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با صداي جیغش از جا پریدم
با عجلھ بھ سمت اتاقش رفتم

نبود!
ترسیدم و بدجوري نگران شدم. كل اتاقش رو زیر و رو كردم و بعد كل خونھ رو اما پیداش نكردم! با

بلندترین حالتي كھ میتونستم اسمش رو صدا زدم: كلودیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
یھو از اتاقش اومد بیرون و گفت: چرا داد میزني؟! بلھ چي شده؟

رنگم پرید! این كھ تا االن نبود بعد یھو االن ھست! پرسیدم: كجا بودي؟ چرا جیغ زدي؟
انگار كھ چیز عجیبي گفتھ باشم با صورت متعجبش نگاھم كرد یكم صبر كرد و گفت: خیاالتي شدي!

اشكال نداره بیا بشین یھ دقیقھ.
و منو بھ سمت مبل برد. احساس میكردم دستاش خیلي سرده. دستش رو گرفتم تو دستم و گفتم: چرا انقدر

دستات یخھ؟!
بعد دوباره با تعجب نگاه كرد و گفت: دستاي تو عین یخھ و دستاي من عین بخاري؛ مثل ھمیشھ. چیزي

شده؟ چرا اینطوري میكني؟!
ھمینطوري نگاش كردم. چرا صورتش سفید شده بود؟! گفتم: من خوبم چیزیم نیست خیاالتیم نشدم. تو

چتھ؟! دستات خیلي یخھ و مثل ھمیشھ عرق نكردن و صورتت عین گچ شده! بھ نظرت طبیعیھ كھ
اینطوري رفتار میكني؟!

باز عین ماست منو نگاه كرد و قیافھ متعجب بھ خودش گرفت. رفت جلو آینھ خودشو نگاه كرد و برگشت
سمتم: یا من خیاالتي شدم یا تو كھ احتمال اینكھ تو خیاالتي شده باشي بیشتره چون چشمام میگن صورتم

سفید نشده و المسھ ام میگھ دستام عرق كرده ان مثل ھمیشھ و احساسم میگھ دیوونھ شدي!
یھ لبخند زد و كم كم شروع بھ خندیدن كرد و اومد پیشم و گفت: فكر كنم فیلم ترسناك ھایي كھ میبیني كم

كم دارن روت تاثیر میذارن و منو عین روح داري میبیني!
و كلي خندید. ولي من جدي بودم. واقعا یھ چیزیش شده بود. احساس میكنم یھ چیزي رو ازم قایم میكرد.

ھیچ وقت ھیچ وقت ھیچ وقت وقتي یھ چیزي میگفتم مسخره ام نمیكرد و ھمیشھ حتي عجیب ترین چیز ھا
رو ھم تایید میكرد و خودش ھم براشون داستان میساخت و ھمراھیم میكرد. زیاد شوخي "خیاالتي شدن"
رو میكردیم ولي نھ در این حد جدي! ھیچ وقت بھ ھم نمیگفتیم كھ فیلم یا كتابایي كھ داري میخوني روت

تاثیر گذاشتن و ھیچ وقت ھمدیگر رو مسخره نمیكردیم.
ھیچي نگفتم و رفتم تو اتاقم. تو فكر بودم كھ چش شده كھ اومد تو اتاقم: ناراحت شدي از دستم؟ ببخشید

ولي اخھ خیلي جدي داشتي میگفتي؛ یكم نگران شدم. واقعا رنگم سفید شده؟
بھش نگاه كردم؛ نھ دیگھ سفید نبود. دستاشو گرفتم تو دستم؛ كم كم داشتن گرم میشدن و دیگھ سرد سرد

نبودن. بھش نگاه كردم و گفتم: تو جیغ نزدي؟
نھ مشخصا جیغ نزدم. چرا باید جیغ بزنم؟!-



اممم نمیدونم احساس كردم صداي جیغ ات رو شنیدم. ولي پس چرا وقتي اومدم تو اتاقت-
ندیدمت؟! كل خونھ رو دنبالت گشتم و در حین گشتن صدات میكردم و وقتي پیدات نكردم بلند داد

زدم اسمت رو و تازه اون موقع از اتاقت اومدي بیرون؛ چرا؟!
اومدي تو اتاقم؟! كل خونھ رو گشتي و صدام زدي؟! مطمئني؟! من تو اتاق بودم و داشتم اھنگ-

گوش میدادم و فقط رو صندلیم نشستھ بودم؛ ھمین. و وقتي بلند داد زدي اومدم بیرون؛ مطمئني
منو ندیدي؟

كم كم داشتم شك میكردم كھ شاید واقعا خیاالتي شده باشم. ولي نھ من واقعا صداي جیغ شنیدم؛ تو اتاقش و
كل خونھ رو گشتم و پیداش نكردم. با صداي اروم گفتم: نمیدونم.



ِكل (مخفف كلودیا)
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حس خوبي نداشتم از اینكھ بھش دروغ گفتم. مشخص بود كم كم داره باورش میشھ كھ من جیغ نزدم و تو
اتاقم بودم. ولي نمیتونم بھش بگم؛ خودم ھم میخوام بگم، بھ كمكش نیاز دارم، اون خیلي قوي و شجاعھ و

باھام مھربونھ و اگھ مشكلي داشتھ باشم، از ھیچ نوع كمكي دریغ نمیكنھ؛ براي ھمین ھم از یھ طرف
نمیتونم بھش بگم، میترسم براش خطرناك باشھ و خود اون ھم گفت از این ماجرا با كسي حرفي نزنم

وگرنھ … اتفاقاي بدي میفتھ.
خیلي ترسناك بود، امیدوارم كس دیگھ اي از بیرون خونھ صداي جیغم و صداي ایم كھ اسمم رو داد زد

نشنیده باشھ، اگھ كسي شنیده باشھ، پنھون كردن از ایم خیلي سخت میشھ، خیلي سخت.
نباید خیلي تو اتاقم بمونم، فكر میكنھ مشكوك شدم. ولي اگھ زیاد برم بیرون بازم مشكوكھ…؛ آھھھ باید

عادي باشم، عادي عادي
ولي اون بھم گفت كھ، بھم گفت…
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رفتم تو اتاقش كھ بگم شاید درست میگھ و اشتباه كردم و خواستم عذرخواھي كنم كھ دیدم غش كرده و
افتاده رو زمین! عین جنازه بود! خشكم زد، نمیتونستم تكون بخورم، نمیتونستم جیغ بزنم، نمیتونستم كمك
بخوام، ھیچ كاري نمیتونستم بكنم. سعي میكردم ذھنم رو اروم كنم، چیزي نیست فقط یھ شوخي مسخره

است، اروم خم شدم و تكونش دادم: ِكل، ِكل…، با من شوخي نكن، اخھ این چھ شوخي ایھ، با چي
صورتت رو سفید كردي؟ ھوم؟ مسخره بازي در نیار دیگھ فھمیدم شوخیھ، ِكل پاشو برو صورتت رو
بشو، ایده خوبي بود كھ انقدر صورتت رو سفید كني اونم دقیقا بعد توھم زدن من، اعتراف میكنم براي

چند ثانیھ واقعا فكر كردم اتفاقي افتاده، بسھ دیگھ حاال پاشو، گفتم كھ خیلي خوب و حرفھ اي بود یھ لحظھ
باورم شد، حاال پاشو… ِكل… ِكل داري مسخره اش میكني ھا… خودت میدوني شوخي رو طولش كھ

میدي دیگھ باحال نیست… ِكل…
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بھ محض اینكھ بھ اون فكر كردم، بھ اینكھ چي گفت، دوباره برگشت، اون قیافھ ترسناكش رو ھر چند بار
ھم كھ میدیدم برام عادي نمیشد و ھنوز ازش میترسیدم، فكرم رفت پیش ایم، واي خوبھ این بار جیغ نزدم
وگرنھ مشكوك میشد…، واییي نیاد تو اتاقم حاال، نھ بابا نمیاد فعال داره فكر میكنھ درمورد ماجرا بھ این
راحتي ھا ھم نمیپذیره میره و ھمھ چي رو بررسي میكنھ، ولي نكنھ بیاد تو اتاقم، واي خداي من نمیتونم

بھش بگم، نھ نمیتونم…
انجام دادي؟-

یھو از جا پریدم: بلھ بلھ، یعني چیزه، نھ یكم زمان میبره…
اووو واقعا؟! ولي بھ نظر میاد حتي تالش ھم نكردي…-
اممم چیزه… نھ نھ تالش كردم یعني دارم روش كار میكنم…-
فكر میكني میتوني من رو گول بزني؟!-
نھ… اصال ھمچین قصدي ندارم… دارم روش كار میكنم، دارم روش كار میكنم…-

یك دفعھ تن صداش تغییر كرد و خیلي وحشتناك تر شد: اگھ بھ زودي نتیجھ كارت رو نمیبینم، خودم وارد
عمل میشم…

تنم لرزید، خودش؟ یعني منظورش این بود كھ … نھ نھ من نمیذارم ھمچین اتفاقي بیفتھ، یھ كاریش میكنم،
یھ كاریش میكنم… یھویي برگشتم و صداي ایم رو شنیدم كھ میگفت: خودت میدوني شوخي رو طولش كھ

میدي دیگھ باحال نیست…
واییي نھھھھ اومده بود تو اتاقم! كاري كھ نكردم؟ كردم؟ وایي االن باید پا بشم، فكر میكنھ شوخي بوده،

اره اره شوخي بوده، فقط یھ شوخي ساده…
یھو بلند شدم و گفتم: خیلي خب، تو بردي، متوجھ شدي كھ شوخیھ، چرا نمیشھ تو رو گول زد؟!

گفت: نھ جدي گفتم چند ثانیھ اول باور كردم كھ… كھ… اتفاقي برات افتاده.
اووو واقعا؟! عالیھھھھھ، باالخره تونستم گولت بزنم.-

گفت: اره تو بردي.
و یھ لبخند كوچولو زد.

كمكم كرد كھ بلند بشم و با تعجب پرسید: با چي صورتت رو سفید كردي؟! خیلي طبیعي بود!
ھول شدم، االن چي بگم بھش اخھ… گفتم: اممممم امممم چیزه، توقع نداري اسرار كارمو بھت بگم كھ؟!

خندید و گفت: نھ نھ طبیعیھ، میخواي یھ بار دیگھ یا شایدم چنین بار دیگھ منو تا لب مرگ ببري و …
و دوباره خندید.

آروم خندیدم ولي توي ذھنم غوغا بود، واقعا داشتم ھمین كارو باھاش میكردم، باید جلوش رو میگرفتم،
نباید بھ خاطر خودم جون ایم رو بھ خطر بندازم… جلوش رو میگیرم، من میتونم…

ولي میدونستم كھ نمیتونم، مقابلھ كردن با اون كھ غیر ممكنھ و اینكھ من بخوام از ایم محافظت كنم، اصال
منطقي نیست و با عقل جور در نمیاد…، ھمیشھ اون محافظ من بوده و من… ھمیشھ مشكل درست

میكردم و میكنم…
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ھھ… شوخي باحالي بود… خالق شده ھااا… اعوا یادم رفت عذرخواھي كنم! البتھ این شوخیش یعني
بخشیده و دیگھ مھم نیست…

ھنوز یكمي نگران بودم و تھ ذھنم میگفتم اگھ شوخي نبوده باشھ چي…! ولي دیگھ ولش كردم و باور
كردم… باور كردم كھ فقط یھ شوخي ساده بوده…
بھتره بریم بیرون تا حال و ھوامون یكم تغییر كنھ.

كلللللللللللللل، بیا بریم بیروننننننننننننن…-
گفت: باشھ…

و اومد بیرون از اتاقش: كجا بریم؟
نمیدونم… بریم بستني بخوریم-
ارھھھھھھ-

و بعد با ھم مثل ھمیشھ كھ حرف از بستني میشد گفتیم: من عاشق بستني ام
كل پرسید: چي بپوشم؟

خیلي بي خیال گفتم: چي میدونم یھ چیزي بپوش دیگھ… مھموني كھ نمیریم.
باشھ…-

ده دقیقھ بعد از خونھ زدیم بیرون. خواستم بریم بستني فروشي اي كھ ھمیشھ میریم ولي گفت: بیا این بار
بریم یھ جاي جدید.

و توي گوشیش یھ سري چیز میز زد و بعد گفت: این رو ببین، بھ نظر جاي باحالي میاد… بریم اینجا
با تعجب گفتم باشھ و گوشي رو ازش گرفتم كھ ببینم چطوري باید بریم اونجا.

خیلي دور ھست كھ!-
خب باشھ تاكسي میگیریم…-
ولي پیاده رفتن بیشتر مزه میده-
خب نصفش رو پیاده میریم نصف دیگھ رو تاكسي میگیریم-
…باشھ…-

راه افتادیم. فكر كنم نیم ساعت راه رفتیم و بعدش گفت كھ خستھ شده و بخاطر ھمین تاكسي گرفتیم و
حدود بیست دقیقھ دیگھ طول كشید تا رسیدیم.

یوھوووووووو، ھمین جاست، ببین چھ خوشگلھ-
خندیدم و گفتم: اره خیلي خوشگلھ، ارزشش رو داشت كھ این ھمھ زمان بذاریم بیایم اینجا، باحالھ…

اره خیلییییي باحالھھھھ-
رفتم تو و خواستم بستني شكالتي سفارش بدم ولي گفت: نھ نھ نھ، این ھمھ راه اومدیم كھ جاي جدید بیایم،

نمیشھ كھ چیز تكراري بخوریم، باید یھ چیز جدید بخوریم…
و بعدش منو رو نگاه كرد، پنج دقیقھ ھمینطوري داشت میخواند.

یھ بستني میخواي انتخاب كني ھاااا… سھ ساعت گذشت…-
نھ خیر یھ بستني نمیخوام انتخاب كنم، بین این گیرم كھ شیك بخوریم یا معجون یا آیس پك-



معجون؟! نھ نھ نھ من معجون نمیخورم، میخوام پیاده روي كنم سنگین میشم، تازه یھ چیزي-
سفارش بده كھ بتونیم راه بریم و بخوریم…

اع باشھ-
و بعد پنج دقیقھ ي دیگھ گفت: پس آیس پك میخوریم، تو چھ طعمي میخواي؟

چھار ساعت وقت گذاشتي كھ فقط انتخاب كني آیس پك بخوریم؟! فكر كردم داریم طعمش رو-
انتخاب میكني، اینطوري پیش بریم تا خود صبح طول میكشھ، بده خودم انتخاب میكنم سفارش

میدم میارم.
اگھ یھ چیز جدید نباشھ نمیخورم ھااااا-

خندیدم و گفتم: خواھش میكنم بانو… لطفا بخورید
و بعد با ھم خندیدیم. واسھ اون تركیب كوكي و نوتال سفارش دادم و واسھ خودم تركیب كیت كت و موزي

گفت: سلیقھ ات درمورد من خوبھ ولي درمورد خودت افتضاح…
و خندید.

بعد سفارش دادن دستشو كشیدم و گفتم: بریممممممممممممممممممم
اع نكننننن! آروم… داشت میریخت رو لباسم-
جو نده در داره خودتم بكشي نمیریزه رو لباست-
ایشششششش-
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ایم؟-
بلھ؟-
یھ چیزي بھت بگم… قول میدي زود تصمیم نگیري… وسط حرفم نپري… و بھ حرفم گوش-

كني؟
با خنده گفت: آمممممم نھ قول نمیدم وسط حرفت نپرم ولي بگو

امممم یادتھ خودم رو زده بودم بھ مردن؟-
نھ پس، ھمین چند ساعت پیش بود ھاااا، آلزایمر ندارم كھ…-
خب، من… من واقعا غش كرده بودم… شوخي نبود…-
ھھ…  ببین گفتم شوخي ھات خالقانھ شدن و پیشرفت داشتن ولي دیگھ نھ در این حد كھ بخوام-

اینم باور كنم.
ایم، بذار حرفم رو بزنم…-

با خنده گفت: خب بگو ولي من باور نمیكنم.
ایممممممممممممممممم، اع، داشتم میگفتم كھ من واقعا غش كردم، شوخي نبود، بعد یھو صداتو-

شنیدم كھ میگفتي: خودت میدوني شوخي رو طولش كھ میدي دیگھ باحال نیست… و من فكر
كردم كھ تو فكر كردي شوخیھ و خودم رو زدم بھ اون راه كھ شوخي بوده تا بھت نگم چي

شده… ولي نمیتونم… نمیخوام اتفاقي برات بیفتھ، نمیدونم اگھ بدوني امن تره یا اگھ ندوني…
كل واقعا میگم پیشرفت چشم گیري داشتي، ھمیشھ موقع شوخي خنده ات میگیره ولي خوب-

تونستي قیافھ جدیت رو حفظ كني…
با عصبانیت گفتم: ایم اگھ باور نمیكني نكن، ولي بذار حرفم رو بزنم…

باشھ خب، آروم باش چرا داد میزني!-
گفتم: یھ چیزي ھست، شایدم یھ كسي ھست، نمیدونم، شبیھ، شبیھ نقاشي ھا از شیطانھ، اون، اون گاھي

اوقات میاد تو ذھنم، ترسناكھ ایم، خیلي ترسناكھ، وقتي میبینمش میخوام گریھ كنم، فوق العاده ترسناكھ و
انگار، انگار روحم رو تسخیر میكنھ، ھر چي بدبختي دارم میاد جلوي چشمام، اون دقیقا مجموعھ ایھ از

ھمھ ي چیز ھایي كھ ازشون میترسم، فقط بھ توان ھزار! اون… اون خود شیطانھ! بھم… بھم دستور
داده یھ سري كار ھا رو انجام بدم، گفتھ كھ… اگھ نكنم خودش وارد عمل میشھ و اگھ خودش وارد عمل

بشھ، ھیچ چیزي خوب پیش نمیره، كھ البتھ اونم نمیخواد چیزي خوب پیش بره… ایم من میترسم، من مثل
تو شجاع نیستم، من فقط تو رو دارم و نمیخوام از دستت بدم، نمیخوام كارایي كھ گفتھ رو بكنم، من…

میترسم
و ناخوداگاه زدم زیر گریھ.
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رفتم سمتش، بغلش كردم و گفتم: گریھ نكن كل، ھر مشكلي باشھ با ھم حل میكنیم…
توي ذھنم یھ كلمھ رو ھم باور نكرده بودم، ولي نمیخواستم بزنم تو ذوقش، اگھ حتي یھ درصد شوخي
نمیكرد، حس خوبي بھش دست نمیداد اگھ مسخره اش میكردم، اگھ مسخرش میكردم دقیقا مثل موقعي

میبود كھ بھش گفتم دستاش سرد شده و گفت خیاالتي شدم، و من ناراحت شدم و… پس بھتره ازش
حمایت كنم، حتي اگھ شوخي كرده باشھ…

با گریھ گفت: مشكل ھمینھ، نمیخوام كمكم كني، اگھ كمكم كني آسیب میبیني، نمیخوام از دستت بدم، و اگھ
كار ھایي كھ… كھ گفتھ رو نكنم ھم…

حرفش رو كامل نكرد و بھ شدت گریھ كرد.
گفتم: اگھ كار ھایي كھ گفتھ رو نكني چي میشھ كل؟

بھ زور گفت: …بازم… بازم از دستت میدم
بھ شدت گریھ میكرد، خیلي شدید بود و چشماش بدجوري قرمز شده بودن…

كل، كل آروم باش، متوجھ نشدم موضوع چیھ… یھ شیطاني ھست كھ بھت دستور میده یھ سري-
كار ھا رو انجام بدي و تو نمیخواي انجام بدي و اگھ انجام ندي اتفاق ھاي بدي میفتھ؟

از شدت گریھ نمیتونست صحبت كنھ، فقط سرش رو بھ نشانھ تایید تكون داد، نشوندمش روي زمین و
رفتم سریع یھ تاكسي گرفتم و بعد برگشتم و دستام رو دورش حلقھ كردم و تقریبا بغلش كردم و كشون

كشون بردمش توي تاكسي و رفتیم سمت خونھ، توي راه ھم سعي میكرد بي صدا باشھ و ھم نمیتونست و
بھ شدت گریھ میكرد…

بردمش توي خونھ، نشوندمش روي مبل و براش آب اوردم…
كل گریھ نكن، با ھم دیگھ حلش میكنیم، ھیچي نمیشھ نگران نباش، خودم ھواتو دارم-

انگار ھر حرفي كھ میزدم حالش رو بدتر میكرد، چون بیشتر گریھ میكرد پس ترجیح دادم ساكت باشم تا
گریھ اش تموم بشھ، ولي این شدت از گریھ كردن، تا خود صبح طول میكشید بتونم آرومش كنم، و اصال

ھم نمیتونستم درك كنم ماجرایي رو كھ تعریف كرده بود! چطور میتونستم باور كنم، خودم رو زدم بھ اون
راه كھ باور كردم و راست میگھ و ھمھ چي رو میدونم ولي ھزارن سوال توي ذھنم داشتم…

~~~~~
ھمانطور كھ حدس زده بودم گریھ اش خیلي طول كشید و دیشب بردمش تو اتاقش و گذاشتم بخوابھ، وقتي

برگشتم تو اتاقم، سرم داشت میتركید، نمیتونستم چیز ھایي كھ گفتھ بود رو ھضم كنم و نمیتونستم باور
كنم، بي خیال شدم و فقط خوابیدم.

امروز صبحانھ اماده كردم و یادم افتاد آیس پك ھامون رو ھمونجا ول كردیم، البتھ طبیعي بود كھ در اون
موقعیت این كار رو بكنیم، رفتم صداش كردم، چشمامش پف كرده بودن از شدت گریھ كردن، تعجب

كردم و خواستم بپرسم چقدر گریھ كردي؟ ولي با خودم فكر كردم بھتره اینطوري بپرسم كھ چقدر
خوابیدي؟ ولي كال منصرف شدم و سوالي نپرسیدم. بھش گفتم: برو دست و صورتت رو بشور بیا

صبحانھ بخور.
با صداي گرفتھ گفت: گشنم نیست



و چرخید و پشتش رو كرد بھم و خوابید.
گفتم: بیاي بخوري اشتھات باز میشھ…

حوصلھ ندارم.-
ولي منم حوصلھ نداشتم، دیشب كم خوابیده بودم و بخاطر چیزھایي كھ گفتھ بود داشتم دیوانھ میشدم، ولي

سعي كردم باھاش خوب صحبت كنم و مدارا كنم: پس پاشو بیا بیرون
چقدر ھم كھ مدارا كردم! با اون لحن بھش میگفتم "عزیز دلم بیا بیرون" ھم عین فحش دادن میموند!

خوابم میاد.-
دستشو كشیدم و بلندش كردم و كشون كشون بردمش تو آشپزخانھ و گفتم: منم خوابم میاد، درست از اول

بدون گریھ و زاري بگو داستان چیھ؟
تعجب كرد از لحنم. گفت: ھیچي.

ھیچي؟! براي ھیچي منو دیوونھ كردي؟! واقعا؟! ِكل درست بگو چي شده؟ براي ھیچي این ھمھ-
گریھ كردي؟!

بغض كرد: اره براي ھیچي گریھ كردم…
و براي ھیچي ذھن من رو درگیر كردي؟!-

با بغض و بھ زور گفت: ن…نھ…
و بغضش تركید و زد زیر گریھ. رفتم سمتش و بغلش كردم: كل، نمیخوام ناراحتت كنم، فقط بگو داستان

چیھ؟ مشكل چیھ؟ چي ازت خواستھ؟ ِكي دیدیش؟
سعي كرد كھ گریھ نكنھ و بھ سواالم جواب بده: اون رو… اول توي كابوس ھام دیدم، بعد كم كم واقعي

شد، و حاال ھم كھ… از نزدیك میبینمش… خیلي ترسناكھ…
و ازت خواستھ كھ چي كار كني؟-
میخواد… میخواد براي شروع… اولین كاري كھ گفتھ باید بكنم… اینھ كھ… اینھ كھ…-

دوستیمون رو بھم بزنم…
و زد زیر گریھ. شاید ظاھر قضیھ یھ كار ساده باشھ، ولي ما با ھم زندگي كردیم، مثل اینھ كھ دو تا

خواھر دیگھ ھیچ وقت ھمدیگھ رو تا اخر عمرشون نبینن.
گریھ نكن، اینكھ چیز ساده ایھ، خب بھش میگیم كھ دیگھ با ھم دوست نیستیم…-
نھ! نھ ساده نیست! اگھ این كار رو نكنم یا بھش دروغ بگم یا چیزي رو ازش مخفي كنم تو رو-

میكشھ! نھ نھ نھ راحت نیست! ایم راحت نیست كھ با اون طرف باشم
خشكم زد! ھیچ ایده اي نداشتم، میكشتم؟!

یھو قاتي كردم، با خودم میگفتم مگھ كیھ كھ بخواد دوستیمون رو بھم بزنھ یا من رو بكشھ؟!
ِكل دوباره زد زیر گریھ، قبل اینكھ شدت بگیره گفتم: ِكل گریھ نكن، یعني چي من رو میكشھ؟! اصال مگھ

كیھ كھ بخواد بھت بگھ چیكار كني و بخواد تھدیدمون كنھ؟! اصال میتونھ كاري كنھ؟!
ِكل با ناراحتي گفت: ببخشید.

پرسیدم: چرا عذر خواھي میكني؟! كار اشتباھي كردي مگھ؟! ِكل ھیچ چیزي براي نگراني وجود نداره،
ھیچ كاري نمیتونھ بكنھ…

منم میخوام ھمین تصورات رو داشتھ باشم، ولي… ولي واقعا میتونھ ھر كاري بكنھ…-



از كجا میدوني كل؟!-
اون… اون خود شیطانھ… میتونھ ذھن ھامون رو كنترل كنھ… میتونھ ھر كاري كھ بخواد بكنھ،-

غیر ممكنھ بھش دروغ بگیم یا چیزي رو ازش پنھون كنیم… ممكنھ… ممكنھ ھمھ ي حرف ھایي
كھ بھت زدم رو ھم بشنوه.

یكمي ترسیدم، و داشتم شك میكردم كھ توھم باشھ، یعني دلم میخواست كھ توھم باشھ، ولي… ولي انقدر
جدي بود كھ باور كردم نھ توھمھ نھ شوخي.
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باالخره بھش گفتم كھ موضوع چیھ و چقدر خطرناكھ. نمیتونستم نگم و از طرفي ھم خیلي سخت بود
گفتنش، خیلي اذیتش كردم…

میترسیدم دوباره یھ دفعھ اي برم پیش اون، براي ھمین پیش ایم موندم و بھش گفتم: نمیدونم چطوري یھو
میرم پیشش ولي… ولي فكر كنم وقتي میرم پیش اون دیگھ اینجا فقط جسم فیزیكیم میمونم… درستھ؟
طوري كھ انگار حواسش پرت چیز دیگھ اي بود گفت: ھوم؟ اوھوم… عین، عین… جسد میشي…

یھ دفعھ ترس تمام وجودم رو گرفت و قیافھ اش اومد جلوي صورتم، با صداي خفناكش گفت: یھ كار ساده
رو نتونستي بكني؟

تمام تنم لرزید. صداش میتونست بھ راحتي آدم رو بکشھ. داد زد: ھا؟!
من… من… من …-
تو چي؟!-
نتونستم… من… سعي ام رو كردم…-
پس سعي كردن تو تصورات تو اینطوریھ ھوم؟ خب مشكلي نیست، وقتي دوستت رو از دست-

دادي خوب یاد میگیري كھ سعي كردن یعني چي و چطوري باید كاري كھ بھت میگم رو بكني…
یك دفعھ از جلوي صورتم پرت شد. احساس كردم یكي محكم تكون تكونم میده و صورتم خیس شده…

ِكل… ِكل سعي كن باھاش ارتباط برقرار نكني… ِكل بیدار شو…-
ایم… ایم…-

نتونستم خودم رو كنترل كنم و زدم زیر گریھ.
چي شده؟!-

با گریھ و بھ زور گفتم: تو رو میكشھ… تو رو… نھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ!
داد میزدم و گریھ میكردم و ایم بیچاره سعي میكرد من رو آروم كنھ در حالي كھ خودش مشكل بزرگتري

داشت.
ایم گفت: نگران نباش كل… با ھم حلش میكنیم…

چي رو حل میكنیم؟! ھمھ چي تقصیر منھ… اگھ كوچكترین اتفاقي برات بیفتھ خودمو نمیبخشم…-
اگھ تو بمیري من مرده متحرك میشمممممممممممم… اگھ اتفاقي برات بیفتھ خودمو میكشم ایم…

این حرفا رو نزن كل… موضوع مھمي نیست… اصال مطمئن نیستیم میتونھ كاري بكنھ یا نھ…-
این حرفا رو نزن…

موضوع مھمي نیست؟! ایم ھمھ چي تقصیر منھ… من ھمیشھ مشكل درست میكنم و تو سعي-
میكني حل كني مشكالت رو… تو ایماكیوالتا ھستي، بھ معناي كامل و بي نقص… و من… من

كلودیاي ناقص ام كھ مشكل سازه… من بھ درد نخورترین آدم دنیا ھستم…



ایم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در حالي كھ بھم گفتھ بود قراره بمیرم، نمیدونستم باید نگران خودم باشم یا اون، ولي بدون اینكھ فكر كنم

یا انتخاب كنم، بدون منطق و عقلم، فقط و فقط با احساساتم، بد جوری نگرانش بودم و اصال نمیتونستم بھ
خودم فكر كنم…

گفتم: كل تو مشكل ساز نیستي… این حرف ھا چیھ میزني… تو االن ناراحتي… ولي این ھا رو نگو، تو
خیلي خوبي… و من بي نقص نیستم…

ھستي ایم، ھستي… من… من… متاسفم…-
این حرف ھا رو نگو ِكل…-
ببخشید ایم…-
كافیھ… بیا بھ مشكلمون برسیم، باید یھ جوري حلش كنیم…-
متاسفم…-

اسمش رو داد زدم كھ دیگھ ادامھ نده: ِكل! خب… دقیقا چي بھت گفت؟
با گریھ گفت: گفتم كھ سعي ام رو كردم… و اونم گفت… گفت كھ وقتي دوستت رو از دست… از دست

دادي یاد میگیري…
نتونست ادامھ اش رو بگھ. منم نتونستم چیزي بگم، داشتم فكر میكردم ممكنھ واقعا اتفاقي بیفتھ؟! احساس
كردم ذھنم از كار افتاده… در لحظھ یاد حكایتي افتادم كھ میگفت ترس از اینكھ یھ زماني بمیري كشنده
تر از خود مرگھ و زودتر شما رو میكشھ و … دقیق یادم نبود داستان حكایت رو ولي یھ ھمچین چیزي

میگفت پس تصمیم گرفتم كامال بي اھمیت باشم بھ این موضوع ھا و بھ كل گفتم: اینكھ بخوایم ازش
بترسیم خیلي بدتر بھمون آسیب میزنھ تا اینكھ واقعا بخواد كاري بكنھ…

كل ھنوز داشت گریھ میكرد و فقط سر تكون داد.
~~~~~

سھ روز گذشت. توي این سھ روز ِكل فقط گریھ میكرد و من فقط میخواستم آرومش كنم. نمیتونستم بھ
مرگم فكر كنم، نمیخواستم بھ مرگم فكر كنم، ولي ِكل… صبح تا شب درگیر این موضوع بود و ھمش

میگفت كھ ھمھ چیز تقصیر اونھ و من فقط میتونستم انكار كنم و بگم كھ اون مقصر نیست كھ مجبور شده
اون كار ھا رو بكنھ. دوستي ما طوري بود كھ… اگھ دوستیمون بھم میخورد، دقیقا مثل ھمین مي بود كھ

براي ھمدیگھ مرده باشیم… ما بھ اندازه اي بھ ھم وابستھ بودیم… كھ ھمیشھ فكر میكردیم فقط زماني
دوستیمون بھم میخورد كھ… كھ یكیمون بمیره و اون یكي ھم بعدش بمیره… اما دنیاي واقعي مثل

تصورات من و اون نیست… این ذھنیت، ذھنیت بچگیمون بود كھ از اون موقع تا حاال حفظش كرده
بودیم. تصور كودكانھ امون بود كھ ھمیشھ پیش ھم خواھیم ماند… ولي… ولي ھر دوستي اي، یھ روزي

شروع و یھ روزي ھم تموم میشھ…


