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 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  کویسا#

  اری_بخت_هاله#:  سندهینو

 یانتقام_عاشقانهفول#: ژانر

 :  خالصه

که به عنوان روانشناس همراه  ستیدختر جوان ،یآرام هلما

... و طوفان دادمهر، شودیم کیعازم مسابقات المپ رانیکاروان ا

 لیبه دل تیکه پس از دو سال محروم یشناگر جذاب و معروف

به  رانیها، همراه کاروان انجات قیغراز  یکی دیضرب و شتم شد

قبل از مسابقه با هلما  وزر کیو درست  رودیم کیمسابقات المپ

را در  یوحشتناک یکه اختالل روان ی... دختر روانشناسشودیروبرو م

 "!کوپتی... ساکندیم دایطوفان پ
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 1#پارت

ن االن میان!  -  بدو هلما... بیا بشی 

ک رسی    ع در جایگاه تماشا چی ها جا گرفت. عینکش دختر

 را از چشم برداشت و دستر به شالش کشید: 

... آبرومون رفت  - اومدم بابا چقدر رس و صدا یم کتن

 جلو بقیه! 

ان بلوندی که از ردیف جلو رسبرگردانده  و رو به دختر

بودند و با تعجب نگاهشان یم کردند، لبخندی تصنیع زد 

 و دست باال آورد: 

- Hi ! 

ن سنگیتن نگاه بقیه که   کمتر شد، لبخند روی لبش از بی 

 رفت و سقلمه ای به پهلوی کناری اش زد: 

 مریم... اونم میاد؟ -

ن  مریم همانطور که گوشی به دست مشغول فیلم گرفیر

 بود، بدون اینکه نگاهش کند پرسید: 

 یک؟ -
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 هلما رس نزدیک گوشش برد: 

ن دو سال پیش زده ییک از  - همون پرسه که یم گفیر

ر کرده و از مسابقه محرومش غریق نجاتا رو لت و پا

کردن... اسمش رو جزو اعزایم ها دیدم! ویل تو 

 هواپیما ندیدمش... 

 مریم نیم نگایه به چهره ی کنجکاوش انداخت: 

پرتر خانوم! ایشون افتخار ندادن با کاروان المپیک  -

ایران بیان... یه روز بعد از رسیدن ما، جدا اومده و 

ران... عکساش رو تازه امروز عرص ملحق شده به کاو 

 تو پیجش دیدم. با فرست کالس اومده! 

 هلما دهان باز مانده از تعجبش را بست: 

 اوه... واو!  -

-   ... کفت برید؟ منم! طرف انگار عادت داره به خودنماتی

 همش دوست داره مرکز توجه باشه. 

ون فرستاد:   هلما نفسش را صدادار بت 

انگار چه تحفه ای هست حاال... مسابقه ش  -

 رداست؟ف
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ن موبایلش را خاموش کرد و سمتش  مریم رسی    ع دوربی 

 برگشت: 

 وای آره! امشب جلسه داری باهاش پس...  -

 هلما خونرسد نگاهش کرد: 

 خب؟ -

 اخیم میان ابروهای مریم نشست: 

س نداری؟ پرسه انگار از  - تازه یم پرش خب؟ استر

 دماغ فیل افتاده! 

 

 

 2#پارت_ 

ه هلما تک خنده ای کرد و دست به سینه  به روبرو خت 

 شد: 

س داشته  - اون از دماغ فیل افتاده؛ من چرا استر

باشم؟ بعدشم من روانشناس کاروانم مثال... قراره به 

سشون واسه مسابقه کم  بقیه کمک کنم که استر

 بشه. شغلمه... اومدن! 
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مریم رسی    ع به روبرو نگاه کرد و با دیدن کاروان ایران که 

اش برد و مشغول وارد یم شدند، رسی    ع دست به گوشی 

ن شد. هلما همانطور که با  داری و سلفن گرفیر فیلمتر

افتخار به ورزشکارها نگاه یم کرد، چشمش به او افتاد و 

 مریم رس نزدیک گوشش آورد: 

دیدیش؟ هللا اکتر از این قد و باال... انگار داره تو  -

 سالن مد قدم بریم داره! 

ه به او که دست در جیب کت و شلوار خو  ش هلما خت 

دوختش فرو برده بود و مغرورانه قدم بریم داشت، چشم 

 در کاسه چرخاند: 

 رو  -
ی

غش نکتن حاال... یادم باشه اختالل خودشیفتیک

ل خشمش اضافه کنم.   هم به عدم کنتر

 مریم پشت چشیم نازک کرد: 

 تر ذوق!  -

 کاروان ایران کم کم داشت خارج یم شد که هلما بلند شد: 

 من یه زنگ به مامانم بزنم.  -

ریم رسی تکان داد و هلما از جایگاه تماشاچی ها خارج م

شد. کارتش را نشان داد و پا به سالتن گذاشت که کاروان 
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های کشورهای مختلف، پس از افتتاحیه المپیک تا 

ن به هتل در آن مستقر یم شدند. کنج خلوتر پیدا  برگشیر

ون آمده از شالش را رس و سامان داد و  کرد و موهای بت 

ری گرفت. به چند ثانیه نکشیده بود که تماس تصوی

 تماس با مادرش برقرار شد و لبخند روی لبش نشست: 

 سالم مامان!  -

 لبخند مادرش از پشت صفحه ی گوشی دلگریم اش بود: 

سالم قربونت برم... خوتر مامان؟ از صبح دلم تنگ  -

 یه لحظه دیدنت بود. 

 و صدا زد: 

 فرامرز... بیا هلماست!  -

 

 

 3#پارت_ 

 به تصویرش زل زد: هلما با د
ی

 لتنیک

ن االن  - دورت بگردم از صبح خییل درگت  بودم. همی 

 کاروان ایران رد شد... دیدید از تلویزیون؟

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 مادرش با ذوق رس تکان داد: 

 دیدیم دیدیم... باباتم اومد...  -

 پدرش را کنار مادرش دید و دلش برای خانه پر کشید: 

 سالم بابا...  -

م... خوتر بابا جا -
 ن؟ کم و کرسی نداری؟سالم دختر

خوبم قربونت برم... هیچ کم و کرسی نیست. فقط از  -

 فردا قراره حساتر رسم شلوغ بشه! 

ن نگاهش کرد:   پدرش با تحسی 

 باعث افتخارموتن بابا... کیل مواظب خودت باش.  -

 لبخند هلما عمیق تر شد: 

چشم... راستر هلیا کجاست؟ نیستش باهاش حرف  -

 بزنم؟

 ره بابا... وقتر برگشت میگم باهات... خواهرت کالس دا -

با تنه ی محکیم که خورد، ادامه ی حرف های پدرش را 

ن پرت شد و درست  نشنید و موبایلش محکم روی زمی 

ن بخورد،  ب زمی  لحظه ای قبل از اینکه خودش هم به ضن

دستر پشت کمرش نشست و نگه اش داشت. قلبش در 
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تن اش! گلویش زد و عطر خوشبوی مردانه ای زیر بی

رسش روی قفسه سینه ی محکیم فرود آمده بود و 

نفسش حبس شده بود در سینه اش... خواست رس بلند 

کند تا صورت مرد قدبلند روبرویش را ببیند که مرد 

 کمرش را رها کرد و قدیم به عقب برداشت: 

 خوبید؟ صدمه که ندیدید؟ -

ن فرستاد و نگاهش از  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

ی، سمت موبایل و صفحه ی  روی آن چشمان خاکستر

 شکسته اش چرخید: 

 موبایلم!  -

مرد در حایل که انگار عذاب وجدان داشت، خم شد و 

ن برداشت:   موبایل را از روی زمی 

 صفحه ش شکسته... باید تعویض بشه!  -

هلما به سختر جلوی خشمش را گرفت ویل نتوانست 

ل کند:   لحن درمانده اش را کنتر

عاتم... همه چیم تو این گوشیه! شماره هام! اطال  -

 خانواده م نگران میشن. 
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 4#پارت_ 

مرد با ناراحتر دستر میان موهای خوش حالتش فرو برد 

 ویل چشمانش هیچ احساش نداشت: 

من واقعا عذر یم خوام. یم تونم اطالعاتتون رو تا  -

 بازیاتر کنم. 
 درست شدن صفحه گوشی

 کیم از ناراحتر هلما فروکش کرد: 

 واقعا؟ -

 مرد رسی تکان داد: 

بله... یه گوشی دیگه باهامه که فعال نیازی بهش  -

ندارم. اطالعاتتون رو منتقل یم کنم روش و بهتون 

 برش یم گردونم. 

 هلما رسی    ع از در مخالفت وارد شد: 

نه نه نیازی نیست. خودم یه کاریش یم کنم. شما  -

 بفرمایید. 

نه اعتماد داشت نه پیش زمینه ی خوتر از مرد 

 رویش... مرد ابروتی باال انداخت و قدیم نزدیکش شد: روب
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اعتماد ندارید؟ من به اون بدی ای که رسانه ها  -

 میگن نیستم. 

 هلما رسی    ع انکار کرد: 

 نه من منظوری ن...  -

 حرفش توسط او قطع شد: 

ان کنم... لطفا!  -  پس بذارید کارم رو جتر

دستر سمتش دراز شد و تن مردانه ی صدای او این بار 

 تر به گوشش رسید: نزدیک 

من طوفانم... ورزشکار شنا... احتماال یم شناسید اما  -

دور از ادبه که خودم رو معرفن نکنم. خوشبختم از 

 آشناتی باهاتون خانوِم... 

د:   هلما با تردید دست در دست او گذاشت و آرام فرسی

 آرایم هستم... هلما آرایم! روانشناس کاروان.  -

د و با فشار آرایم به لبخند کنج لب طوفان عمیق تر ش

 دست او رهایش کرد: 
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به فیستون یم خوره روانشناس باشید. فکر کنم  -

امشب با هم جلسه مشاوره داریم. تا اون موقع 

 موبایلتون رو بریم گردونم. با اجازه! 

 

 

 5#پارت_ 

و بدون اینکه منتظر حرفن از هلما باشد، از کنارش 

ون  گذشت و هلما نفس حبس شده اش را با ناراحتر  بت 

 فرستاد: 

 موبایلم...  -

لحظه ای چشم بست و صدای نگران مریم را از پشت 

 رسش شنید: 

؟ چیکارت داشت این؟ -  هلما... خوتر

مریم پرستار کاروان بود و دوست صمییم اش... پیش او 

یم توانست خود واقیع اش باشد. نگایه به جای خایل 

ن انداخت و گفت:   گوشی اش روی زمی 

گوشیم خرد شد! شانس آوردم   تنه زد بهم... صفحه -

 خودم سالمم. 
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ن آورد:   مریم تن صدایش را پایی 

ن بز رسش و انداخت  - ی نگفت؟ همینطور عی  ن چت 

ن رفت؟  پایی 

هلما بازویش را گرفت و همانطور که سمت خروچر 

 سالن یم برد جواب داد: 

نه بابا... بیچاره کیل عذرخوایه کرد! گفت اطالعات  -

 تا شب.  گوشیم رو هم بازیاتر یم کنه

 مریم تای ابروتی باال انداخت: 

ن دیگه ای نگفت؟ -  چه جنتلمن! چت 

 هلما اخم کرد: 

چی بگه بنده خدا؟ گوشیت رو بده زنگ بزنم مامانم  -

 اینا. تا االن هم کیل نگران شدن حتما... 

مریم موبایلش را سمت او گرفت و هلما همانطور که 

اش شماره را وارد یم کرد، به اطالعاتر که در گوشی 

داشت و برخورد ناگهاتن اش با طوفان فکر کرد... نیم 

 دانست چرا اما ذره ای پشیماتن در چشمان او ندیده بود! 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 #سایکو

 6#پارت_ 

تکیه داده به دیوار کنار تختش، صفحه ی گوشی را باال و 

ن یم کرد و نیشخند عصتر اش هر لحظه پررنگ تر  پایی 

ک پیش چشمش بو  د و عنوان یم شد. پایان نامه ی دختر

 پایان نامه خاِر چشمش! 

روانشناش که قرار بود امشب برای مشاوره مالقاتش 

کند، خط قرمزش را از خییل وقت پیش رد کرده بود و 

طوفان خونرسدانه اطالعاتش را به گوشی جدید انتقال 

ه یم کرد! نیاز به رسگریم  یم داد و برای خودش هم ذخت 

اصله پس از برگشتش جدید داشت... رسگریم ای که بالف

 به تهران، قرار نبود به هیچ عنوان از دستش دهد! 

نگایه به ساعت مچی اش انداخت. ده دقیقه به نه مانده 

بود و وقت مشاوره اش... بلند شد و رکاتر جذب مشیک 

 تنش کرد. عضالت سینه و بازویش هر چشیم را 
ی

رنیک

تش را پوشید و تیپش ه یم کردند... شلوارک ست تیرسی  خت 

 تکمیل شد. موهای خوش حالتش را 
ی

با کتاتن مشیک رنیک

رو به باال شانه کرد و چند تاری را روی پیشاتن اش رها... 

 لذت یم برد از مرکز توجه بودن! 
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ون رفت. با هر قدیم  گوشی اش را برداشت و از اتاق بت 

ی سمتش یم چرخید...  که بریم داشت نگاه های بیشتر

مورد تیپش تذکر داد و طوفان مسئویل از کاروان آرام در 

بیخیایل یط کرد! برایش مهم نبود که عکس یا فیلیم در 

آن وضعیت از او منترسی شود... از دستگاه های فروش 

خودکار غذا که برای رفاه حال ورزشکارها همه جای 

دهکده المپیک قرار داده شده بود و یم توانستند رایگان 

ی برداشت ب  نوشیدتن دریافت کنند، دلستر و یک ضن

 باال رفت! 

ی لهستاتن در  قبل از ورودش به سالن مشاوره، دختر

 حایل که از کنارش یم گذشت چشمیک زد گفت: 

- You're so handsome)!  ! )تو خییل جذاتر

طوفان کج خندی زد و درست لحظه ای قبل از وارد 

 شدنش به سالن، رس نزدیک گوش او برد: 

- We can be together… if you like ! 

 )یم تونیم با هم باشیم... اگه بخوای!(

و چشمکش را جواب داد و وارد سالن شد. اتاق مشاوره 

ی ورزشکاران ایران را پیدا کرد و از در نیمه باز رسک 
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ی یم نوشت.  ن ش نشسته بود و چت  ن کشید. هلما پشت مت 

 طوفان دو بار آرام به در زد و به انگلییس گفت: 

- Can I come in داخل؟(? )یم تونم بیام 

 

 

 7#پارت_ 

 زد: 
ی

 هلما با شنیدن صدایش رس بلند کرد و لبخند کمرنیک

 بفرمایید...  -

نیم دانست چرا از طوفان حس خوتر دریافت نیم کرد. 

مخصوصا از چشمانش! حس یم کرد هیچ احساش در 

ی وجود ندارد. طوفان در را پشت  آن دو گوی خاکستر

ن گذاشت  و رسش بست. موبایل در دستش را روی مت 

 لبخندی زد: 

... از بابت  - اطالعاتتون رو انتقال دادم رو این گوشی

اطالعات خصوصیتون هم خیالتون راحت باشه. 

من اجازه ی کوچک ترین تجاوزی رو از جانب خودم 

به حریم خصوصیتون نمیدم. بازم عذر یم خوام 

 بخاطر اتفافر که افتاد. 
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ن تکان داد و نگاهش را از موبایل گران   هلما رسی به طرفی 

ن برداشت:   قیمت روی مت 

 مشکیل نیست... خییل ممنونم. بفرمایید بشینید.  -

طوفان روی صندیل ای نشست و هلما هم روی صندیل 

گردانش... بیشتر سمت طوفان که خونرسدانه پا روی پا 

 انداخته بود چرخید و گفت: 

سشون میان اینجا.  - معموال ورزشکارها واسه رفع استر

ت تر یم تونن بخوابن یا شب قبل از مسابقات سخ

حتر تا خود صبح خوابشون نیم بره. گایه تپش 

... اکتر اوقات  ن قلب شدید دارن و ترس از نتونسیر

این ترس تو چهره یا حرکات بدنیشون مشخصه گایه 

س...  هم نه... کامال خونرسدن اما از درون پر از استر

نیم دونم شما رو جزو کدوم دسته قرار بدم. 

س دارید؟ یا برعکس؟خونرسدید اما   استر

طوفان کیم به جلو خم شد و لبخند جذابش چال گونه 

 اش را به نمایش گذاشت: 

 خودتون چی حدس یم زنید؟ -

 هلما انگشتانش را در هم قفل کرد: 
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ستون رو مخفن یم کنید؟ شاید...  -  استر

شما قطعا از گذشته ی من ختر دارید... مگه نه؟ از  -

 د... اتفافر که دو سال پیش افتا
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 هلما رسی تکان داد: 

دارم... هر چند شما آدم خونرسدی به نظر میاید  -

ش که بروز نیم دید یهو به شکل یه  اما... شاید استر

 عصبانیت شدید بروز پیدا یم کنه! 

ون فرستاد و تک خنده ای  طوفان نفسش را صدادار بت 

 کرد: 

اف کنم کیس تا حاال انقدر دقیق حال م - نو باید اعتر

 توصیف نکرده بود! 

ستون رو مخفن یم کنید؟ حس  - پس درسته... شما استر

به یم زنه؟  یم کنید اگه بروزش بدید به غرورتون ضن
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طوفان لحظه ای تر حرف نگاهش کرد و بعد، تنها با رس 

ن باعث شد هلما ادامه دهد:   تکان داد تایید کرد و همی 

س واکنش طبییع هر فردیه. اینکه تو نطفه خ - فه استر

ش کنیم یه درده و اینکه از حد بگذره هم یه درد... 

ط متعادل نگه داشتنش. ما  س خوبه اما به رسی استر

س  تو یه جلسه نیم تونم تمام راه های مقابله با استر

و کنار اومدن باهاش رو تمرین کنیم اما به قول ییک 

از اساتیدم، فرار از درد خودش یه درد دیگه ست... 

م باهاش! قبولش کنیم و سیع پس باید روبرو بشی

ن ساده یا  کنیم کاهشش بدیم. گایه یه دوش گرفیر

گوش دادن به موسیفر مورد عالقه، در آغوش 

 آدماتی که دوستشون داریم و وقت گذروندن 
ن گرفیر

باهاشون، انجام ورزش دلخواه یا خوندن یه کتاب 

یم تونه حالمون رو خییل بهتر کنه... مدیتیشن هم یه 

سه. گزینه ی عایل   واسه کم کردن استر

 طوفان لبخند تلچن زد: 

! از همون  -
ی

من همیشه فرار کردم ازش... از بچیک

ن تو هر عرصه ای  زماتن که خانواده م انتظار داشیر

! وقتر تو هفت  ین باشم. درس، ورزش، موسیفر بهتر
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 کم مونده بود تو استخر ویالمون غرق بشم و 
ی
سالگ

ون، بابام به تن تقریبا تر جونم رو از آب آوردن  بت 

جای بغل کردنم بهم سییل زد! حرفاش رو خوب 

یادمه... یم گفت اگه قراره تا این حد تر عرضه باشم 

ف داره به ضعف و  م. یم گفت مرگ رسی ه بمت  بهتر

 ترس تو خاندان دادمهر! 

 

 

 9#پارت_ 

ن غم مخفن در چشمان هلما  ن را یم خواست! همی  همی 

و حس دلسوزی را را... هلماتی که سیع کرد احساسات 

 درگت  کارش نکند: 

واقعا متاسفم... متاسفانه خییل از پدر و مادرها  -

ات مخربش ممکنه تا  رفتارهاتی انجام میدن که تاثت 

آخر عمر روی بچه هاشون بمونه. من اینجام تا 

ن مسابقه و چند ساعت  کمکتون کنم حداقل حی 

ی داشته باشید... اما پیشنهاد یم کنم  قبلش حال بهتر
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عد از برگشت به تهران، جلسات مشاوره تون رو با ب

 روانشناس مورد اعتمادتون ادامه بدید. 

 طوفان قدم دیگری به هدفش نزدیک شد... 

 و میشه اون روانشناس، شما باشید؟ -

 روی لب نشاند: 
ی

 هلما به زور لبخند کمرنیک

ی هست... اما باعث  - قطعا گزینه های خییل بهتر

 افتخاره! 

ن هلما ایستاد. دست طوفان بلند شد و ر  وبروی مت 

 سمتش دراز کرد و گفت: 

مکالمه ی کوتایه بود اما حالم رو خییل بهتر کرد...  -

 امیدوارم این جلسات در تهران هم ادامه پیدا کنه. 

 هلما دست در دستش گذاشت و رس تکان داد: 

 به امید موفقیتتون تو مسابقه ی فردا...  -

ن خم شد و تن صدایش ر  ن طوفان کیم سمت مت  ا پایی 

 آورد: 

دو سال پیش نشد اما... امسال طال مال من خواهد  -

بود خانوم آرایم! در ضمن... به محض برگشتنمون 
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به تهران موبایلتون رو یم برم تعمت  و صحیح و سالم 

 تحویلتون میدم. شب خوش! 

تر اینکه منتظر حرفن از هلما باشد، از اتاق مشاوره خارج 

شانش... جذابیت طوفان شد و هلما ماند و افکارش پری

ی نبود که انکارش کند. حتر نسبت به خییل از  ن چت 

م تر و مودب تر به نظر یم رسید  مردهای اطرافش، محتر

ی  ن ویل حس خوتر از او نیم گرفت... انگار که به چت 

تظاهر یم کرد! و درست همان لحظه که هلما با افکار 

درهمش یم جنگید، طوفان تکیه زده به دیوار اتاقش 

ه عصبیم یم کنه... اونقدری  برای کیس یم نوشت "دختر

که دلم یم خواد تا چشمم به چشمش یم افته کارش رو 

تموم کنم ویل زوده! باید تحمل کنم... حیفه انقدر زود 

 بازی تموم شه!"

 

 #سایکو

 10#پارت_ 

-the first person of Swimming men's 200m 

freestyle is Toofan Dadmehr from Iran . 
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متر مردان، طوفان دادمهر از  200)نفر اول شنای آزاد 

 ایران(

صدا که در تمام سالن پخش شد و نام طوفان روی تمام 

ال ش دی ها نقش بست، جیغ هیجان زده ی طرفداران 

ایراتن باال رفت و هلما با لبخندی که تر اختیار روی لب 

 هایش نقش بسته بود دستانش را به هم کوبید. 

ن ها دست تکان داد و ییک از عوامل  طوفان رو  به دوربی 

رسی    ع حوله ای روی شانه هایش انداخت. هیکل به 

ه یم  شدت ورزیده و شکم شش تکه اش هر چشیم را خت 

کرد و مخصوصا پس از اول شدنش در مسابقه، بدون 

ی از جهان پخش یم شد و  شک تصویرش در نقاط بیشتر

در پیشاتن اش افراد زیادی طرفدارش یم شدند. موهایش 

ریخته بود و درست لحظه ای که طوفان دست میانشان 

فرو برد و آن تار موهای خیس را باال فرستاد، تمام ال ش 

دی ها تصویرش را پخش کردند و هلما همزمان با تک 

 خنده ای بلند شد. 

حرف مریم آن لحظه در ذهنش پررنگ تر شده بود 

! همش  دوست داره "طرف انگار عادت داره به خودنماتی

مرکز توجه باشه..." افکارش را پس زد و نفسش را 
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ون فرستاد. اینکه شاید نقش کوچیک در  صدادار بت 

وزی طوفان داشت، حس خوتر را به وجودش رسازیر  پت 

ن مسابقه ای بود که برای تماشایش آمده  یم کرد. اولی 

بود. دوست داشت ببیند ورزشکار مرموزی که شب قبل 

 از زن
ی
 اش را فاش کرده بود چگونه عملکردی راز بزریک

ی
دیک

 دارد... 

دنبال خروچر یم گشت که لحظه ای با دیدن تصویر 

طوفان در ال ش دی ها ایستاد و گردن سمت او که دور 

ایستاده بود چرخاند. طوفان هم انگار دنبال کیس در 

جمعیت یم گشت و دقیقا همان لحظه بود که چشمش 

ن ها، انگشت شستش را  به هلما افتاد و تر توجه به دوربی 

وزی و قدرداتن باال برد و تمام نگاه ها  به نشانه ی پت 

ن در چند ثانیه  سمت هلما و اطرافش چرخید. همه چت 

ن فرستاد و  اتفاق افتاد... هلما آب دهانش را صدادار پایی 

ن ها که در چشمش فلش زدند، با تمام توانش از  دوربی 

ون دوید و در سالن عمویم ، جاتی خلوت سالن بت 

ایستاد... دست روی قفسه سینه اش گذاشت و در حایل 

 که نفس نفس یم زد، مضطرب خم شد: 

-  ! ن ... عکس گرفیر ن  وای عکس گرفیر
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قلبش در دهانش بود و حس یم کرد کم مانده قفسه 

سینه اش را بشکافد! حرکت آخر طوفان و لبخندش و 

 عکس هاتی که از هر دو نفرشان گرفته بودند، بدون شک

حاشیه ساز بود و طوفان بدون هیچ ترش جلوی چشم 

ن ها از او قدرداتن کرده بود...   جمعیت و دوربی 

 

 

 11#پارت_ 

با ناراحتر گوشه ی تخت خودش را جمع کرده بود و 

د:   موبایل امانتر طوفان را میان انگشتانش یم فرسی

باشه مامان... باشه حواسم هست. یم دونم که بهم  -

م...  اعتماد دارید. مامان  من باهات تماس یم گت 

پس از ش دقیقه تماس طوالتن با خانواده اش، گوشی را 

کنارش روی تخت گذاشت و رس میان دستانش گرفت. 

خییل سیع کرده بود اشکش درنیاید ویل موفق نبود. 

فشاری که این دو روز تحمل کرده بود، خارج از حد 

ه توانش بود و سد بغضش درست لحظه ای که مریم پا ب

 اتاق گذاشت و چشمان اشیک اش را دید، شکست: 
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 مریم من چیکار کنم؟ چی جوابشون و بدم؟ -

 مریم با ناراحتر نزدیک شد: 

؟ بیا بغلم ببینم!  -  دیوونه چرا گریه یم کتن

 کنار هلما نشست و دست دور تن لرزانش انداخت: 

ن مگه؟ تو که خوب بودی تا  - ی گفیر ن پدر و مادرت چت 

 چند دقیقه قبل... 

ن فیتن کرد و درمانده سمت مریم چرخید: هلما   فی 

خوب نبودم... دو روزه خوب نیستم! حرکت این  -

پرسه ی رواتن همه جا پخش شده... جرئت ندارم دو 

نتم و روشن کنم. همه جا پر شده از  دقیقه اینتر

ن "قدرداتن ورزشکار معروف از  فیلمش و زیرش نوشیر

ش در ورزشگاه!" فکر کن...  حضور دوست دختر

! دوس  ت دختر

به ی آرایم با نوک انگشتش به بیتن هلما زد:   مریم ضن

دلشم بخواد! بعدشم مگه مامان بابات حرفن زدن یا  -

دعوات کردن؟ مگه براشون توضیح ندادی قضیه 

 چی بوده؟

 هلما دستر زیر چشمان خیسش کشید: 
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بابام گفت بهت اعتماد دارم. مامانمم همینطور ویل  -

! فکر کن چ ن ند نفر از فک و مشخص بود ناراحیر

فامیل فیلم رو دیدن و چی پیش خودشون فکر 

نکردن... اصال گور پدر همه! من فقط نیم خوام 

ن به اعتمادشون  مامان و بابا ته دلشون فکر کین

خیانت کردم. نیم خوام بخاطر خریت من رسشون 

ن باشه.   جلو بقیه پایی 

 مریم اخیم میان ابروهایش نشاند: 

ن باشه؟ د - ختر به این خانویم تربیت چرا رسشون پایی 

کردن! پاشو... پاشو برو یه آتر به دست و صورتت 

ی بخور تا غش نکردی. با این  ن بزن بعدشم یه چت 

 قیافه ت فردا یم خوای به ورزشکارا روحیه بدی؟

 

 #سایکو
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ن رفت و با دیدن صورت رسخ  هلما تر حرف از تخت پایی 

 ز ماند: و چشمان پف کرده اش در آینه دهانش با

 من چرا این شکیل شدم؟ -
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 مریم رسی به تاسف تکان داد و روی تخت دراز کشید: 

 نابود کردی خودتو...  -

هلما چند مشت آب رسد به صورتش پاشید و صدای قار 

و قور معده اش که باال رفت، دست روی شکمش 

 گذاشت و گفت: 

م؟ -  گشنمه... هنوز یم تونم غذا بگت 

 مریم رس جایش نشست: 

م؟ آره... یم -  خوای برات غذا بگت 

ت ورزشی اش را تن کرد:   هلما شایل پوشید و سوییرسی

م... یه بادی هم به کله م یم خوره.  -  خودم مت 

 مریم انگشت شستش را به نشانه ی الیک باال برد: 

خوشم اومد! اینکه یم خوای حال خودت رو خوب  -

کتن هر لحظه بیشتر روانشناس بودنت رو ثابت یم 

 کنه. 

 ر هم برد: هلما چهره د

ن اون  - وای متنفر شدم از این حرکت... بیار پایی 

 انگشت وامونده رو. 
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ون زد و لحظه ی آخر صدای خنده ی مریم  و از اتاق بت 

را شنید. ساعت از دوازده شب گذشته بود و جز تعدادی 

از خدمه، افراد زیادی به چشم نیم خوردند. اکتر 

 ورزشکارها خواب هفت پادشاه را در آن ساعت یم

دیدند و هلما تازه یم خواست به داد معده ی بیچاره اش 

برسد. وارد سالن غذاخوری شد و یک راست سمت 

غرفه ی غذاهای حالل پا تند کرد. همانطور که از جلوی 

هر غرفه رد یم شد و سیتن کوچک غذایش را پر یم کرد، 

صدای مردی را از پشت رسش شنید و قلبش در سینه 

 ایست کرد: 

 م؟هلما خانو  -

حس ترسش در یک ثانیه تبدیل به خشم شد ویل جلوی 

ن ساالد شد و با جدیت  خودش را گرفت. بیخیاِل برداشیر

 سمت طوفان برگشت: 

م...  - ایط صحبت کردن ندارم آقای محتر من االن رسی

 ممنون میشم منو به حال خودم بذارید! 

ن و صندیل ها رفت  و از کنار طوفان گذشت و سمت مت 

 پشت رسش شنید: که صدای او را از 
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 ویل باید حرف بزنیم!  -

ون کشید و  ل شده صندیل ای بت  هلما با عصبانیتر کنتر

ن نشست. لحن طوفان جدی بود اما همچنان  پشت مت 

م:   محتر

 یم تونم بشینم؟ -

 هلما نگاه رسخش را به چشمان او داد: 

به اندازه ی کافن برام حاشیه درست شده. اگه االن  -

ه...   یه نفر دیگه عکس بگت 

 

 #سایکو

 13#پارت_ 

ن گذاشت و کیم خم شد تا  طوفان دستش را لبه ی مت 

هلما مجبور نشود بخاطر قِد بلند او گردنش را تا آخرین 

د:   حد باال بگت 

نگار و  - ... حداقل ختر ن آدمای زیادی اینجا نیسیر

ورزشکار ایراتن ای اینجا نیست. یم تونم بشینم 

 خانوم آرایم؟
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تر حرف با غذایش مشغول سوالش را که تکرار کرد، هلما 

 شد و طوفان روبرویش نشست: 

 من واقعا نیم خواستم واستون حاشیه درست کنم.  -

هلما تکه از مرغ گریل شده ی در بشقابش را به دهان برد 

و تا لحظه ای که پایینش فرستاد، زیر نگاه او به معنای 

 واقیع کلمه زهرش شد: 

 ویل درست کردید!  -

ون فرستاد:  طوفان کالفه نفسش را صدادار   بت 

ان کنم؟ -  چطور یم تونم جتر

 هلما چنگالش را در بشقاب رها کرد: 

-  ! ن  فقط اطراف من نباشید... همی 

من قصدم تشکر بود. اون لحظه واقعا هیچ منظور  -

 خایص ن... 

 هلما میان حرفش پرید: 

ن  - ویل تشکر ساده ی شما باعث شد رس من پایی 

ن بیفته جلو خانواده م! باعث شد عکس و فی لمم بی 

مردم دست به دست شه. من واقعا خوشحالم که 
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اول شدید ویل این دو روز واسه من مثل جهنم 

گذشت! شاید این روابط و حاشیه ها واسه شما 

عادی باشه ویل واسه من نیست... متن که جنگیدم 

تا اینجا باشم! متن که همیشه میون این جماعت زن 

ن تالش کردم تا نشون بدم یم تونم ب ه اهدافم ستت 

برسم. تشکر ساده ی شما هدف اصیِل بودن من در 

اینجا رو زیر سوال برد... شاید تقصت  شما نباشه. 

شاید من زیادی حساسیت نشون دادم و این قضیه 

هم مثل خییل قضایای دیگه چند روز بعد فراموش 

 میشه ویل االن... 

 نفس کوتایه کشید و ادامه داد: 

ن  نیم خوام حرف اشتبایه بزنم.  - من آدم دل شکسیر

نیستم ویل االن عصباتن ام و ممکنه حرفن بزنم که 

بعدا پشیمون بشم... پس ممنون میشم این مکالمه 

ن جا تموم کنیم!   رو همی 

ن مشت شد. دختر  دست طوفان محکم از زیر مت 

روبرویش زیادی منطفر بود و این کارش را سخت تر یم 

 کنج لب نشاند و در ج
ی

وابش رس کرد... تلخندی ساختیک

 تکان داد: 
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حق دارید خانوم آرایم... من زیادی تر فکر عمل  -

کردم. نیم دونم چی باعث شده تو این سفر کوتاه دو 

بار ناخواسته باعث آزارتون بشم ویل یم خوام 

بدونید که از قصد نبوده... من بازم عذر یم خوام 

ن باشید فردا این حرف و  بابت تر فکریم! مطمی 

 ... شبتون خوش! حدیث ها تموم میشن

ک را  تر اینکه منتظر حرفن از هلما باشد، بلند شد و دختر

با افکار درهم و عذاب وجدانش تنها گذاشت. دست 

روی بد نقطه ای گذاشته بود! یم دانست که هدف قرار 

دادن عذاب وجدان او، یم تواند ورق را به نفع خودش 

 برگرداند... 

 

 

 14#پارت_ 

های تنها و بدون حضور کیس در ک ن نارش، پشت ییک از مت 

کوچک غذاخوری نشسته بود و چنگالش را در پاستا یم 

چرخاند... نگاهش اما نامحسوس به روبرو بود و هلما... 

ها نشسته بود و با دوست  ن ی که پشت ییک از مت  به دختر
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صمییم اش و دو نفر از ورزشکاران دختر ایراتن یم گفتند 

 و یم خندیدند. 

مه اش با هلما، با توییتر در همان شب پس از مکال

صفحه ی شخیص اش رابطه با او را تکذیب کرده بود و 

ن روی دور تند افتاده بود.  حاال بعد از چند روز همه چت 

پروازشان چند ساعت دیگر بود و داشتند آخرین 

ناهارشان را در دهکده ی المپیک یم خوردند. وسایلشان 

ها غم و شادی را جمع کرده بودند و در چهره ی ورزشکار 

ن به آغوش خانه و  با هم دیده یم شد! شاد از برگشیر

ن از ترک محییط که روزهای خوتر را در  خانواده و غمگی 

 آن گذرانده بودند. 

طوفان کیم از پاستایش را به دهان برد و هلما بدون توجه 

به نگاه او، کیم از نوشیدتن اش نوشید و در جواب شوچن 

دید و ذهن طوفان تنها دوستش خندید. قشنگ یم خن

حول هدفش یم چرخید. هدف کوتاه مدتر که برای 

ن باعث یم شد نسبت به خنده  خودش چیده بود و همی 

ک تر توجه باشد. 
 های زیبای دختر

ه  هلما آخرین قاشق غذایش را به دهان برد و طوفان خت 

به نوشیدتن او پوزخند زد. نگایه به ساعت مچی اش 
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نه به پشت صندیل اش تکیه انداخت و بعد، خونرسدا

داد. هلما ساکت تر شده بود و کمتر یم خندید. رنگش 

پریده بود و این یعتن نقشه ی طوفان داشت خوب پیش 

یم رفت! کیم یقه ی لباسش را آزاد کرد و یک لحظه 

نگاهش به طوفان افتاد. نگایه که داشت تار یم شد... رو 

و بلند شد. به مریم گفت که به رسویس بهداشتر یم رود 

نگاه از طوفان گرفت و هنوز قدم اول را برنداشته بود که 

ن خورد و صدای جیغ مریم بلند شد:   با صورت زمی 

 هلما...  -

ن بلند شد و طوفان هم همینطور...  رسی    ع از پشت مت 

مریم با عجله سمت هلما رفت و کنارش روی یک زانو 

 نشست: 

؟ هلما؟ - ... خوتر
 وای خدا مرگم بده دختر

 

 

 15ت_ #پار 

هلما ذره ای تکان نیم خورد. رنگ مریم به ثانیه نکشیده 

از ترس سفید شد و هلما را سمت خودش برگرداند. جیغ 
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ی سمتشان  ترسیده اش باعث شد نگاه های بیشتر

 بچرخد: 

بیهوشه... تکون نیم خوره! تو رو خدا ییک کمک کنه...  -

 هلما چی شدی؟

 برو کنار!  -

و لحن جدی اش باعث شد  طوفان رسی    ع مریم را کنار زد 

ک خون دماغ  مریم نتواند کوچک ترین حرفن بزند. دختر

 به رو نداشت... طوفان دست روی رگ 
ی

شده بود و رنیک

گردنش گذاشت و قبل از اینکه کیس مانعش شود، 

دست زیر زانوها و کمر هلما انداخت و بلند شد. 

ورزشکاران ایراتن و خارچر ای که اطرافشان جمع شده 

رسی    ع کنار رفتند و طوفان در حایل که تن ظریف  بودند 

هلما را در آغوش داشت سمت خروچر سالن دوید. وزن 

هلما برایش درست مثل پر کاه بود! مریم همانطور که با 

تمام توانش یم دوید و سیع یم کرد به پای او برسد، با 

 گریه ای بریده بریده گفت: 

 نبضش یم زد؟ نبضش یم زد آره؟ -
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ه عقب برگشته بود و با هر قدم رسی    ع گردن هلما ب

طوفان، دستش تر جان تکان یم خورد. طوفان به سختر 

 جلوی خودش را گرفت تا رس مریم فریاد نکشد: 

 آره...  -

نزدیک بیمارستان مجهز دهکده بودند که مسئول کاروان 

 رسی    ع نزدیک شد: 

طوفان چی شده؟ طوفان... دارن ازتون عکس یم  -

ن! صتر کن االن بران  کارد میارن... طوفان! گت 

طوفان یک لحظه ایستاد و کالفه از نطق او کنار گوشش 

 داد زد: 

ه داره رو  - ن! دختر به درک که دارن عکس یم گت 

ه... بشینم منتظر برانکارد؟  دستام یم مت 

 

 

 16#پارت_ 

چنان فریاد کشید که مرد میانسال کنارش در دم خفه شد 

وارد بیمارستان و طوفان دوباره دویدن را از رس گرفت. 

شد و دو نفر از پرستارها رسی    ع با برانکارد نزدیک شدند. 
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طوفان هلما را روی برانکارد گذاشت و کمتر از یک دقیقه 

 بعد، پزشک اورژانس مشغول معاینه بود: 

- What happened to her? 

 )چه اتفافر براش افتاده؟(

طوفان محکم دستر میان موهایش فرو برد و در حایل که 

 نفس یم زد جواب داد: نفس 

- She fainted suddenly. Her pulse is weak . 

 )یهو بیهوش شد. نبضش ضعیفه.(

دکتر نور چراغ قوه ی مخصوصش را در چشمان هلما 

 انداخت و رو به طوفان گفت: 

- Wait outside please . 

ون منتظر باش.(  )لطفا بت 

طوفان بارها نگران شدن را تمرین کرده بود! یم دانست 

ور نقش بازی کند... لحظه ای تردید کرد و بعد، چط

نگاهش را از صورت مهتاتر هلما برداشت و از اورژانس 

ون رفت... خودش هم یم دانست که تا به امروز، هلما  بت 

 تر گناه ترین طعمه اش بود! 
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مریم تکیه داده به دیوار ایستاده بود و با چشمان خیس 

 به در بسته ی روبرویش نگاه یم کرد: 

یش نبود چ - ن ی نمیدن از حالش؟ هلما چت  را یه ختر

 که... داشتیم حرف یم زدیم با هم. 

طوفان در حایل که روی ییک از ردیف صندیل ها نشسته 

بود، آرنج روی زانوهایش گذاشت و رس میان دستانش 

گرفت. گریه های مریم و حرف های مسئول کاروان مثل 

 تیغ در اعصابش فرو یم رفتند. 

ه پخش میشه طوفان... یم خوای عکساتون دوبار  -

؟  بازم چند سال محروم بیسی

طوفان رس بلند کرد و اخم هایش سخت در هم گره 

 خوردند: 

ه بیهوش افتاده بود کف  - چیکار یم کردم؟ هوم؟ دختر

 سالن... چشم یم بستم یم رفتم؟

 

 

 17#پارت_ 
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ی  ن ون فرستاد و دیگر چت  مرد کنارش نفسش را صدادار بت 

حظه بود که در باز شد و مریم نگفت. درست همان ل

 سمت دکتر دوید: 

- Is she ok? She is awake… isn't she? 

 )حالش خوبه؟ بهوش اومده... مگه نه؟(

 دکتر رسی تکان داد: 

- She is awake but her blood pressure is 

so low. We took a blood test from her 

to find out why . 

 پایینه. ازش )بهوش اومده ویل فشار خونش خییل

 آزمایش خون گرفتیم تا دلیلش رو متوجه بشیم.(

 مسئول کاروان قدیم جلو گذاشت و با نگراتن گفت: 

- We are flying tonight, doctor. Isn't it 

dangerous for Her? 

. این براش خطرناک نیست؟(  )ما امشب پرواز داریم دکتر

- It's better not to travel by plane until 

her condition Is proven. We have to 

wait for the test result . 
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ه تا ثابت شدن وضعیتش با هواپیما سفر نکنه. باید  )بهتر

 منتظر جواب آزمایش بمونیم.(

گوشی پزشیک اش را دور گردنش انداخت و رو به جمع 

 ادامه داد: 

- One person can stay by her side. But 

Don' t get her tired . 

 نفر یم تونه کنارش بمونه... ویل خسته ش نکنید.( )یه

از کنارشان گذشت و مریم با نگراتن سمت مسئول کاروان 

 چرخید: 

امشب پروازه! دو سه ساعت دیگه باید بریم  -

فرودگاه... چیکار کنیم؟ چی میشه اگه نتونه باهامون 

 بیاد؟

 دستر پشت گردنش کشید: 
ی

 مسئول کاروان با کالفیک

بمون. باید ببینیم چی میشه تا دو شما فعال پیشش  -

 سه ساعت دیگه. 

ن تماس مهیم از آن ها فاصله گرفت و مریم  و برای گرفیر

 رو به طوفان گفت: 

 ممنونم بابت هلما...  -
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طوفان آرام رسی در جوابش تکان داد و مریم وارد اتاق 

شد. نگاه طوفان از در نیمه باز به هلما که روی تخت 

رست لحظه ای که نگاه تر رمق دراز کشیده بود افتاد و د

هلما شکارش کرد، تر هیچ واکنیسی دور شد و همانطور 

که سمت خروچر بیمارستان یم رفت، موبایلش را از 

وزی خایص تایپ کرد:  ون کشید و با حس پت   جیبش بت 

- You did well, bro. she is mine now ! 

)کارت رو خوب انجام دادی داداش... اون دختر االن مال 

 (منه! 

 

 

 18#پارت_ 

به ظاهر خودش را مشغول نشان یم داد ویل فکرش تمام 

و کمال در بیمارستان بود. ختر جدیدی نداشت و یم 

دانست اگر زیادی پرس و جو کند، بدون شک بقیه بیشتر 

حساس یم شوند... فیلِم بغل کردن هلما و دویدنش 

سمت بیمارستان میان ورزشکارها دست به دست یم 

ل کاروان به ورزشکاران ایراتن تاکید کرده چرخید و مسئو 
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بود که حق ندارند فیلیم را پخش کنند! هر چند طوفان 

ممکن است و این خوب بود... از نظر  یم دانست که غت 

خودش برگ برنده ای بود که یم توانست به هلما نزدیک 

ترش کند. با دیدن مریم که وارد سالن شد، رو به ورزشکار 

 زد و روش که با او پین
ی

گ پنگ بازی یم کرد، لبخند کمرنیک

ن گذاشت:   راکتش را روی مت 

- Good job boy! I have to go ... 

 )کارت خوب بود پرس! من باید برم...(

و بدون اینکه منتظر جواتر از او باشد، سمت خروچر 

سالن رفت و از عمد طوری وانمود کرد که حواسش به 

 مریم نیست... 

 آقای دادمهر!  -

بود که صدای مریم را شنید و سمتش  نزدیک خروچر 

برگشت. مریم رسی    ع خودش را به او رساند و در حایل که 

 نفس نفس یم زد دست روی قلبش گذاشت: 

 اینجایید... خداروشکر!  -

 طوفان قدیم نزدیکش شد: 

ا چی میگن؟ -  حال هلما چطوره؟ دکتر
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ن فرستاد و در حایل که  مریم به سختر آب دهانش را پایی 

هلما بدون پسوند "خانم" از زبان او از شنیدن اسم 

 تعجب کرده بود، گفت: 

ه ویل ضعف داره همچنان. به زور یم  - ه... بهتر بهتر

خواست بلند شه ویل هنوز قدم اول رو برنداشته 

 ! ن  بود که نزدیک بود بخوره زمی 

 چشمانش بیشتر نم اشک گرفت و درمانده ادامه داد: 

ن خایص رو نشون نمیدن - . جواب آزمایش هاش چت 

همه چی تو آزمایشش نرماله ویل حال هلما خوب 

نیست. دکتر یم گفت فشارش رو شیش و هفته! یم 

گفت پرواز تو این موقعیت خییل خطرناکه براش. 

 اجازه ی ترخیص نمیده... 

طوفان سیع کرد خودش را کالفه نشان دهد. دستر در 

 موهایش کشید و اخم کرد: 

؟ قراره تک و تنها بمونه اینج - ا؟ کاروان ایران یعتن چی

 داره دو سه ساعت دیگه بریم گرده! 
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 مریم دستر زیر چشمان خیسش کشید: 

منم همینو میگم. کل کاروان دارن بریم گردن! یک  -

قراره بمونه پیشش؟ ویزای ما تا یه هفته دیگه مهلت 

داره ویل مسئول کاروان نمیذاره پیشش بمونم. میگه 

ط ها واسه امشب رزرو باید برگردم امشب! تمام بلی

شده تا بقیه ورزشکارا و عوامیل که موندن، برگردن... 

چطور برگردم وقتر هلما تو این حاله؟ چیکار کنه 

 تک و تنها تو این کشور غریب؟

ون فرستاد و لحظه ای که  طوفان نفسش را صدادار بت 

گذشت، طوری که انگار تمام اطالعات گوشی هلما را 

 ید: یک جا کتی نکرده، پرس

شماره ای از پدر یا مادرش دارید؟ پرواز من امشب  -

 نیست. جدا بریم گردم. یم تونم پیشش بمونم. 

 مریم با بهت نگاهش کرد: 

آخه... آخه شما چطور... اصال مسئول کاروان هم  -

رایصن بشه خود هلما نیم مونه! داشت خودشو به 

 آب و آتیش یم زد واسه مرخص شدن. 
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ا گرفت که در مقابل طوفان به سختر جلوی خودش ر 

 پرحرفن های دختر روبرویش فریاد نزند: 

ید با پدر و  - دست خودشه مگه؟ لطفا تماس بگت 

 مادرش. خودم در مورد هلما بهشون توضیح میدم. 

 آخه هلما تاکید کرده نذاریم پدر و مادرش بفه...  -

 حرفش تمام نشده بود که طوفان صدا باال برد: 

ه تو   - کشور غریب افتاده مگه میشه خانوم؟ دختر

گوشه بیمارستان... مگه میشه ختر ندیم به پدر و 

ن االن مجهز  مادرش؟ من یم تونم کاری کنم که همی 

! فقط باید بذارن  ن یش کین ترین بیمارستان ورشو بستر

ون و خودشم مقاومت نکنه. پس  مش بت  از اینجا بتر

ید!   لطفا باهاشون تماس بگت 

تشان برگشت و مریم از صدای بلندش، بیشتر نگاه ها سم

بغض کرد... طوفان حق نداشت پیش چشم همه رسش 

داد بزند ویل حتر فرصت ابراز دلخوری اش را نداشت. 

تر حرف شماره ی پدر هلما را گرفت و گوشی را دست او 

داد. طوفان چند قدیم از مریم فاصله گرفت و صدای 
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ن پدر هلما که در گوشش پیچید، تک رسفه ای  "الو" گفیر

 تر مقدمه گفت:  زد و 

 سالم جناب. طوفان دادمهر هستم!  -
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سکوت پدر هلما، یعتن که او را شناخته بود. چند لحظه 

 ای طول کشید تا مرد میانسال پشت خط جواب دهد: 

 سالم. بفرمایید...  -

طوفان یک دستش را در جیب شلوار ورزشی اش فرو 

 برد: 

-  . ن ن ناهار از هوش رفیر تون امروز حی 
 دختر

؟ چی دارید میگید؟ حالش خوبه؟ -  چی

صدای پدر هلما به یکباره اوج گرفت و طوفان حتر 

 صدای نگران زتن را شنید. سیع کرد رسی    ع حرفش را بزند: 

بهوش اومدن... نتایج آزمایش ها هم مشکل خایص رو  -

نشون نمیدن ویل فشارشون همچنان پایینه و دکتر 
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ودشون رضایت نمیده واسه ترخیص. هلما خانوم خ

اضار دارن مرخص بشن ویل دکتر میگه پرواز با این 

ن  وضعیتشون ریسکه و به شدت خطرناک... نیم خواسیر

ن باعث شد  خانواده شون رو در جریان بذارن و همی 

م. من به ایشون مدیونم و نیم تونم  خودم تماس بگت 

 ! ن  ببینم دارن با جونشون بازی یم کین

 قراره مراقبش دختر من واسه امشب بلیط داره. یک -

 باشه؟ لطفا... لطفا اول گوشی رو بدید به هلما. 

طوفان از سالن خارج شد و همانطور که سمت 

 بیمارستان یم رفت گفت: 

پرواز من واسه سه روز دیگه ست. مطمئنم که بقیه  -

پروازها حداقل تا دو هفته آینده پر شدن...ویل یم تونم 

ه رزرو کنم که براشون یه صندیل خایل واسه سه روز دیگ

با من برگردن. تو این مدت هم تا مرخص شدنشون از 

 بیمارستان حواسم بهشون هست. 

چرا باید اینکارو واسه دختر من انجام بدید؟ لطف  -

بزرگیه اما دلیلش رو متوجه نمیشم. به خصوص بعد از 

منترسی شدن اون ویدیو به من حق بدید که حس خوتر به 

 این کار نداشته باشم. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ن ییک از دستانش را عصتر مشت کرد... صدایش طوفا

 اما همچنان خونرسد بود: 

ن طوری  - حق دارید آقای آرایم... متاسفانه همه چت 

دست به دست هم داده که من آدم قابل اعتمادی 

به نظر نیام. ویل تنها هدف من در حال حاضن کمک 

تونه چون همونطور که در جریانید ایشون  به دختر

 به من  
ی
 کردن. کمک بزریک
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وارد بیمارستان شد و از پرستاری شماره ی اتاق هلما را 

 پرسید و در همان حال ادامه داد: 

االن گوشی رو میدم به خودشون. حتر یم تونید  -

واسه اطمینان با مسئول کاروان صحبت کنید. 

ن باشید که من هدفن جز سالم برگردوندن  مطمی 

تون به ایران ندارم.   دختر

وان را دید که مستاصل روی ییک از ردیف مسئول کار 

صندیل ها نشسته بود. تر توجه به او دو بار آرام به در زد 
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و وارد اتاق شد. هلما با دیدن او به سختر رس جایش نیم 

ن شد و مرد میانسال پشت رسش رسی    ع پا به اتاق  خت 

 گذاشت: 

؟ -  طوفان... طوفان چیکار یم کتن

 را سمتش طوفان مستقیم سمت هلما رفت و گوشی 

 گرفت: 

-  ! ن  پدرتون هسیر

هلما با دیدن گوشی مریم در دستان او، با ناراحتر و 

 عصبانیتر که هر لحظه شدت یم گرفت پرسید: 

مریم زنگ زده به بابام؟ یا شما قهرمان بازیتون  -

 گرفته؟

طوفان به دستش که همچنان سمت او دراز بود اشاره 

 کرد: 

 پشت خطن!  -

ت او کشید و به گوشش هلما به ناچار گوشی را از دس

 چسباند: 

 الو بابا...  -
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طوفان قدیم عقب رفت و هلما پیشاتن دردناکش را با 

د:   نوک انگشت فرسی

 خوبم... خوبم بابا به خدا یه افت فشار ساده ست.  -

طوفان حرف های پدر هلما را نیم شنید ویل یم توانست 

کامال حدس بزند... مسئول کاروان با عصبانیت 

ه بود و ترجیح یم داد حداقل تا تمام روبرویشان ایستاد

ن حق طوفان کف دستش صتر  شدن مکالمه برای گذاشیر

 کند. هلما نگاه خشمگیتن به طوفان کرد و ادامه داد: 

یم نیست. این زیادی...  - ن  بابا واقعا چت 

ن دندان هایش کلمات را ادا کرد:   مکتر کرد و از بی 

 ایشون زیادی شلوغش کردن. الو مامان؟ -
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پدرش گوشی را به دست مادرش داده بود و هلما کم 

 گریه کند: 
ی
 مانده بود از درماندیک

 خوبم مامان... چرا گریه یم کتن قربونت برم؟ -
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رنگش داشت بیشتر یم پرید و به نفس نفس افتاده بود. 

قبل از اینکه از شدت ضعف گوشی از دستش بیفتد، 

ان طوفان گوشی را از دستش کشید و سمت مسئول کارو 

 گرفت: 

راستش و به خانواده ش بگید. دو سه روز دیرتر  -

ن یم ارزه به اینکه با این حالش بشینه تو یه  برگشیر

پرواز ده دوازده ساعته... ایشون یم تونن با من 

 برگردن! 

ن حرفن از  ن بار بود چنی  مرد روبرویش در حایل که اولی 

طوفان یم شنید، تر حرف گوشی را از دستش گرفت و 

که با چشمانش برای طوفان خط و نشان یم همانطور  

 کشید مشغول صحبت شد: 

 سالم آقای آرایم...  -

 طوفان سمت هلما رفت: 

 دراز بکش.  -

 هلما با چشمان رسخ از اشک و رسدرد نگاهش کرد: 
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من باید امشب برگردم! خانواده م نگران میشن... به  -

چه حفر زنگ زدید به پدرم؟ حال من به شما چه 

ن امشب... مربوطه آقای محتر   م؟ من... من باید همی 

رسش داشت به شدت گیج یم رفت که طوفان با قدم 

بلندی خودش را به او رساند و دست پشت کمرش 

انداخت. نگاه رسخ هلما در خاکستر چشمانش گره خورد 

و طوفان به آرایم رسش را روی بالشت گذاشت و 

 همانطور که سمتش خم شده بود، آرام لب زد: 

که برام مهمه حالت خوب شه به همون حفر   -

ن باش قصد دیگه ای ندارم.  خانوم! مطمی   دختر

نفسش روی صورت هلما پخش یم شد و درست لحظه 

ه  بان قلب هلما اوج گرفت، عقب کشید و خت  ای که ضن

 شد به مسئول کاروان که همچنان مشغول صحبت بود: 

ش اجازه ی مرخص شدن نمیده مگه  - بله... بله دکتر

 با رضایت هلما. 
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نگایه به طوفان انداخت و طوری که انگار مجبورش 

 کرده بودند طوفان را تایید کند، گفت: 

. من  - ن بله... ایشون از ورزشکارهای به نام ما هسیر

ن باره که یم شنوم ایشون یم خوان واسه هلما  اولی 

ن ویل...   بلیط بگت 

 اخم وحشتناک طوفان، باعث شد به نفع او ادامه دهد: 

ه که هلما ویل م - ن تاییدشون یم کنم! به نظر منم بهتر

 با این حالش امشب سوار هواپیما نشه. 

وزمندانه ای روی لب های طوفان نشست و  نیشخند پت 

 مسئول کاروان گوشی را سمتش گرفت: 

-  . ن  یم خوان با تو صحبت کین

 طوفان گوشی را کنار گوشش گذاشت: 

 بفرمایید.  -

یل همچنان محکم صدای پدر هلما از نگراتن یم لرزید و

 بود: 

ی واسه من مهم تره. دارم  - ن سالمتر هلما از هر چت 

اعتماد یم کنم و همه زندگیم رو تو کشور غریب یم 
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سپارم دستت امانت... حواست به امانتیت باشه 

 پرسم! 

مانه گفت:   طوفان نگایه به هلما انداخت و محتر

ن باشید مثل جونم حواسم بهشون هست. نگران  - مطمی 

 نباشید. 

ممنونم... لطفا گوشی رو بدید به هلما. یم خوام باهاش  -

 صحبت کنم. 

 بله االن...  -

گوشی را سمت هلما گرفت و هلما با اخم مشغول 

 صحبت با پدرش شد: 

 بابا من واقعا خوبم... جدی الزم نیست که...  -

طوفان نفهمید پدر هلما چه گفت که هلما دیگر نه 

یم کرد ویل قلبش نیاورد. با عصبانیت به طوفان نگاه 

 همچنان روی دور تند یم تپید: 

تون نمیذارم. به  - باشه بابا... چشم از خودم تر ختر

 مریم میگم گوشیم رو بیاره پیشم. 

ش مستقیم به هدف خورده بود،  طوفان در حایل که تت 

نگایه به مریم که کنار در ایستاده بود انداخت و به 
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راتن پا به محض تمام شدن مکالمه ی هلما، مریم با نگ

 اتاق گذاشت: 

هلما... من به خدا به کیس زنگ نزدم. آقای دادمهر  -

 خودشون... 
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ک بیش از این آشفته شود. دست  هلما نگذاشت دختر

سمتش دراز کرد و مریم با چشمان پراشک دستش را 

گرفت. هلما لبخند خسته ای زد و با اطمینان چشم 

 بست و باز کرد: 

 شه لطف کتن گوشیم رو بیاری؟یم دونم عزیزم. می -

مریم فشار آرایم به دست او وارد کرد و تند تند رس تکان 

 داد: 

 آره... آره االن.  -

ون رفت و طوفان خونرسدانه سمت  و رسی    ع از اتاق بت 

 مسئول کاروان برگشت: 
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 آقای مرادی، یه وقت دیرتون نشه!  -

ل شده نگاهش کرد و لبخندی  مرادی با حریص کنتر

 داد:  مصنویع تحویلش

... دیر نمیشه جناب دادمهر! خداروشکر همه  - خت 

ن این کاروان رو نظمه. البته اگه کیس سیع نکنه به  چت 

 همش بزنه! 

 طوفان ابروتی باال انداخت: 

 بر منکرش لعنت!  -

مرادی قبل از اینکه با طوفان بحثش شود از اتاق خارج 

 شد و طوفان روی صندیل کنار تخت هلما نشست: 

ید؟ -  بهتر

دنش را سمت دیگری چرخاند. حس تر کیس یم هلما گر 

کرد! حس ماندن در مکاتن پر از غریبه... یم دانست اگر 

ن باعث شد جواتر  لب باز کند بغضش یم شکند و همی 

به طوفان ندهد. طوفاتن که دوباره رسیم صحبت یم 

 کرد... 

عذر یم خوام اگه ناخواسته اذیت شدید. من قصد  -

 بدی نداشتم و ندارم. 
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وب بلد بود که در طرف مقابلش عذاب طوفان خ

ن بلند شد  وجدان ایجاد کند! حرفش را زد و به قصد رفیر

که هلما پا روی غرورش گذاشت و زیر لب خطاب به او 

 گفت: 

 ممنونم.  -

 زد: 
ی

 طوفان سمتش چرخید و لبخند کمرنیک

؟ -  واسه چی

ن فرستاد:   هلما به سختر آب دهانش را پایی 

طور کمک مریم بهم گفت وقتر بیهوش شدم چ -

کردید... هم... هم واسه االن! شما واقعا هیچ 

 مسئولیتر نسبت به من ندارید ویل... 

 طوفان میان حرفش پرید: 

روی خوب شدنتون تمرکز کنید... ما عادت نداریم  -

 شما رو اینطور ببینیم! 

ون رفت   از هلما باشد، از اتاق بت 
و تر اینکه منتظر حرفن

گذاشت. قسمت سخت   و هلما را با افکار درهمش تنها 

 نقشه اش تمام و کمال اجرا شده بود! 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 25#پارت_ 

 کیم پشت تخت هلما را باال آورد و پرسید: 

 راحتید؟ -

 هلما آرام رسی تکان داد و زیر لب گفت: 

 بله... ممنون.  -

کاروان ایران چند ساعت قبل به فرودگاه رفته بود و 

چشمان هلما هنوز از لحظه ی خداحافیطن اش با مریم 

داشت. آن لحظه با تمام وجودش تنهاتی و غربت را  نم

حس کرده بود! طوفان روی صندیل ای نزدیک به تخت 

 او نشست و پا روی پا انداخت: 

تون صحبت کردم. نتایج آزمایش ها مشکل  - با دکتر

خایص رو نشون ندادن. گفت اگه تا فردا فشارتون 

 بیاد باالتر مرخص میشید. 

 هلما با تردید پرسید: 

 ش باید از دهکده المپیک بریم... درسته؟بعد -
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یم. نگران نباشید. تو اون هتیل که قراره بمونم  - آره مت 

براتون اتاق رزرو کردم! هتل پولونیا... بالفاصله بعد از 

یم اونجا.   مرخص شدنتون مت 

مغز هلما از شدت خونرسدی طوفان و هتل به شدت 

 گرانقیمتر که رزرو کرده بود سوت کشید: 

یم -  ؟ هتل؟مت 

 طوفان کیم به جلو خم شد: 

پروازمون سه روز دیگه ست. تا اون موقع باید یه  -

 جاتی بمونیم دیگه. 

ل کرد:   هلما به سختر خشمش را کنتر

ممنونم... ویل بهتر نبود قبلش با من مشورت کنید؟  -

شاید من تمایل داشته باشم یه جاتی با قیمت 

م.   مناسب تر اتاق بگت 

ِ پویل
که با خودش آورده بود در آن سه   فکر اینکه بیشتر

روز قرار بود ضف هتل شود، باعث یم شد خشمش 

 میان ابروهای طوفان نشست: 
ی

د. اخم کمرنیک  شدت بگت 

 مگه قراره شما پویل پرداخت کنید؟ -

 هلما تک خنده ای عصتر کرد: 
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نگید که قراره تو این مورد هم جنتلمن بازیتون گل  -

د اجازه میدم پول کنه آقای دادمهر! واقعا فکر کردی

ن هتل گروتن رو شما پرداخت کنید؟  اتاقم تو همچی 

 کنج لب طوفان به نیشخندی عصتر کج شد: 

نگید که توقع دارید وقتر با همیم بذارم پویل  -

 پرداخت کنید! 

 

 

 26#پارت_ 

د و همزمان با باز  هلما لحظه ای چشم بست تا آرام بگت 

 کردن چشمانش گفت: 

نم آقای دادمهر... ویل حسن نیت شما رو درک یم ک -

ممنون میشم تو این چند روزی که لهستانیم بذارید 

م چیکار کنم!   خودم تصمیم بگت 

ی  حرفش تنها یک درخواست عادی بود ویل نگاه خاکستر

ه تر شد. نگایه که در یک لحظه عوض شد و  طوفان تت 

وقتر که لب باز کرد، هلما از صدای به شدت بم او و 

 نه نبود ترسید: لحتن که دیگر دوستا
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فکر نیم کتن داری زیادی مقاومت یم کتن دختر  -

 خانوم؟

ن  حتر کوچک ترین اثری از شوچن در لحنش نبود و همی 

باعث شد هلما آب دهانش را صدادار قورت دهد. تر 

اراده مالفه در دستش مشت شد و طوفان رسی    ع به 

خودش آمد. محکم دستر پشت گردنش کشید و نفسش 

ون  فرستاد:  را صدادار بت 

 عذر یم خوام... منظوری نداشتم.  -

یک لحظه خود واقیع اش را نشان داده بود و این یعتن 

زنگ خطر! زنگ خطری برای یادآوری اینکه هلما با سایر 

طعمه هایش یک تفاوت بزرگ داشت... غرور و 

ی نگفت و طوفان بلند شد.  ن شخصیتر مستقل! هلما چت 

ت بدتر نشده اتاق را ترجیح یم داد تا قبل از اینکه وضعی

ترک کند. کنار تخت هلما ایستاد و سیع کرد حرف چند 

 لحظه قبلش را توجیح کند: 

من به پدرتون قول دادم که حواسم بهتون باشه.  -

ن باره که اومدید  اینجا شهر بزرگیه و شما هم اولی 

ورشو و با فضاش آشنا نیستید. ممنون میشم تا زمان 
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د کنید. نیم خوام قویل برگشتمون به ایران بهم اعتما

 رو که به پدرتون دادم، بشکنم! 

حرفش را زد و تر اینکه منتظر حرفن از هلما باشد از اتاق 

ون زد. هلماتی که نگاهش به در بسته خشک شده بود  بت 

و نفسش هنوز حبس بود در سینه و یک نفر مدام در 

رسش یم پرسید "این َمرد واقعا کیست؟ سفید است یا 

 است یا بد؟"سیاه؟ خوب 

 

 

 27#پارت_ 

باندانایش را پشت گردنش بست و سیع کرد تر توجه به 

ن بکشد.  ضعف خفیفش چمدان سنگینش را روی زمی 

سه ساعتر از مرخص شدنش یم گذشت و با عجله تمام 

وسایلش را جمع کرده بود تا به همراه طوفان دهکده 

المپیک را ترک کند. ساعت از هشت صبح گذشته بود و 

نست هواپیمای کاروان ایران احتماال به زودی در یم دا

وطن فرود یم آید. به طوفان گفته بود که در محوطه به 

او ملحق یم شود و بالفاصله پس از خروجش از سالن 
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ن در محوطه، دسته ی چمدانش  اصیل و پا گذاشیر

 کشیده شد و قامت بلند طوفان را کنارش دید: 

 همه چی رو جمع کردید؟ -

هنوز رسیم حرف یم زد را دوست داشت. اینکه طوفان 

کم ندیده بود مرداتن را که زود خودماتن یم شدند. دست 

 سمت چمدانش دراز کرد و گفت: 

 بله... زحمت نکشید؛ خودم میارم.  -

طوفان عینک دودی اش را به چشم زد و تر توجه به 

 حرف او به راهش ادامه داد: 

ه تعارف نکنید خانم آرایم!  -  بهتر

ن حال دوستانه اش، باعث شد هلما  لحن جدی و در  عی 

ی نگوید. از محوطه خارج شدند و ذوق عجیتر  ن دیگر چت 

با دیدن خیابان در دل هلما نشست. از لحظه ی ورودش 

به لهستان و پایتخت زیبایش ورشو، دوست داشت 

وجب به وجب این شهر را بگردد و حاال شاید قرار بود به 

 قسمتر از خواسته اش برسد. 

 جا بریم؟خب... ک -
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با شنیدن صدای بم طوفان، گردن سمتش چرخاند و 

 طوفان ادامه داد: 

ن به هتل! هر چند اگه خسته اید یم  - زوده واسه رفیر

ن حاال بریم.   تونیم همی 

هلما نگایه به خیابان شلوغ اطرافش و هیاهوی مردم 

انداخت و سیع کرد برای یک بار هم که شده کمتر تعارف 

 کند: 

 رید. من مشکیل ندارم. هر طور شما راحت ت -

طوفان چشمک جذاتر زد و سوییچ ماشیتن از جیب 

ون آورد:   شلوارش بت 

 پس دعوتتون یم کنم به یه گردش کوتاه تو ورشو!  -

 

 

 28#پارت_ 

و دکمه ی سوییچ را فشار داد و چراغ های تر ام دبلیو 

 مقابلشان روشن شد: 
ی

 قرمز رنیک

 بریم!  -
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ن پیش رویش ت  ا آخر باز شد: چشمان هلما از دیدن ماشی 

ن اجاره کردید؟ -  ماشی 

 لبخند کنج لب طوفان عمق گرفت: 

ن خودمه! بفرمایید...  -  ماشی 

هلما به وضوح یم توانست صدای سوت کشیدن مغزش 

ن  را بشنود. طوفان برای گردش نیم روزی شان ماشی 

ن رفت و طوفان در  خریده بود؟ پا به پای او سمت ماشی 

کری کرد و سوار شد و را برایش باز کرد. هلما زیر لب تش

طوفان هم بالفاصله پشت فرمان نشست. کمربندش را 

بست و هلما هم به تبعیت از او خواست کمربندش را 

ن  ببندد که نتوانست. مدلش کیم فرق داشت و هلما اولی 

ن ماشیتن یم شد. وقتر طوفان تالش  بارش بود سوار چنی 

ن کمربند دید، کیم روی تنش خم شد و   او را برای بسیر

هلما تر اراده به صندیل اش چسبید. طوفان کمربند را 

بست و هلما حس کرد گونه هایش آتش گرفته. آب 

ن فرستاد و درست لحظه ای که با  دهانش را صدادار پایی 

هم چشم در چشم شدند، طوفان عقب کشید. تک 

 رسفه ای زد و گفت: 
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 االن یم تونیم بریم؟ -

ن را روشن هلما آرام رس تکان داد و طوفان خواست م اشی 

کند که صدای زنگ موبایلش بلند شد. نیم نگایه به 

هلما انداخت و بعد با دیدن اسم پدرش روی صفحه 

، تر میل جواب داد: 
 گوشی

 الو؟ -

فریاد پدرش به حدی بلند بود که به گوش هلما هم 

 رسید: 

؟ این همه آدم  - پس کدوم گوری هستر پرسه ی رواتن

؟  رو معطل خودت کردی که چی

دید که طوفان دست چپش را با تمام توان مشت هلما 

کرد. تر ختر از اینکه قلب مرد کنارش از رسیدن به ییک از 

 اهدافش در قبال خانواده خنک شده بود: 

 مگه پرسیدید یک بریم گردم؟ -

 فریاد پدرش این بار بلندتر بود: 

غلط کردی ما رو دست میندازی! خییل فامیل و  -

نکبت و دست از پا  دوستای ما اومدن استقبال توی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

. خوشحایل من و مادرت رو جلو این  ن درازتر برگشیر

 همه آدم خجالت زده کردی... آره؟

 

 

 29#پارت_ 

 طوفان از میان دندان هایش غرید: 

من هیچوقت نگفتم یک بریم گردم... اینکه از قول  -

 من چی به گوشتون رسوندن تقصت  من ن... 

ن پدرش تن هلما را لرزا  ند: لحن به شدت خشمگی 

ن. با  - دم صدات رو بتر خفه شو! خفه شو تا نستی

ن پرواز بریم گردی! این همه خرجت نکردیم که  اولی 

توهم بزتن گه خایص هستر و جواب ننه باباتم 

 ندی... 

صدای بوق آزاد در گوش طوفان پیچید و هلما از دیدن 

صورت رسخ او که کبودی یم زد ترسید. طوفان چنان 

د که هر لحظه امکان موبایلش را میان انگشتان ش یم فرسی

داشت خردش کند. صدای سابیده شدن دندان هایش 

روی هم حتر به گوش هلما هم یم رسید! طوفاتن که ته 
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دلش خوشحال بود از خجالت زده کردن پدرش و 

ن را شنیده بود...  ن از اینکه هلما همه چت  همزمان خشمگی 

شک تمام آن کلمات تخریب کننده را... مو به مو! بدون 

ن  اگر هلما کنارش نبود، موبایلش را در شیشه ی ماشی 

خرد یم کرد ویل وقتر هلما مخاطب قرارش داد، آتش 

 خشمش کیم، فقط کیم فروکش کرد: 

 آقای دادمهر... خوبید؟ -

فشار انگشتانش تر اراده به دور گوشی کمتر شد و آن را 

ن گذاشت. دستر در موهایش فرو برد و به  جلوی ماشی 

 زد: زور لبخند ک
ی

 مرنیک

ن  - خوبم... خوبم! عذر یم خوام بابت شنیدن چنی 

 حرفاتی پا به پای من. 

ن تکان داد:   لحنش درد داشت و هلما رسی    ع رس به طرفی 

 نه... نه مشکیل نیست!  -

از اینکه طوفان هر بار متواضعانه عذرخوایه یم کرد، 

ون  خجالت یم کشید. طوفان نفسش را صدادار بت 

 هش به روبرو بود، گفت: فرستاد و در حایل که نگا
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خانواده ی من اقامت لهستان رو دارن. خونه،  -

، همه چی تو این کشور براشون فراهمه! منم  ن ماشی 

 زمان زیادی رو اینجا 
ی

به تبعیت از اونا از بچیک

گذروندم. کل نوجووتن و بعدش دوران دانشگاهم تو 

ن شهر گذشته.   همی 
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لما نشست، یک قدم تلخندی زد و با غیم که در نگاه ه

 به هدفش نزدیک شد: 

ون یم  - ین قشنگه! هر یک از بت   من شبیه یه ویتر
ی
زندیک

بینه میگه خوش به حالش... تک پرسه، خونواده ش 

پولدار و تحصیل کرده ن، تو کارش موفقه... ویل نیم 

ین، درست پشت اون مانکن  دونن پشت اون ویتر

 جذاتر که لباس های خوشگل تنش کردن، چه آدم

 یم کنه. درست مثل یه 
ی
زخم خورده ای داره زندیک

ونش قشنگه و تازه ست ویل  سیِب کرم خورده! بت 

درونش... شاید اگه یه روز فرصتش شد، تو جلسات 
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کت کنم! اون موقع شاید بتونم خییل  مشاوره تون رسی

ن کیس هستید  حرف ها رو بزنم. هر چند... شما اولی 

 که این حرف ها رو از من یم شنوید! 

قلب هلما از حس ناراحتر او به درد آمد و سیع کرد 

 لبخندش دلگرم کننده باشد: 

 حتما... خوشحال میشم تو کلینیکم ببینمتون.  -

ی طوفان شد:  ه به نگاه خاکستر  مکتر کرد و عمیق تر خت 

ن باشید هر زخیم از گذشته رو میشه درمان  - مطمی 

کرد... شاید کامل نه، اما میشه کاری کرد که دردش 

 متر بشه و فقط یه رد کمرنگ ازش بمونه. ک

ن را روشن کرد:   طوفان لبخندی در جوابش زد و ماشی 

ن  - ن باشید امروز براتون خاطره انگت  و شما مطمی 

 خواهد بود! 

ن را در ذهنش مرور کرد. "قسمتر از  قدم به قدم همه چت 

رازت را برایش فاش کن طوری که حس منحرص به فرد 

، حاال بودن کند، اعتمادش را بخر  ، قلبش را به بازی بگت 

 آرام آرام خردش کن!"
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ه به اطرافش تر اراده  با ذوق لبخندی از ته دل زد و خت 

 گفت: 

 وای اینجا خییل خوشگله!  -

از صبح چند مکان مختلف را با طوفان گشته بود. از 

کلیسای سنت آنه تا پارک الزینیک... از کاخ فرهنگ ورشو 

پیانوی قدییم موزه عکس گرفته بود  تا موزه شوپن! کنار 

و روحش از کاوش تاری    خ لهستان رس شوق آمده بود. 

عاشق تاری    خ بود و ورشو برایش مثل یک کتاب تاری    خ 

ن یم ماند که دوست داشت صفحه به  هیجان انگت 

 کند! 
ی
 صفحه اش را عالوه بر خواندن، زندیک

 طوفان لبخند کوچیک در جوابش زد: 

 مخصوصا تو شب!  -

د تند رسی تکان داد و ته دلش از فکر اوقات هلما تن

خوتر که گذرانده بود و هنوز هم ادامه داشت گرم شد. 

به میدان قلعه آمده بودند تا به گفته ی طوفان ییک از 

شب های زیبای این میدان را از دست ندهند و در ییک از 

رستوران های معروفش غذا بخورند. طوفان با فاصله ی 
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ستاده بود. یک دست در جیبش فرو چند قدم از او ای

برده بود و با لبخندی کنج لب نگاهش یم کرد! طوری که 

هر کس از کنارشان یم گذشت، فکر یم کرد که طوفان 

دارد درست مثل یک شی قیمتر و با ارزش به دختر 

روبرویش نگاه یم کند. حتر هلما هم دیگر نیم توانست 

. رسدی ای که آن حجم از رسدی را در نگاه طوفان ببیند 

همچنان به قوت خودش بافر بود! هلما از خودش چند 

سلفن گرفت و وقتر سکوت طوفان را دید، نگایه به 

ساعت موبایلش انداخت و با دیدن ده و پانزده دقیقه 

برق از رسش پرید! فکر اینکه طوفان تقریبا نصف روز را 

پا به پای او آمده بود خجالت زده اش کرد. هر چند 

ن را برنامه ریزی کرده بود ویل باز طوفان  خودش همه چت 

هم خجالت یم کشید. روبروی او ایستاد و با لحتن که 

 آرام تر شده بود گفت: 

اصال حواسم به ساعت نبود. شما هم خسته شدید.  -

ه برگردیم!   بهتر

 طوفان ابروتی باال انداخت و قدیم نزدیکش شد: 

رم به االن؟ تازه رس شبه! منم عاشق شبم و عادت دا -

؟ کام آن! مگه میشه از این 
ی

بیدار موندن... خستیک
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همه حال خوتر که امروز کنارتون داشتم خسته 

 بشم؟
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ن حال  لحنش صمییم به نظر یم رسید. صمییم و در عی 

ایم که حس خوتر به هلما داد و لبخند  مانه! احتر محتر

روی لبش نشاند. طوفان چشم اطرافش چرخاند و 

 پرسید: 

 بخوریم؟ من که حساتر گرسنه م! شام  -

هلما آرام رسی تکان داد و سمت مخالف راه افتادند. کمتر 

از پنج دقیقه بعد، هر دو روبروی رستوران سنتر و به 

 ایستاده بودند و هلما از دیدن معماری 
ی
شدت بزریک

ن حال شیک رستوران، تای ابرویش باال  قدییم و در عی 

 پرید: 

که از صبح در نظر فکر یم کردم اون رستوراتن   -

داشتید یه رستوران مدرن باشه! حس یم کنم به 

 سازه ها و فرهنگ مدرن بیشتر عالقه داشته باشید. 
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طوفان اشاره کرد که اول او وارد شود و به دنبالش پا به 

 رستوران گذاشت: 

درسته! راستش رو بخواید من تا حدی از تاری    خ  -

وجود فراری ام. خییل وقت ها فکر یم کنم انسان م

جالتر نیست و گذشته ش هم جذابیتر نداره... تا 

جاتی که یادم میاد، هیچوقت به تاری    خ عالقه نشون 

 ندادم... البته جز امروز! 

حرکتر هوشمندانه برای بردن دل هلما! طوفان در اغوا 

کردن آدم ها زیادی تبحر داشت. جنتلمنانه صندیل ای 

 وشش برد: برای هلما کنار کشید و نامحسوس رس کنار گ

امروز پا به پای شما با دیدن هر جاتی که رفتیم به  -

 وجد اومدم خانوم آرایم! 

ن فرستاد و طوفان از او  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

ه به چشمان  فاصله گرفت. روبروی هلما نشست و خت 

 فندفر زیبایش ادامه داد: 

ن  - ن باعث شد که بخوام بودن تو چنی  شاید همی 

ه کنم! طوری که انگار دارم تو رستوراتن رو تجرب

 گذشته ی لهستان غذا یم خورم. 
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 هلما لبخندی زد و تنها توانست لب بزند: 

 خوشحالم اینو یم شنوم.  -

ن بار بود که  قلبش با تمام قدرت به سینه یم کوبید. اولی 

ن حایل یم شد! طوفان از گارسون خواست که نزدیک  چنی 

 : بیاید و به منوی پیش روی هلما اشاره کرد 

 انتخاب کنید!  -
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گارسون که پرس جواتن بود و رسیم لباس پوشیده بود، 

ی از اسایم  ن ن ایستاد و هلما منو را برداشت. چت  کنار مت 

نیم فهمید. در واقع نیم دانست ترکیب غذاهای نوشته 

شده در منو چیست. ترجیح داد منو را ببندد و خطاب به 

 طوفان گفت: 

ی از غذاهای لهس - ن تان نیم دونم. پیشنهادی من چت 

 دارید؟

ن گذاشت و کیم به جلو خم شد:   طوفان منو را روی مت 
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سوپ روسول واسه پیش غذا پیشنهاد خوبیه...  -

جالبه که بدونید این سوپ، غذای میل لهستانه! و 

 واسه غذای اصیل یم تونه پیشنهاد خوتر 
ی
ویک پت 

اشکیه و اگه بخوام به غذاهای ایراتن  باشه. یه نوع پت 

تشبیهش کنم، شاید تا حدی به دلمه هم شباهت 

 داشته باشه! 

هلما در حایل که از روحش از حس طعم های جدید 

 پرواز یم کرد رسی تکان داد: 

 عالیه!  -

طوفان سفارش هایشان را به گارسون گفت و گارسون 

ن فاصله گرفت. بوی چوب گردوی  پس از یادداشت از مت 

ن و صندیل ها حال دل هلما را خوب  یم کرد. آنقدری مت 

که ضعف و فشار پایینش دیگر ذره ای برایش اهمیت 

نداشت. همانطور که فضای سنتر اطرافش را از نظر یم 

 گذراند، تر اراده لب باز کرد: 

تاری    خ قشنگه! شاید سختر ها و سیایه هاتی هم  -

داشته باشه، ویل بدون شک زیباتی های خودش رو 

ه.  .. آدما اگه تاری    خ هم داره. آدم از تاری    خ یاد یم گت 

یم خوندن هیچوقت نیم افتادن به جون هم! هیتلر 
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اون همه ابهت داشت و االن چی مونده ازش؟ 

! نه از خودش نه از ارتشش... رسان جنگ  هیچی

 ، ن جهاتن ای که خییل از آدما بخاطرش از دست رفیر

ن یا اگه باشن، انگشت  هیچکدوم االن زنده نیسیر

ت یم گرفت شمارن! انسان اگه تاری    خ یم  خوند عتر

که خشونت هیچوقت قشنگ نبوده. هیچوقت راه 

 
ی
حل نبوده... انسان اگه تاری    خ یم خوند، قطعا زندیک

رو آسون تر یم گرفت و موقع سختر هاش با 

ن و هیچکس  خودش تکرار یم کرد که "هیچ چت 

موندگار نیست." واسه همینه که میگم تاری    خ 

 قشنگه! 

ی طوفان   گره خورد و طوفان با نگاهش در نگاه خاکستر

 لحتن که آرام تر شده بود و بم تر، به لهستاتن لب زد: 

- Nie piękna jak ty ! 

 تو!(
ی

 )نه به قشنیک

 

 

 34#پارت_ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هلما معتن حرفش را نفهمید ویل هر چه که بود، چنان 

ک را باال  بان قلب دختر صمییم و اغواگر بیان شد که ضن

د:   برد و نتوانست نگاهش را از طوفان بگت 

؟ -  یعتن چی

طوفان ابروتی باال انداخت و دقیقا همان لحظه بود که 

ن شده  گارسون با غذاها نزدیکشان شد. هلما از جو سنگی 

ن فرستاد و  ی میانشان، آب دهانش را به سختر پایی 

گارسون بشقاب های سوپ را مقابلشان گذاشت و رفت. 

وع کند و هلما تر حرف 
طوفان به هلما اشاره کرد رسی

سید و  قاشقش را  ی نتی ن در سوپ فرو برد. دیگر چت 

ن قاشق  طوفان هم ترجیح داد در خماری بگذاردش! اولی 

سوپ را که به دهان گذاشت، از طعم خوبش متاثر شد 

 و تر اراده گفت: 

 عالیه!  -

 طوفان لبخندی در جوابش زد: 

خوشحالم که خوشتون اومده. غذاهای این کشور  -

ن! کاش یم شد تو این مدت کم همه ر  و محرسی

 امتحان کنیم. 
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 هلما قاشق دیگری از سوپش خورد: 

دوست دارم چند سال دیگه دوباره یه مسافرت بیام  -

ورشو. شاید شهرای دیگه رو هم گشتم! هیچوقت فکر 

نیم کردم تا این حد از این کشور و تاری    خ و غذاهاش 

 خوشم بیاد. 

 امیدوارم اون موقع هم بتونم همراهیتون کنم!  -

 که طوفان تر 
 مقدمه به زبان آورد، نفس در سینه حرفن

ی هلما حبس کرد و گونه هایش آتش گرفت. حرف 

طوفان دوپهلو بود و هلما سیع کرد با خودش فکر کند که 

منظور طوفان از همرایه، تنها به عنوان یک دوسِت 

ن دیگری... پیش غذا در آرامش رسو  اجتمایع است نه چت 

خوش آمد که شد و غذای اصیل به حدی به مذاق هلما 

بشقابش را تا آخر تمام کرد. از ارساف خوشش نیم آمد و 

ی در بشقابش بافر  ن وقتر که دید طوفان هم چت 

ی نسبت به او پیدا کرد.   نگذاشت، حس بهتر
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هنگام پرداخت صورتحساب، تنها یک جمله گفت که 

حداقل شام را حساب یم کند و اخم طوفان نگذاشت که 

ما با خودش فکر کرد که برخالف مردان ادامه دهد و هل

، او دقیقا مثل اکتر مردهای ایراتن رفتار یم کند و  اروپاتی

 حساب کردن اعتقادی ندارد. از رستوران که 
ی

به دنیک

ون رفتند، مست  کوتایه را تا رسیدن به پارکینگ پیاده  بت 

 روی کردند و هلما با قدرداتن گفت: 

ی که فکر امروز خییل خوب بود... بیشتر از  - ن اون چت 

 یم کردم! واقعا ممنونم. 

 لبخند طوفان چال گونه اش را به نمایش گذاشت: 

یم تونم بدون اغراق بگم که مدت ها بود کنار  -

 حال خوتر نداشتم! مرش بابت 
ن هیچکیس چنی 

 همراهیتون هلمای عزیز... 

ک را پیش چشم خودش به اسم  ن بار بود که دختر اولی 

به آخر اسمش چسباند،  صدا یم کرد و "عزیز"ی که

بان قلب هلما را شدیدتر کرد. اینکه او در تمام روز  ضن

طوری رفتار کرده بود که هلما حس رسبار بودن نکند، 

ن شدند  حس خییل خوتر به قلبش یم ریخت. سوار ماشی 

و بیشتر مست  در سکوت گذشت. طوفان آهنگ های 
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ن پخش کرده بود و هلما تا رسیدن به  هتل ادل را در ماشی 

ن  ن یم کرد. ماشی  در دلش سلیقه موسیقیاتی او را تحسی 

که روبروی هتل مجلل پولونیا ایستاد، هلما از دیدن 

زیباتی و شکوه هتل مات ماند و طوفان پیاده شد. در 

ک را که همچنان به ساختمان روبرویش نگاه  سمت دختر

یم کرد باز کرد و هلما با تشکر کوتایه پیاده شد. 

بر رس این هتل گرانقیمت قبال کرده بودند  دعواهایشان را 

ی نگوید. وارد هتل شدند و  ن و هلما ترجیح داد دیگر چت 

ن پذیرش ایستاد. اسمش را گفت و به  طوفان روبروی مت 

انگلییس درخواست کلید اتاق ها را کرد. هلما داشت 

فضای التر را از نظر یم گذراند که ناگهان صدای طوفان 

 باال رفت: 

- What do mean that only one room is 

reserved? 

 )یعتن چی که فقط یه اتاق رزرو شده؟(

 ��ادامه

 

 رنگ از روی پرس جواتن که روبرویش بود پرید: 
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- But You told me that you wanted a 

double bedroom sir ! 

)ویل شما به من گفتید که یه اتاق دوتخته یم خواید 

 آقا...(

شده بود ویل قدیم نزدیک هلما حرف هایشان را متوجه 

 طوفان شد و آرام پرسید: 

 چی شده؟ -

ون فرستاد:   طوفان نفسش را صدادار بت 

 یه لحظه...  -

و سمت مرد روبرویش برگشت و در حایل که اخم غلییطن 

 میان ابروهایش نشسته بود گفت: 

-I said I wanted to book two rooms! What 

should we do now? 

ا اتاق رزرو کنم! االن ما باید )من گفتم یم خوام دو ت

 چیکار کنیم؟(

لحنش چنان جدی و حق به جانب بود که پرسک تقریبا 

 
ی
مندیک ن شد که اشتباه از خودش است و با رسی مطمی 

 گفت: 
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- Sorry sir… all of our rooms are full 

except one double bedroom that its 

booked for you ! 

پره به جز همون اتاق )ببخشید آقا... همه اتاق هامون 

 دو تخته ای که براتون رزرو شده!(
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طوفان خوب بلد بود در آن واحد به موضوعاتر فکر کند 

که خشمش را از صفر به صد یم رسانند! موضوعاتر هر 

چند تر ربط به مشکل هتل ویل هر چه که بود، به چند 

ن  ثانیه نکشیده چنان خشمگینش کردند که دست روی مت 

 مسئول پذیرش کوبید و صدا باال برد: 

- Are you kidding us? Your fucking hotel 

have to pay for this ! 
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)تو ما رو مسخره کردی؟ هتل لعنتر شما باید تاوانش رو 

 پس بده!(

ن باعث شد که  صورت و گردنش رسخ شده بود و همی 

 هلما ترسیده دست روی بازویش بگذارد و عقبش بکشد: 

ی رو حل آروم باشید  - ن آقای دادمهر... داد زدن چت 

 نیم کنه. 

طوفان نگایه به دست ظریف هلما روی بازویش 

انداخت و هلما انگار که تازه موقعیت را سنجیده باشد، 

رسی    ع دستش را عقب کشید و نگاه از طوفان دزدید. 

طوفاتن که دستانش را محکم مشت کرده بود و در حایل 

یم زد. سیب گلوی که گردنش رسخ شده بود نفس نفس 

ن رفت  ه به گونه های آتش گرفته ی هلما پایی  طوفان خت 

 و طوری که انگار در یک دنیای دیگر ست  یم کرد لب زد: 

همیشه باید یادم بیاد... یادم بیاد که تو این خراب  -

 شده حتر نیم تونم برم خونه ی پدری که... 

حرفش تمام نشده بود که انگار رسش گیج رفت و هلما 

ره بازویش را گرفت ویل این بار، با نگراتن ای صد دوبا

 :  برابر بیشتر
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 آقا طوفان... حالتون خوبه؟ -

در آن لحظه فرصت نداشت که به حرف طوفان فکر 

ن  کند. حتر نیشخند محو کنج لب طوفان را ندید. اولی 

بار بود که مرد کنارش را به اسم کوچک صدا یم کرد و 

وب یم شد! این برای طوفان موفقیتر بزرگ محس

همانطور که وانمود یم کرد رسگیجه دارد، چشمانش را باز 

کرد و طوری نشان داد که انگار تالش یم کند وزنش را از 

ک بردارد:   روی دستان دختر

 خوبم... خوبم... یه لحظه رسم گیج رفت.  -

ن فرستاد و به طوفان  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

 نشیند: کمک کرد روی ییک از مبل های التر ب

ید؟ -  بهتر

طوفان در حایل که رسش را به پشتر مبل تکیه داده بود، 

 زمزمه وار گفت: 

 خوبم... گایه اینطور میشم... عصبیه!  -
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 نگاه هلما هنوز نگران بود: 

یه اشتباه سهوی ارزش نداره که انقدر اعصاب  -

خودتون و خرد کنید. رنگتون کبود شد یه لحظه... 

 االن سکته یم کنید! گفتم خداتی نکرده 

 طوفان تک خنده ای تر جان تحویلش داد: 

من جون سخت تر از این حرفام هلما خانوم!  -

 ببخشید نگرانتون کردم. 

ک را به اسم صدا کرد و گونه های هلما بیشتر  او هم دختر

رنگ گرفت. تر حرف از طوفان دور شد و رو به مسئول 

 پذیرش که رنگش کیم پریده بود، گفت: 

- Please give me the hotel room lock 

card . 

 )لطفا کارت قفل اتاق هتل رو به من بدید.(

پرس جوان رسی    ع کارت را روبرویش گذاشت و هلما سمت 

 طوفان رفت: 

ید دیگه؟ -  بهتر

 طوفان، آرام رسی تکان داد و هلما گفت: 
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احت کنید.  - ه تو اتاق استر  بهتر

 طوفان بلند شد تا تکذیب کند: 

 ... من خوبم... نیازی ن -

حرفش تمام نشده بود که دوباره خودش را به رسگیجه زد 

 و هلما همانطور که بازویش را گرفته بود اخم کرد: 

 مشخصه... خییل خوبید! بفرمایید لطفا...  -

و به آسانسور اشاره کرد و طوفان ترجیح داد مقاومتر 

ی شده بود که فکر یم  ن ک نگران تر از آن چت  نکند. دختر

ون بکشد، سوار کرد! تر اینکه بازو  یش را از دست او بت 

 آسانسور شدند و طوفان به دیواره اش تکیه داد: 

یم دونم راحت نیستید با من تو یه اتاق بمونید. باید  -

 از اینجا یم رفتیم. 

 هلما نفس کوتایه کشید: 

ی تا صبح نمونده و شما هم حالتون  - ن دیر وقته... چت 

خوب به نظر نمیاد. من تو التر هم یم تونم 

احت کنم. ا  ستر

 اخیم میان ابروهای طوفان نشست: 
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اینطور که من باید به مردونگیم شک کنم! فکر  -

 کردید میذارم مهمانم تو التر بخوابه؟

واژه ی مهمان، عجیب به مذاق هلما خوش آمد ویل 

 مغرورتر و عاقل تر از آن بود که با چند کلمه خام شود: 

هم تو  پس چی آقای دادمهر؟ نگید که توقع دارید با  -

 یه اتاق بمونیم! 

🙈👇 
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 طوفان تکیه اش را از دیواره ی آسانسور گرفت: 

 شما به من اعتماد ندارید خانوم آرایم... درسته؟ -

 من فقط خط قرمزهای خودمو دارم!  -

آسانسور که به طبقه ی مورد نظر رسید، مجال هر نوع 

ما صحبتر را از آن ها گرفت. طوفان اشاره کرد که هل

زودتر از آسانسور خارج شود و خودش هم پشت رس او 
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از آسانسور خارج شد. هلما با کارت در اتاق را باز کرد و 

از دیدن اتاق مجلل پیش رویش ابروتی باال انداخت. 

طوفان اما خونرسدانه وارد شد و در را پشت رسش 

بست. اتاق برای دو نفر بیش از حد بزرگ بود! رسویس 

جدا داشت و هلما یم توانست از پشت  بهداشتر و حمام

در شیشه ای روبرویش وان و جکوزی حمام را ببیند. 

ی را داشت جز وجود یک حمام شیشه ای  ن انتظار هر چت 

در اتاقشان! تخت کینگ سایز دو نفره و دکور سفید و 

زرشیک اتاق، زیادی به چشم یم آمد و هلما ترجیح داد 

ه انگار این نوع عادی رفتار کند. درست مثل طوفان ک

اتاق های مجلل برایش کامال عادی بود. طوفان از 

یخچال گوشه ی اتاق بطری آتر برداشت و بازش کرد. 

یک نفس رس کشید و لبه ی تخت نشست. هنوز کالفه 

به نظر یم آمد ویل رنگ رسخ صورتش بهتر شده بود. جو 

ن بود و هلما داشت به حرف  میانشان به شدت سنگی 

ش طوفان فکر یم کرد. به اینکه داشت از چند دقیقه پی

خانه ی پدری اش در این شهر یم گفت و کالمش نصفه 

ون فرستاد و رو به  ماند. طوفان نفسش را صدادار بت 

 هلما کرد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نیم خواید بشینید؟ -

هلما روی مبل یک نفره ای درست روبروی تخت 

 کنج لب طوفان نقش بست: 
ی

 نشست و لبخند کمرنیک

 چرا به جای خونه پدرم میام هتل؟ براتون سواله که -

 هلما سیع کرد کنجکاوی اش را در لحنش نشان ندهد: 

 نیم خوام تو مسائل شخصیتون دخالت کنم.  -

اهنش را باز کرد:   طوفان دکمه ای دیگر از پت 

یم! اونقدری که  - من و پدرم درست مثل کارد و پنت 

وقتر بعد از هجده سالگیم یهو قصد کرد کال با مادرم 

ه ایران، قصد داشت مجبورم کنه که باهاشون برگرد

برگردم... به قول خودش موندن یه پرس هجده ساله 

اونم تنها تو این کشور آزاد به صالح نبود. بهم 

اعتماد نداشت... هیچوقت! همیشه موقع مدرسه 

 رفتنم مجبورم یم کرد با راننده برم و برگردم. 

 

 

 39#پارت_ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 تک خنده ای کرد و ادامه داد: 

م راهش و یاد گرفته بودم! جیم یم شدم از مدرسه من -

ون یم موندم. یم  و گایه تا آخرشب از لج بابام بت 

دونستم هزار تا آدم یم فرسته دنبالم... فکر اینکه 

گایه هم من حرص اونو درمیاوردم خوشحالم یم 

کرد! حتر وقتر بعد از برگشتنم به خونه کتک یم 

شم خراب خوردم هم باعث نیم شد اون حال خو 

 شه. 

هلما با ناراحتر نگاهش کرد و طوفان کیم به جلو خم 

 شد: 

اینطوری نگاه نکنید هلما خانوم... من بچه ی قابل  -

ترحیم نبودم! من همیشه جنگیدم که تو زندگیم 

. حتر وقتر بابام موقع هجده سالگیم و  ن دخالت نکین

ون و  قبل از برگشتنش به ایران از خونه پرتم کرد بت 

د که حق ندارن راهم بدن، بازم کم به همه س تی

نیاوردم... به خیال خودش فکر یم کرد تر پول و تر 

خونه رها کردن یه پرس هجده ساله باعث میشه 

دست از پا درازتر برگرده پیش خانواده ش. ویل من 

برنگشتم... شاید تو رفاه بزرگ شده بودم ویل فقط 
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بچه از لحاظ مایل... قضیه ش طوالنیه ویل مثل یه 

وع کردم به کار  پولدار لوس بار نیومده بودم! رسی

کردن تو رستوران، کافه، هر جاتی که بهم جای 

 درست مثل ربات هزار تا 
ی

خواب بدن... از بچیک

کالس مختلف ثبت نامم کرده بودن. شنا، کاراته، 

سن دوست دارم یا  ... بدون اینکه بتی زبان، موسیفر

همه چی رو یاد نه، دقیقا مثل یه ربات مجبور بودم 

وع کردم خصویص زبان درس دادم...  م. کم کم رسی بگت 

غریق نجات شدم، مرتر شنا یا هر حرفه ای که یم 

شد ازش پول درآورد... کم کم تونستم خونه اجاره 

وع کردم تا رسید به  کنم. با یه خونه ی کوچیک رسی

 ... ن و اجاره ی یه خونه ی بزرگ تر و بهتر خرید ماشی 

! تمام در کنارش درس  هم یم خوندم. تربیت بدتن

زندگیم خالصه شده بود تو کار و درس... حتر وقت 

 عاشق شدن نداشتم! 

ن فرستاد و طوفان عمیق  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

 تر نگاهش کرد: 

به پیشنهاد ییک از دوستام، چهار سال پیش برگشتم  -

ایران و بوتیک زدیم. کار و بارمون به مرور گرفت و 
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وارد فدراسیون شنا بشم. تو مسابقات  تونستم

آسیاتی شنای سه سال قبل، مدال طال تو شنای آزاد 

دویست متر کسب کردم ویل درست قبل از مسابقه 

شنای کرال پشت، با ییک از غریق نجات ها رس یه 

 موضوع بیخود بحثم شد و... 

لب بست و هلما تر حرف نگاهش کرد. ادامه ی حرف 

دس بزند... اینکه غریق نجات طوفان را یم توانست ح

بیچاره را به حد مرگ زده و کم مانده بود در استخر خفه 

 اش کند! 

🙈👇 
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 پشیمونید؟ -

ه  منتظره ترین سوال ممکن را پرسید و طوفان تنها خت  غت 

اش شد. پشیمان بود؟ اصال... حتر ذره ای! بارها با 

و یم کرد خودش آن لحظه را مرور کرده بود و هر بار آرز 
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به عقب برگردد و کار ناتمامش را تمام کند... رس ماجرای 

محرومیتش چنان کینه ای به دل گرفته بود که اگر جلوی 

خودش را نیم گرفت و موقعیتش فراهم یم شد، جاتی 

ون ورزشگاه کار آن غریق نجات را تمام یم کرد... ویل  بت 

ن را به هلما لو دهد.   قرار نبود همه چت 

 . زیاد! پشیمونم..  -

 نور امیدی ته دل هلما روشن شد و طوفان ادامه داد: 

اگه بریم گشتم به عقب، قطعا اینکارو انجام نیم  -

دادم... ویل گایه دست من نیست! من معموال آدم 

 خونرسدی ام ویل اگه عصباتن بشم... 

 لب بست و هلما حرفش را تکمیل کرد: 

ل کنید... درسته؟ -  نیم تونید خودتون و کنتر

 رسی تکان داد:  طوفان

اون لحظه حتر خودمم نیم شناسم. شاید همه ی  -

اینا نتیجه ی خشیم باشه که این همه سال تو 

وجودم جمع شده. خشیم که هیچوقت نیم تونستم 

 درست ابرازش کنم! 
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هلما از تصور اینکه پشت چهره ی جذاب و آراِم طوفان، 

شخصیتر پر از خشم پنهان شده، هم ترسید، هم دلش 

 سوخت: 

 تمام این مشکالت تا حد زیادی قابل درمانه...  -

 طوفان لبخند معناداری در جوابش زد: 

انه منتظر جلسات مشاوره مون هستم،  - تر صتر

 !  خانوم دکتر

" زیر پوست هلما  یتن عجیتر از شنیدن لفظ "دکتر شت 

 زد: 
ی

 دوید و لبخند کمرنیک

من هنوز دکتر نیستم... یعتن دارم یم خونم واسه  -

ی.   آزمون دکتر

ن حرف  طوفان تای ابروتی باال برد و چال گونه اش حی 

 زدن در چشم هلما پررنگ تر شد: 

 دکتر هم یم شید به زودی... بدون شک!  -
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لبخند هلما عمیق تر شد و سیع کرد تپش قلبش را نادیده 

د. تک رسفه ای زد و گفت:   بگت 

احت کنید. رنگتون هنوز به حالت طبییع  - ه استر بهتر

 . برنگشته

طوفان خوب بلد بود طوری به طرف مقابلش نگاه کند 

ن بافر نگذارد... برای مخالفت!  که حرفن برای گفیر

ی هایش را در چشمان هلما دوخت و آرام لب  خاکستر

 زد: 

؟ هنوزم قصد دارید تو التر بخوابید؟  -  شما چی

ی بگوید که طوفان میان حرفش پرید:  ن  هلما خواست چت 

آرایم... شاید واسه همه  من آدم تر آزاری ام خانوم -

 نه ویل، قطعا هیچوقت حرمت شما رو نیم شکنم! 

ن فرستاد. قلبش داشت  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

رسی    ع تر یم تپید و این در نظرش خوب نبود... اینکه 

 اش قلبش داشت برای مردی یم 
ی
ن بار در زندیک برای اولی 

تپید، خوب نبود! نیم خواست دلش بلرزد... نیم 

واست عاشق شود! نیم خواست خودش را قبل از خ

ن روابیط کند ویل  رسیدن به اهداف مهمش درگت  چنی 
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لحن طوفان آنقدری دوستانه و قابل اعتماد بود و قلبش 

چنان در گلویش یم تپید که نتوانست نه بیاورد... لب 

 هایش تر اختیار تکان خوردند: 

ن جا رو کان - احت کنید. منم همی  اپه شما... شما استر

 یم خوابم. 

 برفر از نگاه طوفان گذشت: 

 شما رو تخت بخوابید، من یم تونم رو...  -

 هلما نگذاشت حرفش را کامل کند: 

من مشکیل با رو کاناپه خوابیدن ندارم آقای  -

احت  ی نباشید و استر ن دادمهر... پس لطفا نگران چت 

 کنید. 

طوفان دیگر مخالفت نکرد و تنها رسی تکان داد. روی 

کشید و هلما خودش را با لپ تاپش مشغول تخت دراز  

کرد و سیع کرد حتر زیر چشیم هم به مرد روبرویش نگاه 

بان قلبش همچنان باال بود و سنگیتن نگاه  نکند. ضن

طوفان را حس یم کرد. سنگیتن نگاه مردی که قلبش را به 

 تپش انداخته بود... با هدف! 

🙈👇 
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، نوید صدای کشیده شدن چرخ چمدانش ر  ن وی زمی 

ین اوقاتش را  ن از کشوری که بهتر ن یم داد! نوید رفیر برگشیر

در آن گذرانده بود. طوفان پا به پایش قدم بریم داشت و 

ن ترش را حمل یم  برخالف مخالفت هلما، چمداِن سنگی 

 کرد. 

سه روز از خارج شدنشان از دهکده المپیک یم گذشت و 

از هیچ تالشی هلما نیم توانست انکار کند که طوفان 

برای خوشحال کردنش دری    غ نکرده بود. باور نیم کرد در 

سه روز بتواند بیشتر ورشو را بگردد و تمام وجودش غرق 

 حال خوب شود! 

شب اول را مجبور شده بودند در یک اتاق بمانند و شب 

دوم و سوم اتاقشان جدا شده بود. طوفان از صبح روز 

ه بود و هلما سیع یم بعد تور ورشوگردی اش را ادامه داد

کرد برخالف مخالفت های شدید او قسمتر از مخارج را 
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د! مثل خرید بلیط موزه برای طوفان یا  به عهده بگت 

حساب کردن برچن از وعده های ناهار یا شامشان... 

ی از  طوفان گایه از پسش برنیم آمد و هلما حس بهتر

 این کار داشت. 

ک را برای چند ساعت قبل از پروازشان، طوفان  دختر

چکاپ به بیمارستان برده بود و طوری وانمود یم کرد که 

ن شود حال هلما برای پرواز مساعد  یم خواهد مطمی 

است! این کارش برای هلما زیادی ارزشمند بود و طوفان 

از ایده ی هوشمندانه اش خرسند! پزشک که بهبودی 

احت  هلما را تایید کرد، به هتل برگشتند و پس از استر

وتایه سمت فرودگاه راه افتادند. پروازشان آخرشب ک

 بود و دو ساعت زودتر در فرودگاه حاضن شده بودند. 

طوفان سمت ییک از بوردهای فرودگاه رفت تا ساعت 

دقیق پروازشان را دوباره چک کند و هلما روی ییک از 

ن الملیل ورشو در  ردیف صندیل ها نشست. فرودگاه بی 

ا بود و دلش یم خواست تا اعالم نظرش بسیار بزرگ و زیب

ن طوفان، لبخند  پروازشان قسمتر از آن را ببیند. با برگشیر

 زد و بلند شد: 
ی

 کمرنیک

 وقت هست یه کم فرودگاه رو ببینم؟ -
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 طوفان نگایه به ساعت مچی اش انداخت: 

 آره اتفاقا یک ساعتر مونده تا اعالم پرواز.  -

تری ادامه و قدیم به هلما نزدیک تر شد و با صدای آرام 

 داد: 

 منم هنوز فرودگاه ورشو رو نگشتم.  -
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 هلما بهت زده پرسید: 

-  
ی
مگه میشه؟ خودتون گفتید چند سال اینجا زندیک

 ک... 

 طوفان با تک خنده ای میان حرفش پرید: 

همیشه انقدر دیر یم اومدم فرودگاه که نزدیک بود  -

 !  از پروازم جا بمونم. یه بارم جا موندم حتر

ن تکان داد: هلما ک  وتاه خندید و رسی به طرفی 

دقیقا برعکس من... همیشه از چند ساعت قبل تو  -

 فرودگاهم! 
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ه به لبخند او زمزمه کرد:   طوفان خت 

 مثل امروز...  -

 و هلما تکرار کرد: 

 مثل امروز!  -

ن شده بود که هلما تک رسفه ای زد و  جو میانشان سنگی 

 انگار که موضوع مهیم را یادش آمده باشد گفت: 

 وای سوغاتر نخریدیم!  -

ه اش شد:   طوفان با تعجب خت 

 ویل شما که این همه خرید کردید این چند روز!  -

هلما نگایه به کیف پولش انداخت تا موجودی اش را 

 چک کند: 

م که  - ی بگت  ن اونا حساب نیست... دوست دارم یه چت 

ی که هر  ن فقط مخصوص این کشور باشه! یه چت 

 شو بیفتم! وقت یم بینمش یاد لهستان و ور 

طوفان ابروتی باال انداخت و چهره ی متفکری به خودش 

 گرفت: 

 هوم... یم دونم چی یم خواید!  -
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ن بار، مچ دست هلما را از روی آستینش  و برای اولی 

گرفت و او را دنبال خودش سمت ییک از غرفه ها کشاند. 

هلما نگایه به مچ دستش میان انگشتان او انداخت و 

عجیتر انجام نداده باشد، جلوی ییک طوفان انگار که کار 

 از غرفه ها ایستاد و دستش را رها کرد: 

به این مجسمه های چوتر میگن مجسمه فرشته!  -

ییک از معروف ترین سوغاتر های لهستانه... شیشه 

یش هم هست ویل  ای، کاغذی یا مقواتی و خمت 

 چوبیش تصویر سنتر تری از لهستان نشون میده! 

ن فرستاد: هلما آب دهانش را صد  ادار پایی 

 خوبه... قشنگن!  -

ن بار  جای انگشتان طوفان روی مچش نبض یم زد. اولی 

بان قلبش شدت یم گرفت...  نبود که با رفتارهای او ضن

نفس کوتایه کشید و از فروشنده قیمت را پرسید و در 

برابر حرف طوفان که گفته بود خودش حساب یم کند، 

 تنها گفت: 

بخرم واسه اعضای دوست دارم خودم سوغاتر  -

 خونه! 
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طوفان دیگر مخالفتر نکرد. عقب ایستاد و کیس در 

رسش تکرار کرد "هلما خانه دارد... خانواده! کیس که 

منتظرش باشد؛ کیس که تو داری و نداری... طوفاِن طرد 

 شده ی بیچاره!"

🙈👇 

 

 

 #سایکو

 44#پارت_ 

حتر نفهمید که هلما یِک مجسمه را خرید... تمام وجودش 

رق حسادت و خشم شده بود. درست مثل پرسبچه ای غ

ند! چرا هلما  که اسباب بازی محبوبش را از دستش یم گت 

هاتی را که طوفان برای خودش یم خواست، یک 
ن تمام چت 

 جا داشت؟

 آقای دادمهر؟ -

ه شد:  ک خت   با صدای هلما به خودش آمد و گیج به دختر

 بله؟ -
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 حالتون خوبه؟ -

 کشید و به زور لبخند زد: طوفان دستر پشت گردنش  

 خوبم... خوبم. یه لحظه حواسم پرت شد. خریدید؟ -

 هلما پالستیک حاوی دو مجسمه ی فرشته را باال گرفت: 

 آره به لطف راهنماتی های شما...  -

طوفان سیع کرد به خودش مسلط باشد. هوا را عمیق به 

 ریه هایش کشید و با تک رسفه ای گفت: 

تا اعالم پرواز فرصت هنوز خییل غرفه ها هست که  -

 داریم ببینیم. 

 به روبرویشان اشاره کرد و ادامه داد: 

مخصوصا اون غرفه شکالت گاوی های مخصوص  -

 لهستان! مطمئنا زیاد در موردش شنیدید. 

هلما با یادآوری اینکه خواهر کوچک ترش چند بار تاکید 

کرده بود که برایش از لهستان شکالت گاوی بیاورد، لب 

 حظه ای گزید و گفت: پایینش را ل

 وای داشت یادم یم رفت!  -
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و با عجله سمت غرفه ی شکالت ها رفت و طوفان 

سمت فروشنده مجسمه ها چرخید. عالوه بر مجسمه، 

جعبه جواهرات و سنگ کهربای معروف لهستان را هم 

به فروش یم رساند. دست روی ییک از گران قیمت ترین 

اهرات سنگ های تراش خورده گذاشت و جعبه ی جو 

ین  زیباتی هم برایش انتخاب کرد. فروشنده ییک از بهتر

هایش را به درخواست طوفان روی سنگ انداخت  زنجت 

و در جعبه قرار داد. طوفان پس از پرداخت هزینه ی 

زیادی سمت چمدانش رفت و دور از چشم هلما جعبه 

 ی کوچک جواهرات را در چمدان گذاشت. 

 

 

 45#پارت_ 

که هلما با دو باکس بزرگ درست همان لحظه بود  

شکالت سمتش آمد و انگار که خیالش راحت شده باشد 

 گفت: 
ی
 با آسودیک

نزدیک بود یادم بره... خواهرم خییل سفارش کرد  -

م!   براش از این شکالت ها بگت 
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روی ییک از صندیل ها نشست و طوفان کنارش جا 

 گرفت: 

؟ دوست ندارید؟ -  خودتون چی

ن تکان داد:   هلما رسی به طرفی 

یتن جات خوب  - میونه ی من زیاد با شکالت و کال شت 

 نیست. 

ی  طوفان ابروتی باال انداخت. هر لحظه ایده های بیشتر

ک به ذهنش یم رسید. هر  برای بدست آوردن دل دختر

لحظه بیشتر او را یم شناخت! نگایه به ساعتش انداخت 

 و بلند شد: 

 هنوز وقت هست. یم تونیم بازم فرودگاه رو بگردیم.  -

لما تر مخالفت بلند شد. لحن طوفان چنان مشتاق بود ه

ن در فرودگاه نگذاشت  که هلما پا روی تمایلش برای گشیر

 و مخالفتر نکرد. 

تا زمان اعالم پروازشان طوفان قسمت زیادی از فرودگاه 

و سوغاتر های مختلف را نشانش داد و پس از اعالم 

ل پروازشان، به هلما کمک کرد چمدان هایش را تحوی

 دهد و از گیت گذشتند. 
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ین  هواپیماتی که قرار بود با آن سفر کنند، ییک از بهتر

هواپیماها بود و هلما با دیدن عظمتش لحظه ای مات 

ن پروازی ارزان نبود، حتر اگر  ماند! بدون شک بلیط چنی 

بلیط عادی ترین صندیل ها را رزرو یم کرد... پله های 

هماندار به انگلییس خوش هواپیما را ییک ییک باال رفتند و م

آمد گفت. فضای داخل هواپیما بیش از حد انتظارش 

بزرگ بود! شاید دو برابِر هواپیماهاتی که با آن ها از ایران 

تا ترکیه و بعد از ترکیه تا لهستان آمده بود. کارت پرواز و 

بلیط هایشان دست طوفان بود و هلما هر لحظه انتظار 

شان را پیدا کند ویل  داشت که طوفان شماره صندیل

دری    غ! تمام صندیل های اکونویم کالس را رد کردند و 

مهماندار به فضای جدیدی راهنماتی شان کرد. چند ثانیه 

ی که حتر  ن ای بیشتر طول نکشید که هلما با دیدن چت 

ه به  یک درصد انتظارش را نداشت، ایستاد و خت 

 روبرویش بهت زده پرسید: 

 فرست کالس؟!  -

🙈👇 
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 کو#سای

 46#پارت_ 

 فرست کالس؟ -

طوفان انگار که اتفاق خایص نیفتاده باشد، خونرسدانه 

 جواب داد: 

 آره... چطور؟ -

و به ییک از چهار صندیل ای که تر شباهت به چهار تخت 

 خواب راحت نبود اشاره کرد و گفت: 

 بفرمایید.  -

ی نگوید. متنفر بود از  ن د که چت  هلما دندان روی هم فرسی

و طوفان هر لحظه بیشتر داشت او را  زیر دیِن کیس بودن

مدیون خودش یم کرد. یم خواست بالفاصله پس از 

رسیدنش به ایران تمام هزینه هاتی که طوفان برایش 

پرداخت کرده بود را برگرداند و با این حساب عالوه بر 

تمام شدن پس اندازش، بدون شک مبلغ زیادی هم کم 

شست. لحظه یم آورد. سمت ییک از صندیل ها رفت و ن

ای از شدت راحت بودن صندیل متعجب شد و نگایه به 

اطرافش انداخت. دو حمام و دستشوتی مجزا در اتاقک 
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چهار نفره شان بود و مانیتورهاتی روبروی هر صندیل قرار 

داشت. طوفان درست روی صندیل ای روبرویش 

اهنش را  نشست و اول از همه دکمه ای دیگر از باالی پت 

ما هر لحظه منتظر بود دو مسافر دیگر هم باز کرد. هل

ی نشد، رو به طوفان کرد و  وارد شوند ویل وقتر ختر

 پرسید: 

 فقط ما دو نفریم؟ -

ن تکان داد:   طوفان رسی به طرفی 

 نیم دونم... احتماال دو تا مسافر دیگه هم باشن.  -

و نگفت که از عمد هر چهار صندیل را رزرو کرده است! 

با هلما تنها بماند... هلما  نگفت که از عمد یم خواهد 

ام  ون فرستاد و با جدیت و احتر نفسش را صدادار بت 

 گفت: 

آقای دادمهر... واقعا نیاز به این همه هزینه نبود. در  -

 مورد خودتون مختارید اما واسه من... 

ن کرد:   مکتر کرد و کلمات را در ذهنش سبک و سنگی 

 من واقعا با یه پرواز اکونویم کالس اویک بودم.  -

 طوفان کیم به جلو خم شد و با همان جدیت گفت: 
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دن خانوم آرایم... و  - پدرتون شما رو دست من ستی

 راحتر و امنیت شما واسه من از همه چی مهم تره! 

 

 

 47#پارت_ 

 میان ابروهای هلما نشست: 
ی

 اخم کمرنیک

ممنون میشم شخصیت منو جدا از پدرم بدونید  -

 آقای دادمهر! من وسیله نیستم که دست کیس

ده بشم. بیست و شش سالمه و سال ها  ستی

ن سفر خارجیم باشه  استقالل داشتم. شاید این اولی 

ویل شش سال دور از خانواده م تو یه شهر دیگه 

درس خوندم. این همه هزینه واقعا لطف و محبت 

شما رو یم رسونه و ازتون ممنونم ویل امیدوارم وقتر 

ب در رسیدیم ایران، حتما با هم یه حساب و کتا

 مورد هزینه های این مدت داشته باشیم. 

اخم طوفان چند برابر غلیظ تر از اخم خودش بود! 

آنقدری که لرز بدی از ستون فقرات هلما گذاشت و 

طوفان چند لحظه تر حرف نگاهش کرد... فکش داشت 
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خرد یم شد از شدت فشار دندان هایش! هر کاری که یم 

ی جز کرد، در چشم هلما رسما هیچ بود و ه ن لما به چت 

های  مدیون نبودنش فکر نیم کرد. هلما با بیشتر دختر

اطرافش یک تفاوت فاحش داشت... استقالل! هلما 

دختر پولداری نبود اما پول نیم توانست در چشمش 

ن باشد. کیس نیم توانست با پول او را سمت  همه چت 

خودش جذب کند و طوفان از مقاومتش خسته شده بود 

... ان گار که تمام تالش هایش از همان اول هیچ و عصباتن

شده باشد... ندیده یم دانست رنگ صورتش رسخ شده 

و هلما را ترسانده. اگر طوفاِن چند سال پیش بود، شاید 

هلما حتر یک لحظه هم از دستش در امان نیم ماند ویل 

ل کند. تک رسفه  حاال یم توانست تا حدی خودش را کنتر

 ن ابروهایش را باز کند: ای زد و سیع کرد گره میا

من واقعا نیم دونستم ممکنه این حرف یا رفتارها از  -

سمت من ناراحتتون کنه. همونطور که گفتم، قصدم 

ی جز این نبود که شما احساس راحتر و امنیت  ن چت 

کنید... و هیچوقت... تاکید یم کنم، هیچوقت 

 قصدم زیر سوال بردن استقالل شما نبوده و نیست! 
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رد... از نظرش کیم عذاب وجدان برای عذرخوایه نک

هلما خوب بود! سکوت طوالتن مدتر میانشان برقرار شد 

و هلما چندین و چند بار حرف هایش را با خودش مرور 

کرد. پشیمان نبود اما فکر یم کرد که شاید کیم تند رفته! 

طوفان لطف زیادی در حقش کرده بود و این حرف ها 

شد، شاید مرد روبرویش تا اگر در زمان دیگری مطرح یم 

آن حد عصباتن نیم شد. طوفان خشمش را بروز نداده 

 که برجسته شد، از 
ی
بود ویل هلما از رنگ صورتش و ریک

اخم غلیظش برای چند ثانیه و فیک که منقبض شد به 

ن گذاشت و  شدت ترسیده بود. مهماندار که پا به کابی 

ن پرواز، هلما  ن نکات ایمتن حی  وع کرد به گفیر فهمید که  رسی

مسافر دیگری قرار نیست به اتاقک وی آی تی شان 

اضافه شود. دوباره با طوفان تنها شده بود... دوباره و 

 !  برای پروازی ده ساعته و طوالتن

🙈👇 
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 48#پارت_ 

رس به پشتر صندیل اش تکیه داد و دستر پشت گردن 

خسته اش کشید. هنوز سه ساعتر از پرواز بافر بود و از 

قبل طوفان به خواب رفته بود. درست پس از ساعتر 

تمام شدن بحثشان، دیگر هیچ حرفن میانشان رد و بدل 

نشده بود. آنقدری که هلما معذب از جو سنگیتن که 

بینشان بود، لپ تاپش را باز کرد و به مقاله اش مشغول 

شد و طوفان صندیل اش را به حالت تخت خواب درآورد 

 و دراز کشید. 

کرد... فکر اینکه قرار بود به ایران برگردد، رسش درد یم  

هم عصباتن اش یم کرد و هم هیجان زده... عصباتن از 

ن بازی ای  روبرو شدن با پدرش و هیجان زده از اوج گرفیر

که با هلما راه انداخته بود! برای تنها شدنش با هلما در 

اتاقک وی آی تی هواپیما برنامه ها داشت... حتر شتر 

اق ماندند، فکر یم کرد که شاید خییل اتفاق که در یک ات

ک با  ها بیفتد ویل هلما تا صبح روی کاناپه خوابید. دختر

تمام طعمه هایش فرق داشت. جذابیت و پول خرج 

کردن طوفان نیم توانست به راحتر خامش کند. طوفاتن 
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که همیشه نیازش را به جنس مخالف راحت برطرف 

 کرده بود... 

د و تمام بیشتر از دو ساعت  طول کشید تا خوابش بتر

مدت با اینکه چشمانش را بسته بود، ویل هلما از صدای 

نامنظم نفس هایش یم فهمید که بیدار است... که یا 

خسته نیست، یا فکرش درگت  است و یا سال ها با مشکل 

 خواب دست و پنجه نرم یم کند. 

نفس هایش که باالخره منظم شدند. هلما به خودش 

اد که لپ تاپ را ببندد و پس از چند ساعت نگاه اجازه د

م...  ، نگاهش کند! این مرد برایش مرموز بود و محتر ن گرفیر

 داشت 
ی
ی اش، راز بزریک انگار که پشت نگاه رسد و خاکستر

اف  که مخفن کرده بود. حاال یم توانست به خودش اعتر

کند که دو بار به حد مرگ از او ترسیده بود! یک بار در 

ن و آخرین بار در همان هواپیماتی که سوارش بیمارستا

بودند. اخم غلیظ طوفان و تغیت  حالت صورتش از 

، چنان هلما را ترسانده بود که حس  ن صبور به خشمگی 

یم کرد زبانش بند آمده. آن لحظه انگار که مرد دیگری 

روبرویش بود. مردی که یم توانست خرخره اش را با تمام 

 قدرت بجود! 
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تاقک را عمیق به ریه هایش کشید و هوای داخل ا

خواست لحظه ای چشم بیندد که صدای ناله های آرام 

 ویل دردناک طوفان در خواب توجه اش را جلب کرد! 

 

 

 49#پارت_ 

اولش خیال کرد اشتباه یم کند ویل جز خودشان کیس در 

ن باعث شد هلما تکیه اش را از صندیل  اتاق نبود و همی 

د و روی صورت او  دقیق شود. رنگش به شدت اش بگت 

پریده بود و روی پیشاتن و گردنش عرق رسد دیده یم شد. 

لب هایش یم لرزیدند و همزمان با دردی که انگار از عمق 

 روحش یم آمد تکرار یم کرد: 

 نه... نه نزن... نزن...  -

هلما آب دهانش را صدادار قورت داد و طوفان به پهلو 

و ناله هایش چرخید. پاهایش را در شکمش جمع کرد 

 دردناک تر شدند: 

 ن... نه... بسه... نه... کمربند... نه!  -
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یم گفت و بیشتر یم لرزید. آنقدری که صورت رنگ پریده 

اش به یکباره رسخ شد و هلما ترسید. طوفان بدون شک 

داشت کابوش وحشتناک یم دید و هلما آن لحظه نیم 

ن و هیچ کیس جز او فکر کند. نیم  توانست به هیچ چت 

توانست ببیند مردی که برایش همه کار کرده بود، جلوی 

چشمش کابوس یم بیند و در خواب یم لرزد. وقتر به 

خودش آمد که کنار تخت طوفان ایستاده بود و 

ون زده ی گردن و پیشاتن او  چشمانش روی رگ های بت 

یم چرخید. نفس طوفان کم مانده بود بند بیاید که هلما 

 و وحشت زده صدایش کرد:  دست روی بازویش گذاشت

آقای دادمهر... آقا طوفان... دارید... دارید کابوس  -

 یم بینید! آقا طوفان... 

فایده ای نداشت. بیدار نیم شد... کیس انگار قلب هلما 

د. درست ثانیه ای قبل  را در مشتش گرفته بود و یم فرسی

از اینکه دست عقب بکشد، طوفان در خواب مچ 

مه هایش شبیه گریه ای شدند دستش را چنگ زد و زمز 

 که خفه بود: 

 ن... نرو... نرو...  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مچ دست هلما داشت میان انگشتان طوفان یم 

شکست. کم مانده بود از دیدن او در این حال به گریه 

 بیفتد: 

آقا طوفان... خواهش یم کنم بیدار شید! خواهش  -

 یم کنم... طوفان! 

دای درست لحظه ای که به ناچار اسم کوچک او را با ص

بلند به زبان آورد، طوفان چشم باز کرد و همزمان با 

ک  نفس بلندش هلما را سمت خودش کشید. رس دختر

روی قفسه سینه اش فرود آمد و جیغش جاتی میان قلب 

 طوفان خفه شد! 

🙈👇 

 

 

 

 50#پارت_ 

ن یم شد و  قفسه سینه ی طوفان به شدت باال و پایی 

وهای هلما پیشاتن هلما قفِل قلبش بود. دستش روی م

ه به سقف... هلما هم  بود و چشمانش وحشت زده خت 
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ماتش برده بود! درست مثل طوفاتن که آن لحظه 

خودش را هم نیم شناخت ویل کم کم داشت آرام یم 

ن یم آمد و نفس  بان شدید قلبش داشت پایی  گرفت. ضن

هایش منظم تر یم شد. انگار که وجوِد هلما، کیم ترِس 

ا کم کرده بود. هلما آب دهانش را بعد از کابوس هایش ر 

ن فرستاد و در یک لحظه موقعیتش را   پایی 
به جان کندتن

فهمید. در آغوش طوفان و در آن وضعیت چه یم کرد؟ 

خواست بلند شود که طوفان هم به خودش آمد و این 

د:   بار از عمد محکم تر او را میان بازویش فرسی

 نرو... لطفا!  -

و طوفان با صدای نفس هلما در سینه اش حبس شد 

 گرفته ای لب زد: 

 یه دقیقه... یه دقیقه فقط...  -

هلما دستانش را با تمام توان مشت کرد. نفس های گرم 

طوفان روی گردنش پخش یم شد. نفس هاتی که طوفان 

از عمد در گردن و موهای او یم کشید! موهاتی که روی 

قفسه سینه اش پخش شده بود... انگشتانش آرام میان 

ک دیگر نتوانست تحمل موهای  هلما فرو رفتند و دختر

ون یم پرید! دست تخت سینه ی  کند. قلبش داشت بت 
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طوفان گذاشت و خودش را از بند دستان او آزاد کرد. به 

نفس نفس افتاده بود و موهایش آشفته روی شانه اش 

ه به گونه های  ن شد و خت  رها شده بودند. طوفان نیم خت 

ک، دستر پشت گر   دنش کشید و لب زد: رسخ دختر

 من...  -

باید وانمود یم کرد که پشیمان است. که تا لحظه ی آخر 

هلما را تر اراده در آغوش گرفته... چشم بست و 

 انگشتانش محکم میان موهایش کشیده شدند: 

من واقعا نفهمیدم دارم چیکار یم کنم. فقط انگار  -

که... انگار که وجودم اون لحظه نقطه ی امنش رو 

 و چنگ زد بهش!  پیدا کرد 

بان قلب هلما شدت  هلما را نقطه ی امنش خواند و ضن

گرفت. نیم خواست باور کند که از حرف های او حس 

خوتر گرفته... نیم خواست باور کند که بودن در آغوش 

او چنان هیجان زده و ماتش کرد که دقیقه ی اول حتر 

 نتوانست تکان بخورد! 
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و اینطور بتپد ویل اختیاری نیم خواست قلبش برای ا

نداشت. چشمان رگ دار و رسخ طوفان، مثل خنجری در 

ی های خون گرفته  قلبش فرو یم رفتند و آن خاکستر

بیشتر آتشش یم زدند. حس یم کرد پاهایش سست شده 

و نیم تواند بایستد. عقب عقب رفت و روی صندیل 

ن دنبال  نشست. طوفان قدم هایش را تا لحظه ی نشسیر

و در رسش امتیاز دیگری به نفع خودش داد! کابوس کرد 

وحشتنایک دیده بود... درست مثل همیشه ویل این بار، 

کابوس وحشتناکش به نفعش تمام شده بود! شاید اگر 

بان قلب  کیم دقت یم کرد، یم توانست صدای ضن

ک را هم بشنود. رس میان دستانش گرفت و چشم از  دختر

 هلما گرفت: 

 لعنت به من...  -

 نه!  -

هلما تر اختیار در جوابش "نه" گفت و طوفان بهت زده 

چشم باز کرد. از چشمان هلما مشخص بود که حتر 

خودش از کلمه ای که به زبان آورده مبهوت است. سیب 

ن شد و سیع کرد صدایش خفه به  گلوی طوفان باال و پایی 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نظر برسد. طوری که انگار عذاب وجدان شدیدی را 

 تحمل یم کند: 

 تتون کردم... اذی -

هلما دسته ی صندیل اش را با تمام قدرت چنگ زد. کیس 

در رسش فریاد یم زد "به خودت بیا... به خودت بیا 

"!  دختر

 همیشه کابوس یم بینید؟ -

تنها سوایل را که در آن وضعیت به ذهنش رسید به زبان 

آورد و طوفان فهمید که هلما یم خواهد بحث را عوض 

 د و گفت: کند. آرام رسی تکان دا

-  !
ی
 خییل وقته... از پنج، شش سالگ

ده شد:   قلب هلما فرسی

 دلیل خایص داره؟ -

با خودش فکر کرد ممکن است طوفان قصد پرسیدنش 

از این سوال را "دخالت" برداشت کند و رسی    ع تصحیح 

 کرد: 

به عنوان یه روانشناس پرسیدم... اگه دوست ندارید  -

 یم تونید نگ... 
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 فان جواب داد: حرفش تمام نشده بود که طو 

سوندتون خانوم آرایم! نه  - گذشته ی من ممکنه بتر

فقط شما رو... هر کیس که گذشته ی منو فهمیده 

 ازم فاصله گرفته. 

 

 

 52#پارت_ 

مستقیم گفت که نیم خواهد هلما هم از او فاصله  غت 

د. هلما به سختر هوا را به ریه هایش کشید:   بگت 

وظیفه ی من من... من یه روانشناسم آقای دادمهر!  -

 کمک به افرادیه که روحشون رنج یم کشه. من... 

 طوفان با لحن خایص میان حرفش پرید: 

روانشناس ها وظیفه شون رو با گوش دادن به حرف  -

مراجع و دادن راه حل بهشون انجام میدن... گایه 

ه ای هم جلوشون نشسته  حتر اگه یه قاتل زنجت 

ن فارغ از جرم و جنایتش ببیننش و  باشه، سیع یم کین

بفهمن چی باعث شده اون کارو انجام بده. چی 

باعث شده دست به قتل بزنه. چی اونو تبدیل به یه 
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ه ای کرده! ویل اون روانشناس ها وقتر از  قاتل زنجت 

 
ی
ون، بریم گردن به زندیک ن بت  اتاق مشاوره مت 

عادیشون... به خانواده و دوست های عادیشون! 

 هر شب کابوس یم هیچکس با آدیم که از پنج س
ی
الگ

ن  دیده کل شهر رو نیم گرده. هیچکس سوار ماشی 

آدیم نمیشه که گذشته ش فقط درد بوده و اثراتش 

 عادی 
ی
رو تا بزرگسایل با خودش داره. همه یه زندیک

یم خوان... آدمای عادی! دوست های عادی... من 

خسته م هلما خانوم! از اینکه همیشه سیع یم کنم 

کنم تا آدم های مهم زندگیم رو   گذشته م رو مخفن 

 از دست ندم، خسته م... 

آدم های مهم! گرویه که طوفان، هلما را ییک از آن ها به 

حساب آورده بود. ییک از آدم هاتی که وانمود یم کرد 

برایش مهم است و نیم خواهد از دستش دهد. آنقدر 

همیشه نقش بازی کرده بود که به راحتر یم توانست به 

ن باعث شد نگاه هلما صدایش رن گ بغض بپاشد و همی 

ن تر شود و قلبش تر قرارتر و شاید آن لحظه کیس  غمگی 

 که لب باز کرد، قلب هلما بود نه خودش: 
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من بهتون گوش میدم... مثِل یه... مثل یه دوست!  -

دوستر که سیع یم کنه قضاوت نکنه... فقط گوش 

 بده! 

د محوی طوفان کیم به جلو خم شد و در حایل که نیشخن

 کنج لبش نشسته بود، آرام به لهستاتن زمزمه کرد: 

- Gdybyś wiedział, że przed tobą siedzi 

osoba chora psychicznie, czy nadal byś 

go słuchał? 

)اگه یم دونستر یه بیمار رواتن روبروت نشسته، بازم به 

 حرفش گوش یم دادی؟(

🙈👇 

 

 

 

 53#پارت_ 

 هلما گیج نگاهش کرد: 

؟ -  چی
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 طو 
ی

فان تک رسفه ای زد و نیشخندش با لبخند کمرنیک

 عوض شد: 

ن باره که یم شنوم...  -  اولی 

 هلما انگشتانش را در هم گره زد: 

 چی رو؟ -

اینکه یه نفر یم خواد بهم گوش بده... تر توقع، مثل یه  -

 دوست! بدون قضاوت... 

هلما از قلتر که در سینه اش تر قراری یم کرد متنفر بود! 

دی روی لب نشاند و طوفان نفسش را به زور لبخن

ون فرستاد:   صدادار بت 

 تا ده سالگیم، هر از چند مایه مادرم  -
ی
از سه سالگ

مجبور یم شد بخاطر کارش بره مسافرت... مسافرت 

هاتی که حداقل دو هفته طول یم کشیدن و تو اون 

 دو هفته... 

 فکش منقبض شد و نگاه از هلما گرفت: 

ن من با پدرم تنها یم موند - م... بالفاصله بعد از رفیر

مادرم، بابام خدمتکارمون رو مرخص یم کرد و کابوس 

وع یم شد.   من رسی
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هلما بهت زده از احتمایل که در رسش شکل یم گرفت به 

ه شد و طوفان دستر به گلویش کشید تا  طوفان خت 

 بتواند حرف بزند: 

شب که یم شد... شب که یم شد همه چراغ ها رو  -

 دی هاتی که همیشه مخفن یم خاموش یم کرد و ش

کرد رو میذاشت روی تلویزیون! منو... منو یم 

 نشوند کنار خودش و مجبورم یم کرد که... 

اهنش باز کرد بلکه بتواند نفس  دکمه ای دیگر از پت 

 بکشد: 

مجبورم یم کرد که باهاش فیلم ها رو نگاه کنم! یه  -

 پرِس... یه پرس سه ساله رو! 

ست حدس بزند که منظور طوفان هلما به راحتر یم توان

چه نوع فیلم هاتی است. از تصور ترس و نا امتن پرسیک 

سه ساله کنار پدرش، بغض گلویش را گرفت و طوفان 

ن بار داشت خییل حقایق را به  نفهمید چرا ویل برای اولی 

 زبان یم آورد: 

تا خود صبح، یه ریز اون فیلم ها رو یم دید.  -

. تمام اون صحنه ها صداهاشون رو هنوز یم شنوم.. 
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هنوز جلو چشممه! همش... همش رو یم تونم دقیق 

 به خاطر بیارم. 

 

 #سایکو

 54#پارت_ 

هلما به سختر جلوی خودش را گرفت که اشیک در 

چشمش حلقه نزند. مرد روبرویش نباید مورد ترحم قرار 

یم گرفت. هلما یم خواست که تنها یک گوِش شنوا 

 طه ی امن! باشد... به قول طوفان، یک نق

شب بعدش اما برنامه فرق یم کرد. مجبورم یم کرد  -

 که... 

 صورتش به کبودی زد و هلما با نگراتن نگاهش کرد: 

 آقای دادمهر...  -

 طوفان دستش را به معنای خوب بودن حالش باال آورد: 

 مجبورم یم کرد تمام لباس هام رو دربیارم و...  -

در این خشم... درد... زجر! تمام احساساتش آن لحظه 

 سه کلمه خالصه یم شد. 
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دستاش وجب به وجب تنم و لمس یم کرد. هنوز...  -

 هنوز اون گریم منفور دستاش رو پوستمه! 

دستانش را محکم به صورتش کشید و هلما بطری آب 

روبرویش را رسی    ع باز کرد و بلند شد. سمت طوفان رفت 

 و بطری را مقابلش گرفت: 

 یه کم بخورید!  -

ی اش به عنوان یک روانشناس، در طول سال های کار 

بارها موارد مشابه طوفان را دیده بود ویل هیچکدام 

باعث نشده بودند تا آن حد تنش از تصور آن صحنه ها 

بلرزد. طوفان بطری را گرفت و زیر لب تشکر کرد. کیم 

منتظره، بافر آب بطری را روی  آب خورد و با حرکتر غت 

گرفت از   صورت و گردنش خایل کرد. داشت آتش یم

درون! هلما دوباره رس جایش نشست و طوفان در حایل 

 که کیم آرام تر شده بود، حرفش را از رس گرفت: 

از لمس فراتر نیم رفت. یم دونست اگه مادرم برگرده  -

و کبودی یا زخم رو تنم ببینه، تا ته قضیه رو درنیاره 

لش رو از  بیخیال نمیشه! ویل خب... بعیصن وقتا کنتر

و یه اثری از دیوونگیش به جا  دست یم داد 

میذاشت! وقتر هم که مادرم بریم گشت و دلیلش 
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ن خوردن  رو یم پرسید، پدرم ربطش یم داد به یه زمی 

ن معمویل که باعث میشه قسمتر از  ساده یا هر چت 

 بدن یه بچه کبود بشه. 

ه به  ن فرستاد و خت   پایی 
هلما آب دهانش را به جان کندتن

ی های غرق خون   طوفان پرسید: خاکستر

به مادرتون نیم گفتید؟ هیچوقت به مادرتون  -

 نگفتید که پدرتون آزارتون میده؟

 طوفان تلخند زد: 

هیچوقت... حتر یه بار! پدرم همیشه تهدیدم یم  -

کرد که اگه کلمه ای از اون اتفاقات به کیس بگم، 

کاری یم کنه که مادرم دیگه هیچوقت به خونه 

ها نقطه ی امتن بود که برنگرده. مادرم اون موقع تن

م... پس  یم تونستم از دست پدرم بهش پناه بتر

 هیچی بهش نیم گفتم که مبادا از دستش بدم! 

 *** 

🙈👇 
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 55#پارت_ 

قلب هلما از تصور رنچر که او در کودیک کشیده بود 

ده شد:   فرسی

قبل از من و در طول این سال ها، با یه روانشناس در  -

 این باره صحبت کردید؟

 یم رفتم پیش روانشناس ویل زیاد حرف نیم  -
ی

از بچیک

زدم... مدت زیادی تحت درمان بودم ویل آسیب روحیم 

اونقدر شدید بود که مشاوره به تنهاتی افاقه نیم کرد. ده 

ین روانشناس  تا دوازده سالگیم تو ایران تحت درمان بهتر

شک ها بودم. مادرم دیگه مسافرت کاری نیم  ن و روانتی

کت، تمام مدت رفت و جز  زماتن که مجبور یم شد بره رسی

پیشم یم موند. به هیچ روانشناش حقیقت رو نیم 

گفتم. کابوس هام اونقدر زیاد شده بودن که واسه کمتر 

شدنشون مجبور بودم مثل یه بزرگسال مشت مشت 

قرص بخورم. درست زماتن که روانشناسم پیشنهاد 

م داد، پدرم یهو تصمیم گرفت مها ن جرت کنیم و هیپنوتت 

به همه گفت که این کارو واسه بهتر شدن من و ارتقای 

 تجارتش تو یه کشور دیگه انجام میده. 
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 بعد از مهاجرتتون وضعیت بهتر شد؟ -

ن تکان داد:   طوفان رسی به طرفی 

ات  - ی تغیت  نکنه، ویل تغیت  ن نه زیاد... نه اینکه کال چت 

بهبودی  مثبتر که داشتم اونقدری زیاد نبود که اسمش رو 

بذارم! پدرم، کیس که باعث این حالم بود، همچنان با ما 

 یم کرد و مادرم نیم دونست معشوق 
ی
تو یه خونه زندیک

 فداکارش چه بالتی رس روح و روان تک پرسش آورده... 

م اقدام نکردن؟ - ن  مادرتون دیگه واسه هیپنوتت 

طوفان از یادآوری آن روزها کالفه یم شد. جاتی در 

 درد یم کشید!  اعماق روحش

پدرم همیشه با این کار شدیدا مخالفت یم کرد! ویل  -

وقتر مادرم دید که همچنان کابوس یم بینم، یه روز بدون 

اینکه به کیس بگه منو برد پیش یه روانشناس تا 

مم کنه... فکر یم کرد شاید تو اون خواب  ن هیپنوتت 

مصنویع، حقایفر رو بگم که تو حالت عادی نیم تونم به 

 بون بیارم... ز 

 گفتید؟  -
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 56#پارت_ 

نشد! اون روانشناس هر چی تالش کرد نتونست  -

مم کنه... نه فقط اون، هیچ روانشناش!  ن هیپنوتت 

 تو دسته ی آدم هاتی که 
ن آخرش هم منو گذاشیر

م نمیشن و تمام...  ن  هیپنوتت 

ن بار بود که آنقدر واضح  سختش بود ادامه دادن... اولی 

د! از بدترین دردهایش... یم از گذشته اش حرف یم ز 

خواست که به بهانه ی آن ها، در تهران جلساتش را با 

ی که یم خواست  ن هلما ادامه دهد و در نهایت به چت 

برسد! به قصد شویم که از گذشته اش رسچشمه یم 

گرفت. مهماندار که اعالم کرد کمتر از پانزده دقیقه دیگر 

ن یم نشیند، هر دو با خو  دشان فکر کردند هواپیما به زمی 

 که گذر زمان را نفهمیدند و هلما گفت: 

من از شنبه بریم گردم کلینیک. یم تونیم جلساتمون  -

رو اونجا ادامه بدیم... نیازی نیست خودتون رو 

اذیت کنید. یم تونیم آروم آروم پیش بریم. روح 

دقیقا مثل جسم آسیب پذیره و این آسیب نیاز به 

که تمام اتفاقات و   درمان داره... یم دونم سخته
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خاطرات تلخ گذشته رو به زبون بیارید ویل قسمت 

اصیل درمان، قبول کردِن درده! اینکه درد رو بپذیریم 

و بهش اهمیت بدیم... اون موقع ست که کم کم به 

ی  زبون آوردنش راحت تر میشه و فرد مقاومت کمتر

 به درمان نشون میده. 

 رس تکان داد و 
ی

کیم به جلو خم   طوفان با لبخند کمرنیک

 شد: 

 اینکه بشید درماِن یه نفر... قشنگه!  -

نفس هلما در سینه اش حبس شد و درست همان لحظه 

بود که مهماندار اعالم کرد کمربندهایشان را ببندند و تا 

لحظه ی متوقف شدن هواپیما صندیل شان را ترک 

نکنند. طوفان نگاه از هلما گرفت و در حایل که ذهن 

ک را دوبار  ه با حرفش درگت  کرده بود، رایصن به دختر

 صندیل اش تکیه داد... 

🙈👇 
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زمان انتظارشان در فرودگاه استانبول زیاد نبود. از لحظه 

ی پیاده شدنشان از هواپیما تا تحویل چمدان ها و دوباره 

سوار شدنشان در هواپیمای دیگری به مقصد تهران، 

لما از دیدن کمتر از دو ساعت طول کشید و نفس ه

صندیل های اکونویم کالسشان راحت تر باال آمد. اینکه 

بان قلبش تا  قرار نبود دوباره با طوفان تنها بماند و ضن

ن قفسه سینه اش باال برود، خوب بود... کنار  مرز شکسیر

پنجره نشست و طوفان کنارش جا گرفت. هلما که از جو 

ن پرواز قبلشان راحت شده بود، کیم پشت صن دیل سنگی 

اش را خواباند و تر توجه به صداهای اطرافش، تا فرود 

هواپیما در تهران خوابید! در اتاقک وی آی تی هواپیمای 

ن چندین برابر راحت تر از این  قبیل، با اینکه همه چت 

هواپیما بود، ویل نتوانسته بود حتر یک لحظه چشم 

روی هم بگذارد و حاال که فقط خودشان دو نفر نبودند، 

یال راحت یم توانست بخوابد. هواپیما که در تهران با خ

فرود آمد، طوفان کیم سمت هلما چرخید و از دیدن 

چهره ی معصوم او در خواب نیشخندی زد و زیر لب 

 گفت: 
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-  ! انه منتظر ادامه ی بازی ام... خانوم دکتر  تر صتر

 هلما چیتن به ابرو داد و طوفان صدایش کرد: 

 رسیدیم! خانوم آرایم... هلما خانوم؟  -

هلما کیم چشمانش را باز کرد و با دیدن مسافرهاتی که 

 داشتند پیاده یم شدند، صاف رس جایش نشست: 

 رسیدیم؟ -

 طوفان لبخند به ظاهر مهرباتن در جوابش زد: 

 بگم هواپیما یه دور دیگه بزنه؟ -

 میان ابروهای هلما نشست و بدخلق از 
ی

اخم کمرنیک

 ای که هنوز در تنش بود دست سم
ی

ت کمربندش خستیک

 برد: 

 این چرا باز نمیشه؟ -

کمربندش گت  کرده بود و همان دلییل شد بر اینکه طوفان 

از عمد ویل به ظاهر اتفافر دست روی دست هلما 

 بگذارد: 

 بذارید کمکتون کنم!  -
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هلما رس باال گرفت و گریم دست طوفان روی قسمتر از 

پوست دستش مور مور شد. آب دهانش را صدادار 

قورت داد و طوفان تر اینکه نگاه از چشمان فندفر هلما 

د، کمربندش را باز کرد:   بگت 

 گت  کرده بود...  -

ون کشید و  هلما رسی    ع دستش را از زیر دست طوفان بت 

زیر لب تشکر کرد. تقریبا جزو آخرین نفراتر بودند که از 

هواپیما پیاده شدند. ساعت از ده صبح یم گذشت و 

ماه هر لحظه بیشتر یادآوری یم کرد که آفتاب داغ مرداد 

به تهران رسیده اند. هلما از شوق دیدن خانواده اش رس 

از پا نیم شناخت. چمدان هایش را که تحویل گرفت، از 

دیدن خانواده اش از پشت شیشه تر اراده اشکش جاری 

ون دوید. پدرش با لبخندی پدرانه  شد و با تمام توان بت 

 غض مادرش شکست: دستانش را باز کرد و ب

 هلما... مامان!  -
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هلیا، خواهرش اشک از چشم گرفت و هلما هر سه 

 بغل کرد و بغضش شکست. پدرش 
ی

نفرشان را با دلتنیک

در حایل که سیع یم کرد اشک نریزد، پیشاتن هلما را 

 بوسید و گفت: 

-  ...  خوش برگشتر بابا... خوش برگشتر

باال  هلیا مشت محکیم به بازوی هلما زد و بیتن اش را 

 کشید: 

 اصال هم دلم برات تنگ نشده بود!  -

هلما بوسه ای رس شانه ی مادرش زد و رو به خواهرش 

 گفت: 

 کامال مشخصه... بیا بغلم ببینم!  -

هلیا تمام آغوش خواهرش را تصاحب کرد و هلما دید که 

پدرش به جاتی پشت رسش نگاه یم کند. خواست برگردد 

ید و صدای بم که صدای چرخ چمداتن را از پشت رس شن

 طوفان را پشت بندش: 

 سالم!  -

🙈👇 
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ون آمد و پدر و مادرش جواب سالم  هلیا از آغوشش بت 

او را دادند. مادرش با کیم مکث و پدرش با لحتن محکم 

م! طوفان قدیم جلو گذاشت و دست سمت  اما محتر

 هلما دراز کرد: 

. از آشناییتون خوشوقتم آقای آرایم... دادمهر هستم -

 طوفان دادمهر! 

پدر هلما نگایه به دست طوفان انداخت و آرام دستش 

د:   را فرسی

ن پرسم...  -  همچنی 

یم به نظر یم آمد. با لبخند  طوفان در نگاه اول، مرد محتر

 محوی به هلما نگاه کرد و رو به پدرش گفت: 

امیدوارم هلما خانوم این چند روز اذیت نشده  -

 باشن. 
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بودن" نزد. یم دانست که  حرفن از "امانت" و "امانتدار 

هلما خوشش نیم آید و نیم خواست که حساس شود. 

ن بار در جواب او  پدر هلما رسی تکان داد و برای اولی 

 زد: 
ی

 لبخند کمرنیک

هلما به شدت برام عزیزه. ممنونم که این چند روز  -

م رو داشتید. امیدوارم بتونم لطفتون رو  هوای دختر

ان کنم.   جتر

 ر شد: لبخند طوفان عمیق ت

وظیفه ست... همونطور که یم دونید، هلما خانوم  -

 در حق من کردن. این کار من حتر یک 
ی
لطف بزریک

ان نیم کنه.   درصد از محبتشون رو جتر

متانتر که طوفان در برخورد اول از خودش نشان داد، به 

ه به نیمرخ جذاب  چشم خانواده ی هلما آمد و هلیا خت 

هلوی هلما زد و رس طوفان، با آرنجش سقلمه ای به پ

 کنار گوشش برد: 

 چقدر خوشگله!  -

 هلما سقلمه اش را بدتر تالفن کرد: 

 ببند...  -
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هلیا جیغش را در گلو خفه کرد و پهلوی دردناکش را 

د. طوفان در حایل که متوجه شان شده بود، وانمود  فرسی

کرد که خنده اش گرفته ویل نیم خندد... با دیدن مرد 

رودگاه ایستاده بود و اشاره جواتن که نزدیک در خروج ف

 یم کرد سمتش برود، رو به خانواده ی هلما کرد و گفت: 

 از آشناتی باهاتون خییل خوشحال شدم.  -

ه به گونه های رسخ هلما ادامه داد:   و خت 

 با اجازه!  -

 

 

 60#پارت_ 

خواست از کنارشان بگذارد ویل قدم اولش هنوز به دوم 

ی  ن  بلند صدایش زد: نرسیده بود که هلما با یادآوری چت 

 آقای دادمهر!  -

طوفان ایستاد و نگاه خانواده ی هلما با تعجب سمت 

شان چرخید. هلما خودش را بخاطر فراموشی اش  دختر

لعنت کرد و زیر نگاه خانواده اش، کارت ویزیتش را از 

 کیف دستر اش خارج کرد و سمت طوفان رفت: 
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 آدرس و اسم کلینیک...  -

هلما انداخت و همزمان طوفان نگایه به کارت در دست 

 با گرفتنش، طوری که فقط خودشان بشنوند لب زد: 

انه منتظر جلساتمون هستم!  -  تر صتر

و منتظر حرفن نماند و سمت در خروج راه افتاد. هلما به 

 سختر نگاه از او گرفت: 

یم خوان تو تهران به جلسات مشاوره ادامه بدن.  -

ن کارت ویزیت دادم  ... واسه همی  ن واسه همی 

 ون! بهش

ی  ن ه شد و خواست چت  ش خت  مادر هلما با نگراتن به دختر

ش انداخت و  بگوید که پدر هلما دست دور شانه ی دختر

 گفت: 

م...  -  ما بهت اعتماد کامل داریم دختر

ته دل هلما گرم شد و طوفان لحظه ای قبل از خروجش 

از فرودگاه، به خانواده ی خوشبختر که پشت رسش 

خت و به دوستش که منتظر ایستاده بودند نگایه اندا

 مانده بود ملحق شد: 

 حالم از دیدنشون به هم یم خوره!  -
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مرد نگایه به هلما و خانواده اش کرد و ابروتی باال 

 انداخت: 

ی یا روباه؟ -  شت 

ن  طوفان عینک آفتاتر اش را به چشم زد و سوار ماشی 

 شد: 

وع شده!  - ی که بازیش تازه رسی  شت 

🙈👇 
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که کف اتاق نشسته بود و وسایلش را از همانطور  

چمدان خارج یم کرد، چشم غره ای به هلیا رفت و دست 

 از کار کشید: 

ن حرفات  - تو مگه درس نداری بچه؟ یه نفس بگت  بی 

 حداقل! 

 هلیا چیتن به ابرو داد و حق به جانب گفت: 
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 بچه! بعدشم  -
ی

آبچر هزار بار گفتم بدم میاد بهم مییک

... این پرس خوشگله من هنوز رو حرفم هستم

 دوِست داره... 

ون فرستاد:   هلما نفسش را صدادار بت 

اوال که این پرس خوشگله اسم داره. یهو جلو مامان  -

، بعد بیا و جمعش کن... 
ی

اینا هم همینطوری مییک

سم چطور به این نتیجه رسیدی؟  دوما میشه بتی

هلیا روی زانوهایش جلو آمد و نزدیک تر به هلما 

ن تری نشست. لبخند  معناداری زد و با تن صدای پایی 

 گفت: 

به خدا بعیصن وقتا به روانشناس بودنت شک یم  -

. تو که بهتر از همه باید از رفتارهاش  کنم آبچر

 منظورش رو بفهیم! 

هلما دوباره مشغول کارش شد و همانطور که لباس 

ون یم آورد گفت:   هایش را بت 

 اره. اتفاقا چون روانشناسم میگم که منظور خایص ند -

ن تکان داد:   هلیا با تاسف رسی به طرفی 
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، آدم واسه  - ن نه... نمیشه! باید روشنت کنم... ببی 

کیس که تازه چند روزه یم شناسدش این همه کار 

نیم کنه که! از لحظه ای که حالت بد شد تا دیروز 

، از  ن صبح که هواپیماتون تو تهران نشست زمی 

داشته کنارت جم نخورده بود! برات هتل گرفته، بر 

برده کل شهر رو نشونت داده، بلیط هواپیما گرفته 

؟ فرست کالس! قطعا زیادی هم  برات... اونم چی

م رفتار یم کرده که  باهات مهربون بوده و محتر

 ...  پیشش گارد نگرفتر

و لبخند کچر زد و با نگاه عاقل اندرسفییه هلما را از نظر 

 گذراند: 

! تو اگه از سم - ت یه مرد من تو رو یم شناسم آبچر

، حتر یه لحظه هم  ذره ای احساس نا امتن کتن

... نه اینکه داوطلبانه بری کارت  پیشش نیم موتن

 ویزیتت رو هم بهش بدی! 
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حرف هایش کم کم داشت هلما را قانع یم کرد. طوفان 

ن برایش مایه گذاشته بود. بدون کوچک  زیادی از همه چت 

ود و حتر زماتن که هلما ترین توقیع همه کار برایش کرده ب

کیم دلخور یا عصباتن یم شد، سیع یم کرد عذرخوایه 

بان قلبش داشت اوج یم  کند و از دلش دربیاورد. ضن

یتن که در قلبش پخش یم  گرفت... متنفر بود از حس شت 

د و محکم  ن تنفر باعث شد که دست باال بتر شد و همی 

 پس گردن خواهرش فرود آورد: 

شسته برا من تحلیل مسائل برو رس درست بچه! ن -

 عاشقانه یم کنه. 

 هلیا با اخم دست پشت گردنش گذاشت و بلند شد: 

 خری دیگه... خری!  -

ی بگوید، پشت چشیم نازک کرد  ن و قبل از اینکه هلما چت 

ون رفت. هلما با عذاب وجدان به در بسته  و از اتاق بت 

ه شد و خواست به کارش ادامه دهد که هلیا رس  خت 

 و با خنده گفت: داخل آورد 

 ویل من بازم میگم دوِست داره!  -
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ی که به دستش آمد را سمت او  ن ن چت  هلما با حرص اولی 

پرت کرد و هلیا رسی    ع در را بست. کیف دستر به جای 

رس او، محکم به در خورد و افتاد. هلما با حرص نفس 

ن لحظه بود که صدای پیامک   کشید و دقیقا همی 
عمیفر

ن بیشتر  گوشی اش بلند شد. شماره ناشناس بود و همی 

کنجکاوش کرد تا پیام را باز کند "سالم خانوم آرایم... 

خوبید؟ طوفان هستم. امیدوارم مزاحم نشده باشم. 

سم فردا وقت خایل واسه مشاوره دارید؟"  خواستم بتی

بان قلب هلما شدیدتر شد و تر اراده لب پایینش را  ضن

د. انتظار نداشت که  طوفان میان دندان هایش فرسی

آنقدر رسی    ع برای مشاوره اقدام کند. با دستر که خفیف 

یم لرزید تایپ کرد "سالم آقای دادمهر. ممنونم، 

مراحمید. بله فردا ساعت سه بعد از ظهر یم تونید 

یف بیارید." دکمه ی سند را زد و موبایلش را میان  ترسی

د. انتظار نداشت طوفان به این زودی  انگشتانش فرسی

بالفاصله برایش نوشت "خییل ممنونم. جواب دهد ویل 

راستر موبایلتون هم درست شده. فردا براتون میارمش... 

یم بینمتون." فقط یک روز از رسیدنشان یم گذشت و 

طوفان در همان یک روز موبایلش را هم درست کرده 
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بود. انگشتش روی صفحه کلید حرکت کرد "ممنونم. یم 

 بینمتون."

ن گوشی را کنارش گذاشت و آ ب دهانش را صدادار پایی 

فرستاد. دست سمت وسایل داخل چمدانش برد و سیع 

کرد خودش را مشغول کند ویل فکرش جای دیگری 

مشغول بود. حرف های هلیا در رسش تکرار یم شد... 

ک فکرش را درگت  کرده بود و احتماال جای دیگری  دختر

داشت به ریش نداشته اش یم خندید. موهایش را با تمام 

انش چنگ زد و آرزو کرد که کاش یم توانست جیغ تو 

منتظره ترین اتفافر که همیشه انکارش  بکشد! عشق؟ غت 

 یم کرد و داشت کم کم رخ یم داد... 

🙈👇 
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وب در دستش  ن پرت کرد و بطری مرسی موبایلش را روی مت 

 را یک نفس باال رفت: 
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 واسه فردا اویک داد!  -

داخت و بطری اش را مرد روبرویش ابروتی باال ان

 برداشت: 

 به سالمتر نقشه مون طوفان خان!  -

 طوفان تک خنده ای کرد و به پشتر مبل تکیه داد: 

وع کار یه  - ... به نظرت روشمون واسه رسی ن ویل افشی 

ه یهو؟ ه نمت 
 کم زیادی تر رحمانه نیست؟ دختر

ن گذاشت و کیم به جلو  ن بطری خایل اش را روی مت  افشی 

 خم شد: 

 آبیمون دلش سوخته؟ اوه! پرس چشم -

 طوفان با پوزخندی سمت تلویزیون روبرگرداند: 

ی بگو که بفهممش!  - ن  برو بابا... دلسوزی؟ یه چت 

ن بشکتن در هوا زد:   افشی 

، تر  -
حاال شد! طوفان واقیع همینه... کله خر، رواتن

 رحم! 

 پوزخند طوفان عمیق تر شد و گردن سمتش چرخاند: 
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فهمه طوفان  خییل مشتاقم ببینم اون روزی که یم -

ه زیادی  واقیع کیه، دقیقا چه حایل میشه؟ این دختر

... زیادی عاقل و مغروره ویل  ن تر تجربه ست افشی 

 تر تجربه ست! اونقدری که 
تو عشق و عاشفر

ن نفری باشم که داره خواسته  حدس یم زنم من اولی 

 یا ناخواسته تو قلبش راه میده. 

ن برداشت و د ن بطری دیگری از روی مت  رش را با افشی 

 یک حرکت باز کرد: 

ی؟  - ن دختر و چی باعث شده دست بذاری رو همچی 

ای صفر کیلومتر بهت  خودت همیشه یم گفتر دختر

 حال نمیدن! 

طوفان گردن کج کرد و چهره ی متفکری به خود گرفت. 

حتر لحظه ی حرف زدن در مورد هلما هم فکش منقبض 

 یم شد: 

! همه چی داره..  - ن . هر اون زیادی خوشحاله افشی 

 حرستش رو داشتم! یه ننه 
ی

ی که من از بچیک ن چت 

بابای مهربون، یه خانواده دلسوز و حایم... آرامش! 

ی که من هیچوقت...  ن  چت 
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 ��ادامه

 

 دندان هایش روی هم قفل شدند: 

به های  - هیچوقت نداشتم! اون چی یم فهمه از ضن

کمربند؟ چی یم فهمه از بازیچه ی یه پدوفیل شدن؟ 

خم های تن یه پرس بچه ی دوازده، چی یم فهمه از ز 

ده ساله؟ ن  ست 

 تر حرف نگاهش کرد و طوفان بطری دیگری از 
ن افشی 

ن چنگ زد. رس بطری را به لب هایش چسباند و تا  روی مت 

قطره ی آخرش را دیوانه وار نوشید. چشمانش رسِخ رسخ 

 بود و موهایش آشفته... 

... اونقدر عاشق که با  - ن یم خوام عاشقش کنم افشی 

ای خودش بیاد تو قتلگایه که براش ساختم! بعد پ

 که ساخته رو رسش خراب شه... 
ی

یهو دنیای قشنیک

به های کمربند یم  اون موقع دیگه کیس که زیر ضن

لرزه من نیستم... اون موقع هلماست که واسه آزاد 

 شدن التماس یم کنه! 

🙈👇 
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ن را آن طرف کوچه و روبروی ساختمان پزشکان ما شی 

نگه داشت و با دیدن تابلوهاتی که ییک از آن ها متعلق به 

 کلینیک خودش بود، زیر لب زمزمه کرد: 

 هلما آرایم... روانشناس!  -

د و حس خوب و اضطراب  دستش تر اراده فرمان را فرسی

ن به  همزمان در جانش دویدند. حس خوب از برگشیر

 کاری که عاشقش بود و اضطراب از روبرو شدن با مردی

 اش ایفا کرده بود... 
ی
که این روزها نقش مهیم در زندیک

نفس عمیفر کشید و سیع کرد به خودش مسلط باشد. 

 و احساسات شخیص اش را با کارش 
ی
نیم خواست زندیک

ییک کند و به خودش حق نیم داد که در تایم مشاوره، 

 طوفان را بیشتر از یک مراجع ببیند. 

هایش کشید و بعد، دو دفعه دیگر هوا را عمیق به ریه 

ه برد و پیاده شد. آرام تر شده بود و  دست سمت دستگت 
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ن  سش کمتر ویل هر لحظه خودش را برای دادن اولی  استر

نوبت به طوفان رسزنش یم کرد! حداقل یم توانست به 

او بگوید دو سه ساعتر دیرتر بیاید نه اینکه پس از 

ن نفر با او روبرو شود. دسته ی  برگشت به کارش، اولی 

د و با نگایه به دو طرف،  کیفش را میان انگشتانش را فرسی

سمت کلینیک راه افتاد که ماشیتن با رسعت وارد کوچه 

ن کمتر  شد و گردن هلما با وحشت سمتش چرخید. ماشی 

از یک متر تا برخورد به او فاصله داشت و هلما نتوانست 

قدم از قدم بردارد! رس جایش خشک شد و دست روی 

د و جیغ ترسیده اش، با دستر که محکم گوش هایش ف رسی

روی کمرش نشست و به آن طرف خیابان هلش داد 

همزمان شد و به ثانیه نکشید که صدای ترمز وحشتناک 

ن و کوبیده شدن جسیم به آن در گوشش پیچید...   ماشی 

ن را نیم دید.  ن خورده بود و ماشی  روی دستانش زمی 

وع کرد به کوبیدن کرد و  حتر یک لحظه  قلبش با ترس رسی

به خودش فکر نکرد. یک نفر با تمام قدرت هلش داده 

بود تا نجاتش دهد و احتماال همان یک نفر به جایش با 

ن برخورد کرده بود! آن لحظه حتر اگر در تنش  ماشی 

 داشت هم نیم فهمید. سوزش شدید کف 
ی

شکستیک
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دست هایش را هم فراموش کرده بود. چرخیدنش سمت 

ن به رسعت از کنارش محل حادثه، با گذش ن ماشی 
یر

همزمان شد و هلما صدای نفس های بریده و دردناک 

مردی را شنید. چند نفر داشتند سمتشان یم دویدند و 

 هلما دستر را روی بازویش حس کرد: 

 خانوم... خانوم خوبید؟ صدمه دیدید؟ -

 

 

 65#پارت_ 

نگاهش تنها به روبرو بود و مردی آشنا که روی آسفالت 

و از رسش خون یم رفت. قلبش در گلویش تپید  افتاده بود 

و دست زن را پس زد. چند نفر دور مرد را گرفتند و هلما 

در حایل که رسش گیج یم رفت و تلو تلو یم خورد، راهش 

ن بقیه باز کرد:   را از بی 

 ب... برید کنار!  -

رس و وضع زخیم اش، گویای این بود که احتماال نسبتر با 

ن باعث شد رسی    ع کنار مرد زخیم تر داشته باش د و همی 
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بروند. با دیدن مرد از فاصله ی نزدیک تر، شکش به 

ن تبدیل شد و با ترس کنار او زانو زد:   یقی 

 آقای دادمهر... آقا... آقا طوفان!  -

طوفان گردن سمتش چرخاند و تک رسفه ی دردنایک زد. 

از رسش خون یم رفت اما نه در حدی که تمام آسفالت 

چشمان نیمه بازش باعث شد نور  را غرق خون کند. 

امیدی ته دل هلما روشن شود. دست روی بازویش 

گذاشت و در حایل که یم ترسید هر حرکتش به او آسیب 

 بزند گفت: 

تو رو خدا... تو رو خدا چشماتون رو نبندید... ییک  -

 زنگ بزنه اورژانس! 

مردیم که دورشان را گرفته بودند، رسی    ع دست به تلفن 

 یانسایل نزدیک شد: شدند و مرد م

م... تو راهن آروم باش.  -  زنگ زدم دختر

د و در حایل که از ترس گریه  هلما دست روی دهانش فرسی

اش گرفته بود، دستش را از بازوی طوفان کشید که مچ 

دستش میان انگشتان او گرفتار شد و زمزمه ی دردناکش 

 را شنید: 
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 خو... خوبم...  -

و تر اراده دست  حرف زدنش کیم ته دل هلما را گرم کرد 

 آزادش را هم روی دست طوفان گذاشت: 

ی نیست... خب؟ به من نگاه  - ن ی نیست... چت  ن چت 

کنید. نبندید چشماتون رو... باشه؟ االن آمبوالنس 

سه.   مت 

طوفان فشاری به دست او وارد کرد و در حرکتر 

ن شد. هلما با بهت نگاهش  منتظره رس جایش نیم خت  غت 

ی طول نکشید ک ن ه به خودش آمد و با نگراتن کرد و چت 

 سیع کرد مانع شود: 

بخوابید... نباید تکون بخورید. شاید جاییتون  -

 شکسته باشه. شاید خونریزی داخیل ک... 

 طوفان میان حرفش پرید: 

یم نیست...  - ن  چت 
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صدایش گرفته بود ویل واضح تر از قبل... هلما در دل 

راتن یم لرزید. خدا را شکر یم کرد و در همان حال از نگ

 نیم فهمید که صورتش خیس اشک است: 

 بخوابید لطفا... رستون... رستون خون میاد!  -

لبخند کمرنگ طوفان ته دلش را گرم کرد ویل باعث شد 

د. اگر طوفان نجاتش نیم داد، چه  گریه اش شدت بگت 

 یم شد؟

 گریه نکن!  -

رسیم حرف  وقتر که طوفان زل زد در چشمانش و غت 

چشمان رسخش نگاهش کرد و خواست گریه زد، وقتر با 

ه  نکند، چانه ی هلما بدتر لرزید و طوفان دقیقه ای خت 

اش ماند. آنقدر عمیق که قلب هلما بدتر به تپش افتاد... 

طوفان که قصد بلند شدن کرد، دو مرد زیر بازویش را 

گرفتند و به سختر روی پاهایش بند شد. در جواب 

ام نه مردیم که یم گفتند باید به  بیمارستان برود، با احتر

ن فحش بدی داد.  گفت و در دلش خطاب به افشی 

خواست قدیم بردارد که رسش گیج رفت و هلما دوباره 

 بازویش را گرفت: 
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 باید بریم بیمارستان!  -

لحن هلما این بار محکم تر بود و دستوری... دستوری که 

از نگراتن یم آمد! طوفان به زور لبخندی زد و رس به دو 

 طرف تکان داد: 

 نیم خواد... گفتم که... خوبم!  -

اخیم از مقاومت او میان ابروهای هلما نشست و صدا 

 باال برد: 

از رستون داره خون میاد! نیم خواید با آمبوالنس  -

یم!  ن من مت   برید؟ باشه... با ماشی 

و خواست طوفان را سمت ماشینش هدایت کند که 

را گرفت و  طوفان در یک حرکت ناگهاتن مچ دست هلما 

او را سمت خودش کشید. هلما تعادلش را ثانیه ای از 

دست داد و درست قبل از اینکه بیفتد، دست طوفان 

پشت کمرش نشست و در حایل که فاصله شان به شدت 

کم بود، رو کرد به تعدادی که هنوز ایستاده بودند و 

 نگاهشان یم کردند: 

 ممنونم از کمکتون. حالم خوبه. بفرمایید...  -
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مردم کم کم پراکنده شدند و نگاه طوفان که سمت هلما 

ک از سینه اش آزاد  چرخید، نفس حبس شده ی دختر

 شد و طوفان آرام لب زد: 

اینجا مگه ساختمان پزشکان نیست؟ رسم فقط یه  -

 پانسمان ساده یم خواد! 
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ن فرستاد و نامحسوس  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

حلقه ی دست طوفان آزاد کند و سیع کرد خودش را از 

طوفان هم رسی    ع کنار کشید. رنگ هلما به شدت پریده 

 بود ویل گونه هایش رسخ شده بودند: 

 بخیه... بخیه الزم داره!  -

طوفان دست به پیشاتن اش چسباند و از سوزشی که 

 حس کرد تر اختیار هییس گفت: 

 نیم خواد... خونش بند اومده.  -

فان چرخید. راست چشمان خیس هلما سمت زخم طو 

یم گفت... دیگر خون نیم آمد. طوفان که اشاره کرد 
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سمت ساختمان بروند، هلما دیگر مخالفت نکرد و وارد 

ساختمان شدند. هلما تازه داشت سوزش کف دستش را 

حس یم کرد... یا سوزش زانوهاتی که روی آسفالت 

کشیده شده بود! نگاه کوتایه به شلوارش انداخت و با 

نوهای پاره ی شلوارش، لب پایینش را میان دیدن زا

د و زیر نگاه مردم و پرنسیل که با تعجب  دندان هایش فرسی

نگاهشان یم کردند سمت آسانسور رفتند. حق داشتند 

ی با مقنعه ی کج شده و شلوار  آنطور نگاه کنند. دختر

پاره و مانتوی خایک، در کنار مردی با پیشاتن خوتن و 

اهن سفیدی که یقه  اش تا وسط پاره شده بود و شلوار پت 

مشیک پر از خاک، ترکیب نگران کننده ای ساخته بودند! 

هلما دکمه ی آسانسور را زد و با رسیدن آسانسور و سوار 

شدنشان، هر دو تازه توانستند عمق فاجعه را ببینند. 

گونه و پیشاتن هلما پر از زخم بود و طوفان بدتر... هلما 

انسور گرفت و چشم بست. دستش را به میله ی آس

زانوهایش حاال بدتر یم لرزیدند. یم دانست فشارش 

ن را بدتر یم کرد. با رسیدن به طبقه  افتاده و این همه چت 

مورد نظر، منیسی رسی    ع بلند شد و با دیدن وضعیت آن 

 دو هیتن کشید: 
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 خانم آرایم!  -

ی نیست" باال برد و تر  ن هلما دستش را به معنای "چت 

 حال گفت: 

 کمک های اولیه رو بیار اتاقم لطفا.   جعبه -

منیسی رسی    ع "چشم"ی گفت و هلما طوفان را سمت 

اتاقش راهنماتی کرد. زخم های طوفان بدتر بود. باید اول 

به او یم رسید و در آن لحظه برایش مهم نبود که کف 

دست و زانویش یم سوزند و از شدت ضعف کم مانده 

 همان جا غش کند! 

🙈👇 
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اتاق را باز کرد و آن لحظه حتر توان نداشت که  در 

تعارفات معمول را به جا آورد. جلوتر از طوفان وارد اتاق 

 شد و به تک مبیل اشاره کرد: 
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 بشینید... بشینید اینجا.  -

طوفان ترجیح یم داد جنتلمن بازی درآورد و به هلما 

بگوید که زخم های او واجب تر است ویل رسش به 

که مجبور شد بنشیند و تر اراده چشم حدی درد یم کرد  

 ببندد. زخمش یم سوخت و پیشاتن اش تت  یم کشید. 

 جعبه ی کمک های اولیه رو آوردم.  -

صدای منیسی را شنید و پشت بندش قدم های رسی    ع 

 هلما: 

 بدش به من...  -

 اگه کمیک الزم داشتید من هستم...  -

 خودم از پسش برمیام. ممنون...  -

"ی گقت و اتاق را ترک کرد. منیسی "خواهش یم کنم

زانوهای هلما کم مانده بود از شدت ضعف خم شوند. 

ن آبنباتر برداشت و گوشه ی لپش  به ناچار از روی مت 

یتن آبنبات کیم از ضعفش کم کند. جعبه  گذاشت تا شت 

را باز کرد و وسایل مورد نیازش را کنار هم ردیف کرد. 

ن  باعث یم نگاهش مدام سمت طوفان یم چرخید و همی 
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د و همزمان دست هایش بدتر  شد کارش رسعت بگت 

 بلرزند. 

 پنبه... بیشتر پنبه یم خوایم... ایناها!  -

طوفان کیم چشمانش را باز کرد و هلما را درست روبروی 

ی شبیه پوست آبنبات  ن خودش دید. صدای باز کردن چت 

 لپ 
ی
یا شکالت را شنیده بود و حاال با دیدن برآمدیک

ک، شکش به ی ن تبدیل شده بود. هلما با آن دختر قی 

شکالت کنج لپش و مقنعه ی نامرتب و چشمان رسخ، 

منظره ای ساخته بود که دل هر عاشفر را یم برد. 

آنقدری که اگر طوفان عاشقش بود، بلند یم شد و محکم 

در آغوشش یم گرفت تا نلرزد نه اینکه بنشیند و فقط 

ه ای را نگاهش کند. هلما کیم سمت طوفان خم شد. پنب

به بتادین آغشته کرده بود و یم خواست اطراف زخم را 

ن کند. نگاه مستقیم طوفان به چشمانش، باعث یم  تمت 

د و درست همان لحظه که  بان قلبش شدت بگت  شد ضن

دل به دریا زد و پنبه ی در دستش را کنار زخم طوفان 

گذاشت، طوفان از درد نفس بریده ای کشید و هلما 

 رسی    ع گفت: 
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گرفت؟ ببخشید... تموم میشه... االن تموم درد   -

 میشه... 
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د باز کرد و  طوفان چشمانش را که از درد روی هم یم فرسی

با دیدن اشک های هلما مات ماند. هلما تمام حواسش را 

به زخم او داده بود و طوفان دیگر دردش را هم نیم 

فهمید. هلما داشت بخاطر او آنطور اشک یم ریخت؟ 

ن حد نگران بود یا فقط عذاب وجدان داشت؟ یک در ای

ه به  پوئن مثبت دیگر به خودش داد و سیب گلویش خت 

ن رفت. هلما اطراف زخمش را  مژه های بلند هلما پایی 

ییل را به زخم چسباند و رویش چسب  ن کرد و گاز استر تمت 

 زد: 

 هنوز خون میاد... گفتم بخیه یم خواد... گفتم ویل....  -

 م! هلما خانو  -

نگاه خیس هلما، از زخم پیشاتن طوفان سمت مچ 

دستش چرخید که ناگهاتن میان انگشتان طوفان گرفتار 
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ن فرستاد و طوفان با  شده بود. آب دهانش را صدادار پایی 

 لحن خایص گفت: 

 من خوبم... خب؟ -

هلما تر حرف نگاهش کرد و طوفان دست یخ زده ی 

ن آورد:   هلما را آرام پایی 

 ... ضعف کردید! دستتون یم لرزه -

هلما آبنبات کنج لبش را که کوچک شده بود یک جا 

قورت داد و طوفان لبخندی کنج لب نشاند. مچ دست 

ن تر آمدن دمای بدنش را  هلما هنوز در دستش بود و پایی 

حس یم کرد. قبل از اینکه هلما مقاومتر کند، بلند شد و 

کمکش کرد که روی مبل روبرو بنشیند. هلما مثل 

 کویک عقب عقب رفت و نشست و طوفان برای عروسیک

ن را بخاطر رسگیجه ای که باعثش  ن بار افشی  هزار و یکمی 

بود لعنت کرد. درست روبروی هلما روی یک زانو 

نشست و باالخره دستش را رها کرد. جای انگشتانش 

روی مچ هلما نبض یم زد... دست سمت جعبه ی کمک 

اشت. زخم زانوی هلما های اولیه برد و پنبه و بتادیتن برد

 داشت. قبل از اینکه 
ی
ی بود که نیاز به رسیدیک ن ن چت  اولی 
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ه به  پنبه را به زخمش بچسباند، رس باال گرفت و خت 

 چشمان شفاف هلما لب زد: 

 ممکنه بسوزه یه کم...  -

ی نگفت. طوفان با مکث نگاهش را از چشمان  ن هلما چت 

ک او گرفت و پنبه ی بتادیتن را به زخمش چسباند. د ختر

از سوزش ناگهاتن زانویش هییس کشید و در حرکتر 

وع  منتظره و مقابل چشمان بهت زده اش، طوفان رسی غت 

 به فوت کردن زخمش کرد... 

🙈👇 
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نگاه مبهوت هلما روی او که درست مثل فیلم ها زخمش 

ه ماند و حواسش از دردش پرت شد.  را فوت یم کرد خت 

وع به تپیدن  قلبش آرام آرام باال آمد  و در گلویش رسی

کرد... طوفان داشت چه یم کرد؟ سکوت بینشان که 

طوالتن شد، طوفان رس باال آورد و هلما آب دهانش را 
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ی، این   فرستاد. این چشم های آتر خاکستر
ن صدادار پایی 

روزها حتر یک لحظه از جلوی چشمانش کنار نیم 

 رفتند. در آن دقایق کوتایه که طوفان به زخمش رس
ی
یدیک

کرد و نگاهشان در هم قفل شد، کیس آرام در گوش هلما 

زمزمه کرد "از این مرد دور بمون..." یم دانست که 

عادی بود و حس  حضور طوفان از همان اول کیم غت 

ن بار  ششمش اکتر مواقع درست یم گفت ویل برای اولی 

در عمرش، دلش خواست به آن حس و صدا توجه نکند 

وفان طوری که انگار تازه به و تک رسفه ای زد... ط

خودش آمده بود، کیم از هلما فاصله گرفت و سیب 

ن رفت:   گلویش پایی 

 زخمش... عمیق نیست!  -

و چسب زخیم از جعبه ی کمک های اولیه برداشت و 

ن چسباندنش روی زخم، دستش به پوست  تالش کرد حی 

 هلما برخورد نکند: 

 تموم شد...  -

ر نماند. تر اراده حرکت جنتلمنانه اش از چشم هلما دو 

پاهایش را جمع کرد و طوفان بلند شد. روبروی هلما 

روی مبل تک نفره ای نشست و یکدفعه هر دو نفرشان 
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هاتی که 
ن خندیدند. هلما تر اختیار و طوفان بر طبق چت 

یاد گرفته بود! قبال زیاد خوانده بود که آدم های عادی 

ند.   ممکن است در چه موقعیت هاتی خنده شان بگت 

 دستر به پانسمان رسش کشید و ابروتی باال انداخت: 

قابل پیش بیتن بود!  - ن زیادی غت   امروز همه چت 

هلما نگایه به لباس های مارک او که خایک شده بودند 

 انداخت و عذاب وجدانش دوباره برگشت: 

 اگه اتفافر براتون یم افتاد...  -

 طوفان هر دو دستش را باال آورد: 

ی نشده!  - ن  ببینید... چت 

به ی آرایم به پانسمانش زد و  با انگشت اشاره اش ضن

 ادامه داد: 

 اینم زود خوب میشه... به لطف شما!  -
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 زد و نگاهش روی ساعت دیواری 
ی

هلما لبخند کمرنیک

روبرو چرخید. در واقع نگاه گرفت از طوفان تا او حسش 

 را از چشمانش نخواند. طوفان رد نگاهش را دنبال کرد: 

میدیم یک زمان گذشت... چهل و پنج دقیقه اصال نفه -

ی مشاوره تموم شده، درسته؟ فکر کنم االن مراجع 

 جدید داشته باشید. 

طوفان برای مشاوره آمده بود و هر کاری انجام داده 

بودند جز مشاوره... طوفان جانش را نجات داده بود و 

 بعد، تمام مدت زخم های یکدیگر را بسته بودند... 

بازم عذر یم خوام! بخاطر من اینطوری درسته... من  -

 شد. 

 طوفان متواضعانه رسی به دو طرف تکان داد: 

ی که االن مهمه، اینه که شما  - ن اینو نگید... تنها چت 

 حالتون خوبه... 

رنگ نگاه هلما عوض شد و طوفان یک پوئن مثبت دیگر 

به خودش داد. بلند شد و هلما هم پشت رسش... 

یستاد و جدی تر از همیشه طوفان در چند قدیم هلما ا

 پرسید: 
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ن رو یادتون نیست؟ -  پالک اون ماشی 

نه متاسفانه... انقدر شوکه بودم و همه چی انقدر  -

رسی    ع اتفاق افتاد که تا به خودم اومدم، راننده فرار کرده 

 بود. 

طوفان قدم دیگری به هلما نزدیک شد و با لحن ترسنایک 

 گفت: 

ن باشید تاوان کارش رو پس  -  میده! مطمی 

نماند که منتظر واکنیسی از هلما باشد. تنها لبخندی کنج 

 لب نشاند و قبل از رفتنش گفت: 

م... بازم ممنونم  - از منیسی تون دوباره وقت یم گت 

 بابت پانسمان... روز خوش! 

و لحظه ای که از کنار هلما یم گذشت، پشت دستش را 

از عمد ویل به ظاهر اتفافر پشت دست هلما کشید و از 

اق خارج شد. صدای بسته شدن در اتاق که آمد، هلما ات

خودش را روی صندیل رها کرد و نگاهش روی جای خایل 

طوفان رس خورد. دست روی دستر گذاشت که طوفان 

لحظه ای قبل از رفتنش لمسش کرده بود و زمزمه اش را 

 خودش هم به زور شنید: 
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؟ -  تو یک هستر

 ��ادامه

 

بان نامنظم  گیج بود و رسدرگم... خسته شده بود از ضن

 قلبش! 

 خانم آرایم... حالتون خوبه؟ -

، به عقب برگشت و گیج نگاهش  با شنیدن صدای منیسی

 کرد: 

 خوبم... چی شده؟ -

 زد: 
ی

ک لبخند کمرنیک  دختر

 چند بار صداتون کردم.  -

 هلما، کالفه دستر به پیشاتن اش کشید: 

 ببخشید حواسم نبود...  -

 ل؟مراجع بعدی اومده... بفرستمش داخ -

ون فرستاد و بلند شد:   هلما نفسش را صدادار بت 

از طرف من بخاطر تاخت  عذرخوایه کن ازش و پنج  -

 دقیقه بعد بفرستش داخل لطفا. 
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منیسی "چشم"ی گفت و در را بست و هلما سمت کمد 

 کوچکش پا تند کرد. باید لباس عوض یم کرد... 

🙈👇 
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ن کوب ید و داد با کف دست محکم تخت سینه ی افشی 

 زد: 

قصد کشتنم و داشتر مرتیکه؟ مگه نگفتم حواست  -

 باشه اتفاق جدی ای نیفته؟

ب دست او یک قدیم به عقب برداشته  ن که از ضن افشی 

بود، هر دو دستش را باال آورد و رس تا پای طوفان را از 

 نظر گذراند: 

؟ یه زخم سطچ که  - یه یه یه... آروم! چته رواتن

. مثال ادعای بدلکاریت هم این حرف ها رو نداره.. 

 میشه! 
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طوفان نیشخندی زد و به سختر جلوی خودش را گرفت 

 که به او حمله نکند: 

 زخم سطچ؟ -

ن دندان هایش غرید:   به پیشاتن اش اشاره کرد و از بی 

 زخم سطچ؟ یه ذره رسعتت بیشتر  -
ی

تو به این مییک

بود مغزم کف خیابون پخش یم شد... اصال من به 

... درک! اگه عجله  ه رو زیر یم گرفتر  نیم کردم دختر

 ابروتی باال انداخت و رس کج کرد: 
ن  افشی 

حرفای جدید یم شنوم طوفان خان! تو به درک؟  -

 نگرانش شدی؟ انگار نه انگار که ایده ی خودت بود! 

 طوفان هر دو دستش را محکم مشت کرد: 

-  ! ن  چرت و پرت نگو افشی 

ن تک خنده ای کرد و سمت بار کوچکش رفت.   افشی 

وتر برداشت و پرسید: 
 شیشه ی مرسی

 یم خوری؟ -

ن در بطری را با  ه اش شد و افشی  طوفان با عصبانیت خت 

 یک حرکت باز کرد: 
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ه!  - نچ... حاال که با خودم فکر یم کنم، نخوری بهتر

 ! به خورده یهو رم یم کتن  رست ضن

اهن خایک اش را با خشم باز کرد و  طوفان دکمه های پت 

ن رفت روی مبل پرتش کرد. با ق دم های بلند سمت افشی 

ن بارش ایستاد:   و نزدیک مت 

! حواست و جمع  - ن دارم بهت هشدار میدم افشی 

 ، کن... اگه یم خوای قسمتر از این بازی باشی

 رسخود نزن جاده خایک! 
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ن نصف شیشه را یک نفس باال رفت و تکیه داده به  افشی 

ن بار گفت:   مت 

جاده خایک؟ مثال نظرت چیه دفعه بعد با هم بزنیم  -

آخر وقت از جلوی در کلینیکش بدزدیمش تا به دو 

نفرمون رسویس بده... هوم؟ این همه دنگ و فنگ 

 هم نیم خواد... مکانمون هم که جوره! 
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وتر که ناگهان درست از کنار 
بطری شیشه ای مرسی

گوشش رد شد و با صدای وحشتنایک به دیوار خورد، 

ثانیه نکشید که به  نفس را در سینه اش حبس کرد و به

 خودش آمد و با خشم سمت طوفان هجوم برد: 

؟ -  چه مرگته رواتن

د  صدای فریادش در خانه پیچید و خواست دست باال بتر

 که طوفان مچش را محکم گرفت و به عقب هلش داد: 

بخوای به پر و پام بپیچی جد و آبادت رو میارم جلو  -

! حواست باشه من از خودت رواتن  ن چشمت افشی 

 ! ترم

ن نیشخندی زد و طوفان با تنه ی محکیم از کنارش  افشی 

ن سمتش چرخید و  گذشت و پله ها را باال رفت. افشی 

همانطور که بطری اش را در دست یم چرخاند صدا باال 

 برد: 

تک خوری تو کارمون نبود طوفان خان! وقتر منو  -

آوردی تو بازی یعتن منم سهم خودمو دارم... یادت 

 که نرفته؟
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برو بابا"تی در جوابش گفت و در اتاقش را طوفان "

محکم به هم کوبید. در حایل که از خشم نفس نفس یم 

ه  ن آینه خم شد و خت  زد و کیم رسگیجه داشت، روی مت 

 به پانسمان پیشاتن اش زمزمه کرد: 

! روحت، جسمت، تا آخرین قطره ی  - مال متن

 خونت مال منه! 

🙈👇 

 

 

 #سایکو

 74#پارت_ 

ن مطمئتن حالت خوبه - ؟ آره مامان؟ چطوری زمی 

 خوردی آخه؟

ن  هلما دست مادرش را گرفت و آرام از روی صورتش پایی 

 آورد: 

! هیچی نشده...  - ن  خوبم مامان... ببی 

 مادرش با چشمان پراشک سمت پدرش برگشت: 
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ن صورتش رو... بچه م چقدر درد کشیده...  -  ببی 

پدر هلما با ناراحتر قدیم نزدیک شد و دست روی بازوی 

ش  گذاشت:   دختر

 مطمئتن نیم خوای بریم دکتر بابا؟ -

ن تکان داد:   هلما لبخند اطمینان بخیسی زد و رس به طرفی 

 واقعا خوبم...  -

د:   پدر هلما بازویش را آرام فرسی

احت کن بابا.  -  خداروشکر... استر

هلما گونه ی پدرش را بوسید و در دل از اینکه شک 

 نکرده بودند خدا را شکر کرد. نیم خواست نگرانشان

ی بود برای زخم هایش تا  ن خوردن دلیل بهتر کند... زمی 

 تصادف! 

زیر نگاه نگران پدر و مادرش وارد اتاق شد و دکمه های 

مانتویش را ییک ییک باز کرد. لبه ی تخت نشست و اول از 

همه دستش را روی زانوی شلوارش گذاشت. یک دست 

لباس اضافن ای که همیشه در مطب داشت حاال به 

ه بود. از تصادفش بیشتر از پنج ساعت یم کارش آمد

ی از طوفان نداشت. نیم خواست  گذشت و دیگر ختر
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قبول کند ویل نگرانش بود. رسش بدجوری آسیب دیده 

بود و هلما نیم توانست خودش را بخاطر آن ببخشد. هر 

ی نداشت ویل فکر اینکه طوفان بخاطر او  چند که تقصت 

و هم باعث یم شد آسیب دیده بود، هم عذابش یم داد 

 حس ناشناخته اش قوی تر شود. 

دستش با تردید سمت تلفنش رفت و صفحه اش را باز 

کرد. باید به طوفان زنگ یم زد... درستش این بود که 

ان نجات جانش، حایل از او  زنگ بزند و حداقل به جتر

سد. قبل از اینکه تردید باعث منرصف شدنش شود،  بتی

ه به شماره ای که "دا دمهر" سیوش کرده بود آیکن خت 

برقراری تماس را لمس کرد و گوشی را به گوشش چسباند. 

گلویش خشک شده بود. هنوز دو بوق بیشتر نخورده بود 

که منرصف شد. لب پایینش را محکم میان دندان هایش 

د و خواست قطع کند که صدای مرد ناشناش در  فرسی

 گوشش پیچید: 

 الو؟ -

 نداخت و گفت: با تردید نگایه به شماره ا

 سالم. من با آقای دادمهر تماس گرفتم... درسته؟ -
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 75#پارت_ 

 صدای مرد از جاتی نسبتا شلوغ یم آمد: 

بله... من دوستشم. طوفان االن نیم تونه صحبت  -

 کنه. بهشون میگم تماس گرفتید. 

 هلما با نگراتن پرسید: 

 حالشون خوبه؟ -

 طول کشید تا فرد پشت خط جواب دهد: 

گم اما... طوفان چند ساعت پیش یهو گفت بهتون ن -

بیهوش شد. االن بیمارستانه و بهوش اومده 

خداروشکر... رسش خونریزی داشت و دکتر گفت 

به ای که به رسش خورده علت این وضعیته...   ضن

 قلب هلما در سینه اش فرو ریخت: 

 االن... االن خوبن آره؟ -

از لرزش صدایش تعجب کرد. از ترش که در دلش ریخته 

 ود... ب
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ی  - خوبه... دکتر گفت امشب رو محض احتیاط بستر

باشه و اگه تا فردا وضعیتش ثابت بود، مرخصش یم 

 . ن  کین

 هلما محکم دستر به پیشاتن اش کشید: 

ن از  - من... من واقعا نیم دونم چی بگم... تا قبل از رفیر

کلینیک حالشون خوب بود. اگه همون موقع یم 

یم کردم بریم رفتیم بیمارستان... اگه مجبورشون 

 بیمارستان اینطوری نیم شد. 

نه فقط در دلش که علتن داشت خودش را رسزنش یم 

کرد. دستش حاال بدتر یم لرزید و چشمانش نم اشک 

 داشت. 

ده  - طوفان االن حالش خوبه. خوابیده... به من ستی

ی نگم بهتون که نگران  ن بود که اگه تماس گرفتید چت 

ن قرارتون بدم. نشید ویل من ترجیح دادم در جریا

 باالخره شما واسه طوفان با بقیه فرق دارید. 

ن را کم داشت که  تت  خالص! در این وضعیت فقط همی 

یک نفر به حسش دامن بزند. به سختر هوا را به ریه 

 هایش کشید و تک رسفه ای زد: 
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ممنونم که بهم اطالع دادید... من فردا بازم تماس یم  -

م. شبتون خوش.   گت 

 . شب شما هم خوش... وظیفه ست -

تماس که قطع شد، قطره اشیک باالخره روی گونه اش 

ی از حال بدش  ن رس خورد. طوفان نیم خواست که او چت 

بداند... طوفان نیم خواست نگرانش کند... طوفان 

بخاطر او تا آن حد آسیب دیده بود! محکم دستر زیر 

چشمانش کشید و بعد، دست روی قلبش گذاشت و 

کاش یم توانست سینه اش را بشکافد و آرزو کرد که  

قلبش را درآورد... این تپش ها کم مانده بود نفسش را 

ند!   بتر

🙈👇 
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ن بدترش یم کرد:   رسدرد داشت و صدای خنده ی افشی 
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ن ایده ای به  - تو خود شیطاتن پرس! چطور همچی 

 ذهنت رسید؟

د:   طوفان شقیقه های دردناکش را فرسی

 دقیقه خفه شو! خفه شو... فقط چند  -

 میان ابرو نشاند و موبایل طوفان را 
ی

ن اخیم ساختیک افشی 

ن پرت کرد:   روی مت 

اخمات و باز کن بابا! نگاش کن... جای اینکه یه  -

ه  جاش عروش باشه واسه ما قیافه گرفته. بابا دختر

 کم مونده بود پس بیفته پشت تلفن! 

د:   طوفان نتوانست جلوی نیشخند کنج لبش را بگت 

 که تو بیشتر پس افتادی! فعال   -

ن پا روی پا انداخت و صدای تلویزیون را کم کرد:   افشی 

خداتی حال کردی لفظ قلم حرف زدن رو؟ طوفان  -

ی نگم  ن ده بود که اگه تماس گرفتید چت  به من ستی

بهتون که نگران نشید ویل من ترجیح دادم در جریان 

قرارتون بدم. باالخره شما واسه طوفان با بقیه فرق 

 ید. دار 

 ادای خودش را درآورد و پفر زیر خنده زد: 
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آره خییل هم فرق دارید! آخه طوفان تا حاال برنامه  -

 نداشته پدر کیس رو انقدر دربیاره. 

 طوفان رسش را به پشتر مبل تکیه داد: 

 ببند...  -

ن با تاسف رسی به دو طرف تکان داد:   افشی 

ن اخالقته که بابات یم خواد هر  - شاید واسه همی 

زنت بده! با یه من عسل نمیشه طور شده 

 خوردت... 

طوفان رس بلند کرد و اخم هایش بدتر در هم گره 

 خوردند: 

 بابام؟ -

ن تخمه ای شکاند و رس تکان داد:   افشی 

پدر منو درآورد بابات از بس زنگ زد رساغ گل پرسش و  -

ه! از بالک دربیار شماره ش رو خب... رسویسمون  بگت 

 کرد! 

 چی یم گفت؟ -
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ن هم باالخره ترجیح داد لحن طوفا ن جدی بود و افشی 

 کیم جدی جواب دهد: 

 ویل توپش بیشتر از  -
ی

همون حرف های همیشیک

همیشه پر بود... مخصوصا چون که رسیدی ایران و 

، کم مونده بود کل هیکلت  نرفتر یه رس بهشون بزتن

 و بکشه به فحش! 

 ابروتی باال انداخت و با تمسخر اضافه کرد: 

 فحش زشت!  -

 

 

 77ت_ #پار 

 فک طوفان از خشم منقبض شده بود: 

 بشینه تا برم رس بزنم بهش.  -

 تر توجه به عصبانیت او یک ریز تخمه یم شکاند: 
ن  افشی 

 تر ختر  -
ن تا یه روز به خودت بیای ببیتن تو هم بشی 

 زنت داده! 

ه اش شد:   طوفان با چشمان رسخ از رسدرد خت 
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صدای این کوفتر رو انقدر درنیار! بعدشم مگه  -

؟ فکر یم کتن هنوز همون نوجوون تو رسی الکیه

 خورم؟

ه به چشمان رسخ طوفان، تخمه ی دیگری را  ن خت  افشی 

 شکاند و منقبض شدن فک او را نادیده گرفت: 

من تو رو خوب یم شناسم پرس! هنوزم مثل سگ از  -

بابات یم ترش... از اسمش، از اینکه شماره ش 

 بیفته رو گوشیت، از همه چیش! واسه من ادای

بیخیال ها رو درنیار و فکر یه چاره باش... یا دل بکن 

برو از این مملکت یا اگه موندی نذار تو بیست و 

 انقدر چتر باشن روت! 
ی
 هفت سالگ

طوفان که نقطه ضعفش دوباره به او یادآوری شده بود، 

بلند شد و به سختر جلوی خودش را گرفت که بالتی رس 

 مرد روبرویش نیاورد: 

... خییل زیادتر از حدت!  زیادی حرف یم - ن  افشی 
 زتن

ن چنگ زد و سمت پله ها رفت که  و موبایلش را از روی مت 

ن با خنده صدا باال برد:   افشی 

 برخورد به آقا؟ احساساتتون اوف شد؟ -
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طوفان دستانش را با تمام توان مشت کرد و کار خدا بود 

ن را قطع کند... حرف های او  که برنگشت تا نفس افشی 

ر رسش تکرار یم شدند! باید یک بار برای اما مدام د

ن را تمام یم کرد. جرقه ای در رسش زده  همیشه همه چت 

ور وجودش، با تمام قدرت  شده بود و قسمت رسی

خودنماتی یم کرد. لبه ی تخت نشست و وارد گالری اش 

ه به عکس هلما و لبخند از ته دیل که در عکس  شد. خت 

 زده بود، کج خندی زد و رس کج کرد: 

 به نظرت بابام عروس روانشناس دوست داره؟ -

🙈👇 

 

 

 #سایکو
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ن بود و هوا رو به رسدی یم رفت ویل  نزدیک پایت 

هیچکدام باعث نیم شد که از شنا کردن در استخر ویال 

بگذرد... استخر بزرگ و عمیفر که در حیاط ساخته 

بودند و او حتر اگر آب یخ نیم بست، زمستان ها را هم 
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شنا یم کرد. تجربه ی بیست کیلومتر شنا را در دریا  در آن

ی نبود که متوقفش کند. با  ن داشت و رسمای هوا چت 

شنیدن صدای ضعیفن از زیر آب، خودش را به لبه ی 

ون آورد. عرص بود و هوا داشت کم  استخر رساند و رس بت 

کم رو به تارییک یم رفت. حس کرد اشتباه شنیده و 

د که یک نفر با تمام خواست شنا کردنش را ا ز رس بگت 

قدرت به در کوبید. اخیم میان ابروهایش نشست و صدا 

 باال برد: 

دی باز؟ -  اون کلید کوفتر رو با خودت نتر

ن از ظهر خانه نبود و یم گفت که عرص بریم گردد.  افشی 

کیس از پشت در جواب نداد و طوفان صدای مشت 

شنید. فحش  هاتی را که به در ویال کوبیده یم شد بلندتر 

بدی زیر لب داد و دست لبه ی استخر گذاشت. با یک 

حرکت خودش را باال کشید و در حایل که آب از رس و 

 رویش چکه یم کرد سمت در رفت: 

؟ -  اومدم... چه مرگته انقدر در یم زتن

با خشم در را باز کرد و حتر نتوانست فرد روبرویش را 

به عقب درست ببیند! چنان مشتر در دهانش خورد که 

پرت شد و قبل از اینکه بتواند تعادلش را حفظ کند، 
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مردی روی سینه اش نشست و مشت بعدی را محکم تر 

 زد: 

 پرسه ی تر آبرو!  -

دندانش در لب پایینش فرو رفت و خون از کنار لبش راه 

گرفت. رسما نه ویل صدای آشنای مرد لرز به تنش 

ن باعث شد که مشت  انداخت. بدنش قفل شد و همی 

 عدی را هم بخورد... ب

ما رو با یه لشکر آدم تو فرودگاه قال میذاری نمیای؟  -

فکر کردی آبروی من و مادرت بازیچه ست؟ هان؟ 

شماره مون رو بالک کردی فکر کردی تموم شد؟ 

فکر کردی پیدات نیم کنم؟ من تا خود جهنم هم که 

 بری دنبالت میام... تا خود جهنم! 

 

 

 79#پارت_ 

ورتش یم خورد کم کم داشت باعث مشت هاتی که به ص

ن بود... به محض  یم شد به خودش بیاید. همیشه همی 

مواجهه با پدرش، بدنش قفل یم کرد و پس از چند لحظه 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به خودش یم آمد. قدش حتر یک سانت با پدرش 

تفاوت نداشت ویل از او ورزیده تر بود و این بخاطر 

اال ورزشکار بودنش تعجتر نداشت. دست پدرش دوباره ب

ن نیامده بود که طوفان او را با تمام  رفت ویل هنوز پایی 

 قدرت به کناری پرت کرد و بلند شد: 

ون!  -  از خونه ی من گمشو بت 

نیم خواست حتر یک ثانیه ی دیگر حضور او را تحمل 

ی  کند. اگر با پدرش درگت  یم شد، مجبور بود زمان بیشتر

ی نبود که طوفان یم خوا ن ست... کنارش بماند و این چت 

ن افتاده بود، دستانش را  پدرش که با صورت روی زمی 

ستون تنش کرد و بلند شد. یک طرف صورتش قرمز 

شده بود و حتر زخم داشت! به سختر روی پا ایستاد و 

اهن خایک اش کشید. از دیدن ترِس آمیخته با  دستر به پت 

 خشیم که در چشم طوفان بود لذت یم برد: 

 بدبخت... بدبخِت ترسو!  -

د: طو   فان با تمام قدرت دندان روی هم یم فرسی

 گمشو!  -

 پدرش قدم به قدم نزدیکش شد: 
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چیه؟ پرس بابا یم ترسه؟ قبال که خییل تنهاتی هامون  -

 !  رو دوست داشتر

ن تنه  سینه به سینه ی طوفان ایستاد و دستش سمت پایی 

ن شدن سیب گلوی  ی او رفت. به وضوح باال و پایی 

به هدفش برسد، طوفان مچ پرسش را دید و قبل از اینکه 

دستش را گرفت و با قدرت پیچاند. صدای فریاد پدرش 

بلند شد و طوفان طوری فریاد کشید که رگ گردنش تا 

 مرز انفجار رفت: 

 دست کثیفت و به من نزن آشغال!  -

🙈👇 
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مچ دست پدرش را هنوز رها نکرده بود که مرد روبرویش 

، با دست دیگرش یقه تر توجه به درد شدیدی که داشت

 اش را گرفت و با درد ویل تمسخر در صورتش غرید: 
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... عرق رسد رو پیشونیته... تنت  - نفس نفس یم زتن

یم لرزه! هنوزم مثل سگ ازم یم ترش... هنوزم یم 

تونم مثل یه مورچه زیر پام لهت کنم! فکر نکن 

دست از رست برداشتم... نه! تازه اولشه بچه جون. 

دست بذاری رو آبروی من و مادرت، با تا زماتن که 

تمام وجودم دست میذارم رو نقطه ضعفت! زجرت 

میدم طوفان... چنان زجرت میدم که به غلط کردن 

 !  بیفتر

راست یم گفت... پرس بیست و هفت ساله اش داشت 

ن باعث لذت پدرش یم شد. یقه اش که  یم لرزید و همی 

نگاه آزاد شد، تر اراده نفس عمیفر کشید و پدرش 

ی به رس تا پایش انداخت:  ن آمت   تحقت 

نگاش کن! ادعای ورزشکاریش میشه ویل از ترس کم  -

مونده پس بیفته... مشت کوبیدن هات فقط به 

حریفت تو پیست بوکسه! جلو من موش مییسی 

 بچه... موش! 

و با پوزخندی روبرگرداند و همانطور که دور یم شد 

 دستر در هوا تکان داد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ن راستر مادرت این  - روزا زیادی گت  داده برات آستی 

ن بدم نمیاد! اگه این باعث  بزنم باال... منم همچی 

ن بهانه بیام رس وقتت، خییل  میشه که هر بار به همی 

 هم خوبه! 

و چشمیک به چهره ی کبود از خشم پرسش زد و از خانه 

ه به در ماند.  ون رفت... نگاه طوفان اما همانطور خت  بت 

ودش را به قفسه سینه اش یم قلبش با آخرین رسعت خ

کوبید. نفسش جاتی میان گلو و ریه اش گت  کرده بود. 

مشتش باال آمد و با تمام قدرت به قفسه سینه اش 

کوبیده شد. لب باز کرد که فریاد بزند ویل صداتی از 

دهانش خارج نشد. زبانش بند آمده بود؟ دست روی 

گلویش گذاشت و خم شد. خم شد و دست دیگرش را 

وی زانویش گذاشت و سیع کرد نفس بکشد. نشد... ر 

قفسه سینه اش یم سوخت و یک نفر مدام در رسش 

 تکرار یم کرد "بازم میاد رساغت... بازم میاد!"

 ��ادامه

 

دوباره لب باز کردنش که به فریاد تر صداتی خم شد، در 

تصمییم ناگهاتن سمت استخر دوید و خودش را در آن 
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ر آب فرو رفت به امید اینکه پرت کرد! جسمش محکم د

رسدی آب و شویک که ناگهان به تنش وارد یم شد، 

ن برعکس شد.  وادارش کند نفس بکشد ویل همه چت 

دست و پاهایش هم قفل کردند و شناگر اوِل المپیک، 

حتر نتوانست خودش را به سطح آب برساند... حتر 

نتوانست نوک انگشتش را تکان دهد! به معنای واقیع 

فلج شد و کمرش که به ته استخر برخورد کرد، کلمه 

فهمید که شاید به نقطه ی پایانش رسیده باشد. نگاهش 

ه ماند و   که از زیر آب تار به نظر یم رسید خت 
به آسماتن

بعد، به حباب هاتی که باالی رسش ایجاد شده بود... 

گزاری ها تیتر یم  د؟ یعتن از فردا ختر قرار بود اینطور بمت 

"شناگر معروف المپیک در استخر خانه اش زدند که 

غرق شد"؟ ریه اش از تر هواتی بدتر سوخت و تالش 

هایش به جاتی نرسید. چشمانش را بست و اجازه داد که 

آب وارد دهانش شود... پدرش راست یم گفت. در 

 مقابل او، تر دفاع ترین مرِد عالم بود... 

🙈👇 
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سینه اش را فشار یم  دست هاتی با تمام قدرت قفسه

 دادند و صدای مردی را انگار از دور یم شنید: 

 نفس بکش طوفان... نفس بکش لعنت بهت!  -

قفسه سینه اش درد یم کرد. در گوش هایش هنوز صدای 

 آب یم شنید و هوا هنوز غریبه بود با ریه هایش... 

ی! تا وقتر به دست خودت  - حق نداری اینطوری بمت 

ی...  تاوان ندادن حق نداری  بمت 

صدا را حاال واضح تر یم شنید... از فاصله ای نزدیک تر! 

سوزش ریه هایش بدتر شده بود و درست وقتر که حس 

کرد قفسه سینه اش دارد زیر فشار دستان او یم شکند، 

وحشتناک به رسفه افتاد و فشار روی قفسه سینه اش 

برداشته شد. همان دست ها تنش را به پهلو چرخاندند و 

ن را تشخیص داد: صدا  ی افشی 

 آفرین... آفرین پرس! نفس بکش... نفس بکش!  -

ن آرام  ون یم ریخت. افشی  رسفه یم زد و آب از دهانش بت 

دست پشت کمرش یم کشید و طوفان سیع یم کرد میان 
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د ویل سخت بود. درست به  رسفه هایش نفس بگت 

ن مدام تکرار یم کرد:   سختر روبرو شدن با پدرش! افشی 

 .. دم، بازدم... دم، بازدم... نفس بکش.  -

چشمانش نیمه باز بود و انعکاس آب استخر در چشمان 

ن استخر  ن نیم رسید در همی  آتر اش افتاده بود. اگر افشی 

جان یم داد؟ هوا را به جان کندتن ذره ذره به ریه هایش 

ن چند بار محکم میان دو کتفش کوبید و  کشید و افشی 

اش را خایل کند.  باعث شد طوفان تمام آب های ریه

ن در حایل که نفس نفس یم زد. کنارش نشست و  افشی 

طوفان طاق باز خوابید. نفس هایش کوتاه بودند و 

ن که یم توانست نفس بکشد، یعتن که  دردناک ویل همی 

 هنوز زنده بود... 

ن بابات رو دیدم. رسی    ع اومدم  - وقتر رسیدم ماشی 

ب داخل ویل هیچ جا ندیدمت. هر چی صدا زدم جوا

... یم خواستم برم  ندادی. فکر کردم خونه نیستر

ن کنار استخر که  ویل یه لحظه چشمم افتاد به زمی 

خیس بود... اگه نیم فهمیدم اونجاتی چه بالتی رست 

ن باره مگه؟ رس  یم اومد؟ کتکت زده؟ آره؟ اولی 

؟ ن مسئله ای یم خواستر خودت و بکیسی  همچی 
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برهنه اش گذاشت و طوفان دست روی قفسه سینه ی 

تر جان خندید... عصتر و درست مثل تمام روزهاتی که 

از درد روحش به خنده یم افتاد، خندید و چشمان 

ن دوخت:   رسخش را در چشمان افشی 

؟ بدنم... بدنم یهو  - دلت خوشه مرتیکه... خودکیسی

ی نیم  ن تو آب قفل کرد! حتر اگه نیم رسیدی هم چت 

 ه! شد. فوقش یم مردم... مردن قشنگ

ن که در صورتش نشست، صورتش به طرف  مشت افشی 

ن بازویش را محکم گرفت. به  دیگری چرخید و افشی 

ن درش آورد و در صورتش داد زد:   حالت نیم خت 

حق نداری کم بیاری! حق نداری بذاری برنده  -

بشن... پدرت، هر کیس که زجرت داد، هر خری که 

جای تو خوشبخت بود، تک تکشون باید درد بکشن 

 تو اوتن هستر که این درد رو بهشون میدی! و 
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ن با عصبانیت  خنده ی طوفان شدت گرفت و افشی 

رهایش کرد و بلند شد. سمت در حیاط پا تند کرد که 

 حرف طوفان باعث شد بایستد: 

 یم خوام بکشمش!  -

 سمتش برگشت و طوفان دستش را 
ی

ن با اخم کمرنیک افشی 

 ستون تنش کرد و نشست. نگاهش تاریک بود: 

ت میگه... من ازش یم ترسم! موش زیادیه واسه راس -

توصیف حالم وقتر یم بینمش... یم خوام بکشمش 

که چشمم دیگه به چشمش نیفته! یم افتم زندان؟ 

به درک! میگن پرس، پدر کشت؟ بازم به درک! یم 

 خوام... 

ن سمتش قدم برداشت و همزمان کالمش را برید:   افشی 

ین مجازاته واسه آدماتی ک -
ه زجرت دادن! مرگ کمتر

... سال ها  اینطوری انگار داری بهشون لطف یم کتن

... یم خوای  پدرت باهات بازی کرد و تو هر بار باختر

 بازم اون برنده بشه؟

 کنار طوفان ایستاد و با نیشخندی شیطاتن ادامه داد: 
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هم پدرت که سال ها بدتر از یه حیوون باهات رفتار  -

 حال بدت کرد، هم مادرت که هیچوقت جدی پیگت  

ی که آرزوی بچگیت رو داره  نشد، هم اون دختر

 یم کنه و پدر و مادر مهربونش ارزشمندترین 
ی
زندیک

داراییش محسوب میشن، همه باید تاوان پس 

بدن... و اون روز توتی که به گریه هاشون یم خندی! 

 اون روز توتی که برنده ای! 

ن دیگری فکر کند. از نگاه ا و یم نگذاشت که طوفان به چت 

خواند که حرف هایش کم کم دارد تاثت  خودش را یم 

گذارد. دست سمت طوفان دراز کرد و نیشخندش عمق 

 گرفت: 

 مگه نه؟ -

طوفان نگایه به دست دراز شده ی او انداخت و بعد، با 

مکث دستش را گرفت و بلند شد. رسش گیج یم رفت اما 

ن بخورد. قلبش درد یم کرد ویل نه در   نه در حدی که زمی 

د... صدایش این بار محکم بود و شاید  حدی که بمت 

ورتر... زخیم تر!   رسی

 تاوان میدن... بدتر از مرگ!  -
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🙈👇 
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زیر پتو خودش را جمع کرده بود و رسش داشت از درد 

منفجر یم شد! یم دانست که از مرگ برگشتنش قرار 

ن راحتر ها باشد و بدون شک رسما  نیست به همی 

در انتظارش است. هنوز هم نفس که یم خوردن شدیدی 

کشید، قفسه سینه اش یم سوخت... طوری که دلش یم 

د!  خواست نفس نکشد و برای چند ساعت فقط بمت 

صدای زنگ موبایلش که بلند شد، "لعنت"ی زیر لب 

گفت و دست سمت عسیل دراز کرد. اولش خواست رد 

ن تماس کند ویل با دیدن اسیم که روی صفحه باال و پای ی 

 یم شد، رس جایش نشست و جواب داد: 

 الو؟ -

از صدای به شدت گرفته اش لحظه ای مات ماند! 

ن شد که بدجور رسما خورده و قرار است چند روز  مطمی 
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ک را از  آینده را در تخت بگذراند. صدای نگران دختر

 پشت خط شنید: 

 سالم آقای دادمهر... خوبید؟ -

 ف کند: طوفان تک رسفه ای زد تا کیم صدایش را صا

 خوبم خانوم آرایم... شما چطورید؟ خانواده خوبن؟ -

به روی خودش نیاورد که هلما یم داند مثال بیمارستان 

 بوده... هلما با مکث جواب داد: 

خوبیم ممنون. راستش دیروز تماس گرفتم حالتون  -

ن بیمارستانید. نگران  سم. دوستتون گفیر رو بتی

 شدم... 

ن بار در دل به  نقشه اش آفرین گفت طوفان برای چندمی 

 صدایش دروغش را واقیع تر 
ی

و به این فکر کرد که گرفتیک

 کرده: 

ن  - ی نگه... صبح مرخص شدم. چت  ن ن گفتم چت  به افشی 

 جدی ای نبود... عذر یم خوام اگه نگران شدید! 

-  . ن  نه نه... مشکیل نیست. اتفاقا خوب شد که گفیر

ی ادامه داد:   و با عذاب وجدان بیشتر
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آسیب دیدید. نیم دونم چطور باید  شما بخاطر من -

ان کنم.   جتر

ن  عذاب وجدان کامال در صدایش مشهود بود و همی 

 باعث شد نیشخندی کنج لب طوفان بنشیند: 

ن که شما حالتون خوبه واسه من کافیه!  -  همی 
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لحظه ای سکوت برقرار شد و نیشخند طوفان عمیق 

ن بود که حرفش تاثت  خودش را گذ اشته! تر... مطمی 

سکوتشان که طوالتن شد، طوفان با لحن خایص صدا 

 زد: 

 هلما خانوم؟ -

ک را  فهمیده بود که صدا زدن هلما به اسم، حال دختر

 دگرگون یم کند... صدای نفس عمیق هلما را شنید: 

مزاحمتون نمیشم. امیدوارم هر چه زودتر حالتون بهتر  -

 بشه. خدانگهدار. 
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 مراحمید. خداحافظ...  -

بوق آزاد در گوشش پیچید و تک خنده ای  بالفاصله

ن با یک سیتن در  کرد. همزمان در اتاقش باز شد و افشی 

 دستش پا به اتاق گذاشت: 

یه؟ - ی ویل خنده شیطانیت برقراره! ختر  داری یم مت 

سیتن را مقابل طوفان روی تخت گذاشت و طوفان 

نگایه به سوپ داغ و قرص و یک لیوان آب درون آن 

 انداخت: 

سم! اینو  -  من باید بتی

ن مقابلش روی صندیل راک نشست و چرچن به  افشی 

 چشمانش داد: 

بخور بابا... کیل از دست و پنجه م کار کشیدم واسه  -

ه برا من!  م. قیافه یم گت  ن  آقا سوپ بتی

 طوفان قاشق را در سوپ فرو برد و ابروتی باال انداخت: 

ه زنگ زد!  -  دختر

ن هم موذیانه باال پرید:   تای ابروی افشی 

 خب؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

طوفان نگاهش را از بخاری که از سوپ بلند یم شد 

 برداشت: 

حالم و پرسید. زودی هم قطع کرد! انگار هم  -

 خجالت یم کشید، هم عذاب وجدان داشت... 

ن کیم به جلو خم شد:   افشی 

؟ - ن  همی 

 ��ادامه

 

 طوفان قاشقش را دوباره در کاسه برگرداند: 

 شایدم نگران بود؟ -

ن لبخند کچر زد:   افشی 

 عاشق؟شایدم  -

طوفان لحظه ای نگاهش کرد و بعد، قاشفر از سوپ به 

دهان برد و انگشت شستش را به نشانه ی تایید سمت 

ن بشکتن در هوا زد:  ن گرفت. افشی   افشی 
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 وقت  -
ی
همینه! بخور بخور... واسه رسما خوردیک

! به قول قدییم ها، تا  نداریم. باید زودی رس پا بیسی

 تنور داغه بچسبون... 

لحظه ای قبل از خروج از اتاق، با لحتن و بلند شد و 

 دوستانه هشدار داد: 

 ویل یادت نره طوفان خان... تک خوری نداریم!  -

ون رفت. اخم   بزند و از اتاق بت 
نگذاشت طوفان حرفن

ه به در بسته میان ابروهایش پررنگ تر شد و  طوفان خت 

قاشق فلزی را محکم در سیتن رها کرد. هلما را دوست 

ن را حتر نیم فهمید ویل یم نداشت... دوس ت داشیر

دانست که امکان ندارد او را با کیس قسمت کند! هلما 

 تمام و کمال برای خودش بود... خوِد خودش! 

🙈👇 
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 فکر کنم دارم عاشقش میشم!  -

غذا در گلوی مریم پرید و هلما رسی    ع لیوان آب را سمتش 

 هل داد: 

-  !  یا خدا... خفه نیسی

 از آب خورد و پس از چند رسفه نفس مریم به زور قلتی 

 عمیفر کشید: 

 عاشق؟ تو؟ طوفان؟ -

د و  هلما لب پایینش را لحظه ای میان دندان هایش فرسی

مظلومانه رس تکان داد. آنقدر کالفه و رسدرگم بود که 

فقط نیاز داشت با یک نفر حرف بزند... مریم به جلو 

ن تر آورد:   خم شد و صدایش را پایی 

یا... قیافه پرسه رو دیدی؟ رسما هلما به خودت ب -

شبیه مدل هاست! فکر یم کتن با این قیافه تا حاال با 

؟ ن عشقش باشی  کیس نبوده؟ یا تو قراره اولی 

 نگاهش را به ظرف پاستای مقابلش 
ی

هلما با اخم کمرنیک

 دوخت: 
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چیکار به گذشته ش دارم االن؟ میگم دارم عاشقش  -

جلو پام میشم! نیم خوام عاشقش بشم... یه رایه 

 بذار! 

ون فرستاد و قلپ دیگری از  مریم نفسش را صدادار بت 

 آب خورد: 

بیشتر برام تعریف کن... چی شد که به این نتیجه  -

 رسیدی؟

هلما نگایه به اطراف انداخت و بعد، درست مثل او به 

ن آورد:   جلو خم شد و تن صدایش را پایی 

یه کاراتی یم کنه که... خب... آدم عادی نیم کنه  -

نکارا رو دیگه! هم تو ورشو که بودیم، هم وقتر ای

رسیدیم ایران... پول خرج کردنش معذبم یم کرد ویل 

کنارش کارای دیگه ای هم انجام یم داد! مثل یک 

روز تمام موندنش تو بیمارستان کنار من... مثل 

اینکه منو برد و کیل از مکان های تاریچن ورشو رو 

م... وقتر هم که نشونم داد! بدون اینکه ازش بخوا

برگشتیم، طرز برخوردش رو که با خانواده م دیدم، 

م بودن  خب... چطور بگم... واسه من ادب و محتر
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م رفتار کرد که حتر  یه مرد خییل مهمه! اونقدر محتر

 . ن  مامان و بابام هم حس بدی ازش نگرفیر
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ن  گلویش خشک شده بود... کیم با آبمیوه ی روی مت 

 را تر کرد و ادامه داد:  گلویش

اولش حس یم کردم ترحمه... وقتر گذشته ش رو  -

برام تعریف یم کرد و قلبم براش تند یم زد، حس یم 

کردم دلم براش یم سوزه و همزمان بهش افتخار یم 

کردم که انقدر خوب تونسته خودش رو نجات بده 

ویل... ویل از یه جاتی به بعد فقط حرف گذشته ش 

و به تپش مینداخت. خییل از حرفاش،  نبود که قلبم

م.   خییل از حرکاتش باعث یم شد تپش قلب بگت 

 لحظه ای چشم بست و با کیم مکث ادامه داد: 

ن  - وقتر دو روز پیش نزدیک بود بخاطر من ماشی 

بهش بزنه، وقتر به خودم اومدم و دیدم دارم از ترس 

 اینکه بالتی رسش بیاد گریه یم کنم... 
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ن تکان داد: لب بست و مریم رس   ی به طرفی 

! جدی جدی عاشق شدی  - از دست رفتر دختر

 رفت... 

هلما که از اول صحبت هایش فقط تکذیب او را یم 

 خواست، صاف رس جایش نشست و توپید: 

چی چی رو عاشق شدم؟ نیم خوام! من هنوز کیل  -

برنامه و هدف دارم که انجامشون ندادم... یه رایه 

 جلو پام بذار مریم! 

 اندر سفیه نگاهش کرد:  مریم عاقل

یتن پشت دره و پاشنه در  - حاال انگار پرسه با گل و شت 

رو هم کم کم از جا یم کنه! ریلکس خواهرم، 

؟  ریلکس... اول که چه اشکایل داره عاشق بیسی

بیست و شش سالته و درست رو هم که تموم 

کردی... داری کار یم کتن و چند ساله رو پای خودت 

ین شکل ممکن ایستادی! آزمون دکتر  ا رو هم به بهتر

... بهت قول میدم! این حق رو به  قبول مییسی

خودت بده که بعد از این همه درس و کار و تالش، 

 دلت واسه ییک بلرزه! 
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 جواب داد: 
ی
 هلما با درماندیک

 ویل...  -

 ��ادامه

 

 مریم دست روی دستش گذاشت و حرفش را قطع کرد: 

! تا حاال هزار جور پ - یشنهاد تو دختر عاقیل هستر

دوستر و ازدواج داشتر ویل همه رو رد کردی... چرا؟ 

چون هیچکدوم اون خصوصیاتر رو که یم خواستر 

اف  ! اینکه خودت االن داری به عشقت اعتر ن نداشیر

یه که یم  ن ، یعتن طوفان نود درصِد اون چت  یم کتن

خوای... و اونم با وجود کارهاتی که برات انجام داده، 

میل نیست... ویل بازم روش  نود و نه درصد بهت تر 

فکر کن! اخالق و رفتارش رو بسنج و به این فکر کن 

که طوفان یه مرد عادی نیست. از یه خانواده با 

سطح مایل خییل باالتر از ماست، ایران بزرگ نشده 

و ممکنه طرز فکرش باهات متفاوت باشه ویل 

هیچکدوم از اینا باعث نمیشه که شانِس دوست 
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ی... خییل از زوج ها با داشتنش رو از  خودت بگت 

 ! ن  وجود تفاوت زیادی که دارن خوشبخیر

 هلما فشار آرایم به دست او وارد کرد و آرام لب زد: 

 یم ترسم...  -

 نگاه مهربان مریم قلب آشوبش را آرام یم کرد: 

وقتش که برسه، تو قطعا درست ترین تصمیم رو یم  -

ی...   گت 

 رس تکان داد و 
ی

آبمیوه اش را تا قطره  هلما با لبخند کمرنیک

ی آخر نوشید. از درون آتش گرفته بود و دلش یم 

خواست قلبش را از جا دربیاورد! حس ناشناخته اش این 

 روزها زیادی داشت شدت یم گرفت... 

🙈👇 
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چه  با لبخند مراجعش را بدرقه کرد و خودکار را روی دفتر

ن خ م کرد و ی پیش رویش رها... گردنش را رو به پایی 

لحظه ای چشم بست تا افکارش را برای صحبت با 

ن که دوباره صدای در را  مراجع بعدی منظم کند و همی 

شنید، رس باال آورد و با دیدن مردی که در چارچوب در 

ایستاده بود مات ماند! لبخند کمرنگ روی لب مرد نفس 

را در سینه اش حبس کرد و صدای بم او در گوشش 

 پیچید: 

! مشتاق دید -  ار... خانوم دکتر

بان قلبش را باال  " از زبان او، ضن شنیدن لفظ "خانم دکتر

 برد و رسی    ع تک رسفه ای زد و از رس جایش بلند شد: 

 سالم آقای دادمهر... بفرمایید.  -

و به صندیل ای اشاره کرد و سیع کرد خونرسد جلوه کند. 

تا حد زیادی موفق شد و طوفان با قدم هاتی بلند سمتش 

 زد و دوباره رس جایش رفت و ن
ی

شست. هلما لبخند کمرنیک

 قرار گرفت: 

ه خداروشکر؟ -  حالتون بهتر

 طوفان پاهای بلندش را روی هم انداخت: 
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احت کردم و  - م. ممنون... چند روزی استر خییل بهتر

ه. قصد داشتم  امروز حس کردم حالم خییل بهتر

وع جلسات مشاوره ویل خب...  زودتر بیام واسه رسی

انید دیگه... امروز اما با خودم گفتم خودتون در جری

، از  ن م کلینیک و اگه خانوم دکتر وقت خایل داشیر مت 

وع یم کنم...  ن امروز جلسات رو رسی  همی 

 لبخندی کنج لبش نشست و با لحن خایص ادامه داد: 

 بخت باهام یار بود خداروشکر...  -

هلما نفس کوتایه کشید و نگاهش را از لبخند او به 

 چشمانش داد: 

ه... و بازم بابت اون اتفاق خوش - حالم که حالتون بهتر

متاسفم و تر نهایت ممنونم ازتون. ویل قبال هم 

 گفتم... من هنوز خانوم دکتر نیستم. 

 طوفان ابروتی باال انداخت و کیم به جلو خم شد: 

 منم گفتم به زودی این اتفاق میفته... قطعا!  -
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ی ن ن  زد و چت 
ی

گفت. نیم توانست هلما تنها لبخند کمرنیک

انکار کند که دلش برای دیدن او و شنیدن صدایش تنگ 

شده بود ویل همچنان نیم خواست خودش را درگت  

قلبش کند... در آن لحظه، طوفان فقط یک مراجع مثل 

سایر مراجعینش بود و رفتار حرفه ای حکم یم کرد که 

 احساس را درگت  کارش نکند. 

وع کنیم؟ موضو  - ع خایص هست خب... از کجا رسی

که دوست داشته باشید اول در موردش صحبت 

 کنید؟

طوفان به پشتر صندیل اش تکیه داد و چهره ی متفکری 

ه به هلما بود و به  به خود گرفت. نگاهش اما مستقیم خت 

د. هلما سیع  سختر سیع یم کرد جلوی نیشخندش را بگت 

 داشت کمکش کند؟

 مورد خاص؟ -

 هلما رس تکان داد: 

ه ترجیح یم دید از بچگیتون حرف بزنید، از مثل اینک -

وع مشکالتتون و اتفاقات تلخ گذشته که ممکنه هنوز  رسی

ن االن  ش باشه یا از حال؟ از حایل که همی  فکرتون درگت 
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دارید و مشکالتر که ممکنه باعث آزارتون بشن... هر 

ی که باشه، من اینجام تا به حرفاتون گوش بدم.  ن  چت 

 درکم یم کنید؟ -

 از صمیمیت نبود. سوایل که به در لح
ی

نش دیگر رنیک

یکباره پرسید، باعث شد هلما کیم جا بخورد ویل رسی    ع 

 به خودش مسلط شد: 

هیچکس نیم تونه طرف مقابلش رو کامل درک کنه  -

چون جای اون نبوده و نیست... دردها و مشکالت 

، ویل تصورش از  ن اون شخص ممکنه ناراحتش کین

ره! نه بیشتر و نه همون دردها فقط در حد تصو 

... ویل من و همکارام سیع یم کنیم به حرف  کمتر

مراجع ها عمیق تر گوش بدیم... بدون قضاوت! 

 نرمالش برگرده و 
ی
سیع یم کنیم کمک کنیم به زندیک

زخم هاتی که خورده رو کمرنگ کنه. تالشمون رو یم 

کنیم که در اون چهل و پنج دقیقه ایل یک ساعت 

حواسمون به مراجع باشه و  مشاوره، تمام فکر و 

مراجع بدونه ییک هست که به حرف هاش گوش 

 میده! 
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ن که هلما  طوفان در دلش پوزخند زد. حداقل همی 

حداقل دروغ نیم گفت و ادعا نیم کرد درکش یم کند، 

خوب بود... چطور یم توانست درک کند؟ ابروتی باال 

 انداخت و جواب داد: 

د، من تا حاال پیش روانشناس های راستش رو بخوای -

زیادی رفتم. البته... این مربوط به چند سال پیشه! 

از یه جاتی به بعد، دیگه به جلسات مشاوره م ادامه 

ندادم چون حس یم کردم حتر روانشناس ها هم 

! راستش رو بخواید، بزرگ ترین  ن بهم ترحم یم کین

ی که بعد از پدرم ازش متنفرم، ترحمه! و این  ن چت 

حس زجرآور رو تقریبا از تمام نزدیکانم گرفتم. مادرم، 

دوستام... هر کیس که یه کم در مورد گذشته م یم 

وع به ترحم یم کرد و من یه روز ارتباطم  فهمید، رسی

ن قطع کردم... البته مادرم هر از  رو با همه جز افشی 

گایه میاد به دیدنم یا برای تماشای مسابقاتم میاد و 

اد ردش کنم! ویل سال هاست واسه راستش، دلم نمی
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دیدنش پیش قدم نشدم. همیشه اون اول رساغم 

 میاد... 

صحبت از مادرش باعث شد فکش تر اراده منقبض 

 شود: 

 میاره، لباس و  -
ی

ان کنه. برام غذا خونیک سیع داره جتر

ساعت یم خره، سیع یم کنه رس صحبت رو باز کنه 

 دقیقا بهم چی  
ی

گذشته و ویل هنوزم نیم دونه تو بچیک

منم قصدی واسه گفتنش ندارم. زماتن که باید یم 

فهمید، حواسش نبود و من هر بار زیر دست اون به 

ظاهر پدر روحم تیکه تیکه شد! گفتنش االن چه 

 فایده ای داره؟

رفتنش پیش روانشناس های مختلف دروغ بود ویل سایر 

گفته هایش راست... نیم فهمید که تر اراده دارد خییل 

ها  ن  را فاش یم کند.  چت 

جلسات مشاوره تون در گذشته تا کجا پیش رفته  -

 بود؟

ون فرستاد:   طوفان نفسش را صدادار بت 
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اینکه تو بچگیم دقیقا چه اتفافر افتاده رو جز شما  -

 کیس نیم دونه! 

به وضوح حس کرد که هلما جا خورد... هر چند قبال هم 

ن دوباره اش باعث یم شد دختر  گفته بود ویل گفیر

د. روب  رویش بیشتر تحت تاثت  قرار بگت 

من تو خانواده ی پولداری بدنیا اومدم. سال ها  -

 کردم. هیچوقت این حس رو نداشتم که 
ی
خارج زندیک

چهره م خوبه ویل از بقیه زیاد یم شنیدم اینو. بارها از 

آژانس های مدلینگ بهم پیشنهاد یم شد... 

 من 
ی
هیچکس نیم دونست پشت ظاهر لوکس زندیک

 من از دید بقیه چه خر 
ی
ابه ای هست! این زندیک

 بود... 
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 هلما انگشتانش را در هم قفل کرد: 

 و از دید خودتون چطور؟ -
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من آدم تر آزاری بودم... همیشه! یه آدم میانگرا که  -

ت با مردم  گایه به شدت تو خودشه و گایه از معارسی

تن لذت یم بره. ورزش منو نجات داد! شاید اگه از نوجوو

وع نیم کردم، با روح و رواتن که ازم نابود  ورزش رو رسی

... ویل ورزش  شده بود قطعا رو یم آوردم به خودکیسی

نجاتم داد! طوالتن مدت شنا یم کردم... دیوانه وار! شب 

تولد بیست سالگیم، بیست کیلومتر تو خلیج فارس شنا 

 کردم و برگشتم... وسط زمستون! 

 زد: 
ی

 هلما لبخند کمرنیک

نکه تالش یم کردید به خودتون کمک کنید قابل ای -

تحسینه! ویل گایه افراد تو یک رسی از موقعیت ها 

واکنش های هیجاتن نشون میدن و این ممکنه جونشون 

 رو تو خطر بندازه. اون تجربه ی شنا بازم تکرار شد؟

 نه...  -

سم... قبال بهم گفته بودید که  - پس بذارید یه سوال بتی

ل کنید و گایه تو عصبان یت نیم تونید خودتون رو کنتر

 این اتفاق خییل کم یم افته ویل اگه بیفته، شدیده! 
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ن مسابقات  - درست مثل اتفافر که چند سال پیش حی 

 آسیاتی افتاد و باعث محرومیتم شد... درست میگم؟

اینکه خود طوفان به این موضوع اشاره کرده بود، کار 

 هلما را راحت تر کرد: 

ن تجربه تا حاال به شکل دیگه ای تکرار درسته... ای -

 شده؟

طوفان چند ثانیه تر حرف نگاهش کرد و بعد، آرام رس 

 تکان داد: 

 شده...  -

یم تونم حستون رو در اون لحظه بدونم؟ درست  -

 لحظه ای که غرق خشمید! 

کیس از درون طوفان تر صدا زمزمه کرد "دلم یم خواد از 

مش... درست مثل تو! ویل ا ن بتر الن نه... وقتر که کارم بی 

 باهات تموم شد!"

🙈👇 
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کیس از درون طوفان تر صدا زمزمه کرد "دلم یم خواد از 

مش... درست مثل تو! ویل االن نه... وقتر که کارم  ن بتر بی 

 باهات تموم شد!" 

 حرف دلش را اما به زبان نیاورد: 

 اون لحظه... انگار خودمو نیم شناسم! این اتفاق در  -

چند سال اخت  خییل کم افتاده. شاید در حد ییک دو 

 بار در سال ویل وقتر تو این موقعیتم... 

 کالفه دستر در موهایش فرو برد: 

وع  - لم یم کنه... هیچوقت رسی انگار ییک دیگه داره کنتر

کننده ی دعوا نبودم. همیشه طرف مقابل به دعوا 

 تحریکم کرده و من یهو اختیار از دست دادم. بدترین

 بود که تو مسابقات آسیاتی 
واکنشم، همون واکنیسی

نشون دادم و خب... نتیجه ش شد دو سال 

 محرومیت! 

محکم دستر پشت گردنش کشید و با تلخندی رس به 

ن تکان داد:   طرفی 
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دو سال پیش، بعد از اینکه نزدیک بود اون غریق  -

نجات رو تو استخر خفه کنم، حواشی زیادی واسم 

دی حمله کرده بودن به ساخته شد! عده ی زیا

ن خوب کردم... قبال  صفحه م، یه عده هم یم گفیر

ن  گفته بودم... اون غریق نجات به کشورم توهی 

کرده بود و من یهو از کوره در رفته بودم... ویل 

نظرات بقیه حتر ذره ای برام مهم نبود! اونقدری 

ن دیگه  عذاب وجدان داشتم که نیم تونستم به چت 

 ای فکر کنم. 

را عمیق به ریه هایش کشید و بازدمش را صدادار هوا 

ون فرستاد:   بت 

وع کننده ی دعوا اون بود، ویل من  - با اینکه رسی

هیچوقت به خودم حق نیم دادم که بخوام جونش 

م! بعد از اون اتفاق که فدراسیون محرومم  رو بگت 

کرد، سیع کردم به هر سختر که شده اون غریق 

 نجات رو پیدا کنم. 

 کث کرد و هلما پرسید: لحظه ای م

 چرا؟ -
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 طوفان نگاهش را مستقیم به چشمان او دوخت: 

یم خواستم ازش عذرخوایه کنم! اون حس عذاب  -

وجدان داشت ذره ذره نابودم یم کرد... نیم خواستم 

هیوالتی که پدرم از من ساخته بود، مِن واقیع رو تسخت  

 کنه! 

 پیداش کردید؟ -

ت  و دار فهمیدم که یه کردم! هندی بود... تو همون گ  -

بچه ی بیمار داره. واسه هزینه ی عمل بچه ش نیاز به 

مبلغ زیادی داشت. یه روز یه پرواز مستقیم به دهیل 

 گرفتم و رفتم خونه ش... رسزده! 
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هلما با چشماتن که انگار منتظر ادامه ی حرفش بود 

 نگاهش یم کرد: 

 واکنشش چی بود؟ -

 : طوفان تک خنده ای کرد 
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ن که منو از تو آیفون دید جا خورد... فکر یم کرد  - همی 

اه گفت و به نگهبان  اومدم دعوا کنم. چند تا بد و بت 

ونم کنه ویل من قصد نداشتم به  د که بت  ساختمون ستی

ن راحتر ها جا بزنم. نگهبان حریفم نشد. اونقدر رس  همی 

ن و یقه م رو  و صدا زیاد شد که یهو دیدم اومده پایی 

ده! نیم فهمیدم با چه جرئتر اومده یقه ی متن رو چسبی

گرفته که یه زماتن نزدیک بود قاتلش بشم! گفت دست 

از رسش بردارم وگرنه به فدراسیون میگه مزاحمش شدم 

و حتر قصد جونش رو دارم... ویل وقتر دید مثل خودش 

عصباتن نیستم، یهو آروم شد... یقه م رو ول کرد و 

 دوباره گفت که برم... 

 رفتید؟ -

 زد: 
ی

ن تکان داد و لبخند کمرنیک  طوفان رسی به طرفی 

نرفتم... گفتم که... من آدیم نیستم که به این راحتر  -

ها جا بزنم! رفتم جلوش ایستادم... به شیوه 

خودشون دستام رو چسبوندم به هم و عذرخوایه 

کردم ازش. باورش نیم شد... بهش گفتم یم دونم 

ول زیادی داره. واسه عمل بچه ش نیاز به پ
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کشیدمش یه گوشه که تو دید نگهبان نباشیم. نیم 

 خواستم غرورش بشکنه! 

مو به مو برای کلمه به کلمه ی حرف هایش برنامه ریزی 

ی را نه...  ن ی را بگوید و چه چت  ن کرده بود. اینکه چه چت 

ین تاثت  را  اینکه روی کدام جمالتش تاکید کند تا بیشتر

 بگذارد! 

ودم از قبل... چک رو که دید براش چک کشیده ب -

عصباتن تر شد. فکر کرد دارم بهش رشوه میدم که 

ه! یم خواست داد و بیداد کنه  شکایتش رو پس بگت 

که دوباره عذرخوایه کردم. گفتم فدراسیون ختر 

نداره و تنها کیس که این موضوع رو یم دونه، من و 

اونیم... گفتم یم دونم واسه عمل بچه ش وقت 

ه اون پول رو قبول کنه... و قسم زیادی ندا رن و بهتر

دار نخواهد شد!   خوردم که فدراسیون هیچوقت ختر

ک را چنان تحت  ن داشت. دختر نگاه هلما رنگ تحسی 

تاثت  قرار داده بود که اگر در موقعیت دیگری بودند، 

شاید ییک دو قطره اشک هم از چشمانش یم ریخت... 

به آن غریق هلما هنوز حتر هدف واقیع او از کمک 

 نجات را هم نیم دانست! 
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🙈👇 
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 قبول کرد؟ -

 طوفان در جوابش چشم بست و باز کرد: 

آره... درسته که اولش فکر یم کرد هدف دیگه ای از  -

پول دادن بهش دارم ویل آخرش قبول کرد... 

ه اون لحظه رو. دستاش رو  هیچوقت یادم نمت 

یه عذرخوایه درست مثل من چسبوند به هم با گر 

کرد. اون لحظه واقعا از خودم بدم اومد! شاید 

باعث شدم حس بدی پیدا کنه... با خودم گفتم 

کاش هیچوقت خودمو نشون نیم دادم و از یه 

 طریق دیگه اون مبلغ رو یم رسوندم به دستش. 

یک نمره ی مثبت دیگر به نفع خودش! اثری از دروغ در 

شده بود! تمام آن  حرف هایش دیده نیم شد... حرفه ای
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کارها را انجام داده بود ویل برای هدفن دیگر... هلما با 

ن تکان داد:   لبخند رس به طرفی 

ن باشید که  - شما کار درست رو انجام دادید. مطمی 

ن فکر رو یم کنه.   اون غریق نجات هم همی 

و در دل از خودش پرسید که آیا طوفان تا این حد خوب 

به مردی که باعث  است؟ تا این حد که برای کمک

 محرومیت دو ساله اش شده بود، تا دهیل برود؟

امیدوارم... بعد از اینکه از دهیل برگشتم، یه روز از  -

فدراسیون ایمیل فرستادن برام... نوشته بودن که 

اون غریق نجات شکایتش رو پس گرفته و فدراسیون 

مدت محرومیتم رو از چهار سال تغیت  داده به دو 

بدون هیچ قصدی انجام داده بودم...  سال! اینکارو 

بخاطر عذاب وجداتن که خفه م کرده بود! ویل اون 

شکایتش رو پس گرفت و من هر لحظه بیشتر پیش 

منده شدم... شاید اگه اینکارو نیم کرد، اون  خودم رسی

چهار سال محرومیت باعث یم شد عذاب وجدانم 

 کمتر بشه. 

ن بود! اینکه آن غریق  و نگفت که هدفش از اول همی 

د و اسم طوفان را رس  نجات شخصا شکایتش را پس بگت 
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زبان ها بیندازد... خوب یادش بود که با وجود تالش های 

ن دلییل که باعث  فدراسیون برای محرمانه نگه داشیر

ها از جاتی منترسی شد و  کاهش محرومیتش شده بود، ختر

ها را منترسی  هیچکس نفهمید که طوفان خودش آن ختر

دت ها بعد رسانه ها تیتر یم زدند "کمک مایل کرد! تا م

خواهانه ی شناگر معروف ایراتن به غریق  مخفیانه و خت 

 نجاتر که باعث محرومیتش شده بود..."

 

 

 94#پارت_ 

ویل از طرفن با خودم میگم اگه مدت محرومیتم کمتر  -

کت کنم  نیم شد، امسال نیم تونستم تو المپیک رسی

 دم! و در نتیجه... شما رو نیم دی

قلب هلما به گلویش هجوم آورد و طوفان با لبخند خاص 

 خودش گفت: 

 من  -
ی
ین اتفاقات زندیک آشنا شدن با شما، ییک از بهتر

 بود... هلما خانوم! 
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د...  ن مانتویش را تر اراده میان دستانش فرسی هلما پایی 

اف یم کرد؟ چه باید در جوابش یم  طوفان داشت اعتر

شمانش نگاه کرد و گفت؟ طوفان چند لحظه عمیق به چ

 بعد، نگایه به ساعتش انداخت: 

فکر کنم تایم مشاوره امروزمون تمومه... درست  -

 میگم؟

هلما انگار که تازه یادش آمده باشد نفس بکشد، هوا را 

 عمیق به ریه هایش کشید: 

 بله...  -

! نیم دانست باید چه بگوید. دعوا کند با او و  ن همی 

راز عالقه بگوید که وسط جلسه ی مشاوره وقت اب

سد... به زور یک  نیست یا ته دلش غنج برود و حتر بتر

 کلمه گفت و طوفان بلند شد: 

ن  - با اینکه فقط یک ساعت صحبت کردیم و اولی 

جلسه ی مشاوره م بود، ویل حس یم کنم حالم 

ه. مدت ها بود با هیچکس حرف نزده  خییل بهتر

بودم... نه اینکه حرف نزنم کال... ویل نیم تونستم 
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م حرف دلم رو! از منیسی واسه جلسه بعدی وقت بگ

م... روز خوش!   یم گت 

ک یم  حرف هایش مثل طناتر محکم دور قلب دختر

ش یم کرد. وقتش بود که همه  پیچید و بیشتر از قبل است 

د... درست به عادت همیشه اش  ن را رسی    ع تر پیش بتر چت 

که حرف آخر را یم زد و خداحافیطن یم کرد، سمت در 

 لما بلند شد: رفت که ه

 آقای دادمهر!  -

طوفان ایستاد و هلما تمام تالشش را کرد که لحنش 

محکم به نظر برسد. نیم خواست کار و احساسش را با 

ه به  هم ییک کند... طوفان سمتش چرخید و هلما خت 

 چشمان آتر مرد روبرویش لب زد: 

ممنون میشم که اینجا فقط در مورد مسائیل که  -

 یم! کنایجاب یم کنه صحبت  

 : �🌺�سایکو هاله بختیار

 #سایکو
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قاطعانه حرفش را زد و منتظر واکنش او ماند. کیم 

س داشت ویل احساس سبیک یم کرد. نیم  استر

خواست که طوفان او را به راحتر روی یک انگشت 

 بچرخاند. 

 عذر یم خوام اگه ناراحتتون کردم. حق با شماست...  -

شیمان و جا خورده بود، طوفان با لحتن که انگار واقعا پ

جوابش را داد و تر اینکه منتظر واکنیسی از هلما بماند 

اتاق را ترک کرد. هلما بیشتر از آن نتوانست رس پا 

بایستد. روی صندیل نشست و دست روی زانوهای 

لرزانش گذاشت. طوفان به او تر میل نبود. یم 

دانست! ویل فکر اینکه شاید طوفان به بهانه ی 

وره قصد دیگری داشت، به شدت اذیتش جلسات مشا

یم کرد. صدای در اتاق که دوباره بلند شد، رسی    ع 

دستر به صورتش کشید و به زور لبخندی روی لب 

 نشاند: 

 بفرمایید.  -

در اتاق باز شد و دختر جواتن که تا به حال چند جلسه 

 مشاوره را با هلما  گذرانده بود پا به اتاق گذاشت: 
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 سالم.  -

وتی 
 جوابش را داد و دعوت به نشستنش هلما با خورسی

 کرد: 

از دانشگاه بریم گردی؟ امروز خییل بهتر به نظر  -

 میای! 

ن گذاشت و  مراجعش پوشه ی در دستش را روی مت 

 کوله پشتر دانشگاهش را کنارش... 

م خداروشکر... اینکه دوباره برگشتم به درس و  - بهتر

ی پیدا کنم.   دانشگاه باعث میشه حس بهتر

از آدم ها چطور؟ بهتر شده یا هنوزم حس ترست  -

ی تو اجتماع یم ترش؟ مخصوصا از جنس  وقتر مت 

 مخالف... 

ک انگشتانش را به بازی گرفت:   دختر

دارم سیع یم کنم دید مثبت تری به آدم های اطرافم  -

پیدا کنم. تمریناتر که بهم دادید خییل بهم کمک کرده 

ل بذارم ویل... هنوزم یم ترسم دو قلوها رو مثل قب

مهد! زماتن که کالس دارم، اگه پدرشون خونه باشه 
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ازشون نگهداری یم کنه و بیشتر وقتا هم بچه ها خونه 

 ی مادربزرگشون یم مونن تا کالسم تموم شه. 

؟ همچنان ترس داری از تنهاتی  - مست  دانشگاه چی

؟ ن ن و برگشیر  رفیر
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م. آریو شده بخاطر  - من بیشتر اوقات با همرسم مت 

ه و میاد دنبالم. گایه هم پدرشوهرم...  مرخیص یم گت 

ویل کم کم دارم تالش یم کنم یه مست  کوتایه رو 

خودم تنها بیام. تو جاهای شلوغ بیشتر احساس 

 امنیت یم کنم ویل... 

 هلما با لبخند اطمینان بخیسی گفت: 

 ادامه بده عزیزم.  -

ه به  ک نگایه به در بسته انداخت و بعد، خت  دختر

 ان هلما گفت: چشم

درسته که ترسم از آدم ها کمتر شده ویل گایه حس  -

یم کنم ییک دنبالمه... و این حس خییل قویه! نسبت 
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به نوع نگاه آدم ها خییل حساس شدم. مخصوصا 

مردها... مثل قبل نیم ترسم ویل آزارم میده. مثال... 

 آقاتی که از اتاقتون خارج شد! شاید 
ن مثال همی 

 بگم ویل... درست نباشه اینو 

لبخند از لب هلما پر کشید و دختر روبرویش ادامه 

 داد: 

 از نیشخند و طرز نگاهش ترسیدم!  -

بان قلبش  زمان برای هلما ایستاد... حس کرد ضن

متوقف شد و برای چند ثانیه تنها دید که لب های 

دختر روبرویش تکان یم خورند ویل صداتی نشنید. 

نگاه طوفان  طوفان را یم گفت؟ از نیشخند و طرز 

ترسیده بود؟ خودش تا به حال ندیده بود که طوفان 

نیشخند بزند ویل دو بار ترسیده بود از طرز نگاهش! 

دو باری که مود طوفان در یک لحظه عوض شده بود 

 و دوباره به حالت قبل برگشته بود... 

 خانوم آرایم... حالتون خوبه؟ -

 صدای مراجعش باعث شد به خودش بیاید: 

 ونم... چند لحظه منو ببخشید. خوبم ممن -
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و بلند شد و سمت رسویس بهداشتر کوچک اتاقش 

رفت. نیم توانست با آن حال و فکر درگت  مشاوره 

ه به تصویر رنگ  دهد... باید به خودش یم آمد. خت 

پریده اش در آینه، چند مشت آب به صورتش پاشید 

تا شاید صدای در رسش خاموش شود... صداتی که 

 بل یم پرسید "این مرد، واقعا کیست؟"مدام مثل ق

 

🙈👇 
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 خسته نباشید...  -

بند کیفش را روی شانه اش جا به جا کرد و در جواب 

 منیسی اش لبخند زد: 

سالمت باشی عزیزم. شما هم زودتر برو خونه.  -

 خسته به نظر میای. 
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ش انداخت:  ن  منیسی نگایه به ورقه های روی مت 

م خ -  ونه... ممنونم. اینا رو مرتب کنم، مت 

هلما رسی تکان داد و خواست سمت در خروج برود 

ی یادش آمد. با تردید سمت منیسی  ن که ناگهان چت 

 برگشت و پرسید: 

؟ - ن  آقای دادمهر واسه این هفته نوبت گرفیر

ن تکان داد:   منیسی رسی به طرفی 

نه... از هفته پیش که اینجا بودن دیگه تماس  -

 . ن  نگرفیر

د ویل به روی  کیس انگار قلب هلما را در  مشتش فرسی

خودش نیاورد. خداحافیطن کوتایه کرد و از کلینیک 

ون رفت. بیشتر از ده روز یم شد که طوفان را ندیده  بت 

ن و آخرین جلسه ی مشاوره  بود... درست از هفتمی 

فت در  شان و همان روزی که طوفان پس از پیرسی

درمانش، ناگهان گفته بود که حالش خوب نیست و 

! هلما دلیلش را پرسیده بود و جواب رسدرگم است

ک گرفته بود...   طوفان خواب از چشم دختر
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اِف عشقش به زتن  گفته بود که تردید دارد برای اعتر

که برایش مهم است و از هلما راه حل خواست! از او 

خواست که رایه پیش پایش بگذارد و هلما جان کند تا 

شدن صدایش نلرزد و حتر لبخند بزند و برای عاشق 

یک بگوید... فقط خودش و خدایش یم  طوفان تتر

دانستند که آن لحظه قلبش در دهانش بود و کم مانده 

بود همان جا بغضش بشکند... هلما ویل خوب بلد بود 

پیش چشم مراجعش دردش را در دلش بریزد و لبخند 

ن  ن کار را هم کرده بود... ویل راه حل گذاشیر بزند. همی 

اف به زتن  پیش پای مردی که عاشقش بود برای اعتر

ن  دیگر، عجیب درد داشت! آنقدری که پس از رفیر

طوفان، دو روز تمام تب کرده بود و دلیل حالش را 

کیس نیم دانست. فکر یم کردند رسما خورده و 

 خودش خوب دردش را یم دانست. 

طوفان هم دیگر تماس نگرفته بود. تلخندی کنج لبش 

ن رفت:  نشست و تر توجه به آسانسور پله  ها را پایی 

چرا زنگ بزنه؟ چه نیازیه اصال؟ حتما راه هاتی که  -

 گذاشتم پیش پاش جواب داده... 
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زیر لب با خودش حرف یم زد و بند کیفش را با تمام 

د. روز اول گریه هایش  قدرت میان انگشتانش یم فرسی

را کرده بود و دیگر دلش نیم خواست برای او گریه 

ن به کند. حس احمق  بودن داشت! حس دل بسیر

ون زد و  مردی که عاشق دیگری است. از ساختمان بت 

پا به محوطه گذاشت. هوای رسد آبان ماه در تنش 

دوید و تازه یادش آمد که پالتویش را فراموش کرده. 

ن پالتو، خواست از در اصیل خارج شود  بیخیاِل برداشیر

که حلقه ی اشک روی چشمانش، نگذاشت که دو پله 

پیش رویش را ببیند و دو پله را محکم رس خورد.  ی

صدای جیغش با صدای باز شدن در ماشیتن همزمان 

 شد و مردی با صدای بم و به اسم صدایش کرد: 

 هلما!  -

د، به دور  دستر که محکم مچ پای دردناکش را یم فرسی

مچش شل شد و رس باال گرفت. از پشت حلقه ی 

ی طول  اشک، مردی را دید که سمتش یم دوید و  ن چت 
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نکشید که او روبرویش روی یک زانو نشسته بود و با 

 نگراتن نگاهش یم کرد: 

 خوبید؟ چی شد یهو؟ -

هلما پلگ زد و چشمانش از اشک خایل شد. خودش 

 اش زد و رفت، دوباره برگشته 
ی
بود! طوفاتن که به زندیک

بود... دست طوفان، با احتیاط روی مچ پایش نشست 

 و با ناراحتر پرسید: 

 ییل درد یم کنه؟خ -

هلما با خودش فکر کرد که او بدون شک فکر یم کند 

که بخاطر درد پایش دارد اشک یم ریزد. هر چند که 

درد شدیدش هم در آن اشک ها تر تاثت  نبود ویل 

قلبش بیشتر درد یم کرد. نگاه خیسش را در صورت مرد 

روبرویش چرخاند. چشمان آتر اش رگه های رسخ 

نگار چندین ساعت طوالتن خواب داشت. طوری که ا

به چشمانش نیامده بود. کیس در رسش با تر رحیم 

اف کند...  زمزمه کرد که حتما نتوانسته به عشقش اعتر

ن باعث شد  انگار به تمام جانش زهر ریختند و همی 

 دست طوفان را از مچ پایش پس بزند: 
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ی نیست.  - ن  نه... چت 

 

🙈👇 
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است بلند شود که درد دست به دیوار گرفت و خو 

ن را  امانش را برید و قبل از اینکه دوباره زانوهایش زمی 

لمس کنند، دست قدرتمندی زیر بازوهایش نشست و 

 لحن نگران او دوباره به گوشش رسید: 

 شاید شکسته باشه... بیاید برگردیم داخل.  -

هلما تر اراده دست او را این بار با تمام توانش پس زد و 

 شد:  در صورتش براق

ی نیست!  - ن  گفتم چت 

از صدای بلند و لرزان خودش مات ماند. آخرین باری 

که تا این حد از کوره در رفته بود را یادش نیم آمد. 
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طوفان به وضوح جا خورده بود و هلما داشت از 

خجالت و خشم آب یم شد. از نظرش طوفان 

ی نداشت و خودش بود که به مرِد اشتبایه دل  تقصت 

به دیوار گرفت و تر اینکه منتظر کمیک داده بود. دست 

از او باشد، در حایل که یم لنگید مست  پیاده رو را در 

پیش گرفت که طوفان تمام قد روبرویش ایستاد و 

 راهش را سد کرد: 

با یک لج یم کنید؟ حالتون خوب نیست. باید از  -

ید.   پاتون عکس بگت 

 اخم هلما غلیظ تر شد: 

ادمهر! حالم خوبه و من با کیس لج نیم کنم آقای د -

اگه اجازه بدید یم خوام برم خونه. ممنونم از 

 کمکتون. بفرمایید... 

 طوفان هم متقابال اخم کرد: 

ن نیاوردید...  - کامال مشخصه حالتون خوبه. ماشی 

 درسته؟ با این حال یم خواید تا خیابون اصیل برید؟

د، دست در  هلما در حایل که دندان روی هم یم فرسی

ون آورد: کیفش برد و م  وبایلش را بت 
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ن  - م؟ زنگ یم زنم ماشی  یک گفته تا خیابون اصیل مت 

ن جا.   بیاد همی 

و هنوز قفل گوشی اش را باز نکرده بود که طوفان 

 گوشی را از دستش کشید: 

ن جا  - ِت دو عالمم که با این حال همی  پس منم تر غت 

 ولتون کنم. 

 هلما با خشم دستش را دراز کرد: 

م گوشیم رو بدید ببینم - ... من خودم تصمیم یم گت 

... آخ!   چیکار کنم. شما به چه حفر
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از درد شدید پایش خم شد و طوفان دوباره زیر بازویش 

 را گرفت: 

 رنگتون پریده. فقط بذارید برسونمتون... خب؟ -

هلما کم مانده بود به گریه بیفتد که طوفان رسی    ع آن 

 فت: طرف خیابان رفت و گوشی هلما را باال گر 
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ن رو بیارم نزدیک تر...  - ن جا صتر کنید تا ماشی  همی 

 گوشیتون هنوز دست منه! 

هلما دستانش را محکم مشت کرد و کمرش را به دیوار 

پشت رسش تکیه داد. طوفان داشت تهدیدش یم کرد؟ 

یتن ته دلش پخش شد...  نیم دانست چرا ویل حس شت 

ن را جلوی پایش  به چند ثانیه نکشید که طوفان ماشی 

 نگه داشت و پیاده شد: 

 یم تونید راه برید؟ -

ن  هلما یم دانست که او دست بردار نیست و همی 

باعث شد که تر حرف رس تکان دهد. قدم اول را که 

برداشت، درد بدی در پایش پخش شد و قدم دوم 

باعث شد اشکش دربیاید... قدم سوم را برنداشته بود 

و  که دست طوفان زیر بازویش نشست و لحن نگران

 کیم دلخور او را کنار گوشش شنید: 

... خب؟ - ن  فقط تا ماشی 

ن فرستاد و دیگر  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

طوفان را پس نزد. توان مقاومت نداشت... با کمک او 

ن که سوار شد، طوفان کنار  ن رفت و همی  تا ماشی 
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ن روی یک زانو خم شد و مچ پایش را در دست  ماشی 

 اهش کرد: گرفت. هلما وحشت زده نگ

 چیکار یم کنید؟ -

 خواست پایش را عقب بکشد که طوفان نگذاشت: 

 در رفته... چند لحظه آروم باشید.  -

 هلما بدتر ترسید: 

 یم خوای جاش بندازی؟ نیم خوام!  -

ن  حواسش نبود که دیگر رسیم حرف نیم زند و همی 

 روی لب طوفان بنشیند: 
ی

 باعث شد که لبخند کمرنیک

 بدیم دکتر جا بندازه.  پس برگردیم داخل؟ یم تونیم -

گریم دستان او روی مچ پای برهنه اش، درست در 

ن کش جوراب و پاچه ی شلوارش باعث  فاصله ای بی 

ن که خواست  یم شد که پوستش مور مور شود و همی 

دوباره پایش را عقب بکشد، طوفان ناگهان مچش را 

کشید و صدای جا افتادن استخوان با جیغ دردناکش 

 همزمان شد... 
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🙈👇 

 

 

 #سایکو
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جان از تنش رفت و چشمانش تر جان روی هم افتاد. 

دستر را روی صورتش حس کرد و سییل های آرایم را 

 پشت بندش: 

 هلما خانوم... هلما جان؟ -

بان قلبش از "جان"ی که او به ته اسمش چسباند  ضن

شدت گرفت و به جان کندتن پلک هایش را از هم 

و نگران او دقیقا روبرویش بود فاصله داد. چهره ی تار 

و در فاصله ی کم... طوفان که چشمان باز هلما را 

دید، دستانش حالت نوازش گرفتند و رسی    ع پایینش 

آورد. نگاه هلما روی دست او کشیده شد و طوفان با 

 لحتن که پشیماتن در آن موج یم زد زمزمه کرد: 

 خییل درد گرفت؟ -
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نگش، زیادی معصوم شده بود و هلما  آتر های خورسی

دلش نیامد که تایید کند... تر حرف رسی باال انداخت 

و طوفان لب پایینش را لحظه ای با پشیماتن میان 

د. موفق شده بود که هلما را تحت  دندان هایش فرسی

تاثت  قرار دهد. تر اینکه منتظر حرفن از هلما باشد، 

بلند شد و در صندوق عقب ماشینش جعبه ی کمک 

ون آورد و دوباره کنار های اولیه را پ یدا کرد. بانداژی بت 

هلما روی یک زانو نشست و خواست دست سمت 

د که هلما پایش را عقب کشید:   مچش بتر

 چرا اینکارو یم کنید؟ -

ه به چشمان  از سوال هلما جا خورد. رس باال آورد و خت 

ک گفت:   دختر

 باید تا چند وقت ببندینش... یم تونید تکونش بدید؟ -

.. امتحان کرده بود و مثل قبل هم درد یم توانست. 

نداشت. طوفان در کارش حرفه ای بود و هلما نیم 

ن استخوان را از کجا یاد  دانست که طوفان جا انداخیر

گرفته بود. طوفاتن که بدون شک معتن سوالش را 

فهمیده بود و به روی خودش نیم آورد. در جواب او 

 
ی

 زد: تنها رسی تکان داد و طوفان لبخند کمرنیک
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 خوبه...  -

و با احتیاط دست سمت مچ پای او برد و هلما دیگر 

مقاومتر نکرد. گریم انگشتان او روی پوستش، تا خود 

 قلبش باال یم رفت و دلش یم خواست فرار کند. 

ن استخون رو یاد گرفتید؟ -  از کجا جا انداخیر

 

 

 102#پارت_ 

نتوانست در برابر کنجکاوی اش مقاومت کند. طوفان 

 باال گرفت:  لحظه ای رس 

 من یه ورزشکارم باالخره!  -

 همه شناگرا بلدن استخون جا بندازن؟ -

طوفان طعنه ی کالمش را گرفت و لبخندی کنج لبش 

 نشست: 

من ورزش های دیگه ای هم انجام میدم هلما  -

 خانوم! 
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ک نیم  و آخرین گره را به بانداژ زد و بلند شد. دختر

ا تن زخیم، دانست که او بارها وسط رینگ مسابقه و ب

استخوان خودش را خودش جا انداخته بود! هلما 

نگایه به پانسمان حرفه ای او انداخت و طوفان سوار 

 شد: 

ید خونه؟ -  مت 

 هلما گردن سمتش چرخاند: 

 نیم خوام مزاحمتون بشم.  -

ن او  ن بار از خودش پرسید که در ماشی  و برای هزارمی 

 چه یم کند؟ طوفان اخم کرد: 

 این چه حرفیه؟  -

 نگاهش را به روبرو داد:  هلما 

 در هر حال ممنونم.  -

ن را روشن کرد و نیم نگایه به نیمرخ او  طوفان ماشی 

 انداخت: 

 وظیفه ست.  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ن که به حرکت درآمد، هلما بند کیفش را درست  ماشی 

مثل تمام زمان هاتی که اضطراب داشت میان 

د. دوست نداشت طوفان آدرس خانه  انگشتانش فرسی

د ویل چاره ای نبود. تر ختر از اینکه مرد  شان را یاد بگت 

هاتی را یم دانست که حتر خودش هم ختر 
ن کنارش چت 

 نداشت! 

 

🙈👇 
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ی خالف مست  خانه شان پیش  ن که در مست  ماشی 

 رفت، با ضعف شدیدی که هنوز در تنش بود، گفت: 

-  ...  عذر یم خوام ویل... این مست 

 طوفان حرفش را قطع کرد: 

یم یه -  جای دیگه.  اول مت 
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ن مردی که درست نیم شناخت نشسته  تنها در ماشی 

ن برخالف مست  خانه شان پیش یم رفت!  بود و ماشی 

سیده بود "کجا؟" که  ترس جانش را گرفت و هنوز نتی

ن روبروی یک آبمیوه و بستتن فروشی نگه داشت  ماشی 

 و طوفان به مغازه اشاره کرد: 

ین قطعا ح - ن شت  التون رو فشارتون افتاده... یه چت 

 بهتر یم کنه. 

و منتظر جواتر از هلما نماند و پیاده شد. پیش نگاه 

مبهوت و خجالت زده ی او، با قدم های بلند سمت 

مغازه رفت و سفارش چند نوع بستتن و آبمیوه داد. 

ه به قامت بلند و شانه های پهن او، با خودش  هلما خت 

گر فکر کرد که اگر طوفان بیش از این ادامه دهد، دی

 کند. صداتی در رسش یم 
نیم تواند احساسش را مخفن

ن را باز کند و با تمام توانش بدود ویل  گفت که در ماشی 

اینکه پایش آسیب دیده بود و طوفان هم داشت 

سمتش یم آمد، در ناتواتن اش برای فرار تر تاثت  نبود. 

طوفان با سیتن پالستییک ای که در دست داشت، 

وانمود یم کرد کیم خجالت یم  سوار شد و در حایل که

 کشد رو به هلما کرد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نیم دونستم چی دوست دارید. امیدوارم حداقل چند  -

 تاش باب طبعتون باشه. 

هلما با تعجب نگایه به سیتن روی پای او انداخت و 

ن خریده بود. سه مدل  بعد، به چشمانش! همه چت 

بستتن و سه مدل آبمیوه و در سیتن اش حتر آیس پک 

افن هم دیده یم شد! دیوانه بود؟ نیم دانست و آیس ک

هلما چه دوست دارد ویل توان سوال پرسیدن هم 

نداشت؟ به وضوح یم خواست جنتلمن بازی دربیاورد 

و هلما هم به خوتر یم فهمید... به سیتن اشاره کرد و 

 پرسید: 

 زحمت کشیدید ویل... این همه؟ -

به شدت خجالت کشیده بود. طوفان با لبخند خاص 

 خودش گفت: 

اش فکر نکنید. بفرمایید.  - ن  به این چت 
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ی بردارد. هلما با تردید دست  ن و به هلما تعارف کرد چت 

 سمت آیس کافن برد که طوفان مانع شد: 

ه چون فشارتون پایینه یه  - نه نه! قهوه مال منه... بهتر

ین انتخاب کنید.  ن شت   چت 

د. حس خجال تش کمتر هلما کم مانده بود خنده اش بگت 

 شده بود: 

 هیچ رایه نداره؟ -

 طوفان جفت ابروهایش را باال انداخت: 

ین!  - ن شت  م بعدش. ویل اول یه چت   قهوه هم یم گت 

تمام حس خجالت هلما دوباره برگشت و قبل از اینکه 

حرف هایشان بیشتر از این کش پیدا کند، دست سمت 

ییک از آبمیوه ها برد. چشم از طوفان گرفت و گلوی 

ین آبمیوه که در دهانش خشکش  را تر کرد. طعم شت 

پخش شد، حس کرد که حالش بهتر است ویل سنگیتن 

نگاه طوفان را بیش از قبل حس یم کرد. آبمیوه ی در 

ن فرستاد و رو به طوفان کرد:   دهانش را به سختر پایی 

 شما نیم خورید؟ -
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 زد. 
ی

ن تکان داد و لبخند کمرنیک طوفان رسی به طرفی 

ر لیوان در دستش محکم تر شد و دست هلما به دو 

 طوفان پرسید: 

ن دیگه ای یم خواید  - بستتن دوست ندارید؟ چت 

م؟  براتون بگت 

ن تکان داد:   هلما تند تند رسی به طرفی 

ن یه لیوان رو هم تموم  - واقعا نیازی نیست. من همی 

کنم خودش خیلیه. حیفه که زیاد گرفتید. ارساف 

 میشه... 

نشست و به  لبخند معناداری روی لب طوفان

 روبرویشان اشاره کرد: 

 ارساف نمیشه!  -

ی ماشینشان دید و  هلما بچه های کار را در چند متر

هنوز موقعیت را نسنجیده بود که طوفان تنها از سیتن 

ن گذاشت و پیاده  آیس کافن را برداشت و جلوی ماشی 

شد. قلب هلما در سینه اش ایست کرد و طوفان 

مشغول پخش  درست پیش چشمان بهت زده ی او،

 کردن بستتن و آبمیوه ها میان کودکان کار شد... 
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🙈👇 

 

 

 

 105#پارت_ 

وتی  
بچه ها دورش را گرفته بودند و طوفان با خورسی

بستتن و آبمیوه ها را دستشان یم داد و حتر وقتر 

تعدادشان بیشتر شد، دوباره سمت مغازه رفت و تعداد 

ی خرید! هلما کم مانده بود گریه کند.  کار طوفان   بیشتر

در آن لحظه زیادی قشنگ بود. حتر اگر یم خواست 

وانمود به خوب بودن کند، هلما در آن لحظه جز 

ن دیگری نیم دید. وقتر بچه ها  ِ کار او چت 
ی

قشنیک

ن شد، هلما  پراکنده شدند و طوفان دوباره سوار ماشی 

روبرگرداند که مرد کنارش اشکش را نبیند و طوفان با 

 یش زد: همان صدای بم صدا

 هلما خانوم؟ -
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هلما بغضش را به سختر فرو برد و نگاهش را به او داد. 

طوفان طوری وانمود کرد که انگار از دیدن حلقه اشک 

ن کرد.  چشمان او مات مانده و در دل خودش را تحسی 

بدون شک هیچ کاری تا این حد نیم توانست 

احساسات انسان دوستانه ی هلما را تحت تاثت  قرار 

ک راه باز کرد و دهد! قط ره اشیک روی گونه ی دختر

دست طوفان، آرام سمت صورت هلما آمد و درست 

در نزدییک صورتش، مشت شد و عقب کشید... کالفه 

ی که  دست در موهایش فرو برد و خطاب به دختر

بان قلبش را به وضوح یم شنید، گفت:   ضن

 ببخشید... واقعا ببخشید...  -

الش را نیم فهمید. گونه های هلما رسخ شده بود و ح

ن وجود ندارد و باید فرار  حس یم کرد هواتی در ماشی 

کند تا زنده بماند ویل همزمان حس عجیتر سلول به 

سلول تنش را سمت او یم کشید. گلویش دوباره خشک 

شده بود و نفس کشیدنش سخت... طوفان یم 

خواست اشکش را پاک کند؟ دیگر توان نداشت میان 

ن و آسمان معلق  باشد. تک رسفه ای زد و گردن زمی 
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سمت او چرخاند و با لحتن که سیع یم کرد هیچ لرزشی 

 نداشته باشد، گفت: 

رابطه ی من و شما، از اول رابطه ی مشاور و مراجع  -

بوده! درست از همون روز اول تو ورشو... اینکه شما 

چه کارهای دیگه ای واسه من انجام دادید، لطفتون 

ن  هاتی این وسط زیادی رو یم رسونه ویل یه چت 

عادیه.   غت 

 

 #سایکو

 106#پارت_ 

حرف زدن سخت بود برایش ویل باید یک بار برای 

ن را مشخص یم کرد. بارها به  همیشه همه چت 

ام حرفشان را به  مراجعینش گفته بود که در کمال احتر

طرف مقابل بزنند و حاال خودش هم یم خواست که از 

 ته ای جواب داد: همان راه برود. طوفان با صدای گرف

 منظورتون رو نیم فهمم...  -

 هلما نفس عمیفر کشید تا بتواند ادامه دهد: 
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رفتارهای شما منو گیج کرده آقای دادمهر... شاید  -

من تو یه رسی روابط کیم تر تجربه باشم ویل 

حداقل یم دونم که هیچ مراجیع جونش رو تا اون 

حد واسه مشاورش نمیندازه تو خطر! تا حدی که 

ی بشه... ماش ن بهش بزنه و یه شب بیمارستان بستر ی 

هیچ مراجیع مشاورش رو نیم بره تا پایخت یه کشور 

غریب رو تمام و کمال نشونش بده... هیچ مراجیع 

ان و تشکر از مشاورش تا این حد  ضفا برای جتر

بهش توجه نشون نمیده. پاش رو جا نمیندازه و 

همراهیش یم پانسمان نیم کنه و نهایتا تا بیمارستان 

 کنه... 

بان شدید قلبش به سختر اجازه ی حرف زدن یم  ضن

 داد ویل با این حال سیع کرد حرفش را تمام کند: 

تو آجرین جلسه مشاوره مون بهم گفتید که یه نفر  -

رو دوست دارید و تردید دارید چطوری بهش 

اف کنید. از من راه حل خواستید و  عشقتون رو اعتر

 در موردش حرف زدیم. ما تموم اون جلسه رو 

و نگفت که ثانیه به ثانیه ی آن جلسه، خار شد و 

مستقیم در قلبش فرو رفت. نگاهش را عمیق تر به 
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چشمان او دوخت و با لحتن جدی ویل لرزان تر از 

 همیشه پرسید: 

ی که دوستش دارید  - تا حاال به این فکر کردید دختر

یم ممکنه بخاطر کارهاتی که واسه مشاورتون انجام 

 دید ناراحت بشه؟

ی که دوستش دارم شمایید!  -  دختر

 

🙈👇 

 

 

 

 107#پارت_ 

ی که دوستش دارم شمایید!  -  دختر

ک گره خورد و نگاهش ماِت نگاه  نفس در سینه ی دختر

ن بار  آتر او ماند. قلبش هم دیگر نیم زد انگار... اولی 

ن موقعیتر قرار یم گرفت. نه اینکه تا به  بود که در چنی 

عالقه ی کیس را به خودش نشنیده باشد...  حال ابراز 
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ن بار بود که خودش عاشق کیس بود و  نه! ویل اولی 

ابراز عشق معشوقش را یم شنید. طوفان لبخند 

 زد و کیم رس کج کرد: 
ی

 کمرنیک

 هلما خانوم؟ -

لحن صمییم و مهربانش باعث شد هلما به خودش 

بیاید و رسی    ع تک رسفه ای زد. نگاه از او گرفت و تر 

 اده مشغول بازی با گوشه های شالش شد: ار 

 من...  -

 هوا را به سختر به ریه هایش کشید و ادامه داد: 

 من واقعا نیم دونم چی بگم...  -

کلمه ها در رسش ردیف نیم شدند. همیشه به قدرت 

اتن اش یم بالید و حاال حتر نیم توانست چند  سختن

کلمه را کنار هم قرار دهد. لبخند طوفان محو شد و 

ش شاید کیم مضطرب... استاد بود در وانمود نگاه

کردن! بیشتر سمت هلما چرخید و با صداتی که بم تر 

 شده بود مخاطبش قرار داد: 

شده حتر یه بار... فقط یه بار منو بیشتر از یه  -

 مراجع دیده باشید؟
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ن فرستاد. عمیقا اعتقاد  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

اف کند یا مرد ویل داشت که فرفر ندارد زن اول اعتر 

همیشه دوست داشت که اگر عاشق شد، طرف 

مقابلش اول پیش قدم شود و حاال که این اتفاق افتاده 

بود دلییل برای کتمان نداشت. آرام رس تکان داد و زیر 

 لب گفت: 

 شده...  -

برفر که از نگاه طوفان گذشت را به چشم دید و لبخند 

 دندان نمای او را پشت بندش: 

 نمه االن! قلبم تو ده -
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 زد و طوفان با تک خنده 
ی

هلما به سختر لبخند کمرنیک

 ای ادامه داد: 

 واقعا شده؟ آره؟ خدایا... باورم نمیشه.  -
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لبخند هلما عمق گرفت و طوفان روبرگرداند. چند 

ثانیه ای به سکوت گذشت و وقتر طوفان دوباره 

 نگاهش کرد، چشمان آتر اش لبالب از اشک بود! 

 داش کدوم کار خوبمید؟شما پا -

وع به تپیدن  قلب هلما با تمام قدرت در سینه اش رسی

کرد و ته دلش غنج رفت. طوفان داشت بخاطرش 

اشک یم ریخت؟ انگار که رویاهایش ییک ییک داشتند 

حقیقت پیدا یم کردند! رویای عشفر پاک، مردی 

عاشق، عاشفر که حرمت معشوقش را همیشه نگه یم 

 دارد... 

 مهر... آقای داد -

آن لحظه توانست تنها او را صدا بزند و طوفان رسی    ع 

 دستر زیر چشمش کشید: 

 ببخشید... ببخشید...  -

مژه های بلند و مشیک اش حاال که خیس اشک شده 

بودند بیشتر به چشم یم آمدند. هلما نیم دانست که 

 را که سکوت کرده بودند تر وقفه پلک نزد تا 
او لحظاتر
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ی عاشق های دلخسته را اشکش دربیاید! تا ادا

د.   دربیاورد و دل او را بدتر از قبل بتر

 یم تونم با اسم کوچیک صداتون کنم؟ -

سوالش و اجازه ای که یم گرفت، باعث شد دل هلما 

بیشتر برایش برود. طوفان هنوز رسیم حرف یم زد و 

حتر برای صدا زدن اسم کوچک او بدون پسونِد 

ن پلک هایش "خانوم" اجازه یم گرفت. هلما که ب ا بسیر

ن رفت و  اجازه را صادر کرد، سیب گلوی طوفان پایی 

ه اش شد. آنقدری که هلما در  دقیقه ای تر حرف خت 

 نگاهش غرق شود و در مرداب عشقش غرق تر! 

 هلما!  -
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لحن خوش آهنگ و بِم مردانه اش که در گوش هلما 

نشست، اسمش را که صمییم تر از همیشه از زبان او 

ید، تر اینکه بفهمد قطره اشیک از حصار چشمانش شن

ون دوید و طوفان رد اشکش را دنبال کرد:   بت 
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شاید اغراق به نظر بیاد اما... همیشه آرزو داشتم  -

دلم اونقدری واسه یه نفر بره که هر قطره اشکش 

خار بشه تو قلبم! اونقدری دلم بره که بخوام تموم 

کنارم بخنده، زندگیم رو باهاش قسمت کنم. ییک که  

اگه درد داره کنار من گریه کنه، اگه غم داشتم کنارم 

 باشه، کنارش باشم! 

نگاهش را به روبرو دوخت و طوری که انگار در دنیاتی 

 دیگر ست  یم کرد ادامه داد: 

وع شد... شاید از همون روزی  - نیم دونم از کجا رسی

که با تر حواسیم باعث شدم صفحه گوشیتون 

مون شتر که قبل از مسابقه، فقط بشکنه. شاید از ه

سم کم بشه...  با چند کلمه حرف باعث شدید استر

م!   آروم بگت 

نگاهش را این بار عمیق تر در نگاه هلما دوخت و لب 

 زد: 

بدون قضاوت باهام حرف زدید... با اینکه یم  -

دونستید پشت چهره ی مرد روبروتون آدمیه که یه 

ق نجات بشه، زماتن کم مونده بود باعث مرگ یه غری

سید که چرا  ویل سیع کردید ازم منطفر تر از همه بتی
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اینکارو کردم... پرسیدید چی تو اون لحظه عذابم یم 

داد... چی باعث شد اونطور اختیار از دست بدم! 

ن بار! من از  پرسیدید، جواب دادم... واسه اولی 

ن پیش روانشناس،  جواب دادن به سوال بقیه، از رفیر

ر بدونه چه دردی دارم متنفر بودم ویل از اینکه یه نف

پیش شما یه آدم دیگه یم شدم! تموم جلسات 

مشاوره آرزو یم کردم زمان متوقف بشه و یه حرف 

بزنیم. شما حرف بزنید و من نگاهتون کنم. شما 

 حرف بزنید و من آروم بشم... 

هلما دستانش را با تمام توانش مشت کرد... آنقدر 

دستش فرو رفت و خودش محکم که ناخن هایش کف 

هم از عمد محکم تر فشارشان داد تا احساسات 

شدیدش را در آن لحظه پس بزند. آرزو یم کرد که 

طوفان صدای قلبش را نشنود. بدون شک گونه هایش 

 هم آتش گرفته بودند... 
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 نداشتم... ویل تا جاتی که  -
ی

من گذشته ی قشنیک

زنم و اگه زدم، تونستم سیع کردم به بقیه آسیتر ن

ان کنم! یم ترسیدم از نزدیک شدن به آدما... از  جتر

اینکه درد رو دردام بذارن، از اینکه ناخواسته 

آزارشون بدم! نیم دونم چی شد که خدا شما رو رس 

راهم قرار داد. حس اینکه ییک سیع یم کنه درکم کنه 

و با تمام وجودش به حرف هام گوش میده، قشنگه! 

ک بود تصادف کنید، آرزو کردم اگه روزی که نزدی

قراره بالتی رس یه نفر از ما بیاد، اون یه نفر من 

باشم! شما زیادی خوبید واسه آسیب دیدن... زیادی 

 حیفید! 

ک را که بیشتر از خود  حرف هایش را که زد، دل دختر

بیخود کرد، اشکش را که درآورد، ترجیح داد به بهانه ی 

کش کند تا بیشتر در قهوه خریدن چند لحظه ای تر 

 افکارش غرق شود: 

م.  - م ییک دیگه بگت   تون گرم شد! مت 
 آیس کافن

و تر اینکه منتظر حرفن از هلما باشد، پیاده شد و 

ن  خواست سمت مغازه برود که هلما پنجره را پایی 

 کشید تا مانعش شود: 
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ن خوبه... آقای دادمهر...  - نه واقعا نیازی نیست. همی 

 طوفان! 

کوچک او را بدون پیشوند آقا صدا زد و با تر اراده اسم  

ایستادن طوفان، تازه فهمید که چه گفته و لب پایینش 

را گاز گرفت. خدا خدا یم کرد که طوفان نشنیده باشد 

ِ او به سمتش تمام امیدش نا امید شد. 
ن ویل با برگشیر

طوفان عینک دودی اش را از چشم برداشت و در 

اد بود، تر توجه به حایل که فاصله اش با او کیم زی

افرادی که در پیاده رو بودند با تن صدای بلندتری 

 گفت: 

همیشه بدم یم اومد از آدم هاتی که زود صمییم  -

 میشن! 

قلب هلما با صدا در سینه اش شکست و دست و 

پایش یخ کرد. او را یم گفت؟ حس خجالت بند بند 

 وجودش را گرفت که طوفان ادامه داد: 

نداشته باشه که یه بار زیادی ویل فکر کنم اشکال  -

 صمییم بشم و بگم "جاِن طوفان؟"

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نفس حبس شده ی هلما صدادار از سینه اش آزاد شد 

و طوفان با چشمیک روبرگرداند و سمت مغازه رفت. 

دست هلما روی قلبش نشست و در حایل که هنوز از 

شوک حرف او و شوچن وحشتنایک که در آخر دلش را 

د... این مرد برد درنیامده بود، چش م بست تا آرام بگت 

برخالف حرف هایش زیادی در عشق و عاشفر مهارت 

 داشت! 

 

🙈👇 
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ن که جلوی در خانه شان متوقف شد، سمت  ماشی 

 زد: 
ی

 طوفان چرخید و لبخند کمرنیک

 ممنونم. ببخشید امروز خییل زحمت دادم بهتون.  -

ن تکان داد:   طوفان رسی به طرفی 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 م... وظیفه ست. نه خواهش یم کن -

اضار کرده بود که بخاطر وضعیت پای هلما، او را 

درست جلوی در خانه شان پیاده کند و هلما هم به 

ناچار پذیرفته بود. هر چند بدش نیم آمد که زمان 

ی را کنار طوفان بگذراند ویل خط قرمزهایش  بیشتر

ی نبودند که به راحتر ردشان کند.  ن  چت 

 . من دیگه برم. بازم ممنونم -

 خواست پیاده شود که طوفان گفت: 

 بذارید کمکتون کنم!  -

حرفش را زد و قبل از اینکه هلما مخالفتر کند، پیاده 

 شد و در سمت او را باز کرد: 

ه؟ -  پاتون بهتر

هلما نگایه به مچ پای باندپیچی شده اش انداخت و 

 آرام رسی تکان داد: 

م... ممنون.  -  بهتر

ت یم گذشت، نبود! بهتر نبود و حاال که زمان داش

بیشتر دردش را حس یم کرد. به قول مادرش آدم لحظه 

ی حادثه داغ است و بعدا یم فهمد چه بر رسش 
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آمده... هر چند طوفان استخوانش را کامال حرفه ای 

جا انداخته و بعد پانسمان کرده بود. اول پای سالمش 

ن گرفت ویل  ون گذاشت و دست به در ماشی  را بت 

ن که پای آسیب دی ن را لمس کرد، از درد همی  ده اش زمی 

شدیدش آخ دردنایک گفت و دست طوفان رسی    ع زیر 

 بازویش نشست: 

 خوبید؟ درد دارید؟ -

هلما تر اراده مچ دست او را گرفته بود و محکم فشار 

یم داد. کم مانده بود از درد اشکش دربیاید! چاره ای 

ن از او نداشت:   جز کمک خواسیر

 تا در خونه برم؟ میشه لطفا... لطفا کمکم کنید  -
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 میان ابروهای طوفان نشست: 
ی

 اخم کمرنیک

 اصال پرسیدن نداره. مگه میشه کمک نکنم؟ -

ایط سخت رهایش نیم کرد را  اینکه طوفان در رسی

ن  دوست داشت. محکم تر مچ دست او را گرفت و همی 
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که خواست قدیم بردارد، دست طوفان با احتیاط 

 ر هم گره خورد: پشت کمرش نشست و نگاهشان د

 به من تکیه کنید...  -

لحن حمایت گری که با صدای بم او مخلوط شده 

ک را به بازی گرفت و مخالفتر نکرد. به  بود، قلب دختر

ن که دست به  کمک طوفان تا در خانه رفت و همی 

فت  دیوار گرفت، طوفان دستش را عقب کشید. پیرسی

ن یم کرد!   زیاد خودش را تحسی 

 نفس یم زد، گفت:  هلما در حایل که نفس

ادب حکم یم کنه که به داخل راهنماییتون کنم ویل  -

 خب... 

 طوفان رسی    ع میان حرفش پرید: 

کامال درک یم کنم. راحت باشید... امیدوارم به  -

 زودی خانواده ها هم با همدیگه آشنا بشن! 

ه اش ماند. حتر ذره ای انتظار  هلما با تعجب خت 

ن زو  دی خانواده نداشت که طوفان بخواهد به همی 

هایشان را در جریان بگذارد... این یعتن که قصدش 
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 نداشت. تنها رسی 
ی
جدی بود ویل هلما هنوز آمادیک

 تکان داد و زیر لب گفت: 

 ممنونم از درکتون. خدانگهدار.  -

طوفان با لبخند جوابش داد و خواست سمت 

ماشینش برود که در خانه باز شد و هلما با دیدن 

 ات ماند: مادرش در چارچوب در م

 مامان!  -

یم دانست که پدرش رس کار است و هلیا کالس کنکور 

دارد و احتماال مادرش تنها کیس بود که آن ها را با هم 

ن او و طوفان چرخید و ناگهان با  یم دید. نگاه مادرش بی 

 دیدن پای باندپیچی شده ی هلما با نگراتن گفت: 

 وای خدا مرگم بده... چی شده؟ -

 ��ادامه

 

وع به طوفان رسی     ع به داد هلما رسید و قبل از او رسی

 توضیح دادن کرد: 
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سالم مادر جان... خانوم آرایم امروز جلوی  -

. اضار کردم بریم  ن ساختمون کلینیک خوردن زمی 

بیمارستان ویل مخالفت کردن. تنها کاری که از دستم 

 بریم اومد این بود که تا خونه برسونمشون. 

ن آ ن دو یم چرخاند و مادر هلما با شک نگاهش را بی 

 میان ابروهایش 
ی

همزمان با نگراتن اش اخم کمرنیک

 نشسته بود: 

 ممنونم پرسم. لطف کردی... بفرمایید داخل.  -

 طوفان مودبانه رسی به دو طرف تکان داد: 

 مزاحم نمیشم. با اجازه تون.  -

ن  و سمت ماشینش رفت و سوار شد. از پنجره ی ماشی 

یستاده بود نگایه به هلما که همچنان همان جا ا

انداخت و با تک بوفر از کنارشان گذشت. دوست 

داشت امروز را روز خوش شانیس اش نامگذاری کند! 

منتظره به نفعش تمام شده بودند...  تمام اتفاقات غت 

ی که خواب های زیادی  حتر روبرو شدن با مادِر دختر

برایش دیده بود! بدون شک مادر هلما از امروز جور 

 کرد... دیگری نگاهش یم  
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؟ -  واقعا خوتر مادر؟ مطمئتن نیم خوای بریم دکتر

هلما همانطور که خم شده بود و به سختر سیع یم 

 کرد کفش هایش را دربیاورد جواب داد: 

 خوبم مامان. به پام فشار نیارم زودی بهتر میشه.  -

کفش هایش را جلوی جاکفیسی جفت کرد و مادرش 

 کمکش کند: رسی    ع دستش را گرفت تا  

آخه چرا انقدر بال میاد رس تو؟ درد و بالت به جون  -

من... این از مسافرتت، اینم از االن. باز خدا پدر و 

 مادر این بچه رو بیامرزه که هر بار یم رسه به دادت. 

هلما اشاره ی مادرش به طوفان را به روی خودش 

 نیاورد: 
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چه بالتی آخه مامان؟ دور از جونت... پله ی جلو  -

ن بود رس خوردم. واسه هر کیس ممکنه سا ختمون لت 

 پیش بیاد. 

 مادرش در اتاق هلما را باز کرد: 

هر دفعه هم این پرسه میشه فرشته ی نجاتت...  -

 امروز جلسه مشاوره داشتر باهاش؟

سیع کرد به لحن کنایه ای مادرش توجه نکند. یم 

دانست که کنجکاو شده و تا ته قضیه را نفهمد کنار 

وارد اتاق شد و روی تخت که نشست، نیم کشد. 

 نفس عمیفر کشید و گفت: 

 آخیش... هیچ جا خونه نمیشه.  -

 مادرش با اخم نگاهش کرد: 

-  !  طفره نرو دختر

 هلما گردن کج کرد: 

آخه چی بگم مامان؟ من و اون چه کار دیگه ای یم  -

 تونیم با هم داشته باشیم جز مشاوره؟

 نشست:  مادرش عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و کنارش
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مه. اینو از همون روزی  - این پرسه خییل مودب و محتر

که تو فرودگاه دیدمش متوجه شدیم. هم من، هم 

 بابات! 

 هلما لبخند کوچیک زد و رسی    ع نگاه از مادرش گرفت: 

 آره...  -

دست سمت کش جورابش برد که مادرش دوباره 

 مخاطب قرارش داد: 

خوش قد و باال و خوش چهره هم که هست  -

.. هر دفعه هم که مشکیل واست پیش میاد ماشاهللا. 

 مثل فرشته نجات ظاهر میشه! 

 

 

 114#پارت_ 

هلما بیخیاِل درآوردن جوراب هایش، صاف رس جایش 

 نشست و مادرش با تردید ادامه داد: 

شاید من اشتباه یم کنم ویل... نگاهتون به هم مثل  -

نگاه دختر و پرسیه که دل دادن بهم! بازم مطمئتن که 

 یه مشاور نگاهت یم کنه؟ فقط مثل
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ن فرستاد و دوباره نگاه  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

از مادرش گرفت که دست مادرش زیر چانه اش 

 نشست و آرام رس او را سمت خودش چرخاند: 

؟ -  آره مامانم؟ مطمئتن

ی را  ن هلما بدون شک نیم توانست در این موقعیت چت 

 بگوید. رسی باال انداخت و زیر لب گفت: 

نوز هیچی جدی نیست مامان... فعال فقط در حد ه -

حرف و یه ابراز عالقه ست... اتفاق امروز هم دقیقا 

همونیه که تعریف کرد. راستش منم... منم بهش تر 

تمایل نیستم ویل ازت یم خوام که بهم اعتماد داشته 

! یم خوام بیشتر بشناسمش. تا حاال هیچوقت  باشی

مزهام رو رد حرمتم رو نشکسته. هیچوقت خط قر 

ن باعث شده که بخوام جدی تر بهش  نکرده و همی 

 فکر کنم. 

اشک در چشمان مادرش حلقه زده بود. هلما با بغض 

 زمزمه کرد: 

 بهم اعتماد داری دیگه؟ -
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مادرش با تمام وجود رسش را در آغوش گرفت و روی 

 موهایش را بوسید: 

معلومه که اعتماد دارم مامان... دختر من همیشه  -

ه. اینو همیشه به من و درست تری ن تصمیم رو یم گت 

 پدرت ثابت کردی! 

 هلما خودش را بیشتر در آغوش او جا کرد: 

ن خودمون بمونه؟ -  میشه این موضوع فعال بی 

 مادرش محکم تر در آغوشش گرفت: 

 نگران نباش...  -

 پلک روی هم گذاشت و دستانش را 
ی
هلما با آسودیک

از خانواده  دور کمر مادرش حلقه کرد. حاال که یک نفر 

ی داشت...  اش این موضوع را یم دانست، حس بهتر

 حس بهتر به روزهای وحشتنایک که در انتظارش بود! 

 

🙈👇 
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ن را جلوی ویالی پدرش پارک کرد و پیاده شد.  ماشی 

اهنش را باز کرد تا  اول از همه دو دکمه ی باالی پت 

ن احتمایل ی آماده  خودش را برای هر گونه کمبود اکست 

کند! روبرو شدن با خانواده اش همیشه نفس گت  بود. 

سمت در سفید و بزرگ خانه قدم برداشت و دست 

ی طول نکشید که در باز شد و  ن روی زنگ گذاشت. چت 

طوفان صدای خدمتکار مادرش را از پشت آیفون 

 تشخیص داد: 

وای خوش اومدید آقا... بفرمایید... بفرمایید...  -

 اومدن! خانوم، آقا طوفان 

صدایش قطع شد و پوزخندی کنج لب طوفان 

دار شده بود و به زودی به  نشست. مادرش ختر

ن که پا  استقبالش یم آمد. در را به جلو هل داد و همی 

مرد باغباتن که از سال ها قبل  داخل حیاط گذاشت، پت 

وتی 
برایشان کار یم کرد متوجه اش شد و با خورسی

 سمتش آمد: 
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ید. خوش اومدید به خونه ی سالم آقا... خوش اومد -

 خودتون! 

 پوزخند طوفان عمیق تر شد و ابروتی باال انداخت: 

اشتباه نکن مش حسن... اینجا خونه بابامه! فقط و  -

 فقط خونه بابام... 

و تر اینکه منتظر حرفن از او باشد، قدم های بلندش را 

سمت ورودی ساختمان برداشت و دقیقا همان لحظه 

 خارج شد: بود که مادرش از آن 

 وای مادر الیه دور قد و باالت بگردم!  -

چشمان مادرش خیس اشک بود و تقریبا داشت 

سمتش یم دوید! طوفان همان جا وسط حیاط ایستاد 

و از خودش پرسید که مثال باید قند در دلش آب 

شود؟ نشد! هیچ حیس به زن روبرویش نداشت جز 

خشم و عصبانیتر که کمرنگ شده بود. مادرش تر 

مه در آغوشش گرفت و طوفان همانطور خشک مقد

شده رس جایش ماند. مغزش فرمان نیم داد که دست 

باال بیاورد و دور تن لرزان زتن که در آغوشش گرفته 

بود حلقه کند. مادرش که متوجه رسدی اش شد، قدیم 
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عقب رفت و در حایل که چشمانش لبالب از اشک 

ورت بود، دست باال آورد و با احتیاط یک طرف ص

 طوفان گذاشت: 

خوتر مامان؟ چرا از وقتر برگشتر یه رس بهمون  -

 کجاتی که بیام ببینمت. 
نزدی؟ حداقل یم گفتر

س نیست. خطت رو  تلفنت هم که همش در دستر

 عوض کردی؟
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هنوز ختر نداشت که او شماره ی پدر و مادرش را 

بالک کرده... خوب بود! اینکه ختر نداشت، خوب بود 

د. و  طوفان راحت تر یم توانست کارش را پیش بتر

ن آورد و  دست مادرش را آرام از روی صورتش پایی 

 نتوانست کنایه را از کالمش حذف کند: 

 شوهرت آدرس خونه م رو بهت نداد؟ -

 مادرش با بهت نگاهش کرد: 

؟ فرهاد تو این مدت بهت رس زده؟ -  یعتن چی
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ون فرستاد:   طوفان نفسش را صدادار بت 

ه جواب دادن به این سوال ها ندارم. وقت واس -

ی بگم و برم.  ن  اومدم که یه چت 

به وضوح گرد غم را در چشمان مادرش دید. غیم که 

 در تضاد با لبخند روی لبش بود: 

 ب... باشه... باشه مامان... بیا بریم داخل.  -

طوفان نگایه به باغبان عمارتشان انداخت و ترجیح 

از باغبان و خدمه  داد داخل حرف بزند. بعید نبود که

ها کیس حرف به گوش پدرش برساند. پله های منتیه 

ن که وارد شد،  به ساختمان را با مادرش باال رفت و همی 

حس کرد هوا کم شده... همانطور که تصور یم کرد، 

این خانه همیشه نفسش را یم گرفت! نگاهش تر 

اختیار سمت تلوزیون رس خورد و گلویش خشک شد. 

ن خانه را تغیت  داده بودند جز مکان تمام دکوراسیو 

همان تلویزیوتن که کابوس کودیک اش بود! همان که 

پدرش مجبورش یم کرد روبروی آن بنشیند و فیلم 

هاتی را ببیند که نباید... بدون شک پدرش از عمد نیم 

گذاشت که مکانش را تغیت  دهند! ابزار شکنجه ی 

 خوتر برای او به یادگار گذاشته بود... 
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 طوفان... خوتر مامان؟ -

صدای نگران مادرش از نزدیک، باعث شد به خودش 

 بیاید: 

 خوبم... چطور مگه؟ -

 مادرش دستش را با نگراتن گرفت: 

 چرا یخ کردی؟ هر چی صدات زدم جواب ندادی.  -

ون کشید:   طوفان دستش را از دست او بت 

-  . ن گفتم که خوبم. خدمه رو مرخص کن و بیا بشی 

 رف دارم باهات. ح
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دست مادرش همانطور خشک شده مانده بود و حتر 

ذره ای دل طوفان به رحم نیم آمد. دقیقه ای طول 

کشید تا مادرش به خودش بیاید. در حایل که به سختر 

ل یم کرد، لبخند لرزاتن زد و گفت:   بغضش را کنتر

 آخه هنوز ازت پذیراتی ن...  -

ن بره زهره! تو این خراب شده هر چی از گلوی م - ن پایی 

ن لطفا...   گفتم بشی 

طوفان هم به سختر سیع داشت که صدایش بلند 

نشود. هر لحظه امکان داشت پدرش از کارخانه برگردد 

و طوفان یم خواست که قبل از روبرو شدن با او برود. 

مادرش اشک چشمش را رسی    ع پاک کرد و صدا باال 

 برد: 

ن االن!  - ون... همی   همه برید بت 

خانه  سه دختر  ن جوان و یونیفورم پوش، رسی    ع از آشتی

خارج شدند و با سالم کوتایه به طوفان از ساختمان 

ون رفتند. در که پشت رسشان بسته شد، مادرش  بت 

 روبروی طوفان نشست و گفت: 

ی شده مادر؟ - ن  چت 
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 طوفان کیم به جلو خم شد: 

بابا مثل همیشه هر دو سه ماه یک بار، باید چند  -

... د  رست میگم؟روزی بره دتر

 مادرش با رسدرگیم رس تکان داد: 

 آره... چطور مگه؟ -

ه؟  -  یک مت 

حدودا واسه سه، چهار هفته دیگه... تاری    خ دقیقش  -

 رو نیم دونم. 

ازت یم خوام هر موقع که رفت، با من بیای  -

 خواستگاری! 

 

 

 118#پارت_ 

ه اش شد:   تر مقدمه حرفش را زد و مادرش مبهوت خت 

 خودت؟خواستگاری؟ واسه  -

 طوفان کج خندی زد: 

 پس واسه یک؟ -
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 مادرش با ذوق دست روی قلبش گذاشت: 

وای خدا... دارم درست یم شنوم؟ عاشق شدی  -

 مامان؟ کیه این دختر خوشبخت؟

طوفان در دلش به لفظ "خوشبخت" یک دل ست  

ی ایجاد نشد:   خندید ویل در چهره اش هیچ تغیت 

... میای؟ دقیقا همون زماتن که ایر  - ان نیست... نگفتر

 من و تو... بدوِن بابا! 

ن فرستاد و  زن روبرویش آب دهانش را به سختر پایی 

 بلند شد. کنارش روی مبل نشست و گفت: 

 اومدن که... میام! چرا نیام؟ پرسم عاشق شده!  -

طوفان حوصله ی حرف هایش را نداشت و مادرش 

هم متوجه شد و ترجیح داد رسی    ع رس اصل مطلب 

 برود: 

خوای بابات باهامون بیاد؟ مگه  ویل چرا نیم -

 خواستگاری بدون پدرت میشه؟

 طوفان اخم کرد: 

ه و خانواده  - ف منو جلوی دختر چرا نشه؟ بیاد که رسی

ه؟ کم کشیدم ازش؟  ش بتر
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دیگر نیم توانست خشمش را مخفن کند. مادرش 

هیچوقت نیم فهمید که واقعا به او چه گذشته و ریشه 

اید هم خودش ی اصیل تنفر از پدرش چیست... ش

نیم خواست که بفهمد! شکسته شدن بِت اعتماد کار 

راحتر نبود... مادرش همیشه از شکست خوردن در 

ن باعث شده بود اکتر اشتباهات   یم ترسید و همی 
ی
زندیک

د. دست او که روی دستش  همرسش را نادیده بگت 

نشست، به سختر جلوی خودش را گرفت که عقب 

 نکشد و مادرش گفت: 

ان... میام قربونت برم. فقط اگه بابات باشه مام -

بعدا بفهمه خییل عصباتن میشه! باالخره که اون 

 دختر و خانواده ش باید با پدرت روبرو بشن. 

 طوفان دستش را زیر دست او مشت کرد: 

ن برخورد  - مهم ترینش همون شب خواستگاریه! اولی 

خییل مهمه. فکر کنم خودتم بتوتن حدس بزتن که 

ن برخو  رد خانواده ها با حضور شوهرت اگه اولی 

شون رو هم نمیذارن رو  باشه، اونا جنازه ی دختر

 دوش من! 
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مادرش تر حرف نگاهش کرد. لحن حرف زدن طوفان 

ه"  مثل عاشق ها نبود. به راحتر معشوقش را "دختر

 خطاب یم کرد و حتر از مرگش حرف یم زد. 

 اهات... تو... تو نگران نباش. میام ب -

 طوفان رسی تکان داد و بلند شد: 

خوبه... با شماره جدیدم برات میس کال میندازم. به  -

م کن...   بابا نده شماره رو! هر وقت رفت دتر ختر

و خواست سمت در خروج برود که مادرش صدایش 

 زد: 

 طوفان؟ -
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ایستاد و مادرش با چند قدم خودش را روبروی او 

 رساند: 

 ؟اسمش چیه؟ عکس نداری ازش -

 طوفان منظورش را فهمید و زیر لب گفت: 

 هلما...  -

د:   کم مانده بود که مادرش هر لحظه گریه اش بگت 

 چه قشنگ!  -

طوفان دست در جیب شلوارش برد و موبایلش را 

ون آورد. عکیس را که در ورشو با هلما گرفته بود  بت 

 نشانش داد و گفت: 

تو لهستان باهاش آشنا شدم. روانشناس المپیک  -

 بود... 

 مادرش با تعجب گوشی را از دستش گرفت: 

 این که... این که همون...  -

 طوفان میان حرفش پرید: 

درسته! همونیه که فیلمم باهاش پخش شد و شایعه  -

 درست کردن. 
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ی بگوید که طوفان با شنیدن  ن مادرش خواست چت 

 صدای پدرش از پشت رس، مات ماند! 

 چه عجب ما روی شما رو هم دیدیم!  -

خود گلویش باال آمد... موبایل را از حس کرد قلبش تا 

 مادرش گرفت و صفحه اش را خاموش کرد: 

م...  -  من مت 
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و روبرگرداند و خواست از کنار پدرش بگذرد، که 

 بازویش در دست او گرفتار شد: 

ام به بزرگتر یادت ندادن؟ -  احتر

 طوفان از میان دندان هایش غرید: 

ی روبروم نیم بینم!  -  بزرگتر

ییل ای که یک طرف صورتش را سوزاند، با صدای س

 جیغ مادرش ییک شد: 

 فرهاد!  -
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طوفان تر توجه به سوزش کنج لبش، رس سمت پدرش 

 چرخاند و فریاد او در گوشش نشست: 

 گورت و از خونه ی من گم کن پرسه ی آشغال!  -

 مادرش به گریه افتاده بود: 

چیکارش داری؟ بعد این همه وقت اومده... به چه  -

 لند یم کتن رو بچه؟حفر دست ب

روبروی طوفان ایستاد و با چشمان رسخ سیع کرد زخم 

 گوشه ی لبش را چک کند: 

 ببینمت مامان... درد داره؟ -

طوفان دست مادرش را پس زد و با صدای گرفته از 

 خشمش رو به پدرش گفت: 

 خراب شده ت ارزوتن خودت!  -

و نماند که داد و فریادهای او را بشنود. تر توجه به 

ون رفت و در را به  صدا  زدن های مادرش از خانه بت 

ن یم شد! ته تمام روبرو شدن  هم کوبید. همیشه همی 

هایشان، اگر شانس یم آورد فقط با یک سییل تمام یم 

ن خدمه  شد... از جلوی نگاه متعجب و ترحم آمت 

ی به پدرش  ن گذشت و در دل آرزو کرد که مادرش چت 
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.. بدون شک نگوید. به این نگاه ها عادت داشت. 

ن دوباره اش را همه شنیده بودند!   صدای شکسیر

 

🙈👇 
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ش را از تن کند و روی مبل پرت کرد.  با خشم سوییشتر

وب روی  با دیدن بطری ها و گیالس های خایل مرسی

ن و لباس هاتی که هر طرف پخش بودند، دندان  مت 

هایش محکم تر روی هم قفل شدند و سمت اتاقش پا 

ن بود و با تند کرد  . اتاقش درست کنار اتاق افشی 

صداهاتی که از اتاق او یم آمد، یم توانست حدس بزند 

که قضیه از چه قرار است. اگر کیم اعصابش آرام تر 

 اوقات تر تفاوت یم گذشت ویل آن 
بود، مثل اکتر

لحظه سلول به سلول تنش غرق خشم بود و 
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به آن عصبانیت... پشت در ایستاد و چند بار با مشت 

 کوبید: 

تمومش کنید این کثافت کاری هاتون رو... زود!  -

 نشنوم صداتونو... 

تش را هم با خشم از تن کند و وارد اتاقش شد.  و تیرسی

صداها قطع شده بود و یم دانست که دعوای بدی با 

ن در پیش دارد! برایش مهم نبود... شاید حتر یک  افشی 

ظاهر پدر دعوای جانانه یم توانست فکرش را از آن به 

 منحرف کند... 

وارد حمام شد و با دیدن لب پاره شده اش در آینه، 

فکش چنان منقبض شد که صدای دندان هایش بلند 

ب دست  ه نبود و همیشه جای ضن شدند. پوستش تت 

او به خوتر روی بدنش یم ماند. مثل حاالها که جای 

انگشتان او روی صورتش کبود شده بود. نیشخندش 

 باز شود ویل تر تفاوت باعث شد زخم 
لبش بیشتر

دست لبه ی روشوتی گذاشت. هر بار در رسش نقشه 

ی قتل پدرش را یم کشید و هر وقت با او روبرو یم 

ن یادش یم رفت و حس ضعف تمام  شد، همه چت 

ن را به فرد  وجودش را یم گرفت. شاید اگر همه چت 
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د و خودش خارج از گود به تماشا یم  دیگری یم ستی

  بود... نشست بهتر 

قلبش با آخرین توان در قفسه سینه اش یم کوبید. 

چنان رسی    ع که نفس کشیدنش سخت شده بود. آرام 

نیم شد... حتر کشیدن نقشه ی قتل او در رسش هم 

آرامش نیم کرد. سمت دوش روبرگرداند و آب رسد را 

باز کرد. آب رسد که با فشار روی تنش ریخت، پیشاتن 

ند و سیع کرد چانه اش نلرزد. به دیوار روبرویش چسبا

بان قلب شدید زیر آب یخ رفته بود و  یک بار با آن ضن

! دیوانه بود؟ شاید...  بعد از آن، تا مرز حمله ی قلتر

دیوانه بود که جانش را کف یک دستش یم گذاشت و 

جان بقیه را کف دست دیگرش! چند دقیقه ای زیر 

مام آب ماند و با پیچیدن حوله ای دور کمرش از ح

 خارج شد. 
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از پنجره ی تمام قد اتاقش، یم توانست دختر 

الغراندایم را در حیاط ببیند که لنگان لنگان سمت در 

خروج یم رفت. رنگش به شدت پریده بود و سخت 

قدم بریم داشت. دستانش تر اراده مشت شدند و یک 

ن یم  نفر در رسش هشدار داد که هلما زیر دست افشی 

د...  هیچ قصدی برای تقسیم او با رفیق و همخانه مت 

ی دیوانه اش نداشت! مشغول پوشیدن لباس هایش 

ب  اهن تن نکرده بود که در اتاقش به ضن شد و هنوز پت 

ن را دید:   باز شد و صورت رسخ از خشم افشی 

باز چه مرگته تو؟ به چه حفر گند یم زتن به غرور و  -

 برنامه های من؟

تش را روی تخت پرت کرد و اخم هایش  طوفان تیرسی

 محکم در هم گره خوردند: 

-  ... خونه خودمه! دلم یم خواد گند بزنم به همه چی

! گفته بودم وسط روز  ن بهت هشدار داده بودم افشی 

 حق نداری دختر بیاری خونه. 

ن عاقل اندر سفیه رس تا پایش را از نظر گذراند:   افشی 
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حاال انگار واسه تو روز و شبش خییل فرق داره.  -

دش رفته آقا که یه زماتن روز و شبش به هم گره یا

خورده بود و هیچ جنس مونتر از دستش در امان 

 نبود. 

طوفان انگشت اشاره اش را با هشدار پیش چشم او 

 تکان داد: 

! اون طوفاتن که یم  - ن حرف دهنت و بفهم افشی 

شناختر چند سال پیش مرد... اون طوفاتن که یم 

درمون نداشت...  شناختر هنوز حتر یه کار درست

ویل این طوفان االن اگه اراده کنه یم تونه کل تهران 

رو بخره و بفروشه! این طوفان واسه خودش قانون 

داره. با هر تر رس و پاتی نیم ریزه رو هم و نظم داره 

 تو زندگیش... 

ن نگایه به کنج لب او  ن نیشخندی زد و تمسخرآمت  افشی 

 انداخت: 

هنوز مثل سگ از باباش ویل به نظر میاد این طوفان  -

 یم ترس... 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حرفش تمام نشده بود که مشتر در صورتش خورد و 

محکم به عقب پرت شد. به سختر تعادلش را حفظ 

 کرد و با خشم صدا باال برد: 

چیه؟ برخورد به آقا؟ بدبخت جلو بابات موش  -

! بدبخِت تو رسی خور...   مییسی
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در محکم که مشت دوم محکم تر در دهانش خورد. آنق

ن افتاد و طوفان روی قفسه سینه اش  روی زمی 

 نشست و مشت زد: 

... گفته بودم!  -  بهت گفته بودم خط قرمز منو رد نکتن

فریادش دیوارهای خانه را لرزاند و دیوانه وار در 

 صورت او مشت کوبید: 

 گفته بودم پا نذاری رو نقطه ضعفم... گفته بودم!  -

ن غرق خون بود اما دیو   انه وار یم خندید: صورت افشی 

 تو... تو اول پا گذاشتر رو قول و قرارهامون... آخ!  -
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مشت طوفان دوباره چانه اش را هدف گرفت و قبل از 

اینکه مشت بعدی را بخورد، در حرکتر رسی    ع او را به 

کناری پرت کرد و حاال طوفان بود که مشت یم خورد 

ن بود که فریاد یم زد:   و افشی 

روانشناسه رو با هم قسمت توتی که قول دادی اون  -

کنیم و دور از چشم من داری یه غلط های دیگه یم 

! فکر کردی حالیم نیست؟ یادت رفته که اگه  کتن

ه حتر نگاهت نیم کرد؟ تک خوری  من نبودم دختر

 نداریم! 

 مشت دیگری زد و فریادی بلندتر: 

 نداریم!  -

و تر حال کنار طوفان افتاد و هر دو در حایل که نفس 

ن بارشان نبود نفس یم  ه شدند. اولی  زدند به سقف خت 

که به حد مرگ به جان هم یم افتادند و ناگهان آتش 

بس اعالم یم کردند. طوفان دست روی قلبش 

 گذاشت و لحظه ای چشم بست: 

ون!  - لشت رو جمع کن و از خونه ی من... گمشو بت 

روزی که... روزی که قدم نحست رو گذاشتر تو این 
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ودم لحظه ای که خط قرمزمو رد خونه، بهت گفته ب

 کتن اسمتو از زندگیم خط یم زنم! 

کوتاه خندید و در حایل که هنوز نفس نفس یم زد 

 ادامه داد: 

! یا منو زیادی  - ن هلما؟ زیادی دلت خوشه افشی 

ن من و تو  بخشنده فرض کردی... شاید قبل از این بی 

ن  یه قول و قرارهاتی بود ویل... ویل از االن مطمی 

جنازه ی هلما رو هم رو دوشت نمیذارم... باش که 

 پس تر رس و صدا گمشو! 

و چشم باز کرد و تر اینکه نیم نگایه به مرد کنارش 

 بیندازد، بلند شد که صدای او را از پشت رسش شنید: 

... یه روزی بد پشیمونت یم کنم  - پشیمون مییسی

 طوفان! امروز رو خوب یادت باشه... 
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دن در، در گوشش پیچید و با تتن پر و صدای کوبیده ش

از درد لبه ی تخت نشست. رس میان دستانش گرفت و 
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موهای خیسش روی پیشاتن اش رها شد. خسته بود... 

خسته اما پشیمان، نه! حتر ذره ای حس پشیماتن و 

 عذاب وجدان نداشت. 

ن دقیقا  هیچوقت نیم فهمید که عذاب وجدان داشیر

ها را در تر حس ترین چه حیس دارد. همیشه بدترین 

حالت ممکن انجام یم داد و آخرش با خود تکرار یم 

؟" یم دانست که کارش از نظر آدم های  کرد "که چی

ون غلط است ویل باز هم انجامش یم داد. هم  بت 

، هر دو عذاب وجدان را نیم  ن خودش، هم افشی 

فهمیدند... هر دو فقط یم دانستند که کارهایشان غلط 

مانه انجامش یم دادند. با این تفاوت است ویل تر رسی 

ن نه...   که او برای خودش قانون داشت ویل افشی 

خودش را از پشت روی تخت انداخت و به سقف 

ه شد. حاال دیگر تنهای تنها بود. دیگر کیس را  خت 

نداشت که پا به پای دیوانه های بازی هایش بیاید و 

، رفاقت، برادری، تعهد، عشق...   کمکش کند. دوستر

ن باعث  همه برایش در حد چند کلمه بودند و بس! همی 

شده بود که به راحتر مردی را به خانه اش راه دهد که 
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پدر خودش را کشته بود و بعد از آزادی از زندان، 

 تبدیل شده بود به یک عیاش به تمام معنا... 

از آدم های مثل خودش متنفر بود! آدم هاتی با 

ک... با خانواده  هاتی از هم پاشیده و دردهای مشتر

غرورهاتی از هم پاشیده تر... با عقده هاتی ریشه دار از 

کودیک و زخم هاتی عمیق از سمت نزدیک ترین ها... 

تنها دلییل که باعث شده بود با ییک مثل خودش 

همخانه شود، آرام کردن عقده ها و ترمیم غرور 

شکسته اش بود. اینکه با خودش بگوید تنها کیس 

قرباتن خانواده اش شده... دلش یک نیست که 

همبازی دیوانه یم خواست! ییک که بدون عذاب 

 وجدان پا به پایش دست به هر اشتبایه بزند. 

ن یم  ن از پنجره که چمدانش را روی زمی  با دیدن افشی 

کشید و سمت در خروج یم رفت، تر حس روبرگرداند 

و را و بلند شد. باید دوباره حمام یم کرد. حاال که پای ا

 اش بریده بود، راحت تر یم توانست به هلما 
ی
از زندیک

ک را زودتر پابند خود کند. تنها  نزدیک شود و دختر

ن بود  ی که شاید کیم نگرانش یم کرد، هشدار افشی  ن چت 

 و خطری که متوجه هلما یم شد! 
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وارد حمام شد و صدای بمش در فضای بسته ی 

 اطرافش پیچید: 

ت بده... تو تمام و هیچکس جز من حق نداره آزار  -

! فقط و فقط من...   کمال مال متن

 

🙈👇 
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 یم کرد 
ی
ون گرفت و به او که رانندیک نگاهش را از بت 

وع رابطه شان و  ه شد. پس از گذشت دو ماه از رسی خت 

، حاال یم توانست تر پرواتر  تالش برای آشناتی بیشتر

 نگاهش کند! یک دستش روی فرمان بود و اپل واچ

گرانقیمتش را مثل همیشه انداخته بود. عینک دودی 

 یم کرد به 
ی
مارکش را درست مثل تمام مواقیع که رانندیک

چشم زده بود و هلما همیشه دوست داشت که 
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چشمان او را بدون عینک آفتاتر تماشا کند. رنگشان 

در آفتاب روشن تر یم شد. درست مثل اقیانوش که 

 نور خورشید به سطحش یم تابد. 

نگاهش از نیمرخ او روی دستانش کشیده شد. دستان 

زیباتی داشت! انگشتان کشیده و رگ های برجسته اش 

زیادی جذابش یم کردند و ناخن هایش خدادادی 

ن این مرد در نظرش  مانیکور شده بودند انگار... همه چت 

ایم که به انسان  خوب بود. اول از همه اخالقش و احتر

 
ی
که در سینه اش یم تپید...   ها یم گذاشت و قلب بزریک

مثال! چهره، تحصیالت و سطح مایل مهم بودند اما 

برایش در درجه ی دوم... پس از سال ها کار کردن به 

عنوان روانشناس، خوب یم دانست که تفاوت زیاد 

تحصیالت و ثروت و عقاید یم تواند مشکل ساز شود 

و باز هم خوب یم دانست که طوفان از نظر مایل چند 

ه از او و خانواده اش باالتر است... ویل تالش طوفان پل

برای راحتر و معذب نبودن او باعث یم شد که این 

 تفاوت کمتر به چشم بیاید. 

عقایدشان تا حد خییل زیادی شبیه هم بود و هر دو از 

زماتن که خودشان را شناخته بودند، تالش کرده بودند 
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ی که که روی پای خودشان بایستند! شاید تنها  ن چت 

طوفان در موردش دروغ نگفته بود، تالش برای 

 مستقل شدن و کار کردن بود... 

 خییل جذابم؟ -

سوال طوفان باعث شد به خودش بیاید و رسی    ع 

نگاهش را از او گرفت. گونه هایش داغ شدند ویل 

 لحنش خونرسد بود... شاید هم کیم عاشق! 

 خدا واسه بعیصن بنده هاش زیادی وقت میذاره!  -

 

 

 126رت_ #پا

 لبخند زیبای طوفان در چشمش نشست: 

 نه بیشتر از تو!  -

هلما هنوز هم از شنیدن آن حرف ها خجالت یم 

کشید ویل این باعث نیم شد که مقابل او ضعیف 

جلوه کند! حرفه اش باعث شده بود که هر چند 

سخت ویل بتواند با مرد کنارش درست مثل یک انسان 
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زد و نگاهش را به بالغ رفتار کند. پس لبخند کوچیک 

 روبرو دوخت: 

 نزدیکیم؟ -

ن بار نبود که با او رس قرار یم آمد ویل از همیشه  اولی 

بیشتر هیجان داشت. تا به حال هر بار که به او گفته 

بود دوست دارد محل کارش را ببیند، طوفان به نویع 

بهانه آورده بود ویل حاال، باالخره قرار بود محل کار او 

رسی تکان داد و با ایستادن ناگهاتن را ببیند. طوفان 

ن روبروی یک بوتیک شیک و بزرگ، هلما با  ماشی 

ون اشاره کرد:   تعجب سمتش برگشت و طوفان به بت 

 خییل نزدیک... رسیدیم!  -

و منتظر حرفن از او نماند و پیاده شد. بوتیکش در ییک 

از مناطق خوب تهران واقع بود ویل حتر با این حال، 

ن گران قیمت ش زیادی جلب توجه یم کرد و چهره ماشی 

! نزدیک عرص بود و رفت و آمد آدم ها زیاد  اش بیشتر

و سنگیتن نگاه های زیادی را حس یم کرد. عینکش را از 

چشم برداشت و به یقه ی لباسش زد و زیر تمام نگاه 

 ها، در سمت هلما را باز کرد: 
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 افتخار میدید خانوم؟ -

انداخت و بعد، هلما نگایه به دست دراز شده ی او 

مستقیم به چشمانش! طوفان قبال هم چند بار با 

ن بار نبود که  اجازه ی او دستش را گرفته بود. اولی 

ام برخورد یم کرد ویل  برایش در را باز یم کرد و با احتر

ک زیادی قشنگ آمد... دستش را  این بار، در نظر دختر

به آرایم در دست گرم و مردانه ی او گذاشت و پیاده 

 . طوفان در را بست و با لبخندی کنج لبش گفت: شد 

 دیگه وقتشه که با عزیِز طوفان آشنا بشن!  -

 

🙈👇 
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 دیگه وقتشه که با عزیِز طوفان آشنا بشن!  -
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قلب هلما در سینه اش ایست کرد و چشمانش ماِت او 

ماند! طوفان هیچوقت تا این حد واضح او را متعلق به 

نکرده بود. آب دهانش را  خود و عزیِز خودش خطاب

ن فرستاد و طوفان با چشمک جذاتر  به سختر پایی 

دستش را سمت بوتیک کشید. به محض ورودش، نگاه 

تمام پرنسل سمتش چرخید و هلما تر اراده فشاری به 

دست طوفان وارد کرد. برونگرا بودنش باعث یم شد 

که در جمع آدم های جدید زیاد احساس بدی نداشته 

آن نگاه های معنادار کیم معذبش یم کردند. باشد ویل 

سیع کرد فکر کند که به یک بوتیک عادی وارد شده و 

د. نگایه به اطراف انداخت و  از بودن در آنجا لذت بتر

 و شیک بودن آن 
ی
در حایل که هر لحظه از دیدن بزریک

تعجب یم کرد، پا به پای طوفان قدم برداشت. 

ام فروشنده ها هر کدام به محض دیدن  طوفان با احتر

سالم و خوش آمد یم گفتند و نگاهشان روی دست آن 

ام جواب هر نفر را  دو رس یم خورد. طوفان هم با احتر

یم داد و طوری رفتار یم کرد که به همه نشان دهد 

بودن هلما در کنارش افتخار است! با رسیدن به پله 

هاتی که به طبقه دوم منتیه یم شدند، طوفان ابروتی 

 انداخت و با لبخند معناداری گفت: باال 
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ی های وی آی پیمونه!  -  باال مخصوص مشتر

و تر اینکه به او فرصت جواب دادن بدهد، دستش را 

کشید و از پله ها باال رفتند. به محض ورودشان به 

طبقه دوم، هلما رسی    ع به حرف او رسید. تک تک 

لباس ها مارک بودند و مغز هلما از دیدنشان سوت یم 

با یک نگاه ساده هم یم توانست متوجه شود کشید! 

ام  که تمامشان اصل است. فروشنده ی زتن با احتر

 نزدیک شد و خطاب به طوفان گفت: 

 سالم آقا... خوش اومدید.  -

 
ی

بالفاصله نگاهش سمت هلما چرخید و لبخند کمرنیک

 زد: 

 سالم...  -

ی در کنار طوفان برای تک تک پرسنل  دیدن دختر

قت دست کیس را نیم عجیب بود. طوفان هیچو 

گرفت و با خودش به فروشگاه نیم آورد. هیچکس جز 

 از روابط تر حد و مرزش ختر نداشت و شاید 
ن افشی 

 و تر احساس 
بقیه فکر یم کردند که او یک مرد یچن

 است... هلما جواب سالمش را داد و طوفان پرسید: 
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یمون دیروز رسید  - ن خانوم علیپور، پالتوهای پایت 

 درسته؟

 

 

 128ت_ #پار 

زن رسی    ع چشم از هلما برداشت و تند تند رس تکان 

 داد: 

 بله بله... بفرمایید.  -

ن رگال ها گذشت و طوفان و هلما به دنبالش...  و از بی 

وع به توضیح دادن  روبروی رگال پالتوها ایستاد و رسی

 کرد: 

ی ها قصد خریدشون رو  - از دیروز خییل از مشتر

ن ویل چون گفتید صتر کنیم تا خود تون بیاید، داشیر

از فروش امتناع کردیم. راستش اونقدر متقایصن زیاد 

بود که قصد داشتیم تا اومدنتون منتقلشون کنیم یه 

 جای دیگه. 

طوفان دستر به ییک از پالتوهای خوش دوخت کشید 

 و گفت: 
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 ممنونم.  -

زن با لبخند رسی تکان داد و از آن ها دور شد. طوفان، 

اشت و روبروی هلما پالتوی مورد نظرش را از رگال برد

 نگه داشت: 

! چرمش مصنوعیه... واسه یه  - ن انگار واسه تو دوخیر

 خانوم روانشناس مهربون و حایم حیوانات! 

هلما چشمانش را از روی پالتوی خوش دوخت خردیل 

باال آورد و به چشمان آتر طوفان دوخت. طوفان 

 قدیم نزدیکش شد: 

از کالکشن خودمونه... اسم این رسی پالتوهای  -

 جدیدمون، هلماست! 

ک حبس شد و نگاهش را به  نفس در سینه ی دختر

مارک باالی پالتو دوخت. طوفان راست یم گفت... 

کالکشن جدیدش را به اسم او زده بود و هلما واقعا نیم 

 دانست چه واکنیسی نشان دهد: 

 من... من واقعا نیم دونم چی بگم.  -

یِن طوفان در تمام مدتر که با هم قرار یم گذاشتند،  بهتر

خودش را نشان داده بود و حاال تت  خالص را به یکباره 
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ک... طوفان با لبخند  شلیک کرده بود به قلب دختر

خاص خودش رس کج کرد و اشاره ای به پالتوی در 

 دستش: 

اینو مخصوص خودت طرح زدن... ویل یم توتن هر  -

. اینجا  کدومشون رو که دوست داشتر انتخاب کتن

 بوتیک تو هم هست! 

ن فرستاد و زیر لب ه لما آب دهانش را به سختر پایی 

 گفت: 

 طوفان...  -

نگاه طوفان، آرام روی لب هایش رس خورد و تنها یک 

قدم مانده بود تا پر شدن فاصله شان که صداتی از 

 پشت رس خلوتشان را به هم زد: 

 سالم رفیق!  -

 

🙈👇 
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 سالم رفیق!  -

 میان ابروهای طوفان نشست
ی

و گردن  اخم کمرنیک

ن با لبخند کچر  سمت صاحب صدا چرخاند. افشی 

ایستاده بود و نگاهشان یم کرد. وقتر سالمش از طرف 

 آن دو تر جواب ماند، جلو آمد و کنایه زد: 

 ما رو معرفن نیم کتن به هم؟ -

ن و هلما  طوفان حتر لحظه ای فکر نیم کرد که افشی 

در آن وضعیت با هم روبرو شوند. شنیده بود که 

ن  ی را افشی  ن  از ایران رفته و توقع هر چت 
 برای مدتر

داشت جز دیدن او در آن لحظه! دندان هایش روی 

 هم قفل شدند و به ناچار گفت: 

یکم...  - ، رسی ن  افشی 

ن به زور جلوی  اسیم از رفیق و دوست نیاورد و افشی 

شان را برای هم از  نیشخندش را گرفت. هر دو شمشت 

 یک گفت: رو بسته بودند! هلما با لبخند کوچ

 سالم... خوشوقتم!  -
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ن با نیشخند محوی رس تکان داد:   افشی 

 منم همینطور... افتخار آشناتی با چه کیس رو دارم؟ -

طوفان از عمد دست پشت کمر هلما گذاشت و به 

 جای او جواب داد: 

 هلما، همرس آینده م!  -

ی در قلب هلما تکان خورد و جای دست او روی  ن چت 

عجیب تر از همیشه کمرش آتش گرفت. طوفان امروز 

 ابروتی باال 
ن رفتار یم کرد و شاید... عاشق تر! افشی 

 انداخت: 

به به... مبارکه! نگفته بودی ییک باالخره تونسته  -

 آقا رو نرم کنه... 
ی

 قلب سنیک

در بد وضعیتر طوفان را گت  انداخته بود و با تمام 

قدرتش یم تاخت. طوفان به سختر داشت جلوی 

ی نگوید: خودش را یم گرفت که چ ن  ت 

؟ -  یک برگشتر
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ن یک دستش را در جیبش فرو برد و چهره ی  افشی 

 متفکری به خودش گرفت: 

یه هفته پیش بود؟ شایدم ده روز پیش! حس کردم  -

نبودم خییل داره تو فروشگاه احساس میشه. برگشتم 

 که خودم باال رس کارها باشم... 

ک حرف هایش که از سمت آن دو تر جواب ماند، ت

 خنده ای کرد و دست باال آورد: 

اوه اوه... فکر کنم مزاحم خلوتتون شدم! راحت  -

 باشید... 

و از آن ها فاصله گرفت و هلما نفس حبس شده در 

ون فرستاد. حس خوتر به او  سینه اش را صدادار بت 

ن را شناخته بود. یک بار زماتن  نداشت. صدای افشی 

حرف زده بود که طوفان تصادف کرده بود، با او تلفتن 

، با مردی که امروز تر 
ن م آن روز افشی 

و لحن محتر

وقفه کنایه یم زد تفاوت زیادی داشت. هر دو زیادی با 

هم رسد رفتار یم کردند و هلما شک نداشت که اتفافر 

 بینشان افتاده... طوفان سیع کرد جو را عوض کند: 
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 برو پرو کن پالتوها رو... امروز، روز توئه!  -

سید ه یم دانست که قیمتشان نجویم است. هلما، نتی

اشد پس  دوست نداشت از حاال برای طوفان خرج بتر

 گفت: 

 واقعا نیازی نیست. من...  -

طوفان تر توجه به حرف او تک تک پالتوهاتی که به 

 هلش 
ی
اسم او بود را برداشت و سمت اتاق پروی بزریک

 داد: 

امیدوارم راحت باشی و بدوتن همه چی اینجا متعلق  -

ه! پس تعارف رو بذار کنار و با خیال راحت هر به توئ

ی که دوست داری رو انتخاب کن...  ن  چت 

هلما با پالتوهاتی که کم مانده بود از دستش رس 

بخورند، خواست حرفن بزند که طوفان چشمیک زد و 

در اتاق پرو را آرام در صورتش بست و لبخندش به 

ن آن طرف  ثانیه نکشیده از صورتش پر کشید! افشی 

روشگاه کنار صندوق ایستاده بود و تر پروا نگاهش یم ف

کرد. دستان طوفان محکم مشت شدند و با قدم های 

 بلند سمت او رفت و سینه به سینه اش ایستاد: 
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؟ -  اینجا چه غلیط یم کتن

 

🙈👇 
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؟ -  اینجا چه غلیط یم کتن

ن پوزخندی زد و دستش را به یقه ی طوفان  افشی 

 کشید: 

یادت رفته رفیق... اینجا بوتیک منم مثل اینکه  -

یکیم...   هست! ما به قول خودت رسی

طوفان دست او را محکم از روی لباسش پس زد. 

نسبت به هر لمس کوچیک از سمت مردها حساس 

 بود. 
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دستت و بکش مرتیکه... هوا برت داشته انگار! فکر  -

 و بعد بزتن زیرش؟ یم 
ی

ی بیک ن  یه چت 
کردی یم توتن

ه ت! زنم زیر خودت و ک  ل عشت 

ن تک خنده ای کرد و نگایه به رس تا پای او  افشی 

 انداخت: 

چته پرس؟ آروم! نکنه واقعا عاشق اون روانشناسه  -

 شدی؟

 پوفن کشید و چهره ی پر از ترحیم به خودش گرفت: 

اوپس! ساری... یادم نبود که قدرت عاشق شدن  -

نداری! یادم رفته بود که تا آخر عمر قراره تو تنهاتی 

 بپوش... خودت 

یقه اش که در دست طوفان گرفتار شد، پوزخندش 

 عمق گرفت و طوفان چشم در چشمش غرید: 

ون! نذار روی سگم باال  -  من بکش بت 
ی
پات و از زندیک

... سهم تو توی این فروشگاِه لعنت شده،  ن بیاد افشی 

مثل نسبت فیل به فنجونه! نذار زیر پام لهت کنم... 

ت رو واسه همیشه سهمت رو یم خرم ازت و تو گور 

 !  من گم یم کتن
ی
 از زندیک
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ن دیگر لبخند نیم زد. حاال وقتش بود که او هم  افشی 

ش را از رو ببندد:   برای طوفان شمشت 

اشتباه نکن رفیق... تو که سهله، گنده تر از تو هم  -

ون کنه! سهم من اگه کم هم  نیم تونه منو از اینجا بت 

م و باشه، بازم اینجا حق دارم و هر وقت بخو  ام مت 

 میام... یم دوتن تفاوت ما چیه؟

 قدیم به طوفان نزدیک شد و رس نزدیک گوشش آورد: 

تو با تمام عویصن بودنت، تا حاال دستت به خون  -

آلوده نشده! باید تجربه ش کتن تا بدوتن وقتر 

ن های  دستت عمدی به خون آلوده شد، خون ریخیر

بعدی برات عادی تره... پس کاله خودت و عشقت 

 محکم بچسب رفیق!  رو 
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تر رحمانه تهدید کرد و درست لحظه ای قبل از اینکه 

ل خشمش را از دست دهد، در اتاق پرو  طوفان کنتر

ی صدا زد:   کیم باز شد و دختر
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 طوفان؟ -

ن آورد و  طوفان مشتر را که باال برده بود به ناچار پایی 

ن با تمسخر نگاهش کرد. از تر دفاع بودن او در  افشی 

 آن لحظه لذت یم برد. به اتاق پرو اشاره کرد و گفت: 

 برو... خانوم خوشگلت منتظره!  -

 طوفان با خشم زمزمه کرد: 

 گمشو...  -

و روبرگرداند و با قدم های بلند سمت اتاق پرو رفت. 

ن که ماموریتش برای آشفته کردن طوفان را به  افشی 

خوتر انجام داده بود، با خونرسدی تمام آنجا را ترک 

 . طوفان پشت در نیمه باز اتاق پرو ایستاد و گفت: کرد 

 جانم؟ -

هلما با تردید در را به جلو هل داد و طوفان از دیدن 

ن بار  پالتوی انتخاتر خودش در تن او، برای چندمی 

ن کرد. یم دانست که آخر  سلیقه اش را در دل تحسی 

ن  هلما دست روی همان پالتو یم گذارد. با تحسی 

ک را از نظر گذر  اند و سیع کرد لحنش اثراتر از دختر

 خشم چند لحظه قبل نداشته باشد: 
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 خییل بهت میاد! خودت دوستش داری؟ -

هلما با لبخندی که کیم خجالت زده بود، رسی تکان 

 داد و گفت: 

 خییل خوشگله...  -

گایه خوب یم شد اگر زوج ها برای یکدیگر هدیه یم 

ابطه گرفتند. اگر در زمان درستش این اتفاق یم افتاد، ر 

شان را عمیق تر یم کرد و هلما ترجیح داد که برای 

ن بار مقابل او نه نیاورد. یم توانست در زمان  اولی 

د ویل در آن  دیگری او هم برای طوفان هدیه بگت 

لحظه اشکایل نداشت که از هدیه ی زیبای او لذت 

د. نگاه دیگری به خودش در آینه انداخت و طوفان  بتر

یم دانست خیال بود یا را از پشت رسش دید. ن

واقعیت ویل رنگ نگاه او عوض شده بود و چهره اش 

 گرفته تر... حتر صدایش هم بم تر شده بود: 

ی که بپوشی بهت میاد! عالوه بر  - ن بدون شک هر چت 

این، هر کدوم رو که دوست داشتر انتخاب کن... 

اینجا لباس های دیگه ای هم داریم که منتظرن توی 

 ! ن  تن تو جلوه کین
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و بدون اینکه منتظر جواتر از هلما باشد، در را بست و 

هلما تر اراده نفس عمیفر کشید. قلبش داشت با 

آخرین رسعت به قفسه سینه اش یم کوبید ویل حتر 

در آن وضعیت هم یم توانست بفهمد که حال طوفان 

مثل قبل نیست... مرد ناشناش که طوفان او را 

یکش معرفن کرده بود، کامال موف ق شده بود که رسی

 طوفاِن همیشه آرامش را به هم بریزد! 

 

🙈👇 

 

 

 

 133#پارت_ 

ی که آمده بودند و صحبت هاتی که تر  برخالف مست 

وقفه ادامه داشت، حاال در مست  برگشتشان حتر یک 

کلمه هم رد و بدل نیم شد. طوفان مستقیم به روبرو 

 یم کرد. هلما یم 
ی
ه شده بود و در سکوت رانندیک خت 

ست فشار انگشتانش را به دور فرمان حس کند... توان
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ن بود  حتر فیک که به شدت منقبض شده بود! مطمی 

که تغیت  مود طوفان تر ربط به مردی که در بوتیک 

ن بار بود که طوفان را در این  دیده بودند، نیست... اولی 

وضعیت یم دید و نیم دانست چه واکنیسی نشان دهد. 

نیت و ناراحتر ترجیح یم برچن از مردها در زمان عصبا

دادند سکوت کنند و هلما با خودش فکر یم کرد که 

ممکن است طوفان هم ییک از آن ها باشد... پس 

سکوت کرده بود و ترجیح یم داد صتر کند تا او خودش 

ن مقابل کافه ای  لب باز کند. با متوقف شدن ماشی 

ون فرستاد  بزرگ و مجلل، طوفان نفسش را صدادار بت 

 هلما چرخید: و سمت 

 ببخشید که حوصله ت رو رس بردم...  -

ن تکان داد:   هلما رسی به طرفی 

نه نه... درک یم کنم که هر کیس گایه به سکوت  -

 نیاز داره. 

 زد و سمتش خم شد تا کمربندش 
ی

طوفان لبخند کمرنیک

را باز کند. هلما تر اراده به صندیل اش چسبید و 

یک طوفان لحظه ای قبل از عقب کشیدن، رس نزد

 گوشش برد و زمزمه کرد: 
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 عزیِز بادرک و فهِم من...  -

ی ته دل هلما تکان خورد و طوفان در حرکتر  ن چت 

منتظره، گونه اش را بوسید و عقب کشید! قلب  غت 

هلما در سینه اش ایست کرد و جای بوسه ی طوفان 

روی گونه اش آتش گرفت. طوفان او را تر هوا بوسیده 

ن و همه بود؟ همان طوفاتن که همیشه ب رای همه چت 

کار اجازه یم گرفت؟ حیس یم گفت که باید ناراحت 

یتن قند در دهانش  شود ویل... نشد! حتر طعیم به شت 

 پخش شد و طوفان محکم دستر پشت گردنش کشید: 

ببخشید... ببخشید یه لحظه اختیار دلم از دستم در  -

 رفت! 
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بچه عذرخوایه یم کرد اما چشمانش درست شبیه پرس 

ی بازیگوشی بود که از کارش پشیمان نیست. هلما لب 

هایش را لحظه ای در دهان برد و رها کرد. آب دهانش 
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را صدادار قورت داد و قبل از اینکه اختیار خودش هم 

 از دستش برود، سیع کرد بحث را عوض کند: 

 قبال... قبال اومدی به این کافه؟ -

 چرخید: طوفان ابروتی باال انداخت و بیشتر سمتش 

آره... اینجا واسه من خییل خاصه! چون یه نفر قبال  -

بهم گفته بود که عاشق دکوراسیون کالسیکه... اینجا 

ن شکل دیزاین شده!   دقیقا به همی 
ی
 هم به تازیک

ظاهر هلما زیاد حال درونش را نشان نیم داد ویل خدا 

بان قلبش را نشنود.  خدا یم کرد که طوفان صدای ضن

بود... خودش در لهستان به  منظورش را فهمیده

طوفان گفته بود عاشق این نوع دکوراسیون است و 

ی را از قلم نیم انداخت.  ن طوفان طبق معمول هیچ چت 

ن را طوری برنامه ریزی یم کرد که او را هر  همه چت 

لحظه سورپرایز کند. نتوانست بیشتر از این نگاه عمیق 

ن  باعث  طوفان را تاب بیاورد. طوفان هم فهمید و همی 

شد که پیاده شود و قبل از اینکه هلما دست سمت 

د، جنتلمنانه در را برایش باز کند:  ه ی در بتر  دستگت 

 افتخار میدید؟ -
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هلما نتوانست لبخند روی لبش را پنهان کند. پیاده شد 

و طوفان دستش را گرفت و سمت ورودی کافه قدم 

برداشت. کافه ای بزرگ و نسبتا شلوغ با دکوراسیون 

 و گارسون هاتی که با لباس های شیک  طرح
هخامنیسی

و طرح سنتر شان مشغول کار بودند. هلما به معنای 

واقیع کلمه محو زیباتی محیط اطرافش شده بود که با 

زانو زدن طوفان درست مقابلش، زمان برایش ایستاد و 

نگاهش افتاد به جعبه ی حلقه ی در دست او و 

شید و طوفان با انگشتر الماش که میان آن یم درخ

گذارترین لحتن که یم توانست، لب زد:   تاثت 

-  ، ن درست تو زماتن که روزا برام تکراری یم گذشیر

درست همون موقیع که قلبم آشوب بود، اومدی و 

همه چی قشنگ تر شد! اومدی و فهمیدم دوست 

... اومدی و دلم  ن یه نفر مثل جونم یعتن چی داشیر

ترین، منطفر برات رفت! تو قشنگ ترین، مهربون 

 هام بودی... 
ی

ترین و همزمان پایه ی تموم دیوونیک

اومدی و اون طوفاِن ناآروم کنارت آروم گرفت... 

 شدی آروِم جون طوفان... شدی نفِس طوفان! 
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چنان با حس کلمات را بیان یم کرد که اشک در چشم 

ین زمان ممکن تت   هلما حلقه زد و طوفان در بهتر

 د: خالص را به قلبش شلیک کر 

؟ -  با من ازدواج یم کتن
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قطره اشک هلما درست پیش پایش افتاد و در چند 

ثانیه تمام لحظاتر را که با هم گذرانده بودند مرور کرد! 

درست از همان روزی که در دهکده ی المپیک اتفافر 

یکدیگر را دیدند تا همان لحظه... طوفان همیشه 

یِن خودش را نشان داده بود...  خوب ترین ورژِن بهتر

 اش! آنقدر خوب و حرفه ای که روانشناس 
ی

ساختیک

 اش را باور کرده 
ی

ه ای مثل هلما هم روی ساختیک ختر

بود. رفتارهای طوفان جاتی برای مخالفت بافر نیم 

ن شد که نگاهش را عمیق تر در نگاه او  گذاشت. همی 

 دوخت، اشک ریخت و لبخند زد: 

 بله!  -
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آن همه آدم، با صدای  هیچوقت فکر نیم کرد زیر نگاه

نسبتا بلند بله دهد... آدم هاتی که هر کدام ایستاده 

بودند و برایشان دست یم زدند. طوفان لبخند دندان 

نماتی زد و بعد، کوتاه خندید... با ذوق! طوری که انگار 

هر لحظه ممکن است میان آن خنده ها بغضش 

بشکند. دست هلما را گرفت و بلندش کرد. نگاهشان 

ن هن  طالتی را که نگی 
وز از هم جدا نشده بود. انگشتر

الماسش یم درخشید، در انگشت حلقه ی هلما فرو 

ی که شاید  کرد و پشت دستش را بوسید. انگشتر

 صفرهای قیمتش را به سختر یم توانستند بخوانند. 

 من خوشبخت ترین مرد دنیام!  -

ک فرو  همزمان با کلماتر که در عمق قلب و روح دختر

د، موهای هلما را آرام پشت گوشش فرستاد و یم رفتن

قدیم جلو گذاشت. لب هایش که روی پیشاتن هلما 

ک چشم بست و طوفان پیشاتن اش را  نشستند، دختر

عمیق بوسید. صدای دست و سوت ها بلند شد و 

شاید مردم فکر یم کردند که عشق واقیع این روزها کم 

ن دو پیدا یم شوند! شاید در دلشان به عشق میان آ

غبطه یم خوردند تر ختر از اینکه پشت پرده ی 
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رفتارهای طوفان، شیطان زخم خورده ای خوابیده 

بود. شیطاتن که به خواسِت خودش شیطان نشد... 

، قرباتن دیگری  شیطاتن که بیشتر قرباتن بود! و قرباتن

ی که از شوق اشک یم  بوجود یم آورد... شاید دختر

 کرد که سند دل ریخت، حتر یک لحظه هم فکر نیم

 اش را امضا کرده! سند خراب شدن کاخ 
ی

شکستیک

 آرزوهایش... 
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طوفان دست پشت کمرش حلقه کرد و رسش که روی 

قلب او قرار گرفت، هلما یک لحظه، فقط یک لحظه 

از خودش پرسید که چرا قلب طوفان مثل خودش تند 

نیم زند؟ فکر منفن ای که به ذهنش رسیده بود را 

ن بار رس  ون کرد و سیع کرد مثبت فکر کند. اولی  ی    ع بت 

بود که طوفان بغلش یم کرد. همیشه طوفان اول پیش 

قدم یم شد ویل این بار، هلما هم با او همرایه کرد. 

دست دور کمر طوفان انداخت و طوفان روی 

 موهایش را بوسید: 
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امیدوارم الیق داشتنت باشم... با ارزش ترین الماِس  -

 من! 

ک در زمزمه  اش مهر تاییدی به عاشفر هلما زد و دختر

دلش تر صدا زمزمه کرد که این مرد را از جانش هم 

 بیشتر دوست دارد. لب هایش تر اختیار تکان خوردند: 

 طوفان...  -

طوفان لب باز کرد که جوابش را دهد ویل با صدای 

 ییک از گارسون ها حرف در دهانش ماند... 

یک میگم رئیس!  -  تتر

ن طوفان و پرس جواتن که پشت هلما نگاهش  را بی 

رسشان ایستاده بود چرخاند و خطاب به طوفان 

 پرسید: 

 رئیس؟ -

 طوفان با نارضایتر نفس عمیفر کشید: 

 یم خواستم خودم بهت بگم که...  -

 هلما میان حرفش پرید: 

 اینجا مال توئه؟ -
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طوفان لبخندی زد و به نشانه ی تایید، چشم بست و 

 باز کرد: 

. اینجا رو واسه تو، به سلیقه ی مال هر دومونه..  -

 قشنگ تو دیزاین کردن! 

 

🙈👇 

 

 

 #سایکو

 137#پارت_ 

مال هر دومونه... اینجا رو واسه تو، به سلیقه ی  -

 قشنگ تو دیزاین کردن! 

حس خوب و بدی همزمان از قلب هلما گذشت. حس 

خوب از ارزشی که طوفان همیشه برایش قائل یم شد 

یم کرد و حس بد از اینکه و توجه زیادی که به عالیقش 

هر لحظه بیشتر متوجه یم شد که طوفان، از لحاظ 

مایل تفاوت خییل زیادی با خودش دارد. مثل اینکه او 
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صفر باشد و طوفان صد... مثل اینکه او اول راه باشد 

 و طوفان آخرش... 

طوفان همیشه مثل یک حایم واقیع و عاشق رفتار یم 

ه یک خرج زیاد ختم یم کرد ویل آخر تمام کارهایش، ب

ین هتل ورشو، پرواز  ن اتاق در بهتر شد! مثل گرفیر

فرست کالس، رستوران های گران قیمتر که برای 

اف در کافن شاپ  قرارهایشان رزرو یم کرد و حاال، اعتر

ی که قیمتش بیشتر از درآمد  خودش و خرید انگشتر

یک سال هلما بود... به زور لبخندی زد و سیع کرد زیر 

 نگاه ها جواب دهد:  تمام

 ممنونم طوفان... اینجا واقعا قشنگه!  -

طوفان دست روی کمرش گذاشت و او را به خودش 

 نزدیک تر کرد: 

 تو!  -
ی

 نه به قشنیک

ن داشت و خوب بلد بود هر  همیشه جواتر در آستی 

ان عشق هلما به خودش را افزایش دهد.  ن لحظه مت 

ی درست کنار پنجره راهنماتی کرد  ن و  هلما را سمت مت 

برایش صندیل ای عقب کشید. هلما با تشکر کوتایه 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی های  نشست و طوفان هم روبرویش... نگاه مشتر

کافه و گارسون ها کم کم داشت از رویشان برداشته یم 

شد و هلما یم توانست راحت تر نفس بکشد. طوفان 

 منو را سمتش هل داد و با لبخند خاص خودش گفت: 

 انتخاب کن!  -

 انداخت و بازش کرد. هلما نگایه به منو 
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بخاطر هیجان زیادی که تجربه کرده بود، زیاد اشتها 

نداشت و هنوز حس یم کرد قلبش در دهانش یم زند 

ویل با این حال، مشغول نگاه کردن به منوی شیک 

کافه شد. حتر طرح منو هم مثل دکوراسیون داخیل 

ا کافه، هخامنیسی بود و اسم هر نوشیدتن یا کیک، جد

از اسم فارش و انگلییس اش با خط میچن هم نوشته 

ه به چشمان  شده بود! با تعجب رس باال آورد و خت 

 طوفان لب زد: 

 این...  -
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 طوفان میان حرفش پرید: 

گفته بودی به خط میچن عالقه داری و دوست  -

ی! این منو به افتخار خودت طراچ  داری یاد بگت 

تر رفتم شده... در واقع، خودم طراحیش کردم! وق

دنبالش، فهمیدم که خط میچن اونچنان که فکر یم 

 کردم سخت نیست. 

این دیگر زیادی بود... طوفان بخاطر او خط میچن یاد 

 گرفته بود؟ با بهت پرسید: 

؟ -  که خط میچن یاد گرفتر
ی

 داری مییک

 طوفان با غرور به پشت صندیل اش تکیه داد: 

 بهم نمیاد؟ -

 هلما، مبهوت تک خنده ای کرد: 

وق العاده ای طوفان... در واقع، زیادی تو ف -

! ما فقط یک هفته ست که در این مورد  باهوشی

حرف زدیم و تو، توی یک هفته کامل این خط رو یاد 

؟  گرفتر

 طوفان ابروتی باال انداخت و کیم به جلو خم شد: 
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آره... من زیادی باهوشم! اونقدر باهوش که حتر  -

 ...  نیم توتن فکرشو بکتن

 

🙈👇 
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ه  نفس در سینه ی هلما حبس شد و با بهت به او خت 

ماند. نیم توانست لرزی را که از استخوان هایش 

گذشته بود انکار کند. در لحن طوفان اثری از شوچن 

ن فرستاد و طوفان  نبود... آب دهانش را به سختر پایی 

ن میانشان شد، دستش را گرفت و  که متوجه جو سنگی 

 تر اراده زده بود درست کند: سیع کرد حرفن را که 

اگه باهوش نبودم که تو االن کنارم نبودی... اگه  -

 باهوش نبودم، از دستت یم دادم! 
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ن مشت شد و خودش  و دست دیگرش محکم از زیر مت 

 که تر اختیار به زبان آورده بود رسزنش 
را بخاطر حرفن

کرد. امیدوار بود که توجیهش هلما را قانع کرده باشد 

ن اسمش با لحن عجیتر از زبان او، فهمید که با شنید

 که زیاد هم قانع نشده... 

 طوفان...  -

 اش را روی لب نشاند و فشار آرایم به 
ی

لبخند ساختیک

 دست او وارد کرد: 

 جانم؟ انتخاب کردی؟ -

هلما لبش را با زبان تر کرد و در ذهنش کلماتر را که 

مدت ها یم خواست به زبان بیاورد و حاال موقعیتش 

 آمده بود، ییک ییک کنار هم چید: پیش 

من محبتت رو درک یم کنم طوفان... اینکه یم  -

خوای خوشحالم کتن رو درک یم کنم! اینکه دوستت 

دارم و دوستم داری، برام قشنگ ترین حس 

ن از سمت کیس که  دنیاست... آدما هدیه گرفیر

عاشقشن رو خییل دوست دارن و منم همینم! زماتن 
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، هر ثانیه ش برام مثل یه هدیه که با هم یم گذرونیم

 ی با ارزشه ویل... 

دست دیگرش را روی دست طوفان گذاشت و با 

 لبخند معناداری ادامه داد: 

تمام جاهاتی که با هم رفتیم، تمام هدیه هاتی که برام  -

 و تمام خاطره هاتی که با هم ساختیم، واسم 
گرفتر

قدر تموم دنیا یم ارزه ویل واسه خوشحال کردن من، 

نیازی به هدیه های گرون نیست... من با کوچیک 

ا از سمت تو خوشحال میشم! شاید کلیشه  ن ترین چت 

ایم که برام  ای به نظر بیاد ویل با لبخندت، احتر

ایم که موقع حرف زدن در مورد  قائیل، ادب و احتر

خانواده م تو صداته، حایم بودنت، وقتر بهم زل یم 

، با تموم این زتن و چند ثانیه عمیق نگام یم کتن 

ای به ظاهر کوچیک ویل در باطن بزرگ  ن چت 

 خوشحال میشم... 
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ن رفت و چهره ی مضطرتر به  سیب گلوی طوفان پایی 

 خودش گرفت: 

 من معذبت یم کنم هلما؟ -

لحنش درست مثل کیس بود که از پرسیدن سوالش و 

س دارد. هلما تند تند  شنیدن جواب طرف مقابل استر

 ف تکان داد: رس به دو طر 

نه نه... به هیچ عنوان! گفتم که... تموم روزاتی که با  -

هم گذروندیم، لحظه به لحظه ش واسم با ارزشه... 

! یم دوتن چقدر  ن خط میچن که یاد گرفتر مثال همی 

 خودت به تنهاتی دلیل 
از شنیدنش ذوق کردم؟ وقتر

، نیم خوام واسه خوشحال کردنم این  خوشحایل متن

... همه تو زحمت ب  یفتر

ن انداخت و وقتر پس از چند  طوفان لحظه ای رس پایی 

 ثانیه رس باال آورد، چشمانش پر از رگه های رسخ بود: 

تو زندگیم چیکار کردم که خدا منو الیق فرشته ای  -

 مثل تو دونسته؟

 بغض به گلوی هلما دوید و بهت زمزمه کرد: 

 طوفان...  -
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 طوفان، رسی    ع دستر زیر چشمش کشید: 

 ببخشید... یه لحظه احساساتر شدم! ببخشید...  -

هلما تک رسفه ای زد تا صدایش را صاف کند و با 

 عشق رس کج کرد: 

عزیزدِل من... قول بده به منم خط میچن یاد بدی  -

 آقای باهوش! باشه؟

 طوفان با تک خنده ای رس تکان داد: 

ی!  -  حتما... مطمئنم خییل زود یاد یم گت 

 تایید کرد:  هلما مثل او ابروتی باال انداخت و 

-  !  خوب منو شناختر

منتظره، پشت دستش را بوسید و  طوفان در حرکتر غت 

 به گونه چسباند: 

دلم نیم خواد حاال حاالها بری خونه... دوست دارم  -

وجب به وجب این کافه رو نشونت بدم! تو ذهنم 

هر دومون رو با پیشبند تصور یم کنم که داریم کیک 

ی مورد عالقه همو درست یم کنیم. پ ن س فعال یه چت 

 انتخاب کن تا روزی که این اتفاق بیفته! 
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بغض هلما کم مانده بود که همان جا بشکند. گرمای 

دست و گونه ی طوفان، عجیب حالش را خوب یم 

 کرد. با لتر که از بغض کیم یم لرزید، لبخند زد و گفت: 

 منتظر اون روز یم مونم!  -

بود  احساس سبیک یم کرد... اینکه باالخره توانسته

حرف دلش را به طوفان بزند، خوب بود و طوفان، هر 

لحظه بیشتر به این یم رسید که نیم تواند هلما را با 

 ثروتش خام کند. کارش سخت تر شده بود! 

 

🙈👇 
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س سمت خواهرش برگشت و پرسید:   با استر

 چطورم؟ خوبم به نظرت؟ -
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ن بار خواهرش را در آن کت و شل وار هلیا برای چندمی 

انه و کرم رنگ از نظر گذراند و  خوش دوخت دختر

 انگشت شستش را به نشانه ی تایید باال گرفت: 

عایل شدی! هم لباست قشنگه هم آرایشت... اگه  -

 پرس بودم یم گرفتمت. 

هلما چشم غره ای رفت و همزمان لبخند کوچیک زد. 

سمت آینه برگشت و برای آخرین بار آرایش ملیح و 

س داشت و همزمان کمرنگش را چک کر  د. استر

خوشحال بود. فکر نیم کرد مراسم خواستگاری آنقدر 

زود از راه برسد. طوفان فردای روزی که در کافه و به 

باشکوه ترین شکل ممکن از او خواستگاری کرده بود، 

د و روز  ده بود به مادرش تا با مادر هلما تماس بگت  ستی

ن کنند... و حاال هلما  در اتاقش  خواستگاری را تعیی 

منتظر ایستاده بود تا طوفان از راه برسد. طوفاتن که از 

ان تخریبش ختر نداشت... هلیا چشمانش را در  ن مت 

 کاسه چرخاند و سمت در خروج رفت: 

م چاتی دم کنم. از تو که  - خوشگیل به خدا... من مت 

آتر گرم نمیشه... صدات که زدن، فقط بیا سیتن 

 .. چاتی رو بتر بگت  جلو مهمونا. 
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 و زیر لب غر زد: 

 عجب خواهری! قدر نیم دونه که...  -

ون رفتنش از اتاق، همزمان شد با خنده ی کوتاه  بت 

هلما و نشستنش لبه ی تخت... هلیا راست یم گفت. 

ی و مشتقاتش مهارتر  ن آتر از او گرم نیم شد و در آشتی

د ویل فرصتش را نه...  نداشت. عالقه داشت یاد بگت 

د... درست از  این روزها ویل زیاد  دوست داشت یاد بگت 

زماتن که طوفان گفته بود او را با پیشبند و در حال 

ن کیک مورد عالقه شان تصور یم کند!   پخیر

ِس چای  س، استر در دل از هلیا که میان آن همه استر

دم کردن برای خواستگار را از روی دوشش برداشته بود 

 تشکر کرد و از ترس چروک شدن لباسش بلند شد و 

خواست دوباره سمت آینه بچرخد که صدای زنگ 

 خانه بلند شد و دلش ریخت! 
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ی طول نکشید که صدای  ن دست و پایش یخ کرد و چت 

سالم و احوال پرش خانواده اش با طوفان و مادرش را 

شنید. زانویش لرزید و سیع کرد با نفس عمیق کشیدن 

خانه به پذیراتی دید 
ن خودش را آرام کند. اتاق و آشتی

نداشت و نیم توانست از در اتاقش رسک بکشد. 

 گفت:   دست روی قلبش گذاشت و زیر لب

... آروم...  -  آروم بگت 

ن حایل   چنی 
و در دل از خودش پرسید که عاشفر

است؟ اینکه قلبت از شوق دیدنش دیوانه شود؟ در 

اتاقش را کیم باز گذاشت تا اگر پدرش صدایش کرد 

بشنود. آخر رس هم طاقت نیاورد و به بهانه ی چک 

کردن چای  ویل در اصل شنیدن حرف هایشان، شال 

ی اش را  ون رفت. هلیا که شت  رس کرد و از اتاق بت 

نگ در لیوان ها بود،  ن چای خورسی مشغول ریخیر

 سمتش برگشت و با تن صدای پاییتن پرسید: 

 نتونستر طاقت بیاری... نه؟ -

ن فرستاد و نگاهش را  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

 به فنجان ها دوخت: 
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 ترسیدم صدای بابا رو از تو اتاق نشنوم.  -

 ه رس تا پایش انداخت و لبخند کچر زد: هلیا نگایه ب

 آره... اصال هم دلت نیاوردت اینجا.  -

 هلما اخیم کرد و سیع کرد بحث را عوض کند: 

؟ یخ یم کنه که!  -  زود چاتی نریختر

 هلیا چشمیک زد: 

-  ...  زمان بندی من حرف نداره! حاال یم بیتن

هلما دوباره و دوباره هوا را عمیق به ریه هایش کشید تا 

اف کرد که از رسوم سنتر آرام بگ د و در دل اعتر ت 

خواستگاری متنفر است... طوفان زیاد حرف نیم زد و 

بیشتر صدای مادرش و مادر طوفان شنیده یم شد. 

نفس های عمیقش به سویم نرسیده بود که پدرش 

 صدایش زد: 

م.  -  هلما جان... بیا دختر

 

🙈👇 
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یک لحظه پنبه هر چه برای آرام شدنش رشته بود، در 

شد ویل سیع کرد بر خودش مسلط باشد و سیتن چای 

را از هلیا که داشت تند تند از زمان بندی دقیقش 

تعریف یم کرد، گرفت. دست هلیا هنوز زیر سیتن بود 

 و یم ترسید رهایش کند: 

 نریزی چاتی رو!  -

ن فرستاد:   هلما آب دهانش را صدادار پایی 

 نه نه... ول کن سیتن رو دیگه!  -

یا دستانش را از زیر سیتن برداشت و قبل از اینکه هل

سد که خوب است، سمت در هدایتش  هلما دوباره بتی

 کرد و مشتش را باال آورد: 

 فایتینگ!  -

هلما سیع کرد حواسش را از دستانش که نامحسوس 

 یم لرزید پرت کند و پا به پذیراتی گذاشت: 
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 سالم...  -

د. طوفان و مادرش بالفاصله با دیدنش بلند شدن

 جوابش را داد و 
ی

طوفان با همان صدای بم همیشیک

 مادرش با لبخند عروس آینده اش را از نظر گذراند: 

سالم عزیزدلم. ای جانم... ماشاهللا! طوفان حق  -

 داشت انقدر دلش برات بره! 

 هلما لبخند خجالت زده ای زد و آرام گفت: 

 نظر لطفتونه...  -

ویل مادرش هنوز نتوانسته بود طوفان را درست ببیند 

اف کرد که طوفان تا حد زیادی  را چرا... در دل اعتر

شبیه مادرش است. تمام اجزای صورتش به جز 

چشمان آتر اش، با مادرش مو نیم زد. بدون شک 

جذابیتش را از مادرش به ارث برده بود و شاید چشمان 

 آتر اش را از پدرش! 

هلما هیچوقت بیشتر از آنچه که طوفان گفته بود، در 

ورد پدرش کنجکاوی نکرده بود. یم ترسید حقایق م

ی برمال شود و بیشتر از آن از پدر طوفان  بیشتر

 متنفر... 
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 ��ادامه

 

طوفان گفته بود که پدرش مسافرت کاری است و نیم 

تواند در خواستگاری حضور پیدا کند و هلما آرزو یم 

کرد که او تا ابد برنگردد! مردی که یم توانست یک 

ه را آنطور آزار دهد، برای هلما وحشتناک کودک تر گنا

ترین آدم ممکن بود... طوفان و مادرش دوباره نشستند 

و هلما اول جلوی مادر او چای گرفت و بعد، وقتر 

روبروی طوفان ایستاد و زیر لب تعارف کرد، حس کرد 

بان قلبش را واضح یم شنود. کت و  طوفان صدای ضن

عالوه ی شلوار مشیک و خوش دوخت طوفان، به 

موهاتی که رو به باال شانه کرده بود و عطر تلخ و رسد 

خوشبویش، باعث یم شد در جذاب ترین حالت 

ممکن جلوه کند! طوفان دست سمت ییک از فنجان 

 ها برد و رس باال گرفت: 

 فدای قلبت... آروم باش نفسم.  -

زمزمه ی عاشقانه اش، باعث شد قلب هلما بدتر 

بکوبد و بالفاصله پس از خودش را به قفسه سینه اش 

اینکه طوفان چای اش را برداشت سمت پدر و مادرش 
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برگشت. دلش عجیب رفته بود و همزمان آرزو یم کرد 

که کاش به رسم مردم ترکیه، یم توانست قهوه درست 

کند و در فنجان داماد فلفل بریزد بلکه طوفان بخاطر 

بان قلب  ن زبانش هم که شده تا آخر مراسم ضن سوخیر

د...  او   را با حرف هایش باالتر نتر

 

🙈👇 
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ن بود که گونه هایش رسخ شده! این را از لبخند  مطمی 

کمرنگ پدر و مادرش وقتر که داشت به آن ها چای 

س زای  ن که از رسم استر تعارف یم کرد، فهمید و همی 

ن گذاشت و  چای آوردن خالص شد، سیتن را روی مت 

نزدیک مادرش نشست. مادر  روی مبل تک نفره ای

ن گفت:   طوفان کیم چای اش را مزه مزه کرد و با تحسی 
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از هر انگشت دختر قشنگتون یه هتن یم باره  -

، زیبا، با کماالت، با استعداد!   ماشاهللا... خانوم دکتر

هلیا به زور جلوی خودش را گرفت که نخندد و هلما 

ت در دل از خودش پرسید که اگر مادر طوفان یم دانس

چای ها را خواهرش دم کرده، جای او از هلیا 

خواستگاری یم کرد؟ در دل به تصور تر مزه ی خودش 

 خندید و مادرش جواب داد: 

 شما لطف دارید.  -

ن گذاشت و نگاهش را  مادر طوفان فنجانش را روی مت 

 با لبخند میان او و پرسش چرخاند: 

 اگه اجازه بدید، کم کم بریم رس اصل مطلب!  -

ام رس تکان داد: پدر هلما ب  ا احتر

 اختیار دارید...  -

وع کرد:   مادر طوفان تک رسفه ای زد و رسی

 همونطور که یم دونید، این دو تا جوون...  -

حرفش تمام نشده بود که صدای زنگ خانه بلند شد و 

قلب هلما در سینه اش فروریخت... تر دلیل! نیم 
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دانست چرا ویل دلشوره عجیتر به جانش افتاد و 

 شد:  پدرش بلند 

 عذر یم خوام...  -

و سمت آیفون رفت و با دیدن مرد میانسایل از پشت 

 آن، جواب داد: 

 بفرمایید؟ -

 صدای بم مرد در گوشش پیچید: 

ل آقای آرایم؟ - ن  متن

 ��ادامه

 

 ابروهای پدر هلما را به هم نزدیک تر کرد: 
ی

 اخم کمرنیک

 بله... شما؟ -

 مرد لبخندی کنج لب نشاند و با غرور جواب داد: 

 فانم! پدر طو  -

پدر هلما با تعجب مرد پشت آیفون را از نظر گذراند و 

 زیر لب گفت: 

 بفرمایید...  -
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و دکمه ی آیفون را زد و در ساختمان را هم باز کرد و 

سد، پدر طوفان در  ی بتی ن قبل از اینکه کیس چت 

چهارچوب در ظاهر شد و با لبخند معناداری رو به 

 جمع گفت: 

 سالم...  -

ش و هلما، با تعجب و سوال همه به جز طوفان و مادر 

ن یم شد جوابش را دادند  هاتی که در رسشان باال و پایی 

و هلما علت دلشوره اش را فهمید. حتر با یک نگاه 

کوتاه هم یم توانست بفهمد که نسبت آن مرد با 

طوفان چیست... چشمانش سمت طوفان چرخید و 

نگاه مرد چشم آتر را متوجه طوفان دید و لحن او لرزه 

 تنش انداخت:  به

 امیدوارم دیر نکرده باشم!  -

 

🙈👇 
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 امیدوارم دیر نکرده باشم!  -

دست طوفان با تمام توانش مشت شد و رنگ 

صورتش به چند ثانیه نکشیده از خشم به رسچن زد. 

تنها کیس که میان جمع جواب سالمش را داد، پدر 

 هلما بود و مادرش که گفت: 

 . سالم جناب... خوش اومدید  -

همه تعجب کرده بودند و طوفان، خون خونش را یم 

خورد! نگاه هلما با نگراتن روی صورتش یم چرخید و 

زبانش نیم چرخید به سالم کردن... باید به چه کیس 

سالم یم کرد؟ به مردی که پرسبچه ی تر گنایه را سال 

ها تا رس حد مرگ عذاب داده بود؟ سنگیتن نگاه 

آورد و فهمید که همه جز  مادرش را که دید، رس باال 

خودش و طوفان و مادرش بلند شدند. دستانش را 

درست مثل طوفان مشت کرد و به ناچار مقابل او بلند 

 شد: 

 سالم...  -
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جان داد تا جواب سالمش را بدهد و پدر طوفان رس تا 

 پایش را از نظر گذراند: 

 چه عجب ما صدای شما رو شنیدیم عروس خانوم!  -

شد اخم پدر و مادر هلما در  طعنه ی واضحش، باعث

ی بگوید  ن هم برود و طوفان با عصبانیت خواست چت 

ن دستش هشدار داد ساکت بماند.  که مادرش با گرفیر

ی نگفت و فقط نگاهش کرد. اگر یم خواست  ن هلما چت 

 حرفن بزند، بدون شک رسی به پا یم شد... 

 بفرمایید بشینید... بفرمایید...  -

از آن حالت خشک درآمد با تعارف مادر هلما، جو کیم 

و پدر طوفان روی مبل تک نفره ای کنار پرسش 

نشست. طوفان انگار نفس نیم کشید. تمام عضالتش 

منقبض شده بود و سیع یم کرد حتر ذره ای به سمت 

راستش نگاه نکند. بزرگ ترین نقطه ضعف و بدترین 

 اش، درست کنارش نشسته بود و طوفان یم 
ی
درد زندیک

یف ترین حالت خودش است. دانست که در ضع

هیچکس حرف نیم زد. هیچکدام حس خوتر به آن 

 مهمان ناخوانده نداشتند. 
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پدر طوفان پا روی پا انداخت و از عمد دست روی 

 شانه ی پرسش گذاشت: 

طوفان خییل اضار داشت که واسه خواستگاری  -

بیام... متاسفانه من ایران نبودم ویل لحظه ی آخر 

م و خودمو به مراسم برسونم. عذر تونستم  بلیط بگت 

 یم خوام که رسزده و تر ختر اومدم! 

جای دستش روی شانه ی طوفان مور مور شد. متنفر 

ام  بود از حس دستان او روی تنش... پدر هلما با احتر

 گفت: 

 خواهش یم کنم.  -

طوفان کیم خودش را عقب کشید و پدرش با نیشخند 

د و خطاب به هلما محوی محکم تر شانه اش را فرسی 

 که همانطور ساکت نشسته بود، گفت: 

 عروس آینده مون یه چاتی نیم خواد بده به ما؟ -
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لحن آمرانه و پر از تمسخرش، باعث شد که اخم پدر و 

مادر هلما بیشتر در هم شود و اخم هلما بدتر از آن 

 ها... طوفان از میان دندان هایش غرید: 

 بابا!  -

 پدرش علنا نیشخند زد: 

 حرف بدی زدم؟ چیه؟ -

طوفان در وضعیت بدی بود و هلما دلش نیامد که 

بحتر پیش بیاید و او بیشتر اذیت شود. خواست بلند 

خانه برود که مادرش مچش را گرفت و  ن شود و به آشتی

 مانع شد: 

م!  - ... من مت  ن  تو بشی 

حرفش غرور هلما را خرید و هلما با نارضایتر زیر لب 

 گفت: 

 مامان...  -

ی مادرش فشار آرا ن یم به دستش وارد کرد و تر اینکه چت 

ام  خانه رفت. کیس حق نداشت احتر ن بگوید سمت آشتی

ش را جلوی جمع زیر پا بگذارد.   دختر

 خب... قرار مدارها رو گذاشتید یا دیر رسیدم؟ -
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ل کرد تا آرام بماند:   پدر هلما به سختر خودش را کنتر

 هنوز حرف خایص زده نشده...  -

ورانه ابرو  تی باال انداخت: مرد روبرویش رسی

 خوبه!  -

 

🙈👇 
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 خوبه!  -

و دست از روی شانه ی طوفان برداشت و طوفان تازه 

توانست هوا را به سختر به ریه هایش بکشد. خشم 

چنان در رگ و تی اش ریشه کرده بود که یم توانست 

همان لحظه با کارد میوه خوری پیش رویش هم که 

د... شده، به جان پدرش بیفتد و همان  جا نفسش را بتر

شاید اگر طوفاِن چند سال پیش بود، خشم تا این حد 
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ل خشمش را  لش یم کرد ویل حاال خودش کنتر کنتر

ون آمدن  بدست گرفته بود... تا حدی! تا لحظه ی بت 

خانه، هیچ حرفن رد و بدل نشد و  ن مادر هلما از آشتی

مادر هلما به سختر جلوی خودش را گرفت که لحظه 

 ی اخم نکند: ی تعارف چا

 بفرمایید...  -

ه شده بود، فنجان  پدر طوفان در حایل که به هلما خت 

 چاتی برداشت و گفت: 

ممنون... حس یم کنم عروسمون زیاد حس خوتر به  -

 پدرشوهر آینده ش نداره! مگه نه؟

ن گذاشت و   را تر اراده محکم روی مت 
مادر هلما سیتن

ن باعث شد که صدای بدی بلند شود و پدر  همی 

 فان خندید: طو 

 شوچن کردم... شوچن کردم!  -

جمیع که حس خوب میان اعضایش موج یم زد، حاال 

ی نداشت. گستاچن پدر طوفان  ن جز انرژی منفن چت 

ن را به هم یم ریخت...   داشت همه چت 

؟ -  خب عروس خانوم... روانشناس پرس متن
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طوفان با عصبانیت چشم بست و هلما با جدیت 

 جواب داد: 

 بله...  -

گردن کج کرد و همانطور که نگاهش را پدر طوفان  

 میان او و پرسش یم چرخاند گفت: 

همه ی بیمارها با روانشناسشون یم ریزن رو هم؟  -

 آخه فکر نیم کردم کیس بتونه پرس منو تحمل کنه! 

 هلما با عصبانیت نگاهش کرد و طوفان بلند شد: 

 بسه بابا!  -
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ن بار بود که خشم طوفان را یم  ن هلما اولی  دید و اولی 

 بار بود که یم دید پدرش تا آن حد عصباتن است: 

ام خودتون و نگه دارید!  -  احتر
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پدر طوفان انگار که تازه از بازی خوشش آمده باشد، 

جفت دستانش را باال آورد و با همان نیشخند پر از 

 تمسخر گفت: 

 های من آشناتی ندارن...  -
مثل اینکه هنوز با شوچن

 مگه نه طوفان؟

بان ق لب طوفان به آخرین حدش رسیده بود و ضن

دستش یم لرزید. تنها کیس که یم توانست تا آن حد 

 ضعیف و تر دفاعش کند، پدرش بود و بس... 

 بس کن...  -

تنها توانست دو کلمه بگوید و پدرش حق به جانب به 

 پشت مبل تکیه داد و کیم از چای اش مزه مزه کرد: 

ه یه نفر خوشحالم که یم بینم دلت تا این حد واس -

رفته! حتما خوب درمانت کرده... آخه طوفاتن که 

من یم شناختم، اگه اسم ازدواج رو جلوش یم 

ن و زمان رو به هم یم ریخت ویل این  آوردی زمی 

بازی  طوفان انگار زیادی عاشقه که دست از دختر

 هاش کشیده و یم خواد متعهد باشه به یه نفر! 
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ع در سکوت تت  خالص را زد و طوفان یخ کرد... جم

 وحشتنایک فرو رفت و مادر طوفان، ناباور گفت: 

 بابک...  -

باور نیم کرد که همرسش آنطور تر رحمانه بتازد و 

ن بار  چهار نعل از روی طوفان و غرورش رد شود! اولی 

بود که یم دید همرسش پیش چشم همه پرسش را خرد 

یم کند... هلما، حاال محسوس یم لرزید و نگاهش تنها 

ه به  باز" پشت خت  طوفان بود. طوفاتن که لقب "دختر

اسمش چسبیده بود و هلما باور نیم کرد... شخصیتر 

باز باشد...  که از طوفان دیده بود، محال بود دختر

کیس تر رحمانه در رسش تکرار کرد "پرسه زیادی حرفه 

ده شد و  ایه! یادت رفته کارهاش رو؟" قلبش فرسی

ن طوفان با چشماتن رگ دار نگاهش کرد  و رس به طرفی 

ل شده  تکان داد. پدر هلما با عصبانیت ویل صداتی کنتر

 گفت: 

ون!  -  از خونه ی من برید بت 
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ون!  -  از خونه ی من برید بت 

ی در قلب هلما شکست و طوفان قدیم جلو  ن چت 

 گذاشت: 

 من... من واقعا عذر یم خوام آقای آرایم...  -

ن ب ار بود که هلما او را صدایش به وضوح یم لرزید. اولی 

در آن حال یم دید. طوفاِن قوی و با ابهتش، حاال به 

شدت دستپاچه شده بود. پدر هلما نفس عمیفر کشید 

ل کند:   تا خشمش را کنتر

ام خانواده ها از  - برو جوون... برو تا بیشتر از این احتر

ن نرفته.   بی 

پدر طوفان چای اش را رس کشید و فنجانش را از عمد 

ن    کوبید: روی مت 
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ایم بوده از اول؟ خانواده ای که قبول یم  - مگه احتر

 ، ن ن خواستگاری رو در غیاب پدر داماد برگزار کین کین

ایم هم دارن؟  مگه احتر

ل کند و  طوفان این بار نتوانست خشمش را کنتر

 درمانده تر از همیشه داد کشید: 

 بسه بابا... بسه!  -

 مادر هلما با عصبانیت جلو آمد: 

م؟ به چه حفر ما رو چی فرض کر  - دید آقای مثال محتر

ن  به خودتون اجازه میدید به خانواده ی ما توهی 

 کنید؟

 پدر طوفان بلند شد و با تحقت  نگاهشان کرد: 

زیادی خودتون رو مهم یم دونید! من و پرسم اراده  -

کنیم رس تا پای شما رو خریدیم و فروختیم... تا 

تون پیدا  شده  دیدید یه خواستگار پولدار واسه دختر

 هوا برتون داشته؟

 پدر هلما با خشم سمت او هجوم برد: 

-  !  حرف دهنت و بفهم مرد حساتر

د که هلما جیغ کشید:   و خواست یقه اش را بگت 
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 بابا...  -

 و طوفان میان او و پدرش ایستاد: 

 من عذر یم خوام... عذر یم خوام...  -
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نگاه رسخش چنان درد داشت و رگ گردنش چنان 

ن برجسته ش ده بود که پدر هلما لحظه ای خشمگی 

 نگاهش کرد و بعد، قدیم به عقب برداشت و گفت: 

من برو  –دست خانواده ت رو بگت  و از خونه  -

ام خانواده ی منو  ون! هیچکس حق نداره احتر بت 

... هیچکس حق نداره به هلمای من  ن بیاره پایی 

ن کنه! به جون هلما که تمام زندگیمه قسم یم  توهی 

ی  خورم...  خودت یا خانواده ت رو یک کیلومتر

م ببینم، قول نمیدم مثل امروز آروم بمونم... به  دختر

 سالمت! 

قطره اشک هلما روی گونه اش رس خورد و پدر طوفان 

 پوزخندی زد: 
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ت ارزوتن خودت و ننه  - ... دختر وصله ی ما نیستر

 ش! 

و سمت در خروج رفت و مادر طوفان تنها توانست با 

 نگاهشان
ی
مندیک کند و پشت رس همرسش برود. هیچ   رسی

حرفن آن لحظه نیم توانست غرور شکسته ی هلما و 

خانواده اش را ترمیم کند... طوفان اما همانطور 

ایستاده بود و به هلما نگاه یم کرد. به رد قطره اشک 

روی گونه اش! هر چه رشته بود را پدرش در چند 

ه در لحظه پنبه کرده بود و تمام... اعتمادی که همیش

چشمان هلما موج یم زد، حاال دیگر وجود نداشت و 

ن شد  جای آن درد بود و درد... سیب گلویش باال و پایی 

ی بگوید که پدر هلما نگذاشت:  ن  و خواست چت 

ون!  -  بت 

هر دو طرف شکسته بودند... هم هلما و خانواده اش 

و هم طوفان... طوفاتن که هلما نتوانست شکستنش را 

و قبل از اینکه بغضش بشکند، بلند بیش از این ببیند 

 شد و سمت اتاقش رفت و طوفان تر اراده صدا زد: 

 هلما!  -
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پدر هلما دست تخت سینه اش گذاشت و با خشم 

 هشدار داد: 

هلما خانوم! حتر هلما خانوم هم نه... خانوم آرایم!  -

 دختر من هیچ نسبتر با تو نداره... 

 

🙈👇 
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انوم هم نه... خانوم آرایم! هلما خانوم! حتر هلما خ -

 دختر من هیچ نسبتر با تو نداره... 

طوفان چشم از در بسته ی اتاق هلما برداشت و 

همانطور که نگاه رسخش میان پدر و مادر هلما یم 

 چرخید لب زد: 

من یم ترسیدم از حضور پدرم تو مراسم  -

ن رو به هم بزنه  خواستگاری... یم ترسیدم همه چت 
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د و حاال خیالش راحته... ویل یم و... زد! به هم ز 

خوام بدونید که احساسات من هیچوقت دروغ 

 نبود! من دختر شما رو بیشتر از جونم دوست دارم... 

سیع داشت با چنگ و دندان اعتمادی را که داشت از 

دست یم رفت دوباره بدست آورد ویل پدر هلما 

عصباتن تر از آن بود که همان لحظه بتواند پرچم 

د. "ال اله اال هللا"ی زیر لب گفت که  صلح را  باال بتر

مادر هلما جلو آمد و چشمان خیس از اشکش را در 

 نگاه آتر طوفان دوخت: 

 برو پرسم... االن وقتش نیست...  -

ن رفت و نگاهش دوباره سمت  سیب گلوی طوفان پایی 

اتاق هلما چرخید. نگاه ناباور هلما را یادش نیم رفت... 

و رگ گردنش نبض زد. قدیم قدیم به عقب برداشت 

دیگر برداشت و شقیقه اش از فشار شدیدی که تحمل 

ن دیگری  یم کرد تت  کشید. روبرگرداند و بدون اینکه چت 

ون زد. خون جلوی چشمانش را  بگوید، از ساختمان بت 

ن شده  گرفته بود. آخرین باری که تا این حد خشمگی 

د که بود را یادش نیم آمد. حالش درست مثل زماتن بو 

، آواره ی خیابان ها در یک کشور 
ی
در هجده سالگ
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غریب شده بود و باید جاتی برای خواب پیدا یم کرد... 

حالش درست مثل همان شتر بود که پدرش او را با تر 

ون انداخته بود! در حیاط را که باز  رحیم از خانه بت 

کرد، پدرش را در حایل که خونرسدانه نگاهش یم کرد و 

ن دید و سیگاری کنج  لبش یم سوخت، پشت ماشی 

عقل و منطقش ُمرد! حس انتقام داشت... حِس 

تقاص... قصاص! قصایص که یم خواست در لحظه 

 اجرایش کند. 
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از خشم یم لرزید... تمام تنش یم لرزید و خنده ی تر  

رحمانه ی پدرش مثل گلوله ی دایعن مغزش را سوراخ 

 یم کرد! 

تر بابا جون؟ فکر کردی تو سورپرایزم و دوست داش -

 مراسم خواستگاری تک پرسم نمیام؟

 مادر طوفان با گریه به بازوی همرسش زد: 

 بابک تمومش کن!  -
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دست بابک که با تمام قدرت روی لب های همرسش 

فرود آمد، حتر طوفان هم مات ماند و نفس مادرش 

ن بار بود که کتک خوردن مادرش را از آن  برید! اولی 

ن بار بود که پدرش حداقل پیش جاتن یم دید..  . اولی 

 مادرش تظاهر به خوب بودن نیم کرد. 

تا روزی که من زنده م، حتر واسه نفس کشیدنت  -

ی! تا روزی که من زنده م، هر  هم از من اجازه یم گت 

 قدیم که با پاهات برمیداری هم به اذن منه وگرنه... 

 نیشخند تر رحمانه ای زد و ادامه داد: 

 رد یم کنم! قلم پاهات و خ -

ن بار در هم شکست...  گفت و طوفان را برای هزارمی 

گفت و همرسش مبهوت نگاهش کرد. طوفان چنان 

دستانش را مشت کرده بود که صدای استخوان هایش 

را یم شنید. تا به حال جان کیس را نگرفته بود ویل آن 

لحظه یم توانست هر کاری کند. هر کاری تا قلب و 

قط کیم خنک شود. پدرش که مغز آتش گرفته اش، ف

ن  چشمیک زد و همزمان با باال کشیدن شیشه های ماشی 

حرکت کرد، تنها چند ثانیه طول کشید تا طوفان سمت 
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ن خودش بدود و همزمان با کوبیدن در فریاد  ماشی 

 بکشد: 

ن امشب یم کشمت!  -  یم کشمت کثافت... همی 

 

🙈👇 
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ن امشب یم کشم -  ت! یم کشمت کثافت... همی 

ن را لرزاند و با تمام قدرتش  فریادش شیشه های ماشی 

د. مغزش خاموش شده بود و  پا روی پدال گاز فرسی

فقط فکر قتل بود که در رسش تکرار یم شد. تمام 

روزهاتی که بدست او درد کشیده بود، درست از کودیک 

تا نوجواتن اش که آن به اصطالح پدر جسم و روحش 

جواتن و شکنجه های روچ اش را به تاراج برده بود، تا 

توسط او، همه و همه از پیش چشمان خون گرفته اش 
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د.  یم گذشتند و محکم تر پا روی پدال گاز یم فرسی

ن پدرش هنوز به آخر کوچه نرسیده بود که  ماشی 

ن داد:  ن را پایی   طوفان کنارش رسید و شیشه ی ماشی 

 بزن کنار... بزن کنار مرتیکه!  -

ن بار بود که در مقا بل پدرش تا آن حد تر پروا یم اولی 

شد. همیشه با دیدن او تا مغز استخوانش از ترس و 

خشم یم لرزید ویل حاال، فقط خشم بود و خشم... هر 

 دو در خیابان اصیل پیچیدند و طوفان فریاد زد: 

 بزن کنار اگه وجودشو داری... بزن کنار!  -

ن  پدرش هم با آخرین رسعت یم رفت و شاید برای اولی 

 ترسیده بود. شاید فکر نیم کرد که ترکش بار کیم

د.  رفتارهایش با طوفان، یک روز گریبان خودش را بگت 

ن پدرش  طوفان ماشینش را تا حد ممکن به ماشی 

نزدیک کرد و از پشت محکم به آن کوبید که مادرش 

محکم تر به صندیل چسبید و با صورت خیس از اشک 

 جیغ کشید: 

ن یه کاری دست بزن کنار بابک... این بچه اال -

 خودش میده... بزن کنار! 
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د و رس همرسش  بابک محکم تر پا روی پدال گاز فرسی

 داد زد: 

 بتمرگ رس جات!  -

هم عصباتن بود و هم داشت لذت یم برد. مدت ها 

بود که طوفان را به شکل یک رسگریِم زنده یم دید و 

حاال زیادی داشت رسگرم یم شد! وارد خیابان پهتن 

ن های کنارش، از  شدند و طوفان تر  توجه به ماشی 

ن  بینشان التی کشید و ماشینش را از کنار به ماشی 

 پدرش کوبید: 

م  - خونت و یم ریزم... طوفان نیستم اگه نفست و نتر

 آشغال! 

 ��ادامه

 

 مادرش کم مانده بود از ترس غش کند: 

 بابک بسه... طوفان... تو رو خدا بس کنید!  -

شدیدش  دست روی گوشش گذاشته بود و از وحشت

ی نیم دید. جلوی  ن گریه یم کرد و طوفان هیچ چت 
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چشمانش فقط خون بود و خون و مردی که باید به 

 قتل یم رساند! خون بود و انتقایم که باید یم گرفت... 

هیچوقت عذاب وجدان و حس گناه را درک نیم کرد 

سد که "به کدام گناه؟"  ویل نیم توانست از خودش نتی

 از کودیک تاوان پس یم داد؟  چه گنایه کرده بود که

ن ها مثل تییعن در رگ های آتش  صدای بوق ماشی 

ی تا رسیدن به  ن گرفته ی رسش فرو یم رفتند و چت 

چهارراه نمانده بود که با آخرین رسعت خودش را به 

پدرش رساند و با ماشینش راه او را سد کرد! حرکتش 

چنان ناگهاتن و رسی    ع بود که پدرش نتوانست ترمز کند 

ن طوفان  و تر اراده با همان رسعت وحشتناک به ماشی 

کوبید! صدای جیغ مادرش بلند شد و پیش چشم هر 

ن طوفان وارد الین مخالف شد و دور  دو نفرشان، ماشی 

خودش چرخید و چرخید و همزمان با چپ کردنش، 

ماشیتن با رسعت در سینه اش فرو رفت و زتن با تمام 

 قدرت ضجه زد: 

 طوفان!  -
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🙈👇 
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صداهای اطرافش گنگ بود... رسش سوت یم کشید! 

گوش هایش بدتر... انگار که یک نفر در گوشش جیغ 

ن  ن غلت خوردن ماشی  یم کشید! رسش چندین بار حی 

با تمام قدرت به سقف و شیشه خورده بود و بعد، 

فرمان در سینه اش فرو رفته بود... یم توانست گریم 

کند. روی شقیقه اش... خون را روی پیشاتن اش حس  

ن تار تاِر موهایش!   بی 

نفس هایش حتر ییک درمیان هم نبود... یک بار نفس 

یم کشید و ده بار جان یم داد! در همان حال هم یم 

ن باشد که دنده هایش شکسته و شاید  توانست مطمی 

ریه هایش سوراخ شده باشند. تمام جانش درد بود و 

را یم شنید و این  درد ویل ذهنش هوشیار بود. صداها 
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ن  یعتن که هنوز زنده بود... صدای جیغ... بوق ماشی 

 ها... همهمه ی مردم... 

رسش روی فرمان بود و چشمانش بسته! داشت جان 

یم داد کم کم؟ آخرش به دست همان مردی که کودیک 

اش را جهنم کرد؟ نگاه پدرش هنوز جلوی چشمانش 

 تک پرسش... بود! انگار که لذت یم برد از دیوانه شدِن 

حتر لحظه ای تالش نکرده بود تا متوقفش کند. حتر 

ذره ای تالش نکرده بود تا آرامش کند... چه توقیع 

 داشت از شیطاتن که فقط اسم پدر را یدک یم کشید؟

ن رفت... رسفه  رسفه زد و خون تا گلویش باال آمد و پایی 

ون شنید:   زد و صدای یک نفر را از بت 

 امکان نداره زنده بمونه... زنده نیم مونه...  -

 ِ
ن ن حلقه یم زدند. ماشی  مردم کم کم داشتند دور ماشی 

محکیم که حاال به طرز وحشتنایک در خودش جمع 

 شده بود! 

تمام تالشش را کرد تا رس بلند کند و نشد... جان داد تا 

کیم گردنش را بچرخاند و نشد... نهایت تالشش، 

همان چشمان منتیه شد به باز کردن چشمانش و با 
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نیمه باز و رگ دار، موبایلش را که روی صندیل کنارش 

افتاده بود، دید و دست راستش را که هنوز یم توانست 

تکان دهد جلو برد. نیمرخش روی فرمان بود و تالش 

 اش سخت 
ی
هایش برای رسیدن به موبایل، از کل زندیک

 تر! 

وقتر نوک انگشتش به صفحه ی موبایل برخورد کرد، 

یده ای کشید و به جان کندتن صفحه اش را نفس بر 

روشن کرد. چشمانش تار یم دید ویل با آن حال، 

شماره ی هلما را لمس کرد و تماس را که روی آیفون 

گذاشت، دستش تر جان کنارش افتاد و قطره اشیک از 

 گوشه ی چشمش راه گرفت. 
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چهار بار بوق خورده بود و هلما جواب نیم داد. در 

لش تلخندی به حال و روزش زد... چه توقیع د

داشت؟ اصال چرا به او زنگ یم زد؟ یم خواست 

ِ نامرد 
اف کند که تمام مدت در نقش یک عویصن اعتر
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قصد سواستفاده از جسم و روحش را داشته؟ بوق 

پنجم نخورده بود که تماس برقرار شد و صدای گرفته 

 ی هلما در گوشش پیچید: 

 بله؟ -

به بسته شدن یم رفت، به زور باز  چشمانش را که رو 

نگه داشت و با صدای خش داری که درد را منعکس 

 یم کرد، لب زد: 

 چ... چر... چرا؟ -

ی را از هلما  ن فقط خودش یم دانست که دلیل چه چت 

یم پرسید. دلیِل زجر کشیدنش از کودیک تا همان لحظه 

که در یک قدیم مرگ بود! صدایش چنان درد را 

هلما دلخوری اش را از یاد برد و  منعکس یم کرد که

 لحنش نگران شد: 

 طوفان... طوفان چی شده؟ چرا صدات اینطوریه؟ -

طوفان رسفه ی دردنایک زد و خون از کنج لبش راه 

 گرفت: 

م... من... من فقط یه... یه بچه ی... تر دفاع...  -

 بودم... 
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ن حرف هایش به هلما قصد و  ن بار از گفیر برای اولی 

ن بار، در اوج درد و رنجش نیت بدی نداشت.  برای اولی 

 به او پناه برده بود... 

ون داد کشید:   یک نفر از بت 

ه!  -  پس کو این آمبوالنس؟ پرسه داره یم مت 

 صدای مردی دیگر آمد: 

ین یم ریزه از ماشینش... خطرناکه... باید  - ن داره بتن

ون...   بیاریمش بت 

 و صداتی دیگر در جوابش: 

ون باز خییل بد تصادف کرده. در ماش - ن از بت  ی 

نمیشه. حتر اگه باز بشه هم نباید تکونش بدیم. 

 ممکنه نخاعش آسیب دیده باشه... 

یم گفتند و هلما یم شنید و نتیجه اش شد فریاد 

ک:   ترسیده ی دختر

طوفان... طوفان حرف بزن... تو رو خدا حرف  -

 بزن... 

 ��ادامه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

طوفان نیم توانست نفس بکشد. کبود شده بود و نیم 

 ت که چطور یم تواند در آن وضعیت تلخند بزند: دانس

ت... تو... تو روان... روانشناش! باید ب... بدوتن  -

 که چ... چرا... چرا بابم... چرا... بابام... 

نتوانست ادامه دهد. هلما هم داشت پا به پایش جان 

 یم داد: 

؟ طوفان نکن اینکارو با  - طوفان... طوفان کجاتی

 من... 

د و همزمان با رسفه ی آخرش قبل از طوفان از درد لرزی

، خون باال آورد و چشمانش خون بارید:   بیهوشی

 ه... هلما من... من یم... یم ترسم...  -

آخرین باری که اشک ریخته بود را یادش نیم آمد... 

ن باری که به  شاید آخرین گریه اش، بریم گشت به اولی 

دست پدرش زجر کشید و بعد، آنقدری شوکه شده 

ن بود که د یگر گریه نکرد... قرار بود تمام شود؟ همه چت 

د تمام شود؟  قرار بود بدوِن اینکه انتقامش را بگت 

ی که شنید، جیغ  ن پلکش روی هم افتاد و آخرین چت 
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وحشت زده ی هلما و اسمش از زبان او بود که میان 

 آژیر آمبوالنس و ضجه های مادرش گم شد... 

 

🙈👇 
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یک! درست مثل فردی در آستانه ی یم لرزید... هیستر 

یک تشنج وحشتناک... دستانش چنان یم لرزید که 

نتوانست موبایلش را نگه دارد و همزمان با افتادن 

ن صفحه اش، در باز شد و خانواده  موبایل و شکسیر

 اش رساسیمه داخل شدند: 

هلما... هلما چی شده مادر؟ چرا جیغ یم کیسی دورت  -

 بگ... 

ده بود که نگاهشان سمت حرف مادرش تمام نش

موبایل هلما افتاد. صفحه اش شکسته بود اما تماس 
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هنوز برقرار بود و اسم "طوفان" میان آن تکه های 

شکسته دیده یم شد. صدای زن از پشت خط آنقدر 

 واضح و بلند بود که به گوش همه شان برسد: 

بچه م... بچه م از دست رفت... تو رو خدا نجاتش  -

ین یم ریزه... تو رو خدا...  بدید... داره از  ن  ماشینش بتن

 هلما نفس بریده ای کشید: 

 طو... طوفان...  -

هلیا از ترس غش کردن خواهرش رسی    ع بازویش را 

 گرفت: 

 هلما... هلما آبچر چی شده؟ -

پدر هلما با نگراتن خم شد و موبایل را برداشت که هلما 

دست خواهرش را محکم پس زد و سیع کرد موبایل را 

د: از پدرش   بگت 

بده... بده به من... تصادف کرد... تصادف کرد  -

 خدا... 

ن بغضش ییک شد و مادرش را هم به  جیغ و شکسیر

 گریه انداخت: 

 هلما آروم باش مامانم... آروم باش قربونت برم...  -
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، قدیم به عقب  ه به صفحه ی روشن گوشی پدرش خت 

 برداشت: 

 یا امام زمان...  -

  یم آمد: صدای ضجه های زن هنوز از پشت گوشی 

ن  - بابک... بابک نیم بخشمت... بچه م رو به کشیر

ن دادی!   دادی نامرد... بچه ی خودتو به کشیر

 

 

 157#پارت_ 

مرده بود؟ مرد چشم آتر اش مرده بود و تمام؟ یعتن 

دیگر طوفاتن وجود نداشت که با آن صدای بم و 

جذاب مردانه اش اسمش را با زیباترین لحن ممکن 

جم از زیباتی و عشق قرار بود صدا کند؟ یعتن آن ح

برود زیر خاک؟ طوفانش مرده بود؟ چشمانش سیایه 

ن یم  رفت و اگر در آغوش مادرش نبود، با رس زمی 

ن که پدرش خواست تماس را قطع کند،  خورد. همی 

 مادر طوفان هلما را مخاطب قرار داد: 
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الو... الو یم شنوی صدامو؟ یم شنوی؟ طوفانم و  -

ان! بچه م تمام تنش غرق خون دارن یم برن بیمارست

بود... رایصن شدید؟ شما و پدرش رایصن شدید که 

 انقدر خون به دل این بچه کردید؟

صدای پدر طوفان هم به گوش یم رسید اما از فاصله 

ای دورتر... انگار که سیع داشت گوشی را از دست 

د:   همرسش بگت 

 مینا گوشی رو بده من... بدش به من...  -

 ه زار یم زد: همرسش اما تر وقف

ولم کن... ولم کن نامرد... نیم بخشمت...  -

 هیچکدومتون و نیم بخشم! 

رس هلما گیج یم رفت ویل با آن حال، خودش را از  

حصار دستان مادرش آزاد کرد و موبایل را از دست 

 پدرش چنگ زد: 

ید کدوم  - الو... طوفان... طوفان چی شده؟ دارید مت 

 بیمارستان؟

فتاده بود و رنگش با گچ دیوار نفس هایش به شماره ا

 تفاوتر نداشت. مادر طوفان از پشت خط جیغ کشید: 
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 خدا لعنتتون کنه... خدا همتون رو لعنت...  -

صدا لحظه ای قطع شد و صدای پدر طوفان در گوش 

 هلما پیچید: 

 بیمارستاِن ...  -

اسم بیمارستان را گفت و تماس را روی هلما قطع 

 کرد... 
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ک دس ت به رسش گرفت و تلو تلو خورد و مادرش دختر

 وحشت زده بازویش را گرفت: 

 یا فاطمه زهرا... هلما مامان!  -

 پدرش با نگراتن رو به هلیا کرد: 

 برو واسه خواهرت آب قند درست کن.  -
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ون دوید و  هلیا با چشمان اشیک رساسیمه از اتاق بت 

پدر هلما خواست کمکش کند که بنشیند ویل هلما با 

 ویش را گرفت: گریه باز 

ن االن  - بابا... بابا باید بریم بیمارستان... باید همی 

 بریم... 

ن بار بود که پدرش او را تا آن حد بدحال یم دید!  اولی 

قلبش با دیدن گریه های دختر همیشه آرامش داشت 

 از جا دریم آمد: 

... آروم  - یم... ویل اول باید آروم بیسی باشه... باشه مت 

 ابا... که شدی خودم یم برمت ب

هلما انگار که کیم از حرف او آرام گرفت، لبه ی تخت 

 نشست و صورتش را با هر دو دست پوشاند: 

وای اگه بالتی رسش بیاد... اگه طوریش بشه... آخ  -

خدا هیچوقت... هیچوقت خودمو نیم بخشم... 

 هیچوقت نیم بخشم خودمو... 

لحن مظلوم طوفان در آخرین مکالمه شان را یادش 

طوفانش گفته بود یم ترسد... گت  افتاده نیم رفت. 

میان تکه های ماشینش، در لحظات آخر هوشیاری 
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گفته بود که یم ترسد و از هوش رفته بود... شاید هم 

در تنهاتی جان داده بود! پدرش روی یک زانو روبرویش 

 نشست و بازوهای ظریفش را گرفت: 

ی تقصت  تو نیست... باشه بابا؟ هیچی تقصت  تو  - ن چت 

یست. خودتو رسزنش نکن... به جای رسزنش کردن ن

 خودت، دعا کن براش! 

 هلما پلگ زد و چشمانش از اشک خایل شد: 

بهم زنگ زد... داشت درد یم کشید بابا... داشت درد  -

 یم کشید... 

پدرش با ناراحتر در آغوشش گرفت و هلما حتر نیم 

توانست از ته دل گریه کند. اضطراب و نگراتن بیخ 

سبیده بود و داشت خفه اش یم کرد! حتر گلویش چ

 نیم توانست راحت هق بزند... 
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هلیا که با آب قند وارد شد، مادرش رسی    ع لیوان را از 

دستش گرفت و تا قطره ی آخرش را در حلق هلما 
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ن فرستاد و بلند شد.  ریخت. هلما به زور آب قند را پایی 

 مانتوتی را که دستش آمد، پوشید و 
ن سمت در  اولی 

 خروج رفت که مادرش با گریه مخاطب قرارش داد: 

یم خوای بری اونجا چیکار کتن مامان؟ ندیدی  -

مادرش چطور داشت لعنتمون یم کرد؟ بذار بابات 

ه... حالت خوب نیست  بره بیمارستان ختر بگت 

 قربونت برم. داری مثل بید یم لرزی! 

 تر گناهش... یم 
یم ترسید از رسزنش شدن دختر

کش کنند... ترسی  د که بیشتر از این خون به جگر دختر

ن تکان داد:   هلما با گریه رس به طرفی 

نیم تونم... نیم تونم منتظر بمونم... طوفان قبل از  -

بیهوش شدنش پناه آورده بود به من! چطور یم تونم 

 بشینم تو خونه و دست رو دست بذارم؟

م مامان... دارم از ترِس جونش یم  دارم از ترس یم مت 

م!   مت 

مادرش بدتر به گریه افتاد. جلو آمد و خواست حرفن 

 بزند که با حرف همرسش متوقف شد: 
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یم بیمارستان. باید با چشمای خودش حال اون  - مت 

 بچه رو ببینه تا آروم بشه. 

ن همرس و  مادر هلما با چشمان خیس نگاهش را بی 

ون رفت و  ش چرخاند. پدر هلما رسی    ع از اتاق بت  دختر

 برداشت:  سوییچش را 

 بریم...  -

هلما با قلتر که در گلویش یم تپید، دنبال پدرش رفت و 

 هلیا با نگراتن گفت: 

 ما رو تر ختر نذار...  -

هلما تنها توانست به جان کندتن رس تکان دهد و از 

خانه خارج شد. اگر بالتی رس طوفان یم آمد، تا آخر 

 عمر خودش را نیم بخشید... 

 

🙈👇 
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طوفان دادمهر تو کدوم بخشه؟ تصادف  طوفان...  -

 کرده... 

ن پذیرش  هلما با ترس خطاب پرستاری که پشت مت 

نشسته بود، از طوفان پرسید و دختر روبرویش 

 مشغول چک کردن سیستم شد: 

طوفان دادمهر... نیم ساعت پیش آوردنش... اتاق  -

 عمله! 

ته دل هلما خایل شد و پدرش برای احتیاط بازویش را 

 سید: گرفت و پر 

 اتاق عمل کجاست؟ -

 طبقه دوم... انتهای...  -

حرفش هنوز تمام نشده بود که هلما سمت آسانسور 

ی در زودتر آمدنش  دوید و با اینکه یم دانست تاثت 

ندارد، ویل چندین و چند بار دکمه اش را زد. آسانسور 

در طبقه ی پنجم بود و طول یم کشید تا به طبقه ی 

و سمت راه پله پا تند کرد. اول برسد پس تعلل نکرد 

ن خوردِن او، تقریبا دنبالش دوید:   پدرش از ترس زمی 
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 هلما... هلما آروم بابا!  -

هلما انگار نیم شنید... تمام فکر و ذکرش شده بود 

 یم جنگید. 
ی
مردی که داشت در اتاق عمل برای زندیک

تنها یک طبقه را باال رفته بود ویل نفس نفس یم زد. 

ن پرستا ری را که دید، گرفت و تر نفس جلوی اولی 

 پرسید: 

 اتاق عمل... اتاق عمل کجاست؟ -

پرستار راه را نشان داد و هلما با تشکر کوتایه سمت 

ِی آن، پدر و  اتاق عمل رفت ویل درست در چند متر

مادر طوفان را نشسته بر روی ردیف صندیل ها دید و 

قدم هایش سست شد. مادر طوفان به شدت تر تاتر 

د... یم کرد و   کت خوتن پرسش را به قلبش یم فرسی

همرسش اما تر تفاوت کنارش نشسته بود و انگار نه 

انگار که او از گریه داشت نفس یم برید و پرسش 

 دست و پا یم زد... هلما که تا 
ی
داشت میان مرگ و زندیک

همان لحظه را یک نفس دویده بود، حاال نیم توانست 

 قدم از قدم بردارد. 

گفت... راست یم گفت که تا به حال   طوفان راست یم

از پدرش محبت ندیده و تمامش آزار بوده و آزار... 
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پرسک درد کشیده اش! یک لیوان آب قند تنها توانسته 

ک را رس پا نگه دارد. حاال  بود برای چند دقیقه دختر

ن  دوباره زانوهایش یم لرزید و دستانش بدتر و همی 

و درست قبل از  دلییل شد برای اینکه تلو تلو بخورد 

افتادنش، دستان گرم پدرش دورش حلقه شد و لحن 

 نگران او به گوشش رسید: 

 هلما... بابا!  -

 

 

 161#پارت_ 

پیشاتن به قلب پدرش چسبانده بود و سیع داشت 

د. صدای پدرش بلند نبود  رسگیجه اش را نادیده بگت 

ویل باعث شد پدر و مادر طوفان متوجه اش شوند و 

ن تر از همیشه بلند شد: مادر طوفان، خشم  گی 

 اینجا چیکار یم کنید؟ -

ت پدرش را در دستش مشت  هلما تر اختیار سوییرسی

کرد و از او فاصله گرفت. مادر طوفان را که داشت 

سمتش یم آمد تار یم دید. او هم مثل خودش نفس 
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نداشت و از گریه رسخ شده بود ویل خشم چشمانش 

 هلما را ترساند: 

؟ هان؟ اومدید جنازه ی بچه م اومدید چی رو ببینید  -

 رو ببینید که خیالتون راحت بشه؟

داشت تر گناه ترین ها را رسزنش یم کرد و هلما یم 

دانست که این کار در برچن مواقع طبییع است. درست 

در مواقیع که فشار روچ به اوج یم رسد و دیگران 

دنبال رسزنش کردن فردی غت  خودشان یم گردند. آب 

ن فرستاد و خطاب به مادر  دهانش را به  پایی 
جان کندتن

طوفان که روبرویش رسیده بود، با صدای گرفته از 

 بغضش گفت: 

من... من حالتون رو درک یم کنم... نه... نه شاید  -

مثل شما نفهمم آسیب دیدن بچه ای که از گوشت 

و خون آدمه چه حیس داره چون مادر نیستم ویل یم 

دوستش داری تونم بفهمم آسیب دیدن کیس که 

 !  یعتن چی

مادر طوفان با همان چشمان رسخ روبرویش ایستاده 

بود و حرفن نیم زد. چانه اش یم لرزید و چشمانش پر 

ش  از خشم و اشک بود! پدر هلما پشت رس دختر
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ایستاده بود تا در صورت لزوم از او محافظت کند و 

پدر طوفان پشت رس همرسش... هلما آب دهانش را 

ن فرستاد و قدیم نزدیکش شد: به جان کندتن   پایی 

 طوفان حالش خوب میشه... خب؟ -

لحنش چنان بغض دار و پردرد بود که مادر طوفان 

بدتر به گریه افتاد ویل نور امیدی ته دلش روشن شد. 

انگار که نیاز داشت این حرف را از زبان یک نفر بشنود 

ی که جلو رفت  و هلما همان یک نفر بود! همان دختر

ر تن لرزانش حلقه کرد و کنار گوشش لب و دست دو 

 زد: 

 طوفان بریم گرده... مطمئنم!  -

 

🙈👇 
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 طوفان بریم گرده... مطمئنم!  -

مادر طوفان رس روی شانه اش گذاشت و از ته دل زار 

زد. پرسش را در بدترین وضعیت ممکن دیده بود و 

حاال که یک نفر مثل خودش برای طوفان نگران بود و 

یم کرد، باعث یم شد تر اراده سمتش جذب  دل دل

شود. هلما همانطور که آرام دست پشت کمرش یم 

کشید، چشم بست و چشمانش از اشک خایل شد و 

پدرش که وضعیت را در امنیت دید، قدیم به عقب 

برداشت. پدر طوفان همانطور تر حس پشت رس 

همرسش ایستاده بود و هر کیس یم توانست حس کند 

ی ن این میان درست نیست. رابطه ی  که یک چت 

طوفان با پدرش، به هیچ عنوان شبیه رابطه ی پدر و 

پرس نبود! حتر اگر از هم دلخور بودند، وقتر که 

طوفان داشت با مرگ یم جنگید باید نگراتن ای در 

چشم پدرش دیده یم شد ویل دری    غ از کوچک ترین 

حس پدرانه! مادر طوفان، مظلومانه در آغوش هلما 

 زد: هق 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بچه م استخوناش شکسته بود... از رسش خون یم  -

... دکتر گفت باید... باید خودمونو واسه  آمد... دکتر

ی آماده کنیم!  ن  هر چت 

کیس انگار کاردک برداشت و ذره ذره قلب هلما را 

تراشید. مادر طوفان از هلما فاصله گرفت و بازوهایش 

د:   را تر اراده در دست فرسی

ه...  - مگه نه؟ این بچه فقط...  طوفاِن من نیم مت 

فقط بیست و هفت سالشه! این بچه تازه یم 

ه...   خواست رس و سامون بگت 

ن قطره اشک هلما در آن شب روی گونه اش  هزارمی 

ن تکان داد:   رس خورد و رس به طرفی 

نه... طوفان... طوفان هنوز خییل کارها داره که  -

انجام بده! طوفان یم دونه که... یم دونه که هنوز 

 ییل ها منتظرشن پس... خ

ی  ن د" استفاده کند. هر چت  نتوانست از فعل "نیم مت 

که در آن رنگ و بوتی از مرگ موج یم زد، یم توانست 

دست و پایش را سست کند پس با مکث جمله اش را 

 کامل کرد: 
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 طوفان بریم گرده...  -

یم دانست که امید کاذب دادن اشتباه است. یم 

فر در حایل که امید دانست که امیدوار کردن یک ن

زیادی وجود نداشت اشتباه است ویل آن لحظه، انگار 

عالوه بر مادر طوفان، یم خواست به خودش هم امید 

دهد. یم خواست خودش را هم آرام کند. نور امیدی 

که در چشمان مادر طوفان رنگ باخته بود، دوباره 

روشن شد و هلما کمکش کرد روی ردیف صندیل ای 

که داشت چند لحظه قبل شماتتش یم بنشیند. زتن  

کرد، حاال دستش را حتر لحظه ای رها نیم کرد! ثانیه 

به ثانیه ای که یم گذشت، برایشان قدر هزار سال 

طول یم کشید و نفهمیدند چند ساعت گذشت که در 

ون آمد. همان  اتاق عمل باز شد و پزشک طوفان بت 

لما موقع بود که دست مادر طوفان باالخره از دست ه

 جدا شد و سمت مرد میانسال دوید: 

... طوفان... حال طوفان خوبه؟ خوبه  - د... دکتر

 دیگه؟
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ن افراد روبرویش چرخاند و دوباره به  دکتر نگاهش را بی 

 مادر طوفان دوخت: 

آسیب شدیدی به اندام های داخلیش وارد شده بود  -

اما خوشبختانه فعال خونریزی رو متوقف کردیم. 

ن چهار تا دست چ پ و پای چپش شکسته و همچنی 

به ایه که به رسش  از دنده هاش... بدتر از همه، ضن

وارد شده و این بیشتر از همه نگرانمون یم کنه اما... 

 ...
ی
پرستون قویه! انگار دلیل محکیم داره واسه زندیک

تو اتاق عمل دو بار تقریبا از دستش دادیم ویل با 

 تالش تیم پزشیک برگشت... 

ر طوفان از تصور درد پرسش و قلتر که دو بار ماد

 ایستاده بود، بدتر به گریه افتاد: 

 ب... بهوش میاد دیگه... بهوش میاد... مگه نه؟ -

ون فرستاد:   دکتر نفسش را صدادار بت 

ی رو با اطمینان بگم. چهل و  - ن االن نیم تونم چت 

هشت ساعت آینده خییل مهمه. باید وضعیت بیمار 

باشیم و امیدواریم که سطح  رو زیر نظر داشته
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هوشیاریش بیاد باال. این چهل و هشت ساعت که 

بگذره، شاید بتونیم بگیم که خطر اصیل رو رد کرده. 

 با اجازه... 

ن که از کنارشان گذشت، مادر  حرفش را زد و همی 

طوفان زانو خایل کرد و هلما رسی    ع زیر بازویش را 

انده گرفت و کمکش کرد بنشیند. زن روبرویش کم م

بود از گریه غش کند و حال هلما هم دست کیم از او 

نداشت ویل سیع یم کرد آرام بماند. طوفان هنوز نفس 

یم کشید و این یعتن که امیدی وجود داشت. نگاهش 

که سمت پدر طوفان چرخید، حس کرد بند بند 

وجودش از او متنفر است! چنان خونرسدانه به دیوار 

انداخته بود که انگار نه انگار  تکیه داده بود و پا روی پا 

پرسش را خطر مرگ تهدید یم کند. عادت نداشت 

کیس را رسزنش کند ویل ته دلش، او را مقرِص صد در 

صِد حال طوفان یم دانست... وقتر پدرش درست 

روبرویشان ایستاد و تصویر منفور پدر طوفان را 

پوشاند، تازه توانست نفس بکشد و پدرش پالستیک 

 اتی را گرفته بود دستش داد: خورایک ه

 رنگت پریده بابا...  -
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و اشاره کرد که به مادر طوفان هم تعارف کند... شاید 

 را 
ی

تا آن لحظه، هلما آنقدر واضح معنای مردانیک

نفهمیده بود... اینکه یک نفر یم تواند از اعضای 

خانواده ات نباشد، اما بیشتر از مرِد نامرِد کنارت 

 هوایت را داشته باشد! 

 

🙈👇 
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دستانش هنگام پوشیدن گان یم لرزید... قلبش بدتر! 

قلتر که تمام مدت در گلویش یم تپید و حاال بدتر از 

قبل... طوفان را به مراقبت های ویژه منتقل کرده 

ن انتقالش، هلما فقط یک لحظه توانسته  بودند و حی 

بود او را ببیند و همان یک لحظه ماتش کرده بود... 

ماِت دست و پاتی که در گچ بود تا زخم های ریز و 

درشت صورتش... ماِت چشمان بسته و حتر پلک 
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ن در صورتش  زخیم اش! شنیده بود که شیشه ی ماشی 

خرد شده و باور نیم کرد که صورت جذاب طوفانش 

به آن وضعیت درآمده باشد. قلبش آتش یم گرفت از 

 شدید، با تصور دردی که کشیده بود و میان همان دردِ 

سد "چرا؟"  او تماس گرفته بود تا تنها بتی

دکتر اجازه داده بود که دو نفر به دیدن طوفان بروند و 

هر کیس که آن جمِع چهار نفره را یم دید، یم دانست 

که بدون شک آن دو نفر هلما و مادر طوفان اند... 

ی نیم  ن پدرش حتر یک قطره اشک هم نریخته بود! چت 

رش مشخص بود که حس خایص به گفت اما از رفتا

تصادف وحشتناک پرسش ندارد. به نظر یم آمد که 

ن  ِ طوفان ناراحت تر است و همی 
پدر هلما از پدر خوتن

 هم بود! هر کیس که یم دید، متوجه یم شد... 

فارغ از پوشیدِن گان، به دیوار پشت رسش تکیه داد و 

دست روی زانوهایش گذاشت. حالش خوب نبود... 

دِل ست  گریه یم خواست و با اینکه فقط پنج دلش یک 

ن مادر طوفان پیش پرسش گذشته بود،  دقیقه از رفیر

ویل هر دقیقه برای هلما قدر صد سال یم گذشت. 

برای طوفان اتاق خصویص ای با تمام امکانات گرفته 
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بودند و هلما یم توانست بدون اینکه کیس صدایش را 

نکرده بود حرف بشنود، با طوفاتن که هنوز چشم باز 

بزند ویل شک نداشت که بالفاصله پس از باز شدن 

د.  پایش به آن اتاق، قلبش بیشتر از قبل آتش یم گت 

چه آورده بودند بر رس طوفان قوی اش؟ دست روی 

د و هق زد:   زانوهایش فرسی

-  ...  حق نداری کم بیاری... حق نداری ناامید بیسی

یم شد. سیع یم کرد خودش را دلداری دهد ویل آرام ن

هم دِل دیدن طوفان در آن وضعیت را نداشت، هم 

 اگر او را نیم دید آرام نیم گرفت... 

 

 

 165#پارت_ 

با شنیدن صدای پاهاتی از روبرویش، رس باال آورد و 

مادر طوفان را که شکسته تر از همیشه روبرویش دید، 

ل کند و بدتر به گریه افتاد:   نتوانست خودش را کنتر

 چرا اینطوری شد؟ -
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مادر طوفان اشک از چشم گرفت و درست مثل مرده 

ای متحرک جلو آمد. چشمانش رسخ و پف کرده بود و 

رنگش به سفیدی گچ... رد اشک به وضوح روی 

 پوست سفیدش دیده یم شد. 

 بچه م... بچه م هنوز چشماشو باز نکرده...  -

هلما تکیه از دیوار گرفت و بازوهایش در دستان لرزان 

 او گرفتار شدند: 

 بچه م... بچه م میون اون همه دستگاه... وای...  -

پلک زد و چشمانش از اشک خایل شد و چانه ی هلما 

 لرزید: 

 یم خوام ببینمش...  -

مادر طوفان نفس بریده ای کشید و دست لرزانش را 

باال آورد. انگشتش نوازش وار زیر چشم هلما کشیده 

 شد و بعد، یک طرف صورتش را مادرانه قاب گرفت: 

رو داری؟ دل دیدن بچه م رو تو اون حال دلش  -

 داری؟
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د و بعد، با  هلما لحظه ای لب هایش را روی هم فرسی

اینکه یم دانست با دیدن او در آن وضعیت جان یم 

 کند، بیشتر پافشاری کرد: 

 تا نبینمش دلم آروم نمیشه...  -

ی که تمام مدت او را دلداری یم داد، حاال خودش  دختر

تگاری اش داشت به عزا کم آورده بود. شب خواس

 دست و پا یم 
ی
تبدیل یم شد و داماد میان مرگ و زندیک

زد. مادر طوفان دوباره دست زیر چشم هلما کشید و 

 همزمان با پاک کردن اشک هایش رس تکان داد: 

باشه... برو ببینش! شاید اگه تو رو کنار خودش حس  -

 کنه، رحم کنه به همه مون و چشماش رو باز کنه... 

 

🙈👇 
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هلما لحظه ای تر حرف به مادر طوفان نگاه کرد و 

بعد، فشار آرایم به دست او وارد کرد و از کنارش 

گذشت. سمت قتلگاه قدم بریم داشت انگار ویل حس 

دیدن طوفان، باعث یم شد به قدم هایش رسعت 

دهد. راهروی کوتایه را گذراند و جلوی در شیشه ای 

ون آمد و تاکید کرد: که رسید، پرستاری از ا  تاق بت 

 فقط پنج دقیقه!  -

 و 
ی

ک را با یک دنیا دلتنیک و از کنار هلما گذشت و دختر

بغض تنها گذاشت. طوفان درست روبرویش بود و یک 

در شیشه ای میانشان! درست روبرویش بود و میان 

چندین دستگاه مختلف... طوفاِن همیشه مهربانش، 

وابیده بود و قلب ساکت و آرام میان آن دستگاه ها خ

هلما داشت از جایش دریم آمد! رسش باندپیچی شده 

بود و قسمتر از موهایش را تراشیده بودند. همان 

موهای خوش حالتر که هلما برای تار تارشان جان یم 

داد! دقیقه ای طول کشید تا دست لرزان هلما باال 

بیاید و در را به جلو هل دهد. تا به پاهایش فرمان جلو 

ن  بدهد. حاال که همان در شیشه ای هم از میانشان  رفیر

برداشته شده بود، واضح تر یم توانست مرد زخیم 
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مقابلش را ببیند اما اشک چشمش مدام مانع دیدنش 

یم شد. قفسه سینه ی طوفان باندپیچی شده بود و 

بان قلبش را نشان یم داد. همان قلتر که  دستگایه ضن

! کنار تختش هیچ حیس نداشت و هلما نیم دانست

ایستاد و دست لرزانش را جلو برد. نوک انگشتش که 

به صورت طوفان برخورد کرد، چشمانش از اشک 

ن بغضش را  خایل شد و به جان کندتن جلوی شکسیر

 گرفت: 

 طوفان... منم!  -

دری    غ از حتر کوچک ترین لرزشی در پلک مرد 

روبرویش... رس انگشتان هلما زخم روی گونه اش را 

 لمس کردند: 

پنج... پنج ساعت شده که... که اینجا خوابیدی!  -

 طوفان لطفا... لطفا... 

 چانه اش دوباره لرزش گرفت: 

لطفا با من... با ما... با مادرت... با من اینکارو نکن  -

 طوفان... نکن! 
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نتوانست طاقت بیاورد. زانوهایش خم شد و دست به 

 لبه ی تخت او گرفت: 

ن م - ن... من اینجام! اینجام که با چشماتو باز کن! ببی 

هم بریم کافه... اینجام که بریم پا به پای هم ویل 

عرص رو قدم بزنیم! اینجام که بگم من... من 

دیشب... دیشب درد رو تو چشمات دیدم ویل... 

ویل اشتباه کردم که رفتم تو اتاق... اشتباه کردم که 

 ...
ی

نموندم و نگفتم که چی به رست اومده از بچیک

 فاِن من... آخ طوفان! طو 

پیشاتن به دست او چسباند و زار زد... همیشه بزرگ 

ترین ترسش از دست دادن عزیزانش بود و حاال، 

عزیزش داشت از دست یم رفت و او کاری جز تماشا 

کردن از دستش برنیم آمد. نفهمید چقدر گذشت که 

ی مانعش شود، سمت  ن رس باال آورد و قبل از اینکه چت 

لب به پیشاتن اش چسباند. اشکش روی  او خم شد و 

 پلک او چکید و کنار گوشش لب زد: 
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عشق نیم تونه با ما انقدر تر رحم بشه... تو تر رحم  -

 نیستر طوفان! 

و نیم دانست از اوج تر رحیم مردی که فقط ادعای 

عاشفر یم کرد! مردی که زخم های روحش رفته رفته 

، قرباتن دیگ ری بوجود تر رحمش کرده بودند و قرباتن

یم آورد... زمانش تمام شده بود. حتر بیشتر از آن پنج 

دقیقه را در اتاق مانده بود و یم دانست که به زودی 

ون فرستادنش یم آید...   پرستار برای بت 

 زود بریم گردم... تنها نیم موتن طوفانم!  -

حرف آخرش را کنار گوش او زمزمه کرد و به جان 

م اول را برنداشته بود کندتن روبرگرداند ویل هنوز قد

که صدای جیغ دستگاه ها باال رفت و قلبش با قلب او 

ایست کرد! حتر نتوانست جیغ بکشد یا درخواست 

کمک کند. تنها پاهایش سمت او چرخیدند و 

 چشمانش میخکوب خط صاف مانیتور شد: 

 نه... نه... تو رو خدا نه...  -
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 . نه... نه... تو رو خدا نه..  -

ناله ی خفه اش را فقط خودش شنید و به چند ثانیه 

نکشید که تیم احیا وارد اتاق شد. دکتر طوفان نیم 

ه شده بود،  نگایه به هلما که شوکه به روبرویش خت 

 انداخت و خطاب به پرستار گفت: 

ون...  -  همراه بیمار رو بفرستید بت 

و پلک طوفان را باال کشید و عالئم حیاتر اش را چک 

 کرد: 

وع یم کنم... اتی نفرین تزریق کن!  -
 ش تی آر رو رسی

پرستاری رسی    ع مشغول کار شد و دکتر یک زانویش را 

لبه ی تخت گذاشت و دستانش را روی هم... دستاتن 

که با تمام قدرت قفسه سینه ی طوفان را فشار یم 

ونش  دادند و هلما صدای پرستاری که سیع داشت بت 

 کند را نیم شنید: 
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ون باشید لطفا... خانوم برید  - ون... بت   بت 

صدای تیم احیا برایش مثل زمزمه ای نامفهوم بود ویل 

صدای جیغ دستگاه ها را واضح یم شنید! آنقدر 

واضح که حس کرد مغزش دارد سوراخ یم شود و 

 همزمان با آزاد کردن بازوهایش جیغ کشید: 

ه...  - ه... طوفان داره یم مت   ولم کن... داره یم مت 

سمتش چرخاند و به پرستار اشاره کرد که  دکتر گردن

ون کردنش نکند. ثانیه به ثانیه ای  دیگر تالشی برای بت 

که یم گذشت مهم بود و تیم احیا نیم توانست آن 

ک تر 
ن دیگری کند. دختر ثانیه های حیاتر را ضف چت 

تعادل عقب عقب رفت و کمرش که به دیوار برخورد 

رانده بود جلوی کرد، تمام لحظاتر که با طوفان گذ

 چشمش آمد و دکتر به پرستار گفت: 

دستگاه شوک رو حاضن کن... بذارش رو صد و  -

 پنجاه... 

قلب او ایستاده بود قلب هلما هم داشت پا به پایش 

یم ایستاد. دست روی قفسه سینه اش گذاشت و خفه 

 هق زد: 
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حق نداری... حق نداری اینطوری بری... حق  -

 نداری! 
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شار دستانش را از روی قفسه سینه ی طوفان دکتر ف

برداشت و پدال های دفیبالتور را به قفسه سینه اش 

ن پرستارها، تن  چسباند و همزمان با فاصله گرفیر

طوفان از تخت فاصله گرفت و به تخت کوبیده شد... 

 تکان داد و تر نفس زیر لب 
ن هلما تند تند رس به طرفی 

 تکرار کرد: 

ه... آروم... آروم... آروم... درد -  ش یم گت 

طوفانش تازه جراچ شده بود... مگر نیم گفتند که 

 دنده هایش شکسته؟

وع کرد و هلما تمام لحظاتشان را  دکتر دوباره احیا را رسی

ن دیدارشان در دهکده ی المپیک تا  مرور... از اولی 

ن طوفان... از وجب به  آخرین دیدارشان و نگاه غمگی 

ن با او تا  خرید عروسک های  وجب ورشو را گشیر
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اف دلنشینش و خرید غذا برای کودکان  روش... از اعتر

کار... از لبخند زیبایش و آن چشمان رنگ دریا... همه 

ونش  و همه را مرور کرد و پیش چشمش، قلتر که بت 

تنش از تپش افتاده بود بارها و بارها وادار شد به 

ه تپیدن... تتن که یم پرستید، چندین بار از تخت فاصل

ن که دکتر کنار  گرفت و به تخت کوبیده شد و همی 

 کشید، جان از تن هلما هم رفت... 

 چند دقیقه شده؟ -

دکتر عرق پیشاتن اش را پاک کرد و پرستار در جوابش 

 گفت: 

 ش و چهار دقیقه... شاید وقتشه که...  -

ون فرستاد و به عنوان  دکتر نفسش را صدادار بت 

 و گفت: آخرین تالشش کالم او را قطع کرد 

 دستگاه شوک رو بذار رو سیصد و شصت...  -

پرستار دستگاه را شارژ کرد و هلما یم توانست قسم 

بخورد که عضالت پلکش از کار افتاده بودند و نیم 

توانست پلک بزند... شاید او هم پا به پای مرد 

روبرویش مرده بود! دکتر پدال ها را برای آخرین بار به 
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ن که تنش دوباره  قفسه سینه ی طوفان چسباند  و همی 

از تخت فاصله گرفت و به شدت به تخت کوبیده 

شد، هلما محکم روی زانوهایش افتاد و خط صاف 

روی دستگاه شکسته شد! پرستار با شوق خطاب به 

 دکتر گفت: 

-  !  برگشت دکتر

نفیس که تمام مدت در سینه ی هلما گره خورده بود، 

 ند: آزاد شد و لب های لرزانش میان گریه خندید

یم دونستم... یم دونستم بریم گردی... یم  -

 دونستم... 

 ��ادامه

 

صدایش انگار از عمق چایه عمیق یم آمد. چشمانش 

تار یم دید و اتاق داشت دور رسش یم چرخید. پیش 

چشمش، طوفان را از دست داده بود و دوباره از خدا 

پس گرفته بود... طوفانش داشت یم مرد! بازوهایش 

رستاری گرفتار شد، رس باال آورد و که در دستان پ

 پرستار میانسال روبرویش با مهرباتن گفت: 
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م... پاشو که از اول هم به خودت بد  - پاشو دختر

 کردی با اینجا موندن! عزیزت برگشت... پاشو... 

هلما به سختر و با کمک او روی پاهایش ایستاد و 

ون اتاق هدایتش کرد:   پرستار به بت 

 ما حواسمون بهش هست.  -

ون فرستاد و در شیشه ای که بسته شد،  هلما را بت 

پرده های اطراف تخت طوفان را هم کشیدند و هلما 

هاتی را که نباید یم دید، مو به مو 
ن ی ندید. چت  ن دیگر چت 

دیده بود و صداتی تر رحمانه در رسش تکرار یم کرد 

"رفت، برگشت... رفت، برگشت..." پاهایش تر اختیار 

ن که در را باز کرد، نگاه سمت در خروج یم رف تند و همی 

پدرش و پدر و مادر طوفان سمتش چرخید و هلما 

ی ندید... قبل از اینکه حتر پدرش هم بتواند  ن دیگر چت 

ن خورد و لحن نگران او  نگه اش دارد، با صورت زمی 

ی بود که قبل از تاریک شدن دنیایش  ن آخرین چت 

 شنید: 

 هلما... بابا!  -
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حس درد شدیدی در بیتن اش، چشمانش را به جان با 

کندتن باز کرد و ناله ی دردنایک از میان لب های 

 خشکش خارج شد: 

 آخ...  -

مادرش که روی صندیل کنار تخت نشسته بود، 

 چشمان بازش را دید و رسی    ع بلند شد: 

؟ خوتر دورت بگردم؟ -  هلما... مامان! خوتر

آب هلما گردن سمت مادرش چرخاند و به سختر 

ن فرستاد. گلویش خشک بود. مادرش با  دهانش را پایی 

صورت رسخ از گریه و چشمان رسخ تر، سمتش خم 

 شده بود و منتظر بود هلما جواب دهد. 

... چی شده؟ -  چی
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ذهنش خایل بود و همزمان پر از یک کلمه... یک اسم! 

طوفان... طوفاتن که جلوی چشمانش تا پای مرگ 

گرفت و موهای هلما   رفته بود. مادرش اشک از چشم

 را نوازش کرد: 

م برات... بیهوش شدی مامان! شش  - الیه بمت 

 ساعت تمام بیهوش بودی... 

ن که دست باال آورد  درد در بیتن هلما پخش شد و همی 

ن  تا روی بیتن اش بگذارد، مادرش مچش را گرفت و پایی 

 آورد: 

! آخه دردت به  - ن دست نزن... با صورت خوردی زمی 

 جون من... 

ه به هلما که تک رس  فه ای زد تا صدا صاف کند و خت 

 تر حرف نگاهش یم کرد ادامه داد: 

به یه کم محکم تر بود، دور از  - دکتر گفت اگه ضن

جونت بینیت یم شکست! فعال پانسمانش کردن 

 برات... 

 طوفان...  -
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ن اسم او چرخید و قطره اشیک از  باالخره زبانش به گفیر

ی اش داشت به حصار چشمانش فرار کرد. هوشیار 

ن را کم کم به خاطر یم  طور کامل بریم گشت و همه چت 

آورد. دستاتن را که با تمام قدرت دنده های شکسته ی 

دند و تتن که هر بار از تخت فاصله  طوفان را یم فرسی

 یم گرفت و به تخت کوبیده یم شد. 

 مامان... طوفان!  -
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 چانه اش لرزش گرفت که مادرش رسی    ع دستش را 

د و به سختر تالش کرد گریه نکند:   فرسی

ا مراقبشن.  -  طوفان... طوفان خوبه مامان جان! دکتر

 دست هلما در دست مادرش یخ کرده بود: 

 بهوش اومده؟ -

ن تکان داد:   مادرش رس به طرفی 
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نه هنوز... تصادف بدی داشته خب. طول یم  -

 کشه... 

 خوتر نیم گفت. هلما آن چشم 
ن چشمان مادرش چت 

ن شود که  ها را از بر  بود! سیع کرد رس جایش نیم خت 

 مادرش دست روی شانه اش گذاشت و مانع شد: 

بلند نشو... هنوز حالت خوب نشده... رنگت مثل  -

 گچه دورت بگردم. 

ن شد و بازوی مادرش  هلما به سختر رس جایش نیم خت 

 را ترسیده چنگ زد: 

-  ... ی رو از من مخفن یم کتن ن داری... داری یه چت 

 مگه نه؟

ی مادر  ن ش نگاه گرفت از او تا هلما از چشمانش چت 

نفهمد و هلما بدتر ترسید. پتو را کنار زد و سیع کرد 

ن بگذارد که مادرش با نگراتن  پاهایش را از تخت زمی 

 بازوهایش را گرفت: 

کجا یم خوای بری با این حالت؟ طوفان ممنوع  -

 المالقاته! نمیذارن ببینیش مامان... 

 پرسید: هلما آشفته تر از همیشه 
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یش شده که جلوم رو  - ن یش شده؟ آره؟ چت  ن طوفان چت 

ی؟  یم گت 

 مادرش آشفته رس به دو طرف تکان داد و هلما هق زد: 

من دیدم... همه چی رو دیدم! جلو چشمام قلبش  -

دیگه نزد... من مرگ رو باال رسش دیدم! من همه 

 چی رو دیدم مامان... 

کم مادرش دست دور تن لرزانش حلقه کرد و او را مح

د:   میان بازوهایش فرسی

م واسه هر دوتون که انقدر  - م واسه دلت... بمت  بمت 

درد کشیدید... طوفانت نفس یم کشه مامان جان! 

 طوفانت برگشت... 

هلما کیم آرام گرفت ویل هنوز جواب سوالش را 

ون آمد و چشم در  نگرفته بود. از آغوش مادرش بت 

 چشمان رسخ او دوخت: 

ی شده... یه - ن !  ویل یه چت 
ی

ی رو به من نمییک ن  چت 

هلما روانشناس بود و نگاه ها را خوب یم شناخت. 

ی را پنهان کنند  ن واکنش افرادی را که سیع داشتند چت 

از بر بود... مادرش را حتر بیشتر از خودش یم 
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ش شد و  شناخت! مادری که تسلیم نگاه منتظر دختر

 جمله اش دنیا را روی رس هلما آوار کرد: 

 رفته تو کما...  -
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 رفته تو کما...  -

دست هلما از روی بازوی مادرش رسخ خورد و گوشش 

سوت کشید. تصویر مادرش، پشت حلقه ای از اشک 

ی نشنید جز جمله ای که مدام  ن پنهان شد و دیگر چت 

در رسش تکرار یم شد... طوفان در کما بود و این یعتن 

کن بود که ممکن بود دیگر بیدار نشود... طوفانش مم

دوباره چشم باز نکند! هر دو چشمش که از اشک 
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خایل شد، مادرش با نگراتن کنارش نشست و تن رسد او 

 را در بر گرفت: 

یخ کردی هلما... توکلت به خدا باشه قربونت برم.  -

ش یم گفت احتمال بهوش اومدنش زیاده.   دکتر

هلما بدون اینکه حرفن بزند یا حتر نوک انگشتش را 

ه بود و قطره  تکان دهد، به دیوار سفید روبرویش خت 

های درشت اشکش ییک پس از دیگری راهشان را روی 

گونه اش باز یم کردند. در ذهنش، مدام تصویر 

پرسبچه ی سه ساله و ترسیده ای نقش یم بست که 

در برابر آزارهای پدرش تر دفاع بود! در ذهنش، تصویر 

 مرد بیست و هفت ساله ای با چشمان آتر نقش یم

بست که قشنگ یم خندید... تصویر مردی که 

 دستانش گرم بود و دست او در دستش گم یم شد. 

 طوفان فقط... فقط سه سالش بود!  -

 مادرش با ترس از هلما فاصله گرفت: 

 مامان؟ -
ی

 چی مییک
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ون  هلما دست مادرش را پس زد و همزمان با بت 

کشیدن نیدل رسم از دستش، درست مثل مرده ای 

 : متحرک بلند شد 

طوفان گفته بود تسلیم نمیشه... داشت درمان یم  -

شد! یم گفت شبا دیگه کابوس بابای نامردش رو نیم 

 بینه. 

ن به  روی پاهایش ایستاد و چشمان تارش را روی زمی 

 دنبال کفش هایش چرخاند: 

-  
ی
گفت که... گفت من آرومش یم کنم! یم گفت تازیک

وی ها وقتر که... وقتر که باباش رو یم بینه جلوش ق

 تره. یم گفت... 

ون زد و نفهمید. سوزش قلبش  خون از جای زخمش بت 

ن شده بود! یک جفت دمپاتی  غالب بر همه چت 

بیمارستان پیدا کرد و نا امید از پیدا کردن کفش هایش، 

د که  خواست پا در ییک از لنگه های دمپاتی فرو بتر

تعادلش را از دست داد و مادرش رسی    ع بازویش را 

 گرفت: 
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.. هلما اینطوری نکن با خودت مادر... چی هلما.  -

 آخه؟
ی

 داری مییک
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هلما هیچوقت حرفن از گذشته ی طوفان نزده بود. 

طوفان مراجعش بود و هلما خودش را موظف یم 

دانست که رازش را فاش نکند. حتر همان لحظه که 

داشت از طوفان یم گفت، اختیاری روی حرف هایش 

ن روی زبانش جاری یم نداشت و کلمات خودشا

شدند. درست مثل بغیصن که اشک یم شود و از چشم 

فرو یم ریزد... هلما تکیه داده به مادرش دمپاتی هایش 

را پوشید و خواست قدیم بردارد که دوباره پیش 

 چشمش سیاه شد و مادرش مجبور به نشستنش کرد: 

هلما... تازه بهوش اومدی قربونت برم... ضعف  -

ن دستت داره خون میاد... محض رضای  داری! ببی 

 خدا یه کم آروم بگت  تا بگم دکتر بیاد معاینه ت کنه. 

 هلما با بغض التماس کرد: 
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یم خوام طوفان رو ببینم... تا با چشمای خودم  -

 نبینمش آروم نمیشم! 

و خواست دوباره بلند شود که مادرش این بار با 

 جدیت مانع شد: 

نیم تونه بره نمیذارن ببینیش! االن حتر مادرش هم  -

پیشش... بذار دکتر اول معاینه ت کنه. بعدش اگه 

همه چی خوب بود، خودم یم برمت تا دم اتاقش که 

خیالت راحت بشه! شاید حتر بذارن از پشت شیشه 

 ببینیش... باشه مامان؟

نور امیدی ته دل هلما روشن شد و مادرش که او را 

و کیم آرام تر دید، کمکش کرد دوباره دراز بکشد 

 پیشاتن اش را بوسید: 

احت کن قربونت برم. االن بریم گردم.  -  یه کم استر

ن و باز کردن چشمانش، به او اطمینان داد  هلما با بسیر

ون رفت. مادری که  و مادرش با فکری درگت  از اتاق بت 

به ناچار ختر از حال بد طوفان داده بود و هلما برای 

ن بار دلش یم خواست برای یک نفر از ت ه دل اولی 

آرزوی مرگ کند! برای قاتل روح و کابوس کودیک 
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طوفان... برای به ظاهر پدری که اگر هلما دوباره با او 

ن نیم داد که اتفاق بدی نیفتد!   روبرو یم شد، تضمی 

 

🙈👇 
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وقتر دکتر بهتر شدن حال و مرخص شدنش را تایید 

و  ی شده بود بت  ن آمد کرد، هلما از اتافر که در آن بستر

و مستقیم سمت مراقبت های ویژه رفت. پدرش معلم 

بود و صبح زود مجبور شده بود به مدرسه برود و 

ن هلما نشد... خوب یم دانست  مادرش هم مانع رفیر

ن نشود آرام نیم  کش تا از حال طوفان مطمی  که دختر

د... هر چه به مراقبت های ویژه نزدیک تر یم شد،  گت 

شدت یم گرفت و مادرش  رسعت قدم هایش تر اختیار 

 را نگران تر یم کرد: 
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-  ... ن  هلما... وایسا مامان! دور از جونت یم خوری زمی 

هلما ایستاد تا مادرش به او برسد و دندان روی هم 

د که چانه اش نلرزد. مادرش دست پشت کمرش  فرسی

گذاشت و در حایل که کیم به نفس نفس افتاده بود، 

 گفت: 

 ز حالت خوب نشده. آروم باش دورت بگردم... هنو  -

هلما یم دانست که اگر یک کلمه حرف بزند بغضش 

رس باز یم کند. پس تر حرف به روبرویشان اشاره کرد و 

 مادرش رس تکان داد: 

یم...  -  باشه... باشه مادر... مت 

ش، این بار آرام تر سمت بخش راه  و پا به پای دختر

افتادند و هلما با دیدن مادر طوفان که درست مثل 

روی ییک از ردیف صندیل های پشت اتاق او  دیشب

نشسته بود، ایستاد... همرسش کنارش نبود و رنگ به 

رو نداشت. هلما چه توقیع داشت از مردی که باعث 

تصادف پرسش شده بود؟ قدم هایش آرام آرام جلو 

رفتند و درست تا زماتن که روبروی او ایستاد، مادر 
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و چشمان رنگ  طوفان متوجه اش نشد... رس باال آورد 

 خونش را در چشمان نمدار هلما دوخت: 

ی؟ -  بهتر

صدایش انگار از ته چاه یم آمد. خش دار و گرفته 

بود... پر از درد! اینکه در آن وضعیتش هم حال هلما 

 روی لب های 
ی

را یم پرسید، باعث شد لبخند کمرنیک

ک نقش ببندد و به اطمینان رس تکان دهد.   خشک دختر
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هلما حس کرد که آن دو نیاز به تنهاتی دارند و تر  مادر  

حرف فاصله گرفت تا برای هر دویشان ناهار بخرد. 

ی نخورده بود و حتر  ن مادر طوفان از شب قبل چت 

خورایک هاتی که پدر هلما برایشان خریده بود هم 

دست نخورده مانده بود. هیچکدام هیچ توقیع از آن 

بود تا وضعیت  پدر طوفان نداشتند. حتر نمانده

طوفان مشخص شود و دم صبح بیمارستان را ترک 

کرده بود. هلما کنار او نشست. حاال که مادر طوفان را 
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ن شده بود که طوفانش هنوز  همان جا یم دید، مطمی 

نفس یم کشد. تک رسفه ای زد تا صدا صاف کند و زن 

 کنارش زودتر پیش قدم شد برای حرف زدن: 

احت کن. چشمات قرمزه... برو خون -  ه استر

 هلما، آرام رسی به دو طرف تکان داد: 

 من خوبم...  -

! هزاران حرفن  ن هزاران حرف در دلش داشت برای گفیر

 که حاال وقتر تنها شده بودند یم توانست بگوید. 

این بچه خییل تو زندگیش درد کشیده... چرا االن...  -

ن رو  االن که تازه داشت رنگ آرامش و دوست داشیر

 ین اتفاق بیفته؟یم دید باید ا

 مادر طوفان به گریه افتاد و هلما نتوانست حرفن نزند: 

تا حاال حتر یه بار... فقط یه بار سیع کردید بفهمید  -

 طوفان دردش چی بود؟

مادر طوفان جا خورد. چانه اش از لرزش ایستاد و 

 نگاهش در نگاه هلما دو دو زد: 

 منظورت چیه؟ -
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دلیل اصیل زجر تا حاال حتر یه بار تالش کردید  -

ا به مادرشون وابسته  کشیدنش رو بفهمید؟ پرسها اکتر

ن! شما به عنوان یه مادر، تا حاال سیع کردید بفهمید 

 واقعا از چی داره زجر یم کشه؟

 

🙈👇 
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ن فرستاد:   مادر طوفان آب دهانش را به سختر پایی 

من یه مادرم! مگه میشه سیع نکرده باشم؟ طوفان  -

 بچمه! 

لما هر دو دستش را محکم مشت کرد تا بر خودش ه

 مسلط باشد: 

بچه ای که سال ها بغل گوشتون زجر کشیده و شما  -

 چشم بستید رو دردش! 
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مچش که ناگهان با تمام قدرت میان دست او است  

شد، صورتش از درد در هم رفت و مادر طوفان با 

ل شده صدا باال برد:   خشم و گریه ای کنتر

؟  - هان؟ از درد طوفان و رابطه ی تو چی یم دوتن

مادر و پرسی ما چی یم دوتن که انقدر راحت تهمت 

؟  یم زتن

 هلما تالشی برای آزاد کردن دستش نکرد: 

 هیچکس دخالت نکردم!  -
ی
من هیچوقت تو زندیک

تموم زندگیم رسم به کار خودم بوده ویل همیشه یه 

خط قرمز بزرگ داشتم... خانواده م! آدماتی که 

تم، همیشه برام خط قرمز بودن و دوستشون داش

... طوفان هنوز خانواده ی من نیست اما یه  ن هسیر

تیکه از قلبمه... طوفان مردیه که سفره ی دلش رو 

ن این همه آدم پیش من باز کرد و گفت چی به  از بی 

 زجر کشید و 
ی

رسش اومده. طوفان مردیه که از بچیک

 هیچکس نفهمید! 

 بیشتر شد: فشار دست مادر طوفان به دور مچش 
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! من از همون بچگیش تموم  - حق نداری قضاوتم کتن

تالشم رو کردم که دردش رو بفهمم... همه کاری کردم 

ه! که انقدر تو خودش  که این بچه یه ذره آروم بگت 

نباشه... چیکار باید یم کردم وقتر هزار و یک 

 روانشناس و مشاور هم دردش رو نفهمید؟

دلیل اصیل درد کشیدنش  تا حاال فکر کردید که شاید  -

 پدرش باشه؟

 دست مادر طوفان از دور مچش شل شد: 

 پدرش؟ -

 هلما مچش را آزاد کرد و تلخندی زد: 

عجیبه؟ خودتون دیشب داشتید بخاطر تصادف  -

 طوفان مقرص یم دونستیدش! 
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 مادر طوفان، مبهوت نگاهش کرد: 
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بابک... بابک عاشق طوفانه! شاید تو رفتارش به  -

نیاد ویل... ویل من یم دونم که طوفان خییل  نظر 

ن همه ی بچه ها با پدرشون دعوا  براش عزیزه! بی 

پیش میاد... دیشب هم همینطور بود! من... شوکه 

شده بودم... حرفام دست خودم نبود. ما بعد از... 

بعد از چند سال و کیل دوا و درمون بچه دار شدیم... 

عث درد طوفان تک پرسشه... چطور ممکنه با

 کشیدن بچه ش باشه؟

هلما روبرویش زتن را یم دید که عشق کورش کرده بود. 

زتن که شب قبل، از پشت تلفن صدایش را یم شنید 

که داشت همرسش را مقرص تصادف کردن طوفان یم 

ن را تکذیب یم کرد.   دانست و حاال همه چت 

 عاشق همرستونید... درست میگم؟ -

ن منه!  -  بابک همه چت 

ظه ای مکث جواب داد و تا ته قضیه را بدون لح

خواند. این زن به طرز دیوانه واری عاشق همرسش 

ن جز او را ببیند.  بود. عشفر که نیم گذاشت هیچ چت 

حتر پرسش را که داشت ذره ذره نابود یم شد... چه یم 

توانست به زتن بگوید که حتر با وجود شواهدی که 
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د؟ یم دیده بود باز هم روی حرفش اضار یم کر 

دانست اگر بیشتر بماند، حرفن را یم زند که نباید... 

پس بلند شد و تر حرف خواست برود که مادر طوفان 

 بازویش را گرفت: 

ی  - ن طوفان تو جلسات مشاوره ش از پدرش چت 

 گفته؟

هلما با مکث سمت زتن برگشت که داشت با 

ن دروغ  چشمانش التماس یم کرد که بگوید همه چت 

عث و باتن سال ها زجر کشیدن است. که همرسش با

 پرسش نیست... 

اخالق کاری من حکم یم کنه که اطالعات مراجعم  -

رو در اختیار کیس قرار ندم... حتر مادرش! طوفان 

سید.   بهوش میاد... اون موقع یم تونید از خودش بتی

و بازویش را آزاد کرد و بدون اینکه طوفان را ببیند 

شت با عصبانیت سمت در خروج راه افتاد. دوست ندا

به مالقات او برود... با دیدن مادرش که با دو بسته ی 

ناهار در دستش داشت نزدیک یم شد، ایستاد و تنها 

 در دو جمله گفت: 
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ون یه کم هوا بخورم.  - م بت   من مت 

و منتظر حرفن نماند و قدم هایش را سمت خروچر 

بیمارستان برداشت. گایه از آن حجم از حماقت در 

ا دیوانه یم شد و کیس مدام در رسش بعیصن آدم ه

 تکرار یم کرد "بیچاره طوفان... بیچاره طوفان ها!"

 

🙈👇 
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-  ...  خسته نباشید خانم دکتر

 در جواب منیسی اش، با لبخند خسته ای رس تکان داد: 

... هر چند... من هنوز خانم  - شما هم خسته نباشی

 دکتر نیستم! 
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ِ او، هلما ر 
ن " گفیر ا یاد کیس یم انداخت که "خانم دکتر

ده روز تمام در خواب بود و هنوز قصدی برای باز 

 کردن چشمانش نداشت. 

بند کیفش را روی شانه اش جا به جا کرد و از کلینیک 

ون زد. دو روز بعد از تصادف طوفان، خودش و  بت 

افکارش را جمع و جور کرده بود که رس کار برگردد. 

ن چ ن و دست روی دست گذاشیر ی را حل نیم نشسیر ن ت 

ایش برگزار یم شد و او  کرد. چند روز دیگر آزمون دکتر

به خودش قول داده بود که کم نیاورد... طوفان 

همیشه یم گفت که دوست دارد خانم دکتر شدنش را 

ببیند و هلما قصد داشت در بدترین وضعیت روچ 

اش هم که شده، برنامه هایش را طبق روال قبل پیش 

د. نیم خواست  وقتر طوفان بهوش یم آید، جلویش بتر

منده شود و طوفان هم خودش را رسزنش کند.   رسی

حتر فکر کردن به او هم باعث یم شد که اشکش 

دربیاید. هر وقت که بعد از ظهر یم شد و نزدیِک 

مالقات طوفان، انگار که تمام غم عالم به دلش هجوم 

ون زد، مثل تمام این  یم آورد. از ساختمان که بت 

اتی که رس کارش برگشته بود، پدرش را آن طرف روزه
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کوچه و تکیه داده به ماشینش دید. هلما را از دیدن 

ش به اندازه ی کافن عاقل  طوفان منع نکرده بود. دختر

د ویل   اش تصمیم بگت 
ی
و بالغ بود که خودش برای زندیک

پدرانه از او خواسته بود که تا بیمارستان و پشت اتاق 

ند. نگران بود که مبادا خانواده ی طوفان همرایه اش ک

ش داشته باشند و هلما هم قبول  او رفتار بدی با دختر

کرده بود. هر زماتن که پدر طوفان را یم دید، رسارس 

وجودش را انرژی منفن یم گرفت. حضور پدرش باعث 

 یم شد مقابل او احساس امنیت کند. 

برای پدرش دست تکان داد و لبخند روی لب های او را 

که دید، دلش گرم شد. قدم هایش را سمت آن طرف 

 کوچه برداشت و گفت: 

 سالم بابا...  -
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 لبخند روی لب های پدرش عمیق تر شد: 

-  .  سالم بابا جان... خسته نباشی
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هلما روی نوک پا ایستاد و صورت ته ریش دار پدرش را 

 بوسید: 

 سالمت باشید.  -

نظر یم  شاید مکالمه شان در نظر هر کیس ساده به

ن  رسید اما هلما به محض شنیدِن خسته نباشید گفیر

های او، حس یم کرد که دیگر خسته نیست. همیشه 

بعد از آن، یم توانست لباس رزم بپوشد و طوفانش را 

 هم به جنگ دعوت کند. جنگ برای زنده ماندن! 

ی شد. هر چه  بیشتر مست  مثل همیشه در سکوت ستی

دند، بغض بیشتر در به بیمارستان نزدیک تر یم ش

گلویش ریشه یم دواند و هلما نیم خواست جلوی 

ی نبود که  ن پدرش گریه کند. بیشتر نگران کردن او چت 

ن نزدیک  قصدش را داشته باشد. با متوقف شدن ماشی 

بیمارستان، هر دو پیاده شدند و شانه به شانه ی 

پدرش سمت ورودی راه افتادند. ساعت مالقات بود و 

وغ تر از همیشه... هلما برای تک تک بیمارستان شل

آدم هاتی که از کنارش یم گذشتند آرزوی آرامش یم 

کرد. آرزوی سالمتر برای عزیزی که روی تخت 

 بیمارستان داشتند. درست مثل خودش! 
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نزدیک مراقبت های ویژه که رسیدند، دیگر با دیدن 

پدر طوفان دست و پایش نلرزید. اینکه یاد گرفته بود 

باشد، خوب بود... هم خودش و هم پدرش، قوی تر 

سالم کوتایه کردند و پدر طوفان تنها در جوابشان 

رسی تکان داد. هیچ توقیع از مردی که پرسش را از سه 

 به بازی گرفته بود، نداشت... 
ی
 سالگ

ون بیاید و در تمام  منتظر ماندند تا مادر طوفان بت 

یدند، مدتر که با پدر طوفان در یک مکان نفس یم کش

ن به نظر یم رسید! با خارج شدن  حتر هوا هم سنگی 

مادر طوفان از اتاق، هلما و پدرش بلند شدند و زن 

 روبرویش دستر زیر چشمان خیسش کشید: 

سالم آقای آرایم. سالم هلما جان... خوش اومدی  -

م.   دختر

 هر دو جواب سالمش را دادند و هلما نزدیکش شد: 

 ممنونم.  -

مرش گذاشت و به داخل مادر طوفان دستر پشت ک

 راهنماتی اش کرد: 
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برو داخل... برو که بچه م منتظرته. شاید هنوز  -

چشماش رو باز نکرده باشه ویل... قطعا حس یم کنه 

 اومدنت رو! 
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 فرستاد و تر حرف 
ن هلما آب دهانش را به سختر پایی 

رس تکان داد. اگر حرف یم زد، بغضش همان جا یم 

لمه و بحث چند روز پیشش با شکست. پس از مکا

مادر طوفان، فکر یم کرد که ممکن است از او رسدی 

ببیند ویل اینطور نبود. مادر طوفان همچنان صمییم و 

مادرانه برخورد یم کرد... وارد مراقبت های ویژه شد و 

پرستار کمکش کرد گان مخصوص را بپوشد. اتاق 

 خصویص ای که برای طوفان گرفته بودند، باعث یم

ن آن  شد راحت تر بتواند با او حرف بزند. با دیدنش بی 

همه دستگاه در حایل که قفسه سینه اش به آرایم باال و 

ن یم شد، اشکش باالخره روی گونه اش رس خورد و  پایی 

 قدم هایش را سمت او پیش برد: 
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 سالم...  -

روی صندیل کنار تختش نشست و تالش کرد جلوی 

د:   لرزش چانه اش را بگت 

فقط یه روز ندیدمت ویل... دلم کیل برات  فقط...  -

 تنگ شده بود! 

ن  دستر به گلویش کشید و تالش کرد تا بغضش را پایی 

 بفرستد: 

امروز... امروز هشت تا مراجع دیدم از صبح!  -

یکیشون... یکیشون از من سه چهار سال کوچیک 

تره ویل یه دوقلوی خوشگل داره! یه دختر و پرس... 

 ون رو نشونم داد! امروز... امروز عکساش

تک رسفه ای زد تا صدایش را صاف کند و با همان لب 

 های لرزان لبخند زد: 

اینا رو که میگم یه وقت... یه وقت دلت بچه  -

نخوادها! ما بعد از ازدواجمون باید... باید چند سال 

 دو تاتی کل دنیا رو بگردیم! 

 دست طوفان را در دستش گرفت و چانه اش لرزید: 
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کن دیگه! تا یک یم خوای بخواتر   چشمات و باز  -

 نامرد؟

تا عمق قلبش یم سوخت. همان قلتر که در آن برای 

طوفان خانه ساخته بود... پیشاتن به دست او چسباند 

و بغضش شکست که صدای گرفته و خش دار مردانه 

 ای را از نزدیکش شنید: 

 ویل من... من دلم یه دوقلو یم خواد... شبیه تو!  -
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هلما در سینه اش ایست کرد و چنان رسی    ع رس  قلب

باال آورد که صدای مهره های گردنش را شنید. نگاهش 

با بهت در چشمان نیمه باز و رسخ او دو دو زد و لب 

 هایش تر اختیار تکان خوردند: 

 طو... طوفان!  -

طوفان به سختر لبخندی روی لب نشاند و زمزمه 

 کرد: 

 جاِن طوفان؟ -
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ن گرفته به نظر یم رسید. صدایش از زیر ماسک ا  ی کست 

ن که به رسفه افتاد، هلما  نفس بریده ای کشید و همی 

ن تکان داد:   رسی    ع بلند شد و رس به طرفی 

حرف... حرف نزن! وای خدا... بیدار شدی! بیدار  -

 شدی طوفان... 

ون برود تا دکتر و بقیه را  و خواست رسی    ع از اتاق بت 

 شد:  ختر کند که مچ دستش در دست او گرفتار 

 بمون...  -

 هلما دلش نیامد که دستش را آزاد کند: 

 باید... باید به دکتر بگم بیاد... بریم گردم.  -

 طوفان فشار آرایم به دستش وارد کرد: 

 چرا... چرا چشمات انقدر... قرمزه؟ -

 هلما همزمان با عصبانیت و غم نگاهش کرد: 

یک  - تازه یم پرش چرا؟ ده روز تمام بیهوش بودی! تتر

ن یم میگم...  داشتر خودتو شب خواستگاری به کشیر

 دادی آقای دادمهر! 
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طوفان با انگشت شست آرام پشت دست هلما را 

منده  نوازش کرد و تمام توانش را به کار برد تا لحنش رسی

 به نظر برسد: 

 دورت بگردم...  -

 هلما گردن چرخاند تا طوفان اشکش را نبیند: 

 دور از جون...  -

 به آرایم آزاد کرد: و با دست دیگرش، مچ دستش را 

 االن میام...  -

قبل از اینکه او مخالفت کند، بدون درآوردن گان 

ون دوید و مادر طوفان با دیدن  مخصوصش از اتاق بت 

چشمان رسخ و حال آشفته اش، وحشت زده بلند شد 

سد، هلما ختر داد:  ی بتی ن  و قبل از اینکه چت 

 طوفان... طوفان بهوش اومده!  -

 

🙈👇 

 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 182#پارت_ 

 فان... طوفان بهوش اومده! طو  -

ی  ن د و چت  مادر طوفان با بهت دست روی دهانش فرسی

طول نکشید که به خودش آمد و سمت اتاق دوید که 

 همرسش تر رحمانه خطاب به هلما لب زد: 

 دیگه کاری اینجا نداری!  -

نگاه هلما، شوکه سمتش چرخید و مادر طوفان با بهت 

 ترسی زد: 

 بابک!  -

 اند و بلند شد: همرسش نیشخندی کنج لب نش

ن جا هم زیادی خودشو  - مگه دروغ میگم؟ تا همی 

چسبونده به ما... دیگه وقتشه کم کم زحمت رو کم 

 کنه! 

هر دو دست پدر هلما محکم مشت شد و با خشم 

 سمتش رفت: 

-  !  حرف دهنت و بفهم مرد حساتر
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و خواست با او درگت  شود که هلما رسی    ع روبروی 

 ان داد: پدرش ایستاد و رس به دو طرف تک

 بابا... نه!  -

چشمانش خیس بود و به سختر سیع داشت لرزش 

ن بار بود که پدرش را تا آن  ل کند. اولی 
چانه اش را کنتر

ن یم دید! قفسه سینه اش به شدت باال و  حد خشمگی 

ون زده بود. به حدی که  ن یم شد و رگ گردنش بت  پایی 

هلما از سکته کردنش ترسید و با صدای خفه از بغض 

ش، طوری که فقط خودشان دو نفر بشنوند و خشم

 لب زد: 

 ارزشش و نداره...  -

نفس های پدرش داشت آرام تر یم شد ویل هنوز هم 

عصباتن بود. هنوز هم رنگش به حالت عادی برنگشته 

بود. هنوز هم از خشم یم لرزید... فقط چند ثانیه 

طول کشید که پدرش نگاه خشمگیتن به پدر طوفان 

د. درست همان دستر بیندازد و مچ دست  هلما را بگت 

را که طوفان گرفته بود و سمت در خروج برود. هلما با 

همان لباس ها مجبور شد دنبالش برود ویل حرفن نزد. 

حال پدرش خوب نبود و هلما نیم خواست بدترش 
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ی که مچ دستش گرفتار بود و  کند. در همان مست 

ا دنبال پدرش سمت خروچر بیمارستان یم رفت، گان ر 

ن  ن سطل زباله انداخت و همی  از تنش درآورد و در اولی 

 که از بیمارستان خارج شدند، لب زد: 

 بابا... دستم!  -
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ن را عمیق به ریه هایش  پدرش ایستاد و هوای رسد پایت 

کشید. انگشتانش آرام از دور مچ هلما باز شد و 

 سمتش برگشت: 

یم خونه!  -  مت 

رش نشنیده بود. درکش این لحن دستوری را زیاد از پد

ن باشد... درست مثل خودش!  یم کرد که خشمگی 

پدرش برای اینکه مورد هجوم افرادی مثل پدر طوفان 

د، زیادی خوب و نجیب بود...   قرار بگت 

بابا من... من به طوفان گفتم بریم گردم پیشش!  -

 طوفان االن منتظر... 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 با بغض کلمات را به زبان آورد و حرفش تمام نشده بود 

 که پدرش صدا باال برد: 

یه طوفان... طوفان... طوفان... من تو رو اینطوری  -

بزرگت کردم؟ اینطوری که برگردی به جاتی که 

؟ انقدر خودت رو تر ارزش یم 
ن حرمتت رو شکسیر

؟  دوتن

حق با پدرش بود ویل به طوفان قول داده بود بریم 

 گردد: 

ی بابا جانم... من فقط... من فقط دلم نمیاد اینطور  -

 تنها ولش کنم... 

پدرش دوباره دستش را گرفت و درست لحظه ای قبل 

د، از میان دندان  ن بتر از اینکه با خودش سمت ماشی 

 های کلید شده اش گفت: 

 تنها نیست! پدر و مادر دلسوزش کنارشن...  -

ه به چشمان رگ دار پدرش روی گونه  اشک هلما خت 

ن رفت. پدرش در ر  ا اش چکید و دنبال او سمت ماشی 

 برایش باز کرد: 

 سوار شو...  -
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 هلما دست باالی در نیمه باز گذاشت: 

 بابا لطفا...  -

ه اش شد و به سختر سیع کرد  پدرش با ناراحتر خت 

 آرام بماند: 

... سوار شو  - ن نمیذارم بیشتر از این حرمتت رو بشکین

 هلما! 

و روبرگرداند تا چشمان پر از غم هلما را نبیند... هلماتی 

و سوار شد. طوفان بهوش آمده  که دیگر حرفن نزد 

ین اتفاق این روزهایش... طوفاتن  بود و این یعتن بهتر

که هلما در دلش آرزو یم کرد بفهمد که مجبور شده 

 آن شب تر خداحافیطن ترکش کند... 

 

🙈👇 
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جزوه اش را کنار گذاشت و با انگشت شست و اشاره، 

د. صبح گوشه ی چشمانش را خسته تر از همیشه فرسی 

ا داشت و چند روزی یم شد که درست  آزمون دکتر

 نخوابیده بود. 

چراغ مطالعه اش را خاموش کرد و تکیه داده به پشت 

صندیل گردانش چشم بست. نیم توانست بیش از این 

پلک هایش را مجبور کند به باز ماندن... ناچار بود به 

بستنشان و دیدن تصویر یک نفر پشت همان پلک ها! 

چشمان آتر مردی میان آن همه دستگاه روی  تصویر 

تخت بیمارستان... مردی که منتظر بود هلما برگردد و 

ن شد!   هلماتی که مجبور به رفیر

ن بار بود که مخالف پدرش را به آن صورت یم  اولی 

دید... از همان شتر که از بیمارستان برگشته بودند، 

 گفته بود حق ندارد به مالقات طوفان برود و هلما 

د. اگر در  ترجیح داده بود سکوت کند تا پدرش آرام بگت 

اوج خشم و ناراحتر او یم خواست حرف خودش را به 

ن بدون شک بدتر یم شد. صتر  کرش بنشاند، همه چت 

کرده بود و روز بعد، وقتر یم خواست رس کار برود 

پدرش گفته بود که برای وصلت با طوفان رضایت 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ش به مالقات طوفان ندارد. حتر رایصن نیست که دخ تر

ن را بر عهده ی خود او گذاشته  برود و بعد، همه چت 

بود! اینکه در آخر هلما است که باید تصمیم نهاتی را 

د و سد راهش نیم شود ویل به عنوان یک پدر،  بگت 

 رضایت ندارد... 

هلما باز هم سکوت کرده بود. پدرش کیم آرام شده 

ی آزاد بود و مثل همیشه هلما را برای تصمی م گت 

گذاشته بود اما موضعش را هم به عنوان یک پدر، 

واضح اعالم کرده بود! هلما فراموش نیم کرد که آن 

روز تمام مست  را تا رسیدن به کلینیک گریه کرد... نه 

ی داشت و نه طوفان... طوفاتن که هلما  پدرش تقصت 

ها، متوجه  از قصد واقیع اش ختر نداشت! تمام تقصت 

 اش  پدر طوفان
ی
ن بار در زندیک بود و هلما برای اولی 

 نسبت به یک نفر به حد مرگ احساس تنفر یم کرد. 

آن روز و روزهای بعد و بعدترش، به کار و درس 

گذشت و به مالقات طوفان نرفت. نیم خواست 

حرمت پدرش را بشکند. نه پیایم فرستاد و نه پیایم 

د دریافت کرد و ته دلش آرزو داشت که طوفان بفهم

به چه دلییل دیگر به مالقاتش نیامده... آرزو داشت 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ن را  که طوفان قدیم بردارد تا او هم پا به پایش همه چت 

درست کند. بعید یم دانست که از بیمارستان مرخص 

شده باشد و با آن حال، از خودش یم پرسید که 

طوفان حتر یک بار هم در مورد علت نیامدنش 

 کنجکاو نشده بود؟

ه را دوباره روشن کرد و چشمانش را باز... چراغ مطالع

تارییک باعث یم شد که افکارش بدتر به رسش حمله 

کنند! دست باال آورد و خییس صورتش را که لمس 

کرد، پوفن کشید و اشک هاتی را که در تارییک ریخته بود 

پاک کرد. این روزها حتر گریه کردنش را هم نیم 

 فهمید... 

انداخت و با دیدن ساعتر  نگایه به صفحه ی موبایلش

که از دو شب گذشته بود، بلند شد و هنوز صفحه ی 

موبایل خاموش نشده بود که پیایم باالی آن نقش 

 بست: 

 "هلما جان... بیداری؟"
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لحظه ای به چشمانش شک کرد. حتر به واقیع بودن 

لحظه ای که در آن نفس یم کشید و خواب نبودنش! 

و چشمش روی نام فرستنده چرخید  موبایل را برداشت

و چرخید... خودش بود... طوفان! طوفاتن که ناگهان 

 آرامش زد و ویرانش کرد و به همان رسعت 
ی
به زندیک

ناپدید شد... دستش به دور موبایل لرزش گرفت و آب 

 فرستاد. تر توجه به قطره 
ن دهانش را صدادار پایی 

ارد اشیک که درست روی اسم او چکید، با تردید و 

صفحه چتشان شد. طوفان آنالین بود و قلب هلما در 

ل کند و تایپ  دهانش... سیع کرد لرزش دستش را کنتر

 کرد: 

؟"   "بیدارم... خوتر

سد. نتوانست باز هم تر تفاوت  نتوانست حالش را نتی

 بماند... لحظه ای طول کشید تا طوفان جواب دهد: 

 "خوب؟ جسیم شاید... روحم ویل دلتنگته هلما!"

قلب هلما محکم تر از همیشه خودش را به قفسه 

سینه اش کوبید و همزمان محکم دستر زیر چشمش 
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کشید تا اشک نریزد. چه باید یم گفت؟ در جواب 

محبت های او چه باید یم گفت؟ جواتر نداد ویل از 

صفحه چتشان هم خارج نشد. قلبش خدا خدا یم کرد 

 که طوفان حرف دیگری بزند... و زد: 

ت برم... دلم تنگ شده برات... یم دونم دلت "قربون

شکسته! ویل یم تونم ازت بخوام یه امشب رو خوب 

باشی عزیِز طوفان؟ فردا روز مهمیه برات... مدت ها 

منتظرش بودی. قول میدم خییل زود همه چی رو 

؟  درست کنم. دوباره باورم یم کتن

د که صدای گریه اش  هلما دست روی دهانش فرسی

طوفان در بدترین زمان ممکن پیام داده بلند نشود. 

بود... در دلتنگ ترین حالت ممکِن هلما! در زماتن که 

از همه طرف تحت فشار بود... تنها توانست برایش 

 بنویسد: 

 "آره..."

طوفان را از خوِد خدا پس گرفته بود. دلش نیم آمد و 

دلش را نداشت که بد صحبت کند. آن هم زماتن که از 

ب وجدان داشت... پیام آخر طوفان، ندیدن او عذا

 مثل آب روی آتش قلبش بود: 
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ه! بهت قول  "عزیزدلم... فردا همه چی خوب پیش مت 

".  میدم... شبت بخت  خانوم دکتر

هلما با چشماتن که از پشت پرده ی اشک تار شده 

بود، پیامش را خواند و دلش برای لفظ معروف او 

 رفت و جواب داد: 

"...  "شب بخت 

از صفحه چتشان خارج شد و صفحه  و رسی    ع

موبایلش را خاموش کرد. قلبش هنوز با همان رسعت 

یم تپید و یک نفر در رسش تکرار یم کرد "دوباره باورم 

؟" باور کرده بود و ختر نداشت که در یک  یم کتن

لحظه تمام باورهایش فرو خواهد ریخت... نه فقط 

 باورش، که جسم و روحش هم فرو یم ریزد... 

 

🙈👇 
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ن پیاده شد و کمک راننده ی موقتش  به سختر از ماشی 

را پس زد. یک دست و یک پایش هنوز در گچ بود ویل 

با آن حال، نفس پردردی کشید و همانطور که 

ن جا به جا یم کرد، خطاب به  عصایش را روی زمی 

 راننده اش گفت: 

 یم توتن بری... خواستم برگردم زنگ یم زنم.  -

 آقا... چشم  -

پرس جوان کنارش، کیم منتظر ماند تا او دورتر شود و 

ن شد... طوفان به جان کندتن عرض  بعد سوار ماشی 

خیابان را یط کرد و وقتر به آن طرف خیابان رسید، 

د.   لحظه ای ایستاد تا نفس بگت 

قفسه سینه اش یم سوخت و دنده های تازه جوش 

اش خورده اش تت  یم کشید. دست و پای شکسته 

بدتر از همه و مدام از خودش یم پرسید که کدام آدم 

عاقیل روز بعد از مرخص شدنش اینطور در خیابان ها 

 پرسه یم زند؟
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د را باز کرد و فکر  چشماتن که از درد روی هم یم فرسی

ون  اینکه ممکن بود دیگر نتواند شنا کند را از رسش بت 

و  کرد. پزشکش گفته بود که دوباره یم تواند از دست

پایش استفاده کند ویل ممکن است نتواند شنا را مثل 

 قبل ادامه دهد. 

ه ماند و حتر در  نگاهش، مستقیم به مرد روبرویش خت 

 همان وضعیت هم نیشخندی کنج لبش نشست. 

ا، به  پدر هلما درست روبروی حوزه ی آزمون دکتر

 ماشینش تکیه داده بود و مدام ساعتش را چک یم کرد. 

پدر مهربان که نگران و منتظر  درست مثل یک

 
ی
ی که طوفان هیچوقت در زندیک ن فرزندش است. چت 

 اش تجربه نکرده بود... 

هوا را به سختر به ریه هایش کشید و سیع کرد افکار و 

عقده های چند ساله اش را پس بزند. باید دوباره در 

 اش فرو یم رفت. قدم هایش را 
ی

نقش جنتلمن همیشیک

داشت و نزدیکش که رسید، صدا آرام آرام سمت او بر 

 زد: 

 آقای آرایم...  -
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پدر هلما لحظه ای به گوش های خودش شک کرد 

ن که طوفان را دید، با تعجب تکیه اش را از  ویل همی 

ن گرفت و رس تا پای او را از نظر گذراند:   ماشی 

؟ -  طوفان؟ اینجا چیکار یم کتن

ر او به طوفان چند قدم بافر مانده را یط کرد و کنا

ن تکیه داد:   ماشی 

 عذر یم خوام که... قراره امروز منو اینجوری ببینید!  -

صورتش از درد رسخ شده بود و روی پیشاتن اش عرق 

رسد دیده یم شد. اخیم از نگراتن میان ابروهای مرد 

 کنارش نشست: 

 یک مرخص شدی؟ چرا با این حال اومدی اینجا؟ -

 زد: طوفان عصایش را کنارش گذاشت و لبخند ک
ی

 مرنیک
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دیروز! دکتر رضایت نداد زودتر مرخص بشم... نیم  -

ون دارم. نیم  دونست که من کار مهیم این بت 

 دونست که عذاب وجدان داره خفه م یم کنه! 

ه به چشمانش ادامه داد:   بیشتر سمت او چرخید و خت 

باید باهاتون حرف یم زدم آقای آرایم... شماره تون  -

نیم دادم که بخوام رو نداشتم. به خودمم اجازه 

 حرف هاتی رو از پشت تلفن بزنم. من... 
ن  چنی 

پدر هلما که دست باال آورد و به سکوت دعوتش کرد، 

حرف در دهانش ماند و حاال طوفان بود که باید از او 

 حرف یم شنید: 

ه برگردی پرس... خوشحالم که حالت بهتر شده  - بهتر

 ویل بحث این ازدواج از نظر من تموم شده ست! 

ست سالم طوفان محکم مشت شد ویل حالت چهره د

 اش همچنان خونرسد و تا حدی پشیمان بود: 

منده م... هلما خانوم و خانواده شون  - من واقعا رسی

واسه من خییل با ارزشن. حتر یه لحظه هم نیم 

خواستم و نیم خوام که من یا خانواده م باعث 

 رنجشتون بشیم. 
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 چشمان او گرفت:  مکتر کرد و نگاهش را از 

من خییل ساله که رابطه ی خوتر با پدرم ندارم. این  -

قضیه با اینکه همیشه برام ناراحت کننده بوده، ویل 

باعث شده از همون زماتن که خودمو شناختم رو 

پای خودم وایسم. از نوجووتن کار کردم و هیچوقت 

حتر ذره ای وابسته به پدرم و ثروتش نبودم. سال 

 
ی
 من از خانواده م جداست و فقط هاست که زندیک

گایه با مادرم ارتباط دارم... یم تونم اطمینان بدم که 

هلما خانوم از این به بعد هیچوقت از سمت پدر من 

 اذیت نشن. 

ن تکان داد:   پدر هلما رسی به طرفی 

هنوز خایم جوون! ازدواج پیوند دو تا خانواده  -

ن که با هم وصلت یم  ست... فقط دختر و پرس نیسیر

ن با هم! چطور یم  ... دو تا خانواده وصلت یم کین ن کین

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

م رو بفرستم تو خانواده ای که پدر به  تونم دختر

 پرسش رحم نیم کنه؟

رنگ نگاه طوفان عوض شد. مرد کنارش راست یم 

گفت. پدرش باعث شده بود تصادف کند و حتر 

برایش یک قطره اشک هم نریخته بود! داشت عصتر 

 یم شد... 

.. کامال حق با شماست ویل... من حق با شماست.  -

سال هاست یاد گرفتم گلیم خودم رو تنهاتی از آب 

ون و راهم رو از پدرم جدا کنم. توی این  بکشم بت 

چند سال، فقط دو سه بار پیش اومده که پدرم 

مخل آرامشم بشه و متاسفانه این اتفاق تو 

خواستگاری هم پیش اومد... ویل من قول میدم که 

دیگه تکرار نمیشه و یم خوام جسارت کنم این اتفاق 

منده تر از قبل، با تمام قلبم هلما خانوم رو  و رسی

 دوباره ازتون خواستگاری کنم! 

لحظه ای میانشان سکوت برقرار شد و تنها نگاهشان 

بود که با یکدیگر حرف یم زد. نگاه پدری نگران از 

ش و مرد جواتن که یم خواست به هر  آینده ی دختر

 ده، حرف خودش را به کرش بنشاند. قیمتر ش
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 سکوت میانشان را پدر هلما شکست: 

هلما واسه من خییل عزیزه... حتر عزیزتر از جونم!  -

من تا حاال ازت رفتار بدی ندیدم پرس... همیشه با 

ام برخورد کردی و حتر با این وضعیتت پاشدی  احتر

ه عنوان پدری که سیع کرده اومدی اینجا... ویل ب

ش تکون نخوره، نگرانم! نگران اینکه  آب تو دل دختر

م میون دعوای پدر و پرسی شما آسیب ببینه.   دختر

ون فرستاد. طوفان  مکتر کرد و بازدمش را صدادار بت 

خواست حرفن بزند که پدر هلما دوباره دست باال آورد 

 و مانع شد: 

ه شکننده گوش کن جوون... دختر من همونقدر ک -

ی های  ست، همونقدر هم قویه! تو تمام تصمیم گت 

ین شکل عمل  زندگیش آزاد بوده و همیشه به بهتر

ی که  ن کرده. از انتخاب رشته گرفته تا کار و هر چت 

. به عنوان پدرش هیچوقت مانعش  فکرش رو بکتن
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نشدم و همیشه هم کنارش بودم ویل همونطور که 

ن گفتم، این بار نگرانم! مانعش نم یشم ویل تا مطمی 

م کنارت اون آرامیسی رو که باید نداره،  نشدم دختر

 رایصن به این ازدواج نیستم. 

ارت در چشم طوفان  نور امیدی درست مثل برق رسی

 درخشید: 

 خودم و ثابت یم کنم... بهتون قول میدم.  -

پدر هلما لحظه ای نگاهش کرد و بعد، تر حرف رس 

لما از حوزه ی تکان داد و دقیقا همان لحظه بود که ه

ون آمد و با دیدن طوفان کنار پدرش، رس  کنکور بت 

جایش متوقف شد... ماِت مات! نگاه آتر طوفان در 

نگاهش گره خورد و نم اشک در چشمان هلما جوشید 

و جوشید... هر کدامشان یک طرف خیابان ایستاده 

ی را که یم دید باور نیم کرد. طوفان  ن بودند و هلما چت 

 در گچ، کنار پدرش ایستاده بود... روی با دست و پاتی 

 پاهای خودش! مرد زخیم چشم آتر اش آمده بود... 

 

🙈👇 
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مرد زخیم چشم آتر اش آمده بود... شب قبل، قول 

ن خوب پیش یم رود و خوب پیش  داده بود که همه چت 

رفته بود. طوفان که دست باال آورد و آرام برایش 

ی    ع دستر زیر چشمانش کشید دست تکان داد، هلما رس 

و از خیابان رد شد... تر حواس تر از همیشه! روبروی 

 آن ها که رسید، لب هایش باالخره تکان خوردند: 

 سالم...  -

 
ی

پدرش کوله پشتر هلما را از او گرفت و با لبخند کمرنیک

 جواب داد: 

... خوب بود  - سالم رو ماهت بابا... خسته نباشی

 آزمون؟

ن فرستاد و نگاهش هلما آب دهانش را ب ه سختر پایی 

ن طوفان و پدرش چرخید:   بی 

 خوب بود... خوب بود خداروشکر!  -
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طوفان لبخند معروفش را تحویل هلما داد و چشمانش 

ن بست و باز کرد. مژه های بلندش و  را با تحسی 

چشمان آتر محصور میان آن، از همیشه زیباتر در 

چشم هلما جلوه کردند. حتر زخم گوشه ی چشمش 

ن گفت: ه  م جذابش کرده بود! پدرش با تحسی 

 خداروشکر بابا...  -

حرف های زیادی با هلما داشت ویل جو میانشان با 

ن بود که هیچکدام نیم  حضور طوفان آنقدری سنگی 

توانستند حرف دلشان را بزنند. کوله پشتر هلما را روی 

صندیل عقب گذاشت و هنوز در را نبسته بود که 

د، خطاب به طوفان بدون اینکه نگاه ش را از هلما بگت 

 پدر او گفت: 

آقای آرایم... اجازه یم دید هلما خانوم رو به یه  -

 نوشیدتن مهمون کنم؟

پدر هلما انتظارش را داشت. انتظار اینکه آن ها 

بخواهند تنها با هم صحبت کنند. نگاهش را به هلما 

 داد و حق انتخاب را به او: 

 هر طور هلما بخواد.  -
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لما تر حرف نگاهش را از پدرش دزدید و سکوتش ه

رضایتش را اعالم کرد. طوفان لبخندی روی لب نشاند 

 و خطاب به پدر هلما گفت: 

ی اینجا یه کافه ست... یم تونیم  - حدودا پنجاه متر

بریم اونجا و بعدش اگه اجازه بدید با راننده من 

 برگردن خونه. 

اما رضایت پدر هلما در حایل که ته دلش رایصن نبود، 

ام گفت:   داد و طوفان با احتر

 واقعا لطف کردید آقای آرایم...  -

 و به هلما تعارف کرد: 

 بفرمایید...  -

ن رو به پدرش کرد و گفت:   هلما لحظه ای قبل از رفیر

 زود بریم گردم بابا...  -
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پدرش رس تکان داد و صدای گرفته اش در گوش هلما 

 پیچید: 

 باشه بابا جان...  -

رفت، دوشادوش طوفان راه افتاد و تایید پدرش را که گ

ل کند. اشکش روی   اش را کنتر
ی

دیگر نتوانست دلتنیک

 گونه رس خورد و گردن سمت او چرخاند: 

ون؟ -  آخه چرا با این حالت اومدی بت 

طوفان با همان چند قدیم که برداشته بود، به نفس 

ک را نگران  نفس افتاده بود و رنگ کبود چهره اش دختر

 . ن ن از اینکه او به فکر یم کرد و خشمگی  .. خشمگی 

خودش نبود. رس کوچه ی خلوتر که رسیدند، طوفان 

 وارد کوچه شد و هلما هم به دنبالش: 

 نیم شنوی چی میگم طوفا...  -

حرفش تمام نشده بود که کمرش آرام به دیوار کوبیده 

شد و طوفان دست سالمش را کنار رس او به دیوار 

 چسباند: 

 طوفان!  جاِن دل طوفان... عزیزدِل  -
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 جاِن دل طوفان... عزیزدِل طوفان!  -

فاصله شان تنها در حد چند سانت بود و نگاهشان 

ه به هم... قفسه سینه ی هر دویشان تند تند باال و  خت 

ن یم شد و قلب هلما در دهانش یم تپید.   پایی 

لحن گرم و دلتنگ او، باعث شد چانه ی هلما بلرزد و 

راده روی قلب او بنشیند. قلب طوفان کف دستش تر ا

هم مثل خودش با آخرین رسعت یم تپید ویل نه با 

 عشق... 

ی که مجبور شده  قلب او از حال جسیم بدش و مست 

بود راه برود با رسی    ع ترین حالت ممکن یم تپید و قلب 

هلما از عشفر که به او داشت! هلماتی که تپش قلب 
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ه به چشمان  طوفان را عشق خواند و اشکش خت 

 دریاتی او روی گونه چکید: 

 خییل ترسیدم... ترسیدم از رفتنت!  -

ن به  طوفان تمام تالشش را کرد که چشمانش غمگی 

 نظر برسد: 

ببخش که ترسوندمت... ببخش که باعث شدم  -

 چشمای قشنگت اینطوری اشک بریزن... 

و درست در حساس ترین زمان ممکن، با یک دستش 

کشید و پیشاتن هلما محکم   تن لرزان هلما را در آغوش

 روی دنده های دردناکش فرود آمد: 

بهت قول داده بودم همه چی درست میشه... مگه  -

؟  نه خانوم دکتر

هلما با احتیاط دست دور کمر او حلقه کرد و طوفان 

لب گزید تا از درد دنده هایش فریاد نزند. از عمد او را 

د و هلما از ترس آسیب دید ن محکم تر به خودش فرسی

ون بیاید که طوفان  او، خواست از آغوشش بت 

 نگذاشت: 
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بمون... لطفا! این چند روز که نبودی برام مثل  -

 جهنم گذشت... 

اهنش را خیس کرد و طوفان  قطره اشک های هلما پت 

 نگاه رسدش را به روبرو دوخت: 

دیگه طاقت ندارم دور بموتن ازم... با پدرت حرف  -

که رضایت به زدم! هر طور شده راضیشون یم کنم  

ازدواجمون بدن... حتر یه لحظه دور موندن ازت 

؟  واسم مثل جون دادنه! بهم اعتماد یم کتن

 ��ادامه

 

ک به حرف  لحنش اما گرم بود. آنقدری که دل دختر

هایش قرص شد و لحن بغض دارش در گوش طوفان 

 پیچید: 

 آره...  -

ن بار در همان روز رسش را بوسید و  طوفان برای دومی 

ان لحظه بود که زن مستن پا به کوچه درست هم

 گذاشت و ابرو در هم کشید: 
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م و حیاتی وجود  -
صد رحمت به جوون های قدیم! رسی

ن جوون ها...   نداره دیگه بی 

هلما با خجالت از طوفان فاصله گرفت که طوفان از 

عمد محکم تر دست دور کمرش پیچید و خطاب به او 

 گفت: 

ه اشکایل داره قراره خانوم خونه م بشه به زودی! چ -

 حاج خانوم؟

خانم مسن روبرویش، چیتن به ابرو داد و به زور جلوی 

 لبخندش را گرفت: 

 به زودی! بتر برسونش دست خونواده  -
ی

داری مییک

 ش... 

 و در حایل که منظورش طوفان بود، زیر لب ادامه داد: 

 چه خوش بر و رو هم هست ماشاهللا...  -

د و طوفان هلما دیگر نتوانست جلوی خنده اش را بگ ت 

هم که خنده ی او را دید، تر هیچ احساش خندید و از 

خودش پرسید که کجای حرف او خنده دار بود؟ 

 طوفان احساسات را نیم فهمید... 
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ه به خودش در  نگاهش به روبرو بود... مستقیم خت 

آینه! لباس سفید ماکیس و یقه قایفر اش، به زیباتی هر 

در تنش نشسته بود و موهای بلندش که به  چه تمام تر 

زیباتی شینیون شده بود، باعث یم شد که باور کند 

ن واقیع است... که تا چند ساعت دیگر،  همه چت 

 عروس مردی یم شود که از جانش بیشتر دوست دارد. 

آرایش الیت ویل ملیحش، از همیشه زیباترش کرده بود 

ن که مادر طوفان و مادر خودش کل   کشیدند، و همی 

لب های رسخش به لبخند پر از خجالتر باز شد و 

ن نگاهش کرد. مادر طوفان نزدیکش  آرایشگر با تحسی 

شد و بازوهای عروسش را به آرایم گرفت. چشم در 
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صورتش چرخاند و با بغض مادرانه ای مخاطب قرارش 

 داد: 

ماه شدی هلما جان... طوفان حتر یه لحظه هم  -

 نیم تونه ازت چشم برداره! 

ن فرستاد بلکه بغضش  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

ن برود:   هم پایی 

 لطف دارید مادر...  -

ن بار بود که او را "مادر" صدا یم کرد. چشمان  اولی 

نگ زن روبرویش از اشک درخشیدند و رس باال  خورسی

 گرفت تا اشکش آرایشش را خراب نکند: 

! چه حیس قشنگ  - جاِن مادر... تو ناچر طوفان متن

 شنیدن این کلمه ازت؟ تر از 

و هلما را به آرایم در آغوش گرفت و نگاه هلما، به 

مادرش افتاد که با چشمان رسخ از اشک شوق 

نگاهشان یم کرد. لحظه ای در آغوش مادر طوفان 

ن که از هم فاصله گرفتند، مادرش نزدیک  ماند و همی 

شد و رس تا پایش را با همان چشمان نمدار از نظر 

 گذراند: 
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 م جدی جدی داره عروس میشه؟دختر  -

 چانه ی هلما از بغض لرزید و مادرش رسی    ع بغلش کرد: 

آی آی گریه نکتن ها! قربون اون چشمای قشنگت  -

 برم... شگون نداره عروس روز عروسیش گریه کنه. 

هلما دست دور کمر مادرش حلقه کرد و با بغض زمزمه 

 کرد: 

 مامان...  -

کنار مادرش به آرایم دست پشت کمرش کشید و  

 گوشش زمزمه کرد: 

-  ...  تو هر جا هم که بری، بازم دختر قشنگ ماتی
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ف چکیدن بود که با حرف  قطره اشک هلما در رسی

 خواهرش، همه سمت در برگشتند... 

 داماد اومد!  -
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وع به تپیدن کرد و دوباره  قلب هلما در دهانش رسی

سمت آینه برگشت... طوفان آمده بود. همان طوفاتن 

ی بدست آوردنش، سه ماه تمام تالش کرده بود که برا

که خودش را به خانواده ی او ثابت کند و رضایتشان را 

د. همان مردی که حتر یک بار خط قرمزش را رد  بگت 

نکرده بود... مردی که حاال، قرار بود همرسش شود و 

ش!  ن  همه چت 

مادرش کمک کرد روتی لباس و شال سفیدش را بپوشد. 

ند... عقدشان قرار  هلما ترجیح داده بود عروش نگت 

بود با حضور بستگان نزدیکشان در محرصن برگزار شود 

و چند ساعت بعد، چند روزی برای ماه عسل به 

کشان را آغاز!   مشتر
ی
 لهستان سفر کنند و زندیک

طوفان اول با تمام قدرتش مخالفت کرده بود ویل هلما 

جشن عروش نیم خواست... یم دانست که طوفان 

بطه ی خوتر با بستگانش ندارد و نیم خواست او را را

در جشتن که بیشتر مهمانانش را نیم شناخت معذب 

یفات زیاد عروش ها را  کند. جدا از تمام آن ها، ترسی

ش که عروس و داماد یم  دوست نداشت. استر

کشیدند برایش عذاب بود... دلش یم خواست کاری 
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د، کند که به هر دویشان خوش بگذرد! بخندن

س خراب شدن  برقصند، فریاد بکشند... بدون استر

 لباس و آرایش یا حضور مهمان ها... 

ی که از دنیا یم خواست، مرد چشم آتر اش  ن تمام چت 

بود و بس... تنها روزی که قرار بود به آتلیه بروند لباس 

ین حال را  عروس تن کرده بود و حاال، روز عقدش بهتر

 داشت.  در آن لباس سفید شیک ویل ساده

هوا را به سختر به ریه هایش کشید و مادرش با لبخند 

د و هلما قدم  بدرقه اش کرد... دستش را به آرایم فرسی

هایش را با صندل های پاشنه تخت و سفیدش، سمت 

خروچر آرایشگاه برداشت. هر قدیم که جلوتر یم 

ن که در را باز  رفت، قلبش محکم تر یم کوبید و همی 

 در دستش و کرد، طوفان را با 
ی

دسته گل رز رسخ رنیک

کت و شلوار رسمه ای خوش دوختر مقابل خودش 

 دید... 
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نگاهشان در هم گره خورد و انگار زمان ایستاد! انگار که 

فقط خودشان ماندند و خودشان... سیب گلوی 

نگ او  ن رفت و نگاه هلما در چشمان خورسی طوفان پایی 

آرام آرام باال رفت و روی موهای  دو دو زد... نگایه که

خوش حالت او چرخید و بعد، روی کراوات مشیک اش 

و در آخر روی آن دسته گل رز رسخ... طوفان سلیقه 

اش را از خودش بهتر یم دانست! رز رسخ، نماد عشق 

بود و طوفان در نظرش عاشق ترین مرد دنیا... طوفان 

ی دسته گل آرام آرام نزدیک شد و هلما نگاهش را از رو 

باال نیاورد. دستش آرام در دست مردانه ی او گرفتار 

ن که قطره ای روی دستش چکید، بهت زده  شد و همی 

رس باال گرفت و چشمان طوفان را رسخ و رگ دار 

دید... مرد چشم آتر اش داشت گریه یم کرد؟ اشکش 

وزی نقشه  از شوق رسیدن به او بود یا داشت جشن پت 

مزمه ی طوفان را فقط خودشان هایش را یم گرفت؟ ز 

 دو نفر شنیدند: 
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قشنگ تریِن من... عزیِز طوفان... این لحظه...  -

 واقعیه؟

اشک بیشتر در چشمان هلما حلقه زد و طوفان دسته 

گل را به دستش داد. کیس کل کشید و عکاس و 

دار تر وقفه لحظه ها را ثبت کردند. طوفان او را  فیلمتر

ن کروک قرمزش راهن ماتی کرد و در را سمت ماشی 

برایش باز گذاشت. هلما با کمک او سوار شد و طوفان 

ن را  پس از جمع کردن دامِن لباس او در را بست. ماشی 

ایم از  که دور زد و با خداحافیطن کوتاه ویل با احتر

خانواده شان سوار شد، لبخند جذاتر کنج لب نشاند و 

 سمت هلما برگشت: 

 خانوم؟ آماده ای کل شهر رو بگردیم عروس -

ن را  لبخند هلما، تاییدی بر حرفش شد و طوفان ماشی 

روشن کرد. هلما برای خانواده شان دست تکان داد و 

د. هلما یک بار گفته بود  طوفان پا روی پدال گاز فرسی

ن با  که از کل قسمت های عروش، تنها عاشق گشیر

ن عروس است و طوفان هم قصد داشت  ماشی 

آنچه که یم خواست  خواسته ی او را حتر بیشتر از 

 عمیل کند. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 196#پارت_ 

درست مثل زندان باتن که قبل از اعدام زنداتن اش، 

ین شکل ممکن برایش  آخرین وعده ی غذا را به بهتر

 حاضن یم کرد... 

هلما با لبخند سمت او برگشت و در حایل که از رسعت 

، هم ترسیده بود و هم هم لذت یم برد،  ن باالی ماشی 

 گفت: 

 تو رو خدا آروم تر! طوفان...  -

طوفان رسعتش را کم نکرد و با دست آزادش دست او 

 را محکم گرفت و تر توجه به اطرافش داد زد: 

 منه... عاشقتم!  -
ی
ین روز زندیک  امروز بهتر

د:   هلما به خنده افتاد و دست او را فرسی

-  ! ن  طوفان... دارن نگاه یم کین

 طوفان لبخند دندان نماتی زد و رس کج کرد: 
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! ب - ذار کل شهر بفهمن که طوفان آخر شاهزاده بهتر

 خانومش رو بدست آورد! 

گونه های هلما رنگ گرفتند و نگاه از طوفان دزدید. 

طوفان لحظه ای از گوشه ی چشم نگاهش کرد و بعد، 

ن را کنار خیابان متوقف کرد. سقف ماشینش را  ماشی 

ن باعث  بست و در حایل که شیشه های دودی ماشی 

کیس داخل آن را نبیند، بیشتر سمت یم شد که تقریبا  

هلما چرخید و هلما آب دهانش را صدادار قورت داد. 

قلبش در دهانش بود... دست طوفان که آرام آرام جلو 

آمد و یک طرف صورتش را قاب گرفت، صدای 

ک را شنید و آرام لب زد:  بان قلب دختر  ضن

من خوشبخت ترین مرد دنیام... خوشبختت یم کنم  -

 هلما! 

ا خودش یم دانست که حرف هایش، چقدر در و تنه

تضاد با قصد و نیت واقیع اش است... صورتش آرام 

آرام به صورت او نزدیک شد و در فاصله ی چند 

سانتر لب هایشان، هلما تر اراده کراوات او را چنگ زد 

و طوفان تر اینکه چشمانش را باز کند، از لب های او 

ن دو ابرویش ر   ا بوسید. تغیت  مست  داد و بی 
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دست هلما به دور کراوات او محکم تر شد و قلبش 

 انگار در سینه ایستاد... طوفان کنار گوشش زمزمه کرد: 

ن بوسه مون اینجا باشه... لیاقت عزیِز  - حیفه اولی 

 طوفان بیشتر از این هاست! 

و درست ثانیه ای قبل از اینکه عقب بکشد، صدای 

ن رفت. قار و قور شکم هلم ا بلند شد و نگاه طوفان پایی 

هلما با خجالت دست روی شکمش گذاشت و بر 

شانس بدش لعنت فرستاد. لبخندی کنج لب طوفان 

 نشست و سیع کرد لحنش مهربان به نظر برسد: 

 یک خانوم منو گرسنه نگه داشته؟ -

 هلما تک رسفه ای زد: 
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؟ -  گ... گشنه م نیست. بریم... بریم محرصن

 ق تر شد: لبخند طوفان عمی

 زوده حاال حاالها! به این زودی یم خوای بریم؟ -

هلما مظلومانه رسی باال انداخت و طوفان گونه اش را 

 لمس کرد: 

 صبحونه نخوردی... نه؟ -

 هلما نیم توانست دروغ بگوید: 

 صبح خییل عجله ای رفتیم آرایشگاه... نشد!  -

 طوفان کمربند خودش و او را باز کرد و چشمیک زد: 

 ... منم گشنمه! عیتر نداره -

 پیاده شد و تر توجه به آدم های اطرافش، 
ن و از ماشی 

 در سمت هلما را باز کرد و دست سمتش گرفت: 

 افتخار میدی؟ -

هلما نگایه به دست دراز شده ی او انداخت و بعد، 

ه به چشمانش با تعجب پرسید:   خت 

؟ -  به چی
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طوفان منتظر نماند... دستش را گرفت و در حایل که 

 اثری از شوچن نداشت، گفت: لحنش هیچ 

 بریم ساندوی    چ بخوریم!  -

 هلما با بهت نگاهش کرد: 

 شوخیت گرفته طوفان؟ با این لباس ها؟ -

 

 

 198#پارت_ 

ن پیاده  طوفان دستش را کشید و هلما به ناچار از ماشی 

بچه ای از نزدییک شان با ذوق خطاب به  شد. دختر

 مادرش گفت: 

 مامان، عروس!  -

ن تکیه داد و طوفان دستش را یک طرف ت ن او به ماشی 

 پرسید: 

مگه لباسامون چشه؟ خودت گفتر حتر اگه عروش  -

ه تو  یم، دوست داری روزی که اسم هامون مت  نگت 

ن باشه!   شناسنامه ی همدیگه کیل خاطره انگت 
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آن حجم از تر پرواتی او برای هلما عجیب بود ویل 

آزارش نیم داد. سال ها تنها درس خوانده بود و کار 

بود و وقتر طوفان را پایه ی دیوانه بازی هایش  کرده

یم دید، از ته دل احساس زنده بودن یم کرد... مثل او 

 ابروتی باال انداخت و رس تکان داد: 

 پایه م!  -

 طوفان دستش را محکم تر گرفت و رس کج کرد: 

 بدویم؟ -

منتظر جواب هلما نداد و قبل از اینکه به او فرصت 

حکم تر گرفت و هر دو فکر کردن دهد، دست او را م

وع به دویدن کردند. بهار بود و  در مست  پیاده رو رسی

خیابان ها پر از شکوفه... آسمان چنان آتر و صاف 

بود که انگار آسمان تهران هم آن روز از زیر گرد و 

ون آمده بود تا به آن ها لبخند بزند. یم  غبارها بت 

ه شان بود و کیس نیم دان ست خندیدند و نگاه ها خت 

که خنده های عروش که رسخوشانه پا به پای 

دامادش یم دوید، کمتر از یک روز دیگر به گریه هاتی 

 دردناک تبدیل یم شود... 
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🙈👇 
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هلیا باالی رسشان قند یم سابید... مادر طوفان و مادر 

خودش، هر کدام یک طرف تور را باالی رسشان نگه 

به را یم خواند. برای داشته بودند و عاقد داشت خط

ن بار بود که یم خواند و هلما، یم  ن بار! سومی  سومی 

توانست از زیر تور نازک روی رسش نگاه متعجب 

 اطرافیان را ببیند. 

مهریه نخواسته بود... حتر یک سکه! ازدواج در 

نظرش خرید و فروش نبود و اجازه نیم داد کیس 

حق و ارزشش را با چند سکه بسنجد. در عوض، تمام 

حقوقش را از طوفان گرفته بود. حق طالق، حق 

حضانت فرزندی که ممکن بود در آینده بدنیا بیاورد، 

 حق خروج از کشور، حق تحصیل و حق کار! 
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روزی که خواسته اش را با طوفان و خانواده اش مطرح 

کرد از یادش نیم رفت. مادر طوفان بحث مهریه را 

ام گ فته بود که اعتقادی پیش کشیده بود و هلما با احتر

به مهریه ندارد و در عوض، تمام حقوفر که ممکن 

است با ازدواج به ناحق از او سلب شود را یم 

 خواهد... مکتوب و واضح در عقدنامه! 

هیچکدام مخالفتر نکرده بودند... نه طوفان و نه 

مادرش... مادرش زن اصییل بود و طوفان، در نظرش 

منطفر اش را زیر پا مردی که هیچوقت خواسته های 

نیم گذاشت. خواسته هاتی که حق یک زن بود... یک 

انسان! طوفان بدون لحظه ای مکث موافقت کرده 

بود و حتر خواسته بود که عالوه بر آن، مهریه ای هم 

ن کنند ویل هلما نیم خواست... هلماتی که نیم  تعیی 

دانست طوفان آن لحظه زیر نقاب خونرسد و رایصن 

د خشمگیتن نفس یم کشد که از هوش و چهره اش، مر 

 اقتدار او با خشم نفس نفس یم زند... 

خواب های وحشتنایک برای هلما دیده بود و حق و 

حقوفر که او یم خواست، کار را برای آزار دادنش 

سخت یم کرد ویل نیم توانست مخالفت کند. اگر 
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مخالفت یم کرد، هلما به عشقشان مشکوک یم شد و 

ی نبو  ن  د که طوفان بخواهد... این چت 

 عروس خانم وکیلم؟ -
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با صدای عاقد که برای آخرین بار هلما را مخاطب قرار 

داد، نگاهشان از آینه ی زیبای سفره عقد به هم گره 

خورد و طوفان عاشق ترین نگایه را که یم توانست به 

ن رفت. طوری که  هلما انداخت و سیب گلویش پایی 

ن یم فرستد... هلما نگاهش را انگار بغضش را پای ی 

نگرفت و روزهاتی را که با هم گذرانده بودند از جلوی 

چشمش گذشت. حتر همان روز که با لباس عقدش 

در خیابان ها دویده بودند تا به ساندوی    چ فروشی 

ن و صندیل ای در  برسند و زیر نگاه مردم، پشت مت 

محوطه ی آزاد بنشینند و تر قیدتر از همیشه 

چ فالفلشان را گاز بزنند. برای هلما مهم نبود ساندوی    

که آرایشش کیم خراب شود... حال خوش آن لحظه 
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ن بود! نگاه متعجب فروشنده  اش با طوفان، همه چت 

وقتر که آن ها را با آن لباس ها دیده بود از یادش نیم 

رفت. تصور نگاه های متعجب اطرافیان و دیوانه بازی 

لبخندی روی لب  های از رس عشقشان، باعث شد 

هایش نقش ببندد و تر اینکه نگاهش را از آینه و 

د، مصمم تر از همیشه لب  چشمان آتر طوفان بگت 

 بزند: 

ها، بله!  -  با اجازه پدر و مادرم و بزرگتر

صدای کل و سوت و کف زدن مهمان ها باال رفت و 

اشک هلما از رس شوق روی گونه اش چکید. طوفان 

یم باال زد و زیر نگاه مهمان ها، تور روی رس او را به آرا

پیشاتن اش را بوسید... صدای سوت و کف زدن جوان 

ترها دوباره باال رفت و عاقد از طوفان هم سوالش را 

پرسید تا بله بدهد... مجلس دوباره در سکوت فرو 

رفت و طوفان نگاهش را به مادرش دوخت. یم دانست 

مه "بله" که داماد معموال در مراسم عقدش تنها یک کل

یم گوید و بس ویل ته دلش، از خودش پرسید که او 

باید با اجازه ی چه کیس بله بدهد؟ پدری که مسافرت 

بود و طوفان از عمد نیم خواست که در مراسم 
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عقدش حضور داشته باشد یا مادری که سال ها 

رنجش را دیده بود و از شدت عالقه ای افرایط به 

 بود؟ همرسش، چشم بسته و سکوت کرده 

 

 �🙈�آی دی برای نظرات
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لحظه ای حس تر کیس تمام وجودش را گرفت و هر 

ی را که او  ن دو دستش محکم مشت شد. هلما تمام چت 

 اش داشت... یک پدر و مادر 
ی
نداشت، در زندیک

دلسوز، خانواده ای که دوستش داشتند، پدری که 

یم  نگرانش یم شد، مادری که در همه حال از او دفاع

 اش 
ی
ی که طوفان، هیچوقت در زندیک ن کرد... چت 

ن رفت و با دیدن دستان  نداشت... نگاه هلما، پایی 

مشت شده اش، حالش را فهمید و تر حرف دست 

روی دست مشت شده اش گذاشت. طوفان مشتش را 
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آرام باز کرد و آن یک کلمه باالخره از میان لب هایش 

 خارج شد: 

 بله...  -

شش برای بدست آوردِن هلما، تمام شد! چند ماه تال 

تمام شد... حاال هلما رسیم و قانوتن همرسش بود! 

بعد از چند ماه که انگار اندازه ی صد سال طول 

ی که نبود،  ن کشیده بود، پس از روزها تظاهر به چت 

حاال یم توانست یک نفس راحت بکشد... یم توانست 

نفس تازه کند برای اجرای نقشه های اصیل اش... 

 چند لحظه قبلش، با یک رسخوشی حس در 
ی
ماندیک

عجیب جایگزین شد و تصور کرد که مهمان ها او و 

 
ی

نقشه ی شومش را تشویق یم کنند نه آن عقد ساختیک

 را! مادر طوفان ست طالتی به عروس 
ی

و از رِس دیوانیک

و ساعت گران قیمتر به پرسش هدیه داد و دست پرس 

 و عروسش را در دست هم گذاشت: 

 ید الیه... خوشبخت بش -

چشمانش نم اشک داشت و صدایش از بغض یم 

لرزید. ختر نداشت از نقشه های پرسش... نیم دانست 

ام  از روزهاتی که در انتظار هلما بود... هلما با احتر

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تشکر کرد و طوفان به "ممنون" ساده ای اکتفا... چه 

باید یم گفت؟ پدر و مادر هلما و خواهرش با عشق 

ن با تقدیم کردن کادوهایشان جلو آمدند و همزما

یک گفتند. مادرش با چشماتن رسخ از اشک در  تتر

آغوشش گرفت و بعد، پدرش پیشاتن اش را پدرانه 

 بوسید: 

ِ بابا...  -
 خوشبخت بیسی دختر
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نگاهش را به طوفان دوخت و این بار، با لحن گرم تری 

 مخاطب قرارشان داد: 

 خوشبخت بشید با هم...  -

ور لبخند زد و دست هلما را در دستش طوفان به ز 

د:   فرسی

 منه!  -
ی
 خوشبختش یم کنم... هلما همه زندیک
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 اش بود! تمام 
ی
دروغ نیم گفت... هلما تمام زندیک

 ای که یم خواست با تر رحیم 
ی
دغدغه اش... زندیک

ش کند...   ویرانش کند... آتش بزند و خاکستر

وقت دادن حلقه ها رسید و طوفان دست ظریف او را 

ن کوچک در د ستش گرفت. حلقه ی طالتی با نگی 

الماس را در انگشت حلقه او انداخت و هلما هم رینگ 

ساده ی مردانه را در انگشت طوفان فرو برد و هلیا با 

 ذوق از دست های مزین به حلقه شان عکس گرفت. 

وقت آن بود که عروس و داماد، عسل و ماست در 

ای قدییم دهان هم بگذارند و هلما به رسم شیطنت ه

عروس ها، انگشت طوفان را آرام گاز گرفت. طوفان 

خندید و زیر لب "بدجنس"ی گفت تا شیطنت های 

 آن روزشان تکمیل شود... 

ین زمان بود که تت  خالص را به قلب هلما بزند و او  بهتر

را عاشق تر کند... عاشق ترین زن دنیا! زیر نگاه 

ب کتش خانواده شان و تمام مهمان ها، دست در جی

فرو برد و جعبه ی گردنبند کهرباتی را که در لهستان و 

هنگام بازگشتشان به ایران مخفیانه برای او خریده بود، 

ون آورد و بیشتر سمت هلما چرخید.   از جیبش بت 
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چشمان هلما لبالب از اشک شد و طوفان گردنبند را 

آرام برایش بست و طوری که فقط خودشان دو نفر 

 ه لب زد: بشنوند، عاشقان

روزی که تو ورشو داشتر سوغاتر انتخاب یم کردی،  -

این گردنبند رو خریدم تا یادم بمونه من از همون 

 لحظه عاشقت بودم! از همون اول... 

اشک هلما آرام از حصار چشمانش فرار کرد و طوفان 

دست روی گونه های شکارش کشید تا اشکش را پاک 

د که عاشق کند. هلما درست مثل آهوی تر گنایه بو 

شکارچی اش شده بود و طوفان، شکارچی ای که قصد 

داشت پاهای زخیم آهو را بیشتر و بیشتر در تله بند 

کند و در ذهنش، انگشتانش نبودند که روی گونه های 

خیس او کشیده یم شدند... لوله ی تفنگ شکارش 

 بود! 

 

🙈👇 
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ی فرودگاه  را پر کرده بود صدای گریه های مادر و دختر

 بزند 
ی

و طوفان تمام تالشش را یم کرد که لبخند کمرنیک

و احساساتر به نظر برسد. همانطور که هلما یم 

خواست، جشن عروش ای در کار نبود و یم خواستند 

همان شتر که عقد کرده بودند به ماه عسل بروند. ماه 

عسیل که طوفان به طور ویژه برای ثانیه به ثانیه اش 

ه چیده بود! هلما بیتن اش را باال کشید و از برنام

ون آمد. چشمان خیسش را در نگاه  آغوش مادرش بت 

 مادرانه ی او گره زد و با بغض گفت: 

 گریه نکن قربونت برم... قرار نیست که برنگردم!  -

نیشخند محوی کنج لب طوفان نشست و دست در 

ی ختر  ن ک از هیچ چت  جیب شلوارش فرو برد. دختر

ش نداشت. ما در هلما دست روی بازوهای دختر

وع شده   ای که از همان لحظه رسی
ی

گذاشت و با دلتنیک

 بود مخاطب قرارش داد: 
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دورت بگردم... تند تند از خودت ختر بدی ها  -

 مامان! 

ن دختر عزیزش حتر برای چند روز  پدر هلما با اینکه رفیر

هم برایش سخت بود، ویل لبخندی زد و میان گریه و 

 ش پرید: بغض همرس و دختر 

کیل خوش بگذرونید بابا جان... درسته که ما دلمون  -

تنگ میشه، ویل هیچی مهم تر از این نیست که شما 

 اوقات خوشی رو کنار هم داشته باشید. 

مخاطبش هلما و طوفان بودند. هلماتی که چشمانش 

 از اشک خایل شد و با بغض لب زد: 

 بابا...  -

ش را پدرش پیشاتن اش را بوسید و یک طرف صورت

 قاب گرفت: 

م... خوشبخت  - جاِن بابا... خوشبخت بیسی دختر

 بشید و همیشه هوای همو داشته باشید. 

طوفان رسیم تر از همیشه ایستاد و سیع کرد مثل یک 

 تکیه گاه محکم به نظر برسد: 
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ین  - حواسم به هلما هست پدر جان... قول میدم بهتر

 اوقات رو واسش بسازم! 
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کش را که اشک یم پدر هلما دوبار  ه پیشاتن دختر

ریخت، بوسید و بعد، دست روی شانه ی دامادش 

 گذاشت و با اطمینان رس تکان داد: 

دلم بهت قرصه پرسم... دلم قرصه که امانتم رو  -

دم دستت! هلما واسه من و مادرش خییل  ستی

دم دستت و یم  ارزشمنده... همه زندگیم رو ستی

ِ منه  خوام هر دو یادتون بمونه که هلما 
همیشه دختر

! نیم خوام یک  و از امروز، تو هم پرس عزیز متن

طرفه بگم که فقط تو مراقبش باش... فقط تو از گل 

نازک تر بهش نگو، فقط تو دلش رو نشکن... یم 

خوام بگم هر دو حواستون به دل هم باشه! مراقب 

همدیگه باشید، حرفن نزنید که زخمش تا ابد بافر 

ندید که از چشم هم بیفتید. زن  بمونه، حرکتر انجام
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و شوهر مکمل همن! هر دو باید هوای همو داشته 

ه...   خوب شکل بگت 
ی
 باشن که یه زندیک

 لبخند طوفان عمیق تر شد و مطیعانه رس تکان داد: 

حرفاتون رو به خاطر یم سپارم... امیدوارم که الیق  -

 هلما و پرِس خانواده شما بودن باشم. 

ن که پدر هلما شانه ی طوفا د و همی  ن را به گریم فرسی

پروازشان اعالم شد، هلما پدر و مادرش را دوباره محکم 

بغل کرد و به سختر جلوی خودش را گرفت که گریه 

ی از خودش به  ن نکند. نیم خواست خاطره ی غم انگت 

جا بگذارد ویل دیدن تالش برای گریه نکردِن هلیاتی که 

ود و مظلومانه با فاصله ی چند قدم از آن ها ایستاده ب

نگاهشان یم کرد، باعث شد بدتر بغض کند و سمتش 

 برود: 

 بیا بغلم بچه!  -

هلیا خودش را در آغوش هلما جا کرد و در حایل که 

د، مشتر  یکدانه خواهرش را محکم به خودش یم فرسی

 به بازویش زد و به سختر جلوی گریه اش را گرفت: 
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! من دو ماه دیگه قراره کنکور بدم..  - . بچه خودتر

بعدشم، دلم نیم خواد جلوی شوهر چشم آبیت 

گریه کنم پس انقدر منو محکم فشار نده... بغضم 

ون!   یم پره بت 
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هلما با بغض خندید و همانطور که زیر لب حرف یم 

 زد، موهای خواهرش را از روی شال به هم ریخت: 

هزار بار گفتم مردم رو درست خطاب کن!  -

 مخصوصا طوفاِن منو... 

ن تصویر نگاه خیس او را  دلش نیم خواست دم رفیر

ببیند. هلیا در چشمانش براق شد و ادای جمله ی 

آخرش را درآورد. هلما چشم غره ای رفت و درست 

قبل از اینکه وسط فرودگاه به جان هم بیفتند، 

 پروازشان دوباره اعالم شد و طوفان دستش را گرفت: 

 باید بریم هلما جان...  -
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 تکان داد و دستر برای خانواده اش... هلما تر حرف رس 

یم دانست اگر لب باز کند، بدون شک به گریه یم افتد 

و بقیه هم همانطور بودند. چند قدیم به عقب 

برداشت و پدرش به سختر جلوی خیس شدن 

 چشمانش را گرفت: 

 سفرتون سالمت بابا جان...  -

مادر هلما در حایل که بازوی هلیا را گرفته بود، نگران 

 ب زد: ل

 رسیدید ختر بدید!  -

و هلیا تمام تالشش را کرد که لحنش بدون لرزش به 

 نظر برسد: 

 سوغاتر من یادتون نره!  -

هلما هر سه نفرشان را با عشق از نظر گذراند و نزدیک 

گیت که رسید، طوری که حرفش به گوش هر سه 

 برسد صدا باال برد: 

 عاشقتونم!  -
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نام او زده بود، و در کنار مردی که کاخ آرزوهایش را به 

تر ختر از روزهای وحشتنایک که در پیش داشت از 

 گیت گذشت و مهر اسارت روی پیشاتن اش خورد... 
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پا به قسمت فرست کالس هواپیما که گذاشتند، 

ن باری که با هم سوار هواپیما شدند  خاطره ی اولی 

مثل فیلم از جلوی چشم هلما گذشت و طوفان که 

د، تر هوا از پشت بغلش کرد و دست سکوتش را دی

دور کمرش پیچاند... هلما شوکه از حرکت ناگهاتن او 

نفس بریده ای کشید و طوفان رس در گودی گردنش 

 فرو برد: 

-  ! اض کتن  حتر به این فکر نکن که بخوای اعتر

رزرو پرواز فرست کالسشان را یم گفت. هنوز مجبور 

ن بود با او خوب رفتار کند... حداقل تا نش سیر
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هواپیمایشان در ورشو! هلما دست روی دستان او 

 گذاشت و لبخندی روی لب هایش نشست: 

؟ بغل یهوتی یا فرست کالس؟ اگه  - اض به چی اعتر

اض کنم چی میشه؟  اعتر

سمت طوفان چرخید و دست پشت گردن او حلقه 

کرد. در قسمت وی آی تی هواپیما، تنها خودشان 

اال انداخت و در بودند و خودشان... طوفان ابروتی ب

ک را محکم  ، کمر او را گرفت و دختر حرکتر ناگهاتن

 سمت خودش کشید: 

اونقدر خواستتن مییسی که دلم یم خواد هزار بار  -

بیشتر از قبل بخوامت! هزار بار بیشتر از قبل بغلت 

ن   از قبل و شاید واسه اولی 
کنم... هزار بار بیشتر

 بار... ببوسمت! 

رد و طوفان آرام آرام رس قلب هلما به گلویش هجوم آو 

ن بوسه ی عاشقانه شان  ن برد. هلما در انتظار اولی  پایی 

چشم بست و درست لحظه ای قبل از ییک شدنشان، 

مهمانداری وارد قسمت وی آی تی شد و با دیدن آن 

دو به ناچار تک رسفه ای زد. هلما رسی    ع خودش را 

 عقب کشید و مهماندار به انگلییس گفت: 
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- Sorry but would you please sit down 

and seat your belt? We're gonna take 

off soon ... 

)عذر یم خوام، ویل امکانش هست بنشینید و 

 کمربندتون رو ببندید؟ به زودی پرواز یم کنیم.(

مهماندار، دختر جواتن اهل ترکیه و هم و سن و سال 

هلما بود که وظیفه داشت تا فرود هواپیمایشان در 

ن بار نبود که ترکیه ب رای ترانزیت همرایه شان کند. اولی 

ن صحنه ای یم دید و شاید در دلش از اینکه  چنی 

مجبور شده بود میان عاشقانه های آن ها بیاید 

ن  خجالت یم کشید ویل نیم دانست که انگار ثانیه ها نت 

دست به دست هم داده بودند تا هواپیما همان لحظه 

ن بوسه ی ی تر گناه با یک  قصد پرواز کند و اولی 
دختر

 سایکوی خطرناک را به تاخت  بیندازد... 

 

🙈👇 
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یک دستش را لبه ی روشوتی گذاشت و با دست 

دیگرش تند تند آب به صورتش پاشید. تمام تنش گر 

گرفته بود و زیر دلش تت  یم کشید. دستش را دوباره 

خیس کرد و به گردن و زیر موهایش کشید و با دیدن 

هره ی رنگ پریده اش در آینه و لب هاتی که سفید چ

 در گلویش ریشه دواند 
ی

شده بودند، بغیصن از رس دلتنیک

ی طول نکشید که چشمانش از اشک خایل شد.  ن  و چت 

س عقد و مسافرتشان،  یم دانست که از شدت استر

عادت ماهانه اش زودتر از موعد اتفاق افتاده ویل حتر 

اتفاق در فرودگاه ترکیه و ذره ای فکر نیم کرد که این 

وع ماه عسلشان بیفتد.  درست چند ساعت قبل از رسی

همیشه در دو روز اول بدترین حال را تجربه یم کرد. 

آنقدری درد یم کشید که همیشه دو روز اول را به 

کلینیک نیم رفت و در خانه یم ماند. مادرش همیشه 

کیسه ی آب گرم و غذاهای مقوی برایش یم آورد و 

به لطف او کم کم بهتر یم شد... ویل حاال و  هلما 

ن بار بود که آنقدر در آن  درست وسط فرودگاه، اولی 
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وضعیت از مادرش دور بود. حتر در آن دو دو هفته 

ای که با کاروان المپیک ایران به ورشو رفته بود هم این 

 اتفاق رخ نداده بود. 

رژی به لب های تر رنگش کشید و صورتش را خشک 

ست و پایش از ضعف یم لرزید ویل نیم کرد. د

منتظره ماه عسلش را خراب  خواست آن اتفاق غت 

کند. دست به دیوار گرفت و قدم هایش را سمت 

خروچر رسویس بهداشتر فرودگاه برداشت. طوفان 

ون رسویس بهداشتر زنانه منتظرش ایستاده بود و  بت 

ک را دید، رسی    ع سمتش رفت و بازویش  ن که دختر همی 

 فت: را گر 

 چرا انقدر رنگت پریده هلما؟ -

لحنش آمیخته ای از نگراتن و جدیت و مالیمت بود. 

مثل مرد عاشفر که از آسیب دیدن معشوق یم ترسد و 

حاضن است هر کاری انجام دهد تا خم به ابروی او 

نیاید ویل در باطن، داشت به شانس بدش لعنت یم 

 فرستاد. حتر با یک نگاه به رنگ و روی او هم یم

 توانست بفهمد که دردش چیست! 
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هلما رس باال گرفت تا مستقیم به چشمان او نگاه کند. 

ی برای  ن نیم خواست از همان اول دروغ بگوید. چت 

خجالت کشیدن وجود نداشت... طوفان همرسش بود 

 و درکش یم کرد. 

ی نیست... پریود شدم!  - ن  چت 

رستاد طوفان دوباره در دلش لعنتر به او و شانسش ف

ی از حس واقیع اش را  ن ویل لحن و چشمانش هیچ چت 

 نشان نداد: 

م  - ای جانم... خییل درد داری عزیزم؟ مسکن بگت 

 برات؟ چی حالت رو خوب یم کنه؟

ادای همرسهای نگران را دریم آورد و وانمود یم کرد که 

 هول شده. دل هلما برای لحن حرف زدنش رفت: 

با خودم خوبم طوفان... خوب میشم! مسکن هم  -

احت یم  آوردم. دو ساعت دیگه هم تو هواپیما استر

 کنم و تا برسیم ورشو حالم بهتر شده. 

ن رفت:   سیب گلوی طوفان در نگاهش پایی 
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؟ اینجا درمانگاه داره! یم خوای دکتر ویزیتت  - مطمئتن

 کنه؟

هلما از نگراتن او به خنده افتاد و همزمان در دلش قند 

 آب شد: 

! طوفان جانم... آخه چق - در تو با درک و مهربوتن

 اینطوری همش دلم یم خواد مریض بشم ها! 

 طوفان اخم کرد: 

 خدا نکنه! دیگه هیچوقت این حرف رو نزن...  -

هلما به زور جلوی لبخندش را گرفت و دلش بیشتر از 

قبل برای او رفت. این مرد را با بند بند وجودش یم 

پرستید! طوفان همانطور که دست پشت کمرش 

 بود، او را سمت ردیف صندیل ها هدایت کرد: گذاشته 

... هنوز تا پرواز دو ساعت مونده.  - ن  بشی 

 

🙈👇 
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هلما روی ییک از صندیل ها نشست و طوفان اول از 

تش را درآورد و روی پاهای او انداخت:   همه سوییرسی

یخ کردی هلما... چرا لباس گرم نپوشیدی؟ تازه  -

 ! ورشو از استانبول هم رسدتره

ک را عاشق تر یم  هر کدام از رفتارهایش داشت دختر

کرد... آنقدری که وقتر طوفان روبرگرداند و خواست 

 قدیم بردارد، هلما دستش را گرفت و مانع شد: 

ی؟ -  کجا مت 

طوفان پشت به او ایستاده بود. نقش بازی کردنش 

برای چندین ساعت داشت خسته اش یم کرد! لحظه 

د و  د و ای دندان روی هم فرسی چشم بست تا آرام بگت 

بعد، سمتش برگشت و روی یک زانو روبرویش 

نشست. دستان هلما را در دستش گرفت و چشم در 

 چشمش دوخت: 

دورت بگرده طوفان... یخ کردی خانومم! یم خوام  -

ن دستات چقدر  م. ببی   گرم بگت 
برات یه نوشیدتن
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رسده... من اگه یم دونستم نزدیک پریودته، چند روز 

... دیگه ب لیط یم گرفتم که انقدر تو راه اذیت نیسی

 چرا نگفتر بهم آخه؟

 هلما فشار آرایم به دستان او وارد کرد: 

س داشتم این چند  - قرار نبود امروز باشه... استر

 روز... تاریخش جلو افتاد. 

طوفان بوسه ای پشت دستش زد و کف دست او را به 

 گونه اش چسباند: 

فشاری! از یه  تقصت  منه... نفهمیدم چقدر تحت -

طرف دانشگاه قبول شدنت و کارهای ثبت نام 

دانشگاه، از یه طرف کارهای کلینیک و از یه طرف 

ن  هم بدو بدوهای عقد و چیدن خونه و چمدون بسیر

واسه ماه علسمون... تو خییل بیشتر از من این مدت 

! تقصت  منه که  تحت فشار بودی خانم دکتر

 نفهمیدم... 
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ا دوباره جان گرفت و دست روی دست او بغض هلم

 گذاشت: 

نگو اینو طوفان... تو بودی که باعث شدی توی اون  -

ا رو قبول بشم. تو  وضعیت روچ خرابم آزمون دکتر

بودی که هزار بار رفتر و اومدی تا خودتو به بابام 

 ، . تو بودی که تصادف کردی، تو کما رفتر ثابت کتن

 جلو چشمم قلبت... قلبت... 

نست ادامه دهد و بغضش شکست. هلما دختر نتوا

حساش نبود که مدام اشک بریزد ویل آن لحظه، 

وضعیت جسیم و روچ اش دست به دست هم داده 

بودند تا به راحتر اشکش دربیاید. طوفان با غیم 

 نگاهش کرد و بعد، او را تر مقدمه در آغوش 
ی

ساختیک

 کشید: 

اشک نریز قربونت برم... حیف اون اشک ها  -

 یست؟ قلب طوفان به فدات! ن

ون  بحث قلبش را که وسط کشید، هلما از آغوشش بت 

 اومد و با اخم توپید: 
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نگو اینو... قلتر که دل دل زدم تا دوباره بتپه رو  -

 فدای هیچکس نکن... حتر من! 

ک عاشق بود... آنقدری عاشق که حتر از تصور  دختر

ن خاری به پای طوفان یم ترسید و طوفان همان  رفیر

ر بود! خاری که به زودی تا خود قلبش فرو یم خا

ه به چشمان رسخ او لبخند جذاتر  رفت... طوفان خت 

 زد و پیشاتن اش را بوسید: 

ن جا بمون االن  - چشم... نمیگم... چند لحظه همی 

 بریم گردم. 

و سمت فروشگاه روبرویشان رفت و هلما نگاهش را به 

ان قامت بلند او دوخت. طوفان بادرک ترین و مهرب

ش  ن ترین مردی بود که یم شناخت. طوفان همه چت 

 شده بود... خوِد قلبش! 

 

🙈👇 
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نفهمید چقدر طول کشید و چقدر نگاهش کرد تا 

 در دستش و نوشیدتن 
ی
طوفان با پالستیک نسبتا بزریک

گریم در دست دیگرش برگشت و هلما با تعجب نگایه 

 به پالستیک انداخت: 

 ردی؟چرا این همه خرید ک -

 طوفان لیوان نوشیدتن را به دستش داد: 

موکاست... تا گرمه بخور. یم دونم نوشیدتن مورد  -

ین دوست نداری ویل گفتم  عالقته و با شکالت شت 

ن که یه کم فشارت بیاد باال.  ینش کین  شت 

دست هلما دور لیوان حلقه شد و گرمای لذت بخش 

آن زیر پوستش دوید. طوفان کنارش نشست و 

 را روی پایش گذاشت: پالستیک 

اینا هم یه کم خوراکیه واسه تو هواپیما که اگه یه  -

ی دلت خواست،  ن وقت گرسنه ت شد یا چت 

بخوری... گفتم شاید یه رسی از اینا رو تو هواپیما 

 نداشته باشن و تو این وضعیت دلت بخواد! 
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هلما با خودش فکر کرد که اگر طوفان بخاطر عادت 

نه دورش یم چرخید، اگر ماهانه اش آنطور مثل پروا

زماتن فرزند او را در وجودش حمل یم کرد چه واکنیسی 

نشان یم داد؟ جوابش را همان لحظه در دل به 

 خودش داد. طوفان عاشق ترین پدر دنیا یم شد! 

هلما پالستیک را برداشت و در حایل که دلش برای او 

 ضعف رفته بود، نگایه به داخلش انداخت: 

 این همه؟ آخه...  -

مش که به کیسه ی آب گرم درون آن افتاد، حرف چش

ن فرستاد و  در دهانش ماند. آب دهانش را صدادار پایی 

یاد مادرش افتاد. طوفان درست مثل مادرش رفتار یم 

 کرد! 

طوفان که نگاه او را به کیسه ی آب گرم دید، در دل به 

ون  خودش آفرین گفت و آن را از پالستیک خریدها بت 

 آورد: 

تاثت  داره تو کم شدن دردت یا نه... ویل نیم دونم  -

 ، شنیدم درد رو کمتر یم کنه! یاش دوست داشتر

 رنگ یاسیش رو خریدم! 
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د. تر اراده و با  هلما نتوانست جلوی خودش را بگت 

تمام عشقش دست دور گردن او حلقه کرد و رس روی 

 شانه اش گذاشت: 

 طوفان...  -

او شوکه شده بود، به طوفان که از حرکت یکدفعه ای 

 زور خندید و دست روی کمرش گذاشت: 

جان طوفان... قهوه دستته فدات شم! نسوزوتن  -

 خودتو... 

هلما چشم بست و عطر خوشبوی او را عمیق نفس 

 کشید: 

ن شکیل بمون...  - حواسم هست... فقط یه کم همی 

. مهم اینه که االن  ن برام مهم نیست اگه نگاهمون کین

یم کنم بیشتر از همیشه و تو این لحظه، حس 

 دوستت دارم! 
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با صادقانه ترین لحن ممکن و در حایل که صدایش یم 

لرزید، حرف دلش را به زبان آورد و طوفان محکم تر 

 تن ظریف او را در بر گرفت: 

-  ! ِ قشنِگ من... من خییل خییل بیشتر
 شکستتن

ک وابسته اش شده بود، همرسش شده بود، او را  دختر

ه بود و طوفان شک نداشت که هلما به خلوتش راه داد

پس از فهمیدن حقیقت، آنقدری شوکه خواهد شد که 

وع نقشه های اصیل او  حتر ممکن است قبل از رسی

 سکته کند... 

باید آرام آرام پیش یم رفت ویل قصدی نداشت. دلش 

نیم خواست دیدن چهره ی شوکه ی او را در حایل که 

د از دست کاخ آرزوهایش با تر رحیم فرو یم ریز 

 بدهد... 

 

🙈👇 
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ی تا فرود آمدن هواپیمایشان در ورشو نمانده بود  ن چت 

و هلما تمام طول پرواز را به جز یک ساعت اول 

خوابیده بود. مسکن ها و ناز کشیدن های طوفان اثر 

ک را به خواب عمیفر فرو برده بود!   کرده بود و دختر

ت بود و قسمت وی آی تی هواپیما، زیادی ساک

مناسب برای خوابیدن... طوفان ویل حتر یک ثانیه 

چشم روی هم نگذاشته بود! تمام مدت به چهره ی 

ه شده بود. به تک تک اجزای  ک خت  غرق خواب دختر

صورتش! به لب های خوش فریم که هنوز نبوسیده 

 بود، به بیتن قلیم و به مژه های بلندش... 

نده تصور یم کرد. با خودش چهره ی او را در روزهای آی

فکر یم کرد به لتر که قرار بود پاره شود و دمایعن که 

شاید بشکند و مژه هاتی که دیگر قرار نبود اشکشان 

خشک شود... خودش را در تر رحم ترین حالت ممکن 

 !  تصور یم کرد و هلما را مثل یک کیسه بوکِس انساتن
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ن بود... هلم ا فرق هلما با سایر روابطش تنها در یک چت 

نیم دانست که طوفاِن واقیع و تمایالتش چیست در 

های قبیل  حایل که دیگران یم دانستند... تمام پارتتن

ن آگاه بودند و حتر ریسک به خطر  اش، از همه چت 

افتادن جانشان را هم یم پذیرفتند. طوفان پول 

هنگفتر یم داد و عده ای با کمال میل پا به اتاق 

نطور نبود... هلما قرار خوابش یم گذاشتند ویل هلما آ

ن هایش را با طوفان تجربه کند... هلما  بود تمام اولی 

ک خودساخته ای که طعمه اش  عاشقش بود! دختر

 شده بود، عاشقش بود... 

دست جلو برد و موهای او را آرام از روی پیشاتن اش 

کنار زد. پلک هلما کیم لرزید ویل بیدار نشد. به لطف 

ن تر  از آن بود که تنها با یک  مسکن ها خوابش سنگی 

 نوازش بیدار شود. 

ه اش شد. حتر  طوفان گردن کج کرد و دقیق تر خت 

خییل از حیوان ها هم به طعمه ی زخیم شان رحم یم 

کردند... کیس در رسش تکرار یم کرد که "از حیوان 

ی!"   کمتر
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ویل برایش مهم نبود. حس عذاب وجدان نداشت... 

گر تنها کیم انسانیت حتر ذره ای! یم دانست که ا 

درونش وجود داشت، حداقل صتر یم کرد تا دو سه 

ن قصدی   شود ویل چنی 
روزی بگذرد و هلما بهتر

نداشت. یم دانست که باید مهربان تر باشد ویل هیچ 

 حیس نداشت! 
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ن رفت و رسانگشتانش پوست نرم و شفاف  دستش پایی 

انش را گردن هلما را لمس کردند. داشت جای انگشت

روی گلوی او تصور یم کرد. درست مثل قاتیل که 

مقتول را ذره ذره خفه یم کند! دستش آرام دور گردن 

او حلقه شد ویل فشاری وارد نکرد. با نیشخندی کنج 

 لبش زمزمه وار گفت: 

چقدر دووم میاری؟ جسم و روح آرومت واسه  -

 طوفاتن شدن چقدر توان داره؟
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گردن او محکم تر شد و فشار انگشتانش تر اراده دور  

ن که هلما در خواب به رسفه افتاد، طوفان رسی    ع  همی 

دستش را عقب کشید و هلما چشمانش را باز کرد. 

همچنان رسفه یم کرد و طوفان در دل به تر صتر بودن 

خودش لعنت گفت. دست پشت کمر او گذاشت و 

 آرام بلندش کرد: 

 هلما جان... خوتر عزیزم؟ چی شد یهو؟ -

جایش نشست و با دست گردنش را ماساژ هلما رس 

 داد. هنوز رسفه یم کرد اما نه مثل قبل: 

فکر کنم... فکر کنم آب دهنم پرید تو گلوم... یه  -

 لحظه حس کردم تو خواب دارم خفه میشم! 

 طوفان دستش را با آرام پشت کمر او کشید: 

ی؟ -  عزیزدلم... االن بهتر

فه ای زد هلما به نشانه ی مثبت رس تکان داد و تک رس 

 که طوفان بطری آتر برایش باز کرد و سمتش گرفت: 

 یه کم آب بخور عزیزم... رنگت کبود شده!  -
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هلما بطری را از طوفان گرفت و گلوتی تر کرد. پشت 

 
ی

دستش را روی لب هایش کشید و با لبخند کمرنیک

 تشکر کرد: 

 ممنون...  -

طوفان جواب لبخندش را داد و دست دور تن ظریفش 

 پیچاند: 

 وندیم جاِن طوفان... ترس -

 

🙈👇 
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 ترسوندیم جاِن طوفان...  -

 هلما رس در سینه ی طوفان مخفن کرد: 

 ببخشید... خییل مونده برسیم؟ -
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 طوفان روی موهایش را بوسید: 

 احتماال کمتر از نیم ساعت...  -

 هلما رس بلند کرد و با بهت پرسید: 

نیم ساعت دیگه یم رسیم ورشو؟ یعتن من انقدر  -

 ت رس هم خوابیدم؟پش

طوفان بیتن به بیتن اش کشید و لبخند جذاتر تحویلش 

 داد: 

 خانوم خوابالو!  -

 هلما با اخم و ناراحتر از او فاصله گرفت: 

 چرا بیدارم نکردی؟ -

حس بدی داشت به اینکه تمام مدت خواب بوده و 

طوفان بیدار... دلش یم خواست در طول پرواز تمام 

یم ساعت مانده به مدت با هم صحبت کنند ویل ن

 فرود هواپیما بیدار شده بود. 

طوفان انگشت شستش را با مالیمت پشت دست او 

 کشید: 

-  !  حالت خوب نبود عزیزم... باید انرژیت رو جمع کتن
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 هلما نگاه از او گرفت: 

 ویل بازم باید بیدارم یم کردی!  -

ی ها و دلخوری های ناگهاتن  یم دانست که بهانه گت 

تی ام اسش بریم گردد و دست اش تا حد زیادی به 

خودش نیست... وگرنه خوب یم دانست که هر کدام 

ن یک فرد مستقل اند و نیاز دارند به بهتر  ن نت  از زوجی 

شدن حال خودشان اهمیت دهند! با اعالم مهماندار 

مبتن بر فرود هواپیما تا دقایفر دیگر و درخواست برای 

ن کمربند مسافرها، طوفان سمت هلما خم ش د و بسیر

 کمربندش را بست: 

ی نمونده که برسیم... دوست داری اول بریم  - ن چت 

 خونه یا شهر رو بگردیم؟

 هلما بدون مکث جواب داد: 

 خونه!  -
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دلش برای دیدن خیابان های ورشو و گشت و گذار در 

آن تنگ شده بود ویل بیشتر از آن، دوست داشت که 

ن بار ببیند! طوف ان گفته بود که خانه شان را برای اولی 

ده تا آن را حاضن کنند.  خانه ای در ورشو خریده و ستی

هلما دوست داشت خودشان تمام کارهای خانه را 

انجام دهند و وسایل را با سلیقه ی خودشان بچینند 

ویل از آنجا که قرار نبود در ورشو ماندگار شوند، بیشتر 

ایده هایش را گذاشته بود برای خانه ای که یم 

د در تهران داشته باشند. طوفان دستر روی خواستن

 موهایش کشید و با لبخند رس تکان داد: 

یم خونه!  -  باشه... مت 

!" هلما ناخواسته  و تر صدا گفت "خودت خواستر

آخرین فرصت آزادی را قبل از حبس شدن از خود 

گرفته بود و نیم دانست... چند دقیقه بعد، هواپیما در 

ن  ی طول نکشید که هلما فرودگاه ورشو فرود آمد و چت 

ون رفت. اضار  شانه به شانه ی طوفان از هواپیما بت 

داشت که حداقل کوله پشتر اش را خودش بیندازد 

ویل طوفان بخاطر وضعیتش مخالفت کرده بود و 

 هاتی را که در هواپیما برده بودند 
کوله و ساک دستر
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خودش تنهاتی حمل کرد. چک شدن پاسپورت و ویزا و 

زرش شان نزدیک یک ساعت طول کشید و انجام با

وقتر که مامور فرودگاه مهر را در پاسپورت هلما زد و به 

یک گفت، هلما نفس  انگلییس ورودش را به لهستان تتر

ن چمدان هایشان،  راحتر کشید و پس از تحویل گرفیر

ون زد. ساعت از  دست در دست طوفان از فرودگاه بت 

ی ن تا تابستان نمانده  ده شب گذشته بود و با اینکه چت 

بود، ویل هوا هنوز هم رسدی خودش را داشت... تنش 

تش را  داشت به لرز یم نشست که طوفان سوییرسی

روی شانه های او انداخت و نزدیک گوشش زمزمه 

 کرد: 

 به خونه ی دومت خوش اومدی!  -

 

🙈👇 

 

 

 

 217#پارت_ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به خونه ی دومت خوش اومدی!  -

ت طوفان، به نفهمید چرا ویل حتر با وجود سوییرسی 

محض شنیدن زمزمه ی او بیشتر رسدش شد ویل 

توجیه نکرد و با لبخند سمتش چرخید. خواست 

ن کوتاه روبروی  ی بگوید که او را تنها با یک آستی  ن چت 

 خودش دید و با نگراتن گفت: 

 رسما یم خوری طوفان!  -

 طوفان بوسه ای رسی    ع روی گونه اش زد: 

 م... من قوی تر از این حرف هام! بزن بری -

و قبل از اینکه به هلما فرصت مخالفت دهد، او و 

چمدان هایشان را سمت ییک از تاکیس ها هدایت کرد 

و چند دقیقه بعد، هر دو صندیل عقب تاکیس نشسته 

بودند و سمت خانه شان در ورشو یم رفتند... خانه ای 

که قرار بود برای هلما حکم جهنم را داشته باشد! هلما 

ت در دست طوفان از شیشه ی تمام مست  را دس

ه شده بود و منظره ی تر نظت   ون خت  ن به بت  ماشی 

شب های ورشو را نگاه یم کرد. هنوز باور نداشت که با 

همرسش به ورشو سفر کرده... با طوفان! با قهرمان 
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المپیک شنا و مردی که در سفر اولش، هیچ نسبتر با 

ن داشت به  او نداشت و حاال همرسش بود. ماشی 

مت مناطق لوکس یم رفت و هلما هر لحظه از س

ت زده یم شد.  دیدن نمای تر نظت  ویالها بیشتر حت 

ویالهاتی که هر کدام با فاصله ای بیشتر از صد متر از 

یکدیگر ساخته شده بودند و اطرافشان محوطه ی 

ی مثل دشت بود.  ن  رسستر

 نظرت چیه؟ -

با شنیدن صدای طوفان، گردن سمتش چرخاند و لب 

 زد: 

ه!  -  تر نظت 

 طوفان ابروتی باال انداخت: 

 پس امیدوارم از خونه مون هم خوشت بیاد!  -

ن منطقه  سد خانه شان در همی  و قبل از اینکه هلما بتی

است یا نه، تاکیس جلوی ویالتی توقف کرد و طوفان 

ون اشاره کرد:   به بت 

 رسیدیم!  -
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هلما با ذوق سمت پنجره چرخید و با دیدن ویالی 

 سیاه و سفید، بهت زده پرسید: لوک
ی

 یس با نمای سنیک

 این... خونه ی ماست؟ -

ن پیاده شد و  طوفان تر اینکه جواب دهد، از ماشی 

جنتلمنانه در سمت او را باز کرد و دست سمتش 

 گرفت: 

 به خونه خوش اومدی!  -

ن فرستاد و در حایل که  هلما آب دهانش را صدادار پایی 

دست در دستش  نگاهش محو نگاه آتر او شده بود،

گذاشت و پیاده شد. طوفان او را به خودش نزدیک 

 کرد و گفت: 

 امیدوارم مورد پسندت باشه.  -

هلما کم مانده بود از آن حجم از زیباتی بغض کند. 

هیچوقت عالقه ای به مادیات نداشت ویل فکر اینکه 

کشان   مشتر
ی
طوفان با عشق آن خانه را برای زندیک

رد. راننده وسایلشان را خریده بود اشکش را دریم آو 
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ن شد و رفت،  ن که سوار ماشی  ن گذاشت و همی  پایی 

وع شد... طوفان رمزی را وارد  تنهاتی هلما با طوفان رسی

کرد و در باز شد. کنار ایستاد و به هلما اشاره کرد که 

 اول وارد شود: 

- Ladies first  ! 

 )اول خانم ها...(

اال هلما تک خنده ای کرد و مثل طوفان ابروتی ب

انداخت. قدم هایش آرام آرام او را سمت جهنمش 

بردند و طوفان در را پشت رسش بست! هلما انتظار 

ی را داشت جز منظره ی روبرویش... حیاط  ن هر چت 

بزرگ ویال، پر از گرد و خاک و برگ و شاخه های 

ن و زمستان بود و درختان  خشک حاصل از پایت 

ست به تنومندی در آن به چشم یم خورد. نیم خوا

ن زیادی ترسناک به نظر  ن کند ویل همه چت  خودش تلقی 

ن حتر آن ساختمان لوکیس که دیده  یم رسید... همه چت 

بود و استخر بزرگ و عمیِق وسط حیاط که برخالف 

ی یم  ن محیط پر از گرد و خاک اطرافش، آبش از تمت 

 عوض شده! 
ی
 درخشید و مشخص بود که به تازیک
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ن فرستاد و چند متر مانده آب ده انش را صدادار پایی 

به استخر متوقف شد. از آب یم ترسید... از استخر 

خاطره ی خوتر نداشت! هیچوقت حتر تصورش را 

هم نیم کرد که استخری تا آن حد بزرگ و عمیق در 

ک با همرس آینده اش داشته باشد. رسی    ع  خانه ی مشتر

گر است پس در دل خودش را قانع کرد که طوفان شنا 

ن استخری در خانه اش طبییع است.  وجود چنی 

صدای قدم های او از پشت رس به گوشش رسید و 

ن که روبرگرداند، طوفان را با فاصله ی کم روبروی  همی 

 خودش دید و تر اراده هیتن کشید: 

 ببخشید... ترسیدم یه لحظه!  -
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طوفان دیگر نازش را نکشید. چشماتن که همیشه نگاه 

حواله یم کردند، حاال پر از تمسخر و  عاشقانه سمتش

 بود! 
ی

 دیوانیک

 شنا بلدی؟ -

 و تر مقدمه ی او جا خورد: 
 هلما از سوال ناگهاتن

 شنا؟ نه...  -

 طوفان قدم دیگری نزدیک شد: 

 چرا؟ -

 و هلما قدیم عقب رفت: 

راستش... من خاطره ی خوتر از آب ندارم! یه بار...  -

باغ یه بار وقتر بچه بودم نزدیک بود تو استخر 

عموم غرق بشم... از اونجا به بعد، شنا و آب واسم 

 تبدیل به فوبیا شد! 

ن های خونرسدانه اش  طوفان همچنان به قدم برداشیر

 به سمت او ادامه یم داد: 

ی؟ -  دوست داری شنا یاد بگت 
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هلما داشت احساس خطر یم کرد. مرد روبرویش هیچ 

 شباهتر به طوفاتن که یم شناخت، نداشت... 

 ویل... ویل تا حاال جرئتش رو نداشتم!  دوست دارم -

ی تا رسیدنش به لبه ی استخر نمانده بود و  ن چت 

 طوفان همچنان سمتش یم آمد: 

 یم خوام بهت شنا یاد بدم!  -
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 هلما نفس بریده ای کشید و ناباور تک خنده ای کرد: 

 ا... االن؟ -

به لبه ی استخر که رسید، وحشت زده ایستاد و 

 ش: طوفان روبروی

ی؟ -  مگه نگفتر دوست داری شنا یاد بگت 

ن فرستاد:   هلما آب دهانش را با ترس پایی 

چرا اینطوری یم کتن طوفان؟ توقع داری با این  -

م تو آب؟  وضعیتم و تو این رسما بتی
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طوفان قدم دیگری به سمتش برداشت و فاصله ی 

میانشان را پر کرد. رس نزدیک گوشش آورد و با لحن 

 ترسنایک لب زد: 

! ب -  ه جهنمت خوش اومدی خانوم دکتر

د و  ه به نگاه ناباور او، دست روی شانه اش فرسی و خت 

هلما با جیغ وحشت زده ای در آب پرت شد! تنش 

آب رسد استخر را شکافت و قبل از اینکه حتر فرصت 

ن تر رفت.  ن و پایی  دست و پا زدن داشته باشد، پایی 

ن در چند ثانیه اتفاق افتاد! آنقدر رس  ی    ع که همه چت 

حتر فرصت نکرد نفسش را حبس کند یا دست و پا 

بزند. انگار که عضالتش بخاطر شوک ناگهاتن از کار 

افتاده بود و حتر نیم توانست نوک انگشتش را تکان 

دهد. درون آب، رسد و تاریک بود ویل یم توانست 

تصویر تاری از طوفان را که با خونرسدی لبه ی استخر 

، تر اراده زیر  ایستاده بود، ببیند...  از شدت تر هواتی

 آب نفس کشید و آب به شدت وارد ریه هایش شد... 

 با تر رحیم رساغش آمد تا علت مرگش باشد. 
ی

خفیک

د؟ طوفان آن مردی که نشان یم  قرار بود آنطور بمت 

داد، نبود؟ فریب خورده بود؟ طوفان داشت جانش را 
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ر یم یم گرفت؟ در رسش تر وقفه سواالت دردنایک تکرا

شد و آب هر لحظه بیشتر وارد ریه هایش یم شد. 

کمرش که به ته استخر خورد، دستانش تر جان دو 

طرف تنش رها شدند و به پدر و مادرش فکر کرد... به 

د، شاید حتر  خواهرش... به اینکه اگر در این مکان بمت 

 جنازه اش به دست خانواده اش نرسد! 

 

🙈👇 
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بان قل  بان قلتر صدای ضن بش را زیر آب یم شنید. ضن

ه  که داشت آرام و آرام تر یم شد. نگاهش اما هنوز خت 

 به تصویر تار طوفان بود. 

یک... دو... سه... در رسش داشت ثانیه های مانده تا 

مرگش را یم شمرد! نیم دانست چقدر از بودنش در 
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 مثل طناتر دست دور 
ی

آب یم گذشت ویل خفیک

ود و جانش داشت ذره ذره باال یم گردنش حلقه کرده ب

ن سیاه شد... حتر فرصت نکرد  آمد. ناگهان همه چت 

چشمانش را ببندد! جان از تنش رفت و نگاه طوفان 

خونرسدانه در آب به دنبال اثری از حیات گشت. 

انتظار داشت او جلوی چشمش دست و پا بزند و برای 

 نجات التماس کند ویل هلما، تر صدا و مظلومانه به

 کام مرگ رفته بود! 

بیشتر از دو دقیقه گذشته بود که طوفان بوی خطر را 

حس کرد. نیم خواست که طعمه اش را آنقدر زود از 

جه زد و رو به  دست دهد. با تمام توانش در آب شت 

ن شنا کرد. استخر نزدیک ده متر عمق داشت و  پایی 

ک ته استخر بود. وقتر به او رسید، نگاهش در  دختر

یمه باز و تر جاِن او گره خورد و لرزی از تنش نگاه ن

 گذشت. هلما مرده بود؟

رسی    ع دست زیر تن او حلقه کرد و با آخرین رسعتر که 

یم توانست رو به باال شنا کرد. به سطح آب که رسید، 

ن ریه هاش، تن  نفس عمیفر گرفت و تر توجه به سوخیر
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ن شده ی هلما را لبه ی استخر خواباند و رسی    ع  سنگی 

ون رفت. ا  ز استخر بت 

ک کبود شده بود و لب هایش سیاه... روی  رنگ دختر

دو زانو کنارش نشست و در حایل که آب از رس رویش 

یم چکید و موهایش در پیشاتن اش ریخته بود، رسی    ع 

نبض گردنش را گرفت و تنفسش را چک کرد. نبیصن 

نبود... دم و بازدیم نبود... به امید شنیدن صدای 

ه قفسه سینه ی هلما چسباند ویل قلب قلبش، رس ب

ک ساکت بود و قفسه سینه اش آرام... طوفان با  دختر

 داد زد: 
ی
 خشم و درماندیک

-  !  لعنتر

و قبل از اینکه فرصت برگرداندن او را از دست دهد، 

ک،  ن بیتن دختر نفس عمیفر کشید و همزمان با گرفیر

لب روی لب هایش گذاشت و هوا را با فشار در ریه 

ن بوسه شان، بوسه ی مرگ بود! هایش فر   ستاد. اولی 
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چشمان نیمه باز هلما ختر از جنایت طوفان یم داد. 

ی نداشت.  کیم آب از دهانش خارج شد ویل تاثت 

طوفان دوباره نفس گرفت و دوباره لب به لب های 

هلما چسباند. چندین و چند بار کارش را تکرار کرد و 

ی حاصل نشد، تر  ن  وقتر تغیت  اختیار مشتر به زمی 

 کنارش کوبید و داد زد: 

ی! حق نداری هلما...  -  برگرد... حق نداری االن بمت 

و انگشتانش را در هم قفل کرد و با تمام قدرت قفسه 

د:   سینه ی هلما را فرسی

 یک... دو... سه... چهار...  -

زیر لب تا بیست برای خودش شمرد و بعد، دو بار 

ساژ قلب خاموش او را تنفس مصنویع داد و دوباره ما

 ادامه داد: 

-  !  یک... دو... سه... ِد برگرد لعنتر

ترک خوردن دنده های هلما را زیر فشار شدید دستان 

قدرتمندش حس یم کرد. نفس عمیفر کشید و دوباره 

هوا را با قدرت در ریه های او فرستاد. زمان داشت از 

دست یم رفت و هلما هر لحظه بیشتر داشت به مرگ 
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یم شد. طوفان انگشتانش را دوباره در هم قفل نزدیک 

کرد و روی قفسه سینه ی هلما گذاشت و همزمان با 

فشار دستش، هلما به رسفه افتاد و آب از دهانش 

ون ریخت و طوفان او را رسی    ع به پهلو خواباند:   بت 

 لعنت بهت... لعنت بهت!  -

نیم دانست فریادش از خشم است یا وحشتر که 

هلما، تر نفس رسفه یم زد و طوفان تجربه کرده بود. 

ن دو کتفش  دست پشت کمرش یم کشید و گایه بی 

مشت یم کوبید تا تمام آب های ریه اش را خایل کند. 

وقتر هلما پس از چندین رسفه ی مکرر باالخره هوا را 

به ریه هایش کشید، طوفان رسی    ع دست زیر زانوها و 

ن کمرش برد و روی دست بلندش کرد و سمت ساختما

دوید. گردن هلما به عقب خم شده بود و با قدم های 

رسی    ع طوفان، دستش تر جان کنار تنش تاب یم خورد. 

بان قلب شدید طوفان را  ن بیهوشی و هوشیاری، ضن بی 

زیر گوشش یم شنید و صداتی در گوشش زمزمه یم کرد 

 "!  "باختر
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در ساختمان که با لگد طوفان باز شد، چشمان نیمه 

فتاد و قبل از اینکه حقیقت وحشتناک بازش روی هم ا

 آن لحظه ها بیشتر برایش ثابت شود، از هوش رفت... 

 

🙈👇 
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لبه ی تخت نشسته بود و نگاهش روی تن لرزان او و 

دندان هایش که از شدت لرز به هم یم خورد، یم 

 چرخید. 

تن یخ زده و خیس او را وسط تخت گذاشته بود و 

نگاهش یم کرد. یم دانست که باید بدون هیچ واکنیسی 

کاری کند ویل انگار مغزش قفل کرده بود. نه اینکه 

ترسیده باشد یا نگران شده باشد و پشیمان... نه! فقط 

ن تا آن حد  فکر نیم کرد همان لحظه ی اول همه چت 
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ک مرگ را به  خطرناک پیش برود. تا حدی که دختر

تالش چشم ببیند و چند دقیقه ای طول بکشد که با 

 برگردد. 
ی
 های طوفان به زندیک

هلما بیهوش بود و گونه هایش رسخ از تب ناگهاتن و 

رسمای شدید آب... طوفان یم دانست که اگر کاری 

نکند، او را همان اول کار از دست خواهد داد پس بلند 

ون  شد. تمام پتوهاتی را که در اتاق داشت، از کمد بت 

 آورد و روی هلما انداخت. 

اتاق خارج شد و سیستم گرماییسی خانه را  رسی    ع از 

روشن کرد و تا آخرین حد زیاد... به اتاق برگشت و با 

دیدن هلما که همچنان یم لرزید، محکم دستر در 

ون فرستاد:   موهایش فرو برد و نفسش را صدادار بت 

 لعنت...  -

ن بار،  یک زانویش را لبه ی تخت گذاشت و برای اولی 

گران، دست سمت درست مثل یک همرِس شاید ن

پیشاتن او برد و با تردید پیشاتن اش را لمس کرد. با 

حس گرمای شدید زیر دستش، بهت زده دست عقب 

کشید و لرزش چانه ی هلما شدت گرفت. دندان 

 هایش محکم به هم یم خورد... 
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زنگ خطر برای طوفان بیشتر به صدا درآمد. به ناچار 

ن کیس  که به موبایلش را برداشت و شماره ی اولی 

ِ مرد که در 
ن نظرش آمد را گرفت. صدای "الو" گفیر

 گوشش پیچید، تر مقدمه پرسید: 

 با کیس که تبش خییل باالست چیکار کنم سایم؟ -
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تازه متوجه لرزش صدایش شد. مرد پشت خط، از به 

ظاهر دوستاِن چند ساله اش بود. دوست که نه... 

ارج از عرفش! بیشتر شبیه یک همراه برای کارهای خ

مردی که پزشیک را دو سال مانده به فارغ التحصییل 

رها کرده بود تا خارج از دغدغه ی درس خواندن به 

 تمایالتش برسد. 

 تبش چند درجه ست؟ -

 طوفان کالفه دور خودش چرخید: 

نیم دونم... نیم دونم ویل باالست! لرز کرده...  -

 دندوناش یم خوره به هم! 
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 بهوشه؟ -

 را به چشمان بسته ی هلما دوخت:  طوفان نگاهش

 نه...  -

ش بیمارستان!  -  خطریه... بتر

رد دادن هایش، 
ُ
ن از خونرسدی او و ا طوفان خشمگی 

 صدا باال برد: 

مش بیمارستان که به توی رواتن  - ِد اگه یم تونستم بتر

 زنگ نیم زدم! 

 صدای نیشخند عصتر سایم را شنید: 

رواتن کاری آها! پس زنگ بزن به ییک دیگه... از مِن  -

 برنمیاد! 

ن بار  و خواست تماس را قطع کند که طوفان برای اولی 

 در عمرش، غرورش را صادقانه زیر پا گذاشت: 

باشه... باشه اشتباه کردم! بگو چیکار کنم؟ داره یم  -

ه...   مت 

لحظه ای میانشان سکوت برقرار شد. انگار که مرد 

پشت خط از شکسته شدن غرور او لذت یم برد! 
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ن که طوالتن شد، طوفان از میان دندان سکوتشا

 هایش غرید: 

 سایم؟ -

 تو حموم خونه ت وان داری... آره؟ -

 اخم میان ابروهای طوفان بیشتر شد: 

 آره...  -

وان رو با آب ولرم پر کن... لباساشو دربیار و بذارش  -

 تو وان! 

 

🙈👇 
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ارش وان رو با آب ولرم پر کن... لباساشو دربیار و بذ -

 تو وان! 
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ن رفت:  ه به هلما پایی   سیب گلوی طوفان خت 

؟ -  چی

 لحن پرتمسخر او را شنید: 

 تا حاال لباسش رو درنیاوردی؟  -
ی

یعتن یم خوای بیک

بذار کامل روشنت کنم! وان رو با آب ولرم پر یم 

، لباساشو درمیاری، بغلش یم کتن و میذاریش تو  کتن

ن اومد ک ه آب... اگه تبش بعد چند دقیقه پایی 

... تا حدی  ... اگه نه، کم کم آب رو رسد یم کتن هیچی

که دمای بدنش طبییع بشه! گرفتر که چی میگم؟ 

اون وسط هم اگه دلت خواست و وان بزرگ بود، یم 

 توتن خودت هم... 

 طوفان با دندان های کلید شده میان حرفش پرید: 

 قطع یم کنم!  -

و موبایلش را گوشه ای پرت کرد و سمت حمام رفت. 

را باز کرد تا وان پر شود و بعد، پیش هلما برگشت  آب

وع به  ک بدتر رسی و پتوها را از رویش کنار زد. دختر

اهن  لرزیدن کرد و دست طوفان روی دکمه ی اول پت 

هلما لرزید. مدت ها وانمود کرده بود که حریم هلما 
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برایش مهم است و حاال، نه اینکه واقعا برایش مهم 

ن حریمش  حس عجیتر بود!  باشد، ویل شکسیر

دکمه ی اول را باز کرد و به رساغ دویم رفت. دویم را باز 

کرد و به رساغ سویم... دکمه ها را تا آخر باز کرد و بلوز 

 را از تنش درآورد. 

رساغ شلوارش رفت و دکمه ی شلوارش را که باز کرد، 

پشت گردن و گوش هایش داغ شد. عرق رسد روی 

به خودش بیاید. قصد پیشاتن اش نشست و سیع کرد 

داشت هلما را تمام و کمال ترصف کند ویل حاال وقتش 

 نبود. 

ک را هم که درآورد و به گوشه ای انداخت،  شلوار دختر

ت را هم از تنش  هلما را به حالت نشسته درآورد و تیرسی

ون کشید. حاال هلما تنها با لباس زیر در آغوشش  بت 

ن فر  ستاد و رسی    ع بود... آب دهانش را به سختر پایی 

دست زیر زانوها و کمر او برد و روی دست بلندش کرد. 

با قدم های بلند سمت حمام رفت و تن لرزان هلما را 

 درون وان گذاشت. 

لرزش هلما بخاطر آب ولریم که رو به رسدی یم رفت، 

شدت گرفت و قبل از اینکه طوفان حتر بتواند به فکر 
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خون یم چاره بیفتد، با دیدن آتر که داشت رنگ 

 گرفت مات ماند... 
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ن رفت و تازه یاد وضعیت هلما افتاد.  نگاهش پایی 

ک در روز اول عادت ماهیانه اش بود و او، حتر  دختر

امان نداده بود که چند روز بگذرد. با تر رحیِم تمام، 

ک هنوز  نقشه اش را از همان اول اجرا کرده بود و دختر

 یم کرد! داشت با مرگ دست و پنجه نرم 

رس هلما داشت از لبه ی وان رس یم خورد و زیر آب یم 

رفت که طوفان رسی    ع سمتش رفت و دست زیر 

ک درون وان بود و طوفان  گردنش گذاشت. دختر

ون آن ویل ساعد دستش، زیر رس هلما بود و نگاهش  بت 

روی چشمان بسته ی او رس یم خورد. روی لب هاتی 

 که یم لرزید... 
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ام جلو رفت و انگشت شستش را دست آزادش، آر 

ن او کشید. رسد بود... درست مثل قلب  روی لب پایی 

 خودش! 

تو واسه تحمل شکنجه های من، واسه فکر اینکه  -

دیگه هیچ راه برگشتر نیست، واسه تنها بودنت با 

من زیادی تر گنایه هلما! ویل نه... گناه تو از 

وع شد که توی آرزوهای من متولد  اونجاتی رسی

تو فقط یه دختر گناهکاری که قراره تاوان شدی! 

 گناهت رو پس بدی... 

زمزمه اش در سکوت حمام یم پیچید... لرزش هلما 

داشت کمتر یم شد ویل هنوز هم تنش در تب یم 

سوخت. طبق گفته ی سایم، آب را رفته رفته رسد کرد 

ن بیاید و تمام تالشش را کرد که  تا دمای بدن هلما پایی 

ر نامربویط انجام ندهد. گرمش شده در آن دقایق کا

اهنش را باز نکرد. یم ترسید  بود اما حتر دکمه های پت 

حاال که او بدون لباس جلویش بود، اختیار از کف دهد 

و حالش را بدتر کند. رس نزدیک گوش او برد و آرام لب 

 زد: 
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... من زنده نگهت میدارم! نمیذارم  - تو زنده یم موتن

ی...   بدون تاوان بمت 

ن چن د دقیقه ای طول کشید تا دمای بدن هلما کیم پایی 

وع به لرزیدن کرد،  بیاید و وقتر دوباره چانه اش رسی

ن است. رسی    ع از  ون رفیر طوفان فهمید که وقت بت 

ون رفت و حوله ای برداشت. دوباره پیش  حمام بت 

هلما برگشت و تن ظریف او را در حوله پیچید و روی 

رج شد و او را با حوله دستانش بلند کرد. از حمام خا

 روی تخت گذاشت. 

اتاق گرم تر شده بود ویل نه در حدی که جلوی لرزیدن 

د. طوفان سمت کمدش رفت تا لباس های  هلما را بگت 

خودش را به تن او بپوشاند ویل با دیدن سایز لباس ها 

 پشیمان شد. هیچکدامشان اندازه ی هلما نبود. 

شوق و وسواس خایص به ناچار چمداتن را که هلما با 

ی  ن ن لباس ها، هر چت  ون ریخت و از بی  چیده بود، بت 

که به نظرش گرم آمد را برداشت و دوباره لبه ی تخت 

ی  نشست. یادش نیم آمد که تا به حال لباس تن دختر

هایش را به حال خودشان  کرده باشد... او همیشه پارتتن

ن نفر بود!   رها یم کرد و یم رفت. هلما اولی 
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🙈👇 
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دست لبه ی حوله گذاشت و آرام بازش کرد. چند 

ک  دقیقه ای طول کشید تا لباس به تن تب دار دختر

بپوشاند و دوباره زیر پتو مخفن اش کند. نگاهش روی 

صورت رنگ پریده ی او و پتوتی که تا روی گردنش باال 

آمده بود چرخید و خواست بلند شود که زمزمه ی 

 متوقفش کرد:  دردناک او در خواب

 طو... طوفان... نجاتم... نجاتم بده!  -

نیشخندی کنج لبش نشست و همانطور که ایستاده 

 بود، روی تن او خم شد و کنار گوشش پچ زد: 

؟ به شکنجه گرت؟ -  به یک التماس یم کتن
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ی نگفت. شاید  ن هلما در خواب ناله ای کرد و دیگر چت 

یم کرد هنوز در مرحله ی انکار بود... شاید هنوز فکر 

 که خواب ترسنایک دیده... 

ون فرستاد و همزمان با  طوفان نفسش را صدادار بت 

ن حوله ای سمت حمام رفت. دکمه های  برداشیر

اهن را به گوشه ای پرت کرد.  اهنش را باز کرد و پت  پت 

 وارد حمام شد، تر 
دست سمت کمربندش برد و وقتر

د آب مقدمه آب رسد را باز کرد و اجازه داد قطرات رس 

به به تنش شالق بزنند. پیشاتن اش را به دیوار 

د که چانه اش  روبرویش تکیه داد و دندان روی هم فرسی

از رسما نلرزد. دقیقه ای طول کشید تا دمای بدنش 

متعادل شود و زیر آب چشم باز کرد. موهایش را باال 

زد و مژه های خیسش را به هم تا بهتر ببیند. چشمش 

 و ذهنش پیش هلما...  به دیوار روبرو بود 

چه باید یم کرد؟ تک تک روزهاتی را که گذرانده بودند، 

ثانیه به ثانیه برنامه ریزی کرده بود و حاال نیم دانست 

وع کند، تا چه حد  چه کند، از کدام ایده ی شومش رسی

پیش برود... هر چند که حد و حدودی برای خودش 
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اول نداشت ویل نیم خواست هلما را همان چند روز 

 از دست دهد. 

حمامش کمتر از ده دقیقه طول کشید. حوله ای دور 

ن تنه اش بست و از حمام که خارج شد، هلما هنوز  پایی 

در همان وضعیت خوابیده بود. لباس پوشید و سشوار 

روشن کرد تا موهایش را خشک کند. هلما حتر از 

شنیدن صدای سشوار هم بیدار نشد. برای طوفان 

حم خوابش شود ویل ترجیح یم داد مهم نبود که مزا

 جسیم ناشی از یک پرواز چند 
ی

زماتن که در اوج خستیک

احت کند و بعد به رساغ  ساعته است، اول کیم استر

 اجرای برنامه هایش برود. 
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فارغ از خشک کردن موهایش، سشوار را خاموش کرد 

ن بار، کنار هلما زیر یک پتو خزید. دستانش  و برای اولی 

 اراده دور تن ظریف او حلقه شدند و وقتر به تر 

خودش آمد که پیشاتن هلما به قفسه سینه اش 
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چسبیده بود و صدای نفس های نامنظم او را از 

 نزدیک یم شنید. 

دستش باال آمد و آرام تار موهای هلما را لمس کرد. نرم 

 خودش! نفس عمیفر کشید 
ی

بود... برعکس قلب سنیک

ک که از  فاصله ی نزدیک در مشامش  و عطر تن دختر

 پیچید، ناگهان اختیار از کف داد و روی هلما خیمه زد. 

پتو از روی هر دویشان کنار رفت و طوفان پاهایش را 

دو طرف بدن او روی تخت گذاشت. وزنش را هنوز 

ک نینداخته بود ویل هلما احساس سنگیتن  روی دختر

یم کرد. نفس هایش سخت تر شد و طوفان تر توجه 

د:  به  آن، رس جلو برد و پیشاتن به پیشاتن اش فرسی

! موقیع که  - ی که یم خواستم رو داشتر ن هر چت 

داشتم زیر شکنجه های بابام زجر یم کشیدم، تو 

داشتر تو بغل بابات بازی یم کردی... چرا باید 

مالحظه ت رو بکنم؟ مگه کیس مالحظه ی منو 

 کرد؟ 

ان تر هلما از درد پیشاتن اش آخ خفیفن گفت و طوف

ن آورد و ناله ی او را خفه کرد.  توجه لب هایش را پایی 

هلما از حس نفس کم آوردنش، ناگهان چشم باز کرد و 
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با دیدن طوفان در حایل که او را وحشیانه یم بوسید، 

دست تخت سینه اش گذاشت و جیغش در دهان او 

د که طوفان امان نداد و  خفه شد! خواست فاصله بگت 

حس کرد کم مانده از تر هواتی خفه هلما لحظه ای که 

شود، با تمام توانش چنگ در موهای او انداخت و به 

محض عقب کشیدن طوفان، هلما سییل محکیم در 

 صورتش کوبید و تر نفس داد زد: 

 ولم کن آشغال... ولم کن!  -
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 ولم کن آشغال... ولم کن!  -

دست روی گوش هایش گذاشت و با تمام وجودش 

 جیغ کشید: 

 ولم کن... دست نزن به من... دست نزن!  -

یک جیغ یم کشید و طوفان با چشماتن رگ دار و  هیستر

 ترسناک نگاهش یم کرد: 

 االن... رو من دست بلند کردی؟ -
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هلما ویل نیم شنید... جیغ یم کشید و پشت رس هم از 

او یم خواست که لمسش نکند... دقیقه ای تر وقفه 

د. قفسه سینه اش جیغ کشید و ناگهان نفسش بند آم

را چنگ زد و در حایل که چشمانش تا آخرین حد گشاد 

شده بود، چشمان طوفان را در ترسناک ترین حالت 

ممکن خودشان دید و مغزش فرمان فرار داد. با نفیس 

که هنوز باال نیامده بود و ریه هاتی که یم سوخت، 

ن برود که لحظه  خواست چهار دست و پا از تخت پایی 

فان مچ پایش را گرفت و هلما با پیشاتن ی آخر، طو 

ن خورد. لحظه ای اتاق پیش چشمانش سیاه شد  زمی 

ن خودش را از دست  ویل با آن حال، خواست سینه خت 

طوفان نجات دهد ویل طوفان قدرتمندتر از آن بود که 

هلما بتواند از دستش فرار کند. مشتش را محکم روی 

ن کوبید و جیغ زد:   زمی 

ام برم... یم خوام برم خونه... ولم ولم کن... یم خو  -

 !  کن رواتن

" طوفان را دیوانه تر کرد. خون جلوی  لفظ "رواتن

چشمانش را گرفت و قبل از اینکه هلما بتواند واکنیسی 
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نشان دهد، او را روی شانه اش انداخت و از اتاق 

ون رفت:   بت 

یم خواستم یه امشب رو دیگه کاری به کارت نداشته  -

 !  باشم... نذاشتر

هلما به کمرش مشت یم کوبید و بریده بریده گریه یم 

 کرد: 

 ولم... ولم کن! ولم کن نامرد...  -
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طوفان تر توجه به هلما و ناخن های او که در پوست 

کمر و شانه اش فرو یم رفت، مستقیم به حیاط رفت و 

وع به لرزیدن  هلما با دیدن استخر الل شد! تنش رسی

اهن طوفان د ر دستش مشت شد. طوفان کرد و پت 

لرزش او را با بند بند وجودش حس کرد و تر توجه به 

قدم هایش ادامه داد. جلوی استخر ایستاد و شیطان 

 درونش را بیدار کرد: 

 هنوز شنا یاد نگرفتر هلما...  -
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اهن او را چسبید و با نفیس که  هلما با تمام قدرتش پت 

 بند اومده بود، التماس کرد: 

 رو خدا نه... نه... نه... تو  -

طوفان نگاهش را به آسمان ابری باالی رسشان دوخت 

 و نفسش را فوت کرد: 

فکر کنم قراره برف بیاد... گرمای پتو رو از دست  -

دادی تا دوباره بیسی مهمون آب یخ استخر... خودت 

 !  خواستر

 هلما از شدت ترس دوباره به تقال افتاد: 

 چی از جونم یم خوای؟ ولم کن...  -

ا محکم در پوست گردن او فرو یم برد و ناخن هایش ر 

تالش یم کرد به چشمانش چنگ بکشد بلکه طوفان 

رهایش کند. ترس باعث شده بود قدرت عجیتر پیدا 

کند. طوفان با خشم تالش کرد تقالهای او را مهار 

 کند: 

-  !  آروم بگت  هلما... ِد میگم آروم بگت  لعنتر

تخر درست نزدیک استخر افتاده بودند و لبه ی اس

خیس بود. تقالهای هلما، باعث شد طوفان تعادلش 
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را از دست بدهد و ناگهان هر دو در استخر پرت 

شدند. تنشان آب رسد استخر را شکافت و هلما 

طوفان را دید... طوفاتن که تعادلش را زیر آب از دست 

داده بود ویل خییل زود به خودش آمد و با چشمانش 

از شدت ترس، زیر آب دنبال هلما گشت... هلماتی که 

نفس کشید و ریه هایش که از آب پر شد، ترسیده 

دستش را به سمت طوفان، به سمِت شکنجه گرش 

 دراز کرد! 

 

🙈👇 
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ن بار بود که طوفان با دیدن چشمان او یاد  و شاید اولی 

کودیک خودش افتاد. یاد زماتن که دستش را به سمت 

دهد و پدرش بدتر به پدرش دراز یم کرد بلکه نجاتش 
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جانش یم افتاد. کیس مدام در رسش تکرار یم کرد "تو 

 "... ! تو پدرت نیستر ... تو طوفاتن  پدرت نیستر

یم دانست که اگر هلما را همان لحظه نجات ندهد، با 

توجه به آسیب ریه اش زمان زیادی دوام نیم آورد و 

ن باعث شد که با تمام توانش سمت او شنا کند و  همی 

ت لحظه ای که چشمان هلما رو به بسته شدن درس

رفت، طوفان لب روی لب هایش گذاشت و نفیس را 

که حبس کرده بود در ریه های او فرستاد. هلما 

چشمانش را تر رمق تر از همیشه باز کرد و طوفان در 

حایل که ریه هایش از تر هواتی یم سوخت و ییک از 

ه باال شنا دستانش دور کمر هلما حلقه شده بود، رو ب

ن که به سطح آب رسیدند، هلما با تمام  کرد و همی 

توانش به رسفه افتاد و با گریه دست دور گردن او 

 حلقه کرد: 

 منو ول نکن... ولم نکن... ولم نکن طوفان...  -

ک در  طوفان در حایل که نفس نفس یم زد، ماِت دختر

 آغوشش ماند و هلما رس روی شانه اش گذاشت: 

یم بینم... بگو که فریبم ندادی...  بگو که دارم خواب -

 بگو که قصد جونم و نکردی... 
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طوفان دست به لبه ی استخر گرفت تا هر دو دوباره 

در آب فرو نروند و هلما مشتش را با تمام قدرت به 

 قلب او کوبید: 

بگو که من توهم زدم... بگو اون نامردی که تو آب  -

 هلم داد، تو نبودی! 

و چانه یم زد. چانه زتن برای مظلومانه التماس یم کرد 

نجات تصوری که از طوفان داشت! از مردی که 

ی نیم  ن عاشقش بود و عجیب بود که طوفان چت 

گفت... نه واکنش بدی نشان یم داد و نه واکنش 

 مثبت... 
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دستش لبه ی استخر مشت شده بود و هلما به قلبش 

تماس مشت یم کوبید. خودش را یم دید که به پدرش ال

یم کرد بس کند و او بس نیم کرد... پس چرا خودش 

آرام ایستاده بود؟ چرا دوباره امید هلما را ناامید نیم 
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کرد؟ همانطور که امید خودش در کودیک ناامید شد... 

 همانطور که یاد گرفت راه نجاتر نیست! 

لحظه ای چشم بست و صدای بمش، تر احساس ویل 

 ما رسید: گرفته تر از همیشه به گوش هل

ن  - ون... اگه یم خوای همی  یم خوام از استخر برم بت 

، بمون...   جا بموتن

و خواست دستش را از دور کمر او باز کند که هلما 

 محکم بغلش کرد: 

 نه... نه...  -

 
ی
ذهن طوفان به گذشته اش فلش بک زد. از سه سالگ

اش، تنها تصویری تار به خاطر یم آورد ویل صدایش 

 چید "نه بابا... نه..."واضح در گوشش یم پی

د. چشم بست تا ذهنش  چشم بست تا قلبش آرام بگت 

به زمان حال برگردد و با خودش فکر کرد در آن شب 

چه بالی بدتری یم تواند رس هلما بیاورد؟ خودش 

جواب خودش را داد "ظرفیت آن شب هلما تکمیل 

 است..." 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ک دو بار تا پای مرگ رفته بود و طوفان مرد تر 
دختر

حتیایط نبود که همان اول او را از دست دهد. صداتی ا

که در استخر شنیده بود، دوباره در رسش تکرار شد 

 "!  "تو پدرت نیستر

صدا داشت واضح تر یم شد. حتر چهره ی کیس که 

آن حرف را زده بود! ذهنش به گذشته ای نزدیک 

برگشت. به دو یا سه ماه قبل... خودش را روبروی 

ه هلما و در کلینی ک خت  ک او پیدا کرد در حایل که دختر

به چشمانش با آرامش یم گفت "تو، پدرت نیستر 

... و یم توتن خودتو  ! تو، خودتر طوفان... تو، طوفاتن

 نجات بدی!"

 

🙈👇 
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 ... ! تو، خودتر "تو، پدرت نیستر طوفان... تو، طوفاتن

 و یم توتن خودتو نجات بدی!"

ر شد و زمان به حال صدا، رفته رفته ضعیف ت

ک بنِد  برگشت! به همان زماتن که تن ظریف دختر

جانش شده بود و هلما او را محکم از ترس در آغوش 

گرفته بود و از رسما یم لرزید. طول کشید تا دست 

آزادش باال بیاید و آرام روی کمر هلما بنشیند. لباس 

های هلما به تنش چسبیده بود و حتر در آب و از روی 

هم یم شد دایعن تنش را حس کرد. حس دست  لباس

سد هم ته دلش  طوفان روی کمرش، باعث شد هم بتر

 گرم شود: 

 س... رسدمه!  -

صدای به هم خوردن دندان هایش به گوش طوفان 

ی طول نکشید که طوفان سمت لبه ی  ن رسید و چت 

 استخر هدایتش کرد و با صدای گرفته ای دستور داد: 

 .. دستات رو بذار لبه ی استخر.  -

ن تکان داد و محکم تر دست  هلما تند تند رس به طرفی 

 دور گردن او حلقه کرد: 
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م زیر آب...  - ! مت  ن م پایی   نه... نه... مت 

ترسش به حدی شدید بود که حاضن نیم شد لحظه 

ای نور امیدش را رها کند. طوفان پوفن کشید و کالفه 

 نهیبش داد: 

 هلما...  -

ک به گریه افتاد:   دختر

! ول - م... یم دونم ولم یم ولم یم کتن م یم کتن تا بمت 

 !  کتن

ه به چشمان خیس او  طوفان گردن عقب کشید و خت 

 داد زد: 
ی
 با درماندیک

 ولت نیم کنم!  -

ن بار بود که حرف دل و زبان طوفان ییک  و شاید اولی 

بود. قصد نداشت به آن زودی ها از هلما دست 

ن فرستاد و  بکشد. هلما با بهت آب دهانش را پایی 

ییک از دستان او را از دور گردنش باز کرد و  طوفان

د:   مجبورش کرد دست به لبه ی استخر بگت 

قصد ندارم حاال حاالها دست بکشم ازت... راحت  -

 بدستت نیاوردم که راحت از دستت بدم هلما! 
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اشیک مظلومانه روی گونه ی هلما رس خورد و تر حرف 

شده یم دید. نگاهش کرد... خانه ی عشقش را ویران 

تک تک آرزوها و هدف هایش، ارتباط با خانواده اش، 

درس و کارش، طوفانش... طوفانش... طوفانش... به 

خودش یم گفت که این مرد نیم تواند طوفان باشد! 

ستیده بود. مگر  هیچکس مثل طوفان او را عاشقانه نتی

 یم شد که تمام آن حرف ها و رفتارها دروغ باشد؟

 همش دروغ بود؟ -

با لب هاتی که یم لرزید، با دیل که یم لرزید سوالش را 

اهن او را در  ی نگفت. هلما پت  ن پرسید و طوفان چت 

 دستش مشت کرد: 

 حتر یه بار... حتر یه بارم... عاشقم نبودی؟ -

ن رفت و هلما با بغض گردن  سیب گلوی طوفان پایی 

 کج کرد و لبخند تلچن زد: 
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... روز  - ... حتر خواستگاریمون هیچوقت طوفان؟ حتر

که تصادف کردی و قبل از... قبل از بیهوش شدنت 

بهم زنگ زدی، روزی که بهوش اومدی و منو کنارت 

دیدی، روز عقدمون... دیروز! روز عقدمون که دستم 

و گرفتر و با لباس عروس و داماد دویدیم... شده حتر 

؟ همش دروغ بود؟  یه لحظه، یه لحظه عاشقم باشی

 همش؟

 همش!  -

رفته ویل قاطع او که در گوشش پیچید، صدای لحن گ

ن قلبش را شنید و طوفان رس نزدیک گوشش  شکسیر

 برد: 

تو واسه من شبیه یه بازیچه ای! یه طعمه که با  -

چنگ و دندون بدستش آوردم تا چنگ بکشم به 

قلبش... تا به دندون بکشم قلبشو! تو فقط یه 

بازیچه ای که جسمش، روحش، قلبش مال منه! 

 ... فقط من

 

🙈👇 
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تر رحمانه حرفش را زد و دست دیگر هلما را لبه ی 

استخر گذاشت و حتر برنگشت که او را ببیند. دست 

لبه ی استخر گرفت و خودش را با یک حرکت باال 

ون رفت. شک نداشت که پشت  کشید و از آب بت 

رسش، خرابه ای به جا گذاشته که هرگز ساخته نیم 

 را نشکسته بود، خرد کرده بود!  شود... او هلما 

دو سه قدم بیشتر برنداشته بود که ایستاد و هر دو 

دستش را محکم مشت کرد. هیچ صداتی از او نشنیده 

ن و تنها رها نکردنش در آب  بود. نه التماش برای نرفیر

و نه سوال هاتی برای پیدا کردن کورسوی امید... هیچ 

! آرام سمت او برگشت و با دیدن  ن هلما که پیشاتن چت 

اش را به لبه ی استخر تکیه داده بود، اخیم میان 

ابروهایش نشست و هلما لحظه ای رس باال گرفت. 

نگاه رسخ و رگ دارش خایل بود. آنقدر خایل و ناامید و 
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زخیم که طوفان لحظه ای به خودش لرزید و لحن 

 رسد و خایل او بدتر لرزه به تنش انداخت: 

حتر اگه جلو چشمام  نیم بخشمت... هیچوقت!  -

جون بدی، حتر اگه... اگه نفست جلو چشمام قطع 

بشه و من تنها کیس باشم که بتونم نجاتت بدم، تو 

رو... قلبت رو... بند بند وجودت رو زیر پاهام له یم 

م!  م... پشت رس میذارمت و مت   کنم و مت 

ن  صدایش داشت ضعیف و ضعیف تر یم شد و همی 

ان نفهمید چطور سمتش که چشمانش بسته شد، طوف

دوید و درست لحظه ای قبل از باز شدن دستان او از 

لبه ی استخر و فرو رفتنش در آب، دستش را گرفت و 

او را باال کشید... زانوهای هلما خم شد و طوفان 

ن بخورد. دست زیر زانوها و کمرش  نگذاشت زمی 

 انداخت و روی دست بلندش کرد: 

 ا... من به بخشش تو نیاز ندارم هلم -

لحنش، خونرسد به نظر یم رسید ویل از لحن قاطع و 

بدون تردید چند لحظه قبل او هنوز هم مات بود... 

ک چشمانش را  زمزمه اش به گوش هلما رسید و دختر

تر رمق باز کرد. نگاه تارش، تک تک اجزای صورت او را 
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از نظر گذراند و کیس انگار خرده های قلبش را بیشتر 

 زیر پا له کرد. 

 

 

 236#پارت_ 

ته ریشش را نگاه کرد و خاطره ی روزهاتی که عاشقانه 

بر صورت ته ریش دارش بوسه یم زد را با نفرت عوض 

کرد! مژه های خیس و بلندش را نگاه کرد و خاطره ی 

روزهاتی که از زیباتی مژه های بلندش یم گفت را با 

نفرت عوض کرد... لب هایش را نگاه کرد و یاد دقایفر 

بوسه ی نجاتش زیر آب را با نفرت عوض کرد و قبل و 

ناگهان شنیدن صدای قلب او زیر گوشش و پیچیدن 

بوی عطر او در بیتن اش، باعث شد معده اش به هم 

 بپیچد. بودن در آغوش او حالش را به هم زد! 

طوفان ورودی ساختمان را با پایش به جلو هل داد و 

ن که وارد شد، هلما مشتش را تر جان به سینه ی  همی 

 او کوبید: 

-  ... ن  بذار... بذارم زمی 
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طوفان حتر نگاهش نکرد! مستقیم سمت اتاق رفت و 

هلما تمام توانش را به کار برد که محکم تر به قلب او 

 مشت بکوبد و بلندتر بگوید: 

ن طوفان... حالم... حالم خوب  - منو... منو بذار زمی 

 نیست! 

ی طبی ن یع وارد اتاق که شدند، طوفان فهمید که چت 

ن بگذارد.  ن باعث شد که هلما را پایی  نیست و همی 

ک در حایل که مثل گچ سفید شده بود، دست به  دختر

دیوار گرفت و با آخرین توانش سمت رسویس 

 زانو خم کرد و عق 
ی

بهداشتر رفت. روبروی توالت فرنیک

زد بلکه دردش را باال بیاورد. عق زد بلکه جانش را باال 

 بیاورد! 

ی در معده ا ن ش نبود و عق زدن هایش فقط باعث چت 

شد که تر جان تر شود. دیوارها داشتند دور رسش یم 

ون  چرخیدند و سنگیتن نگاه طوفان را حس یم کرد. بت 

 ایستاده بود و تر حس نگاهش یم 
رسویس بهداشتر

کرد. هلما یم دانست که در خانه ی او و مقابل او 

کردن   قدرتر ندارد و احتیاط حکم یم کند که تا پیدا 

رایه برای فرار، طوفان را دیوانه نکند ویل خشم و 
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دردش چنان بر تمام احساساتش حاکم شده بود که 

حس انتقام داشت مثل خون در رگ هایش پمپاژ یم 

 شد! 

 

🙈👇 
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طوفان او را یک بار کشته بود و قصد داشت که هر 

روز بکشد و هلما نیم توانست دفاع نکند. حتر اگر 

عش به مرگ ختم یم شد و جانش را از دست یم دفا

د و  داد، در آن لحظه ها یم خواست که شجاعانه بمت 

قبل از آن، به حریف زخم بزند... پس به محض دیدن 

آینه ای که در رسویس بهداشتر نصب شده بود، بلند 

شد و پیش چشم طوفان، مشت پر کرد و با تمام 

ون از میان قدرتش در آینه کوبید! آینه خرد شد و خ

 انگشتانش راه گرفت و طوفان داد زد: 
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؟ -  چه غلیط یم کتن

سمت رسویس بهداشتر دوید و هلما وقت تلف نکرد. 

خم شد و تکه ای از شیشه ی شکسته را برداشت و 

 روی رگش گذاشت: 

 نزدیک نشو!  -

ه به چشمان ماده بتر زخیم  طوفان ایستاد و خت 

 ر داد: روبرویش، هر دو دستش را باال آورد و هشدا

ه ازت... اون شیشه رو  - احمق نشو! داره خون مت 

 ... ن  بذار زمی 

حه شده اش انداخت و  حه رسی هلما نگایه به دست رسی

د:   شیشه را محکم تر میان مشتش فرسی

 مهمه؟ مهمه که داره خون میاد؟ -

زیر پایش دریای خون راه گرفت و طوفان با خشم قدیم 

 جلو گذاشت که هلما جیغ زد: 

 جلو وگرنه رگم و یم زنم!  نیا جلو... نیا  -

طوفان دوباره ایستاد و از میان دندان های کلید شده 

 اش غرید: 
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-  ! ن غلیط نیم کتن  تو همچی 

هلما، عصتر تک خنده ای کرد و از عمد شیشه را کیم 

د. دقیقا روی رگش! شیشه پوستش را  به پوستش فرسی

برید و خون که از مچش راه گرفت، طوفان فریاد 

 کشید: 

ه ی احمق... لعنت بهت!  -  دختر
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ی از حرکت بعدی اش،  و شاید برای نجات او و جلوگت 

د  سمتش پا تند کرد و خواست شیشه را از دستش بگت 

که هلما در یک حرکت شیشه را از زیر چشم طوفان تا 

نزدیک لبش کشید و صدای رها شدن شیشه از دستش 

 با فریاد پردرد طوفان همزمان شد... 

زده از تصمیم ناگهاتن اش و عمیل شدن هلما، بهت 

نقشه ای که در یک لحظه کشیده بود، قدیم عقب 

ن  رفت و طوفان که دستش را از روی صورتش پایی 

ن ریخت و زخم  آورد، خون قطره قطره روی زمی 
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ین انتقام از  عمیقش دل هلما را خنک کرد. حس شت 

مردی که نامردانه فریبش داده بود زیر پوستش دوید و 

مان تمام وجودش غرق غم شد که چرا داستان همز 

عاشقانه شان به آنجا رسید؟ به آنجا که با دست 

طوفان مرگ را لمس کند و با دست خودش به او، به 

طوفانش زخم بزند! زخیم عمیق روی صورتش که 

 هیچوقت پاک نیم شد... 

صدای چکیدن خون روی رسامیک ها و نفس های 

شنیده یم شد. هلما با  جفتشان، تنها صداهاتی بود که

وزی نفس یم کشید و طوفان با  ترش آمیخته با پت 

خشم! چنان خشیم که باعث شده بود سفیدی 

چشمانش دیگر مشخص نباشد و ناگهان صدای 

دیگری به صداها اضافه شد! صدای کوبیده شدن تن 

هلما به دیوار پشت رسش و بالفاصله بعد از آن، 

قه شد و هلما صدای دستان قدرتمندی دور گردنش حل

 یک قاتل زخم خورده را به جای طوفان شنید: 

 یم کشمت هلما! با دستای خودم یم کشمت...  -

فریادش دیوارهای حمام را لرزاند و هلما در حایل که 

هر دو دستش را روی دست او گذاشته بود تا هواتی 
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برای نفس کشیدن وارد ریه هایش کند، میان جان 

وزی اش را کندنش به جان کندتن لبخ ند زد و پرچم پت 

 باال برد: 

-  ... ی که... که داش... داشتر ن تنها... تنها چت 

صورِت... صورت خوشگلت بود طوفان... دیگه... 

... نداری!   دیگه هیچی

 

🙈👇 
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-  ... ی که... که داش... داشتر ن تنها... تنها چت 

صورِت... صورت خوشگلت بود طوفان... دیگه... 

 ..  . نداری! دیگه هیچی

سفیدی چشمان طوفان تماما رسخ شده بود. انگار 

حتر نفس هم نیم کشید! تمام قدرتش، در دستانش 
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ک فشار یم آورد... هلما  جمع شده بود و به گلوی دختر

اما از کاری که کرده بود، پشیمان نبود. داشت جان یم 

کند و هنوز هم پشیمان نبود. اگر قرار بود در آن 

د، یم خ وزی باشد... لحظه بمت  واست که مرگش با پت 

فشار انگشتان طوفان هر لحظه به دور گردنش بیشتر 

یم شد و چشمانش تارتر و تارتر... شتر که قرار بود 

شب وصالش باشد، شب مرگش شده بود و درست 

لحظه ای قبل از اینکه چشمانش بسته شود، قطره 

اشیک از کنج پلکش رس خورد و لب هایش تر صدا تکان 

 دند: خور 

 ب... با... بابا...  -

د،   اش را یم فرسی
ی
در حایل که آخرین ثانیه های زندیک

 چشم 
ی

 اش را صدا زد و با دلتنیک
ی

اسم حایم همیشیک

بست که ناگهان طوفان رهایش کرد! صدایش را شنیده 

ن افتاد و رسفه های خشک و  بود... هلما روی زمی 

دردناکش حمام را پر کرد که طوفان، قدیم عقب رفت 

 ر حایل که انگار در دنیاتی دیگر ست  یم کرد، لب زد: و د

 من... من بابا نداشتم!  -
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چشمان تار هلما میان رسفه هایش برای ذره ای هوا، 

روی صورت رسخ طوفان قفل شد و طوفان قدم 

 دیگری به عقب برداشت: 

 من... من هیچکس و نداشتم که ازش کمک بخوام!  -

 د کشید: موهایش را با هر دو دست چنگ زد و فریا

 من بابا داشتم و نداشتم...  -

ن خوردنش  کلمه ی آخرش، با خم شدن زانوها و زمی 

 همزمان شد و ناگهان به گریه افتاد: 

! ییک رو داری که  - تو بابات و داری که صداش بزتن

واسه خالص شدن از دست یه جاتن بهش پناه 

ی... من هیچکس و نداشتم! بابام خودش جاتن  بتر

ِ سایک
 وپت! بود. یه جاتن
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لفظ سایکوپت در رس هلما تکرار شد و حتر با آن حال 

خراب و نفیس که هنوز باال نیامده بود، تک تک 
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رفتارهای طوفان را در چند لحظه کنار هم چید و 

 شواهد ییک ییک برایش رو شدند! 

لحظه هاتی که میان اوقاتشان حس کرده بود طوفان 

ه در حد چند ثانیه از تغیت  مود یم دهد و چند باری ک

ن  او ترسیده بود، ییک ییک جلوی چشمش آمد و همه چت 

 برایش ثابت شد! 

مرد روبرویش، بازیگر ماهری بود... خوب یم توانست 

ی که درونش وجود نداشت. به یک  ن وانمود کند به چت 

! مردی که تمام کودیک 
ی

شخصیت ظاهری و ساختیک

 اش را آزار دیده بود... 

ای طوفان را کنار هم یم گذاشت، یم حاال که گفته ه

فهمید پدر او هم بدون شک سایکوپت است! یک 

اختالل رواتن ژنتییک... اختالیل که فرد، احساسات را 

نیم فهمد! یم داند که کاری از نظر مردم بد است ویل 

د... پدر طوفان خوب توانسته  عذاب وجدان نیم گت 

بود جلوی همرسش خودش را خوب نشان دهد و 

، قرباتن ساخته پ شت رس او پرسشان را آزار دهد. قرباتن

بود. طوفان قرباتن شده بود و حاال یم خواست هلما را 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هم قرباتن کند... طوفاتن که مشت پر کرد و مقابل نگاه 

 مبهوت هلما محکم کف حمام کوبید: 

متنفرم... از آدم های نازپرورده ای مثل تو که  -

و موفقیتشون خانواده شون همیشه پشتشون بوده 

رو تو رس امثال من یم کوبن متنفرم! ازت متنفرم 

 هلما... 

فریاد دردناکش با بغض مردانه ای که شکسته بود ییک 

شد و کف هر دو دستش را کف حمام گذاشت. 

دستانش با دردی که از قلب تا تک تک انگشتانش 

ن   روی زمی 
کشیده شده بود، مشت شد و پیشاتن

 گذاشت: 

من دارم درد یم کشم... هیچکس  من درد یم کشم...  -

 نیم فهمه... هیچکس نفهمید... 

 

🙈👇 
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من درد یم کشم... من دارم درد یم کشم... هیچکس  -

 نیم فهمه... هیچکس نفهمید... 

هلما در حایل که به سختر نفس یم کشید و ریه هایش 

از سه بار تجربه ی تر هواتی در آن شب یم سوخت، 

که کمتر شده بود اما رفع نیم شد، با میان رسفه هاتی  

تردید روی زانوهایش جلو رفت و تر توجه به تن لرزان 

از ترس و تبش، روبروی او متوقف شد. طوفان را نیم 

بخشید... هیچوقت! ویل در آن لحظه، حداقل یم 

توانست کاری کند که او آرام شود... که به جانش 

فرار بکشد. نیفتد و بتواند در روزهای آینده نقشه ی 

او روانشناس قابیل بود! به تعداد زیادی کمک کرده 

بود... یم خواست به طوفان، به خودش کمک کند! 

حاال که دردش را فهمیده بود، یم دانست که نباید 

خشمش را تحریک کند. طوفان اگر دیوانه یم شد، به 

راحتر یم توانست به کشتنش دهد... دست لرزانش را 

ن   که روی شانه ی طوفان گذاشت، تن باال آورد و همی 
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طوفان لرزید و هلما دست عقب کشید. طوفان رس 

ن فرستاد:   باال آورد و هلما آب دهانش را صدادار پایی 

 طو... طوفان!  -

صدایش به شدت گرفته و خش دار بود. اینکه هنوز از 

هوش نرفته بود، یعتن معجزه! طوفان با چشماتن که 

ی ن منعکس نیم کرد،  جز درد و خشم نسبت به او چت 

نگاهش کرد و هلما دست باال آورد. دلش را، قلبش را 

باال آورد و دست کنار زخم عمیق صورت طوفان 

کشید. طوفان هییس از درد کشید و خواست رس 

عقب بکشد که هلما نگذاشت. صورت خوتن او را با 

ه به رسچن  دست غرق خونش قاب گرفت و خت 

 چشمان آتر اش، دل زد: 

 م! من... دردت و یم فهمم... من یم فهم -

ن رفت:  ه به چشمانش پایی   سیب گلوی طوفان خت 

-  ... نیم فهمه... هیچکس، هیچوقت نفهمید! حتر

 حتر مادرم نفهمید! 
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و قطره اشیک روی گونه اش رس خورد و هلما مات 

ماند. چنان مظلومانه اشک ریخته بود که انگار نه انگار 

ن جانش را او قاتیل است که چند دق یقه قبل قصد گرفیر

داشت. قلبش به هم پیچید و حالش از خودش به هم 

خورد که هنوز دلش برای او یم سوزد. که قلبش برای 

 او یم زند... 

چشمانش داشت تار و تار یم شد. خون دستش بند 

نیم آمد و خون صورت طوفان هم... دل هلما برای 

م جفتشان یم سوخت و تصویر روبرویش داشت کم ک

 محو یم شد. لب هایش، نیمه جان تکان خوردند: 

من... من تالش کردم بفهممت ویل... ویل تو... منو  -

 کشتر طوفان! 

چشمان طوفان در نگاهش دو دو زد و رس هلما روی 

ک از هوش رفته بود و  شانه اش فرود آمد. دختر

ن بخورد، طوفان  درست ثانیه ای قبل از اینکه زمی 

و را در آغوشش نگه دست پشت کمرش گذاشت و ا

 داشت: 
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 هلما؟ -

لحن آمیخته با وحشتش را حتر خودش هم باور نکرد 

و دست دیگرش، آرام باال آمد و روی کمر او نشست و 

د:  ک را محکم میان دستانش فرسی  دختر

 خوابیدی؟ خوابیدی... آره؟ -

دست هلما، تر جان دو طرف تنش رها شد و طوفان 

ا کرد و گردن به خودش آمد. رسی    ع او را از خودش جد

بان قلب طوفان نامنظم  هلما که به عقب برگشت، ضن

شد و رسی    ع دست زیر زانوها و کمر او انداخت و 

 بلندش کرد: 

بخواب... بخواب من... من امشب دیگه اذیتت نیم  -

 کنم! قول میدم... 

 

🙈👇 
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نور خورشیدی که مستقیم در چشمانش یم زد، باعث 

هان از وحشت تمام عضالتش شد چشم باز کند و ناگ

ن یم  از کار بیفتند! قفسه سینه اش تند تند باال و پایی 

شد و نگاهش انگار قرار نبود از سقف سفید باالی 

 رسش جدا شود. 

صبح شده بود و ذهنش داشت تمام اتفاقات را کنار 

هم یم چید. از لحظه ی پا گذاشتنش در خانه ی 

ن بار  در استخر  طوفان تا لحظه ای که برای دومی 

افتاد... یادش آمد در حمام و در حایل که دست 

خودش را بریده بود، صورت طوفان را برید و به دست 

 رفت... 
ی

ن بار در آن شب تا مرز خفیک او برای سومی 

ی بود  ن بیهوش شدنش در آغوش طوفان، آخرین چت 

ن برایش واضح  که به خاطر یم آورد و ناگهان همه چت 

 تر شد! 

ن فرستاد و سوزش گلویش  آب دهانش را به سختر پایی 

نشان از رسما خوردنش داد. گردن سمت راستش 

چرخاند و با دیدن طوفان که روی همان تخت دو نفره 

اهن به خواب رفته  و در فاصله ی نزدییک از او بدون پت 
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وع به  بود، دلش ریخت و قلبش با آخرین توان رسی

ال تپیدن کرد. جای زخیم که به طوفان زده بود، حا

واضح روی صورتش خودنماتی یم کرد! دری    غ از چسب 

زخم ساده ای روی آن... اطراف زخمش، خون خشک 

 شده بود و هنوز هم خونریزی داشت. 

 به زخم عمیقش، 
ی
طوفان بدون کوچک ترین رسیدیک

کنار او خوابیده بود و هلما هر لحظه واضح تر 

اتفاقات دیشب را به خاطر یم آورد. دستر را که آسیب 

دیده بود باال آورد و با دیدن دستش که با دقت 

باندپیچی شده بود و لباس هایش که عوض شده 

بودند، مات ماند و نگاهش سمت طوفان چرخید. 

طوفاتن که به او زخم زده بود و بعد، تمام شب با 

 احتیاط درمانش کرده بود. 

بغض که ناگهاتن به گلوی هلما هجوم آورد، دست 

د تا صدای گریه آسیب دیده اش را رو  ی دهانش فرسی

اش بلند نشود. مدام از خودش یم پرسید که چه شد 

 به آنجا رسید؟

ن یک کابوس  هنوز هم ته دلش آرزو یم کرد که همه چت 

وحشتناک باشد... آرزو یم کرد بیدار شود و خودش را 
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در آغوش گرم و مهربان مردی ببیند که به چشمان آتر 

 اش دل بست. 
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ی طوفان در خواب، به شدت معصوم شده چهره 

بود. لب های نیمه بازش، مژه های بلند مشیک و آن 

زخم عمیق روی صورتش، او را معصوم تر نشان یم 

داد. آنقدری که اگر کیس واقعیت پشت آن چهره را 

ندیده بود، به اشتباه ممکن بود فکر کند که طوفان تر 

 آزارترین مرد عالم است! 

ساعت هم از عقدشان نگذشته  هنوز چهل و هشت

بود. عقد و ازدواچر که هلما، دختر مستقیل که هیچ 

نیازی به یک مرد برای حمایت نداشت، به آن به ناِم 

عشق تن داد و به دو روز نکشیده کاخ آرزوهایش روی 

رسش آوار شد. دانه های درشت اشک صورتش را 

نوازش کرد و نگاهش روی صورت زخیم و عضالت 

 ن چرخید! قوی طوفا
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طوفان همیشه یم گفت روزی او را چنان میان 

دستانش یم فشارد تا له شود و هلما همیشه یم 

خندید... یم خندید و دلش هزاران بار برای او یم رفت 

و معتن پشت حرف های طوفان را نیم دانست. 

طوفان او را میان دستانش که نه، زیر پاهایش له کرده 

 بود! 

ف یم لرزید ویل همزمان تمام تن هلما از گریه و ضع

وجودش تمنای فرار داشت. یم خواست به خانه 

برگردد و ساعت ها در اتاقش زار بزند! در حایل که لب 

پایینش را مدام گاز یم گرفت تا گریه اش بند بیاید، 

لحاف سفید را کنار زد و پاهای برهنه اش را آرام از 

ن گذاشت. زیر دلش تت  وحشتنایک کشی د و با تخت پایی 

چشمان خیس شکمش را چنگ زد. طوفان نامردی را 

در حقش تمام کرده بود! طوفان وضعیتش را یم 

دانست و حتر یک روز برای شکنجه کردنش صتر 

 نکرده بود. 

 را هم 
ی

صدای قار و قور معده اش که باال رفت، گرسنیک

به دردهایش اضافه کرد. یم دانست که حتر اگر بتواند 

ن نخواهد رفت غذا بخورد، یک لق مه هم از گلویش پایی 
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ویل معده اش که نیم فهمید. مدام ضعفش را به رخش 

 یم کشید و طوفان را در نظرش منفورتر نشان یم داد! 

گردن سمت او چرخاند و وقتر طوفان را همچنان در 

همان حالت و با چشمان بسته دید، دل به دریا زد ویل 

ت هنوز بلند نشده بود که مچ دستش در دس

قدرتمندی گرفتار شد و همزمان با شنیدن صدای 

گرفته ای نزدیک گوشش، تنش محکم روی نریم تخت 

 فرود آمد: 

 کجا؟ -

 

🙈👇 
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 کجا؟ -
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بان قلبش به هزار رسید و طوفان را درست در  ضن

همان حالتر که شب قبل یم خواست به حریمش 

تعرض کند باالی رسش دید. نفس بریده ای کشید و 

ت دست آزادش را باال بیاورد و او را کنار بزند که خواس

طوفان مچ آن ییک دستش را هم گرفت و دست های 

ک را هم با  هلما را باالی رسش قفل کرد! پاهای دختر

 پاهای خودش گت  انداخت و نیشخندی زد: 

 دوباره هوای فرار به رس خانوم روانشناسمون زد؟ -

 چشمان رسخش، غرق خواب بود و رگ دار! 

ما تمام نفرتش را در چشمانش ریخت و به او نگاه هل

 کرد: 

 ولم کن!  -

 طوفان ابروتی باال انداخت: 

 ولت کنم؟ -

 رس نزدیک گوش هلما برد و لب زد: 

 زود نیست؟ -

هلما از حس گرمای نفس او روی گردنش، از حس 

گرمای نفس های مردی که تا دو روز قبل برایش جان 
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خند طوفان یم داد، با انزجار رس عقب کشید و نیش

 عمیق تر شد: 

 چیه؟ زشت شدم؟ مرد زشت دوست نداری؟ -

یادآوری زخیم که هلما مثل نقاشی روی صورتش 

ن خشمش دامن زد و دندان  کشیده بود، به شدت گرفیر

 هایش روی هم قفل شد: 

؟ یادت رفته  - فقط با خوشگل ها یم پری خانوم دکتر

که من هنوز کامل بدستت نیاوردم؟ بعد ولت کنم 

 بری؟

 چی کرد و پشت بندش، کوتاه خندید: ن

من تازه پیدات کردم! فکر کردی فقط نقاشی خودت  -

 خوبه؟ منم بلدم نقاشی بکشم... 

 رس کج کرد و با نگایه خایل ادامه داد: 

 منم یم خوام رو صورتت نقاشی بکشم!  -

نفس هلما در سینه اش گره خورد و لب هایش وحشت 

...  زده تکان خوردند ویل دری    غ از کوچک ترین صداتی

زبانش از تصور کارهاتی که طوفان یم توانست انجام 

دهد بند آمده بود. طوفان مچ هر دو دست او را در 
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یک دستش گرفت و با دست آزادش، آرام موهای هلما 

 را پشت گوشش زد: 

مون زیادی ساکت شده!  -  خانوم دکتر
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ن شده بود.  قلب هلما در گلویش بود. زبانش سنگی 

از فاصله ی نزدیک با او منقبض شد و حس  عضالتش

دست طوفان روی صورت و موهایش، باعث شد 

دلش به هم بپیچد. زمزمه اش را خودش هم به زور 

 شنید: 

 ب... بذار زنگ بزنم به خانواده م...  -

ی از او چه کشیده  فکر اینکه خانواده اش در تر ختر

بودند، باعث یم شد دردش صد برابر شود. یم دانست 

طوفان اجازه نخواهد داد ویل ناامیدانه به ریسمان که 

کهنه ای چنگ زده بود تا کیم سقوطش به ته دره را به 

 تعویق بیندازد. طوفان چشمانش را ریز کرد: 

؟ نشنیدم!  -  چی
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 هلما تمام توانش را جمع کرد تا حرف بزند: 

ی بهشون  - ن ی... چت  ن بذار زنگ بزنم به خانواده م! چت 

الشون راحت بشه که نمیگم! فقط یم خوام خی

 رسیدم. 

جان کند تا کیم از لرزش صدایش کم کند و خنده ی 

ناگهاتن طوفان، لرزه به جانش انداخت! چنان یم 

خندید که انگار خنده دارترین لطیفه ی عمرش را 

شنیده. دندان های ردیف و لمینت شده ی سفیدش را 

به نمایش گذاشته بود و طوری از ته دل یم خندید که 

گونه هایش واضح مشخص شده بودند! هلما یم چال  

دانست که این خنده ها طبییع نیست. طوفان داشت 

عصتر یم خندید و آن خنده ها یعتن زنگ خطر! لرزش 

تن هلما زیر تنش باعث یم شد حس قدرت کند. ابرو 

باال انداخت و میان خنده ای که داشت کمتر یم شد 

 رس تکان داد: 

ن دیگه ای هم امر دیگه؟ تعارف نکتن عز  - یزم... چت 

 هست که بخوای؟

 چهره ی متفکری به خودش گرفت و ادامه داد: 
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مثال یه بلیط برگشت به تهران و بغل مامان بابات؟  -

 هوم؟

هلما دوست داشت بلند شود و خرخره ی او را با 

دندان هایش بجود! چنان انزجار و نفرتر در چشمانش 

 بود که حتر طوفان هم جا خورد: 

 .. این چشم ها چی میگه؟یه... یه.  -

و انگشتش را آرام گوشه ی پلک خیس او کشید که 

ل کند و در حرکتر  هلما نتوانست خودش را کنتر

ارادی، دندان در کف دست طوفان فرو برد و با  غت 

 تمام قدرتش گاز گرفت! 

 

🙈👇 
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طوفان آخ دردناکش را در گلو خفه کرد و ناگهان 

خشم رنگ خون شد!  سفیدی چشمانش از شدت

دست آزادش را مشت کرد و قبل از اینکه فکر کند، 

ک از شدت  چنان در صورت هلما فرود آورد که دختر

ن پرت شد و جیغ دردناکش اتاق را پر  به روی زمی  ضن

ن دستش که به طور واضح  کرد. طوفان نگاهش را بی 

جای دندان های هلما روی آن نقش بسته بود و 

ن افتاده بود و داشت  هلماتی که پشت به او  روی زمی 

د، چرخید  بیتن و دهان خون آلودش را با دست یم فرسی

ن آمد. مچ دستر را که با آن به هلما  و از تخت پایی 

مشت زده بود در دست دیگرش گرفت و همانطور که 

آرام یم چرخاند، با خونرسدی ترسنایک به او نزدیک 

 شد: 

 باید همون دیشب یم مردی!  -

ک که حضورش را حس باالی رس هلما ا یستاد و دختر

کرد، درد را از یاد برد و وحشت زده عقب رفت. 

 طوفان نیشخندی کنج لب نشاند و نزدیک شد: 

 چیه؟ فکر کردی نیم تونم بزنمت؟ -
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حتر نگذاشت هلما به حرفش فکر کند! لگد محکیم 

 به ساق پای هلما کوبید و داد زد: 

از شده جفت پاهات و یم شکنم که نتوتن یه قدم  -

 !  من دور شی

هلما جیغ دردنایک کشید و طوفان لگد بعدی را به مچ 

 دستش زد: 

جفت دستات و یم شکنم که نتوتن رو من بلندشون  -

 !  کتن

نفس هلما در سینه اش گره خورد و جسم نیمه جانش 

ن به خود پیچید... نفس هاتی که به شماره  روی زمی 

ک در حال  افتاده بود و طوفان نیم فهمید که دختر

رگ است! تجربه ی سه بار خفه شدنش در شب م

قبل، باعث شده بود که ریه هایش آسیب ببینند و 

حاال درد شدیدی که در صورت و دست و پایش 

پیچیده بود، اجازه ی نفس کشیدن نیم داد... طوفان 

ویل نیم فهمید که وضعیت او تا چه حد وخیم است! 

خون جلوی چشمانش را گرفته بود و گوش هایش جز 

ی نیم  ن ن خودش چت  صدای نفس های کوتاه و خشمگی 

 شنید. 
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فکر یم کرد که پس از آوردن هلما به خانه اش، او را 

کیسه بوکسش یم کند تا تمام عقده های چند ساله 

اش را روی او خایل کند ویل حتر یک درصد تصور نیم 

د! هلما  کرد که خودش هم مورد حمالت هلما قرار بگت 

که برای طوفان مهم ترین داراتی بود خط   صورتش را 

انداخته بود و به خودش جرئت داده بود که دستش را 

د. غرور و مقاومت هلما برای طوفان گران تمام  گاز بگت 

شده بود. یم خواست که قدرت دست خودش باشد 

ویل ته دلش، یم فهمید که هلما قوی تر است! شاید 

ش، جسمش از طوفان ضعیف تر بود ویل غرور 

جسارت و جنگیدنش برای نجات چند برابر طوفان 

ی نبود که مرد چشم آتر بخواهد. او از 
ن بود و این چت 

هلما، یک برده ی مطیع یم خواست نه یک ملکه ی 

است  و مغرور! زمزمه ی پر از نفرت هلما را به زور 

 شنید: 
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ا... اگه... اگه فقط یه روز به... به مرگم مونده...  -

 ه... یم... یم کشمت... طوفان! مونده با... باش

طوفان تک خنده ای عصتر کرد و کنار او روی یک 

زانویش نشست. موهای بلند هلما را در دستش گرفت 

 و رس او را با موهایش بلند کرد: 

 باشه... اگه زنده موندی، منو بکش!  -

و لبخند دندان نماتی در صورت رسخ از درد هلما زد و 

ک از درد ریشه ی موهایش آخ نگفت. تنها نگاه  دختر

وحیسی اش را در نگاه آتر طوفان گره زد و قسم خورد 

که او را بکشد! سنگیتن نگاهش به حدی زیاد بود که 

ه اش شود. موهایش  طوفان نتوانست بیشتر از آن خت 

، لگد  ن ب رها کرد و درست ثانیه ای قبل از رفیر را به ضن

ک برید! درد  محکیم به شکم هلما زد و نفس دختر

ن تنه ی وح شتنایک زیر دلش پیچید و ناگهان پایی 

شلوارش خیِس خون شد. طوفان، رایصن از به رخ 

کشیدِن قدرتش، قدم های بلندش را سمت در خروج 

برداشت و درست ثانیه ای قبل از ترک اتاق، ایستاد. 

به  هیچ صداتی از هلما نشنیده بود! یم دانست که ضن

ک نتواند  از درد ساکت اش به حدی شدید بود که دختر
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بماند ویل سکوت هلما زنگ خطر بود! زنگ خطِر 

 نزدیک شدنش به مرگ... یا شاید هم مردنش! 
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سمت او چرخید و با دیدن خون راه افتاده زیر تن 

ک را  هلما، وحشت زده رسجایش میخکوب شد! دختر

کشته بود؟ یادش رفته بود که روز دوم عادت ماهانه 

آخرش یم تواند کشنده باشد... ی هلما است و لگد 

هلما تکان نیم خورد. انگار نه انگار که تا چند دقیقه 

قبل از درد به خودش یم پیچید. حتر صدای نفس 

ن باعث شد که طوفان خییل زود  هایش نیم آمد و همی 

به خودش بیاید و سمت هلما بدود. کنارش روی یک 

 زانو نشست و او را سمت خودش برگرداند: 

 ادا نیار...  ه... یه!  -

گردن هلما، تر جان به یک طرف خم شد و چشمان 

بسته اش و رنگ و روتی که هر لحظه داشت سفیدتر 

یم شد، نشان از وخامت حالش داد! بیتن اش به نظر 
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شکسته بود و خونریزی داشت. لرزش صدای طوفان 

مهر تاییدی به آن زد که خودش هم یم داند وضعیت 

ک ادا نیست. طوفان تر  س را جز زماتن که مقابل دختر

پدرش قرار یم گرفت، نیم فهمید ویل آن لحظه با تمام 

وجودش ترسیده بود! کیس در رسش داد یم زد که نباید 

هلما را از دست دهد... کیس در رسش فریاد یم کشید 

ن باعث شد که رس هلما را  که باید نجاتش دهد و همی 

یل روی پایش بگذارد و برای بهوش آوردنش، چند سی

 محکم به صورتش بزند: 

هلما باز کن چشماتو! باز کن چشماتو بهت میگم...  -

 هلما! 

هلما کوچک ترین نشانه ای از حیات نداشت. حتر 

ن نیم شد و اگر هم یم  قفسه سینه اش هم باال و پایی 

شد، نفس هایش آنقدری ضعیف بود که طوفان 

حرکت قفسه سینه اش نیم دید. سییل هایش فایده 

ک جواب نیم داد. طوفان با تمام نداشت. دخ تر

 قدرتش داد زد: 

 لعنت بهت...  -
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و انگشتش را روی رگ گردن هلما گذاشت و نبض 

ضعیفن را که زیر دستش حس کرد، رسی    ع موبایلش را از 

ون آورد و شماره ای را گرفت. یم  جیب شلوارش بت 

دانست که نباید مکان خودش در ورشو را برای فرد 

لما را به کیس نشان دهد ویل آن آشناتی فاش کند یا ه

 لحظه چاره ای نداشت! 
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د. کارهاتی که با  ک را به بیمارستان بتر
نیم توانست دختر

او کرده بود، به طور قطیع خشونت علیه زنان و 

 محسوب یم شد و طوفان به عنوان 
ی

خشونت خانیک

شهروند آن کشور و کیس که همرسش را به آن 

یم دانست که مجازات سنگیتن  وضعیت انداخته بود،

در انتظارش است پس دور بیمارستان را خط کشید. 

ن فرد  گوشی را به گوشش چسباند و صدای الو گفیر

پشت خط را که شنید، مثل تماس قبیل اش تر مقدمه 

 گفت: 
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ن االن  - آدرس خونه م رو برات یم فرستم سایم... همی 

 بیا اینجا! 

 صدای پوف کشیدن سام از پشت خط آمد: 

؟  -  مگه من مسخره ی دست توام مرد حساتر

ن تر از  حرفش تمام نشده بود که طوفان خشمگی 

 همیشه در گوشی داد زد: 

ن االن بیا اینجا... بیا تا  - ِد میگم لشت رو بردار و همی 

اون خراب شده ای که هستر رو، رو رست خراب 

 نکردم! 

فریاد و هشدارش به حدی بلند و ترسناک بود که سام 

الفت کند. یم دانست که اگر نرود، نتوانست مخ

طوفان از زیر سنگ هم که شده پیدایش یم کند و 

 زهرش را یم ریزد پس مخالفت نکرد: 

 سگ تو روحت مرتیکه... االن میام.  -

ه به  و تماس را قطع کرد و سیب گلوی طوفان خت 

ن رفت. رسی    ع آدرس را  صورت تر رنگ هلما پایی 

ایش برد و تن تر فرستاد و بعد، دست زیر کمر و زانوه

جانش را روی تخت گذاشت. حاال خوب یم فهمید که 
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زیاده روی کرده... مچ پای هلما به طرز واضچ ورم 

کرده بود و مالفه ی سفید زیر پایش داشت به رسعت 

ی که روزی عاشقانه طوفان  رنگ خون یم گرفت. دختر

را یم پرستید، حاال به دست او در خون خودش یم 

 غلتید... 

 

🙈👇 
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نگاهش از کیسه خوتن که قطره قطره وارد رگ هلما یم 

ک قفل   آمد و روی صورت تر رنگ دختر
ن شد، پایی 

شد. صورتش زخیم بود و دستش، باندپیچی شده 

کنارش قرار داشت و پایش را آتل بسته بودند. سام 

به اش کیم محکم تر بود، بدون  گفته بود که اگر ضن

ه به او با شک پای هلما یم شکست.  .. طوفان خت 
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 دستر میان موهایش فرو برد و سام در حایل که 
ی

کالفیک

 رسعت رسم هلما را تنظیم یم کرد سمتش برگشت: 

 سادیسم داری؟  -

 نگاه رگ دار طوفان سمتش چرخید: 

 چرت و پرت نگو!  -

 سام خودش را روی مبیل رها کرد و پا روی پا انداخت: 

هیچوقت پس چرا اینطوری افتادی به جونش؟ تو  -

توی هیچکدوم از روابطت تا این حد پیش نیم 

 !  رفتر

 دندان های طوفان روی هم قفل شد: 

ون تخت خواب من به عنوان ناظر  - تو همیشه بت 

 ایستاده بودی؟

 کنج لب سام به نیشخندی کج شد: 

نه... ویل اونقدری یم شناسمت که بدونم طوفان  -

ه! تو همیشه  دادمهر هیچوقت تا این حد پیش نمت 

 یادی محتاط بودی طوفان... نیم فهممت! ز 
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طوفان نگاه بدی به او انداخت و بلند شد. تمام تنش 

 آتش بود. سمت پنجره رفت و بازش کرد: 

کارت و انجام دادی... توصیه های پزشکیت رو بکن  -

 و برو... شماره کارت یادت نره! 

 سام به جلو خم شد و مشتش را زیر چانه اش گذاشت: 

ترجیحا اول از همه پنجره رو ببند. واو... چه الرج!  -

ه تب داره...   دختر

 طوفان پنجره را به هم کوبید و سمتش برگشت: 

ون!  -  برو بت 

 سام، تک خنده ای کرد: 

! فکر نکنم  - به این زودی؟ من باعث شدم قاتل نیسی

درست باشه منو اینطوری از خونه ت پرت کتن 

ون.   بت 

د طوفان هر دو دستش را محکم مشت کرد و سام بلن

شد. سمت هلما رفت و آرام دستر روی موهایش 

 کشید: 

طفیل... به نظر نمیاد با پای خودش اومده باشه تو  -

 تخت خوابت! 
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ارادی نزدیکش شد و دست او  طوفان با عصبانیتر غت 

 را از روی موهای هلما پس زد: 

 بهش دست نزن!  -

 

 

 252#پارت_ 

حیس ته دلش یم گفت که باید از هلما در برابر دیگران 

حافظت کند. در برابر هر کیس جز خودش! حسش م

ن از هلما حرف یم زد و   بود که افشی 
به سام، مثل زماتن

 کفرش را دریم آورد. 

 سام ابروتی باال انداخت و قدیم عقب رفت: 

باشه باشه... آروم! نیم دونستم انقدر روش  -

 حساش... 

نگایه به رس تا پای هلما انداخت و نیشخندش عمیق 

 تر شد: 

 ر حساس که کم مونده بود بکشیش! اونقد -

د:   طوفان دندان روی هم فرسی
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 گمشو!  -

 سام ویل کم نیاورد: 

یم تونم حدس بزنم چرا اینطوری به جونش  -

افتادی... زخم روی صورت خوشگلت گویای همه 

ش کتک خورده...  ه! طوفان دادمهر از پارتتن ن چت 

 اوف! 

طوفان نتوانست بیشتر از آن خشمش را رسکوب کند. 

های بلند تخت را دور زد و یقه ی سام را با تمام  با قدم

 قدرت در مشتش گرفت: 

ن رو اعصاب من یم تونه  - خوب یم دوتن رژه رفیر

 ساقطت کنه! تا قبل از اینکه یه 
ی

چطور از مردونیک

خط عمیق تر از این رو صورتت ننداختم، گورت و 

 از اینجا گم کن... 

انتر قدشان تقریبا یک اندازه بود و طوفان دو سه س

بلندتر... سینه به سینه ی هم ایستاده بودند و سام در 

حایل که بخاطر فشار انگشتان او به یقه و گردنش 

ه اش ماند و تت   نفس کم آورده بود، ویل خونرسدانه خت 

 خالص را زد: 
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نگو حرف هاتی که در موردت یم زنن راسته  -

 طوفان... نگو که باهاش ازدواج کردی! 

یدی به حرف های سام زد و سکوت طوفان، مهر تای

مرد روبرویش، دست روی دستش گذاشت و محکم 

ن آورد:   پایی 

پس راسته! مردی که حتر یه شب هم تختش خایل  -

نیم موند، حاال تن داده به ازدواج! به تعهد... اونم با 

 !  یک؟ یه دختر ایراتن

 

🙈👇 
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کوتاه خندید و دستانش را لحظه ای پشت گردنش در 

 قفل کرد: هم 

 خدایا... باورم نمیشه! طوفان دادمهر و ازدواج؟ -
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ن تر آورد و به طوفان نزدیک شد:   صدایش را پایی 

از این و اون شنیده بودم که مدت هاست با یه نفر  -

 یم پری! باور نیم کردم... ویل ازدواج؟

 دوباره ناباورانه خندید: 

 باورنکردنیه!  -

 طوفان با عصبانیت تخت سینه اش زد: 

 و انجام دادی... هری! کارت  -

به ی طوفان گذاشت و میان خنده  سام دستر جای ضن

 اش تک رسفه ای زد: 

ن دست ها  - ب دستت زیاده! با همی  آخ که هنوز ضن

 به اون دختر مشت زدی؟

ده شدن دندان های طوفان روی هم به  صدای فرسی

 گوشش رسید: 

منو رواتن نکن! روانیم کتن جنازه ت هم از این خونه  -

ون نمت    ه سام... بت 

 سام هر دو دستش را به نشانه ی تسلیم باال آورد: 
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باشه بابا... باشه... آروم! ویل چیکار کنم که  -

کنجکاویم بد رو مخمه چشم قشنگ... شاید 

دانشجوی انرصافن پزشیک باشم و مدرک نداشته م 

رو نتونم قاب کنم و بزنم رو دیوار اتاقم، ویل خوب 

اتی رو... تو ب
ن  اهاش نخوابیدی! یم فهمم یه چت 

دست طوفان کامال برایش رو شده بود و نیم خواست 

برگ برنده اش را به راحتر رها کند. اخم غلیظ طوفان، 

 بهت زده باز شد و سام دستر به یقه اش کشید: 

ن  - چیه؟ فکر کردی نیم فهمم خونریزیش واسه یه چت 

 دیگه ست؟

طوفان یم دانست که سام به راحتر دست از رسش 

 د. با صدای گرفته ای اسمش را غرید: برنیم دار 

 سام...  -
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سام دست به سینه ایستاد و از گوشه ی چشم به هلما 

 نگاه کرد: 
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اول از همه، توصیه یم کنم چند شتر نری  -

ه، پس  رساغش... اگه نیم خوای که زیر دستت بمت 

 تا خوب شدنش صتر کن! 

 طوفان با نیشخندی عصتر گردن کج کرد: 

ن کتن من با زنم بخوابم یا نه؟تو خر یک ب -  اشی که تعیی 

 سام، خونرسدانه شانه ای باال انداخت: 

هر طور ماییل! ویل محض اطالعت، امشب دارم  -

واسه مدتر بریم گردم ایران... پس اگه مثل چند 

یش، کیس  ساعت پیش وحیسی بیسی و تا پای مرگ بتر

 نیست که واسه جمع کردن خرابکاریت بیاد اینجا. 

اند و تر اینکه منتظر حرفن از طوفان باشد، و روبرگرد

خانه را ترک کرد. ازدواج طوفان و آسیتر که به هلما 

زده بود، برگ برنده اش بود ویل نیم توانست همان 

لحظه با آن ها طوفان را تهدید کند. هنوز از جانش 

ست  نشده بود! صدای بسته شدن در حیاط که به 

ون فرستاد و گوش طوفان رسید، نفسش را صدادار  بت 

روی صندیل کنار تخت هلما نشست. دست باندپیچی 
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شده ی هلما را در دستش گرفت و با انگشت شستش 

 آرام پشت دست او را نوازش کرد: 

کشتنت منو خوشحال نیم کنه... چیکار کنم  -

 باهات؟

ک را در  خودش هم حال خودش را نیم فهمید. دختر

دور  استخر یم انداخت و نجاتش یم داد... دست

د و رهایش یم کرد... با مشت و لگد به  گردنش یم فرسی

جانش یم افتاد و برای درمانش دکتر ختر یم کرد... 

مردی که همیشه قاطعانه نقشه هایش را عمیل یم 

کرد، حاال در دورایه وحشتنایک گت  افتاده بود. رس لبه 

ی تخت گذاشت و در حایل که نگاه رسخش نیمرخ 

از نظر یم گذراند، آرام چشم رنگ پریده ی هلما را 

 روی هم گذاشت: 

زودتر بیدار شو... خب؟ از سکوت این خونه  -

 متنفرم! 

 

🙈👇 
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نیم دانست چند دقیقه از بیدار شدنش یم گذرد ویل 

ه  هر چه که بود، مدت زیادی تر حس به سقف خت 

ون پنجره، نشان از شب شدن یم  مانده بود. تارییک بت 

بیشتر از نصف روز را در بیهوشی رس داد و اینکه 

 کرده... 

بند بند وجودش درد یم کرد. تک تک نقایط که 

طوفان مورد هجوم مشت و لگدهایش قرار داده بود، 

درد یم کرد و هلما هیچ حیس نداشت. نه اینکه درد را 

حس نکند... حس یم کرد ویل قلبش خایل بود. حفره 

گ یم ای عمیق در قلبش وجود داشت و دلش مر 

خواست. صبح که زیر مشت و لگدهای طوفان از 

هوش رفت، لحظه ای قبل از بسته شدن چشمانش 

آرزو کرد که دیگر هیچوقت بیدار نشود و حاال، بیدار 

شده بود تا حقیقت تلخ اطرافش دوباره مثل پتک بر 

 رسش کوبیده شود. 
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گردنش، آرام سمت پنجره چرخید و حتر با دیدن 

ی استخر هم احساس ترس نکرد. چراغ های روشن باال

ی دیگر نیم توانست باعث ترسش  ن انگار که هیچ چت 

شود. حدس یم زد که طوفان در حال شنا باشد و 

ن هم شد. با چشمان خودش دید که طوفان  همی 

ون آمد. تنها  دست لبه ی استخر گذاشت و از آب بت 

شلوارک کوتاه و جذتر تا باالی زانو پوشیده بود و هلما 

فاصله هم یم توانست چکیدن آب از رس و از آن 

 روش را ببیند. 

حوله ای از روی صندیل نزدیک استخر برداشت و 

روی شانه اش انداخت و اشیک تر صدا از گوشه ی 

چشم هلما چکید. چه روزها که قبل از ازدواج با 

خودش شنا کردن طوفان را تصور یم کرد و در رویا، 

ت... قبل از ازدواج، هزار بار آن را به تماشا یم نشس

هر بار که او را یم دید در دل قربان صدقه ی قد و 

باالیش یم رفت و برای رنگ چشمانش یم مرد. چهره 

هیچوقت برایش مهم نبود ویل روح مهرباتن که از 

طوفان تصور یم کرد، باعث یم شد چهره اش هم 

 جذاب تر به نظر برسد. 
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آب را پس یم تصور یم کرد که بعد از ازدواج ترسش از 

د، بعد از استخر با  زند، با او قدم به قدم شنا یاد یم گت 

هم غذا درست یم کنند و هر شب فیلم مورد عالقه 

ن مثل تصورش پیش نرفته  شان را یم بینند ویل هیچ چت 

 بود. 
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 اش قسم یم خورد، 
ی

مردی که هلما روی مردانیک

لما وقتر کیس چندین بار او را تا پای مرگ برده بود و ه

 و زنان درد کشیده را در کلینیکش 
ی

های خشونت خانیک

ویزیت یم کرد، هیچوقت حتر تصورش را هم نیم کرد 

 که روزی خودش قرباتن آن خشونت ها شود. 

طوفان در حایل که موهایش را خشک یم کرد، سمت 

ساختمان راه افتاد و ناگهان با حس سنگیتن نگایه 

چرخید و با دیدن ایستاد. نگاهش سمت پنجره 

ن شد...  چشمان باز هلما، سیب گلویش باال و پایی 

 نداشت. انگار که با 
ی
چشمان هلما هیچ اثری از زندیک
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چشمان باز مرده بود و روچ در تنش وجود نداشت. 

ی که با هزار امید و  از آن چشمان پرشور و از دختر

ن جز پوسته ی  آرزو به او دل بسته بود، هیچ چت 

 انده بود. پوسیده ای نم

درد بدی در قلب هلما پیچید و نفسش تنگ شد. 

 کم مانده بود جانش را 
ی

درست مثل چند باری که خفیک

ن که قفسه سینه اش را  د، نفسش تنگ شد و همی  بگت 

با درد چنگ زد و برای نفس کشیدن به تقال افتاد، 

ن انداخت و با تمام قدرتش  طوفان حوله را روی زمی 

 داخل دوید. 

ن هلما مشتر   به قفسه سینه اش زد و رس جایش نیم خت 

بانش  شد. درد قلبش داشت شدت یم گرفت و ضن

چنان باال رفته بود که صدایش را یم شنید. مشت تر 

جاتن به قفسه سینه اش زد و چشمانش از تر هواتی 

گشاد شد. قلب هزار تکه شده اش، حاال داشت رخ 

د.   نشان یم داد و هلما آرزو کرد بمت 

ه به سقف سفید باالی رسش، تصویر خانواده اش  خت 

را دید و درست ثانیه ای قبل از کم آوردن قلبش، 

صدای باز شدن در و کوبیده شدنش به دیوار را شنید 
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ی ای میان لب های  و دستر زیر گردنش نشست. استی

نیمه باز و خشکش قرار گرفت و ناگهان هوا با فشار 

ا با رسعت به ریه وارد ریه هایش شد. دو بار ورود هوا ر 

هایش حس کرد و بار سوم نفسش برگشت. دستر 

صورتش را قاب گرفت و در حایل که قفسه سینه اش 

ن یم شد و ریه هایش یم سوخت،  تند تند باال و پایی 

یک جفت چشم آتر و وحشت زده را باالی رسش دید 

 و صدای نفس های بریده اش در رسش اکو شد. 

ته بود و اضار یم دست طوفان، صورتش را قاب گرف

 کرد نفس بکشد: 

هلما... نفس بکش! تموم شد... دم، بازدم... آفرین!  -

 ...  نفس بکش دختر

 

🙈👇 
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هلما... نفس بکش! تموم شد... دم، بازدم... آفرین!  -

 ...  نفس بکش دختر

ه به چشمان  هلما مالفه را در دستش مشت کرد و خت 

لش فکر کرد. به او، به حمله ی پانیک چند لحظه قب

اینکه اگر طوفان نیم رسید، بدون شک از تر هواتی 

جان یم داد... طوفان چه بر رسش آورده بود؟ دیگر 

ی امید را در قلبش تزریق نیم کرد. هیچکدام  ن هیچ چت 

از حرکات طوفان برای زنده نگه داشتنش او را به وجد 

نیم آورد. چرا باید به وجد یم آمد وقتر باعث تمام 

ایش خود طوفان بود؟ چرا باید نفس یم کشید درده

 هواتی که از آن تنفس یم کرد، با طوفان ییک بود؟ 
وقتر

 لب هایش آرام تکان خوردند: 

 چرا نجاتم میدی؟ -

از صداتی که هیچ حیس در آن نبود، خودش هم 

ک در آغوشش،  ... دختر تعجب کرد و طوفان بیشتر

 اشت. فقط زنده بود ویل هیچ شباهتر به زنده ها ند

 هنوز زوده واسه مردنم؟ -
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دست طوفان، همزمان با دوباره شنیدن صدای خش 

 دار او مشت شد و هلما، تر جان لبخند زد: 

 هنوز... هنوز خییل از نقشه هات عمیل نشده؟ -

هلما منقبض شدن فک طوفان را دید و به سختر هوا 

 را به ریه هایش کشید: 

... حتر وقتر یه آدم رو.  - .. یه هیچ حیس نداری؟ حتر

زن رو مثل یه وسیله ی تر ارزش زیر پاهات له یم 

، هیچ حیس نداری؟  کتن

توقع جواب شنیدن نداشت. لب هایش بدون اراده ی 

خودش داشتند خصوصیات یک سایکوپت از نوع 

خطرناک را بازگو یم کردند ویل برخالف تصورش، 

 طوفان رسی به دو طرف تکان داد: 

-  ...  هیچی

لما رسید و طوفان، با زمزمه ی آرامش به گوش ه

 همان صدای گرفته ادامه داد: 

 هیچ حیس ندارم...  -

هیچ درویعن در کار نبود. هلما داشت صادقانه ترین 

چهره ی طوفان را یم دید! چهره ی مردی که وقتر کار 
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خالف عرف انجام یم داد، هیچ عذاب وجداتن 

 نداشت... قلب هلما بدتر تت  کشید: 

 پس چرا نجاتم میدی؟ -

 

 

 258ت_ #پار 

طوفان در ذهنش به دنبال جواب گشت. چرا نجاتش 

یم داد؟ چرا نجاتش یم داد و درمانش یم کرد وقتر که 

قرار بود دوباره خودش او را زخیم کند؟ جواتر نداشت 

 تر رحیم به زبان آورد: 
 و همان را هم با چاشتن

 نیم دونم... شاید کیف میده؟ -

محکم به نظر با اینکه تمام تالشش را یم کرد که لحنش 

 و حیس مثل گم شدن در افکار 
ی
برسد، ویل درماندیک

ناشناخته از صدایش شنیده یم شد و هلما، با اینکه یم 

دانست او هم زجر یم کشد ویل دلش نسوخت. 

آنقدری از او بدی دیده بود که در اوج دردهای جسیم 

و روچ اش، دلش برای او نسوزد... رو برگرداند و 
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وی دست او بردارد که طوفان خواست رسش را از ر 

 مانع شد: 

 بمون!  -

نگاه هلما، دوباره در آن چشمان آتر قفل شد و طوفان 

 که تر اختیار به زبان آورده بود مات ماند. چرا 
از حرفن

ک  یم خواست هلما در آغوشش بماند؟ تر اراده دختر

د و هلما بدون هیچ تردیدی  را محکم تر به خودش فرسی

 چشم در چشمش لب زد: 

م!  یا  - م، یا تو این جهنم یم مت   از این جهنم مت 

لرزی از قلب طوفان گذشت و تر اراده هلما را رها کرد. 

ن یا مرگ او، باعث یم شد حیس مثل ذره ذره  تصور رفیر

ن باعث شد که بلند  مردن زیر پوستش بدود و همی 

شود و لحنش به همان طوفاِن ترسناک شباهت پیدا 

 کرد: 

ون دنیا دنبالت میام و بریم حتر اگه جونت بره، تا ا -

گردونمت... تو هیچوقت از دست من خالص 

 نمییسی هلما! 
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و تر اینکه منتظر واکنیسی از او باشد، با قدم های بلند 

ون رفت و به در بسته تکیه داد. قلبش هنوز  از اتاق بت 

داشت با رسعت خودش را به قفسه سینه اش یم 

ان آن کوبید و کیس در رسش فریاد یم کشید... می

بان شدید و صداهای درهم رسش، دستش باال آمد  ضن

ن روی قلتر که با رسعت یم تپید، 
و همزمان با نشسیر

 زیر لب زمزمه کرد: 

من هیچ حیس ندارم ویل... چرا قلبم انقدر تند یم  -

 زنه؟

 

🙈👇 

 

 

 

 259#پارت_ 

ه شده بود و  ون خت  تر روح تر از همیشه از پنجره به بت 

تا به خاطر آورد که چند روز پا  به سختر تالش یم کرد 
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ون نگذاشته... از شتر که تا مرز نفس بریدن  از اتاق بت 

رفت و طوفان به دادش رسید، سه روز یم گذشت و 

در آن سه روز طوفان رساغش نیامده بود. نه اینکه به 

دیدنش نیاید یا در اتاق حضور نداشته باشد، نه... 

روچ اش به حضور داشت ویل آزارش نیم داد! آزار 

 جا بود ویل جسیم، نه... 

شب ها کنارش یم خوابید ویل کاری نیم کرد. هر چند 

که هلما حتر از شنیدن صدای نفس های منظمش در 

خواب هم یم ترسید... برایش صبحانه و ناهار و شام 

یم آورد و تا زماتن که هلما بشقابش را تمام نیم کرد، از 

 جلوی چشمش تکان نیم خورد! 

اول، هلما مقاومت کرده بود برای غذا خوردن و روز 

طوفان تهدید کرده بود که بهتر است خودش غذایش را 

 بخورد تا مجبور نشود به زور غذا را در حلقش بریزد! 

هلما روی وحشتناک او را دیده بود. یم دانست که اگر 

مخالفت کند، جز آسیب های جسیم و روچ جدید 

ن دیگری نصیبش نیم شود پس ترجیح داده بود در  چت 

 صلح غذایش را بخورد. 
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د و توانش را برگرداند. آسیب  نیاز داشت که انرژی بگت 

هاتی که در روز اول ورودش به آن خانه دیده بود، یم 

توانست هر کیس را از لحاظ روچ نابود کند و هلما 

هم مستثنا نبود ویل هنوز امید داشت. امید به فرار! 

دیوانه ای که زماتن عاشقش امید به نجات از دست 

 بود... 

 اش را تالش کرده بود تا به آرزوها و 
ی
تمام زندیک

خواسته هایش برسد و یک فرِد اشتباه و یک خواسته 

 اش را به باد دهد. 
ی
ی اشتباه، نیم توانست تمام زندیک

 ای که برای لحظه به لحظه اش برنامه ریزی 
ی
زندیک

ود، تر خواتر کرده بود، درس خوانده بود، کار کرده ب

ین شکل آن را بسازد...   کشیده بود تا به بهتر

با شنیدن صدای باز شدن در، تر اراده عضالتش را 

منقبض کرد و طوفان پا به اتاق گذاشت. وقت ناهار 

بود و برخالف همیشه، در دست طوفان سیتن غذا 

 وجود نداشت! 

 امروز حالت خییل خوب به نظر میاد!  -
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 260#پارت_ 

ه را در دست سالمش مشت کرد و طوفان هلما، مالف

نزدیکش شد. چانه اش را گرفت و صورتش را با دقت 

 از نظر گذراند: 

 اونقدر خوب که ختم بخور و بخواب رو اعالم کنم!  -

لرزی از تن هلما گذاشت ویل تمام تالشش را کرد که 

ترس به چشمانش راه پیدا نکند. تنها تر حرف و با 

، به طوفان همان چشمان تر حس و تا حد ن ی خشمگی 

ن  نگاه کرد و طوفان، با پوزخندی رهایش کرد. پایی 

ک را به  تخت رفت و مچ پای آسیب دیده ی دختر

 آرایم لمس کرد: 

 فکر کنم بتوتن راه بری...  -

وری  و فشاری به مچ پای هلما آورد و با پوزخند رسی

 ادامه داد: 

 البته اگه دوباره نشکنمش!  -
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ویل آخ نگفت... نیم  چهره ی هلما از درد در هم رفت

خواست ضعیف به نظر برسد. طوفان نامردانه 

 پرسید: 

 درد یم کنه؟ -

و از عمد فشار دستانش را بیشتر کرد و حتر یک لحظه 

از هلما چشم برنداشت. آنقدری به کارش ادامه داد که 

از شدت درد اشک در چشمان عصباتن و رسخ هلما 

مان با آخ حلقه زد و تر اراده آخ خفه ای گفت... همز 

گفتنش، طوفان پایش را رها کرد و کمرش را صاف... 

ن را یم خواست و حاال آرام گرفته بود! یم  انگار که همی 

خواست قدرتش را به رخ بکشد و هلما را ضعیف جلوه 

دهد. مردی که سال ها در کودیک و در اوج ضعف از 

سمت پدرش آسیب دیده بود و قدرت جسیم او بارها 

ده شده بود، حاال قدرت جسیم اش در صورتش کوبی

ی یم کشید که روحش صد برابر از او  را به رخ دختر

 قوی تر بود! 

روی مبل تک نفره ای که روبروی تخت گذاشته بود و 

هر روز با ساعت ها نشستنش روی آن هلما را عذاب 

 یم داد، نشست و پا روی پا انداخت: 
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! مهموتن تموم شد  -  ... از امروز تو غذا درست یم کتن

 

 

 270#پارت_ 

هلما با بهت نگاهش کرد و طوفان کیم به جلو خم شد. 

آرنج هر دو دستش را روی زانوهایش گذاشت و 

 انگشتانش را در هم قفل کرد: 

چیه؟ به کالس خانوم دکتر نیم خوره که واسه  -

ه؟ ن  شوهرش شام و ناهار بتی

اشک حلقه زده در چشمان هلما بیشتر شد ویل دندان 

د که حرفن نزند. نیم خواست او را  روی هم فرسی

ی کردن را دوست داشت و  ن  کند... آشتی
عصباتن

هیچوقت کار خانه را نه برای زن و نه برای مرد عار نیم 

دانست ویل چطور باید برای مردی غذا درست یم کرد 

ی عشق یم  ن که او را چندین بار کشته بود؟ آشتی

خواست... هلما با عشق از دست رفته اش چه یم 

وهر؟ یم توانست ساعت ها به آن کلمه کرد؟ ش

بخندد و همزمان گریه کند... بالتی نبود که طوفان بر 
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رسش نیاورد. حق نداشت خودش را همرس و شوهر او 

 بنامد... 

با تمام آن ها، تا وقتر که تمام خواسته های طوفان در 

همان حد بود، ترجیح یم داد مخالفت نکند و همزمان 

ها به راه هاتی برای فرار فکر کند. با انجام دادن آن کار 

 اش را در آن جهنم ببازد. اگر 
ی
قرار نبود جواتن و زندیک

طوفان یک سایکوپت خطرناک بود، هلما هم 

روانشناس ماهری بود که تعداد زیادی را از خودکیسی 

منرصف کرده و چندین اختالل خطرناک را درمان کرده 

 بود... پس از در صلح وارد شد: 

 م؟چی درست کن -

صدایش به شدت گرفته و خش دار بود. در آن چند 

روز، تقریبا صحبت نکرده بود مگر به اجبار و گلویش 

هنوز از فشار انگشتان او و آتر که در استخر وارد ریه 

هایش شده بود درد یم کرد... طوفان انتظار مقاومت 

ن آمده دید، با تعجب  داشت ویل وقتر گارد هلما را پایی 

 نداخت: ابروتی باال ا

 چه مطیع! انتظار نداشتم...  -
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فشار دندان های هلما روی هم بیشتر شد و در 

تصورش، قلب طوفان را زیر دندان هایش ریز کرد... 

طوفان که سکوتش را دید، شانه ای باال انداخت و 

 گفت: 

 غذاتی که به  -
ن  نداره! ویل به عنوان اولی 

فرفر

دستپخت خانومم و تو خونه ی خودمون یم خوریم، 

ی که راضیم  ن ن خوب باشه! یه چت  قطعا باید یه چت 

ی که آروم نگهم داره!  ن  کنه، یه چت 
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هلما در دلش غرید "زهر درست یم کنم..." ویل باز هم 

ی به نظر نیاورد و طوفان، خسته از سکوت او بلند  ن چت 

 شد: 

خونه ست!  - ن مواد اولیه رو سفارش دادم... تو آشتی

د پر باشه... ادویه و یخچال عروس و داماد بای

چاشتن های مورد نیازت هم تو کابینت باالی گازه... 

 فقط دو ساعت بهت وقت میدم! 
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ن یم کند، نگایه  و مثل داوری که وقت مسابقه را تعیی 

 به ساعت هوشمندش انداخت و گفت: 

وع شد... گود الک!  -  وقتت از االن رسی

ون رفت.  و چشمیک زد و با قدم های بلند از اتاق بت 

مزمان با بسته شدن در، اشک هلما روی گونه اش ه

رس خورد. با خشم اشکش را پس زد و زیر لب به 

 خودش نهیب داد: 

-  ! ... حق نداری گریه کتن  نباید گریه کتن

ن گذاشت.  و پتو را کنار زد و پاهایش را از تخت زمی 

ن که نصف وزنش  دستش را ستون تنش کرد و همی 

شدت درد بغضش روی پای آسیب دیده اش افتاد، از 

 شکست و پایش را باال گرفت: 

 خدا لعنتت کنه...  -

قلبش شکسته بود و درد جسیم، بیشتر به درد قلبش 

اضافه یم کرد. روی یک پا به سختر خودش را به دیوار 

رساند و دست به آن تکیه داد. در حایل که پای چپش 

را تقریبا تمام مدت باال گرفته بود، آرام آرام از اتاق 

ون   رفت. بت 
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خانه و هال نبود و هلما بخاطر نبودنش  ن طوفان در آشتی

خدا را شکر کرد. بدون شک در ییک از اتاق ها مانده 

بود تا غذا حاضن شود و برای بیشتر آزار دادنش نقشه 

 بریزد. 

خانه شد و تر توجه به کیسه 
ن لنگان لنگان وارد آشتی

، به دیوار تکیه داد تا نفس تازه  های خرید روی کانتر

خانه نفسش را گرفته بود!  ن  کند. مست  اتاق تا آشتی

یجات و میوه های بسته بندی  ن ، انواع ستر روی کانتر

شده به چشم یم خورد. صبح از پنجره دیده بود که 

ل  ن طوفان تعداد زیادی بسته های مواد غذاتی را در متن

تحویل گرفته بود. نفسش که کیم جا آمد، تکیه اش را 

یخچال و فریزر رفت. درش را از دیوار گرفت و سمت 

باز کرد و با دیدن یخچال و فریزی که تقریبا پر بود، 

فهمید که طوفان خواب های عجیب تری برایش 

ن خریده بود! از گوشت و مرغ گرفته تا  دیده... همه چت 

 انواع لبنیات و نوشیدتن ها... 

در یخچال را بست و مقصد بعدی اش، همان کابینتر 

بود. تمام ادویه هاتی که ممکن بود  شد که طوفان گفته

مورد نیازش باشد، در آن به چشم یم خورد. خواست 
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در کابینت را ببندد که ناگهان چشمش به بسته ی 

کوچیک کنار ییک از شیشه های ادویه افتاد و کنجکاوی 

 اش باعث شد که دست دراز کند و بسته را بردارد. 

بسته ی  با دیدن کلمه ای که درشت و با ماژیک روی

پالستییک نوشته شده بود، وحشت زده آن را رها کرد و 

کلماتر که خوانده بود در رسش تکرار شد "قرص 

 برنج..."

 

🙈👇 
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بدون اینکه حتر خودش متوجه شود، قطره اشک 

های درشتش ییک ییک کنار آن قرص مرگبار روی 

رسامیک ها چکیدند و دست روی قفسه سینه اش 

د. نف س کم آورده بود! از فکری که در چند ثانیه به فرسی
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رسش زده بود، نفس بریده بود و حتر حالش از خودش 

 به هم یم خورد... 

باور نیم کرد به جاتی رسیده باشد که به مرگ عشقش 

ن او  فکر کند! باور نیم کرد که یک لحظه به فکر کشیر

 با دستان خودش افتاد و هنوز هم به آن فکر یم کرد... 

ش، به روزها و ساعت هاتی که طوفان هنوز خود ذهن

واقیع اش را نشان نداده بود فلش بک زد و ناگهان 

روی زانوهایش افتاد. درست روبروی بسته ای که قاتل 

جانش شده بود، زانو زد و لبخندهای مصنویع مردی 

را که زماتن عاشقش بود در رسش تصور کرد. متنفر بود 

ن یک از فکر اینکه هنوز هم آرزو  یم کرد همه چت 

خواب ترسناک باشد... که طوفانش، هنوز همان 

 مردی باشد که مثل پروانه دور رسش یم چرخد. 

شیطان زخم خورده ای که دیده بود، به فرشته ای که 

زماتن از طوفان تصور یم کرد هیچ شباهتر نداشت. 

ش شبیه آن طوفاتن که یم  ن جز ظاهرش، هیچ چت 

وی زهری که یم توانست شناخت نبود و حاال، روبر 

بالی جان جفتشان شود زانو زده بود و اشک یم 

 ریخت... زانو زده بود و فکر یم کرد! 
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حیس یم گفت که ممکن است طوفان آن را از عمد دم 

دستش گذاشته باشد... طوفان، به طور واضح به 

کابینت ادویه ها اشاره کرده بود. دقیقا همان جا که آن 

در آن دیده بود. حیس قوی ته قرص برنج لعنتر را 

دلش یم گفت که این نیم تواند اتفافر باشد ویل حیس 

ن اتفافر  قوی تر، التماس یم کرد که باور کند همه چت 

است... که باالخره راه نجاتر پیش پایش گذاشته شده 

ن پشت پا بزند و برود...   تا برود. به همه چت 

و  دست لرزانش، آرام آرام سمت آن بسته دراز شد 

ن که نوک انگشتش به آن خورد، لرزی از تنش  همی 

گذشت و دست مشت کرد. کیس های زیادی را در 

کلینیک دیده بود که یا دست به خودکیسی زده بودند یا 

از خانواده ی کساتن بودند که جان خودشان را گرفته 

 بودند. 
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 بارها دلداری داده بود به آن ها یا بازمانده هایشان و ته

دلش، هزار بار برای آرامش قلبشان دعا کرده بود. 

قرص مرگباری که روبرویش یم دید، زجرکش یم کرد و 

یم کشت... آنقدر دردناک که فرد چند ساعتر زنده یم 

 ماند و ذره ذره مردنش را حس یم کرد. 

یاد چند روزی که در آن خانه ی جهنیم گذرانده بود، 

ن ه ایش... چندین و چند افتاد... یاِد تا پای مرگ رفیر

بار! یاد قلب زخیم خورده اش به دست او... خودش 

هم روزها زنده مانده و ذره ذره مرِگ قلبش را حس 

کرده بود. همان قلتر که مجبورش کرد دوباره دست 

دراز کند و آن بسته را کف دستش ُمشت! دستش یم 

لرزید... تمام تنش یم لرزید ویل با نفس عمیق کشیدن 

آرام بماند. هنوز اتفافر نیفتاده بود. هنوز  سیع داشت

ن نرفته بود پس فرصت داشت فکر   از بی 
هیچ جاتن

 کند. 

بسته ی کوچک در دستش را جاتی پشت ظرف ها 

مخفن کرد و دست لبه ی سینک گذاشت. با دست 

دیگرش، چندین و چند بار آب به صورتش پاشید و زیر 
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اری لب در حایل که نفس نفس یم زد به خودش دلد

 داد: 

 هیچی نشده... آروم باش... هنوز هیچی نشده...  -

گردنش را خیس کرد و تر توجه به لیوان های ردیف 

، ناگهان لب نزدیک شت  آب برد و تا  شده در جاظرفن

جاتی که یم توانست نوشید. آب رسد، درون آتش 

گرفته اش را کیم، فقط کیم رسد کرد و وقتر رس باال 

یم چکید. دستانش را خشک آورد، آب از رس و رویش 

کرد و سمت یخچال رفت. نگاهش رندوم در یخچال و 

ی را که شاید به کارش یم  ن محتویاتش چرخید و هر چت 

ون آورد.   آمد بت 

خانه پر از مواد غذاتی 
ن در کمتر از پنج دقیقه، اپن آشتی

شده بود. هنوز نیم دانست که چه درست کند. 

د و به خودش التماس  انگشتانش را به شقیقه اش فرسی

 کرد: 

 فکر کن... فکر کن... فکر کن...  -

و ناگهان با فکری که به ذهنش رسید، تند تند رس تکان 

 داد و قبل از اینکه پشیمان شود دست به کار شد. 
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خوراک مریعن که همیشه درست یم کرد، حتر میان 

فامیل هم زبانزد بود. وقت ناهار بود ویل کیس در 

ر یم کرد "شاِم آخر... شاِم آخر..." رسش مدام تکرا

موادی را که نیاز داشت کنارش ردیف کرد و مشغول 

ن را همانطور دقیق و مثل دستور پختر که  شد. همه چت 

همیشه به کار یم برد، ریز کرد و وقتر نوبت به پیازها 

رسید، به اشک هایش اجازه ی چکیدن داد. با خودش 

ند اشک هایش را گفت که اگر طوفان هم برسد، یم توا

به خرد کردن پیاز ربط دهد پس تا جاتی که یم توانست 

خرد کردنش را طول داد. آنقدری که اشک هایش تمام 

 شود و چشمانش بسوزد. 

وقتر چاقو را روی مرغ فرود یم آورد، حس یم کرد 

قلبش را خرد یم کند... حس یم کرد که کارد روی جگر 

د که با حس خودش یم گذارد. آنقدری دیدش تار ش

سوزش شدیدی در نوک انگشتش، آخ پردردی گفت و 
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د که طوفان از  انگشتش را محکم با دست دیگرش فرسی

ون آمد:   اتاق بت 

 چی شد؟ -

مثل کیس که گناه وحشتنایک مرتکب شده باشد، 

 وحشت زده رس باال گرفت و قدیم عقب رفت: 

-  !  یه... هیچی

خانه ن  اخیم میان ابروهای طوفان نشست و وارد آشتی

شد. پشت رسش ایستاد و با دیدن قطره های خون 

د، مچ  روی اپن و هلماتی که انگشتش را محکم فرسی

 دستش را گرفت و گفت: 

 دستتو بریدی؟ باز کن دستتو ببینم!  -

هلما از حس او در نزدییک اش، آب دهانش را به سختر 

ن فرستاد و دستش را آرام باز کرد. صدای نفیس را  پایی 

ون که طوفان با دیدن ا نگشت خوتن اش صدادار بت 

فرستاد، شنید و پشت بندش، صدای او را کنار 

 گوشش: 

 آخه چرا حواست به خودت نیست؟ -
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هلما، از لحن مهربان و شاید نگراتن که از او شنیده 

بود، بهت زده گردن سمتش چرخاند و طوفان ییک از 

همان لبخندهای معروفن که هلما دل به آن ها باخته 

 داد: بود را تحویلش 

 هوم؟ -
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ون افتاد و با صدا شکست.  قلب هلما، از سینه اش بت 

یک زماتن آن مرد و لبخندهای زیبا و چال گونه هایش 

را یم پرستید و حاال داشت برای کشتنش نقشه یم 

چید؟ نیم توانست باور کند... بازی وحشتنایک که 

وع کرده بود، خارج از تحملش بود و  رسنوشت رسی

ن با عث شد اشک هایش دوباره روی گونه راه باز همی 

 کنند. لبخند طوفان، آرام آرام محو شد: 

 چی شد؟ -

ن بهانه ای را که به ذهنش آمد، با صدای  و هلما، اولی 

 خفه از بغضش زمزمه کرد: 
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 یم سوزه...  -

نگاهشان چند لحظه ای در هم گره خورد و لب های 

 طوفان به آرایم تکان خوردند: 

 خانوم حواس پرت...  -

و بدون اینکه دستانش را رها کند یا فاصله اش را کم، او 

را سمت سینک هدایت کرد و انگشت خوتن هلما را 

ل  زیر آب گرفت. هلما مثل رباتر که از خودش کنتر

ن  نداشته باشد، ربات گونه اعمایل را که او برایش تعیی 

یم کرد انجام داد و طوفان شت  آب را بست. صندیل 

ه هلما اشاره کرد بنشیند. هلما که ای نزدیک کشید و ب

بخاطر ضعف شدیدش تر مخالفت نشست، طوفان 

چسب زخیم از جعبه کمک های اولیه برداشت و 

روبروی هلما روی یک زانویش نشست. درست مثل 

، جلوی  همان روزی که در آن کافه ی طرح هخامنیسی

چندین نفر زانو زد تا او را برای خودش خواستگاری 

 کند! 

لما را در دستش گرفت و با مالیمتر عجیب انگشت ه

برایش چسب زخم زد. رس باال گرفت و نگاه آتر و 
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شفافش که در چشمان خیس هلما قفل شد، قلب 

ک به گلویش هجوم آورد و طوفان پرسید:   دختر

 درد یم کنه؟ -

هلما، آرام رسش را به دو طرف تکان داد و در دلش 

قلتر که  فریاد کشید "قلبم... قلبم درد یم کنه!"

نتوانست یکدفعه مهربان شدن او را تاب بیاورد و 

ون کشید:   ناگهان دستش را از دست او بت 

؟ -  چرا اینکارو یم کتن

 

🙈👇 
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؟ -  چرا اینکارو یم کتن

دنبال دلیل یم گشت... دنبال دلییل که بتواند خودش 

را، قلبش را، دستانش را وادار کند که رگ حیات او را 
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د... دنبال دلییل که به او امیدوار نشود! قطع نکنن

فرصتر که داشت، ممکن بود تا مدت ها نصیبش 

نشود. باید درست تصمیم یم گرفت. باید خودش را 

قانع یم کرد... طوفان نگاهش را به دست او داد و 

همانطور که انگشت شستش را نوازش گونه روی 

چسب زخم یم کشید، چهره ی متفکری به خودش 

 گرفت: 

 ه نظرت چرا دارم اینکارو یم کنم؟ب -

ه شد:  ک خت   رس باال آورد و مستقیم در چشمان دختر

 عاشقتم؟ یا متنفرم ازت؟ کدومش؟ -

ون بکشد که  هلما خواست دستش را از دست او بت 

 طوفان مچ دستش را محکم گرفت: 

 هنوز جواب منو ندادی... کدومش؟ -

 د: هلما به نفس نفس افتاد و سیع کرد دستش را آزاد کن

 ولم کن...  -

 طوفان ابروتی باال انداخت: 

 ولت کنم؟ چرا؟ -
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 هلما از میان دندان های قفل شده اش گفت: 

 ولم کن طوفان!  -

لحنش برخالف قبل، این بار مصمم و محکم بود! 

بغض داشت، غم داشت، صدایش یم لرزید ویل تمام 

ن ها درون  تالشش را یم کرد که تمام این شکسیر

م او، ضعیف جلوه خودش باشد... که جلوی چش

نکند. طوفان فشاری به مچ دست آسیب دیده اش 

 آورد: 

 چرا ولت کنم؟ -

 هلما از درد دستش ابرو در هم کشید ویل آخ نگفت: 

 باید... باید غذا درست کنم!  -

و در دل از خودش پرسید غذا یا زهر؟ طوفان لحظه 

ای تر حرف نگاهش کرد و بعد، دستش را رها کرد و 

دستش را با دست دیگرش به آرایم بلند شد. هلما مچ 

ماساژ داد و با دیدن جای انگشتان او روی پوست 

سفیدش، در دل لعنتر نثارش کرد. طوفان مواد اولیه 

ی ردیف شده روی اپن را از نظر گذراند و نگایه به 

 ساعتش انداخت: 
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قرارمون هنوز رس جاشه! از دو ساعتت، کمتر از یه  -

اینجا بدجور  ساعت مونده... عجله کن که ییک

 گشنشه... 
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ون  ون رفت. بت  خانه بت  ن و چشمیک به هلما زد و از آشتی

رفتنش، مصادف شد با آزاد شدن نفس حبس شده ی 

د. قلتر که با هر تپش،  هلما و دست روی قلبش فرسی

التماسش یم کرد خام نشود. یم دانست که ته دلش یم 

  خواهد به او اعتماد کند ویل اشتباه بود. 

ن  یم دانست که هنوز هم احمقانه یم خواهد همه چت 

دروغ یا کابوس باشد ویل راست بود... طوفان، بارها 

زخیم اش کرده بود و سپس درمان! طوفان عادت 

داشت که او را بکوبد و ویران کند و از نو بسازد. قبل از 

اینکه پشیمان شود، محکم پشت دستش را به چشمان 

اید غذا درست یم کرد... خیسش کشید و بلند شد. ب
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ین و خوشمزه ترین غذاتی که طوفان قرار بود به 
بهتر

 دست او بچشد! 

پیازها را که در روغن داغ ریخت، صدای جلز و ولزش 

او را یاد قلب خودش انداخت و از خودش پرسید که 

چند بار قلبش به دست او در آتش افتاد و سوخت؟ 

ابه اضافه کرد و مواد مورد نیازش را ییک ییک به ماهیت

وقتر که کارش تقریبا تمام شد، وقتر که زمانش به پایان 

نزدیک شد، صداتی در رسش فریاد کشید که "باید 

ی!" وقتر نداشت... یا باید یم کشت، یا  تصمیم بگت 

 کشته یم شد! 

... یه بار کشتنت گناه نیست!  -  تو منو چند بار کشتر

ر نکرد. زمزمه ی تر رحمانه اش را حتر خودش هم باو 

غذاها را در دو ظرف جدا کشید و از پنجره ی هال 

ون انداخت. طوفان در حیاط مشغول  نگایه به بت 

 درست کردن المپ های کنار استخر بود. 

خانه برگشت و در حایل که دستانش به  ن هلما به آشتی

طرز وحشتنایک یم لرزیدند، دست سمت بسته ی 

ون آورد. نگاهش ن  قرص برنج برد و ییک را بت  مدام بی 

آن و در ورودی یم چرخید. یم ترسید که طوفان هر 
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د!  ن ارتکاب جرم بگت  لحظه وارد شود و مچش را حی 

ن داشت مهرباتن هایش تنها نمایش   که هلما یقی 
طوفاتن

 است. زیر لب با خودش تکرار یم کرد: 

 باور نکن... باورش نکن...  -

قرص را به سختر و با پشت قاشق له کرد و پودر 

ری را که ساخته بود روی ییک از بشقاب ها پاشید مرگبا

و با غذا مخلوط کرد. فرضیه ی امتحان شدنش توسط 

طوفان را دور انداخته بود. اگر طوفان یم خواست 

امتحانش کند، ممکن بود هلما اول از همه بخواهد 

ی را  ن ن چت  د پس به طور حتم چنی  جان خودش را بگت 

ش را  ن ی که همه چت  از دست داده بود در اختیار دختر

 قرار نیم داد. هلما در تقال بود که خودش را قانع کند. 

ن را هم فراموش  از شدت ترس، دیگر حتر اشک ریخیر

ن گذاشت و با صداتی  کرده بود. بشقاب ها را روی مت 

 که سیع داشت نلرزد، بلند صدا زد: 

ه!  -  ط... طوفان... غذا حاضن
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ه! ط... طوفان... غذا حا -  ضن

قلبش در گلویش یم زد و جانش به لب رسیده بود 

انگار... از جاتی که نشسته بود، پنجره را نیم دید و 

رس نگاهش نبود. چشمانش روی در  طوفان در تت 

ن که طوفان از در وارد  ساختمان دو دو یم زدند و همی 

ن فرستاد و  شد، هلما آب دهانش را صدادار پایی 

ن در هم  قفل کرد:  انگشتانش را زیر مت 

ه!  -  غذا... حاضن

زیر لب دوباره به جان کندتن حرفش را تکرار کرد و با 

تمام وجود از خودش متنفر شد. حس روانشناش را 

داشت که سال ها روان آدم ها را از مرگ نجات داده و 

د! انگار که تمام  حاال، یم خواهد جان کیس را بگت 

تالش هایش برای خوب بودن و انسان بودن، دود 

شده بود و مستقیم در چشم خودش یم رفت... 
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طوفان لحظه ای جلوی در مکث کرد. نگاه آتر اش، 

ک را دقیق تر از همیشه کاوید و هلما جان کند تا  دختر

حفظ ظاهر کند. داشت خودش را تر وقفه دلداری یم 

داد و آرام نیم گرفت. یم خواست خودش را قانع کند 

ی در آن و قانع نیم شد! یم دانست اگر روز  های بیشتر

جهنم بماند، بعید نیست که جانش را هم از دست 

بدهد پس عاقالنه بود که بخواهد نجات پیدا کند ویل 

آرام نیم گرفت. قلبش کم مانده بود قفسه سینه اش را 

بشکافد! طوفان چند لحظه ای نگاهش کرد و بعد، 

 همانطور که سمت اتاق یم رفت، گفت: 

 لباس عوض کنم، میام...  -

لما حتر نتوانست رس تکان دهد. تا زماتن که طوفان ه

از پیش چشمش محو شد نگاهش کرد و در حایل که 

ن گذاشت.  رسگیجه ی شدیدی داشت رس روی مت 

حالت تهوع داشت امانش را یم برید. چطور باید 

جلوی مردی که در غذایش زهر ریخته بود غذا یم 

 خورد؟

 چته؟ -
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باال آورد و او  با شنیدن صدای طوفان، وحشت زده رس 

 را مقابل خودش دید: 

ه...  - ! یه کم رسم گیج مت   یه... هیچی

ون کشید و روبرویش نشست.  طوفان صندیل ای بت 

ی بود که لرز به تن هلما یم انداخت:  ن  در نگاهش چت 

 چرا؟ -
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ن فرستاد:   هلما آب دهانش را صدادار پایی 

 گشنمه شاید...  -

که طوفان نگایه   و دست لرزانش را سمت قاشق برد 

به ظرف غذای خودش و هلما کرد و کنج لبش به 

 نیشخندی کج شد: 

 چرا تو دو تا بشقاب کشیدی؟ -

نفس هلما در سینه اش حبس شد و قاشق از دستش 

رها... صدای فرود آمدن جسم فلزی روی رسامیک، 
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ن مته در مغزش عمل کرد و وحشت زده  مثل فرو رفیر

 باال پرید: 

 همینطوری...  -

ن گذاشت و کیم طوفان  ساعد هر دو دستش را روی مت 

 به جلو خم شد: 

 مگه زن و شوهر نباید تو یه ظرف غذا بخورن؟ -

 جان از تن هلما رفت و طوفان گردن کج کرد: 

 غذاتی که تو خونه ی  -
ن هوم؟ مخصوصا اولی 

 خودشون یم خورن... مگه روال اینطوری نیست؟

بود هلما یخ کرد. اگر طوفان مچش را یم گرفت، بعید 

د... هر چند که امکان داشت تا  که جان سالم به در بتر

ن را فهمیده باشد! گردنش را  ن لحظه هم همه چت  همی 

که خشک شده بود به جان کندتن به دو طرف تکان 

 داد: 

 تو خانواده ی ما رسم نیست...  -

 طوفان ابروتی باال انداخت: 

 جدی؟ -
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هلما، تر حرف رس تکان داد و طوفان دست سمت 

 د: قاشقش بر 

 اویک!  -

دستش به طور واضح دور قاشق مشت شد و هلما از 

درون هزار بار جان کند. طوفان بدون اینکه نگاهش را 

د، قاشقش را در محتویات بشقاب فرو برد و  از او بگت 

وع به  فکش منقبض شد. دست هلما، کامال واضح رسی

ه به چشماتن که روزی برایشان جان  لرزیدن کرد و خت 

اند... دلش خون شده بود! درست یم داد، منتظر م

ثانیه ای قبل از اینکه طوفان قاشق غذا را به دهان 

د، هلما نتوانست طاقت بیاورد... تر اراده زیر  بتر

 دستش زد و با ترس صدا باال برد: 

 نخور!  -
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ت سفید طوفان ریخت و با همان فک  غذا روی تیرسی

 منقبض شده پرسید: 
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 چرا؟ -

مرواریدهای درشتر روی گونه اشک هلما درست مثل 

 اش راه باز کرد و به گریه افتاد: 

 نخور...  -

ن رفت و ناگهان لبخند دندان  سیب گلوی طوفان پایی 

 نماتی زد: 

 انتظارش رو داشتم!  -

ون افتاد و طوفان بلند شد.  قلب هلما، از سینه اش بت 

پیش چشمان وحشت زده ی او در کابینت ادویه ها را 

 لت قتاله گشت: باز کرد و به دنبال آ

 نیست!  -

پیش چشم هلما سیاه شد و طوفان سمتش برگشت. از 

پشت هر دو دستش را روی شانه ی هلما گذاشت و 

 رس نزدیک گوشش آورد: 

؟ -  یم خواستر منو بکیسی خانوم دکتر

وع به لرزیدن کرد و طوفان  تن هلما زیر دستش بدتر رسی

 :  فاصله ی لب هایش را با گوش او کمتر
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 م؟فکر کردی نفهمید -

داشت شکنجه اش یم کرد. از همان اول یم دانست... 

از همان لحظه ی اول! ییک از دستانش را از شانه ی 

هلما برداشت و با دست دیگرش بشقاب خودش را 

 سمت او هل داد: 

ن غذا رو به خورد خودت  - فکر کردی نیم تونم همی 

 بدم؟

نگاه خیس و ترسیده ی هلما روی بشقاب غذای 

 روبرویش چرخید: 

 و... طوفان... ط -

طوفان قاشق را در دست او گذاشت و دستش را 

 گرفت: 

 جاِن طوفان؟ -

هلما حتر دیگر نیم توانست گریه کند. لحن مرد دیوانه 

ن ویل ترسناکش،  ی پشت رسش و جواب محبت آمت 

ی در دل هلما انداخت و همزمان قلبش را  ترس بیشتر

د:   فرسی

 چرا منو به اینجا رسوندی؟ چرا؟ -
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کلمه ی آخرش را جیغ کشید و طوفان شانه اش را 

د:   محکم فرسی

وقتر داشتر اون قرص برنج رو پودر یم کردی تا  -

بریزی تو غذام، زیادی شبیه خودت بودی! شبیه 

ن  ! ادعا یم کین ن ذات واقعیت... همه ی آدم ها همیین

مهربونن و آزارشون به مورچه هم نیم رسه ویل پاش 

ن حتر آدم بک شن... فقط ییک که برسه، حاضن

ه، ییک خوب! ییک میشه آدم بده و  اسمش بد در مت 

ییک میشه آدم خوبه... من همون آدم بدم! هموتن 

که ادعای خوب بودن هم نداره. من همون آدم بدم 

که از عمد قرص برنج گذاشتم جلوی چشمت که 

! توتی که آدم خوبه بودی... من 
ببینم چیکار یم کتن

ن همون آدم بدم که تمام م دت تماشات کردم و عی 

احمقا هر لحظه با خودم گفتم نیم تونه... شاید 

همه ی آدم ها بد باشن، ویل هلما نیم تونه تا این 

 حد پیش بره! 
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ک بیشتر شد  فشار انگشتانش روی شانه ی لرزان دختر

 و صدایش باالتر رفت: 

ون  - ن تموم آدم های اون بت  ! شدی عی  ویل پیش رفتر

میشه ویل درونشون که ادعای خوب بودنشون 

 سیاهه... شدی قاتل! 

هلما دیگر نتوانست طاقت بیاورد. دست او را به 

 شدت از روی شانه اش پس زد و بلند شد: 

... تو  - تو منو به اینجا رسوندی! تو از من قاتل ساختر

 منو هزار بار کشتر طوفان! 

یکش خانه را پر کرد و تر اراده  صدای جیغ های هیستر

مشت هایش را با تمام قدرت به سمت او هجوم برد. 

 قفسه سینه ی او کوبید و با گریه جیغ کشید: 

... توتی که منو به اینجا  -
حق نداری رسزنشم کتن

رسوندی، حق نداری متن رو که نتونستم ببینم از 

 !  اون غذا یم خوری رسزنش کتن

و خواست دوباره مشت پر کند که طوفان مچ هر دو 

ن هل داد!  دستش را گرفت و او را با تمام قدرت روی مت 
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ن فرود آمد و کار خدا بود که  ب روی مت  کمر هلما به ضن

 روی بشقاب های داغ غذا نیفتاد... 

 ��ادامه

 

همزمان با آخ پردردش، طوفان روی تنش خم شد و 

 نگذاشت تکان بخورد: 

ذات واقعیت همینه هلما! یم خواستم بهت اعتماد  -

ارت ندم... کنم... یم خواستم اعتماد کنم و دیگه آز 

 ... ! خودت نذاشتر  نذاشتر

از سفیدی چشمانش انگار خون یم چکید. با یک 

اهن هلما شد و  دستش مشغول باز کردن دکمه های پت 

 با خشم ادامه داد: 

یم خواستم آروم آروم پیش برم. یم خواستم اعتماد  -

کنم... تو امتحانت شکست خوردی هلما... 

 !  نذاشتر

 ه از زیر دستش آزاد شود: هلما با گریه تقال یم کرد ک

 ولم کن... تو رو خدا ولم کن...  -
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 طوفان دکمه ها را تا آخر باز کرد و امان نداد: 

دیگه دیره... خییل دیره هلما! امروز تمام و کمال مال  -

ی!  ... امروز هزار بار تو خودت یم مت   من مییسی

و رس در گودی گردنش فرو برد که هلما وحشت زده 

گاهش به چاقوی میوه خوری جیغ کشید و ناگهان ن

ن افتاد. عقلش، ذهنش، منطقش، قلب پاره  روی مت 

ن آن چاقو  ش ناگهان به برداشیر ن پاره اش و همه چت 

حکم کردند و قبل از اینکه به خودش بیاید، با جیغ 

ییک چاقو را از پشت در کمر طوفان فرو برد:   هیستر

 برو به درک!  -

 

🙈👇 
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 برو به درک!  -
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ردناک طوفان گوش هایش را پر کرد و هلما ناله ی د

مات چشمان پردرد مرد روبرویش ماند! مات مردی که 

چشمانش، فریاِد ناباوری یم زدند... باور نیم کرد که 

ی که آزارش به مورچه هم نیم رسید، حاال  هلما، دختر

ن زخیم به او زخم زده باشد.  با دستان خودش چنی 

ار کرد و در اشک هلما وحشت زده از چشمانش فر 

موهای شقیقه اش گم شد. لب های طوفان، نیمه 

 جان تکان خوردند: 

 چ... چیکار کردی؟ -

صدایش گرفته و خفه بود و قلب هلما داشت از 

ه به چشمان رسچن که هر  ون یم زد. خت  دهانش بت 

لحظه از شدت درد رسخ تر یم شد، نفس بریده ای 

زده  کشید و دستش از دور چاقوتی که به کمر طوفان

بود، باز شد و نیمه جان کنارش رها... چشمش که به 

دستش خورد، از دیدن آن حجم از خون نفسش برید. 

خون طوفان روی دستش بود! خون رسخ مردی که 

زماتن عاشقش بود. صدای خفه ی او در گوشش 

 پیچید: 

 چ... چرا...  -
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و ناگهان رسفه ی دردنایک زد و تنش سست شد. 

اینکه سنگیتن تنش روی هلما درست ثانیه ای قبل از 

ون کشید و جسم  بیفتد، هلما خودش را از زیر تن او بت 

نیمه جان طوفان روی رسامیک ها پرت شد. هلما، با 

ه به چاقوتی که تا دسته  گریه قدیم عقب رفت و خت 

در کمر طوفان فرو رفته بود و دستان خوتن اش، زیر 

 لب با خودش زمزمه کرد: 

 ا... خدایا من چیکار کردم؟من چیکار کردم؟ خدای -

طوفان در حایل که هر لحظه بیشتر جان از تنش یم 

رفت، دست سمتش دراز کرد و سیع کرد خودش را 

ن به سمت او بکشد:   روی زمی 

 ن... نمیذارم... نمیذارم بری!  -

 هلما، وحشت زده عقب عقب رفت و جیغ کشید: 

 نیا... نیا جلو!  -
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ی رسامیک های سفید رد طوفان که جلو یم آمد، رو 

خون یم افتاد. چشمان آتر اش از خون زیر تنش رسخ 

 تر بود: 

! نمیذارم بری...  -  تو... تو ماِل... متن

و مقابل چشمان ترسیده ی هلما، چاقو را در یک 

ون  ون کشید و خون که با فشار بت  حرکت از کمرش بت 

 زد، هلما بدتر ترسید: 

ون - ... خونریزی یم ن... نه! نه نباید یم آوردیش بت 

 !  کتن

نیم دانست چرا نیم رود. مقابلش، هم طوفان مهرباتن 

را یم دید که زماتن عاشقش بود و هم طوفان نامردی 

که خون به جگرش کرده بود. اگر یم رفت، شاید 

طوفان مهربانش یم مرد. اگر یم ماند، شاید طوفان 

نامرد جانش را یم گرفت! طوفان تر توجه به خونریزی 

ن شد، شدیدش ن که نیم خت  ن گرفت و همی  ، دست به مت 

هلما فهمید که وقت فرار است. باید یم رفت. باید تا 

خانه  ن جاتی که توان داشت یم دوید و یم رفت. از آشتی

ون دوید و آن لحظه، حتر فرصت نداشت که  بت 

مدارک یا وسیله ای بردارد. تنها با دیدن موبایل طوفان 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

، در یک تصمیم ناگهاتن  ن  آن را برداشت و روی مت 

صدای قدم های طوفان را از پشت رسش شنید! به 

قدم هایش رسعت داد و نزدیک در ساختمان بود که 

موهایش از پشت کشیده شد! جیغش باال رفت و 

بان قلبش به اوج رسید. موبایل از دستش افتاد و  ضن

 سیع کرد موهایش را آزاد کند: 

 آخ... ولم کن...  -

پا ایستاده بود، با وحشتناک ترین طوفان که به زور رس 

 و همزمان دردناک ترین حالت ممکن لب زد: 

... یا یم  - من فقط... فقط تو رو دارم! یا... یم موتن

ی!   مت 

*** 

🙈👇 
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... یا یم  - من فقط... فقط تو رو دارم! یا... یم موتن

ی!   مت 

هلما از درد ریشه ی موهایش نفس برید و بیشتر تقال 

 د: کر 

... ولم کن!  -  ولم کن... ولم کن رواتن

اف کرده بود که فقط او را دارد و هلما با  طوفان، اعتر

دل خون شده فقط یم خواست برود. یم دانست که 

د... طوفان ییک از دستانش را از  اگر بماند هم یم مت 

پشت دور شانه ی او پیچید و همچنان موهایش را رها 

 نکرد: 

 کنم... ولت نیم کنم هلما... ن... نه... ولت نیم   -

 موج یم زد و روی 
ی
در صدایش خشم و درد و درماندیک

ن زیر پایش دریای خون راه افتاده بود... درست  زمی 

ک را تسلیم خودش کند،  لحظه ای قبل از آنکه دختر

منتظره مشت پر کرد و در زخم  هلما در حرکتر غت 

 طوفان کوبید: 

 ولم کن نامرد!  -
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ن که  ناله ی پردرد طوفان خانه را پر کرد و همی 

ک شل شد، هلما رسی    ع  دستانش از دور شانه ی دختر

ن موبایل او از  خودش را آزاد کرد و همزمان با برداشیر

، طوفان روی زانوهایش افتاد و هلما از  ن روی زمی 

ون دوید. با تمام توانش دوید و لحظه ی  ساختمان بت 

ن   آخر، گردن چرخاند و دید که طوفان با صورت زمی 

، باعث شد که  ن خورد. صدای افتادن او روی زمی 

ن میخکوب شوند و کیس در رسش  پاهایش روی زمی 

داد بزند که "برو! فرار کن... پشت رست رو نگاه نکن و 

برو!" چنان گریه یم کرد که تا به حال سابقه نداشت. 

ن که نگاه  طوفان، با آخرین رمقش رس بلند کرد و همی 

افتاد، هلما تند تند رس به پردرد و ملتمسش به هلما 

ن تکان داد:   طرفی 

 نیم تونم... نیم تونم!  -

و قبل از اینکه پشیمان شود، در ساختمان را باز کرد و 

ون رفت. با پای برهنه و لباس هاتی که مناسب آن  بت 

وع به دویدن  ون نبود، با تمام توانش رسی فصل رسد و بت 

ان خوتن کرد و نگاه متعجب مردم را نادیده گرفت. دست

ی جلب توجه یم کردند!  ن  اش بیشتر از هر چت 
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آنقدری دوید که کف پاهایش زخیم و خون آلود شد و 

نفسش بند آمد... وقتر به اندازه ی کافن دور شد و 

نزدیک خیاباتن رسید، ایستاد و دست روی زانوهایش 

گذاشت. نیم توانست نفس بکشد. قفسه سینه اش 

اری تکیه داد و در حایل که هر یم سوخت... به دیو 

لحظه از ترس آمدن طوفان پشت رسش را نگاه یم 

د.  کرد، با خودش گفت که شاید طوفان در نبودش بمت 

شاید کیس نباشد که به دادش برسد. شاید نتواند 

خودش را به بیمارستان برساند. قطعا کیس وجود 

نداشت که کمکش کند و هلما از اینکه برای او نگران 

  شده
ی

بود حالش از هم خودش به هم یم خورد. چنیک

به موهایش کشید و میان نفس های بریده و گریه اش، 

ن رس خودش داد زد:   خشمگی 

؟ چطور یم توتن  - چطور یم توتن هنوز نگرانش باشی

 احمق؟
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نگاه های متعجب هر لحظه بیشتر یم شدند و قلب 

حه تر... مشتر به قفسه سینه اش زد و  حه رسی هلما رسی

درمانده ترین حالت ممکن، نگاهش به موبایل در در 

دستش افتاد و صفحه اش را روشن کرد. موبایل، قفل 

د. نیم  داشت ویل یم توانست تماس اضطراری بگت 

توانست با فکر مرگ طوفان به دست خودش کنار 

بیاید پس قبل از اینکه پشیمان شود، با دست لرزان 

گوشش   شماره ی اورژانس را گرفت و گوشی را به

چسباند. صدای اپراتور که در گوشش پیچید، تر 

 مقدمه و با صدای لرزاتن لب زد: 

- someone stabbed... please help him ! 

 )یه نفر چاقو خورده... لطفا کمکش کنید!'

سد،  ی بتی ن و آدرس را داد و قبل از اینکه اپراتور چت 

تماس را قطع کرد و موبایل را خاموش... در حایل که 

ن  تمام تنش یم لرزید، دست خوتن اش را برای اولی 

ن که تاکیس پیش پایش ایستاد و  تاکیس دراز کرد و همی 

 سوار شد، خطاب به راننده بریده بریده گفت: 

- please... please take me to the first... 

first police station ! 
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ن ایستگاه پلیس  ... اولی  ن )لطفا... لطفا منو به اولی 

ید!(  بتر

*** 

🙈👇 
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روبروی پلیس نشسته بود و یم لرزید... تمام تنش یم 

 پتوتی که برایش آورده بودند هم در کمتر 
لرزید و حتر

ی نداشت. آنقدری حالش خراب بود  شدن لرزش تاثت 

 که دندان هایش به هم یم خورد. 

- please drink some water and be relax. 

You have to stop crying and tell me what 

happend. Then I can try to help you . 
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)لطفا کیم آب بخور و آروم باش. باید گریه کردن رو 

 چی شده... بعدش من یم تونم 
ی

تموم کتن و بهم بیک

 کمکت کنم.(

هلما، چشمان خیسش را در چشمان مرد روبرویش 

 ، دوخت. جوان بود و با لهجه ی غلیظ لهستاتن

د. چشمانش درست همرنگ انگلییس صحبت یم کر 

بان قلبش  طوفان بود و همسن به نظر یم رسیدند. ضن

بدتر اوج گرفت و گریه اش به سکسکه هاتی از رس 

 وحشت تبدیل شد. 

از لحظه ی رسیدنش به ایستگاه پلیس تا حاال که نیم 

ساعت گذشته بود، حتر یک کلمه نتوانسته بود حرف 

الش بدتر بزند. چشمان مرد روبرویش باعث یم شد ح

شود. اگر یم توانست، خواهش یم کرد که نگاهش 

ی از او بخواهد،  ن ن چت  نکند ویل یم دانست که اگر چنی 

قطعا به دروغگوتی متهم خواهد شد چون خییل از آدم 

ن نیم توانند در چشمان طرف  ها، هنگام دروغ گفیر

ن  مقابل نگاه کنند و احتماال درخواستش را پای چنی 

ی یم گذاشتند. پ ن س انگشتانش را در هم گره زد و چت 

وع به صحبت کرد:   به جان کندتن رسی
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- I'm iranian. I came to... came to poland 

with my husband for... for honeymoon. 

He is a famous swimmer of olympic. 

Toofan... Toofan Dadmehr ! 

)من ایراتن ام... من با... با همرسم واسه... واسه ماه 

ل به لهستان اومدم. اون شناگر معروف المپیکه. عس

 طوفان... طوفان دادمهر!(

 میان ابروهای مرد روبرویش نشست: 
ی

 اخم کمرنیک

- continue please . 

 )لطفا ادامه بدید.(

هلما متوجه شد که او مشغول رسچ کردن اسم طوفان 

در سیستم است. انگار که یم خواست صحت حرف 

 جه شود! های دختر روبرویش را متو 
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ن فرستاد و ادامه داد:   هلما آب دهانش را به سختر پایی 
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- He married me and took me to warsaw. 

He fooled me! After arriving here, he 

drowned me! even he didn't wait for one 

night! He drowned me in the pool of his 

house... He is a psycho! I'm a psychologist 

and I'm sure that he has a psychopath ! 

)اون باهام ازدواج کرد و منو به ورشو آورد. اون منو 

فریب داد! بعد از رسیدن به اینجا، منو غرق کرد! حتر 

واسه یه شب هم صتر نکرد... اون منو تو استخر خونه 

ش غرق کرد! اون یه روانیه... من روانشناسم و 

 اون یه سایکوپته!(مطمئنم که 

رنگ چشمان مرد روبرویش عوض شده بود. هلما 

 دوباره صدای بم او را خطاب به خودش شنید: 

- continue ... 

 )ادامه بده...(

 هلما به نفس نفس افتاده بود: 

- He literally took me to death and 

brought back to life for three times! He 
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drowned me and the saved me, he tried 

to strangled me, he beated me badly and 

today... today he wanted to raped me ! 

 برگردوند... منو غرق 
ی
)اون سه بار منو کشت و به زندیک

کرد و نجاتم داد، سیع کرد خفه م کنه، به طرز بدی 

 کتکم زد و امروز... امروز یم خواست بهم تجاوز کنه!(

ل کند و به گریه افتاد. با همان نتوانست خودش را   کنتر

 گریه های بریده بریده ادامه داد: 

- I stabbed him with the kitchen knife! I... 

I stabbed him and ran away to save 

myself... before coming here or even 

taking a taki, I called an ambulance to 

save him! He was my love but he is a 

psycho... He was my everyting but he 

almost killed me! Please... please help 

me! Please help me to call my family... I 

couldn't bring my ID cards and passport 

with me. but you can search my name. 
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I'm Helma Arami. I was the psychologist 

of iranian athletes in the last olympic . 

خونه چاقو زدم. من... من  ن )من بهش با چاقوی آشتی

بهش چاقو زدم و واسه نجات خودم فرار کردم! قبل از 

ن تاکیس، من واسه نجاتش  اومدن به اینجا یا حتر گرفیر

به آمبوالنس زنگ زدم... اون عشق من بود ویل سایکو 

م بود ویل تقریبا منو ک ن شت! لطفا... بود... اون همه چت 

لطفا بهم بهم کمک کنید! کمک کنید که به خانواده م 

زنگ بزنم. من نتونستم مدارک و پاسپورتم رو با خودم 

بیارم... ویل یم تونید اسمم رو رسچ کنید! من هلما 

آرایم هستم. من روانشناس ورزشکارهای ایراتن در 

 المپیک اخت  بودم...(

*** 

🙈👇 
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ن صورت خیس هلما و مانیتور نگاه مرد رو  برویش، بی 

روبرویش چرخید و رسی    ع دست به تلفن برد. خطاب 

 به فردی که هلما نیم دید، تر معطیل گفت: 

- find the important information about 

Toofan Dadmehr and his wife... they came 

to poland a few days ago . 

و همرسش پیدا )اطالعات مهیم رو از طوفان دادمهر 

 کن. اونا چند روز پیش به لهستان اومدن.(

 گوشی را از گوشش فاصله داد و رو به هلما پرسید: 

- Is he the citizen of poland... right? 

 )اون شهروند لهستانه... درسته؟(

هلما تر حرف رسی تکان داد و مرد روبرویش چند ثانیه 

ن تر بعد تماس را قطع کرد. نگاه آتر اش این ب ار مطمی 

 به نظر یم رسید: 

- we are here to help you. You are safe 

here so don't worry . 

)ما اینجاییم که بهت کمک کنیم. تو در اماتن پس نگران 

 نباش.(
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هلما دست لرزانش را زیر چشمان خیسش کشید و به 

سختر تالش کرد گریه نکند و روی نفس کشیدنش 

 تمرکز کند: 

- please... please let me call my family in 

iran ... 

 )لطفا... لطفا بذارید به خانواده م تو ایران زنگ بزنم.(

مرد روبرویش تر حرف رسی تکان داد و به تلفن اشاره 

کرد. هلما انگار که جاتن دوباره گرفته باشد، رسی    ع بلند 

 شد و تر معطیل تکرار کرد: 

- thank you... thank you so much ... 

 ممنونم... خییل ممنونم.()

زانوهایش از ضعف و هیجان یم لرزید. پلیس جوان 

پیش رویش، تلفن را سمتش هل داد تا هلما بتواند 

روی صندیل نزدیک به او بنشیند ویل هلما ننشست. 

تمام حواس و تک تک سلول های بدنش، تی زنگ زدن 

به خانواده اش بود و وقتر انگشتانش روی شماره ها 

د، هنوز هم باور نیم کرد که یم تواند با یم چرخی

د. تا زماتن که صدایشان را نیم  خانواده اش ارتباط بگت 
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شنید باور نیم کرد. گوشی را به گوشش چسباند و 

هنوز بوق اول به دوم نرسیده بود که صدای پر از 

 بغض و نگران مادرش در گوشی پیچید: 

 هلما؟ هلما مامان؟ -
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مادرش پیش شماره ی لهستان را دیده.  یم دانست که

ی گذرانده و  مادری که چند روز جهنیم را در تر ختر

ش... لرز  منتظر بود... منتظر یک تماس از دختر

خفیف و همزمان گرمای عجیتر از تن هلما گذشت و 

 به گریه افتاد: 

 مامان... مامانم!  -

 مادرش جیغ خفیفن کشید و به گریه افتاد: 

 خودتر مامان؟ خودتر دورت بگردم؟هلما... هلما  -

ش با گریه صدا باال برد:   و خطاب به همرس و دختر

 حامد... هلیا... حامد بیا هلما زنگ زده.  -
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 منتظر همرسش نماند و دوباره خطاب به هلما گفت: 

؟ خوتر هلما؟ کجاتی تو مادر؟ چرا تلفنت و  - خوتر

جواب نمیدادی؟ طوفان کجاست؟ هر دوتون 

 ... آره؟خوبید؟ خوبید 

حتر یک درصد هم به ذهن مادرش نیم رسید که 

ش از طوفان آسیب دیده باشد! طوفان همانطور  دختر

ین رفتارش را به هلما نشان داده بود،  که در ایران بهتر

ن رفتار را داشت. دست  ن همی  پیش خانواده ی او نت 

روی قفسه سینه اش گذاشت که بتواند نفس بکشد و 

 حرف بزند: جان کند تا بدون گریه 

ما... مامان... مامان ما خوبیم... لطفا... لطفا گوشی  -

 رو بده به بابا... لطفا... 

یم ترسید که حرف هایش قلب بیمار مادرش را بدتر 

کند. حرف هاتی که حتر خودش هم از مرورشان نفس 

 یم برید... مادرش بدتر ترسید: 

 چی شده دورت بگردم؟ چرا صدات انقدر یم لرزه؟ -
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ی مادرش نفسش را بند یم آورد. انگار که کیس  گریه

خنجری را مدام به قلبش فرو یم برد و دریم آورد. با 

 خطاب به او تر اراده صدا باال برد: 
 ناراحتر

 مامان... مامان لطفا... لطفا گوشی رو بده به بابا...  -

د و هق زد:  ن فرسی  دست لبه ی مت 

 لطفا...  -

ی نگفته بود که صد ن ای پدرش در مادرش هنوز چت 

 گوشی پیچید: 

م؟ -  الو... الو هلما؟ خوتر بابا؟ خوتر دختر

بچه ی گمشده ای که خانواده اش را  هلما مثل دختر

پیدا کرده باشد، با صدای پدرش بدتر از قبل به گریه 

 افتاد: 

 بابا... بابا تو رو خدا از اینجا نجاتم بده...  -

*** 

🙈👇 
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 خدا از اینجا نجاتم بده...  بابا... بابا تو رو  -

حالش به حدی خراب بود که آن لحظه نتوانست به 

نگران تر شدن پدرش فکر کند. لحن نگران اما همیشه 

 دلگرم کننده ی او در گوشش پیچید: 

هلما... عزیز بابا... آروم باش و بهم بگو چی شده.  -

 آروم باش تا با هم حلش کنیم. 

کشد. جان کند تا هلما به سختر یم توانست نفس ب

 حرف بزند: 

من... من این چند روز هیچ راه ارتبایط نداشتم...  -

طوفان... طوفان منو تو خونه حبس کرد بابا! تا 

رسیدیم اینجا حبسم کرد. من... من امروز تونستم فرار 

کنم از دستش. من زخمیش کردم بابا! با دستای خودم 

م حالش بهش چاقو زدم و اومدم پیش پلیس... نیم دون

خوبه یا نه... نیم دونم زنده ست یا نه ویل اون چند بار 

منو کشت! خواهش یم کنم... خواهش یم کنم نجاتم 
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بده بابا... برو پیش پلیس... تو رو خدا منو برگردون 

 بابا! 

زانوهایش نتوانستند وزنش را تحمل کنند. به ناچار 

روی صندیل نشست و بغض صدای لرزان پدرش 

 دلش کرد:  بیشتر خون به

هلما... هلما اون نامرد چیکارت کرده بابا؟ دورت  -

 بگردم... دورت بگردم چی به رست اومده؟

هلما قفسه سینه اش را چنگ زد. نیم توانست نفس 

 بکشد: 

 بابا... بابا کمکم کن!  -

و تلفن از دستش رها شد و به خس خس افتاد که 

 پلیس جوان روبرویش با نگراتن بلند شد: 

- Madam, are you ok? Can you here me?? 

 )خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو یم شنوید؟(

ه شد و  هلما میان نفس های بریده بریده اش به او خت 

به تلفن اشاره کرد. نیم خواست صدای جان کندنش 

به گوش خانواده اش برسد. نگاه پلیس جوان سمت 

تلفن چرخید و هلما نتوانست بیشتر از آن طاقت 
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. پلکش روی هم افتاد و پیش چشم او از هوش بیاورد 

 رفت... 

*** 
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تن غرق خونش را از برانکارد روی تخت بخش 

ن اورژانس به لهستاتن  اورژانس منتقل کردند و تکنسی 

 مشغول صحبت شد: 

تو خونه به کمرش چاقو خورده. همراه نداره... خون  -

بان قلبش  داره زیادی از دست داده و فشار خون و ضن

افت یم کنه. تقریبا بیهوشه و به سواالتمون جواب 

 نمیده ویل گایه اوقات یه کلمه رو زمزمه یم کنه. 

طوفان را به پهلو چرخانده بودند تا پزشک بتواند زخم 

ن را روی  ی کمرش را بررش کند. پرستار ماسک اکست 

دهان و بیتن اش گذاشت و مشغول چسباندن 

ودهای نوار قلب به قفسه سینه اش شد. دکتر  الکتر

دستکش های خوتن اش را پس از بررش زخم درآورد و 
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پلک طوفان را باال کشید. چشمان آتر طوفان واکنش 

ی از درد و  ن زیادی نداشت... همانطور که هیچ چت 

اطرافش نیم فهمید ویل ذهنش را یک کلمه پر کرده 

بود... یک اسم! دکتر نور چراغ قوه ی پزشیک اش را در 

 ان انداخت و صدایش زد: چشم طوف

- sir... sir can you hear me? 

 )آقا... آقا صدای منو یم شنوی؟(

ه به دستگاه نوار  طوفان هیچ جواتر نداد و دکتر خت 

ن تکان داد:   قلب رسی به طرفی 

عالئم حیاتر بیمار داره افت یم کنه. احتمال آسیب  -

ن  دیدن اندام های داخلیش زیاده. اتاق عمل رو همی 

 ن حاضن کنید! اال

و خواست از کنار طوفان بگذرد که زمزمه تر جان او 

 متوقفش کرد: 

 ه... هلما...  -

 میان ابروهایش نشست. 
ی

سمتش برگشت و اخم کمرنیک

 رس نزدیک او برد و طوفان با درد عمیفر تکرار کرد: 

 هلما...  -
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و قطره اشیک از گوشه ی چشم بسته اش رس خورد و 

ن رو به دکتر گفت:   تکنسی 

ن یک کلمه رو تکرار یم کنه... هلما!  -  فقط همی 

هیچکس ختر از درد واقیع طوفان نداشت. هیچکس 

درد پشت آن کلمه را نیم فهمید... دکتر نفسش را 

ون فرستاد و کمر راست کرد:   صدادار بت 

یدش اتاق عمل...  -  بتر

*** 

🙈👇 
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رای دادگاه به این صورت صادر یم شود... متهم  -

وفان دادمهر، به اتهام آزار جسیم و روچ همرس ط

ن حبس کردن او در خانه، مجرم شناخته  خود و همچنی 

ن آزار  یم شود و هلما آرایم، به دلیل دفاع از خود حی 
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ئه و با خواست خود به  جسیم توسط همرسش، تتر

ن از آنجا که  کشورش بازگردانده یم شود. همچنی 

لهستان محسوب  طوفان دادمهر دو تابعیتر و شهروند 

یم شود و روانشناس اختالل سایکوپاتر را در او تایید 

کرده، دادگاه در حکم او کیم تخفیف قائل شده و متهم 

یم تواند انتخاب کند که دوران محکومیتش را در ایران 

 کشور انتخاتر بگذراند. 
ن  یا لهستان با توجه به قوانی 

گ دار قایصن رای را مقابل چشمان نمدار هلما و نگاه ر 

 طوفان صادر کرد و سه بار چکش کوبید: 

 ختم دادگاه...  -

ن گرفت و لب پایینش را با تمام قدرت  هلما رس پایی 

میان دندان هایش برد بلکه درد باعث شود بغضش 

نشکند. کلماتر که قایصن به انگلییس به زبان آورده بود 

و او در ذهنش به فارش ترجمه کرده بود، هم آرامش 

ناآرام... به حکم عشق به آن کشور آمده  یم کرد و هم

بود و حاال، دادگاه به متهم بودن مرد چشم آتر اش 

حکم یم داد! مردی که هلما روزی برایش یم مرد ویل به 

 دست او پای مرگ رفته بود... 
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دستانش را با تمام قدرت مشت کرد و وقتر همه به 

ام قایصن بلند شدند، هلما هم بلند شد. نتوانست  احتر

ن که سمت جایگاه متهم  ل کند و همی 
خودش را کنتر

گردن چرخاند، با دیدن قامت بلند طوفان در لباس 

زندان، قلبش به طرز بدی تت  کشید و قبل از اینکه 

اشکش بچکد، محکم دستر زیر چشمش کشید و 

 خواست روبرگرداند که طوفان سمتش چرخید: 

 هلما...  -

خورد و بعد، نگاه رسخ هلما، در چشمان آتر او گره 

ن رفت و روی دستبندی که به دستانش  آرام آرام پایی 

د که چانه  زده بودند ثابت ماند. دندان روی هم فرسی

اش نلرزد و روزهاتی که از رس گذرانده بود در ذهنش 

مرور شد. وقتر در ایستگاه پلیس از هوش رفت و روز 

ن بهوش آمد،  ی بعد در بیمارستان و زیر دستگاه اکست 

وضعیت جسیم و روچ اش وخیم تر از  فهمید که

ی است که تصور یم کند... دکتر آسیب ریوی را  ن چت 

تشخیص داده بود و تاکید کرده بود که در موقعیت 

د. فشار عصتر یم توانست  های تنش زا قرار نگت 

 حالش را بدتر کند. 
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ی بودنش در بیمارستان، تحت  تمام روزهای بستر

 دانست که ممکن است حتر حفاظت پلیس بود و یم

زنداتن شود ویل بعد از مرخص شدن از بیمارستان و 

ن حرف هایش، پلیس او را به خانه ی امن برد تا  گفیر

سد!  ی نتی ن دادگاه برگزار شود و هلما دیگر نتوانست چت 

تمام مدت از درون خودش را یم خورد و تمام وجودش 

. له له یم زد که بفهمد طوفان در چه حایل است.. 

وقتر مسئول پرونده اش از بهبود نستر طوفان و 

درخواست های پشت رس همش برای دیدن او ختر 

داد، قلب هلما پس از چند روز کیم آرام گرفت ویل 

مالقات با طوفان را نپذیرفت! نیم خواست حتر یک 

 بار دیگر خودش را در کنار او قرار دهد... 

روند پرونده ی عجیتر بود! مردی دو تابعیتر و شه

لهستان، همرس ایراتن اش را آزار جسیم و روچ داده 

بود و تمام آن آزار و اذیت ها در اختالل رواتن اش 

خالصه یم شد... دو تابعیتر بودن و اختالل رواتن اش، 
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تصمیم دادگاه را سخت کرده بود و هلما، در تمام 

جلسات دادگاه وکیلش را به جای خودش فرستاده بود 

ن رس باز بزند. ویل در دادگاه  ، نتوانسته بود از رفیر نهاتی

رفته بود و لحظه ی ورود طوفان به دادگاه و اعالم 

حکم، حتر یک لحظه هم نگاهش نکرده بود اما لحظه 

ی آخر، درست همان لحظه که باید او را پشت رسش 

یم گذاشت و یم رفت، نتوانسته بود چشمان خیسش 

ل کند که سمت او نچرخند و طوفا ن نگاهش را را کنتر

 شکار کرده بود. 

الغر شده بود و رنگ پریده! صورتش را ته ریش 

نامرتتر پوشانده بود و از چشمان آتر اش انگار خون یم 

چکید... هلما شنیده بود که او دوران سختر را در 

بیمارستان گذرانده... که از مرگ برگشته و قبل از 

ند و بهبودی کاملش، تالش کرده برای دیدن او فرار ک

میان تقالهایش برای فرار از دست پلیس، از هوش 

 رفته... 

یم دانست که طوفان، چند روز بعد از خودش مرخص 

شده و حاال آنجا بود... درست روبرویش! چشم در 
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ن بار پشیماتن و خشم  چشم بودند و چرا هلما برای اولی 

 را با هم در چشم طوفان یم دید؟

*** 

🙈👇 
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 یک بار هم برای کارهایش پشیمان نبود. طوفان حتر 

همیشه خشم و یایعن گری از نگاهش خوانده یم شد و 

حاال، درست در عمق چشمانش یک پشیماتن عجیب 

ن بود که هلما  دیده یم شد. جو میانشان آنقدری سنگی 

نتوانست طاقت بیاورد. قلب پاره پاره شده اش را از 

وبرگرداند و سینه درآورد و همان جا گذاشت و بعد، ر 

 صدای او را از پشت رسش شنید: 

 هلما... وایسا!  -
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نایستاد... چانه اش لرزید ویل نایستاد. کف دستانش 

تت  کشید ویل نایستاد. به قدم هایش ادامه داد و 

ون آمد:   طوفان از جایگاه متهم بت 

 هلما... نرو! حق نداری اینطوری بری...  -

سمتش  بغض هلما تر صدا شکست و طوفان خواست

برود که پلیس ها جلویش را گرفتند. در حایل که تقال 

یم کرد از دستشان آزاد شود، با فریاد خش دار و گرفته 

 ای مخاطب قرارش داد: 

ِد میگم وایسا... وایسا لعنتر وایسا... تو تمام سهم من  -

 بودی! تو طوالتن ترین هدفم 
ی

 سیک
ی
از این زندیک

ی... حق نداری بودی... حق نداری خودتو از من بگت  

 هلما! 

د که صدای گریه اش  هلما دست روی دهانش فرسی

وع به  بلند نشود و نزدیک در خروج دادگاه، طوفان رسی

 تهدید کرد: 

م هلما! تو همه  - ت و ازت یم گت  ن اگه بری همه چت 

ی... نرو وگرنه  م بودی و داری خودتو از من یم گت  ن چت 

نم به زندگیت! بریم گردم ا ن یران و آتیش میشم و مت 
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م، هر چی که برات مهمه رو  خانواده ت رو ازت یم گت 

م ازت... کاری یم کنم آرزو کتن برگردی به زماتن  یم گت 

 که تو خونه م حبس بودی! 

قلب هلما از تهدیدهایش در سینه فروریخت ویل باز 

؟ به چشمانش شک  هم سمتش برنگشت. پشیماتن

کرد... مگر یم شد کیس پشیمان باشد و آنطور 

امردانه تهدید کند؟ از خودش متنفر شد که هنوز هم ن

در او به دنبال نقطه ی سفیدی یم گردد... در یک 

قدیم در خروج بود که ناگهان طوفان به گریه افتاد و 

 التماس کرد: 

، نرو! نرو هلما...  -  نرو... به همون خداتی که یم پرستر

 

 

 286#پارت_ 

ون هلما با حس خنجری در قلبش، از سالن دادگ اه بت 

دوید و به جان کندتن خودش را به محوطه ی باز 

رساند و بغضش شکست. بغضش مثل قلتر که دیگر 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 سایکو                                                   هاله بخت یار

 EXCHANGE GROUP  از یکار

در سینه اش وجود نداشت، افتاد و شکست و دست 

 به دیوار گرفت: 

 آخ خدا...  -

چنان زار یم زد که تمام نگاه ها سمتش چرخیده بود. 

مثل مادری زار یم زد که حکم اعدام فرزندش را 

ن در دادگاه به نفعش گرف ته... انگار نه انگار که همه چت 

پیش رفته بود. حس مرگ داشت! حس شکست... 

نفسش که به شماره افتاد، دست لرزانش را در کیفش 

ن  ی را بی  ون آورد. رس استی ی اش را بت  فرو برد و استی

لب هایش گذاشت و پاف زد. یک بار، دو بار، سه بار، 

بعد، همان جا کنار دیوار آنقدری که نفسش برگردد و 

د:   زانوهایش خم شد و قلبش را فرسی

 لعنت بهت... لعنت... بهت!  -

به پهنای صورتش اشک یم ریخت و پس از چندین روز 

که دردش را خورده بود، حاال داشت تمام آن را با گریه 

باال یم آورد و به حال خودش زار یم زد. به حال او، به 

فان از جلوی حال جفتشان... چشمان رسخ طو 

چشمش دور نیم شد. تهدیدهای او مدام در رسش 

تکرار یم شد و التماس لحظه ی آخرش بدتر... طوفان 
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قسمش داده بود که نرود و او رفته بود چون باید یم 

 رفت! مجبور بود که برود... 

 اش هم باز تهدیدش کرده 
ی
طوفان حتر در اوج درماندیک

ن مهر تاییدی بر تصمیم در  ک بود بود و همی  ست دختر

ویل قلبش یم سوخت. هر چقدر هم برای خودش 

دلیل و برهان یم آورد، قلبش برای رسنوشت غم 

شان یم سوخت و خاکستر یم شد...  ن  انگت 

با شنیدن صدای زنگ موبایلش، دست لرزانش را در 

کیف فرو برد و اسم پدرش را که روی صفحه دید، 

خوب گریه اش شدیدتر شد. چه باید یم گفت؟ ختر 

بازگشتش را یم داد؟ پدرش نیم پرسید پس چرا گریه یم 

کند؟ چه باید یم گفت وقتر تمام وجودش در آتش یم 

 سوخت؟ چطور آن تناقض عجیب را توضیح یم داد؟ 

به ناچار و با حال خراب، آیکن برقراری تماس را لمس 

 کرد و صدای نگران پدرش در گوشش پیچید: 

 شد؟هلما... خوتر بابا جان؟ چی  -

هلما قلبش را محکم تر چنگ زد و با گریه و دل خون 

 تکرار کرد: 
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تموم شد... تموم شد بابا! دارم بریم گردم... دارم  -

 میام خونه! 

*** 
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درک: قتال وا هب ند یسر یارب تدش هب نافوط داتببردنو ندرک دنلب ار

یلو متشادن یسح هچی تقو چیه نم رکمد! سح ور وت طقف نم -هامل...

دشی شوهیب هک بش نو ن...مه اتسهل وت بش نومه ترکمد... سح ور وت

هک مدرک سح بش نوا ... منزب بیسآ بته متساوخ یمن ! مدرک تسح

بنزبم! یسآ تهب ماوخ یمن وخما... یمن

و سیخ نامشچ رسخو ترو فوطان،ابص و دندرب یم ار وا دنتشاد

دن یسر یارب اهرومام تسد ارزا شدوخ تشاد یعس هدز نوریب یاه گر

دنک: دازآ وا هب

امله! ... مراد ور وت طقف نم ... نربب ونم راذن نک... شوگ امله -

مغ تدش زا شبلق ت. فرگ نا دند نایم ترد ق مامت اراب شنیی لباپ کرت خد

ایمن وطفنا ی هنادرم هکهق تفاکش یم ار شا هنیس هسفق تشاد

: دیرب ار شسفن شد، ایرف

مله... نک مکمک ... نربب ونم راذن نک! مکمک امله -

نوخ امله، ی هدیسر ت نامشچ اقمبل دزو هفرس هک دوب هدشن مامت شفرح و

بقلزا یا هین اث تس مخورد یدر م یاهوناز دشو فقوتم نامز ... دروآ باال

د: ندروخ ناکت شنوخ قرغ اهی ،بل شنا مشچ ندش هتسب
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...نک... مکمک -ک...

***

وا ندید ِسرتسا ! تشاد سرتسا دوب. رظتن وم هدز هرگ اردرمه شناتشگنا

و قشع خالصهب ریت هک ید رم اب ندش وربور سرتسا هام... جنپ زا دعب

هدمآ ، شدوخ اب نتفر راجنلک هام جنپ زا سپ دوب! هدمآ دوب. هدز شد امتعا

کی ناو نع ،هب قشاع کی و نز کی ناونع هب دنک...هن شکمک تا دوب

شرس وری زا مادم هک ار شا یکشم رداچ ی هشوگ دوب... هدمآ سانشناور

سابل رد هک یدارفا مامت یور را شهاگن و تفرگ یزاب روخدهب یم رس

لا !بند تشگ وامی د.ندبلا ناخرچ شندد، یم تاق مال سانل اودر نادنز

... یخی ِیبآ نامشچ اب یدرم لا ...بند یراکش زرو لکیه و دقبدنل اب یدرم

هداتفا مه ناج هب شدوجو در فلتخم ساسحا وود دوب شیول ردگ شبلق

دوب تخس . دنامب که تساوخ یم یسح و دورب هک تفگ یم یسح دوبند!

و دوب هدرب شیپ مگر ِزرم ارات وا هک یدرم ی هناب لطواد ندید اب ندمآ رانک

دبا ات شسر هکت تساوخ یمن وا یلو دوب تخس ... زواجت زرم ات یتح

ی وترجهب بآ زا شدیدش سرت دوجو تحیاب اهزور نیا دنک. شریسا

ببدر.وا نیب اراز شیایبوف ات دوب هدرک مان تبث انش ،کالس تشاد هک یخلت
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تیناسنا هک یرتخد وآدر... یمن مک هک یا هتخا سدوخ رتخد دوب! امله

دز! یم ار لوا رحف شیارب

، نافوط لبدن تماق ندید اب ناه گان هک تفر یم راجنلک شراکفا اب تشاد

امله هکارگ یردقنآ دوب! هدش ...الرغ روطنیمه وطافنمه و داتسیا هدارا یب

شیاه شیر . تخان ارمنیش دیدج نافوط نآ اعطق ، دوبن ارزارب شا هرهچ

دش! فرح رپزا امله ن دید شا،اب واگنهخلای دندوب شیر هت زا رتدنلب یمک

هدمآ شتاق هبمال هرخ واباال هک درک یمن رواب راگ ونا دوب هداتسیا امهناج

شتمس هرخ باال نافوط و دورب ولج دزات نافوط یوزاب هب مارآ ، زابرس . دشاب

هک داد نامرف شنامشچ ااتفدوهب امله رس یور داچرزا . تشادرب مدق

ی هتشذگ تاب سناوت یم ترت حار دنز.حاال یرن کشا هرطق یک یتح

ینابرق ای رسمه هاگیاج در دوبن رارق .حاال دیایب رانک تشاد یکهابوا هایس

یا هظحل نافوط دوب! س انشناور هاگیاج دن...حاالرد یشنب نافوط یو ربور

درب. یشوگ هب تسد و تسشن ی صلدن یور دعب، و درک ثکم هشی ش یولج

هک یتقو شتسد فیفخ شزرل . دنیشنب هرابود امله دیات شک لوط یمک

ناششوگ رانک ار یشوگ ود .ره دنامن رود ن افوط مشچ از تشادرب ار یشوگ

دنچ زا سپ هک دوب نافوط ندزد. یمن فرح مادک چیه و دندوب هتشاد هگن
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دش: مدق شیپ وا یاه سفن یاد ص هب نداد شوگ هیناث

... یایب مدرک یمن رکف -

: درشف شناتشگنا یمنا یار شوگ امله

م! دموا -

درک: جک ندر گ نافو ط

؟ هراد یتیباذج هچ مادع یتغا ریز ِینادنز هی ندید -ارچ؟

دش: هریخ شنامشچ رد یدج امله،

تگرزبردام و گرزبردپ هک ییاجنوا ...وزا هداد تیاضر تردام مدینش -

... یتسین مادعا غیت ریز هگید ، هدوب دن زرف کت تردپ و ندش توف

: دناشن لب جنک یدنخلت نافوط

... یدموا و یدرک قیقحت سپ -

داد: ناکت رس لهام

! مشب تسا نشنا ور منوتب هک مدرک یم قیقحت دیاب هرآ... -

شیا ه تساوخرد هب هرخ باال امله هک درک منی رواب دنام... تام نافوط

داد: همادا واددی، نا مشچ رارد تهب هک امله . دشاب هداد خساپ

تیاضر نامرد هب مشب تسانشناور نم هک یتروص رد طقف یدوب تفگه -
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نک! کمک یتفگ مهب زور... نوا !و یدیم

: تفر نییا پ نافوط یولگ یسب

؟ ینک کمک هک ییاجنیا -

داد: باوج ثکم ن ودب هامل

هرآ... -

ور تاهوزر هکآ یدرم ؟هب دیدزد ور امدآ هب تدامتعا و قشع هک ید رم -هب

درک؟ بارخ

نم منک... دامتعا منوت یم رت تخس !رهچدن مامدآ ق شاع مزونه نم -

نجمگ... یم میگدنز هساو و مراد وزرآ مزونه

هنک؟ مکک شقباس قشع اتهب هدرگر ب دیاب ارچ یمدآ نی چمه -

لا وس نی مه شدوخ زا اهراب دهد... باوج مد رد هظح ل نامه تسناوتن امله

نافوط رظتنم نامشچ اررد شهاگن تش... ادن یباوج و دوب هدیسرپ ار

وهن تسیب ِنا فوط یاج هب .یکنآ دیمهف ار شباوج نآ کی و دناخرچ

دید: شد وخ یوربو ارر هیا دیشک جنر ی هچب رسپ سهلا،

! مقباس قشع منک،هن کمک سهلا هس ی هچبرسپ نوا هب هک ماجنیا نم -

هروخب ور شاه صرق هنک لوبق هنک، رارف شاه درد زا منک شکمک هک ماجنی ا
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! هشب گرزب بوخ ... هشب گرزب مورآ مورآ و

امله... -

یلو دنک تشم مکحم ار شدازآ ت سد امله دش ثعاب وا، راد شخ ی همزمز

دهد: خساپ دجی نانچمه

! رهمداد یاقآ ماوشام، یمارآ درتک اجنی نما -

یردقنآ . دناوخ ار زیچ همه اتهت نافوط دش، یمسر هرابکی هب هک شن حل

ندی د یارب یتح هک دوب هدیرب یردقنآ دوش. نا مرد دنک لوبق ات دوب ه تسخ

لیامت مه زونه هک دهد ییاه صرق ندروخ هب سا،نت نشن اور ناونع هب وا

و سانشناور کی لثم دنک. شکمک ات دوب اجنآ امله . تشادن اه نآ هب یدایز

! قوشعم و قشاع کی لثم ...هن عجارم

! یمارآ مناخ منک یم لوبق رو... نامرد -

***

و تخاد نا شا هناش تشپ دوب نآ رد شلیاسو هک ار شا یشزرو کاس

یاوه و تش اذگ مه یور شچم ، شرس تشپ نا دنز رد ندش هتسب اب نامزمه

، تشاذگ نادنز هکاپهب یزور الف خرب شکید! س فن قیمع ار یدازآ

دوب مهم همه لبق،ربیا سلا جنپ دن. دوب هدیشکن فص رد تشپ اهراگنربخ
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لکش ن یرتدب شهب ردپ لتق هب مادقا ناش یلم نامر دشکههق چه دنناد هکب

رطاخ هب تسرد مه ار شمسا یسک رگید سلا، جنپ زا دعب وحاال درک نکمم

دوب... یضار ، شَت خانش یمن یسک هکنیا دوب...زا یضا .ر دروآ یمن

درب ورف شر شاول ارردجبی شتسد کی ، هشیمه تداع وهب درک زاب مشچ

ت یاضر زا سپ و لبق سلا جنپ شت. ادرب نابایخ تمس ار شیاه مدق و

کی فطل هب شنا زم تدم هک یمکح ... دندیرب مکح سلا هد شیارب ، شردام

لحارم تیدج ،اب مامت ِلا س جنپ هک یسانشناور فط دش!هبل فصن رفن

هب ینامیشپ اب شردا م فارتعا دش... ،آمار نافوط لاکدرو بند ار شنامرد

نآ متما زا شی طالقپ بیار شیوزرآ شو ردپ تای انج یور نت سب مشچ

دیمهف یمن تسر ارد تاساسحا نانچمه دش...اشدی وآمار دید تار اقافتا

اهو وراد فطل دوب.هب هتفر زابنی شیوج م اقتنا و یشحو یوخ ویل

رظن دیدجت ِهاگداد ورد تشادن یف لخت چیه نادنز ،رد شمظنم یاه هرواشم

هداد فیفخت شمک ،ردح شبسانم راتفر و تشا هکد الیل تخا هب هجوت ،اب

رد تسرد و هدش نییعت امزن زا رتدو سلاز جنپ دوب! دازآ دنوحاال،وا دوب

ش... رزوتدلو

ار امله ی هرامش و درب شکاس رد تسد ، شلیابوم گنز یادص ندینش با
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هک یسک والونی دوب هدرکن ضوع ار شا هرامش زونه . تخانش هظحل نامه

سمل ار سا مت نبقراریر کیآ دوب... امله ، تفرگ یم سامت اباو یدازآ زا دعب

و دیسر یلصا نابایخ هب نام زمه . تشاد هگن ششوگ رانک ار یشوگ و درک

درک. یم شهاگ ن تسد هب یشوگ هک دید ار انشآ یرتخد ، نابایخ طفر نآ

و تسش ن شبل یور یگنرمک دنخبل ... شلا بقتسا دوب هدمآ دوب! شدوخ

درک: همزمز

ید! موا -

، گنرمک دنچ ره یهاگ تسناوت یم درک.حاال یم کرد یمک ار ندیدنخ حاال

: دیچیپ ششوگ رد امله یادص ... ددنخب یلو

! تلا بقتسا یمما تیدازآ زور ، یشب رتهب هگا ... مدوب هتفگ هک تهب -

نامه اب امله دشو ساسحا ن افوط یولگ ،رد فیفخ ضغب کی لثم حتلای

داد: هما دا مارآ نحل

! رهمداد ِن ...افوط کرابم تیگلا س راهچ و یس دلوت -

دوب کشا رتف.من نییاپ شیولگ بیس دشو رات یمک ، نافوط مشچ یولج

دلوتم لوا زا هک تشاد ار یدازون سح رکد. یم رات ار شدید هک دیاش

نابایخ فرط نآ تمس ار شیاه مدق هدارا ،یب دیوگب یزیچ هکنیا هدش!یب
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یا هظحل امله دش. یم در ینیشام تردن وهب دوب رهظ از دعب . تشادرب

قشع زا یفرح رگید . داتفا هار شت مس دعب،واهمهب رکدو ثکم اج نامه

د نچره ... شنامرد تحت ، نافوط و دوب رگنامرد ناور امله، . دوبن ناشنایم

ار شیا ه صرق وا ندید یارب تدم مامت ، نافوط هک تسناد یمن یسک

یسح اددر... وا هب یبیرغ سح هتدشل زونه دیاش امله، و دنک یم فرصم

ی نامز هک ید رم رانک ندنام لثم یسح اهنت... ی هچبرسپ کی هب کمک لثم

دوب! شقشاع

کی دیدش زاگ یادص هک دن ریگب رارق مه یوربور ات دوب هدنام دقم دنچ تاهن

ندید اب امله . دخرچب تسار تمس هب ناشیود ره هاگن هک دش ثعاب ، نیشام

و دیشک یغیج دش، یم کیدزن کانتشح و تعرس یهکبا دنلب یساش نیشا م

دنخشین نامه ، رورش ِنامشچ !نامه تخانش ار نیشفا هظح کیل رد نافوط

دروایب بات ار نافوط ندش نامرد دوب هتسناوت ...ن یگناوید نامه بل، جنک

تمس به میق تسم دش... یم قرغ یهابت رد رتشیب و رتشیب زور ره یتقو

نافوط هک دوب هدنا من شنتفرگ ریز ات یزیچ و درک یم یگدننار امله

دز: داد هدز تشحو

ملها! -
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نیمز یور دهد.هامل شله تسناوت وتاهن دیود وا تمس شناوت مامت واب

و درک د روخرب نافوط هب ترد ،مشاینابق شنامشچ یولج دشو ترپ

... تسکش نیشا یم هشیش ، هبرض تدش زا هک دید شدوخ مشچ اب کرتخد

یور تدش وبه نیشام تشپ تسرد دعب، دشو باترپ هبباال نافوط جمس

غیج شناج قمع ملهازا دشو رود تعرس اب نی شام دمآ... دورف نیمز

: دیشک

! نافوط -هن...

فرط بقلنآ هظحل دنچ هکات یدرم . داتفا قافتا هینا ث دنچ رد زیچ همه

وشک، تدش دوب.زا هداتفا نیمز یور وخن قرغ دز،حاال یم دنخبل نابایخ

دنلب دوب، شیولگ رد شبلق هک دی...ردحیلا خرچ یم امله رس رود چزی همه

واپ تس د راهچ یتح وددی... وا تمس و دروخ نیمز . دیود وا تمس دشو

دز: وناز ش رانک و دناسر وا ارهب شدوخ

... نافوط -ط...

زاب همین ناف، وط .چمشنا دندش یم عمج ناشرود مک مک دنتشاد مدرم

وا زونه دوب. رایشوه زونه یلو دش یم عمج نوخ تشاد شرس ریز بود...

ردسرهامل کانسرت همای زمز ملث مدرم یاه فرح دید. یم شرس ارباالی
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دش... یم رارکت

درک! رارف و تفرگ شریز درمان -هی

! سنا رواژ دینزب گنز ه... نووج یلیخ راچه -یب

ریمه؟ نوخ شزا هراد روطچ دینیب یمن ... هشک یمن ناتسرامیب -هب

ت؟ سین هرگانش نوا ... تسانشآ ش هرهچ -

ِسیخ شتروص ... دروایب ارباال شبلق دوب هدنا .مکم دیزرل یم سرت زا امله

ای دربب وا رس ریز ت سد دیسرت می یتح ... نازرل شیاه وبل دوب کشا

هب یرتشیب بیسآ شنتفرگ شوغآ رد هکنی زاا دیسرت یم . دریگب ار شتسد

و تسکش شضغب دش، ریسا نافوط تسد رد ناهگان هک شتسد . دنزب وا

: درشف ار امله تسد شناوت ی هدن ام باهت نافوط

امله... له... -

دز: قه شتو اذگ وا تسد وری ار شنازرل تسد هامل

... نافوط نزن فرح نزن... فرح -

درک: سامت لا هیرگ اب دندوب هدش عمج ناشفارطا رممدیهک هب وور

... سنا رواژ بهنز گنز ادخییک ور ...وت سنا رواژ دی نزب گنز -

دی: دنخ ناج همین شقیمع درد ووا،یمنا تشگرب نافوط تمس و
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...مون! هسانشب ... انشب یسک ... یسک هگید رکف...کفرمنیکمدر -

دز: وراز دنابسچ وا تسد تشپ هب ینا شیپ امله

نزن! فرح ادخ ور نزن...وت فرح -

تشاذگ امله تروص فرط کی ار شتسد ، شنی گنس یاه سفن نایم نافوط

درک: کاپ ار شکشا و

جب... ور مداد تهب هک یدرد هنوتن ... هنوتن مندرم یتح ... یتح دیاش -

ملا! حش وخ یلو... هنک ناربج

ناکت نیفرط هب رس دنت ملهادنت تف. رگ هار شبل جنک وخنزا دزو هفرس

داد:

همه ...االنهن...االنهک یرب یروطنیا یرادن !حق نافوط یرادن -نه...حق

هدش،هن... تسرد چی

درک: ادا ار تاملک یت خس وهب دیشک یا هدیرب سف ن نافوط

امله! له... وخهب ... یلیخ وخبه! ... مریم یم یم... تساو هکنی ...ا هکنیا -

دش. جک فرط کی هب شندرگ و دروخ رس امله تروص زا ناج ،یب شتسد و

ار شتسد دعب، و دنام هریخ شا هت سب نامشچ هب هدز هبت یا هظحل کرتخد

: دیشک وجغی درشف ش یمنادسنات مکحم
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ن... افوط تمشخب یمن یر! بیم هگا تمشخب یمن هن... ادخ ور -هننه...وت

***

رگشهو وپژ ینیلا ب یسانشناور یارتکد ، یمارآ امله رتکد تمدخ رد زور -ما

الل تخا دروم ،رد نوشدوخ نابز زا میاوخ یم سهتمیو یناور الالت تخا

نوش هعلا مط دروم یزیچ ره زا رتشیب ریخا سلا دنچ رد هک یتاپوکیاس

! دینک نوشقیوشت افطل ... میونش ،ب هدوب

دن خبل نام زمه و رادتقا امله،اب و تفر باال راضح تسد یادص

تشپ و تفر ارباال نس هب یهتنم ی هلپ هس ، شبل یور یا هناعضاوتم

: داتسیا نوبیرت

-سالم...

شزرل ای دنک شوما اررف شیاه فرح هک یردقنآ هن یلو تشاد سرتسا

دوش. صخشم ش یادص

. دیتفریذپ رانیمس نیا هب مون یشهو پژ میت توعد هک منونمم تیاهن -یب

منک. تبحص ی تاپوکی اللاس تخا دروم رد ماوخ یم زورما

دش. شا هریخ تقد اهاب هاگن مامت و تفر ورف توکس رد سنلا

رد یدایز تاع وطاال ندین ش ور شمس ا طقف مدرم رتشیب هک الیل تخا -
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الل تخا هبانی رفن کی رفن، دص ره ازا دودح هک ...ردحیلا نرادن شدروم

تس! تبمال

همادا حلا نامه واب تسب شق ن دوب دهدی مشچ هب هک یرفن کی ، شنهذ رد

داد:

رد هنوت یم تیبرت و طیحم یلو هیثرا و یکیتن الژ ومعم الل، تخا نیا -

، تپوکی اس دارفا ! هشاب هتشاد یدایز ریثات شتفرشیپ مدع ای تفرشیپ

تقو ،اما نسر ب رظن هب یداع ال ماک و باذج تدش هب رهاظ رد هن کمم

راکشآ ور نوش زاعالمئ یرس کی هن کمم ، دارفا نیا اب وطالین ندنورذگ

هنک...

دارفا نامه زا یکی تسد ریسا اهزور هک شدوخ درک.هب رکف شدوخ وهب

دوب...

و نادجو ، نگیم غورد هنوگرامیب تروص ،هب ننابز الرچب ومعم دارفا نیا -

تاساسحا و نراد یمک ییخیل هفطاع ، هرادن دوجو نوشرد ابیرقت یلدمه

ننک... یمن کرد تسرد ور

دش... رورم شیارب یکی یکی دوب، هدنارذگ یهک یاهزور

یسنج یراب و بیدنب راچد هنکمم ... نرادن هنانیب عقاو فادها و نراکبی -رف
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کی طقف نیا ...اما یناوجون و یکدوک رد راکهزب نینچ ومه رگشناکت ، نشاب

رد یرامیب هگا . هراد دارفا نیا یور یدایز ریثات طیحم تس! هیضق فرط

رد کدوک صیخشت مدع تروص رد یتح بهش،ای هداد صیخشت دوز یکدوک

لیدبت الل تخا نیا دوجو اب یتح هنکمم ، هشب تیبرت و گرزب یبوخ طیحم

هنک... یگدنز هیقب رانک یداع مدآ کی ثمل یدودح بهشوات رازآ ییب درف هب

اما هدرگ یمرب کیتن هبژ یرامیب نیا زا یدایز ت مسق ، متفگ هک روطنومه

. هشاب هتشاد یرامیب تدش ندرک مک یرد دایز خیلی ریثات هنوت یم طی حم

هداد صیخشت دوز هگا هک منز یم ثملا ور یو یآ چا سوریو نوتارب من

مه شرمع رخآ ات یتح هنکمم و هنک می وراد فرصم هب عورش درف بهش،

لیدبت تقوچیه و هنومب یقاب هتفهن تروص هب شندب رد سو ریو نیا

. هشن زدیا یرامیب هب

داد: تبحص ی هزاج ملهاا و دروآ باال تسد راضح زا یکی

... دییا مرفب -

دش: دنلب یناوج رسپ

ربتعم نوتم اهو قمهلا مامت ،رد نوتدیفم تاح ی ضوت زا رکشت -اب

شامرد رظن ... هرادن یعط ق نامرد الل تخا نیا هک هدش ذرک یسانشناور
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هیچ؟ شد روم

ربیا زورما هکاتهب هتسرد دید.هلب ومرف هک ییاج یهب هتکن زا منو نمم -

یرس کی اصوصخ وم ینامرد ناور ماا هدش ن ادیپ یع طق نامرد الل تخا نیا

هنک. مورآ ور درف و هدب شهاک ور یرامیب تدش هنوت یم اهوراد

داد... تبحص ی هزاجا امله و دروآ باال تسد یرگید درف

یراددوخ شزا و نراد ن وراد ف رصم هب یلیامت ال ومعم دارفا نیا -اما

تسه؟ ننک...رد یم

داد: ناکت رس دییا یت هن اشن هب امله

وراد فر صم ه ساو یمه یم هزیگنا ای مکحم لیلد هگا یاشد ...اما هتسرد -

ننک... طی ور نامرد لحارم و ندب تیاضر شهب ، نشاب هتشاد

: دروآ باال تسد یر گید درف

قشاع دارفا نیا نینچمه ؟ هنکمم ریغ دارفا نیا یارب تاساسحا کرد -

؟ هتسرد ... نشیمن

وری هک دیخرچ یدنلبدق درم یور شهاگن درک... ثکم یا هظحل امله

یور یگنرمک خبلند درک. یم شهاگن و دوب هت سشن سنلا رخآ یاه یلدنص

داد: همادا وا، ِیبآ نامشچ هب هریخ و تسشن شبل



617

یزیچ هچی ابیرقت ایند، یان یوت ...اما هدشن تباث ینهزو ملع رظن -زا

ثع اب بآ ناویل کی هب زیمآ تبحم تاملک نتفگ یتقو . تسی ن نکمم ریغ

تبحم نیا ،پس نریگب نوشدوخ هب ییابیز لکش شاه لوکلوم هک هشیم

هچ یسک ه! راذیم یربارب دنچ ریثات ناسنا نهذ و بلق یور نشک ودب

دیاش سانلبشان... نیا امرد نیب دارفا نیا االنمه نیمه دیاش ؟ هنود یم

انوا تقونوا ، ننیبب تتبحم و هنک نوشک رد یسک هگا دیاش هس، رب هک شتقو

! نشب قشاع ننک، یگدنز ننک، کرد ور تبحم ننوتب مه

***

... نایاپ وکی، اس

1401 نیدرورف هدجه

رصع ی هقیقد وشش هاجنپ و شش تعاس
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