودم و سر درد عج گرفته
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شده و حق هوا  هيتنب يعني نيزنگ نبود و ا ي از صدا ي بعدم خبر روز
  م ينداشت ي خور

بودم و پاهام  دهيتخت گذاشته بودم و برعكس دراز كش ي رو رو سرم
  چسبونده بودم واريرو به د

  سر رفته بود  بيبودم و حوصله ام عج كسل

كردم و تو  يم  يباف ايزدم و رو  يبا خودم حرف م ي طور نيهم
  كرد ي اشكال نامفهوم رسم م واريد ي رو التميتخ

و اصال حواسم به گذر زمان نبود با دو  دميزنگ از جا پر ي صدا با
  يليكرد و خ يو شكمم قار و قور م  رونيب دميپر

  !بود و از اون بد تر تشنه  گرسنم

  !رو هم نزاشته بودن تو اتاقمون يآب معدن ي ها شهيش يحت

وارد شدم اما  جانيدر اتاق رو باز كردم و با ه ٧٨٩سمت اتاق  دمييدو
  از آركا نبود ي خبر
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به اطراف نگاه   دميرو د اياز اتاق خارج شدم و برگشتم كه كامل د يام نا
  ذاشت و كرد و دستش رو آروم كنار دستم گ

گردنبند رو از دستش گرفتم و تا خواستم خم بشم تا بزارمش   ي فور
  تو هم و ي كه با اخما دميرو د ي تو كفشم ا د

دست مشت شدم رو  ي اومد سمتمون چشمام گرد شد و فور يعصب
  و گردنبند رو اون جا انداختم قميبردم تو 

و  تادسي روبه روم ا ي گرد شده ازم فاصله گرفت و اد ي با چشما  ايكامل
  من فاتحه خودم رو خوندم

بازومر و گرفت   هوي ي بار پلك زدم و آب دهنم رو قورت دادم و اد  چند
  ي سمت پله ها و شروع كردم به كول ديو كش

  ...غ يج غيو ج ي باز

  :گفت ي اومد و رو به اد رونياز محافظا از اتاقم ب يكي

  تو اتاقش نبود   ي گردنبند ي اد -



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  ي ترسناكش رو بهم دوخت و جور ي و چشما ديدندون رو هم ساب  ي اد
  بازوم رو فشرد كه ضعف كردم

  نيكه دوبار با زانو خوردم زم نييمن رو كشوند پا ي پله هارو جور كل
  .دميو ترك

تونست من رو  يكرد نم يو هر كار م دميچسب يدر اتاق سرگرم به
  .جدا كنه

  :زدم يزدم و از پشت بهش لگد م يم غيج

  كچل ايسگ بد ي زنمت صدا يجلو م اين-

هولم داد كه پرت شدم تو اتاق  يتونه جدام كنه عصب ينم ديد يوقت
  برگشتن و  يرنگ ي زايو همه از پشت م يسر گرم

  زل زدن بهمون

  سوخت و سر زانو هام پاره شد  يم  نيدستام از برخورد با زم كف

از موهام گرفت و  ي شد و اد  دهيرده.سرم كشكردم و سر بلند نك بغض
  :از پرستارا گفت يكيزدم و  غ يبلندم كرد و ج
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  ...چه برخو نيا ي اد -

  :گبود شده نعره زد ي اد

  .دختره است نيكس دخالت نكنه گردنبند نامزد من دست ا چيه-

و برم گردند سمت خودش و چونم و محكم گرفت و داد  ديپر پلكم
  :زد

  اون گردنبند كجاست؟ -

  :زدم و گفتم ي شخند يرو باال انداختم و ن ابروهام

  سر گور عمت-

تو دهنم و افتادم رو  ديگرد شد و دستش رو برد باال و كوب چشماش
  ز يم

 ي چشما  تيلحظه برگشتم و تو جمع هيموهام گرفت و بلندم كرد و  از
  ي خونسرد و با سر دميآركا رو د ي ريق و قبرا

  كرد يشده نگاهم م  كج
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و خونسرد بود كه مبهوت بهش زل زدم كه صورتم   لكسيقدر ر اون
  كه به سمت  ي ا يليسوختدبه خاطر سوزش س

  .صورتم وارد شده بود چپ

به خاطر آركا كه  يل ياومد جلوم و چشمام سوخت نه به خاطر س   ي اد
  كرد ينم ي كار  چيبود و ه ستادهياون گوشه ا

  :جلوم و ابرو باال انداخت و گفت اومد

  كجاست؟ نه؟ يگ ينم-

  :زد و گفت يقهقه ترسناك  هوي بهش زل زدم كه  ي طور نيهم

  باشه...باشه -

و به نگاه مبهوتم زل زد و  ستاديزد و اومد جلوم ا يلبخند ترسناك هوي
  رو زميبول قهي هويدستش رو آورد جلو و 

 غ ياز گردنم سوخت و ج يكه قسمت  ديكش انهيوحش ي و جور گرفت
  .لباسم تا آرنج شونه چپم پاره شد قهيزدم و 
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  ياشك ي و مبهوت و با چشما دمياز پرستارا رو شن  يكي غيج ي صدا
  رفتم و باال تنم گ  قهي ي باز ي لرزون دستم رو جلو

و دستش رو اورد سمت  ديدوباره خند ي و اد نييسرم رو انداختم پا و
  دستش  هويتا اون قسمتم پاره كنه كه  قهيچپ 

  هوا موند رو

لرزونم رو از تار به تار موهام به آركا دوختم با نگاه سرد و  نگاه 
  كرد و  زير يدوخت و چشماش و كم ي به اد  يترسناك

  :گفت 

  ...يدون يم-

و با سر كج شده خونسرد دستش و برد  ستاديمبهوت ا ي اد ي رو روبه
  :نشسته گفت انيو روبه د زيسمت م

  ؟ ي شه مدادت رو بد يم-

رو   يزد و مداد رنگ ي و لبخند ديكش  دنيكش يدست از نقاش انيد
  :گرفت سمت آركا و گفت 
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  زهيتراش كردم ت ا،تازهيآره ب-

فكر   تيرو گرفت و من لرزون قابل يزد و مداد رنگ ي شخندين آركا
  يرو نداشتم كه چه طور فرانسو نيكردن به ا

  !زد يم حرف

  :زل زد و گفت  ي اد  جيگ ي لباش رو جلو آورد و به چشما يكم آركا

  ؟ ي بلند كرد  ي كه دست رو شاد نيآها...ا م؟يكجا بود-

تو دستش چرخوند و سرش  يو آركا مداد رو كم ستاديكنارم ا  ايكامل
  :د و گفترو كج كر

  ؟ ي و لباسش رو پاره كرد-

 ي سرش و كج كرد و لبخند  هويسرش و تكون داد كه آركا  جيگ ي اد
  :زد و گفت

  !ي خب ...اشتباه كرد-

شد مداد رو بلند كرد و كوبوندش تو دست   يكه بفهمم چ نيا قبل
  كه مداد تو گوشت ي بود جور زيم ي كه رو  ي اد
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  فرو رفت  دستش

و پرستارا دورش جمع   نيداد زد و افتاد زم ي زدن و اد غيج همه
  زد و اومد  ي شدن و آركا برگشت سمتم و لبخند

نگاهش كرد اون قدر   رهيو برگشت سمت پرستاره و خ  ستاديروم ا روبه
  روپوش   ي و ترسناك كه پرستار فور رهيخ

و سرم رو  ستاديرو دراورد و آركا روپوش رو گرفت و جلوم ا دشيسف
  .كردم يم هيانداخته و گر نييپا

دونه تو   هيدونه  هيرو، رو شونم انداخت و دستام رو اروم  روپوش
  ي فرو كردم و آركا سر خم كرد و دكمه ها ناشيآست

  رو آروم آروم بست روپوش

و   زيصورت ر  يمشك ي و پرستار كه موها ومديم  ي داد اد ي صدا
  :داشت گفت ييآشنا

 ديها رو ببر ماري ب  د ينگهبانارو صدا نزن فتادهين  ياتفاق چيجا ه نيا-
  اتاقشون 
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زد و موهام رو به   ي شخند يآركا دوختم و ن  ي لرزونم رو به چشما نگاه 
  :و گفت ختيهم ر

  فَك بزن كمياتاقم  ميبر ايب-

  بغض لبخند زدم با

  بود؟  وونهيپسر د نيا

  بود يجالب ي  وونهيد يبود ول آره

  :رفت و گفت ياز پرستارا به سمت دختر مو مشك يكي

  !داد دست نگهبانا ديپسره رو با نيس،ايآل-

  :شد و گفت  رهيبرگشت و با اخم به آركا خ  يمو مشك دختر

و   هيبه تنب ازيكنم اما ن   ينم دييدفاع كرد كارش رو تا مارينه،از ب-
  اتاقاشون فقط تا دو روز نشوني ببر  ستيشوك ن

  .نداره ي هوا خور  حق

و دست خون آلودش رو   ديچيپ  يزد و به خودش م يداد م ي اد
  .بود  دهيچسب
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به  ي اومده و فور ش ي اومدن طبقه باال و پرستارا گفتن اتفاق پ نگهبانا 
  .رو بردن ي كمك پرستارا اد 

  :آركا رو گرفت و گفت  ي بازو  يمو قرمز و خال خال پرستار

  .نميبب  افت يراه ب-

زد و با   ي اومد سمتم و دستم رو نرم گرفت و لبخند هي مو مشك پرستار
  كنارش كتي كه تنش بود و ات يروپوش دنيد

  .و دكتره  ستيپرستار ن  دميفهم

رو ناز كرد و دست پشت كمرم انداخت و آروم آروم من و به  موهام
  .سمت پله ها برد

ر اتاق درمان و باز كرد و راه رو د چياز رد شدن از راه رو و بعد پ بعد
  يو دكتر برگشت و به چشما ميوارد اتاق شد

 يكه ب  ي زل زدم و دستكش هاش رو در اورد و نگاهم رو به اد براقش
  .تخت بود دوختم ي هوش رو
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بود پنهون شدم و   سيكه اسمش آل ي پشت دختر مو مشك دهيترس
  :گفت  سيدكتر با تعجب نگاهم كرد و روبه آل

  شده؟ ي طور نيچرا دستش ا  ي شده؟ اد يچ-

  ره يو به نگاه خ اهشيس ي زد و چشما يلبخند آرامش بخش سيآل
  :دكتر دوخت و گفت

گرفته بود بعد از خوب شدنش تا چند ماه   يمرخص ي نگران نباش اد-
  كوچولو دردسر  نيا  ي تونه برا ي.نمست ين

  .كنه  درست

  .اسم كوچولو اخمام تو هم فرو رفت دنيشن با

  ينيو دكتر دستكش هاش رو كامل دراورد و تو س ديخند زير سيآل
  :انداخت و گفت ي فلز

  م يگردنت رو پانسمان كن ديبا  ايهوشه ب يب ي نگران نباش اد-

  نم ي رو نب ي تا اد ديپرده رو كش سيتخت نشستم و آل ي رو

  !خپل و كچل كهيمرت
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  :مهربون نگاهم كرد و گفت  دكتر

پانسمانش كنم و تو ام خوب   ديبا  قهيگردنت خراشش عم ني بب-
  .ي مراقبش باش

  كهيقدر خون اومده مرت نيچرا ا دميبهت نگاهش كردم تازه فهم با
  و با حرص  دميپرده رو كش يبرگشتم و كم يوحش

  :نگاه كردم و گفتم  ي بلند اد  ي ناخنا با

  !كرده خپل كچلمثل دخترا ناخن بلند -

  :گفت   سيو دكتر رو به آل دنيو دكتر خند سيآل

  .كنم يمنم پانسمانش م  س يآل اريبرو لباس براش ب-

  :گفتم  سيبه دكتر زدم و رو به آل ي لبخند

  !موخش رو بزن يها بپا نترش هيپسر خوشگل-

 زيانداخت و دكتر ر نيي گرد شد و سرخ شده سر پا سيآل  ي چشما
  .ديخند
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 زيكه به دكتر كه زخمم رو تم  ياز اتاق خارج شد و آروم در حال سيآل
  :بودم گفتم   رهيكرد خ يم

  !.خب تو موخش رو بزنهيدختر خوشگل-

كه  فتادي م يفيظر ي ها نيو با خنده كنار چشماش چ ديخند زير باز
  .كرد  يبامزه اش م

  بود؟ ي...اسمت چستمين زايچ نيمن اهل ا-

  :هم رفت و گفتم ي اخمام توزخمم زد  ي كه رو يدرد چسب از

  

  يشاد-

  :بلند شد و گفت  هيچهار پا ي كرد و از رو زيو تم دستاش

  ستم يو عشق ن ي من اهل دوست-

  ...درضمن يمواظب خودت باش شتريتو ام بهتره ب  ي شاد

  :نگاهم كرد و گفت  رهيو خ برگشت

  ... آركا نباش.اون مشكل كي نزد اديز-
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  جيوارد شد و لباس و سمتم گرفت و من گ  سياتاق باز شد و آل در
 لباس و گرفتم و دكتر اخم كرده از اتاق خارج شد

  .اتاق بود ييتخت نشسته بودم و چراغ خواب تنها منبع روشنا ي رو

كردم  يامروز بغض م  ي اداوريبود و لبم و گاز گرفته و با  ريدرگ فكرم
  د يتپ ي م بيو دلم عج

  .اتاقم تنگ شده بود ي برا دلم

وقت   چيچون ه ستمين شونيواقع ي كردم بچه   يمدت فكر م هي ادمهي
  كدوم از مسابقات دوچرخه  چيبابا واسه ه 

افتادم دستام رو نگرفت فقط اخم  يوقت وقت  چيچون ه ومدين ميسوار
  !ي كرد فقط داد زد شاد

وقت واسه انتخاب  چيوقت دخترم خطابم نكرد چونمامان ه چيه
  شدم چون اونا من رو وونهينظر نداد من د  لباسام

  .كردن وونهيد
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خواست كه بچه  ي رو م نيگرفتم و كل وجودم ا ي ان ا  ي د شيآزما
  دونستم كه  يخوب بود م  ي طور نياونا نباشم ا

دونستم خب حق داشتن به  يداشتن كه دوسم نداشته باشن م حق
  شراره توجه كنن اما...بچشون بودم من نود و نه 

  ي مشابه داشتم و من بچه  ي ان ا  ي و نه صدرم درصد د درصد
  كه چرا دوسم نداشتن  ليدل نيبودم و ا شونيواقع

  .انداخت هيرو قلبم سا شهيهم

موهام  ال يخيچشمام رو بستم و ب  يبه موهام چنگ زدم و كم  كالفه
  دم رو رو تخت جا به جا كردم و دراز شدم و خو

بالشتم و  يشدم و كم زيخ  ميو ن دميتودم كش ي و پتو رو رو دميكش
  .دميجابه حا كردم و دوباره خواب

از چشمام فرو   يبستم و ناخداگاهم بغض كرد و قطره اشك چشم
  .گونه هام ي رو ختير

كنارش بود و تند   ي سبز كميكتلت با  كيكوچ كهيت كيرو كه  ناهارم
  شدم رو به كفشم  زيتند خوردم و نگاه ر
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  .گردنبند آركا رو تو كفشم پنهون كرده بودم دوختم

  :كنارم نشست و به در اتاق آركا زل زد و گفت  ايكامل

  ه؟ يتنب-

  :باد كردم كه گفت  يسر تكون دادم و لپم و كم آروم

  .دن يبهتره حداقل شوك بهش نم ي طور نيا-

  .تكون دادم و از كنارم بلند شد و رفت سمت پله ها سر

...دو گهيشد د يدر باز م دياخم و بغ كرده به در زل زده بودم االن با با
  !روز گذشته بود

 ي چونه زدم و بعد چند لحظه سرم رو رو  ريو دستم رو ز دم يكش يپوف
  ي كيتك بوق كوچ ي زانو هام گذاشتم كه صدا

سمت در اتاق و با سرعت   دمييسرم رو بلند كردم و دو عيسر اومد
  خودم رو پرت كردم تو اتاق 

  من اومد...م -

  .اخر جملم خفه شد انگار قصد خروج از اتاق رو داشت ميم
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در هم  ي رو با دستمگرفتم و با اخما مي ني و ب رونيعقب اومدم ب عقب
  :گفتم 

  ن يبش  قهيخب دو دق ؟ي اي ب ديتو ام با اميم يچرا وقت-

  :تختش نشست و گفت ي و رفت رو  ختيرو به هم ر موهام

  كم حرف بزن -

  :! دپرس نگاهش كردم كه ابرو باال انداخت و گفت د يذوقم پوك كل

  ؟ يتو هست ستمين  ضيمن مر-

اش زل زدم و اروم  رهيت  ي تخت نشستم و به چشما ي رو كنارش
  :گفتم 

  !خب اره-

كرد و   زيخم شد سمتم و نگاه مرموزش و ر يتكون داد و كم ي سر
  :گفت 

  وركيويرم ن  يخوام فرار كنم م  يم-

  :و باال انداختم و با اخم گفتم ابروهام
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  ام يمنم م -

  :و گفت ديتخت دراز كش ي رو اليخ يب

  .مي كن  يم ي با هم خاله باز مير ياره م-

  يه گر رينفس نفس زنون زدم ز يزدم و عصب  غيج

  :و با فك قفل شده نگاهم كرد و داد زد يعصب

  چته؟ -

  :زدم  غيج هيگر با

جا تنهام ولم كردن دوسم  ني!بدون من؟ من اي بر ي خوا يم-
  .نداشتن 

  .رو دوست نداره ي شاد يك چيه ي رو دوست ندار ي ام شاد تو

موهاش فرو كرد و زبونش رو رو لبش   ي دست ازادش رو البه ال كالفه
  كرد و به چشمام زل كيو سرش بهم نزد ديكش

  :ديو غر زد

  .ساكت شو يزن ي حرف م يليخ-
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سرش گذاشت و نگاهش رو مثل   ريو دستش رو ز د يدراز كش كنارم
  :من به سقف دوخت و گفت   سينگاه خ

  .كردن آدما ترسناكن  وونمينبودم د وونهيمن د-

آدما آدم  مارستانيندازنشون ت يكنن و م  يم وونهيآدما رو د آدما،
  .ستنين

بود كه  يينايرخش زل زدم.خوشگل نبود اما از ا مي كردم و به ن اخم
  موهاشون فرو  ي دستت رو البه ال  يدوست داشت

  !شن يبشن چون جذاب م  يو عصب ي اريو حرصشون رو درب يكن

  :شدم و به سمت در رفتم و اخم كرده گفتم بلند

  .دوست ندارم گهيوقت د چي ه ي و بر ياگر بدون من فرار كن-

 وونهيشدم.د يتر م وونهيد مارستاني ت نياز اتاق خارج شدم من تو ا و
  ست يخوب شدن ن ي خونه برا

  .تر كردنه مطمئنم  وونهيد ي برا
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كه   ي كه اومده بودم به گردنبند يروبه روش نشسته بودم و اون از وقت
  .كف دستش بود زل زده بود

  !يچيگفت ه يم ي زيزد نه چ يم يحرف نه

  بود  بيعج برام

  بوده؟  يمال ك ي كه اونگردنبند ستاره ا نيا

همه دوست داره صاحبش   نيگردنبند و ا كي يدوسش داره؟ وقت چرا
  !و چه قدر دوست داره

گفت دوسم داره و هر  يكه م يياز پسرا يكيگردنبند داشتم  هي منم
  بهم  ومديتا خونه دنبالم م رستانيروز از راه دب

  .قلب روش كيبا  كيگردبند كوچ هيبودش  داده

كرد و گفتم   داشيمامان چند وقت بعدش از تو جعبه لوازمم پ اما
  .دميخودم خر 

  !ه يدهات يليانداختش سطل آشغال و گفت خ اونم



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

اون  گهياون گردنبند رو دوست داشتم بعد تموم شدن مدرسه د من
  اما دم يپوست رو ند د يپسر الغر و سف

  ...مامان انداختش   يرو دوست داشتم ول گردنبندش

  :گفتم كالفه

  ؟يالل ؟يزن يآركا چرا حرف نم-

زدش رو به   خينگاهم كرد و دوباره نگاه  رهيرو بلند كرد و خ سرش
  .گردنبند دوخت

  :زدم غيلند شدم و جحرص ب با

كه برات  نيشدم از ا مونيپش  يكن  ي همش به اون گردنبند نگاه م-
  .كردم داشيپ

  .خواست باز دوباره خل شده بودم يم هيگر دلم

حركت  كيتوجه بهم نگاهش رو به گردنبند دوخته بود كه تو  يب
  و تو چنگ دميگردنبند رو از دستاش كش عيسر

  :زدم غ يو ج گرفتم
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هم همش حواست به   ي بر ي خوا  يهم م اديگردنبند بدم م نياز ا-
  .نهيا

  .داشت ياز خون زدگ ييشد و چشماش رگه ها بلند

  :داشت خودش رو كنترل كنه يبار پلك زد و انگار سع چند

  كه انگشتات رو خورد كنم خودت گردنبند رو بده  نيقبل ا-

  :زدم غيكرده عقب رفتم و ج بغ

  .ي نگاهش نكن يندازمش تا ه  يدم اصال م ينم-

  :شده گفت  زي ر  ي رو كج كرد و با چشما سرش

  !نبود ياصال...انتخاب خوب-

 رشيكه چون زنج  د يگردنبند رو كش هويمشتم و  ي رو برد ال  دستش
  ي شد و صدا  ده يكرده بود كش ريگ به انگشتم 

تو سرم زنگ خورد و  ختنير يها م كيكه رو سرام ي زير ي ها مهره
  ن يو نگ  ني زم  گردنبند افتاد كيستاره كوچ

  .تخت ريكه روش بود در اومد و قل خورد ز ي د يو سف كيكوچ
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آركا به  ي من به گردنبند بود و نگاه خشك شده  ي وحشت زده  نگاه 
  .گردنبند ي پاره شده   ريزنج

و   وارياز دور گردنم شل شد و عقب عقب رفت و خورد به د دستش
  :آروم و خش دار گفت 

  ال يآ-

و ترسناك سردم  رهينگاهم كرد اون قدر خ رهيرو اورد باال و خ سرش
  شد و خودم رو بغل كردم

دستاش رو   ديلرز يدستاش م ستاديآروم آروم اومد سمتم و جلوم ا
  موندن و رهيمشت كرد و نگاهش از شدت خ

سرخ شده بود و بغض كرده   يخون ي نزدن با همون رگه ها پلك
  .نگاهش كردم

  :ديدندوناش غر ي به ال قفل شد و از ال  فكش

  ...بروي ري م  يبرو،وگرنه م-
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 د يدست چپش رو بلند كرد و كوب هو يشده نگاهش كردم كه  خشك
  :پنجره و نعره زد شهيبه ش

  ...برو...برو-

و  نييو همون جا سر خوردم پا ديكه پاهام لرز ي زد جور  يم داد
  وحشت زده دستم رو، رو صورتم گذاشتم 

  پنجره كه زد ضربه زد شهي رو به ش مشتاش

  زد يو داد م ديكوب يم

كنار گردنش برجسته بود و نفسم از شدت ترس رفته بود  ي ها رگ
  دو طرف بازوهام رو گرفت و پرتم كرد سمت هوي

 واريو سرش رو به د واريو پشتش رو كرد و دستاش رو كوبوند به د در
  :زد و بغض كرده داد زد هيتك

  .كشمت برو يم ي كشمت برو نر يبرو،م-

سمت   دنييتو اتاق و همشون دو ختنياتاقش باز شد و پرستارا ر در
  و لرزون رو  ده يمن ترس ي بازو شونيكيآركا و 
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  .و از اتاق خارج كرد و برد تو اتاق خودم گرفت

  شدم؟ ي طور  نيچه كردم؟ من چرا ا من

  ...من خراب كردم ! من گند زدممن

رو باز كردم و گرسنه ام بود اما ناهارم رو نخورده   يدر اتاق سر گرم
  بودم اشتها نداشتم بعد دو روز روزه سكوت اومده 

  .باشتم دهيبخش ديو شا نمشي بب ديتا شا بودم

گوشه سالن نشسته و نگاه سرد و    شهيهم يرنگ زي پشت م  دمشيد
  زدم و ي دستش بود.لبخند رياش به برگه ز رهيخ

  .رميغمزده ام رو بگ ي بغض و چشما  ي كردم جلو يسع

  دمشيبعد دو روز د  ديمن رو د شيرو بلند كرد و تو دو قدم سرش
  بود و هم ي ريرنگ و چشماش ق يهم چنان ب 

شده   يخيس  خيه به باال و چپ و راست سموهاش شلوغ و بامز چنان
  !بودن مثل گربه بود
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شدن   دهيقژ قژ كش ي قدممونده بهش بلند شد و صدا كيكرد  نگاهم 
  و مو به تنم راست شد و دميرو شن يصندل

 ي رو البه ال  شي كه نه خط خط  يمشت شد و برگه نقاش دستام
  دستاش مشت كرد و مچاله كرد و پرتش كرد سمتم و 

  :و گفتم ستادميرو كرد وخواست بره كه جلوش ا  پشتش

  ؟ يزن يچرا باهام حرف نم-

روحش و به چشمام دوخت و با  يسمتم و نگاه سرد و ب برگشت
  :گفت   شخندين

  اوممم...چون...به تو چه!؟-

  :حرص نگاهش كردم و گفتم  با

  م يببخش ديبا-

و با   يعصب ديدندوناش غر ي كرد و از البه ال  كينزد  رو بهم سرش
  :كش دار ي نفسا
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كشتنت   اليخ  يمنم ب  يگردنبندم رو بهم برگردون يهر وقت تونست -
  .شم  يم

تك نفره نشست   زي دور تر از من پشت م  ييبهم زد و رفت جا ي ا تنه
  كه تو  ي و من دلم شكست درست مثل درد

  كردم  ي درد قلبمم حس م شونمنشست

اسمش   دينبا ي تنهاست!شاد يليخ ي چاره است شاد  يب يليخ ي شاد
  بود  يم ي شاد

  رونيبودم مثل اون كارتون درون و ب  شده

و شاد و   وونهيوارانه و همون طور د ي بود با ظاهر شاد ي شاد اسمم
  .غويج غيج

شده بود كه رنگ  ميموجود كوچولو قا هيبرعكسش بودم درونم  اما
  گرد داشت و  نكي بود ع يپوست و موهاش آب

  بود   نيبود اسمم غمگ نيغمگ
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  قهي گرفت و راه رفته رو برگشتم و از پله ها باال رفتم و چند دق دلم
  .مونده بود تا زنگ بخوره

  .بود و به سمت اتاقش رفتم و قبلش اطراف و چك كردم يرو خال راه

  .تختش اتاقش و باز كردم و رفتم سمت در

  .و نگاه كردم رشيرو برداشتم و ز يتخت رو

  .كردم يدرستش م ديجسد گردنبند بودم.با دنبال

طرف و اون  نيو با سر كج شده ا دميجو يو استرس زده م ناخنام
  .و دنبال گردنبند بودم  دمييدويطرف م

  ني و نگ كي.ستاره كوچدمشيخواب و بلند كردم و بالخره د خوش
  برداشتم و ي پاره شدش و فور ريجدا شدش د زنج

  .رونيب دمييخواب و سر جاش گذاشتم و از اتاق دو خوش

  .بودن يها اتاق سرگرم  ماريببشتر ب امروز

  .اتاقم شدم و در و بستم كه خود به خود قفل شد  وارد
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 ري خورد د يزنگم م  يوقت يانگار خراب شده بود.حت دمياتاقم جد در
  .شد ي چراغش سبز م

  .گه يمنه د شانس 

  .تخت ي رو دميتخت و با سرعت قطعات گردنبند رو چ ي نشستم رو

  .زل زدم ريرو گاز گرفتم و به زنج لبم

 يشراره م ي رو برا وراالت يو ز يخوشگل و تزئن ي زايچ  شهيهم معموال 
  يبرام بخرن و اگر م  ومديم شيكمپ دنيخر

  ياستفاده رو ازشون م تينها ديخودشون بود و با قه يبه سل دنيخر
  .كردم

  كردم  يشدن خودم درستشون م يخراب م ي وقت نيهم ي برا

  !كه مامان بابا معتقد بودن ي زيعرضه نبودم درست برعكس چ يب

شد اما   يقدش كوتاه تر م يگردنبند رو در اوردم و كم زير ي ها حلقه
  نبود  دني فهم اي ديقابل د
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خوردن و  يم زيكوتاهم ل ي ناخن ها ي از البه ال  زير ي حلقه ها مدام
  .شدم  ي مجبور به استفاده از دندونام م

زدم  يغيج رونيب ديدستم پر ي بار پنجم حلقه از ال  ي كه برا نيا بعد
  :گفتم غيو با همون ج دميتو جام پر يو كم

  زيچرا ل ريآروم بگ  قه يدق هيبابا -

  تو رو خدا!جون مامانت  قيدق هي! اه  ي خور يم

انگشتام گرفتم و با   ي حلقه رو برداشتم و ال  شتري ب  دي با ام دوباره
  يبهش نگاه كردم كل  يدندونام فشارش دادم و، وقت

  كردم كار حلقه ها تموم شده بود ذوق

خودم رو باد زدم و اون قدر گرم بود كه عرق  كميگرمم شده بود  كمي
  نشسته بود   ميشونيرو پ

رو  ن يرو برداشتم و ستاره كوچولو رو جلوم گرفتم و نگ ديسف ني نگ
  وسطش گذاشتم 
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كرد به   ريپشت ستاره رو با ناخنم محكمكردم كه گ ي فلز ي ها لبه
  .ديگوشه انگشتم و انگشتم رو بر

  .گرمم شده بود يليرو تو دهنم فرو كردم و خ انگشتم

  سمت پنجره و در پنجره رو باز كردم رفتم

  .ومديو بوق و ...م اهويو ه غ يج غيج ي صدا

  !اديم ي بد  ي و چه بو دمي رو باال كش مين يب

  .حتما زده به سرم باز

ام با ناخنام بستم تا  گه يتخت نشستم و دو تا قسمت د ي رو اليخ يب
  .فتهي سفت شه و ن ني نگ

به سوزش افتاده بود و كم كم سرفه هام شروع شد درست  چشمام
  انگار اتاق بخار كرده نمي رو بب ييتونستم جا ينم

 بمگذاشتميگردنبند درست شده رو تو ج يدر پ يپ ي ! با سرفه هابود
  .و بلند شدم و برگشتم كه خشكم زد
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 ي نورا  شهيتو اتاق و از پشت ش ومدنيدر اتاق م رياز ز شيآت ي ها دود
  و مبهوت سرفه  جيقرمز چشمام و زد و گ زرد و

  :زدم غ يج كنان

  !شيآت-

  .شكست يخشكم سكوت اتاق رو م ي خشكم زده بود و تنها سرفه ها

داشت به  يشيسوزنده آت ي و بد تر از اون گرما شيتند دود و آت  ي بو
  .د يرس ياتاق م

  ...كمكم كنه كمك يكيكمك!-

سمت پنجره و به   دمييكم اوردم و دو ژنياكس غاميج  ن يزدم و ب غيج
  ها چنگ زدم و سرم و چسبوندم به حفاظ  لهيم

  .دميرو د يآتش نشان ي ها  نيو تازه آمبوالنس و ماش  ها

  :زدم  غيج هيگر با

  كمك...كمك-
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طرف و اون طرف  نيا دنييدويبودن دكترا م ريهمه در گ دنيشن  ينم
  كردن. چند تا  يم  ييناي ماش هي رو سوار  ايو روان

بودن كه سوار آمبوالنس    دهيد بيآس ايو دكترا سوخته بودن  ايروان از
  و سر و  ايروان تيكردنشون و تجمع جمع يم

  .شد صدام بهشون نرسه يباعث م  صداشون

  :زدم غيوحشت زده ج هيگر با

  كمك ديكمك!كمكم كن -

زدم و دستم رو،  غيو ج دميشن شهيخورد شدن كه نه انفجار ش ي صدا
  .ني رو سرم گذاشتم و نشستم رو زم

با سرعت به داخل اتاق  شيدر شكسته بودن و ات ي باال  ي ها شهيش
  گرفته و كل اتاق و شيزد و در اتاق ات يسوز م

و   ي خاكستر ي البه ال  شيآت ي ها ييجز روشنا زيچ چيگرفته و ه دود
  .شد ينم دهيدود ها د اهيس

  :زدم غ يو ج دميها چسب بلند شدم و به حفاظ دوباره
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  كمك -

بلند شد و با دستش من رو نشون داد و شروع كرد  اياز روان يكي سر
  دنيبه خند

كه توجه همه جلب شد و دكترا وحشت زده آتش  ديخند ي جور
  نشانارو نشون دادن

 يبودم به حفاظ ها تند تند نفس م  ده يگرفت و چسب  يداشت م نفسم
  .دميكش

  .سوختم از گرما يقدر اتاق داغ و گرم شده بود كه داشتمم اون

 دمي و آركا رو د ديچ  يتو گوشم پ غي ج غيج ي شد و صدا يشلوغ هوي
  از آتش نشان ها و  يكيكه با سر زد تو دماغ 

رفت  هوي انيزد و د يداد و از پشت گرفته بودنش و نعره م  هولشون
  كه آركا رو گرفته بود رو  ي نگهبان ي جلو و موها

سمت ساختمون و زانو هام شل شد و  دييكه آركا ازاد شد و دو ديكش
  سرم  نيگرفت و سر خوردم رو زم شيتختم آت
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و گردنبند رو دراوردم  بميزدم و دستم رو بردم تو ج  هيتك واريبه د رو
  دراز نيو تو دستم مشتش كردم و رو زم

  بود؟  يشكل نيزل زدم مرگ ا ش ي به آت دميكش

  

  !ترسوندن يم ني مرگ؟ ما رو از ا

  .ستيكه ترسناك ن  نيا

  !كه ترسناك تر بود يزندگ

جا به بعد   ني...از اه يزندگ نيا مي زدن ما تا االن مرده بود گولمون
  .ه يزندگ

شد كه سوزشش رو،  كمياون قدر نزد شيگرفت و آت  يداشت م نفسم
  .كردم يرو پاهام حس م 

  .نداشت  ييكه صدا يينفس نفس زدنام با صدا  نيب

  :خوندم

  .رميتو م  شيواسه موندن دارم از پ رهيد گهيد...د-
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  .رميگ يسهم دستامه ك دستات رو نم ييجدا

  ...خ..خداحافظ  رمي...دارممييبارون تنها نيا تو

  ...رم ي.چ..دلگرميقصه تقد ني ش..ش..شده ا-

  ....خدا حافظخ

نفس كم اوردم و سرفه كردم  نشيو ب دميتلخ خند دميهقهقه خند با
  :و با درد گفتم 

  ستين...ن  ستين  ايتو دن ييبرام جا-

باز موند   مهيو پلكام ن دميخورد رو شن  يكه به در م ييضربه ها ي صدا
  كه به  دميرو د ي ا هيو در از جا كنده شد و سا

دهنش گرفته  ي شرتش رو جلو يبود و ت  سياومد سر تا پا خ سمتم
  بود

  .دميكش  ينفس نم گهيو د ومديخون م  شي شونيسرش و كنار پ از

  .دميكش ينفس نمتا منو ببره با خودش رو كنار  شيآت

  دم يكش  يبسته شد و نفس نم چشمام
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  :زد داد

 ي اي بازم م ي شاد ي بر  دينبا گهيتو د ؟ي ديكشمت فهم يم ي اگه بر-
  ر ينم  يكن ي م غي ج غيج يزن  ياتاقم حرف م

  !رينم باشه؟

همه گرم بودم  ن يكه ا ميشعله ها بود نيآخرش و داد زد و ب رينم
  .كرد يو اونم سرفه م دميكش  ينم نفس داغ..

باز  مهيكردم چشمام رو ن  يرفت و من حس م يم  نييپله ها پا از
  و  نشي كردم و دست مشت شدم رو چسبوندم به س

  :و خفه گفتم آروم

  د...درست شد -

بسته خشك  ي مكثش رو حس كردم با چشما يول دم يرو ند نگاهش
  .شدنش رو حس كردم

  .شد پاهاش رو گرفت ونيدرم يكي نفساش

  :زد...وحشت ناك داد زد داد
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  ي ري بم دي، نبا  يتو مال من ي كشمت شاد يدوباره م ام يم ي رياگه بم-
  !ري؛نميمن  ي ! تو تنها شاد يمن ي تو شاد

جابه جا شدم و   يو كم ديتو گوشام سوت كش يوحشت ناك ي صدا
  دم ي فهم ينم زيچ  چيو ه دم يدادش رو شن ي صدا

  دم؟يكش  ينفس م من

  .مردم  يچون داشتم م دميكش ينم

    ميكف سالن افتاد دوتامون

اتش   نيامبوالنس و ماش  ريآژ ي تونستم باز كنم و صدا يرو نم چشمام
  گرفته و ي شده بود و صدا كيحاال نزد ينشان

  :دميشن كيدارش رو از نزد خش

شو،   داريب ي ! شادزهير يسقف داره م ي شاد ؟يخوب ي ش..شاد-
  و زديمنه داد م ري گردنبند به درك تقص  ي !شادرينم

  رو نداشتم ي كار چي انجام ه ت يقابل
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 ن؛دارهيايداخل ترسو ها ب دياي ب  ايرو پامه كمك عوض ي زيچ هي-
  .نفس بكش ي !شادره يميم

  :كرد و صداش خش دار بود سرفه

  .نجاتش بده  اديب يكيكشم   يهمتون رو م رونيب  اميب-

  :صورتم گذاشت و تكونم داد  ي رو رو دستاش

  :نعره زد . زارم ينممن  .خواهش ميكنم نرو.نرو  اليتو مثل آ-

  ي بر... دي،نبايمن ي تو شاد-

  و  دميچند مرد رو شن  اديداد و فر ي شد و صدا يدر پ يهاش پ سرفه

  :شد كه گفت  ياونم داشت خفه م انگار

  ...تا...د اياو..اون.دن ميرياصال...ب..باهم بم-

  ...اميم ي خواد ف...فك بزن هرجا بر يم دلت

 فرو رفتم ي خبر يقطع شد نفسم رفت و تو ب  صداش

  .باز كردم و نگاه تارم و به اطراف دوختم چشم

  .دميد يو محو نم يرنگ  يرنگ ي ها هيجز سا ي زيچ چيه
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و   ستادهيسرم ازرائل ا ي خالق!مردم؟چه جالب االن احتماال باال  جلل
  اعمالم دستشه  ي نامه 

  .تا بزنه لهم كنه  گشهيچوبم تو دست د  هي احتماال 

  .رو دهنم بود ي زيچ هيبود و  ني نمسنگي سوخت و س  ي م يكم پاهام

چرا  ؟يشينم اليخ يجا هم ب  ني ا  ي كرد تمونياذ  ايكم تو دن ايخدا
  !ستيدرد ن اياون دن يدرد دارم؟ مگه نگفت 

  .آركا چشمام گرد شد ي اور  اديكم كم واضح شد و با  دميد

  .شدم زل زدم فكر كنم سوخته بود يچ يباند پ ي پا به

  چسب زده بودن گردنمم

كه به پشت  دمينگهبان و د ي ا شهيرو برگردوندم و از پشت در ش سرم
  .بود ستادهيدر ا

رو برداشتم و آركا رو چند  ژنيو كامل برگردوندم و ماسك اكس سرم
  .دميتخت اون طرف تر د

  .هوش بود  يبسته بود و ب چشم
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  بود  دهيشده و رنگ پر يچياز كتفش باند پ  يقسمت

  :شل گفتم شي زدم و با ن ي لبخند

  !يقدر سوپر من  نيكچله كه ا ي درد و بالت بخوره تو فرق سر ا د-

  .خش داشت و گرفته بود صدام

 ي درد م يليخ نميسوخت و س  يو گلوم م  دميكش  ازهيبار خم چند
  .كرد

رو ماساژ دادم و دوباره دراز   نميس ي با دست ازادم قفسه  يكم
  و ماسك رو ، رو دهنم گذاشتم و اون قدر به دميكش

  .موندم كه خوابم برد رهيخ آركا

*  

 ديجد مارستانيت  كيبه  ديكنن با ريرو تعم مارستانيكه ت يزمان تا
  .م يشد يمنتقل م 

داشت كرد و از اتاق خارج    اديرو  ي ز يرو چك كرد و چ تم يوضع دكتر
  .شد
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  .دنبالش انيو آركا رو تخت نشسته بود و منتظر بود ب  برگشتم

  :زده گفتم  لبخند

  ؟يچرا نجاتم داد-

رو به چشمام دوخت و سرش رو كج    شي رو بلند كرد و نگاه خال سرش
  :كرد و گفت

  چون...به تو چه؟-

و با حرص خم شدم و بالشت رو پرت كردم سمتش كه   ديخشك ذوقم
  .افتاد كنار تختش 

  :و گفت دياخت و دوباره دراز كشباال اند ييابرو

  يقابل تحمل تر  يهوش  يب اي ي خواب يم يوقت-

تونستم   يشدم نم يچ يباند پ  ي حرص بهش نگاه كردم و به خاطر پا با
  بلند شم 

  !مو رو سرش نبود وگرنه
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اما آركا االن مرخص  موندميم ديپام با ديشد يبه خاطر سوختگ من
  ديجد مارستانيت بردنشي شد و م يم

  :گفتم اروم

  ست يگزدنبند دست توعه؟ دست من ن -

  :رو برنگردوند سمتم تو همون حالت چشم بسته گفت سرش

  كجاعه  ستيمهم ن -

  :تعجب گفتم  با

  ...خب تو كه دوسش دا-

  :كه باعث خندم شده بود گفت   يسمتم و با لحن برگشت

  !كميفقط  ي حرف نزن شاد كمي-

ال پرستارا وارد شدن و نگهبان رو به  يكياتاق باز شد و نگهبان و  در
  :پرستار گفت

  اگر آمادست ببرمش -

  :به سمت آركا رفت و دست و كتفش رو چك كرد و گفت پرستار
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  ديبر د يتون ياره م-

  بلند شد و نگهبان بهش دستبند زد  آركا

كارا   ني...ا گهيد ه يكروالل و وحش  هيروان كيدزد گرفتن! فقط  انگار
  !هيچ

  

  :آركا برگشت سمتم و گفت

  نمت يب  يبعدا م-

  يقي دست تكون دادم و بردنش و در اتاق كه بسته شد نفس عم براش
  و به زور خم  نييپا دميو خودم رو كش دميكش

بالشتم رو از رو تخت آركا برداشتم و گذاشتم پشت سرم و دراز   شده
  .دميكش

  .پنجره زل زدم به

  رم؟يدونستن كم مونده بود بم يو بابا م  مامان

  .دونستن حتما بهشون خبر دادن يم حتما
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  !مالقاتم ومدنيومدن،ن ين اما

  قدر دوسم داشتن؟ نيقدر...ا نيا

زدم با همه   غيبلند جكردم و سرم رو تو بالشت فرو كردم و  بغض
  شد   يتوانم اما صدام تو بالشت خفه م

  زدم غيو بازم ج دميرو به بالشت كوب  مشتام

  شد  ينم دهيشن  ييصدا اما

  !صدا يب اديفر

و قطرات اشكم  دهيحال تو همون حالت دراز كش يب  قهي چند دق بعد
  ومدن يرو بالشت فرود م

  مسابقه داشتم   ادمهيروز و  اون

  پاركور  يبودم حت يورزش ي تو انواع رشته ها كال

  روز مسابقه دو داشتم اون

  يليخ ي مسابقه  ي مسابقات كشور ي رفتم برا يشدم م ياول م اگر
  بود  يمهم
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  شي سالم بود حدودا دوسال پ جدهيه

 ان يبه شراره گفتم ب   يماه قبلش به مامان و بابا گفته بودم حت كي از
  زنگ زده و دعوت نامه موني تنهام نزارن مرب 

  .بود  فرستاده

  .!خوش حال بودم رو هوا بودم انيم  گفتن

آماده شدم تو ورزشگاه بند كفشام رو بستم و مامان  د يمسابقه رس روز
  وه يكرد و مدام بهش م  يدوستم ژاله بغلش م

  و استرس نداشته باشه  رهيگفت كه درست نفس بگ  يداد م يم

خواهرش رو  ي بود و شونه هااز بچه ها كنارش  يكيبزرگ  برادر
  .زد يحرف م  يگرفته و با مرب

و  غيكردن و مدام ج يم قشونيبچه ها تشو ي ورزشگاه خانواده ها تو
  .زدن يسوت م

  .بودن ومده يمن هنوز ن ي خانواده  و

  دادن و شراره خاموش بود  يزدم مامان و بابا رد م  يم زنگ
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كنم و  يخواستن خانوادم رو معرف  ي شروع شد و بچه ها م  مسابقه
  !من نبودن ي خانواده 

  من نبودن ي و نفر اول بودم و خانواده  دنييبه دو ميكرد شروع

  من نبودن  ي فاصله داشتم و خانواده  انيمتر با خط پا چند

دونستن من اولم   يكه م  نيبا ا دم يشنيژاله رو م يخانواده  ي صدا
  ي صدا م جانياسم ژاله رو با ه جانيهمچنان با ه

  زدن 

  !من تلفنشون رو جواب ندادن ي خانواده  و

  ستادم يچند سانت به رد كردن خط ا درست

  دمييندو گهيد

رنگ رو جدا كرد و اول شد و سحر  ياز كنارم رد شد و نوار آب ژاله
  رد شد و سوم شد و تاي بود و دوم شد و آناه ي بعد

  بودم ستاده يرد شد و چهارم شد و من همچنان ا نازگل

  بعد از رد شدن با بهت نگاهم كردن  همشون
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  :نشست و گفت  ي خشك شده رو صندل م يمرب

  !ي كار كرد يچ ي شاد-

  كنار گذاشتم و شب برگشتم خونه شهيهم ي رو برا  دو

خنده هاشون رو   ي شام نشسته بودن و صدا زي پشت م همشون
  .دميشن يم

  :دم يبابارو شن ي بهشون رفتم سمت پله ها و صدابدون توجه 

  ؟ ي مسابقه چه طور بود؟ چندم شد -

  نگاه مردم رو بهشون دوختم به تك تكشون  برگشتم

  :لحن ممكن گفتم  نيسرد تر با

  اخر شدم دو رو گذاشتم كنار  اوردميمقام ن -

گوشت به چنگال زد و برد سمت دهنش   ي ا كهيو ت دي بلند خند شراره
  :و گفت

  اره يگفتم مقام نم ديديد-
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  :گفت اليخي و ب ختيشراره دوغ ر ي برا مامان

  ي دايخر ميبهتره خوب بود رفت  ميعرضه است نر يگفتم كه ب -
  مسابقه آبرومون رو  ميرفتياگر م ميرو كرد دمونيع

  برد يم

تكون داد و من زنده   دييتا ي در جواب مامان سرش رو به معنا بابا
  بازم مرد  ي بودم؟ نه اون لحظه شاد

  يهر لحظه تو اون خونه مرد قاتل هاش زنده بودن و راه م ي شاد
  مرد ي كردن اما شاد  ي م يرفتن و خوش و خرم زندگ

  ليدارن و دل شونيوونگيد ي برا يليدل  وونهيد ي آدما دي كس نفهم چيه
  ....وادم بودمن خان

شده و كنجكاو  زيخ م يكرد و من ن  يداشت بانداژم رو عوض م پرستار
  به پاهام زل زده بودم برام مهم نبود كه رد

  .پ هيچه شكل نميخواستم بب   ينه فقط م  ايمونده  شي سوختگ
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ساق قرمز و ملتهب  ي زانو تا رو ريبانداژ باز شد و پوستم از ز بالخره
  .شد ادم چندشش بشه  يبود و باعث م

كردم  يحس نم ي و من درد  ديپاهام آروممال ي مثل ژل رو ي زيچ هي
  .شديبرعكس پوستم خنك م

  ش يرنگ ي پرستار زل زدم و بعدش به چشما يي طال ي موها به

جا رو دوست   نيقد بلند و الغر و بور بودن من ا ايشتريجا ب نيا
  .نداشتم 

فاكتور   ديكرد البته آركا رو با يمن رو خوش حال نم  زشيچ چيه
  گرفت اون رو دوست دارم

  گفت دوست دارم  شهيهم م ارويو كامل انيد

كه آركا و بچه هارو  ي سه چهار روز نيدلم براشون تنگ شده تو ا و
  .همحوصله ام سر رفته هم ناراحتم دميند

  !هنگ كردم دنش يسوپ اوردن كه با د هيبرام 

  !آب جوش رو با علف مخلوط كردن انگار
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 هيگرد شده از پرستار چشم گرفتم و قاشق رو برداشتم و  ي چشما با
  گهيد نيقاشق از سوپ خوردم كه حالم بد شد ا

  !بود  يكوفت چه

  .داد يقرص كپك زده م ي  مزه

كه پرستار مبهوت نگاهم كرد و چشم از  نيرو پرت كردم رو زم ظرف
  :ظرف گرفت و گفت  ي شكسته ها

  ؟ يكن ي كار م يچ يه-

  رونيب دييزدم و لگد سمتش پروندم كه وحشت زده از اتاق دو  غيج

گل كنه كه   ميوونگيبودن د  دهيبود فقط انگار ترس يچ انيجر دونمينم
  بند زد  دست حاظرم كردن و نگهبان اومد تو اتاقم و ي فور

كه   دميمثل امبوالنس رو د  نيماش هي ميكه خارج شد مارستانيب از
  و يآب ي شد و لباسا  ادهيپ  نياز ماش ي مرد

  .داشت مارستانيت مخصوص
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عقب رو باز كرد و نگهبان كمك كرد برم باال و سوار شدم و رو  ي درا
  .نشستم   يصندل

بستم زل زدم و نگهبان در رو بست و رفت كنار راننده   ي دستا به
  .نشست

زدم و چشمام رو   هيتك ن يماش ي راه افتاد و سرم رو به بدنه  ني ماش
  .بستم 

  !؟دهيجد مارستانيت نيمگه كجاست ا  ميرس ي خدا،چرا نم ي ا

  بود  دهيحوصلم پوك واقعا

  :خوندم  يكه بلند بلند آهنگ م  ييجا تا

  شما خونتون موچه داره؟ -

  .نداره صبحونم جغور بغوره مامانم جغور بغوره نه

از خوندن  ي اهنگا چه قصد نيا  ي مونده بودم خواننده ها خودمم
  !داشتن
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  ني ! نه واقعا اه يچه آهنگ نيا ييبودن فكر كنم خدا ي خداورد  ي برادرا 
  ه؟يچه آهنگ

  ستاد ياز حركت ا ني ماش بالخره

زدم و  غيعقب باز شدن و نگهبان خم شد و دستم رو گرفت و ج ي درا
  با لگد زدم تو شكمش

دستش رو، رو شكمش گذاشت و خم شد و پاهام رو گرفت و  يعصب
  از ديكردم رو كش  يم غيج  غي رو كه ج يمن

و دست دور كمرم انداخت و من رو برد سمت محوطه  رونيب  ني ماش
  بودن  ستادهيكه چند تا نگهبان ا ي سبز

گردنم سوخت و  هويزدم و تو بغلش دست و پا زدم كه  غيقدر ج اون
  نگاه  ي كرده البه ال  قيتزر يهوشيبهم ب دميفهم

  .ومدنيكه به سمتم م ييو پرستارا دميساختمون و د  ديسف ي نما تارم

  .شدم هوشيكم كم بسته شد و ب  چشمام

***  
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نداشت و  يخاص زيبودم كه چ كياتاق كوچ هيكه باز كردم تو چشم
  .داشت ي خفه ا ي فضا

شده  دهي كش يرنگ ياتاق بود و روم مالفه كرم ي گوشه  يصندل هي
  .بود

چشمم كنار زدم و پاهام   ي شدم و نشستم و موهام رو از جلو بلند
  سوخت  يم يكم

  سمت در اتاق، و در اتاق باز بود رفتم

  !متفاوت بود  كمي مارستانشيت نيا انگار

  .زدم و آروم آروم به سمت سالن رفتم  يم لنگ

  .ديو ساده و پرستار ها ام با پوشش سف  ديسف ي وارا يو د در

  .بودن ي جور هياما  اشيروان

 ي كردن ترسناك،چهره ها   ينگاه م ي جور هيبودن!  ي روان يليخ انگار
  ام داشتن يترسناك
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كه از كنارم رد شد و مداوم دندوناش رو، رو  ياون دختر مثال
  و چشماش رو گرد كرده و با پنجه هاش ديسابيهمم

  .ترسناك بود يل يداد خ يرو خراش م صورتش

  ييآشنا ي چهره   چيبه اطراف زل زدم ه  دهيچسب  واريبه د  دهيترس
  .دميد ينم

  باشن!؟  گهيبخش د هيبچه ها تو   نكنه

جا   نيو نگاه مبهوتم و به ته راه رو دوختم ا ستادميوسط راه رو ا جيگ
  !هيچه جهنم گهيد

  !هنگ كردم دنش يسوپ اوردن كه با د هيبرام 

  !آب جوش رو با علف مخلوط كردن انگار

 هيگرد شده از پرستار چشم گرفتم و قاشق رو برداشتم و  ي چشما با
  گهيد نيقاشق از سوپ خوردم كه حالم بد شد ا

  !بود  يكوفت چه

  .داد يقرص كپك زده م ي  مزه
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كه پرستار مبهوت نگاهم كرد و چشم از  نيرو پرت كردم رو زم ظرف
  :ظرف گرفت و گفت  ي شكسته ها

  ؟ يكن ي كار م يچ يه-

  رونيب دييزدم و لگد سمتش پروندم كه وحشت زده از اتاق دو  غيج

گل كنه كه   ميوونگيبودن د  دهيبود فقط انگار ترس يچ انيجر دونمينم
  حاظرم كردن و نگهبان اومد تو اتاقم و ي فور

بند زد و دست دور شونه هام انداخت چون به خاطر پاهام   دست
  .تونستم راه برم يخوب نم يليخ

كه   دميمثل امبوالنس رو د  نيماش هي ميكه خارج شد مارستانيب از
  و يآب ي شد و لباسا  ادهيپ  نياز ماش ي مرد

  .داشت مارستانيت مخصوص

عقب رو باز كرد و نگهبان كمك كرد برم باال و سوار شدم و رو  ي درا
  .نشستم   يصندل
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بستم زل زدم و نگهبان در رو بست و رفت كنار راننده   ي دستا به
  .نشست

زدم و چشمام رو   هيتك ن يماش ي راه افتاد و سرم رو به بدنه  ني ماش
  .بستم 

  !؟دهيجد مارستانيت نيمگه كجاست ا  ميرس ي خدا،چرا نم ي ا

  بود  دهيحوصلم پوك واقعا

  :خوندم  يكه بلند بلند آهنگ م  ييجا تا

  شما خونتون موچه داره؟ -

  .نداره صبحونم جغور بغوره مامانم جغور بغوره نه

ن از خوند ي اهنگا چه قصد نيا  ي مونده بودم خواننده ها خودمم
  !داشتن

  ني ! نه واقعا اه يچه آهنگ نيا ييبودن فكر كنم خدا ي خداورد  ي برادرا 
  ه؟يچه آهنگ

  ستاد ياز حركت ا ني ماش بالخره
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شروع كردم به جيغ زدن كه يكدفه بيهوشي رو عقب باز شدن  ي درا
  تزريق كردن. به گردنم

  .ومدنيكه به سمتم م ييو پرستارا دميساختمون و د  ديسف ي نما تارم

  .شدم هوشيكم كم بسته شد و ب  چشمام

***  

نداشت و  يخاص زيبودم كه چ كياتاق كوچ هيكه باز كردم تو چشم
  .داشت ي خفه ا ي فضا

شده  دهي كش يرنگ ياتاق بود و روم مالفه كرم ي گوشه  يصندل هي
  .بود

چشمم كنار زدم و پاهام   ي شدم و نشستم و موهام رو از جلو بلند
  سوخت  يم يكم

  سمت در اتاق، و در اتاق باز بود رفتم

  !متفاوت بود  كمي مارستانشيت نيا انگار

  .زدم و آروم آروم به سمت سالن رفتم  يم لنگ
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  .ديو ساده و پرستار ها ام با پوشش سف  ديسف ي وارا يو د در

  .بودن ي جور هياما  اشيروان

 ي كردن ترسناك،چهره ها   ينگاه م ي جور هيبودن!  ي روان يليخ انگار
  ام داشتن يترسناك

كه از كنارم رد شد و مداوم دندوناش رو، رو  ياون دختر مثال
  و چشماش رو گرد كرده و با پنجه هاش ديسابيهمم

  .ترسناك بود يل يداد خ يرو خراش م صورتش

  ييآشنا ي چهره   چيبه اطراف زل زدم ه  دهيچسب  واريبه د  دهيترس
  .دميد ينم

  باشن!؟  گهيبخش د هيبچه ها تو   نكنه

  ن يو افتادم زم دميكش يفرابنفش غيشدن موهام ج دهيكش با

  د يكش  يسرم بود و موهام رو م ي باال  وونهيمرد د  كي

  زدم تا نتونه بلندم كنه يچنگم واريو در و د نيزدم و به زم يم غيج

  گرفت   يم شيداشت آت سرم
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تو   ديانداخت دور گردنم و بلندم كرد و دستش رو برد باال و كوب  دست
  ن يصورتم كه خوردم زم

تو هم رفته و  ي و چهره   يگندم  ي چهل سالش بود و موها  حدودا
  يدونستم چرا داره م ينم يداشت و حت يترسناك

  !زنتم

  :زد يم داد

  كشمت يم ي كرد انتيكشمت،هر..زه بهم خ يم-

زدم و دستام رو، رو صورتم گذاشته بودم و اونم مدام بلندم  يم غيج
  .به صورتم  دي كوبيكرد و م يم

رفتن   يراه م ي بودن كه با خونسرد يي جالب پرستارا افتادميدوباره م و
  !شم  يو انگار نه انگار كه دارمكتلت م

كتك خوردم اومدن و اون مرد و   ي كه حساب نيپرستارا بعد ا بالخره
  !و بردنشازم دور كردن 

  !اصال به من نگاهم نكردن و
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گرفتم و به زور بلند شدم و زخم گردنم باز   وارياز د دهيد بي و آس جيگ
  شده و خونش كل گردن و رو پوشم رو گرفته 

  .بود

  نشده بود  ي زيچ صورتم

جا   نيو نگاه مبهوتم و به ته راه رو دوختم ا ستادميوسط راه رو ا جيگ
  !هيچه جهنم گهيد

و از نرده ها گرفته بودم  نيي از پله ها با همون حالت آروم آروم رفتم پا
  فتم يتا ن

  !شدن ياز كنارم رد م  ميبدون توجه به گردن خون پرستارا

غلط   ايجا چه داغونه خدا نيخودمون رو ندونستم ا  مارستانيت قدر
  !گهيجا كجاست د نيكردم ا

لنگم خالص شدم آروم آروم به سمت در رفتم   ي پله ها كه با اون پا از
  دهنم باز موند   اطيح دنيو با د
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ام  ايدر اورده بودنشون و بعض يعنيها لباس نداشتن!  مارياز ب يليخ
  يهم رو م ي كردن و داشتن خرخره  يدعوا م

جدا كردنشون تنها بهشون شكر  ي برا  ينگهبانا ام بدون سع دنييجو
  زدن يم

و قبل   يكيبار مبهوت پلك زدم و عقب عقب رفتم كه خوردم به  چند
  يرو يبزرگ كس  ي كه برگردم دستا نيا

قرار گرفت و من خشك شده رو كشون كشون برد سمت پله  صورتم
  پله ها ريز ديها اما بر خالف تصورم من رو كش 

و با   واريداشت و برمگردوند و كوبوندم به د يكم يليخ ديد كه
  براق و  ي گرد شده وحشت زده به چشما ي چشما

از شدت شوك ساكت شدم دستش و  ديكه د يزل زدم و وقت اهش يس
  كرد  زيدهنم برداشت و چشماش رو ر  ي از رو

  :وگفت

  !زيسوپرا-
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زد و  ديكردم كه سرش رو خم كرد و اطراف رو د يبهت نگاهش م  با
  :گفت 

  ي ريزنج مارستانيجا ت نيا يدون  يم ي خط خالصه كن وقت هيتو -
  ن ييپا يسرت رو مثل گاو انداخت ي هاست واسه چ

  ؟يزن يم قدم

در  يمثل خودش با اخما ي آروم شده ا ي اومد و باصدا رونيشوك ب از
  :هم گفتم 

  يمرض زهر ترك شدم وحش-

  :اطراف زل زد و گفت به

  اتاقت طبقه چندمه؟-

 ي جد يليبهم زل زد و خ يمثل خنگ ها نگاهش كردم كه كم جيگ
  :گفت 

  ؟يقدر خنگ نيچرا ا -

  :و گفت ديكش ي قيبار پلك زدم نفس عم چند
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  ؟يطبقه اول-

  :به موهاش زد و گفت  يچنگ يمثل خنگا بهش زل زدم كه عصب بازم

از   ميخطناك ي مارايفرق داره ما تو بخش ب  مارستانيت نيال،ايخيب
  رون يب  اياتاقت ن

  :چاكوندم و گفتم  شيزل زدم و ن  بهش

باز بهش زل زدم كه ابرو باال انداخت    شي با ن ي همون طور ؟ينگرانم-
  :شده گفت  زي ر ي و با چشما

  !حرف گوش كن  ؟ي باز توهم زد-

موند به گردنم و  رهي و دستم رو گرفت و تازه نگاهش خ ديخشك شمين
  :خشك شده گفت

  شده؟ يگردنت چ-

شكلش    يو عقاب اهيس ي دهنم رو قورت دادم و چشم از چشما آب
  :گرفتم و گفتم 

  ...زهيچ...چ-
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  :دي و كالفه غر جيگ

  زه؟يچ-

دادم و دستم رو رو زخم گردنم گذاشتم و   هيتك وار يرو به د پاهام
  :گفتم 

  ...زي ...چگهيد زهيچ-

نگاهم كرد كه چند بار پلك زدم  يتو هم كالفه و عصب  ي با اخما آركا
  :و گفتم 

  ...زيهمون چ-

  :داد زد ي عصب هوي

  !ي شاد-

  :گفتم  عيو سر دميكش يغيو با ترس ج دميجام مر تو

  شد   يكردم چسبش باز شد و خون  يم ي با زخمم باز-

نگاهم كرد و كالفه  رهيخ يگفتم تا دردسر درست نكنه كم دروغ
  :چشم بست و گفت
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  خنگ -

  :اطراف نگاه كرد و برگشت سمتم و گفت  به

  .اميبرو اتاقت منمپشت سرت م ي كه اومد ياز همون راه-

تكون دادم و از كنارش رد شدم و آروم آروم از پله ها باال  ي سر جيگ
  .فتمر

  

بود، آروم  ي مسخره باز ي برا  شتريبهتر بود و لنگ زدنم ب يليخ پاهام
  آروم از پله ها باال رفتم و آركا هم آروم پشتم

  .ومد يم

چاره پشتم  يزدم و راه رو، رو تا ته رفتم و آركا هم ب يثيخب  لبخند
  .ومد يم

مكث كرد و  يدور زدم و برگشتم آركا ام كم دميته راه رو كه رس به
  باز پشت سرم راه افتاد

  دهنم گرفتم تا نخندم و باز تا ته راه رو رفتم ي رو جلو دستم
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دوباره تا ته راهرو رفتم و آركا ام پشت سرم   ومديپشت سرم م  اونم
  اومد

 گهيو برگشتم و اونم باز پشت سرم برگشت د ميدر اتاقم رد شد از
  نتونستم خودم رو كنترل كنم و با خنده برگشتم 

  :و گفتم  سمتش

  !ي ايراه رو صد دفعه برم دنبالم م نيتا فردا ام ا  -

خنگ سرش رو  ي نگاهم كرد و مثل پسر بچه ها  جي شده و گ خشك
  نگاهم كرد كميكج كرد و 

سمت   دمييخنده و دو ريراه رو استفاده كردم و بلند زدم ز يخلوت از
  و با خنده و دميپاهاش رو شن ي اتاقم و صدا

نفس زنون اومدم در رو ببندم كه در رو محكم هول داد كه از   نفس
  دم يخند يپشت افتادم رو تخت و هم چنان م

  :گفت  يعصب

  ؟ ي ريكجات رو بزنم كه نم-
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دست و پا  ني كنارش بزنم ب كردم ي م يو سع دميخند يم همچنان
  رو صورتم ختيزدنام كش موهام باز شد و موهام ر

كنار و باز   رفتيزدم موهام از رو صورتم م يكه م ي هر نفس نفس با
  گشت سر جاش  يدوباره برم

نگاهم كرد و سرش رو اورد جلو و خشك شده دست از  رهيخ كمي
  برداشتم دنيخند

  بود   ختهيرو اون قدر اورد جلو كه اگر موهام رو صورتم نر سرش

چند بار پلك زد و   هويكردم كه  يچنان خشك شده نگاهش م  هم
  يچند بار دستاش رو البه ال 

  :فرو كرد و گفت موهاش

  من برم -

  در اتاق باعث شد از جا بپرم  ي بگم صدا ي ز يكه چ نيا قبل

م و دستم رو تخت و خشك شده به در اتاق زل زد ي رو نشستم
  :لب گفتم  ريداغم گذاشتم و ز ي گونه ها ي مبهوت رو
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  !من چرا جوش آوردم-

و بلند  دميتخت دراز كش ي داشتم رو يدونم چرا اما احساس خوب ينم
  .خنده ريبلند زدم ز

  رو  اينه كامل دميرو د  انيچند روز نه د نيا تو

  رفتم  ينم رونياز اتاق ب اديز

تر بود و هم داغون همه  يميكه توش بودم هم قد  يمارستان يت كال
  .هاش ماريب يداغون بود حت زشيچ

 مارستان يگم ت يرو نم ي پدر ي خونم تنگ شده بود خونه  ي برا دلم
  من بود و  ي گم حاال اون جا خونه   يسابقم رو م

  .از خونم دور بودم من

  .زل زده بودم رونيپنجره به ب  از

آركا شدم و از  تي عصبان اليخ يقدر حوصلم سر رفته بود كه ب  اون
  .رونياتاقم اومدم ب

  .رفت يها اخمام در هم فرو م وونهيد دنيشدم و با د  ريپله ها سراز از
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  .ترسناك بودن اشونيبعض واقعا

دهنم رو قورت دادم و بعد از خالص شدن از پله ها وارد محوطه  آب
  سبز شدم 

همه جا خوشگل شده بود من  يلي و خ ديبار ينم نم بارون م داشت
  .بارون رو دوست داشتم يليخ

  و به لباساش گند  فهيگفت كث  يمامان م اما

  زنه  يم

بارون بودم و دستام رو از دو طرف باز كرده   ريو ز ستادهيطور ا نيهم
  بودم و لبخند داشتم 

  .يه-

 ه يكه چند متر اون طرف ترم  ي باز كردم و برگشتم و به پسر چشم
  .شدم  رهيدستش بود خ يكيتوپ پالست

  :و گفت ديخند بي بلند و عج  بلند

  ا يب ،ي باز ايب-
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  :نگاهش كردم و گفتم   جيگ

  كن   ي نه خودت باز-

اومد سمتم و  ديخند  يبرم كه همون طور كه م و خواستم برگشتم
  :دستم رو گرفت و با قهقه گفت

  ي باز ايب-

  :و گفتم  دميتعجب دستم رو كش با

  كنم  ي خوام باز ي گمنم ي افتادما م ي چه خر ريگ-

و نتونستم دستم رو   ديباز دستم رو كش ديخند يطور كه م  همون
  كه خورد پرت   يپسره بر اثر مشت هويبكشم كه 

  مثل گلوله افتاد روش و شروع كرد به زدنش  ي زيچ هيو  ني زم شد

خشكم  ستادهيزد كه من هنگ كرده ا يپسره رو م انهيقدر وحش اون
  .زده بود

  .شده بود شتريبارون ب شدت

  !زنه آركاست يكه داره پسره رو م يدقت متوجه شدم كس يكم با
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  :زدم و بازوش رو گرفتم غيسمتش و ج دمييدو

  يآركا!ولش كن بچه مردم رو كشت-

  ني دستم رو پس زد كه عقب عقب خوردم زم محكم

  :زدم  غيو ج دميحرص موهام رو كش با

  .اديآركا خب ولش كن گناه داره دردش م-

اومدن و با شوكر دو تا زدن به   دنيزحمت كش قهيبعد چند دق نگهبانا 
  و رونيب دنيآركا كش ريآركا و پسره رو از ز

 ي شكسته و چشما ي جاست پسره با دهن پر خون و دندونا نيا جالب
  !ديخند يباز هرهر م  مهين

  يرو آب بخند-

سمت آركا و  دمييهام متفرقه شدن و دو وونهيكه رفتن د نگهبانا 
  پهلوش برداشت و دندوناش رو ي دستش رو از رو

و بارون   ديچك يموهاش آب م ي و از البه ال  دي ساب  يهم م ي رو
  دي بار يهمچنان م
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نشده بود چون فقط اون   شيچ چي. و گرفتم و بلند شد و ه بازوهاش
  .بدبخت رو زده بود

  :تعجب گفتم  با

  !هوي يش ي م يچرا جن ؟يآركا خوب-

  :ديدندوناش غر  ي رو بلند كرد و با حرص نگاهم كرد و از البه ال  سرش

  توعه ريهمش تقص-

شرتش و   يدست برد سمت ت يكردم كه عصب  يبهت نگاهش م  با
  و به موهاش چنگ ن يدرش آورد و پرتش كرد رو زم

  .خواست خودش رو كنترل كنه  يراه رفت و انگار م  يو كم زد

  خب؟ ي اريچرا لباست رو درم-

  :وارانه تكون داد و گفت  ديسمتم و انگشت اشاره اش رو تحد برگشت

  رهوجود ندا  ي گم بار بعد ينم  شتريبار ب هي-

  !دارم ييقانونا هي من

  ...پا ريبزارتشون ز  دينبا يكس كه
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  :و گفت زمزمه كردكنار گوشم 

  ي قانون من نيتو م ن بعد،ا-

گفتم و آروم و    يپنجه هاش گرفت كه آخ آروم ن ي چونم رو ب هوي
  :گفت  يعصب

  ني خوب ا ره يتونه جلوم رو بگ ينم ي ا گهيكس د چي نه خودت؛نه ه-
  .رو بفهم 

  :بهت چند بار پلك زدم دستش رو جدا كرد و آرومگفت با

  ي خور يبرو داخل سرما م-

لحظه نگهبانا سوت زدن و اومدن سمتمون تا برمون گردونن  همون
  داخل 

  ام آروم بهم پشت كرد و رفت آركا

  م؟ يريدنده عقب بگ شهيگفت! م  ياالن چ نيا

  !به اون لحظه برگردم
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اواخر نگران خودم شده   نيبودم كه ا دهيتخت دراز كش ي اون قدر رو 
  !رميبودم زخم بستر نگ

  ي گذاشتم و صورتم رو البه ال  نميس ريو بالشت رو ز دميچرخ كمي
  بالشت فرو كردم

  !يو مزخرف  ي تكرار   ي !چه روزاپووف

  رو تخت بلند شدم و نشستم  از

  كار كنم؟ يبه اطراف نگاه كردم،هووم چ يكم

  خدا  ي كار كنم! حوصلم سر رفت ا يپووف چ دمييرو جو لبم

  ن يي شدم و در اتاق رو باز كردم و رفتم پا بلند

  شدن  ياز كنارم رد م پرستارا

  !پرستاراشونم ترسناك بودن  يحت

  ينشسته بودن و م زيها پشت م  وونهيپر بود و د ي غذا خور سالن
  لمبوندن

  و لبم رو گاز گرفتم  ديخند زير
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در هم   ي و آشپز با اخما ستادميا زيپشت مظرف برداشتم و  هيو  رفتم
  نگاهم  ي قصاب ي ها يچخماق  ليبيو همون س

اما رنگ زرد  دهيمثل كوب ي زيچ هيو مالقش رو تو قابلمه برد و  كرد
  از شكل چندش افميتو بشقابم ق ختيتلپ ر

  در هم فرو رفت  غذاش

  ي جا هيتو زاياز م يكيرو دستم گرفتم و آروم رفتم و پشت  ظرفم
  رفتن و  يخلوت نشستم نگهبان ها مدام راه م

  .بهمون بود حواسشون

  حال كنم  يخوب بودم كه كل ي نقشه   هي دنبال

  .ديرس  يبه ذهنم نم ي زيچ اما

  زيبه سمت م يبرداشتن آب معدن  ي بلند شدم و برا  يفكر آن هي با
  رفتم 

بودن پشت به هم  ايگنده وحش نيها كه دوتاشون از ا  وونهيتا از د  دو
  .بودن و منتظر ظرفشون بودن ستادهيا
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و   ستادميو كنارشون ا دمييحواسش بهم نبود لبم رو جو يكس
  بودن  ستادهيدوتاشون پشت به هم به حالت صف ا

داشت و سنشون  ي بلند  ي موها يبزرگ تر بود و كچل بود و دوم ياول
  اال بود به ب يس

بود كه پشتش رو   ي كه روم سمت آشپز يچاكوندم و درحال ش ين
  دستم رو بدون ي فور ارهيكرده بود تا آب ب

و  زير شگونين هي صورتم بردم سمت رون مرد كچله و  برگردوندن
  فاصله گرفتم و  ي سوز ازش گرفتم و فور گريج

  واستادم  عقب

درهم گردن مرد پشت سرش رو  ي كچله برگشت و با چهره  مرد
  :گرفت و داد زد

  !آشغال ؟ي ريگ  يم  شگونياز من ن-

  اون مرد بدبخت  ين يحرفش با سر زد تو ب نيزمان با ا هم

  دميخند يرو گرفته بودم و هرهر م دهنم
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  :مو بلنده دستش رو از دماغ پر خونش گرفت و داد زد مرد

  ؟يزن  يمن رو م-

شلوار مرد كچله رو    عيو سر صانهي حركت خب هيرفت جلو و تو  هوي
  ن ييپا ديكش

خنده نگهبانا   ريگرد شد و زود پشتم رو كردم و بلند زدم ز چشمام
  سمتشون و دعوا باال گرفته دنييسوت زدن و دو 

  اون  يكيزد،  يم نيا يكي بود

  كه كال وسط سالن از خنده ولو شده بودم   منم

 دنيكوب  يها كه ظرف هاشون رو م وونهيد ي و سرو صدا يشلوغ  نيب
  شورش كرده  ييجورا هيتو سر و صورت هم و 

  .از سالن خارج شدم بودن

آركا تو  دنيتو اتاقم و در و بستم و با خنده برگشتم كه با د برگشتم
  .خشكم زد ميقدم هي

  .اش زل زدم رهيت  ي بار پلك زدم و به چشما چند
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 !آركا-

زد  هيروبه روم تك واريبرگشت و به د نهي ابرو باال انداخت و دست به س
  :و گفت

  ؟ ي دار -

  :بهش زل زدم و گفتم   جيگ

  ؟  يچ-

  :ابروهاش رو باال انداخت و گفت  ي خونسرد با

  !مَرَض-

 رهي كردم دستاش رو مشت كرد و به مشتش خ ينگاهش م يجيگ  با
  :شد و متفكر گفت

  ؟ي شد ريس-

  :گفتم ه يمثل خنگ ها نگاهش كردم و بعد چند ثان  دوباره

  ؟ يچ -

  :نگاهم كرد و ابرو باال انداخت و گفت  رهيخ
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  !از جونت-

اش رو بهم   رهيبگم كه سرش رو كج كرد و نگاه خ  ي زيچ خواستم
  .كرد يدوخت و ترسناك نگاه م

  ؟ يدوست دار-

  :چند بار پلك زدم و بازم مثل خنگا گفتم جيگ

  رو؟  يچ-

كرد  زياومد سمتم و چشماش رو گرد كرد و دوباره چشماش رو ر  آروم
  :و گفت

  !راه رفتن رو اعصاب منو-

لبخند مهربون   نيلبخند زد نه از ا هويبهش زل زدم كه  يجيگ  با
  ها...نه از اون لبخند ترسناكا 

  !ي شاد-

  :بودم و متعجب بودم كه مثل احمقا گفتم   دهيقدر ترس اون

  !جان-
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گذاشت و  مي شونيپ يو انگشت اشاره اش رو رو ستادي رو به روم ا اومد
  :گردم زل زد و گفت  ي به چشما

  يكن يها نم وونهيبا د ايشوخ نياز ا گه ي...دي عقل داشته باش كمياگه -
  درسته؟

رو، رو چشماش رو گرد كرد و فشار انگشتش  دميجواب نم ديد يوقت
  :كرد و گفت شتريب  مي شونيپ

  هووم؟ -

  :گفتم  عيزده سر هول

  يباشه باشه! وحش-

  :زد و پشتش رو كرد و خودش رو انداخت رو تخت و گفت ي شخندين

 ياز خودت نگفت  يول   ي همه فَك زد  نيا ميهم هست  ش ي چند ماهه پ-
  ؟ ييجا نيكه ا هيمشكلت چ

  :تخت نشستم و گفتم  يرو باد كردم و روبه روش رو  لپام
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 يل يشدتش خ  ميافسردگ ميجا اومد  نيبه ا رانيكه از خونه ا نيبعد ا-
  ه يشدم شب  يمدتم از افسردگ هيشد بعد  اديز

  .فعال مثل االنم، شدم شيپ ي ها بچه

  :خنده گفتم  ني و ب ميديخند حرفم به

  كوفت -

  :كرد و دست برد پشتش و گفت  زيرو ر چشماش

  برات دارم  ي زيچ هي-

نگاهش كردم كه مشتش رو آورد جلوم و به مشتش نگاه   كنجكاو
  :كردم و با ذوق گفتم 

  به من؟  ي بد ي خوا يدستت رو م-

  :مبهوت نگاهم كرد و متفكر زل زد بهم و گفت  كمي

  !چرا ؟ي شاد يقدر خنگ نيچرا ا -

بغ كرده نگاهش كردم كه   ديبار پلك زدم و ذوقم خشك چند
 .زد و مشتش رو باز كرد  ي شخندين
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  گرد شده به گردنبند زل زدم ي با چشما

دستم رو  جانيگرفتش سمتم و با ذوق و ه  اهيسگ كوچولو و س هي
  بردم و گردنبند رو گرفتم و بهش زل زدم با ذوق و

  :گفتم جانيه

  !آخ جون سگ-

به اطراف نگاه كرد و  كميو آركا چند بار پلك زد و رو بلند كردم  سرم
  :گفت 

  !ستياون گرگه،سگ ن ي شاد-

با سگ نداشت فقط   يبهت به گردنبند زل زدم به نظر من كه فرق با
  بلده ضدحال بزنه 

ام و  قهيبازش گردنبند رو آوردم باال و گرفتم رو  شي توجه به ن بدون
  : گفتم

  !خوشگل شدم اد؟يبهم م -
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و سر بلند كرد و با خنده   ديدهنش رو گرفت و شونه هاش لرز ي جلو
  :گفت 

  يشاد-

  و با بهت چشم باز كردم و  گرفتدستم رو  هويبه گردنبند بود  حواسم

  :با همون لحن پر از خنده گفت

  !فقط من ي خنگ من ي،ول يخنگ يليخ-

  :در گوش من مبهوت گفت ي بار جد نيو ا

  ي ر يتو نم يستيفقط من! تو مثل آرال ن-

  زارم ينم

  :رنگش چنگ زدم و گفتم يمشك زيدرد به بول  با

  دردم اومد، ولم كن -

و  دمي كش يقيچند لحظه به خودش اومد و جدا شد و نفس عم بعد
  :كمرم گذاشتم و گفتم  ي دستم رو رو

  !هوي يشيم يچرا جن يوحش-
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 مي ديزنگ رو كه شن ي و صدا ختي زد و موهام رو به هم ر ي لبخند
  :بلند شد و گفت

  ستمايمهربون ن  شهينره من هم  ادتيحرفام رو -

  :رو باد كردم و بهش زل زدم كه در رو باز كرد و داد زدم لپم

  گردنبند ممنون ي برا-

تخت و گردنبند رو برداشتم و با   ي زدم رو رجهيش ي رو بست و فور در
  .ذوق نگاهش كردم

  پسر بود كيكادوم از طرف  نيدوم نيا

  !هيو كوچه بازا هيدهات گهيد ه يچ نيگفت ا يمامان بود م  اگه

  من دوسش داشتم  اما

  ...اديز يليخ

  

  .مي ني هم و بب ميكرد يبود كه وقت نم ي چند روز
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و تك تك  مارستانيروان شناس اومده بود ت هيمن   اياوننبود... اي
  كرد  يم نهيهارو معا ضيمر

  ي زن چهل پنجاه ساله با موها هيكرد  ي م يرو برس تشونيوضع
  كرد  يوسوسم م  يليكه خ زوني آو ي و لپا يفندق

  كَنمشون ب

كه  a خواستن با بخش يبرنامه اومده بودن و م هياز طرف  نيهمچن
  برنامه درست كنن چون ما آروم تر و  هي م يما باش

  .مياز بخش قرمز بود بهتر

  .فهمم  ياما بالخره م هيچ انيجر قايدونم دق ينم هنوزم

دونستم  يبود كه نم ي زيهمون چ قايو غذا دق ي غذا خور بردنمسالن
  !هيچ

رنگ كه كوفته مانند بود و البه  ي قهوه ا ي توده  هي داغون!  زيچ هي
  .شديم   دهيمثل كرم د  ييزايچ هيالش 
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هم دوست نداشتم بخورم واقعا چندش   ي رفت تو  دنشياز د افميق
  .بود.پ اما مبجور بودم

  !خوردن ك رمم داشتم تيبود و قابل   گرسنم

در هم به غذا نگاه كردم و چشمام  ي با چهره  كمينشستم و   زيم پشت
  رو بستم و انگشتم رو فرو كردم داخلش و 

  .رو جمع كردم و نوك زبونم رو زدم بهش و چشمام رو باز كردم دهنم

  جلو پام  فتهي گرد شد...كم مونده بود ب  مچشما

  !مزه بود! تند و خوش مزه خوش

به غذا نگاه كردم و  يگوشام گشاد شد و با ذوق مرگ  ش يبه گشا  شمين
  رفتم تو  رجهيچشمام رو بستم و با دهن ش 

  .ظرف

  !خوردم يمثل گاو داشتم م رسما

  نشيخوردم و ب يبازم م  تياهم يب ي ول دمي رو شن يصندل  ژيف ي صدا
  نمردن نفس ي باال تا برا اوردميصورتم رو م  يكم
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  .بكشم

متر از جا   م ين ك ي آركا نزد ي خوردم كه صدا يداشتم م  يلپ دو
  .پروندم

  !ي اريدرم ي چرا گاو باز ي شاد-

  .كردم  ينگاهش م زونيآو ي بهت و دهن پر با لپا با

  :گرد شده نگاهم كرد و سرش رو كج كرد و گفت  ي با چشما يكم

  !شمي دارم نگرانت م-

و با   دميتو دهنم بود و قورت دادم و لب برچ يكرده به زور هرچ بغ
  ي پشت دست دهنم رو پاك كردم و به پشت

  !انداختم همش بلده ضد حال بزنه نييدادم و سرم رو پا هيتك  يصندل

  :خم كرد و گفت  يرو كم سرش

  لوس نشو-

شدم كم كم داشتم   رهيرو بلند نكردم و بغ كرده به ظرفم خ سرم
  .دمي كردم كه صداش رو شن ي بغض م
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  !ماي كرد ي ريچه گ-

  :چند لحظه گفت بعد

  ...ني بب-

با سر رفت تو ظرف! چشمام  هوي رتيرو بلند كردم و در كمال ح سرم
  !شده بود  سي اندازه توپتن

  ينيد  انيكل اد ايچهارده معصوم  ايخالق! جلل

  م؟ ي! مگه دارشهيم  مگه

خورد در مقابل   يطور كه با سر تو ظرف بود تند تند غذا م همون
  مبهوتم سرش رو آورد باال و با دهن پر و ي چشما

 ي خورد با چشما  يم   يكه دو لپ يبهم زل زد و درحال  فيكث صورت
  :گرد شده با دهن پر نا مفهومگفت 

  !ي...بد ن ميليخ-

و   دميرفت تو ظرف به خودم اومدم و با ذوق خند رجهيدوباره ش و
  :گفتم 
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  سگ خور اميصبر كن منم ب -

خنده هامون تند تند  ني رفتم تو ظرف و ب رجهيباز با سر ش  شين  با
  و سرم رو بلند كردم و با دهن پر  ميخورد يم

  رهيبه خم خ كميهم  دنيكردم و اونم سر بلند كرد و با د نگاهش
  .ميديدوتامون ترك هويكه  ميشد

كرده   فيكال سرتاپامون رو كث ميديخند يو هرهر م نيزم ميافتاد
  .ميبود

اومدن سمتمون و بازوهامون رو گرفتن و بلندمون كردن و ما   پرستارا
  .ميديخند يهمچنان م

  .ميديخند يگفتن ما بلند تر م يم  يسمت پله ها و هرچ بردنمون

  خنده ها رو بشنوه  ي صدا  مارستانميت بزار

  و عذابه!؟ غيج ي فقط جا مارستانيت مگه

و پرستار آركا  مي پله ها و در و باز كردن و از راه رو گذشت ريز بردنمون
  منم گرفتن  ي رو هل داد تو حمام مردانه و بازو
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 ي ها وارهيو در و باز كردن و انداختنم داخل د  ي بعد ي بردن راه رو و
  !كيصابون كوچ هيدوش و  هيو  ي فلز

آب سرد   ريآب رو باز كردم و ز ر يبودن ش ستادهي دم در ا پرستارا
  .دنيزدن و خند غيو شروع كردم به ج ستادميا

حموم  ي فضا ي صداش تو دمي كنار شن ي داد آركا رو از راه رو  ي صدا
  .شديمنعكس م

  ؟ ي خند يچرا م-

  :زدم غيج

  خوبه،امتحان كن  يليخ خيآب -

  .بودم اوردهي لباسامم در ن يزدم حت غيباز ج و

آركا رو از راه   ي داد رو پشت سرش خنده ها ي چند لحظه صدا بعد
  .دميشن  يكنار م ي رو

  .ميگرفت  يدوش م غيج غيبا خنده و ج دوتامون

  ...نه ايهامه  يوونگيجزو د نميدونم ا ينم
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  !خندم يرو دوست دارم حداقل م ميوونگيد يول

گن رو  يو كه بهشون خانواده مترسناك ر ي اون آدما حداقل
  !نمي بينم

  رو دوست دارم  يوونگيد من

  ها جالب تره وونهيد ي ايدن

  

تونن آروممون كنن خودشون دست به كار  ينم دنيپرستارا د يوقت
  سمت  ي پرستار مرد رفت سمت راه رو كيشدن 

اومد سمت من و خودش  يو مو كوتاه يو پرستار خال خال آركا
  لباسام رو دراورد و آب داغ رو كه باز كرد آروم شدم و

  .لبام اومد ي از لبخند رو  ي رد

در  ي و پرستار با اخما رونياومدم ب  چيام آروم شده بود حوله پ آركا
  .هم لباسام رو تنم كرد
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خودم رو بغل زدم و تند تند از سرما خودم رو تكون   س يخ ي موها با
  دادم يم

  ي تو اديبرنزه تر شده بود ز لينسبت به اوا دميراه رو آركا رو د تو
  رنگ  عيرفت و معلوم بود پوستش سر يم اطيح

  .بودن ختهير شيشونيرو پ سشيخ ي و موها  رهيگ  يم

  زد و پرستار بردش سمت پله ها  يچشمك

من رو برد سمت اتاق  يشگيهم ريزدم و پرستار برخالف مس ي لبخند
  دكترا

در هم كه انگار باهام  ي كردم كه با همون اخما يتعجب نگاهش م با
  روان  نيداشت بردم سمت در اتاق ا ي پدر كشتگ

  ده يجد شناس

  :به دختره گفتم رو

  ؟ ي خوا يم-

  :شل گفتم  شينگاهم كرد كه با ن  يو با اخم و سوال برگشت
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  !ارث باباتو-

و با حرص در رو باز كرد و بازوم رو محكم تر  ديرو هم ساب  دندون
  يرو صندل  نميگرفت و بردم داخل و عالمت داد بش

زد و پرستار  ي گوشتالوش بلند شد و لبخند محو كليبا اون ه دكتر
  تكون داد و از اتاق رفت و منم كامل لم  ي سر

  .اتاقش گرم و نرم بود دادم

پوستم مثل   شده و يخيس  خيتنم س ي سردم نبود فقط موها گهيد
  .پوست مرغ شده بود

  شدم  يم ي طور نيبعد حموم ا معموال 

و  ز ير ي و بعد چشما دشينشست و به روپوش سف زشيپشت م  دكتر
  .اش زل زدم رهيت

  :كرد و گفت زيچشم ر  آروم

رابطه  هي يعني ي ش  يم دهيد يليخ ٩٩٠اتاق  ماري كه با ب   دميشن-
  !درسته؟ديدار يجالب
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  ي نگاهش كردم بلند شد و اومد و روبه روم رو رهيكردم و خ اخم
  :نشست و گفت   يصندل

اسمت   نيهم ي بودم كشورت رو دوست دارم و برا رانيمن چند ماه ا-
  ي رو به خاطر دارم ،شاد

  !ژله بود هي تو جاش جابه جا شد و شب يكم

  ي باب اسفنج ي خانوم پاف تو هياواخر مامانم چاغ شده بود شب  نيا

تا چند ماه   ديكه شا  هيدر حد ستيشكلت حاد ندونم كه م يم ي شاد-
  .يمرخص بش گهيد

به  ي كه دار ي ا ي شاد  نيزنم ا يدارم باهات حرف م  نيهم ي برا پس
  كن و خودت باش  ميرو االن قا ي د يهمه نشون م

 ي مدته باهاش رابطه دار  هيكه  ي اون پسر ي مهم درباره  زيچ هي ديبا
  .بگم 
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هم رفت   ي از قبل تو شتريبشم اخمام ب ي حرف اخرش باعث شد جد
  :چند بار پلك زدم كه ادامه داد

  شيماريبگم و از ب ي پزشك بيو غر ب يعج ي دونم كه اگر اسم ها يم-
  .يفهم ينم ي اديز زيبرات بگم چ

! با حرص نگاهش كردم كه  يبگو نفهم هوي گهيدرد نكنه د دستت
  ادامه داد 

 يرو...نداره حت  ي ا گهيد زيحاال...هرچ اي يتي چند شخص ي ماريآركا ب-
  سميبهش گفت ساد شهينم

شده اول كه با سكوت  ماريب زاشياز عز يكياون بعد از دست دادن  اما
  سر و كار داشته و االن...االن به يو خاموش

  .شهيداره خوب م  يباورنكردن طرز

  كه خوبه!؟ نيا-

رو تكون داد و خود كارش رو تو دستاش جابه جا كرد و با   سرش
  كرد يم  ي باز ي رنگش باز يخودكار آب
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رو آورده باشه   ي عيطب  ريغ  يخوبه،اما مشكوكه ممكنه به وابستگ-
  كنه ي خوب شدن استفاده ابزار يممكنه از تو برا

  ...ديرو بكنه كه نبا ييكه كار ها ياون قدر براش مهم بش ممكنه

آركا وارد  ش يپرونده اش اسمش به خاطر خالكوب يه توپسر ك نيا
  ي كن ينباشه كه تو فكر م يشده ممكنه اون كس

  :نگاهش كردم كه سر تكون داد و كالفه گفت  جيگ

روح  كياسمه! مثل  هيفقط  ميندار يچيپسر ه ني...ما از اي شاد-
  جا ثبت نشده اثر انگشت نداره! فقط  چياسمش ه

  سابقتون  مارستانيكردن و اوردنش ت داشيپ  مارستانيب ي تو

  ساله كه اون جاست! و حرف نزده سه

دستاش گرفت   ي مشت شده و سردم رو تو ي مكث كرد و دستا يكم
  .كردم خي شتريو گرم نشدم برعكس ب 

  :بار پلك زد و گفت چند
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پسر با چهره  كي ديما آركا شارو بهش عوض كنم ا دتيخوام د ينم-
  بامزه   يگاه دي خوب و اخالق جالب باشه شا ي 

  .يكن يكه فكر م ستين  يجذاب باشه اما اون يگاه و

  :رو به دندون گرفتم و استرس زده از جا بلند شدم و گفتم لبم

  ي گي دروغ م مي!چون با هم خوش حاليگيدروغ م-

  :و گفت  ستاديتكون داد و اومد روبه روم ا سر

  شي به خونت پ ي برگرد يتو ممكنه چند ماه مرخص بش ي شاد-
  بهت وابسته شه  نياز ا شتريب نپسريخانوادت نزار ا 

  نگهبان  كيتو دست  دهي كه با مداد كوب هيپسر همون نيا

  :زدم غيحرص ج با

  د يا يدفاع از من بود شما خودتون روان ي برا-

  لرزونم رو دوباره گرفت  ي سمتم و دستا اومد

  .سابقش رو دارم  مارستانيپرونده ت ؟يبار قبل چ-
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  ي پرستار و خفه كرده اما با دكترا با هزار بدبخت ك ي شيپ دوسال
  .پرستار رو برگردوندن

  :ناباور و گردم زل زد و گفت  ي چشما به

 يكيسالن رو با سر   ي ها شهيش مارستانين تو به تدو ماه قبل از رفت-
  .از نگهبانا خورد كرده

و  دم ي زدم و به در كوب غيو ج دميرو وحشت زده از دستش كش دستام
  :داد زدم

  !وونس يد،ديكن ي بستر ديايخل و چل رو ب نيپرستار در و باز كن ا-

و  لرزونديگوشم رو م ي بلند دكتر پرده ها ي شد صدا يدر باز م تا
  .كرد يتر م خيحرفاش بدنم رو  

كه بفهمم اشتباه كردم  ي.پ حداقل تا موقعي ازش دور باش شاد-
  .ازش دور باش

  و پرستار بازوم رو  رونيباز شد و خودم رو پرت كردم ب در
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  ي و دكتر عالمت داد ببرتم و تند تند به سمت پله ها رفتم جور گرفت
  .تا بهم برسه  دييدوي كه پرستاره م

  !احمق شيروان پر وونسيامكان نداره!دكتره د نه

در اتاقم رو كه باز كرد خودم رو پرت كردم داخل اتاق و در مقابل  
  پرستاره در رو تو صورتش ي گرد شده  ي چشما

  .بستم و خودم رو پرت كردم رو تخت محكم

 ي و موهام رو از جلو  دميگردنم بود كش ي كه رو ي به چسب يدست
  .چشمام كنار زدم

 ب يآس  ياما مثل منه به كس وونسيآركا د يعصب  يل يبودم، خ  يعصب
  داره ليزنه اگرم بزنه دل ينم

  كرد  ي كه با اد ي كار مثل

  خوبه آركا

  .گن  يخوبه همشون دروغ م يليخ آركا
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خانوادت كدوم  شيپ ي گرد يو برم  يش يگه خوب م يم احمق
  دنم يد ومدنيبارم ن كيخانواده؟ 

  روانشناس  شيبار بردنم پ كي كال

اونا   مارستانيت يكه كردن آوردنم تو ي كار نيبود اول رانيتو ا اونم
  .ستن ين  يچيه

  :زدم غيج

  .خوام خوب شم ي.پ نمستنيمن ن  يچياونا ه-

  نيزم ي چنگ زدم و انداختمش رو يادامه دادم و به رو تخت غاميج به
  :زدم غيو ج

  شم  يمن خوب نم وونميد  وونم،منيمن د-

  :و داد زدم دميپام به تخت كوب با

  زميريها به هم م وونهيهمه جارو مثل د  ديني بب-

  ام وونهيد چون
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خنده هام،دستام رو باز كردم و دور خودم   ني و ب دميخند بلند
  .دميخند يو بلند بلند م دميچرخ

خودم رو  غيو با ج  دميخنده هام موهام رو كش نياتاق باز شد و ب در
  .ن يانداختم رو زم

  :زدم غ يكردن با هقهقه ج هيشروع كردم به گر و

  ام خوبه؟ وونهيام؟ من د وونهيمن د نيديد-

  .مبهوت وارد اتاق شدن و نگاهم كردن پرستارا

  

 دميطرف و اون طرف كوب نيكردم و خودم رو به ا غيج غياون قدر ج
  هوشم كردن يكه آخر ب

  .از گردنم حس كردم يقسمت ي آمپول رو كه رو سوزش

رفت و بازوهام رو گرفتن و انداختنم رو تخت   جيو سرم گ ديلرز پاهام
  يرفت و همشون رو تار م يم  ياهيچشمام س

  .دميد
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  بندن يكه دارن دست و پاهام رو م دميد يم

  .ندارن ميباشم كار وونهيزدم ،خوبه اگه د لبخند

  گردم يبر نم ي طور نيخوبه...ا ي طور نيا

  بود  تي! اما خواب نبود خود واقع  دميخواب

  جشن تولد دختر دوست بابا  ميبود بر قرار

  جا نيا مياومده بود رانياز ا تازه

تر شده   ريزدم افسرده تر و گوشه گ   يزبانم خوب نبود حرف نم يليخ
  بودم حالم خوب نبود و مامان معتقد بود از

  !ارميدرم ي بودم و دارم لوس باز  ضيمر اولشم

وقت نخواست كه خودش دست  چي گفت ببرنم دكتر اما ه يم شراره
  به كار بشه 

  وقت باهام حرف نزد اصال مگه منم آدم بودم؟ چيه

و ...منم   هشگايانتخاب لباس و آرا  ريهفته بود كه مامان و شراره درگ هي
  شوق و ذوقشون شدم ريدرگ
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  .خارج بشم مييتنها لهيخواست از پ دلم

باشم منم   ي كنم خواستم دوباره شاد داياجتماع بشم دوست پ  وارد
  لباس انتخاب كردم

  كردم شيموهام رو فر كردم و آرا  يمهمون شب

  رفته بودن  شگاهيكه آرا  يبه شدت شراره و مامان نه

برگشته و  شگاهياز اونا خوشگل تر شده بودم مامان و شراره از آرا اما
  ي داشتن با بابا راجب راه افتادنشون حرف م

  .بود و دوست داشتم شركت كنم يبزرگ يمهمون زدن

آماده  يمهمون ي كه خوش حال برا ييندرال يبا س يمن فرق ي ماجرا
  بودن پاره ندرال يشد و لباس به تنش به جرم س 

  .نداشت شد

  ي بودم اون شب نرفتم مهمون  ي به جرم شاد   نمم

  اد؟يام م ي چشم گرد كرد و مبهوت گفت مگه شاد دنميبا د مامان
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 يم ؟ي ايشد و گفت تو چرا م رهيخ شميمات به لباس و ارا  شراره
  ؟ يكن  ي ز يآبرور  ي خوا

 يبهتره...بازم خودت م ي اينگاهم كرد و گفت: به نظرم ن  يبا گرفتگ   بابا
  !يدون

  بار چندم مردم؟ ي اون لحظه برا من

  .لمهيچهارم؟ شده بودم مثل اون ف اي سوم

  .نبود  الشميخ نيخواستن اعدام كنن ا يرو م پسره

  .و وحشت كرده بود ديلرز يم  ديكه كنارش بود مثل ب ي مرد ريپ اما

 ريكه منتظر اعدامشون بودن به پ  يتيجمع ي اهويه  ني !بديخند پسر
  مرد گفت...بار اولته؟

  ؟ ي ريميم ي بود بار اولته كه دار نيا منظورش

  .اونا اعدام شدن ؟يترس يم كه

پسره نمرده بود چون احتماال بار ها بار قبال كشته بودنش...روحش   اما
  ...و ...قلبش و
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  .ام اون شب دوباره كشتن ي شاد

  ينستاگراميا ي هاد پ  پياون كل هيبودم شب   شده

و خط   ملير ختنيحمومه و كل صورتش از ر ي اونا كه دختره تو از
  ...اههيچشمش س

و بلندم  يحموم با همون لباس كاربن  ي و من اما تو يرفتن مهمون  اونا
  دوش آب  ريكه فرشون كرده بودم ز ييو موها

  .بودم نشسته

و لباسم مهم  شيزانوهام گذاشته بودم و خراب شدن ارا ي رو رو سرم
  شدن موهام و سرما خوردنم مهم  سيبود؟ خ

  ...نبود بود؟

 هيكه هستم شدم   ينيمهم نبود بعد اون شب...شدم ا گهيد يچيه
 ...كردن وونشيكه د وونهيد

  .كردم يپا و اون پا م نيو ا ستادهيدر ا پشت
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  شتريبه درمان ب  ازيداد ن صيقرار نبود مرخص شم دكتر تشخ گهيد
  ماه   شياز ش شتري ب كمي ديدارم شا

داخل و خودم رو  دمييدو ي فور روني باز شد و بالخره دختره اومد ب در
  !كردم هيتخل

  !ها هيخوب زيچه چ  يي...دستشويآخ

  .رونيباال و در رو باز كردم و اومدم ب دميرو كش شلوارم

كت نشستم و تا صد شماردم پس چرا   مين ي طه و روسمت محو رفتم
  اد؟ينم

  .شروع كردم به شمردن دوباره

  ...و چهار يچهل و هفت،پنجاه و سه،س-

  .رو كنارم حس كردم ي كه حضور كس شمردميم داشتم

  :برگردوندم و آركا ابرو باال انداخت و گفت  سر

  ؟ ي شمريم  ي االن مثال دار -
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شل سر تكون دادم كه اخم كرده به موچ دوتا دستام زل زد و   شين  با
  :گفت 

  !چرا كبودن؟ دستت رو بستن؟ حمله بهت دست داده؟ با تو ام-

  :نگاهش كردم و تند سر تكون دادم و گفتم  جيگ

  كردم ي شلوغ كار كمي-

  :زد و گفت هي كتش تك مي ن يدر هم فرو رفت و به پشت  ابروهاش

  .كنن تتياذ  زارميم،نمي كن يفرار م-

ترسناك   ييجورا  هيزد و مهربون اما  ي برگشت سمتم و لبخند هوي
  :گفت 

  !كنن تتيتونن اذ ي...نميعني-

 يخروج ي درا  هويو  ختيچاكوندم و موهام رو به هم ر ش ين
  ن ي ماش هياز هم باز شد و نگهبانا كنار رفتن و  مارستانيت

  .بود يجور جالب هياتو اومد داخل و اتوبوسش  شكل
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  شي مد چند وقت پ  يونيكه از برنامه تلوز يباز شد و همون زن درش
  .شد  ادهيپ ني اومده بود از ماش

كه دور گردنش بودن و  ييو خزا يرنگ  يداشت رنگ  يجالب  سيف
  .ي و كوتاه آب ي چتر ي موها

  رنگش قرمز بود  شهيبودمش هم دهيكه د يكه از وقت  ييلبا و

و شكل خودش بودن به  پيكه تو ت يينگهبانا و همراه دختر و پسرا  با
  سمت ساختمون رفتن 

  :گفت لكسيابرو باال انداخت و ر آركا

  جا؟ نيا انيم يه يواس چ نايا-

  :باال رفته گفتم  ي ابرو ها با

  ؟ يزن يحرف م ي كوچه بازار يتو واسه چ-

  .سمتم و شونه هاش رو باال انداخت برگشت

  .ي فتيكم كم راه م ي ديتازه كجاش رو د-
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رو باد كردم و خواستم موهاش رو بكشم كه نگهبانا سوت زدن اما  لپم
  !هنوز زود بود

هارو   ضيعده از مر هيرو بلند كردن و بردن سمت ساختمون  هممون
  داشتن  يعده رو نگه م هيبردن اتاقاشون و  يم

  .سمت آركا و بازوش رو گرفت تا ببرتش سمت اتاقش  اومد نگهبان

  :برگشت سمت نگهبانه و گفت آركا

  ؟ي ن يب يرو م نيا-

  .حرفش به پاهاش اشاره كرد نيزمان با ا هم

  :مرد جا افتاده بود اخم كرد و گفت هيكه  نگهبان

  خب؟ -

  :زد و سرش رو كج كرد و گفت ي لبخند آركا

  گهيتونم راه برم پس چه طوره د يپا دارم و خودم م  ي د يحاال كه د-
  ؟ يبهم دست نزن

  :آركا رو ول كرد و داد زد ي خنده و نگهبانه با حرص بازو ريزدم ز بلند



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  فت يراه ب-

  :كه بشنوم گفت  نيا  ي برگشت و برا آركا

  نگهت داشتن  يبعدا بهم بگو واس چ-

كه  ييپله ها گم شد و پسرو دخترا چيبراش تكون دادم و توپ ي سر
  و الغر بودن و فينگه داشته بودن همه ظر

  يعاد  ي مارايگروه ب يعني a از گروه همشونم

من   ي هم طبقه  نيهم ي بود برا b گروه ي دسته  ي آركا تو يعني
  آركا خطرناكه؟ يعنينبود!؟ 

سرم زنگ خورد و با حرص زدم تو گوش  ي روانشناس تو ي حرفا
  :مزد  غيخودم و ج

  ي به حرفاش فكر كن  يكن يغلط م-

  :و چاكوندم و گفتم شميكردن ن ي با بهت برگشته و نگاهم م همه

  ....با وجدانم بودمزهيچ-



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

و دو تا از دكترا به همراه سر نگهبان و اون  مارستانيت ريپله ها مد از
  .اومدن نييپا هيونيزيخانوم تلو

در هم   ي برنج بود با اخما ريرنگ و رو و ش يمرد الغر و ب كيكه  ريمد
  :سرد و خشك گفت

  .ديد يوقتتون و هدر م ديدار  يخطرن به نظر من الك يب نايا-

رفت ما مثل  يراه م نمونياومد سمتمون و ب ريبدون توجه به مد زن
  .ميكرد يخل ها بهش نگاه م

  :اومده بود گفت مميقد مارستاني كه از ت يياز خل و چل ها يكي

  ...موهات رنگ آسمونه-

زنه كه زنه زود عقب رفت و بهمون نگاه   ي دست بزنه به موها اومد
  :زد و گفت ي كرد و لبخند

  سالم-

و الغرش رو به همگره زد و  دي سف ي كردم كه دستا  ي نگاهش م  جيگ
  .ساله بود يحدودا س
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  جا نياومدم ا يونيزيبرنامه تلو كيمن از طرف -

كنن   ي خاص و بامزه درست م ي دختر و پسرا لباسا  ي راما ب ي طراحا
  ي دخترانه و دختر ها لباسا ي پسرا لباسا  يعني

  پوشن  يم پسرانه

ها به  شياز هم گرا تيحما ي برنامه برا نيرن ا يسن راه م ي رو و
  جنس مقابل و هم جنس هستش 

 ميوار  ديو ام ميامشب برنامه دار ميكار انتخاب كرد ني ا  ي شما رو برا و
  تا  دينكن ي و شلوغ كار دي امشب اروم باش

  .دي ن يبب ونيتلوز ي رو تو  رتونيتصو

  :شدمون نگاه كرد و گفت زير  ي به چشما رهيخ يكم

  د؟يمتوجه حرفام شد-

از خل و چل  يكيكه دوباره  ميكرد  ي مثل گاو فقط نگاهش م هممون
  :زنه گفت  ي به موها  رهيها خ

  !اَه موهاش رنگ آسمونه-
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شكست و  ي مگس كنار گوشم م زيو  زيو ي سكوت سالن و صدا تنها
  :و گفت  ديخند يو عصب  ديزنه چند بار پلكش پر

  !خب،چه قدر شوق و ذوق-

  زد و از پله ها باال رفت  شخندياخم كرده ن  ريمد

  :دست زد و به دختر مو بلند كنارش اشاره كرد و گفت زنه

  كنه  يونوس بهتون كمك م-

  يمحوطه باغ چادر بزرگ ي ما تو ج ي عصر در مقابل نگاه گاوانه و گ تا
  يزايچ هيو  ي بزرگ صندل ي ها  نيزدن و ماش

  .اوردني م  يو آهن بزرگ

گفت   يكه اسمش ونوس بود مدام بهمون م يو قد كوتاه يتپل دختر
  رو سن  ميرفت  يبعد از كنار رفتن پرده ها م ديبا

  .مي رفت يمثل مدل ها راه م و

  :ها رو بلند كرد و گفت وونهياز پسر د يكي ونوس

  .چرخ بزن و برگرد مين كيراه برو و  ميخب حاال مثل من مستق-
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  خودش راه رفت و انجام داد ونوس

و دستاش رو  ستاديكه ونوس گفته بود ا ييسرش رو خاروند و جا پسر
  به كمرش زد شروع كرد به راه رفتن

  .رفت،تعجب كردم ي خوب و با ژست راه م يليخ

  :با ذوق گفت ونوس

  نهي!همنيآفر-

 ي و گفت پاها  نيونوس جان شور بود تا ا ي كه چشما يياز اون جا و
  زد و يخرك رجهيش هيپسره به هم گره خورد و 

  .ن يافتاد زم تلپ

لول   ي و ونوس كالفه برگه ها ميدوباره مثل گاو نگاهش كرد هممون
  :به سرش و گفت دي دستش رو كوب ي تو ي شده 

  شميم وونهيمنم االن د ايخدا-

بلند شد و با ذوق  نيزم ي پسره از رو ميمثل گاو نگاهش كرد باز
  :گفت 
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  خوبه؟ -

  :با حرص چشم بست و گفت ونوس

  ...ي نفر بعد-

  ستاديو رفت گوشه ا  ديلب برچ پسره

  :براش سوخت و رفتم كنارش و بازوش رو ناز كردم و گفتم  دلم

  نداره بيع-

  !توجه بهم روش رو برگردوند و رفت بدون

  :بهت و حرص گفتم  با

  !واال  ومدهين واناتيبه ح يخوب-

داد البته   يم اديهمش ونوس بهمون   ميبود ريكال تا شب درگ خالصه
  !ميگرفت  يم اديمگه 

كه  ي زيهرچ اي جي همون درست كردن است ايدرست كردن چادر  كار
  بود تموم شد
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گذاشته بودن و نگهبان ها ام  يشي ارا ليو وسا نهيو آ زيسالن م ي تو
  حواسشون بهمون بود

و شروع كرد به   يو نشوندم رو صندل  زياز پسرا بردم پشت م يكي
  .كردم يكردن مثل خل ها بهش نگاه م  شيآرا

  :كرد كه گفتم  يمداد انتخاب م داشت

  كنه شموني پسر آرا م يني بش دي...حاال باگهيجلل خالق،اخر زمانه د-

  د يگفتم نفهم يبه فارس چون

 ي زرد و ابروها و مژه ها ي و موها يآب  ي قدر ماست بود...چشم ها چه
  !همون رنگ

  بود  ديزرد و سف نيبود ا اه يآركا س يهرچ

 دنيبلند شدم با د يساعت تموم شد و وقت م يبالخره بعد ن مميكار گر
  .خودم هنگ كردم

  زيچشمام و رژ لبم...همه چ شيداده بودن ارا  ريرو واقعا تغ صورتم
  مرده ها بودن و  هيهمه ماه شب ن يبود بعد ا يعال
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  !دخترا بودم هيبار بود كه شب  نياول ني و چل ها ا خل

  يرو داد به دستم و كم يراهنيمبهوت پلك زدم و پسره پبار  چند
  نگاهم كرد و بعد چند لحظه چشمش رو ازم  رهيخ

  :كرد و گفت جدا

  برو بگو ونوس تنت كنه -

  دنيدست از شونه كش  دنميتكون دادم و برگشتم و ونوس با د سر
  دستش گرفت و انگار   ريدختر ز ي وز و فرفر  ي موها

  هياز دخترا رو شب ي خواستن اون رو شكل پسرا كنن اخه بعض يم
  پسرا  ميكردن

دورم زد و  يبر سرم كنن زبونم رو گاز گرفتم و وتوس چرخ خاك
  :گفت 

  !تو ي چه ناز شد-

 يكه حاال برا ييماراياز ب يكي يسمت اتاق ديرو گرفت و كش دستم
  .لباس بود ضيتعو
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ر بدون خجالت هم چنان مثل گاو رو در اورد و منم انگار نه انگا لباسام
  .كردم  ينگاهش م

  .و كه تنم كردم رسما ذوق مرگ شدم  راهنيپ

  .پرنسس ها شده بودم  هيشب

و لبم رو ازاد كرد و با حرص  ديچونم رو كش ي و ونوس فور دميگز لب
  :گفت 

  پرنسس  ميبر  اي.ب ش، ينكن رژت پاك م-

  .زدم يني غمگ لبخند

  !يمارستانيت پرنسس

داستانم رو  ي ا سندهيزدم اگر نو يرو رغم م  يجالب ي شك قصه  يب
  .نوشت  يم

دخترونه   ي از پسرا كه لباسا يبعض دنياماده شده بودن با د همه
  .داشتن از خنده منفجر شدم 
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كرده بودن و براش رژ لب   يشرت صورت ياز پسرا شلوار و ت يكي تن
  زده بودن 

بودن و بالخره دكترا و روان شناسا و پرستارا و  ريشب همه در گ  تا
  و ...همه اومدن و  ي و مجر ي بردار  لميخود اوامل ف

  .بود يجالب ي و كال فضا ميكردن و ما پشت پرده بود يافشان نور

  .كنن   ي خراب كار جيها رو است وونهينگران بود د ونوس

 ايافسرده بودن  شترمونيب ايبد نبود  يليخب ما اوضاعمون خ اما
  م يداشت يحالت فراموش

  ...مثل من اي

االن رو  دونستم يبه طور زنده حالت پخش گرفت و م  يونيتلوز برنامه
  .م يونيتلوز ي شبكه ها

  .دميشني رو از پشت پرده م ي مجر ي صدا

از دخترا كه لباس مردونه تنش   ي كيرفت سمت  ي داشت م ونوس
  من استپ كرد و با حرص دنيكرده بودن اما با د
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  :گفت 

  !كو رژ لبت ي شاد-

  :خطا كار گفتم ي گرد نگاهش كردم و مثل بچه ها ييو با چشما جيگ

  ...خوردمشزهيچ-

تو اتاق  ديزده به سمتم اومد و دستم رو گرفت و من رو كش حرص
  برداشت اومد سمتم  زيم ي و رژ لب رو از رو ميگر

و من تمام مدت به لپاش  ديو اخم كرده رژ لب رو، رو لبام كش آروم
  !بودم،نرم و گوشالود رهيخ

  !؟ رمياالن گازش بگ شهيم يچ

  :فت زد و گ يغيكه ج رميباز كردم گازش بگ هويرو  دهنم

  رژ لب خورد به گونت اَه -

  نكرد دايحرص رفت و در كشو هارو باز كرد اما دستمال پ با

  :گفت  يرو گرفت و رو تخت نشوند و عصب دستم

  .اديرو صدا كنم ب موريصبر كن تا گر-
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انداختم و با   نييو پشت به در كالفه سرم رو پا رونياتاق رفت ب از
  .رو گرفتم ميشونيدستام پ

 دنيو بلند شدم و برگشتم كه با د  دميقژ باز شدن در رو شن ي صدا
  نفسم از وحشت رفت  ميآركا تو چند سانت 

سرش رو  جياش رو بهم دوخته بود و چند بار پلك زد و گ رهيخ نگاه 
  يابيكرد و از چشمام تا پاهام رو ارز نييباال و پا

  .كرد يم

  :گفتم جيگ

  !آركا-

  :لباش گرفت و گفت  ي رو جلو انگشتش

  !سيه-

  :زد و گفت ينگاهش رو بهم دوخت و سوت دوباره

  از لولو به هلو؟-
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شد و سرش رو كج  كيو بهم نزد ديحرص زدم به بازوش و خند با
  .نگاهم كرد رهيكرد و خ

 ي نه برا رهيتونست چشم ازم بگ  يبود،نگاهش! انگار نم بيعج
  !حرفا...نه نيو ا يخوشگل

  خشكش زده بود  انگار

  !آركا-

  موچ دستم رو گرفت    هويگذاشتم كه   نشيدستم رو، رو س ديفهم ينم

  :دندوناش گفت ي زد اروم از البه ال ي م يكه حاال به سرخ ييبا چشما

  نگاهت كنن؟  ي دوست دار ؟ي ديرو پوش نايا يواسه چ-

ازم فاصله  ي در باز شد و آركا فور هويچند بار پلك زدم كه  جيگ
  ي با بهت به آركا نگاه م موريگرفت و ونوس و گر

  كردن

  :نگاهشون كردم و گفتم  يوزق ي چشما با

  ...زهيچ...چ-
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  :با حرص گفت  هوي آركا

  ...لباسا رو تنش ك نيچرا ا -

از اتاقش فرار كرده  دنيفهميادامه جملش رو بگه و اگر م نزاشتم
  .شد يبراش بد م

  :خشك شده گفتم   موريو تند روبه ونوس و گر عيسر نيهم ي برا

مدت پشت تخت خوابش برده بوده  نيهاست تمام ا وونهياز د يكي-
  نشده لباسم نداره االن اجرا  مميدنش،گريند

  !شهيم شروع

  :به لپش و گفت  ديزد و كوب يغيج ونوس

  !ميكار كن  يهوگو حاال چ-

  :ت و گف يشي آرا ليسمت وسا دييكه اسمش هوگو بود دو پسره

  كنم   ياالن حلش م-

و ك ر م  ينشوندش رو صندل ي بگه كه پسره فور ي زيخواست چ آركا
  .و رژگونه برداشت 
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التماس كردن دراوردم تند تند  ي آركا عالمت دادم بلند نشه و ادا به
  كنه  دايپ  تيو مطمئن بودم موقع  ديكش  ينفس م

  !زه ير يرو م خونم

گونم رو با دستمال و كرم پودر درست كرد و من و از اتاق برد  ونوس
  تا آركا رو درست كنن  رونيب

پسر  ي از دخترا  يكينفر   نيپشت پرده و پرده كنار رفت و اول ميرفت  ما
  نما بود

رفت و برگشت و همه ازش  تيتق و لق بود اجراش اما با موفق كمي
  گرفتن   يعكس م

در اتاق باز شد و با   نمونير نگهبانا ب و سر و صدا و حضو ياون شلوغ تو
  صحنه روبه روم خشك شده چند بار دنيد

  زدم  پلك

  !ليحضرت ف اي

  .كال نتونستم خودم رو كنترل كنم دنشيباد
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كه ضعف كرده   ي جور دميخند يبودم رو پله و بلند بلند م  نشسته
  يبودم و مثل غش كرده ها افتاده بودم رو پله ها م

  .دميخند

  متوجه من نشده بود  هنوز

با   ديزانو سف ريشلوارك ال ز كي!  شيتو هم و جد  افهيق نيبا ا آركا
  يصورت  ي چكمه ها

 كيكه  يصورت ي با بندا د يشل و دخترونه سف قهيشرت  يت هي
  !رونيگنده زده بود ب  ي شونش با اون عضله ها

شده و خط   يصورت  ي ! و گونه هايهمه جالب تر رژ لب صورت از
  !چشم

  كه كج كرده بودن  موهاشم

  .بود و قرمز شده بو ي از حرص رو كبود افشيق

  گردنشم متورم شده بودن ي رگا

  دمي خند يهم چنان بلند بلند م من
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 ي ند شدم و دستم رو جلوخندم نكشتم بل دنيكه با د نيا ي برا
  دهنمگرفتم تا نخندم آروم لبم رو گاز گرفتم و رفتم

  ده يانگار قاتل باباش رو د  دنميبا د سمتش

  :گفتم ديلرز يكه از زور كنترل خنده م ييصدا با

  !ي چه خوشگل ش...شد-

و  ديآروم كوب واريرو گاز گرفت و چشم بست و مشتش رو به د  لبش
  :وار نگاهش رو بهم دوخت و گفت ديآروم و تحد

  !كشمت يم ي به قرآن بخند ي شاد-

و مژه  يگفت چون اصال جذبه به اون رژ لب صورت يرو نم نيا كاش
  ومد يخورده نم ملير ي ها

  .از خنده ولو شدم بايرو گفت دلم رو گرفتم و تقر نيا تا

بازوم رو  هويخنده  ني كرد،ب ينگاهم م   يگرد كرده و عصب چشم
  و با حرص نگاهم كرد و واريگرفت و كوبوندم به د

  :نفس زنون گفت   نفس
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  زهر مار-

  .خنده ريرو گفت باز زدم ز نيا تا

از عكاسا بود با  يك يو برگشتم و  دم يعكس رو شن  كيچ ي صدا هوي
  :ذوق گفت

  يچه سوژه توپ  ي وا-

  يي رو گفت دو نيا تا

  :و چشم بسته گفتبرگشت سمتم و سرش رو چپ و راست گرد   آركا

  اد؟يبكشمت... دردت ن ي جور ،چهي...واي شاد  ي وا-

ونوس در سالن و باز  هويكردم كه  ي گرد شده نگاهش م ي چشما با
  :ما با حرص گفت دنيكرد و با د

  اينوبت توعه زود ب ي شاد-

گفتم و بعد دستم  ي فشار داد كه آخ اروم يدستم رو كم يحرص آركا
  .رو ول كرد

  .سمت ونوس و دستم رو گرفت و برد سمت محوطه دمييدو  ي فور
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كه فرصت  نيداخل و از پله ها رفتم باال و قبل ا ميپشت چادر رفت از
  پرده رفت كنار و ونوس از  اميكنم به خودم ب

  !هولم داد و با سر پرت شدم داخل گوشه

ل زدم و سرم رو بلند كردم ز نيدورب ي خل و چل ها به فالش ها مثل
  .و آب دهنم و قورت دادم

  توجه به نگاه هاشون شروع كردم به راه رفتن  بدون

  .راه برم زاديكردم مثل ادم  يم يسع

فالش   يو رنگ د يعكس گرفتنشون و نور سف كيچ كيچ ي صدا
  زديچشمام رو م نايدورب

كاش  ي لحظه نگاهم رو گردوندم و ا  كيلحظه فقط  ك ي تيجمع نيب
  .كردم يكارو نم نيا

رو انگار شكافت و برق چشماش  تي مامان دل جمع ي  رهيت  ي چشما
  چشمام رو كور كرد 

  دم يشن  يضربان قلبم و م  ي شد و صدا وني در م  يكي نفسم



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  صحنه آهسته شده بود زيهمه چ انگار

 يكه مثل عروسك درستم كردن و وادارم م  نهي بب نتم؟يبود بب اومده
  سن رژه برم و مسخره بشم اومده بود  ي كنن رو

  نه؟ يشدنم رو بب  خورد

  .نكرده بود يتفاوت چيبود و نگاهش ه تنها

  احساس يتفاوت و همون قدر ب يقدر ب همون

  كردن؟  ينگاه م ي طور نيها ا مادر

  شد يچ دم ينفهم

به پشت پشت پام و خوردم كرد  ريكفشم گ ي خورد پاشنه ها چيپ پام
  .نيزم

  

  ي كه بلند بلند م يها و عكاس ها و مردم نيتموم دورب  ي جلو
  لباسم تا رون چپم پاره شده بود و هم ي ...انتهادنيخند
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بود كه بلند شده و پشت كرده و به  ينگاه اشك آلودم به مامان  چنان
  رفت  يم يخروج ي سمت درا

  مرگ بار يسنفون  هيداشت... ي سرم سنفون ي خنده ها تو ي صدا

  .رو گونه هام  ختنير يم ي گرياز پشت د يكياشكم  قطرات

  :زدم غ ي به مامان ج رو

  ؟ ي كار كرد  يباهام چ ي نيبب ي اومد ؟ي خوش حال شد-

 ي و ...رو  اهويخنده ها و ه ي به من خشكش زد و هم چنان صدا پشت
  انداخت يمغزم خش م

  :دميپشت سرم شن  ييجا هيدختر و  كي ي صدا

  !؟نگيهارو چه به اجرا و مدل وونهيد-

 ي قهقه اشون دلم رو لرزوند و توهمون حالت افتاده كه زانوها  ي صدا
  به سوزش افتادم رو  ي زخم شده و كف دستا

  :زدم غيكرد ج يتر م دردناك

  !.ن يبب ي كار كرد يباهام چ ن يبب ساي نرو،وا-
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كه پشت به من    دي فهم يم يفقط اون دنيفهم يحرفام رو نم ه يبق
  و دستاش مشت شده بود ستادهيا

داشت و رنگ  شي هنوزم ارا كيبود و ش  بايشده بود! هنوزم ز الغر
  موهاش عوض شده بود 

كه   يبود؟ لباس يخوردم چ يكه م ييغذا مارستان؟يكجا بودم؟ ت من
  بود؟  يچ دميپوش  يم

  :زدم غيو ج دمي زخمم به كف سن كوب  ي زدم و با كف دستا غيج

 يست يمن ن زيچ چي تو ه  يستيتو مادر من ن نيبب  ن؛ ي نرو،برگرد بب-
  چال كردم مارستانيت نيهم ي واراي د ي تورو البه ال

محو شد   دمياز د يو وقت  دييچند لحظه با سرعت به سمت در دو بعد
  :زدم  غيج هيبا گر

  ي كه از چشمام افتاد ن يبه چشمام نگاه كن و بب ن ي نرو...برگرد بب-
  ي برام مرد ني بب

گرفتن و   يلمميبه دست ف  ي.حاال همه گوشدنيخند ينم گهيد
  زدن يم  شخندين
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لنگ كفشم  كي ي حرص بلند شدم و به خاطر شكست پاشنه ها با
  .راه برم تونستمينم

 ي   قهيو  نييپا دميسن پر ي تا كفشام رو با حرص در اوردم و از رو  دو
  گرفت رو گرفتم و يم  لميكه داشت ف ي پسر

  :گفتم  ي زدم و به فرانسو غيج

  ؟ ي ري گ يلمميچرا ف-

تو صورتش كه خم  دميگرفت با دست كوب  يم  لميف شخند يهمون ن با
  هولم داد كه خوردم به پله ها و  ي شد و جور

  گرفتن  يلمميو همچنان ف افتادم

مثل گلوله تو سالن   ي زيچ هيشدن  ك ياومدن سمتم اما با شل نگهبانا 
  كه هولم داده بود همهمه ي پسر ي و افتادنش رو

  .برن جلو دنييو نگهبانا دو شد

  زدم و تو خودم جمع شده بودم يزد و من هق م  يآركا پسره رو م

  از نگهبانا بازوش رو گرفت و برش گردوند يكي
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  .خودش پاش بود اما لباس تنش نبود شلوار

  .ل شده بودبود و مثل قب سيو موهاش خ صورت

رو  ي تو صورت نگهبانه و نعره زد و خم شد و صندل د يارنج كوب با
  يتو شكم نگهبان كچل ديبرداشت و بلند كرد و كوب

  پشت سرش اومده بود تا بزنتش كه

تونستن   يشد و نگهبانا نم يدخترا تو سرم اكو م غ يج غيج ي صدا
  .شده بود  يوحش ريجلوش رو بگ

رفت و  واريبه د دهي و چسب دهيترس ي تند به سمت دختر و پسرا  تند
  لم ياز پسرا رو كه داشت هم چنان ف  يكي ي  قهي

  يگرد شده گوش ي گرفت رو گرفت و سرش رو كج كرد و با چشما يم
  پسره دراورد  ي دستا ي رو از البه ال

  فرو كرد تو دهن پسره هويرو  يپسره گرفت و گوش ي رو جلو  دستاش

كه   ارهيرو درب يكرد گوش   يم يسرفه كنان و با دهن باز سع  پسره
  يكه گوش   يگوش ي به انتها دي آركا با كف دست كوب
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دهن پسره و پسره با سرفه و خرخر كنان افتاد  ي فرو رفت تو مهين تا
  .نيزم

بلند شد و از پشت شونه   ياز نگهبانا زخم يكيزدن و  غيج دخترا
  ا رو گرفت آركا ام از پشت با سرش محكمآرك ي ها

 ي تو دهننگهبانه و برگشت و دست نگهبانه رو گرفت و جور د يكوب
  ها و دو نگهبان  يصندل ي پرتش كرد كه افتاد رو

  مونده   يباق

نشده بودن خارج بودن چادر  يشلوغ نيكه نگهبانا متوجه ا نيا ليدل
  ن يا  ي اديبود و نگهبان ز مارستانياز ت جياست

  نبود جا

دستش بود ترسناك به   يگوش يياز دخترا  يكيبرگشت سمت  آركا
  دختره نگاه كرد و دختره با ترس به آركا نگاه كرد 

  .و بعد ساكت به اركا نگاه كرد ديبلند كش غيج هي و
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دختره رو گرفت و دهنش رو تو  ي بازو هويام سرش رو كج كرد و  اركا
  يجور هيدختره نگه داشت و صورت   يدو سانت

  !ديزد كه من پاهام لرز نعره

شد و غش كرد و اركا ولش كرد و همه با ترس  د يچشماش سف دختره
  و اركا با نفس  ن يرو انداختن زم اشونيگوش

 زيآم ديبودم تحد دهيكه تا به حال ازش ند ي و چهره ا نفس
  بهشوننگاه كرد و اومد سمتم 

  .ديلرز ي م دستامبازوم رو با خشونت گرفت  هوي

  !شده بود ي انگور ليگور  هيشب

من و گذاشت   روني اومدسم ب يچادر و وقت يو برد سمت خروج من
  طرف و اون  نيو خم شد و تند تند با سر ا  نيزم

  !نه اي دميد بي آس نه يخواست بب  يكرد م  يبدنم رو نگاه م طرف

و چراغ قوه ها و پارس سگ  ميدي شن ر يآژ ي زدم كه صدا ي محو لبخند
  ها بعد چند لحظه دورمون پر شد از نگهبان ها 
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  رو به نگهبانا دوخت  شيو نگاه وحش ستاد ياركا جلوم ا

از نگهبانا با شوكر اومد سمتش كه موچ دست نگهبان رو گرفت و   يكي
  تو سر نگهبانه و لگدش زد و  ديبا شوكر كوب 

  ن ي زم انداختش

  :زدم غيآركا ذوق زده ج  ي روزيحال از پ خوش

  بود؟ ني كل زورتون هم-

 ي با اسلحه ها ي به نگهبانا بود همون لحظه نگهبانا چند نفر  منظورم
  داره به  ي هوشيب راشيدونستم ت  يكه م ي ديسف

  اومدن وچشمام گرد شد و وحشت زده لبم و گاز گرفتم  سمتمون

  :رخش رو برگردوند سمتم و سرش و كج كرد و گفت مين آركا

  ؟ ي مرديم يگفت  يرو نم نيا-

به  دشياز نگهبانا اومد جلو كه اركا اسلحه اش رو گرفت و كوب  يكي
  :و داد زد  واريد
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  ماله منه،فقط ماله منه -

كردن و  كيكه به سمتش شل ي داد زد و رفت سمت نگهبان بعد باز
  و سوزن رو كند و  نشيس ي سوزن فرو رفت تو هي

گردنش فرو رفت و آركا گردن  ي كرد و سوزن تو كيدوباره شل  نگهبانه
  يرو گرفت و پرتش كرد رو دهينگهبان ترس

همشون شروع كردن به  هويو  ي و رفت سمت نگهبان بعد نيزم
  چشمام و گرفتم و  هيزدم و با گر غيكردن ج كيشل

  تو كل نقلط بدنش پراكنده فرو رفته بودن يسوزن ي ها ريت

قدم به سمتش   كيآورد سمتم و  نگاهش كردم و دستاش رو هيگر با
  بسته شد و با زانو  مهيبرداشتم كه چشماش ن

  ن يسر خوردم زم  هيو نگهبانا دورش جمع شدن و با گر نيزم افتاد

شون با   يكيو  رونيچادر اومدن ب ي كتك خورده از تو ي نگهبانا
  حرص خون دماغش رو پاك كرد و اومد سمت آركا و

  هوشيب ي آركا ي به شونه  ديرو بلند كرد و كوب پاهاش
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از نگهبانا محكم از  ي كيسمتش كه  دمييزدم و بلند شدم دو غيج
  پشت گرفتم 

  .نداختميزدم و به دستاش چنگ م ي و پا م دست

  ولش كن نزنش  د،يولش كن-

روبه  هوشيكه ب  ييداد و به آركا يم كيرك ي مرد با حرص فحشا اما
  .زد ي شونه افتاده بود لگد م

  :زدم  غيج هيگر با

 ي هوشه م  ي.ترسو حاال كه بيعوض د يزورت بهش نرس شيداريتو ب-
  ج شيزن

زدم و زانو هام شل شد و  يزد و من هق م يچنان آركا رو لگد م  هم
  ن يدست نگهبانه دور كمرم شل شد و افتادم زم

دست اون  ريز هوشي كه ب ييچشمام تار شد و نگه تارم رو به آركا و
  خورد دوخته بودم و تو همون  ي نگهبان كتك م

  هوش شدم ياز حال رفتم و ب حالت
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****  

  .رو گنگ به اطرافم دوختم چشمام

  .كنارم نشسته بود يكيبسته بود و  دستام

  سرم تموم شده بود  ي خشك شده و سرم باال  گلوم

كه كنارم نشسته بود بلند شد و سوزن رو از دستم درآورد و  يكس
  هم جمع شد ي صورتم تو

  .واضح شد دميچشمام رو باز و بست كردم تا د يگردندنم رو كم نگاه 

  و چاغ ي بود همون زن موفندق مارستانيشناس ت روان

  :گفتم دهيخراش ي كردبا صدا ي اخم نگاهم م  با

  ...آركا-

  دستش  ي نگاه كرد و بعد به برگه ها رهيخ بهم

  :و بلند كرد و نگاهم كرد و گفت سرش

كردم مشكلت برطرف   يابيرو ارز  تيماريب  يهست ي نه ماهه بستر-
  .ي شيشده تا اخر هفته مرخص م
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كه به خاطر   ارميچشم گرد كردم و دستام رو خواستم باال ب  گنگ
  بسته بودنشون نتونستم 

  :اخم و حرص گفتم  با

  ،دوما آركا كجاست؟ ضمياوال كه من مر-

  :نشست و خم شد سمتم و گفت  ي رو صندل كنارم

رو  گريهم د گهيد ستيقرار ن ياتاقت  ي اتاق درمانه تو ام تو ي تو-
  رو  ي ا گهيد زيهرچ اي ي اون حق هوا خور دي ني بب

 هيهارو داره  ماريب  يحضور كنار باق  تيقابل مي كه بفهم يتا زمان  نداره
  هيزندان ييجورا

  :گرد شد و گفت چشمام

  عنوان چيبه ه  شي ن يبب ي حق ندار  يشيمرخص م گهيد ي تا هفته -

و تقال كنان دست و پا زدم كه پشت كرد و رفت   دميكش ي خفه ا غيج
  سمت در

  كنم با تو ام  يرو ول نم رم،آركاي جا نم چيمن ه-
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  .دمي كش ي خفه ا غياتاق كه بسته شد حرص زده ج در

  .گرفته بود  ميگر  تيو از عصبان  زدمينفس م   نفس

  :زدم غيج

  !ديحداقل دستام رو باز كن -

  .شد يم نييگلوم باال و پا بكي كردم و س بغض

  ؟ يخواستم برم آركا...آركا چ ينم

  .شد؟ من با آركا درمان شدم يآركا م بدون

گرفت   اديرو از با من بودن  ي گرفت فرانسو اديبا من حرف زدن و  اون
  محوطه رو كنار من  ي تو دنييرفتن و دو رونيب

  .داد يم انجام

  م؟ يتونست  يبا من خوب بود ما بدون هم م اونم

  !مي تونست ي...نم مي تونست ينم

****  
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و نگرانشم حق   ه يروزه،دوروزه كه مرخص نشده و هنزز بخش درمان دو
  .رو ندارم ششيرفتن پ

  دمش يند يمحوطه ام حت تو

  شهيم سيكنم و چشمام خ  يو دلم براش تنگ شده بغض م نگرانشم

  بدونم چشه  ديبا تونم ينم نمشي بب ي جور هي ديبا

  ه؟يهنوز بستر چرا

طرف و اون  نيا دشونيسف ي اطراف زل زدم و دكترا با لباس ها به
  !ريدرگ شهيام كه مثل هم ايرفتن و روان يطرف م

  ...كردم يكردم و فكر م يو فكر م دمييجو لب

  .ديرس  يبه ذهنم نم ي زيچ اما

داشت   يجالب افهيق شونيكيكردن و  يم ي داشتن توپ باز ايروان
  ها بود  يسندروم دان   هيشب

  ... و نيافتاد زم ي كرد و م يچند روز تشنج م هر

  به موازات گوشم شل شد شميگرد شد و ن چشمام
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 قهياز چند دق شتري تونستم ب يكه به سرم زده بود نه تنها م ي فكر با
  !باشم  ششي...بلكه شبم پنميآركا رو بب

  كنار ساختمون يشل رفتم سمت خاك شي همون ن با

خاك  نيخاكا ب ي افتادن و دراوردم و خودم رو پرت كردم البه ال ي ادا 
  كردم كل  يم غ يج غيزدم و ج ي ها دست و پا م 

  شده بود  يو موهام خاك  بدن

سمتم و بازوهام رو گرفتن و بلندم  دنييزد و پرستارا دو يسوت نگهبان
  بردم سمت شونيكيكردن با اخم و غر غر 

  كرد يرفتن به حموم ط ي و راه رو،رو برا ساختمون

شروع كردم به شستن   عيرو در اورد و انداختم تو حموم سر لباسام
  .خودم

شدم پرستار چند ضربه به در زد تا چكم كنه كه   زيكه تم نيا بعد
  اش كردم و  كهيصابون رو برداشتم و ت ي فور

  زبونمنگهش داشتم  ريدهنم و ز ي تو گذاشتمش
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  :و باز كرد و نگاهم كرد و گفت در

  رونيب اي،بي زيتم-

و حوله رو  رونيحرف زدن و بدون قورت دادن آب دهنم اومدم ب بدون
  لباسام  دنيپوش  و شروع كردم به ديچيدورم پ

  .رونيبازوم رو گرفت و از حموم بردم ب  و

  .و خودش رفت ي وقت ناهار بود بردم سالن غذا خور چون

  .نشستم ز يغذامو رو گرفتم و پشت م  ظرف

دهنم گرفتم و صابون رو تف كردم كف دستم و چهره   ي رو جلو دستم
  كردم آب دهنم رو يهم و سع ي ام رفت تو

  .ندم قورت

و با سر   ختمير ي ك يپالست وانيل ياطراف نگاه كردم و آب رو تو به
  وانيل ي از صابون رو برداشتم و تو ي ا كهيت نييپا

دم به  بردم و شروع كر وانيكم بود و قاشقم رو تو ل وانيآب ل انداختم
  خورد كردن صابون و هم زدنش 
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رو بردم  وانيل ي پر كف شد فور وانيل يبه نگهبانا ام بود وقت حواسم
  سمت دهنم و آب كف و خوردم و تو دهنم

  .داشتم  نگهش

  ارم؟ يتشنج درب ي ادا   ي بلند شدم و حاال چه جور  زياز پشت م هوي

  .آهنگ قر دار افتادم هي ادي

  .اوردم اديرو به  تمشيذهنم ر ي تو

قشنگت اصال تو  ي حرفا رهيدل اس گهيد  ي جا رهيد يليخ ي اومد ريد
  ...رهيگوش دل نم

شروع كردم به لرزوندن و افتادم  ككيهمون حالت بدنم رو رتم تو
  و پرستارا دميلرزيبسته م ي و با چشما نيزم

دهنم رو باال  ي تو  ديسف  ي سمتم و دهنم رو باز كردم و كفا دنييدو
  .اوردم

  

  :زدن غيپرستارا ج
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  اتاق درمان نش يببر دشياريتشنج كرده،زود برانكارد ب-

باز كرد و  مهيچشمام رو تا ن ي ال شونيكيو  دميلرز ي چنان م هم
  تونستم به باال نگاه كردم تا يكه م ي تا جا ي فور

  نن ييچشمام رو نب مردمك

  .اوردميتو دهنم رو باال م ي برانكارد گذاشتنم و همچنان كف ها ي رو

 ي و رو دميباز شدن در رو شن ي دونم چه قدر گذشته بود صدا ينم
  .تخت فرود اومدم 

  .كردم يسرم و حضورش رو حس م ي اومد باال  دكتر

  .زد ي زيچ  يسوخت و فكر كنم سرم دستم

 ي دوخت و صدا چشمام رو باز كرد و نور چراغ قوه رو تو چشمام ي ال 
  :دميشن  يدكتر رو م  ميزخ

  نشيو ببر ديريفكر كنم مصموم شده فشارش رو بگ يست،ول يتشنج ن-
  معده  ي شست و شو

  !يحرص دستام مشت شد چه كار سخت با
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خورده و نخوردم رو   ي با بدبخت اوردنيكه سرم ن  يينگم چه بالها گهيد
  و حالم اگر خوب بودم...خود به  رونيب  دنيكش

  !بد شد خود

 ي غش كردن دراوردم و دوباره گذاشتن رو ي داغونم كردن ادا  كال
  از دستام رو به تخت يكيتخت و سُرم زدن و 

  .دم يبسته شدن در اتاق رو شن ي و صدا بستن

نشون نده فردا شده و  يچيه شمينبوده و ازما ميچي اونا بفهمن ه  تا
  .دميمنم آركا رو د

بلند شدم و نگاه جست و جو  ي در بسته شد چشم باز كردم و فور تا
  گرم رو دور تا دور اتاق گردوندم و هوا گرفته و

  ومد يبارون از پشت پنجره ام م ي بود و صدا يبارون

  كوچولو گريباز-

  برگردوندم و با لبخند به آركا نگاه كردم و لبخندم خشك شد سر

  .تخت كنار پنجره بود و انگار تب داشت ي كرده بود و رو عرق
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كرده بودن و اون قدر صورتش از عرق   يچيو بازوش رو باند پ كتف
  بود كه انگار رفته بود حموم چون موهاش سيخ

  .اه بغض كردمحال و داغون بود كه ناخداگ يبود اون ب  سيخ كامال

  سمت اون دميكش كميرو  تختم

  :تخت نشستم و دست ازادم رو بردم سمت دستش و گفتم ي رو

  ؟يخ...خوب -

  :نگاهم كرد و گفت رهيخ

  يبر  ي خوا يم گهي روان شناسه م-

  شكست يبارون سكوت اتاق و م ي كردم و صدا بغض

  :تكون داد و به پنجره زل زد و گفت يرو كم سرش

  ؟ي ريم-

  :و گفتم  دميلب برچ آروم

ام   گهيسه چهار روز د  شتياومدم پ يبدبخت  نمت،بايبب زارنينم-
  تونم به زور بگم نگهم دارن  يشم نم يمرخص م
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  :و دستش رو فشردم و گفتم  دي ترك بغضم

 يم تميچه قدر اذ رونياون ب يدون يخوام برم تو نم  يآركا...من نم-
  .كنن 

هام   هيگر  نيب زي رو برگردوند سمتم و سرش رو كج كرد و ر سرش
  :و گفتم  دميخند

  يزشت شد  يليخ-

  .زد و بهم زل زد ي محو لبخند

  :و ناز كردم و گفتم  موهاش

  .خوام برم يآركا من نم-

  :زد و بعد چند لحظه گفت پلك

  .ي بر يتون ينم ميبخوا-

  .دمينفهمنگاهش كردم منظورش رو  گنگ

  :پر سوالم زل زد و گفت ي چشما به

  .مي كن يفرار م گهيكن كه نبرنت تا چند روز د ي شلوغ كار كمي-
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 دهيداد و سرد و خراش ي نگاهش كردم كه به دستام فشار  دهيترس
  :گفت 

چه  ي ايبا من ب  ديبا ي چه نخوا  ي چه بخوا اريفكر كردن رو درن ي ادا -
  ي من باش  شيپ ديبا روني جا چه اون ب نيا

و بالخره  كرديم  يني رو قلبم سنگ بي چند وقت عج نيكه ا يسوال
  .دميپرس

  چرا؟ -

زد چشماش رو دوخته  يپلكم نم يكه حت ي نگاهم كرد جور رهيخ
  .شدم زير  ي بود به چشما

 حيكار نداشته باش خنگ بودنت رو ترج زايچ نيچون...به تو چه؟ به ا-
  .دم يم

حس   ي و بدون نگاه كردنم ب دميتختم دراز كش يكردم و رو  اخم
  :گفت 

  پتو بنداز روت -
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  وابسته نبود؟ شهي پسر م نيزدم به ا ي محو لبخند

بهش زل زدم و چشم بست و من   دهيرو روم انداختم و دراز كش پتو
  .اما به اون زل زدم

  

در  ي شدن پتو از روم چشم باز كردم و دو تا پرستار با اخما دهيبا كش
  بودن ستادهيسرم ا ي هم باال 

دستام رو باز كرد و آركا  ي داشت فور ي قرمز شيكه ته ر شونيكي
  نبود و انگار  دهيرنگ پر يليهنوز خواب بود خ

  .بود  بهتر

  ي جور شونيكيصدا باهاشون رفتم و   ينشدن پرستارا ب داريب ي برا
  !بازوم رو گرفته بود انگار قاتل گرفته

بردن سمت پله ها كه پاهام   يمن رو م عيقدر دوتاشون تند و سر اون
  .شد يم دهيكش نيزم ي رو

  د؟يبر  يمن رو كجا م-
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  .ندادن يكدوم جواب  چيه

 ميته راه رو، رو باز كردن و وارد اتاق كه شد بيرنگ و عج يشكالت در
  و كيو ش يچوب زيم هي دميكه د ي زيچ نياول

  رهيچرم و پنجره و بعدش روان شناس چاقه با مد يصندل دوتا
  مارستانيت

  .تاشون اخم كرده بودن دو

كردم كه پرستاره دستام رو ول كرد و  يو گنگ نگاهشون م جيگ
  قرمز داشت  شي ك ته ر يكيرفت و اون  شونيكي

  .ستاديا كنارم

مرد سگ اخالق و خشك و عصا   هيدونستم  ينم لشميكه فام  ريمد
  .قورت داده بود

  دنيترس  يام ازش م همه

  :رو كنار زد و گفت  شي بلوط ي و موها ستاديرفت كنارش ا روانشناسه

  گفته بودم؟  يآركا نرفتن بهت چ شيپ ي من درباره  ي شاد-
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  .د و نفسام كند كردم دستام مشت ش اخم

  :برگشت و روبه روانشناسه گفت ريمد

 يچيرفتار اروم تو اون ه نيلطفا مارو تنها بزار با ا زميعز يل يل-
  فهمه ينم

  .نگاه ترسناك و خشكش رو بهم دوخت و

  و زن چاقالوعه موند  ريمد ي دستا ي رو نگاهم 

  ست داشتن ي ها حلقه

  !و شوهر بودن زن

  .كنم  يآركا رو هم ول نم رمي جا نم چيمن ه-

  :چشم بست و موهاش رو كنار زد و گفت  يعصب يل يل

  يكي شده تاشب كه  دهيدزد مارستانيت يخروج  ي درا  ي داياز كل يكي-
  تو ي برا نيكنه اما ا يو قفل رو عوض م اديم

  ده؟ي رو دزد د يكل يكه ك ستين سوال
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  يده سانت  ي شد و پاشنه ها  كيهم رفت و بهم نزد ي تو  اخمام
  ي م جاديرو ا ياعصاب ي تق تق رو  ي كفشاش صدا

  .كردن

ها؟ بهم   رون؟ياون شب كه اجرا بود،آركا چه طور از اتاقش اومد ب-
  ي بگو؟ اون خطر ناكه شاد

  و  ميدون ياز اون نم زيچ چيه ما

انتقالش    ي سخت تر و به روز تر يليخ  يليخ مارستانيبه ت ميخوا يم
  م يبد

شده    كي بار ي با پوزخند و چشما ريمقابل بهت من ساكت شد و مد در
  :گفت 

وقت   چيكه همش دست و پاهاش بسته است و از اتاقش ه ييجا-
  جور زندانه هي.رو،يب  اديتونه ب  ينم

  انداخت  هيقلبم سا ي رو ي زيتنگ شد و چ نفسم

  :زدم  غ يكرده ج بغض
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  !نه-

  غيوجود ج ي ام گرفتم و خم شدم و با همه  قهيرو كنار شق دستم
  .زدم

  :اومد سمتم و بلند گفت يل يل

  !آروم باش  ي شاد-

كه به سمتم دراز كرده بود رو گرفتم و هولش دادم  يي حرص دستا با
  ريزد و مد غيو با درد ج  زيكه با كمر خورد به م

  ي ل يسمت ل د ييزد و دو ي داد 

  .بازوم رو محكم گرفت و مهارم كرد پرستار

 يك جو گندم  يمتورم در حال ي درشت شده و رگا ي با چشما ريمد
  :شده بودن نعره زد ختهيهاش در هم ر

  آشغالم ببر  نيدكتر و خبر كن،ا-

  .كردم ينگاه م  يل  يبه ل  دهيشده بودم و ترس  ساكت

  .كرد يبود و با درد ناله م ده يدراز كش مهين
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  !ي شده! نازك نارنج يانگار چ حاال 

برد   يمن رو با شدت از اتاق خارج كرد و كشون كشون م پرستار
  كه گوشه يسمت پله ها در همون حال رو به نگهبان 

  :بود داد زد ستادهيا  ي ا

  .حالش بده  يل يل سي اتاق رئ اديبرو دكتر و صدا كن ب -

گنده اش من رو   كليو پرستارم با اون ه ن ييپا دييدو عيسر نگهبان
  خودم و در اتاقم رو باز ي كشون كشون برد طبقه 

  !ختيو پرتم كرد داخل و در رو محكم بست كه برگام ر كرد

نشستم رو تخت و انگشتام رو كامل كردم تو دهنم و شروع كردم به 
  !انگشتام دنيجو

خود    ريخواستم بهش صدمه بزنم همش تقص ينشده باشه! نم شيزيچ
  .چاقالو و شلشه

  !زشتشه ي بلند كفشا ي پاشنه ها ريتقص اصال

  !پاشون كنن ييكفشا نيواجبه كه همچ واال،مگه
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  ...آركا ام كه نيا

توپ خورده! افتاده درمانگاه! خب دو تا لگد و چهار تا مشت كه  انگار
  !حرفا رو نداره نيا

  !دونم يمن م  ارهيخدا داره ادا درم به

  .اون روز تا شب تو اتاقم نگهم داشتن و در رو روم باز نكردن كال

  !دمييجو  ي كه همچنان انگشتام رو م  منم

دادن  يبهم نم زميچ چيو دار ه ر يگ نيتو ا بيام بودم! عج گرسنه
  بخورم چه قدر گاون آخه 

 ن ي تخت تكون دادم كه پلكام سنگ ي قدر نشستم و خودم رو رو اون
  تخت  ي پشت روشد و چشمام رو بستم و به 

  .كردم و تو همون حالت خوابم برد سقوط

و دستام رو بردم باال و  دمي كش يقيعم ازهيرو باز كردم و خم چشمام
  و  دميكل بدنم رو از نوك انگشت تا باال تنه كش

  حركت نيداشت ا يخاص لذت
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  .زدم و به اطرافم زل زدم يغلط

  .بود كي تار كمياتاق   ي عصره چون هوا ايبود   يهوا بارون اي

  .تخت و به پاهام زل زدم ي شدم و نشستم رو بلند

  كنن؟ اه يدر رو باز نم چرا

كه از پشت به  ي در با شدت باز شد جور هويافكار بودم كه  نيهم تو
  ي خفه ا غيبرخورد كرد و من شوك زده ج واريد

  .درگاه در بود زل زدم ي كه تو يگرد شده به كس ي و با چشما دميكش

كه جلومه...خود خود پرتقاله،  ي زيبا توجه به چ يگرده...ول ا يدن گنيم
  !حد گرد نيدر ا

وحشت زده تو خودم جمع شدم و نگاه گردم رو به سر كچل و 
  شكمش دوختم

  !كچل-

كرده  ريينغ  كميفرمش  يونيوارد اتاق شد و  ي رو آروم گفتم و ا د نيا
  كرد؟  ي ا كار مج نيبود و اومده بود ا
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  ناخداگاه به دستش گره خورد  نگاهم 

و  هيرد بخ يدستش روش كم يكيدستش كه سالم بود اما اون   كي
  شد  يم دهيد يو گوشت اوردگ يبرجستگ

  :اومد سمتم و آروم گفت شخندين  با

  ؟ ي ديترس-

  :خالدونش گفتم  هاي سوزوندن ف ي بهش نگاه كردم و برا پوكر

  !نه-

كه به خودش  يگرد شد و چند لحظه از اون حالت ترسناك چشماش
  گرفته بود خارج شد 

و اومد سمتم و دوبارع تو خودم  ديهم ساب ي برگشت دندون رو وقتب
  .جمع شدم

 زش ير ي رو آروم گرفت و سرش رو تو صورتم خم كرد و چشما  بازوم
  :رو بهم دوخت و ترسناك و آروم گفت 
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گرفته و در حال  شيآت مارستانياون ت دميكه برگشتم د ياز مرخص-
  ...كار ي منم ب  هيباز ساز

 رونيمحوطه ب ي تو ش يجا مشغول به كار شدم و چند روز پ نيا اومدم
  دمتيد

  :ديشد و غر شتري زد و فشار دستش دور بازوم ب  يترسناك لبخند

  چه قدر خوش حال شدم يحدس بزن يتون يو نم-

  :بلندم كرد و من رو كشوند سمت در و گفت هوي

  ي دستور داد برا س يرئ شبيكامل شد كه د يزمان ميو خوش حال-
  ي ميجور قد ه يرسوندن به زن باردارش  بياس

  كنم  ادبت

 يلش شدم و تكون نم ديكه د ي و اد دميچسب ني شده به زم الل
  خورم در رو ول كرد و برگشت و چشم درشت كرد و 

  :و گفت  ديخند

  حامله است؟ يدونست ينم-
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  :گفتم رتيح با

  !ن..نه!سن مامان بزرگم رو داشت -

و از اتاق خارجم كرد و در همون حال   ديرو محكم گرفت و كش بازوم
  :گفت 

بهتر از من  يو ك  يخواد شكنجه بش ي م سي رئ ينشده،ول شيزيچ-
  دادنت؟شكنجه  ي برا

  .غ يج غيزده شروع كردم به تقال و ج وحشت

دستش رو دور كمرم  يكيدهنم گرفت و اون  ي دستش رو جلو اما
  بلندم كرد و من وحشت زده رو نيانداخت و از زم

 ي و داد كنم رو برد به سمت پله ها غيتونستم درست ج ينم كه
  طبقه باال 

  .بودم ومدهيباال ن نيبردم باال و تا حاال ا  ي زور نيطبقه رو هم دو

 رهيدستگ ي در داشت كه اونم دم در رو كيكه فقط  يخال  ي راه رو هي
  پلمپ بودنش زده بودن  ي نوار زرد برا هي
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و من زو انداخت داخل  ديزد و در باز شد و نوار رو كش ي در لگرد به
  ي گوشه  د ياتاق كه با شدت خوردم به تخت سف

  ن يزدم و خوردم زم غيج هيو با گر اتاق

  .دمياروم اومد سمتم و من وحشت زده به تخت چسب اروم

  جلو  اين...ن 

  به سمتم اومد   يبدون توجه با لبخند ترسناك اما

  تو خودم جمع شدم  دهيو ترس ديپر پلكم

  دميلرز يزانوم گذاشتم و م ي ترس سرم رو رو از

و به دست و بازوش  دم يكش يغيكه ج  ديگرفت و كش هويرو  بازوم
  چنگ

  نداختم  يم

  بزرگ  يصندل كيپرتم كرد كه از پشت افتادم رو  هوي اما

و دستام رو تو  ستادي اومد سمتم و جلوم ا ي بلند شم كه فور خواستم
  كردم و قلبم  يتقال م  هيدستش گرفت و با گر هي
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  زد كه كم مونده بود سنگ كوب كنم  يترس اون قدر تند م از

  ولم كن و...ولم كن -

 ي دسته  ي تقال هام و دست و پا زدنام به كناره ها ني تا دستام رو ب دو
  تونستم دستم رو جدا كنم  يبست و نم  يصندل

  يخودمم خراش م ي گلو غاميدادم و ج يزده پاهام رو تكون م وحشت
  رو  ي اد ي داد چه برسع گوشا

  تو دهنم ديدستش رو باال برد و محكم كوب  ي زدم كه اد غيقدر ج اون

  غي شد باعث شد چند لحظه نتونم ج ريكه از لب و دهنم سراز يخون
  شدم  جيبزنم و گ 

حال  ي شد و ب ليچپم متما ي بست و سرم به سمت شونه   پاهامم
  شده بودم

  .كار خودش رو كرده بود شيدهن تو

  سرم گذاشت ي رو رو يآهن زيچ هي

  قدرت ناله كردنم نداشتم ي رو بست و من حت بندش
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كه اون سمتم بود و اشكام  ي و رفت سمت دستگاه ديلرز ي م دستام
  كر.شوك؟ ي م سيپشت سر هم صورتم رو خ

  ! از سر؟ مگه جرم نبود؟برق

  زدن يسرم چرخ م ي همه سال خونده بودم تو نيكه ا ييدرسا

  كنه يم جاديمغز بده،اختالل ا ي برا يبرق شوك

گوشت   كهيت كينوع كما مثل  هي دميبشه شا يباعث فراموش ممكنه
  اما  شنوه يو م  نهيب   يو م فتهي تخت م ي كه  شميم

  ...رميبم دميو نداره شا ي عملكرد چيه قدرت

سرم رو   ي و دوباره كالهك رو ادي و اون به سمتم م  ره يم  جيسرم گ
  و من از ترس الل شدم كنهيدرست م

  .مشت شده و چشمام رو محكم بستم  دستام

  ي دستگاه برق كيمثل روشن شدن  اديم ي بيعج ي صدا هي

رو از   يبيلرزه و درد وحشتناك و عج يكنه و تنم م  يم خي بدنم 
  و  تونم تحمل كنم يكنم و نم يسرم حس م هيناح
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  .كشم  يم غيج

ام با من   يلرزه و صندل  يكل بدنم م   دمينكش غيج ي طور  نيحاال ا تا
  كنم  يسرم حس م هيكه تو ناح ي لرزه فشار يم

  بندم  يحال چشم م يو ب شميو شل م شهيم  قطع

  شده  ني لرزه و سرم انگار سنگ يهمچنان م دستام

  شدنن  ي مغزم انگار در حال متالش ي بافتا

  كنم  ي سرم حس م ي كه تو يغيج ي صدا  نيرو ب ي اد ي خنده  ي صدا

  شنوم  يم

 يو از اد چهيپ يسرم م  ي بوق مانند تو ي صدا كي گنگه، زيچ همه
  شنوم  يكه نم ييدارم و صدا ي ريتنها تصو

مثل درجه  ي زيچ  هيده  يشدم!؟ با دست به دستگاه عالمت ج كر
  ده  ياست كه عقربه اش عدد چهل رو نشون م

  خنده  يداره م گه يشلش م ش ين

  .ستهيم ي نود وا  ي چرخونه و عقربه رو يرو م ي زيچ هي
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 زد يكه روم بود فقط چهل درجه...اگر نود رو م ي هم درد و فشار نيا
  .مردم يمردم قطعا م  يم

  رفت  يم ن يسرم از ب ي ها كم كم داشت تو صدا

كه داشت از  ي اتاق و سر ي و پژواكش تو ي اد ي محو خنده ها ي صدا
  شد و من حالت تهو  يخارج م ش ين يحالت سنگ

  !ارميخوام مغزم رو باال ب يكردم م يو حس م  داشتم

برق وصل  انيدوباره جر شديقرمز رو زد و هروقت دكمه سبز م  دكمه
  شد يم

  .كرد  يتو چشمام حلقه زد بغض داشت خفم م اشك

  كردم يكس فكر نم  چيبه هلحظه  نيا تو

  ذهن و قلبم نداشتن  ي تو ييجا چيو مادر و خواهرم ه پدر

كه تو اتاقش رفتم و دستش   ي آركا جلوم بود و اون روز ي چشما فقط
  .رو گاز گرفتم
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بود و كبود  ده ياون روز كه لباس زنونه پوش اي ادمهينعره اش رو  ي صدا
  .شده بود

خندم بلند و  يمونده به مرگ وحشت ناكم م  هيحالت چند ثان نيا تو
  پر بغض 

فتم كه پوكر نگاهم   يم ييآركا اديكنه و من   يمتعجب نگاهم م ي اد
  كه دستمه سگ ي گردنبند  گهي كنه و م يم

  !و گرگه ستين

  خندم  يهق هقم م  نيخندم بلند...ب  يم

  ... ره سمت دكمه و يشه و دستش م   يسبز م دكمه

  آركا باشه  ي قصه  ي برا ي ديشروع جد دي...مرگ من...شاتمام

  دستگاه رو ي بندم و صدا يم چشم

 نيكنم و قبل ا يهام حس م قهي شق  هيرو تو ناح يشنوم و سوزش يم
  رو يب يمه ي بشه صدا اديكه شدتش ز
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كنم و نگاه  يشه و چشم باز م يدستگاه قطع م ي شنوم و صدا  يم
  رو  چهيپ يسرم م ي كه تو يبوق ي تارم و صدا

  وار ي رو گرفته و كوبوندتش به د ي كه گردن اد ييآركا

روز    نيكنه ا ينم يعاشق ي اديز كمي روز ها؟  نيسوپر من نشده ا كمي
  ها؟

آركا انگار   ي و چشما نيزم ي كنه رو  يكبود شده و آركا پرتش م ي اد
  شه و موهاش  يم دهينداره فقط خون د  ي ديسف

نارش و ك ي اتاقه و جارو ي كه گوشه   يره سمت سطل آب  يو م سهيخ
  تند تند باال و نشي كنه اون طرف و س يپرت م

 ريزوم تصو شتريكنم و صداها محوه ب  يو من بغض م شهيم  نييپا
  جلومم

زنه و آركا   يآركا م ي به چونه  يمشت ي و اد ره يگ يرو م ي اد  ي بازو
  گردهيصورتش برم 

  زاره يخوام دستم رو مشت كنم اما لرزشش نم يم
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زنهلبخند داره!چشماش رو گرد  يگرده خشكم م يآركا كه بر م  سر
  گه  يم ي زيكنه و چ يم

  كنم  يم  يكنم بشنوم لب خون   يم يسع

  بود يخوب ي ضربه -

 ي كوبه جور  يم ي باال و تو صورت اد  ارهياتمام جملش پاشو رو م بعد
  ي و دندوناش رو حس م يني كه خورد شدن ب

  .كنم 

  جز خون   ارميباال نم ي زيزنم و چ  يو اوق م ره يم  جيگ سرم

برتش سمت سطل بزرگ آب و  يكنه و كشون كشون م  يم بلندش
  دست و پا  ي سطل و اد ي كنه تو يسرش رو فرو م

  زنه و من نگران قاتل شدن آركا ام يم

دستگاه شوك  ي از جا كنده شده  ميدست ازادش رو به سمت س آركا
  همچنان دست و ي داره و اد يبره و برش م  يم

  زنه و كم مونده خفه شه  يم پا
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 دنيشروع كرد به لرز  ي سطل فرو كرد كه اد ي حركت تو ي رو تو ميس
  و بازم اوق زدم دميآب رو د ي برق تو  انيو جر

  خون باال اوردم  و

و انداختش   رونيب ديرو كش ي رو پاك كرد و اد شين يپشت دست ب  با
  ديو برگشت و من رو د نيزم ي رو

باز كرد و تعادلم رو  ي دستام رو فورو  دييحال تر شده بودم و دو  يب
  ل ياز دست دادم و به سمتش متما يصندل ي رو

  شمهيبفهمم زندم بفهمم پ كه منو بگيره تا  كنه، شدم

كرد و در همون حال كاله رو با باز كردن بستش در   يرو ناز م  موهام
  د بو گنگ برام كرد كه  يم يياورد و زمزه ها يم

رو از خودش فاصله داد و صورتم رو قاب گرفت و دهنش تكون  سرم
  به  ج يگ دم يشنيخورد و صداش محو بود و نم يم

  .زل زده بودم لباش
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سمت چپ صورتم سوخت و  هويو  دي كش ي بود تند تند نفس م  يعصب
  ي صدا هيو تو گوشم حس كردم و  ي درد بد

بار  نيآركا رو ا  ي و صدا دميكش يف يخف  غيو ج ديچ يتو سرم پ غيج
  :دم يواضح شن

  !ي ...شادي شاد-

  تشي اعصبان ن يب دميصداش رو شن  ديفهم يرو بلند كردم و وقت سرم
  ن يو ب  يشونيبه پ  ده يچسب سي خ ي موها  نيب

  لبخند زد شي ني كنار ب خون

  :و با لكنت گفتم ي برگشتم سمت اد  دهيو باز كرد و ترس پاهام

  م...مرده؟ -

  :گفتبه من توجه  بدون

  !ديشا-

  !شمي خونسرد  نيا ي من كشته مرده  و

  :در رو با پاش باز كرد و ناله كردم
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  رون؟ يب ي اومد ي چه جور  ؟ي ريكجا م ي آركا...دار-

  رفت   ينگاه كردن بهم از پله ها آروم آروم م بدون

  !با تو ام-

  :و نفس نفس زنون گفت كالفه

  !بار كي،ي عمرت ساكت باش شاد ي بار تو كي-

 يب   بيبود و عج ني سنگ يليخندم گرفته بود و سرم خ طياون شرا  تو
  حال بودم

  ن يي پا ي طبقه  ي پله  چينگهبان تو پ كي دنيد با

  ستادي زد و روبه روم ا هيتك واريمن رو به د  ديرس ني پاهام كه به زم

  و گفت زد  ينفس م   نفس

  .نتمونيب ياالن م-

  :لب گفت ري ز آروم

  !سيه-
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كه ازم فاصله گرفت و سرش رو  ميتو همون حالت بود هيثان چند
  از نگهبان نبود  ي برگردند خبر

  من روبه رو شد  ي  رهي رو كه برگردوند با نگاه خ سرش

  و دوباره   ديكش قي نفس عم كيگرفت و سرش رو برگردوند و  نفسم

  :گرفت و آروم گفتم دستم رو  و

  ام ي!مستم يكه ن  ليعل-

  نييپا ميتكون داد و مچ دستم رو گرفت و از پله ها آروم آروم رفت سر
  نداشت  ني طبقه دورب نيا

آركا رفت سمت ته راه رو به در اتاق  ميديكه رس ن ييپا ي طبقه  به
  ميبود  دهيرس ريمد

 كيو به نخ  ديكش رونينخ از گردنش ب  هيو  قشيبرد سمت   دست
  وصل بود ديكل

 يرو كند و در اتاق رو باز كرد و من با استرس به اطراف نگاه م  ديكل
  كردم
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رو باز كرد و مچ دستم رو گرفت و من رو كشوند تو اتاق و در رو  در
  بست و قفل كرد

  بود زيم ي كه رو يسمت لب تاپ دييو آركا دو برگشتم

  دستام گرفتم ن يمبل و سرم رو ب ي نشستم رو ي فور

 قهيب تاپ قفل داشت اما كمتر از چند دقكرد و ل يلب تاپ كار م  با
  !هك كرد يعنيقفل رو باز كرد 

انداخت و خم شد و در كشو رو باز كرد و بعد چند  ي نگاه مي من ن به
  در آورد و زد به اهيفلش س كيگشتن  قهيدق

  تاپ لب

نوشته شده بود و   يسياسم به انگل هي رشيكه ز لي فا كيكه  دميد
  فلش  ي تو ختير

  بش يج ي كند و گذاشتش تو ي رو فور فلش

رفت سمت لب تاپ و لپ تاپ رو   ي ز يچ هي ي اور  ادي سمتم و با  اومد
  !و كامل شكستش واريبه د دشي برداشت و كوب
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  :باال انداخت و گفت  ابرو

  !اديازش خوشم نم-

كمد   هياتاق و در  ي رفت گوشه  هوينگاهش كردم كه  مبهوت
  .بود كيگاو صندق كوچ كيرو باز كرد و  كيكوچ

  .شدش رو به گاو صندق دوخت زي شد و نگاه ر خم

  .شكل بود و اعداد دورش  ي ا رهي دا زيچ هي

كنار گاو صندوق رو  ي چرخوند و تند تند دكمه ها يرو تند تند م اون
  زديم

كردم كه با باز شدن در گاو صندوق برگام   يخنگ ها نگاهش م مثل
  !ختير

  

  :با بهت گفتم

  ...ي چه طور-

  !سيه-
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گفتنش ساكت شدم و اخم كرده نگاهش كردم كه خم شد و  سي ه با
  بش يج ي چند بسته تراول برداشت و گذاشت تو

گرد شدم زل زد و  ي گاو صندوق رو بست و برگشت و به چشما در
  :گفت 

  !اديخب... ازش خوشم نم-

بار خندم گرفت و اومد سمتم و بازوم رو گرفت و بلندم كرد و   نيا
  باز كرد و به راه رو مهيو در رو ن  ستاديپشت در ا

مشتش   هو ي ستيتو راه رو ن يكه مطمئن شد كس نيشد و بعد ا رهيخ
  و مشتش رو  ي ا شهيش زيچ هيرو برد سمت 

بزرگ و  ي دكمه  هيو  دم يكش يف يخف غي آورد داخلش و من ج فرود
  خطر كل ساختمون و قرا  ريآژ ي رد كه صدافش

  گرفت 

  .گوشام گذاشتم   ي رو ي بود كه دستم رو فور اديقدر صداش ز اون
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بدون توجه به دستاش راه افتاد سمت در و در  ي رو گرفت و فور بازوم
  رو باز كرد و بازوم رو گرفت و شروع كرد به

  .دنييدو

كه از اون بد  ريآژ ي قرمز رنگ روشن شده بودن و صدا ي ها چراغ
  ...تر

  .دمييدويسمت پله ها و منم پشت سرش م دييدو

  .د يكش ي كه مثل كش م دستمم

راه  ي بودن تو ختهيها ر وونهيو كل د نيي پا مي پله ها با سرعت رفت از
  كردن و گوشاشون رو گرفته  يو داد م  غيرو و ج

  .بودن

  .كردن آرومشون كنن يم يو نگهبانا ام سع پرستارا

  تونستن  ينم اما

  ميزد يو به همه تنه م ميو تجمعشون رد شد يشلوغ  نيب از
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در بودن و  ي و چند تا نگهبان جلو ميرد شد نييپا ي طبقه  ي راه رو از
  جلو ميشد بر ينم

بازوم رو گرفت و من رو كشوند عقب و   هويو آركا  ميستادي دو ا هر
  :گفت 

  ؟ يني ب ياون دختره رو م-

  

  غيكه داشت ج ي ها به دختر چاق و قد بلند وونهيد ن يو ب برگشتم
  كرد زل زدم  يم غيج

  خب؟ -

بود و نگاه كرد  ستادهيراه رو ا ي كه گوشه  ي برگشت سمت پسر آركا
  :و گفت

  هم زمان با من هولشون بده سمت هم -

  چند بار پلك زدم كه آركا هولم داد سمت دختره جيگ



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

 ر يآژ ي ها و صدا وونهيد ي اهويو ه يو دور زدم و تو شلوغ دميگز لب
  و آركا ام كنار پسره ستادميپشت دختر ا

  .ستاديا

 هيو پام رو بردم باال و  دمييگرفت منم دو زيآركا به سمت پسره خ تا
  و صحنه ديلگد به دختره زدم كه مثل ژله لرز

خفه   يغيلرزون و ج ي رو بخوام بگم...دختره با دهن باز و لپا آهستش
  پرت شد كه مثل دخترا دستش ي به سمت پسر

 يم  غيمتر باز كرده و ج كيصورتش گذاشته بود و دهنش و  ي رو رو
  ماتهتش بود كه بر اثر ي دستش رو كيو  ديكش

  .آركا رو هوا معلق شده بود لگد

  !به هم خوردن و تصادف شكل گرفت  نيبله دوتاشون مثل ماش  و

 ي هم بلند كنن و اركا ام موچ دستا ي تا اونا رو از رو  دنيينگهبانا دو
  ت و كشوندم و از پشت نگهبانا من مبهوت رو گرف

  سمت راه رو ميديي و دو ميشد رد
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  نيخورد و كم مونده بود با زم  چي و چند بار پام پ  م يراه رو گذشت از
  بشم اما آركا من رو گرفت  يكي

  يف يخف غينگهبان با ترس ج كي دنيكه با د نييپا  ميپله ها رفت از
  و پسر الغر اندام تا خواست به خودش دميكش

 ي   نه يتو س  دميآركا كه پشت سرم بود پام رو بردم باال و كوب بجنبه
  نگهبانه و 

  نيكه اومده بود باال رو قل خورد و خورد زم ي چاره سه تا پله ا يب

و  يهوش يو آركا خم شد و اسلحه ب نييپا دمييو دو ني گذاشتم زم  آركا
  وكر رو داد شوكر نگهبان رو برداشت و ش

  دستم 

  رو باز گرفت و پشت سرش راه افتادم دستم

  ديچي پ يام از درد به خودش م نگهبانه

  ني در بود و تاحاال اصال ا كيو روبه رومون فقط  م يرو، رو تا ته رفت راه
  بودم  ومدهيجا ن
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  ديمثل كل ي زيچ كيدست برد سمت كفشش و از بغل كفشش  آركا
  د يبا صابون كل دم يدقت فهم كميدر آورد با 

  ساخته 

  كردم  يقفل در برد و من استرس زده به اطراف نگاه م  ي و تو ديكل

  زود باش...زود باش-

پاش و به موهاش  ريرو با حرص انداخت ز ديباز نشد و آركا كل در
  در زل ي باال  نيو كالفه چنگ زد و به دورب يعصب

  !شد  يو دستاش رو كنار سرش گذاشت چرا باز نم زد

  شه؟يباز نم-

  :لب گفت  ريز

  س ي ...هسيه-

  :برگشت سمتم و گفت  هوي

  :آشفته و بازم و گفتم  ي دست بردم سمت موها ؟ي پنس دار-

  دونه  هي-
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  و بهش دادم دم يكش رونيآشفتم همون رو ب ي موها  ي البه ال  از

  از م گرفت و برگشت سمت در ي فور

  پنس رو باز كرد و خم شد سمت قفل در ي ال 

قرمز پخش  ريآژ ي بعدش صدا  هيقطع شد و چند ثان ريآژ ي صدا هوي
  :شد با ترس گفتم 

  قرمز رو زدن؟  ريچرا آژ-

  :باز كردن قفل گفت رينگاه كردن بهم درگ  بدون

  !يزن يحرف م يليچون خ-

  شدم و با حرص نگاهش كردم   ساكت

  :زدم غيو ج دم يپا شن ي اد يتعداد ز  ي صدا

  انيدارن م-

باال   ي و در رو باز كرد و پنس رو انداخت و با ابرو ها ستاديسر پا ا هوي
  :رفته گفت

  !ي خوب بود گفت-
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زل زد و  دهيسقف چسب ي گوشه  ني و به دورب نيسمت دورب برگشت
  در اورد و  ي با ي با ي دستش رو برد باال و ادا

برگشت تا  يو وقت ميرو گرفت و در رو باز كرد و وارد اتاق شد دستم
  دوانيكه دارن م دميدر رو ببنده نگهبانا رو د

  سمتمون

  :در رو بست و داد زد ي فور

  اريرو ب زياون م-

رو  تمخيآشغال رو برداشتم و ر ي ها  كيو كل پالست  دمييدو  ي فور
  هول دادم سمت يرو با زور و بدبخت زيو م  نيزم

  آركا

  رو پشت در گذاشت  زيو م ديرو خودش با دست آزادش كش شي بق

  ... اتاق پر از آشغال و لباس و هي برگشتم

  :اشاره كرد و داد زد ي كانال لوله ا كيو به  دييدو

  بدو بپر -
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  سمت كانال و مثل كانال كولر بود دمييدو

  رون ي ب  ختنيريم نيا يرو از تو آشغاال 

كشون  غيو در با شدت باز شد و دستم وو آزاد كردم و ج نشستم
  .سرخوردم

  دايكانال انعكاس پ ي زل زده بودم و صدام تو نييوحشت زده به پا
  كرده بود

  !رم يدونستم دارم كجا م  ينم يبود و حت كي جا تار همه

  !مي! اونم مستق نيي رفتم پا يطبقه رو داشتم م دو

  سقوط آزادم بد تر بود از

دهنم و حس كردم فشارم به   ي قلبم اومد تو دميآخرش كه رس به
  د ي صفر رس

  ميشدن داشتم اما مستق  يو توقع متالش رونيپرت شدم ب مي مستق
  پرت شدم تو سطل آشغال

  !نكرده يقدر منظمه كه آشغاال رو خال نيا  ي خداروشكر كه شهردار و
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  !شكست يم  مييجا هي وگرنه

همون حالت بودم و اون قدر منگ بودم قدرت تكون خوردن   تو
  نداشتم 

  آشغاالش لباس و خرت و پرت بود شتريب

شد روم و  كيمثل توپ شل ي زيچ هي هويحالت بودم كه  نيهم تو
  دم يكش يغيپهلوم سوراخ شد و ج

  براق آركا بود ي چشما  دميكه د ي زيچ نيباز كردم و اول چشم

و من از درد   رونيب دي شد و بلند شد و از سطل آشغال پر زيخ مين زود
  دادم يكردم و فحشش م ي ناله م

  ..نصف شدم يش ليزل-

  ن يو گذاشتم زم  رونياز سطل اورد بمن رو 

رفتم واال با وزن  يراه م دهيبازوم رو گرفت ومن از درد خم ي فور
  !افتاده روم شي ا ي انگور ليگور
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سه تا نگهبان با اسلحه از سمت  هويكه  رونيب  مياياز كوچه ب مياومد
  و نفس نفس زنون جلومون دنييچپ و راست دو

شرتش چنگ زدم و لبم رو   يو من به ت ستاديو آركا جلوم ا ستادنيا
  ز گرفتماز ترس گا

  !كه زارت گرفتنمون نايا ؟ي جا كنارمون بود نيتا هم ايخدا

  :دم يترس نال با

  !آركا-

 ي واقع ي كه با اسلحه  يقدم اومد جلو و در حال كي از نگهبانا  يكي
  :نشونمون گرفته بود داد زد

  كنم  يم كيوگرنه شل دياز جاتون تكون نخور-

  :سرش رو كج كرد و خونسرد گفت آركا

  !به نظرم تو از جات تكون بخور يول-

مدل باال و گنده از   نيماش  كيكه حرف آركا رو درك كنم  نيا قبل
  اون طرف با سرعت باال اومد سمت نگهبانا و دو تا
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  نيهوا و از دو طرف خوردن زم ي كه با هم پرت شدن رو ياول نگهبان
  رفت  ميكه مسنق دييزد و دو غ يج يو سوم

  !ني و پرت شد زم واريد ي تو

  شده بود  كيو سگ و ...نزد سيپل ي نايماش ريآژ ي صدا

و در عقب و باز كرد   نيسمت ماش  دميدستم رو گرفت و كش هوي آركا
  و نشستم و در رو محكم بستم و آركا ام نشست 

  در رو بست و

و  دميد يرو م  اهشيس ي كه فقط موها ي سمت راننده ا برگشت
  :گفت 

  ؟ يبار قبل از من حاضر باش هي ي ريميم-

  !بود خو كيتراف-

  !كما دروغ نگفتم ي رفتم تو ه يچند ثان ي بگم اون لحظه برا اگر

كردم كه پشت فرمون   ينگاه م  يانياز حدقه در اومده به د ي چشما با
  !بود
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  !جا چه خبره نيا

  

و من وحشت زده به  ديكش  يم ييها ال  ني ماش نيتند تند از ب انيد
  بودم ده يچسب مي صندل

  !انيد-

 ي بغل بود و با مشت م  نهيكه حواسش به آ يسمتم در حال  برگشتن
  :زد به فرمون گفت

  االن حرف نزن،اصال ي شاد-

  :حرص اخم كرده روبه آركا گفتم با

  !گرفت ادي نميحرف نزن كه ا  ي پر حرف و شاد ياون قدر گفت-

  :عقب نگاه كرد و گفت و آركا برگشت و به ديخند انيد

  !انيد  ادنيز-

  :تكون داد و گفت ي سر انيد

  ميد يتورو انجام م ي فرار كرد نقشه  شهيمن نگرفت نم ي نقشه -



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  :برگشت سمتم و گفت آركا

  ساك كنارت رو بده به من  ي شاد-

بود رو برداشتم و   يصندل ي كه كنارم رو ي رنگ اهيو ساك س برگشتم
  بود گرفتم سمتش   نيسنگ 

خورد و با   ي تكون بد نيرو باز كرد و ماش پشيو برگشت و ز گرفتش
  شهيش ي سر از بغل رفتم تو

  آخ تو روحت -

  رو مخم بود سيپل  ي نايماش ري آژ ي كرد و صدا  اديسرعتش رو ز انيد

  گلوله شده رو پرت كرد سمتم كه رو هوا گرفتمش زيچ هي هوي آركا

  اورد يشرتش رو در م يداشت تو همون حالت ت عيسر خودشم

  :دستم اشاره كرد و گفت  ي به لباسا آركا

  بپوششون -

  :خودم اومدم و گفتم به

  دوست ندارم  يان،من رنگ مشك يمشك نايا-
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نگاهم كرد و  ره يلباس شد و برگشت سمتم و خ  دنيپوش  اليخيب
  :گفت 

  يدوست ندار ينبود مشك ادمي!اصال يگ يآخ راست م-

  :و گفت  شي شونيبا حرص با كف دست زد به پ  هوي

  بپوششون رينرو رو اعصابم بگ  ي شاد-

  :گرد شدم زل زد و سرش رو كج كرد و گفت  ي چشما به

  

  تونم تنت كنم  يخودم م ي و خسته ا  ي البته اگه دوست ندار-

 يكه م يبا حرص زد تو سرش و در حال انيبزنم كه د  غيج خواستم
  :گفت گهيد ابونيخ ي تو ديچيپ

  م يرسي...آركا بپوش االن مايخدا-

شرتم تا درش  يو دستم رو بردم سمت ت يصندل ري حرص رفتم ز با
  وا رفتم ريزد كه من اون ز ي داد  هيكه آركا  ارميب

  :زد غيج انيور و اون ور رفت و د نيا كمي نمي ماش و
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  ي چته وحش-

  :درشت شده گفت   ي برگشت سمتم و با حرص و چشما آركا

  باال عوض كن  اين،بييپا يچرا رفت-

  :اومدم بلند شم كه دوباره داد زد جيگ

  ...ي شاد-

  ديدهنش و چند بار نفس كش ي مشت شدش رو گذاشت جلو ي دستا
  :و با حرص و آروم آروم شمرده گفت

لباست و عوض  ري دارم همون ز يكنم نگه م   يشرتم رو پاره م يت-
  ينش  دهيكن كه د

  :بهت گفتم با

  ...من ندي ني ب يكه نم ستيالزم ن هيخب چه كار-

رو پاره   مارستانشيشرت ت  يبرگشت نگاهم كرد كه الل شدم ت ي جور
  ها گرفت و يصندل   نيكرد و مثل پرده ب
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لباسام رو در آوردم و  عيسر يليبا غر غر خ ي برگشت منم فور خودش
  دم يرو پوش دايجد نيا

 انيو التماس به كل اد يشلوار سخت بود.كه خب با هزار بدبخت فقط
  زم يتونستم بپوشم و دكمش رو بزنم چه سا ينيد

  !بود دستشون

  شرت رو برداشت  يرو جمع كردم و بلند شدم و آركا ت  شميطونا،ن يش

  :و گفت نايو برگشت سمت د ديخودش رو پوش  يشرت مشك يت

  چه قدر مونده؟ -

دور زد و موقع   هويو   ديكش يآف كي بغل رو چك كرد و ت نهيآ  انيد
  رو سايپل  ني،ماشيمشك ي ها شهيدور زدن از ش

  دم يد

از درد   يغيو ج ن يو دوباره خوردم به در ماش دميكش  يفي خف غيج
  :كه آركا برگشت سمتم و داد زد دميكش

  ر يمحكم بگ -
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شد كه سرم خورد   نييبا سرعت باال و پا ني گرفتم ماش  رهياز دستگ تا
  دهنم  ي به سقف و دل و رودم اومد تو 

  :گفت هوي انيد

  .صد متر -

از عرق بود و  سي هاش خ قهي برگشت سمتم و كنار شق ي فور آركا
  كه نيا ي شد برا يم نييتند تند باال و پا نشيس

  :بشنوم داد زد  اهويهمه ه نيا نيرو ب صداش

  رونيب  ميبپر  نياز ماش ديبا ي شاد-

  :تكون دادم و گفتم  سر

  باشع -

  :زدم غيصدام ج  تيچند لحظه به خودم اومدم و با نها بعد

  ؟ يچ-

  :رو داد باال و داد زد ني باز كرد و قفل ماش ي كمربندش رو فور آركا

  بچسب به در-
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  :كه گفت رو انجام دادم و با بغض گفتم  ي كار

  ترسم  يم-

  :داد زد انيد

  مترپنجاه -

برگشت سمتم چونم رو با خشونت گرفت و سرم رو باال آورد و  آركا
  :گفت 

  ي بپر ديبا-

  :زدم غيج

  !نه-

  :داد زد انيد

  ميوقت ندار-

رو خوابوند و با زانو برگشت سمت من و خودش رو به زور  يصندل آركا
  در رهيرد كرد سمتم و كنارم نشست و دست گ

  باز گرفته بود  مهيدست در رو ن هيگرفت و در رو باز كرد اما با  رو
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  :بازوم رو گرفت و گفت هوي

  ي بپر ديبا-

  :زدم غيترس ج با

  !نه-

  :زد رو بوق و داد زد هوي انيد

  ده متر،بپر آركا-

كرد و  زيبرگشت سمتم و سرش رو خم كرد و چشماش رو ر  هوي آركا
  اماده اي؟:گفت 

  

كه حاال باز  ي شد و تو همون حالت به در يكه بفهمم چ نيا قبل
  زد و دوتامون در  هيشده بود تك

 ميپرت شد ني من از ماش ي  ستادهي گوش خراش و قلب ا   غيج مقابل 
  .رويب



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

رو   نيانفجار تو سرم زنگ خورد و كف دستم كه سطح زم  ي صدا
  ليتكم غميوهنوز ج ملمس كرد 

از آب رو دورم حس كردم و نفسم رفت و هم   يميبود حجم عظ نشده
  م ياز آب فرو رفت ي اد يعمق ز ي زمان با آركا تو

  زدم تو آب و چشمام رو بسته بودم  ي و پا م دست

و   هياومده بودن و من قدرت تجز شيپ  هياتفاقا تو چند ثان ي  همه
  رو نداشتم  لشونيتحل

با بهت نفس نفس زنون چشمام رو باز كردم  ميديسطح آب كه رس به
  .كه تو دهنم بود و باال اوردم ي و سرفه كنان آب

  ش دهيشنا كرد و منم دنبالش كش يبه سمت ي فور آركا

بود و جنگل! البته   ي كيو دورمون تنها تار رونيب مياز آب به زور اومد
  كمون ينزد ي از فاصله  شيآت ي جاده و شعله ها

  شد يم دهيد

  ميشديبا سرعت دور م مي ما داشت اما
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  كرد  يآب بودم و موچ دستم درد م سيخ

  باشم  نيبودنم باعث شده بود سنگ  سيخ

  ومد يبود و نفسم باال نم ني هنوز سنگ نميس

درخت بند كردم و خم شدم و عوق زدم و كل آب   كيرو به  دستم
  .كه خورده بودم رو باال آوردم  ييها

  دمشيآركا قطع شد و كنارم د ي قدما ي صدا

  :سرفه هام گفتم  ني با حرص ب

  كنم،كرواللهمچين كاري كني نصفت مي گهيبار د كياگر -

  كه بلند كردم نگاهش به اطراف بود  سر

  و به راهش ادامه داد   ديتوجه بهم دستم رو كش بدون

  كردم يم فايرسما نقش ك ش جوراب رو ا  دنبالش

  :حرص گفتم با

  !آركا-
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  ينفس نفسا و قدمامون م ي داد و سكوت شب و فقط صدا ينم جواب
  شكست 

كه با حرص برگشت  رونيب  دميرو با حرص از دستش كش دستم
  :گفت تي سمتم و دست چپم رو گرفت و با عصبان

  !م،بفهميوقت ندار-

 يبيحرفش بدم احساس ضعف عج ي كه جوابش رو واسه  نيا قبل
  و  دميكش  يفيخف  غيكردم و پاهام سست شد و ج

  :سقوط گفت  قبل

  !؟ ي مرد-

كه باز ضعف كردم  نشيحرص دستم رو آوردم باال تا بزنم به س  با
  بار مبهوت سرش رو كج كرد و مثل  نيزدم كه ا غيج

  :گفت  ي بچه ها با خنگ باز پسر

  !؟يحامله ا ي شاد-

  :ضعف و درد دستم شدم و گفتم   اليخ يبهت ب با
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  ؟ يچ...چ-

  :حرص گفت  با

  !دم گوش من ي زن يم  غيج يدر حال زا ه ي چون مثل زنا-

  :بهت نگاهش كردم و با حرص داد زدم با

  يام فشارش دادچون دستم احتماال در رفته و تو -

  :دستم زل زد و گفت كمبهي

  دستت؟-

  آ...ر-

  زدم كه خودم كر شدم  يغيآره ام كامل نشده بود چنان ج هنوز

چرخوندش كه تق صدا داد و   هويحركت گرفته و  هيرو تو  دستم
  سرم ي و باال  ن يدستم رو جا انداخت افتادم زم

  :و خونسرد گفت  ستاديا

  !در نرفته گهيخب...االن د-



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

زدم و سمتش لگد پروندم كه اومد سمتم و اون دستم  يغيص جحر با
  :رو گرفت و بلندم كرد و گفت

  رهيد فتيراه ب-

شل و رو هوا نگه داشتم و واقعا ضعف كرده بودم اما مجبور   دست
  .بودم دنبالش برم 

  :رفتم گفتم  يطور كه دنبالش م  همون

  بود؟ يانفجار چ  ي اون صدا-

  :سمتم و گفت  برگشت

  صبر كن -

كه سمت چپمون بود و  يكيو اون رفت سمت رودخانه كوچ ستادميا
  كف كفشاش رو زد تو رودخونه

كنار رودخونه  ي ها  ي كردم كه پاش رو تو گل و ال  يبهت نگاهش م  با
  راه افتاد مونيفرو كرد و بر خالف مسر

  :دنبالش برم كه داد زد خواستم
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  بمون همون جا -

درخت   ي به تنه  دي فاش رو مالو ته ك دييدو  ييجا هيرو تا   يمسافت هي
  شم يكرد و برگشت پ زشونيو تم

  :گفتم جيگ

  !يكن  يكار م يچ-

  :باال انداخت و گفت  ابرو

  كنم   يم  يرَد گم كن-

رو از  نايفكر بودم كه ا نيراه افتاد و پشت سرش راه افتادم تو ا دوباره
  !دونه يكجا م

  ديكه چه طور طال و جواهرات بدزده! در اتاقش رو باز كنه! كل نيا
  !لب تاپ هك كنه و گاوصندوق باز كنه ايبسازه 

بود؟ چرا مثل  رونيچه طور ب انيشناخت؟ د يرو م  انيكجا د از
  ومدن؟ يبه نظر نم وونهيد روني ب نيا مارستانيت

  خورد يسوال ها خُره شده بود و موخم رو م نيا
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  !آركا-

  :نداد و خودم رو بهش رسوندم و كنارش هم قدم شدم و گفتم يجواب

  انفجار از كجا بود؟ ي صدا-

  :گفت   شخنديبرگشتن سمتم با ن بدون

  ميكرد ي باز شي كوچولو آت هي-

  !چونديپ  يشده نگاهش كردم همش م  جيحرص و گ با

  :گفتم آروم

  بود؟  يه مال كاون گردنبند-

  كرد خش گرفت انگار ريبرق زد و صداش تغ يكيتار ي چشماش تو-

  مال تو-

 ي تو ي بلند يلي كه با نخ خ ييرو بردم سمت سگ كوچولو دستم
  لباس  ي كه از رو يگردنم انداخته بودمش و در حال

  :كردم گفتم يم لمسش

  .گميرو م ي ستاره ا  ،گردنبنديخر خودت-
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كه  يدرخت ي گردنم رو گرفت و كوبوندم به تنه  هويسمتم و   برگشت
  پشتم بود و چشماش براق و ترسناك شده 

  .بودن

  :گرد شدم زل زد و آروم و خشن گفت  ي چشما به

  ه؟ يسواال چ نيهدفت از ا-

  :شده گفتم  زير ي چشما با

  ه؟يتو هدفت چ-

گردنم حس كردم و  يرو رو  ي زيچ هي دنيبگه كه خز ي زيچ خواست
  شد و با وحشت دست سيچشمام اندازه توپ تن

گردنم حس   ي لَز ج و چاغالو رو رو زي چ هيرو بردم رو گردنم كه  ازادم
  كردم

  دمي كش ي فرابنفش غي دمش نشست ج ي كه رو انگشتم

  اركا گرفتم و رفتم باال   ي و من مثل مارمولك از شونه  بهتبا  آركا

  چته؟  نييپا ايب ي آخ!شاد-
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  خوردم يتكون تكون م يكردم و ه يم  غيج غيج

  خپل رو گردنمه زيچ هي-

  زدم و دستم رو گذاشتم رو گردنم غيج باز

 ي زدم و باز موها  غياون حجم چاغالو و لزج رو لمس كردم و ج دوباره
  دميآركا رو كش

و فكر كنم   نيزم ميتعادلش رو از دست داد و دوتامون خورد آركا
  !كمرش نصف شد 

همون حالت افتاده بدون توجه به درد زانو ها و كف دوتا دستم  تو
  كه باز  ديروم پر ي زيچ هي هويزدم كه  يم غيج

  : ديحرص و براق شده آروم غر باكه  زدم غيج

  كنن؟  دامونيپ ي خوا يم-

نه تكون دادم كه لبخند  ي بهت تو همون حالت سرم رو به معنا با
  :زد و گفت  ي ا يحرص

  !ببندخوبه،پس دهنت رو -
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  دستش رو آورد سمت گردنم هويدهنم برداشت و  ي رو از رو دستش

موهام فرو رفت و  ي زده چشمام رو بستم كه دستش البه ال  وحشت
  شدن دهيشد و صورتم از درد كش دهيموهام كش

 ي پشمالو زيچ هيدستش رو ازاد كرد و  هويهم فرو رفت و  ي تو موهام
  رو پرت كرد اون سمت ي خاكستر

  :گفتم  دهينشستم و آركا از روم كنار رفت و ترس ي روحشت فو با

  بود؟  ياون چ-

  :كرد و گفت زيباال انداخت و دستاش رو با شلوارش تم شونه

  كرده بود فكر كنم موش بود  ريبه موهات گ-

  كردم و بلند شدم  زيحرص گردنم رو تم با

گرفت   يدستش رو به كمرش م يپشت اركا راه افتادم و آركا ه دوباره
  نيكرد.پ ا يگشت و با حرص نگاهم م  يو برم

  :كارو كرد كه اخر كالفه گفتم  نيا قدر

  !هيچ-
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  زد  ي پاش لگد ي نگفت و به سنگ جلو يچيه

  :و دورم گرفتم و گفتم  دستام

  سم،سردمهيآركا من خ-

  :نگاهم كرد و گفت  رهيخ يسمتم و كم برگشت

  چه جالب! منم سردمه-

  :و گفتم دميكوب  نيزم ي پشتش رو كرد و راه افتاد با حرص پا رو باز

 ستي ن  سم،افتابميخ كنه يمن خستم!دستم درد م  ميزن  ي م خيتا صبح -
  !خشك شم

  كن ي كار هي

دور از من   ي نقطه   هيبگه كه نگاهش به  ي زيچ هيسمتم تا  برگشت
  شد  رهيخ

  كردم و برگشتم  زير چشم

  شديم دهيبود از دور قسمت باالش د كيكوچ يچادر مسافرت  هي

  :باال انداخت و گفت ييابرو آركا
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  بودم؟ يعاشق چادر مسافرت يگفته بودم از بچه گ-

  :باال انداختم و گفتم  ابرو

  !جون مادرت خل نشو-

سمت   ديشد دستم رو گرفت و من رو كش يكه بفهمم چ نيا قبل
  ي چادر مسافرت

كه   ميكرد ينگاه م  يكيكوچ يدرخت به چادر مسافرت ي پشت تنه  از
  دختر و  كي روشن شده بود و  شيكنارش آت

كافشن و پتو دور خودشون  ينشسته بودن و كل شيكنار آت پسر
  و  اوردنيبودن و كامال ادا عاشقا رو درم  چوندهيپ

  !.هم شير خي بودن ب  دهيچسب

  دستاش رو گذاشت رو چشمام  هويكردم كه آركا  ي م نگاهشون

اركا  ي با دستام به دستا يو ه دميد يجا رو نم چيكه ه يحال در
  :آروم گفتم زدميضربه م 

  اركاااا دستت رو بردار -
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 ييخش دار آركا رو جا ي و تو خودم جمع شدم و صدا دميسرما لرز از
  :دميگوشم شن  كينزد

  ،نگاه كن زارميم يزشته!بعدا خودم برات باب اسفنج -

  :حرص باز به دستاش چنگ زدم و گفتم  با

  تو ام   نينب  ؟ين يب  يپس چرا خودت م-

  :طونش ي و بعد لحن ش دميخندش و شن زير ي صدا

  دم يم اديبه تو   رميگ يم اديمن -

دستش   ريبا حرص از ز دنشياما بعد فهم دم يمنظورش رو نفهم اول
  و با مشتم زدم به بازوش رونيب دميخودم رو كش

  :كرد و گفت  مميو پشت درخت قا ديدستم رو كش هوي و

  ننمونيب  يم  سيه-

  و واقعا سرد شده بود هوا ومديم رونيدهنمون بخار ب از

  دم يلرزيم اروم

  :و گفت  دييرو جو لبش
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ام   ييكنن جا ي م دامونيپ روني ب  مياز جنگل بر م يتونيتا فردا نم-
  تونن  ي اما اونا م ميشناس ينم

  تو چادر رفتنيدختر و پسره اشاره كرد كه داشتن م  به

  :شده گفتم  زير ي چشما با

  ه؟ ينقشت چ-

  :چاكوند و گفت  شياش رو به چادر دوخت و ن رهيخ نگاه 

  !ام كه مربوط به جنگلن يترسناك ي لمايمن عاشق ف -

كردم كه دستم رو گرفت و من رو كشوند سمت   يبهت نگاهش م  با
  چادر 

از سرما تو خودم جمع شده بودم  دنيد يتو چادر بودن و ما رو نم اونا
  .و دستام س ر شده بود

  رفت اون سمت چادر و عالمت داد منم برم سمت راست چادر آركا

كه كنار چادر  ي كه گفت و كردم و اركا خم شد و از سبد زرد ي كار
  صدا رفت  يبرداشت و آروم و ب چاقو كيبود 
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  شم  ميچادر و بهم عالمت داد قا سمت

 ي كه رو  ي اهيكه گفت رو انجام دادم و اونم خم شد و پارچه س ي كار
  صورتش  ي سبد انداخته بودن رو برداشت و جلو

  بست 

  شد و چاقو رو برداشت و آروم آروم رفت پشت چادر  خم

  

  ومد يدختر و پسره از چادر م ي صدا

  :دم يدختره رو شن غيج ي صدا

  ويلي تو داري جرزني ميكني -

خاك برسرت كنن و دراوردم و صورتم رو جمع  ي حرص با دستم ادا  با
  :كردم و گفتم 

  قورباغه بي جنبه هاي -

  غيج ي چادر كه صدا ي و بدنه ت دي چاغورو برد باال و كوب هوي آركا
  و قش برم  رميدختر و پسره باعث شد دلم رو بگ 
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گوش  ي غايج ي چادر كه باز صدا ي دوباره با چاقو زد به تنه  اركا
  چادر باعث شد بخندم  ي خراش و تكون تكونا

  ...يلي،ويليمن و ي اوه خدا -

و   رونيكه از گوشه اومدم ب ييدختره رو موخم بود تا جا غيج ي صدا
  كه دختره تو چادر بود و به پسره از يهمون سمت

  بود رفتم  دهيچسب ترس

  دم يديشون رو م هيسا شي خاطر نور ات به

به همون قسمت چادر كه خورد  دمي شل پام رو بردم باال و كوب  شين  با
  و داد پسره باعث شد  غشيبه كمر دختره و ج

  برم از خنده  برهيصدا و يب

  شدم  ميو پشت همون درخت قا رفتم

  م يديرو شن غشون يج ي دوباره به چادر لگد زد كه باز صدا آركا

  !ترسوها كنيبابا چرا فرار نم ي ا
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فكر به سرم زد و صدام رو  هيبا حرص به چادر زل زده بود كه  آركا
  بلند  ي لرزون و ترسناك كردم و با صدا رزنايمثل پ 

  ي و الك يكردم به خوندن جمالت عرب شروع

  كردن و رد و جادوعه  يفكر م دنيفهميرو نم شيكه معن  اونا

  .ي بيحب ايالسالم قبلتُ   كمياهال و سهال،عل-

  ا؟ يال خواهر و برادر! ال حجب و ح الخواهر،المادر

  چادر ريو الجن و االنس ز نياطيالش

  چادر شده بود و دهنش رو گرفته بود تا نتركه  اليخيب آركا

  :زدم غيو لرزونم از شدت سرما ج غيج ي صدا تيبا نها هوي

خالدونَ بسوزد    هاي ال خجالت؟ هم ف مون؟يو ا ني ال ناموس؟ ال د-
  انشاّئال

شم   ميو آركا عالمت داد قا ومديدختر و پسره م ي  هيو گر غيج ي صدا
  پشت من   دييو خودش دو
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از چادر  غ يج غيكنان با ج هيشد و دختر و پسره گر دهيچادر كش پيز
  راه سبدشون رو ن يو فقط ب رونيب دنييدو

و  د يو دختره كاله از سرش افتاد كه پسره دستش رو كش برداشتن
  نزاشت دختره برگرده

  و پارك شدشون  رهيت ني سمت ماش  دنييسرعت جت دو با

  ي رو رو كا يالست غيج ي سرعت نشستن و در و بسته نبسته صدا با
  و همه جارو گرد و  ميديسنگ و خاك و خوال شن

 ميازمون دور شدن هم زمان با آركا به هم زل زد يگرفت و وقت خاك
  از خنده  ميديو ترك

و هم   ميو دوتامون ولو شد شيسمت آت  ديآركا دستم رو گرفت و كش
  ميد يخند يچنان م

  !گهيد ميبود ي فرار  ي ها وونهيد

  !مختلف چه شود ي از نوع ها وونهيد  دوتا

  اديكردم پوستم داره از اون حالت منقبض درم يحس م شيآت كنار
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  بود ي چيسردم بود اما بهتر از ه هنوزم

  دوباره مثل پوست مرغ دون دون شده بود پوستم

 ي پاره ا كهيرو به دستم گرفتم و آركا همون ت دميدست ضرب د مچ
  كه حاال دور گردنش افتاده بود رو برداشت و بهم 

  شد كينزد

كردم كه دست در رفته ام رو آروم گرفت و رو  ينگاهش م متعجب
  زانوش گذاشت

اول دور مچم و بعد دور  چونديرو دورش اروم گذاشت و پ دستمال
  دستم 

محكم زد و دستم رو كه بلند كردم  ي گفتم و دو تا گره  يآروم آخ
  داشتم حداقل مثل ژله شل نبود و ي احساس بهتر

  ومد يهر تكون دردمنم با

  ست؟ يگشنت ن -

  :سمتش و ناله وار گفتم   برگشتم
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  !يليخ-

  :حرص لپش و باد كرد و گفت با

  بود يسبدشون رو بردن توش احتماال خوردن ايعوض-

  :گفتم   لسوفانهيف يليخ

  !انيهمه دنبال مال دن نيواقعا زشته كه ا-

  :دادم ادامه

رسم  نيشتابان؟ ا  ني ها؟ به كجا چن م؟ير يبه كجا م ميما واقعا دار -
  ...ني...استين  ايدن

  !ي شاد-

باز به آركا زل زدم و منتظر بودم حرفش رو   مهيو با دهن ن برگشتم
  پوكر  يليبزنه تا ادامه نطقم رو كامل كنم كه خ

  :شده گفت  زير  ي كرد و با چشما نگاهم 

  ببند -
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شد و با حرص بعد چند لحظه كه از شوك خارج شدم  زونيآو لبام
  :گفتم 

  ضد حال -

سرما تو خودم جمع شدم و دندونام از شدت  ي احساس دوباره  با
  كه حس كردم به هم برخورد كردن ي ا يآن ي سرما

  دهنم گرفتم و تند تند ها كردم ي رو جلو دستم

  :شد و رفت سمت چادر و گفت بلند

  كميتو چادر گرم تره  ايب شه يداره خاموش م شيآت ي شاد-

  شدميدور م شيآت ي بلند شدم و هر قدم كه از ته مونده   دنبالش
  .كردم يم ي شتريب ي احساس رخوت و سرما

تر   كيبه صبح نزد يصبح بود و هرچ ي سه  ايساعت دو  احتماال 
  .هوا سردتر بود شي گرگ و م  نيب  ميشديم

  .چادر شدم و لباسامون خدارو شكر خشك شده بود  وارد

  .دميپتو خز ريشدم و كفشام رو دراوردم و ز  خم
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رو كه دختره جا گذاشته بود رو با   ي ا ي خم شد و كاله خاكستر آركا
  .كرد و آروم سرم كرد زيدست تم

  .دميزدم اما باز از سرما لرز ي محو لبخند

عطسه احساس   هيچند بار پشت سر هم سرفه كردم و اخرم با 
  دي كامال به صدق رس ميسرماخوردگ

  !رو كم داشتم نيهم

  :گذاشت و گفت ميشونيپ ي ودستش رو ر آركا

  !ي شاد يداغ-

حال و  يو بازوم رو گرفت و منه ب ديچادر رو كش پيشد و ز زيخ  مين
  رو بلند كرد  جيگ

  .شديو وارفته شده بودم و مدام چشمام بسته م شل

 يخالكوب ي برد سمت لباسش و لباسش رو دراورد و نگاهم رو دست
  بازوش قفل شد  ي رو

  بيو عج  ي ا رهي دا زيچ هي
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داغش رو  ي كه دستا فتمي خمارم رو بستم و كم مونده بود ب  ي چشما
  چونديدور كمرم پ

من   ايداشت و گرم بود!  يعيسرما قدرت ماورا طب  نيا ي اون تو  اي
  بودم و حالم بد بود  خي يليخ

  يكه رد م قشي ي لباسم پوشوند و سرم رو از تو ي خودش رو رو لباس
  و خمار خواب لبخند جيكرد خندم گرفت و گ

  زدم 

  پتو گلوله شدم تو خودم  ريانداخت و كامل ز رو روم پتو

  :رو به خودش فشرد و آرومگفت من

  ؟ي ستين مونيپش-

  :اش و پتو آروم لب زدم نهي س ن يب ييجا هيخواب  خمار

  ؟ياز چ...چ-

  شدم  يخواب غرق م ي اهيتو س شتريلحظه ب هر

  :دم يرو دم گوشم شن صداش
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  يكه باهام فرار كرد نياز ا-

  :بسته گفتم ي چند لحظه شل و وا رفته با همون پلكا بعد

  ن..نه -

و خش   بيسرم گذاشت و آروم و خش دار با لحن عج ي رو رو گونش
  :گفت ي دار

  ي بر زارمي...بازمنميور بفهم زياگر همه چ يحت ي بر يخوبه،حق ندار-
  !فقط من يمن يزندگ ي شاد يتو مال من

  شد يگنگ تر م هرلحظه گنگ و صداش

  .شد و فقط خواب ياه يو فقط س دمي شن ينم ي زيچ گهيكه د ييجا تا

  

  ...چشمام رو آروم باز كردم

  .اطرافم شروع كردم به سرفه  دنيبعد از د  بالفاصله

  .پتو گذاشتم و كامل بلند شدم ي شدم و دستم رو رو ريخ  مين



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

ام گلو درد اما بهتر از  يسردرد داشتم و كم ياز آركا نبود،كم ي خبر
  .بودم شبيد

  !تعجب به لباس تنم نگاه كردم آركا لباسش رو داده بود بهم با

شد و آركا خم شد و  دهيچادر كش پ يخود به خود شل شد و ز شمين
  شل شد  شتريب   شمين  دنشيبا د

  بود فكر كنم صورتش رو شسته بود  سيتنش نبود و موهاش خ لباس

  :زدم و گفتم لبخند

  !؟شبيد  ي سرما نخورد-

  :باال انداخت و گفت  ابرو

  !مگه مثل تو لوسم-

 يكرد و آروم و با لحن  كيچادر شد و خم شده سرش رو بهم نزد  وارد
  طنت يبرق ش بيبود اما چشماش عج ي كه جد

  :گفت  داشت

  :زدم غيناباور جو  چوندميدستام رو دور خودم پ هويبهت  با
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  ...تو-

  :زدم غيج هويكرد   ينگاهن م  رهيخ

  ؟ ي كرد يچه غلط  شبيد-

  :و داد زدم نش يبغض زدم به س  با

گناه   يب ي پناه و مظلوم و ساده  يدختر ب كيتو از خواب بودن -
  !ي!؟ چه طور تونستي سواستفاده كرد

  :گرد شد و گفت  هوي  چشماش

  !وات -

  :و گفتم   هيگر ريز زدم

  ي ديشه؟خجالت نكش ي پاسخ گو م يك ؟يچ ميدار بشاگر بچه -
  ......تو چهيعوض

  :دهنم گرفت و جلوم نشست و با حرص گفت ي دستش رو رو هوي

  !يگ يم يچ-
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زد و  مهيو روم خ ني خوابوندم زم  هوي زدم كه  يدست و پا م هيگر  نيب
  :داد زد هو يكرد و  شتريفشار دستاش رو ب

  لحظه هيخفه شو -

گرد شده خفه شدم و نگاهش كردم كه ابروهاش  ي با چشما  دهيترس
  :گفت  يرو باال انداخت و عصب

  !ني ،همكنارت بودمفقط  شبيمن د-

  :با تعجب گفت هوي

  تو  يزن يبچه! چه قدر توهم م-

دهنم برداشت   ي كردم كه دستش رو از رو ي و مبهوت نگاهش م جيگ
  و سرجاش برگشت

  نشستم و خشك شده نگاهش كردم ي فور

كردن نه من رو اركا   يمرخص م ديگند زده بودم! واال آركا رو با  رسما
  !بود من خل و چل بودم ي عاد  ي آدما هيشب

  ...من زهيچ...چ-
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  :از چادر داد زد  رونيو از ب رونينگاهم كرد و از چادر رفت ب اليخيب

  .ميبر ديبا ايب-

  آركا رو در اوردم و لباس خودم رو مرتب كردم لباس

  و پر از لك بود في كث  يليخ يليخ

چاغالو افتادم تو   زيشده بود و هم به خاطر اون چ  سيهم خ چون
  ...خاك و گل

و كاله رو از سرم دراوردم و  رونيلباس شدم و از چادر اومدم ب اليخيب
  ن يانداختم زم

  هيگاه كردنم گرفت و توآركا رو به سمتش گرفتم كه بدون ن لباس
  تنش كرد عيحركت سر

  :اطراف زل زدم و گفتم  به

  !نكردن دامونيكه پ  بهيعج-

  :چادر رو بست و گفت  پيخم شد و ز آركا

  رهيد افتيگمراهشون كرده راه ب انيد-
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  .تكون دادم و دنبالش راه افتادم ي سر

  غر غر شكمم رو موخم بود ي صدا

  .مي و در اخر از جنگل خارج شد ميكرد ي رو ادهيساعت پ مين حدودا

  شد   يرد م ني ماش هي يجلومون بود و هر از گاه جاده

 كيبالخره  ني دستش رو برد باال و بعد از عبور چند تا ماش آركا
  دي دونستم و ساده و سف يكه اسمش رو نم ني ماش

  بودن ني پوست تو ماش  اهيدختر و پسر س ه ينگه داشت  بود

  رفت جلو و باهاشون شروع كرد به صحبت  آركا

نداشت بعد االن زبون باز كرده مثل بلبل  ادي يحرف زدن معمول نيا
  !حرفه يم نيالت

بهم انداخت و   ينگاه مين نهيو پسره كچل از ا ميعالمت اركا نشست با
  !دماغش گنده بود ي چه قدر سوراخا

  !خالق جلل

  ميزمان با اركا به هم نگاه كرد هم
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اگر  ميشده حاضر باش نشسته بود زير ي و با چشما نه يسبه   دست
  كار تموم بود مي شديم  ييشناسا

رو  وونهيو اخبار و روزنامه صدبار فرار دوتا د ونيزيتا االن تلو احتماال 
  گذارش كرده بودن و عكسامونم احتماال پخش

  شده 

  ستيباشن تور ييجا نيخورد ا  يدختر و پسر بهشون نم نيخب ا اما
  خوردن يم

كه قصد داشت گلوش رو پاره   ي خواننده ا غيج ي كه گذشت صدا كمي
  ضبطم جلوش كم اورده بود باعث   يكنه و حت

  من و آركا بره تو هم  ي چهره  شد

همم رو دنده  ي دستا  نيح نيجا بود دختر و پسره تو ا نيا جالب
  !گرفته بودن

 شديمن م  ي دختره كه اندازه دو تا كله  ي و فرفر ي وز وز ي موها به
  شال ديبا ي چه جور رانيا انياگه ب نايشدم ا رهيخ
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  كنن؟ سرشون

  !كپه مو رو كلشونه هيندارن   اجيشب به بالشت احت احتماال 

 ي جور راك مانند هيگرفت و  يخواننده زن هر لحظه اوج م ي صدا
  !زد كه مو به تنم راست شد يم غيج

  .گوشام گذاشتم ي د شده دستم رو روگر ي زده با چشما وحشت

  ...بود كه ي جور نيبخوام صحنه رو اهسته كنم ا كال

شل به دختره زل زده   شي متر باز بود و با ن هيپوسه  اه يپسر س دهن
  كه كامل  ييباز و لبا مهين ي بود و دختره با چشما

  ميس ي كه البه ال  يبود تو حلقومش تا جذاب بشه و دست كرده
  به پسره زل زده بود   ومديرفت و م يتلفناش م

به همون حالت صحنه اهسته برگشت و آركا رو درحال جهش   صورتم
  !دميسمت راننده د

 ي برگشتم و صدا ي پلك زدم و دوباره به حالت عاد  ج يلحظه گ چند
  جلو و ديخواننده باز گوشام رو ازار داد و آركا پر
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  !صدابه ضبط كه كال خاموش شد   ديمشت كوب  با

  گوشه نگه داشت  هيو  ني و پسره با بهت ماش دي كش غيج دختره

  .شد ادهيرو باز كرد و پ ني با حرص در ماش آركا

  :شم كه خم شد و گفت  ادهيخواستم پ رتيح با

  رونيب  اين-

برداشته بود رو  شبيكه د ييچاغو هويدر جلو رو باز كرد و  رفت
  پسره و سرش رو خم كرد تو ي گلو ريگرفت ز

  كرد  يپسره و پسره وحشت زده به آركا نگاه م صورت

  :سرش رو كج كرد و گفت  آركا

  ؟ي رو بهم قرض بد نتي ماش  يتون يم-

  :با بهت داد زد پسره

  !؟يچ-

  :گفت ي ا  يخم شد و با لبخند حرص آركا

  !رميگ يخودم قرض م اي ي ديخودت بهم قرضش م  اي-
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  :زد و خونسرد گفت يچشمك

  درد داره  كميدوم  نهيالبته گذ-

 شد يم  ادهيپ  نيكه از ماش يدستاش رو برد باال و درحال ي فور پسره
  :گفت 

  باشه مَرد،آروم باش-

  .كردم  يوزق زده نگاهشون م  ي چشما با

  .كرد  يم هيشد و بلند بلند گر ادهيپ ي ام فور دختره

  .شدم  ادهيپ  نيجاده و از ماش ي باال رفتن گوشه  ي با دستا  دوتاشون

  

انگشت اشاره اش و رو هوا تكون داد و  هويسمتم كه  ادياركا اومد ب
  :گفت 

  .رفت يم ادميآخ،داشت -

  :سمت پسر و دختره و چاقوش و برد باال و روبه پسره گفت برگشت

  چرم بودم؟ ي عاشق كافشنا يگفته بودم از بچه گ-
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حرفش به كافشن تن پسره اشاره كرد و لبخند بامزه   نيزمان با ا هم
  :زد و گفت ي ا

  !؟ارم يدرش ب اي ؟ي ديم-

  :گفت  هيچشماش قد توپ شد و دختره با گر پسره

  كشتمون  يوگرنه م اريدرش ب-

رو دراورد و پرت  شي لبش رو باحرص گاز گرفت و كافشن مشك پسره
  كرد سمت آركا

  :گفت دشيپوش  يكه م يرو هوا گرفتش و درحال اركا

  حرف گوش كن باشه شهيهم ديادم با نيآفر  نيآفر-

  :سمتم و به پسره اشاره كرد وگفت برگشت

  رسه يم ييجا هيبه  نيا-

  :گرفت و آركا باز برگشت سمتشون و گفت خندم

  !اديم يليخ ي خاكستر يرنگ مشك ي به شاد-
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دختره  راهنيرو تو صورت دختره خم كرد و با نوك چاقو به پ سرش
  :اشاره كرد و گفت

  مگه نه؟ -

  :گرد شده با هقهقه گفت  ي با چشما دختره

  آ...آره-

  :شده گفت  زير ي سرش رو خم كرد و با چشما آركا

  ؟ي اري خب االن الزمه بگم درش ب-

  :گفت يجملش و با لبخند ترسناك ي  ادامه

  !اريمنتظره،درش ب ي شاد-

و   ديرنگ سف بيكه ترك ي چهار خونه ا راهني پ  دهيترس دختره
  از تنش دراورد  ي داشت و فور ي ا يو مشك ي خاكستر

  .تنش بود ديشرت سف  يت هي رشيز رو

  :نعره زد هويرو تو چنگش گرفت و  راهنيپ آركا

  !ها يگوش-
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دراوردن و گرفتن  بشونيرو از ج اشونيگوش ي و دختره فور پسر
  سمت اركا

  .گذاشت بشيرو گرفت و تو ج يدوتا گوش آركا

  :همون حال گفت در

  !خوش گذشت-

و در و  ميو نشست ن يسمت ماش دمييو دستم رو گرفت و دو برگشت
  گاز  ي پاش و رو ي محكم بستم و آركا فور

  .زد يخنده و خودشم چشماش برق م ريو بلند زدم ز گذاشت

خودم رو دراوردم و   اهيس راهنيپ ي رو انداخت رو پام كه فور لباس
  و دكمه دميرو پوش ي خاكستر راهنيتاپم پ ي رو

  رو بستم  هاش

  :سمتش و با عذاب وجدان گفتم  برگشتم

  ...كارمون اشتباه نبود!؟ گم يم-

  :خونسرد بامزه گفت يلي با تعجب خ آركا
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  هيهر ادم فهيوظ مي نه ما ازشون قرض گرفت-

  !هم نوع خودش كمك كنه به

  :زد و گفت يسمتم و چشمك برگشت

  ر يسخت نگ -

  :تعجب گفتم  با

  !يديرو دزد نشونيجو گرفتت ماش  هويحاال چرا -

 ي كرد با حرص بامزه ا ي كه دنده عوض م يو كج كرد و درحال سرش
  :گفت 

ام كه انگار  كهيجور بردن باال انگار كرن اون زن هيآهنگ رو  ي صدا-
  !ي قورت داده،كر شد كرفونيم

  اخر جملش باعث شد تو خودم فرو برم ي شدد كر

  !ديدزد ن يخاطر كر شدن من ماش به

از   اد؟يبهمم ي من دراورد جون خاكستر ي تن دختره لباسش رو برا از
  فرار كرد چون به خاطر من اومد و  مارستانيت



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  دراورد و نگهبانارو كتك زد  ي باز وونهيد

  !ديسردم بود چادر رو دزد شبيكه د نير اخاط به

  .خورديدكتر تو سرم زنگ م ي حرفا

  .شه يم دهيكوب واريد ي كه تو خ يم كي مثل

  .شد  يم  دهي دكتر رو سرم كوب ي انگار پتك وارانه حرفا ي طور همون

اگه  ؟يخوب شدنش من رو ابزار قرار داده باشه چ ي اركا برا اگه
  اگر  ؟يكرده باشه چ دايبهم پ  يعيطب  ريغ يوابستگ

  ؟ يموضوع خطرناك باشه چ نيا

  .طرف و اون طرف تكون دادم نيحركت سرم رو به ا هيتو

  و شل كردم و خودم رو زدم به اون راه شمين

  بابا باز توهم زدم نه

  .به جاده زل زدم  شميافكار چند لحظه پ اليخيب

  !بود يجاده چ نيا انيپا

  .ميو رفته بود ريدونم چه قدر از مس ينم
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  .رو نگه داشت نيبالخره آركا ماش اما

  نگه داشته بود يچيساندو كي  ي و جلو ميشهر بود ي تو

  :دم يشكم منقبضم گذاشتم و نال ي رو رو دستم

  رم يم  يم ي دارم از گرسنگ-

  :شدن گفت ادهيو درحال پ آروم

  يفك زد ريكل مس ي ريكاش از حرف زدن نم-

  :زدم غيحرص ج با

  ؟يگفت ي زيچ-

  :وارانه گفت د يرو خم كرد داخل و تحد سرش

  !شمياز روت رد م نيماش  ني با هم  نمتيبب  ن ياز ماش رونيب-

  يچيگرد شد و درو محكم بست و رفت سمت ساندو چشمام

  ي ! وحشيترسون ينشم! چرا ادم رو م  ادهيمثل ادم بگو پ خب

  گرفته بودم و گرمم بود   يبيدرد عج سر
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  دختره رو در آوردم و دور كمرم بستمش راهنيپ

داشبرد انداختم و چشمام رو بستم و چند بار نفس   ي رو رو پاهام
  يغيپارس سگ ج ي كه با صدا دميكش قيعم

  نشستم  دهيو ترس دميكش

  .و به اطراف زل زدم برگشتم

  ريزنج بود و ستادهيا سي مامور پل  كي نياون طرف تر از ماش يكم
  رو به دست داشت  اهش يقالده سگ بزرگ و س

كرده بود و من با بهت   زيبرگشت و نگاهم كرد چشماش رو ر سهيپل
  .آب دهنم رو قورت دادم

  شد  رهيخ نينگاهم كرد و بعد نگاهش به پالك ماش رهيخ يكم

اش جدا كردم و به روبه  رهيخ ي و از چشما دميرفت و نگاه ترس نفسم
  روم زل زدم 

و  زديگاز م  چشيكه به ساندو يباز شد و آركا درحال  نيماش در
  :نداخت گفت  يمن رو رو پامم چيساندو
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  ساعته عالفم كردن هي-

كه لقمش   يرو روشن كرد و برگشت سمتم و در حال  نيو ماش  نشست
  :گفت دييجو يرو م

  هپروت؟  يچرا باز رفت-

  :خودم اومدم و من من كنان گفتم به

  پشتم رو نگاه نكن-

شد و زدم به  رهيحرفم براق شده به پشتم خ نينگاه اركا بعد ا قايدق
  رو آروم اما با حرص  چشيو اركا ساندو مي شونيپ

  :رو پام و گفت  انداخت

  گفته بودم سرعت رو دوست دارم؟-

  :بهت گفتم با

  حضرت عباس اي-

 يكه با كمر خوردم به صندل  د يگاز كوب لحظه چنان پاش و رو همون
  ي فور سهيرد شد و پل سهياز كنار پل زيت ني ماش
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رو فعال كرد و افتاد دنبالمون با حرص  رشيو آژ نشيكنار ماش  دييدو
  و كمبربندم چنگ زده رهيكه به دستگ  يدرحال

  :زدم غيج بودم

  ؟ ي ا يروان يليبهت گفته بودم خ-

  ني موتور ماش ي پشتمون و صدا نيماش  ريآژ نيصداش ب دنيشن ي برا
  :داد زد

  دونم يبه گفتن نبود،م ازين-

  .دميكش ي خفه ا غيو ج دميحرص دندون رو هم ساب  با

  .بودم  دهيو من واقعا ترس ومديهمچنان پشتمون م سهيپل نهي ماش

كردم قلبم االن داره  يشد و و حس م  يم شتريهرلحظه ب سرعتمون
  .ادياز جاش درم

  :زدم غيج

  ترسم  يمن م-

  :ام داد زد آركا
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  ...يبكن ي كار كي يتون يم-

شد داد  يم  نيياز شدت ترس تند تند باال و پا نميكه س يحال در
  :زدم

  كار؟ يچ-

  :رو پدال گاز فشرد و داد زد شتريرو برگردند سمتم و پاش رو ب سرش

  رون يب ي بنداز  نيخودت رو از ماش-

و بدون توجه بهم   دميكش ي ا يحرص غيحرص نگاهش كردم و ج با
  .برگشت و به جلوش نگاه كرد

رو مخ   بيپام عج ي رو چيخوردن ساندو ي وسوسه  طيشرا نيا تو
  رفت يوجودم راه م  ي  وونهيد هيشاد

بسته  ي دهنم رو قورت دادم و بدون نگاه كردن به جاده با چشما آب
  و تند تند شروع كردم چميچنگ زدم به ساندو

  خوردن به

  شدم يكه داشتم خفه م ي جور
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  :دميشن  يرانندگ  نيمبهوت آركا رو ه ي صدا

  !يكني م كاريچ ي دار -

دهن پر چشم باز كردم و برگشتم سمتش و با همون دهن پر داد  با
  :زدم

  گرسنمه-

  مي ديرو از بلند گوش شن سهيپل ي برگشت سمت جاده و صدا دوباره

  د يرو متوقف كن ن يماش-

  :كرد و گفت زيبرگشت سمتم و چشماش رو ر آركا

  ؟ ي د يشن ي زيتو چ-

زد و   ي شخندي كه منتظر جوابم باشه دوباره برگشت و ن نيا بدون
  :گفت 

  !دميهوم،منم نشن -

  :باز سرعتش رو برد باال مبهوت با دهن پر گفتم  و

  يروان-
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 كي رو گم كرد و آركا تو  نموني و جاده ها ماش ابونيخ  چيدر پ چيپ تو
  پارك نايماش ي البه ال  ي و فور ديچ يكوچه م

  .و چراغ هارو هم خاموش كرد كرد

  نييداد برم پا عالمت

  و آركا ام خم شد  ري سرعت رفتم ز با

  م يديشن يرو از سر كوچه م نهيماش ريآژ ي صدا

  زدميگاز م  چميبه ساندو يكيآروم آروم تو تار ريز همون

  :دم يآروم آركا رو شن ي صدا

  االن وقت خوردنه؟  ي شاد-

  :گفتم  دمييجو يكه لقمم رو م يدر حال آروم

  !گشنمه-

مطمئن   يكه دور شد آركا اروم سرش رو بلند كرد و وقت ريآژ ي صدا
  :رفته گفت ارويشد 

  باال بعد خودت رو خفه كن ايب-
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  :زدم گفتم يم چمي گازم رو به ساندو نيكه آخر يباال و درحال اومدم

  !گرسنمه بفهم

رو برداشت و شروع كرد به   چشيگفت و دست برد و ساندو  ييبابا برو
  خوردن 

  كه ي پارك شده تو محله ا ي نايماش ي البه ال  نيماش ي تو دوتامون

  م يشناخت  ينم

و به   ميبامزه نشست  ي با چراغا يرنگ  يرنگ  هيفروش  يبستن  كي كنار
  م يجلومون زل زده بود

  كنن  يم دامونيپ ي فور ميرو دادن اگر باهاش بچرخ  نيگزارش ماش-

  :كردم كه گفت   ي نگاهش م  جيگ

  وركيوين ميبا قطارش بر  ميتون يك م ي به شهر ميدياالن رس-

  :كردم و گفتم زير چشم

  ورك؟ يويچرا ن-



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

ب چشمام دوخت و  يكيرنگش رو تو تار ي ريق ي و چشما برگشت
  :گفت 

  چون خونم اون جاست -

  :و گفتم  ديباال پر ابروهام

  كمكمون؟  ادينم انيچرا د -

  ال يخيكرد و ب ي و به اطراف نگاه شهيرو برگردند سمت ش  سرش
  :گفت 

  چون بازداشته-

رو باز كرد و  ني بگم كه در ماش  ي زيگرد شد و خواستم چ چشمام
  :گفت 

  شو  ادهيپ-

  شدم و در رو بست ادهيازش پ د يبهت به تقل با

  :برگشت سمتم و گفت و

  ا يب-
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  خم يراه ه  نيرفت سمت ته كوچه و ب يسرش راه افتادم و م پشت

  .كرد ي پارك شده نگاه م ي و موتورا نايشد و به ماش  يم

  .رفتم يو با حركتش راه م ستادميا ياون م ستادنيبا ا يه  منم

دستش   هويكرد و   يو به اطراف نگاه ستاديا ني ماش  هي ي جلو بالخره
  شهيتو ش  ديرو برد باال و با ارنج كوب 

  رو برداشت ابونيكل خ رشيدزدگ ي خورد شد و صدا ن يماش شهيش

  .كردم ياطراف رو نگاه م  نا يماش ن يزده خم شدم و از ب وحشت

  ي رو از رو ي زيچ هيرو بدزده اما خم شد و  نيخواد ماش يكردم م فكر
  من مبهوت رو  ي برداشت و دستا  يصندل

و از كوچه خارج   ميدييدو يو دوتامون م ديو دنبال خودش كش گرفت
  .ميشد

فروشگاه   هيو آركا دستم رو گرفت و وارد  ميشد ياصل ابونيخ  وارد
  ميشد
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و آركا دستش رو  ميستاديا يپله برق ي باال و رو  ميهم از پله ها رفت با
  دستش ي تو  يلمس يگوش دنياورد باال و با د

  كردم قفل

  بود دهيدزد يگوش

  رمز داره  يگوش دميرو خم كردم و د سرم

  :حرص به آركا نگاه كردم و گفتم  با

  رمز داره  ي خسته نباش-

  ي مغازه  كي ي و جلو نييپا مياومد يرو گرفت و از پله برق دستم
  مشغول شد منم به   يو با گوش ستاديلباس شب ا

  .دلم رو برده بود بيزل زدم كه عج يرنگ ي شب سورمه ا لباس

  .كرد يم  شيلباس عروسك  يو كوتاه ي دلبر قهي

آركا رو  ي دونم چه قدر گذشته و غرق اون لباس بودم كه صدا ينم
  .دم يشن

  .زديحرف م  يتلفن يكيبا  داشت
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  ..كه رمز داشت! چه طور  ي...گوشاما

  :دم يشن يرو م صداش

  ادرس؟ -

  :زد و گفت  يچند لحظه مكث به موهاش چنگ بعد

  شه، باشه يشناسنامه هامون اوك ي تا كارا  مي بمون دي چند شب با هي-

رو  ي تكون داد و تماس رو قطع كرد و دست برد و پشت گوش ي سر
  كارت رو دراورد و شكوندش و م يباز كرد و س

  ن ييكارت پرت كرد از راه پله ها پا  ميرو همراه س يگوش

  .نكردم يسمتم و دستم رو گرفت تا بره كه قفل شده حركت اومد

  دي د راهنيپ ي رو رو رمينگاهم كرد و نگاه خ يسمتم و سوال برگشت

شده  زير  ي به چشمام زل زد و برم گردوند سمت خودش و با چشما
  :گفت 

  !ستياالن وقتش ن -

  :رو مظلوم كردم و با التماس گفتم  چشمام
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  تورو خدا -

با انگشتاش لبام رو گرفت و به هم   هويبه موهاش زد و  يچنگ
  :چفتشون كرد و چشماش رو درشت كرد و گفت 

  فكرشم نكن -

  :رو تو صورتم خم كرد و گفت سرش

  !دهنتم ببند-

كردم كه دستش رو از رو لبام برداشت و دستم رو  يبهت نگاهش م  با
  ها  ي كشوندم سمت پله برق گرفت و

  راهنيپ  شيدلم هنوز پ ميو از در كه خارج شد نيي پا م يرفت دوباره
  رنگ بود ي سورمه ا هيعروسك

 هي دخترونم رو  ي و گمشده  يصورت ي ايناز بود و من انگار دن  يليخ
  .كرده بودم دايسابق پ ي وجود شاد ي تو ييجا

رو   نكاي كه ع ياز كنار دست فروش مي كه خارج شد ديهم از مركز خر  با
  شكم بزرگ   ي و نگاهم رو ميبود رد شد  دهيچ
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  بورش بود ي و موها ياب ت ينها يب ي و چشما  مرد

 ي شد و چشما نييآركا جلوم باال و پا ي دستا ميكه فاصله گرفت يكم
  كه دستش بود ثابت  يينكايدوتا ع  ي گردم رو

  موند 

  :بهت گفتم با

  ...چه طور-

  رو پرت كرد بغلم گهيد نكيخودش رو به چشم زد و ع نكي ع اليخيب

ثابت   دادينشون م نكارويزن ع هيكه داشت به  ي و به مرد برگشتم
  .موند

رو مطمئن شده بودم،چند بار   ني! اي دزد حرفه ا  هي دزد بود! و  آركا
  رو به چشمام زدم و  نكي ع اليخيپلك زدم و ب

  .ختميصورتم ر ي رو شتريرو ب موهام

  .ميشد يم   ييشناسا دينبا
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دستم رو محكم تر گرفت و عبور زن و مردا از كنارمون من رو  موچ
  .ترسوند  يم

  عادت نداشتم  رونيآدما و حضور به ب به

  بودن  شونيزندگ ريهاشون...همشون درگ چهره

بلند  يكيبود و  يمنتظر تاكس  شي ادار ي شده و با لباسا رشيد يكي
  و با تلفن راجب دوست پسرش   ديخند يبلند م 

  .زديم حرف

  بود و حواسش به اطراف نبود  نييسرش پا يكي

زل زده و  ابونيكنار خ يعروسك فروش نيتريبه و ي وسط بچه ا نيا
  ي نگاه ماتم زده اش قلب من رو به درد م نيا

  .بود ي نگاه...نگاه شاد نيا  اورد

  .كردم  ي با حسرت به عروسكا نگاه م شهي كه هم يمن  نگاه 

  شد به قدمام سرعت دادم   دهيدستم كه توسط آركا كش

  .برد ي دونم داشت من رو كجا م ينم
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  .و كالفه بود يعصب يدونم كم يم  فقط

نگه داشت و راننده    ن يزرد رنگ گرفت و ماش يتاكس ي رو جلو دستش
  :بود گفت  ينكيمرد مسن و ع هيكه 

  كجا ببرمتون آقا؟-

رو گفت كه   يو آركا در رو بست و آدرس ميو من كامل نشست آركا
  !تلفظش كنم تميتون ي درست نم يحت

  رفت؟ ي بار پلك زدم داشت كجا م چند

  كه شناخته باشتمون ومديحركت كرد و به نظر نم راننده

  زد و چشم بست هيتك  يسرش رو به صندل آركا

ستم رو به قاب ازش د دي منم به تقل نيهم ي ژستش خوشم اومد برا از
  كردم ليزدم و سرم رو به باال متما هيتك شهيش

  .باز چشمام رو بستم  شيبا ن  و

  :دميخفه و آروم آركا رو شن ي صدا كه

  برو  يكم ا سك-
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بسته  ي كردنم بود با حرص آروم با همون چشما  ديتقل منظورش
  :گفتم 

  دوست دارم -

  رون يبا حرفم زبونم و تا حلقومم اوردم ب همراه

  .كردم اما چشم باز نكردم ينگاهش رو حس م ي نيسنگ 

  !ادينم دميزبونم رو بكشم تو حلقم كه د اومدم

  !كرده ريابلفضل چرا زبونم گ  اي

با انگشتاش زبونم رو  ي آركا با خونسرو دميبهت چشم باز كردم و د با
  .گرفته

  :كروالال گفتم مثل

  ..كاي آاللكو ..ا-

بود و بدون توجه بهم به ساعتش نگاه   رهيبه جلوش خ ي خونسرد با
  :كرد و گفت

  !هيكيچه تراف-
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بلند آهنگ راننده متوجه ما نبود و به نظر به خاطر   ي خاطر صدا به
  .كم شنوا ام بود ش يمسن

گرد شده تقال كردم  ي آركا چنگ زدم و با چشما ي دستام به دستا  با
  .تا زبونم رو ازاد كنم كه انگار نه انگار

  :تونست خم شد و گفت يكه م  ييسمتم و رو صورتم تا جا برگشت

  ؟ يدوست داشت يزم،چيعز  يگفت يم يداشت-

  :حرص با همون زبون گرفته دوباره مثل الل ها گفتم  با

  ي وكم لن.عبص-

داد و سرش رو كنار گوشم اورد و زبونم درد  تكون ي و سر  ديخند زير
  !گرفته بود

  :گفت دهيو كش اروم

  !عه...كروالل-

وق زده نگاهش كردم كه زبونم رو ول كرد و زبون شل و  ي چشما با
  وارفتم و تو حلقم برگردوندم و با حرص اومدم 
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  :بگم كه ابرو باال انداخت و گفت  ي زيچ

  !نه  ايكنم  ي درست م  ونيبار با زبونت پاپ نيا  ني حرف بزن بب-

بهش   ي ا صانهي گرد شده ساكت شدم و با حرص و نگاه خب ي چشما با
  زل زدم

  .كنم يم  يرم صبر كن حاال...تالفدا برات

نگاهم رو از اطراف گرفتم و به    ديچيكوچه پ كي ي كه تو ني ماش
  :كوچه زل زدم اركا برگشت و نگاهم كرد و گفت 

  شو  ادهيپ-

پول دراورد و با    بشيج  ي و اركا خم شد و از تو ميشد  ادهيهم پ  با
  مال همون گاو   دميپول نو و تا نخورده فهم دنيد

  مارستانه يت ريمد صندوق

  شدم رهيكه ازمون دور شد به كوچه خ  نيرو ازش گرفتم و ماش  نگاهم 

  ام رو به در دوختم رهيبزرگ و نگاه خ بايدر تقر كي رفت سمت  اركا
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 ي قد بلند  يو كم وار يبه اطراف زل زد و دستش رو برد سمت د يكم
  د يكش  يطرف و اون طرف م نيكرد و دستش رو ا

  بود انگار ي زيچ دنبال

كردنش باعث شده بود كافشن  ي پشت بهش زل زده بودم و قد بلند از
  بشه  دهيشرتش بره باال و كمرش د يو ت

شدم! خاك بر  ايح  يرو به زور ازش جدا كردم من چه قدر ب نگاهم 
  رو سرم زهيمصر بر ي سرم خاك قبر كل فرعون ها

  رفتار دايپد  ديمثل ند چرا

  !كنم يم

كا زل زدم كه بالخره فاصله گرفت و با حرص اخم كرده به ار جيگ
  :گفت 

  كنم ينم داشيپ-

  :گفتم جيگ

  رو؟  يچ-
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  زد يزد و چشماش برق م يبه موهاش چنگ  يعصب

  در رو  موتير-

  :باال رفته نگاهش كردم كه گفت ي ابرو ها با

  .كن داشيكنم تو پ يبلندت م  ايبلنده جا پا ام ندار ،ب  وارشيد-

  :گرد شده گفتم   ي قدم عقب رفتم و با چشما كي

  !عمرا-

  :زد و گفت  ي شخندين

  !ي شنويم شنوم،توينم ييمن كه صدا-

  :زد و گفت يحرفش به سمتم اومد و چشمك نيا بعد

  ا يب-

  :حرص گفتم با

  !ممكنه من برم اون باال  ريغ-

  :رو كج كرد و چشماش رو درشت كرد و گفت سرش
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  !ممكنه ر يممكن، غ ريغ-

  منو كشيد باال كنم  ي كه بتونم كار نيا قبل

  :لب و خفه با حرص گفتم  ريبا وحشت بستم و ز رو

  ترسم ي م ي ريبم ياله-

  !بار هيبار به درد بخور  هي ي شاد-

باال و   دميبند كردم و خودم رو كش واريحرص دستم رو به لبه د با
  ديلرز ي دستام م

  نشستم واريد ي فشار انداختم باال و رو لبه  هي با

كردم  يكه آركا مچ پام رو گرفته بود نگاه م  يترس برگشتم و درحال با
  :گفتم 

  يها پام بشكنه نم شكنهيپام م  فتمي ب  فتماي حواست بهم باشه ها ن-
  ي عد مجبورب   مايفرار كن ساياز دست پل  ميتون

  ...بعد  ايكن  كولم

  !خفه شو ي شاد-



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  :بهت ساكت شدم و با استرس گفتم  با

  باشه باشه -

  .كه روش نشسته بودم زل زدم يكيبار واريو به د برگشتم

 كي كوچ كيپالست  هياون طرف ترم  ينگاهم رو چرخوندم و كم يكم
  .دميد

حواسش بهم   نييو آركا از پا دميدراز كش واريد ي رو بايشدم و تقر خم
  .بود

  .شد ده يساب واريد  ي رفت باال و شكمم سوخت رو لباسم

  :درد و حرص گفتم  با

  جا نيرو گذاشته ا نيكه ا  ينور به قبر گور به گور كس ي ا-

 كي و آركا خم شد و پالست نييرو انداختم پا كيبردم و پالست دست
  :كافشنش و گفت  بيرو برداشت و گذاشت تو ج

  ن يخب حاال اروم بش-
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زده بود آروم آروم نشستم كه  خيو  ديلرز يكه م  ييترس و دستا با
  .شكمم باز سوخت

  برگردوندم واريد ي سمت آركا و پام رو از رو   برگشتم

  خب بپر -

  :حرص اداش رو دراوردم و گفتم با

  ترسم  يخب بپر! مسخره م-

  :م فرو رفت و كالفه گفت در ه ابروهاش

  .بپر نتمونيب  يم يكياالن  ميوقت ندار-

رو از خونه   يپارس سگ ي بهش بگم كه صدا ي زيحرص خواستم چ با
  و دستام  دميكش  يفي خف غيو ج دميشن  ي كنار

  .سقوط كردم نيي شد و به پا شل

  دهي برخورد كرد و به خاطر باال بودن لباسم كمرمم ساب  واريبه د كمرم
  شدن  ي متالش ن ي دهنم اومد و ب  ي شد و قلبم تو
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پرت شده بودم  نييبه پا ي جور هيو  من رو گرفته بودنآركا  ي دستا
  داشتم و ستادهيكه حالت ا

  .شده بود واريبه د  دنميگرفتنم مجبور به كوب ي برا

و من وحشت زده بهش نگاه  ميزد يتند تند نفس نفس م  دوتامون
  .كردم يم

  :خفه گفت 

  ؟يخوب-

  :بستش زل زدم و گفتم  ي نفس نفس به چشما با

  .آ..آره-

  و دستت رو از روش بردار  سوزهيكمرم م  نگفتم

سگ   ديرس  نيو ازم فاصله گرفت و پاهام كه به زم ديكش  يقيعم  نفس
  .كرد يهمچنان پارس م هيهمسا

زده و لرزونم رو گرفت و بردم سمت در و دست برد و  خي ي دستا
  در اورد و كافشنشم باهاش بش يرو از ج كيپالست
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  دراورد 

رو از دور كمرم باز كردم و  راهنيپ نهي كه كمرم رو نب نيا ي برا
  دمش يپوش

  .شده بود اديز يليكمر و شكمم خ سوزش

 هي ميديد كه ي زيچ نيكنارش و در آروم آروم باز شد و اول رفتم
  خوشگل بود ني ماش

  ميشل به هم نگاه كرد ش يو با ن مي برگشت دوتامون

 مي و از پله ها رفت م يرد شد نگيو آركا درو بست و از پارك ميشد وارد
  باال 

 يليگرد و خ ي پنجره ها دميكه د ي زيچ نيخونه رو كه باز كرد اول در
  بامزه بود

 ي برا نيپنجره داشت و ا يليكه خ يكيو ش ي امروز يليخ ي  خونه
  .بود  يعال يزندون  شهيمن هم
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زده بودم كه از ذوق كال زخم و سوزش كمر و شكمم  جانيه ي جور
  .رو فراموش كرده بودم

  دمي كشيبه اطراف سرك م  جانيه با

  ي كاناپه پرت كرد و با خستگ  ي خودش رو رو  اليخياما ب آركا
  كافشنش رو پرت كرد پشت سرش

  چشماش رو بست و

  :آرومگفتم

  توعه؟ يجا خونه  نيا-

  :باز كردن چشماش آروم گفت بدون

  بايتقر-

  :باال انداختم و گفت ابرو

  بخور  ي خوا يم ي زيپره برو اگر چ خچالي-

رو، رو كاناپه انداختم كه چهره ام از درد كمرم رفت تو هم و   خودم
  .لبم رو گاز گرفتم 
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  :شده نگاهم كرد و گفت زير  ي رو باز كرد و با چشما چشماش

  !يخوب-

  :ام گذشت آروم و خفه گفتم  يكه از ضعف آن يكم

  آ..آره-

  :تكون داد و روش رو برگردوند و گفت  ي سر

  بخوابم  كميپس ساكت باش -

  چشماش   ي و ساعدش رو رو دي حالت رو كاناپه دراز كش همون تو

چند لحظه كه نفساش منظم شد و حس كردم خوابه آروم بلند  بعد
  يتو ي سراسر نهيآ ي شدم و آروم آروم رفتم جلو

  !رو دادم باال كه كپ كردم راهنميرو و آروم پ راه

خشك شده بود و كمرمم كه از اون بد تر پر از   ي شكمم زخما ي رو
  .و زخم يدگيخراش

  :ضعف چشمام رو بستم و آروم گفتم  با

  !شانس نيتف به ا-
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  استفاده رو بردم و تو كل خونه گشت زدم  تيخواب بودن آركا نها از

  طبقه باال  گهياتاق د كيداشت و  نيي طبقه پا ي راهرو ي تا اتاق تو  دو

ما ام قشنگ بود بابام دكتر مغز و  ي بودا خونه  يخونه قشنگ عجب
  كرد يخوب خرج م اعصاب بود و

چاق شده بود كه  كمياواخر  نيبرد البته ا  ياستفاده رو م تينها مامانم
  دم يشب مد فهم ي تو دنشيالبته بعد از د

  شده  كليو خوش ه دهيمدت به خودش رس  نيتو ا  خوب

كه چادر  دميد ي م ميكشور بود ن يكه تو ا نيباوجود ا  يگاه يحت
  !خونه ي سرشه و نماز م

  !شد ي م ريجوگ ينبود گاه ي ادم معتقد اصال

  بند و بار بود  يب كيبارز  ي من نمونه   مامان

  مقدسه،مادر پاكه،مادر خود بهشته  مادر

  مادر من نبود پدرمم استوار نبود كوه نبود،پشتم نبود  اما

  آوردن  م يبال رو سر من و زندگ نيو مادر من ا پدر
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رو باز كردم و  خچالي شب به خودم اومدم و رفتم در  ي كيكم با تار كم
  بود  كيقالب بزرگ ك هي دميكه د ي زيچ نياول

  !ي ا شهيظرف ش هيتو

  رو كامل باز كردم خچاليپر ذوق در  ي چشما با

  نخورده بودم؟ كي ماه بود ك چند

  ماه؟ چهار ماه؟ هفت ماه؟  كي

و ظرف رو و چهار زانو زدم  زيم ي نشستم رو جانيوقت بود؛با ه يليخ
  رو باز كردم و با ي ا شهيجلوم گذاشتم در ش

  شدم  رهيروش خ ي ها يو توت فرنگ يشكالت كيبه ك ذوق

  كهيت كيو با دستم  دميلب هام كش ي رو رو زبونم

  رو برداشتم و چپوندم تو دهنم  كياز ك بزرگ

  .بود كيخوردم و نگاهم به ك يو تو مرز خفه شدن م يلپ دو

  شد  سيكم بغض گلوم رو گرفت و چشمام خ كم

  .اومده  شونيچه سر زندگ دنيفهم  يشده بودم كه نم يياحمقا مثل
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  يم  كيو من داشتم ك مارستانيو پدرم من رو گذاشته بودن ت مادر
  !خوردم

 كيو من داشتم ك  دميهر روز شكنجه شدم و عذاب كش مارستانيت تو
  !خوردم يم

 يام كه مردم ازم م  ي فرار هيروان كي فرار كردم و حاال  مارستانيت از
  !خورم  يم كيترسن و من دارم ك

تو دهنمگذاشتم و تو همون حالت كه  كيك گهيبزرگ د كهيت كي
  يخوردم بغضم شكست و دستم رو رو يرو م كيك

  .شده بود سيو صورتم خ ديلرز  يو شونه هام م دهنمگذاشتم

  !ي شاد-

بود نگاه   ستادهيكه تو درگاه آشپزخونه ا ييبلند نكردم و به اركا سر
  .نكردم

ها  يقبل نيگز ي جا دميجد ي كردم و اشكا زيدستام چشمام رو تم با
  .شد  سيشد و دوباره صورتم خ
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  .زدم يپر هق م  ي لپا با

  :رو خوردم و آركا سرش رو خم كرد و گفت كيو با همون هقهقه ك

  ؟ ي شاد-

  :ام گرفتم و با بغض گفتمچشم ي رو جلو دستم

  مارستان يآركا پدر و مادرم ولم كردن و انداختنم تو ت-

  :نفس نفسام زجه زدم نيزدم و ب هق

  آركا ولم كردن آركا چرا دوسم نداشتن؟ -

چشمام كنار زد و به چشمام زل زده بود با   ي رو از جلو  دستام
  .شده و آروم زير  ي چشما

  :و متفكر سرش رو كج كرد و گفت  ي جد يليخ

  بُكشَم شون؟ ي خوا يم-

  .پ؛بلند و پر صدادميبلند خند ميگر  نيب

  :گفتم هيو با گر  دمياشك خند با

  بمون شميباش پ شم ينه!فقط پ-
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  شست و يو اشكام كل صورتم رو م

  .ديپوك يداشت م دلم

  كنه؟  يداره نابودم م ي طور نيكه ا هيچه حس نيا  ه؟يچه حس نيا

كه تو كل   يبغض نيكنم ا  يكه تو كل وجودم حس م ي كمبود نيا
  كه ي دل درد ني كمبود ا نيكرده ا  ينيقلبم سنگ 

  د يكش  يم غيج ي زيچ هيدلم انگار  ي تو  ييجا هي...داشتم

 ي م غيشده بود كه داشت تو وجودم ج يدختر تو دلم زندون هي انگار
  د يكش

  .زديلرزوند كل وجودم از صداش نبض م  يكل وجودم رو م غاشيج

كه سال ها سركوب شده   يبود!خود من بودم خود من  ي دختر شاد نيا
  از پدر و ي بودم كه كل عمرم مهر ي بود من

  دميند مادرم

بودم داغون  ريبودم اس ي زندون مي بودمكه كل زندگ  يدختر من نيا
  .بودم
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كه كل  يپر از حرص پر از طوفان تي پر از كمبود بودم پر از عصبان من
  .وجودم رو پر كرده بود

  .شده بودم زيپر بودم لبر من

  يم اديدلم فر بيدلم تلنبار شده بودن و من عج ي حرفا تو نيا
  اديفر هيخواست دلم  ي بلند م غيج هيخواست دلم 

  خواست كه كل جهان بشنون  يم

  جور صدا كه همه بشنون هي

  .ديچه طور عذاب كش ي كه شاد بشنون

جون بدم تموم  رمي آركا بم ي  نهيس ي باشه كاش رو انميپا نيا كاش
  رو خواستم؟ مگه من  يزندگ  نيشه مگه من ا

  داشته باشم؟ من نخواستم ي ا يزندگ نيكه همچ خواستم

باشم   ي خانواده ا ي خواستم كه بچه  ي خدا كه من نخواستم من نم به
  دوسم نداشتن  ي كه ذره ا

  نخواستم  من
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چاكوند   شيتو چشمام ن رهيبلند كردم و بهش نگاه كردم و خ رو سرم
  :و گفت

  بكشمشون بگو!تعارف نكن  ياگر خواست-

 ي اشكار  تيو دستش رو با حرص خاص و حساس دميخند هيگر  نيب
  صورتم گذاشت و با شصتش اشكام رو پاك ي رو

  :و با سر كج شده گفت  كرد

  نكن -

  :نگاهش كردم و گفتم   جيگ

  رو؟  يچ-

  :پاك كرد و گفت ي شتريو با حرص ب اشكام

  !هيگر-

نگاه كرد  كيباال انداختم و نگاهش كردم كه برگشت و به ظرف ك ابرو
  :و گفت

  ؟ ي تك خور -
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  و كنارم نشست و د يرو كش  يصندل

داشتم نگاه   يكه حاال لبخند آروم يگذاشت و به من زيم ي رو رو ظرف
  :كرد و گفت

  بخور-

برداشتم و تو  كيك كهيت كيو  دميزدم و خودم رو جلو كش لبخند
  كهيت كيزد و اونم  ي شخنديدهنم گذاشتم و ن

 ميو زد ميبرداشت و تو دهنش گذاشت و دوتامون به هم زل زد كيك
  خنده ريز

  م؟يبود وونهيد ما

  ميبود وونهيد قطعا

  م يبود وونهيقطعا د ما

بعد از زار زدن من  زيپشت م ي فرار هيمارستاتيبه عنوان دوتا ت كه
  ميديخند يو ه ميخورد يم  كيو ك مينشست
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كرد كه آرومم  ينم  ي.سعد يپرس ينم يبرام جالب بود ازم سوال آركا
  كننده بزنه  دواريام ي كنه و حرفا

جور خاص كه  هي كرد  ياروم م ي جور  هيكرد آركا  ي، آروم م آركا
  .دوست داشتم

  نقطه جالبش بود ني! و امي مستق ريغ يليخ

  :زدم و بهش نگاه كردم و اروم گفتم  لبخند

  م؟ي كار كن يچ ديحاال با-

هول داد جلو و  يرو با دستش كم يو نگاهم كرد و ظرف خال برگشت
  :گفت 

  م؟ي كار كن يرو چ يچ-

  :و گفتم دمي رو باال كش مين يب

  ه؟ يفرارمون برنامت چبعد از -

  :كرد و گفت نگاهم 

  ه؟ يبعد از فرارمون برنامم چ-
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  :حرص گفتم با

  !آركا-

  :رو بلند كرد و مثل خنگا گفت سرش

  !ي شاد-

  :بلند شدم و گفتم  زيپشت م از

  يبه من بگ  ي زيچ يخوا ينه تو نم-

  :رو بلند كرد و گفت سرش

  ها  يشيبلند م زينچ نچ واقعا زشته از پشت م-

  ي رفتم و خودم رو رو ييرا يپذ ي تو ي حرص به سمت كاناپه ها با
  كه از جانب كمرم ي پرت كردم كه از درد  شونيكي

از  ي ريجلوگ ي كردم دلم ضعف رفت و چشم بسته نفسم رو برا حس
  .حبس كردم  نهيس ي تو غيج

  .كمرم گذاشتم ي گرد شده دستم رو رو ي چشم ها با
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  ي سر كمرم اومده اما م ييبود كه به آركا بگم چه بال نيا درستش
  .سرزنشم كنه دميترس

  .كنه،مسخره ام كنه نيتوه

طرف بود و درد گوش دادن  هيو زخمام  دنيد بيدرد آس يبچه گ از
  بودنم   يمامان سر دست و پا چلفت ي به غر غر ها

  .طرف هي

شد    يم يو خون يو زانوهام زخم نيافتادم زم  يمحض بود كه م عذاب
  گذشت با   يكه از كنار م ي و زن رهگذر

 ي زيگفت چ يكرد و م يكرد و اشكام رو پاك م يبلندم م ي دلسوز
  ست ين

 يزد )شاد يو تو صورتم داد م ديكش  يمادرم بازوم رو محكم م يول
  زنم تو دهنت خون ي نكن م هيدهنت روببند،گر 

از  يتا ك  ؟ينيجلوت رو بب  يموهات رو جمع كن  يتون  ينم اياريب باال 
  )دستت بكشم؟
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  .زنم يو پوزخند م  شهيتو سرم اكو م صداش

  !كنم راز بقا  يرو روشن م ونيتلوز  موتير با

  .كنم  يواقعا! با خنده شبكه رو عوض م يمرس

خوام شبكه رو عوض كنم كه كنترل از  ي خندم و م ي! بازم بلند م خبر
  و به  نهي شيو آركا كنارم م شهي م  دهي دستم كش

  .زنه  يبا اخم زل م ي و يت صفحه

  :سمتم و گفت  برگشت

  ها؟  ي گن به عنوان فرار ياسممون رو م ي به نظرت چه جور-

  :متفكر نگاهش كردم و با خنده گفتم  يكم

  !ها ي ريزنج-

صداش رو كلفت كرد و مثل خبرنگارا   هويفكر كردن دراورد و  ي ادا 
  :گفت 

  ...خطرناك ي مارايب-
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كه از همكارم در برست به دستم   ي هم اكنون توجه شمارا به خبر-
  .كنم   يجلب م دهيرس

آركهان  مارستانياز ت ماريچهل و هشت ساعت گذشته دو ب يط در
  فرار كرده و گفته شده 

ندارد و تنها نام او آركا    يكه سابقه مشخص ي ماريو ب  ييدايش ي شاد .
  واقع مارستانيذكر شده است به كمك هم از ت

  .برست فرار كرده اند در

  م يزل زده بود ي و يبهت با آركا به صفحه ت با

شد و زن تند تند   يم دهيكادر گوشه صفحه د ي دوتامون رو عكس
  :باال رفته گفتم  ي زد و من با ابروها يمحرف 

  !داد ي ا-

  .داده شد شينما يكيرو صفحه تو مربع كوچ لميف هي هوي

  ني كرد و مامور يم  هيپوست بودن.دختر گر اهيدختر و پسر س همون
  :گفت  يدورشون بودند و پسره تند تند م سيپل
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و  ني ماش رهيت ي و چشما يمشك ي پسر قد بلند و سبزه بود،با موها هي-
  دوست دخترم رو ازم  راهن يكافشن و پ

اومد   يبه نظر م وونهيخطرناك و د يلي.دستش چاقو بود و خگرفت
  بهم حمله كرد و قصد كشتنم رو داشت.اما تونستم 

با سرعت و ترس از دستم.  رمشوني كه بگ نيو اونا هم قبل ا بزنمش
  !كردن فرار

  :گرد شده گفتم  ي چشم ها با

  !دروغ گو رو نگاها-

  :خبرنگاره زوم شد و ادامه داد ي رو  ريتصو دوباره

 ن يا ميو مق يرانيا كيكه  ييدايش ي گزارش ها نشان داده كه شاد-
  ي بهتر يو روان يروح تيباشد.از وضع يكشور م

 قاتيتحق يدر ط مارستانيوالن پزشك ت يلياست و دكتر ل برخوردار
  توجه ستي ذكر كرده كه او خطرناك ن سيپل

  كنم  ي آركهان جلب م مارستانيوالن روانشناس ت يل يبه دكتر ل شمارا
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با اون شكم گنده اش تو  يليل دنيشد و با د يدوباره دورش آب ريتصو
  ز يم ي شدم و گلدون رو از رو  زيخ مين  نيدورب

  :زدم غيو به سمتش هدف گرفتم و ج برداشتم

حامله است   گني گشنه اش بوده بچش رو خورده بعد م كه،چاغالويزن-
  .كممونده بود سر شوهرش خشكم كنن با برق

شد و گلدون رو از   زيخ مي خواستم گلدون رو پرت كنم آركا ن تا
  و مچم رو گرفت و  زيدستام گرفت و گذاشتش رو م 

  :گفت ي و  يبه ت رهيكرد رو مبل و خ پرتم

  گهي م  يچ نمي ! ببيحرف نزن  يتون يلحظه م  هي ني بب-

رو به كمرم گرفتم و بر اثر پرت شدنم رو مبل دوباره به سوزش  دستم
  .افتاده بود

  .زل زدم ي و يو ساكت به ت دميرو، رو هم ساب  دندونام

  :بود شروع كرد به حرف زدن ستادهيها ا سي كه كنار پل يليل
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فقط مطمئنم به   ستيقابل كنترل و حساس ن شيماريب ي شاد-
  احتماال ايكه باهاش فرار كرده وابسته  ي ماريآركا،ب

  .مند شده  عالقه

! ديزل زدم و پلك چپم پر ي و يت ريباز به تصو  مهين يزده و با دهن  خي
  ؟ ي مرد يم  يگفت  يرو نم  نيدهنت...خب ا

  فضول 

  .خودم حس كردم ي نگاه آركا رو رو ي نيسنگ 

بلند  يعيدهنم رو قورت دادم و بدون برگشتن سمتش به طور ضا آب
  شده و زير  ي و به چشما دميمزه خند يو ب

  :باز گفتم شي آركا زل زدم و با همون ن مرموز

  !زده ي زيچ-

البته   ي و يسمت ت  م يدوتامون برگشت يليل ي صدا ي دوباره   دنيشن با
  با مكث چشم ازم گرفت و من قلبم  يآركا كم

  .زد يدهنم م تو
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وقت نزاشت  چيه  ي نكته رو حتما بهتون بگم شاد نيا دياما آركا،با-
  مدت بود رو سابقه  هيكنم من  ليجملم رو تكم

و خاصش عدم كنترل  بيعج ي ماري كردم عالوه بر ب  يم قيتحق آركا
  كه اثر  ي حرفه ا هيدزده ! و   هيخشمش اون  

  .ه يكه اونك مينداشت و حاال ما متوجه شد انگشت

كنه اما در اصل  يبود كه انگار داره به من نگاه م  ي نگاهش جور يليل
  هركلمه اش   دنيزل زده بود با شن  نيبه دورب

  .رفت ياز تنم م روح

بعد   وركيوين  سيگوش كن آركا خطرناكه پل ي...هرجا كه هستي شاد-
  ...عكس آركا خبرداده كه اون قاتل دنيد

خاموش شد و من خشك شده به صفحه خاموش و  هوي ي و يت صفحه
  .زل زده بودم اهش يس

  گفت؟ يچ اون

  :كردم  انيكه تو ذهنم بود رو ب ي زيچ  ي بلند ي صدا با
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  گفت؟ ياون چ-

زل زده  ونيزيتلو اهيكه مبهوت به صفحه س  ينگاه كردن به من  بدون
  :بودم گفت 

  چرت و پرت -

بود برگشتم و به چشماش زل زدم پر از رگه  رتيكه پر از ح  ينگاه با
  قرمز ي ها

  .شد  دهيمشت شدش كش ي دستا ي رو نگاهم 

  يداشت كنترلش كنه مشتش م يكه سع  يتي شدت فشار و عصبان از
  د يلرز

  !باز صداش زدم  مهين يو مبهوت و با دهن  ديچپم پر پلك

  ؟ ي رو خاموش كرد ي و يگفت؟ چرا ت يآر..كا اون زن چ -

  :زدم غ يصدام ج تيبا نها دهيجواب نم دميد يوقت

  آركا-

  :من روم خم شد و داد زد  غيزمان با ج هم
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  ه؟ي...چهي...چهيچ-

  نگاهش كردم  ده يبغض و ترس  با

به چشمام زل زده و چشماش از شدت قرمز شدن ترسناك  مي مستق
  .زد يشده بود نفس نفس م

ازم فاصله گرفت و پشتش رو كرد و به موهاش چنگ  هيچند ثان  بعد
  :جلوش زد و گفت زيبه م  ي زد و لگد ي زد و داد

به اون چه  گه؟يهمه تو اخبار م يبه اون چه؟ به اون چه كه جلو-
  داره!؟  يربط

  :بغض داد زدم با

  گفت؟ ياون زنه راجبت چ ي ديشن-

  :زد و آروم گفت شخند يسمتم و با حرص ن برگشت

  به من چه؟ -

  :زدم غيحرص بلند شدم و ج با

  !يگفت تو قاتل-



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  :رو كج كرد و آروم گفت سرش

  به تو چه؟-

  :داد زد هويبهت نگاهش كردم كه  با

شو  اليخيبه تو داره؟ ب يبه تو چه؟ ب...ت...چ؟ چه ربط ؟ي ها شاد-
  !شو  اليخيبفهم! ب

  :و ناباور و لرزون گفتم  دميهام كش  قهي كناره شق ي كف دست موها با

  !؟ي! آركا...تو قاتليتو قاتل-

  !ديخند بلند

  ...شده بود ليكه سرش به عقب متما ي جور

خنده هاش اومد سمتم و با شدت بازوم رو گرفت و آروم از  ن يب هوي
  :ديدندوناش غر ي البه ال 

  !من قاتلم-

  :رو تو همون حالت كج كرد و با لبخند گفت  سرش
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  !يدون  يرو نم يچ گهي و حدس بزن د-

  :كردم كه سرش و آورد كنار گوشم و گفت يبهت نگاهش م  با

  !خواهر خودم رو كشتم-

  .سرم آوار شد ي رو ا يرفت و دن نفسم

عقب عقب رفتم كه نزاشت و با شدت به بازوم چنگ زد و بازم  مبهوت
  زد و سرش رو تو  ي ا گهيدوار  وونهيلبخند د

  :گردنم فرو كرد و آروم گفت ي گود

  !رو از قلم انداختم نيآخ ا-

  :و اورد باال تر و كنار گوشم گفت  سرش

  سارق بانكم هستم -

  !شديزلزله تو وجودم تموم نم ني شد؟ ا ينم تموم

  بهت به چشماش زل زدم با

 نيبدبخت ترم هست تو ا ي تندش،از شاد ي قرمزش نفسا ي ها رگه
  وقت نبوده  چي ...هستين ا؟يدن
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  است يدن نيآدم ا  نيچاره تر يب ي شاد

  .غم داشت،كل وجودم پر از درد بود نگاهم 

قلبم همشون  ي تو ييجا هيكردم  يوجودم رو حس م ي ها شكسته
  .دادن يجمع شده و عذابم م

  ...يليخسته بودم!خ يليبودم خ  د،خستهيكش  يم  ريت قلبم

  ...بسه گهيد

  شدم رهيآركا خ به

  گفت؟  ينم يچيه چرا

  !كه رو دوشم بود؟ چرا يهمه غم نيكرد از ا يخالصم نم چرا

  !يگيدروغ م-

  !ديخند

خنده هاش اومد سمتم و بازوم رو گرفت   نيو ب ديو پر صدا خند بلند
  .و نگاهم كرد

  :قطع شد نگاهش سرد شد آرومگفت خندش
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  مه يزندگ قتيحق نيبزرگ تر-

  .قدم به عقب برداشتم كيو با بهت  ديبر  نفسم

  .و خلسه وارانم رفتم سمت راهرو جيآروم تو همون حالت گ آروم

  .كه سر راهم بود شدم و در رو بستم ياتاق  وارد

  .زدم و كمرم سوخت و دلم ضعف رفت هيدر تك به

  .داشت ي اد يز ي نبود اما خراشا اديز شيز ير خون

تو سرم و خفه و از البه  دميتم كوب كرده چشم بستم و با كف دس بغض
  :دمي دندونام غر ي ال 

  احمق  ي احمق،شاد ي شاد-

جا بمونم آركا خطرناك  نيتونستم ا يرو خاروندم نم ميشون يپ يكم
  .ترسناك بود شيبود،چهره واقع

سمت چپ اتاق نصب شده بود  ي كه گوشه ا ي به سمت كمد ي فور
  .رفتم

  .پسرونه و دخترونه ي كمد و باز كردم لباسا در
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  بزرگ بود و پر از طبقات و كشو كمد

 يچرم مشك فيك هيكردم و بالخره   يسرعت در كشو هارو باز م با
  .كردم مثل ساك بود دايپ

  .انداختم داخلش دميد يشرت و شلوار م يت يداشتم و هرچ برش

و   دمياز ترس كش ينيو با سرعت برگشتم كه ه  دميساك رو كش پيز
  .به در كمد  دميوحشت زده چسب 

  قرار داشت مي با سر كج شده تو فاصله چند ثانت بي به ج دست

  كردم  يباال رو نگاه م  ديبا دنشيد  ي كه برا ي جور

  .شد  رهيدهنم رو قورت دادم و نگاهش به ساك خ آب

و خودش رو انداخت   داشتم بزنه تو گوشم و ...اما پشتش رو كرد توقع
  !رو تخت

  نگاه كردم  شي ال يخيبهت به ب  با

  !شد يكردم و چ يفكر م يچ
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بعد از برداشتنش از   ي ساك رو فور ي حرص چنگ زدم به دسته  با
  .اتاق خارج شدم

  .وق چيكنم آركا...ه  يوقت فراموشت نم چيگلوم و گرفت ه بغض

  ...رو باز كردم و...در رو باز كردم و درو

گرد در  رهيبه دستگ دميگرد شده چسب  ي با چشما شه؟يدر باز نم چرا
  .شدي دادم باز نم يتكونش م يو هرچ

باز كردنش   ريزدم و همچنان درگ ي رو انداختم و به در لگد ساك
  بودم

  شه يباز نم-

  :گرفتن با در برداشتم و گفتم  يبهت برگشتم و دست از كشت با

  !چرا؟-

  :تلفن رفت و گفت زيسرد به سمت م خون

  چون دست منه -
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  :بهت گفتم با

  ؟ يچ-

كه با   يو در حال نيرو زم د يحركت تلفن رو برداشت و كوب هي با
  :كرد گفت يپاهاش تلفن رو خورد م

  !ديكل-

  :باز گفتم  مهين  يدهن با

  !؟ ي كن يكار م يچ ي دار -

تعجب برگشت و نگاهم كرد و بعد به تلفن خورد شده اشاره كرد و  با
  :گفت 

  ست؟ يمعلوم ن-

بار پلك زدم و به عالمت نه سر تكون دادم كه خونسرد نگاهم  چند
  :كرد و گفت

  !كنم يم  تيدارم زندون-

  :كردم و گفتم  ي نفس زنون و خشك شده خنده ا  نفس
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  ؟ي كن يم يشوخ-

  :خنده هاش گفت ني خنده و ب ريزد ز بلند

  ! آره-

شد و   ي خنده جد ن يب  هويرو لبام شكل گرفت كه  ي دي پر ام لبخند
  :سرش رو كج كرد و گفت

  !نه-

  :تلفن رو پاره كرد و در همون حالت گفت  ميس

  داشته باشم  يشوخ اديبه من م-

  :زدم غي ج هيو بعد چند ثان ديرو لبام خشك لبخند

  !درو باز كن نيا-

  :اومد سمتم و گفت آروم

  نوچ -

  :زدم غيحرص به موهام چنگ زدم و ج  با

  ينگهم دار ي مونم حق ندار ينم شتيلحظه ام پ هي-
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به سمتم اومد و چونم رو تو مشتش فشرد و سرش رو خم كرد تو  هوي
  :صورتم و گفت 

  هاتم دوست دارم  غيبزن سرو صدا كن چون ج غيج-

دندوناش با حرص   ي رو اورد كنار گوشم و آروم تر از البه ال  سرش
  :ديغر

رو سه بار در روز  ن يتونه از دست من خالصت كنه،ا يكس نم چيه-
  ي بگو تا حفظ ش

  :بهت تقال كردم كه ولم كرد و پشتش رو كرد و گفت  با

  كه هست نهيهم-

  :بهت و خشك شده گفتم با

  ندارم،آره؟  يانتخاب چيه-

  :و ابرو باال انداخت و گفت برگشت

  .ستمين يقدرا ام آدم بد ن يراستش چرا ا-

  :نگاهش كردم كه گفت  رهيخ
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  ...كه نهياز انتخابات ا يكي

  :رو كج كرد و با لبخند ادامه داد سرش

  !ي ندار يانتخاب  چيكه...ه -

  :كردم كه باز ادامه داد ي گرد شده نگاهش م ي چشما با

  ...انتخاب دارم،اوومم يليمن خ يول-

  :فكر كردن در اورد و لم داده به كانتر گفت  ي ادا 

ببندمت    يخفت كنم،دست و پا بزن  يحرف بزن اديكه اگه ز نيمثال ا-
  .رو هم گره بزنمت

  ...بخورمت ي درست نكن  غذا

  :نگاه ترسناكش رو به چشمام دوخت و گفت هوي

  !بكشمت يفرار كن ي بخوا-

  :زدم غيجدهنم رو قورت دادم و  آب

  .خوامت ينم گهيدست از سرم بردار!د-
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به جزء جزء  رهيزد و خ ي نگاهش كردم كه لبخند ياشك ي چشما با
  :صورتم گفت 

  .بزن صدات رو دوست دارم غ ينداره ج بيع-

شده نگاهش كردم كه چند بار پلك زد و به زور نگاهش رو ازم  خشك
  :گرفت و گفت

  د يخودكار رو بگ نيا-

كه  ي نگاهش كردم كه دستش رو، رو هوا تكون داد و به خودكار  جيگ
  كانتر برداشته بود و به دست داشت  ي از رو

  :داد و گفت عالمت

  رشيبگ-

  :زدم غيكه نگاهش ترسناك بود اما ج نيا با

  وام خ ينم-

  :آرامش سر تكون داد و گفت با

  !يدرسته تو حق انتخاب دار-
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  :كه سر بلند كرد و گفت دمي كش  يراحت نفس

  !من ندارم يول-

گرفت سمتم و بازوم رو گرفت و  زي خ هوي شديكه بفهمم چ نيا قبل
  كوبوندم به كانتر كه كمرم خورد شد و سوزش

  .كمرم حس كردم هيرو تو ناح يناك وحشت

  آخ-

  كنه   يكار م ي چ دميفهم يرو از ضعف بسته بودم و نم چشمام

و با حرص داد باال و مچ دستم رو گرفت و اون قدر ضعف   نميآست
  .اشتم شده بودم كه قدرت تقال ند  حاليكرده و ب

  .رو باز كردم و بهش نگاهم رو دوختم مياشك ي چشما آروم

نگاه كردن به من با دندونش در خود كار رو باز كرد و خودكار  بدون
  ي زيچ هيرو اورد سمت دستم و رو موچ دستم 

  .نوشت 
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  يم  ياهيكرد كه چشمام س يسوخت و درد م يواقعا اون قدر م كمرم
  .رفت

  .ول كرد و به موچ دستم اشاره كرد هوي و كمرم رو  بازو

  نگاش كن -

  .ضعف از كانتر فاصله گرفتم با

  )نوشته بود)آركا يسيدستم رو نگاه كردم بزرگ به انگل موچ

  :گفت ي جد  يلينگاهش كردم كه خ يجيگ  با

  ي من  يشخص ي از االن جزء اموال ها-

  :چشمام نگاهش گردم كه آروم گفت ي اهيس ن ي ب  جيو گ رهيخ

  .يكس حق نداره نگات كنه،مال من  چيه-

  .موند  رهيانگشتاش خ ي رو آورد سمتم كه نگاهش رو دستش

 ي دستم رو بردم سمت كمرم لباسم خون جيبودن گ  يخون انگشتاش
  ي اهيشد چشمام س  رهيبود تا نگاهش به من خ

  ...و رفت
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كه از جانب كمرم حس   ي تا سقوطم نمونده بود كه و از درد  ي زيچ
  ي كرده بودم آخ ب

  .گفتم يحال

بازم رو بستم و نفس   مهين ي تخت گذاشتم و چشما ي پهلو رو هي
  دم ي كش يقيعم

  .درد داشتم يليخ

  !دهيروش دو يكيكرد انگار  ياز سوزش،كمرم درد م جدا

  شده؟  يكمرت چ  ي شاد-

نتونستم جوابش رو بدم كه با شدت تكونم داد كه باز   اديضعف ز از
  غ ي حال ج يرو حس كردم و ب ي درد وحشت ناك

  :دميكش

  .تونم جواب بدم ينم  يخب وحش-

  ؟ ي االن حرف زد  ي پس چه طور-

  :گفتم  يجيهمون حالت گ تو
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  شد  يشانس-

  :رو از درد بستم كه خم شد روم و پوكر گفت چشمام

  !ايزنيحرف م ي هنوزم دار-

و چون  يحرص چشمام رو باز كردم كه بلند شد و رفت سمت عسل با
  .كنه يكار م يچ دميديپشتش بهم بود نم

تند تند در كشو  ومديبه نظر م   يضعف دوباره چشمام رو بستم عصب از
  كرد  يهارو باز م

  .دم يقدماش رو شن ي صدارو باز بستم كه   چشمام

  .كردم يلب از درد آخ و ناله م  ريپشتم و من ز رفت

 عيلحظه كمرم سوخت و سر هيو  ومديم  يچيبه ق ي زيچ دنيبر ي صدا
  ي زيواكنش نشون دادم و تكون خوردم كه ت

  يوحشت ناك غيزخمم حس كردم و از دردش ج ي رو رو  ي زيچ
  .آركا چنگ زدم ي و با دست به شونه  دميكش

  :داد زد سرم
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  .به زخمت پاره اش كنم  دهيچسب راهنت يلحظه تكون نخور،پ هيد -

رفت و   يو چشمام پر اشك بود دلم ضعف م دميدرد لب گز با
  .رفت يم ياهي س يچشمامم ه

لباسم رو انداخت رو  ي پاره شده  ي پاره  كهيكه تموم شد ت كارش
  .و بازوم و گرفت و به زور نشوندم يعسل

  هيرو به شونه راستش تك  مي شونيشدم و پ ليحال به سمتش متما يب
  .زدم و چشمام رو بستم 

  .تند تند يليزد خ يتند تند م  قلبش

  .و آروم از تنم در آورد و حاال فقط تاپم تنم بود راهنميپ

  .نصفش رو از قسمت كمر پاره كرده بود كه

  .متيبار آروم با مال نيفت ااز بازوم گر دوباره

به پهلو دوباره درازم كرد و بلند شد و از اتاق خارج شد چشمام  آروم
  كردم از سوزش كمرم  يرو بستم و احساس م

  .شده كم
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  .دونم يبه درد عادت كرده بودم نم دميشا

  .دميقدماش رو شن ي صدا دوباره

داغش رو كه پشت گردنم حس  ي شد و نفسا  نييكه باال و پا  تخت
  .پشتمه اما چشم باز نكردم دميكردم فهم

  ...اومد و بعد كمرم اون قدر سوخت كه ي زيچ هيباز كردن  ي صدا

  :خوردم كه با شدت با دست ازادش شونه هام و گرفت و گفت تكون

  جم نخور-

  : نفس زنون با بغض گفتم  نفس

  سوزه  يم-

  :وداز سوزش كمرمم بد تر ب الشيخ يب ي صدا

  ره يم ادتي يشيبزرگ م-

  !و جا داشت با مشت به كوبم تو صورتش دميرو هم ساب  دندون

 يم زيكم شده بود و انگار داشت كمرم رو تم هيشدت سوزش اول از
  .كرد
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حال كردم   يرو كمرم كه كل ديرو كش خي زيچ ه ي هيچند ثان  بعد
  :شل شد و شل و ول گفتم  شميكه ن ي جور

  ده  يم ي...چه حالشيآخ-

  :و صداش دميآركا رو شن زيخنده ر ي صوا

تو چه  ي و سر و صدا نهيبب هيزاو ني من رو از ا ي طور نيا ياگه كس-
  كنه به نظرت؟ يم ييفكرا

فكر كردم و با گرفتن منظورش قرمز شدم و با دست زدم به   يكم
  :شونش و گفتم

  حرف نزن-

  ي پماد رو كه رو زخمام زد با بانداژ اومد دور كمرم و ببنده كه فور اون
  :گفتم 

  زخمه كميشكمم -

نازك و قرمز  ي خراش ها دنيسمت تخت و با د نيشد و اومد ا بلند
  :در همگفت ي شكمم با اخما ي رو
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  ؟ي شد يشكل  نيچرا ا ي شاد-

  :نگاهش كردم كه ابرو باال انداخت و گفت رهيخ

  !با تو ام-

  :و گاز گرفتم و گفتم  لبم

  ...شد م به دهيوار،سابيد  ي كه رفتم رو يموقع-

  .دهنش گذاشت ي رو بست و مشتش رو جلو چشماش

شده بود تند تند   ي جور  هيچند لحظه چشماش رو باز كرد و  بعد
  .ديكش  ينفس م

  نيچند ساعته تو ا يدون يم ؟اينطوري شدي  يچرا به من نگفت -
  ؟يكرد چ  ياگه عفونت م ؟يحالت

داد  هويكردم كه  ي مظلوم شده نگاهش م ي و با چشما دميبرچ لب
  :زد

  ؟يشد چ  يم تيزياگه چ-

  :گرفته و خش دارش دوباره داد زد ي دندوناش با صدا ي البه ال  از
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  رو دارم؟ ها؟ يبا تو ام...مگه من جز تو كس-

  .نگاهش كردم هيترس چشمام رو بستم و بعد چند ثان  از

  :گفت شدندونا ي از البه ال 

دارن  يجهان كوفت نينفر تو ا ونيليصد م   شيو ش ارديليهفت م -
  ...كنن  يم  يزندگ

  :چشمام كرد و آروم گفت خيسرخش رو م نگاه 

  خوام ياما من فقط تورو م-

  .كردم  يگرد شده به سقف نگاه م ي قطع شد و با چشما نفسم

رو دور كرد و بدون نگاه كردن به من خشك شده پماد رو  سرش
  شكمم زد و بعدش با بانداژ ي برداشت و با سرعت رو

از اتاق   ي كمر و شكمم رو بست و چسب مخصوصش رو زد و فور دور
  .خارج شد

  ...من هنوزم خشكم زده بود و
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بودم و   دهيبود كه خواب يدونم چه قدر گذشته بود چند ساعت  ينم
  .رفته بود نيسوزش كمرم كال از ب

بودن فقط به  يكمر و شكمم بود سطح ي كه رو ييو خراش ها  زخما
  سوزش گرفته و يليخ يدقت  يخاطر فشار و ب

  .خودم بود  ريكردن همشم تقص ي ز ير خون

صبح  دميبه داخل اتاق و روشن شدن اتاق فهم  ديتابش نور خورش با
  زيخ  ميشده آروم آروم چشمام رو باز كردم و ن

  .دميكش ي ا ازهيو خم شدم

  .رفتم  ييرايشدم و آروم به سمت پذ بلند

  .بود  دهيخواب ونيتلوز ي كاناپه جلو ي رو آركا

  تو آشپز خونه رفتم

 ديبا خچاليبستن در  ي كه برا ي رو باز كردم؛پر پر بود جور خچالي در
  .دادم يدر رو فشار م يكم
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 ريو خم ينودل و ماكاران ي هارو باز كردم پر بود از بسته ها نتيكاب در
  ... و تزايپ

  !خودشون رو خفه كردن ناي! ملت نون ندارن بخورن ايقدر خوردن چه

رو باز كردم و از بسته نون رو درآوردم و دوتا تخم  خچال يدر  دوباره
  .مرغم برداشتم 

  .كردم دايتابه رو پ يگشتن ماه  يها و با كل نتيسمت كاب  رفتم

  ي و بعد كل زيگذاشتم رو م ي مرغ رو سرخ كردم و همون طور تخم
  ري ام كه ز ي قور ي كردم و كتر  دايرو پ ييگشتن چا

  .خروار قابلمه بود كي

  .دم كردم ييآوردم و چا درش

  شي هفت هشت ماه پ ي دم كردن تو فكر فرو رفتم،شاد ييچا نيه در
  و لباس ييتونست بره دستشو ينم  ييبه تنها

 ييكنه! چون اون قدر زده بود به سرم كه با شلنگ دستشو عوض
  دختر هيحاال داشتم مثل  يگرفتم! ول يدوش م
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  !كردم  يدرست م مرويم و نكرد يدم م  ييچا ي عاد

نرمال تر  يليخوب نشده بودم هنوزم خل بودم اما حاال خ كامل
  !يليبودم،خ

  دنشييچپوندم تو دهنم و در حال جو ييدوم و سوم رو دوتا  ي  لقمه
  شد و آركا رو به دهيكش يصندل هويبودم كه 

هر چند لحظه  ختهي به هم ر ي خمار و موها  ي نشست و با چشما روم
  خورد و يتكون م هيشد و  يام پلكاش بسته م 

  يبدبخت من م  ي مرويلقمه از ن هيكرد و  ي چشماش رو باز م جيگ
  ! خورد

خوردن شدم و بلند شدم  اليخيكردم و ب يدر هم نگاهش م ي اخما با
  ختمير ييخودم چا ي و واسه 

  يي رايمن رو خورد و رفت دوباره تو پذ ي مرويحرف كل ن  بدون

رو خوردم و بعد از خوردن ظرف هارو گذاشتم تو   مييچا نشستم
  رو هم گذاشتم كنار  هيو بق ييظرف شو  ني ماش
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  !دهيباز گرفته خواب دميكه شدم د ييراي پذ وارد

حرص اخم كردم و رفتم تو اتاق و در كمد رو باز كردم با تعجب به   با
  ي دخترونه مال ك ي لباسا نيلباسا نگاه كردم ا

  !شد خيكه مال خواهر آركاست مو به تنم س  ني با فكر به ا بود؟

كه  يشرت زرشك يت هيو  يمشك نيشلوار ج كيقدر گشتم تا  اون
  .كردم دايماركش روش بود رو پ

  يلباسا هم نو و مرتب بودن اما خب حس خوب يبودن البته باق  نو
  .نداشتم 

  يجسد م ي كردم بو يبرداشتم و رفتم سمت حموم حس م لباسارو
  !دم

  .و وارد حموم شدم دميافكارم بلند خند به

  رو روشن كردم و اول آب رو چك كردم داغ بود برق

رو بستم و قفل كردم و بعد در آوردن لباسام بانداژ رو اروم از دور  در
  .كمرم باز كردم
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قطرات ولرم آب بهم آرامش داد و باعث شد   ستادمي دوش ا  ريز يوقت
  چه قدر خوبه  ت يانسان  شيشل شه،آخ  شمين

  .نهي شيبودن چه به دل م  ي ! عادنهيريبودن چه ش آدم

 يكردم و حساب يبدن رو كامل رو بدنم خال  ي و شامپو دميخند زير
  كردم و با شامپو همش به موهام  يخودم رو كف

  .دادم يم  مدل

و  رونياومدم ب  چيخوب خودم رو ترگل ورگل كردم حوله پ يوقت
  .دميلباسام رو پوش 

  خشك كردن موهام بودم كه در اتاق باز شد درحال

  :زد و گفت هيبا اخم به چهار چوب در تك آركا

  !باشه  تيعاف-

  رو ندادم جوابش

  .رونيزد و از اتاق رفت ب ي شخندين
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و  دم ييو دنبالش دو  نيرو به هم فشردم و حوله رو پرت كردم زم لبام
  سالن بازوش رو گرفتم و تو صورتش با اخم  ي تو

  :دميتوپ

  خوام برم ي اون در رو باز كن!م-

  :رو باال انداخت و گفت ابروهاش

  !برو-

رو  ره يسمت در و دستگ دمييدو  جانيتعجب نگاهش كردم با ه با
  !گرفتم و ...در باز نشد

  :بهت گفتم با

  !كه بسته است نيا-

  :زد و گفت ي برداشت و گاز يب يكانتر س ي از داخل سبد رو خونسرد

  !يگفتم برو،نگفتم در بازه! خواستم آرزو به دل نمون-

  :زدم و رفتم سمتش و گفتم يغيحرص ج با

  ي در رو باز كن ديبرم،با  ي بزار ديبا-
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و  نكيس ي جا پرت كرد تو نيرو از هم بشيباال انداخت و س ابرو
  :گفت 

  ؟ يزخمات بهتره؟ درد ندار-

  :گفتم ي و عصب متعجب

  اره!خوبم-

  :و داد زد  واريبازوم رو گرفت و كوبوندم به د هويتكون داد و  ي سر

  !تونم لهت كنم يپس م-

  :زدم غيدرد ج با

  يروان-

  :تكون داد و انگشت سبابه اش رو، رو هوا تكون داد و گفت سر

برم برم   يپا رو دمم نزار سگم نكن نرو رو مخم ه مي !من رواننيآفر-
  !نكن

  :زدم غ يحرص و حق به جانب ج با

  !ترسم يقدر سر من داد نزن،م نيا-
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  :با كل قوا داد زد اونم

  !زنم يداد م-

  :زدم غي با حرص ج  منم

  .كردم خودت شلوارم رو بشور دستشويياز ترس  يپس وقت-

  ...شو يم-

باز موند و چند بار پلك زد و من هم   مهيگرد شد و دهنش ن  چشماش
  كردم و پهلوم رو  يچنان حق به جانب نگاهش م

  .بودم تا از دردش كم كنم گرفته

  !ي شاد-

  :حرص گفتم با

  يخب من م ؟يكن  ينم دستشويي يترس يم  يمگه تو وقت ه؟يچ-
  .كنم يم  دستشوييترسم 

  :باال انداخت و به پاهام نگاه كرد و گفت ابرو

  ؟ ي كرد دستشويياالن  -
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زد و به  ي شخنديخندش گرفت كه ن  دستشوييخودشم از لفظ  انگار
  .پاهام نگاه كردم

  !زميگرد شد،من كه تم چشمام

  !ومدهين   دستشوييعه...-

و با  رهيخندش رو بگ ي تا جلو ديلباش رو دست كش ي شصتش رو با
  ديلرز يبم شده و م   يكه از زور خنده كم ييصدا

  :گفت 

  !ي خوب شد يعنيپس -

به رونم و    دميگرد شده نگاهش كردم و با دو دست كوب ي چشما با
  :گفتم 

  خوب شدم!؟-

و با ذوق با كف دست زدم به شونش   دميكش يغيتكون داد كه ج سر
  :و گفتم 

  .ميري نكردنم جشن بگ  دستشوييبه مناسبت  ديپس با-
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  :و خشك شده نگاهم كرد و با بهت گفت رهيخ

  ؟يتو خوب ي شاد-

  :بهش زل زدم و گفتم  تيجد با

  !بله...بله كه خوبم-

  :شده نگاهم گرد و گفت  زير ي چشما با

  .دونم ي م ديبع-

  ...خوبم؛تو ام رينخ-

  :بهش زل زدم و با حرص گفتم هوي

  من گاوم؟  يمن خرم؟ فكر كرد ي فكر كرد-

  :فكر كردن در اورد و گفت  ي باال انداخت و با لبخند ادا ابرو

  !ديشا-

  :زدم غيحرص ج با

  ني رو فراموش كنم؟ هم يكه موضوع اصل ي فكر من رو منحرف كرد-
  .حاال در رو باز كن بزار برم
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  :نگاهم كرد و بهم پشت كرد و به سمت در رفت و گفت خونسرد

  نه-

  :زدم غيو ج دمي كوب نيبه زم  پا

  !در و باز كن-

  .هاش رو باال انداخت و خونسرد به سمت پله ها رفت شونه

 ي بود كه با كاناپه ها ي سبز ي ها  بيكانتر رو كه پر از س ي رو سبد
  سالن مچ شده بودن رو برداشتم و پرت ي گوشه 

  :و داد زدم نيزم كردم

  ي ني ب يرم،حاال م يمن م ي چه نخوا ي چه بخوا-

رو   موتيرو با حرص روشن كردم و ر ي و يسمت كاناپه و ت رفتم
  انداختم اون سمت

 دميروشن شد دوباره اخبار پخش شد و با حرص دندون رو هم ساب تا
  خبر و اخبار بود تا آخر عمرم  ياز هرچ گهيد

  .شده بودم متنفر
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در اومده داشتم   شيباطر دميتا برش دارم د موتيسمت ر رفتم
  ي خبر تو ندهيگو ي كه صدا زدميرو جا م  شيباطر

  اكو شد  سرم

  ني از ا !bionc ي ساز و برنامه ساز شبكه  لميباز داشت شدن گروه ف-
  ترنسجندر هارا با  رايشده ز  تيشكا  يكمپان

 شيكه گرا ييفشن شو مورد تمسخر قرار داده و از آن جا ي  برنامه
  يو آن ها دارا  ست ين ي مارينوع ب كيافراد  نيا

عامل آن  ري و مد يكمپان  ني و ا دييتا تشانيهستن شكا حقوق
  .بازداشت شده اند 

 مارستانيت مارانياز ب يكيمورد تمسخر قرار دادن  لي از قب  ييها لميف
  و شبكه  وب يوتيدر  ج يبر اثر افتادن در است

  ي دختر همان شاد نيرسد ا ي پخش شده كه به نظر م ياجتماع ي ها
  فرار كرده مارستان يباشد كه از ت  يم ييدايش

  ...و
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  ي و يبار بهت پلك زده و برگشتم سمت ت چند

 ي اون روز لميگوشه صفحه باز شد و همون جا بود ف ي ا يمربع آب  هوي
  ترنس ها رو ي كه لباس تنمون كردن تا ادا 

افراد   نيپس هدفشون تمسخر ا مياريدارن رو درب شيكه گرا ييكسا
  كار كردن؟ مگه جرم كردن يبوده؟ چرا؟ مگه چ

رو دوست  تشونيرو كشتن؟ مگه دست خودشونه كه جنس  يكس
  م يكه خبر داشته باش  نيندارن؟ چرا از ما بدون ا

  كردن!؟  استفاده

من بودم با همون لباس بلند و نگاه استرس زده ام اما  لميف ي تو
  !شم يم دهيخوشگلم،خوشگل د

  

  خندن  يو همه م فتميخوره م  يم  چي...پام پهه

صدام رو نگرفته ك دارم با  تيجمع ي اهويه ي كنم و صدا يم هيگر
  قطع شد و دوباره لم يزنم ف  ي مامانم حرف م
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  :زل زد و گفت نيخبر به دورب ندهيگو

انجام نداده اما قرار دادن  ي ا يقانون  ريادعا دارد كه كار غ يكمپان نيا-
  و اهانت به حقوق وبيوتيدر  لميف نيهم

در   ي و عامل و همكاران  ريها برخالف قانون بوده و مد ترنسجندر
  .برند يبازداشتگاه به سر م

  ؟يكن  يكار م يچ-

  :بغض برگشتم و به آركا زل زدم و گفتم  با

  !پخش شده لمميف-

  :گرد شده جلوم نشست و گفت  ي با چشما آركا

  ؟ يلميچه ف-

  :دمينال  هيگر با

  .رفت شرفم رفت دن،آبروميهمه د-

  :صورتم برداشت و گفت ي دستام رو از جلو   تيبا عصبان  اركا

  ؟ ي شاد  لميكدوم ف-
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  :دميبغض نال  با

مردم نگاه كنم؟   ي تو رو  ي حاال چه جور رنيبگ  لمي آخه قرار نبود ف-
  شود؟ يم  يناموس چ

  :با حرص بازوم رو گرفت و من رو كشوند سمت خودش و داد زد آركا

 لميازت ف ي اجازه داد يشرف  يازت گرفته ها؟ به كدوم ب لميف يك-
  كرده؟  دتيتحد ره؟يبگ

  لمگرفته؟يكه ازت ف ي خورد  ي م ياون آشغال چه گ...ه  شيپ
  لم؟يتو ف شهي م دهيكجاهات د

فكرش به كجاها كه   يزد طفل يداد م  نارويشده و تند تند ا كبود
  ! از ترس چشمام رو بسته بودم حاال ساكتم دهينرس

  !بدم حي كه توض شهينم

  .شدده نگاش كردم  زير ي چشما با

 جي رفتم رو است مارستانيتو ت ميديآركا جان،اون شب كه لباس پوش -
  يانگور ليمثل گور ي شدم اومد يكي ني با زم
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  !نياز افتادنم هم لمگرفتنياون موقع ازم ف ي رو زد  همه

  يو انگار سع ديكش  قينگاهم كرد و چند بار نفس عم رهيخ يكم
  !داشت خودش رو كنترل كنه

  !ي شاد-

  :شل گفتم شي و گرد كردم و با ن امچشم

  !جانم-

سرم زد كه  ي داد هي هوينگاهم كرد و  يزد و كم ي ا  يحرص لبخند
  خودم رو پرت كردم اون سمت مبل

  ها؟ ؟يگ يچرا از اول نم-

  :و باال انداختم و با ترس گفتم  ابروهام

  ؟ي ر يدونستم تخته گاز م ياز كجا م  يزن يچخه،چرا داد م-

  :و گفت  نش يسمتم خم شد و انگشت اشارشو گذاشت رو س  هوي

  ام يرانيمرد ا هيام  يرانيپسر ا هيچون من -
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 ي ام مثل ماست وا يرانيمرد ا هي اون ته تهاش  رانياصل اصل ا از
  ... نهي بب ستهينم

  :نگاهم كرد و گفت  رهيساكت شد و خ هوي

  !ي شاد-

نگاهش كردم كه چند بار پلك زد و لبخند  رهيباال انداخته و خ ابرو
  :زد و گفت يطونيش

  .هستم ي ا يرتيها كال آدم غ يستيالبته تو به كتفمم ن-

نگاهش كردم و با دهن باز چند بار پلك زدم و  دهيورقلمب ي چشما با
  :مبهوت گفتم 

  ت...ت...تو -

  :گفت  ييرو در آورد و با لبخند دندون نما ادام

  م...م...من؟-

  :زدم غيج هويبار پلك زدم و  چند

  شعور يب ي به درد نخور ريگاو بدون ش كيمثل -
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  :بزرگ و برنزه اش اشاره كرد و گفت  ي باال انداخت و به بازو ها ابرو

  !جذابم ي ها شهيهنرپ هيشب شتريمن گاوه؟ ب ي كجا-

  :و گفتفكر كردن در اورد  ي ادا 

  !ي زيچ هي...يحاال خودت رو بگ-

  !رو تموم كرده بود ييهم با دهن باز نگاهش كردم پرو باز

رو  بيكانتر سبد س  ي سمت آشپز خونه و از رو دمييبا سرعت دو هوي
  ب يدونه س هيبرداشتم و از داخلش با سرعت 

برگشت   هويو با سرعت پرت كردم سمت آركا كه چون  برداشتم
  درست خورد تو سرش

  :و سرش رو به دست گرفت و داد زد يگفت يآخ

  !ي شاد-

  :زدم غي پرت كردم سمتش و ج گهيد بي س هيحرص  با

  كوفت -
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و  ديرو گرفت و با درد خند نش يو س  نشي دومم خورد به س بيس
  :گفت 

  كنم   يم سيكه دهنت رو سرو رمتيمن بگ-

  :و با ادا گفتم  دميتمسخر خند با

  .دميها ها ها از ترس لرز-

گرفت سمتم و منم كل سبد رو   ز يخ هويدادم كه  ي هم زمان قر و
  سمت دمييو دو دمي كش يغيپرت كردم سمتش و ج

  ها پله

  :زدم غيج  دنييحال دو در

  ا ين-

  :پشت داد زد از

  .ندارم تيكار ساي وا-

  غيباال نفس نفس زنون ج ي طبقه  ي سمت راه رو  دنييحال دو در
  :زدم



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

جو عوض شه؟ عمت رو گول  كمي كه  ييدو يدنبالم م ي پس دار-
  .بزن

زدم و خودم رو پرت كردم تو اتاق و  غ يصدام ج تيآخر رو با نها جمله
  در  ي اومدم در رو ببندم كه بازوش رو آورد ال

  .به بازوش دم يكوب يترس تند تند در رو م با

  يوحش  اااايتو!ن اين-

  :از درد در هم رفته داد زد ي بهت و چهره   با

  .نمي،آخ برو كنار بب  شي!تركوندي شاد ستيبالشت ن  ي بازو نيا-

  .ن يدر رو هول داد كه پرت شدم رو تخت و افتادم زم هوي

قرمزش زل  ي كه با اخم به بازو يرو تند زدم كنار كه در حال  موهام
  :زده بود گفت 

  گفته بودم؟-

نگاهش رو به چشمام دوخت و با   هويو با بهت نگاهش كردم كه  جيگ
  :گفت  يلحن ترسناك
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  .گاز گرفتن رو دوست داشتم  شهيهم-

گرفت و بازوم رو گرفت و پرتم كرد رو   زيسمتم خرو گفت  نيا تا
  زدم و با ترس شروع كردم به دست و يغيتخت و ج

  .زدن پا

  ي خورد يهرچ  يمونيله شدم مثل بولدوزر م ليگور ي ولم كن،آ-
  .مونده توت چاقالو،له شدم ي نرفت ييدستشو

دو تا دستام  هويخوردم كه  يوول م رش يزدم و ز يغر م ي جور نيهم
  سرم نگه داشت و به چشمام نفس  ي رو باال 

رو زد و دهنش   شي لبخند زندگ نيبزرگ تر هويزنون زل زد و  نفس
  كه  نيصدر باز كرد و قبل ا يرو به انداره غار عل

گردنم رو گاز گرفت كه كل بدنم در جا مثل  ي بزنم جور غ يج بتونم
  ولم ي كه فور دميكش  يغيشد و چنان ج خيگربه س 

  .و گوشش رو گرفت كرد

  كباب شد،خدااااا  گرميسوختممم ج يوحش ي ...گاز انبر،آي آ-
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  .دادم يزدم و فحشش م  يبسته عَر م ي بلند با چشما  بلند

و من به خودم  ديكش يرد گازش دست م ي رو يو ه ديخند يم  بهم
  دم يچ يپ يم

  ي خون آشام ها بود! لعنت مثل

  . يدفه ياد زخم سوختگي كه داشتم افتادم

  .قفل شد دندونام

  .هام غيج ي كردم صدا يرو حس م يسوختگ ي بو

  .اومد ادميبود؟ اها  يچ يتو نه سالگ  جرمم

  .خراب كرده بودم يمهم شراره رو اتفاق يكاردست

بودم رو ماكتش و كل زحمت سه روزه اش رو خراب كرده بودم  افتاده
  و حكمم شد قرار گرفتن پشت چنگال سرخ 

  نميس ي قفسه  ي از حرارت رو شده

  :ديغر ي بم و خفه ا ي با صدا آركا

  .داشت ياونم سوختگ-
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  :سرخش زل زدم ي چشما به

  ؟يك-

  .بود ردش موند  دي مثل تو سف ادمهيو  غاشيگردنش رو سوزوند ج -

  آ...آركا-

  :گفت   يبلند كرد و عصب هويرو  سرش

  !سيه-

  و مي گفت  دميرو شن صداش

  كرد كار كنم  ي زدش...منم مجبور م  يهمش م-

  .شد و داغ شده بود  يم نييتند تند باال پا نشيس

  !بود ي حد عصب نيكرده بود ،در ا عرق

  .وول خوردن شدم و آرومگرفتم تا حرف بزنه اليخ يب

تا مثل من   روني...دزد شدم تا اون رو نزنه تا اون رو نندازه ب رونياون ب-
  .كار كنه 
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  نيزد و حاال از روم كنار رفته بود و نفسم آزاد شد و چه قدر ا يچرخ
  !بود  ني پسر سنگ

ودم و ب  دهيبود به سقف زل زده و من به پهلو خواب دهيكنارم خواب حاال 
  .كردم  يرخش رو نگاه م مين

  !خونه ميت يعذابمون داد گذاشتمون  يكه كل نيآخرم بعد ا-

  عذابتون داد؟  ي !كيك-

  :نفس نفس زد و گفت  يبست و چند بار عصب چشم

  بابام -

  .شدم و ساكت شد   ساكت

حسش رو به چشمام دوخت و  يب يبرگشت و چشما هيچند ثان  بعد
  :گفت  ي حس چيبدون ه

  

  !يتو هست يآرال رفت،ول-

  :شده گفتم  زير ي چشما با
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  خواهرت؟ -

  :و ترس آرومگفتم دينگفت! با ترد يچيه

  ش؟ يتو كشت-

  :زد و گفت  ي شخندين

  آره-

  :گرد شده گفتم ي ترس و چشما  با

  چ...چرا؟-

  نگفت فقط نگاهم كرد   يچيه

  :گفت دهيو كش آروم

  .كشمت يم ي بر ي !بخواينكن  كن ولم يفقط با تو آرومم،سعمن -

قرار بود چند  يدهنم رو به زور قورت دادم و قلبم مثل گنجشك ب آب
  .به سقف پلك زدم  رهيبار خ

  تونستم  يتونستم بمونم!نم ينم

  .كارو كنم ني تونستم با خودش و خودم ا ينم
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  تونم...لعنت به گذشته  ينم

  ...كردم ي كار نيدم همچكه از لج خانوا يبه من  لعنت

 يبمونم نم  ديخودم...به خاطر تو نبا ي تونم بمونم نه برا يمن نم آركا
  .تونم

  ي تخس و كوچولو مژه ها ي برده بود مثل پسر بچه ها  خوابش
  انداخته بود رو چشماش و موهاش شلوغ هيسا اهش يس

  .شده بود يخي س خ يطرف و اون طرف س نيا به

  !وونهيزدم،پسر د ي محو لبخند

  .ميرو ندار  يهم كس  ريها غ وونهيد ما

چون وانمود به دوست   ديمارو دوست ندارن ما ام اونارو شا آدما
  يو مثل خودشون نقاب نم مي كن  يداشتنشون نم

  .ميا وونهيكنن د يفكر م ميزن

***  
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كنم  شي تونستم راض يكردم نم يم ي گذشته بود و هركار ي روز چند
  .كه بزاره برم

شدم   يم وونهيداشتم د گهيشد د  يخودشم از خونه خارج نم يحت
  .كه هستم  وونهيالبته خب د

  !آركا نيشم از دست ا يتر تر م وونهيد يول

برد نه   يكالفه بودم،نه خوابم م  يزدم و حساب يتخت خوابم غلط ي رو
  !انجام دادن ساعت دو صبح داشتم ي برا ي كار

بود آركا ام كه از سر شب رفته بود تو اتاقش   يمزخرف  تيوضع يليخ
  !در رو قفل كرده بود گفته بود مزاحمش نشم

كرد منم   ي كار و م ني ! البته معموال هر شب همبيغر  بيعج ي  پسره
  اتاق خودم گلوم از زور  ومدمياز خدا خواسته م 

بلند شدم و دست بردم تا پارچ آب رو  خشك شده بود  يحساب يتشنگ
  ادمي شيخال ي جا دنياز كنارم بردارم كه با د

  اه اه اه  دمي كش  يپوف اوردمشيامشب ن اومد
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  !همه راه رو  نيا رهيم  يك يزندگ  نيبه ا تف

هم برم تو آشپزخونه هم در  ييرايپذ ي هم بلند شم هم برم تو  يعني
  رو باز كنم هم آب بخورم!بعد باز برگرم؟ خچالي

  بابا  برو

و پلكام رو محكم رو هم فشار دادم و چشم بستم  دميدراز كش دوباره
  گذشته بود و هم  ي ا قهيده دق اي قهي پنج دق

  .ديشد هم چرتم كامل پر  شتريب  ميتشنگ

بود   نشيس ي خرس گنده رو كي كه  ميصورت ي تنه  مي رو ن يدست
  و دم ي پوش يم زايچ نيشبا موقع خواب از ا  دميكش

  راحت بودم  اديآركا نم دونستم يدر اتاق قفل بود م چون

و  دم يتنه كش ميشرتك كوتاه و ست ن ي رو يبلند شدم و دست كامل
  مالفه رو دورم  اطيآروم بلند شدم محض احت

  !نشم ت يثيح يب دميكه اگه آركا رو د چوندميپ



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  نيپاورچ نياتاق خارج شدم و پاورچقفل در رو باز كردم و از  آروم
  رفتم سمت آشپز خونه

و   دميآب رو سركش شهيعادت ش ي رو باز كردم و از رو  خچالي در
  رو  خچاليكه شكمم رو پر آب كردم در  يحساب

رو از طبقه  يآروم يسر و صدا ي و به سمت اتاقم رفتم كه صدا بستم
  دم يباال شن 

جا  نيا ادينم  يبابا كس  اليخيشده به مالفه چنگ زدم ب خشك
  يزيبسته شدن چ ي كه...پشتم رو كردم برم كه صدا

 ي بوت رو  ايقژ قژ ته چكمه  ي و صدا دميدر رو از طبقه باال شن مثل
  !پاركت ها

  .زده آروم آروم رفتم سمت پله ها وحشت

نرده ها گذاشتم و دونه دونه پله هارو آروم رفتم باال  ي رو رو دستم
  و يخرس ي خدارو شكر به خاطر پاپوش ها

  .شد ينم  دهيپاهام شن  ي كرده بودم صدا دايكه ته كمد پ ي ا يعروسك
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چشم گردوندم و آروم رفتم سمت  يكيتار ي تو دميطبقه باال كه رس به
  ياتاق آركا، و وحشت زده دستم رو رو

 ديتو خونه بود!اصال شا  يكيكردم  يم  دارشيب  ديگذاشتم با رهيدستگ
  .خودش بود

و با   كليمرد قد بلند ه  هيدر رو باز كردم و تا در رو باز كردم  آروم
  كه پشتش به  دميو ماسك د اهيسراسر س  ي لباسا

 دميد يدرست نم  يكيتار ي رفت سمت تخت آركا تو يبود و م  من
  رو يجالباس ي زدم و فور يغيمرد ج دنيفقط با د

رو   يبرگشت و جالباس ي و خواستم بكوبم تو سرش كه فور برداشتم
  زدم و خواستم فرار غيگرفت و انداختش و ج

  .كه با شدت كوبوندم رو تخت  كنم

  .!بود ي كدوم گور آركا

  هويدستش رو گاز گرفتم و تا دستش رو برداشت  عيحركت سر هي با
  رو به صورتش عيكه سر دمي ماسكش رو كش 



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

و لخت مانندش   يخيس  خيو س  اهي س ي چپ برگردوند موها سمت
  صورتش  ي بود رو ختهير

  :زدم  غيشده مبهوت ج زير ي چشما با

  !آركا-

  :داد زد يسمتم و عصب برگشت

  ؟ يكن  يم يتو اتاق من چه غلط-

زل زدم و  اهشيس  ي به لباسا رهيبهت هولش دادم و نشستم و خ با
  بعد به ماسكش 

  .راستش خون خشك شده بود ي ابرو ي  گوشه

  ؟ها؟ ي ر يتو شبا كجا م -

  .و نفس نفس زنون نگاهم كرد ينداد و عصب جواب

  :غزدميج  يعصب

  !با تو ام-

  :به چنگ گرفت و داد زد هويرو  چونم
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  به تو چه؟-

  ي و به كوله پشت  دم يدستش چنگ زدم و صورتم رو به عقب كش به
  تخت افتاده بود  يشونش رو ي كه از رو يل يمشك

از كمرم گرفت و پرتم كرد رو  هويزدم و كوله رو برداشتم كه  چنگ
  ن يتر از ا زونياما منم آو ديتخت و كوله رو كش

  .بودم حرفا

  اون اون ور  دميكش يور م نيچنگ زدم و من از ا  فيبند ك  به

  !تو كولت هيچ  نمي ولش كن بب-

  :زد داد

  ...كنما يلهت م  رم يگ يم ي شاد-

رو محكم  فيكه چون ك ديو كش ف يك هويحرفش  نيزمان با ا هم
  نشيس ي گرفته بودم پرت شدم سمتش و افتادم رو

  :ديگفت و با حرص غر  يو آخ نش يخورد به س  چونم

  تو روحت -
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و به كوله كه اون سمت تخت   ميروش چپه شدم و هر دو برگشت جيگ
  و به هم زل  مي و بعد برگشت ميافتاده بود زل زد

  .ميزد

سمت   مي گرفت زياون سمت و خ ميحركت هر دو هم رو پرت كرد هيتو
  :زدم غيكوله ج

  نفس كششششش-

گرفتم و هم زمان آركا اون سمتش رو  فيرو گفتم از سر ك نيا تا
  و ميهم نفس نفس زنون زل زد ي گرفت و به چشما

  :با حرص گفت آركا

  !ولش كن-

  :زدم غيج

  ه؟يچ فيك نيا  ي تو-

شد و  دهيكش پشيكه ز دميكش هويرو  فيحرفم ك نيزمان با ا هم
  پرت شد رو هوا و  فيولش كرد ك هويچون آركا 
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 ي ...كلايخارجك لميهوا به پرواز در اومد و كال مثل ف ي دالر رو يكل
  تخت ي بود و با سقوطشون رو ختهي هوا ر ي پول رو

ناباورم رو به آركا دوختم كل تخت پر از پول ورق نخورده و  ي چشما
  از پوال ته كوله مونده بود ي لينو بود تازه خ

  ...بار پلك زدم چند

  :نگاهش كردم و با لكنت گفتم ناباور

  ؟ ي زد بانك-

زد با حرص  يرو به چشمام دوخت و نفس نفس م نش يخشمگ نگاه 
  :گفت 

  ؟ يفضول يليگفته بودم خ-

  :زدم غيجلوم رو پرت كردم تو صورتش و ج ي حرص دالرا  با

  يدر رو قفل م نيهم ي تو؟هر شب برا ي كن يكار م يچ ي دار -
  ؟يفكر كنم تو اتاقت ؟كهيكن

  :حرص گفت  با
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  !نزن غيج-

  :زدم داد

  زنم  يم غيج-

  :رو گرفت و تو صورتم داد زد بازوهام

  نزن غيج-

  :زدم غيو ج دميكوب   نشي با مشتام به س هيگر با

  زنم  يم غيج-

    مي زن ينگاهم كرد و هر دو نفس نفس م  رهيخ هيثان چند

  :داد زد

بزن...اصال تو بغل من   غ يتو بغل من ج يول ي ريبزن تا بم غياصال ج-
  !ريبم

  ..ينفس زنون بغض كردم لعنت هيگر با

  :زد؟و باحرص گفت ي قلبم تند م چرا

  !ببندمت به خودم ديبا دميشا اي-
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  .شرتش زل زدم  ويس  پيبهت خشك شده به ز با

  :و بغض كرده گفتم  آروم

  ولم كن-

  :گوشم گفت  توتر  آروم

تونم! گره خوردم  ي شه...نم ينم يخوام ول  يخوام؟م ينم ي فكر كرد-
  بهت 

  :ادامه داد ي ار و گرفته ترخش د ي صدا با

  ي...هرچيگره خوردم به وجودت،دست و پا بزنتقال كن تا فرار كن-
  .شه  يگره كور تر م ي بر ي كن  يسع  شتريب

  :دمينال هيو با گر  دميرو، رو هم ساب  دندونام

  نكن ي دزد -

  ...شه يشه،االن نم ينم-

  خوندم؟ ي چند سال جهش يدونست يم-
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  پي به ز رهيام شد و خ رهيحرفم متعجب شد ازم فاصله گرفت و خ از
  :ادامه دادم وشرتشيس

خوندم،دانشگاهم   يخونه و افكارم همش درس م ي از فضا ي دور ي برا-
  .ولش كردم يرفتم...ول

  :نگاهم كرد و گفت رهيخ

  چند سالته؟ -

به برق چشماش زل  يكيرو بلند كردم و تو تار ؟سرمي بيسوال عج چه
  !من اهه يزدم،زشت س

  :زدم و گفتم ي شخندين

  !و سه ستيب دميك،شايو  ست ينوزده...ب-

  :دميپر اشك پرس ي چشما با

  تو چند سالته؟ -

  ...زد ي شخندين

  !و نه  ست يب ديو هشت...شا ستي..بشيو ش  ستيب-
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 كيو بعد  ميتختش نشسته بود ي زنم هردو با بغض رو يم  شخندين
  ي راجب سنمون بحث م يدعوا و تنش حساب

  .ميا وونهيقطعا د ميكرد

  .ديپول ها دراز كش ي رو ي و اونم همون طور دميتخت دراز كش ي رو

  :گفتم  اليخيسقف زل زدم ب به

  ؟ ي تو من رو دوست دار-

  نه-

  :گفتم  ي بغض خفه ا با

  ؟يعاشقم-

  نه-

  .زده بود شيو دستام رو مشت كردم و اشك به چشمام ن دميگز لب

  ؟ يوابستم-

  نه-
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به سقف   رهيبه سقف زل زده بود آروم و خ رهيسمتش،خ  برگشتم
  :گفت 

  .ضميمن فقط بهت مر-

  :و چشماش رو بست و گفت  ستادي ا ي لحظه ا قلبم

  .اد يم ،خوابمي بخواب شاد-

زدمدوستم نداشت!عاشقم   ي رو بستم و لبخند محو چشمام
  .بود  ضمينبود،وابستم نبود فقط مر

  .بمونه ضي تا اخر عمرش مر يكه خوب نشه به حق عل شاال يا

****  

 ي رو دهيحوصله و ژول يگذشت و ب ي بود كه از اون شب م ي روز چند
  شده بودم كه سه   ييزنا هيمبل نشسته بودم.شب 

  !مرخص شدن مارستانيو تازه از ب دنييزا قلو

داشت و موهاش بلند تر از حد  شي اومد و ته ر نيياز پله ها پا آركا
  .شده بود  يقبل
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  ؟ي عروس مردگان شد هيچته؟چرا شب-

  :زدم غيحرص كوسن رو سمتش پرت كردم و ج با

  !پوسم يچون حوصلم سر رفته دارم م-

  :گفت  نهي زد و دست به س هيتك واريباال انداخت وشونش به د ييابرو

  كشمت يم  ياگر فرار كن-

  :كنم به سمت پله ها رفت و گفت يكه حرفش رو حالج نيا قبل

  .بزن نكميحاضر باش ع  گهيد قهيده دق-

  .گرد شده رفتنش رو نگاه كردم ي چشما با

  !رونيب ميخواد بر يگفت؟ م  يچ

  اه،عاشقتم يسوخته،عاشقتم مو س اه يكه...عاشقتم هوار تا،س جون
  .كروالل

  ...شدم و با قر به سمت اتاقم رفتم بلند

  بايكردم كه تقر  دايپ نيشلوار ج  هيتند لباسام رو در آوردم و  تند
  رهنيپ هيو روش  دميپوش ديسفلباس  هياندازه بود 
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  .دميپوش ي ا سرمه

كه اون روز  ي ا ي سيمدل پل  نكي رو تند تند شونه كردم و ع موهام
  .بود رو برداشتم و رو موهام گذاشتم دهيآركا دزد

  .زدم و از اتاق خارج شدم يبرق لب صورت  هي

  .ومديم  نييزمان آركا ام از پله ها پا هم

  .بود  دهيبزرگ زرد پوش ي با نوشته ها يلباس آب كي

 ريبه چشماش زده بود تغ  نكميسرش بود و ع ي ام رو يكاله آب هي
  ه وو كال شيخوب بود به خاطر ته ر يليخ  افشيق

  اصال شناخته نكيع

  .شد ينم

  .دستش بود دايو كل ني ماش چييو سو مي شد ره يهم خ به

نگاهم كرد و انگشت اشاره اش رو  رهيخ يخونه رو باز كرد و كم در
  ي زيوارانه رو هوا تكون داد و خواست چ ديتحد

  :تر گفتم  عيكه خودم سر  بگه
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 ي ام با استخونام اثر هنر اي ميكش  يكنم،وگرنه م  يباشه...فرار نم-
  .ي كن يدرست م

شل از خونه خارج  شي زد و منم با ن ي نگاهم كرد و لبخند  رهيخ يكم
  .شدم

رو باز كرد و سوار شدم و اونم سوار   نيماش ي آركا درا نگيپارك ي تو
  .شد

شده و حدس  يزخم بود و نگفت كه چ يابروش هنوزم كم ي  گوشه
  .كه دعوا كرده سخت نبود نيا

  !ستيبانك زدن چندان آسون ن مطمئنن 

رفت و من با   ي اصل ابونيو به سمت خ ميخارج شد نگيپارك از
  .به اطراف زل زده بودم جانيه

  ...خالق...آدما رو نگاه  جلل

  يبودم و آركا به حركات من م  زونياز پنجره آو دايپد ديند  مثل
  نشوندم يو سرجام م دتمي كش يام م يو گاه ديخند
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  .كرد ياخم م و

  .بزرگ نگه داشت  ديمركز خر هي يرو جلو ني ماش

  .شد ادهي شدم و آركا ام پ  ادهيپ  جانيه با

  .چشماش گذاشت  ي رو رو نكش يع  يژست خاص با

 يرو ختمير يرو به چشم زدم و موهام رو كم نكميزدم و ع ي لبخند
  .صورتم

بدون لباس افتاد!لباس  كهيت ش يپوست ش ديپسر سف هي ي رو نگاهم 
  .تنها د يرقص يم ديمركز خر ي تنش نبود و جلو

  .رفت يم يخفن  يليپاش بود و تند تند حركات خ يشلوارك ارتش  هي

  .موند  رهيخ دشيسف  ي ها كهيت ش يرو ش نگاهم 

با   كلشيبود كال ه  يمكعب يبودها...مثل باب اسفنج ي زيچه چ يلعنت
  آركا موچ  هويكردم كه   يشل نگاهش م ش ين

رو گرفت و دستم رو گذاشتم رو دستش و همچنان به پسره زل   دستم
  .زده بودم
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  :نگاه آركا رو حس كردم با حرص گفت يرگيخ

  !ي شاد-

  :به حركات تند پسر زل زده بودم و گفتم مبهوت

  ها؟-

  يشاد-

 يقمر بن  ايزور نگاهم رو از پسر جدا كردم و به آركا زل زدم كه ... به
  ام سگ شدنش   ي دود نكي ع هاشم از پشت 

  .مشهود بود  كامال

  :دهنم رو قورت دادم و با هول گفتم آب

  .زنه پسره سماور اَه اَه يمثل خر جفتك م-

نگاهم كرد  رهيخ يرو به موازات گوشام شل تر كردم و آركا كم شمين
  و با هم  ديو دستم رو گرفت و كش ديكش يو پوف

  !گذشت ري به خ  ميرفت ديسمت مركز خر به
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  يفقط به روبه رو و تند تند راه م ميكرد ينگاه نم ادياطراف ز به
  .م يرفت

فشرد و من رو به سمت   يآركا دستم رو كم ميشد ديمركز خر  وارد
  .كرد تياسانسور هدا

  .تعجب دنبالش رفتم با

و طبقه هفت رو زد و منتظر به در زل زدم كه  مياسانسور شد   وارد
  يال  ييستاكه در بسته بشه د نيدرست قبل از ا

وارد اسانسور شد و من رسما قلبم   ياومدن و در باز شد و نگهبان در
  ي . آركا دور مچم به حدي و فشار دستا ساديوا

  .كه نفسم از درد گرفت ديرس

زد   ي مخصوص بود بهمون لبخند ي كه مرد جا افتاده با لباسا  نگهبان
  .و طبقه نه رو زد

 ي به درا نكيدهنم رو قورت دادم و وحشت زده از پشت ع  آب
  دمي شن  يضربان قلبم رو م ي اسانسور زل زدم و صدا
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  ...نشناسه ايخدا

  ...تف يزندگ  نيبه ا تف

خوند رو  يآهنگ م يق يكه همراه با موس  يآروم و زن يق يموس ي صدا
  .موخم بود

  ).يي.الالالهاييي.الهاال ييييال الال (

  !خاك تو سرت با آهنگ خوندنت زن يعني

  خونه يم ييداره الال  نميبچش رو اجاق گازه ا انگار

داشت رو به آركا  ي ا يجوگندم ي و موها  يليكه فك مستط نگهبان
  :گفت 

  !اقا دميد ييكنم قبال شمارو جا يحس م-

  :زد و گفت  ي شخنديبه زور و با حرص لبخند كه نه ن  آركا

  د؟يبود ورك يويتا حاال ن-

  :با لبخند گفت مرد

  نه-
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  :گفت شخنديبه سمت مرد خم كرد و با ن  يسرش رو كم  آركا

  !ي ديپس من رو ند-

آسانسور باز شد و آركا با    ي مرد خشك شد و درا ي رو لبا لبخند
  كشوندنم از اسانسور من رو با خودش به سمت پله

  .كردم ينگاه نگهبان رو، روخودمون حس م ي ن يبرد و سنگ  ها

  ياسانسور نفس راحت  ي و با بسته شدن درا نييپا  ميپله ها رفت از
  .دميكش

  بودا كياوف...نزد-

راه رو و چند تا دختر و  ي سمت انتها مي تكون داد و با هم رفت ي سر
  يخارج شدن به در ها يپسر با خنده از اتاق

  .ته راه رو زل زدم ي ا  شهيو ش بزرگ

و من با موهام ور رفتم   ميانداخت  نييزمان با اركا سرمون رو پا هم
  م يدختر و پسرا كه ازكنارمون گذشتن با آركا رفت

  يا شهيش ي همون درا  سمت
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  ميتعجب در رو باز كردم با هم وارد شد با

  !ليخوش قهوه و وان ي كم و بو ي سالن با نورا هي

  قشنگ يليشاپ كوچولو و خ يكاف هي

داشت   يشكالت ي بلوط بودن و درشون پرده ها  هيكه شب ي گرد ي زايم
  خوشگل كنارش واقعا  ي فانوس ها نيهمچن

  .بخش بود  آرامش

 ي و من حتما روز تولدش دستم رو قطع م ديبازم دستم رو كش آركا
  بهش تا خالص شم انگار كش جورابه  دميكنم م

  !كشه  يم يه

  .ميشكل نشست يچوب واريدنج پشت د ي جا هيسالن  اخر

شكل به اطراف زل زدم  ي ري حر ي و از پشت پرده ها  ديرو كش پرده
  ساده بلند بلند  ي جوون با لباسا ي دختر و پسرا 

عاشقانه به هم زل زده   اشونيزدن و بعض يو حرف م دنيخند يم
  .بودن



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  ...مسخره!چه خنك!چه داغون اه اه لوس ها چه

گفت دو تا قهوه   دنيبه سمتمون اومد و آركا بدون نظر پرس  گارسون
  !ارهيتلخ ب

  :بخورم! با حرص گفتم   يتوت فرنگ يتلخ!من دوست داشتم بستن  قهوه

  .فتم يب ي خوار اه يبه فكر گ  ديبا-

گذاشت و  زيم ي رو رو نكشيبه چشمام ع رهيرو بلند كرد و خ سرش
  :گفت 

  چرا؟ -

با  ي كردم و همون طور ي بود باز  زيم ي كه رو نكميع ي دسته ها با
  :حرص گفتم 

  كنم  يم فايجا نقش گوسفند رو ا  نيچون رسما ا-

اما همچنان  رهيخندش رو بگ  ي لبش تا جلو ي رو گذاشت رو شصتش
  .ديلرز يشونش م

  !مرض-
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  .پشتم شد و لبخندش عمق گرفت ي  رهينگاهش خ هوي

رخش به من بود و  ميكه ن دميرو د ي و از پشت پرده پسر برگشتم
  .زد يداشت با گارسون حرف م

  اه يس ي داشت با موها  يو قد متوسط  الغر

  .شد  يبرگشت چشمام اندازه نعلبك تا

  !انيد-

  

  :طرف و اون طرف رو نگاه كرد و آركا بلند گفت  نيا يكم

  !انيد-

  .شل شد ششين دنمونيو با د برگشت

  .سر جام نشستم خيسمتمون و من س  اومد

سرم رو گرفت و سرم رو كوبند به  ديرو زد كنار و تا من رو د پرده
  !شكمش

  !بغل كردنه؟جلل خالق ديجد وهيش نيا
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رو ناز كرد و رفت كنار آركا و باهاش دست داد و نشست و به  موهام
  !شد  رهيمنو خ

  :نه انگار...آركا لبخند گفت  انگار

  يخوش اومد-

  .كرد تيهداو اونارو به باال  ديبه موهاش كش يدست انيد

  :به آركا گفت  رو

  چه خبر؟ -

  :و گفت  ديكش زيم ي رو ي ا  يبا انگشتش خطوط فرض آركا

  !ميراه رو رفت ،نصفهيچيه-

  :سر تكون داد و رو به من گفت انيد

  ؟يتو خوب-

رو گونش چشم دوختم چرا شكل  ي زخم گوشه لب و كبود به
  ن؟يبادمجون شده ا

  !ي تو انگار بهتر-
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  :و گفت شي زد به صندل هيو تك ديزخماش اشاره كردم خند به

  بيآس  كمي رونيب ني از ماش دميدادم خودمم پر تونيك فرار  نيبعد ا-
  .دميد

  :شده گفتم زي ر ي و با چشما ديباال پر ابروهام

  مگه نه؟   ديشناخت  يشما از اول هم رو م-

  :هول شده گفت  ي فور انيد

  !نه-

  :ام هم زمان گفت  آركا

  آره-

  :گفت اليخيبا تعجب آركا رو نگاه كرد و آركا ب انيد

فهمه با  يرو كم كم م زيفضوله همه چ نينگاهم نكن،ا ي اون طور -
  .ديفهم نارميبانك و ا ي دزد  انيجر اشيكاراگاه باز

  :با دهن باز گفت  انيد

  !آركا-
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  :گفت اليخيب آركا

  مرگ-

  :برگشت و نگاهم كرد و گفت آركا

افتادن  سايكه به جرم قتل خواهرم پل نيبعد ا  ميشناختيآره هم رو م-
  شدم قاط زدم و وونهيدنبالم منم كم كم د

ازم  ياسم چيه مارستانيشهر بردنم ت نيكردم اومدم فرانسه تو ا فرار
  فقط بدون هيماجراش طوالن انمينداشتن د

  من و آرال بود هيو هم پا قيرف

كه كمكم كنه خودش رو  نيا ي برا مارستانميمن ت دي كه فهم نيا بعد
  بده ميتا فرار مارستانياومد ت يوونگيزد به د

  ...خوب شده بودم  ي اواخر تا حدود نيا منم

 زيم ي اومد و سفارش من و آركا رو رو زمونيبه سمت م گارسون
  قهوه زل زدم اه يكرم يشكالت ي گذاشت و به فنجونا

  !مزخرف
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دهنمباز موند حتما موقع  انيد ي جلو يبزرگ بستن  وانيل دنيد با
  !ورود به گارسون سفارش داده

  .دميرو هم ساب  دندون

  :آركا ادامه داد ي به جا انيد

دادنش   ي فرار  ي آماده بود برا زياز من بود همه چ ي سوز شينقشه آت-
  هوي ميكرد  ياز پشت محوطه فرار م ميداشت

  .ي افتاد ريتو داخل گ ديفهم ركاآ

تو ساختمون منم مجبور شدم برم  دييمن گفت برم و خودش دو به
  با آركا هماهنگ مارستانيت رونيبعدشم كه از ب

  .و اومدم دنبالتون كردم

كردم برگشتم سمت آركا داشت  ي گرد شده نگاهش م ي چشما با
  .خورد  يقهوه اش رو م

  فقط من؟  مارستان؟يخاطر من برگشت ت به

  ده؟يند ي جد بي كه آس تييجا-
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 وانيبردم تا ل  شيزد و دستم رو آروم پ يحرف م انيداشت با د آركا
  هم انيرو بكشم سمت خودم كه د انيد ي بستن

  كيرو برداشت و  وانشيبا حرف زدن با آركا زد پشت دستم و ل زمان
  !چپوند تو دهنش يقاشق گنده از بستن

  شل شروع كرد به خوردن شيبا ن  و

  !...تفيزندگ نيتف به ا يعني

از اندازه اش سر  شيب يو تلخ يكرده كل قهوه رو با وجود داغ  بغ
  هردو زيرو م دم يفنجون رو كوب يو وقت دميكش

كردن و با پشت دست دهنم رو پاك كردم و   ينگاهم م رهيخ تاشون
  :گفتم 

  ه؟يها چ-

  :شل گفت  ش يبا ن انيد

  وجودت   ي گوارا-

  :گفت عيبزنم كه آركا سر غيحرص خواستم ج با
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  !سيه-

  .رو برگردوندم و به حالت قهر نگاهم رو به اطراف گردوندم سرم

كه  دميآسانسور رو د ي همون نگهبان تو ي ا شهيش ي پشت درا از
  لحظه  هيزد و  يحرف م  ميس  يداشت تند تند با ب

روش  عيشد و سر زي من چشماش ر دن يرو به ما دوخت و با د نگاهش
  .و برگردوند

  ...پسرا-

شدن  يباز م ي ا شهيش ي ساكت شدن و هم زمان كه درا انيو د آركا
  :گفتم 

  !ميمشكل دار  هي-

شدن و نگهبان وارد شد و پشت سرش  رهيخ ي ا شهيش  ي دو به درا هر
  مرد كت كيبا اسلحه و  سيدو تا پل دنيبا د

  :زد يكه داد م  ي شلوار

  ي آ ياف ب-
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شد و از   ده يمچ دستم كش هويو  ميدي از جا پر انيمن هم آركا و د هم
  و دمييبلند شدم و دنبال آركا دو يپشت صندل 

و سر و   يشلوغ ن ي ب  اطيازمون آروم و با احت يعيطب يلياما خ انيد
  ت يجمع يها فاصله گرفت و قاط ي مشتر ي صدا

  .ساديوا

افتاد و مرد  مي بلند شدنم صندل ييهويشدن دستم و   دهيخاطر كش به
  :داد زد

  !ستيا-

 شهيش ي درا  ي و آركا فور دمييرسوران دو ي آركا به سمت انتها دنبال
  زدم و هر يته راه رو باز كرد و نفس نفس م ي ا

  .خورد يسد راهم بود تنه م يك

  !و مامورا دنبالمون بودن اونم با اسلحه ميرستوران خارج شد از

خطر ناك  يجان هيبودن  وونهيبه خاطر آركا بود،به جرم قتل و د قطعا
  !شد  يمحسوب م
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  يليسخت بود خ يليآركا بودن خ ي درد گرفته بود و هم پا دستم
  .دييدو يم عيسر

  :و برگشت سمتم و داد زد ديجلوش پر ينرده ها ي رو از

  ريدستم رو بگ -

 لهيرو بردم سمتش  بلندم كرد و پاهام رو باال آوردم و از رو م دستم
  .ها رد شدم

  ريكه هفت ت ي و قد بلند ي مرد كت شلوار ديرس ن يكه به زم پام
  :بود داد زد ي آ يدستش بود و از اف ب

  ؟يفرار كن ي خوا يم يتا ك-

  .ميادامه داد دنمونييبه دو ارويتوجه به  يب

نفس نفس   نييپا م ي رفت يو تند تند از پله ها م ميساختمون شد وارد
  :دم يزنون نال

  .ادينفسم ب...باال نم گهيآرك...ا د..د-
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طبقه   ي تا دوباره از پله ها مي گذشت يراه رو م چيكه از پ يحال در
  :گفت مي بر نيي پا شميش

  !ي نفس دار يعني يحرف بزن  يتون يهنوز...م..م  يوقت-

  !ضد حال بود  تميموقع نيا تو

و   دميكش قيمكث كردم و نفس عم هيراه رو چند ثان ي بعد چيپ تو
  .دستم رو گذاشتم رو قلبم

  .و دنبالش راه افتادم ديرو كش گميدست د دوباره

  :و رو به آركا داد زدم ميديشن  يرو م ساي پل ي قدما ي صدا

باهاشون رو در   اي...بي كنن ب كيكه ا..اجازه ندارن بهمون شل نايبابا ا-
  م يرو دعوا كن

  !ادهي..تو كه زورت ز ت

و  م يديگلوله رو شن  كيشل  بيمه ي بگه كه صدا  ي زيسمتم چ برگشت
  !كنارم درست كنار شونم سوراخ شد واريد
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  :قفل شد و مبهوت گفتم نميتو س  نفسم

  !كرد كيشل-

  :شده بود داد زد شتر يكه سرعتمون ب يو درحال ديدستم و كش  آركا

  ؟يگفت الل يم  يكس يگفت  يرو نم نيا-

  !باهاش موافق بودم واقعا

اون رفت و  نيو ب م ياز راه پله ها خارج شد ميديطبقه اول كه رس به
  رو سايپل  ميتونست يدرست نم  يآمد ها و شلوغ

دم  ي سايپل دنيكه با د يخروج ي سمت درا  ميديدو ميبد صيتشخ
  دستم  ي آركا فور ميستاديدر هر دو خشك شده ا

  .ميپله ها شد ريدرست ز كي مغازه كوچ كي و وارد  ديكش رو

  .گذاشتم  نميس ي نفس زنون دستم رو رو  نفس

  قهي زل زد و برگشت سمتم كناره شق  رونيبه ب شهيآروم از كنار ش آركا
  .بود سيهاش خ

  د؟ ييبفرما-
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  ي خانوم مسن با موها كيبه فروشنه كه   ميمتعجب برگشت هردو
  رهيرنگ بود خ يو نارنج ي قلوه ا ي و لبا د يسف

  .ميشد

  به اجناس مغازه زل زدم سرگردون

  !تو روحت آركا تف

  قحط بود؟   مغازه

  :زد و گفت ي ا يو حرص يلبخند مصنوع آركا

  خواست يخانومم لباس م -

  ؟ !خانومم؟ لباس جااان

ها به  شهيشده اش رو از پشت ش  زيحرفش نگاه ت نيزمان با ا هم
  تنشون بودكه لباس  ييمانكن ها ي دوخت از البه ال  رونيب

زد  يحرف م  مشيس  يكه داشت با ب  دميرو د ي همون مرد كت شلوار
  رخش به ما بود ميو ن

  مدنظرتونه؟  يآه البته،چه طرح-
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  نياولو مثل احمقا  دمييگرد شده به زن زل زدم لبم رو جو ي چشما با
  :كه به ذهنم اومد رو گفتم ي زيچ

  !يپلنگ-

  زن گرد شد و دهن آركا اندازه در مغازه باز مونده بود  ي چشما

  :ابرو باال انداخت و گفت زن

  !ميندار يپلنگ-

دونستم چرا دارم   ينم ي خنده و حت ريباال انداختم و بلند زدم ز ابرو
  !خندم يم

  :شل گفتم  شين  با

  !قشنگ باشه خوبه يهرچ-

تكون داد و با مكث نگاهش و ازم جدا كرد و آركا اخم زده از   ي سر
  :زل زد و گفت  رونيمانكن به ب ي شونه  ي البه ال 

  ميبر ديبا-

  :گفت 



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  خوبيهتضاد  رتيت  ي و موها دهيسف  ي ليپوستت خ-

گفت   يم يمدت با دهن باز به آركا زل زده بودم و حاال زنه هرچ تمام
  ي كرد م  يم رينگاه آركا تو همون قسمت بدنم گ 

به موهام زل   نيگفت موهام،ا يكرد م  يپوستم به صورتم نگاه م  گفت
  ...گفت باال تنه يزد م يم

  :و زود پشتم رو كردم و زود گفتم دمييرو جو لبم

  .ومدينه ممنون خوشمون ن-

  .رونياز مغازه ب دمش ي آركا رو گرفتم و كش ستد

  مونيدرست به فاصله ده قدم مي ديد سيدو تا پل رونيب مياومد تا
  .زدن ي نگهبان حرف م كيداشتن با 

  .گهيمغازه د كيهولم داد تو   ي فور آركا

  :مغازه با بهت گفتم  دنيبرگشتم و با د عيسر

  !...جارو نيا-
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زل زد  رونيمغازه چند لحظه مكث كرد و بعد به ب  دنيو با د برگشت
  !و بعد به لباسامون

  :زد و گفت ي سمتم و لبخند برگشت

  دم؟ يجد ي لباسا  دنيگفته بودم عاشق پوش-

باحال بود و فروشنده هاش  ي بزرگ بود كه پر از لباسا يليمغازه خ هي
  يرفتن و داخلم تا حدود ي لباسا راه م نيب

  .بود شلوغ

رگال لباس ها...تند تند دنبال   ن يو ب ميوسط شد ي وارد راه رو  ي فور
  .لباس متفاوت بودم هي

برش داشتم و آركا ام اون سمت  ي فور يبادمجون لباس هي دنيد با
  .تند تند دنبال لباس بود

راه رو و در رو بستم و برق زو روشن   ي اتاق پرو انتها ي رفتم تو ي فور
  حت لباسم رو بود را ي بزرگ يليكردم اتاق پرو خ 
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كمرم  پشيز ياندازه بود البته كم دم يرو پوش راهنيو زود پ درآوردم
  يمهم نبود موهام رو فور يكرد ول يم تيرو اذ 

  .اطرافم و فرقم رو كج كرد و به كفشام زل زدم ختمير

  !بنفش راهني آل استار...و پ  با

روش بود و فروشنده با   رلهنم يو هنوز مارك پ رونياومدم ب ي فور
  زدم و به آركا اشاره  ي تعجب نگاهم كرد كه لبخند

  :و گفتم  كردم

  مي كن يحساب م-

تكون داد و لبخند زد رفتم سمت چپ مغازه چند تا پله به   ي سر
  .ن ييخورد آروم رفتم پا ي م نييپا

  .بود يفروش جات ياز كفش و كمربند و كاله و ته سالنشم بدل پر

 زي ر ي كردم با چشما ي سمت كفش ها و تند تند نگاهشون م رفتم
  شكل برداشتم يو كوتاه مخمل يبوت مشك هيشده 

  .نگاه كردم زشيبه سا و
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نشستم و  ي صندل يبرش داشتم و رو ي خورد فور ي بود،به پامم ٣٨
  و  ستاديوبه روم ادختر جوون با دامن كوتاهش ر

  :گفت 

  تونم كمكتون كنم؟  يم-

و بستم و  پشيو ز  دميرو پوش ديجد ي رو دراوردم و كفشا كفشام
  :گفتم 

  !نه-

 ي ها و از رو  جاتي تعجب نگاهم كرد و بلند شدم و رفتم سمت بدل  با
  به بهانه انتخاب رژ لب زيم

  برداشتم  ره يت يو زرشك يرژ لب بادمجون  هي

  :به فروشنده متعجب گفتم  رو

  !كنه يتونمتست كنم؟ همسرم حساب م يم-

  :سرتاپام نگاه كرد و گفت به

  البته-
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...اوم دم يلبامكش ي رو رو يزل زدم و رژ لب زرشك زيم ي رو نهيآ به
  !خوب شده بودم

  :به دختره گفتم رو

  د؟ يلنز دار-

  كي ي ا شهيو ش كيكوچ ي كشو ي و از تو زيرفت پشت م متعجب
  :آورد و گفت  رونيجعبه ب

  ؟يچه رنگ-

  :زدم گفتم  يم ديكه اطراف و د يحواس درحال  يب

  يمشك

  .در آورد و بهم داد يتكون داد و لنز مشك ي سر

بسته لنز رو   ي خم شدم و در جعبه رو باز كردم و از تو نهيآ  ي جلو
  دراوردم چند بار پلك زدم و لنز رو زدم سر

  .و انگشتم رو كردم تو چشمم انگشتم

  !ومدياز چشمام اشك م توروحت
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  !وقت در نرم  هيتا  ومديگذاشتم و دختره همه جا باهام م لنزارو

كت تك  هيو  يشرت مشك يت هي دم يپله ها باال رفتم و آركا رو د از
  يبود با شلوار كتون و تنگ مشك  دهي پوش يمشك

  .كرده بود  تيو موهاش رو روبه باال هدا يمشك كالج

  !پمنيخوش ت اهيزدم س ي لبخند

  نينگاهم كرد و چند بار دستش رو ب  رهيچند لحظه خ دنميد با
  ...چند بار پلك زد جيموهاش فرو كرد و گ

  :سمتش و آروم گفتم  رفتم

  .مي حساب كن ديبا-

  .كرد يبه چشمام نگاه م ي چشمام زل زد و مثل خنگا ه به

  يشاد-

  هوم؟ -

  !كو چشمات-
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خنگول   وونهيد  كياز  ي خنده! نمونه ا ريمونده بود بلند بزنم ز كم
  !بود

  :گفتم آروم

  .كردم مشونيقا-

  :حرص نگاهم كرد و گفت با

  نميچشمات رو نب گهيبار د كياگر  يول ميدفعه رو مجبور بود نيا-
  .كنم يم داشونيخودم پ

  ...رو خم كرد و بعد به چشمام سرش

  .ارمياگه الزم باشه كل چشمات رو از حدقه درم يحت-

  !و تپش قلبمم كه نگم بهتره  ومديدرنم نفسم

  .رو حساب كرد ميكه گرفته بود يو هرچ رفت

  !جذاب يزد...لعنت يمن هم چنان قلبمتند م  و

  . رونيب ميهم از مغازه زد ي و شونه به شونه  نييبا هم با سر پا آروم

  .رو صورتم ختمي ريباال و موهام رو م اوردمي م يرو هر از گاه دستم
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و هم زمان با هم   ميرفت يخروج ي به سمت درها عيسر ي قدما با
  .ميچشمامون زد  ي و رو ميرو باال اورد  نكامونيع

و به   دميكش ينگاهمون كردن و متوجهمون نشدن و نفس راحت سايپل
  زدم ي چنگ زدم و لبخند شتر ياركا ب ي بازو

  ...كه

  آقا يه-

از من   يشدم و آركا ام دست كم خكوبيام مشده سر ج خشك
  يموها ي رخم رو برگردوندم و از البه ال  م ينداشت ن

 يونيكه  ي به پسر قد بلند و چهار شونه ا نكم يصورتم و ع ي جلو
  بودنش رو به صدا  سيزنگ خطر پل بي فرمش عج

  .شدم رهيآورد خ يم

بود و منتظر بود آركا برگرده اما آركا   رهيشده به آركا خ زير ي چشما با
  من رو  ديكوب به جلوش زل زده بود شا خيم
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نشناسن اما قطعا اركا رو با   شيو لباس و ارا نكيلنز و مو و ع ي برا
  !صد در صد شناختن كلشيو ه  اهيس ي موها نيا

  نيي اومد و سرم رو به سمت صدا پا  ي زيچ هي ي و صدا دميور گز لبم
  بود كيكوچ يچاقو كيآوردم دست چپ آركا 

بار داد   نيبازش كرده بود وحشت زده بازوش رو فشردم و پسره ا كه
  :زد

  نمت ي برگرد بب-

  ي صدا كيو آروم خواست برگرده كه  ديچند بار نفس كش  يعصب آركا
  فرا بنفش درست پشت سرم باعث شد  غيج

  :بزنم غيمتر بپرم و ج كي

  هاشم يقمر بن اي-

بود و با   رهيخ ي دختر بود كه به نقطه ا كيزده برگشتم و  وحشت
  :داد زد يظيلحجه غل

  !من ي خدا-
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جمع  يكيرفتن و دور  ي آدم به سمت ي كل اميكه به خودم ب نيا قبل
  .آدممعروف بود كي اي... ي گري شدن احتماال باز

حواسش پرت بشه و اركا زود بازوم رو   سهيباعث شد پل يشلوغ نيا
  كه  يتيهمون جمع نيگرفت و من رو كشوند ب 

  .همون آدم معروفه جمع شده بودن دور

  .تك تكشون رو ماچ آبدار كنم  رميداشتم بگ  دوست

  .قدر وقت شناس؟دمتون گرم نيادم ا اخه

 ديدييها دو يكه مثل وحش يمن متعلق به همتونم مرس  عاشقتونم
  م يفت ي ن ريما گ  د يبدبخت و باعث شد نيسمت ا

  !سپاسگذارم يمرس

  !شدم يداشتم له م  تيجمع نيشدم و ب مييايخولي افكار مال  اليخيب

  .مي دادبود داشت امضا   يهر ك طرف

 هيكه داشت با  ي ا يو چشم رنگ افهيبه پسر خوش ق  تيجمع نيب
  .داد زل زدم يبه همه امضا م كيلبخند ش 
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خارج  تيو از اون سمت جمع دي بازوم رو گرفت و من رو كش آركا
  .رونيب ميو با سرعت از ساختمون زد ميشد

  :زدم و گفتم هيتك وارينفس زنون دستم رو به د  نفس

بود كه چه  يرانيگفتن ا  يادم معروفه رو م نيكه همش اسم ا نايا-
  جا معروفه؟  نيا  ي حور

  :رو از چشماش برداشت و نفس نفس زنون گفت  نكش يع آركا

  ي الملل  نيچون ب-

  ؟يهم خارجك يهم فارس  يعني-

ثابت   ديكنار مركز خر لبورديحوصله سر تكون داد و نگاهم رو ب يب
  موند 

  ييبا شكوفا ٠٠تا  ٢١كنسرت از ساعت -

  ...يتكرار نشدن يتيآتش زاد...موقع اديفر

  !چه شاخ-

  :و گفت  ديخند زير آركا
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  .! معروفه و ناخواسته مارو نجات دادي شاد گهيانندس دخو-

  :تكون دادم كه بازوم رو گرفت و گفت  سر

  .ميبر ديزود باش با-

  ميحركت كرد ي اصل ابونيتكون دادم و با سرعت به سمت خ سر

رو   سي پل ي نايماش يو هر از گاه م ياز اون قسمت خارج شد بالخره
  و ما با سر  ديسمت مركز خر رني كه م ميديد يم

  .نمونيسمت ماش   ميو تند تند رفت نييپا

  م؟ي!جمع بستم االن؟من و آركا ما بودنموني ماش

باشم بهش فكر كنم و  كشينزد ديفهمم نبا يفهمم؟چرا نم ينم چرا
  كنارش باشم؟

  .نميزم ي عاشق رو نيقطعا نفهم تر  من

رو روشن كرد و كمربندش رو  نيو با سرعت ماش مي شد ني ماش سوار
  ي من كم دنيلحظه برگشت و با د هيبست و 

  :گفت  يام شد و عصب رهيخ
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  گه؟ يد اريخب درش ب-

  :بهت گفتم با

  و؟ يچ-

  :حرص گفت  با

  گه يدامنتو...خب خنگ لنزاتو د-

و انگشتم رو تو چشمم  نهيآ  ي گفتم و خم شدم جلو  يتعجب آهان با
  بودن كارم دردم اومد و ييهويكردم كه به خاطر 

  .پر اشك شد چشمم

  :زدم غيرو بستم و ج چشمم

  يي آ-

  چته؟ -

چشمام  زدميتونستم چشمام رو باز كنم و تند تند خودم رو باد م ينم
  د يترك يداشت م
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رو دور بازو هام حس كردم من رو برگردوند سمت خودش و  دستاش
  :گفت  يعصب

  ارن؟يلنز درم ي طور نيا  يوحش-

  .و اون چشمم بسته بودم ختير يتند اشكام م  تند

پلكام رو   ن يتقالهام كنار زد و با انگشتاش ب نيرو به زور ب دستام
  .فاصله داد و چشمام به زور باز شد

  .خت ير يچشماش زل زدم و قطره قطره اشكام م به

  .نداشت  يرو نداشتم اما اشكام تمون هيدرد اول اون

و آروم رو چشمام گرفت  ديكش رونياز تو جعبش ب  ي كاغذ دستمال
  ي م ن يف ني كمكم اشكام خشك شد و فقط ف 

  كردم

  كيراستش رو گذاشت پشت سرم و سرم رو به خودش نزد  دست
  .كرد
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زدم و سرم رو بردم عقب كه  غيرو آورد سمت چشمم كه ج انگشتش
  شه يمحكم خورد به ش

  :حرص كمربندش رو باز كرد و گفت  با

خودت رو   ي من رنگ چشما شياريرو درب ياون لنز كوفت  ديبا ي شاد-
  خوام يم

  خوبه منم انگشت كنم تو چشمت؟ سوزهيخوام م ينم-

سمت خودش و باز انگشتش رو آورد   د يرو گرفت و من و كش بازوم
  :زدم غيسمتم كه محكم چشمام رو بستم و ج

  !نه-

  :داد زد يعصب

  چشمات رو باز كن -

  :گفت ي آروم تر ي چشم باز كردم كه با صدا دهيترس

  لحظه چشمات رو باز نگه دار  هيفقط -
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كردم حرفش رو گوش كنم.اما با   يدهنم رو قورت دادم و سع آب
  يشدن انگشتاش با وجود دستاش رو  كيهربار نزد

  .بستم   يچشمام رو به زور وحشت زده م پلكام

  زد و برگشت نگاهم كرد  ي شخندين  هويو  دي كش يقي نفس عم  يعصب

  .شده بود ونيدرم  يكيتو وجودم گرومپ افتاد و نفسم  ييجا هي قلبم

  .رو دوباره باال آورد و به چشمام زل زد نگاهش

  .كردم  يه نگاهش ماز حدقه در اومد ي چشما با

  .شد كهيو هزار ت ديرسما ترك  قلبمخ

سوزش   هوياز حدقه در اومدم رو به حالت اول برگردونم   ي چشما
  تار هويرو حس كردم و دو تا چشمام  يكم

  !و درد گرفت با دو تا دست هم زمان لنزامو دراورده بود شد

توجه  يرو ب ني و ماش رونيب  شهينشست و لنز و انداخت از ش سرجاش
  :روشن كرد و گفت سميقرمز و خ ي به چشما

  .خودت ي نگام كنن فقط چشما ديخودت با ي چشما -
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  وجود نداشت گهيد  ي ...منال يخ يافتاد و من...من ب راه

  !ام به خاطر در آوردن لنز بود يك ياون نزد يحت

  شه يداده بود!درست مثل هم ميباز

  .كل راه ساكت بود و من چشمام رو بسته بودم تو

  ي طور نيشدم ا يآروم تر م كمي

  .دمي كش يقيچشمامم كم شده بود نفس عم درد

  ه يشد و بعد از چند ثان  ادهيو در رو بست و پ ميشد نگيپارك وارد
  .شدم  ادهيمكث پ 

  بود   رهيو به سمت اتاقم رفتم و در سكوت بهم خ  ميخونه شد  وارد

  يشاد-

  :و نگاهش كردم به چشمام زل زد و گفت برگشتم

  پس؟ ي ا  ي طور نيچرا ا ي ريبگ ي انرژ ي كه سر حال ش رونيبردمت ب -

  .زدم و برگشتم رفتم تو اتاق و در رو بستم ي شخندين

  .زل زدم  نهيآ ي تخت نشستم و به چهره ام تو ي رو
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  .بود ختهيبه هم ر  يقرمز و رژ لبم كم چشمام

  !زدم چه مزخرف شخندين

و   دميكش  نييرو از كنار پا پشيرو بردم سمت لباس و ز دستم
  .كمربندش رو باز كردم

  .كه در اتاق با شدت باز شد

  ...زنم چرا جوا يباهات حرف م يوقت-

كرد حرفش    يكردم و خشك شده نگاهم م  يزده نگاهش م رتيح
  كامل قطع شده بود 

  :زدم غيدستم رو جلوم گرفتم و ج دهيترس

  وونيح رونياست؟برو ب لهيمگه طو-

اون قدر  يخودم بود كه در رو قفل نكرده بودم ول رينداشت!تقص  توقع
  يسرش خال  ي جور  هيبودم كه بخوام   يعصب

  !شم

  :در هم فرو رفت و با حرص داد زد اخماش
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  !ووني ح يگفت  يبه ك-

  .و همچنان جلوم رو گرفته بودم دميچسب واريد به

ادامه لباس رو تو مشتم چنگ زده بودم كه از  ي جور  هيبا دست چپم 
  !بشم ت يثيح  يب  فتهيكمرم ن

و اخم كردم و هم چنان  واريسمتم و بازوم گرفت و كوبوندم به د اومد
  .دستام جلوم بود

  ولم كن-

به من تو كل راه خفه خون  ي پر  يم ؟يش  يم ر يجو گ هويچرا -
  چته؟تو روم بگو ي گرفته بود

  :حرص بغضم رو پشت سر گذاشتم و داد زدم با

بازوم رو ول  يشي نم الميخيب يبه توچه؟به توچه كه چمه؟واسه چ-
  ي كن روان

  كف دستش محكم زد به سرش و داد زد  با

  يروان  ،نگوي!نگو روانستمين  يمن روان-
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  زد يصورتم نعره م يفاصله پنج سانت تو

  بودم   دهيچسب واريشده به د خكوبيترس م با

  .رو به دندون گرفتم و وحشت زده نگاهش كردم لبم

  :ام زل زد و گفت دهيگرد و ترس ي چشما

  ي دم شاد يرو نشونت م  يواقع ي،روانيروان يبگ گهيبار د كي-

  .دزده بو خيشد و دستام  يم نيياز ترس باال و پا نميس

  .دميكش يق يو من با همه توانم نفس عم

  مال منه  تيهمه چ يعن ي،يمال من  گمي م يوقت-

  بود كه چون نخواستمت  نينداشتم به خاطر ا تي تا االن كار اگه

  :كه زمزمه وار گفت  دميكش  يقيعم  نفس

  !خوامت ي...چون مي از االن به بعد بترس شاد-

و خورد شد ولم كرد و ازم فاصله  ختيتو وجودم ر  ييجا هي قلبم
  بهم عقب عقب رفت سمت در اتاق و  رهيگرفت و خ

  .و از اتاق خارج شد برگشت
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  :و دستم رو، رو قلبم گذاشتم و گفتم  دميكش  يقيعم  نفس

  خداااااا  ايخود خدا اي ععععييه-

  :گرد شده گفتم ي چشما با

  ضي...مرييوا-

  :كردم برگشتم و به سقف زل زدم و با بغض گفتم ي گناه م احساس

  جا كرد تو ببخش  يآركا غلط كرد آركا گ...ه خورد آركا ب ايخدا-

  :همون بغض مسخره تاله وار گفتم با

  ش؟ يبخش ينم-

متر باز كردم و بالشت رو از رو تخت  هيو دهنم رو   ني رو زم نشستم
  برداشتم و سرم رو تو بالشت فرو كردم و بلند

  !كردم  يم يخونم رو خال ن يادرنال ديدم باز غيج

  رفت  ياز اتاق نم رونيبه خاطر بالشت ب صدام

  .شدم يخودم خال يول

  تاب شلوار از تو كمد برداشتم و خودم رو انداختم تو حموم كي  زود
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  !يديخدا رو د تيخالق معش جلل

  ... بار نيا ارهيلنز درب خواستيبار كه نم نيبود آخه...ا ي چه كار نيا

 ن يدستم سرم رو به چنگ گرفتم و با حرص آب رو باز كردم و با ا با
  دوش و پاهام  ريداغ بود اما نشستم ز ي اديكه ز

  .تو شكمم جمع كردم رو

  ...ي ...لعنتيلعنت

  !باز مثل پوست مرغ دون دون شده بود بدنم 

  كرد  يم زيج زيآب پوستم ج يداغ از

  :شامپو ها زل زدم و مبهوت گفتم به

  :گفتم  يبه موازات گوشام كم كم شل شد و با ذوق مزخرف  شمين

  :و با ذوق گفتم  دميكوب  ن يپاهام رو به زم جانيه با

  !بايچه جذاب! چه ز-

  .مثل المپ تو سرم روشن شد ي فكر هي

  !دزده هيخواهرش رو كشته!روان يول-
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  .چونم ريدستم رو زدم ز متفكر

  .ميما ازاد نهي... فقط فرقمون اميهمه قاتلما -

  يكنن،خفه م  يم كيبرن، شل  يكشن،گلو م يعده آدم م هي
  ه ياعدام و حبس ابد  شهيزندان و حكمشون م رنيكنن،م

  اممثل ما در روز صد ها نفر رو با حرفامون با نگاهمون با كارامون عده

...ما ميكن  يو غرورشون رو خورد م  م يشكنيو دلشون رو م مي كش يم
  !ميكش يروحشون رو م

  

  ...ميهمه قاتل ما

كردم خودم رو  يخودم خال ي زدم و بلند شدم و شامپو رو رو ي لبخند
  از حموم خارج شدم  چيخوب شستم و حوله پ

و گشاد   يو شلوار ورزش دميبود رو پوش  يت يرو كه طرح ك تاپم
  كنارش داشت  يصورت يورزش ي رو كه خطا شيمشك

  .پام كردم رو
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  .شدم ييرا يو وارد پذ ختمي دورم ر  سيرو خ موهام

  نبود ! حتما تو اتاقشه  آركا

  .ميداشت ايالزان مواد

  ...شروع كردم به درست كردنش پس

رو پشتم حس  يشستم كه حضور كس  ي كارم داشتم دستام رو م اواخر
  كردم،برگشتم 

  .كرد يداشت نگاهم م  ي زده و با ژست بامزه ا هي به كانتر تك آركا

  :باال انداختم و گفتم  ابرو

  ؟ ي دوست دار ايالزان-

  :گفت اليخيب

  نه-

  :برگشتم و به فر زل زدم و گفتم اليخيب

  !به كتف راستم-

  :زدم و نگاهش كردم و گفتم  ي لبخند
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  !مهم منم كه دوست دارم-

و  ييرايو رفت تو پذ  ديبه موهاش كش  ياز خنده زد و دست ي شخندين
  .رو روشن كرد ي و يت

  .آشپزخونه خارج شدم و كنارش رو كاناپه نشستم از

  م ياورديهم نم ي رو به رو شيساعت پ   كيدو اتفاق  هر

  .بهتر بود ي طور نيا

***  

  .چشم باز كردم دمي شن  رونيكه از ب ي تق تق ي صدا با

  .شدم و چراغ خواب رو روشن كردم زيخ م ين  جيگ

  ساعت نگاه كردم به

  دم يتق تق شن ي صبح بود!دوباره صدا مين دو

  خونه مردم بره باال  وارياز د  خواديخبر دار شد كه باز آركا م  شصتم

  !فيكث دزد
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 مي شرت مشك ويو س يسمت جالباس دمييپتو رو كنار زدم و دو  ي فور
  و دميباال كش عيرو سر پشي رو تنم كردم و ز

  .بود يمشك ميورزش شلوار

 ي ها ييدر با توجه به روشنا ي از ال و آروم در رو باز كردم و  عيسر
  اه ياباژور ها آركارو مثل اون دفه س يرنگ يرنگ

  .دميد پوش

باز كرد و انگار  دي آروم در خونه رو با كل نيي پا ومدياز پله ها م داشت
  اومد كه به موهاش چنگ زد و  ادشي ي زيچ هي

  از پله ها باال  دييباز رها كرد و دو مهيرو ن در

از خونه   دمييسرعت نور از اتاق خارج شدم و در رو آروم بستم و دو به
  باز  مهيو در رو دوباره مثل قبل ن  رونيب

  .گذاشتم 

  نگ يسرعت رفتم تو پارك با

  كرد  يرو قفل نم  نيدر ماش  نگيوقت تو پارك  چيه
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سرعت در سمت راننده رو باز كردم و خم شدم و كاپوت رو باز  با
  كردم و در رو آروم بستم و با سرعت رفتم پشت 

 دميپام رو بلند كردم و دراز كش ي و صندوق رو باال زدم و فور  ني ماش
  كردم  پيك بسته نشه ك ي و آروم درش رو جور

ضربانم   يوقت شهيزد و هم ي و استرس تند تند م جاني از شدت ه قلبم
  داشتم دو تا جانيه يليرفت و خ يباال م

  گرفت  يجلوم درد م ي دندونا

  .به انسان ها نرفته بود ميچي بودم ه واناتيح  ي جزو رده  كال

بار پلك زدم و نفس نفس زنون از قسمت باز صندوق عقب به   چند
  آركا رو  عيسر ي قدما  ي شدم صدا  رهيخ نگيپارك

  .و صندوق رو چفت تر كردم دم يشن

كوله رو دوشش بود آها كولش رو جا گذاشته بوده كه   دميد يول
  .برگشتش خونه 
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از گلوم اومد  نجاين ي اومد و قلبم مثل الك پشت ها  ني سمت ماش به
  تو دهنم  ديباال و رس

  گم؟  يسوال...من چرا چرت و پرت م هي

  اد يدستم رو گذاشتم رو دهنم صدام درن خالصه

  شد انگار كالفه بود رهيخ  ني ماشبه  يكم

تنش   نيي شد و فقط پا ينم دهيصورتش د گهيد كياومد نزد يوقت
  .بود

 ن يو ماش  دمي باز و بسته شدن در رو شن ي رو دور زد و صدا ني ماش
  در كاپوت رو باال دادم و  يتكون خورد و كم يكم

  .دميكش  يقيعم  نفس

  :و با حرص اروم گفتم ديكه روشن شد قلبم از صداش لرز ني ماش

  !ديمرگ، زهرم ترك-

 شديكردم و باعث م يمثل روغن حس م ييبو كيراه افتاد و  ني ماش
  .رميحالت تهوع بگ
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اما  دميد يصندوق م ي رو از ال ابونيخ يكيكه آروم بود و تار لياوا 
  انگار خر گازش گرفت چنان سرعت گرفت  هوي

  ي با هر دست انداز كوفت كه

  !دميپاچ  ياز هم م نوي دوم مثل

 يكن  يرانندگ ي ندادن چه جور ادتيتو روح جد و آبادت آركا كه  ي ا
  ترمز هويو   ديچيپ يور و اون م نياون قدر ا

دهنم فقط گرفته بودم تا باال  ي سرم جلو ي كه دستم رو به جا زديم
  ارم ين

ذهنم رو به خودش مشغول   يليكه خ ميا گهيمسئله د هيبگم  ديبا و
  ...كه نهيكرده ا

  !دارم ييدسشو

  دو ام هست نهياز همه بد تر گذ و

  :حتما متفكر ب من نگاه كرده گفته  ديافر يكه خدا انسارو م يموقع

  خنده خوبه  ي نداره برا بيع-
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گرفتم و پاهام از خم بودنش درد گرفته بود و  ني رو به بدنه ماش دستم
  .عرق كرده بودم

  اه يو چندش ي قهوه ا تيوضع چه

  درد گرفته بود سرمم

  اه هيچه كار ني و بدون فكر آخه ا  يتكانش ي مايتصم نيبه ا تف

شدم و محكم خوردم به كپسول   دهيبه عقب كش ني ماش يترمز آن با
  پشت سرم  يآتش نشان

  داد  يمزخرف ي خب صدا كه

  .دم يرو شن نيماش ي باز شدن درا ي صدا

و  دميرو شن يكس ي قدما ي چفت كردم و صدا يصندوق رو كم در
  !انيد ي بعد صدا

  !ي كرد  ريچه قدر د-

  !زده بود هيبه صندوق تك  دميتر شن كينزد يليآركا رو خ  ي صدا

  دميد يجلوم رو نم نيهم ي برا
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  كجاست؟-

  شكنجه  اي كنن احتماال  يم ييآخره،دارن ازش بازجو طبقه

تر كردم و  كيبود اخم كردم و گوشم نزد يعصب  يكم  انيد ي صدا
  :آركا آروم گفت

 ضيتو از داخل ساختمون برو وقت تعو رميم يپشت  واريمن از د-
  مدارك رو   ديفقط حواست و جمع كن هم با هينگهبان 

  م يبه موقع نجاتش بد  ميهم بتون مياريب  ريگ

  :گفت  قهيو بعد چند دق دمينشن انياز د ييصدا

  خونست؟  ي شاد-

  هيو اگه دستش رو، رو صندوق تك ديبه صندوق چسب  شتريب آركا
  شد و اون  يدر صندوق بسته م دادي گاهش قرار م

  فرستادم ياموات داشته و نداشتم فاتحه م ي برا ديبا موقع

  خوابهيگران نباش مثل خرس مبود،ن دهيآره خواب-

  ي نامرد يييليشد...خ ياندازه نعلبك چشمام
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حرومت   ي امشب كه كوفتت كرد ي ايالزان في،حيوجدان  يب يليخ
  بازم حرومت باشه  يول ي ديباشه البته خودت خر

مثل خرس روت نشستم لهت كردم  ي وقت رونيب  اميتو م نيكه از ا من
  ي فهم يم

  ...مي مثال من قو يخب الك يول هيدونم فانتز يم البته

  .دم يگفت چون دور شدن صداشون رو نشن يچ انيد دونمينم

رد شدن و دوتاشون هم  ابونيكه با هم از خ دميصندوق د  ي ال  از
  هاشون رو سرشون كردن وشرتيزمان كاله س 

  در صندوق رو دادم باال ي و فور  دميگز لبم

خم  ي خواب رفتم رو تكون دادم و فور   ي تق تق صدا داد پاها كمرم
  راستم  ي پا رنيدارن كجا م  نميشده نگاه كردم بب

  :تكون دادم و با حرص گفتم  رو

  برم پاشوو  خواميبلند شو م-
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  يخورد عصب يكرد و تكون نم  يم زيج زيخواب رفته بود ج پام
  :گفتم يرو پام و حرص دم يكوب

  ي خوابيهمش م   يمونيم ي زليخرس گر ،مثليپاشو عوض-

خودم رو  ي خورد و فور يتكون هيازش گرفتم تا اخر  شگونيتا ن چند
  و درش رو همون  نيياز صندوق پرت كردم پا

  .چفت گذاشتم  ي طور

 هي دميرد شم كه د ابونيكم كم درست شد و برگشتم برم از خ پام
  نشسته و ديمركز خر هيكارتن خواب كنار  رمرديپ

  .كنه  ياز نگام م دهن ب  با

  خب!پام خواب رفته بود هيچ

رو، رو سرم انداختم و از  وشرتميكاله س ي شدم و فور الشيخيب
  چهار بود و ايرد شدم و ساعت احتماال سه  ابونيخ

  خلوت ابونم يخ
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و دو تا ساختمون بزرگ كنار هم قرار  ي بعد ابونيخ ي تو دمييدو
  د ييدو دميداشت مثل هتل بود!از دور آركا رو د

  .رفت داخل ساختمون انميپشت ساختمون دنبالش رفتم و د رفت

از   ي جور  هيمثل مارمولك  دمشيپشت ستون خم شدم و د از
  !ديساختمون رفت باال كه كفم بر

 ي ...چرهيباال م  يه   پيدانه مارمول دسته به دسته با نظم و ترت كي
  !گفتم

مردم برم باال  وارياز د يتونم مثل اون عنكبون ينم دميكه د خالصه
  خود قرار دهم ي  شهيرا پ انيگرفتم راه د ميتصم

  !خود بردارم  ييايخوليدست از زل زدن و افكار مال و

با شكم گنده   دميد  ينگهبان خپل هيسمت ساختمون و از دور   دمييدو
  و زديروپوشش رو م ي تند تند داشت دكمه ها

  يسمت ورود  ومديم



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

رو با سرعت با دستم هول   ي ا شهيسرعت از پله ها باال رفتم و در ش با
  داخل دمييدادم و دو

  .تعجب به اطراف نگاه كردم با

با سرعت   بيغر بيعج ي زايوچ يبزرگ با پله برق يليسالن خ هي
  راه رو و پنهون شدم و نگهبانه اومد  كيتو  دمييدو

  .يصندل كيو همون دم در نشست رو  داخل

و مثل كاراگاها خودم رو كج كردم و به  دمي كش يقي نفس عم  يعصب
  .طرف و اون طرف نگاه كردم نيا

كه سالن   ييبه همون طبقه باال  ديرس  ي ته راه رو پله بود كه م پشتم
  .داشت ي پله برق  شياصل

  .باال و وارد طبقه دوم و بعدش سوم شدم از پله ها دمييدو

...تف به انياز اركا بود نه د ي خوردم نه خبر يدور خودم تاب م جيگ
  !دو تا مارمولك نيشانس پس كجان ا نيا
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كه اسلحه به   دميو د انيسمت چپ سالن د هويگردوندم و  چشم
  رفت  يدست به سمت راه رو م

  !هاشم يقمر بن ايبهت به اسلحه زل زدم  با

  كنن؟   يم يدارن چه غلط  نايا

داخل   ي كدوم از اتاقا چياز ه ييصدا چيو ه دمييآروم دو دنبالش
  شركت حاال   هيآرم از  هيفقط  ومديراهرو نم

 يمالكش بود همه جا به چشم م ايكه انگار اسم ساختمون  ي زيهرچ
  .خورد

-  

  اتاق راه رو نيرفت سمت اخر انيد

  .پنهون شدم  واريپشت د منم

در و تند تند با قفل در ور رفت و من با   رهيشد سمت دستگ  خم
  .كردم  ياسترس خم شده و نگاهش م
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بلند شد و با شدت وارد   هويكنه اما  ي كار م يداره چ  دميد ينم خوب
  اتاق شد و اسلحه اش رو موقع ورود به اتاق باال 

  .گرفت

از  ييتو راه رو و رفتم سمت اتاق صدا دمييگرد شده دو ي چشما با
  .ومدياتاق نم

  !دختر كيبا  دميو د انيباز سرم و خم كردم و د مهي در ن ي از ال  آروم

  

بود و دست و پاش با  دهيپشتش به من بود و رو تخت دراز كش دختره
  .بسته بود ي رنگ اهيطناب س

  ...كرد يدختره رو باز م  ي تند تند داشت دستا انيد و

سمت  ي پا با ترس خودم رو پرت كردم تو راه رو ي صدا  دنيشن با
  .گم شدم يكيتار ي راست و عقب عقب تو

بودن با كت و شلوار به اتاق رفتن و    كريتا مرد كه كچل و غول پ دو
  :داد زد ي در باز به فرانسو  دنيبا د شونيكي
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  !احمق-

  ي تو اتاق و صدا دنييبا مرد كچل كنارش بود هر دو دو  منظورش
  باعث شد چشمام گرد شه و ي انداز ريت كيشل

  .رو گذاشتم رو دهنم دستم

 دمي رو شن يكس ي تند قدما  ي سمت در اتاق كه صدا  دمييدو دهيترس
  :گفت يكه نفس نفس زنون م ي مرد ي و صدا

  ن اسلحه دار ديخودتون رو برسون ي اره فكر كنم دزدن!فور-

و  واريزد فكر كنم. خودم رو چسبوندم به د يحرف م  سي با پل داشت
  كه من داخلش ييراه رو دنياومد و بدون د

  .بود يخپل ي چهل ساله  يدر اتاق رو باز كرد و همون نگهبان س بودم

اسلحه  كيشل ي طاق در بود كه صدا  ي در اتاق و باز كرد درست تو تا
  شد و دستش   يو روپوش نگهبانه خون دم يشن

  :شكمش و با وحشت آروم گفتم  ي گذاشت رو رو

  !خورد ريت-
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اومد و  كيشل ي كرد كه دوباره صدا يمبهوت به اتاق نگاه م نگهبان
  !كي شل ي بازم صدا

  !پهلوش يكيبه قلبش و اون  يك ي گهيد ريتا ت دو

  !!مرديآخ نيخم شد و افتاد زم زانوهاش

  !آبكش شد-

  .رفتم جلو و دستم رو دهنم بود يزده كم وحشت

  

  :دميشنيرو م ي مرد فرانسو ي صدا

  .كنم  ي حرومش م ريت ه ي ي تكون بخور-

  !خم شدم سمت نگهبان و چشماش باز و به سقف زل زده بود  آروم

و  رونيب  دميدستم رو بردم جلو و اسلحه اش رو از پشتش كش  دهيترس
  خي ي برش داشتم بلند شدم و آروم با دستا

  .باز كردم مهين يدر رو كم دمز
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و چهره   ن يافتاده بود زم يبا كتف خون ي كچل و فرانسو ي از مردا يكي
  زده هيتك واريهم رفته و به د ي اش از درد تو 

سرش گرفته بود و مرد كچل و  ي روبه روم دستاش رو باال  انيو د بود
  ن يپشتش به من بود و اون دختر رو ب ي فرانسو

  .گرفته بود و اسلحه اش رو به سمت سر دختره گرفته بود  بازوهاش

كه  يكچل يكيمن پشت مرد چشماش گرد شد و اون  دنيبا د انيد
  بود خواست بگه من اون جام كه قبلش  يزخم

  !رو باال اوردم و آب دهنم رو قورت دادم و...بنگ اسلحه

  ن يزد و افتاد زم ي چپ مرده و داد ي خورد به شونه  ريت

برداشت و با پشت اسلحه   نياسلحه مرد رو از رو زم ي فور دختره
  ام خم شد اسلحه اش رو انيتو صورتش و د د يكوب

 ي كه گوشه   ي ا يبرداشت و رفت سمت نگهبان زخم نيزم ي رو از
  تو دي نشسته بود و با پشت اسلحه كوب واريد

  اش قهي شق
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  .هوش شد تمام مدت با بهت به دختر روبه روم زل زده بودم يب كه

  !ايكامل-

و بازوم رو  ستادي از اون ور كنارم ا انيبا بهت نگاهم كرد و د  ايكامل
  :گرفت و گفت

  ؟يكن يكار م يجا چ نيا-

  :خنگا نگاهش كردم و گفتم  مثل

  !ايعه...كامل-

  :نگاه كردم و گفتم  ا يبه كامل باز

  !مارستانيخبر از ت ؟چهيكن ي جا خبرنگار نيا  ي اومد-

  :به موهاش چنگ زد و گفت  جيگ انيد

  ي شاد ستي ن  اياسمش كامل-

  است گانهي اسمش

  :و بعد اون نگاه كردم و گفتم  انيبهت به د با

  !ايعه ...كامل-
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  :گفت اي بازوم رو گرفت و من رو كشوند سمت در و رو به كامل انيد

  ايهنگ كرده كامل ديروبه رو شده ببخش  اديز قياواخر با حقا نيا-
  ميسرتكون داد و با هم از ساختمون خارج شد

زد  يي جا هيكه با سرعت از  دميآركا رو د هويهنوز كه  ميراه رو بود تو
  م باز كه رسما دهن دييدو يم  ي جور هي رونيب

دو تا پسر با ماسك دنبال آركا  يك يكه  دميجلو تر و د دمييدو موند
  ي دو ان و چشمام گرد شد و از طبقه باال م يم

  دمشيد

طبقه  ي پله ها ي نرده ها گرفته و پاهاش رو بلند كرد و از نرده ها از
  ! از مارمولك به نيي طبقه پا ي رو پله ها ديباال پرد

  .داده بود تي جنس ريتغ ملخ

 ي طبقه   ديو رس نيياومد پا گهيطبقه د كياز نرده ها گرفت و  دوباره
  دنبالش   ي ما و اون دو تا پسرم همون طور

  .بودن
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 د يبازوم و گرفت دو انيگرد شده خواستم برم جلو كه د ي چشما با
  دار مثل تابلو كه  هيپا ي زيچ هيو  يسمت پله برق

 ريرو گذاشت ز مي ها استفاده نكن ي خطر داشت تا از پله برق عالمت
  با  ه يرو تو چند ثان يپله برق ي پاش و كل پله ها

  !رفت نييپا  تيپاش مثل اسك رياون تابلو ز گذاشتن

  نيپاركور كار مثل اون خب همچ هي يول اديبه نظر م يليتخ يليخ
  متر باز  كيبراش ساده است اما دهن ما  يحركت

  !بود مونده 

آركا از   ميديو د رونيب مياز راه رو اومد نيي پسرا ام كه رفتن پا اون
  .رونيساختمون زد ب

  .درحال ساخت اي رهيهتل درحال تعم ا يجا  نيا  احتماال 

  :گفت  اي كه كامل   برگشتم

  كنه  يآركا خودش فرار م رسنيم ساياالن پل ميبر ديبا-
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از  نييپا ميسمت پله ها و رفت دمييسرتكون داد و از هر سه دو انيد
  دن يپوش دو اهيس ي اون پسرا دميها د شهيش

  ابون يبازوم رو گرفت و كشوندم سمت خ انيو د يكوچه پشت  سمت

ماسكش رو  انيآركا و د ني سمت ماش ميدييو دو ميرد شد ابونيخ از
  و هم زمان  نيدراور و انداخت رو سقف ماش 

  نيو هفت هشت تا ماش  ميدي رو شن سيپل ي ها نيماش رياژ ي صدا
  رو دور زدن و رفتن ابونيكشون خ ريآژ سيپل

  .همون ساختمون سمت

  دمي كش يق يو نفس عم دميرو گز لبم

  :گفت  ا يرو به كامل انيد

  ؟ ي كه نشد تياذ گانهي-

  :خنگا نگاهون كردم و گفتم  مثل

  !هيك گانهي-

  :و گفت ديرو خاروند و خند  شيشون يپ  ايكامل
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  .است  گانهيدروغ گفتم من اسمم   مارستانيمنم،اسمم رو تو ت-

و  انيبه د  يباال رفته متفكر نگاهش كردم و برگشتم كم ي ابروها با
  :زل زدم وگفتم ايبعد دوباره به كامل

  كنم  يحاللتون نم رميگ يجلوت رو م اياون دن-

  :زدم غيو ج گانهيسمت كامل...حاال همون  دميحرص پر با

  ن؟ يكرد مسخرهمن رو -

  ..زدميگرفتم ومن دست و پا م  انيد

  انيكه د فتهيدستش رو به سرش گرفت و كم مونده بود ب هوي گانهي
  رو گرفت و تازه  گانهي ي ولم كرد و رفت بازو

الغر تر از    يليزخم گوشه لب و ابروش شد خ ي  رهيخ نگاهم 
  تاپ بنفشش معلوم قهيشده بود و بدنشم از  مارستانيت

  .كبوده  بود

  :سرش و گرفت و گفت جيگ

  رفت  جيسرم گ-
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آركاست نفس   دمينفر رو كنارم حس كردم و برگشتم د كي حضور
  رو انداخت رو صندوق  شينفس زنون كوله پشت

  :وگفت ني ماش عقب

 ميبر ديبا  ميرو گرفت  گانهيحاال كه  دميهووف،تموم شد!مدارك رو دزد-
  ره يد

كردن و من    يگرد و بهت زده اركا رو نگاه م ي با چشما گانهيو  انيد
  .سنگوب كرده بودم

  :برگشت و گفت هوي آركا

  ...ها دهيچتونه مثل جن د-

رو هوا موند و دهانش به موازات دو بند انگشت باز موند و   دستش
  يچند بار پلك زد و كم كم دهنش بسته شد و كم

  :گفت  جينگاه كرد آروم و گ  گانهيو  انيكرد بعد برگشت به د نگام

  !ي شاد-
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نگاهم كرد و به موازات گوشام لبخند خركننده زدم كه لبخند  دوباره
  :كرد و گفت ي زد و تك خنده ا

  !ي دشا-

  :نشونم داد و گفت انيانگشت اشاره به د با

  ...ي شاد-

  شي و چند بار چشماش رو بست و كم كم ن  ديكش قي تا نفس عم چند
  كش اومده شل و ول شد و با  ريخم هيشلم شب 

  .آب دهنم رو قورت دادم ترس

خم شد سمتم و گلوم رو گرفت و بلندم كرد و نشوندم رو صندوق  هوي
  :گفت   ضيو روم خم شد و نفس نفس زنون با غ

  ؟يباش  ده يرو تخت كپ  ديبه نظرت االن نبا ي شاد-

بستم و    يحركت آن كيچشمام رو تو  هويترس نگاهش كردم و  با
  كنان و كش  ازهيجلوم گرفتم و خم خي دستم رو س

  :گفتم دار
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  تو  شيمن كجام؟حتما باز خواب زده شدم راه رفتم اومدم پ ي وا-

درست كردن اوضاع شل كردم كه با    ي رو برا شميكه باز كردم ن چشم
  و ترسناكش آب ي ريو ق  اهيس  ي چشما دنيد

  :بار داد زد نيتو گلوم و با سرفه نگاهش كردم كه ا ديپر دهنم

  !من تو رو بكشم تموم شه راحت شم؟ها ي شاد-

  نييپا دميرو گرفت به زور بردش عقب و از رو صندوق پر بازوش انيد
  :و حق به جانب گفتم 

االعرض كشته شده بودن  يدو تا مفسدف نيعوض تشكره،من نبودم ا-
  .من نجاتشون دادم

  :حرفم سر تكون و داد و گفت دييبه تا انيد

  ي االعرض خودت يمفسر ف-

  يي تو-

  ي خودت-

  :زدم غيحرص ج با
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  توووو -

چشماش رو ترسناك و درشت كرد و دستش رو جلو دهنم گرفت   اركا
  :و با حرص گفت 

  ببند -

كرده نگاهش كردم كه خم شد دو تا دستم رو داد باال و به دستام   اخم
  نينگاه كرد و بعد سرم رو با انگشتاش به ا

كرد و بعد  يصورتم و برس ي اجزا  رهيو اون طرف چرخوند و خ طرف
  .پاهام رو نگاه كرد

  ؟يكن  يار مك يچ-

  :گفت   يگفت و اركا عصب  انيرو د نيا

  نشده باشه شيزيكنم چ  يچك م-

دوست  شهي پسر رو مگه ن  ني و ا ديتو وجودم تپ ييجا هي قلبم
  نداشت!؟ 
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  ينشده و عصب ميزيو مطمئن شد كه چ ديكش يق ينفس عم كالفه
  :و باز كرد و گفت ني رفت در ماش

  د ي نيبش-

آركا قرار  دم يفهم يخرخره رو دراورد و فقط من م دنيعالمت بر گانهي
  گانه يماجرا شه و به قول  نيا الي خيب  ستين

  جوعهيرو م خرخرم

  در خواهم گذشت  ي ...به زودي جانب شاد نيا

  كه رستگار شوم  باشد

  .نزد و منم جرعت حرف زدن نداشتم  يحرف  ي كس ريمس كل

ها   ي ونيگره پاپ نيبه هم گره خورده بود از ا زيبودم...همه چ جيگ واقعا
  كور بود كه ي گره ها نينبود راحت باز شه از ا

  !شهيم  سيباز كردنش دهنت سرو موقع

  !گم يم يگم؟نه واقعا من االن دارم چ ي م يدارم چ من
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كه   ييايشدم و آروم خم شدم دم گوش كامل رهيبه اطراف خ  جيگ
  :است گفتم  گانهي شيمعلوم شده اسم اصل

  م؟يريكجا م ميدار -

  :نگاهم كرد و آروم مثل خودم گفت  جيبرگشت و گ  گانهي

  خونه-

  :اورده بودمش گفتم  نييپا ي اديكه ز ييصدا با

  ي اورديادا نفهم هارو در م مارستانيچرا تو ت ؟پسي ا يرانيتو ا-
  !شعوريب

  :و گفت نييگرد شده نگاهم كرد و صداش رو آورد پا ي چشما با

  !بودم يم  شعوريب  ديبا مارستانيچون تو ت-

  ام يرانيكه اره ا نيا و

جلو   نهيلحظه متوجه نگاه قرمز آركا از ا هيجوابش رو بدم كه  خواستم
  شدم 



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

 ط ي خ يليبستم خ مهين ي لبا ي از البه ال  گانهيبرگشتن سمت  بدون
  :گفتم 

  كنه   ي ل داره نگاه منكن كروال  عيضا-

  :بلند گفت ي شعوري با كمال ب  گانهي

  !خب نگاه كنه-

كه پشت  يانيو بدون نگاه كردن به آركا و د ميشونيزدم رو پ محكم
  به  ي چراغ قرمز برگشته بودن سمتمون با پام لگد

  :لب گفتم  ريز  ي زدم و همون طور گانهي ي پهلو

  جوانت و يبا اون صدا راد ع يبرو اون ور ضا-

  .ديخند يم زي ر انيكرد و د يگرد شده نگام م   ي با چشما گانهي

  كنما شياطالعات هياومدم تخل قهيدو دق واال 

  اَه  ديآركا گور به گور شده شن نيقدر بلند حرف زد ا نيا

رو باز كرد و  نگيدر پارك موتيو نگه داشت و با ر ني خونه ماش ي جلو
  .ميشد  ادهيهمه پ ميوارد خونه كه شد
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  .كرد ي لحظه امنگاهم نم هي يحت آركا

داد انگار من تو   يساكت بود و لباش رو، رو هم فشار م ي جور هي
  ي م  فتميخواد دهنش رو باز كنه ب يدهنشم و نم

  مثل ادامس بجوئتم  خواد

  من چرا توهم زدم؟  باز

رو گرفت و  گانهيدست  انيو د ميشد ييرايسر آركا وارد پذ پشت
  :گفت ي جد

به    ينگاه هي ديبا  ارميرو م هياول يبرو تو اتاقت جعبه كمك ها ايب-
  .زخمات بندازم

  !جانم؟اتاقش

  يباز نگاهش م  مهيرفت تو اتاق من و من با دهن ن  مي مستق گانهي
  .كردم

 يجعبه كمك ها خچالي ي باال  نتيرفت از تو آشپزخونه از كاب  انيد
  !رو برداشت و رفت تو اتاق هياول
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  ه يفروش وهي جا ام م ني!اجمي جا هو نيا منم

  !مامانمم حتما تربچه است  اريخ بابامم

و كشون كشون  ديبازوم رو كش هويرفتم سمت اتاقم كه آركا   يحرص
  بدون نگاه كردن

  گرد و دهن بازم من رو برد سمت پله ها ي چشما به

  :زدم غيصدام رو انداختم رو سرم و ج هوي

  سگ شد  گانه،آركاي...انيكمك!د-

  ديكش  يم ي طور ني برنگشت نگام كنه!هم ياتاق باز شد و آركا حت در
  ...منو از پله ها باال 

  :با بهت گفت انيد

  چه خبره؟ -

  :سمت پله ها و گفت  دييدو گانهي

  ؟ ي شد وونهيآركا د-

  !زد ياصال حرف نم آركا



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  :و گفت ستاديآركا ا ي جلو  دييدو  انيطبقه باال و د ميديرس

  !آركا باز خل نشو-

دو هول داد كنار در اتاقش رو باز كرد و من به   انيحرف د يب آركا
  شدم و تقال كردم تا دستم رهيقرمز شدم خ ي دستا

  .انگار نه انگار يول كنه ول رو

  :زدم غيج

  !انيد-

  :زد غي هم ج گانهي

  آركا ولش كن -

  :رو گرفت و گفت  گانهي  ي اما بازو انيد

  ده؟ي گوش م يبه كس شهيآركا خُل م يبه نظرت وقت-

  :زدم غيبه تخت و ج دميانداختم تو اتاق و وحشت زده چسب آركا

  .كنم  يرو حاللت نم رميش  يبهم دست بزن -
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 كيزد و  شخندين يعكس العمل چينگاهم كرد و بدون ه  رهيخ يكم
  !قدم رفت عقب و تق

  !اتاق رو محكم بست در

از  دميرو تو قفل در شن  ديچرخش كل ي صدا يبار پلك زدم و وقت چند
  و دم يو رفتم سمت در و به در كوب دميجا پر

  :زدم داد

  !آركا-

  كردم اما در رو قفل كرده بود نييرو باال پا رهيدستگ

  :زدم غي بهت ج با

  كشمت ي م رونيب  امي آركا!در رو باز كن ب-

  گرفت   يم ميگر داشت

كه دوستاش رو نجات داده   يكرده بود؟من يمنو زندان يچه حق به
  .بودم

  در رو باز كن نيا-
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  دم يكوب يزدم و به در م  يم  غيج هيگر با

در و پاهام رو به در قفل كردم و  رهي به دستگ  دميها چسب وونهيد مثل
  رفته بودم رو يمثل كارتون پلنگ صورت

  دم يكش يرو م رهيقوا دستگ و با همه رهيدستگ

  !در رو باز كن آركا، بازش كن نيا-

  :و با درد هق زدم نييدر افتادم پا ي سر خورد و از رو پام

  ي ...عوضي كن يتو زندون نيمن رو ا ي حق ندار-

رو به سمتش پرت   زيم ي رو ي و با سرعت شونه   نهيسمت آ رفتم
  خورد شد و گوشام رو ي بد ي با صدا نهيكردم كه آ

  زدم غ يو ج گرفتم

 شهيهم كه شده در رو باز كنه ممكن بود با ش  يداشتم از نگران توقع
  !ارميسر خودم ب ييبال

  !ومدين يول
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  غي و ج نيزدم و سرخوردم رو زم هي تك واريرو چنگ زدم و به د موهام
  :زدم

 ي جا م نياصال باز نكن،به درك در رو باز نكن منم تا اخر عمرم هم-
  !يقدر عوض ،همونيمونم تو ام مثل خانوادم

اشك چشمام رو پاك  ي و با پشت دستم فور دميرو باال كش م ينيب آب
  ي ف يخف غيكردم و صورتم به شدت سوخت و ج

  .و زود دستم رو برداشتم  دميكش

  .دمي چپم كش ي گونه  ي رو رو دستم

  !بود يشدم خون رهيدستم خ به

مونده و شكسته   يباق ي ها نهيبلند شدم و از فاصله دور به آ ي فور
  .شدم رهيخ زيم ي رو

  .ومد يبود و خون م دهيبر  گونم

  .بود به دستم  دهيچسب شهيپشت دست راستم نگاه كردم خورده ش به

  .بود دهيگونم رو بر دم يدستم رو، رو صورتم كش يوقت
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 ي بغض گوشه ارو فشار دادم و با  نش يشرتم رو در آوردم و آست ويس
  ...تخت نشستم و پاهام رو بغل زدم ي رو

  .تخت نشسته بودم  ي شده بود و من همچنان تو همون حالت رو شب

 هيجز  يچياتاق ه نيشدم و تو حموم صورتم رو شستم و تو ا بلند
  .و تخت نبود ز يو م يكمد خال

بزرگ  ي ها كهياز ت يكيخورده ها رد شدم و تو  شهيدقت از كنار ش  با
  .شدم رهيبه صورتم خ شهيش

خط قرمز و  هيچشمم  ريگونه درست ز ي ام از كنار گوش تا رو گونه
  .افتاده بود و زخم شده بود كيبار

  .صورتم ي رو ختميكش موهام رو باز كردم و موهام رو ر  يعصب

 رونياز ب ييصدا چي تخت نشستم ه   ي رو مرتب كردم و دوباره رو تاپم
  ومد ياتاق نم

  .شد يم دهيدر د  رياز ز يكي هيو سا دميشن يخش خش ي صدا هي

  .نم يطرفم بب  ي شد پاها  يدر م نييپا يدقت به خاطر كوتاه يكم با
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آروم به در خورد و آروم بلند شدم و رفتم سمت در  ي ليضربه خ چند
  و گوشم رو به در چسبوندم 

  !ي شاد-

گوشم رو  شتريآورده بود اخم كرده ب نييبود صداش رو پا گانهي ي صدا
  در  ريكاغذ از ز كهيت كيچسبوندم به در كه 

دستمال گذاشته   كي ي كه رو تزايپ  كهيت كي نيداخل و همچن افتاد
  .در داخل ري بودش و به زور رد كرد از ز

  .كه رفت دمي قدماش رو شن ي صدا

  .رو برداشتم تزايرو بلند كردم و پ پارچه

تم بازش كردم روش با خودكار سبز نوشته  شدم و كاغذم برداش خم
  :بود

آرومش   مينتونست  ميكرد ي هركار  انيبا د هيعصب  يليآركا خ-
  از تشيعصبان  ي صبر كن ديبا هيطور ني.اخالقش امي كن

  بره برات شام اوردم لطفا بخور   نيب
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رو مچاله كردم و انداختمش پشت تخت و رفتم رو تخت نشستم   كاغذ
  :و پوكر به در زل زدم و گفتم

  رو نخورم؟  تزاميپ ارمياالن ادا قهر كردن رو درب-

  :تكون دادم و گفتم  سر

  .كنم يكارو م نيآره،هم-

  .و روم رو كردم سمت پنجره يگذاشتم رو پاتخت تزارويپ

و   دميم گذاشتم و موهام رو كشو دستام رو، رو موها دمييرو جو لبم
  :زدم غيدهنم رو تا انتها باز كردم و خفه ج

  تونمممم  ينم-

  !رو برداشتم و همش رو تو دهنم چپوندم تزاي گرفتم و با سرعت پ زيخ

  .در حال خوردن بودم يدو لپ شيآخ

  .سر رفته بود حوصلم

  .بود آخه  يتيچه وضع گهيد نيا
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حوله  كيرفتم سمت كمد و در كمد رو باز كردم فقط  يحوصلگ يب از
  ي نفت يبه رنگ آب يمردونه ل راهنيپ كيو 

  ام بزرگ بود حوصلم سر رفته بود و گرمم شده بود  يليخ كه

  .رو برداشتم با حوله رفتم سمت حموم راهنيپ همون

دوش آب و لباسام رو در  ريز ميپر كردن آب وان رفتم مستق بدون
  .اوردم

  .حموم بود ي شامپو تو كي فقط

  .داشت  يكردم و آب داغ بود و حس خوب يرو، رو خودم خال همون

  رفته بود و انگار نرمال تر شده بودم  ن ياز ب م يو خستگ يكرخت اون

  .دميكش قيبار نفس عم چند

 مردونه رو كه تا راهنيو همون پ رونياز حموم اومدم ب چيپ حوله
  رو تنم كردم و دكمه هاش رو  ديرس ياواسط رونم م

  .و موهام رو با حوله خشك كردم بستم

  پتو و چشمام رو بستم  ر يسمت تخت و آروم رفتم ز رفتم
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انداخته بود و بلند شدم و موهام رو   هيچشمام سا ي رو ديخورش نور
  .پشت گوش زدم

  .انداختم  ياطراف نگاه  به

تخت   ي و از رو دمي كش يق يبودم كالفه نفس عم  يهمون اتاق كوفت تو
  .دميپر نييپا

تاج تخت انداخته بودمشون  ي و شلوارم كه شسته بودمشون رو رو تاپ
  هنوز نم داشتن و خشك نشده بودن

آبش آب خوردم    ريرفتم تو حموم و صورتم رو شستم و از ش كالفه
  !تشنه ام بود

  !گرسنه بودم و

  .دم يشن  ي م نيياز پا يئجز ي و صدا سر

  تند پا ي صدا مثل

باز  نگيدر پارك دميمحافظ ها د ي پنجره رو باز كردم و از البه ال در
  ن يماش ي كايالست دياف شد كيت ي شد و صدا
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  عشيو حركت سر آركا

رفت   يچشمام كه محو شد با بهت سرم رو خاروندم االن ك  ي جلو از
  رون؟آركا؟ يب

  گانه ي  دميان؟شايد اي

  سمت در و گوشم رو به در چسبوندم  رفتم

  تپش قلبم  ي فقط نفسام و صدا ومدينم  ييصدا چيه

و با سرعت چند قدم   دميقفل در رو شن ي تو ديچرخش كل ي صدا هوي
  رو تخت نشستم و مي به عقب برداشتم و مستق

  .دم يزانوهام كش ي رو رو راهنيپ نييپا ي فور

  .نشه دهيزخمم د ي رو صورتم تا جا ختميبا دست چپم موهام رو ر و

شد و بعد به    نيزم يرو  ي خورده ها  شهيش ي  رهياول خ اهشي س نگاه 
  من زل زد 

  نوك پا تا گردن!نگاهم كرد  از

  افتادم  يآهنگ ساس ادي اوف
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  دادميگوش م مايقد

  منو بوس كرد...از نوك پا تا گردن يكي

  ...قدم دم دم قدم

  !گم يدارم م يگم؟چ ي م يدارم چ من

  ؟ ي د يخدا! چرا شفام نم ي ا

  اهنگه افتاده بود سر زبونم  حاال 

  ني بدنم و راه رفتنمو تاب كمرمو..اخ بب ن يچه قدر مستم م .اخ بب ي وا(
  )..عشوه هامو

اش رو خودم  رهيو خ اه ينگاه س  يقر خفن بدم ول هيبود پاشم  جاش
  .زاشت ينم

دل كندم و چند بار موهاش رو   يخودم اومدم و از اهنگ ساس به
  كرد و در اخر خش  تيكالفه با دستش به باال هدا

  :گفت دار

  ه؟يشكل نياتاق چرا ا ي شاد-
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  .كردم يبدون حالت نگاهش م ي رو ندادم همون طور جوابش

زد و به سقف زل زد و  هيرو بلند كرد و در رو بست و به در تك سرش
  دلشد انگار دو  يم نييگلوش باال و پا بكيس

  .حرف زدن ي برا بود

پدر و مادرم هر  مي كرد يم ي من دزد بودم،بچه كه بودم با آرال دزد-
  .جا بزرگ شدم نيبودن اما ا يراني دو ا

كه فكرش  يكرد قمار و هرچ  يكه مرد بابامم خل شد مست م مامانم
  ...يرو بكن

 يبود مامانم رو كتك م  وونهيكارمند ساده بانك بود كه از اولشم د هي
  زد 

نفساس    نيبه كفشاش انگار تو اون زمان بود و آروم آروم و ب رهيخ
  :زد يكوتاهش به زور حرف م

تر بود و من بودم كه مامان و آخر شبا  كيآرال چند سال از من كوچ-
  .دميكش  يم رونيبابا ب ي دست و پا  رياز ز
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  .شد وال يبابا كال ه  گهيگ مامان دمر بعد

  كم تر  يزد ول يزد منم م  يآرال رو م حاال 

زدش من و مجبور  يكرد م  يسوزوند موهاش رو كوتاه م يرو م آرال 
  .كرد مثل سگ كار كنم  يم

  .اش بودم رهيخ همچنان

  :به كفشاش بازم ادامه داد رهينگاه كردن بهم خ بدون

انداختمون پرورشگاه...من و آرال رو كه دو  اخرم نتونست تحمل كنه -
  مدرسه رو م يرفت يم ديكه با ميتا بچه بود

  پرورشگاه انداخت

  :سرخش گفتم ي به چشما رهيرو بازم چنگ زد و من آروم خ موهاش

  ؟يمست-

رفت تا از گوشه  يكه م  يخنده هاش با شصتش اشك نيو ب ديخند
  :خنده گفت نيچشمش بباره رو گرفت و ب 

  نه!خوبم -
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  :اش رو قطع كرد و با لبخند گفت  خنده

  خونه همش حواسم به اون بود ميتيآرال كوچولو بود و خوشگل تو -

و منم  رونيپرتم كردن ب دميك رس  يبزرگ تر بودم به سن قانون من
  ...ي عالوه بر درس افتادم دنبال دزد

  رفتم يمردم باال م واريگرفتم از د ادي پاركور

  ششونيكه برم پ زدنيكردن و زنگ م داميپ رانياز ا ميمادر خانواده
  منم قبول كردم به آرال گفتم كه منتظرم بمونه و

  .لوس بود يليكرد خ هيگردم گر يبرم زود

  !بود نيريآرال براش ش اديبود و با لبخند گفت...انگار  لوس

خانواده ساده داشتم مامان بزرگ و پدر  هي رازيش ران،رفتمياومدم ا-
  خاله  كيبزرگ و 

بودم و موخشون رو زدم و سهم مامانمو ازشون  ششونيمدت پ كي
  گرفتم 

  آرال  شيپ وركيوين  برگشتم
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من  شمياومد پ رونيخونه اومد ب م يتيخونه گرفتم و آرال كه از   كي
  و شبا  يفروش يكردم تو بستن  يمثل سگ كار م 

  يدزد

  انيخوند دانشگاه قبول شد وكالت آورد...همراه با د يام درس م آرال 

  :و بلند كرد و نگاهم كرد و گفت سرش

پرورشگاه با ما بود هم زمان با من اومد   ي تو انيرفت بگم د  ادمي-
  .رونيب

و  خونديكتاب خونه شروع كرد به كار و شبا درس م  كيرفت تو  اون
  دانشگاه قبول شد درست مثل ارال وكالت به 

  رفتن دانشگاه  يچند سال با هم م فاصله

  .دانشگاه رو زدم د يكه ق  منم

  نشست  ني و رو زم سرخورد

 م ي تيكه بابام مارو مثل آشغال گذاشت دم  يحدودا ده سال از موقع-
  .گذشت  يخونه م
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صاحاب جون  يخونه لوكس و ب كيبودم  وركيويمحله باال شهر ن تو
  يدزد  ي برا داديم

  من خبرنداشتن  ي ها ي و آرال از دزد انيد

پاهام  ي رو به دندون گرفتم و چهار زانو نشستم و بالشت زو رو لبم
  :به تخت گفت رهيگذاشتم و اون خ

 يبود هرچ يتوپ ي امكانات جا نيوارد خونه شدم...سونا،استخر بهتر-
  پول تو خونه بود رو پارو كردم داشتم بر 

  .شدم  ميگشتم كه در خونه باز شد پشت درخت قا يم

  .هوشمند روشن شدن ي چراغا

پسر بچه سه چهار ساله تو بغلش بود و بلند بلند  كي مرد اومد تو  هي
  پوش رفتن  كيزن ش  كيو به همراه  ديخند يم

  خونه  سمت

  .و برگشتم خونه دميپر وار يد ي از رو منم

  :گفت ي خش دار  ي سرخش رو به چشمام دوخت صدا نگاه 
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  !بابام بود!اون مردك بچه به بغل بابام بود-

  :زد و گفت  شخنديبهت نگاهش كردم كه ن با

شده بود!باورت  وركيويبانك ن  نيبزرگ تر سيآمارش رو در اوردم رئ-
  شه؟يم

  :خنده و گفت ريزد ز بلند

خونه و  ومدميرستوران م ي ز ظرف شورمن شبا خسته ا يمردك وقت-
  يرو ليفقط نه سالم بود اون مست و پات

برد به پهلوش لگد   ي خوابش م نيآرال رو زم يو وقت د يكپ يم  كاناپه
  :گفت يزد و م يم

  !پاشو خودت رو جمع كن-

  !كرد يحاال بچه اش رو بغل م يول

  :زد داد

پسر بدبخت دزد بودم كه با حسرت  هيسالم بود و  ستيمن ب ي شاد-
  .كرد يو آرال نگاه م انيد ي به كتاب دفترا
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 ي شده بود نم پي چشمام اشك جمع شده بود و دندونام رو هم ك  تو
  تونستم حرف بزنم

فالكت   يزندگ اديپدرش من رو   ياحساس  يبود و ب دهيكه كش ي درد
  انداخت يبار خودم م

  كنم كه برشكسته شه  يم ي رو گرفتم اون قدر ازش دزد مميتصم-

دزد    هيو هفت سال سن  ستيكردم االن با ب  ي بانكش چهار بار دزد از
  شم مگه نه؟  يباتجربه محسوب م

  :زد و گفت هيتك واريرو به د سرش

 ر يهست كه باهاش لجه آدم اج ي كيدونه  يشناستم،فقط م ينم-
  !كرده دنبالمن

  اونم دنبالمه...ماموره ام با اون مرد ك ي آ ياف ب س،ازيمامور پل كي و

  ي كه م ياون مردك به اصطالح بابام مدارك ي من از خونه  شبيد
  دم ياخرم كارساز باشه رو دزد ي دزد  ي تونست برا

  ام كه دنبالم بودن و ماسك داشتن ادماش بودن  يياونا
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بودن تا مارو  دهيرو دزد گانهيهتل درحال ساختش  ي ادماشم تو ه يبق
  رن يبگ

  گانه يرفت سراغ  ان يد نيهم ي برا

  رفتم سراغ مدارك  منم

  :رو بلند كرد و گفت سرش

  يخوام توش باش ي خطرناكه نم مير يم ميكه ما دار ي راه نيا ي شاد-

 وونميشدم، هنوزم د وونهيد نيهم ي مرده و من كشتمش برا آرال 
  بشه تيزيخوام تو چ يتونم بخوابم و نم يهنوزم نم

  ؟ يفهم يم

  :بار پلك زدم و اشكام رو پاك كردم و گفتم  چند

مثل تو اومده تو كار   لهيكه وك يانيد  ؟چرايچرا آرالرو كشت-
  ...اومده تو ماجرار  ي وسط چه جور نيا گانهيخالف؟

  :كرده گفت  اخم

  .يماجرا رو بدون ي باق  ستين  ازين-
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گونم بود.ازم فاصله گرفت و موهام و زد كنار و اخم  رهيش خنگاه  يول
  كرده به گونم 

  .زد زل

  شده؟  يگونت چ-

  :گفتم ياشك ي چشما با

  گم نرو يو ولش كن.م نيا-

  :و گفت دياخم چند بار نفس كش با

  ؟يرَدش بمونه چ ؟اگهي ديبر  شهيبا ش-

  :گفتم كالفه

 ه يخواست جاش بمونه االن شب يخراش برداشتم.م   اديمونه.ز ينم-
  يبچه چهار ساله بودم از شدت خط خط ينقاش 

  .بودن

  نفس گرفت و گفت؛  كالفه
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كنم.اگه تا فردا برنگشتم    ينرو.در و روت قفل م رونياز خونه ب ي شاد-
  ي از دوستام در و روت باز م يكيخونه 

  ي بر يتون  ياتاق خودم گذاشتم.م ي تو كشو زي.پول و همه چكنه
  ..يجا بمون نيا اي.يكه خواست ييهرجا

  كنم  ياومدم بگم در اتاقت رو باز م  -

  رفتن گانهيو  انيد

  .برم  ديمنم با  ميكه قرار گذاشت ييجا

االنشم  نيسرقت بانك هم نيو بزرگ تر نياخر ي برا  ميبر ديبا امشب
  اون هتل كه  ني هم ي برا ميبهش ضرر زد يليخ

  كاره مونده چون كم آورده مهي رو نگه داشته بودن ن گانهي توش

  .كنم  يزو تموم م زيهمه چ امشب

  .ستادمي بهت بلند شدم و رو به روش ا با

اسلحه دارن   دمي بابات رو د ي هتل آدما ي خطرناكه،من اون جا تو-
  راحت اون نگهبان خپله رو كشتن



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  :گفتم  ناباور

  ري؟پيفتي چه قدر زندان م  يدون ي؟ميچ رنتيبگ  ساياگه پل-
  .شه يزنت نم يك  چي.بعد ه يشيم  ،زشتيشيم

  .لبام بود ي   رهيزدم خ يزد و تمام مدت كه حرف م ي لبخند

  !مهربونن نيهم ي رن برا يم شهيهم ي بود كه دارن برا يياونا مثل

  سرم داد بزن  خواديتا دلت م اصال

  با لبخند نگاهم نكن  ي طور نيا يغرورم رو بشكن ول و

  ...ده يرفتن م  ي كه بو  يكوفت  ي لبخندا نيا از

  كنن  ي م يكه خداحفظ يينگاها نيا از

  نرو-

 دي نبا يول ميدختر جهان،اصال عقده ا نيكردم اصال من لوس تر بغض
  .بره

  تونه؟ يمگه بدون كرواللش م ي شاد

  تونم  يتونه به خدا نم يخدا نم به
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  تونم  ينم

  !وب باشهكرد خ  يم يزد و انگار داشت سع يآروم ي لبخند

  ...جا بمون نيفقط تا فردا ا  ي بر ي آزاد گهيبعدش د-

  و گفتم  نش يزدم به س  هيگر با

  شه؟ينم تيگم نرو؟چرا حرف حال يمگه نم-

تازه به لباساش دقت   ديكش  يقفل شده بود و تند تند نفس م فكش
  .كردم

  !رفت يدرگذاشته بود داشت م ي كه گوشه  ي ا يمشك يكوله پشت  به

  :داد زدم هيگر با

  !با تو ام-

نگاهش  رهيحركت از تنش دراورد و خ كيو با  دشيشرت سف يت
  ي رنگ يشرت مشك ويكردم.خمشد سمت كوله و س 

و بپوشه.همون  شي دزد يمشك ي خواست لباسا  يبه چنگگرفت.م  و
  شرت دستش بود بدون لباس اوند و يطور كه س
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  سمتم 

  :و گفت دي گونم كش ي رو نوازش وارانه رو دستش

  از دور  يمراقبتم حت شهيهم-

نگاهش كردم و رفت كولش رو برداشت و  هيگرفت و ناباور با گر فاصله
  رونيبا سرعت از اتاق زد ب

  :داد زدم هيگر با

  از من مراقبت كنه؟ يك ي آركا تو بر-

  رنتيكنه؟آركا اگه بگ يمن رو زندون  يبه خاطرم دعوا كنه ك يك
  زندان ي ريم

  :زدم  غيج هيگر با

  آركا دوست دارم-

  كردم  يم هيزدم و گر يم غيبسته ج ي چشما با

چشمام  زمير ي سكسكه ها  نيگرفت و قفل كردم و ناباور ب هيگر  نيب
  .رو باز كردم
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  و همون قدر محو و قشنگ   بيخواب بود همون قدر عج مثل

  بود كه حس كردم ي زيچ نيعطرش آخر  ي بو

  :دم يلحظه صداش رو كنار گوشم شن هي فقط

  شتر يمن ب -

  .شدم داريشد انگار از خواب ب دور

  دور شد و گرما رفت  ازم

  ..رفت صداششونه 

  !..چشماش...چشماشم رفتچشماش

  ييموندم و تنها من

  .ن يخم شد و افتادم زم زانوهام

خورد شده زل زدم و اشكام   نهيآ ي ها  شهيام تو ش كهيهزار ت ريتصو به
  .و گونم سوخت ختير

  شه كرو الل  يتنگ م  دلمبرات

  اديز يليخ يليخ
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****  

  ومد يبعدشم ن ي !فرداومدي...فرداش نومد ين

  !گور به گور شد كال ومديبعدشم ن  ي فرداها

  خونه رو صد بار متر كرده بودم كل

! اسمم  يتازه شناسنانه جعل تيهو  هيپاسپورت گذاشته بود،پول، برام
  ني شده بود كاروال 

  كس نبود چيبود ه يبود ،خونه خال يخال اتاقش

  يا گهيكس د چيبود نه ه  ان ياز د ي خبر نه

  ريو درهم و ز ده يجا پالس بودم موهام ژول نيهفته بود كه ا كي
  چشمام گود رفته بود

  يآب خوردنم بلند نم ي هاف هافو كه از جاشون برا ي رزنايپ  هيشب
  !شن

و   ي از دزد  ي خبر نمي تا بب كردميو رو م ريمدت شبكه هارو ز تمام
  نه ايسرقت بانك زده  
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  نبود ييجا چي،ه يچينبود!ه  يول

 دي چرخش كل ي تو همون حالت نشسته بودم كه صدا ي طور همون
  شدن  نييو باال و پا  دم يقفل در رو شن ي تو

  در رهيدستگ

و كنترل رو مثل چاقو باال گرفتم تا بزنم دل و  دميزده از جا پر وحشت
  رونيب زميروده طرف رو با كنترل بر

 يداد)قلب تاپ تاپ م ياز ترس و شوك گرومپ گرومپ صدا م قلبم
  )كنه ها

وجدان خنگ وجودم شدم و آروم آروم به همون سمت  اليخيب
  زدم و يغيو برق رو روشن كردم و ج  رفتميم ييرايپذ

  غيو ج  واريدم باال كه طرف مورد نظر كوبوندتم به دكنترل رو بر ي فور
  و موهاش   ني رو كولش و افتاد زم دميزدم و پر

كنار و كنترل رو خواستم بكوبم تو صورتش   دميصورتش كش ي جلو از
  ن يب ييفرد روبه روم نفسم جا  دنيكه با د
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دونم  يكابوس و نم ايبود  ايرو نيشد ا  يام قفل شد!باورم نم نهيس
  .كه بود يشوكه كننده بود هرچ

  ...ي شاد-

  غيزل زدم و ج اهشيس ي از روش بلند شدم و به چشما ي فور مبهوت
  :زدم

  !شراره-

به زور بلند   نيرو پشت گوش زد و از زم ش يلخت شده و شراب ي موها
  :دي كه كمرش رو گرفته بود نال يشد و درحال

  ...آخ كمرم-

نفرت نگاهش كردم چشماش در لحظه پر از اشك شد و به سمتم  با
  ه كنترل رو بردم باال وكگرفت  زيخ

  .وابانه كوبوندم تو سرش ي شاد ي انتهار  درحركت

زد و وسط راه خشكش زد هولش دادم كنار و از بغلش رد شدم  يغيج
  :و گفتم 
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  يكنترل رو تو ماتهتت فرو م يابراز احساسات كن ي بخوا گهيبار د هي-
  .كنم 

كاناپه  ي آه و ناله هاش گرد شد و من خودم رو رو نيب چشماش
  انداختم خواهرم بود و دلم براش تنگ شده بود با همه

  !خواهرم بود يهاش ول ي هاش و نامرد ي بد ي حسادت ها با همه  ي 

  بود يا ي احساس قو   يليحاال احساس نفرتم بود...وخ و

  :نگاهم كرد و با بغض گفت نييزانو نشست و از پا ي روبه روم رو  اومد

  يبودم م  يدونم.خودخواه عوض ي قبوله،من بدم...م يبگ يهرچ-
  .دونم ي دونم.اصال آشغالم بازم م

  :شده با پوزخند گفتم زير  ييباال انداختم و خم شدم و با چشما ابرو

و  مياريرو درب ي ا شهيكل ي و رمانا ي هند لمياخر ف ي ادا  ي خوا ياالن م-
  و بعد من تو رو ببخشم يبگ تيمونيتو از پش

  :شدم سمتش و با حرص گفتم  خم

  د يستيمن از تو و بابات و مامانت متنفرم!شما خانواده من ن-
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 ي تر  يهاش رو پاك كرد و من از اون چهره ساده تر و واقع اشك
  اون يول نيدرشت هم  ي نقش و چشما زهيداشتم ر

مانند داشت و   ي گربه ا دهيكش ي و چشما ي درشت پروتز ي لبا
  شراره ترش كرده   ش يكه حاال با رنگ شراب ييموها

  !بود

  كرده بود،كار داشت  ليتحص

  .دورش بودن كه عاشقش بودن ييپسرا يكل

  و بابا دوسش داشتن بهش افتخار مامان

رنگا رنگه و حتما  زي كنه همه چ يبه خاطراتش فكر م  يكردن وقت يم
  هيكه  ينقطه خاطراتش منم...من!من  نيتر اهيس

  ...لرزون رفتم اتاق مامان ي با دست و پا  روز

  كنم؟  يكار م يجا چ نيا يپرس ينم ؟چرايزن ينم يچرا حرف-

  :روح گفتم  يب سشيخ ي به چشما رهيبلند كردم خ سر
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 ميروز تصم هيحال به هم زنم خسته شدم  يزندگ ت ياز وضع يوقت-
  كه عاشق ورزش  يگرفتم بفهمم چرا...چرا من

  ...كيمناستي،ژي انداز ريجا قهرمان شدم تو ت  نيچند بودم

نداشتم   يبه كس ي كه آروم بودم كار ي كه زشت نبودم من يمن چرا
  نياز تو كم تر بود ا ميدرس ي كه فقط نمره ها  يمن

خوردم  يم هرجا حرف زدم تو دهنخورد ي شدم؛تو سر ريتحق همه
  دميدرد كش

  :اشاره كردم يو به رد سوختگ دميكش نييلباسم رو با حرص پا قهي

شست چادر  ي م بيكه تو كشور غر يبسوزم؟چرا مامان ديچرا با-
  خوند و مثال  يكرد نماز م ياوقات سرش م يبعض

اون همه ادم به خاطر  ي مدرسه جلو ي خدارو قبول داشت تو يالك
  كه به خاطر تو باهاش دعوا كرده بودم يكيدعوا با 

  .زد كه سرم شكست يرو زد؟جور  من

  :ناباورش گفتم ي بغض و حرص رو به چشما با
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  درد گرفت  يليدردم گرفت شراره!سرم درد گرفت خ-

  :قهقهه زدم و گفتم بلند

رم  يم مكنم،حمو ينم  يچيموهام رو ق گهيآدما شدم نه؟د هيشب كمي-
  گه يكنم د  يشنا نم نميش يكف حموم نم

  گهيپوشم د يخواب نم ي شب رو با جوراب لنگه به لنگه واسه  لباس
  !ستمين ي شاد

  :گفتم  شخندين  با

  سابق ي  وونهي!اما نه اون دوونميد وونم،هنوزميد-

  دمي جد  ي  وونهيد هي

  :زدم شخندين  بازم

با  ديكرد وونهيكه شما من رو د  ي...درحالوونهيد  نيگ  يبه من م-
  ديكاراتون...حرفاتون...خوردم كرد

  .عاقل بودنم رو نداشت اقتيل يشدم چون كس وونهيد من

  :و گفتم  دميخند
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داره كه  يليگفتم...زده بود به سرم با خودم گفتم حتما دل يداشتم م-
  مثل رمانا و  ستم يبچشون ن ديدوسم ندارن شا

بهم  نيهم ي م شه بچشون نبودم و واسه اخر داستان معلو ديشا لمايف
  روز با دست و  هيشد كه  نيعالقه نداشتن ا

موهاش رو جدا كردم  زيم ي رو ي لرزون رفتم اتاق مامان از شونه  ي پا
  .دادم يان ا  ي و تست د شگاهيرفتم آزما

  دهنگش گرفته بود ي شراره گرد شده بود و دستش رو جلو ي چشما

كه  يكه اون قدر از خانوادت زده بش نيا ستين  يداره كار راحت حق
  .ازشون ييجدا  ي برا ي بگرد  ل يدنبال دل

باشه كه بچشون  يآرزو كردم،با همه وجودم كه جواب اون تست منف -
  خودم  ي طور ن ينباشم كه خواهرت نباشم كه ا

فقط چون بچه شون  ستمين چارهي ب  ستم يقانع كنم كه بدبخت ن  رو
  تم نداشتن.خودم رو قانع كنم كه حقنبودم دوس

  از من دوست داشته باشن  شتريرو ب شوني بچه واقع داشتن
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  :به چشماش گفتم  رهيبلند كردم و خ سر

  يبودم كه چون م ي مادر يبرعكس شد بچه واقع زيهمه چ يول-
  تو زديشد دوباره م  ي و دهنم پر خون م نيافتادم زم

  !فتمي ن گهيتا د دهنم

 يو سكوت م ديديبودم كه خورد شدنام تو اون خونه رو م ي پدر بچه
  بود ك نياواخر ا نيابراز عالقشم ا تيكرد و نها

  :زد يداد م بلند

  !ي شاد-

  .دميخند  يم هيگر ني و ب دميخند بلند

  :دم ينال هي خنده با گر نيب

وقت به خواهر كوچولوش عروسكاش  چي بودم كه ه يمن خواهر كس-
  وقت باهام  چي بودم كه ه يرو نداد!خواهر كس

غو رو برام  اچهيو قصر الماس و در ي بارب  ي لمايوقت ف چينكرد ه ي باز
  نزاشت 
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  يخواهر تو بودم و تو خواهرم نبود من

  .ي تو رو دوست داشتم...و تو ازم متنفر بود من

  ...هيطور نيا ا يدن قانون

كردن...چون قانون  تميهمه اذ يروز همه رو دوست داشتم ول هي من
  .هيطور نيا ايدن

  ..نهيشم درس اولش ا  ي دارم قانونارو حفظ م منم

  :(كدومتون رو دوست ندارم چيه گهيد-

  :گفت هيلرزونش رو آورد سمتم با گر ي دستا

اگه  ديبودم شا يعوض يليدونم خ يدونم دلت شكسته م  يم ي شاد-
  يوقت نم چيافتاد ه  يبرام نم را يخاتفاقات ا نيا

  ام يچه قدر عوض دميفهم

  ...يدون يرو نم يچيتو ه ي شاد

ولم  يمن حامله بودم...از دوست پسرم و اون ولم كرد روز عروس ي شاد
  همه خارم كرد  ي كرد جلو
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رو  يكي كيتار نيزم ريز كيرو خورد كرد مامان به زور بردم به  من
  و وحشت زده  ده يسرم و به من ترس ي اورد رو

  !ي بابد بچت رو بنداز  گفت

  :دي شكمش گذاشت و نال ي شد و دستش رو رو بلند

 يرو از ته دلم م  ي زيچ هي ميزندگ ي بار تو نياول ي من برا ي شاد-
  .خواستم اونم بچم بود

رفتم بازار تا براش لباس و  يم ييتنها يبودم وقت دهيجوراب خر  براش
  كردم همه  يفكر م نيبه ا رميعروسك بگ

فقط دنبالم بودن   يكه تو خوش ييولم كردن همه دوستا دوستام
  يي داده بودم دوستا هشونيكه به تو ترج ييدوستا

  !..نامرداكه

 ي هوش بودم ب يب   يكاش وقت ،كهي فكر كردم كه كاش بود نيا به
  مارستانيفرستادنت ت  يخبر از من نم

  :دينال  هيگر با
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  ي به خدا مامان گفت فرستادنت مركز درمان-

 يروانشناسا باهات كار كنن تا خوب ش  نيپول داده تا بهتر يكل  گفت
  ي رو مالقات كن  يكس  ديگفت كه دكترا گفتن نبا

  من خر دنبالت نگشتم نيهم ي برا و

  شيشگ يهم غيج  ي شده نگاهش كردم و اون با همون صدا خشك
  :د ينال

بچه بدون پدر رو تو  كيام كه  يازت غافل بودم از طرف نيهم ي برا-
  دا يرو پ يرفت دن ديشكمم داشتم مامان تا فهم

شد حامله   يباورش نم مي باهام ازدواج كنه دن ديو گفت كه با  كرد
  .باشم قبول كرد

ولم كرد و رفت.افسرده شده بودم و مامان...مامان   يروز عروس يول
  !ي انگار روح نداره شاد

كه به زور گرفته بودش من رو برد و  ييكرد به زور با دستا مجبورم
  .مجبورم كرد بچم رو سقط كنم 
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  !شدم يرو قورت دادم...داشتم خاله م بغضم

  .دمي...بچه سه ماهم رو دي شاد دميبچم رو د-

توحه به زجه هام بچم رو كشت...من دوسش   يار بانگار نه انگ  مامانم
  دوسش داشتم  يليداشتم خ

فقط  زدميم غيگوشه مثل افسرده ها و فقط ج هياون روز افتادم  از
  تهت  شهيكه هم يياز بابا نمي تو رو بب خواستميم

كه عوض شده بود...من   يكرد و مامان يمامان بود و سكوت م تسلط
  فكر  نيكل اون چند ماه رو به ا خواستمياونا رو نم

قدر خورد شدم...تو  نيكرد و من ا ي بار بهم بد  هيكردم كه مامان  يم
  !ي ديكش يهمه سال چ نيا يط

روز با بابا اومدن  هي قدر التماس كردم و لب به غذا نزدم كه آخر  اون
  و   ي رار كردف مارستانيتو اتاقم و گفت كه تو از ت

  .و به من دروغ گفتن ييدونن كجا ينم

  :شكمش چنگ زد و گفت به
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...چند وقت رونيبود كه از خونه زدم ب نيكه كردم ا  ي منم تنها كار-
  كردم و روپا يزندگ  امياز هم دانشگاه يكيخونه 

كنه  يالتماس م زنه يخونه اجاره كردم و مامان مدام زنگ م هيشدم،
  اره يها رو درم  مونيپش ي ادا  اي  مونهيبرگردم پش

كه نگرانته و دنبالته  نياز ا زدياز تو حرف م هيبا گر يدونم ول ينم رو
  .كنم  داتيپ  خواستيو ازم م

  ؟ ي كار كرد يتو چ-

  :كنان گفت  نيف  نيمبل و ف ي رو نشست

 ي بستر مارستانيب  دميكه فهم نيندادم به حرفاش...تا ا تياهم-
  بوده  نييشده...فشارش پا

  ...كرد نرم و گفت به حرفاش گوش بدم مارستان،التماسيب  رفتم

  خ...خب؟ -

  :رو بلند كرد و گفت سرش
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ها همه  ضيها و تبع ريتحق نيا ي ديكه كش ي همه سال زجر نيا-
  !ي داشته شاد  ليدل

  

  !اونا نبودن ي بد تر از بچه  ليدل هيداشته  ليدل همش

  :دسته مبل چنگ زدم و موهاش رو پشت گوش زد و گفت به

  كي،  شهيمامان دوباره حامله م يبعد از تولد من به فاصله كم-
  بوده اريپسر!اسمش سان 

و  شه يدوباره باردار م لشيچند ماهه بوده كه مامان برخالف م اري سان
  !يياون بچه تو

بندازه و از تورو  تونهي از زمان سقطت گذشته و نم گهي به مامان م  دكتر
  ياديخطرناكه عوارض ز شي باردار نيا يطرف

  .نداره ي مامانم راه داره

  ...نگهت داره  شهيمجبور م و

  و  شهيمامان خشك م ريش ادياسترس و فشار ز از
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اسم داداش مرحوم مامان كه مامان اسم   اريسان يدوني طور كه م همون
  رو  اريپسرش گذاشته و سان يداداشش رو رو

  .دوست داشته يليخ

بوده و منم دست پرستارم بودم و پرستار منو برده  ي مسافرت كار  بابا
  .بوده پارك

  .راه افتاده بوده  ارمي هفت ماهش بوده و سان مامان

  وفته يكه مجوري   رهيگ يدردش م  هوي دهيد يم لميداشته ف  مامان

  تونه حركت كنه  يو نم نيزم

كرده   يم ي بوده باز نيزم ي كه رو كيپالست كيداشته با   ارمي سان
  ي كنه و وقت يرو تو سرش م كيپالست  اري سان

دور  كيو پالست وفته يو م ترسهيم  شنوهيمامان رو م غيج ي صدا
  چهيپ يگردنش م 

  ني زم  تنوفياون سمت خونه هر دو م اري اون سمت خونه و سان مامان
  تونسته نفس  يكبود شده بوده و نم  اريو سان
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  .رو نجات بده اري تونسته سان ينم  يحال يمامانم از درد و ب بكشه

  :مبهوتم زل زد و آروم گفت ي رو بلند كرد و به چشما سرش

خونه مامان رو با   دهي كه با من تازه رس ي و پرستار رهيميم  اريسان-
  مارستان يب  برهيم هيكمك همسا

دستگاه   ي و برخالف تصور بعد چند ماه تو ي شاد  ي ايم  ايبه دن تو
  مامان  برنتيبودن سالم و سرحال به خونه م

گرفته بوده و بابا ام كه طبق معمول!اسمت رو پرستار   يافسردگ
  كنه  يانتخاب م

بهت   دونستهيم ار يتو رو مقصر مرگ سان  نتت يحاضر نبوده بب مامان
  داده ينم ريش

زنم من   يو به گلوم با دستم چنگ م ندازهيگلوم رو چنگ م بغض
  ي ليخ ايدن ي حال و هوا ايدارم  يمشكل تنفس

  است؟ آلوده
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  گه يدكتر و دكتر بهش م  رهيمامان م نهيمعا ي چند ماه بعدش برا-
  اومده  شيكه براش پ يسختش و مشكالت ي باردار

اتفاقات  نيوقت بچه دار نشه مامان مقصر تمام ا چيه  گهيشده د  باعث
  عذابش  هيما يشيو تو م  نهيب يرو تنها در تو م

  .كردهي م يو بچه دار نشدنش و سر تو خال اريمرگ سان  و

و  دادنيدختر لوس احمق كه بهم بها م  هي ي بودم شاد كيكوچ  منم
  هم باشه احساس قدرت  ميبه تو نه هر دختر بچه ا

 چي كه ه ي دار يبيع  اي نهييپا تيزيچ  هيكردم حتما   ي حس م كنهيم
  كه  يگن نحس يدوست نداره كه م  ليتو فام  يك

  .و بابا دوست ندارن منم كم كم ازت فاصله گرفتم  مامان

زشت و از  ميليكه خ ندرال ي مزخرف قصه س ي ايهمون آناستاز شدم
  هممون رو  ي بود...منو ببخش شاد يخود راض

  ببخش 
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خودش شكل گرفتم   ي شكمش بودم كه به خاطر غلطا ي تو نيجن هي-
  كه  يدونست؟من ي و بعدش من رو مقصر م

  نداشتم؟  روحم

  بودم؟  ومدهيام ن اي دن  يكه حت  يمن

  من بوده؟من؟  ريتقص ار يشدن سان خفه

...چه طور  ايبچش از دار دن ني ام بود...مگه بچش نبودم؟آخر اگه
  تونست؟

  مونه يمامان پش-

  !مونميمنم پش-

  :ادامه دادم غيج با

كه   مونميهمه سال مامان صداش زدم،پش نيكه چرا ا مونميپش-
  .شوهرش رو بابا صدا زدم

كنن و بندازنم   وونميكه اون جا موندم تا مثل سگ د مونميپش
  مارستانيت
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  :دمي سبابه ام رو باال بردم و نال انگشت

،تو منو  ي كرد داميتو پ يموني تو پش ي تو بهات رو با بچت داد-
  ر يتحق لي سال ها دل  نيتو تموم ا مارستانيت يننداخت

  كارو كردن نيمامان و بابا ا ي كارو نكرد نياما خودت ا  ي بود  شدنم

  !اونا نه يبه بعد جداس ول  نيبحثت از ا تو

  .حركت بغلم كرد اون قدر محكم كه بغضم شكست هيسمتم و تو اومد

 ندرال يوم داستان با س س ايبدجنس داستان تو قسمت دوم  ي ايآناستاز
  .خوب شد

  ...شد!دوست شد  خواهر

  :جدا شدم و گفتم ازش

  ؟ ي كرد داميپ ي چه جور -

  :گفت  غيبا ج شهيرو پشت گوش زد و مثل هم موهاش

  پسره خوبه ن يچه قدر ا  ي وا-

  :در حال بال بال زدن گفت جانينگاهش كردم كه با ه   جيگ
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  رفت آران؟آكان؟آكا؟آكوآمن؟   ادمياسمش رو -

  بند؟ وم؟آكربات؟آكيآكوار

 زي ر  ي كرد با چشما  يتند تند اسم سر هم م ي جور ن يخنگا هم مثل
  :گفتم ديشده با ترد

  داشت؟ اهيس ي چشما -

  :گفت  جانيه با

  آره؟  -

  :نگاهش كردم و گفتم  پوكر

  بود؟ يمشك ي صداش گرفته بود و چهار شونه و سبزه با موها-

  :زد غيدست زد و ج جانيبا ه  بازم

  !خودشه-

  :گفتم كالفه

  ؟ ي ديازش سوال پرس-

  :گفت   متفكر
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  ؟يشناسيرو م ي شاد ي سوال؟آره بهش گفتم چه جور-

  :چفت شده گفتم  ي لبا با

  گفت؟  يچ-

  :فكر كرد و گفت كمي

  چون...ب ت چ؟-

  :زدم غيحرص ج با

  آركا بوده-

  :و گفت ديدستاش رو به هم كوب  جانيه با

  آره اسمش آركا بود-

  :بهت گفتم با

  يكرد داشيپ ي چه جور -

  :رو كاناپه و گفت نشست

جلوم  ني ماش هيكرد بعد دانشگاه تو راه بودم  دايدر اصل اون منو پ-
  ن يكه هم شي كيشدن  ادهيو دوتا پسر پ ساديوا
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  ادميدوستش الغر تر و بامزه بود اسمش رو  يكيبود اون  وميآكوار
  .دودو يي..دااي..دونو..دين ي...دنايد ستين

  :زدم غيحرص ج با

  ان؟ يد-

  :گفت  جانيه با

دوتاشون بازوم  هويشدن اومدن جلوم بعد آركا بهم زل زد  ادهيآره!پ-
  راحت تو يليو خ  نيرو گرفتن چپوندنم تو ماش 

  .دنميروشن دزد  روز

  :گفت  جانيزدم و اون باه ي محو لبخند

بودم كه آركا گفت خفه شم چون از طرف تو منم  غيج غيدرحال ج-
  خفه شدم و خالصه من رو دمي تا اسمت رو شن

رو آروم آروم برام  زيو آركا همه چ ميشد ادهيپارك خلوت و پ هي بردن
  پروند  يوسطش مزه م يه انميكرد و د  في تعر
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بزرگ و احتماال  ي دزد هي رهيداره م گهيآركا گفت كه چند روز د بعد
  .ببرمت  اميو من ب   نتتي بينم گهيد

  نياون جور كه اون گفت صاحب خونه چ هيخونه ام دزد نيا چون
  كرده داشيپ نستايكنه و آركا ام تو ا يم  يزندگ

خونه   نيهمچ هيگفته  ارويقبال به اسم دختر باهاش چت كرده و  بوده
  ام نداره و تا ياقوام چيتو فرانسه داره و ه ي ا

  ...گرده يبر نم ندهيسال آ سه

  جا و سنگر انداخته  نيام با خواهرش اومده ا آركا

  يجا بر  نيتر از ا ع يسر ديو تو با دهيرس ارويانگار زمان برگشت  يول

  :بهت گفتم با

  !آركا همه رو بهت گفت-

  :كاشته شده اش گفت ي به ناخن ها  رهيخ

  گفت  انيرو د هينه بق -

  :حرص گفتم با
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لباس   في،دزد كث ي از خودت ندار يچيدهنت رو آركا...دهنت..ه -
  جكسو ن كليمال ما شهيامروز فردا معلوم م رشميز

  .و من لبخند زدم ديخند شراره

  گرده؟ ي برم  ينگفت ك-

  !نه-

سرقت كردن و فرار كردن تا  ايچند حالت وجود داشت  بودم  نگارانش
  ا يگرفتتش  سي رفته و پل اي وفتهيب ابيآبا از اس

  !و افراد باباش گرفتنش رفته

گرفته از  ادي دهيباركد رو د لميخونه زل زدم احتماال ف  واريدر و د به
  لمهيكارا بكنه بابا مگه ف  نيا

  ...اه هيالك مگه

  مامان بابا؟ شيپ ي برگرد ي خوايم-

  :زد و گفت  ين يلبخند غمگ شراره
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خوام رابطه  ينم امينه...باهاشون دورادور رابطه دارم در حد زنگ و پ-
  كه با تو  ييباهاشون داشته باشم...كارا ي اديز

  .قابل جبرانه  ريغ ميكه با تو كرد يي...كاراكردن

  :زده و آروم گفت  بغض

  ...حومه شهر اجاره كردم كيخونه كوچ هي-

كوچولو و خوشگله   يليداره خ نشيي طبقه پا كيشاپ كوچ يكاف كي
  كنن و منم طراح يدوستام ادارش م 

  ي خودت باش ي پا ي ...رو ي اون جا كار كن ي تون يبودم م  ونشيدكوراس

كه دوست داره تو ام كه  دونم يم  شهيام برگرده خوش حال م آركا
  نه يچيم السي چشمات آلبالو گ

  زدم ي محو لبخند

  كنه  ي آركا گمم م ميجا بر  نياگه از ا-

  :با حرص بلند شد و گفت  شراره
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تونه  ي كنه پس دوباره م دايپ يراحت نيآركه اگه تونسته من رو به ا-
  كنه درضمن خودش آدرس  داتيمن پ قياز طر

  .ميشو بردنبالت االنم بلند  اميب داده

  شراره؟ د؟بايشروع جد هي

  :شدم و گفتم بلند

قبال لبات اندازه دو قاچ هندونه بود!با  ي االن قابل تحمل تر  ييخدا-
  اسفنج ظرف   هيمزخرفت موهاتم شب  ي پروتز ها

  !ي زرد و فرفر  ي كرده بود  ييشو

  :رو به سمتم پرت كرد و گفت كوسن

  !ي شاد-

  غتيج ي صدا  نيمرگ با ا-

  !سخته يبس زايچ ي باور بعض دميو خند ديخند

قدر  نيبارم حرف زدنمون ا كيهمه سال از عمرمون  نينكنم ا فكر
  باشه  دهي مدتش طول كش
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  ...كه از شراره دارم ييها و حسرتا نهيك

  .خوب باشه ستيحاال ها قرار ن حاال 

اومده   ي...ولشميم ي و حرص رهيگ يهر خاطره احتماال قلبم درد م ادي با
  كه جبران كنه 

  شهيحتما م شهي م  يبره ول زمان

****  

  فقط قهوه؟-

  بله-

رنگ رد شدم و بلند   ييمويل زيو از مرد گرفتم و از پشت م  نگاهم 
  :گفتم 

  قهوه ساده  هي-

رنگش بلند شد و به سمت فنجون ها  ينارنج زياز پشت م مارگارت
  .نشستم زميرفت و من پشت م
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با لباس  ي رنگم رو چپه گذاشته بودم و به طرز بامزه ا يصورت كاله
  شده  يپلنگ صورت هيشب ميصورت  ي ها ي شبنديپ

كردم آهنگ دادام دادام...دادام دادام دادام    يبا هرقدم حس م بودم
  دادام دادامممم 

  .شهيداره پخش م ياز پلنگ صورت داداراممم

شراره افتاد روم و   شبيكمرم بود و انتهاشون رو د ن ي ب ييجا موهام
  كرد و به قول خودش  يكم صورت  يليخ

  كنه ميكامل پلنگ صورت خواستيم

  !ماه هفت

  از آركا نبود ي ماه كه خبر هفت

  نبود  زندان

پول   يچيباباش ورشكست شده بود و ه ميشراره آمارش رو دراورد  با
  ي گردن كلفت و خطرناك ي نداشت و به آدما

  بود  بدهكار
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  !آركا افتاد زندان و زن و بچش ولش كردن ي بابا

  !ستين يزندان  چيتو ه آركا

  گانه ينه  انياز د ي نه خبر ستيجا ن  چيه آركا

  ن ي ولم كردن و آب شدن و رفتن تو زم همشون

 س يمكرر شراره به پل ي خودم رو با اصرار ها شي من؟خب سه ماه پ و
  يآدما يادا ي منطق يليكردم و خ يمعرف

  ادمه يو توپ رو دراوردم هنوزم اون روز رو  باكالس

كوتاه   راهنيو پ حيمل شيشدم و آرا  سيوارد اداره پل  يكفش تق تق با
  ي وونهيد ه يفر شدم ازم نه   ي و موها يمشك

دختر ترگل ورگل ساخته بود بزنم به تخته چشم  هيبلكه  ي فرار
  ...شاال يحسودام كورشه ا 

  .پا انداختم ي جلوشون پا رو نشستم

  :گفتم  ي سرد و جد و
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 b فرار كردم چون نگهبان بخش مارستانيت ستم،ازين وونهيمن د-

  يبهم رو داشت و م  يقانون ريقصد شوك زدن غ

كه باهام بودم فقط    ي و فرار كردم اون پسر  دميكنه ترس تمياذ خواست
  قصدش نجات من بود...اواسط راهم ازم جدا

و مارو مثل   مارستانيكه اومد ت  ي...و از اون زندمشيند  گهيو من د شد
  ش يارا ونهيزيكه برنامه تلو ني احمقا به دروغ ا

كارو انجام  نيافراد ا   نيبه ا نيتوه ي ترنس ها دراورد...برا هيو شب كرد
  داده بود

  ي حاال تو  گرانيبا د ميدارم چون ما حق ندار ت يازش شكا من
  كارو كرد و  نيو اون ا   مي كن نيتوه يو شكل تيهرجنس

  .ما و اون افراد رو برد ي آبرو

كردن  ي كه تو اون اتاق نشسته بودن با دهن باز نگاهم م ييكسا كل
  زن مسن و  كي دكتر روانشناس آوردن و  كي

  .دفتر دستش كيبا  الغر
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منم ساده جواب دادم اخرش  دنيازم پرس بيغر بيعج ي سواال كي
  :بلند شد و با لبخند گفت

  د يدار طنت يش يفقط كم ديست ين ماريب گهيشما د-

داشت  يداشت كال ادم بودن حس خوب يزدم؛احساس خوب لبخند
  داره يام احساس خوب يوونگيكنم د ياعتراف م

  !ي زاد يآدم ي  وونهيد كيدو تا شدم! نيا بيمن ترك نيهم ي برا

  !آركا ي  وونهيد  ي شاد كي

دوست شدن  مارستانيبودن كه تو ت  ايدن نيآركا تو ا ك يو   ي شاد كي
  !فرار كردن عاشق شدن

  شدن،آدم شدن كيشدن...نزد دور

  شدن  عاشق

  دل بستن  ي مارستانيت ي ايو آركا تو دن ي شاد كي

  .ها زل زدم ي زده به مشتر  غم

  !آركا يب  يآركا...ول ي  وونهيد  ي شاد كي
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داشت مثل   ؟جاييكجا  قايمن؟دق  يتو ب يي؟كجاييكجا قايدق آركا
  آهنگ ن يام بزنم ب ي اديفر هي يمحسن چاوش

  !كه االنمثال ادمم في...حزه يها بر ي مشتر يپُرزا خوندنمكه

محله پاتوق شده  نيشاپمون خوب گرفته بود كال تو ا ي كاف ماشاال 
  .ميبود

مون   يشگيو هم ياصل ي ها ي جوون معموال مشتر ي و پسرا  دختر
  بودن

شكل چهار تا  يمربع شاپيكار شراره بود دور تا دور كاف ونشيدكوراس
  يليخ ي ا روزهيف ي پنجره بود كه پرده ها

  يپسته ا-بنفش-يصورت-ييمويرنگا رنگ بودن ل زاي داشت م يقشنگ

بود كه توش  ي قور ه يگلدون كوچولو شب هيام  زايهر كدوم از م ي رو
  قرارداشت زيگل هم رنگ اون م

مخلوط و شاد  ي به رنگا ي وار يام كاغذ د وارايبودن ود  دي ها سف پاركت
  ميكرد يجا كار م نيهم كه ا  ييداشتن ما ها
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  رنگ بود لباسامون اما شكلش درست مثل هم بود كي هركدوم

  گهيحساب كن د ي شاد-

كه روبه  ي گرفتم و به دختر و پسر ا يبلند كردم و نگاهم رو از سوف سر
  بودن زل زدم ستادهيروم ا

رو شل كردم و  شم يبه موازات گوشام ن هويكردن  ي نگاهم م  منتظر
  :و گفتم  رونيكامل دندونام رو انداختم ب

  !ديببخش-

 يشكالت كيو دو برش ك يلي وان يدو تا بستن ي فور وتريكامپ با
  شي مخصوص رو حساب كردم و رو به پسره با همون ن 

كه از دست تو دست   ييرو گرفتم و خب از اون جا  شي مزخرفم ف شل
  ايبودنش با دختره معلوم بود دوست پسر 

  .گهي كرد د يحساب م ديبا دوستشه

  !رو گرفت و داد به دختره شيزد و ف ي لبخند پسره

  !ديو پلك چپم پر ديرو لبام ماس لبخند
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و حساب كرد و با بهت پول رو  فشيدست كرد تو ك  ي ام عاد دختره
  !گرفتم و گذاشتم تو كشو و اونا با لبخند رفتن

  !!دوره آخر زمان به خداختيتارو پود وجودم ر كل

 ي دو تا ضربه انتهار   فميدختره حساب كرد؟من جاش بودم با ك  چرا
  ادب ال جنتلمن؟ال ي ب كهيمرت ارويتو سر  زدميم

  و شرف؟ يمردانگ  رت؟ال يغ

آقامون جنتلمنه   گهي آهنگه رو خونده م نيا يسشرف؟ كال سا  يب
  زده !كو مرد  ي جنتلمنه...احتماال توهم فانتز

  ...نشون بده من برم زنش بشم  يكي...كو؟جنتلمن

  .بودم وتريدرحال وارد كردن سفارشا تو كامپ  اليخيب

  .جا شده بودم  وتريبود و تا كله تو كامپ   نييپا سرم

  يل يزنجب كيبا دو تا ك يشكالت  ي!دوتا بستنديببخش-

  باشه االن-
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بلند كردم و لبخند زدم و لبخند رو لبام خشك شد و چشمام گرد  سر
  كردم يشد و خشك شده نگاهش م

  :شده گفت خشك

  !ي شاد-

  :گرفتم و بلند شدم و مبهوت گفتم   يبهت دستم را به پشت صندل با

  !زيدن-

  :زدم و گفتم  يضينگاهم كرد و لبخند عر اقياشت  با

  ز محكم بعلش كردمي...دن زيدن  ي وا-

خمارش كنار  ي چشما ي اش رو از جلو  يفندق ي جدا شد و موها ازم
  :گفت جانيزد و با ه

  !ممكنه ر ي!غشهيباورم نم-

  .چشماش گود رفته بود ريز ي شد كم ي م دهي الغر تر د يليخ

  :گفتم  ايشدم و رو به سوف بلند

  .امياالن م ني من بش  ي جا قهي چند دق يسوف-
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از  يكيپشت  جانيرو گرفتم و با ه زيتكون داد و دست دن ي سر  ايسوف
  و دستش رو گرفتم  ميگوشه سالن نشست زايم

  :با لبخند نگام كرد و گفت و

جا   نيكردم گمت كردم ا يفكر م   دمتيند شهيم  يچند سال-
  ...هنوزم ؟خانوادتي شد ؟درمانيخوب

  :شل گفتم  شيباال انداختم و با ت ابرو

كشور انداختنم   نيا ميكه از تهران اومد نيآره خانوادم بعد از ا-
  آشنا شدم  وونهيپسر د هيمنم اون جا با  مارستانيت

  ي  وونهيپسر د دميفهم نيب نيو تو ا مارستانياز ت ميهم فرار كرد با
  كه اسمش آركاس دزد بوده و بانك باباش رو

  .كرده بوده و آركا خواهرشم كشته تشياذ يليچون باباش خ زدهيم

معروفم عاشقش شدم و بعد  يمُخ مرغ ي كه به شاد  يياز اون جا بعد
  بانك  رميدارم م ي شب ولم كرد گفت شاد هي

  .اگه برنگشتم برو بزنم
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باز بعدش اوند گفت نرو...بعدش رفت و االنم چند ماهه خواهرم  البته
  حامله بوده بچش افتاده و دميكرد و فهم داميپ

جا شروع كردم به كار عقلمم  نيوجدان گرفته و من رو اورد ا عذاب
  از داستان من...تو چه نميچه سالمه...ا مياالن ن

  خبر؟

و  ديك چپش پررو نگاه كردم پل  زي و منتظر دن  دميكش  يقيعم  نفس
  :مبهوت گفت

  !ي شاد-

  :نگاهش كردم و گفتم   جيگ

  جون دلم؟ -

  :بار خودش رو باد زد و گفت  چند

  !يوا-

  كرد  يخنده و مبهوت هم چنان نگام م ريزدم ز بلند
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  اديب خواستي پسره بود م هيعاشق  ادمهيدستش نگاه كردم  به
  .شيخواستگار

  :بهت گفت  با

 ي من برا شي اوردنت پ رانيا ي كه تو ي!اما موقعي بود مارستانيتو ت-
  فقط   ستيمشاوره بهشون گفتم مشكلت حاد ن

  كنن  تتياذ دينبا

  .كنن  ي...گفتم نابودت مگهينبرنت كشور د گفتم 

  :گفتم  شخندين  با

  شترياونا از تو ب يول يگفت نارويآره به عنوان روانشناسم همه ا-
  ام و  يگرفتن روان ميبارشون بوده انگار تصم

  .كردن مياواخر واقعا روان ني!البته امارستانيت انداختنم

  :و گفت دي كش يقي بهت نفس عم با

  بود؟ يپسره اسمش آركاست؟مشكلش چ يگفت-
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دونم بعد مرگ خواهرش  يدونم دكتر خوشگله،فقط م  ينم قيدق-
  .نكرد تيوقت اذ چيخل شده بوده اما من رو ه

  :باال انداخت و دستم را فشرد و گفتم ابرو

  شد؟  يچ  يقرار بود با كامران ازدواج كن-

  .به پنجره ساكت شد  رهيو خ برگشت

گشت دنباله پنجره تا  يكرد م يطور بو .بغض كه م  نيهم شهيهم
  داستان  رانيبشه اون موقع ها ام تو ا رهيبهش خ 

  .به پنجره مطبش  زديزل م ديشني هام رو كه م  يو بدبخت  مي زندگ

  :گفت دشيسف  ي به دستا  رهيو خ برگشت

شدم بودم انگار افسرده  وونهيمدت مثل تو د هيكامران مرده و منم -
  شدم و كارم رو ول كردم اما االن برگشتم رو كار 

داده خوب  فهيوظ هي ارشدم بهم  انيپا ي جاست برا ني از استادام ا يكي
  ن يفقط چند نفر ا ايپسر تو دن هيكردن 

  رو دارن  ي ماريب
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پرواز دارم   گهياست چند وقت د ه ياون رو خوب كنم پسره ترك ديبا
  ران يگردم ا ياون رو كه درمان كنم برم هيبرم ترك

 يمن اونو خوب كنم ول   گهيكه م  دهيد يدونم استاده در من چ ينم
  .ندارم ي چاره ا

  :نگاهش كردم و گفتم   جيگ

  ه؟ياسم پسره چ-

  :شونه باال انداخت و گفت  اليخيب

  آتشزاد  الدي...م الديم-

  !دمشيآشناستاه كجا شن  لشيقدر فام چه

  :باال انداخت و گفت  ابرو

  آتشزاد خواننده معروفه اديفر  ي پسر عمو-

  ستنين يتن ي كه من آمارش رو دراوردم پسر عمو  ي اون جور البته
  آتشزاده خانواده  لشونيهمه پسر عمو ها فام  يول

  .ني بيعج
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  :ابرو باال انداختم و گفتم جيگ

  .كامران متاسفم!جوون مرگ شد بدبخت ي واقعا برا-

گفتنم خندم گرفت لبخند   تيگرد شد و خودمم از تسل زيدن  ي چشما
  :زد و گفت ي محو

  ي مرس-

  :گفتم جيگ

  ؟ مارستانيت الديم نياالن ا-

  :رو با ناز پشت گوش زد و گفت  موهاش

تا  رونيب  ارتشيباباش م  مارستانيت برنشي ...تا ميلينه بابا پولدارن خ-
  دلت بخواد روان شناس عوض كرده و همشونم

پسره شدن  اليخيروز نشده با وحشت كارشون رو ول كردن و ب سه
  برم تو نخش كه منم  ي ديفرم جد هي ديمنم با

  .رونيشوت نكنه ب  ه يبق  مثل
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گذاشت چال دوست   ش يزدم و لبخندش چال گونش رو به نما لبخند
  !خدا نداد يداشتم ول

  خدا...شكرت يهع

 ييبود برد و كارت طال زيم ي كه رو شيمشك في رو تو ك دستش
  :گذاشت و گفت زيم ي رو يرنگ

  هيترك رميفرانسه ام بعدش م گهيچند وقت د هيآدرس مطبمه -
  ي ايب  يتون ي م يخواست

  :زد و گفت ي لبخند

 هيكه با  يبه عنوان دو تا دوست و كس ضينه به عنوان مشاور و مر-
  با  يتون يحتما م  يسرو كار داشت يپسر روان

  .ي كمكم كن الديپسره م نيخوب كردن ا ي برا اتتياز تجرب استفاده

  :شل شد و دستش و فشردم  شمين

  ...حتما-

  :شد و گفت بلند



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  نيهم ي ر و براست برادو نيساعت دارم مطبم هم نيا ضيمر هي-
  .برم مواظب خودت باش ديجا با نياومدم ا

 يرو رو فش يكردم و ازش كه جدا شدم پشتش رو كرد و ك بغلش
  :شونه اش انداخت و خواست بره كه گفتم 

  !زيدن-

  :شده گفتم زير ي و با چشما برگشت

به نظرت   فتهيب  ابيشده تا آبا از آس  يمدت مخف ه يفكر كنم آركا -
  تونه پنهون شده باشه؟  يكجا م

  :زد و گفت ي لبخند

مكان خاص كه  هي ا يبمونن   ششيدارن كه پ يدوست ه ي شهيپسرا هم-
  رو بگذرونن شونييتنها

  !كن دايو پ بگرد

شل شد دست تكون داد و به سمت در    شميزد و ن ي شل لبخند
  !نخورد يچيه  يرستوران رفت،عه طفل
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  :شاپ كه خارج شد با حرص گفتم  يو از كاف دميگز لب

  ...گانه ي و  انيازش ندارم نه ازش نه از د يآدرس چيمن ه-

  !ممكنه ر يكردنش غ  دايپ

  .و برگشتم سر كارم  دميكش يق ينفس عم كالفه

  .تشكر كردم و بلند شد و سر جام نشستم  ايسوف از

***  

رو تو قفل چرخوندم وارد خونه شدم و برقارو روشن كردم وارد  ديكل
  راه رو شدم و برق راه رو رو هم روشن كردم. از

  .متنفر بودم يكيتار

راه دراوردم و انداختم رو تخت و  ني رو ب زمياتاق شدم و بول  وارد
  م كه در حموم باكرد  يموهام رو باز م ره يداشتم گ

 ييصدا نيباز شد و سكوت خونه و همچ ي ا دهيآروم كش ژيق ي صدا
  با ي ا هيسا هوي  سهيلحظه وا هيباعث شد قلبم 



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

و  يصورت خون دن يبا د رونياز حموم خارج شد و تا اومد ب سرعت
  ختهي كه تا كمر دورش ر اهش يو س سيخ ي موها

  :دم يكش يفرابنفش  غيج بود

  موسبن جعفر  اي-

  :زدم غيبسته ج ي چشما با

  .خداااا انيبه نام پرودگار جهان-

  يابل يحضرت عباس خداااا دور شو ا اي

  :مهد كودك دستم رو، رو هوا گرفتم و مشت كردم و گفتم ادي به

 رونيب  مشيندازيو م ميريگيرو م طونيدم ش ميبسم اهللا رحمن الرح-
  پوف پوف دور شو

  :زدم غ يدستش رو دور مچم حس كردم و باز ج ي سرد

  اقتتيل  يخائن رانده شده از بهشت خاك برسر ب  ف،گناهكاريكث-
  به ما برو ي ديچسب ي اومد ي هارو ول كرد ي هور

  گمشو
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  :باعث شد چشمام رو با بهت باز كنم غشيج ي صدا

  ش يچه مرگته روان پر ي شاد-

  !كه شراره است نيبهت نگاش كردم عه ا با

  ..عه ...شراره

و نصف صورتش مثل   ديصورت سرخش كش ي حرص حوله رو رو با
  :قبل شد و با حرص گفت 

  سرم ماسك زد لك گذاشتم رو صورتم ريخ-

  :گفت  يبهت به رنگ موهاش نگاه كردم و عصب با

و   ريآف ترونز موهام قرمزه مثل اون پ ميجادوگر گ ه يشب يگفت  يه-
  بابا  ي كردم ا ره يزشتم رفتم موهام رو مثل تو ت

  ييدمپا هيكرد لباش رو شب ينم شيآرا اديز گهيوقت بود د  يليخ
  !كرد،آدم شده بود بچم ينم ي ابر

  :حرص حولم داد و با غر غر گفت با

  رانده شده از بهشت  گهيبه من م  ديزهرم ترك-
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  !طونم يمن ش  مگه

  .و به سمت خارج از اتاق رفت و داد زدم دميخند بلند

  .خوام يمن شام پاستا م -

  :داد زد بلند

  .پختم كيك خودم كيك-

  .و رفت  ديشده نگاهش كردم كه بلند خند زير ي چشما با

  :داد زدم بلند

  نهههههههههههههههههه.كيك ،غذا نيست -

گفتم خودم رو پرت كردم رو تخت و چشمام رو  يچ  دمي نفهم خودمم
  بستم 

  يسر ته قابلمه تو سر هم م مينشسته و داشت نيساعت بعد رو زم  مين
  !ميديكوب

كه  رمونيبا مال ما فرق داشت ما د لمايتو رمانا و ف ي خونه مجرد كال
  م،جوراب يكردي لباس اتو م ي شد با بخار كتر يم
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  ...ميدي پوشي و م هم

  .ميردك ي م ي همه كار ما

زدن و اون تلفن رو جواب  يدوست پسراش زنگ م  يگاه دميد يم
  !كنم آدم شده يداد فكر م ينم

گه مامان  ي م دهي و آمار منو م زنهي حرف م  يبا مامان گاه يواشكي و
  دونم تو  يم  نتميخواد بب  يبابا م  نتم ي خواد بب يم

  ايها و كال دن  يترك  لميرسن تو ف  يها تهش خانواده ها به هم م  قصه
  بخشش ديخواد به همه نشون بده آخر با يم

  .كرد

و قرار  دميمن تمام عمرم رو عذاب كش يكرد ول هي به هم هد عشق
  چه  ي شاد نيكه همه بگن افر نيبه خاطر ا  ستين

  چيبخشم،ه يببخشمشون من نم ادهيدلش بزرگه و بخشش ز قدر
  وقت
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خوش  ادي سرشون ب  ييبال چيخوام ه  يرم نم يسر خاكشونم نم يحت
  ...از من دور باشن ي باشن ول

*  

  شي و سمت مرد گرفتم و با لبخند پول رو به سمتم گرفت و با ن ديرس
  :شل گفتم 

  روز خوش -

  .دم يكش يشاپ خارج شد و نفس راحت يكاف از

  ...چونم زدم ريدختر و پسرا زل زدم و دستم رو كالفه ز به

  ...ي خانوم شاد-

رو بلند كردم و مبهوت به مرد روبه روم زل زدم چشمام گرد شد   سرم
  و با بهت بلند شدم و چند بار پلك زدم تا 

  .شم خودشه مطمئن

  كنه؟  يكار م يجا چ نيا نيا  ايخدا
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 ي و نه ساله با همون كت شلوار و اسلحه ا  يو هشت س يبور س مرد
  ي آ يكتشه همون مامور اف ب ريدونستم ز يكه م

  رهيگ  ياركا پول م ي دنبالشه و از بابا  ارويگفت  ديمركز خرآركا تو  كه
  .كنه  دايتا اركا رو شخصا پ

  :بهت گفتم با

  !گناهم ي من ب-

  :گرد شد و با سرعت گفتم چشماش

 ي مرد هيزدم به  ري ت هيام نكردم فقط  يخالف چيستم،هيام ن وونهيد-
  ام همون گانهيزد  يرو م گانهيكه داشت 

  ...دوست آركاعه،آركا ام كه انميان،د يدوست د ي ايكامل

  !دونم يم-

زد و كارتش رو باال گرفت و  شخنديبهت ساكت شدم نگاهم كرد و ن با
  :كرد گفت  يكه با تعجب نگاهش م   ايرو به سوف

  .رميگيچند لحظه وقت همكارتون رو م-
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گرفتم تا    زيسر تكون داد و بلند شدم و دستم رو به م  جيگ  ايسوف
  !فتمين

گفتم آخ   يرو بهش م يآركا رو گرفتن..مثل خنگا داشتم همه چ نكنه
  .بار اه كيدهن گشادتو ببند  ي شاد

لم داد   ش ينشست و منم روبه روش نشستم به پشت صندل  زيم پشت
  داد  ي تر نشونش م ي جد اهشيو كت مارك و س 

  :كرد و گفتبهم نگاه   رهيخ

آركا پول جدا گرفته بودم تا كارم رو ول نكنم و هرجور  ي من از بابا-
  .كنم دايشده سارق بانكش رو پ

  ه يبودم حتما مشكل دزد خصومت شخص  دهيفهم

  .كرد  يم م يبد جور عصب شيزيدزد و ت  يكه زرنگ نيا و

  :به سمتمون اومد و رو به ماموره گفت  ايسوف

  د؟ يدار ليم يچ-

  :به من گفت  رهيبدون نگاه كردن بهش خ مرد



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  !آب لطفا-

شاپ آب بخوره بعد پول بده؟خو   ي كاف اديبه سرت كنن آدم م خاك
  دست شور  نگيس  ريبرو سرت رو بكن تو ش

  !ين يخنك و گوارا چند بار تست كردم صد در صد تضم ييدسشو

  :روشن مرد زل زدم و ادامه داد ي به چشما رهيكه رفت خ  ايسوف

دونستم   يآركا اون موقع نم ي بابا ي شد كه گشتم دنبال گذشته   نيا-
  !باباشه

تونستن اونا   يكار كرده دشمن اولش م  يبا بچه هاش چ دميفهم
  كردم تو دانشگاه بود دختر دايباشن،خواهر اركا رو پ

  !ديبود و تو د يخوشگل

خونه با هم بودن  مي ت يپسر ساده كه تو  هيوكالت  ي ...دانشجوانيد با
  ان يو د  اليآ دميقبال آمارشون كه دراوردم فهم

از آركا  ي خبر يعاشق هم بودن ول  دم يكردن اون جور كه شن نامزد
  .نبود
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  :نگاهش كردم كه چند بار سرفه كرد و ادامه داد  جيگ

دنبال   دونمي گفتم م  ريآركا رو بگ ي حرف زدم گفتم جلو اليرفتم با آ-
  ي ول هيكنم باباش عوض يانتقامه دركش م 

  ...ريرو بگ جلوش

  .كرد و گفت بهش وقت بدم  هيام گر  اليآ

خواست شب سرقت   يآركا انتقام م  رهيآركا رو بگ ي نتونست جلو يول
  سايآركا و پل ي بابا ي هم زمان با آدما ادمهيرو 

  .دنبال آركا ميافتاد

  ...آركا رو ميانداخت رشيكوچه گ كي تو

بود و وقت نداشت بره باال هدف گرفته بودمش مجبور  واريد پشتش
  كنه بهم  كي بود و اسلحه اش رو برد باال تا شل

  رهيداداشش رو بگ ي لحظه آرال كه اومده بود اون جا تا جلو همون
  د يبد موقع پر ي نكنه ول كياومد وسط تا بگه شل
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و خود  انيد  ي چشما ي جلو نيو افتاد زم نش ي،گلوله خورد به س  جلو
  مرد!آرال مرد و آركا قاتل شد آركا ام اركا

  .مينكرد داشيپ گهيبمونه فرار كرد...د نتونست

و برگ نعنا  مويبزرگ ل وانيآب به سمتمون اومد و ل وانيبا ل  ايسوف
  !انداخته بود،چه خوشگل

  .ام رفت ايتكون داد و سوف ي سر مرد

  كه كال ادم نبودم ازم سفارش بخواد  منم

  :از آب رو خورد و بعد چند لحظه ادامه داد يخدا...كم يهع

  ي ها ي فرار ستيبعدشم كه بعد چند سال عكس اركا رو تو ل-
  .ميكرد دايفرانسه پ مارستانيت

جا  نيباباش تو ا يجا و آركا ام به شعبه بانك اصل نيدنبالش ا اومدم
  .دوباره سرقت كرده

بهش شوك دست    يليآرال مرده و آركا پسرشه خ دي فهم ي وقت باباش
  رو اي داد و اما همچنان پول براش مهم تره و كامل
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 گهينبرد منم د شياز پ ي بندازه اما كار ريو اركا رو گ انيتا د  ديدزد
  كنم آركا بعد از سرقت  ينم ي باهاش همكار

كن نزار دوباره  داشي خوام بهت بگم كه پ  ي گم و گور شده...و م ي آخر
  بزنه  ب يبهت آس ترسهي مثل قبل شه فكر كنم م

 يكن معرف  شيراض يكن كمش كن يازت دور شده سع نيهم واسه
  !نهي كنه خودشو خالفش سنگ

  :گفتم جيگ

  ن؟يزد...كجا بود ريكه آركا به آرال ت ييجا-

  :نگام كرد و متفكر گفت رهيخ يكم

 ...محلهيشعبه بانك قبل از ورشكستگ كي...درست نزدنگيپارك-

passy ؟ يشناس يرو م  

خودكار   ايكتش دراورد و  بياز ج  ي تكون دادم و دفتر چه ا سر
  .ادرس رو نوشت يرنگ  يمشك

  :جلوه دادن گفتم ي عاد  ي نگاهش كردم و برا منتظر
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  .به آدرس نبود ازيبدونم ن  خوامي م ي طور نيهم-

  :فتباال انداخت و گ ييابرو

  يكه رفت ييجا رم يبرم تونستم ادرست رو از ادره بگ  ديباشه،من با-
  وارم اون قدر كه ديام ي كرد يخودت رو معرف

  !يكنم باهوش باش يم فكر

تكون  ي دادم و دستش و به سمتم گرفت و دست دادم و سر سرتكون
  :لب گفتم ريداد و پشتش و كرد و ز

  قواره  يب-

باال انداخت و درحال بستن   ييابرو اي سر جام نشستم و سوف رفتم
  :بندش گفت  شيپ

  !شده اديز تيچه خبره؟مالقات-

  :زدم و گفتم ي شخندين

  !ي ا ياونم چه مالقات-
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دور كامل رو سرم   هيگذاشتم و كالهم رو   بميآدرس رو تو ج برگه
  !ييچرخوندم...آركا تو كجا

***  

سرم بستم و   ي و موهام رو محكم با كش باال  ستادميا نهيآ  ي جلو
  خواستم از اتاق خارج شم كه شراره وارد شد و با

  :گفت  بهت

  كجا؟-

  :و رو دوشم انداختم و گفتم كولم

  .كردم آركا اون جاست فكر كنم دا يرو پ ييجا هي-

  :دست زد و گفت   جانيبا ه شراره

  ...جون-

تتم رو تخت و با  انداخ ديفرا بنفش كش غيج هويرد شم كه  خواستم
  :بهت گفتم

  !وانيآرام ح-
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  :در كمد رو باز كرد و گفت دييدو

  يپشم بز شد   هي،شبينيدر صد فكر كن آركا رو بب  هي-

بزرگ آورد پرت كرد جلوم و با   يصورت فيك هينگاهش كردم كه   جيگ
  :بهت گفتم

  !يكار كن يچ ي خوا يم-

  :رو برداشت و باز بسته اش كرد و گفت يچيزد و ق يصيخب  لبخند

  !بكوبم از نو بسازم-

  .گرد شده نگاهش كردم كه اومد جلومنشست ي چشما با

  .زنم يم غيج  يدست بهم بزن -

  :گردم نگاه كرد و گفت ي رو قاب گرفت و با حرص به چشما گونم

  !ي بچه ها بگرد ه يشب ي خوا يم يتا ك-

مثل بچه ها نباش  ي و گذروند  يسالگ  جدهيوقته ه يل يخ ي شد بزرگ
  !يدختر جوون  هيتو االن 

  .گفت  يفكر كردم...راست م يكم
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نگفتم و خودش  يچيپاچه بز شده بودم لبم رو فشردم و ه  هيشب
  ندارم شروع كرد به شمع انداختن  يحرف ديفهم

  !ميزدم ما زنا چه قدر بدبخت  يم غيشمع ج دنيو با هر بار كش صورتم

خنگا   مل،مثليو ر ديكرم زد و بعد خط چشم كش كميصورتم  رو
  .كردم  ينگاهش م

  !شد هر لحظه يشل تر م ششين يه

و موهام رو با اتو مو لخت تر از قبل   د يرو لبام كش يو مات  رهيلب ت رژ
  با كت قرمز آورد يشرت مشك يت هيكرد رفت و 

انداخت رو تخت و  مميمشك ي بود آل استارا يكه مشك نمميج شلوار
  و داشتم  دمينگاهم كرد لباسارو پوش   جانيبا ه

  .خورد نهيكه نگاهم به آ بستميكفش رو م  بند

  خدا رو نگاه  تيجلل خالق معش -

...مثل  كاي! مرتبا و شاي دختر گوگول نيا هيقدر عوض شدم شب  چه
  !ايشراره...سوف
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  زدم ي محو لبخند

  ...ومديبه پوستم م ي اديكت ز ي قشنگ شده بود و قرمز چشمام

  !خوبه برم ماست شم آركا نباشه حاال 

  !گهينباشه...تنوعه د خب

براش بوس فرستادم و با   كردي نگام م  جانيو شراره با ه برگشتم
  .سرعت از اتاق خارج شدم

  !دوارميآركا باشه...ام  دوارميام

  :زدم غيحال خارج از خونه ج در

  !پاره شيآت يمرس-

و در رو بسته نبسته با سرعت از پله ها   دمي خندش رو شن ي صدا
  و شونه  يكيكه شونم خورد به شونه  نيياومدم پا

  !واريدرد گرفت و شونه راستش از شونه چپم رد شد و خورد به د چپم

  :بهت برگشتم و گفتم با

  ...يببخش-
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خفه شد و مبهوت دست لرزونم رو آوردم باال و موهام رو از   صدام
  !نمشي بب چشمام كنار زدم،تا ي جلو

  !بود،مامان خودش

همه  نيبا ا ميبود  هيشب   شتريكه دوباره الغر شده بود حاال ب االن
  كردم  يشباهت در تعجبم چه طور اون زمان فكر م

  !ستمين  بچش

 ي گ  رهيو ت يفقط روشن ديفقط رنگ چشمام تفاوت داشت شا ديشا
  .تفاوت داشت يپوست كم

  .بود ه ياخماش...شب يچونه و موهاش و ابرو هاولباش حت اما

  :زدم و مبهوت آروم گفت  شخندين

  !ي شاد-

 يم  كيمرتب و ش ينبود ول شيو متفكر نگاهش كردم اهل ارا رهيخ
  بود ي گشت جد

  !بود،مامان بود...نبود پيت خوش
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  !ي شاد-

عمر مامان صداش زدم و  هيصدا زد قصد نداشتم جواب بدم  دوباره
  داد با اديجواب نداد و اگه جواب داد با داد و فر

  .جواب داد نهيو ك حرص

  !دم يدم...جواب نم يدم...نم يبدم؟نم جواب

الغر تر از حد معمول شده بود حتما غصه   ي. كمديبار صداش لرز نيا
  وونم ي!من حستميشراره رو خورده من كه آدم ن 

  وونم يوونم،حيگفت ح ي زد تو دهنم م ي كه م يبار موقع هي خودش
  چون دس 

  م ي چاره گ يهمه سال ب نيجواب دادن بود ا وقت

  كيشد تو   يم يتالف دي...بامارستاني اون همه داغون شدنم تو ت عذابم
  .جمله كيكلمه..تو 

  .شه  ينشه بغض م يشه...تالف يتالف ديبا

  شه ينشه نم يتالف شهيهم م ي دندون رو دني ساب
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  !بشه  ديبشه...با ديبا

  ...شما؟ ديببخش-

من و خودش رو هوا موند و دهنش  نيب ييزد!دستاش جا خشكش
  و متفكر دميباز موند اخمام رو در هم كش مهين

  :گفتم ي كردم و جد نگاهش

تو خونه است من عجله دارم  ديبا خواهرم كار دار ستن،اگهين هيهمسا-
  د يببخش

  !دخترم-

چنگ زدم  فم يزد و پاهام قفل شد نفسم گرفت و به بند ك خشكم
  زدم و برگشتم ي شخند يخودم رو كنترل كردم و ن

  ناباورش زل زدم  ي به چشما و

مامانم رو قبل از تولد از دست   د،منيكنم اشتباه گرفته باش  يفكر م-
  نداده اسمم رو پرستارم رميبهم ش  يدادم حت
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  وونهيبودم چون د مارستانيسال تو ت كياز  شتري كرده و ب انتخاب
  .شدم

  :زدم و گفتم  يكيش  لبخند

  ستيدانشگاهمن ي كه دانشگاه نرفتم دخترتون از دوستا يياز اون جا-
  نداشتم...اابته   يدوست رستانميتو مدرسه و دب

  بوده باشه..؟  مارستانيدخترتون ت  ديشا

  :تكون دادم و با لبخند گفتم  سر

گردن كه خوب شده    يبر م  يخونه وقت وونهيد رنيكه م ييآدما-
  ادشوني زايچ يليام كه خوب بشن خ يباشن...وقت

  وونشيد ايكه ك نيشدن...ا وونهيشد كه د يكه چ ني..مثال ااديم
  ...كردن

رو درست  شييمويكت ل ي برگشته شده  قهيو  ستادمي به روش ا رو
  :كردم و با لبخند ادامه دادم
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بهش   ايچ ادين ادشيبرگشت  مارستانياز ت يدخترتون وقت دوارميام-
  .شهيم  ي گذشته...وگرنه حتما دختر بد

غرق اشك شد و ازش رو برگردوندم و بابا رو گل به دست و  چشماش
  ...پدر...كوه دميتر د نييناباور چند پله پا

  ...رشيمهربانش...لبخند خسته و پ نوازش گر و ي دست ها  استوارم

و بعدشم تو اتاقم   ي من فقط بلد بود داد بزنه شاد ي مزخرف...بابا  چه
  تا قبل  يسالگ  ٥ اي ٤كنه از همون  م يزندون

  ...مارستانيت

  :باال انداختم و با لبخند گفتم ابرو

  !خدافظ-

 ي گرفت و بابا فور  واريرفتم مامان دستش رو به د نييپله اخر كه پا از
  .مامان رو گرفت ي بازو

  .ساختمون خارج شدم  از

  !يخوش انيپا چه
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  .آدرس و بلند كردم و بهش نگاه كردم كاغذ

  .دميكش  يقيعم  نفس

  .كه خواهرش و كشته ييرفته جا  مطمئنم 

  .كشتم يمن خواهرم و م اگر

  .خواهرم بودم ضيبه اندازه آركا مر اگر

  رفتم كجا؟ يكردم...م   يخودم و سرزنش م اگر

  !گرده يبه محل حادثه برم قاتل

  .تو گوشم بود ي گرفتم و تو كل راه هندزفر  يتاكس

رفتم    يخاص مثل تولدش امشب م ي خواهرم و كشته بودم.تو روزا اگه
  .كه كشتمش يياون جا...جا

  !رم سر خاكش ي اگر اون جا آروم نشدم م و

  .بودم دهيگردنبندش د ي تولد آرال رو رو خيتار

هك شده بود و احتماال اونگردنبند كه آركا بهش   نيبه الت زير يليخ
  تولد به خواهرش داده  ي داشت و برا تيحساس
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  .بوده

  ....عاشق آرال بودهانيچاره د يب

كه آركا قصد كشتن تنها   دونستهي م ده؟حتمايطور آركا رو بخش چه
  .كَسش و نداشته 

  !نبوده...بالخره با هم بزرگ شدن ي عمد

جمع   يشدم تو كُتم كم ادهيكه نگه داشت حساب كردم و پ يتاكس
  .سرد بود يشدم.هوا كم

  .رفتم بسته و متروكه بود نگيپارك ي ورود  ي سمت در ها به

  .پر از آشغال و خاك بود جلوش

و دور زدم و با   نگي پارك  بي و دست به ج دميبود پلمبه.لب گز معلوم
  .شده ساختمون و نگاه كردم زير  ي چشما

سقف قرار   كينزد واريد  ي رو كي پنجره كوچ كي يكوچه پشت تو
  يباز بود و قفلش و اگر دقت م  مهيداشت كه درش ن

  .كه شكسته ي ديديم ي كرد
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  .تو كوچه نبود ياطراف نگاه كردم.كس به

لبه بزرگش گذاشتم و  ي و پام و روسرعت رفتم سمت سطل آشغال  با
  بند كردم و با زور خودم و باال واريدستم و به د

  .و با زور و ه ن ه ن زانوم و آوردم باال و رو لبه گذاشتم.هوف  دميكش

پنجره و به  ي داخل كه سرم خورد به قسمت باال  دميو كش خودم
  خاطر درد سرم هول شدم و دستم و رها كردم و

داشتم،اما   دني و توقع پوك دميكش ي وحشت زده ا غيو ج نييپا افتادم
  !يسفت بايتقر ز يچ هيافتادم رو 

گرد و وحشت زده ام و باز كردم و با  ي و چشما دمي شن يآخ ي صدا
  باز زل  مهيدهن ن

  :ون گفتم آروم و نفس نفس زن اهشيس ي ها  ي ريبه ق زده

  

  !آر...كا-

  .و با بهت نگاهش كردم  نيسرعت كنارم زد و افتادم زم با
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كرد و دستش   تيدر هم برهمش و به باال هدا ي نشست و موها ي فور
  :گذاشت و با بهت گفت  نشيو رو س

  !ي شاد-

راستم درد گرفته بود و باعث   ي نگاهش كردم و بلند شدم و زانو رهيخ
  .شد اخمام بره تو هم

  زدم؛ غيجذبش زل زدم و ج يشرت مشك  يبلند شد و به ت ي فور

  ؟ي شد ميجا قا نيچرا ا -

  :نگاهم كرد و گفت رهيخ

  .انميد شينشدم...پ  ميجا قا نيا-

  .جا نياومدم ا امشب

  ني قدم سمتم برداشت و ب كيبه سرتاپام شد و  رهينگاهش خ هوي
  :قفل شدش گفت ي نفسا

  جا؟  نيا ي ...اومدي طور نيا-
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اومد جلوم و بازوم و  هوينگاهش كردم كه چنگ زد به موهاش و  رهيخ
  :ديگرفت و توصورتم غر

 ي وقت شب اومد نيسر و وضع ا نيا ؟بايكن وونميد ي خوا يم ي شاد-
  ؟يجا گور منو بكن نيا

  .حرص نگاهش كردم.دلم تنگش بود با

  .بودم ي چشماش.اما عصب تنگ

و بردم باال و كف دستم و رو گونش فرود آوردم.صدا تو  دستم
  به  ل يمنعكس شد و سرش به چپ و متما نگيپارك

  مونده بود يباق  نييپا

  دهنم و قورت دادم و با بغض گفتم؛  آب

از صدا  جملت بعد نيوقت دوم ؟اوني چند ماهه ولم كرد يدون يم-
  جا؟  نيوضع اومدم ا نيبا ا نهيزدن اسمم ا

  :و هولش دادم و داد زدم نشي به س زدم

  ؟ ي من بود  اديچند وقت اصال  نيا-
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تونست حرف  يبه همون حالت بود و فكش قفل شده و نم سرش
  .بزنه

  :بغض داد زدم با

  !كردم تا بهت بگم برو گمشو داتيفقط پ  هيچ  يدون ياصال م-

و با پشت دست پس زدم و هولش دادم و پشت كردم بهش و  اشكم
 رفتم سمت همون پنجره  

  سمت خودش و از پشت   ديرو به عقب كشمن و 

  :گفت 

  .ادي بهت م يليخ تي فرم صورت يوني-

زد خشك شده به روبه روم زل   يم  ونيدر م يكيكه  يبهت و قلب  با
  ه؟ يفرمم صورت ي ونيدونست  يزده بودم.از كجا م

  :دميو شن راشيگ ي بهت تو همون حالت مونده بودم كه دوباره صدا با

 يو از خستگ  يشيكالفه م  يوقت  ي.حتادي بهت م  ميكاله صورت-
  از محل كارت وخودت و خم و روني ب  ي ايم يواشكي
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  بره  ني از ب ت يتا خستگ يكن يم راست

  :تر و آروم تر گفت  خشن

  يگ يو با اون پسر زرده همكارت م ي كن يموهات و باز م يوقت يحت-
  .ي خند يو م

 ستي شراره و حواست ن شيخونه پ ي گردياون موقع شب برم  يوقت اي
  .كنه  يداره نگات م يكيمثل من تو تار يكي

  .دهنم گذاشتم ي باز دست ازادم و جلو مهيدهن ن  با

ذاشتم  گ  نشيس ي كج نشدن دستم و رو ي سرعت برم گردوند وو برا با
كرد تا به چشماش برسم.رو پنجه پا بلند شده   بلندم نياز زم يوكم
  بودم

  .مدت مراقبت بودم نيتو ا شهيخانوم كوچولو...من هم  ين يب  يم-.

زد و ازم فاصله گرفت و  ي شخنديكردم كه ن  يشده نگاهش م خشك
  :گرفته گفت  ي با چشما

  ...امشب تولد آرالست و من قاتلشم-
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  :دراورد و رو هوا گرفتش و گفت  ي برد پشتش و اسلحه ا دست

خالف كار  هياز  شي آرال رو كشتم.چند سال پ ني...با اي شاد  ينيب يم-
  افتادم ازش استفاده ريگ ي تا اگر تو دزد دميخر

بود كه خواستم به اون   يبار ازش استفاده كردم اونم موقع هي.فقط كنم
  جلوم...چند  ديآرال پر يكنم.ول كيشل سهيپل

 ريخورد.لباس عروس انتخاب كرده بود و ت ريت  شيمونده به عروس روز
  .خورد

  :كردم...سرش و به دست گرفت و با بغض گفت بغض

 يكار م ي دونستم اسلحه چه جور ينم  يمن كشتمش.من حت-
  ريبازش كنم...ت ي دونستم چه جور ينم  ي كنه.من حت

  .و بشمرم هاش

  .اسلحه رو داشتم ني مدت ا نيا تمام

كه  ييجا  كيرفتنم انداخته بودمش تو كانال كولر نزد مارستانيت قبل
  .بودم.رفتم برش داشتم
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  .امشب ي جا...برا نيا اوردمش

  .نگاهش كردم  جيگ

  :و گفت ديخند بلند

  ...مارستانيت سي.از رئي من انتقامم و گرفتم شاد-

طالعات لب كرد.ا تيگرفتم چون تو رو اذ   ميو از اون عوض انتقامم
  بعد شبيفلش و د كيتو  ختميتاپش و قبل فرار ر

بر   مارستانشيآدم تو ت يجرم داره و كل ي كل دميكردن فلش فهم چك
  جلوه يمرگشون و الك لياثر شوك مردن و دل

رو امروز   اروي.خبرنگاره.پخشش كرد.گانهي.اطالعات و دادم به داده
  .گرفتن 

  :و گفت  دينگاهش كردم و خواستم برم سمتش كه بلند خند رهيخ

  .اي .ن ي جلو شاد اين-

  !اش قهي خنده اسلحه رو گذاشت كنار شق نيب

  .رفت و مبهوت نگاهش كردم نفسم
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  :خنده گفت با

  تلخ داستان ها بودم؟ انيعاشق پا يگفته بودم از بچه گ-

لرزش   نيكلمه گنگ ب كيصدا از هنجره ام خارج شد. هي تنها
  .وحشتم نيبغضم ب  ني صدام.ب

  ن...نه -

  :دم يبهت نال با

  ...آركا-

  :و گفت  ديبغض خند با

  ي بود  يجا م نيا ديرسونم،نبايم  بيبه تو ام آس-

...و رم يمن زنده موندم تا انتقامم رو بگ ي ديد يصحنه رو م نيا دينبا
  ...زنده موندم چون شتريب

  :به چشمام گفت  رهيسكوت كرد و خ هوي

  نگفته بودم دوست دارم نه؟ يراست-

  :زدم غي بهت دستم رو، رو دهنم گذاشتم بغض كرده ج  با
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  .كشم  يمنم خودم رو م يخودت رو بكش-

  :لبخند گفت با

  ...ي كن  يدوتامون زندگ ي به جا دينه،با-

  :نگاهم كرد و گفت رهيخ

  زنم  يم بي برگشته،بهت آس دوباره ميماريب-

  ...چاره كردم ي دنبالمه بابام رو ب سيآرال،پل مثل

حرف بزنم   زاشتيبغض نم  يشد ول يبغض رفتم سمتش دهنم باز م  با
  دستم رو چنگ گلوم كردم و صدامگم شده بود 

  !ن...ه...نه-

  :و گفت  ديو با بغض خند بلند

  ...رميبم ي طور نيكردم ا يبچه بودم فكر نم  ي وقت وقت  چيه-

قدم به سمتش   كيگرفتم و   واريدستم رو به د هيبغض و گر با
  .برداشتم

  ...ي ليمن خ...خ-
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  :زد و گفت  لبخند

  منم دوست دارم-

  .دياش كش قهي...ماشه اسلحه رو درست كنار شق د يرو كش ماشه

  .بودم  دهيكه تو عمرم نكش يغي قلبم و ج ضربان

  .كه كل وجودم رو ازم گرفت يغيج

  غيو از تنم جدا كرد!چشمام رو بسته و پشت سر هم و مرتبا ج  روحم
  ...دم يكش يم

تموم   يكي نيخوش تموم شده بود كه ا يكدوم داستان تلخ انيپا
  بشه؟

  ...به منعكس بودن اسمم...به  ي گ چارهيمحكوم بودم به ب  من

  ...لرزون رفتم سمتش ي دست و پا با

قفل كرده بود  نميس  نيب ييجا هي شتر،قلبمي...پاهام بديلرز ي م دستام
  .شد  يباورم نم
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اش  قه يراه گرفته از كنار شق ي بود!اون قرمز ن؛خوني بود زم افتاده
  خون بود

  .نكرد نارو زد! پام وزنم رو تحمل نكرد ي اري پاهام

  :و با بهت گفتم نيزم افتادم

  !آركا-

  اهشيس  ي بود چشماش بسته بود و مژه ها  دهيبود!آروم خواب دهيخواب
  .بود سيخ

ها سرم رو كج    وونهيبود مثل د ختهيبه هم چنان به هم ر موهاش
  ك ينزد  نشيكردم و دستم رو آروم گذاشتم رو س

  زنه؟ يرو قلبش...چرا نم  دمي ..كم كم دستم رو كشقلبش

  كنه؟  يبوم بوم نم چرا

  !دهيچسماش رو بسته؟ خواب چرا

  ؟ ي د يخ..خوابآركا...-

  :خنده و گفتم  ريباز زدم ز مهيدهن ن  با
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  ...پر شده از خون ره؟لباساتيپاشو چرا ازت خون م-

  :قهقه هام گفتم ني دادم و ب تكونش

  حوصلم سر رفت  گه،پاشو يپاشو د-

  :زدم غيبا همه توانم ج  هويخنده  نيو ب دميخند  يوارانه م وانهيد

  نه من نه تو  يآركا اگه مرده باش-

  :زدم غيو ج نمي به س زدم

  بخشمت  ينم ياگه ولم كرده باش-

  :هاش رو تكون دادم و داد زدم شونه

كن...اصال من رو بكش   تيمن رو اذ يشو...هرچه قدر خواست داريتو ب-
  بهتره...پاشو 

داغ نبود  گهيكردم...د  يگذاشتم و گرما رو حس نم نشيرو، رو س سرم
  !زنده نبود...نبود

بگو   يزن يكه حرف نم يالل ياللم هست ؟آرهي الل بلند شو،كركرو-
  پاشو تو رو يبزن تو گوشم ول ايخفه شو ب  ي شاد
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  پاشو خدا

  .كنه   يكردم حجم بغضم داره خفم م يم حس

  تار بود واضح نبود  يچ همه

  ! واضح نبود يچيه

  .زد وحشت كرده بودم يتو دهنم م  قلبم

  شه؟ينبودش...مگه آدم چند بار عاشق م از

  كنم  ينم تتياذ  گهيآركا د-

  :زدم هق

  زنم غلط كردم زدم تو گوشت  يغر نم گهيد-

  ...كردم غلط

 ايبود   خيزل زدم... دشيبرداشتم به چهره سف   نشيرو از رو س سرم
  !بودم خيمن 

چرا تموم   شم؟ينم داريسوزم چرا ب يدارم م شي كه مثل آت من
  شه؟ينم
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  خانوم...خانوم -

  :مرد برگشت سمتم و گفت ريرو با وحشت باز كردم و پ  چشمام

  د؟ يشينم ادهيچرا پ ديديرس-

پاك كردم و قلبم  ميشونيپ ي به اطراف نگاه كردم،عرق رو از رو  جيگ
  لرزونم رو با سرعت تو  ي زد دستا يرو هزار م

راننده   ي پول دم دستم اومد رو انداختم رو پا يفرو كردم و هرچ فم يك
  .شدم  اده يبا سرعت پ يو از تاكس

  به اطراف زل زدم جيبه گلوم چنگ زدم و گ ناباور

تو راه با آهنگ توهم زدم  ي تو فكر االنم جور رفتميم اديز يبچه گ از
  ثبتش كنن! توهم زدم  نسيتو ركورد گ ديكه با

  كشه يعد آركا خودش رو مكنم...ب  يم دايو آركا رو پ رميم كه

 خيمحالمم انجام دادم مثال زدم ب ي مورم شد...تو توهمم آرزو ها  مور
  گوش آركا! جلل خالق 

  .بهت نفس نفس زنون به اطراف زل زدم با
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  .نم يكار كنم؟آركا رو بب  ي خواستم چ يم

  !شكرت توهم و فكر بود همش ايخدا ي وا نم يآركا رو بب آره

چه قدر  گهيبود د يچه توهم ني چرت ا...چه دميكش  يقيعم  نفس
  ...يواقع

 زم يعز ي  گانهيو   هيكردن مهد تي قسمت رمان فقط جهت اذ نيا(
  ) ):نوشته شد

كت قرمزم و مرتب كردم و چشمام  قهيچند بار پلك زدم و  جيگ
  از اشك بود سيهنوزم خ

  !قدم برداشتم درش پلمپ بود نگيسمت پارك  به

كه توهم زدم و  ي ز يهرچ ييمقصد نها هيخارجك لمينكنه مثل اون ف
  !شه تيفكر كردم واقع

  يپنجره م نگ،دنباليسمت كوچه سمت راست پارك  دمييسرعت دو با
  .گشتم

  جلو چشمم اديهر قدمم چهره خون آلود آركا م نينبود هنوزم ب  يول
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  !خوابا ن يخالق از ا جلل

ته كوچه بود كه پشتش چوب  كيدر كوچ كي ينداشت ول پنجره
  بودن  گذاشته

  .شدم  نگيرو آروم برداشتم و در رو آروم باز كردم و وارد پارك چوپ

  ...دميترس يبود كم كي نداشت و همه جا تار يچراغ چيه

روشن شده بود،كوچه  يكه براثر پنجره كم يآروم رفتم قسمت آروم
  شد از يباعث م  نيچند تا چراغ داشت و هم

  .ادينور ب  يكم پنجره

  زد يگوم گوم م  قلبم

  !آر..كا-

 ي جا  نييموش درست از پا ي مثل صدا دم يشن ي ريج  ريج ي صدا هي
  پام

دور مچم  يبزرگ ي كه هم زمان دستا واريبه د دميزدم و چسب غيج
  زدم و برگشتم و با  غيحلقه شد و وحشت زده ج
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  فرد روبه روم قلبم اومد تو دهنم دنيد

  :زدميم غ يو مرتبا ج بلند

  !ولم كن-

داد و مشخص بود  يم  گاريالكل و س ي و الغر كه بو دهيمرد ژول هي
  كارتن خواب و معتاده

  :زدم غيو ج دميد يم كيو زردش و از فاصله نزد اهيس ي دندونا

  !!ف،كمكيولم كن بو گندو،كث-

  ...خداتورو فرستاده سيه-

و  دي دور كمرم حلقه شد و اون دستش رو محكم رو گونم كش دستش
  تا دستش كم  واريسرم رو چسبونده بودم به د

  بخوره به صورتم تر

  :زدم  غيبغض ج  با

  ولم كن-
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  نيزم ي رو لهيمثل م زيت زيچ هيشدن   دهيكش ي موقع صدا  همون
  يكيباعث شد سر دوتامون برگرده اون قسمت تار

شد و از   كيبهمون نزد ديكش  يم نيزم ي رو رو لهيكه م ي فرد
  كه خارج شد قلبم اومد تو دهنم و آركا سرش يكيتار

تو دستش جابه جا كرد و   يرو كم لهي رو شونه چپش خم كرد و م رو
  يها چشماش رو گرد كرد و به مرد وونهيمثل د

  :من رو گرفته بود چشم دوخت و گفت  كه

  درد داشته باشه  يليقراره خ-

رو باال اورد و رو كمر مرد فرود آورد مرد  لهيحرفش م نيزمان با ا هم
  و افتاد ديزد و ولم كرد و كمرش رو چسب ي داد 

  يرنگ يو كاله كاسكت مشك رونياومد ب انيد يكياز تو تار نيزم
  تو سر  د يدستش بود زود آوردش باال و با اون كوب

  .مرد
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رو  لهيمرد زد و م نهي به س ي و آركا لگد نيباز داد زد و افتاد زم مرده
  لرزونم و با وحشت جلوم ي و دستا نيانداخت زم

  .كردم يحالت دفاع گرفته بودم و با وحشت به مرد نگاه م به

و  دي بازوم رو كش هويتو چند تا قدم بلند خودش رو بهم رسوند و  آركا
  رفت كه نفسم گ نشيشدم به س  دهيكوب ي جور

  :بهت و لرزون گفتم  با

  !ي ز...نده ا-

  د يكش  يگفت فقط تند تند نفس م ينم يچيه

  :آركا رو بغل كرد و گفت ديپر هويبه سمتمون اومد و  انيد

  نياي يچه قدر به هم م -

 انيگرفته بود و از شوك خارج شده بودم آركا فاصله گرفت و د خندم
  :و هول داد و گفت

  مراقب باشه؟ رونيب  يگفت  گانهيبه -

  :سر تكون داد و گفتم  انيد
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  كنم  دايمن اومدم تورو پ-

صورت و بعدش لباسام درگردش بود و   ي آركا رو اجزا  ي چشما
  :گهي م يحواسش نبود چ

  ...  يعنيجا نبودم، نيمن ا-

  انيو د دميخنده و شونه آركا رو گرفت و من لبم رو گز ريزد ز  انيد

  :گفت 

  نيبا ا ميديامشب د ميمراقبت بود شهيهم ميكرد يم  بيما تو رو تعق-
  م يكرد يجا از دور نگاهت م نيا ي اومد پيت

  تو مياومد ميدي رو شن غتيج ي صدا يوقت كه

  يداشتم و دست و پام م  جهينگاهشون كردم و هنوزم سرگ  جيگ
  .ديلرز

  :كالفه برگشت سمتم و گفت  آركا

  ؟ يكن  يم يجا چه غلط نيتو ا ي شاد-

  :حرص نگاهش كردم گفتم  با
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كه برا باباتم كار  يساال دنبالت بوده رو گفت  نيكه تمام ا سهياون پل-
  كنم و  داتيسر كارم بهم گفت كه پ كنه،اومديم

  ...و اون به فكرته يكن  ميبگم كه خودت رو تسل  بهت

  :با بهت گفت  انيو د انيبرگشت سمت د هوي آركا

  !تف بهش-

كنار  ي كردم آركا به موهاش چنگ زد و رگا يبهت نگاهشون م با
  .گردنش متورم شده بود

  دهيكه از پنجره افتاده بود داخل چهره اش ترسناك ترم د ي نور ي تو
  .شد  يم

  :ديآروم غر آركا

  !كردن بمونيكردن تعق بت يتله بوده،تعق-

اسلحه  هيآركا دست برد پشتش و  هويو  ميدي رو شن ييقدما ي صدا
  !در اورد و نفسم گرفت اهيس
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رو برداشت و  لهي خم شد و م انيو د ميزل زد ياهيوحشت به س  با
  افتاده بود داشت به هوش نيكه رو زم ي معتاد مرد

  قهي گرفت و زد به شق  انيرو از د لهيتكون خورد كه آركا م يكم  ومديم
  مرده و با بهت دستم رو، رو دهنم گذاشتم و

  :ديغر آركا

  ي نيخوب بب  ي خوابا-

 يكياز تو تار هويزل زدم كه  يكيبار پلك زدم و دوباره به تار چند
  و با استرس عيسر دنمونيو با د رونياومد ب  گانهي

  :گفت 

  ...رو گرفتن نگيجان،دور تا دور پارك نيا سايپل-

  !يبهت نگاهشون كردم رسما گند زدم فاتحه خوندم به همه چ با

  استرس و نگران به آركا زل زدم و به اسلحه اش با

سمتش و  دميزدم و پر يغياش كه ج قهيرو برد سمت شق  اسلحه
  محسوب  ي جهش پنج متر هيكه   دميپر ي جور
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  .شهيم

  غيو اسلحه افتاد اون ور و با حرص ج نيزم ميروش و افتاد افتادم
  :زدم

  .يخودت رو بكش ي حق ندار-

  :بهت كنارم زد و داد زد با

  .دادم يام رو ماساژ م  قهي داشتم شق ي چته شاد-

  :بهت نگاهش كردم و گفتم با

  ؟ ي اسلحه از كجا اورد-

  :شد و اسلحه رو برداشت و گفت بلند

كرده بودم  مشيساال قا نيكه باهاش خواهرم رد كشتم،تو ا هيهمون-
  دفه ام  هيبار ازش استفاده كردم اون  هيكال 

اون  ديرو بكشم چون اون با سهيمرد نگهش داشتم تا اون پل خواهرم
  مرد نه آرال يشب م 

  :داد زدم يعصب
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  .ي جرم كرد  ي كه با دزد يي...توده ياش رو انجام م فهيداره وظ سهيپل-

  :داد زد يعصب

  !ي ديدرس اخالق م يمحاصرمون كردن تو دار  سايپل-

  :و گفت  گانهيبرگشت سمت  انيد

  ؟يخوب-

  :گفت  انيبا حرص رو به د گانهي

  ر يبه تو چه به من كار نگ -

  :گفت يعصب انيگرد شد و د چشمام

  ...دادم حيصد بار برات توض  گانه،مني-

  :داد زد يام عصب گانهي

  .خوامگوش كنم يمنم نم-

  :كالفه گفت  آركا

  .فرار كنم ديبا د،منينكرد يشما سه نفر كه جرم-
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رو محاصره   نگيكه دور تا دور پارك  س يپل ي ناي ماش يقرمز و آب ي نورا
  و پنجره ها داخل  رايكرده بودن از هوا گ

  .رو روشن كرده بودن نگيپارك

  :گفت يعصب گانهي

  .داخل انيزود م اي ريد يرو قفل كردم ول نگيپارك ي درا -

  .پاش بودن لگد زد ي كه جلو ييزد و به كارتن ها ي داد  آركا

  !يگند زدم به همه چ بازم

  ...گولم زده باشه سهي پل شهينم باورم

  .دي كوب  ي استرس قلبم تو دهنم م از

  :گفت يعصب انيد

  م؟يكار كن يحاال چ-

  :كالفه گفت  آركا

قبل   گرميد يكينداره   يمن كه در هر صورت تا تَه تو گ لم.فرق-
  ...كشم يرو م سهيزندان بكشم.من اون پل
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  :داد زدم يعصب

.مگه كشتن عروسك  دهيو انجام م فشيچاره داره وظ يآركا اون ب-
  ؟يزن يقدر راحت حرف م نيكه ا هيباز

  :گفت يكه م ي در بلند شد و داد مرد ي حرص اومد سمتم كه صدا با

  .د يكن مي.خودتون و تسلسيپل-

  :با بهت گفت  انيزل زدم و د انيوحشت به د با

  .ستين  يراه چيه-

  :بغض گفتم با

  ...جا نيخواستم اونا رو بكشونم ا  ي...نمخواميمن واقعا معذرت م-

  :گفت  يشي بازوم و گرفت و با لبخند پر از تشو گانهي

  .ست يكس ن  چيه  ري.تقصست يتو ن  ريتقص-

شد.داشتن    يم شتريخورد هر لحظه ب  يكه به در م ييضربه ها ي صدا
  .شكستنيدر و م

  .موفق شدن و
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اسلحه به دست با   سايروشن شد و همه پل نگي كل پارك ي براقا
  يمخصوص به سمتمون اومدن و دستم و جلو ي لباسا

  .گرفتم دهنم

  !ادنيقدر ز چه

با لبخند به سمتمون اومد و اسلحه   ي همون مامور كت شلوار نشونيب
  :اش و سمت آركا گرفت و گفت

  ....البته به لطف دوست دخترتميديبالخره به هم رس-

از لفط دوست   طيشرا نيخاك برسر تو ا دگانيكه بگممثل ترش جالبه
  !قند تو دلم آب شد  لويك لويدختر ك

  :گفت يعصب انيد

  شتريآركا قصد نداشت آرال رو بكشه.اگه از عمد بود من از همه ب-
  كه برم از  نيبدم.نه ا لشيداشتم تا تحو ليدل

آركا رو  ياز هركس شتريآرال ب دونستمي بدم.چون م شي فرار مارستانيت
  .ن يدوست داشت...آركا ام همچن
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  :شونه اش و باال انداخت و گفت  ماموره

  !هيام...دزد ي قتل...قتل ...دزد-

  :كه دستاش و باال برده بود گفت يدر حال عيسر گانهي

بانك گذاشته.تا  كي بود و تو  دهيسال ها دزد نيپول تو ا يآركا هرچ-
  ...گردوند به دولت يفردا همش و برم

ه اش و باال برد اسلح هويكرد كه آركا  ينگاه م گانهيداشت به   ماموره
  .ماموره رو هدف گرفت  يشونيو پ

  :زدم غيگرد شد و ج چشمام

  .آركا-

  ...مامورا آركا رو نشونه گرفته بودن همه

 رونيب ي جوگندم ي العر با موها ي مرد كت شلوار  هي  تيجمع نيب از
  و  يشونيپ ي اومد.آركا فكش قفل شد و رگ ها 

  .متورم شدن گردنش

  :ديقفل شده و نفس نفساش غر ي دندونا نيب از
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  .يي سالم بابا-

  .رهيباعث شد دلم بگ  زشينفدت انگ  شخندين و

  كرد؟  ي آركا رو نگاه م اليخيب ي جور  نيبود و ا باباش

  :به آركا گفت  رهيخ باباش

ازادم تا  غهي...افتادم زندان و با وصديتو و خواهرت من و بدبخت كرد-
  ...مرگ نمي شدنت و بب ريو دستگ  اميفقط ب

  .تو بود ريهمش تقص خواهرت

  :داد زد هو يخنده  نيو ب د يناباور خند آركا

بهمون   يچ يدون يخونه م ميتي م؟تويما تورو بدبخت كرد-
  باعث  يدون يم تيمامان و مشروب خور ي گذشت؟زدنا

  ره؟ يمامان بم شد

 يدون  يكمربندات رو تنمون موند.م ي پدر بودن هر شب جا ي جا به
  و به  نهينب   بيخونه آس ميتيكه آرال تو  نيا ي برا
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شب نتونستم   هيبدن فروخته نشه  ي و قاچاغ اعضا تايلول ي باندا
  ؟ ي بخوابم؟به خاطرت دزد شدم.تو مرد

  حجم از بغض مردونه  با بغض به آركا زل زدم و اون با

  :اش رو سمت باباش گرفت و داد زد اسلحه

  ...اسلحه استفاده كردم ن يبار از ا هيكال -

اتفاق   نگيپارك يكيتار نيباعث مرگ آرال شد،درست تو هم اونم
  يكردم ول كيشل  ي چه جور ادينم ادمي ي افتاد...حت

كه بچت رو، رو كولت   يي...توي ريميجا تو م نيمرد...حاال ام تو هم آرال 
  مسابقه فوتبال و باهاش  شيبرد  يم  يزاشتيم

  ...ي...ول يزاشتيگرام عكس م نستايا

  :داد زد هيقسمت رو با گر نيا

گرفتم كه   يم ادي ديچون با ي توپ من رو با چاقوت پاره كرد يول-
  يفقط كار كنم نه باز

  :رو از بغض گاز گرفتم و با بغض گفتم لبم
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  !نكن كيشل-

  به اسلحه زل زد و دهيترس ي آركا با چشما ي بابا

  :گفت شخنديبا ن  آركا

  خداحافظ بابا -

رو به  سيشدن ماشه از طرف آركا اون مامور پل دهي زمان با كش هم
  :افرادش داد زد

  !دينكن  كيبهش شل-

  ...كرد سمت آركا كياز مامورا شل يكي اما

داد   انيو نفسم خفه شد و د ديبه گوش رس كيشل كي ي فقط صدا اما
  .به بازوم چنگ زد گانهيزد و 

نبود فقط   يجاش خون چي آركا دوختم...ه ي مبهوتم رو به بابا ي چشما
  .با بهت به آركا زل زده بود

  .ني زده برگشتم،آركا خون الود افتاده بود زم وحشت

  :داد زد سايزدم و مرد رو به پل غيج
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  د؟ ينكن كي مگه نگفتم شل -

  

  

 ليتبد  تيزد توهماتم به واقع يسمت آركا و قلبم تو دهنم م  ميدييدو
  .شده بود

  .خون الود و چشم بسته به پهلو افتاده بود آركا

  بود  نشيرو س شي خون دسته

كرده بود  كيكه به اركا شل يجوون و كم سن سيبعض رو به اون پل با
  :زدم غيج

  !ي...كرو اللم رو كشتش يكشت-

  ...زدم و برگشتم و صورت آركا رو برگردوندم سمت خودم غيج

لبخند زدم و دستش رو از رو   هيگر ني بازش ب يچشما دنيد با
  .برداشت  نشيس

  شده بود  ياز خون دستش خون  راهنشيپ
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  .دستش گلوله نخورده بود خراش خورده بود مچ

  اد يخون ب يليباعث شده بود خ نيهم و

  .شد و بلند شد  زيخ  مين

برداشت   نيرو گرفتم و مامور خم شد و اسلحه اركا رو از رو زم بازوش
  .و بهش زل زد

  ...رو دراورد و برعكسش كرد خشابش

  :به باباش زل زد و داد زد رهيبلند شد و خ آركا

  ..ها؟ ي نخورد ريكردم...چرا ت كيمن بهت شل -

 يكه باعث و بان  يهمه سال نگه داشتم تا به كس ني اسلحه رو ا  نيا
  .كنم  كيلماجراس ش

  ؟ ي نمرد  ؟چراي چرا زنده ا ي!ولي مقصر نبود،تو بود سهيپل يول

  .رو داد زد و من هم چنان بازوش رو گرفته بودم نيا

  

  .ناباور و با وحشت به اسلحه زل زده بود باباش
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  !بود گهيجور د هي انگار ترسش  اما

  !كرد  يبه اسلحه مبهوت نگاه م  فقط

برگشت و اسلحه رو از حالت ضامن خارج كرد و به سمت   سي پل مامور
  .كرد  كيشل واريد

  .كردم ي نگاهش م  جيسوراخ شد...گ واريد

اسلحه رو  ي ها ريبرگشت و خشاب اسلحه رو دراورد و همه ت   ماموره
  .نيرو زم ختير

  هارو برداشت و بلند بلند شروع كرد به شمردن ريشد و ت خم

  !شي.پ،پنج،ش ك،دو،سه،چهاري-

  :كردم كه گفت ينگاهش م  مبهوت

  ريكردم...شد هفت تا...هفت ت كيشل واريرو كه االن به د يكي-
  ؟ياون شب آرال رو كشت ريكامله...پس با كدوم ت

  :بهت گفتم با

  ؟يچ يعني-



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  :گفت  جيگ آركا

  ...كردم كياسلحه به آرال شل نيمن با هم -

  تو همون شب كه برقا قطع بود نگي پارك نيهم تو

  :متفكر رو به آركا گفت  ماموره

  ...ستنيمشخصه مال االن ن  رايت ني؟اي جد-

  كرده!؟  يك ي نكرد كيتو به آرال شل اگر

  :به خون نشستش گفت  ي با چشما انيد

  كرده؟  كيبه آرال شل گهيد يكي يعني-

  :موهاش رو پشت گوش زد و گفت جي گ گانهي

  د؟ي كن  يبرس د يتون  يداره،م ني دورب نگيپارك-

  آركا زل زدم ي شده به بابا زير ي با چشما رهيخ

  !بود دهي رنگ پر همچنان

  :رو به افرادش گفت ماموره
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  د يكن   ريفعال آركا رو دستگ-

  :پسر جوون و بور گفت كيبه  رو

  ار يدرب نارويدورب لميتو ام ف-

  .بودم  جيناباور به من زل زد و من هم گ آركا

  ممكنه آرال اون شب به دست اركا كشته نشده باشه!؟  يعني

 يازشون نداشتن ول ينكردن چون مدرك ريرو كه دستگ  گانهيو  انيد
  و اون جا دست آركا سياداره پل مي رفت يهمه گ

  كردن و بستن  نهيمعا رو

هاش  قهيشق انيو د  ميدنشسته بو گانهيو  انيمدت تو راه رو با د تمام
  كاسه كي يو چشماش طفل دادي رو ماساژ م

  .شده بود خون

...و سخت  ي از دست بد تي ...عشقت رو چند روز مونده به عروسسخته
  !هي بالخره قاتلش ك  يكه ندون نيتر ا

  :گفتم  گانهيبه  رو
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  .ميهوا بخور كميتو محوطه  ميپاشو بر-

جدا كرد و لبخندم رو پنهون   عيضا يليخ انياش رو از د رهيخ نگاه 
  .كردم

  .م يتو محوطه نشست ميو رفت  ميخارج شد سيهم از اداره پل با

  :و گفتم  دميكش  يقيعم  نفس

  ؟ي ماجراها شد نيوارد ا ي تو چه جور -

 دي كش يهفت بنفش رنگش رو كم قهيشرت  يآسمون زل زد و ت به
  :باز رفت باال...آروم گفت  يتر از نافش ول نييپا

...تازه از ي خوندم،خبرنگار يدرس م انيآرال و د كي تو دانشكده نزد-
  نداشتم با آرال  ياومده بودم و دوست رانيا

  .دوست شدم ياتفاق

  بوددهمون قدرم خوشگل يفوق العاده مهربون  دختر

به آرال ابراز عالقه نكرده بود و مثل دوست دور  انيموقع هنوز د اون
  اش يو خل باز انيد دنيهمون اول با د ميبودهم 
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  شدم   عاشقش

  :زد و گفت  ي محو لبخند

  .عاشق آرال بود انيد يبامزه بود،ول يليخ-

دور  ي كرد منم برا ي اخرم ازش خواستگار ديد يرو جز اون نم يكس
  كه داشتم ي موندن از اون حس بد و اون حال بد

  ...جا نيدور شدم و اومدم ا اشياون شهر و دن از

آرال كشته شده اونم توسط   دميچند وقت بعدش فهم درست
  يشد آركا واقعا آرال رو دوست داشت نم يآركا،باورم نم

  !كرد يبراش م ييچه كارا يدون

  .بود يبرادر واقع هي

  !نابود شده بود دمشيد يجا و اتفاق نياومد ا  انيد

از ارالست كه  ادگارينداره...گفت اركا تنها   نهيگفتش از آركا ك بعدش
  تونه نابود شدن يارال واقعا دوسش داشته و نم

  .نهي رو بب اركا
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  ...ميكرد دايو اركا رو پ ميهمگشت  با

 رشياز مد كنهيم قاتيكه داره تحق ي كه به عنوان خبرنگار  بعدشم
  مارستان،اماي ت اميب وونهيخواستم به عنوان د

 ياركا بود...چون اگر به عنوان مالقات  دنينقشه بود قصدمون د همش
  شد كه   يزود ازمون بازخواست م مشيديد يم

  ...مي كارش يو ما چ  هيك اركا

  ي دون يكه م  شم يبق

  :گفتم رهيشدم و خ رهيخ  بهش

  هنوزم دوست نداره؟ انيد-

  :گفت نيو اشك رو از گوشه چشمش پاك كرد و غمگ ديخند بلند

پنجره اتاقم...بلند داد زد دوست دارم...چون  ريمد زاو شبيچرا د -
  باهاش دعوا كرده بودم قبلش 

  :رو بهم دوخت نشي غم گ ي ها يليو ن  برگشت



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

كرد اون   يدوسم نداره،مطمئنم اون جور كه اون به آرال نگاه م يول-
  كنه...حتما بهم عادت يبه من نگاه نم ي جور

  !يهرچ اي كرده

  :حرص زدم به بازوش و گفتم با

كنه و اومد از  داتيافتاد دنبالت تا پ  ادمه يكه من  ييچرت نگو...تا جا -
  اركا نجاتت بده...همش  ي بابا  ي دست ادما

  .نگرانته 

  :زد و گفت شخندين

  !ي بد  دينكن به من ام يشدم.تو ام سع انيد اليخ يب گهيمن د-

رو از  م يرفت! گوش  يدختر حرف تو كلش نم نينگاهش كردم.ا كالفه
  .دراوردم  بميتو ج

  و هشت تا تماس از شراره داشتم   ستياوه...ب  اوه

  .رو برداشتم و بلند شدم تا بهش زنگ بزنم و خبر بدم كجام  م يگوش



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

من از  ي و مزاحمت برا ي معتاد از ترس معتاد كهياون مرت خداروشكر
  ارستان مينكرد و با سر شكسته از ب تيآركا شكا

  .زده بوده  بش يغ

و   يگفت كه دچار برق گرفتگ دميپرس ي ام از مامور راجب اد  يوقت
  از بدنش شده بوده و  هيتو چند تا ناح يشكستگ

بعد كه آركا گند   يكرده ول تياول از اركا شكا مارستانيب  بردنش
  يرو دراورد معلوم شده اد مارستاني ت سيرئ ي ايكار

كرده و بهشون  ايلي خواست با من بكنه رو با خ  يرو كه م ي كار همون
  دستش ريز ايشوك داده و بعض مارستانيتو ت

  ...چاره اون آدما يب ه ي!باورنكردنمردن

  !ي زي مرگ غم انگ  چه

  .و اون متهم به قتل بود نمي زاشتن آركا رو بب ينم

زده   هيتك واريبسته به د ي با چشما انيها نشسته بودم و د يصندل رو
  .بود
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چشماش رو بسته بود سرم رو  انياون طرف من درست مثل د  گانهي
  ي رو نگاه م گانهيداره  انيد دميبرگردوندم و د

  .كرد ينگاهش م  يجور باحال  هي كنه

  جان ي جان...ا ي ا

شلم رو به زور بستم و خودم رو مشغول درست كردن موهام  ش ين
  كردم

و   ستادميشدم و روبه روش ا اتاق باز شد و ماموره خارج شد و بلند در
  :گفتم 

  د؟ يرو چك كرد نيدورب-

  :گفت  كالفه

  چك كنم  رميدارم م-

  :جلوش و گفتم دميكه دوباره پر  شديرد م داشت

 دايپ ي و ازم برا ديشاپ گول زد يكه من رو تو كاف   ديقبول كن  ديبا-
  .دي ونيپس بهم مد ديكردن اركا استفاده كرد
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  :نگاهم كرد كه ادامه دادم  جيگ

  .نميرو بب  لميمنم اون ف ديبزار-

  :باال انداخت ي شونه ا اليخيب

  !دنبالم ايب-

  :بلند شد و گفت  انيشل شد و د  شمين

  ام يمنم م -

  :برگشت  مرده

  !نه-

  :اخم كرده گفت انيد

  من خار دارم؟ -

  :خنده و ماموره گفت ريزدم ز يپق

  ديشا-

  دوباره اخم كرد و من پشت ماموره راه افتادم  انيد



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

 كي اتاق كوچ كيراه رو سمت چپ در  ي و انتها نييپا  ميپله ها رفت از
  .ميرو باز كرد و با هم وارد شد

مرد سن باال با لباس مخصوص از   هيتو اتاق بود و   وتريتا كامپ چند
  :احترام كرد و گفت  ي بلند شد و ادا وتريپشت كامپ

  .كردنش سخت بود دايپ يكميفقط  ميرو آماده كرد ويديقربان،و-

  :كه اون ور بود گفت  ي جوون و بور  پسر

  نه ييپا ي ليخ تمي فيو ك-

  .ستادمينشست و منم پشتش ا ستميسر تكون داد و پشت س مرد

و   اهيتو س ريپخش شد خم شدم و زوم شدم رو تصو لميكرد و ف يپل
  سرش يآركا بود ماسك مشك نگيپارك  ي ديسف

محاصره اش كرده  نگي تو همون پشت پارك سيپل ي ومامورا بود
  .بودن

  اسلحه رو باال برد و ماموره رو نشونه گرفت  آركا

  .بود انيشد د يم دهيپسر الغر د هياون ور  از
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كرد از دست  يكه مدام تقال م  فيدختر مو كوتاه و ظر هي كنارش
  .رها شه انيد

كرد  كيماموره و آركا شل ي جلو ديرو هول داد و پر  ان يلحظه د هي تو
  !ن يو آرال افتاد زم

 دييدو اني! دچارهيب ي دهنم گذاشتم،آرال  ي بهت دستم رو جلو با
  كه تا  ييآركا يكي سمت آرال و همهمه شد و تو تار

  شد  ب ي از اون خشكش زده بود غ قبل

  آركا چارهيو ب انيچاره د ي چاره آرال...ب يب

  !خاكستر شده هوي زشونيقدر همه چ چه

رو  زي رو برگردوند عقب و صحنه اهسته اش كرد همه چ ويديو ماموره
  دور كند رفت 

  ...اسلحه ي ماموره و صدا  ي رفت جلو آرال 

مرد  هيزوم كرد... يكيتار ي تو ييجا  هيرو  ريزمان ماموره تصو هم
  بود درست پشت آركا  ستادهيا يك يتار  ي تو گهيد
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  :بهت گفتم با

  ه؟يك نيا-

  :كالفه گفت ماموره

  !سيه-

كرد و اون پسره كه كنارمون بود رفت برق اتاق رو  ادي صفحه رو ز نوره
  .م ين يخاموش كرد تا واضح تر بب 

  .شد  يم دهيد  ي چهره مرده تا حدود حاال 

  كنه كيرو برده بود باال تا به آركا از پشت شل اسلحه

 كي خواست به ماموره شل يكه م  يآركا اسلحه رو برد باال و موقع يول
  ي و هم زمان دو تا اتفاق افتاد.مرد ديكنه چرخ

كرد و آركا ام   كيكنه شل  كيخواست از پشت به اركا شل يم كه
  كه قرار بود به اركا ي گلوله ا ديكرد و چرخ كيشل

  !ماموره ي جلو ديخورد كه پر ييبه خاطر چرخش اركا به آرال  بخوره

  !نشد كي گلوله آركا شل و
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 ي صدا يكيتو تار يوقت نيهم ي كرده،برا  ريگلوله اسلحه آركا گ-
  و اسلحه اش لگد زده فكر كرده  ده ياسلحه رو شن

  !زده ريبوده كه به آرال ت اون

  !شده بود ي گفت و من چشمام اندازه نعلبك يرو با بهت م  نيا ماموره

  نكرده؟ كيآركا به آرال شل يعني..ي -

  :بلند شد و كالفه گفت  ماموره

 مي شد ديد ي دچار خطا يو شب بارون يكياون تار  ي نه...همممون تو-
  آركا بود كه اسلحه رو سمت من گرفت و بعد از

گلوله اومد فكر همه از جمله خود اركا  ي و صدا ديكه ماشه رو كش نيا
  !اون زده ميفكر كرد

  :گفتم جيگ

  ده؟ينفهم ي آركا چه جور -

  :فرو كرد و گفت شي شلوار پارچه ا بي رو تو ج دستش
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هول شده بوده،سنش كم بود از اسلحه استفاده نكرده بوده ؛  -
  و اسلحه تو دست ن يكه افتاده زم دهيخواهرش رو د

  !فهمه ينمبوده...معلومه كه  اون

 ي ز يچ هيزوم كرد و  يكيتار  ي صورت اون مرد تو ي پسر جوون رو اون
  شروع كرد به اسكن كردن وتريزد كه كامپ 

  .مرد صورت

و  اهيدر اومد و عكس س  وتريدستگاه كنار كامپ ي چند لحظه صدا بعد
  باال تر چاپ شد و پسره   تيف يمرد با ك د يسف

  :رو برداشت و گفت عكس

  بزنه؟ ريخواسته به آركا ت يچرا م-

  !شدم و به عكس زل زدم،چه قدر آشنا بود خم

  !يليآشنا بود...خ يليخ

  ...شناسم يرو م نيمن ا-
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 هويكردن چشمام    ي كرد،همشون منتظر نگاهم م ينم ي اريمخم  اما
  :زدم غيگرد شد و ج

  !افتمي-

  :گفتم جانيه با

رفت نجاتش بده   انيو د  دنيرو دزد   گانهياركا  ي اون روز كه افراد بابا-
  ا يكردم،به دستش  كيشل اروي نيمن به هم

  !كچل نيخودش بود هم يدونم...ول ينم كتفش

  :به چشمام گفت ره يخ ماموره

  يآركا كه اون موقع نم ي آركاست...آره خب...بابا ي آدم بابا نيا-
  بسته پسرشه،من  شيكه كمر به نابود ي دونست دزد

  .كنه داينخواستم بگم تا آركا رو پ يبودم ول دهيموقع فهم اون

بار ضرر زده رو تا  نيكه به بانكش چند ي شب حتما خواسته دزد اون
  بردتش رو بكشه  يمرز ورشكستگ
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متوجه   يكس يو شلوغ يكيزندان...گفته تو اون تار فتهيب  نخواسته
  .اشتباه شده  يشه،ولينم

  :و گفتم  دم يرو با بهت رو به باال كش موهام

  !خورده به آرال...دخترش ريو ت-

رو برداشت و در حال خروج از اتاق بلند   مي س يب ي با بهت فور  ماموره
  :داد زد

  

  

اجازه خروج از  ديكن رشين،دستگياطراف خونه هاور د رو پوشش بد -
  كشور بهش داده نشه،اطراف خونه ايشهر 

  .دي كن  ي برس زنشم

و در  ميسرش از اتاق خارج شدم و از پله ها پشت سرش باال رفت پشت
  باز شد و آركا رو دست بند زده  يياتاق باز جو

  :بردن كه داد زدم  يم داشتن
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  !آركا-

  .بود اخم كرد ستادهيكه كنارش ا ي و مامور برگشت

رفتم توجه به اخماش  يسمتش و ب دمييدو عيحركت سر هي تو
   كنارش

  :نگاهم كرد و گفت  جيجدا كرد و آركا گكنارش من رو  سرباز

  !ي شاد-

  :ذوق گفتم با

  ...يرو نكشت ،خواهرتيستيتو قاتل ن-

  ...زد يپلكم نم يچشمام موند و خشكش زد حت خيم چشماش

  :زده بود و مبهوت به موهاش چنگ زد و گفت  خشكش

چند سال از عمرم   نيهم ي زدم...من كشتمش،برا ري من بهش ت يول-
  ي حرف نزدم برا ي ك چي ها با ه وونهيرو مثل د

  .دميبر  ياز زندگ نيهم

  :گفتم اقيرو قاب گرفتم و با اشت  صورتش
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قصد داشته تورو اون شب از   يكي ينكشت دم،تويهمه مدارك رو د-
  .خورده به آرال  يپشت بزنه ول

  !داد ينم يخوب ي متورم گردنش خبرا ي و رگ ها ديپر پلكش

  ؟يك-

  :رو محكم گرفت و داد زد بازوم

  ؟يك-

موفق نشد آب دهنم رو  يكرد آركا رو ازم جدا كنه ول يسع  سربازه
  :قورت دادم و مضطرب گفتم 

  !بابات-

به چشمام زل زد و دستش شل شد و با غم نگاهش كردم و  مبهوت
  دو قدم ناباور عقب رفت و سربازه گرفتش 

  يبه اطراف نگاه م  يزد و ه ي به من زل م يها ه  وونهيد مثل
  نيكردم...بگم بابات ا ي كرد،انگار منتظر بود بگم شوخ

  !در حقت نكرده گهيرو د ي بد
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تو خواهرت دست  يزندگ ي بابات تو نابود  گهي بار رو د  نيا بگم
  !نداشته

  :مبهوت رو برد سمت پله ها و بغض گفتم  ي آركا سرباز

  !آركا-

تونست درست راه  ي جواب نداد،خشكش زده بود از شدت بهت نم اما
  !بره

 ي تقاص اشتباهات پدر و مادرمون رو پس م ديتا اخر عمرمون با ما
  !ميداد 

  !كشمش يم-

  .بود ستادهيا انيراه رو د چيبهت برگشتم تو پ با

  .اش واقعا ترسناك شده بود  چهره

  :بود گفت  ستادهيكه كنارش ا گانهي

  !انيد-
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  :مبهوت داد زد انيد

  !كشمش يكشمش...م  يم-

 گانه يسمت پله ها و من و  دييحرفش با سرعت دو نيزمان با ا هم
  .دنبالش  ميدييدو

  .از اداره خارج شد كه نفس واسم نمونده بود عيقدر سر اون

رفت سمت   يو با سرعت داشت م  ميدييدو يمحوطه دنبالش م تو
  نش ي ماش

داره كه قاتل عشقش رو  نويا ت يدونستم كه قابل يسوار شد و م عيسر
  بكشه! و خودش رو بدبخت كنه 

  :زدم غيج

  ر يجلوش رو بگ گانهي-

  نيماش ي جلو ديپر ع يسر گانهيرو روشن كرد و گاز داد و   نيماش انيد
  به كمش ضربه  يكارش باعث شد كم نيو ا

  و به عقب پرت شه بخوره



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

شدن از هول   ادهيموقع پ يشد و حت ادهيترمز و پ ي زد رو  ي فور انيد
  !افتاد  ادشيز

 ي و فور د يرس انميو بازوش رو گرفتم و د گانهيسمت  دمييبهت دو با
  دست دور كمرش انداخت و بلندش كرد اون قدر

مدت   نيبشكنه..مخصوصا كه ا ديترس  يبود كه آدم م في و ظر الغر
  .الغر ترم شده بود  ي اديز

  :كرد گانهيدستاش رو قاب صورت  دهيترس انيد

  ها؟ نيماش ي جلو  ي ديشد؟چرا پر تيزيچ-

  :دي شكمش گذاشت و نال ي در هم رفته دستش رو رو  ي با چهره  گانهي

  آخ-

  :وحشت زده گفت  انيد

  تكون نخور مارستان،فقطيبرمت ب  يغلط كردم،االن م-

انداخت و بلندش كرد و به سمت   گانهيزمان دست دور كمر  هم
  .برد  نشي ماش
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  ي بازو ي سرش رو از البه ال   گانهي خواستم دنبالشون برم كه  نگران
  زد و  يبرگردوند و چشمكسمت من  انيد ي ها

  !رو تا حلقوم در آورد زبونش

  نيب  نياركا دور كنه البته ا ي رو از بابا اني...مارمولك!ادا دراورد كه دعه
  !زهيتونست ناز بر يم كممي

 يو ب  نيرو گذاشت تو ماش  گانهي انيشل نگاهش كردم كه د  شين  با
  :چاره هول و نگران گفت 

  ؟يشاد ي ايتو نم-

  :خندم رو خوردم و گفتم زود

  !جارو دارم نيا ي من هوا مارستانيقربون دستت،تو ببرش ب -

نشست و گاز داد و منم به سمت اداره   ي تكون داد و فور سر
  .شدن  يم ي رفتم...زوج خوب

***  

  .اون سمتم گانهيكنارم نشسته بود و  شراره
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  .نشسته بود گانه ياون طرف سمت چپ  انميد

بود   يخوشگل يليها باز شدن و آركا رو آوردن،تنش كت شلوار خ در
  گود رفته و سرخ بود و يچشماش كم  ريز

مرتب كردنش كرده بودن هم چنان  ي كه برا يبا وجود تالش موهاش
  .در هم بود

  .و دستاش رو باز كردن ستاد يا گاهيجا ي تو يقاض ي جلو

زگرفته  استرس كل انگشتام رو زخم كرده بودم اون قدر گا از
  !بودمشون

  .رفت  گاهيبلند شد و به سمت جا انيزد ،د يتو دهنم م  قلبم

آركا كرده بود  ي كه برا يياركا بود...البته خودشم به خاطر كارا ليوك
  شد و باز خواست شد اما در اخر تبرعه   هيتنب

  .شد

گفت كه آركا قصدش فقط انتقام   ي كرد...م ياز اركا دفاع م انيد
  .ي و مال خور ي از پدرش بوده نه دزد يشخص
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  ...ساالرو برگردونده  ني تمام ا ي گفت آركا پول دزد يم

  !گوش داد و گوش داد يقاض

  :و گفت ستاديا گاهياومد تو جا ي آ يرفت كنار،اون مامور اف ب  انيد

با توجه به مدارك به دست اومده متهم به قتل   يجناب قاض-
  چون معلوم شد پدرش دستور شهيخواهرش تبرعه م

كه خواهر   يمتهم رو به افرادش داده اما اون شب درست شب قتل
  و چرخش آركا ديد  ي متهم كشته شد به خاطر خطا

  .به خواهرش اثابت كرده  ريت

رو نشون   لميبردن و ف يقاض ي سرتكون داد و لب تاپ رو برا يقاض
  ...دادن

  بود يمرد جوون يو رمانا...قاض لمايف برخالف

  و پنج سال  يو هوش س  هول

اركا رو اوردن،با  ي بابا ي رفت نشست و به درخواست قاض ماموره
  آركا ي ورودش به سالن دستام مشت شد و دستا
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  .گرفته بود نييشد آركا با فك قفل شده تمام مدت سرش رو پا مشت

  :به آركا عالمت داد و اروم گفت انيد

  رل كن خودت رو كنت-

بود   كيزن مسن و ش كيكه  لشيو وك ستاديا گاهيجا ي آركا تو ي بابا
  !قاتل كهيمرت نيشروع كرد به دفاع از ا

 نيداره ا تيانجام نداده و از پسرش شكا يگونه جرم  چيموكل من ه-
  موكلم ي به بانك ها   ياپيپ  ي ها ي آقا با دزد

موكلم بر هم    يشده و كانون خانوادگ شونيا يورشكستگ  باعث
  .خورده

  .اَشَد مجازات رو دارم ي از شما تقاصا  من

  :سرش رو بلند كرد و من با ترس گفتم  آركا

  .خوره يسگش كردن...االن همه شون رو م ي ديد اي...ب ايب-

من از استرس  يرو دهنش گرفت تا نخنده ول ي دستش رو جور شراره
  .مردم  يداشتم م
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  :اما كنترل شده گفت  يبلند شد و عصب انيد

  اجازه دارم؟ -

  :و گفت گاهيرفت سمت جا انيسرتكان داد و د يقاض

هاور د پدر موكلم نتونسته مجازات  ي اقا دهيمدارك رو شده نشون م-
  سارق بانك هاش به دست قانون رو متحمل شه

  ي به جا ريدستور به قتل موكلم داده...اما شانس باعث شد اون ت و
  ...آرال بخوره و اون رو بكشهندميلم به همسر آموك

  :اركا گفت  ي رو بلند كرد و با نفرت رو به بابا سرش

در هر صورت شمارو مجرم  د،مداركيبهتره به جرائمتون اعتراف كن-
  كه اگر ميريدر نظر بگ  ديبا نميو ا دهينشون م

  نيفرار كرده بود دني رس يبه موقع نم س يپل نيمامور

  !رونيزد ب يهر جمله اش نفرت م از

  :گفت  لكسي زد و ر ي شخنديآركا ن  ي بابا
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به دخترم   لميكه تو اون ف ميمرتكب نشدم...اون فرد يمن جرم-
  اون ديگ يچرا م دونم يو نم ستم يكرده من ن كيشل

  !منه آدم

  :زدم غ يشدم و ج بلند

  از افراد خودته  دميرو د  ارويخودم اون  يعوض-

  :و گفت  زيزد به م يقاض

  !ساكت-

  :آركا گفت  ي بابا لهيوك

كرده و اون رو كشته  كيكه به اون دختر شل ي من مرد يقاض ي اقا-
  تونه  يدادم و م سشيپل ليكردم و تحو دايرو پ

  .ستيحا اعتراف كنه كه از افراد موكل من ن نيا

  :گفت يعصب انيد

  نشيديمعلومه با پول خر-

  :رو به زنه گفت  ي و جد  زيزد به م يقاض
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  !دشياريب-

بعد در باز شد و   قهي زد و برگشت چند دق انيبه د ي شخندين زن
  گنده بك اومد تو  كهيهمون مرت

رو نجات بدم   انيو د گانهيكردم تا  كي بود كه بهش شل نيهم خودشه
  .نگهبانه رو هم كشت  يحت

جلو  لهينشست و اون زن وك لكسير كهيبردن و مرت گاهيرو به جا مرد
  :و گفت  ساديوا  اروي

  ؟ ي كرد كيكه در شب سرقت شما به اون دختر شل ديقبول دار-

  :و گفت د يدست كش الش يبي به س مرد

  بله-

  !ابلفضل ايفكش قفل شد و آركا تكون خورد، انيد

  :دوباره رو به قاتله گفت زن

  ن؟يهاورد هست ي شما از افراد اقا ايآ-

  :گفت لكسير مرد
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  .دميادم رو تا به حال ند  نينه من اصال ا-

  :حرص بلند شدم و گفتم  با

 نيا  ي نگهبانه رو كشت و از ادما دمي رو د اروي نيخودم ا يقاض ي اقا-
  .است كهيمرت

  :اخم كرده نگاهم كرد و گفت يقاض

  .رونيب دير ي بار بعد م  ديزن ي بار اخر نظم دادگاه رو به هم م-

  :گفت  انيرو به د يحرص نشستم و قاض با

 شونيا شهينم ديكه قاتل از افراد هارود ندار نيبر اثبات ا ياگر مدرك-
  .رو باز داشت كرد

  .نگاه كرد،قلبمگرفت يبه قاض رهيخ انيد

  !شديآركا ازاد م ي بابا يعني

  :گفت دينا ام انيد

  .اثبات كنم  نويندارم كه ا يمن مدرك -

  :رو كرد به جمع و گفت يقاض
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  ...حكم داد گاه-

  :داد زد هوي آركا

  د يصبر كن -

  :باباش زل زد و رو به قاتل گفت ي به لبخند خشك شده رو لبا  آركا

  نكرده؟ كيو اونم بهت شل ي دي رو ند ي تو اصال تو عمرت شاد-

  :گفت   شخنديچلغوز با ن كهيمرت

  نه-

  

  

  :سرتكون داد و رو به من گفت آركا

  ؟ ي كرد كيمرد شل  نيبه ا  يتو اون شب گفت ي شاد-

  :گفتم عيسر

  آره-
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  :گفت   يرو به قاض آركا

 كهيمرت نيا ي اون شب ادما انهيدر جر ستونم يمامور پل يقاض ي اقا-
  يو شاد دنيانداختن من دزد ري گ ي رو برا گانهي

 كيمرد شل نيدفاع از خودش به ا ي رو نجات بده و برا گانهيتا  رفت
  .كرد

  .كچل اشاره كرد ي لويبي با دست به قاتل س و

  :ام بلند گفت گانهي

  .ديآره خودش بود كه من رو زد و دزد-

  :و در حال نگاه كردن به باباش گفت آركابرگشت

  ؟ يزد ريبه كجاش ت ي شاد-

  !ام ماست شد لهيو وك دياركا پر ي قاتل و بابا ي از رو رنگ

  .زدم و گفتم  ي گشاد لبخند

  كتف چپش -

  :به سمت قاتل رفت و قاتله گفت  ي فور انيد
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  ؟يكن  يكار م يچ-

  رو دراوردن  راهنشي قاتله رو گرفتن و كت و پ مامورا

  !عيضا هيبخ هيكتف چپش رد گلوله بود و  درست

  :گفت جانيبا ه انيد

 ي اون از آدما دهينشون م نيبوده و ا دهيرو دزد  گانهيآدم   نيا-
  .خبر داره ميآ يهاروده..مامور اف ب

آره سرتكون  ي به معنا يقاض ي من نشسته بود برا ي كه جلو ماموره
  .داد

  ي رو به بابا دهيآركا كال خفه شد رفت نشست و قاتل ترس ي بابا لهيوك
  :آركا گفت 

 ؟تو ي بد ي خوا يپول من رو م  ي زندان،چه جور يافت يتو ام االن م-
  بهم  ي اگه دروغ بگم كه تو دستور نداد يكه گفت

رو   فمي دستور داد،آقا من فقط وظ كهيمرت نيا ا...آقي،عوض ي دي م پول
  .دادم يانجام م
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  :آركا وحشت زده داد زد ي بابا

  !گناهم ي من ب-

  :و حمله كرد سمت باباش و داد زد ديپر گاهياز رو جا  هوي آركا

  ...نامرد ي كشم،دروغ گو يمن تورو م-

بود و   دهيباباش رو چسب قهيو آركا  رنيتا آركا رو بگ ختنير مامورا
  .عقب  دنيكش يمامورا آركا رو م

موفق شدن و بردنش و دست بند زده اون عقب نگهش داشتن با   اخرم
  استرس بلند شده بودم كه با اشاره مامورا 

  .نشستم

  :گفت  يعصب يقاض

  ساكت -

  :داد زد دهيآركا ترس ي بابا

كه  يخواستم دخترم رو بكشم دستور دادم سارق بانكم و كس ينم-
  خواب رو بهم حروم كرده و داشت ورشكستم 
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دونستم   يدونستم پسرمه؟از كجا م يكرد رو بكشن...از كجا م يم
  خوره دختر كوچولومه؟  ي م ريكه ت ياون

  :داد زد آركا

  !خفه شو-

  

  

  :انداخت تيوسط پاراز نيا قاتله

  ستم يمن ن  لمهيكه تو ف  ينگناهم اصال او ي من ب-

تو  لكسيو دستاش رو ر زيبه م  دي سر مرده رو گرفت كوب هوي انيد
  مبهوت نگاه كرد و  يكرد و با لبخند به قاض  بشيج

  :گفت 

  !ختي ريداشت نظم دادگاه رو به هم م-

  .گرفت و من حالم جا اومد شيدماغ خون ي دستش رو جلو قاتله

  :گفت  يعصب يقاض
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دادگاه...ساموئل هارود به جرم مشاركت در قتل مقتول به  حكم -
  .گردد يو هفت سال حبس محكوم م ستيب

آس ن به جرم قتل مقتول آرال هارود و نگهبان ساختمان  ليدن
  .گردد يساموئل هارود به مرگ محكوم م 

  :اومد تو دهنم برگشت و رو به آركا نگاه كرد و گفت قلبم

پدرش ساموئل  ي به بانك ها  ياپيپ ي آركا هارو د به جرم سرقت ها-
  ي ل پول ها ي و تحو  ي هارود و به خاطر همكار

گردد، ختم    يم ياما به مدت پنج سال زندان مهي شده كسر جر دهيدزد
  !جلسه

  ...و با بهت به آركا زل زدم ديبر  نفسم

رو   فش يپاشد و دفتر و ك يقاض يبگه ول ي زيبا بهت خواست چ انيد
  كه كنارش بودن رفت سمت ييبرداشت و با اونا

  در 
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تونست درست   يآركا رو كه رنگش مثل گچ شده و نم ي ام بابا مامورا
  .راه بره رو با اون قاتل دست به دماغ بردنشون

  .رونيآركا رو بردن ب دميپر اشكم د ي سر بلند كردم با چشما تا

 يدنبالم م  گانهيشراره و  رونيدنبال آركا و از اون جا اومدم ب  دمييدو
  حمل ني آركا رو سوار ماش دن،داشتنييدو

  :زدم غيج هيكردن با گر يم  يزندان

  !آركا-

  :بغض گفتم با

  نرو-

  :همهمه نگهبانا گفت ني گوشم تند تند ب در

تو  ميش  ي...من و تو ، ما م شه يدرست م يهمه چ رونيب  امي ب يوقت-
  ...تو نبودم حقي شيمن م ي شاد  يشيمن م ي برا

  ...كه يدون يشم م  يم وونهيد  ي اگه بر ي ..شاديولم كن ي ندار

  !شم يم وونهيد
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  :بغض گفتم با

  خودتم شي ر خي...برمينم-

 انيعقب د دنشيرو باال برد و حلقه رو جدا كرد و مامورا كش دستاش
  :گفتم  هياز پشت گرفتم و با گر

  دوست دارم -

  :و با لبخند گفت  ني سمت ماش كشوندنش

  شتر يمن ب -

  ...دور شد و دور شد و نيو ماش  رفت

  كار كنم؟  ياون چ يب  من

  

  ...وونمي...كروالل دزميعز ي آركا

  افتاده ي اديسه سال گذشته اتفاقات ز يط

شد هم رو نگاه    يزمان محدود مالقات فقط وقت م ي كه تو   يدون يم
  حرف نزنم و  ي كه با كس  يكن ديو تو تحد مي كن
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همه  نيو بگم كه ا سم يپسرا نگردم...پس مجبور شدم برات نامه بنو با
  :شده  ايمدت در نبودت چ

 انيزود رفتم سر اصل مطلب...د د يبارداره...ببخش گانهيكه  نيا اول
  عشق و بعد ارال حاال گانهيكه حسش به  ديفهم

  تجربه كرده  گانهيرو با  عشق

تو روز  انيرو سردووند اما بالخره د چارهيب انيد يكل  گانهي هرچند
  ي همه داد زد كه با من ازدواج م ي جلو گانهيتولد 

رها  ي دگيتا گوشش شل شد و بالخره از ترش ششيام كه ن گانهي؟يكن
  كه خودت شونميعروس ي شد و بله داد،عكسا

  يديد

جشن   هيقول داد بعد برگشتنت  انيبود و د يكيجشن كوچ هرچند
  د ي...هرچند حاال دختر كوچولوشم باره يبزرگ بگ 

  جشنمون باشه تو

  ديتازه امروز فهم گانهيدوم...بله بچشون دختره، ياز سوت نميا
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  ...گه  يحتما فردا بهت م  انيد

كنم   ي شاپ دوست شراره كار م  يرفت منم هنوز تو كاف  ادمي اها
  يشدم و پوالم رو جمع كردم تا كاف يحرفه ا يحساب

  ...خودم رو داشته باشم  شاپ

  يدم خونم و ب  زارهيكنه م  يدرست م يليزنجب كي ك  يگاه  مامانمم
  ره يصدا م

 ي دارم فكر كردم حتما بفهم ي سوم...بله من خونه مجرد يسوت نميا
  نگفتم راستش شراره  نيهم ي برا  يشيم  يعصب

  .ازدواج كرد ش يماه پ چند

  

  .و هم رو دوست دارن هييپسر خوب و آقا ييخدا

تو   ينزن ميديد  گهيبگم كه موهام رو رنگ كردم اگه هفته د نميا
  .ذوقم...بگو خوشگل شدم
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  شهيطور كه بهت گفتم دانشگاه ثبت نام كردم و باورم نم همون
  .قدر خوب باشه نينمراتم ا

زندان درس خوندن حتما  ي از تو يابيتو چه طوره؟غ ي نمره ها يراست
  ي تالش م ي خوبه كه دار يسخته؟ ول

  ...درست مثل من يكن

  !اسمش رو گذاشتم آركا دميخر ي قنار كي يراست

كوبه به قفسش...واقعا خود   يسرش رو م ياست ه  وونهيخودت د مثل
  خودته 

  گم؟  يمگه دروغ م نخند

  دوست دارم؟  يليآركا گفته بودم خ يراست

  ...ترشيمن ب   يگيحتما م االن

  ...شتر يب يلي بدون من خ يول

..  
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  ميگوگول  ي ها بيس  ي پا نيرو بلند بلند مرور كردم و در همون ب نامه
  فر در اوردم،  ي رو از تو 

كانتر گذاشتم دوباره ادامه نامه رو خوندم...هوم بهتر از  ي رو رو ين يس
  .خوبه نيهم رهياز من توقع نم نميا

 ي گذاشتم و روش با خود كار نوشتم برا يرنگ  يرو تو پاكت آب نامه
  آركا

رو باز كردم و دستكشامم رو كانتر گذاشتم و قهوه    ميصورت شبند يپ
  .جوش رو خاموش كردم

خوشگلم رو   ي باي س ي تند تند پا كيكوچ ي ا شهيظرف ش ي تو
  گذاشتم و بدون بستن درش برداشتمش و از

خارج شدم و در واحدم رو باز كردم و و هم زمان خم شدم  اشپزخونه
  برداشتم،پاكت به   ياز رو جاكفش دارويو كل

  ن يياز پله ها آروم رفتم پا دست

  اون سمت كوچه دميي زو باز كردم و دو ن ييطبقه پا در
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مهبا   يو دستم رو ب ستادميخونم ا  ي رنگ روبه رو يدر نارنج ي جلو
  .زنگ در گذاشتم  ي رو

بعد خودش...با ترس  رونيبا شتاب باز شد و اول شكمش اومد ب در
  :گفت 

  زنگ ي جور  نيسكته كردم،چرا ا  ي شاد-

  !ديبچم ترك  ؟بابايزن يم

  :رو با ذوق رو شكمش گذاشتم و گفتم  دستم

  بشم  اميلوب ي فدا ياله-

  :گفت جانيرو جلوش گرفتم و چشماش برق زد و با ه بايس ي پا

  يكرده بودم!مرس  -

  :نگاهش كردم و گفتم  پوكر

  !يرو گفت نياوردم هم  ي زيچ هيهر بار واست -

  :نگاهم كرد و گفت مبهوت

  !نزن تو ذوق بچم-
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  :حرص چشمام رو گرد كردم با

  رون؟ يب   اديم  ي...كيبچت كشت نيعروسك تو من رو با ا-

  :گفت  متعجب

  اد يصبح م شي احتماال فردا ساعت ش-

  :گردم نگاه كرد و گفت  ي چشما به

  ساعت ده شب؟ يگيجان چرا چرت م ي شاد-

  ي عيطب رون؟اونميب  اديب ي چهار ماهه از كجا معلوم ك بچه

  گانهيو بعدش حضورش كنار  انيد  ي خنگا نگاهش كردم كه صدا مثل
  :باعث شد لبخند بزنم 

  ه؟ يشاد-

  :من با ذوق گفت سرتكون داد و روبه گانهي

گرفتم كه    ايبرا لوب ييمويس ت ل هي يم،راستيتو با هم بخور ايب-
  بچم  شهيزنبور عسل م هينگو...شب

  :گفتم پوكر
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كه  هينك يع يتلگرامت رو كه اون ا موج ليتو اون قدر پروفا ي ايلوب-
  تا شهياون م هيشب   يمثل خنگاست رو گذاشت

  زنبور 

  :با ذوق گفتن  گانهيو  انيد

  !بهتر-

  :گفت انيو د  مي شونيبه پ زدم

  يشاد  گهيتو د ايب-

  :پاكت رو گرفتم سمتش و گفتم زود

  پاكت رو بده بهش  نيمالقات آركا تو ا  اميتونم ب  يمن فردا نم-

  :پاكت و گرفت و گفت جيگ

  چرا؟ -

  :لبخند گفتم  با

  يكاف  هي رميكه دارم م نيدل تنگم بشه هم ا كميكه بزار  نيهم ا-
  بتونم  ديخوب باشه شا متشياگه ق  نم يشاپ بب 
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  بخرمش 

زل زد و لبخند  انيام به د گانهيباال رفته لبخند زد و  ي با ابروها انيد
  :گفت  جانيبا ه  گانهيزد 

  

  شناسم يتورو م ،مني كن يمطمئنم مغازه رو تور م-

برداره كه   بيس ي دست كرد تو ظرف تا پا انيعقب گرد كردم كه د
  ياخم كرده زد رو گانهي

  :و گفت دستش

  يبچت رو نم يمال خودمه و من شامل دو نفرم دست بهشون بزن -
  .زام

  :گرد شده گفت   ي با چشما انيد

  !گانهي-

دست تكون  انيد ي شونه باال انداخت و رفت داخل با لبخند برا گانهي
  رفت داخل با خنده  زوني او ي با لبا انميدادم و د
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  .خونه شدم و در رو بستم  وارد

  .در رو باز كردم ديپله ها باال رفتم و با كل  از

گذاشتم تو ظرف و    بيس ي و چند تا پا ختميفنجون قهوه ر كي
  و مثل نخورده ها شروع كردم  ي و يت ي نشستم جلو

  .خوردنشون به

  !گرفتم ي نم اديكال با كالس بودن رو  من

*  

رو تنم كردم و  دم يو تاپ سف دمي رنگم رو پوش ييمويل نيج شلوار
  ي كيموهام رو فر كردم و خط چشم بار ي فور

  زدم   يرژ لب براق صورت هيو  دميكش

رو  دمي سف  يپاشنه تخت و بندك ي رو رو دوشم انداختم و صندال  كولم
  پام كردم

  .از خونه خارج شدم داي و كل ميبعد برداشتن گوش  ي فور
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رفتم و در رو باز   نييرو از تو راه رو برداشتم و از پله ها پا دوچرخم
  و برگشتم و در و رونيكردم و دوچرخه رو اوردم ب

چند تا كوچه باهام   قا يسوار شدم و به سمت محل كارم رفتم. دق  بستم
  .دم يرس يم  ،ي ا قهيدق ستي فاصله داشت و ب

 كيشاپ كه رد شدم درست  ياز كاف دميكوچه مورد نظر كه رس به
  ! يتر همون مغازه فروش نييكوچه پا

  بود ينگه داشتم،قبال ك لباس فروش جلوش

 يليخ يبرد ول يم ي اديكار ز  نشيزايكنه د يداره جمع م االن
  شد   يخوشگل م

بود و فقط صاحبش پشت به من با تلفن حرف  يمغازه شدم،خال وارد
  زديم

  !اقا-

  ساده  ي لباسا سال بود و چاق و انيم  برگشت،
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كرد و خم شد و باهام دست  يلبخند با طرف پشت خط خداحافظ با
  داد 

  مغازه اومدم ي سالم برا-

  :و گفت ديمغازه خند صاحب

 ديفكر كنم قصد خر ديديجارو سه بار د نيشما ا ي اوه خانوم شاد-
  ديندار

  :لبخند گفتم  با

  معامله؟ ي برا ميكجا بر-

**  

  ...سند و ي امضا كردن برگه ها بعد

  .كردم ياز صاحب مغازه خداحافظ خسته

  !نباشم واقعا،پول برا اجاره خونمم نموند خسته

  .مغازه بهم قرض داده بود ديخر ي شراره برا تازه

  شد  يكه آركا از زندان ازاد م گهيسال د دو
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  .گرفتم  يتازه سر و سامون م من

 گهينباشم،د وونهيد  يداشتم جلوش اون دختر دست و پا چلفت  دوست
  !نه

  خونه شدم و خسته و كوفته بودم رسما  وارد

رو روشن كردم و رفتم تو آشپز خونه تا تونستم با دهن   ي و يت ي فور
  .آب خوردم شهياز ش

  .روزام شده بود نيلذت بخش ا ي كارا جزو

  االن چرا  يعادت نداشتم ول قبال

  آب خورده بودم شهياز اون شمن قبل تو -

  :رو بستم و گفتم خچاليدر  اليخيب

  !نداره بابا بيع-

زده با سرعت   رتيحرف خشكم زد و ح نيبعد گفتن ا درست
  كه گردنم رگ به رگ شد  ي برگشتم،جور

  :شد با بهت گفتم  ي تند تند باز و بسته م پلكام
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  ت...تو-

  :لبخند گفت با

  م...ن؟-

  :لرزون گفتم  ي دستا با

  ت...و-

  :شد و گفت  كيرو كج كرد و بازم بهم نزد سرش

  م...من؟-

  :بهت گفتم با

  ...آرك-

   ره يبگ  ي باعث شد نفسم فور شييهو ي حركتبا اين 

  .به چشماش با همه توانم زل زدمسرم رو گرفت  

  !خودشه  ي ...خودشه،چشماچشماش

  من ي جاست تو خونه شصت متر نيا اركا
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  .دم يچسب خچاليكه به   يمن يروبه رو درست

  !جاست نيا  اون

  جا...؟  نيتُ...ا-

  :گفت دهيآروم و كش

  ي زن يحرف م يليخ سيه-

  .زدم و لبخند زد و دستش رو پس زدم لبخند

  !هياديسال...زمان ز  سه

  .و اون بلندم كرد و چرخوندم دميخند بلند

  ولم كن-

  زدم و افتادم رو كاناپه  غيپرتم كرد اون ور كه ج هويرو كانتر  از

  :بهت نگاهش كردم كه در حال خروج از كانتر گفت با

  ييو تو خونه ات تنها ي كه موهات رو رنگ كرد نيبه خاطر ا-

  



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  

  :گفتم جانينشستم و با ه زود

  ؟ ي از زندان فرار كرد-

برداشت و در حال گاز زدنش ساك   زيم ي رو سي از رو د يب يس
  كه اون سمت مبل ها بود رو پرت كرد سمتم يكيكوچ

  :گفت و

  نوچ ،آزاد شدم-

  :رو، رو هوا گرفتم و با بهت گفتم ساكش

  !مونده بود از حبست گهيدو سال د-

  :رو كاناپه و گفت نشست

  ...ليبه خاطر رفتار خوب و كار تو زندان و تحص-

  سالم رو بخشش گرفتم  دو

  :كه متفكر گفت  دميزدم و دستام رو به هم كوب  غي ج جانيه با

  !ييغويج غيهنوزم مثل قبل ج-
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تنگ شده بود دستم  شميخالكوب ي دلم برا يو لبخند زد حت دميخند
  و دميكه دور گردنش بود كش يگرگ ي رو رو

  .زل زدم بهش

  :لبخند گفت با

  !ي شاد-

  :كردم، با همون لبخند گفت نگاهش

  زم؟ يعز يبود ي موقع شب كدوم گور نيا-

دونستم بخندم از وسط دو  يم يخندم گرفته بود از طرف يطرف از
  .كنه يم  ممين

  :برداشتم و پرت كردم سمتش و گفتم زيرو از رو م فم ي شدم و ك خم

  

  بازش كن -

  :زد و گفت يمغازه سوت ي به سند و مدارك ها رهيكرد و خ بازش

  !كوچولو ي پولدار شد-
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  :زدم و گفت لبخند

  شاپ؟ يكاف-

  :تكون دادم و گفتم  سر

  اهوم -

  :براندازم كرد و گفت نه يبه س دست

  !.كن  كيمنم شر-

  :نگاهش كردم كه گفت  جيگ

نصفه پول شراره رو   ،منينصف پول رو از شراره قرض گرفت  دميشن-
  .شم يشاپ م  يتو كاف كتيشر دم يبهش م

  :شده گفتم  زير ي چشما با

  پول از كجا؟-

  :زد و گفت ي لبخند

كرد رو  يپسرش خرج م ي همه سال برا نيا ديكه بابام با ي اندازه ا-
  كه به دولت برگردوندم كم كردم ينكرد و از پول
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  :بهت گفتم با

  پول چه قدره؟ نيو ا-

  :زد و گفت بشيبه س ي لبخند گاز با

 هيشاپ رو درست كنم و  يو اون كاف رميخونه بگ   هيكه  ي اندازه ا-
  ... و رميبگ ني ماش

  :و متفكر گفت رهيخ

  گم يرو بعدا م  ش يباق-

  :نگاهش كردم و گفتم   جيگ

  ؟ يشيچرا به من خبرندادن كه از زندان ازاد م-

  :باال انداخت و گفت  شونه

 زيو سوپرا رونيب  ام يب هويخواستم دم زندان  يامروز روز مالقاته م-
  و فرصت ي ومد يگفتن ن  گانهيو  انيد ي،وليش

  ...دارم زتيبرا سوپرا ي بهتر

  .خوندم نامت رو  نمي ماش تو
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نكنه باز  ايبود!خدا  بيجا بودنش عج  نيلبخند نگاهش كردم...برام ا با
  زنم؟ يدارم توهم م

نگاهم   رهيستادم؛خياركا ا ي گرد شده رفتم جلو ي شدم و با چشما بلند
  كرد

  .فرو كردم نشي رو بردم سمتش و تو س انگشتم

  !هيتو...پس...واقع رفت

  :گفتم بهت كه با    ديكش هويدستم رو  مچ

  كن  ؟ولميكن  يكار م يچ-

  :لبخند نگام كرد و گفت با

  نيست  يتالف وقت به نظرت 

  :شل گفتم  شين  با

  ه ينه!پسر خوب-

  :گفت   متفكر

  دونم  ي م ديبع-
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  با وحشت از جا بپرم قلبم  اومد و باعث شدزنگ در   ي زمان صدا هم

  .زد يتو دهنم م  هنوزم

رو هول زدم پشت گوشم و رفتم در رو باز كردم و آركا كالفه  موهام
  .د يكش يپوف

  رو باز كردم در

 يوارد خونه شدن و با لبخند به ست حاملگ  عيبودن سر انيو د گانهي
  زل زدم،چه خوشگله گانهيتن 

  :رو نگاه كرد و اروم گفت  انيپوكر د آركا

  امشب د يايمگه نگفتم ن -

  :اروم تر گفت انميد

جور مواقع خبر  ن ياصرار كرد،اون كه از نقشه شوم پسرا تو ا گانهي-
  نداره

  .خندم گرفت يشدم و از طرف سرخ

  :با لبخند و ذوق گفت گانهي
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  از كرواللت  نميا-

  :لبخند كنار اركا نشستم و گفتم  با

  ...گهيبله د-

رو هول   انيزود د گانهيحلقه كرد كه   گانهيدستش رو دور شونه  انيد
  :داد و گفت

  !اه اديبابا بدم م -

  :مظلوم گفت  انيبهت نگاهشون كردم كه د با

كرده  شهيبهش بگو!چهار ماهه خون من رو تو ش ي زي چ هيتو  ي شاد-
  از عطرم متنفره از صدام بدش ادي از بوم بدش م

  گه؟يد هوي رميبرم بم اديم

زل زد و  گانهيخنده و آركا متفكر و مثل خنگا به شكم  ريزدم ز بلند
  :گفت 

  بهش دست بزنم؟ شهيم-
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زل زده بود  گانهيبا لبخند سر تكون داد،آركا مثل خنگا به شكم  گانهي
  گانه يخم شد و آروم دستش رو، رو شكم 

  .گرد به ما نگاه كرد ي و بعد با چشما گذاشت

  :با لبخند گفت گانهي

  ؟ يكن  يزنه...حسش م ي داغه..و نبض م -

  رم تو پنج ماه  يدارمم

  :با بهت به من نگاه كرد و رو به من گفت آركا

  خوام يم نايمنم از ا ي شاد-

منفجر شدن و آركا  انيو د گانهيشد و  سبالياندازه توپ ب  چشمام
  :با لبخند گفت  انيمثل خنگا نگاهشون كرد و د

  ن يبده...بباز مغازه  ي طور نيداداش مگه تخم مرغ كه بهت هم-
  فقط  ي ساختش رو كه بلد قهيطر

  بهت بله بده  يرو بكش ي ناز شاد يكل ديبا قبلش
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 دي...تا شاينازش رو بكش ديباز با ؛بعدشميبدبخت يو كل  يعروس بعد
  بشه

  .كه رسما غش كرده بود گانهيلبو شده بودم و  هيرسما شب من

  فرار از جمع رفتم تو آشپزخونه  ي شدم و برا بلند

  بردم براشون باميس ي درست كردم و با همون پا قهوه

و   ميديخند يو به افتخار برگشت آركا كل ميهم بود ش يشب رو پ  كل
  .م يجشن كوچولو ساخت هي

  .درست كرد  كيك  گانهيآهنگ گذاشتم و  من

  ...گهيد ميتركوند يهم كل دور

به زور آركا رو با خودش برد خونشون  انيدر كمال بهت آخر شب د و
  من و اركا فرق داره يگفت: االن اوضاع احساس

  ...م يهم بمون شي پ ستيقرار ن و

جبران  يبمونه و سه سال نبودش رو كم  شميدوست داشتم پ  هرچند
  بود انيحق با د  يكنه ول
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  خطرناك بود يبس اركا

رو كه بردن در رو پشت سرشون بستم و همه اتفاقات امشب رو  آركا
  دادم حيتوض يشراره تلفن ي برا

  مونده بود از شدت بهت سكته كنه  كم

تونستم جمع  يرو نم شميو ن دميلبخند رو تختم دراز كش با
  .عمرم بود قطعا ي شبا نياز بهتر يكيكنم...

***  

داد  يرفت و نظر م  يگوشش گذاشته و راه م ي خودكار رو رو شراره
  و چه يشاپ چه رنگ يكه كدوم قسمت كاف

  .داشته باشه ينيزا يد

  .كردم ي حساب،حساب م ني با ماش متارويتند تند ق  منم

كردن و با اون   ياشپزخونه رو رنگ م واريداشتن د انيو د آركا
  .بامزه شده بودن يليخ يآب ي ها يسرهم

  :گفت   جانيبا ه شراره
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كنم و   يخوشگل درست م ي فضا هيشاپ رو  ي سمت چپ كاف واريد-
  يا ي كنارش هر مشتر زارميم  ي عكاس نيدورب

 يكه باهاشونه ازشون عكس م  يهرك ايو حاال با دوستاشون  اديم كه
  شه يو عكس رو كه همون لحظه ظاهر م ميريگ

  .ي چسبون يكنم م يكه درست م ي وار يبه د رو

سفارش  ديبا يصد تا قاب عكس كوچولو و چوب يص  ستيدو كينزد
  .مختلف ي بدم با رنگا

  :لبخند گفتم  با

  

  !شهيناز م  يليخ-

  :تكون داد و گفت سر

  ..شاد و ارامش بخش باشه ي زيرنگ ام ديبا-

 ي ليو خ يرنگ ي خوام پروانه ها يم  مي كن يتند استفاده نم ي رنگا از
  .باشن زونيآو يرنگ ي از لوسترا يفيظر
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از  ي كينشسته بود پشت   گانهينوشت و   يگفت رو م  يكه م يچ هر
  رنگ روش  ي ها يگذاشتن قوط ي كه برا ييزايم

  .مش يبود گذاشته

  .زد يتو دستش گاز م چيتند تند به ساندو و

  :گفت گانهي  دنيلحظه برگشت و با د هي انيد

از من بعد  شهياز بوشون حالت بد نم ي اون رنگا چه جور خيب  ينشست-
  ؟يكن يم ي دور

 گانهيخنده  ريز ميگفت كه بلند زد  تيجمله رو با مظلوم  نيا  ي جور
  زد يخر كن انيلقمه اش رو قورت داد و لبخند د

  :گفت و

 ي ز يبه هرچ ي ادم قبل از باردار دمي فهم  قاتميمن بعد از تحق زميعز-
  از  ي عالقه داشته باشه تو دوره بارداد  شتريب

  !يو تو اون شخص مورد عالقه من شهيزار م يب زيچ همون
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زد   يآركا م يرفت تو حس كه ه ي شل شد و كال جور ششين انيد
  .پس گردنش تا بهش بفهمونه كجارو رنگ كنه

همه كارا رو نوشت و گفت با  ستيو شراره ل مياخر شب كار كرد تا
  كنه   يكه قبال باهاشون حرف زده كار م ييكارگرا

  .كنن  يشاپ رو اوك يكاف تا

  .كردم يم  ريشراره نبود احتماال من مثل خر تو گل گ اگر

  :دمياز كارگرا رو شن يكي ي زد كه صدا يداشت قفل در رو م شراره

  !خانوم-

و   ي داشت كه به خاطر بور ي بود و چهره بامزه ا يپسر جوون برگشتم
  .بودنش بود يخال خال

  بله؟-

  :لبخند به چشمام زل زد و گفت  با

كه ما از فردا    ديچك كن ن،لطفايخواست يبود كه م يستيهمون ل نيا-
  سر كار ميايم
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سمتم و شونش رو بهم چسبوند و دفترش رو باال گرفت منم   اومد
  باعث  نيدفتر خم شدم و ا اتيمحتو  دنيد ي برا

  .تو نَخ هم  ميبر يليخ شد

  :گفتم عيسر

  نهيآره آره هم-

بازوم رو محكم   يكيو خواستم دور شم كه  دمي كش  يراحت نفس
  .كه حس كردم صدا داد ي گرفت جور

و براقش به پسره زل زد و من رو از   اهيس ي بود با چشما  برگشتم،آركا
  :بازوم دور كرد و با لبخند گفت  دني پسره با كش

  د؟ يياز كارگرا-

با اخم  آركا بود گرفت و ي من كه قفل دستا ي نگاهش رو از بازو پسره
  :به آركا گفت

  بله-

  :با دست ازادش زد به شونه پسره و با لبخند گفت  آركا
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  يچه پسر خوب-

  :گفت  هويحرفش  نيزمان با ا هم

  !شد فيح-

  !تو دهن پسره ديجمله مشتش رو اورد باال و كوب نيا بعد

  :زدم غيسمتمون و ج دنييهول زده دو گانهي و  انيو د شراره

  آركا ولش كن -

  زدش يبود رو پسره و م افتاده

  ش يآركا..ولش كن كشت-

  :و داد زد ني سر پسره رو چسبوند به زم آركا

  واسه منه   ؟عطرشيكش  يرو نفس م   ؟عطرشيكن يعطرش رو بو م-

  زمان مشتش رو دوباره تو دهن پسره فرود اورد هم

 يپسره كنار زدن و م  ي اركا رو به زور از رو  گهيرو چند تا مرد د انيد
  .كشوندنش عقب

  !ولم كن-



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

كردن و نفس نفس زنون موهاش رو به باال چنگ زد و پسره از  ولش
  به زور بلند شد و خون دهنش رو تف كرد   نيزم

به من نگاه  رهيلب داد و بعدش باز خ ريز يو به آركا فحش نيزم رو
  :كرد كه آركا داد زد

  !كن...نكنكنه...نگاش ن يكنه...باز داره نگاش م يباز داره نگاش م -

  رفت دديبرداشت سمت پسره كه پسره دو زيخ

  :آركا رو گرفت و داد زد انيد

  .يدو روز آروم باش يتون يم  نم يرون،بب يب ي تازه از زندان اومد-

نگام رو ازش گرفتم و پشت بهش   ريبرگشت و نگام كرد و دلگ آركا
  شراره، كه اومد بازوم   نيكردم و رفتم سمت ماش 

  :گرفت و من رو به شدت برگردوند سمت خودش و گفت رو

  كرد...  ي داشت نگات م-

  !دميدور خودم د  از

  :و داد زدم دميكوب  نشي و به س دميحرص بازوم رو از دستش كش با
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  !يهمه رو بزن ايمثل وحش دينبا ي ره،ولينگاه كنه...نگاه كنه تا بم-

  :رو گرفت و داد زد بازوم

  تونم  ينم-

  :زدم غي ج منم

  !مونم يمنم با تو نم پس-

 دمييو دو دميكش رونيشده نگام كرد و بازوم رو از چنگش ب خشك
  شراره  نيسمت ماش 

اومد و نشست و در رو باز كردم و نشستم و بغض زده  ي ام فور شراره
  :گفتم 

  عيبرو سر-

  .بغل به آركا زل زدم نهيراه افتاد و از آ شراره

  .كرده چشمام رو بستم بغض

***  
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كنن و من   ريشاپ رو تعم يرفتن كاف يروز بود شراره و بچه ها م  سه
  .رفتم  ينم

  .نم ي خواستم آركا رو بب ينم

  .بود و نشستم رو طاق پنجره و پاهام رو بغل كردم شب

شراره  هيتنم بود كه هد ديسف  يتاپ رو ناف هيو  يشرتك صورت  هي
  .مردوسش دا يليبود،خ

  رو شيپشمالو و صورت ي پاپوش ها مخصوصا

هات چاكلتم دستم بود و  وانيباال جمع كرده و ل ي رو گوجه ا موهام
  ..ومدينم نم بارون م

 يشدن ول ي! حس نم دم يكش شهيرو، رو قطرات بارون پشت ش دستم
  قشنگ بود شهيلمسش از پشت ش

و هات چاكلت ر ي آركا فور  دنيتو كوچه با د نييطبقه پا ياهيس تو
  .شهيبه ش  دمي گذاشتم رو طاق و با بهت چسب
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تنش نبود كه گرم باشه و بارون داشت  يچيبهم زل زد ه نييپا از
  .كرد  يم سشيخ

رو باز كرد و   ش يدر پنجره رو باز كردم در كوله پشت دنشيبهتر د ي برا
  .رنگ دراورد ي اسپر هي

  واريد ي بزرگ رو عيگذاشت و سر سشيخ ي رو، رو موها دستش
  .نوشت 

- I love you♡ كه تو چشمام جمع شده بود   ييبا بهت تو اشكا
  .نگاهش كردم

  .كرده بود سشيخ سيقشنگ خ بارون

رنگا همه  يول  واريو به پنجره زل زد و دوباره برگشت سمت د برگشت
  كه نوشته بود  يرفته بودن؛بارون دوست دارم

  .پاك كرد رو

  :بزرگ نوشت عيشد و دوباره و سر خم
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- Me and you are forever together.  آروم متنش رو
  م ي خوندم...من و تو تا ابد با هم

  .لبخند از پشت پرده اشكام نگاهش كردم با

مشخص  يشد ول ينم دهيو نگاهم كرد و چهره اش خوب د برگشت
  !بود سردشه

بارون رنگ رو برده مشخص  ديشده بود برگشت و باز د  سيخ سيخ
  جا بود تا با  نيشده،دوست داشتم ا يبود عصب 

  ...وجود بغلش كنم  همه

  .و دست بردار نبود ديلرز يشده و داشت م  سيخ

و در خونه رو با سرعت باز كردم  نييپا دمياز رو طاق پر عيبغض سر با
  و در رو باز كردم و رونيب دمييو از راه رو دو

  توجه به بارون و سرما پرت كردم تو كوچه و برگشتم   يرو ب خودم

  .مهم نبود يول دميلرز

  :زدم غيلبخند ج با
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  ..ي كيرمانت  يليخ-

  .تونستم حس كنم  يرو م دم،لبخندشيبازم خند و

و  واريرو برداشت و رفت سمت د ي حرف اسپر  يفاصله گرفت و ب ازم
  :رو بزرگ نوشت عيسر

- Will you marry me?  برگشت سمتم و بلند گفت:  

  ؟ يكن يبا من ازدواج م -

  .و پاك شد ختي فرو ر واري اش باز مثل آب رنگ از د  نوشته

  :و گفتم  دميبارون از سرما خودم رو بغل زدم و با بهت خند   نيب

  ؟ يچ-

  :خنده داد زد با

  ؟يكن يبا من ازدواج م وونهيد ي شاد-

بارون بود و  ي نگاهم كرد فقط صدا رهيخبهت نگاهش كردم و اونم  با
  ...سرما و لرزم

  شه؟ يهم ي و آركا با هم برا من
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  :داد زدم يآن يميتصم در

من   ي و تا ابد برا يوقت ولم نكن  چيه ي خور يقسم م وونهيد  ي آركا-
  ؟ يباش

  :زد داد

  !آره

  :زدم غيلبخند ج با

  م يبا خانواده منتظرتون-

  .با خنده رفتم داخل خونه و در رو بستم و

رخنه كرده تو تنم  ي توجه به سرما يب  جانيزدم و با ه هيدر تك به
  .دستم رو، رو قلبم گذاشتم

  ي تو خونه و پاپوشام رو دراوردم و فور دمييو گاز گرفتم و دو لبم
  رو از تنم كندم و پتو رو انداختم روم سميخ ي لباسا

  .رفتم سمت پنجره و

  ...رو باز كرد و رفت داخل انيخونه د در
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  ...رفت داخل ي و م ديخند يم

  .بود مي شب قشنگ زندگ  نيدوم امشب

***  

اومدن  گانهيو  انيخالصه كه بعد اون شب آركا فرداش با د-
  نهيا  ش يو شراره و شوهرشم بودن...و جالب ي خواستگار

  !مامان و بابامم بودن كه

شد حرف بزنن نه من باهاشون حرف زدم اونم  ينه اونا روشون م يول
  كار شراره بود كه دعوتشون كرد، بعدشم كه 

  ..ي كه خودتم بود مي دستم كرد و چند روز بعدش جشن گرفت انگشتر

  :لبخند گفتم  با

 ديلباس عروس رو تو تنم د نيياز پله ها اومدم پا  يوقت زيدن  ي وا-
  دونست يكرد نم ي مثل خنگا نگام م ي طور نيهم

  بگه  يچ

  زيو خودكار تو دستش رو انداخت رو م ديخند زيدن
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  خب بعدش؟-

  :لبخند گفتم  با

  .ميشاپ رو افتتاح كرد ي چند ماه كاف نيا يط-

و آركا  ميكه بغل هم نشست  ميمن و آركا بود  ميعكسم كه انداخت نياول
  انيكنه،د يرو به زور تو دهن من م كيداره ك

شاپ االنم  يكاف ي خاطره ها واريرو ظاهر كرد و گذاشتش رو د عكس
  رنگا رنگه مثال عكس از  ي پر از عكسا وارياون د 

  هست انيو د گانهيكوچولو و  باده

  :و گفتم  دميذوق پر با

مو  انيو مثل د دهي سف گانهي قدر خوشگله كه نگو مثل نيا زيدن  ي وا-
  ن يرنگه ا يمشك يدو تا نلبك ،چشماشميمشك

  .اردهيلي نازه هر دستش اندازه توپ ب قدر

  :و گفت  د يبلند خند زيدن

  خب؟ -
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  يكنه و كاف  ي خالصه كه آركا داره درسش رو مثل من تموم م-
  گهيدونه د هي ميخوا يخوب گرفته و م  يليشاپمونم خ

بچه دوست داره و رفته رو  يليكه آركا خ نيو ا م ي اخر سال بزن تا
  !مخم

  .عالقش بد ترم شده نياومده ا ايباده به دن ي از وقت مخصوصا

  :گفت يكي با لبخند ش زيدن

  ه يعيطب-

  :گفتم جانيه با

و  نمتي بب امي گفتم ب عيسر هياز ترك يهفته كه برگشت  كي  نيتو ا-
  يديد  روزيآركا رو هم د ،يكن  ميروان درمان كمي

  نداره؟ يمشكل گهينظرت د به

  :با لبخند گفت زيدن

و  ي تو بود ش يكه با اركا حرف زدم تنها نقطه ضعف زندگ روزينه د-
  وارش  وونهيد يو وابستگ  زيجنون آم ي اون حالتا
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نداره كه مثال اگر مثل قبل بود ممكن بود به خاطر ترس از دست   رو
  هيعال نياالن خوبه و ا يكشتت! ول يدادنت م

  :گفتم جانيه با

  دمت گرم-

  :رو، رو شونم انداختم و گفتم  فميو بلند شدم و ك ديخند

  ز يممنونم دن يليخ-

  :لبخند سر تكون داد و گفت با

  .زميكنم عز يخواش م-

  :و گفتم مي سمت در رفت  به

  به خاطرش؟ هي ترك ي شد كه رفت يچ الديم مارتياون ب يراست-

  :رو متفكر به سقف دوخت و گفت چشماش

كشور به   نيفقط بدون در حال حاضر كه برگشتم ا هيماجراش طوالن-
  خاطر فرار ازش بوده

  :دم يبهت خند با
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  !اوهو-

  رو برام باز كرد در

  :لبخند گفت با

  .نمز يبهت زنگ م-

  منم -

بود با لبخند ازم  يكه زن جوون  شيمطبش خارج شدم و منش  از
  .كردم يكرد از اونم خدافظ يخدافظ

  

با شدت خورد  يكي اسانسور كه باز شدن  ي سمت اسانسور،درا  رفتم
  كه بازوم رو گرفت و فتميبهم و كم مونده بود ب

  .نگاهم كرد برگشت

  .داشتن ياز سرخ ييچشماش رگه ها يآب

  ...مبارك مامانشيپسر خوشگل چه

  :گفت ي فوقالعاده خش دار ي صدا با
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  زه؟يجا مطب دن نيخانوم كوچولو ا ديببخش-

  :نگاهش كردم و با اخم گفتم  جيگ

  !آره-

  :زد و گفت  يترسناك لبخند

  !چه جالب-

اسانسور شدم و دكمه رو زدم پسره كت رو، رو شونش انداخت و  سوار
  رو قبل از يبهت زده منش  ي رفت باال كه صدا

  :دمياسانسور شن  ي شدن درا بسته

  !الدي...آقا م عيه-

  :به خودم زل زدم نهيبهت تو آ با

  !ز يدن دييگاوت زا -

رو به چشم زدم و به سمت   ميدود   نكيساخمون خارج شدم و ع  از
  .ك شده آركا رفتم پار ني ماش

  .گذاشته و چشماش رو بسته بود يرو، رو صندل سرش
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لبخند در رو باز كردم و نشستم چشماش رو باز كرد و برگشت نگام  با
  :كرد و گفت

  !چه عجب-

  .ي عالف شد ديببخش-

  زد و لبخند زدم لبخند

  :رو بستم و گفتم كمربندم

  شاپ؟ يكاف ميبر-

  آره-

  .خواننده باعث شد لبخند بزنم  ي افتاد و صدا راه

  تونهيدلم مگه م  يول  رميبرو م  يگيم-

  ...وونهيد ي شد

  نكن جدا شدن ازت برام اسونه  اليخ

  ...وونهيد ي شد

  هوا بارونه  ين يبي برم مگه نم كجا
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  ...وونهيد ي شد

  ولت كنم برم نگو اسونه  شهيم  مگه

  ...وونهيد ي شد

  يراحت تر  ي طور  نيرو اگه ا ام يدل تنگ  برميم

  يپشت در هيرو به من اما با گر يبست درو

  يهنوز منو چرا از من دار ي كه دوست دار تو

  ...وونهيد ي ... شد ي گذر يم

  :لبخند گفتم  با

  وونهيد  وونهيد-

  :زد و گفت شخندين

  وونه يد-

  .شاپ پارك كرد يكاف يرو جلو ني ماش

  .شدم رهيشاپ خ ياسم بزرگ كاف  به
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( Bade♡)  شروع شد پس    گانهيشاپ با درد  يكاف  ه يافتتاحدرست
  .مي گذاشت مونيتو راه يشاپ رو اسم فسقل  ياسم كاف

شاپ زل زدم آركا ام   يدادم و به كاف هيتك  نيلبخند به در ماش با
  .و دستم رو گرفت ستاديكنارم ا

شاپ  يآخر شبا كه از كاف ي.هنوزم گاه ميبود  وونهيهنوزم د ما
  يو فرار م ميزديزنگ خونه مردم و م رونيب  ميومديم

  يو م ميكرد يدعوا م ي.هنوزم وقت ميشديم ميقل واراي و پشت د ميكرد
  كرد يبرم در و روم قفل م  ششيخواستم از پ

  .ي ريجا نم چيزد ه ياز پشت در داد م و

...ما  ميكرديپنچر م  ني.ماشميكرد يم ي مردم آزار يهنوزم گاه ما
  .ميبود وونهيهنوزم د

  .مياورديآدم بزرگا رو درم ي ادا مي نكرده بود يفرق

  .هم ي  وونهيحاال د ي ...ولمي بود وونهيد يول
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 وونهيمن بود و احتماال بچمونم د يدوست داشتن  وونهيپسر د اركا
  ...ازاميدن ي ها وونهي.و من عاشق تك تك دشديم

  !بهتره يليبودن كه خ انسان

 يبهتره.مامان سع يل يآركا خ ي بابا اي از انسان بودن مامان و بابام  مثال
  ي كنه...بابا سع كيكنه خودش و بهم نزد يم

  شه  كيكنه به آركا نزد يم

  .تونن گذشته رو پاك كنن يوقت نم چيه يول

بخشش    ديكه شكست و چسب بزنن.شا يتونن قلب  يوقت نم چيه
  ي و نه م  رميگ   يمن نه انتقام م يخوب باشه.ول

به   ني...من تمام احساساتم و از ااستي حس دن نيبهتر يحس ي .ببخشم
  كنم كه پام موندن.مثل  يم يي بعد خرج كسا

  ....مثل شراره مثل آركا...آركا...آركاگانهيو  انيد

همه قصه ها قرار   انيپا دي...شادمي كش ي قيزدم و نفس عم ي لبخند
  !تلخ باشه ستين



    @Romanbook_ir                                                              تيمارستاني ها
   

  دونه؟ ي م يك

  :گفت ي شاپ جد يبه كاف  رهيخ آركا

  گفته بودم دوست دارم؟ -

  :لبخند گفتم  با

  !شتري من ب  يآره...ول-

  :خند برگشت و نگام كرد و گفت شين  با

  شتر يب ي ليخ يليمن خ-

  ...انيپا

 


