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 : خالصه

ای کل منطقه را  های تاریک روستایی دلگیر، صدای ناله دخترانهدر یک شب سرد پاییزی، در کوچه 

آور بود، مردم به جنب و جوش افتاده بودند و به دنبال صدا،  لرزاند. صدای دخترک ترسناک و دلهره 

کردند. علت آن صدای پردرد چه بود؟ یعنی چه ماجرایی در روستای مرموز  اطراف را جستجو می 

 ! است؟

 *** 

ای کل منطقه را  های تاریک روستایی دلگیر، صدای ناله دخترانهدر یک شب سرد پاییزی، در کوچه 

 . لرزاند

مردم به جنب و جوش افتاده بودن و به دنبال صدا اطراف را   . آور بودصدای دخترک ترسناک و دلهره

بود؛ اما هنوز کسی   شب به صبح رسیده بود، ماه جای خود را به خورشید تابان داده .کردندجستجو می 

 .بود منشأ صدا را پیدا نکرده 

شنوند؟  به راستی این چندمین بار است که چنین صدایی می   .بود  اهالی روستا ترس در دلشان النه کرده 

 . کردندغیر منطقی اهالی روستا را آرام می ده؟ بیست؟ شاید هم هزار بار؛ اما هر بار با یک دلیل  

کالنتر با افرادش کل منطقه و جنگل را رصد کرده بودند و به دنبال یک سر نخ بودند تا حداقل بتوانند  

 ! کمی به حقیقت نزدیک شوند؛ اما انگار نخی وجود نداشت که سرش پیدا شود

ای به  اش بود، در همان حین خانوادهن خسته های ذهکالنتر کالفه و سردرگم بود و به دنبال جواب پاسخ 

قربانی معلوم   .شان را اعالم کردنداداره مراجعه کردند و خبر مفقود شدن دختر معصوم شانزده ساله 

 . بود شاخ و دم شده همان دختر شانزده ساله پاکدامن که اسیر هیوالیی بی   !شد

د هم هزارمین و البته دیگر دختر جوانی در  چندمین دختری بود که گمشده بود؟دهمین؟ بیستمین؟ شای

به جز شرل زیباترین دختر روستا که در عمارتی باشکوه همراه خانواده  . روستا وجود نداشت

 . کردثروتمنداش که دارای کارخانه شیره افرا که از درخت افرا می گرفتند زندگی می 

رنگ وجود داشت که دختران مظلوم و  در ذهنشان هیوالیی مجهول و سیاه  .همه نگران و مضطرب بودند

 بود؟  ها آمده یعنی چه بالیی به سر آن طفل معصوم   .پاکشان را اسیر کرده بود

 .زدشدند؛ روستا غرق سکوت بود و پرنده هم پر نمی های خود خارج نمیبودند و از خانه  همه ترسیده
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گناه  بودند و برای دختران بی  دست به دعا .هیچ کس جرعت بیرون آمدن از پناهگاه خودش را نداشت

دار های داغ ها رقم بخورد و دل خانوادهکردند؛ برای سرنوشت شومی که قرار بود برای آن خود دعا می 

دیگر   !روحی پاشیده بودند، دیگر خبری از صدای آهنگ و جیغ نبود به روستا اکسیر بی   .را آتش بزند

به طرز عجیبی همه از آن هیوالی   !ای وجود نداشت انه کرد و هیچ قرار یواشکی عاشق کسی پایکوبی نمی 

ها که از سرنوشت خودشان خبر  ترسیدند و خود را آماده هر ماجرایی کرده بودند؛ ولی آن ناشناخته می 

 ! نداشتند

ای خانه  .جا اقامت داشتند در آن طرف روستا، عمارتی زیبا و با شکوه وجود داشت که خاندان کلر، در آن

فقط   .کسچه کسی از راز این خانه مخوف خبر داشت؟ به راستی که هیچ  !پر از ماجرا و وحشت زیبا؛ اما

 .گذرددانست چه در آن عمارت می خدا می 

زد و آوازی زیر ل*ب  شرل در باغ قدم می . برخالف مردم روستا خانواده کلر خیلی آرام و آسوده بودند

او برعکس تمام فرزندان روستا حق بیرون رفتن   .اطرافش بود های ناگوارخبر از اتفاق بی   .کردزمزمه می 

 ! نداشت

خواست چه کار وقتی که نه شاد بود و نه  قیافه زیبا می  .چه خیره شدبه تصویر دلبرانه خودش در حوض 

زیبایی او عجیب غریب بود و   . او عجیب بود  .موهای سفیدش تا گودی کمرش رسیده بود !خندان

همه فقط آواز زیبایی او را    .دم روستا او را نحس نخوانند در عمارت حبس شده بود که مرخاطر آن به 

  .هایش به رنگ کهکشان بودچشم  .دانستنداش نمیشنیده بودند و هیچ از قیافه دلفریب متعجب کننده 

هایش  لـ*ـب  .کردندها به رقص در آمده بودن و هر رهگذری را مسخ میدر آن دو گوی خوشگل ستاره

اش را  های قرمز از شرمش همیشه چهره صورتش سپید وگونه  .سرخی سیبی وسوسه انگیز بودند  به

توانست با دوستانش در جنگل قدم  اگر تفکرات دیگری راجب او داشتند االن می  .کردندتر می دلنشین 

 .خواندندشد و برای هم آواز عاشقی می بزند و به گردش برود، شاید هم با پسری جذاب آشنا می 

کرد کاش  دل دخترک گرفته بود و آرزو می  .آهی از ته دل کشید و نم اشک در چشمانش مشهود شدند

 .بود تا حال مثل یک پرنده در قفس حبس نباشد تر می کمی این تفاوت کم رنگ 

آیا واقعاً دچار نفرین   !به قول پدر و مادرش او نفرین شده بود  .از زمانی که به یاد داشت همین گونه بود

ده بود؟ برای چه؟ مگر گناه او چه بوده؟ افکار ضد و نقیضش را پس زد و بغض چنگ انداخته بر  ش

 . گلویش را با آب دهنش قورت داد و به اعماق وجودش فرستاد
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توانست نام داشته  ای که هرچیزی می خانه  .اش کشیدهای سست و لرزانش را به سمت عذاب گاه قدم

جاست؟ تا دوباره  اش را به عمارت دوخت، یعنی آن مرد باز آن کهکشانی  های چشم  !باشد به غیر از خانه 

اش را به آتش بکشد؟ تا جایی که به یاد داشت  اش دهد و روح آسیب دیدهبرای هزارمین بار شکنجه 

  !خواستند آلوده به این نفرین شوم شوند؛ اما آن مردبه گفته خودشان نمی   .کردندهمه از او دوری می 

دید عاشق جذابیت و خوش  شاید اگر کسی ظاهر او را می  .اهت زیادی به هیوال داشت مردی که شب

او بارها به دستان همان مرد شکنجه شده بود و   .شد؛ ولی شرل باطن سیاه او را دیده بوداش می تیپی 

او برایش   .کس به دادش نرسیدرویاهای شیرینش جلوی چشمانش سوختند و خاکستر شدند و هیچ 

داد؛ اما به چه دلیل؟ چون عجیب غریب بود؟ حاضر  بانی را داشت که هر روز او را عذاب می نحکم زندا

انگار آرامش جن شده   .بود تمام عمرش را بدهد؛ ولی برای یک ثانیه هم که شده آرامش داشته باشد

 ! بود و او بسم اهلل که از هم فراری بودند

اش  ا بود، درست روی مبل نشسته بود و نگاه تیز و برندهجاو آن  . گاه آرزوهایش رسیدباالخره به قتل 

اش روح دخترک  انگار با آن چشمان سرد و یخی  . نگاهش هم عذاب بود .کردروی دخترک سنگینی می 

 . کشیدرا به سالخی می 

شرل   .اش را کمی بهم ریخت و دوباره خیره دخترک شد مرد که جیسون نام داشت موهای مشکی رنگ 

ن نگاه کشنده بودن را نداشت، پس برای فرار از زیر نگاه آن پا به سمت اتاقش، تنها محلی  تحمل زیر ای

 . توانست کمی آرام باشد، گذاشتکه می 

جیسون پسری سرد و مغرور   .تا وقتی که داخل اتاق شود و در را ببندد، نگاه جیسون بدرقه راه او شد 

قدر بی  کنند؟ آن گونه رفتار میها این مگر عاشق بود که دل به آن دخترک چشم زیبا باخته بود؛ اما 

 دانست؟دل را می آمیز این مرد سنگ رحمند؟ چه کسی دلیل رفتارهای جنون 

توانست عمل کند و برای شرل  هایش نمیمثل بقیه هم سن و سال  .پا روی پا انداخت و در فکر فرو رفت 

دلش   .و جز خودش کسی حق دیدن او را ندارد دانست که دلبر قصه برای اوستاو فقط می  !عاشقی کند

رفت و طاقت یک قطره اشکش را نداشت؛ اما به خاطر روان پریشانش و  های معصوم می برای آن چشم 

های غیرقابل جبرانی سر  شد و بال های شرل، گاهی اوقات افسار رفتارش از دستش خارج می پس زدن

 . آورد چشم زیبا می 

ها کافی بود تا دوباره طرف اتاق  همین  !های دخترک ادرستش، از لجبازی کالفه بود؛ از رفتارهای ن

  .دوباره عمارت پرشده بود از صدای ناله و گریه . دخترک قدم بردارد و شروع به آزردنش کند
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پر از خشم و   . کرد؛ اما این مرد پر از نفرت استهای زجرآورش حتی دل سنگ را آب می التماس

قطره   .زداتوان و ضعیف زیر مشت و لگدهایش افتاده بود و ضجه می ن  . چیز جلودارش نیستهیچ 

انگار باران بر خانه زده بود و سیالبی عمیق   !های درشتش حتی کف زمین را هم خیس کرده بودنداشک 

 . به راه انداخته بود 

ا به  رحمانه او را پس زد و خودش رکه از شکنجه دادن دخترک طفل معصوم خسته شد، بی بعد از این 

شاید او هم اندازه دختر چشم   . عصبی بود، روانش بهم ریخته و درهم برهم بود . اتاق استراحتش رساند

او هم خانواده   ! گونه نبوداین پسر از اول این  ! دلی که ضربه دیده بود ! خواستقشنگ دلش آرامش می 

  ! دهندها که زندگی همه را تغییر می امان از این اما  .  ...داشت، لبی خندان و روزگار شیرینی داشت؛ اما

 . های بی فروغش به نمایش در آمدنددفتر خاطراتش ورق خورد و مثل فیلم جلوی چشم 

ها  کرد؛ اما تقدیر آن در سن ده سالگی در خانه پر مهر و محبت، همراه پدر و مادر دلسوزش زندگی می

بازی جدیدش که پدرش از سفر  ماشین اسباب انگار همین دیروز بود که دور خانه با   . را از هم جدا کرد

اش بود؛ ولی صدای شلیک گلوله و جیغ  کرد و غرق دنیای کودکانه برای او سوغاتی آورده بود بازی می 

اش با  جلوی چشمانش خانواده . مادرش در گوشش طنین انداخت و جان و بدنش را به لرزه درآورد

 ! توانست محبت بی کرانشان را حس کندنمی رحمی کشته شدند؛ دیگر پناهی نداشت، دیگر بی 

های قشنگش آتش گرفتند و سوختند، قلب لطیف و مهربانش با دیدن صحنه جسد سرد غرق در  رویا 

حال به نظر شما قاتل کیست؟ قاتل همان پدر شرل بود که بعد از   . خون عزیزانش تبدیل به سنگ شد

رد و پسرک را به بدترین شکل عذاب داد تا  کشتن خانواده پسرک، مال و اموالشان را به چنگ آو

 . تعلیمش دهد برای محافظت از کارهای کثیفش

که تصمیم گرفت روی پای خود بایستد و مانع  اش داغان بود× هر روز تعلیم و شکنجه تا این حال روحی 

ی  که کس مخفیانه برای خود کار و کاسبی راه انداخت، بدون آن   .بازی با روحش شود این خیمه شب 

با پولی که توانست به دست بیاورد، به صورت فردی پنهانی پای    .ترین حرکت او شود متوجه کوچک 

وقتی آقای مجستیک )پدر شرل( متوجه یک   .معامله نشست و کل شرکت شیره افرا را مال خود کرد

اش که باعث نابودی خانواده جیسون شد تمام  های نفرت قدیمی شود، شعله دستی که خورده، می 

خورد که چرا در همان زمان موجب مرگ آن پسر زیرک و  کشد و افسوس می جودش را به آتش می و

  . کردای که او شروع کرده بود را کارگردانی می جیسون دست پرورده خودش بود و بازی  !مکار نشد
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که   از آن روز به بعد شده بود مستر کوپر، برترین و ثروتمندترین کسی  !حال دیگر آن پسر مطیع نبود

 ! جا نفوذ داشت و کل منطقه کم کم به نام او شد به همه 

قدر وارد بود که توانست در طی چند ماه کل مردم را راضی کند و با پول خوبی دهان همه  در کارش آن 

 .اش نبردبه طوری که کسی پی به افکار شیطانی   .را ببند و اموالشان را تصاحب کند

ها فقط یک دختر  اندان مجستیک نابود شده و آخرین بازمانده آن بعد از یک تصادف ساختگی کل خ

انداخت و مرد مغرور و مکار داستان  معصوم و زیبا بود که نگاهش دل هر رهگذری را، به لرزه می 

اش برای دختر چشم کهکشانی،  نتوانست در برابر این همه زیبایی خدادادی مقاومت کند و قلب سنگی 

 . به لرزه در آمد

های بچگانه و دلربای شرل،  با یادآوری رفتار  .نشیندتلخی ناخودآگاه روی لبان بی روحش می لبخند 

 . اش برودکرد دلش برای دختر قاتل زندگیحتی فکرش را نمی 

 : اش محکم زمزمه کردبا صدای در رشته افکارهایش پاره شد و با صدای بم و مردانه 

 . بیا داخل -

در آن طرف هم هنوز همه در تالش   .شود ای مجهول وارد اتاق می با بسته شود و مردی  در آهسته باز می 

 . هستند که هیوالی منطقه را پیدا کنند و او را به سزای اعمالش، برسانند 

های دردناکش، پا به باغ عمارت  شرل بعد از کمی استراحت و دوباره جان گرفتن و مرحم زدن به زخم 

 . توانست نگاه ترسناک جیسون را حس کندجا هم می حتی در این  .گذاشت

خواست  ها بود و نمی تر از این حرف هایش سست بودند و انگار توان وزنش را نداشتند؛ اما او لجباز قدم

همین هم از هیچی بهتر بود، نبود؟    .روح بود را از دست بدهد ریحش که قدم زدن در این باغ بی تنها تف

وقت از   آن   .توانست فرار کند و به او پناه ببردبا خود در این فکر بود که اگر کسی را داشت شاید می

مثل شب    !ااو تنها بود، خیلی تنه !شد؛ ولی او که کسی را نداشتدست این دیو دوسر راحت می 

ای که هیچ جالیی نداشت، مانند آسمانی قرمز بارانی که فقط آماده باریدن بود؛ ولی نمی بارید و  ستاره بی 

 ! شاید آسمان خودش بود و زمین ترک خورده آرزوهایش  .کردزمین تشنه را سیراب نمی

ت عمارت رسیده بود،  وقتی سربلند کرد به پش  .متوجه گذر زمان نبود و درگیر افکار ضد و نقیضش بود

 . کس به غیر از جیسون حق ورود نداشتجایی ممنوعه که هیچ 
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 : زیر لـ*ـب اهسته گفت

 ! این بشر چقدر مرموزه -

که قدم از قدم بر دارد،  کرد قدم بر مکان ممنوعه جیسون بگذارد؛ اما قبل آن حس کنجکاوی وادارش می

اش را قلقلک داد تا سر از ه گوشش خورد و حس کنجکاوی وارانه جیسون و مرد ناآشنایی ب پچصدای پچ 

 . های این مرد سر در بیاوردکار 

تمام اعضای بدنش گوش شده بودن و به آن دو مرد مرموز گوش   . ای پنهان کردخود را پشت بوته 

 .کردندمی 

و ممکنه گیر  همه دنبالشونن   .تر دخترها رو از روستا خارج کنیمآقای کوپر، ما باید هرچه سریع  -

 . بیفتیم

جا چه خبر است؟  زدند؟ کدام دخترها؟ چرا مردم باید به دنبال دخترها باشند؟ این ها از چه حرف می آن 

حتی صدای پوزخند روی مخ جیسون   .تری گوش سپردهای ذهنش، با دقت بیش برای پیداکردن پاسخ 

 . توانست بشنودجا هم می را از همین 

بعد از معامله و گرفتن پول    .اول باید با دنیل و الیویا معامله کنیم !ن کار دارمهنوز زوده، کلی باهاشو  -

 .تونیم تحویل دنیل بدیم می 

دانست آن دو  بدون تردید می  ! گناهی نبودندشک افراد بی ها چه کسانی بودند؟بی دنیل؟ الیویا؟ این 

نکند قرار است مثل کاال با آنان   خواستند؟های جیسون هستند؛ اما دخترها را برای چه می شریک کار 

 رحم بود؟ برخورد شود؟ یعنی تا این حد بی 

اش  قراری خودش را به سینه اش با بی جا خشکش زده بود و قلب درد دیده از شوک افکارش، همان 

دانست این مرد قرار او به خوبی می  !حتی بالیی که قرار بود سر دخترها بیاید وحشتناک بود  .کوبید می 

کرد و با پول معامله  ها چه کار کند؛ به عنوان برده و خدمتکار مثل کاال با آنان برخورد می ا آن است ب

ها برای به دست  آدم  .است اما همان پول باعث چنین فسادی شده !ارزشیچه کلمه بی  !پول  .کردمی 

 .زنندآوردنش دست به هرکاری می 

  1حتی جرئت نفس کشیدن هم نداشت  .ش جمع شدوار درون خودبا صدای پای یک نفر ترسیده، جنین 

 . هایش را بشنوند و دوباره مجازات شود ترسید صدای نفس می 

رفت و مکان حبس شدن دختران  سر و صدا می دیدند، باید بی نباید او را می  .کرداز ته دل خدا را صدا می 
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د که مثل او شوند و هر روزشان پر  آمهیچ دلش نمی !دادها را نجات می باید آن  . کردگناه را پیدا می بی 

شاید    .بود کافی است هر چه او کشیده  .با ترس بخوابند و با وحشت بیدار شوند . از وحشت و درد باشد

 . اش فرار کند و دوباره طعم آرامش را بچشدبه همین دلیل توانست از دست هیوالی زندگی 

کافی بود نگاهی به سمت چپ بکند تا   . حال درست باالی سر شرل ایستاده بود .صدای پا قطع شد

آن وقت شرل باید فاتحه خود را بخواند و گور    .وار در خودش پنهان شده بود ببیند دختری که جنین 

 . خود را با دستان خودش بکند

انگار سرنوشت با او سرناسازگاری برداشته بود که جیسون مثل عجل معلق باالی سرش قرار گرفت و  

حال مرد ناشناس هم به او نگاه   . صدای ناله بلندش در تمام محوطه پیچید  . کردلگد محکمی نثارش  

 . انگیز برق زد و تن دخترک از نگاه او به لرزه در آمد کرد؛چشمانش با دیدن این همه زیبایی شگفت می 

درپی نفسش را بریده  های پیلگد  .هایش شددرد بدی در کمرش پیچیده بود و باعث شکستن سد اشک 

آیا واقعاً تن ظریف    .مثل یک کیسه بوکس در اختیار او بود   !حتی نای ناله کردن هم نداشت . بود

دخترک ظرفیت این همه درد را داشت؟جیسون مردی قدرتمند بود که ضرباتش مثل پتکی آهنی بود و  

چشمان مرد مقابلش که کل اجزای صورت و بدن شرل را   . کردنفس را در سینه دردمند شرل حبس می 

کرد؟ انگار  وقفه جیسون هم به کنار، درد قبلش را چه می کردند به کنار، مشت و لگدهای بی د می رص

 .کردندخنجری تیز درون قلبش فرو می 

غرق در خون بود و لبان سرخش گاهی   . گر دلبرش شدقدم به عقب برداشت و نظاره   .باالخره خسته شد

ش دهد؟  توانست این همه عذاب طور می چه  .آتش گرفت  دلش . گرفتند تا هوا را ببلعنداز هم فاصله می 

زد کجاست؟ ناسزایی زیر لـ*ـب نثار خود کرد و چشم از شاهکارش گرفت  پس عشقی که ازش دم می 

در همه کارها دخالت   . مردی که مایکل نام داشت و دست راست خودش بود  . و به مرد ناشناس دوخت

 . ان داشتکرد و سعی بر از بین بردن مدارک جرمشمی 

روی هم فشرد تا  هایش را بر دندان  .هایش با دیدن نگاه خیره مایکل به شرل به هم گره خوردندابرو 

شک از خورد و اگر به مایکل نیاز نداشت، بی بتواند کمی از شعله خشمش کم کند؛ اما خون خونش را می 

 . و دوخته بودندکرد تا درس عبرتی شود برای کسانی که چشم به دلبر ازمین محوش می 

بار جان جانانش را مورد آزار قرار یک   .بودندهای ضدونقیضش حتی خودش را هم کالفه کرده رفتار 

در ذهنش فقط یک سوال وجود داشت؛ او   !بار دیگر چشم نداشت کسی چپ به او نگاه کندداد، یک می 
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 . پدرش بود خواهم؟ جوابش شباهت ته چهره شرل بهگناه است، پس از او چه می که بی 

 : اش کشید و رو به مایکل گفتهای بهم ریخته دستی میان مو 

 ! بینمت فردا می  -

که مهلتی به او دهد، شرل را مثل نوزادی از روی زمین بلند کرد و با خود به داخل عمارت  بعد بدون آن 

 . برد

  .اعتراضی بکند را نداشت که دادند لرزید؛ اما جرات این شرل با لمس دستانی که همیشه او را شکنجه می 

 . دیدگفت، دوباره مرگ را جلوی چشمانش، به لطف جیسون می شک اگر چیزی می بی 

با گذاشته شدن تن دردمندش    .هم فشردجایش، به های نابه هایش را برای جلوگیری از زدن حرف ل*ب 

توانست ترسی که در  جیسون به خوبی می  .بر روی تخت نرم و گرمی، چشمانش را به جیسون دوخت

ان معصومش  به چشم  .بار لعـ*ـنتی نثار خود کندنی وجود شرل رخنه کرده را ببیند و برای هزارمیننی

  .دیگر دلی برای آزردنش نداشت  . دیگر با این دختر کاری نداشت .ش را گرفته بودتصمیم  .خیره شد 

حال از این به   .اش خط زدگیری او را از لیست انتقام  .تاب و توان ناراحتی و درد کشیدنش را هم نداشت 

تر از این  تاب است؛ ولی دلش بی  زمان برای جبران زیاد  .دادبعد رنگ آرامش را به این دختر نشان می 

 . بود که صبر کند

 . پتو را روی شرل کشید

 ! بهتره بخوابی، دفعه بعدی هم حق پا گذاشتن به پشت عمارت رو نداری، فهمیدی؟ -

اش تندتند  شرل برای جلوگیری از کتک خوردن دوباره  .دست خودش نبود که لحنش تند و زننده بود 

 . داد سری به نشانه فهمیدن تکان

داد و نه هنگام  این مرد نه هنگام ورود خبر می  .حرف اتاق را ترک کردراضی از جایش برخواست و بی 

 . مغروری نثار جیسون کرد و چشمانش را بست تا کمی استراحت کند .خروج

اش درگیر  هایش که روی هم افتاد، یاد دختران بیچاره در فکرش جرقه زد و دوباره ذهن خسته پلک 

فقط این   !انددانست کجا پنهانشان کرده ها چه کند، حتی نمیدانست برای کمک به آن نمی  .د خیال ش

 . اندجا قایم شده واضح بود برایش که همه چیز پشت عمارت مخفی شده و جواب بیشتر سواالتش، آن 

د و استراحت  بین دو راهی بود بمان  .شدخبر است؛ اما بدن کبود، مانعش می فهمید چه رفت و می باید می 

به قول مادرش، خانم کلر، باید برای   !توانست برود، مثالً روزی که جیسون نبود کند یا برود؟ بعداً هم می 
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باید    .هایش را روی غم و غصه های دنیا بست پس لبخند تلخی زد و چشم !هرکار خالفی انرژی داشت 

این بهترین راه   ! آری  .کردجرا می کشید و در زمان نبود جیسون اکرد و یک نقشه خوب می استراحت می 

 .و البته تنهاترین راهش بود 

از آن طرف هم جیسون با خیال آن دو گوی   ! خبری گذاشتذهنش، کم کم خاموش شد و پا به عالم بی 

جیسون از صبح در اتاقش بود و حتی   .رنگ، شبش را صبح کرد و بعد به دنبال کارهای خود رسیدخوش 

تری  توانست زمان بیش گونه می این  .شرل از این موضوع راضی بود . امده بودیک ثانیه هم بیرون نی 

 . باشد برای خودش داشته 

  .اش سپرد کتابش را با استرس به سینه   .بعد از صرف صبحانه به تنهایی و در آرامش به سمت باغ رفت

ه، مثل خوره به جانش  لرزید و اضطراب و افکار بیهودبود؛ ولی دست و دلش می هنوز هیچ اقدامی نکرده  

 . بودندافتاده  

ها رد شد و  ها رفت و بعد از سرکی که کشید و مطمئن شد فردی متوجه او نیست، از بین آن کنار پرچین 

مانند    .هایش منتقل شدبخشی در تک تک سلول حس خاص و لذت  .بار از عمارت خارج شدبرای اولین 

باالخره قانون   .ای سر دادیک کودک شیرین مثل عسل خنده  کرد، مثال یک پرنده که آزادانه پرواز می 

برد،  اگر جیسون بویی از این ماجرا می  !بودبود و پا به خارج آن مکان منحوس گذاشته  شکنی کرده 

 . کرد تا دیگر دست از پا خطا نکندشک جفت پایش را قلم می بی 

ا خوشی االنش و این حس رهایی  جوشید؛ امبود و دلش عین سیر و سرکه می  که ترسیده با این 

توانست کمی ذهنش را آزاد کند و فکری به حال اسیران دست  جا می این !گذاشت که برگردد نمی

با دیدن درختی تنومند و بزرگ به آن سمت رفت و پای درخت نشست و بر   . اش بکندهیوالی زندگی

کردند و  وح و روانش بازی می های پاییزی با رخش برگ ها وخش صدای آواز پرنده . آن تکیه نهاد

 . کردندرو می رو به آن   حالش را از این

توانست برود و یک نفر  می  . حل درستهمه حواسش را جمع کرد و شروع کرد به جست و جوی یک راه

عجیب و   کارش به ضرر خودش است و چهره  دانست که این از اهالی روستا را باخبر کند؛ ولی می 

 . هایی به او بزنندها و صدمه بینند و معلوم نیست چه فکر غریبش را همه می 

شاید باید به پشت عمارت برود و    .پس، این گزینه را خط زد و به دنبال راه دیگری در فکر فرو رفت 

ها را آزاد کند؛ اما حتماً نگهبان داشت پس این  های جیسون را بفهمد و برود آن مکان مخفی زندانی



 

 

 
12 

 فاطمه فرخی  |آخرین بازمانده

 
 . ت از پس آن مردان هیکلی بر بیایدتوانسدختر ظریف نمی 

های  کرد؟ در فکر و خیال غرق بود حتی متوجه صدای قدم حال چه می  .نفسش را آه مانند بیرون داد

هایی گرد شده از فرط تعجب باالی سر  پسرک با چشم  ! آمد هم نشدپسری که داشت به سمتش می 

حال هر دو   .مد و با ترس نگاهش کرداش روی شرل چیره شد، به خودش آ وقتی سایه  .شرل ایستاد 

 .غرق در نگاه همدیگر بودند

واقعاً این دختر زیبا بود و تا به حال کسی   .پسرک یک آن حس کرد دلش لرزید برای دو تیله چشمانش

که پسر شهردار بود و دختران زیادی دور او بودند؛ ولی تا به حال کسی  با این   !بود را به قشنگی او ندیده

 . بودنگرفته بود و مانند االن حالش را دگرگون نکرده   چشمش را

تپید، به خوبی حس  بود و صدای قلبش را که با شتاب می ور شدهشرل در آن دریای مشکی رنگ غوطه 

عشق در یک نگاه به راستی درست است؟ یا شاید هم یک حس   .قلب هردو لرزیده بود  .کردمی 

جنبه بازی در  اند، کمی بی زیبایی خیره کننده هم را دیده  زودگذر بود؟ البته ممکن است که چون 

 . اندآورده 

حال که یک نفر او را دیده بود، مطمئا چیز خوبی در   . شرل تشری به خودش زد و از جا برخاست

شدند و او را از این  همه بر سرش آوار می   !حال دیگر حتی جایش در عمارت هم نبود !انتظارش نبود 

 .داختندنروستا بیرون می 

افسوس خورد که چرا به حرف جیسون   .گاهی نداردکرد دنیا به آخر رسیده و دیگر هیچ پناه حس می 

است، برای همین با   کرد او نفرین شده حتماً جنگل هم فکر می  . گوش نکرده و پا به جنگل گذاشته

 !خواست از شرش خالص شودفرستادن این پسرک می 

 : ت و لبخند جذابی روی لبانش نشاند و گفت اش برداشپسرک قدمی به سمت 

 ! ای توی روستا باشهکردم دختر دیگه فکر نمی .سالم، من آدام هستم -

 : لرزید رصد کرد و ادامه دادکمی چشمانش را تنگ کرد و سر تا پای شرل را که از ترس می 

 . تنها بیرون اومدن خطرناکه، ممکنه شما هم دزدیده بشید -

دانست شرل  او که نمی  !گفت دختران روستای اسیر جیسون را می   .ای در ذهنش خورددزدیده؟ جرقه 

 ! شاخ و دم منطقه شدهخیلی وقت است اسیر غول بی 

 : شرل قدمی به عقب برداشت و آهسته گفت 
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 ! کنم به کسی نگین من رو دیدینلطفاً، ازتون خواهش می  -

 : آدام مشکوک پرسید  .ی رنگ چشمان آدام خیره شدو عاجزانه و ملتمسانه به دریای مشک

طوره نترسین، به من  برای چی؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه شما هم اسیرش بودین و فرار کردین؟ اگه این  -

گاهش  کس نفهمه شما مخفی قول میدم بهتون که به جز من هیچ  ! بگین جای اون ع*و*ض*ی کجاست

 . رو آشکار کردین 

کرد؛ اما اگر آدام هم مثل  شاید این پسر کمکش می  ! توانست کاری کندکه نمیبگوید؟ چه بگوید؟ او 

ذهنش   !خواهد مچش را بگیردبقیه بخواهد به او صدمه بزند چه؟ شاید اصالً از افراد جیسون است و می 

 . کشش این همه ماجرا و فکر کردن را نداشت

 : سری به نشانه منفی تکان داد و گفت

 ! ا اعتماد کنمتونم به شم من نمی -

 : اش لـ*ـب زدبا صداقت و ترس به او خیره شد و با لبان رنگ پریده

خاطر قیافه عجیبم از این روستا بیرون کنی و فعالً  شاید تو از افرادش باشی، شاید هم بخوای من رو به  -

 !قصد سواستفاده از من رو داری

های ذهنش را به  های دلش و گمانحرف  آدام با خود فکر کرد که این دختر چه ساده است که تمام

زند و آدام غبطه  شجاعتی آمیخته به ترس در این دختر موج می  !کندزبان آورده و با ترس زمزمه می 

 ! به راستی که چنین دلبر شجاعی را در عمرش ندیده بود  !خورد به این دخترمی 

  کند نکند اینندازد و با خود فکر می اشرل با دیدن لبخند محو آدام از شدت تعجب ابروانش را باال می 

 ! ای دارد؟ خدا به دادش برسد که اگر این چنین باشد، کارش زار استپسر مشکل روانی 

 : گویدای می ایستد و خیلی آرام و با لحن اغواگرانهآدام زیر نگاه خیره و متعجب شرل جلویش می 

هات رو بفهمم و علت این ترس  غریب چشم خوام غم ها رو ندارم، فقط می من هیچ کدوم از این قصد -

 . و پنهانی اومدنت رو بدونم

چیز دیگری  جز صداقت و راستی هیچ  .کندکه حرفش را بفهمد، به چشمانش را نگاه می شرل برای این 

تواند به او بگوید تمام ماجرا را؟ اگر بگوید می   . حال دودل بود .زنددر دریای مشکی رنگش موج نمی

شود این همه عذاب را برای او بازگو کند؟ اگر گفت و نتوانست  صالً چگونه رویش می کمکش کند؟ ا

 ! شودی غرورش هم پودر می کمکش کند که همان ته مانده
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کرد،  گناه باید به آدام اعتماد می های بی خاطر آن دختر به   .قدر فکر کرد و در آخر دلش را به دریا زدآن 

حال که لـ*ـب پرتگاه ایستاده   . آمدکار دیگری از دستش بر نمی .ز داشت ها نیابه کمک او در نجات آن 

است، باید چتر نجاتی هم همراهش باشد و چه کسی بهتر از این پسر که هم تن تنومند داشت هم  

 !زد؟صداقت در چشمانش موج می 

نی که اسیر او بودند،  های نا تمام جیسون و دختراچیز، از آزار و اذیت آرام لـ*ـب گشود و گفت، از همه 

گفت و هر لحظه نفرت و خشم درون  او می  .خواستبود و از کمکی که از او می  ای که کشیدهاز نقشه 

خواهر آدام هم جزوی از آن دختران   .سوزاندشد و تمام وجودش را می ور می آدام بیشتر و بیشتر شعله 

نست به کمک این دختر زیبا به مکانشان دست  تواحال اگر می  .کردها همه کار می بود و برای نجات آن 

 ! گذاشتکرد و او را تنها نمیاش می بیابد، پس همراهی 

آدام با دیدن آن لبخند    .ای روی لبانش غنچه زدندشرل از موافقت آدام به وجد آمد و لبخند دلبرانه 

ش هم مثال یک  نظیر بود، حتی لبخنداین دختر بی  .انگار نفسش برید و آبی شد روی آتش نفرتش 

توانست به  حتی اگر خواهرش هم میان آن دختران نبود، می  . تابلوی گران قیمت باارزش و قشنگ بود

تر توانی و حالش را دگرگون نمی !زد، نهاین فرشته زمینی نه بگوید و او را تنها بگذارد؟ قلبش نهیب می 

 : و با استرس گفت کردگ شرل با دیدن خورشید در حال غروب، لـ*ـب به دندان گرفت می 

 ! شهاالن جیسون متوجه نبودم می  !اوه، من باید برم -

خواست، از هم  کدام دلشان نمیآدام که محو زیبایی او بود به خودش آمد و بعد از خداحافظی که هیچ 

اد  با ی  .قدر این پسر زیبا و پرجذبه بودشرل با خود فکر کرد چه   .جدا شدند و به مسیر خود ادامه دادند

چند لحظه پیش، لبخند دوباره روی لبانش نقش بست و قلبش تاالپ تاالپ محکم خودش را به قفسه  

با نهایت سرعت خود را به عذاب گاهش کشاند و تا شب خود را در اتاق زندانی   .کوبیداش می سینه 

اتاق راه   که ناخوش احوال است، در را به روی همه بسته بود و کسی را به درونبه بهانه این   .کرد

ای که کشیده  رفت و بر روی نقشه با خود کلنجار می   .قرار بود برای دیدن دوباره آدامقلبش بی  .دادنمی

 . شدندرفتند و همه چیز را متوجه می شبانه باید به کمک او به پشت عمارت می  . کردبود تمرکز می 

ی که در آینده برایش قرار است  بود و از اتفاقاتاز آن سو جیسون بر روی جلسه شبش تمرکز کرده  

 ! خبر بودرقم بخورد بی 

بود، از جا برخواست و بعد از تعویض لباسش از اتاقش خارج   آدام طبق زمانی که با شرل هماهنگ کرده

تاب دیدن روی دلبر بود و از یک  از یک طرف دلش بی  .آیددانست برایش چه پیش می خدا می  .شد
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این همه حس که باهم تناقض داشتند، عذابش   . کشیدبه آشوب می طرف نگرانی و استرس دلش را 

هایش محکم بودند تند و سریع خود را به مکان مورد نظر رساند و  قدم  . مانند لذت و درد بود .دادندمی 

 . ها رد شداز پرچین

بعد به   بادقت اطراف را رصد کرد و   .کردهوا کامالً تاریک بود و فقط کمی نور ماه اطراف را روشن می 

بود تا مبادا کسی از   وارانه جمع کرده درست کنار شرل که خودش را جنین  .موقعیت بعدی رفت 

با خود زمزمه    .بوی گل یاس در مشامش پیچید و قلب ناآرامش را آرام کرد .وجودش بویی ببرد، ایستاد 

 ! دهد؛ بوی زندگانیمانند بهار، بوی یاس می  ! کرد این دختر چه خوشبو است

اش  چشم دوخت به اویی که خیره  .هایش کردعمیقی کشید و عطر دلنشین دخترک را مهمان ریه نفس 

شرل کمی لبانش را با زبان    .زدند، لرزیدبود و دوباره دلش برای آن چشمانی که مانند ستاره برق می 

 : خیس کرد و با تنی آرام گفت

 ! شروع کنیم؟ -

کرد و هردو بعد از دریافت موقعیت و بررسی دوباره آن، به   آدام با تکان دادن سر موافقت خود را اعالم

بدون سر و صدا خود را به مکان مورد نظر رساندند؛ اما باز هم    .سمت پشت عمارت به راه افتادند

های لرزان شرل و چشمان نگران آدام  قدم  . بودکه گیر بیفتند، مانند خوره به جانشان افتاده استرس این 

ای وهم برانگیز را به نمایش  رحم، مانند تابلوی پرفروش با ارزشی بود که واقعه بی زیر آسمان تاریک  

 . گذاشتمی 

های خود را با دیدن امنیت بینشان، آسوده رها  با هزار لرز و ترس خود را به مقصد رساندند و بعد، نفس

یوار چسبیده بود و  آدام شرل را پشت خودش پنهان کرد و بعد در سوله مانند قدیمی که به د  .کردند

  . در با صدای قیژ مانندی باز شد و صدایش در تاریکی گم شد .چند بانکه دورش بود را آرام باز کرد

کوبید و کف دستان هردویشان از عـ*ـرق خیس شده  اش می قلب شرل محکم خود را به قفسه سینه 

 . بود

لرزیدند، خیره دور و  ردمکش میهایی که مشد و دخترک ترسیده با چشمپسرک قدم به قدم وارد می

آور را روشن کند تا به خوبی به  بر بود و سعی بر این داشت که اشیایی را پیدا کند تا فضای خفقان 

شاید احمقانه    .سوخته بود باالخره نگاهش به شمع روی میز قدیمی چوبی افتاد که نیم  .جا را ببینند همه 

بعد از روشن کردنش نگاه   . و به سرعت به سمتش رفت باشد ولی از ته دل برای آن شمع خوشحال شد 
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لـ*ـب   . کرداش می بارید و نگران؛ ولی مغرور و خاص نگاهبه آدام کرد که عـ*ـرق از سر و رویش می 

شرل سریع    .گشود تا حرفی بزند که صدای ناله خفیفی بلند شد و ترس و اضطراب بینشان را بیشتر کرد 

سمت صدا گرفت و با یک قفس بزرگ مواجه شد که دختران خونین،  دستش را که شمع اسیرش بود به  

 . بودند شده  درونش به قل و زنجیر کشیده

یعنی چه    !رحم باشد؟تواند بی قدر می آدم مگر چه  .از دیدن این صحنه دل مهربانش تا مرز انفجار آمد 

توانستند  اش نمی خمیدل دردمندش، چشمان خیس و تارش، روح ز  !بالیی تا به حال سرشان آمده؟

 ! ست؟ها دارد که به دردشان راضیای با آن آخر چه پدر کشتگی  .بیشتر از این را تحمل کنند 

باید قبل از آمدن جیسون    .رو بود به سمت دختران پرواز کردبه بدون توجه به آدام که مات تصویر رو 

زانو روی زمین در مقابل اسیران نشسته  آدام با این حرکت شرل که دو  .دادها را فراری می رحم، آن بی 

هردو با   . های دورشان داشت، به خودش تشری زد و به کمک او شتافتبود و سعی در باز کردن زنجیر 

آدام خواهرک زخمی و    .وقفه و به کمک انبر توانستند از قفس و زنجیر نجاتشان دهندتالش بی 

های محبت و  از دردش ب*و*س*ه مظلومش را در آغوشش فشرد و بر روی صورت مچاله شده 

 . دلتنگی کاشت 

زیر نگاه سنگین دخترک، آدام   .شان شدشرل با دیدن این صحنه کنجکاو و البته کمی با حسادت خیره 

 : لـ*ـب گشود

 . ممنون شرل که کمکم کردی خواهرم رو نجات بدم  !خواهرمه -

را نفهمید برای همین ،کمی  شرل نفسش را آسوده بیرون داد و علت این حسادت و حرص درونشان 

 : گیج گفت 

 ! کنم، ممنون از تو که تنهام نذاشتیخواهش می  -

شرل افکار ضد و نقیضش را با   . های هردو شکوفه زد و تپش قلبشان را باال بردلبخند روی لـ*ـب 

 : ش را پس زد و با نگرانی پرسیداحساس سرکش شکل گرفته درون 

 ؟ها رو کجا ببریم حاال اون  -

 : کرد تا بلندشان کند، گفتطور که کمک می پسرک همان 

گیم تا جیسون رو  ریم و بهش کل ماجرا رو می هاشون و بعد دوتایی باهم پیش کالنتر می پیش خانواده  -

 . اش برسونه به سزای اعمال
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با   که مردم روستا نه تنها مردمک چشمانش، بلکه کل وجودش با فکر به این  . مردمک چشم شرل لرزید

آدام که متوجه این لرز و ترس در آن چشمان زیبا    !آورند، لرزیدرویی با او، چه بالیی سرش می روبه 

 : شد، به سمتش خیز برداشت و نگران پرسید

 ! دیگر جات پیش من امنه . ذارم بالیی سرت بیارننترس، نترس، نمی -

ها در  آرامشی که بعد از سال  ! آیا همین حرف کافی بود که دل شرل بلرزد و آرامش را حس کند؟

نگاه   . فقط حال، کمی اضطراب داشت  .هایش تزریق شدند و حس ناخوشایندش را شکست دادندسلول 

لرزانش را به چشمان شب رنگ آدام دوخت و برای بار هزارم با خود زمزمه کرد که این مرد مانند ماه  

 ! زیباست

زده جیسون، رشته افکارش پاره شد و ترسیده و هول این نگاه طولی نکشید که با ورود پر سر و صدای 

هایش سرخ و خونین بود و دل هر آدمی را  چشم . رحم مانند شیری زخمی بودمرد بی   .اش شدخیره 

 . کردآشوب می 

شرل    .بود  قدر خشمگین بود که تنش به لرزه در آمده بود و صدای دادش بین جیغ دختران گم شده آن 

او   .حاال که جیسون پی به ماجرا برده بود، محال است زنده بمانند  .ش را خواندفاتحه خود و همراهان

جیسون نیز   .دهدگذرد و به بدترین شکل، جواب این کارشان را می دل است، مطمئناً ازشان نمیسنگ 

از هرکه توقع داشت، از این   !شد که دلبرش کنار مرد دیگری ایستاده و به او یک دستی زدهباورش نمی 

عصبی بود؟ عصبی برای یک   .گونه او را رسوا کندباشد این  توانست انتظار داشته تر ساده نمی دخ

اند و او باید به تنهایی  کرد تمام دنیا مقابلش ایستاده خورد و حس می خون خونش را می  !اش بود لحظه 

 !پیروز این نبرد سخت شود 

ها قدم  نکشید که افرادش به سوی آن  چنان داد بلندی زد که کل عمارت به لرزه در آمد و طولی

رحمانه و  گذاشتند این چنین بی بار شرل و آدام نمیبرداشتند تا دوباره اسیرشان کنند؛ اما این 

های هیکل ورزیده گالویز شد و شرل هم  پس آدام با آن مرد  .خودخواهانه همه را به خاک سیاه بنشاند

مگر    .بود، از خود و دختران ترسیده دفاع کند زده  ای که از زمین چنگکرد با میله آهنی سعی می 

مگر چند نفر بودند که بتوانند این همه لشکر را    !رسید؟زورشان به این همه مرد هیکلی غول مانند می 

ها  جیسون تا آن  !دانستند هیچ راه نجاتی ندارندخواستند تسلیم شوند؛ ولی خوب می نمی  !شکست دهند؟ 

یا باید شکست را قبول کنند و خود را تسلیمش کنند یا مرگ را   . ار نیسترا مجازات نکند، دست برد 

 ! بپذیرند
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 : های منفی فراری شدند آدام بلند داد زدبا صدای تیراندازی، نور امیدی در دلشان تابید و انرژی 

 ! ما اینجاییم  !کالنتر -

 : کالنتر؟ مگر کی به او خبر داده؟ شرل نگاه خوشحال؛ ولی پرسوالش را به آدام دوخت که ادامه داد

 .اول به کالنتر خبر دادم، بعد اومدم !احتیاط شرط عقله -

افراد جیسون با این حرف   ! بودند شرل سری تکان داد و از این کار ذوق کرد؛ حال همه نجات پیدا کرده 

تند و سریع به سمت شرل   !شدباید این بازی را پیروز می   !د؛ اما جیسون کوتاه بیا نبودپا به فرار گذاشتن

چنان حرکتش سریع  آن  .حرکت کرد و با یک حرکت او را اسیر دستان خود کرد و پا به فرار گذاشت 

را   بود که همه شوکه به جای خالی آن دو خیره بودند و بعد از کمی، آدام با فریاد بلندی که اسم شرل

بود را با مرد   ها به او دل دادهتوانست دختری که حال بعد از سال نمی . ها پا تند کردداد زد به دنبال آن 

آمد  که ممکن است چه بالیی دیو سر دلبر بیاورد، قلبش به درد می حتی فکر به این  .رحم تنها بگذاردبی 

 .زدو خون در بدنش یخ می 

شرل از  صورت  .تعقیبشان نیست، سرجایش وسط جنگل ایستادجیسون وقتی دید آدام دست بردار 

جیسون هفت تیرش را مقابل پسرک   .دادها زخمی شده بود و گاهی ناله خفیفی سر می برخورد شاخه 

 : نگران خشمگین گرفت و نفس نفس زنان داد زد

 ! کنموکت می دنبال ما نیا احمق وگرنه یک گلوله ح*ر*و*م اون مغز پ !گمشو همون جایی که بودی -

تر ترغیب شد تا شرل را از دستان کثیف او نجات دهد،  بیش آدام نه تنها از تهدیدش نترسید، بلکه  

خاطر دل  االن وقت جا زدن نبود، به  !طور که شرل کمکش کرد خواهرش را از دستش نجات دهدهمان 

هرچه باشد اسمی به نام مرد را یدک    .دهداست دخترک بیچاره را نجات می  قرارش هم که شده بی 

اش  دستانش از خشم مشت بودند و قفسه سینه  !نه وقت فرار و ترساالن وقت مردانگی بود،  !کشیدمی 

آشوبی    .شرل خیس از اشک بود و ترسیده به این جدال خیره بود چشمان  . شدبه سرعت باال پایین می 

آمد، شرل چه  اگر بالیی سر آدام می  . آوردکه در دلش بود بیشتر از درد تنش، قلبش را به درد می

بود   داد؟ آیا وقعاً ارزش دارد به خاطر جانش، پسری را که به او دل داده چه می کرد؟جواب قلبش را می 

خواست گزندی  بود تنها کس شرل، پس نمی از دست دهد؟ یا زبانش الل آسیبی به او برسد؟ آدام شده 

نه   ! آه، به راستی که همین االن هم روحش مرده  !مرداش می وگرنه روح زخم خورده  !به او برسد

 ! بودند توانست حرفی بزند؛ انگار مهر سکوت بر لبانش زدهنست حرکتی کند و نه می توامی 

پسر به   .کند و مصرانه چشم به او دوخته، خونش به جوش آمد جیسون وقتی دید آدام حرکتی نمی 
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 ! بود محکمی او ندیده 

شد و حتی نفس   ترشرل خود را تکان داد تا از دست او رهایی یابد؛ ولی حصار دستان جیسون تنگ 

شعله   . در آن هوای سرد، گرمشان بود . بود های هر سه در هم رفته اخم !کشیدن را برایش سخت کرد

شد؟  به راستی کِی این عذاب تمام می   !ور بودند در آتش کینه و نفرت، ترس و وحشت، درد و عذاب

 !داد؟کِی دنیا روی خوبش را نشانشان می 

 : ش به نشانه تهدید تکان داد و غریدجیسون عصبی هفت تیر را در دست

 ! گفتم برو !کری؟   !مگه با تو نیستم؟ -

به دنبال همین خشم و    .گوشه لـ*ـب آدام پوزخند جا خوش کرد و روی اعصاب جیسون رژه رفت

 . اش عملی شودخرید تا نقشه سنجیده وقت می !حرص بود 

، خیره جیسون ترسیده شد؛ حال وقت  تر شد و پیروزمندانهبا صدای داد چند مرد پوزخندش پررنگ 

با یک حرکت تند و سریع خود را به جیسون رساند و او را از   . اش بودعملی کردن نقشه نابود شونده

شرل ترسیده و شوکه به آن دو که مانند دو شیر زخمی    .شرل جدا کرد و هردو روی زمین فرود آمدند

زد و گاهی هم ضربات محکمی از طرف جیسون نوش  گاهی آدام می  . بودند، خیره شد به جان هم افتاده 

شرل به سمت هفت تیر افتاده بر روی   .شدندتر می صداها هر لحظه نزدیک و نزدیک  .کردجان می 

 : ای در گلویش جیغ زدبا بغض نهفته   .زمین خیز برداشت و قاپیدش

 ! بسه، تمومش کنید -

 دختری که قلب و روحشان را از آن خود کرده کاری برداشتند و چشم دوختند به هردو دست از کتک 

خاطرات جیسون، آزار و   . لرزیدند، کل وجودش پر از اضطراب و دودلی بوددستان شرل می  . بود

بود، جوانه نفرت را درون قلب   هایش، حبس شدنش در خانه به دروغی واهی، عمری که تلف شده اذیت 

چشمان شرل سرد بود، به سردی   !ین پاک شودباید وجود منحوس این مرد از روی زم  .پاکش کاشت 

باصدای شلیک گلوله   .خوردندشان سر می های عـ*ـرق روی بدن هرسه تنش لرزان بود، دانه   !یخ

 . جا را در بر گرفت خاموشی همه 

خاطر عشقی که به خوبی بلد نبود  بود؟ سزای کدامشان مرگ بود؟ جیسون که به  چه کسی کشته شده 

بود در خانه خودش تا مال خودش بماند؟ یا آدام که اول قلبش لرزید، اما   حبس کرده ابراز کند شرل را

خاطر خواهرش قدم جلو گذاشت، نه به دلیل تنهایی دخترک معصوم داستان؟ یا شرل؟ نه به هیچ  به 

 . او به پاکی آب زالل است، مانند برگ گل لطیف و مثال عسل شیرین است !عنوان شرل مقصر نیست
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تو   ! که معجزه رخ دهدافتد، مگر اینچه که در ذهن توست هرگز اتفاق نمی رحم است، آنبی  سرنوشت 

شرل، دخترک مظلوم و پاک دامنی که قربانی این ماجرا   . تا ابد اسیر سرنوشتی و برده حلقه به گوش دنیا

خسته،   دو مرد .بودند ها با هوهوی باد هم آوا شده شد، در آن روز سرد پاییزی که خش خش برگ 

 . ریختندتر عاشق، باالی سر دلبرکشان اشک می آشفته، از همه مهم 

حتی   .آوردکرد و دل زمین و زمان را به درد می های نارنجی خودنمایی میجسد خونین شرل الی برگ

رحمی و خودخواهی سرنوشت  دخترکی که اسیر بی  . آسمان هم با دیدن این صحنه بغض کرد و بارید

خواست برده حلقه به گوش دنیا  او نمی  !واست، تا بتواند از این اسارت نجات پیدا کندبود، برخ  شده

روحش به پرواز در آمد و در آرامش مطلق،   .جنگید، صبر کرد، اسارت کشید و امروز رها شد ! باشد

 ! غرق شد

  . بود و شده قرار اای به سمت شرل شلیک کرده بود و از پشت وارد قلب بی یکی از افراد جیسون، گلوله 

چشمانش را بر روی   .بودند زد، دستان گرمش که پر از مهر بود، یخ زدهحال دیگر قلب مهربانش نمی

آخرین بازمانده جان داد، جان داد برای آزادی، آرامش، برای دخترانی که    .رحم بسته بوددنیای بی 

آخرین نفس دوست داشت و  ها را تا هایشان آن اسیر ظلم و ستم بودند، برای دو مردی که با بدی 

 ! بخشیده بود

 پایان 
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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