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آن شِب . شههمه چیز از یه شب شروع می 
لعنتی! اتفاقاتی که اون شب لعنتی تو اون 

خونه دانشجویی برای چهار تا دختر و 
توی شبی ... افتهای داستان ما میهمخونه

که همه برای احضار روح بابای مونا دور هم 
مامان ”شدن تا بتونن ازش سوال بپرسن: 

 ”کجاست؟ مونا
مامانی که تو بچگی مونا رو تنها گذاشت و 

 ... رفت
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 ی با همراهان رمانسرا" سخن"

 با سالم 

وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به  چند
انتشار رمان های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی 

 جبران ناپذیری به سایت وارد می کنند.

کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر 
ر صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و منافع خویش بوده و این د

مرجع رمان های کانال های مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز 
 متضرر خواهید بود.

یقینًا  شما به دنبال رمان خوب  و ایضًا دسترسی راحت و آسان به رمان 
 هستید و این امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .

رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود  برای ساخت تمامی
 مستقیم رمان از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 

 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
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نگاهی کلی به وسایل روی . یی که روی میز گذاشته بود رو روشن کردهابا ظرافت شمع

دوباره فندکش . میز چوبی انداخت و به نظرش اومد که فقط روشن کردن عود مونده
صدای لرزون نیلوفر توی گوشش پیچید: حاال واسه . کرد و به عود نزدیک کردرو روشن 

 احضار روح این کارا الزمه؟ 
ش نبود با اطمینان سرشو تکون داد و مشکی هایچشمای ترس توی مونا که ذره

تو کتابی که داشتم خوندم روشن بودن آتیش و بوی عود به احظار ... گفت: آره الزمه
  .هکنمیروح کمک 

ی هاهبعد سرشو کج کرد و نگاهشو روی تک تک دخترا چرخوند و با دیدن چهر
 . ؛ مهم نیستبیخیال ینترسمیها اگه نگرانشون پوزخندی زد و گفت: بچه

مدیا زود چراغ رو خاموش کرد و گفت: نه مونا ما چهارماه گیاه خور بودنت رو تحمل 
 . نکردیم که االن جا بزنیم

روح  افته و مندم اگه تمرکز کنین اتفاق بدی نمیمونا لبخند زد و گفت: بهتون قول می
. مکنمیپرسم مامانم کجاست و ازش خداحافظی و زود ازش می مکنمیبابامو احضار 

 . دمقول می
 . لیدا خیلی قاطع گفت: الزم نیست انقدر زود باهاش خداحافظی کنی

 گی لیدا؟ ی میشراره جیغ خفیفی کشید و گفت: چ
یم یه چند تا کشمیخب حاال اینقدر زحمت ... لیدا با شیطنت خندید و گفت: اعع

 . سوال دیگه هم بپرسه
ن شاید چند تا سوال دیگه هم یترسمینمونا لبخندی معنادار زد و گفت: اگه دیدم 

 . بپرسم
پس حتما ازش بپرس که من کی ازدواج ی پر شیطنتش گفت: جدی؟هاچشمشراره با 

 . مکنمی
 ... مدیا با پوزخندی گفت: بهتره بپرسه با کدومشون

 ... دخترا خندیدن و شراره خودشو لوس کرد و گفت: خوشگلی دردسر داره دیگه
کرد و گفت:  ایهخواست سرفمونا که اون لحظه جز احضار روح هیچ چیز دیگه نمی

 ها بهتره زودتر انجامش بدیم!بچه
 . لیدا صاف نشست و گفت: من آماده ام
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 یکارچمدیا هم به طبعیت از لیدا صاف نشست و گفت: فقط یه بار دیگه بگو ما باید 
 کنیم؟

شراره قبل از اینکه اجازه بده مونا جواب سوال مدیا رو بده خیلی جدی رو به مونا کرد و 
 ی نیست جلو روح بابات؟ پرسید: مونا؟ من تاپ تنمه مشکل

 همه خندیدن اما مونا خیلی جدی گفت: چرت و پرت نگو! 
اق توی تاریکی ات. شراره که قصدش چرت و پرت گفتن و مسخره بازی نبود سکوت کرد

روشن شده بود دخترا در سکوت زل زده بودن به کمی  هانور شمع یهکه فقط به وسیل
ها دورش نشسته بودن کرد و به میزی که بچه ایهمونا اشار. مونا که ایستاده بود

شو کشیدم و با چسب چوب سر هم بندش هامن میخ. گفت: این میز کامال از چوبه
با نگاهش اشاره به گردنبند ... این یعنی اینکه نباید هیچ فلزی اطرافمون باشه. کردم

 . شه اونو در بیار تا مشکلی پیش نیادمدیا کرد و گفت: اگه می
کرد و گفت: اما این یه جور محافظه! برام مقدسه؛ اگه همراهم باشه خیالم  مدیا اخم

 . افتهراحته که اتفاقی برام نمی
ه یهگفت: تو که اینقدر خرافاتی نبودی مدیا! درش بیار دیگ ایهشراره با حالت مسخر

 ی!کنمیوقت به خاطر این بدبختمون 
از  .و باز کرد و برد توی اتاق گذاشتمدیا وقتی نگاه همه رو روی خودش دید گردنبند ر

 . تاریکی مطلق اتاق وحشت کرد و برگشت پیش دخترا
 ها باید تمرکز کنین؛ باید به اینکهداد: ببینین بچهمونا داشت برای دخترا توضیح می

خوایم روح پدر منو احضار کنیم فکر کنین؛ نباید حرف بزنین و سکوت و ارتباط می
 . بشکنین ذهنی که بینمون هست رو

ها اگه شک دارین که ممکنه شراره خواست چیزی بگه که مونا زود گفت: راستی بچه
تونیم موقع حرکت ها اون وسیله رو رو حروف تکون بدیم میمن یا یکی از بچه

مونو ببندیم؛ اما همه حتما باید این کارو بکنیم، فهمیدین؟ اینجوری خیالمون هاچشم
 بینه تا بتونه چیزی بهمونیا شوخی کنه حروف رو نمیراحته که کسی بخواد شیطنت 

 . بگه
 ... مدیا زیر لب گفت: آره

 . داریممونو باز نگه میهاچشمو لیدا خیلی قاطع گفت: ما به هم شک نداریم؛ 
ها ببینین من مدیوم مونا از این بابت خیالش راحت شد و لبخند زد و گفت: بچه

هخوار بودم و روی تمرکزم کار کردم، برای همین هستم؛ واسه خاطر همین چند ماه گیا
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گیره؛ اگه حتی یه لحظه سکوت رو بشکنین، ممکنه تمرکزم به اون روح دست منو می
شه؛ پس باید خیلی هم بخوره و نتونیم با روح خداحافظی کنیم، اون اینجا موندگار می

 . مواظب باشین
م مدیا کردمیگفت: اع! من فکر ها نگاه کرد و شراره به شوخی مدیا با ترس به بچه

 . که بیشتر به اسمش میادمدیوم باشه؛ نه
 بله” و” خداحافظو "” سالم” ای که روش حروف انگلیسی ودخترا خندیدن و مونا تخته

 ایهها این همون تختهمونا گفت: بچه. ها گذاشتبود رو روی میز بین شمع” نخیر”"و 
 . کانادا بیارهکه به لیدا سفارش کردم برام از 

 . مدونستمینخواستی؟ رو واسه احضار روح می” تخته وی یا” نیلوفر گفت: اع! 
 ها؟ خب آماده این بچه. مونا سرشو تکون داد و گفت: آره

با  تونستاز این که می. دخترا با ترس و لرز سر تکون دادن و مونا نفس عمیقی کشید
خوشحال بود! تو دلش . ه سال پیدا کنهاحضار روح پدرش، مامانش رو بعد از این هم

 . کردمیآرامش عجیبی رو حس 
موهای لخت و . ای بود با قدی متوسط و پوستی روشنمونا زند، دختر بیست ساله 

موهای پشت سرش تا . کردمیبا فرم خاصی کوتاهشون  همیشهمشکی داشت که 
ی یه چهره. ش بلندی داشتی جلویی موهاش تا زیر چونهباالی گردنش و تیکه
. ش بودهاچشم کردمیدر مونا جلب توجه  همیشهتنها چیزی که ... معمولی داشت اما

مامانشو خیلی ندیده بود اما از ... مشکی مشکی. ی که درشت و مشکی بودنهایچشم
مامانی که تو سه . مامانشه هایچشمش شبیه هاچشممامان بزرگش شنیده بود که 

آخرین تصویری که . یادآوری مامانش به درد اومد مونا ازدل . لگی ترکش کرده بودسا
بره گفت اونو میبافت و میاد داشت این بود که داشت براش موهاشو مییهازش ب

ز بعد ا. برنگشته بود وقتهیچگرده پیشش؛ اما دیگه پیش مامان بزرگ و زود برمی
ه ه شهر دیگیهدانشگاپیش مامان بزرگش زندگی کرده بود و حاال که  همیشهاون، مونا 

 حاال تمام. ن بزرگشم جدا شده بودها بود که از ماماقبول شده بود دیگه مدت
 . لیدا، شراره و مدیا. هاش بودنایش هم خونهدلخوشی

نباشه؛ چون در  همزمانتونین حرف بزنین فقط مراقب باشین که توهین آمیز یا می-
 . خورهاون صورت تمرکز من به هم می

 ... ش زد و گفت: باشه؛ شروع کنیم دیگهدستشو زیر چونهشراره 
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اول باید یه فاتحه ... ش نشست و گفت: خب همه تمرکز کنیممونا هم روی صندلی
 . خوایم روح بابای منو احضار کنیم فکر کنیمبخونیم و بعد به این که می

سعی کردن خوندن هاشون رو به هم دادن و همونطور که زیر لب فاتحه میهمه دست
های مدیا که توسط شراره از سمت راست و لیدا دست. تمرکز کنن تا مشکلی پیش نیاد

بود که دخترا در حدود پنج دقیقه . لرزیداز سمت چپ گرفته شده بود به وضوح می
مونا که فکر . نکردمیها زل زده بودن و به روح بابای مونا فکر سکوت به نور شمع

رکز کافی بوده با صدایی بلند و رسا گفت: آیا در این مکان مدت زمان برای تم کردمی
 روحی وجود دارد؟ 

ه روی بین مانند کای ذرهما مدیا و لیدا در سکوت به وسیلهشراره با شیطنت لبخند زد؛ ا
 . هاشون رو روش بذارن زل زده بودنتخته بود و مونا اشاره کرده بود انگشت

 .ال رو پرسید و باز هم اون وسیله به حرکت درنیومدده ثانیه بعد دوباره مونا همون سو
. کردمیو همه جا شیطنت  همیشهاین دختر . تر شدلبخند روی لبای شراره پررنگ

خترا کم کم د. پرسیدی ده ثانیه اون سوال رو میشد که مونا به فاصلهتقریبا ده بار می
ا مخصوص. شهحی احضار نمیای نداره و هیچ رورا فایدهن که این کاکردمیبه این فکر 

خیلی به احضار روح  و مخصوصا اینکه دونستمیشراره که مونا رو یه آدم خرافاتی 
. نه حقیقت داشته باشهکه ممک کردمیفقط بعضی وقتا ته دلش حس  ؛اعتقاد نداشت

 امیدی یک بار دیگه پرسید: آیا روحی در این مکان وجود دارد؟ مونا با نا
رقصان شمع بود که صدای هین آروم مدیا مجبورش کرد به اون ی نگاهش به شعله

با یک ریتم یکنواخت روی  و نرمیآرومی داشت به . شی ذره بین مانند نگاه کنه
آروم به حرکت در اومده بود که تا بهش  انقدر. کردمیچوبی وی یا حرکت  یهصفح

روح بترسه ته دلش مونا جای اینکه از حضور اون . نگاه نکرده بود متوجه نشده بود
ازه ت. اون یه مدیوم بود و طبیعی بود که خیلی احساس ترس نداشته باشه. ذوق کرد

که در عرض  گرمش شده بود انقدراز هیجان  اما ؛شد که دمای اتاق کم شدهمتوجه می
کامال وجود یه موجود غیر . ش قطرات عرق جمع شده بودچند ثانیه روی پیشونی

 . کردمیطبیعی رو حس 
شراره هم . های لرزان مدیا شده بودو لیدا متوجه انگشت یدترسمیمدیا به وضوح 

عنی کدوم یکی از این دخترا داره اون شی رو یهک کردمیتمام مدت داشت به این فکر 
ا مونا مکثی کرد و ب. ایستاد” بله”یوقتی اون شی ذره بینی روی کلمه... دهتکون می

 . خودتو معرفی کن... خوش اومدی به جمع ما... خبهمون صدای بلند و رسا گفت: 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 

 

حرکت کرد و آرومی بعد از اون به . شی حرکت کرد و روی حرف ای انگلیسی ایستاد
هر سه نفر . "امیر”دخترا زیر لب زمزمه کردن. یستادروی حرف ام و بعد آی و آر ا

مدیا به . بودفته اینو خود مونا بارها گ. ن که اسم بابای مونا امیر بودهدونستمی
ن نقدر به مونا اطمینان نداشت حتما تا االکه اگه ا دونستمیخودش . خودش لرزید

کی از دخترا اون شی رو تکون یهک کردمیداشت به این فکر  شراره هم. سکته کرده بود
 . ن نه نگران بودنیدترسمینه . ده و لیدا و مونا هر دو یه حس داشتنمی

 
 تو بگی؟ شه فامیلیمی. بشه گفت: خبمطمئن مونا برای اینکه 

 ” نه”یآرومی تکون خورد و رفت روی کلمهدوباره اون شی به 
شراره هم که هنوز لبخند  س!مونا متعجب و مدیا و لیدا با تر. نگاه دخترا به هم افتاد

مونا خشمگین شد و فقط برای یه لحظه حس کرد شاید شراره به بازی . به لب داشت
و ابرویی برای شراره اومد و شراره با ناراحتی سرشو تکون داد  چشم. شونهگرفت
های اما مونا به خاطر اون لبخند ؛دهعنی من نیستم که اون شی رو تکون مییهک

 ای بگیره کهخواست تصمیم عجوالنهبود اما نمیشیطنت آمیز به شراره شک کرده 
  لب گفت: تو پدر منی؟مونا زیر . ه درصد شکش اشتباه بوده مشکلی پیش نیادیهاگ

مونا با حرص نگاهی به شراره کرد و شراره با ناراحتی غرید: من . اون شی تکون نخورد
 ... دادم دیوونهتکونش نمی

ه یعنی مونا گفت ؛زدمیطبیعتا نباید حرف  !از اینکه شراره حرف زد متعجب شدنها بچه
ی از گرما و دما. لباشو خیس کردمونا . بود که تا جایی که امکان داره سکوت رو نشکنن

 شادلیل درد گرفته بود و این کالفه آرنجش بی. شدزیاد بدنش داشت دیوونه می
 بلند گفت: آیا هنوز با ما هستی؟ . کرده بود

 به نظر نمیومد که کسی. شی تکون خورد و مونا موشکافانه به انگشت شراره نگاه کرد
 . فتر” بله”عمیقی کشید و دید که شی روی نفس. داد شراره باشهکه شی رو تکون می

های انگشت کردمیحس  کردمیایی که تو وجودش احساس خالف گرممونا بر
 ادامه داد: تو پدر منی؟ . هاش یخ کردهدست

مدیا دوباره از ترس هین کشید اما خیلی زود خودشو کنترل کرد تا . رفت” نه”شی روی
ه حسابی جا خورده بود مونا ک. همچنان شک داشتشراره . تمرکز مونا رو به هم نریزه

به هر حال . هکنمیهای عمیق کشید و بعد با خودش فکر کرد چه فرقی دوباره نفس
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سعی کرد تمرکز کنه و گفت: من دنبال . اون یه روحه و ممکنه بدونه که مامانم کجاست
 اون کجاست؟  دونیمی. گردم که هیچ نشونی ازش ندارممامانم می

مونا بعد از ده ثانیه سوالش رو تکرار کرد و برای یه لحظه بهش . کونی نخوردشی ت
داره  کردمیفکر . به حسش اعتماد نکرد. الهام شد که شراره نباید توی جمع باشه

 گفت: امکان جواب دادن به سوالم نیست؟ . شهدیوونه می
اس ره احستپید و دوباتر میقلبش تند. بیشتر شددمای بدنش . شی تکون نخورد

چطور این حس بهش منتقل شده  دونستمین ،که شراره نباید توی جمع باشه کردمی
ت: شراره تو نباید اینجا زیر لبی گف. خوادولی حاال مطمئن بود که اون روح اینو ازش می

 . باشی
وحشی و مشکی مونا  هایچشمهای شراره باز شد خواست اعتراض کنه اما وقتی لب

مونا رو تا به  وقتهیچبرای یه لحظه حس کرد  کردمیرو دید که با جدیت نگاهش 
از مونا ترسید و بدون هیچ حرفی دستش رو از روی اون شی . حال اینجوری ندیده

 . چند ضلعی برداشت و بدون اینکه چیزی بگه رفت توی اتاق خودش و مدیا
اصال به این چیزا اعتقاد  ؛درو بست. خت دراز کشیدچراغ اتاق رو روشن کرد و روی ت

ه روح اون شی چند ضلعی رو روی یهتونست باور کنه کحتی یه درصد هم نمی ؛نداشت
 هایچشم. تونست فراموش کنهمونا رو نمی هایچشمده اما تخته وی یا تکون می
داشت دیوونه . دیده بود اما انگار دیگه مال مونا نبود همیشهمونا همونایی بود که 

ه آهنگ خارجی یههمیش لمث. شو در آورد و توی گوشش گذاشتهندزفری. شدمی
 . کردمیگوش 

مونا  .ن مشغول بودنکردمیاز رفتن شراره بیشتر احساس ناامنی که دخترا بیرون اتاق 
 مامان من کجاست؟  دونیمی. گفت: خب حاال که اون رفت سواالمو جواب بده

 ” نه”رویفت شی تکون خورد و ر
 ها شما سوالی ندارین؟ کشید و زیر لب گفت: بچه یعمیق مونا با ناامیدی نفس

 ... محبت به مونا کرد و گفت: نهلیدا نگاهی پر
ا ش تکون خورد تا بگه نه امهال. لرزیددلیل داشت میمدیا بی. گاه مونا افتاد به مدیان

مدیا از جا پرید و دستشو از . درست همون لحظه صدای جیغ شراره به گوششون رسید
باهاش  ؛ بایدینمونا دست مدیا رو کشید و گفت: بش. روی اون شی برداشت

 . خداحافظی کنیم
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صدای جیغ شراره . شدنه میداشت دیوو. ی مدیا جمع شده بودهاچشماشک توی 
خوایم که جمع ما رو ترک مونا زود گفت: ما می. به ناچار نشست. ش کرده بوددیوونه

 . نیک
” نه”ود اما به تندی تکون خورد و رویبار فقط دست مونا و لیدا روی اون شی باین
 مونا فقط تونست بپرسه چرا؟ . مدیا جیغ خفیفی کشید. رفت

اهاش کف پ. گیرهداره آتیش می کردمیحس . دلیل باال رفته بوددمای بدنش خیلی بی
 ... "اس”خورد و رفت روی شی تکون. لیدا هم حاال خیلی ترسیده بود. ختسومی

طاقت از جاش بلند شد تا به سمت ی جیغ شراره به گوش رسید مدیا بیدوباره که صدا
مدیا . اتاق بره اما همون لحظه صدای محکم تقه خوردن به در کوچه به گوشش رسید

دشو زیر از ترس همون جا روی زمین نشست و خو. دهنش شور شده کردمیاحساس 
لیدا به مونا نگاه کرد و . هاش گذاشت تا چیزی نشنوهروی گوشدستشو . میز کشید
 ... گفت: بهش بگو بره مونا زدمیکه به زور حرف درحالی

؟ آزارت یکنمین تونست، غرید: چرا ما رو ترکمونا سعی کرد خونسرد باشه اما نمی
 دادیم؟ 

 ” بله”شی رفت روی
 مونا بدون اینکه صبر کنه زود گفت: کی؟ کی اذیتت کرد؟ 

مدیا که پاهاشو . و دیگه تکون نخورد ”و بعد از اون "اچ” اس”شی رفت روی دوباره
تمام بدنش . توی بغلش جمع کرده بود نگاهش به در بود تا مبادا چیزی وارد نشه

 ... وابشاید فقط توی خ ؛این حس رو تجربه نکرده بود وقتهیچلرزید می
 مونا و لیدا نگاهشون به هم افتاد و با جیغ گفتن: شراره؟ 

لیدا خواست به سمت اتاق بره که مونا گفت: باید با روح خداحافظی کنیم وگرنه اون 
 ... نهمومی

 لیدا با حرص گفت: شراره چی؟ 
 ... مونا فقط گفت: بمون

 ... به روح گفت: لطفا ما رو ترک کن و برو
ای جنبش چیزی رو سمت در ورودی تکون نخورد مونا برای لحظهون شی دیگه ا

انگار هردوشون چیزی رو . ه شداحساس کرد و با نگاه عجیب لیدا تو همون نقطه مواج
آگاه جیغ لیدا از تصور این که اون روح اونجاست ناخود. جا احساس کرده بودناون

 . چقدر دست مونا سردهمونا دست لیدا رو فشرد و لیدا به این فکر کرد که . کشید



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

9 

 

از ب ایهکه هیچ پنجرخورد در صورتییی جلوی پنجره تکون مچشم هر دوشون پرده 
ید لیدا جیغ کش. طور ناگهانی تکونش بدههیچ جریان هوایی امکان نداشت اوننبود و 

ها بود که صدای مدیا رو از مدت. کردمینا فقط در سکوت نگاه واقعا ترسیده بود و مو
ا ترس به مون لیدا با. که شراره در چه حالیه دونستمیز چوبی نشنیده بود و نزیر می

مام که ت کردمیمونا اما احساس . یدکشمیهای کوتاه و غیر عادی چسبیده بود و نفس
ش تار هاچشمبینه تصاویر جلوی داره خواب می کردمیفکر . این چیزها واقعیت نداره

که به صورتش خورد نگاهش افتاد به لیدا که وحشت زده نگاهش  ایهبا ضرب. شدمی
 ... : تو چت شده؟ باید از این خونه بریم موناکردمی

اما هنوز هم  کردمیندیگه اون گرمای عجیب رو تو بدنش حس . مونا به خودش اومد
بهش  همیشه. دختر ترسویی نبود وقتهیچمونا . کردمیحضور یه غریبه رو حس 

این  یههم کردمیوقتی فکر . دادن اما حاال حسابی خودشو باخته بودمی لقب شجاع
بود رو از زیر میز بیرون  حالبیشد، خم شد و مدیا که اتفاقا تقصیر خودشه دیوونه می

لیدا که از شدت هیجان . زیر میز افتاده بود بیرون کشید حالبیرو که . کشید
ربه چند ض. ی الغر و نحیف مدیا رو کشیدهادستمالحظه ه بیکنمیید چیکار فهممین

وقتی مدیا هیچ عکس العملی نشون نداد با وحشت به مونا نگاه . تو گوش مدیا زد
مونا به اطراف نگاه کرد و خیلی زود استکان آبی رو که اون اطراف بود برداشت و . کرد

د وحشت زده شو باز کرهاچشممدیا خیلی ناگهانی و با شوک . به صورت مدیا پاشید
لیدا دستشو کشید و گفت: باید از . نگاهش رو بین مونا و لیدا چرخوند و بغض کرد

 ... پاشو... اینجا بریم
 . مونا گفت: میرم شراره رو بیارم
 ... لیدا گفت: ما هم باهات میایم
خونه آروم شده بود و هیچ . لرزید و مدیا بیشتر از همههر سه دست و پاهاشون می

 .در اتاق بسته بود. آروم آروم به سمت اتاق رفتن. رسیدمیبه گوش ن صدای عجیبی
لش داد با جیر جیر عجیبی در ی دستگیره در گذاشت و به پایین همونا دستش رو رو

وقتی امنیت اتاق رو دیدن هر سه به طرفش رفتن . شراره روی زمین افتاده بود. باز شد
دن بهش سر حال بیارنش اما شراره و سعی کردن با ضربه زدن به صورتش و آب پاشی

هر . لیدا زود چند تا شال و مانتو از تو کمد برداشت. هیچ عکس العملی نشون نداد
در ورودی حمل کردن مونا  بدن توپری داشت به سمت سختی شراره رو کهسه نفر به 

 ... که زیر بغل شراره رو گرفته بود غرید: مدی درو باز کندرحالی
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 ... ریمجا بگم درو باز کن باید از اینهت میکرد که مونا جیغ کشید: بمدیا گنگ نگاهش 
خورد نگاه کرد و گفت: ن میادهای که انگار با نسیم کوتاهی تکمدیا وحشت زده به پر

 خوره؟ چرا این پرده داره تکون می
 . لیدا که پاهای شراره رو گرفته بود گفت: مدیا عجله کن

سعی کرد  ،تر بودتر و شاید ترسوی اونای دیگه احساساتیهمهالغرتر و بلندتر بود اما از 
روی دستگیره گذاشت و به  ی مالیم پرده رو نادیده بگیره دستشوهاتکون خوردن

د و شبه سختی باز می هادر مشکل داشت و بعضی وقت یهدستگیر. لش دادپایین ه
لرزید بود که گیر کرده بود با صدایی که بیش از حد می هااون لحظه از همون وقت

 ... شهگفت: در باز نمی
 ... هاشه بچهجیغ زد و گفت: در باز نمی

 ... دوباره جیغ کشید و گفت: بیاین کمک
موفق نشدن درو  ؛ امامونا و لیدا با مالحظه شراره رو روی زمین گذاشتن و رفتن کمک

 انگار نه انگار تا همین. حرکت ایستاده و ساکن شده بود پرده برای لحظاتی از. باز کنن
خورد و انگار در معرض نسیم یا باد مالیم تکون میآرومی چند لحظه پیش داشت به 

مطمئن بود اگر یه چیز غیر عادی دیگه . رسیدمیمدیا خیلی عصبی به نظر . قرار داشت
 گشت تا بتونهدنبال یه چیزی می ؛مونا نگاهی به اطراف انداخت. هکنمیببینه غش 

تونست چیزی پیدا کنه اما جرات توی آشپزخونه قطعا می. پنجره رو باهاش بشکنه
 .برای همین با عجله به سمت میز چوبی رفت و برش داشت. جا برهایی اوننداشت تنه

بلندش کرد و از همون جا به . میز کوچیک و پایه بلندی بود و خیلی سنگین نبود
 هاهی میز رو به شیشهاهپای. که کنار در ورودی قرار داشت دوید ایهسمت شیش

روی سر و صورتش  هاهرده شیشخ. و شیشه با صدای وحشتناکی شکستکوبوند 
باعث  هاهصدای شکستن شیش. لرزیدمونا داشت می. ریخت و دخترا جیغ کشیدن
ه سعی کرد به باید از دوستاش محافظت کن دونستمیشده بود که بلرزه اما چون 

 ... ها باید بریمروی خودش نیاره و با عجله گفت: بیاین بچه
از خونه که خارج شدن . مونا و لیدا شراره رو بلند کردن و مدیا هم چسبیده بود بهشون

بزرگ سمت چپشون  یهسه تا درخت تو باغچ. رو نگاه کردن هاتو حیاط بین درخت
امنیتش مطمئن شدن با سرعت دویدن و از  وقتی از. بود و بینشون تاریکی محض بود

کناری که اتفاقا  یههمسای هاهبه خاطر سر و صدا و شکستن شیش. خونه خارج شدن
های دیگه هم مهمون داشتن توی کوچه جمع شده بودن با دیدن ادار بودن و از شهرزع
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ز یکی ا. ها دادرو به بچه هالیدا زود شال. دخترا تو اون وضع به طرفشون اومد
جوونای همسایه کناری جلو اومد و هراسون گفت: اتفاقی افتاده؟ کمکی از ما برمیاد؟ 

 دزد اومده؟ مشکلی برای این خانوم پیش اومده؟ 
کمرنگ روی  هیچ کدوم از دخترا جوابش رو ندادن لیدا اخمی. و به شراره اشاره کرد

ب جین سوئیچ دویست و شش سفید رنگش رو از جی کهدرحالیصورتش اومد و 
پاهای شراره رو  شهو با دست دیگ یدکشمیذغال سنگی تنگش با یه دست بیرون 

 ... نگه داشته بود رو به مونا گفت: مواظب مدیا باش
رو  شراره مونا که زیر بغل. وردآر جوی خم شده بود و داشت باال میی کناحالبیمدیا با 

 جوری؟ گرفته بود گفت: آخه چه
سیدن احساس امنیت کنار اون همه مرد اون موقع شب جای ترلیدا که از بودن در 

راره رو بگیره غرید: پاهای ش کردمیش به اون پسر اشاره هاچشمکه با درحالی کردمی
 ... به فامیالتون بگو برن. شلوغش نکنین ؛چیزی نیست

 .برین تو مشکلی نیست... اون جوون با دو دلی پاهای شراره رو گرفت و گفت: شایان
 . همه تون برین. مکنمیمن کمکشون 

له به با عج زدمیکه دزدگیر رو لیدا درحالی. تر رفتنشایان و پسرا فقط چند قدم عقب
از دیدن گندی که توی . طرف مدیا رفت و زیر بازوش رو گرفت و کمکش کرد بلند شه

تو  جوب به بار اومده بود آهی کشید و مدیا رو که رنگش حسابی پریده بود رو برد
حواسش پرت  انقدر. مونا و اون پسر هم شراره رو عقب ماشین گذاشته بودن. ماشین

وقتی ماشین دخترا از . بود و هیجان داشت که حتی از اون مرد جوون تشکر هم نکرد
 پیچ کوچه گذشت شایان و بقیه پسرا جلو اومدن و گفتن: چی شده بود بابک؟ 

انگار یه اتفاق بد براشون افتاده بود که .. .دونممیبابک سرش رو تکون داد و گفت: ن
 ... اون جوری از خونه بیرون زدن شونههم

 نکنه اینا دزد بودن؟ . یکی از پسرا گفت: صدای شکستن شیشه هم اومد
های دستی به ریش. ر فکر فرو رفته بودچنان دهمه به حرفش خندیدن اما بابک هم

ود ش سه روز ببه خاطر فوت پسرعمهش که مشکیی لباس ش کشید و یقهاسه روزه
 . بریم تو ؛باال کشید و گفت: شلوغش نکنین به تن داشت رو

 ش کرد ونگاهی به ساعت مچی کردمیانندگی همون لحظه لیدا که داشت با سرعت ر
 کار کنیم؟ گفت: مونا شری رو چی
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و مدیا با  سر شراره روی پاهای مدیا بود. مونا نگاهی نگران به صندلی عقب انداخت
باید ضعف خودشو ن ؛ امابغض کرد. ی ماشین زل زده بودبهت به بیرون از شیشه

ی این اتفاقات تقصیر اون بود و حاال حداقل باید همه چیز رو سر همه. دادنشون می
فت: باید شری رو ببریم رمق گسرش رو تکون داد و بی. گردوندمیجای اولش بر

 . درمانگاه
ونجا بریم ا. مکنمیکشید: چی؟ عقلتو از دست دادی؟ من این ریسکو نلیدا تقریبا داد 

اون فقط بیهوش شده و باید صبر کنیم به هوش  ؟بگیم چی؟ بگیم از یه روح ترسیده
 ... بیاد

و بار تمگه تا حاال چند. ترهلیدا از اونم شجاع کردمیاحساس  انگار. مونا لباش لرزید
بیهوش شده بود؟ اشکاش رو با یه نفس عمیق و تمام زندگی آرومش یه آدم جلوش 

 خوایمتکون دادن دستش جلوی چشماش دفع کرد و گفت: کجا صبر کنیم؟ کجا می
  ن؟هابریم؟

 ... باید کجا بریم دونممیلیدا زیر لب گفت: 
بودن و طبق معمول صدای موسیقی همه سکوت کرده . کس هیچ چیز نگفتهیچ
 . توی گوششون پیچیدی لیدا د عالقهشگی و موریهم

پارک کرد، فقط گفت:  ی معمولی و نیمه قدیمینیم ساعت بعد لیدا جلوی یه خونه
 . رسیدیم
ا جبار بود که اونرو باز کرد و بیرون ایستاد اولینمونا د. کس هیچ چیز نگفتهیچ

 ؛ش مهم هم نبودلیدا اونارو کجا آورده و البته اون لحظه برا دونستمین ؛ حتیمیومد
لیدا ... ویالیی ی قدیمیجز اون خونه. ا جز اون خونه باشنه جیهفقط مهم این بود ک

ه شنبی نیمه شب پنجساعت دو و چهل و سه دقیقه. رج شددرو باز کرد و از ماشین خا
ش زنگ زد و به کسی که پشت خط بود و بعد از شش بوق جواب لیدا با گوشی. بود

 . داد گفت که لطفا درو باز کنه
 پرسی کجا اومدیم؟ بعد از این که تماسش قطع شد نگاهی به مونا کرد و گفت: نمی

  .مونا لباش تکونی خورد و با صدایی پر از پشیمونی و لرزش گفت: باید یه چیزی بگم
صدایی لرزان گفت:  لیدا نگاهش کرد و سکوت کرد تا مونا حرف بزنه و مونا با

 ... من... لی احمقممن خی ؛من بود ش تقصیرهمه... متاسفم
. ونایم مدونستمیلیدا دستاشو گرفت و نذاشت ادامه بده و خودش گفت: ما عواقبشو 

 ... کمک کن شری رو ببریم تو !خودتو سرزنش نکن
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 ... بعد درو باز کرد و گفت: مدیا چته؟ بیا بیرون دیگه
اون روح  کردمیفکر . داشت احساس بدی. حالی از ماشین بیرون اومدمدیا با بی

ذاشت اون امنی بود که نمیو این احساس نا کردمیحضورشو حس واقعا  ؛جاستاون
 . به حال طبیعی خودش برگرده

که از سکوت مطلق کوچه و خنکای مطبوع نیمه شب احساس ... کامال برعکس لیدا
شد و پسری باز  ی کوچک قدیمیوقتی شراره رو بغل کردن در خونه. کردمیامنیت 

ز لیدایی که ا... لیدا... برای همه ناشناس بود جز یه نفر. ی در ظاهر شدآستانه جوون در
ه گرفت که شراره رودخترا درحالی. لبخندی از روی امنیت. بخند زددیدنش ناخودآگاه ل

مونا نگاهی سرسری به پسر جوون صاحبخونه . شدن ی کوچک قدیمیبودن وارد خونه
 هایچشمص داد که اون پسر پوست سبزه با انداخت و تو همون نیم نگاه تشخی

با خودش به این فکر کرد که تا جایی که . ای کوتاه دارهای سوخته و موهای قهوهقهوه
متوجه شد که اینجا  وارد خونه که شدن. ش عسلی بودهاچشماد داره نامزد لیدا یهب

وسایل بود دوما  یهار روی همچون اوال یه الیه غب ؛ی مجردی باشهباید یه خونه
کرم رنگ یه گوشه و یه مبل تک نفره که شباهتی به اون  ی قدیمیه مبل دو نفرهیهاینک
شراره رو روی همون مبل دو . ی دیگه بودنداشت و آبی نفتی بود هم یه گوشهیکی 

 چرخید و لیدا به سمتش. شناختنش جلو اومداون پسر که هنوز نمی. نفره گذاشتن
 . یم به هوش نمیادکنمیرکار هم ه؛ گفت: بیهوش شده

اون پسر نوچ نوچی کرد و با سر به مدیا و مونا سالم کرد و زیر لب با صدایی جذاب و  
 دورگه گفت: چرا بیهوش شده؟

 ... لیدا لبشو گزید و مونا خیلی زود گفت: خبر بد شنیده 
 
 

یم و کردمیاحضار لیدا اخم کرد و زود دروغ مونا رو اصالح کرد و گفت: ما داشتیم روح 
ن رفتیم دیدیم روی زمی شری تو اتاق تنها بود که صدای جیغشو شنیدیم وقتی هم که

 . افتاده
ا ب. کوچک رفت یهاون پسر دستش رو تو موهای کوتاهش فرو برد و به تنها اتاق خون 

لیدا هم بالفاصله چند قطره . خیسش کرد و جلوی بینی شراره گرفت. یه مهر برگشت
ش رو باز کرد و با هاچشمشراره ناگهانی و با صدای هینی . پاشید ورت شرارهآب به ص

اد آورد که قبل از اینکه از یهخیلی زود ب. لرزیدمی ...دیدن اون مرد غریبه نیم خیز شد
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 شیی تپلهاهش با صدای هق هقش روی گونهابغض کرد و اشک. حال بره چی دیده
 کهدرحالیشراره تو بغل لیدا بلندتر شد و  یهریخت و لیدا زود بغلش کرد صدای گری

 بیشتر تو بغل لیدا فرو بره در بین گریه گفت: اون کجاست؟ کردمیسعی 
  لیدا با آرامش گفت: کی شری؟ تو چی دیدی؟. ها همه به سمتش رفتنبچه 
غیر  ؛ اماش رو به هم فشار داد تا اون تصویر رو از یاد ببرههاچشم. لرزیدشراره می 

آروم تر شد و مونا براش یه لیوان آب قند آورد تا بخوره زمزمه کمی وقتی . ممکن بود
چشمامو بسته بودم و اون آهنگ رو . مکردمیکرد: داشتم توی اتاق آهنگ گوش 

فکر کردم شاید کار شما تموم شده . خوندم احساس کردم یه کس دیگه هم تو اتاقهمی
 اتاق دیدم که یهسفید و غبار مانند رو گوش یهیه تود ...و اومدین تا چشممو باز کردم

اول . حالت جسم یه آدم رو داشت وقتی که پشتش رو بهت کرده. روی هوا معلق بود
 .. .منم جیغ زدم و نفهمیدم چی شد. فکر کردم توهم زدم اما دیدم که برگشت به طرفم

 مونا با هیجان گفت: برگشت به طرفت؟ چی دیدی؟ 
؛ تخوب یادم نیس... یه مرد جوون. لرزید گفت: اون یه مرد بوددایی که میشراره با ص 

 . اما مطمئنم اون یه روح بود
ر جوون کنار پنجره ایستاده بود و ؛ پسنکردمیدخترا سوال پیچش . شو بستهاچشم 

هنوز پشت سرش بود که صداشو شنید: . لیدا به سمتش رفت. کردمیبیرون رو نگاه 
 اینجا؟چرا اومدی 

 ... نداشتیم که بریم ایهلیدا گفت: هیچ جای دیگ 
خوای به دوستات بگی من صدای سرد و خشک پسر توی گوشش پیچید: می 

 ؟هام؟اکی
گم یه دوست معمولی خوبه لیدا جرات پیدا کرد و جلوتر رفت و با آرامش گفت: می 

 پوالد؟
لیدا زیر لب . پوالد با شنیدن اسمش به طرف لیدا برگشت و با خشم نگاهش کرد 

 ... یادم نبود نباید اسمتو صدا کنم... گفت: ببخشید
پوالد دوباره به طرف پنجره برگشت و به حیاط خلوت کوچک که فقط یه گلدون  

رین ب سفالی شکسته توش بود نگاه کرد و گفت: حاال که حالش خوب شد بهتره زودتر
 ... دیگه

 ... لیدا گفت: اما 
 !امه بده و غرید: همین که گفتمپوالد نذاشت لیدا اد 
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. ح بشهبذار صب... تونیم برگردیم اونجانمی... لیدا با ناراحتی گفت: انصاف داشته باش 
 . ریمبعد می

 !ا لحنی جدی گفت: سوئیچ ماشینتپوالد چرخید و ب 
 لیدا گفت: چرا؟ 
 ... خوابمپوالد گفت: من تو ماشین می 
 !پوالد مصمم گفت: سوئیچ ماشین لیدا به حالت قهر روشو برگردوند و 
ها یم تنترسمیواسه این که ما ... لیدا با ناراحتی و خیلی مظلومانه گفت: لطفا نرو 

 . بمونیم
 ... تر آورد و گفت: پشتم به تو گرمهبعد صداشو پایین 
چند تا  هالتو کمد :”گفت رفتمیش به سمت تنها اتاق خونه کهپوالد درحالی 

ها رو دید و با ها برگشت نگاه منتظر بچهلیدا وقتی به سمت بچه. "رختخواب هست
 . وقتشه که پوالد رو معرفی کنه؛ خودش فکر کرد

 ×××× 
گار سی همیشهنشسته بود و طبق معمول  ی قدیمیپوالد توی اتاق روی تخت کهنه 

سرد باهاش  انقدری نگران لیدا رو ببینه و هاچشمچقدر سخت بود که . یدکشمی
چقدر براش سخت بود که صدای مرتعش لیدا رو بشنوه و هیچی برای . برخورد کنه

 .شو بستهاچشمپکی عمیق و طوالنی به سیگارش زد و . آروم شدنش نتونه بگه
ی زمانی هر بازه. طور بودش همینتوی زندگی همیشه. طور بودهمین همیشه
 .از وقتی توی شکم مامانش بود شکنجه شده بود. شدش یه جور شکنجه میزندگی

ازم خواست بدلش نمی. ش نگاه کردبیرون و به دود خاکستریدود سیگار رو فوت کرد 
تونست از ادش افتاده بود دیگه نمییهحاال که ناخودآگا... اد بیاره امایهمامانش رو ب

ه یگارش زد و ببست پکی دیگه به سشو میهاچشمکه درحالی... ادبی بیرون فکرش
اهد گشت شروزایی که کالس پنجم بود و هربار که از دبستان برمی” سفر کرد هاهگذشت

 یادش. ل دادکه بابا یه بار مامانشو ه رفتنمییادش . دعوای بین مامان و باباش بود
ز همه و بدتر ا ش خوردرحم عصبانیبیه مامانش از بابای ک ایتصویر سیلی رفتنمی
اظب مامان و مو ،پوالد” تونست روزی رو فراموش کنه که باباش بهش گفت:نمی

.. .بابایی داره از پیشتون میره ،ایهپسرم تو بعد از من مرد خون ؛داداش کوچولوت باش
 هیهمامان که سالگی و یه دپوالد موند و یاز. اون روز پوالد نفهمید که بابا چرا رفت” 

روز پوالد فهمید که دیگه باید روی پاهای اون. کردمیماهه رو بغل  پسر کوچولوی چند
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و پوالد یازده ساله فهمید که باباش به خاطر یه زن و یه داداش دیگه . خودش وایسه
روز  عیتی بود که تا اونترین واقترین و تلخاز پیشش رفته و این سخت همیشهبرای 

 "... میدش فهتو زندگی
  !مشت کرد و زیر لب غرید: لعنتی وشهی مردونهادست 
حالش رو بهتر نکرد . باد خنک به صورتش خوردکمی . بلند شد و پنجره رو باز کرد 

به . کردمیحالش رو خراب  همیشهچون یادآوری اون روزای سرد و برفی زمستونی 
 !ی عصبی لعنتیهاهاین سرف. تادسرفه اف

لیدا با عجله به . نگران شدن هالطوالنی و شدید شد که دخترا تو  انقدرش هاهسرف 
ممکنه با این کار پوالد رو  زدمیخواست درو باز کنه اما چون حدس می. سمت در رفت

و رنشنید دی خشک و خشن پوالد چیزی هاهسرفوقتی جز صدای . عصبانی کنه در زد
لیدا . ش اشک میومدهاچشمی تخت نشسته بود و از پوالد لبه. باز کرد و وارد شد

خواست دستشو بگیره و کمکش کنه بلند شه که با نگاه خشن پوالد رو به رو شد و مثه 
 ... بذار کمکت کنم... های مظلوم نگاهش کرد و گفت: حالت خوب نیستدختر بچه

 . ..پوالد بریده بریده و نفس زنون گفت: برو بیرون و اینجوری کمکم کن 
خواست بره بیرون اما وقتی نگاه سرد و بی روح پوالد رو دید بغض کرد و از لیدا نمی 

 . دخترا پرسیدن چی شده و لیدا فقط لباشو جمع کرد. اتاق خارج شد
از این که لیدا رو ناراحت کرده بود . در اتاق رو بست. پوالد که حالش بهتر شده بود 

 عصبی بود برای همی
شو هاچشمش کشید و هاهاولین پک رو با ولع توی ری. آتش زدن دوباره سیگاری 

حداقل ذهنش رو از اون بچگی سیاه و  ؛ اماش خوب نبودهاهسیگار برای سرف. بست
 هایدست. گذشتبچگی که روزای طوالنی داشت و به سختی می”. کردمیتیره دور 

ی هاهگری. ختسومی همیشهمامانی که از بس شال و کاله برای فروش بافته بود 
روی  همیشهحرفای مردم که . پژمان داداش کوچکترش که از روی گرسنگی بود

ر شد با روزی که مامان مهری جوونش مجبو... نداخت و باالخرهون سایه میشیزندگ
خواست مامان خوشگلش با اون مرد سیبیلو وقت دلش نمیهیچ. آقا رضا ازدواج کنه

به مامانش . ازدواجشون تو بغل مامانش گریه کرده بودآخرین شب قبل از . ازدواج کنه
خواد کار کنه تا مامانش مجبور نباشه با می. خواد درس بخونهگفته بود که دیگه نمی

شو های کوچیک پسر دوازده سالهیلو ازدواج کنه و مامان مهری دستاون مرد سیب
روز با بکنه و پوالد همونتونه کاری تای کوچولو نمیبوس کرده و گفته بود که با این دس
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خودش عهد بسته بود که اینو به مامانش ثابت کنه؛ اما چه فایده؟ وقتی تونست اینو 
ها بود که زن اون آقا رضای ر از کار گذشته بود و مامانش سالثابت کنه که دیگه کا

 "... سیبیلو شده بود
اتاق مونده بود رو  لیوان آبی رو که از دو روز پیش تو. های عصبی کرددوباره سرفه

آب  ی آب رو خورد متوجه طعم موندگیبعد از این که همه برداشت و سر کشید تازه
ه مرورشون بود چون خاطراتی که با سماجت مجبور ب ؛شد و این اصال براش مهم نبود

تصویر روزی که از اون خونه بیرون . تر از طعم اون آب مونده بودنتر و گندخیلی تلخ
ها دعوا شونزده سالش بود که زنگ آخر با یکی از بچه. اد داشتیهخوبی بشد رو به 
کنه باید  کسی که به مامان پوالد بی احترامی. شداون پسر باید ادب می. کرده بود

جا وایسته و وقتی اون پسر تونست هموننمی. فقط دماغش نه ،شکستگردنش می
 همیشهگرم و اون لبخند  همیشهتای مامانش رو، مامان عزیز و مهربونش رو با اون دس

العملی از خودش نشون نده و به همین خاطر بود ه هیچ عکسکنمیخره امیدوار مس
و به ری شکستگی بینی اون بچه پراگه اون پول رو به خاطر هزینه. تکه پول الزم داش

 خواستد و پوالد نمیشش از همه چی با خبر میداد مامان مهریامان اون پسر نمیم
قرار بود مرد اون زندگی  ؛ون پوالد بودا. های مامان عزیزش اضافه کنهدردی به درد

مرد زندگی هرچند که حاال یه آقا رضای سیبیلو  ؛باشه و روی پاهای خودش وایسته
وقت نتونسته بود با اون مرد بداخالق کنار بیاد برای همین شده بود ولی پوالد هیچ

کی از ه تو یکه بعد از مدرسبا این. آقا رضا پول بردارهتصمیم گرفته بود که از تو جیب 
و ی پول تگرفت فقط به اندازهحقوقی که می اما کردمیشون کار های محلهفروشگاه

مجبور شد اون کار . تونست اون پول رو به این زودی جور کنهنمی ،جیبی خودش بود
فردای اون روز آقا رضا که از شانس بدش  ؛ اماتونست بفهمهآقا رضا چطور می. رو بکنه
 یبش کم شده به پوالدهای توی جبود و متوجه شده بود که پولمنتظر بهانه  همیشه

 ی مچ پوالد رو جلوی مامان مهری باز کرد بدون برو و برگرد بعد از یهقتشک کرد و و
زده پوالد فقط شون” ش گم شه بیروناید از خونهب” سیلی ناجوانمردانه بهش گفت که

در مامان مهری و چقهر. رد شدکه اونجوری جلوی مامان مهری خوقتی ،بودسالش 
د با والچون پ ؛فایده بودلش شده بود پشت سرش گریه کردن بیج سانپژمان که حاال پ

که بخواد اون  وقت به اون خونه برنگرده، مگر اینخودش عهد کرده بود دیگه هیچ
باعث شد افکار پوالد همونجا که بود صدای جیغ و فریاد دخترا  "سیلی رو جبران کنه
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پوالد . نکردمین و گریه زدمیدخترا جیغ . هراسون و با عجله از اتاق خارج شد ؛بمونه
 هول شده بود اما قوی و محکم گفت: چی شده؟
 ... لیدا به طرفش دوید و گفت: یکی تو حیاط خلوته

د و کلفت رو کنار کشیید ی سفپرده. کری به طرف حیاط خلوت دویدپوالد بدون هیچ ف
با هیجان به طرف دخترا . کس اونجا نبودهیچ. هیچ خبری نبود. دجا نگاه کرو به اون

 که رنگ به روشون نبود چرخید و گفت: چی شد که فکر کردین کسی اونجاست؟
من اومدم ببینم . گفت: یه صداهایی از اینجا میومد زدمیکه نفس نفس مونا درحالی 

 ه غبار غلیظیهمث. د بودسفی ؛ امایه چیزی مثه آدم. یز عجیب دیدمه چیهصدای چیه ک
 . بود
 . راره گفت: همونیه که منم دیدمش

د که دخترا دچار توهم شدن یا دقیقا مطمئن نبو. پوالد دستی به پشت سرش کشید
 . نه

 برای همین گفت: مطمئنین که توهم نزدین؟
 ؟یکنمیلرزید باال گرفت و گفت: خودت چی فکر جوری میهاش رو که بدشراره دست

با خودش فکر . ش گرفته بودخندهکمی ن یدترسمیپوالد از لحن دخترا و این که 
ی اون شن که چشمش از پشت پردهبزرگ نمی وقتهیچکه واقعا چرا دخترا  کردمی

د پشت ای بلنسایه. ش گرد شدهاچشمای غیر طبیعی افتاد و های بزرگ به سایهپنجره
مدیا و . لیدا ناخودآگاه جیغ کشید و توجه همه به اون سمت جلب شد. پنجره بود

لرزیدن و صدای برخورد و میدهر. همدیگه رو بغل کردنشراره ناخودآگاه 
قب رفت و به چیزی برخورد اما لیدا دو قدم ع. شنیدنهاشون به هم رو میدندون
بود که اصال فکر نکرد به چی برخورد کرده و پوالد هم از دیدن اون سایه ترسیده  انقدر

ن ی خودشوم زدن و حتی اتفاقاتی که تو خونهدخترا توه کردمیکه تا این لحظه فکر 
ی ذهنشون بوده با ترس و لرز لیدا رو که بهش برخورد کرده بود براشون افتاده زائیده

 . افتهوقتی با همیم اتفاقی برامون نمی !هاعقب کشید و گفت: نترسین بچه
 تا اون نباشه ...تخته وی یا... هاداشت زیر لب گفت: بچهمونا چشم از اون سایه برنمی

 . ونیم از شر این روح خالص بشیمتنمی
مدیا . صدای باز و بسته شدن در ورودی به گوش رسید و دخترا جیغ کشیدن

هم چسبیده بود به  شراره. یزی ببینهخواست چشو بسته بود و دلش نمیهاچشم
 کردمی احساس پوالد که حاال. ای همه دور پوالد جمع شده بودنبه گونه. مدیا
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تا دختر رو به عهده داره نفس عمیقی کشید و سعی کرد شجاع مسئولیت این چهار
 با صدایی محکم و رسا گفت: کسی اونجاست؟ . باشه

ی پشت حیاط خلوت همه سایه. ا ترسیدندختر. یجاد شدای اپشت در ورودی سایه
در ورودی  رو از یاد برده بودن و حاال نگاهشون به در راهرو بود که با دو پله باالتر از

سایه تکونی خورد و صدای  های رنگی اون در قدیمیاز پشت شیشه. قرارداشت
 مهمون داری؟ ... ی گفت: پوالد منماهمردان

ری جوون و خوش پوش وارد در راهرو باز شد و پس. دخترا نفسی از سر راحتی کشیدن
. ودآشنا نب دونستمیکس جز پوالد که اونو داداشی خودش ش برای هیچچهره. شد

پوالد جوابش رو . با تعجب سالم کرد. ی خونه شدبه محض ورودش متوجه جو آشفته
اومد و  باالخره لیدا به خودش. داد و دخترا شوک زده نگاهشون به اون مرد جوون بود

 ... گفت: سالم
 کار؟ الد زیر لبی گفت: اینجا اومدی چیپو

... اومدم اینجا. دخترا نگاه کرد و گفت: با بابا بحثم شد می بهپسر جوون زیر چش
 . لیدی که بهم دادی درو باز کنمراستی چرا زنگ در خراب بود؟ مجبور شدم با ک
این  !ترا گفت: نگران نباشینرو به دخ پوالد جلو رفت و دست مرد جوون رو فشرد و

و همون لحظه نگاهش پشت سر دخترا به  ...اون صداها که شنیدیم ؛آرشه دوستم
مونا که متوجه نگاه پوالد . ای که تو حیاط خلوت بود افتاد و نتونست ادامه بدهسایه

دوباره جو به هم ریخت و . شده بود به عقب چرخید و با دیدن اون سایه جیغ کشید
زیر لبی به . کردمیازه وارد خونه شده بود شوک زده فقط به اون سایه نگاه آرش که ت

 پوالد گفت: دزد اومده؟ 
ه رو نگا یدکشمیال شده بود و لیدا اونو روی مبل حشراره رو که بی کهدرحالیوالد پ

 ... گفت: نه اون یه روحه کردمی
 ین؟ کنمیسکولم جیغ و داد دخترا خندید و گفت: ا آرش بین

گنجید که واقعا ش نمیآرش که حتی یه درصد هم توی مخیله. کسی جوابش رو نداد
ی ضخیم سفید رو با یه پرده. باشه به سمت حیاط خلوت رفتیه روح  یاون سایه

صدایی خفه که . ای قفل کرداز ترس برای لحظه دیدمیحرکت کنار زد و از چیزی که 
 خیلی زود با یه نفس ؛ اماساکنش بیرون پریدهای شباهت به داد نبود از بین لببی

ده به پوالد چند قدم عقب اومد و نگاهی درمان. عمیق کوتاه به خودش مسلط شد
 د اون بیرونافتای بلندی که از توی حیاط خلوت به داخل میبرخالف سایه. انداخت
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ه ت دیوونداش. دیدمیی بد ماجرا این بود که هنوز اون سایه رو هیچ چیز نبود و نکته
 لیدا با جیغ گفت: مونا تو باید بدونی راهش چیه؟ . اینو مطمئن بود. شدمی

تونیم از شرش خالص فقط با اون می ؛ا حرص گفت: گفتم که تخته وی یامونا ب
 ... بشیم

 گی رو از کجا باید گیر بیاریم؟ پوالد غرید: خب این تخته که می
 ... مونا گفت: خونه جا گذاشتیمش

 شو ناخودآگاه مشت کرد و گفت: حاال باید چه غلطی بکنیم؟ های مردونهآرش دست
گرفت گفت: بریم خونه که نگاهش رو از اون سایه نمیلیدا با صدایی لرزان درحالی

 . گه رو انجام بدیمکه مونا می باید کاری ؛تتخته اونجاس
 . معطل چی هستین؟ جمع کنین بریمپوالد با صدایی محکم غرید: پس 

ی تاریک ایستادن و توی دو تا ماشین توی کوچه. کر از خونه بیرون رفتنمه بدون فه
ش ربرای امنیت بیشتر پوالد توی ماشین لیدا نشست و مونا تو ماشین آ. تقسیم شدن

نیم نگاهی تو  کردمیهای لرزون رانندگی که با هیجان و دستلیدا درحالی. نشست
 .ون اصال خوب نبودن و اوضاعشکردمیشتن گریه آینه به مدیا و شراره انداخت که دا

قدر شجاع و محکم تو این جریان ظاهر شده بود از خودش تعجب از این که این
 .متفکرانه چشم به خیابون دوخته بود. پوالد تقریبا روی صندلی لم داده بود. کردمی

قت وهیچ. که پوالد در کنارشه خوشحالهکه چقدر از این کردمیدلش احساس لیدا ته 
 .عاشق ژست مردونه و جذاب پوالد بود. چین موقعیتی قرار بگیرهتو هم کردمینفکر 

م لیدا به اس دادپوالدی که دیگه حتی اجازه نمی !پوالدی که دیگه خیلی سرد شده بود
والد صدای های محکم و عمیق پهای دخترا و پکسعی کرد بین گریه. صداش کنه

 الیواست این همه اضطراب و ترس رو البهخاید میش ؛ضعیف خواننده رو بشنوه
خودشون رسیدن لیدا با ترس و لرز  یهوقتی به خون. صدای اون خواننده پنهان کنه

وارد خونه آرومی پشت سر هم و به  شونههم. کلید توی قفل انداخت و درو باز کرد
دستگیره رو پایین جلوی در که رسیدن لیدا . حیاط خونه تاریک و آشفته بود. شدن

پوالد بدون هیچ حرف و سوالی . کشید و هرچه تالش کرد نتونست در رو باز کنه
خودشو جلو کشید و لیدا با یه حس نیاز به حمایت شدن از طرف پوالد خودشو کنار 

یاج احت کردمیدستگیره هروقت گیر . تالش پوالد برای باز کردن در نتیجه داد. کشید
 هر وقت ت که کم پیش میومد دخترا از پسش بربیان و معمواله فشار قوی داشی هب

ن تا باالخره بتونن با کمک هم بازش کنن و حاال کردمیآمد واز پنجره رفت کردمیگیر 
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ی نجاایکه تونسته بودن تا شد داشت؟ همینا میتو این موقعیت چه انتظاری از دختر
یدا ل. سر اون بقیه وارد خونه شدنپوالد و پشت . کار از پس همه چی بربیان کافی بود
. ظرشون آروم و ساکت بودفضای خونه به ن. کلید برق رو زد و نور به همه جا تابید

 نذاره گفت: این چرا شکسته؟  هاهپاشو روی خرده شیش کردمیکه سعی پوالد درحالی
اون موقع ما هرچقدر زور . مونا با دست به خودش اشاره کرد و گفت: من شکستمش

 !تیم این در لعنتی رو باز کنیمیم نتونسزد
 پوالد گفت: خب کجاست این تخته وی یا تون؟

مونا با عجله به طرف قسمتی که ساعاتی قبل برای احضار روح اونجا نشسته بودن  
 !همین جاها بود به خدا دوید و گفت:

 شونهبا شنیدن این جمله دوباره اون آرامش موقتی از بین رفت و ترس تو دل هم
 آرش گفت: خب این یعنی چی؟ . ریخته شد

لیدا و . خم شد و سعی کرد همه جا رو بگرده رسیدمیمونا که نگران و کالفه به نظر 
به دیوار تکیه داده بود و  کهدرحالیمدیا همونجا . شراره و پوالد هم رفتن کمکش

 کردمیفکر . کردمیها نگاه زانوهاش رو تو بغلش جمع کرده بود نشسته بود و به بچه
و با بهت  هاهاصال دست خودش نبود که تمام مدت مثه شوک زد ؛بینهداره خواب می

اشک ناخودآگاه و بدون این که کنترلی روش داشته . کردمیو ناباوری اطراف رو نگاه 
که باید خودش رو تسلیم  کردمیو فکر  ریختمیی سرخ و ملتهبش هاهباشه روی گون

آرش به سمتش . راهی برای فرار از این اتفاق نیست کردمیر فک. این اتفاقات بکنه
شاید چون از  ؛بخواد نگران اون دختر غریبه بود بدون این که. رفت و کنارش ایستاد

پوالد دیدش نگاه شوک زده و بی پناهش دلش رو  یهاولی که تو خون یههمون لحظ
 . لرزوند

 به این که ایها لحظی هگردن بدون این که بترسرو می هالها دارن مونا وقتی دید بچه
ش داد لنیمه باز بود که ه در. نباید تنها باشه فکر کنه به سمت اتاق شراره و مدیا رفت

ر طوهمون. ر تاریکی فرو رفته بودچراغ خاموش بود و اتاق د. و با صدای قیژی باز شد
ریکی ش به تاهاچشمیدا کنه کم کم تا کلید برق رو پ یدکشمیکه دستش رو روی دیوار 

اون لحظه فعل  دیدن برای. فید رنگ رو حس کردس عادت کرد و کنج اتاق جسمی
و بینه تا ب کردمیآلود فشرده رو حس بیشتر اون چیز غبار. ل دیدن نبودعجیبی بود مث

بلند و ر تا سرش. اختیار جیغ زد و از اتاق بیرون دوید که محکم به کسی برخورد کردبی
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برای همین مونا نفسی  رسیدمیپوالد خیلی محکم و قوی به نظر . کرد پوالد رو دید
 ... محسوس کشید و گفت: تو این اتاقهنا

 ... نه تخته... پوالد خواست بره تو که مونا گفت: روح تو این اتاقه
 ... جاسته روح اینجاست یعنی تخته هم همینایستاد و بعد گفت: اگ ایهپوالد لحظ

 تو اون تاریکی هم. سعی کرد به اطراف نگاه نکنه. بعد بدون معطلی در اتاق رو باز کرد
 .مونا پشت سرش برق رو روشن کرد. خوردآشنا بود به وسایل اتاق میکه چون اتاق نا

به . ش محو شدهاچشمحس کرد چیزی از جلوی . اتاق کرد یهپوالد نگاهی به گوش
وضوح نه چیزی رو دید نه مطمئن بود که احساسش درست باشه برای همین ترجیح 

ه ستدونمین وقتهیچکه  کردمیداد تصور کنه که خیاالتی شده با خودش به این فکر 
 کردمینمونا هم که دیگه اون سرما و اون توده رو حس . تونه اینقدر شجاع باشهمی

الی چند تا شال و مانتوی تخته رو البه. ه بودهار توهم شدفکر کرد شاید از ترس دچ
هایی که موقع فرار کردن از خونه لیدا لباس. ی تنها تخت اتاق پیدا کردنپخش شده رو

هیچ  اما ؛ها پیدا کنهاز توی کمد بیرون کشیده بود تا بتونه از بینشون شال برای بچه
 بودن وردن نه مطمئنکدومشون نه مطمئن بودن که تخته رو با خودشون توی اتاق آ

وری از اون لحظه نداشتن فقط یادشون بود که صدر واقع هیچ ت. که نیاوردن
 . برگشتن هالخواستن هرطور شده از اون خونه برن با هم به می

 اول ؛ امامونا توضیح داد که دوباره باید دور تخته بشینن و همون روح رو احضار کنن
 .وقتی مشغول جور کردن وسایل بود. شمع و عود. کردمیباید وسایل مورد نیاز رو پیدا 

فکرش درگیر بود که  انقدردیوار روی زمین نشست و سیگاری آتش زد  یهپوالد گوش
 ... مشکلی دارن یا نه؟ شونهحتی از دخترا نپرسید که با سیگار کشیدن تو خون

 . ش ترسیده بوداولین باری که از ته دل. برده بود هاهدوباره مغزش اونو به گذشت
یه کامیون پالستیکی قرمز رنگ . کردمیپوالد نه ساله توی اتاقش داشت ماشین بازی “

شه بشه دوست داشت بزرگ که می !عاشق اون ماشین بود. ار زرد داشتبود که ب
پسرای کوچولو و نه  یهمثه هم. کردمیکامیون از این فکر احساس قدرت  یهرانند
که  شنگق انقدر. روزا زندگی قشنگ بوداون. بردقدرت لذت میه از احساس دیگ یهسال

شنید حتی برای یه لحظه صدای دعوای مامان و باباشو میوقتی از بیرون اتاقش سرو
ار یه ب. خورهتونست تصور کنه که چه اتفاقاتی بدی در آینده براشون رقم میهم نمی

و . و باباها پیش میاد مامان یهبحث بین هممان مهری بهش گفته بود که جروما
خیلی اون شب  ؛ اماستمامان و باباها یهه روند عادی بین همیهپوالد مطمئن بود ک
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از سوراخ کلید اتاق بیرون رو . شو رها کرد و رفت پشت درپوالد بازی. طوالنی شده بود
و بابا روی  یدکشمیمامانش مهری جیغ . بحث نبودروانگار فقط یه ج. کردمینگاه 

ش و مامان رو به خاطر این که گفته فالن بازیگر مرد زدمیمامان خم شده بود و کتک 
ت تا حاال کتک وقهیچ. یپه متهم به خیانت کرده بودا خوش تی هبازی خوبی دار

باید از اتاق بره بیرون و همین  کردمیاحساس . دیک ندیده بودزخوردن کسی رو از ن
 باباشو دوست داشت. ه از باباش متنفر شدزنمیکه مامان جیغ  یددمیوقتی . کارو کرد
 !گفت: خانومیکه به مامانش می اما وقتی

خواست که مامانش رو کتک نزنه و از باباش می کردمیو التماس  کردمیپوالد گریه 
اشت دوست ند. نی ببینهی باباش رو عصباهاچشمترسیده بود و دوست نداشت دیگه 

دوست داشت بابا بازم مهربون . ش کبود بشههاچشمش گریه کنه و زیر مامان مهری
دوست داشت بابا بغلش کنه و بگه مهری خانوم . بشه و به مامانش بگه عیال خانوم

ه توج هاشالتماسون شب جای این که بابا به ا ؛ اماپسرمون شبیه منه دلت بسوزه
اون شب . فقط چون طرفداری مامان رو کرده بود ؛تو گوشش زدکمی کنه سیلی مح

توی نه سالگی  چون ؛اق حبس شد و اون شب، شب گندی بودتنبیه شد و توی ات
از این که دوباره ازش سیلی . یدترسمیاز باباش  ؛ چونر کرد*ا*ر*د*ا موقع خواب

 ” بخوره
 با صدای آرش به خودش اومد: چی شده داشی؟ 

بدون این که حتی یه پک بهش بزنه تموم شده بود و با پوالد خاکستر سیگاری که 
 . سش ریخت رو تکوند و گفت: هیچیتکون خوردنش روی لبا

گفت: بریم روح رو  آرش. نگاهش به دخترا افتاد که دور یه میز چوبی نشسته بودن
 . احضار کنیم

اما لیدا رو روی خودش حس کرد  یهنگاه خیر رفتمیکه به سمت میز پوالد درحالی
ا تند مون. هر شش نفر دور میز چوبی نشستن. اونو ندیده بگیره همیشهسعی کرد مثه 

گفت که آرش با حالتی تند توضیحاتی که برای دخترا داده بود رو برای پسرا هم می
 متعجب پرسید: االن جریان این عود چیه این وسط؟

وهای بد و هم چنین بها برای از بین بردن دمونا پوفی کشید گفت: تو آئین بودا عو
 . ..برای همین موقع احضار روح الزمه که عود روشن باشه. های پلید بودهدور کردن روح

 یهآرش که کامال قانع شده بود اما هنوز هم ته دلش به این احضار روح با این تخت
 . چوبی و چهار تا شمع و عود اعتقادی نداشت پوزخندی رو لبش نقش بست
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 ؟دایرو خاموش کرد و گفت: آماده هامونا چراغ
 ... شروع کنیم. کسی چیزی نگفت به جز لیدا که اونم زیر لب گفت: آره

ها گفت که باید چند دقیقه رو در سکوت تمرکز کنن و به اون روحی که مونا به بچه
ها در سکوت به اون روح فکر بچه یههم. احضار شده بود و نرفته بود فکر کنن

 بعد گفت: آیا در این مکان روحی وجود دارد؟کمی مونا . نکردمی
شونو روش گذاشته بودن تکون بخوره صدای هادستقبل از این که اون شی که همه 

انگار یه کسی داشت باالی پشت . گرومپ گرومپی از باالی سرشون به گوششون رسید
رومی آبه هاشون که با دیدن دستمدیا نزدیک به جیغ کشیدن بود که . زدمیبوم قدم 

 اون. ز مونا به هم نخورهبه حرکت دراومده بود سعی کرد خودشو کنترل کنه تا تمرک
 ؟شناسممونا پرسید: من شما رو می. ها نگاهشون به هم افتادبچه. رفت” بله”شی روی

رش آ. لرزیدهای شراره و مدیا به وضوح میدست. ی گرومپ گرومپ زیاد شده بودصدا
. خواست ترسش رو مهار کنهمی جوریگزید و اینمینامحسوس لبش رو 

مونا زود . همه در سکوت به مونا نگاه کردن. رفت” هاشون دوباره روی "بلهدست
 ... پرسید: فامیلت رو بگو

مونا وحشت زده و ناگهانی به سمت چپ چرخید توی . رفت” نه”شون رویهادست
و رها روشن شده بود کنج دیوار اندک نوری که توسط شمع یهتاریکی خونه و به واسط

 یهجا نبود با وجود این که برای یه لحظه از گوشبا دقت نگاه کرد اما چیزی اون
کسی اونجاست اما  کردمیچشمش چیزی رو اونجا دیده بود و متاسفانه هنوز حس 

ها که متوجه نگاه مونا شده بودن و برای این که تمرکزش به هم بچه. شدتونه ببیننمی
. نکردمینخوره مجبور بودن ساکت بمونن فقط با نگرانی مسیر نگاه مونا رو دنبال 
ن برای همی. لحظاتی بعد مونا دیگه اون حس رو نداشت که کسی اونجا ایستاده باشه

خوایم که با ما ازت مینگاهش رو به تخته وی یا دوخت و گفت: خب ما فقط 
 ... خداحافظی کنی

ونست چیکار دواقعا نمی. بار کالفه شدرفت و مونا این”شون روی "نههادستدوباره 
زرگش مامان ب یهبار اون کتاب قدیمیو دست نویس رو که از کتابخونبیشتر از چند. کنه

مورد احضار  چندین سایت معتبر خارجی و ایرانی رو در. برداشته بود رو خونده بود
باید برای رهایی از اون روح  دونستمین. روح خونده بود اما حاال ذهنش خالی بود

والد سر پ. امیدش افتاد به پوالد که درست رو به روش نشسته بودنگاه نا. چیکار کنه
دیگه اون صدای گرومپ گرومپ از باالی پشت بوم به . پایین بود و مونا تو فکر بود
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ه چرا اما یه لحظ دونستمیمونا ن. پوالد یه ابروشو باال داده بود. رسیدمیگوششون ن
به طور واضح اون خط از کتاب دست نویس رو حتی مدل . تو ذهنش زده شد ایهجرق

یکی از دالیلی که روحی که احضار ” اد آورد که نوشته بود:یهدست خط نویسنده رو ب
خواهد کاری برایش انجام می د این است که از شماکنمیکردید با شما خداحافظی ن

 ". دهید
تونست از شر این روح خالص بشه که میاحساس خوشحالی و موفقیت از اینبا 

 خوای کاری رو برات انجام بدیم؟گفت: از ما می
 ”بله”هاشون تکون خورد و رفت رویبالفاصله دست

  مونا زود گفت: چه کاری؟. ها به هم افتادنگاه تک تک بچه
ها بچه. به وجود اومد” بابک”یهروی حروف به گردش در اومد و کلمهاشون دست

رای کاری بباید چیکار کنه گفت: چه دونستمیمونا که حاال . متعجب به هم نگاه کردن
 بابک باید انجام بدیم؟

ها تونستن با کنار هم چیدن حروف به هاشون روی تخته وی یا چرخید و بچهدست
اما به روی  کردمیتو قسمت آرنج دستش احساس درد  مونا. برسن” یتالف”یهکلم

گیره و به همین خودش نیاورد چون توی کتاب خونده بود که روح دست مدیوم رو می
کاری باید انجام مونا کالفه شده بود گفت: چه. دلیل ممکنه دست مدیوم درد بگیره

 بدیم دقیقا؟ کی باید انجام بده؟
 .. .معنی از ترکیب حروف درست شد: شرشیوربی یههاشون تکون خورد و یه کلمدست

دوباره . خودش رو کنترل کنه کردمیسعی  ؛ اماکردمیمونا احساس خستگی و ضعف 
یه حس عجیب . شه شراره باید از دور میز بلند شهاحساس کرد که داره بهش الهام می

 دونستمین. آگاه شده کردمیخوند اما حس شنید نه چیزی مینه چیزی می. بود
گفت: شراره اون  خیلی آروم ؛ اماخواد شراره تو جمع باشه چیهجریان این که روح نمی

 ... برو تو اتاق. جا باشیخواد تو ایننمی
 . م از پیشتون برمترسمیمن ... نه... شراره ترسید و گفت: نه

 ... لیدا گفت: شری سوئیچ ماشین رو بردار برو تو ماشین
 . رمتکون داد و گفت: نه من نمی شراره سرشو به طرفین

ی اشک توی صورتش ریخت و با بغض گفت: اگه ازتون جدا بشم منو هاهقطر
 . رممن نمی ؛خواد یکی یکی همه مونو بکشهمی. مثه فیلم ترسناکا. هکشمی

  لیدا با محبت نگاهش کرد و گفت: شری؟
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 . نفرستین بیرونشراره سرش رو پایین انداخت و ملتمسانه گفت: توروخدا منو 
 . رم که تنها نباشهپوالد گفت: من باهاش می

کسی جز شراره نباید میز رو ترک . شهبه شراره رفت و گفت: نمی ایهمونا چشم غر
 ... کنه

. لرزیدپاهاش می. تونستواقعا نمی ؛ اماناچار بود که بره. نگاه همه افتاد به شراره
 .سوئیچ ماشین لیدا رو نگرفت. یدترسمیاز تنها شدن . زانوهاش ضعف کرده بود

. برای همین رفت توی اتاق و زود چراغ رو روشن کرد. داد توی خونه باشهترجیح می
خم شد و پتو مسافرتی رو از روی تخت کشید و روی . درو بست و چسبید به در

ها بعد از بچه هالتوی . کردمیاینجوری احساس امنیت بیشتری . خودش انداخت
د کاری بایمونا با صدایی رسا گفت: چه. وختنراره با نگرانی به مونا چشم درفتن ش

 کی باید این کارو انجام بده؟ انجام بدیم؟ و
. رو تک تکشون زیر لب زمزمه کردن”"همه یهکلم. هاشون روی حروف سر خورددست
همه . از ترکیب حروف به دست اومد” بابک”یهشون تکون خورد و کلمهادستدوباره 

 . متعجب به هم نگاه کردن
ت اامیلیف. ت انجام بدیمهیم کاری واسمونا گفت: ما باید بدونیم تو کی هستی تا بتون

 چیه؟
به ” اسماعیلی”یهحروف رو کنار هم گذاشتن و کلم. شون به حرکت در اومدهادست

 کاری باید انجام بدیم؟ وچه بار مونا پرسید که دقیقابعد از اون چند. وجود اومد
ها همه گیج شده بچه. معنی به وجود اومدنون خورد و کلمات بیهاشون تکدست
 یهشون روی کلمهادستوقتی . مونا تصمیم گرفت با روح خداحافظی کنه. بودن

مونا با عجله به سمت اتاق رفت و . خداحافظ رفت همه با هم یه نفس عمیق کشیدن
مونا هینی کشید و همین که صدای جیغ شراره  کرد، در به چیزی برخورد. درشو باز کرد

شراره تا درو باز کرد خودش رو تو بغل . در اومد خیالش راحت شد که در به اون خورده
 ن؟هاحاال به من چیکار داشت؟. مکردمیمونا انداخت و گفت: دیگه داشتم سکته 

: این پتو رو های شراره رو نداد و فقط گفتهیجان زده بود که جواب سوال انقدرمونا 
  ه؟کنمیسرت چیکار 

بعد خیلی صادقانه . شراره نگاهی به خودش که پتو روی سرش بود انداخت و خندید
 ... گفت: واسه این که زیر این قایم شده بودم
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ه انگار هیچ اتفاقی نیفتاد. ندیترسمینانگار دیگه . شراره هم خندید. لیدا پقی خندید
کار کنیم؟ بابک کیه؟ باید چی ها انداخت و گفت: حاالبچهمونا نگاهی متفکر به . بود

 اسماعیلی رو از کجا پیدا کنیم؟
ه گفت: واقعا چطور کردمیپوالد که مشخص بود تا حاال داشته به این جریان فکر 

 شه تو این دنیای به این بزرگی پیداش کرد؟می
ر ه چیزی فکی هب مدیا لباشو جمع کرد و با صدای ظریف و لطیفی که داشت گفت: من

 ... کردم
 مونا پرسید: به چی؟. ها همه نگاهش کردنبچه

مدیا گفت: مونا اصال امکان داره مثال روح این همسایه بغلی که تازه فوت کرده رو 
 احضار کرده باشیم چون نزدیکه؟

... حتما همینه؛ ش گرد شد و گفت: آره همینههاچشمکه ... گفت: نه بامونا داشت می
 . هایی که تازه مردن احضار بشهکتاب نوشته بود که امکان داره روح انسانتوی 

 بعد به سمت شراره چرخید و گفت: شری اسم این پسر همسایه چی بود؟
 ... حسین بود دیگهامیر دونممیشراره با حرص گفت: چه 

 ... اسم روحه هم امیر بود دیگه ؛آره درسته !بعد با ذوق گفت: اعع
ون لحظه سکوت کرده بود سرش رو پایین انداخت و گفت: خیله خب اگه پوالد که تا ا

 ای؟آرش آماده... ریمتون حل شد ما دیگه میمشکل
وز نلیدا ه ؛جوری برینشه که همیننمی !شراره گفت: اعقبل از این که آرش حرفی بزنه 

 . شما رو به ما معرفی نکرده
 ... صداتو رب  نگاهش کرد و زیر لب گفت: شری بِ مدیا چپ چپ 

 . ریمنیم آشنا هم بشیم بعد میمومیآرش گفت: باشه 
 لیدا زود. نگاهی به آرش کرد و همون جایی که نشسته بود نشست پوالد زیر چشمی

. متون کنها فرصت نشد درست حسابی معرفیچهشروع کرد به صحبت کردن: خب ب
 . پوالد یکی از دوستای منه و آقا آرش هم دوست پوالد هستن

لی بازم شون رو شنیدین وهام که اسمهاایرو کرد به پسرا و گفت: هم خونهبعد  
 . مدیا و شراره ،مونا نگم که بهتر بشناسیدشومی

 . تم خانوماوقشتون خوآرش بالفاصله گفت: از آشنایی
 ... تموقتون خوشرش پایین بود گفت: منم از آشناییطور که سپوالد هم همون
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بعد شراره زیر گوش مدیا گفت: نظرت در . کدوم در جواب چیزی گفتنهم هر  هادختر
 مورد آرش چیه؟

 .مدیا چپ چپ نگاهش کرد و شراره خندید و گفت: ای بابا دیشب با بهزاد تموم کردم
 گی بدون دوست پسر بمونم؟خب چیکار کنم می
 . شنوناالن می !مدیا گفت: هیس

 ... رسممیزودتر به نتیجه  !بهترن خیالی خندید و گفت: بشنوشراره با بی
ها مشغول صحبت کردن در مورد بچه. مدیا بهش اخم کرد و اون غش غش خندید

 شهتونن واستونسته داشته باشه و چطور میکاری میاین که چه. بودناون روح 
ون یخچال قدیمیو لیدا رفته بود توی آشپزخونه و سعی داشت از توی ا. انجام بدن

 یهخون. درست حسابی برای مهمونا درست کنه یهه صبحانی خالیدسته چندم 
 !دانشجویی همین بود دیگه

پوالد گفت: اگه بتونیم بابک رو پیدا کنیم شاید بتونیم بفهمیم اون روح چه چیزی رو  
 . ش تالفی کنههخواد واسمی
یی چه بال ه آدم غریبه بگهی هشراره گفت: جدا؟ تنهایی فکر کردی؟ بابک هم میاد واس 

 به سر امیر آورده؟
 . دقت کن ؛دی گفت: گفتم شاید بتونیم بفهمیمپوالد خیلی ج 
شراره از اون دسته دخترهایی بود که پوالد . بعد خیلی زود نگاهش رو از شراره گرفت 

 . هیچ جوره ازشون خوشش نمیومد
پس اگه دیگه  ؛روح خداحافظی کردیم و اونم رفته مدیا گفت: حاال که ما از اون 

تونیم بزنیم زیرش و هیچ کاری پس می ؛تونه بیادم احضارش کنیم اون نمینخوای
 . ش انجام ندیمهواس
 . مکردمیآرش متفکرانه گفت: منم داشتم به همین فکر  

 . محسوس به مدیا زد و گفت: منم با آقا آرش موافقمشراره چشمکی نا
 هاشهاش بود و لپلب آمیز روییطنتنگاه آرش سرخورد روی شراره که لبخندی ش 

آرش هنوز . شراره تا متوجه نگاه آرش شد روش رو از آرش برگردوند. سوراخ شده بود
براش جالب بود که ناخودآگاه داشت به دختری توی جمع توجه  ؛راره بودنگاهش به ش

ه چیز اون دختر آرش رو به ی هانگار ک. که تا حاال خیلی بهش فکر نکرده بود کردمی
 . یدکشمیسمت خودش 

 ی؟کنمیکوچکی اومد و گفت: مونا کمکم  یهلیدا با سفر 
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که گفت: با این رفتمیطور که به سمت آشپزخونه مونا زود از جاش بلند شد و همون 
دارن خوان به همین راحتی دست از سرت برنمیارواح وقتی ازت یه چیزی می دونممی

دم وقتم رو روی ای دارم و واقعا ترجیح میمن هدف دیگه. دا باهاتون موافقمیاما شد
 . این قضیه نذارم
شما هم راحت . ریم دیگهمن و آرش هم می. نهمومیپس مشکلی ن ؛پوالد گفت: باشه

 . باشین
دلیل این همه اصرار پوالد برای رفتن فقط و فقط دور شدن از  دونستمیلیدا که 

 .جوری برینداره بذارم همینقدر اذیتتون کردیم امکان ناین... خودشه زود گفت: نه
تر آورد و گفت: که دوست بعد صداش رو پایین. نیمرو درست کردم واسه صبحانه

 . داری
پوالد توی هم رفت براش خوشایند نبود که لیدا جلوی جمع از دونستن  هایماخ

 . نیممومیآرش زود گفت: باشه . کوچکترین عاداتش حرف بزنه
ن ای. اختراعی خودش بود یهاین یه نقش. شراره از جاش بلند شد و رفت تو آشپزخونه

 ". لب شد از باید از دسترسش دور شدوقتی توجه پسر مورد نظر ج” که
بدون اپن بود شد، مونا که  قدیمی یهه آشپزخونی هکه وارد آشپزخونه کبه محض این

 اجاق گاز بود گفت: کدومشون؟ یهدر حال گرم کردن نون روی شعل
 شراره متعجب گفت: چی؟
 گم تو نخ کدومشونی؟مونا با شیطنت گفت: می

  فهمیدی مونا؟ش سوراخ شد و گفت: از کجا ی تپلیهاشراره لبخند زد و لپ
 ... شراره نگاه کرد و گفت: تابلویی دیگه یهبامز یهبعد به چهر. مونا هم خندید

 ... بعد از تو میام. نممومیشراره گفت: من توی آشپزخونه 
که همین  کردمیداشت به این فکر . تایید تکون داد یهمونا سرش رو به نشون

همسایه کناری دیدشون باید برای  کهی دیشب و اینهاش هم به خاطر اتفاقجوری
 شونهچه برسه به این که پسرها رو هم در حال خروج از خون. توضیح بدن هاههمسای
 . ببینن

پهن کرده بود نشسته بودن و مشغول  هالکه لیدا توی  ایهلحظاتی بعد همه دور سفر
و دور سفره ال رفت هگرفته از آشپزخونه به  ایها چهرخوردن صبحانه بودن که شراره ب

 .آرش ناخودآگاه با نگاهش شراره رو دنبال کرد تا این که جلوش جای گرفت. نشست
که چرا . ها شدهسرش رو پایین انداخت و با خودش فکر کرد که چرا مثه پسر بچه
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وقتی از همون ابتدا توجهش به مدیا جلب شده بود اما حاال داره ناخودآگاه به شراره 
ردن صبحانه پوالد و آرش ساعت شش و نیم بود که از بعد از خو ه؟کنمیتوجه 
ن که برن توی یدترسمیهنوز  ؛ امادخترها خیلی خسته بودن. رفتن شونهخون
برای  ؛ره و دیگری مال مونا و لیدا بودمال مدیا و شرا شیکیهدو اتاقی ک. شونهااتاق

شراره . وابش بردمدیا خیلی زود خ. دراز کشیدن هالهمین چهار نفرشون کنار هم توی 
چیز خاصی از آرش . کردمیطور که چشم به سقف دوخته بود داشت به آرش فکر همون

خواست تنها باشه دوست داشت که باهاش جذبش نکرده بود فقط صرفا چون نمی
تونست بعدا ای بود و میآرش هم پسر خوش تیپ و خوش قیافه خب. دوست بشه

 . بهش عالقمند بشه
ین شت به ابسته بود و پتو رو تا روی گردنش باال کشیده بود اما داش رو هاچشممونا 
مطمئنا دیگه دخترها راضی . تونه مامانش رو پیدا کنهجوری میکه حاال چه کردمیفکر 
اه گشت یا یه ردیگه می شدن روح احضار کنن و برای همین یا باید دنبال چند نفرنمی
 .غلتی زد و به سمت مونا چرخید ؛ اماف بودلیدا هم نگاهش به سق. کردمیا پید دیگه

 و متعلق بهرمردی که خودش ... پوالد. الد بودنگاهش به مونا بود اما فکرش پیش پو
ذهنش به  !آره عاشق پوالد شده بود. دونستمیو متعلق به خودش راون و اون 

 ... برگشت به چند ماه قبل، اون روز سرد زمستونی هاهگذشت
. چپش فرمون رو گرفته بود و دست راستش روی دنده بود طبق عادت با دست“

 یی که با ذوق و شوقهاچشم. ش افتادهاچشمتو آینه وسط به  ایهنگاهش برای لحظ
دوباره با . ی اشک، سیاه و قرمز شده بودهاهآرایششون کرده بود اما حاال به خاطر قطر

دلش برای خودش سوخت که . ش بغض کرد و دلش بیشتر سوختهاچشمدیدن 
دیگه این وضع براش عادت شده . شدهر جایی و هرچیزی بهش کوفت می همیشه

پیچید توی پمپ . از این وضعیت و از این که بهش عادت کرده بود، بیزار بود. بود
اک ش رو پهاتوی صف که بود خم شد و با دستمال کاغذی اشک. بنزین تا بنزین بزنه

ی اطراف هانه وسط ماشین کشیده بود و داشت سیاهیخودش رو جلوی آی. کرد
 ایهچشم نگاهش به پسر قد بلند و چهارشون یهکه از گوش کردمیشو پاک هاچشم

نگاهش به اون سمت جلب . افتاد که لباس فرم پرسنل پمپ بنزین رو به تن داشت
با اون پسر در حال بحث کردن . یادش رفت که چشم چپش رو هنوز تمیز نکرده. شد

خالی شده بود و  جلوش ؛صدای بوق لیدا رو به خودش آورد. مرد کچل سیبیلویی بود
از ماشین خارج شد و . با عجله رفت جلو و کنار پمپ نگه داشت ،لیدا حواسش نبود
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 یهبدون این که دست خودش باشه به سمت اون پسر رفت که حاال داشت از دست
 ... تا رسید گفت: سالم آقا. دادپول توی دستش به اون مرد دو تا دو هزار تومانی می

ی لباس فرمش رو چند ال تا زده بود و ساعت مچی هااون پسر جوون که آستین
. سبزه بود و قد بلند. چرم خوشگلی دور مچ چپش بسته بود نگاهش کرد ایهقهو

ی هاته ریش ساده و لب ؛و کوتاه پسرونهبا موهای مدل دار تیره  ایهی قهوهاچشم
کسی بود که لیدا رو به  ؛ اماحتی شاید جذاب هم نبود ؛خوشگل نبود. جذاب مردونه

تفاوت اون پسر هول شد و گفت: من یه مکمل لیدا از نگاه بی. ش جذب کرده بودخود
 . خواستممی

مل بنزین بزنم مک پسر همراه لیدا به سمت ماشین لیدا رفت و گفت: کارتتون رو بدین
 . هم میارم

ی هادستلیدا کارت رو به پسر داد و توی ماشین نشست و نگاهش از تو آینه به 
 لیدا تو. ی خوش فرم اون پسر بود که شلنگ پمپ رو گرفته بودهامردونه و انگشت

ش تمیز و دور اون یکی از هاچشمیکی از . آینه نگاهی به خودش کرد و آهش در اومد
ماشین خورد:  یهتو خودش بود که چند ضربه به شیش. ش سیاه بودهاریزش ریمل

 ... کارتتون. بفرمایید خانوم
و شد از تای که از پمپ بنزین خارج میزین رو حساب کرد و تا آخرین لحظهلیدا پول بن

 ". شدن بود که هر لحظه دورتر میآینه نگاهش به اون پسر جوو
 اولین باری یهتمام تصویری که تو ذهنش از خاطرصدای زنگ موبایلش که بلند شد 

گوشی رو از زیر بالش صورتی رنگش . که پوالد رو دیده بود نقش بسته بود از بین رفت
 حوصلگی جواب داد: بله؟و با دیدن اسم تماس گیرنده با بیبیرون کشید 

 چطوری؟. صدای مردی توی گوشش پیچید: سالم عشقم
 گتو چطوری؟ دلم برات تن ،لحنی تصنعی گفت: خوبم کیان با لیدا بی حوصله بود اما 

 . شده بود عزیزم
 چه زود بیدار شدی امروز؟. ت تنگ شدههکیان پر انرژی گفت: منم دلم واس

شد با دست آزادش موهای بلندش رو که دورش رها بود رو که بلند میلیدا درحالی
ها رو آروم طوری که بچه رفتمیچپش کشید و همزمان که به سمت در  یهروی شون

 . بیدار نکنه گفت: دیشب اصال نخوابیدم
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کیان با لحنی . درو باز کرد و تو حیاط رفت خنکای صبح پاییزی به صورتش خورد
 متعجب گفت: چرا نخوابیدی؟ چیزی شده؟ چرا به من اس ام اس ندادی که بیداری؟

 دار؟م تو خوابی یا بیمن نباید خبر داشته باش. دیشب ساعت نه گفتی میری بخوابی
ی هاش رو رو هم فشار داد سعی کرد عصبانیتش رو از دخالتهاحوصله لبلیدا بی
: م گفتبا لحنی مالی ؛بروز نده شیان روی تک تک لحظات زندگی شخصیشدید ک

دادم؟ خب االن اس میامحتما باید اس ؛بدخواب شده بودم. کیان جان، خوابم نبرد
 ... بهت گفتم

چرا بد خواب شده . که من چقدر حساسم دونیمیکیان با لحنی معترض گفت: 
 . یزنمیی مگه؟ لیدا خیلی مشکوک کردمیبودی؟ به چی فکر 

که  دکرمیلیدا با پاش روی زمین ضرب گرفته بود عصبی شده بود و تمام تالشش رو 
. کنسب. کنتراس نشست و غرید: کیان بس یهپل یهلب. احساساتش رو کنترل کنه

بود؟ آره؟  گفتم امروز زود از خواب بیدار شدم، خوبگفتم خوب بود؟ میبهت دروغ می
 هبا دروغاش خرت کنه و دهنتو ببنده ن. کی بهت دروغ بگهی هکخوای اینتو همینو می

فکرم کجاست؟ دوست داری . کی که بهت راستش رو بگه و ازت هزار تا چرت بشنوهی
 کجا باشه کیان؟

ی دیشب بیدار موندی و ردتو غلط ک ی؛تو تعادل روانی ندار  !شو لیداغرید: خفه کیان
 . به من نگفتی

خوام لیدا برای لحظاتی کنترلش رو از دست داد و با جیغ ظریفی گفت: دیگه نمی
 . فظحاخدا. ولم کن ...باهات حرف بزنم کیان

ش ریخت و هاهگوناشک روی . و تماس رو قطع کرد گوشی رو کنارش روی پله انداخت
نسیم صبحگاهی موهای نرم و لختش رو به بازی گرفته . ش گرفتهادستسرش رو با 

که دیگه  کردمیشت به این فکر دا. ش از سرما یخ زدهاهبود، رد پای اشک روی گون
تکرار این  یهجوری باید خودش رو راضی کنه که باید با کیان بمونه بعد از همچه

از گریه کردن خسته شده بود با پشت دست ... هاو توهین شنیدن هاتحقیر شدن
ی زرد هالبخندی از روی غم زد و به برگ. ش رو پاک کردهاهروی گون هایکراستش اش

 . ی حیاط نگاه کردهای درختهاو نارنجی برگ
صدایی از پشت سرش اومد و لیدا با جیغ کوتاه و ظریفی از جا پرید با ترس به عقب 

ت: گف دنفسی از سر آسودگی کشید و مدیا با لبخن. و نگاهش افتاد به مدیا چرخید
 . ببخشید ترسوندمت
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ه کم یفقط به خاطر دیشب هنوز ؛ ش کشید گفت: نه عزیزملیدا دستی به پیشونی
 . مترسمی

بازم با  .پله نشست و گفت: خب این طبیعیه، از صدات بیدار شدم یهمدیا کنار لیدا لب
 ی؟کردمیکیان بحث 

پاش تو اون دمپایی ال  یهی الک زدهالیدا شرمزده سرشو پایین انداخت و به انگشت
انگشتی سفید نگاه کرد و گفت: ببخشید بیدارت کردم مدی، اینقدر تازگی با کیان جنگ 

 . و دعوا داشتم اعصاب شماها رو هم به هم ریختم
ول هوای ا... یا بریم توب. لیدامهم نیست لیدا گذاشت و گفت:  یهمدیا دست روی شون

 ... خوریسرما می ؛صبح سرده
وقت بود که حواسش به هیچی جز خیلی. حواسش به حرفای مدیا نبودلیدا اصال 

نگاه  .با صدای مدیا به خودش اومد. عجیبش به پوالد نبود یهمشکلش با کیان و عالق
ا گی بو گفت: حاال میخیره و مشکوک مدیا رو که دید سعی کرد طبیعی برخورد کنه 

 کار کنیم؟چیرو  جریان این روح همسایه
ش که با شری بود هاهی چشمیو ایما اشارهامدیا لبخند زد و گفت: واال تماس

 ... همیشه
تاده بود پقی خندید و گفت: لیدا از یادآوری اتفاقاتی که بین پسر همسایه و شراره اف

یم زدمیباید حدس  ؛جمع باشه خواست شری توشب هم نمیدی! گیاعع راست می
 . روح کیه

 . تر شد و گفت: از بس که اون مرحوم رو اذیت کرد این دخترمدیا لبخندش عمیق
 همیشه لمث. وباره لیدا توی خودش فرو رفتچیزی نگذشت که د ؛ اماهر دو خندیدن
 مدیا برای این که حواس لیدا رو پرت کنه. مبهم زل زد یهه نقطی هسکوت کرد و ب

 میای بریم یه کم قدم بزنیم؟... گفت: لیدا
تش رو کشید و بردش توی خونه و بعد بدون این که منتظر جواب لیدا باشه دس

خیلی آروم گفت: زود حاضر شو  رفتمیکه به سمت اتاق مشترکش با مدیا درحالی
 . بریم

ر بود لحظاتی بعد هر دو حاضر و آماده جلوی در خونه بودن و مدیا در حال بستن د
 چرا؟. تو دیشب خیلی حالت بد شده بود... که لیدا پرسید: راستی ِمدی

 یهاز جلوی خون. مدیا در حیاط رو بست و با هم به سمت اول کوچه راه افتادن
ن ناخودآگاه دست دیدمیمشکی تسلیت رو  هایمشدن و پرچهمسایه که رد می
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... جواب لیدا گفت: وای لیدا بعد از اون مدیا با هیجان در. همدیگه رو فشار دادن
ی چه وضعیت دونیمیاصال ن ؛ی رد داده بودممن به معنای واقع. دختر تو خیلی نترسی

 . بود
م اما وضع تو و شری رو که دیدم ناخودآگاه احساس یدترسمیلیدا گفت: نه منم 

  .اولین بار بود که این حس رو داشتم. شهخودمم باورم نمی. مسئولیت بهم دست داد
راستی تاحاال از پوالد چیزی . طوری ندیده بودمبخند گفت: آره، تا حاال تورو اینمدیا با ل

ما  ؛ اماهم بودین صمیمی. به نظر میومد خیلی وقته باهم دوستین. نگفته بودی
 . شناختیمشنمی

هول شده بود و کمی . لیدا هم ناخودآگاه اخم کرده بود. بعد موشکافانه زل زد به لیدا
 ؛ اماگشت تا جواب مدیا رو بدهدنبال چیزی می. دهنش رو به سختی قورت دادآب 

برای صمیمیت و دوستی با پوالد جز این که عاشقشه پیدا  ایههیچ دلیل قانع کنند
ش کرده با همون لحن آرامش بخش همیشگی لیدا سکوت دیدمیمدیا که . کردمین

 . نداری نگوتی زمزمه کرد: دوست بدون هیچ ناراحتی یا کدور
همین جمله باعث شد تا لیدا احساس امنیت پیدا کنه و با آه عمیقی بگه: جریانشو 

 . باید قول بدی بین خودمون باشه ؛ اماگممی
تثنا بدون اس. ترین دختر اون خونه بودترین و لطیفترین و مهربونمدیا قابل اعتماد

مدیا . بود شونهاز دار همهر سه دختر دیگه بهش اعتماد عجیبی داشتن و مدیا هم ر
 !نهمومیخیلی آروم گفت: شک نکن که بین خودمون 

راحت کشید، ته دلش خوشحال بود که باالخره . بعد چشمکی به لیدا زد و لیدا نفسی
از دردی که روی  ؛ شایده کسی که قابل اعتماده بگهیهتونه این راز ممنوعه رو بمی

 بود که حاال شونهپارک کوچیک نزدیک خونیه . شدکم می کردمیقلبش سنگینی 
ای نشستن و هوای تمیز نیمکت زنگ زدهبهش رسیده بودن رفتن داخل و روی 

ش رودیا چیزی نگفت فقط در سکوت به روبهم. شون کشیدنهاهصبحگاهی رو به ری
 اق بودخواست و مشتدلش می ؛ اماباید از کجا شروع کنه دونستمیلیدا ن. خیره شد
ان با اینکه با کی. مقدمه گفت: مدی من کار اشتباهی کردمبزنه برای همین بیکه حرف 

 . عاشق پوالد شدم ...جدی دارم اما یهدوستم و یه رابط
شو داشت اما از صراحت لیدا متعجب شد و یا همین حدس رو زده بود و آمادگیمد

 دونمیمگفت:  لیدا لبش رو گزید و بغض کرد فقط زیر لب با صدایی آروم. هینی کشید
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شناخت توی این مدت که لیدا رو می. مدیا دلش به حال لیدا سوخت. گند زدم
 زیر لب گفت: پوالد از کجا اومد؟. عذاب کشیدنش رو دیده بود همیشه

و مدیا  کردمیحتی حرف زدن از پوالد خوشحالش  ؛لیدا کامال به سمت مدیا چرخید
ر س همیشهیه روز که بازم مثه ” تعریف کردن:لیدا شروع کرد به . کامال اینو متوجه شد

چیزای مسخره با کیان بحثم شده بود و داشتم از دانشگاه میومدم خونه رفتم بنزین 
وقتی دیدمش یه جور . هکنمیپوالد تو پمپ بنزین کار . بزنم که پوالد رو اونجا دیدم

نداره آدم امکان . شهوای ِمدی باورت نمی. یه حس خاصی بهش داشتم. عجیبی بود
. ه آدم غریبه حس خاصی پیدا کنه اما من بهش احساس داشتمی هتو یه لحظه ب

 اونم. جام اونرفتمیخواستم بنزین بزنم دیگه هروقت می همیشه. گذشت و گذشت
خیلی  یه ارتباط چشمی ی اون هم معنی داره،هاهم نگایدفهممی. کردمیمنو نگاه 

 "... ه شب بود کهیهتا این ک. مسکن دردای من شده بوداون . کردمیساده که منو آروم 
” اون شب رو مرور کرد و زیر لب زمزمه کرد: یهلیدا سکوت کرد و توی ذهنش خاطر

 همون شبی که تولد شهره دعوت بودیم 
مدیا متعجب نگاهش کرد و لیدا گفت: بابا همون تولد دخترونه که ترانه دعوت نبود 

 . ده بود که چرا رفتیمبعدش کلی از ما ناراحت ش
 . مدیا سری تکون داد و گفت: یادم اومد

معنی داره چند تا  بیراه گفت، گفت چهکیان بهم زنگ زد و باز کلی بدو لیدا ادامه داد:
 شهگفت من باورم نمیمی دونممیع بشین بزنین برقصین؟ یا چه مدختر دور هم ج

یادته چقدر باهام دعوا کرد؟  گی،نمیتون نباشه حتما هست و تو به من پسر تو جمع
که اصال تو فاز مشروب و مست شدن با این. روی اعصابم راه رفت که دیوونه شدم انقدر

یدین رقصدیوونه م کرد که وقتی شماها تو تاریکی و بین رقص نورا می انقدرنبودم اما 
 "... خوردمم و مشروب میکردمیریه خونه گ یهمن گوش

 گفت: واسه همون یه هو غیبت زد؟میون حرفش مدیا 
گه دی. از خونه زدم بیرون” تایید تکون داد و گفت: یهلیدا سرش رو به نشون

حالمم اصال خوب نبود کامال . شدمداشتم خفه می ؛تونستم اونجا رو تحمل کنمنمی
ه رفت انقدر. شدم و رفتم همون پمپ بنزین یه راست ماشین رو سوار. مست شده بودم

به خاطر بارونی بودن هوا، . بودم و اومده بودم که شیفت پوالد رو حفظ شده بودم
گی طور که رانند منم همون. کس نبودتو پمپ بنزین هم هیچخیابون تقریبا خلوت بود 
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ره ارت رو ازم بگیوقتی رسیدم پمپ بنزین، پوالد جلو اومد تا ک. مکردمیگریه  م،کردمی
 دید گفت: اتفاقی افتاده خانوم؟مو اما وقتی قیافه

رفتم و توش باال  یه سطل اونجا بود زود. فقط در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم
پوالد و یکی دیگه از . جا روی زمین نشستمحالم بد بود که همون انقدربعد . آوردم

از  یپوالد گفت: خانوم حالتون بده؟ کمک. به سمتم اومدن کردمیآقایونی که اونجا کار 
 دست ما برمیاد؟

 .حالم بد بود که فقط سوئیچ رو گرفتم سمتشون که ماشین رو از الین بیارن کنار انقدر
از بود م بهاچشمم و که بیدار بودتونم بگم یه ربع با اینمی. ی شددرست یادم نیست چ

وقتی به خودم اومدم که . اد ندارمیهاما یادم نیست که چه اتفاقی افتاد هیچی رو ب
با  من ؛ اماای کثیف و پر از لکیه لیوان شیشه. رفته بودپوالد لیوان آبی سمتم گ

 "... اشتیاق خوردمش
 ردکمیمدیا با محبت به دوستش لیدا که با حسرت اون خاطره رو خیلی جزئی تعریف 

ا لید دیدمیکه این بینه وه رو خیلی واضح میکه لیدا داره اون خاطر دونستمی. زل زد
سطح باال و مرفه اومده و اوایل خیلی به قول خودشون تیتیش  یهه خانوادکه از ی

ای که فقط عشق و عالقه. دادهپوالد نشون میمامانی بود چقدر ساده عشقش رو به 
. تونست اون رو از آب خوردن لیدا توی اون لیوان چرکی و لک دار بفهمهمدیا می

 . نهحرفای لیدا گوش ک یهسعی کرد به بقی. خوردلیدایی که اوایل از لیوان بقیه آب نمی
بعد بهم کمک کرد توی ماشینم که حاال یه کنار پارک شده بود ” گفت:لیدا داشت می

 لیوان رو ازم گرفت و گفت: مست کردین؟. بشینم
 . خطرناکه؛ اون گفت: پس بهتره رانندگی نکنینفقط سرم رو تکون دادم و 

نگاه معذبی به پشت سرش . کردمیصداش کسی . فقط بهش گفتم که حالم خوبه
م توناگه مایل بودین من می. شهانداخت و گفت: من یه ربع دیگه شیفتم تموم می

 . ... با این وضع. . شما... چون ؛همراهتون بیام که مشکلی پیش نیاد
صبر  !شو کامل کنه فقط گفتم: عالیهرد قبل از اینکه اجازه بدم جملهکسی صداش ک

ش پوشوند و هادستصورتش رو با کف . ی لیدا جمع شدهاچشم" اشک توی . مکنمی
ه راهی برای ی هکه با کیان بودم اما از اینک م بگم با ایکشمیغرید: مدی خجالت 

 . نزدیک شدن به پوالد داشتم خوشحال بودم
 . ی لیدا رو پایین کشید و با مالیمت گفت: لیدا گریه نکنهادستآرومی مدیا به 
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کس که هیچ دونستمیخوب  ،دونستمی. شو باز و بسته کردهاچشملیدا 
دل بودنش ی کیان و بدهاگیر دادن دونستمین کسهیچ. کردمیناحساسش رو درک 

که حس رها شدن از کیان به طرز  دونستمین کسهیچ. وردآچقدر به لیدا فشار می
خواست برای ها دلش میبا همه این چیز ؛ اماخاصی با بودن با پوالد ادغام شده بود

صبر کردم تا ساعت نه که ” برای همین ادامه داد:. یدفهممیشاید مدیا  ؛یه نفر بگه
ودم مون بشینه و خبهش گفتم پشت فر. شیفتش تموم شد لباساشو عوض کرد و اومد

 یههوش و هوشیاری که بودم کنارش نشستم و زل زدم به همتو اون حالت بی
تونستم یه آدرس درست بهش گیج بودم که نمی انقدرازم آدرس پرسید اما . حرکاتش

 "... یمکردمیدمه که چه آهنگی گوش یا ؛ حتیبدم
 همون همیشه، مثه دونممیقبل از اینکه لیدا اسم آهنگ رو بگه مدیا به طعنه گفت: 

 !شآهنگی که روی تکرار میذاری
چه مرگم شده بود راه درد و دلم  دونممیراه نخالصه توی ... آره”لیدا پوزخند زد و گفت:

کاش امشب ا ور دوز . گفتم: دیگه از این زندگی خسته شدمباهاش باز شده بود هی می
 !بیزارم از این روزا ؛واسم نموندهتوی این زندگی دیگه هیچ دلخوشی  !دممرمیم کردمی

 .تا اینکه باالخره از کوره در رفت و گفت: بچه سوسول کردمیاونم همه حرفام رو گوش 
هرچی  ؛ اماگیقدر مست کردی و داری این چرندیاتو مینسر چی ا دونممیمن ن

 . فقط برو خدات رو شکر کن که جای آدمایی مثه من نیستی ؛هست
 . رد کردیبهم نگاه کرد و غرید: اعصابمو خ بعد چپ چپ

م: خواست پیاده بشه که گفتمی. پارک کرد. دیم خونهرسی. یه سیگار روشن کرد و کشید
 . ازت ممنونم

نگاه چپی بهم کرد و گفت: من فقط جلوی خودکشی یه بچه سوسول رو گرفتم که 
 . گرفته بود تصمیموحتما سر یه شکست عشقی مسخره این 

این خیلی برام گرون تموم شد برای همین گفتم: شکست عشقی مسخره؟ آره تو بگو 
سال احساس و وقتت رو روش ی و چندکنمیریزی که روش برنامهچیزی  .مسخره

 . ذاری شاید از نظر تو مسخره باشهمی
 ؛بو خونه بگیر بخوابر !ستمسخره. اوت نگاهم کرد و گفت: آرهتفپوالد بیخیال و بی

 . شاید صبح که بیدار شدی و فارغ شدی فهمیدی چقدر چرند تحویل من دادی
 . بیرون رفت و گفت: شب خوشبعد از ماشین 

 . دیجا اومبه خاطر من تا این. آژانس بگیرم کن براتدنبالش پیاده شدم و گفتم: صبر 
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 بهم چی گفت؟ دونیمیبعد به مدیا نگاه کرد و گفت: 
 ... مدیا سرش رو تکون داد و گفت: نه

 . شهلیدا گفت: بهم گفت خرج آژانست تا اون پایین مایینا زیاد می
مدیا دیگه نتونستم از پوالد خالص ” ش چکید و گفت:هاهی اشک روی گونهاهبعد قطر

شدم که باهاش تموم کنم رفتم و و مصمم می کردمیوقتایی که کیان اذیتم  نقدرا. شم
. هستم دیگه یهبهش نگفته بودم که تو یه رابط. اومدم تا تونستم با پوالد دوست شم

ش و نوع برخوردش با اتفاقایی که براش افتاده بود وقتی یه کم از وضعیت زندگی
یه راه فرار از . وداوالش عشق نب ؛و بیشتر شناختمش کم کم عاشقش شدمفهمیدم 

بهش دروغ گفته بودم اما  !قش شدمعاش... ی کیان بود اما بعدشهادادنغرغرها و گیر
م یدفهممی... امات بهم نگفت و به روم نیاورد وقهیچ. سالم داشتیم یهبا هم یه رابط
 .شم چقدر تالشش بیشتر شدهم که چون تو زندگییدفهممی. مند شدهکه بهم عالقه

 جوراییهی هبعد از چهار ماه ک... نهمومیوقت پشت ابر نماه هیچ ؛ اماچقدر انرژی گرفته
 .باالخره پوالد فهمیدمو داشتم اجباری یهزمان با کیان هم رابطدیگه با هم بودیم و هم

م وقت یادای که گفت رو هیچجمله. د دیگه همه چی رو تموم کردکه فهمیه محض اینب
خوام فکر کنم که این همه مدت تو چشمای ناموس نمی. ره، گفت: بهتره بری لیدانمی

 . گشتمم و دنبال عشق میزدمیمردم زل 
و اون عشق نیست فقط  هرچی بهش گفتم اینی که بین من و تو بوده عشق بوده

 "... گفت برو
ش دستآرومی لیدا دوباره اشک ریخت و مدیا که دلش خیلی برای لیدا سوخته بود به 

ی ظریف خودش گذاشت و لیدا هاهرو روی موهای لیدا کشید و سر لیدا رو روی شون
 .جا بند نبودزیر لب گفت: دیشب دستم به هیچ. تچقدر به این محبت نیاز داش

همین دست خودم نبود که رفتم برای . تونست آرومم کنهجز پوالد نمی کسهیچ
 . دترین جای دنیا بوامنبرام اون خونه . شخونه

 . مدیا فقط گفت: اوهوم
زم وسمیلیدا زیر لبی گفت: دارم . سکوت کرده بود تا لیدا حرفاش رو بزنه و آروم بشه

خوام شم و میخالص شم تا شاکی میتونم از کیان جوری نمیاز یه طرف هیچ... ِمدی
از یه طرفم . رهباز یادش می ؛ اماهکنمیده همه چی رو درست تمومش کنم قول می

و دارم  دونممی. گرده سمت مندیگه پوالد حتی اگه معجزه هم بشه برنمی دونممی
 ... زمسومیِمدی دارم از درون . زمسومی
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ه مرد ی هتا حاال عشق ب. اشک ریخت کردمیطور که دست لیدا رو نوازش مدیا همون 
و خودش دلیل  کردمیرو تجربه نکرده بود اما با حسی عجیب باهاش همزاد پنداری 

بهش  وقتهیچعاشق کسی بودن و دونستن این که ” ... دونستمیاین حس رو ن
و  کردمیلیدا احساس سبکی . نیم ساعت بعد مدیا و لیدا به خونه رسیدن "!رسینمی

بهش منتقل شده  هااز حرفای لیدا و حسی که از اون حرف. مدیا توی فکر فرو رفته بود
بغض داشت اما . ش سنگین شدههاهشون کردمیاحساس  ؛غریبی داشت بود احساس

 همیشهبهش قول داده بود که . لیدا رو عوض کنه یهید تا روحیخندمیگفت و می
درو که باز کردن و وارد شدن مونا . کنه ه و تو هر شرایطی روش حسابکنمیکمکش 

مونا به . کردن سالم. رو توی حیاط دیدن که زل زده بود به دیوار همسایه کناری
مدیا پرسید: چیزی . زده به سمتشون چرخید زیر لب سالم گفتخودش اومد و وحشت

 شده مونا؟
 یهگرب ی نگران مدیا افتاد و خندید و گفت: نه دنبال یههاچشممونا نگاهش به 

 . پرید رو دیوار رفت. فوضول بودم
 . رو دیدی فکر کردم روح. فت: خیالم راحت شدبخش زد و گمدیا لبخندی آرامش

ه ک دونستمی. بینی نگاهش به مونا بودلیدا با تیز ؛ امابعد با هم وارد خونه شدن
هم  جریان گربه دروغ بوده صرفا به خاطر این که مدیا نگران نشه اون دروغ رو سر

پف ووص خودش رو دورش پیچیده بود و خرداخل خونه شراره پتوی مخص. کرده
پف دخترا از صدای خرو. کردمیخروپف  همیشهش به خاطر انحراف بینی. کردمی

 ها بیدارش بکنیم؟ی مدیا برق زد و گفت: بچههاچشمشراره خندیدن و 
شروع کردن به اذیت  بهش که رسیدن. لیدا و مونا خندیدن و به سمت شراره دویدن 

و لیدا کف پاهاش رو قلقلک  یدکشمیشالش رو به بینی شراره  یهمدیا گوش. کردنش
قبل از این که مونا دست به کار بشه شراره با جیغ جیغ بیدار شد و شروع کرد . دادمی
شد با فحش دادن از خواب بیدار می. جوری بودکال اخالق شراره همین ؛حش دادنبه ف

ره موهای به هم اشر. ش اینجوری بودهاالبته فقط با دوست ؛خوابیدمی و با فحش
اون از دیشب که کوفتم . ش ولو کرد و گفت: الهی بمیرینشو یه طرف شونهریخته

 . کردین اینم از االن
حیف بود بیدارت  ؛خب عزیزم آرش واست پیغام فرستادهمدیا با شیطنت گفت:  

 . نکنیم
  گفت: جون ِ من؟ ی شراره برق زد وهاچشم
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 بعد تند تند موهاش رو مرتب کرد و گفت: چی گفته؟ 
 . هرسه تاشون غش غش خندیدن و لیدا گفت: خاک تو سر پسر بازت کنن 
 دازین؟ن: کثافتا منو دست میزدمیشراره با بالشتش افتاد به جون اون سه تا و جیغ  
روشن شدن هوا تمام اتفاقات انگار با اومدن خورشید و . یدنخندمیاما دخترها فقط  

ح روز صبمونا اون. شون برنهاحاضر شدن تا به کالس. شب گذشته رو از یاد برده بودن
ناهار امروز هم نوبت اون بود برای همین توی . ندمومیکالس نداشت و باید خونه 

 اتاق مشترکش با لیدا روی زمین نشسته بود و زل زده بود به تخته وی یا که لیدا برای
برداشتن کیف پولش وارد اتاق شد با دیدن مونا هینی کشید و مونا به سمتش 

 لیدا زود گفت: مونا اتفاقی افتاده؟. چرخید
ب زیر ل. شدگفت قطعا دیوونه میخواست نگرانش کنه اما اگه به لیدا نمیمونا نمی 

 . حیاط بیدار شدم یهگفت: با صدای خوردن یه چیزی به شیش
 هه بود؟همون گربلیدا زود گفت:  
 . مونا با نگرانی گفت: نه جریان گربه رو از خودم ساختم تا ِمدی رو نگران نکنم 
 لیدا با هیجان نشست و گفت: خب؟ 
مونا نگاهی نگران به در نیمه باز اتاق انداخت تا مطمئن شه اون دو تا پشت در  

به ه شی هثنیستن بعد گفت: بیدار شدم رفتم توی حیاط احساس کردم یه چیزی م
 . سفید روی دیوار مشترکمون با همسایه دیدم

 لیدا با هیجان گفت: خب؟ 
 . شاید خیاالتی شدم لیدا ؛دونممیمونا غرید: ن 
 . نباید تنها بمونی. تو هم با ما میای دانشگاه !لیدا گفت: پاشو حاضرشو مونا 
 . مترسمیمونا با پوزخند گفت: ازش ن 
 . پاشو !لیدا غرید: زر نزن 
باید بمونم و ناهار درست  ؛نداخت و گفت: ناهار امروز با منهمونا سرش رو پایین ا 

 . کنم
 . خوریمبیرون می !لیدا پوفی کشید و گفت: به درک 
این که قوانینمون یادت رفته که هر روز  لنگاهش کرد و گفت: مث مونا زیر چشمی 

 ... نوبت کسی بود ناهار درست کنه و اون نکرد باید خودش به همه ناهار بده
ی پول برام نمونده که بتونم نقدر ابعد سرش رو پایین انداخت و گفت: من این ماه  

 . مهمونتون کنم
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 . دممن بهت قرض می. خیاللیدا غرید: بی 
 .که بهم قرض دادی بهت بدهکارممونا نگاه تندی بهش کرد و گفت: هنوز کلی پول  

 . شهم نمیمن چیزی !بیخیال
 لیدا غرید: لجباز! 
 . گفت: اومدم کردمیو به شراره که صداش  
یه ربع بعد لیدا و مدیا و شراره توی ماشین لیدا نشسته بودن و به سمت دانشگاه  

خونه توی سکوت فرو رفته . که تنها شد احساس ترس کرداینمونا به محض . نرفتمی
که ای کاش حرف لیدا رو قبول کرده بود و باهاشون  کردمیبا خودش به این فکر . بود
ی هارختخواب. رو روشن کرد شونهاز اتاق خارج شد و تلویزیون کوچک خون. رفتمی

برای این که حواسش پرت . بود، از بس که این دختر تنبل بود هالشراره هنوز وسط 
 .فقط پنج دقیقه گذشته بود. رو جمع کرد و نگاهش افتاد به ساعت هابشه رختخواب

. نوهرو نش ایهصدای دیگ صدای تلویزیون رو بیشتر کرد تا جز صدای بازیگرهای فیلم
. ی صبحانه رو شستهاظرف. زخونه و مشغول مرتب کردن آشپزخونه شدرفت آشپ

ی توی یخچال رو مرتب کرد و رفت هاخوراکی. سینک رو تمیز کرد. ردبعد گاز رو تمیز ک
سمت کابینت تا ببینه اگه هنوز بسته ماکارونی دارن برای ناهار ماکارونی مخصوص 

که در کابینت رو باز کرد سرمای عجیب به محض این. ا خانوم رو درست کنهسرآشپز، مون
هیجان زیادی که داشت زود در  و شدیدی همراه با یه بوی بد به صورتش خورد، از

کنه  کارچیباید  دونستمین. شدش باال و پایین میسینه یهقفس. کابینت رو بست
از اون سرما و اون بو مونده بود و به اون شدت کمی دوباره در کابینت رو باز کرد آثار 

بشه شون پر اهی وسیله نداشتن که کابینتنقدر اقبل نبود کابینت خیلی پر نبود یعنی 
توی کابینت تاریک بود تا چشمش به . برای همین خم شد تا توی کابینت رو نگاه کنه

ه خودآگاکابینت احساس کرد جیغ کشید و نا تاریکی عادت کرد جنبش چیزی رو ته
با احساس ناامنی به اطراف نگاه  ؛دوباره ضربان قلبش باال رفت. شیدخودش رو عقب ک

همون لحظه داشت به این  ؛ حتییدترسمیخیلی . کار کنهباید چی دونستمین. کرد
افکار مختلف به مغزش هجوم آورده  !که کاش به حرف لیدا گوش کرده بود کردمیفکر 
 سیه لحظه به خودش اومد و نفسی عمیق کشید و تر. زدمیتوی سرش نبض . بودن

کنه  خواست مامانش رو پیدابود اگر میدر ضعیف میانقرو از خودش دور کرد، نباید 
با همین فکر دوباره در کابینت رو باز . جنگیدشد باید میرو میش روبههاباید با ترس

بعد از ذوق عجیبی شروع کرد به خندیدن . جیغی از ته دل کشید ایهکرد و برای لحظ
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با لبخندی پر آرامش . رو که زیر کابینت دوید دنبال کرد ایهو با نگاهش سوسک قهو
ماکارونی رو از کابینت بیرون کشید و قابلمه رو هم پر آب کرد و روی گاز  یهبست

 . گذاشت
×××××××× 
به  ؛ته صف افتاد به داد نگاهشپول مشتری رو می یهکه داشت بقیپوالد درحالی

که به راننده نگاه کنه مهدی رو صدا زد و گفت: یه دقیقه بدون این. ماشین سفید لیدا
 . شه من برم دستشوییحواست به این الین با

. مهدی براش دست تکون داد و پوالد با عجله به سمت سرویس بهداشتی رفت
خواست دوباره تو اصال دلش نمی ؛گیرهچرا انقدر سخت می دونستمیخودش هم ن

ادش بیاد که لیدا ناموس ی ،و یادش بیاد که این حق رو نداره ی لیدا نگاه کنههاچشم
... آره .شدش کرده بود اما ناموس سرش میشاید خیلی کارا تو زندگی ؛ستیکی دیگه

و  ی کثیفهادسترفت توی دستشویی اما فقط . ش بودیحالبیاین یه قلم رو حسا
ده تر از قبل شش تیرهپوست سبزه. شتی آب تو صورتش ریختچرکش رو شست و م

خواست با این میچقدر دلش . افتاد شی زبر و مردونههادستنگاهش به . بود
ل بود که تا حاال چقدر خوشحا. ی ظریف و خوش تراش لیدا رو بگیرههادست ،هادست

گه نباید دی !اه... لیدا... لیدا. شده میوگرنه پیش وجدانش شرمند ؛بهش نزدیک نشده
قدر دونه چخدا می. لیدا مال اون نبود ؛لیدا ناموس یکی دیگه بود. کردمیبه لیدا فکر 

من لیاقت تورو  ،من نیستی دختر یهجمله رو بهش گفته بود این که: تو تیکاین 
 . ندارم

دستشویی پمپ بنزین به خودش  یهکثیف و نقطه نقط یهدوباره نگاهش تو آین
ت مچی مارک دارش با بند چرم چشمش به ساع زدمیموهاش رو که باال . افتاد
ی ارزونش میاومد هاو لباس هیکلآخه کجای این ساعت به تیپ و . ش افتادایقهوه

 که آرش واسه تولدش اینو گرفته بود؟
تونست اش میکه ک. نمیومد وقتهیچاون روز لعنتی که کاش  !تولد ؛هه... پوزخند زد

با خودش به این فکر کرد که حتما تا حاال لیدا . روز رو پاک کنهبه عقب برگرده و اون
ی در نیومده بره اما به محض این که در بنزین زده و رفته و بهتره تا صدای مهد

 . دستشویی رو باز کرد نگاهش افتاد به لیدا
 . هول شد و فقط گفت: سالم
 . بینی در میریلیدا با حرص گفت: منو می
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 !پوالد فقط گفت: ندیدمت
 .شد و االن هم درست از همون وقتا بودگرفت تابلو میوقتی حرصش می همیشهلیدا 

 . فقط دروغ نگو ؛کرد و گفت: دروغ نگو پوالدره ش رو گهامشت
 . ش گرفت و گفت: حرص نخورش رو روی هم کشید و پوالد خندههادندون

 غلط اصال ؛، من که صد بار گفتم اشتباه کردمای لیدا اشک جمع شد: پوالدهتوی چشم
 ... گفتم اما ایننباید بهت دروغ می ؛کردم

گفت: اینجایی پوالد؟ بیا کنه که می دار مهدی باعث شد لیدا سکوتصدای خش
 !شلوغه... دیگه

 ... با... از وقتی حقیقت رو فهمیدم برام با. پوالد زیر لب گفت: ببین لیدا خانوم
بود اشاره کرد و گفت: با اون دختر  هاه دختر که توی یکی از ماشینی هبعد با دستش ب
 !فظحاخدا. هیچ فرقی نداری

. لرزیدی لیدا به وضوح میهاهشون. به سمت مهدی رفت بعد از کنار لیدا رد شد و
شو گره کرد و هامشت... خیلی. خیلی براش گرون تموم شده بود” لیدا خانوم” یهکلم

نفهمید که پوالد  ؛ حتیبه سمت ماشینش که اون طرف خیابون پارک کرده بود رفت
ن طرف خیابون که پوالد با صدای مهدی چشم از او. رفتنش رو با چه حسرتی نگاه کرد

ش رو به مشتری که لحظاتی پیش ماشین لیدا از اونجا رفته بود برداشت و توجه
که با لیدا داشت  ایهاز مکالم. خواست پول بنزینش رو حساب کنه جلب کردمی

اگر با لیدا . شناختیلیدا رو م ؛ اماکردمینقدر تند برخورد شاید نباید ا ؛ناراحت بود
اینو  شرغم میل باطنید علیو پوال کردمینترکش  ،کردمیناون فراموشش  ،مالیم بود

ه بود ک هاسال. ه سیگار بکشهی هسرش خیلی شلوغ بود و نیاز داشت ک. خواستمی
از . ه سیگار نیاز داشتیهاالن واقعا ب ؛ش بودهاهو غص هاتنهایی یهسیگار همدم هم

 .دیگه بهش عادت کرده بود خسته شده بودشلوغی پمپ بنزین و بوی بنزین که حاال 
قبل از این که خوشحال بشه که . هنوز یک ساعت و نیم تا پایان این شیفت مونده بود

ش زیاد شده خونه یهاجار ؛د که باید شیفت بعدی رو هم بمونهادش اومی هبعدش آزاد
از  یکی دیگهدست تو موهاش فرو برد و جواب . بود و مجبور بود که دو شیفته کار کنه

ره سیگار ی سپرد که میکه پمپ بنزین خلوت شد به مهدکمی . رو داد هامشتری
 یدشکمیو سیگار  رفتمیپشتی پمپ بنزین  یهطور که به سمت کوچهمون. بکشه
ش یمیو ارزون قیمتش رو که روی صفحهبا بی تفاوتی گوشی قد. ش زنگ خوردگوشی

به خاطر نور خورشید . آبی رنگ پمپ بنزین درآوردپر از خش بود رو از جیب لباس فرم 
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رای ب. تونست اسم تماس گیرنده رو ببینهش نمیگوشی یهو خش خش بودن صفح
 . همین جواب داد: بله

 !نتورو خدا کمکم ک ؛دا توی گوشش پیچید: سالم پوالدصدای مضطرب و پر استرس لی
ی شگیبا یه حسرت همش بود و باید ن صدای دختری که اولین عشق زندگیشنید

 برد تو اون وضعیت دگرگونش کرد با نگرانی گفت: چی شده؟اسمش رو می
 !دوای پوال... االن که اومدم. تنها بودخونه تو . . مونا ...دای گریون لیدا رو شنید: موناص

 . به دادم برس
پوالد گفت که زود خودش رو . ش توی گوشی پیچیدی دخترونههاهبعد صدای گری

بار دیگه کی دوی همطمئنا اگ ؛یچونهنفهمید با چه بدبختی پمپ بنزین رو بپ. رسونهمی
 ه بدبختی این کاروتازه با چ. زدمیجا رو هم کم باید قید اینکم کردمیجور کارها از این

 .آوردش رو میداد دوباره باید به کارهای قبلیاگر این رو از دست می ؛پیدا کرده بود
نفهمید چطور فرم آبی رو . لرزوندکردن به اون کارها هم دلش رو می وای که حتی فکر

که درحالی شونهوقتی رسید سر کوچ. ش عوض کرد و تاکسی سوار شدهابا لباس
وی در رسیده بود فقط لیدا که جواب داد پوالد جل. لیدا رو گرفت یهدوید شمارمی

آیفون رو زد و رفت پشت  یهلیدا با عجله دکم ". درو براش باز کنه” بهش گفت که
 پوالد سراسیمه بود. لیدا براش درو باز کرد و سالم کرد ؛پوالد کل حیاط رو دوید. پنجره

 گفت: چی شده؟
نگران مونا  نقدربرای پوالد مهم بوده احساس خوبی داشت اما  دیدمیکه لیدا از این

اصال  ؛ا زل زدهه جی هب !دونممیبود که وقت نکرد از احساسش لذت ببره گفت: ن
 . وقتی من رسیدم، خونه تنها بود. م چه بالیی سر این دختر اومدهفهممین

 پوالد پرید وسط حرفش و گفت: االن کجاست؟
 .مونا رو روی اون مبل خوابونده بود. رفت شونهخون یهلیدا به سمت تنها مبل دو نفر 

های درشت دیدن اون چشمپوالد از . چ احساسیی مونا کامال باز بود بدون هیهاچشم
 زیر لب گفت: مونا خانوم؟. ترسیدکمی العاده خاصی داشت مشکی که حالت فوق

 !لیدا بغض داشت. شو روی هم فشار دادهاای زل زد به پوالد و لبمونا با نگاه خیره 
 . شو بست و گفت: حتی یه کلمه هم با من حرف نزده پوالدهاچشم

 ید: چطور تنهاش گذاشتین؟پوالد خیلی نگران شده بود غر
سرش رو پایین انداخت و گفت: خودش لجبازی . لیدا از نگاه خشمگین پوالد ترسید

 . کرد
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 . شو مشت کرد و گفت: برو یه لیوان آب بیار بپاشیم تو صورتشهادستپوالد 
 !ود که پوالد داد زد: بدو لیدالیدا هنوز ایستاده ب

 .چرا مونا اینجوری شده دونستمیاصال ن. صل بوداپوالد مست. لیدا رفت آشپزخونه 
رو به صورت مونا وقتی لیدا اومد و لیوان آب . نبود هاچشمانگار که اون نگاه مال اون 

مونا با حالتی عجیبی هینی کشید و . بار توی گوش مونا زدپوالد چند. ریخت
رو  لحالت ترسناک قب ش باز شد دیگه اونهاچشموقتی . شو باز و بسته کردهاچشم

ی هاهاشک روی گون. متوجه موقعیت خودش شد که لیدا با عطش بغلش کرد. نداشت
. احترام تکون داد یهلیدا سرش رو برای پوالد به نشان یهاز فراز شون. مونا ریخت

ی هاهکه پوالد بین گریتا این ؛ن که چه اتفاقی افتادهدونستمیگیج بودن و ن شونههم
 اتفاقی افتاد مونا خانوم؟لیدا پرسید: دقیقا چه 

 هاچرا شما دونممیی االن هم نت، حدونممیمونا آب دهنش رو قورت داد و گفت: ن
قدر احساساتی نچرا لیدا ا دونممیو بعد با لبخندی گفت: و حتی ن. جا هستیناین

 . شده
 ایهخواد تعریف کنه خواست سوال دیگپوالد حدس زد که مونا نمی. لرزیدش میهالب

 .االن یادم اومد. دونممیبپرسه که صدای پر از بغض مونا توی گوشش پیچید: چرا 
توی کابینت یه سرمای شدید میومد با یه  تو کابینت ماکارونی بردارم اما از رفتم که از
ینت وقتی دوباره کاب ؛بودم اما سعی کردم بهش غلبه کنم خیلی ترسیده !بد بوی گند و

ه سایه از یکه نم غذا رو آماده کرفتم . ز اون بو و سرما نبودباز کردم دیگه خبری ا رو
همه جا رو زیر . مخچال تکیه دادیهمنم ترسیدم و ب. آشپزخونه رد شد یهپشت پنجر

چشم سمت  یههمونجوری از گوش ،هو احساس کردم کسی کنارمهکی ؛نظر گرفته بودم
جیغ زدم و از سرمای شدید و . راستمو نگاه کردم که همون سایه غبار گرفته رو دیدم

 . احساس نفس تنگی از هوش رفتم
 لیدا با نگرانی گفت: تو آشپزخونه از هوش رفتی؟

دستش رو جلوی دهنش . ش گرفته بودلیدا هم گریه. ریه سرشو تکون دادمونا با گ
 . گرفت و گفت: من توی پذیرایی پیدات کردم

مخصوصا که . بهش دست ندادحس خوبی از حرف لیدا . موهای بدن مونا راست شد
لیدا برای مونا . هچشمش به ساعت افتاد و فهمید چند ساعتی رو تو اون حالت بود

 .و مونا بیشتر دچار لرز شد” گفتهش باز بوده اما هیچی نمیهاچشم” تعریف کرد که
 دونستمین. پوالد احساس کرد باید به اون دو تا دختر یا اون چهار تا دختر کمک کنه
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 نگاه لیدا ...مسئله کنه اما؛ اماچرا؟ اصال به اون ربطی نداشت که خودش رو قاطی این 
درک که اون اصال به . کردمیش بیشتر از جونش دوستش داشت دیوونهدختری که 

به درک که باید برای  !ه درک که اون ناموس یکی دیگه بودب !شددختر مال خودش نمی
لیدا و دوستاش به . االن وقتش بود ؛کردمید کمکش االن بای !شدازش دور می همیشه

ش مونا که موهای لخت و کوتاه مشکی نگاهی به زیر چشمی. اون نیاز داشتن
رو  خواستپریشون و آشفته شده بود کرد و گفت: فکر کنم باید کاری که اون روح می

 . دادینانجام می
برای انجام دادن اون کار  دونستمیخواست که اینو بگه اما چون مونا اصال دلش نمی
انجام ”... ن با پررویی گفت: البتهکنمیاحتیاج پیدا  هااون یهقطعا به وجود مردون

 . چون شما هم توی جمع بودین ؛”هدادینانجام می” بهتر از” دادیممی
لیدا باعث شد پوالد حالت دفاعی به خودش بگیره و گفت: جانم؟ شما  یهاین جمل
 ما اصال. این قضیه هیچ ربطی به من و آرش نداره. ی این بازی کردینمارو قاط

 . ندونیمیخودتونم  ؛گیریممسئولیتش رو به عهده نمی
ی عصبانی پوالد و گفت: چه هاچشمی درشت و خاصش زل زد تو هاچشممونا با اون 

 . خواسته چه ناخواسته شما هم تو این جریان هستین
رفت و از دخترا فاصله گکمی چیزی نگفت فقط . یدکشمیباید سیگار  ؛پوالد عصبی شد

گی مونا؟ لیدا نگاهی به مونا کرد و زیر گوشش گفت: چی می. سیگارش رو آتش زد
 . این مشکل ماست. اونا مجبور نیستن به خطر بیفتن

ا م. مونا با بغض گفت: لیدا من مجبورم این رو ازش بخوام حتی اگه خودخواهی باشه 
 . ه مرد کنارمون باشه نیاز داریمی هبه این ک

ش چکید و گفت: مهم نیست اون دوتا چقدر ازم متنفر گونه چند قطره اشک روی 
 . همراهمون باشن مکنمیبشن، چون من مجبورشون 

تونست یه بهانه برای دیدن پوالد داشته جوری میشاید از اینکه این ؛لیدا چیزی نگفت 
 یهجلوی پنجر هانگاهش به پوالد بود که پشت به اون. باشه خوشحال هم بود

تی ح ؛ی پهن پوالد رو دوست داشتهاهشون. یدکشمیشکسته ایستاده بود و سیگار 
ی بدنش حس هاتک سلولاین رو با تک !عاشقش بود. های پر پشت کوتاهش رومو
 . کردمی
 ********* 
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قطعا کالس شراره هم تموم شده . ایستاد هاهش رو درست کرد و پایین پلمدیا مقنعه 
که شراره با استادی که اونم به خاطر این ،نهم نبوداین اولین کالسی بود که با . بود

مدیا باهاش برداشته بود لج بود و بدون این که به مدیا بگه کالسش رو عوض کرده 
با مهران احمدی  کهبعد شراره درحالیکمی . منتظر شراره بود هاهنگاه مدیا روی پل. بود

ش توی هم هامدیا ناخودآگاه اخم. ظاهر شد هاهدر حال صحبت کردن بود باالی پل
 .گرفتگیره حرصش میقدر با پسرهای کالس گرم میشراره ان دیدمیاز این که . رفت

مدیا بدون اینکه متوجه باشه داشت . نفهمید مهران چی گفت که غش غش خندید
یه  .خیلی خوب لباس پوشیده بود همیشهشراره مثل . فشردبند کیفش رو از حرص می

موهاش فرق . مشکی یهروشن با شلوار جین مشکی تنگ و مقنع ایهمانتوی سورم
مدیا با خودش فکر کرد که چقدر شراره . ش رو داشتهمیشگیکج بود و آرایش 
. افتادعاشق اون چالی بود که موقع خندیدن رو لپ راستش می. جذاب و خوشگله

مدیا دستش رو . شراره تا بهش رسید با ذوق سالم کرد و از مهران خداحافظی کرد
 گرفت و گفت: چه خبر؟

 ای هبه نظرت مهران بهتر. خواد باهام آشنا شهفکر کنم مهران می ؛شراره گفت: هیچی
 آرش؟
شراره فقط توی همین فکرهاست حرص خورد  دیدمیفی کشید و از این که ومدیا پ

ین دوستش بود ناراحت نکنه گفت: ترصمیمیکه شراره رو که بهترین و اما برای این
 . که مهران چقدر کثیفه دونیمیخودت 

 . هم بد نیست نقدرا. ش رو جمع کرد و گفت: اینجوری نگوهاشراره لب
ی ول ؛شه*شراره خندید و گفت: باشه قبول ل   ؛ی شراره نگاه کردهاچشممدیا با اخم تو 

 . خوام تا ابد باهاش بمونممن که نمی
نم ببینم کدوم مومیمکث کرد و گفت: اصال اگه جور شد با هردوشون کمی د بع

 چطوره؟. ترهمناسب
زمان باشی چرا دیگه ازم من مخالف اینم که با دو نفر هم دونیمیمدیا غرید: تو که 

 پرسی؟نظر می
 . یزنمیش تو ذوقم کرد، خودش رو لوس کرد و گفت: همهش رو جمع هاراره لبش

 ؛چقدر با دنیای خودش متفاوته ؛فکر کرد چقدر دنیای شراره کوچیکهمدیا با خودش 
. با هم رفتن تو محوطه. اون بهترین دوستش بود ؛ چونخیلی دوستش داشت اما
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میای یه کم . نوبت ناهار با موناستامروز . نداریم ایهشراره گفت: ِمدی ما که عجل
 بشینیم تو محوطه؟

همید نیت ی مدیا تو محوطه به جستجو پرداخت و وقتی مهران رو دید فهاچشم
 . که دلش رو نشکنه گفت باشه قبولهشراره چیه اما برای این

 !با هم روی نیمکت نشسته بودن و در حال حرف زدن بودن، البته چه حرف زدنی
که دوستش پاییدش و مدیا برای اینز دور میشراره به مهران بود و اتمام مدت توجه 

اون  ؛داد ازش دلخور شهبه خودش حق نمیگفت و حتی رو راضی ببینه هیچی نمی
شراره زود از . تو همین حال بودن که کسی بهشون نزدیک شد. بهترین دوستش بود

 . سالم آقا ماکان... جاش بلند شد و گفت: به
ن ای یهاصال حوصل ت؛نیدن اسم ماکان اعصابش به هم ریخیین و با شمدیا سرش پا

گفت: سالم ماکان مجبورش کرد سالم کنه که می یهصدای مردون. یکی رو نداشت
 . مدیا خانوم

فقط خواستم یه حالی  ؛شمماکان فقط گفت: مزاحمتون نمی. مدیا با اکراه سالم کرد
 . بپرسم

 ... ه مارشراره با ذوق گفت: اشکالی ندا
و تغییر بده و گفت: البته ما هم رش یا به دستش آورد باعث شد جملهفشاری که مد

 . یمرفتمیداشتیم 
ا شراره ب !مدیا با حرص به شراره نگاه کرد. افظی کرد و رفتحماکان خیلی مودبانه خدا
 دانشجوی. ؟ پسره به این خوبیتو چه مرگته ِمدی دونممیشیطنت گفت: بابا من ن
قت وبازم نیست، اون*ش و کثافت و دختر*تازه به قول خودت ل. پزشکی عاشقت شده

 ی؟کنمیتو واسش ناز 
دوست نداشت شراره بهش اصرار کنه روی خوش . مدیا حس غریبی بهش دست داد

خوام نمی. برای همین با ناراحتی گفت: من جوابم رو بهش دادم. به ماکان نشون بده
 . شمتا قبل ازدواج با کسی با

 . شراره زود گفت: خب اون هم بعدش ازت خواستگاری کرد
 . خوام باهاش ازدواج هم بکنممدیا با حرص گفت: نمی

به شوخی گفت: . شراره که به خلق و خوی دوستش حسابی وارد بود دیگه اصرار نکرد
 کی ازم خواستگاری کنهی هبابا من اگ ؛خوای پاسش بده به من دیگهخب نمی. ای بابا
 !ببین توروخدا. گردمه ازدواج نمیقدر دنبال کیس مناسب واسو دیگه ان مکنمیازدواج 
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خواستگاری  شون ازمدوست پسر داشتم محض رضای خدا یکیموهای سرم  یهانداز
 . بازی رو بزنم*نکرده که منم قید پسر

؛ خوردی شراره حرص میهاچرا از این حرف دونستمین. مدیا دوباره حرصش گرفت
رد شده اعصابش هم خ. این مسائل فکر کنه قدر بهنخواست شراره اشاید دلش نمی

 . بود برای همین غرید: خب بهتر نیست بریم دیگه؟ مهران هم رفت سر کالس
وی ت. توبوس نزدیک دانشکدهشراره موافقت کرد و با هم رفتن سمت اولین ایستگاه ا

ه ی هن هرکدوم بزدمیسکوت قدم که دست هم دیگه رو گرفته بودن و در راه درحالی
قدر پسر خوب و ای کاش مدیا به ماکان که ان” شراره به این که:. نکردمیفکر  چیز

داد و از این میمثبتی بود و دانشجوی پزشکی بود و قطعا مورد خوبی بود جواب 
 "تنهایی در میومد
 !بودن هاتو این فکرقدر ش ان عزیزش، بهترین دوست ِیهای کاش شرار” و مدیا به این که

راه رو با اتوبوس  یهشدن همشد و مجبور نمیای کاش لیدا کالسش زودتر تموم نمی
 "!تا خونه برگردن

وردن نگاهشون آشون رو در میهادم در که کفش. مدیا و شراره با هم رسیدن خونه
مدیا ه جفت کفش مردونه شراره ابروهاش رو باال انداخت و با اشاره از ی هافتاد ب

 پرسید: کیه؟
هر دو . وارد که شدن چشمشون افتاد به پوالد. ش رو باال انداختهاهمدیا هم شون

شراره زود . پوالد و لیدا و مونا به اون دو تا سالم کردن. سیخ واستادن و سالم کردن
 ها؟ چرا به هم ریخته این؟پرسید: اتفاقی افتاده بچه

 !چیز خاصی نیست... لیدا گفت: نه
 که ترسیده بود گفت: پس چرا آقا پوالد اینجاست؟مدیا 

 . گم چیزی نیست دیگهکرد و گفت: ای بابا می لیدا اخمی
مدیا خواست چیزی بگه که صدای محکم و پر تحکم پوالد توی گوش همه پیچید: 

 . بهتره همه بدونن چه اتفاقی افتاده
 !لیدا زیر لب باحرص گفت: پوالد

 . شاید هم حق با پوالد بود ؛ اماشراره رو نگران کنهخواست مدیا و اصال دلش نمی
 شراره با نگرانی گفت: چیو باید بدونیم؟ چه اتفاقی افتاده؟

جا کرد و گفت: امروز که مونا خانوم خونه تنها خودش رو روی مبل جابهکمی پوالد 
 . ه اتفاقایی براش افتادهی هبود
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ون ه اداد: ما به این نتیجه رسیدیم ک مدیا و شراره جیغ خفیفی کشیدن و پوالد ادامه
  .یعنی مجبوریم کاری که خواسته رو براش انجام بدیم ؛روح تو این قضیه خیلی جدیه

م اون دقیقا چی ازمون دونیمیما که ن... ما... با ترس و من من کنان گفت: اما مدیا
 . خواستمی

از  هااین خونه بریم تا آب ه مدت ازی هکاین. ه راه دیگه هم داریمی همونا گفت: البت
 . آسیاب بیفته

 وقت ما کجارو داریم بریم؟مدیا پوزخندی زد و گفت: اون
 . پوالد یهلیدا زود گفت: خون

متعجب به لیدا نگاه کرد و گفت: جانم؟ چهار تا دختر بیاین ، ی پوالد گرد شدهاچشم
 جواب اونارو چی بدم؟. گنچی می هاهخونه من؟ همسای

 خوای ما رو تو این قضیه تنها بذاری؟گفت: پس نکنه می لیدا حرصی
که  ییهاهجوره کنار نکشیده بود و یکسره باید تیکهیچ. پوالد توی هم رفت هایماخ

چرا . این مشکل ما بود... مدیا گفت: لیدا. کردمینداختن رو تحمل ادخترا می
 خوای این بنده خدا رو هم تو دردسر بندازی؟می
چه خواسته چه  ؛مونا گفت: حاال مشکل اونا هم هستن که پوالد چیزی بگه قبل از ای 

 . ناخواسته حاال اونا هم تو این جریان هستن
نیش شراره باز شد و گفت: پس  ؛ امابحث نداشتجرو یهحوصل. پوالد چیزی نگفت

 . زنگ بزنین آقا آرش هم بیاد
هر سه دختر چپ چپ نگاهش کردن و شراره برای درست کردن حرفی که زده بود 

ده باشه و نظر ب هاگیریباید تو تصمیم ؛خب مگه اون هم تو این جریان نیستگفت: 
 مگه نه؟... دیگه

 . مزنمیبلند شد و گفت: من بهش زنگ  ایهپوالد بدون هیچ حرف اضاف
پوالد برای زنگ زدن رفت تو . و باال انداختشراره ذوق کرد و برای مونا ابروهاش ر

به محض این که در رو پشت سر خودش بست مونا برای دخترها اتفاقات صبح  حیاط
مدیا گفت: اما با . دچار استرس شدن هادختر. رو البته به اصرار خودشون تعریف کرد

 . این که ساک ببندیم بریم خونه اون بنده خدا راضی نیستم
 . این خونه خیلی برای موندن خطرناکه. هیچ جای دیگه رو نداریملیدا غرید: ما 

 . جوری یه مرد پیشمونهسرش رو پایین انداخت و گفت: اون بعد
 . شراره با شیطنت گفت: دوتا مرد
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لبخندش رو قورت داد و چال روی لپ راستش محو ه مدیا با اخم نگاهش کرد و شرار
کاری باید برای اون روح انجام بدیم بهترین مونا گفت: تا وقتی بفهمیم دقیقا چه . شد

 . کار اینه که از این خونه دور بشیم
... هم بیاد و اذیتمون کنه اونجاتونه مدیا گفت: اما مگه اون روح نیست؟ می

 تونه؟نمی
 تونه مونا؟کسی چیزی نگفت و مدیا گفت: نمی

 . دونممیش رو باال انداخت و گفت: نهاهمونا شون
ر دردس. پس به نظر من اگه مطمئن نیستین بهتره مزاحم پوالد هم نشیممدیا گفت: 

 . واسش درست نکنیم
 . شراره گفت: من یه فکر دیگه دارم

  .جا بمونیم و بگیم اونا بیان پیشمونشه همینهش کردن و شراره گفت: میهمه نگا
 ی فوضول رو چی بدیم؟هاهوقت جواب این همسایلیدا پوفی کرد و گفت: اون

خواین یه بار دیگه روح رو احضار کنیم من ش زد و گفت: میراره دستش رو زیر چونهش
 !از اون لحاظ ،مرگش با هم یه کم مراودات داشتیممخشو بزنم؟ آخه نه که قبل از 

خواست تو موقع مدیا چپ چپ نگاهش کرد و مونا گفت: مخشو بزنی؟ اون اصال نمی
 . الیی سرش آوردیعلوم نیست چه بم. احضارش تو جمع باشی

منو  بارچون چند کردمیصیر خودش بود فکر شراره ریز ریز خندید و گفت: خدابیامرز تق
جلسه قرآن من  رفتمیبرده رستوران و منو گردونده باید هروقت مامان جونش 

 !مرتیکه هیز... اینه که االن از من دلخوره ؛شونهم خونرفتیم
 . بدبختمون نکردیمونا غرید: خفه شو شری تا 

 !گی نکنه بشنوهشراره با استرس گفت: وای راست می
راره ش. هترسمیخواست ببینه که دوستش نمی. شراره گذاشت یهمدیا دست روی شون

زیر لب گفت: تا . پوالد که وارد شد همه ساکت شدن. هم با آرامش نگاهی به مدیا کرد
 . چند دقیقه دیگه میاد

 بیای تو حیاط؟ شهمی... اخت و گفت: لیدا خانومبعد سرش رو پایین اند
 . خودش رو کنترل کرد و خیلی معمولی گفت: باشه ؛ امالیدا ذوق کرد

جریان این دو تا چیه؟ ... شراره با شیطنت گفت: وای. پشت سر پوالد رفت تو حیاط
 هو این پوالد خان از کجا اومد؟کاصال ی

  .گنادامه داد: من میرم گوش کم ببینم چی میاون دو تا شونه باال انداختن و شراره 
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 . خوریای نمی*ه*مدیا غرید: همچین گ
لیدا  !شکسته یهش رو باال انداخت و رفت سمت پنجرهاهخیال شونیب و شراره
ی ال انگشتی سفیدش رو پوشید و رفت سمت پوالد که به درخت سیب توی هادمپایی

خیال سرش به سمت آسمون پوالد بی. ایستادجلوش که رسید . حیاط تکیه داده بود
 . ممن اینجا... این پا و اون پا کرد و گفت: خبکمی لیدا . کردمینبود و توجهی به لیدا 

 ... لیدا خانوم دونیمیپوالد بدون این که نگاهش کنه گفت: خودتم  
 !قدر به من نگو لیدا خانومپرید وسط حرفش و با بغض گفت: انلیدا 

خیال ادامه داد: خودت ی غمگین لیدا نگاه کرد و بیهاچشمتو  ایهلحظپوالد برای 
جام و دارم کمکتون اگه من االن این. دیگه هیچی نیستکه بین من و شما  دونیمی
خوام بدونی هرکس یا به هر دلیلی به قول دوستت وارد این جریان شدم می مکنمی
 . بودم کردن بهش مصر  قدر برای کمک خواست من همینیگه هم ازم کمک مید

 مثه همون دختره که تو ماشین بودهر کس دیگه . دونممیلیدا با بغض گفت: آره 
 . برات با من فرقی نداشت

 . پوالد بی تفاوت گفت: دقیقا
پوالد نگاهش . نگفتش نریزه و چیزی هاش رو روی هم فشار داد تا اشکهالیدا لب

نباید عاشق لیدا . بودنه نباید می ؛ اماعاشقشه کردمیته دلش حس  ؛افتاد به لیدا
چشم باز نگاهش  یهروش رو برگردوند اما از گوش... لیدا مال یکی دیگه بود. ندمومی
 یهرت سبز رنگ به تن داشت که رنگش خیلی به پوست سبزشیلیدا یه ت. کرد

رمونی خاصی ها شروشنش میومد و با اون شلوار جین لوله تفنگی آبی کمرنگ
. بود رنگش رو دم اسبی و خیلی ساده بسته ایهموهای بلند و لخت قهو ،داشت
آوری اون خاطره ادی هلیدا افتاد و از ب آگاه نگاه پوالد به بینی عمل کرده و قلمیناخود

روی نیمکت ” ی تیره رنگش اومد:هالبخندی که بی شباهت به پوزخند نبود روی لب
ی که توی پاکت یلیدا با شیطنت و خوشحالی آبمیوه. سبز رنگ پارک تقریبا لم داده بود

که چرا  کردمیپوالد اون لحظه داشت به این فکر . خورددستش گرفته بود رو می
طریقی باهاش رابطه ست و حاال که به هرلیدا یه دختر افسرده کردمیفکر  روزهای اول

 ونه؟که لیدا خیلی سرزنده و شیط کردمیداشت بعد از این مدت احساس 
 لیدا گفت: پوالدی؟

 ها بود غرید: جان؟روش و به بازی بچهپوالد درحالیکه نگاهش به روبه
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ی بچه مون چه کنمیفکر . ه روزی ما با هم ازدواج کردیمی هلیدا خندید و گفت: اگ
 شه؟شکلی می

 . شهدماغش بزرگ می دونممیپوالد با شیطنت به لیدا نگاه کرد و گفت: فقط 
نگاهش کرد و پوالد گفت: راستی لیدا قرار نبود یه عکس از قبل عملت  لیدا متعجب

 بهم نشون بدی؟
لیدا که تازه فهمید جریان چی بوده با جیغ جیغ افتاد به جون پوالد و مشت بود که تو 

. که چیزی نبود هااون مشت. یدخندمیو پوالد مردونه  زدمیپوالد  یهبازوها و سین
لیدای امروز که . ش رفتهاتصویر اون خاطره از زیر پلک " ...نوازش بود براشل مث

رخت گرفت و گفت: تکیه شو از د. ش بودهاچشمناموس یکی دیگه بود جلوی 
 . جا بودنم امیدوار بشیخوام از ایننمی

شده برای این که  ایهاصرارش برای با پوالد بودن فقط وسیل دیدمیلیدا از این که 
نداشت حرصش گرفت، بغض کرد  وقتهیچپوالد تحقیرش کنه از خودش و غروری که 

 . و گفت: امیدوار نشدم
 !پوالد زیر لب گفت: خوبه

 لیدا گفت: حرفات تموم شد؟
 . پوالد گفت: آره تموم شد

ز ا .رو با یه حسرت نگاه کرد لیدا بدون هیچ حرفی رفت توی خونه و پوالد هم رفتنش
تونست به این بهونه برای یه مدت لیدا رو نزدیک خودش داشته باشه هم که میاین

شد و خوشحال بود چون دلش برای دیدن لیدا تنگ می. خوشحال بود هم ناراحت
چون نباید دیگه حتی به لیدا فکر  ؛شدن نباید دلش برای لیدا تنگ میناراحت بود چو

بعد همراه با آرش وارد . رسید توی حیاط بودسیگاری آتش زد و تا وقتی آرش . کردمی
آرش . اون روز به محض این که آرش اومد شراره با زیرکی رفت توی اتاقش. خونه شد

. که داخل شد مونا بهش تعارف کرد روی کاناپه بشینه و لیدا برای همه چای ریخت
جریان برای آرش بود اما فکر آرش پیش این بود  یهپوالد مشغول تعریف کردن هم

 " شراره کجاست؟” که:
آرش من من کرد و گفت: واال . وقتی حرفای پوالد تموم شد و از آرش نظرش رو پرسید

 . داداش دونیمیهرچی خودت صالح 
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شناخت و پوالد که آرش رو به خوبی می. پوالد چی ازش پرسیده دونستمیدر اصل ن
 لیدا که. سش اونجا نیست دستی تو موهاش کشید و چیزی نگفتاحساس کرد حوا

 . شه پسرها بیان اینجاگفت: می کردمیتا اون لحظه داشت به همین قضیه فکر 
 چی؟ هاهمونا پرید وسط حرفش و معترض گفت: پس همسای

تونیم بگیم که مثال دایی من یا مثال اقواممون یه مدت لیدا با مالیمت گفت: خب می
 . نفهممیشون بگیم بقیه همه کیی هب. پیشمون اومدن

 . مدیا حق به جانب گفت: آره اقواممون دو تا پسر جوونن
 . هیتابلویی یهآرش خندید و گفت: آره این خیلی بهان

و هو تکین اینکه چهار تا دختر یکنمیز پیشنهادش گفت: فکر لیدا برای طرفداری ا
 یا دو تا پسر؟تره؟ پوالد ظاهر بشن طبیعی یهخون

 ه کار دیگه بکنیم؟ی هاصال چطور. کدوم طبیعی نیستآرش زود گفت: به نظر من هیچ
 کاری؟مونا زود گفت: چه

به پوالد نگاه کرد و گفت: ما یه  آرش دستش رو توی موهاش فرو برد و زیر چشمی
ه اگ ریم امایعنی می ؛هاریم اون سمتویال نزدیک ساحل داریم که معموال خیلی نمی

فقط یه مشکلی ؛ نواده مشکلی ندارن و نمیان اونجامن بگم با دوستام اونجام خا
 . شهمسیرتون به دانشگاهتون دور میکمی که برای شما خانوما یه این. هست
 که پوالد با گفتن این دونستمیچون ؛ فی کشید که فقط آرش متوجهش شدوپوالد پ

 . هخوبی یهمشکلی ایجاد نکنه به نظر من ایدلیدا گفت: اگه برای شما . حرف مخالفه
راه دانشگاه که زیاد . یدترسمیواقعا از تنها موندن توی این خونه . مدیا هم موافق بود

باالخره روزهایی که با لیدا کالس داشتن ماشین اون بود و روزهایی که لیدا . مهم نبود
 شون خیلی به دانشگاههمین االنش هم راه. تونستن با تاکسی برنکالس نداشت می

  .پیشنهاد خوبیه. نزدیک نبود برای همین سرش رو بلند کرد و گفت: منم موافقم
 آرش لبخند زد و گفت: و شما مونا خانوم؟

شناسیم و روی هم شناخت داریم مونا من من کرد و گفت: درسته که ما همو کامال می
 ؟شهکنیم برای یه مدت، میتونیم توی ساختمون با هم زندگی ولی بازم، ما که نمی

تونیم تو اتاقی که من و پوالد می. نگران نباشین... نه... آرش لبخندی زد و گفت: نه
 . بیرون ساختمون اصلی هست بمونیم

 ... مونا موشکافانه نگاه کرد و گفت: بازم صورت خوشی نداره که
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ه مدت خودتون تونین برای یآرش میون حرف مونا پرید و گفت: باشه اگه بخواین می
 . برین اونجا و فقط اگه مشکلی پیش اومد مارو در جریان بذارین
این کارو انجام خواین مونا یه ابروش رو باال انداخت و گفت: به چه ضمانتی و چرا می

 خواین به ما اعتماد کنین؟جوری میبدین آقا آرش؟ چه
 درسته که دخترها. آرش کالفه شده بود واقعا این وسط فقط قصدش کمک کردن بود

دوست ای پوالد هستن  هاکه اون دونستمیرو به جز لیدا تاحاال ندیده بود اما چون 
چون پوالد حتی از  ؛دونستمیبهشون اعتماد کرده بود چون پوالد رو داداش خودش 

تا پای جونش هم . کردمیبود و هرکاری برای پوالد  ترنزدیکداداش خودش آریا بهش 
سرش رو پایین انداخت و گفت: پوالد داداش منه و شما هم . ه میذاشتبرای پوالد مای

من واسه پوالد از جونمم مایه . دوستای پوالد هستین و برای همین واسم محترمین
 . منم تا آخرش هستم. ذارم اینا که چیزی نیست وقتی پوالد تو این جریانهمی

ین که به ما کمک کردین پشیمون مونا لبخند زد و گفت: امیدوارم اتفاقی نیفته که از ا
 . اگه موافق باشین بهتره که با هم تو یه ساختمون نباشیم. مرسی. نشین

 . لیدا خواست چیزی بگه که پوالد گفت: هرچی شما صالح بدونین
ماشین دارم اگه  پوالد بمونم و چون یهمنم این مدت مجبورم خون... آرش گفت: خب
. رسونیمتماس بگیرین ما زود خودمونو می ش اومد هروقت کهمشکلی براتون پی

 . امیدوارم که مشکلی پیش نیاد
 فراموش وقتهیچاین کارتو هیچ کدوممون . لیدا لبخند زد و گفت: مرسی آرش

 . میکنمین
خواست این پا و اون پا کرد و باالخره گفت: راستی دوست دیگه تون نمیکمی آرش 

 نظر بده؟
بود و گوشش رو به در چسبونده بود نفس عمیقی شراره که پشت در اتاق نشسته 

وقتی مدیا صداش . کشید و خودش رو آماده کرد که هروقت صداش کردن بره بیرون
چرا این دختر  دونستمیخودش هم ن. آرش با عطش نگاهش کرد. زد رفت بیرون

همین که . خواستشراره لبخند زد و سالم کرد همین رو می. قدر براش مهم شدهان
پرسید چرا تو اتاق بوده گفت: داشتم با ی منتظر آرش رو ببینه و به مدیا که میهاچشم

 . مزدمیتلفن حرف 
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ه و زدمیآرش به این فکر کرد که نکنه با دوست پسرش حرف . بعد کنار مدیا نشست
ای کرد و گفت: اگه دیگه حرفی نیست من و آرش پوالد تک سرفه. نکنه نامزد داره

 . ریممی
 . لطف کردین اومدین. ممنون... ا گفت: نهلید

ن از دخترها خواستن که هروقت آماده شدن باهاشون رفتمیآرش و پوالد وقتی 
بعد از رفتنشون لیدا آهی کشید و با حسرت . تماس بگیرن تا کلید ویال رو بهشون بدن

 ذاشتی اونا هم بیان؟دی میمرمیغرید: مونا 
کارم مونده که پنبه و آتیش توی یه خونه با هم  مونا حق به جانب گفت: همین یه

 . باشیم
بعد هم رو به لیدا . شراره از این تشبیه غش غش خندید و مونا بهش چشم غره رفت

بعد  .ت پسر غیرتی شما بود لیدا خانومگفت: بیشتر هم که مخالفت کردم واسه دوس
 خوای زیر یه سقف با دو تا غریبه زندگی کنی؟می

من که اصال . مدیا فقط گفت: مرسی مونا. حسرت کشید و چیزی نگفتلیدا آهی با 
 . خوبه که تو هستی. رسهاین چیزا به ذهنم نمی

 شراره غرید: حاال کی بریم؟ وسایالرو جمع کنیم؟
 . اونجامونا گفت: آره جمع کنین که فردا صبح میریم 
و اونجا باشیم یه جوری بریم شب ر. مدیا گفت: بابا یه ساک بستن که کاری نداره

 . تونم تصور کنم یه شب دیگه اینجا بمونمبهتر نیست؟ من دیگه نمی. دیگه
 . دخترها موافقت کردن و هر کس مشغول بستن ساکش شد

 ×××××× 
 کهدرحالیآرش . ش گرفت و زل زد به خاکسترشهاچشمپوالد سیگارش رو جلوی  

 گفت: چیه داشی؟ توی فکری؟ کردمیرانندگی 
و سیگارش رو که تموم شده بود از شیشه بیرون پرتاب کرد و گفت:  یدکشمیپوالد هو
 . گردم سرهم کنم تحویل مسئول پمپ بنزین بدمدارم دنبال یه چیزی می... هیچی

بگو شیفت . یمکنمیش میریم راضی. مت نباشه داداش ِ منآرش خندید و گفت: غ
 . دیگه رو وامیستی
 . شه که دیوانهطرفی گفت: نمی یهپوالد با یه خند

نظرت ... شد رو کمتر کرد و گفت: راستی پوالدآرش صدای موزیکی که پخش می
 درمورد این دختره شری چیه؟
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 واست عشوه شتری اومده؟ پوالد خندید و گفت: چیه؟
 . آرش گفت: ای یه همچین چیزایی
 . هزنمیچنگی به دل ن. دونممیپوالد شونه باال انداخت و گفت: ن
 آرش خندید و گفت: جون ِ من؟

بهمون اعتماد . دور این چهار تا رو خط بکش... خیال آرشپوالد خندید و گفت: بی
 . کردن

 گی فازو عوض نکنم؟شیشه گذاشت و گفت: یعنی می یهآرش دستش رو لب
 . چیزی که زیاده دختر... خیالبی. پوالد لبخندی زد و گفت: آره بابا

پوالد کم بی راه  دیدمیحاال هم که . ی پوالد رو قبول داشتهاحرف همیشهآرش 
ون شیکی هوقتی این دخترها بهشون اعتماد کرده بودن دلیلی نداشت که ب. گهنمی

فکرش رفت سمت جریان . این اعتماد کردن اونا رو بخونه یهچشم داشته باشه و فاتح
 جریان ِ لیدا چی شد؟... پوالدلیدا و پوالد برای همین محض کنجکاوی پرسید: راستی 

روش رو برگردوند سمت شیشه و به خیابون چشم . یه ابروی پوالد ناخودآگاه باال رفت
 . همون که بود. دوخت و گفت: هیچی

قط گفت: فکر کردم ه برای همون فکنمیاین جریان پوالد رو اذیت  دونستمیآرش 
 . ش خبری شدهبینیدوباره می

 . لیدا دیگه واسه داِشت مرده. شهنمی پوالد فقط گفت: خبری
 پایه الیی کشی هستی؟. آرش گفت: حله

 ه چی بگی پوالد پایه نباشه؟یهپوالد لبخند زد و گفت: شد
وقتی از بین . آرش خندید و پاش رو روی گاز فشرد و صدای ضبط رو زیاد کرد

ی هاههقهق آرش و یهی مردونهاهشدن صدای خندن و رد مییدکشمیالیی  هاماشین
  .پوالد که بیشتر شبیه استارت زدن ماشین بود توی صدای بلند موزیِک راک گم شد

 **** 
شد ناخودآگاه صدای عادتش بود هروقت سرعتش کم می. لیدا صدای ضبط رو کم کرد

روند صدای ضبط رو هم زیاد یا زمانی که خیلی با سرعت می کردمیضبط رو هم کم 
یدن که تمرکزش رو برای خندمین و زدمیبلند بلند حرف  نقدراشراره و مدیا . کردمی

مونا با بهت گفت: . پشت ماشین آرش وارد باغ بزرگی شدن. نزدمیفکر کردن به هم 
 خوان مارو به کشتن بدن آخه؟می هاهاین دیوون

 . خودمون بدتره یهجا که از خوننهینی کشید و گفت: ای هشرار
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 . خبری از اون روح نیست جاش اینه که اینیحداقل خوبلیدا غرید: چیش بدتره؟ 
ی زرد و هامدیا نگاهش رو توی باغ درازی که تهش یه ویال با نمای سفید و شیروونی

 . نارنجی جا خوش کرده بود چرخوند و گفت: زیاد مطمئن نباش
 . لیدا گفت: حاال که تنها راهمون همینه
ی نارنج و نارنگی و پرتقال گذشتن و آخر هادو تا ماشین لیدا و آرش از بین درخت

که رها به محض این؛ پسچکی ترمز کردنشنی جلوی ویالی نوساز و کو یهداونجا
شراره با . طورشین بیرون پریدن، دخترها هم همینماشین رو متوقف کردن از ما

 . بزرگه جا زیادی واسه ما چهار تانگرانی گفت: این
 . نیست کسهیچزیاد  یهحرفش گفت: و تا فاصل یهمدیا در ادام
اگه خوشتون . انتخاب با شماستهرحال ش رو باال انداخت و گفت: بههاهآرش شون

  ...مدهنیو
 . ممنونیم ازت. لیدا میون حرف آرش پرید و گفت: اینجا خوبه

 . حاال برین داخل ویال رو هم ببینین. آرش لبخند زد و گفت: من که کاری نکردم
درو باز کرد و دخترها وارد . شراره زود به سمت ساختمون رفت و آرش هم دنبالش

 اپن سمت یهه آشپزخونی هبا کفپوش چوبی جلوی روشون قرار داشت ک هالیه . شدن
جدا  الهوسط دو تا پله با طرحی شکسته از راستش تو طول قرار گرفته بود و تهش ت

فضای داخلی ویال خیلی آرامش . بود و حموم و دستشویی هاشد و قسمت اتاقمی
ال قرار داشت و جلوی اپن تو قسمت هی رنگ توی یه نیم ست مبل گلبه. بخش بود

 .ی اسپرت رنگی بودهاای چهار نفره با صندلیال میز ناهار خوری شیشههی و پرت خال
 شد که پر بود از وسایل رنگی و ظروف پالستیکی بهآشپزخونه هم از همون جا دیده می

ال به همه جا اشراف هز چیدمان و فضای خونه که از توی کال ا. ی مختلفهارنگ
آرش بعد از دخترها وارد ساختمون شد و گفت: خب اگه . داشت انرژی مثبت گرفتن

 تونو بیارم؟هاساک، نینمومی اینجا
 . مونا زود به سمت آرش چرخید و گفت نه خودمون میاریم

 . دیگه، تعارف نکنین بیخیال آرش خندید و گفت:
 . خودمون میاریم. میکنمین لیدا گفت: تعارف

آرش شونه باال انداخت و پوالد هم که تا به اون لحظه سکوت کرده بود گفت: من و 
 . تونو میاریمهاآرش ساک

 . لیدا نگاه تندی به پوالد کرد و خیلی سرد گفت: خودمون میاریم
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ه مشکلی برای روشن شدن ی هرو میزی ک آرش یه سری توضیحات در مورد اجاق گاز
گرفته از کنار پوالد که خیلی خودش رو  ایهتو این فاصله لیدا با چهر. داشت به مونا داد

رو از تو صندوق عقب  هادرو باز کرد و ساک. گرفته بود گذشت و رفت سمت ماشین
رداشت و شراره و مدیا و آرش اومدن بیرون و شراره ساک خودش رو ب. پایین گذاشت

لیدا و مدیا با خنده به شراره نگاه کردن . آرش خیلی زود ساک رو ازش گرفت تا ببره تو
اره هرکدوم ساکی برداشتن و بردن رلیدا و مدیا و ش. رو باال انداختو شراره ابروهاش 

ی ساختمون روروبهآرش به دخترها اتاقک چوبی کوچکی که درست . توی ساختمون
اگه . گفتمشنی بود رو نشون داد و گفت: من اونجا رو می یهاصلی و اون طرف جاد

 . ندیممومیموافق بودین ما هم بیایم، ما اونجا 
 . حال ممنونهرا آب دهنش رو قورت داد و گفت: بهمون

توی راه پوالد فقط گفت: . رفتن هاپسرها ازشون خداحافظی کردن و بعد از دادن کلید
 . امن نیست که تنها بمونن

 . آرش گفت: خودشون خواستنو 
اتاق سمت راستی . به محض رفتن پسرها، دخترها مشغول بررسی دقیق ویال شدن

وسایلشون  مشغول چیدن. متعلق به مدیا و شراره و سمت چپی به لیدا و مونا شد
ه تاپ سفید و یه شلوارک جین خوش رنگ به تنش بود از ی هکبودن که شراره درحالی

 . هطورخوام ببینم ساحلش چلب ساحل، میها بیاین بریم اتاق خارج شد و گفت: بچه
 خوای بیای لب ساحل؟مونا نگاهی به شراره کرد و گفت: این جوری می

 تآرش خودش گف. ش چال افتاد و با شیطنت گفت: آره دیگهتشراره خندید و لپ راس
تونن بیان ساحلش خصوصیه و فقط اونایی که تو این محدوده ویال دارن می اینجا
 شه وسط هفته بیاد دریا؟پا می ایهاالنم که ماه مهره کدوم دیوون. ساحل

شتی ویال رفتن به سمت بعد چهارتایی از در پکمی . ش رو باال انداختهاهمونا شون
ی خال هابیشتر ویال. ی و خلوت بودطور که آرش گفته بود ساحل خصوصهمون. ساحل
خیلی زیاد لب ساحل تک و توک افرادی دیده  یهن و فقط با فاصلرسیدمیبه نظر 

راره ش. ساعت سه بعداز ظهر بود و یه روز گرم بود. شدن که اصال تو دیدشون نبودنمی
مدیا با . بار بهش آب پاشیدنگاهی به مدیا کرد و چند. آب بودتا مچ پاهاش توی 
 . ها بیاین یه کم بریم آب بازیشیطنت گفت: بچه

 . مونا خندید و گفت: آره خیلی هوس کردم



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 0 

 

لیدا نگاه نامطمئنی به ساحل خلوتی که پیش روش قرار داشت انداخت و حس کرد 
حال وقتی نگاهش به  با این. این ویال اصال برای شب و تنها موندن مطمئن نیست

 ی تو دیوونه؟کنمیگفت: چیکار  با خنده هینی کشید و شراره افتاد
االن که موقعیتش . آرزوم بود بدون لباس برم تو آب همیشهشراره خندید و گفت: 

 . پیش اومده واقعا هیجان زده شدم
 مدیا غرید: بدون لباس؟

 ... شراره خندید و گفت: نه دیگه بدون لباس ِ لباس
که از حس این که زیر ی خشک پرتاب کرد و درحالیهاهتاپ و شلوارکش رو روی ماس

روسری به سر داشته حاال اینطور آزادانه ایستاده دچار هیجان شد  همیشهآسمونی که 
 . تا کمر توی آب دریا فرو رفت و گفت: بیاین دیگه

ش کم کنه و به همین ترتیب چهار تایی توی آب هااز لباسکمی مونا هم هوس کرد 
شون تو هاهو صدای غش غش خند پاشیدنبه هم آب می هاهمثل دیوون. فرورفتن

دراز  هاهوقتی بعد از یک ساعت آب بازی روی ماس. شدی دریا گم میهاصدای موج
کشیده بودن لیدا با خنده گفت: انگار نه انگار یه ساله دانشجوی اینجاییم و این همه 

 . اومدیم آب بازی
تو  کردمیحساس برد و کم کم اشراره که از دیدن خودش با اون همه آزادی لذت می

یه ویال به این  وقتهیچی خارج از کشور دراز کشیده گفت: اما هایکی از ساحل
میومدیم آب بازی و تا برسیم خونه از بس مانتو شلوارامون  همیشه. خوشگلی نداشتیم

 . یمیدکشمیخیس بود ماشین تو رو هم به گند 
یرون ب اینجاآرش دیگه عمرا بتونه منو از ... لیدا لبخند زد و مدیا زمزمه کرد: اینجا عالیه

 . بندازه
 . دخترها غش غش خندیدن و مونا گفت: تو چتر شدن رو منم حساب کنین

 . ش رو جمع کرد و گفت: آرش منو اذیت نکنینهاشراره لب
ی پر ماسه به سمت شراره رفت و بدن نیمه خیس شراره رو ماسه هامونا با مشت

 . ایهشو بسته بود با غرغر گفت: مونا خیلی دیوونهاچشمشراره که . بارون کرد
عصر اون روز لیدا و مدیا سوار ماشین لیدا شدن و . یدنخندمیلیدا و مدیا غش غش 

وقتی برگشتن شراره روی مبل . خرید کنن و وسایل مورد نیازشون رو بخرنکمی رفتن 
که روی مبل دو و مونا درحالی یدکشمیش رو سوهان هالمیده بود و داشت ناخن

همون کتاب دست نویس معروفش  یهدیگه دراز کشیده بود مشغول مطالع یهنفر
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خواین کمک کنین جا دم در گذاشت و گفت: نمیخرید رو همون هایکلیدا پالستی. بود
 شما دوتا؟

 شراره با هیجان سوهان رو روی میز انداخت. مدیا هم با چند تا پالستیک دیگه رسید
 خوراکی چی خریدین؟... و به سمتشون هجوم برد و گفت: آخ جون

 خواستی یه کم رژیم بگیری؟مدیا خندید و گفت: شری مگه نمی
 ش رفت تو هم و گفت: باز این سه کیلو اضافه وزن رو یادم آوردی؟هاشراره اخم
فت: گ رفتمیکه به سمت آشپزخونه دید و دو تا پالستیک برداشت و درحالیلیدا خن

 خونی؟آی مونا، دفعه چندمه اون کتابو می
تمرکز کاملی روی حرف زدنش نداشت و توی کتاب غرق شده بود گفت:  کهدرحالیمونا 

 . گردمدارم دنبال یه چیزایی می
شراره که پالستیک تنقالت رو پیدا کرده بود و به سمت آشپزخونه میاوردش توش رو 

دوست دارم، وای پاستیلم که  هاچیتوز موتوری از این... نگاه کرد و گفت: آخ جون
 . خریدین

 . مدیا خندید و گفت: اون پاستیل دندونیه مخصوص خودته
 . شراره ذوق کرد و گفت: یعنی عاشقتم من ِمدی

بعد که نگاهش به لبخند جذاب و لپ  ؛ اماچرا دونستمین. مدیا ناخودآگاه اخم کرد
اصال بعضی وقتا دلش  ؛نقش بست شهاسوراخ شراره افتاد لبخندی روی لب

 تونسته دیدمیکه از این. جوری شراره رو نگاه کنههمین هاخواست بشینه و مدتمی
  خوشحال بود و پر همیشهکه  ههرچند شرار. کردمیاحساس رضایت  خوشحالش کنه

قدر که چرا ان دونستمیخودشم ن. انرژی، اما این لبخند برای مدیا خیلی ارزش داشت
خوام شکست عقله و نمیبیو بعد خودش جواب داد: چون . هکنمیشراره رو حمایت 

تخم  هشون هشراره به لیدا کمک کرد خریدهاشون که چند تا بسته ماکارونی و ی. بخوره
پنیر سفید برای صبحونه و یه بطری روغن مایع و دو تا کنسرو لوبیا  یهمرغ و یه جعب

و چهار تا تن ماهی و چند بسته سویا و یه سری تنقالت مثل چیپس و پفک بود رو 
 ایهلیدا که هنوز مانتوش رو در نیاورده بود خمیاز. و یخچال بچینن هاتوی کابینت

 . کشید و گفت: امروز خیلی خسته شدم
داد گفت: به کیان جریان رو به اوپن تکیه می کهدرحالیتو آشپزخونه و مدیا اومد 

 گی؟می
 . اصال هیچی نگم ؛ شایدنه... دونممیلیدا دست توی موهاش فرو برد و گفت: ن
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  .شراره با نگرانی گفت: باز نزنه به سرش پاشه بیاد اینجا و ببینه خونه نیستیم
دفعه به خاطر تولدم نشست و گفت: اونکشید و روی اوپن لیدا خودش رو باال 

 !خواست سورپرایزم کنه وگرنه این همه راهو بکوبه بیاد تا اینجا؟ فکر نکنممی
که بخواد فقط واسه مچ گیری این  مکنمیمدیا آب توی کتری ریخت و گفت: منم فکر ن

 . همه راه رو بیاد
 رین جایی که امکانشناسین تا آخلیدا نفسی عمیق کشید و گفت: شماها که منو می

 . دروغ نگم مکنمیداره سعی 
 . گیکه خودتو زیاد قبول ندارم ولی اینو راست میش با این: خداییشراره صادقانه گفت

لیدا با شیطنت خندید و چیپسی که کنارش بود و سمت شراره پرتاب کرد و گفت: گم 
 . شو دیوونه
ه چیزی مطابق ی هپیچه و اگپر و پام می قدر بهو لیدا ادامه داد: اما کیان ان مدیا خندید

گم یا گم یه دروغ میمی. ه که تازگیا اینجوری شدم به خدازنمیمیلش نباشه غر 
 هبعد سرش رو پایین انداخت و گفت: جدیدا ب. گم اما آسایش دارمحداقل هیچی نمی

دروغ  کهاونم اینه که بیشتر وقتا اونی . ه حرفی رسیدم که قبال از یه کسی شنیدمی
 . ه بهش دروغ بگی مقصرهکنمیاونی که مجبورت . گه مقصر نیستمی

مدت به  یهاول هم هایمشوری که ترلخ زد و به لیدا فکر کرد دختر پرمدیا لبخندی ت
 ا؛ امکردمیو با ذوق و شوق از اتفاقاتی که براش افتاده بود تعریف  زدمیکیان زنگ 

اون شب نوبت  !حاال چی از اون دختر مونده بود؟ یه آدم غمگین و ناخواسته دروغگو
از صبح خسته شده بود که شراره داوطلبانه  نقدرالیدا بود که شام درست کنه اما خب 

سر میز شام مدیا با . رفت کمکش و با هم یه ماکارونی خوشمزه با سویا درست کردن
 وشت اومده؟خنده گفت: لیدا دیگه از سویا خ

قدر که ان. شم میادلیدا خندید و گفت: آره دیگه از وقتی دانشجو شدم از سویا خو
 . مجبور شدم بخورم
 .مونا هنوز هم که سر میز شام نشسته بود سرش توی کتابش بود. دخترها خندیدن

  .یفهممیاین جوری که هیچی از شام ن. مدیا گفت: مونا شامت رو بخور بعد باز بخون
 . زیر لب گفت: صبر کن یه لحظهمونا 

رو  هابعد شام هم ظرف. ش رو تو هم کشید و مشغول خوردن غذاش شدهامدیا اخم
شراره و مدیا توی اتاقی که برای . تنهایی شست و کم کم برای خواب آماده شدن
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یه تخت یه نفره توی اتاق بود که شراره با شیطنت . خودشون برداشته بودن، رفتن
 . خوابمو گفت: امشب من رو تخت می روی تخت نشست

 !مدیا خندید و گفت: فردا نوبت منه
مدیا هم پتوی مسافرتی خاکستری رنگی روی . شراره خندید و روی تخت دراز کشید

صدای . نگاهش افتاد به سقف. زمین پهن کرد و بالشی روش گذاشت و دراز کشید
 همیشهاصال شراره  ؛که خوابش برده یدفهممیشنید و ی شراره رو میهانفس
 هالمونا توی . بردزود خوابش می رسیدمیتا سرش به بالش . طوری بودهمین

بود رو روشن گذاشته بود و توسط اون هنوز  هالنشسته بود و چراغ خوابی که توی 
که تو اتاقشون بود دراز کشیده  ایهلیدا روی تخت دو نفر. کتاب بود یهمشغول مطالع

ارش معذرت به خاطر رفت همیشهداد و مثل کیان بهش اس ام اس می. بود
ی و حوصلگبا بی هابعضی وقت ؛ حتیدادحوصلگی جواب میخواست و لیدا با بیمی

این هم از رو اجبار بود چرا که اگه . رفتمیش طبق یه عادت چندساله قربون و صدقه
بود باز صدای کیان درمیومد که چی شده که حواست بهم نیست سرد میکمی رفتارش 

داد: اصال غلط رو می همیشگیداد تا لیدا این آخرین اس ام اس ادامه می نقدراو 
 !ببخشید !ه خوردم*کردم، گ

از  نگاهش... شو بست تا بخوابه اماهاچشمباالخره وقتی کیان شب بخیر گفت لیدا 
پتو رو کناری زد و از روی . میومد افتاد هالر مالیم و ضعیفی که از بین در باز اتاق به نو

 هالو نگاهش افتاد به مونا که تو نیمه روشنی  هالتخت پایین اومد، رفت سمت 
کنارش نشست و توی . نشسته بود و سرش روی کتاب خم بود، به سمتش رفت

لیدا به . زدمیی درشت و مشکی مونا توی تاریکی برق هاچشم. ش نگاه کردهاچشم
مونا  یهدست روی شون. ی عجیبی دارههاچشمخودش اعتراف کرد که مونا واقعا 

 . گذاشت و گفت: بقیه شو بذار واسه فردا
تا کاری که . دونممیتا جایی که من ... ی لیدا کرد و گفت: لیداهاچشممونا نگاهی تو 

 ... هکنمیخواد رو واسش انجام ندیم ولمون نمی
حضورشو . که اون االن اینجاست دونممیمونا زمزمه کرد: من . لیدا گرد شدی هاچشم
 . مکنمیحس 

از سرما  ؛ حتیهمون لحظه لیدا به معنای واقعی متوجه شد که دمای اتاق پایین اومده
ونا ی مهاچشمتونست نگاه کنه توی تاریکی اتاق تنها جایی که می. به خودش لرزید
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که  دیترسمیلیدا . بود همیشهاز  ترو مشکی ترکی عجیبیی که تو تاریهاچشم. بود
 . مونا مترسمیش لرزید و گفت: هاا حتی مسیر نگاهش رو تغییر بده لبی هنفس بکش

 . مترسمیمونا لرزید و فقط زیر لبی گفت: منم 
شد و حاال هر دو کنار گوششون صدای تیک و تاک ساعتی که تا قبل شنیده نمی

تونست اون لحظه به ین صدایی بود که میتربدترین و ترسناکن کردمیاحساس 
مونا . ش رو بستهاچشمی مونا رو فشرد و هادستلیدا . گوششون برسه

 .سرش رو به سمت راست چرخوند و فقط تاریکی دید. باید چیکار کنه دونستمین
حسش . که اونجاست دونستمی! ... همه جا تاریک بود اما این سرمای عجیب

 لیدا فشاری. ی عزیزش چیکار باید بکنههابرای حمایت از دوست دونستمیو ن کردمی
و دلش . ما دچار توهم شدیم. ی ظریف مونا وارد کرد و گفت: چیزی نیستهادستبه 

زیر لبی گفت: بیا بریم تو اتاق . ل روشن بود گرم بودها به چراغ خواب کم نوری که تو
 . شری اینا

 . گی بهتره همه با هم باشیمتایید کرد و گفت: راست میمونا هم حرفش رو 
لرزید به سمت اتاق قدم به محض این که از جاشون بلند شدن و با پاهایی که می

ی تاریک. داشتن، چراغ خوابی که روشن بود با صدای شکستن چراغ خاموش شدبرمی
به تاریکی شون هاچشمچون  ؛م آورد و دخترها جیغ ظریفی کشیدنبه کل خونه هجو

دیگه رو چسبیده بودن و محکم فشار ن دست همدیدمیعادت نداشت هیچ چیز ن
مدیا که توی اتاق هنوز بیدار بود صدای جیغشون رو شنید از جاش پرید و با . دادنمی

 صدای بلند و لرزون گفت: چیزی شده؟
 . مونا فقط جواب داد: تو اتاق بمون
تخت  یهترس از جاش تکون نخورد فقط لب از ؛ امااین حرف باعث نگرانی مدیا شد

یاط و لیدا با احتمونا . کنار شراره نشست تا اگه اتفاقی افتاد بتونه ازش مواظبت کنه
صدای . ن سرعتشون فوق العاده کم بوددیدمیچون جایی رو ن ؛داشتنقدم برمی

مثل قدم زدن روی سقف شیروونی ویال ؛ رسیدمیگرومپ گرومپ عجیبی به گوششون 
تند  درانق. و این واقعا نگرانشون کرده بود و حسابی ترسونده بودشون رسیدمیبه نظر 

ن که مدیا بر آشفته شد و یدکشمین و تقریبا با هر صدا جیغ یدکشمیتند نفس 
 گفت: تورو خدا بگین چی شده؟
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 ؛یدهای برق این خونه کجاستدونه کلکه حتی نمی کردمیلیدا داشت به این فکر 
به . رو روشن کرده بودهاکدومشون چراغ دونستمیچون برای خرید رفته بود حتی ن

 ... که رسیدن مونا گفت: بیا لیدا هاهپل
دستش رو کشید و به محض این که وارد اتاق شدن درو پشت سرشون بستن و لیدا 

نفس راحتی کشید و چراغ روشن دستش رو روی دیوار کشید و با پیدا کردن کلید برق 
 . شد

اون صداها چی بود؟ نکنه بازم اون روح  مدیا به سمتشون رفت و گفت: چی شده بود؟
 اومده؟
شد زیر لب با صدایی که بریده بریده بود گفت: اون سینه مونا باال و پایین می یهقفس

 . اینجاست
 ؛ امانبود کسهیچته نگاه مونا هیچ چیز یا . دیوار نگاه عجیبی کرد یهو به گوش

از جیغشون شراره هم از خواب . ی مونا ترسیدنهاچشمدخترها جیغ کشیدن و از 
 از جاش پرید و گفت: مونا چش شده؟. پرید و هراسان و نگران نگاهشون کرد

مال احساس اما کا دیدمیجا چیزی نمونا اون. دیوار یهمونا زل زده بود به همون گوش
که چرا این احساسات عجیب  دونستمیخودش هم ن. جاستکه اون روح اون کردمی

ه چقدر کنمیکه وقتی به اون قسمت نگاه  دونستمیرو داره و البته این رو هم ن
 ایهبرای لحظ. شهروح میشه و نگاهش سرد و خاص و بیاک میش ترسنهاچشم
ر م شونههم روی . خوره و به سمت شراره میرهیمتوجه شدن که نگاه مونا آروم داره س 

 . جا بروایی مالیخولیایی گفت: شری از اونشراره متوقف شد و مونا با صد
 . هاشراره جیغ کشید و رفت سمت بچه

 مگه نه؟. نیست اینجااون . لیدا با جیغ گفت: مونا دیوونه شدی؟ مارو نترسون
در نمیاره اما براش خنده دار بود که  هابازیمونا از این دیوونه کردمیلش حس ته د

رفت درست همون جایی که مونا نگاه . روی دیوار دنبال کنه، رو” مونا یه "هیچی
 . و گفت: کوش؟ االن که چیزی اینجا نیست کردمی

 . مونا فقط زمزمه کرد: لیدا برو کنار
 ... لیدا پوزخند زد و گفت: به نظرم مونا تو داری دیوونه

ش که پوستش دون دون شده هادستمتعجب به . تمام تنش یخ زدبرای یه لحظه 
خواست به سمت دخترها فرار کنه که حس کرد پاهاش . بود نگاه کرد و جیغ کشید

یه جورایی مثه وقتی بود که پاهای آدم خواب . تونه تکونشون بدهثابت شده و نمی
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حس شدید پاهاش بیاز سرمای . یکنمیرو تجربه  ایهمیره و یه فلج شدگی چند ثانی
ها گرفت و مونا مثه ی سردش رو سمت بچههادستلیدا جیغ کشید و . شده بود
چیزی رو  !البته لیدا که نه! زل زده بود به اون روح ؛زل زده بود به لیدا هاهمسخ شد

فقط با یه احساس قوی و ناشناخته که حتی تا حاال خودش هم متوجهش  دیدمین
شراره دست  !کردمیشنید، حس ، نه میدیدمینه . کردمی نشده بود اون روح رو حس

سعی داشت  هاهو مثه دیوون یدکشمیجیغ . لیدا رو کشید و لیدا روی تخت افتاد
ی هادستشراره از سردی . حس شده بودرو حرکت بده اما پاهاش کامال بی پاهاش

در آخر برای چند لحظه فشار . ریختمیش هاهلیدا متعجب بود و اشک روی گون
ش بسته شد و هاچشمی شراره کم شد و تو یه لحظه هادستی لیدا روی هادست
مدیا و شراره با گریه تکونش . ش روی صورتش جریان گرفتخون از بینی ایهباریک
دادن و سعی داشتن باهاش حرف بزنن و مونا نگاهش تا سمت پنجره چرخید و می

 خواب بیدار شده جیغ کشید: چی شده؟بعد انگار که از یه 
ش که توی اتاق بود دستمال کاغذی شراره از توی کیف دستی. ت دخترهادوید سم

ریه تاشون گهرسه. ار از بینی لیدا بیرون میومدهنوز خون با شدت و فش. بیرون کشید
 ؟!دونممیپرسید: چی شده؟ چرا من نن و مونا فقط با بغض میکردمی

اون روح رو نگاه  هاهدیوون لتو داشتی مث... و گفت: آروم باش مونامدیا بغلش کرد 
 ی؟دیدمییادت نیست که اونو  ؛ یعنییکردمی

ز رو هیچ چی. تونست جواب بدهنمی !تونست بگه نهنمی ؛ حتیکردمیمونا فقط گریه 
این  یههم. ش تقصیر اون بودهمه. حالش اصال خوب نبود. تونست باور کنهنمی
لیدا از حال رفته بود . کردمیشراره با نگرانی لیدا رو صدا . به خاطر خودش بود هااتفاق

دستمال رو بگیری  ؛ بایدمدیا گفت: شری. زدمیو نبضش  یدکشمیاما هنوز نفس 
 !شجلوی بینی

 . مونا گفت: باید به پسرها زنگ بزنم بیان. شراره همین کار رو کرد 
 . نکنم دیگه مشکلی پیش بیاد خواد فکرمدیا فقط گفت: نه نمی

؛ یمتراگه اونا هم باشن ما قوی. مکنمیمن دیگه ریسک ن... نه... مونا با گریه گفت: نه
 ؛یم چه کاری باید براش انجام بدیماصال شاید دوباره احضارش کردیم و ازش پرسید

 باشه؟. باید زودتر این جریان رو تموم کنیم
رش آ. رش رو گرفتآ یهش شمارها باشه با گوشیمنتظر جواب دختر بعد بدون این که
آرش خیلی زود جواب داد کامال مشخص . ش رو به دخترها داده بودموقع رفتن شماره
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لرزید فقط گفت که باید هرچه زودتر خودشون مونا با صدایی که می. بود که بیدار بوده
از ترس هم دیگه رو چسبیده بود و به لیدا نگاه  شونههم. رو برسونن و قطع کرد

ش قطع و شراره حتی یک لحظه صدای گریه نخیلی براش نگران بود. نکردمی
 . شدنمی

 ××××× 
پوالد تو دستشویی بود و داشت مسواک . آرش تلفن رو قطع کرد و پوالد رو صدا زد

بیرون زد و با شویی آرش همون جوری از دست یهکه با شنیدن صدای آشفت زدمی
 همون دهن پر کف گفت: چی شده؟

 . ه اتفاقی افتادهی هبریم مثه این ک ؛ بایدآرش فقط گفت: زود باش پسر
... شهادوست... لیدا... اتفاق، ی آرش رو تو ذهنش مرور کردهاپوالد یه لحظه حرف

پوالد نفهمید . اون چهار تا دختری که بهشون اعتماد کرده بودن تو خطر بودن... اوه
که  ش رورت مشکیشیش سویشرت مشکیخودش رو به اتاق رسوند و روی تی چطور

رنگ داشت رو پوشید و با همون شلوار مشکی تو خونه  کرمی یهروش چند تا نوشت
کیف پول تقریبا خالی از پولش و کلید خونه و . ش دنبال آرش از خونه خارج شد

توی ماشین نشست و آرش ماشین رو راه انداخت با عجله . موبایلش رو برداشته بود
 . با نگرانی گفت: خیلی نگرانم داداش

 ؛براشون امن نیست اونجام زدمیزد و گفتت: حدس  شیپوالد دستش رو به پیشون
 . ندیم پیششونمومی باید

آرش صداش رو باال برد و گفت: اون مونای احمق نگران این بود که ما بالیی سرشون 
 . بیاریم

 !م، حق داشت خبایهپوالد از حرص پوزخند زد و گفت: به هرحال ما دو تا غریب
سیگاری آتش زد و دودش رو با حرص توی . رسیدمیآرش خیلی عصبانی به نظر 

 . چقدر شلوغه... ش کشید و غرید: اههاهری
جا ونتا رسیدن به ا. لیدا زنگ بزنه پوالد خیلی نگران بود برای همین تصمیم گرفت به

رد بار زنگ خوچند. شدکم می شیاز نگرانکمی تونست بپرسه چه اتفاقی افتاده و می
 ی؟زنمیو آرش با عصبانیت گفت: به کی زنگ 

 چرا جواب نمیده؟... گرفت گفت: لیدادوباره شماره رو می کهدرحالیپوالد 
 . آرش دست آزادش رو الی موهاش برد و گفت: وای خدا
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شد تماسش جواب داده امید میدیگه داشت نابعد از چند زنگ درست وقتی که پوالد 
 ... الو؟ لیدا... پوالد با هیجان گفت: الو؟. شد

 . صدای گریون مدیا توی گوشش زنگ زد: من مدیام آقا پوالد
فکرش رو کامل  ؛ حتیعنیی هاین که لیدا خودش جواب نداد. دل توی دل پوالد نبود

ین فکر تونست به انمی... نه !نه... تونست بهش فکر کنه که اتفاقی برای لیدانمی. نکرد
 زیر لب گفت: گوشی رو میدی لیدا؟. ادامه بده

 . تونه حرف بزنهمدیا شدت گرفت و فقط گفت: لیدا نمی یهگری
اون لحظه نامزد، دوست پسر یا هر نسبتی که اون . ریختچیزی در وجود پوالد فرو

دروغی که گفته بود چند ماه  ه لیدا باکاین. ا داشت رو فراموش کرده بوددمرد با لی
که عاشق  کردمیاون لحظه فقط به این فکر . ش داده بود رو فراموش کرده بودبازی

 اصال ؛ا اون پوست شکالتی خوشرنگ افتادهلیداست و یه اتفاقی برای اون دختر ب
 . برو ترغرید: تند درمونده به آرش. نفمید چرا تماس رو قطع کرد

 بین لیدا و پوالد به یهتمام این مدت که رابط. چشم به پوالد نگاه کرد یهآرش از گوش
ش، پوالد هنوز هم عاشق لیداست و فقط که داداشی دونستمیهم خورده بود 

یه ربع بعد وقتی به ویال رسیدن نفهمیدن چطور از ماشین . خواد ازش دور بشهمی
. از ویال نداشت برای همین منتظر موندن ایهآرش کلید دیگ. دنخارج شدن و در ز

برای دخترها . لحظاتی بعد مونا و مدیا با چشهای قرمز و خیس جلوی در ظاهر شدن
 می بهدیدن اون دو تا پسری که تا چند روز پیش غریبه بودن یه جور امید و دلگر

ل روشن بود با ها چراغ. یه جوری که هر دوشون نفسی عمیق کشیدن. همراه داشت
دیدن لیدا تو اون وضع پوالد رو تا مرز . لیدا روی تخت بود. هم رفتن سمت اتاق

با صدایی که از ناراحتی خش دار بود گفت: چی شده؟ چه اتفاقی . برددیوونگی می
 ... برای لیدا

یی عجیب زمزمه مونا با همون لحن مالیخولیا. بشهصدای مونا باعث شد پوالد ساکت 
 !کرد: اون اینجاست

. دخترها جیغ کشیدن و چسبیدن به هم و آرش و پوالد متعجب به مونا نگاه کردن
مونا، االن یه بالیی ... شراره گفت: مونا نگاهش نکن. بود ایهمونا نگاهش به گوش

 . سرمون میاد
اه نگ کردمیکه مونا نگاه  ایهبه نقط هد که متوجه شده بودن قضیه جدیآرش و پوال

هر دوشون . رفتمیخورد سمت دخترها نگاه مونا خیلی نامحسوس تکون می. کردن



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 9 

 

خواست اتفاقی که برای لیدا افتاده بود برای دلشون نمی. نکردمیاز نگاه مونا فرار 
ه کحرکاتش دست خودش نیست درصورتی می کهمونا مثل یه آد. خودشون بیفته

ش از هم باز شده بود و با اون نگاه هانگشتش قائم کنار بدنش قرار داشت اهادست
کنار آرش متوقف شد و آرش  ایهبرای لحظ. کردمیخیره و ترسناک اون روح رو دنبال 
جا کنار کشید و با هیجان از اون. بدنش احساس کردپایین اومدن دما رو سمت راست 

 . حسش کردم، لعنتی. گفت: اون واقعا اینجاست
خیلی . مترسمی: من کردمیو با بغض ناله  زدمیهق هق . شراره به گریه افتاد

 . مکنمیاالن سکته . شمدارم دیوونه می. مترسمیاز مونا . مترسمی
آروم باش، ما همه با  !ی شراره گذاشت و گفت: هیسهاهمدیا دستش رو دور شون

 . همیم
 اداش؟ر کنیم دپوالد نگاهی به آرش کرد و گفت: چیکا. پشت سر پوالد پناه گرفته بودن

 آرش رفت سمت مونا و گفت: مونا خانوم؟
آرش . زدمیپلک هم ن. مونا حتی نگاهش رو از اون چیزی که بهش زل زده بود نگرفت

 ش زد و گفت: مونا خانوم؟ مونا؟هشونهبا احتیاط دست ب
 کردمیزمان که به آرش نگاه با همون نگاه وحشی و عجیب هم هاهمونا مثل دیوون

 !شو دور گردن آرش گذاشت و غرید: خفه شوهادست
تونست اعتراف کنه که مونا اون لحظه و می کردمیی گرد به مونا نگاه هاچشمآرش با 

 ی مونا رو از دورهادستپوالد به سمتشون رفت و . به معنای واقعی خودش نبود
مونا هم با همون . ش گرفت و تکون دادهاهبار از شونگردن آرش باز کرد و مونا رو چند

ش ایجاد هیچ تغییری تو چهره. و خودش رو محکم گرفته بود کردمیحالت نگاه 
ی قوی و محکم هادستبین  نی نگاهی به سمت پنجره کرد وکه ناگهاشد تا ایننمی

شو بست و باز کرد و زمزمه کرد: چی هاچشم. ل شد. ی شدیدش شهاپوالد و تکون
 شده؟

خودش بود، مونا، با همون نگاه گرم و مهربون . نگاه کرد ی موناهاچشمپوالد توی 
. حاال که خیالش از مونا راحت بود هیچی به جز لیدا براش اهمیت نداشت. همیشگی

ش چیزی هابرای همین بدون این که از مونا بپرسه چه اتفاقی افتاده بود و از حرف
به  .ونی لیدا کشیدشا نه، به سمت لیدا رفت و پشت دستش رو روی پیی هیادش موند

مدیا نگاه خاصی به پوالد . ه رفتن سمت مونا تا ببینن چی شدهرجاش آرش و شرا
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از این احساس . نگران انداخت و این رو حس کرد که پوالد هم لیدا رو دوست داره
 !کیان... ؛ امااحساسی که بین پوالد و لیدا بود. خوشش میومد

 . با حرص نگاهش رو به مونا دوخت
 زمزمه کرد: چه اتفاقی برای لیدا افتاده؟ پوالد

بردن لیدا رو می ؛ بایدمدیا همه چیز رو تعریف کرد و نگرانی پوالد رو چند برابر کرد
ت که اتفاق بدی براش داشت و امکان داش شیاون خون ریزی از بین. بیمارستان
 !شهوب میاما وقتی تصمیمش رو برای همه گفت مونا زمزمه کرد: اون خ؛ افتاده باشه

 ... تونیم دست رو دست بذاریم و؟ نمیدونیمیپوالد با نگرانی گفت: تو از کجا 
نش وارد شده و این باعث صدای محکم مونا پوالد رو ساکت کرد: یه روح به بد

 ... دیگه به هوش میاد یهتا چند دقیق. ش شدهخونریزی
 ؟دونیمیآرش با بهت زمزمه کرد: تو این چیزارو از کجا 

عالوه براین که اینارو از تو یه کتاب . شو بست و زمزمه کرد: من یه مدیوممهاچشممونا 
ی جدیدی رو هاو یه قدرت مکنمیخوندم یه چیزایی رو حس  دست نویس قدیمی

 . شمپیدا کردم که حاال دارم متوجهشون می
 . نباشین م نگرانزنمیهمه با بهت نگاهش کردن و مونا زمزمه کرد: من بهتون آسیب ن

ن لباسش رو باال داد و آرنج دستش که کبود شده بود رو بهشون نشون داد و یآست
 . گیرهگفت: اون دست منو می

از این همه دخترونه . شراره به مدیا چسبید و آرش از این همه ظرافتش خوشش اومد
که بودن، از این همه لطافت، از این بودن، از این همه ظریف بودن، از این همه شکننده

وجود ” اما” یه... شراره نیاز به حمایت داشت و خودش نیاز به حمایت کردن! اما
 رو آرش قرا” این دخترا به ما اعتماد کردن” داشت اون هم این بود که پوالد گفته بود

شراره که . اعتمادی دخترها و مخصوصا شراره بشهنبود فاز رو عوض کنه و موجب بی
خیلی  یهشد و روی لپ چپش حفرموقع خندیدن لپ راستش سوراخ می همیشه

ی نبود که بشه با این چند باری که انقدر خیلی خیلی کوچیک، . شدکوچیک ایجاد می
متعجب و بهت . بعد لیدا با صدای هینی از جا پریدکمی ... همو دیدن تشخیصش داد

ها که دورش جمع شده بودن تک تک بچه زده به بقیه نگاه کرد و نگاهش رو روی
ی درشت و مشکی هاچشمرو صورت مونا مکث کرد و از دیدن  ایهبرای لحظ. چرخوند

 لیدا. با شدت شروع به گریه کرد. اد آوردیهقبل از، از حال رفتنش رو ب یهمونا صحن
 . هکنمیکرد و غرید: تمام بدنم درد  ایهنال
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 رنگ نگاه پوالد عوض. لیدا اصال حواسش به پوالد نبودحاال دیگه . پوالد نگاهش کرد
و  کردمیینی ش سنگروی زندگی همیشهکه  ایهواژ !حسرت. پر از حسرت شد. شد

؛ حسرت ِ داشتن یه پدر خوب، اصال خوب بودن پیشکش، باهاش عجین شده بود
 کشید و سعی کرد به چیزینفس عمیقی  !حسرِت داشتن یه پدر، حتی همون پدر ِبد

 باید از خاطراتی که همیشه؟ چرا کردمیباید از افکارش فرار  همیشهاصال چرا  ؛فکر نکنه
 ه بار به آرش گفته بود که:ی هبود؟ چرا؟ یادشتو ذهنش نقش بسته بودن فراری می

 "من نفرینی ام آرش”
همه تاثیرات  هااین. ی منفی زدهاآرش بهش خندیده بود و گفته بود که نباید حرف

  .دوباره نگاهش افتاد به لیدا. خوند، پوزخند زدی روانشناسی بود که آرش میهاکتاب
ش رو هاهو شون کردمیمونا بود و مونا داشت موهاش رو نوازش  یهسر لیدا روی شون

بخشم که : خودمو نمیکردمیو تمام مدت زمزمه  ریختمیمونا اشک . مالوندمی
 . من بودتقصیر . شماهارو قاطی این بازی کردم

ما همه با . زمزمه کرد: خودتو مقصر ندون نشستمیتخت  یهلب کهدرحالیآرش 
 . یم که این جریان رو تموم کنیمکنمیحاال که اینجاییم تمام تالشمون رو . همیم

من . ش شدت گرفت و زیر لب با حرص گفت: تقصیر منهگریه. مونا بغض داشت
مگه اصال یه روح . اممن خیلی دیوونه. بگردمال مامانم خواستم دنباحمقم که می

 تونه بگه مامان ِ من کجاست؟می
. تونستمعلومه که می. مدیا با صدای ظریفی زمزمه کرد: اصال هم احمق نیستی

 . دوننهمه چیزو می هاروح
 . شراره پوزخند زد و گفت: شماها همه تون خیلی خرافاتی هستین

 گفت: خرافاتی؟ واقعا اتفاقاتی که افتاد رو ندیدی؟مدیا نگاه تندی به شراره کرد و 
شراره که نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود پاهاش رو تو شکمش جمع کرد و گفت: 

 . ه کم واسم دور از فهمهیهه روح بتونه جواب سوال مونا رو بدیهاین ک ؛ اماچرا دیدم
خواستم احضار رو می بابامروح ِ. خواستم احضار کنممونا غرید: من هر روحی رو نمی

 . کنم، روح بابام
 !یه جور با احترام خاص و عمیق. تاکید خاصی کرد” روح بابام” و روی

 . شراره به مسخره پوزخند زد و گفت: دیدم چقدر تونستی روح باباتو احضار کنی
 . با هم بحث نکنین... هالیدا زمزمه کرد: بچه

 . شده بود با تندی گفت: اون یه اتفاق بودمونا که از حرف شراره خیلی ناراحت 
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ب مسخره رو خوندی واقعا اون شراره بلند شد و با حرص گفت: تو که سه ماه اون کتا
ش که نوشته بود اگه کسی تازه مرده باشه و نزدیک مکان احضار روح باشه جمله

 ن؟هاممکنه اون احضار بشه رو نخونده بودی؟
 ؛ اماش تقصیر منههمه. دونممی. اشتباه من بودمونا بغض داشت فقط زمزمه کرد: 

 . مکنمیدرستش 
شراره نگاه تندی به مونا کرد و گفت: ببین چه بالهایی تو این چند روز سرمون اومده؟ 

 . خیلی خودخواهی مونا، خیلی. سرگردون شدیم، از زندگی مون افتادیم
 . مدیا غرید: خفه شو شری

 . کرد و گفت: تو یکی هیچی نگو مامان بزرگشراره با خشونت به مدیا نگاه 
این مسخره بازیارو  یهدیگه حوصل. گردم خونهبعد روش رو برگردوند و گفت: من برمی

 . ندارم
 . به سمت کمد رفت تا ساکش رو که هنوز کامل باز نکرده بود رو برداره

 . مدیا از پشت دستش رو کشید و گفت: دیوونه نشو
قات پیش اومده ترسیده بود و عصبی بود تقریبا جیغ کشید: ولم شراره که خیلی از اتفا

 . کن
 اصال. اج عاقالنه نیست که بخوای بری اونآرش رفت سمت شراره و گفت: شراره اصال

 خوای بری؟جوری میچه
شراره که پشتش به آرش بود با یه حرکت ناگهانی به سمتش چرخید و گفت: من میرم 

 . بره توییو اونی که منو می
ی نافذ شراره بگیره، زمزمه کرد: بهتره همه هاچشمتونست نگاهش رو از آرش نمی

 . پیش هم باشیم
دیگه هم خواست  هر کس. شراره خم شد و زیپ ساکش رو بست و گفت: من میرم

 . جاتونه بیاد اونمی
کش میدی که  انقدرهرچیزی رو . بس کن دیگه شری... لیدا به حرف اومد و غرید: اه

 . یزنمیدیگه حال آدمو به هم 
همون لحظه هم . گشتنمیگفت از حرفش براگر چیزی می. بودشراره مغرور 

تونست از حرفش ه و جرئتش رو نداره اما مگه میکنمیکه داره اشتباه  دونستمی
 ن تا شایدکردمیچون باید حتما بهش التماس  ؛چون مغرور بود !تونستنمی. برگرده

. شدگشت غرورش جریحه دار میاگه همین جوری از حرفش برمی. کردمیول قب
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شال صورتی کم رنگی . ش رو هم پوشیدرو برداشت و مانتوی نخی مشکیساکش 
 . انداخت و رو به آرش گفت: بریم آرش شمشکیروی موهای حالت دار 

آرش که تو عمل انجام شده قرار گرفته بود در سکوت نگاهش کرد که شراره با  
 . خودم میرم. عصبانیت غرید: نمیای، نیا

پوالد نگاه پر اطمینانی به آرش کرد و آرش با یه حرکت ساک شراره رو گرفت و گفت: 
 . هافعال بچه. رسونمتمی

 . پوالد زمزمه کرد: مواظب باش آرش
ی موشکافانه و متعجب دخترها پشت سر شراره از هاهو از بین نگاآرش لبخندی زد 
ن دوید و تا رو تراس به محض خروجشون مدیا دنبالشون از اتاق بیرو. اتاق خارج شد
وقتی شراره رو که در حال سوار شدن بود، دید با صدای بلند گفت: . تدنبالشون رف

 . شری، تورو خدا نرو
ن ای ؛ اماالتماس آمیز مدیا احساساتش رو تحریک کردصدای . شراره سرش رو بلند کرد

ه گفتن کگشت بهش تیکه مینداختن و میاگه به این زودی از حرفش برمی. کم بود
ل اما مث یدترسمیکه واقعا از تنهایی برگشتن به اون خونه با این. ادعای الکی کرده

 . خوای تو هم با من بیا اونجابا غرور گفت: اگه می همیشه
با  شیبا این که دوست. جوری برخورد کنهدوست نداشت شراره این. ا اخم کردمدی

ش با اون دوتای دیگه بود اما چون از دوستی ترصمیمیبراش عزیز و  نقدراشراره 
رف ط کردمیسعی  همیشه. کنه شیتونست همراهکه شراره تند رفته نمی دونستمی

  .برای همین زیر لب گفت: لطفا نرو. رفتار درستی داشته باشه کردمیسعی . حق باشه
ظریف کرد و بدون این که خداحافظی کنه  امید شد اخمیشراره که از همراهی مدیا نا
دلش . شو بستهاچشمبوی عطر آرش رو استشمام کرد و . توی ماشین آرش نشست

از  این بود که دونستمیتنها چیزی که . خواست به چیزی که پیش میاد فکر کنهنمی
ماشین آرش . کردمیرو زده و پشیمونی محض رو تجربه هاروی عصبانیت اون حرف

. که از ویال خارج شد صدای زنگ اس ام اس موبایل آرش توی ماشین پیچید
اس ام اس رو باز کرد، از پوالد بود: داداشی آرومش کن  کردمیکه رانندگی  طورهمون

 . برش گردون ویال
ش گرفته بود کرد و هادستلبخندی زد و نیم نگاهی به شراره که سرش رو بین  آرش

 زمزمه کرد: بستنی قیفی دوست داری؟
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آرش لبخند زد و شراره با آرامش زمزمه کرد: آره دوست . شراره متعجب نگاهش کرد
 . دارم

برمت که این موقع یه جا می. آرش پاش رو روی گاز فشرد و گفت: پس بریم بخوریم
 . خوریشب یه بستنی بهت میده انگشتاتم باهاش می

شراره سرش رو به . ی تفریح پارک کردهاحدود یه ربع بعد تو پارکینگ یکی از ساحل
شیشه تکیه داده بود و خواب بود اما به محض این که آرش ماشین رو خاموش کرد 

 وابیدم؟لبخند زد و گفت: خیلی خ. نگاهش افتاد به آرش. ی شراره باز شدهاچشم
  حدود پنج دقیقه... آرش لبخند زد و گفت: نه

نگاهی به ساعت . کشید و نگاهی به اطراف کرد و از ماشین خارج شد ایهشراره خمیاز
آرش کنارش قرار گرفت . ساعت یک و نیم شب بود. که بند صورتی داشت کرد شیمچ

 . و گفت: بیا بریم
از دریا میومد موهای آشفته و پریشون شراره رو به  می کهنسی. به سمت ساحل رفتن

 یهاچشمآرش نگاهی به . ی لب ساحل نشستنهاروی یکی از تخت. بازی گرفته بود
 ی؟کشمیغمگین شراره انداخت و گفت: قلیون 

 . شراره بدون این که به آرش نگاه کنه فقط گفت: هلو نعنا
د با بعکمی . ن وقت شب شلوغ بودلب ساحل به نسبت او. آرش از شراره فاصله گرفت

شراره زل زده بود به دریا که آرش کنارش . دو تا بستنی به سمت اون تخت برگشت
رو  هاشراره بستنی. رو سمت شراره گرفت هاتخت نشست و بستنی یهلب. قرار گرفت

و ش رایهی اسپرت سورمهاآرش کفش. شد شیگرفت و بالفاصله مشغول خوردن یک
مثل  کهدرحالیش رو از شراره گرفت و بستنی. وی تخت کشیدخودش رو ر در آورد و

به نظرش اومد شراره اصال . شد شیاون به دریا زل زده بود مشغول خوردن بستن
ون تموم شد قلیون شون رو شیبعد از این که این که بستن. قصد حرف زدن نداره

کشید و مشغول کشیدن  شراره بدون توجه به آرش خم شد و قلیون رو جلو. آوردن
ناخودآگاه زمزمه کرد: هیچ کدوم از  کردمیناصال به آرش نگاه هم  کهدرحالی. شد

 . حرفایی که زدم از ته دلم نبود
 .بعد از این که جمله ش تموم شد دوباره پشیمون شد که چرا این حرف رو به آرش زده

زده ش حرف نهااز پشیمونی وقتهیچیعنی تا حاال  ؛گفتقطعا نباید به کسی اینو می
آرش فقط زمزمه کرد: . دیگه شده یهچرا در مقابل آرش یک شرار دونستمین. بود
 . دونممی
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 . گمم چی مییدفهممیشراره به سمت آرش برگشت و گفت: عصبانی بودم، ن
 . شمجوری میخند زد و گفت: منم بعضی وقتا اینآرش لب

و از اون حس مشترک خوشش اومد، احساس  ریاشراره از اون لبخند مهربون و بی
 . خوبی بهش دست داد زمزمه کرد: همون لحظه که اون حرفارو زدم پشیمون بودم

ی شراره بیرون کشید و گفت: درکت هادستآرش با محبت شلنگ قلیون رو از بین 
 . مکنمی

 . شراره به قلیون کشیدن آرش نگاه کرد و گفت: مرسی که با من اومدی
شراره زمزمه کرد: چیزی . قلیون رو حلقه حلقه بیرون فرستاد و چیزی نگفتآرش دود 

 خوای بگی؟نمی
ی درشت و هاچشم. اون واقعا خوشگل بود. ی زیبای شراره نگاه کردهاچشمآرش توی 

بینی خوش تراش و قلمیو متناسب . ی شیطون با یه برق خاصهاچشمخوش حالت، 
یه طرف اون دو  هااین یههم. ی خوش حالتهای برجسته و لبهاهگون. با صورتش

 شکیی هاون دو تا چالی ک. افتاد یه طرفش موقع خنده میهاهتا چالی که روی گون
ر تونه این دختکه می کردمیعمیق و دیگری خیلی سطحی بود، با خودش به این فکر 
شه مگه؟ ، چی میمکنمیرو دوست داشته باشه، به این که خب حاال فاز رو عوض 

 . گردیم ویالبرمی اینجاسرش رو پایین انداخت و زمزمه کرد: پس بعد از 
موهای تاب دار شراره صورتش . دل آرش لرزید. ش سوراخ شدهاشراره لبخند زد و لپ

ا ب. سیاهی موهاش با رنگ صورتی شالش تضاد قشنگی داشت. رو قاب گرفته بود
گفت: ولی تورو خدا نگی من با شیطنت می صدای شراره به خودش اومد که داشت

 . این حرفارو زدما
 ه چیزی بخوام؟ی هشمکث کرد و با لیخندی شیطانی گفت: میکمی 

نم مکنمیتضمین ن ؛ اماآرش گفت: آره بگو  . باهاش موافقت ک 
 . لطفا آرش. قبول کن دیگه... شراره خندید و گفت: آقا دیگه
 . حس خوبی بود زمزمه کرد: باشه بگو صمیمی انقدرشنیدن اسمش از زبون شراره 

 . شراره با ذوق گفت: باید بهشون بگی منو به زور مجبور کردی برگردم
 . آرش متعجب نگاهش کرد که شراره غش غش خندید و خیلی با مزه گفت: تو رو خدا

 . بیشتر اصرار کنی ؛ بایدآرش لبخند زد و گفت: نه
 . زوی آرش کوبید و گفت: اذیت نکن دیگهمشتی تو با. شراره دختر راحتی بود

لی پ   . آرش لبخندی زد و گفت: باشه ه 
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 ی شراره گرد شد و گفت: تو چی گفتی االن؟هاچشم
لی پ   . آرش خندید و گفت: ه 

لی پ   . شراره لباش رو جمع کرد و معترض گفت: به من نگو ه 
 خودتو دیدی اصال؟. آرش گفت: هستی دیگه
 . نه آرایش دارم نه موهام مرتبه. دونممی شراره خندید و گفت: آره

وست د. گیرممن برات نسکافه می. بیخیال بعد دستی به موهاش کشید و گفت: اصال
 داری؟

 . خورمبا شکالت می. خورممن نسکافه رو تنها نمی ؛ اماآرش گفت: آره
  .گفت: اینو به عنوان تشکر قبول کن کردمیکتونی سفیدش رو پاش  کهدرحالیشراره 

آرش تا جایی که امکان داشت نگاهش کرد و هر لحظه بیشتر مطمئن . از آرش دور شد
همون لحظه صدای زنگ اس ام اسی . خواد باهاش دوست بشهشد که دلش می

وسوسه شد که اس ام . نگاه کرد و دید گوشی سفید شراره روی تخت جا مونده. اومد
با عجله اس . خم شد و شراره رو دید که هنوز مشغول سفارش دادن بود. هاس رو باز کن

شری جون فردا ساعت شش و نیم ”با اسم بهزاد بود، نوشته بود:. ام اس رو باز کرد
 ". دلم برات تنگ شده عشقم. باش همیشگیپاتوق 

تاد به شراره که داشت به نگاهش اف. باال رفتن دمای بدنش رو به وضوح حس کرد
خواست اون بفهمه که توی گوشیش فضولی هول شده بود نمی. ومداسمتش می

شراره . با عجله اس ام اس رو پاک کرد و گوشی رو برعکس روی تخت انداخت. کرده
 . که بهش رسید لبخند زد و گفت: شکالت تلخ گرفتم

جوری آرش کرد و گفت: چیزی شده؟ چرا یهسینی رو روی تخت گذاشت و نگاهی به 
 ؟شدی

 . مکنمیفقط یه کم احساس گرما  !آرش لبخندی زورکی زد و گفت: هیچی
ش رو باز کرد و نگاهی معذب ایهخاکستری سورم یهباالیی پیرهن چهارخون یهدکم

وست پسر داشته و اون این افکار رو در دتصور این که شراره . به شراره انداخت
کسی که توی فکرش . نیاره سعی کرد به روی خودش. کردمیموردش داشته اذیتش 

 دیگه کردمیکه آرش چه احساسی داشته پس اگه خودش فراموش  یدفهممینبود و ن
نگاهش رو به دریا دوخت و سعی کرد شراره رو کال از ذهنش . مشکلی پیش نمیومد

 . بیرون بندازه
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ته دلش حس کرد که . شراره از دور چشمش افتاد به آرش که به دریا چشم دوخته بود
برای یه لحظه آخرین روزی که  ؛ اماپسرهایی که تا حاال دیده فرق داره یهرش با بقیآ

. اد آوردی هبا فرزاد رو ب شیجدای یهپشت سر اون لحظ. اد آوردی هبهزاد رو دیده بود ب
احمق نشو . مثه همن شونهحس کرد بغض داره و فقط زیر لب با حرص غرید: هم

سینی پالستیکی زرد رنگی که حاوی دو تا . دریا گم شدصداش بین صدای امواج . شری
لیوان کاغذی نسکافه و دو تا بسته شکالت بود رو روی تخت گذاشت و خودش رو 

 به آرش نگاه کرد و گفت: چیزی شده؟ چرا یه جوری شدی؟. روی تخت کشید
 . فقط یه کم هوا گرم شده !آرش به خودش اومد لبخندی زد و گفت: هیچی

شاید باورت نشه ولی من  ؛ستهوای اول مهر فوق العاده. فت: آرهد زد و گشراره لبخن
 . عاشق پاییزم

اصال به هیچ  ؛تی موقع خندیدن شراره نگاهش نکنهسعی کرد ح. آرش چیزی نگفت
یی که هاهمون. ی شراره رو ببینههاخواست اون دو تا چال روی لپوجه دلش نمی

 که از نسکافه شکمی . ستاز اون یکی دیگه ترسمت راستی عمیق دونستمیندیده 
تا نیم . رو برداشت و یه اس ام اس تایپ کرد: داداش آرومش کردم شگوشیخورد 

 . ساعت دیگه صحیح و سالم میارمش ویال
 !نیم نگاهی به شراره کرد و گفت: هر وقت خواستی بریم

پنجره نشسته بود و به  یهداخل ویال پوالد هنوز لب. اس ام اس رو برای پوالد فرستاد 
مونا روی موهای نرم و لخت لیدا نگاه  یهی باریک و کشیدهانوازش لطیف انگشت

مدیا پایین تخت نشسته بود و پاهاش رو توی بغلش جمع . یدکشمیو سیگار  کردمی
 تدونسمین. هکنمیبه این که االن کجاست و چیکار . کردمیکرده بود و به شراره فکر 

سرش رو روی زانوهاش گذاشت و . ز این که با آرش تنها بود نگرانش بودچرا، اما ا
. نکردمیبود همه احساس آرامش  اونجاانگار از این که پوالد . ش رو بستهاچشم

 . ، این تاثیر رو روی همه میذاشتکردمینبودن پوالد فقط خیال لیدا رو راحت 
د پوال. به پوالد منعطف بشه صدای زنگ اس ام اس موبایل پوالد باعث شد نگاه همه

بعد از تموم شدن جمله ش، مدیا نفس . یه بار اس ام اس رو آروم و بار دوم بلند خوند
 . راحتی کشید و گفت: خیالم راحت شد

نگران بودم . طوری خودش برگردوند و گفت: منم همینهاهمونا سر لیدا رو روی شون
 . لجبازی کنه
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خوای بگی چت شده بود که نمی ا بندازه گفت: مونامدیا بدون این که نگاهی به مون
 طوری شده بودی؟اون
سعی کرد طفره بره اما وقتی نگاه همه رو روی خودش دید زیر لب . هول شدکمی مونا 

ادم نمیاد چی یهدلیل این ک. گفت: مطمئن نیستم اما اون خیلی به من نزدیک شده
ه من ی. هکنمییعنی اون داره از یه طریقی منو کنترل  ؛گفتم همینهم یا چی میدیدمی

تونم اون لحظه روی رفتارام نمی ؛ اماتونم اونو ببینمنیروی جدید پیدا کردم که می
 . کنترل داشته باشم

 شه؟گی اون روح به بدنت وارد میپوالد گفت: یعنی می 
 . مونا آروم گفت:نه

 کنترلت بکنه؟ تونهجوری میپوالد خیلی زود گفت: پس چه
ا توجه ب. خواد بگه، به راحتی بیان کنهتونست چیزی رو که مینمی. مونا پوفی کشید

به مطالعات زیادی که تو این زمینه کرده بود توضیح دادن برای پوالد مثل این بود که 
رفته از سینوس و کسینوس حرف اول دبستانی که تازه اعداد رو یاد گ یهبرای یه بچ

برای  .اما نفس عمیقی کشید و با مالیمت گفت: ببینین اون به من نزدیک شده ؛بزنی
 ؛م روش کنترلی داشته باشمتونفعال نمی ؛ امایی به دست آوردمهاهمین من یه قدرت

 مهاتونم وقتی دارم از قدرتبشم می تروقتی که بتونم قوی. چون من قوی نیستم
ش مدیدمیبرای همین وقتی داشتم . حاال نه ا؛ امرفتارامو کنترل کنم مکنمیاستفاده 

 . یه جورایی انگار مسخ شده بودم. کردمیاون داشت منو کنترل 
 . مترسمیازت . مدیا با ترس و نگرانی گفت: مونا اینجوری نگو

قول  !ها، من خوبمبا بغض زمزمه کرد: لطفا این جوری نکنین بچه ؛ امادل مونا گرفت
 . رسونممیدم بهتون آسیبی نمی

 . هکنمیلیدا با صدایی گرفته گفت: معلوم نیست کی خودتی کی اون کنترلت 
پوالد اخم کرد و گفت: پس بهترین راه اینه که دوباره احضارش کنیم و کاری که 

 . خواد رو واسش انجام بدیممی
 ه؟کنمیمونا زمزمه کرد: اما شراره رو چه کار کنیم؟ کی اونو راضی 

اون از همه مون اینو . مونا دوباره گفت: باید همه مون باشیم. همه سکوت کردن
 . خواست

 . نگاه معذبی به پوالد کرد و گفت: متاسفم که شمارو هم قاطی این بازی کردم
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ر تو الزم نیست ه. من پوالد اینا رو قاطی کردم. لیدا زود گفت: مونا تقصیر تو نیست
 . دقیقه واسه این موضوع عذاب وجدان داشته باشی

کمی . حسرت پوالد کرد و زود روش رو برگردوندی پرهاچشمبعد هم نگاه سردی به 
ا که از دختر. دنبعد آرش و شراره با صدای چرخش کلید توی قفل در وارد خونه ش

بس گرم حرف زدن در مورد اون روح بودن متوجه صدای ماشین نشده بودن از جا 
آرش رو  یهداخت و وقتی ماشین پارک شدپوالد نگاهی از پنجره به بیرون ان. پریدن
 . آرش و شراره هستن !ماشین سفید لیدا دید گفت: نترسینکنار 

شراره چشمک ظریفی به آرش زد و آرش فقط . همون لحظه اون دو تا وارد شدن
 . اونجا اصال امن نبود. مدیا زود گفت: خوب کاری کردین اومدین. لبخند زد

  .نگاه کنه با لحنی سرد گفت: فقط به اصرار آرش اومدمکه به کسی شراره بدون این
 هکدرحالیمونا . سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت. ش گرفتآرش تو دلش خنده

ام خودیگه نمی. مکنمیمن وضعیت رو درست  !گفت: متاسفم رفتمیبه سمت شراره 
 . عزیزینن که چقدر برای من دونیمیناراحتی شماها رو ببینم، شماها ن

شراره از دیدن . جا کنار شراره ایستادهمون. اشت دیگه نتونست ادامه بدهبغض د 
لبخند زد و مونا رو بغل کرد و زیر گوشش . دلش گرفت زدمیی مونا که برق هاچشم

 . منم تند رفتم. یمکنمیگفت: درستش 
ن ر کنیم و ایحاال مونده این آقا روحه رو احضا. پوالد با شیطنت گفت: خب به سالمتی

 . جریانو تموم کنیم
 . بینمبرم این همه دوستی خالصانه رو میآرش به مسخره گفت: وای من لذت می

 . اون خندیدن یهمونا بین بغض و اشک خندید و بقیه هم از خند
نه که االن یه کم . خواین حاال احضار رو بذاریم واسه فردا صبحمی... آرش گفت: خب

 . چه کاریه؟ روز رو که ازمون نگرفتن بابا... فضا تاریکه
 . مونا گفت: فکر کن که بشه روز روح احضار کرد

 شه؟دخترها خندیدن و آرش گفت: جون ِ من؟ یعنی روز احضار نمی
 . شهفقط شبا می... مونا ابروهاش رو با بدجنسی باال انداخت و گفت: ن چ

یار گیری تو بخانوم اون بساط روحگفت: خب مونا پنجره پایین پرید و  یهپوالد از لب
 . علم کن که االن وقتشه

من از همه . مونا نگاه نامطمئنی به شراره نداخت و شراره با مهربونی گفت: برو مونا
 . خوام این جریان تموم بشهبیشتر می
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 ... م کهترسمیِمن ِمن کرد و باالخره گفت: وسایلم تو اون اتاقه و من کمی مونا 
 . پس بیاین همه با هم بریم تو اون اتاق ؛له گفت: باشهپوالد بالفاص

 . پوالد همه رفتن تو اون اتاق یهبعد از این جمل
ی اون هادر آوردن میخ. یه میز چوبی پیدا کردن هالمونا این بار به کمک آرش از توی 

ها که مشغول مدیا یه گوشه نشسته بود و به بچه. کار بود یهین مرحلترمیز سخت
هرچه بیشتر . کردمیدرست کردن و چیدن وسایل به قول پوالد روح گیری بودن نگاه 

عجیبی توی  یهدلهر. لرزیدشدن دلش بیشتر میبه احضار کردن اون روح نزدیک می
 . یدستشوی رفتمیاز استرس و نگرانی دل درد شده بود و حتما باید . دلش افتاده بود

وقتی همه چیز آماده شد و همه دور میز جای گرفتن مونا نگاهی به مدیا کرد و گفت: 
 نمیای؟

 ... ؛ بایدمدیا با معصومیت خاصی گفت: چرا فقط قبلش باید
 ... شوییه پسرها کرد و گفت: باید برم دستنگاه معذبی ب

 . که نترسی پشت در وامیستم. همه خندیدن و پوالد گفت: من باهات میام
 ... جوریمدیا با خجالت گفت: آخه این

 . پوالد میون حرفش اومد و گفت: بریم
د و رو روشن کرده بو هابعد وقتی پوالد و مدیا برگشتن تو اتاق مونا شمع یهچند دقیق

مونا با صدای بلند و رسایی گفت: . همه دور میز جای گرفتن. همه سکوت کرده بودن
 . خوایم روح امیر اسماعیلی رو احضار کنیمکنیم که میهمه با هم تمرکز . خب

فضا  انقدر. کردمیکس توی فکر خودش به این احضار روح فکر هر . همه سکوت کردن
ه ین صدایی بود کترآروم شده بود که صدای تیک تاک ساعت دیواری قدیمیاتاق بلند

ز کردن خواست کافی تمرک یهبه انداز کردمیمونا که فکر . شنیدنتک تکشون می
 بپرسه که: آیا روحی در این مکان وجود دارد؟

 دخترها جیغ کشیدن و. که همون لحظه صدای بلند دزدگیر ماشین به گوششون رسید 
 . سه تا شمعی که روی میز قرار داشت خاموش شد

شراره با بغض نالید: . شون فضای اتاق رو پر کرده بودهاصدای تند تند نفس
 . تمومش کن دیگه زود. مت موناکشمی

ش خیلی نامنظم و عجیب هاصدای نفس. زدمیی مونا تو تاریکی اتاق برق هاچشم
ی به وقت ایهمدیا کنار مونا نشسته بود و حواسش به مونا نبود اما برای لحظ. شده بود

جو به هم . ی مونا رو دید ناخودآگاه از ته دلش جیغ کشیدهاچشمسمتش چرخید و 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 1 

 

وقتی نور به همه جا تابید متوجه . لند شد و چراغ رو روشن کردریخت و آرش زود ب
نگاه  .لیدا با جیغ جیغ از جایی که بود بلند شد. دیوار شدن یهنگاه خاص مونا به گوش

 پوالد جرات کرد و. بدن لیدا از سرما مور مور شده بود. مونا دقیقا به پشت سر لیدا بود
قوی  ؛مونا نذار اون کنترلت کنه. ت باشخودبه مونا نزدیک شد زیر گوشش گفت: مونا 

 !باش
ال که اص کردمیمونا نیم رخش به پوالد بود و یه جوری بی تفاوت به اون گوشه نگاه 

ناگهانی به سمت پوالد چرخید که پوالد از جا  انقدرانگار تو اون اتاق وجود نداشت اما 
 رفتمیانتظار ن مونا با سرعتی که اصال ازش. پرید و یه قدم به عقب گذاشت

سمت چپش کج به سمت پایین بود به سمت پوالد رفت و گردن  یشونه کهدرحالی
آرش زود جلو رفت و سعی کرد دست مونا رو از دور . ش گرفتهاپوالد رو بین انگشت
گردن پوالد رو چسبیده  رفتنمیمونا با قدرتی که ازش انتظار  ؛ اماگردن پوالد باز کنه

ا ی مونهاچشمتوی  !باید چه کار کنه دونستمیپوالد گرد شده بود و نی هاچشم. بود
زمزمه کرد: مونا . ه برق عجیب و قرمز رنگ توشون بودی هی سیاهی کهاچشم. زل زد

 . خودتو کنترل کن
ی مونا بیشتر شد و پوالد به سرفه افتاد لیدا جیغ زد و به سمتشون هادستفشار 
دست دادن جونش ترسی نداشت فقط با صدایی که به زور از پوالد انگار که از، از . رفت
 !وقتشه مونا. باید بتونی ؛شد گفت: مونا قوی باشنش خارج میده

نگاه مهربون و . ی براق مونا، نگاه خود مونا رو دیدهاچشمهمون لحظه حس کرد ته 
ه دیدی مونا کم شد و کم کم رنگ نگاهش شد همونی که پوالد هادستفشار . گرم مونا

ش پایین افتاد و زمزمه کرد: اون هادستش عادی شد و کم کم هانفس. بود
 . پشت سر شراره ست. ستاینجا

 . البته این از نگاه مدیا دور نموند ؛شراره جیغ کشید و به آرش چسبید
باید همین امشب  ؛دیمصداش گرفته بود غرید: بیاین ادامه ب کردمیپوالد سرفه 

 مونا؟تو خوبی . تمومش کنیم
من حاال . مونا سرش رو تکون داد و گفت: دیگه نیازی به احضار کردنش نداریم

 . کنیم چیکارباید  دونممی
 . تورو خدا. لرزید گفت: مونا تورو خدا بفرستش برهمدیا با صدایی که می

حسی که . نکردمیو حس همه پایین اومدن دمای اتاق ر. ش رو بستهاچشممونا 
ن شاید اون روح پشت سرشون کردمیهر لحظه احساس . ق بودامنی مطلداشتن، نا
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 .تو باید انجامش بدی شری... ش رو باز کرد و زل زد به شراره: توهاچشممونا . ایستاده
 . خواداز تو می

 شراره به گریه افتاد و با التماس گفت: آخه چرا من؟ چرا همه ش من؟!
لرزید گذاشت و ی شراره که میهاهآرش بدون توجه به موقعیت دستش رو روی شون

 !یمما پیشت. گفت: نترس شری
ه ی هاین ک. ه معجزه برای شراره بود چون واقعا احساس آرامش کردی هاون جمله مث
که هواش رو داشت ازش هیچ توقعی هواش رو داشت و برای این. پسر، یه مرد

رش رو ی آهادستگرمای . ش رو با آرامش بستهاچشمدلش لرزید و . نداشت
ش هاه و با حرفترسمیخواست هنوز هم آرش فکر کنه که دلش می. دوست داشت
 !دیدمیکی مثه آرش رو ی هبار بود کبرای اولین. آرومش کنه

 . نیست اینجاتخت نشست و گفت: اون دیگه  یهمونا لب
دخترها نفس عمیقی کشیدن و مونا نگاهی به پوالد کرد و گفت: من این بال رو سرت 

 آوردم؟
 . یه طرف لبش رفت باال و گفت: مهم نیست. پوالد لبخند یه وری زد

 !ازت ممنونم ؛ امامونا فقط گفت: متاسفم. ی مونا روی گردنش مونده بودهارد انگشت
 . تو خیلی شجاعی. تونستم از پسش بربیاماگه تو نبودی نمی

 . پوالد فقط لبخند زد
 خواد؟ چه کاری باید انجام بدیم؟از شراره میمدیا با ترس گفت: مونا نگفتی اون چی 

سی که کیکی اینا رو بهم گفته در صورتی مکنمیفقط احساس  !مونا زمزمه کرد: عجیبه
 . مستقیم باهام حرف نزده

 !لیدا کنارش نشست و گفت: چی؟ بگو دیگه
 . گیریمبمونا نفس عمیقی کشید و گفت: باید انتقام امیر اسماعیلی رو از شراره و بابک 

 ... نگاه همه رفت روی شراره
 .ی شراره لرزید و گفت: بابا مگه من چیکارش کردم؟ یه کم گوشاشو تیغ زدم فقطهالب

 . همین به خدا
اری که مونا نگاهش رو از شراره گرفت و گفت: برای همین هم انتقام از تو همینه که ک

 . خواد رو انجام بدیمی
 هیچی دیگه آره؟آرش پوزخندی زد و گفت: پس ما 

 !انجام دادنش مال شراره ست ؛ اماهمه باید باشیم. مونا زمزمه کرد: نه



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 3 

 

ش هاهبقیه اشک روی گون یهی خیرهاهشراره بغض داشت با این حرف و دیدن نگا 
 ه کاریش بکنی؟ی هشنمی. تورو خدا مونا. مترسمی؟ من ریخت و گفت: آخه چه کاری

انداخت و نگاهش رو به پنجره و شب تاریک و سیاهی که ش رو باال هاهمونا شون
همین باعث مرگ امیر . زمزمه کرد: بابک یه خیانتی به امیر کرده. پشتش بود دوخت

 . خواد که این خیانت رو واسش جبران کنیمحاال روح امیر می. شده
 شه دقیقا توضیح بدی که حاال ما باید چیکار کنیم؟پوالد گفت: خب می

دستش رو توی موهاش فرو برد و گفت: . کردمیسرش درد . تخت نشست یهمونا لب
منم دقیق . مثه این که امیر با یه دختری دوست شده بوده و خیلی دوستش داشته

امیر هم . ونهکشمیه و دختر رو به سمت خودش کنمیاما بابک خیانت  دونممین
ه ه ککردمیرانندگی مست بوده و . تصادفش که باعث مرگش شد به خاطر همین بود

 . تصادف کرده
 . تالفی کنه ؛ بایدشراره باید نچی کرد و مونا ادامه داد: حاال آرش نچ

 شراره با بغض گفت: چیکار باید بکنم؟
 یغمگین شراره کرد و گفت: باید دوست دخترش رو ازش بگیر  یهمونا نگاهی به چهر

  .طور که امیر سوختهمون ش،ید بسوزونیبا ؛و وقتی عاشقت شد تو هم ولش کنی
 . شراره نفسی عمیق کشید و گفت: فکر کردم قتل و دزدی باید انجام بدم

 . مدیا لبخند زد و گفت: اینم کم از قتل نداره
 !دمباال انداخت و گفت: انجامش می ایهشون هشرار

 . پوالد دستش رو برد وسط و گفت: من تا آخرش هستم
جوری به هم قول هم آرش دستش رو جلو برد و اینمه دخترها یکی یکی و آخر از ه

 . نکشمینن و کنار نمومیدادن که تا آخرش 
ی تاب دار موهای خرمایی رنگش روی هاهحلق. موهای خوشرنگش رو دم اسبی بست

. ش بودایهی غمگین قهوهاچشمنگاهش توی آینه به . ی ظریفش ریختهاهشون
خم شد و شال بافتی که مامانش براش . کردطوب مرکمی ش رو با نوک زبونش هالب

. لاز ویال خارج شد و رفت لب ساح. ش انداختهاهبافته بود رو برداشت و روی شون
روش نزدیک دریا وجود سنگی درست روبه یهتخت ؛هوا ابری بود و دریا مواج بود

با احتیاط روی تخته سنگ نشست و زل زد به خط نامرئی که دریا و آسمون رو . داشت
. وزید موهاش رو به بازی گرفته بوداز سمت دریا می می کهنسی. کردمیاز هم جدا 

” . تنگشروزایی که دیگه برنمی. برگشت هاهدست خودش نبود که ناخودآگاه به گذشت
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ش بود که ترملودی خواهر کوچک. کردیمبا ملودی بازی  شونهتوی حیاط کوچک خون
 همیشه. بیشتر عمرش مدل موهاش دو تا گیس بافت بلند دو طرف صورتش بود

وقتی توی حیاط بودن و بابا میومد مسابقه داشتن که هرکس زودتر برسه و در رو برای 
 شد وبود و معموال برنده می ترچون مدیا بزرگ هااون وقت. شهبابا باز کنه برنده می

جوری خودش رو عقب بندازه تا ملودی ودی درمیومد یاد گرفته بود که چهمل یهگری
داد پاش یه بار نشون می. یه بار خودش رو نمایشی روی زمین مینداخت. برنده بشه

تمام دوران کودکی و . داد ملودی برنده بشهپیچ خورده و به هر طریقی بود اجازه می
با صدای  ". ودی متوجه بشه حمایتش کرده بودجوری، بدون این که ملوانی ایننوج
چشمش افتاد به شراره و آرش که گرمکن . به عقب چرخید ایهی دخترونهاهخند

 یه لبخند. لبخند بود شرارهی هاروی لب. ورزشی به تن داشتن و به سمتش میومدن
با . که شراره با آرش خوشحاله کردمیاین رو کامال حس . از ته دل یهیه خند !غلیظ
ی یدار شده باشه وقتشراره صبح به این زودی ب کردمینتصور . حوصلگی ایستادبی

آرش سالم کرد و مدیا پوف . مخصوص اون بود شونهجمع چهار نفر” خوابالوی”صفت
خواستم بیام ورزش کنم دیدم شراره با خنده گفت: می. بهش که رسیدن لبخند زد. کرد
 . با هم اومدیم. رش هم آماده شدهآ

نظر  حاال. اصال دلیلی نداشت حرفی بزنه ؛خواست چیزی بگهدلش نمی. بخند زدمدیا ل
خواب نگاه مدیا نشد و گفت: تو باز بی شراره متوجه سنگینی. اون چه اهمیتی داشت

 شده بودی؟
چون خوابی تو . شمصبح زود بیدار می همیشهمدیا شونه باال انداخت و گفت: من 

 . شیمتوجه نمی
 هاخوابم صبحیی که دیر میهاشراره هول شد زود رو به آرش گفت: فقط شب 

 . تونم بیدار بشمنمی
 . ش به مدیا فهموند که وقت رفتنههاچشم یهبعد غش غش خندید و با اشار
 . من دیگه میرم صبحانه حاضر کنم. مدیا گفت: به ورزشتون برسین

بعد از رفتن مدیا شراره روی تخته سنگ نشست و . به مدیا لبخند زدآرش برای احترام 
ور تونستم داگه اون نبود من دو روز هم نمی. عاشقشم ؛ یعنیگفت: خیلی دختر خوبیه
 . از خانواده م دووم بیارم

 آرش زمزمه کرد: نگفتی از کجا میای؟
 . شراره دوباره لبخند زد و زمزمه کرد: تهران
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 . دریا دوخت و گفت: اوهومآرش نگاهش رو به 
شراره احساس کرد آرش از دفعات قبل مخصوصا شب گذشته که باهاش حرف زده بود 

و  این پاکمی . احساس خوبی از این جریان نداشت ؛بهش برخوردکمی . سردتر شده
 . جوری شدی آرشاون پا کرد و باالخره گفت: یه

سرد و بی تفاوت، همون لحن لحن با همون . ی شراره نگاه کردهاچشمآرش توی 
یه  خواممن می. خوای بشینی، بشیناگه می. مسخره گفت: چیزی نشده یهحوصلبی

 . کم بدوم
 هایماخ. که منتظر جواب شراره باشه در راستای دریا شروع به دویدن کردبعد بدون این

 یهمدیا از پنجر. فاصله دنبال آرش دویدکمی بلند شد و با . شراره تو هم رفت
آشپزخونه شراره رو دید که فرو رفته تو اون شلوار و گرمکن قرمز و طوسی دنبال آرش 

ه ی هدوبار. ش رو بستهاچشم د؛و پشت به پنجره ایستا نفسی عمیق کشید. دوید
که نگران شراره بود و  انقدر. نفس عمیق کشید و سعی کرد حواس خودش رو پرت کنه

صبحانه رو آماده . طور نبودش بود اینتربا ملودی که خواهر کوچک کردمیبهش فکر 
. ددر نیمه باز بو. به سمت اتاق لیدا و مونا رفت حالبیی سست و هایمکرد و بعد با قد

پنجره رو به دریا  یهمونا روی تخت خواب بود و لیدا لب. هولش داد و بازش کرد
ی لیدا هاچشم. ه سمت مدیا چرخیدآروم کرد و لیدا ب ایهمدیا سرف. نشسته بود

 مدیا با نگرانی به سمتش رفت و گفت: چی شده لیدا؟ ؛خیس و قرمز بود
. ش خیلی متورم شده بودهاچشم. ش رو باال انداخت، بغض داشتهاهلیدا شون

ش گذاشت و هاهمدیا دست روی شون. هکردمیمشخص بود که از شب گذشته گریه 
 گفت: چی شده؟
 . مهم نیست !هاشو جمع کرد و گفت: هیچیلب. لیدا بغض کرد

 . مونا بیدار نشه. پنجره پایین پرید و گفت: بریم بیرون یهاز لب
ه یی کهادستلیدا با . پله نشست و مدیا کنارش یهلیدا لب. با هم از اتاق خارج شدن

ه گمیگه؟ بهم لرزید اس ام اسی رو به مدیا نشون داد و گفت: ببین به من چی میمی
جلب  یهمن عقد ؛تو بگو. شناسیِمدی تو که منو می. جلب توجه دارم یهکه من عقد
 توجه دارم؟ 

بار با عصبانیت غرید: غلط کرده اما این کردمینمدیا معموال آروم بود و زیاد اظهار نظر 
 مگه تو چیکار کردی که همچین چیزی گفت؟. شورشو در آورده. دیوونه یهپسر

 . گهش رو باال انداخت و گفت: هروقت نظرم مخالف نظرشه همینو میاههلیدا شون
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یاد بگیر دیگه بهش . ی نحیفش گذاشت و گفت: عزیزمهاهمدیا سر لیدا رو روی شون
 . اهمیت ندی

. هنکمیاگه محل ندم بیشتر اذیتم . هکنمیلیدا با بغض غرید: اگه اهمیت ندم بدتر 
 . مدی من هیچ راهی ندارم

 اما ؛سوالی بود که خیلی فکرش رو درگیر کرده بود. پرسیدباید می ؛ امادل بودمدیا دو 
 ه چرا باهاش تمومکنمیقدر اذیتت ش رو گرفت و پرسید: لیدا اگه انباالخره تصمیم

 تا راحت بشی؟ یکنمین ؟ چرا تمومیکنمین
لیدا دستش رو توی موهای لخت و صافش فرو برد نفس عمیقی کشید و گفت: 

سه . یه ماه دو ماه هم نیست. بحث یکی دو روز نیست. تونمنمی. ونم مدیتنمی
 . تونم باهاش بمونمتونم ازش بگذرم نه میساله، سه سال رابطه نه می

رد و مدیا نگاه ک ایهی قهوهاچشمی خیس و براق توی هاچشمبا . سرش رو بلند کرد
و داره و دوستم داره و حالم رکی هست که هوامو ی هکبه این. گفت: بهش عادت کردم

الد تونم وقتی دلم به پونمی. با تو رو راستم ِمدی. امبهش وابسته. پرسه عادت کردممی
لحظات زندگی من  یهاز کسی که هر روز حواسش به هم. گرم نیست ازش بگذرم

 !حیف که ابراز احساسات بلد نیستفقط  ؛هست
لیدا با پشت . دادچرا، اما به لیدا حق می دونستمیخودشم ن. مدیا لبخندی تلخ زد

م که فهممیوجودم  یهاینو با هم. دونممیش رو پاک کرد و گفت: هادست اشک
ندیدم و نشنیدم . هیچی ندیدم. من چیزی از پوالد ندیدم ؛ اماهکنمیعاشقمه اما اذیتم 

و کیانی رو که سه سال تمام روزای زندگی  جوریچه. که دوستم داشته باشه
تم دوس دونممیاحساساتش رو برام گذاشته رو ول کنم و برم پیش پوالدی که حتی ن

 ی مدی؟کردمین؟ تو بودی چیکار ها که اونم ولم کنه؟. ا نهیهدار
. تو شرایط سختی داری ؛عزیزم دونممیمدیا لبخندی گرم و مهربون زد و گفت: ن

هم  ؛ شایدعاشق پوالدی و کیان رو فقط دوست داری اونم خیلی زیاد مکنمیاحساس 
حاال که این عشق بین تو و پوالد به وجود اومده دیگه . فقط بهش عادت کردی

 .از این به بعد اون بین شماست ؛ چونبا کیان داشته باشی سالمی یهتونی رابطنمی
ش عمل کنه با پوالد مقایسهف میلت که کیان خالبه محض این. چه بخوای، چه نخوای

 . ی و این اصال خوب نیستکنمی
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بار با خودم گفتم با کیان تموم کنم و با صد. دقیقا همینه !لیدا با بغض نالید: همینه
 ؛اید؛ پس نبتونم تنها بمونممنم دیگه نمی. خوادپوالد دیگه منو نمی ؛ اماپوالد بمونم

 . رو تحمل کنم همه چی ؛ بایدنباید با کیان تموم کنم مدی
لیدا از آرامشی که از طرف مدیا . مدیا دستش رو پشت لیدا گذاشت و چیزی نگفت

ش رو بست و با خودش فکر کرد هاچشم. شد احساس خوبی پیدا کردبهش وارد می
تونه خودش رو درک همه چی پیچیده شده که هیچکس حتی خودش هم نمی انقدر
با برگشتن آرش و شراره از دریا . ختسومیخنده دار بود اما دلش برای خودش . کنه

. ش بودهمیشگیاین کار . ش رو پاک کرد و سعی کرد لبخند بزنههالیدا اشک
 .ش بگه که باز با کیان بحثش شدههای دوستهاروز در جواب نگرانیتونست هرنمی

. رفتمیوال عادی خودش پیش و همه چیز به ر زدمیبرای همین یه لبخند زورکی 
لیدا با شیطنت . ژی به دخترها سالم کردخودش پر انر همیشگیشراره با شور و شوق 

 . شری خانوم سحرخیز شده ...گفت: اوه
جلوه  برای این که با آرش وقت بگذرونه و این رو تصادفی. ی شراره گرد شدهاچشم

 و حاال همه کمر همت بسته بودن تاشه روز صبح زود بیدار میبده ادعا کرده بود که هر
یه بار هم باید این . با خودش فکر کرد هنوز مونا مونده. دستش رو جلوی آرش رو کنن

. لبخندی زوری زد و به آرش نگاه کرد. کردمیحس ضایع شدن رو جلوی اون تجربه 
برای همین خندید و گفت: . آرش سرش رو پایین انداخته بود و پوزخند روی لبش بود

حاال همه تون منو تابلو . گفتم که سحر خیزم. بابا من یه دروغی به این آرش گفتم
 . کنین

یدن اما صدای خندمیهر سه دختر داشتن . آرش خندید و نگاهش به شراره افتاد
مدیا که . ی شراره توی گوشش بود از صداقت این دختر خوشش اومده بودهاهخند

ی آرش شده بود ناخودآگاه با لحنی سرد گفت: من صبحانه آماده کردم هاهمتوجه نگا
 . بریم بخوریم

و خودش به سمت در ورودی راه افتاد که شراره با ذوق گفت: من و آرش قراره صبحانه 
دو بذاریم و اگه از من عقب موند بهم  یهآرش شرط بست که با هم مسابق. بریم بیرون

 . صبحانه میده
 . طنت گفت: البته بگو که تقلب هم کردیآرش با شی

 آستین رقیب رو کشیدن تقلبه؟. شراره غش غش خندید و گفت: تو بگو لیدا
 خوای زیرش بزنی؟می. واقعا که آرش خان... نه... لیدا خندید و گفت: نه
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ت رو عوض کن هازود لباس. آرش فقط با خنده سرش رو تکون داد و گفت: منتظرتم
 . بیا

 .شراره با هم به سمت مدیا که دم در ایستاده بود رفتن و با هم وارد خونه شدنلیدا و 
  .با همه فرق داره! من عاشق آرشم... شراره بشکنی زد و گفت: وای. وقتی در رو بستن

 . گیهمین رو می همیشهلیدا خندید و گفت: 
ش اصال حوصله ؛د جواب ندادبه سمت آشپزخونه رفت و به تماسی که از طرف کیان بو

مدیا با حسرت به شراره و ذوق و شوقش چشم دوخت و بعد سعی کرد . رو نداشت
 لیدا برای خودش چای. رفت سمت اتاق مونا تا برای صبحانه بیدارش کنه. لبخند بزنه

آشپزخونه رو به دریا  یهپنجر. ریخت و یه صندلی از پشت میز عقب کشید و نشست
گرمای چای  ؛ش دور استکان چای حلقه شده بودهادستنگاهش به بیرون بود و . بود

بود اما حس خوبی بهش  ایهیه چیز کوچیک چند لحظ. کردمیش رو گرم هادست
یه جور خاصی . پوالد رو دوست داشت. چرا یاد پوالد افتاد دونستمین. دادمی

. تونست باشهوقت کیان نمیوالد قوی و محکم بود چیزی که هیچپ. دوستش داشت
وابسته و متکی به  همیشهکیان . این جوری به نظر برسه کردمیکیان فقط سعی 

 .جوری نبودو لیدا این ،خواست که تو این نقش فرو برهمی مامانش بود و حاال از لیدا
خواست طرف مقابلش قوی یگاه دلش میجا ایندرسته که دخر مستقلی بود اما تو 
 ایهمونا با چهر. مونا افکار لیدا از هم پاشیدبا صدای . باشه محکم باشه و حمایتش کنه

نشست و  هاروی یکی از صندلی. خسته و خوابالود وارد آشپزخونه شد و سالم کرد
 ریزی؟کنان گفت: یه چای واسه من میغرغر 

 لیدا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: امر دیگه نداری؟
 . ی گفت: نه فقط همون چایحالبیی و بیخیال مونا با همون

لیدا یه استکان چای برای مونا ریخت و روی میز جلوش گذاشت و گفت: تو مگه 
 هشت کالس نداشتی؟

 . مونا پوزخندی زد و گفت: کالس هشت صبح اصال فقط واسه غیبت کردنه
 نکنه اتفاقی واسه شراره بیفته؟. مترسمی هالیدا خندید و گفت: مونا من از این جریان

کار کنه؟ فقط کافیه پسره رو خواد چینگاه کرد و گفت: مگه می ی لیداهاچشممونا تو 
این واسه شراره کار سختیه به  !همین. عاشق خودش بکنه و بزنه زیر لنگاش دیگه

 نظرت؟
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طور که برای همه ساده به نظر چرا قضیه اون دونستمین. لیدا توی فکر فرو رفت
از چای که تو دستش بود  ایهرعش رو باال انداخت و جهاهشون. میومد واسه اون نبود
 . گران شراره امن فقطنوشید و زیر لب گفت: 

زه که این همه اتفاق افتاد و بازم من به هیچ سومیدلم از این  امیدی گفت:مونا با نا
 . نرسیدم ایهنتیج
نون و پنیر توی دهنش گذاشت و با دهن پر گفت: باید دنبال یه راه دیگه  ایهلقم

 . باشم
این همه اذیت  هماهچند. شهمطمئنم که نمی. نگرانی گفت: مونا بسه دیگه لیدا با
 . ذارم دوباره خطر کنینمی. نشد و ؛شدی

م و کردیمباید بیشتر دقت  ؛فقط همین ؛ی گفت: یه اشتباه کوچیک کردممونا با ناراحت
 . مکردمیروح بابای خودم رو احضار 

نم رو و زمزمه کرد: لیدا من باید مامای لیدا چشم دوخت هاچشمبعد ملتمسانه توی 
 !توروخدا کمکم کن. پیدا کنم

شد زمزمه ش برق اشک دیده میهاچشمگرفت و توی لیدا که زود تحت تاثیر قرار می
 . مونا مکنمیکرد: کمکت 

 . مونا لبخند زد و حس کرد چقدر لیدا رو دوست داره
دانشگاه بین دانشجوهایی که در حال  یهنگاه مونا از دور به لیدا افتاد که تو محوط

مونا زیر لب فحشی نثار . زدمیو بلند بلند با موبایلش حرف  زدمیعبور بودن قدم 
ه و زنمیقطعا لیدا داره با کیان حرف  دونستمی. کیان کرد و به سمت لیدا رفت

طور که در حال صحبت نزدیکش که شد لیدا همون. شون شدهدوباره بحث دونستمی
مونا روی یه نیمکت که همون . بود متوجهش شد سری به عنوان سالم تکون داد کردن

منتظر شراره . ش کردنگاهی به ساعت مچی. شده بود نشستچند لحظه قبل خالی 
دیر نکرده بود ولی برای مونا . رو به روی در سلف با هم قرار داشتن. بود تا از کالس بیاد

عذاب آور  همیشهی شراره هاقیقه دیر کردنکه کال دختر خوش قولی بود این چند د
رون کشید و طبق عادت رنگش بی ایهموبایلش رو از جیب مانتوی نخی سورم. بود

لیدا که . ش زدش و یه سر به گالریهااسامش یه سر به آخرین اسزمان بیکاری
از مونا پنهانش کنه کنارش  کردمیدرهم که سعی  ایهصحبتش تموم شده بود با چهر

 !مزدمیببخشید داشتم با کیان حرف . روی نیمکت نشست و گفت: سالم مونا
 . فهمیدم عزیزم. مونا با لیدا دست داد و گفت: سالم
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 شری خانوم کجاست؟. لیدا پر انرژی گفت: خب
 . شناسی؟ کال بد قولهفی حرصی کشید و گفت: شراره رو نمیومونا پ

یه وقت تنها نمونده . گفت: بذار یه زنگ بزنم ببینم مدیا در چه حالهلیدا خندید و 
 . باشه

تفاوت روش رو برگردوند سمت ساختمون معماری تا ببینه شراره باالخره کی مونا بی
 !گرانی گفت: وای مونانگاهش به دانشجوها بود که لیدا با ن. شهازش خارج می
 . مدیا جواب نمیده... بدبخت شدیم

 . هیجان به لیدا نگاه کرد و گفت: یه بار دیگه بگیرش مونا با
 . مونا غرید: زنگ بزن به پوالد. لیدا دوباره تماس گرفت و باز هم مدیا جواب نداد

 یهشمار. تونست به پوالد زنگ بزنه اما مجبور بودنمی. این پا و اون پا کردکمی لیدا 
 بعد از دوتا بوق. ش باشهشمارهزی نبود از توی لیست دنبال نیا. پوالد رو حفظ بود

 .لیدا با دلشوره گفت: سالم. مردونه جواب داد یهپوالد با همون صدای خشن و گرفت
 خوبی؟ کجایی؟. پوالد

  .من سر کارم. پوالد که متوجه هیجانی که تو صدای لیدا بود شده بود گفت: سالم
. دهم جواب نمیزنمیلیدا نفسی صدا دار کشید و گفت: پوالد هرچی به مدیا زنگ 

 ... نکنه بالیی. شمدارم دیوونه می
. شاید موبایلش کنارش نیست ؛ویی رفتهشبین حرفش پرید و گفت: شاید دست پوالد
 . الزم نیست نگران باشی ؛ پسآرش پیششه. که تنها نیستاون

چشمش به شراره افتاد که  کردمیلیدا با پوالد رو گوش  یهطور که مکالممونا همون
د با هیجان بلند ش. لیدا هم تموم شده بود یهشراره که رسید مکالم. شدنزدیکشون می

 آرش رو داری؟ یهو جای این که جواب سالم شراره رو بده گفت: شری شمار
 چطور مگه؟. شراره گفت: آره

 . لیدا غرید: یه زنگ بزن ببین کجاست
 . ش رو دارممونا زیر لبی گفت: منم شماره

آرش خیلی زود جواب داد: به به . آرش رو گرفت یهش رو درآورد و شمارشراره گوشی
 . سالم شری خانوم

 خوبی؟. شراره لبخند زد و گفت: سالم آرش
 ... لیدا زود گفت: بپرس کجاست

 شراره نگاه معذبی به دخترها کرد و گفت: آرش تو کجایی؟
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 چیزی شده؟. آرش گفت: من بیرونم
 . اره آروم گفت: بیرونهشر

 ببین از مدیا خبر نداره؟ !لیدا هینی کشید و گفت: وای
ها چرا ازش خواستن به آرش زنگ شراره که تازه متوجه شده بود جریان چیه و بچه

 کجاست؟ دونیمیبزنه با نگرانی پرسید: آرش تو از مدیا خبر نداری؟ ن
 چطور؟. خرید داشت با هم اومدیممدیا یه کم برای ناهار . آرش زمزمه کرد: چرا

 . شراره نفس عمیقی کشید و گفت: مرسی
 آرش پرسید: چی شده؟

گه چرا موبایلش رو لیدا می. شراره حرف آرش رو به دخترها انتقال داد و گفت: هیچی
 جواب نمیده؟

 . نگران نباشین مدیا با منه. آرش گفت: موبایلش رو جا گذاشته
ش گرفت و گفت: داشتم دیوونه هادسترو با  وقتی تماس قطع شد لیدا سرش

 . شدممی
. هم خل شدین دیگه روح امیر جونم بهمون کاری نداره هاشراره لبخند زد و گفت: شما

 . مون ندارهامیر کاری. ک کچل رو بگیریم دیگهریم حال اون بابداریم مثال می
 . مونا خندید و گفت: شری چرت و پرت نگو

 خودشون چون یهاون روز قرار بود برن خون. گفتن و خندیدنتا به ماشین برسن 
 جوری با بابک آشناشراره باید یه. بابک هم اونجا بود سومین روز فوت امیر بود قطعا

 یهاهتوی کوچه که پیچیدن شراره چشمش به پارچ. شد تا نقشه رو پیش ببرنمی
  ها یه کم استرس دارمسیاه افتاد و گفت: بچه

هم  تازه سرگرمی. خوای که قتل انجام بدینمی !ب چرخید و گفت: وامونا به عق
 . هست

. خودمون استرس دارم یهلیدا خندید و شراره گفت: مسخره بازی در نیارین از خون
 . ه حس بدی بهش دارمی هدیگ. م بریم توترسمی

دیگه اصال دلم  ؛گی منم همین حس رو بهش دارمت میمونا صادقانه گفت: راس
 . خواد برگردم اینجانمی

 . نداریم ایهدیگ یهلیدا جلوی خونه ترمز گرفت و پارک کرد و گفت: ولی چار
امیر اینا باز  یهلیدا در حال باز کردن در بود که در خون. سه تایی از ماشین خارج شدن

از اون شراره نگاهش به سمت در چرخید و در کمال تعجب دید یه پسر جوون . شد
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به پهلوی مونا ضربه زد و گفت: . اد نداشتی هبابک رو خوب ب یهچهر. خونه خارج شد
 همینه؟

 . این نیست. مونا شونه باال انداخت و لیدا غرید: تابلو بازی درنیار شری
جوری این مرتیکه رو پیدا شراره غرید: چه. دن لیدا درو بستوارد حیاط خونه که ش

 کنیم خب؟
 پله نشست و گفت: برم در خونه در بزنم بگم بگین حاج آقامون بیان دم در؟ یهبعد لب

 . مونا خندید و گفت: خاک تو سرت دیوونه
 . لیدا با شیطنت گفت: آش ببری بهتر جواب میده

ا بار برو بیرون بی لیدا گفت: یکی دو. مدل خندیدنش اینجوری بود... شراره ریسه رفت
 . شتو شاید دیدی

بار پشت سر هم پلک زد و گفت: فکر کردی آقای ما الت و لوته که بیاد تو شراره چند 
 کوچه؟

از رفتن داخل ساختمون خونه  انقدر. پله نشستن یهمونا و لیدا خندیدن و اونا هم لب
شراره از توی کیفش یه ساندویچ بیرون . جا بمونندادن همونیزار بودن که ترجیح میب

دی ساندویچ درست کنی؟ خوبه که ده دقیقه به مونا گفت: تو کی وقت کر. کشید
 . هشت خودم به سختی بیدارت کردم

 . شراره ابروهاش رو باال انداخت و گفت: دیگه دیگه
 این ساندویچ از کجا دراومد؟. گهراست می... لیدا گفت: مرگ

انه صبح مکنمیدید وقت ن. شراره با شیطنت گفت: مدیا جونم واسم درست کرده بود
 . بخورم اینو داد تو راه بخورم

 . یعنی نه تنها اون، هیشکی ؛هکنمیمونا با حسرت گفت: واسه ما که از این کارا ن
شراره خندید و گفت: عزیزم خودتم باید یه کم محبوب و دوست داشتنی باشی تا 

 . انتظار این کارارو داشته باشی
 . یچ رو نصف کن من گرسنه امساندو. لیدا خندید و مونا با حرص گفت: کوفت

 .شراره تا خواست مخالفت کنه لیدا زمزمه کرد: به سه قسمت مساوی تقسیمش کن
 . خواممنم می

 . شراره غرید: مدیا اینو واسه من درست کرده
شراره دنبالش دوید و جیغ . مونا ساندویچ رو از دست شراره بیرون کشید و فرار کرد

 . شو نخور جیغ کنان غرید: تورو خدا همه
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تا به مونا رسید و خواست پالستیک ساندویچ رو بگیره مونا ساندویچ رو سمت لیدا 
 . پرتاب کرد و لیدا روی هوا گرفتش

که به محض این. دویدنیدن و دنبال هم توی حیاط میخندمیدخترها غش غش 
کناری به گوششون رسید شراره موهاش رو از مقنعه بیرون کشید و  یهصدای در خون

فرق کجش رو سرو سامون داد و تهدید آمیز گفت: برگردم ببینم از اون ساندویچ کم 
 . مزنمیشده جیغ 

که در رو باز آروم کنه گفت: لیدا بیا قبل از این. و شراره رفت سمت در دخترها لبخند زدن
 ... تشخیصش بده

 یهت توی کوچه دو تا پسر مشکی پوش دم در بودن و سعی داشتن یه پارچشراره رف
لیدا از الی در طوری . روی در خونه نصب کننروش اعالمیه نوشته بود رو روبه سیاه که

شراره نگاهشون کرد و زیر . که اونا متوجه نشن نگاه کرد و به سمت راستی اشاره کرد
 . هتراون یکی خوشگل... لب غرید: اه

شراره با عشوه . نگاه پسرها بهش جلب شد. فت سمت ماشین و دزدگیر رو زدر
بابک یه طرف پارچه که گرفته . شراره سالم کرد. نگاهشون کرد که بابک سر تکون داد

 بود رو ول کرد و جلو اومد و گفت: خوب هستین؟ اون شب اتفاقی براتون افتاده بود؟
 : شما؟شراره حالت خاصی به نگاهش داد و فقط گفت

بابک صاف ایستاد و گفت: چند شب پیش از خونه تون صدای شکسته شدن شیشه و 
 ... آشنا نشدیم با هم ؛ اماجیغ شنیدم و اومدم بیرون دیدمتون

 . یادم اومد. شراره فقط گفت: بله
شون رو چسبونده بودن به در و گوش هالیدا و مونا که گوش. و رفت سمت ماشین

 چرا محل نمیده بهش؟. هکنمین به هم نگاه کردن و لیدا غرید: داره خراب کردمی
 !سمونا چشمکی زد و گفت: هی

بابک من منی کرد و . شراره در عقب ماشین رو باز کرد و یه جزوه از تو ماشین برداشت
 . خوشبختم از آشنایی باهاتون. گفت: من بابک هستم

 . نونشراره فقط نگاهش کرد و بی تفاوت گفت:مم
 . زیر لب گفت: با اجازه. در ماشین رو بست و قفل کرد

 . و برای مونا فرستاد”سمت خونه و اس ام اس داد: "درو باز نکنین رفتمیداشت 
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شراره دعا . چند تقه به در زد و همون لحظه صدای اس ام اس گوشی مونا در اومد
اسم  تونمایستاد و گفت: میبابک کنار شراره . بابک اون صدارو نشنیده باشه کردمی

 شما رو بدونم؟
شراره چپ چپ نگاهش کرد و بعد به اون پسر دیگه اشاره کرد و گفت: ایشون منتظر 

 . شمان
 . بابک زمزمه کرد: منم منتظر جواب شمام

گذره و شراره حس کرد اگه این قضیه رو بیشتر کش بده بیشتر بهش خوش می
تابلو بهش نزدیک شده بود که اصال نیازی به  درانقه اما واقعا بابک کنمیسرگرمش 

 فقط. جا بکنه و تمومش کنهتونست قال قضیه رو همینبود و میکش دادن جریان ن
 . گفت: شراره

بابک خواست چیزی بگه که شراره غمگین نگاهش کرد و گفت: شما از دوستای امیر 
 هستین؟

 . خدا بیامرز. ر عمه م بود؛ پسبابک زمزمه کرد: هم دوست، هم فامیل
امیر خیلی برای من . گمش داد و گفت: تسلیت میهاچشمشراره حالت غمگینی به 

 . عزیز بود
 شناختینش؟بابک پرسید: می

 . شراره زیر لب گفت: من عاشق امیر بودم
ش فراری لیدا غرید: داره. لیدا هینی کشید و مونا دستش رو روی دهن لیدا گرفت

 . میده
 !سهیمونا با حرص گفت: 

و زیر لب گفت: کجا موندن درو باز  شراره روش رو از بابک برگردوند و دوباره در زد
 . نکنمین

ن بی. پرسمخوام که اینو میبابک که هنوز تو شوک حرف شراره بود گفت: معذرت می
 ... ایهرابط. . اوومم... شما و امیر

کرد شاید حاال که حس ... شراره وسط حرفش پرید و گفت: ما با هم دوست بودیم 
رو زده شاید بابک کنار بکشه برای همین گفت: یه کاری واسه من هااین حرف

 ین؟کنمی
 بابک زود گفت: چه کاری؟
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واسه همین من نتونستم حتی واسه . ما بود یهشراره گفت: مامان امیر مخالف رابط
ی من حت .شه از شما بخوام منو ببرین جایی که دفن شدهمی. تشییع جنازه ش بیام

 . کجاست دونممین
 ... ما درگیر مراسمیم. شهامروز نمی ؛ امابابک زود گفت: بله حتما
 . مکنمیشراره فقط گفت: درک 

 . تونم فردا باهاتون هماهنگ کنمبابک گفت: اگه شماره تون رو داشته باشم می
 . ش رو گفت و زمزمه کرد: منتظر خبرتون هستمشراره بدون هیچ حرفی شماره

بعد کلیدی از توی کیفش بیرون کشید و گفت: مثه اینکه دوستام حواسشون به در 
 . نیست

چرخوند گفت: این لطفتون رو کلید رو توی قفل می کهدرحالیبابک لبخند زد و شراره 
 . مکنمیفراموش ن وقتهیچ

خواست درو آخر وقتی می یهلحظ. از هم خداحافظی کردن و شراره رفت توی خونه
ی بابک بندازه و به نظر خودش زیاد موفق هاچشمسعی کرد یه نگاه طوالنی تو  ببنده

بابک لبخندی زد و حس کرد چقدر نگاه شراره معنی دار . نبود ولی وقتی در بسته شد
بوده به افشین که پشت سرش بود نگاه کرد و گفت: پسر این امیر دست رو چه 

 . ذاشتهدخترایی می
اینو نصب کنیم دیگه بشه که دوست دختر سابقش رو مخ افشین خندید و گفت: بیا 

 . اونم تو مراسم خودش. نکنی
ولی وقتی داره نخ میده  ؛داد یه حرفیه دختره خودش نخ نمیبابک خندید و گفت: اگ

نیاز به توجهات خاص من . بعدشم این دختر االن عشقش رو از دست داده. شرمنده
 . داره

 بیشتر تو ...بود گفت: اینجوری هم نبود وا ترکسالی از بابک کوچ چن افشین که
 . مشتاق بودی

 بابک فقط لبخند زد و افشین گفت: دوست دختر خودتم کشکه دیگه؟
 . ه زاپاس نیاز دارهی هب همیشهولی آدم  ؛محمد گفت: نه

یدن و خندمیتوی حیاط دخترا داشتن آروم آروم . هر دو خندیدن و مشغول کار شدن
 لیدا مشتی تو بازوی تپل. خوردنسه قسمت تقسیم شده بود رو می ساندویچی که به

ه حاال ی. کردیدیگه خرابش  ،نی چرا گفتی دوست دختر امیر بودیشراره زد و گفت: روا
 . دارهمیفاز دیگه باهات بر
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ا؟ چر دونیمی. دقیقا یه کاری کردم تو کفم بمونه... نخیر. شراره خندید و گفت: هه هه
جوری ازش گرفته و مال خودش وقتی عشق امیر رو اون. اشیه*داده که لاین آقا نشون 

م با گفتجوری نمیشاید اگه این ؛بله لیدا خانوم... هکنمیکرده شک نکن به منم رحم ن
االن که  ؛ اماشدجوری واسه به دست آوردنم حریص نمیدخترش این توجود دوس

 . دونه منم عشق امیر طفلک بودم باز براش جذابممی
 . چشمکی زد و گفت: من کارمو بلدم
 . مونا خندید و گفت: امان از تجربه

 . ش جذابهها بابک هم چهرهره گفت: ولی بچهشرا
 . مونا و لیدا غرغر کردن و لیدا گفت: باز شروع نکن

 . شوخی کردم. شراره خندید و گفت: خیله خب بابا
از خونه خارج شدن و توی روز بعد از این که مطمئن شدن بابک تو کوچه نیست اون 

شد که ماموریت داشت به خوبی انجام میاز این. شستن و به سمت ویال رفتنماشین ن
خوندن و به صدای خودشون خوشحال بودن و با صدای خواننده بلند بلند می

آرش در حال . وارد شدن ؛ویال که رسیدن ماشین آرش رو دیدنبه . یدنخندمی
. شون رو عوض کننهادخترا رفتن لباس. تو آشپزخونه بودتلویزیون دیدن بود و مدیا 

ار رت سفید و یه شلوشییه ت. شراره زودتر از اون دو تای دیگه از اتاقش خارج شد
وجه به تآرش بی. آرش روی یه مبل تکی نشستروی روبه. صورتی کنفی به تن داشت

 آرش؟شراره زمزمه کرد: خوبی . شراره مشغول تماشای تلویزیون بود
 . آرش فقط گفت: آره

 . شراره گفت: به نظرم میاد که بهم محل نمیدی
... شراره هم بدون هیچ حرفی رفت توی آشپزخونه و گفت: مدی. آرش چیزی نگفت

 . بده ساالد رو من درست کنم
آرش رو زیر نظر  شراره زیر چشمی. توجهی شراره حرص خوردآرش این رو شنید و از بی

آروم . کردن رو دوست نداشت ولی کمک کردن به مدیا خوب بودساالد درست . داشت
 ه؟ قرار نبود تو اون اتاق بیرونی باشن؟کنمی چیکار اینجابه مدیا گفت: این مرتیکه 

م اومد یدترسمیاوال که من تنها بودم . شنوهاالن می !مدیا اخم کرد و گفت: هیس
 . ناهار هم بخوره بعد برهبعدشم دیگه نزدیک ناهار بود گفتم بمونه که . اینجا

 . شراره با حرص گفت: مفت خور
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بهت محل ... ش گرفت و آروم گفت: آخیحرصی دوستش خنده یهمدیا از دیدن چهر
 نداده حرصت گرفته؟

 . شراره خندید و آروم گفت: آره
لحظاتی بعد شراره و مدیا مشغول چیدن میز ناهار بودن که مونا از اتاق خارج شد و 

 هانویس که جلدش خیلی کهنه بود رو روی میز وسط مبلدست بزرگ قدیمییه کتاب 
آرش که تا به حال تو عمرش یه . مورد نظرش رو باز کرد یهگذاشت و با احتیاط صفح

اینو  .این کتاب خیلی قدیمیه... همچین کتابی ندیده بود با ذوق جلو پرید و گفت: واو
 از کجا آوردی؟

 . این کتابا زیاد دارم مونا لبخندی زد و گفت: از
 . ش برقی زد و گفت: این کتابا خیلی قیمتی هستنهاچشمآرش 

مونا خیلی عجیب و خاص بود به همین  یهنگاه خیر. ی آرش نگاه کردهاچشممونا تو 
 نقدرامونا زمزمه کرد: ولی نه . دلیل آرش تحت تاثیر نگاهش قرار گرفته بود و گیج بود

 . که واقعا ارزشمندن
شراره در حال گذاشتن پارچ آب روی میز بود آروم به مدیا که کنارش تر اون طرف کمی

 خواد روح گیری کنه؟بود گفت: این چشم قشنگ چه مرگشه؟ باز می
مدیا بدون توجه به سوالی که شراره پرسید گفت: راستی اوضاع با بابک چطور پیش 

 رفت؟
. انگار یه چیزی رو کشف کرده بود. ش برقی زدهاچشمشراره از شنیدن سوال مدیا 

آرش به خاطر ... سوال مدیا رو بدون جواب گذاشت و با هیجان گفت: فهمیدم مدی
 . جریان بابک ازم ناراحته

 مدیا با دلخوری گفت: اصال شنیدی من چی گفتم؟
 . ها ناهار آماده ستبچه... توجه خندید و گفت: لیداشراره بی 

شراره واقعا رو  هابعضی وقت. ب کشید و روش نشستمدیا با دلخوری یه صندلی عق
نارنجی خوش طعم و  یهمدیا یه قیم. دخترها و آرش اومدن دور میز. اعصابش بود

یدا ل. ی آبکی بودهاتکال تخصص مدیا تو پختن قیمه و خورش. خوش رنگ پخته بود
 . دست پخت مدیا جونم... دستی روی شکمش کشید و گفت: آخ جون

 . ه کفگیر برنج کشید و گفت: این واقعا بوی خوبی دارهی هآرش با عجل
 . کدبانوی این خونه کیه شراره با ذوق گفت: تازه باید بخوری تا بفهمی

 . شهخوره حالش بد میاالن می. هاهقدر تعریف نکنین دیوونمدیا خندید و گفت: ان
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با  هانگالهمه ساکت بودن و صدای برخورد قاشق و چ. آرش خندید و مشغول شدن
آب برای خودش ریخت و کمی مدیا . رسیدمیظروف چینی بود که فقط به گوش 

 گفت: راستی تعریف نکردین بابک رو دیدین یا نه؟ چی شد؟!
خودش این رو کامال حس کرد اما واقعا تو . آرش با شنیدن اسم بابک یه حالی شد

خواست مدیا این سوال رو دلش نمی. شراره اخم کرد. کنترل احساساتش عالی بود
و رکه لیدا شروع کرد جریان  مکنمیجلوی آرش بپرسه خواست بگه بعدا واست تعریف 

که از این که شراره خیلی خوب کارش رو بلده تعریف با آب و تاب تعریف کردن و این
  .ی شتری میومد من یکی دلم رفته بودهاهمونا هم با خنده گفت: کثافت یه عشو. کرد

چرا دلش  دونستمیخودش هم ن. دخترها خندیدن اما آرش ناخودآگاه اخم کرد
گه ه درگیری ذهنی دیی ههرچند ک. بند باشهقیدوو بی بیخیال قدرخواست شراره اننمی

  .که رفتارهای شراره بهش ربطی نداره چون شراره با یکی دیگه رابطه دارهاین. هم داشت
 . و خیلی زود از ویال خارج شد و رفت اتاق بیرونیبعد از ناهار از مدیا تشکر کرد 

شراره از پشت پنجره خیلی نامحسوس رفتن آرش رو نگاه کرد و وقتی مطمئن شد 
دی جلو مرمیآرش دیگه رفته رو به مدیا که مشغول جمع کردن میز بود کرد و گفت: 

 پرسیدی؟این از بابک نمی
تکون داد و گفت: تقصیر خودته من مدیا که به این لحن شراره عادت داشت سرش رو 

 . پرسیده بودم جواب ندادی
ن من از آرش خوشم میاد و روش دونیمی هاشراره با حرص رو به لیدا کرد و گفت: شما

 . ین که من خراب بشمکنمیولی باز یه کاری . برنامه ریزی کردم
  .کله پوکه بیا ظرفارو بشوریم امروز نوبت من و توی. لیدا با خنده گفت: حرف نزن

، گفت: خب رفتمیبه سمت سینک  کهدرحالیغرغر کرد و  شیهمیشگشراره با مدل 
 قدر آب و تابش دادین؟چرا ان. حاال مثه آدم تعریف کنین هاهمسخر

رو کفی کرد و جلوی شراره گذاشت و گفت: ای بابا شری تو با خودت چند  هالیدا ظرف
  .پسرا باید حواسمون باشه سوتی ندیم یههمجلو . یکنمیچندی لعنتی؟ مارو معذب 

. ش سوراخ شد گفت: تا وقتی من شوهر نکنم وضع همینههاشراره خندید و لپ
 فهمیدی؟

دخترها خندیدن و شراره گفت: به نفعتونه زودتر یکی رو خر کنین بیاد منو بگیره وگرنه 
 . حاال دیگه خود دانی. شمهرکی رو ببینم عاشقش می
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ا شروع کردن به کف بازی و آب بازی اما مدیا رفت توی ونلیدا و م. خندیدندخترها 
صدای . ی اون سه تا رو اعصابش بودهاهصدای خند. اتاق و با حرص در اتاق رو بست

ت راره روی تخشگوشی. راره که به گوشش رسید زود رفت سمت تختشگوشی یهویبر
ناشناس بود و نوشته بود: این  یهمدیا بازش کرد از یه شمار. یک پیام داشت. بود
 منه، بابک! یهشمار

باید این کار انجام بشه تا از دست  دونستمی. شراره منتظر این پیامه دونستمی 
رو ذخیره شماره . روح امیر نجات پیدا کنن ولی اون لحظه از شراره حرصش گرفته بود

خواست بابک هم با شراره نمیدلش . اصال همینی که هست ؛نکرد و پیام رو پاک کرد
 . گرم بگیره

 ******* 
رو  هابا حرص پول. شداصال تموم نمی ؛ن نیم ساعت آخر دیوونه کننده بودای همیشه 

ی توی دستش بیرون کشید و سمت هاپول یهشمرد و یه دو هزار تومنی از دست
حرکت دختر پول رو گرفت و . دختری که پشت فرمون پرایدش نشسته بود گرفت

 . ه ساعته معطل شدیمیهماشین پشت سری بوق زد و داد زد: برو دیگ. نکرد
 ؟نیکنمین ی و خستگی گفت: خانوم چرا حرکتحالبیبا . پوالد خیلی خسته بود

 شه لطفا کارت بنزینم رو هم بدین؟دختر سری تکون داد و گفت: می
 بعد با طعنه گفت: البته اگه الزمش ندارین؟

ه کارت با عجل. یادش رفته بود کارت رو از دستگاه بیرون بکشه. خسته بودپوالد خیلی 
 .بزنه کارت رو به دختر بده رو بیرون کشید تا قبل از این که ماشین عقبی دوباره بوق

مرد که پیاده شد بنزین بزنه غر غر کرد: حواستون کجاست آقا؟ . طور هم شدهمین
 ... مردم هزار تا درگیری دارن

 !کردن نداشت فقط گفت: شرمنده جناببحث  یهصلپوالد حو
شو سته بود که حتی حوصله نداشت گوشیخ انقدر. ش توی جیبش لرزیدوشیگ

 !آرش. معلوم بود کیه دیگه. جواب بده
ی لیدا رو فاکتور هاالبته اگه بعضی وقت ؛گرفتکی جز آرش باهاش تماس می

هرچند لیدا . انگار فقط همین دو نفر دوستش داشتن کردمیخوب که فکر . گرفتمی
  .دیگه زیاد خبری ازش نبود هاکه تازگی رفتمیهم انگار رابطه ش با کیان خوب پیش 

. جواب دادن نداشت یهبار دیگه توی جیبش لرزید ولی اون حوصلش چندگوشی
. ردنگاه کش رو ش رو عوض کرد تا بره تازه گوشیهاوقتی شیفتش تموم شد و لباس
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با عجله . باید آرش باشه، لیدا بود هاتماس یههم کردمیبرخالف تصورش که فکر 
 . جواب داد لیدا با گرمی. شماره ش رو گرفت
 جانم؟. سرم شلوغ بود. آرش گفت: شرمنده

 ؟ایهلیدا با شیطنت گفت: خست
 . خیلی سرد گفت: بله ؛ اماپوالد عاشق این لحن لیدا بود

 خواست از خدا؟االن دلت چی میلیدا گفت: 
 ... وقت گیر آوردیا... پوالد خیلی سرد گفت: لیدا جان کارت رو بگو

 .از پوالد ناراحت شد اما به روی خودش نیاورد و ادامه داد: بگو دیگه همیشهلیدا مثل 
 . خواد بدونمدلم می
 دنبالم و منو میومد خواست االن یه راننده داشتم کهی گفت: دلم میحالبیپوالد با 

 . مبرد خونهمی
 . با خنده گفت: پس اون طرف خیابون رو نگاه کن. لیدا از جواب پوالد خوشحال شد

پوالد سرش رو چرخوند و چشمش افتاد به ماشین سفید لیدا و لیدا که دستش تا 
نتونست جلوی خنده ش رو . دادآرنج از شیشه بیرون بود و براش دست تکون می

  .یادم رفت بگم دوست دارم راننده م با لیموزین اومده باشه دنبالمبگیره و گفت: 
 . روییو گفت: خیلی پر لیدا خندید

ه تا واقعا انگار نه انگار ک. انگار دیگه خسته نبود ؛الد فقط خندید و تماس رو قطع کردپو
با . داشتهمین چند ثانیه پیش در حال مردن بود و حتی به سختی قدم برمی

بلند و سریع خودشو به ماشین رسوند و وقتی داخل ماشین نشست نا  هایمقد
لیدا با . ش کشیدهاهمحسوس عمیق نفس کشید و عطر خوش بوی لیدا رو توی ری

 . مهربونی نگاهش کرد و گفت: خسته نباشی
دی نترسی. یکنمین این کار رو وقتهیچولی دیگه . پوالد باز خیلی جدی گفت: مرسی

 ایی تا اینجا اومدی؟این موقع شب تنه
 . ش رو جمع کرد و گفت: تورو خدا دعوام نکن دیگههالیدا لب

ه و لیدا عاشق این بود ک این یه هویی لوس شدناش !لیدا بودعاشق . پوالد باز لبخند زد
تونست خودش رو برای پوالد لوس عاشق این بود که می. با پوالد خود خودش بود

اما لیدا اون لبخندهای ناگهانی پوالد که به نظر  کردمیاگه پوالد بازم اخم  ؛ حتیکنه
 . قابل کنترل نبود رو دوست داشت

 لیدا خودش رو لوس کرد و گفت: یه چیزی بگم قول میدی نگی نه؟
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 ... نگاهش کرد و گفت: قول نمیدم پوالد زیر چشمی
 . لطفا. لیدا گفت: تورو خدا، تورو خدا قول بده

 چی هست حاال؟. انداخت و گفت: خبپوالد یه ابروش رو باال 
 . جون لیدا. لیدا غرید: قول بده دیگه

 . قول میدم. پوالد گفت: باشه
 لیدا ذوق کرد و گفت: بریم با هم شام بخوریم؟

. پوالد تا خواست مخالفت کنه لیدا جیغ جیغ کرد و گفت: قول دادی باید بیای
 . من هوس پیتزا کردم. فهمیدی؟ مهمون خودم

تزا پوالد پی دونستمیداد اما چون اصل لیدا ساندویچ رو به پیتزا ترجیح می البته در
پوالد دیگه نتونست مخالفتی بکنه و لیدا با . خیلی دوست داره این پیشنهاد رو داد

محسوس به حرکات پوالد لیدا نا. خوشحالی استارت زد و ماشین رو به حرکت درآورد
 شه زل نزنی بهم؟ش خورد و گفت: میمشکی یهاز نوشابکمی پوالد . کردمینگاه 

ی خیره ش شده بود لبخندی از روی شرم زد و گفت: من هاهکه پوالد متوجه نگااز این 
 . مکنمیاصال تورو نگاه ن

 تو راست. ی پر شیطنت لیدا زل زد و گفت: باشههاچشمپوالد سرش رو باال آورد و تو 
 . گیمی

سس قرمز روی یه برش از پیتزاش ریخت و کمی . قوطی نوشابه رو روی میز گذاشت
 چی بود اسمش؟... که مشغول خوردن بود گفت: راستی رابطه ت با طورهمون
خواد کیان رو یادش رفته باشه و فقط میکه ممکن نیست پوالد اسم  دونستمیلیدا 

 گی؟با ناراحتی گفت: کیان رو می. وانمود کنه این قضیه براش بی اهمیت هست
 طوری پیش میره؟رابطه تون چ... بی تفاوت گفت: آها آرهپوالد 

 هنوز تو قفس. خوبیم و بدیم همیشهلیدا تقریبا آه کشید و با ناراحتی گفت: مثه 
 . هنوز هیچی عوض نشده. مترسمیهنوز از آینده باهاش . فرضی کیانم

حرف  ی لیدا شد زمزمه کرد: چرا جدی باهاشهاچشمپوالد متوجه اشک حلقه زده تو  
 . ی؟ شاید اگه باهاش منطقی حرف بزنی بتونی مشکالتت رو حل کنیزنمین

لیدا محکوم . خواست در مورد این قضایا حرف بزنهاصال دیگه دلش نمی. لیدا اخم کرد
ی هاه مرد با اخالقی هب رسیدمیکه سمت دیگه ش  ایهشده بود به اون رابطه، رابط

 . مرد ساالری
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وب ؟ اوالش خیلی خمکنمی چیکاری این سه سال دارم کنمیکر حوصلگی گفت: فبا بی
مالک  .بود اما هرچی بیشتر پیش رفتیم کیان بیشتر تو این جلد فرو رفت که مالک منه

الک م. ی من که حتی نتونم وقتی برای گذروندن با دوستام داشته باشمهاهلحظ یههم
بیرون میرم باید مواظب شخصیت من، پوشش من، من وقتی با کیان و دوستامون 

 بهم گیر. شهاگه خیلی بخندم یا شوخی کنم سگ میچرا؟  دونیمی. حرف زدنم باشم
من با کیان یعنی یه دختری که نه باید بخنده نه باید وقت و تفریحات دخترونه . میده

کیان  یعنی یه لیدا که فقط باید با ؛حتی یه لباسی که دوست داره بپوشهداشته باشه نه 
. خواد راه بره و لباس بپوشهساکت و خانوم باشه و هرجور کیان می. ت بگذرونهوق

با حرص نی رو از توی قوطی برداشت و کنار انداخت و چند قلپ . عروسک کیان باشه
پوالد متوجه شد که لیدا هنوز هم تو همون وضعیت هست . نوشابه رو با حرص خورد

؛ دخوشحال شکمی بود ولی ته دلش  بدجنسی. و چیزی بینشون با کیان درست نشده
نباید حتی . شدمی شونهنباید باعث خراب شدن رابط. دادنباید چیزی بروز می اما

شد نباید با امیدوار کردن لیدا به خودش باعث می. داشتتاثیری تو تصمیم لیدا می
 بغض داشت انقدرلیدا هم . چیزی نگفت، مشغول خوردن شد. لیدا با کیان به هم بزنه

 . که دیگه نتونست ادامه بده فقط لبخندی زورکی زد و گفت: من دیگه سیر شدم
شته لیدا که کنار گذا یهنوشاب یهپیتزای لیدا رو هم خورد باقیموند یهپوالد وقتی بقی

رو قبول کرده بود خوشحال لیدا از این که پوالد باقیمونده غذاش . بودش رو هم خورد
لبش که  یهپوالد گوش. دادحس نزدیکی و صمیمیت خاصی میجوری بهش یه. بود

 . سسی شده بود رو با دستمال پاک کرد و گفت: لیدا متاسفم که ناراحتت کردم
ه ادم اومد چقدر بدبختم کیهلیدا فقط لبخند زد و گفت: شاید فکر کنی ناراحت شدم ک

من از  ؛ امارو تموم کنم هادامه ش اشتباه دونممیرو که  ایهحتی عرضه ندارم رابط
ه واسه هربار ک. پوالد مکنمیشه احساس سبکی که با تکرار کردنش جراتم بیشتر میاین

  .شم که ادامه دادن اون رابطه اشتباههمی ترمطمئن مکنمی، حس مکنمیکسی تعریف 
پوالد لبخند زد و فقط خیلی بی تفاوت و دوستانه گفت: امیدوارم بهترین تصمیم رو 

 . یریبگ
ش دو روی هم فشرد و با خودش فکر کرد، چقدر دوست داشت از پوالد هالیدا دندون

بی تفاوتی پوالد رو  همیشه ؛ اماشنید که بهتره تموم کنی و خودت رو راحت کنیمی
خارج شدن و سمت  اونجابا هم میز رو ترک کردن و بعد از حساب کردن از . دیدمی
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ها تقریبا روی صندلی ماشین لم داده بود گفت: بچه کهدرحالیپوالد . ماشین رفتن
 دونن ما با همیم؟می

 . ن که نگران نشندونستمی ؛ بایددوننلیدا لبخند زد و گفت: آره می
گی ه میاگ. نتونست خودش رو کنترل کنه و پرسید: اون پسره کیان. پوالد کنجکاو بود

 ؟... چطورتورو تو قفس کرده و زیاد بهت گیر میده پس االن 
لیدا منتظر بود پوالد ادامه بده وقتی متوجه شد پوالد قصد تموم کردن جمله ش رو 

سی ک. گفتمدروغ نمی وقتهیچنداره فقط لبخندی تلخ زد و گفت: من کسی بودم که 
جوری با من رفتار کرده . کردمیناون درک  ؛ امامکردمیکه همه چی رو واسش تعریف 

 . شمخواد باشم نیستم و نمیمن اونی که می ؛ چوندکه مجبورم دروغ بگم پوال
 . صدای ضبط رو بیشتر کرد و گفت: بهش گفتم که خوابیدم

در قکسی که ان دیدمیکه شیشه رو پایین کشید و از اینکمی پوالد چیزی نگفت 
سیگاری آتش زد و مشغول . ه ناراحت شدکشمیدوستش داره این جوری داره عذاب 

پوالد از . رسیدن ویال به نظرشون اومد که خونه خیلی ساکتهوقتی . کشیدن شد
 ها خوابیدن؟لیدا دزدگیر رو زد و گفت: یعنی بچه. ماشین خارج شد و در رد بست

 . چرا یه چیزی مشکوکه دونممیپوالد اطراف رو نگاهی کرد و گفت: ن
تو . و وارد شدن لیدا در رو باز کرد. هر دو با عجله رفتن سمت در ورودی. دل لیدا لرزید

اولین لحظه لیدا چشمش به شراره افتاد که غرق در خون جلوی در توی راهرو افتاده 
. شراره سرد و بی روح به نظرش اومد. ش رو بستهاچشمجیغ کشید و . بود
پوالد که بعد از لیدا وارد شد و صحنه رو دید ناخودآگاه . کار کنهباید چی دونستمین

 .از بینی و گوش شراره خون زیادی بیرون اومده بود. دشوک زده نفس عمیقی کشی
باید  دونستمین. ی پشت سر هم لیدا دگرگونش کرده بودهاو جیغ هاهصدای گری

و ی لیدا رهاکه بقیه کجا هستن که صدای جیغ کردمیچیکار کنه و فقط به این فکر 
 .لیدا گذاشت و مضطرب گفت: آروم باش لیدا یهپوالد دستی روی شون. شنوننمی

 بقیه کجان؟
لیدا پاهاش شل شده بود به دلیل ضعفی که تو زانوهاش داشت احساس کرد دیگه 

تونه تحمل کنه روی زمین کنار شراره نشست و با دستمال کاغذی کوچکی سعی نمی
. شدیجریان اشک روی صورتش قطع نم. ی روی صورت شراره رو پاک کنههاکرد خون

سرک  هاهارو صدا کرد و با عجله به اتاقپوالد از کنار دخترها رد شد و رفت داخل بچه
 .خم شد و نبض شراره رو گرفت. ها نبود دوباره برگشت پیش لیداخبری از بچه. کشید
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 هایکچیزی از پزشکی و کم. کوبش نبض شراره زیر انگشتش حس خوبی داشت
تو ذهنش زده شد و گفت: لیدا به پهلو  ایهجرق ایهبرای لحظ ؛ امادونستمیاولیه ن

 . هست راه تنفسش رو نگیره شیبچرخونش که اگه خون تو بین
ی لرزون که رد پای خون روش بود شراره رو چرخوند با گریه گفت: بقیه هادستلیدا با 

 کجان پوالد؟ چی شده آخه؟
 . پوالد دستی تو موهاش برد و گفت: میرم دنبالشون

: تو گفتلیدا که با التماس می یهرو از جیبش بیرون کشید و به نال شگوشی همزمان
آرش رو  یهشمار کهدرحالیروی تراس ایستاد و . توجهی نکرد. رو خدا تنهام نذار

 ... گرفت، داد زد: آرشمی
گه با صدای بلند صداش کرد تا دوبار دی. تا اگه تو فضای باغ هست صداش رو بشنوه

ی دخترها به گوشش رسید و حداقل از این هاهوصل شد، اول صدای خندکه تماس این
با هم دیگه هستن خیالش راحت شد قبل از این که آرش چیزی بگه گفت:  هاکه اون

 کجایین شما؟
 چطور؟. آرش بهت زده گفت: ما لب ساحلیم
 . پوالد با عجله گفت: بیاین ویال، زود

اره رو گرفته بود وقتی چشمش به پوالد قطع کرد و برگشت پیش لیدا، لیدا دست شر
 . افتاد گفت: بیا ببریمش تو

پوالد نگاهی گنگ به لیدا کرد و بدون هیچ حرفی خم شد و دستش رو از زیر پاهای 
لیدا مظلوم و . و روی کاناپه گذاشتش هالشراره رد کرد و بلندش کرد بردش توی 

پوالد به . ریختمیش هاهو اشک بی صدا روی گون کردمیمعصوم شراره رو نگاه 
پوالد . ی قرمز و پف آلود لیدا روی صورت پوالد متمرکز شدهاچشم. سمتش رفت

ها رو دید که با سر و صدا از روی تراس که رسید بچه. چیزی نگفت و از کنارش گذشت
شون رو نتونست بده پشت سرشون وارد ویال شد هاجواب سوال. باال میومدن هاهپل

آرش یه گوشه ایستاده بود و با غم به .  پرسیدنو جیغ جیغ سوال می دخترها با گریه
گشت و بدون ش میمدیا دنبال گوشی. کردمیره نگاه پر از رد پای خون شرا یهچهر

 . : باید زنگ بزنیم اورژانسزدمیدقت حرف 
 . تونیممونا خیلی محکم گفت: نمی

 ی رمز آلودته؟هاژستی؟ اینم یکی از فهممی. همیرمیمدیا غرید: داره 
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تونیم به اورژانس زنگ نمی. مونا با صدایی محکم و پر تحکم گفت: مدی خفه شو
تونیم هیچ توضیحی بدیم که که نمی اون عصر مشروب خورده بود و اینبزنیم چون اوال

 . چرا این جوری شده
 . اینجاآرش فقط گفت: یه دکتر آشنا بیاریم 
 دکتر آشنا دارین؟لیدا به سمت آرش چرخید و گفت: 

 . پرسمآرش گفت: االن از مامانم می
. مونا دستش رو روی دست شراره گذاشت و با غم نگاهش کرد. ش رو درآوردو گوشی

 ی چرا این بال سرش اومده مونا؟زنمیپوالد گفت: حدس 
 !دونممیش زل زد به پوالد و گفت: نه هیچی نیی درشت وحشهاچشممونا با 

 گفت: مونا مگه نگفتی اون دیگه رفته؟مدیا با گریه 
شراره تو این حاله و ما نشستیم و دست رو . مدیا غرید: ای خدا. مونا چیزی نگفت

 . ممیرمیدست گذاشتیم؟ دارم 
بغلش کرد و تو . مدیا چقدر به شراره وابسته ست دونستمیلیدا به سمتش رفت، 
پوالد . زدمیا موبایلش حرف آرش داشت ب. پوالد رفت روی تراس. بغل هم گریه کردن

ش انداخت زل زد به تاریکی هادستنرده گذاشت و وزنش رو روی  یهش رو لبهاآرنج
آرش تماسش که تموم شد فقط گفت: . نهایت دریا که دقیقا رو به روش قرار داشتبی

 . دکتر خانوادگی مون مسافرته
ایستاد و گفت: سیگار رفت داخل به دخترها خبر داد و برگشت پیش پوالد، کنارش 

 داری؟
پوالد بی هیچ حرفی پاکت رو به سمتش گرفت و آرش یه نخ بیرون کشید و آتشش 

با صدایی . دودش رو با ولع و حرص توی ریه ش کشید. پکی عمیق به سیگار زد. زد
 . داد گفت: همه ش تقصیر من بوددورگه وقتی دود رو بیرون می

 گفت: چی؟ چه غلطی کردی تو؟پوالد با هیجان به سمتش چرخید و 
 . آرش پکی دیگه به سیگارش زد و گفت: من تنهاش گذاشتم

 . پوالد متعجب گفت: چرا؟ مثه آدم حرف بزن آرش
آرش سیگار رو که هنوز تموم نشده بود توی باغچه کوچک رو به رو پرتاب کرد و گفت: 

خواست شراره میدکا خوردیم، *همه لب ساحل بودیم، من و شراره دور آتیش یه کم و
اسپیکر کوچولوش رو بیاره تا موزیک بذاریم، ازم خواست با هم بریم چون تنهایی 
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نباید تنهاش . توی راه با هم بحثمون شد و من برگشتم پیش دخترا. یدترسمی
 . بودممن باید مواظبش می. ش تقصیر من بودهمه. ذاشتم داداشمی

نگشتین پیشش؟ مگه چقدر تنها ت: چرا بروش رو باال انداخت و گفپوالد یه تای ابر
 بود؟ نگران نشدین که برنگشته؟

آرش کالفه دستی توی موهاش کشید با صدایی ضعیف نالید: من تازه برگشته بودم م 
 . پیش دخترها

ن؟ یکردمیپوالد موشکافانه نگاهش کرد و پرسید: به نظرت چرا باید با شراره بحث 
 ؟دارین چه صنمیشما دو تا با هم 

 . گم واستآرش غرید: بعدا می
 تو چه غلطی کردی؟. پوالد مصرانه گفت: االن بگو آرش

سخت مشغول  کهدرحالیآرش تا خواست چیزی بگه مونا از ویال خارج شد و 
داخل ویال مدیا هنوز داشت اشک . بود، بهشون پیوستاون کتاب قدیمی یهمطالع
مشغول کرده بود ولی جرات این که  چیزی فکرش رو. کردمیو لیدا نگاهش  ریختمی

مدیا با ناله گفت: لیدا اگه بمیره خوبه؟ فوقش . حرفش رو پیش بکشه نداشت
 شه مگه؟چی می. ن مشروب خورده دیگهفهممی

مدیا دل . لیدا دهنش باز شد تا حرف بزنه اما از واکنش مدیا ترسید و چیزی نگفت
در قتونن انبقیه چطور می کردمیکر با خودش ف. رو به دیوونگی بود. توی دلش نبود

لیدا که نگاهش به شراره افتاد باالخره تصمیمش رو . منطقی با این قضیه برخورد کنن
 . من یه پیشنهاد دارم. گرفت و گفت: مدیا

 . مدیا گنگ نگاهش کرد و لیدا زمزمه کرد: به ماکان زنگ بزن
خوام هیچ مردی تو یدا نمیل... من. بعد گفت: نه لیدا ایهمدیا براق شد اما لحظ

 . خوام به واسطه این اتفاق بهم نزدیک بشهنمی. م بیادزندگی
 . لیدا معصومانه گفت: به خاطر شراره

 . عمیق نفس کشید و گفت: شماره جدیدش رو ندارم. ش رو بستهاچشممدیا 
ولی شری تو  ؛ندارم جدیدش رو هو گرفته بود گفت: منم شمارلیدا که موافقت مدیا ر

 . مکنمیاالن نگاه . داره شگوشی
 .راره رو از تو جیب جین ذغال سنگی جذبش به سختی بیرون کشیدشگوشیخم شد و 

 . مدیا با بغض گفت: الهی بمیرم واسش
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ماکان رو پیدا کرد گوشی رو به سمت  یهراره گشت و شمارشگوشیی هاهلیدا تو شمار
 . باهاش حرف بزنمدیا گفت: خودت . مدیا گرفت

 . هکنمیم؟ اون به حرف تو گوش الیدا گفت: من کی
عد از ب. نسیم خنکی به صورتش خورد. مدیا با حرص گوشی رو کشید و رفت لب پنجره

 . چند بوق صدای خش دار ماکان توی گوشی پیچید: سالم
 . مدیا با صدای ظریفش گفت: سالم ماکان
 ا تویی؟ خوبی؟صدای ماکان پر از هیجان شد گفت: مدی

 ی؟کنمیمدیا با بی حوصلگی گفت: اگه ازت یه چیزی بخوام، کمکم 
 و از این که بعد از این همه مدت ی مدیا عادت داشتهاماکان که به این کم محلی

سرد و بی احساس باز به همین هم  انقدرچند شنید هرن جمله رو هم از مدیا میهمی
 کمکی از دستم بر میاد؟چه . راضی بود، با ذوق گفت: معلومه

 ، فقط لطفا خیلیمکنمیمدیا خیلی سرد گفت: بیا به این آدرسی که برات اس ام اس 
 . زود بیا

بعد بدون خداحافظی قطع کرد و گفت: لیدا امیدوارم اومدنش باعث نشه اون هم 
 . خوام تو زندگی من هیچ مردی باشهقاطی این بازی بشه، نمی

از ویال خارج شد و رفت روی آرومی لیدا گونه ش رو بوسید و چیزی نگفت، فقط به 
آرش تا لیدا رو دید . دادمونا داشت توی کتاب چیزی رو به پسرها نشون می. تراس

 گفت: شری به هوش نیومد؟
البته داره دکتر  ؛یه دکتر داره میاد لیدا سرش رو به طرفین تکون داد و فقط گفت:

 . شاگرد اول دانشکده س ولی. شهمی
ا یه تقریب. نگاه متعجب اون سه نفر روی لیدا موند و لیدا تنها لبخندی نا محسوس زد

با تردید از . ماشینش رو کنار ماشین لیدا پارک کرد. جا رسیدربع بعد ماکان به اون
ماشین خارج شد موبایلش رو توی دستش فشرد پسر جوونی که در رو براش باز کرده 

مسیر سنگ ریزه رو پیاده اومده بود بهش رسید لبخندی زد ماکان که دم در بود و 
 باهاش سالم علیک کرده بود، گفت: چرا سوار نشدی؟

 . ه کم قدم زدن نیاز داشتمی هپسر لبخندی زد و گفت: ب
 . دستش رو جلو آورد و گفت: من آرش هستم

 . خوشبختمشرد و گفت: منم ماکان هستم،  ماکان دست آرش رو به گرمیف
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آرش متقابال ابراز خوشبختی کرد و بعد خیلی صمیمانه دستش رو پشت ماکان 
 . گذاشت و گفت: بریم تو

ماکان متعجب به اون ویالی بزرگ . ی تراس باال رفتنهاهماکان به همراه آرش از پل
اون مرد غریبه کی  دونستمین. جاست. ونچرا مدیا ا دونستمیو ن کردمینگاه 

ماکان گنگ . رو که رد کردن آرش در ورودی ویال رو باز کرد و وارد شدن تراس. هست
لیدا و مونا رو دید که در کنار یه پسر . ها بهش سالم کردنبچه کردمیبه اطراف نگاه 

چشم گردوند و مدیا رو دید لبخندی روی لبش اومد ولی با دیدن . غریبه ایستاده بودن
جلو اومد و باهاش دست داد و خودش رو  شراره لبخند روی لبش خشک شد، پوالد

 ماکان هم دست پوالد رو فشرد و فقط پرسید: چه اتفاقی افتاده؟. معرفی کرد
کنار مدیا قرار . که شراره روش بود رفت ایهچند قدم به سمت کاناپ. کسی جوابی نداد

 پرسید: مدیا؟ چی شده؟! ایهگرفت، با لحن دلگرم کنند
چی  دونممیمگینش رو به سمت ماکان چرخوند و گفت: نو غ حالبیی هاچشممدیا 
  !بگم

 .ماکان رد نگاه مدیا رو دنبال کرد و به مونا رسید. بعد مستاصل به مونا نگاه کرد
گیج شده . ی درشت و مشکی مونا خیلی راز آلود و عجیب به نظرش رسیدهاچشم
مدیا من چه کاری از دستم مونا حرفی نزد، ماکان دوباره به مدیا نگاه کرد و گفت: . بود

 بر میاد؟
 . لطفا بهش کمک کن. اون بیهوش شده... مدیا گفت: شراره
یه  کردمیتمام مدت حس  ،جا بهش دست دادبه اون نسبت بدی ماکان احساس
 فقط پرسید: چه اتفاقی براش افتاده؟؛ چیزی غیرعادیه

. رو ندادباز هم کسی جوابش . همون لحظه هم خم شد و نبض شراره رو گرفت
ی چرا خونریز . تنفسش هم تقریبا عادیه. متعجب به مدیا نگاه کرد و گفت: نبض داره

 از بینی داشته؟
اشک قطره قطره روی صورت مدیا جریان گرفت، ماکان با مالیمت گفت: مدیا باید 

 . بدونم چه اتفاقی افتاده
است اون رو خودلش نمی. مدیا دوست نداشت اصل ماجرا رو برای ماکان تعریف کنه

 .ماکان فقط دوستش بود. عاشق ماکان نبود، دوستش نداشت. هم وارد این ماجرا کنه
قبل از اومدن ماکان، هماهنگ . به عنوان یه دوست خیلی عزیز براش احترام قایل بود

کرده بودن که اگه شرایطی پیش اومد که مجبور شدن، ماجرا رو برای ماکان تعریف 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 0 9 

 

 ظریف و انقدرصدای مدیا . بغض شروع به تعریف کردن شد و با مدیا به نرمی. کنن
پوالد به سمت در رفت و از . تونستن بشنونها به راحتی نمینرم بود که بقیه بچه
موهای . سرد از سمت ساحل میوزید نسیمی. روی تراس ایستاد. ساختمون خارج شد
نهایت بود که ه سیاهی بی یهسیگاری آتش زد و به دریای مواج ک. دستش راست شد

شد و توسط نور چراغ ایجاد می هافقط هر از گاهی به واسطه کفی که روی موج
 قبل برگشت، هاتوی ذهنش به مدت. خیره شد رسیدمیزنبوری درب ساحلی به چشم 

توی الین  همیشهطبق معمول . فردای اون شبی که لیدا رو به خونه ش رسونده بود”
به خاطر انعکای نور . اون ماشین سفید افتادایستاده بود که چشمش ته صف به 

مون بود ه مطمئنتونست راننده رو ببینه اما کامال ماشین نمی یهخورشید روی شیش
با موهای . همون دختر ظریف با پوست شکالتی آفتاب سوخته. دختر، راننده ست
. معمولی داشت یهساد یهیه چهر. ایهی خوش حالت قهوهاچشمحالت دار بور و 

تونست قسم بخوره از اولین باری خیلی خوشگل نبود، خیلی خاص نبود ولی پوالد می
تونست اعتراف کنه که هر روز و هر می. که دیده بودش توجهش به اون جلب شده بود

خواست باز هم فقط دلش می... چرا دونستمین. یدکشمیلحظه انتظار دیدنش رو 
پوالد خودش رو سرگرم شمردن  وقتی اون ماشین جلو رسید. اون رو ببینه

ی برقی به گوشش رسید هاهصدای پایین اومدن شیش. ی توی دستش کردهااسکناس
به مشامش رسید و بعد از اون  ایهو قبل از هرچیزی بوی عطر شیرین و دل نشین زنان

 اون دختر به گوشش رسید: سالم خوبین؟ یهگرفت همیشهصدای 
لیدا لبخندی با . تو چشم شد جواب سالمش رو دادسرش رو بلند کرد و با لیدا چشم 
اومدم واسه دیشب ازت هم تشکر کنم هم . نمک زد و گفت: باک بنزینم پره

 . عذرخواهی
لیدا معذب نگاهش کرد و پوالد گفت: خواهش . ماشین پشت سری لیدا بوق زد

 . من کاری نکردم. مکنمی
 به اون ماشین نگاه کرد و گفت: لیدا تا خواست چیزی بگه ماشین پشتی بوق زد پوالد

 . شه حرف زدنمی اینجا. اون طرف خیابون پارک کنین من االن میام اونجا
 نم! مومیلیدا لبخندی زد و گفت: پس من منتظر 

ول لیدا ه. ی کار که به تن داشت به ماشین لیدا نزدیک شدهابعد با همون لباسکمی 
چشم راستش با حالت با  یهگوش. ریز زدپوالد لبخندی . شد و از ماشین خارج شد

 . شما مشغول بودین. لیدا گفت: ببخشید من بد موقع اومدم فکر کنم. نمکی جمع شد
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 . تونم بمونممی ایهیه چند دقیق. پوالد گفت: ایرادی نداره
لیدا با محبت گفت: دیشب کمک بزرگی به من کردین، با اون حالی که داشتم واقعا 

فکر کنم زیاد خوب پیش  ؛ اماتونستم خودمو تا خونه برسونممی ریجوچهمعلوم نبود 
  .خواستمحرفایی زدم که ناراحتتون کرد و اصال قلبا اینو نمی !خب... نرفت، یعنی

پوالد لبخند زد و گفت: من دیشب تند رفتم، اصال دلیلی نداشت اون حرفارو بهت 
 . بزنم

ید ی سفهابا خال خال شمشکی یهکیف کوللیدا در نیمه باز ماشین رو باز کرد از توی 
  .فلزی بیرون کشید و به سمت پوالد گرفت و گفت: برای تشکر ازتون یهیه بست

شاید خنده دار بود ولی یادش نمیومد تا حاال از کسی کادو . پوالد ذوق عجیبی داشت
بدون  .رنگ رو باز کنه بی طاقت بود ایهفلزی نقر یهبرای اینکه اون جعب. گرفته باشه

لیدا بیرون کشید و  یهی ظریف و کشیدهادستهیچ حرفی اون جعبه رو از بین 
 ؛ چونصدای لیدا رو شنید: خدا کنه تو هم مثه من شکالت تلخ دوست داشته باشی

بعد از اینکه گرفتمش یادم اومد طبق عادت شکالت تلخ گرفتم بعد با خودم فکرکردم 
مونده بودم چیکار کنم که به این نتیجه رسیدم ریسک . دوست نداشته باشی شاید تو

گم امیدوارم که تو هم دوست داشته واسه همین می. کنم و ببینم شانسم چطوریه
 لیدا. لیدا خندیدن یهبعد نفسی عمیق کشید و هر دو از این پر حرفی بامز. باشی

پر حرف  انقدر همیشهگفت: دستی تو موهاش برد و زیر مقنعه مرتبشون کرد و 
 . خوشبختم از آشنایی تون. به هر حال من لیدام. نیستم

قدر پر حرف بودی، چون خیلی با ان همیشهکه کاش  کردمیپوالد داشت به این فکر 
 چنین! هم. ند زد و گفت: منم پوالد هستملبخ. شینمک می

ذشتن گیی که از کنارشون میهاسکوت بینشون بود و صدای الستیک ماشین ایهلحظ
 . که پوالد گفت: و بابت این کادو هم ممنونم ازت رسیدمیفقط به گوش 

  !لیدا با ذوق نگاهش کرد و پوالد ادامه داد: من عاشق شکالت تلخم
 لیدا خندید و گفت: وای چه خوب! 

من  بهتره... گفت: خب کردمیخیلی معذب بود و به پمپ بنزین نگاه  کهدرحالیپوالد 
 . برم دیگه

 . خداحافظ. شمدیگه مزاحمتون نمی. لیدا گفت: باشه
شکالت رو با حوصله و دقت نگاه کرد، با حوصله بازش کرد و  یهلیدا رفت و پوالد جعب

 هادلش نمیومد نظم چیدمان شکالت. نگاه کرد شیی دست پیچ خونگهابه شکالت
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رو هانفر دیگه ترغیبش کرد تا یکی از شکالترو به هم بریزه اما ذوق گرفتن کادو از یه 
ش گذاشت و خورد، تلخی هابرداره و تو یه تصمیم ناگهانی یکی رو برداشت و بین لب

با صدایی به خودش  ”. بود که تا حاال چشیده بودین طعمیتراون شکالت شیرین
. رگشتب سیگار رو نکشیده بود و تموم شده بود پرتابش کرد تو باغچه و به عقب. اومد

 . لیدا بود، با ذوق گفت: پوالد، شراره به هوش اومد
دختری که با تمام وجود عاشقش بود، . ی پف آلود لیدا افتادهاچشمپوالد نگاهش تو 

دختری که اولین کادو رو ازش گرفته بود، دختری که اولین احساسات عاشقانه، اولین 
ی عاشقانه هاه، اولین درد و دلی عاشقانهای عاشقانه، اولین قدم زدنهادست گرفتن

عاشق . ش بودهاهو غیر عاشقان هاهاولین عاشقان یهو خالصه دختری که صاحب هم
 . لیدا بود اما لیدا مال اون نبود، کفری شد و با لحنی سرد گفت: خوبه

 ی؟!زنمیجوری حرف ز سردی پوالد و فقط گفت: چرا اینلیدا خشکش زد ا
شه با اشه قرار بو زیر لب گفت: این که نزدیک همیم دلیل نمی برگردوندرو  پوالد از لیدا

 ... چیهم حرف بزنیم یا هر
ی تراس به سمت پایین روونه شد و به هاهاز پل ایهبعد هم بدون هیچ حرف دیگ

 . نهایتت، به سمت اون سیاهی و تاریکی بیسمت ساحل رف
 کردمیرفتن پوالد رو نگاه . گرفته بودش جریان هاهلرزید و اشک گرم روی گونلیدا می

ی هاانگشت... ی پوالدهااین لرزیدن از سرمای هواست یا سردی حرف دونستمیو ن
ی بلندش رو با حرص تو گوشت دستش فشار هادستش ناخودآگاه مشت شد ناخن

شد و که هر لحظه ازش دورتر می کردمیی پهن پوالد نگاه هاهشون هب کهدرحالیداد و 
 !زیر لب غرید: لعنتی رفتمیبیشتر تو سیاهی فرو 

مونا یه چای داغ آماده . وقتی پوالد تو سیاهی محو شد برگشت توی ویال پیش بقیه
نگاهش افتاد به شراره و مدیا که . و آرش مشغول صحبت کردن با ماکان بود کردمی

به سمتشون رفت و دست روی . نرفتهم می یههنوز تو بغل هم بودن و قربون صدق
 شراره گذاشت و گفت: خوبی دوست قشنگم؟ یهشون

 . هم دیگه امن نیست اینجام، ترسمیشراره لبخندی زوری زد و گفت: نه خیلی 
 . مدیا گفت: شری دیگه بهش فکر نکن

. هم امنیت نداریم اینجاواسه ما چه فرقی داره؟ . خودمون یهشراره گفت: بریم خون
چی؟ دور از همه آدما،  اینجاجا حداقل چهار تا همسایه هست که به دادمون برسه اون

 ... تنهای تنها
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  ...نی ترجیح میدی بریم خونه؟ آخه اینجا نزدیک آرشئلیدا با شیطنت گفت: مطم
 . شراره میون حرف لیدا پرید و غرید: دیگه اسمشم جلو من نیار

واست خبدجنس نبود ولی دلش نمی. ش رو بگیرهبخند ناگهانیمدیا نتونست جلو ل
 ؛ست خودش نبودد. ا خیلی با هم جور بشنی هشراره فکرش پیش اون پسر باش

قضیه . لیدا گفت: آهان پس بگو مگه جز دوستاش چه کسی رو داشت؟. حسود بود
 !گی بریماینه که می

وری جهنزنه معلوم نیست دیگه چگه زنگ ا . شراره گفت: نه! آخه بابک هم زنگ نزده
تونم باز تو کوچه خفتش هنوز که مراسم امیر تموم نشده می. تونیم پیداش کنیممی
 . گم بریمواسه همین می. کنم

تونستن پیداش کنن و می جوریچه زدمیواقعا اگه بابک زنگ ن ؛لیدا به فکر فرو رفت
. جریان داره که این جمله همون لحظه توی ذهن مدیا هم کردمینهرگز فکرش رو هم 
راره پاک کرده بود شگوشیشاید این که شماره بابک رو از  ؛مدیا نگران شده بود

رش رو شراره س. نکردمینشد اگه دیگه بابک رو پیدا می شیین تصمیم زندگتراشتباه
 . هکنمیمحکم گرفت و گفت: خیلی سرم درد 

 خوای تعریف کنی چی شد؟یلیدا گفت: شری نم
  !من هیچی نفهمیدم. شراره جبهه گرفت و خیلی سرد گفت: گفتم که

 مدیا گفت: چرا آرش تنهات گذاشت؟ 
  !ولم کنین دیگه. هیچی یادم نمیاد دونممیشراره با حرص گفت: ن

چه غلطی  اینجابعد دستی تو موهاش برد و با حرص رو به مدیا گفت: اصال تو 
ر به خاطر توی خ. حداقل یه تشکر خشک و خالی بکن. پیش ماکان یه کمی؟ برو کنمی

 . کوبیده اومده اینجا، نیومده با اون آرش گاو صحبت کنه
تونم مسکن بخورم یا نه؟ سرم فی کشید و گفت: و لطفا از دکی بپرس من میوبعد پ

 !ترکهداره می
 . مدیا فقط گفت: لیدا لطفا ازش بپرس

 . شو پیش اون بدبختروم به مدیا زد و گفت: برو گمی آشراره با پاش لگد
معذب بود و لیدا کمی ماکان . مدیا به روی خودش نیاورد و لیدا به سمت پسرها رفت

یات بیشتر تعریف ئان اتفاقات این چند روز رو با جزو آرش با هیج کردمیاین رو حس 
لبخندی زد و گفت: لیدا . کردمیل کمیت براش و توضیحات قبلی مدیا رو کردمی

 . ببخشید یه لحظه
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 .پسرها به سمتش برگشتن و لیدا سوال شراره رو پرسید و ماکان گفت که موردی نداره
 . شراره که شنید با دلخوری و صدای بلند گفت: مدی پاشو یه مسکن واسم بیار

 ها قرص دارین یا کپسول؟مدیا گفت: بچه
کشید و به سمت مدیا گرفت مدیا  ژلوفن رو بیرون یهماکان از توی کیفش بست

ماکان رفتنش رو نگاه کرد و . نزدیک شد بسته رو گرفت و بدون هیچ حرفی رفت
مونا با سینی چای اومد و لیدا لب . آرش دوباره شروع کرد به حرف زدن. چیزی نگفت

سعی داشت پوالد رو پیدا کنه تو اون همه سیاهی و . پنجره ایستاد و زل زد به سیاهی
 . یتاریک

آهی کشید و . رگهدار دوبا اون صدای خش. پسر لعنتی جذاب اون ؛عاشق پوالد بود
ی پوالد، ته ریش کوتاهش، هادستی هایات نشه وگرنه انگشتئسعی کرد وارد جز

 ش که کادرتش، موهای مشکیلپشت و خوش حامدرنش، ابروهای پر یهسبیل پسرون
یات بشه خیلی ئخواست وارد جزمیاگر . ش داشتهاهبندی جالبی تو قسمت شقیق

 . ظاهر قضیه بود هاتازه این ؛ود که لیدا تک به تک عاشقشون بودچیزها ب
مثل خود لیدا رو به  ؛تاداستکانی چای جلوی روش قرار گرفت و مونا کنارش ایس

مونا . استکان چای رو از مونا گرفت. که به ساحل تاریک و سیاه دید داشت ایهپنجر
ش نزدیک کرد و هاخودش رو که روش عکس یه جغد بود به لبماگ مخصوص 
 . هرچه زودتر ؛خواد رو انجام بدیمد کاری که میگفت: لیدا، بای

  .کردمینباید شری رو اذیت  ؛قضیه هستیملیدا گفت: مونا ولی ما که پیگیر اون 
روزها تمام این. گیت: هیس! مواظب باش چی میمونا به سمت لیدا چرخید و گف

نباید  دونممیفقط  ؛، هرچند خیلی ضعیفمکنمیمدت حضورش رو اطرافمون حس 
 !اونو ناراحت کنیم

 لیدا گفت: مونا چرا اون شری رو اذیت کرد؟
شد زل زد کم حالی دیده می ایهی قهوهاهی درشت مشکی که توش رگهاچشممونا با 

داره چیزی رو از ما مخفی  فکر کنم شری. دونممیی لیدا و گفت: من دقیقا نهاچشمتو 
. ا هرچیی هن خواسته انجام بدخواد کاری رو که اون روح ازمومیشاید ن ؛هکنمی
 .طوری که آزارش دادهم ایناون. دلیل بهش حمله نشدهبی دونممیلیدا ولی  دونممین

 !دونممیاصال ن
 .شدیملیدا کالفه دستی تو موهاش برد و گفت: بببین چه الکی الکی گرفتار 

 . ببین چی شد. خواستیم روح بابات رو احضار کنیم و مامانت رو پیدا کنیممی
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. مونا با دلخوری نگاه کرد و سرش رو پایین انداخت و گفت: تقصیر من بود لیدا
ن بتونم به امیدوارم بتونیم ازش بگذریم و م. شهچی می هابعد این جریان دونممین

 . من باید مامانم رو پیدا کنم ،خوام برسمچیزی که می
گرفته وارد شد و فقط به شراره  ایهپوالد با چهر. با صدای در ویال به سمت در چرخیدن

 . شری لبخند زد و گفت: خوشحالم سالمی
پاهاش رو روی میز گذاشت و مونا رفت که  ؛الد روی کاناپه ولو شدپو. شراره تشکر کرد
نزدیک بودن و دور . ه پوالد نگاه کرد و بغض کردلیدا معصومانه ب. براش چای بریزه

 .ش زنگ خورد، طبق معمول کیان بودگوشی. بدترین نوع عذاب کشیدن بودبودن 
م ه هالتنهایی بره تو اتاق و توی  یدترسمینگاهی معذب به اتاق کرد تو این اوضاع 

د رسونبه جاده و خودش رو می زدمیشنید شبونه صدای پسرها میومد و اگر کیان می
داد بحث و دعوا راه مینداخت که به لیدا تا یه جنگ حسابی راه بندازه و اگر جواب نمی

بحث و مجادله نداشت برای  یهحوصل. چرا خوابیدی و به من شب بخیر نگفتی
 . چند لحظه آروم حرف بزنین؟ ببخشید لطفا شههمین گفت: پسرا می

پوالد با حرص نگاهی به لیدا کرد که پشتش رو به جمع کرد و تماسش رو جواب داد، 
د ی پوالهاساکت نبود اما گوش انقدرخونه . رسیدمیصداش به وضوح به گوش پوالد 

لیدا پشتش به . دادصدای گرفته و آروم لیدا رو هم از هرگونه اصواتی تشخیص می
جوری صداش کمتر به بقیه این کردمیفکر  کردمیساس امنیت جوری احجمع بود و این

 . رسه و گفت: الومی
مو جواب نمیدی؟ سه هاشه بگی کجایی تو لیدا؟ چرا پیامصدای کیان رو شنید: می

 تو؟ هستی ساعته کدوم گوری
  !ری یه وقتلیدا با حرص گفت: نفس بکش نمی

 کیان با عصبانیت گفت: اینه جوابت بعد سه ساعت؟ 
تا شر جار و  همیشهگفت مثل روهاش رو تو هم کشید باید یک دروغ دیگه میلیدا اب
 درسبا مونا . ی کیان رو از سرش کم کنه فقط گفت: فردا امتحان دارمهاجنجال

 ... شه وسط درسکه مونا حساسه نمی دونیمی. خوندیممی
ه نه ک ش رو کامل کنه و گفت: امتحان چه وقتی اول ترم؟ بعدشمکیان نذاشت جمله

 . خونیتو اصال تو طول ترم درس می
 خیلی رو. استاده روانیه بابا ،میان ترم نیست ؛فعال هجوریلیدا گفت: امتحان همین

 . گیره عوضییه هفته در میون امتحان می. اعصابه
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مو بخون جواب هاحواس کیان پرت شده بود از دروغ لیدا فقط گفت: خب حاال پیام
 . بده

 . لیدا گفت باشه
 . کیان با ذوق گفت: نه بذار تلفنی بگم هیجانش بیشتره

 . لیدا خیلی سرد گفت: بگو
 . یعنی من و کمند دو تایی ؛م لیدازدمیکیان گفت: با مامانم حرف 

 حوصله گفت: خب؟لیدا بی
 . کیان گفت: واسه ازدواجمون

 دل لیدا لرزید و با صدای لرزون پرسید: ازدواج مون؟
 .. .ی الکی نیستی وهاهگفتی دنبال رابطکردی؟ مگه خودت نمیکیان گفت: چرا تعجب 

 گفتین؟حاال چی می. لیدا گفت: خب چرا
عروسش خیلی بی اعتقاد  فقط دوست داره ؛ن گفت: لیدا مامان خیلی راضی بودکیا

خونی و حجاب نداری و ببین من مشکلی ندارم تو نماز نمی. جوری بگمنباشه، چه
الکی یه نمازی . دن، ولی جلوی مامان من فقط یه کم تظاهر کناعتقاتون بیخانواده

یه همچین . بری ایهباهاش یه روض مدونبگیری چه می ایهبخونی مثال یه روز
 . چیزایی
دوما اعتقاد آدما یه  ؛اعتقاد نیستیما گرد شد گفت: چی؟ اوال که ما بیی لیدهاچشم

 م؟ابدم که باید تظاهر کنم یکی دیگه سوما کیان مگه من خودم ؛چیز شخصیه
 . گم به خاطر مامانمی ؛من که همینجوری دوستت دارم. کیان گفت: نه لیدا

 . جوری بخوادخواد باید همینلیدا با حرص گفت: هرکس منو می
 !همین؛ اگه عاشق منی همینه. گفتم لیدا کهکیان با حرص گفت: همین

 . تونم دیگه حرف بزنملیدا غرید: نمی
 . یکنمیکیان گفت: تو غلط 
 !بفهم. تونمنمی ؛خوان بخوابنها خاموشی زدن میچهلیدا کالفه گفت: ب

  .برو بخواب االن. یمزنمیجا هم ببینمت هم حرف کیان گفت: تو این هفته میام اون
  !قبل از این که قطع کنه کیان گفت: عاشقتم خوشگل من. خداحافظلیدا گفت: 

 . منم عاشقتملیدا سرسری گفت: 
 . کیان گفت: بوسم کن بعد قطع کن

 . شب بخیر ؛شه بوست کنملیدا گفت: نمی
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ش باز هم هااشک. تماس رو که قطع کرد رفت سمت دستشویی و شیر آب رو باز کرد
 ذاشت؟حاال اومدن کیان رو کجای دلش می. روی صورتش ریخت

لیدا رو شنیده بود و نفسش بند اومده  یهپوالد در حال مرگ بود تمام مکالم هالتوی 
ی لیدا هاآخر صحبت یهحرف از ازدواج رو که شنید خیلی داغون شد و ابراز عالق. بود
لعنتی که با صدای  ایهدو کلم یهجمل ”منم عاشقتم“. آخر بود یهشکنند یهضرب
خود بدبختش که تو . خوشگل لیدا شنیده بود و کاش مخاطبش خودش بود یهگرفت

 !ختسومیعشق لیدا 
  

آرش قدم بر  یشونههید و شونه بخندمیلبخند روی لب داشت و  کهدرحالیشراره 
 داشت گفت: آرش؟ یه چیزی بگم؟می

 خوام اینو بهت بگم،چرا می دونممیآرش به سمتش برگشت، شراره لبخند زد و گفت: ن
 . ازت خیلی خوشم میاد

 . گیچی می یفهممین. د و گفت: شری تو مستیآرش متعجب نگاهش کر
آرش دلش برای شراره سوخت و . لب شراره آویزون شد و چیزی نگفت یهدو گوش

 . که تو دوست پسر داری دونممیگفت: یعنی من 
 ی شراره گرد شد و زل زد به آرش و گفت: کی همچین حرفی زده؟هاچشم

ه دوست پسر ی هشراره چرخید و گفت: مگنزدیک ویال شده بودن آرش ایستاد و رو به 
نداری که اسمش بهزاده و با وجود داشتن اون برای من عشوه شتری میای و تازه 

جور دختری هستی؟ حاال به من تو چه. تونی خوب نقش بازی کنیمیواسه بابک هم 
 ی؟کنمیهم ابراز عالقه 

با صدایی که  ؛ امانبودحداقل جلوی آرش اهلش . شراره زیاد اهل گریه کردن نبود
 . گه توییه چی میفهممیلرزید گفت: به نظرم اون که نمی

ی تراس باال بره و چیزی یادش اومد هاهخورد سعی کرد از پلبا اون حال که تلو تلو می
دوم ایستاد و به سمت آرش برگشت و گفت: تو جریان بهزاد رو از کجا  یهروی پل

 ؟دونیمی
 ت: پس دیدی حقیقت داشت؟آرش پوزخندی زد و گف

کنترلش رو از دست داد و با صدای بلند غرید: آره معلومه که  ایهشراره برای لحظ
شه دوست پسر من حقیقت داره معلومه که بهزادی وجود داره ولی این دلیل نمی

 . بوده تموم شده ایهیه رابط. باشه
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بازی ودشیرینکدوم خری واست خ دونممیبا حرص به آرش نگاه کرد و گفت: ن
رو تحویلت داده ولی بدون آرش خان! تویی که از هادرآورده و این چرت و پرت

من  یهی به قول خودت شتری من ناراحتی خیلی غلط کردی درمورد گذشتهاهعشو
 . کنجکاوی کردی

 . آرش به سمتش رفت و گفت: کسی چیزی بهم نگفته
 . آرش فقط االن برو ...برو ...شراره جیغ زد: برو

 . ذارمآرش که بدجوری عذاب وجدان گرفته بود گفت: تنهات نمی
لش بده و با ی آرش گذاشت و سعی کرد ههاهش رو رو شونهادستشراره با حرص 
 . روفقط االن ب؛ اسپیکر رو که برداشتم میام. باشمخوام یه کم تنها می. حرص گفت: برو

ش ویال رفت زیر لب غرید: همهه سمت آرش سمت ساحل برگشت و شراره با ناراحتی ب
از کدوم گوری اومدی تو زندگیم عوضی؟ از روزی که واسه توی . تقصیر تو امیر لعنتیه

 ا بابکش شد که بحسودی. ش بابک همه چی به هم ریختاحمق و انتقامت رفتم پی
با حرص در ویال رو باز کرد و غرید: ! عوضی ...عوضی. م شدگرم گرفتم و کنجکاو گذشته

ید چی شد، با شدت روی زمین و برای یک لحظه نفهم... ال تو هم برو به درک آرشاص
 "افتاد

شراره از سرما و . ازش بخار میومد. ش قرار گرفتهاچشمیک ماگ نارنجی رنگ جلوی 
ش رو چرخوند و نگاهش افتاد به مدیا، مدیای هاچشم. لرزیداز مرور اون خاطره می

گرفت و سرش رو به پشتی مبل تکیه داد و گفت: ماگ رو از دست مدیا . مهربونش
 رفت ؟ماکان 

 . مدیا آهی کشید و گفت: هوم
 شراره گفت: باهاش حرف نزدی؟

آخر رفتم پیشش و ازش تشکر کردم و  یهمدیا سرش رو تکون داد و گفت: فقط لحظ
 . بعدش اون رفت

زمزمه کرد: ازت ممنونم مدی  کردمیش نزدیک هاماگ رو به لب کهدرحالیشراره 
 . چقدر برات سخت بود که از ماکان چیزی بخوای دونممی. جونم

 . خوشحالم که سالمی. مدیا لبخند زد و گفت: فدای سرت دوست خوشگلم
هانی خیلی ناگ. چه اتفاقاتی که توی این چند ساعت افتاده بود. شراره لبخندی تلخ زد

 رش گفتی؟پرسید: مدی تو از بهزاد چیزی به آ
 چطور؟ ...ی مدیا گرد شد و گفت: نههاچشم
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 . شراره گفت: بهزاد یه چندباری زنگ زد، جواب ندادم
ش اسم بهزاد رو دیده باشه و از این یا خودش فکر کرد شاید آرش روی گوشبعد ب

 . قضیه سر درآورده باشه
 ×××××× 

از توی آینه به مدیا نگاه کرد که با موبایلش  کردمیموهاش رو مرتب  کهدرحالیشراره 
فی کشید و ریملش رو برداشت و شروع کرد به ریمل ودر حال صحبت کردن بود پ

که با خواهرش ملودی  کردمیی مدیا رو هم با دقت گوش هاحرف. شهاهکشیدن مژ
پرسید: مدی چی طاقت وقتی تماس رو قطع کرد شراره بی ؛در حال صحبت کردن بود

 جا بمونیم؟خواین همینشد؟ می
 . ش رو باال انداخت و گفت: فعال بهتره تنها نباشیمهاهمدیا شون

 . بمونم اینجاخوام شراره با حرص گفت: من دیگه نمی
 مدیا گفت: با آرش بحثت شده؟

چرا باید منت این دو تا سیبیل رو سر ما باشه؟ من  اصال !شراره جبهه گرفت و گفت: اه
 . ه زنگ نزدیهاون بابک عوضی هم ک. م خونه خودمونخوام بریمی

وای خبا چی می. زودتر برو از کالست نمونی. مون اینه شرارهمدیا گفت: فعال تصمیم
 بری؟

د ی؟ ببخشیکنمیشراره زیپ کیف لوازم آرایشش رو بست و گفت: مدی پتوم رو جمع 
 . برهلیدا گفت منو می. دیرم شده

 . نداره مدیا گفت: خودش که کالس
 . شراره لبخند زد و گفت: قربونش بشم من! بس که مهربونه
الس ک دیگهاگه خسته بودی . مدیا گفت: واسه ناهارت ساندویچ گذاشتم تو آشپزخونه

 . آخرت رو نرو
 ش آویزون شد و گفت: چرا امروز فقط من باید کالس داشته باشم؟!هاشراره لب

 . شه دیگهداری همین میمییگه برمدیا خندید و گفت: وقتی با یه استاد د
به لیدا بگو ناهار . بینمت، شب میخداحافظش رو برداشت و گفت: شراره کیف کوله

 . ا ماکارونی نپزهی هقیم
 . شکمو خداحافظمدیا خندید و گفت: 

دوباره روی اسم ملودی رفت و یک پیام . ش رو نگاه کردروی تخت دراز کشید و گوشی
اگه این پسره اذیتت کنه پدرشو  !گوگولی مگولی من، نگرانتم براش نوشت: خواهری
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بیرون از ویال، لیدا و . ش رو کناری انداخت و سعی کرد دوباره بخوابهگوشی. درمیارم
 انرژیپر. از در اتاقک چوبی بیرون اومدن که آرش رفتمیی تراس پایین هاهشراره از پل

لیدا دزدگیر رو زد و گفت: . نگاهش نکردسالم کرد لیدا جوابش رو داد و شراره حتی 
 ری شرکت؟می
د و با لبخن نباشیننگران . پیشتون هست ؛ش گفت: آره پوالد امروز شیفت شبهآر

 . : البته فعال که مثه خرس خوابیدهاضافه کرد
لیدا توی دلش قربون مثل خرس خوابیدن پوالد شد اما فقط گفت: خب، ما بریم 

 . خداحافظ. دیرمون شد
شد توی ماشین رو و هم به سمت ماشینش رفت از جلوی ماشین لیدا که رد می آرش

 . شراره انگار اصال حواسش به هیچی نبود ؛ اماشراره رو با خیرگی نگاه کرد
 ××××× 
وقتی . کردمیها نگاه شراره روی نیمکت نشسته بود و به جنب و جوش بچه 

از دور . دانشگاه رو نداشتهای کدوم از بچههیچ یهش نبودن حوصلهادوست
شراره هم براش . کردمیچشمش به ماکان افتاد که براش سر تکون داد و بهش سالم 

ناشناس بود  یهیک شمار. نگاه کرد ؛صدای زنگ موبایلش بلند شد. سر تکون داد
 جواب داد: بله؟

. اول صاحب صدا رو شناخت یهصدای یک پسر جوون به گوشش رسید و همون لحظ
 . بابکم. ر گفت: سالم؛ پسمنتظر این تماس بود هوز بود کچند ر

 شراره خودش رو به اون راه زد و پرسید: بابک؟
روز بهت پیام دادم ولی جواب همون. یادت رفته باشه منوباید هم  ؛: بلهبابک زود گفت

 . ندادی
فت: گگرفته باشه با همون تعجب ادش نمیومد از بابک پیامییهآخ. شراره متعجب شد

 . از شما نگرفتم من پیامی ؛ اماآها
م دادم تا شماره مو بزنی تو ن گفت: دقیقا همون روز بهت پیائبابک خیلی مطم

 . تگوشی
 .د به دستم نرسیدهشای ؛عجب بود زیر لب گفت: خب مهم نیستشراره هنوز هم مت

 . شهجوری میبعضی وقتا این
 خوبی؟. مشکلی نیست. بابک با خنده گفت: باشه

 . غمگین کرد و گفت: تعریفی ندارمکمی شراره لحنش رو 
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 . چقدر سخته دونممی. بابک گفت: ای جان
 . تونه حال منو بفهمههیشکی نمی. شراره با همون لحن ادامه داد: طفلک امیرم

 خواستی ببرمت پیش امیر؟بابک گفت: می
شاید بهتر باشه آخرین تصویری که ازش تو  د؛شراره با غم گفت: نه! نظرم عوض ش

 . نه اون لبخند آخرش باشهمومیذهنم 
تونست دوباره شراره رو ببینه و شروع کرد فقط از این طریق می ؛ چونبابک هول شد

باید بدونی که اون رفته و زندگی ؛ رو بشیی کردنش: تو باید با حقیقت روبهبه راض
 نظرت چیه؟. جاونتونم ببرمت امن می. دامه دارها

 ؟دونیمیجوری صالح تفاوت گفت: اینیشراره ب
 کجایی؟. بابک ذوق کرد و گفت: میام دنبالت

 دانشگاه رو یهحوصل. شراره با خودش فکر کرد، تا عصر کالس داشت و دخترها نبودن
 . فرستمآدرس رو برات تو پیام می. نداشت پس گفت: من دانشگاهم

 . جابابک گفت: میام اون
مونا رو گرفت تا بهش خبر بده اما  یهشراره زود شمار. بعد از خداحافظی قطع کردن

مجبور شد به مدیا زنگ بزنه و بهش خبر داد و گفت بعد که برگردم . مونا جواب نداد
به سمت سرویس بهداشتی دانشگاه راه افتاد تا آرایشش رو . مکنمیواست تعریف 

 . تمدید کنه
مشغول درست کردن  جلوی آینه کهدرحالیبابک با هیجان از روی تختش پایین پرید 

دوست دخترش فرگل رو  یهش رو روی بلندگو گذاشت و شمارموهاش بود گوشی
در جواب فرگل گفت:  کردمیطور که اسپری مو رو روی موهاش خالی همون. گرفت

 . سالم عشقم
 فرگل گفت: خوبی بابی؟

 . شنیدم خوب شدم بابک گفت: صداتو
شه ب. ی شیرین فرگل تو گوشی پیچید و بعد گفت: هفتم هم تموم شدهاهصدای خند

 . که همو ببینیم دیگه
 . بابک گفت: تو کال واسه دوست پسر سابقت سوگواری نکردیا

گی عذاب وجدان هربار می. قدر اینو نگیشه انلب با حرص گفت: بابی می فرگل زیر
 . گیرممی
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بعد هم . و مال هم بودیممن و ت ؛عشق من عذاب وجدان نداشته باش ت:بابک گف
توهم خیانت کردن  ؛ پسه دوست دختر دیگه داشتهی هزمان که با تو بودشنیدم هم

 . اون اول به تو خیانت کرده. نزن
 فرگل متعجب گفت: آمار دوست دختراشو از کجا داری؟

 . ار تورو درآوردمجور که آمواسه این که حرصش بده گفت: همون بابک
 . جواب منو بده. فرگل با عصبانیت گفت: خیلی عوضی هستی

خونه  افتاد به دروغ گفت: اومده بود دم دریی که گیر میهابابک طبق معمول زمان
زنگ زدم بگم دارم میرم پیش بابام یه چند ساعتی چند جا  ؛گمحاال بهت می. گریه زاری

 . مزنمیطرفای عصر بهت زنگ . کار داره درگیرم حسابی
 . فرگل با دلخوری گفت: یعنی تا عصر بهت زنگ نزنم

 . فعال فر فری جونم ؛ پسبابک با دلبری گفت: آخ قربون لبای آویزونش
ر اداش نیت شخصی تو کان داقطع کرد و لبخندی تو آینه به خودش زد و گفت: امیر ج

  !چه کنم ؛دوست دخترات بابک پسندن. نیست
 ××××× 

 لیدا تا وارد ویال شد و چشمش به مدیا افتاد گفت: صبحونه داریم؟
ش هاهو جزو کردمیبزرگ دریا رو نگاه  یهمدیا که روی کاناپه لمیده بود و از اون پنجر

 . پنیر تو یخچاله. به سمت لیدا چرخید و گفت: آره داریم. زدمیرو ورق 
استاد بزرگوار واسه اون کار ه سر رفتم دفتر ی هسر را. لیدا گفت: مردم از گرسنگی

 . قدر طول بکشهم انکردمینفکر . وقتنیمه
 برد گفت: خب چی شد؟مدیا که از روشنی یه روز ابری پاییزی لذت می

لیدا چای ریخت و گفت: باید با خود مونا صحبت کنه واسه ساعت کاری به تفاهم 
 . برسن

 بعد با اشاره گفت: خوابه هنوز؟
 . خوابه حتما. گفت: از صبح از اتاق بیرون نیومده مدیا

 رفتمیخواست این خبر خوش رو به مونا بده با سر و صدا به سمت اتاق لیدا که می
 . که مدیا گفت: راستی شری زنگ زد گفت امروز با بابک قرار گذاشته

 . لیهلیدا گفت: عا
 ... در اتاق رو باز کرد و با هیجان گفت: مونا نیست

 ا با عجله رفت سمت اتاق گفت: کجاست؟مدی
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صدای . ش رو درآورد و شماره مونا رو گرفتش رو باال انداخت و گوشیهاهلیدا شون
رفت و گوشی مونا رو از زیر بالشت مونا جای . ظریفی از سمت تخت اومد یهویبر

 . م مونا خواب بودرفتمیبه مدیا گفت: صبح که . ش پیدا کردهمیشگی
ای لرزون گفت: منم بعد از یه چرت کوچولو از اتاق اومدم بیرون و از اون مدیا با صد

 . موقع ندیدم مونا از اتاقتون بیاد بیرون
 . ش اینجاستلیدا گفت: گوشی

 کنیم؟ چیکارمدیا با ترس گفت: حاال 
 لیدا گفت: به نظرت پوالد رو صدا کنیم؟

 . مدیا گفت: بیا بریم
ه رکابی جذب خاکستری و شلوار یا پوالد ب. زدنبه سمت اتاقک چوبی رفتن و در 

شوکه شد وقتی . به هم ریخته و خواب آلود بود. دار و گشاد مشکی دم در اومدجیب
 دخترها رو دید فقط گفت: اتفاقی افتاده؟

فت: گ. شرتش رو پوشید و از اتاقک زد بیرونجریان رو تعریف کرد و پوالد سوییمدیا 
 . شاید رفته بیرون

 ش؟فت: بدون گوشیلیدا گ
 . ا نهی هببین مانتو یا شال پوشید. ش رو چک کنهاپوالد گفت: لباس

ا که مونا دو ت کردمیبه این فکر  رفتمیبه سمت اتاق  کهدرحالیفکر خوبی بود لیدا 
در کمد مونارو که باز کرد و . مانتو و سه تا شال بیشتر نداره و چک کردنش خیلی راحته

سرجاشون هستن به سمت در چرخید جایی که پوالد و مدیا  هالباس یهدید هم
 . سرش رو تکون داد و گفت: همه لباساش هست. ایستاده بودن

 پوالد کالفه گفت: آخرین بار که دیدیش خواب بود؟
مدیا با ترس گفت: این صدا رو شما هم . صدای تق تق میومد. لیدا سر تکون داد

 شنوین؟می
 است؟از کج. پوالد گفت: آره

 . لیدا گفت: خدای من
 . پریدپلک لیدا می. شدو بیشتر  ترصدای تق تق واضح

 . ها نترسین لطفابچه
 مدیا گفت: ممکنه از پنجره رفته باشه بیرون؟
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آروم به سمت پنجره رفت، جرات این که بیرون از پنجره رو نگاه کنه  هایمپوالد با قد
صدای تق تق . پنجره بیرون رو نگاه کردبا هیجان پرده رو کنار کشید و از . نداشت

رفته  د؛ شایگفت: بیاین بریم. چیزی اون بیرون عجیب نبود. دوباره به گوششون رسید
 . باشه ساحل

. شنیدنسه تایی در حالی خونه رو ترک کردن که هرازگاهی اون صدای تق تق رو می
نگ خورشید پشت هیچ خبری نبود جز صدای امواج مالیم دریا و نور کمر. رفتن ساحل

 .لب ساحل نبود برگشتن تو محیط باغ لیدا بغض داشت کسهیچ هاتا کیلومتر. ابر
 چیکاربا درماندگی گفت: پوالد . نگران اون دختر الغر و باریک با موهای کوتاه بود

 کنیم؟
 صدای تق تق از اون پایین نمیاد؟. هاپوالد گفت: بچه

ساختمون اصلی بود رو نشون داد که با یک ش زیر زمینی که زیر و با انگشت اشاره
دخترها با ترس و لرز به اون . ی تراس به سطح زمین راه داشتهاهردیف پله از کنار پل
 . زیرزمین نگاه کردن

 . پوالد گفت: من میرم اون پایین
 . منم باهات میام. لیدا زود گفت: تنها نرو

 . پوالد با تحکم گفت: بمون همین جا
 . پوالد گفت: تنها میرم. پله رفت و لیدا هم پشت سرش راه افتادو به سمت راه 

 . ریملیدا با لجبازی گفت: با هم می
جرات نداشت از جاش تکون . باغچه نشست و زل زد به اون دوتا یهجا لبمدیا همون

راه پله که  یهلب. لیدا رو دید چیزی نگفت و راه افتاد مطمئنپوالد که نگاه . بخوره
 . : در بازهرسید گفت

. زمین نتونستن داخل رو ببیننزیر یهغبار گرفت یهاز پنجر. رفتن پایین هاههم از پل با
وقتی پوالد در رو باز کرد و بین اشیا تو زیرزمین جنبشی رو احساس کرد با هیجان 

فلزی روی زمین به  صدای افتادن جسمی. تکونی خورد که باعث شد لیدا جیغ بزنه
یرون ب ایهجا بود سایباز جیغ زد تا اینکه از پشت میز بزرگی که اونلیدا . وش رسیدگ

لیدا هم . تونست باور کنهمیرو ن دیدمیچیزی که . پوالد به خودش لرزید. اومد
 . زدمیشوک شده بود و حتی جیغ هم ن. طورهمین

شد دم در دانشگاه، ماشین بابک رو تو این لحظه شراره داشت از دانشگاه خارج می
ماشین خارج شد اما شراره  بابک خواست خودشیرینی کنه و از. دید و به سمتش رفت
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بابک دوباره توی ماشین برگشت و گفت: . تفاوت در جلو رو باز کرد و نشستبیخیلی 
 خوبی؟. سالم

 . لطفا یه گل فروشی نگه دارین. شراره گفت: ممنونم
شد شد بلکه بیشتر ترغیب میمیتفاوتی شراره نه تنها سرد نبابک از این سردی و بی

ی بعد جلوی گل فروشکمی بابک . شراره خوب بابک رو شناخته بود. بهش نزدیک بشه
شراره چند شاخه رز سرخ برداشت و با . با هم به سمت گل فروشی رفتن. نگه داشت

 . بغض گفت: یه بار بهش یه شاخه رز دادم
من اولین کسی بودم که بهش گل . دبابک منتظر نگاه کرد و شراره گفت: خیلی ذوق کر

 . داده بود
شراره خیلی جدی خودش حساب کرد و . رو حساب کنه هاگل یهبابک خواست هزین

بویید رفت تو اون پنج شاخه رو بغل کرده بود و خیلی با احساس می کهدرحالی
هم به . هول شدکمی وقتی به قبرستون رسیدن شراره . بابک هم نشست. ماشین
یتشون کرده بود و هم به خاطر اذ انقدرکه روحش  رفتمیکه سر قبر کسی اینخاطر 

وقتی داداش . از هفت سالگی از قبرستون متنفر شد. که از قبرستون بیزار بوداین
کوچولوش رو دید که تو دل خاک فرو رفت و اون آدمای گنده روش خاک ریختن و بابا 

 . جلوشون رو نگرفت
 . و گفت: بیا نشونت بدم کجاست بابک ماشین رو پارک کرد

شراره از ماشین خارج شد پشت سر بابک از بین چندین سنگ قبر گذشت تا به جایی 
سفید که روش نوشته شده  یهک سنگ قبر سادی هرسیدن که بابک ایستاد و زل زد ب

 . بود: امیر اسماعیلی
فکر . گذاشتی گل رو روی سنگ که مشخص بود تازه روی خاک جای گرفته هاهشاخ
، چون نبود. ین قسمت این بازی باشه ولی نبودترگریه کردن جلوی بابک سخت کردمی

داداشی که پوستش خیلی سفید و . ش بودهاچشمجسم کوچولوی داداشش جلوی 
اد یهاین آخرین تصویری بود که از شایان ب. جون بودش خیلی بیهمیشگیلبخند 
ک ی ؛ اماذاشت که شراره شایان رو ببینهو نمی عمه مهناز جلوش رو گرفته بود. داشت

ش ببینه چرا همه دارن برای قل دیگهکه یه کنجکاوی برای این. ودکانه بودکنجکاوی ک
دیگه اون چال عمیق رو لپ چپ . شایان رو ندید یهبعد از اون دیگه چهر. نکنمیگریه 

 یهقرین. ش روروی لپ راست ترشایان موقع خندیدن رو ندید و اون چال کم عمق
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فقط دید جسم کوچولوی شایان پیچیده تو کفن سفید رفت تو آغوش اون  ؛خودش
  .یدفهممیاون موقع ن... دیگه هرگز شایان رو ندیدن یعنی چی یدفهممین. خاک سرد

شراره با . دستمال کاغذی رو جلوش گرفت یهوقتی به خودش اومد که بابک جعب
 . صدای گرفته گفت: ببخشید

 . بابک گفت: متاسفم. ش رو پاک کردهادستمالی بیرون کشید و اشک
 . شدشراره گفت: خدا بیامرز

 بابک گفت: خیلی دوستش داشتی؟
باز نشد و با بغض  وقتهیچاد آورد که دیگه یهی پرشیطنت شایان رو بهاچشمشراره 

 . گفت: خیلی
قدر اگر ان ؛ شایدوردآباید هرطور شده به دستش می ؛بابک جذب شراره شده بود

شراره به امیر زیاد نبود تا این حد میلش برای به دست آوردن شراره زیاد  یهعالق
 . و باید به دست میاوردش دیدمیاون رو دست نیافتنی . شدنمی
 

و اون سایه  پوالد زل زد به اون سایه. پوالد زد یهلیدا از ترس چنگی به بازوی مردون
بس شده بود و چشم از اون د و لیدا نفسشون تو سینه حشد پوال ترنزدیکنزدیک و 
تا این که اون سایه تو زاویه نور کم حالی که از . نزدمیپلک ن ؛ حتیداشتننمیسایه بر

 ی درشت اولینهاچشمتابید قرار گرفت و غبار گرفته به داخل می یهپشت اون پنجر
ی کنمیکار چی اینجاپوالد غرید: . چیزی بود که لیدا دید و نفسش رو با صدا فوت کرد

 مونا؟
 . مونا جلو اومد و گفت: ببخشید که ترسوندمتون

 . مت موناکشمیلیدا با حرص گفت: 
 . مونا گفت: واستون توضیح میدم

لیدا حاال که خیالش راحت شده بود گریه ش گرفته بود با بغض گفت: امیدوارم 
 . توضیحاتت قانع کننده باشه مونا

 . مدیا هم خیلی ترسیده بود. بریم باالپوالد گفت: 
 ش رو رویهاچشموقتی با هم سه تایی رفتن باال مدیا هینی کشید و برای یک لحظه 

خواب . نشستن و مونا گفت: من یه خواب عجیب دیدم هاهپل یهلب. هم گذاشت
یه ابلند شدم درو باز کردم و س. ه سایه از الی در اتاق کنارم روی تخت افتادیهدیدم ک

و ی تهاهالی قفسالبه. ا رسیدم به زیرزمین پایینحرکت کرد دنبالش راه افتادم ت
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ون اتوی خواب به نظرم اومد که در . مه صندوق رسیدیهزیرزمین دنبال سایه رفتم تا ب
ا نگاهی به لید. چیز زیادی یادم نمیاد که بعدش چه اتفاقی افتاد. صندوق رو باز کردم

ست که من قبل از اون خواب زیرزمین رو ندیده بودم و نجاایکرد و گفت: جالبیش 
و چیدمان زیرزمین دقیقا همونی بود که تو خواب  هاهداخلش نرفته بودم اما قفس

 . دیدم
 مدیا گفت: تو نترسیدی تنها رفتی اون پایین؟

 . یه چیز این خواب خیلی عجیبه. مونا گفت: نه
 پوالد گفت: چی؟

 ایهنگاهش راه کشیده بود و زل زده بود به باغ زیر لب گفت: صندوقچ کهدرحالیمونا 
وگرنه چطور باید . ولی انگار روحم با اون سایه تو خواب تا زیرزمین رفت ؛پیدا نکردم

اگه فقط یه خواب ساده بود امکان نداشت . مدیدمیواقعیت زیرزمین رو تو خواب 
 . مدیدمیش اب زیرزمین رو به همون شکل حقیقیتوی خو

 . تورو خدا منو نترسون !مترسمی ،مدیا با ترس گفت: مونا نگو
 . از دست نداد ایهپوالد رو حتی برای لحظ یهمونا چیزی نگفت اما نگاه موشکافان

آشنا برای  یهطور که توی فکر بود دستش رو توی موهاش فرو برد و یه خاطرهمون
 . توی ذهنش مرور شد ایهلحظ

مونا لب حوض وسط حیاط نشسته بود و . ا اواسط حیاط اومده بودنور خورشید ت“
ی کوچکش رو هاداد هرازگاهی با شیطنت مشتپاهای کوچکش رو توی آب تکون می

پاشید و غش غش ش که اسمش آیلوس بود میخونگی یهو روی گرب کردمیپر از آب 
آب روی . گرفتدوباره مشتش رو پر آب کرد و به سمت آیلوس نشونه . یدخندمی

مونا با هیجان اطراف . جا نبوداط پاشیده شد اما آیلوس دیگه اونکف حی هایکموزایی
ترسید از حوض بیرون پرید و با همون پاهای . حیاط رو نگاه کرد ولی آیلوس رو ندید

صدای میو میو آیلوس رو . رهنه کف حیاط قدم برداشت و دنبال آیلوس گشت*ب
به سمت زیرزمین رفت و آیلوس رو اون . زیرزمین یهاه پلشنید و نگاهش افتاد به ر

درست جلوی در زیزمین که خم شد . رفت پایین تا آیلوس رو بگیره هاهاز پل. پایین دید
متحرک تو زیر زمین دید از  یهآیلوس رو برداره از الی در نیمه باز زیرزمین یه سای

آورد مثل جیبی از خودش درمیآیلوس صداهای ع. کنجکاوی در رو باز کرد و وارد شد
آیلوس زیر بغلش بود . ولگرد تو کوچه ازش درمیومد یهصداهایی که موقع دعوا با گرب

رد ی گهاچشمجا بود که مونا با یه سایه اون. پشت یه کمد قدیمیو دنبال سایه رفت 
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، چون هیچ دیترسمینازش . کردمیگشاد تو تاریکی نگاهش  هایکشده و مردم
صدای آیلوس زیاد شده بود و . فقط کنجکاوی بود ؛از ترس نداشت ایهپیش زمین

شد بیشتر می ترنزدیکمونا جلو رفت هرچه به سایه . دست و پاهاش سیخ شده بود
کی  یهلرزید زمزمه کرد: تو سایاون سایه بود از سرما می یک قدمی. شدسردش می

 هستی؟
که از دستش رها شد و به محض اینلوس آیلوس دستش رو چنگ زد و مونا جیغ زد آی

خ ی مونا انگشتش رو روی دیوار روی سایه کشید و. روی زمین افتاد دوید و رفت بیرون
بغض کرد و گفت: . سایه روی دیوار تکون خورد ؛به معنای واقعی سرد بود. کرد
 . مترسمی

مثل زمانی که مامانش دست روی موهاش . خورهموهاش تکون می دحس کر
اشک روی . از روی سرش شروع شد و تا نوک موهاش ادامه پیدا کرد. یدکشمی
 "... ش ریخت و جیغ زد: مامانهاهگون

 
بابک پشت رل قرار گرفت . توی ماشین جای گرفت. شراره به سمت ماشین بابک رفت

 و گفت: کجا بریم؟
 . شراره گفت: منو تو مسیر بذار خودم میرم خونه

ر با شراره وقت بگذرونه گفت: منم دارم میرم خونه امیر بابک برای این که بتونه بیشت
 . رسونمتمی. خدابیامرز

 . میرم دانشگاه. شراره هول شد و گفت: خونه خودمون نمیرم
 . بابک گفت: چشم

اپ خیلی خوب هست که شییه کاف اینجاوقتی جلوی دانشگاه نگه داشت گفت: 
 . خوای بریم؟ وقت ناهار هم که هستاگه وقت داری می. داره ایهپاستاهای فوق العاد
 ... اوضاع روحیم. شراره گفت: متاسفم

 خواممی. ت این پیشنهاد رو دادمفش پرید و گفت: به خاطر حال روحیبابک میون حر
 . یه کم حال و هوات عوض بشه

قبول کرد و به همراه  رفتمیشراره هوس پاستا کرده بود دلش هم داشت ضعف 
بزرگ رو به  یهپنجر یهاپ لبشیدنج کاف یهگوش. اپ شدنشیبابک وارد اون کاف
ردو بابک دو تا پاستا آلف. ی شمعدونیهاپشت پنجره پر بود از گلدون ؛خیابون نشستن

 سفارش داد بعد زل زد به شراره و گفت: کی با امیر دوست شدی؟
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 . شهشراره فقط گفت: چند وقتی می
 ... دختر دیگه هم داشتهبابک گفت: اگه بهت بگم اون یه دوست 

باال انداخت و گفت: من به امیرم  ایهشون هشرار. سکوت کرد و مخصوصا ادامه نداد
 . تونی با این حرفا حالمو بگیریاعتماد داشتم و تو نمی

 . بابک گفت: عجب
ی از ته دل هاهمعموال از این مدل دخترهای خیلی عاشق پیشه خوشش نمیومد اما گری

خواست یکی دلش می همیشه. اد آورد احساساتی شدی هقبرستون رو که بشراره تو 
غذاشون رو که آوردن هر دو لحظاتی در سکوت مشغول خوردن . طور عاشقش باشهاین

چنان باید نقش بازی هرچه زودتر از پیش بابک بره و همخواست شراره می. شدن
 . ا نهی هشد که بابک دوباره باهاش قرار میذارمی مطمئن ؛ بایدکردمی

 ی؟کنمیش رو به سمت بابک گرفت و گفت: بازش نوشابه
 . بابک با لبخند گفت: بله

شراره با لبخندی قوطی رو گرفت و نی رو . نوشابه رو باز کرد و به سمتش گرفت
. فرو کرد خورد و با اشتها چنگال استیل رو داخل ظرف پاستاکمی داخلش گذاشت 

بوی پنیر موزارال و سس آلفردو و سیر و اون بخاری . چنگال رو به دهنش نزدیک کرد
زرگ ب یهنوری که از پنجر. شد حسابی وسوسه انگیز بودکه توی نور خورشید دیده می

موسیقی خارجی زیبایی هم به . داشت ایهتابید حس فوق العاداپ به درون میشیکاف
دختر زیبایی بود و البته عاشق . کردمیبابک با دقت به شراره نگاه . رسیدمیگوش 
حتی فرگل  کسهیچ. با تمام دخترهایی که تو زندگیش بودن فرق داشت. پیشه

و عاشقتم و دوستت دارم  رفتش میفرگل تمام مدت قربون صدقه. نبود جوریاین
بابک . دیدمیش رو محبتیمهری و بیگفت اما وقتی انتظارش رو داشت بیمی

ا شده بود هم با دخترهایی آشن همیشه ؛جدی نبود یهدنبال یه رابط وقتهیچخودش 
ست زل زده هابه خودش اومد و حس کرد مدت. ذرونی بودنگکه دنبال تفریح و خوش

 .حق با تو بودش چال افتاد، گفت: شراره لبخند زد و گونه. مو مشکی به اون دختر
 . ستپاستاش فوق العاده

با دندون کشید و گفت: من ش رو بیل مردونهس یهطبق عادت گوش. بابک لبخند زد
 . تونم بهت بگم کجا بریتو هرچی بهترینش رو بخوای می. و هستممخیلی شک

 . شراره گفت: ولی تپلی نیستی
 . مکنمیورزش  خببابک خندید و گفت: 
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ظرف پاستاش فرو کرد و چنگالش رو تو . ش خورد و چیزی نگفتاز نوشابهکمی شراره 
بابک گفت: . شد نگاه کرددوباره به اون بخار دلنشین که از سر چنگالش خارج می

 عاشق چی امیر شده بودی؟
ته دلش  ؛ اماشراره اخم کرد، دلش برای امیر سوخت که همچین رفیقی داشته

این سوال یه سوال پر حسادت بود که . شهخوشحال شد که داره به هدفش نزدیک می
شراره سعی کرد امیر رو . هکردمیمعلوم بود که به همه چیز امیر حسادت . بابک پرسید

و خوش  تراز لحاظ ظاهری بابک از امیر سر بود واقعا خیلی خوش تیپ. اد بیارهیهب
 ی بابکهاحتما دلیل این حسادت؛ از امیر بود تریا شاید جذاب ترو خوشگل ترهیکل

چی بگه  دونستمیشراره واقعا ن. کردمیبابک منتظر نگاهش . بود ایهچیز دیگ
دختر امیر دوست  کردمیکه با امیر داشت نه عاشقانه بود نه حتی حس  ایهرابط
ود اگه بیکار ب. دیگهحکم الستیک زاپاس داشتن واسه هم. راهییه جور رابطه سر. باشه

یه جور . هم برن بیرون تا با زدمییه زنگ به امیر  کردمییا با دوست پسرش قهر 
فقط گفت: امیر خیلی  ؛از نظر امیر جدی بود شاید هم نه مسخره که شاید یهرابط

 . مهربون بود
 بابک موشکافانه گفت: خب دیگه؟. دونستمیچیز زیادی از امیر ن

نه . خواستی حال و هوامو عوض کنیشراره خودش رو عصبی نشون داد و گفت: می
 . م بندازیمهاهاینکه باز یاد غم و غص

 . پرسیدمنباید اینو می !بابک زود گفت: ببخشید
به  .بابک پاکت سیگارش رو از جیبش بیرون کشید. وقتی ناهار خوردنشون تموم شد

 . سمت شراره گرفت و شراره رد کرد و گفت: من سیگاری نیستم
ولی خب بعضی وقتا  ؛گفت: منم نیستم بست،در پاکت رو می کهدرحالیبابک 

 . مکشیم
 .اگه دوست داری بکش بابک خواست پاکت رو توی جیبش برگردونه که شراره گفت:

 . من مشکلی ندارم
. یکنیمبابک یک نخ بیرون کشید و روشنش کرد پکی زد و گفت: به نظرم تنها زندگی 

 چرا؟
م تهران زندگی خانواده. و گفت: دانشجوی اینجام ش زدش رو زیر چونههادستشراره 
 . نکنمی

 . مزدمیبابک سری تکون داد و گفت: حدس 
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 م زدی؟یی دربارههاشراره لبخند زد و گفت: دیگه چه حدس
سیگاری له کرد و گفت: هیچی  بابک دود سیگار رو بیرون داد و ته سیگار رو تو زیر

  !همین فقط ؛دیگه
 شه بریم؟بابک رو نداشت فقط گفت: می یهشراره حوصل
  .رسونمت اگه میری خونهخارج شدن بابک گفت: پس من می اپ کهشیبا هم از کاف

داشت گفت: امیدوارم کالس رفتن ن یهک کالس دیگه داشت اما دیگه حوصلی هشرار
 . خواد یه کم قدم بزنمولی دلم می ؛ناراحتت نکنم

 . خیلی راه نیست و گفت: باشه هرجور راحتی شونهبابک فکر کرد تا خون
 . بابت ناهار و همه چی. شراره گفت: ازت ممنونم. کنار ماشین ایستادن
 . کاری نکردم. مکنمیبابک گفت: خواهش 

 . خداحافظشراره گفت: خب 
شراره هم دستش رو دراز کرد و با . بابک زود دستش رو جلو آورد تا با شراره دست بده

 بابک قبل از این که خداحافظی بکنه گفت: شاید یه کم عجیب باشه. بابک دست داد
 . اگه دوست داشتی بازم همو ببینیم. حرفم، ولی خیلی به من خوش گذشت

 .رسیدمیخواست شراره نامحسوس نفس راحتی کشید انگار داشت به چیزی که می
 . لبخند زد و گفت: دقیقا عجیب بود

 بابک با شیطنت گفت: خب، موافقی؟
 . بابک خداحافظ... ؛ اماشراره فقط گفت: ناهار خوبی بود

اگر زود موافقتش رو اعالم کنه شاید  دونستمی. خداحافظی بابک نشد و رفت منتظر
ری طوبذاره پس صالح دونست بازی رو اینخواد رو نتونه روی بابک اون تاثیری که می

ین که باز هم باید ا کردمیو با خودش فکر  کردمیبابک رفتن شراره رو نگاه . پیش ببره
ماشین توی اون . سابی جذب شراره شده بوددختر رو ببینه، دست خودش نبود ح

 اره گفت: همینکوچه باغ خلوت رسید و شر
 . جاست آقا، ممنون

مسیر رو حساب کرد، پیاده شد و زنگ ویال  یهشراره کرای. راننده ماشین رو متوقف کرد
خالی از  هاتو این وقت از سال معموال ویال. کوچه باغ خلوت و تاریک بود. رو فشرد
از  .تو اون کوچه دو تا ویالی بزرگ دیگه هم بود که تاریک و مسکوت بود. ودسکنه ب

ی هایمصدای قد. ترس تنهایی تو اون کوچه دچار هیجان شد و دوباره زنگ رو فشرد
نور چراغ ماشینی توی . ی باغ رو شنید و نفسی از سر راحتی کشیدهاهروی سنگ ریز
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 ش افتادههاچشمشراره با ترس به در چسبید و به عقب چرخید نور توی . کوچه افتاد
ماشین کنارش متوقف شد از ترس بند . تونست اون ماشین رو تشخیص بدهبود و نمی

ه صدای پوالد از دور ب. ش تند تند در زدرو توی دستش فشرد و با دست دیگه کیفش
 . گوشش رسید: دارم میام

 . و تشخیص داد: من کلید دارم شریاز توی ماشین صدای آشنا ر
آرش از ماشین خارج شد و . نفسش رو با حرص بیرون داد و روش رو از آرش برگردوند

درو باز . ی راه بود که آرش گفت: سالم داداش، نیا دیگههاهپوالد نیم. در رو باز کرد
 . کردم

با یه . از بودمسیر سنگ ریز، طوالنی و در. گفت و راه اومده رو برگشتپوالد سالمی
آرش . خط پرچین بلند که سمت چپش قرار داشت و سمت راست که دیوار باغ بود

 . گفت: شری بپر باال
ی آرش ناراحت هاخیلی از حرف. توجه به آرش تو مسیر سنگ ریز راه افتادبی رارهشاما 

بعد کمی . آرش زودتر از شراره رسید. بود و حتی حوصله نداشت باهاش حرف بزنه
ی فلزی سفید هاها روی تراس نشسته بودن روی یه ست صندلیبچه. شراره هم رسید

بزرگ کیک خونگی بود و بوش فضا  یهو روی میز گرد وسط یک سینی چای با یه دایر
باال رفت و  هاهها لباس گرم پوشیده بودن آرش از پلسرد بود و بچه. رو پر کرده بود

کرد و از بینشون گذشت و به سمت ساختمون بهشون ملحق شد شراره به همه سالم 
 . رفت و گفت: االن میام

 . پله نشست و گفت: پوالد پاکت سیگارتو بنداز یهآرش لب
 . خورد گفت: دیر اومدیچای می کهدرحالیپوالد 

آرش گفت: بعد از کار یه سر رفتم خونه به مامان . بعد پاکت رو به سمتش پرتاب کرد
 . بابا سر زدم

 . داشتیم ایشیطنت گفت: نبودی امروز چه ماجراجویی لیدا با
 آرش با هیجان گفت: چه خبر بود مگه؟
 . مدیا خندید و گفت: تا مرز سکته رفتیم

ها ی بلند خاکستری رنگ به تن داشت پیش بچههاک بافت گشاد با آستینی هشراره ک
به  شت وبرشی کیک برای خودش بردا. یک صندلی خالی بود و روش نشست. برگشت

گفت: من و لیدا داشتیم سکته صدای مالیم مدیا گوش سپرد که با هیجان می
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 ساحل رو گشتیم و آخرش. رفتیم دنبال پوالد. یم هرجا دنبال مونا گشتیم نبودکردمی
 بگو این خانوم کجا بود؟ 

گفت:حتما تو زیرزمین بوده موش  مطمئنشراره نذاشت آرش حدس بزنه و خیلی 
 . خرما خانوم

  .شناسهدخترها خندیدن و مونا نگاهی به شراره کرد و گفت: فقط شری خوب منو می
م زدمیحدس  اینجااز اولین روزی که اومدیم . شراره گفت: خب از آدم به دوری دیگه

 . یه سر به زیرزمین بزنی
 مونا خندید و گفت: مسخره! 

 . ف کنلیدا گفت: مونا خواب عجیبی که دیدی رو واسه آرش و شری تعری
یی که اون هااز حرف. نگاه آرش به شراره افتاد که کامال نسبت بهش بی تفاوت بود

اگر تو . مست بود و احساساتی شده بود. شب به شراره زده بود پشیمون بود
ری ه طوی هتازه اون شب شرار. راره فضولی نکرده بود این چیزها پیش نمیومدشگوشی

داد و با هم به بهش ابراز عالقه کرده بود و آرش هم قطعا احساساتش رو بروز می
تونست انکار کنه که چقدر از شراره خوشش اومده و نمی. نرسیدمینتایج بهتری 

ه با هم بمونن با خواست بعد از سحر که اولین عشقش بود و نشد کچقدر دلش می
اون دختر شیطونی بود ولی خیلی . شده بودواقعا جذب شراره  ؛شراره دوست بشه

که آرش دوست داشت،  زدمییی هاحرف. اهل دروغ نبود. قلبش صاف و مهربون بود
ی شیطون، هاچشم، اون موهای مشکی حالت دار، اون هاهش، وای اون خندهاهخند

آرش عاشق شراره شده ... ظریف، اون بازوهای تپلی یهی روی لپ، اون چونهااون چال
بهزاد یه  دونستمیاگر . ش همه چیز رو به هم ریختکنجکاوی مسخرهبه خاطر . بود
با صدای پوالد به خودش . زدمیرو ن هااون حرف وقتهیچتموم شده بوده  یهرابط

 اومد: چته تو، هوی آرش؟!
 . آرش لبخندی تلخ زد و گفت: حواسم نبود

ی هاکی از مخاطبی هاین کش تموم شد و آرش هیچی نشنیده بود با هامونا حرف
مونا که طبق معمول یک پیرهن جین آبی روشن رو روی یک تاپ . اصلی مونا بود

مشکی پوشیده بود و پاهاش رو که با یک جین ذغال سنگی تیره پوشیده شده بود 
ه که نداشتین بعد گم بشمیز گذاشته بود با شیطنت گفت: حاال چیز قیمتی  یهلب

 من؟ گردنبندازی 
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 لبخند. ی مونا رو نشنیده بودهاگنگ و مبهم نگاهش کرد حتی یک کلمه از حرفآرش 
 زد و گفت: کجا؟

 . زمین دیگهفی کشید و گفت: کجایی تو؟ زیرومونا پ
آرش باز هم نفهمید موضوع چیه اما هینی کشید و گفت: واال من تا حاال جرات نکردم 

 چطور؟. برم اینجاتو زیرزمین مخوف 
جا اون ایههای لخت کوتاهش برد و گفت: یعنی ممکنه صندوقچمونا دستی تو مو

 باشه؟
 چطور؟. آرش شونه باال انداخت و گفت: آره

 . فشار نیار به خودت ،فت: ولش کن تو امشب تو باغ نیستیمدیا خندید و گ
مدیا انگار تازه چیزی یادش اومده باشه گفت: راستی . آرش لبخند زد چیزی نگفت

 !شری
قبل ازش  یهت شد ترسید جلو آرش چیزی بپرسه و شراره مثل دفعهمون لحظه ساک

سکوت کرد و با خودش فکر کرد که وقتی پسرها برای خواب به اتاقشون . ناراحت بشه
  .که امروز با بابک چطور گذشته هالؤواسه پرسیدن این س یتر رفتن موقعیت مناسب

 با بابک؟ تو همین فکر بود که لیدا پرسید: راستی شری قرار داشتی
 مونا گفت: چطور من خبر ندارم؟. همه متعجب نگاه کردن

 . ی اون موقعکردمیلیدا گفت: شما زیرزمین داشتی تلق تولوق 
شراره نگاهش برای لحظاتی به آرش افتاد بدش نیومد آرش رو حرص بده با آب و تاب 

ن و زدیمش تموم شد دخترها با خنده حرف هاوقتی حرف. شروع کرد به تعریف کردن
آرش با حرص به شراره نگاه کرد و . یدخندمیگفت یا هرازگاهی پوالد هم چیزی می

پاهاش رو تو شکمش جمع کرده  کهدرحالیمونا با خنده . ش رو به هم ساییدهادندون
هر  .صندلی گذاشته بود گفت: وای شری خوب شد امیر تو رو انتخاب کرد یهبود و لب

 . زدمیکی دیگه بود گند 
 دوست. شراره با چشم و ابرو اشاره کرد که جلوی پسرها خیلی تو این وادی پیش نره

خواست آرش اون رو همون دختری بشناسه داشت آرش رو حرص بده ولی دلش نمی
رای ه بکنمیخواست به آرش ثابت کنه که داره در موردش اشتباه می. کردمیکه تصور 

باید هرطور شده بابک رو  ؛زمون خواستهاین کاریه که امیر ا. همین گفت: مجبورم
 . یز نکبت رو*ه یهعاشق خودم کنم پسر



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 3 4 

 

لیدا گفت: شام نوبت . آرش نفسی آروم کشید و احساس کرد که خیالش راحت شده
 پزی؟چی می. شری جان تشماس

 خورین؟شراره پوفی کشید و گفت: چی می
 . لیدا گفت: فقط کوکو سبزی نباشه تو رو خدا

 . و گفت: پس املت شراره خندید
 . لیدا با گریه گفت: شری غذای جدید یاد بگیر جون من

 . مدیا گفت: هرچی راحتی بپز
مدی گفت، منم تایید کردم، تموم شد . شراره زود بلند شد و گفت: پس کوکو سبزی

 . دیگه هیچ اعتراضی وارد نیست. رفت
 . لیدا به شوخی گفت: وای خدا

 . ک بریز توشمونا خندید و گفت: حداقل زرش
 . شهداخل گفت: اوه نه دیگه سخت می رفتمی کهدرحالیشراره 
مدیا برای آرش یه برش کیک . از تنبلی و ادایی که شراره درآورد خندیدن هادختر

 . پوالد گفت: آرش بیا اتاق خودمون. گذاشت و براش برد
تو راه تمام آرش از مدیا تشکر کرد و پشت سر پوالد به سمت اتاقک چوبی رفت و 

لیدا و مونا نگاهی به هم کردن . مدیا رفت داخل تا به شراره کمک کنه. کیکش رو خورد
 !جاستیه چیز عجیبی اون. گفت: لیدا فردا صبح باهام تا زیرزمین بیاو مونا 

 .. .یی که باز خیلی عجیب شده بود و ترسناکهاچشم. ی مونا افتادهاچشمنگاه لیدا تو 
داخل اتاق . آخر کیک رو تو دهنش گذاشت و در رو پشت سرش بست یهآرش تک
 یهپوالد لب. سرد بود به نظرش رسید که باید بخاری برقی رو امشب روشن کننکمی 

 کاناپه نشست و گفت: چه خبر داداش؟
 آرش با دهن پر گفت: هیچی، امن و امان!

 ه؟نگاهش کرد و گفت: چیزی بین تو و شراره پیش اومدکمی پوالد 
 هول شد، کیک رو قورت داد و گفت: نه!کمی آرش 

 . بعد پشیمون شد و زود گفت: چرا
شب که اون اتفاق واسه د و آرش گفت: خب راستش پوالد اونپوالد منتظر نگاهش کر

وقتی میومدیم سمت ویال اون بهم ابراز عالقه . شری افتاد ما هردومون مست بودیم
 ... کرد ولی من
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تونست پیش پوالد اعتراف کنه که تو ین کس بهش بود ولی نمیترنزدیکپوالد 
راره فوضولی کرده برای همین گفت: خوب یادم نیست چی بهش گفتم ولی شگوشی
بدجوری بهش ضدحال زدم و بعد هم بحثمون شد و ازم خواست که تنهاش  دونممی

 . بذارم
 . پوالد پوفی کشید و گفت: چقدر آویزونه این دختر

که مست شده بود و با اون صدای  ایهبرای اون لحظ. رای شراره سوختآرش دلش ب
ش رو تو هم کشید و گفت: چهره. امزه گفت که ازش خوشش میاددار و لحن بکش
 . جوری نگو درباره شاین

 پوالد موشکافانه نگاهش کرد و گفت: نکنه ازش خوشت میاد؟
که گند زدم بهش چه فرقی  حاال. بیخیال آرش خودش رو روی کاناپه انداخت و گفت:

 . داره
 این کار یعنی چی؟ یفهممیپوالد گفت: آرش این دخترها به ما اعتماد کردن، 

 . ه دور هم باالش **دمیهتاز. آرش تند نگاهش کرد و گفت: داداش من که کاری نکردم
وی ه احمق تابلی هپوالد نفسی عمیق کشید و گفت: **دی باالش ولی االن رفتارت مث

 شه چند روزه عاشق کسی شد؟واقعا تو این چند روز؟ مگه می. عاشقه
 . نیست ایهچیز دیگ. عذاب وجدان دارم ؛شمخوب می. پوالد بیخیال آرش گفت:
حواست بهشون . رو پوشید و گفت: من دارم میرم سر کار شمشکیرت شیپوالد سوی

 . باشه داداش
 برسونمت؟. حواسم هستش بود همون جوری گفت: آرش سرش تو گوشی

 . تنهاشون نذاریم بهتره. گیرمجا تاکسی میاز اون. تا سر کوچهفقط پوالد گفت: 
 . آرش گفت: حاضر شدی بگو بریم

رد و گفت: با ت خودش کحالبیپوالد جلو آینه ایستاد و نگاهی به صورت خسته و 
 . مکنمیش معاملهاگه بشه فردا . گیر آورده واسم یه ماشین خوب ؛رضا صحبت کردم

 چی؟ !چه خوب والله! آرش گفت: ای
خودم سفید بیشتر دوست داشتم ولی این . ایهپوالد گفت: یه دویست و شش نقر

 . خواد زود بفروشهطرف پول الزمه می. قیمتش خیلی خوبه. شکاره
 . آرش گفت: هروقت خواستی بری واسه معامله بگو با هم بریم

 . شهدیرم می. کوتاهش کشید و گفت: بریم آرشپوالد دستی تو موهای 
 ××××× 
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ی خودش نگاه هاچشملبخندی زورکی زد و به . جلوی آینه دستی توی موهاش کشید 
الک . کوتاهش افتاد همیشهی هانگاهش به ناخن. ی مامانش بودهاچشمکرد، شبیه 

ش ایهمقرمز سور یهپیرهن چهارخون. ش رو الک زدهارو برداشت و ناخن شمشکی
دلش ؛ لیدا خواب بود. و به عقب چرخید پوشید شمشکی یهرو روی تاپ دو بند

ه کقبل از این... رفتش به سمت. ت بهتری سراغ نداشتوق اماکنه  شبیدارنمیومد 
 لیدا از خواب پرید با دیدن مونا. کیان بود ؛صداش کنه گوشی لیدا شروع به لرزیدن کرد

درشت عجیب هینی کشید و گوشی رو از کنار بالشتش ی هاچشمباالی سرش با اون 
 . مونا لبخند زد و گفت: بعد تلفنت بریم. برداشت

 . لیدا سری تکون داد و جواب داد: الو کیان
 . کیان گفت: سالم لیدا خانومم

که لیدا پیامش رو چند بحث کرده بودن سر این لیدا چیزی نگفت، دیشب کلی با هم
ه واس. کیان دوباره گفت: عشقم. و متهم شده بود به خیانت دقیقه دیر جواب داده بود

 . خوامدیشب معذرت می
 لیدا غرید: مگه دیشب با من تموم نکردی تو؟ مگه نگفتی برو به درک؟

 . ه بخورم من با تو تموم کنم*گ. کیان گفت: عصبی بودم
 . خسته شدم از بس تموم کردی باز شروع کردی. لیدا گفت: کیان بسه دیگه

 مگه امروز کالس نداشتی؟. کیان گفت: دارم میرم شرکت خانومم
 لیدا با حرص گفت: االن چه ربطی داشت؟

 . یمزنمیبعدا که آروم شدی حرف . ب نمونیکیان گفت: زنگ زدم بیدارت کنم خوا
 .ان کسی که باهاش تموم کردی باشیخواد نگرلیدا گفت: خودم ساعت کوک کردم نمی

 . خداحافظخب؟ 
ه به لیدای تو آین. مشتی آب به صورتش پاشید ؛شوییرفت دست. رو قطع کردتماس 

و  کردمینگاه کرد لیدایی که تا همین یک ساعت پیش لب پنجره نشسته بود و گریه 
از سر کار برگشت و اون رو دید تازه  حالبیدم دمای صبح وقتی پوالد خسته و 

دیشب به مونا قول . خشک کردقطرات آب روی صورتش رو با حوله . تونست بخوابه
سی که کاز این که بره کالس و قبل از اینقبل . داده بود که با هم صبح زود برن زیرزمین

روی مبل تک نفره نشسته  هالمونا توی . از سرویس بهداشتی خارج شد. بیدار بشه
 . آروم گفت: یه چیزی بپوش. بود و منتظرش بود
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ت سفید ساده ش یه بافت جلو باز گشاد رشیروی ت. لیدا یک سر رفت توی اتاق
ن رفت ی زیر زمینهاهبا هم از ساختمون خارج شدن و از پل. بنفش پوشید و اومد بیرون

 یک. کلیدش رو دیروز از توی جاکلیدی ویال برداشته بود. مونا در رو باز کرد. پایین
 زمین نور خیلی کم زوریغبار گرفته و کثیف زیر یهصبح ابری دلنشین بود و از پنجر

ای که برداشته مونا چراغ قوه. رو روشن کرده بودتنها یک قسمت کوچیک از زیرزمین 
 یهبود رو روشن کرد و روی وسایل چرخوند یک سری خرت و پرت که توی چند قفس

از سرمای  دونستمین ؛لرزیدیدا میل. خوردفلزی چیده شده بودن به چشم می
ی عجیب براشون افتاده بود که از همه چی هااتفاق قدران. هواست یا از ترس

 ست مونا؟اینجاآروم گفت: چی . یدترسمی
  .پیداش کنم لیدا ؛ بایدستاینجااون صندوقچه  دونممیمونا با صدایی آروم گفت: 

 . دست لیدا رو کشید و گفت: باید بگردیم
 . یه خواب بود فقط اون ؛بیخیال لیدا با ترس گفت: مونا

ب جایی رو تو خوا. با تعصب و با لحتی تند و گزنده گفت: یه خواب معمولی نبود مونا
  .درست همین زیرزمین. یات همین بودئو واقعیت ندیده بودم ولی تمام جزدیدم که ت

 .تاریکی محض بود هاهپشت قفس. راه افتاد هاهدنبال مونا بین قفس. تن لیدا لرزید
 !دیترسمیلیدا به وضوح . کوچک زیرزمین رو گرفته بود یهجلوی نور پنجر هاهقفس

 طاقتچرخوند و بیمونا نور چراغ قوه رو می. دما پایین اومده بود و حسابی سرد بود
انتهایی زیرزمین یه  یهگوش. جا باید باشهاون صندوقچه همین دونستمی. شده بود

لیدا تو تاریکی ی هاچشم. جسم پر حجم توجهش رو جلب کرد به اون سمت رفت
یه روح رو داره  کردمیخطای دید بود اما لیدا هر لحظه حس . دیدمیاشکال عجیبی 

مونا چند تا تکه فرش قدیمیو سنگین رو کنار زد و در کمال ناباوری اون . بینهمی
مونا گفت: . صندوقچه رو دید هینی کشید که لیدا از جا پرید و جیغ ظریفی کشید

 . شولیدا خفه !هیس
 جاس؟لیدا مضطرب گفت: چی اون

 . مونا لبخندی فاتحانه زد و گفت: چیزی که باید باشه
 ش گرد شد، گفت: چی داخلشه؟ چیز مهمیه؟!هاچشملیدا جلو رفت و 

 .مهم اینه که این صندوقچه وجود داره. مونا فقط گفت: مهم نیست چی داخلشه لیدا
 . بود اینجاروح من تو خواب  ؛ یعنیاین یعنی اون یه خواب نبود

 !مترسمی ازت ...لرزید گفت: مونا نگولیدا با صدایی که می
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 . مونا لبخند زد: ببند دیوونه
روش قفل نداشت . چراغ قوه رو دست لیدا داد و سعی کرد در صندوقچه رو باز کنه

و ولی انگار زنگ زده بود و خیلی محکم شده بود یه جسم تیز پیدا کرد و بین در 
صندوق گذاشت و فشارش داد و بعد از کلی فشار که بهش وارد کرد تونست در  یهبدن

چند تا آلبوم عکس و دو تا شمعدون نقره و یک سری ظروف . صندوقچه رو باز کنه
تو صندوقچه نبود  چیز مهمی. تو صندوقچه بود که خاک گرفته بودنچوبی قدیمی

 . درش رو بست و گفت: بریم لیدا
 راحتی کشید و گفت: کرمت خوابید دیگه؟ لیدا نفس

چه حسیه لیدا خب؟ پس رو  می کهتونی بفهاصال نمی ؛یفهممیمونا گفت: تو ن
 . اعصابم راه نرو و بهم تیکه ننداز

حق با مونا بود از زیرزمین که خارج شدن مونا در رو قفل  ؛ شایدلیدا به فکر فرو رفت
مونا کنار اوپن ایستاد و . کرد و روی گاز گذاشتلیدا کتری رو آب . کرد و رفتن تو خونه

 . گفت: به هرحال ممنون که باهام اومدی
تونم بفهمم چه حسیه! قعا نمیقبل از این که بره تو اتاق لیدا گفت: حق داشتی، وا

که تو خواب جایی رو ببینی که تا حاال نرفتی و بعد بری و ببینی که تو خواب انگار این
 . واقعا گیج شدم مونا ؛واقعا اونجا بودی

منم میرم اون دوتارو بیدار . چای دم کن !خندی زد و گفت: زیاد بهش فکر نکنمونا لب
 . کنم

، با یه مشکل همیشگیی تکراری و های دیشب کیان افتاد حرفهااد حرفی هلیدا دوبار
و التماس  زدمیو فردا یا چند ساعت بعدش زنگ  کردمیکوچک کیان باهاش تموم 

لیدا دیشب تا صبح بیدار بود و لب پنجره گریه کرد و تصمیم . تا لیدا ببخشتش کردمی
 . دشتموم می همیشهک جا باید برای ی هاین رابط. گرفت دوباره با کیان آشتی نکنه

این وقت روز  دونستمیرو از جیب شلوارش بیرون کشید و شماره گرفت  شگوشی
د تا صداش توی گوش لیدا پیچید اشک روی محتاج شنیدن صداش بو بیداره همیشه

 . ش سر خورد و جواب داد: سالم مامانهاهگون
 ی؟کنمیداری گریه . مامان لیدا با محبت گفت: سالم یکی یه دونه م

 . مکردمیپیشم بودی بغلت  اینجالیدا با گریه گفت: مامان کاش 
 شهره خانم مامان لیدا که نگران شده بود گفت: چی شده دخترم؟

 . هم شما هم بابا. لیدا با بغض گفت: دلم واست تنگ شده
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ش رو پاک کرد و گفت: هروقت خواستی بلیط قطار شهره خانم اشک روی گونه
 غصه خوردی؟. گیرم میام پیشتمی

آخر هفته دو . خوام اذیت بشیکه میای ولی نمی دونممیلیدا لبخندی زد و گفت: نه 
 . خودم میام. زشه سه روروز تعطیلیه با جمعه می

هروقت قطعی شد بگو خودم واست بلیط . شهره خانم با خوشحالی گفت: خوبه دخترم
  .گم پروانه جون واست بلیط بگیرهمی. صالح نیست تنهایی تو جاده بیای. گیرممی

وستت خیلی د. به بابا سالم برسون. برم کالس ؛ بایدلیدا لبخند زد و گفت: عالیه مامان
 . دارم

ی مونا افتاد که تو چهارچوب در ایستاده هاچشموقتی تماس رو قطع کرد نگاهش تو 
ش رو پاک کرد، مونا برگشت توی اتاق هااشک. کردمیبود و با حسرت نگاهش 

مامان، بهت  مکنمیش ناخودآگاه مشت شد و زیر لب غرید: منم تورو پیدا هادست
 !قول میدم

شراره گفت: مدی زود بریم پیش . فس راحتی کشیدنشراره و مدیا بعد از رفتن استاد ن
 . ها بهشون خبر بدیمبچه

  !مدیا بی تفاوت گفت: حاال انگار چه خبریه
 . ی همه اشتیاقم رو از دست میدمکنمیه طوری رفتار ی هشراره با حرص گفت: ا

 . مدیا خندید و گفت: تو همون اشتیاقت رو از دست بدی بهتره
شراره نگاهش به بیرون کالس افتاد و ماکان رو تو راهرو دید که خیلی مضطرب قدم 

 . گفت: پاشو بریم که ماکان دم دره. زدمی
 ه؟کنمیکار چی اینجامدیا هول شد و گفت: باز اون 

ش انداخت و گفت: پاشو ش رو روی شونهش رو باال انداخت کیف کولههاهشون هشرار
 . توهاهجمع و جور کن جزو

نویسی؟ از احمدی منتظر مدیا ایستاده بود گفت: جزوه چرا می کهدرحالیبعد 
 . گیریم دیگهمی

 . مدیا با حرص نگاهش کرد و گفت: مگه دستم کجه
 . شراره خندید و گفت: اه چقدر بچه مثبت شدی تو

ز آمیماکان رو که دید تهدید. فت: بریممدیا کالسورش رو برداشت و زیر بغلش زد و گ
 . گفت: خونت پای خودته اگه اینو راه بندازی دنبالمون
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ر به این با کالسی با شخصیتی، چه فکری کردی درموردش؟ ؛ پسشراره گفت: بمیر بابا
 دنبال ما راه بیفته؟

 . جوری مثه سایه دنبال منهبینی چهلی آروم گفت: فعال که میمدیا خی
رونی اینو بپ. س آوردی گند بزن بهششراره با خنده گفت: یه بار هم که تو زندگیت شان

 . هانیست ایههیچ خر دیگ
ماکان سرگرم خوندن . به شراره زد و با خنده از در کالس خارج شدن ایهمدیا تن

 بریم که شراره با شیطنت مون نشدهمدیا اشاره کرد بیا تا متوجه. مطالب روی بورد بود
 . سالم ماکان !گفت: اع

 .ماکان گفت: مدیا، ببخشید. دخترها سالم کردن. سالم کردماکان با عجله چرخید و 
لتون خواستم حامی. نگرانتون بودم. هکنمیکه منو ببینی زیاد خوشحالت ناین دونممی

 . رو بپرسم
 شراره با لبخند گفت: تو خودت خوبی؟

رت ذغال سنگی تیره شیتو اون جین تیره و اون سوی. ماکان دستی تو موهاش برد
روز  از اون. که خوبمفقط گفت: من ؛در خوش تیپ و مودبی بو؛ پسالعاده شده بودفوق 
 نین؟مومیهنوز تو اون باغ . ش فکرم پیش شماهاستهمه
بود و شراره گفت: آره فعال  که مخاطب ماکانیا عمدا باز هم جواب نداد با اینمد

 . جا هستیمهمون
 . بریمما باید . مدیا زود گفت: ممنون بابت نگرانیت

 شه باهات صحبت کنم؟ماکان زود گفت: مدیا، می
 ی گرد شده نگاهش کرد و گفت: چه صحبتی؟هاچشممدیا با 

 ماکان هول شد و گفت: بعد از ظهر همو ببینیم؟!
 . مدیا فقط گفت: فکر نکنم وقت داشته باشم

 .ه وقت دیگهیهباش. شراره گفت: خب. ش رو به هم فشرد و چیزی نگفتهاماکان لب
 . ما باید بریم

 .خیلی با مدیا رفیق بود ؛ونجا ایستاد رفتنشون رو نگاه کردماکان خداحافظی کرد و هم
از روزی که بهش ابراز عالقه کرد همه چیز رو به . مند شدهتا اینکه فهمید بهش عالقه

مدیای . ت حسابی نگاهش نکرددیگه مدیا حتی درس. همه چیز خراب شد. هم ریخت
موهای . ین دختری که تا حاال تو عمرش دیده بود با قدی متوسطترنهدخترو ؛عزیزش
با اون ؛ زدمیش بیرون موهاش از مقنعه یهقسمت پایین بافت همیشهبور که 
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با صدایی ظریف دخترونه و اون  ،داشتی ظریف که معموال الک کرمیهادست
مدیا مثل یک موسیقی آروم و دلنشین بود که . مهربونی خالص مخصوص خودش

 همیشه. دونستمیماکان خودش رو مقصر . شدازش خسته نمی وقتهیچماکان 
ش بزرگترین اشتباهش بود سعی کرد بهش فکر نکنه اما که ابراز عالقه کردمیفکر 
اصلی  یهها که مهربا اکیپ بچه”: روز با سماجت تو ذهنش تکرار شداون یهخاطر

ش الی و دوست پسرش مهراد بودن بیرون رفته بودن، یک سال و نیم یشکل گیر 
دخترها از طریق الی و ماکان و دانیال از طریق . شناختندیگه رو میکه همشد می

. بارها و بارها بیرون رفته بودن و حسابی با هم جور بودن. مهراد به هم معرفی شدن
لیدا دوست پسر داشت و شراره هرازگاهی با دوست  تنها زوج گروه الی و مهراد بودن،

بعد با همون پسر  یهنداشت که دفع ایهشد و هیچ قاعدپسرش در جمع حاضر می
مدیا تنها دختر تو . ها کامال دوستانه بودروابط بین بچه. بیاد یا دوست پسر جدید

 .ر زده بودنوز رفته بودن جنگل و چادراون. بوده خیلی با ماکان صمیمیجمع بود ک
مهراد و دانیال مشغول درست کردن آتیش بودن دخترها دور آتیش نشسته بودن و 

گرفت و تمام حواسش به ها داشت از دور ازشون یه عکس میدورتر از بچهکمی ماکان 
صدای . این بود که توجهشون جلب نشه تا یه عکس واقعی و طبیعی از آب دربیاد

 ی؟زنمیاغ سیاه کیو چوب زاکان ف مدیا تو گوشش نشست: داش مظری
هول کمی باشه  اونجاچون انتظارش رو نداشت مدیا ؛ ماکان به سمت مدیا چرخید

لبخند زد . خواست دیگه داداش ماکان باشه واسه مدیابود که دلش نمی هامدت. شد
 . و گفت: ببین چه عکسی ازشون گرفتم

  .گفت: چه فایده من توش نیستممدیا اومد جلوتر و عکس رو نگاه کرد لبخندی زد و 
نزدیک بودن به مدیا خیلی عادی بود اما . خوردی گرم مدیا به گردنش میهانفس
قبال هم با هم دست  هااون. بود که دیگه خودش، اون ماکان قبل نبود هامدت
 دادن می

ذاشتن یه بار که مدیا نزدیک بود از روی کوه پرت بشه پایین هم می یهدست رو شون
که اتفاقی برای بود همو بغل کرده بودن و از این و ماکان گرفته بودش و نجاتش داده

ل یک داداش واقعی دوست مدیا واقعا ماکان رو مث ؛مدیا نیفتاده بود خوشحال بودن
خیلی برای ماکان عادی بود اما درست نفهمید  هاروزها این نزدیک بودناون. داشت

ش لرزوند و دستپاچهدلش رو می هابودن چی شد که حس کرد دیگه این نزدیک
 . بافته شده، شد همیشهنفهمید کی عاشق اون دختر با موهای . کردمی
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 درخت نشست و گفت: چرا تو فکری؟ یهمدیا کنار ماکان روی تن
 . ماکان لبخندی زد و گفت: هیچی

تو به من حسی . تو برای من خیلی ارزشمندی. مدیا پافشاری کرد و گفت: بگو دیگه
ه داداش دارم که ی هحس این ک. آرزوی داشتنش رو داشتم ماکان همیشهدادی که 
 . بهم بگی ؛ بایدحواسش بهم هست و پشتم بهش گرمه همیشه

ست صورت مدیا دستش ناخودآگاه سمت را. ی مهربون مدیاهاچشمماکان زل زد تو 
  .یا لبخند زد و گفت: بگو بهممد. مدیا رو نوازش کرد یهتش گونسرو قاب گرفت و با ش

. دادی ماکان رو نوازش میهانظیر گوشرم و لطیف مدیا مثل یه موسیقی بیصدای ن
زیر لب گفت: من  ایهی بلند پروانهاهمسخ نگاه عسلی مدیا شده بود با اون مژ

 . عاشقت شدم
 دیگه. گرم نشد وقتهیچو دیگه  از همون لحظه سرد شد. دیا، یخ زدنگاه م... سرد شد

راد با مه ؛ بایدماکان نفسش رو عصبی فوت کرد و به سمت کالسش رفت ”... وقتهیچ
کی بگه هنوز هم چقدر ی هاحتیاج داشت که ب کردمی، باید خودش رو خالی زدمیحرف 
 . هکشمیعذاب 

ن که تو محوطه کنار کافه رفتمیشراره و مدیا با خنده و شوخی به سمت مونا و لیدا 
الی هم . پشت شمشادها نشسته بودن همیشگیتریای دانشگاه روی نیمکت 

س کال یهی روزمره الی به بهانهاوقتی رسیدن بعد از سالم علیک و حرف. کنارشون بود
خواستم جلو الی نمی !ها راستی یه خبر خوبشراره با هیجان گفت: بچه. ترکشون کرد

 . بگم
 در مورد بابکه؟مونا گفت: 

 جوری فهمیدی؟چه !ی شراره ماسید و گفت: کوفت خبهالبخند روی لب
 . دخترها خندیدن و شراره گفت: تا نیم ساعت دیگه میاد دنبالم

 نیستی پس؟ دستشوییزد و گفت: چی شده تو  شهلیدا دستش رو زیر چون
  .باید کم باشه آرایشم. خوام هنوز یه کم غمگین جلوه بدمشراره خندید و گفت: می
 . زود مجنونش کن بزن زیر لنگاش. یکنمیمونا گفت: شری ببینم چه 

 دونممیانگار من ن. گیرهچه ژستی می دونینمی !شراره به شوخی گفت: اه پسره نکبت
 . نتلمن نشون میدهجخودشو یه . دوست دختر امیر دوستهاالن با 

داریم وگرنه باز یه شکست عشقی از خوب شد آمارشو . لیدا با خنده گفت: حرص نخور
 . خوردیاین هم می
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شراره بازوی لیدا رو کشید و گفت: شما تا زمانی که در مورد پوالد توضیح ندادی 
 . صالحیت نظر دادن در مورد شکست عشقیای منو نداری

 دخترها خندیدن لیدا چیزی نگفت فقط یک لبخند ساده زد و گفت: چه توضیحی؟
ی درشت و خاص زل زد به لیدا و گفت: کامال مشخصه که تو هاچشممونا با اون 

 . یی داریهابهش یه حس
به  که یدکشمیواقعا خجالت  شیلیدا سرش رو پایین انداخت با وجود کیان تو زندگ

 . بیخیال زیر لبی گفت:. شرم آور بود. این احساس اعتراف کنه
 خوای به ما بگی؟یعنی نمی ؟هترنزدیکچه کسی از ما به تو ... شراره گفت: لیدا

 . لیدا گفت: باشه بعدا
 . تورو خدا لیدی لیدی جونم. گفت: تورو خدا االن ایهگانشراره با حالت بچه

لیدا لبخند زد و تمام اون چیزهایی رو که برای مدیا تعریف کرده بود رو برای مونا و 
روی  شهچون نرمیش تموم شد متوجه شد که مونا به هاوقتی حرف. شراره هم گفت

 . چقدر سختت بوده دونممی !گذاشت و گفت: بمیرم برات شهشون
و ل اصی یهاز یه خانواد؛ شرکت معتبر داره هکیان ی. شراره گفت: اه لیدا چقدر تو خنگی

 نمدومیخوای با پوالد چی بشی به کجا برسی؟ من چیزی ازش نوقت میاون. ثروتمنده
 چته تو؟ . فقط کامال مشخصه که در حد تو و کیان نیست

ش رو تا حدودی قبول هاحرف. ترجیح داد جوابش رو نده. لیدا با غم به شراره نگاه کرد
ره بعد شراکمی . از احساسی که بین لیدا و پوالد بود دونستمیداشت ولی شراره چه 

به . ماشین بابک رو شناخت روی در دانشگاهروبه. ها خداحافظی کرد و رفتبچهاز 
خوشحالم که قبول کردی  ؛بابک با انرژی گفت: سالم شراره. سمتش رفت و سوار شد

 . بیای
 . شراره لبخند زد و گفت: سالم بابک

 شاپ ساحلی؟بابک گفت: بریم یه کافی
 . ش رو باال انداخت و گفت: فرقی ندارههاهشون هشرار

که شراره خیلی دوستش داشت  شهادکلن فوق العادتوی ماشین بابک پر بود از بوی 
. به نظر شراره اومد که بابک واقعا جذابه. یه موزیک آروم خارجی در حال پخش بود

اپ فوق العاده شیبا هم وارد یک کاف. روش رو برگردوند و از پنجره بیرون رو نگاه کرد
رگ رو به دریا ی بزهاهسوم یه ساختمون لب ساحل بود و پنجر یهطبق. شیک شدن

 بابک دستش رو پشت شراره گذاشت و گفت: کجا بشینیم؟. داشت
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تا نشست زل زد . ه میز جلوی پنجره انتخاب کردی هشرار. اپ خلوت و دنج بودشیکاف
 !فوق العاده بود. ق اون منظره شدعاش. به دریای مواج

 . ماینجابابک با لحن شوخی گفت: من 
یه کم هیجان . واقعا خوشگله اینجا گفت: ببخشیدشراره نگاهش کرد و خندید بعد 

 . زده شدم
 . خوشت میاد مدونستمیبابک با محبت گفت: 
 بابک ادامه داد: چی سفارش میدی؟. شراره چیزی نگفت

که گفتی خیلی ه پیشنهادی میدی؟ با توجه به اینشراره با شیطنت گفت: تو چ
 ... شکمویی و

گر ا  ؛ امااسموتی انبه و آناناس داره که من عاشقشمبابک میون حرفش گفت: اینجا یه 
 . ش رو دوست نداشته باشی شاید خیلی خوشت نیادهاهیه کدوم از میو

 . همون رو سفارش میدم ؛ پسشراره گفت: نه دوست دارم
 خوام و تو؟بابک گفت: من یه چیز کیک هم می

 . شراره گفت: فقط همون
چیزکیک سفارش نداد اگه چیزکیک بابک ته دل به خودش فحش داد که چرا اونم 

 . تونست بخورهشد چون نمیبود بیچاره میخوشگل و خوشمزه می
 ردکمیمزه داشت یه خاطره از کودکیش تعریف خیلی با. بک شروع کرد به حرف زدنبا

وقتی سفارششون رو آوردن نگاه شراره روی چیزکیک . یدخندمیو شراره غش غش 
دوست داشت بگه غلط . نگاه معذبی به بابک کرد. ظر میومدخیلی خوشمزه به ن. موند

از اسموتی رو خورد و نگاهش باز کمی . شدنمی ؛ اماخوامکردم بابک منم چیزکیک می
نست باالخره نتو. معیوب شده بود شهافتاد روی چیزکیک که توسط چنگال بابک گوش

 . بخورمخوام از چیزکیکت جلو خودش رو بگیره و گفت: بابک منم می
 ی من از دخترای شکمو خوشم میاد؟دونستمیبابک بامزه خندید و گفت: 

اخماش رو تو هم کرد و . فیلم بازی کنهکمی شراره خندید ولی بعد یادش اومد باید 
معذب شد ظرف چیزکیک رو جلوی شراره گذاشت و گفت: کمی بابک . چیزی نگفت

 . خب خوشم میاد دیگه
نگاهی به ساحل انداخت و زیر لب . ز طعم خوبش لذت بردشراره از چیزکیک خورد و ا

 . مکنمیگفت: از وقتی امیر رفت خیلی احساس تنهایی 
 . مکنمیبابک گفت: درک 
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ابی ب”از فرگل بود:. لرزید بیرون کشیدش و پیام رو باز کردگوشیش توی جیبش می
شد تو هنوز چهلم یارو هم . خوام ببینمت اگه بشهکجایی؟ مردی جواب نمیدی؟ می

 بیای؟ " یکنمین درگیر چه مراسم کوفتی هستی که وقت
 .حوصله فرگل رو این وسط نداشت. بابک گوشی رو تو جیبش انداخت و جواب نداد

شراره نگاهش به ساحل بود که خورشید رو در خودش حل . دختر دهن گشاد غرغرو
ادامه داره و تو باید به زندگی هنوز ... بابک گفت: شراره. غروب زیبایی بود. کردمی

باش تو شاد باشی امیر هم روحش شاد  مطمئن. بهترین شکل ممکن زندگی کنی
 . شهمی

شه گفت: روح امیر با سوزوندن تو شاد میشراره لبخند زد اما در واقع تو دلش می
 . ساده لوح جان

ل احبابک گفت: لب س. هوا تاریک شده بود. اپ خارج شدنشینیم ساعت بعد از کاف
 قدم بزنیم؟

 . ولی باشه. شراره گفت: یه کم سرده
 ه بازیراره که از مقنعه بیرون بود رو بش مشکیبه سمت دریا رفتن باد موهای نرم و 

میر جوری واسه اکه رفتیم قبرستون، وقتی دیدم اونروزی بابک گفت: اون. گرفته بود
 !دوست داشت انقدرکاش یکی هم منو . ی خیلی دلم گرفتکنمیگریه 

داداش کوچولوی . اد آورد، شایان تو ذهنش اومدیهی دیوونه وارش رو بهاهشراره گری
گرفت، باهم ون میشدستشوییگرفتن، باهم یادشه با هم خارش می. هم قلش

یدن سر خندمیچقدر . نزدمیبا هم عطسه  هان، بعضی وقتکردمیاحساس ترس 
چطور شد که اون  ؛ پسواقعا انگار یکی بودن. جونشون به هم بند بود. این چیزها

یه تخته  یهلب. ش ریختهاهرفت و شراره هنوز هم هست؟ دوباره اشک روی گون
این تنها . افتاد هاهش از روی صورتش سر خورد و روی ماسهاسنگ نشست و اشک
بابک دستش رو دراز کرد و . تونست اشک شراره رو دربیارهچیز تو دنیا بود که می

شاید از بابک خوشش میومد ؛ شراره از درون لرزید. شراره کشید یهی آروم روی گونخیل
در حینی که از مدل رفتارهاش خوشش میومد تلقین . هجور آدمیچه دونستمیاگر ن
 بابک کنارش. دست بابک رو کنار زدآرومی که نباید ازش خوشش بیاد پس به  کردمی

 !شیدنشست و گفت: ببخ
 . مو واست آوردمهاهگری. منو ببخششراره گفت: تو 

 بابک لبخند زد و گفت: یه چیزی بگم؟
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شراره برگشت و نگاهش کرد خیلی به بابک نزدیک بود توی اون تاریکی به خوبی 
 . بابک گفت: ازت خوشم میاد شراره. شدیدمین

بابک داشت پیش  کردمیکه فکرش رو عالی بود خیلی زودتر از اون. زیددل شراره لر
 .بابک زود گفت: اشتباه برداشت نکن شراره. شراره سرش رو پایین انداخت. رفتمی
من ترجیح دادم احساس منو نسبت به خودت . خوام فکر بدی در موردم بکنینمی

 . خوام ناراحتت کنمنمی. بدونی
 . شراره گفت: ناراحت نشدم

 . ببینیمهمو بابک با ذوق گفت: از این به بعد باید بیشتر 
 ا هم بذاریم؟ب شه فردا یه قرار رسمیاره فقط سر تکون داد و بابک ادامه داد: میشر

چقدر و تا کجا باید پیش  ؛ یعنینگران بود. ی بابک نگاه کردهاچشمشراره توی 
فقط گفت: . شکستشد و کی باید دل بابک رو میکی بابک عاشقش می. رفتمی

 . قبول
 . آشنایی یهیه شام دو نفر. بابک گفت: قرارمون واسه شام باشه

ت کنم از خودم ولی من آمادگی بودن تو یه رابطه رو ناامیدخوام شراره گفت: بابک نمی
 . ندارم االن

خوام همین فردا بشی دوست من ازت نمی. مکنمیدرکت . شراره دونممیبابک گفت: 
 . قراره فقط بیشتر آشنا بشیم. دخترم

تا زودتر به هدفش  رفتمیزودتر پیش  ؛ بایدکردمیقبول  ؛ بایدشراره چیزی نگفت
اما بابک طاقت نیاورد و پرسید:  ؛درگیر بشهکمی برسه چیزی نگفت و گذاشت بابک 

 گی؟حاال چی می
  !بریم. شراره فقط گفت: سردم شده

بلند شد ایستاد و یک قدم از بابک دور شد دوباره ایستاد بدون این که به بابک نگاه 
 . طور که پشتش به بابک بود گفت: قرار فردامون سرجاشههمون کنه

 . فردا هم باید فرگل رو بپیچونه کردمیبابک دنبالش راه افتاد و داشت فکر 
هوا سرد بود و نسیم خنکی از سمت دریای مواج . آتیش بزرگی درست کرده بودن

دیا م گوشی. کردمیتابید و حسابی گرمشون وزید، نور آتیش به صورتشون میمی
رو از توی  شگوشی. خونه دورش انداخته بودخورد، یه پتو مسافرتی نازک چهار زنگ

خواست در رو براش باز جیبش بیرون کشید و جواب داد، شراره بود که دم در بود و می
 . کنن
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 . گفت هرچی زنگ زده جواب ندادیم. مدیا گفت: شراره رسیده
رو بیارم از تو ویال، میرم درو هم باز  اهرم بال و پاچینآرش گفت: من که دارم می

 . مکنمی
 !وقتشه، آب جوش اومده. گفت: چای آتیشی رو به راه کن پوالد رفتمی کهدرحالی

در  آتیش یهپوالد از روی صندلی تاشو بلند شد و اون کتری سیاه و ذغالی رو که گوش
پوالد کمکت مونا گفت: . حال جوش اومدن بود برداشت و داخلش چای خشک ریخت

 بکنم؟
 . پوالد با لبخند نگاهش کرد و گفت: یه کم دیر گفتی دیگه

 . خوام حسن نیتم رو بهت ثابت کنممی. ریزممونا خندید و گفت: چای رو من می
ا رو تا باال کشید با مدی شیمونا کاله بافتش رو روی سرش کشید و زیپ کاپشن صدر 

ی هاود و جواب سر باال به اصرارلیدا سرش توی گوشیش ب. مشغول حرف زدن شد
که اشتباه کرده و لیدا باز هم قبول کنه که  کردمیکیان اصرار و التماس . دادکیان می
که به پوالد داشت واقعا از رفتارهای خود کیان  ایهلیدا هم جدا از عالق. ادامه بدن

به این دنیا نیومده تا یکی دیگه رو راضی نگه  کردمیفکر  همیشه. خسته شده بود
چرا  ؛ پساومده که زندگی کنه و لذت ببره. نیومده تا آدمک کوکی یکی دیگه باشه. داره

؟ هروقت دوست کردمی احترامیداد که بهش بیند و ادامه میمومیباید با کسی 
و اگه دلش  کردمی، هروقت دوست نداشت باهاش تموم کردمیداشت ابراز عالقه 

حاال اون یه فرصت . این از نظر لیدا زندگی نبود. گفت پشیمون شدمخواست میمی
کیان با یکی دیگه غیر از لیدا  ؛ شایدبا کیان تموم کنه همیشهگیر آورده بود تا برای 

 . شدمی ترخوشبخت
گاه لیدا ن می بهو زیر چش کردمی ترپوالد آتیش رو با انداختن چند تا تکه چوب پر زور

مثل این که لیدا . از اون شب حتی یه کلمه هم مخاطب لیدا قرار نگرفته بود. کردمی
ه نگاهش ب. دلش برای لیدا تنگ شده بود. واقعا تصمیم گرفته بود باهاش حرف نزنه

حتما  ؛کردمیی لیدا بود که از سرما سرخ شده بود و تند تند چیزی تایپ هادست
آرش و شراره . ی پوالد از حسادت تند و کوتاه شدهانفس. دادداشت به کیان پیام می

 آرش پرسید: خوبی شری؟. از راه سنگ ریز به سمت ویال میومدن
 . شراره گفت: ممنون

 !متاسفم این پا و اون پا کرد و گفت: شری من واسه اون شبکمی آرش 
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ختر ه دی هشراره ایستاد و برگشت و به تندی نگاهش کرد و گفت: متاسف نباش واس
 . ه*ز*ر*ه

. خواست با آرش حرف بزنهنمی. ش رو تند کرد و به سمت ویال راه افتادهابعد قدم
آرش دستش رو کشید و شراره . آرش دنبالش رفت و صداش کرد شراره محل نداد

 . چرخید و غرید: به من دست نزن
 . ننو گوش کیه لحظه حرف م ؛ببخشید. باشه ...آرش دستش رو باال برد و گفت: باشه

شراره با حرص گفت: تو رفتی تحقیقات که آمار منو دربیاری و بدون در نظر گرفتن 
 تو چه جور آدمی. چیزی که خودت از من دیده بودی اومدی و منو متهم کردی

 . ندم آرشمونمی اینجاهستی؟ اگه به من بود حتی یه لحظه دیگه هم 
  .فقط یه لحظه حرف منو گوش کنآرش گفت: شری تو حق داری عصبانی باشی ولی 

ی هاهآتیش لب ساحل و صدای خند اونجااز . ایستاد هاهشراره روی تراس کنار نرد
دلت . شری، من گند زدم دونممیآرش کنارش اومد و گفت: . رسیدمیها به گوش بچه

یه چیزی خیلی عذابم میده و باید . رو با حرفام شکستم و شاید نتونم جبرانش کنم
 . گمبهت ب

ها بود که دور آتیش بچه یهش آروم و منظم شده بود نگاهش به سایهاشراره نفس
پیچید: من در موردت از کسی تحقیق شد و صدای آرش تو گوشش میدیده می
. خب. اون شبی که با هم رفتیم ساحل و قلیون کشیدیم برات یه پیام اومد. نکردم

دیدم یه پیام از . چه مرگم شده بود ازت خوشم اومده بود و کنجکاو بودم دونممین
 . قرار گذاشته بود همیشگیروز بعد باهات همون جای  یهبهزاد بود که واس
آرش ادامه داد: تو رفتارت باهام . ش رو بست و لبش رو گزیدهاچشمشراره از حرص 

حین حس کردم یه دوست م ازم خوشت اومده و در این کردمیجوری بود که حس 
من حق . داری و باز در همین حین دیدم که با بابک به خوبی روی هم ریختی پسر

  !تو شاید فرشته نباشی اما دختر بدی نیستی. نداشتم قضاوتت کنم شری
اجازه تو چی بگه از این که آرش بی دونستمیشراره هم ساکت بود ن. سکوت کرد

که آرش با این لحن مهربون ا از اینی هناراحت باشحریم خصوصیش فوضولی کرده بود 
شاید هیچی  دونممیآرش خودش ادامه داد: . خوشحال باشه کردمیازش دلجویی 

ار بودم شری، امیدوارم منو مثل قبل نشه دیگه، فقط من یه معذرت خواهی بهت بدهک
ودم خ وقتهیچ. و متاسفم که اون شب تنهات گذاشتم و اون اتفاق برات افتاد ببخشی
 . بخشمرو نمی
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ی بال و پاچین رو که قبال با مدیا و هااز کنار شراره گذشت و رفت داخل ویال تا سیخ
 . پوالد سه تایی آماده کرده بودن از تو یخچال بیاره

از آرش دلگیر بود چون . دی آرش بوهاجا ایستاده بود حواسش به حرفشراره همون
ست، آرش با گفتن این که تو ه*ز*ر*اون یه همستقیم بهش گفته بود که آرش غیر
 ؛کردمیشد بلکه این بیشتر شراره رو ناراحت ه نمیئراره فوضولی کرده تبرش گوشی

ین بود که آرش شد دل شراره آروم بگیره اون هم افقط یه جمله بود که باعث می
یال رفت شراره داخل و. که شراره رو مورد قضاوت قرار داده بودپشیمون بود از این

لبخندی زد و . آرش منتظرش ایستاده بود. ش رو عوض کرد و برگشت رو تراسهالباس
 . گفت: نخواستم بازم تنهات بذارم

ی اما کردمیلرزید گفت: نباید تو گوشیم فوضولی میکمی شراره فقط با صدایی که 
جریان  ؛ اماشد و االن هم شدمهم نیست، اگه جریان فقط اون پیام بود رفع می دیگه

 . بابک ادامه داره و معلوم نیست تا کجا پیش بره که اون عاشقم بشه
کال . نگاهش خیلی مهربون بود زدمیی آرش برق هاچشمی آرش، هاچشمزل زد تو 

شراره . عقل و بامزه بودیک کم بی هاآرش یک پسر شوخ و مهربون و بعضی وقت
خواست ازم سو می شهبودنش هم ادامه داد: باید واسه اون امیر عوضی که تو زنده

باید به خاطر نجات دادن  ؛زی کنم و بابک رو عاشق خودم بکنماستفاده کنه نقش با
ه باشم *ز*ر*نفرتش، یه هت اون عوضی با اون روح سیاه و پرخودم و دوستام از دس

 معلوم نیست. نداره که باید تا کجا پیش برم تا بابک عاشقم شه ایههیچ قاعد !آرش
 . ین وسط چقدر آسیب ببینم آرشکه ا

جز برای شایان  وقتهیچشراره . صداش پر از بغض شده بود اما اشکش نمیومد
آرش بهش نزدیک شد و گفت: شراره، . دیگه اشک نریخته بود کسهیچعزیزش برای 

من بهت . یمکنمیدرستش . همه باهم تو این جریانیم. ما همه کنارتیم. آروم باش
 . نمیذارم اتفاقی واست بیفتهعالقه دارم شری 

که اگر جریان بابک این وسط  کردمیو به این فکر  دیدمیی آرش رو هاچشمشراره 
ا آرش که ب دونستمی. شداولیه بینشون کم کم تبدیل به عشق می یهنبود اون عالق

 دنبالش همیشهچیزی که . تونست یک زندگی خوب و آروم و عاشقانه داشته باشهمی
تونست بعد از این عاشق شراره بشه آرش چطور می. فتادادیگه این اتفاق نمی ا؛ امبود

تا یک پسر دیگه رو عاشق خودش کنه و  کردمیوقتی شراره باید تمام تالشش رو 
 . باهاش قرار بذاره و بیرون بره
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که ما یه روزی عاشق هم بشیم دیگه سرش رو پایین انداخت و گفت: این شراره
ن شدن بابک به م ترنزدیکبینمون هم روز به روز با  یهعالق. فتهااتفاق نمی وقتهیچ

شه تو عاشقم بشی و تحمل کنی اینو که من برای اصال مگه می. شهمی ترکم و کم
 م؟زنمیعاشق کردن بابک به هر دری 

ی جوجه توی دستش هاسینی حاوی سیخ. ی آرش جمع شده بودهاچشماشک توی 
ی شراره منطقی بود، هاحرف. دمرمیبرد و دل آرش موهای شراره رو باد می. لرزیدمی

بود که تو  هامدت. که بینشون به وجود اومده بود هم واقعی بود ایهاما عالق
ها از ساحل ی بچههاهصدای خند. ی هم زل زده بودن بدون هیچ حرفیهاچشم

. لرزیدهنوز تو دست آرش می داد و سینیمیومد، باد هنوز موهای شراره رو تکون می
ی عاشقانه ست، از این به بعد قرار بود هاهن این آخرین نگادونستمیانگار هردوشون 

خواستن این آخرین نگاه تموم بشه، کدوم نمیآدم عادی باهم باشن، هیچ مثل دوتا
رزونه، این عشق قرار بود که این عشق دیگه قرار نبود اتفاق بیفته و قلبشون رو بل

باد موهای شراره رو  کهدرحالیجا روی اون تراس زیر نور اون چراغ زنبوری بمیره، همون
 ... لرزید وی آرش میهادستبرد و سینی تو می
ان ماک گفتم،ش رو جلوی آتیش گرفته بود و به پوالد گفت: داشتم میهادستمونا 
 . هکنمیجوری باهاش رفتار لک عاشق این شده و این خانوم اونطف

 . م هست ماکاناپوالد با خنده گفت: پسر خوبی
 . من نمیدونه ماکان چقدر خوبه یهمدیا گفت: هیشکی به انداز

 لیدا با حرص گفت: پس دیگه دردت چیه؟
ین تو حال خودم باشم بذار. بیزارم از این بحث دونممیمدیا با خنده گفت: من فقط 

 . دیگه
  .گفت: باالخره که باید تشکیل زندگی بدی دیگهرو جا به جا کرد و هاهمونا با پاش ماس

 کی گفته من اصال دوست دارم ازدواج کنم؟. مدیا با خنده گفت: وای
 . مونا رو به پوالد گفت: دیدی گفتم این مشکل داره

 تو خودت چرا دوست پسر نداری اصال؟. شو بابامدیا با خنده گفت: گم
ا تا به حال نه عاشق شده بود نه مونا برای یک لحظه فکرش درگیر شد، واقعا چر

دوست پسر داشت و نه حتی از یک پسر خوشش اومده بود؟ با تمام پسرهایی که 
گه، پوالد پیگیر گفت: راست می. عاشق نشده بود وقتهیچبود اما شناخت صمیمیمی

 ی خودت چرا دوست پسر نداری؟زنمیتو که جوش مدیا رو 
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 . تا حاال بهش فکر نکرده بودماصال  !مونا با خنده گفت: چه جالب
 . بعد خندید و گفت: کال کسی هم تا حاال به من فکر نکرده

 . همه خندیدن و لیدا گفت: چه عجب این دو تا اومدن
شراره سالم . ها رسیدنبه بچهها افتاد به شراره و آرش که آروم و بی صدا نگاه بچه

  .ببین پوالد چه کرده. بریزم واستمونا با هیجان گفت: بیا بشین چای آتیشی . کرد
 . آرش معترض گفت: منم که هویج بودم

 . آبجوشش کار آرش بود. مونا خندید و گفت: خب حاال
ها برای آتش دادن آورده بودن و هنوز اون شراره نشست روی یک تکه چوب که بچه

 ا؟امشب مناسبت داره آی دور همی. امود و گفت: وای من عاشق چای آتیشیکنار ب
 . مدیا گفت: آرش مهمونمون کرده

 . مونا تو ماگ جغدی خودش برای شراره چای ریخت و بهش داد
و ولی ببخشید ت؛ ور کباب جاته دیگهجمن تنها چیزی که بلدم بپزم همین آرش گفت:

 سرما باید بشینیم! 
تفاقا ای هندسی آفریقایی دورش گرفته بود با ذوق گفت: هالیدا یه پانچ پاییزی با طرح

 . گذرهعالیه و خیلی داره خوش می
  .حواستون باشه. کدومتون به شام امشب نمره بدینآرش با ذوق گفت: بعد باید هر 

که باالخره باعث شدی نمره از ده تا بهت میدم واسه اینمونا گفت: من فقط هفت 
 . بتونم کاپشنمو افتتاح کنم

 .مونا خیلی کاپشنش رو دوست داشت .ها خندیدنبچه. بعد با لبخند به لیدا نگاه کرد
تولدش بود که لیدا واسش گرفته بود اما بعد از اسفند پارسال دیگه هوا سرد  یههدی

. بودن هاهپوالد و آرش و مونا مشغول درست کردن جوج. نشده بود تا بتونه بپوشش
 لیدا پرسید: قرارت با بابک چطور پیش رفت شری؟

ها تعریف کرد که شراره برای بچه. آرش مشغول بود. شراره نگاه معذبی به آرش کرد
آرش به ظاهر . بابک بهش پیشنهاد دوستی داده و فردا هم قراره با هم شام بخورن

درونش غوغایی شد، دلش شراره  یهداد اما با این جملخودش رو بی تفاوت نشون می
ر بخوری مونا با خنده گفت: چه بخو. چنان خودش رو مشغول نشون دادلرزید و هم

 . هم داره این پروژه شری
ود دنبالش ب همیشهای که ر این جریان باید از عشق و رابطهشراره غمگین بود، به خاط

بعد از این همه وقت باالخره کسی رو پیدا کرده بود که اون رو واسه خاطر . گذشتمی
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تونست که می ایهاون عالق. خودش دوست داشت نه چیز دیگه و اون رو از دست داد
پیش از دست داده بود زیر نور  یهیک عشق سوزان و آتشین بشه رو همین چند لحظ

لرزید و ی آرش میهادستبرد و سینی تو اون چراغ زنبوری وقتی باد موهاش رو می
 . ها میومدبچه یهصدای خند

 . ارزهلبخندی زورکی زد و گفت: حداقل به همین بخور بخورش می
خواست با گفتن این که اصال از این شرایط راضی ودش فحش داد، نمیو در دل به خ

ی جوجه آماده هاوقتی سیخ. ش اضافه کنههای دوستهانیست یک نگرانی به نگرانی
. ها داد و دور اون آتیش گرم مشغول خوردن شدنشد آرش نفری دو سیخ به بچه

بریم کوه و تعطیلی آخر گفت این هفته ها الی میحین خوردن مونا گفت: راستی بچه
 پایه هستین بریم؟. باشیم و کمپ بزنیم اونجاهفته رو 

هول شد عالوه بر این که به مامانش قول داده بود این تعطیالت رو میره کمی لیدا 
جوری ادامه پیدا کنه آخر هفته تو پیام بهش گفته بود که اگر اینپیششون، کیان هم 

 . هزنمیمیاد شمال تا لیدا رو ببینه و رو در رو باهاش حرف 
 مدیا زود گفت: نه من پایه نیستم! 

 ین؟خندمیهمه به جز آرش خندیدن، با حرص گفت: کوفت چرا 
های اکیپتونه که ماکان هم توش پوالد رو به مونا با خنده گفت: الی همون بچه

 هست؟
 . خندیدن و مدیا گفت: باشه پوالد حاال منو دست میندازیدوباره 

  .جوری شد منم پایه امده بود خندید و گفت: حاال که اینآرش که تازه متوجه جریان ش
 !مدیا زیر لب گفت: مسخره

 . یمکنمیان کیا نیستن؟ هرکدوم بیشتر رای آورد همون کارو مونا گفت: کیا پایه
 . ها انداخت و گفت: کیا میان؟ دستا باالبعد نگاهی پر هیجان به بچه

و شیمونا گفت: خب مدیا که را. فقط مدیا و لیدا بودن که دستشون رو بلند نکردن
 ؟م، لیدا تو چرایکنمین حساب

با خودش فکر کرد شاید چون من هستم و حوصله  کردمیپوالد متعجب به لیدا نگاه 
  .نداره نزدیکم باشه دوست نداره بیاد که لیدا گفت: به مامانم قول دادم برم پیششون

 مونا با خنده گفت: شهره جون با من، دیگه چی؟
 . مدیا با حرص گفت: من نمیام گفته باشم

 . چه لوس شدی تو. شراره گفت: زهرمار
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 . کی مثه سایه دنبالم باشهی هگذرهم خوش نمیمدیا گفت: ای بابا ب
شراره با خنده گفت: بابا جریان خواستگاری تموم شد رفت دیگه بیا بیرون از فازش 

 . فتهااالن سگم دنبالت نمی
کی یهدست ب. همه خندیدن خود مدیا هم خندید و گفت: همه تون خیلی بد جنسین

 . کردین حال منو بگیرین دیگه
 . یم باهاتکنمیپوالد با خنده گفت: شوخی 

 . مکنمیشراره گفت: نخیر من اصال هم شوخی ن
مونا گوشیش رو در آورد و گفت: من . مدیا با محبت به شراره نگاه کرد و چیزی نگفت

 . به الی خبر میدم
 ... تومن نمی... لیدا معترضانه گفت: مونا

 . شدی تو... ر رفش گفت: لیدا ببند دیگه، چقدمونا میون ح
  !ی، فهمیدیزنمیلیدا با حرص گفت: خودت با مامانم حرف 

ی پر اههنگاه لیدا به پوالد افتاد که از بین شعل ایهبرای لحظ. مونا سرش رو تکون داد
زود نگاهش رو از پوالد گرفت و با پاش یکی از سیب . کردمیزور آتیش نگاهش 

 . ل داد تو آتیشبیرون اومده بود رو ه خته بودن ویی که تو آتیش انداهازمینی
  ××××××× 
این که بلند بشه و دانشگاه بره،  یهخیلی وقت بود از خواب بیدار شده بود اما حوصل 

هوا ابری بود و پتو رو تا گردنش باال کشید امروز فقط اون و شراره کالس . نداشت
غلطی زد و . شهشراره خوابالو هست و تا صداش نکنه بیدار نمی دونستمی. داشتن
اون سمت تخت دو نفره مونا خیلی آروم خوابیده بود، موهای لخت و . چرخید

لبخندی زد و خیلی آروم موهای مونا رو پشت . کوتاهش تو صورتش ریخته بود
و تخوش رنگش  یهیه تاپ مشکی دو بنده به تن داشت و پوست سبز. گوشش داد

لیدا . زدمیتابید برق بزرگ به اتاق می یهنور کم حال آسمون ابری که از پنجر
ا ش ساده بهاچندین تا تاپ مشکی داره، تمام لباسفقط تونست قسم بخوره مونا می
خواب از سرش پریده بود از تخت پایین اومد و با . ی ساده و ترجیحا تیره بودهارنگ

مدیا روی زمین خواب . راه افتاد سمت اتاق دیگه اههمون پاهای برهنه روی پارکت
تعجب کرد از . و تخت خالی بود بلندش روی بالشت پریشون شده بود بود و موهای

و شراره رو صدا کرد، تو  هالرفت تو . زود بیدار شده انقدرخوابالود که  یهشرار
پانچش رو که . رو زد و باز هم خبری از شراره نبود دستشوییدر . آشپزخونه هم نبود
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یه شلوارک خاکستری به تن . دیشب روی مبل انداخته بود رو برداشت و دورش پیچید
ش رو پوشید و رفت هادم پایی. داشت از نگرانی شراره همون جوری دوید بیرون

ایستاد و  هاهپل یهلب. لرزیدلرزید، پاهاش میاز سردی هوا می. روی تراس نبود. بیرون
 ... بلند صدا کرد: شراره
 صدا کرد: شری؟  ترجوابی نشنید بلند

با  .یک تاپ تیره به تن داشت طبق معمول. پوالد بیرون دوید. در اتاقک چوبی باز شد
 هیجان گفت: چی شده لیدا؟

 . لرزید گفت: شری نیستلیدا از سرما می
حل تا لب سا. پوالد نگاهی سرسری به لیدا کرد و گفت: برو لباس بپوش سرما نخوری

 . رممی
دوباره . رفت داخل و زود شلوار جینش رو پوشید. لیدا تازه متوجه موقعیت شد

دا دوید لیرتش رو پوشیده بود و به سمت ساحل میشیپوالد سوی. برگشت بیرون
دنبالش دوید، پوالد جایی که دیشب آتیش روشن کرده بودن ایستاد و به اطراف نگاه 

شه کار کنیم؟ چرا تموم نمیلرزید گفت: چیمیو با صدایی که  ، لیدا بهش رسیدکردمی
 به هم ریخت؟ انقدراین چیزا؟! واقعا چرا همه چی 
ش هاهاشک روی گون. چرخیدباد تو موهای لیدا می. پوالد نگاهی به لیدا انداخت

ین ژستی بود که پوالد از لیدا دیده بود دلش تراین معصومانه. لرزیدو می ریختمی
لیدا  یهکوتاه دستش رو روی شون ایهصادقانه سوخت برای لحظی هاهبرای اون گری
لیدا رو به خودش نزدیک کرد با لحنی آرامش بخش گفت: آروم آرومی گذاشت و به 

 . باش
هق . ' چیزی بود که به ذهنش اومد ولی تمام تالشش رو کرد تا روی لبش نیاد'عزیزم

 ؟  جاستک شریهق لیدا شدت گرفت و گفت: یعنی 
داد و این بیشتر بدن پوالد بهش آرامش میگرمی. پوالد بود یهنزدیک سینسرش 

 قلب لیدا از اون همه. دست پوالد کنار سر لیدا قرار گرفت. اشک بریزه کردمیترغیبش 
پوالد با دست راستش . یدکوبمی شهنزدیک بودن به پوالد دیوانه وار به سین

خودش چسبوند  یهسرش رو به سین کردمیموهای لیدا رو نوازش آرومی به  کهدرحالی
 بهت قول میدم!. مکنمیپیداش . آروم باش... و خیلی آروم زمزمه کرد: ششش

اون گرمای مردونه با عطر تنش دل لیدا . گرم لیدا لباس پوالد رو خیس کرد هایکاش
لذت . ش روی موهای لیدا دیوونه کننده بودهانوازش آروم سر انگشت. لرزوندرو می
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بود برای هردوشون اما نگرانی شراره نذاشت که لذتی ببرن از اون  هاهین لحظتربخش
 دورتر به چیز عجیبی افتادکمی پوالد نگاهش تو ساحل . لحظه

 . گفت: اون شراره ست
با هم به اون سمت . عالی بینشون تموم شد یهلیدا به اون سمت چرخید و اون لحظ

ی سرد افتاده بود هاهروی ماس. که شراره ستدویدن وقتی نزدیک شدن متوجه شدن 
مثل همون . پوالد خم شد و شراره رو چرخوند. لباس ورزشی به تن داشت کهدرحالی

بدون هیچ فکری بلندش کرد و گفت: باید . خون ریزی داشت شیدفعه تقریبا از بین
 . زنگ بزن به ماکان. ببریمش تو

ماکان  یهدوید شمارکرد تقریبا مییمل مپشت سر پوالد که شراره رو ح کهدرحالیلیدا 
بعد از چند بوق ماکان با هیجانی که اول صبح لیدا انتظارش رو نداشت . رو گرفت

 جواب داد: الو سالم، چیزی شده؟
  .خودتو برسون ویال. لرزید گفت: سالم ماکانلیدا با صدایی که از ترس و هیجان می

 چی شده لیدا؟ ماکان گفت:
 . فقط زود بیا ؛ه چیزیش شدهی هلیدا فقط گفت: دوباره شرار

 پوالد شراره. تماس رو که قطع کرد به ساختمون رسیده بودن در رو باز کرد و وارد شدن
 . رو روی کاناپه گذاشت و گفت: لیدا یه دستمال بیار صورتش رو تمیز کن

شد و مدیا آویزون و خواب آلود ازش در دستشویی باز . لیدا به سمت آشپزخونه رفت
خارج شد تا چشمش به پوالد افتاد جیغ کوتاهی زد و بعد متوجه شراره شد با عجله 

 . جلو دوید و گفت: چی شده؟ وای خدا
ی بیرون زده هااز صدای مدیا، مونا هم از اتاق بیرون دوید لیدا با دستمال رسید و خون

 . ها هول نشین زنگ زدم ماکان تو راهههاز بینی شراره رو پاک کرد و گفت: بچ
لیدا داشت برای دخترها ماجرا رو تعریف . پوالد لب پنجره ایستاد و به بیرون نگاه کرد

چقدر دلش برای لیدا . پوالد برگشت و نگاهش کرد. لرزید، صداش میکردمی
 باره خاطرات توی ذهنشدو. خت، دوست نداشت لیدا بیشتر از این غصه بخورهسومی

ماشین سفید لیدا رو توی الین شناخت ناخودآگاه لبخندی زد و به ” رنگ گرفت،
ا تونه بعدش بآخر شیفتش بود ذوقی تو دلش ریخته شد که می. ساعتش نگاه کرد
وقتی ماشین جلوی پمپ رسید و لیدا شیشه رو پایین کشید . لیدا وقت بگذرونه

یلی معمولی سالم علیک کرد و متوجه شد سه دختر دیگه همراه لیدا هستن و لیدا خ
خواد و هزینه رو حساب کرد نگاهش به پوالد خیلی خاص بود و گفت چقدر بنزین می
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د شد پوالوقتی اون ماشین سفید از پمپ بنزین دور می. شدفقط پوالد متوجهش می
ی حت؛ ز این همه غریبه بودن لیدا گرفتقلبش ا. تونست نگاهش کردتا جایی که می

تونه با اون وقت چطور با خودش فکر کرده بود که می. اون دختر رو نداشت یهشمار
بین اون و لیدا  یهفاصل. بگذرونه به خودش پوزخند زد، به خودش و افکارش

داد، فقط دوبار با اون حرف زده بود و بار دوم خودش رو فحش می. بود هافرسنگ
کاری که انجام داده بود ه خاطر صرفا به خاطر این بود که لیدا اومده بود تا ازش ب

 ی آتشین بدونهاهو این یعنی هیچ چیز خاصی بینشون نبود جز اون نگا تشکر کنه
چیزی فراتر از این سالم علیک معمولی  هاهچی بود؟ اون نگا هاهاون نگا ؛ پسدلیل
ش جریان رو بدونن این کامال واضح بود، کامال واضح هاخواست دوستلیدا نمی. بود
ش معرفی کنه چون هاشد پوالد رو به دوستردناک بود این که لیدا روش نمیو د

 ". کرد که در حد لیدا نیست. پوالد فکر می
غرق مرور  انقدرماکان رسیده بود و آرش هم داخل ساختمون بود و جالب بود که پوالد 

و ماکان با هیجان نبض شراره ر. این خاطره بود که خیلی متوجه اطرافش نشده بود
روی تراس که ایستاد و هوای خنک صبحگاهی . دز بیرونپوالد از ساختمون . گرفتمی

دستی توی موهاش برد و روی یکی از . حالش بهتر شدکمی رو استشمام کرد 
نگاهش به ساحل بود و تو ساحل خلوتی که پرنده پر . ی سفید فلزی نشستهاصندلی

تقریبا در آغوش گرفته بود و سعی داشت لیدا رو که . دیدمیخودش و لیدا رو  زدمین
لیدا  هایکرتش که با اششیزود خم شد و جایی از سوی. بر دردهای لیدا باشه مرهمی

 .دلش گرفت. نبود اثری از رطوبت. پیش خیس شده بود رو نگاه کرد یهچند دقیق
دوست . ادش اومدیهجا کشید و حس عجیبش از اون لحظه بانگشتش رو همون

کنار لیدا باشه سرش رو تکون  همیشهدوست داشت . آزادانه عاشق لیدا باشهداشت 
خواست سیگار بود و دلش می اونجاداد و به سمت اتاقک چوبی رفت پاکت سیگارش 

 . بکشه
رو با پوالد روبه کردمیفکر . ی گریون از ویال بیرون اومد، پوالد رو ندیدهاچشملیدا با 

 ینترلحظاتی پیش تو بحرانی. شدهم هیجان زده میاز دیدنش هم شرمگین . شهمی
شرایطی که براش پیش اومده بود تقریبا پوالد در آغوش گرفته بودش، قلبش از 

نشست  ش رو بست و روی صندلی فلزی سردهاچشم. یادآوری اون لحظه لرزید
گشت که پوالد دست روی موهاش کشیده بود جا مینگاهش توی ساحل دنبال همون

د هول شکمی . بعد پوالد رو دید که از اتاقک چوبی خارج شدکمی . ناخودآگاه لبخند زد
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 ایهپوالد به سمت تراس میومد که چشمش به لیدا افتاد لحظ. و صاف نشست
سیگارش رو از روی لبش برداشت و به سمت . ایستاد و نگاهش قفل شد تو نگاه لیدا

پک عمیقی به  کهدرحالینشست و  کنار لیدا روی یک صندلی دیگه. تراس اومد
 گفت: شری چی شد؟ زدمیسیگارش 

 . بمونم اونجالیدا با بغض گفت: من طاقت نداشتم 
ت: گفپوالد چیزی نگفت و لحظاتی بعد صدای گریون لیدا به گوشش رسید که می

شه؟ واقعا اذیت می انقدرگیره معنی این کارا چیه؟ چرا شری که داره انتقامش رو می
 . تونم ببینم این بالها داره سرمون میاددیگه طاقت ندارم، نمی

پوالد لب باز کرد تا حرف بزنه و لیدا رو آروم کنه، کامال مشخص بود که لیدا حسابی به 
ها و همون لحظه در باز شد و مونا از ویال خارج شد اومد پیش بچه ؛ اماهم ریخته

 . گفت: شری به هوش اومد
ریخت و گفت:  شهی سرخ یخ زدهاهش روی گونهالیدا هینی کشید و اشک

 . خداروشکر
 چرا این بالها سرش میاد؟ دونیمیپوالد رو به مونا کرد و گفت: 

 هکنمیها ایستاد و گفت: یا داره تقلب ی تراس تکیه داد و رو به بچههاهمونا به نرد
 ؛بفهمم جوریچه دونممین. هکنمیه که روح امیر رو ناراحت کنمیه کاری ی هیا دار... ای

 . گیج شدم مواقعا خودم
 گه؟لیدا گفت: نکنه با بابک قرار نمیذاره و داره به ما دروغ می

 . مونا گفت: خودمم به همین فکر کردم
  !مفهممیپوالد متعجب گفت: چرا باید به ما دروغ بگه؟ ن

 . ه و این بی دلیل نیستکنمیمونا گفت: امیر داره اذیتش 
 کار کنیم؟لیدا گفت: باید چی

 تو دیگه کالست رو نمیری؟. پرسممونا گفت: حالش بهتر شد ازش می
 لیدا با بغض گفت: با این حالم برم کالس؟

 . گذاشت و گفت: پاشو برو کالست بچه شهمونا دست روی شون
رم تا خیالم از بابت شری و بقیه خولیدا با لجبازی کودکانه گفت: از کنارتون جم نمی

 . راحت نشه
 . پاشو ببینم. مونا پقی خندید و گفت: تو چه احساساتی شدی

 . لیدا با گریه گفت: مونا اذیتم نکن
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مونا با خنده به پوالد نگاه کرد و خم شد دو زانو جلوی لیدا نشست و گفت: چته احمق 
 من؟ لوس شدی؟

با بغض گفت: مونا تورو خدا . ش خیس بودهاهلیدا لبخندی احمقانه زد، هنوز گون
  !درستش کن

 ما همه با. گذریم، از پسش برمیایممونا با اطمینان گفت: لیدا ما از این قضیه هم می
 . همیم، کنار همیم

روز بدی رو شروع کردیم ولی  دونممیی مونا گفت: لیدا هاحرف یهپوالد در ادام
 . یمکنمیباش که حلش  مطمئن
 !گفت: پاشین بریم توبعد 

وقتی اون سه تا وارد خونه شدن لیدا با عجله رفت پیش شراره و خیلی محکم بغلش 
 . شودشراره با خنده گفت: و لیدا احساساتی می. کرد

، احساس ضعف و ناتوانی در برابر همه چیز بهش چیره کردمیهمه خندیدن، لیدا گریه 
ناهار . پوالد گفت: به به. ینی چای اومدآرش با س. کردمیشده بود و داشت داغونش 

 . یمکنمیهم بپزی دیگه عروست 
 مونا کنار شراره ایستاد و گفت: شری یه سوال بپرسم؟. آرش خندید و چیزی نگفت

 . شراره گفت: بذار من اول یه سوال بپرسم
ه کنمیچرا داره اذیتم  دونیمیمونا متعجب نگاهش کرد و شراره پرسید: لطفا اگه 

گیره و به داره ازم می می کهمن از انتقا. بگو، من که هر کار گفت دارم انجام میدم
 ه؟کنمیچرا بازم اذیتم . برملذت نمی گیره،من از بابک انتقام می یهواسط

 . دونممیمونا گفت: ن
اگه تو هم . تونه بفهمهاگه تو ندونی کی می. شراره با حرص گفت: تو باید بدونی

 چه غلطی بکنیم؟ندونی که پس 
 . برسیم ایهه نتیجی هپرسم شاید بمونا گفت: سوالمو می

 !شراره نالید: چی؟ بپرس
 گی؟ مونا گفت: ممکنه تو با بابک قراری نمیذاری و داری به ما دروغ می

 ی شراره گرد شد و معترض گفت: مگه من احمقم؟هاچشم
 به من اعتماد نداری؟ چرا. ش رو ببینهاگوشیش رو در آورد و گفت: بیا پیام

 . افتاده هامونا گفت: من فقط دنبال اینم که بفهمم چرا این اتفاق
 ... شراره با حرص گفت: اون امیر عوضی
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 . کنی مینباید بهش بی احترا. شو شریمونا میون حرفش پرید و گفت: خفه
 . شراره با حرص گفت: طرف اون روح سیاه نکبتی رو نگیر

حضورش رو . گیرممن طرفش رو نمی. همین االن تمومش کنمونا زود گفت: شری 
بدتر آسیب  ؛ چونکنی مینباید بهش بی احترا مکنمیتمام مدت اطرافمون احساس 

 . بینیمی
 ... بعد با هیجان گفت: نکنه قبال هم این کارو کردی و

و ولی اون حق نداره بی اجازه حرفام؛ آره... شراره تو سر خودش کوبید و گفت: آره
 . گوش کنه

مونا گفت: دلیل این که اذیتت کرده . گرفت شونهماکان و آرش از لحن شراره خند
 . همین بوده شری

بدبختم که به کسی که مجبورم کرده این کارای  انقدرشراره با بغض گفت: یعنی من 
 مسخره رو بکنم حتی نتونم فحش بدم؟

داد که ترسید، امیر فحش میتو دلش داشت به . ها خندیدن و شراره حرص خوردبچه
 . ترسید نکنه باز آزار ببینه
 سالم رو دریه روزم که سحر خیز شدم و خواستم ادای آدمای . رو به مونا گفت: بیا دیگه

اگه دیگه من سمت ورزش و چیزای مفید رفتم، حاال . جوری شدبیارم و ورزش کنم این
 !ببین

 
رای ی اصال تو کاکنمییبا داد زد: تو غلط شراره با حرص پاهاش رو به زمین کوبید و تقر

 . یکنمیمن دخالت 
دلت  .تونستی منو ببری خب به درکتخت نشست و گفت: نمی یهجوابی نشنید لب

 گی بیاد منو ببره؟زه که به اون پسره میسومیواسه من 
 محبت کردنم حالیت. عورشیلیدا اومد دم در اتاق ایستاد و گفت: ببند دیگه دهنتو ب

 . شهنمی
 . خورهشراره گفت: محبت کردنت به درد عمه ت می

لیدا با حرص لگدی به در اتاق زد و گفت: بده به فکرت بودم نخواستم تو این تاریکی و 
 سرما سگ لرز بزنی و بری؟

 . مازنمیبرو جیغ . شراره با حرص گفت: برو لیدا اعصابتو ندارم
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صداتون تا . گفت: خفه شین جفتتونلیدا خواست چیزی بگه که مدیا اومد جلو و 
 نقدراپاشو برو . کنار ماشین منتظرت واستاده. بیرون رفت، بنده خدا هم حتما شنیده

 . هم بحث نکن
پرده رو کنار زد و چشمش افتاد به  یهشراره با عجله رفت لب پنجره با هیجان گوش

قدم  ی جین ذغال سنگیش بود و اطراف ماشینشهاش توی جیبهادستآرش که 
 یفهممیرو روی سرش انداخت و گفت: اینقدر گاوی لیدا که ن شیشال زرشک. زدمی

که پسری که ازش خوشم میومد منو ببره جیح میدم سگ لرز بزنم برم تا اینمن واقعا تر
 . سر قرار با یه پسر دیگه

لیدا رفتنش رو با پشیمونی . کیف کوچکش رو برداشت و بدون خداحافظی رفت بیرون
 کرد و به مدیا گفت: مگه واقعا از آرش خوشش میاد؟ نگاه

 . منم االن فهمیدم. مدیا گفت: آره فکر کنم
 . تمام این مدت کردمیشوخی  همیشهلیدا با ناراحتی گفت: من فکر کردم مثه 

به در تکیه داد و اشک روی . مدیا نفسی عمیق کشید و رفت توی اتاق در رو بست
 انقدراین چه حسادتی بود که . بفهمه این چه حسیهتونست نمی. ش ریختهاهگون

حسابی اعصابش داغون بود به سمت  کهدرحالیبیرون از ویال شراره . دادعذابش می
آرش لبخندی زد و گفت: چه خبر بود تو خونه؟ خونه رو رو سرتون گذاشته . آرش رفت

 . بودین
من . ببخشید آرش. یمکنمیما از این دعواها زیاد . شراره نگاهش کرد و گفت: هیچی

 . خواستم مزاحمت بشمنمی
 . آرش گفت: بشین بابا مزاحمت چیه

ه شرار. شراره داخل ماشین جای گرفت آرش نشست و بوی عطرش پیچید توی ماشین
که گذشت کمی . ش رو بستهاچشمنامحسوس عمیق نفس کشید و خیلی کوتاه 

اون شب و حاال در این وضعیت کدوم بعد از هیچ. ر کردآرش صدای موزیک رو بیشت
شراره بی حوصله گوشیش رو نگاه کرد و گفت: آدرس رو . حرفی برای گفتن نداشتن

 بگم؟
 . آرش فقط گفت: هوم

در حین رانندگی با انگشتش روی فرمون ضرب گرفته بود و این حرکت رو خیلی عصبی 
ن شد وقتی ماشیداد تا رسیدن به رستوران ساحلی حرفی بینشون رد و بدل نانجام می
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لیدا از پیش . خواستم تو منو بیارینمی !وقف شد شراره زیر لب گفت: متاسفممت
 ... آرش من خیلی احساس بدی... من... خودش به تو زنگ زد، اوم

خوام از ما حرفامونو زدیم و نمی. شری بیخیال آرش با مالیمت میون حرفش گفت:
 . چیزی متاسف باشی

آرش . و از ماشین خارج شد و به سمت در ورودی رفتشراره فقط گفت خداحافظ 
؟ افتادنگاهش کرد، این چه سرنوشتی بود؟ چرا این بار؟ چرا این اتفاق باید االن می

مشتی . گشتدنبالش می همیشهاالن که باالخره اون دختری رو پیدا کرده بود که 
پاکت سیگاری بیرون در داشبورد رو باز کرد و . روی فرمون کوبید و از حسادت آه کشید

. دودش رو با حرص بیرون داد. ش گذاشت و آتش زدهاکشید یه نخ بین لب
جا بمونه و تا برگشتن شراره منتظر تصمیم گرفت همون. رو به هم ساییدش هادندون
 . باشه

 
مدیا گفت: کارت . نزدمیشدن با هم حرف حاضر می کهدرحالیداخل ویال لیدا و مدیا 

ز هم نباید به آرش ه باکنمیی شوخی کردمیهر چقدر هم که فکر . اشتباه بود لیدا
 . شدگفتی برسونمی

م یه درصد کردمینلیدا آستین پیرهن جینش رو چند ال تا زد و گفت: من اصال فکر 
 . که چقدر از این شوخیا کرده دونیمی. واقعا از آرش خوشش بیاد

 دهنش ؛هکنمیشری زود فراموش . بیخیال مدیا پالتوی مشکیش رو پوشید و گفت:
 . یه کم گشاده ولی تو دلش هیچی نیست

 . ریزه بیرون دیگهلیدا با خنده گفت: چون هرچی تو دلشه می
ف عالشال گردن رنگی رنگیش رو دور گردنش پیچید و گفت: زود باش بریم که مونا 

 اللهءشانا. تهستاد تا نرفباید هم زودتر برسیم شرکت ا؛ نشه دم دانشگاه تو این سرما
 . شهخیالم راحت می. این کار جور بشه واسه مونا

  !مدیا کیفش رو برداشت و گفت: بریم
تو همین لحظه شراره رو به روی بابک تو رستوران نشسته بود و بابک بهش پیشنهاد 

ن یترگرون ؛قیمت رو نگاه کرد شراره زیرچشمی. بشقاب دریایی رو امتحان کنه کردمی
 . بود با لبخند گفت: قبولهغذای منو 

 بابک با محبت گفت: با سوپ شیر برای پیش غذا موافقی؟
 . شراره لبخندی شیرین زد و گفت: عالیه
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هول شد اما کمی بابک سفارش داد و بعد برگشت و با دقت زل زد به شراره، شراره 
 نگاهش کرد و گفت: چیه؟ طورهمون

 . رات تنگ شده بودبابک با لحنی دلفریب گفت: عجیبه که دلم ب
 . شراره خندید و گفت: اصال هم عجیب نیست

 بابک پرسید: چطور؟ نکنه تو هم دلت واسه من تنگ شده بود؟
اما خیلی زود خودش رو  ؛ه ماسید از تصور این حس چندشش شدلبخند روی لب شرار

 . که تو دلت واسه من تنگ شده عجیب نیستاین !جمع و جور کرد و گفت: نه
لبخند زد و باز با دقت نگاهش کرد با خودش فکر کرد که باید حتما دل اون دختر بابک 

 . کوچولوی با نمک رو به دست بیاره
ون بودن، شیدر حین صرف شام، مشغول صحبت در مورد زندگی شخصی و شغل

و توی یه آپارتمان کوچک  شهشراره از اون گفتگو متوجه شد که بابک جدا از خانواد
 یهبابک تو یک خانواد. هه و حسابدار یه شرکت بزرگکنمیارش زندگی نزدیک محل ک

مذهبی و ثروتمند به دنیا اومده و بزرگ شده و از بیست و چهار سالگی به بعد جدا 
بعد از صرف شام بابک سفارش دو . هکنمیشده و حاال سه سال هست که جدا زندگی 

 . متا چیزکیک داد، شراره گفت: بابک من دیگه جا ندار
 . باید بخوری؛ ا محبت گفت: تو چیزکیک دوست داریبابک ب

بابک بدون مقدمه پرسید: خواهر . شراره لبخند زد از این دقت بابک خوشش اومد
 برادر نداری؟ تک دختری؟

 . گفت: ندارم. لبخند روی لب شراره خشک شد
 بابک به شوخی گفت: هیچی هیچی؟

 . سالش بود مردشراره زیر لب گفت: داداشم وقتی هفت 
 . بابک اخم کرد و گفت: متاسفم شراره
دسر رو هم که خوردن از سر میز بلند شدن و به . شراره بغض کرد و روش رو برگردوند

شراره . تا از رستوران خارج شدن باد سردی به صورتشون خورد. سمت خروجی رفتن
به من . شامممنونم به خاطر ... گرفت و گفت: خب شیشالش رو جلوی دهن و بین

 . خیلی خوش گذشت
 . فوق العاده بودبا تو بابک گفت: 

از این که احساس بابک داره شکل  کردمیلحن دلفریب و جذاب بابک شراره رو دلگرم 
 . که برم مکنمیشراره گفت: پس خداحافظی . گیرهمی
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 . بابک هول شد و گفت: امکان نداره بذارم خودت بری تو این سرما و این موقع شب
 ه وکنمیکناری امیر اینا زندگی  یهشراره هنوز خون کردمیبابک فکر . شراره هول شد
خواست بگه جای دیگه میرم اما اصال صورت خوشی نداشت . رسوندشقطعا اونجا می

و  گیرهآژانس می اونجابا خودش فکر کرد از . بگه بابک برسوندش ویال اون وقت شب
 . برای همین گفت: باشه. میره ویال

 . طرف خیابونهین اونبابک گفت: ماش
 شه دستتو بگیرم؟خواستن به سمت ماشین برن که بابک گفت: می

 . شیمی بابک و گفت: هنوز داریم آشنا میهاچشمزل زد تو  شهشراره از فراز شون
  .بابک بی توجه به شراره دستش رو کشید و توی دستش گرفت و گفت: حرف نباشه

اما هیچ معلوم نبود از نفرت بود ؛ لرزیدمی ت گرم و بزرگ بابکدست سرد شراره تو دس
 یا سرما؟

 . داری ایهبابک خندید و گفت: چه دستای کوچولوی بامز
و یکی با عمق  تریکی عمیق. ش چال افتادهاخوشگل که لپ یهیه خند. شراره خندید

کوبید و  چند مشت محکم روی فرمون. ش رو روی هم فشار دادهاو آرش لب. ترکم
 . استارت زد

 
خوابش عمیق بود که تماس قطع شد ولی  انقدرصدای زنگ گوشیش بلند شده بود، 

غر مونا با غر. ی زنگ گوشیش بلند شدبعد از چند دقیقه دوباره صدا. بیدار نشد
 . ش رو باز کرد و گفت: لیدا گوشیتهاچشم

صدای موبایلش بلند بود . لیدا خواب آلود غلطی زد و چرخید و پشتش رو به مونا کرد
لگدی . و اون زنگ شاد و خوشحال سر صبح اعصاب مونا رو حسابی به هم ریخته بود

 . کن حداقل شهبه لیدا زد و گفت: جواب نمیدی خف
لیدا که انگار تازه از خواب پریده بود تو جاش سیخ نشست و گوشیش رو برداشت تا 

یک نگاه به ساعت کرد شش . شد خواست جواب بده تماس که از طرف کیان بود قطع
کیان هر روز صبح تو راه . نفسش رو فوت کرد بیرون و حرص خورد. و نیم صبح بود

دوباره تماس گرفت و تا صدای گوشی بلند شد مونا با غرغر . زدمیشرکت به لیدا زنگ 
کیان طلبکار . لیدا زود جواب داد تا صدای گوشیش مونارو اذیت نکنه. فحشی داد
 عجب جواب دادی؟ گفت: چه
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ب خوا. طلب که نداری. ی حداقل سالم کنزنمیسر صبح زنگ . لیدا غرید: علیک سالم
 ؟مکنمینکنه باز تو ذهن منحرفت فکر کردی دارم بهت خیانت . بودم

کیان که از عصبانیت و حاضر جوابی لیدا متعجب شده بود گفت: چه توپ پری داری 
 . سر صبح

 ی؟زنمی؟ چرا هی زنگ تموم نکردیتو با من لیدا گفت: مگه 
 ؛اخالقای بدمو عوض کردم. کیان صداش رو باال برد و گفت: صدبار گفتم اشتباه کردم

 ی یا نه؟کنمیحاال تمومش 
 . ت نیستم کیانلیدا گفت: من بازیچه

فتم تا فردا برسم پیشت این تعطیلی رو اکیان لحنش نرم شد و گفت: امروز راه می
 . و چند روز با همیم مکنمییه اتاق کرایه . نممومیپیشت 

 لیدا غرید: نه! 
 زیادیه؟ یهکیان گفت: چرا؟ دو سه روز دیدنت بعد دو ماه دوری خواست

لیدا نگاهی به مونا که دوباره خوابش برده بود کرد و گفت: یه اردو از طرف دانشگاه 
 . برنموندارن می

  !کیان زود گفت: بیخود
 جوری اخالقاتو تغییر داده بودی؟ت: اینلیدا حرص خورد و گف

 . کیان با حرص گفت: دوست ندارم بری
 . داحافظخ. خواستی بیای بعد تعطیالت بیا. بحث نداشت گفت: اجباریه یهلیدا حوصل

مونا از . قطع کرد گوشیش رو پرت کرد روی تخت که قل خورد افتاد رو دست مونا
 وابم؟خواب پرید و گفت: لیدا اگه گذاشتی من بخ

 . اومدم ادای این بازیگرارو دربیارم خراب شد. لیدا خندید و گفت: ببخشید
 . مونا که اوایل صبح معموال بداخالق بود غرید: مسخره

 . بالشت رو روی سرش کشید و گفت: صدات در نیاد لیدا
 . کیفتو جمع و جور کن قرارمون با الی اینا ساعت هشته. پوها لیدا گفت: پاشو

شو بیرون از اتاق و لحظه آخر صدام لطف کن برو گم. ایلم رو جمع کردمغرید: وسمونا 
 . کن

شیرینی رو  یهلیدا از اتاق خارج شد و رفت آشپزخونه در یخچال رو باز کرد و جعب
رد که اد آوی هبیرون کشید ناخودآگاه لبخند زد و یک شیرینی برداشت و شب قبل رو ب
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شیرینی رو که دیدن علتش رو  یه و دخترها جعبپوالد و آرش با هم اومدن ویال
 . تونین از پنجره بیرون رو ببینینپرسیدن و آرش گفت: می

ک ی هلیدا دوید پشت پنجره و نگاهش افتاد به سومین ماشین کنار ماشین آرش ک
از  .همه به پوالد تبریک گفتن و لیدا فقط بهش لبخند زد. بود ایهدویست و شش نقر

لیدا رفت تو اتاق بعدی و مدیا و شراره رو . پوالد عزیزش خوشحال بود ته دلش برای
 . مدیا زود بلند شد و گفت: وای خواب موندم. صدا کرد

 . لیدا خندید و گفت: دیر نشده هنوز، اون خرس پاندارو بیدار کن
 . کار خودته. مدیا گفت: من از پسش برنمیام
 . لیدا گفت: مونا هم بیدار نشد

 .شراره تو جاش غلتی زد و گفت: من خوابم میاد. صدای بلند شراره رو صدا کردبعد با 
 . نمیام، شماها برین

اون صبح زود بیدار شدناتو باور کنم یا این خوابالوییت در  دونممیمدیا با خنده گفت: ن
 . شدن بیرون رفتنمون رو بیخیال حد

زد و گفت:  ایهبود ضرب لیدا غش غش خندید و با پاش به شراره که رو زمین خواب
 . وسایلتو جمع کن. پاشو پاندا

 . شراره با حرص گفت: مدی وسایلمو جمع کن بتونم بیشتر بخوابم
 . مدیا خندید و گفت: پررو

 . پزم یه روزبه جات غذا می. شراره خوابالو گفت: توروخدا
 . خوام باز کوکو سبزی بخورملیدا خندید و گفت: قبول نکن مدی من نمی

ماکان همینجوری معذبم . گفتی بیاددیا خندید و گفت: ولی کاش به بابک نمیم
 . ه چه برسه اونم بیادکنمی

 . شراره پتو رو کشید رو سرش و گفت: خودتون گفتین بهش بگم
فکر کردی خودش . لیدا مدیا رو از اتاق بیرون کشید و آروم گفت: به پر و پاش نپیچ

  .اصرار کرد تا اون بیاد و زودتر قال قضیه کنده بشه خیلی دوست داشت اون بیاد؟ مونا
 . مدیا گفت: این چه بیرون رفتنی شد دیگه اه

. اینجاخواست تعطیالت پاشه بیاد کیان هم می. لیدا خندید و گفت: واقعا
 . خر تو خره کال. پیچوندمش

 گه این وسط دیگه؟ مگه تموم نکردین؟مدیا با خنده گفت: اون چی می
 ه منو المصب؟کنمیحرص گفت: مگه ول لیدا با 
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عنی شب ی همدیا و لیدا با هم وسایل رو روی تراس بردن قرار بود لیدا ماشین برندار
کنار هم روی تراس ایستاده بودن این رو  کهدرحالیگذشته پوالد صداش کرده بود و 

والد پبرد چشمش به رو روی تراس میهادر حینی که لیدا کیسه خواب. بهش گفته بود
: صبح بلند گفت. ذاشترو توی صندوق می شهافتاد که کنار ماشین ایستاده بود و کول

 . بخیر پوالد
 . پوالد نگاهش کرد و خیلی معمولی گفت: صبح بخیر

پوالد  .سرازیر شد هاهکه خیلی سنگین بود از پل هالیدا تا پوالد رو دید با کیسه خواب
 . دارممن برشون میزود گفت: وسایل رو بذار رو تراس 

 . ی کوچیک پوالد خوشش میومد گفت: میارم خودمهاهلیدا لبخند زد از این توج
 . خودم میارم. یزنمیدست ن شهپوالد با اخم گفت: به بقی

 . مرسی. لیدا با ذوق و پر انرژی گفت: چشم
با  ؛ حتیبه لیدا نزدیک هست انقدروقتی رفت پوالد با خودش فکر کرد چقدر خوبه که 

حرکت شدن، لیدا و مونا  یهدر کمتر از نیم ساعت آماد. تونه عاشقش باشهاینکه نمی
قرار بود بابک تو مسیر بهشون . تو ماشین پوالد و بقیه با ماشین آرش راهی شدن

که گذشت شراره که صندلی عقب نشسته بود با صدایی که به زور شنیده کمی . بپیونده
 داری تا برسه؟راه نگه میشد گفت: آرش سر اون چهار می

 آرش از تو آینه نگاهش کرد و گفت: کی؟
 . شراره پوفی کشید و خیلی آروم گفت: بابک

 . سکوت کرد و بعد گفت: باشه ایهآرش برای لحظ
ره شرا. ماشین رو که نگه داشت بالفاصله ماشین پوالد هم پشت سرش متوقف شد

 . رسهاطراف رو نگاه کرد و گفت: االن می
 . جاگم به الی اینا هم بگه بیان همینا گفت: بذار به مونا بمدی

ا تنها شدن جو خیلی سنگین شد مدیا زود از ماشین خارج شد وقتی اون دوت
ز که ا کردمیآرش به این فکر . کدوم هیچ تالشی برای شکستن سکوت نکردنهیچ

د داواقعا ترجیح می. دیشب که مونا پیشنهاد داد بابک هم بیاد همه چی به هم ریخت
 شراره سرش رو. نفسی عمیق کشید. حداقل شراره رو در کنار اون پسر نبینه وقتهیچ

گفت به بابک نمی کاش زبونش الل شده بود و. پایین انداخته بود و خیلی معذب بود
قطعا این بدترین سفر کوتاه تفریحی عمرش . ش رو بستهاچشم! که باهاش بیاد
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جا که با گو بیان همیننار ماشین قرار گرفت به مونا گفت: به الی بمدیا وقتی ک. شدمی
 . فتیم بریمهم راه بی

 . جامیان همین. بعد گفت: تو راه هستنمونا تماس گرفت و 
 نکردمیمدیا معذب نگاهی به لیدا و پوالد کرد که به عقب چرخیده بودن و نگاهش 

 . کردهلبخند زد و گفت: چرا نمیاد این پسره؟ عالفمون 
 . رسونهبه خاطر شری هم که شده خودشو می. پوالد گفت: میاد دیگه

 . مونا یه لحظه بیا بیرون. اوهوم مدیا با حواس پرتی گفت:
 مونا از ماشین پوالد خارج شد و گفت: چی شده مدی؟

 . مدیا با ذوق گفت: شراره که رفت تو ماشین بابک تو بیا پیش من
 . خوبه باباغر گفت: من جام مونا با غر
 . به ماشین پوالد کرد و گفت: بذار با هم تنها بشن ایهمدیا اشار

 . مونا شیطانی خندید و گفت: عجب موجود خبیثی هستی تو
 . مدیا خندید و گفت: دیگه ما اینیم

اصال غلط ؛ کنم که من مخالف این هندی بازیاممونا گفت: ولی باید خدمتتون عرض 
 . کردن که باهم تنها باشن

 . مونا محکم به پشتش زد و گفت: شوخی کردم. ی مدیا ماسیدهالبخند روی لب
شد با پیچیدن ماشین بابک تو اون بلوار و مونا سوتی زد  همزمانباهم خندیدن و این 

 . و گفت: اوه اوه چه ماشین باحالی
 . مدیا با حرص گفت: هنوز مخالفم با اومدن این عنتر خان

 . مخالفیمونا گفت: تو با همه چی 
به سمت لندروور آلبالویی که جلوی ماشین آرش پارک شده بود رفتن تا با فرد جدید 

 . تو همین لحظه آرش با پوزخندی نامحسوس گفت: پسره اومد. گروه آشنا بشن
 . م نیادکردمیشراره سرش رو بلند کرد و نالید: آرزو 

. آرش سوخت نگاهی نامحسوس به آرش کرد و دلش برای. از ماشین خارج شد
دخترها بهش رسیدن و سه تایی به سمت ماشین آلبالویی رفتن، بابک از ماشینش 

خارج شد و خیلی گرم و خودمونی با دخترها سالم علیک کرد و با شراره دست داد و 
ی بابک دید لبش هادستدیگه دست شراره رو رها نکرد، آرش که دست شراره رو بین 

رسیدن و با بابک آشنا شدن فقط آرش مونده بود  هااونپوالد و لیدا هم به . رو گزید
که تا احساس کرد توجه بابک بهش جلب شده گوشیش رو کنار گوشش گرفت و الکی 
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 وقتی جیپ ؛ اماشروع کرد به حرف زدن فقط با لبخندی مصنوعی براش سر تکون داد
رد ه و خیلی سها سالم علیک کنالی اینا رسید مجبور شد از ماشین خارج بشه و با بچه

رو برداشت و  شهمدیا کول یهراه مونا طبق گفت یهبرای ادام. با بابک هم دست داد
مسیری نیم ساعته رو رفتن تا . خودش رو به ماشین آرش رسوند و باهاشون همراه شد

کوهستانی رسیدن که سمت چپش یه دره قرار داشت هر چهار ماشین  یهبه جاد
کوهستانی پاییزی در حرکت بودن و ماشین الی و مهراد  یهپشت سر هم تو جاد

جلوتر بود و به سمت مکانی که مهراد قبال با گروه کمپینگ اومده بود و شناسایی کرده 
تو ماشین بابک شراره در سکوت موسیقی خارجی در حال پخش رو . نرفتمیبود 

 ، بابک گفت: حال کردی ماشین رو؟ کردمیگوش 
 مال خودته؟. یلی باحالهشراره گفت: آره خ

ولی جلو رفیقات بگو ماشین خودمه . ماشین دوستمه. بابک با نمک خندید و گفت: نه
 . حال کنن، با خودشون فکر کنن منم این کاره ام

 . این صداقت بابک براش جالب بود گفت: ممکنه سوتی بدم. شراره خندید
 تا سوتی ندی؟کار کنم اینجوریاست؟ خب بگو باید چی... بابک گفت: اع

 . گم باید گوش کنیشراره با شیطنت گفت: هرچی من می
 . دیگه ایهبابک خندید و گفت: دزد سر گردن

. دست راستش رو دراز کرد و دست شراره رو گرفت و روی دنده گذاشتآرومی بعد به 
نگاهش رو . ش رو بست و آه کشیدهاچشمخیلی کوتاه . شراره هم مخالفتی نکرد

 یهخاکی باالی قل یهک جادیهحدود چهل دقیقه رانندگی کردن تا ب. جادهدوخت به 
 یهاز دره و جاد. تو فرعی خاکی پیش رفتن و وارد فرعی بعدی شدنکمی کوه رسیدن، 

با این که روز بود و خورشید . نرفتمیاصلی خیلی دور شده بودن و تو دل جنگل فرو 
ی هااون قسمت از جنگل توسط درخت کردمیبدون حضور ابرها تو آسمون خودنمایی 

نفوذ نور خورشید رو  یهاحاطه شده بود و اجاز شونهی در هم تنیدهاهبلند و شاخ
سایه و مه غلیظی سرتاسر جنگل رو پوشونده بود حدود پنج دقیقه پشت . دادننمی

داشت  رماشین الی و مهراد رفتن تا به قسمتی از جنگل رسیدن که در ارتفاع باالتری قرا
از . شدی بلند به همه جا تابیده میهای درختهاهو نور خورشید از البه الی شاخ

زود از ماشین . جلوتر مهراد ماشین رو متوقف کردکمی خاکی منحرف شدن و  یهجاد
ارج خ هاها یکی یکی از ماشینبچه. بیرون پرید و به هر کدوم اشاره کرد کجا پارک کنن

پوالد خسته شده بود از ماشین بیرون پرید و با ذوق  یهمسخرلیدا که از سکوت . شدن
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ی ین جایتراحساس عجیبی داشت، اون منظره بکرترین و طبیعی. به اطراف نگاه کرد
 اونجا ایههیچ اثری از هیچ انسان دیگ. ی خودش دیده بودهاچشمبود که تا حاال با 
ها ذوق و شوق بچه. العاده بوداین از نظر لیدا فوق . نبود کسهیچ هانبود تا فرسنگ

لیدا کنار ماشین الی و . آوردنبیرون می هاداشتن و با هیجان وسایلشون رو از ماشین
دنبال سفرهای  همیشهالی و مهراد یک زوج فوق العاده هماهنگ بودن، . مهراد ایستاد

یدا لالی لبخندی به . پر هیجان و طبیعی بودن و تجهیزاتشون تو این زمینه کامل بود
 . زد و گفت: چادرارو باید برپا کنیم و بگردیم دنبال چوب

 خوریم؟ صدای شراره از پشت سر لیدا به گوش رسید: پس کی ناهار می
 . شوددخترها خندیدن و مهراد گفت: و غرغرای شری شروع می

و دوتای دیگه متوسط بودن  ترکی بزرگیههمه خندیدن و با همکاری هم سه تا چادر ک
رو طوری پارک کرده بودن تا اطراف چادرها رو احاطه کرده بود که تا هاماشین. برپا شد

که البته مهراد توضیح داده بود که جز شغال . در امان باشن هاحدودی از حیوون
هرکس به کاری مشغول . احتمال وجود حیوون دیگه تو اون منطقه خیلی کم هست

 شهلیدا کول. به دخترها اختصاص داده شد و بین دو چادر دیگه بود ترزرگچادر ب. شد
رو از صندوق برداشت تا ببره توی چادر که پوالد رسید و بدون هیچ حرفی کوله رو ازش 

تالش کرده بود سر حرف رو باهاش . لیدا در تمام طول مسیر که باهاش تنها بود. گرفت
برنداشته بود و لیدا سر این جریان خیلی از پوالد باز کنه اما پوالد دست از سکوت 

 . برمشخودم می. منه یهلجش گرفته بود برای همین غرید: این کول
پوالد چپ چپ نگاهش کرد و بدون این که جوابش رو بده رفت و کوله رو جلوی چادر 

 زشاکمی بیرون کشید و  شهبطری آب رو از کول. لیدا کالفه شده بود. دخترها گذاشت
چوب رو که با خودشون آورده بودن رو برای آتیش کمی مهراد و دانیال و ماکان . خورد
رو که خیلی هم بزرگ بود روی دوشش انداخت و گفت:  شهبابک کول. نکردمیآماده 

 داداش وسایلمو کدوم چادر بذارم؟ 
. آرش خوای اون چادر بذار با پوالد ومی. مهراد نگاهش کرد و گفت: فرقی نداره داداش

 شهبابک کول. ی آرش گرد شد و نگاهش افتاد به مهرادهاچشم. ما سه تا هم با همیم
آرش در صندوق رو باز کرد و مدیا کنارش قرار گرفت و گفت: . رو برد داخل چادر

 وسایلمو میدی ببرم؟
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زود نگاهش . قرمز شراره یهآرش وسایل مدیا رو دستش داد و چشمش افتاد به کول
. با بابک رو در رو شد. ساک خودش رو برداشت و رفت سمت چادر. چرخیدرو گرفت و 

 آرش ضربه زد و گفت: چطوری؟ یشونه هبابک با خنده ب
وقتی جا به جایی وسایل تموم شد و آتیش به راه شد . آرش لبخند زد و چیزی نگفت

راف ی تاشو و زیر اندازهاشون رو اطهاها صندلییک ساعتی از ظهر گذشته بود بچه
جوری بود که ناهار اول معموال جوجه به سیخ این شونهبرنام همیشه. آتیش گذاشتن

دانیال و . نکردمیی غذایی بعدی کنسروجات تهیه هاهن چون برای وعدیدکشمی
مهراد . بودن که بابک هم بهشون پیوست هاهماکان مشغول به سیخ کشیدن جوج
ی آب و هاتونن بطریکه می ها گفتکلمن بزرگ رو بیرون گذاشت و به بچه

صدای خنده و جیغ جیغ از چادر دخترها قطع . شون رو داخلش بذارنهانوشیدنی
و  هاتو این فاصله ناهار آماده شد و همه دور آتیش روی صندلی. شدنمی

بعد از ناهار مونا گفت: . شون نشستن و ناهار رو با خنده و شوخی خوردنهازیرانداز
 . یار بزن واسموندانیال گیتارت رو ب

دانیال گیتارش رو آورد و مشغول . ترشد و خورشید هم کم جونهوا کم کم سردتر می
ها همراه دانیال مونا به آرش کمک کرد تا چای آتیشی درست کنن و بچه. نواختن شد

ی الی انداخته بود و مشغول هم هاهمهراد دستش رو دور شون. شروع به خوندن کردن
بابک نزدیک شراره نشسته بود و . رفتنمیش هالبخند از روی لب خوانی بود و الی

شراره که تو نور آتیش خیلی با نمک شده بود  یهاز چهر ایهنگاهش رو برای لحظ
پتوی چهارخونه رو روی دوش شراره گذاشت و لبخند شراره عمیق آرومی گرفت، به نمی

 کسهیچشد، مونا و آرش با خنده و شوخی مشغول درست کردن چای بودن و مونا و 
نزدیک بودن بابک  انقدردیگه نفهمید که آرش چه عذابی کشید از دیدن اون صحنه و 

تیش و با صدای زیبایی که ی آهاهمدیا زل زده بود به شعل تراون طرفکمی . به شراره
روش ماکان نشسته بود و از الی درست روبه. خوندها میر رو با بچهداشت اون شع

پوالد و . که چقدر معصوم و پاک بودن کردمیی مدیا رو نگاه هاچشمی آتیش هاهشعل
اون شعر  یهلیدا هم مشغول هم خوانی بودن که درست تو قسمت اوج عاشقان

انگار همه چی  نگاهشون گره خورد تو هم، اون لحظه براشون دنیا از حرکت ایستاد،
 ... برای چند لحظه از حرکت ایستاد

چای رو نوشید و زیر لبی به مدیا که کنارش بود گفت: من میرم  یهمونا آخرین جرع
  .خوندمدیشب تا نزدیک صبح بیدار بودم و کتاب دست نویس رو می. بخوابم
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 . بریمدیا با نگرانی نگاهش کرد و گفت: داری خودتو از بین می
ه روح سرگردونم که تا وقتی یهی آتش و زمزمه کرد: من مثهاهمونا زل زد به شرار

 . مامانم رو پیدا نکنم معلقم، بین زمین و آسمونم انگار
 . نگران نباش مونا. یمکنمیمدیا با محبت نگاهش کرد و گفت: پیداش 

ه تو زنمیه و زل کنمیروزی که مامانش رو پیدا . لبخند زد و به اون روز فکر کرد مونا
ش پرسیده رو از مامانش هر روز از خود هاش و سوالی رو که تمام این سالهاچشم
 ” چرا رفتی و ولم کردی؟” پرسه،می

 روح بابات رو. مدیا با صدای لطیف و پرمحبتش گفت: بذار جریان این روح تموم بشه
 . یمکنمیاحضار 

 و به زبونچند روز بود که فکرش حسابی درگیر بود بدون تامل حرفش ر. مونا اخم کرد
 . موقع صبر کنمتونم تا اونآورد: نمی

 ... این جریان تموم بشه تا ؛ بایدتونیممدیا با ترس نگاهش کرد و گفت: اما نمی
شد گفت: هرکی نخواد تو این قضیه باهام بلند می کهدرحالیمونا وسط حرفش پرید و 
 . من تصمیمم رو گرفتم. شمباشه ازش ناراحت نمی

ها بهش تیکه انداختن که هنوز بچه. به سمت چادر رفت و به همه شب بخیر گفت
یه . داخل چادر کاپشنش رو در آورد و کناری گذاشت. اول شبه اما مونا اهمیتی نداد

روشن بود کیسه خوابش رو مرتب کرد و قد بلندی  چراغ شارژی وسط چادر آویزون و
. ها از دور میومدصدای بچه. کرد و چراغ رو خاموش کرد تاریکی همه جای چادر دوید

 . خیلی زود خوابش برد. ش رو بستهاچشمداخل کیسه خوابش رفت و 
و یه  زدمین یا دانیال گیتار زدمیی شب دور آتیش بودن و حرف هاهها تا نیمبچه

لیدا که روی . نکردمیخوندن و یا به تک خوانی اون گوش هنگ رو با هم میآ
خسته شده بود بدنش رو کش و قوسی داد و نگاهش کمی صندلیش نشسته بود و 

نفسش بند اومد زود از جاش بلند شد که مدیا پرسید: . به جنبشی جلوی چادر افتاد
 چی شده؟ 

لیدا نفسی از سر راحتی . نگاهشون ظاهر شد رد نگاه لیدا رو دنبال کرد و مونا تو قاب
 . باز هم چند ساعتی خوابید. کشید و گفت: بیدار شده

ها چوبی قطور نشست بچه یهمونا بهشون نزدیک شد و کنار لیدا روی یک کند
 مشغول خودشون بودن لیدا پرسید: خوب خوابیدی؟

 . مونا با خنده گفت: ساعت چنده؟ از عصر خوابیدم دیگه
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 . کرد و گفت: یک و نیم شینگاهی به ساعت مچلیدا 
 . مونا خمیازه کشید و گفت: یه خواب جالب دیدم لیدا

 لیدا با ذوق گفت: چه خوابی؟
ن کردمیرو به لیدا و مدیا که منتظر نگاهش  یدکشمیکه باز خمیازه  طورهمونمونا 

جا نشستم و با  اومدم همین. گفت: خواب دیدم بیدار شدم و از تو چادر اومدم بیرون
 . یمزدمیهم حرف 

 مدیا با لبخند گفت: چیش جالب بود این؟
اد یم بعد تعطیالت که کیان مییدکشمیداشتیم نقشه . مونا گفت: خیلی خندیدیم آخه

 . یمکنمیچیکار کنیم که نفهمه تو خونه خودمون زندگی 
بعد رو به مدیا کرد و گفت: تو گفتی کال برگردیم خونه مون چون شراره هم دیگه 

و من و لیدا نظرمون این بود که تا این  کردمینبمونیم و لیدا قبول  اونجادوست نداره 
 . جریان تموم نشده پیش پسرا بمونیم

 دستی تو موهای کوتاهش برد و گفت: چیه؟ چتونه؟!
 گفت: همه رو تو خواب دیدی؟ ی گرد شدههاچشملیدا با 

بیدار  هوکبعد ی. م اصال خواب باشهکردمینخوابم خیلی واقعی بود فکر . مونا گفت: آره
 . شدم دیدم هنوز تو چادرم
م سنگین شده بود این و مونا ادامه داد: فکر کنم معده مدیا متعجب نگاهش کرد

مثال . تم بلند بشمتونسم بیدار شدم ولی نمیکردمیبعدش حس . خواب رو دیدم
تو تاریکی چادر . خوندین' رو میشنیدم که داشتین آهنگ'عاشقم منصداهاتون رو می

 . تونستم بلند شم بیام بیرونم ولی نمیدیدمیدست و پاهای خودم رو 
 . مدیا گفت: شاید از این فلج خواب و اینا بوده

 . حس عجیبی بود و نه خواب بودم نه بیدار دونممیمونا گفت: ن
یم تو زدمیلیدا گفت: و یه چیز جالب این که واقعا من و مدیا داشتیم همین حرفارو 

 . خواب
 ی مونا گرد شد متعجب گفت: همینا که من تو خواب دیدم؟هاچشم

 . مدیا سر تکون داد و مونا گفت: سر به سرم نذارین
قیقا تو د. گفتیم مونا: واقعا داشتیم همین چیزارو میه بود گفتترسیدکمی لیدا که 

 . االن تکرارشون کردی
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وسط یک جنگل تاریک بودن و تا کیلومترها هیچ . مونا لرزید و نگاهی به اطراف کرد
ی وحشی نزدیکشون بود و صدای جیرجیرک هااحتمال اومدن حیوون. بشری نبود

هوا سرد . میومد هاجمعی شغالته سوی گوششون بود و هرازگاهی صدای دمدام ت
بوی چوب سوخته و سیب زمینی آتیشی . بود و دور آتیش نشسته بودن تا گرم بشن

گرفت و مونا خنکای نسیم موهاش رو به بازی می. پیچیدتوی مشامش می
باهت به خواب چند شب پیشش شیاین خواب عجیب واقعی رو که ب دونستمین

لرزید گفت: مونا چی شد؟ مونا ا صدایی که میمدیا ب. نبود رو کجای دلش بذاره
 . دونممیش رو جلوی آتیش گرفت و گفت: نهادست

منم بعضی وقتا این جوری . لیدا گفت: شاید توی خواب صدامون رو شنیدی خب
 . بینمخوابش رو می همزمانشنوم و رو می شم که تو خواب صدامی

 رسه؟به چادر می اینجازد و گفت: به نظرت صدا از  شهمونا دستش رو زیر چون
زمان به چادر افتاد که حدودا سه متر فاصله داشت باهاشون و نگاه لیدا و مدیا هم

ن تا صدا به گوش زدمیآروم حرف  انقدراد آوردن که یهون رو بشییواشک یهمکالم
 یا با صدای لرزانمد. بیشتری نشسته بود نرسه یهپوالد که اون طرف لیدا با فاصل

 . مترسمیگفت: مونا دارم 
زیر لب گفت: هیچ توجیهی نداره  زدمیی درشت و مشکی مونا تو تاریکی برق هاچشم

 . بوده وقتی که خواب بودم اینجاجز این که روحم 
 به اون سه نفر که از. لیدا و مدیا از ترس هینی کشیدن و توجه بقیه بهشون جلب شد

 ... لرزیدنترس می
 آرش گفت: چیزی شده؟
  !مونا هول شد و گفت: نه

 بابک گفت: از چیزی ترسیدین جیغ زدین؟
 . نگران نباشین. مدیا فقط گفت: نه بابا

 لیدا برای این که بحث رو عوض کنه گفت: چی شد این سیب زمینیا، شف مهراد؟
 . مهراد خندید و گفت: آماده ست

 . رو که مردیم از گرسنگی الی بالفاصله گفت: وای پس بیار سیب زمینیا
شراره با غرغر گفت: شام سیب زمینی آتیشی آخه؟ سگ واسه شام سیب زمینی 

 . خورهنمی
 . دفعه اولتم نیست که. ماکان با خنده گفت: هتل که نیومدی
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 . شه این شرایطواسم عادی نمی وقتهیچشراره نالید: 
کنسرو ماهی بیارم با سیب بابک که کنارش نشسته بود آروم زیر گوشش گفت: یه 

 زمینیت بخوری؟
ی پیچیده شده تو فویل از داخل هامهراد و پوالد مشغول بیرون آوردن سیب زمینی

. دستم میندازن. آتش بودن شراره نگاهش رو ازشون گرفت و گفت: نه بابا
 . نکنمیجوری دارن اذیتم نهمی

 . نهبابک فقط گفت: دوست ندارم کسی به خانوم من چپ نگاه ک
 گرفت اما خودش رو کنترل کرد و گفت: بریدی و دوختی دیگه؟  شهشراره خند

آشنایی چند روزه ست؟ که بدونم بعدش دیگه خبری از  یهبابک با حرص گفت: دور
 . این ضد حال زدنات نیست

 . بذار همه چی رو روال خودش پیش بره. شراره لبخند زد و گفت: فقط تند نرو
زی بگه بلند شد و رفت کمک پوالد و مهراد و شراره از این که بابک بدون اینکه چی

خل و  ایهباالخره تنها شد نفسی راحت کشید و نگاهش افتاد به اون سه تا هم خون
 . ن و چشمکی بهشون زدکردمیچلش که داشتن با شیطنت نگاهش 

 . اون سمت آتش لیدا رو به دخترا گفت: مخ بابک رو خورد فکر کنم
 . شهببین چه حرصی شده قیاف. خنده گفت: پسره نذاره برهمدیا با 

 . یز عوضی*لیدا غرید: اه گم شه ه
ها تو حرفاتون از بابک نگفتین که انگار عاشق شری شده و دیگه مونا زیرلبی گفت: بچه

 چیزی از انتقام نمونده و شاید یکی دو هفته دیگه تموم بشه؟
 خوابت دیدی؟مدیا وسط حرفش با هیجان گفت: اینم تو 

 . گفتیماز بابک هم حرف زدیم و دقیقا همینارو می. مونا سر تکون داد و لیدا گفت: چرا
 . مونا گفت: روحم از بدنم خارج شده و اومدم اینجا و حرفاتونو شنیدم

 شه اصال؟مدیا با ترس گفت: آخه مگه می
 . بی گیج شدممنم حسا. تونه باشهش رو بست و گفت: جز این چیزی نمیهاچشممونا 
 . مترسمیچرا ازت  دونممیی مدیا لرزید و گفت: نهالب

 .تونستم بلند شممونا بدون توجه به حرف مدیا گفت: تو خواب و بیداری بودم و نمی
 . م به خوبیدیدمیدور و برو . فقط انگار سرمو بلند کردم و بیشتر نتونستم

 . لیدا گفت: واقعا عجیبه مونا
 !فقط ترسناکه، ترسناک. لرز گفتم: هیچم عجیب نیستمدیا با ترس و 
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کدوم هر . کرده بود و جلوی دخترها گرفتپوالد چند تا سیب زمینی رو تو سیخ فرو 
 مونا اما نگاهش بین. یک سیب زمینی بیرون کشیدن و مشغول پوست کندنش شدن

مه بعد از خوردن اون شام ساده ه. ی آتش بود و فکرش به اون خواب بودهاهشعل
برای خوابیدن آماده شدن دخترها سر این که کی کجا بخوابه کلی شوخی کردن و 

شراره بین مدیا و . آخرش با خستگی زیاد ساکت شدن و الی و مدیا زود خوابشون برد
صدای پچ . ش باز بود و تو تاریکی زل زده بود به سقف کوتاه چادرهاچشم. مونا بود

. تا خوابش ببره کردمیتمام تالشش رو . رسیدمیپچ پسرها از چادر کناری به گوشش 
باز خودش رو . شدبرد از ترس بیچاره میشد و همه خوابشون میاگه بد خواب می

شد و صبح که زیبایی بی شب پشیمون می همیشه. لعنت کرد که چرا باهاشون اومده
تو خواب و . از این که اومده راضی بود دیدمینظیر اون جنگل بکر و دست نخورده رو 

از نزدیک به گوشش رسید از خواب پرید و متوجه  هابیداری بود که صدای جیغ شغال
جرات نداشت . رسیدمیشد همه خوابشون برده صدای پسرها هم دیگه به گوش ن

خیلی نزدیک بودن و  هاشغال. ش تند و کوتاه شده بودهافسن. ش رو باز کنههاچشم
احساس امنیت کمی داخل کیسه خواب . بودی زنانه هاصداشون مثل صدای جیغ

ش رو باز کرد و خیلی آروم گفت: هاچشمالی آرومی به . اما این کافی نبود کردمی
 . هابچه

بدترین بود چون . صدای خر و پف مدیا بدترین و بهترین صدا تو اون موقعیت بود
سرما و . که اون کنارشه دونستمیکه اون خوابه و بهترین بود چون  دونستمی

به خودش  یدکشمیآروم نفس . وندترسمیشراره رو  هاو جیرجیرک هاصدای شغال
پره و از ترس دیگه خوابش از خواب می هاجور وقتاین همیشهداد که چرا فحش می

 ها؟دوباره خیلی آروم گفت: بچه. برهنمی
سوندش از جا پرید و دستش رو روی تر صدای خر خر ناگهانی مدیا تو خواب حسابی

زیر لب غرید: غلط . ش رو به هم فشار داد و سعی کرد بخوابههاچشمقلبش گذاشت 
 . بخوابیم اینجاخونه رو ازمون گرفته بودن بیایم . بکنم دیگه بیام

دستش رو خیلی آروم بیرون آورد و روی کیسه خواب مدیا گذاشت از سرما و ترس 
بست و سعی کرد فکرش رو منحرف کنه اما تمام مدت اون ش رو هاچشملرزید می
بست سفید حجیم اون حجم ترسناک خاکستری رنگ توی ذهنش نقش می یهتود

 یسترمیننفسی عمیق کشید و زیر لب گفت: شراره تو . شونهکنج اون اتاق تو خون
 . ازش
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همه فشار ش از اون هاچشم یهکاس. ش رو محکم روی هم فشار دادهاچشمدوباره 
 !نالید: ای خدا غلط کردم. ته بوددرد گرف

 یهدوباره بلند شد خیلی نزدیک شده بودن از ترس اشک از گوش هاصدای شغال
بودن و  تصور این که تو اون جنگل بکر و به دور از هر آدمی. چشمش بیرون چکید

ه اگ کردمی شهدورشون یه دسته شغال بود و شاید روح امیر هم اطرافشون بود دیوون
. یدفهممین کسهیچشد؟ همه خواب بودن و فتاد چی میادوباره اتفاقی براش می

ش کف دستش هافشار داده بود که جای ناخن انقدرش رو مشت کرده بود و هادست
 . هادوباره گفت: بچه. ختسومی

مونا خواب آلود . صدای هوم مانند کسی رو که شنید از جاش پرید و هینی کشید
 بگیر بخواب چته تو باز؟ !گفت: مرگ

 به سمت مونا چرخید و آروم گفت: الهی فدات بشم چشم قشنگ من بیدار شدی؟
 گیری بخوابی تو؟غر گفت: چرا نمیمونا با غر

  .جان من. جان من نخواب. مکنمیلرزید گفت: مونا دارم سکته شراره با صدایی که می
 . نالید: بخواب من بیدارم لحابیمونا که خواب آلود بود با صدایی 

ش رو روی هم گذاشت اما قبل از این که خوابش ببره صدای هاچشمشراره با آرامش 
با  .وند مونا خوابش بردهفهممییی که به شراره هانفس. ی منظم مونا رو شنیدهانفس
ی هاش رو بست و متوجه نشد که کی خوابش برد اما تمام مدت خوابهاچشمگریه 

 . دیدترسناک 
از کیسه خوابش . دخترها توی چادر خواب بودن. صبح لیدا پر انرژی از خواب بیدار شد

لباس کاموایی خردلی گشادش رو روی تاپش . از سرما به خودش لرزید. بیرون اومد
رو جلو کشید  شهخم شد کول. ش انداختهاهرو روی شون شیپوشید و پانچ آفریقای

رو در آورد و جلوی صورتش گرفت دستی توی  شیو از داخلش آینه جیبی مربع
ش هاهچکم. ش زد و بلند شدهارژ به لبکمی . موهاش کشید و موهاش رو مرتب کرد

ش رو باز هادست. رو پاش کرد و زیپ چادر رو باز کرد و از چادر بیرون پرید و ایستاد
رد  هاهشاخهنوز نور خورشید از بین . هوا فوق العاده بود ...کرد و عمیق نفس کشید

ا تو فض هاهصدای پرند. شددیده می هادرخت یهی تنهاهنشده بود و مه رقیقی تا نیم
 ؛ یعنیبا خودش فکر کرد زندگی یعنی این. لیدا ناخودآگاه لبخند زد. پیچیده بود

ت رو وسط یه چادر توی یک جنگل بکر باز کنی و سر صبح صدای قشنگ این هاچشم
به سمت آتش . خنکای صبح تو اون جنگل مه آلود لذت ببریرو بشنوی و از هاهپرند
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حسابی کم زور شده بود و اطرافش به خاکستر تبدیل شده  شیرفت که فسمت میان
بلد نبود چای آتیشی درست . گرم بشهکمی ش رو وسط آتش گرفت تا هادست. بود

چوب نشست و تو افکارش غرق  یهروی یک کند. شدکنه وگرنه حتما دست به کار می
ضربان  کهدرحالیدید از جا پرید و  هاشده بود که از دور کسی رو ال به الی درخت

رو نگاه کرد و پوالد رو تشخیص داد که نزدیک  اونجاقلبش باال رفته بود با دقت 
پوالد که . وسط اون جنگل بود غرق لذت شد اونجااز تصور این که با پوالد . شدمی

صحرایی بود رو کنار ماشین  دستشوییشد سالم کرد و صندلی تاشویی که  نزدیک
 لیدا با لبخندی گفت: کجا بودی؟. مهراد گذاشت و کنار آتیش اومد

ی پوالد واقعا هاهاین خند. پوالد خندید و چیزی نگفت، لیدا با شیطنت نگاهش کرد
 . دوست داشتنی بود

 . پوالد زمزمه کرد: چه سحرخیز شدی
 . آدم زیاد بخوابه واقعا احمقه اینجافت: لیدا گ

و با تمام وجودم حس کنم و شهپوالد تایید کرد و لیدا ادامه داد: دوست دارم هر لحظ
 . ببینم

 پوالد سر تکون داد و لیدا با ذوق گفت: چای درست بکنیم؟
 بانمکش گفت: با هم یهپوالد نگاهش کرد و لیدا با مالیمت و با اون صدای گرفت

 دیگه؟
 کجاست؟ هاپوالد فقط سر تکون داد و گفت: آب معدنی

پوالد با لبخند نگاهش کرد و نفسی . لیدا به سمت چادر رفت و گفت: االن یکی میارم
بطری آب معدنی بزرگ خودش رو برداشت و  شهلیدا از داخل کول. عمیق کشید

 نشسته بود ودرختی  یهروی تن هابرگشت پیش پوالد که کنار آتش پشت به چادر
 شهادستی پهنش و ساعد قوی هاهشون. ش رو باالی آتش کم زور گرفته بودهادست

رت مشکی که آستیناش تا روی ساعد باال کشیده شده بود شاید یه شیتو اون سوی
تصویر ساده بود اما نه از نظر لیدا که عاشق پوالد بود و مثل یه تابلوی نقاشی با شکوه 

فکری به سرش زد موبایلش رو که به دلیل نداشتن آنتن تو . منظرهزل زده بود به اون 
ز عکسی که ا. اون منطقه باطریش پر بود در آورد و یواشکی عکسی از اون منظره گرفت

 ی پهنش خیلیهاهشونهیک جنگل بکر و مه گرفته بود با یک آتیش کم زور و مردی ک
راضی از این کار . نظر میومدی سر به فلک کشیده به هااز اون درخت ترپر صالبت
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زیر پای لیدا به  هاپوالد از صدای خش خش برگ. یواشکی به سمت پوالد رفت
 . اینجاسمتش چرخید و گفت: بیارش 

پوالد آب بطری رو توی یک قوری فلزی که سیاه . لیدا بطری رو به سمت پوالد گرفت
 . ون بیادشده بود خالی کرد و روی آتش گذاشت و زمزمه کرد: ممکنه بار

 لیدا با هیجان گفت: واقعا؟
حالت ابرهارو . بیاد مکنمیش کرد و گفت: آره فکر پوالد نگاهی به ساعت بند چرمی

 . ببین
در امان  های بلند درختهاهو با دستش اشاره به قسمتی از آسمون که از هجوم شاخ

 . نامونده بود کرد و گفت: ابرای بارونی
 . بارونش طوالنی نشهلیدا گفت: خدا کنه 

شن و ما باید خیس می هااگه بارون بباره همه چوب. پوالد گفت: باید چوب جمع کنیم
 . حتما آتیش داشته باشیم

لیدا صندلی تاشویی که از دیشب کنار آتیش مونده بود رو رو به روی پوالد گذاشت و 
 . کلی چوب میاره با خودش همیشهروش نشست و گفت: مهراد 

 . رو آتیش زدیمهامزمه کرد: دیشب کلی از چوبپوالد ز
ی کشیده و خوش فرم پوالد و با هالیدا چیزی نگفت نگاهش رو دوخت به انگشت

با پوالد توی یه جنگل باشی دور از همه آدما، فضا مه آلود و عاشقانه ” خودش فکر کرد
 . گرفت شهاز تفکر خودش خند” بعد بشینی از کم اومدن چوب برای آتیش حرف بزنی

فقط شراره بود که هنوز  ؛ن و یکی یکی از چادرها بیرون زدنها بیدار شدکم کم بچه
بابک نگاهش به . مختصرشون بودن یههمه در حال خوردن چای و صبحان. خواب بود

دانیال که کنارش نشسته . شراره ازش بیرون بیاد یدکشمیچادر دخترها بود و انتظار 
 وری؟خبود گفت: داداش خرما می

 . بابک نگاهش کرد و گفت: آره مرسی
 دانیال گفت: خوب خوابیدی دیشب؟. و یکی از تو جعبه برداشت

 . بابک لبخند زد و گفت: خیلی دیر خوابم برد ولی واقعا خوب بود
پوالد بعد از صبحانه در مورد بارون و جمع آوری چوب . و مشغول صحبت با هم شدن

. شد برای جمع آوری چوب دو دسته داخل جنگل برنقرار . گفت و مهراد موافقت کرد
آذوقه و کمی . بعدی بودن یهپوالد و مهراد و الی یک دسته و آرش و دانیال دست

مونا روی یک صندلی تاشو نشست و کتاب . سبک برداشتن و راهی شدن یهوسیل
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دنبال چیزی . دست نویسش رو روی پاهاش گذاشت و مشغول ورق زدن شد
بابک . بودن هاهلیدا و ماکان مشغول مرتب کردن وسیل. فه بودگشت و کالمی

زیپ کاپشن بادی صورتیش رو تا زیر گردن  کهدرحالیهمچنان منتظر شراره بود و مدیا 
 ندیدی؟ هادیگه از اون خواب. به مونا نزدیک شد و گفت: مونا یدکشمیباال 

ی ترسمیاه کنه گفت: تو که مکث کرد بعد بدون این که به مدیا نگ ایهمونا برای لحظ
 شی؟پیگیر می انقدرچرا 

مدیا مصرانه گفت: بهم بگو لطفا دیشب بازم . وار شروع به ورق زدن کرددوباره دیوانه
 خواب دیدی یا نه؟

 گردی باز تو این کتاب؟بعد کالفه از کارهای مونا غرید: اصال دنبال چی می
مشکی کوتاهش رو پشت گوشش زد موهای لخت و . مونا نگاهش رو به مدیا دوخت

اون یه چیزی بین خواب و . ندیدم مدی! و اونا خواب نیستن هاو گفت: از اون خواب
اد آوردنش رو یهه اما من قابلیت کنترلش و بافتمیبیداریه که برای همه مون اتفاق 

 . دارم
 گردی تو اون کتاب؟مدیا با نگرانی نگاهش کرد و گفت: حاال دنبال چی می

مونا لرزیدن مردمک  ؛ اماواضح نبود انقدر ؛ شایدی مدیاهاچشمنا زل زد تو مو
اصال  ؛ شایدکردمیترسیدن مدیا رو حس . کردمیی مدیا رو به وضوح حس هاچشم

اشتن یک دمثل . کردمیلرزید اما مونا ترس مدیا رو حس ش نمیهاچشممردمک 
و بعد خیلی آروم در جواب  اضافه شده بود شهحس جدید که انگار به حواس پنج گان

ه جای این کتاب در مورد یه همچین چیزی دیدم دارم ی هم کمطمئنمدیا گفت: 
 . گردم تا ببینم چی هست واقعادنبالش می

 . مونا هم مشغول ورق زدن شد. نشست و زل زد به مونا هایکی از صندلی یهمدیا لب
ی متوسط چوب رو که مخصوص هاهاز داخل ماشین کند کهدرحالیاون طرف ماکان 

یدا شون کنه زیر لب گفت: لداد تا مرتبو به لیدا می یدکشمیبرپایی آتش بود بیرون 
 یه سوال بپرسم؟

 لیدا حسابی مشغول بود و با حواس پرتی گفت: چی؟
گفت: شد مدیا رو نگاه کرد و خیلی آروم طوری که به زور شنیده می ماکان زیرچشمی

 رو دوست داشته باشه؟ ایهبه نظرت شاید مدیا کس دیگ
 ین آدم به مدی نبودهترنزدیکه مدت ی هک لیدا متعجب شد و گفت: وا؟ یکی اینو بگه

 . باشه
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 بینه دیگه؟طاقت گفت: پس چرا اصال منو نمیماکان بی
 ن کهقبول ک. هو بهش ابراز عالقه کردیکفت: چون تو مثه داداشش بودی و یلیدا گ

 . گند زدی دیگه
ماکان نفسی عمیق کشید و گفت: خب چه غلطی بکنم حاال؟ خودمم نفهمیدم چرا 

ه خواهر کوچولو بود برام، مثه مهتا بود اما یه روز، یه جا که دقیقا نفهمیدم یهمدیا مث
 . خوام دیگه مثه مهتا باشهکی بود فهمیدم عاشقشم و نمی

ه من بگه چه غلطی باید بکنم با زندگی خر تو خر لیدا پوزخند زد و گفت: یکی باید ب
 . خودم و گندی که زدم

 ماکان با تعجب گفت: چی شده؟ با کیان بحثت شده؟
 ؛ماکان بیخیال گرفت گفت:چوب رو می یهآخرین تک کهدرحالیلیدا پوفی گفت و 

 . اصال دوست ندارم در موردش صحبت کنم
ها شراره تازه بیدار شده بود و با بچه. برنگشته بودنها ی روز بود و هنوز بچههاهنیم

صبحانه بیشتر . شراره دوتا بودی غذایی هاهمعموال وعد. مشغول خوردن ناهار بود
یک قاشق خوراک لوبیا تو دهنش . شدات به دلیل دیر بیدار شدنش حذف میقاو
 : صد بار نگفتم کنسرو لوبیا با قارچ بگیر لیدا؟زدمیذاشت و غر می

ه ک ایهاون مغاز ی؟زنمیچقدر غر . وفت کن دیگه شریکناهارتو لیدا با حرص گفت: اه 
 . رفتم نداشت

 . خورهشراره قاشقش رو پر کرد و گفت: سگ اینو واسه ناهار نمی
 . ها خندیدن و مدیا گفت: باز گفت سگبچه

 . شراره رو به بابک کرد و گفت: تو که عمرا با یه کنسرو سیر بشی
 غصه خوردی؟. خوریمبا شیطنت گفت: خب یکی دیگه هم میبابک 

کنسرو لوبیا . شراره قاشق رو تو دهنش برد و با ولع خورد و گفت: به چه روزی افتادم
 . خورمرو با اشتها می

خب چی شد . شمتون نمیها خندیدن و شراره با غرغر گفت: اه بمیرم دیگه خامبچه
ه گذره بهتون؟ فاز بازگشت بکه چی؟ داره خوش می االن تو جنگل بشینیم لوبیا بخوریم

 . ی نخستین گرفتنتون چی بود دیگه تو سرماهاطبیعت و انسان
 ینجاا. خوایم برنامه بذاریم از همه پیگیرتریماکان با خنده گفت: خوشم میاد وقتی می

 . شهرسی نظرت عوض میکه می
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وای چهارتا عکس هنری تو ی کنسروش رسیده بود گفت: من به ههاهشراره به نیم
 . جنگل میام که جنابعالی دوربینت رو جا گذاشتی گند زدی به همه چیز

خورم یم میکی دیگه. شماا این یکی سیر نمیبعد هم معترض گفت: گفته باشم من ب
 . باز نگین کم میاد
اصال سه تا بخور فقط اون دهنتو ببند بفهمیم چی داریم کوفت . مونا غرید: بخور

 . یمکنمی
 ... م چه کاریه خب بیایم جنگل وزنمیشراره ناخودآگاه گفت: دارم سگ لرز 

ن سکوت کرد و نچ نچ گویان به کردمیبا صدای اه و اوه کردن بقیه که بهش اعتراض 
 . رفت تا کنسرو بعدی رو برداره هاسمت ساک خوراکی

ناهارشون رو که همون . بعد از ناهار گروه پوالد و مهراد و الی با کلی چوب رسیدن
هوا هنوز روشن . بعد گروه بعدی هم رسیدکمی . کنسرو لوبیا بود تو راه خورده بودن

دانیال که حسابی از اون همه پیاده روی و حمل اون . بود و خبری هم از بارندگی نبود
 . همه چوب خسته شده بود گفت: فقط بارون نیاد کشتمت پوالد

در  کردمیبریده شده بود نگاه  هاو که با خرده چوبش رهادستکف  کهدرحالیآرش 
 . منم هستم. گه خداییادامه حرف دانیال گفت: راست می

 . که بارون نیاد من امنیت جانی ندارمل اینپوالد خندید و گفت: حاجی مث
نداره  دومی... یه. ذاره اذیتت کننلیدا نمی مهراد با خنده گفت: نه نگران نباش

 . نکنجوری نگاش این
لیدا چیزی از احساسش . دیگهی همهاچشمتو همین حین نگاه لیدا و پوالد افتاد تو 

ی مهراد نشون از این داشت که این احساس هاهای اکیپ نگفته بود و حرفبه بچه
لیدا به خودش اومد نگاهش رو از . ن پنهانی نیستکنمیهم که فکر  هاانقدربینشون 

ها به بچه شونهپوالد متوجه بشه که لیدا چیزی از رابطپوالد گرفت و برای این که 
داری؟ به من چه که پوالد رو بخواین اذیت  چیکارنگفته فقط گفت: وا مهراد به من 

 . کنین
من  دونیمیعنی خودت ی همهراد خندید و چیزی نگفت اما چشمک ریزی به لیدا زد ک

ش پمپ بنزین هاکه لیدا با دوست اد روزی افتادی هو پوالد دوبار. مزنمیاز چی حرف 
کم هست  انقدراومد و مثل یک غریبه باهاش رفتار کرد روزی که حس کرد برای لیدا 

 . که حتی قابل معرفی شدن نیست
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مهراد و الی پچ پچی با هم کردن و . دانیال گیتارش رو برداشت و شروع به نواختن کرد
 . شهها امشب خیلی سرد میبچهالی با شیطنت گفت: . مهراد سمت ماشینش رفت

 . آرش گفت: آره واقعا از همین االنش کامال مشخصه
مهراد . الی نگاهی به مهراد که به سمتشون میومد کرد و گفت: حاال نگران نباشین

 . مشروب آورده که چند تا پیک بزنیم گرم شیم یه وقت از سرما نمیریم
تو شخصیت مورد  مدونستمی شههمیها خندیدن و آرش گفت: دمت گرم مهراد بچه
 . م تو سفر خواهی بودعالقه

 یهیه کند یهها رسید و دو تا شیشه رو گذاشت رو لبهمه خندیدن مهراد به بچه
پوالد با خوشحالی گفت: یعنی . درخت جلوی صندلیش و روی صندلی نشست

 . هاهم یه چیزی کمکردمیفکر  شههم
برنامه . مهراد زل زد و گفت: مهراد من حرف ندارهالی خندید و با عشق و عالقه به 

 ریزیاش عالیه!
 . آخ جون. شراره با ذوق گفت: من هم پیک آوردم
 همه نگاهش کردن و مهراد گفت: چی؟

. متو لیوان نخوری که مشروب میاری پیک آوردم که مدونستمیشراره با شیطنت گفت: 
جنگل و چیزی با خودش نیاره؟ تازه بعدشم مهراد بیاد تو دل . جوریحال نمیده اون

 . دیشب منتظرش بودم
 شود دیگه؟!؟ چی شد؟ شراره خوش اخالق میهامهراد خندید و گفت:
دست رو نقطه ضعف آدم . ش سوراخ شد و گفت: آره دیگههاشراره خندید و لپ

 ذاری!می
 نداری؟ ایهماکان به شوخی گفت: در مورد مشروب خوردن سگ تو جنگل اید

بابک زد و  یشونه هید با دستش بخندمیغش غش  کهدرحالیهمه خندیدن شراره 
 . ببین چقدر دستم میندازن. گفت: یه چیزی بهشون بگو دیگه

یدن بابک چیزی در حمایت از شراره گفت اما آرش نشنید حواسش پرت خندمیهمه 
از شدت خنده ش که هاروی لپ. ی شراره بود که روی بازوی بابک قرار داشتهادست
ی بابک سوراخ شده بود، چه خطایی کرده بود که باید این حمایت خواستن هااز حرف

صدا سیگاری آتش زد و دودش رو بی. دیدمیش هاچشمشراره از یه پسر دیگه رو با 
ش بود هاچشمخواست تصویری که جلوی نمی. تو دود سیگارش غرق شد. بیرون داد

 خواست! رو ببینه، نمی
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 . هکنمیو اصال متوجه نبود که مدیا با تیزبینی داره نگاهش 
ها برداشتن و یکی یکی به هم زدن مهراد رو پر کرد و بچههامهراد یه دور دیگه پیک

 . خوریم به سالمتی امشبلبخندی جذاب زد و گفت: اینو می
شراره که حسابی مست شده بود با لودگی گفت: باالخره کی به سالمتی من 

 وریم؟خمی
 ... لیدا به شوخی گفت: بعدی

گفت اینو از اولین پیکی که شروع به خوردن کرده بودن شراره هربار می. همه خندیدن
گفتن پیک بعدی و این مکالمه هربار به سالمتی من بخوریم و همه خیلی جدی می

 . شراره لبخند زد و گفت: بابک ببینش باز دستم میندازه. تکرار شده بود
دار شراره خوشش میومد و این لوس شدناش رو دوست داشت لحن کشبابک از 

 . حمایتگرانه گفت: لیدا اذیتش نکن
. خودش رو به سمت بابک کشید ایهشراره ادای با نمکی درآورد و با لوسی دختران

از تصور به دست آوردن  ؛از نزدیکی زیاد شراره به خودش زدمیبابک قلبش تند تند 
ی آتش با نفرت این صحنه رو دید هاهآرش از بین شعل. شدشراره ته دلش قند آب می

و پیکش رو زود باال رفت با تلخی محتویاتش رو پایین داد و پیکش رو سرجاش 
 مهراد گفت: هستی بازم؟. برگردوند

 . آرش نگاهش رو پایین انداخت و گفت: هستم کال تا تهش
 . آرش زد و گفت: دمت گرم، با این اخالقت حال کردم یشونههمهراد ب

همه غیر از ماکان مشروب خورده بودن یکی مثل مدیا از همه کمتر و یا آرش که از 
خوندن و یا همه بیشتر خورده بود اما همه حسابی مست شده بودن و آهنگ می

تو جنگل یه کم راه یدن بابک آروم زیر گوش شراره گفت: بریم خندمین و زدمیحرف 
 بریم؟

 . خیلی دوست دارم. شراره به سرعت به سمت بابک چرخید و گفت: وای آره
بر شراره گفت: ص. بابک لبخند زد و گفت: پس بدو تا هوا تاریک نشده بریم برگردیم

 . کن زود میام
از چادر خارج شد و اومد پیش  شهبلند شد و به سمت چادر رفت چند ثانیه بعد با کول

 مهراد با خنده گفت: کجا؟ بودین حاال؟. بابک بلند شد. بابک
 . خوریم دیگهشراره با خنده گفت: پیک ما دوتا رو برعکس بذار نمی

 . شهرین؟ هوا داره تاریک میپوالد با اخم نگاهش کرد و گفت: کجا می
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 . ریم راه بریمگفت: می یدکشمیبازوی بابک رو  کهدرحالیشراره 
پوالد از این که شراره تو جنگل و تو اون موقعیت که مست بودن با اون پسر غریبه 

 . صبح برین. تنها باشه نگران بود غرید: االن خطرناکه
 . نگران نباش ؛بابک گفت: نه داداش

  !پوالد چپ چپ به شراره نگاه کرد و رو به بابک گفت: مواظب باشین
پوالد ته دلش اصال راضی نبود اونا . خداحافظ از جمع فاصله گرفتناون دوتا با گفتن 

کال زیاد . شدنگم می هاالی درختکه کم کم البه کردمیبا حرص نگاهشون  ؛برن
به بابک اعتماد . شد نگرانش نشهخوبی با شراره نداشت اما این باعث نمی یهمیون

وتارو تو تصویر خودش جا نداشت و همچنان قسمتی از جنگل که آخرین بار اون د
 . "امیدوارم اتفاقی نیفته”بود رو دید و با خودش فکر کرد: داده

، نرفتمیشدن و بیشتر تو قلب جنگل فرو ها دورتر میشراره و بابک کم کم از بچه
شراره مشغول تعریف کردن یک خاطره از اولین باری که مشروب خورده بود شده بود 

با نمک شده بود وقتی  انقدر. کردمیش رو گوش هاو بابک با حواس پرتی حرف
داد که بابک طاقت نیاورد و و با حواس پرتی توضیح می یدکشمیصداش رو 

هول شد  ایهشراره لحظ. دست شراره گرفتآرومی ناخودآگاه دستش رو دراز کرد و به 
دلم برای االن تنگ  همیشهبعدا  مکنمیو بعد غش غش خندید و گفت: احساس 

 . شهمی
 بابک با خنده گفت: چی گفتی االن؟ خودت فهمیدی؟

 شراره با نمک خندید و گفت: نفهمیدی چی گفتم؟
زو گی بعدا آرمی ؛ یعنیبابک خودش هم مست بود با صدایی کشدار گفت: چرا تقریبا

 . ی کاش هنوز االن بودکنمی
ن کردن و شراره گفت: تو که شراره پقی زد زیر خنده هردو شروع به خندید

 . ش کردیترنامفهوم
که کسی رو  کردمیفشرد و احساس خوبی داشت، احساس بابک دست شراره رو می

ی فکر نکرده بود با دختر  وقتهیچ. حتی دنبالش نگشته وقتهیچپیدا کرده که شاید 
دوست شدن با دخترها  همیشه. باهاش بمونه همیشهدوست بشه که دلش بخواد 

که  کردمیداشت و حاال ناخواسته احساسی رو تو وجودش حس  ایهبراش معنی دیگ
خواد اون رو شد که میمی ترمطمئن دیدمیهربار که لبخند شراره رو . ناشناخته بود

 . داشته باشه همیشهبرای 
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اری شاید آبششنوم شه بریم اون طرف؟ صدای آب میشراره با شیطنت گفت: بابک می
 . چیزی باشه

 . خوریمبابک با نگرانی گفت: خب، اگه دیر بشه به تاریکی می
ش و با دلبری گفت: تو رو هاچشمی بابک قرار گرفت و ایستاد و زل زد تو روروبهشراره 

 . خدا بابک
 . ی شراره برنداشت و فقط گفت: دلبری نکن موشهاچشمبابک چشم از 

ش رو جمع کرد و گفت: هابینی شراره رو کشید، شراره لب شهبا شصت و انگشت اشار
 یعنی نه؟

 . بابک لبخند زد و گفت: یعنی آره
راه  بابک دنبالش. شراره باال پایین پرید و جیغ جیغ کنان به سمت راست متمایل شد

افتاد مسیر نسبتا طوالنی رو رفته بودن به سمت صدای آب و هوا هم رو به تاریکی 
ره دست شراره رو گرفته بود شراره از این لمس شدن تو اون جنگل بزرگ بابک دوبا. بود

. بابک با خنده گفت: چه بارون نرمی. باریدبارون نم نم می. کردمیاحساس امنیت 
 . ببین چی شد زدمیپوالد جوش  انقدر

هردو خندیدن و شراره چیزی نگفت هنوز چند ثانیه نگذشته بود که آسمون رعد و برق 
بارون در عرض یک ثانیه شدت گرفت و شالق وار به . وحشتناکی زد و شراره جیغ زد

گفت: دیگه پشت سر ید و به بابک میخندمیشراره حاال . ریختمیسر و صورتشون 
 . دوستای من حرف نزنی

 . بابک خندید و گفت: قشنگ ضایع شدم
 . کاله کاپشن شراره رو روی سرش کشید و گفت: موش آب کشیده شدی

ودی به این ز اینجابارونای . شراره با لبخند نگاهش کرد بابک زمزمه کرد: باید برگردیم
 . بند نمیاد خطرناکه

جنگل توسط ابرهای خاکستری تاریک و . دور زدن تا از راهی که اومده بودن برگردن
دیگه  یهتیره شده بود خورشید از آسمون رفته بود و دم غروب بود تا چند دقیق

 نمدومیبابک نگاهی به جنگل کرد و متعجب گفت: من ن. شدکامال تاریک میآسمون 
 . از کدوم طرف باید بریم

 . دونممیشراره با ترس گفت: منم ن
  .بابک دستی تو موهای خیس از آبش کشید و گفت: مست بودم اصال حواسم نبود

 . مترسمیها شده بود بهانه گیری کرد و گفت: بابک من شراره مثل بچه
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 . یمکنمیش یه کار. س شریبابک گفت: نتر
شراره جیغ کشید و گفت: منو ببر پیش . غرش رعد و برق باعث شد از جا بپرن

 . مترسمیبابک من . دوستام
  .تونیم بریم باید یه جا پیدا کنیم و تا بند اومدن بارون اونجا بمونیمبابک گفت: نمی

  .بابک یه کاری کن. االن شغاال میان شب شد. مترسمیشراره با بهانه گیری گفت: 
ی دیگه فکر هاو حیوون هابابک دستش رو گرفت و دنبال خودش کشید به شغال

زمین گلی شده بود که  انقدرن رفتمیآشناست  کردمیاز مسیری که حس . نکرده بود
تونستن خوب راه پاهاشون خسته شده بود و از سرما نمی. راه رفتن سخت شده بود

 یهاتو اون جنگل تاریک ال به الی درخت. بابک چراغ قوه رو تو جنگل میچرخوند. برن
ی تند شراره، اصال تمرکز هاسر به فلک کشیده با اون بارون شدید و صدای نفس

شراره از ترس بازوی بابک رو . تابوند و واقعا گیج شده بودنداشت نور رو همه جا می
زیر کاله کاپشنش به سختی به بابک  ش خیس بود ازهاچسبیده بود تمام لباس
 . م از ترسمیرمینگاهی کرد و گفت: دارم 

 . ذارمبابک فقط گفت: من کنارتم، تنهات نمی
 انقدروقتی اون روح رو دید، وقتی اون اتفاق براش افتاد . یدترسمیشراره به وضوح 

دوباره رعد و برق زد و  یدترسمیتو زندگیش بیشتر  ایهاالن از هروقت دیگ. نترسید
 . مترسمیشراره با التماس گفت: . مثل روز روشن شد ایهجنگل برای ثانی

وند دنبال جایی بود تا بتونن تا بند کشمیبابک شراره رو دنبال خودش تو جنگل 
که جلو رفتن چشم بابک توسط نور کمی . بمونن و در امان باشن اونجااومدن بارون 

 بزرگ ایهفتاد که حالت تپه مانند بود و یه تکه سنگ صخرچراغ قوه به قسمتی ا
ی سبز پوشیده شده هاهاون زیر با خز. با انرژی به اون سمت دویدن. قرار داشت شهلب

و گردنشون ر. بابک شراره رو اون زیر کشید. شدین جایی بود که دیده میتربود اما امن
بابک . اومده بود ایستاده بودنخم کرده و تو اون یه ذره مکان سقف داری که گیر 

 . گفت: خوبه حداقل از بارون در امانیم
 شراره گفت: باید بشینیم؟

تپه مانند  یهنشست و به دیوار هاهشراره غرغری کرد و روی خز. بابک سر تکون داد
احساس خوبی داشت از این که از اون قطرات تیز و سرد بارون در امان  انقدر. تکیه داد

ه بابک کنارش نشست و تکی. کردمینا به چیزی که روش نشسته بود فکر بود که واقع
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ا گم م تکردمیبیشتر دقت  ؛ بایدپاهاشون رو دراز کرده بودن بابک گفت: متاسفم. داد
 . نشیم

داد و معموال وقتی حرفی خیلی این کار رو انجام می. ش رو به هم چسبوندهاشراره لب
تو اون جنگل تاریک دور از  کردمیبا اون پسری که باید عاشقش . برای گفتن نداشت

رسن و یک هر لحظه از راه می هاشغال کردمیحس  کهدرحالیش تنها بود هادوست
تو  .لرزید گفت: مهم نیستمیروح تمام مدت سایه به سایه دنبالشونه با صدایی که 

 . م خوراکی دارم هروقت خواستی بردارکوله
 . ان گفت: راستی یه پتو هم آوردمبعد با هیج

 ت که ضد آبه؟ لهبابک با خنده گفت: کو
 . شراره خندید و گفت: وای آره چه شانسی

 پتو رو دورشون گرفتن و تو این. پتو رو بیرون کشید شهبابک کمکش کرد و از تو کول
تعمل کرد و خیلی زود تصمیمش رو کمی بابک . حالت خیلی به هم نزدیک نشستن

قلب . کرد ترنزدیکرو به خودش شراره انداخت و اون یهدستش رو دور شون گرفت
 . پتو عالی بود یهبابک آروم گفت: اید. لرزیدشراره از نزدیکی به بابک می

ه ی هشراره فقط لبخند زد اما بابک با شیطنت گفت: اما چی شد که حس کردی واس
 دور زدن با من تو جنگل باید پتو برداری؟

نزدیک نگاهش کرد  یهمتعجب سرش رو به سمت بابک چرخوند و از اون فاصلشراره 
 . واسه احتیاط برداشتم. بیتیترو گفت: خیلی بی

حتی  وقتهیچ کردمیگرمای بدنش یخ بدن شراره رو باز . بابک سرخوشانه خندید
بابک زمزمه . که تو آغوش بابک بودن رو آگاهانه انتخاب کنه کردمینفکرش رو هم 

 . م و بخوابیتونی سرتو بذاری رو شونهکرد: می
 . برهخوابش نمی هاهشراره با خنده گفت: سگ هم تو این هوا رو این خز

شراره رو با دو انگشت گرفت و صورتش رو سمت  یهبابک با خنده دست برد و چون
نگاهش کرد و گفت: موش  زدمیی شراره تو تاریکی برق هاچشم. خودش چرخوند

 . کوچولوی با نمک بی ادب
پید سرش تقلب بابک تند تند می. ی شراره باال پرید و لبخندی نمکین زدهالب یهگوش

ی شراره چرخوند و هاو لب هاچشمرو جلو برد و بدون هیچ فکری نگاه کوتاهی بین 
دلیل همراهی اون بوسه به . ی شراره گذاشتهاش رو روی لبهادر یک ثانیه لب
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شراره زل زد و شراره با اخم گفت:تو  یهتو نگاه خیر. نکردن شراره خیلی کوتاه تموم شد
 کردی؟ چیکار

 . مکردمیبابک فقط گفت: کاری که باید 
 ... شیم وشراره گفت: تو این اجازه رو نداشتی بابک، ما هنوز داریم با هم آشنا می

ی هاشده بود فشار لب ترنزدیکره بهش تو اون تاریکی متوجه نشد کی بابک دوبا
تصور این که بابک عاشقش . باز داشت شهجمل یهش اون رو از ادامهابابک روی لب

. دادشده در حین احساس بد از نزدیک شدن زیاد به بابک بهش احساس آرامش می
 . پارادوکس عجیبی بود احساسش در اون لحظه

مونا و لیدا و مدیا . نشسته بودن هاماشینها توی همون لحظه اون سمت جنگل بچه
ی رو به روی هم نشسته بودن و آرش و هاقسمت عقبی ماشین بابک روی صندلی

چادرهاشون ضد . الی و بقیه هم تو ماشین خودشون بودن. پوالد جلو نشسته بودند
دادن هارو ترسونده بود و ترجیح میآب بود، اما بارون سیل آسا بود و حسابی بچه

مدیا پتوش رو محکم دورش . شون منتظر بند اومدن بارون بموننهاخل ماشیندا
مونا چراغ قوه رو دست . زدمیپیچیده بود و با نگرانی با پاش به کف ماشین ضربه 

آرش  .کتاب رو گرفته بود و مشغول مطالعه بود شهراستش گرفته بود و با دست دیگ
ون و شراره و بابک که هنوز برنگشته و پوالد و لیدا مشغول حرف زدن در مورد بار

گفت: بارونای گفت این بارون تا فردا هم بند نمیاد و لیدا میآرش می. بودن، بودن
 . خیلی شدید معموال زود بند میان

پوالد کالفه از این بحث برای خاتمه دادن بهش به عقب چرخید و گفت: مونا تو چی 
 خونی از صبح درگیری؟می

 ل شه در موردشکمیکوتاه سرش رو بلند کرد و گفت: اطالعاتم که ت ایهمونا فقط لحظ
 . خودتون رو آماده کنین برای یه احضار روح دیگه ؛ امابراتون توضیح میدم

 مدیا هینی کشید و گفت: چرا احضار؟
 . مونا زمزمه کرد: باید مامانم رو پیدا کنم
 لیدا با نگرانی گفت: مونا چیزی شده؟

 . عداگم بمونا گفت: می
تونست خیلی خودش رو کنترل کنه گفت: آرش که اون روز خیلی عصبانی بود و نمی

 . یکنمیمونا بگو دیگه، چی شده؟! این چه فازیه آدمو نگران 
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آرش . مونا کاله بافتنی منگوله دارش رو از سرش کشید و خیلی جدی زل زد به آرش
 . نگاه کردجوری شید و گفت: باز با اون چشماش اوننفسی عمیق ک

 . گم دیگهپوالد و لیدا خندیدن و آرش گفت: خب راست می
مونا خیلی جدی گفت: یه اتفاقاتی برام افتاده هر لحظه تغییراتی رو تو وجودم 

 . هکنمیکه این خیلی نگرانم  مکنمیاحساس 
رو که دیده بود برای پسرها هم تعریف کرد و ادامه داد: توی این بعد جریان خوابی 

 . رسممیگردم کمتر به نتیجه گردم اما هرچی بیشتر میدنبال دلیلش می کتاب
که مامانم یه جایی روی این زمین زنده ست و  دونممیزل زد و گفت:  ایهبه نقط

قبل از این که اوضاع بدتر از این بشه پیداش  ؛ بایددونهمو میهاسوال یهجواب هم
 . کنم

 ی مونا؟ کنمیپوالد متعجب پرسید: چه تغییراتی رو احساس 
 . ه انسان معمولی نیستمی هش رو جمع کرد و نالید: به نظرم من مثهامونا لب

ولی  ؛خاص بودی و همه چیزت فرق داشت همیشهتو . لیدا گفت: کامال مشخصه مونا
 . تونم درک کنم یعنی چینیستی رو نمی لیه انسان معمویهاین ک

یی خیلی آزاردهنده ست و من اینجامونا زمزمه کرد: این که ندونی چی هستی و چرا 
 . مکشمیدارم عذاب 

آرش با غم نگاهش کرد و گفت: یه چیزی به ذهنم رسید ولی شاید چرت و پرت باشه، 
 . اصال بهتره نگم؛ دونممین

 مدیا گفت: چی؟ بگو، چرا نگی؟
دونه پس ممکنه انت جواب سواالتتو میی مامکنمیآرش متفکرانه گفت: اگه حس 

 . مامانت واسه این که ازت محافظت کنه ازت دور شده
 . ی آرش، آرش غرید: مثه جغد نگاه نکنهاچشممونا زل زد تو 

به . ها خندیدن خود مونا هم لبخندی زد و گفت: انگار زیاد هم چرت و پرت نبودبچه
 . فکر خودم نرسیده بود
هیچ کار نتونیم بکنیم . گم مارو هم در جریان بذاردیدی بهت میآرش ذوق کرد و گفت: 

 . تونیم بهت بدیمکمک فکری که می
ین ه بار دیگه کنارم باشیهتونین بکنین همین کمونا زمزمه وار گفت: شما خیلی کارا می

 . خوادو یه احضار دیگه انجام بدیم خودش شجاعت می
 شده قرارمون دادی؟ پوالد با خنده گفت: االن تو عمل انجام
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 ین؟'نه' هم داشت یهم نیاز به گزینگفت: یعنی واقعا در برابر خواستهمونا لبخند زد و 
من چیزی برای از دست دادن ندارم که بخوام . م موناپوالد با لبخند گفت: من که پایه

 . مکنمیبترسم و برای کمک به دوستام از هیچی دریغ ن
 . همه جوره با تو هستم دونیمیکرد: منم که لیدا زمزمه . مونا لبخند زد

لیدا کشید، مدیا با نگرانی گفت: بهتر نیست صبر کنیم تا  یهمونا دستی روی شون
 ... شه آخهروح امیر تموم بشه بعد اینو انجام بدیم؟ خیلی درهم برهم می یهقضی

 ؛مکنمیمن درک . مونا گفت: مدی مهم نیست اگه نخوای تو این قضیه با من باشی
نیست که بخوام دست رو دست بذارم و صبر  ایهاتفاقاتی که برام افتاده چیز ساد اما
 . کنم

 . هر موقع که بخوای. آرش مختصر گفت: منم هستم
 . دیممونا گفت: پس امشب انجامش می

 لیدا هینی کشید و گفت: تو این اوضاع؟
 . مونا سر تکون داد

 . نداریم کهش رو هاهآرش با تعجب گفت: وسیل
 . مونا با لبخند گفت: من همه چیز آوردم

 . لیدا گفت: پس از قبل فکرش رو کرده بودی
 ؛مونا سکوت کرد و مدیا با بغض گفت: حاال که شراره هنوز برنگشته من واقعا نگرانم

 ... همه مون نگران باشیم و چون نیاز به تمرکز داره و مکنمیفکر  یعنی
یم و امیدوارم کنمیمونا محکم و مسلط میون حرف مدیا گفت: تا وقتی برگردن صبر 

 . صبر کردن تا فردا هم برام زیاده ؛ چونامشب نگذره
 . ذارمتنهات نمی. ی مونا رو گرفت و گفت: منم هستم موناهادستمدیا خم شد و 

ها از بین بچه. شد اما هنوز بند نیومده بود ترحدود یک ساعت بعد بارون کم و کم
. جلوی ماشین، مهراد رو دیدن که به سمتشون میومد یهی رقصان روی شیشهاهقطر

نور به کمی که همراه مهراد بود  ایهچراغ قو یهجنگل تاریک بود و فقط به واسط
و  مهراد لبخندی زد. مهراد که رسید پوالد شیشه رو پایین کشید. شداطراف پاشیده می

 رین؟گفت: چه خبر؟ چطو
پوالد جوابی داد و مهراد با همون ژست با نمکش گفت: این دوتا برنگشتن من 

 . نگرانشون شدم
 . ممکنه تو تاریکی راهو گم کرده باشن. پوالد گفت: ما هم خیلی نگرانیم
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 . گردننن و حتما صبح برمیمومیمهراد گفت: شب یه جایی 
 . شون بشیمبیخیال نیمتونمی. مدیا با ترس و نگرانی گفت: خیلی خطرناکه

 . نیستیم بیخیال باال انداخت و گفت: ایهمهراد شون
هارو از همه بیشتر اینجالیدا خودش رو جلو کشید و رو به مهراد کرد و گفت: تو باید 

 . به نظرم چند نفری بریم اطراف رو بگردیم. بلد باشی
مهراد نگاهی به پوالد کرد و پوالد با سر موافقت کرد، مهراد گفت: پس بیاین بیرون، یه 

 . ریم دنبالشونیم و میکنمیآتیش درست 
مدیا دنبالش رفت بیرون از . مکنمیآرش در رو باز کرد و گفت: من آتیش درست 

 . ماشین و گفت: من باهات میام مهراد
 . رهمهراد گفت: چند تا مرد باشیم بهت

 . مدیا خیلی محکم و قوی گفت: ولی منم میام
ت جرا. ش رو تکون داد و رو به پوالد با شیطنت گفت: مدی خیلی لجبازههاهمهراد شون

 . ندارم بگم نه
 . میام باهاتون پوالد لبخندی نمکین زد و گفت: منم

مهراد رفت سمت . لیدا هم از ماشین خارج شد و به سمت آرش رفت تا کمکش کنه
قبل از این که پوالد از ماشین خارج بشه مونا با صدایی که هیچ . ماشین خودشون

 . عادی بود گفت: ممنونم ازت همیشهحس خاصی نداشت و مثل 
 پوالد به سمتش چرخید و گفت: چرا از من؟

فکر کردن قبولش کردی،  ایهمونا لبخند زد و خیلی آروم گفت: این که حتی بدون لحظ
 . اشتخیلی واسم ارزش د

 . خوام دیگه عذاب نکشی مونا، من میرم دنبال شری ایناپوالد فقط گفت: چون می
 . دونیمیمونا زود گفت: مرسی که منو دوست خودت 

پوالد سر تکون داد و از ماشین خارج شد، مونا برای چند لحظه سرش رو بین 
چنگ زد و موهاش رو . سرش از هجوم اون همه فکر درد گرفته بود. ش فشردهادست

 !مانالید: من، من لعنتی چی
 

 . و کش داری گفت: روتو بکن اون طرفشراره با صدای جیغ 
  !بابک لبخندی شیطنت آمیز زد که شراره جیغ کشید: بابک

 ی؟زنمیبابک خندید و گفت: باشه بابا چرا 
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 . شراره گفت: وای به حالت اگه برگردی بابک
 . بابک با لبخند گفت: باشه

 . زد و گفت: حرف منو جدی بگیر شهشونهب ایهضربشراره 
ی ونجااشراره کاپشنش رو به سختی تو . بابک پشتش رو به شراره کرد و چیزی نگفت

تنگ درآورد و موشکافانه به بابک که پشتش بهش بود نگاه کرد و خیلی زود بافت 
ش زود کاپشنبدنش از سرما مور مور شد خیلی . گلبهی رنگش رو از تنش بیرون کشید

 . تونی برگردیرو پوشید و غرید: می
  .دوستش داشتم اینو بابک چرخید، شراره لباس رو به سمتش گرفت و گفت: خیلی

 فهمیدی؟ . یکی مثه همینو واسم بخریباید بابک لبخند زد و شراره گفت: 
 . خرمبابک گفت: دوتا واست می

 . دیگهرت خودتو سوزوندی بس بود شیشراره با حرص گفت: ت
بابک خندید و گفت: باید سعی کنیم آتیش رو تا صبح روشن نگه داریم، هم از حیوونا 

 . یمزنمیخ نی هدر امانیم هم این ک
شراره پوفی کشید و موهاش رو که نم دار و حالت دار شده بود رو پشت گوشش زد و 

نس واقعا شا. دستش رو جلوی آتیشی که بابک با بدبختی درستش کرده بود گرفت
رو و همچنین  اونجاآورده بودن که تو اون تاریکی محض و اون بارون سیل آسا 

بابک دستی به لباس کشید و . چندین تکه چوب خشک رو اون زیر پیدا کرده بودن
 . گیرم تا خشک شهجلو آتیش می. لباست نمناکه یهی یقهاگفت: قسمت

به نیم رخ بابک افتاد که توسط نور نگاهش . شراره نچ نچی کرد و پتو رو دوش گرفت
بابک خوشگل نبود ولی جز پسرهای جذاب بود ته  ؛ شایدشدرقصان آتش دیده می

پوشید دستش شیک لباس می همیشهریش با نمکی داشت با مدل موهای امروزی و 
ناخودآگاه تو  شهزد و به اون بوسه فکر کرد، بر خالف مخالفت اولی شهرو زیر چون

دوم بابک رو همراهی کرده بود و این برای خودش هم عجیب بود پسری رو  یهبوس
و بوسیده بود که مجبور بود بهش نداشت، پسری ر ایهبوسیده بود که هیچ عالق

 چون تحمل این رفتمیزودتر پیش  ؛ بایدکردمیباید بابک رو عاشق خودش  ؛ببوسه
 .ه سمتش چرخید و نگاهش کردبابک ب. شدزودتر تموم می ؛ بایدرو نداشتهاجریان

االن خسته . نقش بازی کردن نداشت یهشراره سرش رو پایین انداخت، االن حوصل
ش رو ببنده و به هیچ چیز هاچشمخواست سرش رو روی پاهاش بذاره و بود دلش می

کاش  کردمیاد میآورد و آرزو یهآرش رو ب یهخسته بود از این که هربار چهر. فکر نکنه
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ی عسلی و موهای بور و هاچشمبه جای بابک اون پیشش بود اون پسر مهربون با 
از اون  بابک بعد. نفسی عمیق کشید. شهمیشگیاون ته ریش حنایی کم رنگ و بلند 

وند این که شاید بابک ترسمیبوسه لبخند موفقیت آمیزی زده بود و این شراره رو 
قط و فقط به خاطر این خوشحال باشه که هنوز احساس عاشقانه نداشته باشه و ف

شد بابک هرطور شده باید عاشقش می. تونسته به اصطالح عشق امیر رو تصاحب کنه
 پوالد و مهراد و مدیا. شدجوری نمیاین. انتقام امیر ازش گرفته بشه تا ضربه بخوره و

و هرازگاهی پوالد سیگاری آتش زده بود . شدنی بلند جنگل رد میهاالی درختاز البه
 اما دلش یدترسمیمدیا از بودن تو دل اون جنگل سرد و سیاه . زدمیپک به سیگارش 

 هچرخوند و هر چند لحظمهراد چراغ قوه رو تو جنگل می. به اون دو مرد خوش بود
لرزید سکوت جنگل دیوونه مدیا از ترس می. زدمیک بار اسم شراره و بابک رو صدا ی

  .حسابی گلی و سنگین شده بود گفت: خودمون گم نشیمش هاکفش. کننده بود
من چند بار اومدم اینجا . مهراد به سمتش چرخید و گفت: مهرادو دسته کم گرفتی

 . کمپ زدم ایههفت
 . مدیا غرید: یعنی کجان؟ اتفاقی نیفتاده باشه واسشون

 . اونا فقط راهو گم کردن. یمکنمیپیداشون . پوالد گفت: نگران نباش مدی
لیدا تکه چوبی رو تو آتش پرتاب کرد آرش . و باز شروع کردن به صدا زدن اون دوتا 

مونا اون سمت روی صندلی تاشو . کنه ترهم چنان مشغول بود تا آتش رو پرزور
الی و دانیال مشغول حرف زدن . نشسته بود و کتابش رو روی پاهاش گذاشته بود

و توسط زانوش از وسط نصف کرده بود به بودن و ماکان بعد از اینکه چند تکه چوب ر
ماکان جواب لبخندش رو داد و . لیدا بهش لبخند زد. سمت لیدا اومد و کنارش نشست

 خیلی آروم پرسید: مونا چشه؟
 . خواد یه بار دیگه احضار کنیمزد و گفت: می شهلیدا دستش رو زیر چون

اتفاقی که براتون افتاد اصال بعد اون همه  !ماکان متعجب به لیدا نگاه کرد و گفت: نه
 ... صالح نیست که

تو بودی . مامانش رو پیدا کنه ؛ بایدلیدا بین حرف ماکان خیلی سرد گفت: مجبوره
 گشتی؟ دنبال مامانت نمی
اگه از . دونممیاد آورد و گفت: نی همامان مهربونش رو ب یهچهر ایهماکان برای لحظ

 . دمهم نبوواسم دیگه ده بودمش شاید بچگی ندی
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 جوریچهاگه مامانم نبود  دونممین. مکنمیلیدا گفت: من هرطور شده کمکش 
 . تونستم اصال زندگی کنممی

 . ها اومدننگاه ماکان تو جنگل به نوری افتاد و گفت: فکر کنم بچه
 نبال کرد و به اونتوجه آرش به ماکان جلب شد و بالفاصله نگاه ماکان رو د. بلند شد
که شراره دیگه در خطر نیست خیالش راحت کشید و از این یعمیق نفس. نور رسید

ا مدی. سه نفر رو دید دوباره دلش لرزید یهشدن و سای ترنزدیکها وقتی بچه ؛ اماشد
لیدا مدیا رو . پرسیدنهمه نگران شده بودن و سوال می. با گریه به سمت لیدا اومد

 . بغل کرد و گفت: نگران نباش مدی
 : چی شد مهراد؟ پیداشون نکردین؟الی گفت

تو تاریکی . شهدو سه ساعت دیگه هوا روشن می. مهراد سری تکون داد و گفت: نه
 . تونستیم بگردیمبیشتر از این نمی

 مدیا با هق هق گفت: اگه بالیی سرشون اومده باشه چی؟
 . مدی باز که این حرف رو زدی، بهت گفتم امید داشته باش !... پوالد گفت: ا

. لیدا دست مدیا رو کشید و بردش توی چادر. بعد به لیدا اشاره کرد که آرومش کن
 . آرش اومد جلو و گفت: خواستین برین منم میام

 . پوالد چپ چپ نگاهش کرد و گفت: باشه سه نفری میریم
 مهراد رو به دانیال گفت: داداش چند تا سیب زمینی میندازی تو آتیش؟ 

الی پتویی دور مهراد انداخت و گفت: چای . مشغول شدگفت و  ”چشمی” دانیال
 آتیشی درست بکنم؟ 

 چرا که نه؟. مهراد لبخند زد و گفت: قربونت بشم من
 . شهاهالی لبخند زد و مهراد با عشق گفت: آخ قربون خند

اون چند ساعت تا روشن شدن هوا مهراد و . الی به سمت آتش رفت و مشغول شد
آتش نشسته بودن و پتویی دورشون پیچیده بودن و انتظار  الی بیدار بودن و کنار

 . ذاشتم برن، تقصیر من شدگفت: نباید مین مهراد مییدکشمی
گردیم و پیداشون تو فکر نباش صبح می انقدرالی گفت: این جوری نگو، االن هم 

 . برو یه کم استراحت کن. یمکنمی
کار خوام چیکرد و گفت: استراحت می ترش رو دور الی تنگهادست یهمهراد حلق

 کنار تو آرامش دارم؟  اینجااالن  انقدروقتی 
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خیلی آرامش داشتی پاشو دو تا آب جوش بریز و . الی خندید و گفت: یه کم سردم شد
 . دو تا نسکافه آماده بیار که فکر کنم تا روشن شدن هوا باید همین جا بشینیم

 . جون بخواه مهراد خندید و گفت: ای به چشم، تو
آماده بیاره و برگرده پیش الی، برف ریزی  یهنسکاف شهتا مهراد رفت از داخل کول
از چادر که بیرون زد سوتی زد و گفت: گل بود و به سبزه . رقص رقصان باریدن گرفت

 . نیز آراسته شد
 . الی خندید و گفت: عجب برف قشنگی

شد اگه شری و دوست پسر جدیدش االن تو چادرهاشون می ترمهراد گفت: قشنگ
 . خواب بودن

یا یه جایی رو پیدا کرده باشن که در . الی گفت: امیدوارم از سرما یخ نزنن هرجا هستن
 . امان باشن از برف

 . شد به سمت الی گرفت و چیزی نگفتمهراد ماگ رو که ازش بخار بلند می
یم گذشته بود که پوالد سرآسیمه از چادر بیرون زد و دو ساعتی از باریدن اون برف مال

که آخرین بار  ایهپشت سرش آرش هم از چادر خارج شد شوک زده به اون منظر
. خیس و نمناک از بارون دیده بودن و حاال یک دست سفید شده بود زل زده بودن

وجهشون شد مت زدمیمهراد که دم چادر دخترها ایستاده بود و خیلی آروم با الی حرف 
 گه؟برف چی می. لبخند زد و گفت: صبح بخیر

ی هاهی شاخهاهش بود و برف بند اومده بود مه رقیق صبحگاهی تا نیمیهوا گرگ و م
 یخ نزنن. پوالد دستی تو موهاش برد و گفت: صبح بخیر. پایین اومده بود هادرخت

 این دوتا؟
 . الی گفت: وای خدا نکنه

 . دمای هوا رو گرفتم فقط چند درجه کاهش داشتهمهراد خوش بینانه گفت: 
آرش گفت: ما تو چادر و کیسه خواب با وجود هیتر کمپینگ داخل چادر احساس سرما 

  .وای به حال اونا که معلوم نیست کجا هستن. یم نسبت به چند ساعت قبلکردمی
ا و بهم بده تمهراد پوفی کشید و گفت: الی جان تو اون کوله دوتا پتو و ژل الکل بذار 

 . بریم
 . الی تا خواست بره مهراد گفت: اون فالسک کوچیکه هم بده آبجوش کنم ببریم

 . خواست بیادالی آروم گفت: مدی هم می
 . مهراد گفت: بیدارش نکن بذار استراحت کنه
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ه راه افتادن تو جنگل و شروع ب. ون کردشیمنتظر ایستادن تا الی با کوله برگشت و راه
ده  حدود. دنبال اون دو نفر گشتن تو اون جنگل وسیع واقعا سخت بود. نگشتن کرد

ا ب. دقیقه به سمت شرق پیاده رفته بودن که مهراد از دور چشمش به دود آتش افتاد
 . پیداشون کردم مکنمیهیجان گفت: فکر 

. شون که رسیدن آرش از حرکت باز ایستادهر سه به اون سمت دویدن به ده قدمی
 . که در جا خشکش زد چیزی دید

. شدازش بلند میکمی آتش کوچک جلوی اون دوتا به خاکستر تبدیل شده بود و دود  
بابک شراره رو در آغوش گرفته بود و اون دو داخل اون شکاف غار مانند در هم لولیده 

 پوالد جلو. بابک بود و صورتش از سرما سرخ شده بود یهسر شراره روی شون. بودند
 شنوین؟شد و صداشون کرد، گفت: صدامو می دوید و خم

ی باز کرد و وقتی نگاهش به پسرها افتاد با ذوق گفت: حالبیش رو با هاچشمبابک 
 شمایین؟ 

بابک شراره رو تکون داد آرش منتظر به شراره چشم . مهراد پتو رو از کوله بیرون کشید
 مالیم ایهکرد ضرب شراره گذاشت و صداش یهپوالد دستش رو روی شون. دوخته بود

چشمش رو باز آرومی بعد از اون ضربه به . به صورتش زد، پوست صورتش یخ زده بود
 ... والدپ ی گفت:حالبیآرش نفسی عمیق کشید شراره تا چشمش به پوالد افتاد با . کرد

 پوالد با هیجان گفت: جانم؟ 
پتو رو دورش پیچید و گفت: االن . تو همین لحظه مهراد به بابک کمک کرد بلند بشه

 . مکنمیگرمت 
پوالد دستش رو دراز کرد تا دست شراره رو بگیره و کمکش کنه تا بلند بشه و در کمال 

: گفت زدمیهق هق  کهدرحالیناباوری شراره با گریه خودش رو تو بغل پوالد کشید و 
 . باالخره اومدین

 . ی دخترپوالد با مالیمت گفت: آره شری، بیا، یخ زد
پوالد فشرد اون لحظه به حمایت یک آشنا نیاز داشت، به  یهشراره سرش رو روی شون

چرا از بغل کردن  دونستمین. حمایت یک مرد که الزم نباشه براش نقش بازی کنه
طور مثل پوالد بود و همین حس اد شاید اگر شایان زنده بود همینپوالد یاد شایان افت

پوالد چشمش به آرش  یهفت تو همین لحظه از فراز شونگررو از بغل کردنش می
تو هم قفل شد و بعد آرش به سمت مهراد رفت که ازش  ایهنگاهشون لحظ. افتاد
پوالد پتویی دور . خواست توی یه ظرف فلزی ژل الکل بریزه و آتش درست کنهمی
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نزدیکی نداشت و حاال از این همه صمیمیتی  یهبا شراره رابط وقتهیچشراره پیچید، 
که گذشت و بابک و شراره توسط گرمای کمی . که تو رفتارش دیده بود متعجب بود

اون آتش و پتوهای دورشون گرم شده بودن مهراد از داخل فالسک کوچک 
بابک از بین بخارهایی که از لیوانش . مسافرتیش دو لیوان چای ریخت و بهشون داد

احساسش به . د به شراره نگاه کرد، شب عجیبی رو با هم گذرونده بودنشبلند می
 . شراره زمین تا آسمون تغییر کرده بود

از اون چای داغ مینوشید، با شیطنت گفت: دلم واسه  ایهکه جرع طورهمونشراره 
 . کیسه خوابم تنگ شده

 . مهراد خندید و گفت: منتظر شنیدنش بودم
بین دیشب کجا خوابیدیم؟ لباسامونو سوزوندیم تا بتونیم شراره با غرغر گفت: خب ب

 . آتیش رو نگه داریم
 آرش متعجب گفت: واقعا؟

قول گرفت به شرطی لباساشو . بابک سرش رو تکون داد و گفت: کلی ضرر کردم داداش
 . میده که واسش بخرم

یت تصور این همه صمیم. کردمیهمه خندیدن به جز آرش که چپ چپ به شراره نگاه 
صدای پوالد افکارش رو از هم پاشید: خب اگه گرم شدین . بین اون دوتا آزاردهنده بود

 . بهتره بریم پیش بقیه زودتر از نگرانی دربیان
 شراره با شیطنت گفت: کسی هم نگرانمون شد اصال؟

 . ش رو جمع کرد و گفت: مدی جونم چی کشیده دیشبهامهراد خندید و شراره لب
گفت: الی  ریختمیش هاهاشک ناخودآگاه روی گون کهدرحالیدر همین لحظه مدیا 

 . هزنمیدلم شور . ی باهاشون برمکردمیباید صدام 
 . خواست اذیت بشیالی پاهاش رو توی شکمش جمع کرد و گفت: مهراد نمی
 . لیدا که هنوز تازه بیدار شده بود غرید: آخ چه سرد شده

 . ف اومدهالی با ذوق گفت: بر
 شهاز جاش پرید و صاف نشست دست تو موهای پرپشت آشفت هاهلیدا مثل جن زد

 . برد و گفت: دروغ نگو
 الی خم شد و گفت: در چادر رو باز کنم ببینی؟

درش رو باز کرد سوز آرومی لیدا نیم خیز شد و خودش رو زودتر به در چادر رسوند و به 
برفی جیغ جیغ کنان چرخید و  یهدیدن منظرسردی از الی در تو صورتش وزید با 
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 .وای عاشق برفم. : چقدر خوشگلهکردمیش شد و هی زمزمه هامشغول پوشیدن لباس
 . قربون طبیعت بشم من

 . مدیا اشک ریخت و نالید: شری یخ نزنه
 . اد آورد، صاف ایستاد و گفت: وای حواسم نبودیهلیدا انگار تازه نبودن شراره رو ب

پیداشون . هارو بلدهاینجای مدیا رو گرفت و گفت: مهراد مثه کف دستش هادستالی 
 . ن و میانکنمی

لیدا کالهی که دو طرف صورتش تا روی گوشش میومد و . مدیا سرش رو تکون داد
ازش دوتا منگوله آویزون بود رو روی سرش کشید و کاپشنش رو تنش کرد لگدی به 

 . نخواب انقدرمونا زد و گفت: پاشو دیگه 
 مونا غرید: ساعت چنده؟

 . نگاه کرد و گفت: هفت و نیم شیالی به ساعت مچ
حداقل باید هشت ساعت  دونیمی. مونا با جیغ ظریفی گفت: لیدا خیلی خری

 . بخوابم
 . پاشو پاندا خانوم. هالیدا با خنده و شیطنت گفت: اینجا خونه نیست

 . اشته باشممونا غرید: واسه احضار امشب باید انرژی د
 . ش رو بست و گفت: لطفا بذارین دو ساعت دیگه بخوابمهاچشمو بعد 

الی، چشمکی زد و گفت: الی بیا  یهی از تعجب گرد شدهاچشملیدا نگاهش افتاد به 
 . بریم چای بذاریم

 . الی فقط گفت: آبجوش هست
 . پاشو بریم. یم بر بدنزنمیلیدا گفت: پس چه بهتر نسکافه 

الی پشت سر هم از چادر خارج شدن به محض این که در چادر رو بستن الی لیدا و 
 گفت:قضیه احضار چیه؟ احضار چی؟

 . لیدا لبخند زد و گفت: احضار روح
 خواین روح احضار کنین؟الی اخم کرد و گفت: می
آب دهنش رو قورت داد و . ا نهیهها بگباید به بچه دونستمیلیدا معذب شده بود ن

 گفت: هوم! مظلومانه
ه ن. الی از ترس نفسش بند اومده بود گفت: این چه کاریه؟ اومدیم خوش بگذرونیم

 . ه غلطی بکنیم که به گیرش بمونیمی هاین ک
  .لیدا دستش رو کشید و گفت: باید واست توضیح بدم بیا بشینیم کنار آتیش
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نه توفته بود نمیتمام ماجرا رو از اول برای الی تعریف کرد تا همین دیشب که مونا گ
ماگش توی دستش مونده بود و متعجب لیدارو . الی ماتش برده بود. خیلی صبر کنه

 لیدا خندید و گفت: چی شد؟ . کردمینگاه 
 . الهی بمیرم من واستون. الی با بغض گفت: چقدر بال سرتون اومده

احضار حاال اگه مونا خواست شب . لیدا سرش رو تکون داد و گفت: خدا نکنه عزیزم
 . تونین نباشین، مشکلی ندارهکنه شما می

من خودم خیلی ترسو نیستم ولی . الی سر تکون داد و گفت: باید ببینم نظر مهراد چیه
 ... اینجا

چشم جنبشی رو تو جنگل احساس کرد  یهنوشید و از گوش شهاز نسکاف ایهلیدا جرع
ها افتاد که از دوردست میومدن با صدای بلند مدیا رو و چرخید و چشمش به بچه

صدا کرد مدیا زود از چادر خارج شد و امتداد انگشت لیدا رو دنبال کرد و نگاهش به 
ذوق زده شد که نتونست تا رسیدنشون صبر کنه به سمتشون دوید  انقدر. ها رسیدبچه

 یدخندمیشراره از خوشحالی غش غش . و تا به شراره رسید پریدن تو بغل هم دیگه
 . ریختمیاما مدیا اشک 

 شهوقتی نزدیک شدن الی بی طاقت رفت پیش مهراد و مهراد دست دور شون
 انداخت و گفت: دیدی پیداشون کردیم؟

ت: باید باهات الی لبخند زد و سر تکون داد بعد قد بلندی کرد و زیر گوش مهراد گف
 . حرف بزنم
شه اما حاال اگه جریان رو به مهراد بگه قطعا با مخالفتش رو به رو می کردمیالی فکر 

که دور اون میز چوبی که مونا از ظهر درگیر سرهم بند کردنش بود نشسته بود لبخندی 
. ودب هوا کامال تاریک شده بود و اوایل شب. لرزیدتلخ روی لبش داشت و از نگرانی می

رو روی میز گذاشت و از توی جیبش جعبه عود رو بیرون کشید لیدا جلو هامونا شمع
 . واسه الی اینا توضیح بده. اومد و گفت: بده من اینارو روشن کنم

الی و مهراد قرار بود دور میز با . مونا مشغول توضیح دادن در مورد احضار شد
دانیال خواسته بود که فقط همون خودشون شش نفر بشینن اما از بابک و ماکان و 

هارو به هم بزنن، الی از این که قبول کرده بود اطراف باشن و سعی کنن تمرکز بچه
لرزید اما با تمام وجودش دوست داشت احضار روح رو بشینه از ترس و هیجان می

بابک کنارش اومد و گفت: اگه بخوای . شراره روی کنده چوبی نشست. تجربه کنه
 ... ی یاترسمیاگه . یای پیش ماتونی بمی
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  .شهشراره لبخند زد و نذاشت حرفش رو کامل کنه و گفت: من اگه نباشم اصال نمی
 . بابک نگاهش کرد و گفت: مواظب خودت باش عزیزم

 . به سمت آتش رفت کنار ماکان و دانیال 
ر ابام امیزمزمه کرد: اسم ب. داد که باید به روح پدرش فکر کننمونا داشت توضیح می

 . زند هست
بیشترین . اون رو خیلی کم دیده بود. اد آوردیهباباش رو ب یهچهر ایهبرای لحظ

ی نفس. مامان بزرگ بود یهخون یهتصویری که ازش داشت اون عکس لب طاقچ
 . شروع کنیم دعمیق کشید و گفت: اگه آماده ای

کرد و  ایهجور کرده بود اشاری چوب که به تعداد از داخل جنگل جفت و هاهبعد به تن
 یاهاگه گردنبند یا گوشوار. گفت: آها راستی، نباید هیچ چیز فلزی همراهتون باشه

 . دارین بذارین کنار
 . هارو جمع کن ببربعد با ابهت گفت: دانیال لطفا وسایل بچه

 دانیال از دور آتیش به سمتشون اومد که بین چادرها و آتیش میز رو گذاشته بودن و
 . وسایل دخترها و ساعت پوالد و مهراد رو گرفت

 . تونین بشینینمونا اشاره کرد: می
ی چوب نشستن، آرش که درگیر باز کردن بند ساعتش هاهها یکی یکی روی کندبچه

بود و دیرتر از همه برای انتخاب جاش اقدام کرد متوجه شد که باید سمت راست 
چشم نگاهش کرد،  یهشراره از گوش. گرفت با بی میلی روی چوب جای. شراره بشینه

مونا هم . بوی عطر آرش توی مشامش پیچید و همزمان بغضی به گلوش نشست
 کهدرحالیها نگاه کرد بعد سرش رو پایین انداخت و نشست و تک به تک به بچه

 . تونی بریی میترسمیزیرلبی گفت: الی اگه  کردمیتخته ویا رو باز  یهجعب
 . خوام باشمگفت: میالی زود 

 . نی نباید خراب کنیمومیمونا سر تکون داد و گفت: الی اگه 
 . الی تند تند سر تکون داد و گفت: نگران نباش مونا

یم، کنمیمونا شی ذره بینی رو سرجاش گذاشت و با صدایی رسا و محکم گفت: شروع 
ن بهترین و تنها م. ها، دست همو بگیرین و خوب گوش کنینلطفا تمرکز کنین بچه

تمرکز کنین روش و به روح بابا امیرم فکر  مکنمیکه از پدرم داشتم رو تعریف  ایهخاطر
 . کنین
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 ایهها دست همو گرفتن آرش برای گرفتن دست شراره لحظسکوت کرد، بچه ایهلحظ
چشم  یهاز گوش. کوتاه مکث کرد و در نهایت دست لرزان شراره رو تو دستش گرفت

مونا زمزمه وار گفت: یه دختر . د و بعد نگاهش رو دوخت به تخته ویانگاهش کر
 .کوچولو بودم درست یادم نیست که چند سالم بود شاید دو یا شاید سه سال داشتم

 رانقددستاش . بافتیادم میاد که بابا منو روی پاهاش نشونده بود و موهامو برام می
م ردکمیفکر  همیشه. شدبزرگ و قوی بود که موقع بافتن موهام ناخودآگاه کشیده می

سیبیل داشت چون دستاش بزرگ بود چون موهام  ؛ چونین آدم روی زمینهتربابا قوی
تو بغلش کلی جا بود اما تو بغل  کردمیشد موقع بافتن چون وقتی بغلم کشیده می

رو  شهامیر قوی بود چون من انگشت اشاربابا . شدممامانم فقط خودم جا می
د داتونست برداره چون وقتی منو تابم میدوچرخه مو با یه دست می ؛ چونگرفتممی

و  .شهیی که از بابا دارم بیشتر از این چند تا جمله نمیهاهخاطر... مرفتمیتا آسمون 
برای شادی . خوام که با احساس خوب و انرژی مثبت به روحش فکر کنینازتون می

یا فاتحه بخونین یا با یه حس . روحش هرچیزی که بهش اعتقاد دارین انجام بدین
 . خوب بهش فکر کنین

ها چرخوند و با صدایی رسا گفت: ما به روح امیر نگاه مشکی و خاصش رو بین بچه
 . یمکنمیزند بابای من فکر 

ش رو بست، تصویری که از پدرش تو ذهنش بود کمرنگ بود هاچشمبعد خودش 
 . ذاریممون رو روی تخته میهادستحدود سی ثانیه گذشته بود که مونا گفت: 

شون رو روی شی ذره بینی گذاشتن و مونا خیلی محکم پرسید: آیا روحی هادستهمه 
 در این مکان وجود دارد؟ 

برف زیر نور ماه کامل یک شب بدون ابر هوای جنگل سرد بود و زمین پوشیده شده از 
پیچید و می ها، سوز سردی میوزید و الی شاخ و برگ پر از برف درختزدمیبرق 

پایین بریزه، صدای تق تق  های زیادی از روی درختهاشد برفهرازگاهی باعث می
. شدی شب گم میهاهو بین صدای پرند رسیدمیاز دورتر به گوش  هاسوختن چوب

 کردمیلرزید و دعا از ترس می. ی مونا انداختهاچشمالی نگاهی پر از نگرانی به 
اون شی تکون نخوره و هیچ روحی احضار نشه و همون لحظه از صدای  وقتهیچ
ی تند مدیا که کنارش بود نگاهش به تخته افتاد در کمال ناباوری دید اون شی هانفس

به حرکت در اومد هینی کشید و احساس  خیلی نرم و با ریتم یکنواختی روی تخته
ی روی ش. شددیوانه وار باال پایین می شهسین یهقفس. ضعف عجیبی تو زانوهاش کرد
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مونا نفسی عمیق کشید و گفت: به جمع ما خوش اومدی، . رفت و متوقف شد”"بله
 . لطفا اسمت رو بگو

کنارش . کردمیمدیا با نفس حبس شده حرکت شی رو دنبال . شی به حرکت در اومد
ار احض یهشد تو جلسشراره بود که در حال سکته بود، اگه هزار بار دیگه هم مجبور می

شد و مثل همین االن عضالتش بود که باز هم براش عادی نمی مطمئنروح شرکت کنه 
. ردکمیحس  شهسین یهشد و کوبش ضربات قلبش رو روی قفسمنقبض و لمس می

موهای بدن لیدا از ترس راست شده . یافتجنگل پژواک میصدای کوکوی جغدی تو 
بود وسط جنگل به اون بزرگی تنهای تنها بودن و یک روح احضار کرده بودن، دیوونه 

و  ش منقطعهانفس. ما عرق سردی روی تمام بدنش نشسته بودرتو اون س. کننده بود
 . زیر لب خوند: امیریی رو که اون شی طی کرده بود رو هامونا حرف. کوتاه شده بود

لرزیدن و این ها همه میدمای هوا حسابی پایین اومده بود بچه. ناخودآگاه لبخند زد
مونا زمزمه کرد: تو امیر زند پدر من . پایین اومدن دما به خاطر وجود اون روح بود

 هستی؟ 
 زدمیلبخند صدا داری  کهدرحالیمونا حس عجیبی داشت . رفت” بله”اون شی روی

حس این که پدرش کنارش . لرزیدش ریخت و قلبش میهاهمان اشک روی گونهمز
تو اون  کسهیچحسی بود که  ؛ شایدقرار داره بعد از این همه سال، حس عجیبی بود

ش رو بست و عمیق نفس کشید با بغضی که سعی هاچشم. نکرده بود شهجمع تجرب
 . شده بابا داشت کنترلش کنه ولی موفق نبود نالید: دلم برات تنگ

 انقدر وقتهیچمونا نگاه کرد اون دختر قوی و محکم رو  می بهپوالد زیر چش
 ایهاگه روح پدرش احضار بشه مونا ذر کردمیناحساساتی ندیده بود حتی تصور 

  .رو قضاوت کرد کسهیچ، وقتهیچکه شاید نباید  دیدمیاحساساتی بشه اما حاال 
مونا حاال به وضوح اشک . رو ساخت” منم”وشی تکون خورد و روی کلمات رفت 

احساساتی  انقدرنباید . قطرات درشت اشک تمام صورتش رو پر کرده بود ریختمی
 ست؟ نالید: مامانم زنده. ریختمیشد نباید تمرکزش بیشتر از این به هم می

قلب مونا لرزید تمام مدتی که دنبال مامانش گشته . "بله”شی تکون خورد و رفت روی
با  ته دلش همیشهبود تا به حال و تمام بارهایی که گفته بود باید مامانمو پیدا کنم 

سوال بعدی . که اون زنده ست دیدمینکنه اون مرده باشه و حاال  کردمیخودش فکر 
 تونم پیداشکجا می :کردمیی و سرگیجه حالبیرو در حالی پرسید که کم کم احساس 

 کنم؟
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مونا . تشکیل شد” تونینمی”یهش روی حروف کلمهاشی تکون خورد و از توقف
 زود گفت: چرا؟ کردمیاحساس نفس تنگی 

دن رو حال شتا بتونه ببینه دلیل این بی زدمیو مونا پلک  دیدمیش گاهی تار هاچشم
مونا با تعجب گفت: من؟ . رفت ”و "و”شی تکون خورد و روی حروف "ت. یدفهممین

 چرا من؟! 
و ر شیشی به حرکت در اومد، سر مونا سنگین شده بود احساس ریزش چیزی از بین

نفسش تنگ شده بود و احساس . ش رو به زور باز نگه داشته بودهاچشم. داشت
رو که از کنار هم گذاشتن حروف ساخت شروع کرد به ” محافظت”یهکلم کردمیخفگی 

دستش رو جلوی دهانش گرفت و انگشتش توسط مایعی گرم خیس . سرفه کردن
تونست نفس بکشه فقط آروم نمی. شد، نیم نگاهی کرد، دستش خونی شده بود

 . گفت: اگر از حال رفتم باهاش خداحافظی کنین
 . ها سر تکون دادنبچه

 :اتفاق بدی بیفته اما تصمیمش رو گرفت و گفت یدترسمیمونا دودل بود که بپرسه، 
 تونم ببینمت بابا؟ می

و بی جون شد و از  حالبیرفت اما همون لحظه مونا بدنش شل شد و ” بله”شی روی
خم شده بود و خون  شهافتاد سرش روی شون هاروی اون چوب سر خورد و روی برف

شد و رد پای خون روی  تربود شروع شده بود، قوی ایهش که چند ثانیریزی بینی
باد مالیم تبدیل به بادی قوی . ها جرات حرف زدن نداشتنبچه... جریان گرفت هابرف

م گ هاو کوکوی جغد هاالی صدای گله شغالباد البه یهصدای زوز. وزیدشده بود و می
ن و جرات حرف زدن کردمیهمه به هم نگاه . ریختمیالی از ترس اشک . شدمی

و تمرکز به هم بخوره و نتونن با روح  ن چیزی بگن و اون سکوتیدترسمی. نداشتن
 باالخره پوالد به خودش اومد و گفت: هنوز با ما هستی؟ . خداحافظی کنن

الی هینی کشید و نگاه نگرانش رو به مونا که روی . رفت” بله”شی تکون خورد و روی
ش بخار رقیقی حالبیی هااز نفس. زمین سرد و پوشیده از برف افتاده بود دوخت

پوالد ادامه داد: چه بالیی . همین که زنده بود کافی بود. شدایجاد می شینجلوی بی
 سر مونا اومده؟ 

ها کرد و پوالد نگاهی معذب به بچه. رو ساخت” اینجاست”یهشی تکون خورد و کلم
 . یم، لطفا ما رو ترک کنکنمیگفت: ما ازت خداحافظی 
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ها نفس راحتی بچه. و ساختر”خداحافظ”یهشی تکون خورد و روی حروف رفت و کلم
ها هنوز تو شوک بودن بچه. لیدا زود از جاش بلند شد و نبض مونا رو گرفت. کشیدن

 شراره گفت: تموم شد؟ رفت دیگه؟. پوالد بلند شد
 الی با ترس نالید: وای خدا مونا چش شده؟ 

 که متوجهاون سه تا . مهراد الی رو عقب کشید و پوالد با صدای بلند ماکان رو صدا زد
ماکان تا رسید خودش رو به مونا . شدن احضار تموم شده با عجله به سمتشون دویدن

رسوند با کمک لیدا که سعی داشت بلندش کنه مونا رو بلند کرد و به سمت چادر 
ماکان مونا رو برد . لیدا جلو دوید و زیپ در رو باال کشید و در رو باز کرد. دخترها رفت

 . شد لیدا؟ زود تعریف کن داخل چادر و گفت: چی
پوالد پشت سرشون وارد چادر شد و گفت: ماکان . لیدا شروع کرد به تعریف کردن

 تونی کمکش کنی؟ می
ولی یه مدیوم که در حین احضار ؛ مار عادی که غش کرده باشه رو آرهماکان غرید: یه بی

 . نیستم مطمئنروح بیهوش شده رو باید بگم 
 . و از هم باز کن، کنارش بذارشهادستو به لیدا گفت: 
مونا رو به سختی از پاش بیرون کشید و پاهاش رو  ایهی قهوهاهبعد زود نیم چکم

حدود سی سانتی متر از سطح بدنش باال گرفت بعد نگاهی به پوالد کرد و گفت: یه 
 . دستمال خیس واسم بیار، با آب سرد خیسش کن

 داغون بود که انقدرلیدا . نگاهشون به هم افتادلیدا و ماکان . پوالد از چادر رفت بیرون
آرومش کنه و فقط زمزمه کرد: آروم باش لیدا، بدتر از کمی ماکان به نظرش رسید باید 

 . اینش واسه شراره پیش اومد و نجاتش دادیم
 .شدلیدا لبخندی زوری زد اما حالش اصال خوب نبود و با این یکی دو جمله آروم نمی

ا باال بمونن و ب طورهمونکشید و زیر پاهای مونا گذاشت تا  ایهان کولماک. پوالد رسید
ن مونا رو پایین دستمال روی صورت و گردن مونا کشید با دست چپش زیپ کاپش

ش اری بهتونم تصور کنم چه فشاصال نمی. ریزی خیلی خطرناکهکشید و گفت: خون
 . اشتهد شیریزی شدید از بیناومده موقع احضار که اینطور خون
 پوالد گفت: داداش به هوش میاد؟
 نگران نباش!. ماکان سری تکون داد و گفت: آره

. دلیدا دستمال رو از ماکان گرفت و قطرات خونی روی صورت و گردن مونا رو پاک کر
 . ریزی کوتاه بود و زود قطع شدماکان گفت: فقط خدارو شکر خون
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آروم روی ساق پاهای  ایهضرب. کردش رو نگاه هاچشمپلک مونا رو کشید و مردمک 
ان ماک. مونا زد و مونا با صدای خرناس مانندی نفس کشید و شروع کرد به سرفه کردن

 . فقط از هیجان زیاد گفت: به هوش اومد
ها گفت: به هوش مدیا که پشت چادر ایستاده بود نفسی عمیق کشید و رو به بچه

 . اومد
ر آغوش گرفتش و زیر لب گفت: فدات شم تو الی شروع کرد به گریه کردن مهراد د

 بابک کنار شراره ایستاد و گفت: تو خوبی؟. دل نازکی انقدر
جذابش  یهبا صدای دورگ. خواستکه دل بابک می هاشراره لبخند زد، از همون لبخند

 . تو گوش شراره گفت: موش
لبخند هنوز روی لب شراره بود که . و از کنارش گذشت و به سمت چادر خودشون رفت

سنگینی نگاهی رو احساس کرد و چرخید و چشمش افتاد به آرش که چپ چپ 
ناخودآگاه دنبالش راه . خواست چیزی بگه که آرش رفت سمت آتش کردمینگاهش 

آرش روی یک صندلی تاشو نشست و تکه چوبی برداشت و با چاقوی جیبی . افتاد
شراره کنارش ایستاد و گفت: . ه تکه کردن اون چوبشروع کرد به تک شهچند کار

 . بازی کردن این نقش چقدر برای من سخته دونیمیمتاسفم آرش، ن
چرا هی سعی داری بگی . آرش سرش رو بلند کرد و گفت: متاسف نباش شری خانوم

 ی؟ کنمیسخته و هربار میای و ابراز تاسف 
 . خوام از دستم ناراحت بشیشراره گفت: چون نمی

آرش پوزخندی زد و گفت: اون شب روی تراس حرفامونو زدیم و همه چیز برای من 
 خوای ثابت کنی؟ با گفتن این حرفا چیو می دونممین. تموم شده

. ل بغض کنه، عادت نداشت سکوت کنهائاره عادت نداشت برای این جور مسشر
چپ چپ نگاهم خواست بگه "کسی که همه چیز براش تموم شده نباید این جوری می
اما الل شده بود در برابر آرش حرفی برای ” نباید تمام مدت حواسش بهم باشه” کنه"،

 یهاین شرار کردمیش بغض هااز حرف کردمیگفتن نداشت، در برابر آرش سکوت 
 . آرش گفت: بهتره بری شری. جدید برای خودش هم غریبه بود

 . شنوم ازت آرشسرکوفت میشراره نالید: این شرایط ایده آل من نیست که 
تمام گفت: شری  ی شراره و با بی رحمیهاچشمآرش سرش رو بلند کرد و زل زد تو 

ه ی بکنمیشم و نه تو وقت دیگه نه من عاشق تو می. بفهم همه چیز تموم شد دیگه
 !ببین منو. من فکر کنی
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 !ببینشراره سرش پایین بود آرش صداش رو باالتر برد و با خشونت گفت: منو 
 . لرزید نگاهش کرد و آرش گفت: تموم شدیی که از اشک میهاچشمشراره با 

خوام تنها می. شراره فقط با بغض سر تکون داد و آرش پوزخند زد و گفت: االن هم برو
 . باشم

یی که از زبون آرش هاخیلی از حرف. که خیلی تحقیر شده کردمیشراره احساس 
برای کسی عشوه . داد که ازش بیزار بودرو انجام میکاری . شنیده بود ناراحت بود

تا از شر اون روح  کردمیاون رو عاشق خودش  ؛ بایدرو نداشت شهمیومد که حوصل
اون بار رو به دوش  یهگیر بود و اون یک نفری هم شونهپای هم. خالص بشن

ین مدت آرشی که تو تمام ا. شنیدرو اونم از آرش می هاو حاال این حرف یدکشمی
خودشون  مسائلهمه دنبال . هواش رو داشت، واقعا براش گرون تموم شد همیشه

ن یکی نگفت شری ای بودن و یک بار یک نفرشون ازش تشکر نکرد یا اصال تشکر نه!
 کار سختت نیست؟ 

ی عصبی آرش اعصابش رو به هم ریخت به سمت چادر پسرها رفت و هانفس کشیدن
دلش به چرت و پرت . تنهاش گذاشته بودن حتی مدیاهمه . بابک رو صدا کرد

ش نگاه کنه و با هاچشمخواست االن بابک تو ی بابک خوش بود، دلش میهاگفتن
داد همون فعال تنها کسی که بهش اهمیت می. اون لحن با نمک بهش بگه "موش"

 ... بود
 . صدای بابک اومد: شری بیا تو

 . ش بقیهبیا بریم پی. نمیام شراره نالید: تو
 . میام االن. مکنمیبابک با محبت گفت: دارم لباسم رو عوض 

ها انداخت که همه دور چادر ش رو تو جیبش کرد نیم نگاهی به بچههادستشراره 
دیگه هیچ  دیدمیکه از این. پرسیدنو حال مونا رو میدخترها جمع شده بودن 

با پاهاش لگدی به  ش نداره نفسی عمیق و غمگین کشیدهااهمیتی برای دوست
راره بابک از چادر بیرون اومد و لبخندی به ش. ی پوک زد که تو هوا پخش شدنهابرف

 . مون وارد فاز طاقت دوری همو نداشتن شدهبینم که رابطهزد و گفت: می
 . شراره خندید و گفت: پررو نشو

که  مدیا. ها راه افتادنشراره زد و به سمت بچه یهبابک دستش رو پشت شون
شون افتاد با حرص سری تکون داد و با خودش هاهنگاهش به شراره و بابک و خند

داخل چادر ... فکر کرد که با اومدن بابک شراره رو از دست داده، دوست عزیزش رو
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 .ها بیرون باشین تا کامال خوب بشهماکان نگاهی به پشت سرش کرد و گفت: بچه
 . دورش رو خلوت کنین

 دست مونا رو فشرد و گفت: خوبی خوشگل من؟. فقط لیدا موند همه رفتن بیرون و
 . مونا پوزخندی زد نگاهی به ماکان کرد و گفت: ممنونم ازت

 . ماکان فقط گفت: من که کاری نکردم
کار ولی اگه نبودی معلوم نبود ما چی ؛نا با محبت گفت: خیلی متواضعی تومو
 . خواستیم بکنیممی

تازه باید ازمون . بینهشیطنت گفت: دوره آموزشی داره می ماکان لبخند زد و لیدا با
 . متشکر هم باشه

 . خاص مربوط به متافیزیک یهماکان سوتی زد و گفت: اونم چی؟ یه دور
ماکان گفت: احساس ضعف یا نفس تنگی . مونا خواست بشینه که لیدا کمکش کرد

 نداری؟
 . گفت: چرا هردوش حالیبیمونا با 

 خوای بهت سرم بزنم؟می. شیطبیعیه کم کم بهتر میماکان گفت: خب 
 لیدا متعجب گفت: مگه داری؟

 هشماکان گفت: باالخره چند روز تو جنگل میومدیم و همه از یه کسی که داره دکتر می
 . ه انتظاراتی دارن دیگهی

 . مونا گفت: پس بزن واسم
سمت لیدا چرخوند و گفت: مونا سرش رو به . ماکان از چادر رفت بیرون تا سرم بیاره

 . بابامو دیدم
لیدا . ی مونا سر خوردهاهی اشک روی گونهاهلیدا متعجب شد و همون لحظه قطر

دهنش از تعجب باز مونده بود فقط گفت: چطور تونستی ببینیش؟ تو که از حال 
 . رفتی

ش از عدمونا ساعدش رو روی پیشونیش فشرد و با بغض گفت: فقط خیلی کوتاه، و ب
و تونم مامانم رپرسیدم که چرا نمیازش می ؛ بایدشدجوری مینباید اون. ال رفتم لیداح

چقدر آرزو داشتم منم  دونیمین !اون بابام بود، بابای خودم. مشدیدمی ؛ بایدپیدا کنم
 . مامان و بابا داشته باشم
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گفت:  دکرمیگریه  کهدرحالیلیدا دستش رو فشرد و مونا با صدای گرفته و پر بغضش 
نم بغلش ک. خواستم مامانمو پیدا کنم لیدالیدا بازم نشد، این همه انتظار کشیدم، می

 کار کنم من لیدا؟ حاال چی. دخترای دیگه یهمثه هم
 . یمکنمیباز یه راهی پیدا . لیدا با غم نگاهش کرد و گفت: مونا جونم غصه نخور

دا لی. نکردمیلیدا خم شد و بغلش کرد هردو تو بغل هم گریه . مونا با صدا گریه کرد
م تا من هست. یمکشمیخیلی آروم گفت: مونا تا مامانت رو پیدا نکنیم دست از تالش ن

 . تهش
. مرفتمیش رو کنترل کنه نالید: نباید از حال هاتونست اشکشده بود نمی ناامیدمونا 

 . شدمبیشتر آماده می ؛ بایدلیداتقصیر خودمه . ضعیف شدم روم فشار اومد
 کنم؟ چیکاربه هق هق تبدیل شد و گفت:  شهگری

رو با پشت دستش پاک کرد و گفت: یه راهی پیدا  شهروی گون هایکلیدا اش
 . یمکنمی
براش یک دختر قوی و با اعتماد به  همیشهمونا . جوری ندیده بودمونا رو این وقتهیچ

رو  دستش. مونا این طور ناامید گریه کنه کردمینتصور حتی  وقتهیچ. نفس باال بود
ماکان اومد تو چادر و نگاهی به مونا انداخت و . مونا رو پاک کرد هایکجلو برد و اش

 . م تا بهتر بشیزنمیگفت: االن بهت سرم 
  .ماکان زمزمه کرد: یه کم بخواب مونا. مونا لبخند زد. ی مونا کردهاچشملیدا نگاهی تو 

وقتی ماکان سرم رو از سقف چادر آویزون کرد از چادر بیرون . سرش رو تکون داد مونا
لیدا کنار مونا نشست و مادرانه موهاش رو نوازش کرد، مونا چقدر به این حس نیاز . زد

حس کرد سرش روی پاهای . ش رو بست و مامانش رو تصور کردهاچشم. داشت
از این تصور . چرخهی موهاش میی گرم و مهربون مامانش توهادستمامانشه و 

کمی . ناخودآگاه لبخندی تلخ زد و با احساس آرامش عجیبی خیلی زود خوابش برد
کرد  شینگاهی به ساعت مچ. ها دور آتیش بودنبچه. بعد لیدا از چادر بیرون اومد

ها بره که تو تاریکی پوالد رو دید که به خواست به سمت بچه. دوازده و نیم شب بود
پوالد رو به روش ایستاد و گفت: حالش . شناختنگاه نگران پوالد رو می. سمتش اومد

 چطوره؟
 . ی جینش فرو برد و گفت: تعریفی ندارههاش رو تو جیبهادستلیدا 

پوالد سر تکون داد و دست راستش رو تو موهاش فرو برد و گفت: کاش حداقل به 
 . بعد این همه تالش رسیدمینتیجه 
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نداشتن مامان و بابا چه حسیه ولی  دونممیبغض سر تکون داد و گفت: نلیدا با 
همه جدیت و با اون شخصیت که مونا با اون . هرچی هست خیلی احساس گندیه

 . جور از فکر این که شاید هرگز نتونه دیگه مامانش رو ببینه به هم ریختقوی این
غمگین بود برای  نقدراپوالد دلش برای مونا سوخت برای لیدا هم دلش سوخت که 

پدری که زنده بود . خودش هم دلش سوخت، خودش که پدرش رو از دست داده بود
از  کردمییعنی فکر  ؛مادرش رو هم از دست داده بود. شتاما پوالد حقی ازش ندا

نه حتی با این که زن آقا رضا مومیمامانش  همیشهاون  کردمیفکر . شهدست نداد
چند قدم به سمت جنگل برداشت و گفت: برو . مثل قبل نبودشده ولی دیگه هیچی 

 . هاپیش بچه
 لیدا با نگرانی گفت: تو کجا میری؟

نباید خیلی سوال پیچش  دونستمی. پوالد زیر لب جوابی داد که لیدا متوجهش نشد
پک به سیگارش زد و . پوالد سیگاری آتش زد. کنه و برای همین رفت سمت آتش

ک روز ی هاوایل شروع به کارش تو پمپ بنزین بود ک”. ش دویدهازیر پلک ایهخاطر
تصمیم گرفت حاال که برای خودش حقوق مناسب و ثابتی داره بره دنبال مامانش و 

حاضر بود تمام توانش رو بذاره و . پژمان، دوست داشت تا آخر عمر پیش هم بمونن
ان تا به حال فقط یک بار مامانش از اون زم. باشه شهشبانه روز کار کنه اما کنار خانواد

اون هم تو قبرستون و کامال اتفاقی بود وقتی پوالد خیلی دلتنگ شده . رو دیده بود
بعد از چهار سال با ون پیش مامان بزرگش و شیبود و رفته بود آرامگاه خانوادگ

و مهربون بغلش کرده بود و بهش  مامان مهری صمیمی. رو شده بودهبمامانش رو
 وون بیست ساله بود و حاالموقع یه جپوالد اون ؛ امابرگرده پیششون کرده بود التماس
حاال تو یک . روزای سخت که حتی جایی برای خوابیدن نداشت خالص شده بوداز اون

و تونسته بود یه سوییت کوچیک برای خودش اجاره کنه،  کردمیدفتر مهندسی کار 
و البته  هادرسش رو با تمام بدبختیسال جواب داده بود ش تو این چهارهاتالش

برنامه نویسی کامپیوتر تموم کرده بود و تو  یهآرش تنها دوستش تو رشت هایککم
حقوق  هاکارمند یهک سوم همیهاون شرکت یه کار نیمه وقت پیدا کرده بود و البت

ار ک کی هبهش قول داده بود ک. روز از مامانش خواسته بود که قوی باشهگرفت، اونمی
ه و درست کنمیه و میره دنبالشون و خانواده رو دوباره دور هم جمع کنمیخوب پیدا 

شش سال بعد که کار تو پمپ بنزین رو با حقوق نسبتا خوبی پیدا کرد برای اولین بار 
ایستاده بود که آخرین بار  ایهسر کوچ. تصمیم گرفت دنبال مامان مهری و پژمان بره
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صورتش از جای سیلی آقا رضا  کهدرحالیتو یک شب برفی ازش گذشته بود 
پوالد بیست و شش ساله دوباره حسی رو داشت که ده سال پیش وقتی . ختسومی

ایستاد و  اونجا انقدر. شونزده سالش بود داشت، حس تنفر از اون خونه و اون کوچه
امان مهری رو که دیگه مثل ده سال پیش جوون نبود رو دید منتظر موند تا باالخره م

که از در خونه بیرون اومد و پشت سرش پسر نوجوونی که حتم داشت داداش 
از . بودا شونزده سالش میی هپژمان عزیزش که حاال باید تقریبا پونزد. کوچولوش پژمانه

 ن سر خرید یکداشت. پیچیدصداشون توی کوچه می. دیدنشون احساساتی شده بود
سر کوچه که رسیدن هردو با دیدن پوالد . ن ناخودآگاه لبخند زدکردمیکامپیوتر بحث 
به مامان مهری زد و گفت:  ایهپژمان که صداش دورگه شده بود ضرب. خشکشون زد

 الد ... پو
ده سال پیش . پوالد مامانش رو بغل کرد. مامان مهری سمت پوالد دوید و زد زیر گریه

مامان بند  یهگری. قد مامانش شده بود و حاال یک سر و گردن باالتر بود تازه هم
 . پژمان جلو اومد و پوالد گفت: چه بزرگ شدی، مردی شدی واسه خودت. نمیومد

حس دلتنگی نسبت به پوالد نداشت چون خیلی . پژمان مردونه با پوالد دست داد
مامان مهری دعوتش کرد به . ازش خاطره نداشت اما از دیدنش هیجان زده شده بود

با هم به . ذارمنمی اونجامن پامو . من یهخونه اما پوالد گفت: بیاین بریم خون
درد بی کسی و . تازه نشه وقتهیچرفتن اما کاش نرفته بودن که اون درد  شهخون

 ” . تنهایی
 دست زیر هاتو تاریکی جنگل بین درخت. ش خیس شدههاچشممتوجه نشده بود که 

 شهاباز زیر پلک کردمیناون خاطره ولش . ش کشید و سیگاری دیگه آتش زدهاچشم
اون دوتا شد باالخره  یهمشغول پذیرایی از مامان مهری بود و متوجه عجل” دوید

ش رو بگه و بعد از یه مکث طوالنی گفت: یه کار خوب هاتصمیمش رو گرفت تا حرف
اومدم . خوبیه یهته کوچیکه ولی خوندرس. پیدا کردم، این خونه هم تازه خریدم

مبودی تا هیچ ک مکنمیهمه تالشم رو . با هم زندگی کنیم اینجادنبالتون تا بگم بیاین 
رشو ماآ؛ رفاه داشتین ولی اون مرد یه عوضیه مامان اونجا دونممی. نداشته باشین

بهتر از  اینجاهرچی باشه . عوض کرده ایهغ*داشتم تو این مدت که چند تا زن صی
 گی؟ پژمان تو چی می. پیش همیم خودمون سه تا اینجا. ستاونجا

یش ذاره بیایم پم نمیمطمئن. ذارهپژمان با نگرانی نگاهش کرد و گفت: بابا رضا نمی
 . تو



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 1 1 

 

خوام تو من دیگه نمی. پوالد از لفظ بابا چندشش شد و گفت: مامان ازش جدا شو
 . عذاب بکشی

مجبور . عزیزش رو بوسید و گفت: تو هنوز خیلی جوونی مامانی مامان مهری هادست
. ممن پسرت. پیش من. اینجابیا . مامان به من نگاه کن. عذاب بکشی همیشهنیستی 

 . ذارم دیگه غصه بخورینمی. حواسم به همه چی هست
مامان مهری رو که دید دلش لرزید دست روی صورتش کشید و گفت: دیگه  هایکاش

 . ما سه تایی باهم خوشبختیم. بریزی ذارم اشکنمی
 . پوالد... مامان مهری سرش رو پایین انداخت و گفت: آقا رضا شوهر منه پو

شد می ترمامان مهری با لحنی که هر لحظه کم رنگ. چیزی در دل پوالد فروریخت
دخترای جوون رو  دونممیخرفیه زاون مرد م دونممیم پوالد، انالید: من حامله

 . دونممیاینارو  یهه، همکنمیغه *صی
 ؟ ایهپوالد با عصبانیت غرید: پس چرا حامل

 . مامان مهری سرش رو پایین انداخت و زد زیر گریه
. کههنوز خیلی کوچی ؛ یعنیصل شده بود گفت: تو که شکمت بزرگ نیستأپوالد مست

از پس تونم مامان من دیگه بزرگ شدم، می. اون بچه رو بنداز و خودتو رها کن
  .خوام پیش هم باشیممی. شما به اون مرد عوض نیاز ندارین. خودمون سه تا بربیام

مامان مهری گفت: من این بچه رو دوست دارم، آقا رضا شوهر منه به سر من و پژمان 
ون چ اینجاتونم بیام نمی. پوالد مکنمیمن پشتش رو خالی ن. و حتی خود تو حق داره

 . منه یهخون اونجا
اون زن، مامان . کردمیخت، پوالد شکستن خودش رو حس سومیی پوالد هاچشم

ک زندگی فراهم کنه تا بره یهتالش کرده بود تا بتون هاخودش بود تمام این سال
ی هاچشمیک لحظه تو . ست کسی منتظرش نبودههاکه سال دیدمیدنبالشون و حاال 

 ".. .تنها بود، تنهای تنهای تنها. شناسهنمیمامان مهری نگاه کرد و حس کرد دیگه اونو 
سرد درخت گرفت و حدود  یهرو از تن شهبا شنیدن اسمش به خودش اومد، تکی

بیست قدم فاصله تا کمپ رو طی کرد آرش رو دید که به سمتش میومد و با غر غر 
 گفت: کجایی تو؟

 . خواستم یه کم تنها باشمآرش زد و گفت: می یشونههپوالد ب
 . یه خبر بده مردم از نگرانی. رش با دلخوری گفت: منم هویجم دیگهآ

 . گفت: به لیدا گفتم مگه نگفت بهت بیخیال پوالد
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لیدا که پشت سر آرش ایستاده بود گفت: چهل دقیقه ست که رفتی، نگرانت شدیم 
 خب! 

 بقیه کجان؟ خوابیدن؟. پوالد خیلی سرد نگاهش کرد و گفت: حاال شلوغش نکنین
تونیم شه و میگه فردا احتماال جاده باز میلیدا سر تکون داد و گفت: مهراد می

 . واسه همین همه رفتن استراحت کنن. برگردیم
 . پوالد سرش رو تکون داد و گفت: تو هم برو بخواب

 خواین بخوابین؟لیدا گفت: شماها نمی
  !خوابیم، تو بروریم مییم میکشمیپوالد گفت: یه سیگار 

 . دا نگاهی به آرش کرد و گفت: منم خوابم نمیادلی
زی لجبا انقدرچرا . گم برو بخواب بگو چشمخشن گفت: د میکمی پوالد خیلی جدی و 

 تو؟
 گفت: پوالدصدای آرش رو شنید که می رفتمیلیدا بغض کرد و وقتی به سمت چادر 

 . یزنمیچته؟ گناه داره سرش داد 
من که زندگی . و پوالد غرید: باز به هم ریختم داداش پوالد و آرش به سمت آتش رفتن

 . وقتهیچدرست و حسابی نداشتم 
لیدا عاشقته داداش، فکر کردی این جوری باهاش رفتار کنی همه . آرش گفت: ای بابا
 شه؟ چی درست می

 !دونیمیپوالد سری تکون داد و گفت: تو هیچی ن
ر کنی، ولی تهش که چی؟ داداش من، تو خوای لیدا رو امیدوانمی. دونممیآرش گفت: 

ش؟ رونیاز خودت می انقدری دیگه؟ چرا کنمیبه لیدا نیاز داری اونم که عاشقته چرا لج 
ه که با این گند اخالقیای تو کنار میاد و هیچی به کمیلیدا چه دختر مح مکنمیتعجب 

 . روت نمیاره
 پوالد گفت: سیگار داری؟

آرش چپ چپ نگاهش کرد و پاکت سیگارش رو به سمت پوالد گرفت و گفت: دارم با 
 . هامزنمیتو حرف 

، گفت: بیشتر از هرچیزی دلم کردمیی آتش نگاه هاهپوالد سرش پایین بود به شعل
 . خواست لیدا رو داشته باشممی

 ی؟کنمیآرش غرید: خب پس چه مرگته مثه سگ باهاش رفتار 
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تحت فشار بود که  انقدرنداشت حتی به آرش این جریان رو بگه اما پوالد دوست 
 . ناخودآگاه گفت: لیدا نامزد داره

پوالد شد  یهدهن آرش از تعجب باز موند خواست چیزی بگه اما متوجه نگاه شوک زد
 گفت: چته پوالد؟. که انگار چیزی رو دنبال کرد تا کنار خودش

 ی؟کنمیپوالد که از سرما لرزش گرفته بود گفت: تو هم حس 
 آرش با نگرانی گفت: چیو؟

دیدم و  اونجابه قسمت چادرها کرد و گفت: احساس کردم یه چیزی  ایهپوالد اشار
 . اومد اینجاطور حس کردم تا همین

 آرش با هیجان گفت: پوالد هنوز تو فاز احضاری نه؟ 
 ؟یکنمین پوالد گفت: حسش

 . رش که حسابی ترسیده بود گفت: پوالد بریم بخوابیمآ
 . پوالد به اطراف نگاهی انداخت و گفت: چقدر هوا سنگین شده

 . آرش بلند شد و گفت: پاشو داداش
بود یه چیز غیر عادی رو حس  مطمئن. پوالد بلند شد اما هنوز هم اون حس رو داشت

آرش . کردمیته دلش رو خالی  هاوزید و صدای گله شغالبادی که می. کرده
 . زد و گفت: بریم پوالد شهشونهب

من کامال احساس کردم یه چیزی . پوالد با دقت نگاهی به اطراف کرد و گفت: ای بابا
 . اومد این سمت

 آرش گفت: تو چیزی دیدی؟ 
. : نه فقط حس کردمرسیدمیی پوالد تند و منقطع به گوش آرش هاصدای نفس

 . خیلی عجیب بود
 . آرش بی حوصله دستش رو کشید و گفت: بریم که وقت خوابته

رفتن تو چادر، بابک خوابش برده بود و اون دو تا هم در چادر رو بستن و دراز  
و ش رهاچشم. پوالد احساس غریبی داشت اما سعی کرد به چیزی فکر نکنه. کشیدن

 . بست تا خوابش ببره
سرم رو  زدمینفس نفس  کهدرحالیتو همین لحظه مونا با هیجان از خواب پرید و 

چراغ قوه کنارش بود برداشت و تو تاریکی چادر . بست و از دستش به سختی جدا کرد
خیلی آروم طوری که دخترهارو بیدار نکنه کاپشنش رو برداشت پوشید و از چادر رفت 

نگاهی . اون تنفس عمیق حالش رو بهتر کرد. دش کشیهاههوای آزاد رو تو ری. بیرون
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؛ ی عجیب غریب نبودهابه آتش کرد کسی دورش نبود پس این دفعه از اون خواب
واقعا خواب دیده بود که از چادر بیرون اومده و کنار آرش و پوالد نشسته و در  پس

ش رو دوباره برگشت تو چادر و کتاب. خواد حرف زدنمورد این که پوالد لیدا رو می
که چه بالیی داره سرش میاد  یدفهممی ؛ بایدوقت خوابیدن نبود هااین شب. برداشت

ی آتش که نور مینداخت هاهکتاب رو باز کرد و توسط شعل. و این تغییرات چی هست
ی بی برگ هاهباد که الی شاخ یهصدای زوز. مشغول خوندن و گشتن تو کتاب شد

نگاهی مشکوک و ترسناک به . کردمیپیچید استرس تو وجودش ایجاد می هادرخت
گشت که قبال خونده اطراف انداخت و دوباره شروع به ورق زدن کرد، دنبال مطلبی می

رو  هاصدای نرم خرچ خرچ برف. کردمینبود و حاال توی کتاب به این قطوری پیداش 
جرات . ش به شماره افتادهافساز ترس پشت گردنش ضعف کرد و داغ شد، ن. شنید

تکون بخوره و هرچی که هست  یدترسمی. نداشت چشمش رو از کتاب بگیره
سرش رو  ایهپایید بدون این که ذراطراف رو می با نگرانی زیرچشمی. متوجهش بشه

رو پشت سرش روی  رو همین قضیه تمرکز کرده بود که نوازش مالیمی. تکون بده
لرزید صدای ش میهادست. جرات تکون خوردن نداشتموهاش حس کرد، از ترس 

د ش کامال سفیهالب کردمیاحساس . یدکشمیباد تو گوشش بود حتی نفس ن یهزوز
 ” پیدات کردم”لحظه صدایی تو گوشش پژواک یافت:شده، تو همین 

. لرزیدپاهاش به وضوح می. حقیقی باشه کردمیناون صدا آروم بود که باور  انقدر
 .شغال هینی کشید و تکونی خورد یهحبس شده بود با صدای جیغ مانند گلنفسش 

و ی لرزانش رهانفس. هیچ چیز غیر طبیعی پشت سرش نبود. با عجله به عقب چرخید
 !و تو دستش گرفت و نالید: وای خدافوت کرد بیرون و سرش ر

ن بار که سرش پایین بود دوباره صدای خرچ خرچ برف به گوشش رسید ای طورهمون
ی آتش هاهش بود ناخودآگاه از جا پرید و چشمش تو سایه روشن شعلروروبهصدا از 

ه پوالد ک. وردآپوالد با خودش حس امنیت می. به پوالد افتاد، از دیدن پوالد لبخند زد
 ی مگه زیر سرم نبودی؟کنمی چیکار اینجابهش رسید گفت: 

تونم تو این اوضاع نمی. مرگمه مونا معذب سری تکون داد و گفت: باید بفهمم چه
 . بخوابم

پوالد کنارش نشست و تکه چوبی تو آتش انداخت و مونا نگاهش کرد و گفت: تو چرا 
 بیداری؟ 
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حدود یه ربع . بردش رو جلوی آتش به هم مالید و گفت: منم خوابم نمیهادستپوالد 
ین هرکار وایه هم. بودیم و یه چیزای عجیبی احساس کردم اینجاپیش با آرش 

 . برد فکرم درگیر بودم خوابم نمیکردمی
مونا با هیجان به سمتش چرخید و گفت: چی مثال؟ پوالد براش توضیح داد و مونا 

. اون من بودم ؛ شایددیدم هامن انگار دوباره از اون خواب... متعجب گفت: وای پوالد
 . روح من بوده حتما. گمدستی تو موهاش کشید و گفت: چی دارم می

ی گرد نگاهش کرد و مونا گفت: ممکنه تو هم مدیوم باشی که روح هاچشمپوالد با 
 یه سوال بپرسم؟... فکر کرد و گفت: پوالدکمی منو احساس کردی 

خوای که لیدا رو داشته پوالد سر تکون داد و مونا گفت: از همه چی بیشتر تو دنیا می
 باشی؟ 

مونا گفت: پوالد . ن انداخت و چیزی نگفتپوالد اول متعجب شد و بعد سرش رو پایی
بودم وقتی در اصل تو چادر خواب بودم و تو داشتی این چیزارو به آرش  اینجامن 
 . گفتی و منم اومدم پیشتونمی

. فتهااین چه اتفاقیه که واست می گیج شده بود گفت: مونا باید بفهمیکمی پوالد 
 ارادی یا غیر ارادیه؟

 . فتهام چطور اتفاق میفهممیاصال ن؛ ارادیهمونا گفت: غیر 
پوالد متعجب گفت: حاال که از این طریق نتونستیم مامانت رو پیدا کنیم چیکار باید 

 بکنیم؟
یک طرف لبش باال پرید و . پوالد لبخند با نمکی زد. ی پوالدهاچشممونا زل زد تو 

 . هنکمیآدم قالب تهی ش تبدیل به دو تا خط صاف شد و گفت: با این نگاهت هاچشم
 .د گفت: دست خودم نیستگرفت و بع شهمونا از لحن و لبخند با نمک پوالد خند

 جوریه!نگاهم این
تو این جریان  انقدرپوالد سر تکون داد و مونا گفت: پوالد تو اصال مجبور نیستی 

خوام فته و نمیاتو دردسر می همیشههرکی دور و بر منه . ولیت کنیئاحساس مس
 ... که

 .مونا این انتخاب خودمه، تو یکی از دوستای منی !پوالد میون حرفش گفت: ششش
 . ه دوست انجام میدمشیهاین کاریه که من واس

 . مونا لبخند زد و گفت: پوالد بابامو دیدم
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پوالد متعجب شد و منتظر نگاهش کرد و گفت: تو که از حال رفتی؟ چه حسی بود؟! 
 چی دیدی؟

ه جسم مه آلود بود، یه حجم یهمث. لخ زد و گفت: خیلی کوتاه دیدمشمونا لبختدی ت
بابای عزیز . پوالد اون بابای خودم بود. کم حال بابامو داشت یهچهر. غلیظ غبار آلود

 . خیلی حس عجیبی بود که دیدمش دلم برای بابا داشتن تنگ شد !خودم
خواست اون چیزی که حس کرده دست روی موهاش کشیده و اون صدایی مونا می 

دچار توهم شده بوده  کردمیکه شنیده رو هم برای پوالد تعریف کنه اما چون فکر 
اد آورد، امروز خاطرات گندی رو مرور کرده بود یهپوالد پدر خودش رو ب. سکوت کرد

آتش زد و تا خواست بهش پک بزنه  برای این که حواس خودش رو پرت کنه سیگاری
ه ی پوالد کشید و بهاسیگار رو از بین لب ی الغر و استخونیش به نرمیهادستمونا با 
 . کی دیگه روشن کنیی هپکی زد و گفت: فکر کنم بهترنرمی

 !ی پوالد زل زد و گفت: واسه خودتهاچشمو بعد تو 
 پوالد با خنده گفت: نه بابا؟ 

 . کوتاهی زد و گفت: خیلی به هم ریختم، شاید این بتونه آرومم کنهمونا لبخند 
 . و هردو نگاهشون به هم افتاد و به هم لبخند زدن

لیدا با حرص گوشیش رو قطع کرد و معذب نگاهی به پوالد کرد، توی جاده در حال 
برگشت به ویال بودن و به محض این که آنتن گوشیش اومده بود گوشیش در حال 

کیان و تماسی که بالفاصله گرفته بود و لیدا از ترس مجبور شده  هایمبود از پیا انفجار
شنید که کیان تو جاده بود و برای دیدن لیدا تا دو ساعت بود جواب بده و حاال می

دا لی. کردمیگوش  شهپوالد بدون هیچ اظهار نظری با حرص به مکالم. رسیدمیدیگه 
 ۱رد و نالید: خدای منورد پرتاب کگوشیش رو روی داشب

لیدا نگاه کرد که بی صدا  می بهپوالد دنده عوض کرد و سیگاری آتش زد و زیر چش
ه طور کاز کیان متنفره و اون انقدراگه لیدا  کردمیداشت به این فکر . ریختمیاشک 
که لیدا با بغض گفت: پوالد . هکنمیه عاشق پوالد شده چرا باهاش تموم نکنمیادعا 
احمقم  انقدرگی از من متنفری که ی؟ چرا نمیزنمیگی؟ چرا سرم داد نهیچی نمیچرا 

شو میدم؟ پوالد چرا هاضعیفم که هنوز دارم جواب تلفن انقدرکه کنار تو نشستم و 
 ؟... بی تفاوتی انقدر

ش فشرد و گفت: هیچی بدتر از این بی تفاوتی تو نیست هادستسرش رو بین 
 . لعنتی
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رد، پوالد که خیلی خودش رو کنترل کرده بود با صدای بلندی گفت: لیدا با صدا گریه ک
 . خسته شدم از این کارات !ساکت شو دیگه

د: پوالد غری. کردمیسکوت  همیشهلیدا متعجب نگاهش کرد پوالد در بدترین شرایط 
کنار من . زود میدویی میای تو ماشین من. یزنمیلعنتی دیگه داری حالمو به هم 

ا ی که چرزنمیی و بعد غر کنمیگریه . ه جواب میدیزنمیباز تا اون زنگ  ؛ اماشینیمی
 بی تفاوتم؟

لیدا با بغض و خیلی معصومانه نگاهش کرد که پوالد خیلی بلند داد زد: تمومش کن 
 ... دیگه این مسخره بازیو

ه کرد لیدا از صدای پر ابهت و خشن پوالد از جاش پرید و متعجب به پوالد نگا
حبس شده بود ترسید حرفی  شهنفسش تو سین. این جوری ندیده بودش وقتهیچ

ی بدتری ازش بشنوه برای همین سکوت هابزنه و پوالد باز هم سرش داد بزنه و حرف
کرد و پوالد برای خاتمه دادن به اون بحث صداش رو باال برد و خیلی با ابهت گفت: 

خوام دیگه از این تو زندگیت نیستم و نمی من رسما چیزی. من همینم لیدا خانوم
اگه ناراحتی از بی تفاوتی و سکوت من کافیه بگی تا یه نیش ترمز بزنم . بشنوم هاحرف

 . و بقیه راه رو با آرش بیای
 . این کارو نکن. گمهیچی نمی !لیدا فقط گفت: نه

آرش هم خبری از تو ماشین . ی هرازگاه لیدا گذشتهاراه تو سکوت و با فخ فخ یهبقی
مدیا که از خستگی روی صندلی عقب خواب بود و مونا . ی مدیا و مونا نبودهاشیطنت

ی علمیآرش مبنی بر این که مطالعه تو ماشین چشم رو هاهمشغول مطالعه و به توصی
نزدیک ویال شراره هم از ترس این که بابک نفهمه در . کردمینه توجهی کنمیاذیت 

جور کرد و گفت با دخترها میرن  ایهشون سکونت ندارن بهانحال حاضر خونه خود
 وقتی. البته بعد از یه خداحافظی طوالنی از بابک. جایی و به ماشین آرش پیوست

ل شوخی و خنده رسیدن ویال همه با انرژی از چند روز تو دل طبیعت بودن مشغو
دید که رو مبل حالی رفت حموم وقتی از حموم برگشت مونا رو بودن و لیدا با بی

ا ی شراره و مدیهاهصدای خند. نشسته بود و طبق معمول کتاب رو جلوش گذاشته بود
 کنار مونا نشست و گفت: مونا میای بریم خونه مون؟. رسیدمیهم از تو اتاق به گوش 

م نیستی اونجاخوام بفهمه نمی. مونا متعجب نگاهش کرد و لیدا گفت: کیان داره میاد
 . دوست دارم بیای که تنها نباشم. و شر به پا کنه
 ی خیس لیدا و گفت: پوالد میدونه اون داره میاد؟ هاچشممونا زل زد تو 
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مونا نچ نچی کرد و گفت: چه . ش جاری شدنهاهلیدا آزاد شدن و روی گون هایکاش
  .تونی از کیان جدا شی حداقل تکلیفت رو با پوالد مشخص کنمرگته تو؟ اگه نمی

 . کون داد و حرفی نزد فقط باز اشک ریختلیدا سری ت
رفتن داخل، خونه به خاطر . خودشون رسیدن یهیک ربع بعد مونا و لیدا با هم به خون

 . ییخ نکن. لیدا غرید: بخاری روشن کن. شکسته سرد بود و پر از گرد و غبار یهشیش
 مونا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: کیان تو که نمیاد نه؟

 تی؛ حتصمیمم رو گرفتم. خوام باهاش تموم کنم مونامی. گفت: غلط کردهلیدا با حرص 
 . خوام دیگه با کیان بمونمنمی. اگه پوالد منو نخواد

تر ی ولی باز دست از پا دراززنمیرو این حرف  همیشهمونا پوزخند زد و گفت: 
 . گی نتونستمگردی و با گریه میبرمی

لحظه گوشی لیدا زنگ خورد با نگرانی جواب لیدا سرش رو پایین انداخت تو همین 
 داد: بله؟ 

 کیان با لحن طلبکارانه گفت: کجایی؟ 
 . لیدا بی حوصله گفت: خونه

خوام باهات تنها باشم کی خونه ست؟ بپیچونشون می. رسممیکیان گفت: من االن 
 . بشینیم حرف بزنیم

 . مونا خونه ست. شه بیای تولیدا گفت: نمی
 . مکنمیخودم پرشو باز . پررویی گفت: میام توکیان با 

لیدا با حرص تماس رو قطع کرد و گفت: مونا اگه اومد تو ب**ن بهش که روش نشه 
 . بمونه

ماشین شاسی بلند مشکی کیان که از تمیزی . مونا سر تکون داد و لیدا زود رفت دم در
وان یه انسان آشنا لیدا احساس متفاوتی داشت به عن. پیچید توی کوچه زدمیبرق 

 دلش برای
کیان تنگ شده بود و به عنوان یک دوست پسر از این که قرار بود ببینتش عصبانی 

رغم عقب رفتن کیان تا از ماشین خارج شد با محبت به لیدا نزدیک شد و علی. بود
 . کوچه ست اینجالیدا فقط گفت: کیان . رو بوسید شهلیدا در آغوش گرفتش و گون

 . لبخند زد و گفت: پس بریم تو که دلتنگتم شدیدکیان 
 . شه بریم تولیدا خیلی نرم پسش زد و گفت: نمی

 کیان اخم کرد و گفت: چطور؟
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 . شهلیدا نگاهش نکرد و گفت:گفتم که مونا خونه ست معذب می
 . بعد کنار ماشین ایستاد و گفت: بریم دور بزنیم
گ خیلی دلم تن. خوام ببوسمتلیدا میکیان با دلخوری داخل ماشین نشست و گفت: 

 . شده بود واست
 کوچه ست یا نه؟  اینجاشی لیدا پوزخند زد و گفت: متوجه می

 . کیان با شیطنت گفت:بله و البته خیلی خلوته
ش رو با عطش هابدون این که به لیدا فرصت مخالفت بده به سمتش خم شد و لب

تی وق. کرد پسش بزنه اما موفق نشد ی کوچک و الغرش سعیهادستلیدا با . بوسید
ی لیدا جریان گرفت و گفت: هاهکیان با لبخندی سرجاش برگشت اشک روی گون

 . خورهحالم از ابراز عالقه ت به هم می. متنفرم از این کارات
 . لبخند کیان از صورتش محو شد و با ناراحتی ماشین رو راه انداخت

ن ایستاده بود کمی ی نارنج تو هارختتو همین لحظه پوالد که سر کوچه پشت د
ک یهفشارش داد که ب انقدرسیگارش رو روی زمین انداخت و با حرص لگدش کرد 

از کنارش گذشت و لیدا،  زدمیماشین مشکی که از تمیزی برق . نازک تبدیل شد یهورق
لیدایی که پوالد همون لحظه تصمیم گرفت برای . لیدای عزیزش با اون پسر رفت

به دیوار سرد کنارش تکیه داد و بوسیدن لیدا رو . از زندگیش بندازتش بیرون همیشه
 . تنها باری که این اتفاق افتاده بود. اد آوردیهب
 گوشیش رو خواب آلود جواب داد، لیدا پشت خط بود و گفت: همین در آبیه ست؟ “

 . م بیا توزنمیدرو . پوالد خواب آلود گفت: آره
. ادبی شهاولین بار بود که لیدا قرار بود به خون. فون رو فشردآی یهبلند شد و دکم

خودش، خودش رو دعوت کرده بود و به پوالد قول داده بود که برای نهار پیراشکی 
استرس داشت که از شب قبل خونه رو حسابی سابیده بود  انقدرپوالد . هکنمیدرست 

خواست خونه نو نبود و پوالد میی هاهو تمیز کرده بود و کلی خرید کرده بود وسیل
ش وارد خونه شد و گفت: به به چه همیشگیی هالیدا با شلوغ بازی. حداقل تمیز باشن

 . تمیزی داری پوالد یهخون
 . شیپوالد لبخند زد و گفت: بهت گفتم غافلگیر می

م واقعا قصد نداشتی کردمیناگه من خودمو دعوت  دونممیلیدا خندید و گفت: فقط ن
 ی بیام خونه ت؟ بگ
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ر یه جا بذار نو. گلدون بن سای خوشگلی رو به سمتش گرفت و گفت: قابلت رو نداره
 . مستقیم نداشته باشه و باید زیاد آب بدی بهش

این دومین باری بود که از . ارزشمند رو از لیدا گرفت یهپوالد لبخندی زد و اون هدی
 . گرفتکسی کادو می

فی رسما حر. پارک دیده بوداپ، رستوران و یک بار هم شیتو کافپوالد چند باری لیدا رو 
که با هم دوست بشن بینشون زده نشده بود اما رفتارشون با هم مثل این بود که از این

دو ماه از اولین قرارشون گذشته بود و تو . بعد از اولین قرار توی رابطه با هم هستن
قرار گرفتن لیدا سر راهش  کردمیس احسا. این مدت خیلی به لیدا وابسته شده بود

 .رو براش جبران کنههانبودن یهفقط یک اتفاق ساده نبوده شاید لیدا اومده بود تا هم
لیدا مانتو و شالش رو روی کاناپه انداخت . ی لیدا بودهاعاشق بی غل و غش خندیدن
 و گفت: صبحونه خوردی؟ 

ی ترین دختر روش زیباترین و لطیفبود، لیدا برا پوالد نگاهش بین موهای مواج لیدا
رت خاکستری فوق العاده شده بود، متوجه شیتو اون جین تنگ مشکی و ت. زمین بود

 . شد سوال لیدا رو جواب نداده و محو تماشاش هست به خودش اومد و گفت: نه
 چی بخوریم؟!. لیدا با شیطنت گفت: منم صبحانه نخوردم

 . صبحانه نیمرو خیلی دوست دارمپوالد با انرژی گفت: من واسه 
 . مکنمیلیدا خندید و گفت: من درست 

 کوچک پوالد و گفت: چند تا تخم مرغ؟ یهرفت تو آشپزخون
اید ب شهسفید. خوریهرچند تا که خودت می یهپوالد گفت: پنج تا واسه من به اضاف

 . با کره طبخ بشه لطفا. نیم پز بشه شهحتما بپزه و زرد
 امر دیگه جناب؟. عجب اشتهایی ءاللهگفت: ماشامی کهیدرحاللیدا 

 . مکنمیچای درست . مکنمیپوالد خندید و گفت: خب باشه منم کمکت 
 . شملیدا با شیطنت گفت: فقط خسته نشی یه وقت که ناراحت می

و به این فکر  کردمیپوالد نگاهش . از یخچال شد هالیدا مشغول برداشتن تخم مرغ
 هاکه چه دختر ساده و صمیمیو راحتی، نیومده رفته تو آشپزخونه و تو کابینت کردمی

ی هادستگرده، چه لذتی داشت که اون دختر دوست داشتنی با اون دنبال تابه می
بعد از خوردن صبحانه کلی حرف زدن . کوچولو و ظریف براش صبحانه درست کنه

نهار لیدا دو قوطی آبجو از کیفش بعدش با هم پیراشکی درست کردن و بعد از خوردن 
 . در آورد و گفت اگه دوست داری بخوریم
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شه خیلی راحت باهم حرف بزنیم، پوالد متعجب نگاهش کرد و لیدا گفت: باعث می
 . حرفای توی دلمون رو به هم بگیم و زودتر باهم آشنا بشیم

پوالد  یهانوادتقریبا هر کدوم نصف قوطی خودشون رو خورده بودن که لیدا در مورد خ
 .سوال پرسید و پوالد خیلی مختصر تمام اتفاقاتی که براش افتاده بود رو تعریف کرد

جسور شده بود که به  انقدرپوالد از مرور خاطراتش خیلی احساساتی شده بود و لیدا 
  .پوالد گذاشت و گفت: متاسفم که با سوالم ناراحتت کردم یهسرش رو روی شونآرومی 

پوالد گفت: تصمیم داشتم یه . از نزدیک بودن به هم بند اومده بود نفس هردوشون
 . مشکلی نیست. روزی واست تعریف کنم

ش نگاه کرد و گفت: من با تو هاچشمپوالد جدا کرد و توی  یهلیدا سرش رو از شون
 . این حس رو خیلی دوست دارم پوالد. خودمم

خیلی آروم  یدکشمیبگیره به زور نفس  هاچشمتونست نگاهش رو از اون پوالد نمی
لیدا  یهدستش رو کنار صورت لیدا گذاشت و شصتش رو نوازشگونه روی استخون گون

اون لحظه به هیچ چیز جز پوالد و قلب بی تاب و . لیدا آب دهنش رو قورت داد. کشید
و  هاچشمنگاهش بین . کردمینید فکر کوبمی شهبی قرارش که محکم به سین

نگاهشون رو از هم  ایهمست بود و جسور، حتی لحظ. ی پوالد گیج شده بودهالب
ل داد درست همون خودش رو به سمت پوالد هکمی لیدا ناخودآگاه . نگرفته بودن

ش رو هالبآرومی خیره شدن به هم و پوالد به . لحظه پوالد هم همزمان جلو اومد
 ” . ی لیدا گذاشتهاروی لب

جایی که چند لحظه قبل ماشین کیان بود نگاه کرد و اون لحظه رو با عصبانیت به 
 !بفهم. بفهم احمق. اد آورد و زیر لب گفت: پوالد خان دیگه لیدا تموم شدیهب

وقتی صدای بسته شدن در حیاط به گوشش رسید رفت تو آشپزخونه و زیر کتری رو 
رو زیاد کرد و به سمت بخاری . الهپارچ توی کتری آب ریخت و رفت تو با . روشن کرد

اتاقشون رفت، آخرین باری که به این خونه اومده بودن یک روز قبل از سفرشون به 
اتاق پتویی برداشت و برگشت از داخل . جنگل بود که اومدن وسایلشون رو جمع کردن

نزدیک غروب . مشغول مطالعه شد. لم داد روی مبل و پتو رو دورش پیچید. الهتو 
از تصور تنها بودن تو اون خونه که اون شب  ایهبرای لحظ. ا روشن بودبود اما هنوز هو

سعی کرد افکارش رو منحرف کنه چند . با اون حال ترکش کرده بودن به خودش لرزید
دیگه ورق زد تا باالخره چشمش به چیزی افتاد که تمام این مدت دنبالش  یهصفح
لبی با عنوان برون فکنی مط. از هیجان صاف نشست و مشغول خوندن شد. گشتمی
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ا خودآگاه برون فکنی انجام میدن و ی هآگا هاانسان هابود و نوشته بود که بعضی وقت
 . هکنمیشه و سفر برون فکنی به این معنی بود که روح از بدنشون خارج می

کتاب رو گرفته بودن، به شدت  یهی باریک و بلندش که برگهااز هیجان انگشت
 . لرزیدنمی

بعد از اون چند خط و توضیحات مفصل بعدش، تمریناتی برای خودآگاه انجام دادن 
زی چی. ش برقی زد و با دقت مشغول خوندن شدهاچشم. برون فکنی نوشته شده بود
شن ننوشته بود اما با یی ناخودآگاه مثل اون دچارش میهادر مورد این که چه انسان

م یی که مدیوهابرون فکنی کردن در انسانخط ریزی پایین صفحه نوشته بود: امکان 
 . هستند بیشتر است

صدای سوت کتری . نفسی عمیق کشید و دست تو موهاش برد، پس اون عجیب نبود
دیگه نیازی به چای خوردن . رفت و گاز رو خاموش کرد. اعصابش رو به هم ریخت

سمت کتاب عجله داشت که زودتر اون تمرینات رو انجام بده که به  انقدر. نداشت
یک بار دیگه با دقت اون قسمت رو خوند و طبق دستورالعملی که تو کتاب . دوید

سیاهی  دست نویس بود چراغ رو خاموش کرد و چون هوا دیگه کامال تاریک شده بود
ی بخاری روشن بود روی کاناپه طاق باز هاهال توسط نور کم شعلهبه اتاق دوید فقط 

از ترس دهنش خشک شده بود آب دهنش . دوختدراز کشید و نگاهش رو به سقف 
طبق تمرین داخل کتاب . ش رو خیلی آروم بستهاچشمرو با صدا قورت داد و 

ش رو عمود بر بدنش رو به باال قرار داد و مشغول ریلکس کردن اعضای بدنش هادست
ک تمام اعضای بدنش رو منقبض و رها کرد، طوری رها یهاز نوک پا تا سرش یک ب. شد
ند مومیتو این حال  انقدرحاال باید . روی هوا معلق شده کردمیه بود که احساس شد

تو همین افکار بود که خوابش برد و از . ش هنوز رو به باال بودهادست. تا خوابش ببره
ش رو رو به باال گرفت و بعد از چند هادستدوباره . ش بیدار شدهادستفرو افتادن 

این کار رو انجام  انقدر ؛ بایدش بیدار شدهادستثانیه به خواب فرو رفت و از افتادن 
و بعد از سومین باری که  رفتمیداد تا به حالت بین خواب و بیداری فرو می

 االح. و بین خواب و بیداری بود کردمیش افتادن کامال سبک بودن رو حس هادست
ش بسته بود تصور هاچشمکه  طورهمونباید ؛ قسمت مهم یعنی برون فکنی بود

شه و شروع کرد به تصور این که آروم آروم داره به که داره به سقف نزدیک می کردمی
ش هاچشمآرومی کامال به سقف نزدیک بود، به  شیتو تصوراتش بین. سمت باال میره

احساس بی وزنی رو کامال حس  دیدمیسقف رو چند سانتی خودش . رو باز کرد
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باید بکنه به سمت  چیکارکه  دونستمین. جدید و دلنشینی بود یهتجرب. کردمی
به خودش اومد . راستش چرخید و چشمش به المپ سقفی افتاد که هم سطحش بود

چرخید و ناگهان نگاهش . ذهنش بیدار بود. واقعا نزدیک سقف بود و مثل خواب نبود
رس از ت. ش بسته بودهاچشمونا، مونا که روی کاناپه طاق باز خوابیده بود و افتاد به م

 .تونست جیغ بزنهتونست تکون بخوره و نمیجیغ زد اما صدایی ازش در نیومد، نمی
احساس . ، مگه خودش مونا نبود؟ پس چرا مونا روی تخت خواب بوددیدمیمونا رو 
ا ساکت و انگار دنی. ری ازش برنمیومدچسبیده بود به سقف و هیچ کا. کردمیمردن 

شه داشت از این حالت خارج نمی وقتهیچکه دیگه حس این. صامت مونده بود
 تکون بخوره اما جسمی کردمیحسابی ترسیده بود و فقط سعی . کردمی شهدیوون

 ک روح حنجره داره؟ی هسعی داشت جیغ بزنه اما مگ. نداشت که تکونش بده
جوری دلت تنگ شده بود واسه من؟ چون کیان کرد و غرید: اینا نگاهی به لید

نخواستم تو خونه همو ببینیم و از این که تو کوچه منو بوسیدی ناراحت شدم االن قهر 
جوری که انگار از اول هم این همه راه کوبیدی کردی و نشستی زل زدی به دریا؟ یه

 بیای دریا رو ببینی؟ 
خوای خورد و پوزخند زد و گفت:از این ناراحتم که انگار نمی شهاز آبمیو ایهکیان جرع

 . باهام تنها باشی
 . یادمه تو با من تموم کرده بودی. لیدا گفت: خب معلومه کیان

 . یم ولی واقعی نیست کهکنمیکیان گفت: روزی هزاربار تموم 
ن و تو در حد م. لیدا با پوزخند گفت: این کارا مال بچه دبیرستانیاست کیان جان

 . نیست که الکی با تموم کردن تهدیدم کنی
 . گردی که واقعا با من تموم کنیو گفت: دنبال بهونه می کردمیکیان اخ

نه ابراز احساسات زبونی ت رو . لیدا خیلی جدی گفت: آره کیان واقعا کالفه م از دستت
یه جوری چرا تو متعادل نیستی آخه؟ چرا . خوام نه این کارای خودخواهانه تمی

 عشقتو بهم نشون نمیدی که باورش کنم؟
 هاروخوای؟ پس چرا گفتم بچهکیان نگاهش کرد و گفت: ابراز احساسات زبونی نمی

 بپیچون تنها باشیم قبول نکردی؟ 
 جوری نشونم بدی؟ ش کرد و گفت: فقط بلدی عشقتو اونلیدا با حرص نگاه
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وقتی . ست پسر عادی نیستمی؟ من یه دوکنمیکیان گفت: لیدا چرا داری فرار 
م از زنمیکه بیام زنگ وقتی قبل این. ن یعنی من نامزدتمت از این رابطه خبر دار خانواده

 . ستهااز این حرف ترگیرم یعنی این رابطه خیلی جدیبابات اجازه می
لیدا با یادآوری بابا و مامان مهربونش بغض کرد و گفت: این که اونا خبر دارن دلیل 

 . هرکار که دلت خواست بکنی شهنمی
 خوای؟ کیان گفت: یعنی تو نمی

دلش نیومد که دل کیان رو بشکنه و زمزمه کرد: این همه راه  ؛ امالیدا خواست بگه نه
کوبیدی بیای و از این که نتونستی باهام تنها باشی دلخوری؟ یعنی فقط واسه اون 

 وده؟سیت ب*ست و نیاز جن*اومدی؟ پس مهم من نبودم مهم هو
لیدا انتظار داشت کیان ناراحت بشه اما کیان خیلی جدی گفت: مگه اون جزیی از 

 رابطه نیست لیدا؟ 
  !شناسمت کیانی کیان و گفت: دیگه نمیهاچشملیدا با ناباوری زل زد تو 

 . کیان صادقانه گفت: من هیچ تغییری نکردم
منم که . تغییری نکردیتو هیچ . لیدا سرش رو با حرص تکون داد و گفت: دقیقا

 . خوردیمبینم که از روز اول هم به درد هم نمیم رو باز کردم و دارم میهاچشمباالخره 
ا لید. ی جدی لیدا ترسید دستش رو جلو برد و دست لیدا رو گرفتهاکیان که از حرف

کیان . جوری دستش رو پس زد که انگار یک جریان قوی برق بهش وصل شده بود
 خوای؟ لیدا دیگه منو نمی متعجب گفت:
 ” نه”ی لیدا ریخت و سر تکون داد کههاهاشک روی گون

 . دوباره دست لیدا رو گرفت و گفت: ولم نکن. قلب کیان در هم شکست
 . تورو خدا ولم نکن لیدا. کیان نالید: لیدا غلط کردم. لیدا فقط گریه کرد

 من دیگه. میومدی کیانلیدا دستش رو از دست کیان بیرون کشید و گفت: نباید 
تو . دنیای تو با من فرق داره. یفهممیتو منو ن. خوام به این رابطه ادامه بدمنمی

دنیای من عشق یه شکل دیگه ست کیان، تو دنیای من کسی که عاشقمه اگه بعد یه 
خوابه تمام مدت با قهر روشو *مدت طوالنی منو ببینه واسه این که نتونسته کنارم ب

 . تونم با همچین مردی زندگی کنمکیان من نمی. گردونهبرنمیازم 
من جریان رو  یههمه خانواد. تو قراره زنم بشی. کیان نالید: تو به من قول دادی لیدا

 . من با بدبختی مامانم رو راضی کردم. دوننمی
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خوام من می. گیمی مکنمیچیزی که فکرشم ن همیشهلیدا پوزخندی زد و گفت: 
تموم کنم و تو فقط نگران اینی که جواب مامانت رو چی بدی یا کاش زودتر باهات 

 ذاشتی نه؟ وقت واسه راضی کردن مامانت نمی انقدرخوامت که حداقل گفتم نمیمی
. مشخوای میهمونی که می. شمدرست می. کیان سر تکون داد و گفت: لیدا غلط کردم

 . بدون تو هیچ دلخوشی ندارم. منو ول نکن
لیدا چیزی نگفت بلند شد و کیان با نگرانی پشت سرش راه افتاد و گفت: بشین تو 

 . ماشین حرف بزنیم
با التماس به لیدا نگاه کرد و گفت: . لیدا نشست تو ماشین و کیان کنارش قرار گرفت

 کنم لیدا؟  چیکاربگو 
م وری مظلوذارم میرم اینجبینی واقعا دارم میلیدا نگاهش کرد و گفت: فقط وقتی می

 . شی همون کیان بی منطقدوباره اگه آشتی کنیم می. شیمی
 . خوایشم که میدیگه همونی می. کیان با بغض گفت: نه

 !تمومه. لیدا گفت: تصمیمم رو گرفتم کیان
ا من لیدا ب. تونمکیان با التماس به گریه افتاد و نالید: لیدا غلط کردم بدون تو نمی

 . مکنمی همه چی رو جبران. بمون
دوست نداشت کیان رو . با بغض نگاهش کرد. کیان رو نداشت یهلیدا طاقت گری

لیدا . نداشت ی کیان تمومیهاش رو بست اما التماسهاچشم. ضعیف ببینه انقدر
ی کیان مرد. کیان پسر خوبی بود ولی مناسب لیدا نبود. ختسومیدلش برای کیان 

کنه، و دختری هم نبود که بتونه دل کیان رو نبود که لیدا کنارش احساس خوشبختی 
 . بشکنه
داد که وقتی به کیان قول می ؛ بایدتونست بیشتر از این کیان رو تو این حال ببینهنمی

 در برابر. ل بودئودر برابر کیان مس کردمیش رو اینجانه فکر مومیپیشش  همیشه
ر ی پهاچشمی لیدا رو گرفت و با هادستکیان جلو اومد و . قولی که به کیان داده بود

 . چند سال رابطه رو خراب نکن. اشک گفت: لیدا اشتباه کردم
و کیان از فرصت استفاده کرد و لیدا رو تو آغوش کشید و لیدا  کردمیلیدا هق هق 
 شگوشیهمون لحظه پوالد سیگارش رو کوبید تو زیر سیگاری و تو  . مخالفتی نکرد

 . تنها برو پیششون. تونم بیامینم. غرید: آرش پیله نشو
 آرش با مالیمت گفت: داداش من، چه مرگته خب؟ 
 . پوالد غرید: آرش، بذار حداقل یه امشب تنها باشم
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 آرش بی حوصله: کجایی االن؟ 
صبح میرم پمپ بنزین بعدش خواستی بیا . پوالد نفسش رو فوت کرد و گفت: خونه م

 . اینجا
 آرش نالید: پس شب نمیای ویال؟ 

 . پوالد گفت: فکر نکنم دیگه بیام
ه یم ببینم چزنمیفردا حرف . آرش بی حوصله گفت: االن اعصابت خورده تصمیم نگیر

 . خداحافظفعال . مرگت شده
تماس که قطع شد پوالد با عصبانیت زیر سیگاری رو هول داد که از روی میز به پایین 

ی سبک برف تو هوا معلق و به زمین افتادن، هاها مثل دونپرتاب شد و خاکستره
کنترل از برخورد با دیوار چند تکه شد و روی . کنترل رو برداشت و پرتاب کرد تو دیوار

ون با ا. عاشق لیدا بود، لیدای عزیزش. ش شل شد و پایین افتادهاهشون. زمین افتاد
بعد از دیدن اون  بوسه،رو می که اون پسر لیدا دیدمیموهای نرم خرمایی، نباید 

نه توتونه کنارش بشینه و نمینمی. تونه لیدا رو نگاه کنهصحنه دیگه هرگز نمی
ازیش با یک نفر دیگه رو دید *شه عاشق یک نفر بود و عشقبمگه می. عاشقش باشه
 و تاب آورد؟

کم درد . اصال مگه امکان داره؟ تو خودش مچاله شد و از سردرد به خودش پیچید
نکشیده بود، روزی که بابا رفت، روزی که از آقا رضا سیلی خورد، روزی که مامان اون 
مرد عوضی رو بهش ترجیح داد همه دردناک بود، همه رنج آور بود اما هیچ کدوم 

 ... دوباره احساس کرد تنهاست، تنهای تنهای تنها. سوزناک نبود انقدر
 . لیدا با حرص غرید: مرسی

 دستش رو روی دستگیره گذاشت و صدای کیان متوقفش کرد: یعنی شب نیام اینجا؟ 
لیدا با خشونت به سمتش چرخید و گفت: چه فکری با خودت کردی که شب بیای تو 

 که با سه تا دختر دیگه هم خونه ام بمونی؟  ایهخون
خوب بلدی کیان سرش رو پایین انداخت و لیدا قبل از خروج از ماشین غرید: تو فقط 

  .خداحافظ. همینی همیشه. کیان یکنمین مظلوم نمایی کنی و اصال هیچ تغییری
، کیان شیشه رو پایین کشید و گفت: یه کم بهم رفتمیداشت به سمت در خونه 

 . فرصت بده
برگشت نیم نگاهی به کیان انداخت و گفت: فکر نکنم . لیدا کلید رو تو قفل چرخوند

 . نظرم عوض شدهمین االن . بتونم
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 . کیان از ماشین خارج شد و گفت: لیدا تو قول دادی
 . تونملیدا نالید: نمی

 . م لیداکشمیکیان گفت: اگه حس کنم ندارمت خودمو . گرفت شهدوباره گری
 . شهمو نده تا ببینی چی میهالیدا پوزخند زد و کیان غرید: تو جواب تلفن

. بدون خداحافظی پا توی حیاط تاریک گذاشتش رو روی هم فشار داد و هالیدا لب
تمام  ایهلحظ. داخل خونه تاریک بود. نفسی عمیق کشید و به سمت خونه رفت

چند تقه به در زد و . ش تند و نا مرتب شدهانفس. وجودش پر از ترس و هیجان شد
: گفتدوباره . جرات این که در رو باز کنه نداشت. جوابی نگرفت. اسم مونا رو صدا کرد

 مونا؟
دستگیره رو فشار داد و . زدمیپیچید و قلبش تند ش توی گوشش میهاصدای نفس

از دیدن مونا که . کلید برق رو زد و نور به همه جا تابیده شد. خوشبختانه در باز شد
تکونش داد و آرومی به . روی کاناپه خواب بود نفسی راحت کشید و به سمتش رفت

 . لیدا گفت: پاندا خانوم. مونا ناگهان از خواب پرید
  .لیدا فشار داد و نالید: چه خوب شد که اومدی لیدا یشونههاما مونا با گریه سرش رو ب

 لیدا بغلش کرد و گفت: چیزی شده مونا؟ نکنه خواب بد دیدی؟ 
 . مونا با گریه گفت: باز اون جوری شدم

  .واقعی که نیست. خوابه دیگه. لیدا گفت: این که ترس نداره
 . ش گفت: ارادی این کار رو کردمهامونا بین فخ فخ

 کردی؟  چیکارلیدا با هیجان گفت: 
 . مونا نالید: برون فکنی

 لیدا هینی کشید و گفت: برون فکنی چیه؟ 
همین که روحم از بدنم خارج  ؛ یعنیمونا دست تو موهاش برد و گفت: پرواز روح

دادی بلد نبودم چطور باید به شد رو اختیاری انجام دادم و اگه تو تکونم نمیمی
 . جسمم برگردمم

 ی؟ کنمیی گرد شده زل زد بهش و گفت: مونا این چه کاریه تو هاچشملیدا با 
 . شدهج میم که اونا خواب بود یا این که روحم از بدنم خار یدفهممیمونا گفت: باید 

 شد برگردی چی مونا؟ نمی وقتهیچاگه . مرسیدمیلیدا با ترس گفت: اگه من دیرتر 
 .خودتو ناراحت نکن ؛ پسصحیح و سالم. ماینجامونا لبخند زد و گفت: حاال که من 

 . پاشو بریم



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 2 8 

 

 . لیدا گفت: اتفاقا مدی چند بار زنگ زد
رسیدن به ویال لیدا مشغول تعریف  توی راه مونا در مورد قرارش با کیان پرسید و تا

رفتن داخل و لیدا ماشینش رو . کردن بود وقتی رسیدن آزش در رو براشون باز کرد
که لیدا  رفتمیپارک کرد مونا زود رفت سمت خونه آرش هم به سمت اتاقک چوبی 

 نی؟ مومیگفت: آرش یه لحظه 
 آرش به سمتش چرخید و گفت: جانم؟ 

 . ش رفت و آروم گفت: پوالد کجاست؟ ماشینش نیستلیدا چنو قدم به سمت
 . نیاد اینجاگفت شاید دیگه . شهآرش گفت: پوالد رفته خون

 لیدا با تعجب نگاه کرد و گفت: چطور؟ 
ولی پوالد عادت داره . زدمیآرش پوزخند زد و گفت: کاش حداقل با من حرف 

 . مشکالتش رو فقط واسه خودش نگه داره
 . ها بگو من دارم میرم پیش پوالدگفت: لطفا به بچهلیدا با نگرانی 

 . ممکنه ناراحتت کنه. آرش گفت: لیدا اون خیلی عصبانیه
دنده عقب گرفت و از باغ خارج شد و . لیدا سری تکون داد و تو ماشینش جای گرفت

داخل خونه مونا مشغول تعریف کردن . پوالد راه افتاد یهبا سرعتی زیاد به سمت خون
  .گفت بهتون خبر بدم. بود ک آرش در زد و گفت: لیدا رفت پیش پوالد شیفکنبرون 

ات بر اینجابیا . همه با نگرانی نگاهش کردن و مونا گفت: تو هم تنها نرو تو اون اتاق
 . تعریف کنم چی شده

اون اتاق تاریک بدون حضور پوالد وحشتناک . آرش بدش نمیومد پیش دخترها بمونه
 . بود

چرخید که هزار تا فکر تو سرش می طورهمونموزیک رو بلند کرده بود و  لیدا صدای
براش پیام اومد به سختی بازش کرد و خوند: من . ریختمیو اشک  کردمیرانندگی 

ما  رابطه. صبح میام دنبالت بیشتر باهم حرف بزنیم. اومدم هتل اتاق گرفتم عشقم
 . ندیگه حتی فکرش رو هم نک. تموم شدنی نیست لیدا

چند . لیدا با حرص گوشیش رو روی صندلی پرت کرد و پاش رو روی پدال گاز فشرد
تاریک پارک کرده بود و سرش  یهتو اون کوچ. پوالد بود یهبعد جلو در خون یهدقیق

د شدن با پوال روروبهجرات . باریدن گرفته بود بارون نرمی. رو روی فرمون گذاشته بود
و نباید میذاشت اومدن کیان همه چیز رو به هم  دیدمیباید پوالد رو  ؛ امارو نداشت

خت و این که عاشق پوالد سومیلیدا یک دختر احساساتی بود، دلش برای کیان . بریزه
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 تونست کیاننمی. نذاشته بود ایهکیان براش چار ؛ امادونستمیشده بود رو خیانت 
تصمیمش رو گرفت از ماشین خارج شد . ی عجیب غریبهارو تحمل کنه با اون اخالق

شانس آورده . در باز شد. آب دهنش رو فرو داد و زنگ رو فشرد. و جلوی در ایستاد
وارد خونه شد و نگاهی . کردمینداد قطعا در رو براش باز اگر پوالد جواب می ؛ چونبود

تو خونه  سیگار یهبوی موند. همه چیز به هم ریخته و داغون بود. به اطراف انداخت
نیمه باز بود و صدای پوالد اومد: داداش بشین االن  دستشوییدر . محبوس شده بود

 . میام
پوالد با این که تنها زندگی . هم به هم ریخته بود اونجالیدا تو آشپزخونه سرک کشید 

ی دل لیدا تو. تمیز و مرتب بود همیشه شهپسر نامرتبی نبود و خون وقتهیچ کردمی
 ستشوییدنفسی عمیق کشید و با نگرانی به در . پوالد خیلی عصبانی بود. سینه لرزید

 دستشوییپارچه دور ساعدش پیچیده بود از  کهدرحالیبعد پوالد کمی . چشم دوخت
لرزید و زل زده ش میهالیدا لب. خارج شد و تا چشمش به لیدا افتاد سرجاش موند

 ی؟ کنمی چیکار اینجاپوالد نچ نچی کرد و گفت: . بود به پوالد
 لیدا گفت: دستت چی شده؟ 

 . پوالد نچ مچی کرد و گفت: برو لیدا
 . لیدا به سمتش رفت و گفت: بذار ببینم دستتو

 . پوالد با خشونت نگاهش کرد و داد زد: گفتم برو
 . ی لیدا ریخت و نالید: نمیرم پوالدهاهاشک روی گون

که چی بشه؟ لیدا هربار که بهم نزدیک شدی نگاهت  اینجاپوالد با حرص گفت: بمونی 
و نگاه معصومانه مگه  هاچشمکردم و تو دلم از خودم پرسیدم این دختر با این 

. شهی، یه چیزی میکنمیتونه منو به بازی بگیره؟ گفتم حتما عاشقمیو یه کاری می
پیش  باز بریولی من بازیچه ت نیستم که خودتو بهم نزدیک کنی و وقتی عشقت بیاد 

 . نخواستم باورش کنم وقتهیچتو یه احمق خودخواهی ولی من . اون
گفت،اون عاشق پوالد بود ولی ، حرفی نداشت که بزنه پوالد درست میکردمیلیدا گریه 

 . گفتمتاسفانه پوالد در مورد این که اون یک احمق خودخواه هست هم درست می
  .به سمتش رفت و گفت: بذار دستتو ببینم لیدا سرش از گریه کردن درد گرفته بود

 . پوالد نالید: فقط برو. اون پارچه پر خون شده بود
امروز . من عاشق توام... ببین منو. مکنمیلیدا با هق هق گفت: پوالد من درستش 

 . م پوالدکردمیکه باید باهاش تموم  ؛ چونمجبود شدم باهاش قرار بذارم
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نه ز این دلسوزی ککه حق نداره برای کیان بیشتر ا کردمیاون لحظه داشت به ایک فکر 
ک پیام به کیان میده و یهبا خودش فکر کرد ک. ت از دست دادن پوالدمحداقل نه به قی
با صدای پوالد به خودش اومد که نالید: دیدم که . گه که باید تموم کننفقط بهش می

 . بوست کرد
قلبش باال رفت و از تصور این که پوالد اون ضربان . فرو ریخت شهدل لیدا توی سین

سرش رو پایین انداخت و پوالد گفت: من شاید یه آدم بدبخت . صحنه رو دیده لرزید
ولی  ؛ه دور ری*ه باشن باالمیههم ؛ شایدباشم که هیچی ندارم حتی پدر و مادر و برادر

 . شه تو هم بخوای تحقیرم کنی لیدا خانوماین دلیل نمی
 ، یا فقط مالمکنمیگرفته بود ادامه داد: من عشقمو با کسی تقسیم نکمی صداش 

 . خوامو نمیشییا هیچ. منه
 .من عاشق توام. عشق و احساسم مال توست پوالد یهنالید: من هم کردمیلیدا گریه 

 . که اونم دیگه نخواهم داشت. تنها حسی که به کیان دارم دلسوزیه
 پوالد با پوزخند گفت: از روی دلسوزی میذاری ببوست؟ 

وای نه! نباید پوالد . پوالد اون صحنه رو دیده بود. ش گرفتهادستلیدا سرش رو با 
 . با بغض گفت: پوالد دیگه تمومش کردم. بوستشکه کیان داره می دیدمی

تونست ما نمیی لیدا کرد هنوز هم دیوانه وار عاشقش بود اهاچشمپوالد نگاهی توی 
 . اون لحظه رو از ذهنش پاک کنه گفت: لیدا لطفا برو

 تونمدیگه نمی. گم بروداد زد بهت میلیدا شدت گرفت و پوالد با بی رحمی یهگری
 بوسه، پسبینم که داره تورو میهربار نگاهت کنم اون پسره رو می. حتی نگاهت کنم

 . شهلیدا اینو بدون دیگه هیچی درست نمی
تمام وجودش چشم شده بود برای دیدن پوالد که باز . ا فقط پوالد رو نگاه کردلید

رو  کیفش. شدسیگاری آتش زده بود و دستمال دور دستش هر لحظه بیشتر خونی می
 . خوامبرداشت و زیر لب گفت: معذرت می

، هنوز بوی عطر شیرین لیدا دیدمیپوالد رد پاهاش رو روی فرش . از خونه خارج شد
سرش رو به پشتی مبل تکیه داد و به این فکر کرد که زندگی . پر بود شیی بینتو

و صدای . وقتی لیدا رفت، پوالد شکست. بدون لیدا دیگه براش هیچ معنی نداره
ا ی ظریف لیدهادستدر افتاد و  یهنگاهش به دستگیر... شکستنش رو خودش شنید

دوباره کسی رو از دست داده بود، همین که لحظاتی قبل دستگیره رو لمس کرده بود، 
سیگارش رو توی زیرسیگاری پرت کرد و از . چند لحظه پیش لیدا رو از دست داده بود
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اون عطر شیرین زنانه رد شد و  یهاز بین رایح. روی رد پاهای لیدا روی فرش، گذشت
دستش رو روی دستگیره، جایی که چند لحظه پیش دست لیدا بود گذاشت پا توی 

تمام تنش از بارون خیس شد روزی رو . باریدگذاشت، بارون می شهیاط کوچک خونح
دنبال مامان و پژمان تا توی حیاط اومد و با التماس گفت: لطفا ” اد آورد کهیهب

 . برنگردین پیش اون
پسر کوچولوی عزیز  همیشهمامان اشک ریخت و محکم پوالد رو بغل کرد و گفت: تو 

 . نیمومیمن 
 . ما از پس خودمون برمیایم. بمونین اینجاد با غم نگاهش کرد و گفت: فقط پوال

پژمان معذب نگاهی به پوالد کرد و گفت: مامان ساعت یک شد بابا رضا بیاد ببینه 
 . شهخونه نیستیم ناراحت می

 اگه کمکی. مامان نگاه خاصی به پوالد کرد و گفت: شماره گوشیت رو به داداشت بده
 . من هستم پسرمالزم داشتی 

پوالد چیزی نگفت با ناباوری نگاهشون کرد و بعد از رفتنشون فریادی بلند کشید، 
 . نتونست اونارو پیش خودش نگه داره، نتونست ". تونست آروم بشهنمی
باز هم از لیدا دورتر  زدمیتونست لیدا رو هم پیش خودش نگه داره، به هر دری نمی
و گذشتنش از کوچه غم انگیزترین نوایی بود که تو  شد، صدای روشن شدن ماشینمی

و باز هم هیچ کاری از پوالد برنمیومد، محکوم  رفتمیلیدا داشت . پیچیدگوشش می
شد، به تموم نمی وقتهیچبود به تنهایی، از این حس ترسید، از این تنهایی که 

 خودش نهیب زد: نترس پوالد، نترس!
 ××××××× 
بودن که روی میز گذاشته  ایهدرست کردن پازل هزار تک شراره و مدیا مشغول 

 مدیا با خستگی گفت: واقعا قراره چقدر طول بکشه؟. بودنش
  .یه کله تا وقتی کامل بشه. گفت: باید تمومش کنیم دیگه حالبیی هاهشراره با خند

مدیا با شیطنت گفت: چهار پنج ساعته نشستیم همین بیست تا تکه شو تونستیم 
 . کنیمدرست 

 هاهردو خندیدن و مونا که پشت پنجره ایستاده بود پرده رو درست کرد و گفت:بچه
 . لیدا هنوز اون بیرونه

 رانقدمدیا سرش رو بلند کرد و گفت: امشب شب سختیه واسش، بذار تنها باشه و 
 . نگرانش نباش
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ش که بند باریک مشکی داشت کرد و گفت: ساعت سه مونا نگاهی به ساعت مچی
 . خواین بخوابین؟ فردا صبح کالس دارینشماها نمی. نصفه شبه
واقعا دیگه مخم . گهمونا راست می. کشید و گفت: پاشو مدی ایهشراره خمیاز

 . هکشمین
 سرد بود و هنوز. مونا رفت تو تراس. اون دوتا شب بخیری گفتن و به اتاقشون رفتن

ه بس. ر لیدا انداخت و گفت: بیا توپتویی که با خودش برده بود رو دو. بارون میومد
  !دیگه

لیدا پاهاش رو تو بغلش جمع کرد و تو اون صندلی سفید فلزی فرو رفت با صداش که 
حس . از شدت گریه بیشتر از حالت معمولش گرفته بود نالید: حالم خوب نیست

 . ممیرمیامشب  مکنمی
 . مونا کنارش نشست و گفت: این حرفو نزن

لیدا گوشیش رو به سمت مونا . لیدا ریخت یهزد ی یخهاهروی گون دوباره اشک گرم
گار تا ولی ان. مکردمیگرفت و گفت: بیا ببین، با کیان تموم کردم، کاری که باید زودتر 

یه چیزی رو  ؛ امازهسومیخت، هنوزم سومیدلم واسش . تونستمشدم نمیمجبور نمی
یه وقتایی مجبور . برهودتو از بین میدلسوزی زیادی واسه بقیه خ. یاد گرفتم مونا

 . ی خودت بگذری تا دل یکی دیگه رو نشکنیهاهشی از خواستمی
مونا گفت: تو مجبور نبودی زندگی تو حروم کنی تا دل کیان نشکنه، تو که خدا نیستی! 

تونی خوب باشی و به آدما تا جایی که می. باید به بهترین نحو زندگیت رو بکنی
 . نه تا حدی که خودتو از بین ببری محبت کنی ولی

 . خوادمنو نمی وقتهیچلیدا اشک ریخت و گفت: ولی پوالد دیگه 
 انقدراالن فقط خوشحال باش که تونستی . مونا گفت: االن به این چیزا فکر نکن

 . حاال هم پاشو بریم تو. شجاع باشی تا با کیان این رابطه رو تموم کنی
 . بهترم اینجا. مکنمیلیدا گفت: میام تو احساس خفگی 

مونا سری تکون داد و رفت داخل، توی اتاق که رفت در رو بست و چراغ رو خاموش 
 .به برون فکنی که انجام داده بود فکر کرد. روی تخت دراز کشید و به سقف زل زد. کرد

ود تا حد مرگ به احساس رهایی و سبکی که داشت، وقتی جسم خودش رو دیده ب
ترسیده بو و فقط تالش کرده بود تا دوباره برگرده تو جسمش و موفق نشده بود تا 

نترسیده بود  انقدراگر از دیدن مونا اون پایین . وقتی که لیدا به دادش رسیده بود
یک حس جدید و  اونجا. تونست تکون بخوره و چیزهای جدیدی کشف کنهشاید می
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لود خواب آ. بود که چون ترسید نتونست کشفشون کنه یک دنیای جدید در انتظارش
دستش رو عمود بر . خواست باز اون کار رو انجام بده، وسوسه شده بودبود و دلش می

عی س. بدنش گذاشت و چند بار دستش افتاد تا به اون حال بین خواب و بیداری رسید
. ار بودتونست، جسمش خواب بود و روحش بیدکرد سرش رو بلند کنه اما نمی

 تونست این رو حسکامال جالب بود که می. تونست ببینهش بسته بود اما میهاچشم
که یناز ا. بشه باز ناتوان شده بود تونست کامال بلندسرش رو بلند کرد اما نمی. کنه

کمی تونست تکون بخوره و تنها سرش رو و نمی دیدمیدست و پاهاش رو 
و سعی کرد  زدمینفس نفس . دست دادتونست باال بیاره حس ترس بهش می
 .از احساس ناتوانی جسمانیش. باز هم ترسیده بود. تونستها رو صدا کنه اما نمیبچه

سکوت مطلق . حسش طوری بود که انگار تو اون دنیا تنهاست. سعی کرد آروم باشه
سعی کرد آروم باشه و . شنیدانگار گوشش نمی. کردمیاین حس رو بهش القا 

مسلط شد و به سقف زل زد و تصور کرد که سقف کمی . اد بیارهیهی کتاب رو بهاهنوشت
یک احساس آرامش و آزادی خاصی رو . شهمی ترنزدیکهر لحظه بهش نزدیک و 

سبک و بی وزن شده بود و این یک احساس لذت . درد، درونش داشتکمی همراه با 
زخم از روی پوست که  مثل کندن. درد داشت اما لذت بخش بودکمی جدید بود، 

به عقب چرخید و مونا رو . نزدیک سقف بود. وصف نشدنی بود. دردناک و لذت بخشه
 ؛ امادوباره ترسید از این که نتونه برگرده به مونا و اون مونای روی تخت بمیره. دید

ون تونه تکچطور می دونستمین. خودش رو کنترل کرد و سعی کرد که بهش فکر نکنه
به فکرش رسید که با تصور کردن تا . کردمینقدرت جنبشی رو احساس هیچ . بخوره

از اتاق آرومی شه و حس کرد که به سقف اومده و تصور کرد که داره از اتاق خارج می
. خارج شد از مونای روی تخت دور شد و با همون تصورات خودش رو به لیدا رسوند

 جلوی لیدا ایستاده بود و لیدا. نهبیدوست داشت ببینه لیدا رو تو این حالت چطور می
ین دوستش ایستاده بود و برای اون ترنزدیکباز ترسید، از این که جلوی . شدیدمین

 کردیمحتی فضای اطرافش تغییر  یدترسمیوقتی . حس مرگ داشت. قابل دیدن نبود
لیدا نگاه کرد و حس به  کردمیو کشش عجیبی به سمت مونای روی تخت احساس 

شد رو انگار که تو ذهن لیدا مرور می ایهخاطر. هکنمیکرد که لیدا به پوالد فکر 
 پوالد یهبوسید و تو خونتونست ببینه، تو اون خاطره پوالد داشت لیدا رو میمی

عشق واقعی و پیوند روحی رو . بودن روی میز جلوشون پیراشکی و قوطی آبجو بود
، سعی داشت اشکش رو دیدمیگرم لیدا رو  هایکاش. کردمیالد حس بین لیدا با پو
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فراموش کرده . دادپاک کنه این کاری بود که مونای روی تخت هم اگه بود انجام می
لیدا  یهروی گون هایکنتونست اش. نتونست کاری بکنه. بینهبود که لیدا اون رو نمی

با غم و گرفتگی زیاد به . حالت عادی بوداحساس غم تو اون حال بیشتر از . رو پاک کنه
مثل . تا وارد اتاق شد حجم سیاهی رو باالی سر شراره دید. سمت اتاق دخترها رفت

مردی بود که زانوهاش رو جمع کرده بود و خم شده بود روی سر شراره و قسمت 
احساس ترسش  ؛ چونترسیده بود. پاهاش رو روی موهای پریشون شراره گذاشته بود

 اون. تونست فرار کنهتونست جیغ بزنه و نمینمی. ونای روی تخت فرق داشتبا م
کوتاه خودش رو دید که  ایهحجم سیاه با دو چشم زرد نگاهش کرد و مونا برای لحظ

 یهقفس. تو جسم مونا فرو رفت و ناگهان با هیجان و هینی بلند از خواب پرید
و به سرفه افتاد و با ترس پتو رو  زدمینفس نفس . شدداشت از جا کنده می شهسین

 ؟... این چی بود که دیده بود. تا رو تا روی سرش کشید
مدیا سه تا ساندویچ رو توی پالستیک گذاشت و گفت: لیدا یه بار دیگه شری رو صدا 

 ی؟ کنمی
  .نالید: باشه رسیدمیلیدا که تمام دیشب رو بیدار بود و هنوز هم غمگین به نظر 

که برگشتن تو حال با سینی چای مواجه شدن شراره با ذوق گفت: به به،  شراره و لیدا
 . خواستمکاش یه چیز دیگه از خدا می

مونا از اتاق بیرون اومد و صبح بخیر گفت مدیا نگاهش کرد و گفت: تو که کالس 
 . نداری چه زود بیدار شدی

 ضار کنیم؟ دور خودش پیچید و گفت: میاین شب اح ترمونا بافت گرمش رو محکم
 . ها با تعجب نگاهش کردن و مدیا گفت: به نظرم یه کم بیشتر صبر کنبچه

 . ی مدیا و گفت: خب تو نیستیهاچشممونا زل زد تو 
 به سمت اون دوتا چرخید و گفت: شماها چی؟ 

 تره کم بذاری بگذره تا قوییهلیدا فقط گفت: من حرفی ندارم مونا، فقط به نظرم بهتر
 ... بشی و

 . مونا خیلی جدی میون حرف لیدا گفت: تو هم نیستی
 به شراره نگاه کرد و گفت: هستی یا نه؟ 

ه وقت یهگم نه که بذاریش واسشراره نگاه معذبی به دخترها کرد و گفت: منم می
 . دیگه

 . مکنمیمونا نفسی عمیق کشید و گفت: اشکال نداره من درک 
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خودتم نیاز . دارم شرایط روحی خودم بهتر بشهفقط نیاز . لیدا گفت: مونا من هستم
 . بشی تره کم آرومیهداری ک

 مونا فقط گفت: نیستی 
 . چای نوشید و گفت: فقط چند روز صبر کن ایهلیدا جرع

ه شرار. مونا چیزی نگفت دستش رو دور استکان چای گرفت و نگاهش افتاد به شراره
 گفت: چیزی شده؟ ی عجیب مونا ترسید و لبخندی زد و هاچشماز 

 یادت میاد دیشب چه خوابی دیدی؟ . مونا خیلی جدی گفت: نه
 شراره متعجب گفت: نه، چه خوابی؟ چطور مگه؟!

. رداد آویهدوباره اون حجم غلیظ سیاه رو که باالی سر شراره بود رو ب ایهمونا برای لحظ
  .تا نترسوندشونها نگه تمام تنش لرزید و تصمیم گرفت از اون جریان چیزی به بچه

 مدیا گفت: چی شده مونا؟ 
 خورین درست کنم؟!ناهار چی می. مونا سرش رو تکون داد و گفت: هیچی
 . درست کن هاهشراره گفت: از اون سوپ شیر خوشمز

 مونا لبخند زد و گفت: سوپ شیر با کتلت خوبه؟ 
بعد آرش دم در اومد و گفت: مونا  یهچند دقیق. دخترها موافقت کردن و رفتن

 خوای مرخصی بگیرم نرم امروز؟ تنهایی؟ می
 . مرسی. برو به کارات برس. هکنمیمنو که خطری تهدید ن. مونا گفت: نه حرفشم نزن

زود . آرش هم رفت و مونا در رو بست و رفت تو آشپزخونه و مشغول پختن سوپ شد
چشم نگاهی به کتاب دست  یهاز گوش. حالزود کارهاش رو انجام داد و برگشت تو 

پوالد رو گرفت چند بوق خورد و جواب  یهگوشیش رو برداشت و شمار. نویس کرد
ه کنمیبود اگر به پوالد بگه واسه احضار همراهیش  مطمئن. نفسی عمیق کشید. نداد

گشت تا چشمش افتاد توی لیست مخاطبینش می. شده بود ناامیدو حاال از پوالد هم 
اتصال رو زد و خودش رو تو عمل انجام  یهدودل شد اما دکمکمی به اسم افسون، 
تماس بر قرار شد و صدای افسون تو گوشش پیچید: به چه عجب مونا . شده قرار داد

 . خانوم
 مونا لبخندی زد و گفت: سالم افسون جون خوبی؟ 

 کردی؟افسون لبخند زد و گفت: فدای تو بشم، چه خبر عزیزم؟ یاد ما 
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رو نداشت با کالفگی گفت: افسون جون یه  ایهی حاشیهاصحبت یهمونا حوصل
دم و راستش من برون فکنی کر. به نظرم شاید تو بتونی کمکم کنی. اتفاقی برام افتاده

 . یه چیز عجیبی رو باالی سر دوستم دیدم
 افسون خیلی عادی گفت: چطور این کارو کردی؟ 

مامان بزرگ خوندم و انجام دادم و تونستم که از جسمم  میمونا گفت: از تو کتاب قدی
 . خارج بشم

 افسون نفس عمیقی کشید و گفت: چه موجودی رو دیدی؟ 
ادآوری اون نفسش تنگ شده بود نالید: یه حجم فشرده و غلیظ تیره یهمونا که از ب

 اما ؛مکردمینهیچ چیز واضحی رو حس . دیدم که انگار رو موهای دوستم نشسته بود
 نورانی یهخاصی نداشت دو تا حفر یهجمع شده بود باال سر دوستم و با این که چهر

ی مونا هاافسون وسط حرف... شهاچشمسیاه بود مثل  یهبا نور زرد باالی اون تود
وقتی که برون فکنی کردی و تو جسم اثیری ت بودی با . گفت: اون یه روح سیاه بوده
ما به ارواحی که پر از کینه و حسد و پر . تونستی ببینیشاون روح هم فرکانس بودی و 
گیم روح سیاه چون این چیزا که گفتم به مرور روح رو از حس انتقام جویی باشن می

وار خواد سیا این که می. این که باال سر دوستت بوده چند تا معنی داره. نکنمیسیاه 
د دوستت واسش یه کاری خواکه میا اینی ها این که مواظبشیهجسم دوستت بش

 ... انجام بده، یا
ما چند وقت پیش . مونا میون حرف افسون گفت: افسون جون فکر کنم خودش باشه

احضار روح کردیم و روحی که احضار شد از دوستم خواست که کاری واسش انجام بده 
 . و براش انتقام بگیره

ی بهم و این زنمیافسون هینی کشید و گفت: مونا جونم، بعد یه مدت طوالنی زنگ 
 گی؟ برون فکنی، احضار؟ دیگه چیا هست که بخوای بهم بگی؟ چیزارو می

ین دوست مامانش بود که بعد از رفتن ترصمیمیافسون جون . مونا بغض کرد
ی مهم هاو یکی از شخصیت زدمیمامانش باز هم هرازگاهی به مونا و مامان بزرگ سر 

. داشت ایهافسون یک زن تنها بود که نه ازدواج کرده بود نه بچ. زندگی مونا بود
خیلی وارد بود برای همین مونا کامال  هاافسون یه موکل داشت و توی این جریان

من یه چیز . هم هست افسون جون ایهبهش اعتماد داشت با بغض گفت: چیز دیگ
 . یه صدا که تو گوشم گفت پیدات کردم. دمغیر عادی رو حس کر

 مونا گفت: به نظرت اون چی بود؟ . افسون هینی کشید و چیزی نگفت
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 .خیلی بهش حساس نشو. تونه باشهافسون صداش رو صاف کرد و گفت: هرچیزی می
 بگو ببینم چرا احضار کردین؟ 

اد دست موکلت بر نمیمونا گفت: وقتی به من گفتی که برای پیدا کردن مامانم کاری از 
 . به این نتیجه رسیدم روح بابامو احضار کنم و ازش بپرسم مامانم کجاست

اما فقط گفت: حتما اشتباهی اون روح . صدای بغض آلودش دل افسون رو به درد آورد
 سیاه رو احضار کردین؟ 

به ذهنت  ایهافسون جون هیچ راه دیگ. ی مونا ریخت و گفت:آرههاهاشک روی گون
 یرسه که مامانم رو پیدا کنم؟ نم

این  بیخیال بهتره زندگیت رو بکنی و افسون نفسی عمیق کشید و گفت: عزیز دلم،
چرا . مامانت رفته دنبال زندگی خودش و ما رو به حال خودمون گذاشته. قضیه بشی

 زندگیت رو گذاشتی پای این که اونو پیدا کنی؟  یهتو هم
ت و با صدای بغض آلود نالید: من تا وقتی پیداش ش ریخهاهمونا روی گون هایکاش

 . تونم زندگی کنمنکنم نمی
ردیم و گبا هم می. افسون گفت: عزیزم بیا پیشم ببینمت، خیلی دلم برات تنگ شده

 . یمکنمییک راهی پیدا 
 . شمالم. تونم بیاممونا فقط گفت: فعال نمی

. نکن دیگه گریه. بینمت دختر قشنگممیافسون گفت: اگه مسیرم اون طرفا افتاد میام 
دیگه نه احضار کن  مکنمیفقط مونا ازت خواهش . هرکاری هم داشتی بهم زنگ بزن

 گم عزیزم؟شنوی چی میمی. تا دنبال یه راه دیگه باشیم. نه ررون فکنی
نبود بعد از خداحافظی  مطمئن زدمیاصال به حرفی که  ؛ امامونا آروم گفت: باشه

بغضش رو فرو . روی کاناپه دراز کشید و به سقف چشم دوخت. قطع کردتماس رو 
 پیداش کنم! ؛ بایدخورد و زمزمه کرد: باید قوی باشم، نباید گریه کنم

  
 ××××××× 

  
 . لیدا چپ چپ نگاهی به مدیا کرد و گفت: خودت بهش خبر بده

 . شهمدیا با لبخندی گفت: روم نمی
 . دیگه دیرمون شد لیدی جونمالی با غرغر گفت: بهش خبر بده 
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مونا رو گرفت و به مونا خبر داد که مدیا و شراره بعد  یهلیدا گوشیش رو درآورد و شمار
گردن و خودش هم با الی مجبور از ظهر یک کالس جبرانی دارن و دیگه به خونه برنمی

. دقطع شمونا موافقت کرد و تماس . شده تا جایی بره و غذاها رو نگه داره واسه شام
از شراره و مدیا خداحافظی کردن و . الی دست لیدا رو کشید و گفت: بریم دیرمون شد

خواست لباس بخره و از لیدا خواسته بود باهم برن الی می. به سمت ماشین راه افتادن
الی با هیجان گفت: اول بریم یه ناهار توپ . لیدا رو خیلی قبول داشت یهچون سلیق

 . وای که از بس تازگی مهمونی دعوت شدم خسته شدم. زاربزنیم، بعد بریم با
 همیشهلیدا جوابی نداد و الی به این فکر فرو رفت که چرا اون دختر شاد و شنگول 

 غمگینه!  انقدر
هوا تازه تاریک شده بود و مونا تنها یک . اون روز مونا تمام مدت توی خونه تنها بود

 نگاهی به گوشیش. ول خوندن کتاب بودشمع روشن کرده بود و تو سکوت خونه مشغ
. نچی کرد و نفسش رو با صدا فوت کرد بیرون. کرد و هنوز هم خبری از پوالد نبود

که همون لحظه براش اومد رو باز کرد از مدیا بود  دستی به پیشونیش کشید و پیامی
د و داساعت گوشیش پنج رو نشون می. و نوشته بود که تازه کالسشون شروع شده

لیدا هم که قبال گفته بود برای شام خودش . گشتنقل تا ساعت هفت و نیم برنمیحدا
تو سکوت و تاریکی خونه نگاهی به اطراف انداخت و با خودش فکر کرد . رو میرسونه

به اتاق رفت و با تخته ویا و یک . تونستن االن احضار کننمی کردمیاگه پوالد قبول 
با جدیت شروع به چیدن کرد و عود رو با فندک روشن کرد نفسی . بسته عود برگشت

خوام دوباره احضارت ش رو بست و زمزمه کرد: بابا جونم میهاچشمعمیق کشید و 
که از باباش داشت فکر کرد و بعد از چند  ایهه تنها خاطرب. کنم، بابا لطفا ظاهر شو

 حضور داری بابا؟  اینجا ثانیه دستش رو روی شی ذره بینی گذاشت و گفت: آیا در
مونا سعی کرد بیشتر تمرکز کنه و بعد از چند ثانیه سوالش رو تکرار . شی تکون نخورد

نفسی عمیق کشید و با خودش فکر کرد که ممکن نیست . کرد باز هم شی تکون نخورد
 شهاشک روی گون ایهش رو باز نکرده بود و قطرهاچشمهنوز . تنهایی روح احضار کرد

باباش . قشنگ از کودکیش یهپدرش توی ذهنش بود و اون خاطر یهچهر. ردسر خو
احساس کرد  ایهبرای لحظ. شدنبافت و موهاش که کشیده میکه موهاش رو می
ش رو باز کرد و به عقب چرخید از چیزی که هاچشمبا هیجان . موهاش لمس شد

لرزید، آب بدنش میتمام ... دهنش باز موند و بدنش شروع به لرزیدن کرد دیدمی
رو کنترل کنه،  شهی بریده بریدهادهنش رو به سختی فرو داد و سعی کرد نفس
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چیزی رو که . تونستزیاد بود که نمی انقدرش هاخواست حرفی بزنه اما ارتعاش لب
ی سردش هاهچشمش روی گون یهاز ترس قطره اشکی از گوش کردمینباور  دیدمی

 نالید: تو چی هستی؟چکید نفسی پر صدا کشید و 
 یهی با دو حفرحالبی یهپر رنگ تیره بود و چهر یهاون موجود عجیب مثل یک سای

شد، صدایی ش بود و نور کم حال آبی ازش ساطع میهاچشمتو خالی داشت که 
خرناس مانند ازش خارج شد و مونا از جا پرید، ضربان قلبش باال رفت و احساس 

  کردمی
که چشم از اون موجود بر  طورهمونپره، بیرون می شهسینکه قلبش داره از 

اون موجود ثابت . داشت از روی صندلی بلند شد و عقب عقب به سمت اتاق رفتنمی
یک تکه و حجیم نزدیک  یه، اون سایکردمیبود، مونا با کنجکاوی و دقت نگاهش 

د قدم رفت و تو مونا عقب عقب چن. زمین محو شده بود و بین زمین و هوا معلق بود
داشت تا مبادا اون حرکتی چارچوب در اتاق شراره و مدیا قرار گرفت، چشم ازش برنمی

خواست درون اتاق بره و درو ببنده صدای خرناس مانند که می ایهبکنه و درست لحظ
اون  ایهاون موجود توی خونه پیچید و مونا از ترس جیغ زد و در عرض صدم ثانی

ش به شماره افتاده بود و تمام تنش هانفس. متری خودش دید موجود رو چند میلی
صدایی بم و خشن توی گوشش . ریختمیش هاهعرق کرده بود فقط اشک روی گون

 گفت: باید با من بیایپیچید، صدایی که شبیه همون صدای قبلی بود که می
اون . کردی گوشش احساس هاهمونا از ترس زد زیر گریه و سرمای شدیدی رو روی الل

 دونستمیسایه اطراف صورتش رو گرفته بود و سعی داشت مونا رو احاطه کنه، مونا 
در حین ناباوری  ایهبرای لحظ. یدکشمیشنوه و بی محابا جیغ کسی صداش رو نمی

ی هاچشم دید که در خونه باز شد و پوتین یهبه شدت روی زمین افتاد و از گوش
 . خونه اومدلنگ لنگان به درون  ایهمردون

 ×××××× 
ی گریون و نگاه معصومانه و هاچشم یهاز غص دونستمیخت، نسومیش هاچشم 

بی پناهی دیشب لیدا بود که هنوز روی دلش بود یا از این که دو شیفت پمپ بنزین 
 هاپوزخندی زد و اسکناس. مونده بود و بوی بنزین رو مدت طوالنی استشمام کرده بود

رو از مردی که جلوش ایستاده بود گرفت، جواب تشکر کردن اون مرد رو نداد و به 
 پول رو که گرفت. خانوم بود رفت و مشغول بنزین زدن شد شهسمت ماشینی که رانند
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متوجه شد یه اسکناس اضافه ست به اون خانوم برگردوند و اون خانوم با محبت و 
  .خوشرویی گفت: اون انعامه پیشتون باشه

 .قبل از این که بتونه اسکناس رو به اون خانوم برگردونه خانوم گاز رو گرفت و رفت
رفت جلوی الین و علی کوچولو رو دید که . اسکناس رو نگاهی کرد و سری تکون داد

لبخندی بهش زد و . سوتی زد و علی کوچولو به سمتش دوید. مشغول کارش بود
 گفت: کارم داشتی عمو؟ 

اون پسر کوچولو که حدود دوازده سال سن داشت کرد و گفت: کاسبی پوالد نگاهی به 
 چطور بود امروز؟ 

همه میرن از این آدامس . التی گفت: خوب نیست یهعلی با همون لحن کودکان
 ه؟ کنمیکی دیگه به آدامس شیک و موزی نگاه . خارجیا میخرن

 گرسنه ت نیست؟ . طورنپس که ای !پوالد خندید و گفت: عجب
 . کشید و گفت: چرا اتفاقا خیلی شیکوچولو دستی به بین علی

 . خوامپوالد گفت: من چند تا از اون کیک شکالتیات می
 خوای؟علی کوچولو با ذوق گفت: جون من عمو؟ چند تا می

 . فکر کرد و گفت: چهار تاکمی پوالد 
ب جیعلی کوچولو چهار تا بسته کیک به سمت پوالد گرفت، پوالد اسکناس رو تو 

کیک شکالتیا رو بخور سیر . علی گذاشت و گفت: اینم پولش یهپیرهن رنگ و رو رفت
 . بشی عمو

 . علی کوچولو با حالتی شرمنده و متشکر گفت: مرسی عمو
 یهو جوابی به جمل. گفت: نوش جونت عمو رفتمیبه سمت الین  کهدرحالیپوالد 

  !بقیه شو بهتون بدم بذارین. بعدی علی نداد که گفت: این خیلی زیاده
خواست اون پول رو پوالد به سرعت سمت الین خودش رفت و به این فکر کرد اگه می

غرور داشت و بارها سر این جریان . کردمینهمین جوری به علی کوچولو بده اون قبول 
معموال همین . ناراحت شده بود برای همین با این ترفند اون پول رو بهش داده بود

که سرس خلوت شد گوشیش رو بیرون کشید و تماس کمی . کردمیجوری کمکش 
ونا رو م یهشمار. منتظر بود چند تا پیام از لیدا داشته باشه اما خبری نبود. مونا رو دید

اره نگران شد و دوبکمی پوالد . تماس قطع شد. گرفت و منتظر شد تا صداش رو بشنوه
آرش رو بگیره و حال  یهد شمارناچار ش. تماس گرفت و باز هم مونا جواب نداد

آرش بهش گفت که چون دخترها قرار بوده ظهر برن ویال و با . دخترها رو ازش بپرسه
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پوالد که فهمید . تا سری به خانوادهش بزنه شونههم باشن بعد از شرکت رفته خون
 قلیدا رو گرفت، لیدا بعد از چند بو یهآرش از صبح ازشون خبری نداره با نگرانی شمار

شده بود با صدایی گرفته جواب  ناامیدکه پوالد از جواب دادنش  ایهو درست لحظ
 داد: بله؟

پوالد از شنیدن صدای لیدا احساساتی شد اما خودش رو کنترل کرد و فقط گفت: 
 سالم، کجایی؟ 

یلی داشته باشه خ ایهلیدا باگرفتگی از این که انتظار داشت تماس پوالد محتوای دیگ
 . ریز گفت: با الی بیرونم

 پوالد دچار استرس و نگرانی بیشتری شد و گفت: بقیه کجان؟ 
لیدا که حاال از صدای پر استرس پوالد دچار اون هیجان و ترس شده بود گفت: مدی و 

. مونا و آرش هم که با هم دیگه خونه ان. دانشگاهن. شراره کالس جبرانی داشتن
 چیزی شده؟ 

 . پوالد نفسی از حرص کشید و فقط گفت: گندت بزنن آرش
ش رو عوض کرد و هالباس. تماس رو قطع کرد و خودش رو با ساختمون رسوند

کلید نداشت و . اصال نفهمید چطور خودش رو به ویال رسوند. مرخصی ساعتی رد کرد
ن ت ماشیماشین رو نزدیک در پارک کرد و رفت روی کاپو. کنه چیکارباید  دونستمین

 یهکه به واسط ایهدر باال کشید و پرید تو باغ، پاش از ضرب یهو خودش رو از گوش
افتادنش بهش وارد شد درد شدیدی گرفت، در رو باز کرد و تو ماشین نشست و با 

لنگ لنگ خودش رو به در رسوند و تا در رو باز . سرعت خودش رو جلوی ویال رسوند
وارد خونه شد و از سرمای شدید داخل و . گوشش خوردکرد صدای افتادن چیزی به 

رو گرفت، تاریکی خونه نمیذاشت چیزی رو  شیبوی گندی که تو فضا پیچیده بود بین
رد ش ر جمع کهاچشم. یدکشمیبه زور نفس . چشمش به تاریکی عادت نداشت. ببینه

زد: مونا،  خورد و صدا ایهیک. و چیزی رو مچاله شده دم در اتاق سمت راستی دید
 مونا، کجایی؟

کورمال کورمال به سمت دیوار رفت کلید برق رو زد چشمش به اون جسم مچاله افتاد 
و بی  حالبیخودش رو به مونا رسوند و چرخوندش و صورتش رو دید که . که مونا بود

ن خو یهباریک. پیشونیش بریده بود و خون ریزی داشت یهرنگ و رو شده بود، گوش
پوالد نبض مونا رو گرفت و با غم و اندوه به . شش تا پشت گردنش رفته بوداز کنار گو

ی درشت مشکی و موهای کوتاه لخت هاچشممونا نگاه کرد اون دختر الغر و ظریف با 
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ن ولی پوالد چیزی دیدمیش رو هاچشممشکی، دختری که شاید همه عجیب بودن 
 . تنهایی "” که هیچکس ندیده بود، هاچشمتو اون  دیدمیرو 

که سر مونا رو روی زانوش گذاشته بود و تو چارچوب در گیر کرده بود  طورهمون
. ماکان رو گرفت و ازش خواست با تجهیزات و هرچه زودتر خودش رو برسونه یهشمار

ش سفید هاتو اون نور کم حال تک چراغی که روشن کرده بود زل زد به مونا که لب
 . چرا برای مونا اشک ریخت دونستمیبود و نشده 

 . لیدا سر تکون داد و ماکان گفت: نگران نباش
: و باز مصرانه پرسید ریختمیپوالد لنگ لنگان به آشپزخونه رفت، لیدا همچنان اشک 

 چه بالیی سرش اومده؟ 
ه ه کگه از شدت ضربماکان می. پوالد گفت: باید صبر کنیم به هوش بیاد ازش بپرسیم

 . به سرش خورده بیهوش شده
لرزید به ماکان نگاه کرد که مشغول بخیه زدن پیشونی تمام تنش می کهدرحالیلیدا 

مبل داد، دلش نمیاومد اون  یهرو به پای شهسرش رو با دست گرفت و تکی. مونا بود
ی پوالد به خودش اومد چشمش هابا صدای نفس. صحنه رو ببینه طاقتش رو نداشت

کرد و نگاهش افتاد به پوالد که جلوش ایستاده بود و لیوانی آب رو به سمتش رو باز 
 . لیدا متعجب نگاهش کرد و پوالد گفت: آب قنده، بخور. گرفته بود

نفسی عمیق . لیدا لیوان رو گرفت و محتویات درون لیوان رو یک نفس سر کشید
 . مرسی گفت: رفتمیکشید و به پوالد که حاال به سمت ماکان و مونا 

 . پوالد فقط سر تکون داد و کنار ماکان ایستاد و گفت: پلکش ورم کرده
نگران نباشین، این یک ضربه و زخم سطحیه، . ماکان گفت: آره حتما به جایی خورده

خواستم که بعدا گوشت شد حتی بخیه نزنم ولی چون توی پیشونیش بود میمی
 ... ن خاطره کهاضافه نیاره، بیهوش شدنش کوتاهه و فقط به ای

 یهنقط. ی سرش ضربه خوردهاینجادستش رو تو موهای مونا برد و ادامه داد:  
 . اینجاحساسیه 

 . تموم شد شهنگاهی به پوالد کرد و گفت: بخی
 . پوالد تشکر کرد و ادامه داد: ماکان واقعا لطف کردی

 . کنماکان باندی دور سر مونا پیچید و گفت: کمکم کن، لطفا دستاشو باز 
کاناپه  یهی مونا رو باز کرد و ماکان پاهاش رو باال برد و روی دستهادستپوالد 

. و کتف مونا زد هاهشونهبآرومی  یهفشار داد و ضربکمی زانوهای مونا رو . گذاشت
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ش رو باز کرد و شوک زده به اطراف نگاه کرد لیدا جلو هاچشمبعد مونا به نرمیکمی 
 کرد و گفت: چی شده؟ ایهمونا سرف. و دستش گرفتدوید و دست مونا رو ت

 . پوالد تا خواست حرف بزنه مونا با بغض گفت: من پیشتونم، نبرد منو
لیدا و پوالد با تعجب به هم نگاه کردن و پوالد با هیجان گفت: کی؟ مونا یادته چی 

 شد؟ 
مونا سر تکون داد و دست چپش رو جلوی صورتش گرفت و همزمان با دست 

 . فشار داد و نالید: لیدا تنهام نذار تردست لیدا رو محکم شهدیگ
 . شه بگی چی شد؟ مردم از نگرانیپوالد با نگرانی گفت: مونا می
  .پوالد زد و گفت: بذار یه کم آروم شه یشونههب ایهمونا سر تکون داد و ماکان ضرب

آبمیوه پاکتی رو پوالد نفسی عمیق و عصبی کشید و رفت تو آشپزخونه از یخچال 
بیرون کشید و تو دو تا لیوان ریخت و برد بیرون و جلوی ماکان گذاشت که روی تک 

 . مبل حال نشسته بود و گفت: داداش بیا یه چیزی بخور
 یدستشویوسایلش رو جمع کرد و تو کیفش گذاشت رفت سمت . ماکان تشکری کرد

همزمان با آرش رسیده بودن ش رو بشوره تو این فاصله مدیا و شراره که هادستتا 
 . وارد خونه شده بودن

ی مشابه با هاشراره و مدیا هم مثل لیدا شوکه شده بودن و با پرسیدن سوال
 هاسوال یهجواب هم. کسی جوابی نداشت که بده. نکردمیی لیدا سر و صدا هاسوال

. هدید پوالد فقط گفت که وقتی رسیده مونا رو در چه وضعیتی. پیش خود مونا بود
مونا نفسی عمیق کشید و . و دست مونا رو تو دستش گرفته بود کردمیمدیا گریه 

  !من که خوبم. گفت: مدی آروم باش
 شراره با حرص گفت: مونا تو دیوونه شدی؟ 

به تخته ویا کرد و گفت: شمع و عود و تخته کنار  ایهاشار. همه به سمتش چرخیدن
 . همه، یعنی تنهایی احضار کردی

مونا نفسش رو فرو داد و چیزی نگفت، پوالد با لحنی پر سرزنش گفت: واقعا مونا؟ 
 ن؟ هامگه من به تو نگفتم هروقت که بخوای هستم؟

مونا صورتش رو با دستش پوشوند و پوالد با صدای بلندتری گفت: وقتی زنگ زدی 
فتم هر من مگه بهت نگ. حق نداشتی خودتو این جوری به خطر بندازی. درگیر بودم

 وقت بخوای هستم؟ 
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لیدا با حسادت نیم نگاهی به مونا کرد و بعد باز نگاهش سر خورد رو پوالد که داشت 
به نظرش عجیب و کمی این نگرانی پوالد در مورد مونا . گرفتاز عصبانیت آتیش می

با حسرت آب دهنش رو قورت داد و به این فکر کرد که کاش هنوز . غیر معمول بود
پوالد پشت پنجره ایستاد و سیگاری آتش زد، مونا با صدای گرفته . پوالد مهم بودبرای 

 . تون شدمخوام که باعث نگرانیگفت: عذر میو پر از ناله فقط 
ی پوالد نگاه کرد و گفت: ازم عصبانی نباش، هاچشمپوالد به سمتش چرخید و مونا تو 

 . خواستم دیگه تو دردسر بندازمتوننمی
 تو کامال به. ست چیزی بگه که مونا زود گفت: مرسی پوالد که نجاتم دادیپوالد خوا

 . موقع رسیدی
لرزید گفت: من خیلی ش ریخت و بین گریه با صدایی که میهاهاشک روی گون
 !ترسیدم، خیلی

 . لیدا از پشت بغلش کرد و گفت: ما پیشتیم عزیزم
د اما یه موجو ؛بابامو احضار کنمستم تنهایی روح لرزید نالید: نتونی مونا میهاهشون

خودمو با اینکه دچار  همیشهم دنبالمه اما کردمیعجیبی رو دیدم که چند وقته حس 
 . مزدمیتوهم شدم گول 

ی لرزونش موهاش رو کنار زد و گفت: هادستدخترها از ترس هینی کشیدن و مونا با 
 . خواست منو ببرهمی
پوالد جلو اومد و گفت: . ش چکیدهاهگون ش لرزید و اشک قطره قطره رویهاهشون

 خب؟ 
 . شراره به پوالد گفت: هیس! هولش نکن

به شراره رفت و توجهشون به صدای مونا جلب شد: نفهمیدم چی  ایهپوالد چشم غر
 بهم گفت پیدات. یه صدای عجیبی داشت. خیلی ترسناک بود. بود اما مثل روح نبود

 . م بیاد و منو ببرهترسمی. مسترمی. کردم، گفت باید باهام بیای
لیدا تو گوشش گفت: دیگه تنهات . حرفش شد یهمانع از ادام شههق هق گری

 . آروم باش. نمیذاریم
 آرش گفت: بعدش چی شد مونا؟ 

ن بعدش پوالد کردمیها با ترس و هیجان گوش مونا تمام ماجرا رو تعریف کرد و بچه
کرده و رفته معنیش اینه که فقط وقتی تنها گفت: پس اگه تا من اومدم اون ولت 

 . باشی تو خطری
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 . مونا سر تکون داد و مدیا گفت: دیگه تنهات نمیذاریم مونا
 . ها ازتون ممنونممونا با نگرانی نگاهشون کرد و گفت: بچه
آرش کنار پوالد جلوی پنجره . آروم بشنکمی ماکان برای همه آبمیوه آورد تا بخورن و 

 نی شب؟ مومیت: ایستاد و گف
 . مونا نگاه کرد و گفت: آره داداش، رفتنم اشتباه بود می بهپوالد زیر چش

 . نیمومیگذاشت و گفت: خوشحالم که  شهآرش دست رو شون
به  نگاهش. پوالد پنجره رو باز کرد ته سیگارش رو بیرون پرتاب کرد و پنجره رو بست

. دادمونا رو ماساژ می یهو تند تند شون ریختمیلیدا افتاد که معصومانه اشک 
خواست تا ابد ناخودآگاه لبخندی روی لبش اومد، اون لیدا بود، تنها کسی که می

نفسی عمیق کشید و روش رو از . کنارش بمونه، تنها کسی که عاشقانه دوستش داشت
 . باز اون صحنه توی نگاهش جون گرفته بود. لیدا برگردوند

مدیا تا روی . اشت و خواست بره که مونا دوباره ازش تشکر کردماکان کیفش رو برد
 دونستمیخوشحال بود و ن کردمی شهماکان از این که مدیا بدرق. تراس باهاش رفت

. ایستاد و به عقب چرخید هاهروی پل. باهاش اومده اونجاکه مدیا به اصرار شراره تا 
کن آروم آروم بهم اجازه بدی تا مدیا لبخندی زورکی زد و ماکان گفت: مدیا، سعی 

باهات حرف بزنم و دالیلم رو بگم، شاید بتونی دالیلم رو درک کنی چون احساسی که 
 ... من بهت

 . ندیمومیداداشم  همیشهمدیا وسط حرفش پرید و با اندوه گفت: کاش 
 . خداحافظنگاهی پر حسرت به ماکان کرد و گفت: 

شراره که پشت پنجره در . م تنها گذاشت و رفت داخلماکان رو با دنیایی از بهت و ابها
 پو؟ هاحال تماشاشون بود به سمتش رفت و گفت: باز تو پاچه گرفتی

من عاشق این . مدیا دست شراره رو پس زد و گفت: دست از سرم بردار شری، ولم کن
 . تو کله ت فرو کن. شمپسره نمی

آخر مدیا رو شنیده بودن با بهت نگاهش  یهبه سمت اتاقش دوید و همه که جمل
  !شه، عادیهپو میهاپو شده، این بعضی وقتاهاشراره لبخندی زد و گفت:. کردن

 ها بپرس خب! گفت: از بچه کردمیبعد رو به پوالد که با تعجب نگاه 
 . خرابه شهلیدا آروم گفت: سابق

امروز چقدر . بود: خسته نباشیشراره لم داد روی مبل و پیامش رو باز کرد که از بابک 
 ؟! اینجافردا میای . کالس داشتی
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 . شراره هول شد و در جواب پیام داد: بریم بیرون، خونه ت نمیام
ازبابک پیام اومد: هر چی تو بگی، گفتم اگه بخوای واست از اون الزانیای مخصوص 

 . پزمخودم که گفتم می
 . اسه بعداشراره سری تکون داد و جواب داد: نه، باشه و

هر دو . کردمیگوشیش رو که تو جیبش میذاشت نگاهش به آرش افتاد که نگاهش 
حال مونا بهتر شد آرش و کمی خیلی زود نگاهشون رو از هم گرفتن و بعد از این که 

 شراره با خنده گفت: لیدا آشتی کردین؟ . پوالد شب بخیر گفتن و رفتن اتاقک چوبی
با گندی که امروز زدم باعث آشتی دادنتون شده باشم به گفت: اگه مونا با صدای بمی

 . نه مشکلی ندارممومیخدا با این رد بخیه که تا آخر عمر رو پیشونیم 
 . مهربون منی تو. مونا گذاشت و گفت: فدات بشم من یهلیدا دست رو شون

 شراره گفت: خب، آشتی کردین یا نه؟ 
قهر  .ین فرق دارهکنمیباال انداخت و گفت: پوالد با همه کسایی که فکر  ایهلیدا شون

جور  اون این. من دیگه تموم شدم واسش. پوالد منو گذاشته کنار. نکرده که آشتی کنه
  !آدمیه

مونا با غم نگاهش کرد و لیدا گفت: تمام دیشب گریه کردم، فکر کردم، من با تمام 
ندارم جز این که با این قضیه  ایهاون منو نخواد چاروجودم عاشق پوالدم، اما وقتی 

 . کنار بیام
 مونا گفت: از کیان خبری نشد؟ 

لیدا نفسش رو با حرص فوت کرد بیرون و گفت: از دیشب که بهش گفتم دیگه همه 
وقتی هیچ جوابی نگرفت به خواهرش کمند گفته . چیز تمومه کلی زنگ زد و پیام داد

به اونم جریان رو گفتم و کمند بهش انتقال داد دیگه زنگ نزد  بود بهم زنگ بزنه وقتی
 . بره اینجاو کمند بهم خبر داد که عصر راه افتاده از 

 . لیدا ازت بعیده که باالخره تونستی این کار رو بکنی... شراره متعجب گفت: واو
ت داشی لیدا ریخت و گفت: کیان پسر بدی نبود، مدلش با من فرق هاهاشک روی گون

 که من عاشق ایهاون حق داشت که با کسی باشه که انداز. وگرنه هیچی تو دلش نبود
 . امیدوارم اون آدمو پیدا کنه. پوالدم عاشق اون باشه، امیدوارم خوشبخت بشه

 . حاال دیگه گریه نکن. مونا گفت: باشه
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د اما با لیدا با بغض گفت: دلم واسش سوخت که این همه راه رو با ذوق دیدن من اوم
خیلی بدی کردم در  مکنمیاحساس . گردهیک دل شکسته و خاطرات بد داره برمی

 . حقش
 . احساساتی نباش دارم باال میارم انقدرشراره پوفی کشید و گفت: اوف لیدا 

مونا از ادایی که شراره موقع گفتن دارم باال میارم در آورد پقی خندید و لیدا با لبخندی 
پاک کرد و شراره برای تغییر دادن جو گفت: بیاین چهارتایی ش رو هاتصنعی اشک

 . م با مدی تنها بخوابمترسمیمن . پیش هم بخوابیم امشب
 . خوابممونا لبخندی کوتاه زد و گفت: من موافقم فقط بین شما دوتا می

ن که دونیمی. خوابم که وسط نیفتمشراره با شیطنت گفت: منم اون طرفی می
 . بخوابمتونم وسط نمی

لیدا با خنده گفت: غلط کردی مدی رو کنار من بندازی خودت سگش کردی خودتم 
 . خوابیکنارش می

 . سه تایی خندیدن و رفتن وسایلشون رو بردارن تا توی حال کنار هم بخوابن
 

، موهای کوتاهش رو پشت گوشش زد و از اون راهروی تاریک زدمینفس نفس 
خت با ترس و هیجان به اطراف نگاه سومیش از شوری اشک هاچشم. گذشت

چطور به اون  دونستمیاصال ن. ش صدا دار، منقطع و عمیق بودهانفس. کردمی
 ست؟اینجاآروم نالید: کسی . مکان سرد و تاریک و وهم آلود رسیده

تاریک بود، سیاهی و تاریکی غلیظی به همه جای  اونجا. ش رو بست و باز کردهاچشم
، هرازگاهی پژواک صدای رفتمیاون راهرو پاشیده شده بود کورمال کورمال به جلو 

رفت نور رقیق و کم حالی رو در  ترکه جلوکمی . رسیدمیخرناس مانندی به گوشش 
ر کم رنگ و رو ش افزود و به سمت اون نوهاانتهای راهرو دید ناخودآگاه به سرعت قدم

انتهای راهرو اتاقی رو تشخیص داد و . دوید دیدمیکه ذرات غبار رو مثل مه درونش 
آشنایی رو به  یهرایح. رو تشخیص داد ایهی زنانهاصدای نفس. مکث کرد ایهلحظ

ش کشیده، هاهتونست تشخیص بده قبال کجا اون رو به ریمشامش کشید اما نمی
کنجکاوی ترغیبش کرد چند قدم . ک زن باشهیهکه باید متعلق ب یدفهممیفقط 

محکم خودش رو به اون چارچوب رسوند  هایمبا قد. باقیمونده به اون اتاق رو طی کنه
چند بار پلک زد تا . ش رو آزردهاچشم ایهایستاد اون نور رقیق برای لحظ ایهو لحظ

ار داشت که خاکستری و مبهم به اتاقی رو به روش قر. چشمش به اون نور عادت کرد
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ی کم حال نور هاهکوچکی قسمت باالیی دیوار قرار داشت و اشع یهپنجر. رسیدمینظر 
. کردمیشد و نور اون اتاق رو فراهم رد می شهکثیف و غبار گرفت یهاز بین شیش

مچاله  ایهغربی اتاق سای یهش رو با نگرانی دور تادور اتاق چرخوند و گوشهاچشم
شده بود با ولع به درون  تربه سمت سایه رفت و اون عطر رو که غلیظ. شده رو دید

که شد شمایل یک زن رو تشخیص داد و زمزمه کرد: تو کی  ترنزدیک. ش فرو دادهاهری
 هستی؟ 

، کرد ایهاون شخص دردآلود و رنج کشیده سرش رو بیشتر تو زانوهاش فرو کرد و نال
رای مونا آشنا بود، خودش رو به اون زن که تو تاریکی مثل یک سایه صدایی زنانه که ب

 . برو اینجاکوتاه به سمتش چرخید و نالید: از  ایهلحظ. بود رسوند و تکونش داد
 ... ش از تعجب گرد شده بود، اون مامانش بود، مامان سهیالهاچشممونا 

ی از ش بکشه با جیغ وحشتناکهاهقبل از این که بتونه اون عطر دلنشین رو بیشتر به ری
 . خواب پرید
مونا شوک زده تو جاش نشست و . و دخترها بیدار شده بودن زدمینفس نفس 

و نفسش تنگ شده بود و هق  ریختمیش هاهاشک بی محابا روی گون کهدرحالی
 . نالید: مامانم زدمیهق 

گفت: آروم باش مونا، مدیا زود به سمت میز رفت تا براش آب بیاره و لیدا بغلش کرد و 
 . خواب دیدی

 . شراره نالید: یه کم بخور. مونا بند نمیومد یهگری
از اون آب رو خورد و با هق هق  ایهش نزدیک کرد و مونا جرعهامدیا لیوان رو به لب
 . اون خواب واقعی بود که فکر کنم واقعا پیشش بودم انقدر. گفت: مامانم رو دیدم
 . آروم باش مونا !گرفت و زیر گوشش گفت: شششلیدا سرش رو تو بغل 

 . تونستم پیشش بمونممی همیشهکاش . شدممونا نالید: کاش بیدار نمی
  .شیمشک نکن که موفق می. یمکنمیمدیا با بغض گفت: مونا ما مامانت رو پیدا 

 . شراره گفت: نمیذارین یه شب با آرامش بخوابم
ش زیر پتو باز بود و برای هاچشم ؛ اماله شدپتو رو روی سرش کشید و تو خودش مچا

 . ی عجیب و پر شدت مونا غمگین بودهاهگری
مونا نگاهی به ساعت . حدود نیم ساعت بعد که مدیا هم کنار شراره خوابش برده بود

لیدا مشغول آماده کردن صبحانه بود و . دادمچیش کرد که نه صبح رو نشون می
 . لیدا سر و صدا نکن: زدمیشراره از زیر پتو غر 
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لیدا نچ نچی کرد و گفت: خوبه چای آماده شه اولین نفر خودتی که لیوانت رو پر 
 . یکنمی

 . پر شیطنتش اومد و لیدا باز مشغول شد یهاز زیر پتو فقط صدای خند
هوای یک صبح ابری رو به . از خونه خارج شدآرومی مونا پتویی دورش پیچید و به 

ی سال بود به مشامش هایادآوری بوی عطر تن مامانش که سالاز . ش کشیدهاهری
این خواب دگرگونش کرده . این خواب زیادی عجیب بود. نخورده بود بغضش گرفت

که از سمت دریا میوزید و  از نسیم مالیمی کهدرحالیروی صندلی فلزی نشست و . بود
افسون رو گرفت، افسون خواب  یهبرد شمارلذت می نشستمیروی پوست صورتش 

 آلود تماس رو جواب داد: تویی مونا؟ 
 . ببخش بد موقع بهت زنگ زدم. مونا آروم گفت: افسون جون

 چیزی شده؟. افسون گفت: نه عزیزم اشکال نداره
 . مونا بغض کرد و گفت: باید ببینمت

 افسون هول شد و گفت: چه اتفاقی افتاده؟
 شما میای؟  مونا گفت: من بیام تهران یا
چند تا مشتری شمال داشتم و منتظر بودم یه . تونم بیامافسون زیرلبی گفت: من می
گو ب. فقط خیلی نگرانم کردی. امروز خودمو میرسونم بهت. کم سرم خلوت شه تا بیام

 چی شده؟ 
 . مکنمیمونا نفسی عمیق کشید و گفت: دیدمت تعریف 

مونا نگاهی به اطراف کرد و پاهاش . قطع کردافسون بعد از هماهنگی با مونا تماس رو 
. ارهاد بییهش دوباره خوابش رو بهاچشمرو جمع کرد تو شکمش و سعی کرد با بستن 

 . واقعی بود شبیه خواب نبود نقدریک خواب که 
پوالد رو دید که از اتاقک خارج شد و . ش رو باز کنههاچشمصدای تق در مجبورش کرد 

 مونا گفت: پات چی شده پوالد؟ . لنگان به سمتش اومدبا دیدن مونا لنگ 
 . یه کم ضرب خورده. شمکوتاه کرد و گفت: چیزی نیست خوب می ایهپوالد سرف

 . گفتی دکتر یه نگاهی بندازهمونا گفت: می
 . دکتر عمومیه بنده خدا. پوالد با خنده گفت:ماکان ارتوپد که نیست

 . بستیشمونا گفت: کاش با باند می
 تو بهتری؟ . شهتکیه زد و گفت: خوب می هاهپوالد سرش رو تکون داد و به نرد

 . مونا نالید: چی بگم پوالد؟ من که زندگیم آدمیزادی نیست
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 یم؟کنمیپوالد پوزخند زد و گفت: کدوممون داریم مثه آدمیزاد زندگی 
 . بهت بگم موناش نگاه کرد و گفت: یه چیزی باید هاچشممونا لبخند زد و پوالد توی 

پوالد ادامه داد: بفهمم سر به خود کاری کردی، . مونا زل زد بهش و منتظر نگاهش کرد
خوام بدونی که من ولی می. تو چقدر به من اعتماد داری دونممین. و تو دونممیمن 
 روم حساب کن، خب؟ همیشهتنهات نمیذارم،  وقتهیچ

 آخه تو از کجا یه هو اومدی پوالد؟  مونا لبخند زد و با محبت نگاهش کرد و گفت:
 قدرانه هو اومدی و یهاین ک. مثه تو خیلی کمه پوالد پوالد لبخند زد و مونا گفت: آدمی

پشتم بهت گرمه خیلی واسم  انقدرخوبی که بدون این که تو طوالنی مدت بشناسمت 
 . شناسمانگار هزار ساله تورو می. جالبه

کرد این حس مشابه رو به مونا داشت، سیگاری آتش زد ی مونا نگاه هاچشمپوالد تو 
 . و تا اولین پک رو زد مونا با شیطنت گفت: یکی دیگه روشن کن

 اون دفعه بهت خندیدم روت. پوالد با شیطنتی آمیخته با جدیت گفت: پررو نشو دیگه
 . زیاد شده

 . خواممونا نالید: خب منم می
رو روشن کرد و سمتش گرفت و مونا گفت: پوالد دلش برای مونا سوخت، دومین نخ 

 . خواماونی که خودت ازش کشیدی رو می
 . پوالد اون سیگار رو بهش داد و چیزی نگفت

شد اومد بیرون و از دیدن پوالد جا لحظاتی بعد لیدا با دو ماگ که ازش بخار بلند می
ونا گرفت و سالم کرد و ماگ جغدی رو به سمت م. انتظار نداشت اونجا ببیندش. خورد

ی باریک و استخونی مونا سوتی زد و هر دو هابا دیدن اون نخ سیگار بین انگشت
  .یکی دیگه واسه خودم میریزم. ماگ خودش رو نگاهی کرد و گفت: بیا پوالد. خندیدن

 . پوالد فقط گفت: میل ندارم
 . ، تو این هواهاهلیدا فقط گفت: بعد سیگار میچسب

سری تکون داد و لبخند کوتاه  رفتمید دلش برای لیدا ضعف پوالد نگاهی به لیدا کر
 . و کم حالی زد و گفت: ممنون

لیدا با یک چای دیگه برگشت و کنار مونا روی صندلی دیگه نشست و یواشکی پوالد 
چقدر خوشحال بود که پوالد برگشته بود، چقدر خوب بود که پوالد اون . رو نگاه کرد

. ی پوالد زل زدهالبخندی از رضایت زد و به انگشت. چای رو قبول کرده بود
رو  های کشیده و خوش فرم پوالد که دوست داشت با شدت و عطش اونهاانگشت
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غرق پوالد بود که اصال متوجه نشد مونا داشت خوابش رو  انقدر. ش بگیرههادستتو 
 ... کردمیبرای پوالد تعریف 

رو نرفتن، همه تصمیم داشتن با هم خونه شون هااون روز هیچ کدوم از دخترها کالس
فقط آرش صبح زود رفته بود شرکت و پوالد . تنها بشه ایهبمونن و نذارن مونا لحظ

 مونا. شراره و مدیا مشغول آشپزی بودن. هم تو اتاق خودش بود و شب شیفت داشت
 روی کاناپه لمیده بود و دومین کتاب دست نویس رو برداشته بود و مشغول مطالعه

ی مامانش بود که خبر جدا شدنش از کیان رو شنیده هابود، لیدا از صبح درگیر تماس
 . بودن و نگران بودن

ی هاکه درمورد خوبی کردمیی مامانش رو گوش هاکنار پنجره ایستاده بود و حرف
کیان  دونممینالید: مامان،  همیشگیگفت، کالفه از اون بحث می شهکیان و خانواد

تو همچین آدمینیستی که  دونممیمجبورت کرده منو راضی کنی برگردم باهاش چون 
 . منو تو معذوریت قرار بدی

 .شهره خانوم مامان لیدا سکوت کرد و گفت:آره خیلی التماسم کرد، کلی هم گریه کرد
 . آخه کیان که پسر خوبی بود لیدا
 . خوامشلیدا آروم گفت: مامان من نمی

وم صداش رو آروم کرد طوری که همسرش نشنوه و گفت: پای یکی دیگه در شهره خان
 میونه لیدا؟ 

اگه این جریان هم نبود من دیگه با  ؛ امالیدا نفسش رو با صدا بیرون داد و گفت: هوم
 . ندممومیکیان ن

 من االن باید اینو بفهمم؟ . شهره خانوم گفت: لیدا باید ببینمت
 .گممامان به وقتش همه چیز رو واست می. نبوده که بگملیدا فقط گفت: آخه چیزی 

وقتی تماس رو . گردمفقط تورو خدا تو کله کیان فرو کن که من دیگه باهاش برنمی
 توی. تصمیم گرفت یه کاری کنه تا سرگرم بشه. قطع کرد، احساس بهتری داشت

. دک شمشغول درست کردن کی. رو گشت و یه بسته پودر کیک پیدا کردهاکابینت
اگه شماها . پوسمبمونم می اینجاغرید: من تا شب  کردمیپیاز رنده  کهدرحالیشراره 

 . خونه هستین من عصر با بابک میرم بیرون
 لیدا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: خوب پیش میرین با هم؟ 

ا همین جوری یهشم داره عاشقم میفهممین. شراره لبخندی زد و گفت: پسر عجیبیه
 . باهامه
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 . مکشمیمدیا با حرص گفت: جریان این بابک تموم شه من یه نفس راحت 
  .شراره با شیطنت گفت: خودش که به ماکان پا نمیده نمیذاره منم سر و سامون بگیرم

 مدیا با حرص گفت: آخه بابک هم آدمه که بخوای با اون سر و سامون بگیری؟ 
 چرا تند میری؟. شراره ریز گفت: شوخی کردم

شد جای بابک، آرش تو زندگیش بود و کم کم عاشقش خودش فکر کرد کاش میو با 
 . شدمی

 . رنده رو تو ظرف رها کرد و گفت: بیا مدی من دیگه حوصله ندارم
 . ش رو شست و رفتهادست

 پیچونه؟ می جوریچهببین . مدیا با غرغر گفت: نوبت خودش بود
  !لیدا خندید و گفت: شراره است دیگر

زد و گفت: مدی چقدر حالم خوبه، احساس آزادی و آرامش  شهرو زیر چون شهادست
 . مکنمی

 . یکردمیمدیا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: باید از اول همین کارو 
اون روز بعد از خوردن ناهار شراره مشغول آرایش کردن بود و مدیا روی تخت دراز 

اما  کردمینه حسادت به شرار. کردمیکشیده بود و با احساس عجیبی نگاهش 
ش هابرای همین لب. ی شراره با جنس مخالف داشتهاهاحساس بدی نسبت به رابط

 . دادرو با دندون گزیده بود و با حرص فشار می
 رقصان یهمونا توی حال نشسته بود و شمعی روشن کرده بود و زل زده بود به شعل

وق ی مغز فندهاهروکش کرد و خردلیدا کیکش رو با شکالت گاناش . شمع و تو فکر بود
ا رو مون. با لذت به کیک تزیین شده نگاه کرد و لبخند زد. و بادوم بو داده روش ریخت

 صدا کرد و گفت: مونا این چطور شده؟
 . مونا با حواس پرتی نگاهش کرد و با ذوق گفت: عالیه کدبانو خانوم

 خوریم با کیک؟ لیدا با لبخند گفت: برم پوالد رو صدا کنم بیاد چای ب
بشینین رو تراس و یه کم با هم . مونا با گیجی گفت: عالیه، مدی پیش من هست

 . حرف بزنین
می کش روی لباس پشمی. لیدا با هیجان زیر کتری رو روشن کرد و به سمت اتاق رفت

لباس رو از تنش بیرون کشید و بافت خردلی گشادی . آرد و شکالت پاشیده شده بود
 .رمونی خاصی داشتهاشهه بازی داشت رو پوشید که با جین آبی تیرنیم یهقیهک

عطر به کمی . ش زدهاکم حالی روی لب ایهکرم به صورتش مالید و رژ قهوکمی 
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آب کتری جوش اومده بود چای دم کرد و به سمت در . خودش زد و از اتاق خارج شد
دل توی دلش . رفتی کوتاهش رو پوشید و به سمت اتاقک چوبی هاهچکم. رفت

ا طوری که انتظارش رو نداره باهاش یهپوالد جوابش رو ند یدترسمی. نبود، نگران بود
صدای پوالد به گوش رسید: جان؟ بیا . در زدآرومی نفسی عمیق کشید و به . رفتار کنه

 . تو
 لیدا آب دهنش رو به سختی فرو داد و گفت: میای دم در؟ 

کرد و از این که لیدا پشت در بود دچار هیجان شد به خودش نهیب زد:  ایهپوالد سرف
 . آروم باش پسر

لیدا با دیدنش لبخند زد و گفت: اوم، . لحظاتی بعد پوالد تو چارچوب در ظاهر شد
 میای چای و کیک بخوریم؟ 

اگه دوست داشتی ... اگه. پوالد متعجب نگاهش کرد و لیدا گفت: خودم کیک پختم
 . یمزنمیشینیم و حرف یم و رو تراس میکنمیالی رو روشن بخاری ذغ

. چرخوند و نفس کوتاهی کشید هاهبعد نگران از جواب پوالد روش رو به سمت پل
 . پوالد فقط گفت: من هیزوم میارم

ش نگاه کرد، لبخند زد و از ذوق و هاچشملیدا با ذوق به سمت پوالد چرخید و تو 
که دل پوالد رو  هاهدلنشین تبدیل شد، از اون خند ایههیجان زیاد لبخندش به خند

 . بردمی
زیر چشمینگاهی به مونا کرد و گفت: مونا تو هم . رو توی سینی چید هالیدا خوراکی

 . بیا
ترجیح میدم این فرصت رو داشته باشین که با هم . مونا لبخند زد و گفت: نه عزیزم

 . حرفاتونو بزنین
ی فلزی سفید رو هاسینی رو روی میز گذاشت و صندلی. بیرونلیدا لبخند زد و رفت 

ی کیک رو مرتب چید و تو همین لحظه نگاهش هاو پیشدستی هافنجون. مرتب کرد
ی هاهپوالد از پل. ناخودآگاه لبخند زد. افتاد به پوالد که از زیرزمین با کلی هیزوم میاومد
لیدا خندید و . اال پرید و سوتی زدتراس باال اومد و نگاهش افتاد به میز ابروهاش ب

 . پوالد گفت:به به چه کردی
 لیدا ذوق کرد و گفت: بریزم چای؟ 

رو توی بخاری ذغالی ریخت و مشغول روشن کردنش هاپوالد سری تکون داد و چوب
 هاجا به جا کرد و قوری رو برداشت و توی فنجون شهلیدا پانچش رو روی شون. شد
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لزی نشست و پای راستش رو روی پای چپش انداخت و روی صندلی ف. چای ریخت
برد به پوالد داشت و از بخاری که ازش میومد لذت میفنجونش رو برمی کهدرحالی

ساعد دست راستش رو نگاه . ریختمی هاژل آتش زا روی چوبکمی نگاه کرد که 
ش رو توی هادستکه باند دورش پیچیده بود و چقدر دوست داشت که  کردمی

 . پوالد به عقب چرخید و با لبخندی گفت: تنهایی نخور دیگه. دست بگیره
 . گذاشتمش. لیدا نگاهش کرد و فنجون رو روی میز گذاشت و گفت: آ، آ

ش رو به هم مالید و به لیدا نگاه هادستش رو روی بخاری گرفت و کف هادستپوالد 
 . کرد و گفت:چقدر گرماش زیاد و خوبه

 . : جدا؟ دستت درد نکنه حسابی تو این سرما میچسبهلیدا با لبخند گفت
 . تونی چای بخوریپوالد روی صندلی دیگه نشست و گفت: حاال می
پوالد شد خم شد و فنجون خودش  یهلیدا زود فنجونش رو برداشت و این باعث خند

از کیک برداشت و به دهانش  ایهچنگال رو گرفت و تک شهرو برداشت و با دست دیگ
چقدر خوب . ت و هنوز کامل نخورده بود سری تکون داد و گفت: لیدا این عالیهگذاش
 . نرم و خوشمزه. شده

 . وامخی پوالد نگاه کرد و کامال بی ربط گفت: معذرت میهاچشملیدا با ذوق خندید تو 
ی لیدا از هالب. ی لیدا موندهاچشماز حرکت ایستاد و نگاهش تو  ایهپوالد لحظ

 . و گفت: برای تمام این مدت که اذیتت کردمهیجان لرزید 
از چای خورد و زمزمه وار کمی لیدا به زور . پوالد نفسی کوتاه کشید و چیزی نگفت

 یم، شاید دیگه خیلی دیر شده باشهرسیدمیگفت: شاید باید زودتر از اینا به این مرحله 
ست به اون متعهد هامدت مکنمیحاال که به گذشته م نگاه . ولی پوالد من دیگه آزادم

ک سال برسه و طبق یه عادت تو زندگی هم یهبینمون نبود شاید ب ایهنبودم و رابط
 . شدمبودیم که اگه این طور نبود عاشق تو نمی

سرش رو پایین انداخت این ابراز عالقه که ناگهانی از دهنش بیرون پریده بود هولش 
ت کردم و بارها و بارها ناامیدخیلی  دونممیآب دهنش رو قورت داد و گفت: . کرد

  .تونم جبران کنمم که میمطمئندلت رو شکستم ولی اگه تو بتونی منو ببخشی، 
ی پوالد تکونی خورد و ها، لبزدمیی پوالد نگاه کرد حتی پلک هم نهاچشمتوی 

 . ش بیرون پرید: به نظرم ما به زمان نیاز داریمهاصدایی از بین لب
 یهی بتونی منو با همکنمیز اشک لرزید، سری تکون داد و گفت: فکر ی لیدا اهاچشم

 گندایی که زدم ببخشی؟ 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 5 

 

ش از هم باز شد با مالیمت گفت: اگه بازم واسم از این هاپوالد لبخندی زد و اخم
 تونم نبخشمت؟ خوشمزه بپزی به نظرت می هایککی

 . چای نوشید ایهلیدا از ذوق خندید و پوالد با لبخند جرع
 ”بادا بادا مبارک بادا” کهدرحالیداخل خونه سه تا دخترها پشت پنجره بودن و شراره 

 . خوند شالش رو روی سرش انداخت و گفت: من برم که بابک منتظر نمونهمی
نگاهش رو از اون دوتا کفتر عاشق گرفت و به شراره دوخت و گفت:  ایهمدیا لحظ

 . بدم میاد از بابک !ایش
 . هم نبود” ایش” در حد. راره خندید و گفت: خب حاالش

گذشت سوتی زد و گفت: به به، از کنار لیدا و پوالد که می. خداحافظی کرد و رفت
 . خلوت کردینا
تا . ید ازشون دور شدخندمیغش غش  کهدرحالیبهش رفت و شراره  ایهلیدا چشم غر

به خودش فکر کرد و بابک، . شونهطبه در خروجی برسه به اون دوتا فکر کرد و به راب
 ... دلش برای بابک تنگ شده بود. حس عجیبی داشت

 یاهجرع. باد تو موهای نرم لیدا پیچیده بود و نگاه پوالد رو به خودش جلب کرده بود
 . از چای خوشرنگ داخل فنجون نوشید

گفت: من یه نگاهی به پوالد کرد و . صدای تق در اومد و مونا تو چارچوب در ظاهر شد
 شه بری در رو باز کنی؟ می. مهمون دارم دم دره

 پوالد بلند شد و لیدا گفت: کی اومده مونا؟ 
 . شنید که مونا گفت: افسون رفتمیبه سمت در  کهدرحالیپوالد 

 مدیا هم اومد بیرون و گفت: مونا افسون کیه؟ 
 اینجامدیا هینی کشید و گفت: . مونا نگاهی به دخترها کرد و گفت: دوست مامانمه

 ه؟کنمی چیکار
 . مونا خیلی جدی گفت: اومده تا کمکم کنه

 تونه به ما بکنه؟ لیدا بی طاقت گفت: وای مونا، یه آدم معمولی چه کمکی می
تراس ایستاد و خیلی محکم و جدی گفت کی گفته اون  یهمونا از کنارشون رد شد و لب

 یه آدم معمولیه؟ 
 . نگاهشون به هم افتاد و با نگرانی برای هم سری تکون دادن لیدا و مدیا
سون اف. بعد ماشین سفیدی جلوی در رسید و کنار ماشین لیدا پارک کرد یهچند دقیق

 ییهااز ماشین خارج شد، یک خانوم تقریبا چهل و چند ساله با قدی متوسط و لباس
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سمت دخترها اومد و  به. بدون آرایش هم دلنشین بود شهچهر. معمولی و راحت
افسون مونا رو بغل کرد و به خودش . سالم کرد تو اون لحظه پوالد هم بهشون رسید

. گرفتاز افسون می همیشهاحساسی که . احساس خوبی به مونا دست داد. فشرد
 . افسون برای مونا حسی عجیب دوست داشتنی بود یهحمایت گرم مادران

لیدا چای ریخت و برای افسون . د و رفتن داخلها معرفی کرمونا افسون رو به بچه
خوای که جلو دوستات حرف افسون نگاهی به دخترها کرد و رو به مونا گفت: نمی. برد

 بزنیم؟ 
 . بریم رو تراس. مونا سری تکون داد و گفت: نه

ا افسون نگاهی به مون. بلند شدن و با هم رفتن رو تراس و کنار بخاری ذغالی نشستن
چیزی توش . هکنمیی تو نگرانم هاچشماین . حاال واسم تعریف کن کرد و گفت:

 . بینم که واقعا عجیبهمی
یه ندونی این قض ؛ شایدگمچرا به شما می دونممیمونا نفسی صدا دار کشید و گفت: ن

چی هست و شاید نتونی حتی مشکلم رو حل کنی، ولی شاید همین که بدونی آرومم 
 . کنه

افسون سری تکون داد و مونا جریان اون موجود عجیبی که دنبالش اومده بود و 
خواست با خودش ببرتش رو برای افسون تعریف کرد و متوجه شد که افسون می

ش تموم شد سرش رو پایین هاوقتی حرف. چقدر متعجب و با ترس نگاهش کرد
 تونه باشه؟ اون چی می دونیمیانداخت و گفت: تو 

ش رو به هم هالب. ش لرزید و تکون خورد اما صدایی ازش درنیومدهابافسون ل
 . فشرد و چیزی نگفت

 .مونا دستش رو تو موهاش برد و با مکثی کوتاه خوابی رو که دیده بود تعریف کرد
. میچکید دلش به درد اومد شهمونا که ناخودآگاه روی گون هایکافسون از دیدن اش
مونا گذاشت و خیلی آروم مونا رو تو بغلش کشید صدای مونا توی  یهدستی روی شون

 خوام، اون مامان خودمه!گوشش پیچید: مامانمو می
 بفهمیم اون چیه! مکنمیافسون آب دهنش رو به سختی فرو داد و نالید: مونا کمکت 

افسون لبخندی کوتاه زد و . ی افسون نگاه کردهاچشممونا سرش رو بلند کرد و تو 
 . تونیم شروع کنیمت: اگه حاضری میگف

مونا سر تکون داد و گفت: فقط خودمون باید باشیم یا دوستام هم باشن مشکلی 
 نیست؟ 
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افسون نچ نچی کرد و گفت: اگه از این که بدونن من یه موکل دارم و قراره که بیاد 
 . ن مشکلی نیستترسمین

م خیلی شجاعن افسون جون، مونا با شیطنت گفت: دوستا. بعد لبخندی به مونا زد
 . پشتم بودن، چند بار احضار کردیم و اونا عالی بودن همیشهاونا 

افسون لبخندی مرموز زد و زمزمه کرد:پس این که بفهمن موکلم عاشقمه ممکنه 
 براشون به جای ترسناک بودن فقط عجیب باشه، نه؟

 ست؟ اینجامونا لبخندی زد و گفت: 
و دستی تو موهای بلوندش کشید و گفت: نه، نیست افسون نگاهی به اطراف کرد 

 . اینجا
 مونا لبخندی زد و افسون گفت: چند لحظه صبر کن!

مونا از ترس این که نکنه . ش رو بست و زیر لب چیز نامفهومیرو زمزمه کردهاچشم
. ردکمیه تا بیاد استرس گرفته بود و با نگرانی نگاهش کنمیداره موکلش رو صدا 
ا یهش رو باز کرد و گفت: یه کاری کردم نتونه صدامو بشنوهاچشملحظاتی بعد افسون 

 . فکرمو بخونه
ی مونا گرد شد و افسون با شیطنت گفت: باالخره من جادو بلدم دیگه، خوب هاچشم
 . چطور دورش بزنم که خودشم نفهمه دونممی

 مونا متعجب گفت: حاال چرا این کار رو کردی؟ 
 . خواستم حرفامونو بشنوهلبخندی گفت: چون نمیافسون با 

زد و گفت: قیعان یه جنه و طبیعیت اونا اینه که خیلی  ایهمونا ضرب یهبعد به سر شون
یه جورایی شاید به نظر برسه که . حساس هستن و خب مثه ما نیستن که صبور باشن

یست و من هم چون موکل منه خیلی کارها واسه من انجام میده اما این یه طرفه ن
یه جورایی . من اصال انسان آزادی نیستم دیگه. خیلی کارها باید واسه اون انجام بدم

 . هر دو اسیر هم دیگه هستیم
 مونا متعجب گفت: افسون جون اون واقعا عاشقته؟ 

 . افسون سری تکون داد و گفت: جریانش مفصله
 دیگران خیلی کنجکاوی کنه مسائلکه معموال دختری نبود که تو  همیشهمونا برعکس 

 . خوام بدونماما با ظاهری متعجب گفت: اگه بشه می
افسون لبخندی زد و گفت: مخصوصا از جادو استفاده کردم تا نتونه حرفامو بشنوه و 

 . برات تعریف کنم



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 8 

 

 . مکنمیمونا دستش رو باالی بخاری ذغالی گرفت و گفت: خب پس من گوش 
حضور یکی  همیشهو گفت: من وقتی یه نوجوون بودم  افسون نگاهی به دریا انداخت

نداشتم که این چیزا وجود  ایهاون موقع من هیچ پیش زمین. مکردمیرو کنارم حس 
ی سحر و هاه و یک سری کتابکنمیکه مامان بزرگم جادو  مدونستمیا نه؟ فقط یهدار

ک یهخواب دیدم کیادمه بارها . دنبالشون بودم همیشهکنجکاو بودم و . جادو داشت
اهم و نگ نشستمیه میومد باالی سرم زنمیی داره که به آبی حالبیموجود که پوست 

 . کردمی
م که اون موجود واقعا باالی سرم کردمیتمام مدت بین خواب و بیداری بودم و حس 

کنارم نشستن و حرف  هام که چندین نفر از اوندیدمیکم کم تو خواب . شینهمی
صداهاشون نزدیک و واقعی بود انگار که اصال خواب نبودم حواس خودم  قدرانن زنمی

 . م حرفاشون که مثه پچ پچ کردن بود نشنومکردمیم و سعی کردمیرو پرت 
  !مونا نفسی عمیق کشید و نالید: چه ترسناک

 رانقد. بزرگ شدم هاافسون با خوشرویی لبخند زد و گفت: آره دخترم، من با این ترس
م و جرات این که یدترسمیبرام تکرار شد که جز ثابت زندگیم شده بود  هاهر شب این

ه شب تو خواب دیدم همون موجودی که هر شب یهتا این ک. به کسی بگم رو نداشتم
دردناک بود که انگار  انقدر. خم شد و محکم بازوم رو گاز گرفت نشستمیباال سرم 

و دردی که داشتم از خواب پریدم و در کمال  از صدای جیغم. گوشت بازوم رو کند
 . ی نا مرتب و عجیب غریب رو بازوم هستهاتعجب دیدم که رد یه گاز با دندون

افسون نفسش رو با صدا . مونا هینی کشید و از ترس پاهاش رو تو شکمش جمع کرد
 فوت کرد و گفت: ترسیدم و تصمیم گرفتم جریان رو به مانان بزرگم بگم و اون بهم

 چیکارهنوزم نفهمیدم . گفت حتما ناراحتش کردی. گفت که این کار یه جن هست
مامان بزرگم سعی کرد با جادو اون جن رو ازم دور کنه . کرده بودم که ناراحت شده بود

هر کاری کرد نتونست و یه روز دور از چشم مامان و بابام بهم گفت تنها . اما نشد
د باید احضارش کنی و اونو موکل خودت کنی تا خواراهش اینه که ببینی چی ازت می

 . بتونی بعدش راضیش کنی که ولت کنه
بهد سری تکون داد و موهای صاف و بلوندش رو به دست باد سپرد و بعد از تنفسی 

 . ست اسیرشمهاعمیق گفت: که دیگه نشد ازش رها شم و سال
 مونا متعجب گفت: چطور؟ 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 9 

 

اون موکل من شد و خیلی کارها برام انجام افسون سرش رو با دست گرفت و گفت: 
تونستم مشکالت مردم رو م و میکردمیمن افتادم تو این کار، قیعان رو احضار . داد

در عوضش هرکار قیعان بخواد باید براش انجام بدم وگرنه جوری تالفی  ؛ اماحل کنم
 . ه که واقعا آرزوی مرگ کنمکنمی

 . مدونستمیناصال .. .مونا با ترس و هیجان گفت: خدای من
م نتونست وقتهیچست اسیر قیعانم، هاسال. این جوریه. افسون نالید: آره دختر گلم

 . ازش رها بشم
 خواد ازت افسون جون؟ ی افسون نگاه کرد و گفت: چیا میهاچشممونا تو 

عزیز دلم، چیزای  بیخیال مکث کرد و گفت: ایهافسون نعسی پر درد کشید، لحظ
 . خوبی نیست که بخوام برات بگم

مونا با غم سر تکون داد و افسون گفت: قیعان توی یکی از جلسات احضار مامان بزرگم 
هنوز هم عاشقانه . از زندگیم نرفت وقتهیچظاهر شده بود و عاشق من شده بود و 

امال متفاوت با ما اون یه موجود ک. خب تو یک آدم عاشق رو تصور نکن ؛ اماکنار منه
 . رفتارش هم فرق داره. عشقش هم فرق داره. آدماست

دیگه سوالی . دو رو بردارم تا شک نکردهاینجابعد لبخندی زد و گفت: کم کم باید 
 نداری؟

 مونا فقط گفت: تو چی؟ تو هم دوستش داری؟ 
چیزیه که من تو این زندگی دارم،  یهافسون سری تکون داد و گفت: اون االن هم

 همین! 
ش رو باز کرد هاچشمش رو بست و شروع کرد به خوندن چیزی وقتی هاچشمبعد 

 . لبخندی به مونا زد و گفت: زود باش برو دوستات رو آماده کن دخترم
چیزهایی که شنیده بود واقعا متعجبش . مونا با دو دلی بلند شد و رفت داخل خونه

زندگی عجیب و پر . رگذشت افسون رو تازه بعد این همه سال شنیده بودس. کرده بود
ک نفر این طور مسیر زندگیش یهک کردمینحتی تصورش رو هم  وقتهیچ. از خطر

ک موجود از یک دنیای دیگه بیاد، عاشقت بشه و این طور تمام یهاین ک. تغییر کنه
رودش به خونه پوالد جلو اومد به محض و. زندگی و آینده ت رو تحت الشعاع قرار بده

 . و گفت: چی شده مونا؟ چقدر حرفاتون طوالنی شد؟ این خانومه چقدر عجیب غریبه
 مدیا نذاشت مونا چیزی بگه جلو اومد و گفت: از مامانت خبری داره؟ 
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وایم خمی. خودم بهش گفتم بیاد. مونا لبخندی زد و با مالیمت گفت: نگران نباشین
اگه شماها . کنیم و با کمک اون بفهمیم موجودی که دنبالمه چیهموکلش رو احضار 

 . تونین نباشیننخواین می
 . پوالد فقط گفت: فکر کن که ما تنهات بذاریم

 . لیدا هم با لبخند گفت: ما هستیم مونا
 یه بار که گفتیم تا تهش. مونا زد و گفت: دیگه این حرفو نزن یشونههمدیا هم دست ب
 . حالمونو به هم زدی از بس دوباره پرسیدی. تیم دیگههستیم یعنی هس

مونا لبخندی شیطنت آمیز زد و گفت: حتی اگه بدونین موکل افسون جون عاشقشه 
 ن؟ یترسمینهم 

 !هر سه با تعجب نگاهش کردن و پوالد زمزمه وار گفت: چه جالب
ون که موکل افسمونا لبخند زد و گفت: ببین تو این مدت باهاتون چیکار کردم که این 

 جون عاشقشه براتون جالبه فقط، ترسناک نیست!
 . ها خندیدن و مونا گفت: میرم افسون جون رو صدا کنمبچه

: ها زد و گفتافسون لبخندی به بچه. رفت بیرون و لحظاتی بعد با افسون برگشت
 . شه قالیچه رو جمع کن عزیزمپوالد جان اگه می

کنه لیدا رفت تا کمکش کنه و پوالد نگاهی بهش کرد و پوالد خم شد تا قالیچه رو جمع 
  !عزیزم، تو برو بشین مکنمیگفت: خودم جمعش 

 . لیدا با ذوق لبخندی زد و زیر لب گفت: مرسی
 . افسون نگاهی به مونا کرد و گفت: آب الزم داریم، یه تشت آب بیار لطفا

 . مدیا زود گفت: من میارم افسون جون
هوا رو به تاریک شدن بود . افسون به اطراف نگاهی کرد. رفتبه سمت آشپزخونه 

 . بشه ترتاریککمی گفت: نیاز داریم که خونه 
رو کشید و در همون حین گفت: مونا چند تا هاایهرفت و پشت پرد هاهبه سمت پنجر

 . شمع بیار
رد کمونا رفت سمت اتاق، پوالد قالیچه رو کناری گذاشت و افسون نگاهی به کف زمین 

 . زمرمه کرد: خب عالیه. فرش شده بود ایهکه با پارکت تیر
به مونا که تازه اومده بود گفت: چند تا شمع اطراف خونه بذار و روشن کن و دو تا بده 

 . به من
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پتویی چیزی دارین  ایهافسون نگاهی به اطراف کرد و گفت: مالف. مونا مشغول شد
 بیارین؟ 

 . لیدا گفت: من میارم
 . برگشت چند تا مالفه رو سمت افسون گرفت و گفت: بازم بخواین هستوقتی 

 . افسون سری تکون داد و گفت: کافیه
تشت رو داخل دایره گذاشت و . رو پیچید و حالت دایره روی زمین گذاشت هاهمالف

داخل دایره نشست و از مونا خواست بعد . دو تا شمع رو دو طرف تشت آب گذاشت
ها هم پشت سرش رو بهش بیرون دایره بشینه و بچه هاغاز خاموش کردن چرا

وقتی همه سر جاهایی که مشخص شده بود نشستن افسون نفسی عمیق . بشینن
 کشید و گفت: آماده هستین؟ 

لحنش . ش رو بست و مشغول خوندن چیزی شدهاچشمها رو که شنید تایید بچه
خورد و صدای ریزش تو یش تکون مهالب. خوندعجیب بود و تند تند چیزی رو می

 .ش رو باز کرد و نگاهی به آب درون تشت کردهاچشمناگهان . پیچیدها میگوش بچه
ها از تعجب گرد شده بود مونا با ی بچههاچشم. آب درون تشت در حال چرخیدن بود

ش تند و کوتاه هانفس. نگرانی نگاهی به پشت سرش کرد و آب دهنش رو قورت داد
 . خواد دستت رو توی آب ببریزمزمه وار گفت: مونا جان قیعان می افسون. شده بود

از این که دستش رو داخل تشت ببره . مونا دست لرزانش رو بلند کرد و باال گرفت
 . افسون گفت: دستت رو ببر توی آب و بچرخون دخترم. واهمه داشت

 ایهآب برد لحظو با ترس دستش رو نزدیک آرومی مونا نیم نگاهی به پوالد کرد و به 
. سرما تو تمام وجودش رخنه کرد. کوتاه مکث کرد و دستش رو توی آب سرد فرو کرد

از ترس و سرما . تمام بدنش شروع به لرزیدن کرد. احساس سنگینی و درد داشت
ش به هم هابه زور فکش رو ثابت نگه داشت تا صدای خوردن دندون. لرزیدفکش می

تو تشت میچرخوند نگاهی آرومی دستش رو به  کهدرحالی. تمرکز بقیه رو به هم نریزه
 . به افسون انداخت

افسون لبخندی اطمینان بخش زد و گفت: مونا جان، اون چیزی که دیدی تونسته 
 آزارت بده؟ 

  .خواست منو با خودش ببرهمونا سری تکون داد و گفت: نه! فقط باهام حرف زد و می
متعجب نگاه کرد و به سمت مونا  ایهحظافسون نگاهی به سمت راستش کرد، ل

 . چرخید و گفت: قیعان نتونست اونو پیدا کنه
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مدیا از تصور این که سمت راست افسون اون جن ایستاده دچار ترس و هیجان شد و 
نفسش رو حبس کرده بود و تو اون . لرزید جرات نفس کشیدن نداشتش میهالب

فسون ا یهتونست چهربود به سختی می اندکی نور تو فضا هاتاریکی که توسط شمع
ده ترسناک ش شهرو ببینه که توسط نور مستقیم دو شمعی که جلوش بود خیلی چهر

 . مکنمیدستش رو کنار دست لیدا برد و نالید: االن سکته آرومی به . بود
ا دچار یها از کوه باال رفتیهش شبیه کسی بود کهالیدا چیزی نگفت اما نفس نفس زدن

 . ش درست بودهیجان زیاد شده که قطعا دومی
 ا چیه؟ یهمونا بغض کرد و گفت: افسون جون یعنی هیچ راهی نداره بفهمیم اون کی

افسون آروم به سمت راست چرخید و زمزمه وار گفت: دستت رو تو تشت بچرخون و 
 . اگر چیزی به دستت خورد بیارش باال و بنداز رو این دستمال

مونا دستش ر توی تشت چرخوند، بعد از . ی مونا روی زمین گذاشتدستمالی رو جلو
ش چنگی هابا سر انگشت. چند دور ناگهان چیزی رو احساس کرد که به دستش خورد

اال به شدت ب شهسین یهش بلند شده بود و قفسهاصدای نفس کهدرحالیبهش زد و 
 . شد گفت: یه چیزی پیدا کردمو پایین می

 . بذارش رو دستمال دخترمافسون گفت: 
تونست شد نمیمونا از ترس اون چیزی که تو تشت بود و به دستش کشیده می

 . افسون با محبت گفت: مونا زود باش. چنگش بزنه و بیرون از آب بکشش
چی هست رو بیرون کشید و روی دستمال انداخت،  دونستمیمونا چیزی که ن

یه دسته . جب نگاهی بهش انداختدخترها همزمان هینی کشیدن و افسون متع
 مونا نفس نفس زنون نالید: این چیه؟ . مشکی بود یهموی کز خورد

 . دونممیافسون تند تند سرش رو تکون داد و گفت: ن
 . نالید: قیعان

د و سنگین بو یهیه وزن شهسین یهانگار روی قفس. بدن مونا از درد و سرما گرفته بود
د شمو نگاه کرد و باورش نمی یهبا ناباوری به اون دست. دادتنفس نمی یهبهش اجاز

. تحمل اون درد رو نداشت. از درون تشت که با آب خالی پر شده بود در اومده باشه
گه این یه چیزیه که مرتبط با کرد و افسون که متوجه شد گفت: قیعان می ایهنال

 . دقیقا نمیدونه که چی هست ؛ اماهمون چیزی که دیدی هست
تونم نفس گذاشت و چنگ زد و نالید: نمی شهسین یهمونا دستش رو روی قفس

 . بکشم
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  .افسون نالید: قیعان رو مامور کردم که دنبال این نشون باشه تا بتونه پیداش کنه
رو با فوت کوتاهی خاموش کرد و گفت: قیعان هاشمع یهچیزی زیر لب خوند و شعل

 . رفت
بدنش که کامال منقبض شده بود شل . س سبکی کردمونا نفس راحتی کشید و احسا

مو رو الی همون دستمال پیچید و زمزمه وار  یهافسون دست. شد و راحت نشست
 . فشارش افتاده. گفت: دخترا یه نوشیدنی شیرین به مونا بدین

 دستمال رو توی کیفش گذاشت و گفت: دردت به جونم دختر گلم، خیلی درد کشیدی؟ 
. شینگران نباش زود خوب می. د و افسون گفت: چیزی نیستمونا سر تکون دا
 . دخترم من میرم

 . ی نالید: بمون افسون جونحالبیمونا با 
افسون نفسی عمیق کشید و گفت: جایی قرار دارم عزیزم و این که به محضی که قیعان 

 . چیزی متوجه بشه بهت خبر میدم
 . مونا رو بوسید و گفت: فدات شم خوشگل من یهیخ زد یهخم شد و گون

که  ایهپوالد تا دم در همراهیش کرد و درست لحظ. ها خداحافظی کرد و رفتاز بچه
 خواست خداحافظی کنه موشکافانه پرسید: چرا مونا این جوری شد؟ افسون می

 یه؟ چ افسون نگاهی به پوالد کرد و گفت: بذار اول من یه سوال بپرسم، نسبتت با مونا
 پوالد چپ چپ نگاهی به افسون کرد و گفت: دوستیم، چطور مگه؟ 

به خاطر سطح انرژی ماست که با . افسون لبخندی شیطنت آمیز زد و گفت: هیچی
مختلفه و چون قیعان خیلی به مونا نزدیک بود دچار این درد و کوفتگی و  هاجن

 . نگران کننده نیست. سنگینی شده
 . خداحافظد و افسون لبخندی پر عشوه زد و گفت: فعال پوالد سرش رو تکون دا

لرزیدن شربت نارنجی یی که به شدت میهامونا با لب. پوالد برگشت پیش دخترها
ا واقع. دممرمیرنگ پرتقالی رو از دست لیدا گرفت و چند قولوپ خورد و گفت: داشتم 

 . سنگین شده بودم
 . بودن اون جن بهت بوده به خاطر نزدیک. پوالد فقط گفت: نگران نباش
مدیا با هیجان گفت: وقتی اون دسته . ش رو بستهاچشممونا نفسی عمیق کشید و 

خودم اون تشت رو آب . م از ترسکردمیمو رو تو دستای مونا دیدم داشتم سکته 
 . آب خالی بود خالص خالص. کرده بودم
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 م از تو اون آبکردمینواقعا اصال فکرشم . لیدا با هیجان گفت: آره منم خیلی ترسیدم
 . چیزی دربیاد

وقتی دستم رو توی اون آب میچرخوندم و یه . موناباا ناله گفت: واقعا چندش آور بود
 . متنفرم از یادآوریش حتی. هو یه چیزی مثه مو به انگشتام خورد
 . ودهامیدوارم بتونه بفهمه که اون چی ب. پوالد گفت: خب حاال زیاد مهم نیست

 مونا با غم غرید: خدا، آخه اون چه کوفتیه؟
لیدا زیپ ساکش رو بست و نگاهی به مونا انداخت که روی تخت لمیده بود و زل زده 

بیزارم از این که تو این  دونیمی. ملتمسانه گفت: قیافه تو اونجوری نکن. بود بهش
 . شرایط برم
 . میذاریش رو جمع کرد و گفت: داری تنهام هامونا لب

لیدا با یک پرش خودش رو به مونا روی تخت رسوند و دستش رو گرفت و گفت: 
اگه عروسی دایی م نبود از . گردمدو روزه میرم بر می. قربون دوست عزیزم بشم من

 . خوردمکنارت تکون نمی
 . ازود برگردی لید ؛ بایداونجای لیدا کرد و گفت: بیشتر نمونی هاچشممونا نگاهی تو 

این . قول میدم. لیدا لبخند زد و گفت: به خدا فردای عروسی راه میوفتم میام مونا
 . جوری نباش

 مونا رو بوسید یهمونا سر تکون داد دون دوتا محکم هم دیگه رو بغل کردن و لیدا گون
ها خداحافظی کردم دلم نمیاد االن زیر لب گفت: دیشب از بچه. و ساکش رو برداشت

 . ز طرف من خداحافظی کن ازشونا. بیدارشون کنم
 . اگه الزمتون شد اینجاسوییچش رو روی میز گذاشت و گفت: این باشه 

 . یه تراول صد تومنی هم کنار سوییچ گذاشت و گفت: اگه الزم داشتی بردار
 . من الزم ندارم. مونا با هیجان گفت: لیدا اونو بردار

کارت که جور شد بهم پس . دستتشد گفت: باشه از اتاق خارج می کهدرحالیلیدا 
 . میدی، من هیچ جا نمیرم، همین جام

توی محوطه پوالد رو دید صبح . خندید و بعد از یک خداحافظی از مونا جدا شد
پوالد جلو اومد و ساک رو برداشت و . گذاشت هاهبخیری گفت و ساکش رو روی پل

 . گفت: بشین تو ماشین سرما نخوری
لیدا تو ماشین پوالد جای گرفت و پوالد بعد از گذاشتن ساک لیدا تو صندوق نشست 

 تو ماشین و گفت: بریم؟ 
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از اون روز که باهم حرف زده بودن و افسون پیششون اومده بود . لیدا سری تکون داد

 حاال. سه روز گذشته بود و هنوز بین لیدا و پوالد برخورد خاصی پیش نیومده بود
د فرداشب بود و حاال بای شیعروسی دای. رفتمیباهم تنها بودن ولی لیدا باید باالخره 

پوالد موزیک رو عوض کرد و به نیم رخ لیدا نگاهی کرد و . تا به عروسی برسه رفتمی
 گفت: داری میری عروسی، چرا پکری؟ 
ره، یتو این شرایط که شری اون جوری گ. ستاینجالیدا نیمچه لبخندی زد و گفت: دلم 

 . دو روز هم زیاده ؛ حتیمونا این طور در خطره وقت رفتن من نیست
 ی لیدا جاهاپوالد سیگاری آتش زد و با خودش به این فکر کرد که کجای این نگرانی

ی لیدا سر این بود که چطور با کیان رفتار کنه و حاال باز هاداره؟ از اون روز تمام نگرانی
 لیدا. سری تکون داد و پکی به سیگارش زد. ومده بودی جدید به وجود اهاهم نگرانی

که  ایهدرست لحظ. آخر همراهیش کرد یهرو به ایستگاه راه آهن رسوند و تا لحظ
 .نگاهی پر حسرت به لیدا کرد. شد دچار یک دلتنگی عمیق شدباید از لیدا جدا می

عاشق لیدا شد؟ این دختر کوچولوی ظریف و باریک با  انقدرتونست بفهمه چطور نمی
 . لیدا دستش رو دراز کرد و گفت: خب، مرسی که منو رسوندی. یی پر احساسهاچشم

 . پوالد دست لیدا رو فشرد و گفت: مواظب خودت باش
 . لیدا لبخندی زد و گفت: چشم! تو هم مواظب خودت باش

صمیم گرفت که حرفش رو بزنه و زمزمه وار گفت: ا نه و در آخر تیهپوالد مردد بود که بگ
 . وقتی رسیدی بهم زنگ بزن
 . خداحافظ. ش خندید، گفت: باشه بهت خبر میدمهاچشملیدا لبخندی از ذوق زد و 

د پوال. دستش رو از دست پوالد بیرون کشید و ساکش رو برداشت و از پوالد دور شد
و تا جایی که لیدا تو دیدش بود رفت و آمد مسافرها ایستاده بود  یهتو همهم

دلش . کردمی شهاحساس خفگی دور شدن از لیدا داشت دیوون. نگاهش کرد
به جای  ؛ امانرو "” خواست دنبال لیدا بره و دستش رو بگیره و بهش بگهمی

توی راه . این،نگاهی به ساعت مچیش کرد و به سمت در خروجی سالن راه افتاد
 هایکش از این که لیدا با کیان رو به رو نشه رو با پهاسیگاری روشن کرد و نگرانی

 . عمیق دود کرد و به هوا فرستاد
مونا بعد از رفتن لیدا زیر پتو رفته بود و از نور هوای ابری یک صبح پاییزی لذت 

رو به  شهچهر. کردمیش رو بست به مامان سهیال فکر هاچشمغلتی زد و . بردمی
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ی ذهنش کم رنگ شده بود، بین خواب و بیداری مامانش رو اد نمیآورد تویهخوبی ب
صدای . بافهکه داره موهاش رو براش می دیدمیه، زنمیکه بهش لبخند  دیدمی

، مامان سهیال کردمیبا ترس به اطراف نگاه . رسیدمیخرناس مانندی به گوشش 
دوباره اون . دادمشغول بافتن موهاش بود و عکس العملی به اون صدا نشون نمی

 ایهنال. صدا به گوشش رسید از سمت راستش بود چرخید و چیزی رو کنارش ندید
کرد، از ترس اون صدا که دوباره تو گوشش پیچیده بود سعی کرد جیغ بزنه اما انگار 

تونست حتی حرف بزنه، مامان انگار اون نمی. الل شده بود به نفس نفس افتاده بود
مونا سعی کرد فرار کنه سعی کرد جیغ بکشه . کردمیناری شنید که هیچ کصدا رو نمی

تو جاش نشست از . تونست، خودش رو جلو کشید و ناگهان از خواب پریداما نمی
 فشرد و سعی شهخت، دستش رو روی سینسومی شهسین زدمییی که هانفس نفس

ترسناک بیزار ی هااین چه خوابی بود که دیده بود؟ از این خواب. آروم بشهکمی کرد 
دستی به پیشونی خیس از عرقش کشید و صدای خرناس عجیبی که تو اتاق  بود،

ش به جیغ ظریفی هاش تند شد و صدای نفسهانفس. پیچید باعث شد از جا بپره
ی غیرعادی پرده هااطراف اتاق رو نگاه کرد و متوجه تکون خوردن. شباهت پیدا کرد

خوره تکون ب یدترسمیا هیجان به اطراف نگاه کرد شد پتو رو تا گردنش باال کشید و ب
فقط با ترس به اطراف اتاق نگاه . همون جا بمونه و واقعا گیج شده بود یدترسمیو 
احساس لمس شدن پشت گردنش باعث شد با جیغ ظریفی از جا بپره و به . کردمی

بود پشت گردنش یخ کرده . غلیظ و تیره دید ایهعقب چرخید و پشت تخت سای
 .کردمی شهاحساس ترس دیوون. تونست جیغ بکشهزبونش بند اومده بود و نمی

 .سایه تکونی خورد و مونا جیغ کشید. کنه چیکار دونستمیلرزید و نتمام بدنش می
بلند و بی وقفه و نگاهش به اون سایه بود که اگه بهش نزدیک شد عکس العمل 

و تا به سمت در چرخید شراره و مدیا رو تو نشون بده که در با صدای تق بلندی باز شد 
. مدیا جلو دوید و بغلش کرد. از احساس امنیت به هق هق افتاد. چارچوب در دید

 شراره به سمت پنجره رفت و پرده رو کنار کشید و گفت: چی شده مونا؟ 
 . مونا گریه کنان گفت: اون اومده بود

 مدیا با نگرانی گفت: لیدا کدوم گوریه خب؟ 
 آلزایمر گرفتی؟ . هاره خیلی عادی گفت: دیشب خداحافظی کردشرا

و میومدی ت ؛ بایدندی مونامومیمدیا چپ چپ نگاهش کرد و به مونا گفت: نباید تنها 
 . اتاق ما
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وگرنه  .م که بیادکردمینفکرشو  ؛ یعنیمدونستمینش رو پاک کرد و گفت: هامونا اشک
 . فتمکه خودم تو خطر بییطی ایجاد کنم مگه من احمقم که شرا

 مدیا بغض کرد و نالید: ای خدا آخه این جریانا چیه؟ این بالها چیه سرمون میاد؟ 
مدیا حلقه کرد و گفت: گریه  یهمونا دستش رو دور شون. ش ریختهاهاشک روی گون

 . گذرهاین روزا هم می. با هم از پسش برمیایم. نکن مدی جونم
تخت  یهشراره هم لب. مونا گذاشته بود یهو سرش رو روی شون کردمیمدیا گریه 

کنارشون نشست و خودش رو از بین اون دوتا رد کرد و وسطشون نشست و محکم 
 . بغلشون کرد و گفت: منم هستم

 . مدیا بین گریه خندید و گفت: حسود
مانم رو خیره شد و گفت: این جریانا تموم شه و ما ایهمونا به نقط. دخترها خندیدن

دارم میریم پیش مامان مامانم رو بر می. خوامپیدا کنم دیگه هیچی از این دنیا نمی
 . یمکنمیبزرگم و سه تایی با هم زندگی 

ی هیچ جای شهگه ما تو آینداز االن داره می. شراره با شیطنت گفت: مدی اینو بشناس
 . نداریم

ت خود. ه زد و گفت: عوضی بازی درنیاربه شرار ایهمدیا نگاهی به مونا کرد و مونا ضرب
 . دونیمیمنظور منو 

 . شراره غش غش خندید و گفت: نه دیگه فایده نداره حرفتو زدی
 . و گفت: قشنگ حرص آدمو درمیاری مونا با حرص نگاهش کرد

بخندین خوشگل بشین آدم بتونه نگاهتون . بعد خندید و شراره با محبت گفت: آفرین
وقتی خوشحال باشیم بهتر . ی غمگینتون رو دیدمهاهبس قیافخسته شدم از . کنه
 . تونیم از پس مشکالتمون بربیایممی

 .کشید و از اتاق خارج شد شهبعد بند تاپش رو که روی بازوش افتاده بود دوی شون
 . گهمونا نگاهی به مدیا کرد و گفت: با همه بی عقلیش درست می

 . بحانه درست کنیممدیا لبخندی زد و گفت: پاشو بریم ص
به سمت در رفت تو چارچوب در به عقب ررگشت و گفت: حق نداری دیگه تنها بمونی، 

 فهمیدی؟ 
 . مونا سر تکون داد و از این احساس اهمیت داشتن غرق لذت شد

 یهمونا لب. مدیا رفت تو آشپزخونه و مشغول شد. مونا به دنبال مدیا از اتاق خارج شد
 ون رو آورد وشیو گوشیش رو بیرون کشید و عکس چهارتایاوپن آشپزخونه نشست 
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لبخندی زد و گفت: هنوز نیم ساعت از رفتن . روی صورت شاد و خندون لیدا زوم کرد
 . لیدا نگذشته دلم واسش تنگ شده

 . مدیا گفت: اوهوم
 . بریم رو تراس صبحونه بخوریم. شراره در خونه رو باز کرد و گفت: هوا چه خوبه

 . غرغر گفت: سرد نیستمدیا با 
 .مدی، جان من بهانه نیار دیگه. رتت رو بپوشی نهشیشراره با شیطنت گفت: اگه سوی

 . باز من هوس یه چیزی کردم زود مخالفت کن
 . مدیا با تعجب نگاهش کرد و گفت: یه نفس بگیر وسط حرفات

 . شراره خندید و گفت: من میرم بخاری ذغالی رو راه بندازم
 کرد و گفت: بلدی؟  مونا نگاهش

 . تونمشراره ابروهاش رو باال انداخت و گفت: آره می
. هوای اول صبح خنکای مطبوعی داشت. رتش رو پوشید و رفت تو تراسشیسوی

رو توی بخاری  هاخم شد و چند تا از چوب. ش کشیدهاههوای مطبوع رو به درون ری
رو آتش بده و بخاری  هابود چوب انداخت و سعی کرد با فندکی که از روی میز برداشته

ژل آتش زا روی قطعه چوبی ریخت و با آتش فندک روشنش کرد و کمی . رو راه بندازه
آتش روی چوب با افتادنش خاموش شد و شراره نچ . چوب رو داخل بخاری انداخت

ژل روی باالترین چوب ریخت کمی دوباره . نچ کنان خم شد و داخل بخاری رو نگاه کرد
 یهبا افتخار و غرور به نتیج. کاغذی آتش زد و نزدیک ژل گرفت که شعله ور شدو 

 . صدایی از پشت سرش اومد: سالم شری. کارش نگاه کرد
آرش جلو اومد و گفت: چیکار . سالم کرد. با تعجب به عقب چرخید و آرش رو دید

 ی؟ کنمی
 . شراره با ذوق گفت: بخاری رو روشن کردم

افتاد که خاموش شده بود و گفت:  هااره نگاهش به آتش روی ژلشر. آرش جلو اومد
 . چرا خاموش شده دونممین

 . آرش لبخندی زد و گفت: بذار کمکت کنم
 شه بهم یاد بدی چطور آتیش درست کنم؟ شراره با ذوق گفت: می

 . آرش با خوشرویی گفت: بیا اینجا تا بهت یاد بدم
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براش توضیح داد، وقتی کارشون تموم شد مدیا و شراره کنارش ایستاد و آرش با دقت 
. میز رو چیدن و مشغول خوردن شدن. ی حاوی صبحانه اومدنهامونا هم با سینی
 . خواستمکاش از خدا یه چیز دیگه می. آرش گفت: به به

 مدیا پرسید: چطور؟ 
 با خودم گفتم خدا کنه چای. مکردمیآرش گفت: بیدار که شدم احساس سرما خوردگی 

 . ه نوشیدنی گرم بخورمیهدخترها روبه راه باشه ک
 . نوش جونت. مونا خندید و گفت: ای جان

در حال خوردن بودن که پوالد هم رسید و بهشون پیوست بعد از صرف صبحانه آرش 
 . آرش مدیا رو تا دانشگاه رسوند و خودش رفت شرکت. و مدیا رفتن

  مونا نگاهی به پوالد کرد و گفت: رفت لیدا؟
 . پوالد گفت: آره دیگه

 . مونا آهی کشید و گفت: هنوز نرفته دلم واسش تنگ شده
شراده که سرش تو گوشیش بود خندید و گفت: خوش به حال لیدا، این مونا خانوم با 

 . هر کسی اینجوری نیست
 تو چرا زوم کردی رو من امروز؟. مونا لبخند زد و گفت: کوفت

رو به پوالد گفت: اگه پیش مونا . ش سوراخ شدهاشراره لبخندی مخصوص زد و لپ
 . هستی من احتیاج دارم برم یه دوش بگیرم

 .پوالد زمزمه کرد: حق داری دلتنگ لیدا بشی. پوالد سر تکون داد و شراره رفت داخل
 . یکنمیوقتی نباشه جای خالیش رو خیلی احساس . لیدا خیلی حواسش بهت هست

 یه چیزی بگم؟ . دقیقا همین طورهمونا لبخندی نامحسوس زد و گفت:
 . پوالد منتظر نگاهش کرد و مونا گفت: صبح وقتی تنها بودم دوباره اون اومد

 . ها به موقع به دادم رسیدنی پوالد گرد شد و مونا گفت: بچههاچشم
 . پوالد فقط گفت: خدا رو شکر

 . ابمونی مونپوالد نفسی عمیق کشید و گفت: اصال نباید تنها . مونا سر تکون داد
چرا افسون هنوز هیچ  دونممیاز چای تو فنجونش نوشید و گفت: اوهوم، نکمی مونا 

 . حتما موکلش نتونسته بفهمه اون چیه. خبری بهم نداده
  .پوالد سیگاری آتش زد و گفت: بهمون گفت به محض این که بفهمه بهت خبر میده
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ف زدن بودن که شراره بعد از اون دوتا مشغول حر. مونا با نگرانی سری تکون داد
شراره با . بحثشون در مورد قیعان بود. خشک کردن موهاش بهشون پیوست

 . باال انداخت و گفت: من اصال به جن اعتقاد ندارم ایهسرخوشی شون
 . یزدمیبودی االن این حرف رو ن اینجامونا گفت: اگه اون روز 

اون دسته مو هم . ود داشته باشهشراره با سماجت گفت: من تو کتم نمیره که جن وج
 . هکنمیکه پیدا کردین چیزی رو ثابت ن

 ه؟کنمیمونا گفت: چطور چیزی رو ثابت ن
ش رو باال انداخت و گفت: اگه این طوری باشه پس شعبده بازی هم هاهشونهشرار

 . مونا متعصب گفت: اون فرق داره. همین طوریه دیگه
 حاال تو هرچی. من نظرم اینه که جن وجود نداره. مونا بیخیال ی گفت:بیخیال شراره با

 . خوای بگومی
 . شری بیخیال فی حرصی کشید و نگاهی به پوالد کرد و گفت:ومونا پ

 .عصر پوالد رفت پمپ بنزین و آرش از سرکار برگشت. اون سه تا، تا عصر با هم بودن
ش درس ؛ چوندانشگاه بود یهها کالس خصوصی داشت و کتابخونمدیا با یکی از بچه

 خوب بود بعضی وقت
 . ها به درخواست دانشجوها کالس خصوصی میذاشت

 حالبیآرش حسابی سرما خورده و . شراره و مونا روی تراس بودن وقتی آرش برگشت
مونا نگاهی به شراره کرد و گفت: . بود بعد از یک سالم کوتاه به اتاقک چوبی رفت

 خواد بره؟ دکتر نمی. چقدر حالش داغون بود
 . مونا دونممیشراره گفت: ن

مونا نگاهی به شراره انداخت که با نگرانی به اتاقک چوبی چشم دوخته بود و ته دلش 
دیگه خیلی سرد . گفت: بریم تو. یی به آرش دارههاحس کرد شرازه هنوز هم حس

 . شده
رفت، آرش با صدای آرش رو گ یهشراره گوشیش رو برداشت و شمار. باهم رفتن داخل

تونن باهم برن دکتر و آرش فقط گفت: گرفته جواب داد، شراره گفت اگر بخواد می
 . شماستراحت کنم خوب می

 . خوام یه کم بخوابممونا روی کاناپه دراز کشید و نالید: می
ه ک گوشیش رو بیرون کشید و پیامی. نگاهش کرد که چه زود خوابش بردکمی شراره 

 . که الغر شی مکنمیاز بابک اومده بود رو خوند: شام واست ساالد درست 
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 منظورت اینه که من چاقم؟ . شراره جواب داد: خیلی پررو شدی بابک
 . تو چاق نیستی تپلی خودمی. پیام از بابک اومد: قربون جوش آوردنات بشم من

 . رسممیشراره با حرص نوشت: امروز حساب تو رو 
 . بابک اومد: باشه، دیر نیای موشپیام از 

 . شراره لبخند زد و نوشت: چشم
هوا تاریک شده بود و . گوشیش رو کناری گذاشت و از پشت پنجره بیرون رو نگاه کرد

اتاقک چوبی نور کم حالی به بیرون میتابید، مدیا گفته بود که حدود نیم  یهاز پنجر
زخونه رفت یک بسته سوپ آماده با دلسوزی عجیبی به سمت آشپ. ساعت دیگه میاد

گوشیش زنگ خورد جواب داد، مدیا بود . از کابینت بیرون کشید و مشغول پختن شد
ش رو پوشید و آرایش کرد سوپ رو هاشراره لباس. دیگه میرسه یهکه گفت تا ده دقیق

 . توی ظرفی ریخت و مونا رو صدا کرد و گفت: یه دقیقه میرم واسه آرش سوپ ببرم
 . ن خواب و بیداری نالید: برومونا حی

آرومی درو به . شراره از خونه خارج شد و به اتاقک چوبی رفت در زد و صدایی نشنید
اتاق خواب بود و تو خواب ناله  یهگوش یهآرش روی تخت یک نفر. باز کرد و وارد شد

تارهای موش توی پیشونیش . شراره کنارش روی زمین نشست و نگاهش کرد. کردمی
تکونش داد و گفت: کمی . شده بود و تمام صورتش و گردنش از عرق خیس بود ولو

 ... آرش، آرشی
ی تبدارش رو باز کرد و شراره گفت: واست هاچشمآرش با هین بلندی از خواب پرید 

 . سوپ آوردم
 . ی گفت: چه خوبحالبیآرش با 

شونیش شراره لبخند زد پشت دستش رو به پیشونی آرش چسبوند و از داغی پی
 . تونی بشینیگفت: می. متعجب شد

باال  کمیشراره بالشت رو مرتب کرد و . ی سعی کرد بشینه اما نتونستحالبیآرش با 
 . قاشق رو تو سوپ فرو کرد و بعد نزدیک دهن آزش برد و گفت: اینو بخور. کشید
 . از سوپ خورد و ناله کنان گفت: مرسیکمی آرش 

دستی به . و بعدش دوتا قرص به آرش داد. خوردش دادشراره سوپ رو کم کم به 
 . این قرص تبت رو پایین میاره. پیشونیش زد و گفت: باید استراحت کنی

مظلوم و بی دفاع روی  انقدرکرد، شراره دلش برای آرش که  ایهی نالحالبیآرش با 
ی الدستم. سطلی رو پر از آب کرد و کنار تخت گذاشت. تخت دراز کشیده بود سوخت
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چندین . رو از کمد برداشت و شست آبش رو گرفت و روی پیشونی داغ آرش گذاشت
نفسی راحت . بار این کار رو تکرار کرد تا احساس کرد که دمای بدن آرش پایین اومده

ی آرش سنگین و همراه با خس خس بود، خواست به هانفس. کشید و بلند شد
به سمتش چرخید، دستش تو سمت در بره که دستش توسط دست آرش کشیده شد 

ی تبدار آرش قفل شده بود، آرش ناله کنان گفت: هاچشمنگاهش تو . دست آرش بود
 . بمون شری

 . شراره با بغض نگاهش کرد و گفت: باید برم
 . آرش نالید: مرسی شری

کاری . مکنمیشراره دستش رو به نرمیاز دست آرش بیرون کشید و گفت: خواهش 
 . نکردم

که گوشیش زنگ خورد مدیا بود و  رفتمیاز اتاقک چوبی خارج شد به سمت خونه 
بدون این که به . نه تا شراره بره و در رو واسش باز کنهمومیگفت که دم دره و منتظر 

ش هاهروی گونآرومی ی اشک به هاهقطر. سمت خونه بره به سمت در اصلی راه افتاد
دلش برای مظلومیت آرش . آرش رو تنها بذاره دوست نداشت تو این شرایط. ریختن
دلش برای . شد سوختدلش برای آرشی که داشت بهش عالقه مند می. سوخت

توی . رفتمیداد پیش آرش بمونه اما باید خودش که ترجیح می. خودش سوخت
 .داشت که احساس کرد سنگی به کفشش خوردقدم بر می هاهتاریکی روی سنگریز
 .کرد شاید سنگ از زیر کفشش پریده و اتفاقی دوباره به پاش خورده اهمیتی نداد فکر

تو  هاصدای جیرجیرک. بود وحشت کرد هااز تاریکی غلیظی که ال به الی درخت
از حرکت  ایهدوباره سنگ ریزی به ساق پاش خورد لحظ. گوشش طنین مینداخت

خواست دوباره راه . ش از سرما یخ کرده بودهادست. ایستاد و به اطراف نگاهی کرد
باد تو گوشش پیچید نگاهی به اطراف کرد و جنبشی رو  یهبیفته که صدایی مثل زوز

جلو گذاشت و  می بهتو شمشادهای کنارش حس کرد با احساس ترس شدید قد
هوا سرد ... ناگهان احساس کرد که روی زمین پرتاب شد و جیغی از ته دلش کنده شد

ش رو توی هادست. شدی دهانش بخار ایجاد میجلو یدکشمیبود و وقتی نفس 
 هاهی رو روی سنگریزهایمجیب لباسش فرو برد و تو تاریکی و سکوت کوچه صدای قد

ر گوشش رو به د. قطع شد هاصدای قدم. نفسی عمیق کشید و منتظر ایستاد. شنید
ه ب. پشیمون شد هابه در بزنه که با شروع شدن صدای قدم ایهخواست تق. چسبوند

تو همین حال . آسمون ابری نگاه کرد و از تنفس تو اون هوای سرد تمیز غرق لذت شد
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هیجان زده به در کوبید و داد . بود که صدای جیغ بلندی از داخل باغ به گوشش رسید
 زد: چی شده؟ 

ه در ب. چند بار دیگه محکم به در کوبید و چند بار صدای جیغ شراره به گوشش رسید
ه گری. تونست کاری براش بکنهشراره تو دردسر افتاده بود و نمی. کوبید و جیغ زد

مونا و آرش رو گرفت اما هیچ کدوم جواب  یهشمار. یدکوبمیو به در  کردمی
تونست از اون در بلند نمی. پوالد هم جواب نداد ؛ اماپوالد رو گرفت یهشمار. دادننمی

ی شروع کرد به دوییدن تا سر کوچه تا ناامیدبا . تونست بکنههیچ کار نمی. باال بره
هزار بار به خودش لعنت فرستاد که چرا راننده . بتونه کسی رو پیدا کنه تا کمکش کنه
پوالد رو گرفت، باز هم جواب  یهدوباره شمار. آژانس رو تا باز شدن در نگه نداشته

 درآورد گریه کنان گوشیش رو. تونست جواب بدهمعموال وقتی سرکار بود نمی. نداد
طوالنی و باریک خیلی مونده بود بدون هیچ تفکری  یههنوز تا انتهای اون کوچ

هنوز اولین بوق کامل نخورده بود ماکان جواب داد، مدیا با . ماکان رو گرفت یهشمار
ماکان از شنیدن صدای لرزون . لرزید گفت: ماکان به دادم برسصدایی که به شدت می

 ی شده مدی؟ مدیا تکونی خورد و گفت: چ
 . تورو خدا زود برس. مدیا به گریه افتاد و گفت: بیا ویال

 . ماکان گفت: اتفاقا نزدیکم، االن میام
حدود پنج دقیقه بعد . مدیا دوباره به سمت باغ دوید و محکم به در کوبید و جیغ زد

بی  و تاریک زیر بارونی که تازه باریدن گرفته بود تنها یهتو اون کوچ کهدرحالیمدیا 
 ی ماشین ماکان افتادهاچشمش به نور چراغ کردمیسرپناه کنار در نشسته بود و گریه 

به هق هق تبدیل شد ماکان  شهماشین که نزدیک رسید گری. که توی کوچه پیچید
ماشین رو نزدیک در پارک کرد از ماشین خارج شد و به سمت مدیا رفت و گفت: چی 

 شده مدی؟ 
خودش رو تو بغل ماکان انداخت، ماکان شوک زده و متعجب مدیا بدون هیچ تفکری 

گفت: باید بریم تو، یه اتفافی  کردمیدیوانه وار گریه  کهدرحالینگاهش کرد و مدیا 
 . ماکان کمکم کن. منم کلید نداشتم که بتونم برم تو. ها افتادهبرای بچه

 . عزیزم، االن میریم توماکان دستی به سر مدیا کشید و با آرامش گفت: آروم باش 
بر خالف نیازی که به بغل کردن مدیا داشت رهاش کرد و روی ماشین رفت و خودش 

 . رو باالی در کشید و از اون طرف پایین پرید درو باز کرد و گفت: بیا مدی
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گذاشت و کنار ماکان به راه افتاد، از ترس و نگرانی  هاهمدیا با ترس پا روی سنگریز
دستش رو از کنار بازوی ماکان رد کرد و از این که به ماکان اتصالی هر  زیادی که داشت

اواسط اون راه که رسیدن با غم گفت: به . کردمیچند کوتاه داشت احساس امنیت 
 . نظرم همین جاها بود که جیغ زد، داشت میومد درو واسم باز کنه

 . ریم داخلکه خبری نیست، بیا ب اینجاماکان نگاهی به اطراف کرد و گفت: 
ماکان دخترها رو صدا . با هم به سمت خونه دویدن، ماکان درو باز کرد و وارد شدن

سرک کشید اما هیچ اثری از  هابه اتاق هاهمدیا مثل دیوون. کرد و جوابی نگرفت
اید ب دونستمیو ن کردمیگریه . دخترها نبود فقط گوشی مونا رو روی کاناپه پیدا کرد

 ماکان نگاهش کرد و گفت: پسرها کجان؟ خونه بودن؟ . کنه چیکار
 . مدیا سری تکون داد و گفت: از شراره که پرسیدم گفت با آرش خونه ان

درو باز . ماکان بدون هیچ حرفی به سمت اتاقک رفت و مدیا هم دنبالش راه افتاد
مدیا . ی خواب بودنذار آرش روی تخت بود و با حالت . کردن و وارد اتاقک شدن

. تگفخت و هذیون میسومیآرش تو تب . ستی به پیشونیش کشید و صداش کردد
 ها کجان؟ نالید: آرش؟ آرش تورو خدا بگو بچه کردمیگریه  کهدرحالیمدیا 
 . ممیرمیی تبدارش رو باز کرد و گفت: دارم هاچشمآرش 

. نداختماکان دستمالی که کنار سطل آب بود رو توی آب فرو کرد و روی پاهای آرش ا
 تب آرش باال انقدر. پیدا کرد و خیس کرد و روی پیشونیش گذاشت ایهدستمال دیگ

گرم شدن، دوباره همون کار رو انجام داد و نگاهی به مدیا  هابود که خیلی زود دستمال
 . یمکنمیپیداشون . کرد و گفت: گریه نکن مدی

م بدبخت شدی. اومده بردتش مدیا با گریه گفت: حتما مونا تنها مونده، حتما اون چیزه
 ماکان، بدبخت!

ماکان جلوش روی دو زانو نشست و گفت: مدی آروم . نشست و هق هق کرد ایهگوش
 . باش
آروم باشم؟  جوریچهاز شدت گریه به نفس نفس افتاده بود گفت:  کهدرحالیمدیا 

 شراره کجاست االن؟ مونا کجاست؟ اگه برده باشنش چی؟ 
 کیا برده باشنش مدی؟  ماکان با تعجب گفت:

مونا کجا بود؟ چه بالیی سر شراره . مدیا فقط سر تکون داد و جوابی به ماکان نداد
 اومده بود؟ چطور آرش به این روز افتاده بود؟!

 . بود اینجاش فشرد و گفت: چه غلطی بکنم من؟ کاش لیدا هادستسرش رو تو 
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 ماکان گفت: مگه کجاست لیدا؟ 
 . بود واسه چند روز رفت شیکرد و گفت: عروسی دای مدیا با گریه نگاهش

ی مدیا که غرق در اشک بود دوخت و گفت: میرم تو هاچشمماکان نگاه نگرانش رو به 
 . باغ رو بگردم

 . مدیا زود بلند شد و گفت: منم باهات میام
وقتی دید مدیا بلند شده چیزی نگفت باهم از  ؛ اماماکان خواست بگه همین جا بمون

اقک خارج شدن و راه افتادن سمت راه خروجی و شراره و مونا رو صدا زدن از الی ات
ماکان برای . تو تاریکی دنبال دخترها گشتن هاگذاشتن و البه الی درخت هاپرچین
قطرات بارون درشت شده بود و به سر و . بوی خون رو احساس کرد ایهلحظ

شون رو نیم باز نگه داشته هاچشماون بارون پاییزی  یه، از تازیانریختمیصورتشون 
مدیا از ترس . ماکان به سمت قسمتی از باغ رفت که صدای خش خش میومد. بودن

 ماکان زیر گوشش گفت: پیشتم، نترس! . بازوی ماکان رو چنگ زد
تو اون تاریکی مبهم و غلیظ ال به  هاصدای جیرجیرک. ریختمیمدیا بی صدا اشک 

جلوتر رفتن و جسمیرو کمی . کردمیحس بدی رو بهشون منتقل  هاالی اون درخت
ماکان با هیجان به اون سمت دوید و وقتی نزدیک رسیدن نور . روی زمین دیدن

 هاموبایلش رو روی اون جسم انداخت هر دو شمایل شراره رو افتاده روی خز و برگ
مدیا جیغ کشید و ماکان خم شد و شراره رو که با صورت ... تشخیص دادنکنار درخت 

د سعی کر. جریان گرفته بود شهشقیق یهخون از گوش. روی زمین افتاده بود چرخوند
بلندش کنه اما چون خیلی هول شده بود موفق نشد و شراره با صورت روی زمین 

به  هکدرحالیشراره رو بغل گرفت و . مدیا هینی کشید و ماکان دوباره تالش کرد. افتاد
 . گفت: باید ببریمش تو خونه کردمیمدیا نگاه 
ماکان از مدیا . شراره رو بغل کرده بود به سمت اتاقک چوبی رفتن کهدرحالیبا عجله 

شراره رد  یهروی شقیق. خواست پتویی روی زمین بندازه و شراره رو روی پتو گذاشت
ش همین هادستخون جاری بود، روی گردن و  یهریکبریدگی عجیبی بود که ازش با

ماکان نبض شراره رو . کردمیگرفت و گریه مدیا حتی یک لحظه هم آروم نمی. طور
 . گرفت و گفت: مدی با دستمال تمیزش کن تا بیام

روی زمین بود کرد و نالید: الهی  اونجا حالبیمدیا نگاهی به شراره که . رفت بیرون
 . فدات شم
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ش رو هابا پشت دست اشک. ش گلی و خون آلود شده بودهاصورت و لباستمام 
پیدا کنه وقتی موفق نشد شال شراره رو از دور  اونجاپاک کرد و سعی کرد دستمالی رو 

و  سعی کرد گل. گردنش باز کرد و تو سرویس بهداشتی رفت و مشغود شستنش شد
مشغول پاک کردن رد خون و گل برگی که بهش چسبیده بود رو بکنه و بعد برگشت و 

مدیا . ختسومیو تو تب  کردمیآرش ناله . و برگ از روی پوست صورت شراره شد
رو خیس کرد و هانگاهی به آرش کرد و دستمال زدمیاز ترس نفس نفس  کهدرحالی

ماکان با یک کیف اومد داخل و گفت: باید به آرش . روی پیشونی و پاهاش گذاشت
 . تا تبش بیاد پاییناستامینوفن بدم 

 مدیا سر تکون داد و گفت: مونا کجاست ماکان؟ 
 . ماکان سرب تکون داد و گفت: شاید مونا با پوالد باشه

 . مدیا با بغض گفت: گوشیش تو خونه بود آخه
 گوشیش رو ؛ شایدماکان قرص رو به سختی به خورد آرش داد و گفت: منفی فکر نکن

 . جا گذاشته
مدیا با گریه موهای شراره رو از تو صورتش کنار زد و گفت: یعنی چه بالیی سر شراره 

 اومده؟ 
 . ماکان نیم نگاهی به شراره انداخت و گفت: انگار یه چیزی بهش حمله کرده

ماکان خم شد و چند قطره آب به صورت . ی شراره سفید و بی رنگ شده بودهالب
مدیا با گریه گفت: شری، من اینجام . کرد ایهنالشراره تکونی خورد و . شراره ریخت

 . پیشتم
مدیا به هق هق افتاد و ماکان سعی کرد زخم شراره رو . بدن شراره با شدت لرزید

کنار  .از توی کیفش باند و الکل و قیچی رو بیرون کشید و مشغول شد. پانسمان کنه
ررسی کرد و گفت: روی دستش رو ب هایمو گردنش رو پانسمان کرد و زخ شهشقیق

 تونه باشه؟ مدی به نظرت اینا رد چی می
چطوری از توی اون راه سنگریز الی درختا . مدیا با بغض گفت: انگار یکی چنگش زده

 بردتش؟ 
ی جدید اشک خیلی زود جایگزین شدن شراره از درد هاهش رو پاک کرد و قطرهااشک
و چسب پوشوند و گفت: این  روی دستش رو با باند هایمماکان زخ. کردمیناله 
 . یکم عمیق بودن طبیعیه که درد داشته باشه هازخم
 . گریه نکن مدی انقدری مدیا نگاه کرد و گفت: هاچشمتو 
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 گرفت نالید: ای خدا، مونا کجاست؟مدیا آروم نمی
 کار کنیم؟ با بغض تکون داد و گفت: ماکان چیسرش رو 

گفت: یه کم اوضاع شری و آرش بهتر شه  ماکان با دلسوزی نگاهی به مدیا کرد و
 . گردیممیریم کل باغ رو دنبال مونا می

لیدا بود که زنگ . خوردمدیا هق هق گریه کرد و نگاهی به موبایل مونا کرد که زنگ می
بالفاصه بعد از اون . دستش رو جلوی دهنش گرفت و تصمیم گرفت جواب نده. زدمی

 . هزنمینگاهی به ماکان کرد و گفت: لیدا زنگ . گوشی خودش زنگ خورد و لیدا بود
اری دوره و ک اینجااون از . بهتره نگرانش نکنی. ماکان بالفاصله گفت: بهش هیچی نگو

 . از دستش برنمیاد
کوتاه سعی کرد صداش رو صاف کنه و جواب  ایهبا سرف. ش رو پاک کردهامدیا اشک

 چطوری؟ . لیدا پر انرژی گفت: سالم مدی خوشگله. داد
عادی باشه گفت: خوبم، تو چطوری؟  کردمیمدیا لبخندی زورکی زد و با لحنی که سعی 

 کجایی؟ 
 .لیدا با لحنی شاد و شنگول گفت: هیچی رسیدم و بتو ماشین مامانمم دارم میرم خونه

 مونا کجاست چرا جواب نداد؟ . زنگ زدم بهتون خبر بدم رسیدم
 . مونا خوابه. برسون سالم. مدیا گفت: به سالمتی عزیزم

 شری خوبه؟ . چه زود خوابیده... لیدا متعجب گفت: وا
بعد از این که تماس رو قطع کرد نالید: . مدیا سعی کرد کوتاه جواب بده و زود قطع کنه

 . بیچاره شدیم
 . ماکان با مالیمت گفت: امید داشته باش مدی
 کنار شراره. باریدوحشیانه میبارون . مدیا بلند شد و از پنجره نگاهی به بیرون کرد

 . نشست و دستش رو تو دستش فشرد و گفت: شری جونم، چشماتو باز کن
مدیا موهای نامرتب شراره رو با سر . از درد کرد و تکونی خورد ایهشراره نال
ماکان دمای بدن آرش رو . بوسیدش مرتب کرد و پیشونیش رو به نرمیهاانگشت

 . ره میاد پاییناندازه گرفت و گفت: تبش دا
ری م شترسمیمن . مدیا نفسی از سر راحتی کشید و گفت: ماکان برو دنبال مونا بگرد

 . رو تنها بذارم
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پیدا کرد و کاله کاپشنش  ایهماکان توی کمدی که تو اتاقک بود رو گشت و چراغ قو
هنوز یک قدم دور نشده بود که صدای باز شدن در . رو روی سرش کشید و رفت بیرون
 ی قرمز دید، گفت: جان؟ هاچشماومد به عقب چرخید و مدیا رو با 

 . نالید: پیداش کن ناامیدمدیا بغض آلود و 
ماکان سر تکون داد و خواست بره که صدای مدیا میخکوبش کرد: مواظب خودت 

 . باش
 . قلب ماکان تپیدن گرفت و زیر لب گفت: چشم

ی زرد خیس توی گوشش هاصدای پاهاش روی برگ. تو تاریکی غلیظ باغ راه افتاد
چرخوند و همه جا رو با دقت نگاه می هاچراغ قوه رو ال به الی درخت. پیچیدمی
از ترس تنها بودن تو . رسیدمیصدای ریزش بارون وهم آلود و ترسناک به نظر . کردمی

که اون بال رو سر شراره آورده بود قلبش تند تند  اون تاریکی و با وجود اون موجودی
ی هادرخت یهلرزید و نور مرتعش چراغ قوه روی تنش از سرما میهادست. میتپید

توی اون تاریکی رعد و برقی . کردمیروشنشون  ایهافتاد و لحظلخت و بی برگ می
اه باغ خیس و کوت ایهنور شدید پس از رعد برای لحظ. زده شد و ماکان از جا پرید

، به مدیا کردمیمونا رو پیدا  ؛ بایداین مانعی برای ماکان نبود ؛ امابراق رو روشن کرد
 . قول داده بود

 یههمون لحظه پوالد تو پمپ بنزین ایستاده بود و مشغول بنزین زدن برای یک رانند
به میالد کرد و به سمت  ایهخانم بود فکرش پیش لیدا بود کارش که تموم شد اشار

گوشیش رو از جیبش بیرون کشید، . سرویس بهداشتی پمپ بنزین راه افتاد
یک پیام و چند تا تماس . ا نهیهخواست ببینه لیدا بهش خبر رسیدنش رو دادمی

پوالدی من رسیدم، مامانم ” با هیجان پیام رو که از لیدا بود باز کرد:. ناموفق داشت
 ” . اومده دنبالم

از این که مدیا بهش . رو نگاه کرد از لیدا و مدیا تماس داشتهابخندی زد و تماسل
خواست بهش زنگ بزنه اما پشیمون شد و به سمت . زنگ زده بود متعجب شد
. مدیا رو گرفت یهاز حرکت ایستاد و با نگرانی شمار ایهلحظ. سرویس بهداشتی رفت

پوالد نگران شد و گفت: چیزی . دادمدیا خیلی زود با صدای گرفته و عجیبی جواب 
 شده؟ اتفاقی افتاده؟

اده شد که اتفاقی افت مطمئنپوالد . مدیا توی گوشی پیچید یهمعصومان یهصدای گری
 با هیجان گفت: بگو چی شده مدیا؟
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صدای مدیا رو به سختی بین هق هقش تشخیص داد: بدبخت شدم پوالد، مونا رو 
 ... به دادم برس. زهسومیداره تو تب ن آرش کردمیبردن، شراره رو زخ
ی مونا دوباره تو ذهنش تکرار شد هاحس کرد اشتباه شنیده حرف ایهپوالد برای لحظ

 . اونجاضربان قلبش باال رفت و فقط تونست بگه: من دارم میام 
صدای . ی خیس از بارون روندهانفهمید چطور بهانه آورد و با چه سرعتی تو خیابون

ی مونا توی ذهنش هاچشمموزیک رو زیاد کرده بود تا از استرسش کم بشه تمام مدت 
تونست خوب درک کنه، چیزی توی گلوش رو نمی” مونا رو بردن” این که. میومد

مشتی به فرمون کوبید و فریادی از ناراحتی . نفسش تنگ شده بود. کردمیسنگینی 
 ... کشید

مدیا رو گرفت، قبل از  یهشمار. ار زنگ زد و به در کوبیدوقتی رسید دم در ویال چند ب
این که مدیا جواب بده در باز شد و پوالد ماکان رو دید نفسی کشید و گفت: تو 

 اینجایی؟ 
 ماکان سر تکون داد و پوالد گفت: مونا کجاست؟ 

 ماکان با ناامیدی سرش رو پایین انداخت و گفت: تمام باغ رو دنبالش گشتم، نیست! 
ماشین رو که پارک کرد به دنبال . پوالد آهی پردرد کشید و همراه ماکان وارد باغ شد

مدیا از جاش بلند شد و نگاهی پر از سوال و امید به . ماکان وارد اتاقک چوبی شد
با صدا گریه . ماکان سرش رو پایین انداخت و باز مدیا به گریه افتاد. ماکان انداخت

 گذاشت و شهپوالد دستی رو شون. خودش رو کنترل کنهتونست و واقعا نمی کردمی
چیزی نگفت بعد نگاهی به شراره و آرش کرد و به این فکر کرد که تو این چند ساعت 

دستی به پیشونیش کشید و رو به ماکان گفت: حال . چطور این همه اتفاق بد افتاده
 آرش چطوره؟ 

 . شهبهتر میماکان زود دمای بدنش رو اندازه گرفت و گفت: داره 
 . پوالد گفت: خدارو شکر

ش کرد و دلش هادستکنار شراره روی زمین زانو زد و با نگرانی نگاهی به صورتش و 
مدیا گفت: . صدای زنگ موبایلی توی اتاق پیچید. ی شراره در هم پیچیدهاهاز نال
 چیکار کنم؟ . ریشگوشیهزار بار زنگ زد به . بابکه

مدیا نالید: لج . گی نگاهش کردن و جوابی نداشتن که بدنماکان پوالد هر دو با گن
 . نکنه پسره مشکل پشت مشکل بشه
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فکر کرد و گفت: جواب بده بگو فشارش باال پایین شده بردیش بهش سرم کمی پوالد 
 . زدین

 مدیا با نگرانی گفت: نگه کجایین منم میام؟ 
 . ماکان گفت: یه جوری بپیچونش مدی

بابک رو بگیره که باز زنگ خورد و جواب داد  یهکه شمار هاتماسمدیا رفت تو لیست 
 . بود ایهتماس رو که قطع کرد گفت: چه پیل. رو زد هاو همون حرف

 ... شراره ناله کنان گفت: مدی
 شنوی صدامو؟مدیا زود کنارش نشست و دستش رو گرفت و گفت: جون مدی؟ می

 . ممیرمیآه کشید و گفت: دارم . عمیق شراره دلشون رو لرزوند یهصدای نال
مدیا باز جریان گرفت و نگاهی به ماکان کرد و گفت: بهش مسکن بده  هایکاش

 . هکشمیماکان، خیلی داره درد 
پوالد سیگاری آتش زد با حرص غرید: مونارو از کجا پیدا . ماکان زود کیفش رو برداشت

 کنیم؟ 
 بگم؟مدیا باز غمگین شد و گفت: پوالد یه چیزی 

تونه ب ؛ شایدپوالد منتظر نگاهش کرد و مدیا گفت: به نظرم به افسون جون زنگ بزنیم
 . کمکمون کنه

 داری؟  ایهپوالد متعجب نگاهش کرد و مدیا با بغض گفت: تو نظر دیگ
 . مزنمیو بگیر من باهاش حرف شهشمار. پوالد با حالتی گیج گفت: نه
ه افسون ک. ن رو گرفت و گوشی رو به پوالد دادافسو یهمدیا با گوشی خود مونا شمار

جواب داد پوالد با نگرانی عجیبی که سعی در کنترلش داشت جریان رو برای افسون 
تا افسون برسه شراره کم کم آروم . افسون گفت که زود خودش رو میرسونه. تعریف کرد

چش سوال پی هابچه. تخت تکیه داده و نشسته بود یهشده بود و به کمک مدیا به لب
کرده بودن تا بفهمن چه اتفاقی افتاده و شراره وحشت زده شده بود و فقط اشک 

مدیا کنارش نشست و سر شراره رو روی . زدمیحتی یک کلمه حرف ن ریختمی
نالید: توروخدا آروم باش شری  کردمیپا به پاش گریه  کهدرحالیش گذاشت و هاهشون

 . یمزنمیجونم، االن بهش فکر نکن هروقت آروم شدی حرف 
تا  افسون. پوالد که برای باز کردن در بیرون رفته بود به همراه افسون وارد اتاقک شدن
 نگاهش به شراره افتاد رنگش پرید و گفت: چه بالیی سر این دختر اومده؟ 

 . هزنمیه و حرف نکنمیفقط گریه . مدونیمیمدیا با گریه گفت: ن
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 افسون نگاهی متعجب به آرش کرد و گفت: اون کیه؟ چه بالیی سر اون اومده؟ 
 . ربطی نداره هابه این جریان. ماکان زود گفت: اون تب داره

ش نگاه کرد و گفت: هاافسون جلوی شراره روی زانوهاش نشست و با دقت به زخم
 ... خدای من

 ن چه موجودی این بالرو سرش آورده؟دونیمیمدیا با بغض گفت: 
 . افسون سری تکون داد و چیزی نگفت

 . پوالد با نگرانی گفت: بهتره زودتر دنبال مونا بگردیم تا دیر نشده
 افسون با گنگی به پوالد نگاه کرد و گفت: چطور باید دنبالش بگردیم؟

  .پوالد گفت: موکلت رو احضار کن و بپرس 
 . افسون به تلخی گفت: من از این لحن دستوری اصال خوشم نیومد

 . ماکان زود گفت: لطفا درکش کنین پوالد وضعیت خوبی نداره
 . تونم موکلم رو احضار کنمافسون سری تکون داد و گفت: فعال نمی

 شه بدونم چرا اصال نگران مونا نیستی؟ پوالد با عصبانیت غرید: می
ی کنمیگرد شده و خشن زل زد به پوالد و گفت: تو چطور جرات ی هاچشمافسون با 

 در مورد من این طور حرف بزنی؟ 
 پوالد با خشونتی عجیب گفت: مگه چطور حرف زدم؟ 

 . افسون سری تکون داد و گفت: ترجیح میدم جوابت رو ندم
نه  االن. ماکان پادرمیونی کرد و گفت: لطفا تو این شرایط سر این چیزا بحث نکنین

 . ین چیز پیدا کردن موناستترمهم. وقتش هست نه شرایطش
پوالد غرید: پس موکلت رو احضار کن و . افسون سرش رو تکونی داد و چیزی نگفت

 . مونا رو پیدا کن
افسون با خشونت سرش رو تکون داد و گفت: گفتم هیچ از این لحن دستوری خوشم 

 . نمیاد
و خواست چیزی بگه که صدای بغض آلود مدیا منصرفش کرد: افسون  کردمیپوالد اخ

 . ما کاری از دستمون برنمیاومد که مزاحم شما شدیم. جون تورو خدا یه کاری بکن
تونم تونم قیعان رو احضار کنم چون نمیافسون نگاهی به مدیا کرد و گفت: نمی

چون حداقل از شما بیشتر  واقعا خیلی بیشتر از شماها نگران مونا هستم. پیداش کنم
 . دونممیدرمورد متافیزیک 

 . پیداش کن افسون جون. مدیا نالید: توروخدا یه کاری کن
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اون آسیب  ؛ امامکنمیمدیا گذاشت و گفت: سعی مو  یهافسون دستش رو روی شون
 . تونه احضار شهدیده و نمی

ونم یگارتو بکش تا بتپوالد با حرص سیگاری آتش زد و افسون با غرغر گفت: بیرون س
 . تمرکز کنم

زیر سایه بون . به افسون رفت و با عصبانیت از اتاقک زد بیرون ایهپوالد چشم غر
بارون . کوچک اتاقک ایستاد و تو اون سرمای شدید مشغول کشیدن سیگارش شد

مونا توی ذهنش نقش بست، مونایی که  یهچهر. باریدمالیم شده بود و نم نم می
ش برای مادرش هاتنها بود، تو اون جمع مونا رو با تنهایی و تمام دلتنگی همیشه

ش رو هاهبا دست شقیق. دلش برای معصومیت و سادگی مونا سوخت. شناختمی
. لگدی به دیوار زد. فشار داد و حس کرد باید هرطور شده تا دیر نشده پیداش کنه

، باید از مونا دونستمی خودش رو مسیول. چطور خودش رو کنترل کنه دونستمین
 . ندنمومیخودشون  یهکه اگه این طور نبود دخترها خون. کردمیمواظبت 

. صدای باز شدن در اومد چرخید و ماکان رو دید. ش رو محکم روی هم فشار دادهالب
 ماکان کنارش ایستاد و گفت: بهتری؟

 . پوالد نالید: نه داداش، اصال خوب نیستم
 .از پس این جریانم برمیایم همیشهگذاشت و گفت: مثل  شهشونماکان دستی روی 

 . فقط باید امیدوار باشیم
ند، امید این دخترا مومینباید تنها . پوالد سری تکون داد و گفت: داداش تقصیر منه

 . به ما بود
 کنم ماکان؟  چیکاردستش رو مشت کرد و گفت: اگه بالیی سرش بیاد من 

 . یمکنمیکرد و گفت: حرفشم نزن پیداش  ش نگاههاچشمماکان تو 
ی نباید از قبل در هم فشرد و نالید: من، من، من لعنت ترپوالد دستش رو محکم
 . فتهمیذاشتم این اتفاق بی

نم ممنو” گوشیش رو برداشت و نگاه کرد از لیدا بود:. تو همین لحظه براش پیامیاومد
از توجهت، این مدت خیلی وقت داشتیم که باهم حرف بزنیم اما هربار ازم فرار کردی، 

به نظرم این زمان لعنتی که انتظار داری همه چیز رو حل کنه فقط بیشتر از هم 
 ” دورمون کرد
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باغ پرت کرد و به قطرات  ش رو به هم فشرد و ته سیگارش رو با حرص تویهالب
صدای در اومد و سر مدیا از در بیرون . نگاه کرد ریختمیسایه بون  یهدرشتی که از لب

  .خواد اتفاقاتی که براش افتاده رو تعریف کنه، بیاین توها، شراره میاومد و گفت: بچه
شراره به پهنای صورتش و بی صدا اشک . پوالد پشت سر ماکان وارد اتاقک شد

آروم شد و کمی شراره . آب به خوردش دادکمی مدیا دستش رو گرفت و . ریختیم
 . مدیا گفت: اگه حالت بهتره تعریف کن واسمون چه اتفاقی افتاد

دردناک زمزمه کرد: داشتم  ایهشراره با صدایی که از شدت گریه گرفته بود همراه با نال
خورد کردم سنگریزه به پاهام میاحساس . میومدم طرف در تا در رو واسه مدی باز کنم

 این اتفاق هاهولی سعی کردم خودم رو توجیح کنم که از قدم برداشتنام روی سنگریز
باد تو گوشم پیچید و  یهدرست یادم نیست ولی یه صدای عجیبی مثه زوز. افتاده

بعدش صدای خش و خش از ال به الی شمشادها شنیدم تا برگشتم و اون طرف رو 
انگار یه لگد محکم تو کمرم زده شد و خیلی محکم با صورت افتادم رو . نگاه کردم

یه . م و ترسیده بودمزدمیمن جیغ . باد مدام تو گوشم بود یهاون صدای زوز. زمین
خون رو احساس کردم که روی پوست صورتم چیز تیزی تو پیشونیم فرو رفت و گرمی

دیا احساس کردم از موهام گرفته صدای در زدن که اومد و پشتش صدای م. راه افتاد
 . درد داشتم خوب یادم نمیاد انقدرشدم و روی زمین کشیده شدم تا تو باغ، 

ها از شنیدن این بچه. ش گرفتهادستش ریخت و صورتش رو با هاهاشک روی گون
ش گفت: هاهشراره با بغض و بین گری. گفتنچیزها متاثر شده بودن و چیزی نمی

 انقدر، دونممین. لی احساس کردم صدای جیغ مونا رو شنیدمدرست یادم نیست و
اد دارم یهکه تو کمرم خورد دردناک بود که تمام چیزهایی که بعد از اون ب ایهاون ضرب

 . یه حالتی بین خواب و بیداری تو یادمه
 پوالد زود پرسید: شری دیدی اون چی بود؟ 

ونیم وقتی پوست پیش. نتونستم ببینمشراره سرش رو تکون داد و گفت: نه، من چیزی 
. ش این کار رو کرد و گرمای زیادی دورش حس کردمهارو باز کرد حس کردم با ناخن

 .چون واقعا حالت طبیعی نداشتم. نیستم اصال مطمئن. خوردانگار داشت خونم رو می
 . تونستم تمرکز کنمخیلی ترسیده بودم و نمی

ماکان متعجب . کردمیمدیا هم پای شراره گریه . تو اتاق پیچید شهدوباره صدای گری
یی که روی صورت و گردنت بود درست یه چیزی مثه رد ناخن بود ولی هاگفت: این رد
 . انگار یه چیزی چنگت زده بود. خیلی عمیق
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از  از درد مکنمیفکر . شراره نالید بعد از اون صدای جیغی که شنیدم چیزی یادم نمیاد
 . خیلی درد داشتم ؛ چونحال رفتم

پوالد هم نگاه کنجکاوش  کردمیبه شراره نگاه  شهی گرد شدهاچشمافسون فقط با 
اون چه  دونیمینقدر تعجب کردی؟ خته بود به افسون و گفت: از چی ارو دو

 موجودی بوده؟ 
 افسون تند تند سرش رو تکون داد و گفت: نه! 

 . گیدروغ می مکنمیرا حس چ دونممیگفت: ن شهپوالد با نگاه تیزبینان
 گی تو بچه؟ افسون به تندی به سمت پوالد چرخید و گفت: چی می

ش رو با حرص به هم سایید و گفت: شاید از نظر تو من بچه باشم ولی هاپوالد دندون
تا دیر نشده موکلت رو احضار کن و مونا رو . بدون به این ژست متعجبت اعتماد ندارم

هر گلی بزنی به سر خودت  ؛ پسدونممیاگه بالیی سرش بیاد تورو مقصر . پیدا کن
 . زدی

افسون با حرص به سمت پوالد جهشی کرد و رو در روش ایستاد و با عصبانیت و 
 ... تونی به من دستور بدیی پوالد و گفت: بچه، تو نمیهاچشمخشم زل زد تو 

 ترغرید: فکر نکن مونا برای تو مهمافسون با حرص . پوالد پوزخندی زد و چیزی نگفت
تو کی هستی . بدون که من کسیم که منو جای مادرش میدونه دونیمیاگه ن. از منه

 ن؟! هاتو زندگی مونا؟
پوالد همراه با پوزخند گفت: مهم نیست من تو زندگی مونا کیم، مهم اینه که باید مونا 

 . بریتونی خوای کمکی کنی میرو پیدا کنیم و اگه نمی
ی پوالد موند و بعد سرش رو هاچشمنگاه پر خشم افسون برای لحظاتی طوالنی توی 

 . تکون داد و گفت: باید یه جا تنها باشم تا سعی کنم قیعان رو احضار کنم
 . پوالد خیلی سرد گفت: خونه خالیه

پوالد سیگاری آتش زد و رفت بیرون . افسون بی هیچ حرفی از اتاقک خارج شد و رفت
 . تاقک زیر سایه بونا

ماکان از شراره پرسید اگه درد داره بهش مسکن بده و شراره با گریه سرش رو به بازوی 
 . مدیا چسبوند و نالید: خیلی درد دارم

. ماکان بهش مسکن داد و سری به آرش زد که تبش پایین اومده بود و خواب بود
ن افتاد گفت: به این تا چشمش به ماکا یدکشمیپوالد سیگار . رفت پیش پوالد

 . هکنمیافسون اعتماد ندارم، انگار یه چیزی رو مخفی 
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 . تونم بهش اعتماد کنمماکان گفت: بعد از این چیزا که پیش اومد منم نمی
 . گرفت و منتظر بود تا افسون برگردهپوالد نگاهش رو از ساختمون نمی

خبری از . یش رو نگاه کردلیدا روی تخت دراز کشیده بود و برای هزارمین بار گوش 
ناخودآگاه بغض کرد و حس کرد دیگه . این پیام رو هم جواب نداد ؛ حتیپوالد نبود

ی هاتوی عکس. ش ریختهاهاشک روی گون. شههیچی بینشون مثل قبل نمی
ه هر همون روز صبحی ک. گوشیش عکسی رو پیدا کرد که توی جنگل با پوالد گرفته بود

. گوشیش رو درآورد و از خودشون دوتا عکس گرفت. بیدار شده بودندو زودتر از همه 
با غر غر نالید: خب چرا من اینقدر . خوشگل یهیه خند. یدخندمیپوالد تو عکس 

 . دوستت دارم پوالد
صدای چند تقه به در اومد و . مشتی روی بالشتش کوبید و گوشی رو کنار گذاشت

 ؟ بعدش صدای شهره خانم: دخترم حاضر شدی
 . لیدا نالید: هنوز نه

به . شهدیر می. خودش گفت: حاضر شو دیگه دخترم همیشگیشهره خانم با جدیت 
 . ویژه شرمین تاکید کرده زودتر بریم چون دلش برای تو کلی تنگ شده

 . شملیدا گفت: االن حاضر می
سنی داشت خیلی تنگ  یهدلش برای دایی شرمین که حدود ده سال باهاش فاصل

باهاش  سنی رو یهین فاصلتر نزدیکین فرد تو فامیل بود که ترنزدیکتنها و . بودشده 
قبل از رفتن به مونا پیام داد: اگه بدونی چقدر دلم . لیدا خیلی زود آماده شد. داشت

 . به مدی و شری هم بگو. براتون تنگ شده
 هاکه بعد از مدتاز این . مامان بزرگ راه افتادن یههمراه پدر و مادرش به سمت خون

که با اومدنش  کردمیته دلش حس  ؛ اماحسابی خوشحال بود دیدمیشرمین رو 
 ش و این دلتنگیهای پوالد به پیامهابدترین اشتباه رو انجام داده با این جواب ندادن

 دکرمینشدید نسبت به دخترها قطعا حتی عروسی شرمین هم خیلی حالش رو خوب 
 . کنار یک خونه نزدیک ساحل بود تردور هانبود و شاید فرسنگ اینجاوقتی دلش 

راس ی تهاهافسون رو دید که از پل. پوالد با باز شدن در ته سیگارش تو باغ پرتاب کرد
 . پایین اومد و به سمت پوالد اومد
 پوالد بی طاقت گفت: چه خبر؟ 

گفتم که اون . افسون چپ چپ نگاهش کرد و رو با ماکان گفت: قیعان احضار نشد
 . شهآسیب دیده ست و تا کامل بهبود پیدا نکنه احضار نمی
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 . پوالد پوزخند زد و گفت: بازم دروغ
  !وشهافسون با حالتی پرخاشگر به سمت پوالد چرخید و گفت: خف

قبل از این که در اتاقک رو باز کنه و بره داخل صدای پوالد متوقفش کرد: اگه کاری از 
 . برو اینجاز دستت برنمیاد، ا

افسون جوابش رو نداد و رفت داخل، ماکان با مالیمت گفت: پوالد، شاید واقعا دروغ 
 . گهنمی

ش مرموزه و اصال قابل اعتماد هاهنگا. پوالد با نفرت گفت: از روز اول ازش خوشم نیومد
 . هکنمیم یه چیزی رو داره مخفی مطمئن. نیست

کیفش رو برداشته بود از اتاقک خارج  کهدرحالیماکان خواست چیزی بگه که افسون 
 . شد و رو به پوالد گفت: من دارم میرم

تونی پوالد پوزخند زدو افسون با حرص خندید و گفت: فکر کردی تنهایی چه غلطی می
 بکنی؟ 

مت، فهممیپوالد فقط چپ چپ نگاهش کرد و چیزی نگفت، افسون غرید: من 
 . مکنمیاین رفتاراتو درک . خوای قهرمان بازی دربیاریمی

پوالد سرش رو نزدیک افسون برد و کنار گوشش گفت: وقتی شراره رو دیدی ترسیدی، 
درحالی که از تو که باید این چیزا واست عادی . من تو نگاهت ترس و تعجب رو دیدم

از چی ترسیدی؟ بذار خودم بگم، از همون چیزی گه . باشه انتظار اون رفتاررو نداشتم
 . یکنمیپنهانش داری 

بیشتر  باعث شی مونا افسون با نفرت به پوالد نگاه کرد و پوالد با عصبانیت گفت: اگه
فته خودم بالیی سرت میارم که فکرشم نتونی بکنی، از اون موکلت هم تو دردسر بی

 . ترسی ندارم چون من چیزی برای از دست دادن ندارم
 . افسون نفسی عمیق کشید و گفت: ازت متنفرم

پوالد سر تکون داد و پوزخندی زد و افسون با نفرت نگاهش کرد و نالید: قیعان این 
 . کارو با اون دختر کرده

شه تا بتونم بفهمم مونا سرش رو پایین انداخت و با حرص گفت: و واقعا احضار نمی
 . کجاست و چرا به اون دختر حمله کرده

 ااینجی پوالد خیره شد و غرید: شانس آوردی که قیعان هاچشمبعد هم با خشونت تو 
 ... نیست وگرنه نفر بعدی که مثه اون دختر این بالها سرش میومد تو بودی

 . گیو نمی دونیمییه چیزی رو  مدونستمیپوالد پوزخندی زد و گفت: 
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 . افسون لبخندی حرصی زد و گفت: من دارم میرم
 شه؟ مونا چی میماکان جلو دوید و گفت: پس تکلیف 

و  مکنمیصبح قیعان رو احضار  هایمش رو به هم فشرد و گفت: دم دهاافسون لب
 . تا قبل اون کاری از دستم برنمیاد تا بهتر نشه احضار نشه. پرسم ازشمی

 . بمونین اینجاماکان زمزمه وار گفت: پس بهتره 
کنم یا نه! صبح زود بر  چیکارتونین به من بگین افسون با حرص گفت: شماها نمی

 . گردممی
 . گفت: بهتره دروغ تو کارت نباشه رفتمیبه سمت اتاقک  کهدرحالیپوالد 

وقتی داخل اتاقک رفت افسون برای ماکان چشمینازک کرد و رو به ماکان گفت: تو هم 
کنم یا نه بهتره رفیقت رو تفهیم کنی که خودم بیشتر  چیکاربه جای این که به من بگی 
 . از شماها نگران مونا هستم

ساده سوار ماشینش شد و با ” خداحافظی” ماکان سر تکون داد و افسون بعد از یک
 . سرعت به سمت در خروجی باغ رفت

ها تا صبح تقریبا بیدار بودن به غیر از آرش و شراره، هنوز نیم ساعت از روشن بچه
 . شدن هوا نگذشته بود که افسون برگشت پیششون

 مدیا جلو دوید و گفت: چی شد افسون جون؟ . تی نگران و هول اومد تو اتاقکبا حال
 . سابقه نداشته این جوری بشه. افسون سری تکون داد و گفت: نتونستم احضارش کنم

 این یعنی چی؟  !ماکان گفت: خب
 . افسون با نگرانی گفت: شاید خود قیعان هم تو خطر باشه

شه کرد؟ چه پیشنهاد یا راه خب، چه کاری می پوالد نگاهش کرد و بی حوصله گفت:
 حلی داری؟

 . افسون با جدیت گفت: باید یه کاری کنم که به شماها نیاز دارم
شه باید به ها متعجب نگاهش کردن و افسون ادامه داد: وقتی قیعان احضار نمیبچه

 کی میاد کمک؟ . زور احضارش کنم
هنوز تو خواب عمیقی بود با شراره تنها  کهدرحالیآرش رو . ها همه موافق بودنبچه

با  ایهقبلی روی زمین دایر یهافسون مثل دفع. گذاشتن و بقیه به داخل خونه رفتن
افسون . مدیا تشت آبی جلوش گذاشت. درست کرد و داخلش نشست هاهمالف

 . یمکنمیی مدیا و پوالد و ماکان چرخوند و گفت: شروع هانگاهش رو بین صورت
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ایین انداخت و موهای بلوندش توی صورتش ریخت و شروع کرد به گفتن سرش ر پ
 رتو تن صداش بم کردمیکلمات نامفهوم و عجیب غریب،با لحن خاصی کلمات رو ادا 

. صداش اوج گرفت و مدیا با نگرانی به پسرها نگاه کرد. از حالت معمول شده بود
دست راستش . تو آب کردافسون دستش رو توی تشت فرو برد و شروع به چرخوندن 

سرش رو تکون داد و موهاش از توی . توی تشت بود و با حالتی وحشیانه میچرخوند
ش هاش پشت پلکهاچشمش نیمه بسته بود و مردمک هاپلک. صورتش کنار رفت

بهش زد و اشاره کرد  ایهمدیا با دیدنش از ترس هینی کشید و ماکان ضرب. بود
لرزید زل زده بود به دست افسون از هیجان می کهحالیدرمدیا . خودش رو کنترل کنه

که تو تشت در حال چرخش بود و جوری شده بود که انگار آب براش سنگین شده 
که افسون دستش رو به سختی تو آب میچرخوند مدیا متوجه شد که  طورهمون. بود

و زیر  رفتمیکه انرژیش رو به تحلیل  طورهمونافسون . هکنمیرنگ آب داره تغییر 
مام ت. به سختی دستش رو از توی تشت بیرون کشید کردمیلب اون کلمات رو زمزمه 

رو که پر از خون  شهآب داخل تشت تبدیل به خون شده بود افسون دست مشت شد
 .مدیا هینی کشید و از ترس دستش رو جلوی دهنش گرفت. بود از تشت بیرون آورد

بین ابروهاش . دخونینش رو نزدیک صورتش برافسون مشتش رو باز کرد و انگشت 
 !تش لمس کرد و نالید: پیداش کردم، مونا پیش اونهسرو با سر انگشت ش

 پوالد جلو دوید و با هیجان پرسید: پیش کی؟ مونا کجاست؟
 ! ... عان... گفت: قی ایهشده بود همراه با نال حالبیکمی افسون که 

 پوالد گفت: ماکان ببین این چش شد؟مدیا جیغ زد و . روی زمین ولو شد
خب قیعان ... پوالد با حرص غرید: لعنتی. ماکان جلو دوید و نبض افسون رو گرفت
 کجاست؟ چه وقت بیهوش شدن بود؟

بلند و محکم رفت بیرون تو تراس ایستاد و زل  هایممدیا به گریه افتاد و پوالد با قد
اس و به پوالد نگاهی کرد و گفت: حاال زد به دریای مواج، مدیا پشت سرش اومد رو تر

 کنیم؟ کی به هوش میاد؟ نکنه بالیی سر مونا بیاد؟  چیکار
گذاشت و با حرص غرید: این افسون چه وقت  هاهنرد یهپوالد با حرص دستش رو لب

 بیهوش شدنش بود؟ 
 . مدیا ناله کنان گفت: میرم یه سر بهش بزنم
 د پوالد؟ تونستین احضارش کنین؟ شراره از اتاقک خارج شد و گفت: چی ش
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. یمکنمیمونا رو پیدا  ؛ پسشراره گفت: خوبه. پوالد ماجرا رو برای شراره تعریف کرد
 . خیالم راحت شد

  .اگه خواستی بیا ببینش. پوالد پوزخندی زد و شراره گفت: راستی آرش بیدار شد
ه تخت نشست یهبآرش بیدار شده بود و ل. پوالد بی هیچ حرفی به سمت اتاقک رفت

 تا چشمش به پوالد افتاد لبخندی زد و پوالد با خوشرویی گفت: چطوری پسر؟ . بود
شری واسم همه ماجرا رو تعریف . شد و گفت: خوبم داداش ترآرش لبخندش عمیق

 . عجب شب گندی رو گذروندیم همه. کرد
 . تخت نشست و گفت: خیلی شب گندی بود یهپوالد کنارش لب

ظار انت. اول متوجه موقعیتش نشد. ش رو باز کردهاچشملیدا با صدای چند تقه به در  
داشت تو یه اتاق نیمه ابری همراه با صدای امواج دریا بیدار بشه اما نور مستقیم 

لبخندی . ش افتادهاعروسک قدیمی یهش زد و چشمش به قفسهاچشمآفتاب توی 
جواب پیامش رو هم . خبری از پوالد نبود. دزد و زود گوشیش رو برداشت و نگاه کر

خواست به . نفسی از حرص کشید و متوجه شد مونا هم جوابش رو نداده. نداده بود
 زود بیدارش انقدرمونا زنگ بزنه اما نگاهش به ساعت افتاد و دلش نیومد صبح جمعه 

 . فقط پیام داد: خیلی خری جوابمو ندادی. کنه
داد و از این که نه پوالد جوابش رو می. ها گرفتز بچهیک لحظه دلش از دور بودن ا

 نکنه اتفاقی افتاده بود؟ . نگرانی تمام وجودش رو فرا گرفت ایهبرای لحظ. نه مونا
مدیا رو گرفت و  یهشمار. وقتی مونا جواب نداد. مونا رو گرفت یهنفهمید چطور شمار

 خوبی؟لیدا گفت: مدی . مدیا با صدایی گرفته جواب داد
 . ی گفت: خوبم ممنونحالبیمدیا با 

 . لیدا زود گفت: گوشی رو میدی به مونا؟ جواب نمیده
 . مدیا هول شد و بدون فکر گفت: مونا با شری رفتن ساحل راه برن
راه  من فردا صبح. لیدا نفسی راحت کشید و گفت: اومد بگو به من زنگ بزنه نگرانشم

 . تونم بمونمنمی اینجا. تنگ شدهمثه خر دلم واستون . میوفتم میام
 . مدیا بغض آلود گفت: دل منم واست تنگ شده

وقتی تماس رو قطع کردن لیدا دوباره زیر پتو فرو رفت و مدیا با بغض به افسون نگاه 
 کنارش نشست و گفت: خوبی افسون جون؟ . کرد که تازه به هوش اومده بود

 .الد رفته بود همراه باهاش وارد خونه شدماکان که به دنبال پو. افسون سری تکون داد
 پوالد جلو اومد و گفت: خوبی؟
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 . با قیعان درگیر شدم. ی پوالد نگاه کرد و گفت: خوب نیستمهاچشمافسون تو 
 . مدیا گفت: وای خدای من

  .شه جادو کردم و تونستم ببینمشکرد و گفت: وقتی دیدم احضار نمی ایهافسون نال
ی گرد شده نگاهش کردن و افسون گفت: با جادو تونستم قیعان رو هاچشمها با بچه

پیدا کنم و درست همون لحظه دیدم که مونا رو گرفته و اسیرش کرده و چون ممانعت 
 . از احضار شدن فهمیدم که خطا کاره و باهاش درگیر شدم کردمی

 نگاهی به دست خونینش کرد و گفت: هردو آسیب دیدیم و نتونستم بفهمم که
جادو از دست دادم و قیعان هم به خاطر این که  یهمن انرژیم رو برای ادام. کجاست

 . جادو کردم آسیب دید
 مدیا با هیجان گفت: مونا چطور بود؟ 
 . و غمگین حالبیافسون سرش رو تکون داد و گفت: 
پوالد با دقت به افسون نگاه کرد و گفت: به من . مدیا گریه کرد و ماکان کنار کشیدش
 بگو مونارو چطور باید نجات بدیم؟ 

 . افسون نالید: باید دوباره به قیعان نزدیک بشم
 پوالد گفت: پس چرا معطلی؟ 

 . افسون زمزمه کرد: باید یه کم انرژی داشته باشم االن خیلی ضعیفم
 خوای؟ پوالد زود گفت: باشه چی می

 ی زد و گفت: با من مهربون شدی؟ افسون لبخند
 . پوالد متعجب نگاهش کرد و افسون زود گفت: باشه حاال بد اخالق نشو

 ی عجیب افسون گفت: چی واست بیارم؟ هاپوالد بی توجه به این حرف
 . افسون گفت: باید استراحت کنم
 . تونی رو تخت دخترها بخوابیپوالد سر تکون داد و گفت: می

 . تمومش کن دیگه. گفت: بسه مدی کردمیرو به مدیا که هنوز گریه 
رو تراس که ایستادن گفت: ماکان برو خونه استراحت . به ماکان اشاره زد دنبالش بیاد

 . تمام دیشب بیدار بودی. کن
 . ماکان لبخندی بی رنگ زد و گفت: خودتم بهتره استراحت کنی

 . متونپوالد گفت: تا مونا برنگرده نمی
االن کالس دارم و مستقیم باید برم  ؛ چونماکان گفت: استراحت منم باشه واسه بعدا

 . دانشگاه
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پوالد ماکان رو راهی کرد و وقتی روی صندلی فلزی روی تراس نشسته بود نگاهی به 
ه دوبار. چه جوابی باید بهش بده دونستمین. لیدا داده بود انداخت می کهآخرین پیا

 . حواس خودش رو پرت کنه ایهش انداخت و سعی کرد به گونگوشی رو توی جیب
ک لیوان آب به آرش داد و گفت: ماکان گفت اگه یهداخل اتاقک شراره قرصی رو همرا

 . شیداروهاتو کامل بخوری زود خوب می
 . آرش قرص رو به زور آب خورد و گفت: مرسی

پوالد بهش گفته . رو به دیوار داد شهشراره روی زمین رو به روی آرش نشست و تکی
بود وقتی بقیه تو ساختمون دیگه هستن پیش آرش بمونه تا تنها نباشه و اتفاقی که 

 دیروز براش افتاد دوباره رخ نده چه برای خودش، چه آرش!
ش تب دار و خمار بود نگاهی به شراره کرد و هاچشم. بود حالبیکمی آرش هنوز 

  .گفت: واقعا ازت ممنونم
 . آرش زمزمه کرد: تو خیلی مهربونی شری. شراره متعجب نگاهش کرد

ش چال افتاد با شیطنت گفت: حاال یه سوپ واست درست هاشراره لبخند زد و لپ
 . کردم دیگه

م رو پیشونیم دستمال یدفهممیبودم ن حالبیآرش خیلی جدی گفت: فکر نکن 
 . میذاشتی

 . و گفت: کاری نکردم کهی خوشگل هاهشراره خندید، از اون خند
احساس کرد نباید از روی . حرفش رو فرو خورد. آرش خواست چیزی بگه اما مردد شد

 . فقط گفت: به هر حال ممنونم ازت. احساسات حرفی بزنه
” ی شراره زل بزنه و بگه،هاچشمآرش عزمش رو جزم کرد تا تو . شراره بهش لبخند زد

ی، بیا با هم وقت کنمیبرای بابک بازی  این بشیم که تو چه نقشی بیخیال بیا
یاقتش ل. بگذرونیم مثل قبل، بیا احساساتمونو رها کنیم، شاید یه روزی عاشق هم شدیم

 ” رو داریم
ی شراره هاچشمکه خواست زل بزنه تو  ایهتوی ذهنش شروع به جمله بندی کرد لحظ

 ا؛ اماتاقک زد بیرونشراره گفت: ببخشید و از . خورهراره زنگ میشگوشیمتوجه شد 
که صداش از بیرون اون دیوارهای پیش ساخته به گوش آرش  دونستمیاصال ن
 . سالم بابک جونم، ببخشید واسه دیشب” میرسه:
 . سکوت گفت: شام خوشمزه تو از دست دادمکمی بعد از 

 خندید و گفت: امشب میام خونه ت، قبوله!
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. منم دلم واست تنگ شده عزیزمی شیطون و مخصوص خودش گفت: هاهبعد از خند
 ” 

 ... ش رو با حرص به هم فشردهاآرش مشتی به تخت کوبید و لب
 

غذا رو از روی صندلی ماشین برداشت و به  هایکپوالد ماشین رو پارک کرد و پالستی
مدیا و شراره تو اتاق خودشون بودن و آرش هم روی کاناپه لمیده . سمت خونه رفت
 . پوالد سالم کرد و گفت: سوپ جو گرفتم واست. مشغول بودبود و با گوشیش 

راستی اگه مامانم بهت زنگ زد نگی . آرش لبخندی زد و گفت: دمت گرم داداش
 . اینجامریض شدم که خودشو میرسونه 

خودم همچین ریسکی . دونممیکرد و گفت: آره اخالقای مامانت رو  ایهپوالد خند
 . مکنمین

 . ه به سرفه افتادآرش خندید و از خند
 به اتاق لیدا و مونا کرد و گفت: خوابه هنوز؟  ایهپوالد اشار

 . به هر دو در زد و گفت: ناهار گرفتم ایهپوالد تق. آرش با خنده سر تکون داد
 شراره از اتاق بیرون دوید و گفت: آخ جون واسم گوشت و قارچ گرفتی؟ 

 . ت: آرهپوالد از ذوق شراره لبخند نامحسوسی زد و گف
  !به به. بینم گه نوشابه هم مشکی گرفتیمی. شراره با خوشحالی گفت: دمت گرم

 . مدیا پشت سرش از اتاق بیرون اومد و گفت: قرار شد نوشابه نخوری
 ش رو جمع کرد و گفت: پوالد من چاقم؟ هاشراره لب

 . پوالد با دقت نگاهش کرد و با خنده گفت: آره
  !بگی نه ؛ بایدکوفتشراره با خنده گفت: 

بقیه خیلی ... هاگفت: خدایی چاق نیستی نشستمیروی مبل  کهدرحالیپوالد 
 . باریکن تو چاق به نظر میای

شراره بی طاقت پیتزای خودش رو پیدا کرد و باز کرد و یک برش برداشت و با ولع 
 . یفهممیگازی بهش زد و گفت: فقط تو منو 

معذب به در اتاق کرد و گفت: یکی تون میره افسون رو  پوالد بهش لبخند زد و نگاهی
 . نگران مونام. صدا کنه

 . شراره گفت: مدی بدو من در حال غذا خوردنم
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گن موقع غذا خوردن مدیا چپ چپ نگاهش کرد که حق به جانب گفت: دانشمندا می
 . راه نرین

بعد با  یهمدیا سرش رو با تاسف تکون داد و رفت افسون رو صدا کرد چند دقیق
مشغول خوردن ناهارشون شدن و بعدش افسون به پوالد نگاه کرد و . افسون برگشت

میای با  .یی که مونا رو برده بریماونجاگفت: اگه بتونم احضارش کنم شاید الزم باشه تا 
 من؟ 

 . پوالد گفت: حتما
 . افسون سرش رو با اطمینان تکون داد و گفت: من آماده م

افسون تزش خواست . گذاشت و تشت آب رو هم گذاشت ایهرو دایراههمدیا زود مالف
بعد چرخید به آرش نگاه کرد و گفت: بهتره تو نباشی تو این کار و . شمع هم روشن کنه

 . خوام تو این مدت تو اتاق بمونیازت می
 بعد هم به شراره نگاه کرد و گفت: تو بهتری دخترم؟

ا با لطف. بهت حمله کرده بهتره تو هم نباشی شراره سر تکون داد و افسون گفت: چون
 . هم تو اتاق باشین تا کار تموم شه

وقتی آرش و شراره رفتن تو اتاق و در رو بستن افسون نفسی عمیق کشید و مشغول 
شراره گوشش رو به در . خوندن همون کلمات شد که ریتمیعجیب غریب داشت
 . سناک شده آرشچسبونده بود و به عقب چرخید و گفت: چه صداش تر

 پنجره ایستاده بود گفت: هوم!  یهآرش که لب
 . تو هنوز کامال خوب نشدی. شراره گفت: آرش دراز بکش رو تخت

  !کی بخوابم کی نه دونممیآرش به تندی نگاهش کرد و گفت: خودم 
  !شراره متعجب گفت: چه بد اخالق

ه ش رو بهاشراره لب. پنجره نشست و هیچی نگفت یهآرش پوفی حرصی کشید و لب
هم فشرد و گفت: آرش دوباره با من خوب باش، ببین باهام مهربون بودی چه خوب 

 اخمو شدی باز؟  انقدربود؟ خب چرا 
 شراره گفت: آرشی؟. آرش نفسی حرصی کشید

تونی هرکار آرش غرید: تو نمی. آرش به تندی نگاهش کرد و شراره نفسش حبس شد
  .باشیحق نداری باهام صمیمی. ای به من بگی آرشیخواد بکنی و بعد بیدلت می

حرفی نداشت که . فقط روش رو برگردوند و پشت به آرش ایستاد. شراره بغض کرد
با آرش پیش رفته بود اما  شهتو رابط هاداد که جای این جریانقلبا ترجیح می. بزنه
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جور  ته بود که هیچمسیر زندگیش تغییر کرده بود و به اجبار تو مسیری قرار گرف. نشد
 ایهگوش. تصمیم گرفت دیگه جرفی با آرش نزنه. بده شهخواست ادامدلش نمی

بیرون اتاق افسون هنوز در حال خوندن بود و ناگهان . نشست و زانوهاش رو بغل کرد
ی بهش کرد و مدیا مطمئنپوالد نگاه . اوج گرفت مدیا از ترس بازوی پوالد رو چسبید

 .افسون با صدای بلند مشغول خوندن اون کلمات بود. کنترل کنهسعی کرد خودش رو 
دستش رو تو آب چرخوند و کمی . سکوت کرد و دستش رو درون آب برد ایهبرای لحظ

زمزمه وار چیزی گفت و بعد سرش رو بلند کرد و موهای بلوندش رو از تو صورتش کنار 
 . مونا کجاست دونممیی پوالد و گفت: هاچشمزد زل زد تو 

سعی کردم قیعان متوجه نشه که . پوالد بلند شد و افسون گفت: باید هرچه زودتر بریم
 . دنبالشم

 . پوالد کاپشنش رو پوشید و گفت: پس عجله کن
پشت سر  کردمیاز مدیا خداحافظی  کهدرحالیافسون پالتو و شالش رو برداشت و 

ز ا. مشغول آدرس دادن شد توی ماشین کنار پوالد نشست و. پوالد با عجله راه افتاد
چشم نگاهش کرد و گفت: از قیعان  یهپوالد از گوش. زدمیهیجان نفس نفس 

 ی؟ ترسمی
  !افسون هول شد و گفت: چرا باید ازش بترسم؟ وون موکل منه

 . یترسمیپوالد پوزخندی زد و گفت: به نظر میاد که 
 خونی؟ ی ورد میپوالد گفت: دار . افسون سر تکون داد وچیزی زیر لب خوند

یی که هابا جادو کاری کردم تا قیعان متوجه حرف. افسون لبخند زد و گفت: آره
 . شیم نشهیم و این که داریم بهش نزدیک میزنمی

رو تا ده رو مستقیم باینجاپوالد سر تکون داد و افسون نیم نگاهی به پوالد کرد و گفت: 
 . بهت بگم کجا تو فرعی بپیچی

رفتن تا افسون به  انقدرفرعی رسیدن و  ایهیک ربع بعد به جاد اون دوتا حدود
 ؟ اونجابینی مسیری باریک و خاکی اشاره کرد و گفت: اون خونه خرابه رو می

 . ولی باید تنها بری. ستاونجاپوالد سر تکون داد و افسون گفت: مونا 
، مترسیممن از قیعان . پوالد متعجب نگاهش کرد و افسون گفت: تو درست گفتی

 . یی دارههاچه توانایی دونممیشاید چون 
  .پوالد دچار استرس شد و افسون گفت: تو از پسش برمیای، پسر شجاعی هستی
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سمت چپ لبش باال پرید و گفت: درست متوجه شدم که  یهپوالد لبخندی زد که گوش
 با من صلح کردی؟ 

برو و لطفا با مونا . داشتیافسون لبخند زد و گفت: قدم اولش رو خودت امروز صبح بر
 . برگرد

 .هیچ ساختمونی نبود هاپوالد که از ماشین خارج شد نگاهی به اطراف کرد تا فرسنگ
پوالد نفسی عمیق کشید و به سمت . ی زراعی بودهاتمام اطراف پر از باغ و زمین

 هالوکب از ال به الی تیرچهآرومی به . ضربان قلبش باال رفته بود. ساختمون خرابه دوید
تاریک و سرد بود و بوی . ی کوتاه شنی روی زمین گذشت و وارد ساختمون شدهاهو تپ

نیم  یهبا هیجان و ترس نگاهی به اطراف کرد و راه پل. پیچید شینم توی بین
به سختی از مسیر راه پله به سمت باال راه . ساختمون توجهش رو جلب کرد یهساخت
ش تنها صدایی هاصدای تند نفس. لرزوندرو می سکوت محض ساختمون دلش. افتاد

پیچید به اولین طبقه که رسید نگاهی به اطراف کرد ال به الی بود که تو گوشش می
نفسی  .لوازم بنایی تو نور مستقیم خورشید چشمش به غبار افتاد که تو هوا معلق بود

 کشید و آروم صدا زد: مونا؟ مونا؟ 
بری از خ. ریکی ساختمون نیمه ساز و به اطراف سرک کشیدراه افتاد تو تا. جوابی نیومد

بعدی که آخرین طبقه  یهمونا نبود دوباره به سمت راه پله رفت و خودش رو به طبق
صدای تق تقی از سمت راست به گوش . بود رسوند نگاهی به اطراف انداخت

جرات ورود . آروم به سمت اتاق نیمه سازی که سمت راست قرار داشت رفت. رسیدمی
وارد که . که مونا همون جا باشه زدمیحدس . نداشت ایهبه اتاق رو نداشت اما چار

ش با چیزی هادستمونا روی زمین بود و . کردمینرو باور  دیدمیشد چیزی رو که 
با  .تمام صورتش کثیف و خاکی شده بود. که تو دیوار بود بسته شده بود ایهدور لول

ی باز نگه داشته بود با بغض گفت: حالبیش رو با هاچشمونا عجله به سمتش دوید م
 ... پوالد

ی مونا رو باز کنه و در همون هادستپوالد جلوش روی دو زانو نشست و سعی کرد 
 . پیدات کردم عزیزم... مونا... گفت: موناحال تند تند می
 .پوالد انداختش باز شد خودش رو تو بغل هادستبه محضی که . مونا به گریه افتاد

پوالد محکم بغلش کرده بود و مونا با شدت خودش رو به پوالد میفشرد و اشک 
پوالد دستش رو از پشت سر مونا نوازش گونه روی موهاش کشید و گفت: . ریختمی

 . آروم باش عزیزم
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 . مونا با بغض نالید: باالخره اومدی
 اینجاش زل زد و گفت: باید از هاچشماز خودش دور کرد و تو کمی پوالد مونا رو 

 . ببرمت
 . مونا نالید: اون نمیذاره ما فرار کنیم

 . نیست اینجاپوالد با ترس و هیجان به اطراف نگاه کرد و مونا گفت: االن 
ه فرار نکمیپوالد دست مونا رو گرفت و سعی کرد بلندش کنه و گفت: افسون کمکمون 

 . کنیم
دست  کهدرحالیاز ساختمون خارج شدن و . پایین رفتن هاهبه مونا کمک کرد و از پل

. نزدمیهر دو نفس نفس . هم دیگه رو محکم گرفته بودن به سمت ماشین دویدن
افسون پشت فرمون نشسته . نردیک ماشین که رسیدن زود توی ماشین جای گرفتن

 ... برو... پوالد با هیجان گفت: برو. بود
 . پوالد ستاینجامونا با بغض گفت: قیعان 

پوالد چیز عجیبی رو در کنار مونا ندید و ... پوالد از جا پرید و با ترس به عقب چرخید
 گفت: کوش؟ کجاست؟ 

 . تونی اونو ببینیافسون گفت: نمی
 ه؟ کنمی چیکارپوالد رو به افسون با عصبانیت غرید: اون، اینجا 

  .واست توضیح بدمافسون کامال به سمت پوالد چرخید و گفت: باید یه چیزی رو 
چشم به مونا انداخت و گفت: چیو واسم توضیح بدی؟ باز  یهپوالد نیم نگاهی از گوش

 چه کلکی تو کارته؟ 
 . و گفت: یه دقیقه آروم بگیر تا واست توضیح بدم کردمیافسون اخ

 . مکنمیگوش . پوالد نفسش رو با حرص فوت کرد بیرون و گفت: بگو
که بگم یه کم واست عجیب باشه ولی تو که رفتی قیعان افسون گفت: شاید چیزایی 

واسم همه جریان رو تعریف کرد و ماجرا از این قرار بوده که قیعان مخصوصا به . اومد
ه و حقیقی کردمیرو انکار هاشراره حمله کرده چون ازش شنیده که وجود جن

 اینه که خیلی حساس هستن و هاه و خب یکی از خصوصیات جندونستمین
خالصه وقتی قیعان به . احساساتشون رو معموال به طرز متفاوتی از ما نشون میدن

شراره حمله کرده متوجه صدای جیغ مونا شده، شراره رو رها کرده و رفته تو خونه و 
قیعان هم . متوجه شده که تا به مونا رسیده اون موجود خودش رو پنهان کرده ازش
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ی امن، اما از این که اون طور به شراره آسیب زده ه جایهمونا رو دزدیده با خودش برد
 . بوده جرات این که با من رو به رو بشه نداشته

 ش رو به هم سایید و رو به مونا گفت: اذیتت نکرد؟ هاپوالد دندون
مونا رو گرفت و گفت: به  یهپوالد با دستش چون. مونا سر تکون داد و چیزی نگفت

 من بگو اذیتت کرده؟ 
ده فقط خیلی ترسی. باالتر گرفت و گفت: نه واقعا، به من آسیب نزدکمی رو  مونا سرش

 . بودم، خیلی زیاد
پوالد با محبت نگاهش کرد و رو به افسون گفت: پس حتما قیعان فهمیده اون کیه که 

 . دنبال موناست
افسون سرش رو تکون داد و گفت: متاسفانه نه! چون به محض این که رسیده اون 

 . مخفی کردهخودش رو 
افسون نگاهی به مونا کرد و گفت: عزیز دلم متاسفم . دست پوالد ناخودآگاه مشت شد
زیر لب چیزی خوند و گفت: قیعان رو . موندی اینجاکه این طوری شد و این مدت 

 . مکنمیتنبیه 
چی  دونممیاین که از دست اونا که ن. مونا درد آلود و زمزمه وار گفت: مهم نیست

 . ی هستن نجاتم داده کافیه واسمهستن و ک
 .عجیب باشه انقدرتونه پوالد نگاه خاصی به مونا کرد و با خودش فکر کرد چطور می

مدتی طوالنی یه جای سرد و تاریک دور از دوستاش و آدما با یک جن تنها بوده و 
افسون با شیطنت گفت: پوالد خیلی . هزنمیتمام مدت ترسیده و حاال این طور حرف 

 . شه چه حالی داشتباورت نمی. رانت بود مونانگ
داد به سمت گل از گل مونا شکفت، احساس اهمیت داشتن حس خوبی بهش می

پوالد با محبت گفت: اگه الزم بود کل . پوالد چرخید و نگاهش تو نگاه پوالد قفل شد
 . گشتم تا پیدات کنمدنیارو می

 . شد و فقط زیر لب گفت: ممنونم ازت پوالد ترلبخند مونا پر رنگ
 . تتکشمیپوالد با شیطنت گفت:راستی خودتو آماده کن که لیدا قطعا 

 مونا متعجب گفت: آخه چرا؟ 
بهت پیام داده . پوالد گفت: چند بار بهت زنگ زد و هربار مدیا یه جوری پیچوندش

  .نکن لیدا زنده ت نمیذارهاگه از این قضیه جون سالم به در بردی شک . جواب ندادی
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دلم واسش یه ذره . مزنمیمونا غش غش خندید و گفت: وای تا برسم بهش زنگ 
 . شده

 پوالد به افسون نگاه کرد و گفت: اگه حوصله رانندگی نداری خودم بشینم؟
وقتی رسیدن هوا تاریک شده بود، . افسون موافقت کرد و جاش رو با پوالد عوض کرد

و شراره با مونا  ریختمیمدیا اشک . و دویدن و مونا رو بغل کردنمدیا و شراره جل
 . گفت: کجا بودی چه خوشگل شدیو می کردمیشوخی 

. یچقدر ترسید. مونا براشون ماجرا رو تعریف کرد مدیا با گریه گفت: الهی بمیرم واست
 . مکنمیچیزی خوردی؟ واست شام درست 

 . مدیا رو بوسید و گفت: فدای مهربونیات بشم من یهمونا گون
 شراره به شوخی گفت: قیعان چه شکلی بود؟

. شه دیدشمونا لبخند زد و گفت: من نتونستم ببینمش، خودش اگه بخواد فقط می
  .نیست ولی یه کم پیش بود اینجاتونم بفهمم که مثال االن می. مکردمیفقط حسش 

 . اون کاری به ما نداره مدیا هینی کشید و مونا گفت:
 ی؟ مطمئنشراره نگاهش کرد و گفت: 

سون اف. شراره کشید و گفت: الهی فدات شم یهمونا دستی به جای باند پیچی شقیق
  !اون طبیعتشه، رفتاراش اینجوریه. واست توضیح میده

شراره مظلومانه به مونا نگاه کرد و لپش رو بوسید و آروم زیر گوشش گفت: حوصله 
 . ندارم در موردش بدونم

قبل از حموم  ؛ بایدمونا از بقیه جدا شد و به اتاقش رفت. بعد به سمت اتاقش رفت
تا تماس وصل شد صدای جیغ مانند لیدا توی گوشش . زدمیرفتن به لیدا زنگ 
 . مت موناکشمیپیچید: کجایی تو؟ 

تو؟ مردم از  لیدا با حرص گفت: کدوم گوری. مونا تو گوشی پیچید یهصدای خند
 . خواستم پاشم بیام به خداخیلی احمقی می. نگرانی

اومدی کلی با هم حرف . ببخشید. خوبم من. مونا با محبت گفت: الهی فدات بشم
 . یمزنمی

لیدا با بغض گفت: علیرغم مخالفت مامان بابام که دوست داشتن یکی دو روز دیگه 
ت تنگ مونا دلم واس.  تا عصر پیشتونمبمونم ولی واسه فردا صبح بلیط گرفتم و ایشاال

 . ببینمت از دلتنگی درسته قورتت میدم. شده
 گذره؟ مونا غش غش خندید و گفت: عروسی چطوره؟ خوش می
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 . االن اتاق پرو هستم. خوام برملیدا گفت: تازه می
 . مونا گفت: پس حسابی خوش بگذرون

 . لیدا گفت: مرسی
 مکث کرد و گفت: پوالد چطوره؟ کمی 

 مونا متعجب گفت: چطور مگه باهاش در ارتباط نیستی؟ 
چرا دیگه دوستم نداره  دونممیمو نمیده، نهالیدا بغض کرد و گفت: اصال جواب پیام

 . ممیرمیدارم . مونا
  .همو ببینین و باهاش حرف بزنی ؛ بایدمونا با محبت گفت: آروم باش، این طور نیست

شراره در حال . رو برداشت و از اتاق خارج شد شهلیدا رو آروم کرد و حولکمی ا مون
د توجهش به نگاه پوال. رفتن بود و بقیه تو حال نشسته بودن و مدیا چای ریخته بود

 جلب شد با خودش فکر کرد چطور امکان داره پوالد دیگه لیدا رو دوست نداشته باشه؟ 
 که صدای پوالد رو شنید: نکنه تو حموم که تنهاست اون بیاد؟  رفتمیبه سمت حموم 

 . افسون با لوندی خندید و گفت: پوالد از این فاز نگران بیا بیرون
چرا پوالد جواب . نگران شده بود. مونا با عجله در حموم رو باز کرد و رفت داخل

 لیدا رو نداده بود؟ هایمپیا
رفت تو تراس ایستاد سیگاری روشن کرد و پکی وقتی مونا رفت تو حموم پوالد پاشد 

اد آورد، خودش رو یهغمگین لیدا رو ب همیشهی هاچشمتو افکارش غرق شد . بهش زد
، اوایل لیدا رو یک دختر پر انرژی و دونستمیی لیدا هاچشممسیول غم عمیق 

ی هاچشمشناخت ولی کم کم هر چی بیشتر پیش رفتن یک غم بزرگ تو شیطون می
 همیشهشد و تمام نگاه لیدا رو پر کرد، لیدای  ترا به وجود اومد، بزرگ و بزرگلید

 .درگیر شده بود که فرصت نکرده بود حتی دلتنگش بشه انقدراین روزها . غمگین
گوشیش رو از جیب جینش بیرون کشید و آخرین پیام لیدا رو نگاه کرد دلیل این 

 خواست لیدانگران پیدا کردن مونا بود و نمی انقدروقتی . یدفهممیاحساس لیدارو ن
متوجه این جریان بشه و از راه دور که کاری از دستش برنمیاومد بیخودی فقط 

تونست به لیدا ش رو نده، نمیهاجز این نداشت که جواب پیام ایهنگرانش نکنه چار
 شصتش رو روی. تونست و مجبور بود به این شرایط ادامه بدهدروغ بگه، نمی

دلم برات تنگ شده لیدا، وقتی که بیای با هم ” ی کیبورد فشرد و تایپ کرد:هاهدکم
 ” . یمزنمیحرف 
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پکی دیگه به سیگارش زد و . دچار تعلل شد ایهخواست پیام رو بفرسته اما برای لحظ
بود و تصمیم گرفت که بعدا بهش پیام  شیلیدا االن عروسی دای. پیام رو پاک کرد

اد آورد که تنها و بی پناه تو اون یهخودش غرق شده بود، مونا رو ب تو افکار. بده
ی اههدلش برای مونا سوخت، برای گری. ساختمون سرد و نیمه کاره با اون جن تنها بود

تو همین . گشتکه تو آغوش پوالد دنبال یه جای امن می ایهشدیدش و برای لحظ
افسون اومد جلو کنارش . سون رو دیدافکار بود که صدای در اومد به عقب چرخید و اف

 . ایستاد و گفت: خلوت کردی با خودت
افسون لبخندی زد و گفت: یا کم با هم حرف . پوالد نگاهی بهش کرد و جوابی نداد

 بزنیم؟ 
 . مونا یهپوالد متعجب نگاهش کرد و افسون گفت: دربار

 ... پوالد گفت: بگو
من و مونا  یهکه رابط دونیمیزد و گفت:  افسون موهاش رو با ناز از تو صورتش کنار

 . چقدر به هم نزدیکه و اون چقدر منو دوست داره
پوالد سر تکون داد و افسون گفت: ترجیح میدم در مورد اون پنهان کاری مونا چیزی 

 . نفهمه
تو که به خاطر این که روحیات خودش به هم  یهپوالد زیر لب غرید: نه به خاطر وجه

گم، منم ترجیح میدم مونا رو از این که بهت خیلی اعتماد داره هش نمینریزه چیزی ب
 . نکنم ناامید

خودم تنهایی . خواستم اعتماد شماها به من و قیعان از بین برهافسون گفت: من نمی
 . واسه همین چیزی نگفتم. خواستم دنبال مونا بگردممی

 . هکنمیپوالد غرید: این که ما رو دور بزنی مونا رو خوشحال ن
 . افسون گفت: به همین دلیل اینو ازت خواستم
گفتی من تصمیم داشتم که با این چیزا پوالد سر تکون داد و گفت: اگه چیزی هم نمی

 . ذهن مونارو به هم نریزم
افسون با عشوه سری تکون داد و با شیطنت گفت: این حجم از اهمیت منو به غلط 

 . میندازه پوالد
کرد و افسون گفت: منو واسه دروغ و پنهان کاریم سرزنش  پوالد چپ چپ نگاهش

 . شهنکن، چون به دروغ تو سر به سر می
 ی افسون سر در نمیاورد متعجب گفت: چه دروغی؟هاپوالد که از حرف
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ی خوش حالتش داد و گفت: به نظرم تو عاشق هاچشمافسون لبخندی زد و تابی به 
 . خورهه دوتا دوست معمولی نمیمونا هستی، این همه نگرانی و اهمیت ب

بینم در مورد احساساتم پوالد نگاهی خاص به افسون کرد و گفت: هیچ دلیلی نمی
 . واست توضیح بدم

 . افسون غش غش خندید و گفت: حدسم درست بود
افسون با عشوه گفت: خیالم . پوالد از حرص سیگاری دیگه آتش زد و رو به دریا ایستاد

 . شداز بابت مونا راحت 
یه لحظه نگاهمو  ؛ حتیپوال بدون این که نگاهش کنه گفت: آره خیالت راحت باشه

 . دارمازش برنمی
ش نشه و گفت: تو پسر شجاع و هاافسون زیر لب چیزی خوند تا قیعان متوجه حرف

 . جذابی هستی، مونا واقعا دختر خوش شانسیه که تو رو تو زندگیش داره
 . فسون خندید و گفت: بدم نمیاومد جای مونا باشمپوالد با حرص نگاهش کرد و ا

 گی؟شی که داری چی میپوالد سیگارش رو توی باغ پرتاب کرد و گفت: متوجه می
ق شه، اون یه عاشافسون لبخند زد و گفت: نگران نباش قیعان از احساسم با خبر نمی

 . حسوده و منم دوست ندارم بالیی سر تو بیاد، حواسم هست
افسون زل زد و گفت: واقعا دوست ندارم  یهی آرایش شدهاچشمپوالد با نفرت تو 

  .تونی جای خواهر بزرگم باشیتو قطعا جای مامانم نباشی می. این مکالمه رو ادامه بدم
پر شیطنت افسون به  یهاز کنارش گذشت و به سمت ماشینش رفت و صدای خند

 . گوشش رسید
 

××××× 
 

رو به روش  یهمسیر رو حساب کرد و نگاهی به ساختمون هشت طبق یهشراره کرای
 یهزنگ واحد سوم از طبق. لبخندی زد و جلو رفت. ساختمون جدید و شیکی بود. کرد

 . صدای بابک تو کوچه پیچید: سالم موش. هشتم رو زد و منتظر ایستاد
 . شراره ادایی در آورد و بابک گفت: بیا تو عزیزم

 یهاز این که به خون. تمون شد از البی گذشت و منتظر آسانسور ایستادشراره وارد ساخ
مورد نظرش رو  یهطبق یهوارد آسانسور شد و دکم. نگران بودکمی بابک اومده بود 

وقتی از آسانسور خارج شد تنها در نیمه باز تو اون طبقه توجهش رو جلب . فشار داد
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باهم دست دادن و پشت . ایستادهکرد به سمتش رفت و بابک رو دید که منتظرش 
شکالت رو به سمتش گرفت و بابک با محبت گفت:  یهبست. سر بابک وارد خونه شد

 . خوش اومدی. به این چیزا نیاز نبود دیگه عزیزم
بلند  رت آستینشیشراره بارونی کم حال صورتیش رو از تنش بیرون کشید، زیرش یه ت

ش رو گرفت و بهش تعارف کرد هابابک لباس. گشاد با شلوار جین تنگ به تن داشت
یک نیم ست اسپرت توی حال جلوی . با کنجکاوی نگاهی به اطراف کرد. بشینه

ک میز گرد با دو تا یهتلویزیون بود با یک میز مربعی بزرگ و جلوی اوپن آشپزخون
نیم ست پهن شده بود و تمام لوازم  یهگلیم خوش رنگی محدود. صندلی قرار داشت

 . خیلی ساده و مرتب و پسرونه. بود هاهمینحال 
 . خوشگلی یهبا لبخندی به سمت بابک چرخید و گفت: چه خون

 . بابک ذوق کرد و گفت: ممنون
 . با دو تا فنجون قهوه اومد و گفت: واست شیرین کردم

 . شراره دلبرانه گفت: مچکرم
 بابک نگاهش کرد و گفت: الهی بمیرم چه کردی تو با صورتت؟ 

راره هول شد و گفت: گفتم که فشارم افتاد خودمم یه هو افتادم رو زمین واسه ش
 . همین زخم و زیلی شدم

 !بابک با حالتی که انگار باورش نشده بود گفت: آها، طفلک من
 شراره لبخندی زد و گفت: شام چی پختی واسم؟ 

 . بابک کنارش نشست و گفت: الزانیا
و گفت: خیلی وقته الزانیا نخوردم حسابی هوس  ش رو به هم مالیدهادستشراره کف 
 . کرده بودم

 بابک کنارش نشست و گفت: دوست داری فیلم ببینیم با هم؟ 
  !شراره سر تکون داد و با خودش فکر کرد: لطفا عاشقم شو دیگه بابک

 . ک فیلم کمدی آمریکایی گذاشت و رفت سمت اتاقیهبابک با نظر پرسی از شرار
 کجا رفتی؟  شراره غرید: پس

 . بابک گفت: االن میام
 بعد بابک با یک سینیکمی شراره تکیه داد و نگاهش رو دوخت به تصویر تلویزیون 

 اومد تو حال، شراره نگاهی کرد و با شیطنت گفت: این شرابه؟ 
 . بابک با محبت گفت: بله خانوم موشه
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 . شراره با شیطنت گفت: نگفته بودی
خواستم پذیرایی م اشت و کنار شراره نشست و گفت: میبابک سینی رو روی میز گذ

 . کامل بشه
شراره لبخند زد و بابک هر دو جام رو پر کرد و یکیش رو دست شراره داد و گفت: به 

 . سالمتی موش
 . ش سوراخ شد بابک گفت: قربون چال لپت بشمهاشراره خندید و لپ

 . عشوه گفت: خدا نکنهاز محتویات خوش رنگ جامش رو خورد و با کمی شراره 
حدود نیم ساعت بعد هر دو کامال مست . هر دو نگاهشون رو دوختن به تلویزیون

کنترلی روی صداش نداشت و مجبور به کشیدن  کهدرحالیشراره . شده بودن
 . تونم چیزی از فیلم بفهممش بود با حالتی خاص گفت: من دیگه نمیهاحرف

 . بابک خندید و گفت: منم
  .سمت بابک چرخید و گفت: فکر کنم بهتره دیگه نخوریم، مست شدیم شراره به

دست شراره رو تو دستش آرومی ی شراره و به هاچشمبابک سر تکون داد و زل زد تو 
 ی زندگی منوهاگرفت و گفت: تو یه شیطون کوچولو هستی که داری کم کم تمام خال

 . یکنمیپر 
 هم داری تو زندگیت؟ شراره با شیطنت گفت: مگه تو اصال خال 
شه کسی تو زندگیش خال نداشته مگه می. بابک بی دلیل خندید و گفت: آره دارم

 باشه؟ تو نداری؟
چرا  دونممیشراره که کامال احساساتی شده بود سرش رو پایین انداخت و گفت: ن

 . چیزی که حتی دوستام نمیدونن. دوست دارم بهت این حرفارو بزنم
 . و شراره با بغض گفت: من یه داداش دو قلو داشتم بابک دستش رو فشرد

 بابک متعجب گفت: داشتی؟ 
ی شراره ریخت و با صدایی که به سختی سعی در کنترلش داشت هاهاشک روی گون

یه داشتنش چه حسیه، اون یه کستونی بفهمیگفت: تا وقتی یه قل نداشته باشی نمی
 .کسیه که تو باهاش احساسات یکسان داریی تو شریکه، اون یه هاکه تو تمام اولین

 . ه روح تو دوتا بدن باشینیهمثه اینه ک
شراره با . ش رو پاک کردهاشراره کشید و اشک یهدستش رو روی گونآرومی بابک به 

رین اون بزرگت. مریض بود. ناله گفت: وقتی کوچولو بودم تنهام گذاشت و رفت اون دنیا
 . خال زندگی منه
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 گی!م چی میفهممییمت گفت: بابک با مال
. ی بابک زل زد و گفت: من خیلی تنهامهاچشمی خیس از اشک تو هاچشمشراره با 

هر چقدر گریه کنم، حتی اگه تا آخرین روزی که زنده م هم گریه کنم نه جای  دونممی
 . شمشه، نه آروم میخالی شایان پر می

و گفت: معلومه که هیشکی  بابک تارهای پریشون موی شراره رو پشت گوشش زد
ولی زندگی ادامه داره و تو باید یه طوری خودت رو . هکنمیجای اون رو واست پر ن

  .شری واقعا متاسفم که این اتفاق واست افتاده. زندگی تو بسازی ؛ بایدآروم کنی
 . کرد و گفت: من خیلی تنهام ایهشراره نال
 . شراره انداخت و گفت: تو منو داری یهدست پشت شونآرومی بابک به 

گفت: مامان و بابام  زدمیهق هق  کهدرحالیشراره سرش رو پایین انداخت و 
 . نکنمیست جدا از هم زندگی هاسال

م ! آروودش کشید و کنار گوشش گفت: شششششراره رو تو بغل خآرومی بابک به 
 . باش موش

بهتره بدونی که چرا خواستم باهم مشروب شراره بین گریه خندید و بابک گفت: شاید 
 . بخوریم
تونی احساساتت شه و میمکث کرد و گفت: وقتی مست بشی جراتت زیاد میکمی 

یی رو بزنی که شاید در شرایط عادی نتونی و من خواستم هاتونی حرفرو بروز بدی می
 . این شرایط رو ایجاد کنم تا بتونم یه حرفایی رو بهت بگم

ازشگونه روی موهای نرم و بلوند شراره کشید،روی تارهای بلند موهای دستش رو نو
به رابطه با یه دختر به طور جدی  وقتهیچی تیره و ادامه داد: من هاهبلوندش با ریش

خیلی  .م با یکی دیگهرفتمی زدمییکی دلمو . بودواسم یه جور سرگرمی. مکردمیننگاه 
شکستم ولی تو، تو موش کوچولو با همه فرق  روهادل خیلی ؛ شایدکارای بدی کردم

 . تو به من حسی دادی که نگاهم به رابطه داشتن عوض شد. داری
بابک جذاب بود و صدای . ی بابک نگاه کردهاچشمشراره سرش رو بلند کرد و تو 

ش بامزه بود هاشیطنت. بوی عطر تلخش منحصر به فرد خودش بود. قشنگی داشت
 . خواست بشنوه رو به زبون میاوردمی هاشراره مدتو حاال داشت چیزی که 

 بعدا پشیمون بشم ولی ؛ شایدبابک با نمک خندید و گفت: بذار روراست باشم باهات
ی ختبخواد بگم، وقتی باهات آشنا شدم یه دوست دختر داشتم که با بداالن دلم می
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کم تنوع  خواست یهفقط چون دلم می. مخشو زده بودم و باهاش دوست شده بودم
 . م داشته باشمهاهتو رابط

 . جوری نگام نکنخندید و گفت: اون
شراره لبخندی زوری زد و بابک ادامه داد: از وقتی این حس رو بهت پیدا کردم دیگه 

ش رو بدم دیگه نخواستم ببینمش و این احساس تعهد رو به هانتونستم جواب پیام
 . خاطر تو تجربه کردم

ه ولی حاال منی ک. گفتمببخش شری، نباید از اول بهت دروغ میبغض کرد و گفت: منو 
 . نممومیبهت متعهد  همیشهخوام بهت قول بدم که نشستم می اینجا

ی بابک میخ شده بود زیر لب گفت: هاچشمتو . شراره ذوق کرد از این اعتراف
 عاشقمی؟

دی زد و رو نوازش کرد لبخن شهچون شراره برد و به نرمی یهبابک دستش رو زیر چون
و بوسیدش، شراره همراهیش کرد، احساس واقعی بودن اون صورتش رو جلو برد 

اون لحظه براش مهم نبود که چرا تو این . بوسه قلب شراره رو پر از شوق کرده بود
زی تنها چی. ست و چطور با بابک تا این مرحله پیش اومدهاینجاشرایط قرار گرفته، چرا 

ود، ش واقعی بهاهبوس انقدررش بود این بود که بابک اولین کسی بود که که توی فک
اولین کسی بود که احساس تنها نبودن رو بهش . آغوشش گرم و مهربون بود انقدر
 ... دادمی

 
شراره رو گرفت و بعد از چند دقیقه گوشیش رو روی  یهمدیا برای چندمین بار شمار

  تخت پرتاب کرد و گفت: جواب نمیده!
 . با بابکه جواب نمیده. مونا با شیطنت گفت: نگران نباش، دیر نشده که

اون چقدر از اون  دونیمی، مکنمیمدیا با عصبانیت گفت: این خونسردی تورو درک ن
 اجباری متنفره؟  یهپسره و این رابط

گم اینقدر ، میدونممیاین چیزارو  یهمونا چهار زانو نشست و گفت: اوف مدی من هم
 . حرص نخور

 . مدیا پوفی حرصی کشید و چیزی نگفت
 بخوابیم تا شری اینجاتونیم با هم مونا نگاهی بهش کرد و گفت: اگه خوابت میاد می

تونه بیاد، اونم اومد سه تایی رو همین تخت بیاد، کلید هم داره خودش می
 شیم دیگه! خوابیم، جا میمی
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تونه بخوابه؟ خودشو پهن می اینجاری مدیا نیمچه لبخندی زد و گفت: فکر کردی ش
 . خوابه، مثه آدم که نیست خوابیدناشه میکنمی

  .مونا خندید و گفت: کاش پوالد شیفت نبود، طفلک آرش هم تو اون اتاق تنهاست
گفت: اوهوم، االن آرش  کردمیبه سقف نگاه  کهدرحالیمدیا روی تخت دراز شد و 

گرمشون دراز بکشه و مامانش واسش سوپ  یهتونست تو تخت خودش تو خونمی
 . اونا هم به خاطر ماها از کار و زندگیشون افتادن. یا فرنی بیاره

زد و گفت: با این حساب ماهم باید تو خونه خودمون  شهمونا دستشو زیر چون
 . بودیممی

مدیا گفت: خب، به محض این که جریانا تموم شه، امیر دست از سرمون برداره و 
بفهمیم کی دنبال تو هست و ازش خالص بشیم و مامانت رو پیدا کنیم، بتونیم 

 . تونیم برگردیم به زندگی عادی مونمی
زمزمه وار گفت: اوهوم، اون  کردمیبه بعدش و زندگی با مامانش فکر  کهدرحالیمونا 

 !تونم یه زندگی عادی داشته باشمجوری باالخره منم می
: الهی بگردم، تو قبل از این هم یه زندگی عادی مدیا با محبت نگاهش کرد و گفت

 شه!داشتی، ولی زندگیت قشنگ و بهتر می
مدیا تا صدای در رو شنید از جا پرید و . حدود یک ربع بعد شراره اومد. مونا لبخند زد

کمی شراره که هنوز . تا از چارچوب در اتاق چشمش به شراره افتاد بلند صداش کرد
 . ق و گفت: سالم خوشگالمست بود اومد سمت اتا

 . مونا با شیطنت گفت: سالم، به به چه سر حالی
 . خندید و گفت: آره

اومدی؟ چرا خبر نمیدی؟ چرا  جوریچهمدیا با لحنی مالمت گر گفت: این موقع شب 
 م جواب نمیدی؟ زنمیزنگ 

چیه هی مثه مامان بزرگا زنگ . شراره با ادایی با نمک گفت: خیله خب بابا تند نرو
 . ی؟ بچه که نیستم نیاز به مراقبتت داشته باشمزنمی

نو اون م. یه مدت اینجامدیا اخم کرد و شراره گفت: به بابک راستشو گفتم که اومدیم 
 . رسوند
 ی مدیا گرد شد و گفت: بهش راستشو گفتی؟ چرا باید بگی؟ هاچشم

ول آژانس دادم هی مجبوری رفتم تو شراره گفت: خب چون خسته شدم از بس پ
 . اینجاخونه خالی مون تا بابک دور شه با آژانس بیام 
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مدیا سری تکون داد و گفت: چی شد؟ به کجا رسیدین؟ عاشقت نشده بزنی زیر 
 لنگاش حداقل یکی از این مشکالتمون حل بشه؟ 

اما حرفش ” . کردچرا اتفاقا، امروز بهم ابراز عالقه ” هول شد و خواست بگهکمی شراره 
کنم تا عاشقم بشه، پسره اصال تو این فاز  چیکارباید دیگه  دونممیرو خورد و گفت: ن

 . نیست
تو  ؛ چونمونا با شیطنت گفت: واسه همین هم امیر این کار رو به تو سپرده عزیزم

 . تونی بیاریش تو این فازمی
 سه تایی خندیدن و شراره با حرص ادایی درآورد و گفت: قراره کجا بخوابیم؟ 

 مونا گفت: تعهد میدی مثه آدم بخوابی؟ 
 شراره خندید و گفت: نه! 

 . خوابیدیممی اینجاتونستی قول بدی سه تایی مونا گفت: اگه می
سنگینه عمرا اصال متوجه  انقدری، خوابت فهممیشراره خندید و گفت: چقدر هم که تو 

 . بشی
 . مونا لبخند زد و گفت: به هر حال باید قول بدی

 . شراره شالش رو از سرش بیرون کشید و گفت: میرم لباسامو عوض کنم بیام
  !وقتی رفت مدیا زیر لبی گفت: کاش بابک عاشقش بشه

شق یک آدم آشغال عا کردمیاز خودش متنفر شد که داشت آرزو  ایهبرای لحظ
 . ین و بهترین دوستش بشهتر نزدیک

همون جا پشت در نشست و از دروغی که به . شراره تو اتاق که رفت در رو بست
فت گها دروغ مینباید به بچه. ها گفته بود احساس دردی شدید تو قلبش داشتبچه

 گرفت تا از شر امیر راحت بشن، باید جوناما گفته بود، باید زودتر حال بابک رو می
داد اما نتونست، نتونست بگه بابک اعتراف کرده که خودش و دوستاش رو نجات می

 یهزانوهاش ر محکم تو بغلش فشرد و اشک با شدت از گوش. عاشقش شده
 همیشههمون حسی که . اد آوردیهش بیرون زد، بابک احساساتی امشب رو بهاچشم

عی دوست حس حمایت شدن، حس واق. دوست داشت مرد زندگیش بهش بده
 . داشته شدن

ها بگه بابک عاشقش شده، دوست داشت باز هم بابک رو نه! دوست نداشت به بچه
 ردکمیببینه،عاشقش نبود، حتی شاید دوستش نداشت، ولی تو نقشی که بازی 

دوست دختر بابک بود و اون مردش بود و عجیب اتفافات امشب به دلش نشسته 
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مونا غش غش خندید و گفت: . ها برگشتچهش رو عوض کرد و پیش بهالباس. بود
 خوای این شلوار گل گلی رو بندازی دور؟ شری کی می

 . خیلی هم دوسش دارم. شراره با خنده گفت: به این خوش گلیه
مونا لگدی به شراره زد و گفت: کی گفت تو وسط . خودش رو بین اون دوتا جا کرد

 بخوابی؟ 
بابا جان قول دادم درست . ط بخوابم دیگهشراره خودش رو لوس کرد و گفت: من وس

 . بخوابم دیگه
رو بوسید  شهشراره به سمت مدیا چرخید و محکم بغلش کرد و گون. هر سه خندیدن

 . و زیر گوشش گفت: ببخشید بهت گفتم مثه مامان بزرگایی
 مکنمیمنظوری نداشتی، شاید من اشتباه  دونممیمدیا با محبت نگاهش کرد و گفت: 

 . نگرانت بشم انقدرو نباید 
تیر کشید، به این فکر کرد دو هفته ست مامانش حتی بهش  شیشراره از بغض بین

نالید: نه مدی، تورو خدا اینجوری . یک پیام نداده، چه برسه به این که بهش زنگ بزنه
 نگو، نگرانم شو! 

 گرفت و گفت: ای دیوونه، هنوز مستی؟  شهمدیا خند
 گفت: خب باشم، مگه بده؟!  شراره بغض آلود

شراره رو بوسید و گفت: بخواب قربونت  یهمدیا خودش رو جلو کشید و خیلی نرم گون
 . بشم

 . شراره زیر لب گفت: حق نداری ازم ناراحت بشیا
 . مدیا لبخند زد و چیزی نگفت

 یمونا غلتی زد و رو به هوا خوابید، اون یه مکالمه بین دوتا دوست رو شنیده بود ول
دنبال بهانه بود تا دلتنگ  همیشهچرا دلش برای مامان داشتن تنگ شد،  دونستمین

تو همین افکار بود که ذهنش رو خواب ربود اما روحش مصرانه . مامان داشتن بشه
تمرکز از جسم مونا خارج کمی بیدار بود، تو حالت خواب و بیداری فرو رفته بود و با 

این برون فکنی احساس جدیدی داشت، یک . داشتبا سقف اتاق کمی  یهفاصل. شد
احساس سبکی و بی وزنی، احساس رهایی از اون . احساس رهایی غیر قابل توصیف

کالبد درد آور اما لذت بخش بود، مونا غرق لذت بود و سعی داشت با فکر کردن به 
 یکه مثل پر سبک و معلق رو طورهمونمامانش بتونه بره پیشش، تمرکز کرده بود و 

هوا بود به پشت چرخید و اون مدیا و شراره و خودش رو دید، جالب بود که مونایی 
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 پیش یهانگار نه انگار تا همین چند ثانی. که روی تخت خواب بود براش غریبه بود
احساس غریبی بود که اوایل تا حد مرگ ترسناک بود و حاال فقط جالب . خودش بود
به مونا نگاه کرد که تارهای موهاش توی . شد رتنزدیکسعی کرد و بهشون . بود براش

بتونه خودش رو از این زاویه ببینه،  کردمینتصور  وقتهیچ. صورتش ولو شده بود
، شد بازتاب خودش رو ببینهتونست تو آینه ببینه، فقط میفقط خودش رو می همیشه

 یهجزییات چهری خودش قرار گرفته بود و داشت با کنجکاوی روروبهولی حاال خودش 
ین احساس دنیا بود براش که خودش رو از زاویه ترغریبانه. کردمیمونا رو بررسی 
از این حس دچار وحشت شد با عجله به عقب چرخید و کمی . دیدمیچشم خودش 

. تونه پیش برهکه دور شد حس کرد بیشتر نمیکمی . سعی کرد از اون اطراف دور بشه
به . کردمیو بین خودش و مونای روی تخت حس چیزی مثل یک طناب نامریی ر

سیاه رنگ باالی  یهرسید متوجه اون سای اونجاسمت مونا رفت به محض این که به 
ترس تمام وجودش رو فرا . که انگار باالی سر شراره نشسته بود ایهسای. سر شراره شد

گشت و دوباره به کالبدش برمی یدترسمی، چون اگه یدترسمینباید . گرفت
شد و اون سایه رو  ترنزدیک. خوادتونست بفهمه اون چیه و چی از جون شراره مینمی
 یهردوتا حف. چطور باهاش ارتباط برقرار کنه دونستمیتونست حرفی بزنه، ننمی. دید

رفت و حس کرد  تربعد جلو. عقب رفتکمی مونا . زرد اون سایه به سمتش چرخید
 . سیاه متوجهش شده یهن سایاو

ناخودآگاه به سمتش رفت و با دقت نگاهش کرد، احساس بد بهش هجوم آورد، سعی 
تونست باهاش برقرار کنه، و هیچ ارتباطی نمی. کرد اون سایه رو کنار بزنه اما قادر نبود

راره باالی سر ش همیشهک موجود فراطبیعی رو یهتونست بکنه، از این کهیچ کاری نمی
سعی کرد جیغ بزنه، سعی کرد حرف بزنه، سعی کرد اون . نگران شده بود دیدمی

با تمام قدرت جیغ زد و ناگهان از . تونست بکنهموجود رو کنار بزنه اما هیچ کار نمی
از جا پرید و باالی سر شراره رو نگاه . زدمینفس نفس . تو جسم مونا بود. خواب پرید

ود ب ترمطمئنست و اونجابود که  مطمئنست اون موجود رو ببینه ولی توننمی. کرد
 این. از ترس به خودش لرزید و پتو رو روی سرش کشید. بینتشکه االن اون داره می

فردای اون . تو همین افکار بود که خوابش برد. کردمیجوری بیشتر احساس امنیت 
هر درگیر بودن و قرار بود با هم کالس داشتن و رفتن دانشگاه تا ظ همزمانروز هرسه 

مونا گفت: . نریختمیناهار برن بیرون، توی محوطه نشسته بودن و داشتن برنامه 
 . گفت یه برنامه بذاریمالی هم اون روز می
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 . مدیا گفت: اگه دوست داری بگو اونم بیاد
 . سرش تو گوشیش بود گفت: الی بیاد من نمیام کهدرحالیشراره 

 . چپ نگاهش کردن که غش غش خندید و گفت: شوخی کردماون دوتا چپ 
 . مونا با اخم گفت: لوس بی مزه

 . شراره لبخند دندون نمایی زد و گفت: بابا یه کم بخندین شاد باشین
برای شراره پیام اومد از بابک بود . مونا یک پیام به الی داد و باهاش هماهنگ کرد

 . باشیمبازش کرد: اگه بیکاری بیا خونه با هم 
 . ها بریم بیرونشراره جواب داد: قراره با بچه
 . تونستیم با هم ناهار بخوریمجواب اومد: چه حیف! می

 . ها گفت: بابک دعوتم کرد برای ناهاروسوسه شد و رو به بچه ایهشراره برای لحظ
 . ما برنامه مون رو گذاشتیم. مدیا معترض گفت: غلط کرده

 و گفت: یعنی نرم باهاش؟  ش رو جمع کردهاشراره لب
 . خوایم بریم بیرون باهممی هابعد از قرن !مدیا براق شد و گفت: نه پس برو

 . تونم ناهار بیامشراره لبخند زد به بابک پیام داد: نمی
 نم! مومیمنتظرت . و بابک خیلی زود جواب داد: بعدش بیا

 . شراره نگاهی به مدیا کرد و گفت: بعد ناهار میرم پیشش
 . ینمیرمیبهش رفت و گفت: حاال یه روز نیبینین همو ن ایهمدیا چشم غر

شراره با دلخوری گفت: اصال دیگه پیشش نمیرم خودت بشین منطقی با آقا روحه 
به من چه! خسته شدم از بس بهم تیکه . صحبت کن بگو دست از سرت برداره

 ا شم!انداختین، انگار من از دل خوشم بود با این مرتیکه آشن
 . بعد هم با دلخوری از رو نیمکت بلند شد و رفت سمت کافه تریا

 مونا نگاه مالمتگری به مدیا انداخت و گفت: چته تو اینقدر به این بدبخت گیر میدی؟ 
مونا هم دیگه . سری تکون داد و چیزی نگفت کردمیمدیا که رفتن شراره رو نگاه 

ن ناهار بعد از ناهار الی خیلی زود ازشون اون روز چهارتایی رفت. بحث رو ادامه نداد
  !شهببخشید اگه می... شری... مدیا من من کنان گفت: اوم. جدا شد و رفت

 . بیخیال شراره خیلی سرد به مدیا نگاه کرد و گفت:
 . گردم خونهو کیفش رو برداست و گفت: خودم بر می

 منظوری نداشت! . مونا گفت: لوس نشو دیگه، یه چیزی گفت حاال
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شراره نگاه تندی به مونا کرد و گفت: منظوری نداره که وقت و بی وقت تیکه میندازه 
اصال یه چیز جالب! مثال . به من؟ انگار من خودم بودم خواستم با بابک دوست بشم

خودم خواسته باشم با بابک دوست شم به شماها چه ربطی داره؟ من هرکار که دلم 
از این که گفتم دیگه نمیرم ببینمش ترسیدین از اون  دونممیهم  االن. مکنمیبخواد 

اگه نرم اولین کسی که  ؛ چونروح و سعی دارین از دلم دربیارین، نگران نباشین میرم
 . آسیب ببینه خودمم

ا مدی. به سمت در خروجی راه افتاد کردمیخیلی سرد خداحافظی  کهدرحالیبلند شد و 
 . فت: چقدر ناراحتش کردمبا ناراحتی رو به مونا گ

 . مونا در جوابش فقط گفت: حرفاش منطقی بود
 . نفسی عمیق کشید و سعی کرد خودش رو آروم کنه. مدیا احساس عذاب وجدان کرد

 گوشیش رو از جیبش بیرون کشید رفتمیتند تند و با عصبانیت راه  کهدرحالیشراره  
 . خیلی زود جواب داد: سالم عزیزمبابک . بابک رو گرفت یهو بدون تفکر شمار

 وبی؟ خ. زمزمه کرد: سالم بابک. تیر کشید شیاز لحن پر محبت بابک بغض کرد و بین
 چرا غمگینی؟ . بابک گفت: مرسی موش

 . شراره بغضش رو فرو خورد و گفت: هیچی
بابک زود گفت: کجایی؟ دوست داری بیام دنبالت بریم یه دور بزنیم؟! یا دوست داری 

 . ؟ منم یه ساعتی هست رسیدم خونهاینجاای بی
 . اونجاشرارا فقط گفت: میام 

بابک رسید  یهوقتی به خون. کنار خیابون ایستاد و برای تاکسی دست تکون داد
داخل . در باز شد و شراره وارد خونه شد. مسیر رو حساب کرد و زنگ زد یهکرای

بابک دم در منتظرش ایستاده بود تا . هشتم ازش خارج شد یهآسانسور شد و طبق
ش هاشراره وارد شد و کفش. خال خالیش رو گرفت یهشراره رو دید لبخندی زد و کول

 بابک نگاهش کرد و گفت: چی شده؟ . رو درآورد
 . نبود چیز مهمی. بیخیال شراره گفت:
و ه ربابک لوازم شرار. رو به دست بابک داد و به سمت کاناپه رفت شهپالتو و مقنع

داخل کمد گذاشت و رفت کنارش نشست و گفت: چیزی که تورو به هم ریخته حتما 
 . تو مهمی ؛ چونمهمه

شراره از این احساس مهم بودن بغض کرد و فقط تونست بگه: دوست ندارم چیزی 
 . بگم
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 باشه، قهوه درست بکنم؟  بابک گفت:
شراره زیر چشمینگاهش . شراره مظلومانه سر تکون داد و بابک رفت سمت آشپزخونه

نبود و فقط براش یک  کسهیچکرد و به این فکر کرد که چطور این پسر که تا دیروز 
 بهش آرامش بده؟  انقدرتونه غریبه بود می

 بابک با محبت گفت: ناهار چی خوردی؟ 
 . شراره غم آلود گفت: پیتزا

این جوری  بابک از تو آشپزخونه نگاهش کرد و گفت: پیتزاشو دوست نداشتی که
 ی؟ زنمیغمگین حرف 

 . شراره سر تکون داد و گفت: نه بد نبود
 . بابک گفت: پس نوش جونت

 شراره گفت: مرسی، تو چی خوردی؟ 
 . بابک گفت: نیمرو

 رو خیلی اینجاشراره چیزی نگفت سرش رو به پشتی مبل تکیه داد و گفت:بابک 
 . آرامش بخشی داری یهخیلی خون. دوست دارم

ا دو فنجون کوچولوی آبی رنگ اومد و گفت:آره واقعا، این خونه خیلی انرژی بابک ب
 . خوام بهت بگمحاال یه چیزی می. مثبت داره

 شراره گفت: چی؟ 
 . رو روی میز گذاشت و گفت: صبر کنهابابک فنجون

کوچولویی بیرون کشید و گفت: راستش  یهرنگش جعب ایهاز توی جیب شلوار سورم
دوستش داری  دونممیبه نظرم اومد برات یه کادو بگیرم، مناسبت خاصی هم نداره، ن

 . ا نه، ولی دوست داشتم قبولش کنییهکنمییا نه، خوشحالت 
کوچک رو به سمتش  یهکادوپیچ شد یهشراره شوک زده نگاهش کرد و بابک جعب

 گفت: این مال منه؟  شراره هول شده بود. گرفت
 مگه غیر از تو کسی اینجاست؟ . بابک لبخند زد و گفت: آره دیگه

ظریف طالیی به  یهشراره جعبه رو گرفت و بی طاقت بازش کرد، یه جفت گوشوار
 . ش از خوشحالی برق زد و گفت: خیلی خوشگله بابکهاچشم. طرح ماه بود

 . شنی تازه خوشگل میبابک با لبخندی پر محبت گفت: اگه تو گوشت کن
 ی؟ کنمیی شراره از شوق خیس شد و گفت: تو گوشم هاچشم

 !بابک کنارش نشست و گفت: ای به چشم
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وش رو گ هاهگوشواربابک به نرمی. لرزوندبابک قلب شراره رو می یهاین محبت خالصان
بابک،  ی بابک و گفت: واقعا هیجان زده شدمهاچشمشراره کرد و بعد شراره زل زد تو 

 . اصال انتظارش رو نداشتم
جلو رفت و آرومی ی شراره چرخوند و بعد به هاو لب هاچشمبابک نگاهش رو بین 

 . ی شراره زد و آروم زیر گوشش گفت: عاشقتمهاکوتاهی به لب یهبوس
 . شراره لبریز از شوق و هیجان گفت: ازت ممنونم

 گوش شراره زد و گفت: قابلتو نداره موش!  یهبه الل ایهبوس بابک دوباره به نرمی
ش رو از یاد برده بود، احساسات خوب جای اون احساسات هاهتمام غص. شراره خندید

از این همه توجه بی منت شوق داشت که اون لحظه  انقدر. بد رو تو دلش پر کرده بود
 . حتی فراموش کرده بود چرا با بابک دوست شده

و تهاهگفت: مونا یه کم دیگه صبر کن ماکان داره میاد بخیمدیا تماس رو قطع کرد و 
 . بکشه، بعدش برو حموم
 . م درد داشته باشهترسمیمونا پوفی کرد و گفت: 

 مدیا گفت: از کی تا حاال ترسو شدی؟ 
 . مونا لبخند زد و گفت: من کال جون عزیز هستم

گ زد گفت تقریبا تا کرد و گفت: لیدا اون موقع که زن شیمدیا نگاهی به ساعت مچ
 . نیم ساعت دیگه میرسه، باید برسه دیگه

 . یم دنبالشرفتمیشد گفت: کاش روی کاناپه ولو می کهدرحالیمونا 
 . مترگفت این جوری راحت. مدیا گفت: خودش گفت از راه آهن با آژانس میام

 وی پیشونیش کشید هاهمونا آینه جیبی رو جلوی صورتش گرفت و دستی به بخی
 . بمونه هاهگفت: فکر کنم رد بخی

 . شیمی ترمگه مهمه؟ همین جوری، خاصی خاص. مدیا گفت: به درک، بمونه
 . مونا خندید و گفت: مگه این که این جوری راضیم کنی

 مدیا کنارش نشست و گفت: مونا؟
 که تو آینه مشغول وارسی زخمش بود گفت: هوم؟ طورهمونمونا 

 خیلی. فت: عذاب وجدان دارم شری اینجوری رفت از پیشمونمدیا با صدایی غمگین گ
 . تازگیا بهش گیر میدم

م چت فهممین. وقتی اومد از دلش دربیار بیخیال مونا نگاهی به مدیا کرد و گفت:
 . حساس شدی به شری ولی خب من بهش حق میدم دلخور بشه انقدرشده 
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مدیا سرش رو تکون داد و مونا ادامه داد: واسه اولین بار بود شری یه انتخاب درست 
چی شد؟ مجبور  ؛ اماشدمند میداشت به آرش عالقه مکنمیکرده بود و واقعا احساس 

تمام مدت نقش بازی کنه و قطعا دیگه حتی . عوضی بره تو رابطه یهشد با این پسر
این کارا به خاطر خودش نه  یههم. آرش به جایی برسهتونه با نمی هابعد این جریان

ور شه تا همه مون به غلط کردن کافیه باز اون روح سیاه دلخ. که به خاطر همگی مونه
 . فتیمبی

 . دونممیمدیا نالید: 
پس دهنتو ببند دیگه اینقدر رو مخش  دونیمینامحسوسی گفت: اگه  یهمونا با خند

 . نرو
 . هکنمیخورم به بابک توجه مدیا زمزمه کرد: دوسش دارم، حرص می

کی حسادت کن که یهخوای حسودی کنی حداقل بمونا خندید و گفت: اگه می
 . احساسات شری در موردش واقعی باشه نه بابک
به خاطر . ماکان بود و دم در بود. مدیا لبخند زد و همون لحظه گوشیش زنگ خورد

وقتی اومدن داخل . بلی تکرار نشه هر دو با هم رفتن و در رو باز کردناین که اشتباه ق
د مدیا زو. ماکان از مونا خواست روی مبل بشینه و سرش رو به پشتی مبل تکیه بده

ماکان در عرض چند ثانیه بخیه رو کشید و مونا فقط هینی . براش یک چای ریخت
 . ماکان گفت: تموم شد. کوتاه کشید

ماکان اسم پمادی رو روی . رو برداشت و مشغول بررسی پیشونیش شدمونا زود آینه 
 . کاغذ نوشت و به مونا داد و گفت: اینو بگیر بزن که جای زخمت گوشت نیاره

 . مونا پوفی گفت و زیر لب گفت: ممنون دکی جون
 . مکنمیماکان لبخند زد و گفت: خواهش 

لیدا رسید و ماکان که در حال بعد کمی . روی مبل نشست و استکان چای رو برداشت
مونا و مدیا از ذوق دیدن لیدا روی تراس ایستاده . رفتن بود در رو هم برای لیدا باز کرد

 هردو همزمان. پایین رفتن هاهبه سمتش دویدن و از پل. تا لیدا نزدیکشون شد. بودن
ا یخت و بش رهاهها شدیدا دلگیر بود اشک روی گونلیدا که از دوری بچه. بغلش کردن

 . صدایی احساساتی گفت: الهی فداتون بشم، دلم داشت میترکید از دوری تون
  !مونا گفت: لیدا دیگه این جوری یه هویی هیچ جا نرو
 لیدا از بغلشون بیرون اومد و گفت: شری کجاست؟ 

 . مدیا با اخم گفت: پیش بابک
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 ایهخودش ماشین دیگجز ماشین . لیدا لبخند زد و نیم نگاهی به اتاقک چوبی کرد
 نبود اما باز هم امیدوارانه پرسید: بقیه کجان؟ 

مدیا با شیطنت گفت: اگه منظورت پوالده، االن نیست ولی احتماال تا یه ساعت دیگه 
 . سر کاره. میاد

خوام تا وقتی پوالد نخواد دیگه نمی. لیدا با دلخوری گفت: منظورم کلی بود نه پوالد
این دو روز خیلی چیزارو بهم ثابت کرد، شاید این جدایی الزم  تو. مزاحم زندگیش بشم

 . بود تا بهتر تصمیم بگیریم
مونا متعجب نگاهش کرد و گفت: یعنی چی؟ چه مرگت شده؟ این چرت و پرتا چیه 

 گی؟ می
لیدا بی حوصله ساکش رو که روی زمین گذاشته بود برداشت و گفت: اگه دیگه 

 . تونم مجبورش کنمنمیدوستم نداشته باشه، 
 . مونا ابروهاش رو تو هم کشید و گفت: دیوونه نشو، پوالد عاشقته

حدود نیم . دخترها پشت سرش راه افتادن. هاهلیدا پوزخند زد و راه افتاد سمت پل
ماشینش رو پارک کرد و . خودش کلید داشت و اومد داخل باغ. ساعت بعد پوالد رسید

رو از روی صندلی برداشت، تو تاریک روشن اون هادپالستیک خری. ازش خارج شد
دنبال چیزی گشت، وقتی پیداش کرد لبخندی  هاقسمت تو پالستیک ال به الی خرید

اد آورد وقتی داشت با عجله سوار یهصبح رو ب ایهبرای لحظ. زد و برش داشت
 د که ازشنیشد و صدای غر غر دخترها مبنی بر خوابالو بودن مونا رو میماشینش می

 . رسیدمیداخل خونه به گوش 
کوچک رو نگاه کرد و توی دست راستش گرفت و پالستیک سنگین  یهدوباره جعب

باال رفت و چند تقه به در  هاهبه سمت خونه رفت از پل. خرید رو با دست چپ گرفت
 . صدای مونا تو گوشش پیچید: بفرمایید تو. زد

وق و هیجان وارد شد و مونا رو جلوی در دید شد مونا خونه ست با ذ مطمئنپوالد که 
مبل نشسته بود و با محبت گفت: سالم، اینم یه کادوی کوچولو واسه  یهکه روی دست

 . خواب نمونه هامونا خانوم که دیگه صبح
مونا با هیجان جعبه رو گرفت و پوالد منتظر عکس العمل . و جعبه رو جلوش گرفت

ته سنگی شومینه نشس یهافتاد که جلوی شومینه روی لبمونا بود که چشمش به لیدا 
از دیدن لیدا هم هیجان زده شد هم خوشحال شد هم  کردمیبود و داشت نگاهش 

. مدیا از اتاق سالم کنان بیرون اومد. احساسات متفاوت گیجش کرده بود. هول شد
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ی و سوال مونا مشغول باز کردن کادو بود و لیدا فقط با نگاهی پر از غم و دلتنگ
مونا با ذوق گفت: تو . زدمیناامیدی تو نگاهش داد . سالم نکرد ؛ حتیکردمینگاهش 

  .به فکری انقدرخوام؟ وای پوالد عاشقتم که از کجا فهمیدی من ساعت زنگوله دار می
رو همین طور ناگهانی و بی منظور به زبون آورد اما باعث شد هم ” عاشقتم” یهکلم

لیدا با تعجب خیلی زیاد زل زده بود به پوالد این همه . والدخودش هول بشه هم پ
اد آورد تو این دو سه روز که چقدر یهو خودش رو ب دیدمیتوجه پوالد به مونا رو 

چقدر تو عروسی دایی عزیزش به جای . ش رو بدههاانتظار کشید تا پوالد جواب پیام
لحظه به امید یک خبر از پوالد این که بره وسط مهمونی و برقصه گوشیش رو لحظه به 

 . بغض به گلوش چنگ زد. چک کرد
 . پوالد زیر لب گفت: قابل نداره مونا

که پوالد هول شد و گفت:  رفتمیشومینه بلند شد داشت به سمت اتاق  یهلیدا از لب
 تازه اومدی؟. لیدا رسیدن به خیر

. رو خیلی آروم بست لیدا بدون این که نگاهش کنه و چیزی بگه رفت تو اتاق و در
زانوهاش رو بغل کرد و اشک داغ . پشت در نشست و سرش رو روی زانوش گذاشت

موقتا توی الک  همیشهپوالد مثل  کردمیتمام این مدت فکر . ش ریختهاهروی گون
به خودش . رو نداره که جوابش رو نمیده کسهیچخودش فرو رفته و حوصله 

؛ شهشن و همه چیز بعد از چند روز درست میمیداد که باز باهم خوب امیدواری می
لیدا رو نداده بود فقط  هایمحتی جواب پیا کهدرحالیخوب بودن پوالد با بقیه  اما
دا اشک بی ص” . تونست یک معنی داشته باشه، این که "پوالد دیگه دوستش ندارهمی

مدیا و بقیه  ناخواسته به مونا و. و قلبش پر درد شده بود ریختمیش هاهروی گون
معمولیش رو  یهخوب بود و رابط هاحسادت کرد، به این که پوالد هنوز هم با اون

بیشتر شد و سعی کرد  شهشدت گری. باهاشون داشت اما دیگه لیدا رو دوست نداشت
 . با گرفتن دستش جلوی دهنش از بیرون رفتن صداش جلوگیری کنه

و یواشکی از پنجره به  کردمیرو بررسی مدیا تو حال ایستاده بود و پالستیک خریدها
 . نشسته بودن هاکه تو تراس رو صندلی کردمیمونا و پوالد نگاه 

مونا گفت: بهتره اتفاقاتی که افتاد رو واسه . زدمیعمیق به سیگارش  هایکپوالد پ
 . لیدا تعریف کنیم

 . شهمیپوالد به مونا نگاه کرد و گفت: از این که ازش پنهان کردیم ناراحت 
 . مونا گفت: به نظرم خیلی بهتر از اینه که بعدا بفهمه
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وقتی تو گم . خونه دوخت و گفت: خیلی ازم دلخوره یهپوالد نگاهش رو به در بست
شده بودی من هم خیلی داغون بودم هم این که مجبور بودم راجع به گم شدنت بهش 

اسه و. ه لیدا دروغ بگمخوتستم که بتونستم دروغ بگم یعنی نمیدروغ بگم و نمی
خیلی گیج و سردرگم بودم، نتونستم تصمیم . ش رو ندادمهاهمین کال جواب پیام

 چیکار دونممیحاال خیلی دلخوره ازم و ن دونممیبهتری بگیرم و فقط فرار کردم ازش، 
 . باید بکنم تا بتونم جبرانش کنم

تو زیر سیگاری روی میز له ی پوالد کشید و هامونا با محبت سیگار رو از بین انگشت
تی این لعن انقدرکه االن عصبی و پر از استرس هستی ولی  مکنمیکرد و گفت: درکت 

 . رو نکش
پوالد متعجب به نخ سیگاری که تو زیر سیگاری له شده بود نگاه کرد و گفت: بچه 

 . پررو
 . مکشمیمونا لبخند زد و گفت: از این به بعد بخوای بکشی منم 

 . لبخندی نامحسوس زد و گفت: نه دیگه! تو خیلی پررو شدیپوالد 
 . یم یا هیچیکشمییا با هم . مونا خندید و گفت:همینی که هست
 . پررو نشده بودیا انقدریدم االن خندمیپوالد گفت: اولین بار اگه به روت ن
 . یه پیشنهاد واست دارم. بیخیال مونا ریز خندید و گفت: حاال اینو

 چی؟  پوالد گفت:
 تو دلخورش. ش و گفت: پاشو همین االن برو با لیدا صحبت کنهاچشممونا زل زد تو 

 . کردی و به نظرم باید از دلش دربیاری
با ذوق به  کهدرحالیمونا . ش رو روی هم فشار داد و فکرش مشغول شدهاپوالد لب

 . خوام قبل این که بری بگم بهتگفت: یه چیزی می کردمیساعتش نگاه 
 دونممیپوالد منتظر نگاهش کرد و مونا ادامه داد: این هدیه واقعا عالی بود پوالد، ن

تونم این همه محبت تورو جبران کنم، جدا از این که از گرفتن این هدیه چطور می
 . هوامو داره انقدرکی رو دارم که یهاز این ک. خوشحال شده باشم از توجهت خوشحالم

قبل از این که بخواد چیزی بگه مونا به سمتش خم . قفل شدنگاه پوالد تو نگاه مونا 
 رو بوسید و گفت: ممنون! شهشد و خیلی کوتاه و سریع گون

مدیا که این صحنه رو دیده بود زود از پشت پنجره کنار رفت . خیلی زود رفت تو خونه
 پوالد. مونا وارد خونه شد و در رو بست. کرد هاو خودش رو مشغول پالستیک خرید

نفس . از این حرکت مونا خیلی متعجب شده بود. برگشت و به در بسته نگاه کرد
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 ایهدرست لحظ. حبس شده ش رو فوت کرد بیرون و سیگاری برداشت تا روشن کنه
اد آورد و قبل از این یهحرف مونا رو ب ایهکه آتش فندک رو نزدیک سیگار برد برای لحظ

با خودش فکر کرد که . توی پاکت برگردوندکه روشنش کنه از روی لبش برداشتش و 
ا باید لید. داددیگه نباید حتی یک لحظه رو از دست می. باید حتما با لیدا صحبت کنه

 . شد، باید از احساسات پوالد با خبر میدونستمیهمه چیز رو 
 

 مونا نگاهی به مدیا کرد و گفت: شام چی بپزم؟ 
 . رهمدیا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: فرقی ندا

 . به سمت اتاق لیدا رفت و مونا گفت: چیزی از گم شدن من بهش نگیا
اتاق تاریک . لیدا جواب نداد و مدیا در رو باز کرد و وارد شد. مدیا سر تکون داد و در زد

نور اندک مهتاب که از پنجره به داخل میتابید لیدا رو دید که روی  یهبود و به واسط
 تخت یهچراغ رو روشن نکرد و رفت کنارش لب. شدهتخت نشسته و تو خودش مچاله 

 ه خیلی آروم گفت: گریه کردی؟ زنمینشست و دید که صورت لیدا از نم اشک برق 
 . لیدا سرش رو تکون داد و مدیا گفت: گریه نکن عزیزم

 . گفت: پوالد دیگه دوستم نداره شیهمیشگ یهلیدا با صدای گرفت
فکر کرده کیه که این جوری  !فشرد و گفت: به درکش رو به هم هامدیا از حرص لب

 ه؟ کنمیباهات رفتار 
ی انقدر ی لیدا چکید و نالید: من عاشقشم، هاهی درشت اشک روی گونهاهدوباره قطر

 . مدی که شاید نتونی بفهمی
لیدا گذاشت و نوازشش کرد و با خودش فکر کرد که احساس  یهمدیا دست روی شون

. با هیچ پسری نداشته ایهعاشقان یهبا این که تا به حال هیچ رابط هکنمیلیدا رو درک 
 پوالد. ، من همه چیز رو خراب کردمرسممیلیدا با بغض گفت: انگار هرکار کنم بهش ن

 . چه برسه به این که عاشقم باشه. بینهدیگه حتی منو نمی
هیچی مثه زمان این . مدیا زمزمه کرد: یه کم بهش زمان بده، به خودت زمان بده

 . هکنمیرو حل ن مسائل
 . لیدا سرش رو روی زانوهاش گذاشت و گفت: دلم واسش تنگ شده مدی

دلش برای لیدا سوخت، دلش برای . ش ریختهاهمدیا بغض کرد و اشک روی گون
شراره گرفت که این طور دلش رو شکست، دلش برای تنهایی مونا آتیش گرفت و 

نگران همه بود، کسی که با  همیشهدیایی که دلش برای خودش سوخت، م
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لیدا رو بغل کرد و هر دو تو بغل هم آرومی به . ش اطرافیانش رو میرنجوندهانگرانی
ها؟ بیاین بیرون بعد مونا بهشون پیوست و گفت: چی شده بچهکمی . اشک ریختن

 . شام پختم، چه شامی! دیگه بسه هرچی گریه کردین
 زود؟  انقدرمدیا به سمتش چرخید و گفت: چی پختی 

 . مونا با خنده گفت: نیمرو اسپانیولی
 مدیا گفت: اون وقت چه فرقی با نیمرو ساده داره؟ 

  .شهشه و روش فلفل سیاه پاشیده میمونا خندید و گفت: با کره و سیر طبخ می
 شپزی؟باز ابداع به خرج دادی تو آ !مدیا پقی خندید و گفت: گم شو

 . دست لیدا رو کشید و گفت: پاشو بریم شام
 . لیدا نالید: میل ندارم

 . پختم رو بخوری من می کهمونا گفت: غلط کردی، باید شا
و خالی ر یهبعد از خوردن شام که تمام مدت لیدا سکوت کرده بود مونا بلند شد و تاب

رو بوسید و  شهگون شست که مونا از پشت لیدا خم شد ورو میهامدیا ظرف. برداشت
 . گفت: این جوری نباش دیگه

 . لیدا با غم نگاهش کرد و گفت: مرسی از شام
ی تراس سرازیر شد و هاهاز پل. بلند شد و پانچش رو پوشید و از خونه رفت بیرون

پوالد رو  یهگذشت و صدای موزیک مورد عالقاز جلوی اتاقک چوبی می کهدرحالی
 کهدرحالیشنید با قلبی پر درد به سمت ساحل رفت تو تاریکی وحشتناک ساحل می

. تکه سنگی نشست و زل زد به امواج خروشان دریا یهشنید لبصدای امواج رو می
به خودش فکر کرد و به . ش چکیدهاهبغضش بی صدا ترکید و اشک روی گون

، به خودش فکر کرد که چه خودخواهانه از احساسی که تو این مدت به پوالد داده بود
پوالد انتظار داشت با وجود بودن کیان باز هم منتظرش بمونه و پوالد هرچند نشون 

دلش از خودش گرفت، دلش از همه چیز گرفت، اگه قرار بود . داد اما مونده بودنمی
 این ؟یدکشمیند؟ چرا باید نفس مومیپوالد دیگه عاشقش نباشه چرا باید زنده 

زندگی دیگه چه ارزشی داشت؟ دیگه چه جذابیتی داشت؟ صدایی شنید، احساس کرد 
ش تند و منقطع شد هانفس. کسی پشت سرشه، از ترس جرات تکون خوردن نداشت

 . با احساس لمس شدن جیغ کشید. و پشت گردنش از ترس ضعف کرد
×××××× 
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 آرش رو گرفت یهشمار سیدرمیصدای موزیک به گوشش  کهدرحالیپوالد لمیده بود و 
و بعد از چند دقیقه صدای آرش تو گوشش پیچید و بعد از سالم و احوالپرسی گفت: 

 . دیگه اینجاخوای اگه دیر بود شب نیا مهمونی تون تموم نشد؟ می
باید مامان رو برسونم خونه، اگه دیر بود همون جا  ؛ چونآرش گفت: بهت خبر میدم

 . ت میام ویالخوابم فردا بعد از شرکمی
پوالد نگاهی به تنها عکسی که از لیدا . بعد از خداحافظی از هم تماس رو قطع کردن

تو این فاصله . آماده بود یهو حاال آماد زدمیداشت انداخت، باید باهاش حرف 
دیگه نباید یک . زدمیو کلماتش رو کنار هم چیده بود و باید با لیدا حرف  هاحرف

چند تقه به در زد و مدیا . بلند شد و به سمت خونه راه افتاد. دادمیلحظه رو از دست 
 در رو باز کرد و گفت: چرا واسه شام نیومدی؟ 

 . پوالد دستی به سرش کشید و گفت: مونا گفت بیام ولی میل نداشتم
 مدیا کنار رفت و گفت: باشه، بیا تو! 

 بیرون؟ ی بیاد کنمیلیدا رو صدا . داخل نمیام. پوالد گفت: نه
 . مدیا گفت: لیدا بیرونه

 . پوالد متعجب شد و مدیا گفت: دیدم که رفت سمت ساحل
 پوالد موشکافانه به مدیا نگاه کرد و گفت: ناراحت بود؟ 

 . مدیا با اخم سر تکون داد و گفت: آره
 که مدیا گفت: کجا میری؟  رفتمیپوالد با عجله به عقب چرخید و داشت 

  .فقط گفت: میرم پیشش رفتمیکه  طورهمونه سمتش و پوالد حتی برنگشت ب
از دور لیدا رو دید که روی تخته . رفتمیداشت و به سمت ساحل تند تند قدم بر می

 . دریای مواج و طوفانی. سنگی نشسته و نگاهش به دریاست
. گذاشت شهبه سمتش رفت و وقتی بهش رسید خیلی نرم دست روی شونآرومی به 

پوالد با مالیمت . زد و به عقب چرخید وقتی پوالد رو دید به گریه افتاد لیدا جیغ
ی؟ ببخشید کنمیش قاب گرفت و گفت: چرا گریه هادستصورت لیدا رو با 

 . ترسوندمت
ش پنهان کرد و گفت: هادستی پوالد رو کنار زد و صورتش رو با هادستلیدا 

 ترسیدم! 
 . ت: ببخشیدسنگ نشست و گف یهپوالد کنارش روی لب
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ش رو که منتظر تلنگری برای باریدن بودن رو پاک کرد و عمیق نفس هالیدا اشک
پوالد با محبت گفت: با هم . ش کشیدهاهپوالد رو به ری یهکشید و بوی عطر مردان

 حرف بزنیم؟ 
لیدا به سمتش چرخید و گفت: تو بدون این که حرفی بزنی منظورت رو به من 

خوای ازم دور رسوندی، تو با جواب ندادنات با فاصله گرفتنات بهم فهموندی که می
 ... ، منمکنمیخوای دیگه پیشم نمونی، خیلی فکر کردم پوالد، من درکت شی، می

 . : ششش! یه نفس بکشی لیدا گرفت و گفتهاپوالد دستش رو جلوی لب
ی نافذ پوالد هاچشمنگاهش رو از  کهدرحالیلیدا مثل یک دختر کوچولوی مطیع 

شه خواهش کنم چند می. گرفت، نفس کشید و پوالد گفت: آفرین دختر خوبنمی
 لحظه فقط تو به حرفای من گوش کنی؟ 

 یهزد و گوش پوالد لبخند. لیدا با مکث پلک زد و موافقتش رو این جوری اعالم کرد
نیم نگاهی سمت دریا انداخت و گفت: من با فاصله گرفتنام و جواب . لبش باال پرید
خواستم چیزایی که تو برداشت کردی رو بهت بگم، هرچند کامال بهت حق ندادنام نمی

میدم که این جوری فکر کردی اما من فقط و فقط به خاطر یه سری دالیل شخصی م 
 . تونستم بهت دروغ بگماین بود که نمی اولیش. این کار رو کردم

چه دروغی "، که پوالد خودش ادامه داد: مونا گم شده بود و ” لیدا لب باز کرد تا بپرسه
 . شراره حسابی آسیب دیده بود

هینی کشید و پوالد سعی کرد . شدمی تری لیدا هر لحظه از تعجب گرد و گردهاچشم
عمیق ادامه داد: سر جریان گم شدن مونا خیلی  زودتر جریان رو توضیح بده و با نفسی

 .داغون شدم، چون که شماها به ما پناه آورده بودین و من نتونستم ازش مراقبت کنم
خت و قرار بود به تو چیزی سومیمونا نبود، شراره زخمیو داغون بود، آرش تو تب 

م ت حرف بزنخواستم باهانگیم تا نگران نشی و تصور کن من چه حالی داشتم اگر می
دل کوچولوی تورو شکستم،  دونممی. مجبور شدم ازت دوری کنم. یا بهت پیام بدم

 . اون لحظه قدرت تصمیم گیری نداشتم !متاسفم
با ناباوری به پوالد نگاه کرد و . ی لیدا از شنیدن این اتفاقات نمناک شده بودهاچشم

 شد؟... گفت: چی
یی هالیدا از اتفاق. تفاق افتاده بود رو تعریف کردیی که اهاپوالد با مالیمت تمام جریان

ی پوالد تموم شد لیدا با صدایی هاها افتاده بود به گریه افتاد، وقتی حرفکه برای بچه
 . ذاشتمندم پوالد تنهاتون گمومی اینجام، باید رفتمیکه به شدت گرفته بود نالید: نباید 
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 ایهن و نقرزدمیی درشت اشک که روی صورتش برق هاهپوالد نگاهش کرد، به قطر
ی خوش حالت و بینی عمل شده و ظریف لیدا نگاه کرد، عاشقش هاچشمبه . شدنمی

و رفتار  کردمیبود، نه صرفا عاشق این جزییات چهره که عاشق اون چه که لیدا فکر 
انگشت گرفت و با دو ظریف لیدا رو به نرمی یهدستش رو جلو برد و چون. بود کردمی

  !بلند کرد و گفت: گریه نکنکمی سرش رو 
. فتادنمیا هابودم این اتفاق اینجااگه من  ؛ شایدلیدا با بغض نالید: کاش نرفته بودم

سختی کشیدین و من  انقدرهمه تون ... طفلک مونا، طفلک شری، تو، مدی، آرش
 . کنارتون نبودم. نبودم اینجا

 . با سر انگشتش سترد و زمزمه کرد: آروم باش ی جدید اشک روهاهپوالد قطر
لیدا با بغض گفت: وقتی مونا تو اون شرایط بودم . ش جایگزین شدهاهاشک روی گون

داد یا این که خودش بهم زنگ مو نمیهاچقدر ازش ناراحت شدم که جواب پیام
 و ی الغر و استخونیش پوشوندهادستصورتش رو با . چقدر قضاوتتون کردم. زدمین

 . دیگه فکرشو نکن. پوالد گفت: اشکالی نداره لیدا، االن همه چی گذشته
یه  ؛ بایدی پوالد نگاه کرد و پوالد گفت:باید یه چیزی بهت بگم لیداهاچشملیدا تو 

 چیزی رو بدونی!
لیدا متعجب نگاهش کرد و پوالد گفت: وقتی مونا گم شد خیلی داغون شدم، احساس 

نیست، این احساس نسبت به کسی که تازه باهاش آشنا شدم کردم یه تیکه از وجودم 
 . خیلی عجیب بود

 یهی پوالد، از ادامهایی که تند و منقطع شده بود زل زده بود به لبهالیدا با نفس
 . اون مکالمه واهمه داشت

ن م. من تا حاال هیچ زنی یا دختری تو زندگیم نبود قبل از تو دونیمیپوالد ادامه داد: 
یه احساسات جدیدی . نم رو قبل از این که بتونم خیلی چیزارو بفهمم از دست دادمماما

 ... لیدا دونیمی. مکنمیتو وجودم احساس 
، با کردمیی پوالد نگاه های لیدا سر خورد بی تحرک به لبهاهاشک بی اختیار روی گون

ش تند و کوتاه هاقلبش فرو ریخت، نفس. ی پوالد بودهاحرف یهی منتظر ادامناامید
 . رو به مرگ بود. شد

بینم، حس و حالش، پیچید: لیدا من خودمو در مونا میصدای پوالد تو گوشش می
. هنکمییی که واسش افتاده، طوری که در برابر مشکالت رفتار هاافکارش، حتی اتفاق

ر، ه دختبینم در غالب یه زن، ییه پوالد دیگه رو می مکنمیهمه و همه رو وقتی که نگاه 
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، واسه همین مکنمیواسه همین خیلی بهش احساس نزدیکی . یه جنس مخالف
دوست دارم مواظبش باشم، دوست دارم کمکش کنم مامانش رو پیدا کنه، در کنارش 

 . یه مرد قوی هستم مکنمیاحساس 
رو بگیره،  شهتونست خودش رو کنترل کنه و جلوی گرینمی. لیدا به هق هق افتاد

ه یهاز قبل گفت: مونا واسم مث تری لیدا چیه آرومهاهدلیل گری دونستمیپوالد که ن
 . نداشتم وقتهیچخواهر کوچولویی هست که 

از بهت و تعجب بند اومد، چه برداشتی از  شهکوتاه سکوت کرد، گری ایهلیدا برای لحظ
 .ی نمناکش به پوالد نگاه کرداهچشمو چطور غافلگیر شد، با  کردمیی پوالد هاحرف

ی زیبای لیدا بگیره با محبت گفت: چی هاچشماز  ایهپوالد نتونست نگاهش رو ثانی
 شده؟ 

تونست جلوی لبخند روی لبش پر رنگ شد اما نمی. لیدا دوباره اشک ریخت
 یهاهداره بدترین لحظ کردمیپیش داشت فکر  یهتا چند ثانی. ش رو بگیرههااشک

خوشحال بود از این که . که زود قضاوت کرده دیدمیگذرونه و حاال عمرش رو می
اشتباه برداشت کرده بود و نشنید که پوالد عاشق مونا شده، و ناراحت بود از این که 

 به خاطر همین. چطور تونسته همچین فکری رو در مورد پوالد و بهترین دوستش بکنه
از کنار پوالد بلند شد و چند . ش رو بگیرههاشکتونست جلوی ااحساسات متضاد نمی

و چون  زدمیمیوزید به صورتش تازیانه  می کهنسی. قدم به سمت ساحل رفت
 خت! سومیصورتش از نم اشک خیس بود، 

شنید نزدیکش  هاهش رو روی ماسهااحساس کرد پوالد بلند شد و صدای نرم قدم
ی پوالد دور هادست. متوقف شد و احساس کرد از پشت به نرمیدر آغوش کشیده شد

 یهالبخندی روی لب. گرمای بدن پوالد لذت بخش و عاشقانه بود. کمرش حلقه شد
ش هاگرمای نفس. لیدا گذاشت یهرو تو گودی شون شهپوالد چون. لیدا نشست

ت ناراحت انقدرم زیر گوش لیدا گفت: ببخشید آرو. دادپشت گوش لیدا رو قلقلک می
 . کردم

ی پوالد با هم هاش با نفسهاراستش چرخوند و نفس یهلیدا سرش رو به سمت شون
با صدایی که به شدت گرفته بود گفت: تو این چند روز فهمیدم که تو این . درآمیخت

 م کهیدفهممیی از دست من، تا تو این شرابط قرار نگرفتم نیدکشمیمدت تو چی 
 . به نظرم اونی که باید معذرت بخواد منم. چقدر آزارت دادم
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از این که لیدای عزیزش رو این . کرد ترش رو دور کمر لیدا تنگهادست یهپوالد حلق
لیدا  همیشهداشت، دوست داشت  ایهطور آزادانه بغل گرفته بود احساس فوق العاد

 زیر گوشش گفت: عاشقتم! . بودعاشق لیدا . رو کنار خودش داشته باشه
رو از هیجان قلبش ف. طور ابراز عالقه رو از پوالد نشنیده بودبه وضوح این وقتهیچلیدا 

به . ضربان قلبش تند شده بود. ریخت و تو زانوهاش ضعف عجیبی احساس کرد
نتونست جلوی لبخندش رو . تو آغوش پوالد چرخید و رو به روش قرار گرفتنرمی

 وق گفت: تو االن گفتی عاشقمی؟ بگیره با ذ
تیر کشید، اشک روی  شیبغض کرد و بینکمی لیدا . پوالد با لذت سر تکون داد

خوای بگی زمان همه گفت: یعنی دیگه نمی ایهش ریخت و با صدای گرفتهاهگون
 ه؟ کنمیچیزو حل 

ت طاقپوالد خندید و نوک بینی لیدا رو کشید و گفت: نه! دوریت منو کشت، دیگه 
 . دوری ازت رو ندارم، این دفعه فاصله همه چیز رو حل کرد نه زمان

رو در هم کشید و  شهدردش گرفته بود چهر شیلیدا که از کشیده شدن بین
ش رو دور کمر هادست یهی پوالد حلقه کرد، پوالد هم حلقهاهش رو دور شونهادست

ت: با نمکش گف یهبا صدای گرفت لیدا. ی هم دیگههاچشمزل زدن تو . کرد ترلیدا تنگ
تونه مانع نزدیک شدنم بهت یی و دیگه هیچ چیز نمیاینجاشه پوالد، تو باورم نمی

 . بشه
ی لیدا گرفت و بهش هارو از لب شهنگاه خیر. پوالد لبخند زد، یک لبخند با نمک

کوتاه خالصه کنه و چه  یهنزدیک شد، سعی کرد تمام احساساتش رو تو همون بوس
موفق بود در انتقال احساساتش به لیدا، احساساتی که تمام این مدت سرکوبشون 

 . کرده بود
 . شراره نگاهی به در ویال کرد و گفت: مرسی بابک

 . مکنمیبابک گفت: خواهش 
 ه؟ جوریچهبعد بی طاقت گفت: فردا برنامه ت 

 یم؟ شراره لبخند زد و گفت: پررو شدی دیگه، مگه باید هر روز همو ببین
 . بابک خندید و گفت: پس چی؟ معلومه که باید همو ببینیم

 . شراره خندید و گفت: نه دیگه خیلی پررو شدی
  .بابک لبخند زد و گفت: فکر کن از این به بعد روزی بیاد و اصال بشه تورو نبینم
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ی بابک قفل شده بود، به این هاچشملبخند شراره از رو صورتش محو شد، نگاهش تو 
بود که بابک دیگه  مطمئنی بابک عاشقانه ست، هاکه چقدر این حرف کردمیفکر 

. کردمیعاشقش شده، رفتارهای بابک تغییر کرده بود و شراره این رو کامال حس 
 . کیفش رو برداشت و گفت: من دارم میرم

 ی؟ کنمیبابک آروم گفت: چرا داری فرار 
ابروش رو باال داد و گفت: . عذبش کردشراره متعجب به بابک نگاه کرد، لبخند بابک م

 چرا فرار کنم؟
 . بابک خندید و گفت: هیچی، برنامه فردات رو بگو

 . شراره نفسش رو با صدا بیرون داد و به دروغ گفت: فردا با دخترا برنامه داریم
بابک صداش کرد و شراره خیلی معذب و مظلومانه . دستش رو روی دستگیره گذاشت

  !رم دیگهگفت: بابک بذار ب
 . بابک به این حالت شراره لبخند زد و گفت: باشه، برو

 . خداحافظشراره هول هولکی با بابک دست داد و گفت: 
به سمت بابک . چرخید تا در ماشین رو باز کنه اما بابک دستش رو ول نکرده بود

 چرخید و با خنده گفت: چی شده؟ 
شراره رو بوسید و گفت: حاال  یهجلو کشید و خیلی نرم گونکمی بابک خودش رو 

 . تونی بریمی
بابک به صندلی کنارش . شراره بی هیچ حرفی از ماشین خارج شد و رفت داخل ویال

عطر مخصوص شراره هنوز تو . نگاه کرد جایی که تا چند لحظه پیش شراره نشسته بود
وز این که هن. دونستمیاین احساسات جدید رو از خودش بعید . فضای ماشین بود

 گوشیش زنگ خورد، جواب داد: چیه؟ . شراره نرفته دلتنگش شده بود
 صدای فرگل تو گوشش پیچید: این چه طرز حرف زدنه؟ 

 بابک غرید: چرا باز زنگ زدی؟ 
 . فرگل عصبانی شد و گفت: چرا زنگ زدم؟ چون دوست پسرمی

 تمومه؟ بابک استارت زد و راه افتاد و بی حوصله گفت: من به تو نگفتم همه چی 
 یهمگه من مسخر. فرگل با صدای جیغ مانند مخصوص خودش گفت: تو غلط کردی

تونی بکنی؟ بیای وسط زندگی من و امیر، گند توام؟ فکر کردی هرکار دلت بخواد می
 خوامت؟ بعد حاال بگی نمی. بزنی به رابطه مون
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ه اری که سی فرگل خیلی خونسرد گفت: نگو اون چندبهابابک بی توجه به جیغ جیغ
 . حداقل صادق باش با من. دادیتایی بیرون رفتیم خودت بهم چراغ نمی

 گیی میزنمیفرگل حرصی نفس کشید و گفت: چته تو بابک؟ یه هو به من زنگ 
 خوای با من بمونی و تموم؟نمی

 بابک چیزی نگفت، فرگل با جیغ جیغ گفت: جواب منو بده! پای کس دیگه وسطه؟ 
 و گفت: چه فرقی واسه تو داره؟بابک پوزخند زد 

 فرگل با حرص گفت: این که تو توی زندگیم باشی یا نه به نظرت فرقی واسم نداره؟ 
 . یکنمییکی دیگه رو پیدا  ؛ چونبابک غرید: به نظرم نداره

 . میام خونه ت با هم حرف بزنیم. شهفرگل با حرص و بغض گفت: این جوری نمی
 . بابک زود گفت: نه نیا

 . ل گفت: این جوری منو پس نزن بابیفرگ
 !بابک گفت: فرگل من تو یه رابطه دیگه م

فرگل فحش . صدای جیغ و داد فرگل باعث شد بابک گوشی رو از گوشش دور کنه
، داشت به کردمیی شیطون شراره فکر هاچشماما بابک داشت به  زدمیداد و جیغ می

چقدر مظلوم  همیشگیکه شراره با وجود اون شیطنت  کردمیچند لحظه پیش فکر 
ی فرگل گفت: اوکی فرگل، من تمام این هاو توهین هاشده بود و فقط در جواب فحش

چیزا که گفتی هستم، ولی من عاشق شدم، حاضرم همه چیزمو بدم اما یه زندگی خوب 
 . و جدید بسازم

 گفتی خیلی دوستممگه نمیفرگل به گریه افتاد و گفت: مگه تو عاشق من نبودی؟ 
 داری؟ 

تونم دیگه باهات عشق چیه اصال؟ فرگل، نمی مدونستمینبابک گیج گفت: شاید 
 . بمونم

ی فرگل تو گوشش پیچید، دلش برای فرگل سوخت و فقط هاهصدای هق هق گری
 . گفت: متاسفم

  !آشغال. ین آدم رو زمینیترکثیف. ازت متنفرم. فرگل نالید: خیلی نامردی، عوضی
که شاید تمام  کردمیداشت به این فکر . سیگاری آتش زد. تماس رو که قطع کرد

نامرد و آشغال و  می کهه آدیهیی که فرگل بهش نسبت داد باشه، اما مگهاصفت
ه؟ تونه درست زندگی کنتونه تغییر کنه؟ نمیتونه درست بشه؟ نمیعوضی بوده نمی

 ی سوراخ بشه؟ هاتونه کاری کنه که الیق اون دختر با لپنمی
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 ××××× 
 ،کردمی، با نگرانی به اطراف نگاه رفتمیتند تند به سمت خونه  کهدرحالیشراره 

از حرکت ایستاد با هیجان به اطراف  ایهاحساس کرد، لحظ هاجنبشی ال به الی پرچین
 نگاه کرد و نالید: کی هستی؟

سکوت محض تو فضا حاکم بود، فقط صدای امواج خروشان دریا از دور به گوش 
نفسی عمیق کشید و راه افتاد دوباره صدایی احساس کرد به سمت صدا . رسیدمی

نفسش رو با حرص فوت . خورهبا باد تکون می های درختهاهچرخید و دید که شاخ
کرد، چند قدم برداشت و با شنیدن صدای عجیبی از ترس جیغ کشید و شروع به 

دویدن کرد، احساس کرد پاش به چیزی گیر کرد و با شدت روی زمین پرتاب شد، با 
دید پشت  ایهش بلند شد و به عقب چرخید، حس کرد سایهادستهیجان روی 

لرزید گفت: تویی امیر؟ گه خوردم، همین امشب دهنشو ا صدایی که میب. هادرخت
 . قول میدم. شمعاشقش نمی. ، غلط کردم، تورو خدا ولم کنمکنمیسرویس 

ش خیس و گلی شده بود با گریه به سمت هاتمام لباس. به گریه افتاد و زود بلند شد
 . خونه دوید و در رو باز کرد و خودش رو انداخت تو خونه

 
 مدیا با هیجان جلو دوید و گفت: چی شده؟

 . گفت: باز یه چیزی دنبالم بود زدمینفس نفس  کهدرحالیشراره 
 با کهدرحالیمدیا جلو رفت و شالش رو که خیس و گلی بود از دور گردنش باز کرد و 

 گفت: چی بود؟  کردمینگرانی نگاهش 
یا امیر بود یا . نکنمیولم نلرزید گفت: شراره که از شدت ترس و سرما صداش می

 . قیعان
 . مدیا گفت: بده من کاپشنتو

 . شراره زیپ کاپشنش رو باز کرد و گفت: من چقدر بدبختم مدی
 شه تموم شه؟ کی؟ مدیا کاپشن رو گرفت و گفت: کی این امیر عاشقت می

ما ه اش رو از هم باز کرد تا حرفی بزنهاشراره با بغض سر تکون داد و چیزی نگفت، لب
ن که بابک عاشقش شده دیگه یدفهممیها اگه بچه. خیلی زود پشیمون شد

رفت و کاپشن و شال شراره رو  دستشوییمدیا به سمت . تونست بابک رو ببینهنمی
نقطه  کیهتمیز کرد وقتی برگشت نگاهی به شراره کرد که تو خودش جمع شده بود و ب

 نگفته که بفهمیعاشقته؟خیره بود، کنارش نشست و گفت: هیچی بهت 
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 . گفتمشراره با پرخاش گفت: اگه گفته بود که می
 ر شدی؟هامدیا متعجب نگاهش کرد و گفت: چته تو؟ باز

 . با من دعوا داری شهبغض کرد و گفت: هم
 . شراره با پشیمونی بهش نگاه کرد و گفت: ببخشید

  مدیا روش رو از شراره چرخوند، شراره زود گفت: بقیه کجان؟
  !مدیا به سردی گفت: لیدا و پوالد و مونا لب ساحلن با همدیگه

 شراره گفت: اع، لیدا اومد؟ 
 مدیا گفت: اوهوم!

 شراره گفت: چرا تو تنهایی، پیششون نیستی؟ 
 . گفت: منتظر تو بودم رفتمیبه سمت اتاق  کهدرحالیمدیا 

ه خواست بر. تیر کشید در اتاق با صدای بلند بسته شد و قلب شراره از عذاب وجدان
لب پنجره ایستاد و با نگرانی به بیرون نگاه کرد، یعنی . پیشش اما غرورش اجازه نداد

 گرفت باز عصبانیباز کی دنبالش بود؟ نکنه امیر بود و چون شراره انتقامش رو نمی
 بود؟ 

اد آورد، این که بابک عاشقش شده بود خیلی لذت یهپنجره نشست و بابک رو ب یهلب
بخش بود، این جریان دیگه براش مثل یه بازی نبود، دیگه به بابک به عنوان یه 

، خودش هم نفهمید کی احساسش تغییر کرد، نفهمید از کردمینسرگرمیو تفریح نگاه 
 . به بعد، از چه اتفاقی به بعد بابک رو دوست داشت ایهچه لحظ

رسیدن و  ایهته هیچ رابط وقتهیچدوباره تهش رسیدن نبود،  !داشتنی چه دوست
 . جدایی و تنهایی و تاریکی بود همیشه. آرامش نبود

تونست به دخترها بگه آب دهنش رو به سختی فرو داد، دست خودش نبود که نمی
دوست داشت حداقل یک کم بیشتر تو این بازی . که بابک به احساسش اعتراف کرده

 . ه، یک کم بیشتر بابک رو تو زندگیش داشته باشهبمون
 ××××××× 

شد داره خواب مونا چسبیده بود به سقف، بین خواب و بیداری بود و متوجه نمی
ا ناخودآگاه برون فکنی کرده، حرکت کرد و برگشت تو اتاق، مونا روی تخت یهبینمی

 د، برون فکنی کرده بودکنار لیدا خواب بود، بهشون نزدیک شد و با دقت نگاهشون کر
برد، اوایل برون فکنی براش مثل یاد گرفتن و داشت از این احساس رهایی لذت می

دوچرخه سواری بود، سخت و لذت بخش و حاال هم به همون اندازه که تو دوچرخه 
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یک احساس کامال جدید و متفاوت . سواری ماهر بود، برون فکنی رو هم یاد گرفته بود
. چرخی زد و سعی کرد با تمرکز کردن از مونای روی تخت دور بشهبرای خودش . بود

تونه با تمرکز کردن و فکر کردن به چیزی پیشش بره قبال توی کتاب خونده بود که می
هرچقدر تالش کرد . کردمیمامانش رو پیدا  ؛ بایدو حاال سعی داشت این کار رو بکنه

سهیال داشت رو مرور کرد اما نتونست موفق نشد تمام خاطرات کوتاهی که از مامان 
اون روح  همیشهاز سر کنجکاوی به اتاق دخترها سر زد و مقل . حرکت کنه ایهحتی ذر

اون روح که این بار بیشتر و بیشتر دور شراره رو گرفته بود . سیاه رو باالی سر شراره دید
. دیترسمینروح توی این حالت خیلی از اون . کنارش رفت. رسیدمیبه نظر  ترو سیاه

سعی کرد چیزی بگه، جسم اثیری مثل جسم مونا نبود که لب و دهن داشته باشه اما 
تونست از راه ذهنی با بقیه ارتباط برقرار کرد چون در جواب سوالی که توی انگار می

  .ذهنش بود متوجه شد که صدایی توی سرش پیچید: شراره باید انتقام منو بگیره
مثل یک پر سبک به عقب رفت و از اون روح ترسناک دور . ترسیدمونا از این احساس 

 بینی؟ تو ذهنش تکرار شد: تو منو می. شد
بینمت ولی تو هنوز تو دنیای دیگه هستی، ما فقط و صدایی که تو سرش پیچید: می

مم تونم به جساما یک تفاوت باهم داریم، من دیگه نمی !تونیم هم دیگه رو ببینیممی
  !و مجبوری که برگردیبرگردم و ت

 تو ذهن مونا این سوال شکل گرفت: مرگ درد داشت؟ 
ی جدید هاهمثل یک تولد دوباره بود که پر از تجرب !و این صدا تو سرش پیچید: نه
ن م و ایکشمییی که قلبا به دنیا داشتم دارم عذاب هابود، اما من به خاطر وابستگی

و ترک ر اینجاتونم نتونم انتقامم رو بگیرم نمیعذاب این طور منو سیاه کرده، تا وقتی 
 . کنم و به آرامش برسم

 مونا تو ذهنش به این سوال رسید: بعدش کجا میری؟ 
 ایهیا اگر کامل نشده باشم به جسم دیگ رسممیو این رو شنید: بعدش یا به کمال 

 . شمشم، دوباره متولد میمنتقل می
  .تونی کمکم کنی مامانم رو پیدا کنمکرد: می مونا از تعجب برآشفت و به این فکر

 . تونم، اجازه ندارمفقط سکوت بود و بعد شنید: نمی ایهبرای لحظ
تو ذهنش . به سمت مونای روی تخت کشیده شدکمی مونا غمگین شد و ناخودآگاه 

 مثل سایه دنبال شراره هستی؟  شهپیچید: چرا هم
 . باید انتقامم رو بگیره تا بتونم برمخوام اشتباه کنه، و شنید: چون نمی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 3 0 

 

د احساساتی شده بو. تونست مقاومتی بکنهشد و نمیمونا به سمت عقب کشیده می
با  ایهبرای لحظ. شد به جسمش برگردهو غمگین شدن یا ترسیدن یا هیجان باعث می

 ش رو باز کرد وهاچشمفشار و درد عجیبی به عقب کشیده شد و ناگهان تو جسم مونا 
ی نگاه. از تخت پایین پرید و به سمت اتاق دخترها دوید زدمینفس نفس  کهدرحالی

ه هینی کنمیبه شراره کرد و از ترس این که اون روح هنوز اونجاست و داره نگاهش 
جالب بود که حاال که تو این جسم بود از اون روح . کشید و تو تختش برگشت

ش چکید و هاهاشک روی گون. سرش کشیدرفت توی تخت و پتو رو روی . یدترسمی
 تونه به مامانش برسه؟به این فکر کرد که چرا هیچ جور نمی

 . نگه داشته بود و گفت: بگو دیگه دانیال شهمونا گوشی رو با شون
گه و لیدا با اشاره پرسید دانیال چی می. کردمیی شسته شده رو تا هابا دستش لباس

 . لبم کردی پسر مونا پفی کشید و گفت: جون به
 ناگهان جیغی کشید و لیدا جلو دوید و گفت: چی شد؟

این جوری خبر میدن؟ وای الهی بگردم . مونا غش غش خندید و گفت: خیلی خری
 . مبارکه. من

 لیدا بی طاقت گفت: چی شده؟ 
گرفت و گفت: الی و مهراد دارن عقد  تراون طرفکمی مونا گوشی رو با دستش 

 . نکنمی
 . لیدا از تعجب گرد شد و با خوشحالی گفت: وای چه خبر خوبی یهاچشم

 درانقفکر کن خانوم . مونا با دانیال خداحافظی کرد و گفت: الی رو ببینم کشتمش
 . به دانیال گفته به ما خبر بده. درگیر شده که خودش زنگ نزده خبر بده

 . باالخره باباش راضی شد. لیدا خندید و گفت: الهی بگردم
 . گردنتونه جلو این دوتارو بگیره، کل دنیا رو میبا ذوق گفت: دیگه کی می مونا

 . ای جان چه خوشحال شدم. شنلیدا خندید و گفت: جهانگرد می
 . دانیال گفت همه مون دعوتیم. مونا گفت: راستی فردا صبح مراسم عقدشونه

 . لیدا گوشیش رو برداشت و گفت: به مدی خبر بدم
 . یرم شری رو بیدار کنم لنگ ظهرهمونا گفت: منم م

کمی . مونا رفت تو اتاق و شراره رو دید که روی تخت با حالت عجیبی خواب بود
ش رو باز کرد و گفت: مونا چرا بیدارم کردی هاچشمشراره . تکونش داد و صداش کرد

 !مدیدمیداشتم یه خواب خوب 
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یش پ. خوابی کالساتم که نمیریمونا خندید و گفت: تو سه چهار روزه چته؟ یکسره که 
 . بابک هم نرفتی

 شراره پتو رو روی سرش کشید و مونا مصرانه گفت: خسته شدی از بابک؟ 
 پتو رو پایین کشید و گفت: چطور؟ آرومی شراره به 

 . مونا گفت: که نمیری ببینیش
 . شراره نفسش رو فرو داد و گفت: نه بابا، بابک یه کم درگیره

خبر ازدواج الی و مهراد رو به شراره داد و گفت: راستی دانیال گفت مونا با هیجان 
 . بابک هم دعوت کردن

 شراره با حرص گفت: اونو دیگه چرا؟ 
 . اونم دعوت کردن!شناسنش دیگهباال انداخت و گفت: می ایهمونا شون

 . حاال برو بذار بخوابم. شراره غرید: باشه
 . لیدا چه کرده مونا گفت: پاشو دیگه وقت نهاره ببین

 . شراره غرید: میام حاال
شراره گوشیش رو بیرون کشید و . مونا متعجب نگاهش کرد و از اتاق خارج شد

بهانه میاری و  شه بگی چراشری می” ش رو باز کرد سه تا پیام از بابک داشت:هاپیام
"، "شراره خواهش ید حتما بیای ببینمت، باشه موش؟!"، "امروز بای؟کنمیازم فرار 

 . "بگو چی شده؟ واقعا نگرانت شدم مکنمی
چیزی نشده بابک، احتیاج دارم یه کم با خودم ” فقط نوشت: هادر جواب تمام این پیام

 ”. تنها باشم
سه روزه ندیدمت شری، به نظرم باید حتما ببینمت، دلم ” خیلی زود جواب بابک اومد:

 ” . واست تنگ شده
خودش بی نهایت دلش برای بابک تنگ شده بود، واسه مهربون  .آه شراره در اومد

 . شهاهشدناش، واسه شوخی کردناش، واسه بوس
شد؟ چرا چرا نباید عاشق بابک می. با حرص گوشیش رو روی تخت پرتاب کرد

. فترمیهمه چی بینشون داشت خوب پیش  انقدرتونست با بابک بمونه وقتی نمی
ش از شدت بغض و هاروی تخت ضربه زد و اشکدستش مشت شده بود با حرص 

امروز ببینمت ” پیام داشت از بابک:. گوشیش لرزید. ش ریختهاهناراحتی روی گون
 موش؟ "



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 3 2 

 

بینیم، امروز فردا مهمونی دعوتیم همو می” شراره خیلی سرد معمولی جواب داد:
 ” درگیرم

و  رفت بیرون. هستبعد هم تو یک پیام دیگه توضیح داد که مهمونی به چه مناسبت 
لیدا رو دید که مشغول روشن کردن گاز بود و مونا که روی کاناپه لمیده بود و کتاب 

 خونی تو؟ خوند، غرید: باز چی میمی
 . شمتا پیداش نکنم آروم نمی. دیگه دونیمیمونا لبخند زد و گفت: 

متحان شراره کنارش نشست و گفت: مگه دیگه راهیم مونده؟ ما که هر راهی رو ا
 . کردیم به در بسته خوردیم

مونا بغض کرد و نالید: باید بفهمم مامان من کجاست؟ یه جای این دنیاست و حتی 
من  .بدونم مامانم چه شکلی شده ؛ بایداگه نخواد دوباره منو ببینه من باید پیداش کنم

ازم باگه بهم بگه برگرد برو و پیشم نمون  ؛ حتیبدونم کجاست. خواد ببینمشدلم می
 . من باید پیداش کنم

ش رو خیس کرد با صدایی که از شدت بغض به هاهبغضش به اشک تبدیل شد و گون
 نیدومین. شد گفت: حتی اگه مامانم مرده باشه باید پیداش کنمسختی شنیده می

 . چقدر سخته که بدونی مامان داری ولی ندونی کجاست، نتونی ببینیش
ت تونیم مامانم میمطمئن. نشست و گفت: آروم باش موناشراره متاثر شده بود کنارش 

 . رو پیدا کنیم
  .به در خورد و لیدا از آشپزخونه بیرون دوید و گفت: پوالده ایهتق. مونا سر تکون داد

 . شراره با خنده گفت: چه هول شد این دختره. زود از خونه خارج شد
مونا بین اشک لبخندی زد و شراره رفت لب پنجره و خیلی آروم پرده رو کنار زد و 

 . نکنمی چیکارسوتی زد و گفت: حدس زدم 
 ن مگه؟ کنمی چیکارمونا با خنده گفت: 

 . شراره با شیطنت گفت: خودت بیا ببین
ش لذت بخمونا کنار شراره قرار گرفت و از دیدن لیدا و پوالد تو بغل هم دیگه لبخندی 

 . زد و خندید و گفت: از دست تو
 . شراره لبخند زد و گفت: اوه اوه بیا کنار دیگه نگاه نکن

 . لیدا رو دید و گفت: تموم شد، حرص نخور یهآروم پوالد روی گون یهمونا بوس
 . شراره خندید و گفت: نگرانم
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مونا رو مونا غش غش خندید و شراره به نیم رخش نگاه کرد، از این که تونست 
دوست نداشت مونا رو در حال گریه کردن ببینه، مونا قوی بود، . بخندونه خوشحال بود

 ی مونا خیلی بد بود، خیلی! هاهگری
 . دادن، دردناک و تلخ بودنی مونا بوی ناامیدی میهاهگری

زود از پشت پنجره کنار رفتن و لیدا . لیدا خواست بیاد داخل و پوالد همون جا نشست
 . شهوارد شد گفت: وای برنجا زیاد جوش خورد االن شفته میکه 

 . یکنمین شراره خندید و گفت: بله وقتی میری ماچ ماچ بازی فکر نهار رو که
 لیدا از خجالت سرخ شد و گفت: زهرمار، باز تو پشت پنجره بودی؟ 

یرم م مونا خیلی ریز گفت:. شراره خندید و لیدا تند تند مشغول آبکش کردن برنج شد
 . پیش پوالد

 . لیدا رفتنش رو نگاه کرد و گفت: شری چرا اشکشو در میاری گناه داره
شراره گفت: هیچی نگو خودم اعصابم به هم ریخت واسه همین گفتم بیاد شماهارو 

 . نگاه کنیم حواسش پرت شه
 خوای حال اونو عوض کنی چرا از مایه میذاری؟می. لیدا خندید و گفت: عوضی

 ند؟ کلیمومیی؟ خوب بود غمگین کنمیلی جدی گفت: چرا از دوستت دریغ شراره خی
  !خندوندمش

 . لیدا خندید و مشغول کارش شد
 . مونا که از در خارج شد پوالد به سمتش چرخید و گفت: اع، تویی؟ سالم

 . خسته نباشی. مونا کنارش نشست و گفت: سالم
 ؟ ایهچرا گرفت. پکی به سیگارش زد و گفت: مرسی یدکشمیپوالد که داشت سیگار 

 مونا غم آلود نگاهش کرد و گفت: یه سیگار بهم میدی؟ 
مونا گفت: خودت روشن کن . پوالد از تو پاکت سیگاری بیرون کشید و سمتش گرفت

 . لطفا
 . ی دوست دارمکنمیمونا گفت: تو که روشن . پوالد سیگار رو آتش زد و سمتش گرفت

  .من پیشت نیستم همیشه ؛ چونشیبا خنده گفت: بهتر، پس سیگار نمیپوالد 
خوای تنهام مونا با هیجان به سمتش چرخید و غمگین نگاهش کرد و گفت: تو هم می

 بذاری؟ 
 . ش از تعجب گرد شد و گفت: منظورم دون نبودهاچشمپوالد 

 . مونا پکی به سیگارش زد و گفت: اگه اون نبود اشکال نداره
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 ؟ ایهد لبخند زد و گفت:نگفتی چرا گرفتپوال
امو باب. خوام یه بار دیگه احضار کنممونا دود سیگارش رو بیرون داد و گفت: پوالد، می

تونم یدیگه مامانمو نم دونممیاگه ببینمش بتونم یه کم آروم بگیرم چون  ؛ شایدببینم
 . دیدن بابام آرومم کنه ؛ شایدپیدا کنم

 پوالد نگاهش کرد و گفت: خوبی مونا؟ این چه حرفیه؟ 
 رتنزدیکرو به مونا  شیپوالد صندل. ش ریختهاهمونا سر تکون داد و اشک روی گون

  !کرد و گفت: ببین منو
خوای احضار ی خیس و قرمز از اشک نگاهش کرد و پوالد گفت: اگه میهاچشممونا با 

گردم یه می. یم مامانت روکنمیپیدا . زنکنی من هستم، ولی دیگه این حرف رو ن
 . افسون خیلی مرموزه. کمکمون کنه مکنمییکی مثه افسون رو پیدا . مکنمیراهی پیدا 

 . یکنمیمونا فقط نالید: در موردش اشتباه 
من هرکاری که . مکنمیمن درستش . یکنمیتو داری اشتباه . پوالد گفت: نه مونا

 . بخوای همین حاال حاضرم باباتو احضار کنیماگه . مکنمیآرومت کنه 
باشه واسه بعد مهمونی  !مونا لبخندی نامحسوس زد و گفت: االن که روزه دیوونه

 . هابچه
  !پوالد لبخند زد و گفت: خندیدی

ه یهمث. ی پوالد نگاه کرد و گفت: تورو خدا از آسمون واسم فرستادههاچشممونا تو 
 . دوست داشتم تو زندگیم باشه همیشهداداش واقعی که 

نگرانش بود و هواش رو داشت  انقدرپوالد بهش لبخند زد و مونا از داشتن کسی که 
 . غرق لذت شد

 
لیدا از توی ساکش یه کفش پاشنه بلند مشکی بیرون کشید و گفت: ببین این خوبه؟ 

 !شهیه کفی بذاری اندازه ت می
 گفت: من زدمیرار لیدا داشت رژ لب زرشکی مونا که جلوی آینه ایستاده بود و به اص

 . تونم با کفش پاشنه بلند راه برمنمی
 خب؟. تونی امروز اسپرت بپوشیلیدا پوفی کرد و گفت: مونا واقعا نمی

پوشم، اون کفش دخترونه بدون مونا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: اسپرت که نمی
 . مشکی هم هست به کتم میاد. پوشمپاشنه مو می

 ا جلو اومد و گفت: خط چشم بکشم واست؟لید
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 مونا قاطعانه گفت: نه! 
  !لیدا با حرص گفت: مرگ

 . مونا با خنده گفت: خودت مرگ
  !لیدا خندید و گفت: آدم نیستی دیگه

 . مونا گفت: من این جوریم دیگه
لیدا نگاهی به کت سبز ارتشی رنگ مونا و شلوار کتون چسب مشکی مونا که روی 

د و گفت: کتت رو با دامن مشکی کوتاه من بپوش با این کفش پاشنه تخت بود کر
 . بلندا

 . چقدر گیر میدی !دیگه جون من بیخیال مونا خندید و گفت: لیدا
 درانق. لیدا با حرص گفت: اگه تو دختر مامان من بودی قطعا تا حاال زنده نمونده بودی

 .اونو بپوش اونجااینو بپوش  اینجاکه رو این چیزا حساسه!از بچگی هزار بار شنیدم 
 !دونممیچ

مونا خیلی سرد و جدی گفت: شاید اگه منم مامان داشتم لباس پوشیدن رو یاد 
 . گرفتممی

 . لیدا کنارش ایستاد و گفت: ببخشید منظورم این بود
گم کاش مامان منم بود و بهم این ، کال میدونممیمونا نیم نگاهی به لیدا کرد و گفت: 

 . داداد میچیزارو ی
آویزون شده بود برای این  شهبا حسرت به آینه نگاه کرد و لیدا رو دید که لب و لوچ

 خوای خط چشم بکشی واسم؟ که حال و هواش رو عوض کنه گفت: می
 پوشی؟ لیدا ذوق کرد و گفت: کفش پاشنه بلند هم می

 مونا خندید و گفت: نه دیگه پررو نشو! 
 . برداشت و گفت: بچرخ ببینملیدا با حرص مداد چشم رو 

 مونا خندید و لیدا گفت: کوفت! 
 مونا گفت: یه خط چشم ساده بکشیا! 

 لیدا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: دیگه حرف نباشه! 
 . ی مونا بلند شدهاهمونا خندید و لیدا لگدی به ساق پاش زد و صدای خند

 . دیر شد شراره دم در ایستاد و گفت: اگه دعواهاتون تموم شد بریم،
 . اینجالیدا برگشت و گفت: شری بیا 
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 خوادمشغول خط چشم کشیدن بود گفت: مونا نمی کهدرحالیشراره رفت جلو و لیدا 
 . کفش پاشنه بلند بپوشه

 ! همیشگیشراره پقی زد زیر خنده و گفت: بحث 
 تو یه چیزی بهش بگو! . لیدا گفت:بله

ولش کن بچه رو بذار راحت . ایل خودشو دارهبابا مونا است بیخیال شراره با خنده گفت:
 . ه از عجایب دنیاستکشمیهمین که داره خط چشم . باشه

 شه!مونا خندید و لیدا غرید: هوی تکون نخور، خراب می
  .لیدا چپ چپ به شراره نگاه کرد و گفت:در ضمن اصال خوشم نیومد طرفشو گرفتی

بابک ذوق مرگ نیم ساعته دم . شدشراره لبخند زد و گفت: گم شین حاضر شین دیر 
 . باغشونه منتظر ماست

 . ه ضد حال بهش بزنییهفکر کنم وقتشه دیگ. لیدا خندید و گفت: اون چه جدی گرفته
 . شهاین پسره به این راحتی عاشق نمی. شراره ناخودآگاه اخم کرد و گفت: نه بابا

 . مونا گفت: ای بابا
 . ه دقیقه آروم بگیر دیگهیها. رددستم خط خو. لیدا غرید: تو حرف نزن

شراره ازشون جدا شد و رفت روی تراس ایستاد تاریک بود و ساکت، صدای پوالد و 
گوش سپرد به صدای امواج دریا و به این فکر کرد که به . آرش از اتاقک چوبی میومد

لبخندی زد و با خودش فکر کرد که . بینه، قلبش پر از هیجان شدزودی بابک رو می
ابک ها متوجه احساس بباید طوری رفتار کنه تا بابک بتونه بهش ابراز عالقه کنه و بچهن

نفسی سنگین کشید و آرش و پوالد رو دید که با خنده و شوخی از اتاقک خارج . بشن
 پوالد تا شراره رو دید گفت: بقیه کجان؟ . شدنمی

 . اقشراره لبخند زد و گفت: اگه تونستی بکششون بیرون از اون ات
. مدیا هم از خونه خارج شد. گفت و سرد و جدی به سمت ماشینش رفتآرش سالمی

اره شر. یک پیرهن کوتاه مشکی به تن داشت و روش یک پالتوی کتی پوشیده بود
 . چقدر هم طول کشید آماده شدنت. سوتی زد و گفت: چه تیپی زدی
  .مکنمیی تورو جمع هاک ساعته دارم ریخت و پاشیهمدیا خندید و گفت: حرف نباش

ه واسه کردمیاین داشته خوش تیپ . گه پوالدپوالد خندید و شراره گفت: دروغ می
 . ماکان

پوالد باعث شد مدیا با حرص به شراره نگاه کنه و بعد گفت: حرف نزن  یهصدای خند
 . شری که قبل از این که اتاق رو تمیز کنم عکس گرفتم ازش



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 3 7 

 

 . پوالد نشون ندیا شراره هول شد و گفت: به
قدر بینی چگفت: میاما دیر گفته بود و مدیا گوشیش رو جلوی پوالد گرفته بود و می

 اتاق شلوغ بود؟
. نینگاه نکفهممیه تو که فهممیاین ن. شراره با حرص گفت: پوالد با دقت نگاه نکن

 . تمام لوازم شخصیم تو اتاقه
 پوالد خندید و گفت: از بعدش عکس نداری؟ 

 دیا عکس رو رد کرد و همزمان صدای لیدا اومد که گفت: من حاضرم!م
پوالد ناخودآگاه نگاهش رو از صفحه گوشی مدیا گرفت و دوخت به لیدا، نگاهش تو 

نگاه لیدا قفل شده بود، لیدا بهش لبخند زد و پوالد که مسخ لیدا شده بود حتی 
 داشت، تا بهچشم ازش بر نمی ایهلحظ

مشکی ساده به تن داشت  یهطور ندیده بود، لیدا یک پیرهن دخترون حال لیدا رو این
ساده و معمولی  همیشهو روش یک مانتوی کتی سفید پوشیده بود، آرایشش مثل 
رها کرده بود خیلی  شهبود اما چون موهاش رو باز گذاشته بود و یک طرف شون

داشت تا این که با صدای مدیا به خودش پوالد چشم از لیدا برنمی. متفاوت شده بود
 . رو گفتم نگاه کنی اینجااومد: 

 . ببخشید. پوالد به خودش اومد و با گیجی گفت: آها
 . مدیا خندید و گفت: لیدا حواست رو پرت کرد

 . پوالد لبخند زد و گفت: شیطونی نکن
تی پوالد ح. تن و به سمت باغ راه افتادنبعد از اون تو دوتا ماشین نشس. مدیا خندید

ا از مون. کردمیچشم به لیدا نگاه  یهدر حین رانندگی تمرکز نداشت و هرازگاهی از گوش
صندلی عقب خودش رو از بین دو تا صندلی جلو کشیده بود و سر به سر پوالد 

 میذاشت، مدیا و شراره هم تو ماشین آرش نشسته بودن وقتی به باغ رسیدن آرش
تازه ماشین بابک رو دید و متوجه شد که اون هم دعوت بوده تا قبل از اون این رو 

 اینجابابک با خوشحالی چراغ داد و آرش با حرص گفت: این مرتیکه . دونستمین
 ه؟ کنمیچیکار 

 . شراره از هیجان و نگرانی نفسش بند اومد و گفت: بابک هم دعوت بود
چه معنی داره مرتیکه رو یه بار دیدن دعوتش . ردآرش غرید: گه خورد هرکی دعوتش ک

 کردن مهمونی؟ 
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ا مدی. شراره از ترس و حرص کیفش رو تو دستش میفشرد و جرات نداشت حرفی بزنه
ی؟ تقصیر ما نیست کنمیخودش گفت: آرش چرا داغ  همیشگیبا همون لحن آروم 
 . که دعوتش کردن

  !دیدن شراره خیلی ریز گفت: خودت و پوالد هم یه بار
مشغول پارک کردن ماشین بود با خشونت و عصبانیت عجیبی به  کهدرحالیآرش 

به شراره که صندلی عقب نشسته بود انداخت و  ایهعقب چرخید و نگاه پر از کین
 . گفت: طرفداریش رو نکن
 . مکنمیشراره گفت: طرفداری ن

 . خوایم قبل مهمونی عصبانی نشیمدیا زود گفت: می
ص ترمز دستی رو باال کشید و گفت: االن شراره ما رو با اون یکی کرد به آرش با حر

 . نظرت نباید عصبانی بشم
شما واسه ما فرق دارین، واسه الی . منظور شراره این نبود. مدیا گفت: آرش آروم باش

 . و مهراد که همزمان دیدنتون یه جوره دیگه
  !احمق یهسرآرش ماشین رو خاموش کرد و غرید: بیزارم از این پ

دلش برای خودش هم . دلش برای آرش سوخت. ش رو به هم فشار دادهاشراره لب
 .با بغض در ماشین رو باز کرد و رفت بیرون. احساساتش متزلزل شده بود. سوخت

 . بابک خودش رو بهش رسوند و گفت: سالم شری
. کردمیشراره با حرص پوزخند زد و چشمش به آرش افتاد که چپ چپ نگاهشون 

ها سالم علیک کرد و بازوش رو طوری گرفت تا دست شراره دورش رو بابک با بچه
بابک با لحن مخصوص . شراره به اجبار دستش رو دور بازوی بابک حلقه کرد. بگیره

 . زیر گوش شراره گفت: چه خوشگل شدی شهخودش و با صدای جذاب و دورگ
 ی؟ کنمیمن فرار  شراره چیزی نگفت بابک با شیطنت گفت: که از

 . یمزنمیشراره نیم نگاهی بهش کرد و گفت: بعد باهم حرف 
دوست نداشت آرش صداش رو بشنوه چون با دو قدم فاصله ازشون به سمت در 

وارد ساختمون که شدن دانیال و ماکان به استقبالشون . ورودی ساختمون میومد
دور یک میز نشست و . هارو به سمتی که خالی بود راهنمایی کردنبچه. اومدن

 شهآرش برخالف خواست. دخترها بعد از این که از اتاق پرو اومدن بهشون پیوستن
ها نوشیدنی آورد و خودش هم ی شراره و بابک نشسته بود، ماکان برای بچهروروبه

 لیدا گفت: ماکان الی و مهراد کجان؟ . کنارشون نشست
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 . ماکان گفت: نیومدن هنوز
. شون نشسته بودنهادر حال رقصیدن بودن و تعدادی دور میز هاتعدادی از مهمون

ها مشغول بچه. ماکان برای همه به غیر از مدیا و مونا و خودش نوشیدنی ریخت
به شراره کرد و گفت: بریم برقصیم،  ایهشدن و بعد از چند دور نوشیدن بابک اشار

  !پاشو
زیر لبی گفت: . با مونا بود شراره نیم نگاهی به آرش کرد که مشغول صحبت کردن

 االن؟ 
 بابک گفت: پس کی؟

در حال رقصیدن بودن افتاد و گفت: با این  هاشراره نگاهش به قسمتی که جوون
  !آهنگ؟ خیلی آرومه

 !بابک با شیطنت گفت: عاشقانه ست
  .من رقص این جودز بلد نیستم. شراره نفسش رو فرو داد و گفت: نه با یه آهنگ دیگه

بهش کرد و گفت: باید با هم حرف بزنیم شری، باید با هم وقت  ایهانناامیداه بابک نگ
 !بگذرونیم، باید بفهمم چی باعث شده تو این جوری بشی

 م؟ ترسمیازت  انقدرشی ش رو جمع کرد و گفت: چرا وقتی جدی میهاشراره لب
کوتاهی روی موهای شراره  یهبابک با محبت جلو رفت و بدون هیچ فکری بوس

از من نترس، من هرکار بکنم، چیزی که تورو ناراحت کنه  وقتهیچنشوند و گفت: 
 . انجام نمیدم

ها شد اما نتونست نگاهش رو از بابک بگیره، برای ی سنگین بچههاهشراره متوجه نگا
ی بابک های بابک قفل شد، این مدل محبت کردنهاچشمنگاهش تو  ایهلحظ

هواش رو نداشت،  انقدرشاید چون هیچکس تا به حال  نشستمیعجیب به دلش 
ش با دعوا کردن و غر زدن بود هاهازش طلبکار بود و ابراز عالق همیشهحتی آرش هم 

مثل همین یک ساعت پیش که که تا بابک رو دید قاطی کرد، شراره اون ابراز عالقه رو 
به شراره ست، اما این  شهنی شدن آرش از عالقعصبا کردمیدرک . دیدمیاز آرش 

 .مدل ابراز عالقه کردن رو دوست نداشت حداقل نه از وقتی که بابک رو شناخته بود
خواست که مثل مامان و باباش کسی رو می. خواستبا محبت می یهابراز عالق

ر پخواست که بهش این لبخند رو بدا همین لبخند کسی رو می. باهاش رفتار نکنه
و کامال غیر  نشستمیش های محبت آمیز بابک روی لبهاآرامشی که بعد از حرف

 . ارادی بود
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اش شه، رفتارمدیا که کنارش نشسته بود زیر گوشش گفت: فکر کنم داره عاشقت می
 . عاشقانه شده

 شنوه! ش رو به هم فشرد و گفت: االن میهاشراره لب
ها متوجه شراره از ترس این که بچه. انداختش رو باال هاهی شونبیخیال مدیا با

جامش رو روی میز گذاشت و گفت: . ش تند شده بودهااحساس بابک نشن نفس
 . خوامماکان من یکی دیگه می

 خوای بازم؟ بابک گفت: می
 بابک گفت: عزیزم حالت بد نشه؟ . شراره سر تکون داد

 خوام! شراره لجوجانه گفت: می
. جلوی شراره گذاشت و شراره خیلی زود جام رو خالی کرد ماکان جام پر شده رو

. م فرو بخورهاونجاو افکارش رو با فرو دادن مایعات  هاهدوست داشت تمام غم و غص
به وقوع  شهدوست داشت افکارش رو منحرف کنه و با ورود الی و مهراد خواست

سفید گیپور که تا الی تو اون لباس . نزدمیهمه برای عروس و داماد دست . پیوست
ا ب. روی زانوهاش بلندی داشت خیلی زیبا شده بود و در کنار مهراد کامال میدرخشید

دور الی و مهراد در . ها همه رفتن وسطورود عروس و داناد وسط سالن شلوغ شد بچه
ی اطراف هاجوون یهحال چرخیدن بودن که پوالد دست لیدا رو کشید و از حلق

 . کشیدشعروس و داماد بیرون 
 ی؟ کنمیکار لیدا خندید و گفت: چی

ی زیبای لیدا و گفت: با هم هاچشمپوالد که مست و جسور شده بود زل زد تو 
 برقصیم؟ 

 لبخندی زد و گفت: معلومه! . لیدا از هیجان روی پا بند نبود
ی هم قرار گرفتن و با اون آهنگ مالیم عاشقانه مشغول رقصیدن روروبهپوالد و لیدا 

هر دو با . پوالد دستش رو روی کمر لیدا گذاشت و نگاهشون تو هم گره خورد. شدن
 . پوالد زمزمه وار گفت: خیلی خوشگل شدی لیدا. هم خندیدن

 اینجامردای  یهاز هم ترلیدا لبخند زد و گفت: تو هم تو کت و شلوار خوش تیپ
 . شدی

  !ییاینجاشه تو پوالد سرش رو کنار صورت لیدا برد و گفت: باورم نمی
 . لیدا خندید و با لذت نگاهش کرد
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ی پاشنه بلند راه هاخیلی سخت با اون کفش کهدرحالیشراره  تراون طرفکمی 
دور عروس و داماد بیرون کشید و به سمت در خروجی  یهخودش رو از حلق رفتمی

چند قدم درست . وب نبود و کنترلی روی راه رفتنش نداشتحالش خ. راه افتاد
خورد بابک پشت سرش راه افتاد و از ساختمون خارج داشت و بعد تلو تلو میبرمی
بابک خودش رو به . تکیه زده بود و تو حال خودش بود هاهنرد یهشراره به لب. شد

 شراره رسوند و گفت: چی شد شری؟ خوبی تو؟
  !بابک کرد و گفت: خوب نیستم، خیلی مستمشراره نگاهی به 

 بابک سرزنشگر نگاهش کرد و گفت: نگفتم نخور! 
  !خواستم بخورمشراره توپید: می

 بابک چینی بین ابروهاش ایجاد شد و گفت: چرا اعصاب نداری تو؟ 
  !ش رو جمع کرد و گفت: بهم گیر نده، خوب نیستمهاها لبشراره مثل بچه

 بابک گفت: شربت آبلیمو بیارم واست؟ 
 . ه بیارکنمیشراره نالید: هرچی که خوبم 

به سختی تونست کسی رو پیدا کنه تا کمکش . بابک با عجله به سمت ساختمون دوید
پایین  به سمت هاهاز پل. نبود اونجاکنه شربت آبلیمو درست کنه و وقتی برگشت شراره 

 رد و غرید: کجایی تو دختر؟ اطراف باغ رو نگاه ک. سرازیر شد
 یهچشمش شراره رو دید که لب یهداشت برنی گشت سمت ساختمون که از گوش

 ؟ اینجازیر نور چراغ نشسته بود به سمتش رفت و گفت: چرا اومدی  ایهباغچ
  .خواستم بشینمشراره لیوان شربت رو گرفت و یک نفس سر کشید و گفت: می

 بهتری؟بابک کنارش نشست و گفت: 
  .بابک کشید و گفت: ته ریش بهت میاد یهشراره نگاهش کرد و دستش رو روی گون

 بابک لبخند زد و گفت: مرسی!
گشتش کشید و سیبیلش رو با ان یهی بابک دوخت، گوشهاشراره نگاهش رو به لب

 ی تو؟ کنمیکار بابک گفت: چی. خندید
 شه راه بریم؟شراره با نمک لبخند زد و گفت: می

 یهابابک بلند شد و دست شراره رو گرفت و با هم راه افتادن تو باغ البه الی درخت
برد، با شیطنت خندید و شراره از فشار مالیم دست بابک لذت می. نارنج و پرتقال

 . گفت: من هیچی از این مهمونی نفهمیدم
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ر راد قبابک با مالیمت گفت: اشکالی نداره بهتر شدی میریم تو کلی واسه الی و مه
 !میدیم

ی؟ چرا دوری کنمیمنو اذیت  انقدرشه بگی چرا بابک گفت: حاال می. شراره لبخند زد
 ی ازم؟!کنمی

 . بابک بیخیال شراره اخم کرد و گفت:
 م! ترسمیخوام بکنم یه کم ازت بابک دستش رو فشرد و گفت: یه کاری می

 . شراره با تعجب نگاهش کرد و گفت: مگه من ترس دارم
تو تاریکی بین . ی شراره قرار گرفتروروبه. بابک دست شراره رو فشرد و ایستاد

شراره از هیجان . نگاهشون تو هم قفل شده بود. زدمیی شراره برق هاچشم هادرخت
بعد از چند روز که خودش رو از بابک مخفی کرده بود . ش به شماره افتاده بودهانفس
نگاهش . ش بودهاهی بابک دور شونهادست. بودنی هم ایستاده روروبه اینجاحاال 

شراره سعی داشت خودش رو کنترل کنه، . ی بابک در گردش بودهاچشمو  هابین لب
برای همین سرش رو پایین انداخت و دست . سعی داشت خیلی به بابک نزدیک نشه

ک ابب. دوباره به بابک نگاه کرد. چپش سر خورد و پایین افتاد یهبابک از روی شون
 . رو جلوی شراره گرفت و گفت: دوست دارم اینو قبول کنی ایهبست

شراره بسته کادوپیچ شده رو گرفت و بازش کرد با دیدن انگشتر سولیتر تک نگین 
فقط هینی کشید و دلش خواست از تعجب و . زیبایی دهنش از تعجب باز موند

به سختی . به خودش اومد "، اما یک لحظه. مکنمیآره، قبول ” هیجان جیغ بزنه و بگه
ی هاچشمتو . نگاهش رو از نگین درخشان و براق انگشتر گرفت و درش رو بست

 شد گفت: این چیه؟بابک نگاه کرد و با صدایی که به زور شنیده می
 !از عکس العمل شراره تو ذوقش خورده بود گفت: پیشنهاد ازدواجکمی بابک که 

 غرید: تو عاشق منی؟قلب شراره از شنیدنش فرو ریخت، اما 
 که عاشقت شدم؟ دونیمیگی؟! مگه نبابک گفت: شری تو چی می

 ی شراره ریخت و با صدای دردناکی گفت: کی عاشقم شدی؟ هاهاشک روی گون
خوام بابک دست روی دست شراره گذاشت و گفت: خودمم نفهمیدم شری، ولی می

 . پیشم باشی همیشهدیگه 
 شراره با حرص و صدای بلند گفت: چرا عاشق منی لعنتی؟ چرا؟ 

دوست داشته بگه منم عاشقت شدم، . ش ریخت و به هق هق افتادهاهاشک روی گون
ابک ب. خوام پیشت باشم اما به جاش گریه کردمنم نفهمیدم کی عاشقت شدم، منم می



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 4 3 

 

خوای بدونی گفت: میبغلش کرد و ی شراره متعجب شده بود به نرمیهاکه از حرف
چرا عاشق توام؟ چون تو همه دنیامو عوض کردی، چون بهم کمک کردی که خودمو 

 خوام و این پیشنهادیهخوام پیشت باشم شری، میمی. پیدا کنم، من با تو خوشبختم
 . که درسته هول هولکی گرفته شده اما به همه چیزش فکر کردم شری

که عاشقم  دونیمیبریده گفت: تو چی از من با صدای بریده  کردمیشراره هق هق 
 شدی؟ تو چرا عاشق من شدی؟

 گی؟بابک متعجب گفت: شری چی می
 . شراره خودش رو از آغوش بابک بیرون کشید و گفت: عاشقم نباش

 بابک نفسی عمیق کشید و گفت: چرا؟ 
 . عاشق من نباش. شراره نالید: فقط دیگه عاشقم نباش

هق هق . بابک گذاشت و به سمت ساختمون راه افتاد کوچک رو تو دست یهبست
تو دستش نگاه کرد و  یهبابک شوک زده به بست. گوش شب رو پر کرده بود شهگری

نگاهی به شراره کرد که خیلی ازش دور . رو با شدت فوت کرد شهنفس حبس شد
ازدواج ازش درخواست . یدفهممیی شراره رو نهاشده بود، دلیل این کار و این حرف

به سمت ساختمون راه افتاد با حرص . کرده بود و ازش شنیده بود که عاشقم نباش
روی صندلی کنار ماکان . وارد که شد با چشم دنبال شراره گشت. داشتقدم برمی

، عصبی بود، ناراحت بود، دلگیر بود، عاشق یدفهممیحال خودش رو ن. . نشسته بود
به سمت . داشت همزمانرو  هاام این حستم. بود، دلش شکسته بود، بغض داشت

 .میز رفت و کنار شراره ایستاد که سرش رو پایین انداخته بود و حسابی توی فکر بود
 خیلی آروم گفت: بهم بگو دلیل این کارا چیه؟

 . بابک غرید: پاشو بریم بیرون. شراره هیچ حرکتی نکرد
 شراره فقط گفت: نه! 

 ... شری تو چته؟ اگه به خاطر امیرهرنگ خشونت گرفت: کمی صدای بابک 
ا بابک ب. ایستادن هاهجلوی نرد. با بلند شدن شراره سکوت کرد با هم رفتن بیرون

ی شراره رو خیلی نرم گرفت و گفت: چی شده شری؟ این کارا واسه هاهش شونهادست
 چی بود؟ شاید انتظارشو نداشتی نه؟

 . دشراره سر تکون داد و گفت: بابک خیلی زود بو
 بابک نالید: تو عاشق من نیستی؟

 اما فقط گفت: نه! ” عاشقت شدم” خواست داد بزنه بگهشراره دلش می
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چیزی توی گلوش . مست بود و احساساتی شده بود. چیزی در دل بابک فرو ریخت
 !کنارش بمونه، با بغض گفت: دروغ گو همیشهدوست داشت شراره . کردمیسنگینی 

من عاشقت . تونم درخواست ازدواجت رو قبول کنمفت: نمیشراره سر تکون داد و گ
 !نیستم

ین وقت خوبی رو واسه ا. االن احتیاج داریم باهم تنها باشیم. بابک گفت: بیا بریم شری
 . کار پیدا نکرده بودم

 بابک نالید: بیا. از جاش تکون نخورد ایهشراره حتی ذر. دست شراره رو گرفت و کشید
  !موش

اشه اگه بابک نب کردمیتونست نفس بکشه، داشت فکر شراره بغض داشت حتی نمی
 موش "؟” مزه بهش بگهبا انقدرتونه کی دیگه می

اگه نیای دلم . بابک مظلومانه گفت: بریم خونه. دستش رو از دست بابک کشید
 شکنه شراره!می

 . تونم بیامشراره گفت: نمی
بابک غرید: چته شراره؟ . شراره مقاومت کرد. بابک دوباره دستش رو گرفت و کشید

تو هم مثه من . میدفهممیمن احساستو . چی شده؟ تو رابطه ت با من واقعی بود
 ی منو لعنتی؟ چرا؟!زنمیچرا داری پس . مشدیدمیمن . عاشق شدی

 !با گریه گفت: ولم کن بابک. شراره سعی کرد دستش رو از دست بابک بیرون بکشه
 . با صدای دورگه گفت: باید با من بیای. شده بودبابک دیوونه 

بابک . شد گفت: ولم کندنبال بابک کشیده می کهدرحالیشراره هینی کشید و 
 . ولم کن توروخدا. مترسمی

ی از پشت سر به گوش رسید و بعد صدای آرش هایمتو همین لحظه صدای محکم قد
 ه شراره؟کنمیاومد: چی شده؟ داره اذیتت 

 . ه گریه افتادشراره ب
 بابک به سمت آرش چرخید و گفت: دخالت نکن آرش! 

 ی؟ کنمیکار فت و گفت: اشکشو درآوردی پسر، چیآرش جلو ر
به . رو سر آرش خالی کرد و گفت: شری دوست دختر منه شهبابک تمام حرص و غص

 . خودمون مربوطه
بابک رو گرفت و گفت: شری بی کس و کار نیست هر غلطی  یهآرش جلوتر رفت و یق

 فهمیدی؟ . بخوای بکنی
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 . خوام باهات بحث کنمنمی. بابک هم گفت: بکش کنار آرش
ی هاآرش از بین دندون. ترسید هاچشماز تنفر اون . ی آرش نفرت رو دیدهاچشمتو 

 . غرید: دست از سرش بردار شهبه هم چسبید
 بیخیال شده بود بازوی آرش رو چسبید و گفت: آرش توروخدا شراره که دستش آزاد

 . شو، توروخدا
 .شناختاون نگاه رو می. ک عاشق حسود بودیهبابک نگاه آرش به شراره رو دید، نگا

با تنفر به آرش نگاه کرد و . نگاهی بود که حتی خودش هم همین حاال به شراره داشت
 شراره. شراره بهش برسه گاز رو گرفت و رفتسمت ماشینش راه افتاد قبل از این که 

آرش . گرفتآروم نمی. کردمیبا ناامیدی هق هق . دنبالش دوید اما بهش نرسید
بغضش تشدید شد و با . احساس کرد شهگرمیدستش رو روی شون. کنارش قرار گرفت

رو گرفت و صورتش رو به سمت خودش  شهآرش چون. شدت بیشتری گریه کرد
کار داشت باهات؟ بخواد بهت آسیب بهم بگو چی. : آروم باش شریو گفتچرخوند 

 !شم و حقشو میذارم کف دستشهمه چیز می بیخیال بزنه
آرش خیلی نرم شراره رو تو بغل خودش کشید و زیر گوشش . شراره سر تکون داد

 . گفت: ششش!گریه نکن
که دیگه آرش  جالب بود. از بغل آرش بیرون اومد. شد ترکه گذشت شراره آرومکمی 

تو این مدت کوتاه احساساتش خیلی تغییر کرده بود، . براش کسی مثل پوالد شده بود
زیر گوش آرش با . یدکشمیعاشق بابک شده بود و داشت از این احساس عذاب 

م اون روحه دور و برمه، مطمئنصدایی که از شدت گریه گرفته بود گفت: منو تنها نذار، 
 . تورو خدا تنهام نذار امشب. مترسمیمثه سگ ازش . یه بالیی سرم میاره آرش

تو با این . بریم اینجای شراره متعجب شده بود فقط گفت: بهتره از هاآرش از حرف
 . تونی بیای تووضع دیگه نمی

 . شراره گفت: لباسامو بیار واسم
 . تونم تنهات بذارمآرش گفت: نمی
 . شینم تو ماشین زود بیاشراره نالید: می

وقتی برگشت با عجله به . آرش سوییچ ماشین رو بهش داد و به سمت ساختمون رفت
. احساس کرد یک سطل آب سرد روی سرش ریختن. شراره نبود. سمت ماشین دوید

 . یدکشمیو حتی نفس ن کردمیشوک زده به ماشین نگاه 
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یی که با صدای بلند شراره رو صدا کرد، اطراف ماشین رو با نگرانی گشت و با صدا
 ... لرزید داد زد: شریمی

باغچه شراره رو دید که  یهگوش. به سمت صدا تو باغچه راه افتاد. شنید ایهصدای نال
 ی؟کنمی چیکار اینجاخم شده بود نفس راحتی کشید و گفت: شری، 

 . شراره با صدایی گرفته گفت: جلو نیا لطفا
باال  .گریه گفت: حالم خوب نبودشراره به سختی بلند شد و با . آرش سرجاش ایستاد

 . آوردم
آرش دست تو جیبش کرد و دستمالی به سمت شراره که نزدیکش رسیده بود گرفت و 

 . گفت: اشکال نداره
 . رو کثیف کردماینجاشراره با گریه گفت: چرا داره، آبروم رفت، 

 بیا بریم! . آرش با محبت گفت: فدای سرت واسه همه پیش میاد
ش راه افتاد و به محض این که تو ماشین نشست سرش رو به پشتی شراره در کنار

آرش کنارش جای گرفت و ماشین رو روشن . ش رو بستهاچشمصندلی تکیه داد و 
 نیم نگاهی به شراره کرد و گفت: خوبی شری؟. کرد و راه انداخت

 شراره ناله کرد و گفت: نه! 
م ویال یا یه کم دور بزنیم تا بهتر گذاشت و گفت: کجا بریم؟ برگردیآرش موزیک مالیمی

 بشی؟
 . دونممیشراره با بغض گفت: ن

 . خواد بمیرمبعد زیر لب گفت: دلم می
آخر نتونست خودش رو کنترل کنه و . آرش لبش رو با دندون گزید و از حرص فشار داد

حق نداره . مکنمی شهبه هم ریختی؟ شری میرم بیچار انقدرگفت: چی بهت گفت 
 . خواد باهات رفتار کنهمیهرطور 

  .کرد و گفت: اون کاری نکرد ایهتونست نفس بکشه فقط نالشراره از شدت بغض نمی
 خواست ببره تورو؟ ی؟ کجا میکنمیآرش متعجب نگاهش کرد و گفت: پس چرا گریه 

 . از بابک حرف نزن انقدرش گرفت و گفت: هادستشراره سرش رو با 
چند . کرد خودش رو کنترل کنه تا حرفی از بابک نزنهآرش دنده عوض کرد و سعی 

 ثانیه بعد گفت: بستنی دوست داری؟ 
 شراره نگاهش کرد و گفت: آره! 

 . آرش لبخند زد و گفت: بریم یه جا واست بستنی بگیرم
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  .خوام شب اونارو خراب کنمها که چیزی نفهمیدن نه؟! نمیشراره با نگرانی گفت: بچه
 . گفتم خودش حواسش هست آرش گفت: به پوالد

 . همون لحظه مدیا با نگرانی گفت: پوالد راستشو به من بگو
 . مشروب زیاد خورده بود حالش خوب نبود. پوالد فقط گفت: اع مونا داد نزن دیگه

 مدیا خیلی مشکوک گفت: بابک کجا بود که آرش شراره رو برده؟ 
و ایستاده بود نگاه کرد و گفت: اینپوالد که کالفه شده بود به پشت سر مدیا که ماکان 

 . بردار ببر باهم برقصین یه کم استرسی شده
 .مدیا خواست مخالفت کنه که ماکان دستش رو کشید و با خودش وسط سالن برد

 . معذب شده بود خیلی آروم گفت: از خدا خواستی دیگهکمی مدیا که 
ه کم یهشگفت: حاال چی میرقصید با لبخند با نمکی خیلی موزون می کهدرحالیماکان 

 با من برقصی؟ 
ماکان معذبش  یهی خیرهاهنگا. مدیا لبخندی زورکی زد و مشغول رقصیدن شد

 جوری نگاه نکنی؟شه اینخیلی آروم گفت: می. کردمی
 ؟ مکنمیماکان گفت: چطور نگاه 

 . زل نزن منازک کرد و گفت: این جوری به مدیا پشت چشمی
 . گفت: حواسم نبودماکان اخم کرد و 

برای این تغییر حالت ناگهانی از لبخند به اخم و گفت: . مدیا دلش برای ماکان سوخت
 . اخم نکن، ببخشید اگه بد اخالقم

تونست می ؛ شایدخوشحال شده بود زدمیماکان از این که مدیا باهاش حرف 
 . گفت: بهت حق میدم که از من ناراحت باشی. ش رو بهش بزنههاحرف

 . خوام درمورد این چیزا حرف بزنیمدیا بی حوصله گفت: ماکان نمیم
آهنگ عوض شد و یک . ماکان که تیرش به سنگ خورده بود با ناراحتی نگاهش کرد

تو بغل  هازوج. شون آروم شدهاریتم بدن. فرانسوی پخش شد یهآهنگ آروم و عاشقان
  !بشینیم دیگهمدیا گفت: بریم . هم فرو رفتن و مشغول رقصیدن شدن

 ماکان دستش رو جلو برد و گفت: دستتو بذار تو دستم 
 . مدیا نالید: من این رقص رو بلند نیستم

دست ماکان روی کمرش قرار گرفت و مدیا به ناچار دستش رو توی دست ماکان 
سرش نزدیک گردن ماکان قرار . گذاشت نفهمید که چه شوری تو دل ماکان به پا شد

 ت: رقص آخره! گرفت زیر لبی گف
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  .ماکان نفسش رو با حرص فوت کرد و گفت: قبول، بذار االن به رقصمون فکر کنیم
 . نکردمیها افتاد که دور میز نشسته بودن و همه نگاهشون مدیا چشمش به بچه

 صدای ماکان تو گوشش پیچید: مدی یه چیزی ازت بخوام؟
 مدیا فقط گفت: چی؟

 . قرار بذار و ماکان گفت: لطفا یه روز با من
ماکان با خنده گفت: . کفشش رو خیلی آروم روی کفش ماکان گذاشت یهمدیا پاشن

 ... ی؟ آخ آخکنمی چیکار
 مدیا پاش رو برداشت و گفت: دیگه از این حرفا نزن!

 ماکان گفت: فردا ساعت پنج میام دنبالت باشه؟
 مدیا غرید: من نمیام! 

 . مدیا زل زد و گفت: همین یه باری هاچشمکم تو  یهماکان از اون فاصل
آهنگ تموم شد مدیا نگاهش رو از ماکان گرفت و گفت: من از این که تو بهم عاشقانه 

 . من با کسی که مثه داداشم بود قرار نمیذارم. نگاه کنی بیزارم
 . هادستش رو از دست ماکان بیرون کشید و رفت سمت بچه

خواست و چقدر از ام وجودش مدیا رو میچقدر تم. ماکان وسط سالن ماتش برده بود
 . یدکشمیاین طرد شدن عذاب 

صدای لیدا تو گوشش پیچید: . ی سنگین خودش رو به میز رسوندهایممدیا با قد
 . بینم که باالخره آشتی کنون داریممی

در ضمن من باهاش قهر نبودم که . ه که پوالد واسم پیچیدهایهمدیا غرید: این نسخ
 . کنمبخوام آشتی 

 . لیدا پوفی کشید و گفت: زجر کشش کردی پسره رو
مدیا غمگین به ماکان نگاه کرد که سر خودش رو با دانیال گرم کرده بود و دلش برای 

ک روزی بهترین دوستش بود، تنها کسی که باهاش حرف یهماکانی ک. ماکان سوخت
سرش رو . بودصمیمی، تنها مردی که تو تمام زندگیش باهاش کردمیو درد دل  زدمی

اولین قاشق بستنی  کهدرحالیشراره . شراره رو گرفت یهپایین انداخت و دوباره شمار
 . رو به اصرار آرش به دهانش میذاشت گوشیش رو جواب داد

 مدیا با نگرانی گفت: کجایی تو؟ چرا بهم خبر ندادی؟
م شد با آرش اومدییه کم حالم بد . شراره سعی کرد عادی باشه و گفت: ببخشید عزیزم

 . نگران نباش. بهترم. یه هوایی بخوریم
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م جواب نمیدی؟ بابک گور به گور شده کجاست زنمیمدیا با غر غر گفت: پس چرا زنگ 
 که تو با آرشی؟ 

مدی شب با هم حرف . شراره بغض کرد و گفت: کار واسش پیش اومد رفت جایی
 . خداحافظفعال . یمزنمی

گفت: . اهی به آرش انداخت که با نگرانی بهش زل زده بودتماس رو که قطع کرد نگ
 . بستنی عالی بود یهاید

 بهتری؟. آرش لبخند زد و گفت: نوش جون
 . شراره سر تکون داد

با آرش و شراره رو به رو  همزمانها به ویال برگشتن و حدود یک ساعت بعد بچه
مدیا و شراره . همه خسته شده بودن که خیلی زود برای خواب آماده شدن انقدر. شدن

ی آروم شراره تو هاهصدای فخ فخ گری. تو اتاق خودشون بودن و شراره روی تخت بود
. که حتما شراره سرما خورده کردمیمدیا داشت به این فکر . پیچیدگوش مدیا می

آرومی ان از جا پرید و با صدای ی شراره شدت گرفت با هیجهاصدای نفسکمی وقتی 
 ی؟ کنمیگفت: شری؟ تو داری گریه 

تخت رسوند و زل زد به شراره تو تاریک  یهمدیا خودش رو به لب. شراره جواب نداد
با . نور ضعیف مهتاب برق اشک رو روی صورت شراره دید یهروشن اتاق به واسط

 . نگرانیتعجب گفت: شری چی شده؟ تورو خدا حرف بزن مردم از 
شراره از شدت . شراره نیم خیز شد و مدیا خودش رو روی تخت کشید و بغلش کرد

گفت: الهی قربونت  یدکشمیدست تو موهاش  کهدرحالیمدیا . گریه ضعف کرده بود
 ... چی شده؟ کشتی منو. بشم من

 . شراره با بغض گفت: بابک ازم خواست باهاش ازدواج کنم
 بود گفت: چی گفتی؟  شوکه شده. قلب مدیا لرزید

ه مرد واقعی عاشقم یهمث. اون عاشقمه. شراره نالید: خواست باهاش ازدواج کنم مدی
 . شده
من احمق عاشق کسی شدم ... شدت گرفت و گفت: منم عاشقش شدم مدی شهگری

 . شدمعاشق کسی که نباید می. که باید قلبشو بشکنم
 شق بابک؟... لرزون گفت: عابا صدای . مدیا از تعجب نفسش بند اومده بود

مدیا از ترس نفسش بند اومده بود نالید: وای نگو . شراره در جواب فقط گریه کرد
 . شری
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م رمیمیدارم . تونم حتی یه لحظه بدون اون زندگی کنمشراره با بغض گفت: من نمی
 . هکنمیمدی، چقدر قلبم درد 

ی پرسوز هاهاز گری. ش کنار دادرو بوسید و موهاش رو از تو صورت شهمدیا آروم گون
شراره با . ریختمیهم پای شراره اشک . ش جریان گرفته بودهاهشراره اشک روی گون

 . زمسومیبغض و هق هق نالید: چقدر عشق درد داره مدی، دارم 
کنی؟  چیکارخوای دست تو موهای شراره کشید و گفت: شری می کردمیمدیا گریه 
 . هکنمیامیر ولت ن

شراره پیشونیش رو به پیشونی مدیا چسبوند و گفت: بهش گفتم عاشقش نیستم، 
بابک همون . خوامش مدیبا تمام وجودم می کهدرحالی. مکنمیگفتم باهاش ازدواج ن

 . خواستممی همیشههمون مردی که . خوامکسیه که من می
 ه موش؟شراره با بغض گفت: دیگه کی به من بگ. شون در هم آمیخته بودهااشک
تمام احساسات . یدکشمیمدیا از شدت گریه سخت نفس . شون شدت گرفتهاهگری

تا به حال عاشق هیچ مردی نشده بود اما . کردمیشراره از ناکام بودن تو عشق رو درک 
ین دوستش کاری ترخواست برای عزیزدلش می. یدفهممیگفت رو دردی که شراره می

 هرکسی بود یدکشمیعذاب  انقدرکاش اون کسی که . بکنه دوست داشت آرومش کنه
 تونست! شراره رو تحمل کنه، نمی هایکتونست اشبه جز شراره، نمی
شراره مثل یک دختر بچه که . ش رو پاک کردهاشراره کشید و اشک یهدست روی گون

تو آغوش تنها دوستش دنبال همدردی، آرامش و . کردمیعروسکش رو گم کرده گریه 
م تو غصه میرمی. شراره رو بوسید و گفت: شری گریه نکن یهمدیا گون. بودمحبت 

 . بخوری عزیزم
آروم  مکنمیه مدی، مدی چقدر درد داره، چرا هرچی گریه کشمیشراره نالید: قلبم تیر 

 شم؟نمی
پتو رو با شدت روی . شده بود و دچار ضعف شده بود حالبیشراره از شدت گریه 

 یهاقطعا یکی از بدترین شب. کردمیسرش سنگین شده بود و درد . سرش کشید
 ... شک رو شکونده بود، دل آردل باب. زندگیش بود

بود که  هااونا دیگه سال ؛ چونتونست دوست داشته باشهمامان و باباش رو نمی
از . دشون بوهاک سربار تو زندگییهشبی. شراره رو به عنوان یه بچه فراموش کرده بودن

وقتی شایان تو اون تصادف وحشتناک از این دنیا رفت جنگ و دعوای اون دوتا شروع 
و بابا انتظار داشت مامان درک کنه که  دونستمیمامان، بابارو مقصر فوت شایان . شد
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یک سال بعد از فوت شایان کوچک اون دوتا از هم . تصادف یک اتفاقه و عمدی نیست
نه، دو تا اتاق، دوتا از همه چیز که هیچ جا تقریبا جدا شدن و شراره موند و دو تا خو

 . جایی نداشت
دنبال فرار از مامان و بابایی که فقط براش پول . دنبال فرار از اون وضعیت بود

میفرستادن و شاید در ماه فقط چند بار باهاشون تماس داشت که اون هم به خاطر 
هیچ جایی تو . دوتا نداشتهیچ جایی تو زندگی اون . شهریه دانشگاه و غیره بود

مهم نبود نه برای دوست پسرهایی  وقتهیچنبود  کسهیچنداشت،  کسهیچزندگی 
 ک ثانیه دیریهغیر از یک نفر که اگ. و نه برای دوستاش شهکه داشت نه برای خانواد

، که اگه حالش کردمینوندش ولش خندمی، که اگه اخم داشت تا نیدفهممی رسیدمی
خم . ین شخص زندگیشتراون کسی نبود جز مدیا، عزیز. شدنم شاد میخوب بود او

سرش سبک شد و تونست کمی . شد و از تو کیفش قرصی بیرون کشید و خورد
دوست نداشت بیشتر از این طول بکشه . دوست نداشت به چیزی فکر کنه. بخوابه

 ... این شب لعنتی
 

×××××× 
 

جلوی آینه ایستاد . دیشب سحرخیز شده بودبه خاطر مستی . از خواب بیدار شده بود
. موهای کوتاهش رو مرتب کرد و بعد لباس پوشید کردمیسرفه  کهدرحالیو 

ه ک رفتمیاز اتاقک خارج شد و داشت به سمت ماشینش . ش تمومینداشتنهاهسرف
از همون جا صداش زد و مدیا . چشمش افتاد به مدیا که تو پتوش مچاله شده بود

 ی؟ کنمی چیکار اینجاش باز شد، پوالد گفت: چی شده مدی؟ هاچشم
  !لرزید نالید: هیچیمدیا که از سرما می

 بودی؟ اینجای تراس باال رفت و گفت: تمام شب رو هاهپوالد از پل
  .پوالد مهم نیست بیخیال. دور خودش پیچید و گفت: نه، چرا ترمدیا پتو رو محکم

 ی شده مدی؟پوالد گفت: چرا گریه کردی؟ چ
 . مدیا نالید: گریه نکردم

 . چشات پف کرده. گیپوالد غرید: چرا دروغ می
 . ببخشید. مدیا نالید: خوب نیستم
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پوالد دست مدیا رو که از سرما یخ کرده بود گرفت و سعی کرد بلندش کنه گفت: پاشو 
 یی؟ نکنه با دخترا قهر کردی؟ اینجاچرا . یخ کردی

از حرف پوالد دوباره بغضش گرفت و اشک روی . بلند شد مدیا چیزی نگفت به سختی
پوالد متعجب . زوندسومیش رو هاهی اشک گونهاهگرمای قطر. ش ریختهاهگون

 بهم بگو چی شده؟ . نگاهش کرد و گفت: گریه نکن دختر
 تونم حلشتونم باهاش کنار بیام، نمیمدیا نالید: اتفاقی افتاده که هیچ جوری نمی

 . کاش بمیرم پوالد. کاش بمیرم. نم از پسش بربیامتونمی. کنم
 ؛ شایدتونی با من حرف بزنیپوالد با دلسوزی نگاهش کرد و گفت: اگه بخوای می

 . بتونم کمکت کنم
  .تونه کمکم کنهنمی کسهیچ. بگم کسهیچتونم به مدیا هق هق کرد و گفت: نمی

اتفاقی هم افتاده باشه حق نداری این چه کاریه آخه؟ هر . پوالد گفت:پس بیا بریم تو
 . ابگین کار رو با خودت بکنی مدی

ت واس. مدیا رو تقریبا به زور برد داخل و برد کنار شومینه و گفت: من یه کم دیرم شده
 باشه؟ . آبش که جوش اومد یه نوشیدنی گرم بخور. کتری میذارم

  .مدیا داشت رفت بیرون مدیا سر تکون داد و پوالد با وجود نگرانی زیادی که در مورد
در حال خوردن چای بود که . آروم شدکمی که گذشت و مدیا گرم شد فکرش کمی 

با دیدن شراره قلبش از . شدچشمش افتاد به شراره که خواب آلود از اتاق خارج می
. شراره هم سرجاش موند و با بهت به مدیا چشم دوخت. ترس و هیجان فروریخت
 . شری بیا چای بخور. فی بزنه برای همین گفت: سالممدیا احساس کرد باید حر

 کردمیشراره که با مدیایی که جلوش روی صندلی نشسته بود احساس غریبی 
 . من باید برم صورتمو بشورم گفت:اوم، چیزه!

 . گفت: شری من دیشب حالم خوب نبودمدیا ناخودآگاه و بدون برنامه ریزی 
 . شراره فقط گفت: مهم نیست مدی

. خوردم و مست شده بودم غ گفت: تو که نبودی مشروبوا مصرانه و به درمدی
 ... متاسفم من

چقدر حرص  دونیمی. گفتی خبشراره وسط حرفش گفت: بمیری همینو دیشب می
 . خوردم از دیشب؟ چه فکرا که در موردت نکردم

زیز عتو دوست . اشتباه فکر کردی. مدیا سرش رو پایین انداخت و گفت: متاسفم شری
 . خواستم بهت خبر بدم که امروز ساعت پنج با ماکان قرار دارمتازه می. منی
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ین ه اچقدر از این ک. اشتباه قضاوت کرده نفسی عمیق کشید دیدمیشراره از این که 
این یعنی . گفت که مست بودهحاال مدیا داشت می. شنید خوشحال بودحرف رو می

هیچ چیز . مدیا هنوز مدیای خودش بود. ددر مورد مدیا قضاوت اشتباه کرده بو
فقط یک اشتباه رخ داده بود اونم به . بینشون عوض نشده بود و قرار نبود تغییر کنه

مدیا . با ذوق به سمتش رفت. خاطر حالت غیرطبیعی مدیا بود چون مست شده بود
 . م ازت شریکشمیگفت: خجالت 

تازه  !تو بهترین دوست منی. شراره دست دور گردنش انداخت و گفت: فدای سرت
 مکنمیبعد به شوخی گفت: درک . نگران هیچی نباش. یمکنمیخودمونم فراموشش 

 مست بودی!
 دوست. شراره گفت: گریه نکن مدی. که بخنده تو بغل شراره گریه کرد مدیا جای این

 . قشنگم
 دوستش داشت؟  انقدرچرا . ی شراره نگاه کردهاچشممدیا تو 

 تعریف کن چی شد با ماکان قرار گذاشتی؟ گفت: شراره خندید و
دوست داشت بگه . به ماکان نداره ایهخواست زار بزنه و بگه هیچ عالقمدیا دلش می

فقط گفت: اصرار کرد یک بار  ؛ اماهمین که پیش توام آرومم و احتیاج به کسی ندارم
 . ش رو بزنههابهش فرصت بدم حرف
 . شین شما دوتاچه زوج خوبی می دونیمین. شراره گفت: آخ جون
تونست اون رابطه رو یاد بابک افتاده بود و این که دیگه نمی. بعد ناگهان بغض کرد

 مدیا پوزخندی نامحسوس زد و گفت: مرسی! . باهاش ادامه بده
داد چه لباسی شراره تمام مدت بهش ایده می. اون روز تا عصر مدیا تو خودش بود

واد منو خکالفگی گفت: شری بسه دیگه دفعه اول نیست که میآخرش مدیا با . بپوشه
 . هزار بار منو دیده. ببینه

شراره که از لحن تند و عصبی مدیا جا خورده بود گفت: خب امروز واستون یه روز 
. منکمیفکر کردم دارم کمکت . ت رو بپوشیهاخواستم بهترین لباسمی. شهخاص می
  !بداخالق

 دست. یه کم استرس دارم. ببخشید. فت و گفت: اخم نکن شریمدیا عذاب وجدان گر
 . خودم نیست

 . شراره لبخند زد و گفت: آخه من فدات بشم که استرس گرفتی
 شه موهامو ببافی؟ مدیا گفت: می
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 شراره با خوشرویی گفت: چشم! 
ز مدیا ا. پشت سر مدیا قرار گرفت و مشغول بافتن موهای بلند و خوش رنگ مدیا شد

،از لبخند نامحسوس شراره احساس بدی بهش کردمیشراره نگاه  یهآینه به چهرتو 
هیچ پیام یا . گوشیش دوخت یهنگاهش رو از شراره گرفت و به صفح. دست داد

رار ق بیخیال به ماکان گفته بود نمیام و امکان داشت ماکان. تماسی از ماکان نداشت
اگه  ترز حرفم برگشتم و از همه مهمشد به ماکان بگه اروش نمی. امروز شده باشه
شراره گفت: موهاتو تیغ ماهی بافتم مثه . کنه چیکارباید  دونستمیماکان نمیاومد ن

 امروز یه کم متفاوت باش!. نباشه همیشه
 مدیا بی مقدمه گفت: چقدر از اتفاق دیشب جا خوردی شری؟

  .هی یادآوریش کنیاگه قرار باشه فراموشش کنیم نباید ... شراره معترض گفت: اع
 جواب منو بده! . دونممیمدیا گفت: 

تمام دیشب رو دعا کردم اون اتفاق واقعی نباشه و تو بازم . شراره گفت: خیلی مدیا
 مدیا یه چیزی بگم؟ . مدیای خودم باقی بمونی

 یکسهیچشراره گفت: من جز تو . ی مدیا حلقه زده بود گفت: بگوهاچشماشک توی 
 تنها کسی که دوست. تنها کسی که دارم تویی. قعا دوستم داشته باشهرو ندارم که وا

 . خواستم از دست بدمتاصال نمی. واقعی منه
اگه  !شراره گفت: گریه نکن دیگه. آهی کشید و گریه کرد. قلب مدیا پر از درد شد

 . مزدمیبه گریه میندازمت حرف ن مدونستمی
که احساسش به شراره اشتباهه ولی این احساس رو بهش  کردمیمدیا به این فکر 

برای این که بهترین دوستش رو . شه پنهانش کردشه انکارش کرد فقط میداره و نمی
شراره با هیجان . رو تو قلب خودش بکشه و دفن کنه وتونه تا ابد ایندست نده میاز 

 . ادبه تو باید خیلی بی. گفت: یه رژ جدید خریدم میارم تو بزنی
صدای مونا از تو حال میومد: شری . کرم پودر به صورتش زدکمی شراره رفت و مدیا 

 ظرفای ناهار با تو بود چرا نشستی؟
 . شورمو صدای شراره: بذار باشه با ظرفای شام می

ساعت پنج شده بود و مدیا منتظر بود شراره هم برای این که حواس خودش رو از 
مدیا خودش رو آماده . ار مدیا منتظر اومدن ماکان بوداتفاقات دیشب پرت کنه در کن

یک ربع گذشت و خبری . کرده بود که اگر ماکان اومد یک دروغی تحویل دخترها بده
 . شراره گفت: مدی یه زنگ بهش بزن. از اومدن ماکان نشد
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 مدیا گوشیش رو برداشت و گفت: باشه! 
 . کرد و گفت: شادوماد اومد مونا نگاه. درست همون لحظه آیفون به صدا در اومد
 . مکنمیمن دخترمو به این زودیا عروس ن. شراره خندید و گفت: بهش نگو شادوماد

 . میرم بیرون. مدیا کیفش رو برداشت و گفت: بهش بگو نیاد تو
 هاهروی سنگریز. ش رو پوشید و بعد از خداحافظی زد بیرونهامدیا با بی میلی کفش

شدن با ماکان که قبال به  روروبهتصور . داشت از ناراحتی رو به مرگ بودکه قدم برمی
باهاش دوست  ش و حاال باید برای اینکه خیال شراره رو راحت کنهدیدمیچشم برادر 

نباید این بازی رو شروع . مردد شد، ایستاد ایهبرای لحظ. شد خیلی سخت بودمی
راره اگر ش. گفتگشت و حقیقت رو میبرمی ؛ بایدکنهتونست نقش بازی نمی. کردمی

که بدون گفتن حقیقت ، یا اینرفتمیباید  کردمیکه حتما این کار رو  کردمیطردش 
چند قدم به سمت ساختمون برداشت . شدهمه چیز می بیخیال. رفتمیمیذاشت و 

 .چیز عوض نشدهتونست برگرده و وانمود کنه هیچ نمی. اما از فکر رفتن تنش لرزید
سی نباید ک. ندمومی ؛ بایداز شراره دور بشه همیشهتونست برای تونست بره! نمینمی
تونست تا ابد با ند و این جوری میمومی. چی هست شیکه احساس واقع یدفهممی

 . شراره دوست بمونه
که کنار  در رو که باز کرد ماکان رو دید. به سمت در چرخید و با عجله مسیر رو طی کرد

 . تا متوجه مدیا شد لبخند زد و گفت: سالم مدی. ماشین ایستاده بود
 . م بیایکردمینماکان با ذوق گفت: فکر . مدیا سالم کرد

خواست جلو فقط دلم نمی. م بیامکردمینمدیا زورکی لبخند زد و گفت: خودمم فکر 
 . دخترا ضایع بشی

 . بیا بشین. ومدیماکان خندید و گفت: واسه من مهم اینه که ا
خودش هم پشت رل قرار . بست در رو برای مدیا باز کرد و بعد از نشستنش در رو

 . گرفت و ماشین رو راه انداخت
ماگش رو جلوی صورتش گرفته بود و به بخاری که ازش  کهدرحالیداخل خونه شراره 

 میومد زل زده بود گفت: مونا به نظرت مدیا عاشق ماکانه؟
 شقش بشی؟ اکی مثه داداشت باشه بعد عیهشمگه میمونا غرید: 

 شه! شراره متعجب نگاهش کرد و گفت: نمی
 شه! مونا گفت: نه نمی

 شراره گفت: شاید بشه! 
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 . شه مثال من یه روزی عاشق پوالد بشممی. مونا گفت: تو تصور کن
نم بیمی مکنمیبعدشم االن که فکر . کنییمشراره خندید و گفت: اوال که تو غلط 

 شه! نمی
 . پس مدی هم عاشق ماکان نیست !مونا گفت: آفرین
 ؛ شایدآویزون شد و مونا گفت: شاید هم بتونن عاشق هم بشن شهشراره لب و لوچ

 . شه، غمگین نشوسرش نمی ایهعشق هیچ قانون و قاعد. پیش بیاد
گوشیش رو از جیب . شراره تنها شد. گوشی مونا زنگ خورد و دور شد. شراره لبخند زد

از بابک نداشت، دلش برای بابک  هیچ پیامی. جین تنگش بیرون کشید و نگاه کرد
همه چیز  بیخیال یک لحظه دلش خواست. خواستدلش بابک رو می. تنگ شده بود

 یجور چه. نتونست ؛ امابهش بگه آرزوشه که با هم ازدواج کنن. بشه و بهش پیام بده
تو همین افکار . ش رو تو خطر قرار بدههاتونست فقط خودش رو ببینه و دوستمی

 د و بعد صدای پوالد: دخترا هستین؟ مبود که صدای در او
پوالد تازه از سر کار اومده بود و خسته و به هم . شراره رفت دم در و در رو باز کرد

 گفت: مدی خونه ست؟ . ریخته بود
 . ن قرار داشتبا ماکا !شراره گفت: نه

 ابروهای پوالد باال پرید و گفت: جریان چیه؟ 
 شراره گفت: بیا تو تعریف کنم واست!

 پوالد رفت داخل و گفت: قبل این که تعریف کنی بگو ببینم چای دارین؟ 
 . تونم بهت نسکافه بدممی. شراره گفت: فقط آبجوش داریم

 پوالد گفت: عالیه، لیدا هنوز نیومده؟ 
 . کالس جبرانی داشت. شپزخونه مشغول بود و گفت: نهشراره تو آ

ار شراره با دقت به سیگ. تا نسکافه رو آماده کرد و برگشت پوالد سیگاری آتش زده بود
 ه؟کنمیکشیدنش نگاه کرد و گفت: پوالد این آدمو آروم 

 پوالد اخم کرد و گفت: که چی؟ 
کی یهکنمیی؟ گفتم اگه آرومم کنمیش رو جمع کرد و گفت: چرا دعوا هاشراره لب
 بکشم! 

 شراره دقیق شد و گفت: چیزی شده؟  یهپوالد از البه الی دود سیگار تو چهر
 شراره زود گفت: نه! 

 . پرسینمی هاپوالد غرید: بگو ببینم، تو بی دلیل از این سوال
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 . شراره نفسش رو فوت کرد و گفت: پرسیدم واسه بعدا شاید الزمم بشه
 پ چپ نگاهش کرد و گفت: عجب! پوالد چ

  !شراره خندید و گفت: قرار بود جریان مدی و ماکان رو بگم
  .نوشید و گفت: هنوز حواسم به حرفی که گفتی هست شهاز نسکاف ایهپوالد جرع

  !تو ایهشراره پوفی کشید و گفت: چقدر پیل
پوالد لبخندی زد و چیزی نگفت و شراره مشغول تعریف کردن شد هنوز حرفش تموم 
نشده بود که مونا از اتاق بیرون اومد و سالم کرد و خیلی عجیب و بهت زده گفت: با 

  !ها، یه اتفاقی افتادهم بچهزدمیافسون حرف 
رد اون هردو با تعجب نگاهش کردن و مونا آب دهنش رو قورت داد و گفت: قیعان 

 !موجود رو زده
 اون چه موجودیه؟ . پوالد هیجان زده پرسید: خب

و اگه من. یه جوری از دستش فرار کنم ؛ بایدمونا سر تکون داد و گفت: خیلی خطرناکه
 . تونه نجاتم بدهنمی کسهیچببره دیگه 

 باید فرار کنی؟  جوریچهشراره با ترس گفت: خب 
گفت: افسون یه جادو بلده که منو از اون پنهان مونا کنار پوالد روی مبل نشست و 

 . هکنمی
 . پوالد گفت: خب بگو این کارو بکنه

 اونجامامان بزرگم و یه چیزی از  یهبرم خون ؛ بایدشهمونا نالید: خب این جوری نمی
 درست نفهمیدم اما گفت باید جادو رو روی اون انجام بده! . بیارم

 پوالد متفکرانه نگاهش کرد و گفت: اون چیز چی هست؟ 
 گه! بهم می. مونا گفت: نفهمیدم

 پوالد گفت: اون وقت اون از کجا از این چیزا خبر داره؟ 
 . هفهممیاین چیزارو . مونا تو فکر فرو رفت و گفت: افسون خیلی نیرومنده

 . عتماد نیستافسون زیادی عجیبه و خیلی قابل ا دونممیپوالد گفت: فقط 
 . گیریمونا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: تو خیلی داری سخت می

گیری و خیلی هم به افسون اعتماد پوالد خیلی جدی گفت: تو هم زیادی آسون می
 . داری

 . مونا غرید: چون شاید اون تنها کسیه که دارم
 . پوالد پوزخند زد و گفت: ما هم که هیچی نیستیم واست
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 منه!  یهش کرد و گفت: افسون مثه خالمونا غمگین نگاه
 پوالد بلند شد بره که مونا گفت: کجا میری؟ 

به نظرم من اشتباه . گفت: میرم استراحت کنم کردمیدر رو باز  کهدرحالیپوالد 
تا خودت نخوای و بهم اعتماد نداشته . تونم کمکت کنمم میکردمیم که فکر کردمی

 . رو پیدا کنی تونم کمکت کنم مامانتباشی نمی
 ... مونا گفت: ولی آخه پوالد، من

ه این افسون ک. فقط یه چیزی رو بهت بگم. بیخیال پوالد دستش رو باال آورد و گفت:
 تونه مامانت رو پیدا کنه؟خیلی چیزا میدونه چطور نمی

 . مونا خواست چیزی بگه که پوالد رفت و در رو خیلی محکم بست
مونا گفت: این چرا این جوری . ش افتاد تو نگاه موناشراره گوشش رو گرفت و نگاه

 کرد؟ 
ه ی یکنمین چرا سعی. گهش رو باال انداخت و گفت: به نظرم درست میهاهشونهشرار

 بار بهش اعتماد کنی؟ 
خواد افسون به من کمک افسون نچ نچی کرد و گفت: چون پوالد با افسون لجه و نمی

 . کنه
ن ه و ایکنمیپوالد بدون هیچ چشم داشتی داره کمکت  شراره متعجب گفت: به نظرم

 . گیریزیادی نسبت به افسون جبهه می. طرز تفکر تو اشتباهه
 کنی؟  چیکارخوای بعد هم سرش رو تکون داد و گفت: حاال می

رم ب ؛ بایدگیرم میرم تهرانمونا غمگین نگاهش کرد و گفت: فردا صبح بلیط قطار می
افسون تا آخر . وقتی ندارم. خواد رو گیر بیارمخونه مامان بزرگ و چیزی که افسون می

 . هیچ فرصتی رو نباید از دست بدم. ست و منم در خطرماینجاهفته فقط 
 . یه ثانیه تنها بمونی میاد ؛ حتیتونی بریشراره فقط گفت: تنها نمی

آدمای دیگه هستن بعد هم . نیستم مونا سرش رو تکون داد و گفت: تو قطار که تنها
 . که برسم مامان بزرگ هست

 . شراره با نگرانی نگاهش کرد و گفت: اگه بخوای نی تونم همراهت بیام
 . خودم از پسش برمیام. خوام تو زحمت بندازمتمونا بهش لبخند زد و گفت: نمی

نم ابامو احضار کقرار بود امشب ب. گفت: باید ساکم رو ببندم رفتمیبه سمت اتاق که 
 . نه واسه بعدمومیکه پوالد قهر کرد و 
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رو  گوشیش. هنوز هم خبری از بابک نبود. رفت تو اتاق و شراره نگاهی به گوشیش کرد
ی عمیق حواس خودش رو از بابک هابا حرص روی مبل پرت کرد و سعی کرد با نفس

 . پرت کنه
××××××× 

خورد گفت: پوالد، مونا ازش رو میکمی  کهدرحالیلیدا برشی از پیتزاش رو برداشت و 
 . خواد فردا صبح بلیط قطار بگیرهمی

 تونه تنها بره اینورمگه تو این شرایط می. بریمشپوالد غرید: بیجا کرده، خودمون می
 . اونور

من که مشکلی . خواستم همین پیشنهاد رو بهت بدملیدا لبخندی زد و گفت: می
 مرخصی بگیری؟تونی تو می. ندارم
گیرم، اگه اتفاقی واسش بیفته خورد و گفت: هرطور شده می شهاز نوشابکمی پوالد 
 تونم خودم رو ببخشم!نمی

 ی؟ دونستمی. لیدا بهش لبخند زد و گفت: من عاشق این مهربونیاتم پوالد
 . مدونستمیپوالد خندید و گفت: آره 

  !لیدا با خنده گفت: خیلی پررویی
 د؛ بایجلو خودش کشید و گفت: فکرشم نکن بقیه پیتزامو بهت بدمپیتزاش رو 

 . یشهتنبی
 کی از اشخاصیهافتاد ک ایهپوالد خندید، نگاهش ناخودآگاه پشت سر لیدا به خانواد

 . ش خیلی محکم تو هم گره خورد و مشت شدهاانگشت. شناختاون خانواده رو می
 ی؟ کنمیلیدا به عقب چرخید و گفت: به چی نگاه 
 پوالد سرش رو تکون داد و گفت: هیچی! 

 لیدا مصرانه گفت: پوالد چی شده؟. اما نتونست نگاهش رو از اون خانواده بگیره
سرش رو پایین انداخت و گفت: بعد از این همه سال دارم کسی . پوالد اخم کرده بود

 . بینم که تمام زندگیم رو به هم ریخترو می
 . نگاهشون نکن انقدرلیدا متعجب به عقب چرخید و پوالد غرید: 

 لیدا بی خبر از همه جا گفت: کیو نگاه نکنم پوالد؟
 پوالد غرید: پاشو بریم! 

 . لیدا دستش رو روی دست پوالد گذاشت و گفت: بمون پوالد
 . شمتونم بمونم دارم خفه میش نگاه کرد و گفت: نمیهاچشمپوالد تو 
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 . ست؟ بهم بگواونجالیدا گفت: کی 
 . شه دیگه اسمش رو گذاشت باباپوالد نالید: همون مردی که نمی

 ست؟ اینجالیدا با هیجان گفت: بابات 
تمام روزایی که تو زندگیم  یهانداز. پوالد سر تکون داد و گفت: اون بابای من نیست

  .ساخت ازش تنفر دارممی ی زندگی مون این زندگی جدید روهاهنبود و داشت رو خراب
 ه؟شهبا خانواد. لیدا نفس صداداری کشید و گفت: وای خدا

پدر، چه . شنیدرو برای پدرش می” شهخانواد” یهاز این که کلم. پوالد از حرص لرزید
ها و مردی که پشت کرد به بچه. بود برای اون مرد ایهپوچ و بی معنی مسخر یهواژ

 ه؟ به چه قیمتی؟! چرا؟ زنش تا زندگی جدیدی بساز
حتی نتونه مامان و داداشش رو . پوالد تنها بمونه هامردی که باعث شد تمام این سال

 ببینه! 
های اون تن به ازدواج با اون آقا مردی که باعث شد همسرش به خاطر بزرگ کردن بچه

مردی که باعث شد پوالد جای تو نوجوونیش سوار شدن دوچرخه . رضای سیبیلو بده
برش پیتزاش رو با حرص تو ظرف پرتاب کرد و گفت: لیدا من . تو پیتزا فروشی کار کنه

 . بینمش تمام بدبختیام میاد جلو چشماموقتی می. بمونم اینجاتونم نمی
تو  .گی تورو قوی کردلیدا با لحن آرامش بخشی گفت: پوالد اون بدبختیایی که می

 . یتر پسری که من تا حاال دیدم قویتو از هر . نباید این جوری بهش نگاه کنی
 ! ترو پر حسرت ترو داغون ترپوالد غرید: قوی

 لیدا بغض کرد و گفت: این نباید تورو به هم بریزه! 
 پوالد با محبت نگاهش کرد و لیدا گفت: لطفا نذار شبمون به خاطر اون خراب بشه! 

 . برش پیتزا رو به سمت پوالد گرفت و گفت: اینو بخور
یی بزرگ هامن با چه حسرت دونیمید برش پیتزارو از لیدا گرفت و گفت: تو نپوال

 . شدم لیدا
وقتی من کار . پوالد غرید: وقتی من پر حسرت بودم. ی لیدا پر از اشک شدهاچشم
ه جایی برسم که بتونم از پس خودم بربیام این مردک یهم تا بتونم یه روز بکردمی

که از زندگیش با این زنیکه به  ایهداشت واسه بچ. کردمیعوضی داشت زندگیشو 
وقتی من شب شام . کردمیکه خود این زنیکه داشت پدری  ایهوجود اومده و بچ

 ها تو آرامش بودن ونداشتم بخورم تا پوالمو جمع کنم بتونم یه خونه بگیرم این بچه
تو رفاه  همیشه تو. من چی کشیدم دونیمیلیدا تو ن. اون عوضی ما رو ول کرده بود
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. چه تنفری بهش دارم دونیمیتو ن. حق داری نفهمی. بودی حق داری ندونی
 . چقدر پرم من از حسرت دونیمین

 !سرش رو پایین انداخت و گفت: دارن میرن
چهار نفره که صاحب یک پسر نوجوون و یک دختر کوچولو بودن به  یهاون خانواد

 وقتی رسیدمیشون به راحتی به گوش هاو شوخی هاهصدای خند. سمتشون میومدن
شدن پوالد سس کچاپ رو از روی میز انداخت جلوی پای اون از کنار میزشون رد می

 . اون مرد با خنده خم شد و سس رو برداشت و گفت: جناب این افتاد. مرد
 .مکث کرد و بعد سس رو به طرف پوالد گرفت ایهلحظ. نگاهش تو نگاه پوالد افتاد

 بدون هیچ حرفی سس رو ازش گرفت و گفت: شناختی؟  کردمیا نفرت نگاهش پوالد ب
 شما؟ . اون مرد که کنی هول شده بود گفت: نه متاسفانه، به جا نیاوردم

زل زده بودین فکر کردم . آشنا نیستیم. پوالد پوزخندی زد و گفت: من پوالدم
 . شناسیمی

 . اون مرد گفت: خیر
پوالد از حرص و . ها پشت سرشون راه افتادنبچه. دست همسرش رو گرفت و رفت

. لیدا متوجه شد که اون مرد بارها به عقب چرخید و نگاهشون کرد. لرزیدنفرت می
 خواستم بهت ثابت کنم چقدر آشغاله! می. پوالد نالید: حتی منو نشناخت لیدا

 . لیدا گفت: اون پدرته پوالد
 هرگز! . حرف رو نزن لیداپوالد با حرص نگاهش کرد و گفت: دیگه این 

  !پوالد بلند شد و گفت: بریم
محکم  یهتو ماشین که نشستن پوالد چند ضرب. لیدا بلند شد و پشت سرش راه افتاد

 آروم باش! مکنمیلیدا گفت: پوالد خواهش . به فرمون کوبید
 ایهرو نداشت، هیچ خانواد کسهیچ. کردمیاحساس بدبختی . پوالد بغض کرده بود

جدیدش و مادرش رو از دست  یهدیده بود با خانواد هانداشت، پدرش رو بعد از سال
 . کسهیچنبود،  کسهیچ. جدید یهداده بود به خاطر یک بچ

از دار دنیا فقط لیدا رو . یکسهیچبدون  ایهیک مرد تنها بود، بدون هیچ خانواد
یی هاتونست جای تک تک اونمیلیدا، عزیزترین کسی که تو زندگیش بود که . داشت

 . که نبودن رو پر کنه
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تا جایی که امکانش هست تو  کردمیش رو مشت کرده بود و سعی هادستمدیا 
 ماکان منو رو جلوش گذاشت و گفت: چی سفارش میدی؟ . ی ماکان نگاه نکنههاچشم

 . مدیا نگاهی سرسری به منو کرد و گفت: یه اسپرسو
بعد به مدیا نگاه کرد و گفت: مدی . سفارش خودش رو هم دادماکان سر تکون داد و 
مو بهت بگم، بعد از شنیدن حرفام اگه قبولم نکنی هاتونم حرفواقعا خوشحالم که می

 . که حرفامو شنیدی دونممیحداقل 
 مدیا سرش رو تکون داد و بی حوصله گفت: بگو! 

که از اعتمادت سو استفاده کنم ماکان زمزمه کرد: مدی جان من واقعا قصد اینو نداشتم 
 . یا بهت دروغ بگم

نفسی عمیق کشید و گفت: واقعا این طور نبود که بخوام در قالب برادر بودن بهت 
نزدیک بشم، جدا احساسم بهت برادرانه بود و مدی اصال نفهمیدم کی حس کردم یه 

 طور دیگه دوستت دارم؟ 
ش که نفهمیده هااحساسات و حرفغرق شده بود تو  انقدر. سرش رو پایین انداخت

نوشید و گفت:  شهاز قهوکمی . جلوشون قرار گرفت هابود کی دو تا فنجون سفارش
 یهخاص و متفاوتی که هم انقدرخوبی و  انقدردست خودم نبود که عاشقت شدم، تو 

اوایل احساساتم برادرانه بود اما از . حواس و ذهن منو به خودت مشغول کرده بودی
ی به بعد که نفهمیدم دقیقا کی بود دیگه دلم نخواست مثه داداش باشم یه جای
 . واست
 کهدرحالی. کردمیمدیا تمام مدت تو سکوت داشت نگاهش . سکوت کرد ایهلحظ
ماکان زیر . دادش رو محکم تو هم فشار میهادستفشرد و ش رو محکم میهالب
تو چه احساسی به  دونممیشه، نچی می دونممیمدیا نگاه کرد و گفت: ن می بهچش

 دونممیمن خودم هیچی ن. تونی یه روزی عاشقم بشی یا نهمن داری و یا اصال می
ه ک خوام بدونی هر تصمیمیشه باالخره بینمون ولی میچی می دونممین. مدی گیجم

 ... تو
 شم!مدیا وسط حرفش پرید و خیلی مصمم و جدی گفت: دوست دخترت می

مدیا از . ی گرد شده نگاهش کردهاچشمبا دهان باز و . کان از تعجب باز مونددهن ما 
 گرفت، گفت: چی شد؟  شهماکان خند یهدیدن چهر

  !ماکان خودش رو جمع و جور کرد و گفت: یه بار دیگه بگو
 . شم ماکانبا نمکی گفت: دوست دخترت می یهمدیا همراه با خند
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انتظار شنیدن این حرف رو از . ی مدیا نگاه کردهاچشمماکان خندید و بهت زده تو 
تونه احساسش در اون لحظه و با هیچ لبخند زد و احساس کرد که نمی. مدیا نداشت
نگاه مدیا رو از دست  ایهتوصیف کنه فقط سعی کرد برای حتی ثانی ایهحرف و کلم

 نده!
×××××× 

ت  شتم، ببین منو! دیگه به گذشتهپوالد زد و گفت: پوالد من پی یشونههلیدا دستی ب
قوی کرد،  انقدرسخت و دردناک تورو  یههمون گذشت. خودت رو اذیت نکن. فکر نکن

در رفاه بودم ولی احساساتتو  همیشهپوالد شاید من یه زندگی کامال آروم داشتم و 
 . عزیزم مکنمیدرک 

 یهین دختر روی کرتراحساسین و با تراز نظرش زیبا. ی لیدا نگاه کردهاچشمپوالد تو 
چه  اومد؟ اگه لیدا تو زندگیش نمیکردمی چیکاراگه لیدا نبود باید . زمین لیدا بود

 بالیی سرش میاومد؟ 
. خوام از این به بعد همه چی رو باهم بسازیملیدا ادامه داد: پوالد من عاشق توام و می

 . خوشبختی فکر کن از این به بعد فقط به این. هرچی که بد بود دیگه گذشت
 پوالد گفت: بیا جلو! 

والد تو بغل پتو پارکینگ تاریک اون رستوران به نرمی. خودش رو جلو کشیدکمی لیدا 
  .پوالد پیشونیش رو بوسید و گفت: لیدا حرفایی که زدی فوق العاده بود. فرو رفت

 . دونممیلیدا زمزمه کرد: 
 پوالد خندید و گفت: االن تالفی کردی؟ 

 . لیدا خندید و گفت: اوهوم
 هکدرحالیکه پوالد  ایهدرست لحظ. ی پوالد نگاه کردهاچشمسرش رو بلند کرد و تو 

د: پوالد غری. ش بهش نزدیک شد صدای زنگ گوشی لیدا بلند شدهازل زده بود به لب
 چه بد موقع!

 . ید گوشیش رو جواب دادخندمی کهدرحالیلیدا 
×××××××× 

 شراره رو بوسید و گفت: مواظب خودت و مدی باش!  یهمونا گون
 . شراره لبخند زد و گفت: شما هم مواظب خودتون باشین

 . مونا گفت: باشه عزیزم
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شراره از پشت پنجره . رو برداشت و رفت شهمونا کول. ه غمگین نگاهش کردرشرا
 رنگاهش کرد که صندلی عقب ماشین پوالد نشست و ماشین راه افتاد به سمت د

یک پیام از باباش داشت: . گوشیش رو نگاه کرد. ها بغض کرداز رفتن بچه. خروجی
 . ماهیانه ت واریز شد

تونست از شر این زندگی خالص کاش می. پوزخندی زد و گوشیش رو کنار گذاشت
حدود نیم ساعت بعد . خوابش میومد اما بیدار موند تا آرش از اتاقک بیاد بیرون. بشه

هفت صبح بود آرش رو دید که از اتاقک خارج شد با عجله رفت که ساعت نزدیک 
 شراره گفت: میری شرکت؟. آرش با لبخند جوابش رو داد. بیرون و بهش سالم کرد

 بری؟ شراره گفت: اگه زود حاضر بشم منم تا یه جایی می. آرش سر تکون داد
 . آرش گفت: آره حتما

د نگاهش افتاد به مدیا گفت: مدی شوقتی حاضر می. شراره با عجله رفت تو خونه
 مگه تو کالس نداری؟ پاشو!

 ش رو باز کرد و گفت: چند شنبه ست؟ هاچشممدیا خواب آلود 
 . ساعت دوازده کالس داریم. شراره خندید و گفت: شوخی کردم بخواب

 . دیگه مدیا اخم کرد و گفت: کرم داری
  .نی نترسیامومیتنها . یه جاییمنم میرم تا . ها رفتنشراره خندید و گفت: مدی بچه

 مدیا گفت: کجا میری؟ 
 . پاشو دختر. بینمتدوازده تو دانشگاه می. گم حاال بعداشراره با شیطنت گفت: می
 مدیا با غر غر گفت: باشه!

 
به خودش عطر زد و کمی شراره با عجله خط چشم کشید و رژ لب زرشکی زد 

آخر لگدی به مدیا زد و گفت: مثه  یهلحظش رو پوشید و کیفش رو برداشت هالباس
 . خرس نخوابی خواب بمونیا

مگه  .به خودت عطر زدی ناراحتی تنفسی گرفتم انقدر. مدیا با غر غر گفت: گم شو بابا
 تونم بخوابم دیگه؟ می

 پو غر غروی من کیه؟ ها شراره غش غش خندید و گفت: جون
مدیا بالشتشو به سمت شراره پرت کرد و شراره با خنده جا خالی داد و رفت بیرون از 

 . وحشی خداحافظاتاق و بلند گفت: 
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بیرون که رفت آرش تو ماشین بود به سمتش دوید و تا تو ماشین نشست گفت: 
 . ببخشید طول کشید

 آرش ماشین رو راه انداخت و گفت: باز دوش گرفتی با عطر؟
 ید و گفت: بده؟شراره خند

 . بسیار خوش رایحه ست. آرش ضبط رو روشن کرد و گفت: نه
 . شراره خندید و آرش گفت: فقط مخاط بینی م سوخت

 شراره خندید و گفت: کوفت! 
 آرش گفت: کجا میری؟. آفتابگیر رو پایین کشید و توش نگاه کرد

 . خودم تا یه جایی میرم اونجاتا شرکت برو من از . شراره گفت: راهتو کج نکن
آرش ترمز دستی رو کشید و پیاده شد درو باز کرد و بعد از خارج شدن از ویال و بستن 

 شی؟ خوای بری که ناراحت نمیدر تو ماشین برگشت و گفت: بپرسم کله صبح کجا می
شراره با تعجب گفت: آرش؟ من اصال همچین دختریم؟ که ناراحت بشم از این سواالی 

 چرت؟
  !رش نیم نگاهی بهش کرد و گفت: نه! پس بگوآ

به اون . خوام واسش کادو بگیرممی. شراره لبخند زد و گفت: تولد مدیاست امروز
 .واسش کیک هم بگیرم. ماکان خنگول هم بگم یه کم این دختره رو سورپرایز کنیم

 . ناهار بریم بیرون
 . ی دیگهکردمیآرش گفت: منم که نقش هویج دارم دیگه؟ منم دعوت 

 تونی بیای؟ بهت مرخصی میدن؟ شراره با ذوق گفت: جدا می
یه کادو فینگیلی . منم میام ؛ پسآرش چپ چپ نگاهش کرد و گفت: فکر کن که ندن

 . گیرم واسشهم می
 . شراره زود گفت: عروسک اینا نگیری که بیزاره از عروسک

 گیره؟ ه خرس گنده عروسک مییهآرش با حالت چندشی گفت: کی واس
 . شراره غرید: هی توهین نکن، من عروسک دوست دارم

 . آرش به شوخی گفت: تو خودت عروسکی فلفلی
 بیست و شش فروردینه! . شراره خندید و گفت: پس واسه تولد من عروسک بگیر

 . چه زود تاریخ گفتی. آرش خندید و گفت: ای دیوونه
 .چه با شرکت آرش فاصله داشتمرکز خرید چند کو. یه ربع بعد به شرکت آرش رسیدن

 آرش گفت: میرسوندمت خب!
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پ اشییه کاف ؛ شایدخوام برم یه قهوه بگیرم واسه خودممی. شراره گفت: پیاده میرم
 شی! برو عزیزم االف من می. برم صبحانه بخورم تا پاساژ باز بشه

آرش . شاید بی منظور بود ولی دل آرش رو لرزوند” عزیزم” آرش نگاهش کرد این
 . باهام هماهنگ کن ؛ پسلبخندی زد و گفت: باشه شری

 . شراره نگاهش کرد و گفت: مرسی
آرش نفس عمیقی کشید و گفت: از اون پسره . نگاهشون تو هم گره خورد ایهلحظ

 چه خبر؟
 شراره تو هم فرو رفت و گفت: هیچی!  هایماخ

آرش با . دم زنان راه افتادبی مقدمه خداحافظی کرد و از ماشین خارج شد تو پیاده رو ق
یک سوال ناگهانی تمام چیزهایی که شراره سعی در فراموش کردنش داشت رو 

تونست انکار کنه که چقدر دلتنگ نمی. زدمیشراره شل و وارفته قدم . ادش آوردیهب
م ه وقتهیچهنوز خبری از بابک نبود و قطعا . دوباره گوشیش رو نگاه کرد. بابک بود

روی تخته چوبی که دم در بود نوشته . اپ رسیدشیک کافیهب. شدخبری ازش نمی
 دوسش نداری حق ولی داری دوسش كه اونجاست زندگی قسمت ینترتلخ” بود

 ” بده خودت به رو حق این ،اینجا بیا بگیر رو دستش باشی، داشته
تخته سیاه حک شده اصال حواسش نبود و محو اون نوشته بود که با گچ رنگی روی 

رفت داخل و تقاضای یک اسپرسوی . به خودش اومد و نگاهی به اطراف کرد. بود
ی کاالنگو با هانگاهش روی گلدون. پشت میزی جلوی پنجره نشست. دوبل کرد

. بهش منتقل شد هااحساس شادابی و نشاط از اون گل. ی رنگارنگ سر خوردهاگل
ون رو شیفنجون هایکو ازش خواست که کی کافه چی فنجون قهوه رو جلوش گذاشت

 . خواملبخندی زد و گفت: یه دونه کاپ کیک هم می. امتحان کنه
کافه چی یک پسر جوون بود با موهای فرفری بلند که موهاش رو باال بسته بود و جمع 

 ایهشراره گفت: اون جمل. کرده بود با لبخندی پرنشاط رفت و براش کیک فنجونی آورد
 . که رو تخته نوشته بودین عالی بود

ن ما آدما عادت داریم با گذاشتن دونیمیپسر جوون لبخند زد و گفت: ممنون خانوم، 
یه بار . به نظرم آدم باید رها باشه. زندگی رو به خودمون زهر کنیم هایه سری حد و مرز
 . سخت بگیریمش انقدریم و چرا کنمیتو این دنیا زندگی 

 شراره لبخند زد و گفت: جدا همین طوره! 
 نیاز ندارین؟  ایهاون پسر مودبانه لبخند زد و گفت: چیز دیگ
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 . خوام رزرو کنم واسه ظهریه میز می. شراره گفت: چرا
 . پسر جوون اطالعات رو گرفت و رفت

ن یخورد و به این فکر کرد که زندگی به این قشنگی، یه روز به ا شهاز قهوکمی شراره 
  بشه؟ ترپر نشاطی، چرا بابک نباید تو رندگیش باشه که همه چیز دوباره قشنگ

رفت سمت . اپ بیرون اومد برای ظهر با ماکان هماهنگ کردشیبعد از این که از کاف
 .مرکز خرید و با وسواس برای مدیا یک جا شمعی سفید فلزی که شبیه خونه بود خرید

ناخودآگاه راه افتاد . ده و ربع بود. ساعت مچیش کرد از پاساژ که بیرون اومد نگاهی به
بابک رو تو  یهکه خون ایهقدم زنان به سمت کوچ طورهمون. سمت خیابون شرقی

از سر . کردمیشد هم آرومش رد می اونجاهمین که از . خودش گنجونده بود رفت
 رو و گرمی اتاقی که داخلش امنیت آغوش بابک. دیدمیاتاق بابک رو  یهکوچه پنجر

عاشق یه  انقدرروزی  کردمینفکر  وقتهیچ. بغض کرد. ش رو حس کرده بودهاهبوس
که به  طورهمون. اصال تا قبل از این نفهمیده بود عشق چه احساسیه. مرد بشه

اواسط کوچه . شدشد خاطراتش با بابک تو ذهنش مرور میمی ترنزدیکساختمون 
هول شد و همون جا . پارکینگ ساختمون خارج شد بود که ماشین بابک رو دید که از

ماشین بابک پیچید و به . بودوسط کوچه ایستاد این موقع روز بابک باید شرکت می
از این که بابک ندیده بودش نفس راحتی کشید و خودش رو تو . سمت ته کوچه رفت

 ید ماشینسعی کرد آروم قدم برداره تا بابک از کوچه خارج بشه که د. پیاده رو کشید
چه کار کنه و چطور خودش رو پنهان کنه که ماشین کنارش  دونستمین. دور زد
چیم دید در باز  یهاز هیجان حتی نگاهی به اون سمت نمینداخت که از گوش. ایستاد

 تو گوشش پیچید: موش؟  شهشد و بابک اومد به سمتش و صدای دورگ
بابک و مخصوصا اون موش گفتنش  یهدل شراره برای لحن جذاب و صدای مردون

ته ریش بابک و موهای نامرتب بابک نشون . نگاهش سر خورد روی بابک. ضعف رفت
بابک بهش . با اون ته ریش فوق العاده جذاب شده بود. از آشفتگی درونش داشت

 رسید و گفت: خوبی؟
 . شراره سر تکون داد و خیلی آروم گفت: سالم

 ی؟ کنمی چیکار اینجابابک گفت: 
از بابک هم وجود  ترو مردونه تراصال مگه جذاب. شراره میخ نگاه نافذ بابک شده بود

ی شراره لرزید و ب خالف انتظارش نالید: دلم واست هاچشماشک تو  یهحلق. داشت
 . تنگ شده بود
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بابک جسارت کرد و دست شراره رو گرفت و گفت: قربون . صداش از بغض گرفته بود
 . فدای دلت بشه بابکتاون چشات، آخه 

 بابک گفت: بریم باال؟ . خواستبا تمام وجودش بابک رو می. دل شراره ضعف رفت
مام با ت. ی بدنش عاشق بابک بودهابا تک تک سلول. شراره معصومانه سر تکون داد

بابک رفت سمت آشپزخونه و چای . وارد خونه که شدن. خواستوجودش بابک رو می
تبدیل  همیشگیمرتب  یهاون خون. اره نگاهی به اطراف کردشر. ساز رو روشن کرد

 . شلوغ و درهم برهم شده بود یهک خونیهب
 . ش رو گرفت و نالید: تو که منو کشتیهادستبابک برگشت کنار شراره و 

ی شراره از اشک برق زد و سرش رو پایین انداخت و زیر لب گفت: خودمم هاچشم
 . مردم

 . برد و گفت: به من نگاه کن شهبابک دست زیر چون
ی هادست خودش نبود که حواسش هرازگاهی پرت لب. ش نگاه کردهاچشمشراره تو 
 . دهی بابک بهاچشمی عمیق کشید تا بتونه حواسش رو فقط به هانفس. شدبابک می

بابک گفت: شری اون شب چی شد؟ چرا درخواست ازدواج منو رد کردی؟ مگه عاشقم 
 نیستی تو؟ 

تونست در برابر اون نمی کهدرحالیبغض کرد و . ی بابک افتادهاره نگاهش به لبشرا
ش رو هانیروی کششی عجیب مقاومت کنه به جلو کشیده شد و قبل از این که لب

 ی بابک بذاره گفت: االن هیچی نگو بابک، هیچی! هاروی لب
 همزمانو شون که روی هم چسبیده شد، ضربان قلب شراره رفت روی هزار هالب

 . احساس آرامشی تو تمام وجودش تزریق شد
 ××××××× 

شراره رو  یهماکان کنار ماشینش ایستاده بود و با عصبانیت برای بار چهارم شمار
 جواب داد: جونم ماکان؟  زدمینفس نفس  کهدرحالیبعد از چند بوق شراره . گرفت

 . ماکان غرید: معلومه تو کجایی؟ صدبار زنگ زدم
 جونم؟ . حواسم به گوشیم نبود. گفت: ببخشیدشراره 

  !ساعت نزدیک دوازدهه. ماکان غرید: برنامه چی شد
 . شراره گفت: اوف خدا، یادم نبود با خدای استرس برنامه هماهنگ کردم
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به مدی گفتم دوازده دانشگاه . ماکان خندید و شراره گفت: آفرین خوش اخالق باش
اپ، میز رزرو کردم همه چی شیریم کافبا هم می اونجاتو هم بیا دم دانشگاه از . باشه

 . هماهنگه
 . بینمتمی اونجاماکان گفت: خب پس 

 راستی کادو چی گرفتی؟ . بینمت عزیزمشراره گفت: می
 ماکان با شیطنت گفت: سورپرایزه، غیر از ما سه تا دیگه کی هست؟ 

 مکنمیاپ رو اس ام اس شیماکان جان آدرس کاف. شراره گفت: آرش هم قرار شد بیاد
 . بینمت دوماد جانمی. تو با آرش هم هماهنگ کن
شراره گوشیش رو روی میز . وقتی تماس رو قطع کردن. ماکان خندید و موافقت کرد

کنار تخت گذاشت و نگاهش افتاد به بابک، خودش رو تو بغل بابک کشید و گفت: 
 . خوام سورپرایزش کنممی. تولد مدیاست امروز

 ابک چپ چپ نگاهش کرد و گفت: اون وقت من چی؟ ب
شراره سرش رو بلند کرد و به بابک نگاه کرد و گفت: قبلش با من قهر بودی ولی االن 

 دعوتی دیگه! 
 . شراره رو بوسید و گفت: ممنون ولی من نمیام یهبابک شون

 . باشیتو ن شه اگهشه تو نباشی؟! خوشحالیم کامل نمیشراره نالید: چرا بابک؟ مگه می
ی خوشگل و شیطون شراره نگاه کرد و گفت: من از آرش خوشم نمیاد هاچشمبابک تو 

 . شری
 شراره گفت: چرا؟ 

 . بابک با حرص گفت: یه جوریه با تو
 ؟ جوریچهبابک چرخید و گفت: شراره تو بغل 

رد رفتار کبابک نالید: به خاطر اون بود که این روزا دنبالت نبودم شری، یه جوری باهام 
بگم شری؟ وقتی تو هم  جوریچه... انگار انگار. هترنزدیکانگار بهت . انگار یه غریبه م

 ... منو اون جوری پس زدی فکر کردم شاید
 ی بابک گذاشت و گفت: نگو! هاشراره انگشتش رو روی لب

 .بابک انگشت شراره رو بوسید و دستش رو کنار زد و شراره گفت: من عاشق توام بابک
ی این تونوقتی این اتفاقا بینمون افتاده چطور می. پیش تو. تو یهتو خون. ماینجامن 

 فکرارو بکنی؟ 
 . قضاوت اشتباه کردم. بابک گفت: خیلی به هم ریخته بودم
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 . شراره بهش لبخند زد و گفت: مهم نیست
: موهای بلوندش رو از تو صورتش کنار زد و گفت. بابک نگاهش رو از شراره نگرفت

 کیک گرفتی؟ . پاشو آرایش کن بریم تولد
 .به کافه چی گفتم ترتیبشو بده. شراره خندید و گفت: من برنامه ریزیام حرف نداره

مدی جان من عاشق کیک . خودشون خونگی بود و خیلی خوشمزه بود هایککی
 . گفتم یه کیک سیب عالی واسمون آماده کنه. سیبه

بعد . شراره چرخید و شراره قلقلکی شد و خندیدی گردن هاهدست بابک روی مهر
 مظلومانه گفت: بابک، نکن! 

 بابک زیر گوش شراره رو بوسید و گفت: موش! 
ی بابک زل زد و بابک گفت: شاید بگی من چقدر پیله ام، ولی من هاچشمشراره تو 

 . هک مکنمیتا اون انگشتر رو دستت نکنم ولت ن. مکنمیپیشنهادم رو دوباره تکرار 
بابک برای این که حواسش رو پرت کنه با . ش ریختهاهشراره خندید و اشک روی گون
 خوری یه هو از خنده میری رو گریه؟ شیطنت گفت: تو ترک نمی

بابک . خندید ریختمیش هاچشمی اشک از هاههنوز قطر کهدرحالیشراره بی صدا 
مخمل زرشکی رو بیرون کشید و انگشتر  یهخم شد و از کشوی میز کنار تخت جعب

ک تک نگین درخشان و براق داشت رو در آورد و گفت: دستت یهسولیتر خوشگلی رو ک
 کنم؟ 

 خوای قبلش بپرسی چرا اون شب گفتم نه؟ دل شد نالید: نمی شراره دو
بابک با ترس و تردید نگاهش کرد و بع با لجبازی گفت: نه! فقط درخواستم رو دوباره 

 . مکنمیتکرار 
ها تن. ی بابک دوختهاچشمشراره نگاهش رو از تک نگین درشت انگشتر گرفت و به 

خواست بابک بود با اون ته ریش کوتاه جذاب و اون چیزی که از این دنیای کوفتی می
زیر لب گفت: آرزومه اونو تو دستم . ش ریختهاهاشک روی گون. ی مهربونهاچشم
 . کنی

بابک با هیجان انگشتر رو تو انگشت چهارم دست چپ شراره فرو کرد و بعد شراره رو 
  !در حال گریه بغل کرد و زیر گوشش گفت: عاشقتم شری

اون بغل کوتاه خیلی خوب بود اما شراره خیلی زود از بابک . راره بلند شدشگوشیزنگ 
 جدا شد و گوشیش رو جواب داد: جون ماکان؟ 
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شری . مو ندادههااز صبح پیام. صدای ماکان تو گوشش پیچید: مدی جواب نمیده
  !گفتی خونه تنها بوده؟ نگرانم

 . مزنمیقلب شراره فرو ریخت فقط گفت: آروم باش االن بهش زنگ 
ی باب هانگران بود که جواب سوال انقدرمدیا رو گرفت  یهس رو قطع کرد و شمارتما

ی بابک نگاه کرد و گفت: منو ببر خونه هاچشمتا این که برگشت و تو . دادرو نمی
 . بابک

گفت: چرا اینقدر استرس بابک با خونسردی می. بابک و شراره خیلی زود راه افتادن
  !گرفتی شری؟ شاید رفته حموم

 رخ بابک در حینجوید نگاهی به نیملبش رو می ایهکه به طرز وحشیانشراره درحالی
؟! سعی کرد افکار منفی رو از هااز این جریان دونستمیبابک چه . رانندگی کرد

تونست آروم نمی. خودش دور کنه اما باز خیلی وحشیانه به ذهنش هجوم میاوردن
 .ی مدیا ارتباطی به دیدن بابک دارههااین جواب ندادن کردمیبگیره تمام مدت فکر 

چرا اومده بود تو . اصال حالش خوب نبود. کردمیاحساس ضعف . لرزیدپشتش می
بابک؟ چرا وقتی بابک رو دید ازش فرار نکرد؟ چرا موند؟ چرا بوسیدش؟ چرا  یهکوچ
 بابک االن تو انگشت چهارم دست چپشه؟  یهحلق

د سعی کر. زدمینگاهش ناخودآگاه به انگشتر افتاد، بغض عجیبی به گلوش چنگ 
 این که عاشق بابکه و این. یه چیز بود هاجوابش به تمام این سوال. نفس عمیق بکشه

اگر بالیی سر مدیا میومد چطور . که دست خودش نبود که باز به سمتش کشیده شد
 انقدرگه داشت و گفت: شری کجایی؟ بابک ماشین رو ن. بخشیدباید خودش رو می

 خودت میری یا من برم کلید رو بگیرم؟ . جوش نزن
 . شراره گنگ نگاهش کرد و گفت: من میرم

از اطالعات چند سوال پرسید و جلوی آسانسور . از ماشین خارج شد و وارد شرکت شد
شتر انگ بهتر بود آرش االن اون. انگشتر رو درآورد و توی جیب کیفش گذاشت. ایستاد
 .سوم که رسید رفت سمت اتاقی که اطالعات بهش گفته بود یهبه طبق. دیدمیرو ن

 . چند تقه به در زد و شنید: بفرمایید
 .وارد اتاق که شد آرش رو دید که پشت میز نشسته بود و فنجون قهوه تو دستش بود

چیزی درهم هم متعجب هم نگران شد و گفت:  یهآرش از دیدن شراره با اون چهر
 شده شری؟ 

 . بی رنگ و روی شراره که صبح آرایش داشت و حاال نه براش عجیب بود یهچهر
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 خوام برم ویال؟ شه کلیدتو بدی بهم میشراره سر تکون داد و گفت: نه! هیچی، می
 آرش متعجب گفت: مگه مدی خونه نیست؟ 

 کلیدتو میدی یا نه؟ . دونممیخواست نگرانش کنه گفت: نشراره نمی
گرفت گفت: یه دقیقه بشین بگم واست دسته کلید رو به سمتش می کهدرحالیآرش 

 . قهوه بیارن
 . شراره کلید رو گرفت و گفت: باید برم

که آرش خودش رو بهش رسوند و گفت: صبر کن من  رفتمیبه سمت در اتاق 
 . گیرمیه ساعت بیشتر مرخصی می. برمتمی

با صدای لرزونی گفت: خودم . و آرش به خودش لرزیدشدن بابک  روروبهشراره از ترس 
 . میرم

ش قرار گرفت و گفت: شری فکر کردی من روروبهآرش دستش رو جلوی شراره گرفت و 
 تنهات میذارم تو این حال؟ چته؟ 

شد اشک روی د و این جور داشت سوال پیچ میمرمیشراره که داشت از نگرانی 
 . ش ریخت و گفت: بذار برمهاهگون

 . برمتش گذاشت و گفت: گفتم میهاهآرش دست روی شون
 . شراره با بغض و ترس گفت: بابک پایینه، قراره منو ببره

ی شراره هاچشمنگاهش رو از . ی شراره افتادهاهی آرش شل شد و از روی شونهادست
 انقدرگرفت و زیرلب گفت: پس پیش اون بودی؟ کار مهمت اون بود؟ گفتم خرید 

 . هکشمیطول ن
 . یمزنمیبعدا حرف . مکنمیشراره گفت: آرش خواهش 

خوای؟ دورگه شده بود گفت: حداقل بهم بگو کلید رو واسه چی میکمی آرش صداش 
 چی شده؟
 . ش رو پاک کرد و گفت: فکر کنم مدی تو درد سر افتادههاشراره اشک

 آرش با نگرانی نگاهش کرد و گفت: یعنی چی شری؟
واستم و وقتمو تلف کنم گورمو گم کنم  اینجاشراره غرید: یعنی باید االن جای این که 
 مو نمیده، فهمیدی؟ هابرم ببینم مدی چه مرگشه که جواب تلفن

 . منم باهاتون میام. آرش گفت: بریم
 به سمت میزش رفت کیفش رو برداشت و گفت: معطل چی هستی؟ 

 داری؟ ن برنمیشراره مضطرب گفت: با ما میای؟ ماشی
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 . با یه ماشین بریم. آرش گفت: نه
 . شراره دودل نگاهش کرد و گفت: بریم

آرش فرار  یهاز نگاه خیر کردمیداخل آسانسور آرش زل زده بود به شراره و شراره سعی 
از آسانسور که خارج شدن آرش غرید: به نظرم درمورد این پسره باید یه توضیحی . کنه

 ... اون شب وجریان . به من بدی
تو این موقعیت هیچی برام . شراره میون حرفش گفت: واقعا وقت نشناسی آرش

 خب؟. از مدی نیست ترمهم
 . آرش خیلی آروم گفت: ببخشید

در عقب رو باز  کهدرحالیشراره . از شرکت خارج شدن و به سمت ماشین بابک رفتن
 . گفت: بشین جلو کردمی

آرش تا نشست . خالی انگشتر تو انگشتش بشهدوست نداشت بابک متوجه جای 
جو  .داد به شراره نگاه کرد و بعد راه افتادجواب می کهدرحالیبابک متعجب . سالم کرد

 سنگینی بود تا این که آرش گفت: داداش مشکلی نیست سیگار بکشم؟ 
 . بابک گفت: نه داداش راحت باش

 . و به روی هم نیارنبه همین سادگی سعی کردن جریان اون شب رو حل کنن 
آرش پیاده شد در رو باز کنه و . به ویال که رسیدن ماشین ماکان رو پشت در دیدن

 بابک غرید: انگشترتو چرا درآوردی؟ 
شراره از این همه دقت متعجب شد و زیر لب گفت: تو این موقعیت وقتش نبود این 

 . ها بگمجریان رو به بچه
شراره با عجله به همه جا سرک کشید و مدیا . خونه وارد ویال شدن و با عجله رفتن تو

 رو
از سرش جاری بود و روی  بیهوش افتاده بود و خون کهدرحالیرو تخت پیدا کرد 

. روتختی ریخته بود جیغی زد و چند قدم به عقب برداشت پسرها وارد اتاق شدن
و زیرلب  کردمیشراره گریه . ماکان با حال آشفته و داغونی خودش رو به مدیا رسوند

 . گفت: توروخدا زنده باشمی
ماکان نبضش رو گرفت، شراره از استرس و نگرانی پاهاش ضعف کرده بود و 

تونست وزنش رو نگه داره خودش رو به بابک که کنارش بود گرفت و تو دلش نمی
 فقط زنده باش!. مزنمیقید بابک رو  !گفت: زنده باش مدی

 . هزنمیماکان با هیجان گفت: نبضش 
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به  شراره. ش رو گرفتهاهبه سرفه افتاد و بابک محکم شون. شراره نفس راحتی کشید
 . ماکان مدیا رو چرخوند و گفت: به سرش ضربه خورده. گریه افتاد

 . آرش سوالی پرسید: حتما کار امیره
 بابک متعجب گفت: امیر کیه؟

 . نبود مدی درس بخونهراضی . شراره با ترس نگاهش کرد و به دروغ گفت: برادرشه
 . بابک گفت: وای چقدر عوضی. از دروغی که گفت تعجب کرد. خودش

. آرش و ماکان متعجب از دروغ شراره بودن که چه به موقع سوتی آرش رو درست کرد
ماکان کیفش رو که آورده بود گذاشت روی زمین و بازش کرد و گفت: خداروشکر با این 

ی خیل. ی باید زخمش رو ببندم تا خونریزی قطع بشهکه خورده نبض داره ول ایهضرب
 . خطرناکه

خوای ببریمش می. نکنه خونریزی داخلی باشه. آرش گفت: ماکان خطرناک نباشه
 بیمارستان؟

اگه دلش رو ندارین برین . بخیه بزنم ؛ بایدماکان گفت: نه! خونریزی داخلی نداره
 . فقط یکی بمونه کمکم کنه. بیرون

 . نممومیآرش گفت: من 
 شراره نشست و. شراره رو سمت کاناپه برد. بابک شراره رو بیرون کشید و در رو بست

. بابک رفت سمت آشپزخونه و با یک لیوان آب قند برگشت و به خوردش داد
حمق من ا. هتقصیر من. : نباید تنهاش میذاشتمبا گریه گفت. لرزیدی شراره میهادست
 . خرابکار

ت به شد کهدرحالیشراره از احساس گناه لرزید و . بغلش کرد بابک کنارش نشست و
. خواستم سورپرایزش کنممی. خواستم خوشحالش کنمگفت: می کردمیگریه 
 . خواستم یه کار خوب بکنممی

ندی هم مومیبابک گوش شراره رو بوسید و تو گوشش خیلی آروم گفت: شاید اگه 
 . بدونی مباید خودتو مقصر. افتاداین اتفاق می

 حتی ؛آدم بدیم همیشهمن . نتونستم آدم خوبی باشم وقتهیچشراره گریه کنان گفت: 
 یه احمق! . بابک من یه احمقم. خوام محبت کنموقتی می. خوام خوب باشموقتی می

. شراره به اون نوازش نیاز داشت به اون آغوش گرم نیاز داشت. بابک نوازشش کرد
گوشش پیچید: تو خوبی موش، شاید اصال الزم نباشه صدای بابک تو . محتاجش بود
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 دونیمیهمین که خودت . الزم نباشه به کسی ثابتش کنی ؛ شایدهمه بهت بگن خوب
 . خودتو عذاب نده انقدر. خوبی کافیه عزیزم

رد، برای مدیا گریه ک. بابک فرو برد و با صدای بلند گریه کرد یهشراره سرش رو تو سین
، برای زدمیگند  همیشهتونست آدم مفیدی باشه و نمی وقتهیچبرای خودش که 

 شد،خواست و باید ازش جدا میکه تنها چیزی بود که از این دنیا می ایهعشق ممنوع
نوازش . عشقی که فقط چند ساعت تونست حسش کنه و این طور تنبیه شد

مد و شراره صدای در او. ی بابک روی موهاش فوق العاده آرامش بخش بودهاانگشت
 . ماکان گفت: شری بیا پیش مدی. از آغوش بابک بیرون اومد

. ی پشت سرش به هوش اومده بودهاهمدیا از درد بخی. شراره با هیجان اومد تو اتاق
هر دو تو بغل هم . ی روشن مدیا رو دید به سمتش دوید و بغلش کردهاچشمشراره تا 

دیگه . دوست عزیزم. منو ببخش گفت: مدیشراره حین گریه می. نکردمیگریه 
 . تنهات نمیذارم وقتهیچ

 . مدیا نالید: آروم باش شری
وخدا مدی تور. شراره با گریه و بغض گفت: ببخشید اینقدر درد کشیدی و آسیب دیدی

 . منو ببخش
 . خوبم به خدا. مدیا فقط گفت: من خوبم عزیزم

چه خوبه هنوز . ایهزند شراره از شدت گریه صداش گرفته بود گفت: شری چه خوبه
 . دارمت

 . ماکان از اتاق رفت بیرون و آرش پشت سرش راه افتاد تا تو تراس
ماکان گفت: چرا گفت هیچی یادم نیست؟ واقعا چه بالیی سرش اومده؟ چرا خب؟ 

 . هکنمیشری که داره با این پسره خوب تا 
 . ردهفراموش ک. خب به سرش ضربه خورده. آرش گفت: داداش آروم باش

تونم یه لحظه آروم مگه می. ها تو خطرن واقعابچه. تونم آروم باشمماکان گفت: نمی
 بگیرم؟ 

 . ماکان گذاشت و گفت: از پسش برمیایم یهآرش دست رو شون
به  مدیا تا نگاهش. اون سه تا تو اتاق بودن. بعد برگشتن توکمی . ماکان سر تکون داد

 . مرسیماکان افتاد لبخند زد و گفت: 
 . ماکان سرش رو تکون داد و گفت: ببخش امکانات نداشتم
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. دمدیا لبخند ز. به سمتش رفت و دست مدیا رو تو دستش گرفت و خیلی نرم بوسید
 . آرش لب پنجره نشست و گفت: خیلی مارو ترسوندی

 . مدیا گفت: ببخشید
ری ق و گفت: شگوشی بابک به صدا در اومد بیرون از اتاق صحبت کرد و برگشت تو اتا

 . مامان خواسته که برم بهش رسیدگی کنم. من باید برم یه کاری پیش اومده. جان
دست شراره رو محکم . ها حداحافظی کرد و همراه با شراره سمت در راه افتاداز بچه

  !رو تراس که رسیدن دست شراره رو فشرد و گفت: قوی باش موش. گرفته بود
 عشق!  شراره نگاهش کرد با حسرت، با

ش اهبابک با سر انگشت. شراره روش رو برگردوند. رو بوسید شهبابک خم شد و گون
ظریف شراره رو گرفت و صورتش رو سمت خودش چرخوند و گفت: به من  یهچون

 . نگاه کن
ی شراره هاش رو روی لبهابابک خم شد و لب. شراره نگاهش کرد بی هیچ حسی

  !گذاشت
. پیش تصمیم گرفته بود که ازش جدا بشه یهلحظ انگار نه انگار همین چند

ازش  بابک که. تونست در برابر اون کشش عجیبی که به بابک داشت مقاومت کنهنمی
 ش زل زد و گفت: عاشقتم موش! هاچشمدور شد تو 
ی غلیظ خون روی روتختی تو هاهتصویر قطر. ی شراره حلقه زدهاچشماشک تو 

از جیب جینش بیرون کشید و خیلی نرم تو دست ذهنش اومد با بغض انگشتر رو 
اید دیگه نب. بابک با بهت نگاهش کرد و شراره سرش رو پایین انداخت. بابک گذاشت
 . تونم باهات بمونمبا بغض گفت: نمی. دیدمیرو هاچشمنگاه نافذ اون 

 . برو و فراموشم کن. شراره ادامه داد: برو بابک. بابک الل شده بود
 لرزید گفت: چرا؟صدایی که از تعجب میبابک با 

 . شراره نالید: فقط برو
بابک فشرد و گفت:  یهش رو روی سینهادستبا حرص . ی بابکهاچشمزل زد تو 

 . برو، برو، لعنتی برو
به گریه  کردمیاز جاش تکون نخورد و شراره از دردی که تو قلبش حس  ایهبابک ذر

 . برو مکنمیخواهش . برو افتاد و با صدای گرفته گفت: بابک
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نگاهی به انگشتر تو دستش کرد و نگاهی به انگشت . شدبابک داشت دیوونه می
ا واقع. ی تند عصبی کشید و گفت: فقط بگو چرا؟ من عاشقتمهانفس. خالی شراره

 . عاشقت شدم شری
 . شراره با گریه گفت: لعنت به این عشق

ی بهت زده و ناامید بابک نگاه کرد و با التماس گفت: از زندگیم برو هاچشمبعد تو 
 بیرون! 

رفت و شراره در هم . بابک برای آخرین بار نگاهش کرد و بدون هیچ حرفی رفت
نشست و با شدت گریه  هاهپل یهماشین بابک که رفت شراره لب. شکست و خورد شد

آتیش تمام وجودش رو  یهگولدردی که داشت مثل یک . تو قلبش درد داشت. کرد
 . شهاولی نه به قیمت در خطر انداختن دوست ؛عاشق بابک بود. زوندسومی
 

خسته شده بود نیم نگاهی به مونا که کمی از رانندگی چند ساعته  کهدرحالیپوالد 
 کنارش نشسته بود انداخت و گفت: گفتی کدوم کوچه ست؟ 

 . مونا گفت: کوچه بعدی رو بپیچ داخل
بعد نگاهی به عقب انداخت و لیدا رو دید که هنوز خواب بود و قبل از خواب ازش 

خواسته بود جلو بشینه تا با پوالد حرف بزنه و مواظب باشه تا حین رانندگی خوابش 
پوالد از آینه به عقب نگاهی انداخت و با لحن جذابی گفت: لیدا خانوم؟ . نبره
 خوای بیدار شی؟نمی

 . یدا به گوشش رسید: هروقت رسیدیم صدام کنصدای خواب آلود ل
 مونا با خنده گفت: رسیدیم خب! 
 لیدا از جا پرید و گفت: رسیدیم؟ 

 . پیچید و گفت: آره نزدیکیمقدیمی یهپوالد توی کوچ
بود مونا از پوالد خواست تا  ترپهنکمی باریک حرکت کردن و قسمتی که  یهتوی کوچ

 . شهبا ماشین نمی. باید پیاده بریم اینجاز ماشین رو پارک کنه و گفت: ا
مونا از ماشین خارج شد و پشت . شالش رو مرتب کردکمی لیدا کیفش رو برداشت و 

رو یک طرفی روی دوشش انداخت و گفت: بیاین  شهمونا کول. سرش پوالد و لیدا
 . هابچه

که لباسش کم بود لیدا و پوالد پشت سرش راه افتادن هوای تهران سردتر بود و لیدا 
دست ظریف لیدا رو تو دستش گرفت و لیدا ناخودآگاه لبخند  پوالد به نرمی. لرزیدمی
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ی شدن و مونا با شیطنت گفت: ای جان االن مامان بزرگ از تر باریک یهوارد کوچ. زد
 . و داشته باشینشیدگ؛ اماهکنمیخوشحالی گریه 

  .ل خودش تنهای تنها نیست خوشحالهپوالد لبخند زد و حس کرد از این که مونا مث
با یک در بزرگ چوبی ایستاد و زنگ قدیمیرو بزرگ قدیمی یهمونا جلوی یک خون

پرسید بعد صدای لخ لخ دمپایی به گوش رسید و صدای گرم پیرزنی که میکمی . فشرد
 "کیه؟ "

 . مونا با لبخند گفت: مونام مامان بزرگ
در اولین ثانیه صورت پر . فربه تو چارچوب در ظاهر شددر باز شد و پیرزنی کوتاه قد و 

مونا با خنده گفت: . از چروک و مهربونش پر از اشک شد و با شدت مونا رو بغل کرد
 خوبی مامان بزرگ جونم؟ 

مامان بزرگ مهربون با موهای سفید دستی به سر مونا کشید و گفت: قربونت بشم 
 . مادر

د هارو لیدا و پوالمونا بچه. ها بهش سالم کردند و بچهبعد نگاهش به پوالد و لیدا افتا
چرا دم . مامان بزرگ ابراز خوشحالی کرد و گفت: بفرمایید تو. ش معرفی کردهادوست

 . در نگهتون داشتم؟ خیلی خوش اومدین
دستش رو پشت مونا گذاشته بود گفت: چه بی خبر اومدی مادر؟ اگه خبر  کهدرحالی

 . ت بیاد نهار بپزهگفتم عصمدادی میمی
ما نهار خودمون درست . مونا خندید و گفت: گفتم سورپرایز بشین مامان بزرگ

 . یمکنمی
یه چیز دیگه هم . مامان بزرگ گفت: این حرفا چیه مادر؟ سوپ گذاشتم واسه خودم

 . پزممی
لیدا و پوالد محو وسعت اون حیاط بزرگ . نرفتمیاز حیاط بزرگ به سمت ساختمون 

به ساختمون . ی خشک و زرد بودهادرخت بودن و حوض کاشی بزرگی که پر از برگپر 
وارد اتاق . یه راهرو بود با دو اتاق بزرگ. که رسیدن مامان بزرگ تعارف کرد برن داخل

یک اتاق بزرگ بود که با فرش دستی الکی فرش شده بود و . سمت راست شدن
به  مونا. رو به باغ بساط چای به راه بود یهکنار پنجر. اطرافش پشتی گذاشته بودن

مامان بزرگ کنار سماور نشست و تا لیدا و مونا . ها تعارف کرد که بشیننبچه
مونا سینی چای رو . ی کمر باریک چای ریختهاشون رو دربیارن تو استکانهالباس

ش رو جلوش هادستها گذاشت و کنار آالدینی که تو اتاق بود نشست و جلوی بچه
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ی هااز دیدن دوست. ها گفت: خوش اومدینمامان بزرگ رو به بچه. رفت تا گرم بشهگ
 . مونا جان خیلی خوشحال شدم

لی خی. ما هم خیلی خوشحال شدیم. پوالد لبخند زد و گفت: ببخشید که زحمت دادیم
 . با صفایی دارین یهخون

 . حرف پوالد گفت: خودتون هم خیلی با صفا هستین یهلیدا در ادام
رو محکم کرد و گفت: ممنون دختر  شیروسر  یهمامان بزرگ با محبت خندید و گر

من که . مکردمیداد تا اتاق براتون آماده کاش این دختر بی فکر من خبر می. گلم
 . گفتم بیاد کمکمبه عصمت می ؛ بایدخودم پا ندارم مادر

بعد هم . خودمونی هستنها خیلی بچه. مونا با محبت گفت: اشکال نداره مامان بزرگ
 . نیممومیمیزیاد ن

 مامان بزرگ تو هم رفت و گفت: مگه میذارم زود برید؟  هایماخ
  .اومدیم فقط بهتون سر بزنیم. شه بمونیممونا گفت: امتحان داریم مامان بزرگ نمی

 . مامان بزرگ جدی و مصمم گفت: امکان نداره بذارم زودتر از فردا برید
س خندید و گفت: پ. ها کرد و وقتی با لبخندشون رو به رو شدی به بچهمونا نگاه معذب

 . نیم امشبمومی
 . ان بزرگ گفت: پاشم یه تلفن بزنم عصمت بیاد اتاق عقبی رو آماده کنهمما

سه تایی تو اتاق من . شهاتاق عقبی سرد می. خواد مامان بزرگمونا با خنده گفت: نمی
 . خوابیممی

 . ریزی کرد و لیدا گفت: ما راحتیم مامان بزرگمامان بزرگ اخم 
  .اینجارو مثه خونه خودتون بدونین. مامان بزرگ لبخند زد و گفت: هرطور راحتین مادر

 . بعد نگاهی به مونا کرد و گفت: دخترم از رو طاقچه سوهان و گز بیار
. گرفت شمارهایستاد و  مامان بزرگ بلند شد و کنار تلفن سبز قدیمی. مونا زود بلند شد

ها مونا ظرف سوهان رو جلوی بچه. به عصمت خانم زنگ زد و ازش خواست که بیاد
 . گذاشت و با شیطنت گفت: آخرشم کار خودشو کرد

 . لیدا ریز خندید و گفت: مامان بزرگت عالیه عاشقش شدم
تونیم بریم شه میمونا لبخند زد و گفت: عصمت که بیاد مامان بزرگ سرش گرم می

 . مین پیداش کنیمزیرز
 . پوالد گفت: زنگ بزن به افسون آمار بگیر دنبال چی باید بگردیم

 . مونا چشمکی زد و گفت: میرم تو اتاقم که نشنوه حرفامو
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بعد برگشت و متوجه شد پوالد و مامان بزرگ سخت مشغول  یهچند دقیق. و رفت
خارج شد و با عصمت با صدای زنگ در از خونه . کردمیگفتگو بودن و لیدا گوش 

ک زن میان سال الغر اندام بود به همه سالم کرد و رو به مامان یهعصمت ک. برگشت
 بزرگ گفت: خانوم جون امری داشتید؟ 

 . مامان بزرگ گفت: عصمت باید واسه مهمونای عزیزمون ناهار بپزیم
 . به سختی بلند شد و گفت: ببخشید تنهاتون میذارم

مونا رفت . رج شد و به سمت ته راهرو که مطبخ بود رفتنهمراه عصمت از اتاق خا
کی ی. بگردمقدیمی ایهافسون گفت باید دنبال یه عروسک پارچ ها و گفت:سمت بچه
 . خودمهقدیمی هایکاز عروس

 یات ریز رو از کجا میدونه؟ ئد پوزخند زد و گفت: افسون این جزپوال
  !مونا ناخودآگاه اخم کرد و گفت: پوالد

 خنگ شدی تو؟  انقدرپوالد متعجب گفت: مونا چرا 
 نیومدی که نظر منو نسبت به افسون عوض کنی نه؟ اینجامونا با حرص گفت: قطعا تا 

 . ولی واقعا به اون زن اعتماد ندارم. م چون تا تهش هستماینجا. پوالد گفت: نه
 لطفا فقط ییاینجامونا موهای کوتاهش رو با حرص پشت گوشش زد و گفت: حاال که 

 . کمکم کن
. شهییم این کار رو انجام میدیم تا ببینیم چی میاینجاحاال که . لیدا غرید: بسه دیگه
که با وقت تلف کردنمون مونا رو هر لحظه بیشتر تو خطر  مکنمیمن واقعا ریسک ن

 . بندازیم
خوام با این کارای مشکوک افسون به خطر نزدیک نمی مکنمیپوالد غرید: منم ریسک ن

 . شه
 . لطفا این بحث رو تموم کنین. مونا با حرص گفت: من به افسون اعتماد دادم
 بلند شد و گفت: کی با من میاد تو زیرزمین؟ 

به مامان بزرگ گفت . هردو بدون هیچ حرفی بلند شدن و پشت سرش راه افتادن
ی شمعدونی گذشتن و هاو از بین گلدون هاهاز روی پل. بیننمیرن تا اطراف حیاط رو ب

یر ازش سراز. بود به سمت پایین ایهدیگ یهراه پل هاهکنار پل. به سمت پایین رفتن
نور روز از البه الی . شدن و مونا در قدیمیچوبی زیرزمین رو باز کرد و رفتن داخل

تو زیرزمین نیمه . پیدا کرده بودی غبار گرفته راهی برای تابیدن به داخل هاهپنجر
مونا چراغ قوه رو از تو جیب پیرهن جین آبی رنگش . روشن پر از وسیله ایستادن
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 من باید ش رو چند تا زد و گفت: وسایل قدیمیهاطبق معمول آستین. بیرون کشید
 . اون سمت باشه

که  مت یکیقرار داشت مونا س اونجاچند صندوقچه . به سمتی که اشاره کرده بود رفتن
 . گردمبود رفت و گفت: من اینو می تربزرگ

 خوای ما هم بگردیم؟ لیدا گفت: می
 . اینا یه سری خرت و پرته دیگه. مونا گفت: آره مشکلی نیست

دا لی. ی بزرگ فلزی رو باز کردن و کلی خاک و غبار به هوا بلند شدهادخترها در صندوق
ل وسای. ا هم نگاهی به درون صندوق کردمون. سرفه کنان خم شد و مشغول گشتن شد

غرق لذت از خاطرات خوش  هابا دیدن هرکدوم از اون. بود اونجاخودش قدیمی
 البه الی وسایل رو. رفت و بازش کرد ایهپوالد به سمت صندوق دیگ. شدکودکیش می

رش ب. چشمش به دفتری قدیمیافتاد کردمیگشت به صدای لیدا و مونا گوش که می
 کمیبا سر انگشت خاک روی جلد رو . و فوت کرد و غبار روش تو هوا پرتاب شدداشت 

 یهی مونا و لیدا میاومد که دفتر دیکتهاهصدای غش غش خند. پاک کرد و بازش کرد
چند صفحه . یدنخندمیی پایینش هاهکالس اول مونا رو پیدا کرده بودن و به نمر

دخترک کوچولوی من، ” یک جمله موند:نگاهش روی . ورق زد مثل دفتر خاطرات بود
 ” . امروز برای اولین بار روی پاهاش وایستاد

در . نوشته شده رو نگاه کرد یهدیگه ورق زد و آخرین صفح یهبا هیجان چند صفح
انتظار داشت سرنخی . مورد این که مونا کوچولو خیلی الغر و ضعیف شده نوشته بود

نگاهی به مونا کرد و . ثبت خاطرات روزمره بودپیدا کنه اما به نظرش فقط یک دفتر 
 . گفت: یه چیزی پیدا کردم مونا

 مونا با هیجان گفت: چی؟!
 . پوالد دفتر رو سمتش گرفت و گفت: دفتر خاطرات مامانته به نظرم

 . پوالد غرید: آروم باش دختر. مونا با هیجان جلو اومد و دفتر رو قاپید
و ابراز  هااز دیدن دست خط مامانش و جمله بندی. مونا با هیجان دفتر رو ورق زد

 . ش حلقه زدهاچشمش تو دقتر اشک تو هاهعالق
االن باید هرچه زودتر اون عروسک رو پیدا . بعدا بخونش. لیدا گفت: مونا اونو بذار کنار

 . کنیم
ی هرسه تو هم افتاد و هیچ کدوم جرات تکون هاچشمبا اومدن صدای تلق تولوقی 

 . اشتخوردن ند
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 پوالد غرید: صدای چی بود؟ 
لرزید گفت: افسون گفت ممکنه اون موجود اطرافمون باشه و مونا با صدایی که می

گفت تحت هر شرایطی اون عروسک رو باید بهش . نذاره که اون عروسک رو پیدا کنیم
 . برسونم

  .بگردیملیدا که از ترس بازوی پوالد رو چسبیده بود زمزمه کرد: پس عجله کنین 
  !مونا جلوی صندوق ایستاد و خیلی آروم و شمرده لب زد: یه عروسک بافتتیه

دوباره صدای تقی اومد و لیدا سیخ سرجاش . هرسه با هیجان شروع به جستجو کردن
 . مترسمیها کرد و گفت: دارم کم کم نگاهی به بچه. ایستاد

. نگران نباش. لیدام اینجاپوالد با لحن آرامش بخش مخصوص خودش گفت: من 
 . زودتر پیداش کنین

 . نبود اینجامونا در صندوق رو بست و گفت: 
ا و لیدا ب رفتمیهوا رو به تاریک شدن . با عجله سمت صندوق دیگه رفت و بازش کرد

 . بینمغر غر گفت: دیگه خوب نمی
ه ین کتا ا. لیدا مشغول شد. گوشیش رو روشن کرد و دست لیدا داد یهپوالد چراغ قو

 . چند تا عروسکه اینجاپوالد گفت: مونا 
پالستیکی و تنها عروسک چینی  هایکمونا با هیجان به سمتش رفت و به عروس

منفی تکون داد و گفت: اینا  یهسرش رو به نشون. ش نگاه کردهامحبوب کودکی
 . نیست

 . پوالد نچ نچی کرد و گفت: پس تو این صندوق نیست
 ایهپوالد نگاه موشکافان. صندوقی که خودش مشغول گشتنش بودمونا برگشت جای 

چند کتاب دستنویس قدیمیدر مورد علوم . داخل صندوق کردبه چند کتاب قدیمی
 کردمیرو نگاه هاکه با دقت کتاب طورهمون. غریبه و یک کتاب در مورد پرواز روح بود

 خوره؟ به دردت نمی. چند تا کتاب هست اینجاگفت: مونا 
یواشکی بردارم و باز بیارم  ؛ بایدمونا با حالتی معذب گفت: کتابای مامان بزرگن

 . داد اینارو بخونماصال اجازه نمی. بذارمشون
 . یواشکی میارمشون باال بذار تو کوله ت. پوالد گفت: باشه

 لیدا گفت: کتابای قبلی رو هم دزدیده بودی؟ 
این صندوق هم نبود فقط اینارو پیدا کردم  مونا سر تکون داد و لیدا خندید و گفت: تو

 . فکر کردم دوستشون داشته باشی
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مامانش رو شناخت با یک  یهمونا متعجب کف دست لیدا رو نگاه کرد و سنجاق سین
که از جنس برنج بود و  ایهلبخندی از شوق زد و سنجاق سین. شهانقاشی از بچگی

ی آویزون بود رو از لیدا گرفت و با بود که ازش چند سنگ قیمتطرح یک آویز قدیمی
خاک روی سنجاق سینه رو گرفت و با کمی با سر انگشتش . لذت و دقت نگاهش کرد
. تونستم داشته باشمشین چیزیه که میتراین ارزشمند. ذوق گفت: مرسی لیدا

 . تونم ببینمشبرام عزیزه و فقط تو خواب می انقدرادگاری از مامانی که یهی
سنجاق سینه رو . چشمش چکید و با پشت دست پاکش کرد یهز گوشقطره اشکی ا

 ” الگیمونا پنج س” پشتش نوشته شده بود. تو جیبش گذاشت و نقاشیش رو نگاه کرد
چقدر دلش برای مامان داشتن . قلبش پر از غم شد. دست خط مامان خوبش بود

که همراه  نقاشی رو الی دفتر خاطرات مامانش گذاشت و داد به پوالد. تنگ شد
 کجاست؟  ؛ یعنیبعد گفت: تو اون صندوق هم چیزی نبود. بیاره باال هاکتاب

 نیست؟  هاهپوالد به اطراف نگاه کرد و گفت: تو اون قفس
ی قدیمیو هاهفقط یه سری وسیل اونجاباال انداخت و با حرص گفت:  ایهمونا شون

 . دارهه مینگ هاهمامان بزرگ وسایل اینجوری رو تو صندوقچ. خرابه
 .نگاهی به سرتاسر زیرزمین کرد که حاال تاریک شده بود و گفت: بریم باال ناامیدبعد 
 . باید از مامان بزرگ بپرسم. نیست اینجا
مونا تو راه پله به سمت پوالد . از زیرزمین خارج شدن. ها پشت سر مونا راه افتادنبچه

 . چرخید و گفت: اوتارو تو لباست قایم کن لطفا
رنگش گذاشت و گفت: تا رفتیم تو حواس مامان  ایهرو زیر پلیور سورم هاپوالد کتاب

 . بزرگت رو پرت کن تا بذارمشون تو اتاقت
مونا سر تکون داد به محض این که جلوی در رسیدن در باز شد و مامان بزرگ تو 

 . کنمخواستم صداتون شیرینی گفت: اومدین؟ تازه می یهچارچوب ظاهر شد و با خند
 . خوشگلی دارین یهلیدا خندید و گفت: خیلی خون

 . مامان بزرگ لبخند زد و گفت: ممنون دخترم
دستش رو پشت مامان بزرگ میذاشت و به داخل  کهدرحالیمونا به شوخی 

 . عمارته لیدا جونم. خونه نیست اینجاوندش تا متوجه پوالد نشه گفت: کشمی
تونم برم پوالد گفت: مونا جان می. اق اصلی شدنمامان بزرگ خندید و هرسه داخل ات

 تو اتاقت؟ 
 . مونا گفت: برو پوالد جان
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به سرعت کشک و بادمجون آماده . تو اتاق اصلی عصمت در حال چیدن سفره بود
ی سبزی و ترشی و هاکرده بود و از توی سینی مسی بزرگی مشغول چیدن ظرف

 . ماست روی سفره بود
 . کردی عصمت خانمچه . مونا گفت: به به

خورین گفتم غذای مورد از این غذاها نمی اونجا دونممیعصمت خانم خندید و گفت: 
 . عالقه ت رو درست کنم

 بوش که عالیه!. لیدا گفت: دستت درد نکنه
 عصمت گفت: خانوم جون اگه کاری با من ندارین برم؟ . همه دور سفره نشستن

ها بیا و از اون ولی واسه شام بچه. برو .مامان بزرگ گفت: دستت درد نکنه عصمت
. ناهار درست حسابی و به موقعی که نخوردن. ی مخصوصت درست کنهافسنجون

 . من عادت ندارم این جور میزبان بدی باشم
 . این دختر من بی فکری کرد و خبر نداد

ا بشما هم بشین . پزیممونا خندید و گفت: مامان بزرگ واسه شام من و لیدا املت می
 . پوالد دبرنا بازی کن

شه مامان بزرگ اخم کرد و لیدا گفت: ما تو پختن غذاهایی که با تخم مرغ درست می
 . شدیم ایهحرف

 . فردا صبح زود بیا. همه خندیدن و مامان بزرگ رو به عصمت گفت: پس برو مادر
جریان  مونا به شوخی گفت: لیدا صبح زود از نظر مامان بزرگ من چار و نیم پنجه در

 . باش
بعد از خوردن ناهار همه دور هم . لیدا خندید و عصمت رفت و بعدش پوالد اومد

 .نشستن و مامان بزرگ گفت: چند روز پیش تصمیم داشتم بساط کرسی رو به راه کنم
م تا شما جوونا هم ازش لذت کردمیاگر خبر از اومدنتون داشتم حتما زودتر این کار رو 

 . ببرین
تا حاال از  وقتهیچالبته . من عاشق کرسی هستم. جان گفت: چه عالیپوالد با هی

 . فقط تعریفش رو شنیدم. نزدیک ندیدم
مامان بزرگ با حسرت گفت: من که توان ندارم مادر وگرنه خودم کرسی رو به راه 

 . حیف شد. عصمت این چند روز پشت گوش انداخت. مینداختم
خودم . شهکجاست و چطوری درست میپوالد لبخندی زد و گفت: بگین وسایلش 

 . راش میندازم
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ی مامان بزرگ از خوشحالی برق زد و به سختی بلند شد و گفت: پاشو پسرم هاچشم
 . بیا دنبالم

پوالد و مامان بزرگ که از اتاق خارج شدن لیدا گفت: مونا بیا بریم کتابا رو تو کوله ت 
 . بذاریم یه وقت مامان بزرگ نبینه

ی پوالد و مامان بزرگ از هادر بسته بود و صدای حرف زدن. و اتاق موناباهم رفتن ت
ذوق . زدمیمونا تند تند و با ذوق دفتر خاطرات مامانش رو ورق . اتاق پشتی میاومد

مونا با اون دفتر درگیر . رو بخونه شهداشت تا زودتر بتونه بشینه و با خیال راحت هم
سمت . کردمیی بچگی مونا رو نگاه هااتاق قاب عکس یهطاقچ یهبود و لیدا هم لب

 . لیدا گفت: اینا چه قشنگن. نقاشی به دیوار بود یهدیگه چند تابلوی ساد
 . مونا فقط گفت: خودم کشیدم

 . نگاه کرد و گفت: هنراتو رو نکرده بودی های لیدا چهارتا شد و به طرحهاچشم
ستی د. پهن نشست یهبلند و بزرگ، روی طاقچ یهپنجر یهلیدا لب. مونا فقط لبخند زد

اتاق مونا یک  یهگوش. به اسکلت چوبی پنجره کشید و به حیاط تاریک نگاه کرد
  .م مامان بزرگ بیاد ببینهترسمیلیدا گفت: مونا جمعشون کن . تلویزیون هم بود

 . نگران نباش. مونا گفت: هنوز صداشون از اتاق پشتی میاد
 . جمع کن دیگه. رو زمین کوبید و گفت: لج آدمو درمیاری مونا لیدا با حرص پاهاش
 . پاشو بریم. در رو باز کرد و گفت: اومدن تو اتاق اصلیآرومی بعد بلند شد و به 
 . گذاشت و گفت: بریم شهدیگه دفتر رو نگاه کرد و تو کولکمی مونا هول هولکی 

فقط مامان بزرگ رفته بود تا  پوالد با کمک مامان بزرگ کرسی رو راه انداخته بود و
 . مونا کنار پوالد نشست و گفت: مرسی پوالد. ذغالش رو آماده کنه

 پوالد با لبخند نگاهش کرد و گفت: چرا؟ 
مونا گفت: مامان بزرگ هر سال باید کلی التماس کنه تا کرسیش راه بیفته ولی تو 

 . خیلی زود راست و ریستش کردی
خوشحالم تونستم کاری واسش . داشتم خوشحال بشه پوالد لبخند زد و گفت: دوست

 . بکنم
. ی قرمز و داغ اومد و گرمایش کرسی رو هم آماده کردهابعد مامان بزرگ با ذغالکمی 

گفت که مونا احساس مامان بزرگ براشون از خاطرات قدیم می. دور کرسی نشستن
 که ایهعروسک پارچکرد موقعیت مناسبی گیر آورده و گفت: راستی مامان بزرگ اون 

 . خوام داشته باشمشمامانم بافته بود کجاست؟ می
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 . مادر دونممیچ. شهدنبال وسایل قدیمی شهمامان بزرگ لبخندی زد و گفت: هم
 . مونا مصرانه گفت: اون یادگار مامانمه

اون چیه که . ی دیگه هم از مامانت هست مادرهامامان بزرگ گفت: خیلی یادگاری
 خوایش؟ می

 . خواممونا گفت: مامان بزرگ من اون عروسک رو می
مامان بزرگ پوفی کرد و گفت: چند تا وسیله دادم به عصمت ببره واسه دختر 

 . اونو دادم. درست حسابی تو نگه داشتم مادر هایکاون عروس. کوچولوش
. خواممونا به وضوح حرص خورد و گفت: من اون عروسکای درست حسابی رو نمی

زنگ بزنین عصمت . عروسکی که خودش واسم بافته. خواماری مامانم رو میمن یادگ
 . مامان بزرگ. واسم بیاره عروسک رو

ونا م. مامان بزرگ نگاهی به ساعت کرد و بلند شد و پای تلفن نشست و شماره گرفت
 . هاچشمکی زد و گفت: پیدا شد بچه

 . رو میاره مامان بزرگ تماس رو که قطع کرد گفت: عصمت صبح عروسکت
مونا نگاهی به پوالد کرد و پوالد لب زد: اگه اون موجود دور و برمون باشه االن فهمید 

 . عروسک کجاست
مونا خودش رو سمت پوالد کشوند و گفت: میای االن بریم بگیریم؟ دو کوچه باالتره 

 . شهخون
 . پوالد گفت: پس عجله کن

 . رو بشورمهاهرم گوجگفت: می رفتمیمامان بزرگ به سمت سالن که 
 . پوالد به لیدا گفت: پاشو بریم عروسک رو از عصمت خانم بگیریم

 . نم شما برینمومیلیدا گفت: من پیش مامان بزرگ 
مونا گفت: مامان بزرگ من و پوالد میریم از عصمت عروسک . پوالد و مونا بلند شدن

 . رو بگیریم
 . دختر شیش ماهه. بحی تا صکردمیغر گفت: صبر مامان بزرگ با غر

سمت مامان بزرگ رفت تا کمکش کنه و پوالد و مونا با عجله از خونه  لیدا با خنده
مونا به زور آستین پوالد رو گرفت . دویدنی تنگ و تاریک میهاهتو کوچ. خارج شدن
 . نفسم گرفت. ترو گفت: آروم
ش رو به زانوهاش گرفته بود و هادستخم شده بود و  کهدرحالیمونا . پوالد ایستاد
  .گفت: هر قدم تو سه تا قدم منه بابالنگ دراز یه کم مراعات منم کن زدمینفس نفس 
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م از ترسمی. زودتر عروسکتو بگیریم ؛ بایدپوالد خندید و گفت: بهونه نیار تنبل خانوم
 . دست بدیمش

 . مونا زود ایستاد و گفت: باشه بریم
 . گفت: بدوپوالد دستش رو گرفت و 

وقتی رسیدن مونا زنگ رو فشرد و بعد بی طاقت در . عصمت دویدن یههر دو تا خون
 صدای دختر کوچولویی به گوش رسید: بله؟ . زد

 . بعد در باز شد و دختر کوچولو با ذوق گفت: وای خاله مونا
 پشت سرش عصمت اومد و گفت: کی بود مریم؟ . و پرید تو بغل مونا
 . و پوالد افتاد گفت: بفرمایید تو تا چشمش به مونا
واقعا اون . ببخشید. عصمت خانم من اومدم عروسک رو بگیرم. مونا گفت: مرسی

 ... ادگاری از مامانمهیهعروسک ارزشی نداره ولی چون ی
 . عصمت نذاشت ادامه بده و گفت: میارم واست

 رفت و مریم گفت: خاله اسم عمو چیه؟ 
 و گفت: عمو پوالد؟ مونا خندید و لپش رو کشید 

مریم اشاره کرد مونا سرش رو نزدیکش بیاره و بعد که مونا خم شد دم گوشش گفت: 
 عمو شوهرته؟ 

 . دوستمه. مونا خندید و گفت: نه
 . مریم کنجکاوانه به پوالد نگاه کرد و گفت: اسم من مریمه

 . پوالد با محبت نگاهش کرد و گفت: چه اسم خوشگلی داری عمو
 ی عمو؟ کنمیلو جلو رفت و گفت: بغلم مریم کوچو

 . پوالد خندید و گفت: معلومه خوشگل خانوم
مریم نگاهی به مونا کرد و با خنده گفت: قدم از خاله . خم شد و مریم رو بغل کرد

 . هتربلند
 . غش غش خندید و مونا و پوالد هم به خنده افتادن
عمو . گفت:این عروسک منههمون لحظه عصمت با عروسک اومد و مریم با ذوق 

 . اسمشو گذاشتم گلی
 . عصمت بی توجه به مریم عروسک رو سمت مونا گرفت و گفت: بیا عزیزم

 . مریم گفت: خاله اسم عروسکم گلیه. مونا عروسک رو گرفت
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خوام این عروسکتو بدی به من و بعد من یه دونه خوشگلتر مونا گفت: مریم جون می
 . واست بیارم
 . د و گفت: اما این دوست منهمریم اخم کر

 . مونا گفت: یه عروسک واست میارم خیلی خوشگلتره
 . مریم گفت: نه

مریم به گریه افتاد و گفت: . عصمت مریم رو از پوالد گرفت و به مونا اشاره کرد برن
 . عروسکمو نمیدم

 . مونا گفت: ببخشید مریم جونم
ا چر. پوالد گفت: مونا بریم. بست و عصمت خداحافظی کرد و در رو کردمیمریم گریه 
 وایستادی؟

ر چرا مجبو. هکنمیفشرد و گفت: هنوز داره گریه  شهمونا با بغض عروسک رو به سین
 شدم این کارو با مریم کوچولو بکنم؟ 

 .گیرمفردا صبح میرم واسش یه عروسک خوشگل می. پوالد گفت: اشکال نداره مونا
 . ببینه اینو یادش میره ترعروسک خوشگل

ختر کوچولوها چه حسی یدفهممیمونا با غم به پوالد نگاه کرد و گفت: تو یه پسری ن
 . به عروسکاشون دارن

 . ولی االن باید بریم. مفهممیپوالد لبخند پر محبتی زد و گفت: قطعا ن
رو بغل نکرده من تا حاال یه بچه کوچولو . مونا دونیمیپوالد گفت: . با هم راه افتادن

 . اصال بلد نبودم چطور باهاش رفتار کنم. بودم
چقدر خوشم اومد بهم گفت . مونا لبخند زد و پوالد گفت: خیلی احساس جالبی بود

 . عمو
 . مونا با لبخند پر محبتی گفت: ای جان چقدر بهت میومد بابا بشی

 . هه لیدا باشپوالد خندید و گفت:فکر کن من یه دختر کوچولو داشته باشم که شبی
خاله قربونش . مونا ذوق کرد و گفت: وای خدای من تصورش کردم چقدر دوسش دارم

 . بشه
م ؟ شما تصمیدونممیمونا با تعجب نگاهش کرد و گفت: خبریه که من ن. پوالد خندید

 گرفتین ازدواج کنین؟
ود زده ب خیلی برای لیدا کم بود و فقط ناخودآگاه این حرف رو. پوالد به فکر فرو رفت

 . همین جوری گفتم. فقط گفت: خبری نیست
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یک عروسک بافتنی بود که لباسش راه . مونا عروسک رو جلوش گرفت و نگاهش کرد
این عروسک . لبخند زد. چشم و ابروی ساده و موهای کاموایی. و زرد بود ایهراه قهو

ونا جیغ م. تو بن بست کوچه صدای خرناس مانندی پیچید. دادبوی مامانش رو می
 پوالد گفت: صدای چی بود؟ . کوتاهی زد و به پوالد چسبید

 . ستاینجا. لرزید گفت: صدای اونهمونا می
یک نفر غیر از خودشون تو کوچه  ؛ حتیتاریک و خلوت کرد یهپوالد نگاهی به کوچ

 . بدوییم مونا ؛ بایدلرزید گفت: دستتو بده به مننبود و مونا داشت می
 .ی و ظریفش رو تو دست پوالد گذاشت و شروع به دویدن کردنمونا دست استخون

خورد و دستش با شدت از تو دست پوالد سر خورد، جیغی  ایههمون لحظه مونا یک
 یهعروسک از دستش پرت شد و تو تاریکی و سای. کشید و روی زمین پرتاب شد

مونا جیغ کشید: . پوالد به سمت مونا دوید. دوباره صدای خرناس اومد. افتاد هادیوار
 . پوالد عروسک رو بردار

غ چرا. پوالد به سمت کنج دیواری که تو بن بست کوچه بود رفت و عروسک رو ندید
 مونا به سختی بلند. قوه گوشیش رو روشن کرد و نگاه کرد اما اثری از عروسک نبود

 ش؟ دشد و لنگ لنگان به سمت پوالد اومد و با گریه گفت: عروسک کجاست پوالد؟ بر
 نیست!. پوالد سر تکون داد و گفت: آره

 .نداشت ایههیچ راه دیگ. از احساس ناچاری و بدبختی. مونا با صدای بلند گریه کرد
زندگیش یه بن بست بزرگ بود مثل همون بن . تونست بکنهنمی ایههیچ کار دیگ

 . کردمیبست تاریکی که توش ایستاده بود و گریه 
 فت: مونا قوی باش! پوالد کنارش ایستاد و گ

تونم، واقعا دیگه نالید: پوالد دیگه نمی. ی خیس و ناامید نگاهش کردهاچشممونا با 
 شه! نمی

مونا زد و گفت: حتی تو بدترین شرایط هم  یشونههپوالد آهی کشید و دستی ب
 . ه اتفاق خوب بیفته و همه چیز تغییر کنهیهتونمی

و گفت: دیگه هیچ چیزی منو به مامانم  ش گرفتهاچشممونا دستش رو جلوی 
 . تممن خیلی بدبخ. همه جا تاریکه. نمیرسونه، دیگه هیچ نوری تو زندگیم نیست پوالد

پوالد . و این از اون دختر قوی و مصمم عجیب و دور از انتظار بود کردمیهق هق 
ی مونا انداخت و اون جسم سبک و غمگین رو تو بغلش هاهدستش رو دور شون
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پوالد زیر گوشش گفت: من به تو قول ندادم مامانتو . مونا شدت گرفت یهگری. یدکش
 ؟ مکنمیپیدا 

آروم تو گوشش گفت: تا پای جونم سر قولی که . تکون خوردن سر مونا رو حس کرد
 . شمنمی بیخیال تا مامانت رو پیدا نکنم. دادم هستم مونا

 تونم پیداش کنمکرد و گفت: دیگه نمیی پوالد نگاه هاچشممونا سر بلند کرد و تو 
م تونم ماماننمی وقتهیچگه دیگه یه چیزی، یه حسی ته قلبم دارم که بهم می. پوالد

ه تونافسون نمی. عروسکو از دست دادم. همه چیز برای من تموم شده پوالد. رو ببینم
والد؟ بینی پمی. هگیره لحظه تنها بمونم اون میاد و منو میی هاگ. دیگه واسم کاری بکنه

 شه! دیگه هیچی درست نمی
سرخ و  یهی درشت اشک رو از روی گونهاهدستش رو جلو برد و قطر پوالد به نرمی

 . ملتهب مونا پاک کرد و گفت: عادت ندارم این جوری ناامید ببینمت
گم تو کوچه افتادم رو به مامان بزرگ می. مونا سرش رو پایین انداخت و گفت: بریم

 . واسه همین هم کلی گریه کردم. ن عروسک افتاده تو جوزمی
پوالد . مونا کوتاه و آروم و ناامید بود هایمقد. پوالد حرفی نزد و کنار مونا راه افتاد

دست مونا رو گرفت و گفت: هر احساسی که داری هرچی که هست باشع، فقط 
چرا تورو اون خواهر  دونممیمن کنارتم و ن ؛ چوناحساس تنهایی نکن مونا وقتهیچ

 . دوست داشتم داشته باشم همیشهبینم که کوچولویی می
ی مونا دوباره از شدت گریه لرزید و صداش بین هق هق به گوش رسید: هاهشون
ه میره این همه سال و اتفاقی یکی میاد تو کنمیه که مامانت تورو ول جوریچه

اه بشناسه این طور صادقانه بهت زندگیت که بدون این که حتی تورو بیشتر از چند م
 اهمیت میده؟! 

شد توی این مدت کوتاه این احساس رو به کسی واقعا چطور می. پوالد نگاهش کرد
 ولی دونممین. شه دیگهداشت؟ جوابی برای سوال مونا نداشت فقط گفت: حتما می

 . من واقعا بهت اهمیت میدم مونا
ه ب همیشهاگه . بود ایهپوالد احساس فوق العادداشتن یه داداش مثل . مونا لبخند زد
خورد اگه در خطر بود اگه قرار بود یک روزی بدون دیدن مامانش بمیره بن بست می

ش رو داشت هادوست یهحداقل این زندگی کوفتی به همین که پوالد و لیدا و بقی
 . ارزیدمی

×××××××× 
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داخل قابلمه با فشار به صورتش  یهمدیا در قابلمه رو باز کرد و بخار محبوس شد
 ازشکمی . که پخته بود تو خونه پیچیده بود ایهبوی قرمه سبزی فوق العاد. خورد

صدای شراره تو گوشش پیچید: سالم، نگفتم . چشید و به نظرش خیلی خوب شده بود
 گیریم؟ تو با این حالت باز پای گاز وایستادی؟ از بیرون غذا می

 لود شراره نگاه کرد و با نگرانی گفت: خوبی تو؟ی پف آهاچشممدیا تو 
 چرا نباشم؟ . شراره پوزخندی زد و گفت: آره خوبم

کردی؟ فکر کنم تمام دیشب رو گریه  چیکارمدیا به سمتش رفت و گفت: شری تو 
 کردی، آره؟

دیگه در امانیم . جریان امیر دیگه تموم شد. شراره به کابینت تکیه زد و گفت: اوهوم
 . مدی
 ی مدیا پر از اشک شد و با بغض گفت: تموم کردی با بابک؟ قلبشو شکستی؟! هاچشم

 . شراره از بغض مدیا چیزی تو گلوش احساس کرد نالید: دیگه تموم شد مدیا
. مدیا جلو رفت و بغلش کرد از غم شراره بغض کرده بود زمزمه کرد: متاسفم شراره

 !ته بود وجود داشتمیر ازمون خواسکاش راه فراری از چیزی که ا
 . شراره فقط گفت: مدی فقط دیگه ازش حرف نزن

 . مدیا نالید: الهی بمیرم شری
 . رو بوسید و گفت: خدا نکنه دوست قشنگم شهشراره گون

واسه نهار به ماکان هم گفتم بیاد، تازه . شیبعد لبخندی زد و گفت: گریه نکن زشت می
 . خیلی وقته دور هم نبودیم. یانبه ماکان گفتم به مهراد و الی هم بگه ب

 !ی دیگهکنمیمدیا گفت: بی خبر مهمون دعوت 
 . شراره با شیطنت گفت: ماکان دیگه مهمون نیست

شراره نگاهی به ساعت کرد و . ش رو تو هم کشید و به سمت گاز چرخیدهامدیا اخم
 گفت: آرش رفته خرید؟ 

 . مدیا گفت: آره تقریبا نیم ساعت پیش رفت
ها زنگ نزدی شراره برای خودش چای ریخت و مشغول خوردن شد و گفت: به بچه

 ببینی کی میرسن؟ 
 . رسنواسه نهار می. مدیا گفت: صبح با لیدا حرف زدم

 شراره گفت: کارا خوب پیش رفته بود؟ 
 . پرسیموقتی اومدن می. مدیا گفت: لیدا جواب درست حسابی بهم نداد
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 . آرش: سالم صدای در اومد و بعد صدای
نگاهی به شراره . آرش با چند پالستیک بزرگ خرید اومد داخل. شراره به عقب چرخید

 رو روی میز نهارخوری گذاشت و گفت: خوبی شری؟ هاکرد و پالستیک
 تو چطوری؟ . شراره نفسی عمیق کشید و گفت: خوبم

نگاه کرد و ی مهربون آرش هاچشمشراره توی . آرش کنارش ایستاد و سر تکون داد
  !دیگه امیر دنبالمون نیست، تموم شد. گفت: راستی کار بابک رو ساختم
اتفاقی که به شراره احساس بدبختی . شراره پوزخند زد. آرش لبخندی از خوشحالی زد

آرش زمزمه کرد: تو از پسش براومدی شری، . کردمیداد بقیه رو خوشحال و غم می
 . دیگه نجات پیدا کردیم

شراره . گرفتی غمگین شراره نمیهاچشمرو از  شهآرش نگاه خیر. تکون دادشراره سر 
 معذب شد و برای این که بحث رو عوض کنه گفت: چیا خریدی؟ کمی 

پاچین، سوسیس،کالباس و نوشابه . آرش گفت: همه چیزایی که تو لیست نوشته بودی
 . و قارچ و ماست و چیپس و پفک و البته پاستیل

خورن و میشهها بیاری همجلو بچه. گفت: پاستیالش مال خودم شراره با لبخند
 . هیچی به خودم نمیرسه

پاستیل رو از تو پالستیک درآورد و شراره با ذوق گفت: آخ چون پاستیل  یهآرش بست
 . مارماری

دت گفت: پنیر پیتزا یا کردمیپالستیک پاستیل رو باز  کهدرحالیآرش خندید و شراره 
 . اشکال ندارهرفته بود ولی 

 . یادم رفت بگم. آرش خندید و گفت: گرفتم عزیزم
رو بیار مزه دار هاش شد و مدیا گفت: آرش پاچینهاشراره مشغول خوردن پاستیل

 . کنیم
 . فقط باید سیخ بگیریم و کباب کنیم. آماده ست هاآرش گفت: پاچین

زیرلبی گفت: برم کم کم آرش نیم نگاهی به اون سمت کرد و . شراره رفت روی تراس
 . بخاری ذغالی رو روشن کنم

گرده تا با شراره حرف بزنه و مدیا ریز خندید و متوجه شد آرش دنبال فرصتی می
مشغول مرتب کردن خریدها شد و آرش رفت . روشن کردن بخاری ذغالی بهانه ست

 و آرش کنارش نشست. شراره رو به ساحل روی صندلی فلزی نشسته بود. روی تراس
 گفت: نگفتی جریان این مهمونی چیه؟ 
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خواست دور هم باشیم و خالص شدنمون از امیر رو جشن دلم می. شراره گفت: هیچی
 . بگیریم

که واقعا رها شدن از امیر جشن گرفتن داره ولی بابک  کردمیتوی دلش به این فکر 
تاب بیاره چی؟ بابک عزیزش چی؟ در اصل برای این که بتونه جدا شدن از بابک رو 

امروز مهمونی . هارو دعوت کرده بود تا دورش باشن و فکرش رو مشغول کننبچه
؟ فردا صبح که از کردمی چیکارفردا رو . کردمیخورد و مست گرفت و مشروب میمی

 خبری از بابک نیست چی؟  دیدمیو  کردمیشد و گوشیش رو نگاه خواب بیدار می
نگاهش کرد و آرش . متوجه سنگینی نگاه آرش شدبغض کرد اما بغضش رو فرو خورد 

معذب شد و کمی آرش  یهشراره از نگاه خیره و عاشقان. ی شرارههاچشمزل زد تو 
صدای آرش به گوشش رسید: شری؟ یعنی دیگه بابک تو . نگاهش رو از آرش گرفت

 زندگیت نیست؟ تموم شد این کابوس لعنتی؟ 
فقط زیر لب . و اون رویای خوش تموم شده بودآره دیگه بابک نبود . شراره بغض کرد

 . گفت: آره
چه انتظاری کشیدم واسه این لحظه شری، شب و روز بهش  دونیمیآرش زمزمه کرد: ن

تونیم همه چیزایی که فکر کردم و حاال درست همون لحظه ست که باید بهت بگم می
 نظرت چیه؟. بینمون خراب شد رو درست کنیم و از اول بسازیمش

تم نتونس. اره گنگ نگاهش کرد و آرش ادامه داد: این مدت نتونستم بهت فکر نکنمشر
 ... تمام مدت انتظار کشیدم زودتر این بازی تموم بشه تا. عاشقت نشم

لرزید گفت: من دیگه اون شراره شراره نذاشت آرش ادامه بده و با صدایی که می
 . نیستم آرش

تو برای من همون . ض نشده شریآرش با بهت نگاهش کرد و گفت: هیچی عو
 ... یم وکنمیبرام مهم نیست چه اتفاقایی افتاد همه چیز رو فراموش . ایهشرار
 . وسط حرفش گفت: من با بابک شراره

تونست نگاهش رو از شوکه شده بود و نمی. دهن آرش از بهت و تعجب باز موند
 . شنید بگیرهبا کس دیگه می شهدختری که عاشقش بود و از رابط

 لرزید گفت: تو چی گفتی؟ آرش با صدایی که از شدت عصبانیت می
شراره که از نگاه عجیب آرش ترسیده بود گفت: تو حق داری که بدونی من دیگه اون 

 . شراره نیستم آرش
 کردی تو شراره؟  چیکارنرده کوبید و گفت:  یهآرش با حرص مشتش رو لب
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 نگاهش کرد و آرش به سمتش چرخید و گفت: چرا؟ شراره با ترس 
آرش با خشونت و صدای بلند گفت: من حساب اون . ی شراره لغزیدهاچشماشک تو 

ه خورده با تو این کارو *گ. شری مکنمیش چیکارببین . رسممیعوضی رو  یهپسر
  !مگه تو بی کس و کاری؟ شراره جواب منو بده. کرده

آرش جلوش ایستاد و گفت: چته تو شری؟ چرا گذاشتی همچین . شراره به گریه افتاد
 . عوضی یهرز*ه یهکاری باهات بکنه؟ پسر

. تپایین رف هاهزد و از پل هاآرش لگدی به پالستیک ذغال. شراره با گریه سر تکون داد
 شراره با جیغ جیغ گفت: کجا داری میری تو؟ 

 . من ببینمش کشتمش. آرش غرید: آدرسشو بده شری یا خودم گیر میارم
 . آروم باش لطفا. شراره جلو دوید و گفت: آرش توروخدا

در عرض یک لحظه از باالی قصر . ی شراره نگاه کردهاچشمآرش با خشونت تو 
حاال که جریان  کردمیفکر . رویاهایی که تو ذهنش ساخته بود به پایین سقوط کرد

تونه با شراره بمونه کسی که تمام این مدت ازش دور بود و بیشتر بابک تموم شده می
چرا؟ چرا گذاشتی این کارو . کردی تو؟ وای شراره چیکاربا ناامیدی نالید: . عاشقش شد
 باهات بکنه؟

اون باید عاشقم . شراره از ترس عکس العمل آرش به دروغ گفت: مجبور شدم آرش
 . شدمی

نباید ازت سواستفاده . شراره مکنمی شهآرش با حرص و صدای بلند گفت: بیچار
 . کردمی

 . بس کن مکنمیشراره گفت: آرش خواهش 
 . آرش داد زد: گفتم آدرسشو بده
 . اسمش رو نیار دیگه ؛ حتیدیگه بابک رو ول کن. شراره با گریه گفت: ولش کن

  .حسابمو باهاش صاف کنم ؛ بایده شرارهآرش با حرص گفت: بهت گفتم آدرسشو بد
 شراره نالید: چیکارش داری؟ 

چنان بالیی . وس رو بده*رف بی نامشیآرش با داد و فریاد گفت: شراره آدرس اون ب
 . ه بخوره همچین کاری رو زوری با کسی بکنه*سرش بیارم که دیگه گ

 با صدای بلند داد زد: آدرس؟
 . سرش رو پایین انداخت و گفت: اون مجبورم نکرد آرش کردمیشراره هق هق 

 صدای آرش لرزید: چی گفتی؟ 
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متاسفم آرش که اینارو . شراره با بغض گفت: بهش عالقه داشتم، عاشقش شده بودم
  !گمدارم واست می

آرش مات و مبهوت رفتنش رو نگاه کرد و . به سرعت چرخید و به سمت خونه دوید
شراره عاشق بابک شده بود؟ . ده بود تو گوشش تکرار شدکه شنی ایهآخرین جمل
ی شیطونش، هاچشمی لپش شده بود، عاشق هاکه اون عاشق چال ایهشراره؟! شرار

 روی آرنجش؟ ایهعاشق خال ریز قهو
چند مشت محکم تو پیشونیش کوبید تا درد . از احساس سر درد به خودش پیچید

ر س. تکیه زد و نتونست روی پاهاش وایستههمون جا به ماشینش . سرش آروم بشه
بدبختی از در و دیوار براش . نشست و سیگاری آتش زد هاهخورد و روی ماس

  .این همه انتظار نکشیده بود که بشنوه عشقش عاشق یکی دیگه شده. ریختمی
××××××× 

لیدا دستش رو از روی دست . کشید ایهمونا پاهاش رو تو شکمش جمع کرد و خمیاز
 الد که روی دنده بود برداشت و به عقب چرخید و گفت: بیدار شدی مونا؟ پو

 . شدم، کاش مرده بودممونا غم آلود نگاهش کرد و گفت: کاش بیدار نمی
 پوالد با غر غر گفت: اع، باز شروع کردی تو؟ 

مونا سعی کرد بشینه و سرش رو به پشتی صندلی لیدا تکیه داد و گفت: واقعا دست 
 . خودم نیست

ورو مونا من ت. سعی کن خودت رو دوباره پیدا کنی. پوالد غرید: یه کم خودتو کنترل کن
چیزی که در تو دوست داشتم شجاعت و جسارت و . یه دختر قوی و پر امید شناختم

 . ااین تو نیستی مون. شناسماین مونای شل و وارفته رو اصال نمی. امیدوار بودنات بود
 ی پوالدهاحرف. ی پوالد نگاه کرد و به فکر فرو رفتهاچشموسط به  یهمونا از تو آین

 آروم گفت: پوالد یه سیگار بهم میدی؟ . احساساتش رو تحریک کرد
که مونا  .خواست به سمت مونا بگیره. پوالد بی هیچ حرفی یک نخ سیگار بیرون کشید

 . گفت: لطفا روشن کن بهم بده
لیدا به سمت مونا چرخید و گفت: حاال . مونا گرفتپوالد سیگار رو روشن کرد و سمت 

 باید چیکار کنیم؟ 
 . مونا نالید: باید به افسون زنگ بزنم بگم چه اتفاقی افتاده

 . با افسون لج نباش دیگه انقدرپوالد پفی کرد و مونا گفت: پوالد 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 9 6 

 

د از عب. مونا شروع به شماره گرفتن کرد. پوالد چیزی نگفت و به رانندگیش ادامه داد
 کنیم چیکارمونا جریان رو براش تعریف کرد و گفت: حاال . چند بوق افسون جواب داد

 افسون جون؟ 
افسون که از صدای لرزون مونا متاثر شده بود گفت: آروم باش دخترم، تو باید اون 

ا تازه خوبه تنه. چطور سرزنشت کنم دونممیمن واقعا ن. وردی پیشم موناآعروسکو می
تو چیکار . چطور اون پسر حواسش نبود؟ وای مونا وای. پوالد همراهت بودنبودی و 
 کردی؟

خواستم اینجوری بشه؟ من من که نمی. مونا با بغض گفت: دعوام نکن توروخدا
 . بشم ترخواست بدبختبدبخت هستم افسون قطعا دلم نمی

نه وض کپوالد سعی داره رای تورو نسبت به من ع افسون گفت: قیعان بهم گفت که
 . هکنمیببین چرا داره این کارو . حواستو جمع کن. مونا

با  .وسط کرد و نگاه مشکوک پوالد رو در حین رانندگی دید یهمونا نیم نگاهی به آین
شه حاال باید چیکار کنم چه راهی به ذهنت میرسه؟ نمی. آرامش گفت: باشه افسون

اون عروسکی . تعلل گفت: نه مونا دو رو روی یه چیز دیگه انجام بدی؟افسون بااونجا
 . کردمیبود که ازت محافظت 

مونا با هیجان گفت: چی گفتی؟ تو که گفتی اون هیچ چیز خاصی نیست و چون 
 . مامان خودش اونو درست کرده بوده فقط مهمه

 ... که... افسون گفت: منظورم این بود که
ه تو ک دونیمیی؟ چی کنمیمونا با تعجب گفت: که چی افسون؟ چیو داری ازم پنهان 

 گی؟ بهم نمی
من فقط . تو هنه چیزی هستی که من دارم. گیافسون غرید: موتا بفهم چی داری می

 . خوامصالح تورو می
 مونا غرید: فقط به من بگو جریان اون عروسک چی بود؟

یعان ق. تونم صحبت کنماالن نمی. بهتره ببینمت. افسون با من من گفت: هیچی مونا
 . اگه راهی پیدا کردم بهت خبر میدم. ی با من دارهمهمست و کار ینجاا

 . دیوونه م نکن. مونا با صدای بلندی گفت: افسون منو نپیچون
افسون که انتظار این رفتار رو از مونا نداشت جا خورد و گفت: چته مونا؟ این چه 

ن خداحافظی کن و قطع که دختر خوب یهاالنم مث. گمرفتاریه؟ گفتم ببینمت واست می
 . خداحافظفهمیدی؟ . و آرزو کن بتونم گندی که زدی رو درست کنم
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یه  ”تماس رو که قطع کرد نگاه ناامیدی به گوشیش کرد و صدایی تو گوشش پیچید:
 کم باهاش تند نرفتی افسون؟ "

مونا گوشی رو روی صندلی پرت کرد و با حرص چند مشت محکم به صندلی کوبید و 
 چی شده؟ افسون چی گفت؟. لیدا به سمتش چرخید و گفت: آروم باش. جیغ زد

یه . هکنمیمونا با حرص دستی به صورتش کشید و گفت: یه چیزی رو ازم پنهان 
 چی میدونه؟ چی؟!. گهچیزی میدونه و به من نمی

 پوالد ماشین رو کنار جاده نگه داشت و به عقب چرخید و گفت: تعریف کن چی گفت؟ 
حرص نفسی عمیق و صدادار کشید و گفت: در مورد عروسک یه چیزی گفت که مونا از 

 . زود حرفشو جمع و جور کرد
 لیدا با هینی گفت: چی؟ 

 . هکردمیمونا گفت: گفت که اون عروسک ازم محافظت 
 پوالد متعجب نگاهش کرد و گفت: واقعا اینو گفت؟ 

و واسه همین بهش  مدونستمیخوای بگی من که مونا سر تکون داد و گفت: حتما می
 نه؟ . شک داشتم

پوالد چپ چپ نگاهش کرد و گفت: چرا باید اینو بگم و اعصاب تورو به هم بریزم؟ تو 
 در مورد من چی فکر کردی؟
 تو تمام مدت گفتی که. خیلی به هم ریختم. پوالد دونممیمونا سر تکون داد و گفت: ن

 کنم؟  چیکارحاال باید . افسون مشکوکه
 ی؟ زنمیپوالد گفت: چرا باهاش حرف ن

گفت هروقت همو دیدیم . لرزید گفت: نخواست حرف بزنیممونا که از عصبانیت می
 . یمزنمیحرف 

 پوالد متفکر نگاهش کرد و گفت:اصال چرا باید یه عروسک محافظ داشته باشی؟ 
همین که  لیدا گنگ به پوالد نگاه کرد و گفت: شاید واسه این که از موجوداتی مثه

 . دنبالشه محافظت بشه
ینی کی پیش ب. پیدا شده شهپوالد به لیدا نگاه کرد و مونا گفت: اون تازگیا سر و کل

ه که جادوی محافظ رو عروسکم واسم گذاشته باشه؟ به نظرم به خاطر این کردمی
 . نیست

 پوالد با هیجان گفت: مونا این عروسک رو از کی داری؟ 
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تی وق. مامانم خودش درستش کرده بود. پوالد نگاه کرد و گفت: از بچگیمونا با غم به 
منو گذاشت پیش مامان بزرگ عروسکم رو هم پیشم گذاشته بود و گفته بود باهاش 

 . بازی کنم تا برگرده
 پوالد با تعجب گفت: و از کی این موجود تو زندگیت اومد؟ 

 . قیقاد دونممین !شهخیلی وقت نمی با تعجب به پوالد نگاه کرد و بعد گفت:کمی مونا 
 پوالد گفت: شاید از وقتی که مامان بزرگت عروسکت رو داد به عصمت باشه، هوم؟!

ی مونا برق زد و گفت: آره همین طوره و افسون برای این که من متوجه این هاچشم
نشم و برای این که اون موجود آسیبی بهم نزنه خواسته عروسک رو ببرم  هاجریان

ا این که عروسک پیدا بشه و بتونه یهی انجام بدتر اسش که حاال یا روش جادوی قویو
 . ازم در برابر اون موجود محافظت کنه

 . دقیقا همینه. پوالد گفت: آفرین
لیدا که سکوت کرده بود گفت: اون وقت چرا افسون نباید اینارو بهت بگه؟ مگه چه 

گفت به جای این که این همه موش و گربه بازی مشکلی پیش میاومد اگه بهت می
 دربیاره؟ 

خواسته مونا چیزی از این که اون به فکر فرو رفت و پوالد گفت: شاید نمیکمی مونا 
 . محافظت رو داشته بدونه عروسک تمام این مدت جادوی

 زد و گفت: خب چرا؟! شهلیدا دستش رو زیر چون
دو رو واسه مونا اونجاخواسته توضیح بده که چرا پوالد گفت: خب چون حتما نمی

 . انجام داده
این قضیه خیلی . بعد نگاهی به مونا کرد و گفت: مونا باید سر دربیاری جریان چیه

 . مشکوکه
 .حدود یک ربع بعد به ویال رسیدن. پوالد ماشین رو راه انداختمونا سر تکون داد و 

ماشین رو که پارک کردن آرش بهشون رسید و پوالد رو بغل . آرش در رو براشون باز کرد
 کرد و گفت: چطوری داداش؟ 

 . زد و گفت: من خوبم ولی تو انگار میزون نیستی شهشونهپوالد دستی ب
 . بمآرش لبخندی زورکی زد و گفت: خو

 . به دخترها نگاه کرد و گفت: خوش اومدین
در خونه باز شد و مدیا با ذوق به . ی تراس باال رفتنهاهمونا و لیدا تشکر کردن و از پل

آرش دنبالش راه افتاد و . کرد و رفت سمت اتاقک ایهپوالد اشار. ها اومدپیشواز بچه
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ش رو از تنش بیرون کشید و سمت سرویس هاپوالد لباس. پشت سرش در رو بست
 . دخترها مهمون دعوت کردن. که آرش گفت: زود بیا رفتمیبهداشتی 

 پوالد گفت: کی؟ 
  .صدای آرش به گوشش رسید: مهراد و الی اینا. در سرویس رو بست و دوش رو باز کرد

 . پوالد دستی تو موهاش کشید و گفت: داداش حوله مو بذار پشت در
 . مای لذت بخش آب لبخندی زدو از گر

. همه روی تراس بودن. حدود نیم ساعت بعد مهراد و الی و ماکان هم رسیده بودن
بودن و بقیه دور میز  هاماکان و پوالد مشغول سیخ گرفتن و کباب کردن پاچین

آرش از وقتی نشسته بود یکسره سیگار . خوردننشسته بودن و نوشیدنی می
از سفرشون با الی تعریف  ایهمهراد با هیجان خاطر. ردخوو مشروب می یدکشمی
 . یدنخندمیها و بچه کردمی

از . چیپس تو دهنش گذاشت و نگاهش به آرش افتادکمی شراره پیکش رو خورد و 
 .شد این جریان رو بهش بگهکه کاش مجبور نمی کردمیو آرزو  یدکشمیآرش خجالت 

جلوی مدیا گرفت و با لبخندی جذاب گفت:  نگاهش افتاد به ماکان که سیخی پاچین
 . این سیخ سفارشی واسه مدی خانومه
 . مدیا زورکی لبخند زد و گفت: مرسی

 . ماکان یک تکه بیرون کشید و جلوی مدیا گرفت و گفت: بیا عزیزم
نگاهی تو . فوت کرد و گاز کوچکی بهش زد مدیا تکه پاچین رو از ماکان گرفت و

 . آبدار و خوش طعم. گفت: عالیهی ماکان کرد و هاچشم
هنوز هم اون عطش و احساس عاشقانه رو در . شراره نگاهش رو از اون دوتا گرفت

 . انگار یک چیزی کم بود بینشون. کردمینمدیا حس 
مهراد پیک پر شده رو جلوی شراره گرفت و گفت: شری چه . سرش رو پایین انداخت

 . مظلوم شده دوست پسرش نیست
سرش رو بلند کرد و مهراد با خنده گفت: خوشم میاد یکی تونست از پس تو شراره زود 

 . بربیاد
 . باز حرص منو دربیار. شراره گفت: کوفت

 . مهراد خندید و گفت: خوب دم تورو چیده
 . شراره پیکش رو باال رفت و غرید: تموم کردیم
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گه ازش جلو یک لحظه سکوت شد و همه به شراره نگاه کردن و شراره گفت: لطفا دی
 . من حرف نزنین

 لیدا و مونا متعجب گفتن: چی شده؟ 
 . " مکنمیبعد واستون تعریف ” مدیا اشاره کرد که

 . مدونستمینمن . مهراد با گفتن: شری ببخشید
سکی *برای خودش ویکمی شراره پوزخندی زد و . اون سکوت سنگین رو شکست

 . به سالمتی همه مون. ریخت و گفت: مهم نیست
کی برد و پوالد با *لیدا برای پوالد ویس. سکی خوردن*ها همراه باهاش ویبچه

 . محبت نگاهش کرد و گفت: مرسی عزیزم
شت دستی پ رفتمیپیکش رو باال  کهدرحالیپوالد . لیدا لبخندی زد و کنارش ایستاد

 . لیدا گذاشت و خیلی نرم لیدا رو تو بغلش کشید و گفت: خیلی مست شدم
 . گفت: پس دیگه نخور لیدا زود

دوست . خوام باهات حرف بزنم لیداپوالد با لبخندی خاص نگاهش کرد و گفت: می
 . دارم مست باشم تا بتونم حرفامو راحت بزنم

د ش ته ریش پوالهاپوالد کشید و با سر انگشت یهلیدا خیلی نرم دستش رو روی گون
 بزنیم؟ رو لمس کرد و با شیطنت گفت: در مورد چی قراره حرف

ی خمارش با حالت بانمکی هاچشم. از لیدا نگرفته بود ایهپوالد نگاهش رو حتی لحظ
 . زمزمه کرد: در مورد خودمون. ش نشستهاجمع شد و لبخندی روی لب

رو  پوالد یهی پاش بلند شد و خیلی نرم گونهاهلیدا مست و جسور شده بود روی پنج
 .خودش چسبوند و گفت: برو بشین خوشگلم پوالد لیدا رو به. بوسید و چیزی نگفت

  !شیخسته می
 . لیدا گفت: میرم دوتا پیک پر میارم دوتایی به سالمتی هم بخوریم

ماکان با شیطنت لبخندی زد و گفت: . ی پوالد از ذوق برق زد و لیدا رفتهاچشم
 . زهسومیرو بچرخون داره هاداداش اون سیخ

 . ودپوالد خندید و گفت: اع، حواسم نب
 . ماکان گفت: داداش برو بشین پیش لیدا من خودم هستم

 . چاکرم. پوالد گفت:نه هستم
ی پوالد نگاه کرد و هاچشمتو . لیدا با دو پیک پر اومد و یکیش رو داد دست پوالد

 . گفت: سالمتی خودمون دوتا
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  .پوالد پیکش رو به پیک لیدا زد و تو یک چشم به هم زدن محتویات داخلش رو خورد
ش اون رو از. پاچین رو دید که پوالد جلوش گرفته ایهلیدا هم پیکش رو باال رفت و تک

رو کباب کردن ظرف پر از جوجه رو هاوقتی تمام سیخ. گرفت و مشغول خوردن شد
بعد از . وسط میز گذاشتن و همه دور هم نشستن و مشغول خوردن ناهارشون شدن

خوند که باعث شد یک آهنگ آروم و عاشقانه می ناهار مهراد شروع کرد به آواز خوندن،
اون لحظه به نظرش هیچ چیز مهم نبود جز . نگاه آرش بچرخه و روی شراره بیفته

د مهم این بو. ک رابطه داشت یا اگه بهش عالقه داشتابمهم نبود اگه شراره با ب. شراره
 تونستمی آرش. تونست باشهکه االن بابک تو زندگی شراره نبود و دیگه هم نمی

 دید که. هنوز هم فرصتی بود که بتونن با هم باشن. دوباره دلش رو به دست بیاره
نگاهی به شراره کرد و چشمش افتاد به پوالد . شراره بلند شد و سمت ساحل راه افتاد

 . بلند شد و راه افتاد سمت ساحل. که بهش اشاره کرد دنبالش بره
پوالد . ها خداحافظی کردن و رفتنن از بچهبعد از رفتن آرش مهراد و الی بلند شد

 نگاهی به لیدا کرد و گفت: بریم یه کم تو باغ قدم بزنیم و حرف بزنیم؟ 
مدیا و مونا در . هاکنار هم راه افتادن سمت باغ و ال به الی درخت. لیدا موافقت کرد

 .کردمونا بلند شد و کمکش . حال حرف زدن بودن و ماکان مشغول جمع کردن میز بود
مونا جلوی سینک ایستاد و خواست ظروف کثیف رو . با هم وسایل رو بردن داخل

 . مکنمیبشوره که ماکان گفت: بیا کنار من کمکت 
برو . ولی بهتره پیش خانومت باشی. مونا چشمکی بهش زد و گفت: ممنون عزیزم

 . برو. شورممنم بیکارم ظرفارو می. پیشش راحت باش
 کنار مدیا ایستاد و گفت: خوبی؟ . د و رفت روی تراسماکان نگاه معذبی کر

 مدیا خیلی سرد گفت: ممنونم! 
 ماکان که از سردی لحن مدیا جا خورده بود گفت: چیزی شده عزیز دلم؟ 

 ش رو تو هم کشید و گفت: نه! هامدیا اخم
مدیا برد و صورتش رو سمت خودش چرخوند و گفت:  یهماکان دست زیر چون

 . ببینمت
ماکان از نگاه مدیا سردش . ی ماکان نگاه کرد بدون هیچ احساسیهاچشما تو مدی
 . خوام ببوسمتزمزمه کرد: می. شد

ی مدیا رو احساس هالرزش لب. به سمتش خم شدکمی ماکان . مدیا بغض کرد
ی هاش رو روی لبهاکه لب ایهبهش نزدیک شد و درست لحظآرومی به . کردمی
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 ریختمیش هاهاشک روی گون کهدرحالیمدیا خودش رو عقب کشید و . مدیا گذاشت
  !تونمگفت: ببخشید، نمی

 ماکان شوکزده نگاهش کرد و گفت: مدی دوستم نداری نه؟ 
 ش رو روی هم گذاشت و گفت: چرا مدی؟ هاچشمماکان . مدیا با گریه سر تکون داد

س همه ح ؛ بایدشدبا خبر می نباید کسی. فکر کردروی صندلی فلزی نشست و  مدیا
. داداینجوری داشت ماکان رو عذاب می ؛ اماهن که اون هم یک انسان طبیعیکردمی
 گفت: عاشقت نیستم،. داداهی مینباید به ماکان امید و. کنه چیکارباید  دونستمین
 . ی دوستت دارملو

شی؟ دارم ماکان اومد و جلوش روی زانوش نشست و گفت: مدی چرا عاشق من نمی
 . زم از این نزدیک بودن و دور بودنسومی

 هنوز. ماکان رو هنوز مثه قبال دوست داشت. ماکان کشید یهمدیا دستش رو روی گون
یک جز این نداشت که برای پنهان کردن رازش  ایهچار ؛ اماه داداش بودی هبراش مث

ی باید ول ؛فقط یک بازیه دونستمیکه  ایهرابط. عاشقانه با ماکان داشته باشه یهرابط
انگشتش . شدنپذیرفتش و همه ازش دور مینمی کسهیچوگرنه . کردمیاین کار رو 

ی هاش رو روی لبهالب. ش نزدیک شدمی بهگوش ماکان بود که به نر یهروی الل
ماکان بهت زده شده بود و بی حرکت مونده . بوسیدنش کردماکان گذاشت و شروع به 

به خودش اومد . ش جریان گرفتهاقلبش به کوبش افتاد و خون تو رگ ایهلحظ. بود
شد بعد از این همه انتظار باورش نمی. و با هیجان مدیا رو تو اون بوسه همراهی کرد

 .غافلگیرانه پیش قدم شده بودطور این شونهحاال این مدیا بود که برای اولین بوس
 ههمیشکه  کردمیبه این فکر . کردمیتکه سنگی نشسته بود و گریه  یهشراره لب

در تمام زندگیش از . شدهرچیزی رو خیلی دوست داشت ازش به هر دلیلی دور می
وقتی خیلی کوچولو بود و عروسک کوچولوی صورتیش رو که اسمش رو . بچگی تا حاال
 از شونهد رو گم کرد وقتی شایان عزیزش رو از دست داد وقتی خانوادآنا گذاشته بو

 یهبین رفت، خونه ویالیی بزرگشون با اون اتاق بزرگ و دلباز تبدیل شد به دو تا خون
دیگه تختی واسه شایان . کوچیک با دو تا اتاق که توش فقط یک تخت وجود داشت

دیگه مامان و بابا کنار هم . نبود ی پسرونههادیگه هم اتاقی با اسباب بازی. نبود
ش الله جدا بشه چون وقتی تو دوران دبیرستان مجبور شد از دوست صمیمی. نبودن

وقتی بعدش تو دوران دانشگاه اولین بار عاشق یک پسر . نرفتمیک شهر دیگه یهب
وقتی هربار با هرکس آشنا شد و . شد و بعد فهمید که اون متاهل بوده و ازش جدا شد
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تونه اون کسی باشه که وقتی حس کرد آرش می. روابطش به جایی نرسید وقتیچه
وقتی ناخواسته و . تو زندگی دنبالش بود و مجبور شد از آرش جدا بشه همیشه

تمام زندگیش در حال از . ندونسته عاشق بابک شد و باز مجبور شد ازش جدا بشه
نتونست اون  وقتهیچدر تمام زندگیش . دست دادن چیزایی بود که براش مهم بودن

هرچیزی رو که خیلی خواسته بود از دست  همیشه. چیزی رو که دوست داره نگه داره
 اگه. خواستدلش شایان رو می. مست بود و احساساتش تشدید شده بود. داده بود

تا  کردمیبراش گریه  انقدرتو بغلش و  رفتمیداداش دوقلوش هنوز زنده بود االن 
شد شایان باشه و شراره احساس تنهایی کنه؟ گوشیش رو درآورد و مگه می. وم بشهآر

برای این که . چند روز بود که خبری از مامان و باباش نبود. ش کردهانگاهی به تماس
مامانش رو گرفت و بعد از چند بوق صدای مامان تو گوشش  یهآروم بشه شمارکمی 

 . پیچید: سالم دخترم
 چطوری خوبی؟ . عادی باشه و گفت: سالم مامان شراره سعی کرد

 تو خوبی؟. مامان گفت: فدات شم
تونم بعد فرصت نداد شراره جواب بده و گفت: شری جان من االن جایی هستم نمی

 . بوسمتمی. مزنمیشب بهت زنگ . حرف بزنم عشقم
. بودطور همین همیشه. ش ریختهاهگرم شراره روی گون هایکتماس که قطع شد اش

خص برای مامان ین شترکم اهمیت همیشه. مامان واسش وقت نداشت وقتهیچ
 . با آقای مرادی بیرونم. د از مامان: ببخشید خوشگلممبراش پیام او. بود

اصال به . از شراره ست ترشراره پوزخندی زد و با خودش فکر کرد که آقای مرادی مهم
ا یهداد شراره هرچه زودتر ازدواج کنمیخاطر همین آقای مرادی بود که مامان ترجیح 

 . مستقل بشه تا اونا هم بتونن باالخره بعد چند سال با هم ازدواج کنن
بعد از چند . شدآروم میکمی  زدمیاگه با باباش حرف  ؛ شایدباباش رو گرفت یهشمار

 بوق صدای بابا تو گوشش پیچید: جانم عزیزم؟ 
 خوبی؟ . شراره گفت: سالم بابا

 چطوری بابا؟. صدای بابا اومد: سالم آسی پولیکای بابا
 چه خبر بابا؟ . شراره لبخندی زد و گفت: مرسی

بابای شراره با تعجب گفت: سالمتی دخترم؟ چیزی شده؟ پول کم آوردی؟ چقدر 
 بریزم؟ 
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ش رو به هم فشرد و تمام حرصش رو سر باباش خالی کرد: واقعا هاشراره از حرص لب
م؟ یا هروقت واسم زنمیما اینجوریه از نظر شما که هروقت پول بخوام زنگ  یهرابط

 دین؟میریزین فقط بهم خبر پول می
 ی؟!زنمیبابای شراره متعجب گفت: شری بابا چی شده؟ چرا داد 

ک بار زنگ بزنی بپرسی یهشد. نه اتفاقا حالم خیلی خوبه. شراره با حرص غرید: هیچی
ره؟ تو خوابگاهم یا خونه گرفتم؟ بپرسی چمه؟ میور پیش حالم چطوره؟ درسام چط

 ن؟ ادوستام کی
 . بابای شراره گفت: عزیزم تو دیگه بزرگ شدی

. هم تو هم مامان. شراره با هق هق گفت: هردوتون منتظرین من از زندگی تون برم
 . دیگه منو دوست ندارین

معلومه که اینجوری . منبابای شراره گفت: دخترم، پاشو بیا چند روز تهران پیش 
 خوبه؟ . بیا آخر هفته بابا دختری باهم باشیم. نیست

. سم ندارهخوره هیچ ارزشی وامیاین توجه زورکی به هیچ دردم ن !نه !شراره نالید: نه
قط من ف. من بزرگ نشدم بابا. بودینبرسم باید به فکرم می اینجاکه من به قبل این

 . همین. ینکردمیه در روز فقط بهم فکر کاش پنج دقیق. بیست و یک سالمه
آرش از دور ایستاده . تماس رو قطع کرد و سرش رو روی زانوهاش گذاشت و گریه کرد

وقتی شراره گوشیش رو کنار گذاشت آروم آروم چند قدم به . بره جلو کردمینبود جرات 
احساس . سمتش برداشت هم دلش به حال شراره سوخت هم به بابک حسادت کرد

 تونم پیشت بشینم؟ کنارش ایستاد و گفت: می. به خاطر اونه هاهکرد این گری
 ی؟کنمی چیکار اینجاشراره با بهت و ترس به سمتش چرخید و گفت: تو 

 . آرش گفت: نگرانت شدم دیدم نیومدی
 . خوام تنها باشم آرششراره با بغض گفت: می

 بریداری خودتو از بین میتونم ببینم این جوری آرش کنارش نشست و گفت: نمی
 . شری

ی پر اشک به آرش نگاه کرد و گفت: آرش من که بهت گفتم همه چی هاچشمشراره با 
 . رو

 آرش گفت: اگه بهت بگم واسم مهم نیست چی؟
 شه واست مهم نباشه که من عاشق یه کس دیگه ام؟مگه می شراره نالید:
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از زبون شراره براش عذاب آور شنیدن این جمله . ش رو بستهاچشم ایهبابک لحظ
ی باید ازش جدا شی عاشقش شدی؟ چرا لعنتی؟ دونستمیزمزمه کرد: چرا وقتی . بود

 چرا؟ 
یه روز به خودم اومدم دیدم . شراره سرش رو پایین انداخت و گفت: دست من نبود

 . ببخش منو. آرش ببخشید. عاشقشم
به . ز عمد انجامش داده باشمشراره گفت: چیزی نبود که ا. آرش با غم نگاهش کرد

مجبور شدم با . خاطر اون انتقام مجبور شدم برخالف میلم نتونم دوست دخترت بشم
 م جریانکردمیفکر  همیشه. بابک دوست بشم و نفهمیدم چی شد که عاشقش شدم

تونیم باهم باشیم اگه تو گم آرش حاال میه روز میام پیشت و مییهبابک که تموم بش
 ... حاالبخوای ولی 

 .آرش غمگین نگاهش کرد. از گریه به نفس نفس افتاده بود. رو کامل نکرد شهجمل
عاشقش . تو این مدت احساسش به شراره خیلی زیاد شده بود. قلبش پر از غم بود

تونست از کسی که تونست این قضایا رو هضم کنه؟ چطور میچطور می. شده بود
شراره دیگه  دونستمیعاشق یکی دیگه ست بخواد باهاش دوست بشه؟ هرچند 

 . رسی شریمیخیلی آروم گفت: تو که بهش ن. رسهمیبه بابک ن وقتهیچ
لی خی. متونم از دوست داشتنش دست بکشو نمی دونممی. آرش دونممیشراره نالید: 

خواد دلم می. شرایط زندگیم همه چی به هم ریخته ست. مکنمیاحساس بدبختی 
 . بمیرم

اما حرفش رو خورد و گفت: ولی زندگی ” . آرش خواست بگه: "عاشقت شدم شری
 نباید اینجوری. خودت رو پیدا کنی شراره. سعی کنی دوباره قوی بشی ؛ بایدادامه داره
 . ببینمت

آرش تصمیم . ی مهربونهاچشمی بلند و هابه اون پسر با ریش. شراره نگاهش کرد
وقتی شراره عاشق یکی دیگه شده بود . گرفت تو این اوضاع حرفی از احساسش نزنه

 داشت؟  ایهچه فاید. خوردآرش به چه دردش می یهابراز عالق
آروم . گذاشتو شراره رو هم تنها می کردمی تربا این کار فقط شرایط رو پیچیده

م ما دوستاتی. شراره گذاشت و گفت: تو تنها نیستی مارو داری یهدستش رو روی شون
 . شری
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 ش روهاهآرش چسبوند و گری یشونههخیلی نرم سرش رو ب. شراره احساس امنیت کرد
که برآورده  ه آرزومییهش گفت: تو مثهاهبین گری. ی پیرهن آرش ریختهاهتو چارخون

 . شد
 آرش که خودش پر از بغض بود و از این نزدیکی و دور بودن نالید: چه آرزویی؟ 

ی من یه داداش دوقلو داشتم که مرد؟ دونستمیش گفت: هاهشراره بین هق هق گری
 . تونستم تو بغلش گریه کنمبود و می اینجام کاش شایان کردمیچند دقیقه پیش آرزو 

 نتونست. اره کشید و نتونست حرفی بزنهآرش دستش رو نوازشگونه روی موهای شر
از این که عاشق شراره بود و . نتونست جلوی اون بغض لعنتی رو بگیره. چیزی بگه

 . شکستداشت آروم آروم می کردمیشراره اون رو جای شایان تصور 
جلو برد و دست ظریف لیدا رو تو دستش گرفت و گفت: یه  پوالد دستش رو به نرمی

 . لحظه واستا
لیدا ایستاد و با خنده گفت: چی شد؟ وای پوالد امیدوارم یه امشب وسط این باغ 

 . فتهودمون باشه و اتفاقات ماورایی نیفقط حرف از خ
 . شیی خیلی خوشگل میخندمیپوالد بهش لبخند زد و گفت: وقتی 

 . لیدا نتونست جلوی لبخند پر از ذوقش رو بگیره و هول شد و گفت: مرسی
تمام زوایای صورت لیدا رو نگاه کرد طوری که انگار تا حاال . شق نگاهش کردپوالد با ع

دستش رو جلو برد و موهای نرم لیدا رو پشت گوشش  به نرمی. ندیدتش وقتهیچ
 . مترسمیزد و زمزمه وار گفت: لیدا خیلی 

 لیدا با محبت گفت: از چی؟
خوام حتی یه لحظه نمیپوالد دستش رو تو موهای کوتاه خودش فرو برد و نالید: 

 ینجااچی به من گذشت تا به  دونیمیلیدا ن. دیگه بیاد که تو توی زندگیم نباشی
یی که تو االن آزادانه جلوی من ایستادی و برای گرفتن دستات هیچ اینجا. رسیدیم

 . مانعی نیست
و از این که به این مرحله رسیده بودن و اون همه پستی . لیدا ناخودآگاه لبخند زد

درگیر بودن که فرصت  انقدر ؛ اماکردمیبلندی رو طی کرده بودن احساس خوشحالی 
با محبت به پوالد . و احساساتش لذت ببره هاهنکرده بود به خوبی از تک تک لحظ

دوست داشت  همیشهنگاه کرد و دیگه نتونست نگاهش رو از پوالد بگیره، مردی که 
ین تران تو زندگیش اون رو از جزییمالکانه نگاهش کنه و وجود شخصی مثل کی
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چیزی هستی که من از  یهزمزمه کرد: پوالد تو هم. کردمیاحساساتش به پوالد منع 
 . خواماین دنیای کوفتی می

ناخودآگاه و  دیدمیپوالد که از این اعتراف هیجان زده شده بود و فرصت رو مناسب 
بدون برنامه ریزی برخالف جمالتی که کلی با خودش تمرین کرده بود گفت: پس باهام 

 . ازدواج کن لیدا
نگاهش رو بین دو چشم پوالد چرخوند، . لیدا شوک زده و با بهت نگاهش کرد

پوالد که از نگاه لیدا . باشه این حرف رو جدی زده و شوخی نکرده مطمئنخواست می
کرد سرش رو پایین انداخت و گفت: لیدا من البته شرایط تورو درک  احساس ترس

که قطعا خانواده ت انتظار یه داماد با شرایط خانوادگی خوب رو  دونممی، مکنمی
خوام که تو در برابر من نمی. لیدا که تورو تو چه معذوریتی قرار دادم دونممی. دارن

 ... که تو هر تصمیمی. خانواده ت احساس سرافکندگی کنی
ش ادامه بده های پوالد گذاشت و نذاشت به حرفهارو روی لب شهلیدا انگشت اشار

 . مکنمیو با بغض گفت: بله پوالد، باهات ازدواج 
ش اهچشمبینی لیدا تیر کشید و اشک تو . ی گرد شده نگاهش کردهاچشمپوالد با 
د پوال. پوالد چسبوند یهخودش رو به پوالد نزدیک کرد و سرش رو به سین. حلقه زد

ش رو دور لیدا حلقه کرد و با قلبی که از شدت ذوق و هیجان تند هادستخیلی نرم 
 تند میتپید فقط گفت: وای لیدا، تو گفتی آره؟ 

. زنهتونست حرف بشوکه شده بود که حتی نمی انقدرلیدا از این پیشنهاد غیر منتظره 
داغی که روی لباس  هایکو جز اش پیچیدصدای کوبش قلب پوالد توی گوشش می

 . اومدازش برنمی ایهذاشت کار دیگپوالد جا می
روی تراس ماکان مدیا رو از پشت بغل کرده بود و داشت به  تراون طرفکمی 
هوا رو به تاریکی . مدیا به ساحل چشم دوخته بود. کردمیبازوی مدیا رو نوازش نرمی
ماکان . و این غروب غمگین و سرد زمستونی قلب مدیا رو پر از غم کرده بود رفتمی

 .شخصیت محکم و مستقلی داشت. یک تکیه گاه محکم بود، ماکان پسر خوبی بود
دیک زخوبی داشت اما مدیا داشت از ن یهخانواد. مهربون بود. خوشتیپ و جذاب بود

پیچید اما دل مدیا ماکان تو گوشش می یهی عاشقانهاهزمزم. یدترسمیشدن بهش 
 کسانی یهش فقط همنخواست که با ابراز کردن دنیا میمدیا چیزی از ای. بی قرار بود

و مثل  کردمیسکوت . کردمیباید سکوت  ؛ پسدادکه دوست داشت رو از دست می
نفهمیدن کورکورانه ازدواج کردن و متوجه  وقتهیچکه شاید  ایهتمام آدمای دیگ
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نشدن چرا در زندگی با همسرشون به مشکل خوردن و چرا عاشق همسرشون نیستن 
خواست با ابراز اون چیزی که هست بست، نمیش رو میهاچشم ؛ بایدکردمیزندگی 

ماکان . رو از دست بده شهش و خانوادهاخواست دوستنمی. اطرافیانش رو آزار بده
با ماکان  همیشهتونست تا مثل یک برادر دوستش داشت، می. و دوست داشتر

تونست به این وسیله می. تونست به همه نشون بده عاشق ماکان شدهمی. بمونه
شد و شد، کسی ناراحت نمیجوری کسی اذیت نمیاین. خودش رو از همه پنهان کنه

ش رو هاچشمپیش  یهفقط باید مثل همین چند دقیق ؛ندمومیهمه چیز مثل قبل 
کسی رو که مثل برادر دوست داشت رو عاشقانه . بوسیدبست و ماکان رو میمی
جبور گرفت که مین قسمت قضیه بود البته بعد از این قرار میتربوسید و این سختمی

 . که عاشقش شده دروغ بگهبود تا ابد به ماکان در مورد این
 . رو روی دست ماکان گذاشت و گفت: بریم تو آروم دستش

 . ماکان ملتمسانه نالید: تورو خدا باز ازم فرار نکن مدی
ی هاچشممدیا تو . ش رو شل کردهادست یهمدیا به سمتش چرخید و ماکان حلق

اصال  .به نظرم بهتره بریم تو. و گفت: خیلی وقت داریم برای باهم بودن ماکان نگاه کرد
 . تنها بمونه انقدرونا صالح نیست م

 . حواسم به مونا نبود. گیماکان سری تکون داد و گفت: راست می
 مدیا گفت: مونا؟ . هردو پشت سرهم وارد خونه شدن

 ی کثیفهاماکان نگاهش به سینک ظرفشویی افتاد که پر از ظرف. اما صدایی نیومد
 شست، یعنی کجاست؟ بوو و با هیجان گفت: مونا داشت ظرفارو می

زود به سمت اتاق مونا دوید و در رو . ش از ترس و نگرانی به شماره افتادهامدیا نفس
  .ماکان هم در اتاق دیگه رو باز کرد و گفت: اینجا هم نیست. اثری از مونا نبود. باز کرد

 . مونا رو بردن. بخت شدیممدیا به گریه افتاد و گفت: بد
تمام گردنش ضعف کرده بود و . زانوهاش شل شد و همون جا روی زمین نشست

 ش باید اینهاو بدبختی هاکنار تمام عذاب وجدان. بدنش از نگرانی بی حس شده بود
 . احساساتی یهمونای ساد. کردمیتنها گذاشتن مونا رو هم لحاظ 

داخلش رو نگاه کرد بعد برگشت و نگاهی به مدیا کرد ماکان در دستشویی رو باز کرد و 
 . ی تو؟ شاید رفته باشه حمومکنمیو گفت: چرا گریه 

 . مدیا با بغض گفت: صداش کردم جواب نداد
 ماکان جلوی در حموم ایستاد و گفت: مونا؟ اون تویی؟ 
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 . خوام درو باز کنمیی؟ میاونجاچند تقه به در زد و گفت: مونا . جوابی نیومد
ماکان خیلی آروم در رو باز کرد و گفت: دارم درو باز . صدایی از داخل حموم نیومد

 . خت نباشی*ا مونا، لمکنمی
 . جاستی اونکنمیمدیا با حرص گفت: چه خوشبینی که فکر 

بعد با ترس و ناامیدی گفت:پس . در رو باز کرد و داخلش رو نگاه کردآرومی ماکان به 
 مونا کجاست؟ 

لرزید گفت: ما رو تراس بودیم اگه میومد بیرون لرزید و با صدایی که می دل مدیا
 . نداره ایهاینجا هم که در دیگ. یمشدیدمی

 . ماکان به سمتش رفت و گفت: آروم باش مدی
مدیا دستش رو جلوی دهانش گرفت و سعی کرد بغضش رو کنترل کنه و گفت: ماکان 

 . چی؟ یعنی خاک تو سر من که تنهاش گذاشتم ی یعنیفهممیمونا رو بردن 
. مپیداش کنی ؛ بایدماکان فقط گفت: مدی االن وقتش نیست که عذاب وجدان بگیری

 . ها رو صدا کنممیرم بچه
کوچولو دنبالش راه افتاد و  یهمدیا مثل یک دختربچ رفتمیماکان که به سمت در 

از تنها بودن تو . اهی انداختلباسش رو از پشت گرفت و با ترس به پشت سرش نگ
هارو از روی تراس صدا زد و بعد ماکان چند بار با صدای بلند بچه. یدترسمیاون خونه 

 .میومدن هااز چند ثانیه چشمشون به پوالد و لیدا افتاد که دوان دوان از سمت درخت
 پوالد سراسیمه گفت: چی شده؟
 . مدیا گریه کنان گفت: مونا نیست

ناخودآگاه ایستاد و با بهت به مدیا نگاه کرد و  ایهحال دویدن بود برای لحظپوالد در 
 گفت: یعنی چی؟ 

پوالد . باال دوید هاهلیدا جیغ جیغ کنان از پل. ماکان با آرامش جریان رو تعریف کرد
 گی ماکان؟ مگه تنها مونده بود؟ دستش رو به سرش فشرد و گفت: چی می

 . بدبخت شدیم... وای. پوالد گفت: وای. دادمدیا تند تند سرش رو تکون 
لیدا دیوونه شده بود رفت داخل و با هیجان و امید همه جارو گشت وقتی در آخرین 

 الهبست چرخید و چشمش افتاد به پوالد که وسط قسمت که دستشویی بود رو می
. مونا ...بغضش ترکید و گفت: پوالد. کردمیایستاده بود و گنگ و مستاصل نگاهش 

 مونا کجاست؟
 . دونممیپوالد جلو رفت و لیدا رو بغل کرد و گفت: ن
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پوالد چسبوند و از تصور دزدیده شدن مونا توسط یک  یهلیدا صورتش رو به سین
. موجود فراطبیعی از ترس لرزید و گفت: پوالد پیداش کن تورو خدا یه کاری کن

دای خ. معلوم نیست االن کجاست. الهی بمیرم واسش. بیچاره مونا... دوستمو پیدا کن
 !من

 کنم لیدا؟ کجا دنبالش بگردم آخه؟  چیکارسر لیدا رو نوازش کرد و گفت:  پوالد به نرمی
 باید بکنیم ما؟  چیکارلیدا با هق هق گفت: چه بالیی سرش میاد؟ وای پوالد 

بلند  دبه لیدا کرد و بعد چشمش روی کانتر آشپزخونه به گردنبن ایهپوالد نگاه درماند
از تصور این که مونا تو دردسر افتاده احساس . ی چوبی بود افتادهاهمونا که از مهر

داد و شراره و آرش هم ماکان به زور آب قند به خورد مدیا می. بدی بهش دست داد
 . رسیده بودن و ماکان رو سوال پیچ کرده بودن

ایلش رو از جیب جینش پوالد دست لیدا رو فشرد و راه افتاد سمت اتاق دخترها موب
تو گوشش پیچید: سالم، ببین کی  ایهصدای پر از عشو. بیرون کشید و شماره گرفت

 . به من زنگ زده
 . مزدمیبهت زنگ ن وقتهیچحوصله گفت: واقعا اگه مجبور نبودم پوالد بی

 . اون زن پر عشوه خندید و گفت: انکار نکن دلتنگم شدی
تونم با این توهمات تو کنار بیام و االن هم واقعا نمی پوالد کالفه پوفی کشید و گفت:
 . اصال وقت واسه این حرفا ندارم

 بگو. ی شیطون اون زن تو گوشی پیچید و بعد گفت: پسر بداخالقهاهصدای خند
 ببینم چی شده که به من زنگ زدی؟ 

و روی کف دستش ر. از اتفاقی که افتاده بود سر درد شده بود. پوالد نفسی عمیق کشید
د کار همون موجو مکنمیفکر  ؛ یعنی؛ یعنیپیشونیش فشار داد و گفت: مونا گم شده

 . عجیب و غریبه
ین پس؟ اینجوری مواظبش کنمیچه غلطی  اونجاافسون هینی کشید و گفت: شماها 

بودین؟ هفت هشت نفر آدم دورش بودین و تنهاش گذاشتین؟ چرا تنهاش گذاشتی 
 چی به سرش میاد؟  دونیمیگذاشتی؟ پوالد؟ تو یکی چرا تنهاش

 اصال الزم نیست االن اینو. پوالد غرید: آره من حواسم بهش نبود و این اتفاق گند افتاد
 . تو االن دنبال راه چاره باش. به من بگی

ین و بعد یادتون میافته به من زنگ زنمیه گندی یههمیشافسون با حرص گفت: 
 . بزنین
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دی که چند ساعت پیش وقتی مونا بهت احتیاج داشت اون پوالد با حرص گفت: تو بو
تو بودی که تمام این مدت چیزی رو ازش مخفی . طوری گوشی رو روش قطع کردی

 . کرده بودی
 . بین من و مونا دخالت نکنی مسائلافسون با حرص گفت: واقعا ترجیح میدم تو 

 . پوالد گفت: تو کجایی؟ تهرانی یا شمال؟ باید پیداش کنیم
  .شما بهتره نگران خودتون باشی. فسون پوزخندی زد و گفت: خودم دنبالش هستما

گی؟ من نگران یچی میفهممیسایید و گفت:  ش رو به همهاپوالد از حرص دندون
شه اون نباشه و من بتونم به زندگی عادیم ادامه بدم؟ افسون گفت: از مگه می. مونام

مونا رو از  همیشهاگه نتونم پیداش کنم برای  ؛ چوناین به بعد این جوری فکر کن
 . تو پسر مغرور خودخواه. دست دادیم و مقصرش فقط و فقط تویی پوالد

 فهمیدی؟ . پوالد با حرص فریاد زد: هرجا هستی آدرس بده میام
ولی . افسون با من من گفت: باشه، یادداشت کن. از دادی که زد لیدا دوید تو اتاق

 . بخوای بیای خبری نیست که اینجا
 پوالد غرید: فقط آدرس رو بده!

پوالد به محض این که آدرس رو گرفت تماس رو قطع کرد و نگاهش افتاد به لیدا که 
 ی؟ زدمیپرسید: با کی حرف می

 .میرم پیشش تا مونارو پیدا کنم. لبخند اطمینان بخشی به لیدا زد و گفت: افسون
 . نگران نباش

 . میاملیدا با بغض گفت: منم 
 . نجاایبیارمش  مکنمیمن میرم و سعی . ها باشپوالد فقط گفت: نه لیدا اینجا با بچه

 . خداحافظ. خم شد و پیشونی لیدا رو بوسید و گفت: عاشقتم لیدا
ها هم خداحافظی کرد و راه افتاد سمت ماشین و سوارش شد و بعد از حدود ده از بچه

یک ویالی دوبلکس قدیمیو بزرگ . ده بود رسیددقیقه رانندگی به آدرسی که افسون دا
از ماشین خارج شد و . نزدیک ساحل بود که کیلومترها با ویالی بعدی فاصله داشت

. رفت هاهنگاهش به آسمون که تازه تاریک شده بود افتاد با پاهای لرزان به سمت پل
خشمگین گوش شب رو پر کرده بود و از دور صدای برخورد امواج  هاصدای جیرجیرک

پاش رو . حدس زد که باید ساحل این قسمت سنگی باشه. ساحل به صخره میومد
ترجیح . مکث کرد ایهچوبی که گذاشت از صدای جیر جیر چوب لحظ یهروی اولین پل

همین که در یک مکان غریبه و وهم آلود بود . ایجاد نکنه ایهداد صدای اضافمی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 1 2 

 

ی هاچوبی، درخت یههرز بلند اطراف راه پلی هاعلف. حسابی دچار استرس شده بود
بلند و اون ویالی قدیمیچوبی که اطرافش رو مه رقیقی گرفته بود در کنار صدای امواج 

ز اآرومی وند به ترسمیخروشان دریا و جیرجیرک حسابی اون رو از این مکان ناشناخته 
ن تو چارچوب در ظاهر در با مکثی باز شد و افسو. باال رفت و چند تقه به در زد هاهپل

 . شد و گفت: بیا تو
تاریکی که فقط توسط چند نور  یهپوالد وارد خون. و خودش تو تاریکی خونه راه افتاد

 هالموجود در اون  یهروشن بود شد و دنبال افسون به سمت تنها کاناپکمی شمع 
کاناپه نشست و  یهافسون لب. رار داشت رفتمی ققدی یهبزرگ که کنار یک شومین

کنم؟ فکر کردی قدرت  چیکارتونم ؟ فکر کردی من میچیکار اینجاگفت:خب اومدی 
 . شه دیگه جبرانش کردقیعان چقدره؟ پوالد گندی زدی که هیچ جور نمی

 چرا واستادی؟. اینجاش رو مشت کرد و افسون گفت: بشین هادستپوالد 
از تاریکی وهم آلود خونه وحشت کرده . پوالد با دودلی کنار افسون روی کاناپه نشست

روی قلبش احساس سنگینی . ش رو بد کرده بودحالبیحسا هابود و شنیدن این حرف
 . داشتیافسون نگاهش کرد و گفت: نباید یه لحظه ازش چشم برمی. کردمی

تونی کمک کنی پیداش کنم یا نه؟ من ش رو به هم فشرد و گفت: میهاپوالد دندون
 . نیومدم اینجا که تو سرزنشم کنی این همه راه

نفی سرش رو تکون داد و پوالد خونش به جوش اومد و گفت: منو  یهافسون به نشون
 . نپیچون افسون

 . گفت: آروم باش پسرافسون زیر لب چیزی خوند و بعد به نرمی
 . پوالد گفت: چی خوندی؟ زود باش بگو

 . افسون لبخند زد و گفت: چه پسر ترسویی شدی
 پوالد با حرص گفت: گفتم چی خوندی؟ 

شه قیعان نتونه افسون با طنازی غیر ارادی مخصوصش گفت: یه چیزی که باعث می
 . ا حرفامو بشنوهیهمنو ببین

 ی؟ کنمیپوالد با حرص گفت: تو چرا اینقدر مرموزی؟ چیو داری پنهان 
 ترواستم راحتخافسون لبخندی زد و گفت: تو چرا اینقدر مشکوکی به من؟ فقط می

خوام که قیعان روی من چقدر حساسه و من هرگز نمی دونیمیباهم حرف بزنیم و 
من از کسایی که برام مهمن محافظت . من مثه تو نیستم. اتفاق بدی برای تو بیفته

 . مکنمی
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  !ش رو مشت کرد و با حرص گفت: بسه افسون، اینقدر عذابم ندههادستپوالد 
طور عاجزانه ازش چیزی رو و از دیدن اون پسر مغرور که این زدافسون لبخند کوتاهی 

و این کار  دونستمیپوالد رو مقصر ربوده شدن مونا . غرق لذت شد کردمیدرخواست 
شی لبخندی زد و گفت: وقتی اینجوری رام می به نرمی ؛ اماکردمیآرومش کمی فقط 

 . بیشتر ازت خوشم میاد
! این مکنمیپوالد چپ چپ نگاهش کرد و افسون گفت: یعنی وقتی خودم رامت 

 . خیلی مهمه
پوالد با حرص نگاهش کرد و گفت: نکنه مونا پیش قیعانه؟ چون خیلی نگران به نظر 

 . نمیای افسون
چه بالیی سر مونا میاد اگه  دونیمیو تو ن. افسون گفت: اتفاقا من خیلی نگران مونام

مونا طوریه که انگار دختر خودمه . با مونا چیکار کردی دونیمیتو ن. ش بدمنتونم نجات
گرده و تونم نگرانش نباشم؟ فقط االن قیعان داره دنبال ردی ازش میپس چطور می

کاری از دست من برنمیاد جز این که بپرسم چرا حواست به مونا نبود؟ مونای طفلکم 
 . م بودپشتش به تو گر. خیلی به تو اعتماد داشت

منو عذاب نده و به  انقدری افسون نگاه کرد و گفت:گفتم هاچشمپوالد با حرص تو 
 . دوی محافظ روی عروسک رو واسم تعریف کنیجا اونجاش بهتره جریان 

 !متاسفم عزیزم. تونم چیزی بهت بگمبهش نزدیک شد و گفت: نمیکمی افسون 
 . یکنمیپوالد نفسش رو پرصدا فوت کرد و گفت: تو آدمو دیوونه 
افسون رفت و با زیر . سیگاری درآورد و آتش زد و دودش رو با حرص فوت کرد

بهش نشست و با لحن اغوا  ترنزدیککمی سیگاری برگشت و جلوی پوالد گذاشت و 
 س؛ پبداخالق گفت: باید تا برگشتن قیعان هم دیگه رو تحمل کنیم پسر ایهکنند
  .ه کم احترام بذاری و حداقل قبل اینکه اون کوفتی رو بکشی یه اجازه بگیرییهبهتر

وری طپوالد کشید و گفت: این یهرو خیلی کوتاه روی گون شهسر ناخن بلند و الک زد
 بهتر نیست پسر کوچولو؟

افسون کرد و ی هاچشمپوالد از البه الی دودهای خاکستری و رقصان سیگار نگاهی به 
ترجیح میدم یکی ناظر . حوصله تو ندارم. گفت: اون چرتی که خوندی رو باطل کن

 . به سن و سالت رفتار کنی ترنزدیکو  تره کم سنگینیهکارات باشه ک
 . باشم تربا مهمونم یه کم راحت دونممیزد و گفت: فعال صالح  ایهافسون قهق
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چه عصبانی . و گفت: شوخی کردم بابا پوالد جوری چپ چپ نگاهش کرد که خندید
 . شدی

پوالد ته سیگارش رو با فشار توی زیرسیگاری کوبید و افسون خیلی آروم گفت: االن 
 . مکنمیباطلش 

پوالد نفس راحتی کشید و مشامش پر . چیزی زیر لب خوند و از کنار پوالد بلند شد
ت: فقط گف. سون رو ندیدبه عقب برگشت و تو تاریکی اف. افسون یهشد از عطر زنان

 گی؟ دو رو نمیجا اونچرا جریان 
 . صدای افسون اومد که گفت: چون به تو ارتباطی نداره

 . بگو دونیمیپوالد غرید: اینی که مونا رو برده چی هست؟ اگه 
 . افسون فقط گفت: موجودی که تا آخر عمر ولش نخواهد کرد پوالد

 پوالد تو هم رفت و گفت: خب؟  هایماخ
ی پوالد و گفت: دعا کن قیعان قبل از این که مونا رو ببره تو هاچشمافسون زل زد تو 

 . برسه دیگه راه برگشت نداره اونجاقلعه بهش برسه وگرنه پاش به 
 عه؟ قلعه کجاست؟!... ی گرد شده گفت: قلهاچشمپوالد با 

  .تونم واست توضیح بدم پوالدافسون نگاهی به پوالد کرد و گفت: نمی
سیگاری دیگه آتش زد و افسون گفت: من االن . پوالد با حرص نگاهش کرد

 . گردمبرمی
 یهبدون پرد یهپوالد سعی کرد نگاهش رو از پنجر. خیلی نرم از کنار پوالد گذشت

ی بلند هرز هاک باغ تاریک ناشناخته با علفیهزل زدن ب. ی کاناپه بگیرهروروبه
هر لحظه امکان ظاهر شدن یک جن وجود داشت اصال حس خوبی  کهدرحالی
 . دست خودش نبود که دچار ترس شده بود. نداشت

 نگاهی به اطراف کرد و گفت: بگم بهش؟. افسون وارد آخرین اتاق شد و در رو بست
ه بتونیم قبل از این که مونارو به قلع ؛ شایدصدایی تو گوشش پیچید: هیچی بهش نگو

 پس ؛برای پنهان شدن بکشیم ایهکنیم و اون وقت الزم باشه باز یه نقشببرن پیداش 
 . بهتره هیچی رو ندونن

 دیگه هااین جریان یهافسون نگاه ناامیدی بهش کرد و گفت: جای تو بودم بعد از هم
 . مکردمیناز مونا فرار 

رفت که به سمت پوالد . بعد هم منتظر جواب نموند و از اتاق خارج شد و در رو بست
 آرومیبه . زدمیپشت بهش و رو به پنجره روی کاناپه لمیده بود و با موبایلش حرف 
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آروم باش و سعی کن دخترارو هم  مکنمیکنار پوالد نشست و شنید: لیدا خواهش 
 . تونه بکنهما منتظریم ببینیم قیعان چیکار می. آروم کنی

 . عاشقتم. میدمحتما بهت خبر . سکوت کرد و گفت: معلومه عزیزمکمی 
 تماس رو که قطع کرد گفت: چی شد؟ 

 . افسون سرش رو تکون داد و گفت: هیچی
 نمدومی. با خودش کلنجار رفت و گفت: لطفا به من بگو جریان قلعه چیهکمی پوالد 

  !دونیمیکه همه چیز رو 
 . افسون فقط سر تکون داد و پوالد گفت: من باید بدونم

 . زد و پوالد گفت: لطفا بگو افسون با خونسردی لبخند
واقعا . افسون فقط لبخند زد و گفت: چقدر خوشم میاد از این پوالد ولی متاسفم

 . تونم چیزی بهت بگمنمی
 .ش رو مشت کرد و از این که نتونست افسون رو راضی کنه حرص خوردهادستپوالد 

 . ستاینجاافسون زیر لب گفت: قیعان 
پوالد با کنجکاوی بلند شد و سمت اتاقی که . اتاق دویدبا هیجان بلند شد و به سمت 
گوشش رو به در چسبوند و صدای عجیب غریبی مثل . افسون داخلش رفت راه افتاد

تونست تشخیص بده صدایی که نمی. یک جور ناله از روی درد همراه با زمزمه شنید
 ا یک مرد؟ یهصدای یک زن
ترس سمت همون کاناپه رفت و روش  با. این قطعا صدای قیعان بود. قلبش ریخت

قیعان مونا رو ... چند لحظه بعد افسون اومد بیرون و با هیجان گفت: پوالد. نشست
 . پیدا کرده

پوالد از جا پرید و نفهمید چه عکس العملی باید داشته باشه فقط گفت: مونا 
 کجاست؟ 

 . ه جای امنیهقیعان اونو برد. افسون گفت: باید بریم دنبالش
 . د فقط گفت: باشه بریمالپو

 . افسون گفت: برو تو ماشین تا بیام
 نقدرا. بارون تند و عجیبی گرفته بود. پوالد از خونه خارج شد و به سمت ماشین دوید

متروکه و اون  از شنیدن این خبر خوشحال شده بود که دیگه از اون ویالی قدیمی
تو ماشین . دیترسمینی هرز بلند نیم متری و حتی از صدای بلند رعد و برق هاعلف

 .به لیدا زنگ زد و بهش خبر داد. نشسته بود و تو تاریکی منتظر اومدن افسون بود
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در جلو رو باز کرد و کنارش . بعد افسون از ویال خارج شد و به سمتش اومدکمی 
 .رو روشن کرد و افسون گفت: پوالدماشین . کردمیپوالد احساس سنگینی . نشست
 . همراهمونه. ستاینجاقیعان 

 ی از قیعان؟ ترسمیافسون گفت: . پوالد با ترس سر تکون داد
 پوالد فقط گفت: نه! 

 فقط. با ترس از آینه وسط به صندلی عقب نگاه کرد و چیز خاصی رو احساس نکرد
شه اش قیعان دیده نمیافسون گفت: نگران نب. همون سنگین شدن هوای ماشین بود

 . مگر این که بخواد
 خوای ببینیش؟ به عقب چرخید و گفت: می

 پوالد فقط گفت: نه!
 . افسون خندید و گفت: ترسو

ا ده باید بپیچی به چپ و تاینجاافسون گفت: ته . پوالد سعی کرد به روی خودش نیاره
 . رو بریمبعد باید پیاده بقیه راه . تونیم با ماشین بریمیه جایی می

تو  دکرمیپوالد سعی . شکستصدای برف پاک کن تنها صدایی بود که سکوت رو می
 .خاکی و پر پیچ و خم خاکی که به خاطر بارون گلی شده بود رانندگی کنه یهداونجا
ی زراعی بسته شده بود و جاده به های زمینهاهده جایی بود که توسط نرداونجاآخر 

که کمی پوالد پیچید سمت چپ جاده و . شدمنتهی میدو راه سمت راست و چپ 
 . پیش رفت افسون گفت: همین جا نگه دار

افسون نگاهی به . پوالد ماشین رو نگه داشت و به دنبال افسون از ماشین خارج شد
  .پشت این تپه ست. ی اطراف جاده انداخت و گفت: باید از این تپه بریم باالهاهتپ

شده بود و پوالد کاله کاپشن مشکیش رو روی سرش کشید و بارون خیلی تند و شدید 
ل فرو ش تو گهابه دنبال افسون از تپه باال رفت به خاطر گل و الی تقریبا تا ساق کفش

 .ی سنگ بگیره و باال برههاهشد دستش رو از تکافسون هرازگاهی مجبور می. رفتمی
الی وقتی به با. سخت بودمی کبزرگ و بلندی بود و صعود بهش تو اون شرایط  یهتپ

. کردیمپایین تپه کنار یک رودخونه رونمایی یک ساختمون نیم ساز قدیمی. تپه رسیدن
ی هاچند دیوار آجری نیم ساز بود که بیشتر قسمت. با هیجان به سمتش سرازیر شدن

 ست؟ اونجاپوالد گفت: مونا . سقفش ریزش کرده بود
 . گفت: آره زدمیافسون که نفس نفس 
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پوالد صد متر مونده به ساختمون رو تقریبا دوید و افسون هم به دنبالش سرعتش رو 
 . اومدیم دنبالت... پوالد فریاد کشید: مونا؟ مونا. بیشتر کرد

البه الی . ی آجری احاطه شده بود، شدهاوارد اون فضا که با دیوار. صدایی نشنید
مونا رو که شنید به سمت  یهای نالصد. کردمیگشت و صداش دنبال مونا می هادیوار

به دیوار تکیه زده بود و  ایهال به الی دیوارهای نیم ساز مونا رو دید که گوش. صدا دوید
ا شدت ب. از دیدن مونا تو اون شرایط احساساتی شد. زیر سقف کوچکی پناه گرفته بود

ش هادستو  لرزیدمونا از سرما می. خودش رو به مونا رسوند و روی زانوهاش نشست
که خودش رو تو گرما و امنیت مونا به محض این. ا شدت بغلش کردپوالد ب. رو دراز کرد

افسون همون لحظه . آغوش پوالد احساس کرد با شدت شروع کرد به گریه کردن
 . الد... مونا با لکنت زبون فقط گفت: پو. بهشون رسید

فشرد و گفت: ما  شهسینپوالد دستش رو پشت سر مونا گرفت و سر مونا رو به 
 . نجاتت دادیم عزیزم. دیگه نترس. پیشتیم مونا

پوالد برای . ی پوالد نگاه کردهاچشماز بغل پوالد بیرون اومد و تو آرومی مونا به 
مونا با بغض گفت: اون . ی درشت نگرفتهاچشمحتی نگاهش رو از اون  ایهلحظ

 برد پوالد؟داشت منو کجا می
کمکش کرد بلند بشه و کاپشنش رو در آورد و روی دوش مونا پوالد چیزی نگفت 

ا ی کاپشن رو برای مونهاآستین کهدرحالی. انداخت و کمکش کرد که کاپشن رو بپوشه
 ما. ش بشه افسون جلو اومد و گفت: مونا دیگه تموم شدهادست یهتا انداز زدمیتا 

 . تا ازت در برابرشون محافظت کنم مکنمییه راهی پیدا . نجاتت دادیم
 !سیدم، خیلیتر من خیلی. خوام دبگه ازش حرف بزنیمونا فقط گفت:نمی

خیسش رو  یهمونا گذاشت و گون یهافسون کنار مونا ایستاد و دستش رو روی شون
 . بریم دخترم اینجابوسید و گفت: باید از 
که افسون داره  دونستمی. نداشتبه افسون اعتماد . لرزیدمونا از ترس و سرما می
ه برای همین دستش رو پس زد و به سمت پوالد چرخید و کنمیچیزی رو ازش پنهان 

هر سه راه افتادن و از اون فضای احاطه شده با . دست پوالد رو گرفتآرومی به 
مونا زیر گوش پوالد گفت: چرا رفتی پیشش پوالد؟ من . دیوارهای آجری خارج شدن

 . سون اعتماد ندارمدیگه به اف
 . نداشتم ایهدادم مونا، چارپوالد خیلی آروم گفت: باید نجاتت می
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تو بازم . سرش رو به بازوی پوالد چسبوند و گفت: ازت ممنونم پوالد طورهمونمونا 
 . منو نجات دادی

 . بغض کرد و گفت: من لیاقت این همه خوبی تورو ندارم
یر تقص شههم. حتی یه ثانیه از جلو چشمام دور شیذاشتم پوالد زمزمه کرد: نباید می

 . مواظبت نبودم. من بود مونا
به ماشین که . مونا هق هق کنان سرش رو تو بازوی پوالد فرو کرد و هیچی نگفت

پوالد ماشین رو روشن کرد . افسون در عقب رو باز کرد و صندلی عقب نشست. رسیدن
افسون . بود و تو خودش مچاله شده بودمونا روی صندلی جلو نشسته . و راه افتاد

 گفت: مونا واسم تعریف کن چه اتفاقی افتاد؟ 
رو بهم نگی حتی یک کلمه هم  دونیمیمونا با دلخوری گفت: تا وقتی چیزایی که 

 . مزنمیباهات حرف ن
 ... دخترم من. افسون گفت: مونا جان

 . گی بهم نگو دخترموغ میتا وقتی که بهم در. مونا با خشونت گفت: به من نگو دخترم
ی مونا تا خواست چیزی بگه هاکالفه و غمگین از حرف. صل شده بودأافسون مست

صدای بغض آلود مونا سکوت ماشین رو شکست: تو تمام زندگیم داشتم دنبال مامانم 
ی چقدر بدبختی کشیدم دونستمیآدمای دنیا  یهگشتم افسون و تو بیشتر از هممی
ردی ک چیکارچه روزا و شبای گندی داشتم ولی . چقدر تنهایی کشیدمی دونستمی. من

من دیگه کیو . متدیدمیمامانم  یهبه منی که انداز. با من؟ بهم دروغ گفتی افسون
 دارم؟ 

افسون گفت: مونا یک بار دیگه فقط یک . زیاد شد و نتونست ادامه بده شهشدت گری
 . بار دیگه بهم اعتماد کن

اعتماد کردن دست خود آدم نیست که اراده کنه . تونممتاسفم نمیمونا فقط گفت: 
 ... اعتماد به دست آوردنیه، من. بتونه اعتماد کنه به کسی
 . سهیال کجاست دونممیی مونا شد: هاحرف یهصدای افسون مانع از ادام

ی برا. پوالد ناخودآگاه ترمز گرفت و به عقب چرخید. مونا بهت زده در همون حال موند
مدتی . مونا با ناباوری به افسون نگاه کرد. همه چیز از حرکت بازموند ایهمونا لحظ

 . طوالنی نفس نکشید، حتی پلک نزد
 . با بهت به افسون نگاه کرد فقط تونست بگه: امکان نداره بدونی
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 .افسون سر تکون داد و مونا به گریه افتاد از احساسات متضاد سر درگم شده بود
ا ناراحت؟ تمام این مدت دنبال مامانش بود و یهاید خوشحال باشب دونستمین

 نگاهش به افسون بود و. ین کسی که تو زندگی داشت بهش دروغ گفته بودترنزدیک
به خدا من بی . تونست دست از گریه کردن بکشه افسون گفت: مونا غلط کردمنمی

مونا من . یه دختر اگه داشتم دوستت دارم یهبه جون خودت انداز. تقصیرم مونا
االن هم بهت گفتم تا دوباره بهم اعتماد کنی وگرنه اصال صالح نیست . مجبور شدم

 ببینیش!
 . مونا به هق هق افتاد نالید: متنفرم ازت افسون

مونا با خشونت دستش رو  ؛ اماافسون هم به گریه افتاد سعی کرد دست مونا رو بگیره
 . من بهت اعتماد داشتمپس زد و گفت: 
االن مهم اینه . مونا گذاشت و گفت: عزیزم آروم باش یهدست روی شون پوالد به نرمی

بعدا کلی وقت داری به این چیزا فکر . مهم نیست چی شده. که بریم مامانت رو ببینی
 . کنی

مونا با بغض نالید: چقدر گریه کردم سرمو رو پاهات گذاشتم و گفتم دلم مامانمو 
 ه؟یدی نخندمیخواد افسون؟ تو اون لحظه داشتی تو دلت به سادگی و بدبختیم یم

 . افسون بین گریه گفت: ببخشید مونا
 . پوالد صورت مونا رو به سمت خودش چرخوند و گفت: بهم نگاه کن

ی پوالد نگاه کرد و پوالد هاچشمتو . کردمیکوچولو گریه  یهمونا مثل یک دختر بچ
 ... مامانت. باید مامانتو ببینی مونا خیلی آروم گفت:

ی نگران پوالد بگیره با خشونت غرید: هاچشممونا بدون این که نگاهش رو از 
 کجاست مامانم؟ 

 . اجازه بده قبلش واست توضیح بدم. گمافسون گفت: مونا جان بهت می
فقط بگو . خواممونا با حرص به افسون نگاه کرد و گفت: من هیچ توضیحی نمی

 مانم کجاست؟ما
  !افسون نالید: پوالد برو به ویالی من

مونا با احساسات متضاد درگیر . سرش رو پایین انداخت و نگاه پرخشم پوالد رو ندید
 نخواست منو ببینه؟  وقتهیچدستی تو موهاش کشید و گفت: . بود

 افسون نالید: نه! 
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ش هاهش روی گونهاشکدوباره ا. آهی که مونا ناخودآگاه کشید سوزناک و پردرد بود
با تمام این تفاسیر باید . ش پوشوند و هق هق کردهادستسرش رو با . ریخت

 صدای پوالد تو گوشش پیچید: آروم باش! . دیدمیمامانش رو 
پوالد . تونملرزید گفت: نمیش میهادستاز هیجان زیاد و ناراحتی  کهدرحالیمونا 
 کنم پوالد؟  چیکارکنم؟ وقتی دیدمش  چیکار

روشنش کرد و سمت مونا گرفت و . ش گذاشتهاپوالد سیگاری درآورد و بین لب
 . یه کم خودتو کنترل کن عزیزم. گفت: اینو بکش
. رزیدلش میهاانگشت. ی بلند و باریکش به نخ سیگار نگاه کردهامونا بین انگشت

 . نالید: پوالد یه چیزی بگو
  .فقط نترس دختر. یترسمیشدن باهاش  روروبهری از دا. پوالد آروم گفت: مونا نترس

اگه ببینمش و اون چیزی که ازش تو ذهنم ساختم . م پوالدترسمیمونا با بغض گفت: 
. مشمی ترنباشه چی؟ اگه منو نخواد؟ اگه بغلم نکنه؟ اگه بازم بخواد بره چی؟ تنها

 . شممی تربدبخت
. مونا گذاشت و گفت: من کنارتم موناپوالد در حین رانندگی دستس رو روی دست 

 . نمیذارم دیگه غصه بخوری. اینقدر نترس! نمیذارم تنها شی
االن هم نمیدونه که من . افسون گفت: سهیال ازم خواست که بهت هیچی نگم مونا

فقط بهت گفتم چون دیگه از این همه دروغ خسته شده . بهت گفتم اون کجاست
 ... روغ بگم چون منتونم به تو دمن نمی ؛ چونبودم

فقط دارم . گی افسونمونا بدون این که نگاهش کنه گفت: برام مهم نیست چی می
تو  .مو تمام بدبختیا و کالفگیامو دید و بازم کمکم نکردهاهبینم که تمام گریزنی رو می
 !همین قدر بد. اینی افسون

وقتی در ماشین رو باز . لرزیدمونا به وضوح می. نرسیدمیبعد به اون ویالی قدیکمی 
کرد افسون کلید رو به سمتش گرفت و گفت: امیدوارم بعد از شنیدن قضایا بتونی منو 

 . ببخشی
سون اف. پوالد با چند قدم فاصله دنبالش رفت. رفت هاهمونا کلید رو گرفت و سمت پل
مونا قبل از این که در رو باز کنه . ریختمیو اشک  کردمیاز داخل ماشین مونارو نگاه 

به سمت پوالد چرخید و پوالد بهش لبخندی اطمینان بخش زد مونا دودل شده بود و 
اما تو یک لحظه تصمیمش رو گرفت و کلید رو توی قفل چرخوند و در رو باز  یدترسمی
نور  و کلید برق رو زد. اول نتونست چیزی ببینه یهخونه تاریک بود و مونا در وهل. کرد
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تا خواست به اطراف نگاه کنه چشمش روی . کم حالی به اون فضای بزرگ خالی دوید
نشسته بود افتاد که با تعجب به سمت در  هالموجود در  یهزنی که روی تنها کاناپ

اون زن . تونست حتی نفس بکشهو نمی کردمیمات و مبهوت نگاهش . چرخیده بود
. شده بود فرق داشت ترپنج سالگی کمرنگ و کمرنگخیلی با تصویر ذهنی مونا که از 

بوی مامان . خیلی تغییر کرده بود اما عطر تنش که تو فضا پیچیده بود همون بود
نفهمید چطور به سمتش دوید نزدیکش که رسید . تیر کشید شیبین. دادسهیال رو می

ر مونا س. کردمیمامان سهیال شوک زده نگاهش . ی مامانهاچشمزل زد به 
 شههای به هم چسبیدمامان کشید همزمان از بین لب یهش رو روی گونهاانگشت

 . پر نیاز زمزمه کرد: مامان
با حال عجیب و داغونی  ریختمیی مامانش هاهی اشک رو دید که روی گونهاهقطر

 مامان خودتی؟ ... دوباره پر قدرت گفت: مامان
مونا به هق هق . ش چکیدهاهروی گون ش تند تندهامامان سهیال سر تکون داد و اشک

 افتاد نالید: تو مامان منی؟! 
عطر تن مامان . ی مامان صورتش رو قاب گرفت و تو بغل مامانش کشیده شدهادست

 یهسرش رو به سین. کردمیگرمای زیادی رو تو قلبش حس . پر شد شیتوی بین
که هنوز مامان حس وقتی . حس یک دختر پنج ساله رو داشت. مامانش چسبوند

صدای مامان . نکردمیهر دو گریه . بوییدمامان سهیال با شدت موهاش رو می. داشت
 . تو گوشش پیچید: دختر من، چقدر بزرگ شدی عزیزکم

کاش این رویا نباشه، کاش واقعا مامانش رو پیدا  کردمیو آرزو  کردمیمونا هق هق 
 . کرده باشه

 یدترسمی. و با ترس و هراس نگاهش کرد سرش رو از بغل مامانش بیرون کشید
ی درشت مامان خیس از هاچشم. سرش رو باال بیاره و ببینه که همه چیز خواب بوده

سهیال به نرمیدستش . مامان کشید و هق هق کرد یهدستش رو روی گون. اشک بود
مونا با بغض گفت: چرا؟ چرا ولم کردی . رو روی دست مونا گذاشت و نوازشش کرد

 ن؟ ماما
ی بی رنگ و خشکش که های اشک رو دید که تو چشم مامان لغزید و لبهاهقطر

 . تکون خورد و صدایی که تو گوشش پیچید: مجبور بودم
خواست تا صبح صدای مامان رو بشنوه، عطر تن مامان رو با حرص به مونا دلش می

 ش کشید و نالید: چرا؟ هاهری
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 گذاشت و گفت: نباید میومدی پیش من!ش رو روی هم هاچشممامان به نرمی
 . مونا ناخودآگاه گریه کرد و با ترس گفت: مامان نباید دیگه ولم کنی

ش رو گرفت و با عجز و التماس نالید: هادستی مامان و محکم هادستچنگ زد به 
 . تورو خدا دیگه ولم نکن

دست مونا  دستش رو به سختی از دیدمیاشک مونا رو تار  یهسهیال از پشت پرد
 . بیرون کشید و سر مونا رو تو بغلش کشید و گفت: منو آتیش نزن با اشکات

پرسم باشه؟ هیچی نمی. پرسم چرا رفتیش گفت: دیگه نمیهاهمونا بین هق هق گری
 . تورو خدا دیگه نرو مامان

 تونست به خوبی حرف بزنه گفت: چطور پیدام کردی؟ سهیال که از شدت گریه نمی
 نالید: افسون!  مونا فقط

خواست عطر رو تو موهای لخت و سیاه مونا فرو کرد، می شیبینسهیال به نرمی
ش حبس هاهموهای دختر کوچولوش رو که بعد از بیست سال دیده بود رو توی ری

 . یی که قرار بود دوباره ازش جدا بشههاکنه، برای سال
ی کفش افسون هاهصدای پاشن. همون لحظه صدایی اومد و مونا و سهیال از جا پریدن

 اهبا عجله خودش رو به اون. شکستروی کفپوش چوبی سالن بود که سکوت رو می
 . قیعان گفت که اونا دارن میان. رسوند و گفت: سهیال باید عجله کنیم

مونا با گنگی نگاهی به افسون کرد و گفت: کیا؟ . لرزیدنی سهیال به وضوح میهادست
 ان چیه؟ یکی به من بگه جری

موفق  دونممین. افسون دست مونا رو کشید و گفت: باید جادو روتون انجام بدم
 . شم یا نه ولی باید پنهانتون کنممی

 به سهیال کرد و لب ایهمونا برگشت و نگاه مظلومان. مونا رو با خودش برد وسط سالن
 زد: نرو! 

 که حاال بیست و پنج ایهدختر کوچولوی پنج سال. سهیال با غم به دخترش نگاه کرد
رو نتونست ببینه، هفت سالگیش رو هم  شیدختری که شش سالگ. سال داشت

 . ی عمرش روهاسال یههمین طور و همین طور هشت سالگی و بقی
 ؟ ایهافسون نگاهی به سهیال کرد و گفت: آماد

که مونا زل زده بود به  طورهموناز مونا نگرفت  ایهسهیال نگاهش رو حتی برای لحظ
. ش روی مونا بود گفت: افسون اشتباه کردیهاچشمکه  طورهمونسهیال . مامانش

  !پنهان شدم تا مونا آروم زندگی کنه ولی تو آوردیش تو جهنم هاتمام این سال
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 . دونیمیهیچی ن. چی به سر مونا اومده بود دونیمیافسون غرید: تو ن
 . بشین تا نرسیدن. منو سگ نکن دست سهیال رو کشید و گفت:

مونا تو . سست و ناامید به سمت مونا اومد و کنارش نشست هایمسهیال با قد
 ی مامانش نگاه کرد و زیر لب گفت: قراره چی بشه؟!هاچشم

 . فقط یه بار دیگه بهم بگو مامان. سهیال گفت: مهم نیست
 . مونا نالید: مامان

به صورت دایره انداخت و گفت: دست همو افسون دورشون طنابی رو روی زمین 
 . بگیرین

 . بعد به عقب چرخید و گفت: پوالد کمک الزم دارم
 کنم؟  چیکارپوالد که تا اون موقع یه گوشه ایستاده بود جلو دوید و گفت: 

 . افسون گفت: زود چند تا شمع بیار از آشپزخونه
 . شد هاینتپوالد با عجله سمت آشپزخونه دوید و مشغول گشتن تو کاب

ز خوب تمرک. افسون جلوی مونا و سهیال نشست و گفت: باید چشماتون رو ببندین
وب نترس و خ. گمگوش کن ببین چی می. مونا تو تا حاال تو این شرایط نبودی. کنین

از این که ممکنه برای مدتی یه جای دیگه . تمرکز کن تا جادو اثر کنه روت. گوش کن
 . با مامانت با همینخوبیش اینه . باشی نترس
د مونا گفت: پوال. رسید و افسون اشاره کرد جلوش بچینه و روشن کنه هاپوالد با شمع

 . بگو مامانمو دیدم. مواظب دخترا باش. گردممن برمی
 افسون گفت: خب، آماده این؟. پوالد سر تکون داد

ی مامان هاچشممونا نگاهی به . فشرد ترسهیال سر تکون داد و دست مونا رو محکم
  !مترسمیکرد و لب زد: 

. شون رو بستنهاچشمنگاه آرامش بخش مامان آرومش کرد و به دستور افسون 
پوالد به محض این که از ساختمون بیرون . افسون از پوالد خواست بیرون منتظر بمونه

دا لی می بهگوشیش رو از جینش بیرون کشید و پیا. زد با ترس به اطراف نگاه کرد
 وقتی برگردم. تونم باهات حرف بزنمولی االن نمی. فرستاد: مامان مونا رو پیدا کردیم

 عاشقتم خوشگلم!. همه چیز رو توضیح میدم
اتفاقات عجیب حسابی گیجش . گوشی رو توی جیبش برگردوند و سیگاری آتش زد

ین که افسون کرده بود از این که مونا مامانش رو پیدا کرده بود خوشحال بود و از ا
تونست حال خودش رو بفهمه هزارتا نمی. مجبور شد پنهانشون کنه ناراحت بود
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 انقدراین که اون موجود چی بود که داشت میومد و . عالمت سوال تو ذهنش بود
نفهمید سیگارش کی تموم  زدمیعمیق به سیگارش  هایکپ. یدترسمیافسون ازش 

ی زنگ هاهکنار پوالد ایستاد و به نرد. شد سد صدای تق در اومد و افسون ازش خارج
 پوالد با هیجان گفت: چی شد؟ . زده و کهنه تکیه زد

 . افسون لبخندی زد و با خستگی عجیبی گفت: موفق شدم پنهانشون کنم
ا ب. پوالد نفسی از سر راحتی کشید و متوجه ریزش قطرات خون از بینی افسون شد

 نگرانی گفت: از بینی ت خون میاد؟ 
  .افسون دستش رو به سرش گرفت و بی رمق نالید: جادو واسم خیلی سنگین بود

قبل از این که روی زمین بیفته پوالد بین . سرش خم شد و تعادلش رو از دست داد
. زمین و هوا افسون رو گرفت و برد داخل روی کاناپه گذاشت و پاهاش رو دراز کرد

ویالیی  .باید بکنه چیکارتنها توی اون ویالی متروک قدیمی دونستمیترسیده بود و ن
که لحظاتی پیش دوتا آدم توسط یه جادو به خاطر یه موجود عجیب و غریب پنهان 

 یهبه گون ایهآروم ضرب. شدن و احتمال حضور یک جن حدود نود و نه درصد بود
داخته سکوت محض اون خونه وحشت عجیبی تو دلش ان. افسون زد و صداش کرد

 یهی بارون لبهاهصدای ریزش قطر. که از بیرون میومد هاصدای جیرجیرک. بود
ماکان . ماکان رو بگیره یههمه و همه باعث شد گوشیش رو دربیاره و شمار هاهپنجر

 چی شد؟ . خیلی زود جواب داد: جانم پوالد
ده هوش شپوالد فقط گفت: ماکان یکی که به خاطر جادوی سنگین خون ریزی کرده بی

 ش باید کرد؟ چیکار
 سکوت کرد و با تعجب گفت: چی؟  ایهماکان لحظ

 . شیخونریزی داشت از بین. باید چیکار کنم دونممین. پوالد نالید: افسون بیهوش شده
ماکان توضیحاتی داد که اگر هنوز خونریزی بند نیومده باید سرش رو به سمت باال 

 . به پهلو بخوابونتشبگیره و بعد از بند اومدن خونریزی 
صبر کرد تا  انقدر. وقتی تماس قطع شد پوالد سر افسون رو به سمت باال گرفت

د شد و پوال تری افسون مرتبهانفس. خونریزیش بند اومد و بعد به پهلو خوابوندش
دلش . نفسی عمیق کشید و از ترس همون جا جلوی افسون زانو زد و زل زد به افسون

 .خواست هیچ صدایی رو بشنوهدلش نمی. رو ببینه ایهدیگخواست هیچ چیز نمی
ین قسمت ترشه و این ترسناکتدسط قیعان داره رصد می کردمیتمام مدت احساس 

صبر کنه تا افسون به هوش بیاد که ناگهان صدای  انقدرتصمیم داشت . قضیه بود
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ی صدایصدای ناله مانندی که شبیه . عجیب غریبی از سمت راست به گوشش رسید
ش داغ شد و هاقلبش فرو ریخت، گوش. بود که از قیعان از پشت در اتاق شنیده بود
 . پشت گردنش احساس ضعف شدیدی کرد

با حواس پرتی . غلیظی که تو خونه بود جنبش چیزی رو احساس کرد یهتو سای
طوب کنه مرکمی ی خشکش رو با زبونش هادستی به موهاش کشید و سعی کرد لب

خورد و از جاش  ایهیک. سیاه رنگ رو دید از قسمت تاریک به سمتش میاد که جسمی
. لرزیدتمام بدنش می. عجیب اون تو گوشش پیچید یهصدای نال. بلند شد

خاکستری پر از مویی که  یهجث. عجیب قیعان رو ببینه یهتونست به وضوح چهرمی
یی که هادست. خودش بود و دو چشم متفاوت عمودی داشت یههم قد و قوار

از حد معمول بود و تقریبا تا اواسط  ترمتفاوتی از بدن یک انسان داشت و دراز آناتومی
 .پاهای کوتاه و گرد شبیه سم حیوانات داشت هااین یهو در کنار هم رسیدمیپاهاش 

پوالد تو سایه روشن  یدکشمیوقتی نفس . موهای سرش تقریبا بلند و ژولیده بود
که  کردمیبا ترس و هیجان زیاد به قیعان نگاه . کردمیخونه هرم آتش رو حس 

چیزی مثل زانو . رفتمیقیعان با حالت عجیبی راه . خودش رو به افسون میرسوند
)توصیف جن با استناد بر  دادنداشت و فقط پاهاش رو تند تند روی زمین سر می

کنار افسون که قرار گرفت روش خیمه زد و . تخیل نویسنده(کمی ی قدیمیو هاداستان
یی که به جیغ شباهت داشت تمام خونه رو پر کرده بود هاهصدای نال. صداش بلند شد

 .از جیغ و دادی که قیعان راه انداخته بود نگران شد کردمیو پوالد با ترس بهش نگاه 
 رده بود؟ نکنه اتفاق بدی برای افسون افتاده بود؟ نکنه م

تو همین افکار بود که ناگهان قیعان به سمتش چرخید و با دو چشم خشمگین آتشین 
قیعان با . ک قدم به عقب رفت و نفسش حبس شدیهپوالد بهت زد. بهش زل زد

چرا  دونستمیپوالد ن. همون حالت عجیب لنگ لنگان و با سرعت به سمتش اومد
 کردمیو از دست قیعان فرار  رفتمیعقب که عقب  طورهمونقیعان رو ناراحت کرده 

با خودش فکر کرد شاید قیعان تونسته افکارش رو بخونه و از این طرز تفکر پوالد 
 . نالید: ولم کن قیعان. ناراحت شده

 . قیعان از حرکت ایستاد و صدایی عجیب تو خونه پیچید: افسون زنده ست
دایی ص. کردمیقیعان دوباره به سمت افسون رفت و پوالد داشت به صدای قیعان فکر 

. که بین صدای زن و مرد بود نه بمیصدای مردونه و نه نازکی صدای زنونه رو داشت
 کردیمو به قیعان نگاه  رفتمیآروم آروم به سمت مبلی که پشتش سنگر گرفته بود 
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و با همون لحن ناله مانند که هیچ  یدکشمی که چطور روی سر و صورت افسون دست
ی داغ و آتشینش هانفس. کردمیش مشخص نبود چیزی رو زیر لب زمزمه ایهکلم
لحظاتی بعد وقتی صدای قیعان اوج گرفت پوالد دید . افسون رو سرخ کرده بود یهگون

 افسون رو یهاز قبل شده و گون ترو داغ تری آتشین و داغ قیعان کشیدههاکه نفس
ه با ترس جلو رفت و قبل از این که بخواد کاری بکنه افسون با هین زنمیتازیانه 

عمیقی از جا پرید و نفس نفس زنان سر جاش نشست و نگاهی به قیعان کرد و لبخند 
قیعان . افسون به اون جن ترسناک برای پوالد قابل درک نبود یهنگاه عاشقان. زد

ش رو به هادستداد و افسون سر تکون می کردمیزمزمه اصوات نامفهومیرو زیر لب 
پوالد چند قدم به . کرد شهی سرخ و ملتهبش زد و قیعان روش خم شد و احاطهاهگون

عقب رفت و به پنجره برخورد کرد صدایی که ایجاد شد باعث شد قیعان با دو چشم 
فت: زیر لب گ. خشمگین قرمز به سمتش بچرخه و افسون متعجب نگاهش کنه

 . مرفتمیداشتم . ببخشید
 . قیعان داره میره. افسون نگاهی به قیعان کرد و گفت: بمون کارت دارم

لبخندی به قیعان زد و قیعان به سمت تاریکی رفت پوالد هنوز هم جنبش قیعان رو تو 
 قیعان. تونست ببینه اما لحظاتی بعد اون جنبش هم دیگه وجود نداشتسایه می

افسون چیزی زیر لب خوند و پوالد باالخره نگاهش رو از اون سمت . غیب شده بود
 گرفت و رو به افسون گفت: خوبی؟

 . بینم که با قیعان آشنا شدیافسون سر تکون داد و گفت: تو چطوری؟! می
 . بینم که رنگت پریدهپوالد لبش رو کج کرد و افسون خندید و گفت: می

 . دادم هرگز نبینمشمیپوالد با حرص گفت: واقعا ترجیح 
 افسون خندید و پوالد گفت: چه بالیی سرت اومده بود؟ 

اگر . افسون لبخندی زد و گفت: جادوی سنگینی انجام دادم و تمام انرژیم رو گرفت
 . اون بهم انرژی داد. شدمبه این زودی سرحال نمی رسیدمیقیعان به دادم ن

 . مرسی کمکم کردیپوالد متفکرانه سر تکون داد و افسون گفت: 
 . پوالد فقط گفت: کاری نکردم

 . تونی بریافسون لبخندی زد و گفت: اگه بخوای می
 شن؟ خوام بدونم مونا و مامانش چی میولی قبلش می. پوالد گفت: باشه

تا وقتی که من انرژی . اونا باید یه مدت مخفی بمونن. افسون گفت: نگران نباش
 . داشته باشم
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 تونی مخفی نگهشون داری؟ ت: تو چقدر میپوالد متعجب گف
 افسون لبخند زد و گفت: این حرفتو بذارم رو حساب نگرانیت واسه خودم؟ 

 . پوالد غرید: کالفه م نکن افسون
کم بیارم . تونم تحمل کنممن چند روزی می. افسون خندید و گفت: باشه بی جنبه
  .یم دیگهکنمیقیعان میاد مثه االن باطری به باطری 

  .پوالد پوزخندی زد و افسون گفت: تو یه کم خوش اخالق باش من انرژیم بیشتر شه
 . پوالد با حرص گفت: وردتو بخون باز زدی تو جاده خاکی

. افسون خندید و پوالد چپ چپ نگاهش کرد و افسون گفت: ببین خودت نمیری
 . گردیدنبال شر می

 . نمیرم رو کامل واسم نگیهاپوالد غرید: تا این جریان
خود  بهتره منتظر شی. تونم چیزی بگممن واقعا نمی. افسون فقط گفت: متاسفم پوالد

از آسیاب بیفته و دوباره برشون گردونم  هاتا وقتی که آب. مونا واست تعریف کنه
 . گهسهیال همه چیز رو واسش می

 . من میرم ؛ پسپوالد غرید: باشه
 . فظخداحاسمت در راه افتاد و افسون گفت: 

وقتی . پوالد داخل ماشین که نشست استارت زد و راه افتاد سمت ویالی خودشون
رسید که هوا تازه روشن شده بود ماشین رو پارک کرد و سمت اتاقک چوبی راه افتاد 

لیدا که . صدای تق در باعث شد که به سمت ویال برگرده و نگاهش افتاد به لیدا
ه بود پریشون و نگران توی تراس ایستاد و پشت پنجرخ منتظر پوالد نشست هاساعت

 گفت: اومدی؟ 
ی تراس رو به هاهپوالد تا چشمش به لیدا افتاد ناخودآگاه لبخند زد و بی طاقت پل

لیدا متعجب از این حرکت پوالد گفت: . سمت باال دوید و با عطش لیدا رو بغل کرد
 خوبی؟ 
  !تمبویید گفت: عاشقگردن لیدا رو می کهدرحالیپوالد 

 . لیدا با محبت گفت: منم عاشقتم
خواست خودش رو از بغل پوالد بیرون بکشه که پوالد اجازه نداد و با لحن خسته و 

 . گفت: همین جا بمون ایهخواب آلود
 لیدا دستش رو تو موهای پوالد فرو برد و گفت: تعریف کن ببینم چی شد؟ 
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خسته و خمارش نگاهش کرد و  یهاچشملیدا رو از خودش دور کرد و با کمی پوالد 
 . خوابمگفت: اگه بتونی یه چای واسم بیاری شاید بتونم وگرنه همین جا می

یم تنها بمونیم گفتیم آرش اومد تو اتاق یدترسمیما . لیدا خندید و گفت: بیا بریم تو
برد؟ منتظر تو ما سه تا هم پیش هم بودیم ولی من مگه خوابم می. من و مونا خوابید

 . بودم
شد عاشقانه نگاهش کرد و با خودش که پشت سر لیدا وارد خونه می طورهمونپوالد 

 تونه باشه؟ "از لیدا هم مگه کسی می ترو دلنشین تردوست داشتنی” فکر کرد که
اول یک فضای بسته رو اطراف خودش  یهش رو باز کرد و در وهلهاچشممونا با ترس 
به سختی نفسی عمیق کشید و تو تاریکی . بود ضربان قلبش باال رفته. تشخیص داد

 به اطراف چرخید و نالید: مامان؟
صدایی به گوشش نرسید با ترس و هیجان تو تاریکی به سختی از جاش بلند شد و 

خودش رو به سمت نور کم حالی که از انتهای راهرو کمی کورمال کورمال  طورهمون
با هیجان گفت: مامان . شده بودپر  شیبوی نم و خاک توی بین. میومد رسوند

 کجایی؟
. ودهب اونجااحساس کرد قبال  ایهبرای لحظ. رفت شدت نور بیشتر شد ترکه جلوکمی 

با . اد آوردیهمتعجب به اطراف نگاه کرد و خوابی که چند وقت پیش دیده بود رو ب
نش رو داخل اتاق تاریک ماما. عجله به سمت انتهای سالن دوید و همون اتاق رو دید

صدا کرد و صدای ناله مانند مامان باعث شد تا دنبال صدا به سمت راست اتاق بره و 
 کنارش روی زمین. کردمیتو کنج اتاق مامانش رو دید که تکیه به دیوار زده بود و ناله 

 زانو زد و با نگرانی گفت: خوبی؟ چه اتفاقی افتاد؟
 . مامان ناله کنان گفت: درد دارم

 نگرانی گفت: چرا آخه؟مونا با 
گردم اثرش بیشتر هربار که برمی. دو خیلی روم اثر میذارهاینجامامان درد آلود نالید: 

 . گیره و بهم احساس کوفتگی و درد شدید میدهتمام انرژیم رو می. شهمی
به من  انقدرچرا حاضر بودی اینقدر درد بکشی و  ؛ پسمونا آروم گفت: الهی بمیرم

 ازم پنهان شدی؟ چرا ولم کردی؟  عذاب بدی؟ چرا
ش رو باز نگه داشته بود نگاه عمیقی به دخترش هاچشمسهیال که از شدت درد به زور 

دختری که تمام این مدت نخواسته بود حتی عکسش رو ببینه و حاال از دیدنش . کرد
به . دکرمیکودکیش تصورش  یهدختری که تمام این بیست سال با چهر. شدسیر نمی
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مونا رو نوازش کرد و زمزمه کرد: من  یهدستش رو جلو برد و خیلی نرم گونمی آرو
م و تو تو این دردسر یدکشمییی که کشیدم عذاب هاحاضر بودم ده برابر تمام عذاب

 . نمیافتادی دخترم
ش ریخت نالید: مامان چرا طفره میری؟ خب چرا بهم هاهمونا روی گون هایکاش

 گی؟ راستشو نمی
 . با دو دستش صورت مونا رو قاب گرفت و گفت: گریه نکنسهیال 

 . شمتا وقتی ندونم چرا رفتی آروم نمی. تونممونا گفت: نمی
دختر کوچولوی پنج ساله مو که همه دنیام  ؛ بایدم مونارفتمیسهیال با ناله گفت: باید 

 . م تا آسیب نبینهرفتمیم و کردمیبود ول 
 ه شده بود غرید: چه آسیبی؟ مونا که از حرص صداش دورگ

د یا بای. از درد به خودش پیچید و گفت: من دو تا راه داشتمکمی کرد و  ایهسهیال نال
 م ورفتمییا باید . گرفتنن و تورو ازم میکردمیندم و در این صورت منو پیدا مومی

 . تونستن تورو هم پیدا کننشدم و در این صورت نمیازشون پنهان می
 مونا کالفه نالید: خب کیا؟ 

  !سهیال نالید: وارثین
 ی مونا از تعجب گرد شد و ناخودآگاه زمزمه کرد: وارثین؟هاچشم

 ؛ امامامان فقط سر تکون داد و مونا منتظر نگاهش کرد تا توضیحاتش رو بشنوه
دردناک گفت: باید استراحت  ایهش رو بست و همراه با نالهاچشممامان خیلی آروم 

 . بیا اینجا. م موناکن
مونا خیلی نرم کنار مامان نشست . ش رو برای به آغوش کشیدن مونا باز کردهادست

آروم . پر شد از بوی خوش مامان شیبین. مامان گذاشت یهو سرش رو روی شون
 !زمرمه کرد: چقدر خوبه که پیش توام

تو بغل مامان موند و بعد که خواب کمی مونا . ش رو بستهاچشممامان لبخند زد و 
ی هیچ تصور . بلند شد و راه افتاد تو اتاق تاریک و شلوغآرومی مامان سنگین شد به 
هش نگا. تو اتاق جز یک سری لوازم کثیف و قدیمیچیزی نبود. نداشت که کجا هستن

با داشت و اطراف رو تو طول راهرو قدم برمی. افتاد سمت اون راهروی بلند و طوالنی
دستش رو به . دیدمیتو اون تاریکی غلیظ چشمش هیچ چیز رو ن. کردمیدقت نگاه 

براش عجیب بود که این مکان . داشتراهرو گرفته بود و آروم آروم قدم برمی یهدیوار
ک در یهمسیر طوالنی رو طی کرد و انتهای سالن باریک ب. رو توی خواب دیده بود
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که اون قسمت رو روشن کرده بود بهش کمک کرد نور کم حالی . چوبی رسید قدیمی
با باز  همزماندر رو با فشار زیادی باز کرد و . آهنی در رو پیدا کنه یهبتونه دستگیر

دستش . ش رو بستهاچشماورد شدن در به خاطر نور شدیدی که به داخل هجوم می
ز ا. بینهش بیرون رو بهاچشمش گرفت و سعی کرد با باریک کردن هاچشمرو باالی 

یک دشت سرسبز که . ش بود متعجب و هیجان زده شدهاچشمکه جلوی  ایهمنظر
رون بی می بهبا نگرانی و هیجان قد. ش بودروروبهشد ک جنگل پردرخت منتهی مییهب

د چن. تاحاال ندیده وقتهیچبود دشت به اون سرسبزی و زیبایی رو  مطمئن. گذاشت
عجیب غریبی  یهو گیاهان خودرو برداشت و چشمش به پروان هاقدم البه الی علف

شد بیرون اون ساختمون نمور و باورش نمی. بزرگ و رنگارنگ یهیک پروان. افتاد
ی رنگارنگ و متنوع بود هااز اون دشت که پر از گل. تاریک همچین فضایی رو ببینه

ک ی. تیره نگاه کرد که رسید برگشت و به اون ساختمون با نمای هابه درخت. گذشت
 یهک پنجریهاد آورد کیهفقط ب. نداشت ایهساختمون که از اون زاویه هیچ پنجر

چرخید و با کنجکاوی سمت جنگل و ال به الی . کوچک رو دیوار اون اتاق وجود داشت
از دور صدای . گوشش رو پر کرده بود هاهصدای پرند. ی کوتاه و بلند راه افتادهادرخت

نفس زنان روی زمین نشست . از این همه پیاده روی خسته شده بود. میومدرودخونه 
به باالی سرش نگاه کرد و نور خورشید از الی شاخ و . قطور درختی تکیه داد یهو به تن

بلند خودش به خنده  یهکرد و از عطس ایهعطس. تو چشمش تابید هابرگ درخت
دست روی . شدیدنش خسته نمیاز د. چقدر اون طبیعت بکر و زیبا بود. افتاد
. دادی تازه و روشن حس سرزندگی بهش میهابوی علف. ی کنارش کشیدهاعلف

مهم اینه . نهمومی اینجاپاهاش رو دراز کرد و با خودش فکر کرد که مهم نیست تا کی 
مهم . مهم مامان داشتنه. مهم کنار اون بودنه. که مامان رو پیدا کرده و مهم فقط اونه

چشمش به دو . ه که تنهاستکنمیمهم اینه که دیگه احساس ن. عطر خوب اونهبوی 
به این فکر کرد که چطور . نکردمیپرنده افتاد که دور هم میچرخیدن و جیک جیک 

 هکدرحالیچطور شد که تو اوج ناامیدی . اون روزهای سیاه و تیره تبدیل شدن به االن
داره میره پیش اون موجود عجیب تونست مامانی رو پیدا  همیشهبرای  کردمیحس 
از جاش بلند شد و راه افتاد سمت . فقط قایم شده بود. گم نشده بود وقتهیچکنه که 

که تو جنگل پیش رفت به اون آبشار کوچکی که صداش کل جنگل رو کمی . صدای آب
کنار اون . درخشیداون آب زالل زیبا بود و زیر نور خورشید می. پر کرده بود رسید

خنکا و سرمای آب . رودخونه نزدیک آبشار کوتاه نشست و پاهاش رو توی آب فرو برد
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انگار تو اون زندگی سیاه فقط . چقدر همه چیز خوب و قشنگ بود. حالش رو جا آورد
از این که مدت زیادی . ببینه ایهبودن مامان رو کم داشت تا بتونه زندگی رو جور دیگ

از جنگل که خارج . بلند شد و از راهی که اومده بود برگشت. نگران شد رو بیرون بود
تمام دشت رو از . تیره قسمت باالی دشت افتاد یهشد چشمش به اون ساختمون ساد

ی رنگارنگ دوید و خودش رو به در چوبی رسوند به سختی بازش کرد و هاال به الی گل
نفسی صدا دار کشید و . به داخل دویددر رو بست و دوباره تاریکی و سیاهی . وارد شد

کنارش نشست و . اتاق بود یهمامان هنوز گوش. از راهروی تاریک به سمت اتاق رفت
 مونا با نگرانی گفت: خوب شدی مامان؟ . ی مامان باز شدهاچشمبه محض نشستن 

 مامان سر تکون داد و گفت: بهترم! کجا بودی؟
 . مونا گفت: رفتم بیرون

د نبای کسهیچ. مامان از تعجب گرد شد و گفت: چرا؟ نباید بیرون بری مونای هاچشم
 خطرناکه! . ما رو اینجا ببینه

ما . نیست مامان اینجا کسهیچ. ش رو جمع کرد و گفت: کسی منو ندیدهامونا لب
 . درست وسط جنگلیم

 افسون ؛ حتیناشناخته ست یهیه جزیر اینجا. مامان سری تکون داد و گفت: آره مونا
مختصات دقیقش رو داره ولی . رو پیدا کنهاینجاجغرافیایی  یهدقیقا نتونست رو کر

 . روی نقشه هیچ چیز نیست
 ت رو داره که مارو به همچین جای دوری فرستاده؟ انقدرمونا متعجب گفت: افسون 

 تنها بودی؟  هامامان سر تکون داد و مونا گفت: مامان؟ تو تمام این سال
 تکون داد و مونا گفت: چطور تونستی دووم بیاری مامان؟ مامان سر 

گشتم پیشش تو اون ویالی شد برمیمامان نالید: هرازگاهی که انرژی افسون تموم می
بودم ولی  اونجا. دادواسه پنهان شدنم انجام می تریه جادوی سبک اونجا. متروکه

 . تونستن منو ببیننوارثین نمی
 نخواستی منو ببینی؟  وقتهیچد و گفت: مونا آب دهنش رو قورت دا

تونستم دوباره مت چطور میدیدمیاگه  !ی مامان پر از اشک شد و گفت: نههاچشم
 . ازت دل بکنم؟ حتی نخواستم عکست رو ببینم

مونا رو تو آغوشش کشید و گفت: خوشحالم . ش ریختهاهی اشک روی گونهاهقطر
 . که سالمیدخترم

 مونا گفت: مامان اینا کین دنبالمونن؟ 
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یه جور . رابط هستن هاهو مرد هاهمامان گفت: وارثین کسایی هستن که بین زند
 . من وقتی فهمیدم واسطه هستم که هنوز یه نوجوون بودم. موجودات ماورایی هستن

 مونا با تعجب گفت: چی هستی؟ 
  !مامان زمزمه کرد: واسطه

 چی؟!عنی یهمونا گفت: واسط
نه بتو. مامان زمزمه کرد: یعنی کسی که انسان باشه و بتونه با وارثین همکاری کنه

خوان رو براشون انجام بده چون وارثین جسم ندارن و ی مرده میهاکارایی که روح
 . برای انجام کارها به واسطه نیاز دارن

 تو چطور واسطه شدی؟ . مونا متعجب گفت: وای
 مثل یک ارث. این سرنوشت من بود که واسطه بشم. نبود مونامامان گفت: انتخابی 

پدربزرگم نزدیک مرگش وصیت کرده بود که من . که از پدربزرگم به من رسید
. مدیوم بودم و خیلی باهوش بودم من رو انتخاب کرد ؛ چونجایگزینش بشم

تونست مثال یک فرد مدیوم رو تو می. رو انتخاب کنه ایهتونست هرکس دیگمی
 . خیابون پیدا کنه و اونو جایگزین کنه اما قرار بود که این سرنوشت من بشه

. ی درشتش به مامان نگاه کرد و گفت : مامان من خیلی گیج شدمهاچشممونا با 
 چرا؟

مامان دستش رو تو موهای نرم و لخت مونا فرو برد و نوازشش کرد و گفت: پدربزرگ 
یه واسطه حق نداره عاشق  ؛ چونت شده بوداون مجازا. مجبور بود منو انتخاب کنه

کی از نسل خودت رو یها ازدواج کنه این یه تخلفه مونا و مجازاتش اینه کی هبش
 . جایگزین کنی

 ... مونا متعجب گفت: و تو منو ول کردی و
 .خواستم مجبور بشی مثل من زندگی کنی مونامامان میون حرفش پرید و گفت: نمی

خواستم تمام زندگی تو انجام دادن نمی. شدن نداشته باشیخواستم حق عاشق نمی
 . خواستم زندگیت بشه مثه زندگی مننمی. کارای ارواح مرده باشه

 نالید: این همه سال عذاب کشیدی به خاطر من؟ . ی مونا پر از اشک شدهاچشم
احی رو ارو یههیچ لذتی نداره کارای عقب افتاد. مامان نالید: به خاطر زندگی تو مونا
 . بکنی که دستشون از زمین کوتاهه

 . تونم این چیزارو بفهممنمی. مونا با بغض گفت: مامان من خیلی گیج شدم
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نمیذارم حق . نمیذارم تورو گیر بیارن. ما فعال در امانیم. مامان گفت: آروم باش مونا
. ودممن با امیر ازدواج کردم چون عاشقش ب. زندگی کردن و عاشق شدنتو ازت بگیرن

. شمحق ندارم این کارو بکنم و مجازات می مدونستمی کهدرحالیازدواج کردم 
باردار شدم و باز هم پنهانش کردم ولی وقتی تو کوچولو بودی . ازدواجمو پنهان کردم

تو مدیوم بودی تو قوی و باهوش بودی و اونا امیر رو . اونا متوجه حضور تو شدن
 . ازمون گرفتن مونا

هم  االن. نداشتم ایهچار. دردناک گریه کرد و نالید: این یه تهدید بود مونابغض آلود و 
 . دخترم مکنمیتا پای جونم ازت محافظت 

ی مامان رو هاتونست حرفاصال نمی. کردمیمونا شوک زده و با بهت به مامان نگاه 
هیچ چیز . هجوم افکار مختلف باعث شده بود سردرد شدیدی بگیره. هضم کنه

صدایی از انتهای سالن به گوششون . ی مامانهاچشمزل زده بود به . تونست بگهنمی
. اینجا نیست کسهیچمامان گفت: . هردو از جا پریدن و زل زدن به هم دیگه. رسید

 این صدای چی بود؟
  !مترسمیمونا به مامان چسبید و آروم گفت: 

جا رو این کسهیچش به شماره افتاده بود گفت: تو این بیست سال هامامان که نفس
 . ندیدم

 . دست مونا رو کشید و گفت: بیا
آروم تو کنج اتاق ایستاد و خیلی نرم دری که تقریبا تا کمرشون بلندی داشت رو باز 

نه تونست داخل رو ببیمونا تو تاریکی نمی. در قیج ضعیفی کرد و به داخل باز شد. کرد
مونا خم شد و رفت داخل و خیلی زود به دیوار مقابل . ان بهش اشاره کرد بره تومام

 .دراز کشیدن یک نفر جا داشت بود یهیک فضای کوچک که فقط انداز. برخورد کرد
مامان خم شد و آروم . مونا خودش رو داخل کشید و برای ورود مامان جا گذاشت

افسون . بهتره مخفی بشی. بندمت میدرو از رو. گفت: ممکنه از وارثین باشن مونا
 . گردونهوقتی انرژیش تموم شه برت می

 آروم اما با هیجان گفت: تو چی؟  طورهمونمونا هول شد و 
در  کردمیسعی  کهدرحالیمامان که صورتش به خاطر تاریکی مثل یک شبه شده بود 

تو باید برگردی و از افسون بخوای . رو از روی مونا ببنده گفت: من باهاشون میرم
و خوام تمن نمی. ن موناکنمیاگه هردو قایم بشیم اونا باالخره پیدامون . پنهانت کنه

 . تو دردسر بیفتی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 3 4 

 

... نه... دستش رو الی در برد و دست مامان رو چنگ زد و گفت: نه. دل مونا لرزید
 . دیگه ولم نکن مامان

مونا بذار . رسناالن می. داد و گفت: وقت نداریممامان به عالمت نفی سرش رو تکون 
 . نجاتت بدم

 . تو تونم بدوننمی. خوام با تو باشممونا غرید: حتی اگه زندگیم جهنم بشه من بازم می
 . مامان که به گریه افتاده بود گفت: خداحافظ

ن اون وقت هردومو. مزنمیو خواست در رو ببنده که مونا گفت: اگه درو ببندی جیغ 
 . نکنمیرو پیدا 

 . گیرشون بیفتی از جهنم رفتن هم بدتره. مامان با التماس گفت: مونا برو
مونا به زور مامان رو . صدای خرناس مانندی به گوش رسید و هردو از جاشون پریدن

داخل کشید و درو بست و خودش رو تو بغل مامان پنهان کرد و آروم گفت: بگو 
 . افسون برمون گردونه

 اونا دنبال ما اومدن. وارثین اینجان. تونم باهاش ارتباط برقرار کنمنالید: من نمی مامان
 . میذاشتی نجاتت بدم ؛ بایدنکنمیو حتما پیدامون 

خیلی آروم گفت: بدون تو دیگه هیچی  دیدمیمونا تو اون تاریکی مطلق مامان رو ن
 . خوامنمی

 . آروم نفس بکش. مامان گفت: دیگه هیچی نگو
صدا . انگار که تو اتاق در حال چرخیدن بود رسیدمیای خرناس مانند به گوش صد

تو بغل مامان بود و صدای کوبش قلبش با قلب مامان  کهدرحالینزدیک شد و مونا 
ش رو هاچشم. تمام وجودش میلزید. نفسش رو حبس کنه کردمیهم ریتم بود سعی 

 . بست و سعی کرد به هیچ چیز فکر نکنه
****** 

نگاهش درگیر دوتا کالغ بود که سر جسد یک . لب پنجره ایستاد و به بیرون زل زد
خورد و احساس کرد قیعان  شهاز قهوکمی . نکردمین و دعوا زدمیموش به هم نوک 

 زمزمه کرد: اومدی؟! . پشت سرش ایستاده
ش خواد اذیتمنتظر قیعان بود و شک نداشت که قیعان می. صدایی به گوشش نرسید

به عقب چرخید و از چیزی  کردمیغیر عادی شدن جو رو حس . نه که جواب نمیدهک
 زمزمه کرد: مونا؟. جا خورد دیدمیکه 
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کم حال و سایه  یهچهر. غبار آلود رو به روش بود یهیک حجم فشرد. صدایی نشنید
 مانند مونا رو تشخیص داد و گفت: اتفاقی افتاده؟ 

همون لحظه اون حجم کامال . افسون متعجب شداون حجم سایه مانند قرمز شد و 
سری تکون داد و نفس عمیقی . غیب شد و افسون احساس کرد که دچار توهم شده

خواست روی کاناپه بشینه . ریختمیذهنش رو به هم  هاصدای قار قار کالغ. کشید
 هبهتر بود برشون گردون. مونا و سهیال به مشکلی برخورده بودن ؛ شایداما نگران شد

گردوند با این انرژی کم دیگه اگر برشون می ؛ اماشه مطمئنخونه و ازشون 
قیعان رو صدا کرد اما ظاهر . ادافتمیتونست فعال جادو کنه و جونشون به خطر نمی
روی زمین نشست و شمع روشن . چند قدم برداشت و تصمیم خودش رو گرفت. نشد
احساس فشار شدیدی . گرفته بودتمام بدنش درد . شروع به خوندن جادو کرد. کرد

 لحابیوقتی جادو تموم شد . داشت شهسین یهروی عضالت بدنش مخصوصا قفس
 . ا نهیهروی زمین افتاد و حتی نتونست ببینه که موفق شده مونا و سهیال رو برگردون

روی  هالش رو باز کرد و نگاهش به افسون افتاد که کف هاچشم مونا با سردرگمی
از این که تونسته بود با برون فکنی با افسون ارتباط برقرار . کفپوش چوبی افتاده بود

با هیجان به . کنه و خودش و مامانش رو نجات بده احساس خوبی بهش دست داد
مامان تو ... فریاد زد: مامان. مامان نبود. گشتدنبال مامان می. اطراف نگاه کرد

 کجایی؟ 
یر گ اونجانکنه مامان . آشفته و نگران بود. خبری نبود. ه دویدبلند شد و سمت کاناپ

 کرده بود و نتونسته بود برگرده؟ 
نگران مامان شده بود که افسون رو  انقدر. به گریه افتاد با التماس مامان رو صدا کرد

 ... دوید سمت آشپزخونه و جیغ زد: مامان. فراموش کرده بود
در اولین اتاق رو باز کرد و  هاان دوید سمت اتاقجبا هیافتاد  هاچشمش به در اتاق
چشمش افتاد  اول یهدر دومین اتاق رو با مکث باز کرد و در وهل. خبری از مامان نبود

بلندش کرد و گفت: خوبی؟ . به مامان به سمت مامان دوید که روی زمین افتاده بود
 . تورو خدا. زنده باش

گوشش رو کنار بینی . ی تنها تخت اتاق ببرهو سعی داشت مامان رو رو کردمیگریه 
مامان رو روی . داد ایهی مامان بهش جون تازهامامان گذاشت و صدای آروم نفس

ه نگاهی ب. تخت گذاشت و با دستمال خونی که از بینیش بیرون زده بود رو پاک کرد
چه کار  دونستمین. مظلوم مامان کرد و از ترس از دست دادنش گریه کرد یهچهر
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و افسون رو هم کشون کشون و به سختی تا کاناپه کشوند  هالرفت داخل . باید بکنه
 دونستمی. افسون هم از بینیش خون ریزی کرده بود. و روی کاناپه کشوندش

اون دوتا چندین . دوی سنگین چقدر برای مامان و افسون سخت و دردناک بودهاینجا
از احساس تنهایی به . سابی ضعیف شده بودندو بودن و حجا اینسال در حال انجام 

ت خواساین لحظه تنها موقعیتی بود که داوطلبانه می ؛ شایدقیعان رو صدا کردآرومی 
 . نالید: قیعان کجایی؟ کمکم کن. یک جن در کنارش باشه تا کمکش کنه

ازت  مترسمیهیچ صدایی به گوشش نرسید هیچ چیز غیر عادی احساس نکرد نالید: ن
 . توروخدا بیا

. پوالد رو گرفت یهگوشی افسون رو برداشت و شمار. وقتی دید خبری از قیعان نیست
صدای پوالد تو گوشی . ازش کمک بخواد رسیدمیپوالد تنها کسی بود که به ذهنش 

 پیچید: بله؟ 
  .لرزید گفت: پوالد بیا ویالی افسون به کمکت احتیاج دارممونا با صدایی که می

 ا هیجان گفت: تویی مونا؟ خوبی؟ پوالد ب
 . مونا که از شنیدن یک صدای آشنا به گریه افتاده بود گفت: پوالد بیا پیشم

 . رسونمپوالد گفت: زود خودمو می
 .گوشیش رو توی جیبش گذاشت و به سمت رضا راه افتاد و گفت: رضا باید برم جایی

 . حواست به الین من باشه برم مرخصی بگیرم
گفت: این چه طرز کار تر راه افتاد و سعی کرد اهمیتی به رضا نده که میبه سمت دف

 کسره مرخصی؟ یهکردن
گ زد به سرعت میروند زن کهدرحالیبعد از این که کارهاش رو کرد سوار ماشین شد و 

 . ی لیدا تو گوشی پیچید: سالم دومادهصدای ظریف و گرفت. به لیدا
 خوبی؟ . نشست گفت: سالم عروس خوشگلمش هاناخودآگاه لبخندی روی لب

خوایم با مدیا شری رو ببریم پارک یه کم حال و هواش عوض می. لیدا گفت: آره عزیزم
 . بچه م پوسید از بس این روزا غصه خورد. بشه

 . من دارم میرم ویالی افسون. ی عزیزمکنمیپوالد با محبت گفت: کار خوبی 
 مگه نباید سر کار باشی االن؟ لیدا هول شد و گفت: چرا؟ چی شده؟ 

 . پوالد گفت: مونا بهم زنگ زد
 لیدا هینی کشید و گفت: چی؟ مونا؟
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من نزدیکم . کردمیگریه . جریان چیه به کمک احتیاج داشت دونممیپوالد گفت: ن
 . بهت خبر میدم. لیدا

 . لیدا گفت: بهم آدرس بده منم میام
با هم . به شری برس. جایی نیست که بخوای بیای اینجا. پوالد فقط گفت: نه نه

 . ممکنه خطری تهدیدتون کنه. مواظب هم باشین لیدا. باشین
 . م تا برگردیمیرمی. لیدا گفت: پوالد توروخدا مواظب خودت باش

 . خداحافظ. من رسیدم. پوالد گفت: مواظبم
و شنید دوید مونا تا صدای ماشین ر. جلوی ویال نگه داشت و از ماشین خارج شد

مونا از دیدن یک . سمت در و در رو باز کرد و پوالد رو دید که جلوی در رسیده بود
داخت و پوالد سر با هیجان خودش رو تو بغل پوالد ان. آشنا احساساتی شد یهچهر

 فشرد و گفت: مونا، تو خوبی؟ شهمونا رو به سین
 . گفت: کمکم کن پوالد کردمیمونا هق هق 

ش نگاه کرد و گفت: هاچشمتو . ی مونا رو گرفت و از خودش دورش کردهاهپوالد شون
 چی شده مونا؟ 

پوالد در رو بست و . لرزید همه چیز رو تعریف کردمونا با هق هق و صدایی که می
پیچید و نگاه نگران مونا و پوالد به هم  هالخواست چیزی بگه که صدای عجیبی توی 

اطراف نگاه کرد و چیزی رو کنار افسون دید ناخودآگاه  مونا با ترس و لرز به. افتاد
 . نترس!جیغی زد و پوالد که رد نگاهش رو دنبال کرده بود گفت: اون قیعانه

مکث کرد و پوالد گفت: افسون باز بیهوش  ایهلحظ یدکشمیمونا که تند تند نفس 
 شده؟ 

حال رفت و قیعان به مونا سر تکون داد و پوالد گفت: اون روزی که جادو کرد هم از 
 . دادش رسید

صال ا. مونا به سمت پوالد چرخید، سعی کرد نسبت به حضور قیعان بی تفاوت باشه
 تی؟ برگش جوریچهپوالد گفت: مونا چی شده؟ . یدترسمی. خواست قیعان رو ببینهنمی

دم شمجبور . مونا با گنگی نگاهش کرد و گفت: اونایی که دنبالم بودن مارو پیدا کردن
افسون جادو کرد و من و مامان رو . برون فکنی کنم و از افسون بخوام که مارو برگردونه
دو زیادی واسشون سنگینه اینجا. برگردوند ولی هم خودش هم مامان از حال رفتن

 . چون بیست ساله مداوم انجامش میدن و خیلی ضعیفشون کرده
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رگردوند و گفت: اونا اگه تونستن ی به اون قسمت کرد و زود روش رو بحالبیبعد نگاه 
 د؟ کنم پوال چیکار. نکنمیتا اون سرزمین دنبالمون بیان حتما بازم من و مامان رو پیدا 
 پوالد که حسابی گیج شده بود گفت: االن مامانت کجاست؟ 

 . مونا نالید: تو اتاق
دست مونا . کردمیش رو باز هاچشمپوالد نگاهی به افسون کرد که همراه با آه و ناله 

افسون تا موقعیت اطرافش رو . اثری از قیعان نبود. رو کشید و سمت افسون رفتن
 . مونا اینجاشناخت و نگاهش به مونا افتاد هینی کشید و گفت: بیا 

 افسون گفت: چی شده بود مونا؟ اتفاقی افتاده بود؟ . مونا جلو رفت و کنارش نشست
 . دا کرده بودنمونا سر تکون داد و گفت: اونا مارو پی
 مونا تو چطور اومدی پیشم؟ . افسون متعجب گفت: وای خدای من

  .م متوجهم بشی ولی تو زیادی زرنگ و دقیقیکردمینفکر . مونا گفت: برون فکنی کردم
افسون لبخندی زد و به سرفه افتاد بعد انگار چیزی یادش اومده باشه گفت: سهیال 

 کجاست؟ 
 . هحالبیمونا گفت: اون تو اتاقه و 

اگه حتی یه بار دیگه . افسون سری تکون داد و گفت: سهیال دیگه جونی نداره مونا
ی هاچشمقیعان رو صدا کرد و در برابر . روش جادو انجام بدم براش خیلی خطرناکه

افسون ازش خواست . متعجب پوالد و مونا قیعان با ظاهر عجیب و غریبش ظاهر شد
مونا متحیر و گنگ به افسون نگاه کرد و . غیب شد که به سهیال کمک کنه و قیعان

 گفت: کاری از دست قیعان برمیاد؟ 
یه جوری مخفی تون کنم که سهیال . مونا باید یه فکری براتون بکنم. افسون نالید: آره

 . اونا دنبالتونن و اینجا اصال جاتون امن نیست. آسیب نبینه
و گفت: افسون یه کاری کن  ی افسون رو ملتمسانه تو دست گرفتهادستمونا 

 . خوام دوباره از دست بدمشنمی. من تازه مامانمو پیدا کردم. توروخدا
الن ا. به مونا کرد و گفت: هرکاری از دستم بربیاد انجام میدم ایهافسون نگاه دلسوزان

 . قیعان کارش تموم شده ؛ چونبهتره بری از مامانت یه سر بزنی
 ایهسمت اتاق برداشت لحظ نگاهی به پوالد کرد و قدمی مونا از کنار افسون بلند شد

افسون رو کوتاه بوسید و  یهمکث کرد ایستاد و به سمت افسون چرخید خم شد و گون
 . اون لحظه خودم نبودم. واسه چرت و پرتایی که گفتم. گفت: منو ببخش

 . گمنافسون بغض کرد و دستی به موهای نرم مونا کشید و گفت: مهم نیست دختر قش
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چشمش چکید رو با  یهمونا به سمت اتاق راه افتاد و افسون قطره اشکی که از گوش
 ی؟ کنمی چیکار اینجاش پاک کرد و رو به پوالد گفت: باز تو هاسر انگشت

میون گریه خندید و پوالد گفت: از شانس بد منه که هر روز باید یه جوری بیای جلو 
 . چشمام

 شنوه و اصالکه قیعان حرفاشون رو می دونستمی. نگفتافسون لبخندی زد و چیزی 
این  .دوست نداشت که قیعان رو نسبت به پوالد حساس کنه که بالیی سر پوالد نیاد

جریان اذیت کردن پوالد براش یک جور تفریح بود وگرنه قلبا احساس خاصی به پوالد 
ت کنار گوشش گرفگوشیش رو . پوالد جلوی پنجره ایستاد و سیگاری آتش زد. نداشت

افسون به سمتشون رفت و . مونا همراه مامانش از اتاق خارج شدن. و به لیدا زنگ زد
بعد از کلی هم فکری تصمیم گرفتن تا افسون فکری . با محبت سهیال رو بغل کرد

گفت که اونجا براشون افسون می. بمونن اونجاه به ویالی آرش برن و کنمیبراشون 
حافظی پوالد و مونا و سهیال داخل ماشین نشستن و سمت ویال راه بعد از خدا. هترامن

مونا با ذوق و هیجان دخترها رو . ها به استقبالشون اومدنوقتی رسیدن بچه. افتادن
ی مونا به هاسهیال که از دیدن دوست. به مامانش و مامانش رو به دخترها معرفی کرد

لیدا . بغلشون کرد ایهمحبت مادرانباهاشون دست داد و با وجد اومده بود به گرمی
مونا . همه رو به داخل دعوت کرد و از مدیا خواست کمکش کنه تا با هم شام بپزن

رت سفید و یک شلوار ساده به مامان داد و ازش شیک تی هتمیزی رو به همرا یهحول
  .مامان نگاهی به مونا کرد و گفت: باید یه چیزی بهت بگم. خواست تا دوش بگیره

 ی مامان نگاه کرد و گفت: چی؟ هاچشممونا با محبت تو 
 مامان دستش رو نوازشگونه تو موهای مونا فرو برد و زمزمه کرد: تو دختر شجاع منی،

 . تو نجاتمون دادی مونا. شجاعت تو باعث شد که االن کنار هم باشیم
همین دستای گرم که . مونا لبخند زد و گفت: دستای تو به من شجاعت داده مامان

 . کم داشتم همیشههمین چیزایی که . هکنمیمنو نوازش 
 شاید ؛وقتی ولت کردم و رفتم ترسیدم. مامان لبخند تلخی زد و گفت: من ترسیدم مونا

دیشب هم ترسیدم اگه . شدم ازت دور بشمم، این همه وقت مجبور نمیدیترسمیناگه 
 . دادمدیگه تورو از دست میتو اینقدر قوی و شجاع نبودی یه بار 

مهم اینه که االن . مونا بغض کرد و رفت تو بغل مامان و گفت: مامان دیگه ولش کن
 . پیش همیم
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 .چقدر کنار تو بودن خوبه. به موهای مونا زد و گفت: دختر قشنگ من ایهمامان بوس
 . چقدر داشتن تو خوبه

و با صدای لیدا بیدار نشم که با غر ی مامان نگاه کرد و گفت: کاش یه ههاچشممونا تو 
 . اینا خواب بوده یهگه کالس دارم و ببینم همغر می

خوای کتکت بزنم ش پاک کرد و گفت: میهاهمونا رو از روی گون هایکمامان اش
 ببینی که خواب نیستی؟ 

 مونا بین گریه خندید و گفت: نه، نه! 
ه شام یهدخترا قرار. به در کرد و گفت: یه دوش بگیر و بعد استراحت کن ایهاشار

 . خوشمزه بپزن دور هم بخوریم
  !مامان لبخندی زد و گفت: چشم

لیدا تا مونارو تنها گیر . وقتی مامان رفت حموم مونا رفت تو آشپزخونه پیش دخترها
 . آورد گفت: مونا زود تعریف کن چی شد

کرد و گفت: باشه ولی پوالد هم صدا کن بیاد نتونستم واسش  مونا نگاهی به اطراف
 . تعریف کنم

 لیدا گفت: مدی میری پوالد رو صدا کنی؟ 
از روی تراس بلند پوالد رو صدا . مدیا چپ چپ نگاهی به لیدا کرد و رفت سمت تراس

و  دشراره هم از اتاق اوم. کرد و وقتی از اتاقک چوبی اومد با هم برگشتن تو آشپزخونه
 ش تموم شدهاوقتی حرف. ها بازگو کردمونا تمام اتفاقاتی که افتاده بود رو برای بچه

تونه راهی پیدا کنه که از دست اونا شه؟یعنی افسون میلیدا گفت: حاال چی می
 نجاتتون بده؟ 

 باال انداخت و شراره پرسید: مونا نکنه تا ابد باید ازشون مخفی بشین؟ ایهمونا شون
 . دونممیاه گنگی به شراره کرد و نالید: نمونا نگ

 . همین طور که تا حاال تونستیم. یمکنمیه راهی پیدا یهپوالد گفت: باالخر
 ی واسه شام عروس؟ کنمیبعد نگاهی به لیدا کرد و گفت: چی داری درست 

 . لیدا خندید و گفت: بیا ببین
مدیا خیلی ریز گفت: االن هرکار من کردم رو به اسم خودش . با هم به سمت گاز رفتن

 . هاهخودش یه ساالد درست کرد. هکنمیتموم 
شراره خندید و مونا به سمت گاز چرخید و دید که پوالد دستش رو دور کمر لیدا حلقه 

کرد و لیدا و پوالد خجالت  ایهمدیا به شوخی سرف. رو بوسید شهکرد و خیلی نرم گون
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به دوست داشتن که چطور . کردمیمونا داشت به عشق فکر . هم فاصله گرفتن زده از
ی هاچشمپر شر و شوری که حاال  یهچشمش افتاد به شرار. تونه باشهحسی می

ناخودآگاه . به چشم میومد شهو بی رنگ و رو اولین چیزی بود که تو چهر حالبی
 گفت: شری تو خوبی؟ 

 شراره سر تکون داد و صادقانه گفت: نه! 
 مونا لبخندی تلخ زد و گفت: واقعا عاشقش شده بودی؟ 

گذاشت و گفت: انگار حست  شهشراره مظلومانه سر تکون داد و مونا دست روی شون
خیلی احساس بدیه خیلی . رسیعاشق یکی بشی که بدونی بهش نمی. مفهممیرو 

 ... خیلی. گنده
 ایهلحظ کردمیو مدیا که پشت به دخترها ایستاده بود و خیار رنده شراره بغض کرد 
مجبوره وانمود به اینکه . ر کردمکث کرد و به احساس خودش فک. دست از کار کشید

لیدا با کمک مدیا میز ... واقعا که خیلی تلخ و گند بود. کنه که ماکان رو دوست داره
 نگاهی به مونا کرد و گفت: مدی مونا چرا باز غمگینه؟  زیر چشمی. شام رو چید

 . مدیا ظرف ساالد رو روی میز گذاشت و گفت: به خاطر شراره ست
 باید ؛ولی به نظرم االن باید فقط به مامانش فکر کنه. لیدا دلسوزانه گفت: آخی طفلکی

 . دیگه خوشحال باشه
 . مدیا گفت: شراره رو صدا کن بیاد آب سرد درست کنه

خودم درست . هکنمیداره با پوالد تخته نرد بازی . لیدا گفت: ولش کن گناه داره
 . مکنمی

 . مدیا غرید: آرش اومد از حموم؟ غذا یخ کرد
 به در زد و گفت: کی میای آرش؟  ایهلیدا به سمت حموم رفت و تق

 . صدای آرش اومد که گفت: پنج دقیقه دیگه
 . گفت: مامانت رو پنج دقیقه دیگه صدا کنگذشت لیدا از کنار مونا که می

 . مونا به لیدا نگاهی کرد و با حواس پرتی گفت: باشه
پرده رو کنار کشید و نگاهش افتاد به پوالد و . بعد بلند شد و رفت لب پنجره ایستاد
نگاهش افتاد به . یدنخندمیغش غش . نکردمیشراره که روی تراس تخته نرد بازی 

. پرده رو کشید و رفت سمت اتاق. پوالد بود یهی مردونهاگشتسیگاری که الی ان
مالیم عطر مامان عجیب بهش  یهاین آرامش و این رایح. مامان روی تخت خواب بود

 هالوقتی با مامان توی . کنارش نشست و آروم صداش کرد. دادحس خوبی می
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ل کردن دور میز برگشتن که آرش هم با موهای خیس و پوالد و شراره هم در حال کل ک
ون تشکر شیها به خاطر مهمون نواز سهیال کنار مونا دور میز نشست و از بچه. بودن
از قرمه سبزی خورد و گفت: کمی شراره . دخترها برای شام قرمه سبزی پخته بودن. کرد
 . جای ماکان خالیه ببینه مدی چه کرده. چه خوب شده. اوم

 . گفت: هنرای لیدا رو به نام مدی ثبت نکنپوالد چپ چپ به شراره نگاه کرد و 
دستپخت . خواد اذیتت کنهه میکنمیدخترها خندیدن و مدیا زود گفت: شوخی 

 . شک نکن. لیداست
 . برای شراره رفت و گفت: لیدا دستت درد نکنه عالی شده ایهبعد چشم غر

 شام شراره و بعد از خوردن. لیدا لبخندی زد و با چشمکی نامحسوس از مدیا تشکر کرد
سهیال که هنوز احساس خستگی و کوفتگی . رو به عهده گرفتنهامدیا شستن ظرف

مان مونا ما. شدید داشت شب بخیری گفت و به اتاق مونا و لیدا رفت تا استراحت کنه
از . ، پوالد و آرش و لیدا روی تراس رفته بودنهالرو تا اتاق راهی کرد و برگشت تو 

: مونا لیدا گفت. یرون کرد و بعد در رو باز کرد و رفت پیششونپشت پنجره نگاهی به ب
 . بشین اینجابیا 

 پوالد که. مونا روی صندلی نشست و نیم نگاهی به سیگار تو دست پوالد انداخت
 متوجه نگاه مونا شده بود گفت: چی شده مونا؟ 

 مونا آب دهنش رو قورت داد و گفت: یه سیگار بهم میدی؟ 
پوالد طبق  دیدمیمونت از این که . روشن کرد و به سمت مونا گرفتپوالد سیگاری 

پوالد گفت: اینو بگیر ولی به نظرم دیگه . عادت سیگار رو خودش روشن کرده لبخند زد
تو  .هیچی رو نخور یهدیگه غص. دیگه درگیری فکری نداشته باش. این لعنتی رو نکش
 . مامانتو پیدا کردی

 . گهست میلیدا زمزمه کرد:پوالد را
 . ش گذاشت و نیم نگاهی به پوالد کرد و گفت: باشههامونا سیگار رو بین لب

 شی یا نه؟ آرش گفت: لیدا چی شد راستی؟ زن داداش ما می. پوالد لبخند زد
ون به ا. بابام مشکلی با پوالد نداره. لیدا خندید و گفت: صبح با بابام صحبت کردم

 . انتخاب من احترام میذاره
اگر  .هی به مونا کرد و گفت: خیالم که از مونا راحت بشه با پوالد میریم پیششوننگا

 . شمهمه چی خوب پیش بره زن داداشت می
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ی یه راه. مونا تو هم غصه نخور با هم از پسش برمیایمءالله شانآرش خندید و گفت: ا
 . یم و نجاتتون میدیمکنمیپیدا 

واقعا شما . و خوشحالم براتون لیدا و پوالدمونا لبخندی تلخ زد و گفت: حتما آرش 
وقتی با هم ازدواج کنین خوشبختی منم کامل . دوتا ساخته شدین واسه هم دیگه

 . شهمی
 . پوالد با محبت نگاهی به مونا کرد و گفت: مرسی عزیزم

ب ش. مونا سیگار رو نصفه نیمه توی باغ پرتاب کرد و گفت: من باید استراحت کنم
 . بخیر
 !ه هو رفتیهپوالد نگاهی به لیدا کرد و گفت: چ. شد و خیلی زود رفت داخلبلند 

  !لیدا لبخند زد و گفت: خسته ست
این . افکار مختلفی ذهنش رو درگیر کرده بود. مونا کنار مامان روی تخت دراز کشید

ین کسی ترنزدیک. ش بودگشت و مامانش تو یک قدمیهمه وقت دنبال مامانش می
حقیقت رو ازش پنهان  هامامانش رو مخفی کرده بود و تمام این سالکه داشت 

مامان کنارش دراز کشیده بود ولی فکرش درگیر . حاال مامانش رو پیدا کرده بود. کردمی
کسی که حاال . درگیر کسی که تو این دوری کوتاه مدت دلتنگش شده بود. بود
اون  همیشهخواست که می چقدر به بودنش عادت کرده بود و چقدر دلش یدفهممی

. کسی که حق نداشت عاشقش بشه اما شده بود. رو کنار خودش داشته باشه
دوست نداشت . ش رو با حرص به هم فشرد و سعی کرد به هیچ چیز فکر نکنههاچشم

 .با فکر کردن بهش این احساس رو تو وجودش بیشتر کنه دوست نداشت اشتباه کنه
تونست تا چطور می ؛ امادوستش خیانت کنهدوست نداشت حتی توی ذهنش به 

 همیشه حاال از این احساس چیزی نفهمیده باشه و بعد از این دور شدن وقتی مثل
 برادرانه در آغوشش کشیده شد قلبش لرزیده باشه؟

حسی مثل . میون خواب و بیداری بود که احساس رهایی عجیبی بهش دست داد 
خودش رو به مونای . دید کنار مامان سهیالچرخید و مونا رو روی تخت . حس پرواز

روی تخت نزدیک کرد و چرخی خورد و تو یک لحظه نگاهش افتاد به حجم سیاه و 
همون روح امیر بود که . شناختاون رو به خوبی می. عجیبی با دو چشم زرد ایهتود

 . صدایی تو گوشش پیچید: وقتشه که آروم بشم. باالی سر شراره بود همیشه
ز ذهن مونا گذشت: مگه انتقامت رو نگرفتی؟ مگه آروم نشدی؟ چرا هنوز فکری ا

 اینجایی؟



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 4 4 

 

صدایی تو ذهن مونا پیچید: با انتقام گرفتن آروم نشدم، بیشتر تو این برزخ گیر 
 . زم و هیچ راه فراری ندارمسومیخورن بیشتر هربار که اون دوتا غصه می. افتادم

 تقام کارت تموم نشد تو این دنیا؟ مونا متعجب شد و فکر کرد: پس با ان
انتقام منو آروم . خوام از این عذاب راحت بشمصدای تو ذهنش تکرار شد: فقط می

 . نکرد فقط دردامو بیشتر کرد
 تونی بری؟ از ذهن مونا گذشت: اگه اونا دیگه غصه نخورن می

ت دیگه روح وقاون. برم اینجاتونم با آرامش از وقت میصدا تو ذهن مونا پیچید: اون
 . و حس انتقام منو سیاه کرد، منو نابود کرد هااین حسرت. سیاه نخواهم بود

 جوریچهوقتی که تو جسم اثیری هست احساس لبخند  دونستمین. مونا لبخند زد
ا ب. خودش رو نشون میده ولی متوجه شد احساس مثبتی رو به اون روح منتقل کرده

ناگهان از خواب پرید و نفس نفس زنان به ساعت نگاه . عجله تو جسم مونا برگشت
کرد شاید حدود یک ساعت تو اون حالت بین خواب و بیداری بود ولی فقط ده دقیقه 

به سمت مامان چرخید و به اتفاقاتی که تو خواب افتاده . از روی ساعت گذشته بود
 . احساس خوبی داشت. بود فکر کرد

که کنارش روی زمین دراز کشیده بود کرد و گفت: لیدا غلتی زد و نگاهی به شراره 
 بیداری هنوز؟

 خوابی؟ شراره سر تکون داد و گفت: تو چرا نمی
ا که ب مکنمیدارم به روزی فکر . برهلیدا لبخند زد و گفت: از فکر و خیال خوابم نمی

ا ره تشه که پوالد قراشری من واقعا هنوزم باورم نمی. پوالد میریم پیش مامان و بابام
 . ابد مال من بشه

  .پیش هم باشین همیشهقراره دیگه . شراره لبخند زد و گفت: باید باورش کنی عزیزم
 . تونم توضیح بدم که چه احساس عجیبی دارملیدا خندید و گفت: نمی

تو خوشحالی چون مونا خوشحاله چون مدی  ؛ چونشراره گفت: خوشحالم لیدا
رسی، مونا مامانش رو پیدا کرد و خواستی میمی همیشهتو به کسی که . خوشحاله

 . مدی از خر شیطون پایین اومد و باالخره با ماکان دوست شد
داد داد، ی مدیا رو که باالی تخت خوابش برده بود رو گوش میهالیدا که صدای نفس

 گفت: جدا دیگه با هم اوکی شدن؟ 
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ه این دختر. ندیدم باورم نشدشراره با شیطنت لبخند زد و گفت: تا با چشمای خودم 
 ماکان بهش. ولی یواشکی گوشیشو برداشتم پیاماشون رو خوندم. گهکه هیچی نمی

 . خیلی تغییر کرده هاهگفته بود احساسش بعد از اون بوس
 لیدا متعجب گفت: همو بوسیدن؟ 

چقدر . ریزی کرد و گفت: ای جانم یهشراره با رضایت سر تکون داد و لیدا خند
 . ماکان واقعا عاشقش بود. چه خوب شد این دخترک سر عقل اومد. لم براشونخوشحا

داغ روی  هایکاشآرومی گفت و هیچ کدوم نفهمیدن مدیا زیر پتو به شراره اوهومی
رو پاک کرد و ته دلش به این فکر کرد که مجبوره تا ابد این نقش عاشق ماکان  شهگون

 این نقش رو بازی کنه تا وجود. دهبودن رو بازی کنه تا اطرافیانش رو از دست ن
 . خودش رو انکار کنه

 شراره گفت: بخوابیم؟ 
 دی؛ شاکنارتیم همیشهولی بدون ما  ؛چقدر واست سخت بود دونممیلیدا گفت: شری 

اصال شاید همین آرش . یه روزی یکی رو ببینی که بتونی عاشقش بشی دوباره
 ... خودمون

دوست  انقدرفکر نکنم دیگه بتونم کسی رو . بیخیال شراره سر تکون داد و نالید: لیدا
احساسم بهش عمیق  انقدر. ما مال هم بودیم. ما با هم رابطه داشتیم. داشته باشم

 . رو ببینم ایههست که نتونم حتی کس دیگ
 !لیدا نالید: متاسفم شری جونم

 شراره پتو رو روی سرش کشید و گفت: بخواب دیگه! 
لیدا فقط گفت شب بخیر و از اون صدای بغض آلودی که از البه الی تار و پود پتو به 

تونی برای پوالد پیام زد: شب بخیر مرد من، نمی. گوشش رسیده بود دلش گرفت
 تصور کنی که چقدر برای باهم بودنمون عجولم! 

  !مکنمیبراش پیام اومد: شب بخیر عروس خوشگلم، منم لحظه شماری 
 . ش رو بست و سعی کرد بخوابههاچشملیدا 

******** 
مامان که  یهبه چهرمونا سرش رو به مامان نزدیک کرد و تو اون تاریکی قیرگون اتاق 

احساس مامان داشتن رو . شد زل زدتوسط نور کم حالی که از بیرون میتابید دیده می
تو این مدت کوتاه احساس خوشبختی، خوشحالی و . تونست توصیف کنهاصال نمی
برد و پتوش رو دور خودش جمع  ترنزدیکنفسی عمیق کشید و سرش رو . دلگرمی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –آن شب لعنتی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 4 6 

 

ه تونست بخواببود که با خیال راحت می هاتمام این سال این اولین شب تو ؛ شایدکرد
تونست به می. ی آروم و ریتم دار مامان توی گوشش بودهاصدای نفس کهدرحالی

درست تو همون لحظه  ؛ اماتونست دیگه به هیچ چیز فکر نکنهمی. افکارش غلبه کنه
 ده شدنش وقتیتصویر به آغوش کشی. ی پوالد تمام ذهنش رو پر کردهاچشمتصویر 
از این احساس . جون گرفت شهبست هایکک آشنا نیاز داشت پشت پلیهخیلی ب

که به سه تا دوست نزدیکش  ایهبا وجود تمام عشق و عالق. شرمگین شد، بغض کرد
تا این احساس بیشتر جون نگیره غافل از  رفتمی ؛ بایدشدداشت باید ازشون دور می

قلبش سنگین شده . این که این احساس عشق تو تمام وجودش ریشه دوونده بود
 نقدرااون کسی بود که ناخودآگاه به زندگیش وارد شده بود و . تند تند میتپید. بود

احساس دور شدن و یک روز ندیدنش . تونست ازش رها بشهخوب بود که نمی
 عاشق شده بود؟ انقدرچطور . کردیم شهدیوون

هروقت به کمک نیاز داشت پوالد بدون هیچ چشم داشتی به دادش رسیده بود، 
هروقت احساس تنهایی کرده بود پوالد بود که از همه بیشتر درکش کرده بود و کنارش 

مامان رو پیدا کرده بود حاال یک  کهدرحالی. ش چکیدهاهی اشک روی گونهاهقطر. بود
یک درد عمیق که داشت تمام وجودش رو تو اون شب . بود شهغم بزرگ روی سین

نفسی . کردمیاحساس خفگی . ش رو ببندههاچشمسعی کرد . زوندسومیتاریک 
از روی تخت پایین رفت و خودش رو به . عمیق کشید اما احتیاج به هوای تازه داشت

نگاهش افتاد . صندلی نشست و به صدای امواج دریا گوش سپرد روی. تراس رسوند
ی هانگاهش رو از اون سمت گرفت و سعی کرد نفس. به چراغ روشن اتاقک چوبی

که آروم شد بلند شد ایستاد خواست بره داخل که صدای باز شدن کمی . عمیق بکشه
 کهدرحالیشد، در اتاقک به گوشش رسید و پوالد رو دید که خنده کنان از در خارج 

 گفت: آرش اگه تو ماشینت بود چند میدی؟ می
 . گم شده کیف پولم. گم نیستصدای آرش از داخل به گوش رسید: می

چشم مونا رو دید سر جاش  یهبه سمت ماشین آرش میاومد از گوش کهدرحالیپوالد 
 یی مونا؟ اینجاایستاد و با دقت به تراس نگاه کرد و گفت: اع؟ چرا 

 . بردهول شد نفسی کشید و گفت: خوابم نمیکمی مونا 
 ی؟ترسمیی تراس اومد و گفت: چیزی شده؟ نکنه هاهپوالد به سمت پل

  !مونا زیر لب غرید: بهم توجه نکن لعنتی
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باال اومد و گفت: چی گفتی؟ متوجه  هاهپوالد از پل. کردمینمخصوصا به پوالد نگاه 
 نشدم!

 . شب بخیر. م بخوابمرفتمیهیچی! داشتم ... مونا من من کنان گفت: هی
به سمت در چرخید و قبل از این که بتونه در رو باز کنه پوالد بهش رسید بازوش رو 

 تو؟! ایهکشید و گفت: چرا به هم ریخت
 نگاهش کرد و گفت: من خوبم!  مونا زیرچشمی

ب من تورو خو. مخصوصش گفت: دیگه اینو به من نگو یهپوالد با صدای دورگ
 . شناسممی

پوالد رو به روش بود مردی که برای مونا . مونا به سمتش چرخید و نگاهش کرد
 شناسی! زمزمه کرد: تو اصال منو نمی. ین مرد روی زمین بودتردوست داشتنی

پوالد گفت: یه دختر کله شق و یه دنده، قوی و باهوش و برخالف چیزی که نشون 
 . ه قلب صاف و پراحساس دارهیهمید
  !ی مونا رو در بر گرفت و نالید: پوالد بروهاچشملرزان اشک  یهپرد

 . تونم بهت کمک کنمپوالد گفت: خب چرا مونا؟ من می
ه خواهر یهچشم مونا چکید پوالد با محبت گفت: تو مث یهقطره اشکی از گوش

دلم  همیشهکه  ایهکی از اعضای خانوادیهمث. نداشتم وقتهیچکوچولویی که 
 . خواست داشته باشممی

سرش رو تکون داد و پوالد گفت: تو خیلی واسم اهمیت داری . لرزیدتمام بدن مونا می
هم و غمت پیدا  یهآخه چه مرگته تو؟ مگه هم. خوام دیگه غمگین ببینمتنمی. عزیزم

 کردن مامانت نبود؟ پس االن دیگه چته؟
. ش حلقه زده بودن فرو ریختنهاشمچی اشکی که تو هاهمونا سر تکون داد و قطر

ی مونا به شماره افتاده بود هانفس. ش رو پاک کردهاپوالد دستش رو جلو برد و اشک
ی هاهی داغ پوالد رو روی گونهااز این که از اون فاصله نفس. از اون همه نزدیکی
 . نقدر خوب نباش لعنتیا... ، نالید: پوالدکردمیخیسش احساس 

دست پوالد رو . بانمکی کرد و دل مونا لرزید یهخند. گرفت شهمونا خندپوالد از حرف 
 ببخشید! . کنار زد و نالید: شب بخیر
به سمت اتاق دوید و خودش رو روی تخت انداخت پتو رو . رفت داخل و در رو بست

جلوگیری کنه اما اصال موفق نبود،  هایکروی سرش کشید و سعی کرد از ریختن اش
ین رتین و عزیزترنزدیکاحساس گناه نسبت به . کردمیدجور اذیتش احساس گناه ب
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زرگتر ه برادر بیهبی هبچ چشم داشتی مث همیشهدوستش لیدا و نسبت به پوالدی که 
 .نگاه کرد تماس از افسون بود. گوشیش زنگ خورد. دادمی کنارش بود و بهش دلگرمی

افسون رو  یهشرایط اصال حوصلرد داد و سرش رو به بازوی مامان چسبوند تو این 
 . دوباره افسون زنگ زد و مونا رد داد. نداشت

تو افکار مختلفی که تو سرش بود غرق بود که صدای خرناس عجیبی تو گوشش 
 .ش به شماره افتاده بودهانفس. از جا پرید و با تعجب به اطراف نگاه کرد... پیچید

د، از افسون بود و هیجان بازش کر صدای گوشیش بلند شد، براش پیام اومد با ترس
قیعان رو فرستاده بودم ازتون مراقبت کنه، بهم گفت وارثین ” که نوشته بود:

 مونا تورو خدا مواظب باش! گوشیتو دیدی زنگ بزن ". نزدیکتونن
به سمت مامان بره و بیدارش کنه که صدای آرومی گوشی رو کنار انداخت خواست به 

ند تند ت. تمام بدنش به لرزه افتاد. تاریک اتاق به گوش رسیدخرناس مانندی از کنج 
گرفت خم شد تا که نگاهش رو از اون کنج تاریک اتاق نمی طورهمون. یدکشمینفس 

تو باید با ما ”مامان رو بیدار کنه که صدایی زمزمه آلود و عجیب تو گوشش پیچید:
 ”. بیای

فتاد به مامان که خیلی معصومانه لرزید نگاهش اش میهامونا که از شدت ترس لب
. دوست نداشت مامان بعد از این همه سال فرار کردن گیر وارثین بیفته. خواب بود

 نالید: دست از سر من و مامانم بردارین!
 ”سهیال گناهکاره و تو مجازات گناهان اونی!”صدایی تو سرش تکرار شد:

اما به . تا بتونه فکر کنهش رو بست هاچشممونا با بغض نگاهی به مامان کرد و 
ش دوید، پوالدی که هاپوالد زیر پلک یهش تصویر چهرهاچشممحض بسته شدن 

 همیشگی یهنفهمید چطور شد که اون بغل مردون. درست نفهمید کی عاشقش شد
ین احساس دنیا، نفهمید از کی ترین جای دنیا و عاشقانهتربراش تبدیل شد به امن
تی یک تونست حمثل یک برادر ببینه، با این احساس گناه نمیدیگه نتونست پوالد رو 

 کردمیروز دیگه پیش کسانی که دوستشون داشت و تو ذهنش بهشون خیانت 
ش فروریخت و مونا تو اون تاریکی قیرگون دنبال کسی هاچشم یهاشک از گوش. بمونه

 به شرطی .شنید گشت و با بغض عجیبی گفت: من باهاتون میامش رو میهاکه حرف
 بذارین آزاد باشه، شرط من همینه! . که مامانم رو ول کنین

یم و تو تا پای جون باید به ما خدمت کنمیشرطت رو قبول ”صدا تو گوشش پیچید:
 ”. یکشمیو نفس  ایهکنی تا وقتی زند
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 . خوامی مونا از اشک لرزید گفت: چند لحظه زمان میهاچشم
بغض سنگینی که تو گلوش . دست مامان زد می بهنر یهبه سمت مامان رفت و بوس

تونست بعد از این همه سال دوری داد، چطور مینفس کشیدن نمی یهبود بهش اجاز
گرفت از مامان دور بشه؟ چطور و دلتنگی حاال این خودش باشه که تصمیم می

مثل روزی که . ترسیده بود. تونست این انتخاب خودش باشه؟ این که بذاره برهمی
ونی تکه بعضی وقتا نمی کردمیداشت به این فکر . مامان سهیال ترسید و ولش کرد

 .ی و تنها راه فرار کردنهترسمی. تونی نترسی و محکم باشینمی. شجاع و قوی باشی
 کردمیناون لحظه اولین بار تو زندگیش بود که مامان رو به خاطر رفتنش سرزنش 

. ش سر خورد و روی دست مامان افتادهاهگونی درشت و براق اشک از روی هاهقطر
ی مامان هادستی آبی های درخشان اشک که روی رگهاهنگاهش افتاد به قطر

نگاهی به اون کنج تاریک اتاق . ین کار دنیا بودترجدا شدن از مامان سخت. میلغزیدن
گوشیش رو برداشت و تایپ کرد: شری اگه . کرد و جنبشی نامحسوس رو احساس کرد

خوام بدونی چقدر همه تون رو دوست دارم و چقدر خوشحالم که یگه ندیدمت مید
 !انتقامش شده بیخیال خوام بهت خبر بدم که امیر از گناه شما دو تا گذشته ومی

  .هرجای دنیا که باشم تو قلب منین. خوشبخت باشین عزیزای من. دوستتون دارم
  !نبر یک پیام کوتاه به افسون داد: دارن منو می

دوست داشت از مامان خداحافظی کنه اما خداحافظی از مامان . نگاهی به مامان کرد
نرم و لطیف مامان  یهکوتاه گون ایهی باریک و الغرش لحظهاسر انگشت. ممکن نبود

رو لمس کرد و با احسای عجیبی تو یک لحظه نگاهش رو از مامان گرفت و همون 
افسون بود جواب نداد و اجازه داد صدای زنگ . لحظه صدای زنگ گوشیش بلند شد

کی هنوز هم یهاحساس این ک کردمیتوی اتاق بپیچه، اینجوری احساس تنها نبودن 
  .نگرانشه با بغض نگاهی به اون کنج تاریک کرد و خیلی محکم گفت: من آماده ام

 ”!ت رو ببندهاچشمصدایی تو سرش پژواک یافت: "
ا خیلی مصمم و محکم بست و همون لحظه احساس ش رو با مکث امهاچشممونا 

 نسیمی. کرد روی هوا معلق شد و تکون خوردن هوا رو اطراف خودش احساس کرد
مالیم توی موهای کوتاه و مشکیش پیچید و خنکای نسیم روی پوست صورتش 

غم جدایی از تمام . اما تمام وجودش پر از غم بود کردمینشست، احساس رهایی 
غم جدایی از مامانی که این همه سال دنبالش گشت، . دوستشون داشتکسانی که 

یی که بهتر از خواهر بودن و جدایی از کسی که دیدن هر روزش هاجدایی از دوست
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یکی از بزرگترین دلگرمیهاش بود، پوالد، کسی که عاشقش شده بود و این عشق یکی از 
یست سال پیش مامان عشقی که مجبورش کرد مثل ب. بزرگترین اشتباهاتش بود

 . بترسه و رفتن رو انتخاب کنه
ش رو هاچشمبا صدای همهمه و شلوغی از خواب پرید با غر غر مدیا رو صدا کرد و الی 

 مدیا تو چارچوب در ظاهر شد و گفت: جون؟ . به سختی باز کرد
 شراره غرید: چتونه سر صبح؟ 

 . مدیا نالید: صبح نشده هنوز ابله
 فت: پس چه مرگتونه نصفه شبی؟ شراره با غر غر گ

مدیا آروم جلو اومد و شراره به صداهایی که از بیرون میومد گوش سپرد و نالید: چه 
 خبره بیرون؟ 

فسون ا. یم وارثین بردنشکنمیفکر  ؛ یعنیمدیا با بغض گفت: مونا نیست، گم شده
 . برنشاومد اینجا گفت بهش پیام داده دارن می

یی که از شدت تعجب از حدقه هاچشمو جاش نیم خیز شد و با شراره از جا پرید و ت
 بیرون زده بود گفت: وای خدای من، یعنی چی مونا نیست؟ 

. به گوشش رسید و شراره رفت تو چارچوب در ایستاد ایهظریف زنان یهصدای گری
داد و لیدا و پوالد و آرش در حال افسون به سهیال آب قند می. بود ایهوضع آشفت

 و گفت: مونا کجاست؟  هالرفت تو . زدن بودن حرف
شراره سرش رو با . ش چکیدهاهش روی گونهالیدا فقط سر تکون داد و بعد اشک

نگاه . تونست باور کنه که مونارو بردننمی. ش گرفت، احساس بدی داشتهادست
 شه؟به مدیا کرد و گفت: حاال چی می ایهدرماند

ه تا قبل از این که به قلعه کنمیداره تالشش رو  مدیا سر تکون داد و گفت: قیعان
 . ببرنش بتونه بدزدتش

  !شراره سرش رو به چارچوب در تکیه داد و گفت: مونای طفلک من
نتونست به  ؛ حتیشد بردنشمدیا با بغض گفت: حاال که همه چی داشت درست می

گفت وقتی مامانش رو پیدا کنه دوست داره برگرده پیش می همیشه. آرزوهاش برسه
ی عمارت بشینن و کنار گلدونای هاهروی پل هامامان بزرگش و سه تایی با هم عصر

دوست داشت یه زندگی آروم داشته باشه، دوست داشت . شمعدونی چای بخورن
 . مامان داشته باشه

 . د و گفت: آروم باشمدیا بغلش کر. ش چکیدهاهشراره روی گون هایکاش
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ه کاری تونستم یکاش می. تونستم یه غلطی بکنمکاش می. تونم مدیشراره نالید: نمی
 . کاش از پس یه کاری برمیومدم. واسش بکنم

هیچ کدوممون هیچ کاری از دستمون برنمیاد  !مدیا تو گوشش گفت: آروم باش عزیزم
 . هکنمیفقط باید منتظر باشیم ببینیم قیعان چه 

افسون به سمت آشپزخونه رفت تا لیوان آب قند رو تو سینک بذاره پوالد دنبالش رفت 
 و با حالتی دگرگون و کالفه گفت: چی شد؟ 

ه این ی. تونم با قیعان ذهنی ارتباط برقرار کنمافسون به عقب چرخید و گفت: نمی
 . هنوز مونا رو از دست ندادیم ؛ پسعنی دنبالشونهی هخوب یهنشون

ی چند درصد شانس داشته باشیم مونا رو کنمیپوالد نفسی عمیق کشید و گفت: فکر 
 از دستشون نجات بدیم؟

حال سهیال اصال خوب . افسون لبخند تلخی زد و گفت: پوالد برو جو رو متشنج نکن
 . خوام بهش امید الکی بدمنمی. نیست

ه دنبال متشنج کردن جو از قبل گفت: اگ ترانداخت و آروم هالپوالد نیم نگاهی به 
 . بگو ؛ پسپرسیدمبودم همون جا ازت این سواالرو می

 اگه ؛ حتیافسون پوزخندی زد و گفت: احتمالش خیلی کمه بتونیم نجاتش بدیم
ی تونه درست زندگاین یعنی تا وقتی زنده ست نمی. نجاتش بدیم بازم میان دنبالش

 . کنه
 ی پوالد نگاه کردهاچشمافسون تو . یمکنمیاما باز یه راهی پیدا ؛ دونممیپوالد غرید: 

 !و گفت: پوالد مونا با پای خودش رفته
پیام . پوالد متعجب نگاهش کرد و افسون گفت: من بهش زنگ زدم جوابم رو نداد

تونست تونست ازم کمک بخواد، میمی. دادم و گفتم که در خطره اما بازم جواب نداد
م که خودش مطمئن. م رو بده ولی مونا تصمیمش رو گرفته بوده پوالدهاجواب تماس
 . خواسته بره

زمزمه . تو ذهنش زده شد ایهی متعجبش به افسون زل زد و جرقهاچشمپوالد با 
ه به نظرم خیلی ب. خیلی عجیب بود رفتاراش. کرد: قبل از این اتفاق دیدمش تو تراس

جواب درستی نداد و بعد هم بی مقدمه شب هم ریخته اومد هرچی باهاش حرف زدم 
 . بخیر گفت و رفت تو

را تصمیم گرفته بوده که بره وگرنه چ. افسون به پوالد نگاه کرد و گفت: همینه که گفتم
 باید به هم ریخته باشه وقتی سهیال رو پیدا کرده بود؟ 
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یذاشتم گفت نمدردشو می همیشهپوالد غرید: لعنتی، چرا باهام حرف نزد؟ اگه مثه 
 . این کارو بکنه

افسون سر تکون داد و پوالد با کالفگی به سمت تراس رفت سیگاری آتش زد و 
اد یهمونا رو ب یهی تراس داد پکی عمیق به سیگارش زد و چهرهاهرو به نرد شهتکی

ش غمگین و ناامید بود، هاچشمآورد، آخرین باری که مونا رو روی همین تراس دید 
کاش زودتر فهمیده بود . خواست برهد انگار ترسیده بود، انگار میش سرد بوهاحرف

ین دختری بود که تا حاال ترین و محکمتری مونایی که شجاعهاچشماون ترس تو 
اب عذ. احساس بدی داشت. نفس عمیقی کشید. تونست چقدر بد باشهدیده بود می

د بود نبایحواسش به مونا می هابیشتر از این ؛ بایدوجدان شدیدی توی قلبش بود
ش بود و خنکای مطبوع صبح گاهی رو روی هوا گرگ و می. میذاشت این اتفاق بیفته
در با صدای قیژی باز شد و صدای لیدا اومد: پوالد . کردمیپوست صورتش احساس 

 . مونا یه پیام به شری داده بوده قبل رفتن. بیا تو
همه دور شراره جمع شده بودن و مدیا گفت: . پوالد با هیجان همراه لیدا رفت داخل

 . یه بار دیگه بخون
سهیال گریه کنان گفت: وای . شراره اون پیام رو یک بار دیگه با صدای لرزان خوند

 . افسون، مونا خودش خواسته بره
 . افسون به سمت سهیال رفت و سرش رو در آغوش گرفت و گفت: آروم باش عزیزم

ه رفت بیرون و نگاه لیدا از دری که پشت سر آرش بسته آرش خیلی بی صدا از خون
ی روی لپش نمایان شده هاچال هاشد سر خورد روی شراره، دختری که بعد از مدت

 .شراره به سمت اتاق رفت و لیدا بی طاقت دنبالش رفت تو اتاق و نگاهش کرد. بود
سمت تخت اومد شراره که متوجه لیدا نشده بود کمب جلوی پنجره ایستاد و بعد به 

 لیدا با محبت گفت: فهمیدی چی شده؟ . ناخودآگاه لبخند زد. و نگاهش افتاد به لیدا
 ی؟ کنمی چیکارلیدا گفت: حاال . شراره سر تکون داد و خندید

 ی لیدا نگاه کرد و خیلی صادقانه گفت: برم پیشش بده؟ هاچشمشراره تو 
تونم حتی یه لیدا نمی. گفت: آره میرملیدا لبخند زد و خواست جواب بده که شراره 

 . دیگه تحمل کنم یهدقیق
 بیشتر بهم میاد یا زرشکی؟ ایهدر کمد رو باز کرد و کالفه گفت: شال سورم

 وقتی جوابی از لیدا نگرفت سرش رو از پشت در کمد خم کرد و گفت: لیدا کدوم؟ 
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فت: چهار و نیمه رو بگیره نگاهی به ساعتش کرد و گ شهلیدا سعی کرد جلو خند
 . هاهصبح

ینمش بب ؛ بایدتونم صبر کنممکث کرد و به لیدا نگاه کرد و گفت: نمی ایهشراره لحظ
 . لیدا

 . با ماشین من برو ؛ پسلیدا لبخندی زد و گفت: باشه
چه  تونی بفهمیشراره جلو اومد و لیدا رو بغل کرد و گفت: مرسی عزیزم، لیدا نمی

 . احساسی دارم
 . م عزیزمفهممیلیدا خیلی آروم گفت: 

 ولی انگار مکنمیاز ته قلبم احساس خوشحالی . تونیشراره با بغض گفت: نه نمی
 . شهمونا نیست و معلوم نیست چی می ؛ چونتونم خوشحال باشمنمی

اگه برنگرده . ش چکید و نالید: مونای عزیزمهاهبغض لیدا شکست، اشک روی گون
 کنم شری؟ چیکار کنم؟بدون مونا چیکار 

ی لیدا نگاه کرد و گفت: حاال که همه چی درست شد وقت رفتنش هاچشمشراره تو 
 . نبود، وقتش نبود

رو پاک کرد و بین گریه لبخندی زد و گفت:  شهروی گون هایکلیدا با سر انگشت اش
 . خیلی خوشحالم برات. برو شری، برو پیش عشقت

عجله داشت که انگار اگه پنج  انقدرال سرش کرد شراره با عجله مانتو پوشید و ش
نگران تو حال گذشت و  هایماز بین آد. قرار بود نظر امیر عوض بشه کردمیدقیقه دیر 
متوجه نشد  نشستمیوقتی با عجله و هیجان داخل ماشین . کردآرومی خداحافظی 

به دیوار پشتی اتاقک چوبی تکیه داده و داره رفتنش رو  تراون طرفکمی که آرش 
 ی محکمهامشت رفتمیسنگریز به سمت در  یهوقتی ماشین تو جاد. هکنمیتماشا 

... نالید: لعنتیشد و همزمان میو عصبی آرش تو دیوار اتاقک چوبی کوبیده می
 ... لعنتی

باز کرد و ناگهان نگاهش افتاد  شراره دم در که رسید ماشین رو نگه داشت و رفت در رو
ک ماشین آشنا و فردی که درون ماشین بود با عجله چند قدم تا ماشین رو دوید و یهب

متعجب و هیجان زده چند . به بابک نگاه کرد که پشت در ویال توی ماشین خواب بود
 رضربه به شیشه کوبید و بابک با هیجان از خواب پرید و تا نگاهش به شراره افتاد س

شراره اسمش رو صدا کرد و بابک در رو باز کرد و کنار شراره ایستاد، . جا خشک شد
 . هول شد و گفت: سالم
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 ی؟ کنمیچیکار  اینجا. شراره لبخند زد و گفت: سالم
 ایهبابک که هول شده بود سری تکون داد و خواست دروغی سر هم کنه که لحظ

 .دلم واست تنگ شده بود، متاسفم نگاهش تو نگاه شراره قفل شد و صادقانه گفت:
 . االن میرم

 . که شراره بازوش رو کشید و گفت: بابک بمون نشستمیداشت داخل ماشین 
ی دختری نگاه کرد که رویای این روزهاش هاچشمبه  شهبابک چرخید و از فراز شون

منتظر بود شراره چیزی بگه و شراره فقط سرش رو پایین انداخت و گفت: . شده بود
 . داشتم میومدم خونه ت

 بابک گفت: چرا؟ 
قد بلندی کرد و . شراره سرش رو بلند کرد نگاهش بین دو چشم بابک چرخ خورد

بابک . ی بابک گذاشت و خیلی کوتاه بوسیدشهاش رو روی لبهاخیلی آروم لب
 . متعجب نگاهش کرد و شراره گفت: دلم واست تنگ شده بود

 . دش چکیهاهی درشت اشک روی گونهاهید اما قطرخوشحال بود، قلبش تند تند میتپ
کوتاه نفسش گرفته بود با دودلی دستش رو جلو  یهو این بوس هابابک که از این حرف

شراره دست لرزانش رو . شراره رو پاک کرد و چیزی نگفت یهروی گون هایکبرد و اش
 روی ته ریش جذاب بابک کشید و گفت: انگشترم هنوز هست؟ 

ون هیچ حرف یا عکس العمل خاصی فقط دستش رو توی جیب جینش فرو بابک بد
برد و انگشتر رو بیرون کشید و نگاهش کرد بعد نگاهش رو به شراره دوخت و شراره 

ونو خوای ابین گریه خندید و دستش رو جلوی بابک گرفت و با بغض گفت: هنوزم می
 خوای عروست بشم؟تو دستم کنی؟ می

انگشتر رو تو انگشت چهارم دست چپ  کهدرحالیمردونه و بابک خندید، جذاب و 
 . ی شراره رو با عطش بوسیدهاخم شد و لب کردمیشراره فرو 

قلبش از شدت غم گرفته . انتهای اون مسیر سنگریز آرش در حال تماشای اون دوتا بود
پرتاب کرد و راه  هاته سیگارش رو به ردیف شمشاد کردمیاحساس درد و عذاب . بود

ایستاد . ی سرد گذشت و به سمت امواج خروشان رفتهاهاز ماس. افتاد سمت ساحل
نسیم خنک دریا موهاش رو تو . تا زانو تو آب بود. زدمیامواج دریا بهش تازیانه 

پیشونیش پخش کرده بود بغضش رو فرو خورد و همون لحظه با خودش به خودش 
 . ر نکنهقول داد که دیگه به شراره فک
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 .تصمیم گرفت که از خوشحالی شراره خوشحال باشه و این تصمیم درمورد شراره بود
 . این شروع شکستن قولش در مورد فکر نکردن به شراره بود

شد دیگه به اون دختر فکر نکرد؟ با اون مگه می. در مورد شراره این قول عجیبی بود
 افتاد؟ یی که چال میهای شیطون و لپهاچشم
ون ا. رت خاکستریش خیس شده بودشیتمام شلوارش و پایین ت. ش رو تکون دادسر

دیگه به ناموس کس  یهدوتا عاشق هم بودن و آرش دوست نداشت حتی یک لحظ
ش رو بست و به این فکر کرد که از همین لحظه به هاچشمبرای همین . دیگه فکر کنه

کنه، به این فکر کرد که باید بعد تمام اتفاقات بین خودش و شراره رو فراموش 
 . احساسش رو تو قلبش از بین ببره

در تکاپو بودن، گوشی رو  هالها که تو شراره روی تخت لم داد و نگاهش افتاد به بچه
 . گی مامانم چی میفهممیروی گوشش جا به جا کرد و گفت: 

نظر  به. صدای مامان گوشش رو پر کرد: من که باهاش حرف زدم ازش خوشم اومد
 ازدواج هستی؟  یهی االن آمادمطمئنولی شراره . پسر خوبیه

نبودم بهتون  مطمئناگه  دونیمیشراره نفسی عمیق کشید و گفت: مامان تو 
 . گفتمنمی

 مامان گفت: بابات چی گفت؟ 
 . به نظرم مشکلی نداشت. شراره نالید: گفت باید ببینمش

 . ایهبچ تو هنوز خیلی... مامان با نگرانی گفت: شری
  !شراره با لجبازی گفت: نیستم

 . خوام از چاله تو چاه بیفتی دخترممامان مصرانه گفت: نمی
 شراره پوزخندی زد و گفت: پس قبول داری االن تو چاله ام؟ 

خوام به شرایط زندگی قبل از دانشگاه مامان سکوت کرد و شراره گفت: من دیگه نمی
 من عاشق. ه فرد اضافه تو زندگی شما دوتا باشمیهثخوام منمی. اومدنم برگردم مامان

 . شمکه باهاش خوشحال و خوشبخت می دونممی. اونم عاشق منه. بابک شدم
ولی  ؛ه جدایی ما اینقدر تورو آزار دادمامان بین حرف شراره گفت: متاسفم دخترم ک

ما تو دردسر  خوام به خاطر فرار ازنمی. خوام این افکار رو از خودت دور کنیازت می
 . جدیدی بیفتی

شراره غرید: چرا اصرار داری بگی ازدواج موفقی نخواهم داشت؟ هرچی هم که باشه 
. تو چه اون یههرجا بودم اضافه بودم چه تو خون. بهتر از اون زندگی لعنتیه که داشتم
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مامان من . متدخونه اون یکی بفرس هاههرکدومتون دنبال این بودین آخر هفت
تونی بعد ازدواج من با تو می. اضافه ام تو زندگیاتون دونممیدوستتون دارم ولی 

چند  یهتونه معشوقبابا می. ست تو زندگیته ازدواج کنیهاخیال راحت با اونی که سال
  .این که اداهای مادر پدر نگران رو دربیارین ندارم یهاالن واقعا حوصل. و بگیرهشهسال

اگه . خوایم ازدواج کنیم مامانآینده می یهت کرد و شراره گفت: هفتمامان سکو
 اگه نه هم که همین که بابا بیاد کافیه! . اینجادوست داشتین بیاین 

 . مامان با دلخوری نالید: پس قرارتون رو گذاشتین و نظر من فرقی واست نداره
نش ببینه و ماما شراره گفت: بابا مشکلی نداشت فقط گفت قبلش میاد که بابک رو

 . منو از بابا خواستگاری کنه
 تونم براتحاال که خودت بریدی و دوختی فقط می. مامان بغض کرد و گفت: متاسفم

 . آرزوی خوشبختی کنم
 با صدای لرزونی نالید: این یعنی نمیای؟. ی شراره پر از اشک شدهاچشم

 . ل نشیئقام، جایی نمیام که برام اهمیتی مامان با غرور گفت: متاسف
شراره با بغض گفت: ببین چه حسی داشتم این همه سال وقتایی که خونه ت بودم و 

تو بودم و میومدی دم در اتاقم و  یهوقتایی که خون. در حال پیچش من بودی
بابات؟ مامان من شاید دختر خوبی  یهخوای امشب ببرنت خونپرسیدی: میمی

بعد از اون تصادف آشغالی دیگه حتی مامان واست نیستم و نبودم ولی اینو بدون تو 
 . شم، خداحافظمن خوشبخت می. مرسی از آرزوت. نبودی

انتظار این رفتار رو از مامان . تماس رو که قطع کرد زد زیر گریه دست خودش نبود
کاش حداقل مثل بابا واضح . کردمیدوست داشت حداقل مثل بابا رفتار . نداشت

ی نگران اصال هااین ادای مامان. هیچ فرقی برای بابا ندارهداد که تصمیمش نشون می
 . اومدبه مامان نمی

  .مدیا تو چهارچوب در قرار گرفت و گفت: ساکتو میذارم تو اتاق خودت وسایلتو بچین
 ی عزیز دلم؟ کنمینگاهش که به شراره افتاد گفت: چته تو؟ چرا گریه 

مدیا در رو بست و جلو اومد و گفت: چی . هشراره اشاره کرد که مدیا در اتاق رو ببند
 دیگه چرا ناراحتی؟ . خوای ازدواج کنیشده؟ هفته دیگه می
مدیا گذاشت و گفت: چرا تو همه چیز منی؟ دوستمی،  یهشراره سرش رو شون

 رفیقمی، خواهرمی، مامانمی، بابامی؟ 
 . مدیا خندید و گفت: الهی فدات شم، چون تو خیلی خوبی
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 ه رو کشید و گفت: چی شده؟ شرار یهگون
 . شراره نالید: مامان نمیاد واسه عقدمون

 مدیا نگاه غمگینی به شراره کرد و گفت: نمیاد؟ 
 . م این کارو باهام بکنهکردمینشراره ابروهاش رو باال انداخت و گفت: فکر 

بابک اون . االنم اشکات رو پاک کن. همین که بابات میاد خوبه. بیخیال مدیا گفت:
 . خواد عروس خوشگلشو اینجوری غمگین ببینهقطعا نمی. بیرونه و منتظرته

ش نمایان شد نگاهی به هاشراره با شنیدن اسم بابک لبخند زد و دو چال رو لپ
 شم؟ی باهاش خوشبخت میکنمیانگشتر تو انگشتش کرد و گفت: فکر 

نه توسیه که میمدیا گفت: کسی که حتی اسمش این دو تا چال تورو دربیاره همون ک
تو تمام زندگیت زیاد غصه خوردی ولی باور کن االن دیگه وقت غصه . خوشبختت کنه
 . االن فقط باید خوشحال باشی شری. خوردن نیست

موهای شراره رو از تو صورتش کنار زد و گفت: از وقتی افسون گفت مونا دیگه 
مون ه کم حالیهتوناج تو میهمه غمگین بودیم که االن فقط ازدو انقدرتونه برگرده نمی

 . هاپاشو بریم پیش بچه. رو عوض کنه
ها در حال چیدن وسایل بچه هالتوی . دستش رو گرفت و بلندش کرد و رفتن بیرون

 اول مشغول چیدن وسایل ریختمیاشک  کهدرحالیلیدا توی اتاق خودشون . بودن
بوی مونا . برداشت و بو کردپیرهن جین آبی مونا رو از توی ساک . مونا توی کمد بود

. احساس گندی بود. دادتصور این که دیگه مونا رو نبینه آزارش می. رو پر کرد شیبین
تونست بدون اون خوشحال باشه؟ بعد از دو می جوریچهمونا بهترین دوستش بود 

روز متوالی گندی که برای پیدا کردنش با افسون و سهیال تو ویال گذرونده بودن و آخر 
پوالد وارد . یعان خبر آورد که مونا به قلعه رسیده تمام امیدش رو از دست داده بودق

 . اتاق شد و گفت: لیدا سعی کن این حقیقت رو بپذیری که مونا دیگه رفته
ی پوالد نگاه کرد و گفت: دلم براش هاچشمبلند شد ایستاد و تو . ی لیدا لرزیدهاهشون

 . تنگ شده
 . فت: دل همه مون واسش تنگ شدهپوالد سر تکون داد و گ

لیدا جلو رفت و تو بغل پوالد فرو رفت و گفت: بدون مونا چیکار کنم تو این خونه که 
 همه جاش پر از خاطرات موناست؟ 

 . به قاب عکسی که تو اتاق بود کرد و گفت: اونو مونا به دیوار زد ایهاشار
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تلخه ولی دیگه باید باهاش کنار پوالد موهاش رو نوازش کرد و گفت: لیدا این حقیقت 
 . بیایم

جات وقتی تو هم از ن. خوام بمیرم پوالدگردی میلیدا نالید: وقتی تو دیگه دنبالش نمی
من باید یه عمر بدون مونا  ؛ یعنیشی یعنی دیگه هیچ راهی نیستدادنش ناامید می

 . رفته همیشهمونای طفلک من واسه  ؛ یعنیزندگی کنم
 .این انتخاب خود مونا بوده. چسبوند و گفت: آروم باش شهو به سینپوالد سر لیدا ر

می کدلیل مح دونممیچرا این تصمیم رو گرفته ولی با شناختی که ازش دارم  دونممین
 . واسه این کار داشته

تونم مثه شماها باهاش کنار بیام؟ مونا چرا نمی. لیدا به گریه افتاد نالید: ای خدا
 انقدر؟ چرا بدون خداحافظی؟ چرا رفتمیباید این جوری چرا . دوست من بود

 غریبانه؟ چرا پوالد؟ چرا اینجوری رفت؟ 
پوالد بغض کرد اما نفس عمیق کشید و گفت: حال تو که بدتر از مامانش نیست لیدا؟ 
ببین اونم تونست یه کم آرامش خودش رو حفظ کنه؟ درسته غمگینه ولی با افسون تو 

 . هکنمیست و قول میدم مثه تو صبح تا شب گریه ناون ویالی متروکه 
 . ه حتی توفهممیمنو ن کسهیچلیدا نالید: 

بعد  ونیدمیآرومت کنم وگرنه  مکنمیپوالد پیشونی لیدا رو بوسید و گفت: فقط سعی 
ه یهکه اون چقدر برای من خاص بود، مث دونیمیاز رفتن مونا چه حالی داشتم و 

 . بود واسم خواهر کوچولوی واقعی
اگه کارتون تموم شده بریم . هابه در خورد و صدای بابک به گوش رسید: بچه ایهتق

  !بیرون شام مهمون من
  .زود حاضر شو بیا. پوالد چشمکی به لیدا زد و گفت: بریم دوماد رو تو خرج بندازیم

که چرخید و گفت: یه کم آرایش کن، کم کم دارم به این فکر  رفتمیبه سمت در 
ی که از وقتی نیست اصال به خودت کردمیخودت رو واسه مونا خوشگل  مکنمی

 . نرسیدی
پوالد که از اتاق خارج شد لیدا تو آینه نگاهی به خودش کرد و موچین رو از تو کیف 

ها از تو صدای بچه. افه رو بردارهلوازم آرایشش در آورد و سعی کرد چند الخ ابروی اض
 دلش برای. که مونا االن کجاست کردمیو داشت به این فکر  رسیدمیبه گوشش  هال

ت چقدر سخ. چقدر غریبانه ترکشون کرده بود. ین دوستش تنگ شده بودترصمیمی
 . بود تحمل جای خالی مونا
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******* 
 ها؟گفت: خوبم بچهی شیری رنگ پاشنه دارش رو پا کرد و هاشراره کفش

 . مدیا گفت: عالی شدی شری
 . شراره تو آینه به خودش نگاه کرد و گفت: خیلی نگرانم

ن باباتم که اال. لیدا گفت: نگران چی آخه؟ خواستگاری تون که خوب پیش رفت دیگه
 نگران چی دیگه؟ . دم در منتظرته

ل اونم اپ هتشیو کافشراره لبخند زد و گفت: بهتره بگی خواستگاری عجیب غریبمون ت
 . فقط با حضور بابام

 . لیدا گفت: حاال همون
 .که دم در محضرن شراره لبخندی زد و نگاهی به گوشیش کرد و گفت: بابک پیام داده

 . قدر بچه خوش قولیهقربونش بشم ان
 . هیچی کم و کسر نداری. مدیا خندید و گفت: برو دیگه

گفت: شما هم  رفتمیبه سمت در  کهدرحالیرو برداشت و  شیشراره کیف دست
 . دیر نکنین که کشتمتون. بیاین

همون جا ایستاد به سمتشون چرخید و  ایهشراره لحظ. باشه "” هر دو همزمان گفتن
  !جاش خیلی خالیه. گفت: کاش مونا هم بود

که لیدا قبل از این . لیدا و مدیا نگاه غمگینشون به هم افتاد و شراره از در خارج شد
پوالد با  ماکان و. رسیمدوباره گریه کنه، مدیا گفت: لیدا شالتو سرت کن بریم که دیر می

 . هم میان
ی چوبی مونا دور مچش کرد و به این فکر کرد که با هاهلیدا نگاهی به دستبند با مهر

 . کنارشه همیشهوجود این دستبند مونا 
اهشون نشستن، بابک نگاهش از وقتی رسیدن محضر دیدن عروس و داماد تو جایگ

 . شراره لب زد: استرس دارم. تو آینه به شراره افتاد
  .شیمما مال هم می. بابک بهش نزدیک شد و آروم گفت: استرس نداشته باش موش

ها و سهیال و افسون و پوالد و ماکان، پنج شش نفر از تو اتاق عقد به غیر از بچه
ک خانم یهمشغول گرفتن امضا از عروس و داماد بود کعاقد . بابک هم بودن یهخانواد

نگاه شراره افتاد به اون خانم و بی اختیار بلند شد و به . میانسال وارد اتاق عقد شد
اون خانم که مامانش بود . بدون هیچ حرفی تو آغوشش فرو رفت. سمتش رفت

 محکم بغلش کرد و شراره نالید: اومدی؟ 
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شد نباشم؟ مگه می. تو دختر منی عزیزم. که اومدم مامان زیر گوشش گفت: معلومه
زندگی که من و بابات واست جهنم کرده . نتونستم نیام. متاسفم که دلت رو شکستم

واسه تمام . منو ببخشی ؛ بایدبودیم رو داری تغییر میدی و باید میومدم شری
 . یی که اذیتت کردمهاوقت

 شدم ازتون ولیمن ناراحت می. من ندارین شراره نالید: مامان تو و بابا نیاز به بخشش
من دوست دارم شماها هم خوشحال و . به دل نگرفتم ایهازتون کین وقتهیچ

  .آرزو کن خوشبخت بشم. واسم کافیه. همین که اومدی کافیه مامان. خوشبخت باشین
یک پسر جوون خوش تیپ و . بابک جلو اومد و با مامان شراره سالم علیک کرد

ر دی انقدرمامان گفت: پسرم، متاسفم که . با شخصیت به نظر مامان اومدخوشگل و 
 . شیماومدم و حاال تازه داریم با هم آشنا می

عاقد که کارهای دفتری . رو با مامان شراره آشنا کرد شهبابک سری تکون داد و خانواد
 و لیدامدیا . رو به پایان رسونده بود از شراره و بابک خواست تا سرجاشون بشینن
بابک مشغول  یهتوری رو باالی سر عروس و داماد گرفتن و یک دختر جوون از خانواد

عاقد از عروس و داماد رضایتشون رو برای این ازدواج پرسید و بعد از . سابیدن قند شد
ی لرزونش هادستشراره سرش پایین بود و نگاهش به . عقد رو خوند یهاون خطب

کنار بابک نشسته بود و قرار بود تا ابد . داشت ایهاداحساس عجیب و فوق الع. بود
نگاهش به مونا افتاد که داشت  هاسرش رو بلند کرد و پشت سر مهمون. کنارش بمونه

که از صبح فکرش  انقدراحساس کرد . ضربان قلبش باال رفت. شدوارد اتاق عقد می
درگیر مونا بوده حاال دچار توهم شده که متوجه شد توری که باالی سرشون بود 

تو یک . دویدعقد رها شد و لیدا رو دید که به سمت مونا می یههمزمان با اتمام خطب
 ... مونا... لحظه خیلی محکم مونا رو بغل کرد و با گریه گفت: مونا

عاقد جلو اومد و . نکردمیه شوک زده به مونا نگاه هم. ها دور مونا حلقه زدنبچه
 . گفت: تموم شد

مشغول تبریک گفتن به عروس و داماد شدن اما شراره بی  هاعاقد که رفت مهمون
 .با گریه گفت: مونا از صبح تو فکرت بودم. اختیار به سمت مونا رفت و بغلش کرد

 اومدی؟ تو چطور. شه موناباورم نمی. ییاینجاچقدر خوبه که 
مامان منتظر بود تا بغلش کنه بعد از شراره . یدخندمیها مونا از خوشحالی دیدن بچه

دلتنگ بود و نتونست . مونا برای آغوش مامان عطش داشت. تو بغل مامان فرو رفت
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با وجود تمام دلتنگی که تو مدت ده روز نبود مونا داشتن . ش رو بگیرههاجلوی اشک
 لیدا گفت: مونا کجا بودی؟ چطوری برگشتی؟ . از آغوش هم خارج شدن

به بقیه کرد و گفت: بریم خونه بعد همه چی رو  ایهش رو پاک کرد و اشارهامونا اشک
 . مکنمیواستون تعریف 

وقتی رسیدن مدیا مشغول . به بابک و شراره تبریک گفت و راه افتادن سمت خونه
لیدا و پوالد، ماکان و . بودن همه. چای درست کردن شد و بقیه دور مونا جمع شدن

ر کار، محض یهفقط آرش نبود که به بهان. مدیا، افسون و سهیال و حتی شراره و بابک
پرسید و مونا کالفه گفت: اجازه بدین تا توضیح هر کس سوالی از مونا می. نیومده بود

 دناین یک هفته برای واسطه بو. من االن واسطه هستم و عضوی از وارثین شدم. بدم
م و اگه براتون سواله که چرا اینقدر االن خوشحالم باید بهتون بگم که دیدمیتعلیم 

ری جوخیلی سخت بود اون. ه انتخاب کردماین چیزی بود ک. خودم تصمیم گرفتم برم
ر این جوری زندگی کردن تقدی. ترکتون کنم به خاطرش متاسفم ولی مجبور بودم که برم

چیزایی هستین که من تو زندگی دارم ولی من این جوری ین ترمن بود،شماها با ارزش
احساس  مکنمیاین جوری احساس مفید بودن . تونم به آدما و یا ارواح کمک کنممی
تونم گره از کار اونایی که دستشون از می مکنمییه کاری ازم برمیاد احساس  مکنمی

؟ از یکنمیداری از چی فرار  با خودم فکر کردم گفتم مونا؟ تو. این دنیا کوتاهه باز کنم
تقدیرت؟ از سرنوشتت؟ پس تصمیم گرفتم چیزی که واسم مقدور شده بود رو خودم 

 . این بهم حس قدرت میده. انتخاب کنم
تونم زندگی عادیم رو هم داشته باشم ولی من می. تونم هرازگاهی بیام پیشتونمی

از درس خوندن یا دنبال مامانم  ترهدفی بزرگ. ی تو این دنیا اومدمتر برای هدف بزرگ
 . گشتن یا هرچیز دیگه که فکرشو بکنین

 لیدا نالید: پس بازم میری؟ 
 . مزنمیمونا با محبت به لیدا نگاه کرد و گفت: بعضی وقتا میام بهتون سر 

ن انداخت و گفت: واسم گریه کردمیبعد نگاهی به مامان سهیال و مدیا که گریه 
 ونجاامن . دوستای جدیدی پیدا کردم اونجامن . احترام بذارین فقط به انتخابم. نکنین

 . آدم مفیدی هستم
مامان با بغض گفت: مونا من این همه سال فرار کردم تا بتونی یه زندگی معمولی 

ین کار چرا ا. بتونی لذت مادر شدن رو تجربه کنی. تا بتونی عاشق بشی. داشته باشی
 رو کردی؟ 
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نگاهش رو از پوالد گرفت . کردمیپوالد که با اخم نگاهش  مونا نگاهش سر خورد روی
و به مامان دوخت و گفت: من که اهل این حرفا نبودم که عاشق بشم و به مامان 

 حاال هم. من کل عمرم دنبال تو بودم و به هیچ چیز دیگه فکر نکردم. شدن فکر کنم
 . این چیزیه که من انتخاب کردم. قراره آدم مفیدی باشم

پوالد بلند شد و رفت تو آشپزخونه کمک . شدنها از صحبت کردن با مونا سیر نمیبچه
برگشت مونا نبود رفت پشت پنجره و  هالوقتی تو . مدیا و چند استکان چای ریخت

ن شنید که سهیال در زدمیهمه در مورد مونا حرف . نشسته هاهپل یهدید که مونا لب
اینقدر . خواست یه کم تنها باشهمی” گفتپرسید مونا کجاست، یا که میجواب مد

 ” سوال پرسیدیم کالفه شد بچه م
  .پوالد اینجابا هیجان از در خارج شد و مونا بدون این که به عقب برگرده گفت: بیا  

مونا لبخندی زد و . پله نشست یهپوالد متعجب شد و به سمتش رفت و کنارش لب
  .در که باز شد فهمیدم تویی. اتم قوی شدهاحساس. گفت: این یه نیروی جدیده که دارم

محضر رو . گم نیروی جدید روش نگاه کرد و گفت: تبریک میهاچشمپوالد تو 
 پیدا کردی؟  جوریچه

چیزایی که حتی . من خیلی نیروها پیدا کردم. جوریمونا لبخند زد و گفت: همین
 . تونی تصور کنینمی

 . پوالد گفت: جالب شد
مونا سیگار رو گرفت و بین . روشن کرد و یکی رو به سمت مونا گرفتبعد دوتا سیگار 

 ش گذاشت و پکی بهش زد و گفت: خوبی تو؟ هالب
 . پوالد نالید: آره

 خوای بگی؟ مونا گفت: چی می
پوالد کالفه پکی به سیگارش زد و گفت: انتظار نداشته باش مثه بقیه حرفاتو باور کنم 

 . شناسممیمن تورو بهتر از خودت . مونا
ی سیاه پوالد زل زد و گفت: هاچشممونا متعجب نگاهش کرد و تو اون تاریکی به 

 گم؟ منظورت اینه که من دروغ می
 . پوالد گفت: در مورد این که اون انتخابته آره

 ی؟!فهممیاینو . با پای خودم. مونا گفت: خودم رفتم پوالد
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از این که اینقدر دنبال مامانت گشتی  پوالد غرید: آره ولی اصال منطقی نیست که بعد
تونی بقیه رو گول بزنی ولی تو فسقلی می. حاال که پیداش کردی اینجوری بذاری بری

 بگو چرا رفتی؟ . بهم بگو مونا. تونیمنو نمی
این عشق داشت مونا . کردمیپوالد خیره نگاهش . ی پوالد خیره شدهاچشممونا تو 

تونست حتی نمی. ی پوالد گذرونده بودهاچشمتمام این ده روز رو با یاد . تکشمیرو 
 وقتهیچاین چه عشقی بود؟ اگه به خودش بود . یک لحظه فراموشش کنه

ی ها، بی تابیکردمیی لیدا رو از راه دور حس هاهاما گری !وقتهیچ. گشتبرنمی
گشت و ازشون باید برمی ؛ی مدیا رو و دلتنگی شراره روهاهمامان رو، غم و غص

اما اگر  !تونستاحمقانه ترکشون کنه، نمی نقدراتونست نمی. کردمیخداحافظی 
یی که هاچشم. رو ببینههاچشمگشت که اون تونست هرگز دوباره جایی برنمیمی
بازم  !پوالد گفت: مونا؟ بهم بگو چرا رفتی؟ بگو. تونست نگاهش رو ازشون بگیرهنمی

 . دختر بهم اعتماد کن
ی پوالد گرفت و گفت: هاچشمنگاهش رو به سختی از . مونا آب دهنش رو قورت داد

  !تونمنمی
 ه؟ایهپوالد گفت: پس قبول داری که دلیلش چیز دیگ

موهای لخت و سیاهش از پشت گوشش سر خورد . مونا فقط سرش رو پایین انداخت
اشک تو  ایهی نقرهاهطرق. و پوالد دستش رو جلو برد و موهاش رو پشت گوشش داد

این  کردمی شهاین نزدیکی داشت خف. ی مونا سر خوردهاهتاریکی شب روی گون
ی پوالد، محبت هاصدای آروم نفس. نزدیک بودن به پوالد دیوونه کننده بود

. زدمیش وقتی موهاش رو پشت گوشش هاش، لمس نرم انگشتهاکردن
دیگه این همه خواستن و نیاز درونیش نسبت به پوالد  یهتونست حتی یک لحظنمی

 . بهم بگو. پوالد با مالیمت گفت: مونا چرا؟ فقط به من بگو. رو سرکوب کنه
 . برو لطفا. مونا نالید: برو پوالد

 .لرزیدقلب مونا می. ظریف مونا رو به سمت خودش چرخوند یهپوالد دست برد و چون
پوالد لبخند زد . ی پوالدهاچشمزل زد تو . کردمی شهداشت دیوون هااین لمس شدن

شد وقتی اینجوری خیلی خواستنی می. ش با حالت خاص خودش جمع شدهاچشمو 
 دونستمیبا این لبخند چه بالیی سر احساسات مونا آورد ن دونستمین. یدخندمی

ش هامونا بی اختیار به سمتش کشیده شد و نفس. چه آتیشی به جون مونا انداخت
مشامش پر . دادی پوالد موهاش رو تکون میهای داغ پوالد حل شد، نفسهاتو نفس
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ش رو از هم باز کرد و هاپوالد لب. پوالد یهشده بود از بوی گس و تلخ عطر مردون
با یک . ش نشستهاب*مونا روی لی هاب*خواست سوالش رو تکرار کنه که ل

که تمام وجود مونا رو به آتش  ایهوسپر عطش و عاشقانه غافلگیر شد، ب یهبوس
ین ا کردمینفکرش رو هم  ؛ حتیکه حتی خود مونا رو غافلگیر کرد ایهبوس. یدکشمی

همه عذاب رو تحمل کنه از همه دور بشه تا آتیش این عشق رو خاموش کنه و برگرده 
تا خداحافظی کنه از همه تا بتونه دل بکنه و بره و درست همون جا کنترل احساساتش 

خواست دست از بوسیدن پوالد برداره اما قدرتش رو نداشت . رو از دست بده
اگر این اولین و آخرین خاطره از . پوالد بردارهی هاش رو از روی لبهاتونست لبنمی

ی هاهدستش روی گون. اون عشق اشتباه بود دوست داشت به این زودی تموم نشه
 تونه جلوی اون بوسهچرخید و متعجب از این بود که چطور نمیپوالد نوازشگونه می

سر  شهچکید تمام احساسات دخترونش میهاهی اشک روی گونهاهقطر. رو بگیره
ی هادستبا . نشستمیی پوالد هایهش جمع شده بود و روی گونهاانگشت

ی متعجب هاچشم. ی پوالد رو گرفت و سر پوالد رو از خودش دور کردهاهظریفش گون
ی پوالد قفل شده بود، هق هاچشمنگاه پر از نیازش تو . ش بودهاچشمپوالد جلوی 

 فهمیدی چرا؟ . دا باید برمبه خاطر لی. هق کنان گفت: باید برم پوالد
پوالد شوکه شده بود و . ش صورت ته ریش دار پوالد رو قاب گرفته بودهادستهنوز 

ش دوخت: هاچشمی پوالد گرفت و به هامونا نگاهش رو از لب. زدمینفس نفس 
  !متاسفم پوالد عزیزم. مکردمینباید این کارو . متاسفم
پوالد . گرفت و بلند شد و سمت در راه افتادش رو به سختی از صورت پوالد هادست

مچ دستش رو کشید و مونا به سمتش برگشت و تو اون تاریکی قیرگون یک بار دیگه 
 چرخید نالید: نرو! زبونش نمی. تونست حرف بزنهپوالد نمی. به پوالد نگاه کرد

والد پ. لرزیدمونا به هق هق افتاد تمام وجودش از هیجان عشق و از غم جدایی می
بمون پیش بقیه مونا، بمون پیش . میریم اینجاریم مونا، از گفت: من و لیدا می

 ... از بین میری. نرو اونجا مونا. مامانت
جایی که حق عاشق شدن . مونا با بغض گفت: باید برم جایی که نتونم عاشق بمونم

 . ونمنمتونم عاشقت اگه بمونم نمی. نداشته باشم که بتونم دیگه عاشقت نباشم
پوالد فقط صدای در . دستش رو با فشار از دست پوالد بیرون کشید و رفت سمت در

  !رو شنید که باز و بسته شد تو اون شب تاریک نتونست ببینه که مونا داره میره
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اتفاقی که . ش کشیدهاش فشرد و انگشتش رو روی لبهادستپوالد سرش رو بین 
رفتن مونا شاید از نظر بقیه دیگه غریبانه نبود، . تونست هضم کنهافتاده بود رو نمی

 ... ین راز زندگیش شدترولی برای پوالد تبدیل به غریبانه
 
 

  !تمام شد
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