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  عنوان کتاب:معشوقه شیطان

  anital نویسنده:

  

  

  تهیه شده در وبسایت پاتوق رمان.

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به سایت پاتوق رمان مراجعه فرمایید.

www.patogheroman.com 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 :اول فصل

 ...وهم و مه نیب ییجا
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 از یاهیس دود... بود شده خورد نیماش يجلو ي شهیش... نمیبب را نیماش رونیب توانستم ینم. بود پوشانده را جا همه مه"

 ... .بود گم مه نیب رونیب يفضا و... بودند شده مچاله نیماش در و سقف... شد یم بلند کاپوت

 که یقلب با... بود تار میها چشم دید... آوردم باال را میها دست... شد یم بلند دهانم از بخار. انداخت تنم بر لرزه هوا يسرما 

... خورد چیپ دلم... کردم نگاه ام یخون و یزخم يها دست به بجهد رونیب ام نهیس از بود مانده کم ترس و جانیه شدت از

 تهوع حالت سرم دیشد يزیخونر دنید با... شد سیخ خون از دستم... دمیکش آلودم خون یشانیپ به یدست و کردم يا ناله

 ... .نداشت قرار و آرام که یقلب.... گذاشتم قلبم يرو را دستم کی و دلم يرو را دستم کی... داد دست بهم

 پاره لبش ي گوشه. کردم نگاه مرجان ي دهیپر رنگ و یزخم صورت به تار يدید با... برگشتم چپ سمت به لرزان یبدن با

 شیصدا. بود دهیچسب اش یشانیپ يرو آلود خون زخم به و بود زده رونیب قرمزش شال ریز از اش رهیت يموها... بود شده

 :دیچیپ یم سرم در

 ... .سرتونم پشت... امی یم... دیبر

 :گفتم يا خفه يصدا با

 ... .نه

 کمرنگ و کمرنگ آور وهم يدیسف آن نیب زیچ همه... شد ور حمله نیماش درون به شده کوله و کج يدرها درز از مه انگار

 ... .مرجان... فرمان... داشبورد... شد یم تر

 ... .بود شناور نمناك و نیسنگ يهوا آن در يدیسف مه... بود دیسف میها چشم شیپ زیچ همه... شدم گم ها يدیسف نیب

 شد یم دهیکش نیزم يرو شیپا یگاه... دیکش یم پشت از را من یکس... دمیشن یم را یشخص يها نفس هن هن يصدا

 ... .کرد یم خرت خرت و

 دست... شدم یم دور نیماش از داشتم... دادم صیتشخ مه در را برم و دور ییایاش از يا هیسا... کردم تنگ را میها چشم

 :کردم زمزمه و گرفتم نیماش سمت به را ام یخون

 ... .مرجان

 ... .باخت رنگ ظیغل مه نیب نیماش
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 تند يها نفس يصدا از میها گوش... دیکش یم ها درخت انیم به پشت از را من یکس... شد حل مه يدیسف در زیچ همه

 ... .من مرجان.. مرجان... بود شده محو مرجان نیماش که بود مانده ییجا به ام رهیخ نگاه... بود شده پر مضطربش و

 از... رفتند نیماش سمت به شناور اهیس يها توده... شدند داریپد یاهیس شکل يا رهیدا يها توده مه يدیسف نیب از ناگهان

 :زدم ادیفر دل ته از لرزان، ییصدا با. شد منقبض بدنم ترس شدت

 ... .مرجان

 :شد تکرار و دیچیپ فضا آن در میصدا

 ... .مرجان... مرجان... مرجان

 به و کنم آزاد را خودم خواستم یم... زدم الیل دست به یچنگ... شد خفه غمیج يصدا... گرفت را دهانم پشت از یدست

 ... . برسانم مرجان

 به لحظه هر... شدند تر دهیکش اهیس يها توده... ختیر میخون صورت يرو میها اشک... برد یم کشان کشان را من الیل

 ... .شد یم خفه الیل دست فشار با بلندم يها غیج... شدند یم تر کینزد انسان کی شکل

 بودند کرده بشانیج در را شانیها دست که یمردان شکل به ییها هیسا... درآمدند اهیس يها هیسا شکل به اهیس يها توده

 ... .بودند کرده باز شانیها شانه عرض به را شانیپاها و

... دیچیپ گوشم در مرجان بلند غیج يصدا... کردند دراز نیماش سمت به و درآوردند بشانیج از را شانیها دست دفعه کی

 ... .شد یم ساکت الیل دست فشار با ام هیگر هق هق.... زد یم رونیب دهانم از داشت قلبم

 :زدم ادیفر حال همان در

 ... .مرجان

 ... .نبود مفهوم هم خودم يبرا یحت الیل دست فشار با که

 به میها اشک... ختیر یخاک نیزم يرو ام یشانیپ يرو از خون... شدم خم قلبم دردِ و هیگر شدت از... کرد یم درد قلبم

 ... .شدند روانه دنبالش

 مرجان غیج يصدا انگار... دیرس یم گوشم به که بود يزیچ تنها باد فیضع يهوهو و الیل نظم یب و تند يها نفس يصدا

 ... .شد یم تکرار ما از دورتر یلیخ ییجا در
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 ها زهیسنگر و خاك به میها دست با.... دیخراش را دستم کف یخاک نیزم. افتادم نیزم يرو. کرد رها را من الیل دفعه کی

 دیناپد مه نیب ییجا... چرخاندم نیماش سمت به را سرم... کردم بلند خاك يرو از را ام کوفته و دردناك بدن... زدم چنگ

 ... . بخورد غلت نمناك خاك يرو و بشکافد را ام نهیس لحظه هر داشتم انتظار که زد یم تند قدر آن قلبم... بود شده

 یاهیس ي هیسا... ختیر فرو نهیس در قلبم... کردم بلند را سرم وحشت با... دمیشن را يا آهسته يها قدم يصدا ناگهان

 را شیدایناپ صورت... بود کرده بشیج در را شیها دست. بود کرده باز شیها شانه عرض به را شیپاها... بود ستادهیا میجلو

 دفعه کی... کرد خیس تنم به مو شد یم بلند دهانش از که يبخار و قشیعم و بلند يها نفس يصدا... چرخاند سمتم به

  "... .دمیکش یگوشخراش غیج. کرد دراز سمتم به و آورد در بشیج از را دستش

 تمام... دیچک یم گردنم و سر از سرد عرق... بودم دهیدو سرعت با رو يادیز مسافت انگار... زدم یم نفس نفس. دمیپر جا از

. گذاشتم زد یم وار وونهید که قلبم يرو دستمو. بودند شده گشاد حد نیآخر تا هام چشم... بودم کرده مچاله هامو مالفه

 ... .بود شده خشک دهنم. دمیکش یقیعم نفس و بستم هامو چشم

 که شدم متوجه حال نیا با... بود شده تموم که وحشتناك کابوس هی... بود کابوس هی ش همه... انداختم تخت يرو خودمو

 .شده سیخ هم بالشم یحت و ختهیر هام گونه يرو هام اشک

 تخت يرو از ام یمشک - دیسف يپتو. کردم اتاقم بر و دور به ینگاه. دیلرز یم پاهام و ها دست. شدم زیخ مین تخت يرو

 يجلو یخال وانیل هی و قرص خروار هی... شد دهیکش یپاتخت به نگاهم... بود شده مچاله تشک يرو مالفه. بود افتاده نییپا

... بودم نخورده رو مسخره کیکوتیسا یآنت يها قرص اون که بود نیا خاطر به اش همه... بود مرجان و من عکس قاب

 ... .بودم کرده يلجباز

 .دادم قورتش آب بدون و برداشتم Haloperidol هی عیسر

 داخل يخودکارها... بود نشسته ام یمیقد تاپ لپ و ریتحر زیم يرو خاك و گرد... نشستم ریتحر زیم یصندل يرو

 یدقت یب با بود دهیخر میسالگ شونزده تولد يبرا الیل که یشمعدون. بودند شده خشک که بود ها مدت يجاخودکار

 . بود زیتم طرفش هی و بود نشسته طرفش هی خاك. بود شده يریگردگ

 :گفتم رلبیز... کردم گره هم تو هامو دست. گذاشتم زیم ي گرفته خاك ي شهیش يرو سرمو

 ... .شدم خسته... ایخدا کنه؟ ینم ولم چرا داره؟ یبرنم سرم از دست چرا

 :دیچیپ گوشم تو صداش... گرفت جون چشمم شیپ مرجان ي دهیپر رنگ ي چهره گرید بار هی... دادم فرو بغضمو
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 ... .امی یم پشتتون

 ... .خوب يزهایچ به... کنم فکر يا گهید زیچ به کردم یسع و زدم ام نهیس به یمشت. شد تنگ نفسم

 تو... بود شده محروم نعمت نیا از ذهنم که بود ها مدت... گشتم خوش و خوب يا خاطره ای و مثبت فکر هی دنبال ذهنم تو

 ... .نبود آرامش يبرا يا نقطه من ذهن

 مهمونمونو با بابا و مامان يها کردن بش و خوش يصدا. میدار مهمون دمیفهم دمیشن که رو در شدن بسته و باز يصدا

 و ها یاهیس نیا از منو تونستند یم اونا فقط... باشند ماندانا و اریماز کاش يا... گذاشتم هم يرو هامو چشم. دمیشن یم

 ... .بدن نجات یمنف افکار

. گرفت سراغمو دکتر که دمیشن. دادم رونیب صدا با نفسمو. کردم باز هامو چشم پارسا دکتر آرامش از پر يصدا دنیشن با

 :گفت اش خسته شهیهم يصدا با بعد يا هیثان و دیکش یآه مامان

 ... .خوابه ش همه که دختر نیا دکتر؟ بگم یچ

 :دمیشن رو پارسا دکتر يصدا... چسبوندم اتاق یچوب در به گوشمو. شدم بلند جام از

 ... .ره ینم هم دانشگاه گهید پس

 :گفت دیبار یم ازش اندوه و یخستگ که ییصدا با مامان

 هی ها وقت یبعض... شنوه یم رو صداش... کنه یم بشیتعق یکی... دنبالشه نفر هی کنه یم حس ش همه گه یم... دکتر نه

 به يا عالقه قبل مثل گهید... نیغمگ... افسرده... کنه یم حبس خودشو اتاقش يتو شب تا صبح... نهیب یم اهیس ي هیسا

 ... .دکتر کنم کارش یچ دونم ینم... نداره رفتن رونیب و یمهمون

 :گفت یمنطق و آروم یلحن با پارسا دکتر

 میعال ایپرن... گفتم هم قبال... مونه ینم یباق یافسردگ يبرا يا بهونه گهید... گذره یم دوستش شدن فوت از ماه نه

 یبعض که نیهم... بودنش زونیگر جمع از نیهم... شیداریشن و يدارید يها توهم نیهم... داره رو دیپارانوئ یزوفرنیاسک

... گه یم ونیهذ ها وقت یبعض.. شده ریگ گوشه که نیا... نهیش یم حرکت یب و زنه یم زل جا هی به ساعت چند ها وقت

 کردم زیتجو براش که رو ییها قرص نیهم دیبا... شه یم دیتشد مشیعال بشه همراه یافسردگ با یوقت یزوفرنیاسک

 ... .کنه مصرف
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 :گفت بابا

 و لرزه یم دیب مثل دارهیب که هم یوقت ای خوابه ش همه ای بچه نیا... خوابه ش همه هم خوره یم که رو ها قرص نیا

 ... .ترسه یم یچ از ستین معلوم

 :گفت پارسا دکتر

 مثل اگه... دیباش مراقبش و دینذار تنهاش دیکن یسع... بشه کم هم شیآلودگ خواب تا ارمی یم نییپا رو هاش قرص دز من

 .دینذار خبر یب منو هم داد دست حمله بهش شیپ ي دفعه

 اون ي هیسا که یوقت همون... افتادم قبل ي دفعه ادی... نشستم نیزم يرو و شد سست زانوهام... ختیر فرو نهیس تو قلبم

 مارستانیب به منو... بود شده بد یلیخ حالم... نکرد باور حرفمو چکسیه... بود ستادهیا در پشت و بود شده اتاقم وارد مرد

 از يخبر جا اون که هرچند... کرد یم بد حالمو بهش کردن فکر یحت... بودم يبستر جا اون یمدت و بودند فرستاده یروان

 دیسف يوارهاید اون رونیب دونستم یم... داشت رو یجیتدر مرگ حکم برام حضورش فقدان یول نبود مرد اون ي هیسا

 اون با... کرده باز هاش شونه عرض به پاهاشو و کرده بشیج يتو دستاشو کینزد یلیخ ییجا هی...  ییجا هی... منتظرمه

 یم تر وونهید منو روز هر که بود يزیچ همون نیا و... کنه یم دراز گرفتنم يبرا دستشو و زده زل بهم داشیناپ يها چشم

 ... .کرد

 ذهنم به مصرانه یول بزنم کنار چشمم يجلو از رو هیسا اون ریتصو کردم یسع... دمیلرز خودم به منظره نیا تصور با

 :گفتم رلبیز... کردم مچاله خودمو و دمیچسب چشمامو دست با... بود دهیچسب

 ... .بردار سرم از دست... یلعنت برو

 بتیه همون با... بود چشمم شیپ رشیتصو. دمیشن یم هاشو نفس يصدا انگار... شد خشک دهنم. اومد در لرزه به دستام

 حبس م نهیس يتو نفس و گرفت اوج قلبم ضربان... کرد دراز گرفتنم يبرا دستشو... بود گرفته رو برش و دور یظیغل مه... 

 .شد

 بازوهام به محکم. شد محو ریتصو و دیچیپ سرم پس يبد درد. کوبوندم وارید يتو محکم پشت از سرمو. دمیلرز شدت به

 یم نمییپا لب. دندیچیپ یم هم يتو اریاخت یب یعصب یحالت با راستم دست يها انگشت... زدم یم نفس نفس. زدم چنگ

 :گفتم رلبیز و زدم سرم يتو محکم دستام با... اورد هجوم ذهنم به ریتصو دوباره... دادم تکون شدت به سرمو... دیلرز

 ... .مارستانیب بره یم منو بفهمه اگه... نجاستیا دکتر... نه االن... نه االن
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 دیتاب یم اتاق داخل به بالکنم يا شهیش در و پنجره از که دیخورش نور به و کردم باز چشمامو... دمیکش قیعم نفس بار چند

 .دمیکش یراحت نفس... بود مرتب یچ همه... بود آسمون يتو دیخورش هنوز... بود روز. زدم زل

 میبستر دیبا داد دست حمله بهم اگه بود گفته بهشون پارسا دکتر... افتادم بابا و مامان با دکتر قبل ي دفعه يها صحبت ادی

 ، بندازم هال وسط خودمو کنم، باز رو در خواستم لحظه هی... بشم يبستر یروان مارستانیب هی تو خواستم ینم یول... کنند

 ثابت بهشون خواستم ینم... شدم مونیپش بعد یول کنند تموم رو بحث نیا بهتره و ستمین یروان من بگم و کنم دادیب و داد

 ... .ضمیمر واقعا که کنم

 هیسا جا همه مرد هی ي هیسا فقط... نداشتم توهم من... نبودم وونهید من کرد؟ ینم باور حرفمو چکسیه چرا. دمیکش یآه

 ینم چکسیه چرا... انیب سراغم دمیترس یم... دمیترس یم که بود نیا يبرا گفتم یم ونیهذ اگه... اومد یم ام هیسا به

 د؟یفهم

 الیل و من سر... بود زده کمربند و قفل شکاف به چاقو با... اوردم خاطر به بود ذهنم يتو مرجان از که رو يریتصو نیآخر

 ... .کردند احاطه نشویماش که ییها هیسا و... ادشیفر يصدا بعد و... میبر ما که بود گفته و بود زده ادیفر

 :برگشتم حال يایدن به مامان يصدا دنیشن با. گذاشتم قلبم يرو دستمو زده وحشت. دمیلرز خودم به

 کنه؟ دایپ یروان يماریب شد باعث که بود دیشد قدر نیا شد وارد بهش شب اون که یشک یعنی

 :گفت و کرد مکث پارسا دکتر

 ییکسا. اِ یکیژنت يماریب نیا ادیز احتمال به که نهیا میدون یم که يزیچ... نشده کشف يماریب نیا يبرا یقیدق علت هنوز

 ... .شترهیب شدنشون مبتال شانس داشتند رو يماریب نیا به مبتال افراد لشونیفام يتو که

 :گفت مامان

 ... .شم ینم متوجه ؟یچ یعنی

 :گفت پارسا دکتر

 یشک نیا ممکنه... کنه یم بروز یسالگ پنج و ستیب تا پونزده نیب يماریب میعال معموال... داشته رو يماریب نیا ایپرن یعنی

 .باشه شده میعال نیا بروز باعث شده وارد بهش که

 :گفت دار خش ییصدا با بابا
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 ... .نداره رو يماریب نیا ما لیفام يتو یکس یول

 :گفتم رلبیز... شدم دور در از و شدم بلند جام از. انداختم نییپا سرمو... شدم خسته بحثشون از

  !دیشد ینم بهتر من از دیدید یم جا همه کشت چشمتون يجلو دوستتونو که رو يا هیسا اگه هم شما

*** 

 وارید به که یگون از ینازک ي کهیت به... گذاشتم روشون سرمو. کردم بغل زانوهامو. نشستم تخت يرو یعصب و خسته

 يروز ادی... بود دهیچسب وارید به ینتیز نازك يها طناب همراه به کج یحالت با و بود شکل یمربع... کردم نگاه بود وصل

 طرح با پارچه میبود بسته یخال مامان يبرا... میبود کرده نصب وارید به اونو مرجان يها یشوخ و خنده با که افتادم

 یم رونیب خونه از رو یگون و خودمو چسبوندم وارید به رو رنگ يا قهوه یگون کهیت هی جدا بفهمه اگه دونستم یم... هیگون

 اصرار مرجان قدر چه اومد ادمی... کرد بردنش نیب از يبرا تالششو ي همه شد متوجه یوقت... شد هم طور نیهم. اندازه

 ... .بودم کرده اش مسخره خنده با قدر چه من و... یعل سهیبنو اش گوشه هی یلیاکل خودکار با که داشت

 . میبود چسبونده یگون يرو زرد يپونزها با و زور و ضرب با رستانمونویدب دوران يها عکس

 یکل با جلوتر الیل و من که یحال در بود، دراورده بانمک یشکلک و بود ستادهیا منفورمون ناظم سر پشت مرجان که یعکس

 ... .میگرفت یم عکس ناظممون با میداشت ژست

 ... .بودند اومده مون خونه به افطار يبرا رستانیدب دوم يها بچه که بود یخوب روز يادگاری که یعکس

 مامان... بمونم مرجان ي خونه شب نصفه يدو ساعت تا شدم مجبور آخرش که يتولد جشن همون... مرجان تولد عکس

 ... .برگردم آژانس با شب نصفه بود نداده اجازه و داشت یاورژانس ضیمر هی

 ي فاصله با. میبود رفته رازیش به يسرمد و یاردکان ي خانواده با که بود یزمان به مربوط... یخانوادگ عکس هی فقط و

 دستش سوژه یحساب اریماز و من... بود کرده باز داشت جا که ییجا تا ششوین ماندانا... میبود ستادهیا دیجمش تخت از يادیز

 داره عکس يتو که اومد یم نظرم به یگاه یحت... دیرس یم نظر به ناراحت و یعصب شدت به دهیسپ... میبود داده

 يها دندون عیوس يلبخند با اریماز... میبود انداخته هم گردن دور دست تا دو ما... کنه یم نگاه اریماز و من به یرچشمیز

 ... .بودم دراورده يا احمقانه شکلک نیدورب يبرا من و بود داده شینما دشویسف
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 يتو یانعکاس وقت چیه عکس اون تو یاردکان يآقا و يسرمد خانم و آقا بابا، و مامان ریتصو... نشست لبم يرو يلبخند

 که بود ادمی خوب یلیخ... اومد یم سمتمون به دور ي فاصله از که افتاد یم لیسه به نگاهم یگاه فقط... نداشتند ذهنم

 ... .بود داده فحش گرفتند یم عکس و رفتند یم باال یخیتار آثار کول و سر از که ییکسا به ما گوش در قدر چه

 به رهیخ رهیخ... داد نجات جنون از منو لبخندهاش با گهید بار هی انگار... اریماز... بود من یزندگ روشن ي نقطه عکس اون

 گردنش دور دستمو بتونم تا بود کرده کوتاه قدشو... اریماز لبخند و بودم اورده در که یشکلک به...  کردم یم نگاه عکس

 ... .بندازم

 زده چنگ صورتش به يا بامزه حالت با... بود عکس نیهم بود دهید اریماز از که یعکس نیاول... افتادم مرجان ادی... بعد و

 :بود زده غیج و بود

 ... . پهیت خوش قدر چه

 :بود گفته و بود گرفته بازوم از یشگونین. بودم زده غرور از پر يلبخند من و

 ... .شه کوفتت

 :گفت یم و داد یم گردنش و سر به يقر عکس اون دنید با بعد سال چند یول

 ... .تره پیت خوش هم یلیخ جونم یعل

 نییپا لبم يها گوشه... زد خی قلبم... شد بسته بود، ذهنم يتو ییروشنا به شکاف و درز یهرچ... دیماس هام لب يرو لبخند

 ... .شد یم ختم مرجان نبودن یکیتار به ذهنم يها یروشن ي همه... افتاد

***  

 ... .بودم گذاشته شکمم يرو و کرده قالب هم تو هامو انگشت. بودم دهیکش دراز تخت يرو... برد ینم خوابم

... بود افتاده بود، تختم يرو به رو که يوارید يرو پنجره از کوچه برق چراغ نور. بودم دهیکش دراز بالکن و پنجره به پشت

 ... .بود شده باز یروشن از يا پنجره روم به رو وارید یاهیس و یکیتار نیب انگار

 ... .کنم دراز ییروشنا سمت به دستمو... کنم غرق جنون تو خودمو داشتم دوست

 که برم ییایدن سمت به... کنم پرواز ییروشنا اون سمت به و کنم خالص خودمو که زد یم سرم به شب هر ییجورها هی

... نزنند بهم بودن نامتعادل و یوانگید انگ توش که ییایدن... کنند باور منو توش که ییایدن... نزنه خی توش قلبم گهید
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 نیا به یراه ها یکیتار نیب روشن ي پنجره نیا از و... من موعود بهشت... بود دهیرس آرامش به توش مرجان که ییایدن

 ... .بود بهشت

 !ستم؟ین وونهید که کنم فکر خودم شیپ تونستم یم ها وقت یبعض چطور... دادم فرو بغضمو

 رد پنجره پشت از مرد هی... افتاد موعودم بهشت يرو یاهیس ي هیسا کردم احساس که بذارم هم يرو هامو چشم خواستم

 !بود شده

 نفس... شد گشاد هام چشم. دراومد تپش به قلبم... نشستم جام سر خیس و دمیپر جا از دفعه هی. ختیر فرو نهیس تو قلبم

 ... .بود اومده دنبالم... بود اومده... شد تند هام

 ... .دمیلرز یم ترس از. دیلرز یم نمییپا لب... دندیچیپ یم هم يتو اریاخت یب یعصب حالت به راستم دست يها انگشت

 پنجره سمت به آروم و آهسته. کردم جمع شجاعتمو تمام. دادم قورت دهنمو آب... زدم چنگ مالفه به دستم دو هر با

 قرص و یپاتخت سمت به نگاهم... بودم زده توهم. گرفت آروم قلبم... دمیکش یراحت نفس... نبود اونجا چکسیه... دمیچرخ

 رو ها قرص از یکی. ختمیر آب خودم يبرا یپاتخت يرو پارچ از... رفتم یپاتخت سمت به. شدم بلند جام از... شد دهیکش هام

 :گفتم رلبیز و دمیکش یقیعم نفس. دمیچرخ و بستم چشمامو. برداشتم

 !نبود يزیچ! شیآخ

 ... .ستادمیا صاف و کردم بلند رو آب وانیل. کردم باز چشمامو

 بهم بود بشیج تو که ییها دست با يمرد اهیس ي هیسا... ختندیر سرم يرو سرد آب سطل هی انگار. افتاد بالکن به چشمم

 ... .بود شده رهیخ

 دست يها انگشت... بود دهنم تو قلبم. گذاشتم دهنم يرو دستمو دو هر. شد ول دستم از وانیل و دمیکش یبنفش غیج

 سمتم به و اورد در بشیج از دستشو مرد ي هیسا. زد یم م نهیس يتو وار وونهید قلبم. کرد دنیرقص به شروع دوباره راستم

 ... .کرد دراز

 :زدم ادیفر وجود تمام با. دمیچسب کمد به و دمیکش غیج وحشت از

 !بابا
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 انگشت لرزش. خوردم وارید به محکم و دمیکش عقب خودمو. رفت بالکن در سمت به مرد ي هیسا... دیلرز یم بدنم تمام

. گرفت صدام که دمیکش بلند قدر اون رو سوم غیج... اومد ینم در و بود شده حبس نهیس تو نفسم. دیرس بازوهام به هام

 . دمیکش کنار خودمو و دمیکش یکوتاه غیج. شد باز برسم در به که نیا از قبل. دمیدو در سمت به عیسر

 ... .گرفت آروم کم هی قلبم اتاق شدن روشن با. کرد روشن چراغو بابا

 :گفت گرفته ییصدا با بابا

 خبرته؟ چه

. بود شده دیناپد مرد ي هیسا... شد خشک هوا تو دستم... ستادیا حرکت از قلبم انگار... کردم اشاره بالکن به لرزون یدست با

 ... .افتاد دستم

 اتاق نور... بود شده نامرتب پشتش کم يموها. کرد یم نگاهم تخم و اخم با. دمیچرخ بابا سمت به جیو و جیگ یحالت با

 بهم باز مهین یدهان با و بود کرده تنگ رنگشو یشیم يها چشم. شده بلند خواب از تازه بود مشخص... زد یم چشمهاشو

 ... .بود زده زل

 :گفت بود، کرده سیخ رو جا همه آبش و بود افتاده فرش يرو که یوانیل دنید با

 دختر؟ يکرد کار یچ

 :گفتم آهسته

 ... .بود اونجا خدا به

 :گفت تحکم با بابا

 ... .دختر نخور دروغ قسم

 :گفتم و انداختم نییپا سرمو. کردم جمع خودمو و دمیچسب وارید به. کردم بغض

 ... .گم یم راست خدا به

 :گفت تیعصبان با بابا

 .کن تمومش... بسه
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 که شد منتظر و زد کمر به دست... داد دستم و برداشت رو ها قرص از یکی. ختیر آب برام. برداشت نیزم يرو از وانویل

 :گفت ببنده اتاقمو در که نیا از قبل. کرد خاموش چراغو یحرف چیه بدون و فرستاد رختخواب به منو بعد. بخورم قرصو

 ... .که نهیا شیمعن نندیب ینم هیبق که ینیب یم يزیچ اگه... داده همه به داده تو چشم به خدا که ییسو و قدرت نیا

 :گفتم تیقاطع با و دمیپر حرفش وسط

 ... .ده ینم نشون شما به خودشو که نهیا شیمعن

 :گفت رلبیز بابا

 ... .اهللا اله اهللا ال

 به خواستم یم نه... کنم پرواز خواستم یم نه... فتهین روشن ي پنجره به نگاهم گهید تا بستم هامو چشم... بست رو در و

 ... .کنم دایپ نجات توهم نیا از خواستم یم فقط من... برسم یروشن

***  

 شده شسته جوراب جفت چند. بود چمدون يرو تراشش شیر و مسواك. داشت قرار وارید کنار که کردم نگاه بابا چمدون به

... بود افتاده چمدون کنار هم گردون آفتاب تخمه یعنی بابا محبوب ي تخمه از سهیک هی. بود افتاده نیزم يرو چمدون کنار

 ... .جمعه هر يآشنا ي منظره

 :گفت و ستادیا روم به رو مامان 

 چطوره؟ 

 :گفتم یحوصلگ یب با... کردم صورتش به ینگاه 

 ... .باشه داشته جون کم هی که بزن يرژ هی... نمیب ینم یروغن و رنگ که من 

 یلک کهیت تا دو حال به يفکر نه. بود چروك و نیچ از پر چشماش کنار. بود خسته و دهیپر رنگ صورتش خدا ي شهیهم 

 یزبون چه با دونستم ینم... کرد یم رنگ شو یمشک يموها دیسف يها شهیر نه کرد، یم داشت چپش ي گونه يرو که

 منو صورتش که شد ینم متوجه... کردند اختراع رو و رنگ یب و خسته يها صورت نیهم يبرا شویآرا لوازم که بگم بهش

 به شهیهم چشماش... بود یعصب... دمشید یم شهیهم بدم شانس از و بود پارسا دکتر ضیمر که اندازه یم یخانوم ادی

 ... .انداخت یم راه دادیب و داد و کرد یم دعوا یجزئ مسائل سر یمنش با بار هر... بود خمار قرص مصرف خاطر
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... ش خسته و دهیپر رنگ صورت و... چشماش کنار چروك و نیچ... موهاش دیسف يها شهیر... انداخت یم مامان ادی منو 

 زور به هم دکتر خود یحت که کرد یم پلوغ شلوغ قدر اون که یاون کردند؟ ینم يبستر یروان مارستانیب تو اونو چرا یراست

 ي هیسا...داشتم یجزئ مشکل هی فقط که یمن کنند؟ مارستانیب ي رونه منو خواستند یم چرا... کنه ساکتش تونست یم

 و سالم آدم نیب فرق اصال مردم نیا... نداشتم یمشکل که من... داد یم من نشون خودشو فقط که دمید یم رو يمرد

 !بدن صیتشخ تونند ینم رو ضیمر

 :گفت يدلخور با. اومدم خودم به مامان يصدا با 

 ... .گم یم لباسمو 

 :گفتم و زدم ذوقش يتو یرحم یب با 

 .کنه یم فرار نهیبب صورتتو یهرک کنه؟ یم یفرق چه 

 :گفت ذاشت یم چمدون تو جوراباشو که بابا به رو. گردوند رو ازم شکسته یدل با 

 .بخرم کدومشو دونستم ینم... بود مونده يا سرمه و یزرشک نیب... ادی یم بهم خوبه؟... عباس؟ 

 شیشگیهم خشک لحن با و ختیر بهم چمدونو اتیمحتو کنه نگاهش که نیا بدون بابا. گفت یم شویا سرمه دامنش کت 

 :گفت

 ... .يشد ماه... ادی یم بهت یلیخ! یعال 

 :گفت بلند يصدا با و کرد بهم رو. ستادیوا صاف بابا. زدم يپوزخند 

 ... .شد رید بدو! گهید بپوش لباستو پاشو دِ 

 :گفتم یناراحت با 

 کنم؟ کار یچ اونجا امیب من... ستین که ماندانا 

 :گفتم دلم تو 

 !اریماز از مجاز ماندانا 

 :دیپرس آهسته و کرد مامان به رو بابا 
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 خورده؟ هاشو قرص 

 ... .شدم ینم متوجه و بودم احمق انگار... زدند یم حرف موردم در رلبیز طور نیا اومد یم بدم 

 :گفت مامان 

 ... .خورد خودم چشم يجلو... آره 

 :گفت دوباره. بزنه گره براش تا داد مامان دست کراواتو بابا 

 ... .هست که دهیسپ... ستین ماندانا... دختر بجنب... شد رید 

 :گفتم رلبیز 

 .ندارم شو حوصله 

 :گفت تحکم با بابا 

 !یبمون تنها خونه شه ینم 

 :گفتم تیعصبان با 

  م؟ ساله سه ي بچه دیکن یم فکر ت؟یکبر ای زنم یم برق به دست شه؟ ینم چرا 

 و گرفت طرفمو مامان. کنند رفتار ها بچه مثل باهام خواستم ینم. نداشتم رو دهیسپ ي حوصله اصال که بود نیا قتشیحق 

 :گفت انداخت یم بابا گردن دور رو رنگ يخاکستر کراوات که طور همون

 یم رو تو... مینیش ینم شتریب ساعت هی... گردم یبرم زود منم... ادیب شه ینم که یدون یم... میزد حرف هم با ما عباس 

 .خونه امی یم عیسر و فرودگاه رسوندم

... شدند یم زونیآو دورش دراز دراز طور اون شالش يها لبه که اومد ینم خوشم. کرد سر شالشو و دیپوش مانتوشو مامان 

 . بندازه ش شونه يرو و کنه بلند رو ها لبه از یکی کرد ینم

 ... .نه ای بود یشلختگ يبرا یخوب ي بهانه داشتن ضیمر عالمه هی و بودن زنان پزشک دونم ینم 

 :گفت مامان 
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 ... .ها میایب تا شه یم رید. برسونم باباتو فرودگاه رم یم یمهمون بعد 

 :گفت باز بابا... دادم تکون سر 

 ؟يایب يخوا ینم یمطمئن 

 :گفتم یکالفگ با. کرد نگاهش چپ چپ مامان 

 شما و بخورم قرص دیبا که منم وقت اون. دیبش متوجه شما تا بزنم رو حرف هی بار سه دو مجبورم شهیهم چرا دونم ینم 

 !سالم يها آدم دیش یم

... گرفتن پاچه منتظر الیل قول به و یعصب ای... بودم توهم و ونیهذ غرق ای... شم یم تر يجر بدن جوابمو اگه دونستند یم 

 !بود سالم ي ایپرن ي نشونه دوم مورد نیا

 نفس... نبود يخبر... نه... کردم بالکن به ینگاه ینیبدب با. کردم مکث در دم لحظه هی. رفتم اتاقم سمت به یناراحت با 

 :کردم زیت گوشامو و دمیچسب در به عیسر دمیشن که مامانو يصدا. بستم سرم پشت درو. دمیکش یراحت

... ستین قبل مثل که فهمند یم بکنند صورتش به نگاه هی... میببر اون و ور نیا دخترو نیا دینبا گفتم بهت بار ده عباس 

 کنند؟ یم يفکر چه نهیب یم رو زهایچ نیا و زنه یم توهم طور نیا بفهمن اگه یدون یم... ارنی یم در حرف سرش پشت

 رو دوره نیا بذار... اندازن یم وسط رو موضوع نیا ها لیفام نیهم کنه شوهر خواست که فردا پس فردا... دختره هی ایپرن

 ... .نداره حوصله و حال دوستش شدن فوت خاطر به کنند فکر همه بذار... هیچ ماجراش بفهمه یکس ستین الزم... کنه یط

 :گفت یعصب یلحن با بابا 

 ره؟یگ یم عزا ماه نه دوستش مرگ خاطر به یک آخه! گذره یم ماه نه 

 :گفت مامان 

  ؟یش یم زنم یم که ییها حرف متوجه داره؟ یزوفرنیاسک که بفهمند يخوا یم 

 :گفتم دلم تو 

 !نه 
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 رفت گرونید با قدر نیا اصال... نبود مهم براش مردم حرف... دونست ینم زهایچ نیا از یچیه. نبود یاجتماع آدم اصال بابا 

 يتو شرکتش به سرش ها وقت شتریب... زنند یم هم سر پشت ییها حرف چه مردم ها وقت یبعض نهیبب که نداشت آمد و

 شده نفعم به بود، من اعصاب يرو که نیا با تشیخصوص نیا... بود نیب دهن یلیخ مامان اون برعکس... بود گرم شیک

 تونست بابا چطور که موندم یم ها وقت یبعض هنوزم... کنند يبستر مارستانیب يتو منو ذاشت ینم که بود اون... بود

 یم مادر خودم مادر از شتریب روز اون تا که مادر از تر مهربون ي هیدا نیا با میواقع مامان دادن طالق از بعد ماه شیش

 ... . کنه ازدواج دونستمش،

 :بابا بلند يصدا اون دنبال به و دمیشن رو نیزم يرو چمدون يها چرخ شدن دهیکش يصدا 

 !میرفت ما 

 :گفت یم داشت بابا. داشت ادامه بحثشون و جر شن خارج خونه از که نیا از قبل تا 

 یمیقد ها قرص نیا گفت پارسا دکتر بار ده. ياری یم در سر طب علم ي همه از يخوند یپزشک چون یکن یم فکر تو 

 ... .شه یم خوب باشه يبستر مارستانیب يتو مدت هی گفت بار صد... اومده بهتر يها قرص االن و شده

 :گفت ش خسته شهیهم يصدا با مامان 

 روزها ینیب ینم مگه... شه یم توهم دچار بدتر نخوابه ها شب یوقت دختر نیا... ارهی یم یخواب یب ها قرص اون نصف 

 بهتره؟ حالش

 :گفت دیبار یم ازش تمسخر که یلحن با بابا 

 یم هیسا هی نهیب ینم خودشو يپا و دست آدم که شب يتو و نهیب ینم هیسا چرا روشن روز يتو دونم ینم من! خب آره 

 !کنه ینم دادیب و داد و گه ینم ونیهذ خواب يتو خوابه یم یوقت که ستین حاال!... نهیب

 :اومد مامان يصدا با زمان هم هال در شدن باز يصدا 

 یم کار یچ گذاشت اثر شییزناشو روابط يرو اگه فردا پس فردا... ذاره یم بدن يرو يبد يرهایتاث ها قرص اون تازه 

 ؟یکن

 :گفتم رلبیز 

 !خونده مانیزا زنان نیهم يبرا اصال... کنه یم فکر زهایچ نیا به فقط که نمیا 
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 :گفت حرص با بابا 

 .نهیهم ذکرت و فکر همه... يبد ت خواهرزاده به رو ایپرن يخوا یم فقط که هم تو 

 :گفت يدلخور با مامان. اومد چمدون شدن دهیکش يصدا دوباره 

 ... .اومد یم خوشت اریماز از که تو 

 :گفت بابا

 ... .یول ادی یم خوشم ازش هنوزم

 در. رفتند رونیب خونه از شد زیانگ جانیه بحثشون که ییجا قایدق من شانس از. دمینشن صداشونو گهید و شد بسته هال در

 ... .بودند رفته... نداشت دهیفا... چسبوندم خونه در به گوشمو. رفتم هال سمت به و کردم باز اتاقمو

 نیا قدر چه. کردم مون خونه هال به ینگاه. دمیکش یراحت نفس. شدم خوشحال بودم شده تنها که نیا از حال نیا با 

 . داشتم دوست سکوتو

 نیب. بود شده پهن نیزم يرو يا قهوه-کرم فرش. بود مون يریتصو یصوت ستمیس يجلو رنگ يا قهوه ال مبل دست هی

 چکسیه چون یول بود یآپارتمان يها اهیگ از پر مون خونه قبل سال چند. داشت قرار ستالیکر از پر بوفه هی ییرایپذ و هال

 يتا دو و بوفه کنار شون یکی. بود گرفته جاشونو یرنگ دیسف بزرگ يها مجسمه حاال و شدند خشک دیرس ینم بهشون

 گرفت میتصم مامان روز هی باالخره و بودند شده یمیقد یلیخ ییرایپذ يها مبل. بودند ییرایپذ کنج شون گهید

 ي همه رفتن از قبل مامان نیهم يبرا. دمیترس یم بزرگمون و یخال ییرایپذ از. بشن پارچه ضیتعو و رنگ تا بفرستدشون

 . بود گذاشته روشن رو ییطال يلوسترها يها چراغ

 همون خونه قسمت نینونوارتر داشت آشپزخونه لوازم به یخاص ي عالقه مامان که ییجا از. بود ییرایپذ از قبل آشپزخونه

 ... .بود جا

 :دیچیپ گوشم تو غشیج يصدا دادم جواب تا... بود ماندانا... زدم لبخند یخوشحال با. زد زنگ لمیموبا

 !!!چاکرمممممممممم

 :گفتم و کردم کشینزد گوشم به دوباره شد ساکت ماندانا که بعد... دادم فاصله گوشم از لحظه چند يبرا رو یگوش

 ؟يچطور



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 18 

 

 :گفت... بود يپرانرژ شهیهم مثل ماندانا

 د؟یفتادین راه

 :گفتم

 .نرفتم باهاشون من

 :گفت تعجب با ماندانا

 ... .تو نه رفتم من نه... که شه یم ناراحت دهیسپ خب ؟يجد

 :گفتم و رفتم اتاقم سمت به

 ... .میستین مهم که تو و من!... نرفته اریماز چون شه یم ناراحت دهیسپ

 :گفت خنده با ماندانا

 زنگ نیهم يبرا اصال! آهان... يکارها دنبال هم اریماز. دارم ترم مین فردا پس که من. میبر شد ینم آخه... آره که اون

 ... .خوب يجا هی... مسافرت میبر میخوا یم... زدم

 :دمیپرس يکنجکاو با

 کجا؟

 :گفت و نداد جوابمو

 !يایب دیبا هم تو... خوب یلــــیخ يجا هی

 :گفتم و نشستم بالکن به پشت و تخت يرو

  کجا؟ خب

 :گفت ماندانا

 (... ) . گن یم بهش که شمال يتو هست ییجا هی



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 19 

 

 ذهنم تو بود ستادهیا جاده وسط که يمرد ي هیسا از یدردناک ي خاطره... رفت باال قلبم ضربان. رفت هم يتو هام اخم

 :گفتم آهسته. شد یتداع

 .ادی ینم خوشم شمال از که یدون یم

 :زد داد ماندانا دفعه هی

  اد؟ی ینم خوشش شمال از یک آخه

 :گفتم یناراحت با

 ! من

 :گفت حرص با ماندانا

 زیسورپرا یکل بابا! سفر يکارها دنبال رفته االن... کنه تیراض اریماز خود گم یم! ببرن رو ت قهیسل اون و تو شور مرده! اه

 !که شه یم يسفر چه سفر نیا یدون ینم... برات میدار

 :گفتم یناراحت با

 ... .امی ینم من

 :گفت تیعصبان با ماندانا

 ؟یکن میقا ازمون خودتو وقت چند نیا مثل بازم يخوا یم! یکن یم غلط تو

 :کردم تکرار

 .امی ینم من

 :گفت ماندانا

 یم یکل میر یم ییتا پنج. گذره یم خوش. هستن هم لیسه و دهیسپ... متیبر یم میدار یم ور! نزن حرف من حرف رو

 .میخند

 :گفتم تعجب با
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 بابا؟ مامان بدون ؟ییتا پنج

 :گفت ماندانا

 !شن سرخر که میبر یم هم رو اونا! پس نه... گهید آره

 :گفتم

 .ذاره ینم بابام امیب بخوام خودمم اگه يجور نیا

 :گفت خنده با ماندانا

 .ما دست بده رو یچیق و شیر تو... ارهیماز عاشق بابات! اریماز به بسپر نمیا

 :گفتم کنم بازش سرم از که نیا يبرا

 ... .شه یم یچ نمیبب حاال! خب یلیخ

 ییتا پنج قدر چه که نداشت یتیاهم... اومد ینم خوشم ش جاده و شمال از... برم یکوفت مسافرت اون به نداشتم قصد اصال

 ... .بکشه جنون به منو جاده اون گهید بار هی نداشتم دوست... گذره یم خوش بهمون

 کوتاه يموها. شد یم دگرگون حالم مرد ي هیسا و جاده به کردن فکر با. داشتم یخراب و بد حال. کردم یخداحافظ ماندانا از

 اتاق نیرترینورگ خوابم اتاق. کردم نگاه اطراف به و ستادمیا اتاق وسط نهیس به دست. زدم گوشم پشت رنگمو یمشک و

 کنار یکیکوچ بالکن. دید رو يکنار ي هیهمسا بزرگ اطیح اون از یراحت به شد یم و داشت یبزرگ ي پنجره. بود خونه

 مامان که یوقت از یول کرد یم بایز يها گل با گلدون از پر اونو اومد یم مون خونه به بزرگم مامان یوقت که بود پنجره

 حال به رو ها گلدون منم. بودند شده خشک ها گل تمام بود، رفته شمال به ماه چند يبرا ش خونه به زدن سر يبرا بزرگم

 بود ها مدت. بودند کرده بدمنظره رو فیکث بالکن یگل يها گلدون با پژمرده يها گل جهینت در. بودم کرده رها خودشون

 .فتهین بالکن اون به چشمم اصال تا بودم دهیکش رو دیسف ریحر ي پرده که

. کنه یم مو کله ومدمین نایا مامان با من بفهمه اگه دونستم یم. نداشتم شو حوصله اصال... بود دهیسپ. زد زنگ لمیموبا

 . انداختم يا گوشه لویموبا و کردم رد تماسو

 نگاه ابانویخ و بزنم کنار رو پرده که نبود يازین. اومد یم باد ي زوزه يصدا. بپرم جا از که شد باعث برق و رعد بلند يصدا

 . رفت ها برق گذاشتم هال يتو پامو که نیهم و کردم باز رو اتاق در. باره یم يدیشد بارون که دونستم یم. کنم
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 دهنمو آب. نداشتم وحشت یکیتار ي اندازه به يزیچ چیه از... شد حبس نهیس تو نفسم. رفت فرو مطلق یکیتار يتو خونه

 و رفتم چپ سمت به کورمال کورمال. زد یم تند تند قلبم. پروند جا از منو گهید بار هی برق و رعد بلند يصدا. دادم قورت

 يشارژ چراغ ش صفحه نور کمک با و کنم دایپ لمویموبا خواستم یم. رفتم اتاقم سمت به و دمیچرخ. گرفتم وارید به دستمو

 خصیتش اتاقو يتو يایاش از يا هاله تونستم و کرد عادت یکیتار به چشمام گذشت که یکم. ارمیب در کمد يتو از رو

 که نیهم. رفتم تخت سمت به و گرفتم ریتحر زیم به دستمو. شد یم روشن یکم اتاق شد یم زده برق و رعد یوقت. بدهم

 يتو که دمید رو يمرد ي هیسا و شد روشن جا همه هیثان از يکثر يبرا... شد زده يا گهید برق و رعد نشستم تخت يرو

  .بود ستادهیا بالکن

 دوم بار يبرا رو هیسا تونستم ینم و نبود ينور چیه. دراومد لرزه به بدنم. گذاشتم قلبم يرو دستمو. دمیپر جا از و زدم غیج

 بود کینزد. رفت باالتر و باال ها خش خش تمیر با قلبم ضربان. اومد یم بالکن يتو از یبیغر خش خش يصدا. نمیبب

 شد زده يا گهید برق و رعد. کردم دایپ اونو باالخره. کنم دایپ لمویموبا تا دمیکش دست تخت يرو تند تند. بشم روح قبضه

 :گفتم خودم به. دمیکش یراحت نفس. دمیند يا هیسا یول

 ... . دونم یم... سراغم ومدهین... ستین اونجا... نه نه

 حالت به قلبم ضربان. نمشیبب بالکن يتو ییتنها و یکیتار يتو بودم کرده عادت که بودمش دهید نیا يبرا فقط احتماال

 ترس یول کرد یم ام وسوسه بالکن یبررس يبرا فیضع ییصدا با شجاعت. بودم دودل. کردم روشن لویموبا. برگشت يعاد

 :گفتم دلم تو. بودم شده خشک سرجام. بود اون از تر يقو یلیخ

 ... .اومده نیهم يبرا و تنهام خونه که دهیفهم دیشا

 بزنم زنگ اریماز به خواست یم دلم. کردم دست دست یکم. دیکش یم ریت ام معده... نداشت رو درد و فشار نیا تحمل قلبم

 يا شهیش مهین در و رفتم بالکن سمت به نیپاورچ نیپاورچ. ترسوام که کنه فکر نداشتم دوست یول ادیب دنبالم که بگم و

 پژمرده يها اهیگ و گل يها برگ. کردم نگاه بالکن به. زدم کنار یکم رو پرده و بردم کار به شجاعتمو تمام. کردم قفل اونو

 . نبود جا اون یکس. دمیکش یراحت نفس. بود شده یگل و سیخ اومد یم که یبارون با بالکن کف.  بود ختهیر بالکن يتو

 زدم لمویموبا يها دکمه از یکی. ارمیب رونیب رو يشارژ چراغ کمد از تا رفتم بابا و مامان اتاق سمت به و کردم رها رو پرده

 یول زدم رو روشن ي دکمه. کردم دایپ رو چراغ و انداختم پلوغ و شلوغ کمد يتو رو نور. بشه روشن دوباره اش صفحه تا

 یم نشینفر و دادم یم فحش چراغ به رلبیز که یحال در. اورد یم در يباز ها وقت یبعض و بود لق شیباتر. نشد روشن

 تو قلبم و گفتم ینیه. دمیشن اتاق ي پنجره طرف از ییصدا موقع نیهم در. زدم ضربه شیباتر به بار چند دست با کردم

 شهیش به يفلز جسم هی دنیکوب به هیشب یفیظر ییصدا. شد یم بلندتر لحظه هر صدا... کردم زیت گوشامو. ختیر فرو نهیس
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 از تر فیضع نورش. دادم فشار رو دکمه و زدم چراغ يباتر به یمحکم ي ضربه. دادم قورت دهانمو آب. بود پنجره ي

 .کنم شارژش که بودم کرده فراموش شیپ ي دفعه حتما. دمیکش یآه. بود لمیموبا ي صفحه

 :زدم داد و دمیکش یقیعم نفس. ستادمیا جام سر و انداختم کنار چراغو

 اونجاست؟ یک

 نیا به کرد دایپ ادامه فیظر يصدا چون یول! نجامیا من بگه من کردن تیاذ ماه چند از بعد هیسا جناب که نداشتم انتظار

 پر نصفه تا. کردم لمیموبا يباتر به ینگاه و شدم خارج اتاق از. شدم ریجوگ احتماال و ستین آدم هی کار که دمیرس جهینت

 گهید بار هی مرد ي هیسا. شد زده برق و رعد که نمیبش تخت يرو خواستم. رفتم خودم اتاق سمت به. شد راحت المیخ. بود

 از لحظه هی. بود دهنم يتو قلبم. دمیپر جا از و زدم غیج... بود شده خم و بود گرفته شهیش به دستاشو. شد ظاهر رعد نور ریز

 ... .دیلرز یم نمییپا لب. کرد دنیرقص به شروع اریاخت یب راستم دست يها انگشت... شدم خشک ترس

 :گفتم رلبیز

 ... .مرجان مثل منم خواد یم... سراغم اومد باالخره... اومد... نه

 :گفتم بلند يصدا با دفعه هی. اومدم خودم به عیسر... مرجان... کردم اخم و دادم قورت دهنمو آب. گذاشتم نصفه حرفمو

 ... . رمیگ یم ازت انتقاممو... کنم یم تمومش امروز نیهم... بسه گهید...  بسه

 نیا با... سوزونه یم... کنه یم گرم قلبمو داره کم کم نهیک يها شعله کردم یم احساس... بودم یعصبان. شد مشت دستام

 . کردم یم حس دلم ته هنوز رو يبد ترس حال

 خونه هم یکس... کردم یم تموم رو کار امشب نیهم دیبا. اوردم رونیب رو کاتر توش از و دمیکش رو ریتحر زیم يکشو

 ... .بود مرد اون ي هیسا و من نیب فقط هم اول از موضوع نیا! بهتر... نبود

 یم یسع و فشردم یم دست تو محکم رو کاتر. نشه شدنم کینزد متوجه مرد تا رفتم بالکن سمت به آهسته و شدم خم

 رلبیز. دادم قورت دهانمو آب و دمیکش یقیعم نفس دمیرس که بالکن در دم. کنم یمخف دستمو لرزش بیترت نیا به کردم

 رو کاتر. دمیپر بالکن يتو و کردم باز رو در عیسر حرکت هی با. کردم باز رو در قفل صدا یب و آهسته و گفتم ي اهللا بسم

 :گفتم رلبیز. دمیمال چشمامو. نبود بالکن يتو چکسیه... شدم حمله ي آماده و گرفتم جلو

 ! یلعنت... رفت در بازم
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 که بود یاون از تر يقو ترس انگار... گرفت آروم کم هی قلبم. دمیکش یقیعم نفس. کردم قفل و دمیکوب بهم رو بالکن در

 ... بودم کرده دایپ آرامش یخال بالکن دنید با... کردم یم فکرشو

 شکستن يصدا دفعه هی. کنم دور نحس و شوم بالکن نیا از خودمو دادم یم حیترج. رفتم هال سمت به بلند ییها گام با

 يتو یکس که گذشت ذهنم از لحظه هی. شدم خشک سرجام... ختیر فرو نهیس تو قلبم... دمیشن آشپزخونه يتو از رو یظرف

 تاپ تاپ به قلبم. رمیبگ دستمو لرزش يجلو تا دادم فشار دستم يتو محکم رو کاتر. گرفتم گاز اریاخت یب لبمو. ست خونه

 ... .گرفتم یم کمک یکی از دیبا... رمیبگ رو جلوش تونستم ینم من... شدم ینم فشیحر من... نه... نه... بود افتاده

 يصدا. رفتم یم راه اتاق طول يتو سرعت با استرس شدت از. دادم قورت دهنمو آب. گرفتم رو 110 ي شماره یمعطل یب

 :گفتم بالفاصله و دیچیپ یگوش يتو مرد

 .شده خونه وارد یواشکی نفر هی کنم یم فکر آقا

 :گفت مرد

 نش؟یدید خودتون

 .دمید رو ش هیسا کنم فکر... رفته برق... نه _

 د؟یمطمئن ای دیکن یم فکر خانوم _مرد

 !آقا مطمئنم که معلومه_

 نش؟یدید خودتون چشم با _مرد

 با هیقض نیا از چکسویه که بود داده هشدار بهم بابا... افتاد دلم به شک بدم رو مرد جواب خواستم تا. گفتم ییناسزا رلبیز

 به منو و کردند ینم دایپ يزیچ ها سیپل اگه نه؟یبب تونست یم چطور سیپل دید ینم رو هیسا اون بابا اگه... نکنم خبر

 رو ظرف دیشا اصال... شه تکرار دوباره ذاشتم یم دینبا... بود افتاده اتفاق نیا بار هی ؟یچ کردند یم متهم ییدروغگو

 یم خوشم يا گهید زیهرچ از شتریب مسئله صورت کردن پاك از لحظه اون يتو... بودم گذاشته یجاظرف يتو يبدجور

 ... .اومد

 :گفتم آهسته

 .خوام یم معذرت... دیببخش... نه
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 :گفتم رلبیز. کردم قطع تماسو

 ... .کنم خبر سویپل تونستم یم االن بود ومدهین در دادگاه تو گندش اگه... ام یبدبخت و بدشانس آدم عجب

 انگشتام و بود زده خی پاهام کف... لرزه یم شدت به پاهام شدم متوجه که برم هال سمت به خواستم. دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم خودم به. بود شده جمع اراده یب

 ... .ستین نجایا چکسیه... ستین يزیچ... باش آروم

 یم رو دیکل يصدا که کردم احساس لحظه هی... زد یم نهیس يتو محکم قلبم... دیلرز یم ترس از بدنم تمام حال نیا با

 تو محکم رو کاتر اریاخت یب. شد خشک ترس از دهنم. دراومد تپش به دوباره قلبم. چرخه یم خونه در قفل يتو که شنوم

 :گفتم رلبیز. کردم آماده حمله يبرا خودمو و ستادمیا در پشت. فشردم دست

 ... .رمیگ یم ازش انتقاممو... کشمش یم

 :زدم غیج و دمیپر جلو عیسر...  شد باز در

  !نخور تکون

 ییها چشم با و بود گذاشته قلبش يرو دستشو که افتاد مامان به چشمم. اومد ها برق دفعه هی و شد بلند یزن غیج يصدا

 .بود زده زل بهم بود شده گشاد ترس از که

 :زد غیج مامان

 ؟یکن یم کار یچ

 قلبش يرو دستشو مامان. کردم مشیقا پشتم عیسر. کردم دستم يتو کاتر به ینگاه. خوردم کهی بابا و مامان دنید با

 :گفت و گذاشت

  بچه؟ یکن یم کار یچ

 :گفتم عیسر

 ... .شکسته آشپزخونه يتو رو يزیچ هی زده... دارم هم مدرك تازه... ستمین مقصر دفعه نیا دیکن باور

 :گفت تیعصبان با مامان
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 ؟یگ یم يدار یچ

 :گفتم. زد یم نهیس يتو محکم جانیه از هنوز قلبم

 ... .دمیشن رو ظرف هی شکستن يصدا که بودم اتاقم يتو

 .کنند ینم باور که دونستم یم چون... دمید اتاقم بالکن تو اونو دوباره نگفتم

 لوازم ست. کردم آشپزخونه به یکل ینگاه. کردم روشن چراغو. رفتم آشپزخونه سمت به بلند و مطمئن ییها گام با

. گذروندم نظر از رو یمشک يها نتیکاب گذرا ینگاه با. بودند افتاده کار به تازه برق اومدن از بعد مامان لوریس ي آشپزخونه

 دهن. برگشتم هال سمت به. نکردم دایپ جا اون يزیچ... کردم نگاه رو زیم ریز و شدم خم. نکردم دایپ شکسته ظرف از ياثر

 طیبل داشت بابا. گرفته دستاش نیب سرشو و نشسته مبل يرو مامان شدم متوجه... کنم صحبت تا کردم باز دمویخشک

 . داشت یبرم بود مونده جا زیم يرو که رو ماشیهواپ

 بود؟ اومده کجا از شکستن يصدا پس... بود مرتب زیچ همه... نه...  بوفه به. کردم ییرایپذ به ینگاه دیترد و شک با

 احساس خودم يرو مامانو ثابت نگاه. خوردم یم هامو ناخون اریاخت یب داشتم باز. نشستم مبل يرو دیشد یاسترس با

 ... .کرد یم لیتحم مغزم اعماق به رو یوونگید که ینگاه. بودم متنفر نگاه نیا از... کرد یم نگاهم ترحم با... کردم

 :گفتم تعجب با. انداخت مبل يرو مانتوشو مامان... دراورد رو شیبارون بابا

 د؟یر ینم مگه

 ... .ذارند ینم تنها خونه يتو رو وونهید هی دونستم یم... دونستم یم... نداد جوابمو یکس

 ****** 

 ي شهیش يرو لنگ هی. بود شده پارك اطیح يتو که دمید رو ینیماش. چرخوندم چشمامو. شدم الیو وارد الیل سر پشت "

 گذاشته کاره نصفه نویماش شستن کار یکس انگار... بود افتاده نیماش کنار یکف اسفنج هی و آب سطل هی. بود شده ول نیماش

 :گفت و کرد اشاره بود افتاده سطل کنار که شلنگ به الیل. بود

 ... .ریبگ اجازه ازش و کن دایپ رو طرف شورم یم لباسمو من تا

 :گفتم
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 .الیل زشته... شستن به کن شروع بعد بزنم زنگ اول بذار

 :گفت و کرد ینچ نچ الیل

 شور مرده! اه... باش زود. نده لفتش. میبمون میتون ینم شتریب که هم ساعت دو یکی... مهین و ده ساعت... بابا شه یم رید

 .... .اِ یعل و مرجان ریتقص ش همه... ببرن و مرجان

 يرو و اوردم باال دستمو. شدم خشک سرجام. شد بلند یزن غیج يصدا دفعه هی. رفتم در زنگ سمت به و زدم يلبخند

 مردد... بود زده زل الیو به باز مهین یدهن با و بود ستادهیا شلنگ کنار حرکت یب اونم. کردم نگاه الیل به. گذاشتم دهنم

 :گفت شیشگیهم ینیب خوش با الیل. زد یم نهیس تو محکم قلبم... ستادمیا سرجام

 ! که نبود يزیچ

 :گفتم اون از تر الیخ خوش منم

 !دهید سوسک یکی دیشا

. گذاشتم قلبم يرو دستمو. شد بلند زن غیج يصدا دوباره برگشت یعیطب حالت به قلبم ضربان که نیهم. زدم يلبخند

 :دمیشن زنو يصدا. شد گشاد جانیه شدت از چشمام

 ... . دیکن رحم... خدا رو تو

 يصدا. ختیر فرو نهیس تو قلبم... بود باز مهین در... کردم نگاه الیو در به و کردم تنگ چشمامو... دادم قورت دهنمو آب

 :گفت یم که دمیشن رو يا مردونه

 ... .بره اون بذار... بره دیبذار

 :زد غیج زن

 !دیکن ولم

 دردآلود يادیفر يصدا. دادم قورت دوباره دهنمو آب. برداشتم عقب سمت به یقدم اریاخت یب. میکرد بهم ینگاه الیل و من

 :کرد زمزمه الیل. شد بلند

 .میبزن زنگ سیپل به دیبا
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 :گفتم و دمیکش بازوشو. رفتم سمتش به سرعت به. رفت الیو در سمت به و اورد جلو سرشو يکنجکاو با

 ؟ير یم کجا ؟يشد وونهید

 چند هر یول... داد صیتشخ رو يزیچ چیه شد ینم بود پنجره يجلو که یمیضخ ي پرده با... کردم نگاه الیو به وحشت با

 :کردم ناله. دراومد لرزه به بدنم تمام وحشت از... شد بلند مرد دردآلود ادیفر. گرفت یم اوج صداها بار هی هیثان

 .میبر نجایا از ایب الیل

 :گفت و دیکش رونیب دستم از محکم دستشو الیل

 .میکن کمکشون دیبا

 :گفتم تیعصبان با

 ... .کنه گل تیباز سوپرمن وسط نیا نکرده الزم... ایب خدا رو تو

 :گفتم و دمیکش قدرت تمام با دستشو

 .میبر دیبا

 :زد غیج زن

 ... .کن رحم هامون بچه به

 :زد داد مرد

 ... .نداره من زن به یربط چیه هیقض نیا... نبود نیا قرارمون... مهراس

 رو يمرد ي هیسا. ختیر فرو نهیس تو قلبم. افتاد الیو پشت يفضا به چشمم دفعه هی. برداشتم اطیح باز در سمت به یقدم

 ... .بود زده زل ما به و بود کرده بشیج تو دستاشو که دمید

 :گفتم کنان پته تته و دمیکش رو الیل يبازو. دراومد لرزه به بدنم تمام

 .. .اونجاست... نفر هی...  هی...  هی
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 با و دیکش رو دستم الیل. رفت الیو پشت طرف به و دراومد حرکت به مرد ي هیسا. چرخوند هیسا سمت به سرشو الیل

 :گفت جانیه و وحشت

  "... . باش زود... میبر

... بودم متنفر دنیخواب از... بخوابم خواستم ینم یول... بستم چشمامو دوباره. زد چشمامو دیخورش نور... کردم باز چشمامو

 داریب خواب از دنیکش غیج بدون که هیدفعات معدود جزو شدم متوجه. زد یم ام نهیس يتو شدت به هنوز قلبم. داشتم وحشت

 . شدم

... کرد یم نوازش موهامو لبخند با و بود نشسته سرم يباال. دمید مامانو و زدم غلت. کردم حس موهام يرو ینوازش دست

 :گفت آهسته

 ؟يدیخواب خوب

 ... .بود یک بودم دهیخواب خوب که يبار نیآخر اومد ینم ادمی

 :گفت مامان

 ... .یگفت ینم ونیهذ هم خواب يتو ؟ینیب ینم کابوس گهید يخور یم هاتو قرص یوقت يدید

 :گفتم دلم تو

 بود؟ ستادهیوا الیو پشت که بود م عمه ي هیسا اون پس نم؟یب ینم کابوس

 بالکن به زده وحشت ینگاه و دمیپر جا از دفعه هی. نشستم تخت يرو. شد خارج اتاق از مامان. شد بلند تلفن زنگ يصدا

 .دمیکش یراحت نفس... شد ینم دایپ اش کله و سر روز يتو وقت چیه... دونستم یم... نبود اهپوشیس مرد از يخبر... کردم

 یب با. داشتم دهیسپ طرف از راهیب و بد و فحش اس ام اس تا چند. کردم ش صفحه به ینگاه. برداشتم لمویموبا یگوش

 :دمیشن مامانو زدن حرف تلفن يصدا. شدم هال وارد و کردم باز اتاقو در. انداختم تختم يرو رو یگوش یحوصلگ

 ... .بله... ست ساله هی و ستیب دختر هی

 ... .روانپزشک؟ دکتر ؟یروان مارستانیب با زد؟ یم حرف من مورد در یک با داشت مامان... شدم متوقف جام سر

 :بشنوم بهتر مامانو يصدا تا اوردم جلو یکم سرمو و دادم هیتک وارید به. ختیر فرو نهیس تو قلبم
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 ... .هستم منتظرتون فردا من پس... نظره تحت... بله

 شهیهم مارستان؟یت بفرسته منو خواست یم و بود شده همدست بابا با اونم نکنه بود؟ یک منتظر فردا. شد گشاد چشمام

 ... .بست رو مردم دهن شه ینم گهید میبکن کارو نیا اگه گفت یم... ذاشت ینم مامان... بود خونه يتو صحبتش

 :گفتم و شدم هال وارد عیسر

 بود؟ یک

 :گفت دیپوش یم مانتوشو که یحال در. برگشت سمتم به مامان

 !پرستار

 :گفتم. دمیکش یراحت نفس. گرفت آروم قلبم

 ؟یچ يبرا پرستار

 :گفت مامان

 .دارم کیکش که ییها شب يبرا

 :گفتم و دادم رونیب تیعصبان با نفسمو

 ... .ندارم بچه پرستار به يازین من

 :گفت و کرد ساعتش به ینگاه مامان

 .میزن یم حرف موردش در بعدا

 :گفتم تیعصبان با

 دیر یم میمستق که دیا خسته قدر اون... خونه دیای یم شب نصفه که هم خودتون... نجایا ادیب دیگفت که فردا ؟یک یعنی بعدا

 .مونه ینم زدن حرف يبرا یوقت... رختخواب يتو

 :گفت و برداشت اشو یدست فیک مامان

 !نیهم... نمشیبب که ادیب فردا گفتم
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  داشتم؟ ازین پرستار به که بود خراب قدر نیا اوضاعم یعنی... دمیکش میشونیپ به یدست

 :گفتم زیدآمیتهد یلحن با

 ... . گهید دیکن باز نجایا به رو پرستار اون يپا اگه

 جیگ کم هی کردم یم مصرف رو ها قرص نیا یوقت از... گشتم کارساز دیتهد هی دنبال عیسر ذهنم يتو... ندادم ادامه حرفمو

 . موند ناتموم م جمله... نبود قبل مثل انتقالم سرعت و زدم یم منگ و

 :گفت و کرد اخم مامان

 الل زبونم و شه دایپ ناشناس! ي هیسا هی دیببخش...  آدم هی ي کله و سر یترس یم که ییتو... ارمی ینم در سر کارات از

 ؟یبمون تنها يد یم حیترج یچ يبرا ارهیب سرت ییبال

 :گفتم و دمیکش یآه

 وونه؟ید دیگ یم بهم بعدش که دونم یم یوقت بدم جوابتونو داره يا دهیفا چه

 :گفت مامان. کردم بهش پشتمو و رفتم بهش يا غره چشم

 نجا؟یا ادیب دهیسپ بگم يخوا یم

 :گفتم محکم یلیخ و کردم یپوف

 .باشم تنها خوام یم... ندارم شو حوصله اصال! نه

 :گفت زیآم سرزنش یلحن با مامان

 ...!ایپرن

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط

 ... .کردند یم باور منو آدما که کنم فکر ییروزها اون به و باشم تنها خوام یم

 . رفته مامان که دمیفهم و دمیشن رو در شدن بسته يصدا بعد ي هیثان چند. رفتم آشپزخونه سمت به و دمیکش یآه



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 31 

 

 که يزیهرچ هی... ظرف هی يها خورده... گشتم یم شهیش خورده دنبال. کردم نگاه رو آشپزخونه زیم ریز و شدم خم عیسر

 . بود ختهینر نیزم يرو يزیچ... کنه دیتول رو صدا اون باشه تونسته

 رونیب و زدم کنار رو آشپزخونه ي پنجره يجلو ي کرکره... نبود شهیش خورده از يخبر... نه... کردم باز رو آشغال سطل در

... داشت رو نگیپارک حکم عمال... نمیبب اونجا از تونستم یم رو خونه یپشت اطیح... دمیند یتوجه قابل زیچ... کردم نگاه رو

 کوتاه يها اهیگ از پر که داشت قرار اطیح دور دورتا يا باغچه. نبود اونجا يزیچ دوممون ي طبقه ي هیهمسا نیماش جز به

 ... . نبود اونجا یچیه... انداختم باال شونه. بود

 بالکن از اومدن باال... کنم یبررس تر قیدق رو یپشت اطیح و برم که کرد یم م وسوسه يزیچ هی. انداختم مبل يرو خودمو

 یول... بودم دهیپر رو فاصله نیا بار هی خودم... بود باغچه هم رشیز تازه... نبود ادیز نیزم تا ش فاصله... نداشت يکار اتاقم

 ... .یپشت اطیح

 ي قلعه نیا... خونه نیا يوارهاید پشت تا تونست یم فقط هیسا اون... کردم یم ترك رو امن ي قلعه نیا دینبا... نه... نه

 ... .کردم یم ترك رو نجایا دینبا من... نه... ادیب امن

 یگوش عیسر کنم کشش فحش تلفن پشت یحساب تونم یم زده زنگ پرستار که تصور نیا با. زد زنگ تلفن موقع نیهم در

 :گفتم خشن یلحن و دار خش ییصدا با. برداشتم رو

 بله؟

 :اومد خط طرف اون از ییآشنا ییصدا

 ... .ایپرن

 :گفتم يناباور با. ختیر فرو نهیس تو قلبم. دمیپر جا از

  ... .الیل

 بغض با... شد جمع چشمام تو اشک... بود گرفته تماس باهام دوباره شجاعم دوست... شد ریسراز قلبم به گرما از یموج

 :گفتم

 ... .الیل
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 یحام هی حضور يگرما... گرفته آروم قلبم کردم یم حس حال نیا با... ختیر هام گونه يرو هام اشک... بدم ادامه نتونستم

 ... .کردم یم احساس رو

 :گفت يجد و خشک الیل

 ... .نمتیبب دیبا

 :گفتم یفیضع يصدا با... دمیرنج کردنش صحبت لحن از. کردم اخم. شد خشک چشمم يتو اشک دفعه هی

 ؟یناراحت دستم از هنوزم

 :گفت سوالم به توجه یب و نداد جوابمو

 ... .افته یم اتفاق داره ییزهایچ هی

 :گفتم عیسر بود؟ ونیم در مرد هی ي هیسا يپا نکنه... ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 شده؟ یچ ؟یچ

 :گفت الیل

 ... .یشگیهم پاتوق ایب... نمتیبب دیبا... شه ینم يطور نیا

 :گفتم و کردم یمن من. گفت یم رو بود دانشگاهمون کینزد که یشاپ یکاف

 ... .الیل... من... آخه...  خب

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ... .رونیب امیب خونه از ندارم دوست ادیز

 :گفت. زنه یم پوزخند داره خط طرف اون الیل دونستم یم

 خوردت؟ یم لولو چرا؟

 :گفتم و کردم اخم دوباره
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 ... .مثل... مثل... ارهیب سرم ییبال ترسم یم... ادی یم دنبالم رونیب رم یم وقت هر

 روز ادی... کردم مچاله خودمو و دمیچسب سرمو دست با... دیکش ریت قلبم... شد منقبض اریاخت یب بدنم... دیپر چشمم پلک

 ... !!!نیرزمیز اون وارید يرو "مرد اون هیسا" از يا هیسا و... افتادم رفتم دانشگاه که يآخر

 :گفت يجد و خشک لحن همون با الیل

 ... .یبدبخت و ترسو شهیهم مثل

 :گفتم تیعصبان با

 ؟یبگ بهم رو نایهم و ینیبب منو امروز يخوا یم! یدون یم مرجان شدن کشته مقصر منو لیدل یب هنوزم تو

 :گفت رفت یم خشونت به رو که یلحن و بلند يصدا با الیل

 به... تو يها ترس خاطر به! میبذار دستش کف رو نامرد اون حق مینتونست تو خاطر به یول یستین مرجان مرگ مسئول تو

 احتمال خودت شیپ درصد هی... ینزن حرف یکس با اهپوشیس مرد اون از و يریبگ دهنتو يجلو یتونست ینم که نیا خاطر

 ... .ادیب هم هیبق سر حرفات نیهم خاطر به اومد مرجان سر که ییبال اون ينداد

 :گفتم یناراحت و یشکستگ دل با

 که نیا يبرا... گرفتم فاصله دوستام از... کنم یم دادیب داد همه سر... کردم حبس خودمو ماهه نه ؟یدون یم من از یچ تو

 فدا بود ما دوست که نیا خاطر به مرجان... بدم دستشون از بشم یمیصم باهاشون اگه ترسم یم... بدم نجات جونشونو

 ... .دهیسپ یحت... ای... اریماز ای... باشن نایا مامان يبعد نفر خوام ینم... شد

 :گفت بکنه حرفام به یتوجه که نیا بدون الیل... شد برقرار نمونیب سکوت هیثان چند يبرا

 ... .یشگیهم يجا همون شب نه ساعت

 :گفتم و شد گشاد تعجب از چشمام

 يجور چه آخه... االن به برسه چه... بزنم رونیب خونه از شب نه نداشتم اجازه هم ماجراها نیا از قبل تا من نه؟ شب؟ نه

 ام؟یب

 :گفت یحوصلگ یب با الیل
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 ... .بنداز کار به مغزتو کم هی. یکن کشف دیبا خودت رو شیجور چه

 :گفتم

 ه؟یچ يبرا کارها نیا... مون خونه ایب پا تک هی خب

 :گفت یبداخالق با الیل

 .بزنم حرف باهات دیبا! بکن گفتمو بهت که يکار! ادی یم خوششون من از بابات و مامان یلیخ که ستین

 :گفتم و کردم یپوف

 ... .شه یم یچ نمیبب... باشه خب یلیخ

 :گفت و کرد تکرار حرفمو تیعصبان با الیل

 و من دنید يبرا یول یزن یم يدر هر به اون با کردن تلف وقت و اریماز با رفتن رونیب يبرا چطور شه؟؟؟ یم یچ نمیبب

 میچونیبپ بزرگت مامان ي اجازه بدون يکرد یم ریش رو ما یزمان هی که تو! ؟يبد تکون خودت به یتون ینم حرفام دنیشن

 رفت؟ کجا ایپرن اون شد؟ یچ! یمهمون میبر و

 :زدم داد و رفتم در کوره از! زد یم هیکنا آخر شب به داشت

 شده فوت مرجان که نیا. بودم کاره چیه وسط اون من! من نه ؟يدیفهم... میکن يکار پنهون يشد باعث که يبود تو

 به... میرفت رو راه همه اون مرجان خاطر به یدون یم خوب هم خودت... يبنداز من گردن رو رهایتقص که شه ینم لیدل

 ... .اون ياصرارها خاطر

 بود یچ من ریتقص... زد یم نهیس يتو محکم قلبم... کوبوندم زیم يرو رو یگوش تیعصبان با منم. کرد قطع رو تماس الیل

 بود؟ یعل تولد ییکذا شب اون که

***  

 مهین و دهیخشک یدهن... افتاده گود يها چشم... شدم رهیخ کرد یم نگاه بهم نهیآ از که يا دهیپر رنگ و جوون دختر به

 ییجا هی دارم یروان مشکل که بودند کرده مغزم تو زور به که نیا خالف بر... بود اریع تمام ي وونهید هی مثل ظاهرش... باز

 ... .ستین وونهید دختر نیا که دونستم یم قلبم اعماق تو
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 هام گوش يرو کامال و بود پشتش از بلندتر موهام ییجلو يها قسمت. کردم نگاه کوتاهم یمشک يموها به. دمیکش یآه

 بود ادمی که ییجا تا. بود بابا مثل درست رنگم یشیم يها چشم. پوشوند یم کمویبار يابروها يرو هام يچتر. دیخواب یم

 . بود رفته مامانم به فمیظر و یاستخوان صورت

 :گفتم خودم به و دمیکش قیعم نفس بار چند. دادم قورت دهنمو آب

 !مرتبه زیچ همه

 چاره پس... برم رونیب خونه از شب نه ساعت بده اجازه نداره امکان دونستم یم. دمیشن یم مامانو زدن حرف تلفن يصدا

 ... .نداشتم نقشه اون کردن اجرا جز يا

 از دست به پارچ و برداشتم قرصمو ي بسته. کردم یخال تخت ریز رو آب پارچ. دادم یم نشونش خودمو رفتن از قبل دیبا 

 خودم يبرا آب وانیل هی و کردم پر رو آب پارچ. رفتم آشپزخونه نکیس سمت به مامان ي رهیخ نگاه ریز. شدم خارج اتاق

 . برگشتم اتاقم به یحرف چیه بدون. خوردم مامان چشم يجلو و برداشتم قرصمو. ختمیر

 که يقرمز يمانتو با یآب نیج شلوار هی... دمیپوش بود دستم يجلو که رو یلباس نیاول و کردم باز رو کمد. بستم رو در عیسر

 .بود ساتن رنگ!!! سبز يروسر هی... کردم سرم و برداشتم اومد دستم تو که رو يروسر نیاول!! بود بزرگ برام زیسا دو حداقل

 و دمیکش سرك آهسته. کردم باز بالکنو در قفل... اوردم باال امو زده خی دست دیترد و شک یکل با و دمیکش یقیعم نفس

 سرم پشت رو در و شدم بالکن وارد. بود ختهیر کفش بزرگ مامان يها اهیگ يها برگ و بود یخاک... کردم نگاه رو بالکن

 هی... افتاد دیخشک یم گلدون يتو داشت که يرزمار اهیگ به نگاهم... انداختم اطرافم و نیزم کف به قیدق ینگاه. بستم

 گلدون تو چطور داد ادمی و کرد جدا دانشگاه يتو اهشیگ از رو يرزمار ي شاخه اون مرجان که افتادم يروز ادی دفعه

 ... .بکارمش

 شاخه از... خارهاشون از...بودم متنفر ازشون من یول... بود اهیگ و گل عاشق مرجان... زد خی نبودنش يادآوری با قلبم

... بودم رفته باال ازش يا دلهره و سرعت چه با که افتادم یم يا تپه ادی دمیشن یم رو " اهیگ " ي واژه وقت هر... هاشون

 یم فلج استرس از قلبم افتادم یم که ادشی... بزنم چنگ خاردار يها اهیگ به بودم شده مجبور و بود دهیلغز پاهام قدر چه

 ... .شد

 یب یزندگ به تا بود اورده بالکنم به رو اونا زور به... اند یزندگ منشا گفت یم... بود ها اهیگ و گل نیا عاشق بزرگ مامان

 البته... کردم لیتبد یقبرستون هی به رو یزندگ منشا اون و کردم استفاده نبودنش از نهیبب که نبود... ببخشه روح من روح

 تا بزنم ابروهام به و بکوبم هاون تو رو هاش برگ گفت یم مرجان... بود زنده میرزمار يبو خوش و پربرگ ي شاخه
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 يبرا ابروهامونو نشه متوجه رمونیسختگ ناظم که نیا يبرا... میکرد یم میبود یرستانیدب یوقت که ییکارها اون از... ادیدرب

 ... .میبرداشت یعروس ای یمهمون فالن

 دنیکوب هاون تو يرزمار به يازین گهید گذاشتند قبر يتو آلودم اشک و سیخ يها چشم يجلو رو مرجان که يروز از

 ... .نشد

 نفس... نبود هیسا از يخبر... کردم لمس رو بود مانتوم بیج يتو که يکاتر دست با... گشتم یم هیسا دنبال به یرچشمیز

 کار نیا که يبار نیآخر از... گذاشتم بالکن لب دستامو. دیپر یم نییپا و باال نهیس تو استرس شدت از قلبم. دمیکش یراحت

 .... شده نینفر و ییکذا ماه نه... گذشت یم آزگار ماه نه بودم کرده رو

 سمت به هاشون آشپزخونه. بودند یجنوب ها آپارتمان... انداختم روم به رو يها خونه به ینگاه. دادم رونیب صدا با رو نفسم

 . بود خاموش ها خونه اکثر چراغ هم شب وقت اون و بود کوچه

 ... .فرصت تنها... بود فرصت نیبهتر

 ارتفاع اون به و گفتم ي اهللا بسم لب ریز. کردم حبس نهیس تو نفسمو و کردم رد روش از پامو. دمیکش باال نرده از خودمو

 !دمیپر و دمیکش یقیعم نفس... کردم نگاه يمتر چهار سه

 بهم هامو دست. ستادمیا صاف عیسر. خورد نیزم به زانوهام هاو دست کف و شدم خم. اومدم فرود اطیح ي باغچه يتو

 کف. اومدم رونیب باغچه از و شدم رد شاتوت درخت کنار از. تکوندم بود شده یخاک که مانتمو و زانو سر عیسر بعد و دمیکوب

 دیبا... نداشتم وقت ادیز... بود نه... کردم نگاه ساعتم به. بشه زیتم هاش گل تا دمیمال باغچه یسنگ ي لبه به هامو کفش

 ... .کردم یم عجله

 ابونیخ يانتها سمت به بلنده و تند قدر نیا چرا دونستم ینم که ییها نفس و بلند يها گام با. شدم خارج خونه از عیسر

 :زدم اس ام اس الیل به نشستم که نیهم. شدم یخط يها یتاکس از یکی سوار. رفتم

 ... .امی یم دارم

***  

 . رفتم بود چپم سمت که یبست بن ي کوچه سمت به عیسر. کردم اطرافم به ینگاه و شدم ادهیپ یتاکس از
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 یگاه کفشم يها پاشنه... شد یم دهیشن که بودند ییصداها تنها دیوز یم که یمیمال باد و آسفالت يرو هام قدم يصدا

 پنجه و بودم اومده فرود پام ي پنجه يرو دنیپر موقع... کرد یم يا آزاردهنده خش خش و شد یم دهیکش نیزم يرو

 ... .بزنم لنگ پام ي پاشنه يرو بودم مجبور... بود گرفته درد يبدجور پام يها

 یم دهیکش آسفالت يرو و کردند یم حرکت یفش فش يصدا با باد همراه لونینا يها سهیک. بود کیتار کامال کوچه

 ... .شدند

 . کردم بود، مسازین يها ساختمون از پر و کرد یم پرت پرت برقش يها چراغ که کوچه اون به ینگاه

 به و کردم بلند سرمو... کردم شتریب سرعتمو... نکردم یتوجه... ادی یم سرم پشت از يا زمزمه يصدا کردم احساس

 خونه همون چراغ یروشن دلموبه... بود خاموش هاشون یلیخ چراغ که کردم نگاه يا طبقه سه دو یمیقد يها ساختمون

 ... .کردم گرم اندك يها

 ... .بود کوچه اون يتو هم من جز به یکی... رفت باال قلبم ضربان... شد بلندتر ها زمزمه

 در بمیج از رو چپم دست... شد شتریب دمیشن یم رو کفشم ي پاشنه خش خش که یدفعات تعداد... کردم شتریب سرعتمو

 .کردم حلقه بود بمیج يتو که يکاتر دور رو راستم دست... کردم مشت و اوردم

 :زنه یم صدام آروم نفر هی که کردم حس... شدم قیدق بهشون... بود همراهم هنوز ها زمزمه

 ... .ایپرن... ایپرن

 شده مشت يها انگشت يها ناخون. کردم اخم... شدم متوقف جام سر. دادم قورت دهنمو آب. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 یاهیس چشمم سرم پشت هیسا هی تصور با... کردم نگاه سرم پشت به دیترد و شک با و... رفت فرو دستم گوشت تو ام

 رو ساخت حال در يها خونه از یکی داربست پشت چشم با. دمیند يزیچ یخال و کیتار ي کوچه هی جز یول... رفت

 نیا داشتم دوست قدر چه که دونست یم خدا... بودم شده یاالتیخ... رفت باال قلبم ضربان... نبود کوچه يتو یکس... گشتم

 ... .باشه توهم هی صداها

... نه... نه... دادم فشار هم به محکم دندونامو و دمیچسب سرمو چپ دست با. دمیلرز خودم به دانشگاه آخر روز اوردن ادی به با

 با کردم یسع و کردم باز چشمامو... زدم پس رو اوردند هجوم مغزم به که ییها هیسا سرعت به... کنم فراموش خواستم یم

 ... .کنم خوش دلمو یکینزد همون در الیل حضور به کردن فکر
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 توش رو هام ناخون که شدم دستم گوشت درد متوجه تازه هیثان چند بعد... دادم ادامه راهمو... دادم قورت دوباره دهنمو آب

 یم دور ذهنم از رو بد يفکرها دیبا! بودم تنها کوچه اون يتو من... دمیکش یقیعم نفس و کردم باز مشتمو. بودم کرده فرو

 !!!بودم تنها من... کردم

 :کردم التماس رلبیز. دمیشن سرم پشت از رو ییها قدم يصدا کردم حس

 ... .نه االن... نه... ایخدا... نه

 باالتر قلبم ضربان. کرد خی استرس شدت از پاهام کف کردم احساس... اومد نییپا دستام يدما... شد مشت دستم دوباره

 :گفتم خودم به... زد یم نهیس به محکم قلبم. کردم شتریب سرعتمو... رفت

 ... .ره یم راه کوچه يتو داره که آدمه نفر هی ؟یترس یم چرا... ستین يزیچ

 :دمیشن سرم پشت از آهسته ییصدا

 ... .ایپرن

 هی. ختمیر بهم لرزون یدست با رو اتشیمحتو. کردم باز فمویک عیسر. شدم متوقف سرجام. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 بود شده شبم و روز کابوس مرد اون ي هیسا یوقت از... بود بابا يچاقو. اوردم در قرمز ي دسته با دار ضامن کیکوچ يچاقو

 یم اسمم یحت که بود دنبالم نفر هی... داد ینم جواب کاتر گهید... کردم میقا خودم فیک تو و بودمش رفته کش بابا فیک از

 ... .دونست

 يتو یکس... کردم نگاه رو پشتم لرز و ترس با و دمیچرخ عقب سمت به بستم یم لرزون یدست با رو فمیک در که یحال در 

 ... .شد شتریب دستام لرزش و رفت باال قلبم ضربان بشه راحت المیخ که نیا يجا به... نبود کوچه

 ها ساختمون از یکی کارگر که نیا... داشت وجود ام گهید احتمال هی... کردم نگاه رو کوچه دقت با و کردم تنگ هامو چشم

 ساختمون کارگر نداشت امکان... دهیبع احتمال هی نیا دونستم یم که هرچند... ارهیب سرم ییبال بخواد و باشه افتاده دنبالم

 ... .بدونه منو اسم

 يتو... دمیشن ینم يزیچ لونینا يها سهیک فش فش يصدا و نامنظمم و تند يها نفس يصدا جز به... کردم زیت گوشامو

 ... .بود شده رمید. کردم ساعتم به ینگاه. دمیکش یراحت نفس. نبود یکس هم کوچه
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... بود نیماش ریآژ يصدا... دمیچرخ و دمیکش رو چاقو ضامن عیسر. دمیپر جا از و دمیشن سرم پشت از يبلند يصدا دفعه هی

 :گفتم تیعصبان با... بوده یچ کار دمیفهم دمیشن که رو گربه يویم يصدا. 

 ! نفهم زبون

 :گفتم رلبیز و گذاشتم قلبم يرو دستمو

 ... .ترسوند منو یالک

 هرچند... دادم یم فحش گربه به رلبیز داشتم... بود شده رمید یلیخ. افتادم راه به یمعطل یب و گذاشتم بمیج يتو رو چاقو

 !کنه صدا اسممو بتونه گربه هی که نداره امکان دونستم یم

 قرارم محل به داشتم... بود نمونده کوچه يانتها به يزیچ... برگشت يعاد حالت به قلبم ضربان. دادم قورت دهنمو آب

 ... .شدم یم کینزد

. شد خشک دهنم... رفت باال دوباره قلبم ضربان. دمیشن یم پاشو يصدا... ادی یم دنبالم داره نفر هی کردم احساس دوباره

... بودم کرده بغض... دمیکش رو چاقو ضامن دوباره. دمیدو یم داشتم بایتقر... کردم شتریب سرعتمو... اومد در لرزه به دستام

 ... .بود دنبالم یکی... بودم دهیترس

 ... .ایپرن... ایپرن _

 :گفتم لرزون ییصدا با

 !زهرمار

 زانو يتو درد... شد حبس ام نهیس يتو نفسم و زدم یغیج... شدم پرت نیزم يرو و خورد کمرم به محکم يا ضربه دفعه هی

 ... .شد دهیخراش بود شده حلقه چاقو دور که دستم اون يها انگشت... دیچیپ دستم کف و

 اشک. شدم بلند جام از عیسر... نبود چکسیه... دیترک بغضم... گشتم بود داده هلم که یکس دنبال و برگشتم پشت به عیسر

 ... .نبود یکس... کردم نگاه رو اطرافم و دمیچرخ... دیلرز یم بدنم تمام... ختیر هام گونه يرو

 نگاه زده وحشت رو جا همه... دمیچرخ خودم دور... اومد بند ام هیگر... زدم یم نفس نفس... دمیچسب رو چاقو یدست دو

 با... دمیچرخ ساخت حال در يها ساختمون از یکی سمت به... بودم مطمئن... بود داده هلم یکی... یول... نبود یکس... کردم

 ها ماسه ي تپه پشت که يا هیسا به چشمم... بودند افتاده هم يرو کشینزد شکسته یکاش کپه هی... کردم نگاهش دقت
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 مرد اهیس ي هیسا به وحشت با... شد شتریب بدنم لرزش... دادم قورت دهنمو آب... ختیر فرو نهیس يتو قلبم... افتاد بود،

 دستاشو که کردم نگاه يمرد ي هیسا به بود شده گشاد وحشت از که ییها چشم با... رفتم عقب عقب آهسته... کردم نگاه

 ... .بود ستادهیا حرکت یب و بود کرده بشیج يتو

 عجب... یمزاحمت چیه بدون... کنه تموم تمومشو مهین کار تا داشت یخوب تیموقع شب اون... رفت باالتر قلبم ضربان

 .بودم کرده یتیخر عجب... بودم دهیکش رونیب امنم پناهگاه از خودمو... بودم کرده یسکیر

 .... .بدوم عیسر یلیخ تونستم ینم که دیلرز یم پاهام قدر اون... کردم دنیدو به شروع و کردم هیسا به پشتمو دفعه هی

 از... کردم فرامشو رو پام يها پنچه درد... دمیدو یم وجود تمام با... کردم یم حس دهنم يتو قلبمو... کردم شتریب سرعتمو

 ابونیخ هی وارد و شدم خارج خلوت ي کوچه از. رم یم کجا دارم دمیفهم ینم درست و دید یم تار چشمام استرس شدت

 محکم قلبم... دمیدو ابونیخ نییپا سمت به سرعت با بعد... کردم نگاه اطرافم به و ستادمیا وحشت با لحظه هی... شدم خلوت

. خوردم نیزم پهلو به محکم و گرفت جدول ي لبه به پام دفعه هی... زدم یم نفس نفس نظم یب و تند... زد یم نهیس يتو

 ... .دیچیپ آرنجم يتو یوحشتناک درد... خورد آب يجو ي لبه به آرنجم

 ... .بود ستادهیا کوچه همون سر که دمید دور از رو يمرد و دمیچرخ عقب سمت به لرز و ترس با

 ... .شد دهیکش چپم دست يبازو دفعه هی که شم بلند جام از خواستم و زدم یغیج

  .کردم حمله چپم سمت به بلند يادیفر با و دمیکش رو چاقو ضامن یمعطل یب

 :زد داد. اومد فرود بود نشسته کنارم که جوون يدختر يگلو يرو چاقوم

 ... .ایپرن... آروم... منم... ایپرن

 . اوردم نییپا رو چاقو و دادم قورت دهنمو آب. گرفتم آروم افتاد اهشیس يها چشم به که چشمم

 یب با رو اونا و بود شده بلند پوشوند یم ابروهاشو شهیهم که ییها يچتر... کردم الیل اهیس يها چشم به شرمنده ینگاه

 ییخرما يموها اون از يخبر گهید و بود اومده در موهاش یمشک يها شهیر. بود زده گوشش پشت يآشکار یحوصلگ

 ... .نبود خوشرنگ

 ... .الیل... من یحام... کردم نگاهش یخوشحال با. ستمیوا پاهام يرو که کرد کمک

 :گفتم و زدم دستش به یچنگ. بود تر درشت من از کل در و بلندتر من از متر یسانت چند
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 !بود دنبالم

 :گفت و کرد اخم الیل

 ؟یک

 :گفتم و کردم اشاره کوچه به

 ... .هیسا اون

 ... .نکنه باور منو دمیترس یم... کنه مسخره منو هیبق مثل اونم دمیترس یم. کردم نگاه الیل به دیترد و شک با

 :گفت حرص با و داد ییناسزا رلبیز. کرد نگاه بودم شده خارج اون از تازه که يا کوچه به و کرد تنگ هاشو چشم الیل

 !ناکس... رفت ،ياومد شمیپ دید تا

 دم؟ید یم من فقط که يمرد ي هیسا از زد؟ یم حرف یک از الیل... کردم نگاهش یشگفت و تعجب با

 :گفتم يناباور با و گرفتم بازوشو

 ؟ینیب یم اونو توام

 :گفت و داد تکون سر. نگفت يزیچ و داد رونیب رو نفسش الیل

 ... .مینیبش شاپ یکاف يتو میبر ایب

 ****** 

 :گفتم کردم یم فرو توش رو قاشق که یحال در و کردم نگاه نومیکاپوچ يرو کف به

 مورد در تیقطع با دکتر دارم؟ یزوفرنیاسک گن یم شه یم باورت... م وونهید کنند یم فکر... کنه ینم باور حرفمو چکسیه

 ینم اجازه بهش مامان... یروان مارستانیب ببرن شدن يبستر يبرا منو مدت هی ادی ینم بدش بابا... زنه یم حرف مشیعال

 شیپ پا يخواستگار يبرا چکسیه نه... ره یم نیب از اش ندهیآ شه يبستر یروان مارستانیب يتو که يدختر گه یم. ده

 ... .داره بابا از شتریب منو يهوا شهیهم... مامان به ولیا بازم... برگردوند بهش رو ش رفته دست از يآبرو شه یم نه ذاره یم

 :گفتم و دادم فرو بغضمو



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 42 

 

  ده؟ یم نشون من به خودشو فقط یلعنت اون که هیچ من ریتقص

 .شدم رهیخ دستش يتو چاکلت هات به و گرفتم الیل اهیس يها چشم از نگاهمو

 :گفت و زد يپوزخند الیل

 ه؟یچ یزن یم حرف موردش در ش همه که يا هیسا نیا از منظورت

 :گفتم و کردم بلند سرمو يدیناام با

 ... .شینیب یم يبود گفته که تو

 هی یشاداب صورتش... شده دهیتک و الغر الیل صورت که دیرس ذهنم به لحظه هی... داد تکون سرشو و زد پوزخند دوباره الیل

 :گفت الیل... نداشت رو ساله هی و ستیب دختر

 ... .مرده هی اون...  هیسا نگو بهش قدر نیا... هیسا هی نه... مرده هی اون

 :گفتم رلبیز

 ... .هیسا اون پس

 :گفت خشونت و تحکم با الیل

 یم رو صورت و گردن يرو که کاله نوع هی: حیتوض(  باالکالوا کاله با اهپوشیس مرد هی! مرد ؟یفهم یم! مرد! نه هیسا

 لیدل مشینیب یم ما فقط که نیا... نیبب هست که يطور همون رو مرد اون)... داره ها چشم يبرا یسوراخ فقط و پوشونه

 . يبد رییتغ ذهنت يتو رو تشیماه که شه ینم

 :گفتم تیعصبان با و کردم یپوف

 ؟یبزن حرف باهام لحن نیا با يخوا یم یک تا

 :گفت و خورد چاکلتش هات از يا جرعه. کرد تنگ چشماشو الیل

... شه ینم باورم... بودنش گرفته ؟يکرد کار یچ نرفته که ادتی... کمه برات بزنم حرف باهات يطور نیا هم ابد تا اگه

 رو تو یروان ي پرونده مهراس لیوک دفعه هی... داشتن اجیاحت تو و من شهادت به فقط... داشتن چنگشون يتو رو مهراس

 ش همه... نبود قبول قابل ییتنها به شهادتم و( ! )  ناقصه عقلم بودن زن جرم به که منم... یزوفرنیاسک... زیم يرو گذاشت
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 وقت هی... مرد هی یگفت ینم یحت... يزد یم حرف هیسا هی مورد در گرفت یم قرار راهت سر که یهرکس با... بود تو ریتقص

 شهیهم... تیدرون يتضادها... ایپرن يبود تضاد ریدرگ شهیهم... يکرد یم انکار رو هیقض کل و زد یم سرت به که هم ییها

 ... .يبود تضاد از پر

 با. کردم یم يباز میروسر يها لبه با اریاخت یب... دادم یم تکون یعصب یحالت با پامو... داد تکون تاسف ي نشونه به يسر

 :گفتم فیضع ییصدا

 مرجان مثل هم رو اونا و ادیب مرد اون یعنی...  و ادیب هیسا بگم نایا مامان به رو تیواقع اگه دمیترس یم... دمیترس یم

 ... .شد یچ دنیپرس یم ازم همه... نگم يزیچ تونستم ینم یول... بکشه

 :دادم ادامه و رفتم بهش يا غره چشم

... نباش نگران... بود من دهن به همه چشم... داشتن توقع من از همه... یگفت ینم یچیه! يبود گرفته یمون الل که توام

 ... .کنه ینم باز حساب حرفام يرو چکسیه گهید... دروغگو چوپان شدم... گذشت روزها اون

 :گفتم و دمیکش یآه. انداختم نییپا سرمو

 !ندم خودم دست کار نبودشون يتو وقت هی که رندیبگ پرستار برام قراره! تازه

 :گفت و شد تا چهار تعجب از الیل اهیس يها چشم

 ؟یچ

 :گفتم آهسته

 ... .یچیه

 . کرد فوت صدا با رو نفسش الیل

 يا غره چشم... کرد یم نگاهم مسخره يپوزخند هی با داشت... بود نشسته ییرو به رو زیم سر که افتاد يپسر به چشمم

 داد رنگ رییتغ صورتم بالفاصله! کردم ست گشاد قرمز ییمانتو با رو سبز ساتن يروسر هی که شدم متوجه تازه... رفتم بهش

. گرفت یم اشو خنده يجلو زور به داشت که کردم پسر به ینگاه یرچشمیز... دراومد مانتوم رنگ به خجالت شدت از و

 يرو از خنده شدت از دمید یم جلوم رو يا دهیپد نیهمچ و بودم جاش اگه من!... بود خوددار و تیشخص با یلیخ انصافا

 .زدم یم گاز رو نیزم و افتادم یم یصندل
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 :گفت آهسته الیل

 ... .من سراغ اومده یکی و تو سراغ اومده مرد هی که نهیا میدون یم که يزیچ همه

 :گفتم

 . ستین خوب چیه نیا و

 :گفت حال همون در. بود مانده ثابت زیم يرو لکه يرو نگاهش... داد تکون دییتا ي نشونه به رو سرش الیل

 ... . و شدند جمع مرجان نیماش دور مردها نیا ادمهی خوب یلیخ

 دینوش الجرعه رو چاکلتش هات ي مونده یباق. نداد ادامه و دیکش یآه

 :گفت و کرد اخم الیل. افتاد افهیق و ختیر از یحساب که رفتم ور میروسر ي لبه با قدر اون... گذشت سکوت به قهیدق چند

 بود؟ داده کادو بهت اریماز که ست هیروسر همون نیا

 :گفتم و کردم باز انگشتام نیب از رو يروسر ي لبه یپرت حواس با

 ؟یچ

 :گفت و کرد ینچ نچ الیل

 ... .یچیه

 :گفتم

 ؟یبگ بهم یخواست یم یچ... یراست

 :گفت و کرد بهم یهیسف اندر عاقل نگاه الیل

 شونیکی با يدار خودتم دونستم ینم... یبش شکه یلیخ کردم یم فکر فقط... نمیب یم رو مردها اون از یکی... که گفتم

 .یکن یم نرم پنجه و دست

 :گفتم و کردم اخم
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 ؟یبگ بهم خونه يتو رو نایا شد ینم

 :گفت و انداخت باال ابرو الیل

 مثل شلوغ ساعت هی يتو... نمتیبب شلوغ يجا هی خواستم یم... نه چرخه؟ یم برش و دور هم مرد اون که يا خونه يتو

 نده فرصت بهش... میامان در يطور نیا... بهتره باشه پرتر برمون و دور قدر هرچه... میباش یشلوغ نیب دیبا تو و من... االن

 مرد اون مورد در چکسیه با وجه چیه به بعد به امروز از! گم یم بهت یچ نیبب کن گوش خوب ایپرن... شه تنها باهات که

 فکر بذار... کنند ینم باور حرفتو که گهید يآدما! نیهم... بگو من به فقط... کن سکوت اومد سرت که ییبال هر. نزن حرف

 نیا. میبد شهادت میبتون گرفتن دوباره رو مهراس اگه که میباش داشته یشانس يطور نیا دیشا... یش یم خوب يدار کنند

 ... .مرجان خاطر به ؟یکن یم کارو

 :گفتم آهسته و دادم مثبت جواب سر با... دادم فشار بهم هامو لب

 ... .کنم یم یسع

 :گفتم بعد و کردم فکر خودم با هیثان چند

 و یدشمن از دست يد یم قول توام دارم نگه خودم شیپ رو هیقض نیا و بشم ساکت بعد به نیا از که بدم قول اگه

 ؟يبردار يدلخور

 :گفت و انداخت باال شونه هیثان چند بعد... کرد نگاهم سکوت در الیل

 .یکن رفتار بالغ و عاقل آدم هی نیع که يبد قول دیبا فقط... باشه

 :گفتم و دمیکش یراحت نفس

 ... .باشه

 به که نیا از... کنند باور منو کنم مجبور رو همه داشتم دوست چرا دونم ینم... داشتم يبد حس دلم ته که هرچند

 ... .بود الیل با حق... یول... بودم متنفر باشم شعور و عقل یب آدم هی چشمشون

 :گفتم و دمیکش یآه

 ؟يدار خبر یعل از
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 :گفت بده جواب سوالم به که نیا بدون. داد بهم رو یپاکت. کرد فشیک يتو دستشو الیل

 ... .خونه میبر ایب شده رید

 .کردم نگاه الیل بیعج رفتار به تعجب با و گرفتم پاکتو

 ي هیسا يها يباز گربه و موش ي حوصله اصال که من. میرفت ها یتاکس ستگاهیا سمت به میاومد رونیب که شاپ یکاف از

 بود شده کم خشونتش زانیم از و شده بهتر کم هی رفتارش که الیل از. گرفتم دربست نیماش هی نداشتم رو مرد اون

 . نشستم نیماش يتو و کردم یخداحافظ

 چراغ شدن سبز منتظر که ییها راننده به که ییها بچه به... کردم نگاه تهران يها ابونیخ به رهیخ رهیخ قهیدق چند يبرا

 يتو که يشوهر و زن به رفتند، یم راه ابونیخ کنار هم دست تو دست که ییدخترها و پسرها به فروختند، یم گل بودند

 و درست رو شهر نیا که بود وقت چند... ایخدا... ختیر یم اشک يبهار ابر نیع زن و کردند یم دعوا يکنار نیماش

  بودم؟ دهیند یحساب

 يتو از... بود شده نوشته الیل لیفام و اسم پاکت پشت... دراوردم رو بود داده بهم الیل که یپاکت و کردم فمیک يتو دست

 ... .یعل یعروس کارت... دمیکش رونیب یکارت پاکت

 نیب کارت... کردم یم احساس گلوم يتو رو بغض... زد حلقه چشمام يتو اشک... دادم هیتک شهیش به سرمو... دمیکش یآه

 رو الیل ییرو چه با یعل که کردم ینم فکر نیا به من... نه... رمیبگ ادمویفر يجلو تا دادم فشار بهم لبامو... شد مچاله مشتام

 دردسر نیا يتو یچ يبرا... کرد خطر همه نیا شب اون یک يبرا مرجان که کردم یم فکر نیا به... بود کرده دعوت

 ... .داد دست از پوچ و چیه خاطر به جونشو که یمرجان يبرا... یعل وقاحت يبرا نه... دمیکش آه... افتاد

***  

 مامان يجلو استرس بدون و خونسرد کامال کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس. شد باز بالفاصله در. زدم رو اطیح در زنگ

 :گفت بلند يصدا با افتاد بهم چشمش و کرد باز رو خانه در که نیهم. شم ظاهر

 ؟ییکجا معلومه چیه

 به یعصبان واقعا لحظه اون نبود یزودجوش و یعصب آدم اصوال که نیا با... دهیترس یحساب بود معلوم... بود دهیپر رنگش

 . داد یم فشار هم به لباشو و بود هم يتو اخماش. دیرس یم نظر
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 :گفتم یشینما یتیمظلوم با

 .بخورم هوا رم یم که گفتم... رونیب

 :گفت تیعصبان با مامان

 !ینگفت یچیه من به تو

 :گفتم و کردم ینچ نچ

 برو؟ دیگفت دیکن باز سرتون از منو که نیا يبرا و بود تلفن به حواستون شهیهم مثل پس

 :گفت و زد زل بهم بود شده گشاد تیعصبان از که ییها چشم با مامان

 .بدم بهت يا اجازه نیهمچ نداره امکان که یدون یم خوب خودتم

 :گفتم و ستادمیا نهیس به دست جلوش

... نداشتم شم رد چشمتون يجلو از که نیا جز به یراه چیه خونه از رفتن رونیب يبرا منم! دیبود نشسته هال يتو نجایا

 مه؟یماریب یجانب عوارض از هم شدن ینامرئ ای شدن ظاهر و بیغ نکنه ای درسته؟

 يها چشم به ای کنه باور رو م کارانه طلب حالت دونست ینم. دیکش شیشونیپ به یدست. کردم نگاه رو مامان بر و بر

 شده خارج خونه از يزیچ نیهمچ هی ای رفتن ییدستشو موقع ممکنه برسه ذهنش به که نیا از قبل... کنه اعتماد خودش

 تونستم ینم يکار یول گه یم بابا به و زنه یم زنگ دونستم یم... بود نشده باورش... شدم میج چشمش يجلو از باشم

 ... .نبود مهم برام گهید بعدش... نمیبب رو الیل بودم شده موفق که بود نیا مهم... بکنم

 از من... داشتم یبیعج ترس. گفتم ي اهللا بسم رلبیز و دمیکش یقیعم نفس. کردم یمکث بشم اتاقم وارد که نیا از قبل

 يبرا هیسا اون از الیل یول... هاش ییتوانا نه و بود معلوم تشیهو نه که يا هیسا... بودم ساخته هیسا هی ذهنم يتو مرد اون

 ... .اومد یبرم يکار هر مرد هی از و... ستادیا یم تماشام به و اومد یم باال بالکن از که يمرد! ساخت مرد هی من

 ****** 

 :گفتم کنان پته تته... بود دهیپر رنگش... اومد یم خون پهلوش و دست از و بود شده یزخم... کردم الیل به ینگاه"

 ... .مرجان
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 :گفت یبداخالق با الیل

 ... .باش زود... بعدا! ستین وقتش االن

 به و زدم چنگ رو ها درخت ي تنه میزخم يها دست با. کنم حفظ تعادلمو تونستم ینم... دیلرز یم بدنم... داد هل منو

 :گفت سرم پشت از الیل... بود جلوم میعظ ي تپه هی... بود گرفته دموید يجلو مه... رفتم جلو سمت

 ... .بجنب... انی یم االن... باش زود... باال برو

 به که لرزون یبدن با... بود گم مه نیب شیبلند که کردم نگاه یمرتفع ي تپه به زده وحشت... دمیلرز یم وجود تمام با

 از پر رفت باال ازش شد یم که يریمس بر و دور که یخاک ي تپه هی... رفتم باال تپه از کنم حفظ تعادلشو تونستم یم زحمت

 از ای لرزه یم بغض از نبود معلوم که ییصدا با... دمیشن سرم پشت از رو ییها قدم يصدا... بود بزرگ يها سنگ تخته

 :گفتم ترس

 ؟ییتو الیل

 به یکم نهیس يرو. خوردم نیزم به محکم و دادم دست از تعادلمو. زدم یغیج و خورد سر خاك يرو پام... دمینشن ییصدا

 :گفت زده وحشت الیل... نشم پرت نییپا سمت به تا زدم چنگ ها سنگ تخته به دست با عیسر... خوردم سر نییپا سمت

 ... .احمق نزن غیج

 تپه نییپا از خش خش يصدا دفعه هی... ستمیبا پاهام يرو دوباره تونستم سنگ تخته کمک با و کردم جمع زورمو تمام

 که نیا از قبل. خوردم يسکندر دوباره... کردم شتریب سرعتمو... بودند دهیرس بهمون. شد حبس م نهیس يتو نفس... اومد

 :گفت زده وحشت و زد جلو ازم الیل. زدم چنگ بودند دهییرو ها سنگ دور که ییها اهیگ به عیسر عیسر شم نیزم پهن

 ... .باش زود... اومدن... ایپرن باش زود

 ازش دوال دوال بودم مجبور که بود ادیز تپه بیش قدر اون. کردم شتریب سرعتمو... بودند دهیرس بهمون... بود دهنم تو قلبم

 کف خارهاشون... دمیکش یم باال خودمو و زدم چنگ بودند زده رونیب ها سنگ تخته نیب از که ییها اهیگ به... برم باال

 یم خش خش يصدا... سوخت یم گلوم... بود کرده پر گوشمو نفسام بلند يصدا... کرد یم یزخم و دیخراش یم دستمو

 ... .اومد
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... بکشم باال خودمو بتونم تا زدم یم چنگ نیزم به دست با یگاه و کردم یم فرو خاك يتو کفشمو یسانت سه يها پاشنه

. 

 :دمیشن سرم يباال از رو الیل يصدا

 ... .باش زود... گهید کم هی... ایب... يدیرس... ایب

 گزنه به عیسر. خورد سر ها سنگ از یکی یقلیص سطح يرو راستم دست. زدم چنگ اطرافم يها سنگ تخته به یدست دو

 :گفت جانیه با الیل. کردم حفظ تعادلمو و زدم چنگ بود دهییرو سنگ کنار که يا

 ... .اومدن... باش زود ایپرن... من بده دستتو

 ي هیسا... کردم بلند سرمو.... کردم دراز باال سمت به چپمو دست و دمیکش باال خودمو عیسر. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

... زد چنگ دستم به و اورد در بشیج از دستشو... ستادیا تپه يباال اهشیس و تار بتیه اون با. شد ظاهر مه نیب از یاهیس

 "... .دیچیپ ها کوه نیب غمیج يصدا... دیچیپ دستم يتو بیغر ییسرما

 به وار کیاتومات. شدم زیخ مین تخت يرو عیسر. زدم یم نفس نفس. شدم داریب خواب از گفتم که يبلند نیه يصدا با

 ... .بود روز... دمیچرخ بالکن سمت

 رو تخت ي مالفه شدم متوجه... بود کرده عرق بدنم تمام. انداختم تخت يرو خودمو و بستم چشمامو. دمیکش یقیعم نفس

 نگاه دستام کف به وحشت با... زدم پس رو مالفه زده وحشت... کندمش تخت يرو از کامال و کردم مچاله مشتام يتو

 جمع شکم يتو پاهامو. شدم مچاله تخت يرو و کردم بغل دستامو... نبود خراش و زخم از ياثر چیه... بود دیسف... کردم

 يسرما... گرفت دستمو و شد ظاهر مه نیب از که افتادم يا هیسا ادی به... ختیر یم صورتم يرو اریاخت یب اشکام... کردم

 :گفتم رلبیز... دمیلرز خودم به... کرد راست تنم به مو دستش

... نگرفت دستمو اون... ادی یم ادمی... گرفت دستمو الیل... گرفت دستمو الیل... بود کابوس هی ش همه... نگرفت دستمو اون

. 

 .دادم فرو بغضمو

 و کنه قطع زودتر که داره عجله که بودم متوجه... زد یم حرف تلفن بابا با داشت. دمیشن یم در طرف اون از مامانو يصدا

 ... .بره کار سر زودتر
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 چیه...  بود روز... کردم دایپ آرامش یکم و دادم قورت دهنمو آب... گرفت آروم قلبم... برگردوند یواقع يایدن به منو صداش

 ... . کرد ینم دیتهد امن ي قلعه نیا يتو منو يخطر

 :گفت یم داشت مامان

 حیتوض براش رو ایپرن تیوضع البته... نبود موافق ادیز... گفتم بهش پرستار مورد در... آره... بهتره یلیخ گه یم پارسا دکتر

 گفت یم... داره دوست رو ییتنها حال نیا با که گفتم نمیا. رهیگ یم اوج توهماتش تنهاست یوقت نظرم به که گفتم و دادم

 همون مال گفت یم... آره... آره... رهیبگ یافسردگ شده باعث و خورده دوستش مرگ از که يا ضربه اثرات احتماال

... خوبه براش یلیخ... دونم یم... دیجد يجا هی... مسافرت مشیببر کرد هیتوص. بود هم هیقض نیا فکر به اتفاقا... هیافسردگ

 خاطره یکل دختر نیا!... عباس؟ یگ ینم که يجد مامانت؟ شیپ مشیبفرست دوباره ؟یچ... تو نه دارم وقت من نه که فیح

 بودند؟ اونجا مرجان با شیدوست يروزها نیآخر رفته ادتی... داره اونجا از بد ي

 منو خواست یم کردم؟ یم کار یچ بابا نیا با دیبا من کرد ینم یزندگ ما با مامان اگه یعنی... ختیر فرو نهیس تو قلبم

 ... .افتاد یم لرزه به بدنم هم بهش کردن فکر با یحت!! بزرگ مامان ي خونه بفرسته

 :گفت بلند يصدا با و شد خشن مامان يصدا

 اون به منظورم اصال... دمیشن زبونت از رو اریماز و ماندانا مسافرت يماجرا االن نیهم... دمینکش نقشه یکس يبرا من

 که ستمین احمق قدر نیا منم...  کرده؟ یدعوت نیهمچ اریماز دمیفهم االن نیهم که یدرحال بود نیا منظورم چطور... نبود

 کن بس... باشن خودم لیفام پسرها دختر اون اگه یحت مسافرت بره طونیش و جوون پسر و دختر يسر هی با ایپرن بذارم

 ... .نبود نیا منظورم یدون یم هم خودت... عباس

 یپاتخت يرو که یپاکت به چشمم و چرخوندم سرمو. بود اومده جا نفسم. رفت نیب از هم اثراتش. دیپر سرم از کامال خواب

 ... .چارهیب مرجان... یعل یعروس کارت... افتاد بود،

 مرجان حق ذاشتم یم دینبا و بودم زنده هنوز من... دمیکش یم نفس هنوز من... یول... شد فشرده یناراحت شدت از قلبم

 ... .شه مالیپا

 رو م کرده عرق صورت و سر دستمال تا چند با و کردم جمع رو تخت. کردم صاف رو مالفه و شدم بلند تخت يرو از عیسر

 و خونسرد خودمو کردم یم یسع که یحال در. شد باز در رفتم نهیآ سمت به که نیهم و برداشتم رو شونه. کردم خشک

 :گفت و کرد سفت رو شیروسر گره مامان. دمیچرخ مامان سمت به بدم نشون نرمال
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 ... .خداحافظ... شد رمید... رفتم من

 :گفت بلند رفت یم هال سمت به که طور همون. دینرس نظرش به یمشکوک زیچ. کرد نگاه اتاق بر و دور به يکنجکاو با و

 !يبخور قرصاتو نره ادتی

 :گفتم رلبیز هیکنا و شین با و زدم يپوزخند

 !حتما

 ... .خورد ینم من درد به ها قرص اون... بودم وونهید نه و داشتم توهم نه... بخورم ها قرص اون از نبودم حاضر گهید

 آدم هی يادا نبود الزم گهید و بود رفته مامان... انداختم تخت يرو رو شونه دمیشن رو در شدن بسته يصدا که نیهم

 بالکن در ي رهیدستگ ریز رو یصندل. برداشتم رو آشپزخونه یصندل و رفتم آشپزخونه به عیسر... ارمیب در رو نرمال و یعیطب

 ... .تونه یم مرد هی یول... شه رد اتاق هی ي شده قفل و يا شهیش در از نتونه هیسا هی دیشا. گذاشتم اتاقم

***  

 یم وحشت از که یکوتاه يها غیج با یهرازگاه نامنظمم يها نفس بلند يصدا... میگذاشت فرار به پا و دیکش بازومو الیل "

 یم... دیلرز یم پاهام...رفت یم یاهیس وحشت و ترس شدت از چشمام... دمیدو یم وجود تمام با. شد یم همراه دمیکش

 "... .مرد اون ي هیسا... اش اسلحه.. دیسف يموها با مرد اون... بود تموم کارم خوردم یم نیزم اگه... بخورم نیزم دمیترس

 حال نیا با... بود نشسته بدنم يرو سرد عرق و زد یم محکم قلبم. زدم یغلت و کردم باز آلودمو خواب و خسته يها چشم

 .رفتم خواب به دوباره که بودم خسته قدر اون

 پشت از رو مردها يپا يصدا... میدیدو مرجان نیماش سمت به زده جانیه و لرزون. میشد خارج درخت پر ي محوطه از "

 :زد ادیفر مهراس... میدیشن یم سرمون

 "!دشونیریبگ! کنن فرار دینبا

 چشمم بذارم هم يرو چشمامو خواستم که نیهم. زدم یغلت و کردم ناله. گذاشتم قلبم يرو دستمو. دمیپر خواب از دوباره

 :زدم بینه خودم به. خورد چیپ دلم. گذاشتم هم يرو چشمامو عیسر... بود ستادهیا ریتحر زیم کنار که افتاد يمرد ي هیسا به

 ... .بخواب... بخواب... يشد بدخواب ينخورد قرصاتو که نیا خاطر به... ینیب یم خواب يدار... ینیب یم خواب يدار
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 .نبود هیسا از يخبر چیه... دمیکش یراحت نفس. کردم باز چشمامو زده وحشت... اومد ینم ییصدا چیه... کردم زیت گوشامو

 .برد خوابم دوباره زود یلیخ یخستگ شدت از. دادم فشار هم يرو چشمامو. گرفتم آروم یکم

 که افتاد مرجان به چشممون. دمیدو سرعت نیآخر با الیل دنبال... بزنم هیگر ریز بود مونده کم... دمیکش وحشت از یغیج "

 :زد ادیفر الیل. بود ستادهیا نیماش کنار نهیس به دست

 ". کن روشن نویماش... باش زود... شو نیماش سوار! مرجان

. دیکش یم ریت ام معده... زد یم شدت به هنوز قلبم. کردم باز مو خسته يچشما. دمیشن یخش خش يصدا کردم احساس

 خش يصدا یراست... دمیکش میشونیپ به یدست. انداختم يا گوشه به بالشمو. دمیکش دراز باز طاق و زدم غلت تخت يرو

 اومد؟ کجا از خش

 با و رفتم پتو ریز عیسر ترس از. شدم جا به جا تخت يرو دفعه هی. ختیر فرو نهیس يتو قلبم... شد تکرار صدا همون دوباره

... زد یم نهیس يتو محکم قلبم... شد تکرار خش خش يصدا... کردم نگاه اطرافم به بود شده گشاد ترس از ییها چشم

 :زدم بینه خودم به... دادم فشار بهم لبامو

 

 ... .بالکنه از صدا... ستین يزیچ... نزن غیج شده که مرجانم خاطر به

 زل بالکن به بود شده گشاد ترس از که ییها چشم با. دمیچرخ بالکن سمت به زده وحشت... اوردم رونیب پتو ریز از سرمو

 برق چراغ نور. بود حرکت یب ریحر نازك ي پرده. دمیکش یراحت نفس... نبود هیسا از يخبر...  بود کیتار جا همه... زدم

 .بود در ي رهیدستگ ریز هنوز آشپزخونه یصندل... کرد یم روشن يحدود تا بالکنو

 ... بود ومدهین سراغم هیسا شب اون 

 :گفتم رلبیز

 .ترم نیسنگ بخوابم بذارم سرمو همون

 با ییها دست شه خارج دهنم از غمیج يصدا که نیا از قبل. کرد حمله بهم یاهیس جسم که بکشم دراز خواستم و دمیچرخ

  ... .شد خفه دستاش فشار با دمیکش که يبلند غیج يصدا... بست محکم دهنمو چرم يها دستکش
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... باالکالوا کاله با يمرد... کردم نگاه مجسمم کابوس به بود شده گشاد تینها حد به که ییها چشم با. بود دهنم تو قلبم

... بود شده دوخته بهم کاله شکاف نیب از که يا رهیت يها چشم و... اهیس يها کش دست... اهیس شرت یت... اهیس یبارون

 :گفت آهسته. داد فشار شینیب يرو و اورد باال دهنش يرو از رو دستاش از یکی

 !شیه

 از خودمو کردم تقال. کردم یغیج غیج. بود مشخص هم خوابم لباس يرو از قلبم زنش. زدم چنگ دستش به یدست دو

 در... شد حس یب دندونام که داد یم فشار محکم دهنمو قدر اون. زدم چنگ چرمش يها دستکش به. بدم نجات چنگش

 .بود کرده پر هامو هیر عطرش تلخ يبو و شده باز حد نیآخر تا مینیب يها پره عوض

 شینیب يرو را انگشتش دوباره... نشست پام يرو زانو با و شد خم مرد... کرد يبلند ژیق ژیق تختم تشک و پروندم يلگد

 :گفت و داد فشار

 !شیه

 دفعه هی. برداشت بالشمو آزادش دست با و دیکش عقب سرشو... بکنم سرش از رو کاله خواستم و زدم صورتش به یچنگ

 دهنم يرو از دستشو عیسر حرکت هی تو... شد خفه دستش فشار ریز که دمیکش یغیج... کنه کار یچ خواد یم دمیفهم

 . فشرد صورتم يرو بالشو و برداشت

 یم خفه داشتم... زد یم نهیس تو محکم قلبم. کردم حبس عیسر نفسمو... زدم صورتم يرو بالش به یچنگ زده وحشت

 ... .شدم

 ... . دمشید ینم یول... بزنم چنگ صورتش و دست به خواستم... شد یم مانع زانوهاش... بدم تکون پاهامو که کردم تالش

... دیچیپ صورتم و ها هیر يتو درد... شکنه یم داره صورتم يها استخون کردم یم حس که بود ادیز قدر اون دستاش فشار

. 

 یم تکون هوا يتو هدف یب دستامو... شدم یم له داشتم... شدم یم خفه داشتم... کرد شتریب صورتم يرو رو بالش فشار

 لحظه هر وحشتم. زد یم قبل ي لحظه از تر محکم لحظه هر قلبم. تونستم ینم یول بپرونم لگد کردم یم یسع. دادم

 یم تموم داشت بودم کرده حبس نهیس تو که ینفس... کردم یم سکته داشتم... زدم یم پا و دست... گرفت یم اوج شتریب

 ... .بود میزندگ آخر يها لحظه... شد



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 54 

 

 به و بلند تق يصدا. کردم پرتش يا گوشه به عیسر و زدم چنگ بالش به یدست دو. شد برداشته بالش يرو از فشار دفعه هی

 . دمیشن رو بالکن در شدن باز اون دنبال

 دو... زد یم نظم یب و تند قلبم... دیلرز یم شدت به بدنم. دمیکش یوحشتناک ي ناله يصدا با مویزندگ نفس نیتر قیعم

 ... .بود صدادار شدت به دردناکم و قیعم يها نفس. زدم چنگ گلوم به یدست

 خواب و گرفته ییصدا با مامان. ختیر پتو يرو هام اشک و شدم خم تخت يرو. شد روشن چراغ اون دنبال به و شد باز در

 :گفت آلود

  ؟ياورد یم در خودت از رو صداها اون یداشت تو... ایپرن

 داشت... دمیشن پاشو يصدا. ندارم یدرست حال دیفهم مامان انگار. نداشتم بدنم يرو یکنترل گهید که دمیلرز یم قدر اون

 ... .شد یم کینزد بهم

 ... .بودم برگشته و رفته مرگ یقدم هی تا... بود کرده سیخ صورتمو تمام اشکام

 :گفت و گذاشت م شونه يرو دست

 خوبه؟ حالت

 :گفت و داد تکون مو شونه... زدم یم نفس نفس فقط

 شده؟ چت ایپرن

 :گفتم کنان هق هق

 ... .روم بود افتاده بختک...بختک

 اونا که کرد ینم باور یکس... بکشه منو بخواد هیسا هی که کرد ینم باور یکس... کرد ینم باور منو یکس... دیترک بغضم

 ... .کشتند مرجانو

 :زدم داد اریاخت یب

 ... .بود بختک
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. دمیکش هام هیر به رو هوا وجودم تمام با و کردم سرفه محکم... اومد بند دوباره نفسم... کرد پر اتاقمو م هیگر بلند يصدا

 . کردم يدتریشد ي سرفه. دادم فشار گلومو محکم دست با. سوخت گلوم

 :گفت... کرده هل بود معلوم... داد ماساژ پشتمو تند تند مامان

 ... .بکش قیعم نفس... نترس... بکش قیعم نفس

 محکم بار چند... بستم چشمامو و زدم چنگ مالفه به. بود شده یسطح و تند نفسام ترس و جانیه شدت از... تونستم ینم

 و قیعم نفسام که کردم مویسع ي همه... زدم چنگ گلوم به دستم یکی اون با... شد جمع چشمام يتو اشک... کردم سرفه

 ... .دیلرز یم ترس شدت از هنوز بدنم... بشن آروم

 نگاه بالکن باز در به آلود اشک ییها چشم با... دمیلرز یم... دردناك و خشک ي سرفه تا چند بازم... اومد جا نفسم باالخره

 ... .یعوض... یعوض... کردم

 :زدم داد کنان هق هق

 !یعوض

 :گفت و کرد نوازش بازوهامو مامان

 ... .مامان ستین يزیچ... آروم... باش آروم

 گوشم يرو دستامو. دمیکش بغلم يتو پاهامو... کردم جمع تخت يرو خودمو و گذاشتم تشک يرو سرمو... دادم فرو بغضمو

 ... .مرجان مثل درست... بکشه منو خواست یم... گذاشتم

 ... .دیرقص یم چپم دست يبازو يرو اریاخت یب راستم دست يها انگشت... دیلرز یم نمییپا لب... خورد چیپ دلم

 ؟یچ کنه تموم رو ناتمومش کار و برگرده اگه... کردم نگاه بالکن به وحشت با و کردم باز چشمامو

 به نگاهش... کرد نگاه بود شده واژگون که آشپزخونه یصندل به تعجب با. کرد روشن اتاقو چراغ... افتاد مامان به چشمم

 :گفت و کرد بهم رو... شد دهیکش بالکن باز در سمت

 ؟يکرد باز درو تو ؟يبود گذاشته در پشت رو یصندل تو

 ببنده؟ سرش پشت رو بالکن در بود نکرده وقت... قاتل اون...  مرد اون ي هیسا که نیا گفتم؟ یم یچ... نگفتم يزیچ
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 سرم يتو بود شده یقاط گاریس گند يبو با که تلخش عطر يبو... دمیلرز خودم به وحشت از. کردم مچاله نهیس يتو سرمو

 يها مژه با دهیکش ییها چشم... بود شده دوخته بهم باالکالواش کاله ریز از که افتادم اش رهیت يها چشم ادی... بود مونده

 ... .پوش اهیس یاندام بعد و... بودم دهید هیسا اون از که يزیچ تنها... کوتاه و پشت کم

 از... بودم دهید خودم چشم با اونو شب اون من... بود دروغ... داره يا کننده رهیخ ییبایز لیعزرائ گفتند یم که بود دروغ

 ... .موند یم ادگاری به که يعطر تلخ يبو و... دید رهیت يا قهوه چشم جفت هی شد یم فقط لیعزرائ

 :گفت تیجد با... نشوند و کرد بلند تخت يرو از منو و گرفت بازوهامو. اومد سمتم به مامان

 شد؟ یچ

 :زدم داد تیعصبان با

 ... .بود بختک... یچیه... یچیه

 :زد داد هم مامان

 شده؟ چپه چرا یصندل نیا! بود باز بالکن در

 منو داشت... کردم پرتش يکنار به زده وحشت و یعصب یحالت با بعد یول برداشتم بالشمو. دمیکش رونیب دستش از بازوهامو

 چیپ دلم... گرفت رعشه بدنمو ي همه دفعه هی... دیرقص یم اریاخت یب راستم دست يها انگشت... کشت یم بالش همون با

 . زدم رونیب ییکذا اتاق اون از و برداشتم پتومو... زدم چنگ صورتم به دستام با. خورد

 ... .هیگر ریز زدم بلند. دمیکش سرم يرو رو پتو و انداختم کاناپه يرو خودمو

 ... .بودم دهیکش نفس رو مرگ يهوا من

 ... .بودم کرده حس رو مرگ يبو

 ... .بودم کرده لمس رو مرگ

 ... .بودم دهید چشم به رو مرگ من

***  
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 اتاقمو گهید... بود شده دوخته مون ییطال _يا قهوه دار شماته ساعت به و بود باز چشمام... بودم دهیکش دراز کاناپه يرو

 يبرا... میبود توشگذرونده مرجان و الیل با که ییها هیثان تمام يبرا... بود زیعز برام یلیخ کنم یم اعتراف... خواستم ینم

 اتاق در بابا که یشب اون يبرا... میزد حرف و میموند داریب صبح تا کنکور يبرا خوندن درس ي بهونه به که ییها شب اون

 هیثان تک تک يبرا... رسوندم اریماز یمیصم دوست تولد یمهمون به خودمو و دمیپر نییپا بالکن از من و کرد قفل روم رو

 ... .داشتم اونجا که یخوب يها

 ازم عمرمو يها لحظه نیبهتر... بود کرده ریتسخ رو جا همه اون... دیدزد ازم رو ها هیثان اون ي همه مرد اون ي هیسا

 زحمت به خودشو جونم گرفتن يبرا فقط... بود لیعزرائ از فراتر يزیچ... بود اومده جونم گرفتن يبرا شب اون و... گرفت

 ... .خواست یم هم رو میزندگ خوش يها لحظه ي همه اون... بود ننداخته

 :گفتم آهسته. رفت ییدستشو سمت به نیپاورچ نیپاورچ مامان

 !دارمیب

 :گفتم بلندتر بار نیا... بودمش ترسونده. گذاشت قلبش يرو دستشو و دیپر جا از دفعه هی

 ... .دارمیب

 :گفت ینگران با

 نبرد؟ خوابت

 :گفتم و نشستم کاناپه يرو

 ... .نه

 :گفت و کرد ینچ نچ حال نیا با. بود مین و پنج. انداخت ساعت به ینگاه

 ... .شد رمید

 :گفتم و کردم یمن من

 نجا؟یا ادیب بگم و بزنم زنگ الیل به شه یم... شه یم

 :گفت آهسته... بخونم نگاهش يتو رو دیترد و شک تونستم یم هم یکیتار اون يتو. دیچرخ سمتم به مامان
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 ... .بابات

 :گفتم عیسر

  من؟ گه؟ یم بهش یک آخه... فهمه ینم

 :گفت و داد تکون سر مامان

 .نگفتم دروغ بهش هم بار هی مشترکمون یزندگ سال فدهیه يتو من

 :گفتم

 ... .داد نجات منو جون الیل! نرفته؟ که ادتونی! ضمن در! دینگ یچیه گفتم فقط... دیبگ دروغ نگفتم منم

 :گفت مامان

 !که یدون یم... ادی ینم خوشم ها هیتوج نیا از من

 :گفتم. کردم پرت يا گوشه به رو پتو و شدم بلند جام از

 ... .ترسم یم... بمونم تنها ندارم دوست

... دهیفهم ییزهایچ هی که گفت یم بهم یحس هی. کرد یم نگاهم ینگران با و بود ستادهیا ییدستشو در دم مستاصل مامان

 :گفت... بالکن باز در و شده چپه یصندل از

 ... .ادیب دهیسپ گم یم... نداره تیامن... نمون خونه يتو تنها که بگم بهت امروز خواستم یم خودمم اتفاقا

 :کرد عوض حرفشو و اورد باال میتسل ي نشونه به دستشو بپرم حرفش وسط اومدم تا

 ... .ادیب اریماز گم یم

 :گفتم و زدم يپوزخند

 شه؟ یم درست مشکل ادیب الیل اگه یول نداره یبیع بمونم تنها خونه يتو اریماز با که نیا

 :گفت و زد نهیس به دست مامان
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 .ادیب هم ماندانا گم یم

 :گفتم و زدم پوزخند دوباره

 ! خوام یم رو الیل من ان؟یب بچه يپرستار يبرا که دیکن خبرش دیبخوا که نمونده التونیفام و فک از يا گهید کس

 :گفت اصرار با مامان

 ... . دایپ خوب پرستار هی فردا از... انیب اریماز و ماندانا رو امروز هی بذار

 :زدم داد بلند يصدا با و دمیپر حرفش وسط

 . ندارم " پا به " هی به يازین... ستمین یروان ماریب من

 :دادم ادامه يتر میمال لحن با

 . کالس سر بره دیبا امروز هم اریماز... داره دانشگاه ماندانا

 :کردم اضافه تیقاطع با

 .الیل به زنم یم زنگ من

 :گفت و انداخت باال شونه مامان

 مامان ي خونه يماجرا ترسه یم که یدون یم. نکن حساب من کمک يرو اصال دیفهم بابات اگه یول! یدون یم خودت

 . شه تکرار بزرگت

 ... .شد زده ذهنم تو گذشته از يا جرقه دفعه هی

 :گفت و کرد بهم رو مرجان "

 ... .کن فکر بهش قهیدق هی! اومده مون همه دخل میستین نهیبب و کنه باز اتاقو در بزرگت مامان اگه

 :گفت شیشگیهم یداشتن دوست ینیخوشب با الیل

 "! شه یم معجزه! نشه خبردار هم يزیچ چیه از و نکنه باز رو اتاق در بزرگش مامان که کن فکر نیا به
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 :گفت مامان... خورد چیپ دلم. دمیچسب مویشونیپ دست با. دمیلرز خودم به... بود ستادهیا جاده وسط که يا هیسا... بعد و

 شد؟ یچ

 :گفتم تیعصبان با

 ... .رفت جیگ سرم... یچیه

 طلوع داره کم کم دیخورش که شدم متوجه و کردم پرت تخت يرو رو پتو. رفتم اتاقم سمت به يا گهید حرف چیه بدون

 .بود شده روز... شد ریسراز قلبم به ریناپذ وصف یآرامش. کنه یم

... بودم متنفر اتاق نیا از... بشه قتلگاهم اتاق نیا قبل شب بود کینزد. اومد در تپش به قلبم... کردم اتاق بر و دور به ینگاه

. 

. گرفتم رو الیل ي شماره ساعت به توجه بدون. برداشتم مویگوش و کردم دراز دستمو.رفتم یپاتخت سمت به یعصب یحالت با

 :گفتم دیچیپ یگوش يتو آلودش خواب يصدا که نیهم

 ... .یبدون دیبا که شده يزیچ هی!... نجایا ایب پاشو

***  

 :گفتم و گرفتم دستشو... بود یپاتخت يرو مرجان عکس قاب به الیل ثابت نگاه

 .میبزن حرف کم هی و کنم ییرایپذ ازت تونم یم يطور نیا... آشپزخونه يتو میبر ایب

 :گفت بود شده رفتارش یچاشن وقته چند نیا که یبیعج یکام تلخ با

 !یکن ییرایپذ يخوا یم که م بهیغر انگار حاال

 بگم بهش که نیا يبرا چرا دونم ینم... زد یم نهیس يتو محکم قلبم... بردمش آشپزخونه به و دمیکش دستشو حال نیا با

 :گفتم. نشست آشپزخونه یصندل يرو الیل. داشتم اضطراب بودم دهید چشم به رو مرگ قبل شب

 ؟يخوا یم بزرگم مامان مخصوص يآلبالوها شربت اون از

 :گفت آهسته... پوشوند رو الیل صورت غم ي هیسا. زدم لبخند
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 ؟یمهمون میبر تا میزد رونیب ش خونه از یدزدک که نیا از هیشاک یلیخ بزرگت مامان

 :گفتم و دمیکش یآه

 بهم خب گفت یم ش همه... فهمه یم منو بهتر همه از بزرگ مامان کن باور... ستین یشاک بابام ي اندازه به چکسیه

 باباتون؟ و مامان دست کف ذارم یم دیکرد فکر چرا. نداشتم یحرف که من... یمهمون دیبر دیخوا یم که دیگفت یم

 :گفت و داد تکون سر تاثر با الیل

 ... .نذاشتم من... یبگ بهش یخواست یم

 :گفتم. برداشتم شربتو نتیکاب يتو از و شدم خم

 ... .الیل کن ولش

 :گفتم کردم یم درست رو شربت که طور نیهم

 ... .افتاد بد یلیخ اتفاق هی شبید

 :گفت يکنجکاو از یخال و خشک یلحن با الیل

 بالکنت؟ يتو اومد شهیهم مثل

 :گفتم. زدم زل اهشیس يها چشم به و کردم بلند سرمو. زدم يپوزخند

 ... .سرم يباال اومد

 :گفتم و کوبوندم زیم يرو محکم اریاخت یب رو شربت. شد گشاد تعجب از الیل يها چشم

 ... .دهنم يرو گذاشت رو بالش

 :گفت وحشت با و گرفت دهنش يجلو دستشو الیل

 ... .یگ یم دروغ

 :گفتم بغض با... زد حلقه چشمام يتو اشک... دیلرز یم م چونه
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 ... .کشت یم منو داشت

 :گفتم تعجب با. شد بلند اوخش و آخ يصدا رهیبگ بازومو اومد تا. اومد سمتم به و شد بلند جاش از الیل بالفاصله

 شد؟ یچ

 :گفت و کرد يا ناله. دیچسب رو پاش کف و شد خم الیل

 !پام يتو رفت شهیش! یلعنت

 يرو کنارش. اورد در پاش از بلندش يها ناخون با رو شهیش کیکوچ ي کهیت هی و کرد خم سرشو... کرد يا ناله دوباره

 :گفتم و نشستم نیزم

 ... .نمیبب بذار. ير یم ور اون ور نیا برهنه يپا با شهیهم... گهید خودته ریتقص... دیببخش وقعا... يوا

 :گفت و داد تکون ینف ي نشونه به سرشو الیل

 .دیبر پامو کف شه؟ یم دایپ بساطتون يتو يزیچ یزخم چسب فقط... نشد يزیچ

. دادم قرار نیزم با مماس سرمو و شدم خم. کرد اخم... کرد جلب توجهمو نتیکاب ریز از یبرق شم بلند که دمیچرخ تا

  !بود نتیکاب ریز ظرف هی ي شکسته يها خورده... کردم تنگ چشمامو

 :گفتم و زدم چنگ رو الیل دست اریاخت یب. ختیر فرو نهیس يتو قلبم. دمیپر جا از و گفتم ینیه دفعه هی

 !نتهیکاب ریز شکسته ظرف! الیل

 :گفت بود شده جیگ که الیل

 خوبه؟ حالت ؟یگ یم یچ

 :گفتم و کردم الیل به رو. زد یم نهیس يتو محکم قلبم

 چیه رو هاش خورده نتونستم یول دمیشن رو ظرف هی شکستن يصدا... خونه يتو اومده که بودم کرده حس شیپ روز چند

 !کنم دایپ جا

 :گفت حرص با الیل
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 یم من يپا يتو دیبا من بد شانس از و بودن جا نیا ها شهیش خورده نیا د؟ینکرد جارو رو تون خونه که روزه چند یعنی

 رفتن؟

 :گفتم و گرفتم بازوشو

 ... .هیچ ماجرا مینیبب ایب... الیل پاشو

... دمیکش رونیب رو شکسته ظرف کرد یم تاپ تاپ م نهیس يتو جانیه از که یقلب با و شدم خم. رفتم نتیکاب سمت به

 :گفت الیل

 ... .ينبر دستتو باش مواظب

 :گفتم رلبیز

 ... .مواظبم

 ییکشو يدر. کردم نگاه نکیس يباال نتیکاب به و کردم بلند سرمو... کردم مامان دار دسته یمیقد وانیل به ینگاه اخم با

 :گفتم و کردم اشاره نتیکاب اون به سر با. شد یم باز باال سمت به که داشت

 . میکن ینم استفاده ها وانیل نیا از معموال... اونجاست مال

 :گفت و کرد باز رو نتیکاب در. دیپر جا از الیل دفعه هی

 .اریب یصندل هی برام

. دیکش یم سرك نتیکاب يتو داشت که کردم نگاه الیل به تعجب با و دمیکش خودم دنبال رو آشپزخونه يها یصندل از یکی

 :گفتم و گذاشتم کنارش رو یصندل

 ؟یانگشت اثر دنبال

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ الیل

 راه؟ اون به يزد خودتو ای یخل واقعا تو

 :گفتم یدگیرنج با و دیپر اریاخت یب چپم پلک
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 ... .ستمین خل من

 :گفتم يصبر یب با... کرد جا به جا دست با رو ها وانیل. ستادیا یصندل يرو الیل

 ؟يگرد یم یچ دنبال

 هل نتیکاب سمت هی به رو ها وانیل ي همه دفعه هی بعد... کرد طرف اون و طرف نیا رو ها وانیل یکم... نداد جواب الیل

 :گفت زده جانیه. کرد دراز دستشو و داد باال رو نتیکابِ  یکف. داد

 !کردم داشیپ

 :گفتم تعجب با

 و؟یچ

 بود نخود ي اندازه به يفلز یش هی. کردم اخم. داد نشونم رو بود دستش يتو که يزیچ و اومد نییپا یصندل يرو از الیل

 یم استفاده ازش رفتن استخر يبرا که بود ییها یتوگوش هیشب... بود زده رونیب فیظر کیکوچ ي لهیم هی تهش از که

 ... .تر کیکوچ یلیخ یول... میکن

 :گفت و کرد باز روش رو آب ریش و انداخت نکیس يتو رو يفلز یش الیل

 ... .کنن گوش نجایا از صداهاتونو تا بودن گذاشته

 :گفتم. کردم نگاه الیل صورت به يناباور با

 ال؟یل هیچ کار نیا یمعن

 :گفت آهسته... ختیر یم نکیس يتو ریش از که بود یآب به الیل نگاه

 یول... نداشتن من کار به يکار وقت چیه... کردن یم دنبال رو تو شهیهم ماه چند نیا يتو... نبودن من دنبال وقت چیه

 ... .کرده حمله تو به شبید شونیکی و... انی یم منم دنبال و شده دایپ شون کله و سر که هیوقت چند االن

 :گفت... زد یم برق که کردم نگاه شیمشک يها چشم به. کرد بهم رو

  ... .افتاده دردسر يتو دوباره مهراس که نهیا شیمعن
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 :گفت و گرفت دستمو الیل

 .میکن دایپ زهایچ نیا از میتون یم بازم مطمئنم.... میکن یم دایپ یچ اتاقت يتو مینیبب میبر ایب

 :گفتم تعجب با

 باشه؟ جا اون يزیچ نیهمچ ممکنه يدیفهم کجا از تو

 :گفت و گذاشت جاش سر رو آشپزخونه یصندل. زد يپوزخند الیل

 .کردم دایپ مون خونه ییرایپذ و اتاقم يتو رو نشیع که نیا يبرا

... يواحد دو آپارتمان هی يتو... بود سوم ي طبقه نایا الیل ي خونه... داشت برم ترس... گرفتم قلب تپش... شد شتریب تعجبم

 :گفتم و کردم نگاهش يناباور با

 گذاشتن؟ اتاقت يتو رو يزیچ نیهمچ يچطور آخه

 :گفت و داد هیتک آشپزخونه زیم به الیل

 به که يزیچ تنها... دنیدزد رو زهایچ جور نیا و طال و پول مقدار هی... زد دزد مونو خونه شیپ ماه هی راستش... دارم شک

 فکر من. بذارن کار رو ها دستگاه نیا خواستن یم واقع در یول اومدن يدزد ي بهونه به آدما اون که نهیا رسه یم ذهنم

 فکر ما دشونید رفتن ای اومدن موقع ها هیهمسا از یکی وقت هی اگه تا دنیدزد طال کهیت تا چند مخصوصا اگه کنم یم

 ... .داشته کار یچ ستین معلوم که بهیغر آدم هی نه... اومده دزد میکن

 :گفتم و دمیکش میشونیپ به یدست

 ؟یکن شک شد باعث یچ ؟يدیفهم تو که شد یچ خب

 :گفت دیکش یم دست پاش کف زخم به که یحال در و شد خم الیل

 یم احساس... کنه یم دنبالم مشکوك یلیخ نیماش هی دمید یم... رونیب رفتم یم نیماش با. بودند دنبالم بود وقت چند

 کنم گمشون تونستم یم. کنم گمش کردم یسع بار چند. کنه یم دنبالم یکس رم یم طرف اون و طرف نیا یوقت کردم

 هر شدم متوجه. رفت مامانم به شکم اول... باشن منتظرم انگار... هستن برم خواستم یم که ییجا همون دمید یم بعد یول

 مدت هی بعد یول گه یم یکس به مامان کردم یم فکر. رم یم لو مردها اون يبرا آخرش رم یم دارم کجا گم یم بهش بار
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 اون... کردم گور و گم خودمو و رفتم رونیب دادن خبر بدون. کردم امتحان بار چند... بشنون صدامونو ممکنه شدم متوجه

 .کنم دایپ طرف اون و طرف نیا رو ها دستگاه نیا تونستم بعد و... قراره چه از ماجرا دمیفهم که بود وقت

 برم ترس شد، یم ها هیسا از يخبر که يا گهید وقت هر مثل و داشتم اضطراب. رفت یم باالتر لحظه هر قلبم ضربان

 :گفتم آهسته. داشت

 !شنون یم صدامونو ؟یکن یم صحبت بلند بلند يدار چرا پس

 :گفت و کرد بهم یهیسف اندر عاقل نگاه و ستادیوا صاف الیل

... اتاقت سمت میبر ایب... ینزن یمشکوک حرف چیه اتاقت و هال يتو کن یسع یول... نکیس يتو انداختمش که يدید

 .نه ای میکن یم دایپ يزیچ مینیبب

 يزیچ يا هیسا کردم فکر... دمیترس آن هی. کرد نگاهم یبیعج حالت با و برگشت دفعه هی. رفت آشپزخونه در سمت به

 :گفتم و ستادمیوا خیس جام سر... زدم خی. دهید

 شد؟ یچ

 :گفت و اومد سمتم به بره راه روش درست تونست ینم و دیکش یم نیزم يرو رو راستش يپا که یحال در

 !اومدن سراغت که دنیشن یچ که کن فکر نیا به ؟یگفت یچ تو گفت؟ یچ مامانت د؟یزد حرف يمورد چه در روز چند نیا

 با که یشب همون... بود یک دمید رو هیسا که يبار نیآخر ارمیب ادی به کردم یسع. زد زل بهم جانیه و يکنجکاو با الیل

 :گفتم و کردم الیل به رو... رفتم رونیب الیل

 سراغم؟ اومدن میشد دوست دوباره تا دو ما دنیفهم که نیا خاطر به نکنه

 :گفت و زد زل چشمام به الیل

 بکشنت؟ که نهیا يبرا یخوب لیدل نیا

 :گفتم و دادم یمنف جواب سر با

 ... .کنم فکر بذار... نه خب
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 اومد ینم ادمی یحت... بودم دهیچرخ خودم دور و بودم دهیخواب فقط... دینرس ذهنم به یخاص زیچ... انداختم کار به مغزمو

 زود شب... اومد ینم خونه شب تا و داشت ضیمر یکل شهیهم مثل که مامان... نبود خونه که بابا... باشم زده یخاص حرف

 بره ضاشیمر از يسر هی زودرس مانیزا يبرا شد یم مجبور و زدند یم زنگ بهش ها شب نصفه یگاه و دیخواب یم

 ... .داد یم بابا به منو احوال و حال گزارش و زد یم حرف تلفن با ها وقت یبعض فقط... مارستانیب

 یتلفن بابا با من مورد در... بود زده حرف من مورد در که بود یکس مامان! بود نیهم... رفت باال قلبم ضربان جانیه شدت از

 ... .شده بهتر یلیخ حالم من که گفت و... کرد نقل رو بود گفته مورد در پارسا دکتر که ییزهایچ... بود زده حرف

 :گفتم لرزون ییصدا با. کردم بلند سرمو گرفت یم اوج وجودم تو لحظه هر که یترس با

 دمید رو تو یوقت از... من و... شه یم بهتر داره من حال گه یم پارسا دکتر بود گفته بابا به... تلفن يپا... هال يتو مامان

 ... .شم یم خطرناك براشون نباشم ضیمر اگه... شم یم خوب دارم من چون... بکشن منو خواستن یم... خورم ینم قرص

 :گفتم تیعصبان با. بخورم قرصامو بود نذاشته اون... بود الیل ریتقص هیقض نیا نصف که اومد ادمی

 .تواِ ریتقص ش همه! یکن عاقل منو یخواست تو... بخورم قرصامو ینذاشت تو... امانم در باشم ضیمر اگه من

 :گفت تحکم با الیل

 رو يکار همون يدار هم احمق يتو و... کنند ت وونهید خوان یم... یکن سکوت که خوان یم... یبترس که خوان یم اونا

 ... .بکشنت خوان یم که یجهت هر به نذار... کن مقاومت و باش يقو خورده هی. خوان یم اونا که یکن یم

 :گفتم و بردم باال صدامو

 ... .ادیب سراغم بازم اگه ؟یچ کشت یم منو مرد اون و شد ینم داریب خواب از مامان شب نصفه اگه

 :گفت و دیکش صورتش به یدست یکالفگ با الیل

 .میبگرد اتاقتو میبر ایب... ایپرن دونم ینم واقعا... دونم ینم

 :گفتم و دمیکش دستشو دفعه هی. رفتم زد یم لنگ که الیل دنبال

 .میبزن زنگ سیپل به ایب

 :گفت و رفت بهم يا غره چشم الیل
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 نن؟یبب چشم نیهم به منم يخوا یم... کنن یم نگاه بهت دار مشکل آدم هی چشم به هم االن نیهم! ایپرن

 :گفت و دیکش منو الیل

 !میگ ینم یچیه چکسیه به

 :گفتم یناراحت با

 یکن یم فکر شه؟ موفق تا يبذار دست يرو دست يخوا یم... بکشه منو خواست یم اروی نیا م؟یکن یم کار یچ پس

 حرفامونو ي همه دارن االنم نیهم و شده ها لهیوس نیا از پر خونه نیا مطمئنم گذاشتن؟ کار دستگاهو دونه هی همون فقط

 .شنون یم

 :گفت رلبیز من به توجه بدون الیل

 ... .ره یم لو که بود معلوم يجور نیا برنداشت؟ رو لهیوس اون چرا شکوند؟ رو ظرف یوقت چرا یول

 :گفت و کرد بهم رو

 افتاد؟ یاتفاق چه موقع اون

 :گفتم آهسته... ارمیب ادی به کردم یسع و دمیکش میشونیپ به یدست. انداختم باال شونه

 ... .اومدن نایا مامانم هم بعدش هیثان چند... کردم قطع و شدم مونیپش بعد... سیپل به زدم زنگ

 :گفت و داد تکون دنیفهم ي نشونه به يسر الیل

 . برداره راه سر از رو ها شهیش خورده که کرد وقت فقط... بود دهیشن رو نایا مامانت نیماش يصدا احتماال

 :گفتم و زدم يپوزخند

 ... .بود شتریب کرد یم آمد و رفت اتاقم يتو و دیپر یم بالکن يرو از که یوقت عملش سرعت

 :گفت و شد اتاقم وارد الیل

 ... .ره یم و ادی یم بالکن از پس

 :گفتم و زدم يپوزخند
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 .کردم کارو نیا بار هی! که یدون یم... ستین یسخت کار بالکن نیا از دنیپر نییپا

 :گفت و کرد بهم يزیآم سرزنش نگاه الیل

 ... .يموند ششیپ صبحم تا... اریماز دوست یمهمون يبر یخواست یم... ادمهی آره

 :گفتم و دمیخند

 !یخال جات گذشت خوش یلیخ

 :گفت و زد سرم يتو محکم دست با الیل

 گذشت؟ خوش اریماز شیپ صبح تا گذشت؟ خوش آره؟

 :گفتم و دمیگز لبمو

 !که مینکرد يکار... نبود نیا منظورم! شعوریب

 :گفت و اورد در یشکلک الیل

 از قدر چه که یدون یم! تو نه من نه یبکن غلطا نیا از... هستم حرفم سر هنوزم! دیبکن هم يکار دیخواست یم! خدا رو تو نه

 .ادی یم بدم زهایچ نیا

 :گفتم و دادم تکون هوا يتو دستمو

 .دمیند رو اریماز وقته یلیخ که من! بابا خب

 به داشت... گرفتم رو الیل نگاه رد. شدم بالکن وارد سرش پشت. کرد باز رو در و زد کنار رو پرده الیل. میرفت بالکن سمت به

 و شد خم بالکن یسنگ ي لبه يرو. خورد تکون هیثان چند بعد هم الیل... انداختم نییپا سرمو... کرد یم نگاه يرزمار گلدون

 :گفت تعجب با و کرد باغچه تا بالکن ي فاصله به ینگاه

 !ها ستین هم یکم ي فاصله نیهمچ

 :گفتم و انداختم باال شونه

 ... .شکنه ینم پات و دست ست باغچه رشیز چون
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 :گفت و کرد بهم یهیسف اندر عاقل نگاه الیل

 یم یعل يبرا مرجان که اندازه یم ییکارها ادی منو کارهات یبعض یول بگم نویا خواد ینم دلم... يانداز یم مرجان ادی منو

 پسر هی خاطر به که شن یم دایپ نیزم ي کره يرو دختر تا دو فقط. اورد یم در مرجان که ییها يباز خل پیت اون از. کرد

 ... .اریماز خاطر به! تو یکی... یعل خاطر به! مرجان یکی... بپرن رو يا فاصله نیهمچ حاضرن

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ... .شاپ یکاف اومدم که شب همون... دمیپر بالکن يرو از توام خاطر به بار هی! نکن يحسود

 یگل بالکن کف. کرد نگاه بالکن کف به دقت با... شد جمع لبش يرو از ش خنده. انداخت نییپا سرشو و دیخند آهسته الیل

 . بود شده دهیکش بالکن يجلو يمتر هی یسنگ وارید هی. بود شده ختهیر کفش دهیخشک برگ تا چند... بود

 :دمیپرس

 ؟یکن یم کار یچ يدار قایدق! الیل

 :گفت و ستادیا راست الیل

 یول بمونه کفش رد داره احتمال و شده یگل بالکن کف که نیا با... ستین يزیچ یول... گردم یم طرف کفش يجا دنبال

 ... .ستین يزیچ

 :گفتم دلم تو

 ... .ست هیسا هی يجد يجد دیشا

 ... .هیسا هی با ای ترم راحت مرد هی با دونستم ینم... نبود معلوم خودم با فمیتکل... خورد چیپ دلم

 بست یم رو هاش دکمه که یحال در و دیپوش رو مانتوش شد کیتار هوا یوقت... کنه دایپ يا گهید زیچ نشد موفق الیل

 :گفت

 ... . و... بده نشون سالم آدم هی خودتو... نخور قرصاتو گهید... ایپرن

 :داد ادامه و زد زل چشمام به. کرد بلند سرشو

 ... .ستین بدتر ترس از یچیه... نترس و بجنگ... بجنگ باهاش تو شد ترست باعث که افتاد ایدن نیا يتو یاتفاق هر
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 :گفت و کرد بهم يدار یمعن نگاه

 !مرگ یحت

 به... نشستم هال يها مبل از یکی يرو نهیس به دست و کردم قفل اتاقمو در... نترسم کردم یسع یلیخ الیل رفتن از بعد

 ... اومد یم زودتر مامان کاش يا... دادم گوش هال يتو ساعت پاندول حرکت فیظر يصدا

 یکیتار هیسا اون قدر چه و... شه یم تر کیتار رونیب لحظه هر دونستم یم چون... رفت یم باالتر لحظه هر قلبم ضربان

 ... .داره دوست رو

 تونستم یم یسخت به... داشتم قرصها اون خوردن يبرا يا آزاردهنده یذهن لیتما و کشش هی. دمیکش قیعم نفس بار چند

 ... .کنم سرکوب رو حس نیا و کنم کنترل خودمو

 بودم منتظر و بودم نشسته ریرکبیام دانشگاه يتو بزرگ سالن هی یصندل يرو که يروز مثل درست... زد یم محکم قلبم

 ... .میبود رفته رونیب یعل تولد يبرا که یشب مثل درست... بذارن جلوم رو کنکور يسواال که

 دستاشو... کردم یم حسش... بود ستادهیا بالکن يرو... رو مرد اون...  رو هیسا اون حضور... کردم یم حس قلبا رو حضورش

 به دایناپ يها چشم اون با سکوت يتو و... بود کرده باز هاش شونه عرض به پاهاشو... بود کرده بشیج يتو یالیخ یب با

 ... .خوردم یم شکست قبل ي لحظه از شتریب لحظه هر بودن شجاع يبرا میدرون جنگ تو که بود زده زل یمن

***  

 درخت از پر نیزم هی. میدیدو بود الیو از جلوتر که يا محوطه سمت به سرعت با.... میرفت اطیح در سمت به دو حالت به"

 . بودند دهییرو نامنظم صورت به که بود انبوه يها

 ... .بود گوشم يتو هنوز مرد دردآلود يادهایفر يصدا... دمیدو یم وجود تمام با و زدم یم نفس نفس بلند يصدا با

 ها درخت ي تنه نیب دیلرز یم اضطراب شدت از که یبدن با... مینیبب پامونو يجلو میتونست ینم شب یکیتار و یاهیس نیب

 . میشد گم

 يتو محکم قلبم. دیکش ها درخت از یکی پشت منو و زد مانتوم ي قهی به یچنگ الیل... میدیشن يبلند بومب يصدا دفعه هی

 بلند يصدا از گوشمون هیثان چند تا. بود زده خی ترس و اضطراب شدت از پاهام کف... اومد ینم باال نفسم... زد یم م نهیس
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 يها دست با... میبود گهید شوم اتفاق هی منتظر لحظه هر و زد یم دو دو حدقه تو هامون چشم. بود شده پر هامون نفس

 ... .زدم درخت ي تنه به یچنگ م زده خی

 . شد حبس م نهیس تو نفس دنشید با... افتاد زانو يرو مرد هی. شد باز شدت با اطیح در دفعه هی

 شدت به که بدم صیتشخ تونستم یم هم فاصله همون از و بود یخون صورتش و سر... بودند بسته پشتش طناب با دستاشو

 به. بود شده یخال سرش يجلو و بود دیسف کامال موهاش... دمید يا سرمه شلوار کت تو رو يمرد سرش پشت... لرزه یم

 ام نهیس به دست با... بود اسلحه دستش تو و داشت دست به یبراق چرم دستکش مرد. داره یروشن يها چشم که اومد نظرم

 يصدا اگه... یول... میرفت یم اونجا از دیبا... بجهه رونیب م نهیس از دفعه هی باال ضربان نیا با قلبم دمیترس یم... زدم چنگ

 ... .میرفت یم لو دنیشن یم رو نیزم يرو پامون خش خش

 رهیدا مین صورت به منظم، یحالت با و اومدند رونیب الیو از نفر هشت هفت. کردم نگاه دیسف مو مرد سر پشت به وحشت با

 کت. بودند کرده باز هاشون شونه عرض به رو پاهاشون... بود هاشون بیج يتو دستاشون... ستادندیوا هم کنار فاصله با

 لرزه مردها اون ابهت... بودند پوشونده باالکالوا يها کاله با رو صورتاشون... بودند دهیپوش نشونیج شلوار يرو یمشک بلند

 ... .انداخت تنم به

 :گفت خشن و بم ییصدا با و زد یزخم مرد به يلگد داشت دیسف يموها که يمرد

 ... .باش زود

 :کرد التماس یزخم مرد

 .یباش نداشته يکار زنم با يداد قول... مهراس

 :زد ادیفر مهراس

 ... .ریبگ خون خفه

 يرو سکوت ي نشونه به رو اش اشاره انگشت... زد یم برق شیمشک يها چشم. کردم الیل صورت به زده وحشت ینگاه

 یکیتار اون تو و بود یمشک تماما لباسام... کردم درخت پشت خودم کردن پنهان يبرا يا هودهیب تالش. فشرد شینیب

 از منو تونستند یم کردند یم نگاهم میمستق و چرخوندند یم سمتم به سرشونو اگه یول... نبودم صیتشخ قابل براشون

 ... .کنند کیتفک اطرافم طیمح
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... ستادیا پاهاش يرو زحمت به یزخم مرد... داشتم تهوع حالت و بود افتاده نییپا فشارم. زد یم نهیس تو وار وونهید قلبم

 :گفت و انداخت نیزم يرو رو خودش. رفت یم راه کج و بود شده خم گردنش

 .دیکن باز دستمو دیبا... جاست نیهم

 :گفت و کرد اشاره پوشش اهیس يها همراه از یکی به داشت دیسف يموها که يمرد

 ... .دیکن بازش

 :زد ادیفر یزخم مرد به رو

 .کنم ینم رحم زنت به یکن فرار اگه

 رو خاك هاش پنجه با و افتاد خاك جون به شد باز دستاش که نیهم... لرزه یم هاش شونه که دمید یم... کرد يا ناله مرد

 ... .کردم جمع خودمو قبل از شتریب. کرد یم سوراخ رو نیزم و زد یم چنگ خاك به سرعت با... شکافت

 داشتم دوست... کردم یم سکته داشتم... دیلرز یم دستام... شده خشک دهنم شدم متوجه ك بدم قورت دهانمو آب خواستم

 ... .بزنم هیگر ریز و نمیبش نیزم يرو

 وحشت... دمیچرخ عقب سمت به و گذاشتم دهنم يجلو دستمو عیسر. دمیشن سرمون پشت از یخش خش يصدا دفعه هی

 نامنظم که ییها درخت ي تنه تونستم یم فقط یکیتار اون تو. کردم تنگ چشمامو... کردم نگاه سرم پشت يفضا به زده

 زل ها دوردست تو يا نقطه به شده گشاد ییها چشم با. کردم الیل به ینگاه یرچشمیز. نمیبب رو بودند کرده رشد هم کنار

 تو دستاشو که يمرد ي هیسا دنید با... کردم تنگ چشمامو. چرخوندم طرف همون به رو سرم لرز و ترس با. بود زده

 هم الیل. زدم چنگ الیل دست به... بود حرکت یب مرد ي هیسا... ختیر فرو نهیس تو قلبم... دمیپر جا از بود کرده بشیج

 بود؟ یک مرد اون... شد دور ما از و اومد در حرکت به مرد ي هیسا... داد فشار دستمو

 و دراورد خاك ریز از رو يا جعبه یزخم مرد. میدیچرخ الیو سمت به عیسر. میدیشن سرمون پشت از ییصدا موقع نیهم در

 :گفت

 ... .نهیهم

 :گفت مهراس به رو. کرد يا ناله درد از... شد خم و گرفت پهلوش به رو دستاش. ستادیا و شد بلند جاش از

 !دیداد قول... بره زنم دیبذار
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 :گفت خنده با مهراس

 ... .رفته زنت که ییجا همون يبر توام بذارم خوام یم

  ".کرد کیشل مرد ي نهیس وسط به درست و گرفت باال رو اش اسلحه

. بودم خورده ریت که بودم من انگار... سوخت یم... گذاشت م نهیس وسط درست دستمو. دمیپر خواب از و گفتم يبلند نیه

 سرم يتو زنگ يصدا... زد یم دو دو حدقه يتو اریاخت یب چشمام و بودم کرده عرق شهیهم مثل... بود باال قلبم ضربان

 .بود دهیچیپ

. بودم دهیخواب کاناپه يرو... چرخوندم سرمو و دادم قورت دهنمو آب. شدم اطرافم طیمح متوجه تا دیکش طول هیثان چند

 يموها با يمرد ریتصو... کردم ولو کاناپه يرو دوباره خودمو. دمیکش م کرده عرق یشونیپ به یدست و دمیکش یراحت نفس

 ... .مهراس. دمیلرز خودم به. گرفت جون چشمم يجلو روشن يها چشم و دیسف

 سرم از هنوز خواب اثرات. دمیچرخ خودم دور دور هی. بودم جیو و جیگ... دمیپر جا از... بود لمیموبا! اومد یم زنگ يصدا

 :گفتم گرفته ییصدا با. کردم دایپ آشپزخونه زیم يرو لمویموبا یگوش. بود دهینپر

 بله؟

 یآه. سپردم یفراموش به موقتا رو مهراس... مالوندم چشمامو. دمیشن رو میواقع مامان نازك يصدا ریتاخ هیثان چند از بعد

 :گفتم و دمیکش

 ... .مامان سالم

 :گفت برسه نظر به معمول حالت از تر بچگونه و تر نازك صداش شد یم باعث که ادا و ناز پر یلحن با مامانم

  زنده؟ ای ست مرده مامانت ینیبب یبزن زنگ هی دینبا ؟یخوب مادر؟ يچطور... زمیعز سالم

 :گفتم و دمیکش یآه. کرد یم گله مهربون ظاهر به لحن همون با داشت باز

 ... .صبحه نه ساعت نجایا من مادر

 :گفت و وردین خودش يرو به اصال مامانم

 دن؟ یم خوردت به رو قرصا اون هنوز مامان؟ يچطور خودت. ستین خواب وقت که صبح نه... زمیعز باشه خب
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 میخوشحال باعث اصال موضوع نیا چرا دونم ینم یول... بود من يها خوردن قرص مخالف که بود ییکسا تنها جزو مامانم

. کنه یم مخالفت بگه اون که يزیهرچ با سابقشه شوهر زن ي خاله دختر شوهر پارسا دکتر چون که دونستم یم. شد ینم

 :گفت بشه من جواب منتظر که نیا بدون و رفت مطلب اصل سر عیسر داشتم انتظار که طور همون

 يبهتر يها قرص و شده یمیقد یلیخ یکن یم مصرف که ییها قرص نیا گفتن. کردم صحبت دکتر تا چند با نجایا من

 ... . و نیاوالنزاپ مثل اومده

 :گفتم یحوصلگ یب با و دمیپر حرفش وسط

 .دونن یم رو زهایچ نیا رانمیا يدکترها کن باور مامان

 :گفت ش عشوه و ناز پر لحن و نازك يصدا همون با دوباره مامان

 ... . و یکن عوض قرصهاتو دیبا که گفتن و کردم صحبت دکتر با من آخه

 :گفتم دمیکش یم یمعن یب اشکال زیم يرو م اشاره انگشت با که یحال در و دمیپر حرفش وسط دوباره

 اون دیبا حتما دکتر و دیکن زیتجو دارو براش دیتون ینم داره یزوفرنیاسک نفر هی که نیا صرف به که دیدون یم نویا مامان

 نه؟یبب رو شخص

 :گفت مامانم

 نجایا يدکترا که انی یم ایدن يجا همه از مردم ي همه. کنم یم یزندگ کایآمر يتو دارم یناسالمت... زمیعز دونم یم

 . کنند درمانشون

 الیل... کردم شگرینما ي صفحه به ینگاه و اوردم نییپا رو یگوش. دمیشن لمیموبا دستگاه از یبوق يصدا موقع نیهم در

 . شد یم خوب یلیخ ادیب دنمید به الیل هم روز اون گفتم یم اگه... نشست لبم يرو يلبخند. بود خط پشت

 :گفتم و کردم کینزد گوشم به دوباره رو یگوش

 .دارم یخط پشت من مامان

 :گفت و شد خشن دفعه هی مامان لحن

  ار؟یماز مارمولک؟ ي پسره اون خطه؟ پشت یک
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 :گفتم و رفت باال تعجب شدت از ابروهام

  د؟یگ یم یچ! مامان

 :گفت خشونت با. شد حذف مامانم يصدا از یکل به بچگونه لحن و ادا و ناز اون

 !يپر نیبب

 :گفتم عیسر

 !ادی یم بدم که یدون یم! يپر نگو مامان

 :داد ادامه بهم توجه بدون مامانم

 رو فهیطا نیا گول! بود بس کرد در به راه از رو بابات اومد زن اون! بکش خط رو پسره نیا دور! گم یم هزارم بار يبرا

 .بشه کینزد بهت طور نیا پسره نیا نذار! نخور

 و زدم یم داد بابام زن سر که بود درست... نکنم دفاع بابام زن و اریماز از و رمیبگ دهنمو يجلو کردم یسع و کردم یپوف

 مورد در نداشت حق چکسیه ضمن در... نداشتم شک هیخوب زن که موضوع نیا يتو یول کردم ینم رفتار خوب باهاش

 !بزنه حرف طور نیا اریماز

 :گفتم تخم و اخم با

 !دارم یخط پشت... مامان خب یلیخ

 سردرد بود شده باعث مامانم ریز يصدا. گرفتم دستام نیب سرمو و نشستم آشپزخونه یصندل يرو. نبود بدهکار مامانم گوش

 :گفت یم داشت. رمیبگ

! افتاد ینم اتفاقا نیا از کدوم چیه يکرد یم گوش حرفم به اگه! نجایا يایب که کنم یم جور کاراتو گفتم بهت بار ده... 

 شده؟ خراب اون به يداد يریگ چرا فهمم ینم اصال

 با و دادم دست از زبونمو اریاخت بکشه شعله دلم يتو تیعصبان و خشم که نیا از قبل. کنم کنترل خودمو نتونستم گهید

 :گفتم بلند يصدا
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 شیپ يبرد یم منو داشتم اجیاحت بهت و بود سالم چهار که موقع همون دیبا کنم یزندگ باهات من یخواست یم اگه

 تا بذاره عشقشو و یجوون و عمر و کنه بزرگ منو داشته شدن دار بچه حسرت عمر هی که یزن هی يبذار نکهیا نه... خودت

 ! سراغم يایب بعد و امیب در گل و آب از من

 شده مشت اریاخت یب دستام و دمیکش یم نفس تند تند. کوبوندم زیم يرو تیعصبان با رو یگوش و کردم قطع رو تماس

 یم یعصب منو شهیهم... زد ینم زنگ وقت چیه کاش يا... شد ینم مزاحم قدر نیا و کرد یم فراموش منو کاش يا... بود

 کشش هی بدم رو تماساش جواب شد یم باعث که يزیچ تنها... شد ینم آرامشم باعث اصال نازکش و ریز يصدا... کرد

 ... .بود اورده ایدن به منو که یکس به... بود يزیغر

 ده حداقل بابا که بود ییزهایچ کردن تجربه دنبال مامانم. داشت یسن اختالف سال پونزده باهاش. بسازه بابام با بود نتونسته

 ییها زن اون از مامانم. نداشت دوام شتریب سال پنج ازدواجشون... بود شده عالقه یب بهش نسبت و کرده تجربه شیپ سال

 سال چند و گرفت طالق که شد نیا... کنند تباه رو شونیجوون شن حاضر و بسازند و بسوزنند شون بچه خاطر به که نبود

 يبرا که شدم دیجد مامان هی صاحب بابام و مامان طالق از بعد ماه شیش منم... شد کایآمر یراه و کرد ازدواج دوباره بعد

 من که دیفهم یم سال فدهیه بعد اون. بود خودم مامان از تر بامحبت یلیخ هم انصافا و... خودش جز داشت وقت يزیهرچ

 يپر اسم از قدر چه که بود نشده متوجه هنوز سال هی و ستیب از بعد خودم مامان یول! يپر بگه بهم یکس ادی ینم خوشم

... کنم یم کار یچ و خوام یم یچ دارم، یحال چه بدونه که برسه چه! کنه صدا دیبا یچ منو دونست ینم هنوز... ادی یم بدم

. 

 به که یراه رفتنِ يبرا و یکش یم یچ بفهمه کنه یم نگاه چشمات به یوقت که هیکس مادر من يها واژه فرهنگ يتو

 ... .باشه وردهین چه باشه اورده ایدن به رو تو چه حاال... باشه تر آماده خودت از نفعته

 آشپزخونه باز ي پنجره به چشمم که بزنم زنگ الیل به خواستم و برداشتم زیم يرو از لمویموبا... شد تر آروم یکم اعصابم

!... آشپزخونه ي پنجره... دیکش ریت م معده... باشه دهیرس مغزم به خون تازه انگار... بعد و شدم پنجره مات لحظه هی... افتاد

 یپشت خلوت اطیح به ینگاه... رفتم پنجره سمت به تعجب شدت از باز یدهن با... داشت راه یپشت اطیح به که یهمون

 نیا و... بود گذاشته کار نتیکاب یکف ریز رو دستگاه اون و بود اومده جا نیا از... بود اومده جا نیا از مرد اون پس... انداختم

 ... .شه من اتاق وارد تونست که بود يطور

 مثل شد یم نه و گذاشت یصندل ش رهیدستگ ریز شد یم نه که يا پنجره... زدم زل پنجره به ریمتح و مات... دمیگز لبمو

 نیا يتو پا تونست یم خواست یم که وقت هر مرد اون... زدم میشونیپ يتو محکم دست کف با! کرد مومش و مهر اتاقم

  ... .بذاره خونه
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. گرفتم رو الیل ي شماره. رفتم لمیموبا سمت به خوردم یم راستمو دست يها ناخون که یحال در کشنده، یاسترس با

 ... .بود خاموش شیگوش

 شد؟ یچ... کردم نگاه لمیموبا یگوش به تعجب با

 بهم داشت شیپ ي قهیدق چند نیهم که الیل! داد تعجب به خودشو يجا استرس... بود خاموش. گرفتم رو شماره دوباره

 ... .زد یم زنگ

 . بود کرده خاموش يجد يجد. نداشت دهیفا... گرفتم و کردم چک گهید بار هی رو شماره

 بوق که نیا از قبل یول گرفتم رو الیل ي خونه ي شماره دیترد و شک با. کنم یم لبمو پوست دارم اریاخت یب شدم متوجه

 رفتن لو و مرجان فوت از بعد... برداره رو یگوش الیل مامان دمیترس یم... زد یم نهیس يتو محکم قلبم... کردم قطع بزنه

 بدش من از الیل مامان هم و بود شده متنفر الیل از من يبابا هم ، مختلط یمهمون میرفت یم میداشت شبونه که هیقض نیا

 يبابا مثل... بدن نسبت اونا به رو هاشون بچه يها اشتباه تا گردند یم یدوم شخص دنبال شهیهم ها مامان بابا. بود اومده

 بابا و بود شده فوت مرجان چون. برم یمهمون اون به خواستم یم خودم ي اراده با من کنه قبول نتونست وقت چیه که من

 منحرف راست راه از منو اون بود معتقد و انداخت الیل گردن رو رهایتقص ي همه بزنه حرف مرده سر پشت نداشت دوست

 . کرده

 يا نهیزم م خانواده بهتره که بود گفته پارسا دکتر... داشت الیل از من داشتن نگه دور يبرا هم يبهتر لیدال بابا که هرچند 

 !ممنوع الیل دنید یعنی نیا... نکنن فراهم اندازه یم مرجان ادی منو که ییزهایچ با شدنم رو به رو يبرا

  کردم؟ یم کار یچ دیبا... لمیموبا یگوش به چشمم هی و بود آشپزخونه ي پنجره به چشمم هی. شدم هال وارد

 و بزنم زنگ الیل به که نداشت سابقه حاال تا. کنم خوش بهش دلمو که نکردم دایپ یهیتوج... باشم نیب خوش کردم یسع

 که بود ادمی... الیل یول بخوابه راحت تا کرد یم خاموش ها شب رو شیگوش که بود مرجان اون... باشه خاموش شیگوش

 وقت چیه الیل نیهم يبرا... شه روشن شیگوش دوباره تا دیکش یم طول یلیخ و بود ندوزیو الیل یگوش عامل ستمیس

... بود نیهم حتما...  آره... باشه شده تموم شارژش دیشا که کردم خوش موضوع نیا به دلمو... کرد ینم خاموش رو یگوش

 و باشم نیب خوش خواستم یم وقت هر. بود کرده کارو نیا من با هیسا اون... بودم شده نیبدب هام ینیب خوش به که هرچند

 ! نداشت ییجا چیه ینیب خوش من يایدن يتو... ختیر یم بهم رو زیچ همه کنم هیتوج رو آمدهاش و رفت

 ****** 
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 گرفته رو شون خونه ي شماره و بودم زده ایدر به دلمو... داد ینم جواب رو شیگوش الیل... دیجوش یم سرکه و ریس مثل دلم

 . داشت یبرنم رو یگوش یکس یول بودم

 یم یفیخف تق تق شد یم خم راست سمت به وقت هر و کرد یم حرکت يکند به پاندولش که کردم ساعت به ینگاه

 با بودم نتونسته که بود ساعت هشت به کینزد... بود رنگ ییطال پنج یونانی عدد يرو اهشیس کیکوچ ي عقربه. کرد

 . رمیبگ تماس الیل

 تا ییتنها نداشتم جرئت... یول کردم یم يکار هی دیبا. بود اومده بد دلم به. داشتم اضطراب. زد یم نهیس يتو محکم قلبم

 ... .برم کوچه سر

. رفتم یم یکس با دیبا که بود نیا شیمعن برم تنها تونستم ینم که بود نیا مشکل اگه خب. زد سرم به يفکر دفعه هی

 از... دیچیپ یم یگوش يتو نفسام يصدا. کردم صاف رو صدام شد زده بوق که نیهم. گرفتم رو اریماز ي شماره بالفاصله

 ینم کینزد رمونیدلگ و یخال ییرایپذ به فقط... بودم آمد و رفت در مرتب... شم بند جا هی تونستم ینم استرس شدت

 ... .شدم

 : دیچیپ یگوش يتو اریماز ي آهسته يصدا ناسزا تا سه دو و قیعم نفس تا چند و بوق تا شیش پنج بعد

 !ارین خودت يرو به تو حاال! یگرفت اشتباه که دونم یم موش؟ يچطور

 به رو یگوش شهیهم مثل که بود مشخص. نشست لبم يرو يلبخند ترس و استرس ساعت هشت بعد صداش دنیشن با

 یخصوص حرف هی انگار که زد یم حرف باهات آهسته و آروم يجور هی... کارش نیا از اومد یم خوشم... چسبونده دهنش

 يصدا نیهم يبرا و چسبوند یم دهنش به رو یگوش... بشنوتش نداره حق م گهید چکسیه و اِ  تو يبرا فقط که داره

 ... .دیرس یم گوش به وضوح به بمش

 :گفتم یبدجنس با

 .گرفتم رو تو ي شماره یاشتباه... خورد دستم... دیببخش آره آخ

 :گفتم و شدم يجد عیسر. شست یم دل به یلیخ و داشت خش اش خنده يصدا... دیخند آهسته

 .یباش شمیپ توام دارم دوست... ییجا برم خوام یم ؟یکن یم کمکم... اریماز

 :گفت تعجب با
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 موش؟ يبر يخوا یم کجا مگه

 :گفتم يا هیثان چند یمکث از بعد نیهم يبرا... بگم براش رو ماجرا تونستم ینم

 .یباش توام خوام یم... الیل شیپ برم خوام یم

 :گفت متعجب لحن همون با

 ... .ادی ینم خوشش من از الیل کردم یم فکر

 :گفتم التماس با

 .يایب توام دیبا چرا گم یم بهت ياومد یوقت حاال... گهید ایب اریماز

 :گفت اریماز. بدم لشیتحو و کنم جور يا بهونه تونم یم نمیبب رو اریماز که یموقع تا کردم فکر خودم شیپ

  موقع؟ اون شه ینم رید دنبالت؟ امیب هفت ساعت... دارم شاگرد... امیب تونم ینم که االن راستش

 :گفتم و دمیکش هم يتو رو اخمام یناراحت با

 .شه یم رید یلیخ... چرا

 با چون... کرده تر کینزد دهنش به رو یگوش اریماز که بود مشخص... کنم یم دق هفت ساعت تا کردم فکر خودم با و

 :زنه یم حرف آهسته داره که داد یم نشون صداش تن یول دیچیپ یگوش يتو يشتریب وضوح

 .داده پول ساعت دو نیا يبرا طرف... دارم شاگرد... تونم ینم کن باور

 :گفتم و دادم تکون سر. اونه با حق دونستم یم

 .... زنم یم زنگ یمان به من پس... یاوک

 :گفت اریماز

 .میبزن حرف که زنم یم زنگ شد تموم کالسم! ؟ينشد که ناراحت! موش

 يها یخصوص شاگرد خاطر به شهیهم مثل تونستم ینم که بود يقو قدر اون الیل از يخبر یب استرس... بودم نشده ناراحت

 .بخورم حرص اریماز
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 خاطر به آخر دست یول کرد نق نق کم هی... برسونه منو و ادیب گفتم بهش. گرفتم تماس ماندانا با و کردم یخداحافظ عیسر

 .ادیب که کرد قبول بود شده تنگ برام دلش ییجورا هی و دهیند منو بود وقت یلیخ که نیا

 پوره و پاره و کهنه یمشک نیج هی. کردم باز کمدمو در عیسر بندازم بالکن به ینگاه که نیا بدون و شدم اتاقم وارد عیسر

 نشده کیتار هنوز هوا دونستم یم که نیا با. بودم کرده بالکن به پشتمو. دمیپوش م خونه شلوار يرو یهولک هول و برداشتم

 . کنم نگاه بهش نداشتم جرئت یول

 ست به نسبت که چند هر. کنم یم ست یآب نیج يمانتو با رو رنگ سبز يروسر همون دارم بار نیا دمید و اومدم خودم به

 لباس از پر که يکمد يتو کمر تا. کنم تر جمع حواسمو کم هی که دادم حیترج یول! بودم کرده شرفتیپ یلیخ سبز-قرمز

 هی انگار... کردم نگاهش. رونیب دمشیکش افتاد رهیت يمانتو هی به چشمم که نیهم. رفتم فرو بود دردنخور به و یمیقد يها

 !بود م مدرسه يمانتو که نیا... باشند ختهیر سرم يرو سرد آب سطل

 چرخوندم رو مانتو... بودند نوشته يادگاری روش ریگ غلط الك با ها بچه ها مدرسه آخر روز... کردم نگاهش تلخ يلبخند با

 :افتاد مرجان زیر خط دست به چشمم و

 !شه کوفتت اریماز اون یاله

 شده پر هام یهمکالس ي هیبق يها شکلک و ها جمله از مانتوم... بست گلومو راه یبغض... بود نیهم شیادگاری... نیهم

 و بودند میزندگ يتو یزمان هی که یآدم مشت هی... نمیبب که خواستم یم نه و دمشونید یم گهید نه که ییها آدم... بود

 هی مانتو اون از من مرجان سهم یول! بودند نوشته برام طومار ها یبعض... شدند خارج میزندگ از بذارند يریتاث که نیا بدون

 پر میزندگ يروزها نیبدتر يتو رو دوستم نیبهتر یخال يجا جمله نیا با دیبا من و... بود زیر یخط دست با کوتاه ي جمله

 ... . کردم یم

 گهید و رفت سرعت به که ییروزها حسرت... بود حسرت از... نبود یناراحت از بغضم... کردم بغض... زد حلقه چشمم تو اشک

  ... .شد ینم دایپ مثلش وقت چیه

 و کردم دایپ یمشک گشاد يپانچو هی باالخره. شد شیر شیر مرجان نبود اوردن ادی به با دلم. انداختم تخت يرو رو مانتو

 نفس هیخال دمید که نیهم... شد دهیکش بالکن سمت به اریاخت یب نگاهم. کردم سرم کوله و کج رو سبز يروسر. دمیپوش

 ... .بزنه زنگ ماندانا شدم منتظر و نشستم تخت يرو. دادم رونیب رو م نهیس يتو شده حبس

 چشم ازش نفرت با... کرد یم پر رو م شامه یتلخ يبو هی کردم یم نگاه که بالشم به... کردم اتاقم بر و دور به ینگاه

 ... .برداشتم
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 و بودم گرفته خودمو يجلو یسخت به روز چند نیا يتو. کردم نگاه قرصام ي جعبه به... شد دهیکش یپاتخت به نگاهم

 کابوس وقت هر که نیا به... یمنگ و یجیگ اون به... بود شده معتاد بهشون ذهنم انگار ییجورا هی... بودم نرفته سمتشون

 درست یچ همه که بدم دیام خودم به بهونه نیا به و بدم قورتش بتونم آب وانیل با که باشه دستم دم یقرص هی نمیب یم

 ... .شه یم

 زنگ و دادم اس ام اس بهش مخصوصا. رم یم رونیب ماندانا با دارم که دادم مامان يبرا اس ام اس هی. برداشتم لمویموبا

 .بدم قرارش شده انجام عمل يتو که دادم حیترج نیهم يبرا. کنه یم مخالفت بزنم زنگ اگه دونستم یم. نزدم

 از... شد یم کیتار داشت هوا... کردم آسمون به ینگاه یتینارضا با. شدم خارج خونه از زد، زنگ تک ماندانا که نیهم

 .بودم متنفر یکیتار

 يمانتو هی. بود بسته سرش يباال ساده یلیخ رو ش رهیت يموها. بود انداخته نییپا سرشو و بود داده هیتک نیماش به ماندانا

 . بود زده تا آرنج تا رو هاش نیآست شیشگیهم عادت طبق و دهیپوش ساده یمشک

 :گفتم و رفتم سمتش به عیسر

 !بجنب یمان

 و اورد در یشکلک. زد بهم تند تند رو بلندش يها مژه. زد زل بهم ش رهیت یعسل يها چشم اون با. کرد بلند سرشو ماندانا

 :گفت شیغیج غیج و بلند يصدا با

 بجنب؟ یمان ؟يبد میتحول یگرفت میتصم که بود يا جمله نیاول نیا يدیند منو که ماه سه بعد واقعا؟

 :گفتم و دادم هلش راننده در سمت به

 .ده ینم هامو تلفن جواب الیل... نکن تیاذ... گهید باش زود

. کردم برم و دور به ینگاه. بستم کمربندمو عیسر. شد نیماش سوار بگه يزیچ که نیا بدون یول کرد نگاهم چپ چپ ماندانا

 .باشه کرده نیکم ها مشت پشت اون اهپوشیس يمرد داشتم انتظار... کردم نگاه رو ها درخت پشت دقت با

 :گفت و زد استارت ماندانا

 !شد یم پنبه میبود رشته سال چند نیا یهرچ نه مگه ومدین دنبالت اریماز شد خوب! حلقم تو عتیضا پیت نیا

 :گفتم و کردم اخم
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 .شه پنبه بخواد حاال که نرشتم يزیچ من

 : زد غیج ماندانا

 !بودم رِشِته که من

 يصدا همون با ماندانا. شد یم فاجعه گهید ،!اومد یم شیپ هم ادیز که زد، یم غیج یوقت بود بلند يطور نیهم صداش

 :داد ادامه خراش گوش

 امروز اریماز که ینیهم مثال... زنن یم رو قاپش اریماز يشاگردها سر آخر... کنم کار یچ دونم ینم احمق يتو دست از

 یمصنوع بارون بالکنش يتو... ما ي خونه اطیح ي اندازه داره بالکن هی اتاقش کنار گفت یم اریماز... شون خونه بود رفته

 .بارون ریز بود برده رو اریماز دفعه اون. داره

 یلیخ که واقعا! بارون ریز يا هیسا... باشه داشته یمصنوع بارون منم بالکن که کردم تصور خودم شیپ. خنده ریز زد پخ

 !بود ییدلفر ریتصو

 :داد ادامه ماندانا

 رشیز که بود شده یطراح يطور شون خونه يورود... بود کرده کپ شون خونه بود رفته که یاول بار گفت یم اریماز

 پاشنه کفش با خونه صاحب دید که بعد... نشه ای بشه رد روش از دیبا حاال که بود مونده طور نیهم اریماز! باشه ومیآکوار

 ... .رفت راه روش شه یم دیفهم ره یم راه شهیش يرو بلند

 :زد غیج دفعه هی

 !باشه ومیآکوار آدم ي خونه کف کن فکر

 ماندانا رخ مین به ینگاه. دیکش یم سوت... دمیمال دست با گوشمو تعارف یب. دیکوب خودش یشونیپ يتو محکم دست با و

 :گفتم. بود نچسبش و یمعمول رخ تمام از تر جذاب انصافا که کردم

 !ها اورده ریگ رو تو اونم... بابا برو

 :گفت بلند يصدا با دفعه هی ماندانا

 کرد؟ عمل دماغشو دهیسپ گفتم! اوه اوه
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 سر هیسا اون که نداشتم تحمل اصال... زد یم شور دلم و بودم نگران... کردم نگاه سرمونو پشت ینگران با بغل نهیآ يتو از

 :گفتم. رهیبگ قرار راهم

 بود؟ یچ دماغش مگه

 :گفت و کرد بلندتر رو بلندش يصدا ماندانا

 یلیخ ش افهیق انصافا یول... داره باد گه یم که خودش... نشده یقلم و کیبار نیهمچ االنم! بود لیف خرطوم ي اندازه

 . شده خوب

 :گفتم

 .بود خوب هم قبال

 : گفتم زده وحشت و دمیپر جا از. گفت ینیه دفعه هی ماندانا

 شد؟ یچ

 :گفت و کرد درشت چشماشو. دیچرخ سمتم به و گرفت اتوبان از رو نگاهش ماندانا. زد یم نهیس يتو محکم قلبم

 ده؟یخر بنز ایپو گفتم

 :گفتم نیهم يبرا. کرد ساکتش شه ینم گهید شه گرم ماندانا ي چونه اگه دونستم یم...گرفت آروم قلبم

 .زد رو حرفا نیا شه یم هم بعدا... م الیل نگران واقعا من یمان... ضمن در... خوره یم بهم ایپو نیا از حالم یدون یم خودت

. شدم ادهیپ نیماش از میدیرس الیل ي خونه در دم که نیهم! اومد یم شیپ کم که يزیچ... شد ساکت ماندانا خوشبختانه

 !بود شده شب! حادتر مشکل هی و داشتم دلشوره... بود رفته باال قلبم ضربان... کردم برم و دور به ینگاه

 و طبقه چند يها ساختمون از پر نایا الیل ي کوچه. کردم برم و دور به ینگاه کندم یم لبمو پوست اریاخت یب که یحال در

 اطرافمو لرز و ترس با و دمیچسب شون خونه در به حال نیا با... بود کم هیسا با برخورد احتمال... بود آمد و رفت پر نسبت به

 کرد نگاه من بیغر بیعج حرکات به تعجب با ماندانا. ادیب شمیپ و کنه پارك رو نیماش ماندانا تا شدم منتظر و کردم نگاه

 . نگفت يزیچ باشه ساکت بودم خواسته ازش محترمانه چون یول
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 یول شد کم استرسم کم هی. بود دهید فونیآ از رو رمیتصو الیل حتما... دمیکش یراحت نفس... شد باز در و زدم رو خونه زنگ

 .زد یم نهیس يتو محکم قلبم هم هنوز

 اشک صورت به چشمم دفعه هی. اومد سرم پشت هم ماندانا. شدم راهرو وارد و دادم هل درشو ستادیوا حرکت از که آسانسور

 :گفت و کرد دراز سمتم به رو ش اشاره لرزون انگشت... افتاد الیل مامان آلود

  !هیچ ماجرا بپرس اون از! نهیهم! خودشه

 :گفت تعجب با ماندانا. شدم خشک جام سر

 خبره؟ چه نجایا

 شیآرا از رنگ اهیس يرد و آشفته رنگش ییطال کوتاه يموها. بردارم الیل مامان آلود اشک يها چشم از چشم تونستم ینم

 ییصدا با. بود افتاده هاش شونه يرو دشیسف شال و داشت تن به یاهیس يمانتو. بود مونده جا به صورتش يرو چشمش

 :گفت دیلرز یم امونش یب ي هیگر خاطر به که

 ؟ینیبب رو یچ ياومد ؟یکن یم کار یچ نجایا

 و کردم بلند دستمو اریاخت یب. اومد در لرزه به نمییپا لب. ختیر فرو نهیس يتو قلبم. کرد پر رو راهرو ش هیگر هق هق و

 با راستم دست يها انگشت. کنم میقا پشتش خودمو که داشتم يادیز لیم. دمیچسب سفت رو ماندانا يمانتو ي گوشه

 بود؟ کجا من يالیل بود؟ کجا الیل... بودم زده خی... رفتم عقب عقب. دیرقص یم یعصب یحالت

 :گفتم یغیج غیج و بلند ییصدا با و گذاشتم قلبم يرو دستمو

 کجاست؟ الیل

 ختهیر شیشونیپ يرو اهشیس پرپشت يموها... بود شده کبود خشم از که کردم الیل يبابا صورت به ینگاه زده وحشت و

 :گفت تیعصبان با و دیکش شیپرفوسور شیر به یدست... بود

 !دیبگ يزیچ هی شما میبود دواریام

 يزیچ هی... دیلرز یم پاهام. نشستم شد، یم یمنته باال ي طبقه به که یپلکان از پله نیاول رو. نداد امونم گهید قلبم تپش

 بود؟ شده یچ... الیل... مهراس... هیسا اون... بود شده

 . پوشوندم صورتمو بود، کرده افت یوحشتناک طرز به دماشون که ییها دست با
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 :گفت عیسر. اومد کارم به ماندانا یذات یتحمل کم و یپرحرف خوشبختانه

 شده؟ خبر چه... نجایا میاومد نیهم يبرا... شد نگران داره یبرنم رو یگوش الیل دید چون و گرفت تماس الیل با ایپرن

 هق يصدا دوباره و شد ولو مبل يرو افتاده، فشارش بود مشخص که الیل مامان. رفتند کنار در يجلو از الیل يبابا و مامان

 فشرده قبل از شتریب قلبم... دیچک یم مبل يجلو يا شهیش زیم يرو اشکش درشت يها دونه... شد بلند ش هیگر هق

 گرفته يهوا اون مولکول به مولکول... کردم یم حس رو نبودنش... مرجان شیپ رفته... رفته هم الیل کردم یم حس... شد

 ... .کردم یم حس بدنم يها یسلول تک تک با رو الیل نبودن... زد یم ادیفر منو ییتنها

 :گفت و گرفت بغلمو ریز ماندانا

 ... .تو میبر پاشو

 منم يها چشم يزود به الیل يبابا و مامان زبون از اتیجزئ دنیشن با بودم مطمئن و... متعجب اون و بودم زده وحشت من

 ... .کردم یم حسش... نبود ما شیپ گهید الیل... ده یم نیسنگ یغم به خودشو يجا وحشت و شه یم یاشک

 یب با... شدم خونه وارد دمشیکش یم خودم دنبال زور به که ییپاها با و گرفتم در چهارچوب به رو لرزونم يها دست

 م شونه يرو دستشو. ستادیوا سرم يباال ماندانا... انداختم مبل نیاول يرو خودمو و گذاشتم فرش يرو کفشمو یتوجه

 . داد فشار و گذاشت

 امکان لحظه هر کردم یم احساس... خورد یم چیپ دلم... افتاد لرزه به هم با دستم دو هر... کردم قالب هم يتو دستهامو

 ... .شم ولو و کنم غش سالن وسط داره

 :زد داد بلند يصدا با. داد تکون صورتم يجلو و دیکش زیم يرو از خشونت با رو يکاغذ الیل يبابا

 !گفته تو به زویچ همه الیل صد در صد نه؟ مگه! یدونست یم که تو هان؟... ه؟یچ نیا

 الیل خط دست. دمیکش رونیب دستش از کاغذو و زدم پسش محکم آرنج با. شد خم روش و دیکش رو کاغذ عیسر ماندانا

 قلبم ضربان شدم متوجه خوندم که رو اول خط... دیلغز الیل درشت و خوب خط يرو نگاهم و دادم قورت دهنمو آب... بود

 یم زور به و دیلرز یم دستم يتو شدت به کاغذ... دمیکش قیعم نفس بار چند و بستم چشمامو. بشم متوجه يزیچ نذاشته

 ... .دارم نگهش صاف تونستم
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 در... دیلرز ینم دستم يتو کاغذ گهید... اومد نییپا قلبم ضربان... کردم متمرکز الیل خط يرو نگاهمو بود یکندن جون هر با

 . شد یم مچاله دستام يتو خوردم یم که یحرص شدت از داشت عوض

 :گفتم و کردم بلند سرمو

 !دروغه

 :دادم ادامه. زدم یم ادیفر داشتم اریاخت یب

 ! نداره امکان نیا د؟یکن یم باور رو يزیچ نیهمچ چطور

 :گفتم بلند يصدا همون با و کردم ماندانا به رو

 کنه؟ فرار خونه از الیل شه یم باورت تو

 خشم از داشتم حاال. شدم کینزد الیل يبابا و مامان به و شدم بلند جام از. کردم پرتش يا گوشه و کردم مچاله رو کاغذ

 :گفتم دارم نگهش نییپا و کنم کنترلش تونستم ینم يجور چیه که ییصدا با... دمیلرز یم

 مطمئنا یول... ارهین باباش و مامان شیپ رو ها حرف نیا دختر هی دیشا! سال هفت... شناسم یم رو الیل که ساله هفت من

 دوست الیل که گم یم بهتون من... دیبپرس من از دیبا نیهم يبرا... کنه یم رو دالش و درد ي همه دوستش نیبهتر شیپ

 دیدار انتظار چطور حاال... میبزن حرفا نیا از ششیپ میکرد ینم جرئت مرجان و من... بود متنفر کارها نیا از... نداشت پسر

 زده؟ گند بگه شماها به نکرده جرئت چون کرده فرار پسرش دوست با الیل که کنم باور

 :گفت و دوخت بهم رو آلودش اشک و کرده پف يها چشم الیل مامان

 ... .نوشته خودش

 :گفتم تحکم با و برداشتم سمتش به بلند یگام

 الیل... داشت تیاهم شهادتش قدر چه دیدون یم که شما! بود قتل شاهد الیل دیدون یم که شما! سهیبنو که کردند مجبورش

 ... .دنیدزد رو الیل... نکرده فرار

 :زدم داد

 ... .بخورم قسم حاضرم
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 :زد داد تیعصبان با الیل يبابا

 !کردند یم حسابت آدم دادگاه يتو داشت اعتبار حرفات اگه یکی نیا تو

. برداشتم عقب سمت به قدم هی اریاخت یب... شدم خورد! نه... خوردم جا... باشن ختهیر سرم يرو سرد آب سطل هی انگار

 :انداخت وسط خودشو عیسر و دیچسب رو بازوم حال نیا با. رفت باال تعجب شدت از ماندانا يابروها

 یم رو اش یپ خودشون که باشه ایپرن با حق اگه... کنن یم داشیپ که باشه کرده فرار اگه... دیبزن زنگ سیپل به بهتره

 ... .گه ینم درست یک و گه یم درست داره یک رنیبگ میتصم تونن یم بهتر اونا... رنیگ

 یدست دوباره... بودم دوخته الیل يبابا به رو میعصب نگاه... بود شده مشت دستام و دادم یم فشار بهم اریاخت یب رو دندونام

 :گفتم و کردم بهش رو حال نیا با... اومد ینم باال الیل مامان نفس. دیکش ششیر به

 من یول... بده يزیچ يهشدار بهم خواست یم حتما... زد یم زنگ بهم داشت امروز الیل... شده يزیچ هی که مطمئنم من

 ... .بدم جوابشو نتونستم

 :گفت اصرار با دوباره ماندانا

 .دیبزن زنگ سیپل به کنم یم خواهش

 :گفت گوشم در و دیکش بازومو عیسر ماندانا. برداشتم زیخ تلفن یگوش سمت به اریاخت یب. زد زنگ تلفن موقع نیهم در

 ؟یکن یم کار یچ

 و دیکوب یم پاهاش يرو محکم دست با که طور همون... گرفت اوج ش هیگر و ناله يصدا. داد جواب بالفاصله الیل مامان

 :زد داد دیلرز یم هیگر شدت از هاش شونه

 اهل که من يالیل کرد؟ کارو نیا من با که گذاشتم کم یچ براش من مگه... رفت دست از المیل ؟یمرض شد یچ يدید

 ... . نبود زهایچ نیا

 :زد داد و کرد الیل يبابا به رو دفعه هی

 بودن پسر که دانشگاهش يها دوست به... بخنده و بگه لیفام يپسرها با یذاشت ینم یحت تو... بهرام تواِ ریتقص ش همه

 اون با نیهم يبرا. تواِ ریتقص ش همه... بخوره جم بچه نیا یذاشت ینم... يکرد یم محدودش ش همه... يداد یم ریگ

 ... .کرد فرار پسره
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 :گفت رلبیز و کرد بلند سرشو بعد... کرد نگاهش دقت با و برداشت نیزم يرو از رو الیل ي نامه ماندانا

 !کنه؟ فرار خونه از دختر هی با شه یم حاضر يپسر کدوم زمونه و دوره نیا تو آخه

 :گفت و کرد بهم رو

 .هیک پسره و هیچ ماجرا ننیبب و رنیبگ رو الیل یگوش نتیپر دارن شک یلیخ اگه خب

 مجبورش زور به یکس که نیا از يا نشونه چیه... کردم الیل خط دست به تر قیدق ینگاه. دمیکش ماندانا دست از رو نامه

 صیتشخ تونستم یم که شناختم یم خوب رو خطش دست قدر اون هرچند... شد ینم دهید سهیبنو رو نامه اون باشه کرده

 !گرفتم یم یکپ و نوشتم یم خط دست نیهم يرو از دانشگاهمو يها جزوه ي همه باشه یهرچ... داره لرزش یاندک بدم

... بود کرده دایپ آشپزخونه يتو رو شنود دستگاه اون الیل قبل روز... اومد در لرزه به دستام دوباره... شد ثابت نامه يرو نگاهم

 قرصاتو بود گفته من به و... بود زده حرف دینبا که ییزهایچ مورد در بود ذاتش يتو که یشجاعت و یتوجه یب با خونه يتو

 يبرا... بودند دهیشن زویچ همه اونا... بود شیبان و باعث الیل و... شدم یم خوب داشتم من... بودم کرده گوش منم و... نخور

 آشپزخونه مامان بدن صیتشخ بتونند که دونستند یم من ي خانواده از قدر اون اگه... بودند داده بیترت رو نقشه نیا نیهم

 یم الیل ي خانواده از هم قدر نیا کنند، سمع استراق تونند یم بهتر اونجا و داره دوست خونه ي گهید يجاها از شتریب رو

 ... .حساسند يدختر پسر مسائل به قدر چه شن متوجه که دونستند

 :گفتم منگ و جیگ... چرخوندم ماندانا سمت به سرمو

 ... .میبر دیبا

 در که افتاد نایا الیل ي هیهمسا به چشمم. رفتم در سمت به رفت یم جیگ شدت به که يسر با. انداختم نیزم يرو رو نامه

. دیکش پشت از دستمو یکس... بست درو دفعه هی... بود زده زل نایا الیل ي خونه داخل به تعجب با و بود کرده باز رو خونه

 :گفت و زد زل چشمام به سرخ و قرمز ییها چشم با... کرد کینزد صورتم به صورتشو. بود الیل يبابا... دمیچرخ

 ادمی... کشم یم رونیب زویچ همه زبونت ریز از موقعش به... این لمیف من يبرا... یدون یم زویچ همه تو دونم یم که من

 !يداد بیترت رو یمهمون اون و شمال يکشوند رو الیل بزرگت مامان ي خونه ي بهونه به نرفته

 :گفتم و دمیکش رونیب دستش از شدت به دستمو! بودم گرفته یمهمون من انگار گفت یم يجور هی

 !گم یم دونم یم یهرچ دیگرفت تماس سیپل با وقت هر... ندارم یحرف شما با من
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 خواستم یم... برسونم خونه به خودمو خواستم یم... دمشیکش خودم دنبال و گرفتم رو ماندانا يمانتو. کردم بهش پشتمو

 !بکنم رو تونستم یم که يکار تنها الیل برگشتن يبرا و... برسونم امنم ي قلعه به خودمو

***  

 یکیتار يتو خودمو خواستم یم... نکردم روشن اتاقمو چراغ یحت... باشم تنها خواستم یم... بره کردم رد زور به رو ماندانا

 ... .کنم حل اتاقم

 یم درد قلبم... نداشتم ختنیر يبرا یاشک... کردم ولو تخت يرو رو م کرده خی بدن... انداختم یصندل يرو رو پانچوم 

 آغوشم يتو... بودند نوشته يادگاری روش ریگ غلط الك با ها بچه که افتاد رستانمیدب دوران يمانتو به چشمم... کرد

 هیر به رو ام رفته دست از يروزها خوش يبو... کردم فرو مانتوم يتو رو مینیب و دمیکش شکمم يتو پاهامو... دمشیکش

 ... .دمیکش هام

 موندم یم وونهید هی مثل اگه خوردم، یم قرص من اگه... بود من ریتقص الیل رفتن... بود من ریتقص... شد مرطوب چشمام

 ... .گرفت رو الیل دامن من ینحس... شد ینم تیاذ الیل

 یم خورد قبل ي لحظه از شتریب لحظه هر... طرف اون به طرف نیا از... دادم یم تاب هودهیب خودمو... نشستم تخت يرو

 ... .نداشتم ختنیر يبرا بساطم يتو یاشک... اومد ینم در ازم ییصدا چیه... شدم

 داشت و بود نشسته گلوم يتو که یبغض... شدم بلند تخت يرو از... دوختم یپاتخت يرو يها قرص به و کردم باز چشمامو

 :زدم داد بلند... شکست کرد یم م خفه

 هم یشهادت گهید نباشم که من د؟یدار یبرم سرش از دست دیکن خالص خودمو اگه د؟یاری یم پسش بخورمشون اگه

 د؟یش یم یراض... ستین

 :زدم داد وجود تمام با

 د؟یکن یم تمومش رمیبم من اگه

 یپاتخت يرو لیوسا دست با. ختمیر بهم رو تخت... زدم بالشم و ها مالفه به یچنگ. زدم تخت يرو تشک به محکم يلگد

 :زدم داد. کردم واژگون حرکت هی با رو ریتحر زیم کنار یصندل. ختمیر نیزم يرو رو

 ... .دیکرد خوردم... دیکرد م خسته... دیکن تموم من با رو ناتمومتون کار دیایب... دیکن ولش
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 برس... شدند نیزم پخش صدا و سر با روش لیوسا... دمیکش رو شیآرا زیم يرو يزیم رو. افتادم الیل يبابا حرف ادی بعد و

 :زدم غیج... کرد پر رو اتاق شکستنش يصدا. دمیکوب نهیآ يتو ام آشفته ریتصو يتو محکم رو

 یزندگ ماه چند نیا يتو که يا هیثان هر بابت... ندارن قبول ساله دو ي بچه هی ي اندازه به حرفمو یسالگ هی و ستیب يتو

 !دیکن تمومش نیایب... کردم مرگ يآرزو بار هزار کردم

 :زدم غیج... کوبوندمش نیزم يرو محکم و برداشتم بالکن در ریز از رو آشپزخونه یصندل

  ؟یبکن یتون ینم بهم زدن زل و ستادنیوا جز يکار ؟يندار شو عرضه... کن راحتم و بکش منو ایب... کن تموم کارتو ایب د

 :زدم داد و کردم باز رو در قفل

 ... .وونهید... يکرد م وونهید... گهید ایب د

... بود گرفته درد م معده... کردم هیگر بلند يصدا با و انداختم تخت يرو خودمو... گرفت زدنمو حرف يجلو م هیگر هق هق

 بردن يبرا رو نمونیبهتر اونا... بدم ادامه تونستم ینم الیل بدون من... کردم مچاله مشتم يتو رو مالفه... خورد یم چیپ دلم

 ینم حسابم آدم یکس بود ها مدت که یمن نه... بود گاه هیتک که یاون... بود تر يقو که یاون... رو الیل... کردند انتخاب

 ... .کرد

 دیبا... کردم نگاه بود، شده ختهیر نیزم يرو که ییها قرص به... کردم باز چشمامو... شد بلند لمیموبا یگوش زنگ يصدا

 یم دیبا رو وقت چند نیا ي نخورده يها قرص ي همه... کردم یم جبران دیبا... خوردم یم دیبا... خوردم یم قرصامو

 ... .خوردم

 به دیبا... کردم یم جبران دیبا...  يآخر از مشت هی ، یکی اون از تا سه دو قرص، نیا از تا چهار سه... زدم زانو نیزم يرو

 دهنم يتو حرکت هی با رو ها قرص. کردم یم جبران دیبا رو ها نخورده... خوردم یم ، نخوردم که ییروزها ي همه يازا

 معده به رو پارچ يتو ي مونده آب قلپ قلپ بکنم وانیل ریدرگ خودمو که نیا بدون... برداشتم رو یپاتخت يرو پارچ. ختمیر

 هق... دمیلرز یم... دمیچسب دستام با سرمو... ختیر فرش يرو آبش ي مونده یباق... کردم ول نیزم يرو پارچو... ختمیر م

 یم لمیموبا زنگ يصدا هم هنوز... دمیکش تخت يرو خودمو... داد ینم بهم دنیکش نفس فرصت هام هیگر دیشد هق

 وارید يها عکس يرو آلودم اشک يها چشم... دمیکش آغوش به رو م مدرسه دوران يمانتو لمیموبا به توجه بدون... اومد

 ... .کردم یم حسشون یول... نمشونیبب یخوب به تونستم ینم یکیتار اون يتو... موند ثابت
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 يپهنا به اریماز و... داد یم تکون دست برام ها عکس يتو از الیل... دیکش یم نفس ها عکس نیب ییجا مرجان انگار

 ... .دیخند یم صورتش

... زدم شکمم به یچنگ دست با. دیکش ریت شدت به م معده... گرفتم دمشونید ینم یکیتار يتو که ییها عکس از چشم

 به رو وارید يرو و گذشت یم م پنجره از که کوچه يتو چراغ نور به آلود اشک يها چشم با... کردم جمع بغلم يتو پاهامو

 ... .ختیر هام گونه يرو هام اشک... بهشت به يا پنجره به... زدم زل افتاد، یم تختم يرو

 انگار... گذاشتم هم يرو چشمامو... گذشته از ییصداها... لمیموبا ي وقفه یب زنگ يصدا نه... بود شده صدا از پر سرم انگار

 الیل... دمیشن یم رو مرجان يها خنده يصدا... بودم جاده يتو الیل و مرجان کنار باز انگار... میبود نیماش سوار هم باز

 ... .داد یم فحش بهم داشت

 چپم دست با... زدم چنگ شکمم به راستم دست با. کردم درد از يا ناله... زد باال شدت به م معده دیاس... دیکش ریت م معده

 یدست دو رو م معده... دمیکش مالفه يرو صورتمو و زدم غلت... داشتم تهوع حالت... کردم مچاله دستم يتو رو مالفه

 باال جا اون تا م معده دیاس انگار... زدم گلوم به یچنگ... اومد در لرزه به بدنم دردش شدت از... دیکش ریت دوباره... دمیچسب

 ... .شد جمع چشمم يتو اشک درد از... کردم يا ناله دوباره... بود اومده

... گرفت درد دلم تمام... دیچیپ بدنم يتو زهر هی نیع م معده وحشتناك درد... شد یم تارتر لحظه به لحظه چشمام دید

 گونه يرو هام اشک... چوندمیپ یم شدت به هام پنجه يتو رو مالفه... پهلو اون به پهلو نیا از... کردم یم مچاله خودمو

 تخت يرو... شتریب و شتریب تهوعم حالت... شد یم دتریشد لحظه هر دردم دل... دیترک یم درد از داشت سرم... ختیر هام

 ... .دیچیپ بدنم يتو درد... زدم غلت

 به پاهاشو... بود بشیج يتو دستاش که نمیبب رو يا هیسا تونستم تارم دید همون با... افتاد بالکن به آلودم اشک يها چشم

 ... بود کرده باز هاش شونه عرض

 ... .باشه دادنم جون شاهد بودم اومده... بود دهیشن رو دادمیب و داد يصدا پس

 بشیج از دستشو هیسا... زد یم م نهیس يتو شدت به قلبم... شد شل دستام... دیچک مالفه يرو اشکام... زدم گلوم به یچنگ

. دمیشن رو بالکن در شدن باز يصدا... افتاد م نهیس يرو سرم... رفت یاهیس چشمام... کرد دراز بالکن در سمت به... اورد در

... کردم حس سرم يباال رو اش هیسا.. کردم بلند نهیس يرو از زحمت به سرمو... دیکش ریت م معده... دمیلرز خودم به

 ... .مرگ يبو... دیرس مشامم به ایدن يبو نیسردتر
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... سوخت یم م معده... دید ینم گهید چشمام... دمیلرز... شد سردم... کردم راست رو گردنم پشت يموها عطرش يسرد

 ریز رو دستش هی انگار... کردم حس زانوهام پشت رو چرمش خنک يها دستکش لغزش... شد تر کینزد بهم عطرش

... زدم خی... دیچیپ هام هیر يتو سردش عطر... افتاد ش نهیس يرو اراده یب سرم... کرد بلندم تخت يرو از... انداخت کمرم

 ... .شدم غرق هاش یاهیس يتو

***  

... بود سردم... اومد یم ها نیماش بوق يصدا دور یلیخ ییجا از انگار... کردم باز چشمامو نیماش موتور غرش يصدا با

 شد یم پخش که یآهنگ فیضع يصدا... اورد ابروهام به خم م معده ي کننده وونهید درد... کردم باز زحمت به چشمامو

 ... .دیچیپ گوشم يتو

Find answers on the street 

In cracks between my feet 

But I can’t see 

 ... .کنم باز چشمامو کرد وادارم یصندل لرزش... بودم دهیکش دراز عقب یصندل يرو... گرفت جون چشمم شیپ يتار ریتصو

Try so hard to vain 

To wipe away the stain 

Of everyday pain 

 ... .دمیلرز خودم به... دیچیپ و کرد نفوذ بدنم تمام يتو عطرش يسرد

And you never see me walking towards you 

If you did I would surely fade  

And you never feel me trying to hold you 

If you did I would surely fade away 

 به شدم رهیخ... دمید یم رو اهشیس یبارون از یقسمت فقط... بود دنده يرو چرمش دستکش يتو دهیپوش يها دست

 ... .دستش
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With the wounded in my way 

There’s so much to say 

But not today 

 به برام و شد خارج نقطه نقطه حالت از ابونیخ يها چراغ نور... زدم زل سرم يباال ي پنجره به درازکش طور همون

 ... .شد یم تارتر لحظه به لحظه چشمام دید... دراومد ممتد خط صورت

I wonder if it will turn 

Not fall apart and burn 

When will I learn 

 ... .زد چشمامو شب یکیتار نیب از ها چراغ نور

 ... .کرد یم هوشمیب داشت عطرش يسرد... رفت جیگ سرم... بستم رو آلودم اشک و خسته يچشما

And you never see me walking towards you 

If you did I would surely fade  

And you never feel me trying to hold you 

If you did I would surely fade away 

 ... .شدم گم مطلق یکیتار نیب. ..رفت یاهیس چشمام... شدند خاموش عالم يها چراغ ي همه انگار

***  

 که طور همون... داشتم ضعف... دمیلرز یم هنوز... بود شده خشک هام گونه يرو هام اشک... زدم زل تختم دور ي پرده به

 مو معده بار چند... بود کرده زخم و دهیخراش اونو که بودند کرده گلوم وارد رو سوند خوردم یک و خوردم یچ دندیپرس یم ازم

 زور به رو دادند بهم معده يشو و شست از بعد که ییدارو و داشتم گلوم تو يبد سوزش احساس... بودند داده شو و شست

 ... .بودم داده فرو
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 از که نبودم يقو قدر اون یول داد نجات جونمو بود، دهیکش جنون به منو که يا هیسا بفهمم که بودم شده اریهوش قدر اون

 ... .بگردم دنبالش و شم بلند جام

. بودم کرده یغلط چه دمیفهم یم داشتم کم کم. دمیکش میشونیپ به یدست. شد یم تموم داشت گهید... کردم نگاه سرم به

 ... .دیفهم هم حتما که... دیفهم یم بابا اگه

 اون سرم... بودم گرفته دستم دو با رو تخت يها لبه... رفت یم جیگ سرم... نشستم تخت يرو آهسته شد تموم که سرمم

 ... .امیب نیزم سر با دمیترس یم که بود شده نیسنگ قدر

 و چرم يها دستکش اون... ارمیب خاطر به رو بود شده ثبت ذهنم يتو شدنم هوشیب از قبل که يریتصو نیآخر کردم یسع

 :شد یم نییپا و باال ذهنم يتو جمله هی تنها... بود تار یلیخ ریتصو... اهیس یبارون

I would surely fade away 

 ... .بود کرده نفوذ استخونم مغز تا که قدر اون... سرد ییبو و... آروم یکیموز زیانگ غم تمیر و

 :گفت یم یکس به داشت که دمیشن پرده پشت از رو پرستار يصدا

 اومده؟ باباش

 :گفتم رلبیز... شد گشاد ترس از چشمام

 !اهللا بسم

 یچ يبرا اومد ادمی تازه. شد دتریشد م جهیگ سر و افتادم الیل ادی... بردم کار به رو مرجان کالم تکه شدم متوجه بالفاصله و

 !کشت یم منو!... کرد یم تموم رو تمومم مهین کار دیفهم یم بابا اگه. بودم کرده کارو نیا

 ترس از... بندازم روز و حال اون به خودمو دوباره بودم حاضر بود دستم يجلو قرصام اگه لحظه اون يتو... دمیلرز خودم به

 ... .بود گلوم یدگیخراش و سوند با معده يشو و شست متشیق اگه یحت!... بابا

 :گفت و زد بهم يلبخند شیا قلوه و درشت يها لب با. داشت یتپل ي سبزه صورت. زد کنار رو پرده پرستار

 ... .دختر کرد رحم یلیخ خدا... يبر یتون یم... ؟يبهتر
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 دراز تخت يرو مانتو و شال با اومد ینم ادمی کردم یم فکر یهرچ... کنم سرم شالمو که کرد کمکم و گرفت بغلمو ریز بعد

 کرد؟ یم کار یچ اونجا مانتوم و شال پس! باشم خورده قرص و دهیکش

 بهش که نیهم! بود اون کار که البته... خوردم یمحسوس تکون... دیچیپ مشامم يتو يسرد يبو کردم سر شالمو که نیهم

 به کردن فکر تیظرف شب اون... گرفت یم درد سرم کردم یم تصور خودم يبرا بالکن يرو رو بتشیه و کردم یم فکر

 ... .نداشتم رو يزیچ چیه

 :دیرس گوشم به چپ طرف از يپرستار يصدا گذاشتم رونیب بخش از پامو که نیهم

 آقا؟ کجا

 عیسر افتاد یشیم يها چشم و یگندم صورت پشت، کم يموها با يمرد به چشمم که نیهم. چرخوندم سمت اون به سرمو

 .زدم چنگ بازوش به یدست دو و کردم میقا رو سبزه پرستار پشت خودمو

 :گفت دیلرز یم که ییصدا با... بود شده کبود رنگش... اومد سمتم به بلند يها گام با بود کرده مشت دستاشو که بابا

 ... .دختر میبر ایب

 يتو قرمز يها رگه... ارهین سرم ییبال و کنه کنترل خودشو کنه یم یسع داره يبدجور که داد یم نشون صداش لحن

 روز اون... بودم کرده یاشتباه چه شدم یم متوجه داشتم کم کم... کرد یم سکته داشت تیعصبان از... بود چشماش

 ... .بودم کرده انتخاب خوردن قرص مشت مشت يبرا رو گشت یبرم شیک از بابا که يروز قایدق من و... بود پنجشنبه

 :گفت و دیکش رو بابا يبازو که افتاد مامان به چشمم

 ... .میای یم ما... نیماش يتو برو تو

 که یحال در بابا... دیرس یم اهشیس يمانتو کمر تا و بود زونیآو شهیهم مثل رنگش یآب شال يها لبه... بود دهیپر رنگش

 مشت هنوز دستاش... رفت یخروج در سمت به داد یم تکون سر تند تند و گفت یم ناسزا بهم آهسته چندان نه ییصدا با

 یم دعوا و زد یم حرف خودش با ذهنش يتو داشت انگار... داد تکون هوا يتو شدت به رو دستش رفت که قدم دو... بود

 ... .کرد

 :گفت و زد ش گونه يرو دست با. دیچرخ سمتم به. گرفت بابا از چشم مامان

 ؟يکرد که بود یغلط چه نیا آخه
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 :گفتم اومد یم در زور به که فیضع و نازك ییصدا با

 ... .خواستم یم خب... خواستم یم... خواستم یم... خوردم ادیز خورده هی قرصامو فقط من... نکردم یخودکش من

. اومد سمتم به مامان. کنم یم فرو توش استرس شدت از رو ناخونام دارم و دستمه يتو هنوز پرستار يبازو شدم متوجه

 :گفت و گرفت دستمو مامان. برداشتم عقب سمت به قدم هی ناخودآگاه

 شیپ زهایچ نیا گفت و زد زنگ بهش خودش پارسا دکتر... میکرد آروم باباتو یبساط چه با یدون ینم! ینذاشت برامون آبرو

 !شده خوب تیماریب میکرد یم فکر میداشت تازه... ادی یم

 یحساب بود مشخص... کردم صورتش به ینگاه... بود دشیشد يدلخور ي دهنده نشون که رفت بهم يا غره چشم و

 ... .کرد جدا کردم یم کهیت کهیت دستشو داشتم که یبدبخت پرستار از منو و دیکش دستمو... دهیترس

 :گفت دیکش یم خودش سر پشت منو که یحال در

 تونم یم یخاک چه نمیبب... کن استراحت و بکش دراز برو... خونه يایب امشب نکرده الزم اصال... نایا اریماز ي خونه برو تو

 !کشتت یم بابات... زمیبر سرم به

 :گفت و دیکوب بود گرفته رو بازوم باهاش که یدست اون يرو رو دستش

 ... .دیرس ینم موقع به اریماز اگه

 :گفتم تعجب با

 ار؟یماز

 استرس افتاد شب یاهیس به که چشمم... دمیلرز خودم به... دیوز یخنک مینس و شد باز خروج يدرها موقع نیهم در

... نبود دنیترس شب از يبرا یلیدل گهید... بودم داده نجات جونمو... هیسا اون... مرد اون... گرفت آروم قلبم... بعد و... گرفتم

. 

 ... .یقدردان یکم دیشا و... یدلگرم با رتیح و بهت از يا زهیآم... شد ریسراز قلبم به یبیعج حس

 بابا با داشت و بود داده هیتک نیماش به یجوون مرد. افتاد ییآشنا رنگ یمشک يسوناتا به چشمم مارستانیب از جلوتر یکم

 ینیب و داشت یعسل يها چشم... زد یم یکارامل به یکم پوستش... بود زده ته از سال مد طبق رو موهاش... زد یم حرف
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 کت و یمشک ي مردونه رهنیپ دونستم یم. بود کشیبار يها لب با متناسب کامال یول داشت قوز یکم رخ مین از اش

 ... .اومده کار سر از مایمستق که نهیا ي دهنده نشون شیا قهوه اسپرت

... داشتم بابا العمل عکس به نسبت که نبود یحس جنس از... داد دست بهم يبد حس... شدم متوقف جام سر دنشید با

 ... .یشرمندگ یکم دیشا ای... بود حماقت حس... نبود ترس

 زد یم حرف خودش با رلبیز داشت دوباره... شد دور ازم عیسر و رفت بهم يا غره چشم بابا میشد کینزد بهش که نیهم

 دست از کنترلشو دفعه هی. ده یم ناسزا بهم داره ونیم در خط هی دونستم یم یول دمیشن ینم حرفاشو... داد یم تکون سر و

 :گفت يبلند يصدا با و انداخت جلو خودشو عیسر مامان. دیچرخ سمتم به و داد

 م؟یبود نزده حرف هم با مگه! عباس

 ... .رفتند نشونیماش سمت به و گرفت بابامو دست عیسر

 مامان... کرد یم دادیب داد و داد یم تکون هوا يتو تند تند رو دستاش بابا... کردند یم بحث و جر بلند يصدا با مامان و بابا

 ... .زد یم چنگ رو چپش ي گونه چپ دست با و دیکوب راست ي گونه به راست دست با یه هم

 و بود داده کهیت نیماش به نهیس به دست اریماز... کردم چپم طرف به ینگاه مین... بودم ستادهیوا سرجام حرکت یب و ساکت

 آن هی... ختیر نییپا يهر قلبم کردم حس رو شیشگیهم عطر خوب يبو که نیهم... کنه نگاهم نبود حاضر یحت

 ... .باشه مرگ يسرد به کنه یم جدا رو ما که يسد و... بشم جدا ازش که نیا از... دمیترس

 اریماز عطر کردن حس از ابد تا ممکنه بخوردم رو قرصا اون اگه بودم نکرده فکر چطور... زد حلقه چشمام يتو اشک

 !بودم؟ کرده فکرم کار نیا قبل اصال شم؟ محروم

 :گفتم دیلرز یم بغض زور از که ییصدا با و گذاشتم بازوش يرو دستمو اریاخت یب

  ... .ببخش منو

 :گفت آهسته... کرد بلند سرشو اریماز

 ... .نهیب یم بابات



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 99 

 

 پنجره ي لبه آرنجمو. شدم سوار... کرد باز برام یحرف یچیه بدون نویماش در اریماز. دادم فرو بغضمو. انداختم نییپا دستمو

 يا... کرد یم خوردم بابا يها تیعصبان از شتریب سکوتش... شد سوار اریماز. دادم هیتک دستم کف به نمویسنگ سر. گذاشتم

 ... .زد یم داد کاش يا... گفت یم يزیچ هی کاش

 دهیکش یزمان سمت به صدا اون با فکرم. رفت یم اورژانس سمت به کشون ریآژ. اومد سرمون پشت از یآمبوالنس يصدا

 به عیسر... افتادم بود گفته مامان که يا جمله ادی... دیپر سرم از برق... کرد خارج خونه از منو مرد اون... هیسا اون که شد

 :گفتم و دمیچرخ اریماز سمت

 ؟يکرد دایپ منو که شد یچ... یعنی... من ؟يشد خبردار يچطور تو! اریماز

 :گفت کرد روشن نویماش که نیهم. بست کمربندشو

 .میزن یم حرف موردش در بعدا... نکن زهایچ نیا مشغول فکرتو

 :گفتم و دادم تکون سر

 ... .بگو کنم یم خواهش... مهمه یلیخ برام

 :گفت و کرد بهم ینگاه مین اریماز

 . اِ ( ... )  مارستانیب اورژانس يتو ایپرن گفت... یعموم تلفن از... زد زنگ بهم جوون دختر هی

 :گفت و دیچرخ سمتم به دفعه هی. شد زیسرر صبرش ي کاسه انگار. رهیبگ افهیق برام نتونست گهید... کرد اخم

 یم و زنه یم زنگ بهیغر دختر هی دفعه هی بعد... ينبود شهیهم مثل... يکرد یم يدور ازمون که بود ماه چند ه؟یچ ماجرا

 ... .یمارستانیب تو که گه

 فشار نگران دونستم ینم. شد یم يطور نیا بود یعصبان دستم از وقت هر... بود بد یلیخ نیا و گفت ینم موش بهم گهید

 :گفت و برد باال صداشو اریماز... اریماز يدلخور ای باشم دردم معده و م افتاده نییپا

  بود؟ یچ يکرد که يکار نیا از منظورت

 سانت مین ي اندازه به یحت رو نیماش زدم ینم حرف تا... هیچ يجد یعسل نگاه نیا یمعن دونستم یم... کرد نگاهم منتظر

 :گفتم دیبار یم ازش یشرمزدگ که یلحن با. داد ینم تکون
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 نگفت؟ بهت ماندانا

 :گفت و کرد اخم اریماز

 ... .الیل خاطر به بعد و يکرد لیتحص ترك و يدیبر آدم و عالم از ماه نه مرجان خاطر به...  ال؟یل خاطر به

 دنید... کردم رخش مین به ینگاه... دیمال پهنش يها انگشت سر با چشماشو و داد تکون سر. گذاشت نصفه حرفشو

 :گفتم آهسته... ختیر یم قلبم به رو اندوه از یمیعظ حجم شینارحت

 تحملشو... ینکن باور منو هیبق مثل توام دمیترس یم... دمیترس یم... فقط... کنم فیتعر برات رو ماجرا خواستم یم کن باور

 ... .یکن یم نگاهم ياعتماد یب با نمیبب که نداشتم

 چیپ هنوز دلم... شد برقرار نمونیب سکوت. چوندمیپ م زده خی يها انگشت نیب رو شالم يها شهیر... انداختم نییپا سرمو

 ... .م احمقانه یخودکش یجانب اثرات خاطر به ای بود اریماز یناراحت خاطر به دونم ینم... خورد یم

 ... .دیفهم یم دیبا اریماز... مرد اون از... مهراس از... گفتم یم براش دیبا... کردم بلند سرمو

 ابونیخ طرف اون تونستم یم ش پنجره ي شهیش از... افتاد اریماز سر پشت ي منظره به چشمم کردم باز دهنمو که نیهم

 بیج يتو دستاشو. بود ستادهیا رو ادهیپ قسمت نیتر کیتار يتو که افتاد يمرد به چشمم. کردم زیر چشمامو... نمیبب رو

 رو اریماز يبازو یدست دو... ختیر فرو نهیس يتو قلبم... بود کرده باز هاش شونه عرض به پاهاشو و کرده اهشیس یبارون

 :زدم داد و دمیچسب

 !اونه... اونجاست... اوناهاش

 :گفت و چرخوند ابونیخ سمت اون به سرشو تعجب با اریماز... کردم اشاره مرد به م اشاره انگشت با و

 ؟یک

 اریماز يجلو انگشتامو ي اراده یب و یعصب رقص خواستم ینم... دیلرز یم اریاخت یب انگشتم. زد یم نهیس يتو محکم قلبم

 :گفتم و انداختم دستمو عیسر. کنم رو

 ... .مارستانیب اورد منو که يمرد اون

 :گفتم... شد خارج دستم از انگشتام اریاخت... کردم میقا شالم و مانتو يها نیچ نیب دستمو... کرد تنگ چشماشو اریماز
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 ... .دهیپوش یمشک سرتاپا

 به بلند يها گام با که زدم زل اریماز به يناباور با... داد يندیخوشا یدلگرم به جاشو قلبم تپش... زد رونیب نیماش از اریماز

 به دوباره رو انگشتام اریاخت شدم متوجه... کرد یم باور حرفمو که شد ینم باورم... شد ینم باورم... رفت ابونیخ طرف اون

 ... .ام اورده دست

 از دینبا که اومد ادمی... نبود اهپوشیس مرد از ياثر. شد ابونیخ سمت اون يرو ادهیپ وارد که زدم زل اریماز به جانیه با

 ... .داد نجات جونمو مرد اون... بترسم مرد اون

 زدم چنگ مانتوم يها لبه به... دمیلرز خودم به. افتادم کننده خفه و تلخ يعطر و يا قهوه ییها چشم با يمرد ادی دفعه هی

 کرد یم خفه منو داشت که يمرد اون و بود گهید نفر هی هیسا بخورم قسم بودم حاضر یول... فشردم بهم اریاخت یب لبامو و

 شد یم ساطع ازشون که يا يانرژ یول برسه نظر به احمقانه دیشا... کرد یم فرق عطرشون کم دست... یعنی... گهید یکی

 ... .باشند نفر هی تونند ینم اونا که داد یم یگواه قلبم... نبود یکی نظرم به

 :گفت و شد نیماش سوار دوباره اریماز

 .شد گم تیجمع نیب یول دمید اهپوشیس مرد هی اومد نظرم به

 :گفتم و دادم رونیب صدا با نفسمو. گرفت آروم م اومده جانیه به قلب

 ... .داد نجات منو و اومد باال اتاقم بالکن از که بود یهمون

 و سرد عطر و شد یم پخش مرد اون نیماش يتو که یکیموز نیدلنش يصدا. رفت باال تعجب ي نشونه به اریماز يها ابرو

 دل از يخبر که حاال... شدم پرت دور چندان نه يا گذشته به و شدم کنده ایدن نیا از لحظه هی... اوردم خاطر به رو نافذش

 ... .دیرس یم نظر به نیدلنش مرد اون نیماش يفضا نبود تهوع حالت و درد

 :گفت و داد تکونم اریماز

 موش؟ ییکجا! يآ

 ماه چند از بعد که بود خوب قدر چه... بود شده تر مانهیصم نگاهش... دمیچرخ سمتش به و نشست لبم يرو يلبخند

 :گفتم. کردم ینم يدور ازش و کردم یم اعتماد بهش اول از کاش يا... دمید یم خودم کنار اونو ترس و استرس

 کنم؟ فیتعر دلخراش و دردناك داستان هی برات يدار حالشو
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 :گفت و دیکش یقیعم نفس... کرد مکث اریماز

 شده؟ یچ یبگ بهم یگرفت میتصم ماه نه بعد

 . گذاشتم هم يرو مثبت عالمت ي نشونه به چشمامو

 اون سمت به دوباره فکرم... شدم رهیخ روشن يها چراغ ي نقطه نقطه نور به. دادم هیتک شهیش به سرمو. میافتاد راه به

 اونو و بزنه زنگ اریماز به بود گفته جوون دختر هی به چرا بود؟ اورده کجا از رو اریماز ي شماره... شد دهیکش مرد اون... هیسا

 بود رفته کش لمویموبا اگه یحت باشه؟ برداشته شالم و مانتو مثل هم لمیموبا نکنه...  ار؟یماز چرا اصال بکشه؟ مارستانیب به

 نیا... بودم کرده ویس " مامان " اسم با رو مامان ي شماره و "بابا" اسم با رو بابا ي شماره که من زد؟ زنگ اریماز به چرا

 اجیاحت بهش طیشرا اون يتو که یکس تنها دونست یم که خوب قدر اون... شناخت؟ یم خوب قدر نیا منو که بود یک مرد

 ... .ارهیماز دارم

 که یدست و ستادنیا خاص ژست يبرا نه... اتاقم بالکن يرو شیشگیهم حضور خاطر به نه... افتاد جونم به ناشناخته یترس

 یم من از اون که ییزهایچ ي همه و دونستم ینم ازش من که ییزهایچ اون ي همه خاطر به... کرد یم دراز سمتم به

 ... .دونست

***  

 يپا دیبا دونست ینم... بود دودل انگار... بود داشته نگه ابونیخ کنار نویماش اریماز... بود ابونیخ روشن يها چراغ به نگاهم

 . برسونه خونه به زودتر منو دیبا ای نهیبش دلم و درد

 :گفت یمهربون با اریماز 

 ... .يدار ضعف اگه... نهییپا فشارت اگه

 :گفتم و دادم تکون سر

 ... .دارم نگهش خودم شیپ نیا از شتریب تونم ینم... شم خالص و بگم خوام یم فقط

 کجا از دونستم ینم. چرخوندم اریماز سمت به سرمو... کنم رونیب ذهنم از رو میناج تار ریتصو قهیدق چند يبرا کردم یسع

 کرد یم یفرق چه... بزرگ مامان ي خونه از شبونه فرار از ای... دیسف يموها و روشن يها چشم با مرد اون از... کنم شروع

 ... .کردم یم شروع مرجان از دیبا دیشا اصال... شد یم ختم هیسا اون به حال هر به... شه شروع کجا از
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 :گفتم

 یم فرق هامون رشته یول میبود دانشگاه هی يتو... میدوست هم با حاال تا رستانیدب از الیل و مرجان و من... که یدون یم

 ییباال سال از یکی عاشق دانشگاه يتو مرجان. زبان ي دانشکده من و بودن یمهندس یفن دانشکده مرجان و الیل. کرد

 از خواست یم شهیهم ییجورا هی و کرد یم داخل یعل و مرجان ي رابطه يتو خودشو یلیخ الیل. یعل اسم به شد هاشون

 . بود مخالف دوستانه ارتباط نیا با دلش ته که نیا با. کنه محافظت مرجان

 :گفت و داد تکون سر متفکر اریماز

 .اومد ینم خوشش زهایچ نیا از ظاهرا... برام يبود گفته... آره

 :گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو

 که کرد دعوتمون مرجان بار هی... نداشتن یمشکل میبود هم با یوقت تا هامون خانواده. میرفت یم جاها یلیخ هم با تا سه ما

 ندارن مشکل آمدها و رفت جور نیا با باباهامون مامان میدید یوقت... میرفت هم الیل و من... زیتبر تو ش خاله ي خونه میبر

 يبرا خواد یم که گفت مرجان به یعل رفتنمون زیتبر يماجرا از بعد ماه دو یکی. میبگرد رو شهر تا چند میگرفت میتصم

 ینم يجور چیه خب... ادیب تونه ینم که گفت مرجان... اند یشمال یعل يبابا و مامان آخه... رهیبگ یمهمون شمال تولدش

 یلیخ مرجان دونستم یم که منم. شد شکرآب يبدجور هیقض نیا سر یعل و اون نیب. بره شمال تا و چونهیبپ تونست

 اصرار یلیخ اگه که گفتم مرجان به. کنم کمکش گرفتم میتصم نداره، رو یعل از يدور و قهر طاقت و زودرنجه و حساس

 یول بود ادیز نایا یعل ي خونه تا اش فاصله که هرچند... من بزرگ مامان ي خونه میبر میتون یم بره یمهمون نیا به داره

 مامان ي خونه. میکرد آماده هیقض نیا يبرا هم رو مون خانواده و میدیکش نقشه زود یلیخ... میبر نشه که نبود يطور

 اونجا میبر اگه که داشت نانیاطم بابام نیهم يبرا... هاست یتهران يالهایو از دور و یمحل کامال ي منطقه هی يتو بزرگم

 ... .میبر باال ریانج درخت از که نهیا هم طنتمونیش تینها و میکن یم نگاه رو زارهایشال مینیش یم فقط

 تا بود گرفته ازم رو نگاهش و بود انداخته نییپا سرشو. انداختم اریماز رخ مین به ینگاه. دادم تکون سر و زدم يپوزخند

 :دادم ادامه... کنم فیتعر و بزنم حرف بتونم راحت

... خونه یم شب نماز و شه یم داریب شب چهار سه ساعت از ها وقت شتریب عوض در... خوابه یم زود شبا بزرگم مامان

 یم داریب صبحونه يبرا رو همه بعد و خوابه یم ساعت دو یکی. خونه یم نمازشو بعد... بگن رو صبح اذان تا خونه یم قرآن

. میبرگرد دیبا شب سه ساعت از قبل تا میدونست یم. میزد رونیب خونه از خوابه بزرگ مامان که میشد مطمئن یوقت... کنه
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 اونجا از یحساب و درست آدرس نیهم يبرا و کنه زیسورپرا رو یعل اومدنش با خواست یم مرجان که بود نجایا مشکل

 ... .شد شروع بد يها اتفاق میرفت یم جاده يتو ترس و استرس با که طور نیهم. مینداشت

 :گفت و کرد بلند سرشو اریماز. کردم یمکث و دمیکش دردناکم ي معده به یدست. دمیکش یقیعم نفس

 ... .شده گچ مثل رنگت. یکن استراحت یبتون که خونه میبر ایب... بعد يبرا باشه ش هیبق... کن ولش

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 اگه دمیترس یم... نبره بو يزیچ از یکس که داشتم یسع مدت نیا تمام... دارم نگهش خودم شیپ نیا از شتریب تونم ینم

 .شه درست دردسر براش بدونه رو ماجرا اصل یکس

 :گفت اریماز

 ... .بگو یش تیاذ شتریب شه یم باعث نگفتنش یکن یم فکر اگه یول... یکن تیاذ خودتو خوام ینم

 رهاشونیمس که ییها یتاکس به... دندیچیپ یم دونیم دور که ییها نیماش به... کردم بود روم به رو که یابونیخ به ینگاه

 شهر ي شبونه یشلوغ نیب... رفتند یم راه روها ادهیپ يتو عجله با و تند که ییها آدم به... زدند یم ادیفر بلند يصدا با رو

 که داشتم عجله قدر نیا شب اون و نبرده بو يزیچ از یکس کردم تالش ماه نه چرا که نیا... گشتم یم سوالم جواب دنبال

 يسرد که یکس...هیسا اون دنید... نبود سخت یلیخ جوابش که هرچند... کنم؟ سبک خودمو و بگم زویچ همه زودتر

 ... .کردم یم حس زانوهام پشت هنوز رو دستکشش

 :گفتم و کردم اریماز به رو

 و دیپر جاده وسط نفر هی دفعه هی... میبود شده گم ییجورا هی... بود شده پرت حواسمون... میزد یم حرف هم با میداشت

... بود دهیکش راست سمت به نویماش... میشد منحرف یاصل راه از و داد دست از نویماش کنترل مرجان... دنیدو به کرد شروع

 میاورد شانس... هیبیسراش نیا تو میافتاد... دیرس یم بود دره يتو که روستا هی به که بود وحشتناك یبیسراش هی سمت اون

 به... میبود خوشحال... میبود شده دور یاصل راه از یحساب کنه کنترل نویماش تونست مرجان باالخره یوقت. مینکرد چپ که

 دردسر همه اون یبان و باعث که داد یم فحش مرجان و یعل به الیل... میدیخند یم. میبود اورده شانس خودمون الیخ

 ... .بودند شده

 :گفتم... زدم یتلخ لبخند
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 یب که میدیترس یم قدر اون کاش يا... میدیترس یم شتریب سقوط اون از کاش يا که نیا... کردم فکر شب اون به یلیخ

 یم بدتر گذشت یم ازش قدر چه هر که یشب... بود شده نینفر شب هی شروع تازه اون چون... میشد یم یمهمون الیخ

 ... .شد

 :دادم ادامه... بود زده زل بهم يکنجکاو با و بود کرده بلند سرشو اریماز

 اون مرجان و میداد هل رو نیماش الیل و من... افتاد چاله هی يتو نیماش که میرفت یم یاصل راه و یبیسراش يباال سمت به

 دیبا... شد یخاک يبدجور لباسش و خورد نیزم دار و ریگ همون يتو الیل یول اومد در چاله از نیماش باالخره تا داد گاز قدر

 طرف اون از هم مرجان. میرفت الهایو از یکی سمت و میافتاد راه نیهم يبرا. میکرد یم زیتم لباسشو و میاورد یم ریگ آب

 اطیح در میدید میشد کینزد الیو به که نیهم. میفتیب راه عیسر میبرگشت ما یوقت که برد یم یاصل راه سمت به نویماش

 فرار و میدیترس... میدیشن يداد و غیج يصدا دفعه هی... زد یم مشکوك. بود اطیح يتو شده شسته مهین نیماش هی. بازه

... اهیس یبارون... بیعج يها لباس با ییمردها... شدند اطیح وارد آدم عالمه هی که میبود نشده دور یلیخ هنوز. میکرد

 صاحب که يمرد. بود روشن يها چشم و دیسف يموها با مرد هی شون سردسته... باالکالوا يها کاله... چرم يها دستکش

 ... .کشت ما چشم يجلو رو مرد اون بعد و بده لشیتحو جعبه هی که کرد مجبور رو بود خونه اون

 به شروع دوباره اگه دمیترس یم. دادم قورت دهنمو آب... دمیکش یقیعم نفس و کردم یمکث... رفت باال اریماز يابروها

 :گفت بود کرده فراموش رو نزدن حرف و سکوت يبرا اصرارش يکنجکاو شدت از که اریماز. بلرزه صدام کنم صحبت

 کشتش؟ يجور چه شد؟ یچ بعد خب؟

 :گفتم و دادم تکون سر

 و دندید رو ما اونا. میکرد فرار و میدیترس الیل و من... کشته هم رو مرده زن که گفت... کرد کیشل بهش... داشت اسلحه

 عیسر یلیخ... گاز يرو بذاره پاشو فقط میگفت مرجان به و میرسوند مرجان نیماش به خودمونو الیل و من... کردند دنبالمون

 یکی... نبود خوب اصال مرجان یرانندگ... کردند دنبالمون نیماش با... اومدند یم سرمون پشت از مردها اون یول میشد دور

 ... .میشد پرت دره يتو. زد نمونیماش به نشیماش با مردها از

... کنم حس پراسترس و کیتار شب اون يتو خودمو تونستم یم گهید بار هی... ادی یم جانیه به داره قلبم کردم احساس

 :گفتم... بودند دنبالمون مردها اون و میکرد یم فرار میداشت... بودم الیل و مرجان شیپ باز انگار

 ینم باز مرجان کمربند قفل... داشتم يزیخونر... برمه و دور یک... کجام دونستم ینم... بودم شده جیگ من... میشد یزخم 

 ... .ادی یم پشتمون گفت... میبر گفت الیل و من به... شد
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 شالش ریز از که اوردم خاطر به اهشویس يموها... شد ظاهر چشمم شیپ مرجان یخون صورت... گذاشتم هم يرو چشمامو

 یم گلومو راه داشت بغض... بدم ادامه تونستم ینم... تونستم ینم... زدم چنگ مانتوم ي لبه به دست با... بود ختهیر رونیب

 خودم شیپ ياریهوش يتو گهید بار هی تونستم ینم... رمیبگ دهیند رو گذشت یم ذهنم از که يریتصاو تونستم ینم... بست

 ... .کنم فرار ازشون خواستم یم فقط... کنم مرورشون

 :دادم ادامه... دمیکش یقیعم نفس

... دندیرس بهمون مردها اون که ارهیب هم رو مرجان و برگرده خواست... کرد دورم اونجا از... دیکش رونیب نیماش از منو الیل

... میدیشن رو مرجان غیج يصدا میشد دور که کم هی... کرد دور اونجا از منو الیل... ستادندیا مرجان نیماش دور شون تا چند

  ... .شده تموم مرجان کار که دونستم یم هم لحظه همون

 :گفت و کرد اخم اریماز

 ؟يچطور

 :گفتم کوتاه

 ... .یخفگ گفت یم سیپل

 بار هی يبرا خواستم یم... کنم فکر مرجان به... شم رها خودم حال به ساعت چند خواست یم دلم... برگردوندم ازش رومو

 ها هیثان تک تک... کردم یم فکر بهش ساعت چند دیبا دیشا... شم رو به رو بود شده کشته که قتیحق نیا با شده که هم

 داد... گفتنش بودم دهیفهم روز اون چون... کرد آروم طور نیا شد یم رو درد نیا دیشا. کردم یم مجسم ذهنم يتو رو

 ... .کرد ینم کم شینیسنگ از يزیچ... زدنش

 :گفت و گذاشت م شونه يرو دستشو اریماز

 زودتر کاش يا... بوده سخت برات حد چه تا فهمم یم دمیفهم رو اتشیجزئ که حاال... سخته برات هیقض نیا دونستم یم

 ... .کنم کمک بهت تا یگفت یم

 :گفت بود کرده پر رو شیعسل يها چشم که یوجدان عذاب با

 ... .یبگذرون رو سخت يروزها اون تا کردم یم کمکت و موندم یم شتیپ دیبا

 :گفتم و زدم یکمرنگ لبخند
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 ... .بگم بهت دمیترس یم... فقط. يبود شمیپ شهیهم... يبود تو

 دست هی دیسف يموها اون با... شد ظاهر چشمم شیپ مهراس رحم یب و سرد ي چهره. کرد نگاه بهم يکنجکاو با اریماز

 ... .کشیبار يها لب و پهن ینیب... روشنش يها چشم و بود شده یخال جلوش که

 :گفتم و کردم اریماز به رو

 يبرا ییدارو يوتکنولوژیب يتو. ... اِ  مهراس کشت، رو مَرده اون چشممون يجلو که یاون...  قاتل اون... مرد اون اسم

 که یزمان گن یم. کنه یم عرضه و سازه یم پوست يساز جوان و ییبایز يداروها... داره کارخونه... هیغول خودش

 مطالعات ي نهیزم در ییها شیآزما مجموعه ینیبال يها شیآزما: clinical (Clinical trials صورت به رو داروهاش

 مورد) دهد یم نشان کردن عرضه از قبل را محصول... و ریتاث ، اثرات ، یجانب عوارض که داروست یطراح و یپزشک

 ها کننده مصرف از یبعض دیرس عموم مصرف به داروهاش یوقت که نهیا هیقض یول نداشت یعوارض دادند قرار یبررس

 از یکی... ارهیب در دیبا که طور اون یصنعت اسیمق يتو رو داروهاش بود نتونسته... گرفتند درمان قابل ریغ یپوست التهاب

 نیا دیتول يتو داد یم نشون که اورد دست به یمدارک کرد یم کار مهراس نظر ریز یقاتیتحق بخش يتو که ییها محقق

 از دنیرس یونیلیم ثروت به تر آسون يبرا ای محصوالتشون شتریب دیتول خاطر به انگار... بوده يعمد يانگار سهل داروها

 ! خودش يپا نه ای ارهی یم بار به يا فاجعه نیهمچ کارش دونست یم که نیا البته... بود کرده یپوش چشم زهایچ یلیخ

 :گفت و داد تکون دنیفهم ي نشونه به يسر اریماز

 .بود کرده چال امن يجا هی خودش الیخ به هم رو مدارکش... شد کشته که بود یکس همون محقق اون... دمیفهم

 :گفتم و انداختم باال شونه

 قبال مهراس که بود کرده ثابت دم،یفهم نایا و دادگاه يماجرا يتو که طور اون فقط... بود کرده چال که بود یچ دونم ینم

 دست به کیژنت یمهندس و یکیژنت اصالح با که یمحصول: کیژن ترنس محصول( يا ختهیترار محصوالت دیتول يتو هم

 مورد در کشورمون قانون دمیفهم از من که طور اون... داشته شرکت نه ای دارن یعوارض بود نشده مشخص که)  ادی یم

 ینم عرضه یعموم طور به رو مواد نیا اروپا يتو... ستین سخت و سفت یغرب يکشورها ي اندازه به ختهیترار مواد دیتول

 روش دیشا و دیبا که يطور اون... نجایا یول... شن یم فروخته روشونه که یخاص يها برچسب با کایآمر يتو... کنند

 . بزنه بیج به يادیز پول زهایچ طور نیا کردن کردن دیتول با تونست راحت یلیخ مهراس نیهم يبرا... ستین کنترل

 :گفت. کرد قطع رو صحبتام و اورد باال دستشو اریماز
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 بکشه؟ آدم شخصا خودش و رهیبگ دستش اسلحه دیبا دانشمند مچهین هی یچ يبرا

 :گفتم و زدم يپوزخند

 جینتا چرا... نه ای دانشمنده آدم نیا اصال که نیا... شد زیبرانگ شک نیهم میداد سیپل به الیل و من که یگزارش بعد

 دنیرس جهینت نیا به... باشه خودش مال قاتیتحق که نیا کرد؟ شک یچ به سیپل یدون یم... شد؟ يطور نیا قاتشیتحق

 از بعد عوارض تازه نیهم يبرا. بود نشده کامل بود که یهرچ قاتیتحق نیا... بود دهیدزد ییجا هی از رو اونا مهراس که

 کردن متهم... هیمحترم و مهم آدم مهراس که نیا يبرا. بود حساس یلیخ پرونده نیا ییجورا هی... شد رو شدنش عرضه

 ... .نهیسنگ یلیخ یآدم نیهمچ

 :گفت و دیکش ش چونه به یدست... کرد فکر یکم اریماز

 کرد؟ کارو نیا مهراس خود چرا نکشتند؟ رو مرده اون اونا چرا... بودند برش و دور شب اون هم مرد يسر هی

 :گفتم و رفتم اریماز به يا غره چشم

 ؟یکن یم میج نیس نیهم يبرا ؟یکن ینم باور حرفمو

 :گفت و کرد کج سرشو اریماز

 کنم؟ کمکت تونم یم چطور ندونم اگه... شده یچ بدونم قیدق خوام یم فقط من ؟یگ یم یچ! ایپرن

 :گفتم و انداختم باال شونه

... نتشیبب کیتار و خلوت محل اون يتو ممکنه یکس دونست ینم حال هر به... کرد کارو نیا خودش یچ يبرا دونم ینم

 درصد هی اگه. باشن کارش شاهد و ستادهیوا ها درخت پشت هم بدشانس دختر تا دو که دیرس ینم فکرش به اصال احتماال

 .بودند کرده دورش که یاهپوشیس يمردها اون ي عهده به ذاشت یم کارو نیا داد یم یاحتمال نیهمچ خودش شیپ

 :گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو اریماز

 از چطور... ره یم نیب از برات شدنشون حل تیاهم که دن یم آزارت قدر اون ییها مشکل هی ها وقت یبعض... یدون یم

 یحساب که بود دهیچیپ مهراس يپا و پر به قدر اون مرد اون کنم یم فکر من... شه یم مهم که هیزیچ اون رفتنش نیب

 دیترس یم هم دیشا... و... اومد مردها اون با نیهم يبرا... کرد ینم یراض رو مهراس مرد اون مردن. بود کرده ش کالفه

 اون مرگ دنید که نهیا مشخصه که يزیچ! حال هر به... بزنه گولشون و نده مامورهاش لیتحو رو یاصل مدارك مرد اون
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 دست به بود، داده باد به رو ثتشیح و آبرو که رو یکس دست از شدن خالص خواست یم... کرد ینم شیراض هم مرد

 ... .باشه شاهد و نهیبب خودش

 :گفت و دیچرخ سمتم به اریماز

 دهیکش کجا به دادگاه... دیترس دیبا داره قدرت قدر نیا و رهیگ یم دل به نهیک حد نیا تا که یآدم از. خطرناکه یلیخ آدم نیا

 شد؟

... بزنم حرف اریماز با داشتم دوست... افتادم ماجرا نیا کردن یمخف يبرا بابا و مامان تالش ادی... کردم نگاهش دیترد با

 شد یم عوض بهم نسبت نظرش اگه... کنه یم برخورد چطور که نبودم مطمئن یول بگم بهش زویچ همه داشتم دوست

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس نیهم يبرا... بود منتظر اریماز... دمیگز لبمو ؟یچ

... بود اول قدم نیا... کشته آدم مهراس میکن ثابت میبتون که نیا... بشه شروع تونست یم الیل و من شهادت با یچ همه

 يتو من شهادت... شد برآب نقشه یچ همه... یول... بود انداخته خطر به رو ها یلیخ جون که یکس دست کردن رو يبرا

 .نبود قبول مورد دادگاه

 :گفتم و زدم یتلخ لبخند. کرد نگاهم تعجب با اریماز

 مرجان مرگ از بعد... بگم بهت خوام یم من... یول... کنه یمخف آدم و عالم از رو موضوع نیا که دیکش زحمت یلیخ مامان

 احساس کم کم... زدم یم حرف خواب يتو و دمید یم کابوس مرتب... دمیترس یم یلیخ... بودم ختهیر بهم یلیخ من

 يتو رو مرد هی ي هیسا... مدت هی بعد و... زد یم صدام مدام یکی... افته یم راه دنبالم یکی رونیب رم یم یوقت کردم

 دسته و دار از... بودمش دهید الیو اطیح يتو... هیک دونستم یم... نبود هیسا هی فقط... بود مرد هی... یعنی... دمید یم بالکنم

... کشتن رو مرجان مردها اون چرا؟ یدون یم... گفتم ینم یچیه چکسیه به و دمیترس یم ازش یلیخ... بود مهراس ي

 یکس به و کنم فاش رو موضوع نیا اگه دمیترس یم. میبود هم با فرار موقع و بود الیل و من دوست که نیا خاطر به فقط

 .فتهیب خطر تو جونش شم کینزد یلیخ

 :گفتم و کردم نگاه اریماز به وجدان عذاب با

 ... .دمیترس یم... نگفتم بهت نیهم يبرا

 :دادم ادامه دلم تو

 ... .بدمت دست از دمیترس یم
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 :گفت و فشرد هم يرو چشماشو اریماز. دمیلرز خودم به تصورش با

 ... .فهمم یم

 :دادم ادامه

 ... .نیدزد منو دانشگاه رفتم یم داشتم که بار هی... شد یم خرابتر روز به روز اوضاع

 یم باال دشیاس که دمیکش م معده به یدست. دمیکش یقیعم ینفس و بستم چشمامو... خورد چیپ م معده... دمیگز دوباره لبمو

 :گفتم... اورد یم در رو ام يمر پدر داشت و زد

 و... بمونه جاش که سفت قدر اون نه... بودند بسته دهنمو و دست. کردم دایپ نیرزمیز هی يتو خودمو کردم باز که چشمامو

 یم زمزمه ییزهایچ هی... زدند یم صدام... دمید یم وارید يرو رو هاشون هیسا. کنم فرار بتونم که شل قدر اون نه البته

 اون... کنند یم خفه مرجان مثل منو و انی یم سمتم به کردم یم احساس لحظه هر... بودم دهیترس مرگ حد تا... کردند

... دانشگاه کینزد... کردند ول ابونیخ يتو منو بعد... افتادم گوشه هی و کردم غش بایتقر ترس از که ترسوندن منو قدر

 منو يطور اون یوقت... بودند داده خبر هم سیپل به و گشتن رو جا همه بودند شده نگران من ومدنین خاطر به که نایا مامان

 خودم... دمید رو هیسا هی که بگم... بزنم حرف شدم مجبور تا کردن اصرار قدر اون... شدند مشکوك کردند دایپ ابونیخ يتو

 روانپزشک شیپ منو و کردم یقاط کردند فکر نیهم يبرا... فتنیب دردسر تو دمیترس یم... کردم یم انکار خودم گفتم، یم

 روز به روز داروها اون... کرد زیتجو دارو برام... دارم دیپارانوئ یزوفرنیاسک که داد صیتشخ اونم... پارسا دکتر... فرستادن

 شاهد... بود هام یوونگید شاهد و ستادیا یم بالکن يرو هم هنوز مرد اون... نبرد نیب از کابوسمو... یول... کرد بدتر حالمو

... دمشید خودم يها چشم با... نکرد باورم چکسیه... اتاقم تو اومد بار هی... بود انداخته جونم به خودش که ییها ترس

 ... .ستادیا اتاقم در پشت

 :دادم ادامه. کردم یم سرما احساس م نهیس ي قفسه يتو... زدم مانتوم به یچنگ. دمیلرز خودم به

 نیهم... کردن میبستر یروان بخش تو... مارستانیب فرستادن منو. داد دست بهم یعصب ي حمله که شد بد حالم قدر اون

 ... .رفت در قسر کلک نیا با مهراس... نکنند قبول شهادتمو نداره یروان تعادل که آدم هی عنوان به که شد باعث موضوع

 :گفت آهسته اریماز

 ... .شیدید یم بالکن يتو که بود ینیهم... اهپوشیس مرد همون... یگفت که يمرد اون پس

 :گفتم و دادم تکون سر
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  ... .داد نجات جونمو چرا دونم ینم که یاون... مارستانیب اورد منو امشب که یهمون

 که گفت ماندانا به فقط. بود نگفته يزیچ چکسیه به اریماز. رسوند خونه به منو ماندانا که بود بعد روز ظهر يها کینزد

 شده مشکوك ییزهایچ هی به ماندانا دیرس یم نظر به. رسوندند مارستانیب به منو نیهم يبرا و بود افتاده نییپا من فشار

 .داد ینم رو موضوع نیا مورد در کردن صحبت ي اجازه بهش من ي دهیپر رنگ صورت یول باشه

 بهم دست ي اشاره با مامان. گرفت دهیناد منو کال. کنه گرم ش روزنامه با سرشو داد حیترج بابا شدم خونه وارد یوقت

 . نشم یآفتاب بابا بر و دور ادیز که فهموند

 و انداختم نییپا سرمو. بود شده قرمز صورتش و مونده ثابت حوادث ي صفحه يرو چشماش... کردم بابا صورت به ینگاه

 .رفتم اتاقم سمت به

 هیتک وارید به. خورد یم بهم اتاق اون از حالم. دمیکش یآه. کردم اتاقم ي بسته در به ینگاه شدم راهرو وارد که نیهم

 مالفه... نامرتب و ختهیر بهم یتخت... شم یم رو به رو یچ با کنم باز رو اتاق در اگه دونستم یم... بستم چشمامو و دادم

 خودم به... داد دست بهم تهوع حالت... دادم یم جون تخت يرو داشتم که بود ییها هیثان اون ادآوری که شده چروك يها

 ... .بودم متنفر اتاق اون از... دمیلرز

 رلبیز. بود کرده مرتب رو جا همه مامان. دمیکش یراحت نفس... شدم وارد و انداختم نیچ نفرت از موینیب... کردم باز رو در

 :گفتم

 !شکر رو خدا

 انداختم تخت يرو شالمو و مانتو. شد دهیکش بالکن ي بسته در سمت به نگاهم. بود جاش سر زیچ همه و مرتب کامال تخت

 دهیفا یب... گشتم پا رد دنبال چشم با. زدم زانو نیزم يرو عیسر و کردم باز درو. رفتم بالکن سمت به بلند يها گام با و

 يها گلدون از یکی یخال يجا به چشمم ستادم،یوا زانوهام يرو که نیهم. بود کرده زیتم رو بالکن کف تازه مامان... بود

 ... .یول بود جا همون گلدون اون قبل روز بودم مطمئن. افتاد دهیخشک

 :گفت تعجب با و گذاشت تختم يرو رو شده شسته يها لباس. شد اتاق وارد و زد در مامان

 ؟یکن یم کار یچ بالکن تو

 برداشتن از بعد رو ها لباس که نداشت وقت ها قدر اون مامان... کردم نگاه نشده تا يها لباس به و بستم سرم پشت رو در

 :گفتم. نداشت رو ش قهیسل هم دیشا ای... کنه تا بند يرو از
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 ... .ستین گلدونام از یکی

 :گفت یمکث از بعد و کرد اخم مامان

 ... .کردم جمع امروز رو هاش خورده... بود شکسته

 رو گلدونا از یکی... بود کرده عجله... بود دهیشن صدامو... مرد اون. اومد در تپش به قلبم... موند ثابت ها لباس يرو نگاهم

 ... .بود شکسته

 :گفت و داد تکون صورتم يجلو دستشو مامان

 برد؟ ماتت چرا

 :گفتم و کندم ها لباس از نگاهمو

 د؟یدیند لمویموبا... یچیه...  هان؟

 :گفت رفت، یم رونیب اتاق از داشت که مامان

 ... .واال نه

 بود؟ برداشته لمویموبا مرد اون يجد يجد یعنی... نشستم تخت يرو و کردم یپوف

 داشت. کنه پارك رو نیماش و ارهیب ریگ پارك يجا کوچه يتو بود شده موفق باالخره. دمیشن هال يتو از رو ماندانا يصدا

 :گفت یم

 هواش و حال مسافرت ادیب اگه! ست افسرده و ناراحت قدر چه دینیبب... داره گناه... خوبه براش خدا به! گهید دیبذار عمو... 

 .شه یم سرحال قبل مثل... شه یم عوض

 :کرد یم يطرفدار سفر نیا به رفتن از داشت که دمیشن رو مامان يصدا تعجب کمال در

 ... .زدم حرف هم دکترش با من... خوبه براش کن باور... عباس آره

 :گفتم لب ریز تیعصبان با

 !پارسا دکتر نیا روح تو
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 :داد ادامه مامان

 .بود موافق هم دکتر

 :گفت بابا

 .دیگفت یم گهید يزهایچ هی قبال که شما خانوم

 :گفت مامان

 .ادی ینم خوش رو خدا... شده ریگ گوشه و افسرده قدر چه که يدید. شد عوض نظرم

 :کرد یم غیج غیج داشت دوباره ماندانا

 ... .گهید مراقبه هم اریماز... میمراقبش دهیسپ و من

 :گفت شد یم یعصبان کم کم داشت که بابا

 ! اهللا اله اهللا ال

 :گفت. شده یعصبان یچ از بابا دیفهم عیسر ماندانا

... ارهیب وجود به ینگران که قدر اون نه یول میباش داشته رو هم يهوا که میکینزد بهم قدر نیا... ست طبقه دو ي خونه هی

 .باشم ایپرن مراقب یچشم چهار دم یم قول من! گهید هستم منم تازه

 :گفتم رلبیز. کرد مکث بابا

 ... .ش جاده اون از... متنفرم شمال از من... نشو یراض... بابا نه يوا

 یاتاق... نداشتم رو اتاق نیا تحمل... بستم چشمامو... دمیچیپ خودم به نفرت شدت از... کردم اتاقم بر و دور به ینگاه بعد و

 شدن گم با که ییجا هی رفتم یم... رفتم یم اریماز و ماندانا با بود بهتر دیشا... بشه قتلگاهم به لیتبد بود کینزد بار دو که

 ... .امیب کنار بهتر الیل

. کنم حل رو هیسا اون ي مسئله بتونم اتاق نیا يتو موندن صورت در دونستم یم دیبع... کردم بالکن به ینگاه یرچشمیز

 شده گم م بچه که انگار... بودم م شده گم لیموبا نگران قدر نیا چرا دونم ینم بود؟ برده کجا لمویموبا... لمیموبا یراست

 ... .بود
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 :دمیشن رو بابا بلند يصدا

 ... .شه یم یچ نمیبب حاال

 اون از... کن تمومش یبگ بهش محترمانه ای شیچونیبپ تا يبد یکس لیتحو که نبود ها " شه یم یچ نمیبب حاال " اون از

 ... .ینش عیضا ساده مثبت جواب هی با مخالفت یکل بعد تا یگ یم که بود ها " شه یم یچ نمیبب حاال "

 :گفتم رلبیز

 ... .نه

 :گفت بلند يصدا با ماندانا... ومدین بدم تیرضا نیا از دلم ته یول

 !جون آخ

 :گفت عیسر بابا

 ... .باشه نگفتم من

 :گفت خنده با ماندانا

 !دونم یم... عمو آره

 یم یخال رو ریتحر زیم يکشو که یحال در... ختمیر بهم دوباره رو جا همه. گشتم یم لمیموبا دنبال اتاق بر و دور هودهیب

 يرو شیخال يجا به... دمیچیپ یم خودم به درد از من و زد یم زنگ داشت... بود زمیم يرو بار نیآخر که اومد ادمی کردم

 باشه؟ مرد اون دست نکنه... زدم زل زیم

... کرد یم نگاه رو ها شماره و بود گرفته دستش يتو لمویموبا که اومد نظرم به تار یصورت و اهیس یبارون با يمرد ریتصو

 کردم، یم حس زانوهام پشت هنوز رو سرماش که چرمش يها دستکش با... بود بسته خی سرما از اطرافش زیچ همه

contact اریماز دیشا... حاال و... الیل... مرجان... گشت یم يبعد نفر دنبال... کرد رو و ریز رو م. ... 

 دست از و بمونم زنده که نیا... بود کرده محکوم یجیتدر مرگ به منو... موند یم مرگ نیع مرد اون... دمیلرز خودم به

 ... .بود شده سردم... دمیچسب بازوهامو دست با... کرد نفوذ تیواقع به اهامیرو از سرماش انگار... نمیبب انمویاطراف رفتن

 ... .ببره رو اریماز ذاشتم یم دینبا... کردم یم مراقبت اریماز از دیبا... رفتم یم مسافرت نیا به دیبا من
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 :گفت دیرس یم نظر به قبل لحظات از تر نرم که یلحن با بابا. اومد یم هال يتو از مامان ي خنده يصدا

 ... .بکنم فکرهامو دیبا

  بود؟ کجا لمیموبا... ش جاده و شمال يبابا گور... گذاشتم هم يرو چشمامو

***  

 با. شد یم نییپا و باال یسنگالخ راه يرو و خورد یم تکون شدت به نیماش. میشد یخاک راه وارد دیشد ییها تکون با"

 :گفتم و دمیچسب رو داشبورد ترس و استرس

 ... .يطور نیهم... کی دنده با... برو طور نیهم

 :گفت زده جانیه و لرزون ییصدا با هم مرجان

 ... .دونم یم

 :گفت سرمون پشت از الیل

  ؟یچ بهش میزد یم اگه... جاده وسط دیپر گاو نیع! احمق ي کهیمرت

 :گفت استرس با مرجان

 ... .نکن پرت حواسمو

 به بود شده گشاد ترس از که ییها چشم با. دمیچسب رو داشبورد یدست دو و گفتم ینیه. میافتاد چاله يتو محکم دفعه هی

 :گفتم. بود شده رهیخ رو به رو به باز دهن با که کردم نگاه مرجان

 شد؟ یچ

 به یدست. بود رفته فرو چاله يتو نیماش يجلو چرخ... نداشت يا دهیفا... شد هوا يادیز خاك و گرد... داد گاز مرجان

 :گفتم و دمیکش میشونیپ

 م؟یکن کار یچ دیبا

 ... .میبود کرده ریگ... داد گاز دوباره مرجان
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 :گفتم تیعصبان با

 !میداشت کم وسط نیا نویهم

 :گفتم استرس با و دمیپر جا از. زد زنگ لمیموبا دفعه هی

 !نه يوا

 :گفت. دیپر مرجان رنگ که دمید یکیتار همون تو

 بزرگته؟ مامان شد؟ یچ

 و کردم جکتشیر. کرد فروکش استرسم دهیسپ اسم دنید با. اوردم رونیب میدست فیک از لمویموبا لرزون ییها دست با

 :گفتم و کردم اخم. انداختم فمیک تو رو یگوش

 ... .بابا نه

 :گفتم. داشت لب برق و ملیر هی حد در یمیمال شیآرا که کردم نگاه الیل صورت به. برگشتم عقب سمت به

 ... .میبد هل نویماش دیبا... پاشو

 :گفت و کرد ینچ نچ الیل

 ؟یمهمون میبر یگل و یخاک کفش با بعد ها؟ کفش نیا با

 :گفتم و کردم باز رو نیماش در

 !نکن تیاذ... گهید باش زود! میرس ینم یمهمون اون به اصال ینش ادهیپ اگه

... بشنوه رو ما يصدا تا داد نییپا رو پنجره مرجان. میشد دادن هل ي آماده دو هر. شد ادهیپ نیماش از تخم و اخم با الیل

 با. میگذاشت چپمون يپا از جلوتر رو راستمون يپاها و میشد خم. میگرفت نیماش عقب صندوق به دستامونو الیل و من

 :گفتم بلند يصدا

 !سه... دو... کی
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 خواستم... زدم زورمو تمام... رفت جلو و شد جا به جا کم هی نیماش... داد گاز مرجان... میداد هل قدرت تمام با الیل و من

 :زد داد الیل... افتاد چاله يتو دوباره و برگشت عقب سمت به نیماش دفعه هی که ارمیب جلو چپم يپا

 !یلعنت

 یخاک یحساب علف و آب یب و یخاک ییسرباال يرو میعروسک هاس کفش... بود گرفته درد دستام... میزد یم نفس نفس

 پوشونده یمیقد و بلند يها درخت رو راستمون سمت... میبود شده دور یاصل راه از... کردم اطرافم به ینگاه... بود شده

 زحمت به میداشت که ییجا همون... شد یم رد دره يباال ي جاده از که اومد یم ینیماش يصدا بار هی قهیدق چند هر... بود

 ... .میرسوند یم بهش خودمونو

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !سه... دو... کی! گهید بار هی

 دستام تو قدرتمو تمام و انداختم نییپا سرمو.... رفت جلو سمت به کم هی نیماش... داد گاز مرجان... میداد هل قدرت تمام با

 دفعه هی... بود رفته هم تو فشار و زور شدت از صورتش که کردم نگاه الیل به و چرخوندم سرمو... دادم هل نویماش و ختمیر

 چند شده خم يکمر با. میداد دست از تعادلمونو الیل و من... کرد حرکت جلو سمت به سرعت با و اومد در حرکت به نیماش

 ... .ستادمیا و کردم حفظ تعادلمو عیسر... دمیدو نیماش دنبال قدم

 پنجره از سرشو مرجان. کرد یم درد بازوهام. دمیکش قیعم نفس بار چند و ستادمیا کمر به دست. زد ترمز يرو مرجان

 :گفتم و ندادم اجازه بهش که بگه يزیچ خواست و اورد رونیب

 .میای یم هم ما... باال تا برو پس؟ يستادیوا چرا

 فحش داشت یحساب و بود شده ولو نیزم يرو که دمید رو الیل و دمیچرخ. کرد اشاره سرم پشت به خنده با و دیخند مرجان

 :کرد یم کشمون

 !یعل خاطر به اونم...  افتادم راه تا دو شما با که خره من ریتقص اصال... شعوریب!... کثافت

 تیعصبان با... تکوند رو شلوارش و مانتو يرو خاك تخم و اخم با. ستهیوا که کردم کمک الیل به. رفتم نییپا یبیسراش از

 :گفت و کرد بلند سرشو
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 سر یمهمون از قبل کنه یم فکر ندونه یهرک. شد یخاک جونم همه. بده آب خورده هی نشیماش پشت از بگو دختره اون به

 .انداختم یم باال آجر داشتم و بودم ساختمون

 :گفتم و چرخوندم مرجان سمت به سرمو

 ؟يدار آب نتیماش پشت

 :گفت مرجان

 .شد رید... گهید دیباش زود... کنم ینم فکر

 :گفت تیعصابن با. بره خاکش و گرد تا زد بهم رو دستاش کف الیل

 !کنم سوژه خودمو که نخوردم خر مغز! امی ینم جا چیه افهیق و ختیر نیا با من

 :گفت و دیچرخ سمتم به الیل. کردم ینچ نچ

  ؟یمهمون يبر افهیق و ختیر نیا با يشد یم حاضر يبود من يجا خودت ه؟یچ

 :گفت و شد ادهیپ نیماش از مرجان. گفت یم راست

 م؟یکن کار یچ دیبا حاال

 به... رفتم باال سمت به یکم... میبود یفرع يها جاده از یکی يتو. میکرد یبررس رو اطرافم گهید بار هی و چرخوندم يسر

 :گفتم و کردم اشاره اومد یم ها دست دور از که ينور

 چالوسه؟ جاده جا اون

 :گفت مرجان

 هی هم دیشا... شدن ساخته پراکنده برا دورو نیا که هییالهایو نیا از احتماال اونجا... میشد دور یلیخ که اون از... بابا نه

 ... .راه نیب رستوران

 :گفتم یخوشحال با

 ".میریبگ آب اونجا از میتون یم خب
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 لوالش ژیق ژیق يصدا با و بود کرده باز درو احتماال... بود ستادهیوا در دم مامان... زدم غلت تخت يرو... کردم باز چشمامو

 :گفت مامان. بودم دهیپر خواب از

 .شمال يبر بذاره و بکنه فکراشو بذار... نرو برش و دور ادیز... ست خونه بابات... مارستانیب رم یم دارم من

 شد ینم بود؟ کرده داریب خواب از منو نیهم خاطر به... کردم نگاه مامان به چپ چپ. زدم غلت تخت يرو و کردم یپوف

 ... .شد انباشته م نهیس ي قفسه يتو سرما کردم احساس کنم؟ صحبت مرجان و الیل با خواب يتو کم هی بذاره

 :گفت مامان

 بهت شتریب یلیخ يبر دهیسپ و ماندانا با. یکن عوض طتویمح دیبا... يبر که خوبه یلیخ برات! نکن نگاهم يجور اون

 ... .يایب ما با تا گذره یم خوش

 :گفت و داد رونیب صدا با نفسشو

 لیفام از رو تو میبخوا که نداره يا دهیفا گهید... يکرد عوض هم اریماز نظر احتماال يکرد شب اون تو که يکار اون با

 ... .میکن میقا

 تو دستمو... ذاشت یم زیم يرو لمویموبا و اومد یم... اومد یم دیشا... کردم بالکن به ینگاه. شد خارج اتاق از و بست درو

 .کردم دراز بود، زده خی هاش دستکش يسرما از که لمیموبا سمت به المیخ

 یم دینبا... کرد یم چک رو تماسام ستیل دینبا... خوند یم هامو اس ام اس دینبا... گردوند یبرم لمویموبا دیبا مرد اون

 ... .شد جمع چشمم تو اشک یناتوان از... دمیکوب بالشم به مشت با... ام یمیصم اریماز با قدر چه دیفهم

 با اونو یک بود؟ کجا الیل... بزنم حرف باهاشون... نمیبش الیل و مرجان کنار خوابم يتو... بخوابم هم باز شد یم کاش يا

 بود؟ زنده اصال...  داشت؟ یحال چه االن بود؟ برده خودش

  شد؟ ینم شب زودتر چرا... کردم نگاه بالکن به

***  

 رها هاش شونه يرو اهشیس يموها... نبود بند پا يرو یخستگ از مامان. گذاشت زیم يرو رو املت ظرف تخم و اخم با بابا

 ... .منم... کرد یم يباز غذاش با... بود شده

 :گفت مامان به رو بابا... کردم یم جدا گوجه از رو مرغ تخم چنگال با
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 .زدم حرف اریماز با

 کارو نیا شدت با قدر اون... دمیکش سر و برداشتم رو آب وانیل استرس با. کردم ولش بشقاب يتو. دیلرز دستم يتو چنگال

 خاطر به. نبود بابا ي نه ای آره جواب خاطر به استرس... ختیر لباسم يرو وانیل ي گوشه از وانیل يتو آب نصف که کردم

 خواد؟ یم یچ دلم دمیفهم ینم چرا نرم؟ خواست یم ای برم خواست یم دلم... بود میدرون جنگ

 نییپا سرمو يدیناام با. رفت غره چشم بهم شدم، چشم تو چشم باهاش که نیهم. کردم حس خودم يرو رو بابا نگاه

 :گفت مامان. انداختم

 شد؟ یچ! خب

 :گفت. کرد درست لقمه خودش يبرا و برداشت یجانون يتو از رو يبربر نون بابا

 گه؟ ینم که دروغ... ست طبقه دو خونه که گفت

 :گفت بود، یخستگ يرو از که یمکث از بعد مامان. کرد مامان به يزیدآمیتهد نگاه

 باشه؟ دومش بار که گفته دورغ یک چارهیب اون

 :گفت و داد تکون سر بابا

 .بره که براش نباشه بد کنم فکر... خب

 :گفتم دلم تو

 .ستمین نجایا من انگار زنه یم حرف يجور هی

 :گفت زیدآمیتهد و خشک یلحن با و کرد دراز سمتم به چنگالشو بابا دفعه هی

 !تو نه من نه گهید یکن خطا پا از دست

 ای بودم خوشحال. انداختم نییپا سرمو. رفت بهم رو دوم ي غره چشم... اورد نییپا چنگالشو بابا... شد گشاد چشمام

 شد یم وقت اون... شد یم خوب یلیخ میرفت ینم چالوس جاده از اگه م،یرفت ینم شب اگه... جفتش هم دیشا... ناراحت؟

 ... .خوشحالم که گفت



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 121 

 

 ذوق ببرم؟ خودم با خواستم یم یچ... کردم یم کمدم به ینگاه دیبا... رفتم اتاقم سمت به. گذاشتم مهین نصفه شاممو

 رو دهیسپ ي حوصله اصال که هرچند... بود خوب دنید رو ماندانا و اریماز هم سر پشت روز چند... کم هی... دونم ینم داشتم؟

 ... .نداشتم

 به ینگاه یرچشمیز. شدم متوقف سرجام دفعه هی. افتادم خودم لیموبا ادی... افتاد بود زیم يرو که مامان لیموبا به چشمم

 اتاقم سمت به و برداشتم زیم يرو از رو مامان لیموبا عیسر... زدند یم حرف هم با آهسته داشتند که کردم بابا و مامان

... بود زده خی دستام کف... گرفتم رو لمیموبا ي شماره عیسر. نشستم تخت يرو جانیه با. کردم قفل سرم پشت درو. دمیدو

 :گفتم رلبیز... بود شده مشت دستم یکی اون... دادم یم تکون یعصب یحالت با پامو. گذاشتم گوشم دم رو یگوش

 ... .نباش خاموش... نباش خاموش

 دست با... رفت یم باالتر قلبم ضربان دیچیپ یم یگوش يتو که یبوق يصدا هر با... اومد در تپش به قلبم... نبود خاموش

 برداره؟ رو یگوش داشتم انتظار احمق من چرا... دمیگز لبمو... کردم مچاله رو یتخت رو آزادم

 لرزون ییصدا با. شدم هل. ختیر فرو نهیس يتو قلبم. نشستم سرجام خیس جانیه شدت از. شد برقرار تماس دفعه هی

 :گفتم

 الو؟.. الو؟

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس. بود کرده عرق دستام کف... اومد یم نیماش يصدا

 ؟يشنو یم صدامو الو؟

 هم يرو لبامو... شم یم مور مور دارم کردم احساس... شد القا بهم سرما حس... اومد یم نفساش يصدا... کردم زیت گوشامو

 :گفتم... ستادمیا زانو يرو جانیه شدت از...کردم یم حسش... خودشه که بخورم قسم بودم حاضر... بود خودش. فشردم

 تواِ؟ شیپ الیل... الیل

 یکیموز نواز گوش يصدا نیب از... آهنگ همون... بود زن هی آروم و فیلط يصدا... دیرس یم گوشم به یکیموز بلند يصدا

 :گفتم برسه نظر به خشن کردم یم یسع که ییصدا با و دادم قورت دهنمو آب. اومد یم نفسش يصدا شد، یم پخش که

 ... . برگردون رو الیل

 :گفتم و دمیکوب تشک به یمشت حرص با... اومد یم نفساش خش خش يصدا فقط
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 !زنم یم حرف دارم تو با

 :کرد زمزمه یگوش يتو آهسته... شدم خشک سرجام... شد قیتزر بدنم به لیموبا یگوش راه از سرما از یموج انگار

 ... .کن فراموش رو الیل

 زل بالکن يرو شیخال يجا به زده بهت... افتاد نییپا و شد رها م زده خی دست نیب از مامان یگوش... شد قطع تماس

 ... .اوردم خاطر به رو روحش یب و سرد ي زمزمه... زدم

 یم تیقطع به رو يزیچ هی بم،یغر و بیعج يتضادها و مینشدن کیتفک يها حس م،یدرون يها جنگ ي همه نیب

  ... .بود مرگ جنس از... روح یب ي زمزمه اون با... مرد اون که نیا... دونستم

  

 دوم فصل

 ...یاهیس و دیخورش نیب ییجا

 آخر روز که الیل و مرجان من، ي نفره سه عکس. چسبوندم وارید يرو یگون به پونز با و دراوردم قاب از رو مرجان عکس

 معلوم عکس يتو مدرسه دوران يباز آب نیآخر اثرات... دمیکش قاب به یدست. گذاشتم قاب يتو رو میبود گرفته مدرسه

 ... .خندون يها لب... آب از پر يها يبطر... سیخ يموها... سیخ يمانتوها... بود

 قرص ي بسته. شد اتاق وارد و زد در مامان. بستم رو چمدون در و گذاشتم رنگم يا قهوه بافت ژاکت يرو رو عکس قاب

 :گفت مامان. زدم برق به و گذاشتم زیم يرو رو تاپم لپ ها قرص به توجه بدون. گذاشت رمیتحر زیم يرو رو هام

 ... .چمدونت يتو بذار هم رو ها قرص نیا... ؟یبرداشت رو یچ همه

 يرو... رستانیدب دوم... بود الیل و مرجان من، عکس... زدم زل دسکتاپ ي صفحه به و کردم وارد رو پسورد يخونسرد با

 به یلیخ روزها اون. میبود کرده يدستکار فتوشاپ با رو عکس. میبود انداخته هم گردن دور دست و میبود نشسته مکتین

 شد یم کج کم هی ییانتها قسمت تو که شینیب مرجان... میش یم یشکل چه گهید سال پنج که میکرد یم فکر موضوع نیا

 بودم، ریدرگ مدرسه ناظم با ابروهام خاطر به شهیهم که من... بود ساخته ازش یقلم و سرباال ینیب هی و بود کرده تیاد رو

 با هم مرجان. بود نداده يرییتغ صورتش يتو که بود الیل فقط... بودم کرده کشیبار نخ نیع و کرده عوض ابروهامو رنگ

 ... .یمون یم یهست که يخر نیهم تو گهید سال پنج بود گفته بهش حرص
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 ... .مرجان ي نکرده عمل ینیب از اونم! من يابروها از نیا... بود گذشته سال پنج

 ییبال چه الیل سر دونست ینم چکسیه... بود مرده مرجان... دمید یم چشم به رو عکس اون پشت ياهایرو ي ندهیآ

 خراب ندهیآ به کردن فکر با رو خوب يروزها میداشت عادت چرا یراست... بودم شده متحرك ي مرده هی هیشب من و... اومده

 ... .من يآرزوها ي ندهیآ هم نیا م؟یکن

 :گفت مامان

 تکرار رو روزت اون کار گهید کنم یم خواهش... باش عاقل ،يبر تنها متیفرست یم و میکن یم اعتماد بهت میدار که االن

... يخور یم قرص یافسردگ خاطر به که گفتم ماندانا به خودم... بخور هاتو قرص... شه یم حل باشه یمشکل هر... نکن

 باشه؟... ستین یمشکل چیه

 :گفت. زدم زل چشماش به تیجد با. دمیچرخ سمتش به

 چمدونت؟ يتو بذارمش

 به و گرفتم مامان باز دهن از نگاهمو. انداختم آشغال سطل يتو يخونسرد با و برداشتم رو ها قرص. زدم کنار دستشو

 :گفتم حرص با. زدم زل دسکتاپ

 ... .نبودم وقت چیه... ستمین ضیمر من

 :گفت مامان

 ... .ایپرن

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط

 که ندارم انتظار بابا و تو از... یگرفت دهینشن و يدیشن دادگاه يتو رو الیل يها حرف... ينکرد باور... يدید رو بالکن باز در

 .دیکن باور منو

 :گفت آروم یلحن با. گذاشت م شونه يرو دستشو مامان

 درسته؟... باشن کشته رو مرجان مردها اون که يدیند تو ایپرن

 :گفتم
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 .اومد مرجان غیج يصدا میشد دور که کم هی... شدند جمع مرجان نیماش دور که دمشونید یول

 :گفت آهسته مامان

 دچار دیپرا يها نیسرنش که اومده شیپ یلیخ... بود داده رو کمربند با یخفگ صیتشخ یقانون یپزشک که یدون یم... یول

 ... .مارستانیب تو شیپ ي هفته نیهم... بشن کمربند با یخفگ

 یحال در. بذاره خودم حال به منو که گرفت میتصم باالخره. کرد پا اون و پا نیا یکم. نداد ادامه... کردم نگاهش چپ چپ

 :گفت رفت، یم در سمت به که

 .نکن يلجباز. يبر ییجا ها قرص نیا بدون ده ینم اجازه بابات

 :گفتم و گرفتم دسکتاپ از چشم

 گم؟ یم درست... برم ینم قرصامو که دونه ینم بابا

 :گفت و دیکش یآه مامان

 ... .کنم ینم یمخف ازش رو یچیه وقت چیه من که یدون یم

 :گفتم و زدم يپوزخند

  ؟يد یم گزارش بهش رو ها قرص يماجرا وقت اون... یگ ینم بهش يزیچ و ینیب یم رو افتاده یصندل و بالکن باز در

 :گفت مامان... نمشونینب روز چند که داشتم اجیاحت واقعا... شم دور ازشون که بهتر همون... کردم بهش پشتمو

 شمال یرفت یم بزرگت مامان ي بهونه به ،یرفت یم رونیب دوستاش و اریماز با مرجان ي خونه ي بهونه به که موقع اون

 ... .يکرد یم فکر دیبا هم روزها نیا به دیبا یمهمون

 :گفت و اومد سمتم به دوباره... دیکش یآه

 ... .نباشه امن جات نجایا يجد يجد ترسم یم... دارم يا دلشوره چه یفهم ینم

 :گفت آهسته... کرد نگاه بالکن در به و

 ... .نکنم باور رو یچ و کنم باور رو یچ دیبا دونم ینم يبخوا راستشو... باشه امن جات هم يبر اگه که دارم شک و
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 خونه اون از خواستم یم... برم خواستم یم فقط... خسته یلیخ و... بودم جیگ... کنم باور رو یچ دیبا دونستم ینم هم خودمم

 ... .شم دور شهیهم يبرا اتاق اون از خواستم یم فقط... کنم ترك دمید ینم روش رو مرد اون گهید که یبالکن... برم

***  

 :گفت یدلواپس با و اومد سمتم به دست به قرآن مامان. نشستم کاناپه ي دسته يرو و دادم هیتک وارید به چمدونو

 ... .هیجور هی ادیب باهاتون قراره هم اریماز که نیا

 :گفتم یکالفگ با

 ... .شد یچ دمینفهم که من ناراحت؟ ای دیخوشحال اریماز اومدن از... دیکن مشخص خودتونو فیتکل

 :گفت جوشه، یم سرکه و ریس مثل دلش بود مشخص صورتش حالت از که مامان

 !گهید پسره حال هر به خب یول... مونه یم خودم ي بچه مثل... هیخوب پسر اریماز... واال دونم ینم

 :گفتم و دادم تکون سر

 ... .تخت التونیخ... ماندانا هم هست دهیسپ هم

 ... .گفتم ضهیعر نبودن یخال يبرا فقط! کنه تخت رو یکس الیخ تونست یم چطور دهیسپ یهمراه دونم ینم

 :گفت گشت، یبرم و رفت یم رو ریمس هی کوتاه يها قدم با شیقرار یب خاطر به که مامان

... ها ينخور نایا چیساندو... بزن زنگ يدیرس... برونه آروم جاده يتو بگو هم اریماز به... نشو جدا ها بچه از... باش مواظب

 . یش یم مسموم

 :گفتم و کردم نگاه مامان به چپ چپ

  نرم؟ من دیخوا یم

 :گفت مامان

 ... .باش خوت مواظب گم یم دارم فقط نرو؟ گفتم یک من

 :گفت رلبیز بعد
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 .رمیم یم استرس از دارم... خدا يا

 يبرا ياصرار چه استرس همه نیا با دونم ینم... شد ینم بند جا هی اصال. رفت یم طرف اون به خونه طرف نیا از مرتب

 و اومد سمتمون به د،یچک یم آب ششیر از و بود سیخ صورتش که بابا و شد باز ییدستشو در... بود مسافرت نیا به رفتن

 :گفت

 خونه؟ یکی اون يتو ره یم اریماز یمطمئن

 یم تموم هاشو صحبت مامان تا. بودم دهیشن رو ها حرف نیا هم سر پشت که بود روز سه. شدم یم یعصبان داشتم کم کم

 :گفتم. کرد یم شروع بابا کرد

 .گهید ي خونه هی يتو رن یم لیسه و اریماز! بله

 :گفت و کرد يعاد حالت از تر درشت ینگران با رو درشتش يها چشم. ستادیا کاناپه کنار و زد کمر به دست بابا

 !ها تهران سمت دیایب دیفتین راه شب بابا

 :گفت و داد تکون سر بابا. بدم جواب که کرد ینم ياری فکم گهید. بودم دهیشن رو جمله نیا بار ستیدو کم دست

 .بزنم حرف اریماز خود با من بذار. شه ینم یشکل نیا! نه

 :گفتم رلبیز

 !بابا يا

 :گفتم دلم تو. بود زده زنگ اریماز به بار پنج بابا صبح روز اون تا قبل روز از

 !نرو دیبگ کلمه هی د؟یفرست یم منو یچ يبرا دینگران قدر نیا خب

 چمدونم کنار تنقالت و یخوراک وه،یم از پر سبد هی. اومد رونیب آشپزخونه از مامان. شد اریماز با کردن صحبت مشغول بابا

 بنده اون... کنه گوشزد اریماز به که نداشت یسفارش و حرف گهید انگار... گفت یم بله بله فقط بلند يصدا با بابا.  گذاشت

... نکرده فراموش رو کدومش چیه بده نشون که کرد یم تکرار رو بابا يها شیفرما خورده خط طرف اون از هم خدا ي

 يها حرف دادم یم احتمال... دادند بهم رفتن ي اجازه استرس و ینگران همه نیا با چطور که بودم عجب يتو هم هنوز

 يها ضیمر مسلما که... ببرند مسافرت منو بود کرده سفارش بهشون بود ها مدت... باشه گذاشته ریتاث روشون پارسا دکتر
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 بودم نشسته کار طلب و نهیس به دست کاناپه يرو که حاال... داد ینم بهشون يا اجازه نیهمچ بابا شرکت يکارها و مامان

 ... . داشتم اجیاحت مسافرت هی به قدر چه دمیفهم یم کردم، یم حس وجودم يتو رو استرس و جانیه داشتم کم کم و

 لیس... شدم خارج خونه از و شدم رد قرآن ریز از بود، میزدگ جانیه خاطر به شتریب که يا عجله با... زد زنگ اریماز باالخره

 " دیشناس ینم که ییجا دیبر شبونه دیفتین راه "مثل یمنطق يها جمله از... شد ریسراز سرم پشت بابا و مامان سفارشات

 ... . "! دیبخواب زود شب " مثل یبیغر بیعج يها جمله تا گرفته

 بلند سرمو گذاشتم اطیح يتو پا که نیهم... شدم خارج آپارتمان از دمیکش یم خودم دنبال رو سبد و چمدون که یحال در

 ... .کردم پر هوا از هامو هیر... زدم لبخند کرد یم طلوع داشت تازه که دیخورش به و کردم

 يصدا سرد، عطر با هیسا هی ستمین مجبور و نخورم قرص تونم یم برم، بخوام هرجا تونم یم... آزادم کردم حس ماه نه بعد 

 " ایپرن " گهید بار هی تونم یم که کردم حس ماه نه بعد... کنم تحمل م خونه بالکن يرو رو ترسناك بتیه و روح یب

  ... .باشم

 خط سه داسیآد شلوار. دیکش یم ازهیخم و بود داده هیتک اریماز نیماش به که افتاد ماندانا به چشمم کردم باز که رو اطیح در

 و زده باال تونست یم که ییجا تا با رو مانتوش يها نیآست شیشگیهم عادت طبق. بود دهیپوش کوتاه یمشک يمانتو و

 پف يها چشم افتاد دستم يتو سبد به چشمش که نیهم. بود کرده جمع سرش يباال محکم رو رنگش یمشک يموها

 يتو گشتن مشغول و کرد باز درشو. گرفت دستم از رو سبد و اومد جلو کیعل سالم بدون. زد برق آلودش خواب و کرده

 ... .ستادمیوا اونجا منم که ارهیب خودش يرو به نداشت الیخ! نه... کردم نگاهش منتظر... شد سبد

 طور همون و کرد سالم يانرژ با ش گرسنه شهیهم و آلود خواب خواهر برخالف. اومد سمتم به و شد ادهیپ نیماش از اریماز

 :گفت گرفت، یم دستم از رو چمدون که

 .يایب ذاره ینم و شه یم مونیپش لحظه نیآخر بابات بودم مطمئن نمتیبب در دم که نیا از قبل کن باور

 :گفت. بست رو سبد در و دیکش يا ازهیخم ماندانا

 ... .دیبزن حرف و دیستیوا نجایا دیخوا یم یک تا ستین معلوم... نیماش تو رم یم

 ماندانا. کنم باز دهنمو بودم نکرده فرصت یحت من و بود نگفته جمله دو یکی از شتریب اریماز. کردم نگاه ماندانا به تعجب با

 يرو که دمید. بست رو نیماش در و کرد مچاله سبد کنار رو دشیسف ژاکت. گذاشت نیماش عقب یصندل يرو رو سبد

 :گفتم تعجب با. گذاشت ژاکتش يرو سرشو و دیکش دراز عقب یصندل
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 چشه؟ نیا

 :گفت و برد عقب صندوق سمت به رو چمدون اریماز

 ... .ناراحته

 :داد ادامه رلبیز

 .میکن یم یمخف ازش رو يزیچ هی میدار نفهمه که ستین خنگ هم قدرها نیا

 :گفت و گذاشت صندوق يتو رو چمدون که یحال در و زد یچشمک

 .کشه ینم طول ادیز کردنش قهر نترس

 روشن نویماش اریماز! منه يجا یصندل نیا دونه یم ماندانا که خوبه قدر چه کردم فکر خودم با و نشستم جلو یصندل يرو

. دمیچرخ اتاقم بالکن سمت به اریاخت یب. خورد چیپ م معده کردم احساس. افتاد شور دفعه هی دلم چرا دونم ینم. کرد

 زود صبح که هرچند... بدم صیتشخ اونجا رو مرد هی ي هیسا بتونم شتریب دقت با داشتم انتظار انگار... کردم تنگ چشمامو

 ... .شد ینم مرد اون از يخبر روزها و بود

 خودم از رو اضطراب و استرس تا دمیکش یقیعم نفس و چرخوندم جلو سمت به سرمو میدیرس کوچه يانتها به که نیهم

 :دیپرس اریماز. کنم دور

 ؟يکرد دایپ تویگوش

 گم میگوش بودم گفته بهش فقط. بود ومدهین شیپ فرصتش اصال... نگفتم يزیچ مرد اون با م مکالمه از براش که افتاد ادمی

 :گفتم و دمیکش یآه. شده

 سوزوندم کارتمو میس. نکردن داشیپ. نه ای اونجاست ننیبب تا مارستانیب رفتن شده گم میگوش گفتم نایا مامانم به یوقت... نه

 .بخرم خوب یگوش هی بعدا تا مامان دستگاه يتو انداختم دمویجد میس. گرفتم دیجد کارت میس هی و

 :گفت خنده با اریماز

 یگوش اون شر از تا کردم یم گور و گم مویگوش خودم بودم جات اگه من! یزن یم حرف ازش هم یافسوس چه با! اوه

 .شم خالص یمیقد
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 شدن گم ي هیقض تونستم یم اگه... خوردم یم رو سوخت که یکارت میس افسوس من کردم فکر خودم با و زدم يپوزخند

 . زدند یم زنگ بهم بار ده يروز سفر نیهم خاطر به مطمئنا. شد ینم یول کردم یم یمخف بابا و مامان از لمویموبا

... بود گذشته کار از کار گهید. بود کرده کشف رو دینبا که ییزهایچ اون ي همه و دهیدزد لمویموبا... مرد اون... هیسا اون

 یم زنگ بهش دوباره وقت اون... شه رو شون همه دست و برگرده ورق که يروز تا موند یم دستش میگوش کاش يا یول

 نیا "کن فراموش رو الیل " بود گفته بهم یوقت از... بشنوم روحش یب و سرد يصدا يتو رو لرزش داشتم دوست و زدم

 . بودم کرده فکر بهش که بود يزیچ اون ي همه

 ینم... ستین یکردن فراموش بود داده نجات جونمو که ییالیل دونست ینم... بود دهید منو یزندگ ظاهر فقط مرد اون

 ... .دونست ینم یچیه مرد اون... شه ینم خاموش خاك ریز شدنش دفن با مرجان یزندگ از پر يها خنده يصدا دونست

 میشونیپ يرو ي پراکنده يرو يها يچتر يرو محکم انگشتش چهار با و کرد خم دستش يتو رو شستش انگشت اریماز

 :گفتم و دمیپر جا از. دیکوب

 چته؟

 :گفت و دیخند

 موش؟ ییکجا

 خنده با. دمیکش یراحت نفس. زد زنگ لشیموبا بدم لیتحو بهش ماندانا يجلو و کنم هم سر یالک حیتوض هی خواستم تا

 :گفت

 !باباته کن باور

 . نبود دیبع بابا از. گرفت م خنده

 :گفت و کرد قطع رو تماس عیسر. نبود بابام که شدم مطمئن اریماز زدن حرف مدل از

 .رسه یم بهمون گهید ي قهیدق دو تا ایپو

 :گفتم تعجب با

  ا؟یپو
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 :گفت و داد تکون سر اریماز

 .شیدید... شیشناس یم! گهید دوستم

 :گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو

 !بلند مو سوسول پولدار بچه همون... دونم یم

 :گفت و رخندهیز زد اریماز

 ! همون قایدق آره

 :گفت گرفته و خسته ییصدا با ماندانا

 ... . رفت ادتی رو دهیرس دوران به تازه

 :گفتم رلبیز

 !شیا

 :گفتم و کردم اریماز به رو یناراحت با

 اد؟یب یگفت اون به چرا

 :گفت و انداخت باال شونه اریماز

 .امی یم منم گفت و اومد خوشش میر یم کجا میدار گفتم بهش یوقت خب

 :گفتم دلم تو و رفتم اریماز به يا غره چشم. کردم یپوف

 !کرد يکار نیهمچ و ادی یم بدم پسره نیا از دونه یم

 باباش لیاوا ادمهی. بود دوست اریماز با یبچگ از. اومد ینم خوشم ازش یول نبود يبد پسر. نبودم یراض ادیز ایپو اومدن از

 لیفام اریماز ي خانواده با که یسال چند همون عرض در یول... بود یمعمول یلیخ شونیمال وضع و ساده عمران مهندس هی

 شد یم مربوط بهش که يزیهرچ به نسبت که اومد یم بدم ایپو از قدر نیا. بود شده خوب یلیخ شونیمال وضع م،یبود شده

 !باباش درآمد پر شغل یخصوص به... بودم نیبدب
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 به احتماال یول... بلندش يموها یحت ای... بود ش افهیق خاطر به دیشا... کنم کشف رو نفرت نیا لیدل نتونستم وقت چیه

 . کرد یم تمیاذ و ذاشت یم سرم به سر شهیهم که بود خاطر نیا

 مطمئن. بودم شده دمغ یحساب. برسه بهمون ایپو تا میشد منتظر و زد کنار نویماش اریماز میبرس اتوبان به که نیا از قبل

 . گذره یم خوش شتریب ایپو بدون که بودم

 :گفتم يناباور با و کردم جمع صورتمو. کرد پارك جلومون بژ کروك بنز هی قهیدق چند بعد

 ده؟یخر بنز

 نیماش از ایپو با همزمان و دیخند. کرد م شده مچاله ي افهیق به ینگاه اریماز. بود گفته بهم موردش در ماندانا که اومد ادمی

 ادمی که ییجا تا. بود دهیپوش قرمز شرت ییسو با دیسف نیج ایپو. دادند دست مانهیصم و رفتند گهیهمد سمت به. شد ادهیپ

 با. بود بسته کش با رو دیرس یم گردنش نییپا تا که رنگش یمشک و مجعد يموها. دیپوش یم دیسف نیج شهیهم اومد یم

 :گفتم نفرت

 ست؟ عیضا پشیت قدر نیا چرا حاال! شیا

 :گفت و اومد حرف به بمونه، ساکت مدت همه نیا تونسته چطور نبود معلوم ،که ماندانا

 اومد؟ عشقت شد؟ یچ

 :گفتم! بشم ضیمستف ایپو دنید با نیا از شتریب نباشم مجبور تا چرخوندم ماندانا سمت به سرمو. نشست صاف جاش سر و

 تو کن نگاه قرمزشو شرت ییسو باشه؟ عیضا تونه یم قدر چه آدم هی آخه... شه یم بد حالم کنم یم نگاهش یوقت خدا به

 !خدا رو

 :گفت و کرد برانداز رو ایپو يپا تا سر ش کرده پف یعسل يها چشم با ماندانا

 بخره؟ گهید نیج شلوار هی پسرش يبرا تونه ینم پولداره همه نیا که زگاریپره مهندس نیا

 با و نشست راننده یصندل يرو. کنه یپرس احوال و سالم بود اومده... بود پوبا. شد باز راننده در دفعه هی. دمیخند آهسته

 :گفت بلند يصدا

 !نشسته نجایا يجونور چه نیبب! اوه اوه
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 :گفتم و دادم فشار هم يرو دندونامو حرص شدت از. دیخند آهسته ماندانا

 ؟يکرد شروع ومدهین

 و رهیت يا قهوه يها چشم. بود برنزه شیتابستون يها گرفتن آفتاب خاطر به هم هنوز صورتش. کردم صورتش به ینگاه

 حس بهتر رو عطرش تا دمیکش بو کم هی. بودم متنفر موهاش از من یول نبود بد ش افهیق کل در. داشت متناسب ینیب و لب

 نیا به عطر چرا... دمیکش یآه! دیرس یم خوب نظرم به بوش متاسفانه و... شناختم ینم عطرو نیا... نبود آشنا برام... کنم

 بوده؟ دهیپوش دیسف نیج شلوار و قرمز شرت ییسو که بزنه دیبا يپسر رو یخوب

 :گفت و کرد بهم رو دم،یند توش گذاشتن سر به سر از ياثر کردم دقت قدر هرچه که ماندانا با یپرس احوال از بعد

 !من نیماش يتو ایب پاشو

 :گفتم و کردم اخم

 جانم؟

 :گفت ایپو. دیخند یبدجنس با دیکش یم دراز داشت دوباره که ماندانا

 !که امیب ییتنها من و دیباش نیماش هی يتو تا سه شما شه ینم

 :گفت و کرد باز ته تا رو راننده سمت در اریماز

 !موش... گه یم راست

 :داد ادامه اریماز. زد پوزخند ایپو

 .باش ایپو نیماش يتو نایا دهیسپ ي خونه تا

 حرصم از که یحال در. شدم ادهیپ نیماش از و کردم یپوف. نداشتم شدن ادهیپ جز يا چاره یول کردم نگاه اریماز به چپ چپ

 . رفتم ایپو نیماش سمت به دمیکوب یم نیزم يرو پاهامو

 نیع! بود يزیچ عجب المصب... انداختم نیماش يبو خوش و کیش يفضا به ینگاه... بستم کمربندمو و شدم نیماش سوار

 رهایتا تیوضع يرو شگرشینما ي صفحه. بود روشن کرم رنگ به داشبورد. شدم رهیخ نیماش دستگاه و دم به ها دیبد دیند

 به ها یصندل. بود یمشک به لیمتما ها عقربه... بزنم دست ش رهیت کرم فرمون به شدم یم وسوسه داشتم... بود شده میتنظ
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 ایپو که نیا محض به البته... بشم ادهیپ نیماش اون از خواست ینم دلم اصال که بود باز يقدر به پام يجا و راحت يقدر

 ییکسا چطور افتادند؟ یم ایپو مثل یچندش يها آدم دست ییها عروسک نیهمچ شهیهم چرا. شد عوض نظرم شد سوار

 اومده دلشون ارنیب هم کنار داشبورد يرو فیظر و هنرمندانه طور نیا رو مختلف يها کرم فیط طور نیا تونستند یم که

 بود؟ برنداشته دیسف نیج شلوار سر از دست شد یم یسال شیش پنج که بدن یکس دست رو عروسک نیا بود

 یصندل اون بودم مطمئن. شدم رونیب ي منظره يتماشا مشغول نهیس به دست و... برگردوندم ازش رومو شد سوار که ایپو

 ... .کنه روشنش بگم ایپو به شد ینم که فیح... داره ماساژم دستگاه راحت

 رلبیز و داد یم گوش یفارس رپ آهنگ هی به راه يتو. نزد حرف میبرس دهیسپب ي خونه به که یوقت تا ایپو خوشبختانه

 پخش ایپو نیماش از داشت که بود نیا خاطر به دونم ینم حاال... ومدین خوشم آهنگ از اصال. کرد یم یهمراه رو خواننده

 ... .بود تهش و سر یب و مسخره شعر خاطر به ای شد یم

 کش و زنم یم قدم دارم کردم وانمود و انداختم رونیب ایپو بنز از خودمو عیسر. میدیرس دهیسپ ي خونه به که دینکش یطول

 :گفتم دلم تو. امی یم قوس و

 بذارم؟ دلم يکجا رو اروی نیا آخه

 کوچه دهیسپ ي هیگر بلند يصدا و شد باز نایا دهیسپ ي خونه در موقع نیهم در. کوبوندم نیزم به محکم پامو تیعصبان با و

 کنان هق هق و انداخت اریماز بغل يتو خودشو آلود اشک يها چشم با که افتاد دهیسپ به چشمم. دمیترس آن هی. کرد پر رو

 :گفت

 کنم؟...  کار یچ...  من... اریماز

 یاطالع یب اظهار و انداختم باال شونه... بودم شده جیگ. کرد بهم پرسشگر ینگاه. موند باز تعجب شدت از اریماز دهن

 نظرت به روزید تا که خودت ي قواره و قد از ير یم راه کنارشون یوقت که بود يقدبلند يدخترها اون از دهیسپ. کردم

 یچ دونست یم. دونست یم خوب نویا و بود کلیه خوش یلیخ. یش یم شرمنده و یکش یم خجالت اومد، ینم بدك

 یکمون يابروها. داشت پر يها مژه با خوشگل ي دهیکش يا قهوه يها چشم. بده خوبش کلیه به يشتریب تیجذاب بپوشه

 عمل تازه ینیب نکردم فرصت... دیرس یم کمرش تا حالتش خوش و بلند یمشک يموها. داشت سبزه پوست و يا قهوه

 :گفت و رفت اریماز نیماش سمت به ایپو و ماندانا من، به توجه بدون و دیکش رو اریماز دست عیسر. کنم برانداز رو ش کرده

 !بگم برات راه يتو دیبا. نیماش يتو ایب
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 !شد؟ یچ... بود مونده باز دهنم. نشست جلو یصندل يرو ییرو پر با

 :گفت بهم لب حرکت با و زد اش نهیس به مشت با. دیچرخ سمتم به کنان خنده ماندانا

 .برات رمیبم یاله

 هی و رمیبگ آژانس تونم یم چطور کردم یم فکر خودم با داشتم... ندادم نشون یواکنش... داد نشون رو ایپو ابرو و چشم با و

 ! خونه برگردم راست

 دست... اومد ینم لیسه پس... کردم دهیسپ ي خونه ي بسته در به ینگاه. میموند ایپو و من. شد نیماش سوار هم ماندانا

 .بود داشته نگه خبر یب منو! نکنه درد اریماز

 :گفت و انداخت باال ابروهاشو. نشست هاش لب يرو يپوزخند. کرد بهم روشو ایپو

  !کنم تحملت نمیماش يتو سفر نیا آخر تا مجبورم کنم فکر! جونور خب

 :گفتم خودم به و دمیکش قیعم نفس تا چند. شدم نیماش سوار

 ... .یکن تحملش دیبا یعنی... یکن تحملش یتون یم

 موهاش ماشاءاهللا... کردم رخش مین به ینگاه مین شد سوار ایپو که نیهم. بودم افتاده لبم پوست جون به دندون و دست با

 :گفت و کرد روشن نویماش. دمیخند آهسته و رمیبگ خودمو يجلو نتونستم. بود بلندتر من از

 ؟يخند یم یچ به

 :گفتم یرودرباس یب

 .بلندتره من از تو يموها که نیا به

 :گفت زد یم موج توش يسوز دل که یلحن با و داد تکون سر ایپو

 .یکچل دونم یم آره

 به نگاهم. زد زنگ ایپو لیموبا. داشت تیاهم که بود يزیچ نیا و داشت یقشنگ مدل یول بود کوتاه موهام. ندادم یجواب

 از خودشو بتونه اریماز که داشتم دیام دلم ته. کردم زیت گوشمو. بود نشده هم روشن هنوز که شد دهیکش اریماز نیماش سمت

 بود اون از تر تیشخص با اریماز... کمه احتمالش دونستم یم که هرچند. برگردم نشیماش به بتونم من و درآره دهیسپ چنگ
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 ماندانا که ییجا از. کنه سوار منو و بندازه رونیب نیماش از رو کرد یم هیگر داشت و نبود خوب حالش که شییدا دختر که

 یم بمینس ایپو با یهمراه افتخار که بودم يا نهیگز تنها من پس. نشست یم نیماش اون يتو دیبا قاعدتا بود اریماز خواهر

 !شد

 :گفت یم داشت ایپو

 ... .ندارم شیکار... نباش نگرانش... نه...  نه... 

 :گفت ایپو. دادم ناسزا بهش رلبیز. دیخند یبدجنس با و

 ... .بابا خب یلیخ... ستمین رفتن تند جاده تو اهل اصال من... 

 :گفت ایپو. میافتاد راه به. کرد قطع رو تماس و

 ... .ها کرده سفارش بهش یحساب بابات معلومه

 . نگفتم يزیچ

 که ییها آدم از. ادیب بدم ازش قبل از شتریب که نیا يبرا بود یخوب یلیخ لیدل نیا و... کرد یم یرانندگ آروم واقعا ایپو

 یچ يبرا بدن گاز خواستند ینم اگه... بودم متنفر دادند ینم گاز باهاش و دندیخر یم خفن و اسپرت گرون، يها نیماش

 یم ساعت در لومتریک دو سرعت با که بود ها آدم نیهم خاطر به کیتراف نصف من اعتقاد به دند؟یخر یم رو ها نیماش نیا

 !شیا... کنند یم نیتحس و ننیب یم نشونویماش دارن همه شن مطمئن تا رفتند

 :گفت ایپو. رفتم ایپو به يا غره چشم

 .اورده خودش با رو ترسو جوونور هی یچ يبرا اریماز فهمم ینم کنم یم فکر یهرچ

 !واقعا! داشت مرض واقعا... رمیبگ آروم کردم یسع و گذاشتم هم يرو چشمامو

 :گفتم

 اد؟ی یم حساب به فحش جوونور یدونست یم ایپو

 :گفت و انداخت باال ابرو

 اد؟ی ینم حساب به فحش موش وقت اون
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 :گفتم و کردم اخم. هیچ خاطر به گفتنش جونور دمیفهم

 شه یم ترش گونه بچه ییجورا هی موچولو؟ کوچولو گن یم يدیشن. ستین جونور و جک یمعن به گه یم اریماز که یموش

 .اصطالحه نیهم مخفف هم موش... موشولو کوچولو

 اریماز که بودم یی "موچولو کوچولو " من یبچگ از که بود نیا ادآوری برام اریماز گفتن موش بدم حیتوض براش نبود الزم و

 ... .ده یم بهم یبیعج یدلگرم حس چه اریماز يها گفتن موش فهمه ینم دونستم یم. کرده تمیحما و بوده کنارم شهیهم

 :گفت خنده با ایپو

 .ده یم جونور هیمعن قایدق گم یم بهت من که يجونور نیا یول

 !بانمکه؟ یلیخ که بود گفته آدم نیا به یک دونم ینم... نزنم حرف باهاش دادم حیترج و برگردوندم رومو

 آرامش کردم یم فکر که يزیچ اون از شتریب... میرفت ینم چالوس جاده از که بود خوب قدر چه. میشد هراز جاده وارد

... بود مرتب زیچ همه... بود هراز جاده... بود روز... شد یم هم شتریب آرامش نیا بودم اریماز نیماش يتو اگه مسلما... داشتم

 .بود هم ایپو البته خب و

. کردم باز رو بود اومده برام که یاس ام اس. رفت مخم رو رپش يها آهنگ اون با دوباره و کرد روشن رو نیماش ضبط

 :بود ماندانا

 د؟یسالم

. شدم هیتنب یکاف ي اندازه به ایپو نیماش به رفتن با بود کرده فکر احتماال. کنه یآشت بود گرفته میتصم باالخره. زدم لبخند

 :نوشتم براش

 .میفتادین هم جون به هنوز... آره

 نفس. کرد کم رو آهنگ يصدا و کرد لطف ایپو... رفتم فرو نیماش راحت یصندل يتو. کردم پرت فمیک يتو رو لیموبا

 :گفت ایپو. گرفت یم درد وحشتناك کیموز اون خاطر به داشت سرم کم کم. دمیکش یراحت

 شد؟ تموم ؟یداشت هم ترم مین امتحان! خب

 :گفتم نیهم يبرا. رم ینم دانشگاه گهید بگم بهش خواستم ینم



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 137 

 

 .بود شیآخر روزید... اوهوم

 :گفت

 ؟یکن یم پاس

 : گفتم و زدم يپوزخند

 .کنم یم پاس که معلومه خرابه؟ اوضاعشون تو مثل همه يکرد فکر

 :گفت و انداخت باال ابرو ایپو

 . اند خرخون قدر چه دخترها نبود ادمی

 :گفتم و دادم تکون سر

 .اند پسر ها اول شاگرد شهیهم چرا دونم ینم یول! اند خرخون دخترها آره

 :گفت و کرد تنگ هاشو چشم ایپو

 !دیندار پسر کالستون يتو که شما! نبند یخال! برو

 :گفتم دلم تو

 !مونده ادشمی چه

 :گفتم

 خودتم اگه ان؟ یک اوالشون شاگرد... طور نیهم هم ماندانا... داره که دهیسپ... داشتش که اریماز... دارن که م گهید يدوستا

 . ادی یم ادتی ياریب فشار مغزت به کم هی

 :گفت و انداخت باال شونه ایپو

 .واحدهاست یستگیپا قانون ادی یم ادمی دانشگاه از من که يزیچ اون ي همه

 شیش هم سانسشویل و شه قبول کنکور تو که دیکش طول سال سه. گرفته زور به سانسشویل دونستم یم. گرفت ام خنده

 . گرفت ساله
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 :دیپرس دیبار یم ازش تمسخر که یلحن با

 ؟ينکرد تموم هنوز ؟يچند ترم تو

 :گفتم دلم تو

 .يریبگ سانسیل تا يداد طول قرن سه خودت که تو بگه ستین یکی! پرسه یم سوال يجور چه خدا رو تو نیبب

 :گفتم

 .آخرم ترم

 :گفت ایپو

 !گهید يبگرد عالف و کاریب قراره بعدشم

 :گفتم يا کوبنده لحن با

 !تو مثل آره

 ي منظره از کردم یسع و کردم پنجره سمت به رومو. خورد یبرنم بهش اصال... ست باجنبه قدر چه بود رفته ادمی. دیخند

 به و داشتند مسافر نفر پنج چهار که يسوار يها نیماش... دیچرخ یم جاده يتو يها نیماش نیب نگاهم. ببرم لذت جاده

 کمشون سرعت خاطر به که ییها ونیکام... اومدند یم نظر به خوابونده یشاس يها نیماش مثل بارشون ینیسنگ خاطر

 یسنگ کوه... شدند یم رد کنارمون از رمجازیغ سرعت با که ییها اتوبوس... شد یم درست سرشون پشت نیماش از یصف

 جاده یخاک ي شونه مون گهید طرف. بود طرفمون هی بود دهییرو کیکوچ و فیظر يها نهال هاش سنگ يال به ال که

 ... .بود یخاک ریمس يتو افتادنمون و ییکذا شب اون ادآوری برام که شد یم ختم ییها لیگاردر به که بود

 یم کردنشون یرانندگ يرو از رو آدما تیشخص گن یم راسته... اریماز نیماش... شد دهیکش ییجلو نیماش سمت به نگاهم 

 راه هیبق به موقع به و گرفت یم سبقت موقع به... بود نیمت و آروم تشیشخص مثل اریماز کردن یرانندگ... داد صیتشخ شه

 هم. بود خوب اونم یرانندگ یول کرد یم یرانندگ دیبا که يزیچ اون از تر آروم کم هی شهر يتو ایپو هرچند... داد یم

 هر... تونستم ینم تهیشخص یب آدم که کنم هیتوج خودم شیپ یمنطق یلیخ خواستم یم وقت هر! عطرش هم شیرانندگ

 ... .کرد یم خراب کارو و گفت یم "جونور " هی ندم نشون تیحساس بهش خواستم یم که هم وقت
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 ایپو از کوتاه مدت هی تونستم یم. دمیکش یراحت نفس. افتاد راه نیب رستوران هی به چشمم. روند جاده کنار به نویماش اریماز

  .رمیبگ فاصله

***  

. رفتند رستوران سمت به و شدند ادهیپ هاشون نیماش هم از جوون دختر گروه هی و نفره سه ي خانواده هی ما با زمان هم

 کینزد سرهاشونو. نشست هاشون لب يرو يلبخند. کردند خودش به بعد و ایپو نیماش به ینگاه خاص یحالت با دخترها

 :گفتم دلم تو. دنیخند زیر زیر به کردند شروع و کردند هم

 کردن بهش ها نگاه نیهم از. خوره یم دخترها نیهم درد به هم ایپو! باشه یچ نشیماش طرف که مهمه براشون فقط یعنی

 .باال رفته نفسش به اعتماد قدر نیا که

 کل در و بود شده پر زهایم از تا چهار سه فقط. مینشست بود پنجره کینزد که زهایم از یکی سر. میشد رستوران وارد

 پف دهیسپ يها چشم. گرفتم فاصله ایپو از و نشستم ماندانا و دهیسپ نیب عیسر. دیرس یم نظر به ساکت و یخال رستوران

 ماندانا چشه؟ دهیسپ که دمیپرس ماندانا از سر ي اشاره با. کرد یم يباز زیم يرو يکاغذ دستمال ي جعبه با و بود کرده

 :گفت رلبیز و داد تکون تاسف ي نشونه به يسر

 ... .لیسه

 ... .شد یچ دمینفهم که من. داد تکون سر تاسف با دوباره و

 کردم نیریش خودم يبرا يچا وانیل هی فقط. نداشتم خوردن دوباره يبرا یلیم و بودم خورده یمفصل ي صبحونه خونه يتو

 ریس قدر اون... نکنم نگاه اورد یم در تهشو داشت اشتها با ماندانا که ییمروین ظرف به کردم یسع. شدم دنینوش مشغول و

 .نداشتم رو یلیچ و چرب يمروین به کردن نگاه تحمل اصال که بودم پر و

 :گفت و شکست رو نمونیب سکوت ایپو

 ... .اروی نیا... خب

 :گفت دیلرز یم چرا دونم ینم که بمش يصدا با و دیپر حرفش وسط دهیسپ

 .رمیگ یم ازش لیسه يبرا دعا هی... ششیپ رم یم

 :گفت و کرد اخم اریماز



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 140 

 

 .میومدین دنیخر دعا يبرا ما! دهیسپ

 کنم فکر یول بود یچ ماجرا دونم ینم... کردم رخش مین به ینگاه. برد دهن به رو شیچا وانیل... نگفت يزیچ دهیسپ

 :گفت ایپو. بود دهینشن رو اریماز يصدا اصال دهیسپ

 د؟یدار اعتقاد زهایچ نیا به واقعا

 :گفت. رفت اریماز مرغ تخم سیسوس سراغ و گذاشت کنار رو مروین یخال ظرف ماندانا

 نداشته یچ به و باشم داشته اعتقاد یچ به دیبا دونم ینم اصال که دمیشن بیغر بیعج يزهایچ قدر نیا وقت چند نیا

 .باشم

 :گفت و زد يپوزخند اریماز. کرد نگاه اریماز به ایپو

 !نه که معلومه

 :گفتم و انداختم باال شونه. کرد نگاه من به ایپو

 .دیزن یم حرف یچ مورد در دیدار دونم ینم اصال

 :گفت دیکش یم رونیب ماندانا دست از رو مرغش تخم سیسوس ظرف داشت که اریماز

 .یسیدعانو... ییشگویپ... فال

 :گفتم تعجب با

 !نه که معلومه پرتا؟ و چرت نیا به

 :گفت دهیسپ

... رهیبگ برام خوام یم ازش حتما که من نه؟ ای داره اعتقاد بگه تونه یم چطور نگرفته فال که یآدم... یستین فال اهل که تو

 ... .نه ای کنه یم کار نمیبب دارم دوست یلیخ... سهیبنو رو خوام یم که ییدعا اون برام دارم دوست شتریب یول

 یول داشت اعتقاد بیغر و بیعج يزهایچ نیا به کم هی شهیهم دعا؟ کدوم گفت؟ یم یچ. کردم نگاه دهیسپ به يناباور با

 :گفت خنده با ماندانا. بره سیدعانو شیپ که حد نیا در نه
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 ... .ببنده رو یکی بخت خواد یم دهیسپ احتماال

 :گفت و کرد نگاه دهیسپ به تعجب با ایپو. رفت باال اریماز يابروها

 ؟یک

 :گفت طنتیش با ماندانا

 .ایپرن مثل یکی دیشا... دونم ینم

. دیخند زیر زیر و وردین خودش يرو به اصال ماندانا. رفت بهش يا غره چشم اریماز. زدم یمحکم لگد پاش به زیم ریز از

 :گفت و داد تکون هوا يتو دستشو ایپو

 ره؟یگ یم نویا یک آخه... بوده بسته بختش خلقت بدو از که خدا ي بنده نیا

 :گفت آهسته و گرفت ازم یشگونین ماندانا... کردم نگاهش فقط

 .کنه یم یشوخ داره... ذاره یم سرت به سر... الیخ یب

 :گفتم تیعصبان با

 دارم؟ یشوخ باهاش من مگه

 :گفت و کرد عوض عیسر رو بحث ماندانا

 .دارم دوست قهوه فال من یول

 :گفت شوق و ذوق با و دیچرخ سرجاش. شد عوض دهیسپ يهوا و حال دفعه هی

 .اومده در درست گرفتم وقت هر... عاشقشم من... آره يوا

 :گفتم يا کوبنده لحن با و زدم يپوزخند

 به نسبت کامال که دمیند رو یآدم وقت چیه. باشن داشته اعتقاد بهش که ادی یم در درست ییکسا يبرا فقط یول... آره

 .کنه دایپ اعتقاد و بشه متحول دفعه هی باشه گرفته فال که نیا از بعد و باشه اعتقاد یب زهایچ نیا و قهوه فال

 :گفت و کرد مخالفت دهیسپ
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 .نانیا و مهندس و دکتر رن یم رهایفالگ شیپ که ییکسا از یلیخ دمید من... نه

 :گفتم يبلند يصدا با و شد تر کوبنده لحنم

 فهمم ینم درسته؟ کنه یم که يکار هر یعنی شده دکتر و شده صدیس کنکور تو ش رتبه نفر هی چون حاال داره؟ یربط چه

 ... .يد یم ربط بهم رو یچ همه يخود یب چرا

 :گفت و کرد اخم دهیسپ

 .یبکن یاساس نظر دیتجد هی کردنت صحبت لحن يتو يدار ازین واقعا تو ایپرن

 :گفتم و انداختم باال ابرو تعجب با

 گفتم؟ يبد زیچ من

 :گفت و کرد ایپو به رو اریماز

 .نبود یشکل نیا يایب يتو که نیا از قبل تا ؟یگفت بهش یچ نیماش يتو

 :گفت خنده با ایپو

 .بود نکرده رو... بود یشکل نیهم

 يکارها دونستم یم. دونست یم خدا بود کجا تیحساس نیا ي شهیر حاال... شده حساس بهم یکم هم دهیسپ شدم متوجه

 .سپردم زمان گذر به رو مون رابطه شدن بهتر و شدم الشیخ یب نیهم يبرا. ستین یمنطق یلیخ دهیسپ

 :گفت و رسوند بهم خودشو اریماز. میرفت ها نیماش سمت به و میشد بلند جامون از بعد ي قهیدق پنج

 .من نیماش يتو برگرد يدار مشکل ایپو با اگه

 :گفت و گرفت بازومو. دیرس سر ایپو که کنم قبول شنهادشویپ دل و جون با خواستم

 !دارم کارت... میبر ایب

 :گفتم تیعصبان با

 .کن ولم گم یم بهت... ؟یکن یم يطور نیا چرا!... کن ول و بازوم... ایپو کن ول
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 :گفت حرص با ایپو

 .کن حل من خود با رو مشکلت ار،یماز شیپ يبر و يبدو يتند که نیا يجا به

 ایپو نیماش سوار. ستین یمهم ي مسئله که کردم اشاره کرد یم نگاه رو ما تعجب با داشت که اریماز به سر با. دمیکش یآه

 گذاشته گاز يرو پاشو. بود کرده اخم. کردم صورتش به ینگاه. افتاد راه به اریماز از جلوتر و کرد روشن نویماش ایپو. شدم

 :کردم اعتراض گرفت هم رو خطرناکش سبقت نیدوم که نیا از بعد. روند یم سرعت با و بود

  ؟یکن یم يجور نیا چرا چته؟

 :گفت یمیمال لحن با انتظارم برخالف یول بزنه داد که داشتم انتظار

  ؟یدونست یم... ایپرن يد یم حرصم

 :گفت و دیکش قیعم ینفس. کرد کم رو سرعتش

 کهیت بهت ها وقت یبعض اگه ای... ذارم یم سرت به سر و کنم یم کل کل باهات ها وقت یبعض اگه من! جون دختر نیبب

 ي هیروح نیا تو. باش داشته رو یشوخ ي جنبه. کنم تتیاذ خوام یم ای ادی یم بدم ازت که ستین نیا منظورم اندازم یم

 هی عنوان به و من اگه. ستنین یشکل نیا هات يبر و دور از کدوم چیه دونم یم که ییجا تا ؟ياورد کجا از رو وحشتناك

 یکن درست وسط نیا نهیک و یدشمن يبخوا اگه چون... کن جدا دشمنات از منو حساب لطفا يندار قبول یخانوادگ دوست

 .یهست خودت نهیب یم ضرر که ينفر نیاول باش مطمئن

 :گفتم و زدم يپوزخند

 يدار انتظار و یکن یم خواد یم دلت که يکار هر و یگ یم يخوا یم یچ هر تو ا؟یپو کجاست مشکل یدون یم! آهان

 . ستین من خون يتو نشستن ساکت. ندم بروز خودم از یواکنش چیه من

 :گفت و داد تکون تاسف ي نشونه به يسر ایپو

 ؟یبدون رو راستش يخوا یم... ینکن زهر بهم رو روز چند نیا و ینش خارج حد از دوارمیام فقط... کنم عوضت تونم ینم

 اونجا تو شد یم کاش يا که دارم آرزو منم یباش اریماز نیماش يتو لحظه نیا يتو که يدار آرزو تو که يقدر همون

 . نباش تحمل قابل ریغ قدر نیا لطفا پس. یباش
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... کنم تحمل کندن جون با مسافرت آخر تا رو پیاک اون بود قرار... شد روشن برام فیتکل. داشت راه دل به دل... پس خب

 چه واقعا! شوت که هم ماندانا... بود ساکت شهیهم مثل که اریماز... وونهید يایپو از نیا... زودرنج و حساس ي دهیسپ از اون

 !اوف... بشه یمسافرت

 شدم مجبور و گذاشت رو وحشتناك کیموز اون دوباره ایپو. نزدم حرف ایپو با ریمس آخر تا بایتقر و نشستم نهیس به دست

 و شدم خودم ي عالقه مورد يها آهنگ به دادن گوش مشغول. نشنوم رو یقیموس يصدا تا بذارم گوشم يتو يهندزفر

 . رمیبگ دهیند رو بودم متنفر ازش که يهمسفر کردم یسع

***  

 راه هی. میشد کیکوچ شهر هی وارد و میدیچیپ یخاک راه هی سمت به جاده از. میدیرس روستا به که بود ظهر يها کینزد

 شتریب بیش میرفت یم باالتر که قدر چه هر. میدیرس شهر ییباال يها بخش به و میگذاشت سر پشت رو یخاک و ییسرباال

... یفروش وهیم... داشتند قرار یخاک راه کنار که کردم نگاه ییها مغازه به. تر درشت جاده کف يها زهیر سنگ و شد یم

 رونیب دیخر يبرا یکس يابر و سرد روز اون تو ظاهرا. شد یم دایپ جا اون يا مغازه جور همه... یقصاب... یفروش يسبز

. بود متعجب ها یبعض نگاه و دوستانه ها یبعض نگاه. کردند یم نگاه ایپو نیماش به تعجب با ها فروشنده. بود ومدهین

 از باالتر ییالهایو. نداشتند بنز دنید به عادت شیاهال و بود نشده یستیتور یلیخ هنوز اونجا ،یشمال مناطق شتریب برخالف

 معذبم ها فروشنده نگاه! بزنند سر القیی به زییپا وسط کردند ینم هوس ساکنانش معموال یول بود شده ساخته شهر اون

 : گفتم یخوشحال با مغازه يتو يها المپ دنید با. کردم هاشون مغازه به يتر قیدق نگاه. کرد

 ! دارند برق پس 

 : گفت تعجب با ایپو 

  باشند؟ نداشته بود قرار مگه 

 : گفتم کوتاه. کنم یم صحبت ایپو با دارم و شکستم رو سکوت ساعت چند از بعد که شدم متوجه 

 . باشن نداشته برق دیشا بود گفته ماندانا 

 سمت به و میشد دور ها مغازه از. دوختم جاده به چشم. بودم خوشحال بود ومدهین در آب از درست ماندانا حدس که نیا از 

 باالخره... شد جمع من متعجب يها چشم يجلو نیماش سقف و دادم فشار رو يا دکمه ایپو. میرفت ییباال يها قسمت
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 دم باد. بستم رو بود مونده باز تعجب از که دهنم و کردم کنترل خودمو عیسر. نمیبب کینزد از رو يزیچ نیهمچ شدم موفق

 . نخندم صحنه نیا به که زدم یم گاز لبامو داشتم فقط من و داد یم تکون رو ایپو يموها

. فشردم گوشام و گردن به شالمو. بود سرد واقعا هوا. گفتم ایپو به ییناسزا رلبیز. دمیلرز خودم به سرما از بعد لحظه چند 

 : گفتم تیعصبان با. کنم تنگ چشمامو شدم مجبور... اومد یم باد. شد حس یب سرد باد اون با مینیب نوك کردم احساس

 . کردم خی ش؟یببند شه یم ایپو 

 : گفت کرد یم نگاه اطرافش به یخوشحال و یسرزندگ با که ایپو 

 . ارین در يباز سوسول خود یب... یکن تحمل رو سرما نیا دیبا بعد به نیا از 

 : گفت و کرد بود روش به رو که يا منظره به ینگاه بعد 

 ! قشنگه واقعا! نیبب رو جا اون! ایپرن يوا 

 ي هیال هی با جاده. بود محشر منظره اون... بود ایپو با حق... کردم نگاه بود روم به رو که يریمس به و چرخوندم سرمو 

 فیرد جاده از دورتر یکم و بودند دهییرو بلند يها علف جاده ي هیحاش تو. بود شده دهیپوش رنگ يا قهوه خاك میضخ

 و راست طرف از جاده دیرس یم نظر به. خورد یم تکون باد با هاشون شاخه. شد یم دهید ها درخت انواع از ینامنظم يها

 جزو گهید منطقه نیا. شد یم دهید ییروستا يها خونه ای الیو توك و تک ها درخت نیب. شه یم یمنته جنگل به چپ

 کنار. بودم شونیرنگ يها یروونیش عاشق. زدم لبخند الهایو دنید با. بود یالقیی و یمیقد يروستا هی... نبود شهر اون

 . شدند یم آزاد ها محوطه اون تو رو ها بوقلمون و ها مرغ ها، اردك احتماال و بود شده دهیکش يحصار ها خونه از یبعض

 راه اون آخر که یکوه شد یم بود پوشونده رو اطراف اون که ظیغل یمه نیب از. بود روم به رو کننده رهیخ و بایز يا منظره 

 یم دلم به ترس و استرس ناخواسته مه. کرد یبررس رو اتیجزئ شد ینم که بود ظیغل يقدر به مه. دید یسخت به رو بود

 ... . شه یم تر نیسنگ برام فضا میر یم فرو مه يتو شتریب قدر هرچه کردم یم احساس... انداخت

 اون از اسب بر سوار که میدید یم رو روستا یاهال یگاه. میشد یم رو به رو گوسفند ای گاو ي گله با بار هی متر هرچند 

 که نوجوان ي بچه پسر دو يگفتگو کردم یم نگاه بودند جاده کنار که ییگاوها به که طور همون. رفتند یم نییپا جاده

 یم کار یچ نجایا سال وقت نیا ها یتهرون " گن یم بهم دارن که دادم صیتشخ فقط و دمیشن رو بودند چوپان ظاهرا

  "کنن؟
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 و دمیکش یقیعم نفس. داشتند روشن مجعد يموها و یرنگ يها چشم جا اون یاهال اکثر مثل. کردم ها پسربچه به ینگاه 

 ایپو. کنم خفه رو ایپو خواستم یم شیپ ساعت چند تا که بود رفته ادمی. بودم کرده دایپ یبیعج آرامش. چرخاندم رو سرم

 هرچند... کنم برانداز رو اطراف خوب که داد یم فرصت بهم و کرد یم یرانندگ یکم سرعت با و بود شده ساکت موقتا هم

 ... . دمید یم مه يدیسف يتو رو گذشته انعکاس... کردم یم حس رو ترس دلم ته

 یروونیش به عشق با. شد یم کمتر ها خونه تعداد میرفت یم باالتر که قدر هرچه. میشد روستا يها بخش نیباالتر وارد 

 تو یزندگ ماه چند از بعد کردم یم احساس. داشتم دوست یلیخ رو جا اون يهوا و حال. کردم یم نگاه ینارنج و زرد يها

 شنهادیپ با که نیا از یلیخ ش،یپ ساعت چند برخالف. دارم اجیاحت طیمح اون به... تهران مثل یشلوغ شهر اونم... شهر

 . شدم خوشحال بودم شده همراه باهاشون و کرده قبول رو اریماز و ماندانا

 تعجب با و کرد نگاه اریماز نیماش به نهیآ يتو از ایپو. میشد خارج هم روستا ییباال بخش از بایتقر که میرفت شیپ ییجا تا 

 : گفت

  بود؟ کرده هیکرا رو يا خونه چه اریماز پس... ستین يا خونه گهید که جا نیا 

 نورباال اریماز قهیدق چند از بعد. تر ظیغل مه و شدند یم شتریب ها درخت میرفت یم باالتر که قدر هرچه. کردم تعجب منم 

 : گفت و کرد تنگ چشماشو ایپو. زد

 . نمیب ینم يا خونه مه نیا يتو که من کجاست؟ پس 

 : گفتم و کردم اشاره راست طرف به 

 . کنم فکر جاست اون 

 ییروستا ي خونه هی. بودم زده حدس درست. میرفت سمت اون به. دمید یم جاده راست طرف رو ساختمان هی از يا هاله 

 نیماش. بودند پوشونده متر هی ارتفاع به یبلوک با رو باغش و خونه دور تا دور! زرد یروونیش با رنگ دیسف ییبنا... بود جا اون

 دور. بود شده فرش سنگ ناهموار و زیر يها سنگ با خونه يورود تا بود باغ يورود که ییها نرده دم از. میکرد باغ وارد رو

 چند. میرفت یم راه اونجاها اطیاحت با دیبا... بود هم گزنه نشونیب. بودند کرده رشد هرز و بلند يها علف فرش سنگ دور تا

 برخالف. داشت قرار باز يدرها با یخال کامال ي لهیطو هی ساختمون کنار. بود دهییرو باغ ییانتها قسمت دهیخشک درخت

 يها خونه ي هیبق از که لیدل نیا به دیشا... ترساند یم منو جا اون داد، یم مثبت يانرژ بهم که روستا يجاها ي هیبق

 ي اجازه و بود ظیغل مه. شدم ادهیپ نیماش از. بود یمیقد بایتقر. کردم ساختمون به ینگاه. بود تر پرت و دورتر روستا

 يها علف به. کردم مانتوم بیج يتو دستمو. بود سرد واقعا جا اون... دمیلرز خودم به. داد ینم بهم رو اتیجزئ شتریب یبررس
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... اومد یم دور از گاوها يها زنگوله و ها پرنده فیظر يصدا... زدم یچرخ... بود نیسنگ و داشت نم هوا. کردم نگاه پام ریز

  ... .دمیترس یم رفت یم فرو مه سکوت و ینیسنگ يتو که ییجا از من... موند ثابت ظیغل مه يرو نگرانم نگاه

 سرش که یسنگ چاه هی. بود دهییرو ها بلوك کینزد یمیقد درخت تا چند فقط. بود شده دهیپوش بلند هرز يها علف از باغ

 اریماز. رفت چاه سمت به بود شده ادهیپ اریماز نیماش از تازه که دهیسپ. داشت قرار باغ يتو بود شده بسته یسنگ يدر با

 :داد تذکر بهش

 .نخوره ها گزنه به پات باش مواظب

 کردم یم احساس. کردم کندوکاو رو مه يتو ینیبدب با و کردم تنگ چشمامو. زد کنار رو چاه يرو در و شد خم دهیسپ

 خاطر به دونم ینم... رفت باال قلبم ضربان... دمید یم رو بتشیه از يا هاله... زدنه قدم حال در ها بلوك پشت یشخص

 ... .نمیبب رو یکس مه يتو داشتم عادت که بود خاطر نیا به ای شد یم رد اونجا از داشت یکس واقعا که بود نیا

 عقب سمت به یگام. دیدو سمتش به ایپو. گذاشتم قلبم يرو دستمو و دمیپر جا از. شد بلند دهیسپ غیج يصدا دفعه هی

 :گفت دهیسپ به خنده با ایپو. دمیکش یراحت نفس. خنده ریز زد دیرس چاه به ایپو تا. برداشتم

 !سوسول يشهر بچه

 :گفت و شد مانش دست با ایپو یول رفت چاه سمت به ماندانا. رفت باال همزمان دهیسپ و من يابروها

 !زنن یم وول چاه ي دهنه بر و دور که دیسف ي گنده کرم مشت هی فقط

 . کرد باز رو خونه در بود دستش که يدیکل با اریماز. شد چندشم

 و یمیقد يها فرش. بود شده پهن یرنگ يا سرمه موکت خونه کف و بود یمانیس وارهاید. شدم وارد و اوردم در کفشامو

 یپشت هال يتو. میدیرس یم کیکوچ هال هی به میشد یم وارد که يورود در از. بودند شده انداخته هم پیک رنگ قرمز

 سمت به اریماز. بود تر بزرگ هال از کم هی که داشت وجود ییرایپذ سالن هی هال چپ سمت. داشت قرار رهیت قرمز يها

 دهیپوش فرش با نیزم کف و داشت یپشت تا دو فقط. بود یخال بایتقر ییرایپذ. کنه روشنش تا رفته ییرایپذ يتو ي نهیشوم

 يها چوب با و بود یروونیش صورت به. داشتم دوست رو خونه سقف. بود اونجا هم یخال يسماور با کوتاه زیم هی. بود شده

 :گفتم خودم به تعجب با. بود ییرایپذ و هال نیب یسقف ي پنکه هی. بود شده دهیپوش رنگ يا قهوه

 شه؟ الزم یسقف پنکه که شه یم گرم قدر نیا یعنی
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 سمت. میدیرس یم خواب اتاق دو به میرفت یم باال ازش اگه. بود پله ده راستش سمت که شد یم ختم ییراهرو به هال

 یلیخ یپشت اطیح شدم متوجه. داشت راه یپشت اطیح به که بود يدر راهرو يانتها و داشت قرار آشپزخونه راهرو چپ

 .داشت قرار یپشت در از قبل حموم و ییدستشو. شه یم جدا بزرگ ریانج يها درخت از بلوك هی با و کهیکوچ

 چرك و فیکث آشپزخانه کف سنگ. بودند زده زنگ که بود آشپزخانه يتو زریفر خچالی هی و گاز هی. زدم آشپزخونه به يسر

 اتاق. رفتم ها اتاق از یکی سمت به و اومدم رونیب آشپزخونه از. بودند سوخته يا قهوه رنگ به یچوب يها نتیکاب و

 دهیپوش یشمی موکت با نیزم کف. بودند شده دهیچ هم يرو ش پنجره ریز تخت تشک و لحاف دست چند که بود یکوچک

 .بود پنجره يرو به رو يگاز يبخار هی و شد

 اتاق وارد ماندانا و دهیسپ موقع نیهم در. میکرد یم ولو نیزم کف لمونویوسا دیبا نیهم يبرا. نداره کمد اتاق شدم متوجه

 :گفتم و کردم اخم. گذاشتند نیزم يرو لشونویوسا. شدند

 م؟یبخواب نجایا قراره تامون سه هر

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با دهیسپ

 م؟یبخواب کجا پس

 :گفتم

 م؟یندار خواب اتاق تا دو مگه

 :گفت اورد یم در مانتوشو داشت که ماندانا

 بخوابن؟ بوم پشت رو میبفرست رو ایپو و اریماز يخوا یم

 :گفت و زد یچشمک بعد

 !؟يایب ما با بذاره که میبست یخال بابات يبرا که يا متوجه

 :گفتم و دادم تکون يسر

 !طبقه دو آپارتمان... بله

 :گفت بلند يصدا با و دیخند ماندانا
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 !گهید ست طبقه دو خب

 :گفت و دیخند آهسته دهیسپ

 کنه؟ ت خفه خواب يتو و سراغت ادیب شبونه ایپو یترس یم ؟یناراحت چرا ه؟یچ

 نیماش يتو که بود ختهیر تمساح اشک فقط... دیخند یم داشت حاال! چیه که ش اومده بند يها اشک... ندادم جوابشو

 !بود بدبخت دختر نیا قدر چه... نهیبش اریماز

 :گفت کرد، یم عوض لباساشو داشت که ماندانا

 .کشه یم رو ما! وقت هی ینگ بابات به

 :گفتم دلم تو

 !بگم و بابا به بزنم زنگ که کمه عقلم انگار

 :گفت و گذاشت اتاق يتو چمدونمو. شد اتاق وارد و زد در اریماز

 .شن یم نگران. بزن بابات به زنگ هی ایپرن

 :گفت رفت یم رونیب اتاق از که طور نیهم

 ... .اریب نییپا از چمدونتو دهیسپ

 که نیهم. رفت رونیب اتاق از رفت یم غره چشم بهم که یحال در و کرد يا ناله. کرد نگاه رو اریماز رفتن باز دهن با دهیسپ

 !گرفت رو دهیسپ حال شد ینم نیا از بهتر. خنده ریز میزد پخ ماندانا و من دیرس ها پله به

 زنگ بابا به و کردم مرتب میبیج ي نهیآ يتو موهامو. دمیپوش و اوردم رونیب ازش رنگ زرد وریپل هی و کردم باز چمدونمو

 نکرد وقت نیهم يبرا. داشت عجله پروازش به دنیرس يبرا و بود فرودگاه يتو خوشبختانه. دمیرس که دادم اطالع و زدم

 ... .کنه حتمینص یلیخ

 بعد و میخورد رو هیالو همون. بود اورده هیالو بزرگ ظرف هی خودش با دهیسپ. مینداشت ناهار کردن درست يبرا یفرصت

 پارچه هی روشون که قرمز يمتکاها. میکرد پهن نیزم کف رو دادند یم نم يبو که ها تشک. میرفت اتاق به استراحت يبرا

 خودمون يرو رو نمناك و نیسنگ لحاف هی کدوم هر. میگذاشت سرمون ریز رو بود شده دهیکش شده يگلدوز دیسف ي
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 که نیهم یول... بود خوب هیسا بدون بالکن، بدون قرص، بدون يایدن قدر چه... شدم رهیخ خونه یچوب سقف به... میدیکش

 برده کجا اونو روحشیب يصدا اون با مرد اون بود؟ کجا الیل... بخوره چیپ دلم شد باعث استرس گذاشتم هم يرو چشمامو

 نبود؟ مرد اون از يخبر چرا یراست بود؟

 ****** 

... دندیدو یم دنبالم آدماش و مهراس هنوز انگار... زد یم محکم قلبم. کردم باز چشمامو. دمیپر خواب از خودم غیج يصدا با

 ... .بود وحشتناك یلیخ

. بود فرما حکم خونه تو که شدم یوحشتناک سکوت متوجه. دمیلرز سرما از و دمیکش خودم يرو لحافو. بود شده کیتار هوا 

 کامال هوا. نبود اتاق يتو یکس. کردم نگاه اتاقو دور تا دور و دمیچرخ. بود یخال... کردم اتاق به ینگاه. دمیپر جا از دفعه هی

 تو رو شهیش و اومد یم باد. دیرس ینم نظر به دور خونه از هم یلیخ که اومد یم یشغال ي زوزه يصدا. بود شده کیتار

 :زدم صدا اریاخت یب بودند؟ کجا هیبق پس... داشت برم ترس لحظه هی. لرزوند یم پنجره قاب

 ار؟یماز

 فقط. بود خاموش ها چراغ ي همه. رفتم نییپا ي طبقه سمت به و دمیپوش مانتومو عیسر. دمیپر جا از. نداد جواب یکس

 کردم باز رو در تا. نه ای هستند سرجاشون ها نیماش نمیبب خواستم یم. کردم باز رو خونه در عجله با... سکوت و بود سکوت

 رو ها بچه و دمیچرخ. دمیشن رو دهیسپ ي خنده و شیآت تلوق تلق يصدا. دمیکش یراحت نفس. افتاد ایپو نیماش به چشمم

 که بهیغر يمرد. بودند نشسته شیآت دور تاشو و يسفر يها یصندل يرو و بودند کرده روشن شیآت باغ ي گوشه که دمید

 دم؟یترس یچ يبرا... گرفت ام خنده. کرد یم صحبت ایپو با و بود نشسته یبلوک وارید يرو نبود ها یمحل هیشب ظاهرش

. رفتم دوستام سمت به و دمیپوش کفشمو. کردم مرتبش و دمیکش موهام به یدست. دمیکش یقیعم نفس بودم؟ شده بچه مگه

 :گفت من دنید با ایپو

 .يدیخواب بس از يشد خسته... نیبش ایب... ایب... خانوم ایپرن ینباش خسته... شد داریب هم ما جغد و شد شب! به به

. ستادیا بهیغر کنار ایپو. نشستم یصندل يرو تعارف یب منم. کرد تعارف بهم جاشو یشوخ به و شد بلند یصندل يرو از

 خاطر به داشت مسافرت نیا يبرا که یجانیه نصف. بود ماندانا شنهادیپ حتما. کردم شیآت ریز يها ینیزم بیس به ینگاه

 يرو لبخند. بود نشسته بلوك يرو یالیخ یب با که کردم نگاه بهیغر مرد به و کردم بلند سرمو. بود ها ینیزم بیس نیهم

 ریز ینفت یاب ي بسته قهی شرت یت هی. دادم جواب بهش خودش روش به منم و کرد سالم بهم سر با. بود نشسته لبش
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 میبگ بهش دیبا دونستم ینم. باشه داشته سال یس حدودا که دادم صیتشخ نگاه هی با. بود دهیپوش شیمشک شرت ییسو

 . دیرس یم مناسب نظر به جوون مرد... پسر ای مرد

... بودم دهیپوش ورمیپل يرو عجله با که کردم ییمانتو به ینگاه زه؟یتم صورتم مرتبه؟ موهام کردم فکر خودم با ینگران با

 ییها ینگران پیت اون از... بودم شده نگران دفعه هی چرا دونم ینم... داد یم آزارم داشت تازه مانتوم يرو يها چروك انگار

 نشسته فیکث و یخاک بلوك يرو یالیخ یب با که يمرد خاطر به من و... اندازه یم دخترها جون به جذاب مرد هی حضور که

 !بودم شده مانتوم چروك نگران بود،

 هم هاش چشم... زد یم رهیت یلیخ يا قهوه به ییجورا هی که رهیت قدر اون... بود رهیت یتونیز حالتش خوش و پر يموها

... نبود هاست یرانیا يها چشم معمول رنگ که يا قهوه رنگ از شیرگیت جنس... اِ یرنگ چه دونستم ینم یول بود رهیت

 رهیت ي هاله هی چشماشو دور... رهیت یآب از دیشا ای رهیت سبز از دیشا... اومد یم کجا از چشمش رنگ یرگیت دونم ینم

 و بود داده بهش رو ضیمر و ناخوش آدم هی حالت چشماش ي رهیت ي هاله نیا با صورتش پوست يدیسف. بود پوشونده

 . شد یم تشیجذاب باعث که بود یعامل قایدق

 يجا به ایپو کردم فکر خودم با. زد یم پوزخند داشت و بود شده مرد به م رهیخ نگاه متوجه ایپو... گرفتم ازش نگاهمو

. کنه درست موهاشو يچطور که گرفت یم ادی بود کنارش که يمرد از کاش يا. بزنه یسلمون به سر هی بهتره زدن پوزخند

 !باشه دیبا مرد هی يموها که طور همون... کوتاه یلیخ نه بود بلند یلیخ نه که ییموها... بود زده باال کیش یلیخ موهاشو

. شد یم داشت افهیق کم هی که يمذکر موجود هر جذب دهیسپ کال... مرده اون نخ تو دمید. چرخوندم دهیسپ سمت به سرمو

 :گفت و کرد مرد به رو اریماز

 .م خاله دختر... هستن ایپرن شونمیا

 داد تکون سر محترمانه یحالت با مرد. داد یم جون دنشیشن يبرا مامان که بود ییزهایچ اون از دخترخاله لفظ... زدم لبخند

 :گفت و

 ... .هستم نیراو... خوشبختم

 حیترج. هاست هیما نیا تو زیچ هی اسمش شدم متوجه فقط که گفت عیسر قدر اون... دمیشن من که بود يزیچ نیراو البته

 يتو صورتمو که زشته یلیخ کردم یم فکر چون کنم، اکتفا بودم دهیشن اسمش از که یبیغر و بیعج يآوا همون به دادم

 :گفت آهسته ماندانا ه؟یک نیا کردم اشاره و کردم نگاه ماندانا به يکنجکاو با "!؟یچ یچ" بگم و بکشم هم
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 .داده هیکرا اریماز به رو خونه که یهمون

 بلوك اون پس... هیچ خونه نیا به آمدش و رفت راه دمیفهم. انداخت رونیب سمت به بلوك يرو از پاهاشو یالیخ یب با مرد

 :گفت مرد... بودند شده دهیکش انین باغ يتو گاوها که نیا يبرا فقط ها

 .يچا يبرا ممنون... رم یم گهید من خب

 :گفتم و رفت باال ابروم عیسر

 ... .خوام یم منم کو؟ ییچا

 هیشب ادیز که یلوس لحن با و نشست سرجاش صاف دهیسپ. کردم نگاه بود پاش کنار فالسک که اریماز به يکار طلب با و

 :گفت نبود شیشگیهم لحن

 د؟یبد بهمون رو اونجا آدرس شه یم

 :گفت مرد. نشدم دهیسپ منظور متوجه اصال

 جادوگر؟

 گفتند؟ یم یچ نایا ؟یک... کردم اخم

 :گفت و کرد اشاره کوه سمت به دست با مرد

 ِ. آب مخزن کینزد که يا خونه اون... دیبر باالش تا دیبا که هست روشن خاك با یبیسراش هی... کوه سمت دیبر دیبا

 یم فکر خودم با داشتم فقط... نداشتم جادوگر مورد در يا دهیا چیه منم. کرد یم نگاه دهیسپ به چپ چپ داشت اریماز

 ... .داشتم دوست رو صداش تن... بزنه سر ما به روز هر آقا نیا شه یم خوب چه کردم

 ییسو ي قهی از باالتر و موهاش از تر نییپا... افتاد گردنش پشت یخالکوب به چشمم بپره نییپا بلوك يرو از که نیا از قبل

  ... .بود شده یخالکوب یبیغر بیعج حروف رشیز که اهیس دیخورش هی... شرتش

 **** 
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 معجزه طور به مرجان بودم منتظر لحظه هر... میبود اومده باال ازش که بود ییجا به نگاهم... میرفت شیپ جاده امتداد تو "

 در پا از که میداد تکون دست يگذر يها نیماش يبرا و میدیدو لرزون يپاها با قدر اون. برسونه بهمون خودشو ییآسا

 ... .میاومد

 باال ازش که ییجا به و کردم تنگ هامو چشم يدیناام با... نداشت تحمل گهید قلبم... دیچک یم روم و سر از سرد عرق

... اومد یم باال باال یبیسراش از که دمید رو يا هیسا... شد حبس ام نهیس تو نفس وحشت شدت از. کردم نگاه میبود اومده

 :زدم غیج

 .انی یم دارن الیل

 دست و دمیپر نییپا و باال. دمیپر جاده وسط فکر بدون. اومد یم سمت نیا به دور راه از که افتاد ینیماش به چشمم دفعه هی

 :زدم غیج. دادم تکون هوا تو و کردم باز نیطرف هاموبه

 !دار نگه... دار نگه

 :زد داد زده وحشت الیل

 !ایپرن

 :زد غیج الیل... کرد کور دموید هاش چراغ نور... شد یم کینزد بهم سرعت با نیماش

 !کنار برو ایپرن

... دیکش ریت قلبم لحظه هی ترس از... کردم خم خودمو و گذاشتم صورتم يرو بازوهامو. دمیشن رو نیماش ترمز بلند يصدا

 ... .و

 سوار که يمرد و زن. بود شده متوقف میمتر یسانت چند تو نیماش. اوردم نییپا بازوهامو عیسر... نگرفت صورت يبرخورد

 ... .کردند یم نگاهم وحشت با بودند نیماش

 :زد داد راننده مرد. انداختم بچه یصندل کنار خودمو. دمیکش رو رهیدستگ و رفتم نیماش عقب در سمت به عیسر

 ! رونیب برو خانوم؟ یکن یم کار یچ

 :گفت و چپوند من کنار خودشو هم الیل موقع نیهم در
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 .شه یم دایپ شون کله و سر االن... دیبر خدا رو تو... دیبر آقا

 شده ها مرده مثل الیل و من يرو و رنگ... انداخت میزخم و یخاک يها دست و یخون صورت به ینگاه زده وحشت زن

 :زدم غیج... بود

 ... .رسند یم بهمون االن... خدا رو تو

 پاشو مرد... زد هیگر ریز یگوشخراش يصدا با و شد داریب بود دهیخواب بچه یصندل يرو کنارم که ينوزاد غمیج يصدا از

 سرم. ختیر هام گونه يرو اشکم يها قطره و دیجوش اشکم ي چشمه باالخره... گرفت آروم قلبم. گذاشت گاز يرو

 یم یاهیس چشمام.. اومد یم درد به مرجان غیج يصدا يادآوری با قلبم... قلبم... کرد یم درد بدنم تمام و بود شده نیسنگ

 ... .رفت

 بشیج يتو دستاش... شد متوقف جاده وسط که دمید رو يا هیسا دفعه هی... بود گم مه يتو جاده... دمیچرخ عقب سمت به

 . ختیر فرو نهیس تو قلبم... بود کرده باز هاش شونه عرض به پاهاشو... بود

 کنارش و کردند حرکت هیسا سمت به جاده راست سمت از گهید ي هیسا دو و چپ سمت از گهید ي هیسا دو دفعه هی

 یم محو شتریب چشمم شیپ میشد یم دورتر ازشون قدر هرچه... شد اضافه بهشون يشتریب يها هیسا... شدند متوقف

 ". شدند شب اهیس دل تو مه نیب اهیس يا توده به لیتبد که نیا تا... شدند

 ... .ایپرن... پاشو! ایپرن_

 يبخار به چشمم. دمیپر جا از و دمیکش کوتاه غیج. کردم نگاه ناشناس اتاق کیتار يفضا به. دمیپر جا از ینیه گفتن با

 شدت به دارم شدم متوجه... کجام اومد ادمی تازه. کرد یم نگاهم ینگران با و بود نشسته کنارم ماندانا... افتاد خاموش يگاز

 تازه. دمیکش میشونیپ به یدست... شده خشک دهنم شدم متوجه که بدم قورت دهنمو آب خواستم... زنم یم نفس نفس

 داشت و بود دهیکش پاش يرو رو لحاف. بود نشسته تشکش يرو و بود دهیپوش يا سرمه بافت ژاکت هی. شدم دهیسپ متوجه

 :گفت و کرد صورتم به ینگاه ینگران با. کرد یم شونه متیمال با رو اهشیس بلند يموها

 ؟يدید یم کابوس یداشت خوبه؟ حالت

 :گفتم. گرفت آروم کم هی قلبم

 ... .بود کابوس... اره... آهان...  ؟یچ
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 ایپرن همون هنوز من... یلیخ... بودم نگران... زدم زل اتاق دار بیش و یچوب سقف به. کردم پرت تشک يرو دوباره خودمو

 کردم؟ یم کار یچ دیبا... شد ینم درست یچیه دمید یم کابوس که یزمان تا... دمید یم کابوس هنوزم... بودم

 دوستمو و قتلم هی شاهد من که اومد ادمی تازه انگار. انداخت جونم به رو جانیه و استرس دوباره خوابم يتو ها هیسا دنید

... هیسا اون... بود یخال نفر هی يجا فقط. کرد ینم یفرق شمال و تهران... بود قبل مثل زیچ همه! آره... کشتن چشمم يجلو

 ... .بود بودنش از تر نحس نبودش که

 ****** 

 :گفت و دیکش رو پولش فیک پیز دهیسپ

 .خودتو بده تکون یمان

 :گفت دیجو یم رو ناخوناش داشت که ماندانا

 .انی یم و شه یم تموم دهاشونیخر زود... که ستین یراه شهر تا... رسن یم االن ایپو و اریماز... دهیسپ الیخ یب

 :گفت و انداخت ماندانا به يجد ینگاه دهیسپ

 .میای یم و میر یم زود... شو بلند. نده یمنف فاز قدر نیا

 :گفت دیرس یم نظر به نگران که ماندانا

 .يریبگ وقت ازش دیبا باش مطمئن

 :گفت یبداخالق با دهیسپ

 دکتره؟ مگه

 :گفتم و کردم روستا آلود مه و سرد يفضا به ینگاه پنجره از

  ه؟یچ ماجرا

 :گفت دهیسپ

 ؟!که يای یم... سهیدعانو نیا شیپ میبر میخوا یم
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 :گفتم آهسته فقط. برم رونیب ندارم دوست ادیز بگم نکردم جرئت که گفت رو آخر ي جمله يجور هی

 .شه یم کیتار هوا هم گهید ساعت هی... داره مه یلیخ هوا آخه

 :گفت و کرد ماندانا و من به ینگاه دهیسپ

 !ها رم یم تنها

 :گفت عیسر ماندانا

 ... .شه ینم که تنها

 :گفت و دیپوش شیمشک يمانتو يرو رو شیا سرمه ژاکت دهیسپ

 .دیباش زود پس

 :گفتم دمیپوش یم زردم وریپل يرو رو مانتوم یحوصلگ یب با که یحال در

 ... .هیچ ماجرا دونم ینم اصال من آخه

 خونه از بداخالق ي دهیسپ و نگران يماندانا دنبال به. دمیکش کوتاهم يموها يرو ورمویپل کاله فقط. نکردم سرم يروسر

 یحس چه دونستم ینم من. دیترس یم اریماز اومدن از یول نهیبب کینزد از رو سیدعانو اومد ینم بدش ماندانا. شدم خارج

 زهایچ نیا به که من آخه. برم ششیپ ندارم دوست ادیز که کردم یم حس دلم ته... باشم داشته سیدعانو اون به نسبت دیبا

 يتو سیدعانو هی یول کردم یم استقبال زهایچ نیا از بود ها بچه یالک يها فال و حیتفر بحث یوقت تا. نداشتم اعتقاد

 .دیرس یم نظر به ترسناك خورده هی کوه ي دامنه

 يتو دستامو... غروب کینزد تا بود زود صبح هیشب شتریب و بود آلود مه و يابر هوا. دمیلرز خودم به لحظه هی هوا يسرما از 

. میشد روستا یخاک و یاصل راه وارد و میرفت نییپا بود شده پر ناهموار يها سنگ با که یبیسراش راه از. کردم مانتوم بیج

 :گفت ماندانا میرفت یم بود شده گم مه نیب که یکوه و باال سمت به که طور همون

 کنه؟ يکار بتونه یکن یم فکر

 :گفت تیقاطع با دهیسپ
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... يکرد یکش عصب دندونتو ششیپ که یهمون... گم یم رو الیسه! یشناس یم که مو خاله دختر... تونه یم که معلومه

 هی داد ونیلیم دو... اروی نیا شاگرد شیپ رفت الیسه. بود گرفته گهید زن هی و کرده انتیخ بهش شیپ سال چند شوهرش

 !کنه ینم کار بگو یه تو حاال... رونیب کرد پرت خونه از روزه دو رو زنش شوهره! کرد کار يچطور یدون ینم. گرفت دعا

 يبرا وقت چیه کنه انتیخ بهم شوهرم اگه کردم فکر خودم با. شد تا چهار تعجب از چشماش و رفت باال ماندانا يابروها

 :گفت آهسته ماندانا. کنم جادو و سحر و دعا خرج ونیلیم دو که نیا به برسه چه... دم ینم زحمت خودم به برگردوندش

 . دیبزن حرف یمنطق لیسه با و دینیبش باشه بهتر دیشا دهیسپ

. بود شده محو مه نیب مون خونه... کردم نگاه برم و دور به دادم یم رونیب بخارآلودمو نفس که یحال در و کردم بلند سرمو

 به... کردم مشت مانتوم بیج يتو دستامو... بود مه از پر جا همه و... ساکت فضا... سرد هوا... خورد یم چیپ ترس از دلم ته

 :گفتم آهسته... دمیترس یم اونجا از که گفتم یم دیبا یزبون چه

 ست؟ین خوفناك کم هی ها بچه

 :گفت بود افتاده نفس نفس به یبیسراش از رفتن باال خاطر به که یحال در. نداد جوابمو دهیسپ

 یم باطل رو انداخته لیسه جون به دختره که یطلسم نیا رم یم خودم... گفتم بهت یک نیبب حاال... کرده جادوش دختره

 ... .کنم

 يتو رو ماندانا يبازو. دمیپر جا از. ختیر فرو نهیس يتو قلبم. ادی یم سمتمون به مه نیب از یاهیس جسم کردم احساس

 :گفتم و چلوندم دستم

 ... .اونجاست... جا اون... يوا يوا يوا

 نفس. گرفت قرار دمونید ي محدوده يتو رنگ اهیس يگاو دنبالش به و دمیشن رو يگاو ي زنگوله يصدا موقع نیهم در

 ... .نبود هیسا اون که بود شده راحت المیخ قدر چه دیفهم ینم... کرد یم نگاهم چپ چپ داشت ماندانا. دمیکش یراحت

 :گفت کرد یم حرکت گاو سر پشت که يمرد به رو دهیسپ

 کرد؟ دایپ شه یم کجا رو سیدعانو يآقا نیا... آقا دیببخش

 دنبال کرد یم زمزمه رلبیز رو يشعر که یحال در و کرد اشاره راست سمت به بود دستش که يبلند و کیبار چوب با مرد

 خاطر به. بودند دهیکش قد هرز يها علف راه بر و دور. میشد روشن خاك با راه هی وارد... میرفت راست سمت به. رفت گاو
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 نیچ موینیب. بود ختهیر گوسفند و گاو پهن نیزم يرو ییجاها هی... مینیبب میتونست ینم شتریب رو مونیمتر دو تا مه غلظت

 ... .برد یم ییجا نیهمچ رو ما داشت که دهیسپ به لعنت... انداختم

 :گفت ماندانا

 ... .شده عاشق دیشا خب شده؟ مند عالقه دختره به لیسه یکن ینم فکر

 :گفت تحکم با. دهیشن ازش يبد يناسزا ای فحش انگار کرد نگاه رو ماندانا يطور دهیسپ

 ره یم افته یم راه شه؟ یم وونهید طور نیا دفعه هی عاشق آدم آخه... کردن خورش زیچ... بابا برو...  عاشق؟ شده؟ عاشق

 ! هه! عاشق خوابه؟ یم چاق زشت ي دختره اون ي خونه هرشب

 :گفت آهسته ماندانا

 ... .دیبزن حرف باهاش فقط اگه دیشا

 :گفت و دیپر حرفش وسط دهیسپ

 .ارهی یم نییپا رو خونه دکور تمام میزن یم حرف باهاش کالم هی تا!! مینکرد کارو نیا حاال تا انگار

 :گفتم

 .بود آزار یب و آروم یلیخ لیسه آخه... کردن خورش زیچ واقعا پس! اوه اوه

 :گفت و رفت ماندانا به يا غره چشم دهیسپ

 .موافقه من با نمیا یحت! ایب

 ذهنم ي گوشه هی یول ارمین خودم يرو به رو دهیسپ زیآم نیتوه ي جمله کردم یسع! ن؟یا... موند باز تعجب شدت از دهنم

 .داره اجیاحت مفصل کتک هی به دهیسپ که سپردم

 مه يتو نمییپا به کمر از... بود اومده نییپا مه. دمید اونجا رو عمرم ي منظره نیتر بیعج. میدیرس ییسرباال يباال به

 درخت اهشیس يها سنگ تخته نیب از. نمیبب قشنگ رو بود جلوم که يسبز مهین و بلند کوه تونستم یم که یحال در... بود

 . بودند زده رونیب یبرگ و شاخ پر و سبز يها
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. داشت يکار مانیس به ازین اهشیس يوارهاید که بود کیکوچ ي خونه هی برگ یب و دهیخشک يها درخت با باغ هی نیب

 یم شغال ي زوزه يصدا خونه پشت باغ يتو از. داشت قرار یمیقد و خشک آب مخزن هی کنارش. بود شده کج ناودونش

 :گفت و برداشت عقب سمت به قدم هی ماندانا. اومد

 .مونه یم زده جن يها خونه نیع... امی ینم من

 :گفت و دیکش رو ما جانیه با دهیسپ

 !دهایستین یجانیه و سکیر اهل يها آدم اصال... باحاله یلیخ... گهید دیایب

 ي همه شغال ي زوزه و دهیخشک يها درخت با مه، يتو. دیرس یم نظر به متروکه و یمیقد خونه اون... کردم يا ناله

 و بیعج موجود هی داشتم انتظار لحظه هر. دندیرس یم نظر به قبل از باورتر قابل يپر و جن يها افسانه و ها داستان

 .بزنه چنگ صورتم به بلندش يها ناخون با و بدوه سمتم به سم با بیغر

 يا حداقل... شه میقا من پشت کرد یم یسع داشت هم ماندانا که بود جا نیا مشکل... شم میقا ماندانا سر پشت خواستم

 .میاومد یم پسرها با کاش

 که يدیخورش دنبال يدیناام با. زدم یم خی استرس از داشتم من ای بود شده سردتر هوا دونم ینم. دادم قورت دهنمو آب

 :گفتم موند یم ریج ریج هیشب شتریب که فیضع ییصدا با. شد یم کیتار داشت هوا... گشتم بود کرده غروب

 ... .میبر دیایب خدا رو تو! ها بچه

 شهیش بدون قاب و بود باز دومش ي طبقه يها پنجره از یکی... کردم نگاه خونه به زده وحشت. رفت خونه سمت به دهیسپ

 کالغ قار قار يصدا نشونیب از و بودند پوشونده رو وارشید طرف هی ها چکیپ. کرد یم ژیژقیق و خورد یم تکون باد با ش

 ... .اومد یم

 :گفتم رلبیز. زد رو خونه در دهیسپ

 ! داره یجرئت عجب

 :گفت و داد رونیب بخارآلودشو نفس ماندانا

 ... .حماقته از... ستین شجاعت از جرئتش
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 وارد و دیکش یقیعم نفس دهیسپ. میزد چنگ گهیهمد يها دست به. میدیپر عقب سمت به عیسر ماندانا و من. شد باز در

 قدر چه... آب ي دهیخشک مخزن... کالغ يصدا... جادوگر... جوم یم ناخونامو استرس شدت از دارم شدم متوجه. شد خونه

 ... .دیرس یم نظر به شوم و نحس اونجا

 یم پا اون و پا نیا هوا يسرما خاطر به. میبود کرده قفل هم يدستا يتو دستامونو ماندانا و من. شد کیتار هوا کم کم

 ... .میگشت یبرم زودتر کاش يا... بود اومده باالتر کم هی کمرم از... شد یم ظیغل داشت کم کم مه. میدیلرز یم و میشد

 :گفت و اومد سمتمون به تخم و اخم با دهیسپ. شده الیخ یب میکرد فکر. میدیکش یراحت نفس. اومد در دم دوباره دهیسپ

 ... .زهیچ

 :گفت ترس و جانیه با ماندانا

 ه؟یچ

 :گفت و دیچرخ سمتم به متعجب یصورت با دهیسپ

  ... .دهید بد خواب شبید که نهیبب رو یاون خواد یم گه یم

 :زدم غیج زده وحشت و دمیکش ماندانا دست رو یمحکم چنگ ناخونام با

 !باشه دهیفهم نداره امکان

 :گفت و داد تکون سر دیرس یم نظر به جیگ و شکه که دهیسپ

  ده؟یفهم کجا از یعنی... يوا... دونم ینم

 :گفت ینگران با ماندانا. کردم ماندانا به ینگاه ترس با

 ... .شو الیخ یب... ترسم یم من! جادوگر گن یم بهش ستین خود یب... میبر ایب... کن ولش

 دادم قورت دهنمو آب. کردم یم نگاه دهیسپ و ماندانا به مات و جیگ یحالت با و زد یم نهیس يتو محکم قلبم... بودم دهیترس

 :گفتم و

 نگفت؟ يا گهید زیچ
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 :گفت کند، یم لبشو پوست داشت که دهیسپ

 !کن ولش... یول... نه

... دمیکش یقیعم نفس. شد ناخوناش دنیجو مشغول و گذاشت چپش دست يرو راستشو دست آرنج. کرد خم چپشو دست

... داشت هم دمید یم رو خوابها نیا چرا که نیا يبرا یجواب دیشا دمید بد خواب دونست یم اگه کردم؟ یم کار یچ دیبا

 :گفتم رفتم یم ترسناك و اهیس ي خونه سمت به لرزون يها قدم با که یحال در. کردم ول رو ماندانا دست

 ... .دیباش منتظرم در دم

 العاده فوق فکر هی... بعد و... اندازم یم رونیب خونه از خودمو کردم خطر احساس ای دمیترس یلیخ اگه کردم فکر خودم با

 عیسر. ستادمیوا حرکت از. دمیلرز خودم به ؟یچ باشه کرده نیکم جادوگر يجا به هیسا اون اگه... دیرس ذهنم به ترسناك

 :گفتم و رفتم یبیسراش سمت به

 ... .ترسم یم... رم ینم من

 :گفت و دیکش بازومو دهیسپ

 یم شیپ بار هی فقط ها تجربه نیا. بگه بهت خواد یم هم ییزهایچ هی و دونه یم ازت ییزهایچ هی باش مطمئن! نشو خل

 ... .ادی

 دهیسپ بود تونسته که بود یچ جادوگره اون یعنی. دهیترس دهیسپ که بدم صیتشخ تونستم یم هم ینسب یکیتار يتو یحت

 بود رفته ادمی... شد گرم دلم ؟یچ دونست یم ییزهایچ هیسا اون و الیل از اگه... دادم قورت دهنمو آب دوباره بترسونه؟ رو

 یم نظر به متقاعدکننده زهایچ و حرفا نیا ي همه مه اون نیب و فضا اون يتو انگار... نداشتم اعتقاد زهایچ نیا به اصال که

 . دندیرس

 ي لحظه. شدم خونه وارد یچوب در ژیق ژیق دنبال به و دادم هل رو باز مهین در. رفتم خونه سمت به... کردم مشت دستامو

 و مرجان که یخواب اون مثل... دیکش ریت قلبم... بودند شده کمرنگ مه نیب که کردم نگاه ماندانا و دهیسپ به و برگشتم آخر

 ... .دمیگز لبمو... شدند یم تر کمرنگ اون يتو لحظه هر نشیماش

 زده خی درون از من یول بود گرم راهرو. بود شده دهیپوش یبدرنگ سبز يها موکت با کفش که شدم کیتار يراهرو هی وارد

... بود شده دهیپوش يا دهیپوس و نامرغوب يها چوب با سقف. نبود روشن یچراغ چیه... شدم خونه سالن وارد. بودم
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 و بیعج يفلز ایاش. بود شده دهیکش گهید وارید به اهیس يبند وارید هی از. بودند شده رهیت یفیکث شدت از یمانیس يوارهاید

 ... .کوله و کج يها مدال... دیکل... بزرگ و کیکوچ يها اندازه با ییها کاسه... بودند شده زونیآو بند از یبیغر

 هم خاموش فانوس هی. بودند شده تلنبار هم يرو بیعج يها یحکاک با ییمهرها و کاسه و کتاب تا چند طاقچه يرو

 چوب. بود شده دهیپوش بود شده پخش هم يتو هاش رنگ که يا کهنه و دهیپوس فرش با نیزم کف. بود طاقچه نییپا

 يها هیپا با یچوب زیم هی... بود کرده پر رو سالن يفضا کل دودشون و سوختند یم ییباال حرارت با نهیشوم يتو يها

 با... نوشت یم يزیچ بود زیم يرو که يکاغذ يرو و نشسته نیزم يرو زانو چهار يمرد... داشت قرار نهیشوم کنار کوتاه

 صیتشخ تونستم یم نهیشوم کم نور يتو... دیرس یم نظر به دیبا که يزیچ اون از تر جوون... کردم نگاه مرد به وحشت

 اونجا که یبیغر بیعج يایاش سمت به چشمام... بود دهیچیپ خودش دور رنگ رهیت کلفت يپتو هی. هیمشک موهاش که بدم

 يها کاسه از نگاهمو. بشنوه رو صداش تونه یم هم مرد اون بودم مطمئن که بود باال قدر اون قلبم ضربان. دیچرخ بود

 که زد سرم به دفعه هی. کنم جلب توجهشو تا کردم صاف صدامو... گرفتم زیم بر و دور ي شده پخش يها کاغذ و بیعج

 . بندازم رونیب داد یم عود و نم يبو که گرم ي خونه نیا از خودمو

 به گردن از قایدق صورتش.دمیپر عقب سمت به قدم هی و گفتم ینیه. ختیر فرو نهیس يتو قلبم. کرد بلند سرشو دفعه هی

 ختهیر شیشونیپ يرو اهشیس يموها. بود پوشونده ینامنظم لیبیس و شیر صورتشو. دیرس یم نظر به قرمز و کبود باال

 رنگ به ،که دستش پوست يرو از و شده کدر و اهیس دستش یپ و رگ تمام... بود دستاش تر، بیعج صورتش از. بود

 یم نظرم به... بود زده زل بهم درشتش و اهیس يها چشم با... چشماش... تر وحشتناك همه از و... شد یم دهید بود، یگندم

 یم چشمش يتو هم گهید کمرنگ یلیخ ي هیعنب هی انگار... کرده خوش جا چشماش يتو گهید چشم هی ي هیسا اومد

 ... .گذروند یم نظر از رو گهید يجاها و دیچرخ

 خیس گردنمو پشت يموها وارش زمزمه و گرفته يصدا... انداختم نییپا سرمو عیسر. شم یم مور مور دارم کردم احساس

 :کرد

  حرفه؟ چند اسمت

 آب تند تند... دهنمه تو قلبم کردم یم احساس... بستم دهنمو بالفاصله. شد خارج بازم مهین دهن از ینامفهوم ي پته تته

... کردم گره هم يتو اریاخت یب دستامو... باشه دیبا که جا همون بفرستم قلبمو خواستم یم انگار. دادم یم قورت دهنمو

 با... بود باال یلیخ نهیشوم اون حرارت ای بود شده داغ و قرمز صورتم دونم ینم... دادم سرش پشت ي نهیشوم به نگاهمو

 :گفت خشدارش و گرفته يصدا اون با که بودم نشمرده شتریب سه تا. کردم شمردن به شروع لرزونم يها انگشت

  است؟یپرن اسمت
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 :گفتم اریاخت یب و گذاشتم قلبم يرو دستمو... شد سست زانوهام کردم احساس

 ؟یدون یم کجا از

 :کرد زمزمه. داد تکون هوا يتو و اورد باال اهیس یپ و رگ اون با دستشو

 ... .نمیب یم برت و دور و طانیش

 :گفتم دلم تو

 !نشسته روم به رو درست! يدیکش زحمت

 موند یم محو ي هیسا هی مثل که چشمش يتو کمرنگ ي هیعنب. دیچرخ بود قلبم يرو که دستم يرو اهشیس يها چشم

 قلبم يرو از دستمو نداشتم جرئت... نزنم غیج اریاخت یب وقت هی تا دادم فشار بهم محکم فکمو. شد ثابت چشمام يتو

 .بجهه رونیب م نهیس از دفعه هی دمیترس یم. بردارم

 :گفت و شد تر خشدار صداش

 ... .همشون دنبال... دنبالشونن هیسا مثل

 یگرم باد هی کردم احساس... گذاشت گلوش يرو دستشو... بست چشماشو... گه یم یچ دمیفهم ینم... شدم مور مور دوباره

 راهرو سمت به قدم هی... اومد یم نهیشوم يتو يها چوب تروق ترق يصدا فقط هیثان چند... افتاد انیجر به برم و دور

 :کرد زمزمه... برداشتم

 ... .دستشه تیامانت... افتاده دردسر تو دوباره

 :گفتم اریاخت یب... کردم مشت دستامو... شد خیس دوباره گردنم پشت يموها

 ... .مهراس

 :گفت و زد زل بهم ش هیعنب تا چهار هر با... کرد باز چشماشو دفعه هی

 ... .خزه یم تیزندگ يتو داره طانیش

 یاهیس نیب... شد تر کمرنگ چشماش کمرنگ ي هیعنب کردم احساس. گرفت ینم آروم قلبم... دادم قورت دهنمو آب

 :گفت بود شده کمتر خشش که ییصدا با. شد گم چشمش
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 ... .برگردونم بهت رو تیامانت دم یم قول... ببرش جا نیا از

 :گفتم عیسر و برداشتم عقب سمت به گهید قدم هی

 ... .یگ یم یچ دونم ینم

 :کرد زمزمه... دیوز دوباره گرم باد... نشست سرجاش خیس دفعه هی

 ... .نجاستیا

 :کرد زمزمه... رفتم جادوگر زیم سمت به قدم هی و گفتم ینیه. ختیر فرو نهیس تو قلبم. دمیشن ییپا يصدا

 ... .ادی یم داره

 .چرخوندم راهرو سمت به سرمو... موکت به پارچه هی فیظر شدن دهییسا... بود آدم هی رفتن راه يصدا

 :کرد زمزمه. کردم حس گردنم پشت از رو گرمش يها نفس دفعه هی

 ... .ببرش جا نیا از

 به قلبم. شد دنیدو به لیتبد ها قدم يصدا. کرد زمزمه گوشم در و اومد سرم پشت یک دمینفهم. دمیپر جا از و زدم یغیج

 ... .چشماش... گرفتم فاصله مرد از عیسر. اومد در تپش

 یول گرفت آروم دفعه هی قلبم... بود فانوس نور. دمیچرخ نور منبع سمت به عیسر. کرد روشن رو کیتار اتاق ينور دفعه هی

 :کرد زمزمه... کرد يا ناله جادوگر... شد سبک دفعه هی نیسنگ يفضا انگار. شد حبس م نهیس تو نفس

 ... .ببرش نجایا از

 از دشیسف پوست... بود تر اهیس شهیهم از چشماش دور کبود ي حلقه... کردم نگاه روم به رو مرد به باز مهین یدهان با

 ... .بود اهیس اهِیس چشماش ه؟یرنگ چشماش بودم کرده فکر چطور... تر روشن شهیهم

 :گفتم رلبیز تعجب با

 ... .نیراو

  ... .بود کرده روشن رو اهیس اتاق که بود اون
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... شد بلند دهایکل و ها کاسه نگیجر نگیجر يصدا. زد اهیس بند به محکم دست با. اومد سمتم به بلند يها گام با نیراو

 ... .ستادیوا میمتر مین ي فاصله يتو نیراو. کرد جمع خودشو مرد

... کرد یم نینفر زیر هی و داد یم تاب خودشو... دیکش صورتش يرو رو پتو مرد. کرد تر کینزد مرد صورت به رو فانوس 

 :گفت خشونت با نیراو

 شه؟ یم بلند گرم يجا از نفست که هم هنوز

 مرده اون و روشن اتاق اون... بود رفته نیب از من ترس یول... کردم یم حسش... دیترس یم... داد تاب خودشو شتریب مرد

 . بترسونند منو تونستند ینم پتو يتو دهیچیپ

 :گفت دیکش یم خودش دنبال منو که یحال در و گرفت رو مانتوم ي گوشه نیراو

 ... .میبر ایب

 نجات خونه اون دم و عود يبو از. میشد روستا آلود مه و سرد يفضا وارد و میگذشت راهرو از. رفتم دنبالش خواسته خدا از

 و شب از گهید یحت... بود شده آروم کامال قلبم... دمیکش هام هیر به رو زیتم و سرد يهوا و دمیکش یقیعم نفس. کردم دایپ

 . دمیترس ینم هم مه

 :گفتند جانیه با و اومدند سمتم به زده وحشت دهیسپ و ماندانا

 گفت؟ یچ شد؟ یچ

 ... .طانیش گفت یم یک به سیدعانو مرد بودم دهیفهم... کردم نگاه نیراو به یرچشمیز من و

 :گفت یتلخ اوقات با. کرد روشن برامون رو راه و گرفت باال رو فانوس نیراو

 ... .شده نگرانتون اریماز... دیایب

 :گفت جانیه با و زد دستم به یچنگ دهیسپ

 !بود ترسناك یلیخ يوا! بگو صداشو ؟يدید دستشو يها رگ

 معنا تمام به يترسو هی من چون دیشا... کردم ینم درك رو کرد یم زدشون جانیه ترس که ییها آدم اصال. زد شخندین

 ... .بودم
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 :گفتم مقدمه بدون و رفتم نیراو دنبال سرعت با. ندادم یجواب

 ... .یلیخ... ترسه یم ازت

 هیشب اصال... زد لبخند... زنه یم رهیت سبز به کم هی ش رهیت يها چشم فانوس نور يتو شدم متوجه... زد پوزخند نیراو

 :گفتم... دیرس ینم نظر به خونه اون يتو نیراو

 ... .میبترسون رو گرونید که ستین خوب

 یم نظر به ییایپرن به هیشب داد یم تاب خودشو و بود شده میقا پتو ریز که مرد اون یول بود يا بچگونه و مسخره ي جمله

 ... .دیترس یم وارید يرو يها هیسا از و بود شده حبس نیرزمیز يتو که دیرس

 خنده... بندازه رونیب کیش یلیخ رو دندوناش نصف خنده هی با تونه یم که هییها آدم معدود جزو شدم متوجه... دیخند نیراو

 ... .شد یم دهید کمتر امروز يها یزندگ يتو که بود یغش و غل یب يها خنده اون از هاش

 ییجورا هی. نداره ترس اصال مه نیراو کنار و فانوس ییروشنا با شدم متوجه میرفت یم نییپا یخاک یبیسراش از که یحال در

 :گفتم و برگشتم اومد یم پشتمون که دهیسپ سمت به... بودم شده گرم دل

 ... .داشت چشم تا دو

 :گفت تعجب با دهیسپ و خنده ریز زد پخ ماندانا

 باشه؟ داشته تا چند دیبا مگه

 :گفتم

 .بود چشمش يتو م گهید چشم هی که نهیا منظورم

 :گفت و چرخوند سمتم به سرشو. کردم نگاه نیراو به و

 ... .اومد نظرت به

... رفت نیب از مینگران ي همه... بود ها کاسه انعکاس دیشا... بودند زونیآو بند به که شد دهیکش ییها کاسه سمت به فکرم

 یم جلو و شکافت یم رو مه فانوس نور... اومد یم برم و دور از ركیرجیج يصدا... دادم ادامه راهم به یحرف چیه بدون

... کنم هیتوج ترسمو تا گشتم یم یمنطق لیدال دنبال من و اومد یم یخاک نیزم يرو هامون قدم خش خش يصدا. میرفت
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 يزیچ اون... داشت چشم هی مرد اون. بودم شده ریجوگ! آره... بودم شده ریجوگ... بودم ترسو که منم... بود ترسناك فضا اون

... خب...  ؟یچ دستش یپ و رگ... بود دهیند چشماش تو یبیعج زیچ هم دهیسپ یحت... بود ها کاسه انعکاس بودم دهید که

 آدم که نداشت يکار... صداش خب... که هم صداش... بده جلوه بیعج و ترسناك خودشو که نیا يبرا... بود کلک هی اونم

 ... .ارهیب در گرفته و خشدار يصداها خودش از

 :گفت نیراو

 ترسناکه؟ هنوزم

 نگاهش قیدق و کردم بلند سرمو... بود دل ته از و غش و غل یب یلیخ... بود یداشتن دوست هاش خنده... دیخند دوباره و

 ترسونه یم آدمو آلود مه و کیتار شب هی يتو ترسناك و ملعون موجود هی یوقت که خوبه قدر چه کردم فکر خودم با. کردم

 ینم نظر به ترسناك یچیه کلیه و قد نیا با ییمردها نیهمچ کنار... باشه آدم بر و دور بلنده قدش قدر نیا که مرد هی

 .دیرس

 :گفتم رلبیز

 ... .یول نداشت یترسناک زیچ چیه نمیب یم کنم یم فکر بهش که االن... شدم ریجوگ که بود ترسناك اتاقش قدر نیا

 :گفتم تعجب با. کردم اخم

 ... .اسممو مثال... بفهمه بتونه نداشت امکان که ییزهایچ هی... دونست یم ییزهایچ هی

 :گفت و گرفت باالتر رو فانوس یالیخ یب با

 ... .دهیشن ییجا هی از

 :گفتم تعجب با

 کجا؟ از آخه

 :گفتم... هیالیخ یب آدم تینها یب شدم متوجه. نبود بیعج و مهم هیقض نیا اصال انگار. انداخت باال شونه

 یم هم رو بود افتاده میزندگ يتو که بیغر و بیعج يها اتفاق يسر هی... دمید بد خواب قبل شب که دونست یم

 بود؟ دهیفهم کجا از... دونست
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 :گفت و دیچرخ سمتم به. انداخت باال شونه یالیخ یب با دوباره

 گفتم گفتم؟ بهش یچ یدون یم... کرده هنر یلیخ کرد فکر... اورد چشمم شیپ مو گذشته ي همه دمشید که يبار نیاول

 "ته؟یحال یلیخ يکرد فکر ؟یچ که حاال"

 ي وصله هی مثل... دیرس یم نظر به بیعج آلود مه و ترسناك شب اون يتو هاش خنده قدر چه... داد تکون سر... دیخند

 :گفت... ناجور

 يتو تونند یم ها جن! که یدون یم... ارتباطه در ها جن با گن یم... هم کردناش سحر باطل... نداره حرف شیسیدعانو

 ه؟یچ یدون یم یول... هیعال کردنش ییشگویپ. ارنی یم خبر براش... ندهیآ ای گذشته به برن تونند یم. کنند حرکت زمان

 هی... کرد یم درست رو ش خونه ناودون... زد یم رنگ رو ش خونه يوارهاید داشت ییتوانا یلیخ اگه داشت، هنر یلیخ اگه

 .دارن داغون یزندگ هی و بدبختن آدما نیا امثال شهیهم. ترسه یم هم فانوس نور از که بدبخته آدم

 :دیپرس دوباره نیراو. شد یم یمنته مون خونه به که میدیرس یسنگ از پر یبیسراش به شدم متوجه

 ؟یترس یم هم هنوز

 :گفت سرم پشت از دهیسپ

 .دمیترس اولش منم... نبود ترسناك هم یلیخ نمیب یم کنم یم فکر بهش که االن راستش

 :گفت بلندش يصدا با ماندانا

 ؟ خونه کینزد میدیرس که االن نیهم قایدق

 یخالکوب به نگاهم. شد متوقف ما از جلوتر قدم چند نیراو. رفت یم غره چشم ماندانا به داشت دهیسپ. دمیچرخ سمتشون به

 ... .ادی یم بهش قدر چه کردم فکر خودم با... دیخورش هی. افتاد گردنش پشت

 :گفت خنده با. دیچرخ سمتمون به نیراو

 ... .دیبترس اریماز از بهتره حاضر حال در کنم فکر

  !اومد یم سمتمون به خورده زخم گرگ هی مثل داشت که افتاد اریماز به چشمم
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 طور اون روز اون به تا. اومد سمتمون به بود شده منقبض تیعصبان شدت از فکش و کرده مشت دستاشو که یحال در اریماز

 :زد داد بودم، دهینشن ازش وقت چیه که يبلند يصدا با تا سه ما به رو. بودمش دهیند یعصبان

 بود؟ یچ مسخره کار نیا از منظورتون اونجا؟ دیرفت و دیانداخت نییپا سرتونو که دیکرد فکر خودتون شیپ یچ تا سه شما

 از اریماز صورت بودم دهیند حاال تا. دمیکش عقب خودمو عیسر. شد تا چهار تعجب از چشمام. رفت دهیسپ سمت به قدم هی

 :گفت بلند ییصدا با. شه قرمز تیعصبان

 ؟يبر اونجا يندار حق بودم نگفته بهت مگه

 :گفت بود خورده جا که دهیسپ

 ... .بود يکنجکاو رو از يجور نیهم... آخه خب

 :زد یم داد داشت دوباره. شد بلندتر اریماز يصدا

 فکرتون به کردن؟ استفاده سوء جوون يدخترها از آدما جور نیا قدر چه که دیدینشن حاال تا ؟يکنجکاو ؟يکنجکاو يرو از

  د؟یر یم کجا دیبگ ما به حداقل دینرس

 با رو مجعدش يموها و دهیپوش رو قرمزش شرت ییسو همون. شد یم کینزد بهمون زنان قدم که افتاد ایپو به چشمم

 و کرد اریماز به رو یالیخ یب با. بود گذاشته وارید يرو رو فانوس. بود نشسته یبلوک وارید يرو دوباره نیراو. بود بسته کش

 :گفت

 ... .گهید الیخ یب... گذشت که حاال

 :گفت تخم و اخم با و ستادیوا نیراو کنار ایپو

 و ستیب سرتون ریخ! دیستین که دختربچه. میشد هل واقعا... دیستین کدومتون چیه میدید میاومد! گهید گه یم راست اریماز

 .دیبد خبر رفتن رونیب از قبل رسه یم عقلتون. سالتونه يا خورده

 سر با اریماز. گفت ینم یچیه و بود انداخته نییپا سرشو ماندانا یول بود اون تیحما منتظر. کرد ماندانا به ینگاه دهیسپ

 :گفت و کرد رنگش يا قهوه کت بیج يتو دستشو. داد رونیب بخارآلودشو نفس. دیمال چشماشو هاش انگشت

 خونه قهیدق دو و کنم اعتماد بهتون تونم ینم یعنی من؟ دست سپردن رو تا سه شما دیفهم یم... کردم یم سکته داشتم

 !کنه داتونیپ تونست نیراد میاورد شانس. بگردم دنبالتون کجا دونستم ینم اصال د؟یخر برم که بذارم تنهاتون
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 ي دهیسپ دنبال که بود من ریتقص اصال... کردم یم سکته بودم جاش منم! گفت یم راست. کردم یم وجدان عذاب احساس

 بود نیراد اسم اونم... کرد دایپ ذهنم يتو يشتریب انعکاس کلمه هی اریماز يها صحبت نیب البته... بودم افتاده راه عقل یب

 نیراد یول دمینشن رو نیراو اسم میزندگ يتو شدم متوجه. نهیراو بودم کرده فکر خودم شیپ اشتباه به تمام روز هی من که

 ... .چرا رو

 :گفت و کرد اعتراض دهیسپ

 .گرفتم نیرام يآقا از رو سهیدعانو اون آدرس خودت يجلو من

 :گفتم دلم تو

 ن؟یراد ای نهیرام آخرش

 چیه... کردم نیراد خونسرد و الیخ یب صورت به ینگاه یرچشمیز. دونستم ینم درست رو اسمش که نبودم من فقط پس

 پوستشو و دیتاب یم صورتش به ریز از فانوس نور. نداد نشون گفت دهیسپ که یواضح " نیرام " به نسبت یالعمل عکس

 ... .زد یم يا سرمه به چشماش ي رهیت رنگ انگار هیزاو اون از و نور اون يتو... داد یم نشون يعاد حالت از دتریسف

 :گفت و دیپر نشونیب عیسر ماندانا. رفت دهیسپ سمت به گهید قدم هی اریماز

 !گهید بسه

 خواهرش به خشونت با اریماز... شد نابود و ستین کامال ماندانا شجاعت. کرد ماندانا به زیدآمیتهد و يجد ینگاه اریماز

 :گفت

 !گم یم بهت موقعش به حاال... نداشتم انتظار توام از! خونه تو برو

 :گفت رلبیز رفت یم خونه سمت به که یحال در ماندانا

 ه؟یچ من ریتقص

 به قهر حالت به و رفت بهش يا غره چشم. کرد نگاه اریماز به يدلخور با. بود کرده بغض دهیسپ. رفت ماندانا دنبال ایپو

 ششیپ قهیدق چند کردن صحبت لحن هیشب اصال که یآروم لحن با. کرد بهم ینگاه یناراحت با اریماز. رفت خونه سمت

 :گفت نبود

  نا؟یا دست يداد عقلتو چرا تو
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 :گفتم و انداختم باال شونه

 ... .بمونم تنها خونه تونستم ینم

 :گفت اریماز

 . اوردمشون یم نییپا طونیش خر از اومدم یم خودم. یبزن زنگ ای يبد اس ام اس بهم یتونست یم

 :گفت و کرد صدا رو اریماز بلند يصدا با ایپو

 !میزد خی... گهید اریب دویکل اون

 :گفت رفت یم باال یبیسراش از که یحال در اریماز

 ... .ایب ایپرن

 :گفت و دیچرخ نیراد سمت به باشه اومده ادشی يزیچ انگار بعد

 ... .ای يچا هی تو؟ يای یم

 :گفت و دیپر حرفش وسط نیراد

 .... برم دیبا گهید منم... یمرس نه

 نیراد به رو. رفت باغ در سمت به کرد یم روشن رو راه ش صفحه نور با که یحال در و اورد در بشیج از لشویموبا اریماز

 :گفتم آهسته و کردم

 ... .شه یعصبان ترسم یم دم؟ید کینزد از رو اروی اون که دینگ بهش شه یم

 :گفت و دیپر نییپا وارید يرو از نیراد

 ... .ستین یمشکل

 :گفتم صادقانه

 .دیکرد دایپ رو ما شما که خوشحالم
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 از و کرده دایپ زود منو نیراد که بهتر همون. دیپر یم نییپا و باال مغزم يتو بود گفته بهم جادوگر که ییها جمله تک تک

 . بود داده نجاتم بیعج مرد اون دست

 :گفت و کرد بهم ینگاه الشیخ یب و خونسرد صورت همون با. برداشت فانوسو نیراد

 .دیبود خواسته رو سیدعانو آدرس ازش که گفت ها ییروستا از یکی... کردم داتونیپ یشانس منم

 لباش شد یم باعث که داد لمیتحو یبانمک و مردونه لبخند نیراد. داد نشونمون رو یخاک راه که گفت یم رو يمرد همون

 به ، بکنم بهش پشتمو اومدم تا. رفت یاصل راه سمت به و داد تکون یخداحافظ ي نشونه به دستشو... بشن دهیکش و کیبار

. ستادیوا روم به رو. کرد روشن رو جا همه فانوسش نور دوباره. اومد سمتم به بعد و کرد مکث لحظه هی. دیچرخ سمتم

 ییبو چیه که اومد نظرم به... کنم تستش عطرش يبو با خواستم یم انگار... دمیکش هام هیر به صدا با رو هوا ناخودآگاه

 ... .ده ینم

 :گفت و اورد نییپا کم هی رو فانوس نیراد

... یبترس ممکنه امشب... یول برسم نظر به کنه حتینص رو کترهایکوچ داره دوست که بزرگتر هی هیشب خوام ینم... راستش

 که ست موقع همون درست... ببره خوابت که یش یم منتظر رختخواب يتو و شه یم خاموش ها چراغ که یوقت خصوصا

 هی تا کنه میقا پتو ریز پاهاشو کنه یم یسع يخود یب آدم که ست موقع همون... آدم سر يتو ادی یم ترسناکه فکر یهرچ

 و کنم پاك ذهنت از رو مرد اون ریتصو تونم ینم مطمئنا. بکشه پاهاشو و نشه ظاهر ترسناك و بیعج موجود هی وقت

 هیحس همون ترس... بجنگ ترست با کنم یم هیتوص بهت فقط. کنه یم رتیدرگ و چرخه یم ذهنت يتو مدام صورتش

 .بره یم شیپ کارهاشو بهتر يطور نیا... خواد یم مرد اون که

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 .امیب کنار ترسم با که ستمین بلد هم اصال و هستم ییترسو یلیخ آدم من... خب... راستش

 :گفت و انداخت باال شونه نیراد

 دوست باشه ترسناك ریتصو هی اگه. ده یم جواب خوب که من يبرا... ترسونه یم منو که يزیچ سمت رم یم شهیهم من

 سمت يبر اگه یول یترس یم ریتصو اون از ابد تا یکن انتخاب رو کردن فرار یوقت. یکن فرار ازش و یبزن کنارش که يدار

 . يببر نیب از رو ترس یتون یم یکن عمل ترسونتت یم که يزیچ اون خالف یکن یسع و ترسونتت یم که يزیچ

 :گفتم و زدم يپوزخند
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 ! ممنون صورت هر در... برمه و دور که یترسناک يزهایچ اون سمت برم که کنه ینم هیتوص من به یعاقل آدم چیه

 ! بردارم هیسا اون سمت به یقدم که کنم تصور تونستم ینم اصال

 ي نشونه به دستمو. کنم یم فکر یچ حرفاش به نسبت که نبود مهم براش هم یلیخ انگار. انداخت باال شونه یالیخ یب با

 و کرده بهم پشتشو اونم که دمیفهم اطرافم طیمح شدن کیتار از. رفتم یبیسراش يباال سمت به و دادم تکون یخداحافظ

 شده ترسناك زیچ همه دوباره انگار. ختیر فرو دلم يتو يزیچ هی شد کیتار برم و دور تا. ره یم یاصل راه سمت به داره

 ... . مه تا گرفته جادوگر چشم از... بود

 مانع دستش با که بشم باغ وارد خواستم. بود دلخور دستم از هنوز. بود منتظرم باغ در دم. رسوندم اریماز به سرعت با خودمو

 و آقا اریماز همون مثل... دیرس یم نظر به آروم یول بود کرده اخم. چرخوند خودش سمت به منو و گرفت بازومو. شد

 مرد اون با مالقاتم و نیراد يها حرف از رو ذهنم هیثان چند يبرا کردم یسع. بودم شناخته سال چند اون يتو که يصبور

 . کنم توجه اریماز به و کنم دور سیدعانو

 :گفت یتصنع یآرامش با

 ... .یول يشد تر سرحال و بهتر قدر چه که نمیب یم دارم... بزنم بهم رو آرامشت خوام ینم

 :گفت... نه ای بزنه رو حرف نیا که رفت یم کلنجار خودش با داشت انگار. دیکش یقیعم نفس

 از یکی چون یکن یم فکر... یباش نگران دیبا که یکن ینم حس اصال... تخته یلیخ التیخ ییجورا هی کنم یم احساس

 ... .یول انی ینم سراغت گهید ستین ازش يخبر مهراس يشاهدها

... بود اونجا شهیهم حس اون انگار... اومد وجود به دلم ته يبد حس هی... شد سرد دفعه هی برم و دور يهوا کردم احساس

 یم حس رو ییکذا ترس و استرس اون دوباره آرامش روز چند بعد... بود زده رو تلنگر اون اریماز و بود تلنگر هی منتظر

  .کردم

 :گفت اریماز

 روستا نیا یمیقد ارباب پسر که نیا خاطر به... هیامن يجا نجایا کنم یم فکر من... یباش مراقب قبل از شتریب دیبا

 یم رو گهیهمد همه نجایا. دارن هم مهموناش يهوا نیهم يبرا و ذارن یم احترام بهش و شناسنش یم همه... دوستمه

 مرتبه زیچ همه میباش برت و دور که یوقت تا. هست بهتون حواسشون شده که هم خودشون يکنجکاو خاطر به. شناسن

 امن اونجا... شدم نگران واقعا کرده داتونیپ سیدعانو مرد ي خونه کینزد که داد اس ام اس بهم نیراد یوقت...  یول
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 بدن پول حاضرن خودشون منفعت خاطر به که پستن قدر نیا که ییها آدم اونجا؟ رن یم ییها آدم چه یدون یم... ستین

 اون چشم از رو یکی و ببندن رو یکی بخت... رسه یم گوشمون به دورادور که ییزهایچ نیهم از... کنن طلسم اونو و نیا و

 موضوع نیا متوجه خوام یم فقط! بدونم خوام ینم هم اصال و نه ای کنه یم کار واقعا زهایچ نیا دونم ینم... بندازن یکی

 مراقبت بذار! هیآدم جور چه ست خونه اون يتو که یآدم اون و ذارن یم خونه اون يتو پاشونو ییها آدم چه که یباش

 ... .باشم

 :گفتم و زدم زل اریماز یعسل يها چشم به یمونیپش با. اومد سراغم وجدان عذاب احساس دوباره... رفت نیب از بدم حس

 .دیببخش

 :گفت و گذاشت م شونه يرو دستشو اریماز

 دایپ جا نیا از بهتر ییجا. شه عوض ت هیروح و بگذره خوش بهت روز چند نیا دارم دوست واقعا... نکن یخواه معذرت

 چیه تو که ده یم آدم به یآرامش ها پرنده يصدا نیا... ها درخت نیا... ده یم آدم به یخوب حس شهیهم عتیطب... نکردم

 ... .ییجاها نیهمچ ادیب و بکنه شهر از آدم که ستین بد ها وقت یبعض... ستین يا گهید يجا و رستوران و هتل

 خونه گرم و نمناك يفضا وارد و میاورد در کفشامونو. میرفت خونه سمت به بود م شونه يرو دستش هنوز که یحال در

 از که ییها چشم با و بود ستادهیوا دیرس یم دوم ي طبقه به که يا پله راه ي پله نیدوم يرو نهیس به دست دهیسپ. میشد

 . کرد یم نگاه بهمون بود شده تنگ يتوز نهیک يرو

 کم... بود خودش تو. رفت اتاقش سمت به اورد یم در رو شرتش ییسو که یحال در و کرد باز موهاش دور از رو کش ایپو

 ... .بود شده حرف

 دلخور هم دست از همه. بود شده معرکه یمحل مرغ تخم و گوجه با. شد خورده سکوت يتو کرد درست ماندانا که یاملت

 اون ریتصو و نیراد يها حرف اراده یب منم. ببرند لذت شون خوشمزه شام از سکوت يتو دادند یم حیترج و بودند

 به حواسمو. رمیبگ فاصله شب اون خاطرات از تونم یم که ییجا تا کردم یم یسع و زدم یم پس ذهنم از رو سیدعانو

 يتو اریماز رفتار گفت یم شهیهم! گفت یم یچ دهیسپ دمیفهم یم تازه... بودم کرده پرت اریماز ي سابقه یب تیعصبان

 کالس يها بچه سر بتونه اریماز که میکرد ینم باور وقت چیه ماندانا و من. کنه یم فرق کار سر با یلیخ خانواده و خونه

 و بودند ها بچه ي هیروح مراقب یلیخ ها معلم یدانشگاه شیپ موقع ادمهی. بندازه رونیب کالس از و بده مهیجر بزنه، داد

 يبرا! داد یم جواب خوب هم یلیخ... بود برعکس قایدق اریماز روش ظاهرا. نشن هیروح فیتضع وجه چیه به بودند مواظب
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 ي 83 درصد. داد یم درست یرانتفاعیغ مدارس و ها آموزشگاه از یلیخ يتو و بود شده یمعروف یلیخ کنکور معلم نیهم

 !ارهیب يدرصد نیهمچ خودش تونست ینم عمرا دهیسپ نه اگه... داد یم نشون رو اریماز کار بازده کنکور يتو دهیسپ زبان

 یب... بودم شاهدش شب اون که بود ییزهایچ يبرا فرار راه نیبهتر... بود خوب اریماز شغل به کردن فکر قدر چه! یراست

 ! موثر... امن... ربط

 کردم یم فکر خودم با شناختمش ینم اگه... بود ساکت... شد جلب ایپو به قبل از شتریب توجهم شد جمع که شام ي سفره

 ! بود شده تر نگران هم اریماز از یحت

 و قیعم خواب هی يبرا داد یم جون شمال نمدار يهوا. میرفت هامون اتاق سمت به و میشد آلود خواب مون همه زود یلیخ

 ! یطوالن

 خودم به... میدیکش خودمون يرو رو نمدار يها لحاف میبزن حرف هم با که نیا بدون. میکرد پهن رو ها رختخواب

 ای شد يخبر نمیبب و رمیبگ تماس الیل يبابا و مامان با شد یم کاش يا... بزنم مامان و بابا به زنگ هی که کردم يادآوری

 اون يها چشم... یراست... کردم یم حس هم لحاف ریز از یحت رو سرما... زد که یحرف و مرد اون سرد يصدا هرچند... نه

 فشار و گرفتم مشتم يتو رو لحاف اریاخت یب... گرفت جون ذهنم يتو گهید بار هی رشیتصو بود؟ يطور نیا چرا سیدعانو

 نهیس يتو محکم قلبم... رفت ینم کنار چشمم يجلو از مرد کبود صورت ریتصو یول دادم فشار هم يرو چشمامو... دادم

 از گهید نفر هی انگار... بود شده دوخته زیم يرو کاغذ به اهشیس يها چشم... بودم ستادهیوا ششیپ دوباره انگار... زد یم

 قبل! بود شب... دمیلرز خودم به... شد خیس دوباره گردنم پشت يموها... خشدارش يصدا... بود زده زل بهم چشماش يتو

... کنم منحرف ذهنمو تونستم ینم... کنم فکر اریماز شغل به تونستم ینم... بود اورده هجوم ذهنم به مرد اون!... خواب از

 تو قلبم کردم یم احساس. کردم خم نهیس يرو سرمو و کردم جمع شکمم يتو پاهامو... کردم مچاله لحاف ریز خودمو

 ذهنم يتو... برم خواب به ها چشم اون ریتصو با خواستم ینم یول گرفت یم منو داشت رطوبت... اومد یم خوابم... دهنمه

 ... .بود شده ثابت من يرو کمرنگش يها چشم یول دیچرخ یم یسمت همه به اهشیس چشم

 ... .نداشت قرار و آروم قلبم! نه يوا... دمید یم رو هیسا اون خواب دیبا هم شب... دمیترس یم... بود کرده خی دستام

 يبر اگه "... بود کرده روشن فانوس کیتار و آلود مه شب هی نیب یکی انگار... شد روشن ذهنم يتو دیام از ییکورسو هی

 ".يببر نیب از رو ترس یتون یم یکن عمل ترسونتت یم که يزیچ اون خالف یکن یسع و ترسونتت یم که يزیچ سمت

 یم تاب داشت... شد مچاله... شد جمع پتوش ریز جادوگر... اوردم خاطر به کرد روشن رو کیتار اتاق که فانوس ذهنم يتو

 ... .بود نور فقط چشمام يجلو... شد نیسنگ چشمام... گرفت یم منو داشت رطوبت... گرفت آروم قلبم... خورد
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 شونه موهاشو قدر هرچه... کرد یم شونه بلندشو يموها و بود نشسته تاشو یصندل يرو دهیسپ. بود شب... میبود باغ يتو "

 :گفت گوشم در سر پشت از ایپو... دیرس یم نیزم به داشت موهاش کم کم... شد یم بلندتر موهاش کرد یم

 !يندار مو که تو! کچل! کچل

... کشت یم رو چاه ي دهنه بر و دور يها کرم چوب با اریماز... اورد یم در رو خاکستر ریز يها ینیزم بیس داشت ماندانا

 دیخورش یول... کرد یم روشن رو جا همه یول بود اهیس دیخورش... شد جلب بود کرده طلوع که يدیخورش به توجهم دفعه هی

 ... .شد یم دورتر و دورتر داشت اهیس

 :گفت یم یه... برم ذاشت ینم و دیکش یم پشت از منو ایپو یول سمتش برم خواستم یم

 !توام با جونور! نرو جونور

 :زدم یم داد تیعصبان با

 .رمشیبگ خوام یم... ایپو کن ولم

 :گفت یم ایپو دوباره

 ! جونور

 :گفت یم ایپو... کردم دراز اهیس دیخورش سمت به دستمو

 "!توام با! جونور

 

 ؟یش بلند يخوا ینم! جونور_

 :گفتم گرفته يصدا و بسته يها چشم با

 !ششیپ برم خوام یم... نکن تیاذ... نکن

 !شده ظهر لنگ که شو بلند فقط! برو يبر يخوا یم هرجا! بکن یبکن يخوا یم یغلط هر_
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 پنجره از نور. زدم بهم بار چند چشمامو. نشستم رختخواب يتو عیسر. دمیپر خواب از و زدم غلت رختخواب يتو دفعه هی

 نهیس به دست که افتاد ایپو به چشمم و دمیچرخ عیسر. بود افتاده ماندانا و دهیسپ ي نشده جمع رختخواب يرو و اتاق يتو

 :زدم غیج و دمیکش خودم يرو رو لحاف دفعه هی... فتهیب کار به مغزم تا دیکش طول کم هی. بود ستادهیا در دم

 خانوم؟ هی اتاق تو ياین و نییپا يننداز سرتو ندادن ادی بهت

 :گفت و داد تکون هوا يتو دستشو ایپو

 !يدار کردن نگاه هم یلیخ که ستین! پتو ریز يدیچپ يا حوله شلوار و وریپل با! بابا برو

 :گفتم تیعصبان با

 !رونیب برو! شعوریب

 :گفت رفت یم ها پله راه سمت به که یحال در و زد يپوزخند

 !ها خوره یم رو ها جوجه ي همه ماندانا یبجنب رید! ایب باش زود

 :گفتم دلم تو و دمیکش یقیعم نفس. انداختم رختخواب يرو خودمو و کردم یپوف

 !پررو بچه

 ینم و بود افتاده چشمام يرو هم نور... بود دهیپر سرم از خواب... نداشت دهیفا گهید... گذاشتم هم يرو دوباره چشمامو

 :گفتم دلم تو... بخوابم که ذاشت

 !نکبته آدم هی هم خواب يتو ایپو

 ! خواب یراست... خواب

 همون از! مسخره خواب هی... بودم دهید مزخرف خواب هی من! خواب... ختیر فرو نهیس يتو قلبم! شد باز چشمام دفعه هی

 !مه از پر يفضا هی نه... مرگ و هیسا از پر کابوس هی نه... نندیب یم همه که یمعن یب يها خواب

  !بودم دهید که بود یعیطب خواب نیاول نیا ماه نُه بعد... گذاشتم دهنم يرو اریاخت یب دستمو... اومد جانیه به قلبم

 *** 
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 یم ازم رو خوب يروزها به برگشتن دیام ماه چند نیا يتو که يزیچ. کردم یم یخوشحال احساس دلم ته... بودم شکه

 ... .حاال و گرفتم فاصله قدر چه یواقع يایپرن از که انداخت یم ادمی ها خواب نیا... دمید یم که بود ییها خواب گرفت

 ایپو. داشت قرار بودند تر کوتاه هاش علف که نیزم از یقسمت يرو یزغال منقل هی. رسوندم باغ به خودمو زکنانیخ و جست

. زد یم غر ایپو سر کرد یم طرف اون و طرف نیا رو جوجه يها خیس داشت که اریماز. بود ستادهیوا منقل يباال بادبزن با

 :گفت یم تیعصبان با داشت ایپو

 .رشیبگ ایب یبزن باد يبلد بهتر خودت یکن یم فکر اگه

 با ماندانا. نبود شیآت از يخبر... دمید یم دود نیب خیس مشت هی فقط که من. بزنه باد ستین بلد اصال ایپو بود مشخص

 . بزنه ناخونک و شه آماده کباب که بود آماده و بود ستادهیوا اریماز سر يباال نون و سید

 نگاهم اصال کرد یم یسع و بود کرده جمع سرش يباال رو بلندش یمشک يموها. نشستم تاشو یصندل يرو دهیسپ کنار

 نداره؟ عالقه بهش که بندازه یکس به خودشو خواست یم که بود یچ من ریتقص خب... نکنه

 :گفت بلند يصدا با ایپو

 ! بنجله زغالش! ستین من ریتقص

... دمید ها زغال نیب رو شیآت کیکوچ يها جرقه. زد باد محکم و تند و گرفت ایپو دست از رو بادبزن. شد بلند اریماز

 یم پوزخند بهش میداشت اریاخت یب که دیچرخ دهیسپ و من سمت به و کرد یپوف ایپو. شد بلند شیآت تروق ترق يصدا

 :گفت ایپو. میزد

 !ستین بد یباش داریب روز يتو یساعت سه دو هی جونور

 معموال که مامان. کردم ساعت به ینگاه. دراوردم بمیج يتو از لمویموبا. ندادم یجواب و دراوردم شکلک براش صورتم با

 جواب کارش از بعد و ناهار ساعت يتو فقط رو لشیموبا هم بابا. بود گرم نشیسزار يها عمل به سرش ها ساعت نیا يتو

 مامان و داد یم رخ يا معجزه اگه شد یم خوب چه... گذاشتم هم يرو چشمامو. گرفتم رو الیل ي خونه ي شماره. داد یم

 يصدا ي خاطره برد یم نیب از رو معجزه به دمیام که يزیچ تنها... برگشته الیل گفت یم و داشت یبرم رو یگوش الیل

 ... .بود مرد اون روح یب و سرد

 يبرا بود یفضول... داره نظر ریز حرکاتمو دهیسپ شدم متوجه. کردم باز چشمامو و نشستم سرجام صاف شد برقرار تماس تا

 !خودش
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 :گفتم عیسر. دمیکش یراحت نفس. نبود باباش خوشبختانه. بود الیل مامان

 ... .امیپرن من... سالم الو؟

 :گفت و دیکش یآه خط طرف اون از الیل مامان

 ... .سالم... ایپرن آه

 :گفتم و کردم یمن من. شد برقرار نمونیب سکوت هیثان چند

 ... .راستش شدم مزاحمتون دیببخش

 نذارم کردم یسع... نشده دایپ الیل که بود مشخص دیکش الیل مامان که یآه از... ستین گفتن به يازین کردم فکر خودم با

 :گفتم. بدم ادامه رو م مکالمه و کنه غلبه بهم يدیناام حس

 شد؟ الیل از يخبر بدونم خواستم یم... 

 :دیلرز الیل مامان يصدا

 !؟يخبر چه... نه

 رو الیل دیبا که بود گفته مرد اون. دادم تکون سر يدیناام با! زدم زنگ که کردم یغلط عجب. دمیگز لبمو... دیترک بغضش

 :گفتم... کنم فراموش

 د؟یداد خبر سیپل به

 با الیل مامان... رفت نیب از بودم کرده دایپ صبح که یخوب حس و یخوشحال ي همه. کرد یمکث هیگر خاطر به الیل مامان

 :گفت بغض از پر ییصدا

 ... .ستین ازش يرد چیه... نکردن داشیپ... میداد خبر

 یول... نه ای دارم يخبر الیل از بپرسه... بپرسه ازم موندم منتظر... گرفتم ضرب پام يرو هام انگشت با و دمیکش یآه

 ... .گذاشت رو یگوش و کرد یخداحافظ یشیپ و پس حرف چیه بدون... دینپرس

 شده مشغول فکرم... زدم زل بودند کرده پر رو رپامیز نیزم که يهرز يها علف به. گذاشتم نمیج شلوار بیج يتو لمویموبا

 یول ندن یتیاهم دخترشون بودن قتل شاهد به الیل يبابا و مامان دیشا... بود شده خبردار سیپل که بود نیا شیخوب... بود
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 سیپل به رو داشتم مرد اون با که یتماس يماجرا که دیرس ذهنم هی... شد گرم دلم. کرد یم يریگیپ رو هیقض نیا سیپل

 کرد؟ یم حساب آدم منو یک! شده صادر یگواه عقلم سالمت عدم يبرا که اومد ادمی بعد... بدم اطالع

 :گفت یم داشت ماندانا. اومدم رونیب الیل فکر از لحظه هی و کرد جلب توجهمو ها بچه يها صحبت

 .گفت بهم خودش نیرادو يآقا نیا

 :گفت یبداخالق با دهیسپ

 !نیرام ه؟یچ نیرادو

 :گفت و کرد اخم ایپو

 .بود نیدارو! که نبود نیرام! بابا نه

 :گفتم و کردم نگاه ایپو به چپ چپ

 نداره؟ ینسبت نیدارو چارلز با انایاح! نیدارو! آره

 :گفت ایپو

 !رفت در دهنم از اشتباه... بود نیدار منظورم

 :گفت و کرد بهمون ینگاه تعجب با اریماز

 سخته؟ قدر نیا! نیراد! نهیراد اسمش چتونه؟ شماها

 :گفت و زد یبشکن ایپو

 ! بود نیهم منظورم! نیراد! آهان

 :گفت و داد تکون سر اریماز

 !سوختن... بچرخون رو ها کباب تو

 :گفت يکنجکاو با دهیسپ
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 ... .خوره ینم نجایا مردم به ش افهیق و پیت ست؟ کاره یچ آقا نیا

 و دیپر یم نییپا باال... نبود بند پا يرو گهید ماندانا... گرفت اوج شیآت تروق ترق يصدا. شد زدن باد مشغول دوباره اریماز

 :گفت اریماز. شنون یم رو شکمش قور و قار يصدا ایپو و اریماز بودم مطمئن

 ... .اربابه پسر

 :گفت و دیکش جلو سمت به خودشو کم هی. انداخت پاش یکی اون رو پاشو هی. رفت باال دهیسپ يابروها

 کرده؟ یم یزندگ شهر ارباب؟ پسر

 :گفت و داد تکون سر اریماز

 .بود خارج یسال چند هی

 :گفت دهیسپ... کرد یم نگاه دهیسپ به رفته باال يابروها با ایپو. شد خم جلو سمت به شتریب کم هی دهیسپ

 !خوره یم پشیریت به! زدم یم حدس کجا؟

 :گفت. گذاشت منقل يرو رو گوجه و گرفت ایپو از رو کباب يها خیس اریماز

 ! سیانگل کنم فکر

 با زبونمو نوك داشتم الیل يبرا که ینگران و دلشوره وجود با... نهینب شو خنده دهیسپ تا چرخوند گهید سمت به سرشو ایپو

 يطور نیا رو نیراد آمار خواست یم که داشت رو یلیخ! بود تابلو دهیسپ قدر چه. نشم منفجر خنده از تا گرفتم گاز دندون

 !داشت عالقه بهش مثال که یآدم... اریماز قیطر از... ارهیدرب

 :گفت دهیسپ

 د؟یشد آشنا هم با يچطور

 :گفت کوتاه و کرد دهیسپ به ینگاه اخم با. شد یم حساس دهیسپ يها سوال به داشت کم کم که اریماز

 !روح احضار ي جلسه يتو

 :زد يبلند غیج جانیه با ماندانا. موند باز تعجب از دهنم. خورد یمحسوس تکون ماندانا. شد زیخ مین سرجاش ایپو
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 د؟یکرد یم احضار روح دیرفت یم یعنی ؟یگ یم راست

 :گفت و رفت بهش يا غره چشم. نکنه سوراخ گوششو ي پرده ماندانا بلند يصدا تا گرفت گوششو اریماز

 !کنه احضار روح برامون اون که اونجا میرفت یم! نه

 :گفت زده جانیه دهیسپ

 کنه؟ احضار روح بلده! باحال چه! يوا

 :گفت. گذاشت اریماز ي عهده به رو ها خیس چرخوندن و زدن باد کار و ستادیوا سرجاش ایپو

 !ها چسبه یم دار نم ي خونه نیا و آلود مه يهوا نیا يتو بذاره؟ جلسه تا چند هی ادیب یگ یم

 :گفت و دیکوب بهم رو دستاش دهیسپ

 !آره يوا

 :زد غیج و دیپر نییپا و باال ماندانا

 !کنه احضار روح ادیب که بخواه ازش اریماز يوا

. زد زل ماندانا دست يتو سید به ینگران با. داد خواهرش لیتحو دیترد و شک با رو گوجه خیس. کرد ما به ینگاه اریماز

 :گفت. بذاره یباق ناهار يبرا کباب از يزیچ ماندانا نبود مطمئن

 !کنه ینم احضار هم رو یروح هر! کنه ینم کارو نیا یهرکس يبرا

 با! زهیانگ جانیه یلیخ که داشتم قبول هرچند! ترسو که منم. بود ترسناك یلیخ روح احضار نظرم به... بودم ساکت من

 یکس نیهمچ حاال... باشه داشته اعتقاد ییماورا يزهایچ به دیرس ینم نظر به اصال دمید من که یآدم اون کردم فکر خودم

 نبود معلوم که هاش چشم رنگ از اون... یکن کشفش یتونست ینم يجور چیه انگار... بود يمرموز آدم! بود دراومده آب از

 !کارهاش از نمیا هیرنگ چه

. میشد خونه وارد ماندانا و اریماز دنبال. خورد یم اشتها با رو مرغ بال هی داشت ماندانا. گرفت ماندانا دست از رو سید اریماز

 و اومد آشپزخونه از حونیر بشقاب هی با ایپو. میکرد پخش رو ها بشقاب زده جانیه ي دهیسپ کمک با. انداختم رو سفره

 :گفت دهیسپ. نشست سفره سر
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 !گهید بگو بهش اریماز

 :گفت و گرفت رو دهیسپ حرف ي دنباله ایپو

 !مید یم هم پول بهش هیپول اگه! آره

 :گفت و زد يپوزخند اریماز

 !نباشه یپول که کن فکر

 رحم ماندانا! دمیجنب یم زودتر دیبا... داشتم یبرم مرغ بال خودم يبرا داشتم و بودم ساکت که کرد من به ینگاه مین

 !نداشت

 :گفت اریماز

 د؟یکن احضار رو یک روح دیخوا یم مگه حاال

 :گفت و دیکش ش چونه به یدست ایپو

 .دارم مرحوم بابابزرگ هی من... دونم ینم

 :گفت خورد یم غذا داشت یدولپ که ماندانا

 !نیهم... نمیبب چشم به رو روح احضار بار هی خوام یم فقط من... نداره یفرق من يبرا

 :گفت و انداخت باال شونه دهیسپ

 ... .مامانم

 :گفت یمیمال لحن با اریماز. ستادیوا دنیجنب از هم ماندانا دهن یحت. شدند ساکت همه دفعه هی

 ... .یباش داشته يزیچ یسوال ازش که یکن احضار رو روح دیبا یوقت فقط! دهیسپ نیبب

 :گفت و دیپر اریماز حرف وسط دهیسپ

 !دارم سوال من خب
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 :گفت و کرد باز سرش از رو دهیسپ عیسر اریماز

 ! دیبگ خودش به دیبا

 :گفت و دیکش جلو رو کباب ظرف دهیسپ

 !میگ یم بهش خودمون! باشه

 پشت زیآو از منو يمانتو ماندانا. کنند دایپ رو ارباب پسر تا کردند کاله و شال عیسر دهیسپ و ماندانا ناهار از بعد که شد نیا

 :گفت. کرد پرت سمتم به و برداشت در

 .میبر رونیب خونه از ذاره ینم اریماز بشه شب! بپوش زود

... شد یم تکرار داشت جادوگر يماجرا دوباره. ست زده جانیه يادیز ماندانا شدم متوجه... بود دو. کردم ساعت به ینگاه

 که بود نیا هیقض قسمت نیبدتر و... رفتم یم دهیسپ و ماندانا همراه يخود یب داشتم یول نبودم یراض کار نیا به دلم ته

 . افتم یم راه دنبالشون یحرف چیه بدون دارم دوباره و نشدم آدم دمیفهم

 :گفت تعجب با و دیچرخ من سمت به اریماز میرفت نییپا ها پله از که نیهم

 ؟ير یم توام

 :گفتم و گرفتم بود شده ولو نیزم يرو ها یپشت از یکی کنار که ایپو از نگاهمو

 ... .آره

 تا شن دیناپد تا دو نیا کرد یم آرزو دونستم یم. کردند یم نگاه بهش تعجب با که کرد دهیسپ و ماندانا به ینگاه اریماز

 .بزنه حرف باهام بتونه

 :گفت و دیچرخ ایپو سمت به ینگران با اریماز. دیکش و گرفت منو يبازو ماندانا

 ؟ير ینم باهاشون تو

 :گفت. گذاشت نیزم يرو سرشو و کرد باز رو موهاش کش ایپو

 .کنم یم استراحت دارم االن و کردم درست غذا من... نه
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 :گفتم کردم یم سر شالمو که یحال در

 .میخورد رو ها زغال همون دیبا االن که میبود سپرده تو دست رو غذا اگه

 :گفت و کرد بهم ینگاه مین ایپو

 !یکن سر شالتو يچطور ریبگ ادی برو یکی تو

 که نیهم. رفتم در سمت به و رفتم ایپو به يا غره چشم. کردم درستش... کردم اخم... بود رو و پشت... کرد شالم به ینگاه

 :گفت و کرد ایپو به رو. اومد سرمون پشت اریماز میشد خارج خونه از

 .میایب ما تا بشور رو ها ظرف

 :گفت و کرد ما به رو بعد

 !دیبزن حرف باهاش دیبر خودتون! دم ینم نشون بهش خودمو یول امی یم من

 :گفت تعجب با دهیسپ

 د؟یکرد دعوا شد؟ یچ! دیبود دوست که شبید تا

 :گفت اریماز

 رو اصال گفت یم. کنم رونیب سرم از رو نایا و روح احضار فکر که بود گرفته قول ازم نجایا میایب که نیا از قبل! بابا نه

 . ستین مودش

... کنم دایپ دلشوره شد یم باعث شتریب اریماز يکارها نیا. بفرسته رونیب تنها منو خواد ینم دمیفهم. کرد بهم ینگاه مین

 خودش يرو به ای داد یم عذابم شتریب اریماز يها کردن مراعات دونم ینم. خورد چیپ ینگران از دلم و افتادم الیل ادی دوباره

 !ها وردنین

 :گفت و رفت بود شده دهیپوش ها زهیسنگر با که یراه سمت به دهیسپ

  !میکن یم شیراض

 يها خونه میتونست یم و بود شده قیرق یلیخ یلیخ مه. بود شیپ روز چند از تر گرم هوا. کردم مانتوم بیج يتو دستامو

 پشم " ي جمله و میدید گوسفند گله هی. میرفت نییپا سمت به یاصل راه از. مینیبب رو برگ و شاخ پر يها درخت و ییروستا
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 معطل کم هی ها خونه از یکی کنار. شد حمونیتفر باعث یکل ماندانا ي "مونه یم ایپو يموها هیشب اههیس گوسفند اون

 ... .رفت یم باال جاده از داشت ولگرد بزرگ سگ هی. میشد

 چشم يجلو رو دهیسپ شه یم خوب چه کردم یم فکر خودم با داشتم. میداد ادامه راهمون به شد دور ازمون سگ که نیهم

 :گفت و شد متوقف سرجاش اریماز. بندازم بود ختهیر نیزم يرو که گاوها پهن يتو اریماز

 گم؟ یم درست! نهیراد کنم فکر

 یم گوشش يتو يهندزفر داشت. بود ستادهیوا یاصل راه کنار ما از تر نییپا که افتاد نیراد به چشمم و کردم بلند سرمو

 از تر نییپا رو هاش نیآست و بود انداخته اش شونه يرو رو ژاکتش. بود دهیپوش کیش یلیخ یورزش لباس ست هی. ذاشت

... بودم شده خوبش و يورزشکار کلیه متوجه تازه... داشت تن به یآب کوتاه نیآست شرت یت هی. بود زده گره بهم گردنش

 به... بود رشیمتغ يرفتارها خاطر به دیشا! بود اومده کجا از داشتم آدم نیا کردن کشف و شناختن به که یلیم دونم ینم

 رو ما که یموقع داد، نشون جذبه طور اون جادوگر ي خونه يتو کرد، یمحل کم اولمون برخورد يتو طور اون که نیا خاطر

 احضار کار يتو شد مشخص که هم بعد... کرد گل شیباز لسوفیف شب آخر و شد مهربون کرد یم یهمراه خونه تا

... شن یم خالصه کلمه هی يتو ها آدم یبعض... نبود ساده من بر و دور يها آدم مثل... بود دهیچیپ ییجورا هی... روحه

 خالصه که نیا به برسه چه... کنم فیتعر تونستم ینم یحت رو نیراد یول! چندش ایپو و تودار اریماز... بود زونیآو دهیسپ

 !ترسو: شم یم خالصه کلمه هی يتو منم که شدم متوجه يدیناام با! کنم ش

 :گفت و رفت دیرس یم ییروستا ي خونه تا چند به که یخاک و یفرع يا کوچه سمت به اریماز

 !دیکن یم کار یچ نمیبب

 :گفت گوشم در و زد پوزخند ماندانا

 ... .شه میقا ره یم داره! بره یم حساب ازش يچطور نیبب

 رو صداش دهیسپ. اومد جاده يباال سمت به داد یم انجام دستاش با یکشش حرکات يسر هی که یحال در نیراد. دمیخند

 نور يتو شدم متوجه و کرد تنگ چشمامو. میافتاد راه دنبالش ماندانا و من. رفت نیراد سمت به و کرد سپر نهیس. کرد صاف

 کردم فکر خودم با. شه یم ست موهاش ي رهیت یتونیز يها رگه با و زنه یم سبز به نیراد يچشما رنگ آفتاب جون یب

 سه... نشسته هم دهیسپ و ماندانا يها لب يرو شخندین نیهم شدم متوجه... نشست لبم يرو يشخندین اریاخت یب! جذابه

 !بود زشت یلیخ نیا و میرفت یم سمتش به شخندزنانین میداشت ییتا
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 :گفت رلبیز دهیسپ. داد تکون ییآشنا ي نشونه به سرشو

 !گه؟ید بود نیراد اسمش

 به شروع دهیسپ بالفاصله. شه متوقف جاش سر نیراد شد باعث که کرد يبلند سالم دهیسپ. داد مثبت جواب رلبیز ماندانا

 :کرد ختنیر زبون

 .زهیتم و فیلط یلیخ! هییهوا چه... میداد زحمت بهتون روزید دیببخش...  د؟یهست خوب شما؟ حال

 :گفتم و کردم دهیسپ به رو. کرد نگاهش فقط نیراد یول بگه يزیچ هم نیراد بود منتظر. کرد یمکث

 !یگ یم یچ شنوه ینم... گوششه تو يهندزفر! خدا خنگ

 :گفت و برداشت سمتمون به گهید قدم تا چند نیراد. کرد یم تکرار رو هاش جمله ي همه دیبا. کرد یپوف دهیسپ

 . نکردم روشنش هنوز اتفاقا نه

 :داد ادامه یخوشحال با دهیسپ

 م؟یریبگ وقتتونو لحظه چند شه یم

 :گفت و اورد در گوشش از رو يهندزفر نیراد

 !کنم یم خواهش

 :گفت و کرد قالب هم يتو رو دستاش دهیسپ

 .دیکن احضار روح چطور دیدون یم شما که میدیشن اریماز از راستش

 نه " هی ي دهنده نشون انداخت باال نیراد که ییابرو اون. بود بهتر شد یم ساکت دهیسپ نظرم به. داد باال ابروهاشو نیراد

 :گفت عیسر ماندانا. بود محکم و قاطع "

 .میبود يکنجکاو کم هی راستش یول مینش مزاحمتون هیقض نیا خاطر به که گفت اریماز البته

 :گفت و گذاشت گوشش يتو رو يهندزفر دوباره نیراد

 .ستین رفتن زهایچ نیا یپ يبرا یخوب لیدل يکنجکاو
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 :گفت و رفت ماندانا به يا غره چشم دهیسپ

 .ستین نیا فقط ما لیدل! نه

 :دیپرس یعالقگ یب با نیراد

 د؟یکن احضار دیخوا یم رو یک روح حاال

 :گفت دهیسپ. کردم اخم و زدم نهیس به دست. رهیگ یم دهیناد منو داره رسما کردم فکر خودم با

 !مادرم

 :گفت و زد پلک بار چند. کرد یمکث نیراد

 نیا يبرا... نباشه وسط یعاطف یوابستگ بحث طور نیا که دیکن احضار رو روح هی یزمان بهتره... راستش... امرزدشونیب خدا

 ... .که

 :گفت و دیپر حرفش وسط دهیسپ

 .بپرسم سوال ازشون خواستم یم راستش! نه

 :گفت تیقاطع با نیراد. بود کرده استفاده اریماز ي جمله از! کرد یم تقلب داشت

 یم د؟یکن احضارشون دیخوا یم افتاده پا شیپ ییایدن مسائل خاطر به یچ يبرا... آرامشه يتو رفتگانتون روح! دینیبب

 شه؟ یم عذابشون و رنج باعث دیدونست

 یم راست کردم فکر خودم شیپ. بود کرده یراض رو دهیسپ اون کنه یراض اونو دهیسپ که نیا يجا به. شد ساکت دهیسپ

 :گفت و زد بهمون یتصنع يلبخند نیراد م؟یکن حیتفر خودمون تا میبد عذاب رو امرزیخداب هی روح دیبا یچ يبرا. گه

 !خوش روز فعال... دیشد قانع که خوشحالم... خب

 :گفتم زده جانیه. شد باز اخمام. شد زده سرم يتو جرقه هی دفعه هی که بده ادامه راهش به خواست و کرد بهمون پشتشو

 آدم به دشونیام چشم اگه... کنه کمک بهشون ایدن نیا از یکی باشن داشته ازین اگه ؟یچ نباشه آرامش يتو روحشون اگه

 ؟یچ باشه ایدن نیا يها
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 نیراد نگاه باالخره. کرد م نهیس يتو تلوپ تاالپ به شروع جانیه از قلبم. دیچرخ سمتمون به. شد متوقف جاش سر نیراد

 و ماندانا... بود شده کمرنگ چشمش ریز یاهیس... بود افتاده ش رهیت سبز يها چشم يتو دیخورش نور. دیچرخ من يرو

 :گفت نیراد. کردند یم نگاهم تعجب با دهیسپ

 د؟یکن کمکش دیخوا یم یعنی... خب... م م ام

 :گفت و وردین طاقت ماندانا. دادم مثبت جواب سر با

 ؟یگ یم رو یک

 :گفتم کوتاه

 !دوستم

 :گفت رلبیز دهیسپ

 !مرجان! اوه

 ي رهیت سبز کردم احساس. کرد تنگ چشماشو. کرد کج سرشو. ستادیوا جلوم نهیس به دست نیراد. رفت باالتر قلبم ضربان

 سرکوب رو داشتم برداشتن عقب سمت به قدم هی يبرا که يدیشد لیم کردم یسع... داد یاهیس به خودشو يجا چشماش

 :گفت. کنم

 د؟یکن کمکش دیخوا یم يجور چه

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 ... .کشتتش یک بفهمم خوام یم

... داد تکون سرشو... بود اهیس هنوز چشماش... شد گشاد تعجب از نیراد يها چشم. موند باز تعجب از دهیسپ و ماندانا دهن

 شخندین اون از يخبر گهید... زدم زل بهش تیجد با. کرد یم نیسنگ سبک حرفمو داشت انگار... کرد بهم یبیعج نگاه

 . نبود م بچگونه و احمقانه

 رو کیموز که نیا از قبل و اورد در بشیج از پادشو يآ. انداخت نییپا دستاشو. ستادیوا سرجاش صاف. گرفت مشویتصم

 :گفت کنه، یپل
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 !دیباش منتظرم ازدهی ساعت شب

... کردم نگاه رو رفتنش چشم با. زد یم نهیس يتو محکم هنوز قلبم یول دمیکش یراحت نفس... رفت جاده يباال سمت به

 کرد لیتبد ییروشنا به کابوسمو يها یکیتار که طور همون بودم دواریام... موند ثابت گردنش پشت دیخورش يرو نگاهم

 !کنه روشن هم رو مرجان قتل يماجرا

 :گفت زده بهت ماندانا

 ا؟یپرن یگفت یم یداشت یچ

 :گفت دهیسپ

 .شه یم ناراحت صد در صد یگفت چرت بفهمه اگه

 :گفتم و رفتم دهیسپ به يا غره چشم

 . نگفتم چرت

 دیپرس یم داشت و بود اومده رونیب کوچه از تازه که رفتم اریماز سمت به و کردم متعجبشون و شکه يها صورت به پشتمو

 .گذاشتم جا نمرده تصادف يتو و شده کشته مرجان که تیواقع نیا شک و بهت نیب رو ماندانا و دهیسپ... شد یچ

 *** 

 اون به تا. زد یم نهیس يتو محکم قلبم. بودم زده زل خونه در به. بودم نشسته نیزم يرو زانو چهار و داده هیتک یپشت به

 ... .بلنده میمچ ساعت کیت کیت يصدا قدر چه که بودم نشده متوجه لحظه

 :گفت و داد کهیت یپشت به. نشست کنارم اریماز

 ؟يفکر تو چرا! موش

 کرده یغلط عجب... دمیترس یم. بود ومدهین هنوز نیراد... بودم مضطرب... نبودم فکر يتو. نگفتم يزیچ و دمیکش یآه

 ... . بود ترسناك هم اسمش یحت... روح احضار... بودم

 :گفتم آهسته

 ... .فتهیب یاتفاق چه قراره که نمیا فکر تو
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 :گفت بود نشسته پله راه ي پله نیآخر يرو که ایپو

 ست؟ین کارش تو که کلک! اریماز

 :گفت اریماز

 .باشه ومیمد واقعا کنم فکر... نه

 :گفت و نشست نیزم يرو اریماز ي گهید طرف دهیسپ

 ه؟یچ ومیمد ؟یچ

 :گفت و دیچرخ دهیسپ سمت به اریماز

 با و کنند استفاده زبانیم عنوان به ها آدم نیا بدن از تونند یم ارواح... ها زنده و ارواح نیب شه یم واسطه که هیکس ومیمد

 .کنند برقرار ارتباط ها زنده

 :گفت و رفت باال دهیسپ يابروها

 ؟يچطور

 :گفت اریماز

 نهیا نشیبهتر یول. کنند استفاده نوشتن يبرا دستشون از تونند یم... کنند منتقل هیبق به که بدن یغامیپ بهشون تونند یم

 ... .کنند صحبت هیبق با تونند یم شون حنجره قیطر از که

 :گفت دیترد و شک با و انداخت باال رو ابروش هی ایپو

 کنند؟ ینم يباز لمیف و گن یم راست که میبفهم دیبا يچطور وقت اون

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند اریماز

 .زنند یم حرف آدم اون يصدا با زنند یم حرف یوقت... سنینو یم آدم اون خط دست با سنینو یم یوقت چون

 :گفتم و دادم دست از تحملمو. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 ! بکنم کارو نیا بخوام که ستمین مطمئن واقعا من
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 جون چشمم شیپ هیرنگ چه نبود معلوم که ییها چشم اون با نیراد صورت... گرفت شکل ذهنم يتو یوحشتناک ریتصو

 از یبیغر و بیعج خر خر يصدا... اهیس اهیس چشماش و بود شده دیسف دیسف پوستش... بود برده عقب سرشو... گرفت

 مرجان يصدا. شدم مور مور. کنم رونیب سرم از رو فکر نیا تا دادم تکون سرمو عیسر. دمیلرز خودم به... اومد یم در گلوش

 !کردم یم فکر بهش دینبا! نه... يگلو از

 :گفت ایپو

 طرف کرد؟ اعتماد بهش شه یم یمطمئن. کالهبردارن و ادیش کنند یم و مسائل جور نیا يادعا که ییکسا نیا شتریب

 کاربلده؟

 :گفت و زد يلبخند اریماز

 .يکرد یم اعتماد بهش يدید یم رو دمید ازش من که ییزهایچ اون توام اگه

. شدم یم مونیپش يا جلسه نیهمچ انداختن راه بابت قبل ي لحظه از شتریب لحظه هر من... بود رفته فرو فکر يتو دهیسپ

 بپرسم؟ ازش که داشتم یچ من بده؟ ما به که داشت یغامیپ اصال! مرجان چارهیب

 و رفت موهاش سمت به دهیسپ دست. دمیپر جا از در يصدا دنیشن با بودم خودم يهوا و حال يتو که من. زدند در

 . کرد شیمشک نیج شلوار بیج يتو دستاشو و شد بلند جاش از ایپو. شد کردنشون مرتب مشغول

 :گفت و کرد نگاه بهم ینگران با اریماز

 .میشد مونیپش بگم بهش تونم یم یترس یم اگه

 :گفتم و دادم تکون طرف اون و طرف نیا به سرمو عیسر

 ... .ترسم ینم... نه... نه

 یم فکر موضوع نیا به یوقت... اومد درد به قلبم... بپرسم سوال مرجان از خواستم یم. بدم انجام رو کار نیا خواستم یم

 ... .گرفت یم درد قلبم استیدن اون تا ایدن نیا از مون فاصله که باشه یحال در مرجان با مالقاتم قراره که کردم

 ظهرش يها لباس همون نیراد. کردم قالب هم يتو دستامو. کردم حس رو قلبم ضربان گرفتن اوج. کرد باز رو در اریماز

 شیپشت کوله به يکنجکاو با. بود دهیپوش رنگش یآب کوتاه نیآست شرت یت يرو رو شیمشک ژاکت فقط. داشت تن به رو
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 دوست یول دمیترس یم... داشتم شک هم هنوز. نمیبب رو ش کوله يتو بساط و بند بخوام که نبودم مطمئن... کردم نگاه

 !الیل به... خودم به... کنم کمک هم مرجان به داشتم

 آب. ستادمیوا و شدم بلند دیشد یاسترس با. شد خونه وارد نیراد. باشم مسلط خودم به کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 یکی... داشت یفیخف لرزش هی بدنم. بود شده خشک کامال دهنم که بودم کرده رو کار نیا قدر اون... دادم قورت دهنمو

 ؟یبکن یغلط نیهمچ يخوا یم یچ يبرا یش یم روح قبضه يدار که ییتو بگه من به نبود

 اون و کردم سالم آهسته من... شده لیما يا سرمه به کم هی چشماش کردم یم احساس... خورد گره نیراد نگاه با نگاهم

 یکم هم چشماش دور اهیس ي حلقه. بود شده دیسف بودم کرده تصور که طور همون پوستش... داد جواب من از تر آهسته

 . بود شهیهم از تر رهیت

 سکوت لحظه هی. کرد سالم نیراد به يانرژ با و دیپر نییپا یکی تا دو رو ها پله. اومد رونیب اتاقش از صدا و سر با ماندانا

 داشتم ترس از که من جز به بودند زده جانیه یهمگ... بود شده متمرکز نیراد يرو همه نگاه. شد برقرار جمعمون نیب

 .کردم یم سکته

 یحیمل لبخند که دهیسپ... دیرس یم نظر به تودار شهیهم مثل و نگران که اریماز به. کرد نگاه تکمون تک به دقت با نیراد

 یم تاب جاش سر آهسته جانیه با و بود باز ششین که ماندانا... زد یم بهم رو بلندش يها مژه تند تند و داشت لب به

 من يرو نگاهش تینها در... بود زده زل بهش ياعتماد یب و دیترد و شک با و بود بشیج يتو دستاش که ایپو... خورد

 :گفت و داد باال رو ش مردونه فرم خوش يابروها نیراد. باشه شده دیسف وارید گچ مثل رنگم زدم یم حدس. موند ثابت

 ؟يبد انجام کارو نیا يخوا یم هم هنوز

 :گفتم فکر بدون. کنه خراب رو کار دمیترد و شک ندادم اجازه

 !آره

 اورد در رو شیپشت کوله نیراد. بزنم زیچ همه ریز دفعه هی من که داشت دیام دلش ته انگار. کرد یم نگاهم ینگران با اریماز

 :گفت و ستادیوا هممون دید مرکز تو و هال وسط. گذاشت نیزم يرو و

 .مطلب اصل سر میبر زودتر که دیباش موافق کنم فکر... ستمین ینیچ مقدمه اهل یلیخ من

 :داد ادامه نیراد! من جز به بودند مشتاق و موافق همه ظاهرا
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 رو برق وزیف... هال وسط میاری یم رو زیم. دیدار آشپزخونه يتو يزیم نیهمچ هی نکنم اشتباه اگه! میدار الزم یچوب زیم هی

 !باال دیبذار و دیاریب در رو هیفلز که يزیچ هر. شن خاموش یبرق لیوسا و ها چراغ ي همه تا دیبزن

 :گفت زیتمسخرآم یلحن با ایپو

 حسابه؟ هم نیج شلوار ي دکمه

 :گفت متانت با حال نیا با. ارهی یم در يباز مسخره داره ایپو دهیفهم که بود مشخص صورتش از. کرد یمکث نیراد

 ! حسابه آره

 فکر خودم با یناراحت با! میداد یم ونیدکوراس رییتغ دیبا یهمگ. میکرد نگاه شلوارهامون به همزمان دهیسپ و ماندانا من،

 يشلوارها مگه... وردمین خودم با باشه نداشته هم يفلز ي دکمه و نباشه نیج که یحساب و درست شلوار چیه که کردم

 . بپوشمشون پسرها يجلو نداشتم دوست که میراحت

 :داد ادامه نیراد

 یم هم شده پر آب با مهین تا که وانیل هی. دیبکش زیپر از رو ها تلفن... باال ي طبقه دیبذار و دیکن خاموش لهاتونویموبا

 . میخوا

 :گفت و کرد اشاره بود دهیسپ گردن دور که ییطال گردنبند به

 . شماست گردن دور که یاون طور نیهم و

 يبرا نه بود طال که بود شده انتخاب نیا يبرا گردنبند اون مسلما... کردم ینم درك رو لبخندش یمعن... زد لبخند دهیسپ

 ! بود دهیسپ گردن که نیا

... دمیترس یم چشماش یاهیس از. بمونه یباق يا سرمه چشماش شب آخر تا که کردم یم دعا دلم تو. کرد من به رو نیراد

 :گفت

 باشه؟ مونده يادگاری براتون ازش که يزیچ هی و د؟یدار دوستتونو عکس

... الیل و مرجان من، ينفر سه عکس... بودم اورده و بودم گذاشته قاب يتو مسافرت از قبل شب که افتادم یعکس ادی

 :گفتم و دادم تکون سر. کردم فکر خودم با کم هی!... يادگاری
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 ... .نه يادگاری یول آره عکس

 :گفت نیراد. کردند نگاهم التماس با دهیسپ و ماندانا

 ... .باشه مرحوم اون مال که يزیهرچ

 يتو شهیهم. بودم نداده پس بهش گهید و بودم گرفته ازش اصرار با رستانیدب دوم و بود مرجان مال که افتادم يا نهیآ ادی

 :گفتم... بود شمیآرا لوازم فیک

 .منه دست که ساله یلیخ یول دارم

 :گفت نیراد

 !خوبه

 به ایپو و دهیسپ ماندانا، من،. ارندیب رو زیم تا رفتند آشپزخونه سمت به نیراد و اریماز. دندیکش یراحت نفس دهیسپ و ماندانا

 . میکن جدا خودمون از رو يفلز لیوسا نیراد ي هیتوص طبق تا میرفت باال ي طبقه سمت

 قرض ازش رو ماندانا یورزش شلوار شدم مجبور. اومده نییپا دستام يدما کردم یم احساس. بودم مضطرب و زده جانیه

 لمویموبا. کردم باز دستم از ساعتمو. زدم محکم گره هی و دمیکش یحساب رو کمرش کش. بود گشاد برام زیسا هی که رمیبگ

 . انداختم چمدونم کنار و کردم خاموش

 به نه... نفرمون سه جمع خاطر به نه... نکنم نگاهش ادیز کردم یسع. دراوردم قاب از رو عکس. کردم باز رو چمدون در

 .کرد یم میعصب و نگران... الیل خاطر به... مرجان خاطر

 نیراد. رفتم نییپا ي طبقه سمت به دهیسپ سر پشت و اوردم رونیب شمیآرا لوازم فیک از رو شکل يا رهیدا ییطال ي نهیآ

 شده پال و پخش کاغذ تا چند زیم يرو. بودند دهیچ دورش رو یچوب يها یصندل. بودند گذاشته هال وسط رو زیم اریماز و

 از رو تلفن ایپو. بود تر کلفت و بلندتر يکنار يتا دو از یوسط که بودند زیم وسط خوشگل و کلفت قرمز شمع تا سه. بود

 روشن رو ها شمع شکلش یلیمستط رنگ ییطال فندك با و شد خم نیراد میشد جمع زیم دور یهمگ یوقت. دیکش زیپر

 :دیپرس اریماز. کرد

 بزنم؟ رو وزیف د؟یا آماده
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 دهیسپ کنار و من يرو به رو نیراد. بود اریماز یخال یصندل م گهید سمت. نشستم ماندانا کنار من. نکرد یمخالفت یکس

 :گفت و کرد دراز کاغذها سمت به دستشو ایپو. بود نشسته

 کنم؟ نگاهشون شه یم

 :گفت و کرد ایپو به ردوستانهیغ ینگاه. کرد یمکث نیراد

 !کن نگاه هیچ ماجراش یش یم متوجه یکن یم فکر اگه

 :گفت زشیتمسخرآم لحن همون با ایپو

 ده؟ ینم دست از تشویخاص که بزنم دست

  .شدند قطع ها برق موقع نیهم در. کرد اکتفا يپوزخند زدن به فقط نیراد

 تا سه نور. گرفت هممونو جو لحظه هی انگار. میشد ساکت هممون دفعه هی. رفت فرو یبیغر سکوت و یکیتار يتو خونه

 با... زد یم نهیس يتو محکم قلبم. کرد یم روشن و بودند نشسته دورش که ییکسا صورت و زیم رنگ قرمز و کلفت شمع

 که يا نهیآ نیراد. باشم يقو شده که هم بار هی يبرا و بدم خرج به شجاعت کم هی کردم یسع و کردم تر رو لبام زبون

 نیراد دست رو گردنبندش دهیسپ. باشه سقف سمت به که گذاشتش زیم يرو يطور. کرد یبررس رو بودم گذاشته زیم يرو

 درجه نود از شتریب يا هیزاو وانیل ي لبه با مدالش که گذاشت وانیل يتو يطور رو گردنبند مانند قلب مدال نیراد. داد

 هی. گذاشت دستش دم خودکار هی و دیسف کاغذ هی. نخوره بهم هیزاو نیا تا گذاشت ها شمع از یکی ریز رو ریزنج. بسازه

. داد قرار خودش سمت به ها شمع از تر نییپا رو بود شده نوشته روش یخیم خط به هیشب یبیغر بیعج حروف که کاغذ

 ... .نه ای کنم یم سکته دارم دیفهم دونم ینم... خوبه حالم شه مطمئن تا کرد نگاه صورتمو دقت با. نشست کنارم اریماز

 يطور نیا بلکه دادم یم فشار بهم و بودم کرده قفل هم يتو زیم ریز دستامو. کندم یم دندون با لبمو پوست اریاخت یب

 . شه هیتخل استرسم

 یم نظر به مطبوع خونه ينا يبو وجود با که شد یم بلند ها شمع از یفیلط يبو... بود شده روشن شمع زرد نور با زیم

 نیب که باد يهوهو يصدا عوض در. نبود خچالی موتور ممتد زیو زیو يصدا و یبرق لیوسا قلنج يصدا از يخبر. دیرس

 یم ها دوردست از یگرگ ي زوزه يصدا اومد یم نظرم به. دیرس یم گوش به دیچیپ یم رونیب يها درخت برگ و شاخ

 ساکت جانیه از همشون یول... کردم یم دایپ يشتریب نفس به اعتماد يطور نیا... دوستامم جمع نیب بودم خوشحال. ادی

 . کرد یم جا به جا رو لیوسا یخاص يخونسرد و آرامش با که بودند زده زل نیراد به و بودند شده
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 يتو اریماز شه، ساکت سیدعانو اون که شه باعث راحت یلیخ تونست یم... شدم یم آشنا ش جذبه شدت با داشتم کم کم

 آدمو نگاهش نه. داره نگه ساکت کامال یحرف چیه گفتن بدون رو مشتاق و زده جانیه جمع اون و کنه فرار یفرع ي کوچه

 از یجزئ هی... اومد یم چشم به اول نگاه تو که بود تشیشخص از یجزئ هی ییجورا هی جذبه نیا... رفتارش نه گرفت یم

 .شد یم قیتزر انشیاطراف به که بود وجودش

 هیسا يتو رو ییها قسمت و کرد یم روشن رو صورتشون از ییها قسمت شمع نور. کردم ها بچه يها صورت به ینگاه

 نظر به شهیهم از دتریسف پوستش. دیتاب یم صورتش به کامل طور به نییپا از شمع نور که بود نیراد فقط. برد یم برده فرو

 به اهیس نور اون يتو داشت یتونیز تم که ابروهاش و ها مژه... بود تر اهیس شهیهم از چشمش دور اهیس ي هاله. دیرس یم

 و... بود شده یکی پشتش يها یاهیس با و کنه روشنش بتونه شمع که نبود يا هیزاو يتو موهاش... دیرس یم نظر

 شده خونه نیا وارد جذاب يا سرمه يها چشم اون با که بود یآدم همون نیا انگار نه انگار... بود اهیسِ  اهیس... چشماش

 ي رهیت سبز برخالف. داشت یشوم تیجذاب... دمیترس یم اهشیس يها چشم از. دیکش ریت م معده. افتاد شور به دلم. بود

 ... .بود یخواستن یلیخ که هاش چشم

 تکون یعصب یحالت با پامو. کرد ژیق ژیق کهنه یصندل... دادم تاب یچوب سخت و سفت یصندل يرو خودمو آهسته ینگران با

 نگاه. برداشت زیم يرو از رو عکس نیراد. داشتم یظلمان و کیتار ي خونه اون از کردن فرار يبرا يدیشد لیم... دادم یم

 :گفت و دوخت بهم رو اهشیس

 کنم؟ تاش تونم یم

 :دیپرس نیراد. شه رو دستم و بلرزه صدام بزنم حرف اگه دمیترس یم. دادم مثبت جواب سر با

 کنم؟ احضار دیبا رو کدومشون

 دوشون هر انگار... بود کرده انیب يبدجور رو ش جمله... کردم نیراد به يا هشداردهنده نگاه. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب! کنه احضار رو کدوم دیبا که داشت شک و بودند مرده

 ... .سرشه یمشک يروسر که یاون

 :گفت عکس به رهیخ ماندانا. مینیبب رو مرجان ریتصو فقط که گذاشت زیم يرو و کرد تا يطور رو عکس نیراد

 ... .امرزتشیب خدا! رمیبم یاله

 ... .کرد یم شیر دلمو شتریب ها جمله نیا... شدند یم ساکت کاش يا. دمیکش یآه
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 نفس. گرفت راستش دست کف با رو چپش دست مشت. گذاشت یچوب زیم ناهموار سطح يرو رو دستش دو هر آرنج نیراد

 یب تپش يصدا بودم دواریام. دمیکش هام هیر به خونه ينا يبو همراه رو ها شمع مطبوع و فیلط يبو و دمیکش یقیعم

 ... .نشه اضافه اطرافم فیضع يصداها به قلبم امون

 :گفت اریماز

 يصدا باشه نداشته دوست ایپرن کنم فکر! هست امکانش اگه البته... یکن انتخاب رو ينوشتار روش بهتره کنم فکر! نیراد

 .بشنوه رو مرجان

 شدم متوجه... دمید یم رو شمع لرزون ي شعله ریتصو اهشیس يها چشم يتو... دوخت بهم رو شیجد و اهیس نگاه نیراد

 . کردم دییتا رو اریماز حرف سر حرکت با... شده حفظ صورتش ي مردونه تیجذاب ترس ي هیال ریز

 :گفت و کرد صاف صداشو

... ممنوعه زدن حرف و دنیخند و کردن مسخره. دیبذار احترام ارواح به دیبا که نهیا دیکن توجه بهش دیبا که يزیچ نیاول

 دیکن تمرکز مرجان روح يرو... گم؟ یم درست اسمشو... مرجان روح يرو گفتم بهتون که وقت هر. دیخون یم فاتحه اولش

 شه یم کج داره زیم که دیکرد حس اگه... دیندار ورش وجه چیه به و دیبذار زیم يرو دستهاتونو. دیکن نگاه عکسش به و

 ... .دیبرندار دستتونو هم

 !شه؟ کج زیم بود قرار... بدوم تهران تا نفس هی و شم بلند جام از زد سرم به. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 :گفت نیراد

 به مواقع شتریب. بده انجام دیبا متخصص آدم هی حتما رو کار نیا... دیکن احضار رو یک روح دیخوا یم دیبدون مهمه یلیخ

 با یحساب و زنند یم جا بستگانتون يجا خودشونو. باشن شرور یلیخ ممکنه که دیدون یم... شه یم احضار جن روح يجا

 ... .کنند یم حیتفر گذاشتنتون کار سر

 :گفت و چرخوند تکمون تک صورت يرو اهشویس يچشما... افتاد یروشن قرمز ي هیسا نشییپا پلک يرو. کرد کج سرشو

 !نکنند ترك رو بدنتون گهید ممکنه و
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 به نفسام يصدا وحشتناك سکوت اون يتو. دمیکش یقیعم نفس. دیلرز کم هی ها شمع ي شعله. شد برقرار نمونیب سکوت

 شه بلند قدر اون بودم دواریام... بود شده شتریب ها درخت برگ و شاخ نیب باد حرکت يصدا. دیرس یم نظر به بلند يبد طرز

 . شه گم نشیب من نامنظم و دهیبر دهیبر يها نفس يصدا که

 :گفت ایپو. اورد در النست هی بشیج يتو از نیراد

 !ممنوعه يفلز يزهایچ

 :گفت بود شده شیچاشن یبداخالق مقدار هی که یتیجد با نیراد

 !ياری یم در شورشو يدار کم کم 

 دیبا شدم متوجه. کرد دراز سمتم به دستشو. کرد پاره رو النست کاغذ نیراد. نداره اعتماد نیراد به ایپو که بود مشخص

 رونیب یاهیس و هیسا از صورتش. شد خم جلو سمت به جانیه با و رهیبگ خودشو يجلو نتونست دهیسپ. بدم بهش دستمو

 :گفت. شد روشن نیراد صورت مثل شمع نور يتو و اومد

 کردن؟ یم یقربان رو آدم هی روح احضار يبرا ها میقد گن یم راسته

 ... .نداد یجواب نیراد! بزنند چشمش يجلو منو گردن ادی ینم بدش دونستم یم. کردم نگاه دهیسپ به چپ چپ

 ینرم دستش. نداشت من ي زده خی و سرد دست از یکم دست دستش يدما. گذاشتم نیراد دست يتو و بردم جلو دستمو

 ... .داشت تناقض هم با آدم نیا زیچ همه... بود زبر کم هی... نداشت رو ارباب هی پسر يدستا

 رو یخون قطره شمع لرزون نور يتو. سوخت انگشتم. زد م اشاره انگشت به النست زیت نوك با. چرخوند دستش يتو دستمو

 رو النست. زد مرجان ي نهیآ سرد و یقلیص سطح به انگشتمو نوك و چرخوند دستمو نیراد. شد جمع انگشتم سر که دمید

 . دمیمال مویزخم انگشت سر چپم دست يها انگشت با و دمیکش دستمو. کرد ول دستمو و گذاشت زیم يرو

 عکس يرو رو نگاهمون بالفاصله. فرستادنه فاتحه وقت دمیفهم. کنه یم زمزمه خودش با رو يزیچ داره که میشد متوجه

 . میفرستاد فاتحه و میکرد متمرکز مرجان

 رو خودکار نیراد. میگذاشت یچوب زیم زبر و ناهموار سطح يرو رو دستمون دو هر کف. شد برقرار نمونیب سکوت اون از بعد

 يصدا... بود دهنم يتو قلبم... بود مرجان عکس به هممون نگاه. داشت نگه کاغذ يرو حرکت یب و گرفت دستش يتو

 رفته فرو یکیتار يتو خونه ي همه. دندیرس یم گوش به که بودند ییصداها تنها هامون نفس و باد يهوهو گرگ، ي زوزه
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 به بزنم پلک که نیا بدون... دیرقص یم مرجان عکس يرو نورش و خورد یم تکون هامون نفس با شمع ي شعله. بود

... بود بسته نقش کشیبار يها لب يرو یکمرنگ لبخند. زدم زل مرجان رنگ يا قهوه درشت يها چشم و یگندم صورت

 هم گلوم يتو بغض با دیبا م زده جانیه قلب جز به حاال... زد حلقه چشمم يتو اشک... گرفت گلومو بغض کردم احساس

 . زدم چنگ زیم ي شده پوسته پوسته سطح به اریاخت یب. دادم قورت دهنمو آب. دمیجنگ یم

 و دیرقص یم زیم يرو هنوز ها شمع نور... بود نامنظم و تند من مثل ماندانا يها نفس... بود آروم و قیعم اریماز يها نفس

 !نیراد دیسف و دهیپر رنگ صورت جز به داد یم نشون زرد تم با رو زیچ همه زردش نور

 سطح يرو خونم... داشتند یقشنگ يتاللو رنگش بنفش فیظر يها نینگ و دیدرخش یم ها شمع نور ریز دهیسپ گردنبند

 ... .بود مرجان صورت به هنوز نگاهم... بود شده خشک نهیآ

 سرانگشت فشار. بود اومده در انیجر به زیم ریز ناشناخته يانرژ هی انگار... کردم حس زیم سطح از رو بیعج حس هی هجوم

 ... .بود دهنم يتو قلبم... دادم فشار هم به محکم لبامو... سوخت انگشتم یزخم نوك. شد شتریب زیم زبر سطح به هام

 کرده نیسنگ دستمو... دیرس یم انگشتام به زیم قیطر از زیم ریز انیجر. شد محکم خودکار دور نیراد انگشت شدم متوجه

 هو يصدا به یفیظر تق تق يصدا... شدند ینم جدا و بودند دهیچسب زیم به... نبودند من ي اراده تحت گهید انگار... بود

 پاندول هی نیع... بود اومده در حرکت به بود وانیل ي لبه که یمدال... شد حبس م نهیس يتو نفس... شد اضافه باد يهو

 دستام ریز داره زیم کردم حس. کرد یم جادیا یفیضع نگید نگید يصدا... زد یم ضربه وانیل ي لبه به و خورد یم تکون

 به بیغر يانرژ هی سطحش از و بود دهیچسب بهش دستام... کرد یم حرکت آهسته داشت انگار... ادی یم در ارتعاش به

 ژیق ژیق شیصندل... شد خیس سرجاش ماندانا... شد یم لیما دهیسپ و نیراد سمت به داشت زیم انگار... شد یم ریسراز دستم

 .بود شده خیس گردنم پشت يموها و زد یم وار وونهید قلبم. دادم خراش رو زیم سطح ناخونهام با. کرد یفیخف

 نگید يصدا... بود شده مور مور بدنم تمام. بود اومده در انیجر به برم و دور سرما از یموج انگار یول... بود شده گرم دستام

 با... دادم فشار بهم رو دندونام... کرد یم فوتشون داشت یکس انگار... کرد دنیلرز به شروع ها شمع نور... داشت ادامه نگید

 !ها مرده نیع... بود شده دیسف دیسف صورتش... بود بسته چشماش... دوختم نیراد به و گرفتم زیم از نگاهمو وحشت

 ریسراز سمتمون به نیراد سمت از میمستق هم زیم ریز يانرژ انگار... کردم یم حس سمتش از رو يانرژ از یبیعج موج

 ... .بود شده
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 نگاه. دمیلرز خودم به یمحسوس طرز به. کرد خفه گلوش يتو رو نشیه يصدا ماندانا. افتاد ش نهیس يرو سرش دفعه هی

 قلبم. اومد در حرکت به دستش يتو خودکار... بود دهیچسب زیم به دستش هی... شد دوخته نیراد به مون زده وحشت يها

 ... .گرفت اوج باد يهوهو يصدا... شد یم تر گرم لحظه هر دستام کف... دیکوب یم نمیس ي قفسه به محکم

 یم رو يزیچ داشت... کرد یم حرکت نیراد دست... بود ش نهیس يرو هنوز نیراد سر... کرد حرکت به شروع خودکار

... داد قورت شدت به دهنشو آب دهیسپ. شد گشاد تعجب از بودند نشسته نیراد کنار که اریماز و دهیسپ يها چشم... نوشت

... بود زده خی بدنم و بود شده داغ سرم... دیلرز یم وحشت و ترس از بدنم... بود شده تر کینزد بهمون گرگ ي زوزه يصدا

 . 

... دیگز لبشو... کرد یم نگاه کاغذ يرو متن به وحشت با دهیسپ... شد یم دهیکش طرف اون و طرف نیا به نیراد سر

 کمرم کردم یم احساس... دیلرز یم شدت به شمع نور. کرد یم نگید نگید و شد یم دهیکوب وانیل ي لبه به هنوز گردنبند

 ... .کشه یم ریت داره استرس شدت از

 . کرد یم حرکت کاغذ يرو سرعت با که بود نیراد دست فقط... بود دهیچسب زیم به دستامون... میبود شده خشک هممون

 يتو انگشتم سر سوزش... گرفت یم شیآت داشت دستم کف. شد شتریب ها شمع نور لرزش... گرفت اوج زیم سطح يانرژ

 سوراخ رو کاغذ خودکارش نوك... شد یخط خط به لیتبد و دیلغز کاغذ يرو نیراد دست... شد گم زیم سوزان يگرما

 فرو نهیس يتو قلبم. افتاد کاغذ يرو و شد ول نیراد دست از خودکار... شد بلندتر گردنبند نگید نگید يصدا... کرد

 بدن دفعه هی. کرد دایپ افت سرعت به دستام يدما... شد محو دفعه هی زیم ریز يانرژ. شد قطع نگید نگید يصدا. ختیر

  .خورد نیزم محکم يبلند يصدا با. شد لیما راست سمت به و شد شل نیراد

 :زد داد اریماز. دمیپر جا از یهمگ. زد غیج دهیسپ

 . کنه روشن رو یلعنت برق اون یکی

 زده وحشت. گذاشت نیزم يرو رو شمع اریماز. رفتم نیراد سمت به عیسر. شد خم نیزم يرو و برداشت رو شمع نیبزرگتر

... دیلرز یم بدنش... بود شده اهیس کامال چشماش دور... بود شده دیسف ها مرده نیع صورتش. زدم زل نیراد صورت به

 ... .باشه داده دست حمله بهشون که ییکسا نیع

 :زد داد... باشه سوخته دستش انگار. دیکش پس دستشو دفعه هی... گذاشت نیراد ي شونه يرو دستشو اریماز

 !یلعنت
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 بود؟ شده یچ... دمیلرز یم... گذاشتم دهنم يجلو دستمو... داد تکون هوا يتو دستشو

 مثبت حرکت هی ایپو باالخره. کنم تنگ چشممو شدم مجبور. زد چشممو نور. شد روشن جا همه... اومد ها برق دفعه هی

 ! بود داده انجام

 نیب صورتشو که دهیسپ به رو اریماز. شد بلند خچالی موتور زیو زیو يصدا. افتادند کار به صدا و سر با یبرق لیوسا ي همه

 :زد داد بود ستادهیوا نیراد سر باال و بود گرفته دستاش

 !بده آب وانیل هی

 نیراد بدن طرف از که یبیعج يانرژ. زدم زانو نیراد کنار نیزم يرو. دمیکش رونیب وانیل يتو از رو دهیسپ گردنبند عیسر

 اومده در انیجر به زیم ریز که بود یموج جنس از یسیمغناط موج هی انگار... کردم یم حس رو شد یم پراکنده اطراف به

 وحشت. شد مانعم دست با اریماز. خورد يدیشد تکون. دمیپاش نیراد صورت به و ختمیر م زده خی دست کف رو آب... بود

 :زد صدا زده

 !نیراد! نیراد

 مضطرب لحن که اریماز. بودند زده زل بهش بود شده گشاد وحشت از که ییها چشم با و بودند زده حلقه سرش يباال همه

 :گفت ترسوند یم منو شتریب صداش

 ؟ییما با نیراد

 :گفت و شد پا جاش از استرس با

 !بکنه يکار هی یکی

 دستمو عیسر. گرفت دستمو برق کردم حس خورد ش شونه به دستم که نیهم. کردم دراز نیراد سمت به دستمو اریاخت یب

... دیلرز یم هنوز نیراد... زد یم نهیس يتو محکم قلبم... دادم تکون هوا تو دستمو... شد حس یب دستم. دمیکش پس

 صورتش يتو محکم و بردم جلو حسمو یب دست. زدم ایدر به دلمو. شد زده ذهنم يتو يا جرقه... خورد یم بهم دندوناش

 . زدم

 جا از و میزد غیج دل ته از همزمان یهمگ. دیچسب دستمو مچ محکم دستش با و دیپر جا از. شد باز چشماش دفعه هی

. شد قفل دستش نیب دستم مچ. کنه حمله بهم خواست یم انگار... برداشت زیخ سمتم به و نشست زانو دو نیراد. میدیپر
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 یوحش يها چشم. شد یم منتقل دستم به دستش از یوحشتناک يانرژ... بود دهیچسب منو محکم... بکشم دستمو کردم یسع

 راه لومتریک چند انگار... زد یم نفس نفس... کرده عرق صورتش و سر تمام شدم متوجه... بود دوخته هام چشم به اهشویس

 نفساش... شد شل دستم دور دستش... رفت نیب از بدنش يانرژ بزنم رو دوم غیج که نیا از قبل. بود دهیدو سرعت با رو

 .انداخت نییپا سرشو... کرد ول دستمو... زد زانو نیزم يرو کنارش اریماز... شد آروم

 :گفت. بود شده گشاد وحشت و ینگران از شیعسل يها چشم. دیچسب رو نیراد يها شونه دست با اریماز

 خوبه؟ حالت نیراد

 :گفت دهیبر دهیبر یفیضع يصدا با و داد فشار بهم چشماشو. داد تکون سر نیراد... داد تکونش

 ... .تونم ینم... گهید... تونم ینم... تونـ ینم... بودم گفته... گفتـ... گفتــ

 چشم باز، دهن با من... بودند شده خشک ایپو و دهیسپ ماندانا،. اومد فرود اریماز ي شونه يرو سرش و شد شل گردنش

 تمام. ستهیوا که کرد کمک نیراد به اریماز. بودم زده زل نیراد به زد یم نهیس يتو محکم که یقلب و شده گشاد يها

 اونو. رفت شیپشت کوله سمت به خوران تلو تلو. دیکش رونیب اریماز بغل از خودشو. شد پا سر که نیهم... دیلرز یم بدنش

 :گفت و برداشت سمتش به یگام اریماز. انداخت دوشش يرو

 ... .نرو یشکل نیا

 آب... گرفت آروم قلبم... شده يا سرمه دوباره چشماش شدم متوجه. داد هیتک وارید به دستشو. دیچرخ سمتمون به نیراد

 :گفت و داد قورت دهنشو

 ... .برم... دیبا

 خونه از خودشو و رسوند در به خودشو حال نیا با... شد یم خم زانوهاش... بره راه صاف تونست ینم... کرد بهمون پشتشو

 ... .برد نیب از لحظه چند يبرا رو خونه ينا و شمع يبو و دیوز داخل به یخنک باد شد باز خونه در که نیهم. انداخت رونیب

 ... .رفت نیراد دنبال ینگران با اریماز

 زیم يرو يها ورقه و دیوز یم خونه داخل به شدت با باد. میبود مونده رهیخ باز در به زده بهت مون همه قهیدق چند يبرا

 . بست رو در ماندانا. میاومد خودمون به و میکرد خی تا دیوز باد قدر اون... کرد خاموش رو ها شمع... ختیر یم بهم رو
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 تا که يا ورقه. گرفتم زیم يرو لیوسا از چشم. رفتم زیم سمت به. گرفته آروم قلبم شدم متوجه. شدم بلند نیزم يرو از

 تا گرفتم زیم به دستمو. رفت جیگ سرم دفعه هی. گرفتم صورتم يجلو. برداشتم رو بود نیراد دست ریز شیپ قهیدق چند

 که یآدم هی نیع... مرجان لرزش از پر خط دست... بود مرجان خط دست نیا... رفت یاهیس چشمام... دیکش ریت قلبم. فتمین

 ... .سهیبنو نامه هاش هیگر هق هق نیب

 اومده جانیه به دوباره قلبم. دیلرز یم دستام نیب کاغذ. نشستم خونه نمدار و کهنه فرش يرو زانو دو. شد سست زانوهام

 . بشه متمرکز تونست ینم یول دیرقص یم کاغذ يرو چشمام. بود

 يباال... دمیلرز یم... فشردم بهم لبامو. کردم قالب هم يتو دستامو...  گذاشتم نیزم يرو رو کاغذ. دمیکش یقیعم نفس

 :بود نوشته صفحه

 " کهینزد مرد اون"

 حس اون تونست یم بود نوشته برام مرجان که ي"مرد" انگار... شناختم یم رو مرد اون يسرما... شناختمش یم... زدم خی

 :بود نوشته تر نییپا... کنه منتقل بهم رو سرما

 "ادی یم ت هیسا به هیسا "

 :بود نوشته. زد حلقه چشمام يتو اشک... کردم یم حس کاغذ اون يتو از مرجانو من! ایخدا... گرفتم دهنم يجلو دستمو

 " فرصته هی منتظر "

. بود بسته نقش کاغذ يرو یمفهوم یب يها یخط خط... بود دهیلرز نیراد دست... بود شده سوراخ جمله نیا ریز کاغذ

 :بود نوشته رشیز

 " اندازن یم کار از عقلتو ها وسوسه "

 :بود نوشته آخر خط تو. دیلرز یم لبم. شد خیس دوباره گردنم پشت يموها

 " نفروش طانیش به روحتو "

 یم... بود مرجان خط دست... ختیر کاغذ يرو اشکام... شد یم یمنته کاغذ شدن سوراخ به که ییها خط... بعد و

 ... .شناختمش
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 اون نم. داد دست بهم یخفگ احساس. بودم دهید رو خط دست نیا روز هر... میزندگ يها سال نیبهتر تو... تمام سال چند

 .دیکش یم جنون به منو داشت شمع اون ي حهیرا. کرد یم خفه منو داشت خونه

 و کیتار جا همه. انداختم رونیب خونه از خودمو. رفتم اطیح سمت به بلند ییها گام با. کردم مچاله دستم يتو رو کاغذ

... رفتم ها گزنه نیب... هرز يها علف نیب برهنه پا... زدم خی. ختیر یم صورتم يرو موهامو و دیوز یم باد. بود یظلمان

 هرز يها علف يرو زانو دو. اومدم فرود نیزم يرو شب و مه نیب... سوخت یم چشمام... گرفت یم شیآت داشت قلبم

 منو خواست یم انگار دیوز یم شدت با قدر اون... دیچیپ یم ها درخت يتو باد... بود شده مچاله دستام نیب کاغذ... نشستم

 ... .بود کینزد یلیخ گرگ ي زوزه يصدا... بکنه جا از

 زورش... کرد یم منجمد تنمو... ختیر یم بهم موهامو... کنه خاموش قلبمو يتو شیآت تونست ینم سرماش ي همه با باد

 ... .دیرس ینم م شکسته قلب به

 ... .کنه محو چشمم يجلو از رو بودم خونده و دهید که ییزهایچ تونست ینم روشین ي همه با مه

 يتو... کردم یم حس سرماشو... اومد یم مرد اون... هیگر ریز زدم بلند يصدا با... دیترک کرد یم م خفه داشت که یبغض

 رو مرد اون مرجان... دمیشن یم رو آورش مرگ ي زمزمه يصدا... کنه یم دراز سمتم به دستشو که دمشید یم ذهنم

 ... .من مرجان... بود دهید م هیسا به هیسا

 ... .بود دستام نیب مرجان غامیپ... بود حس یب هنوز راستم دست... ختیر هام گونه يرو هام اشک

 یم... کنه بلندم خواست یم و دیوز یم باد... کرد یم هیمو من ي ندهیآ يبرا هاش زوزه با دور چندان نه ییجا از گرگ

 یم کینزد بهم آهسته آهسته که دمید یم رو مرد اون اهیس بتیه انگار مه نیب ییجا... کنه دور جا اون از منو خواست

 ... .کردم یم حس مه نیب رو مرد اون اومدن من... شد یم برم و دور يها آدم ي همه ریبانگیگر سرماش... شد

***  

 سراغم به هم با یناراحت... اضطراب... ترس. شدم پهلو اون به پهلو نیا از نمدارم رختخواب يتو فقط. دمینخواب صبح تا

 کابوس همون کاش يا کردم یم آرزو دلم ته که يطور... نمیب یم وحشتناك خواب هی بخوابم اگه دونستم یم. بودند اومده

 ... .انیب خوابم به یمیقد يها

 .بخوابم یساعت سه دو تونستم باالخره و شد گرم منم يها چشم شد روشن کم کم هوا یوقت
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 وارد تخم و اخم با. بشم بداخالق و کسل یحساب روز اون صبح بود شده باعث قبل شب اتفاق خاطرات و یخواب کم

 برداشتم رو عسل ظرف و نون سبد. گفتم بودند آشپزخونه يتو که اریماز و ماندانا به یزورک ریخ به صبح هی. شدم آشپزخونه

 حالم خورد مشامم به که تازه نون يبو. گذاشتم بود کرده پهن دهیسپ که يا سفره يرو و بردم هال به یحرف چیه بدون و

 شدن منفجر حال در مغزم. نزنند حرف کدومشون چیه کردم یم دعا. شد هال وارد يچا ینیس با ماندانا. شد بهتر کم هی

 ایخدا... مرجان... روح احضار... قبل شب... بود شده سخت برام دنیکش نفس قبل شب از. نهیسنگ هوا اومد یم نظرم به. بود

 داشتم انتظار انگار... کردم نگاه برمو و دور شده تنگ يها چشم با و دمیچرخ اطراف به ینیبدب با د؟یکش یم ریت قلبم چرا

 اون خوشبختانه و... ارهی یم خودش با هم نحسش يسرما ادیب وقت هر دونستم یم! بپره رونیب ها یپشت پشت از هیسا اون

 .بود گرم نسبت به و یآفتاب روز هی روز

 ي جرعه که نیهم. ببرند لذت یمحل ي خوشمزه ریپن و تازه نون از سکوت يتو بودند داده حیترج و بود ریدرگ همه ذهن

 و خورد به که يزیهرچ مورد در ماندانا ي قهیسل... کرده دم نیدارچ با رو يچا ماندانا شدم متوجه خوردم يچا از رو اول

 !نداشت حرف شد یم مربوط خوراك

 بود ها مدت که يچا وانیل يتو رو يخور يچا قاشق که یحال در. شکست اریماز رو نمونیب یطوالن سکوت باالخره

 :گفت چرخوند یم بود شده حل شکرش

 .بودم نکرده باور... تونه ینم بود گفته... بود من ریتقص

 :گفت جانیه با نزنه، رو حرف نیا تا بود کرده کنترل خودشو لحظه اون تا انگار که ایپو

 ! مرد گفتم من ن؟یزم خورد يچطور دیدید! آخ

 :گفت بلندش يصدا اون با ماندانا

 !طرف هی هم خوردنه نیزم نیا طرف، هی شب اون کال... بود بد یلیخ يوا

 :گفت ایپو

... کبوده هاش چشم ریز. دهیسف گچ نیع صورتش رنگ... رسه یم نظر به احوال ضیمر کال! دیکش ته شیانرژ کنم فکر

 ! داره یقلب مشکل دیشا

 :گفت و انداخت باال ابرو دهیسپ
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 !یداشت شک بهش که تو

 هیا دهیسپ از بهتر یلیخ کنه شک شناسه ینم که یکس به آدم که نیا! امیپو طرف استثنا نهیزم نیا تو کردم فکر خودم با

 !کنه یم اعتماد يا نهیزم هر در یپیت خوش و بلند قد مرد هر به که

 :گفت ایپو

 ... .رسه یم نظرم به يادیز مشکوك يزهایچ روحش احضار نیا يتو هم هنوز

 اصال که بود کرده تنش یچمن سبز شرت یسوئ و بود دهیپوش رو دشیسف نیج همون دوباره. کردم ایپو يسرتاپا به ینگاه

 :گفتم دلم تو... اومد ینم ش سبزه و رهیت پوست به

 !بکن داغونت ي افهیق و پیت اون و خودت حال به يفکر هی برو یکی تو

 :گفت جانیه با ماندانا

 .خورد نیزم نیراد که بود موقع همون قسمت نیتر ترسناك ییخدا

 :گفت خنده با ایپو

 .دیچسب رو ایپرن دست و دیپر جا از دفعه هی که بود يا کهیت اون! نه

 :گفت و دیخند هم دهیسپ

 !ستهیوا قلبم بود کینزد! آره يوا

 :گفتم یبداخالق با و کردم اخم. کرد یم میعصب شتریب ها حرف نیا و بود خورد اعصابم

 بود؟ دار خنده شبمونید کار يکجا قایدق

 برام و بود من دوست روح بود شده احضار که یروح اون بودند کرده فراموش لحظه هی انگار... شدند ساکت همشون دفعه هی

 . شد برقرار نمونیب سکوت دوباره. بود گذاشته هم ندیناخوشا غامیپ هی

 :گفت و اومد حرف به دوباره ایپو که دینکش یطول

 کنند؟ یم حس و نندیب یم ییزهایچ هی کنند یم احضار روح یوقت ها ومیمد گن یم راسته
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 :گفت دیرس یم نظر به اشتها یب که اریماز... شد زیت گوشام

 .طوره نیا دمیشن... آره

 :گفت ایپو. داره وجدان عذاب بود اومده نیراد سر که ییبال خاطر به دونستم یم. بود فکر يتو دایشد

 شد؟ يطور اون دید که يزیچ خاطر به یعنی

 :گفت چرخوند یم وانیل يتو رو قاشق داشت هنوز که اریماز

 خاطر به تو قول به هم دیشا... بود شده فیضع دیشا... کنه ینم کارها نیا از گهید که بود گفته بهم قبلش... دونم ینم

 ... .دید که بود يزیچ

 :گفت و زد بهم رو پرپشتش و بلند يها مژه. داد شیمشک بلند يموها به یتاب دهیسپ

 !ادتشیع میبر نباشه بد کنم فکر

 :گفت و کرد دهیسپ به رو یبداخالق با. کرد ول يچا وانیل يتو رو قاشق اریماز

 !میکن بدتر حالشو و میبش جمع دورش دوباره ستین قرار! نه

 تندش رفتار بابت اریماز بشه باعث مظلومش نگاه با بلکه زد بهم رو هاش مژه بار چند. زد زل اریماز به زده بهت دهیسپ

 نیا از اریماز يبرا دخترها بار صد يروز مدرسه يتو مطمئنا... بود بدبخت یلیخ دهیسپ واقعا! زدم يپوزخند. بخواد معذرت

 ... .بود رفته نیب از اثرش صد در صد و زدند یم بهم ها مژه

 :گفت و زد اریماز به یچشمک طنتیش با ایپو

 !یش راه به رو بزن تلفن هی برو! داداش برو

 اتاقش سمت به و شد بلند جاش از اریماز که شد شتریب یوقت تعجبمون. میکرد نگاه اریماز و ایپو به تعجب با دهیسپ و من

 ... .بزنه زنگ نیراد به خواد یم دیشا کردم فکر خودم با. رفت

 با. گذاشتم یچوب زیم يرو رو ینیس. رفتم آشپزخونه سمت به و گذاشتم ینیس يتو رو ها وانیل شد تموم که مون صبحونه

 و نبود نیراد یول... گشتم یم مرجان حضور حس دنبال انگار... گذاشتم زیم يرو آهسته دستمو... شد فشرده قلبم زیم دنید

 اطرافش به قدر اون... بود دهیکش ته نیراد يانرژ که نبود بیعج... شد ینم منتقل دستم به زیم از یبیعج يانرژ چیه
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... بود داده عذابش یلیخ که بود دهید يزیچ و بود ایپو با حق هم دیشا... بسوزه دستم کف بود کینزد که کرد منتقل يانرژ

  ؟یچ یول

 حالش که بود کننده شکه قدر اون موضوع نیا و بود گفته بهش يزیچ مرجان دیشا... بود دهید رو مرجان از يریتصو دیشا

 از شتریب خواست یم دیشا... داشت ادامه مرجان غامیپ دیشا... اومد جانیه به قبل شب مثل دوباره قلبم... شد بد طور اون

 ... .باشه مونده ادشی رو نایا نیراد اگر و... دمیگز لبمو... بگه هیسا و وسوسه

 ... .بدونم رو دهید و دهیشن که يزیهرچ خواستم یم! زدم یم حرف باهاش دیبا! دمید یم رو نیراد دیبا

 بابا به زنگ هی کنم آروم خودمو که نیا يبرا. شدم ینم بند جا چیه... بودم شده کنده سر مرغ نیع... کردم صبر یساعت چند

 جمله با صحبتمون... کرد یم دادیب داد کارمنداش سر دیبا و بود شیکار ساعت آخه... برداره رو یگوش که نداشتم انتظار. زدم

 یزن یم زنگ رید به رید چرا مثل ییها جمله با شد، شروع یکن یم مصرف رو هات قرص و دیخور یم یچ غذا مثل ییها

 "؟يبرگرد يخوا یم یک پس شمال؟ یرفت دختر و پسر پیاک هی با مدت همه نیا داره یمعن چه اصال " به و شد خطرناك

 با. بود بیغر و بیعج کردنش عالقه ابراز شهیهم... شده تنگ برام دلش بابا دمیرس جهینت نیا به آخر ي جمله از...شد ختم

 . ...نشده کم اصال میقرار یب و جانیه از متوجه کردم قطع رو تماس یوقت حال نیا

 دنید به باهم تا زدم مخشو و دمیکش کنار رو ماندانا شد آشپزخونه وارد دهیسپ تا. بپزه غذا که بود دهیسپ نوبت خوشبختانه

 بهش و کرد صحبت ایپو با. شد یراض زود نهیبب دوباره رو نیراد اومد ینم بدش احتماال و بود کار یب که ماندانا. میبر نیراد

 میبر میخوا یم نیهم يبرا مزاحمه، دهیسپ و بزنم حرف باهاش گذشته شب يها اتفاق مورد در خوام یم من که گفت

 از بود، گرم اتاقش يتو زدن حرف تلفن به سرش یمشکوک طرز به اریماز که ییجا از و نکرد يکنجکاو ادیز هم ایپو. رونیب

 !نباشه نیراد با زدن حرف مشغول اریماز که کردم یم دعا دلم تو. میزد رونیب خونه

 کرد یم یسع و شده تموم گرون برام قدر چه مرجان روح احضار يماجرا که کرد یم درك ماندانا. میبود ساکت راه يتو

 ... .نداشت سکوت همه نیا به عادت! شه منفجر مونده کم کردم یم احساس... نکنه صحبت ادیز

 یم مرجان مورد در سوالم جز به... کردم یم مرتب رو بدم نیراد لیتحو خواستم یم که ییها جمله داشتم ذهنم يتو

 هی که داشتم دوست یعنی... گفتم یم يزیچ هی دیبا باالخره! دونم ینم... یعذرخواه هم دیشا ای... کنم تشکر ازش خواستم

 !بگم يزیچ

 ابرها نیب داشت آفتاب دوباره... بود شده شتریب مه بودم شده داریب خواب از که یوقت به نسبت. میشد روستا یاصل راه وارد

 داشتم یسع شبید از که رو یاسترس پوشوند یم رو روستا یخاک راه و سبز يها درخت که یقیرق مه دنید... شد یم میقا
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 بودم کرده حس رو هیسا اون اومدن قبل شب که یمن يبرا مه. انداخت یم جونم به دوباره کنم، ساکتش خودم وجود تو

 !بودم متنفر مه از... نبود یخوب ي نشونه اصال

 یم اطراف به سرم مرتب شه ینم پوش هیسا مرد اون از يخبر روز يتو دونستم یم و بود روز که نیا با... زد یم شور دلم

 تا گرفته برد یم چرا يبرا رو گوسفندهاش که یچوپان از... کردم یم نگاه رو شدند یم رد برمون و دور که ییکسا و دیچرخ

 .شد یم رد کنارمون از و بود گذاشته سرش يرو رو برنج یگون بود، زده گره کمرش دور رو چادرش که یزن

 :گفت و شکست رو سکوت ماندانا

 .بود ستادهیوا ابونیخ سر آخه. کنه یم یزندگ کجا میدینفهم قایدق شیپ ي دفعه هست؟ کجا ش خونه حاال

 :گفتم و انداختم باال شونه

 .میبپرس یکی از ایب... دونم ینم

 داشت شونیکی. بودند نشسته ها نیزم از یکی یبلوک وارید يرو جوون پسر تا دو. چرخوندم طرف اون و طرف نیا به سرمو

 دو اون از مینش مجبور و فتهیب يا گهید کس به چشممون بودم دواریام... کرد یم فیتعر رو يزیچ یکی اون يبرا جانیه با

 . میبپرس یسوال تا

 ش گهید دست با و بود گرفته دست هی با رو دشیخر نیسنگ يها سهیک که رفت یرزنیپ سمت به ماندانا موقع نیهم در

 . رفت یم باال یاصل راه از زد یم نفس نفس که یحال در و زد یم لنگ پاش هی... بود دهیچسب کمرشو

 زده گره گردنش دور و کرده سر یرنگ دیسف يروسر. بود زده گره کمرش دور رو دیسف درشت يها گل با يا سرمه چادر هی

 زد صداش بلند ماندانا. دیرس یم کمرش نییپا تا و بود زده رونیب يروسر ریز از رنگش يخاکستر ي شده بافته يموها. بود

 :گفت و

 م؟یکن دایپ میتون یم کجا رو نیراد يآقا دیدون یم شما! سالم! جان مادر

 خال هی. داشت یعقاب ینیب و یرنگ زیر يها چشم. اورد باال رو چروکش و نیچ پر صورت. شد متوقف جاش سر رزنیپ 

 :گفت هیثان چند بعد و کرد یمکث. بود کمرش به هنوز دستش. بود صورتش راست سمت درشت

 خودش نیماش با خروسخون ؟یگ یم رو ارباب پسر( تهران بوشو هَمرَ نیماش هوشتَ خروسخوان...  ؟ یگون يِ وَچِه اَرباب

 ...)تهران رفت
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 " ي کلمه یول گه یم یچ دمینفهم یحساب و درست... بستم دهنمو بعد یول بگم يزیچ تا کردم باز دهنمو. خوردم جا

 بود؟ رفته یراست یراست یعنی...  "تهران " و " نیماش

... نشست یم ش هیحاش ي دهیکش قد هرز يها علف و یخاک نیزم يرو کم مه که کردم نگاه روستا یاصل راه به يناباور با

 سمتم به ماندانا... کنم دایپ گل و خاك اون نیب رو نیماش يها چرخ رد خواستم یم انگار بودم زده زل نیزم به يطور

 :گفت رلبیز... دوخت صورتم به رو متعجبش نگاه و دیچرخ

 بود؟ خراب حالش قدر نیا یعنی

! بود دهید يزیچ هی... نبود بد حالش نیراد! نه... شد تر خراب خرابم حال... گرفت اوج اضطرابم و ینگران کردم احساس

... کردم یم یناامن احساس... بود رفته تهران تا و بود شده بلند زود صبح که بود کرده ش شکه قدر اون و! کردم یم حسش

 زد یم پس رو ها یاهیس که یکس تنها و...  "کهینزد مرد اون "... گرفتم رو بازوش و شدم تر کینزد ماندانا به ناخودآگاه

 ... .بود رفته

 برگشتن از ترسم و ینگران نیب... اومد در تپش به استرس از قلبم... شد شتریب ترسم... شدم یخال درون از کردم یم احساس

 ... .دادم صیتشخ رو یدلتنگ حس قبل شب بابت میناراحت و مرد اون

 يها یدلتنگ اون از نه... شدم یم دچارش الیل و مرجان با مشترکم خاطرات مرور با ها وقت یبعض که ها یدلتنگ اون از نه

 يبرا خاص یدلتنگ هی... رهیبگ ام هیگر شد یم باعث و اومد یم سراغم بابا از مامانم گرفتن طالق از بعد که میبچگ دوران

 !خاص آدم هی

  ... .شد تنگ کرد یم عوض رنگ چشمم شیپ لحظه هر که ییها چشم با مرد اون يبرا دلم

. دیرس یم گوشم به نشیدلنش يصدا و اومد یم نم نم بارون. بودم زده زل اتاق یچوب سقف به و دهیکش دراز نیزم يرو

 یم طانیش از مرجان... زد یم حرف طانیش از جادوگر اون. شم بلند جام از تونستم ینم که کرد یم درد قدر اون م معده

  بودند؟ یچ ها وسوسه نیا بود؟ کجا طانیش نیا پس... گفت

 به تا گذاشتم هم يرو چشمامو. شه منفجر ممکنه لحظه هر مغزم کردم یم احساس که بودم کرده فکر بهش قدر اون

 ... .بود شده آرامشم منبع ماه چند از بعد که ببرم پناه یخواب

 :گفت یبداخالق با. نشست اتاق گرم و روشن يبخار کنار دهیسپ. کردم باز چشمامو. شد وارد دهیسپ و شد باز اتاق در دفعه هی

 ! بشور رو ها ظرف نییپا برو
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 :گفت خودش به رلبیز

 !نجایا مینوکرش و کلفت ما انگار دهیکش دراز خودش يبرا راحت نیهمچ

 با و کرده بغل زانوهاشو که کردم دهیسپ به ینگاه مین. دمیکش یآه. بود من ي عهده به روز اون ها ظرف شستن اومد ادمی

 داشت مشکوك یتلفن تماس هی اریماز که نیا خاطر به... بود ناراحت یچ خاطر به دونم ینم... بود زده زل نیزم به یناراحت

 تو پاشونو مختلف يها آدم قدر نیا... موند یم کاروانسرا هی مثل دلش ماشاءاهللا. بره نیراد ادتیع به نداشت اجازه چون ای

 .رفت یم در آدم دست از آمارش که اومدن یم و رفتن یم ذاشتن، یم دلش

 کینزد آشپزخونه به که نیهم. بود شده اضافه بهش هم درد معده... بود نیسنگ قبل شب از سرم. رفتم نییپا ي طبقه به

. بشنوه صداشونو یکس خواستند ینم که بود مشخص. دمیشن رو ایپو و اریماز ماندانا، ي آهسته يها صحبت يصدا شدم

 :گفت یم داشت ماندانا. ستادمیوا گوش و کردم نیکم آشپزخونه در پشت عیسر

 کنم یم حس االن یول باشه دوستش شدن فوت خاطر به کردم یم فکر لیاوا! شده بیعج یلیخ وقته چند نیا کال... 

 افته؟ یم روز و حال نیا به دوستش شدن فوت خاطر به یآدم کدوم آخه. هیا گهید زیچ ماجرا

 :گفت ایپو. بشنوم بهتر صداشونو تا شدم تر کینزد در به کم هی. کردم اخم. زنند یم حرف من مورد در دارند شدم مطمئن

 کشته؟ دوستمو یک بفهمم خوام یم گفت نیراد به یگ ینم خودت مگه ه؟یچ شدن فوت

 :گفت و دیپر ایپو صحبت وسط اریماز

 !هیچ ماجرا گفت یم بهمون داشت دوست اگه

 :گفت و اورد تر نییپا صداشو ماندانا. کنه فیتعر يزیچ براشون نداشت قصد اریماز که کردم شکر رو خدا

 اهل که ییالیل... افتاده اتفاق نفر سه نیا نیب بیعج زیچ هی گم یم که من! کرده فرار خونه از هم دوستش یکی اون! تازه

 ایپرن يبرا یبیعج غامیپ چه مرجان که گفت برام دهیسپ تازه! يطور اون که هم مرجان... کرده فرار پسر هی با نبود يپسرباز

 .بودش خونده نوشت یم داشت نیراد یوقت... بود گذاشته

 :گفت جانیه با ایپو

 زد؟ رونیب خونه از يچطور خوندنش بعد يدید! اوه اوه
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 کنند يکنجکاو موردم در نداشتم دوست یول! داشت تعجب يجا شدند ینم مشکوك بمیعج يرفتارها به اگه. دمیگز لبمو

 یم رو ماجرا و زدند یم کنکاش به دست اگه. زنه یم بهم آرامشمو موضوع نیا دونستم یم... ارندیب در سر کارم از بخوان و

 دست با شدم مجبور. شد شتریب دردم معده. نداشتند یشوخ یکس با اهپوشیس يمردها اون... افتادند یم خطر تو دندیفهم

 ... .رفت هم يتو درد از صورتم و رمیبگ رو م معده

 :گفت يتند لحن با اریماز

 ا؟یپو يدار کارها نیا به کار یچ تو

 :گفتم رلبیز

 !بگو نویهم

 :گفت ایپو

 .کنم کمکش خوام یم خب

 :گفت تند لحن همون با اریماز

 .نداره یربط تو به ش هیبق. بشور رو نکیس يتو يها ظرف اون یکن کمکش يخوا یم اگه

 :شد تند هم ایپو لحن

 نداره؟ من به یول داره ربط تو به که هیچطور

 :گفت اریماز

 !نداره یربط منم به

 شیف شیف يصدا. کردم یم گوش صحبتاشونو داشتم که نشن متوجه تا شدم میج عیسر. شده تموم بحثشون دمیفهم

 یم نییپا ها پله از دارم که کردم وانمود. شه یم خارج آشپزخونه از احتماال و ره یم راه داره که داد یم نشون اریماز شلوار

 . رفتم آشپزخونه سمت به و زدم بهش یمصنوع يلبخند. افتاد اریماز به چشمم ها پله نییپا. ستین جا چیه به حواسمم و امی

 عیما اسکاچ يرو داشت ایپو. زد یم هم ناخونک بهش داد یم جا خچالی يتو رو غذا ي مونده یباق که طور نیهم ماندانا

 :گفت و کرد پرت نکیس يتو رو اسکاچ افتاد بهم چشمش که نیهم. ختیر یم ییشو ظرف
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 ! بشور رو ها ظرف نیا ایب! ياومد نییپا عجب چه

 يریگ حال خاطر به دونستم یم... کرد یم نگاهم يدلخور با ایپو. شدم ها ظرف شستن مشغول و برداشتم رو اسکاچ

 خوشم. زنند یم حرف موردم در نباشم ها بچه جمع يتو وقت هر بعد به نیا از دونستم یم. بود هم يتو هام اخم... ارهیماز

 حداقل که بودم خوشحالم. فتهیب قراره که هیاتفاق همون قایدق نیا دونستم یم و رهیبگ نظر ریز کارهامو یکس اومد ینم

 اون یول داشتم ازش يشتریب یهمدل و یهمراه انتظار کردم فیتعر براش رو گذشته يماجراها که یزمان... منه طرف اریماز

 برام که بود يکار نیکمتر يطرفدار نیا جهینت در. زهیبر خودش يتو زویچ همه داد یم حیترج و بود حرف کم شهیهم مثل

 ... .بکنه تونست یم

 :گفتم يبلند يصدا با و دمیچرخ سمتش به یبداخالق با. کرد یم نگاه منو داشت هنوز ایپو

 ؟یکن یم نگاه بر و بر يدار ویچ

 :گفت و برد باال ابروهاشو ایپو

 ؟یزن یم داد چرا چته؟

 کردن یمال کف مشغول. کردم حس خودم يرو رو ماندانا متعجب نگاه. رفت رونیب آشپزخونه از و کرد بهم پشتشو بعد و

 :گفت و دیخند آهسته. ستادیوا کنارم ماندانا. شدم بود، رفته نیب از تهش تفلون که قابلمه

 !يدیکش سرش يداد چه

 :گفتم. بکشه آب تا دادم هل سمتش به رو قابلمه

 . وردمین در کاسه از چشمشو اورد شانس! من به بود زده زل کارها طلب نیع! حقشه

 :گفت خنده با ماندانا

 اون کنار درست کنه یم افتیدر رو عشق و داشتن دوست به مربوط يها غامیپ که آدم مغز از قسمت اون یدونست یم

 ها وقت یبعض... کمه یلیخ نفرت و عشق ي فاصله گن یم نیهم يبرا ره؟یگ یم رو نفرت به مربوط يها غامیپ که قسمته

 ! یداشت دوستش شهیهم که شه یم ثابت بهت بعد یول يدار نفرت یلیخ يزیچ هی از

 روز هی تو اونم... کنم یم یخودکش دوباره بودم ایپو عاشق مدت تمام بفهمم که يروز کردم فکر خودم با. زدم يپوزخند

 ... .بده نجات منو نتونه يا هیسا چیه که یآفتاب
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 عیسر. خورد نکیس کف به محکم و خورد سر دستم تو از وانیل. شد سست دستم... زد خی قلبم هیسا اون اوردن ادی به با

 یبرم بازم هیسا اون یعنی... شد پخش بدنم ي همه به قلبم از سرما... بود نشده شیزیچ... کردم نگاهش و برداشتم رو وانیل

 کنه؟ اهیس روزگارمو تا اومد یم دوباره گشت؟

 

 یم زور به نیماش دو. بود کیبار یلیخ جاده. میرفت يپر آب آبشار سمت به و میشد اریماز نیماش سوار روز اون عصر

 یبعض درختاش يها شاخه که بود دره گهید طرف... بود کوه جاده طرف هی. بشن رد مخالف نیال تو هم کنار از تونستند

 در نگیپارک شکل به و شد یم تر ضیعر جاها یبعض. بود کیبار یلیخ جاده یخاک ي شونه. بود کرده رشد دره لب تا جاها

 . بود مسافرها يها لونینا سهیک و هندونه پوست از پر که ییجاها همون درست... اومد یم

 رو قشنگ یلیخ ي منظره هی و پوشونده رو سرتاسرش سبز يها درخت که مینیبب رو یکوه میتونست یم دره طرف اون از

 ... .اومد ینم خوشم بود نشسته کوه ي دامنه يرو که یقیرق مه از چند هر... بودند کرده درست

 دکه سمت به هم سر پشت صف هی يتو و میشد جاده یخاک ي شونه وارد. میکرد پارك آبشار از باالتر کم هی رو نیماش

 :گفت و داد صیتشخ رو آش يبو عایسر ماندانا. میرفت آبشار بر و دور يها

 ... .فروشن یم آش. جاده سمت اون میبر

 :گفت سرم پشت از اریماز

 ؟ینیبب رو آبشار اول يخوا ینم

 :گفت و کرد نگاه رو جاده طرف اون و طرف نیا اریماز به توجه بدون ماندانا

 !چنده؟ لویک آبشار

 !بود گرسنه خدا ي شهیهم دختر نیا... بخوره آش تا رفت جاده سمت اون به

 و دندیچرخ یم ها دکه بر و دور ها یبعض. بودند شده ادهیپ هم نفر چند و بود شده پارك آبشار کینزد نیماش تا چند

 ... .گرفتند یم عکس و بودند ستادهیوا آبشار بر و دور هم يسر هی... دندیخر یم یخوراک

 هم باز یول داشت یکم یلیخ آب آبشار... کردم نگاه بود شده دهیکش کوه يباال تا نییپا از که روشن يها سنگ فیرد به

 يرو. رفت باال سنگ تا چند از. داد اریماز دست رو نشیدورب دهیسپ. بود قشنگ ش هیحاش سبز يها درخت با منظره اون
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 تکون دست اریماز يبرا خنده با. کرد شوت نییپا سمت به سنگ يرو از رو ینمک توزیچ آشغال. نشست ها سنگ از یکی

 :گفت و داد

 !ریبگ عکس حاال خب

 نگاه! اریماز ای بود گرفته عکس يبرا رو ژست دهیسپ دونم ینم. گرفت ام خنده. زد زل نیدورب به لبخند با و گرفت ژست

 الیخ یب رهیگ یم عکس ازش داره اریماز دندید که نیهم یول شد دهیکش دهیسپ سمت به آبشار بر و دور يپسرها از تا چند

 یم بهتر یلیخ رفت یم کردند یم توجه بهش که پسرها نیا سراغ اریماز از شدن زونیآو يجا به اگه دهیسپ نظرم به. شدند

 :گفتم رلبیز. شد

 !ستین قسمتش که ده یم ریگ ییزهایچ به شهیهم

 :گفت ایپو تعجب کمال در

 !بگه خودت به ستین یکی... هیطور نیا که ستین اون فقط

 :گفتم یبداخالق با. کردم نگاهش تعجب با! باشه دهیشن حرفمو کردم ینم فکر

 ؟یچ یعنی نیا

 :گفت و انداخت باال شونه

 !یچیه

 .شد یم دایپ زیچ همه ها "یچیه " نیا پشت... بودم متنفر ازش که بود ها " یچیه " اون از

 ... .نباشه چه باشه قسمتم چه حاال... ستمین یچیه دنبال میزندگ يتو من کردم فکر خودم با

 یم ییکذا شب اون ادی... رفتند یم باال ها سنگ از که کنم نگاه رو ییها آدم اومد ینم خوشم... گرفتم ها سنگ از نگاهمو

 افکار... دمیلرز خودم به... بزنم چنگ ها علف به و برم باال ها سنگ تخته از مرجان شدن کشته از بعد شدم مجبور که افتادم

 ... .بود کرده مسموم ذهنمو ي همه یمنف

 از میبتون تا روند یم رو نیماش یکم سرعت با. میافتاد راه به و گذاشت میمال آهنگ هی اریماز. میشد نیماش سوار اون از بعد

 لمیموبا به سرمو. کنم نگاه رو رونیب پنجره از نداشتم دوست و بود شده مه از پر جا همه یول میببر لذت رونیب ي منظره

 .کردم گرم
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 . میکن دیخر خونه يبرا کم هی تا میشد ادهیپ نیماش از. داشت نگه رو نیماش روستا نییپا اریماز

 يجلو رو ش وهیم يها جعبه که کردم نگاه یفروش يسبز ي مغازه به. اومد یم یوحشتناک سوز و بود شده کیتار هوا

 برش و دور حشره تا چند که بود یفروش وهیم يتو المپ کرد یم روشن رو بر و دور اون که يزیچ تنها. بود دهیچ مغازه

 .کردند یم پرواز

 يها درخت انبوه به نگاهم. کردم یم نگاه اطراف به و بودم ستادهیوا مغازه رونیب. نداشتم کردن سوا بادمجون ي حوصله

. خوره یم تکون ها درخت نیب يزیچ هی کردم یم حس یول بود کیتار جا همه... کردم تنگ چشمامو... بود جاده طرف اون

 ... .باشه يزیچ يا گربه یسگ کردم یم دعا دلم تو. زدم زل نقطه اون به دقت با

 :کرد یم صدام داشت زن هی. دمیشن چپم طرف از ییصدا موقع نیهم در

 !جان خانوم

 زده زل بهم محبتش با یرنگ و زیر يها چشم اون با. زدم لبخند بودم دهید صبح که یرزنیپ دنید با. دمیچرخ سمت اون به

  !باشه؟ داشته تونست یم کار یچ من با کردم فکر خودم با... اومد سمتم به لنگان لنگان. بود

 :گفتم و دادم تکون سر براش

 .جان مادر سالم

 :گفت لبخند با... بود کمرش به دستش

 .سَر چُمِ اَمِ قدم یت

 يزیآم محبت ي جمله... گفتنه آمد خوش يها هیما تو زیچ هی دادم احتمال خودم با یول گفت یچ دمینفهم. زدم لبخند منم

 . دیرس یم نظر به

 :دمیپرس يقرار یب با هیچ جوابم دونستم یم که نیا با

 ومدن؟ین نیراد يآقا

 :گفت. بود یخال دندوناش از تا سه دو يجا. دیخند

 .ــهیَ ِهــِتــ شهیهم....  وگِردَنِه زود...  هَـنِه....  نوما هَللِه...  نه
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 میخوشحال که نیا از قبل. رهیبگ لیتحو اریماز از رو الیو دیکل تا اومد یم دیبا نیراد... گفت یم راست. دادم تکون سرمو

 . بده نیراد به تهران رو دیکل اریماز دیشا. بودند دوست نیراد و اریماز... کرد فروکش کنه دایپ گرفتن اوج فرصت

 :گفت رزنیپ

 .... هَنه خوش اوشَنِ...  َدرِن دوس یلیخ وِرِ  االن اما...  بوشَ جهیا از خَسِن مُردُم واریدِ

 یم صحبت باهام یشوق و ذوق هی با. شم ینم متوجه که بگم نداشتم دوست یول گه یم یچ دمیفهم ینم یحساب و درست

 نجایا از خواستن یم نکهیا مورد در يزیچ هی یول دارن دوستش یلیخ مردم شدم متوجه. بگم يزیچ اومد ینم دلم که کرد

 گه؟ یم یچ زن نیا کنه ترجمه من يبرا که نبود بر و دور اون چکسیه چرا! خدا يا... گفت یم بره

 :گفت 

 .باکُردو دِق َدس نِهیا....  با خُجُر امرزیخداب ؟ با ارباب ریِپِ يو یدانِس

 قدر چه... کنه یم صحبت نیراد يبابا مورد در داره که شدم متوجه البته. کردم اکتفا يلبخند زدن به. بگم یچ دونستم ینم

 :گفت و کرد اشاره بود روستا يباال که یکوه سمت به دست با. گه یم یچ دمیفهم یم اگه شد یم خوب

 .ناکُن باور حرفِ يو وَر یت بوما اگه...  دِرگَه هنه ادیش اون نَسـَّه یوقت

 نکنه...  "نکن باور حرفشو "...  "ادیش " و "ستین یوقت ". گفت یچ دمیفهم... رفت باال تعجب ي نشونه به ابروهام

 ... . ذاشت یم ریتاث داشت رفتنشو يآرزو که اون يرو نیراد رفتن بود؟ سهیدعانو همون منظورش

 ناله رلبیز داشت انگار. رفت یفروش وهیم سمت به لنگان لنگان داد یم تکون سرشو که یحال در. گفت يزیچ رلبیز رزنیپ

 شده آرامشم باعث هاش صحبت. گرفتم رزنیپ از نگاهمو. اومدند سمتم به دیخر يها سهیک با ها بچه. کرد یم نینفر و

... کردم یم حس یکیتار اون يتو یحت رو ظیغل مه... کردم روستا به ینگاه... ادی یم زود نیراد بود گفته چون دیشا... بود

 جنس از سرما نیا یول بودم کرده ژاکتم بیج يتو دستامو. بود سرد جا همه... گشتم یم اهپوشیس آدم هی دنبال چشم با

 ... .نبود مرد اون يسرما

 ****** 

 یآب يها شعله به باز يها چشم با و دهیخواب شکم يرو. بود شده سرد یلیخ هوا. بودم کرده پهن يبخار کینزد تشکمو

 يباز تخته ایپو با دور دو اون از بعد. بود نشده خوب ادیز بودم کرده درست که یبادمجون کشک... بودم شده رهیخ يبخار
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 ار،یماز من، اون از بعد... کردم یم يباز بهتر یلیخ قبال که بود گفته تعجب با ایپو. شدم مارس دورش دو هر که کردم

 يباز من از بهتر بود، خورد لیسه با شیتلفن بحث و جر خاطر به دهیسپ اعصاب که نیا با. میکرد يباز حکم دهیسپ و ماندانا

. کنم عوض ایپو با جامو شدم مجبور و اومد در دهیسپ داد. میباخت هم سر پشت دور سه که کردم يباز بد قدر نیا... کرد

 ... .شد عوض ایپو و دهیسپ میت نفع به بالفاصله يباز ي جهینت

 قبال که یمن... کردم یم حس رو اتاق هی يتو شدن حبس ماه نه اثرات داشتم کم کم و بودم زده زل يبخار يها شعله به

 مغزم اصال انگار. کردم ینم تحمل رو ایپو قبل مثل... نداشتم زدن يبرا یحرف چیه گهید خوردم یم رو ماندانا و دهیسپ مخ

 بود شده باعث اریماز از يخبر یب ماه نه. بودم افتاده دور زیچ همه از. کنم يباز خوب قبل مثل تونستم ینم... کرد ینم کار

 یشوخ از يخبر و زدم ینم ش کله و سر يتو قبل مثل... شناختمش یم زحمت به انگار... شده گهید آدم هی اون کنم حس

 گذاشته پاش ریز رو شیگوش چرا حکم يباز سر دونستم ینم دمیکش یم سرك شیزندگ ي همه يتو که یمن. نبود خنده و

 ... .ده یم جواب رو یک يها اس ام اس و

 دهنم و بودم زده مسواك شیپ ساعت هی... شدم بلند جام از. خوابند که دمیفهم دهیسپ و ماندانا قیعم يها نفس يصدا از

 . اومد ینم چشمام به خواب شب اون... بود شده خشک

 همون. زدم رونیب اتاق از و زدم گوشم پشت رو کوتاهم يموها. گذشتم ماندانا و دهیسپ يها تشک نیب از نیپاورچ نیپاورچ

 :گفتم دلم تو. اومد اریماز یگوش اس ام اس زنگ يصدا. رفتم ها پله سمت به کردم یم مرتب هامو يچتر که طور

 .شه ینم الیخ یب هم شب نصفه

 ها ظرف شدن جا به جا يصدا. آشپزخونه چراغ جز به بود خاموش ها چراغ ي همه. بازه اریماز و ایپو اتاق در شدم متوجه

 رد پسرها اتاق کنار از دیبا. بود کرده رو آشپزخونه به زدن سر هوس یشب نصفه من مثل پسرها از یکی انگار. دمیشن یم رو

 که نیهم. بود نور منبع تنها اتاق یکیتار يتو اریماز لیموبا ي صفحه روشن چراغ. برم نییپا ها پله از بتونم تا شدم یم

 یک نمیبب و بردارم رو اریماز لیموبا تونستم یم... شد زده ذهنم يتو يا جرقه. شدم متوقف گذاشتم پله نیاول يرو پامو

 ... .داده اس ام اس بهش

 يصدا! ذاشتم یم پسرها اتاق يتو پامو دیبا. شدم یم استرس دچار بهش کردن فکر با یحت... گرفتم دندون به نموییپا لب

 اگه... ستادمیوا پسرها اتاق در دم و اومدم باال اول ي پله يرو از... دمیکش یقیعم نفس. دمیشن رو خچالی در شدن باز

 ؟یچ باشه دهینخواب هنوز و باشه اتاق يتو شونیکی
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 نور. زد یم نهیس يتو محکم قلبم. کردم خم اتاق داخل سمت به سرمو. گرفتم در چهارچوب به دستمو. دمیچسب وارید به

 تر روشن رو اتاق ماه نور. شدم اتاق وارد نیپاورچ نیپاورچ و کردم مشت دستامو. بود شده خاموش اریماز لیموبا ي صفحه

 نشون يبخار یآب نور. گرفتم وارید به دستمو. بدم صیتشخ رو اتیجزئ تونستم ینم یول بود کرده کیتار يراهرو و هال از

 جلو آهسته اتاق يتو بود وارید به دستم که طور نیهم... هیک يجا دونستم ینم. هیبخار کنار نشده پهن تشک هی که داد یم

 صفحه. زدم رو هاش دکمه از یکی و برداشتم رو اریماز یگوش. رسوندم اونجا به خودمو... بود پنجره لب اریماز لیموبا. رفتم

 از کدوم چیه. بود اتاق يتو هم گهید ي نشده پهن تشک هی. کردم یبررس رو اتاق لیموبا ي صفحه نور با. شد روشن ش

 !کردم یم عجله دیبا... زد خی دستام کف. دمیگز نموییپا لب دوباره... نبودند اتاق يتو پسرها

 !بود نیراد ش فرستنده... بود صفحه يرو بود اومده که يدیجد اس ام اس

 :کردم باز رو اس ام اس. داد يکنجکاو و جانیه به خودشو يجا استرس. شد گشاد چشمام

 !تون خونه باغ يتو امی یم گهید ساعت مین تا

 ي قفسه به محکم جانیه شدت از قلبم... بود نرفته هم کامل روز هی يبرا یحت! بود برگشته... شد حبس م نهیس يتو نفس

 ینم من و رفت یم دنشید به خودش اومده نیراد که دیفهم یم اریماز اگه یول! دمید یم رو نیراد دیبا. زد یم م نهیس

 رو دهیسپ بود الزم نه. بود شب همون نیراد با کردن صحبت يبرا فرصت نیبهتر... کنم صحبت یخصوص نیراد با تونستم

 .کنم همراه خودم با رو ماندانا يخود یب بود الزم نه بفرستم اهیس نخود دنبال

 نوك يرو تونستم یم که یسرعت نیشتریب با. گذاشتم جاش سر رو یگوش. نهینب اریماز که کردم پاك اسو ام اس عیسر

 باشند رفته آشپزخونه به هم با دوشون هر که نیا احتمال... کجان پسرها دونستم ینم. رفتم اتاقم سمت به پام يها انگشت

 کیتار جا همه. کردم باغ به ینگاه و رفتم پنجره لب جانیه با. اومد ینم آشپزخونه از یصحبت يصدا چیه چون بود کم

 دمید يتو ماه یول بود ستاره از پر. بود تهران آسمون از تر کیتار یلیخ. کردم آسمون به ینگاه. نبود معلوم يزیچ و بود

 ... .نبود

 يرو. کنم نگاهش ریس دل هی بتونم تا باشه ابر بدون و صاف طور نیا گهید شب هی کردم دعا و گرفتم آسمون از چشم

 خونه سکوت يتو... دمشیپوش لباسم يرو و دمیکش رونیب رو میا قهوه بافت ژاکت چمدونم يتو از آهسته. نشستم تشکم

 شون گهید یکی! یلعنت... بود نفر هی... شد زیت گوشام. دمیشن اتاق رونیب از رو موکت يرو نفر هی يپا شدن دهیکش يصدا

 بسته يصدا ؟یچ دید یم هم با و نیراد و من و اومد یم اگه بود؟ رفته کجا یشب نصفه آخه! بود زده رونیب خونه از شبونه

 .دمیشن رو پسرها اتاق در شدن
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 ینم رو منظورشون اصال من و زدند یم حرف طانیش مورد در همه! کردم یم قبول رو سکیر نیا دیبا... نداشتم يا چاره

 بفهمم که بود نیا داشتم ها گره نیا کردن باز يبرا که یراه تنها و بود انداخته جونم به رو ترس مرجان غامیپ. دمیفهم

 ... .دهید یچ نیراد

 از. شدم بلند جام از. گذشت یم بود داده اس ام اس نیراد که یزمان از ساعت مین به کینزد... کردم ساعتم به ینگاه

 در تپش به قلبم... بود نشسته وارید يرو دست به فانوس نفر هی... دادم صیتشخ رو فانوس نور. کردم باغ به ینگاه پنجره

  !بود اومده نیراد... اومد

 ... .بودم زده جانیه! شد ینم... باشم خونسرد ممکن يجا تا کردم یسع. دمیکش یقیعم نفس

 ییصدا... ستادمیوا گوش دمیرس که پسرها اتاق در دم. رفتم ها پله سمت به پا نوك يرو. شدم خارج اتاق از آهسته و آروم

 ... .دمیشن ینم

 اریماز يبرا کال سیم نیراد کردم دعا دلم تو... شد باز در قفل. چرخوندم قفل يتو آهسته رو دیکل. رفتم نییپا ها پله از

 ... .باشه ننداخته

 یحت. شدم خارج خونه از بستم یم رو ژاکت يها دکمه که یحال در. دمیلرز سرما از. دیوز داخل به يسرد باد. کردم باز درو

 از من... بودم شده خشک در دم... بود سرد و آلود مه جا همه... ببره نیب از رو باغ یکیتار و یاهیس تونست ینم هم ماه نور

 ... .دمیترس یم سرما نیا از... هوا نیا

 يرو که کردم نگاه نیراد به... کردم میقا نشونیب لختمو گردن و اوردم باال هامو شونه... شن گرم تا گرفتم بغلم ریز دستامو

 رو ش رهیت يموها... باشه دهیپوش يا سرمه نیج شلوار و وریپل که دیرس یم نظر به فانوس کم نور يتو... بود نشسته وارید

 رفت یم اگه. دیرس یم نظر به تر يعاد بودمش دهید که يبار نیآخر به نسبت صورتش رنگ... بود زده باال سمت به

 رفته واقعا! برگشت دهینرس و تهران رفت که اومد ینم بیعج چشمم شیپ قدر نیا دمشید ینم وقت چیه گهید و تهران

 تهران؟ بود

 ینم که اومد یم جونور و جک يسر هی يصدا... بود کرده پر رو جا همه ها درخت برگ خش خش و دیوز یم يسرد باد

 . رفتم نیراد سمت به و گذاشتم دهیکش قد و بلند هرز يها علف نیب پامو! ان؟ یچ یچ... رکنیرجیج... وزغن دونستم

 :گفت... رفت باال ش مردونه فرم خوش يابروها من دنید با. دیچرخ سمتم به. دیشن پامو يصدا انگار

 !نمیبب رو اریماز قراره کردم یم فکر



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 222 

 

... نداشتم دوست رو نور ي هیزاو نیا... دیتاب یم صورتش به نییپا از بود وارید يرو که یفانوس نور. شدم متوقف وارید کنار

 تر کمرنگ چشماش دور اهیس ي هاله... بود يا سرمه چشماش خوشبختانه... انداخت یم روحمون احضار ي خاطره ادی منو

 ... .دیرس یم نظر به

 :گفتم

 .داشتم کار باهاتون

 :گفت تعجب با

 ؟یشب نصفه

 :گفتم دلم تو

 !بهیعج باشم داشته کار من... ستین بیعج باشه داشته کار اریماز با یشب نصفه خودش حاال

 :گفتم

 .کنم صحبت باهاتون یخصوص خواستم یم

 به و گرفتم بود شده روشن فانوس نور با که صورتش از نگاهمو. شد برقرار نمونیب سکوت لحظه هی. زد یکمرنگ لبخند

 اومد؟ یم کجا از چشماش یاهیس بود لباسش از چشماش يا سرمه اگه... يا سرمه وریپل... دوختم ش رهیت يها لباس

 :گفت کنم، فیرد هم سر پشت رو ها جمله بتونم که نیا از قبل

 نه؟ مگه! کشته دوستتو یک یدونست یم

 :گفتم و کردم بلند سرمو تعجب با... شدم ریغافلگ

 چطور؟! دونستم یم ییجورا هی... یعنی... نه

 رونیب سیدعانو مرد اون ي خونه از منو که یشب همون مثل... دیرس یم نظر به الیخ یب دوباره. انداخت باال شونه نیراد

 :گفت. بود اورده

 .برسونه غامیپ هی بهت که داشت عجله یلیخ عوض در. نداشت کشتش یک بدونه که نیا يبرا یلیتما چیه دوستت روح
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 :گفتم و دادم تکون سر

 ... .فقط... خوندم غامشویپ

 :گفتم. بود صحبتم ي ادامه منتظر. کردم نگاهش دیترد و شک با

 ... .يا گهید زیچ بدونم خواستم یم

 :گفت و دیپر حرفم وسط يا منتظره ریغ طرز به

 !نه

 ینم باور من! نه... بود ومدهین وجود به صورتش يتو يرییتغ. کردم اخم و دمیکش عقب کم هی اریاخت یب سرمو! خوردم جا

 :گفتم يناباور با. بگه خواست ینم یول بود مسلما... باشه فتادهین اتفاق يا گهید زیچ که کردم

 د؟یدیند یچیه یعنی

 :گفت و انداخت باال شونه

 ... .يکار یول متاسفم دوستتون بابت من! دینیبب! نه

 :رفت باال صدام اریاخت یب و رفتم در کوره از! کنه دیناام منو دیام تنها نداشت حق

 الیخ یب دفعه هی وسطش شه ینم. دیستیوا پاش دیبا دیکن یم شروع رو يکار هی یوقت! دیکن یم کمک که دیگفت شما

 یکی اون... کشتن دوستمو دیشد متوجه خودتون که طور نیهم. ومدمین شما سراغ یسرگرم و يباز بچه خاطر به من. دیش

 ! هستن منم دنبال و شده االثر مفقود دوستم

 عیسر... رفت یم باالتر و باال یخطرناک طرز به داشت که شدم صدام تن متوجه... کنه آرومم کرد یسع و اورد باال دستاشو

 یب نفر هی نکنه ای باشه؟ دهیشن رو ما يصدا و باشه اتاق يتو اریماز نکنه... کردم نگاه اطرافم به ینگران با. شدم ساکت

 ... .نبود بلند صدام هم قدرها نیا گهید! نه باشه؟ شده هال وارد و باشه زده سرش به یخواب

 :گفت نیراد

 براتون هیقض بعدش. فهمم یم خوب رو زهایچ نیا من... دیاومد سراغم یسرگرم و يباز بچه خاطر به قایدق دیبخوا راستشو

 !شد يجد
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 :گفتم ش روانشناسانه اتیکشف به توجه بدون

 !شده يجد االن که نهیا مهم

 مهم براش که بود خونسرد قدر نیا شب اون که بود نیا موضوع نیتر آزاردهنده... بود شده کالفه دستم از انگار. دیکش یآه

 آه يجور هی! شده کشته قبال دوستاش از گهید یکی و شده گم دوستش خطره، در ستادهیوا جلوش که يدختر جون نبود

 !بود؟ یک گهید نیا... برم یم سر شو حوصله م گونه بچه يها صحبت با دارم انگار دیکش یم

 و تشیجذاب الیخ یب داشتم دوست نه اگه... بگم بهش يزیچ کردم ینم جرئت بود رفتارش يتو که يا جذبه خاطر به فقط

 ! ادیب حرف به تا بدم تکونش قدر اون و رمیبگ شو قهی بشم، اریماز با شیدوست

 :گفت و دراورد بشیج يتو از لشویموبا یگوش

 دایپ دوستت از يرد هی که باش منتظر و بده خبر سیپل به... بزنه بیآس بهت نتونه یکس که یباش خودت مراقب بهتره

 اون رو راه نیهم بهتره یکن حل مشکالتتو عهیطب يماورا يروهاین از استفاده با يخوا یم اگه! بگم تونم یم نویهم... کننن

 بگو... هیفرار نور از و کرده زونیآو کاسه ش خونه وارید از که مرد اون شیپ برو... کوه ي دامنه به یبرس تا يبر باال قدر

 خوب که نیا... کنم یم بهت يا هیتوص هی يبر که نیا از قبل فقط! یهرچ... سهیبنو طلسم برات بگو ره،یبگ موکل برات

 تیموفق به موکل و دعا و طلسم با یموفق آدم کدوم د؟یرس زهایچ نیا با دیرس ییجا به که یآدم کدوم ینیبب یکن فکر

 یم سمت نیا به آدمو آدم، ذات... داره عهیطب يماورا مسائل نیا سمت به یلیتما هی وجودش يتو یآدم هر... د؟یرس

 !کنه استفاده بشیج کردن پر يبرا التتیتما نیا از یکس نذار و باش یعاقل دختر. کشونه

 ! اعتقاده یب آدم و عالم به که دیرس یم نظر به الیخ یب آدم هی... زد يپوزخند

 یم نشون تعصب خودش از و کرد یم احضار روح روز هی... شد یم الیخ یب طور نیا روز هی... کرد یم یمحل کم روز هی

 کم کم... شناختمش یم داشتم کم کم... شدند ینم جور و جفت هم با يجور چیه که موند یم یپازل يها قطعه نیع... داد

 داشتم کم کم و... ریمتغ يرفتارها با... ریمتغ يها چشم رنگ با! یتیشخص چند آدم هی... هیآدم جور چه دمیفهم یم داشتم

 . "!دیآ خوشش ندیب وانهید چو وانهید " بودند گفته میقد از... بود اومده خوشم ازش چرا شدم یم متوجه

 :گفتم دلم تو. شد اضافه فانوس ییروشنا به شیگوش ي صفحه نور

 بزنه؟ زنگ اریماز به خواد یم نکنه
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 بودم کرده یفضول اریماز یگوش يتو چون... بودم اومده بهیغر مرد هی دنید به شبونه که نیا خاطر به نه! شدم یم میج دیبا

 . بود متنفر کار نیا از اریماز و

 خش يصدا... شدم خشک سرجام. دمیشن باغ يانتها ي دهیخشک يها درخت طرف از یخش خش يصدا موقع نیهم در

... بود یسنگ نیزم يرو نفر هی رفتن راه يصدا هیشب... نداشت ها درخت برگ يصدا به یشباهت چیه... داشت ادامه خش

 ! بود خونه رونیب شونیکی اومد ادمی! ایپو ای بود اریماز ای! اوه! شد حبس م نهیس يتو نفس

 :گفت و کرد اخم. نشست سرجاش خیس نیراد دفعه هی. برداشتم عقب سمت به قدم هی

 ه؟یچ يصدا نیا

 :گفتم رلبیز

 .خونه گرده یبرم داره کنم فکر... بود رونیب ها بچه از یکی

 :گفت و کرد دعوت سکوت به منو دستش ي اشاره با نیراد

 !سیه

... اومد در تپش به قلبم... دمیگز لبمو... دمیشن خونه پشت يها طرف از رو نفر هی رفتن راه يصدا شد بسته دهنم که نیهم

 ي لهیطو باز در شد یم باعث... کرد یم بلند رو ها برگ خش خش يصدا و دیچیپ یم ها درخت يها شاخه يال به ال باد

 ... .کنه ژیق ژیق ش نشده يکار روغن يلوال و بخوره تکون یخال

 از... کرد یم غلبه بهم داشت تازه سرما انگار... داد یم صدا و خورد یم هم به دندونامو... دمیچسب سرم پشت یبلوک وارید به

 ... .دمیلرز خودم به... شد رد بافتم ژاکت

 بود کیتار جا همه... بود دهیفا یب... چرخوندم یم طرف اون به طرف نیا از سرمو. کردم تر کینزد نیراد به خودمو کم هی

 ... .بود شده محو مه يتو کنه روشنش تونست یم ماه نور که ییهرجا و

 يرو آدم اون يها قدم خش خش يصدا... کرد یم روشن رو یسنگ ي کوچه و وارید از کیکوچ ي محوطه هی فانوس نور

 ... .اومد یم خونه پشت ي محوطه از ییصدا... داشت ادامه سنگ

 اون... کردم کینزد بهش خودمو. برداشت یبلوک وارید يرو از رو فانوس. دیپر باغ يتو و کرد رد وارید يرو از پاشو نیراد

 ... .شد یم پر ازش مشامم بده يعطر يبو بود قرار اگه که قدر
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 و زیر يها سنگ يرو هاش قدم يصدا... اومد یم یاصل راه دیشا ای خونه سمت به کوچه يانتها از داشت نفر هی انگار

 ... .زد یم م نهیس ي قفسه به محکم قلبم... دادم قورت دهنمو آب. دیرس یم نظر به محتاطانه کوچه کف درشت

 سمت از ییها زمزمه يصدا... بزنه دید رو کوچه يانتها تا کرد خم سرشو. گرفت جلو رو فانوس... شد خم وارید يرو نیراد

 خونه در به ینگاه مین... کردند یم صحبت هم با داشتند نفر دو انگار. دیرس گوشم به باغ يانتها ي دهیخشک يها درخت

 شدت... بدوم سمتش به بود توانم يتو که یسرعت نیشتریب با تونستم یم بود کم ش فاصله اگه... بود دور یلیخ... انداختم

 .بخورم جم نیراد کنار از دمیترس یم... بود ادیز فاصله! نه... شد تر بلند هیطول در يلوال ژیق ژیق يصدا... شد شتریب باد

 از يا هاله... برد باالتر رو فانوس نیراد... افتاد بلند يها علف يرو فانوس نور... چرخوند باغ سمت به رو فانوس نیراد

 !متحرك اهیس جسم هی و... دادم صیتشخ مه نیب رو باغ ته ي دهیخشک يها درخت

 اریاخت یب خودمو... اورد باالتر رو فانوس نیراد... بردم نیب از رو نیراد و خودم نیب ي فاصله ذره هی همون و گفتم ینیه

... دادم صیتشخ رو مرد دو اهیس بتیه... کردم تنگ چشمامو... بود برده فرو خودش يتو رو جا همه یظیغل مه... کردم جمع

  ... .بودند کرده باز هاشون شونه عرض به پاهاشونو و کرده بشونیج يتو دستاشونو

 يتو هیسا. دیچرخ دستش يتو فانوس. کرد نگاهم تعجب با نیراد... انداختم نیراد يبازو به یچنگ و دمیکش يبلند نیه

 ... .شد محو یکیتار

 :گفت تعجب با نیراد

 چته؟

 :گفتم یغیج غیج ییصدا با... زدم خی کردم احساس... اومد در تپش به نهیس تو قلبم

 ... .باش زود... روش بنداز و نور

 :گفت. ارهیب در چنگم از بازوشو کرد یسع نیراد

 ؟یچ يرو

 سمت اون به رو فانوس دوباره نیراد. کردم اشاره بودند شده محو ها هیسا که ییجا سمت به لرزونم ي اشاره انگشت با

 ... .مه و بود مه فقط... نبود جا اون يزیچ... گرفت
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... گشتم یم ها هیسا اون از ياثر دنبال به یکیتار يتو شده گشاد يها چشم با... شدم مضطرب شتریب شدن، آروم يجا به

 ... .بود دهنم يتو قلبم... بود شده کوتاه و تند هام نفس

 !بود کینزد مرد اون

 :گفت نیراد. کردم چشمام بون هیسا دستمو... کردم تنگ چشمامو... انداخت صورتم يتو رو فانوس نور نیراد

 !سهیدعانو اون دنید انی یم... شن یم دایپ ادیز برا رو دو نیا بیغر و بیعج يها آدم نیا از! نترس 

 :گفتم و دمیچرخ نیراد سمت به يناباور با... ستادیوا حرکت از لحظه هی قلبم انگار

 سرشونه؟ يرو کاله که نایهم مردها؟ نیهم مرد؟ اون دنید نجا؟یا انی یم

 :گفت و انداخت باال ابروشو يتا هی نیراد

 ... .دارن یبیغر و بیعج يها پیت هاشون یبعض یول ستمین مطمئن... ندارم شونو همه آمار

 يتو نفسمو اریاخت یب. بشه زیت گوشام شد باعث کوچه يتو يها سنگ قرچ قرچ يصدا... کرد نگاه صورتم به موشکافانه

 :گفتم آهسته و دمیکش رو ورشیپل نیآست. برداشت کوچه سمت به یگام نیراد... شد مشت دستام... کردم حبس نهیس

 ... .نرو! نه

 :گفت تیعصبان با و دیکش رونیب دستم از رو نشیآست عیسر حرکت هی با نیراد

 ؟یکن یم هیچ کارا نیا

 کوچه سمت به گهید گام هی نیراد... زد یم وار وونهید قلبم... خطرناکن مردها اون قدر چه بگم بهش دیچرخ ینم زبونم

 زیچ درخت يرو درشت يها پرتقال جز به... افتاد کوچه طرف اون نیزم یبلوک وارید يرو نور. برد باال رو فانوس. برداشت

 يرو دستمو... بود لهیطو در يصدا. دمیپر جا از... دمیشن سرم پشت از ییصدا هی دفعه هی... خورد ینم چشم به يا گهید

 ...!نبود باد از ياثر... بود پرونده جا از منو لوالش ژیق ژیق... شد یم باز باغ سمت به آروم آروم در ي لنگه هی... گذاشتم قلبم

 در به يادیز... کردم الیو در به نگاه هی... دمیلرز یم ترس و سرما از... کرد پر گوشمو نامنظمم و بلند يها نفس يصدا

 :زدم صدا آهسته... بود کینزد لهیطو

 !نیراد
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 یول شد کینزد بهم خورده هی... کرد یم نگاه رو کوچه يباال داشت و بود گرفته کوچه سمت به رو فانوس... نداد جوابمو

 يتو مرد اون اگه... شد یم باز آروم آروم که دمید یم رو لهیطو در از يا هاله یکیتار و یاهیس اون يتو... نگفت يزیچ

 :بردم باال کم هی صدامو... دمیچسب یبلوک وارید به پشت از. رفتم عقب گهید قدم هی ؟یچ بود لهیطو

 !نیراد

 با... کرد حس یب موینیب نوك و سوزوند صورتمو پوست سرد باد... شد بلندتر ها درخت برگ خش خش... دیوز يسرد باد

... دمیشن باغ يانتها يها درخت طرف از یخش خش يصدا... زدم چنگ سرم پشت بلوك زبر و سرد سطح به هام دست

 خش يصدا... ندادم یتیاهم... گرفت درد عیسر حرکت نیا از گردنم. چرخوندم سمت اون به سرمو عیسر و دمیکش ینیه

 وحشت... کردم کیبار چشمامو... کرد یم له پاش ریز رو بلند يها علف داشت نفر هی انگار... اومد یم سمت اون از یخش

 ژاکتم يها بیج يتو عجله با... کنم کیتفک رو اتشیجزئ بتونم که بود یاون از تر کیتار... دوختم چشم سمت اون به زده

 :زدم صدا التماس با... بودمش اوردهین! یلعنت... گشتم لمیموبا دنبال

 !نیراد

 :کرد زمزمه

 ... !ست کوچه يباال یکی کنم فکر

 دمشید ینم... شد یم جا به جا مه و یکیتار يتو که دمید یم رو اهیس جسم هی... بود باغ يانتها يها درخت به نگاهم

 :گفتم و شدم کینزد باغ در به... مرده هی که دونستم یم یول

 ... .باغن يتو! کن يکار هی نیراد... ادی یم داره

... لرزه یم ترس از هام نفس يصدا یحت کردم یم احساس... بود دهنم يتو قلبم... بود ها درخت سمت به هنوز سرم

 نیراد کنار. دمیدو باغ در سمت به و زدم چنگ سرم پشت یبلوک وارید به اریاخت یب... شد بلند دوباره لهیطو در يصدا

 :کردم زمزمه نیراد گوش در... دیچرب یم فانوس فیضع نور به هوا یکیتار. ستادمیوا

 ... .باغه يتو نفر هی

 :گفت و کرد اخم. دیچرخ سمتم به نیراد

 !انداختن؟ راه یشب نصفه که هیباز مسخره چه نیا
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 باالتر رو فانوس نیراد... شد روشن یکم فانوس نور ریز باغ يانتها يمتر مین يها علف... چرخوند باغ سمت به رو فانوس

 فرو نهیس تو قلبم. نشست بازوم يرو راست طرف از یدست هی دفعه هی... افتاد باغ وسط مرد اهپوشیس اندام يرو نور... برد

 به... دمیشن رو يدردآلود ادیفر يصدا کنم میقا پشتش خودمو که نیا از قبل. انداختم نیراد سمت به خودمو عیسر. ختیر

 !بود زده سرش يتو فانوس با نیراد... بود گرفته دست با سرشو اهپوشیس مرد. دمیچرخ سمتش

 شروع کردن فکر يا لحظه بدون. اومد یم سمتمون به داشت سرعت با نفر هی... شد بلند باغ يها علف خش خش يصدا

 و یاهیس يتو خودمو. دمیدو یاصل راه سمت به سرعت با... شد بلند پام ریز يها سنگ قرچ قرچ يصدا. کردم دنیدو به

... بود دهنم يتو قلبم... سوزوند یم صورتمو دیوز یم مخالف سمت از که يباد... بود شده زیت گوشام. انداختم یخاک راه مه

 یم گوشم به که بود ییصدا تنها نفسام بلند يصدا و پاهام گرومپ گرومپ يصدا... دمیدو یم نییپا سمت به هدف یب

 ... . رفتم یم دیبا... شدم یم دور جا اون از دیبا... دادم یم تکون بدنم کنار شدت به دستامو... دیرس

 جسم اون يرو و کنم حفظ تعادلمو تا دادم تکون هوا يتو تند تند دستامو. خوردم نرم یول نیسنگ جسم هی به دفعه هی

... نه یول ختیر فرو نهیس تو قلبم! باشه؟ مرد اون نکنه راه؟ وسط بود یچ گهید نیا... ستادمیوا جام سر. شدم موفق... فتمین

 هی به بودم خورده... پشم بدون! بودم وونیح هی... دمیکش دست بهش به آهسته وحشت با... بود حرفا نیا از تر کوتاه قدش

 !گاو

 ... .بزنه شاخ بود ممکن! بود نشده داریب اوردم شانس... شدم دور ازش عیسر

 :زد صدام پشت از نفر هی که بودم نزده دور رو گاو هنوز

 !ایپرن

 :گفت. شدم فرار ي آماده. شد حبس م نهیس يتو نفس. اومد یم سمتم به داشت نفر هی. دمیچرخ سمت اون به. دمیپر جا از

 !نمیراد

 گرفت دستمو. خورد یم تاب چپش دست يتو فانوس. رسوند بهم خودشو. گذاشتم قلبم يرو دستمو و دمیکش یراحت نفس

 :گفت... دیکش و

 ؟یکن یم کار یچ

 يها چشم به که نیا بدون... بودم دوخته چشم سرش پشت به زده وحشت... کنم فرار و کنم آزاد دستمو کردم یسع

 :گفتم کنم نگاه کنجکاوش
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 ... .مردها اون

 :گفت و دیپر حرفم وسط

 نیا از ها وقت یبعض... باشن جا نیهم يها بچه دیشا اصال... ترسوننت یم دارن یشب نصفه که ن مسخره آدم مشت هی

 ... .ترسونن یم رو مسافرها و ارنی یم در ها يباز مسخره

 :گفتم يصدا با و شدم یعصبان

 سرشون؟ ذارن یم بیغر بیعج يها کاله نیا از کنن؟ یم تنشون یبارون نجایا يها بچه

 وونهید منو دوباره خواستن یم چرا کنم؟ فرار که داشتم رو کجا برم؟ کجا خواستم یم... دمیکش رونیب دستش تو از دستمو

 يرو دستش ینیسنگ انگار یول... نداشت اونو دست يسرما... مرد اون دست يجا... دمیکش م شونه سر به یدست کنند؟

 که بود گفته مرجان... بودند شده کینزد بهم قدر چه... دیکش یم ریت قلبم هم بهش کردن فکر با یحت... بود مونده م شونه

 ... .انی یم

 :گفت دیچرخ یم یاصل راه يباال سمت به که یحال در نیراد

 .خونه رسونمت یم! ایب

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب. کردم مشت دستامو

 !کشتن دوستمو اونا... چون...  امی ینم

 لرزونمو دستم... زد زل بهم شده گشاد ییها چشم با... دیچرخ سمتم به تعجب با. خورد تکون یمحسوس طور به نیراد

 زده زل نیراد سر پشت به فانوس نور يتو... دمیجنگ یم باهاش یسرسخت با یول بودم کرده بغض... گذاشتم دهنم يجلو

 ... .نبود مردها اون از يخبر... بودم

 :شد فیلط و میمال نیراد لحن

 ... .کنند تتیاذ خوان یم... ست مسخره یشوخ هی دیشا

 :بلرزه صدام شد یم باعث بغض

 ... .انی یم که گفت هم مرجان یحت... بودند دنبالم... ستین یشوخ
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 فکر هی... نبود مردها اون از يخبر... کرد سرش پشت به ینگاه. کرد یمکث... دیکش سرش به یدست. دیکش یآه نیراد

 ... .بودم نکرده قفل سرم پشت درو من بودند؟ الیو يتو که ییکسا سراغ برن نکنه... دیرس ذهنم به وحشتناك

 سرجام. برداشتم المونیو سمت به قدم به اریاخت یب... افتاد یم اتفاق نیا دینبا! نه... گذاشتم دلم يرو دستمو. خورد چیپ دلم

 ینم... دمیترس یم مردها اون از من... دارند رو خودشون کردن یقربان ییتوانا که نبودم ییآدما اون از من... شدم خشک

 .بشم کشونینزد تونستم

 :گفت و اومد جلو. بود گرفته رو مشیتصم انگار. دیچرخ سمتم به نیراد

 !من ي خونه میبر

 :گفتم زده وحشت. دیکش خودش دنبال منو و گرفت بازومو

 !اونجا انی یم

 :گفت تیجد با نیراد

 ن؟یزم ریز میبر میش آب يخوا یم م؟یکن کار یچ پس

 ... .شد یم کاش يا

 ژاکت هی که یمن به فقط زورش انگار. ببره نیب از رو مه اون تونست ینم قدرت همه نیا با... دیوز یم يشتریب قدرت با باد

 نوك... بدم تکون تونستم یم زور به هامو لب... بود زده خی صورتم تمام... دمیلرز یم سرما از. دیرس یم بودم دهیپوش بافت

 .بود شده حس یب کامال مینیب

 نییپا سمت به. زد خی گوشم يها الله حال نیا با... بود دهیخواب گوشام يرو و بود بلندتر پشتش از موهام ییجلو قسمت

 ... . میرفت

 :گفت و کرد اشاره کوچه هی به نیراد

 !طرف نیا از

 ضیعر. بود نیزم دو کوتاه یبلوک يوارهاید نیب کوچه. نبود بر و دور اون کس چیه. کردم یبررس رو کوچه فانوس نور يتو

 دهییرو کوچه وسط کوتاه یلیخ قد با علف فیرد هی... بود شده دهیپوش سنگ با ما ي کوچه مثل یول بود ما ي کوچه از تر

. بودند شده خم کوچه سمت به نیزم دو هر پرتقال يها درخت بار پر يها شاخه. چرخوندم سرمو. میشد کوچه وارد... بود
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 هیشب جا اون کردم یم اعتراف بودند نشده یآفتاب بر و دور اون هیسا تا چند اگه... کرد یم روشن برامون رو راه فانوس نور

 ... .مونه یم بهشت يِورود به

 دیسف در به پشتمو. اورد در بشیج از رو دیکل نیراد میدیرس در به یوقت. داشت قرار درنگیسف بزرگ در هی کوچه يانتها

 یچیه یکیتار و مه اون يتو... بزنم دید رو یاصل راه کردم یسع پرتقال درخت يها شاخه نیب از و کردم کج سرمو... کردم

 یعصب یحالت با... کردم تر کینزد در به خودمو... افتاد شور به شتریب دلم. اومد ینم ییصدا... کردم زیت گوشمو... نبود معلوم

 نیا نیراد چرا پس... کنم پاك م شونه از رو مرد اون يها دست رد خواستم یم انگار... دمیکش راستم ي شونه يرو دستمو

 کرد؟ ینم باز رو یلعنت در

. نداد نشون بمیعج حرکت به یالعمل عکس نیراد. انداختم باغ يتو نیراد از جلوتر خودمو دمیشن رو در شدن باز يصدا تا

 یحالت با پامو. شن گرم تا کردم ها و گرفتم دهنم يجلو دستامو. دمیکش یراحت نفس. بست سرم پشت رو در و شد باغ وارد

 :گفتم نیراد به. دادم یم تکون یعصب

 ... .کن قفل درو

 :گفت کرد، یم جدا دشیکل دسته از رو دیکل هی داشت که نیراد

 ... .بودن یک نایا نمیبب برم خوام یم

 :گفتم ییپررو با

 !نجایا یبکشون خودت دنبال رو اونا و اونجا يبر يندار حق

... شدم ساکت. کرد نگاهم لبش يرو پوزخند هی با غرور، و جذبه با. شد متوقف نیراد دست يتو يدهایکل نگیجر نگیجر

 :گفتم. دادم موضع رییتغ عیسر... بودم رفته تند

 ... .ارنیب سرت ییبال ممکنه

 يرفتارها و کارها ي همه وجود با... دمیترس یم کمتر بود کنارم یوقت... شدم یم تنها رفت یم اگه... بره ذاشتم یم دینبا

 بود، کرده احضار روح چشمم يجلو که یکس کنار کردم یم فکر که بود بیعج یلیخ. داد یم بهم تیامن حس هی مرموزش

 !افته ینم يبد اتفاق
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 سرمو کم هی. زد چشمامو نور... گرفت باال فانوسو. دیکش عقب دستشو بردم جلو دستمو تا. کرد دراز سمتم به رو دیکل هی 

 اون نیع که دمید چشماشو يا سرمه فانوس نور يتو. کرد کینزد بهم صورتشو نیراد. کردم تنگ چشمامو و دمیکش عقب

 داد یم دیتهد يبو که یلحن با... زد زل چشمام به. کردم حبس نهیس يتو نفسمو اریاخت یب... شد تار و رهیت ییکذا شب

 :گفت

 !ترسم ینم یکس از من یول... بترسن من از ها یلیخ دیشا

 با قاتلن؟ آدما اون دیفهم ینم چرا! رفت ینم کاش يا... کردم دیکل به ینگاه. گرفت جلو رو دیکل... دادم قورت دهنمو آب

 :گفت و کرد اشاره باغ کنار اتاقک به سر با. گرفتم ازش رو دیکل حال نیا

 !امیب من تا کن قفل درشو... روشنه شیکرس. اونجاست دیکل

 :گفتم خودم با

 !کنم یم باز روش رو اتاقک در ادیب اگه انگار حاال

 يصدا. بست سرش پشت رو در. رفت باغ در سمت به که بدم بهش رو فانوس و بکنم اعتراض خواستم. داد دستم فانوسو

 هرز يها علف.... کردم برم و دور به ینگاه. دمیچرخ. دادم رونیب رو م شده حبس نفس. دمیشن رو قفل يتو دیکل دنیچرخ

 ها ركیرجیج يصدا. رفتم یم علف يتو کمر تا دیبا برسم اتاقک اون به خواستم یم اگه... بود بلندتر هم ما باغ از باغ نیا

 گذرا ینگاه فانوس نور يتو... دیرس یم یارباب عمارت به که افتاد شده سنگفرش راه هی به چشمم. دمیشن یم باغ يتو از رو

 باد که هیسا از پر شب هی یول گشتم یم رو عمارت يجا همه يکنجکاو با بود که يا گهید وقت هر. کردم عمارت به

 اصال شب اون. دیرس ینم نظر به مناسب کار نیا يبرا اصال کرد یم منجمد رو هام استخون داشت کم کم سردش

 ... .سپرده بشیعج و مرموز پسر به مرگش از بعد رو عمارت کدوم روستا محبوب ارباب نمیبب که نبودم کنجکاو

 بود عمارت اون يتو که ییها اتاق ي همه از... رفتم بود باغ ي گوشه که یاتاقک سمت به. چوندمیپ خودم دور رو ژاکت

 ! بود شده من بینس داریسرا اتاقک نیهم

 اتاق يتو و اوردم در رو کفشام عیسر. خورد صورتم به اتاق يتو يگرما شد باز در که نیهم. کردم باز دیکل با رو در قفل

 برم و دور به يسر سر ینگاه. گذاشتم بود در کنار که یکوتاه هیپا زیم يرو رو فانوس. کردم قفل سرم پشت درو. دمیپر

 قرار بود، اتاق وسط بایتقر که یکرس کینزد پتو هی و یپشت تا دو... بودند شده پهن هم پیک نیزم کف ها فرش. کردم

 یهرچ... گذاشتم هم يرو چشمامو... شدند گرم کم کم م زده خی يها استخوون. دمیخز يقرمز يپتو يال عیسر. داشت

 اورده پناه نجایا به و کرده ولشون... شدم یم بودند الیو يتو که ییکسا نگران شتریب کرد، یم باز رو بدنم خی شتریب گرما
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 يتو که يمرد... باغ... لهیطو در... کردم مرور خودم شیپ رو بود افتاده الیو يتو که ییها اتفاق ي همه لحظه هی... بودم

 ... .بود کوچه

... بودند رونیب ایپو ای اریماز... افتاد جونم به دوباره بود شده فراموشم قهیدق چند يبرا که یاضطراب... دمیکش صورتم به یدست

 کردم؟ یم انتخاب رو فرار شهیهم چرا کردم؟ فرار چرا ؟یچ افتادند یم آدما اون ریگ باغ يتو و اومدند یم ایپو ای اریماز اگه

 قول به چرا اد؟یب ییبال ها بچه از یکی سر من خاطر به که داشتم نویا طاقت کردم؟ ینم فکر درست و ستادمیا ینم چرا

  کنم؟ فرار تونستم یم یک تا مگه شدم؟ ینم رو به رو ترسم با نیراد

 *** 

 هی ي خونه به... شن گرم گوشام ي زده خی يها الله تا بردم پتو ریز سرمو... کردم بغل بازوهامو... دادم فشار بهم چشمامو 

 هی با موندن تنها! بودم انداخته چاله يتو خودمو یول...  بودم اومده در چاه از! یحماقت عجب... بودم اورده پناه بهیغر پسر

 ...! يا متروکه ي خونه نیهمچ اونم... نبود يا فاجعه کم هم خونه هی يتو پسر

 يا! نه... گشت یبرم نیراد کاش يا... باشه نداشته جا توش يا هیسا چیه که یصبح... شد یم صبح زودتر کاش يا 

 ... .یول! گشت یبرنم صبح تا کاش

 و آخر... دمیکش صورتم به یدست. بودم وردهین لممیموبا... نداشتم دیکل که من خونه؟ گشتم یبرم صبح دیبا چطور یراست 

 .داد ینم بروز یچیه نیراد... نداشت يا جهینت چیه که مسخره یفضول هی! نهیهم کردن یفضول عاقب

 طول بار چند و شدم بلند اضطراب شدت از... دمیترس فتهیب اتفاق تونست یم که ییزهایچ تصور با... کردم سرزنش خودمو 

... کردم یفضول کم به و کردم بازشون... افتاد زیم ریز يها دفترچه به چشمم. رفتم نییپا و باال رو کیتار مهین اتاق عرض و

 به که يروز شدم متوجه... کرد یم يبازساز رو باباش ي خونه داشت... کردن رنگ ي نهیهز... نجار تلفن... زوگامیا متیق

 دیشا که يا خونه... بمونه خونه نیهم يتو داشت قصد انگار... نمیب یم رو نیراد که هیروز نیآخر میبر تهران سمت

 !دمیفهم داریسرا اتاقک يتو روشن یکرس از نویا... دونست ینم بهش متلعق خودشو

 يصدا دنیشن يجا به. چسبوندم در به گوشمو. انداختم زیم ریز رو ها دفترچه عیسر. دمیشن رو اطیح در شدن بسته يصدا 

 اتاق نیا يتو شدم ینم حاضر عمرا... گرفتم دندون به لبمو. دمیشن یم رو خودم قلب يصدا ها علف خش خش ای پا

 دیبا! نه... بدم جواب پشت نیهم از در کردن باز بدون دیبا ؟یچ زد در اگه. کردم تنگ چشمامو... بشم تنها باهاش کیکوچ

 باشند؟ اومده نجایا و اورده سرش ییبال هی مردها اون نکنه بود؟ اومده که بود خودش... خواب به زدم یم خودمو
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 خودم يبرا. دمیچیپ خودم به اضطراب از ساعت چند دونم ینم... دمیخز یکرس ریز دوباره. دادم قورت دهنمو آب 

 کردم هوس بار هی یحت... کنم دایپ طیشرا به غلبه يبرا یراه هی کردم یم یسع و کردم یم یطراح ترسناك يوهایسنار

 ساعت مین. کردم ساعت به ینگاه... بمونم ها هیسا منتظر یاصل راه وسط و کنم باز درو کنم، امتحان رو نیراد شنهادیپ که

 یسع و زدم خط وهامیسنار از رو نیراد. دمیکش یراحت نفس... اومد ینم نجایا نیراد. بود گذشته اطیح در يصدا اومدن از

 زیچ همه که ترسم یم قدر اون نمشیبب یوقت که دونستم یم هرچند... بکشم نقشه هیسا با يبعد يبرخوردها يبرا کردم

 .شه یم فراموشم

 از پر شب هی. دمیکش یراحت نفس... کنه یم طلوع داره دیخورش دونستم یم... بود صبح يها کینزد. کردم نگاه ساعت به 

 یدست. شدم بلند جام از و ختمیر چشمام يتو رو هام يچتر. کردم مرتب دست با موهامو. بود شده تموم هم گهید ي هیسا

 ... .کنم هیتوج دیبا رو هام يباز وونهید چطور که کردم یم فکر نیا به داشتم حاال. دمیکش ژاکتم به

 انگار... بود بلند هرز يها علف اومد نظرم به هوا ینسب یروشن يتو که يزیچ نیاول. شدم باغ وارد. کردم باز رو در قفل 

 باغ ي دهیکش فلک به سر و بلند يها درخت از تا سه دو دور که دمید رو ییها عشقه. بودند نشده هرس که بود ها سال

 . بود شده هرس اطیح در يجلو يها علف فقط... بودند دهیچیپ

 منو یلیخ تونست ینم مه و بود صبح... نمیبب تونستم ینم رو عمارت پشت و باغ يانتها حال نیا با... بود شده قیرق مه 

 . بترسونه

 یراه سمت به... خوردند یم تکون دیوز یم که یخنک مینس با هرز يها علف... بود ساکت کامال جا همه. شدم باغ وارد 

 يها پله به میمستق که بود شده سنگفرش یرنگ يخاکستر يها سنگ با نیزم ي کهیت هی. دیرس یم عمارت به که رفتم

 ... . دیرس یم عمارت ارتفاع کم و ضیعر

 به. بودند دهیکش قد کمرم نییپا تا چطور که دمید یم رو راه بر و دور يها علف. گذاشتم شده سنگفرش نیزم يرو پامو 

 ي همه هیشب که حال نیع در. بود دوبلکس. داشت یخوشرنگ ینارنج یروونیش. کردم نگاه روم به رو رنگ دیسف عمارت

 ارباب مال خونه نیا که بود مشخص بازم سال همه اون گذشت بعد... کرد یم فرق شون همه با بود، روستا يها خونه

 ... .بوده روستا

 . داشت قرار شده يکار سنگ قطور يها ستون طرفش هر که دیرس یم یبزرگ وونیا به عمارت يجلو يها پله 

 يزیچ و بود شده دهیکش ها پرده... بودند خونه در ي اندازه به کدوم هر شدند یم باز وونیا سمت به که خونه يها پنجره 

 ... . بود شده دهیکش در حفاظ. نبود معلوم خونه داخل از



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 236 

 

 نیراد. نمیبب زیم يرو تونستم یم فاصله همون از رو يچا يقور و نشسته يها ظرف. بود وونیا يرو یصندل هی و زیم هی 

 ي گوشه ریانج درخت به نگاهش انگار... بود زده زل ثابت ي نقطه هی به و کرده تنگ چشماشو... بود نشسته یصندل يرو

 .بود باغ

 يطور روز اون... بود شده مسئله برام رنگش چند يها چشم نیا. دوخت بهم نگاهشو دمیرس عمارت يها پله به که نیهم 

 ... .نبوده یمشک ای يا سرمه وقت چیه که انگار بود شده ست باغ يفضا با و شده سبز

 دونستم ینم... نداشتم گفتن يبرا یحرف. اومد سمتم به. کرد نشیج شلوار بیج يتو رو دستاش. شد بلند یصندل يرو از 

 پله يرو ازش فاصله با حرف بدون... نشست پله نیباالتر يرو. نزد یحرف اونم. کنم یعذرخواه دیبا ای کنم تشکر دیبا

 ... .نشستم

 :گفت اون رو جمله نیاول خوشبختانه 

 .ییخدا بنده هی سر يتو زدم فانوس با يطور اون شبید شه ینم باورم 

 :گفتم و زدم يپوزخند 

 ... .کشت دوستمو که بود یکس خدا ي بنده اون! نترس 

 :گفت. کردم یم احساس نگاهشو ینیسنگ. زدم زل یخاک ي پله به. انداختم نییپا سرمو 

 شد؟ کشته يچطور دوستت 

 يرو شکل یچیمارپ و مفهوم یب اشکال دنیکش به شروع... دمیکش پله يرو خاك يرو رو م اشاره انگشت... کردم یمکث 

 :گفتم آهسته. کردم پله

 دنبالمون مردها نیا. میرفت لو میکن فرار جرم ي صحنه از میخواست یم که نیهم... میبود قتل شاهد دوستام از یکی و من 

 رشونیگ مرجان. دینرس دوستم و من به دستشون... کشت آدم که یهمون... کنن یم کار مهراس اسم به یکی يبرا... کردند

 ... . و افتاد

 آسمون به... شد یم روشن داشت کم کم هوا... شد بلند هیهمسا خروس يصدا... شد برقرار نمونیب سکوت. ندادم ادامه 

 فقط رو قبل شب يسرما... باشه یآفتاب گرم روز هی روز اون که کردم دعا. بود نشده معلوم هنوز دیخورش... کردم نگاه

 . کنه رونیب تنم از تونست یم دیخورش
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 :گفت 

 دنبالتن؟ یچ يبرا 

 :گفتم... یول دونم یم که کردم یم فکر شهیهم... دونستم ینم... کردم یمکث. انداختم باال شونه 

 ها آدم نیا... شدم يبستر هم مارستانیب یروان بخش يتو... و بودم روانپزشک نظر تحت مدت هی من... خب... که چون 

 يکار ریز از تونست مهراس. نبود قبول مورد دادگاه يتو شهادتم نیهم يبرا. دیکش اونجا به کارم که ترسوندن منو قدر اون

 کار در یشهادت چیه. ندارم یروان سالمت که منم... شده گم بود ماجرا نیا ي گهید شاهد که دوستم اون... بره در کرد که

 منو تا بترسونن منو خوان یم کردم یم فکر شهیهم... دارن یبرنم سرم از دست ها آدم نیا چرا دونم ینم یول ستین

 دارن؟ ینم بر سرم از دست چرا دنیرس هدفشون به که حاال... بدن جلوه وونهید

 بخش" دنیشن به العملش عکس خواستم یم... نمیبب خودمو به نگاهش رییتغ خواستم یم. کردم نگاهش یرچشمیز 

 نیا... بود شده رو مهربونش تیشخص روز اون... باغه يتو ریانج درخت به نگاهش شدم متوجه... رمیبگ نظر ریز رو "یروان

 . داشتم دوست شتریب ش گهید يها تیشخص ي همه از رو سبزش چشم مهربون تیشخص

 :دیپرس 

 ؟يندار یروان سالمت یکن یم فکر خودتم 

 :گفتم و کردم فکر کم هی 

 .کنم یم شک خودم عقل به ها وقت یبعض... دونم ینم 

 :گفت و نشست هاش لب يرو کمرنگ يلبخند 

 يتو ها وونهید. کردن لیتحم بهش رو یوونگید... ستین وونهید کنه شک خودش بودن سالم و بودن وونهید به که یآدم 

 !ندارن شک خودشون بودن عاقل

 سخت و سرد سنگ راه از که ییسرما به... شد بلند دوباره خروس يصدا. کردم نگاه بهش و گرفتم پله از دوباره چشمامو 

... میکن صحبت تنش یب و آروم طور نیهم و نمیبش نیراد کنار اونجا خواستم یم. دادم ینم یتیاهم شد یم منتقل بهم پله

. 

 :گفت و گرفت ریانج درخت از نگاهشو نیراد 
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 برادر. کنم محکم درخت ي تنه يرو پامو يجا دیبا چطور دونستم ینم. رفتم ینم باال خوب درخته نیا از وقت چیه من 

 به شهیهم. دونست ینم خودش حد در رو دنیچ ریانج و رفتن باال درخت از... کرد یم بودن خان احساس ، رامبد ، بزرگم

 خواستم یم وقت هر! ریخ به ادشی... میمون یم بابا يکارگرها نیع گفت یم میبود وارید و در يرو که عموهام پسر و من

 یم االن. اندازه یم فاصله نتونیب ها گفتن خان نیا گفت یم. اومد ینم خوشش بابا! خان رامبد گفتم یم دیبا کنم صداش

 ... .گفت یم راست که فهمم

 :گفتم 

 ؟یکن یم صداش یچ االن 

 :گفت و زد يپوزخند 

 یبعض یول... کنم صداش يزیچ که ستمین مجبور نیهم يبرا... زنم ینم حرف باهاش و نمشیب ینم گهید که وقته یلیخ 

 چطوره؟ خان نیراد پرسه یم و رهیگ یم سراغمو که شنوم یم ور اون و ور نیا از ها وقت

 :گفت و کرد اشاره راست طرف به سر با... داد تکون سر. کرد یتلخ ي خنده 

 مفت هاشو نیزم ي همه. کرد ینم کار... بود یاکیتر... بود کمیکوچ عمو ي خونه دادم اریماز به دشویکل که يا خونه اون 

 یوقت... کرد یم کبودشون و اهیس کمربند با کردند یم اعتراض بهش هاش بچه و زن اگه. کرد یم دود پولشو و فروخت یم

 بوش که سال همه نیا بعد وونهید گفت و دیخند بهم. بده اكیتر يبو وارشید و در دیشا گفتم دادم اریماز به رو خونه نیا

 اندازه یم که يمرد ادی منو خونه اون چون دیشا... کنم یم حس اونجا رو بو نیا هنوزه که هنوزم کن باور یول.... مونه ینم

 يجور هی شهیهم رامبد... داشتن عقده هیقض نیا سر یلیخ عموهام پسر... خوردم من رو بابام با تفاوتش ایدن ایدن چوب که

 درخت از وقت هر. کردند یم یخال من سر د،یرس ینم اون به زورشون... نوکرشن و کلفت که انگار زد یم حرف باهاشون

 یم من يبرا رو هاش دهینرس. دیرس یم اونا به بود خوب و دهیرس ي وهیم یهرچ... ذاشتن یم جا نییپا منو رفتند یم باال

 ... .انداختن

 شاخه... بود پوشونده رو ش تنه عشقه... هیدرخت چه دونستم ینم... بود باغ يانتها کینزد که کرد اشاره يبلند درخت به 

 :گفت... بود شده محو مه يتو شییباال يها

 يپا اورد منو و گرفت دستمو. بودند خواب آشپزها و باغبون و داریسرا که یوقت همون... کرد دارمیب خواب از بابا شب هی 

 ... .بکشم باال خودمو چطور و کنم محکم درخت ي تنه يرو پامو چطور داد ادمی... درخت اون
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 ... .بود گهید زیچ هی ارباب يبرا کهیکوچ پسر کردم احساس... نشست لبم يرو لبخند 

 :گفت نیراد 

 يتو... میگشت یم روح دنبال یکیتار و مه اون يتو... قبرستون سمت میرفت یم و میافتاد یم راه زود صبح پسرعموهام با 

 شیش... بودم بچه من. دادن یم جو یلیخ پسرعموهام. میکن احضار جن میکرد یم یسع متروکه و یمیقد یعموم حموم

... رفتم حال از که زدم غیج ترس از قدر اون... گذاشتن تنهام و بستن روم درو حموم يتو بار هی. دمیترس یم. بود سالم هفت

 یم و اتاقم ي پنجره دم اومدن یم شبونه و کردند یم سرشون دیسف ي مالفه... کردند یم کارو نیهم هم قبرستون يتو

 ... .ترسوندنم

 :گفتم تعجب با 

 ؟یرفت یم باهاشون و يخورد یم گولشونو دوباره چرا خب 

 یتونیز يها رگه... افتاد سبزش خوشرنگ يها چشم يتو کرد یم طلوع داشت تازه که يدیخورش نور. زد یتلخ لبخند 

 :گفت. شد معلوم نور يتو موهاش

 بچه منم... کردن یم خر منو ها توت نیا با یه. داشتم دوست توت یلیخ منم... داشتن توت درخت اطشونیح يتو آخه 

 هی بعد... ذارن ینم تنهام گهید گفتن یم و دادن یم توت بهم... یخواه معذرت اومدن یم. بودم یدوست شکم و پرخور ي

 .بشم همراه باهاشون که کردند یم م وسوسه دوباره مدت

 :گفت و کرد اشاره وونیا چپ طرف به سر با. دیخشک لبش يرو لبخند 

 توته درخت هی خاطر به ش همه دونستم یم اگه گفت بهم جا نیهم بابا سیانگل برم تا شم تهران یراه نکهیا از قبل شب 

 و کردم کمک که يدید و يبر باال درخت از یتون ینم يبود گفته بهم که تو. بکارن توت رو باغ نیا ي همه دادم یم

 ؟يخوا یم یچ دلت ته که ینگفت و ينکرد اعتماد بهم چرا دادم، ادتی

 یم باغ هرز يها علف يرو نرم و آروم که کردم نگاه یمه به... کرد یمکث... گرفت وونیا چپ سمت از نگاهشو حسرت با 

 اورد؟ یم دووم باغ نیا يتو چطور... افتاد صورتم يرو دیخورش نور... نشست

 :لرزه یم کم هی نیراد ي زده خی يصدا شدم متوجه 
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 یم بیغر و بیعج يصداها... نمیب یم جن جا همه کردم یم احساس... شد تر بزرگ هم ترسام شدم تر بزرگ یهرچ 

 من که نیا... بود یکی حرفشون شون همه... دکتر اون به دکتر نیا از... تهران برد منو بابا. دمیترس یم آدم و عالم از. دمیشن

 بودن یروان يها زمزمه... خورد یم غصه یلیخ... بود آور عذاب یلیخ بابا يبرا... دارم توهم گفتن یم... دارم یروان مشکل

 تهران مثل... شه یم رو مردم شیپ تیزندگ پوك و کیج ينخوا يبخوا و کهیکوچ طیمح نجایا. دیچیپ روستا يتو من

 بچه ذاشتن ینم... دنیترس یم ازم. شد عوض بهم نگاهشون دن،یفهم یوقت... یندون هم رو هات هیهمسا اسم که ستین

 !داشتم يمسر یضیمر انگار... شن دوست باهام هاشون

... کردم یم نگاهش اقیاشت با. دمید چشماش يتو رو يدلخور و نهیک از ییها رگه. شد رهیت کم هی چشماش. زد يپوزخند 

 د؟یترس ینم گهید که بود دهیرس کجا به آدم نیا... ست وونهید کردند یم فکر همه که یآدم... بود من هیشب که یآدم به

 :داد ادامه نیراد

 ... .نجایا اومد سیدعانو مرد نیا که نیا تا 

 به مه يتو که بود يسبز يها کوه به نیراد چشم. شدم جا به جا سرد سنگ يرو. رفت باال تعجب شدت از ابروهام 

 :گفت. نهیبب رو دعانوس مرد اون و کوه ي دامنه تونست یم انگار... نبودند معلوم یدرست

 يها بچه نیب اونم... بود من از تر بیغر بیعج. بود کارها نیا تو یلیخ هم خودش... نیب کف مامانش... بود رمال باباش 

 يبرا اون و رماله شیپ اومد یم شد یم دشمن یکس با یکس تا... داشتن نهیک خانواده نیا از همه... نبود محبوب روستا

 یم روستا نیا از کردنشون رونیب يبرا یراه هی دنبال ش همه. بود مخالف باهاشون یلیخ بابا... نوشت یم طلسم طرف

 ادمی... گفت بودن ومیمد از برام... کرد کشف منو ياستعدادها رماله همون. شدم خور دم پسرشون با من دونست ینم. گشت

  چرا؟ یدون یم... بود شده کمتر ترسم... کنم ها مرده روح زبانیم بدنمو چطور... کنم احضار جن چطور داد

 :گفت و زد برق چشماش 

 بدنمو چطور گرفتم ادی! دمیترس یم روح از. دمیترس یم ازش که يزیچ همون بودم شده. بودم شده ترس خود من چون 

 شدم یم تر بزرگ یهرچ... گرفتم یم اطالعات ازشون و کردم یم احضارشون... دمیترس یم جن از... شم کیشر باهاشون

 . شدم یم تر يا حرفه

 :گفت و زد يزیآم طنتیش لبخند 

 معتقد شهیهم... مونم یم طانیش نیع من گفت یم... شد یم شیحسود بهم سهیدعانو نیهم که شدم يا حرفه قدر اون 

 وسوسه که نیا يجا به بودم گرفته ادی خوب روزها اون... کردم مشیقا مظلوم صورت هی پشت که دارم یخراب ذات بود
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 و رفت کم کم. کردم یم شرکت کرد یم برگزار رماله که ییها جلسه يتو شبونه... بترسونم و بکنم وسوسه بترسم، و بشم

 يتو دارمون،یسرا ، دیرش ي ساله نه ي بچه ادمهی. شه حاکم روستا به يبد جو هی شد باعث خانواده نیا يکارها و آمدها

 گفت یم. بود مو تار تا چند و دعا هی و شونه هی توش که کردند دایپ لونینا سهیک هی لشیوسا يتو بعد ماه هی. شد غرق ایدر

 نیهم يبرا ش بچه گفت یم... انداخته ش خانواده جون به و گرفته طلسم رماله از و افتاده لج سر باهاش آشپزمون، ، یتق

 انتقام و انتقام که ییجا دونست یم... بود وحشت جو نیا نگران یلیخ بابا... رفت روستا نیا از و کرد جمع بساطشو. مرده

 آقا... دیچیپ روستا يتو اول دسته و داغ خبر هی که بود موقع نیهم يتو. ره یم نیب از اتحاد و یدوست بشه حاکم يریگ

  !گرده یم رمالهِ پسر با کیکوچ

 :گفت آهسته. داد تکون تاسف ي نشونه به سرشو. دیکش یآه

 تهران يتو که رامبد شیپ فرستاد منو. شد ریدلگ ازم یلیخ. باشم افتاده کارها نیا يتو من شد ینم باورش... شد خورد بابا

 به خانواده نیا بگم بهش خواستم یم. کرد ینم گوش حرفام به... نوشت ینم نامه... زد ینم حرف باهام... خوند یم درس

 ینم یبیعج يصدا چیه گهید... ترسم ینم يزیچ از گهید بگم خواستم یم... شم رو به رو ترسام با که کردن کمک من

 . باشه بدهکار گوشش که بود حرفا نیا از دلخورتر... شنوم

... ها هیسا نگران نه و بودم ها بچه نگران نه... بود شده داریب روستا... دمیشن باغ رونیب از رو گوسفندها يها زنگوله يصدا

 :گفت نیراد... شه یم ختم کجا به نیراد داستان بدونم خواستم یم فقط

 نیهم يتو بار هی که نیا تا... کرد رشیپ مردم حرف. کرد یم دق دستم از داشت... شد وارد فشار بابام به یکل من خاطر به

 خونه. سوخت يسوز شیآت يتو يبدجور زنش... گرفت شیآت رماله ي خونه که شد یچ دونم ینم ها ینینش شب

 اون گفت یم شهیهم م هیدا... نوشت یم طلسم براشون که ییآدما همون یزندگ مثل درست... شد رونیو شونیزندگ

 راه نیهم يتو رماله. گرفت دامنشو طور نیا که بود خودش يکارها شیآت نبود، ینفت چراغ زد شیآت رو شیزندگ که يزیچ

 شده جمع دورشون روستا همه گفت یم م هیدا... کنه کمکش بابام که کرد التماس و زد زانو بابام يپا يجلو روستا یاصل

 رو ندهیآ یتونست یم اگه... یانداخت یم راه خودتو کار یکن باز یکس کار از گره یتونست یم اگه تو گفت بهش بابام. بودند

 سامون و سر یتون ینم خودتو ي خونه که یهست يجادوگر چطور تو... يکرد یم ینیب شیپ رو يسوز شیآت یکن ینیشبیپ

 ... .شدن قائل خاص احترام هی بابا يبرا بعد به روز اون از نجایا مردم... کرد رونشونیب روستا از...  ؟يبد

 :گفت و دوخت هام چشم به خوشرنگشو سبز يها چشم

 قدر چه که دنید یم روستا اومدم یم وقت هر... بود کاسه هی تو آدما نیا با دستش هم کیکوچ آقا که نرفت ادشونی یول

 بابا. اوردن یم در حرف برام شتریب... شدم مرموز گفتن یم. شدم ساکت و روح یب قدر چه... شدم سرد قدر چه... شدم عوض
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. نزنم سر روستا به گهید خواست ازم. امین نجایا که گفت بهم. کنه تحمل سرمو پشت يها تهمت و ها حرف تونست ینم

 به بودم گرفته ادی... داشتم دوست رو نجایا من... شدم رونده وطنم از کردم احساس... دنمید تهران ادی یم خودش گفت

 ازش چطور داد ادمی بابا که یدرخت همون... داشتم دوست رو ریانج درخت اون. بزنم پوزخند داشتم ترسام از که ییها خاطره

 سر دو هیدا که یهمون... داشتم دوست رو پرتقال درخت اون.... پشتمه شهیهم که هست نفر هی که انداخت یم ادمی. برم باال

 از کردم احساس که يروز... خوند یم شعر و داد یم تاب منو. کرد یم درست تاب و زد یم گره هاش شاخه به رو مالفه

 يتو که بودم شده آشنا دیجد پیاک هی با. رمیبگ دهیند رو میکار خوب يشنهادهایپ که دمیند یلیدل گهید شدم رونده جا نیا

 روح یقاتیتحق يها گروه يتو و سیانگل میبر که بود شده جور کارمون یپارت و آشنا تا چند با. بودند روح احضار کار

 . بود باغ و عمارت نیا به خاطرم تعلق شد یم رفتنم مانع که يزیچ تنها. میکن تیفعال شونیشناس

 :گفت و دیکش یآه. شد شتریب چشماش درخشش... دیچرخ باغ دور تا دور نگاهش. کرد یمکث

 تیرع وقف رو هاش نیزم... بطلبه تیحالل دیبا کرد یم حس... دهیرس انیپا به شیزندگ کرد احساس بابا انگار رفتنم از بعد

 راستش... دارن دوستش یلیخ مردم... شد موفقم... کنه فراهم روستا يبرا برق و یکش لوله گاز تا کرد یدوندگ یکل... کرد

 ... .شد فوت خونه نیهم يتو

 :گفت. دیلرز صداش

 .مونه یم خدا خود گهید رو کارهام از ای بود میدور ي غصه از که نیا حاال... کرد دق من ي غصه از گن یم

 :دمیپرس آهسته. کرد شلوارش بیج يتو دستاشو. ستادیوا شده سنگفرش راه وسط. شد بلند جاش از

 دارن؟ دوستت ها ییروستا که هیچطور پس

 :گفت بچرخه سمتم به نکهیا بدون... کرد یمکث

 باشه کاسه هی يتو اون با دستم من که نیا يجا به امروز و... رهیبگ باباشو يجا خواد یم...  برگشته سهیدعانو اون چون

 و وحشت تونه ینم مرد اون وقت چیه من بودن با کنند یم حس... ستادمیوا بابام يجا منم امروز... گرفتم قرار مقابلش

 .بندازه جونشون به رو ترس

 گرم رو جا همه اهیس شب اون يتو که يدیخورش به... کردم نگاه سرش پشت یخالکوب به. شدم بلند سرد سنگ يرو از

 ... .بودم دهید چشم به رو دیخورش طلوع روز اون... کرد

 :گفتم
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 ست؟ین توش بابات گهید که يدار رو يا خونه تحمل ؟یش داریب خاطره همه نیا نیب روز هر که نیا...  ست؟ین سخت

 به نور يتو موهاش یتونیز يها رگه... داد یم نشون شهیهم از تر روشن رو چشماش سبز دیخورش نور. دیچرخ سمتم به

 :گفت. کردم حس صداش نیغمگ و سرد لحن يتو رو حسرت. زد یم ییطال

 جبران کردمو سیانگل به رفتنم روز از که ییها اشتباه ي همه تونم یم کنم سروپا دوباره رو باغ نیا بتونم اگه کنم یم حس

 رو ها اشتباه یبعض... کرد آباد شه ینم وقت چیه رو ها خرابه از یبعض که رسم یم جهینت نیا به شتریب روز هر... یول... کنم

  ... .کرد جبران شه ینم وقت چیه

 :گفت کنم دایپ بود گفته که ییزهایچ لیتحل و هیتجز يبرا یفرصت که نیا از قبل... شد برقرار نمونیب سکوت

 برسونمت؟

 از پر ذهنم. بپرسم یسوال ازش نداره دوست حتما کردم فکر خودم با... کرد عوض عیسر قدر نیا رو بحث عمدا کردم حس

 به رو سواال. کنم سوال نیا دینبا که داد نشون بهم عمال نیراد یول بدونم رو شتریب اتیجزئ داشتم دوست یلیخ و بود سوال

 هی نشد حاضر که هیآدم همون آدم نیا اومد ادمی بعد و... کنم مطرحشون مناسبت فرصت سر تا فرستادم ذهنم ي گوشه هی

 یم داشتم کم کم... نرسم سواال نیا جواب به وقت چیه دیشا دمیفهم... کردم اخم... بزنه حرف مرجان مورد در کلمه

 ... .شناختمش

 :گفت و داشت برم هول حال نیا با. شن ینم داریب نه ساعت تا ها بچه دونستم یم. بود هفت... کردم ساعت به ینگاه

 ... .میبر... آره

 کاله ژاکتم دونستم یم که نیا با. دمیکش موهام به یدست. ستین سرم يروسر شدم متوجه برم باغ در سمت به خواستم تا

 بگم و بزنم زنگ ماندانا به تونستم یم کردم؟ یم کار یچ دیبا حاال... کردم ینچ نچ. گشتم دنبالش دست با يخود یب نداره

 چرا که نیا يبرا یهیتوج چیه. ستمین حفظ هم رو ماندانا ي شماره و وردمین رو میگوش اومد ادمی... ارهیب يروسر برام

 ... .نداشتم هم م بهیغر پسر هی ي خونه هفت ساعت

 :گفتم و کردم میروسر بدون سر به يا اشاره

 .باشه آدم از پر یاصل راه االن کنم فکر ؟يبد بهم يدار يزیچ یکاله هی
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 ساعت به دوباره ینگران با. شد خونه وارد. کرد باز رو در حفاظ قفل و انداخت دیکل. شد رد کنارم از بگه يزیچ که نیا بدون

 از یکی کردم تصور خودم شیپ... بودم نبرده که هم لمیموبا یگوش ؟یچ باشند شده میخال يجا متوجه اگه... کردم نگاه

 صورت نیا در کردم فکر خودم با دادم؟ یم یچ دیبا رو اریماز جواب... باشه شده نبودنم متوجه و شده داریب شب دخترها

 کرده پاك رو نیراد اس ام اس من! اوه اوه... برگشته نیراد بدونه اگه البته... نهیراد به زدن زنگ کنه یم که يکار نیاول

 ... .دمیگز لبمو ینگران با. بودم

 ها هیسا از يخبر که روز يتو یول باشند اورده ها بچه سر ییبال و زده سر خونه به وقت هی نکنه که بودم نگران قبل شب

 الیل و من دنبال بعد و بود راهشون سر چون بودند کشته رو مرجان اونا. کنم فکر هیقض نیا به راجع بهتر تونستم یم نبود

 کمربند با رو مرجان... بردارن راهشون سر از رو ها بچه نبود يازین بودم هدفشون که یمن به دنیرس يبرا... بودند اومده

 کنند استفاده تونستند یم يا حربه چه همزمان صورت به خونه يتو جوون يسر هی کشتن يبرا. بودند کرده خفه نیماش

 برسه؟ نظر به قتل جز يزیچ هیقض که

 یمنطق روز مثل هم شب يتو گرفتم یم ادی اگه. دیرس یم نظر به مورد یب روز يتو م گذشته شب يها ینگران از یلیخ

 ترس يجلو اون مثل دیبا. اومد یم یخوب يالگو نظرم به نیراد و گرفتم یم ادی دیبا. شد یم حل مشکالتم شتریب کنم فکر

 .بود کردن فکر یمنطق هم قدم نیاول. ستادمیا یم هام

 ییها خاطره کردم یم نگاه ریانج درخت به یوقت... بود شده عوض باغ اون به نسبت دمید. انداختم باغ دور تا دور به ینگاه

 علف دنید با... بود شده عوض پرتقال يها درخت به نگاهم... بودم نکرده شون تجربه که گرفت یم جون چشمم شیپ

 بود؟ شدنش خراب مسبب خودش که بکشه نفس يا خونه يتو تونست یم چطور... گرفت یم دلم قبل از شتریب هرز يها

 ... .هیمحکم و يقو آدم قدر چه که دمیرس یم جهینت نیا به شتریب کردم یم فکر ش گذشته به شتریب قدر هرچه

 که طور همون. گذاشت دستم يتو رو یرنگ یمشک کاله. اومد نییپا عمارت ي گرفته خاك يها پله از قهیدق چند از بعد

 دنبال چشم با ناخودآگاه. شدم یاصل راه وارد و شدم خارج خونه از نیراد دنبال. رفتم باغ در سمت به کردم یم سرم رو کاله

 و یخاک ي جاده به ینگاه. دمیکش یراحت نفس و شدم هوا بودن روشن متوجه زود یلیخ یول... گشتم اهپوشیس يمردها

 . دید رو ها کوه شد ینم مه خاطر به که بود ییروزها اون از. بود رفته فرو مه يتو شیباال يها قسمت... کردم ییسرباال

 و گرفتم زدند یم هم ي کله و سر يتو و رفتند یم مدرسه سمت به کتاب و فیک با که یطونیش يها پسربچه از نگاهمو

 :گفتم

 نه؟. ينکرد دایپ ازشون ياثر شبید
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 :گفت نیراد

 !برگردم یخال دست که یداشت انتظار پس

 :گفتم و دادم مثبت جواب سر با

 . کنند یم گم شب و مه يتو رو خودشون هیچ به یچ بفهمم که نیا از قبل شهیهم... ییجورا هی

 که شدم یم متوجه دیتاب یم سرم به آفتاب جون کم نور که حاال... کنه یم کار آفتاب نور با من مغز شدم متوجه روز اون

 که دونستند یم و شناختند یم منو اونا... بود نیراد یول نبودند یمانع براشون ها بچه... سراغشون بره نیراد ذاشتم یم دینبا

... برسند حسابشو نبود دیبع و اومد یم حساب به براشون مانع هی رفت یم سراغشون نیراد اگه یول نگفتم ها بچه به یچیه

 سست کم هی م اراده... کردم یم کار خودم يرو یلیخ دیبا! کردم یم اشتباه قدر چه... دادم تکون تاسف ي نشونه به يسر

 از ها ییروستا یوقت شدم متوجه. کردم نیراد به ینگاه یچشم ریز کنم؟ عوض خودمو قدر نیا تونستم یم چطور... شد

 بود باالتر سنشون که ییاونا. زد یم کمرنگ لبخند هی همه به هم نیراد. دن یم تکون دست براش شن یم رد کنارش

 تر پررنگ براشون بود افتاده نیزم به پاش يجلو رمال که يروز و نیراد يبابا ي خاطره انگار. گرفتند یم لشیتحو شتریب

 ... .بود ها تر جوون از

 یم اون اگه... این نجایا و بمون تهران گفت بهش باباش که بود شده منفور قدر اون که بود یآدم همون آدم نیا اومد ادمی 

 یم ماه ده به زحمت به من ترس عمر یول... بود ترس نیا ریدرگ یبچگ از اون نتونم؟ من چرا شه عوض قدر نیا تونست

 !شدم یم عوض دیبا! شم عوض تونستم یم من... دیرس

 شده شیزندگ ي شده فراموش و سخت يها سال ریدرگ ذهنش باشم نشده باعث بودم دواریام... گفت ینم يزیچ نیراد

 .باشه

 رو باغ يها گوشه ي همه. دمیکش هم يتو صورتمو و انداختم نیچ مینیب به لهیطو باز در دنید با. میشد خودمون باغ وارد

 .کنم رفتار یعیطب کردم یسع و اوردم خاطر به دمویجد میتصم بعد. گذروندم نظر از

. کردم نییپا و باال رو رهیدستگ بار چند تعجب با. قفله در دمید بشم خونه وارد خواستم که نیهم. رفتم خونه در سمت به

 يتو دست با. بود کرده قفل درو برگشتنش از بعد بود رونیب که یاون حتما... بودند خونه رونیب ایپو ای اریماز اومد ادمی

 کردم؟ یم کار یچ دیبا حاال... زدم میشونیپ

 :گفتم. برگشتم نیراد سمت به مستاصل
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 کنم؟ کار یچ! قفله در

 :گفت و کرد اشاره کوچه به سر با

 .يبر يچطور دم یم نشونت االن! ایب... خونه تو برو یپشت اطیح از! که نداره يکار

 و لونینا سهیک از که یخاک راه اون ظاهرا. میشد گذشت یم خونه پشت از که یخاک راه وارد و میرفت باال کوچه از هم با

 باال یبلوک وارید يرو از چطور که داد نشونم نیراد. شد ینم استفاده ازش ادیز و دیرس یم یعموم حموم به بود پر آشغال

 یم خودم اتاق بالکن از رفتن باال هیشب... نبود سخت ادیز. رفتم باال وارید يرو از. بشم خونه پشت کیکوچ اطیح وارد و برم

 :گفت نیراد. موند

 نه؟ مگه... قفله در

 با... کشت یم منو گذروندم خونه رونیب شبو دیفهم یم اگه اریماز... کردم نگاه نیراد به يدیناام با. بود قفل... کردم امتحان

 :گفتم التماس

 !کن يکار هی خدا رو تو

 :گفت نیراد. کنه باز روم درو که بدم خبر بهش تونستم یم و اومد یم ادمی رو ماندانا ي شماره حداقل کاش يا

 .ارمیب و کنم دایپ يزیچ یسنجاق هی برم تا باش منتظر جا نیهم

 تور با قفس هی. کردم یپشت اطیح به ینگاه. شد محو چشمم يجلو از تا زدم زل نیراد به قدر اون و دادم کهیت وارید به

 زن شیپ سال یلیخ احتماال. باشه اردك ينگهدار يبرا زدم یم حدس. بود شده کوله و کج يبدجور که بودند ساخته يفلز

 . داد یم غذا ها اردك به و ستادیا یم بودم ستادهیا من که ییجا نیهم نیراد يعمو

 زیخ حاصل خاك و مرطوب يفضا يتو که کردم نگاه یدرخت به تاثر با. بود اطیح در طرف اون هم دهیخشک درخت هی

 . بود شده خشک شمال

 . نهینب منو شد راهرو وارد ها بچه از یکی اگه تا کردم میقا وارید پشت خودمو

 و یچابک با. بود گرفته ییروستا يها زن از یکی از حتما. بود دستش زنونه سر سنجاق هی. دیرس زود نیراد خوشبختانه

 :گفتم و زدم لبخند... رفتن ور در قفل با کرد شروع. شد خم در يجلو و دیپر وارید يرو از مهارت

 .يکرد ادیز کارها نیا از معلومه
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 :گفت چرخوند یم قفل يتو رو سنجاق که یحال در و زد لبخند

 ... .گرفتم ادی عموهام پسر از

 :گفتم و کردم اشاره درخت به سر با

 اومده؟ در روز نیا به چرا درخته نیا

 :گفت... شد رهیت سرعت به چشماش سبز کردم احساس. چرخوند سمتم به سرشو. برداشت کردن کار از دست

 ه؟یچ درخت یدون یم

 سر با! خشک درخت هی به برسه چه دادم یم صیتشخ هم از زور به هم رو سالم يها درخت من... کردم درخت به ینگاه

 :گفت. دادم یمنف جواب

 !دیسف توت

 :گفتم و دادم باال ابروهامو تعجب با

 توته؟ درخت همون

 اون يجا ي همه برخالف و بود سفت خاك. انداختم نیزم به ینگاه. شد در قفل با رفتن ور مشغول دوباره. نداد جوابمو

 احساس. کردم اخم. شد ینم دهید هم کیکوچ ي سبزه هی یحت و بود یخاک کامال هرز علف ای بود درخت از پر ای که روستا

 :گفتم يناباور با. ستادیا حرکت از قلبم کردم

 

 ؟يزد سم نشیزم به تو

 :گفت تیجد با و کرد راست کمرشو. داد هل درو. شد باز یتق يصدا با در قفل

 !داره ییبها هی يزیهرچ

 :گفتم و کردم اخم. کردم درخت به ینگاه باز دهن با

 بود؟ کرده یگناه چه درخته
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 :گفت و نشست یبلوک وارید يرو نیراد

 !دینبا که بود شده سبز ییجا که بود نیا گناهش

 :گفتم دلم تو 

 !منطق یب چه

 :گفتم و شدم کردن بحث الیخ یب

 ... . زیچ همه بابت... ممنونم

 :دیپر حرفم وسط و داد تکون هوا يتو دستشو

 !کنم یم خواهش

 :گفت که شم خونه وارد خواستم. انداختم باال شونه

 !ستایوا

 و دیکش سرم يرو از خنده با رو کاله. شدم کینزد بهش. خوند خودش سمت به منو دست ي اشاره با. دمیچرخ سمتش به

 :گفت

 !ها يکرد یم عیضا یداشت

 که نیا با هاش خنده کردم یم حس چرا دونم ینم... بود بیعج برام هاش خنده يتو يزیچ هی... کردم نگاه ش خنده به

 . ستین بودم دهید ازش که ییها تیشخص از کدوم چیه مال نیعیطب کامال

 یاتفاق که اومدم یم لمیف اریماز يجلو دیبا. کنم قفل که نداشتم رو دشیکل. بستم رو یپشت اطیح در و شدم خونه وارد

 دم هامو کفش و کردم باز رو یاصل در صدا و سر یب و اوردم در کفشامو. کنه قفلش که کنم هیتوص بهش و بازه در دمیفهم

 !بود گذشته ریخ به... دمیکش یراحت نفس. کردم قفل درو دوباره. گذاشتم در

 هی نا يبو جز به وارهاید نیا کردم یم حس. کردم خونه وارید و در به ینگاه. خوابن همه که داد یم نشون خونه سکوت

 کرد یم داغ نهیشوم شیآت با رو خیس که کردم تصور رو يمرد. کردم خاموش ي نهیشوم به ینگاه... ده یم هم گهید يبو
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... بود شده يعاد یزندگ به آدم هی بازگشت یقربان که کردم فکر شده خشک توت درخت به. زدم پلک... دیکش یم اكیتر و

  سوزوندم؟ یم گذشته يایپرن به برگشتن يبرا رو شهیر کدوم دیبا... دمیترس یم يعاد یزندگ به برگشت يبها از من

**  

 یلیخ. کردم اخم. زد یم حرف تلفن با داشت که دمیشن رو اریماز ي آهسته يصدا. چسبوندم پسرها اتاق در به گوشمو

 نصفه آخه... بود رفته رونیب ایپو هم دیشا بود؟ نبرده رو لشیموبا چرا پس بود؟ رفته رونیب شبید یعنی. بود شده مشکوك

 بودند؟ رفته کجا یشب

 صورت يرو نگاهم. بود گذاشته سرش يرو رو آشپزخونه کل. دمیشن یم رو دهیسپ دادیب و داد يصدا. رفتم نییپا ها پله از

 ییها فحش دنیشن از من مثل احتماال و رفته باال ابروهاش. شد ثابت بود، داده هیتک یپشت به و نشسته نیزم يرو که ایپو

 . بود کرده تعجب داد یم لیسه به تلفن يپا دهیسپ که

 :گفتم تیعصبان با. زد بهم یمحکم ي تنه و اومد رونیب آشپزخونه از بلند يها گام با دهیسپ بشم راهرو وارد که نیا از قبل

 چته؟! يهو

 :گفت و دیخند آروم ایپو. زدم پلک بار چند. دیکوب بهم سرش پشت رو اتاق در و رفت باال ها پله از سرعت به دهیسپ

 !کنه کنترل اونو دیبا بچه نیا که هیچ لیسه نیا نیبب

 ایپو! کرده خورش زیچ دختر اون واقعا کردم یم فکر داشتم کم کم... نبود ها يباز بچه نیا اهل لیسه. انداختم باال شونه

 :گفت

 کرده؟ پف چشمات قدر نیا چرا تو

 :گفتم

 .ندارم هم حوصله و حال. دمینخواب خوب شبید

 :گفت ایپو

 رون؟یب میبر يخوا یم

 :گفتم و دمیکش هم يتو تعارف یب صورتمو
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 !تو مثل یکی با اونم! حتما

 .بود اعصابم يرو بودنش جنبه با نیهم... برگردوندم رومو... خنده ریز زد ایپو

 لیوسا و میگذاشت بسته در يها ظرف يتو رو یفرنگ گوجه و ارشوریخ. کردم درست کتلت ماندانا کمک با ناهار يبرا

 نسبت تفکرمو طرز خواستم یم که بود ییها هیسا شیپ فکرم کردم یم کار که یمدت تمام. میدیچ سبد يتو رو کیکنیپ

 فیتعر برام که یداستان با کردم یم احساس. شد یم دهیکش ش گذشته و نیراد سمت به ذهنم یگاه. کنم عوض بهشون

 .شده شتریب روستا اون به م عالقه کرده

 . میبزن دور هی تا میشد حاضر و میدیپوش لباس شد تموم آشپزخونه يتو کارمون که نیا از بعد

 بود اون از تر خطرناك هم ماندانا. بذاره پاش يرو رو سبد نبود حاضر دهیسپ. نبودم خوشحال ادیز. مینشست پشت دخترها ما

 هر. سپرد ماندانا به شد ینم رو یخوراک کال... گذاشت پاش يرو رو داد یم کتلت خوب يبو که یخوراک از پر سبد بشه که

 دونم ینم حاال... شه چپه سبد ممکنه گفت یم. بذارم عقب صندوق يتو رو سبد کنم یراض رو ایپو نتونستم کردم يکار

 لحن اون با که يا جمله انتقام خواست یم مطمئنا! باشه داشته تونست یم یمشکل چه کتلت ي بسته در ظرف شدن چپه

 .رهیبگ رو بودم گفته بهش بد

. کرد یم قور و قار شکمم و بود دهیچیپ مینیب يتو کتلت يبو... مردم یم خواب از داشتم. دمیکش یم ازهیخم مرتب راه يتو

 آهنگ همون دنبال. کرد یم عوض رو آهنگ مرتب ایپو. شدند یم محو و دایپ مه نیب از که کردم ییها درخت به ینگاه

 . داد یم گوش بهشون خودش فقط که گشت یم يا مسخره يها

 یآه. مونده یباق برگشتن به روز چهار فقط که دمیفهم هاشون صحبت نیب از... کردند یم بحث هم با ماندانا و اریماز

 اتاق اون به دیبا دوباره! نه يوا... شدم یم اونجا عاشق داشتم تازه! شد ینم تموم سفر نیا وقت چیه کاش يا... دمیکش

 و بود شده تموم هفته وسط التیتعط. نبود يا چاره یول... کردم یم نرم پنجه و دست ییتنها با دیبا دوباره... گشتم یبرم

 .بزنه کارش از تونست ینم نیا از شتریب اریماز

 اونجا رو نیماش که نبود یراض اصال اریماز. میکرد پارك شد یم ضیعر که جاده یخاک ي شونه از یقسمت يتو رو نیماش

 :گفت ایپو. کنه ول

 !که شه ینم يزیچ! بابا يا

 :گفتم دلم تو. دیکش خودش دنبال رو اریماز و



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 251 

 

 !بده بهشون نیماش بابت و ارهیب در مفت پول باباشون که خودشن مثل همه کنه یم فکر

 . رفتم دهیسپ و ماندانا دنبال به و انداختم اریماز بغل يتو رو سبد شه تموم ایپو و اریماز بحث که نیا از قبل

 سرد سطح يرو دستمو. داشت وجود دره نییپا سمت به یراه هی سنگ تخته کنار. بود بزرگ سنگ تخته هی جاده ي گوشه

. بودند پوشونده رو کیبار راه اطراف بلند يها درخت. کردم نگاه داشت يتند بیش که یخاک راه به و گذاشتم سنگ تخته

 . رسه یم رودخونه هی به راه اون گفت یم اریماز. شد یم رد ها درخت نیب از و خورد یم چیپ یخاک راه

 و کردم یم فرو خاك يتو کم هی رو چوب دیبا. رفتم نییپا آهسته چوب کمک با. گرفتم دستم و کردم دایپ بلند چوب هی

 :کرد یم غرغر یبداخالق با دهیسپ... نخورم سر تا ذاشتم یم کج رو پاهام

 نجا؟یا میاومد یم دیبا جا همه نیا نیب از... ه؟یکار چه نیا آخه

 از شدم مجبور الیل با که افتادم یشب اون ادی یوحشتناک طرز به. زد یم نهیس يتو محکم قلبم. کردم ینم یتوجه بهش

 ؟يبود کجا! الیل! آخ... امیب باال راه نیا مشابه یراه

 هیتوص و بزنم زنگ مامان به عصر که سپردم ذهنم به رفتم یم نییپا سمت به ماندانا دنبال گرفته یدل با که طور همون

 ... .بکنه کارو نیا که شد یم یراض دیشا. بزنه الیل ي خونه به يسر که کنم

 لهشون و میبر نییپا سمت به راه اون از که بود ممکن ریغ. بودند کرده رشد یخاک راه وسط یفیظر و کیکوچ يها اهیگ

 یم گم ها درخت انبوه نیب شتریب سرمون باال ي جاده يتو يها نیماش يصدا و سر میرفت یم تر نییپا قدر چه هر... مینکن

 شکسته یخاک راه يرو پاهامون خش خش و ها پرنده يصدا با سکوت ها وقت یبعض. شد ساکت جا همه کم کم... شد

 گرفته آروم قلبم. شد یم کمتر بودم اومده باال ازش قبال که یراه با راه اون شباهت میرفت یم تر نییپا قدر هرچه. شد یم

 ... .کردم یم مقابله باهاشون دیبا من شد یم دایپ شون کله و سر هم اگر و نبود اهپوشیس يمردها از يخبر... بود

 و نمدار يهوا و دمیکش یقیعم نفس... بود یاهیگ چه ای درخت چه يبو دونم ینم... داشت یخاص يبو یخاک راه اون

. دمیشن رو داشت انیجر راه اون نییپا که يا رودخونه يصدا کم کم. دمیکش هام هیر به بو نیا همراه به رو نیسنگ

 ... .زدم يلبخند

 رودخونه وسط که دیکوب یم ییها سنگ یقلیص سطح به شدت با رودخونه روشن آب. دیرس یگل نیزم هی به یخاک راه

 رشد رودخونه به کینزد طرف دو از که ییها درخت. بود زیر يها سنگ از پر یگل نیزم يرو. بودند شده فیرد هم دنبال

 درشت و زیر يها سنگ از پر رودخونه بر و دور. بودند انداخته هیسا رودخونه يرو و داشتند يبلند يها شاخه بودند کرده
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 درخت از یکی کنار. داد یم بهم یخاص آرامش و دیرس یم گوشم به رودخونه يصدا همراه مختلف يها پرنده يصدا. بود

 !نداشت رو دهیسپ يغرغرها ي حوصله چکسیه چون نباشه یگل که میکن انتخاب ییجا هی میکرد دقت. مینشست ها

 

 يها کهیت شتریب چون بدم انجام خودم رو کارش ي هیبق شدم مجبور. کرد یم قاچ رو ارشورهایخ و ها یفرنگ گوجه ماندانا

 ها پرنده و رودخونه يصدا به که طور همون و میکرد درست چیساندو. رفت یم ماندانا دهن يتو ظرف يجا به شده دهیبر

 . میخورد غذامونو میداد یم گوش

 مشغول ذهنش احتماال هم اریماز...  لیسه به دهیسپ کردم، یم فکر نیراد به من... بود مشغول زیچ هی به یهرکس فکر

 یم فیتعر غذا از و شکست یم رو سکوت بار هی قهیدق چند هر که بود ماندانا فقط. بود مشکوکش یتلفن يها تماس همون

 .کرد

 یم رودخونه طرف هی کدوم هر! پسرها و دخترها... میش یم گروه دو گفت. میبکن يباز هی که داد شنهادیپ ایپو ناهار از بعد

 رو بلندشون يها چوب پسرها که شد نیا. بپاشه مقابل گروه يرو آبش که میبنداز آب يتو يطور رو سنگ دیبا و میستیا

 :گفت و داد دستم لشویموبا خنده با اریماز. برن رودخونه سمت اون به تا برداشتند

 !سوزه یم آب تو بشم پرت اگه! باشه تو دست

 :گفت رلبیز و رفت غره چشم بهمون دهیسپ. گذاشتم ژاکتم بیج يتو رو شیگوش

 !خواهرش دست بده تونه ینم

 :گفت و زد ایپو سر يتو محکم. شد بلند ادشیفر گذاشت آب يتو پاشو اریماز که نیهم. رفت ایپو دنبال اریماز

 !زدم خی ؟يداد که بود شنهادیپ نمیا! ببرن شورتو مرده

 يها موج. شدند رد رودخونه عرض از و کردند فرو رودخونه کف زیر يها سنگ يتو رو چوباشون. دیخند بلند يصدا با ایپو

 تر قیعم ي منطقه يتو ایپو يپا دفعه هی. داد یم فحش ایپو به زیر هی داشت اریماز. خورد یم کمرشون به رودخونه کوتاه

 و بود لق سنگ یول گرفت رو رودخونه وسط سنگ تخته دست با عیسر. رفت نییپا آب يتو کمر تا و رفت فرو رودخونه

 :زد غیج ماندانا. شد ول دستش

 !ایپو! يوا يا
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 حس نه کرد یم غلبه بهش سرما نه انگار که ایپو. کرد جورش و جمع رودخونه وسط از و دیرس ایپو داد به عیسر اریماز

 :گفت خنده با داد، یم دست بهش شدن عیضا

 !باشه شده تموم دخترها نفع به يباز هم جا نیهم تا کنم فکر

 . بشن يباز الیخ یب نبودند حاضر حال نیا با. دندیلرز یم سرما از پسرها. دندیرس رودخونه سمت اون به

 يرو آبش که میکرد یم پرتش رودخونه سمت اون به يطور و میداشت یبرم رو سنگ. شد شروع مون احمقانه يباز

 یم پرت طرفمون به و داشتند یم بر رو بزرگ يها سنگ پسرها. بپاشه بودند ستادهیوا رودخونه طرف اون که ییکسا

 تنها و نشه سیخ تا شد یم میقا من پشت دهیسپ. شد یم بلند غمونیج يصدا. ختیر یم رومون شدت با سرد آب. کردند

 سمتمون به و برداشت رو بزرگ سنگ کهیت هی یدست دو ایپو. کرد یم جمع سنگ برامون که بود نیا کرد یم که یلطف

. میدیکش غیج دل ته از دوتامون هر. دیپاش ماندانا و من صورت يرو سرد آب و خورد آب يتو شدت با سنگ. کرد پرت

 يسرد سوز. دمیکش صورتم به رو بود زده خی سرما از که دستم... سوخت آب يسرما از صورتم پوست تمام کردم احساس

 :زدم داد تیعصبان با. کرد یم شتریب صورتمو پوست سوزش اومد یم که

 !شعوریب

. شد بلند ادشیفر يصدا و خورد بازوش به محکم سنگ. کردم پرت ایپو سمت به شدت با رو بود دستم که یکیکوچ سنگ

 هم با همزمان دهیسپ و من. دیپاش ایپو يرو شدت با آب و کرد پرت سمتشون به رو بزرگ سنگ هی ماندانا موقع نیهم در

 :میزد داد

 !هورا

 از خنده یول بود شده جمع درد از صورتش! بود؟ یک گهید نیا... دیخند یم داشت هنوز... شد خم دستش درد از ایپو

 :زد داد. نشد پاك صورتش

 !دیزن یم جر شهیهم دخترها شما

 و شد میقا اریماز پشت عیسر ایپو. میبنداز سمتش به تا میبرداشت رو رودخونه کنار یگل و درشت يها سنگ ماندانا و من

 :گفت

 !دیکن سیخ منو دیبتون که دیش رد اریماز ي جنازه رو از مگه
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 :گفت رهیبگ انتقام ایپو که نیا از قبل و دیکش رو ایپو دست اریماز. داره یبرم بزرگ یلیخ سنگ هی اریماز پشت از داره دمید

 .میخور یم سرما سرده هوا! گهید بسه! خب یلیخ

 آب يتو کم هی دستامو. داد هلش بودند رفته طرف اون به ازش که یراه سمت به اریماز کنه مخالفت ایپو که نیا از قبل

 . دمیکش رونیب دستمو عیسر. کنه یم نفوذ دستم يها استخون به داره آب يسرما کردم یم احساس. شستم رودخونه سرد

 یفضول دوباره ي وسوسه دفعه هی. خورد اریماز لیموبا به دستم که بردارم يکاغذ دستمال تا کردم ژاکتم بیج يتو دست

 ماندانا. دادند یم فحش بهم و بودند کرده ریگ رودخونه وسط ایپو و اریماز. کردم برم و دور به ینگاه. افتاد جونم به کردن

. بشه کنده بود دهیچسب کفش به که یگل تا دیمال یم ها سنگ تخته به کفششو دهیسپ و کرد یم جمع رو ناهار بساط داشت

 زده خی و حس یب يها دست با. رفت باال دوباره قلبم ضربان. رفتم ها درخت از یکی سمت به و گرفتم فاصله ازشون عیسر

 پلک بار چند. موند ثابت سارا اسم يرو نگاهم. شدم هاش تماس ستیل وارد عیسر. دراوردم بمیج از رو اریماز یگوش م

 بود؟ یک سارا... سارا... طور نیهم اونم... بود زده زنگ بهش بار چند اریماز... زدم

 که يسرد باد داشتم تازه انگار... کردم یم سرما احساس م نهیس ي قفسه يتو... شد حس یب کامال دستام کردم احساس

 سرتا. بود اومده رونیب رودخونه از تازه. شدم چشم تو چشم اریماز با و کردم باال سرمو. کردم یم حس رو دیوز یم برم و دور

 صورتش يتو حال نیا با. دیلرز یم سرما از اریماز. بست یم کش با سرشو سیخ يموها داشت ایپو... بود شده سیخ پاش

 . کنم میقا بمیج يتو رو شیگوش که ندادم زحمت خودم به. کردم یم احساس رو یزدگ بهت

. ستادیوا جلوم. کرد شتریب هاشو قدم سرعت. زدم زل بهش يناباور با و نخوردم تکون. برداشت سمتم به نامطمئن گام هی

 کاش يا. بگه یچ دیبا دونست ینم انگار. زد زل دستم يتو یگوش به. نمیبب صورتشو تا کنم بلند کم هی سرمو شدم مجبور

 ... .رفت یم یحرف چیه بدون و نییپا انداخت یم سرشو فقط کاش يا... گفت ینم یچیه

 :گفت و کرد یمن و من 

 زد؟ یم زنگ داشت... ام... زهیچ

 یم حس قلبم يتو که بود يبد احساس داد یم آزارم که يزیچ یول سوخت یم سرما از صورتم پوست تمام... کردم یمکث

 ... .گلوم يتو بد بغض هی... فیخف یشکستگ جور هی... کردم

 :گفتم و دادم تکون رو شیگوش

 !نباش نگران... نه سارا؟
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 هی فقط سارا وونهید بگه خنده با داشتم انتظار انگار. کردم یم نگاهش منتظر منم... زد زل چشمام به فقط هیثان چند يبرا

 :گفت و دیمال چشماشو انگشتاش سر با. دیکش یآه اریماز! همکاره

 ... .ایپرن دم یم حیتوض برات

 یسع... دادم تکون سر يناباور با. ختیر فرو دلم يتو يزیچ هی... کنه یم نفوذ م نهیس ي قفسه به داره سرما کردم احساس

 :گفتم و کردم مخالفت... باشم يقو کردم

 !نگو یچیه کنم یم خواهش... ادی یم در گندشون شتریب يبد حشونیتوض یکن یم یسع یوقت که هست زهایچ يسر هی

 :گفت و نکرد یتوجه حرفم به اریماز

 .زد حرف زهایچ نیا مورد در بشه که ينبود یطیشرا يتو که یدون یم که خودت... خب یول... گفتم یم بهت زودتر دیبا

 یروان بخش... الیل يها کردن يدور... پارسا دکتر مطب... مرجان ختم مراسم... اومد چشمم شیپ ماه نه اون تمام لحظه هی

 گلوم يتو بغض. دادم تکون تاسف ي نشونه به سرمو اریاخت یب... مهراس... دادگاه... نیرزمیز... اتاقم بالکن... مارستانیب

 :گفتم و کردم یعصب يا خنده... شد جمع چشمام يتو اشک... شد یم تر بزرگ و بزرگ

 آره؟... بود؟ گرم سارا به سرت ماه نه نیا يتو پس

 :گفت. بدم ادامه نذاشت و کرد متوقفم دست حرکت با اریماز

 با عشق خدا به ایپرن... یول بود عالقه! درسته. نبود نمونیب یچیه گم ینم... میشد بزرگ هم با یبچگ از ما! ایپرن نیبب

 یحت. بود مانهیمیص یلیخ مون رابطه. میذاشت یم ونیم در هم با رو زیچ همه. میبود هم با شهیهم ما... کنه یم فرق عادت

 یسع ماه نه نیا يتو... بودند کرده باز حساب نامزد عنوان به ما يرو. کردند یم اشتباه مورد نیا در هم خاله و من مامان

 نیا زدم ینم حدس و افتاده یاتفاق چه واقعا دونستم ینم البته... یش مسلط خودت به یبتون که بذارم تنهات کم هی کردم

 نیهم يبرا. کنم بدتر حالتو ممکنه و ندارم بهت زدن يبرا یحرف چیه کردم یم احساس. باشه سخت برات قدر نیا موضوع

 .يریبگ تماس من با یستین لیما یلیخ توام دمید. گرفتم فاصله ازت کم هی

 :گفتم دیلرز یم که ییصدا با

 گرفتم؟ یم تماس باهات دیبا چطور ؟یفهم یم! اریماز بودم يبستر یروان بخش يتو من

 :گفت... زد یم بهم حالمو نگاهش... کرد نگاهم وجدان عذاب با. کرد جمع سرما از خودشو اریماز
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 من... یول... خاله نه یگفت بهم يزیچ خودت نه. نداشتم خبر یچیه از من که یدون یم خودت! ایپرن دونستم ینم کن باور

 عاشق دیبا... بود عادت... نبود عشق هم به ما احساس... کردم اشتباه مون رابطه مورد در قدر چه دمیفهم ماه نه نیا يتو

 یم یچ خودت دل يتو نیبب. يبذار ساله ستیب عادت هی کنار یتون ینم رو ماهه چند عشق هی قدرت یبفهم تا یبش

. قهیعم یدوست و رفاقت هی... دونم ینم... هی...  هی فقط... ستین عشق نیا که یرس یم جهینت نیا به توام کن باور... گذره

 .بدم دست از رو یدوست نیا خوام ینم منم

 :گفتم و کردم مشت دستامو تیعصبان با

 !داشت انتظار شه ینم هم يا گهید زیچ پسرها شما از

 یم داغ و اومد یم جوش به رگام يتو خون لحظه هی يتو... خورد یم چیپ دلم... شده لگدمال احساساتم کردم یم احساس

 بزنم بلند يصدا با داشتم دوست... بود نشده باورم هنوز... دمیلرز یم خودم به سرما از و رفتم یم وا بعد هیثان چند... شدم

 تار دموید اشک از يا پرده بشه باز یعصب ي خنده به لبم که نیا از قبل... ارین در يباز مسخره اریماز بگم و خنده ریز

 ... چرا؟.. نجا؟یا چرا االن؟ چرا... دیلرز یم م چونه... کرد

 :گفت آهسته اریماز

 ... .ایپرن

 :گفتم و فشردم بهم تیعصبان با لبامو

 دوست گهید نفر هی با یرفت که ناراحتم نکن فکر خودت شیپ اصال... بزنم حرف من بذار حاال! گهید يزد حرفاتو! بسه

 ! ستین طور نیا اصال! يشد

 بغض از صدام که خودم به... کنم یحال خودم به اریماز يجا به رو جمله نیا خواستم یم انگار بودم کرده بلند صدامو يطور

 برم و دور يهوا يسرما از تر يقو یلیخ کردم یم احساس قلبم يتو که ییسرما... بود گرفته بدنمو ي همه لرز و دیلرز یم

 ... .ارهیدرب پا از منو لرز و سرما نیا ممکنه لحظه هر کردم یم احساس. بود شده

 :دادم ادامه

 نیتر سخت يتو که نداشتم ارزش برات قدر نیا بودم تیزندگ يتو سال ستیب کینزد که آدم هی عنوان به که ناراحتم

 یم یک با و یکن یم یغلط چه که نیا به نکن فکر... خودت حال و عشق دنبال یرفت. یباش کنارم کم هی میزندگ طیشرا

 و پر به گهید و خورم یم غصه دارم و گوشه هی افتادم يدید تا! ينکرد حساب آدم منو تو! دم یم تیاهم يای یم و ير
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 خودت از تیانسان خورده هی که ییتو نخواه من از. بود نمونیب که یهرچ به يزد گند و خودت کار یپ یرفت چمیپ ینم پات

 ! دهیخواب يجوونور چه نتیمت و تودار ظاهر نیا پشت دمینفهم که متاسفم خودم يبرا! کنم حساب آدم رو ينداد نشون

 :گفت و دیکش بازومو اریماز. رفتم ماندانا سمت به و زدم بهش يا تنه. کوبوندم ش نهیس به محکم رو لشیموبا

 . ...ایپرن

 :گفتم بلند يصدا با و دمیکش رونیب دستش از شدت به دستمو

 !نزن دست من به

... نرسه بهم یکس تا دمیدو سرعت با. برداشتم نیزم يرو از چوبمو. رفتم یخاک راه سمت به سرعت به و کردم کج راهمو

! ایپرن... ختیر صورتم يرو اشکم يها قطره... دیلرز یم زانوهام... رفتم باال سمت به و گرفتم ها درخت ي تنه به دستمو

 ... .گرده یبرنم وقت چیه گهید رفت که ییروزها... شه ینم قبل مثل یچیه گهید

 احساس... شدم یم خفه داشتم... بکشم نفس تونستم یم زحمت به. دمیکش باال خودمو و کردم فرو خاك يتو رو چوب

 قیعم نفس بار چند و گذاشتم م نهیس ي قفسه يرو دستمو. نشستم یخاک نیزم يرو. برم راه تونم ینم گهید کردم

 ازدواج مامان با بابا که یوقت از چون... بود عادت ش همه! گفت یم راست اصال... بود زده خی صورتم يرو اشکام... دمیکش

 اون... بود همراهم بود، شده خاطره برام که ییها لحظه ي همه تو اریماز... دمشید یم هفته هر... بود چشمم يجلو کرد

 یم برم و دور اریماز بودم میاحساس بلوغ اوج يتو که یوقت اون... بود کنارم اریماز داشتم اجیاحت یحام هی به که یوقت

 رو اریماز و من اهاشیرو يتو و کرد یم ياپردازیرو قدر اون و کرد یم شلوغ شهیهم مرجان که نیا همه از بدتر... دیچرخ

 یعشق شکست هی... خوردم شکست کردم یم حس... بودم کرده اشتباه من... شد یم بدتر زیچ همه که چسبوند یم بهم

 عشق بودم گذاشته اسمشو خودم شیپ که يزیچ اون... بود خورده شکست شدن میقد يایپرن يبرا تالشم نیاول انگار... نبود

 میزندگ يروزها نیبدتر يتو که یاحساس تنها... اومد در آب از عادت هی زد جوونه وجودم تو میبچگ دوران از که یپاک

 بهم بابا و مامان گذاشت، تنهام الیل رفت، شهیهم يبرا مرجان... میزندگ روشن ي نقطه تنها... بمونم سرپا بود کرده کمکم

 حق شهیهم... ستین آدما نیا جنس از کردم یم حس... بود کنارم شهیهم که بود خوش ياریماز به دلم... شدند اعتماد یب

 بودم؟ کرده اشتباه قدر نیا چرا! ایخدا... دونستمش یم خودم مسلم

 اون اریماز نیا... بود شده پاره کرد یم وصل میقد يایپرن به منو که يا رشته نیتر نازك و نیآخر کردم یم احساس 

 شهیهم يبرا کرد یم گونه بچه يها طنتیش و دیپر یم بالکن وارید يرو از اریماز خاطر به که ییایپرن... نبود میقد اریماز

 ... .بود رفته
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 ي زده خی پوست سوزش از قلبم سوزش... رفت و شد شسته احساساتم تمام کنارش که دمیشن یم رو يا رودخونه يصدا

 دونستم یم دلم ته شهیهم انگار که یاحساس يبرا نه... ختمیر اشک... نشستم سرما و ییتنها يتو... بود شتریب صورتم

 یم اشک و دیلرز یم بود، نشسته یخاک نیزم يرو که یتیهو یب آدم يبرا... میزندگ یدلخوش تنها يبرا نه... اشتباهه

 طور اون نه و دیپر یم نییپا بالکن از نه... بود موش نه گهید... بود اسمش فقط "ایپرن" به شباهتش که یکی... ختیر

 و داد یم دست از یکی یکی رو داشت که ییزهایچ ي همه که بود یآدم... دیخند یم و انداخت یم اریماز گردن دور دست

 شب از... بودم متنفر مه از... شدم متنفر رودخونه اون يصدا از... کردم یم هیگر خودم يبرا... شد یم خورد شتریب روز به روز

 اسم که یمتحرک ي مرده... بود دادن دست از و ختنیر اشک فقط سهمش که اومد یم بدم یآدم از شتریب همه از... هم

 ... .دیکش یم دكی رو "ایپرن"

***  

 خودم دور رو لحاف. کردم یم عطسه بار هی هیثان چند هر. بودم کرده مچاله يبخار کنار خودمو. مردم یم داشتم درد سر از

 کردم یم نگاه یآسمون به پنجره از... نداشتم رو حسش یول بزنم زنگ مامان به خواستم یم که بود ساعت هی. بودم دهیچیپ

 کرده حبس اتاق يتو خودمو... بود بسته رو گلوم راه بغض یول کردم ینم هیگر گهید. بود شده گم مه يتو شیآب رنگ که

! ... نه... شد دوست گهید نفر هی با که نیا يبرا نه... خورد یم بهم ازش حالم. شم رو به رو اریماز با نداشتم دوست. بودم

 ناراحت نیا يبرا. داره دوستش که یکس سراغ بره داشت حق نبود عشق من به احساسش اگه خب. نبودم ناراحت نیا يبرا

 هیثان هی يبرا یحت بود کرده یسع ماه نه اون و ندم دست از رو میروان تعادل تا بودم کرده فکر بهش روز هر ماه نه که بودم

 بابا يها سفارش خاطر به فقط هم تشیحما همه نیا و مسافرت نیا! کنه پاك شیزندگ و ذهن از منو تا نکنه فکر بهم

 مورد در کردن اشتباه يبرا رو دهیسپ قدر چه... داشت دهیسپ به که یحس اون هیشب! زن بهم حال تیمسئول احساس هی... بود

 ... .نداشت یفرق چیه دهیسپ با خودم تیموقع حاال... بودم کرده مسخره اریماز

 قدر چه آخ. دادم هیتک اتاق وارید به دردناکمو سر. دمیچیپ خودم دور محکمتر رو لحاف. افتادم سرفه به... دمیکش باال موینیب

 ... .کرد یم درست سوپ برام مامان و بودم خونه کاش يا... کرد یم درد بدنم و صورت ي همه... بود بد حالم

 رو خونه ي شماره. بود خونه مامان... کردم ساعت به ینگاه. کردم دراز لمیموبا سمت به دستمو یحال یب با. دمیکش یآه

 ... .باشم خونه هی يتو اریماز با خواست ینم دلم گهید... خونه گشتم یبرم زودتر کاش يا. گرفتم

 به کرد شروع... صداش يتو ختیر عالم يها یدلتنگ ي همه بالفاصله. برداشت بوق تا چهار سه از بعد رو یگوش مامان

 بفهمه خواستم ینم. بدم خرج به حوصله کم هی بودم مجبور یول نداشتم دادن جواب ي حوصله و حال... کردنم چیپ سوال

 :گفتم. بدم کهیت دستم به سرمو شدم مجبور. نداشت نمویسنگ سر وزن تحمل گهید گردنم. خوردم سرما
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 ... .بفهمه بابا خوام ینم د؟یبکن يکار هی برام شه یم! مامان

 :شد همراه سرزنش با ش خسته شهیهم يصدا

 ؟يپر يکرد شروع باز

 :گفتم و رفت هم يتو اخمام

 !ادی یم بدم یدون یم! يپر نگو

 :گفت مامان

 .کنم یمخف بابات از رو يزیچ ادی یم بدم منم

 :کردم اصرار

 ... .الستیل مورد در! مهمه یلیخ

 :گفت و گرفت جبهه عیسر مامان

 ... .ادی یم بدش دختر نیا از قدر چه بابات که یدون یم! نزن حرفشو اصال! بدتر گهید

 :گفتم و کردم ینچ نچ

 شوهرش؟ دست کف بذاره دیبا کنه یم شیزندگ يتو يهرکار آدم مگه بده؟ کجاش آخه. دیبزن حرف مامانش با خوام یم

 :گفت یدگیرنج با مامان

 ... .باشه تو به مربوط اگه خصوصا... مجبورم من که یدون یم یول... نه

 پس... ست دهیفا یب الیل ي خونه به زدن زنگ دونستم یم. دمیکش یآه! اون نه بودم بابا ي بچه من... گه یم راست دمید

 مشکل که بود شده ثابت خودم به. بود شده بهتر یلیخ حالم... زدم یم زنگ سیپل به بود بهتر دیشا کردم؟ یم کار یچ دیبا

 یم وقت اون. ندارم یروان مشکل که کنم قانع رو دکترها تونستم یم دیشا... نبود هم کابوس و توهم از يخبر. ندارم یروان

 با رو م مکالمه عیسر. کرد یم م وسوسه داشت فکر نیا. بگم بهشون دونم یم یهرچ و سیپل شیپ برم راحت الیخ با شد

 غذا خوب برگشتن، زودتر مورد در ش کننده خسته و يتکرار يها هیتوص به گفتن باشه باشه از بعد و کردم کوتاه مامان

 . کردم قطع رو تماس بودن مراقب و خوردن
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 شهیهم اول ي وهله در من انتخاب... کنم فکر اریماز يها حرف به نباشم مجبور تا بکنم منحرف فکرمو دادم یم حیترج

 !بود مشکالت از فرار

 هی شدن عوض يبرا شد یم باعث یول اورد یم درد به دلمو که هرچند... بود فکرم کردن منحرف يبرا یخوب موضوع الیل

 ... .کنم دایپ زهیانگ کم

... يداریشن و يدارید يها توهم... کردم یم مرور ذهنم يتو رو بود کرده اشاره بهش پارسا دکتر که میماریب یمیعال داشتم

! یلعنت... هم اریماز شد مرخص مارستانیب از که يروز یحت. بود دهید رو اونا نیراد. ستندین توهم که بود شده مشخص! خب

 !مغزم تو اومد مردك نیا باز

. ستمین يمنزو و ریگ گوشه بودم کرده ثابت روز چند نیا يتو!... يریگ گوشه... میماریب ي گهید ي نشونه سراغ رفتم عیسر

 ... .دمید ینم یکابوس گهید من! ... هام کابوس... نبودم زونیگر جمع از گهید

 :گفت و کرد يا ناله. انداخت تشکش يرو خودشو و شد اتاق وارد ماندانا. شد باز در موقع نیهم در

 ... .رمیم یم دارم... میکرد گوش ایپو حرف به که میخر ما! یدون یم

 سر از و کردن ناله دوباره و کرد يا سرفه ماندانا. دمیمال دردناکمو سر دست با و بستم دارمو تب يها چشم. نگفتم يزیچ

 :گفت. گرفت

 ... .میگرد یبرم زود و میر یم اریماز نیماش با م؟یبخر آماده سوپ سوپر از میبر يای یم

 :کردم اعتراض بود شده یدماغ تو که ییصدا با

 ؟ير ینم خودت چرا

 :گفت و دیکش قیعم نفس کنان ناله بار چند. کرد يبلند ي سرفه ماندانا

 تو جون... رمیبم راه وسط دفعه هی ترسم یم... کنه جورم و جمع باشه یک هی شد بد حالم اگه که یباش باهام توام خوام یم

 .ستین دیبع اصال که بده حالم قدر نیا

 که بود ایپو ریتقص ش همه. گفت یم ونیهذ يداریب يتو داشت... رفت هم يرو کم کم ماندانا يها چشم. گرفت م خنده

 صورتش يتو محکم. کردم پرت ماندانا سمت به و برداشتم بالشمو. بود اورده سرمون رو بال نیا ش مسخره شنهادیپ با

 :گفتم یحال یب با... نشست و شد بلند جاش از عیسر. خورد
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 .يبخر سوپ يبر دیبا! نخواب يخود یب

 :گفت التماس با و داد تکون سرشو... ادیب رونیب بالش برخورد شک از تا زد پلک بار چند

 خوب حالم منم... شده گور و گم کجا ستین معلوم هم ایپو... حمومه دهیسپ... ست قبله به رو که اریماز... ایپرن گهید ایب

 .میبر هم با ایب. ستین

 بدتر همه از. کرد یم درد بدنم يها استخوون تک تک. بپوشم رونیب لباس تونستم یمکافات با. شدم میتسل و دمیکش یآه

 آور خواب قرص هی با بعد پشتمو بذارم که بود گرم آب سهیک هی خواستم یم لحظه اون يتو که يزیچ تنها... بود دردم کمر

 . برم ایرو بدون و قیعم خواب هی به

 نوسیس تمام... بخورم نیزم به سر با دمیترس یم که بود نیسنگ قدر اون سرم و بودم حال یب. بود دهیکش ته میانرژ انگار

 راه خواب يتو دارم کردم یم احساس. رفتم ماندانا دنبال و گذاشتم میشونیپ يرو دستمو کف... کرد یم درد صورتم يها

 . رفت یم جیگ سرم... بخورم نیزم و بدم دست از تعادلمو که داشتم انتظار لحظه هر و خوردم یم تلو تلو. رم یم

 :گفتم. کردم يا ناله و دادم هیتک وارید به! بهتر... نبود اتاق يتو اریماز. شدم پسرها اتاق وارد ماندانا سر پشت

 !اورد سرمون ییبال چه کن نگاه... ره؟یبم که گوشه هی رفته ایپو بخواد خدا

 :گفت و دیکش باال شوینیب. نگفت يزیچ ماندانا

 .میریبگ قرص تا چند ازش که مینیبب بر رو دو نیا هم داروخانه هی کاش يا

 یم که بود دیشد قدر اون م جهیگ سر... ستمیوا پاهام يرو تونستم ینم. گرفتم رو کمد باز در دست با. کرد باز رو کمد در

 يها لباس بیج يتو داشت که کردم نگاه ماندانا به یحال یب با و دادم هیتک کمد باز در به سرمو. شم نیزم پخش دمیترس

 . گشت یم چیسوئ دنبال کمد يتو شده زونیآو

 به چشمم دفعه هی... بود شده دهیچ کمد يتو اریماز کیش يها لباس کنار که بود ایپو ي مسخره يها لباس به نگاهم

 .ختیر فرو نهیس يتو قلبم... اهیس یبارون هی... بود اریماز و ایپو يها لباس مرز يتو که افتاد یلباس

 به رو يشهر برق انگار دمیکش پس يطور دستمو... نشست سرد یبارون يرو دستم. کردم دراز سمتش به دستمو اریاخت یب

 ... .زد یم نهیس يتو محکم قلبم... برداشتم عقب سمت به قدم هی. زدم زل لباس به يناباور با! باشن کرده وصل دستم
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 يتو و شمال اومدم دونست یم مرد اون... بود هام يبر و دور از یکی انگار که خوب قدر نیا! شناخت یم منو مرد اون

 ... .شدم ساکن خونه کدوم

 شب که يپسر به... اریماز مشکوك يرفتارها به... کردم فکر ایپو يبابا ي اورده باد ثروت به... گذاشتم قلبم يرو دستمو

 بود؟ کدومشون مال اهیس و سرد لباس نیا نبودند؟ خونه کدومشون شب اون... بود زده رونیب خونه از ها هیسا بازگشت

 :گفت و اورد رونیب اریماز شلوار بیج تو از دستشو ماندانا. گذاشتم ماندانا ي شونه يرو دستمو

 هان؟

 :گفتم و کردم اشاره یبارون به سر با

 کدومشونه؟ مال

 :گفت یحوصلگ یب با ماندانا

 دونم؟ یم چه من

 :گفت و دیکش دستمو ماندانا. موند ثابت کمد ي بسته در يرو م زده وحشت نگاه... بست رو کمد در

 ... .شه یم کیتار هوا االن! باش زود

 ... .بود راه تو یکیتار... دادم قورت دهنمو آب

 بود دهیکش دراز نهیشوم کنار که اریماز يرو دارم تب يها چشم. رفتم نییپا ها پله از. دیکش خودش دنبال منو ماندانا

 پس شد؟ یم مگه!... نه بود؟ رفته رونیب خونه از لشیموبا بدون شب اون یعنی. بود گذاشته سرش يرو رو ساعدش. دیچرخ

... بود نزده زنگ یکس به هیسا اون اصال دیشا. بود اومده دنبالم مارستانیب يتو اریماز روز اون... یول... بود ایپو لباس حتما

 ... .اومد سراغم که بود اریماز خود دیشا

 ادی... نداشتم رو باشه آشناهام از یکی مرد اون که نیا تحمل... رفت یم یاهیس چشمام... کنم یم غش دارم کردم احساس

 بود؟ مالك نیا مگه یول... دادند ینم رو بو نیا کدوم چیه ایپو نه و اریماز نه... افتادم سردش عطر

 .امیب خودم به عیسر شد باعث باد یول دمیلرز... خورد صورتم به سرد باد کرد باز رو خونه در ماندانا که نیهم
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 بود؟ کجا ایپو یراست ا؟یپو ای اریماز... بود مهم مرد اون فقط... میسرماخوردگ نه و بود مهم برام گهید اریماز يها حرف نه

 ... .بود مشکوك اونم... داشت یخوب یمال وضع معلم هی به نسبت هم اریماز بود؟ دروغ ای داشت تیواقع سارا يماجرا اصال

 جونمو مرد اون که افتادم یشب ادی... زدم زل عقب یصندل به چشم با. برگشتم عقب سمت به عیسر. میشد نیماش سوار

 نیماش نیهم یعنی... بود یشکل چه نیماش يفضا اومد ینم ادمی... بیعج يسرما اون و میمال آهنگ همون... داد نجات

 اون پس... بود کوپه که هم ایپو نیماش... چرخوندم جلو سمت به سرمو... بود رهیت ها یصندل روکش نظرم به... نه بود؟

 بود؟ یک نیماش

 یم یاصل راه سمت به میداشت. بستم چشمامو. دادم گوش نیماش موتور يصدا به... دمیمال رو هام قهیشق هام انگشت با

 :زدم بینه خودم به... میرفت

 !کن فکر! کن فکر

 نیا بود؟ یشکل چه نیماش اون موتور يصدا... رو اهیس یبارون... برق يها چراغ نور... اوردم ادی به رو زن ي خواننده يصدا

 بود؟ یشکل

 اومد؟ ینم ادمی چرا... گرفت گلومو بغض... اومد ینم ادمی

 به... کردم یم فکر دیبا. زدم یم هیگر ریز دینبا. دادم یم نشون ضعف دینبا... باشم خوددار کردم یسع و دمیگز رو نمییپا لب

 ... .کنم فکر یمنطق بودم داده قول خودم

 از. بود شده خم یبلوک وارید يرو پرتقالش درخت يها شاخه که افتاد ینیزم به چشمم دفعه هی... میرفت نییپا یاصل راه از

 :گفتم و دمیپر جا

 !ستایوا! ستایوا

 :گفت زده وحشت. زد ترمز يرو عیسر و دیترس ماندانا

 شد؟ یچ

 :گفتم و کردم باز نویماش در

 . رسونم یم بهت خودمو... برو تو... کجاست داروخونه بپرسم نیراد از رم یم... زهیچ... ام... من

 :کرد اعتراض بلند يصدا با ماندانا
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 !ایپرن

 :گفتم تحکم با و دمیپر رونیب نیماش از

 .رسونم یم بهت خودمو گفتم! برو تو

 :گفت تیعصبان با ماندانا

 ... .شهر تا راهه عالمه هی! سرده هوا! اریدرن يباز خل

 :زدم داد بلند يصدا با و رفتم در کوره از

 !برو گفتم بهت... ستمین خل من

 اون... گفتم یم نیراد به دیبا... دیرس یم ارباب عمارت به که دمیدو يا کوچه سمت به. دمیکوب بهم محکم رو نیماش در

 نه که یکس... کنم دراز سمتم به کمک دست تونستم یم که بود یکس تنها! کنه کمک تونست یم که بود یکس تنها

  ... .بود بیعج هیسا اون ي اندازه به که یکس... دیترس یم نه و بود فیضع

 دواریام. کردم نگاه سرمو پشت و برگشتم استرس با. دمیکوب در به محکم مشت با. رسوندم کوچه يانتها به خودمو عیسر

 .شد باز در. دادم قورت دهنمو آب. شد یم کیتار داشت... کردم هوا به ینگاه. ادین دنبالم کردنم منصرف يبرا ماندانا بودم

 :گفت و کرد سرتاپام به ینگاه تعجب با نیراد

 شده؟ یچ! ایپرن

 :گفتم زد یم موج توش ینگران که ییصدا با

 تو؟ امیب تونم یم

 علف به پشتمو. کرد جلب نظرمو داریسرا اتاقک روشن چراغ. داد راه ش متروکه باغ به منو و رفت کنار در يجلو از نیراد

 درست چشماش و دهیپوش يا سرمه وریپل هی. بست یم سرم پشت درو داشت که کردم نیراد به رو. کردم دهیکش قد يها

 و سوز اون يتو هرچند... افتادم کشیکوچ يفضا ادی. کرد دعوت اتاقک سمت به منو دست با. بود شده لباسش همرنگ

 :گفتم و دادم تکون هوا يتو دستمو یول کنم قبول رو دعوت نیا که کرد یم م وسوسه قرمز يپتو و یکرس سرما

 !خوبه جا نیهم! ممنون نه
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 لیم کردم یسع. کردند یم اعتراض شدن گرم شنهادیپ گرفتن دهیناد به داشتند بدنم ياعضا انگار... شد شتریب دردم بدن

 دستامو که ست قهیدق چند شدم متوجه. دمیکش یقیعم نفس. ببرم نیب از خودم يتو رو داشتم کردن سرفه به که يدیشد

 :گفتم کیکوچ مکث هی بعد و دمیگز نموییپا لب. نکردم بازشون و کردم مشت

 !شناختم رو شونیکی... ان یک مردها اون دونم یم من

 :گفت تعجب با... شد رهیت کم هی چشماش يا سرمه کردم احساس... رفت باال تعجب ي نشونه به نیراد يابروها

  م؟یدید شب اون که ییمردها اون

 :گفتم و دادم تکون مثبت جواب ي نشونه به سرمو عیسر

 منو کردم یم حس شهیهم... چرا دونم ینم... منه يها کینزد و آشناها از یکی مرد اون کردم یم احساس شهیهم من

 . شناسه یم خوب یلیخ

 :گفت و کرد تنگ چشمشو هی

 نبودن؟ تا چند مگه مرد؟ هی

 :گفتم عجله با

 . ...یکی نیا... داره فرق شون هیبق با انگار شونیکی یول... چرا

 که بکشم باال موینیب اومدم. شد جمع چشمام يتو اشک و سوخت گلوم. کردم سرفه بلند يصدا با. گرفت سرفم دفعه هی

 :گفت نیراد... دمیلرز سرما از. کرد بلند رو ها درخت برگ خش خش يصدا و دیوز يسرد باد. افتادم سرفه به دوباره

 ... .سرده نجایا... تو میبر ایب

 :گفتم و دادم تکون هوا يتو دستمو عیسر

 .راحتم نجایا من! نه نه

 :گفت رفت یم اتاقک سمت به که یحال در و کرد بهم پشتشو نیراد

 !ناراحتم من يطور نیا
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 در و زدم بغلم ریز دستامو حال نیا با... بمونم تنها کیکوچ اتاق هی يتو بهیغر مهین پسر هی با تونستم ینم. کردم ینچ نچ

 .افتادم راه دنبالش دمیلرز یم سرما از که یحال

. شدم اتاقک وارد. شد باز گوشم ي الله و صورت خی کردم احساس. خورد صورتم به گرما موج شد باز اتاقک در که نیهم

 اتاقک از خودمو بتونم کردم خطر احساس وقت هر تا باشم در کینزد خواستم یم. نشستم کوتاه هیپا زیم کنار و در کینزد

 اون... امین رونیب صبح تا و رشیز برم داشتم دوست... کردم قرمز يپتو و یکرس به حسرت از پر ینگاه. بندازم رونیب

 ... .کنم غلبه وسوسه نیا به بودم مجبور... کنه آروم دردمو بدن تونست یم که بود يزیچ همون یکرس

 :گفت نیراد

 ؟يخور یم يچا

 :گفتم تیعصبان با

 !بزنم حرفمو بذار خدا رو تو

 :گفتم عیسر... بزنه يا گهید حرف که ندادم مهلت

 رو مردها اون که ادتهی. بودم دهید رو اتاقشون خودم. بود خونه رونیب پسرها از یکی شتیپ اومدم من و يبود باغ يتو یوقت

 ... .اریماز ای استیپو مال دونم ینم. کردم دایپ اهیس یبارون هی لباسشون کمد يتو امروز!... م؟یدید

 موکت يرو رو نفر هی يپا يصدا... کردم فکر شب اون به شتریب کم هی. دمیکش م چونه به یدست. کرد کج سرشو نیراد

 قفسه کل کردم احساس. بود شده بسته خونه به برگشتنم موقع که يدر و... بود رفته پسرها اتاق سمت به که بودم دهیشن

 :گفتم يناباور با... شد گشاد چشمام... زد خی م نهیس ي

 ... . جفتشون... هم دیشا... دیشا

 دونست یم بود مونده خونه يتو که کدومشون هر... رفت یاهیس چشمام کردم احساس... افتاد نییپا دفعه هی نمیسنگ سر

... ستین اتاق يتو یکی اون چرا نکرد تعجب و بست سرش پشت رو اتاق در راحت الیخ با نیهم يبرا... رونهیب یکی اون

 ياریماز... بود کار يتو اریماز دست صد در صد پس... شه یم داغ داره صورتم کردم احساس. دمیمال دست با رو هام قهیشق

 و شم بلند جام از که زد سرم به لحظه هی... بست گلومو راه دوباره بغض کردم احساس... عشقمه کردم یم فکر روز هی که

 سرمو که نیهم. فتمیب بود دهیخواب نهیشوم کنار که ياریماز جون به و بردارم آشپزخونه يتو از رو چاقو بدوم، خونه سمت به
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 شده جا به جا یک. دمیکش کنار خودمو یمحسوس طرز به و خوردم جا. بود نشسته کنارم که افتاد نیراد به چشمم کردم بلند

 بودم؟ دهینفهم چرا بود؟ نشسته من کنار و

 خفه گلو يتو زور به مو سرفه کردم یسع و گرفتم دست با گلومو. زهیر یم يچا وانیل يتو فالسک از داره شدم متوجه

 .فتمیب سرفه به و بردارم دستمو دمیترس یم... سوخت یم گلوم. بدم نشون ضیمر خودمو نداشتم دوست. کنم

 :گفت آروم و نرم یلحن با 

 . ارهی یم خودش با هم یبارون هی نجایا ادیب بخواد که یعاقل آدم هر... کنه ینم ثابت رو یچیه یبارون هی... ایپرن

 :گفتم تحکم با و کردم فراموش دردمو گلو

 گم؟ یم چرت دارم من یعنی ه؟یچ منظورت

 :گفت و انداخت باال شونه يخونسرد با. گذاشت جلوم رو يچا

 !کنم کمکت تونم یم يبخوا اگه. یش مطمئن دیبا گم یم دارم فقط! نه

 :گفتم... دیرس یم نظر به یخوب شنهادیپ. زدم پلک بار چند

 ... .کنه ینم کار مغزم اصال االن شم؟ مطمئن دیبا يچطور

 :گفت نیراد. کنه ینم کار دیخورش نور بدون من مغز و شبه االن که کردم فکر موضوع نیا به يا احمقانه طرز به و

 دنبالشون؟ میبر يدار جرئتشو

 اشک. کردم سرفه بلند يصدا با بار چند و گرفتم دهنم يجلو دستمو. افتادم سرفه به دفعه هی. شد گشاد ترس از چشمام

 :گفتم شه خارج دستم از يبعد ي سرفه کنترل که نیا از قبل. شد جمع دارم تب يها چشم يتو

 ! نه! ... نه

 :گفت و دوخت چشمام به رو شیا سرمه يها چشم. زد یکمرنگ لبخند. کرد کج سرشو نیراد

 ؟یکن بیتعق رو اونا يندار جرئت تو یول کنند یم بیتعق رو تو اونا که هیچطور
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 سرفه ای داشتنم تب به یربط چیه موضوع نیا... زنه یم م نهیس ي قفسه به شدت با داره قلبم شدم متوجه و کردم یمن من

 ... .نداشت وحشتناکم يها

 :گفت بود توش طنتیش کم هی که یلحن با نیراد

 سمت برو... شو بلند جات از شدن خارج خونه از جفتشون ای شونیکی يشد مطمئن یوقت و بده گوش خوب. بمون داریب شب

 تا دنبالش میر یم. بده لوت ممکنه و کنه یم ژیق ژیق کم هی خونه یاصل در... کنه ینم صدا و سر در اون... یپشت اطیح در

 کجا مینیبب میتون یم هم یگ یم که هیمرد همون که میش مطمئن میتون یم هم... زنه یم رونیب شبونه یچ يبرا مینیبب

 ه؟یچ نظرت... ره یم

 احساس هم تصورش با یول بود کننده وسوسه شدت به شنهادشیپ... بودم زده زل بهش شده گشاد يها چشم با مدت تمام

 :گفتم... شم یم روح قبض دارم کردم یم

 ... .تونم ینم... کنم یم سکته دارم کنم یم حس بهش کردن فکر با االن نیهم

 :گفت يسرد لحن با و کرد کیبار رو شیا سرمه يها چشم... شد خشک نیراد يها لب يرو لبخند

 !بترس ابد تا پس

 :گفتم و دادم لشیتحو رو تونستم یم که يا بهونه نیتر احمقانه و دادم قورت دهنمو آب

 ... .هم امشب یعنی... دمینخواب هم شبید... آخه

 :گفت خودش به رلبیز و زد شیشونیپ يتو دست با نیراد

 !زنم یم حرف یک با دارم نیبب! خدا يوا

 :گفتم و دمیکش باال آهسته موینیب. شدم ژاکتم نیآست با رفتن ور مشغول یشرمندگ با

 رفتم رونیب شب بفهمه ها بچه از یکی اگه... ننیبب منو مردها اون ممکنه که نیا خاطر به فقط نه... ترسم یم... آخه... خب

 ؟یچ

 تر خراب اوضاعش همه از که اریماز. بود بد حالمون و میبود خورده سرما هممون... فهیضع احتمالش کردم فکر خودم با

 دخترها به یضیمر ي بهونه به اگه... شن داریب خواب از شب تونستند ینم هم خواستند یم اگه دهیسپ و ماندانا... بود

 ... .شن ینم داریب صبح تا گهید و بره یم خوابشون عیسر يطور نیا دونستم یم ؟یچ دادم یم نیکدئ نوفنیاستام
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 :گفت و زد يپوزخند نیراد

 !يبود رونیب من با بگو

 حرف متوجه! بزنم رونیب وونهید اون ي خونه از و شم بلند جام از خواستم. کردم بهش يا دهنده هشدار نگاه. خوردم جا

 :گفتم و رفتم بهش يا غره چشم بود؟ زد یم که ییها

 به؟یغر پسر هی تو و دخترم هی من رفته ادتی

 ... .داده خوردکن اعصاب خونسرد تیشخص هی به خودشو يجا و رفته نیب از صبحش مهربون تیشخص کردم احساس

 :گفت و انداخت باال شونه

  ؟یکن یم کار یچ تو داره یربط چه هیبق به اصال ؟یچ که!... باشم خب

 :گفتم و کردم اخم

 ... .بکنن بد فکر موردم در ندارم دوست

 :گفت و کرد بهم ینگاه مین بود شده رهیت کم هی که ییها چشم با

 ابد تا و یکن یزندگ مردم حرف خاطر به که نهیا انتخابت اگه... کرد دق مردم يها حرف ي غصه خاطر به منم يبابا

 .رونیب برو االن نیهم یبترس

 :گفت تحکم با و اورد باال کامال سرشو. نرفتم رونیب یول شدم جا به جا جام سر کم هی

 !زنم یم حرف يجد دارم

 :گفت بود شده تر آروم که یلحن با. نخوردم تکون جام از یول کردم جمع خودمو

 نیبب بعد... هیچ فتهیب اتفاق ممکنه که يزیچ نیبدتر که کن فکر نیا به کنه غلبه بهت ترست يبد اجازه که نیا از قبل

 يجا به گه یم... گه؟ یم مامانت به کنه؟ یم کار یچ يبود رونیب من با بفهمه اریماز اگه مثال. نه ای داره دنیترس ارزش

 یم دادیب داد سرت که نیا ای ؟يبر رونیب شبونه دوستش با گذاشته باشه مراقبت مرد هی و تر بزرگ هی عنوان به که نیا

  زنه؟ ینم حرف باهات روز چند و کنه
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! بهتر اصال! درك به... نزنه حرف باهام وقت چیه دیشا بعدش و کنه یم دعوام دونستم یم داشتم اریماز از که یشناخت با

 و داد گهید که بدونه و رفتم رونیب دوستش با بفهمه که ده یم یحال چه کردم فکر خودم با دانهیپل... شد یم گرفته حالش

 بود یکس اون ایپو اگه... ایپو موند یم... خوابوندم یم قرص با دیبا رو ماندانا و دهیسپ... ستین مهم برام حرفاش و دادهاشیب

 بچه مورد در یمشکل چیه پس... نبود لق دهن بود یهرچ ایپو ؟یچ رفتم رونیب من که دیفهم یم و موند یم خونه يتو که

 ... .نداشت وجود ها

 :گفت و زد يا روزمندانهیپ لبخند داشت رنظریز قیدق صورتمو حاالت که نیراد. شد قرص دلم ته کم هی

 نه؟ مگه... ارزه یم سکشیر به یبکن يخوا یم که يکار

 بلند يصدا با... نداشت دهیفا. کنم ساکت رو داد یم قلقلک گلومو که يا سرفه کردم یسع و گذاشتم يگلو يرو دستمو

 :گفت رلبیز و زد يپوزخند. کردم سرفه

 !میر یم لو امشب ها سرفه نیا با بندم یم شرط

 نیراد به رو. نشه دردسر ها سرفه نیا که ببرم خودم با گردنم شال هی حتما و بخورم داغ ریش قبلش که سپردم ذهنم به

 :گفتم و کردم

  باشه؟... میبرگرد دیبا شد ادیز یلیخ تعدادشون دفعه هی اگه ای دمیترس اگه یول

 :گفت و انداخت باال شونه

 .میگرد یبرم یخواست وقت هر... امیب خوام یم تو خاطر به... ندارم ياصرار کار نیا به که من

 بودم من نیا شد ینم باورم... بود اومده بند نفسم جانیه از یول بود نشده شروع زیگر و بیتعق هنوز. دمیکش یقیعم نفس

 اگه که کردم فکر يدواریام با. خواست یم الیل که بود يزیچ همون نیا ییجورا هی... برم مرد اون دنبال خواستم یم که

 ... .کرد یم کارو نیهم هم بود من يجا الیل

 کم هی سرمو. گرفتم دهنم و ینیب يجلو دستمو. خورد صورتم به يسرد باد کردم باز اتاقکو در که نیهم. شدم بلند جام از

 :گفتم و کردم نیراد به ینگاه شده زیر ییها چشم با. کردم خم

 ؟یمون یم منتظر یپشت ي کوچه يتو
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 خاطر به... شم جدا ازش خواستم ینم که ییگرما خاطر به نه... کردم پا اون پا نیا اتاقک يتو کم هی. داد مثبت جواب سر با

 :گفتم کوتاه دینرس فکرم به يزیچ چون... بگم يزیچ هی دیبا کردم یم احساس که نیا

 !ممنون

 که افتاد ماندانا نیماش به چشمم کردم باز رو در که نیهم. میرفت باغ در سمت به. نگفت یچیه جوابم در و داد تکون سر

 :گفتم و کردم نیراد به رو عیسر. بودم اومده نیراد شیپ يا بهونه چه به افتاد ادمی تازه. بود شده پارك کوچه سر

  ؟یشناس یم داروخونه بر و دور نیا! یراست! اوه

 یم بهم کیت کیت دندونام. دمیلرز خودم به. زد خی بود دهنم يجلو که دستم و گوشام کردم احساس و دیوز دوباره سرد باد

 :گفت بود نذاشته اثر روش يدما رییتغ اصال انگار که نیراد... خورد

 .ارمی یم برات و خرم یم بگو يخوا یم یهرچ

 :گفتم برسونم اتاقم يبخار به تر عیسر خودمو خواستم یم و نداشتم کردن دیخر ي حوصله اصال که ییجا از

 ... .خوره یم یسرماخوردگ درد به که یهرچ... دونم ینم

 ... .شدند ینم گرم زهایچ نیا با! نداشت دهیفا. کردم ها و اوردم دهنم يجلو دستامو

 به رو دمیرس ماندانا نیماش یکینزد به که نیهم. اومد یم سرم پشت نیراد. رفتم ماندانا نیماش سمت به و شدم کوچه وارد

 :گفتم و کردم نیراد

 !نره ادتی... بخر حتما رو نیکدئ نوفنیاستام

 :گفت و انداخت باال ابرو. کردم بهش يدار یمعن نگاه و

 باشه؟ آور خواب کم هی ممکنه یکن ینم فکر یول دارم خودم

 :گفتم... کرد ینم کار و بود زده خی اومد یم که يسرد باد خاطر به صورتم يها عضله انگار یول بزنم لبخند کردم یسع

 !خوام یم نیهم يبرا

 یوقت تا البته... قشنگه و خاص قدر چه چشماش يا سرمه کردم فکر خودم با... دیخند و زد دنیفهم ي نشونه به یچشمک

 ... .نشه اهیس دفعه هی که
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 گرما قدر چه... دمیکش یراحت نفس. خورد م زده خی صورت به گرمش باد. بود روشن نیماش يبخار. شدم ماندانا نیماش سوار

 :گفتم و دمیچرخ ماندانا سمت به! بود خوب

 .میبر

 قدر اون. بود زده رونیب نامنظم صورت به کلفتش شال ریز از شیمشک يموها. کردم شالش يتو دهیچیپ صورت به ینگاه

 تنگ رو بود، اریماز هیشب يا آزاردهنده طرز به که ، هاش چشم. بود شده قرمز که بود گرفته دستمال با رو کشیکوچ ینیب

 :گفت ش گرفته يصدا اون با. کرد یم نگاهم دیترد و شک با و بود کرده

 خرم؟ من نظرت به

 :گفتم... شن گرم تا گذاشتم زانوهام نیب و چسبوندم بهم دستامو کف

 ؟یگ یم یچ هان؟

 :گفت و کرد تیهدا یاصل راه سمت به رو نیماش ماندانا

 ... آره؟ داروخونه؟

 :گفتم

 .وردمین نه منم. ارهی یم برامون خره یم خودش گفت

 :گفت تیعصبان با ماندانا

 ... .اروی نیا ي خونه یرفت يپاشد يا گهید زیچ خاطر به! ایپرن نکن خر منو

 :گفتم! داشتم کم نویهم کردم فکر خودم با و کردم اخم

 !رینخ

 :گفت بلند يصدا با ماندانا

 .دمید خودم! زد چشمک بهت! فهمم ینم و خرم من انگار! چرا

 :گفتم یساختگ یتعجب با



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 273 

 

 چشه؟ زدن چشمک مگه خب! وا

 :گفتم و کردم جمع خودمو. زد بازوم يتو محکم تیعصبان با

 ! يآ

 :گفت ماندانا

 ! ياریماز چشم از دور حداقل! بزن تهران خواهشا یبزن يخوا یم يگند هر

 :گفت خودش به رلبیز

 !ییتنها اونم! اریماز دوست ي خونه رفته شده پا

 :گفت و کرد بهم رو. داد تکون سر و کرد ینچ نچ

 !يخوند کور گم ینم اریماز به يکرد فکر اگه

 يبرا. رسه یم نظر به بدتر کارم نگو، اریماز به خدا رو تو يوا بگم اگه دونستم یم. بدم نشون الیخ یب خودمو کردم یسع

 :گفتم یالیخ یب با نیهم

 ! بگو... نکردم يبد کار که من

 بهم رو نیراد با شبم ي برنامه و نگه يزیچ اریماز به ماندانا وقت هی کردم یم دعا... داشتم استرس دلم ته. کرد یپوف ماندانا

 .نزنه

 کرد بهم دار یمعن ینگاه ماندانا میشد رو به رو اریماز با و میشد خونه وارد که نیهم. بود یخال تو ماندانا دیتهد خوشبختانه

 !بگه يزیچ خواد ینم يبزرگوار يرو از یعنی که

 شام يبرا ماندانا که بود نه ساعت يها کینزد. داشتم اجیاحت خواب ساعت چند به واقعا. کردم استراحت عصر روز اون

 . کرد صدام

 قدر هرچه. بود تر سرحال همه از بود اومده خونه یک دونم ینم که ایپو... داشتم نظر ریز دقت با رو همه شام ي سفره سر

 ! نداشت يا دهیفا بده انتقال رو شیسرماخوردگ تا کرد ها صورتش يتو ماندانا
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 يرو آرنجشو... داره نگه باال سرشو تونست ینم یحت... بود بدتر همه از اریماز. نداشت زدن حرف حال و بود باال دهیسپ تب

 ناله و دیکش یم باال رو شینیب مرتب. زد یم هم رو سوپش یلیم یب با. بود داده هیتک دستش به سرشو و بود گذاشته زانوش

... کمدش يتو یبارون خاطر به... سارا خاطر به نه! رهیبگ جونشو یضیمر نیهم که کردم دعا دلم يتو یبدجنس با... کرد یم

 اریماز دست... کنار به ایپو بکنند؟ کارو نیا بودند شده حاضر چطور. باشند کرده انتیخ ایپو و اریماز که بود نشده باورم هنوز

 ... .انتشیخ از هم نیا... سارا از اون... بود شده رو برام يبدجور روز اون

 باشه یاون واقعا هیقض داشتم شک! داشتم شک که بود نیا نکشم خودم يها دست با رو اریماز شد یم مانع که يزیچ تنها

 که انداختم یسوپ ظرف يتو رو قاشق. خورد چیپ دلم... افتادم بودم ختهیر نیراد با که يا برنامه ادی... کنم یم فکر من که

 ... .اومد یم مزه یب نظرم به

... دادم یم یسوت دینبا شب اون. کردم گرم ریش وانیل هی خودم يبرا. میسپرد ایپو به یحرف چیه بدون رو شام يها ظرف

 یم کار یچ داشتم من! ایخدا... ختیر نتیکاب يرو ریش و دیلرز دستم مه و یکیتار يتو اهپوشیس مرد هی دنید تصور با

 کردم؟

 :گفت. کرد یم نگاه چپ چپ نشسته يها ظرف به و بود انداخته نیچ شوینیب. شد آشپزخونه وارد ایپو

 نشسته ظرف! اه... زنم ینم دیسف اهیس به دست خونه تو من! دیکن یم ییکارها چه به مجبور منو دینیبب! شماها دست از

 ... .زنه یم بهم حالمو

 بهش اصال آخه... یول... باشه قاتله اون دیشا ؟یچ نباشه داد نجات جونمو که يا هیسا اون اگه. کردم نگاهش یرچشمیز

 مرد اون با... شد شتریب ترسم... ختیر فرو نهیس يتو قلبم... شیا قهوه يها چشم که هرچند... باشه قاتل اومد ینم

 بالش با منو خواست یم که یکس با یول امیب کنار تونستم یم موند یم هیسا هی مثل و داشت سرد يها دست که اهپوشیس

 !نه کنه خفه

 تلخ يبو ادی بعد یول بزنم سرش يتو جوش ریش با و بپاشم ایپو صورت يتو رو وانیل يتو داغ ریش که زد سرم به لحظه هی

 !شد یم معلوم یچ همه شب اون... بودم شده جیگ! دونم ینم... داشت فرق ایپو عطر با... افتادم مرد اون عطر

 :گفت رفت یم نکیس سمت به که طور نیهم. گذاشت آشپزخونه زیم يرو قرص پاکت هی ایپو

 م؟یخوا یم قرص که یگفت و شیدید کجا! یراست... اورد يبود خواب یوقت نیراد نویا... ایب

 :گفتم وحشتناکم و گرفته يصدا اون با. برداشتم رو نیکدئ نوفنیاستام و کردم پاکت يتو دست
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 ... .سوپرمارکت کینزد

 :گفت یبیعج لحن با و داد تکون سر... بود کرده اخم و داده هیتک نتیکاب به نهیس به دست. دمیچرخ ایپو سمت به

 ... .دتید مون کوچه سر که گفت نیراد آخه... جالبه! ... آهان

 :گفتم و دمیکش هم يتو صورتمو عیسر! بودم داده یسوت... دادم قورت دهنمو آب

 ... .نکن تیاذ! ایپو ستین خوب حالم... بود کوچه سر دمیشا! دونم یم چه من

 دعا دلم تو. شدم دور ازش سرعت به کنم یم رو ممکن کار نیبدتر دارم دونستم یم که نیا با و کردم بهش پشتمو عیسر

 ... .باشه نذاشته يریتاث چیه شب ي برنامه يرو وحشتناکم یسوت نیا کردم

 آروم دردمون بدن کم هی دیشا تا میبخور نیکدئ نوفنیاستام هی کدوم هر که دادم شنهادیپ میکرد پهن رو ها رختخواب یوقت

 .دمیکش سر رو آب وانیل و. گذاشتم زبونم ریز رو قرص. بودند موافق دهیسپ و ماندانا. شه دهیبر صبح تا تبمون و شه

 . انداختم لورمیپ بیج يتو و اوردم در زبونم ریز از رو قرص. کردم دخترها به پشتمو و دمیکش خودم يرو رو لحاف

 و ضیمر من شانس از نمیا... دمیشن یم رو بارون شر شر يصدا... بود میمچ ساعت کیت کیت يصدا به گوشمو

... بود شده گشاد شد یم که ییجا تا اتاق یکیتار يتو هام چشم... کرد یم تاپ تاپ م نهیس يتو شدت با قلبم! سرماخورده

... کنم گوش نیراد ي هیتوص به کردم یسع... دادم یم تکون یعصب یحالت با پامو. کرد یم پر وجودمو داشت کم کم ترس

 ... . کردم تصور رو ها حالت نیبدتر خودم شیپ

 ... .بود باهام نیراد... نداشت بیع ؟یچ شدند یم حضورم متوجه اریماز ای ایپو کردن بیتعق موقع اگه

 ... .بود کنارم نیراد... نداشت بیع ؟یچ شدند یم ظاهر شب يتو يشتریب يمردها اگه

 نیراد با دیبا... نبود امن خونه نیا... ؟یچ اومدند یم باغمون به اریماز ای ایپو دنید يبرا مردها اون و اومد ینم نیراد اگه و

 ... .شد یم ختم نیراد به هام حل راه ي همه انگار... رفتم یم ششیپ دیبا من اومد ینم شمیپ اگه... رفتم یم

 يها نفس. دمیگز لبمو. نشستم تشکم يرو و دمیپر جا از دفعه هی. دمیشن رو پسرها اتاق در شدن باز يصدا موقع نیهم در

 وقت... رفتم هام لباس سمت به. دندیخواب که داد یم نشون موضوع نیا و بود شده تر قیعم که بود ها مدت دهیسپ و ماندانا

  !بود شده رفتن
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 تر گرم زیچ هی خواست یم دلم. گذاشتم ژاکتم بیج يتو و کردم لنتیسا رو لمیموبا. دمیچیپ دهنم دور رو گردن شال

 .بود تر مناسب شب يتو زیگر و بیتعق يبرا نظرم به و بود م گهید يها لباس از تر رهیت ژاکتم یول بپوشم

 يها انگشت نوك يرو. کردم پسرها اتاق ي بسته در به توزانه نهیک ینگاه. بود دهنم يتو قلبم. شدم خارج اتاق از آهسته

. دیرس یم یپشت اطیح در به بعد و حموم در به بعد آشپزخونه، در به اول که رسوندم ییراهرو به خودمو. رفتم یم راه پام

 هی انگار. قفله در که دمیفهم دمیکش نییپا رو رهیدستگ که نیهم. رفتم یپشت اطیح در سمت به و کردم شتریب سرعتمو

 کردم؟ یم کار یچ دیبا. بود اریماز دست دیکل... زدم میشونیپ يتو دست با! ستادیوا زدن از قلبم لحظه

 سرك. دید رو یپشت اطیح شد یم و بود يا شهیش در ییباال ي مهین. زدم زل بسته در به کندم یم لبمو پوست که یحال در

 بود يا نشونه دیشا! آره... بود کار نیا يتو یحکمت دیشا اصال کردم؟ یم کار یچ دیبا... نه ای اومده نیراد نمیبب تا دمیکش

 تا راحت الیخ با و رختخوابم يتو برگردم تونستم یم... گرفت آروم کم هی هیتوج نیا با قلبم... برم دینبا امشب که نیا يبرا

 .بدم استراحت م کوفته بدن به صبح

 بود؟ اهپوشیس مرد اون یعنی. دیپر اطیح یبلوک وارید يرو از که دمید رو رهیت لباس با يمرد برم و بچرخم خواستم تا

 نفس. زد شهیش به تق تق. ستادیا یپشت اطیح در يجلو مرد. برداشتم عقب سمت به قدم هی. دمیپر جا از و گفتم ینیه

 !بود نیراد... دمیکش یراحت

 در قفل با رفتن ور مشغول و شد خم. قفله در بفهمه تا کردم ول و دمیکش سرهم پشت بار چند رو رهیدستگ. رفتم جلوتر

 :گفتم خودم به. بود دهیرس سر نیراد. برم در رشیز از تونستم ینم. نداشت دهیفا. گرفت اوج قلبم ضربان دوباره... شد

 ... .نرو یترس یم قدر نیا اگه ؟يبر که کرده مجبورت یک آخه

 :گفت آهسته نیراد. شد باز در رمیبگ میتصم که نیا از قبال

 !باش زود

 شالمو. دمیچیپ خودم دور ژاکتمو عیسر. اومد یم يبد سوز. رفتم رونیب خونه از و دادم رونیب نفسمو يدیناام با. کردم یمکث

 لباسام يرو بارون زیر يها قطره. بود کرده پر رو جا همه بارون شر شر يصدا و باد يهوهو. کردم محکم دهنم دور

 برداشتنش دمیترس یم و بود کمد يتو... نه ای برم کش رو دهیسپ یبارون و برگردم که بودم دودل! داشتم کم نویهم... ختیر

 :گفت و بست سرم پشت رو در نیراد. باشه پردردسر یلیخ

 ... .میبر
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 وارد و رفتم باال وارید يرو از. گذاشتم جا هامو دستکش شدم متوجه تازه. گذاشتم بلوك سرد و سیخ سطح يرو دستامو

 صفحه نور با. اورد در لشویموبا و کرد شیمشک شلوار بیج يتو دست. ستادیوا کنارم نیراد. شدم کیتار و خلوت ي کوچه

 :گفت نیراد. اومدند یم فرود یخاک نیزم يرو چطور که دمید یم نور يتو رو بارون يها قطره. کرد روشن رو راه ش

 ... .یاصل راه سمت میبر

 :گفتم دیترد با

 کنه؟ نگاه پشتشو گرده یبرنم

. بود شده ست رنگش يا سرمه لباس با که بود یشگیهم خوشرنگ يا سرمه همون نیراد يها چشم لیموبا نور يتو

 :گفت و زد يمرموز لبخند

 !کنه یم کارو نیا یعاقل آدم هر

. بود شده پر درشت يها سنگ با که میرفت يا کوچه سمت به... بود تموم کارم دید یم منو اگه. دادم قورت دهنمو آب

 و سر که بود نیا شب اون بارون حسن تنها نظرم به هرچند. نکنم درست صدا و سر و برم راه آروم که داد هشدار بهم نیراد

 .کرد یم گم خودش يتو رو صداهامون

 ییروشنا با نیراد ي کله و سر کیتار يها شب يتو شهیهم که کردم فکر نیا به میرفت یم نییپا کوچه از که طور نیهم

 پشت دیخورش... بود مشترك تشیخصوص نیا متناقضش و بیغر و بیعج يها تیشخص ي همه نیب... شد یم دایپ

 ... .بود اخالقش نیهم يبرا يا نشونه هم گردنش

 :گفت آهسته. کرد تنگ چشماشو و شد خم نیراد. میشد یاصل راه وارد

 ... .میبر. باش جاده ي هیحاش يتو ممکن يجا تا... نشو دور وارید از... باال سمت ره یم داره که نمیب یم رو نفر هی

 و گل نیب از آهسته. گذاشت جاده یگل ي هیحاش يتو پاشو. برم سرش پشت که کرد اشاره. گذاشت بشیج يتو لشویموبا

 سیخ که ژاکتم بیج يتو از دستمو. کنم سرفه خواستم یم. دیخار یم گلوم. رفت یم باال سمت به هرز يها علف و يال

 گلوم خارش... کردم یم کنترلش دیبا... شد ینم... کنم سرفه آروم کردم یسع. گذاشتم دهنم يرو و اوردم در بود شده آب

 ... .شد شتریب
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 علف چپم دست با... رفتم یم نیراد سر پشت آروم. بود شده یبساط عجب... انداختم مینیب به ینیچ... کردم گل يتو پامو

 کج سرمو. شم گم دهیکش قد يها علف نیب تا بودم شده خم قدر اون نیراد از دیتقل به. زدم یم کنار جلوم از رو هرز يها

 و بود کرده خم بارون مقابل در سرشو که افتاد يمرد اهیس ي هاله به چشمم... نمیبب یکیتار يتو رو اهپوشیس مرد تا کردم

 هی. رفت باال قلبم ضربان دنشید با. بود شیبارون بیج يتو هاش دست. داشت فاصله ما از یلیخ... رفت یم باال سمت به

. کردم سرفه ممکن يصدا نیکمتر با و شدم خم. گذاشتم دهنم يجلو دستمو عیسر. شد خارج دستم از م سرفه کنترل دفعه

 ژاکتم پشت تمام. دیکش ریت کمرم. خورد وارید به محکم پشتم. دیکش وارید سمت به منو و گرفت بازومو نیراد دفعه هی

 :گفتم آهسته و دمیکش رونیب نیراد دست از دستمو تیعصبان با. رفت گل يتو زانو تا پام. شد آب سیخ

 چته؟

 :گفت و گذاشت شینیب يرو دستشو نیراد

 !نکن صدا و سر! آروم

 :گفتم تر آهسته

 ... .نبود خودم دست

 هوا نیا انگار یول دمیلرز یم سرما از من... بود ختهیر شیشونیپ يرو سشیخ يموها. دیچک یم نیراد يرو و سر از آب

 یم خودم به یه... کنم نگاه رو مرد اون و کنم باال سرمو نداشتم جرئت که من. کرد خم سرشو... نبود سرد اصال براش

 گهید "بترسوندت؟ تونه یم قدر نیا یبارون هی یعنی... ینیب یم رو تا دو نیا يدار روز هر تو... اریماز ای استیپو ای" گفتم

 :گفتم آهسته... خونه برگردم خواستم یم فقط... کدومشونه کار بدونم بخوام که نبودم مطمئن

 م؟یبرگرد شه یم

 بارون و یکیتار يتو رو چشماش رنگ تونستم ینم خوشبختانه. کرد بهم يجد ینگاه. کردم نگاه رو نیراد یشرمندگ با و

 :گفت زد یم تیعصبان به یکم هی که يجد یلحن با... بدم صیتشخ

 رو تو یچ يبرا یبدون يخوا ینم ره؟ یم کجا داره یبدون يخوا ینم یعنی! نفره هی نیهم خوبه حاال! بکش خجالت! پاشو

 !نمیبب شو بلند ؟یکن فرار يخوا یم یک تا ؟یبفهم يخوا ینم رو روستا نیا به خودت ربط روستا؟ نیا يتو و نجایا کشونده
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 کم هی تا دادم تکون هوا يتو پامو... میکن گمش بود ممکن. بود گرفته فاصله ازمون یلیخ اهپوشیس مرد... شد بلند جاش از

 باال آهسته موینیب. شده نیسنگ پاهام کردم یم حس که بودم شده یگل قدر اون... شه کنده پام به دهیچسب گل يها ذره از

 ... .افتادم راه به نیراد دنبال خورد یم هم به کیت کیت دندونام سرما از که یحال در و دمیکش

... کرد روشن لحظه هی يبرا رو آسمون برق و رعد نور. میرفت باال سمت به میبود دهیچسب یبلوک وارید به که طور نیهم

 تونستم یم فاصله همون از که يبلند و سیخ يموها و... دمید پشت از کامال رو مرد اهپوشیس اندام هیثان صدم يتو

  ... .شده بسته کش با بدم صیتشخ

 همه... شد ینم باور... شده سست پاهام کردم یم احساس. گرفتم وارید به دستمو. رفت یم یاهیس چشمام... رفت جیگ سرم

 چرا و شد یم سبز الیل و من راه سر دیبا چرا کرد؟ یم کارو نیا دیبا اون چرا... شد ینم باورم یول بود ایپو هیعل شواهد ي

  بود؟ دهیدزد رو الیل که بود اون یعنی کرد؟ یم مرجان با کارو نیا دیبا

 عذاب منو طور نیا ماه نه که بود ایپو یعنی... یول... بود کار يتو هم باباش دست دیشا... افتادم باباش ي باداورده ثروت ادی

 احمق قدر چه. گذاشتم قلبم يرو دستمو... یول... که بزنمش قدر اون و برسونم بهش خودمو زد سرم به لحظه هی بود؟ داده

 ... .بودم نشده ایپو دیپل ذات متوجه که بودم

 يشتریب شدت با باد. کنم جمع نیراد پشت خودمو شد باعث رعد بلند يصدا. شدم یم رو به رو باهاش داشتم ماه نه بعد

 از شتریب بدنم لرزش دونستم ینم. بود کرده پر رو جا همه بارون و خاك نم يبو. کرد خم رو ها درخت ي شاخه و دیوز

 :گفت نیراد. شم ولو نیزم کف و کنم غش ممکنه کردم یم احساس... ترس ای سرماست

 ... .ره یم کجا یشب نصفه مینیبب میبر ایب... هیک کار شد مشخص ظاهرا... خب

 :گفتم گرفته ییصدا با. افتادم راه به نیراد دنبال اراده یب

 . کردم ینم دقت کارهاش نیا به که بودم توجه یب بهش قدر نیا... مختلف يها بهونه به... زد یم رونیب خونه از ش همه

 :کردم زمزمه و دمیکش سمیخ و زده خی صورت به دست

 !خدا يوا

 :گفت نیراد

 !امشب نیهم... ارمی یم در سر کارش از
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 حاال... بود ایپو. نبود بهیغر مرد اون... کردم یم دایپ الیل از یسرنخ دیشا. بدم ادامه بودم شده مصمم و بود اومده جا اون تا

 شهیهم... بود داده یقیعم یناراحت و يدیناام به خودشو يجا ترسم... امیب کنار ترسم با تونستم یم بهتر هیک بودم دهیفهم که

 با... کشتمش یم خودم يها دست با دیبا... باشه کرده ظلم بهم قدر نیا کردم ینم فکر وقت چیه یول بودم متنفر ایپو از

 !خودم يها دست

 يرو دستمو... رسه یم وحشتناك ي کلبه اون به و داره روشن خاك دونستم یم که یراه... افتاد آشنا ریمس هی به چشمم

 :گفتم يناباور با. بودم افتاده نفس نفس به جانیه از... گذاشتم قلبم

 !سهیدعانو اون شیپ ره یم داره

 :گفت و گذاشت شینیب يرو دستشو نیراد

 !سیه

 :گفت و دیکش وارید سمت به منو نیراد. دیرس گوشم به دور از یسگ واق واق يصدا دفعه هی

 ... .دهید رو ایپو حتما! ولگرده سگ هی

 :دمیپرس ینگران با

 م؟یستادیوا چرا خب

 :گفت نیراد

 ... .گرده یبرم سمتمون به ایپو وقت اون و کنه یم پارس هم ما يبرا میش رد سگه کنار از که نیا محض به که نیا يبرا

. کردم ینم فکر برگشتن به گهید... دیچک یم آب صورتم و سر از... اوردم نییپا سرمو... شن گرم تا گذاشتم بغلم ریز دستامو

 :گفتم... کنه یم کار یچ داره ایپو دمیفهم یم و میرفت یم دیبا

 م؟یکن کار یچ پس

 :گفت و کرد یپوف... کنه پاك رو دیچک یم صورتش از که یآب کرد یسع و دیکش صورتش به یدست نیراد

 !میکن یم گمش سهیدعانو ي خونه سمت نره اگه يطور نیا یول... میر یم یکوهستان راه از

 :گفتم و دمیکش نیراد پشت کم هی خودمو... اومد یم راه نییپا سمت به آروم که افتاد رنگ دیسف و بزرگ یسگ به چشمم
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 ... .ادی یم داره... میبر...  میبر

 :گفت نیراد

 کوهستان؟ از

 :گفتم و دادم هلش دست با

 !یگ یم که یراه همون از

. میافتاد راه به يشتریب سرعت با. شد دور شد یم منشعب یاصل راه از که روشن خاك با یراه از و شد یاصل راه وارد نیراد

 نه و دمیترس یم نه گهید. میبود شده دور ایپو از... بود اومده نییپا قلبم ضربان... میدیدو یم بارون ریز میداشت بایتقر

 با نفسمو! بود زیانگ نفرت آدم هی یول... نبود ترسناك ایپو. زد یم جونه قلبم يتو داشت نهیک کم کم... بودم زده جانیه

 از رو بارون يها قطره باد. خوردند یم تکون باد با شدت به جاده کنار يها علف. شد بلند باد يهوهو. دادم رونیب خشم

 چشمام کردم یم حس و بود زده خی هام گونه... بخورند صورتم به لیما صورت به شد یم باعث و کرد یم منحرف ریمس

 ... .سوزه یم و شده خشک

 یدفاع سپر هی مرد نیا انگار... شدم کینزد نیراد به... کردم جمع خودمو کم هی... کرد پر رو جا همه برق و رعد بلند يصدا

 کنار نهیک... نهیک یول... شد یم کمرنگ ترسم شدم یم کینزد بهش که نیا محض به... زد یم پس رو ترس که داشت

 ... .گشتم یم ایپو يصدا و سر یب کشتن يبرا راه هی دنبال داشتم فقط من و... گرفت یم اوج نیراد

 تونه یم سیدعانو اون کمک به دیشا کردم فکر خودم شیپ يا مسخره طرز به داشت؟ کار یچ سیدعانو با مرد اون یراست

 که ییها درخت رعد نور. شدم متوقف سرجام دفعه هی. دمیکش مینیب يرو شالو. دمیگز لبمو... بشه ظاهر و بیغ طور اون

 :گفت و دیچرخ سمتم به نیراد. کرد روشن و بودند شده خم باد ریز

 شد؟ یچ

 شده لمس. کردم ینم حس رو یچیه... ختیر یم صورتم يرو بارون... زدم ینم پلک... زدم خی درون از کردم احساس

 :گفت و اومد سمتم به ینگران با نیراد... بودم

 خوبه؟ حالت
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 روم به رو... بود افتاده گود شیا سرمه يها چشم ریز و بود روشنِ  روشن صورتش پوست... کرد روشن صورتشو رعد نور

 :گفت. داد تکونم آهسته و گرفت بازوهامو. ستادیوا

 ؟يشنو یم

 يجلو دستمو. کردم خم صورتمو. گرفت ام سرفه دمیکش هام هیر به رو سرد باد که نیهم. دمیکش نییپا دهنم يرو از شالو

 :گفتم و گرفتم دهنم يجلو شالو عیسر. افتاد سوزش به گلوم. کردم سرفه و اوردم دهنم

 ... .چون... چون... مرد اون شیپ ره یم داره مطمئنم... ره یم کجا داره دونم یم

 بودم؟ کرده فراموش رو يزیچ نیهمچ چطور... دمیکش سمیخ یشونیپ به یدست

 :گفتم. دمیگز لبمو

 رو طانیش اگه بود گفته... یباش تو منظورش ستمین مطمئن... یعنی... رو تو اگه که بود گفته بهم سهیدعانو نیا که نیا يبرا

 .گردونه یبرم بهم رو میامانت کنم دور جا نیا از

 :گفت تمسخر با. بودم گفته براش رو ایدن جوك نیتر مسخره انگار... کرد جمع صورتشو نیراد

 باشه؟ یچ شیمعن قراره نیا

 :گفتم

 سهینو دعا با ایپو حتما. گرفتن رو الیل دوستم مردها نیا کنم یم حس من آخه... کجاست الیل دونه یم... الستیل منظورش

 .دهیفهم ییزهایچ هی مرد اون نیهم يبرا و داره آمد و رفت

 از يانرژ هی داشت دوباره... بودم کرده ش تجربه روح احضار شب که اومد سراغم یحس لحظه هی. ستادیوا صاف نیراد

 و داد تکون جلوم زیدآمیتهد یحالت با شو اشاره انگشت نیراد. برداشتم عقب سمت به قدم هی... اومد یم سمتم به سمش

 :گفت

! ؟یامانت! یکن یم برداشت و استدالل خودت شیپ حرفاش از و يریگ یم من يجلو رو اروی نیا اسم باشه آخرت بار ایپرن

 يجور که بود نیا ادی بهم مردك نیهم که يزیچ نیاول!... نیبب دوستت؟ بگه تونست ینم بود دوستت منظورش اگه یعنی

... نشه رو دستم که نزنم حرفمو راست و رك وقت چیه... کنه برداشت حرفم از خودش مقابلم طرف که بزنم حرف پهلو دو
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 که يزیچ اون آدما ي همه. یبکن ازش يخوا یم که یبرداشت هر که خودت ي عهده به گذاشت نویا و یامانت گفت بهت

 ... .کنن خالصه کلمه هی نیهم يتو تونن یم رو خوان یم واقعا

 :داد ادامه حرص با

 باشه؟ یامانت تونه یم چطور آدم دوست آخه

 اون حرف مشغول ذهنم هنوز یول گرفت آروم قلبم کم هی... دمیدو دنبالش... رفت کوه سمت به سرعت با و کرد بهم پشتشو

 مرد اون با... گشت یم ایپو با که باشه اومده در یکس دهن از یاتفاق یامانت ي کلمه نداشت امکان. بود سیدعانو

 بود؟ استاد يساز ظاهر يتو پسر نیا قدر نیا چرا! ایخدا اومد؟ یم باال بالکن از طور اون که بود ایپو یعنی... اهپوشیس

 ... .برسونه بیآس بهم بخواد که اومد ینم بهش اصال

 باال قله تا نبود قرار مسلما... کردم نگاه کوه به تعجب با. رفت باال کوه ي دامنه يها سنگ از مهارت و یچاالک با نیراد

 شده کوفته بدنم ي همه و بودم سرماخورده که یوقت به برسه چه... اومدم یبرنم کارها نیا پس از يعاد روز يتو! م؟یبر

 ... .بود

. دیرس یم زهیر سنگ از دهیپوش یبیسراش هی به باالتر کم هی... بود شده انباشته هم يرو کوه نییپا یبزرگ يها سنگ تخته

 م؟یرفت یم باال دیبا چطور... دادم قورت دهنمو آب

 رو سمیخ شال. بود دهیچسب میشونیپ به و بود شده سیخ کوتاهم يموها... بودم شده آب سیخ. دمیکش صورتم به یدست

 . چوندمیپ دهنم يجلو محکمتر

 :گفت و کرد دراز سمتم به دستشو نیراد

 !باش زود

... گرفتم یدلگرم کم هی! بود سردش اونم پس... بود زده خی و سرد من دست مثل دستش... گذاشتم دستش يتو دستمو

  زبره؟ دستاش کف چرا کردم فکر خودم با بار نیدوم يبرا! مردم یم سرما از داشتم که نبودم من فقط پس

 دهیچسب سفت دستشو منم... نکرد ول دستمو نیراد... رفتم نیراد دنبال و گذاشتم سیخ و ناهموار يها سنگ يرو پامو

 از قبل و دیکش دستمو نیراد. دادم دست از تعادلمو دفعه هی و شد کج... بود لق پام ریز سنگ... میرفت باالتر کم هی... بودم

 یبیسراش به و میرفت باال که کم هی... دمیپر يبعد یسنگ يرو عیسر. ستادمیوا سرجام دوباره تونستم بخورم نیزم نیا

... رفتم یم پا و دست چهار داشتم رسما که من. میرفت باال یبیسراش راه از ییماجرا و زور با. کرد ول دستمو نیراد. میدیرس
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 شدم مجبور و خورد زیل یبیسراش يرو بار چند پام... بود برنده و زیت یسطح با سیخ يها سنگ با تماس در انگشتام نوك

 شب نیبدتر شب اون... ایپو... یحس یب... سوزش... سرما... افتاد سوزش به و دیبر دستم کف. بچسبم یخاک نیزم دست با

 ... .بود میزندگ

 تا پاهامو... افتادم راه نیراد سر پشت... بود شده پر زیر يها سنگ با که میدیرس کیبار یلیخ راه هی به یبیسراش باالخره

 نییپا لق يها سنگ به تند یبیسراش هی با که بود راه ي لبه چپم يپا حال نیا با بودم کرده کینزد هم به ممکن يجا

 گرم تا دمیمال یم بهم تند تند رو م زده خی يدستا. رفتم یم نیراد دنبال فقط. دمید ینم جلومو... . دیرس یم کوه ي دامنه

 و من يها قدم خش خش اومد یم که ییصدا تنها... دمیلرز یم سرتاپا. سوخت یم حسم یب مهین يها دست کف... شن

 ... .بود شده تندتر که یبارون يصدا البته و بود سنگ يرو نیراد

 :گفت و کرد اشاره ییجا به دست با نیراد موقع نیهم در

 ... .اونجاست ش خونه

 آب مخزن به چشمم. بدم صیتشخ رو خرابه ي خونه هی از يا هاله تونستم یم فقط بارون اون يتو. کردم تنگ چشمامو

 :گفت و گذاشت پشتم دستشو نیراد. میهست سیدعانو مرد اون ي خونه کینزد شدم مطمئن گهید... افتاد

 .ادی یم سمت نیا به جاده از داره مرد هی... میبر عقب کم هی بهتره کنم فکر

 نیا با. کرد کیتفک یبارون و اهیس طیمح از رو اتیجزئ شد یم زحمت به. کردم نگاه جاده به و کردم تنگ چشممو عیسر

 .رفت یم سیدعانو ي خونه سمت به داشت که دمید یم رو اهیس لباس با يمرد حال

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب. شد یم ختم ها سنگ به که افتاد یبیسراش به چشمم. کردم برم و دور به ینگاه

 برگردم؟ يچطور

 :گفت و گرفت بازومو نیراد

 .گرفتمت من! بچرخ... نترس

 هر... نهینب رو ما ایپو تا مینشست زانو يرو... برگشتم کم هی رو اومده ریمس و چرخوندم یسنگ نیزم يرو اطیاحت با پاهامو

 . نهیبب کوه يرو بارون اون يتو رو رهیت لباس با آدم نفر دو بتونه که بود کم احتمالش نظرم به چند

 :گفتم آهسته
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 نه؟ مگه... بود خودش

 :گفت نیراد

 ... .احتماال

 :گفت و کرد اشاره آب مخزن به دست با

 آره؟... اونجان نفر دو

 :کردم زمزمه... دمید ینم یچیه بارون اون يتو... دمشونید ینم

 .نمیب ینم

 :گفت و کرد خم سمت اون به سرشو کم هی نیراد

 .خبره چه نمیبب تا نییپا میر یم کم هی من... بمون جا نیهم تو... خونه يتو رن یم دارن

 :گفتم زده وحشت و گرفتم دستشو عیسر

 !نذار تنها منو

 :گفت و دیکش رونیب دستم از دستشو

 به شناسم یم یراه هی... انی یم یطرف نیا مردها اون نه شه یم دایپ ولگرد سگ نه گهید نجایا! ارین در يباز مسخره

 !ها ينر ییجا... برگردم که بکشه طول کم هی دیشا... رسه یم ش خونه پشت

 . شد گم شب یکیتار يتو تا کردم نگاهش قدر اون. کرد یط انتها تا رو کیبار راه دوال دوال و شد بلند جاش از

 خی پام يها انگشت. دمیلرز یم دیب نیع... دیچک یم روم و سر از آب... مردم یم سرما از داشتم... دمیچسب دست با بازوهامو

 رو ایپو دیبا من... خورد چیپ دلم! ایپو... نبود برق و رعد از يخبر گهید خوبشختانه... بود شده سیخ لباسام تمام... بود زده

 رو مارستانیب آدرس و زد زنگ اریماز به شب اون که بود ایپو پس! یلعنت... اریماز یجون جون دوست کردم؟ یم کار یچ

 کرده زونیآو کمد يتو رو شیبارون راحت الیخ با که بود گرفته کم دست منو قدر اون... نشه رو دستش خواست یم... داد

 !بود کرده فرض خر منو. بود
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 یم زشیر داشت کوه نکنه... زهیر یم کیبار راه يرو سرم يباال يها سنگ از داره ییها زهیر سنگ کردم حس دفعه هی

 یم راه يرو ییباال بزرگ يها سنگ از صدا و سر با ها زهیر سنگ... ختیر فرو نهیس يتو قلبم بود؟ بارون خاطر به کرد؟

 یسنگ تخته يرو که افتاد اهیس موجود به چشمم. کردم نگاه سرم پشت به وحشت با. گذاشتم قلبم يرو دستمو... ختیر

 دیلغز راه لب پام دفعه هی. دمیپر جا از. دمیکش یکوتاه غیج و گرفتم دهنم يجلو دستمو. بود کرده نیکم کیبار راه از باالتر

 رو اهیس موجود اون حرکت... دادم تکون هوا يتو تند تند دستامو. دادم دست از تعادلمو. شدم پرت یبیسراش سمت به و

 خرت خرت یبیسراش ي لبه يرو پاهام... شد افتادنم از مانع و دیقاپ هوا يتو مو قهی... اورد هجوم سمتم به. کردم حس

 به منو... گرفت مشتش يتو مو قهی بود ستادهیوا جلوم که يمرد. دمیچسب رو دستش یدست دو. کردم حفظ تعادلمو... کرد

 شیشونیپ يرو اهشیس يموها... بود زده رونیب هاش رگیمو که کردم نگاه دستش به وحشت با. دیکش خودش سمت

 يتو کمرنگ ي هیعنب. دیچرخ یم بر و دور به اهشیس يها چشم... داشت تن به کهنه و اهیس کلفت شنل هی... بود ختهیر

 :کرد زمزمه دار خش ییصدا با... بود شده دوخته چشمام به چشماش

  ... .بد یلیخ اتفاق هی... راهه تو شوم ي حادثه هی

 یم م نهیس ي قفسه به محکم قلبم. گرفتم فاصله ازش. دراوردم چنگش از ژاکتمو. دمیکش کیبار راه سمت به خودمو

 :گفتم. دیکوب

 ... .برو جا نیا از

... نمیبب درست وحشتناکشو يها چشم تونستم ینم و بود کیتار جا همه خوشبختانه... دیچیپ خودش دور اهشویس شنل

 يها سنگ تخته يرو یفیظر تق تق يصدا با ها زهیر سنگ و دیرس یبیسراش ي لبه به پام ي پاشنه. رفتم عقب عقب

 . شدم متوقف جام سر عیسر. ختیر کوه نییپا

 :گفت خشدار و نحس يصدا همون با 

 .رهیبگ دستتو که ستین چکسیه يبعد سقوط يبرا... دادم نجاتت سقوط موقع امروز

 :گفتم تر محکم یلحن با. شد گرم دلم. افتادم نیراد از ترسش ادی. کردم مشت دستامو. دادم قورت دهنمو آب

 !دهینرس سر تا برو نجایا از... ادی یم نیراد االن

 یتکون. رفت یم باالتر و باال داشت قلبم ضربان... افتاد لرزه به دستام. کرد تنگ چشماشو کردم احساس. بود شده رهیخ بهم

 يزانوها يرو شد دور ازم که نیهم. دمیکش یراحت نفس. بود رفته نیراد که رفت یراه سمت به و کرد بهم پشتشو... خورد
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 خشک دهنم یول دیچک یم آب روم و سر از... کردم قاب لرزونم يدستا با رو حسم یب و سیخ صورت. نشستم سستم

 . گذاشتم قلبم يرو دستمو. بود شده خشک

 صورتم از رو آب يها قطره دست با. برگشت يعاد حالت به منم يها نفس شد محو شب یکیتار يتو سیدعانو مرد یوقت

 سمت به آروم آروم و دمیچرخ عقب سمت به اطیاحت با حالت همون يتو. شد سیخ صورتم دوباره. نداشت دهیفا. کردم پاك

 مسخره ییماجراجو نیا... برم خواستم یم... نداشتم رو یچیه تحمل گهید شب اون. میبود اومده باال ازش که رفتم ییجا

 !سیدعانو اون هم بعد ایپو همه از اول... بود بس عمرم تمام يبرا

 !نیهم... کنه آروم دردمو کمر که خواست یم داغ يبخار هی فقط دلم

 بودند لق اگه روشون؟ دمیپر یم دیبا يچطور... کردم پا اون و پا نیا کم هی. کردم کوه نییپا يها سنگ تخته به ینگاه

 ... .نیزم اومدم یم مغز با وقت اون ؟یچ

 ... .برم خواستم یم. هیگر ریز بزنم و نمیبش سیخ نیزم يرو جا همون خواست یم دلم. بودم کرده ریگ... خورد چیپ دلم

 به دوباره بود کینزد و دمیپر جا از. ادی یم سمتم به دور راه از یشخص کردم احساس. کردم نگاه برم رو دو به ینگران با

 بود؟ نیراد... گرفتم دهنم يجلو دستمو. داد تکون دست برام اومد یم دور از که یکس. بخورم سر یبیسراش سمت

 نگاه ش دهیپر رنگ و سیخ صورت به. ستادیوا کنارم. شد تخت المیخ... خودشه که شدم مطمئن اومد تر کینزد که کم هی

 :گفت تعجب با. کردم

 بمون؟ جا همون نگفتم بهت مگه ؟يافتاد راه خودت يبرا کجا

 :گفتم و کردم سرش پشت به ینگاه

 شد؟ دایپ ش کله و سر یرفت که نیا بعد... بود نجایا... سهیدعانو اون... آخه

 :گفت و شد شتریب تعجبش. رفت باال ابروهاش

  مردك؟ اون

 :گفت و داد تکون تاسف ي نشونه به يسر. دیکش صورتش به یدست

 ... .باشه نشده رو ششیپ دستمون دوارمیام
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 :گفتم

 ره ینم نهیبب باال نیا منو اگه نظرت به حاال... دونه یم هم الیل از... دونه یم اسممو اون... ننیبب اونو اومدن مردها نیا

 !تازه... بگه؟ بهشون

 :دادم ادامه یشرمندگ با

 !دیدیند راه يتو رو گهیهمد چطور کنم یم تعجب. بکنه شرشو زودتر خواستم یم... يبر و دور نیهم هم تو که گفتم بهش

 :گفت نیراد. کنم پاك ذهنم از رو بود گفته خشدار و نافذ يصدا اون با مرد اون که یجمالت کردم یسع

 !یچ همه به شد زده گند... میبر زودتر ایب... نهینب منو که کرده انتخاب رفتن يبرا یراه هی احتماال... ؟یگفت بهش

 ي همه به تونستم یم شدم کینزد اتاقم گرم يبخار به یوقت... برم خواستم یم فقط... کنم فکر یچیه به خواستم ینم

 . کنم فکر بود افتاده اتفاق شب اون که ییزهایچ اون

 :گفتم و کردم نگاه ها سنگ و یبیسراش به وحشت با

 م؟یبر نییپا دیبا يچطور

 ها سنگ از یکی يرو و رفت نییپا رو یبیسراش یچاالک با و گذاشت کج پاهاشو. کردم نگاه رفتنشو نییپا... نداد جوابمو

 !میبمون کوه يباال عمرمون آخر تا میتونست ینم... نبود يا چاره... بود شده بلند يادیز يصدا و سر. اومد فرود

 سنگ خرت خرت بلند يصدا. امیب نییپا کنان زیخ و جست مهارت همون با کردم یسع و گذاشتم کج پاهامو ازش دیتقل به

 ینییپا يها سنگ يرو پاهامو اطیاحت با... دادم رونیب بلند يصدا با نفسمو. دمیپر سنگ تخته يرو. شد بلند پام ریز يها

 نیا کردم فکر خودم با و کردم نگاه کوه اون به نفرت با. بذارم یخاک و صاف نیزم يرو پامو تونستم باالخره و گذاشتم

 .کردم ها غلط نیا از که باره نیآخر

 نفوذ هم لباسام ریز به یحت کردم یم احساس... نداشت اومدن بند قصد بارون. رفتم نییپا رو راه نیراد ي شونه به شونه

... کنم جدا رختخواب از خودمو تونم ینم بعد روز که بودم مطمئن یول بود شده کم باد شدت از... شده سیخ بدنم و کرده

 هنوز! ایپو... دیارز یم ایپو دست شدن رو به... نداشت یبیع. شد یم جونم يبال سفرمون آخر تا یسرماخوردگ نیا احتماال

 !یعوض خائن... اومد چشمم يجلو برق و رعد نور ریز سشیخ یاسب دم ریتصو گهید بار هی... شد ینم باورم

 :گفتم آهسته
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 ش؟ خونه دم بود خبر چه 

 :گفت. شد پرتاب طرف اون و طرف نیا به و خورد سر شیشونیپ يرو از آب يها قطره. داد تکون يسر نیراد 

 . کردند یم وز وز هم گوش در... بود بیغر و بیعج ظاهرشون... بودند نفر چند... دونم ینم 

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب 

 بود؟ تنشون اهیس یبارون 

 :گفت و داد تکون یمنف جواب ي نشونه به سرشو نیراد 

 تاشون؟ دو یکی 

 :گفت نیراد بود؟ کرده فرق لباساشون بار نیا چرا پس دندیپوش یم لباس هم مثل اونا. کردم اخم 

 باز روشون درو و ادیب بودند منتظر انگار... بودند مردك نیا ي خونه در دم. کرد یم فرق هم با یول بود یمشک لباساشون 

 !کنه

 بود؟ یچ هیقض یعنی... دیترک یم داشت مغزم... دادم رونیب صدا با نفسمو 

 .شد برقرار نمونیب سکوت 

 ي کوچه وارد. نکنه دنبالمون یکس بود مواظب و کرد یم نگاه رو سرمون پشت و گشت یبرم عقب سمت به مرتب نیراد

 دهیچسب يها گل يبرا یول شه کنده گلش تا دمیمال یپشت اطیح سیخ و یبلوک وارید به کفشامو. میشد مون خونه ییباال

-ییدستشو اومد ادمی. برم باال وارید از بود منتظر که کردم نیراد به ینگاه مستاصل... کنم يکار تونستم ینم شلوارم به

 به رو. برم اتاق به بعد و کنم زیتم شلوارمو تونستم یم. شد یم ختم یپشت اطیح در به که بود ییراهرو همون يتو حموم

 :گفتم و کردم نیراد

 ... .چطور دونم ینم واقعا. امشب بابت ممنونم

 :گفت نبود مهم براش اصال انگار که یحالت با. بدم ادامه نذاشت و اورد باال دستشو

 !خواهش
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. دادم تکون دست نیراد يبرا. رفتم باال سیخ وارید يرو از بود شده کرخت سرما از که یبدن و وحشتناك درد کمر اون با

 یدست. دمیکش یراحت نفس بستم سرم پشت رو در و شدم راهرو وارد که نیهم. کردم باز رو در آهسته و اوردم در کفشامو

 منو که اونا است؟یپرن کار در بودن باز که کرد یم فکر خودش شیپ یک. نبودم در باز قفل نگران. دمیکش سمیخ صورت به

 ... .کرد یم دایپ خیب کار دهید منو که گفت یم ایپو به سهیدعانو اون اگه هرچند... کردند یم فرض احمق

 ي رهیدستگ يرو دستمو. رفتم ییدستشو سمت به نیپاورچ نیپاورچ. کردم راست و خم رو پام ي زده خی شست انگشت

 نییپا رو رهیدستگ خواستم که نیهم. داغه و گرم رهیدستگ کردم یم احساس که بود خی دستم قدر اون. گذاشتم شیفلز

 ... .شد باز در بکشم

 . دمیپر جا از و گفتم ینیه. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 صاف رو صداش. کرد یوحشتناک ي سرفه. کرد نگاه بهم باز مهین ییها چشم با. دیکش آلودش خواب صورت به یدست اریماز

 :گفت و کرد

 ... .رمیم یم دارم

 از قلبم بود کینزد... بشه تمیوضع متوجه که باشه نیا از آلودتر خواب کردم دعا و دمیکش کنار خودمو آهسته... نگفتم یچیه

 ... .بزنه رونیب نهیس

 و سر به ینگاه دارش تب يها چشم با چراغ نور يتو... بود روشن هنوز ییدستشو چراغ. اومد رونیب ییدستشو از اریماز

 :گفت ش گرفته يصدا اون با و کرد وضعم

 ؟يبود کجا

 :کردم زمزمه

 .نبودم ییجا

 دهیپر سرش از خواب انگار. چرخوند خودش سمت به منو و گرفت بازومو که بندازم ییدستشو يتو خودمو عیسر خواستم

 :گفت و موند ثابت میشونیپ به دهیچسب سیخ يموها يرو نگاهش... گذروند نظر از رو میگل شلوار. بود

 ؟يبود کجا گم یم بهت

 :گفتم. ارمیب در چنگش يتو از ژاکتمو کردم یسع. دادم قورت دهنمو آب
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 ... . داشتم... یچیه

 کرد؟ یم قبول رو يا بهونه نیهمچ یاحمق کدوم آخه... شه یم تر یعصبان زدم یم قدم داشتم بگم اگه کردم احساس

  کردم؟ یم کار یچ دیبا... بود دهنم يتو قلبم

 :بگم شدم مجبور. شد یم کبود داشت صورتش. شد یم تر یعصبان لحظه به لحظه اریماز

 ... .بودم رونیب نیراد با

 :گفت يناباور با. کرد ول ژاکتمو و شد شل دستش... شد گشاد اریماز يها چشم

 ؟یچ

 :گفتم و افتاد کار به مغزم عیسر

 .بپرسم سوال ازش مرجان و روح احضار شب اون... مورد در... مورد در بودم رفته

 :رفت باال اریماز يصدا. نده لو منو م زده جانیه و تند يها نفس کردم یم دعا

 شب؟ نصفه

 :گفتم و کردم یمن من

 ... .آخه... خب

 :گفتم جانب به حق یلحن با و دمیکش هم يتو اخمامو. کردم عوض موضعمو عیسر

 .بزنم حرف یخصوص باهاش خواستم یم. دیچرخ یم برم و دور ش همه شماها که نیا يبرا

 آرامش ي دهنده نشون که شمرده شمرده یلحن با اریماز. رفتم عقب کم هی من عوض در. شد کینزد بهم کم هی اریماز

 :گفت بود طوفان از قبل

 و عالم خودم من! نکن خر منو! ایپرن ؟یبگ من به قبلش یتونست ینم ؟یبپرس دوستت مورد در که یرفت شب نصفه تو یعنی

 !کنم یم خر آدمو

 :گفتم ییپررو با. نباختم خودمو
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 ! يبود کرده خر منم شدم متوجه ها یتازگ. آشنام اخالقت نیا با! دونم یم! آره

 :گفت و زد زل بهم قرمزش يها چشم با. دمیپر جا از. دیکوب در چهارچوب به مشتو اریماز

 ؟يکرد یم یغلط چه یداشت یشب نصفه گم یم بهت

 :گفتم بستم یم روش یساختگ يخونسرد با رو ییدستشو در که طور نیهم

 ؟یخاک جاده تو بزنن ستین سرخر یکس ننیبب تا که خودتن مثل همه يکرد فکر! گفتم بهت که یغلط همون

 :گفتم بلند يصدا با و دادم هلش عقب سمت به تیعصبان با. شد مانع دست با که ببندم درو خواستم

 آشغالم؟ آدم هی تو مثل من يکرد فکر ؟يبشنو یچ يخوا یم! اه! گهید کن ولم

 :گفت و زد در يتو محکم مشت با اریماز. دمیکش یراحت نفس. کردم قفل و بستم درو عیسر و

 !نیبب حاال! کنم یم روشن جفتتون با فردا فمویتکل! گم یم بهت

 که سیدعانو هم... میبود رفته لو ممکن نحو نیبدتر به... زد یم نهیس يتو محکم قلبم. دمیجو یم رو ناخونام. دمیگز لبمو

 يدستا با خودمو گور... بود کاسه هی يتو ایپو با دستش صد در صد که ياریماز هم د،ید منو بود رفته دنشید يبرا ایپو

 !کندم خودم

 بلندم یشونیپ به و بود شده دار موج سمیخ رنگ یمشک يها يچتر. زدم زل ییدستشو ي نهیآ يتو خودمو ریتصو به

. بود شده فدیس دیسف نیراد مثل پوستم و بود دهیپر رنگم... بود شده گشاد ترس از رنگم یشیم يها چشم. بود دهیچسب

 نیراد با بارون ریز که یزمان از دتریشد و بدتر یلیخ بار نیا... بودم زده خی گهید بار هی انگار... دیچک یم آب لباسام از هنوز

 ... .بودم رفته رو راه اون

 یم فرار روستا اون از فردا دیبا... نبود موندن يجا گهید جا اون. شد یم رو نحس، اهپوشیس مرد ،اون ایپو يبرا دستم فردا

 !کردم

***  

 تمام. سوخت یم گلوم. بره هم يتو اخمام شد باعث دمیشد درد کمر فتهیب کار به مغزم که نیا از قبل. کردم باز چشمامو

 رو جا همه دیخورش نور. بود شده صبح... کردم پنجره به ینگاه. کردم جا به جا بالش يرو سرمو. بود شده داغ صورتم

 !بود کرده سیخ رو پام تا سر بارون که بود شبید نیهم انگار نه انگار... بود کرده روشن
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. گذاشتم هم يرو دوباره چشمامو. دمیکش باال رو م شده پیک ینیب. شد یم منفجر داشت درد از سرم. کردم يا ناله

 :گفت پشتم از یکس که برد یم خوابم دوباره داشت. شد گرم چشمام بالفاصله

 !ناهاره کینزد... نخواب گهید... پاشو

 به باز مهین ییها چشم با. چرخوندم تشک يرو دردناکمو و کوفته بدن کنم باز چشمامو و کنم اراده بتونم که نیا از قبل

 :گفتم گرفته ییصدا با. کردم نگاه بود نشسته ها تشک کنار و نیزم يرو میمتر هی ي فاصله تو که یکس

 ؟یکن یم یغلط چه نجایا

 ي پرده پشت از. شد جمع اشک چشمام يتو. کردم یدردناک و دیشد ي سرفه و گرفتم دهنم يجلو دستمو. گرفت م سرفه

 یبارون با يمرد. گرفت جون چشمم يجلو قبل شب از يریتصو دفعه هی. گذروندم نظر از رو بلندش مجعد يموها اشک

 به خودمو. دیکش ریت کمرم. نشستم تشکم يرو و گفتم ینیه. دیپر سرم از برق... بود شده بسته کش با که ییموها و اهیس

 :گفتم التماس با... زد یم نهیس يتو محکم قلبم. دمیکش وارید سمت

 !رونیب برو

 :گفت و گذاشت زانوهاش يرو رو دستش دو هر آرنج ایپو... دمیترس یم ازش... شد ینم چندشم ازش گهید

 . کردن درست سوپ ماندانا و دهیسپ. نییپا میبر ایب... ارین در يباز لوس

 يتو همه... نشده شب هنوز گفتم خودم به. دمیکش قیعم نفس هم سر پشت بار چند. شده خشک دهنم کردم یم احساس

 که یشوم اتفاق... اومد ذهنم يتو سیدعانو مرد اون حرف بعد و... زنه ینم من به بزنه بیآس یک هر به اون... هستند خونه

 ... .بود راه يتو

 :گفتم و کردم مچاله دستم يتو رو لحاف

 !یباش نجایا دینبا تو

 :رهیبگ رو ش خنده يجلو کنه یم یسع داره زور به دمیفهم کردنش صحبت لحن از. داد باال ابروهاشو ایپو

 ؟يافتاد زهایچ نیا ادی تازه پسر تا دو با یخونگ هم هفته هی از بعد
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 فکر و بود دهینفهم هنوز ای کنه لممیف خواست یم و کردم دنبالش قبل شب که دونست یم... شد حبس م نهیس يتو نفس

 یم نظر به یمناسب هیتوج که حرفش عیسر حال نیا با ترسم؟ یم اون مثل يبخار یب پسر هی از که احمقم هی من کرد یم

 :کنم اضافه دیلرز یم اضطراب از که صدام به رو تیعصبان یچاشن کردم یسع و دمیقاپ هوا يتو رو دیرس

 ... .دهیخواب توش دختر هی که یاتاق يتو ياین و نییپا يننداز سرتو که باشه تیحال قدر نیا کردم یم فکر!... رونیب برو

 ش مسخره يباز سر که نیا با... بود نخورده سرما... یحوصلگ یب نه... یحال یب نه... يا سرفه نه. بود سالم سالمِ ... دیخند

 کرد اشاره بهم خنده با. شد بلند جاش از ایپو. زد رونیب خونه از بارون ریز چتر بدون هم قبل شب و شد سیخ همه از شتریب

 :گفت و

 ؟يدار زدن دید یواشکی و کردن نگاه تو آخه! يدیپوش هم يرو لباس دست سه خوبه حاال

 اون رو لحاف... کنه دراز سمتم به وار هیسا ژست با رو دستش هوی دمیترس یم... بود دهنم يتو قلبم... شد تند هام نفس

 ... .شدند حس یب انگشتام که فشردم مشتم يتو قدر

 شده گشاد ییها چشم با. رفت اتاق در سمت به و کرد دشیسف نیج شلوار بیج يتو رو دستاش يخونسرد با ایپو باالخره

 چه ایپو با دیبا! ایخدا... کرد یم شیبارون بیج يتو دستشو شهیهم اون نبود؟ ای بود هیسا هیشب... گرفتم نظر ریز رو ژستش

 کردم؟ یم يبرخورد

 شده رهیخ اتاق ي بسته مهین در به باز دهن با... بودم شده خشک وارید کنار من یول گذشت یم ایپو رفتن از یربع هی

 بود بهتر دیشا. بمونم سقف هی ریز ایپو با گهید نبودم حاضر من... کردم یم يکار هی دیبا. خوردم یتکون باالخره... بودم

  کرد؟ یم کار یچ بود من يجا اگه... الیل... کنم دایپ رو الیل بیترت نیا به و بدم سیپل به بتونم تا گشتم یم یمدرک دنبال

 احوال و حال نیهم طیشرا اون يتو... رفت یم جیگ سرم کم هی و داشتم تب. کرد یم درد پشتم تمام. شدم بلند جام از

 يعاد يروزها مثل تونم ینم کردم یم احساس... دمیچرخ یم اتاق يتو خودم دور و بودم شده بلند. داشتم کم رو خراب

 همه. بخورم غذا م ساله چند و نیچند يها دوست کنار و نمیبش سفره سر راحت یلیخ برم، رونیب اتاق از و بپوشم لباس

 از دست که بخوام ازش دادیب و داد با و کنم حمله ایپو سمت به. بدم دست از ارمویاخت دمیترس یم... بود شده عوض زیچ

 ... .برگردونه رو الیل و برداره سرم

 رو صدام یگرفتگ تونستم ینم گهید. بود مامان. برداشتم مویگوش یحوصلگ یب با. زنه یم زنگ داره لمیموبا شدم متوجه

 :دادم جواب و میکشد یآه. خوردم سرما که دیفهم یم مطمئنا. کنم یمخف ازش
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 !مامان سالم

 که نیا از قبل! آل دهیا فرار راه هی. دمیگز لبمو زده جانیه. شد زده ذهنم يتو يا جرقه دیچیپ یگوش يتو مامان يصدا تا

 :گفتم برسه نظر به يعاد حالت از تر گرفته کردم یم یسع که ییصدا با و زدم زانو يبخار کنار بزنه حرف مامان

 ... .بده یلیخ حالم... من... مامان

. کردم سرفه ممکن يصدا نیبلندتر با و دمیکش باال موینیب بار چند بود؟ رفته کجا صدام لرزش اون پس... کردم یمکث

 :گفت و کرد هل مامان

 ؟يکرد کار یچ خودت با ؟يپر شده؟ یچ

 :گفتم تیعصبان با

 ! اه! يپر دینگ بهم گفتم بار ده

 :گفتم... یسرماخوردگ فاز يتو رفتم دوباره

 اریماز خود تهران؟ میایب زودتر دیکن اصرار شه یم ای بفرسته؟ اتوبوس با امروز منو دیبگ اریماز به شه یم مامان؟... دارم تب

 بارون ش همه. بکشم دراز سرد نیزم يرو مجبورم من... سرده یلیخ نجایا... دیبگ بهش خدا رو تو! مامان... سرماخورده هم

 ... .خونه امیب خوام یم... شدم خسته. کنه درست یحساب و درست يغذا نداره حال چکسیه... ادی یم

 :گفتم و کردم لوس خودمو کم هی! آهان بودم؟ انداخته جا رو یچ... کردم فکر خودم با

 ... .شده تنگ براتون دلمم

 :گفت و کرد یمکث مامان

! يلجباز که بس از بردار؟ گرم لباس دست چند نگفتم بهت نبود؟ خودت مراقب چرا آخه... شده تنگ برات منم دل خب

 تنت هم ژاکتت و بپوش جوراب خونه يتو گفتم بهت بار ده... گوشه هی یافت یم و يخور یم سرما زمستون يتو شهیهم

 !يریبگ جون خورده هی که يخور ینم هم وهیم... کن

 :گفتم یناراحت با

 حرفاست؟ نیا وقت االن! سرماخوردم من ؟یچ یعنی! مامان
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 :گفت مامان

 وقتشه؟ یک پس

 :گفتم

 ... .دارم مراقبت به اجیاحت من

 :گفت مامان

 ... .ستمین خونه شب تا صبح من یدون یم

 :گفتم یناراحت با

 !مامان؟ یچ یعنی

 :گفت مامان

 سوپ... بخور و کن درست خودت يبرا تازه پرتقال آب وانیل تا چند! هیچطور کارم که یدون یم... دارن نیسزار وقت مردم

 . بپوشون خودتو کم هی و کن درست

 زودتر کرد یم يشمار روز ش همه که اون... ایب زود گفت یم شهیهم که اون کرد؟ یم باز خودش سر از منو داشت چرا

 از... نگفته بهم یچیه اریماز مطمئنا که بود نیا شد یم میدلگرم باعث که يزیچ تنها زد؟ یم رو حرفا نیا چرا... برگردم

 .دمیکش یراحت نفس. نداره خبر يزیچ از که بود معلوم کردنش صحبت لحن

! زدن شیآت موشو انگار که بود شده ظاهر يطور. شد حبس م نهیس يتو نفس اریماز دنید با. شد باز اتاق در موقع نیهم در

 :گفت خط طرف اون از مامان. بود زده زل بهم تیعصبان با و بود هم يتو اخماش

 منه؟ با گوشِت

 :گفتم آهسته

 ... .آره

 :گفت و کرد دراز سمتم به دستشو. اومد سمتم به اریماز. اومد بند زبونم چرا دونم ینم
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  !من بده رو یگوش

 کردم یم دعا که ییصدا با و دمیکش یقیعم نفس. دادم قورت زور به متورمم يگلو وجود با دهنمو آب... شد گشاد چشمام

 :گفتم باشه خونسرد و سرد

 !که ینیب یم! زنم یم حرف دارم

 نکرده يبد يکار که من... نزنم پلک یحت کردم یسع و زدم زل هاش چشم به ییپررو با منم. زد زل چشمام به. کرد یمکث

 ! بودم زده چوب رو ایپو اهیس زاغ نیراد با شبونه! بودم

 :زدم غیج. رهیبگ ازم رو یگوش تا زد چنگ دستم به اریماز دفعه هی

 !اریماز نکن

 :گفت تیعصبان با و دیقاپ دستم يتو از اریماز که بذارم پام ریز عیسر رو یگوش خواستم

 ! بزنم زنگ تونم یم خودمم یگوش با بخوام اگه! نشو بچه

 :زد یم داد داشت خط طرف اون از مامان. کرد میگوش ي صفحه به ینگاه

 ... ایپرن... ایپرن

 :گفت و دیکش سرش به یدست اریماز

 ست؟ خاله!... آهان

  زنم؟ یم حرف نیراد با دارم بود کرده فکر... کردم نگاهش يناباور با

 :زد داد اریماز. دمیکوب بازوش به محکم و برداشتم رو بالش تیعصبان شدت از

 ؟یکن یم يطور نیا چرا چته؟

 :زدم داد منم

  هان؟ ه؟یک يکرد فکر پس

 :گفت و رفت در کوره از. کرد جمع خودشو
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 !بزنم حرف خاله با خوام یم! باش زود! رونیب برو

 بلند جام از یحرف چیه بدون. نشه رو نیراد با رفتنم رونیب ي هیقض مهمه برام قدر چه که بدم نشون خواستم ینم اصال

 هیتک وارید به. دمیکوب بهم درو. بود دهنم يتو قلبم. رفتم رونیب اتاق از کوبوندم یم نیزم به پاهامو که یحال در و شدم

 یم! احمق ي پسره ؟یچ گفت یم مامان به اگه... کردم جمع بغلم يتو زانوهامو. نشستم نیزم يرو و خوردم سر. دادم

 :گفتم و دمیگز لبمو. گرفتم دستام نیب سرمو... کنه یمخف بابام از رو يزیچ مامان نداره امکان که دونست

 ... .شدم بدبخت! يوا

... دیبر یم گوش تا گوش و ذاشت یم باغچه لب سرمو بابا... بودم رفته رونیب شبونه به،یغر پسر هی با ب،یغر شهر هی يتو

 یچ يبرا... بود شعوریب یلیخ اریماز. دمیکوب وارید به آهسته سرمو. دمیجو یم ناخونمو. دادم یم تکون یعصب یحالت با پامو

 بالکن يرو از خودش خاطر به که یموقع اون چطور! حساسه قدر چه بابا دونست یم که اون کرد؟ یم کارو نیا داشت

  داد؟ یم لو منو داشت االن یول نکرد یلق دهن دمیپر

 !ایپو... شد زیت گوشام. دمیشن رو پسرها اتاق در ژیق ژیق يصدا. گذاشتم زانوهام يرو سرمو

 یم قلبمو بوم بوم يصدا. نکردم بلند سرمو. شد یم کینزد بهم داشت. دمیشن یم رو نشیج شلوار شیف شیف يصدا

 وحشت با. چسبوندم ها نرده به خودمو. ستادمیوا صاف و دمیپر جا از دفعه هی. کردم احساس بازوم يرو رو ایپو دست. دمیشن

 ینم... شد حبس نهیس يتو نفسم... برداشت سمتم به قدم هی... بود دوخته بهم رو شیا قهوه يها چشم. کردم نگاه بهش

 کردم؟ یم کار یچ دیبا... کنم برخورد دوستم قاتل با دیبا چطور دونستم

 دم ینم نشون یالعمل عکس چیه دید یوقت. بودم شده خشک. اورد جلو دستاشو دیترد و شک با و آهسته. ستادیوا جلوم ایپو

 :زدم بینه قلبم به. کردم مشت دستامو. شد منقبض بدنم. گذاشت هام شونه يرو دستاشو

 !يد یم لو منو يدار... تر آروم... تر آروم

 :گفت آهسته. کرد خم سرشو ایپو

 !نباش نگران... زدم حرف باهاش... گه ینم يزیچ

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !بپرسم مرجان مورد در خواستم یم فقط... من
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 عجله با! کنم یم قیتحق موردش در دارم که گفتم یم مرجان قاتل به داشتم. بدم فشار بهم و ببندم چشمامو داشتم دوست

 :کردم اضافه

 .کنم رونیب سرم از رو زهایچ نیا بهتره و بگه بهم يزیچ ستین حاضر که گفت اونم

 :کردم یم التماس رو خدا دلم يتو. کرد شتریب هام شونه يرو دستشو فشار. داد تکون کردن درك ي نشونه به سرشو

 ... .بده نجات تیوضع نیا از منو

 و کنم فرار دستش از بکشم، آدمو نیا خواستم یم زمان هم... بود کرده ریگ گلوم يتو بغضم و خشم درد، از پر ادیفر

 یم جونم از یچ " ای "خائن یعوض " ، "کن ولم " گفتن يبرا دونم ینم... شد باز دهنم. ادیب حرف به کنم مجبورش

 ... ."يخوا

 دو رو ها پله. گرفتم فاصله ایپو از سرعت با و دمیکش کنار خودمو عیسر. بود گرفته دستمو خدا انگار. شد بلند در زنگ يصدا

 باال ي طبقه سمت به کنان سرفه و گذاشتم کمرم يرو دستمو. دیکش ریت پشتم دمیرس که ها پله نییپا. رفتم نییپا یکی تا

 :گفت اومد یم رونیب اتاقمون از داشت که اریماز به رو. بود ستادهیوا يجا همون ایپو. دمیچرخ

 شده؟ یچ

 هی. رفت راهرو سمت اون به یحرف چیه بدون. بود گرفته دهنش يجلو دستشو. دهیپر اریماز يرو و رنگ کردم احساس

... که يزیچ... بود صداش ته م گهید زیچ هی انگار... انگار یول... بود خسته شهیهم مثل مامان يصدا... بود افتاده یاتفاق

 ... .شوم اتفاق هی...  بودم؟ نکرده دقت چرا بود؟ یچ! یلعنت

 که افتاد دهیسپ به چشمم همه از اول. دمیچرخ سمت اون به. دمیشن رو ژیق ژیق دنبالش به و خونه یاصل در شدن باز يصدا

 ماندانا. کرد یم بش و خوش بود در پشت که یکس با و کرد یم مرتب رو رشینظ یب یمشک بلند يموها عجله با داشت

 . کرد یم مرتب لباسشو دست با تند تند داشت و بود ستادهیوا سرش پشت

 ... .بود نیراد. افتاد بود در پشت که یکس به چشمم. برداشتم در سمت به قدم هی

 حالت با رو رنگ همون به یگردن شال و بود کرده تنش يخاکستر کت هی. بود دهیپوش یمشک نیج شلوار و شرت یت

. زد یم برق موهاش ییطال-یتونیز يها رگه و زد یم سبز به دیخورش نور يتو هاش چشم. بود بسته گردنش دور یکیش

 :گفت من به رو مقدمه یب و زد ییآشنا ي نشونه به يلبخند... دیچرخ من سمت به دهیسپ يرو از نگاهش
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 ... .چطوره احوالتون و حال نمیبب خواستم یم

 با ماندانا... بدم بهش یجواب چیه نتونستم نه؟ ای گذشت ریخ به شبید شه مطمئن خواد یم یعنی کردم فکر خودم با

 !خرابه اوضاع بفهمونم نیراد به نتونستم صورتم يها حالت با یحت. بود گرفته کسیا ي اشعه ریز منو چشماش

 :دمیشن سرم پشت از ییصدا موقع نیهم در

 !شه ینم بهتر نیا از احوالمون و حال

 نیراد. رفت نیراد سمت به. دیساب یم هم يرو فکشو تیعصبان شدت از. دمیچرخ سمتش به. بود یعصب صداش. بود اریماز

 خطر امواج کردم یم حس یول... شد ینم دهید صورتش حالت يتو يرییتغ چیه. زد زل اریماز به. بود ستادهیوا در دم هنوز

 . اورد در کتش بیج يتو از دستشو که دمید... کرده حس رو

  .زد نیراد ي نهیس به محکم مشت با اریماز دفعه هی

 :زد غیج و زد چنگ صورتش به ماندانا

 !اریماز! يوا يا

 که ییجا به ینگاه. بود وونیا ي پله ي لبه يرو پاش. کنه حفظ تعادلشو بتونه تا برداشت عقب سمت به قدم چند نیراد

 یب مود يتو روز اون... ومدین وجود به صورتش حالت يتو يرییتغ چیه... کرد بلند سرشو. کرد بود اومده فرود اریماز مشت

 ... .بود یتفاوت

 :گفت و رفت دخترها سمت به عیسر ایپو

 ! آشپزخونه يتو دیبر

 :شد بلند اریماز يصدا

 !یباش یآشغال آدم نیهمچ کردم ینم فکرشم اصال! يبود دوستم تو! یعوض دوست؟ گن یم ام تو به

 :زد صدا. دیکش آشپزخونه سمت به رو ماندانا و دهیسپ ایپو

 !نجایا ایب ایپرن

 :زد داد و گرفت رو نیراد ي قهی اریماز. نکردم گوش حرفش به
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 خرم؟ من يکرد فکر ؟يکرد کارو نیا من چشم يجلو آدم؟ گن یم توام به آخه

. زد خی دستام... کردم یم حس رو شد یم کینزد داشت که یطوفان موج! طوفان از قبل آرامش... بود خونسرد هنوز نیراد

 :گفتم محکم یلحن با. دمیترس یم بود يقو طور نیا موجش که یطوفان از من... شدم کینزد بهشون قدم چند

 !ياری یم در شورشو يدار! کن بس اریماز

 :گفت و کرد دراز سمتم به دیتهد ي نشونه به رو ش اشاره انگشت. کرد ول رو نیراد ي قهی اریماز 

 ! نمیبب تو برو! نزن حرف یکی نیا تو

 :گفت آرامش با نیراد

 !ادی ینم بهت اصال! بابا کن جمعش ؟يشد یرتیغ مثال االن رون؟یب میرفت هم با شبید چون یناراحت

 :گفت دورگه ییصدا با اریماز. شد مشت دستاش. شد کبود اریماز کردم احساس

 !یباش حیوق قدر نیا کردم ینم فکر

 :گفت نیراد

 ! هستم يدید که حاال

 :گفت زیدآمیتهد یلحن با. شد یم یعصبان داشت که بود نیراد حاال. برداشت اریماز سمت به قدم هی

 شویتالف یکن بلند روم دست و یبکن غلطا نیا از گهید بار هی! تیخرک رتیغ حساب به ذارم یم رو يزد که یمشت نیا

 .ارمی یم در سرت

 : گفتم عجله با ارهیدرب گندشو نیراد که نیا از قبل

 .کنم سوال مرجان مورد در خواستم یم فقط من! کن تمومش اریماز

 انگار. کرد یمکث. کرد بهم ینگاه مین نیراد. نهیبب رو العملش عکس خواست یم انگار. زد زل نیراد يها چشم به اریماز

 :گفت و اومد کوتاه. کنه لیتحل هیتجز خودش شیپ منو موضع خواست یم

 ! که يدیشن
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 :گفت و دیکش بازومو پشت از. دیرس سر ایپو

 ... .میبر ایب

 :گفتم و دمیکش رونیب دستش يتو از بازومو

 !کن ولم

 کج کم هی سرش... شد یطوالن... شد رهیخ نگاهش کم هی. دوخت ایپو و من به ینگران با و گرفت اریماز از نگاهشو نیراد

 داد بلند يصدا با و چرخوند خودش سمت به و گرفت رو نیراد ي چونه نبود انیجر در که اریماز... نهیبب رو ما بهتر تا شد

 :زد

 شده؟ مرگت چه هان؟ ؟یعوض سرته تو یچ ستادم؟یوا جلوت ینیب ینم ؟یکن یم نگاه رو کجا يدار! ياو

 :گفت تیعصبان با و دیکش منو قدرت با ایپو

 ؟یکن خراب رو یچ همه يخوا یم! برو گفتم بهت! گهید بسه

 صداشون. دمیشن یم رو نیراد و اریماز نیخشمگ و زیدآمیتهد يها زمزمه يصدا... کرد یم دور معرکه از منو داشت ایپو

 در سمت به داشت و بود کرده بشیج يتو دستاشو نیراد. بودند شده باغ وارد. دمیچرخ سمتشون به. شد یم بلندتر و بلند

 :زد داد که دمیشن. برگردوند خودش سمت به اونو و گذاشت ش شونه يرو دستشو اریماز. رفت یم باغ

 !بگو گهید بار هی يمرد اگه

 م نهیس يتو نفس. اومد فرود نیراد صورت يتو اریماز مشت دفعه هی. دمینشن که گفت يزیچ. دیچرخ اریماز سمت به نیراد

 :بگم تونستم فقط و شد حبس

 !يوا يا

 سمتشون به خواستم. کرد حمله سمتم به اریماز. شد خارج دمید ي هیزاو از. رفت عقب عقب کم هی... دیچسب صورتشو نیراد

 :گفت و داد هل آشپزخونه سمت به منو ایپو که بدوم

 ... .ببر رو ایپرن ایب! ماندانا
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 سرشون پشت یبلوک وارید به محکم و گرفت رو اریماز ي قهی نیراد که دمید لحظه نیآخر. برم در سمت به که کردم تقال

 :زدم داد. ختیر فرو نهیس يتو قلبم. دشیکوب

 !بسه

 :گفت و دیچسب منو ماندانا که برم دنبالش خواستم. دیدو اریماز و نیراد سمت به عجله با ایپو 

 !نکن یقاط خودتو خدا رو تو

 :زدم داد

 !کشن یم رو گهیهمد االن ؟یگ یم یچ تو

 :گفت و دیکش بازومو. بود شده دیسف گچ نیع رنگش. اومد ماندانا کمک به دهیسپ

 ... .تو میبر ایب يدار دوست یهرک جون

 :زدم داد و زدم کنار رو دهیسپ

 نه؟ ای کنم جداشون هم از دیذار یم! دیکن ولم

 :گفتم ماندانا به تیعصبان با

 !کن جمع تو وونهید برادر نیا برو یبچسب منو که نیا يجا به

 :دمیشن رو ایپو ادیفر يصدا. دمیدو در سمت به. دمیکش رونیب دستشون از قدرت با دستمو

 ! اریماز

 زور به رو نیراد داشت که افتاد یمحل يمردها از یکی به چشمم. انداختم رونیب خونه يتو از خودمو. کردم شتریب سرعتمو

 نیزم يرو. دمیدو اریماز سمت به. دمیکش سرم يرو اونو و رفت ورمیپل کاله سمت به دستم اریاخت یب. کرد یم دور اونجا از

. زدم صورتم يتو محکم دست با. دیچک یم دستش يها انگشت يال از خون. بود گرفته شیشونیپ به دستشو. بود نشسته

 :گفت استرس با و داد تکون رو اریماز يبازو ایپو

 !نمیبب دار ور دستتو ار؟یماز ار؟یماز
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 :گفتم و گذاشتم اریماز يزانو يرو دستمو. زدم زانو نیزم يرو

 ...  ؟يشنو یم صدامو شکسته؟ سرت ار؟یماز

 :گفتم و کردم ایپو به رو وحشت با

 ده؟ ینم نشون العمل عکس چرا

 :گفت یم رلبیز داشت که افتاد اریماز به چشمم. گرفتم فاصله ازش و شدم بلند نیزم يرو از دفعه هی... هیک ایپو اومد ادمی

 ... .کشمش یم خدا به... کشمش یم

 یم پاك شو شده شکافته لب از رو خون دستمال با داشت. بود ستادهیوا کوچه يتو که دمید رو نیراد و کردم بلند سرمو

 بود؟ کرده کار یچ... کردم نگاهش يناباور با. کرد

 با بود نشسته نیزم يرو وارید نییپا که اریماز به رو و شد کینزد یبلوک وارید سمت به کوچه يتو از. اورد نییپا رو دستمال

 :گفت تیعصبان

 نگفتم؟...  فتین در باهام گفتم بهت

 که دمیشن. رفت یاصل راه سمت به کرد یم نگاه بهش ینگران با که یمحل مرد اون با و گرفت اریماز از رو شیعصب نگاه

 :گفت یم حرص با داشت

 ... .یتهران سوسول بچه

 اریماز سر احتماال. رمیبگ بود شده یخون که یبلوک وارید ي گوشه اون از نگاهمو کردم یسع. کردم نگاه رفتنشو باز دهن با

 ... .بود خورده اونجا به

. دمیلرز یم چرا دونم ینم... بود گرفته وجومو تمام بد حس هی... کردم یم حس رو ییزهایچ هی... دادم قورت دهنمو آب

 خی که بود نیا بکنم تونستم یم که يکار تنها و... شد یم شروع داشت کم کم که رو شوم اتفاق هی... کردم یم حسش

  ... .شد یم خارج دستم از کنترلشون کم کم که کنم نگاه ییزهایچ به ستمیوا گوشه هی مبهوت و مات زده،

 *** 
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 و مینشست گوشه هی کدوم هر. مینداشت ناهار خوردن يبرا یلیم. میموند تنها دهیسپ و من... شهر بردند رو اریماز ماندانا و ایپو

 بده نشون تعصب من يرو طور نیا نداشت حق نظرم به که کردم یم محکوم رو اریماز ذهنم يتو قهیدق هی. میزد زل در به

 رو اریماز سر بود تونسته چطور. کردم یم محکوم ذهنم يتو رو نیراد بعد ي قهیدق... نداشت من با ینسبت چیه گهید چون

 ... .کنم هیتوج تونستم ینم اصال رو کارش نیا بکوبه؟ وارید به

 نگه باز تونستم ینم هامو چشم و بود شده نیسنگ سرم... کرد یم درد شدت به هام نوسیس... نبود خوب احوالم و حال

 اریماز... بود بدتر یک کار کردم یم قضاوت داشتم بسته يها چشم با. سوخت یم گلوم هنوز یول بود اومده نییپا تبم. دارم

 ینیزم بیس هم قدر نیا یول نبود یرتیغ و متعصب يپسرها اون از اریماز که نیا با. بودند سپرده اریماز دست منو ن؟یراد ای

 سبز يها چشم ریتصو گهید بار هی... نیراد و... نگه یچیه و بودم رونیب پسر هی با شب نصفه تا من بفهمه که نبود

... ومدین بدم ادمیز کارش از که کردم اعتراف خودم شیپ... موهاش یتونیز يها رگه اون با... اومد چشمم شیپ خوشرنگش

... بود مجازات نیبهتر نیا بود کرده بهم که یانتیخ از بعد. بود حقش ییجورا هی... شه هیتنب کم هی که داشت اجیاحت اریماز

 يا... بود بدتر هم ایپو کار از کارش. بود زده خنجر بهم پشت از. ایپو ي هیقض کردن یمخف خاطر به... سارا خاطر به نه

 !خورد یم کتک شتریب کاش

 :گفت کنان ناله و کرد يا سرفه دهیسپ

 کردند؟ يطور نیا چرا! امروزها اوردن در يباز یوحش

 :گفتم گرفته ییصدا با و انداختم باال شونه

 .دونم ینم

 :گفت و کرد نگاهم ظن سوء با دهیسپ

 ! بود تو سر دعوا ؟یدون ینم چطور

 :گفتم. ادی یم راه باهام شتریب کم هی برداشتم اریماز سر از دست بفهمه دهیسپ اگه مطمئنا کردم فکر خودم با و دمیکش یآه

 !نداشت یربط چیه اون به... شد یرتیغ يخود یب هم اریماز! نیهم... رفتم رونیب نیراد با

 :گفت و کرد تنگ چشمشو هی دهیسپ

 !ها ستین افهیق به گن یم راسته



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 306 

 

 :گفتم

 ست؟ین افهیق به یچ

 :گفت دهیسپ

 ! بودن مارموز

 :گفت دهیسپ. شد گشاد شد، یم باز زور به شیپ قهیدق دو تا که چشمام

 نیا کردم ینم فکر... توجهشه جلب يبرا تابلواِ که ایپو به کردنات یمحل کم... يچسبوند یم اریماز به خودتو ادمهی یوقت از

 !یبزن کیت هم اریماز دوست با که یباش داشته رو قدر

 :گفت و رفت بهم يا غره چشم. دیکش یآه دهیسپ. شدم الل قهیدق چند يبرا. کردم نگاه دهیسپ به باز دهن با

 !ادی یم بدم بندازن پسرها به رو خودشون که ننیا دنبال که ییدخترها از

 :گفتم تیعصبان با

 سبوکتویف تو يذار یم يریگ یم عکس سوپراستارها ژست با که ییتو نیا فعال تو؟ ای بندازم پسرها به خودمو خوام یم من

 که يدار رو یلیخ! يببند اریماز شیر به خودتو يخوا یم دونن یم آدم و عالم همه! يگذر ینم هم ينر موجود چیه از

 !یزن یم حرف يطور نیا

 غره چشم داد یم جواب لشویموبا که یحال در دهیسپ. کردم فوت تیعصبان با نفسمو. زد زنگ دهیسپ لیموبا موقع نیهم در

 ... .بندازه راه یالک يدعوا هی اومد ینم بدش انگار. بود شده یعصب. رفت بهم يا

 . کنه صحبت راحت تا رفت اتاق سمت به و شد بلند جاش از. زده زنگ بهش باباش شدم متوجه 

 شده اضافه هم دهیسپ کرد یم يرو ادهیپ من اعصاب يرو کم ایپو. دادم فحش بهش دلم يتو تونستم یم تا رفتنش از بعد

 کردم؟ یم سر خونه هی يتو ایپو با دیبا چطور رو شب حاال! یراست! بود

 خودمو و کنم دایپ آور خواب قرص هی خواستم یم. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از بودم فکر يتو که طور نیهم

 . کنم خالص سردرد و استرس نیا شر از
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 و گفتم ینیه. ادی یم خونه یپشت در ي شهیش طرف از ییصدا کردم احساس شدم راهرو وارد و خوردم قرصمو که نیهم

 کنم؟ تحملشون هم روشن روز يتو بود قرار یعنی... دمیگز لبمو. بود نشده کیتار هنوز هوا. دمیچرخ سمت اون به عیسر

 خودم به و شدم کینزد در به آروم آروم. اومد شهیش سمت از یتق يصدا دوباره که برسونم اتاقم به خودمو و بدوم خواستم

. بود امن خونه يتو جام و کرد یم کار مغزم... بود روشن روز! تونستم یم... شم رو به رو ترسم با تونم یم که کردم يادآوری

 .نداشتم دنیترس يبرا یلیدل

 شهیش به زیر يها سنگ با. بود نشسته یپشت اطیح وارید يرو که افتاد نیراد به چشمم شدم کینزد در به کم هی که نیهم

 حرف باهاش داشتم دوست که بود یکس تنها نیراد روزها نیا... شدم خوشحال هم یکم هی... کردم تعجب. زد یم در ي

 .بزنم

 :گفتم آهسته و کردم باز رو بود نکرده قفلش هنوز اریماز که یپشت اطیح در. زدم يلبخند

 ؟یکن یم کار یچ نجایا

 یول دیتاب ینم ظهر شدت به دیخورش. بود دستش يتو زهیر سنگ تا سه دو. بود نشسته وارید يرو یشگیهم ژست همون با

 :گفت. شد یم منعکس توش دیخورش نور که بود یوقت تیجذاب به نیراد يها چشم هنوز

 .خوبه حالت شم مطمئن خواستم یم... نمتیبب اومدم

 بود آسمون يتو دیخورش که نیا با. کردم پا اون پا نیا کم هی. بود اتاق يتو دهیسپ. کردم خونه داخل به استرس پر ینگاه

. شدم خونه وارد. کنم صحبت باهاش و نمیبش نیراد کنار اومد ینم بدم حال نیا با. اومد یم سوز کم هی. نبود گرم هوا

 در. شدم یپشت اطیح وارد و برداشتم رو آشپزخونه ییدمپا. دمیپوش و برداشتم رو بود افتاده یپشت يرو که ماندانا نازك ژاکت

 سکیر داشتم بازم یول رفتم لو طور اون که بود شبید نیهم. ستمین بشو آدم من کردم فکر خودم با. بستم سرم پشت رو

 .کردم یم

 یم خارج دهنم از که يبخار به. کردم گره هم يتو دستامو. دمیلرز. بود خی بلوك. نشستم نیراد کنار و رفتم باال وارید از

. شد بهتر حالم انگار دمید که رو نیراد من؟ کنه؟ باز چشمشو تونست ینم شیپ قهیدق دو تا که بود یک. دوختم چشم شد

 ... .نبود مهم برام یلیخ سرم ینیسنگ گهید

. دیرس یم نظر به سرحال حال نیا با. بود کرده ورم لبش. کرد پرت اطیح يتو دونه دونه رو دستش يتو يها سنگ نیراد

 :گفتم آهسته
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 !وارید به يدیکوب یم سرشو دینبا

 :گفت. بود گرفته درد و شده دهیکش لبش پوست زدن لبخند با حتما. دیکش لبش يرو انگشتشو. زد لبخند نیراد

 نیا... دمیدو یم و رفتم یم راه لومتریک چند يروز یبچگ از من اند؟ ول و شل قدر نیا ها يشهر بچه که هیچ من ریتقص

 خورن یم نیکرات! باده ش همه... نخور رو هشتشون و هفت يها کلیه نیا گول. دن ینم تکون خودشونو ها يشهر بچه

 ... .يبد هولشون که کوچولو هی وقت اون... کنند یم باد يبدنساز رن یم روز دو و

 :گفت و دراورد رو دادن هل يادا دست با

 ! نیزم کف شن یم ولو... 

 :گفت و شد يجد. شد عوض کردنش صحبت لحن. دیکش لبش به یدست و کرد جور و جمع شو خنده بالفاصله. دیخند

 !رونیب یرفت من با یبگ که کردم ینم شنهادیپ بهت دونستم یم اگه! حساسه روت یلیخ

 وارید ي لبه يرو دستامو. دیرس یم نظر به تر کیکوچ بزرگ ییدمپا اون يتو پاهام. کردم نگاه وارمید از زونیآو يپاها به

 :گفتم و گذاشتم

 !برادرمه يجا

 :گفت و داد تکون سر

 !پس خب

 ینم لبش يرو زخم بزنه لبخند داشت دوست که هم روز هی من شانس از. رفت هم يتو اخماش که بزنه لبخند خواست

 :گفتم. ذاشت

 ؟یچ پس خب

 :گفت و داد تکون سر

 .نداشتم یخاص منظور... یچیه

 :گفتم و چرخوندم سمتش به سرمو... داشت منظور قایدق
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 کرد؟ یقاط طور نیا که یگفت بهش یچ

 :گفت

 !ایپرن کن ولش

 :گفتم اصرار با

 !گهید بگو

 :گفت و دیچرخ سمتم به

 .دشیکش رونیب زبونم ریز از شه ینم يجور چیه بگم رو يزیچ هی نخوام اگه که یدون یم

 تاب پاهامو. بدم شیفرار وحشتناك ي سرفه هی با خواستم ینم یول داد یم قلقلک گلومو داشت سرفه. کردم نگاهش فقط

 :گفتم آهسته. دادم

 میکن جمع لمونویوسا امشب نیهم کنه خدا... مونده رفتنمون به روز دو... کنم یزندگ خونه هی يتو باهاشون گهید تونم ینم

 !میبر و

 :گفت و داد باال ابروهاشو

 ؟يبر يدار دوست قدر نیا جدا؟

 :گفتم و انداختم باال شونه

 یزندگ خونه هی يتو باهاش تونم ینم... یول باشه ایپو کار کنم باور تونم ینم هنوز هرچند... شده رو برام مرجان قاتل دست

 .کنم

 يبرا یلیدل چیه... میبر شب اون که داشت امکان... کردم یم نگاهش دیبا بود سبز تا... کردم نگاه سبزش يها چشم به

 چشم ذهنم يتو نیراد از ریتصو نیآخر خواستم یم. میرفت یم دیبا قاعدتا... بودند کرده دعوا نیراد و اریماز. نبود موندن

 ... .باشه سبزش يها

 :گفتم آهسته... اون نه گرفتم ازش نگاهمو من نه... شد برقرار نمونیب سکوت

 ؟يای یم تهران



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 310 

 

. رمیبگ هاش چشم از نگاهمو که کرد یم م وسوسه و دیدرخش یم دیخورش نور يتو موهاش یتونیز يها رگه... کرد یمکث

 :گفت

 ... .ندارم يکار اونجا... ندارم رو یکس تهران يتو من

 تا... دیارز یم خونه هی يتو ایپو با بودن به... بعد روز دو ای... بعد روز دیشا ای... کاش يا... میرفت یم صبح فردا کاش يا

 ... .میموند یم کاش يا. افتاد ینم يبد اتفاق چیه بود برم و دور نیراد یوقت

 :گفت... کنه محو لبخندو نیا نتونست هم لبش یپارگ یحت... زد يلبخند نیراد

 ... .زنم یم سر بهش امی یم زود زود باشم داشته خوب دوست هی اگه یول

 نگاهش اشک ي پرده پشت از. نشست گلوم يتو بغض کردم احساس... یول... شد گرم دلم... نشست لبم يرو يلبخند

 :گفتم... کردم

 ... .ارنی یم یبدشانس شن یم دوست من با که ییها آدم... یول... میخوب دوست من

 شلوار يرو چشمم از اشک قطره هی. دوختم بزرگم يها ییدمپا به نگاهمو. انداختم نییپا سرمو. گرفتم ازش نگاهمو

... رمیبگ رو اشکام يجلو کردم یسع. کردم یم هیگر جلوش دینبا... دادم فشار هم به محکم رو دندونام. دیچک گرمکنم

 . کردم میقا توشون رو صورتم و برداشتم وارید يرو از دستامو

 ... .تیحما حس از پر... مردونه کیکوچ فشار هی. داد فشار مو شونه. کردم احساس م شونه يرو رو نیراد دست

 :گفت و اورد کینزد سرشو

 ... .کلفته پوستم من

 :گفتم دیلرز یم که ییصدا با و کردم پاك چشمام يتو از رو اشک دست با. اوردم نییپا دستامو

 ... .بود کلفت پوستش هم الیل

 :گفت محکم یلیخ یول آهسته... خورد ش شونه به م شونه. کرد کینزد خودش به منو

 ... .کنه در به دونیم از منو تونه ینم یکس
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 و ها چشم محو دوباره... بفرستم نییپا دردناکم و متورم يگلو از بغضمو تونستم راحت... شد خشک چشمم يتو اشکام

 و نبود اگه اوردم؟ یم دووم دیبا چطور شد یم رو برام ایپو دست و نبود اگه... بود شمیپ اون که بود خوب چه. شدم لبخندش

 کردم؟ یم کار یچ دیبا اون بدون... کنم حفظ مویروح تعادل تونستم یم چطور شد یم يرو به رو ها هیسا با اون بدون

 :گفتم

 ... .ایب زود زود... تنهام من

 :گفت و گذاشت هم يرو چشماشو

 ... .دم یم قول... امی یم

 و باشم منتظرش که يزیچ هی... کردم دایپ زهیانگ هی... شد تر تحمل قابل برام تهران. شد شتریب م شونه يرو دستش فشار

 تنها... محکم آدم هی دنید دیام... خوب و يقو ي زهیانگ هی... بشمرم رو ها هیثان و بشم رهیخ ساعت به دشیام به بتونم

 ... .دیفهم یم منو که یکس

 زیت گوشامو و نشستم خیس سرجام عیسر. ختیر فرو نهیس يتو قلبم. دمیشن خونه داخل از یگوشخراش غیج يصدا دفعه هی

 :کرد زمزمه. برداشت م شونه يرو از دستشو نیراد. کردم

 شد؟ یچ

 خونه يتو دهیسپ دوم غیج يصدا... دمیدو در سمت به و دمیپر وارید يرو از... شد حبس م نهیس يتو نفس! شوم اتفاق هی

  ... .دیچیپ

 مکث اتاق در پشت. رسوندم دوم ي طبقه يراهرو به خودمو و رفتم باال یکی تا دو رو ها پله. انداختم خونه يتو خودمو

 يموها. بود نشسته نیزم يرو زانو دو دهیسپ. کردم باز اتاقو در. دمیشن یم رو دهیسپ يها هیگر بلند هق هق يصدا. کردم

 يتو قلبم. دیلرز یم هق هق شدت از هاش شونه. بود کرده میقا دستاش نیب صورتشو. بود ختهیر دورش بلندش یمشک

 :گفتم و کردم تر زبون با لبمو. ختیر فرو نهیس

 شده؟ یچ!... دهیسپ

 :گفتم و گرفتم رو هاش شونه. زدم زانو نیزم يرو دهیسپ يجلو. بدونم جوابشو بخوام که نبودم مطمئن

 !توام با! دهیسپ
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 دستاش دهیسپ دفعه هی... هیچ ماجرا بفهمم تونستم یم بود نکرده قطع رو تماس اگه. گشتم لشیموبا یگوش دنبال چشم با

 با. بود مونده ش رهیت پوست يرو اشکاش اهیس رد. بود شده سیخ اشک از صورتش. زد چنگ دستم به و اورد نییپا رو

 :گفت یغیج غیج ییصدا

 ... .لیسه... لیسه

 دهنمو آب. اورد یم درد سرمو هاش هیگر بلند يصدا. زد هیگر ریز دوباره. بده ادامه حرفشو نداد اجازه هاش هیگر هق هق

 :گفتم و دادم قورت

 شده؟ یچ لیسه

 داشت دهیسپ که بود افتاده بد اتفاق هی... دمیگز لبمو. ختیر هاش گونه يرو اشک درشت يها دونه. فشرد بهم چشماشو

 :زد غیج دهیسپ دفعه هی. کرد یم هیگر طور اون

 !کماست يتو... مارستانهیب يتو

 تونستم زحمت به. زدم زل دهیسپ به باز دهن با. شد سست بدنم يها عضله تمام. ختندیر سرم يرو سرد آب سطل هی انگار

 :بگم و کنم باز دهنمو

 چرا؟... ؟يچطور... چ!... نه

. اومدم خودم به. اومد یم بند داشت نفسش کم کم. زد یم زار و داد یم تاب خودشو. پوشوند صورتشو دست با دوباره دهیسپ

 با و بود ستادهیا یپشت اطیح در چوب چهار يتو که دمید رو نیراد. رفتم آشپزخونه سمت به سرعت به. شدم بلند جام از

 :گفتم. رفتم سمتش به. کرد یم نگاهم ینگران

 ... .یعنی... هست یعنی... ستین يزیچ

 :گفت تعجب با نیراد

 ده؟یپر رنگت چرا

 :گفتم و کردم گره هم يتو رو م زده خی يها دست. دمیکش یآه

 ... .کماست يتو... یول چرا دونم ینم... دهیسپ برادر
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 !... .ایخدا! لیسه... کنم باور تونستم ینم هنوز. دادم هیتک وارید به

 باال موهامو م زده خی يدستا با! بود کما يتو لیسه... مامان بیعج برخورد... شوم اتفاق... گرفتم دهنمو يجلو دست با

 لیسه االن یعنی... یعنی بود؟ نگفته بهم مامان چرا ؟یک چطور؟ چرا؟... شد ینم باورم... شدم رهیخ رو به رو وارید به... زدم

 گوشه و حرف کم لیسه همون کرد؟ یم نرم پنجه و دست یزندگ و مرگ با داشت بود؟ دهیکش دراز مارستانیب تخت يرو

 روز نیا به رو لیسه یک... شد جمع چشمم يتو اشک... دیکش ریت قلبم... بود؟ شده عاشق ها یتازگ که یهمون ر؟یگ

  بود؟ انداخته

 :گفتم و دادم هلش رونیب سمت به آهسته. اومدم خودم به که شه خونه وارد خواست نیراد

 . رسن یم سر نایا اریماز االن... برو تو! نه نه

 :گفت نیراد

 !نداره یربط اون به

 :گفتم التماس با

 !کنم یم خواهش... ست ختهیر بهم یچ همه االن! خدا رو تو نکن درست شر

 :گفت. اورد در لشویموبا و کرد کتش بیج يتو دست. کرد یپوف

 !بگو لتویموبا شماره

 تکون سرمو. دیچرخ یم ذهنم يتو مارستانیب تخت يرو لیسه ریتصو... اومد ینم ادمی م شماره... کردم مکث لحظه هی

 :گفت نیراد. بدم مو شماره تونستم باالخره و کردم تمرکز. دادم

 .بگو بهم یداشت يکار. نذار خبر یب منو. انداختم سیم برات

 :گفتم و دادم هلش رونیب سمت به دوباره

 .کنم یم خبرت! باشه باشه
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 زانو کنارش. بردم دهیسپ يبرا و کردم درست قند آب وانیل هی. دمیدو آشپزخونه سمت به کردم رونیب رو نیراد که نیهم

 با. شدم یم یعصبان داشتم کم کم. گرفت یم ش هیگر دوباره اومد یم جا نفسش تا. کرد سرفه بار چند. دمیمال پشتشو. زدم

 :گفتم یبداخالق

 کرده؟ تصادف شده؟ یچ! يداد دق منو

 :گفت نازك و ریز ییصدا با. دیچک نییپا چشماش از اشک قطره هی. دیکش یقیعم نفس دهیسپ

 ... .خورده قرص... گه یم... بابا

 :گفتم و دادم فشار رو دهیسپ دست. افتادم خودم یخودکش ي تجربه ادی. هیگر ریز زد بلند يصدا با

 معده یول خورد قرص. کرد یخودکش بار هی هم دوستام از یکی یعنی... خودم من! ... گم یم راست کن باور! شه یم خوب

 .نباش نگران. شد درست و دادن شو و شست شو

 :دیکش غیج سرم دهیسپ

 ؟یفهم یم! کما تو رفته

 :گفتم تیعصبان با

 منه؟ ریتقص مگه ؟یزن یم داد من سر چرا

 :گفتم رلبیز. رفتم رونیب اتاق از و برداشتم لمویموبا. شدم بلند جا از

 !یوحش

 مراعات شتریب کم هی دیبا ناراحته دهیسپ کردم فکر خودم با. گرفتم رو ماندانا ي شماره و کردم رهیذخ رو نیراد ي شماره

 يرو یکنترل که بودم شده یعصب و بودم کرده هول خودم قدر اون. کردم یم دایب داد بودم جاش اگه منم. بکنم حالشو

 :داد جواب ماندانا. زدم یم زار داشتم و بودم افتاده گوشه هی دهیسپ مثل نه اگه... بود نشده باورم هنوز. نداشتم رفتارم

 .میرس یم گهید ي قهیدق پنج تا ما... سالم... ایپرن

 :گفتم و اوردم نییپا صدامو. گرفتم فاصله اتاق از کم هی

 ... .زهیچ... ماندانا
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 :گفتم و کردم یمکث. بدم بهش يطور نیهم رو خبر تونستم ینم... بود شییدا پسر لیسه

 ... .ایپو به بده رو یگوش

 ینم دلم. نداشتم يا چاره. بشنوم رو ایپو نحس يصدا خواست ینم دلم اصال. فرستادم لعنت خودم شانس به دلم تو

 ... .بدم اریماز و ماندانا به خودم رو بد خبر نیا خواست

 :دیرس گوشم به ایپو يصدا

 شده؟ يزیچ ا؟یپرن

 :گفت یتاب یب با ایپو. کردم یمکث. دمیکش یآه

 شده؟ یچ! ایپرن

 :گفتم آهسته

 !کماست يتو... کرده یخودکش... افتاده لیسه يبرا يبد اتفاق

 :گفت بلند يصدا با ایپو

 ؟یچ

 :گفتم. شده یچ دیپرس یم داشت که دمیشن یم خط طرف اون از رو ماندانا يصدا

 .شن خبردار يطور نیا نذار... فهمنن یم بذارن خونه يتو پاشونو... کشه یم خودشو داره دهیسپ... بگو بهشون يجور هی

 :گفت ایپو

 !يوا... تو... ا؟یپرن...  ؟یگ یم يدار یچ

 :گفتم. بودم نداده ماندانا به خودم رو خبر که شدم خوشحال

 ... .بکن شیکار هی

 اون با که لیسه بود؟ شده ریجوگ یچ يبرا اون... شده بد حالش خط طرف اون کردم فکر لحظه هی... نگفت يزیچ ایپو

 !من مثل درست... بود شده شکه احتماال... نشده بد حالش شدم مطمئن دمیشن که صداشو! نداشت ینسبت
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 :گفت آهسته 

 ... .کنم یم شیکار هی... خب یلیخ

 يتو رو یگوش اضطراب با. رفتم یم نییپا و باال رو راهرو عرض و طول. کردم قطع رو یگوش يا گهید حرف هر از قبل

... بود زده خی پام و دست. اومد یم خون ازش داشت گهید که بودم کنده دست با لبمو پوست قدر اون. فشردم یم دستم

 پسر اون اون؟ چرا... بود يپسر نیهمچ فیح...  برد؟ یم در به سالم جون یعنی! يوا! لیسه... م؟یکرد یم کار یچ دیبا

 . موند یم خودم ییدا پسر مثل... کردم یم حس گلوم يتو رو بغض... ریگ گوشه و حساس

 غیج. شد خونه وارد ماندانا و شد باز شدت به خونه در قهیدق هی از بعد. اومد باغ سمت از ینیماش موتور شدن خاموش يصدا

 :زد

 !دهیسپ

 :گفتم دلم تو

 کنه؟ جمع نویا دیبا یک! خدا ای

 يها پله يرو. اومد باال یکی تا دو رو ها پله ماندانا. بود گرفته اوج که دمیشن یم اتاق يتو از رو دهیسپ يها هیگر يصدا

 دوباره ستادیوا پاهاش يرو که نیهم. شه بلند کردم کمکش و دمیدو سمتش به. خورد پله به محکم. خورد يسکندر ییباال

 دست با. گرفت درد سرم. شد بلند دوشون هر يها هیگر هق هق يصدا کرد باز رو اتاق در که نیهم. دیدو اتاق سمت به

 اریماز به چشمم. اومدم یم تنگ به داشتم کم کم گهید و بودم کرده تحمل رو وحشتناك سردرد نیا صبح از. گرفتم سرمو

 یم تلو تلو یکم هی و رفت یم راه اطیاحت با. بود گرفته رو ایپو دست ساعد. شد خونه وارد شده یچیپ باند يسر با که افتاد

 از تیعصبان با. بده هیتک ها یپشت از یکی به و نهیبش نیزم يرو که کرد کمکش ایپو. بود مسکن اثر منگ هنوز انگار. خورد

 :گفتم ایپو به رو و رفتم نییپا ها پله

 !ببرن دادنتو خبر نیا شور مرده

 :گفت و داد باال ابروهاشو ایپو

 ه؟یچ من ریتقص جوونور؟ چته

 :گفت یم داشت لب ریز اریماز که دمیشن
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 ... .يوا... میشد بدبخت... يوا

 :گفت و شد مانع ایپو که بچسبه سرشو دست با خواست

 !سرت به نزن دست

 يموها يتو یدست ایپو. کرد یم يوا يوا فقط منگ و جیگ حالت همون يتو و بود گذاشته هم يرو چشماشو اریماز

 یم خفه منو بالش با داشت که يمرد ای بالکنه يرو مرد ایپو نبود معلوم... عقب رفتم قدم هی. اومد سمتم به. کرد بلندش

 ... .گرفتم یم فاصله ازش دیبا... کرد ینم یفرق بود که کدوم هر... کرد

 :گفت ایپو

 .کن جمع لویوسا! ایپرن

 :گفتم تعجب با

 ؟یچ

 :گفت ایپو

 !تهران میبر دیبا

 :گفتم و کردم نگاهش باز دهن با

  االن؟

 :برد باال صداشو و شد یعصبان ایپو

 ... .کماست يتو لیسه که يدیشن! تهران میبر دیبا ؟یکن یم نگاه منو يستادیوا چرا! گهید آره

 :گفتم فکر بدون

 اد؟ی یم رونیب کما از میبر ما اگه حاال

 :بود رفته باال خونه متشنج جو ریتاث تحت صداش. شد گشاد ایپو يها چشم

 !ها طرفه خواهر کشه یم خودشو داره که ینیا که نیا مثل
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 :گفتم و کردم قفل هم يتو انگشتامو

 .میبر فردا یول... کنم یم جمع لویوسا... باشه

. داد فشار بازومو تر محکم که بکشم پس خودمو خواستم. میبش دور اریماز از تا دیکش باال ها پله از منو و گرفت بازومو ایپو

 :کردم اعتراض

 ؟یکن یم يطور نیا چرا! کن ولم

 :کرد زمزمه ایپو. کردم دور دهنش از سرمو ممکن يجا تا. اورد گوشم کینزد سرشو ایپو

 دهیسپ که باشه يبار نیآخر امشب دیشا که يکرد فکرم نیا ؟یچ ارهین دووم فردا تا اگه... کماست؟ يتو لیسه ینگفت مگه

 ننش؟یبب بتونن اریماز و ماندانا و

 و ماندانا يها غیج يصدا. نشستم پله يرو بود؟ يجد هیقض قدر نیا یعنی... شد سست زانوهام. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 :گفت ایپو. گذاشتم قلبم يرو دستمو. بود کرده پر رو خونه کل دهیسپ

 !ایپرن کن جمع لویوسا

 يتو اتاقم. داشتم يبد حس... تهران میرفت یم دینبا... میگشت یبرم دینبا. شد پسرها اتاق وارد و رفت باال ها پله از عجله با

 خونه هی... بودند گذاشته سمع استراق ابزار کنارش و گوشه... بود کرده م وونهید بالکنش که یاتاق. اوردم خاطر به رو تهران

 يبرا تهران... بودم شده گو دروغ چوپان براشون که ییها آدم... اهپوشیس مرد هی حضور استرس از پر! جنون و ییتنها از پر

 !نداشت یچیه من

 ي هیقض اگه. گرفتم دستام نیب سرمو! لیسه! يوا... بود کما يتو لیسه اگه یحت... بمونم شتریب کم هی خواست یم دلم

 ؟یچ باشه ایپو با حق اگه ؟یچ شد یم من مال از تر يجد شیخودکش

 کشف يبرا زهایچ یلیخ نجایا. ارتباطه در ایپو با بودم دهیفهم تازه... گفته درست سیدعانو اون بودم دمیفهم تازه... یول

 ... .ست الیل یامانت از منظور بودم مطمئن من یول بگه خواست یم یهرچ نیراد. داشت وجود الیل به شدن کینزد و کردن

 !نیهم... نمیبب رو سیدعانو خواستم یم فقط! روز هی فقط... گهید روز هی فقط

 نیآخر خواستم ینم... کنم کار یچ دیبا دونستم ینم ؟یچ باشه خراب لیسه حال و باشه گفته راست ایپو اگه... بودم دل دو

 اصال... ارهیب دووم دیبا لیسه! نه... بدم دست از سیدعانو هی کردن دنبال با و باشم لیسه بستر کنار تونستم یم که یشب
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 یم فرار تیواقع از ذهنم ش همه چرا شد؟ ینم باورم چرا! ایخدا... بره دست از یمجان و مفت طور نیا که شد ینم باورم

 بود؟ نیسنگ برام قتیحق با شدن رو به رو قدر نیا یعنی کرد؟

 یلیخ لیسه يماجرا دیشا. کرد یم خاموش رو شیگوش داشت یجراح وقت هر. بود خاموش... گرفتم رو مامان ي شماره

 نباشه؟ يجد ماجراش و باشه کما يتو یکس شه یم مگه یول... رفت ینم یجراح يبرا مامان نه اگه... نباشه يجد

 تهران سمت به کیتار يهوا يتو بده اجازه نداشت امکان... کنه یم مونیپش رو ایپو بودم مطمئن. گرفتم رو بابا ي شماره

 بابا که بود خراب لیسه حال قدر نیا یعنی تهران؟ اومد یم داشت و بود شده مایهواپ سوار نکنه! بود خاموش. میبرگرد

 تهران؟ گشت یبرم داشت

 :بود نوشته. اومد برام نیراد طرف از اس ام اس هی موقع نیهم در

 ه؟یاوک یچ همه

 نیا داشتم چرا من... بود کما يتو لیسه خواستم؟ یم یچ من! ایخدا کردم؟ یم ترکش زود قدر نیا دیبا یعنی ؟یچ نیراد

 :نوشتم ذاشتم؟ یم نیراد دنیند ای دنید کنار رو هیقض

 ... .میر یم میدار امشب

 دیشا. بکنه يهرکار تونه یم بود کرده ثابت نیراد نه؟ ای رهیبگ رو رفتنمون يجلو که خواستم یم ازش دیبا... دمیگز لبمو

 فردا! آره... برم لیسه دنید يبرا تونستم یم بعدش... روز هی فقط دادم قول خودم به. بخره زمان برام روز هی تونست یم

 ... .میرفت یم

 :نوشتم نیراد يبرا عیسر

 فته؟یب عقب شب هی رفتنمون که یکن يکار هی یتون یم

 یحال یب با داشت که کردم نگاه اریماز به. دمیجو یم ناخونمو. دادم یم تکون استرس با پامو. گذاشتم پله يرو رو یگوش

... گه یم یچ بشنوه بتونه خطه طرف اون که یکس داشتم شک که بود فیضع قدر اون صداش... داد یم لشویموبا جواب

 !کنم پرت اریماز ي شده یچیباندپ سر سمت به محکم و بردارم لمویموبا یگوش زد سرم به لحظه هی بود؟ سارا یعنی

 :زد یم غیج داشت که دمیشن یم رو دهیسپ يصدا

 !لرزونه یم گور يتو رو مامان تن داره کارهاش با گفتم بهش... زدم حرف باهاش بد یلیخ آخر بار... منه ریتقص ش همه... 
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 دستم. افتاد هیگر به دوباره هم خودش که کنه آروم رو دهیسپ خواست ماندانا. شد خیس گردنم پشت يموها کردم احساس

 اس به چشمم. شد بلند میگوش ي برهیو يصدا موقع نیهم در. رفتم یم لیسه دنید به دیبا من! نه... رفت یگوش سمت به

 :بود نوشته نیراد. شد فراموشم لیسه دوباره. افتاد نیراد اس ام

  !من به بسپرش

 :دیرس دستم به نیراد دوم اس ام اس. شدم بلند جام از

 !بهم بده رو اریماز نیماش چیسوئ

 دواریام... یول... دیرس یم نظر به یخوب فکر اره؟یب نیماش سر ییبال خواست یم ار؟یماز نیماش چیسوئ... شد گشاد چشمام

 مین. رفتم یم لیسه دنید به دیبا حتما منم و میگشت یبرم تهران به دیبا حال هر به... بشه راه به رو نیماش بعد روز تا بودم

  کردم؟ یم کارو نیا دیبا چطور. کردم اریماز به ینگاه

 رو ایپو يا بهونه به تا برم پسرها اتاق سمت به خواستم... بود پسرها اتاق يتو چیسوئ حتما. گذاشتم بمیج يتو رو یگوش

 اریماز نیماش با صد در صد و بود کوپه ایپو نیماش! کردم کشف رو دردناك ي هیقض هی که برم کش رو چیسوئ و کنم رونیب

 !بود ایپو دست چیسوئ که بود نیا شیمعن و!... بشن جا راحت نیماش يتو نفر سه هر تا بودند رفته شهر به

 صداش... ارمیب خاطر به رو بود شده خاموش باغ يتو که ینیماش موتور يصدا کردم یسع. کردم فکر خودم با شتریب کم هی

 !ایپو نیماش تا بود اریماز نیماش هیشب شتریب

 پسرها اتاق در به چشمم. شدم هال يتو ي پراکنده لیوسا کردن جمع مشغول! اومد در کارم. زدم میشونیپ يتو دست با

 . دادم جا دستام يتو ممکن يجا تا رو لیوسا. ادیب رونیب ایپو که بودم منتظر و بود

 نفس خس خس يصدا. بود داده هیتک وارید به و بود نشسته گوشه هی دهیسپ. برم دخترها اتاق به شدم مجبور. شد پر دستام

 و اون قدر چه دونستم یم... خورد چیپ دلم. دیمال یم رو هاش قهیشق دست با. دیرس یم گوشم به ش دهیبر و کوتاه يها

 :گفتم آهسته و زدم ماندانا کمر به آهسته پا با. بود زده زل گوشه هی به ماندانا... اند وابسته بهم لیسه

 . کن جمع لتویوسا پاشو

. گذاشتم چمدونش کنار رو دهیسپ لیموبا شارژر و کتاب. انداختم پاش يرو بود دستام يتو که رو ماندانا پسیکل و برس

 . کردم پرت چمدونم يرو رو صندلم و شال
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 يها لباس که طور نیهم و شدم یم اتاق وارد دیبا. دمیکش یقیعم نفس. شدم متوقف در يجلو. رفتم پسرها اتاق سمت به

 يتو بودم دواریام... کجاست چیسوئ شدم یم متوجه و کردم یم اتاق بر و دور به ینگاه ذاشتم یم چمدونش يرو رو اریماز

 !نباشه ایپو بیج

 ... .بود کم کنه عوض گهید شلوار هی با لیدل یب رو زشیعز دیسف نیج شلوار که بزنه ایپو سر به دفعه هی که نیا امکان

 :گفت من دنید با. چپوند یم چمدونش يتو رو اریماز يها لباس عجله با داشت ایپو. کردم مکث لحظه هی. شدم اتاق وارد

 ... .نکنه درد دستت

 ازش کم هی. کردم پا اون پا نیا رفتن رونیب يبرا. دادم دستش رو ها لباس. کرد دراز اریماز يها لباس گرفتن يبرا دستشو

. دمیگز آهسته لبمو. دمیچرخ ایپو سمت به. دمیکش زیپر از رو اریماز لیموبا شارژر و رفتم اتاق سمت اون به. گرفتم فاصله

 گهید بیج يتو نیماش چیسوئ و... بود بشیج هی يتو پولش فیک... زدم دید رو ایپو نیج شلوار بیج و کردم تنگ چشمامو

 ! دیرس ینم بهش دستم عمرا... کردم نگاه بود زده رونیب ایپو بیج از که ریدزدگ از یقسمت به حسرت با... بود ش

 نیراد به یاس ام اس. اوردم در لمویموبا م زده خی يها دست با. شدم آشپزخونه وارد. رفتم رونیب اتاق از و دمیکش یآه

 :دادم

 بدم؟ رو ایپو نیماش چیسوئ... استیپو بیج يتو! تونم ینم

 :گفتم رلبیز. زدم زل یگوش به

 ... .بده جواب باش زود... باش زود

 یم و کردم یم باز رو خچالی در یالک... رفتن راه آشپزخونه يتو ینگران و استرس با کردم شروع. نداشتم رو انتظار تحمل

 اس ام اس که دمیچرخ یم خودم دور داشتم. شدم یم بلند دوباره هیثان چند از بعد و نشستم یم یچوب یصندل يرو... بستم

 :دیرس دستم به نیراد

 !کنم؟ یخال رو بنز نیبنز باك يچطور من آخه. بده بهم رو اریماز مال! نه

 :گفتم رلبیز يناباور با

 ن؟یبنز باك

 :نوشتم براش عیسر
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 ؟یکن پنچرش شه ینم چرا؟ نیبنز باك

 سمت به و گذاشتم بمیج يتو لمویموبا عیسر. اومد یم نییپا ها پله از عجله با داشت که دمیشن رو نفر هی يها قدم يصدا

 . رفتم خچالی

 :گفت و شد آشپزخونه وارد ایپو

 ؟یکن جور و جمع رو نجایا ياومد هم تو

 :گفتم یساختگ يخونسرد با

 ! آره

 ایپو به ینگاه مین. اومد اس ام اس. اوردم رونیب رو شد یم ينگهدار توش غذا يها مونده یباق که يا بسته در يها ظرف

. گشت یم خودمون يها ظرف دنبال و کرد یم تلنبار هم رو نشسته و شسته رو نکیس يتو يها ظرف داشت که کردم

 :بود نوشته نیراد

 . ست سوناتا! ستین که کانیپ

 یکی اون سوار راحت یلیخ ایپو. نبود جالب یلیخ نیبنز باك کردن یخال کردم؟ یم کار یچ دیبا حال. کردم ینچ نچ

 .بود نیهم چاره راه تنها ظاهرا یول! اورد یم نیبنز رفت یم و شد یم نیماش

. دیرس ذهنم به يفکر. کردم دستم يتو املت ظرف به ینگاه. گذاشتم بمیج يتو دوباره رو لیموبا. دمیکش یقیعم نفس

 ... .کردنش یعمل فقط

 و باگت نون بسته هی که خچالی اتیمحتو ي هیبق با سرمو یالک. گذاشتم دست دم رو املت ظرف. بود اومده جانیه به قلبم

 . بودم ایپو مواظب یرچشمیز. کردم گرم بود آب پارچ هی

 ... .هوا به سر آدم هی نقش تو رفتم. برداشتم رو املت ظرف کرد، تموم رو ها ظرف گذاشتن کنار کار که نیهم

 تا دیچرخ ایپو. رفتم ایپو سمت به و چرخوندم نتیکاب يرو يها ظرف سمت به سرمو بود دستم املت ظرف که طور نیهم

 ایپو لباس يرو اتشیمحتو و شد کج دستم يتو املت ظرف. دمیکوب ش نهیس به محکم قصد از خودمو. ادیب سمتم به

 . ختیر

 :گفتم عیسر



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 323 

 

 !يوا... نبود حواسم اصال... ایپو دیببخش خدا رو تو! يوا يا

 فشیکث لباس نفرت با و بود انداخته نیچ شوینیب ایپو. بود دهیچسب بهش گوجه و مرغ تخم که کردم ایپو شرت یت به ینگاه

 :گفت بلند يصدا با و کرد بلند سرشو. کرد یم نگاه رو

 بود؟ کجا حواست

 :گفتم و انداختم باال شونه مظلومانه

 !دیببخش

 !بود دمیام نیآخر نیا... نییپا افتاد فشارم! بود ختهینر شلوارش يرو یچیه! یلعنت... کردم شلوارش به ینگاه

. کرد پرت سمتم به رو بود دهیچسب تهش که یفرنگ گوجه ي کهیت دو تیعصبان با و دیکش دستم از رو املت ظرف ایپو

 :گفتم و داشتم برشون ورمیپل يرو از دست با. اومدند فرود لباسم يرو ها یفرنگ گوجه... نشد که بدم یخال جا اومدم

 !ارین در شورشو ایپو

 یفرنگ گوجه. کرد نگاه شلوارش به باز دهن با ایپو... کردم پرت ایپو دیسف شلوار سمت به تیعصبان با رو ها یفرنگ گوجه و

 :زد داد تیعصبان با. ذاشت یم جا به روغن از يرد و خورد یم زیل شلوارش يرو آهسته داشت یلیچ و چرب

 !بزنمت خواد یم دلم خدا به! ایپرن

 رو استرس و هول که یلحن با! کنم خفه وجودم يتو رو میخوشحال که نیا يبرا شتریب... دمیگز یساختگ حالت با لبمو

 :گفتم کرد یم منتقل

 ! نشده لک تا بشورش و کن عوض برو... دهیسف شلوارت که نبود حواسم اصال... دیببخش... يوا

 مغرور و غد آدم هی به ایپو يجلو شهیهم که افتاد ادمی. بکنه مو کله خواست یم انگار... زد زل بهم و کرد تنگ چشماشو ایپو

 :گفتم و ستادمیا صاف جام سر عیسر نیهم يبرا. شدم یم لیتبد

 .یختیر قصد از تو یول افتاد اتفاق اون که نبود حواسم من! خودته ریتقص چه؟ من به

 رو دندوناش که یحال در. رفتم عقب سمت به قدم هی بالفاصله منم و شد کینزد بهم قدم هی ایپو. رفتم بهش يا غره چشم

 :گفت دیساب یم هم يرو حرص از
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 هاست؟ يباز بچه نیا وقت االن

 ي نشونه به يلبخند. دمیکش یراحت نفس. کنه عوض لباسشو تا رفت باال ي طبقه سمت به سرعت به و کرد بهم پشتشو

 :گفتم دلم تو. نشست لبام يرو يروزیپ

 !برات دارم! ایپو اولشه تازه

 در بمیج از رو لیموبا. فرستادم لعنت میسرماخوردگ نیا به و کردم یمکث. سوزوند رو گلوم که کردم یوحشتناک ي سرفه

 :زدم اس ام اس نیراد به و اوردم

  !حله

 نیهم. ستادمیوا گوش و زدم بغلم ریز رو زیتم و یخال يها ظرف. کنم زشیتم کردم یسع و ختمیر آب ورمیپل يرو عیسر

 شلوارش تا شد واردش و کرد باز رو حموم در ایپو. شدم رفتن رونیب ي آماده ادی یم نییپا ها پله از داره ایپو شدم متوجه که

 باال يحد در رو صدام تن. شدم خارج آشپزخونه از بودم دوخته ورمیپل يرو لک به رو میعصب نگاه که یحال در. کنه زیتم رو

 :گفتم حرص با. بشنوه ایپو که بردم

 شه؟ یم پاك مگه حاال! اه

 :گفت بلند يصدا با حموم يتو از ایپو

 !شه یم پاك نیا که ستین

 یم اشک که یحال در دهیسپ. کردم باز رو دخترها اتاق در. رفتم باال ها پله از عجله با! نترکم خنده از تا گرفتم گاز لبمو

 هم رو اتاق ي گوشه هی و کرد یم تا رو ها تشک داشت ماندانا. ذاشت یم چمدون يتو و کرد یم مچاله رو لباساش ختیر

 :گفتم عیسر و گذاشتم نیزم يرو رو یکیپالست يها ظرف. کرد یم تلنبار

 !سبد يتو بذار رو نایا ماندانا

 یکس شم مطمئن تا چرخوندم اطراف به سرمو دمیدو یم پسرها اتاق سمت به که طور نیهم. شدم خارج اتاق از عجله با و

 قورت دهنمو آب. شدم خشک جام سر. بود شده رهیخ بهم نییپا ي طبقه از که افتاد اریماز به چشمم دفعه هی! نهیب ینم منو

 جیگ یحالت با و بود داده هیتک یپشت به که اریماز به رو و شدم کینزد ها نرده به... گشتم بهونه هی دنبال به ذهنم يتو. دادم

 :گفتم بود زده زل بهم منگ و
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 ؟يدار درد

 به و دمیکش یقیعم نفس. داد تکون یمنف جواب ي نشونه به آهسته سرشو یطوالن یمکث از بعد یول... آره بگه بودم دواریام

 :گفتم خودم

 !کن فکر... ایپرن کن فکر

 :گفتم و کردم بود اریماز تن که ینازک شرت یسوئ به ینگاه

 !ارمیب کتتو بذار... شه یم سردت لباس اون با

 يرو که افتاد ایپو پول فیک و سوناتا چیسوئ به چشمم. چرخوندم اتاق دور سرعت به نگاهمو. شدم پسرها اتاق وارد عیسر

 . نباشه مشخص بمیج تا دمیکش نییپا رو ورمیپل. گذاشتم گرمکنم شلوار بیج يتو و دمیقاپ رو چیسوئ عیسر. بود چمدونش

 دعا داشتم فقط دلم يتو. بود شده خشک دهنم. رفتم نییپا ي طبقه سمت به عجله با و دراوردم کاور يتو از رو اریماز کت

 :گفتم و نشستم زانو دو اریماز کنار یساختگ و یمصنوع یمهربون با. بشه اجرا درست م احمقانه ي نقشه نیا که کردم یم

 . يبخور بدم بهت يزیچ هی آشپزخونه يتو میبر ایب

 :گفت آهسته و داد تکون هوا يتو دستشو اریماز

 ... .خوام ینم

 :گفتم دلم يتو و گذاشتم ش شونه يرو دستمو. گرفتم باندش يرو خون ي لکه از چشم

 !بزنم سرت يتو مشت با خواد یم دلم! خائن ي کهیمرت

 :گفتم و اوردم لب يرو یکمرنگ لبخند زور به

 ! ایب! که يبخور قرص یخال شکم با شه ینم... دادن؟ بهت مسکن... رفته خون ازت

 من يرو رو وزنش نصف اریماز دونم ینم. میرفت آشپزخونه سمت به آهسته... شه بلند که کردم کمکش و گرفتم بغلشو ریز

 ! شدم یم له داشتم... بودم ول و شل یلیخ من ای بود انداخته

 :گفت و کرد نگاهمون تعجب با. دیچک یم موکت يرو آبش و بود دستش يتو سشیخ شلوار. اومد رونیب حموم از ایپو
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 شده؟ يزیچ

 :گفتم

 !رفته خون ازش... بخوره اریماز بدم يزیچ هی خوام یم... نه

 :گفت و اومد سمتمون به ایپو

 ... .برمش یم من! خب یلیخ

 برم و دور به ینگاه. برگشتم هال سمت به عجله با و دادم دستش رو اریماز کت گرفت رو اریماز يبازو ایپو که نیهم

 . بود نیراد دست چیسوئ رسوندن و ریدزدگ يصدا و سر یب کردن رفعالیغ يبرا فرصت نیبهتر. نبود هال يتو یکس. کردم

 يصدا بودم دواریام. کردم رفعالیغ رو ریدزدگ. دمیشن یم رو ها ظرف شدن جا به جا يصدا. کردم آشپزخونه در به ینگاه

. بود آشپزخونه در به هنوز نگاهم. کردم مکث کم هی. باشه نرفته آشپزخونه تا زد یم مواقع جور نیا در که یفیضع بوق

 يتو محکم قلبم. دیچرخ دخترها اتاق در يرو مضطربم و یعصب نگاه. بود نشده مشکوك یکس ظاهرا... کردم زیت گوشمو

 ... . دهینشن يزیچ یکس که شد ثابت بهم هیثان چند بعد... زد یم نهیس

 یم خون داشت لبم گهید... دمیگز لبمو. کرد یم ژیق ژیق يبدجور یاصل در! بود نیراد با حق... کردم باز رو یاصل در عیسر

 !اومد

 پرت سمتش به رو چیسوئ. بود نشسته یبلوک وارید يرو که دمید رو نیراد شد یم کیتار داشت کم کم که ییهوا يتو

 :دمیشن سرم پشت از ییصدا موقع نیهم در. اومد فرود دهیکش قد هرز يها علف نیب راه يها مهین يتو چیسوئ. کردم

  !ایپرن

 چشم بود ستادهیوا آشپزخونه در دم که ایپو با. دمیچرخ خونه داخل سمت به عیسر و دمیپر جا از. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 :گفت. کرد یم نگاهم تعجب با ایپو. شدم چشم تو

 ؟یکن یم کار یچ اونجا

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 !یچیه
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 دیترد و شک با. گشتم بهونه دنبال ذهنم تو. کنم من من شده رو يکار خراب موقع دستش که بچه هی مثل بود کینزد

 :گفتم

 ... .نباشه در دم يزیچ یکفش... نمیبب کردم یم نگاه... داشتم

 شدم خم. بود گذاشته در دم کفش جفت سه دهیسپ خوشبختانه. کنم نگاه ایپو به نباشم مجبور گهید تا چرخوندم سرمو عیسر

 یچشمک... بمونه ای بره دیبا نهیبب بود منتظر احتماال. بود ستادهیوا باغ در دم. افتاد نیراد به چشمم که بردارم رو تاش دو تا

 :گفتم دلم تو بعد. راهه به رو زیچ همه بدم نشون تا زدم بهش

 نه؟یب یم رو چشمکت فاصله نیا از مگه! خدا خنگ آخه

 هر. خوند خودش سمت به منو دست ي اشاره با ایپو. بستم سرم پشت درو. شدم خونه وارد و برداشتم رو دهیسپ يها کفش

 قلبم کردم احساس ستادمیا شیقدم هی ي فاصله يتو یوقت. رفت یم باالتر قلبم ضربان شدم یم تر کینزد بهش قدر چه

 ... .دهنم يتو اومده

 :گفت و اورد نییپا صداشو ایپو

 که هم ناهار! خونه میبفرست رو ماندانا و دهیسپ میتون ینم عمرا. رن یم نییپا و باال راهرو يتو صبح تا مارستانیب برن نایا

 .میبر بعد بخورن يزیچ هی میکن مجبورشون االن ایب. دستمون رو افتن یم کنن یم غش. هستن که ضمیمر! نخوردن

 :گفتم و دادم تکون سرمو عیسر. دارم نگه دور خونه هال و ها نیماش باغ، از رو ها بچه بود خدام از که من

 ! هیخوب فکر

 و دادم تکون طرف اون و طرف نیا به لیدل یب سرمو. شد پرت حواسم. کردم حس رو لمیموبا ي برهیو موقع نیهم در

 آب خواستم. انداختم نییپا دستمو عیسر. ستادمیوا ایپو يجلو اومد ادمی دفعه هی. رفت لمیموبا سمت به اریاخت یب دستم

 . شده خشک دهنم شدم متوجه که بدم قورت دهنمو

 با ایپو. دمیکش کنار خودمو عیسر. بذاره م شونه يرو تا کرد دراز دستشو. کرد نگاه بمیغر بیعج حرکات به تعجب با ایپو

 :گفت تعجب

 ؟یکن یم يطور نیا چرا

 :گفتم تیعصبان با و کردم اخم! تیعصبان... کنم یمخف حسم نیتر دست دم ریز ترسمو کردم یسع
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 ؟یبزن حرفتو زدن دست بدون یتون ینم

 :گفت و زد بازوم يتو آهسته مشت با. بست رو بود مونده باز که دهنش

 قدر نیا بگم و بدم يدلدار بهت خواستم یم! ام یمنحرف آدم چه کنه یم فکر ندونه یهرک! جوونور بفهم دهنتو حرف

 ... .یب. نباش مضطرب

 :گفت و کرد اشاره باال ي طبقه به سر با. بست دهنشو و کرد کنترل خودشو بشه خارج دهنش از کامل فحش که نیا از قبل

 .نمیبچ رو ها ظرف من تا کن صدا رو دخترها برو

 :بود داده اس ام اس نیراد. دراوردم بمیج از لمویموبا شدم دخترها اتاق وارد که نیهم. دمیدو ها پله سمت به عیسر

 !بنداز سیم هی رونیب ادیب خواست یکس اگه

 پیز داشت ماندانا. زد یم حرف تلفن با ختیر یم اشک که یحال در دهیسپ. کردم بلند سرمو. گذاشتم بمیج يتو لویموبا

. کردم یم دورشون اتاق از عیسر دیبا ؟یچ پنجره دم بره شونیکی اگه که دیرس ذهنم به دفعه هی. بست یم رو چمدونش

 :گفتم

 ! نییپا دیایب ها بچه

 چمدونم. بندازم رونیب به ینگاه ماندانا و دهیسپ حضور در نتونستم. رفتم بود پنجره نییپا که خودم چمدون سمت به عیسر

 و بود حواسش دمیشا البته... رفت نییپا ي طبقه سمت به چمدون بدون بود پرت یکل به حواسش که دهیسپ. برداشتم رو

 ! گذاشت جا اتاق يتو چمدونشو مخصوصا

 راست هی دهیسپ دمید یوقت. شدم خارج اتاق از ماندانا از بعد دمیکش یم خودم دنبال رو دهیسپ و خودم چمدون که یحال در

 .شد راحت المیخ ره یم آشپزخونه سمت به داره

 کامال! بود زیم يرو یگیردیز بدون داغ ي قابلمه. شدم آشپزخونه وارد بعد و بردم نییپا ها پله از یکی یکی رو ها چمدون

 ! دهیچ پسر هی رو زیم بود مشخص

 و ایپو نیب. نداشتم کنارش نشستن جز يا چاره انگار... بود نشسته یخال یصندل تا دو نیب ایپو. کردم ها یصندل به ینگاه

 هیگر قدر اون. کردم ماندانا صورت به ینگاه. چرخوند یم سوپش ظرف يتو یحال یب با رو قاشق اریماز. نشستم اریماز

 :گفت شد یم لیتبد استرس و تیعصبان به داشت اندوهش و غم کم کم که دهیسپ. بود کرده پف چشماش که بود کرده
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 خوردنه؟ غذا وقت االن تهران؟ سمت میبر میافت ینم راه چرا

 :گفت آرامش با ایپو

 .میر یم بعد بخور

 :گفت و کرد اریماز به رو. رفت ایپو به يا غره چشم آلود اشک يها چشم اون با دهیسپ

 !دیبجنب خدا رو تو... شه یم رید

 :گفت تیجد با ایپو

 خوردنش ینزن حرف اگه! بخور غذاتو نیبش حاال. مسئولم من دیکن ضعف و غش اگه! برم ینم یخال شکم با رو یکس من

 .کشه ینم طول هم قهیدق دو

 با. دیفهم ایپو. بخوره بهم ایپو نکنه که دمیکش کنار محسوس طرز به خودمو. بکشه سوپ براش تا برداشت رو دهیسپ بشقاب

 :گفت و دیچرخ سمتم به تیعصبان

 دارم؟ جزام من يکرد فکر نکنه شده؟ چت امروز تو

 :دمیتوپ بهش

 ؟یباش تر راحت که دمیکش کنار خودمو بَده

 :گفت تیعصبان با و دیکش هم يتو رو اخماش. دیکوب زیم يرو رو دهیسپ بشقاب ایپو

 شده؟ مرگت چه امروز تو

 :زد داد و دیکوب زیم يرو مشت با ماندانا که بدم جوابشو خواستم

 ! میبپر بهم یه شه ینم لیدل یول مینگران و یعصب مون همه د؟یکن یم دادیب داد قدر نیا چرا! گهید بسه

 به بشقاب به قاشق برخورد يصدا فقط. میشد ساکت. بودند شده یعصب بود شده برقرار که یمتشنج جو خاطر به همه واقعا

 هم ماندانا یحت. رفت ینم نییپا گلوش از يزیچ و بود کرده بغض دهیسپ... نداشت خوردن غذا حال اریماز. دیرس یم گوش

 بودم نشسته نهیس به دست... کرد بهم به ینگاه ایپو. نزدم غذام ظرف به دست که من. بخوره قاشق تا دو از شتریب نتونست

 :گفت بود یعذرخواه و یمونیپش ي دهنده نشون احتماال که آروم یلحن با ایپو. بودم زده زل زیم يرو نقطه هی به و
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 ... .گهید بخور

 :گفت و دیکش سمتم به رو نون ظرف ایپو. کردم نگاهش چپ چپ فقط و ندادم جوابشو

 .ستین مزه بد ادمیز... بخور کم هی... ينخورد یچیه ظهرم

 :گفتم حرص با و آهسته

 ؟يدار یبرم سرم از دست حاال شد؟ راحت التیخ... نکنم غش یکی تو بغل تو دم یم قول

 :گفت و رفت در کوره از ایپو

 .کنم جور و جمع رو تو لش ادی یم خوشم من انگار

 :کرد اعتراض ماندانا

 !تیترب یب

 :کردم کامل رو بود داده بهم مهین نصفه ایپو که یفحش

 !شعور یب

 :زد داد سرمون اریماز

 !گهید دیش ساکت! اه

 . میبرگردوند هم از رومونو و میرفت غره چشم بهم زمان هم ایپو و من. شد برقرار نمونیب سکوت دوباره

 ایپو و اریماز وسط درست.... ارمیب در بمیج از لمویموبا تونستم ینم یول نهیراد دونستم یم. کردم حس لمویموبا ي برهیو

 و بود داده هیتک دستش به سرشو که افتاد دهیسپ به چشمم... دادم تکون یعصب یحالت با پامو استرس با فقط. بودم نشسته

 باشه لیسه آخر شب امشب اگه. گفتم ینم نیراد به يزیچ کاش يا! بودم احمق من قدر چه... ختیر یم اشک آهسته

 ... .بره شیپ درست من ي عجوالنه و احمقانه ي نقشه نیا نذار! ایخدا ؟یچ

 دهیسپ و بود گرفته درد سر اریماز... رفتند هال به اریماز و دهیسپ. نداره خوردن به یلیم یکس که شد ثابت قهیدق سه دو بعد

 از رو قابلمه ماندانا. میکرد یم جور و جمع رو آشپزخونه لیوسا سرعت با ایپو و ماندانا من،. بزنه حرف باباش با خواست یم

 :گفت و برداشت زیم يرو
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 ! سوخت زیم! ایپو يکرد کار یچ کن نگاه خدا رو تو

 :گفت ایپو

 !سوزوندم زشویم کردم خوب اصال! شکسته رو اریماز سر زده شعوریب کهیمرت

 :دیپر دهنم از

 !عموشه مال! که ستین اون زیم

 :گفتم و کردم نگاهشون تعجب با. دندیچرخ من سمت به زمان هم. شدند خشک جاشون سر ایپو و ماندانا دفعه هی

 ... .عموش ي خونه مگه

 :دیپرس ماندانا. بستم دهنمو. بودم داده یسوت! اوه

 ؟یدون یم کجا از تو عموشه؟ ي خونه نجایا

 :گفت هیکنا و شین با ایپو

 !دیخبردار هم پوك و کیج از! دیشد قیرف هم با خوب

 یم یهرچ... نگم یچیه دادم حیترج. کردم جمع خودمو کم هی. دیکوب نکیس يتو محکم و گرفت ماندانا دست از رو قابلمه

 !بود اومده در گندش یکاف ي اندازه به. شد یم تموم ضررم به گفتم

. کردم سر شالمو. دمیپوش بود، مونده روش یروغن و چرب املت لک يجا که ورمیپل يرو رو مانتوم. شدم خارج آشپزخونه از

 :کردم نیراد اس ام اس به ینگاه. اوردم در بمیج از لمویموبا

 !شد یاوک

 کردم باز رو شیقبل يها اس ام اس از یکی... گشتم شیقبل يها اس ام اس دنبال ام inbox يتو اراده یب چرا دونم ینم

 :خوندم دوباره و

 !من به بسپرش
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 چشم اون و... کردم تصور خودم شیپ رو مطمئنش و کمرنگ لبخند. داد یم یخوب حس بهم غامشیپ نیا... شد گرم دلم

 شیتونیز يها رگه دیخورش نور ریز که ییموها و... بود کرده ش احاطه چشمش دور اهیس ي هاله که سبز خوشرنگ يها

 وجودم تمام با... حاال و بودم دهیکش عذاب نداشتنش خاطر به ماه نه که یحس همون... شدم تیامن حس از پر... دیدرخش یم

 . کردم یم حسش

 نیراد ي دوباره دنید کارهام لیدل تنها که نیا از میبگذر... بودم داده دنشید دوباره يبرا ییباال متیق... دمشید یم فردا

 . دمشید یم دوباره که بود نیا مهم... نبود

. برداشت یپشت يرو از کتشو. اومد رونیب آشپزخونه از ایپو. دمیپوش مانتوم يرو رو ژاکتم. انداختم فمیک يتو رو یگوش

 :گفت و کرد کتش بیج يتو دست

 کو؟ ئچیسو پس

 

 کتش به یدست دوباره ایپو. زد یم نهیس يتو محکم قلبم یول وردمین خودم يرو به اصال منم. نکرد ایپو به یتوجه یکس

 :گفت و کرد بلند رو صداش. گشت رو شیا سرمه نیج شلوار يها بیج. دیکش

 ده؟یند رو اریماز نیماش چیسوئ یکس ها بچه

 :کرد ناله و دیکش بشیج به یدست یحال یب با اریماز

 !ستین من شیپ

 شونه فقط ماندانا. زد یم حرف باباش با ختیر یم اشک آروم آروم که یحال در. نبود هوا و حال نیا يتو اصال که دهیسپ

. شه یم بیغر بیعج داره میتفاوت یب دمید. گشت چیسوئ دنبال به نیزم يرو چشم با و چرخوند سرشو بعد. انداخت باال

 :گفتم

 . اتاقه يتو دیشا

 :گفت و کرد فکر کم هی ایپو

 !کنم فکر آره
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 احساس اصال که من. کرد یم نگاه خونه وارید و در به یافسردگ با داشت ماندانا. دمیکش یراحت نفس. رفت باال ها پله از

 نیماش يتو هم مون همه و خوره ینم تکون اریماز نیماش نیبنز بدون دونستم یم... کردم ینم خونه نیا يبرا یدلتنگ

 .کنم صبح خونه نیهم يتو قراره رو شب بودم مطمئن! میش ینم جا ایپو

 :گفت و اومد نییپا ها پله از ایپو

 !ستین

 :گفت ماندانا

 .میکرد عجله یلیخ اومدن موقع! نهیماش يرو دیشا

 :گفت و داد تکون ینف ي نشونه به سرشو ایپو

 .اوردمش در دمیسف شلوار بیج از اتاق يتو ادمهی! نه

 :گفت و اومد سمتمون به. گذاشت بشیج يتو لشویموبا دهیسپ

 ... .کنم یم دق دارم! گهید دیبجنب

 یدست ایپو. دم یم یسوت کنم يباز دهنمو اگه دونستم یم. گفتم ینم يزیچ و بودم داده هیتک وارید به نهیس به دست من

 :کرد اعتراض ماندانا. دیکش صورتش به

 .ياورد در بتیج از که بود خودت نیماش چیسوئ اون دیشا! نه ای مونده جا نیماش يرو نیبب خب! يلجباز قدر چه

 . رفت خونه در سمت به و کرد ینچ نچ ایپو

 گهید ي قهیدق چند تا بود قرار... بودم الیخ یب که من. مینذاشت جا يزیچ شه مطمئن تا کرد چک رو جا همه داشت ماندانا

 .میبرگرد درازتر پا از دست

 :زد صدامون باغ يتو از ایپو

 .بود نیماش يرو!... نجاستیا

 :گفت برسه ایپو گوش به که بلند يصدا با و برداشت رو چمدونش ماندانا
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 !گفتم يدید

. گذاشت صندوق يتو و برداشت رو اریماز لیوسا ایپو. میرفت رونیب خونه از و میبرداشت رو هامون چمدون. زدم پوزخند

 يرو دهیسپ دوباره که دمید شم نیماش سوار خواستم که نیهم. گذاشتم عقب صندوق يتو و کردم بلند نمویسنگ چمدون

 چرا واقعا دونم ینم... کردم یپوف. بود داده لم نیماش پشت اریماز و بود نشسته فرمون پشت ماندانا... نشسته جلو یصندل

 :گفتم و رفتم دهیسپ سمت به نهیس به دست. داشت رو یصندل اون عشق دهیسپ

 !ایپو نیماش يتو برو

 :گفتم. داده صورتش به یبیعج تیجذاب هی هاش اشک اهیس رد شدم متوجه. کرد نگاهم چپ چپ دهیسپ

 !باشم شیرانندگ مراقب و نمیبش ماندانا کنار من بذار

 :گفت و زد م شونه يرو ایپو

 !نباش نگران. خوبه شیرانندگ

 دهیسپ و تهران میبر ییتنها ایپو و من که شد ینم ختم نیا به آخرش مطمئنا بودم؟ بدشانس قدر نیا چرا! بستم چشمامو

 . باشم سقف هی ریز ایپو با قهیدق دو همون يبرا نبودم حاضر یول بمونه

 :دیتوپ بهم دهیسپ. کردم باز چشمامو

 !گهید برو

 يتو هامو يچتر. بودم زده جانیه... بود رفته باال قلبم ضربان. بستم کمربندمو. شدم نیماش سوار. برم ایپو دنبال شدم ناچار

 ... .نده لو منو میعصب و نگران نگاه تا ختمیر چشمام

 ... .شه خاموش زود یلیخ بودم دواریام... بود شده روشن. کردم اریماز نیماش به ینگاه یرچشمیز

 نه اگه بود نمونده لبم پوست از يزیچ... دادم یم تکون یعصب یحالت با پامو و بودم نشسته نهیس به دست. میافتاد راه به

 ... .کندمش یم دندون با حتما

 پام يها تکون! بود؟ نذاشته سرکار منو که نیراد... اومد یم سرمون پشت داشت. کردم نگاه اریماز نیماش به بغل نهیآ از

 !میرفت یم میداشت یشوخ یشوخ... چرخوندم یاصل راه سمت به سرمو... بود دهنم يتو قلبم. شد دتریشد و تر یعصب
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 تکرار رو ییکذا ي خاطره اون داشتم اهپوشیس يمردها از یکی کنار من و... بود شده گم یقیرق مه يتو جاده... بود شب

  !کردم یم

 با... بود دهیپوش یمشک کت هی که کردم ایپو به ینگاه مین! ترس از... سرما از نه. دمیلرز یم داشتم. میشد خارج روستا از

 خاموش یلعنت نیماش اون چرا. دمیکش قیعم نفس بار چند. گذاشتم قلبم يرو دستمو. بود شده رهیخ جاده به يخونسرد

 کرد؟ ینم

 اون... مه... الیل... شمال... مرجان... بود شب... شد یم خارج دستم از داشت پام کنترل گهید... بود کرده عرق دستام کف

 !اهپوشیس يمردها

 جاده به تونسم ینم. کرد یم بد حالمو شد یم شکافته نیماش يها چراغ نور يتو که یمه. کنم نگاه جاده به تونستم ینم

 ... .دهیکش فلک به سر يها درخت ش گهید طرف و بود دره طرفش هی که کنم نگاه یکیتار و اهیس ي

 :اورد خودم به منو ایپو يصدا

 ست؟ین خوب حالت جوونور؟ چته

 شیا قهوه يها چشم و مجعدش ي شده یاسب دم يموها نیب نگاهم. شد بدتر حالم کردم که نگاهش. دمیچرخ سمتش به

 قدر اون. دادم نییپا دردناك و متورم ییگلو وجود با دهنمو آب کنه؟ خفه منو خواست یم که بود اون یعنی... بود چرخش در

 :گفتم دهیبر دهیبر. دارم تب کردم ینم حس اصال که بودم زده خی

 !دارم بد ي خاطره... شب و شمال ي جاده... از... فقط... خوبم

 :گفت نه ای هیساختگ دونستم ینم که ینگران با ایپو

 م؟یبرگرد ما يخوا یم

 :گفتم و کردم اخم

 مونم؟ یم تنها تو با من يکرد فکر خودت شیپ واقعا

 :گفت و انداخت باال ابروشو

 !خوام ینم من هم يبخوا تو کن باور
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 :گفتم یبداخالق با

 رو؟ یچ

 :گفت و دیخند طنتیش با

 ... .یچیه

 شالم ي لبه کردن شیر شیر مشغول سخت که دوختم دستام به و دمیدزد جاده از نگاهمو. رفتم بهش يا غره چشم

 !کنم مبارزه داشتم شهیش به خودم سر دنیکوب يبرا که یلیم با کردم یسع! بود گفته یچ ایپو که افتاد میدوزار تازه... بودند

 :گفت و کرد نگاه رو عقب نهیآ از. شد خم جلو سمت به ایپو

 موندن؟ کجا

 ینم جاده يتو رو يا گهید نیماش يصدا. شد زیت گوشام. شن متوقف حالت همون در دستام شد باعث دیام ي روزنه

 پام يرو که فمیک يتو از رو لمیموبا ي برهیو موقع نیهم در. کنم نگاه سرمو پشت و کنم بلند سرمو نداشتم جرئت. دمیشن

 :دادم جواب. کردم نگاه صفحه يرو ماندانا اسم به يدواریام با و اوردم در مویگوش. کردم حس بود

 د؟ییکجا... سالم

 :گفت مضطرب یلحن با ماندانا

  د؟یبرگرد دیتون یم! کرده خاموش نیماش

 :گفتم کنم سرکوب رو میخوشحال و جانیه کردم یم یسع که یحال در و کردم ایپو به رو

 .کرد خاموش نشونیماش! برگرد

 :گفتم. کنم خفه رو میشاد و جانیه تا کردم یمکث

 !سمتتون میای یم میدار ما! یمان

 با سرمو. افتاد صورتم يرو رو به رو از ينور که نیا تا. دوختم فمیک به نگاهمو. رفت باال رو جاده سرعت با. زد دور ایپو

. میرفت سمتشون به و میشد ادهیپ نیماش از عیسر. زد کنار ایپو. دمید رو اریماز نیماش روشن يها چراغ و گرفتم باال اطیاحت

 درخت با که یکوه از رو گرگ يها زوزه يصدا. بود رفته فرو مه يتو جاده. بود ها نیماش روشن چراغ نور منبع تنها
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 یم بهم کیت کیت دندونام. نبود یکاف سوز استخوون يسرما اون از کردنم حفظ يبرا ژاکتم. دمیشن یم بود شده دهیپوش

 زانوهام نیب دستامو. نشستم اریماز کنار یصندل يرو. کردم باز رو اریماز نیماش عقب در عیسر و زدم بغلم ریز دستامو. خورد

 :گفت یم ایپو به داشت و بود داده نییپا رو شهیش ماندانا. گذاشتم بغلم ریز دستامو دوباره. بود تر گرم بغلم ریز! نه... گذاشتم

 نیبنز کنم فکر... کرد خاموش دفعه هی یول میبزن نیبنز دیبا گفتم اریماز به... روشنه نیبنز چراغ میدید میشد سوار یوقت... 

 .میبود نزده نیبنز هم روز چند نیا. میکرد تموم

 نیبنز هم يبد يجا عجب... دادم قورت دهنمو آب. شد بلند گرگ چند همزمان ي زوزه يصدا. کردم شکر رو خدا دلم تو

 !میبود کرده تموم

 :گفت ینگران با دهیسپ

 ... .ستین نیبزن پمپ که بر و دور نیا م؟یبر نور تا دیبا یعنی

 :گفت. زد یم رونیب بخار دهنش از دنیکش نفس موقع. دیکش صورتش به یدست ایپو

 ... .کجاست دونم ینم... تره کینزد که هست هم گهید نیبنز پمپ هی گفت یم نیراد

 :گفت ماندانا

 !بهش بزن زنگ خب

 :گفت آهسته و اورد در لشویموبا. خورد یتکون بود داده هیتک دستش به سرشو که اریماز. کرد اریماز به ینگاه مین ایپو

 ... .نزنم زنگ یعوض نیا به خوام یم یهرچ

 :گفت آهسته. داد ایپو دست راننده باز ي پنجره از رو شیگوش. نداد ادامه

 .نمشیبب تهران يتو خوام ینم گهید...  بهش بده هم رو خونه دیکل

... يکوهستا ي جاده... مه... گرگ ي زوزه... اهپوشیس مرد هی... کردم نگاه اطرافم به ینگران با. گرفت فاصله نیماش از ایپو

 ماندانا و کرد یم نیف نیف دهیسپ. کرد سرفه اریماز. دمیلرز خودم به. داشتم وحشت ازشون که ییزهایچ ي مجموعه... شب

 ... .دیمال یم سرشو دستاش با داشت
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 وحشتناك ي منظره نیا از نگاهمو عیسر. بود دایپ مهین مه يتو اهشیس لباس. شد گم مه يتو قهیدق چند يبرا ایپو

 ... .زد یم محکم قلبم قدر چه! خدا يا... گرفتم

 :گفت و داد ماندانا به رو یگوش. اومد سمتمون به ایپو که دینکش یطول

 .ده یم نشونمون و ادی یم گفت

 در تهران يتو که يزیچ به همه دونستم یم. بودند فکر يتو همه. کردم ها بچه به ینگاه. رفت خودش نیماش سمت به

 . مردم یم ترس از داشتم که بودم خودم فکر به که من جز به همه... کردند یم فکر بود انتظارشون

 به میداشت شبونه هشدارهاش ي همه غم یعل که گفتم یم بهش دیبا. گرفتم رو مامان ي شماره و برداشتم لمویموبا یگوش

 هنوز شیگوش اگه البته... رفت یم نیب از تهران به رفتن يبرا یاحتمال هر صد در صد يطور نیا. میاومد یم تهران سمت

 !نباشه خاموش

 مامان. نداشت یبیع. کردم ینچ نچ. شد قطع تا زد بوق قدر اون... گرفتم ضرب پام يرو دست با. بود روشن خوشبختانه

 .زد یم زنگ بهم حتما و دید یم کالمو سیم

 :گفت و زد نیماش سقف به دست با. شد ادهیپ نیراد. شد متوقف کنارمون صدا و سر با یکانیپ نیماش موقع نیهم در

 !يمشد نکنه درد دستت

 عوض کوتاه یمشک يپالتو هی با رو شیخاکستر کت نیراد. رفت نیراد سمت به ایپو. رفت و گرفت گازشو کانیپ ي راننده

 من. شد ایپو با کردن صحبت مشغول کنه نگاه ما نیماش به که نیا بدون. بود کرده اثر اونم به سرما احتماال. بود کرده

 اشاره ایپو نیماش به دست با نیراد یوقت. بندازه ما نیماش طرف به نگاه مین هی که بودم دواریام و دمیکش یم سرك داشتم

 :گفت گرفته ییصدا با دهیسپ. دادم رونیب نفسمو. شدم دیناام رفتند ایپو نیماش سمت به ییتا دو و کرد

 ارن؟یب نیبنز رفتند

 :گفت و داد تکون سر ماندانا

 .میبرسون نیبنز پمپ به خودمونو میبتون و فتهیب راه نیماش که ارنیب نیبنز خورده هی دیبا... گهید آره

 که کنه يکار هی نبود قرار مگه بود؟ کرده خودش ي مسخره منو بود؟ کرده فکر خودش شیپ یچ قایدق نیراد. دمیگز لبمو

 م؟یش موندگار روز هی يبرا
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. بود مامان. زد زنگ لمیموبا موقع نیدرهم. دادم تکون سرمو تاسف با. میبود شده یرفتن عمال! بزنن گندش. کردم یپوف

 :دادم جواب. نشست لبم يرو يلبخند

 مامان؟ الو

 :گفت مامان

 ؟يبود زده زنگ... سالم ا؟یپرن

 :گفتم

 د؟یداشت یجراح... آره

 :گفت مامان

 .بزنم زنگ بهت خواستم یم. خونه رم یم دارم... شد تموم... آره

 :گفت یول... تهران میایب میفتین راه شبونه بگه بار نیهزارم يبرا که باشه بوده نیا زدن زنگ از هدفش بودم دواریام

 .زد زنگ بهم شیپ ساعت مین الیل مامان

 :گفتم و شدم خم جلو سمت به. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 خب؟

 :گفت مامان

 .شون خونه بود رفته قیتحق يبرا سیپل

 :گفتم و کردم مشت رو م زده خی دست. زد یم م نهیس ي قفسه به محکم قلبم

 خب؟

 :گفت و کرد یمکث مامان. شد رد کنارمون از ادیز يصدا و سر با و نییپا سرعت با یوانت موقع نیهم در

 د؟یا جاده يتو د؟ییکجا
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 :گفتم یپرت حواس با

 گفت؟ یچ سیپل! خب... تهران امی یم میدار! آره

 :گفت بلند يصدا با مامان

 شه؟ تکرار افتاد شیپ ي دفعه که یاتفاق همون دوباره يخوا یم د؟یفتین راه شب نگفتم بار صد من مگه تهران؟ ؟یچ

 :گفتم و کردم اخم. مردم یم اضطراب و انتظار از داشتم

 !لیسه خاطر به... گهید میشد مجبور م؟یکرد یم کار یچ خب

 :گفت بودم دهیند ازش بود ها مدت که یتیعصبان با مامان

 !ستین شیزیچ که لیسه! دیبرگرد! خود یب

 :گفتم و رفت باال تعجب ي نشونه به ابروهام

 کماست؟ يتو گفتند ما به چرا پس ست؟ین شیزیچ

 :گفتم تعجب با. شد ساکت مامان دفعه هی

 مامان؟ الو؟

 :کرد ناله اریماز

 ... .دونست ینم خاله... ایپرن بزنن گندت

 :گفتم و دمیچرخ سمتش به تیعصبان با. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 ؟یبگ بهم دیبا االن

 :زد غیج خط طرف اون از مامان

 حرفو نیا یک... ست ساده تیمسمو هی کردم یم فکر من مارستانه؟یب و شده بد حالش گفتند من به چرا پس کما؟ ؟یچ

 ؟یمطمئن زده؟
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 :گفتم کنان پته تته

 .گفت دهیسپ يبابا... خب... زهیچ

 :زد غیج مامان. هیگر ریز زد دوباره دهیسپ

 ... .خدا يا

 :گفتم يناباور با. کرد قطع رو تماس و

 !مامان! ... مامان

. گرفتم یم شیآت داشتم. شده داغ صورتم کردم یم احساس. ختیر هم به اعصابم. دمیکش صورتم به یدست. بود شده قطع

. زدم یم خی داشتم دوباره. کرد کم صورتم حرارت از کم هی و خورد صورتم به سرد باد. شدم ادهیپ و کردم باز رو نیماش در

  بود؟ شده یچ الیل. دمیکوب نیزم به پامو تیعصبان با. نداد جواب... گرفتم دوباره... کرد جکتمیر... گرفتم مامانو ي شماره

 ***  

 زل شد یم خارج دهنم از که يبخار با. دمیکش یراحت نفس. برداشت رو یگوش باالخره. گرفتم رو مامان ي شماره دوباره

 :گفتم و زدم

 شده؟ یچ الیل! مامان

 :گفت کرد یم هیگر داشت که مامان

 ي اندازه به... دارم دوستش خودم ي بچه ي اندازه به که دونستند یم افتاده؟ روز نیا به لیسه نگفت من به چکسیه چرا

 ... .تو

 :گفتم آهسته و کردم یمکث. شد فشرده دلم

 .شه یم خوب زود شاالیا! نباش نگران... ياری ینم طاقت دونستن یم! گهید نگفتن بهت نیهم يبرا... بشم قربونت آخه

 :گفت بلند يصدا با مامان

 ... .افتاده روز نیا به که خورده یچ ستین معلوم شه؟ یم خوب زود و یچ یچ
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 !بودم کرده پزشک هی سر گذاشتن کاله يبرا يا احمقانه تالش چه کردم فکر خودم با

 یوقت. شه آروم که دادم اجازه بهش و کردم سکوت. شد یم مسلط خودش به کم کم داشت... شد تر آروم مامان يها هیگر

 :گفتم ینگران با شد قطع هاش هیگر يصدا

 ؟يبهتر! ... مامان

 :گفت لرزون ییصدا با و کرد یمکث

 !بهترم... آره

 :گفت مامان... بپرسم الیل از ستین وقتش اصال شدم متوجه

 ... .این شب یول... ایب اتوبوس با صبح. انیب هیبق بذار! بمون تو... برنگرد شب خدا رو تو مادر! آهان... ؟یگفت یم یچ یداشت

 :گفتم خواسته خدا از

 !چشم

 :داد ادامه

 .شه تکرار قبل ي دفعه اتفاق نذار! شه یم نگران که یدون یم... کنه یم دعوات بفهمه بابات

 :گفتم دلم تو

 باشم؟ قتل شاهد میگرد یبرم شمال از دفعه هر قراره مگه

 :گفتم حال نیا با

 !چشم

 :گفت دیشن ینم منو يصدا اصال انگار که مامان

... شه بد حالت دوباره ترسم یم... يبرگرد تیوضع نیا يتو ذاشتم ینم بود من دست اگه خدا به! ایب راحت الیخ با صبح

 !یفتیب بدت يها خاطره ادی دوباره ترسم یم

 :گفتم
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 !گهید چشم گفتم! بابا يا

 :گفت مامان

 يبابا. بپرسه سوال ازت خواد یم سیپل... بگم؟ یچ... یعنی... داشت ازت یسوال هی. بزن الیل مامان به هم زنگ هی یتونست

 ... .تو که گفت بهشون الیل

... کردم ینم حس رو اطرافم يسرما گهید. بود شده گوش وجودم ي همه... زد یم محکم قبلم. نداد ادامه رو حرفش مامان

 :گفتم. دمیشن ینم هم گرگ يصدا یحت

 ندارم؟ یروان یروح سالمت من بود گفته بود؟ گفته یچ ؟یچ

 :گفت و کرد یمن من مامان

 !کهیمرت زده یمفت حرف هی!... کن ولش... ها هیما نیا تو زیچ هی

 :گفت مامان! بود نگفته راه یب هم یلیخ که بود نجایا مشکل... فشردم بهم تیعصبان با لبامو

 خونه یک با الیل که دهید نایا الیل ییرو به رو ي هیهمسا که نیا مثل. بپرسه سوال تا چند ازت خواد یم سیپل حال نیا با

 .نه ای شیشناس یم تو بدونن خواستن یم... کرده ترك رو

 يها چشم و مجعد بلند يموها با مرد هی گفتن یم اگه... شده سست زانوهام کردم احساس. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 در ي رهیدستگ دنبال دست با. شم ولو ابونیخ کف لحظه هر ممکنه کردم یم احساس کردم؟ یم کار یچ دیبا يا قهوه

 زانوهامو دست با! بود شده خشک لبام... بود دهنم يتو قلبم. انداختم نیماش یصندل يرو خودمو و کردم باز درو. گشتم

 :گفتم... دیلرز یم بدنم ي همه. دمیمال

 بود؟ یشکل چه... چه... خب

 :گفت مامان

 .یبشناس رو یکس نیهمچ تو دونم یم دیبع... گفتن بیغر و بیعج زیچ هی... دونم ینم

 یب کامال که بودند زده خی قدر اون دستام. کنم سکته ممکنه لحظه هر کردم یم احساس. کردم یم حس گلوم يتو قلبمو

 :گفت و شد متوجه هم ماندانا. دمیلرز یم وجود تمام با... بودند شده حس
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 خوبه؟ حالت ایپرن

 يتو... تونستم ینم... نداشتم رو دنشیشن تحمل... افتاد یم نییپا قبل از شتریب لحظه هر فشارم... زد یم وار وونهید قلبم

 !کردم یم غش داشتم... تونستم ینم... جاده يتو... شب اون يتو... مه اون

 :گفت یفیضع يصدا با و گذاشت کمرم يرو دستشو اریماز

 شده؟ یچ ایپرن... ایپرن

 :گفت مامان

 ... .شونه چهار... بلند قد مرد هی

 !کنم تشنج ممکنه لحظه هر کردم یم احساس... رفت یم یاهیس چشمام... بستم چشمامو

 :گفت مامان

  !اهیس دیخورش شکل به یخالکوب هی... بود گردنش پشت یخالکوب هی که

. گرفتم نیماش در به دستمو... داد دست بهم تهوع حالت... دمیلرز شدت به... چرخه یم سرم دور داره ایدن کردم احساس

 ... .زد خی رگام يتو خون... رفت یم یاهیس چشمام

 :گفت مامان. شد خارج دهنم از یفیضع ي ناله

 ... .اهیس دیخورش یخالکوب و یرنگ يها چشم با مرد هی ؟یشناس یم

 :گفت و داد ماساژ پشتمو. دیچسب رو هام شونه. دیکش سمتم به خودشو اریماز. دمیچسب م شده منجمد دست با سرمو

 !من به بده رو یگوش

 ... .کرد یم نگاهم ینگران با داشت هم دهیسپ یحت

 :گفتم یگوش يتو آهسته... دمیکش یقیعم نفس

 !نه

 :گفت مامان
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 ... .بگو سیپل به بعدا خودت حاال! دونستم یم... شکر رو خدا... خب

 قطع ي دکمه يرو حسم یب انگشت ادی یم ادمی فقط... نکردم ای کردم یخداحافظ اصال... کردم یخداحافظ چطور دمینفهم

 .دیلغز تماس

 به... گرفتم دهنم يجلو رو م زده خی دست. رفتم جاده نییپا سمت به سست ییزانوها با... انداختم رونیب نیماش از خودمو

 يرو تونستم ینم که دمیلرز یم قدر اون... بود کرده تار و محو چشمم شیپ رو اهیس و کیتار ي جاده که کردم نگاه یمه

 و مغز تا رو ترس که بود یهمون نترسم داد ادی بهم که يمرد... نیراد... اهیس دیخورش یخالکوب... نیراد... شم بند پا

 ... .بود کرده قیتزر استخونم

 ... .دیکش یم ریت قلبم... بود زده خی پام و دست... سوخت یم حرارت يتو گردنم و صورت... شدم متوقف جام سر

 که دمید رو شیا سرمه يها چشم... بودم دهیکش قد و بلند يها علف با بزرگ باغ هی يتو یظلمان و کیتار شب هی يتو"

 :داد یاهیس به خودشو يجا فانوس نور يتو

 "ترسن یم من از ها یلیخ یول... ترسم ینم یکس از من

 يصدا. خوردم نیزم زانو يرو. دمیچسب شکممو دست با. دیکش یم ریت م معده... دمیچرخ خودم دور یاهیس و مه يتو

 :دمیشن سرم پشت از رو ماندانا ي زده وحشت

 !ایپرن

 . دیدرخش یم موهاش یتونیز يها رگه... زد یم برق دیخورش نور يتو سبزش يها چشم"

 :گفت و زد يزیآم طنتیش لبخند

 معتقد شهیهم... مونم یم طانیش نیع من گفت یم... شد یم شیحسود بهم سهیدعانو نیهم که شدم يا حرفه قدر اون

 وسوسه که نیا يجا به بودم گرفته ادی خوب روزها اون... کردم مشیقا مظلوم صورت هی پشت که دارم یخراب ذات بود

 "...بترسونم و بکنم وسوسه بترسم، و بشم

 با... کردم یم تشنج داشتم... دیلرز یم هام شونه. بود زده باال م معده دیاس. گذاشتم آسفالت سرد و زبر سطح يرو دستامو

 .دندیکش ریت قلبم دنبال به چپمم يبازو و پشتم. زدم چنگ قلبم به دستم

 :کردم نگاه مرجان لرزون خط دست به "
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 طانیش به روحتو... اندازن یم کار از عقلتو ها وسوسه... فرصته هی منتظر... ادی یم ت هیسا به هیسا!... کهینزد مرد اون

 "!نفروش

 کجا از سرما نیا بودم دهینفهم چطور... بودم گذاشته دستش يتو سردمو دست روح احضار موقع... افتادم دستش يسرما ادی

 بود ییسرما همون سرما نیا... سردشه بودم کرده فکر احمق من... بود زده خی دستش... بود گرفته دستمو کوه يتو اد؟ی یم

 ... .بودم کرده حسش زانوم ریز چرم دستکش هی پشت از که

... خوردم بیفر... کرد جادو منو بشیعج يها چشم... شد کور عقلم... من و هم سیدعانو اون یحت... داد هشدار بهم مرجان

. 

 سر... بود کرده پا به شر مخصوصا... بود زده جا خودش يجا رو ایپو... بود نیراد هیسا اون... کرد یم م خفه داشت بغض

 که یاون کنه؟ ساتع اطرافش به سرما همه نیا تونست یم اون جز یک... بود برده خودش با رو ایپو حاال و شکسته رو اریماز

 با رو در قفل که ینیراد... اومد یم باال بالکنم از یراحت به که بود یهمون دیپر یم یبلوک وارید يرو از مهارت اون با

 باشه؟ هیسا اون جز تونست یم یک... کرد یم یخال قهیدق چند عرض در رو نیبنز باك و کرد یم باز سر سنجاق

 ... .من و...  کرد م وسوسه... انداخت اشتباه به منو... کرد نفوذ قلبم به... شد میزندگ وارد دوست هی قالب تو

 جمع روموین... دادم فشار خورده ترك آسفالت يرو دستامو... بودمش شناخته خوردن نیزم از قبل... بودم جلوتر ازش قدم هی

 الیل و... گرفتم یم پس رو ایپو دیبا... رفتم جاده نییپا سمت به سست يها قدم با... شدم بلند نیزم از و کردم ناله. کردم

 ... .رو

  !بودم شناخته رو طانیش من

  

 :سوم فصل

 نیقی به دم کی... دیترد به دَم کی

 یم زحمت به... خوردم یم تلو تلو... بودند سست و جون یب زانوهام... کرد حس یب صورتمو تمام اومد یم که يسرد باد

 به گردنم که بود شده نیسنگ ي وزنه هی مثل سرم... رفت یم یاهیس چشمام. دارم نگه میمستق ریمس يتو خودمو تونستم

 ... .شد یم شکافته لمیموبا ي صفحه نور با مه. کرد یم تحملش زحمت
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 رو موهاش چون دیشا... شد یم سوار بنز چون... کردم متهمش... دمیدو یم و گرفت یم جون زانوهام افتادم یم که ایپو ادی

 ... .اومد یم بدم ازش چون... بست یم کش با

 بهش... شد یم حبس نهیس يتو نفسم و بستم یم خی... خوردم یم يسکندر و شد یم قفل زانوهام افتادم یم که نیراد ادی

... چون دیشا... داشته رو حس نیا ي تجربه که گفت و ستادیوا پشتم اون نکرد باورم چکسیه یوقت چون... کردم اعتماد

 ... . کرد یم خوب يها حس از پر قلبمو چون... اومد یم خوشم ازش چون

 برگ خش خش يصدا با قدر چه... بودم دهیلرز گرگ ي زوزه يصدا با قدر چه... بودم دهیدو جاده يتو قدر چه دونم ینم

 خی بعد ي لحظه... شدم یم داغ لحظه هی يتو... بودند نشده رد کنارم از شتریب نیماش تا دو یکی. بودم دهیپر جا از ها درخت

 ... .دادم یم دست از تعادلمو و دیچیپ یم هم يتو زانوهام بار هی قهیدق چند هر... بستم یم

 . دمیشن سرم پشت از رو نفر هی يها قدم گرومپ گرومپ يصدا

 :گفت سرم پشت از. کردم یم حس صداش يتو رو استرس و وحشت. رسوند بهم خودشو ماندانا

 ؟ير یم کجا ؟یکن یم کار یچ يدار! ایپرن

 :گفتم رلبیز... رفتم یم جاده نییپا سمت به خوران تلو تلو داشتم هنوز

 ... .برم دیبا... دیبا

 :کردم زمزمه

 !کرد انتیخ بهم

 یم لباش. بود شده دیسف گچ مثل رنگش. برگردوند خودش سمت به منو قدرت با. گرفت هامو شونه. دیرس بهم ماندانا

 :گفت و دیچسب صورتمو ش زده خی يدستا با. دیلرز

 شده؟ چت! نیماش يتو برگرد! کن نگاه من به! ایپرن

 :کردم زمزمه. زدم پس دستاشو

 !زد گولم
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 گلومو راه بغض... بود مونده باز دهنم... رفتم یم جلو سمت به. دمیکش یم آسفالت يرو پاهامو... کردم ماندانا به پشتمو

 :گفت و دیکش دستمو ماندانا... بود بسته

 الست؟یل به مربوط... گفت؟ یچ بهت خاله مگه

 و نیسنگ سرم... داد یم تکون سستمو و فیضع بدن که بود قدرت با و محکم قدر اون قلبم يها تپش. رفت یم جیگ سرم

 ... .بخورم نیزم سر با دمیترس یم... شد یم تر نیسنگ

... گرفت یم جون چشمم يجلو صورتش شدم یم غرق یکیتار يتو که بار هر... شد یم روشن و کیتار چشمم شیپ ایدن

 !خوب دوست بود گفته بهم! شد منقبض بازوهام... بود م شونه يرو انگشتاش يجا

 پاك. کنم پاك رو نیراد يها انگشت يجا تا زدم چنگ م شونه به وار وونهید. دمیکش رونیب ماندانا دست يتو از دستمو

 ! یلعنت... شد تر بزرگ گلوم يتو بغض... شد ینم

 :کردم زمزمه

 !کش آدم

 :گفت آهسته... شد متوقف جاش سر ماندانا

 !ایپرن

 :گفت دوباره ماندانا... نکردم بهش یتوجه

 ِ... . نیماش... اون... ایپرن

 :کردم زمزمه

 !قاتل! یجان

 ماندانا دفعه هی... گرفتم باال لمویموبا منم. کردم بلند سرمو... زد جلو ازم زده بهت و کرد روشن لشویموبا ي قوه چراغ ماندانا

 :زد غیج و زد صورتش يتو محکم دست با

 !ایپو
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 يدرها. شد یم دهید ازش يا هاله فقط مه يتو که دمیچرخ ینیماش سمت به و دمیپر جا از... ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 به نیراد یعنی. دمیشن یم کنشو پاك برف حرکت يصدا. دمید یم مه نیب از رو پشتش يها چراغ قرمز نور. بود باز نیماش

 بود؟ ختهیر زهرشو يزود نیهم

 :زدم غیج. افتاد نیزم يرو و دیلغز هام انگشت نیب از لیموبا. شد سست دستم

 !ایپو

 دهنمو آب که یحال در و شدم خم... گذاشتم نیماش ي بدنه يرو دستمو. بود روشن نیماش موتور. رسوندم نیماش به خودمو

 يصدا... بود داشبورد يرو سرش. زد خی رگم يتو خون. افتاد نیراد به چشمم... کردم نگاه رو نیماش داخل دادم یم قورت

 يرو تا راننده یصندل يرو از که افتاد خون از يرد به چشمم... نبود نیماش يتو ایپو. دمیشن یم رو هاش نفس خس خس

 . اومد ینم باال نفسم. بود شده دهیکش آسفالت

 زده وحشت. برد جلو دستشو. رسوند نیراد به من از قبل خودشو ماندانا. گذاشتم قلبم يرو دستمو... بود یخون نیماش فرمون

 :گفتم

 !نه! ماندانا

 :گفت جانیه با بود نشده منظورم متوجه که ماندانا

 کجاست؟ ایپو... ست زنده

 :گفت آهسته... کرد نگاه صورتش به و گذاشت نیراد ي شونه يرو دستشو

 !سیپل به میبزن زنگ دیبا! هوشهیب کنم فکر

... دمشیکش عقب و گرفتم رو ماندانا يبازو. کردم باز رو م شده مشت يدستا! آره! سیپل... شد دهیتاب قلبم به دیام يکورسو

 يپالتو يرو خون. بود داشبورد يرو سرش و بسته چشماش... بود شده یزخم شیشونیپ. کردم نگاه نیراد به وحشت با

 :گفتم و فرستادم نییپا متورمم يگلو از زور به دهنمو آب. بود ختهیر شیمشک

 !سیپل به بزن زنگ

 تکرار داشت خیتار دوباره انگار... مه و بود مه جا همه... چرخوندم اطراف به نگاهمو. کرد بشیج يتو دست عجله با ماندانا

 ... .خون... اهپوشیس مرد هی... جاده... شب... مه... شد یم
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 ... .شه ایپو دیشا و مرجان و الیل راه يرو دنباله هم ماندانا ذاشتم یم دینبا. ستادمیا یم الیل يجا دیبا من امشب

 :گفتم و دمیچسب بازوشو

 ... .باش زود... نیماش سمت میر یم

 :گفت و گرفت دستمو ش زده خی يها دست با. کرد مخالفت ماندانا

 ؟یچ ایپو... ادیب سیپل تا میباش مراقبش دیبا. داره يزیر خون

 :گفتم و دمیکش خودم دنبال رو ماندانا

 ... .باشه خطر تو هم ما جون دیشا... میبر دیبا! هیک کار ستین معلوم ؟یگ یم یچ

 :گفت و کرد مخالفت ماندانا

 ... .یول

 :زدم داد سرش

 ! باش زود! ایب گم یم بهت

 به دست استرس با. گرفت فاصله ازم کم هی. دیکش رونیب دستم از دستشو ماندانا. شد برقرار سیپل با تماس موقع نیهم در

 اطراف به گنگ و جیگ... انیب زودتر که کرد یم التماس و داد یم آدرس... زد یم حرف و رفت یم راه. دیکش یم شیشونیپ

 يرو خون يها قطره دونستم ینم... دیچرخ یم مرد اون يرو نگاهم آخرش. بزنم گول خودمو تونستم ینم. کردم یم نگاه

 ... .رو گردنش پشت یخالکوب ای کنم باور رو شیشونیپ

 ای کاتر دنبال بمیج يتو اریاخت یب. کردم صورتش به ینگاه و شدم خم. شدم کینزد بهش آروم آروم. کردم مشت دستامو

 داشت يبدجور يزیچ هی... بودم گذاشته جا اریماز نیماش يتو که بود فمیک يتو... نداشت دهیفا... گشتم یم یبیج يچاقو

 ... .خشم... بغض دیشا... انتقام... دیکش یم شعله دلم يتو داشت یحس هی... کرد یم م وسوسه

... طور نیهم هم بود صورتش يرو که یخون... بود یواقع زخم... نبود لمیف گهید نیا... افتاد شیشونیپ يرو زخم به چشمم

... دیلرز هاش پلک... دوختم ش بسته ي گودافتاده يها چشم به و گرفتم زخمش از نگاهمو. داد دست بهم تهوع حالت

 :زدم غیج. رفتم عقب عقب. دمیپر جا از و گفتم ینیه
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 ... .ست زنده! یمان

 :گفت و دیدو سمتم به بود شده تموم تلفنش تازه که ماندانا

 باشه؟ مرده بود قرار مگه

 خفه گلوم يتو رو دوم غیج. گذاشتم قلبم يرو دستمو. کرد باز هاشو پلک يال آهسته... دیلرز دوباره نیراد يها چشم

 :گفتم و زدم چنگ ماندانا دست به... کردم

 ... .میبر دیبا

 :زد داد سرم ماندانا

 ؟یگ یم یچ ؟يشد خل

 هی انگار نه انگار... بود اهیس اهِ یس چشماش... دراومد باز مهین حالت به چشماش... شد بلند نیراد يها نفس خس خس يصدا

 سرد يها دست يتو رو ماندانا دست داشتم... شد باز دهنش... بود دهیدرخش طور اون دیخورش نور ریز ها چشم نیهم يروز

 :گفت اومد یم در چاه ته از که ییصدا با نیراد. کردم یم له لرزونم و

 ... .برو

 :کرد تکرار و گرفت باال سرشو کم هی نیراد. شدم خشک لحظه هی... دیکش ریت هام قهیشق... اومد بند نفسم

  ... .دنبالتن... برو

 نیماش نمیش یم ایپو نیماش يتو من که نیا يهوا به درصد هی فقط... درصد هی فقط اگه... شد راست گردنم پشت يموها

... دنبالمن که بودم گفته بهش... بود دهید رو اونا نیراد ؟یچ باشند اورده نیراد و ایپو سر رو بال نیا و باشن داشته نگه رو

 ... .گردنش پشت یخالکوب پس

 :گفتم زده وحشت و دمیکش رو ماندانا دست. گرفتم مویتصم هیثان از يکثر يتو

 ... .میبر دیبا... ماندانا بدو

 :گفت و کرد مقاومت ماندانا... دمشیکش

 ... .ایپو پس... دنبالته؟ یک ؟یک ه؟یچ ماجرا
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 :زدم داد سرش

 !باش زود. کنه یم داشیپ سیپل

 ش صفحه و برداشتم نیزم يرو از لمویموبا. دمیکش دستشو محکم یدست دو. بشه يا گهید مرجان ماندانا ذاشتم یم دینبا

 دوباره لمیموبا ي صفحه نور. رفتم جاده يباال سمت به و دمیکش یم خودم دنبال رو ماندانا که یحال در. کردم روشن رو

 خس خس م نهیس. بودم کرده دایپ قلب تپش... اومد یم ها درخت نیب از یگرگ يها زوزه يصدا. شکافت یم رو مه داشت

 يها استخوون بود مونده کم که بودم داده فشار دستام نیب محکم رو ماندانا دست قدر اون. بود زده خی دستام... کرد یم

 :گفت زده وحشت و زد بازوم به یچنگ ماندانا. شه خورد دستش

 .بود نیزم يرو خونش رد ؟یچ ایپو خواستن؟ یم یچ بودن؟ دزد کرده؟ کارو نیا یک

 :زدم بینه خودم به. زدم گلوم به یچنگ. کردم ول رو ماندانا دست. خورد چیپ دلم دوباره نیزم يرو خون رد اوردن ادی به با

 !ستین خوردن هم به حال وقت االن

 از رو منظره اون کردم یسع... نشست میشونیپ يرو سرد عرق. گرفت بدنمو لرز... شد یم دتریشد و دیشد تهوعم حالت

 :گفت و گرفت بغلمو ریز ماندانا. کردم یم فراموش فرمون يرو خون رد موقتا دیبا... کنم رونیب ذهنم

 بره؟یو رو یرفت دوباره چرا خوبه؟ حالت

 :گفتم اومد یم در زور به که ییصدا با

 ... .ستین میزیچ... میبر

... دیچرخ یم طرف اون و طرف نیا به نگاهم. نمیبب مه نیب هیسا هی بودم منتظر. بود شده زیت گوشام. بود دهنم يتو قلبم

 يتو ش صفحه نور تا دادم فشار شو دکمه دوباره. گرفتم باال لمویموبا ؟یچ شدند یم ظاهر جلوم اگه. رفت یم جیگ سرم

 لبمو. بود شده حس یب و زده خی مینیب نوك. کردم جمع رو هام شونه. کردم خم باد برابر در کم هی صورتمو. شه پخش فضا

 شده دایپ جاده يتو شون کله و سر گهید بار هی چرا... داشتم وحشت مردها اون و مه شب، از سرما، از من... گرفتم دندون به

 خواستند؟ یم یچ من جون از بود؟

 با. بود گرفته دهنشو يجلو دست با و ستادهیا نشیماش از جلوتر کم هی که افتاد اریماز به چشمم میدیرس که اریماز نیماش به

 :گفت اومد یم در زور به که ییصدا
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 ... .شدم نگرانت ؟يکرد که بود يکار چه نیا

 ماندانا. نکردم بهش یتوجه. بده بروز خوب رو تشیعصبان تونست ینم. بود منگ و حال یب... دیرس یم نظر به یعصبان

 :گفت و کرد تر لبشو

 ... .افتاده بد اتفاق هی... اریماز

 نیماش به خودمو. کنم فیتعر رو ماجرا بودم ستادهیا پاهام يرو زور به که یمن داشت انتظار انگار... کرد نگاهم التماس با

 :گفتم خودم به رلبیز. بستم چشمامو و انداختم نییپا سرمو. دمیلرز خودم به شدت به. شدم سوار و کردم باز درشو. رسوندم

 !شه یم درست یچ همه! شه ینم يزیچ! ینیماش يتو! ینیماش يتو

 یم تر بزرگ و بزرگ دردناکم و متورم يگلو يتو بغض. اومد ینم باال نفسم. رفت یم یاهیس چشمام. بودم زده خی یول

 .... . کنه ذوب تونست ینم ییگرما چیه رو میزدگ خی نیا. شد

 :گفت و دیچرخ سمتم به دهیسپ

 ؟یرفت کجا شد؟ یچ

 رو فیک در عیسر. بود مونده جا نیماش يتو که افتاد فمیک به چشمم. کردم میقا زانوهام نیب دوباره رو دستام. ندادم جوابشو

. زدم کنار زحمت به پولمو فیک و نهیآ. کنم جا به جا درست لمویوسا تونستم ینم که دیلرز یم قدر اون دستام. کردم باز

 ... .بود شده باز دنمیکش نفس راه تازه انگار. گرفت آروم قلبم کم هی. گذاشتم بمیج يتو و اوردم در رو میبیج يچاقو

 :گفت و داد تکون صورتم يجلو دستشو دهیسپ

 زد؟ بتیغ کجا شد؟ یچ! زنم یم حرف تو با دارم

 :گفتم آهسته

 !بخورم هوا رفتم... یچیه

 بود شده جون نصفه لیسه خاطر به که يا دهیسپ يبرا نداشتم حوصله. رفت باال تعجب ي نشونه به دهیسپ یکمون يابروها

 درد متورمم و خشک يگلو. شد یم منفجر داشت سرم. بزنم حرف ادیز تونستم ینم. کنم فیتعر ییجنا و مرموز داستان هی

 . زد یم گوشم ییانتها يمجار به دردش دادم یم قورت دهنمو آب یوقت و کرد یم
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 یم دایپ مردها اون ي کله و سر دفعه هی اگه... نشستند یم نیماش يتو اومدند یم کاش يا. بود اریماز و ماندانا به چشمم

 ینگران با ماندانا. گذاشتم در ي رهیدستگ يرو دیترد و شک با دستمو. دمیگز لبمو ؟یچ کردند یم حمله بهشون و شد

 شده یچیباندپ سر دست با بود دهیشن رو خبر تازه ظاهرا که اریماز. زد یم حرف اریماز با و چوندیپ یم هم يتو رو دستاش

 برداشتم لمویموبا. دیجو یم رو ناخوناش از یکی داشت ماندانا. نشست نیماش کاپوت يرو و کرد ما به پشتشو. دیچسب رو ش

 ییبال اگه... دمیکوب یم نیماش کف به یعصب یحالت با پامو. بود اریماز و ماندانا به نگرانم نگاه. گرفتم رو ایپو ي شماره و

 زیم سر قدر چه... اومد چشمم يجلو مجعدش یمشک يموها و يا قهوه يها چشم... دمیبخش ینم خودمو اومد یم ایپو سر

 تر بزرگ و بزرگ گلوم يتو بغض ؟یچ کردم ینم دایپ یخواه معذرت يبرا یفرصت اگه. بودم زده حرف بد باهاش غذا

 ... .اومد در لرزش به م چونه. رمیبگ بغضمو دنیترک يجلو تا گرفتم دندون به لبمو... شد

... شد یم ختم نیراد به شد یم دهیکش که یسمت هر به افکارم. شه بلند که کرد کمکش و گرفت رو اریماز بغل ریز ماندانا

 یم نیراد جز به یک یول... ستین نیراد هیسا اون که کردم یم باور دیبا یعنی بود؟ یطرف کدوم بود؟ یچ موضعش واقعا

 بذاره؟ جا زانوم ریز چرم يها دستکش پشت از رو سرما اون تونست

 :زدم بینه خودم به 

 !باشه نقشه ش همه دیشا... شده رو تو شیپ دستش دونه ینم هنوز اون! یکن اعتماد بهش دوباره يندار حق

 با اریماز و شد باز نیماش در. دمیکوب فمیک يرو رو یگوش تیعصبان با. نبود دسترس در ایپو یگوش. دادم فشار بهم لبامو

 :گفت و شد تا چهار دهیسپ يها چشم. کنه قفل رو درها که خواستم ازش و شد سوار ماندانا. شد سوار ماندانا کمک

 !کجان نایا ایپو نهیبب بزنه زنگ یکی. شدم زنده و مردم بار صد که من م؟یر یم یک پس! بابا يا...  ؟یکن یم قفل درو چرا

 و بودم شده شوکه من یول باشم کرده فیتعر دهیسپ يبرا رو ماجرا داشت انتظار انگار. کرد بهم زیآم سرزنش ینگاه ماندانا

 دستم ساعد يرو و اورد جلو آروم راستشو دست. دیچسب سرشو دستش هی با اریماز. بچرخونم دهنم يتو زبونمو تونستم ینم

 :کرد زمزمه. کردم نگاهش یرچشمیز. گذاشت

 

 .نباش نگران. شه یم خوب هم نیراد حال... کنند یم داشیپ... ادی یم سیپل... شه یم درست یچ همه

 "من به بسپرش " کوتاه اس ام اس هی با فقط نیراد کردم فکر خودم با. کردم دهیکش يها انگشت اون با دستش به ینگاه

 انگار. بشه میدلگرم باعث سوزن سر ي اندازه به نتونست یحت خرابش حال و دهیبر دهیبر يها جمله با اریماز. داد تکون منو
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 و یعاطف بلوغ دوران با که یگنگ حس هی... بود سراب هی شد یم بمینص بودن اریماز کنار از که ییها یدلگرم ي همه

 ... .زدم دامن احساس نیا به نیتلق با خودم. شد توهم به لیتبد کم کم و شد دیتشد رستانیدب دوران تو میاحساس

... چرخوندم پنجره سمت به رومو. شه دهیکش رونیب اریماز دست از ساعدم که دمیچرخ پنجره سمت به يطور یصندل يرو

 ... .دمیشن دور از رو سیپل نیماش ریآژ يصدا که دمیکش راحت نفس یزمان فقط

 ****** 

 يرو و دمیکش یراحت نفس کنند دایپ دره يها درخت نیب رو ایپو تونستند باالخره داد خبر بهمون سیپل که یزمان درست

 . نشستم مارستانیب يراهرو یصندل

 . شم فیضع شدت به بود شده باعث میذهن يریدرگ مهمتر همه از و یگرسنگ ،یسرماخوردگ ،یخواب یب شب چند

 و شد متوقف اورژانس بخش در يجلو رکشونیآژ آمبوالنس باالخره که گذشت یم مارستانیب به ما اومدن از ساعت دو

 جیگ سرم افتاد برانکارد به چشمم دور از که نیهم. برداشتم جلو سمت به قدم چند و شدم بلند یصندل يرو از. اوردند رو ایپو

  برانکارد؟ چرا! من يخدا... برانکارد... شدم ولو یصندل يرو دوباره و رفت

 ... .گفت رلبیز يزیچ یزدگ بهت با اریماز

 وارید به دستمو چطور... رفتم اتاق در دم تا چطور... شدم بلند جام سر از چطور دمینفهم. بردند یاتاق به رو ایپو بالفاصله

 کنار از ماندانا. گرفتم دستام نیب سرمو... شد تار دمید... زد حلقه چشمام يتو اشک. نشستم نیزم يرو و خوردم سر و گرفتم

 يایپو همون بود؟ اومده ایپو سر ییبال چه... کردند رونشیب اتاق از شده؟ یچ دیپرس پرستار از زده وحشت. شد رد من

 بگه مامان به اریماز نذاشت که ییایپو... نخورد سرما خودش و کرد سیخ رودخونه آب با سرما يتو رو ما که يا وونهید

 ... .دمشید ینم وقت چیه من و بود شهیهم که ییایپو... بودم رونیب بهیغر مرد هی با یشب نصفه

 :گفت و داد هیتک وارید به سرشو ماندانا

 اومد؟ سرمون بود ییبال چه نیا... ایخدا

 :گفت و گرفت دستش يتو بازومو. دیچرخ من سمت به دفعه هی

  گفت؟ یم یچ نیراد بود؟ دنبالت یک... شده یچ بگو بهم! ایپرن
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 حرف يبرا یینا... بود کرده مسدود گلومو بغض و تورم. دادم تکون یناتوان با سرمو. کردم نگاه آلودش اشک يچشما به

 کرد؟ یم دوا رو يدرد گفتنش مگه گفتم؟ یم یک از گفتم؟ یم یچ... نداشتم زدن

 یاهیس و دتریشد هام جهیسرگ ممکنه لحظه هر کردم یم احساس. ستادمیوا سرپا زور به. دیجوش یم سرکه و ریس مثل دلم

 نمیسنگ سر. نشستم و رسوندم یصندل به خودمو و گرفتم وارید به دستمو. شم نیزم پخش و شه تر يجد چشمم يها رفتن

 ... .دیکش یم ریت قلبم. افتاد م نهیس يرو

 یم اشک صدا یب فقط که دهیسپ. بودم گرفته دستام نیب صورتمو. دادم یم تاب عقب و جلو سمت به خودمو یصندل يرو

 وارید به سرشو و بست چشماشو ماندانا. میکن دایپ تهران به رفتن يبرا یراه هی کرد یم التماس بار هی قهیدق دو هر و ختیر

 اومد، یم چشمم يجلو نیراد صورت لحظه هی... شدم یم غرق یسردرگم و یجیگ يتو شتریب لحظه به لحظه. داد هیتک

 وقت چیه ایپو اگه... کرد یم لیتکم بدمو يها حس ي همه ایپو تیوضع. دیچیپ یم سرم يتو مامان يصدا بعد يا هیثان

 و خود یب که شد یم خالصه یگمان و شک يتو ازش من ي خاطره نیآخر یعنی ؟یچ اومد ینم رونیب اتاق اون يتو از

 بود؟ رفته فرو مغزم يتو جهت یب

 مامورها به خودشو و شد بلند یصندل يرو از زحمت به اریماز. شدند خارج اتاق از سیپل مامور دو. شد باز نیراد اتاق در

 اریماز سر نیراد که ییبال نیا... بود منگ و جیگ هم هنوز. نشه نیزم نقش تا رهیبگ وارید به دستشو شد مجبور. رسوند

  بود؟ یک نیراد واقعا... بود برداشته راه سر از رو گروهمون پسر دو هر... کرد یم مشکوك قبل از شتریب منو بود اورده

. دمیگز لبمو. دیپرس یم سوال ازش داشت پرستار. بود نشسته تخت يرو نیراد. کردم نگاه رو اتاق داخل و چرخوندم سرمو

 بهشون دونستم یم یهرچ و ذاشتم یم شیپ پا دیبا... کردم نگاه سیپل مامور دو به يدواریام با. کردم سرم پشت به ینگاه

  دم؟یشن یم رو نیراد يها حرف اول ای گفتم یم

 شده یمخف گردنش شال ریز شیخالکوب. بود زده باال رو جذبش یمشک شرت یت يها نیآست. کردم نیراد به ینگاه مین

 به ینگاه. بود شده داغون استرس همه نیا از م معده. کردم یم شون پاره پاره و رفتم یم ور شالم يها شهیر با داشتم. بود

 طونیش مرد نیا... دیرس گوشم يمجار يانتها به دردش و سوخت گلوم. دادم قورت دهنمو آب... کردم سیپل يمامورها

  گفتم؟ یم یچ سیپل به رفتم یم... یول ؟یچ زد یم گولم دوباره اگه! بود صفت

 :زد صدام. دید منو و چرخوند در سمت به سرشو نیراد موقع نیهم در

 !ایپرن
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... بود بسته ایپو اتاق در. کردم راهرو به رو آخر نگاه. خوند خودش سمت به منو دست ي اشاره با. کردم نگاهش ظن سوء با

... کردم یم کارو نیا بود مارستانیب يتو سیپل یوقت تا بود بهتر کنم صحبت نیراد با خواستم یم اگه یول... شد فشرده دلم

 .کردم یم تیامن احساس يطور نیا

 به ینگاه. ستادمیا نیراد يرو به رو شد خارج اتاق از پرستار که نیهم. شدم اتاق وارد بلند يها قدم با. کردم مشت دستامو

 رنگش. دمید یم شرتش یت يرو رو خون ي شده خشک يها لکه. بود ختهیر بهم موهاش. کردم ش شده یچیباندپ سر

 .بود تر محسوس شهیهم از چشماش ریز یاهیس و شده دیسف گچ مثل

 ... .کرد یم رو و ریز منو ها چشم نیا... بودم حساس ها چشم نیا به. دمیدزد بشیعج يها چشم از نگاهمو

 :کردم یم فیرد جمله تا هزار دلم تو. کردم بسته و باز بار چند دهنمو

 "هیچ سرت پشت یخالکوب یمعن "

 "دونم؟ ینم من که یدون یم الیل از يزیچ تو "

 "! یهست یک دونم ینم نکن فکر "

 مسئول که ییمامورها به دیبا. رفتم یم جلو استیس با دیبا. بستم هیثان چند يبرا چشمامو. دمیکش صورتم به یدست

 يتو خصوصا... دادم یم لو خودمو تیموقع نیا يتو و جا نیا دینبا... هیک نیراد گفتم یم بودند الیل ي پرونده به یدگیرس

 !هیسا از پر آلود مه شب هی

 :گفتم آهسته

 !تهران برم یذاشت یم دیبا... میکرد یم رو احمقانه کار نیا دینبا

 :بردم باالتر صدامو و کردم مشت مو زده خی يدستا. شد شتریب نفسم به اعتماد. دیلرز ینم صدام

 ؟يکرد گوش حرفم به چرا تو... اوردم در يباز بچه و دینرس عقلم من

 :گفت متعجب یلحن با نیراد

 يتو موقع اون و میکرد اجرا رو مسخره ي نقشه نیا که کنم یم شکر رو خدا دارم حاال تا وقت اون از من گرفته؟ تیشوخ

 !ينبود نیماش
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 یک مرد نیا. گرفت آروم چشماش دنید با که من قلب به لعنت. شد دوخته شیا سرمه يها چشم يتو اریاخت یب چشمام

  بود؟

. دیرس یم نظر به اریماز از تر مقاوم و تر محکم یلیخ یول داشت سردرد انگار. بست چشماشو. دیکش صورتش به یدست

 . کردم ینم حس نیراد يصدا يتو رو زد یم موج اریماز يصدا يتو که یضعف یول بود گرفته کم هی صداش

 :گفت آهسته

 به که نیا از قبل. نمونیماش يجلو دندیچیپ. داشتند دستکش و بود تنشون یبارون. بودند دهیکش سرشون يرو کاله

 شد؟ یچ ایپو... دمینفهم یچیه گهید و دندیکوب داشبورد به محکم سرمو. کردند باز نویماش در میایب خودمون

 اورد جلو دستشو. بدم رو نیراد جواب نتونستم. گرفتم دهنم يجلو دستمو. برداشتم عقب سمت به قدم هی. شد یخال دلم ته

 ي هاله هی حصار يتو بیعج ییها چشم با... دهیپر رنگ... بود خی... شد حبس م نهیس يتو نفس. گذاشت بازوم يرو و

! نه... باشه داشته دینبا مرد هی که بیعج بتیجذا هی حال نیع در و... باشنش دهیکش رونیب قبر از که مرده هی نیع... رهیت

 ... .باشه داشته دینبا

 :گفت و داد تکون سر نیراد

 خوبه؟ حالش کجاست؟ ایپو خوان؟ یم یچ آدما نیا ایپرن... میدید باغ يتو که بودند ییمردها همون مثل

 :گفتم اومد یم در زور به که ییصدا با

 ؟یگفت سیپل به

 به زویچ همه چرا پس بود هیسا اگه... دیکش یم ریت هام قهیشق. گذاشت هم يرو مثبت جواب عالمت به چشماشو نیراد

  ؟ داد لو رو بود جزوشون خودش که يا دسته و دار چرا گفت؟ سیپل

 :گفت و گذاشت م گهید يبازو يرو دستشو یکی اون نیراد

 ؟يد ینم جوابمو چرا شد؟ یچ ایپو

 :گفتم آهسته

 ... .سرشن يباال دکترها... نجاستیا



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 359 

 

 :دیپرس... نه ای کنم باور رو چشماش يتو ینگران دونستم ینم

 خوبه؟ حالش

 :گفتم و دادم تکون نیطرف به یسخت به نمویسنگ سرم

 ... .دونم ینم

 :گفت و بست چشماشو نیراد

 ... .میکرد اشتباه... شد ثابت بهم امشب يماجرا بعد... یکن یم فکرشو که ستین یاون ایپو

 ینم انگار. شد یم لیمتما عقب و جلو سمت به تخت يرو بدنش. گرفت دستاش با سرشو. برداشت بازوم يرو از دستاشو

 :گفت رلبیز... کنه حفظ تعادلشو تونست

 ... .ره یم جیگ سرم

 به که نیهم. زدم یم صدا رو پرستار دیبا... شده بد حالش کردم احساس. بکشه دراز کرد یسع و شد کج تخت يرو پهلو به

 بزرگش ینیب. کردم نگاه سیپل مامور يجد صورت به. شدم متوقف جام سر. شد اتاق وارد سیپل مامور رفتم در سمت

 :گفت و کرد بهم رو. داد یم نشون رو شیمازندران تیاصل

 يمردها اون شما درسته؟... کرده حمله زگاریپره يآقا نیماش به یک دیدون یم شما که گن یم يسرمد يآقا! خانوم

 د؟یشناس یم رو اهپوشیس

 همه به دیبا نیراد حضور با... بود مونده بازوهام يرو دستش يسرما. دادم قورت دهنمو آب... دمیچرخ نیراد تخت سمت به

  کردم؟ یم کار یچ دیبا! ایخدا کردم؟ یم اعتراف زیچ

 :گفتم. شم مسلط خودم به تونستم. زدم پلک و کردم مکث لحظه چند

 بدم؟ جواب سوالتون به اتاق رونیب من و میکن صدا رو پرستار شه یم. ستین خوب حالشون شونیا که نیا مثل! دیببخش

 شامل البته که... بگم رو ماجرا آخر تا اول از و کنم باز سیپل شیپ دلمو ي سفره دیبا دونستم ینم... بود بهتر يطور نیا

 مردها اون از و بدم جواب مربوطه يها سوال به فقط که نیا ای... شد یم هم میروان سالمت عدم یگواه و یروان مشکالت

 مهم یلیخ من اطالعات صورت هر در تهران؟ میدیرس یوقت ای کردم یم اشاره نیراد يماجرا به نجایا دیبا بزنم؟ حرف
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 يمرد کرد یم باورم که یکس تنها... کردند یم نگاه متوهم آدم هی چشم به منو همه سیپل تا گرفته بابام و مامان از... نبود

 !شد ینم محسوب آدم من نظر به که ياریماز البته و بود دهیکش دراز تخت يرو سرم پشت اتاق يتو که بود

 و کردم ینم دهیچیپ رو هیقض اگه... شن دور اونجا از بودند نکرده دایپ فرصت هنوز آدما نیا... دیرس ذهنم به زیچ هی تنها

 وجود به شدنشون ریدستگ يبرا یشانس هی دیشا بشه رو عیسر میروان مشکالت که دمیکش ینم وسط رو مهراس يماجرا

 . بود ادیز وقت اتفاقات کامل شرح يبرا بعدا. اومد یم

 :گفتم. کردم یم حس خودم يرو رو اریماز منگ نگاه و دهیسپ و ماندانا یعصب و نگران نگاه. کردم تر زبون با لبمو

 يتو. داشتند یمشک يها دستکش و یبارون... بودند دهیکش کاله صورتشون يرو... دمشونید روستا يتو شیپ شب چند

 .دشونید شب اون هم آقا نیا... بودند باغمون اطیح

 :گفت و کرد اخم سیپل مامور. هیچ شیلیفام دونستم ینم. کنم خطاب آقا رو نیراد بودم مجبور

 .نشونیشناس یم شیپ وقت یلیخ از ظاهرا گفتند یم يسرمد يآقا یول

. داد فشار هم يرو بهم دادن یدلگرم يبرا رو چشماش. بود گرفته رو شیشونیپ دست هی با. کردم اریماز به ینگاه مین

 آدم چشمم يجلو دادند اجازه و کردند دور رو مهراس که اند آدم مشت هی گفتم یم گفتم؟ یم یچ... گرفتم ازش نگاهمو

 مرگ يآرزو حضورشون خاطر به تموم ماه نه گفتم یم کردند؟ بیتعق رو ما و کشتند دوستمو بعدش گفتم یم بکشه؟

 هر از شتریب بشم؟ محکوم بودن ماریب به دوباره یقبل ي پرونده يریگیپ و زنگ هی با بعد روز صبح راحت یلیخ بعد و کردم؟

 ... .بود شده گرفتار قتیحق نیا خاطر به هم ایپو امروز و... محضه قتیحق حرفام که داشتم مانیا يا گهید روز

 يریدرگ و اضطراب تکشون تک که رو حرکاتم دقت با سیپل مامور. زد یم نهیس يتو محکم قلبم. دمیکش صورتم به یدست

 :گفت. داشت نظر ریز زد، یم داد رو

 .دیبگ ما به دیدون یم يزیچ اگه خانوم

 شیپ ماه چند که گفتم... گفتم رو زیچ همه و دادم نییپا خشکم دهن و گلو خارش وجود با دهنمو آب. دمیکش یقیعم نفس

 دوستمو شونیکی که نیا به گفتم شد، کشته آدما نیا دست به مرجان گمانم به گفتم بودم، دلخراش ي صحنه چه شاهد

 نیتر مشکوك و نیسردتر یشگیهم حضور از یحرف یول دمشونید باغ يتو گهید بار هی که گفتم و مشکوکم باشه برده

 تا چند و مدرك و سند پشتش که بزنم بهشون رو ییها حرف فقط خواستم یم. نزدم مون خونه بالکن يرو عضوشون

 . بود گهید شاهد
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 يریگیپ جز يا چاره دونستم یم یول باشه نیا تونه ینم ماجرا کل و لنگه یم کار يجا هی که دیفهم وضوح به سیپل مامور

 من با هم شون گهید یکی و دکترها دست ریز هاش نیسرنش از یکی بود، شده متوقف جاده وسط بنز نیماش هی. نداره قیدق

 دنبالش و... رفت یم سوال ریز منم روان سالمت عدم یگواه لهیوس نیهم به و کرد یم کمکم خدا دیشا. بود دهیعق هم

 !پارسا دکتر سواد و استعداد

 :دمیپرس بشن خارج مارستانیب از يها سیپل مامور که نیا از قبل

 نداره؟ وجود که رفتنمون تهران يبرا یمشکل

 بدون يفضا و شیشلوغ به دلمو تونستم یم که يشهر به... میبرگرد تهران به خواست یم دلم شیپ ساعت چند برخالف

 ششیر به یدست سیپل مامور. شناختم یم توش رو خودمون ي محله وجب به وجب حداقل که يشهر... کنم خوش مهش

 :گفت. کرد جا به جا سرش يرو کالهشو و دیکش

 .دیبد بهمون خودتون از تماس ي شماره هی یول ستین یمشکل

 جرئت کس چیه که بود شده یعصب قدر اون دهیسپ. میکرد ایپو اتاق يجلو رفتن رژه به شروع ماندانا و من رفتنشون از بعد

 . بپلکه برش و دور نداشت

 شدن تر روشن تا نداشتم هم قصد... نگفتم یکس به يزیچ اون از. دمیکش هام شونه يرو نیراد يها دست يجا به دستمو

 تیهو متوجه دیفهم یم اگه! نیهم... شد یم یمعرف الیل پسر دوست عنوان به دادم یم لوش اگه. بگم يزیچ هیقض

 راهش! آره... رفتم یم سیپل شیپ یکاف مدارك با و کردم یم صبر دیبا. شه دیناپد تونست یم راحت یلیخ شدم شیواقع

 گفته شیلعنت خود که یخوب دوست همون عنوان به... کردم یم تحمل خودم کنار حضورشو دیبا موقع اون تا... بود نیهم

 . بود

 ماندانا و من به اورد یم در هاشو دستکش داشت که دکتر. میدیدو دکتر سمت به ماندانا و من شد باز ایپو اتاق در که نیهم

 :گفت

 .دیندار مالقات ي اجازه فعال

 :گفت و کرد بلند رو اش گرفته يصدا عیسر ماندانا

  دکتر؟ يآقا چطوره حالش
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 :گفت و کرد ما به ینگاه نکشیع پشت از دکتر

... خوبه حالش. شد شدنش هوشیب باعث که بود خورده سرش پشت به يا ضربه... شکسته کتفش... ستین يجد مشکلش

 .بود ایپرن اسم به یخانوم حال نگران فقط

 من یول زد يشخندین حرف نیا دنیشن با بود شده راحت يحدود تا الشیخ دکتر خونسرد صورت دنید با که ماندانا

 زبون به خنده با دکتر که نبود ییها ینگران اون جنس از ینگران نیا... رفت یاهیس چشمم لحظه هی که کردم احساس

 :گفتم عیسر. بود پشتش هشدار هی شوم، حس هی. زد شخندین دنشیشن با ماندانا و اوردش

 .امیپرن من... ام...  نمش؟یبب شه یم

 :گفت و کرد تیهدا گهید سمت به رو ما دست با دکتر

 !صبح فردا... انشاءا. نه امشب

 :کردم اصرار

 . کنم یم خواهش

 :گفت گوشم ریز ماندانا

 ؟يشد نگرانش روزه هی شد یچ... شینیبب ینداشت چشم روزید تا حاال

 یم حرف سیپل با داشتم شیپ قهیدق دو تا افتاد ادشی و افتاد شیدوزار میعصب نگاه دنید بعد انگار. کردم نگاهش خشم با

 :گفت و دوخت دکتر به نگاهشو بالفاصله. بود گفته مشکوك ي جمله هی نیراد هم قبلش و زدم

 !قهیدق دو فقط

 :گفت و داد یمنف جواب تیقاطع با دکتر

 .دشینیبب دیتون یم فردا. کنه استراحت دیبا فعال و ادهیز میزد بهش که یمسکن دز

 هی بعد... شد ثابت ایپو اتاق در به نگاهم. شد دور ازمون بلند يها قدم با و گذاشت دشیسف روپوش بیج يتو خودکارشو

 رو خطر امواج هرچند. بودم شده کرخت و حس یب آور مرگ يسرما و کشنده يها جانیه امون، یب قلب تپش ساعت

 اومده من دنبال اهپوشیس يمردها بعد و بود شده دیناپد اهیس دیخورش یخالکوب با یمشکوک مرد با الیل اول. کردم یم حس
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 ریز مارستانیب يبو... دمید یم رو شلوغ يراهرو يانتها زحمت به... بود شده تار چشمام دید. نشستم یصندل يرو... بودند

 يا جرقه... دمید ینم رفتند یم نییپا و باال رو اورژانس بخش جانیه و استرس با که رو ییها آدم... بود دهیچیپ ام ینیب

 یخالکوب با يمرد ي شونه به شونه دوستانه یلیخ بعد و... دنبالشن مردها اون که گفت یم الیل. بود شده زده ذهنم يتو

 طرفم به یدوست دست اهیس دیخوش یخالکوب با مرد هی و دمید یم رو مردها اون منم. بود شده خارج خونه از اهیس دیخورش

 یول... بره یم هم منو نیراد که رسه یم يروز کنم ینیب شیپ تونستم یم. کردم نگاه اطرافم به گنگ یحالت با... کرد دراز

 شب که بود يمرد همون نیراد اومد ادمی و بود؟ ریگ ششونیپ مهراس کار که بود گذاشته ییشاهدها يرو دست چرا کجا؟

 ... .کنم احضار خوام یم دوستمو کدوم روح دیپرس روحمون احضار

 تنها طور اون وقت چیه... بود کرده پر وجودمو ترس از باالتر يزیچ هی... نبود ترس فقط گهید. دادم یصندل به مو هیتک

 یول دارم الیل اسم به اراده با و يقو دوست هی دور چندان نه ییجا هی دونستم یم هم ییکذا ماه نه اون يتو یحت... نبودم

 فکر شهیهم... بودم نکرده حس خطر يتو خودمو طور اون وقت چیه. نداشتم رو! چکسیه... چکسیه لحظه اون و روز اون

 ترسناك قدر چه دمیفهم یم داشتم روز اون. کنند خفه منو و کنند حمله اتاقم به که اند نیکم يتو آدم مشت هی کردم یم

 يتو احساساتمو خواد یم دوست هی قالب تو... شه تر کینزد بهم خواد یم همدم هی ظاهر پشت نفر هی دونم یم که تره

 ... .بعد و رهیبگ مشت

 دمید یم کردم یم دقت یوقت که یکس برابر در تیامن... کردم فکر اورژانس بخش شلوغ يفضا يتو خودم موقت تیامن به

 ... .کنم حس تونم یم فاصله وارید هی با یحت رو حضورش يسرما

 ... .بود کرده نیکم طانیش وارید اون پشت ییجا

***  

 خودمون بعد. میکن تهران یراه اتوبوس نیاول با رو دهیسپ میگرفت میتصم و میکرد صحبت هم با یکل ماندانا و من بعد روز

 . میبر تهران سمت به کرد یم حرکت ظهر که يبعد اتوبوس با و میبر ایپو مالقات به

 ماندانا ي شونه يرو سرمو. میبود نشسته اتاقش به کینزد مارستانیب يها یصندل يرو. بودند کرده منتقل بخش به رو ایپو

 دهنمو آب یوقت. کنم بلندش تونستم ینم که کرد یم درد قدر اون سرم. بودم زده زل میرو به رو دیسف وارید به و گذاشته

 ساعت چهار و ستیب از شتریب م معده. بود اومده نییپا کم هی تبم. گرفت یم درد هم گوشم گلوم، بر عالوه دادم یم قورت

 که یزمان تا دونستم یم. برم کردن دنیخر يبرا و شم بلند نداشتم جرئت یول مردم یم یگرسنگ از داشتم. بود مونده یخال

 ... .کرد ینم دایپ یمعن ناامن و امن بود گوشم خیب مرد اون یوقت هرچند. امانم در باشم مارستانیب يتو
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 :گفت و گرفت شگونمین ماندانا

 ... .آقا نیا

 یم گلوش بود مشخص. گذاشت گلوش يرو دستشو. کرد يبلند يا سرفه و گرفت دهنش يجلو دستشو. افتاد سرفه به

 :گفت گرفته ییصدا با و کرد يا ناله. سوزه

 .افتاد روز نیا به میکرد نینفر مسخره يباز اون يبرا رو ایپو بس از

 غصه غرق خودمو قبل هفته چند تا که یمن... باشه افتاده روز چند يتو ها اتفاق نیا ي همه شد ینم باورم... زدم يپوزخند

  کنم؟ تحمل رو ماجراها نیا ي همه تونستم چطور بودم کرده ها قرص منگ و

 :گفت و انداخت باال رو بود روش سرم که يا شونه ماندانا

 .اومده نیراد... گفتم یم داشتم

. دیکش ریت هام قهیشق کنم راست سرمو خواستم که نیهم. برداشتم ماندانا ي شونه يرو از آهسته سرمو. شد یخال دلم ته

 و زد اریماز ي شونه يرو بار چند متیصم با دستشو. بود ستادهیا اریماز سر باال. کردم نیراد به ینگاه ماندانا پشت از آروم

 شیشونیپ. داد یم نشون دتریسف شهیهم از رو دشیسف پوست اهشیس يها لباس. کردم سرتاپاش به ینگاه. دیخند

... بود پالتوش بیج يتو که کردم نگاه چپش دست به. دیرس یم نظر به اریماز از تر سرحال حال نیا با. بود شده یچیباندپ

 ییپاها و رفته فرو بشیج يتو که یدست بود، شده داده عقب سمت به اقتدار با که ییها شونه... آشناش ستادنیا لیاست به

 .بود اریماز یصندل پشت... که

 :گفت و کرد بهم رو ماندانا

 ساله چند! بزنمت رمیبگ ا،یپو و لیسه يماجرا شدن ریخ به ختم از بعد و تهران میبر که خوام ینم نیا از شتریب رو یچیه

 ؟ پسره نیا به يدیچسب یرفت و يکرد ول رو اریماز روزه دو وقت اون... میکرد باز حساب روت عروسمون عنوان به

 مشترکشون يآرزو نیا خاطر به رو مامانم و مامانش ماندانا، که خواستم ینم نیا از شتریب رو یچیه منم. زدم پوزخند دوباره

 نیبدتر يتو شد باعث و کنه یمخف خواهرش از رو دخترش دوست یحت کرد مجبور رو اریماز که ییآرزو. کنم بازخواست

 ... .بود همدمم و دوست نیبهتر روز هی که یکس... شه لیتبد نفرت به اریماز به م عالقه میزندگ طیشرا

 :گفت و کرد نیراد به ینگاه ماندانا. دادم تکون يسر
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 !تره پیت خوش اریماز یول

 :گفتم دلم تو

 !کن فکر يطور نیا تو

 سر با داشت و بود انداخته نییپا سرشو. کردم نگاه اریماز به تعجب با. برم سمتش به که کرد اشاره بهم دست با نیراد

 یالعمل عکس مونده رهیخ من يرو نگاهش که دید رو نیراد یوقت و کرد بلند سرشو. دیمال یم رو چشماش هاش انگشت

 یربط اون به نیراد و من نیب مسائل که بود دهیرس شعورش باالخره و بود اومده کنار هیقض نیا با احتماال... نداد نشون

 .زد یم موج رنجش و دیترد چشماش يتو هرچند! دینبا که یزمان درست یول... نداره

 ! جهیسرگ و سردرد نیا از آخ. شدم بلند جا از

 ریدرگ خودش با کم هی هیقض نیا سر هنوز احتماال... دیدزد یم ازم نگاهشو. کردم اریماز به ینگاه. رفتم نیراد سمت به

 .ادی یم کنار يزود به که داد یم نشون رفتاراش نیا... شناختمش یم. بود

 يا... کنم نگاه چشماش يتو تونستم ینم. بود لباسش ي قهی به نگاهم. گرفتم فاصله اریماز از کم هی و رفتم نیراد دنبال

 نصف. بود یخاص زیچ نماد دیشا... کندم یم رو هیقض قال و یچ یعنی سرت پشت یخالکوب نیا دمیپرس یم ازش کاش

... دستاش يسرما پس باشه؟ برده رو الیل يا گهید کس داشت امکان یعنی بود، اهیس چشماش آدم نیا با مییآشنا مدت

 .کرد یم م وونهید داشت دیترد نیا... بستم هیثان چند يبرا چشمامو

 :گفت نیراد

. دیبر هم با ماندانا و تو که خطرناکه فعال. تهران گرده یبرم اونا با گه یم. نجایا انی یم دارن. زده زنگ ایپو يبابا به اریماز

 . برمتون یم من

 :گفتم و کردم نگاه چشماش به اریاخت یب. شدم جیگ

 کجا؟

 :گفت

 . تهران
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 همون یکن یم نگاهش یوقت یول کنه رییتغ چشمت شیپ روزه هی طور نیا آدم هی که نیا. دمیدزد نگاهمو... کردم یمکث

 تونه یم قایدق تیموقع نیا تو که حس هی... لغزشه ي نشونه... ستین یخوب ي نشونه اصال شه زنده دلت يتو یمیقد حس

 ... .شه تیبدبخت باعث

 نیماش يتو تنها منو راحت الیخ با بتونه تا بود کرده در به دونیم از رو ایپو و اریماز یعنی... بودم ریدرگ خودم شیپ هنوزم

 ... .دادم یم رو اجازه نیا دینبا داشتم؟ ازش رو وحشتناك خاطرات اون که يا جاده يتو اونم اره؟یب ریگ

 :گفتم و کردم اریماز به رو

 بهتره؟ برم اتوبوس با اگه من یکن ینم فکر تو

 چرخش در نیراد و من نیب نگاهش. دیرس ینم نظر به منگ طور اون گهید و بود شده بهتر کم هی. کرد بلند سرشو اریماز

 :گفت یطوالن یمکث از بعد. بود

 کنم؟ صحبت یخصوص ایپرن با من لحظه هی شه یم نیراد... من. دونم ینم

 :گفت آهسته اریماز. نشستم اریماز کنار. رفت ماندانا سمت به نیراد و شدم کینزد اریماز به کم هی

 ... . يبر باهاش االن بهتره نظرم به. میزن یم حرف نیراد و تو ي رابطه مورد در مفصل هم با بعدا! ایپرن نیبب

 :گفتم يتند لحن با و دمیپر حرفش وسط

 شبید اومد یبرم دستش از يکار اگه برم؟ اون با نفعمه به یکن فکر شده باعث که ادی یبرم دستش از یخاص کار چه

 چیه تونه ینم هم زتیعز دوست و شه یم تکرار شبید اتفاق بازم ادیب شیپ تیموقع نیا گهید بار هی اگه. داد یم انجام

 .بکنه يکار

 :گفت یمکث از بعد و گذاشت هم يرو چشماشو. دیکش شیشونیپ به یدست اریماز

 يکرد فکر نیا به! یچیه اون حاال ؟یبش همسفر یک با قراره یدون یم حله؟ یچ همه يبر اتوبوس با اگه یکن یم فکر

 ؟يبگرد یتاکس دنبال شبونه که نداره یمشکل نظرت به اند؟ لیسه شیپ بابات و مامان و شبه تهران یبرس یوقت که

  ؟یچ اومد یم دنبالم نفر هی رفتم الیل دنید يبرا که يروز مثل اگه... بودم نکرده فکر نجاشیا به

 کرد؟ زمزمه اسممو و کرد دنبالم شب اون که بود اون یعنی. کردم تنگ چشمامو. دمیچرخ نیراد سمت به
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 :گفتم و کردم اریماز به رو

 .منه با هم ماندانا. ستمین تنها

 :گفت. کرد نگاهم دارش تب يها چشم اون با و داد باال ابروهاشو اریماز

 وجدانت. اومد نیراد و ایپو سر ییبال چه تو خاطر به که يدید نبودن؟ باهات مرجان و الیل يبود شمال که یشب مگه

 ؟يبنداز خطر تو منو خواهر جون شه یم یراض

 :گفتم بلند يصدا با و گرفتم ازش نگاهمو تیعصبان با

 ! یخودت خواهر نگران پس! اوه

 :گفتم و شدم بلند جام از

 .رم یم اتوبوس با من یول بفرست دوستت با زتویعز خواهر

 :گفت تحکم با و گرفت دستمو اریماز

 !نیبش

 کردم احساس. بود هم يتو هاش اخم. بود یعصب. کردم صورتش به ینگاه. سوخت یم تب يتو داشت. بود داغ دستش

 آروم. کردم ینم باور وقت چیه من و گفت یم شهیهم دهیسپ که شد لیتبد یبداخالق و يجد معلم يآقا اون به لحظه هی

 :گفت تیعصبان با. بود شده عوض اریماز زدن حرف لحن. نشستم سرجام

 نیهم يدار. يکرد بد و یمنف برداشت حرفاش ي همه از و کارهاش ي همه از ایپو به لتیدل یب نفرت خاطر به عمر هی

 ! فهمم ینم نکن فکر. یکن یم منم با کارو

 :گفتم و دمیکش رونیب دستش از شدت به دستمو

 بخوره؟ بهم ازت حالم که ینکن يکار تو چطوره

 :گفت اریماز

 ... .ساراست مورد در اگه
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 :گفتم تیعصبان با و دادم تکون هوا يتو دستمو

  ؟يبرد ایپو و دهیسپ و ماندانا يجلو منو يآبرو و يافتاد نیراد جون به ها یوحش نیع رفته ادتی دارم؟ کار یچ اون با من

 یم اوج داشت صدامون کم کم که کرد اریماز و من به يبد نگاه رفت یم سر اون به راهرو سر نیا از داشت که يپرستار

 . کردم یم احساس رو ماندانا و نیراد ي رهیخ نگاه. گرفت

 :گفت شد یم تر یعصب و تندتر لحنش لحظه به لحظه که اریماز

 ... .یول رونیب يبر يخوا یم یهرک با که يدار نویا يآزاد تو! نکن یقاط موضوع نیا با رو مسئله اون

 :گفتم زیتمسخرآم یلحن با و اوردم در خودم از يمانند خرناس يصدا. رفتم بهش يا غره چشم

 !يکرد مشخص روزتید حرکت با خوب یلیخ رو يآزاد نیا ي محدوده و مرز! آره

 :داد ادامه حرفم به توجه بدون اریماز

 اومده بدت ازم چون ای گم یم یچ یفهم یم. کنم یم حرکتو همون من یبزن رونیب خونه از شب نصفه یهرکس با یول... 

 ؟يشعوریب حساب به یگذاشت رتیغ و تعصب يجا به حرکتمو نیا

 :گفتم و کردم یکج دهن بهش

 !ذارم یم تیشعور یب حساب به حرکاتتو ي همه بعد به نیا از من

 میدیشن طرف اون از رو نیراد يصدا شه منفجر تیعصبان از که نیا از قبل. دیچرخ سمتم به کامل و رفت در کوره از اریماز

 :گفت بلند يصدا با که

  نشد؟ یطوالن تونیخصوص يها حرف کم هی

 :گفت و چرخوند خودش سمت به منو و گرفت بازومو. شه مسلط اعصابش به تا کرد یمکث. داد رونیب صدا با نفسشو اریماز

 باعث عشق که يدیشن بنده؟ یم مقابلش طرف يها يبد يرو آدمو چشم عشق گن یم يدیشن. بگم بهت يزیچ هی بذار

 جنس از عشق و نفرت کنه؟ نگاه بهش گهید چشم هی به و بذاره گهید زیچ هی حساب به معشوقشو يها يبد آدم شه یم

 هی به و يببند ها یخوب يرو چشمتو شه یم باعث هم نفرت. رنیگ یم قرار هم مقابل ي نقطه يتو درست یول... همن
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. یرس یم کجا به نمیبب تا بده ادامه طور نیهم! منفور و زن بهم حال آدم هی من! قبول! باشه... یکن نگاه بهشون بد چشم

 ... .بذار گهید حساب به دادم انجام تین حسن يرو از که رو ییکارها ي همه

 :گفت و کرد تنگ چشماشو. شد شتریب بازوم يرو دستش فشار

 خاطر به خودتو و یستین سرحال ادیز میگفت بهش یوقت که ییایپو ؟يندار وجدان عذاب ایپو خاطر به! بگو راستشو یول

 ... .شه عوض هوات و حال تا میاریب سفر نیا به هم رو تو داد شنهادیپ ،يکرد حبس خونه يتو دوستت شدن فوت

 :گفتم و اوردم در خودم از رو مانند خرناس يصدا همون دوباره

 !که واقعا! بود اون از سفر شنهادیپ پس! اوه

 :گفت تند یلحن با اریماز

 لهیتعط هفته وسط دمید که منم و داشت کار جا نیا ایپو! دیایب ما با دخترها شما نبود قرار اصال ه؟یچ منظورت ؟یچ که واقعا

 و عتیطب نیا گفت یم. ادیب هم ایپرن بگو گفت ایپو بعدش. امیب باهاش کردم خواهش دارم اجیاحت مسافرت هی به خودمم و

 هی با پسر تا دو شد ینم. میکن دعوت هم رو دهیسپ و ماندانا میشد مجبور نیهم يبرا. ده یم آرامش بهش خاص يفضا

 !که مسافرت میبر دختر

 م نهیس يتو نفس... سیدعانو مرد اون و هاش زدن رونیب خونه از شب نصفه... سرد و اهیس یبارون... افتادم ایپو کار ادی

 :دمیغر و دادم فشار بهم لبامو. شد حبس

  بود؟ یچ ایپو خاص کار اون و

 دنید ره یم دمیفهم خودم بگم و بزنم داد سرش خواستم یم... هیچ ایپو کار دونم یم خودم بگم و بتوپم بهش بودم آماده

 يتو رو بود کرده منتقل دستم به اریماز که يفشار ي همه بودم آماده. دونه یم الیل از ییزهایچ هی احتماال و سهیدعانو اون

 ! يکرد انتیخ بهم قصد از و یدونست یم توام که بزنم داد و کنم یخال صورتش

 !ایپو و... اریماز... نیراد... بود کاسه هی يتو هم با تا سه نیا دست اصال

 :گفت و کرد اخم اریماز

 ه؟یچ ایپو شغل یدون یم که تو

 :گفتم تیعصبان با
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 !دونم یم آره دن؟یچرخ ول و خوردن رو بابا مفت پول

 :گفت تیجد با اریماز

 !ایپرن

 :گفتم بلند يصدا با

 گم؟ یم دروغ مگه

 :گفت اریماز

 برامون بتونه دیشا. اونجاست يها کینزد شیپدر ي خونه که دارم یدوست هی گفتم بهش من... اومد سهیدعانو نیا خاطر به

 نیا با ایپو که گفتم و کردم صحبت نیراد با. کرد دایپ جا شه ینم و ستین یستیتور مناطق نیا چون. کنه جور يزیچ ییجا

 ایپو شرط تنها. داد هیکرا بهمون رو نجایا يها خونه از یکی و کرد ساپورتمون خوب یلیخ نیراد. داره کار یچ سهیدعانو

 زهایچ نیا و ییشگویپ و فال از قدر نیا دخترها چرا دونم ینم من. دینفهم هیقض نیا از يزیچ دخترها شما که بود نیا

 خاطر به دخترها شما خواست ینم هم ایپو. دارن هیقض نیا به نسبت یذات يکنجکاو جور هی. ادی یم خوششون

 و ریدستگ سیپل رو ها سیدعانو و ها رمال نیا از يسر هی که شیپ سال. دیکن آدم نیا ریدرگ خودتونو تونیکنجکاو

 قابل ریغ تونن یم قدر چه که ده یم نشون هیقض نیهم. شد رو دخترها از هاشون استفاده سوء ي پرونده کرد یدادگاه

 هیچ ایپو قصد دیفهم یم سهیدعانو اون اگه که نیا خصوصا. برد شیپ یواشکی رو کارهاش ایپو نیهم يبرا. باشن اعتماد

 دینبا گفت یم نیراد. شد یم شتریب هم ایپو رفتن لو امکان دیدیفهم یم رو ایپو يماجرا شماها اگه. شد یم خراب کار

 و بیعج يها قدرت يسر هی يجد يجد گفت یم و کنه یخوان ذهن بتونه ستین دیبع گفت یم... میریبگ کمش دست

 . داره بیغر

 :گفتم و کردم اخم. اومد در تپش به اریماز يها حرف دنیشن با قلبم

 داشت؟ کار یچ سهیدعانو اون با ایپو اصال ماجرا؟ کدوم ؟یزن یم حرف یچ از يدار

 :گفت بعد و کرد یمکث اریماز

 .کنه هیته گزارش بود اومده

 :زدم داد بایتقر
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 ؟یچ

 :گفت شد یم لیتبد تعجب به داشت تشیعصبان کم کم که اریماز

 يکارها يتو هم شتریب و سهینو یم گزارش! کنه یم کار هینشر هی يبرا ایپو یدونست یم که تو... شون مجله يبرا! گزارش

 بردن تیجمع اون یقاط هم رو ایپو و اومد سیپل یول یپارت بود رفته دفعه اون که کرد فیتعر شیپ سال چند ادتهی... هینفوذ

 ... . و

 :گفت تعجب با و کرد قطع حرفشو من ي زده بهت ي افهیق دنید با اریماز

 ؟یدونست ینم

 ییجا هی رو هیقض نیا دیشا. بودم کرده فراموش... یول... بودم دهیشن دیشا... دونستم یم دیشا... دونستم ینم... نه... زدم خی

... قرمز شرت یسوئ با موبلند پسر هی کنم؟ شیزندگ اتیجزئ ریدرگ ذهنمو من که بود یک ایپو... کردم دفن ذهنم اعماق يتو

. 

 یحساب و درست که اومد یم بدم ازش قدر اون یول... گرفتنش یپارت يتو چطور کرد یم فیتعر تاب و آب با که اومد ادمی

 فیکث آدم هی چشم به شد باعث موضوع نیا و... يدخترباز يبرا نه بود رفته گزارش ي هیته يبرا دمینفهم و نکردم گوش

 ... .کنم نگاهش

 اعماق تو ییجا هی انگار و... نداشت ش رشته و خوندن درس به يا عالقه دونستم یم... کرد تموم زور به درسشو اومد ادمی

 به ش عالقه خاطر به که دونستم یم کردم، یم تلنبار هم يرو رو تیاهم یب يزهایچ و آشغاال آت که ییجا همون ذهنم،

 وونهید و شوخ يایپرن که یزمان همون... زدم یم حرف سرش پشت هیقض نیا خاطر به یلیخ یزمان هی انگار و... بود نوشتن

 يها یسلمون و ایپو يماجراها ش؟یدخترها دوست و ایپو يماجراها سه؟ینو یم یچ از حاال گفتم یم... بودم میقد ي

 نیا یچ به بدونم نخواستم... سهینو یم یچ بدونم نخواستم و دمینپرس وقت چیه که اومد یم بدم ازش قدر اون... نرفته؟

 ییهرجا و خود یب آدم هی چشم به شد باعث موضوع نیا و... بزنه؟ دانشگاه و درس از شه یم باعث که داره عالقه قدر

 ... .کنم نگاهش

 یمشک لباس با ییمردها با ایپو که بود دهید نیراد... سیدعانو شیپ بود رفته... گرفتم دستم دو با سرمو و بستم چشمامو

 یجنجال گزارش هی يبرا... زد یم حرف باهاشون سیدعانو مورد در داشت فقط احتماال... بود زده حرف هم از متفاوت یول

 . ...ينفوذ
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... بغض دیشا... يزیچ هی. زد حلقه چشمام يتو اشک. بود شده عرق سیخ تنم. بود گرفته گر صورتم تمام. شدم بلند جام از

 یم فقط من و بود شده تنگ نفسم... منتظرمه یچ مارستانیب يدرها رونیب نبود مهم برام. کرد یم ینیسنگ گلوم يتو

 ... .بکشم هام هیر به رو رونیب سرد يهوا خواستم

 با لچریو يرو يمارهایب از نگاهمو. شدم محوطه وارد و رفتم نییپا ها پله از. اومدم رونیب سرعت به مارستانیب يراهرو از

 ... .دوختم يابر آسمون به و گرفتم هاشون همراه و پرستار

... بلندش يموها دیشا... خاطرِ  به... خاطرِ به... بودم متنفر ازش چون... نکردم يکنجکاو وقت چیه... دمینپرس وقت چیه من

 ... .هاش گفتن جوونور مطمئنا و... هاش کل کل دیشا

 حس که مغز از یقسمت بود گفته ماندانا اومد ادمی. کردم يا گهید برداشت کارش هر از... کردم يا گهید ریتعب حرفش هر از

 بند از که يا فاصله... کنه یم افتیدر رو عشق به مربوط حس که هیقسمت کنار درست کنه یم افتیدر رو نفرت به مربوط

 ... .کمتره هم انگشت

 دور يها ینحس یقربان تینها در و کرد کینزد بهم خودشو کمک قصد به و ریخ تین با ایپو... دیچک هام گونه يرو اشکام

 ... .دمیند... دمینفهم من و... شد من بر و

 هی يها دست يسرما شد باعث که یحس به هیشب یلیخ کورکورانه احساس هی... آشنا احساس هی... کرد کور چشممو نفرت

 ... .مقابل ي نقطه در یول حس نیهم به هیشب یحس... رمیبگ دهیند رو اهیس دیخورش یخالکوب با مرد

 :دمیشن سرم پشت از ییصدا موقع نیهم در

 خوبه؟ حالت! ایپرن

. شدم یخال یحس هر از کردم احساس لحظه هی. شد ثابت ش رهیت يها چشم به نگاهم. دمیچرخ سمتش به. بود نیراد

 ... .ره یم اونجا یچ يبرا ایپو دونست یم... بود کرده ساپورتشون... دونه یم نیراد گفت اریماز

. کنم شیمخف استیس از نازك ي هیال هی پشت تونستم چطور دونم ینم که یخشم... شد خشم به لیتبد میحس یب کم کم

... ضعف نقطه هی دیشا... کشف هی دنبال... گشت یم يزیچ دنبال صورتم يتو انگار. کرد یم نگاه صورتم به تعجب با نیراد

 احمق؟ هی کنه؟ یم نگاه یک صورت به داره بود کرده فکر

 :گفت نیراد
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 ؟ير یم اتوبوس با ای يای یم من با باالخره شد؟ یچ

 به یشباهت چیه که یلحن و صدا با. کردم خی صدام يسرد از کردم کردن صحبت به شروع یوقت. دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم نداشت خودم يصدا

 !تو با

 هی عنوان به نقشه با که يمرد با خواستم یم... شم رو به رو ترسم با خواستم یم... کنم گوش حرفش به خواستم یم

 رو مرجان دیشا و برد خودش با رو الیل کرد، خراب چشمم شیپ رو ایپو د،یکش جنون به منو گذاشت، میزندگ يتو پا دوست

 !گهید وقت چیه ای زدم یم رو ضربه و کردم یم تموم رو کار دیبا روز اون ای... شم رو به رو کشت

 کردم فکر خودم با و زدم زل ش رهیت يها چشم به. کردم حلقه بمیج يتو يچاقو دور رو انگشتام... کردم بمیج يتو دستمو

  ... .زنه یم یاهیس به که منه يها چشم دیشا بار نیا

 *** 

 مجعد يموها و دهیخواب پهلو به. کردم ایپو به ینگاه. بود شده حلقه چاقو دور بمیج يتو هنوز دستم هی. شدم ایپو اتاق وارد

 تا کتف از دستش هی. درآره باز مهین حالت به رو چشماش تا کنه یم تالش یلیخ داره شدم متوجه. بود آشفته اهشیس و

 . بود گچ يتو بازوش نییپا

 ایپو تخت به بود گرفته دهنش يجلو دستشو که ماندانا. گرفت دستش يتو رو ایپو سالم دست و نشست یصندل يرو اریماز

 و ایپو ي شکسته کتف به نگاهم. برم جلوتر تونستم ینم. بودم شده خشک جا همون انگار... بودم ستادهیا در دم. شد کینزد

 يدستا دونستم یم که يمرد اون و... من... منه خاطر به ش همه کردم یم فکر خودم با. بود ش کرده ورم و کبود یشونیپ

 ... .زده زل اتاقمون در به بشیعج يها چشم اون با و کرده اهشیس يپالتو بیج يتو رو سردش

 زده خی چرا دونم ینم. گفت یم اریماز به يزیچ آهسته ییصدا با و دیجنب یم یحال یب با که دمید یم رو ایپو يها لب

 نیماش يتو که يبار نیآخر اومد ادمی... کردم یم وجدان عذاب احساس برم؟ تر کینزد کم هی تونستم ینم چرا... بودم

 ... .حاال و... شدم یم روح قبض داشتم بودم نشسته کنارش

 :گفت آهسته و گرفته ییصدا با ایپو که دمیشن

 ... .ایپرن
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 :گفت و کرد ایپو به رو دوباره. کرد بهم ینگاه مین و دیچرخ سمتم به اریماز

 ... .نجاستیا

 :گفت ماندانا به رو و شد بلند جاش از بعد. کرد یمکث

 ... .ستین خوب حالش... گهید میبر ایب

 :گفت و کرد اعتراض ماندانا

 !میاومد تو که نشده هم قهیدق هی

 :گفت برد یم اتاق رونیب سمت به خودش با اونو که یحال در و گرفت رو ماندانا يبازو اریماز

 !باشه کوتاه دیبا مالقاتمون گفت دکترش که يدیشن

 دست با سرشو. رفت جیگ سرش حرکت نیا با انگار... کرد اشاره ایپو تخت به سر با و کرد بهم دار یمعن ینگاه اریماز

 به که دمیشن صداشو گذاشت رونیب اتاق از پاشو ماندانا که نیهم. شدم کینزد ایپو تخت به. گفت يزیچ رلبیز و گرفت

 :کرد اعتراض اریماز

 .ندارم خبر یچیه از من... دیگ ینم من به یچیه شماها ؟یچ یعنی

 :گفت یحوصلگ یب با اریماز

 ... .ستین وقتش االن گفتم بهت بار ده

 يرو و کردم قالب هم يتو رو انگشتام. اوردم در بمیج يتو از دستمو. بشنوم صداشونو نتونستم گهید و شدند دور اتاق از

 ... .کنم نگاهش شد ینم روم... انداختم نییپا سرمو. نشستم یصندل

 :گفت دهیبر دهیبر که دمیشن رو وارش زمزمه و گرفته يصدا

 خوبه؟... حالت... تو

 چشمام يتو اشک. دمیدزد یم کبودش یشونیپ از نگاهمو. کردم نگاه بازش مهین يها چشم به. اوردم باال اریاخت یب سرمو

 ... .ترم احمقانه يها قضاوت و احمقم خود از... اومد یم بدم خودم از... شد جمع
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 :گفتم و دادم فشار هم يرو مثبت جواب ي نشونه به چشمامو

 ... .تو.... خوبم من

 :گفت و دیپر حرفم وسط

 ... .ستین...  میزیچ... شم یم... خوب

 :گفتم بلند يصدا با و دیلرز صدام. وردمین طاقت

! خودته ریتقص اصال... يشد ینم تیاذ قدر نیا نبودم من اگه. افتاد برات که یاتفاق... تو بودن نجایا... منه ریتقص ش همه

 ؟يشد یم تر مهربون تو کردم یم یبداخالق شتریب من یهرچ چرا ؟یگفت ینم یچیه کردم یم تتیاذ هروقت یچ يبرا

 کنم؟ رفتار باهات يطور نیا يداد اجازه چرا ؟ينشوند سرجام منو و ينزد داد سرم بار هی چرا

 ندادم اجازه و کردم پاك اشکمو عیسر. دیچک نییپا چشمم از اشک قطره هی. بودم داده دست از کنترلمو... نبود خودم دست

 . افتادم يروز چه به که نهیبب

 متوجه تا کرد پنهان بالش يتو صورتشو... کشه یم درد داره که خوندم یم صورتش از... دیخند آهسته... بست چشماشو

 :کرد زمزمه... نشم کشه یم که يدرد

 ... .تو... نکهیا يبرا

 :گفت دهیرنج یلحن با... کرد باز دوباره چشماشو... کرد یمکث... زد حلقه چشمام يتو اشک

 ... .جونور... گهید نکن... رو کارا...  نیا

. کرد دراز سمتم به آهسته رو سالمش دست ایپو... شد تارتر دمید و تر میضخ اشکم ي حلقه. نشست لبم يرو تلخ يلبخند

 :گفت آهسته. دادم فشار م زده خی يها دست با و گرفتم هوا يتو رو دستش

 ... .بمون... نیراد... شیپ... باش... مراقب

 صورتش. بست آهسته چشماشو بود؟ زده رو حرف نیا نداشت اعتماد نیراد به وقت چیه که ییایپو... دیکش ریت م معده

 :گفتم کنان پته تته. اومد بند آخرش ي جمله با زبونم... بزنم حرف نتونستم یول دادم فشار دستشو... شد جمع دوباره

 ... .یچ... تو... تو
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 با که بود نیراد. دمیپر جا از شده گرفته يکار خالف موقع مچشون که ییها آدم نیع. زد اتاق در به یکس موقع نیهم در

 ثابت بود شده قفل من دست دو نیب که ایپو دست يرو هیثان چند يبرا نگاهش. بود ستادهیا در دم ش دهیکش قامت اون

 :گفت و دیچرخ من سمت به نگاهش دوباره. شد

 . کنه استراحت بذار

 :گفتم و دادم تکون سر. داشتم رو شیپ که افتادم يزیچ ادی. بود اومده در تپش به قلبم دوباره نیراد دنید با. کردم یمکث

 !گهید ي قهیدق هی تا امی یم

 :شد يدستور نیراد لحن. دمیچرخ ایپو سمت به عیسر

 !االن نیهم

 گفته چرا پس باشه؟ دهید يزیچ ایپو بود ممکن یعنی. میبزن حرف ایپو و من بذاره خواست ینم... داد دست بهم يبد حس

 نه؟ اریماز چرا ن؟یراد چرا بمونم؟ نیراد شیپ بود

 :گفتم و دادم فشار رو ایپو دست

 ... .تهران رم یم نیراد با دارم من

 بود؟ دهید یچ. کردم تر زبون با لبمو. داد فشار و گذاشت هم يرو دنیفهم ي نشونه به چشماشو فقط. کردم نگاهش منتظر

. گرفت اوج قلبم ضربان. بود بمیج يتو چاقو... بود ایپو دست يتو دستم. شد اتاق وارد... کردم نگاه رو نیراد یرچشمیز

 :گفتم و کردم ول عجله با رو ایپو دست

 ... .زنم یم زنگ بهت

 :گفت نیراد. شد منقبض بازوم يها عضله. زد خی استخوونم مغز تا کردم احساس. گرفت بازومو سرد دست هی دفعه هی

 !قهیدق دو فقط گفت دکترش... میبر ایب

 :گفتم و دمیکش رونیب نیراد دست از بازومو

 ... .میبر... باشه
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 سر پشت نیراد. شدم خارج اتاق از نیراد از جلوتر. شد فشرده دلم. بود گذاشته هم يرو چشماشو. کردم ایپو به رو آخر نگاه

 :گفت کرد یم نگاهمون يدلخور با و بود نشسته نهیس به دست که ماندانا به رو. اومد رونیب اتاق از من

 .میبر

 یب... کردم یم نگاهش یرچشمیز. دیچرخ یم نیراد يرو اریاخت یب نگاهم. کردم یخداحافظ اریماز با چطور دمینفهم

 ... .نفس به اعتماد با... خونسرد... الیخ

 جمع خودمو ترس از بعد ي لحظه و شدم یم پر اضطراب از لحظه هی برم اون مثل یکس جنگ به خواستم یم که یمن و

 ... .کردم یم

 کار محافظه کم هی فقط دیشا... نبود يبد آدم دیشا. کردم بهش ینگاه مین... گذشتم مارستانیب يراهرو از سرش پشت

 ... .شه فاش تشیهو خواست ینم نیهم يبرا و دیترس یم یکس از دیشا... زد جا خودش يجا رو ایپو نیهم يبرا... بود

 منو جون که یاون نداد، خبر مهراس به و دید شده شسته مهین نیماش کنار مقتول يالیو اطیح يتو رو الیل و من که یاون

... کرد یم فرق اهپوشیس يمردها اون با دیشا باشه؟ بد تونست یم چطور کرد احضار رو مرجان روح که یاون داد، نجات

... بود اورده دست به رو ایپو اعتماد که بود کرده يکار حتما شیپ شب و بود دهیکوب مردها اون از یکی صورت به رو فانوس

. 

... دمیلرز یم باشه منتظرم بود ممکن که يزیچ ترس از گهید ي لحظه... شد یم آروم حضورش خاطر به قلبم لحظه هی

 ... .بود کرده پر وجودمو ي همه دیترد و شک

 :گفت رلبیز. میشد ابونیخ وارد

 .کرده پارك کجا نویماش دوستم نمیبب دیکن صبر

  گرفت؟ فاصله چرا ؟یک به... زد یم زنگ یکس به داشت. گرفت فاصله ازمون یکم و اورد در لشویموبا یگوش

 يایپرن اون گهید من... اومدم یبرم پسش از. دمیکش یقیعم نفس. کردم لمس رو چاقو. کرد بمیج يتو دوباره دستمو

 کنار... نبودم بود شده احاطه برش و دور يآدما نیتر کینزد ياعتماد یب با و شده حبس خوابش اتاق يتو که یفیضع

 ! بودم خودش ي پرورده دست... بودم گرفته ادی خودش از رو بودن نترس... شدم يقو خودش

 :گفتم و گرفتم رو بازوش. رهیبگ دهیناد منو کرد یم یسع و بود کرده قهر باهام دوباره که کردم ماندانا به رو
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 !گم یم یچ نیبب کن گوش خوب ماندانا

 تلفن با شد یم دور ما از آروم و کوتاه يها قدم با که طور همون و بود بشیج يتو دستش. کردم نیراد به مضطرب ینگاه

 :گفتم و دادم فشار رو ماندانا يبازو. زد یم حرف

 ... .بکشه منو خواد یم نفر هی

 :گفتم و کردم ماندانا به رو. کردم نیراد به مضطرب ینگاه دوباره. موند باز دهنش. شد ینعلبک ي اندازه ماندانا يها چشم

 روح احضار که يروز ادتهی... بودند اورده سرشون رو بال نیا نیهم يبرا... امیپو نیماش يتو من بودند کرده فکر شبید

 ... .بردن اونا هم رو الیل... کشتن اونا مرجانم...  شده؟ کشته مرجان يدیفهم میکرد

 :گفتم. اومده بند زبونش کردم احساس. کردم نگاه ماندانا ي زده وحشت يها چشم به. کردم شتریب دستمو فشار

 ... .ایب اتوبوس با تو. ادیب ییبال سرت نکرده يخدا وقت هی خوام ینم... يایب من با تو بذارم خوام ینم

 :گفت کنان پته تته ماندانا

 ؟یمطمئن... مط... تو... تو... تو

 :گفتم جانیه با

  باشه؟... برو اتوبوس با... گفتم هم سیپل به! آره

 :گفت دیلرز یم که ییصدا با ماندانا

 ... .ذاره ینم اریماز

 :گفتم تیعصبان با

 ... .اریماز یگ یم وقت اون يایب من با اگه افته یم خطر تو جونت گم یم

 :دادم ادامه يتر میمال لحن با و دمیکش یقیعم نفس. گذاشتم مهین نصفه حرفمو

. يبر اتوبوس با کردم مجبورت من بگو. گفت برام زویچ همه ایپرن بگو و اریماز شیپ برو میرفت که ما... کن صبر کم هی

 !شه یم خوشحال هم اریماز باش مطمئن
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 !بود زشیعز خواهر جون نگران قدر چه که بود نرفته ادمی

 :گفت و گرفت دستمو ماندانا

 .باشم کنارت دیبا من... تو یول

 :گفتم و دادم هلش مارستانیب سمت به. نداشتم شیوفادار همه نیا از یقدردان يبرا یفرصت

 !برو. ادی یبرنم دستت از يکار چیه فتهیب گردنم خونت و يریبم من کنار که نیا جز

 من به رو نگرانش نگاه دوباره. برداشت مارستانیب سمت به یقدم. بود مردد... کرد نگاهم دیترد و شک با. دادم هلش دوباره

 به و دمیکش هم يتو صورتمو تیعصبان با. ذاشت یم بشیج يتو لشویموبا داشت. کردم نیراد به ینگاه استرس با. دوخت

 :زدم تشر ماندانا

 !برو

 کردم یسع. دمیکش یقیعم نفس. اومد سمتم به نیراد. دمیکش یراحت نفس. رفت باال رو مارستانیب يها پله عجله با ماندانا

 :گفت تعجب با نیراد. دادم فشار دستم يتو محکمتر رو چاقو. دیلرز یم دستام. کنم ظاهر حفظ

 کو؟ ماندانا پس

 :گفتم

 .بره که فرستادمش من

 محکم و يجد طور همون و کردم نگاه چشماش به. بزنم حرف باهاش تونستم صدا لرزش بدون که گفتم نیآفر خودم به

 :دادم ادامه

 ... .شه تکرار شبید اتفاق اگه. ادیب سرش ییبال نکرده يخدا وقت هی خوام ینم

 ... .کرد یم باورش که برد یم پناه يمرد تنها به و دیترس یم شهیهم که رفتم ییایپرن نقش تو و گذاشتم مهین نصفه حرفمو

 :گفت و زد لبخند نیراد

 ؟يریگ ینم وجدان عذاب فتهیب من يبرا یاتفاق اگه وقت اون! آهان
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 :گفتم و دادم باال ابرومو

 ؟یستین سوسول يها یتهران بچه نیا از یگفت یم که تو

 انکار یتیجذاب... بود هاش خنده يتو رینظ کم و مردونه تیجذاب هی. ختیر فرو نهیس يتو قلبم... دیخند صورتش يپهنا به

 ... .شوم یول ریناپذ

 :گفت

 !مییدوتا خودمون فقط پس

 به هم ي شونه به شونه. کرد یم شتریب رو شکم هاش نکردن يکنجکاو نیهم... هاش نکردن اصرار نیهم. گفتم یاوهوم

 یم پخش نشیماش يتو زن اون يصدا اگه... شناختم یم دمیشن یم رو نشیماش موتور يصدا اگه. میرفت نشیماش سمت

 ... .کن نگاه چشماش به... بزن لبخند... کن حفظ ظاهرتو! ایپرن ؟یچ شد

 باز. نبود کوپه بود که یهرچ نیماش اون... بود برده مارستانیب باش منو که نبود ینیماش اون... رفتم وا کوپه وندایه دنید با

 ... . دیترد هم

 :گفتم دوستانه یلحن با. کردم دایپ خودمو عیسر. کرد باز برام رو در احترام با

 !بابا الیخ یب

 بودم مطمئن که يعطر... داد ینم رو مرد اون سرد يبو... دمیکش هام هیر به رو بود دهیچیپ نیماش يتو که يعطر. نشستم

 عطر وقت چیه بودم شناخته من که ینیراد که هرچند... زد یم خودش به رفت یم اهپوشیس مرد اون نقش تو نیراد اگه

 ... .زد ینم

 نیراد. دمیکش یقیعم نفس. دادم هیتک یصندل یپشت به. بود خونده دستمو... حرفاست نیا از قدرتر فمیحر کردم احساس

 يا خنده با... شه یطوالن سکوت نیا ذاشتم یم دینبا... گفتم یم يزیچ دیبا... دوم قیعم نفس. کرد روشن رو نیماش

 :گفتم یمصنوع

 ؟يبد جا پشت اون یخواست یم رو بدبخت يماندانا

 :گفت نیراد

 .ادیب که نکردم اصرار نیهم يبرا
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 ... .دیترد گهید بار هی... نه ای کردم یم شک بهش دیبا... نکرد اصرار نیا يبرا پس

... بود شده سبز گهید بار هی چشماش. چرخوند خودش سمت به آروم و نرم سرمو. گرفت مو چونه نیراد... سوم قیعم نفس

 ... .من جذاب و یداشتن دوست دوستِ نقش يتو بود رفته گهید بار هی

 :گفت و زد یمهربون لبخند

 ؟یترس یم! بگو راستشو... یستین شهیهم مثل

 مور مور... بود من يدستا يسرد به. گرفتم دستام يتو و کندم م چونه از آهسته دستشو. دراومد تپش به قلبم. زدم پلک

 ... . شدم

 !نیدروغ و... مهربون... زدم لبخند خودش مثل

 :گفتم

  ... .ترسم ینم یچیه از تو کنار من

 *** 

 سر تاسف با و بستم چشمامو. ستین نیماش اون نیماش نیا شدم مطمئن گهید دمیشن که رو نیماش موتور غرش يصدا

 بتونم که نیا از قبل دمیترس یم... شد یم بسته روم به راه داشتم یبرم یقدم دستش کردن رو يبرا وقت هر. دادم تکون

 سال یس کینزد که يمرد هی ها یراحت نیهم به تونستم ینم... بشه رو اون شیپ من دست کنم دایپ ش هیعل یمدرک

 !دیپل...  و... باهوش... مرموز! يمرد چه اونم... بزنم گول رو داشت

 شهرك از کم کم... دادم ها نیزم يسرسبز به رو نگاه نیآخر و گرفتم جاده يتو يها نیماش از نگاهمو. بود جاده به چشمم

 دستم هی و بودم گرفته دندون به لبمو ي گوشه. میگذشت داشتند کیش يها يورود و بودند شده ساخته هم کنار که ییها

 دست آرنج. بود گرفته رو فرمون راستش دست با. کردم نگاه نیراد نشستن فرمون پشت لیاست به. بود بمیج يتو هنوز

 نظر به آروم و راحت قدر چه. بود فکر يتو. کرد یم لمس رو ش چونه ش اشاره انگشت با و بود داده هیتک در به رو چپش

 یول بدم لبخندشو جواب خواستم. زد بهم یکمرنگ لبخند. دیچرخ سمتم به کرد حس رو م رهیخ نگاه یوقت... دیرس یم

 . ومدندین کش صورتم عضالت کردم يهرکار

 :گفت نیراد
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 بپرسم؟ يزیچ هی

 :دیپرس نیراد. گفتم یاوهوم

 تهران؟ يبر یخواست ینم چرا

 هی ي هیسا دمیترس یم که نیا بگم؟ خواستم یم یچ. ومدین در گلوم از ییصدا یول بدم جواب تا کردم باز دهنمو بالفاصله

 :گفتم و کردم یمکث... ندم جواب شد ینم شه؟ ظاهر بالکنم يرو مرد

 ... .انیب سراغم ها هیسا اون دوباره دمیترس یم. دمیترس یم رفتن تهران از

 :گفت نیراد

 .یبمون ابد تا یتونست ینم... یرفت یم دیبا که حال هر به

 :گفتم و انداختم باال شونه

 کم هی و بمونم خواستم یم... هیک ایپو بودم دهیفهم قبلش شب... بود احمقانه کارم کم هی دارم قبول خب... یول دونم یم

 .سهیدعانو دنید برم خواستم یم یول ادی ینم خوشت حرفم نیا از دونم یم. کنم قیتحق

 :گفتم. برگردوند جاده سمت به روشو. کرد نگاهم چپ چپ

 ؟يبد انجام یبدون رو لشیدل نکهیا بدون کارو نیا يشد حاضر چرا تو

 :گفت و انداخت باال شونه

 .کنم کمک دوست هی به خواستم یم فقط

 :گفتم دلم تو

 !کنه یم کمک من به... کنه یم کمک مرجان به! داره ریخ دست کال

 بازخواستم خواد یم دونستم یم. بود اریماز ي شماره. زد زنگ لمیموبا. نزنم پوزخند و کنم کنترل خودمو تونستم یسخت به

 :دادم جواب. کنه

 .سالم
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 :کرد شروع مقدمه بدون اریماز

  بود؟ یچ يکرد که يکار نیا از منظورت

 :گفتم

 کردم؟ بد... ینباش زتیعز خواهر نگران خواستم

... زدم یم کنار رو حس نیا دیبا... زدم یم دامن نفرت نیا به دینبا. افتادم بود زده بهم اریماز که ییها حرف ادی بالفاصله

 :گفتم و دمیکش یآه. کنم تجربه رو داشتم ایپو به که يا آزاردهنده احساس مثل گهید وجدان عذاب هی نداشتم دوست

 . شد یم له پشت اون ماندانا... ست کوپه هم نیراد نیماش. بهتره ماندانا يبرا يطور نیا

 :گفت یناراحت با اریماز

 تو؟ به من بگم یچ

 :گفتم. نداشتم رو ش حوصله

 !خداحافظ فعال... زنم یم زنگ بهت تهران دمیرس

 :گفتم جانیه با و نشستم صاف جام سر اریاخت یب. ره یم جاده راست سمت به داره نیراد شدم متوجه. کردم قطع رو تماس

 ؟ير یم کجا

 :گفت نیراد

 .میبخور ناهار میبر

 :گفتم و کردم مخالفت عیسر

 .تهران برم زودتر دارم دوست... ستمین گرسنه من

 :گفت و رفت باال نیراد يابروها

 ؟يشد دوست تهران و يداد موضع رییتغ روزه هی
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 :گفتم و کردم جور بهونه عیسر

 . شه یم شب... تهران میرس یم رید میبخور ناهار. کنم یم یناامن احساس نجایا حاال تا شبید از اصال

 :گفت و دیخند نیراد

 ؟یترس یم چرا... رسونمت یم... کنم ینم ولت تهران يها ابونیخ يتو که من خب

 و دمیکش میشونیپ به یدست. بودم داده لشیتحو رو " ترسم ینم یچیه از تو کنار من " ي احمقانه ي جمله اون اومد ادمی

 يتو...  و شه یم شب میبرس تهران به یوقت بودم مطمئن هرچند... شه ینم یچیه و روزه هنوز کردم يادآوری خودم به

 ... .شه یم تار و رهیت نیراد يها چشم شهیهم شب

 يرو هیثان چند يبرا نگاهش. زد زنگ لشیموبا میش ادهیپ نیماش از میخواست تا. داشت نگه رو نیماش رستوران يجلو

 ینم یمشکوک زیچ چیه. کردم نگاه رو اطراف ینیبدب با. داشتم يبد حس... کرد جکتیر رو تماس. موند ثابت لشیموبا

 شده سنگفرش یکیکوچ يها سنگ با رستوران يجلو. بود شده پارك رستوران يرو به رو هم گهید نیماش تا چند. دمید

 باند به یدست. نباشه مشخص گردنش پشت یخالکوب که کنه یم مرتب يطور رو گردنش شال داره نیراد شدم متوجه. بود

 انتخاب رو رستوران ي گوشه زیم هی و ندادم انتخاب فرصت بهش. شد رستوران وارد من سر پشت و دیکش شیشونیپ يرو

 مضطربم موضوع نیهم. ارمیب در بمیج يتو از دستمو مجبورم خوردن غذا يبرا که شدم قتیحق نیا متوجه. نشستم و کردم

 :گفت و شد بلند جاش از نیراد میداد سفارش رو غذامون یوقت. کرد

 . بشورم دستمو رم یم

 :گفت و کرد اشاره شیشونیپ يرو باند به

 .نه ای شم خالص نیا شر از تونم یم نمیبب

 گلوم به یدست. بده رو کرد جکتشیر من يجلو که یتماس اون جواب خواد یم نکنه کردم فکر ینیبدب با. دادم تکون سر

 مشکوك یلیخ نیراد ای بودم شده حساس یلیخ من ای. کردم یم سکته داشتم... دادم قورت زحمت به دهنمو آب. دمیکش

 .زد یم

. کردند دنبالش نگاهشون با و اومد باال دخترها از تا دو یکی سر رفت یم طرف اون به رستوران طرف نیا از داشت یوقت 

 خودم با کردم یم منتقل چپم بیج به راستم بیج از رو چاقو که یحال در. کردند من به يکنجکاو يرو از هم نگاه مین هی

 . نه ای باشه جذاب که داره یتیاهم چه باشه نداشته تیانسان نفر هی یوقت کردم فکر



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 385 

 

 سرم ییبال اگه يطور نیا. میراه يتو گفتم یم بهش دیبا. گرفتم رو مامان ي شماره عیسر و برداشتم رو لمیموبا یگوش

 ینچ نچ و دمیکش میشونیپ به یدست... داد ینم جواب رو شیگوش مامان. اومد یم وجود به ش هیعل یمدرک هی اورد یم

. خورد چیپ دلم. شد تموم داشت لمیموبا شارژ. کردم میگوش ي صفحه به ینگاه. نداشت دهیفا... کردم تالش دوباره. کردم

 تهران یراه بهیغر و جوون مرد هی با بفهمه اگه دونستم یم گفتم؟ یم بابا به دیبا. کردم مکث لحظه چند. داشتم کم نویهم

 حیتوض رو زیچ همه و بفرستم مامان يبرا اس ام اس هی شدم مجبور نیهم يبرا... کنه یم آماده منو کشتن مقدمات شدم

 . بدم

 زیم سر نیراد. دادم نشون لیموبا با کردن صحبت مشغول خودمو. اومد یم سمتم به داشت که افتاد نیراد به چشمم

 :گفتم. نشست

 چهار سه تا پس. ادی یم ایپو يبابا با گفت اریماز... نه... باشه... تهران میرس یم گهید ساعت چهار سه تا حاال... آره... آره

 .ظاهرا خلوته که جاده... بابا نه... نمتونیب یم گهید ساعت

 صورتش. کنه یمخف رو زخمش يجا تا بود ختهیر شیشونیپ چپ سمت رو موهاش از کم هی. کردم نیراد صورت به ینگاه

 باال با که بود ظاهرش و رفتار يتو یخاص یمردونگ هی... اومد ینم بهش طنتیش... بود شده طونیش کم هی يطور نیا

 . بود شیمردونگ نیا خاطر به تشیجذاب ي همه نظرم به و... شد یم کامل موهاش دادن

 :گفتم و دادم نشون رو نیراد یشونیپ اشاره انگشت با. گذاشتم بمیج يتو رو یگوش و گفتم یخداحافظ

 کنه؟ ینم تیاذ رو زخم يجا موهات

 و دیکش هم يتو رو اخماش نیراد. دندیلرز یم يبدجور هام انگشت. کردم میقا زیم ریز دستمو و شدم مونیپش بالفاصله

 :گفت

 .ادی ینم خوشم ها يباز سوسول نیا از کال... یگندگ اون به باند از اومد یم بدم

 :گفتم

 ؟يباز سوسول دیذار یم رو شه یم مربوط تون یسالمت به که يزیهرچ اسم مردها شما چرا

 :گفتم دلم تو. رفت باال دفعه هی قلبم ضربان... داد لمیتحو رو رشیگ نفس يها ي خنده اون از یکی دوباره

 !خنده ریز بزنه یش یم باعث که خودته ریتقص
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 یم زور به. کردم یم رو فکرش که هیزیچ اون از بدتر گلوم تیوضع شدم متوجه اوردند که رو غذا. دمیدزد ازش نگاهمو

 سفارش دهیکوب حداقل کاش يا... بدم برش کیکوچ یلیخ تونستم یم زحمت به رو برگ کباب. بدم فرو رو لقمه تونستم

 ... . اورد یم چشمام به اشک داشت کم کم گلوم سوزش. بود غذام از بدتر که هم خی از پر و سرد دوغ اون. دادم یم

. کرد یم مرتب رو شالش داشت دوباره که کردم نیراد به ینگاه. شه تیاذ کمتر گلوم تا اوردم نییپا رو خوردنم غذا سرعت

 :دمیپرس و کردم استفاده فرصت از

 ه؟یچ گردنت پشت یخالکوب لیدل

 :گفت و کرد يباز بشقابش يتو ي پرورده تونیز با یکم. کرد یمکث نیراد

 !ل؟یدل

 :گفتم یپرسش یلحن با و کردم اصالح حرفمو

 ؟یمعن

 :گفت و داد تکون مثبت جواب ي نشونه به سرشو نیراد

 . داره یخاص یمعن... آره

 زده جانیه یحالت با ببنده؟ یخال خواست یم ای بگه بهم شد یم حاضر یعنی... بودم زده جانیه. کردم نگاهش يکنجکاو با

 :گفت نیراد. زدم زل نیراد دهن به و دمیگز لبمو ي گوشه

 ؟یش یم متوجه منظورمو... ادی یم وجود به ضعف از که یقوت و قدرت مثل... ادی یم یکیتار از که هییروشنا هی شیمعن

 :گفتم و دادم تکون سر

 اد؟ی یم ترس از که یشجاعت مثل

 :گفت آهسته... بود لبخندش يتو شوم حس هی... زد لبخنداش ي همه با متفاوت یکمرنگ لبخند... شد رهیخ چشمام به

 !قایدق

 :گفتم و زدم يپوزخند! هدف به زدم دونستم یم
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 .باشه شده غرق یاهیس يتو که مونه یم ییروشنا هی هیشب شتریب یول

 :گفت و زد برق چشماش. دیخند

 .ده یم رو یمعن نیا شتریب روزها نیا! آره

 !بده رو یمعن نیا که کن فکر. گرفتم رو دومم پوزخند يجلو موقع به

 زور به رو دوغم از آخر ي جرعه که یحال در. دیکش رونیب کردن حساب يبرا رو پولش فیک نیراد شد تموم که غذا خوردن

 گوسفند سر دنیبر از قبل که داره رو یآب حکم داد بهم امروز که يناهار نیا کردم فکر خودم با دادم یم نییپا گلوم از

 پشت از. شد جمع چشمام يتو اشک. فتمیب سرفه به و بپره گلوم يتو دوغ شد باعث وحشتناك فکر نیهم. دن یم بهش

... خوبه حالم که کردم اشاره و دمیکش عقب خودمو عیسر. بزنه پشتم تا شد خم سمتم به که دمید رو نیراد اشک ي پرده

 ... .شد زهرمارم خوردم که هم ییغذا ذره هی همون

 

 حرکات یرچشمیز... بودم زده زل جاده به. بودم کرده منتقل راستم بیج به چپم بیج از مناسب فرصت هی يتو رو چاقو

 شدم متوجه... گرفت یم سبقت وحشتناك یلیخ و... کرد یم یرانندگ نرم یول روند یم تند یلیخ... داشتم نظر ریز رو نیراد

 یم در به خودمو رهیبگ سبقت خواد یم شدم یم متوجه وقت هر. نداره رو باشه جلوش نیماش هی که نیا تحمل اصال

 :گفت و وردین طاقت سر آخر. کردم یم منقبض ناخودآگاه بدنمو و چسبوندم

 ؟ياری یم در خودت از هیچ بیغر بیعج حرکات نیا ایپرن

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 ... .دارم بد ي خاطره... کردم تصادف چالوس ي جاده يتو بار هی

 :گفت محکم یلحن با

 ! هرازه جا نیا خب

 :گفتم و رفتم بهش يا غره چشم

 !ممنون! شدم قانع! آهان
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 نیهم ؟یچ شد یم پخش نیماش از زن اون يصدا اگه. شد حبس م نهیس يتو نفس. کنه عوض رو جو تا گذاشت یآهنگ

 :گفت آهسته نیراد. بستم چشمامو هیثان چند يبرا و دمیکش یراحت نفس شد پخش فضا يتو انویپ يصدا که

 کرده؟ مضطربت طور نیا یچ

 :گفتم و دادم تکون سر. بذارم دستش کف رو هام ضعف تونستم ینم گفتم؟ یم یچ. دمیکش یآه

 ... .شهیهم يبرا... شه یم تموم زود یلیخ که نهیا مهم... ستین مهم

 :گفت نیراد

 مرده؟ هی ي هیسا هم لشیدل و

 داشتم؟ هم يا گهید ي چاره مگه... خودشه؟ هام یبدبخت و ها ترس ي همه ي شهیر گفتم یم گفتم؟ یم بهش دیبا

 :گفتم آهسته

 .اوهوم

 :گفت نیراد

 ... .بده تیهو بهش... مرد اون بگو بهش اصال! نه... مرد هی بگو بهش مرد؟ هی ي هیسا یگ یم بهش چرا

 ... .بود آشنا ها حرف نیا... ستادیا حرکت از لحظه هی يبرا قلبم کردم احساس

 :داد ادامه نیراد

 ... .دارن ناشناخته يزهایچ از دلشون ته یترس هی شهیهم آدما... کنه یم شتریب رو ترست يدار یم نگهش ناشناخته که نیا

 یخالکوب با مرد هی با ياجبار چیه بدون که یکس... بود شاپ یکاف يتو الیل يحرفا حرفا، نیا... زد حلقه چشمام يتو اشک

 :گفت و چرخوند سمتم به کامل روشو نیراد... رفت دیخورش

 ... .نیبب هست که طور همون رو مرد اون

 از شهیهم يبرا نیراد حرف نیآخر با که... يقو و محکم دوست هی به اعتماد عمر هی.. کردم فکر الیل به اعتماد عمر هی به

  ... .رفت نیب
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 :گفت و چرخوند سمتم به سرشو دوباره. کرد جاده به ینگاه نیراد

 خوبه؟ حالت

 ییصدا با. ختیر یم نییپا اشکام زدم یم پلک اگه... بزنم پلک نداشتم جرئت... بودم شده خشک انگار... بود زده خی دستام

 :گفتم اومد یم در زور به که

 ... .آره

 :گفت. دمیکش کنار خودمو که بذاره بازوم يرو دستشو خواست

 ؟یمطمئن

 :رفت باال صدام تیعصبان شدت از

 !نده ریگ... آره

 :گفت تعجب با

 !اوه

... دادم فشار دستم يتو رو چاقو قدرت تمام با. دمیکش يصدادار و قیعم نفس. دادم فشار هم يرو محکم و بستم چشمامو

 ... .کردم یخال طور نیا رو حرصم ي همه

 که یلقب قدر چه که کردم یم درك قبل از بهتر گذشت یم یهرچ... نداره کم طانیش از يزیچ بده بیفر رو الیل که یکس

 ... .شه برازنده گذاشتن روش

 ****** 

 يهوا گهید بار هی... بودم دهیرس خودم شهر به... کردم یم نگاه ابونیخ روشن يها چراغ به... دادم هیتک شهیش به سرمو

 به دنیرس فکر بود ها مدت که هرچند... شدم کینزد خونه به کردم یم احساس... دمیکش هام هیر به رو ش آلوده و خشک

 ... .داد ینم آرامش بهم خونه

 رو نیماش هی یحت که ینیراد يبرا. میبود کرده ریگ ها نیماش از یصف پشت... بود شده کالفه نیراد و کم نیماش سرعت

 ... .موند یم شکنجه مثل منظره نیا احتماال کنه تحمل تونست ینم خودش يجلو
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 از موقتا دستمو. شد یم شتریب اضطرابم شد یم تر کیتار هوا یهرچ... یول داشتم شهرم به دنیرس بابت یخوب احساس

 نیراد حرکات یرچشمیز. کردند یم درد و بودند شده حلقه چاقو دور ساعت چهار کینزد انگشتام. بودم دراورده بمیج يتو

 یهرکس دهن از حرف نیا... بود یاتفاق دیشا... حرفاش جز به... بود نداده انجام یمشکوک حرکت چیه. داشتم نظر ریز رو

 ... .یول بود ساده و یمنطق حرف هی... نبود بیعج یفلسف ي جمله هی... ادیدرب بود ممکن

 :گفتم و اومدم حرف به سکوت ساعت چند از بعد باالخره. کرد تیهدا راست سمت به رو نیماش نیراد

 ... .اتوبانِ از دیبا. لقمان مارستانیب برم خوام یم من

 :گفت و دیپر حرفم وسط

 !شلوغه که ینیب یم

 :گفتم تعجب با

 م؟یکن کار یچ پس خب

 :گفت

 .میر یم گهید راه هی از

 بند چپم دست با. کردم حلقه چاقو دور دوباره و کردم بمیج يتو آهسته دستمو. داشتم "گهید راه" نیا به نسبت يبد حس

 نیا اگه. بود اومده دهنم يتو دوباره قلبم. دمیکش قیعم نفس بار چند. گذاشتم هم يرو چشمامو. چوندمیپ یم رو فمیک

 ... .شد یم ریخ به ختم هیقض

 و بکشم رو چاقو ضامن بعد تا بودم مشکوك حرکت نیاول منتظر فقط و بودم نشسته جام سر صاف. دادم قورت دهنمو آب

 :گفت و کرد بود شده ریدرگ فیک بند با که دستم به ینگاه مین. کنم تموم شهیهم يبرا رو کابوس نیا

 ؟يدار کردن تصادف ي خاطره هم تهران يها ابونیخ از نکنه

 :گفتم اومد یم در زور به که ییصدا با

 ... .نه

 :گفت و زد يپوزخند. شد خشک دهنم آب. دیکش ریت قلبم... بود شده رهیت چشماش. کرد بهم کوتاه ینگاه
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 ... .یترس یم من با بودن تنها از کردم یم فکر شناختمت ینم اگه

 :گفتم و کردم ول رو فیک بند

 ؟یشناس یم خوب منو یعنی! آهان

 یم بهیغر باهاش منو که ییلبخندها همون از... نداشتم دوستشون که متفاوتش يلبخندها همون از... زد یکمرنگ لبخند

 ... .شناختم ینم رو آدم نیا اصال من... بود ختهیر شیشونیپ چپ طرف که ییموها اون و... کرد

 :گفت

 !خوب یلیخ

. گرفتم گاز لبمو. کنم دایپ لمویموبا تونستم ینم... بود زده خی دستام دوباره... دیلرز یم دستام دوباره. کردم فمیک يتو دستمو

 کردن خطا يبرا یشانس دینبا... میدیرس که دادم یم خبر اریماز و مامان به دیبا بود؟ کجا لمیموبا... رفت باال قلبم ضربان

 تموم شیباتر... نشد روشن صفحه... دادم فشار رو ش دکمه... دمیکش رونیب و کردم دایپ رو یگوش باالخره. دادم یم بهش

 ... .نه االن... نه... شد منقبض فکم. ختندیر سرم يرو سرد آب سطل هی انگار... بود شده

 يبرا که کردم یم یبیغر احساس چنان خودم شهر يتو... کردم نگاه اطرافم يها ابونیخ به. دادم فشار بهم رو دندونام

 یم سمت کدوم به داشت نیراد نبود معلوم... بود شده کوتاه جا همه از دستم. بودم نشده دچارش روستا اون يتو يا هیثان

 :گفتم و زدم یزورک و یعصب يلبخند. شد یم کمتر و کم اطرافمون يها نیماش... رفت

 ؟ير یم درست رو راه يدار یمطمئن

 :گفت کوتاه

 ! اوهوم

 چیه که يروز اون چرا نکرد؟ تمومش میبود روستا اون يتو هم با که ییشبا همون چرا... نشست میشونیپ يرو سرد عرق

 دهنم يتو از محکم لپمو کرد؟ انتخاب خودمو شهر چرا نکرد؟ خفه داریسرا اتاق يتو منو ش خونه رفتم دونست ینم کس

 دیترد و ضعف وقت گهید. شم مسلط خودم به کردم یسع و بستم هیثان چند يبرا چشمامو. دمیکش یقیعم نفس. گرفتم گاز

 ... .بود یزندگ و مرگ سر بحث آخه... بود جنگ وقت... نبود



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 392 

 

 یم حسش... بود کرده انتخاب جا نیا يبرا راه نیا! بود جا نیهم... دیکش ریت قلبم. شد کیتار و خلوت يا کوچه وارد

 آماده دیبا. زدم کنار پام يرو از رو فیک. شد متوقف نیماش. رفت یاهیس چشمام لحظه هی. شد کم نیماش سرعت... کردم

 :گفت و دیخند آهسته. دیچرخ سمتم به. دمیکش یقیعم نفس. شدم یم حمله ي

 . کردم گم رو راه... یول دیببخش

 نیراد. زد یم م نهیس يتو وار وونهید قلبم. بود نشسته سرد عرق دستام کف. کرد باز رو کمربندش. دادم قورت دهنمو آب

 تماس اومد ادمی... بده انجام ییتنها رو کار نیا ستین قرار که گذشت ذهنم از لحظه هی... شد ادهیپ و کرد باز رو نیماش در

 با بود رفته باند کندن يبرا یوقت و بود کرده استفاده فرصت از رستوران يتو دیشا... کرد یم جکتیر رو لشیموبا يها

 ... .که بود کرده هماهنگ همکارهاش

 و شدم ادهیپ. کردم باز رو نیماش در بود؟ رفته کجا... نبود دمید ي هیزاو يتو نیراد. کردم نگاه رو سرم پشت نهیآ يتو از 

 ... .کردم نگاه برمو و دور و دمیچرخ عیسر

 گربه به و گرفتم ها خونه خاموش چراغ از نگاهمو... کرد پر گوشمو ها برگ خش خش آروم يصدا... اومد یم يسرد سوز

 از که دمید رو نیراد... کردم تنگ چشمامو. کردم مچاله دستم هی يتو فمویک بند. دادم رفت یم باال زهیمکان سطل از که يا

 ... .شد دیناپد و دیچیپ ابونیخ يباال سمت به کوچه يانتها

 !نداشت من شیپ یهیتوج چیه گهید کارش نیا

 واقعا نیراد که برسم جهینت به و امیب کنار دامیترد و شک با که زمانشه االن شدم متوجه... برداشتم عقب سمت به قدم چند

 موندم؟ یم ای کردم یم فرار دیبا... نه ای مَرده اون

 دیبا. کردم دراز نیماش در سمت به دستمو... باشه محض اشتباه کنم فرار نیراد از که نیا دیشا. بمونم ششیپ بود گفته ایپو

 بشم مطمئن شد باعث بود داده انجام که یمشکوک يکارها ي همه... یول... زدم یم پس رو یمنف افکار دیبا. موندم یم

 ایپو که نیا و بشم کینزد دونست یم ییزهایچ الیل مورد در که یسیدعانو به نذاشت که نیا... داره دست هیقض نیا يتو

 ... . زد جا مرد اون يجا رو

 ییبال چه نبود معلوم موندم یم اگه... شدم مشکوك بهش دیفهم یم کردم یم فرار اگه موندم؟ یم دیبا ای رفتم یم دیبا 

 ... .ادیب سرم
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 تونستم یم فقط... شد یم ختم مرگ و یکیتار به داشتم که یراه دو هر آخر... اومد یم دنبالم باالخره کردم یم فرار اگه

 ... .بندازم قیتعو به رو کار نیا

... شناسم یم رو مرد اون که بگم بودند الیل ي پرونده ریگیپ که ییمامورها به تونستم یم... شد زده ذهنم يتو يا جرقه

 کردم یم دایپ یفرصت دیشا. شد یم تر مشکوك هیقض شده حمله بهمون هم روستا از برگشت راه يتو که دندیفهم یم اگه

 بهم یراحت نیهم به تونست ینم نیراد گهید... گشت یبرم ورق وقت اون... ستمین وونهید که کنم متقاعد رو پارسا دکتر که

 اونم؟ با من دونستند یم همه که یامشب بود؟ کرده انتخاب رو امشب چرا آخه... یول... شه کینزد

 ذهن ي زاده دهایترد و شک نیا ي همه و شد یم اثبات شمیپ شیگناه یب اگه... برداشتم عقب سمت به گهید قدم هی

 .... بود مرد اون نیراد واقعا اگه یول ارمیدرب دلش از و کنم یتالف رو امشب تونستم یم بود من ضیمر و خسته

 ... .نبود نیراد از يخبر... کردم کوچه يانتها به رو آخر نگاه

  .دمیدو کوچه ي گهید سمت به و گرفتم دستم يتو محکم فمویک. دراوردم بمیج از رو چاقو

 یم کوچه ساکت و خلوت يفضا يتو هام قدم گرومپ گرومپ يصدا... بود دهنم يتو قلبم... دمیدو یم توانم تمام با

 پشت و برگشتم... بود شده بلند توش لیوسا نگیجر نگیجر يصدا و خورد یم تکون دستم يتو شدت به فمیک.... دیچیپ

 چراغ به يدواریام با... کردم شتریب سرعتمو... شد ینم دهید نیراد از ياثر... بودم شده دور نشیماش از... کردم نگاه سرمو

 دهن با که يسرد باد. دمیشن یم رو ابونیخ يتو يها نیماش يصدا... دمیرس یم بهش داشتم که کردم نگاه یابونیخ يها

 يتو قلبم. کردم نگاه کوچه به و برگشتم زده وحشت. رسوندم ابونیخ به خودمو. سوزوند یم گلومو دمیکش یم هام هیر به

 ... .دیلرز یم بدنم تمام... زدم یم نفس نفس... بود دهنم

 یم پاهام شد؟ ینم دایپ یتاکس چرا... گرفتم دهنم يجلو دستمو. شدند یم رد کنارم از سرعت با بهم توجه بدون ها نیماش

 رنگ سبز یتاکس هی. گذاشتم قلبم يرو دستمو. فتمیب نیزم يرو و بشن سست زانوهام داشت امکان لحظه هر... دیلرز

 :زدم داد اریاخت یب... دادم تکون دست و دمیپر نییپا و باال. دمید

 !یه

 نفس بار چند و گذاشتم زانوهام يرو دستامو هیثان چند يبرا. شد رد کنارم از کنه کم سرعتشو که نیا بدون و داشت مسافر

 صورتم به یدست. اومد جا نفسم. رفت هم يتو گوشم و گلو درد از صورتم تمام. بود زده گوشم به گلوم درد. دمیکش قیعم

 :گفتم دلم تو... . نباشه يبد آدم نیراد دیشا... نباشه یخوب فکر فرار نیا دیشا... دیترد دوباره... دمیکش
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 ... .شم یم وونهید دارم... ایخدا

 يجلو یتاکس. دادم تکون دست براش و کردم تنگ چشمامو. زد چشمامو رنگ زرد سمند هی يها چراغ نور موقع نیهم در

 :زدم داد بود بلند يعاد ریغ طرز به که ییصدا با. زد ترمز يرو پام

 !دربست

 تلخ يبو صدادار و قیعم ینفس با همراه. دمیکوب هم به محکم درو. نشستم نیماش يتو و نشدم راننده جواب منتظر

 :گفتم زده وحشت. دمیکش هام هیر به رو بود دهیچیپ نیماش يتو که يگاریس

 ... .برو... آقا برو

 :گفت و گذاشت گاز يرو پاشو راننده

 خانوم؟ ير یم کجا

 يتو نیراد نه... برگشتم عقب سمت به و کردم فرو فیک بند يتو رو ناخونام... ندادم رو راننده جواب. کرد ینم کار مغزم

 ... .یمشک ي کوپه وندایه هی نه بود دمید ي هیزاو

 :گفتم لرزون ییصدا با و دمیچیپ دستم دور رو فیک بند. دمیکش یراحت نفس

 !لقمان مارستانیب... مارستانِ یب

 یحال در. دمینشن که گفت يزیچ رلبیز دیجو یم رو لشیبیس که یحال در و کرد صورتم به قیدق ینگاه نهیآ يتو از راننده

! یلعنت... دادم فشار رو دکمه. گذاشتم توش دوباره و دراوردم شویباتر. دراوردم گهید بار هی مویگوش کندم یم لبمو پوست که

 برگ تنها... دادم لو خودمو کردم؟ که بود يکار چه نیا... بستم لحظه چند يبرا چشمامو. دمیکوب یصندل یپشت به سرمو

 که ییماجرا اگه بود؟ شده ادهیپ نیماش از چرا پس... حاال یول دمیفهم رو ماجرا من دونست ینم نیراد که بود نیا م برنده

 يا گهید يا چاره... دادم یدلگرم خودم به... بود درست کارم... نه ؟یچ اومد یم شیپ منم يبرا بود افتاده اتفاق ایپو يبرا

 نشون فرار راه هی بهم دینبا دمیفهم رو ماجرا من که بود کرده هم شک یحت اگه نیراد... یول... بود فرار راهم تنها... نداشتم

 موقع که ییها دست يسرد... بده نجات دوباره جونمو خواست یم دیشا... بود کار نیا به مجبور دیشا... دیشا... داد یم

 هی فقط... کنم فرار من که کرد کارو نیا مخصوصا دیشا... کردم یم حس هنوز رو شد حلقه زانوهام ریز کردنم یخودکش

 ... . دیکش یم جنون به منو داشت دوباره دیترد و شک نیا که نیا... دونستم یم يزیچ
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 با! بودم گفته بهش خودم... رم یم لقمان مارستانیب سمت به دارم من دونست یم که نیراد. دیرس ذهنم به يزیچ دفعه هی

... موند یم منتظر اگه... بود مارستانیب گشت یم دنبالم که ییجا نیاول! زدم گند. دمیکوب میشونیپ يتو محکم دست کف

 زنده اگه یحت ؟یچ شد یم تکرار بابا و مامان من، يبرا خونه به برگشت موقع حادثه همون بار نیا و کرد یم نیکم اگه

 ... .دمیبخش ینم جونشون انداختن خطر به خاطر به خودمو وقت چیه هم موندم یم

 يبرا لبم يرو یپوست چیه بایتقر یوقت. گفتم یم سیپل به دونستم یم یهرچ دیبا... کردم یم سره هی رو کار زودتر دیبا

 :گفتم راننده به و شدم خم جلو سمت به نموند یباق کندن

 .ندارم شارژ...  رم؟یبگ تماس هی تونیگوش با من شه یم! آقا دیببخش

 سوار رو يدردسرساز مسافر چه شب سر که کرد یم نینفر خودشو داشت احتماال. کرد بهم نهیآ يتو از نگران ینگاه راننده

 مامان ي شماره عیسر و گرفتم دستش از رو یگوش زده جانیه. گرفت سمتم به لشویموبا یگوش یطوالن یمکث از بعد. کرده

 نیا به یحت... نبود یمشک ي کوپه وندایه از يخبر... کردم نگاه رو ابونیخ دقت با. برگشتم عقب سمت به دوباره. گرفتم رو

 ... .بودم مشکوك هم بود نکرده بمیتعق چرا که موضوع

 :گفتم و دمیمال دردناکمو ي قهیشق دست هی با. دمیکش یراحت نفس. داد جواب تماسمو مامان بار نیا شکر رو خدا

 ! امیپرن! مامان

 :گفت بلند يصدا با مامان

 ! يکرد جون نصفه منو که تو

 :گفتم

 ؟يدار رو الستیل ي پرونده به یدگیرس مسئول که يمامور ي شماره... تهرانم االن من! مامان... شده تموم میگوش شارژ

 :گفت و کرد یمکث مامان

 .میزن یم حرف موردش در بعدا. میمارستانیب بابات و من... مارستانیب ایب حرفاست؟ نیا وقت چه االن

 :کردم اصرار یعصب یلحن با

 !مارستانیب امی یم دارم که من... دیبد بهم رو شماره
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 :گفت یکالفگ با مامان

 !فردا يبرا باشه... ندارم االن

 :زدم داد و دمیکوب یتاکس کف به پامو

 داره؟ فنگ و دنگ قدر نیا دادن شماره هی! مامان

 :گفت مامان

 بدم؟ بهت ارمیب کجا از رو شماره االن من. ست خونه هم تلفن دفترچه... تلفنه دفترچه يتو شماره

 :گفتم و دمیگز لبمو

 رم؟یبگ الیل مامان از بزنم زنگ

 :گفت مامان

 ! مارستانیب ایب راست هی گم یم بهت ه؟یچ ماجرا ایپرن

 :گفتم یپرت حواس با

 !خوب یلیخ...  خوب یلیخ

 :گفتم و کردم راننده به ینگاه دیترد و شک با. کردم قطع رو تماس

 بزنم؟ م گهید زنگ هی شه یم

 :گفتم عیسر. کردم نگاه راننده یناراض ي افهیق به

 !دم یم هیکرا يرو پولشو

 :گفت ست،ین یراض داد یم نشون که یلحن با راننده

 ! خانوم کنم یم خواهش
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 یم دایپ نیراد ي کله و سر اگه... کردم سرم پشت به ینگاه دوباره. دمیمال چشمامو. گرفتم رو الیل ي خونه ي شماره عیسر

... داد ینم جواب یکس. شدم ناخونام دنیجو مشغول ناچار به... بود نمونده لبم يرو یپوست. گرفتم استرس دوباره ؟یچ شد

 دفترچه و رفتم یم خونه تا دیبا یعنی کردم؟ یم کار یچ دیبا حاال. بکوبم شهیش به سرمو داشتم دوست! داشتم کم نویهم

 هم بود شمال شیپ ماه نه يماجرا ي پرونده به یدگیرس مسئول که يحجاز سروان به تونستم یم کردم؟ یم دایپ رو تلفن

 و افتاده ایپو يبرا یاتفاق چه شمال يتو بار نیا گفتم یم اگه یول بودم نامتعادل آدم هی من نظرش به احتماال... بزنم زنگ

 ... .گرفت ینم دهیناد منو مطمئنا دادم یم شرح براش هم رو الیل يماجرا و انهیجر در سیپل که کردم یم دیتاک

 مون خونه... کردم یم رونیب سرم از دیبا رو مارستانیب فکر. بود تلفن دفترچه همون يتو هم يحجاز سروان ي شماره یول

 رو میتلفن تماس دیبا. موندم یم خونه يتو دینبا شناختمش یم ناامن يجا هی عنوان به چون و... بود دور مارستانیب از یلیخ

 یم دور خطرناك و ناامن ي خونه اون از فقط دیبا... دونم ینم رو کجا سمت به... زدم یم رونیب خونه از بعد و گرفتم یم

 .شدم

 :گفتم و دادم راننده به رو تلفن یگوش

 ... .گهید يجا هی برم خوام یم... شدم منصرف من! آقا دیببخش

 مشتم يتو دوباره رو چاقو! شد یم تموم امشب نیهم دیبا هیقض نیا... دمیکش صورتم به یدست. دادم رو مون خونه آدرس

 ... .بود تلفن دفترچه اون دمیام ي روزنه تنها... بود شده بسته روم به درها ي همه... گرفتم

***  

 تا دو رو ها پله. گذشتم اطیح از سرعت با. بود خاموش دوم ي طبقه ي هیهمسا يها چراغ... کردم آپارتمانمون به ینگاه

 معطل برداشتنش يبرا خودمو. خورد پله به و شد پرت پولم فیک که دمیکش رونیب فمیک از رو دیکل يطور. رفتم باال یکی

 . نکردم

 و دمیکش قیعم نفس بار چند. کنم دایپ دیکل دسته يدهایکل نیب رو خونه در دیکل تونستم ینم که دیلرز یم قدر اون دستام

 :کردم يادآوری خودم به

 !شه یم درست االن نیهم زیچ همه... افته ینم يبد اتفاق چیه! مارستانیب سمت رفته نیراد

 مبل يرو فمویک. کردم قفل رو در. شدم خونه وارد و کردم باز رو در قفل عیسر. رمیبگ دستم يتو رو دیکل تونستم باالخره

 . کردم پرت
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 که دیلرز یم دستام قدر اون. برداشتم رو تلفن دفترچه و رفتم تلفن زیم سمت به عیسر. نداشتم خونه یبررس يبرا یفرصت

 کردم صاف کمرمو تا. برداشتم رو دفترچه و شدم خم. افتاد نیزم و خورد سر م زده خی و سست يها دست نیب از دفترچه

 ! رفت برقا

. رفت فرو يآور مرگ و شوم یکیتار يتو جا همه... شد گشاد چشمام! ختیر فرو نهیس يتو قلبم. دمیپر جا از و گفتم ینیه

. دمیشن یم خونه رونیب از رو باد فیضع يصدا فقط... کردم زیت گوشامو. دادم قورت دهنمو آب. دمیچرخ خودم دور بار هی

 حواس با و برداشتم رو میس یب یگوش. گشتم تلفن یگوش دنبال سرم پشت دست با... دیلرز یم هام شونه. خورد چیپ دلم

 ... .ستین امن دونستم یم که يا پنجره به... بود آشپزخونه به نگاهم. دادم فشار شو دکمه بار چند یپرت

 بلند يصدا... بود دهنم يتو قلبم. کردم پرت مبل يرو تیعصبان با رو یگوش... کنه ینم کار تلفن نباشه برق تا اومد ادمی

 شده حس یب انگشتام که بودم داده فشار دست يتو قدر اون رو تلفن دفترچه. دیرس یم گوش به که بود ییصدا تنها نفسام

 ... .بود

 ... .یلعنت بالکن اون... دادم خوابم اتاق به و گرفتم آشپزخونه از نگاهمو. کردم کینزد در به خودمو آهسته

. شد پخش بدنم کل تو هام شونه لرزش. شدم هول. دمیشن آشپزخونه ي پنجره سمت از یبیعج تق تق يصدا دفعه هی

 . چرخوندم قفل يتو رو دیکل دیلرز یم شدت به که ییدستا با. نشست کمرم ي رهیت يرو سرد عرق. شد خشک دهنم

 پشت نفر هی... دمیپر عقب و دمیکش یکوتاه غیج. بست درو و دیکش رو رهیدستگ در، پشت از نفر هی کنم باز درو خواستم تا

. گرفت اوج پنجره تق تق يصدا. خوردم وارید به پشت از. دیکش یم ریت قلبم. رفتم عقب عقب و کردم جمع خودمو. بود در

 .کردم قفل درو و چرخوندم رو دیکل عیسر و شدم کینزد در به. دادم جرئت خودم به. شد شتریب بدنم لرزش

! دمیچرخ خودم دور کردم؟ یم کار یچ دیبا حاال... دادم قورت دهنمو آب... گرفتم فاصله در از و گذاشتم قلبم يرو دستمو

 . دمیپر یم نییپا بالکن از دیبا. داشتم راه هی تنها

 رو اتاق کم هی و افتاد یم اتاق داخل کوچه از برق چراغ نور. شدم اتاق وارد و کردم باز درو. دمیدو اتاقم سمت به عیسر

 بچرخونم قفل يتو رو دیکل که نیا از قبل. گذاشتم دشیکل يرو دستمو. رفتم بالکن در سمت به عیسر. بود کرده روشن

 شلوار فش فش يصدا... دمیشن یم رو نفر هی يها قدم يصدا... شد حبس م نهیس يتو نفس. دمیشن هال سمت از ییصدا

 :زد صدام آهسته... دیرس یم گوشم به خونه خوفناك سکوت يتو رو نشیج

 !ایپرن
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 ... .اومده یلعنت ي پنجره اون از دونستم یم... دونستم یم. دمیچسب بالکن در به و شدم جمع ترس از

 اورد باال دستشو. بود بالکن در پشت که افتاد يمرد اهپوشیس بتیه به چشمم. دمیچرخ بالکن سمت به. چرخوندم رو دیکل

 . دمیپر عقب و زدم غیج. دیکوب شهیش به محکم و

 . خورد بهم تعادلم. خورد تخت ي لبه به پام. شد ول دستم از دفترچه و شد شل دستم. رفتم عقب عقب سرعت به

 فشار با غمیج يصدا. گذاشت دهنم يرو دستشو عیسر. گرفت هوا و نیزم نیب منو. رسوند بهم خودشو پشت از نفر هی

 چشمام... بود دهنم يتو قلبم... شد شتریب دهنم يرو دستش فشار. زدم چرمش يها دستکش به یچنگ. شد خفه دستش

 ... .رفت یم یاهیس

 رو در شدن باز تق يصدا. چرخوند رو رهیدستگ آروم یلیخ... برداشت شهیش يرو از دستشو که دمید رو بالکن يتو ي هیسا

 . رفت جیگ سرم. شم یم روح قبضه االن کردم احساس دمیشن که

 ... .دیچسب قبل از تر محکم منو مرد. کنم آزاد خودمو که کردم تقال... زدم رو سوم غیج. دمیلرز وجود تمام با... کرد باز رو در

 شده ینعلبک ي اندازه یکیتار اون يتو چشمام... کرد پر رو اتاق ي همه حضورش يسرما انگار... شد اتاق وارد آهسته 

 .داشت نگه منو شه خم زانوهام که نیا از قبل و دیچسب بازومو ش گهید دست با مرد... شد سست زانوهام...بود

 !اشک ي پرده پشت از... دمید خودم برابر در شده گشاد که ییها چشم با رو مرد اون سرد ي هیسا

... افتاد سرش پشت یخالکوب به چشمم. دیکش سرش از کالهشو کرد یم قفل رو بالکن در که طور همون. کرد بهم پشتشو

 ... .اهیس دیخورش

 ... .رفت یاهیس دوباره چشمم... خورد چیپ دلم

 شهیهم از چشماش ریز یاهیس و تر دیسف شهیهم از صورتش رنگ. بود ختهیر بهم حالتش خوش يموها... دیچرخ سمتم به

 مرد چرم دستکش يرو و شد زیسرر چشمم از یاشک قطره. بود اومده بند زبونم. ستادیا جلوم. دیرس یم نظر به تر اهیس

 . دیچک سرم پشت

. بود کوچه يتو برق چراغ به پشتش. کرد باز ش شونه عرض به پاهاشو... کرد شیمشک يپالتو بیج يتو رو دستاش نیراد

 ... .بود افتاده روم ش هیسا

 :گفت و داد لمیتحو رو شومش لبخند همون



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 400 

 

 نه؟ مگه... رفتم لو

 که ییها چشم نیتر اهیس آور مرگ برق تونستم یم هم یکیتار اون يتو یحت... دمیکش هام هیر به رو سرما قیعم ینفس با

  ... .کنم حس رو بودم دهید عمرم به

  

 چهارم فصل

 ... مرد کی يابد اسارت

 :گفت آهسته. رفت باال قلبم ضربان. کرد تنگ چشماشو. داد قرار صورتم مقابل صورتشو. شد خم... اومد تر کینزد 

 .میبمون دوست حاالها حاال خواستم یم... فتهیب اتفاقا نیا از کدوم چیه نبود قرار... که یبدون خوام یم

 کرده دستش دستکش... دراورد بشیج از دستاشو. بود افتاده نیزم يرو که کرد تلفن دفترچه به ینگاه. انداخت نییپا سرشو

 ... .مرجان مرگ مثل! زیتم و تر... بذاره جا به خودش از يرد چیه خواست ینم. بود

 یم روز هی که يمرد تنها قالب تو... بود ستادهیا روم يجلو مرگ... بود میزندگ يها هیثان نیآخر... دیلرز یم هام شونه

 ... . بده تیامن و آرامش بهم تونست

. نمیبب رو ش رفته باال يابرو تونستم یم هم یکیتار اون يتو. کرد بهش ینگاه. برداشت رو دفترچه. کرد کج کم هی سرشو

 :گفت

 ؟یبزن زنگ یخواست یم یک به

 :گفت رلبیز. زد يلبخند. شد رهیخ بهم

 !يداد یم دستمون کار میبود دهیرس رترید قهیدق چند

 شتریب دهنم يرو سرم پشت مرد دست فشار. ختیر فرو نهیس يتو قلبم. دیرس گوشمون به هال از یتق تق يصدا دفعه هی

 . رفت هال سمت به و انداخت تخت يرو رو تلفن دفترچه نیراد. شد

 یسع. کرد یم کنترل منو یراحت به. کردم راست و کج خودمو. زدم چنگ مرد دست به یدست دو. کنم آزاد خودمو کردم تقال

 نفس. شدم خشک سرجام لحظه هی. دمیشن رو يورود در قفل يتو دیکل دنیچرخ يصدا. بزنم ضربه پاش به پام با کردم
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. کرد یم م خفه داشت بغض. بودند شده نفر سه... کرد باز بود در پشت که یاون يبرا درو نیراد... شد حبس م نهیس يتو

 .کنه کنترلم بهتر تا گرفت تر محکم چپمو دست يبازو مرد. دادم تکون شدت به خودمو. شد شتریب بدنم لرزش

 عضله. چوندیپ پشتم چپمو دست. دمیشن رو ش نهیس يتو نفس شدن حبس يصدا. زدم مرد يپهلو به آرنج با قدرت تمام با

 از دستمو تا شدم کج چپ سمت به کم هی و بستم چشمامو. دینرس خودمم گوش به یحت دردناکم ي ناله و گرفت دستم ي

 :گفت بود انتظارم حد از تر جوون که ییصدا با. کنم آزاد دستش يتو

 . هم يتو ره یم داره کالهمون کم کم

 چرا اصال... بود تموم کارم بردن یم منو اگه... زدم صدا رو خدا دل ته از. دمیشن یکس با رو نیراد زدن حرف آروم يصدا

... اومد یدرم داشت دوباره اشکم... بودم متنفر ازش که یلعنت اتاق نیهم يتو... کردند یم تموم رو کار جا نیهم ببرن؟

 نیا کنه یم دایپ اجازه قلبم که هیبار نیآخر دونستم یم... بودم ستادهیا مرگ یقدم هی يتو... کرد یم م خفه داشت بغض

 .بزنه م نهیس يتو وار وونهید طور

 ي نهیس با. بود اهشیس یبارون بیج يتو دستاش. بود دهیکش سرش يرو یکاله مرد. شد اتاق وارد مرد هی همراه به نیراد

 يتو پولمو فیک. بود نیراد دست يتو فمیک. زد یم موج ظاهرش و رفتار يتو اقتدار و رفت یم راه نیراد کنار شده سپر

 :گفت بودم دهینشن ازش روز اون به تا که يجد و یرسم یلحن با و انداخت فمیک

 دو؟ ي طبقه ي هیهمسا

 :گفت آهسته بود ستادهیا کنارش که يمرد

 .ستندین خونه هیبق... حمومه زنه

 ! بود ساختمون يتو نفر هی... دیتاب قلبم به دیام نور

 :کرد زمزمه شده، خاموش دیفهم یوقت. کرد چک لمویموبا نیراد

 ؟ییرو به رو هیهمسا

 :گفت و داد تکون سر مرد

 .باشه دهید يزیچ کنم ینم فکر

 :گفت يتند به و شد خشن صداش لحن. اورد باال سرشو نیراد
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  ؟یمطمئن ای یکن یم فکر

 :گفت و کرد یمکث مرد

 .مطمئنم

 :گفت آمرانه یلحن با و بست فمویک پیز. موند مرد يرو هیثان چند يبرا نیراد ي رهیخ نگاه

 .دهیپر وزیف برسه نظر به کن يکار هی

 :گفت آهسته. داد تکون اطاعت ي نشونه به سرشو مرد

 م؟یزینر بهم اتاقو

 :گفت بود من سر پشت که يپسر

 !نه

 :گفت و اورد نیراد سر کینزد سرشو. گذاشت نیراد ي شونه يرو دستشو مرد

 ... .نایا و يریدرگ آثار خورده هی... میبذار باز رو بالکن در... میزیبر بهم رو اتاق میتون یم

 ریت قلبم. کرد یم تصور بود گفته همکارش که طور اون رو اتاق ذهنش يتو داشت انگار. دیچرخ اتاق دور تا دور نیراد نگاه

 :گفت آهسته نیراد. دراوردم دهنم از مخالفت ي نشونه به ینامفهوم يصداها و دادم تکون خودمو... دیکش

 ... .اومده من با دونن یم همه

 کردم یم احساس افتاد؟ یم داشت یاتفاق چه کنند؟ کار یچ خواستند یم. زدم زل نیراد به. زد یم نهیس يتو محکم قلبم

 . زنه یم رونیب دهن از قلبم بداره دستشو بود گرفته دهنمو که يپسر اگه

 :گرفت مرد سمت به و برداشت تخت يرو از رو تلفن دفترچه. داد تکون مخالفت ي نشونه به سرشو نیراد

 .میبر یم شیپ رو نقشه نیهم! تلفن کنار بذارش

 :گفت بود، سرم پشت که يپسر

 ... .یهست یک تو دهیفهم
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 :گفت و زد يپوزخند نیراد

  !هستم یک واقعا من بگم بهش خوام یم امشب! دهینفهم هنوز

 :گفت و کرد بود ستادهیا کنارش که يمرد به ینگاه

 .بگو بهم قبلش بشه ساختمون وارد خواست یکس اگه. باشه کوچه به حواست

 :گفت و گذاشت پالتوش بیج يتو رو کالهش نیراد. داد تکون کردن اطالعت ي نشونه به سرشو دوباره مرد

 !زینر بهم رو لباسا... بده کمدش يتو از يروسر تا دو

 . بره دنبالش که کرد اشاره بود گرفته منو یکس که به

 بازومو. کرد ینچ نچ نیراد. دمیکش مخالفش جهت يتو خودمو یسرکش با و نخوردم تکون جام از. داد تکون منو پسر

. دمید ینم صورتش از یچیه گهید. میرفت فرو مطلق یکیتار يتو. کرد هال وارد منو همکارش کمک با و دیچسب محکم

 با کنند؟ تموم کارمو یکیتار نیا يتو خواستند یم... رفت باالتر قلبم ضربان. دمیشن یم رو بلندشون يها نفس يصدا فقط

 ... .خورد چیپ دلم کنند؟ یطراح یخودکش ي صحنه خوان یم نکنه خودم؟ يروسر

 با منو خواستند یم. بست محکم هام يروسر از یکی با و اورد جلو دستامو تا دو. رسوند بهمون خودشو هم سوم مرد

... بستند يروسر با دهنمو... شدند قفل هم يتو يدیناام با هام انگشت و بود هم با تماس در دستم دو کف ببرند؟ خودشون

 . شه یمنته مرگم به یکیتار نیهم داشتم دوست... بودم بسته یکیتار اون يتو چشمامو. ختیر صورتم يرو اشکام

 :دمیشن گوشم در رو نیراد يصدا

 !بکنم یسکیر چیه تونم ینم یول کنم رفتار باهات طور نیا ندارم دوست... ایپرن متاسفم

 طور نیا بکشه منو که نیا از قبل نداشت حق. دمیکش کنار شدت به خودمو. کردم احساس م شونه يرو دستشو ینیسنگ

 . کنه رمیتحق

 ییصدا خچالی و ونیزیتلو. اومد برقا قهیدق سه دو حدود از بعد. کرد قفل دوباره رو در نیراد. شد خارج خونه از سوم مرد

 ینم ش آشفته يموها. شد روشن کامال نیراد صورت. کردم تنگ چشمامو. زد چشمامو نور. شد روشن هال چراغ و کردند

 . بود متورم اریماز با يریدرگ خاطر به هنوز لبش... بپوشونه رو شیشونیپ يرو زخم کامل طور به تونست
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 ییرایپذ به چشمم. رهیبگ فاصله ازمون که کرد اشاره جوون پسر به سر با. دیکش ییرایپذ سمت به منو و گرفت بازومو نیراد

 وسط فقط... بودند وردهین رو ها مبل هنوز. نداشت رونیب ییروشنا به يا پنجره چیه که مخوفمون و ساکت ییرایپذ... افتاد

 :گفت و کرد ول بازومو نیراد. بود شده پهن کرم فرش هی ییرایپذ

 .میکن صحبت هم با دیبا... نیبش

 با نیراد. گذاشتم زانوهام يرو رو میشونیپ. کردم جمع نهیس يتو پاهامو. دادم وارید به رو م هیتک و نشستم سرد سنگ يرو

 بدنمو لرزش تونستم ینم. شد منقبض بود شده خشک کامال که یدهان آب دادن قورت يبرا گلوم. نشست ازم فاصله متر هی

 کشتن از قبل که باشه ییکارها خالف اون از اومد یم بهش... بزنه حرف باهام خواست یم... بود بسته دهنمو. کنم کنترل

 ... .داد يباز منو نحو نیبهتر به وقت چند اون يتو که طور همون... بده شونیباز یحساب مقتول

 :گفت و دیکش ش آشفته يموها به یدست. انداخت زانوهاش يرو و دراورد تنش از رو پالتوش 

 دونم یم یول میبزن حرف یحساب و درست هم با میبتون تا کنم باز دهنت دور از رو يروسر اون تونستم یم داشتم دوست

 ... .شه یم بدتر تو يبرا بشه بد من يبرا اگه... شه یم بد برام و افتم یم دردسر يتو وقت اون. یزن یم غیج

 کرده زده وحشت منو زد یم موج حرکاتش تک تک يتو که ینفس به اعتماد نیهم ش،یخونسرد نیهم. دمیلرز خودم به

 :گفت و زد زل چشمام به نیراد... بود

 يبر دیبا رو راه کدوم که بدم نشون بهت و کنم تییراهنما دوستانه... بمونم کنارت دوست هی عنوان به آخر تا خواستم یم

 ! نشد... یول

 کم هی و گذاشتم هم يرو چشمامو... بودم داده خبر مامان به که اومد ادمی... رفت باالتر قلبم ضربان. دمیدزد ازش نگاهمو

  ؟یچ شد یم مامان افتادن خطر به باعث کار نیا اگه... رفت باال قلبم ضربان دوباره... بعد یول گرفتم آروم

 :گفت نیراد

 که نیا يبرا یشیآزما. داشت رو شیآزما هی حکم من يبرا تیموقع نیا... داشتم استرس يشد ادهیپ نیماش از که یوقت از

 مطمئن ییجورا هی. سیپل شیپ ينر کردم یم دعا... مارستانیب ير ینم دونستم یم... نه ای شناسم یم خوب رو تو بفهمم

 مادرت و پدر به یتون ینم... کنند ینم باورت که یکن اعتماد ییکسا به یتون ینم دونستم یم. یکن ینم کارو نیا بودم

 . سیپل طور نیهم... یکن اعتماد
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 االن دمیترس ینم کنند خطابم وونهید که نیا از اگه... کردم یم اعتماد اگه. دادم فشار بهم و گذاشتم هم يرو چشمامو

 نیا چرا... شد یم تر بزرگ و بزرگ لحظه هر گلوم يتو بغض. بودم انداخته پا يرو پا و نشسته يکالنتر يتو راحت یلیخ

  کردم؟ اشتباهو

 :گفت نیراد

 عاقل کردم یم فکر... طرف نیا يایب که دادم یم یکم احتمال. کنم ینیب شیپ صد در صد رو تیبعد حرکت تونستم ینم

 .یباش حرفا نیا از تر

 برام جبران فرصت گهید آخر اشتباه نیا و... اشتباه پشت اشتباه... انداخت یم کهیت بهم داشت هم قاتلم یحت. دادم تکون سر

 .ذاشت ینم

 :گفت نیراد

 ي همه خواستم یم. باشم کنارت خواستم یم من بار نیا یول میکن شروع رو يباز دوباره تهران يای یم یوقت بود قرار

 .ياریب من شیپ شهیهم مثل رو سواالت و حرفا و اعتماد

 :داد ادامه نیراد. بزنم زار بود کرده گذشته روز چند يتو کارو نیا که ییایپرن حال به داشتم دوست

 طور نیا خواستم ینم. کنم رو مویواقع تیهو بعد و بدم رییتغ "مرد اون ي هیسا" به نسبت رو تتیذهن کم کم خواستم یم

 .ینشست کنارم بسته دهن با طور نیا که بزنم یوقت رو حرفا نیا خواستم ینم... یش شکه

 :گفت و زد يپوزخند. انداخت دستشو. دمیکش عقب سرعت به سرمو. کرد دراز سمتم به دستشو

 کنم؟ شلش برات يخوا ینم

 ینامفهوم اوم اوم يصدا جز به یول بده میباز طور نیا نداره حق بگم بهش کردم یسع و دمیچرخ سمتش به تیعصبان با

 کردم کج رو دستام مچ. کنم باز دستمو کردم تقال... دمیکوب وارید به پشت از سرمو و بستم چشمامو. ومدین در دهنم از يزیچ

 :گفت نیراد. بزنم چنگ راستم دست مچ يرو يروسر ي لبه به چپم دست يها ناخون با کردم یسع و

  .دادم یم نشون يشتریب يکنجکاو دمشید یم بالکن يرو ماه چند که يمرد يحرفا دنیشن يبرا بودم جات اگه من

 :گفت بود، هال يتو که یجوون پسر به. شد خم جلو سمت به نیراد

  مارستانن؟یب يتو هنوز باباش و مامان
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 :گفت و کرد یمکث جوون پسر

 ... .ستمین مطمئن

 :گفت... شد تر رهیت چشماش. رفت هم يتو اخماش. شد خشن دوباره نیراد

 !شو مطمئن پس

... بود متفاوت حس هی چشماش يتو یول دیخند یم لباش دیچرخ سمتم به. دیکش یقیعم نفس. داد هیتک وارید به دوباره

 :گفت

... مارستانیب يتو کردم؟ شک بهت یک از یدون یم ؟یکن يباز لمیف جلوم و يبد بیفر منو یتون یم يکرد فکر واقعا تو

 يزیچ اون از تر محکم سرمو نفهم زبون يها بچه نیا و نبود خوب چیه حالم که نیا با... اتاقم يتو ياومد که موقع اون

 کنار دهنت يجلو از رو يروسر داشتم دوست یلیخ. يدیفهم ییزهایچ هی که دمیفهم یول بودند دهیکوب داشبورد به دیبا که

 .فهمم یم باالخره... کنم یم صبر... خب یول... چطور یبگ بهم و بکشم

 هم الیل مامان و مامانم يپا ؟یچ دیفهم یم رو ییرو به رو ي هیهمسا و الیل ي هیقض اگه... شد حبس م نهیس يتو نفس

 یم بمیج يتو يچاقو به دستم فقط اگه... کردم یم تالشمو دیبا. دادم یتکون دستام به دوباره. شد یم دهیکش وسط داشت

 :گفت نیراد. بود تموم کار دیرس

 يپا يخوا ینم. شده عبرت درس برات مرجان يماجرا. شناختم درست رو تو شدم مطمئن بره که يفرستاد رو ماندانا یوقت

 و مامان که يداد یم احتمال چون. ير ینم مارستانیب که بودم مطمئن نیهم يبرا. بشه دهیکش وسط يا گهید چکسیه

 . باشن داشته نظر ریز رو اونجا نفر چند که بودم سپرده قبل از حال نیا با. فتنیب خطر به بابات

 تیوضع نیا از خودمو زودتر دیبا. کردم یم يکار هی دیبا شده که هم نایا مامان خاطر به. نداشت قرار و آروم نهیس يتو قلبم

 يجلو یول بکشم رونیب رو چاقو حرکت هی يتو تونستم یم. بودند بسته و اورده جلو دستامو خوشبختانه. دادم یم نجات

  بکنم؟ تونستم یم کار یچ چاقو با نیراد نیزبیت يها چشم

 :داد ادامه نیراد

. یترس یم شب از حتما کردم فکر خودم با بعد یول چرا دمینفهم اولش. یداشت عجله چون يبخور ناهار یخواست ینم

 یب... يشد ناهار خوردن میتسل. یرفت یم شیپ يقو یداشت. کرده دایپ خاص یمعن هی برات شب ما يباز بعد بودم مطمئن

 !يبود گرفته کم دست فتویحر که بود نیا مشکلت فقط. یکن يباز يا حرفه یلیخ نقشتو یداشت یسع. يدینجنگ يخود
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 :گفت و زد يپوزخند

 . یزن یم حرف مامانت با يدار و یگرفت دستت رو یگوش یالک که دمینفهم نکن فکر. شد شتریب بهت شکم رستوران يتو

 :گفت و زد سرم به آهسته انگشتش تا دو با

  ؟يکرد فرض یچ منو واقعا... بود خاموش تیگوش ي صفحه

 خنده هی با. دیخند یم الیخ یب طور همون... افتادم داد نجات سیدعانو دست از منو که یشب يتو هاش خنده ادی... دیخند

 که بود مطمئن انگار... زد یم جونم به شیآت شیالیخ یب نیا... بود گذاشته شینما به رو هاش دندون نصف کیش ي

 . شه یم برداشته راهش سر از شهیهم يبرا ایپرن اسم به یبزرگ دردسر امشب

 :داد ادامه. افتادم یم هام حماقت و هاش يکار بیفر ادی. اورد یم درد به قلبمو چشماش يا سرمه. دیچرخ سمتم به

 .شده تموم شارژش که دمید و کردم چک اتاق يتو لتویموبا که نیا تا. ينزد زنگ مامانت به واقعا چرا که بودم کرده تعجب

 يبرا. داشت یبرنم رو شیگوش مامان... کرد یم اشتباه... هیبق مثل بود آدم هی اونم پس... شد دهیتاب قلبم به يدیام نور

 شارژ شدن تموم به رو موضوع نیا نفس به اعتماد کمال در نیراد یول زنم یم حرف لمیموبا با دارم کردم وانمود نیهم

... ستین کارش يتو یاشتباه کنه فکر که شد یم باعث نفسش به اعتماد حس نیا انگار... بود داده نسبت یگوش يباتر

 :گفت نیراد. بدم نجات خودمو و کنم دایپ یراه تونستم یم گرفتم یم آروم کم هی اگه. شد راحت کم هی المیخ

 از... سکوتت از... شدم یم مطمئن شتریب لحظه به لحظه نیماش يتو. شد شتریب بهت شکم يدیپرس میخالکوب از یوقت

 فرض احمق یلیخ منو یول گهید حساب به بذارم یداشت انتظار. يبود مضطرب... يزد یم که ییحرفا از... کردنات يدور

 دور اتوبان از که نیا تا... چطور دونستم ینم. کنم امتحانت دیبا گفتم خودم به تهران میدیرس یوقت نیهم يبرا. يبود کرده

 سوال ادهیپ يعابرها از یکی از تو حضور در راحت یلیخ تونستم یم. کنم دایپ مارستانیب سمت به رو راه نتونستم و میشد

... کردم ولت کوچه وسط طور اون نیهم يبرا. گشتم یم دنبالش که فرصته همون قایدق نیا کردم فکر خودم با یول کنم

 افتاده پا شیپ به و مسائل نیکتریکوچ هی ترسه یم یوقت آدم. يد یم نشون واکنش يعاد ریغ حرکت نیا به دونستم یم

 یژگیو نیا... شناسم یم خوب رو ترس من. شه یم حساس شه یم رد کنارشون از ساده گهید يروزها که یاتیجزئ نیتر

 . ترسه

 :گفت و زد يلبخند
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 نیا! نیهم. تو يجا بذارم خودمو که بود نیا کردم یم دیبا که يکار تمام. کردم ش تجربه خودم بار هی که هیحس نیا

 یم نیماش يتو کردم یم اشتباه من اگه. هیچ من به نسبت حست واقعا داد یم نشون که بود یراه تنها ساده شیآزما

 حدسم که شد یم ثابت بهم یعنی یرفت یم در اگه یول یکن اعتماد بهم یتون یم که یداشت باور شهیهم مثل چون. يموند

 . يکرد فرار داشتم انتظار که طور همون. بوده درست

 :گفت. گذاشت شینما به رو دندوناش دوباره و دیخند

 . زمیبر سرت و کنم خبر آدم لیا هی خوام یم يکرد فکر تو احتماال یول بپرسم آدرس بودم رفته فقط من

 رقابلیغ خود يخود به بودم رفته لو که نیا بودم؟ داده لو خودمو پوچ و چیه خاطر به واقعا یعنی... زد خی قلبم کردم احساس

. گذاشتم زانوم يرو دوباره سرمو. کرد یم م وونهید داشت بودم کرده رو خودمو دست آسون قدر نیا که نیا... نبود تحمل

 حواسمو تمام دیبا... کردم یم فکر موضوع نیا به بعدا دیبا. نداشتم جبران يبرا یفرصت... بودم زده گند... بستم چشمامو

 . کردم یم دایپ فرار يبرا یراه و کردم یم متمرکز

 :گفت. کردم حس م شونه يرو رو نیراد سرد دست ینیسنگ

 ؟يشد دیناام خودت از شد؟ یچ

 ینم. بشنوم رو حرفا نیا خواستم ینم! بود بس گهید... زد حلقه چشمام يتو اشک. برداشت دستشو. دمیکش کنار خودمو

 ادامه نیراد. بکنه من با کارو نیا ذاشتم یم دینبا. برم ایدن نیا از بودم ساده و احمق قدر چه که نیا دنیشن از بعد خواستم

 :داد

 شروع امشب نیهم از بود قرار... داشتند ها نقشه ها بچه امشب يبرا. نجایا اومدم تونستم یم که یسرعت نیآخر با خودم

 یم چون ها بچه شیپ اومدم نیهم يبرا. يبر طیشرا نیا يتو بدم احتمال که شناختم ینم رو يا گهید يجا. میکن

 يخبر سیپل به محال فرض به اگه گفتم. باشم آماده خواستم یم منم و يبرگرد خونه نیا به يمجبور باالخره دونستم

 و زدند زنگ بهم یوقت. ببرمشون جا نیا از و کنم يرهبر رو ها بچه تونم یم بهتر شه دایپ طرفا نیا شون کله و سر و يبد

 مجبور یشناخت منو بودم شده مطمئن گهید که ییجا از. خوردم جا میکن اجرا زودتر رو نقشه دیبا و خونه يدیرس که گفتند

 . جلو بندازم هفته چند رو م نقشه شدم

 باشه؟ تونست یم يا گهید زیچ چه... بود من کشتن ش نقشه مطمئنا نقشه؟ کدوم... نقشه. اومد در تپش به دوباره قلبم

 ... .دیلنگ یم کار يجا هی انگار... دمیفهم ینم هنوز بود؟ کرده انتخاب رو شب نیا شب همه نیا نیب چرا... فقط
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 :زد صدا هال يتو از جوون پسر 

 !نیراد

 :گفت و شد خم جلو سمت به که کردم حس دمید ینم رو نیراد و بود زانوم يرو سرم که نیا با

  شد؟ یچ

 :گفت پسر

 يتو االن. گرفت یم تماس شیگوش با مرتب داشت و بود اطیح يتو باباش. مارستاننیب يتو هنوز. گرفتم تماس

 .زنه یم حرف مادرش با داره و مارستانهیب

 زده زنگ اریماز به بعد. رهیبگ تماس لمیموبا با بود کرده تالش بار چند احتماال. بود شده نگرانم بابا پس. شد گشاد چشمام

 .کردم یم شیکار هی زودتر دیبا. خونه اومدم من دیفهم یم که دیکش ینم یطول... کنه صحبت مامان با بود رفته... و

  !بود بابا. ختیر فرو نهیس يتو قلبم. زد زنگ تلفن موقع نیهم در

 پسر ذهن از فکر نیهم انگار کنم؟ سر به دست رو بابا و بدم جواب رو تلفن کنند مجبورم نکنه کردم؟ یم کار یچ دیبا

 :دیپرس بلند يصدا با. گذشت هم جوون

 م؟یکن کار یچ

 :گفت و داد هیتک وارید به يخونسرد با نیراد

 .رفته خونه از و شده تموم کارش ای دهینرس خونه هنوز ای ایپرن. شه قطع تا بخوره زنگ قدر اون بذار! یچیه

 و شد بلند نیراد. شد لیتبد نامفهوم ییصداها به م بسته دهن خاطر به که دادم بهش یفحش. دادم رونیب نفسمو حرص با

 نیا بدون و دیفهم نیراد. شدم جا به جا سرجام کنه؟ کار یچ خواست یم. دیرس اوج به قلبم ضربان. رفت تلفن سمت به

 :گفت برگرده سمتم به که

 !ایپرن نکن یالک يتقال قدر نیا

 نیراد به ینگاه کردم؟ یم کار یچ رو مرد دو اون بدوم؟ تونستم یم متر چند تا یول... کنم فرار تونستم یم... بود باز پاهام

. کرد یم نگاه میس یب تلفن ي صفحه يرو رو رندهیگ تماس ي شماره داشت. بود بهم پشتش. دادم قورت دهنمو آب. کردم
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 که کردم تیهدا بمیج داخل به يطور دستامو. بردم بمیج سمت به رو م شده بسته بهم يدستا و کردم کج بدنمو آروم

 نجاشیا فکر. دمیکش یراحت نفس خورد چاقو سرد ي بدنه به که دستم. شه بمیج وارد چپم دست و بیج يرو راستم دست

 به ینگاه ینگران با. کردم میقا زانوهام نیب رو دستام. دادم قرارش دستم تا دو نیب و دمیکش رونیب رو چاقو! بودند نکرده رو

  ندش؟یبب تونست یم دونست یم قدر فیحر خودشو که یکس اون بود؟ صیتشخ قابل یعنی... کردم چاقو

 . کنم یمخف شتریب رو چاقو تا کردم قفل هم يتو رو انگشتام

 هیزاو يتو و شد جا به جا هال يتو یکم پسر. کردم بلند کم هی سرمو. خورد زنگ دوباره تلفن. گذاشتم زانوهام يرو سرمو

 و بود کرده شیبارون بیج يتو دستاشو. رفت باال قلبم ضربان صورتش يرو يباالکالوا کاله دنید با. گرفت قرار دمید ي

 آروم خودمو تا دمیکش یقیعم نفس. زد یم ورق رو تلفن دفترچه داشت تلفن به توجه بدون نیراد. بود زده زل نیراد به

 قیعم نفس. گذاشت یم جاش سر دوباره رو اونا دقت با. کرد نگاه و دراورد رو دفترچه يال يها کارت از تا چند نیراد. کنم

 :گفتم دل در و بستم چشمامو. دمیکش رو دوم

 . امیبرب نفر دو نیا پس نیا از دیبا... ستین نتونستن و تونستن بحث

 قلبم ضربان و شد منقبض بدنم. دمید نیراد دست يتو رو ادداشتی شکل مربع ي برگه کردم باز رو چشمام که نیهم

 شماره مامان... الستیل ي پرونده به یدگیرس مامور همون ي شماره برگه نیا گفت یم بهم یحس هی... گرفت اوج دوباره

 قورت دهنمو آب. ذاشت یم تلفن دفترچه يال و کرد یم ادداشتی کاغذ يرو رو داشت اجیاحت بهشون موقت که ییها

 :گفت و شد ثابت من ي شده گشاد يها چشم يتو شیا سرمه يها چشم. کرد بهم رو نیراد. دادم

  ؟یگشت یم نیا دنبال

 يتو دست که یهرکس حاال. بود شده رو کامال دستم... نشست کمرم يرو سرد عرق کردم احساس یول نگفتم یچیه

 یم که یهرکس و يزیهرچ از. فتهیب اتفاق نیا ذاشتم یم دینبا... مامان جمله از... افتاد یم خطر به داشت الیل ي پرونده

 یکس دست ذاشتم ینم... بود کرده يمادر برام کلمه یواقع يمعنا به سال فدهیه... بگذرم نبودم حاضر مامان از گذشتم

 ... .برسه بهش

 :گفت. گرفت همکارش سمت به رو کاغذ

 .هیک بابا نیا نندیبب بگردند ها بچه بگو
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 اتاق به که رفت ییراهرو سمت به اورد یدرم رو لشیموبا که طور نیهم و شد دور ازمون کم هی پسر. بود دهنم يتو قلبم

 :گفت لبخند با و کرد بهم رو نیراد. شد یم ختم ها

 ... .هیچ ماجرا که بشنوم خودت زبون از و کنم باز دهنتو تا کنم صبر تونم ینم... میکنجکاو آدم یلیخ من

 يبرا که رو چاقو يفلز و سرد ي بدنه.... کنم نگاه چشماش به کردم یسع. کردم حبس نهیس يتو نفسمو. اومد سمتم به

 . کردم جا به جا دستام نیب موند، یم گرما منبع هی مثل م زده خی يدستا

 :گفت و کرد خم سمتم به خودشو. نشست ازم فاصله با دوباره نیراد

 ییزهایچ مورد در و مینیبش میتون یم ستین یمهم زیچ شماره اون و ينکرد درست دردسر برام بفهمم که نیا محض به

 ه؟یچ نظرت. میبزن حرف افتاد اتفاق ماه نه نیا يتو که

 يرو نیراد نگاه هیثان از يکسر يتو. دمیکش رو چاقو ضامن. دادم رونیب صدا با نفسم... ستادیا حرکت از قلبم دفعه هی

 يها نیچ يال به ال که يادیفر با و دمیکش رونیب زانوهام نیب از بود، دستم دو هر نیب حاال که رو ییچاقو. شد قفل دستام

 . کردم حمله سمتش به شد خفه يروسر

 شدن حبس يصدا. شکافت رو دستش کف چاقو. کنه محافظت صورتش از تا اورد باال دستشو و شد خم نیراد بالفاصله

 .ختیر دستکشش يرو و زد فواره دستش کف از خون. دمیشن رو درد از نفسش

 یدست دو رو چاقو و ختمیر دستم دو هر يتو زورمو بالفاصله... گرفتش و شد خم چاقو ي لبه يرو انگشتاش. کرد مقاومت

 دستمو مچ محکم سالمش دست با. شد بلند دردآلودش ادیفر يصدا دفعه نیا. دیبر رو انگشتاش چاقو زیت ي لبه. دمیکش

 پرت عقب به. زدم پهلوش به محکم پام تا دو هر با و دمیچرخ سنگ يرو نشسته حالت به. دمیکش محکم دستامو. دیچسب

 یم سمت نیا به داشت. کردم حس رو نیراد همکار شدن کینزد. کرد خفه رو ادشیفر يصدا دوباره. شد ول دستاش. شد

 . دمیدو هال سمت به و شدم بلند جام از عیسر. کردم قفل دستم دو هر يها انگشت نیب رو چاقو. دیدو

 لبه. خوردم نیزم دستم دو يرو محکم و خورد بهم تعادلم. گرفت هوا يتو پامو که بودم نشده دور نیراد از هم متر هی هنوز

 خودشو نیراد بالفاصله. دیچیپ شکمم يتو درد. دمیکش غیج وجودم تمام با. رفت فرو شکمم تو دستم يتو يچاقو زیت ي

 بود رفته فرو شکمم يتو سرش که ییچاقو دنید با صورتش رنگ. برگردوند پشت به منو شیزخم دست با. رسوند بهم

 پوست يرو رو خون لغزش شد جادیا شکمم تو که يدیشد سوزش با همراه. دمیکش رو دوم غیج و بستم چشمامو. دیپر

 . کردم حس شکمم
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 :گفت بلند يصدا با نیراد. ستادیوا سرم يباال همکارش

 ! باش زود... کن پاك نیزم يرو از رو خون

 دور از لرزونمو يها انگشت. کرد برابر چند رو شکمم درد که دمیکش دهن با یقیعم نفس. کند دهنم يرو از رو يروسر

 ذهنم از. رفت چاقو سمت به دستش که دمید آلودم اشک يها چشم با. بود شکمم يتو هنوز چاقو یول بودم کرده ول چاقو

 :کردم التماس. کنه فرو شکمم يتو ته تا رو چاقو خواد یم که گذشت

 !نه

 :زدم داد. دهنم يتو اومد قلبم. داشت نگه دست با شکممو. زد کنار دستمو. گذاشتم دستکشش يرو رو میخون يدستا

 !نه

... دیچیپ شکمم يتو درد. شد حبس م نهیس يتو نفس. دیکش رونیب شکمم از عیسر حرکت هی با رو چاقو سالمش دست با

 درد دمیکش یم که ینفس هر با انگار. گذاشت شکمم يرو و کرد باز دستم دور از رو يروسر. ختیر هام گونه يرو اشکام

 :گفت زد یم موج توش استرس که یلحن با و کرد همکارش به رو نیراد. شد یم پخش شکمم يتو شتریب

 !بده چتویسوئ... کن پاك رو فرش يرو خون

 نقاب اون... بود زده وحشت. انداختم چنگ دستش پشت به چرمش يها دستکش يرو از. رفت هم يتو درد از صورتم

 :زد داد سرم... بود شده شکسته الیخ یب و خونسرد

 وونه؟ید يکرد که بود يکار چه نیا

. اومد ینم باال نفسم درد شدت از. بود کرده سیخ صورتمو اشکام. دادم فشار بهم و بستم چشمامو. شد بلند هام ناله يصدا

 :گفت و داد فشار زخمم يرو يروسر يرو از دستامو. برداشت زخمم يرو از دستشو نیراد

 !بده فشارش

 . دمیچیپ یم خودم به درد از و بودم دهیچسب شکممو

 ... .زدم یم چنگ مالفه به و دمیچیپ یم خودم به شکم درد از تخت يرو که روز اون مثل درست
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 يرو سرم. کرد بلندم نیزم يرو از. کرد رد پشتم از رو شیزخم دست و گذاشت زانوهام ریز دستشو هی. شد بلند جاش از

 ... .اومد فرود ش نهیس

 . کرد پر یهوشیب از قبل مشاممو سردش عطر و کرد بلندم تخت يرو از که روز اون مثل درست

 ... .نداشتم یشک چیه گهید... داد نجات یخودکش از منو که بود یهمون... بود خودش. دیچیپ مینیب ریز يسرد و فیضع عطر

 شکمم يرو رو يروسر. کردم یم حس م زده خی دست کف رو خون یگرم. دمیچیپ خودم به. کردم يا ناله شکمم درد از

... رفت جیگ سرم... برد هال در سمت به منو. شد منقبض بدنم يها عضله تمام. بستم چشمامو درد شدت از. کردم جا به جا

 پله به ینگاه و کرد یمکث. شد راهرو وارد و کرد باز درو قفل. زدم چنگ شکمم به يروسر يرو از. دیچرخ یم سرم دور ایدن

 . دیرس یم دوم ي طبقه به که کرد ییها

 ... .شد اطیح وارد یاطیاحت یب با. ینرم به و سرعت با... رفت نییپا ها پله از وار هیسا

 ... .بود شکسته رو گلدونا از یکی یاطیاحت یب با و کرده عجله که یشب مثل درست

 عقب سمت به سرم. کردم باز آلودمو اشک يچشما. دمیساب یم بهم رو دندونام. دمیکوب ش نهیس يتو درد شدت از سرمو

 :گفت و زد زل چشمام به. بود شده دشیسف و دهیپر رنگ صورت ي نهیزم شب اهیس آسمون. شد خم

 ... .شه یم درست زیچ همه! نترس... ستین يزیچ

 دیبا ایپرن زدم یم بینه خودم به یول شد یم خم ش نهیس يرو سرم. رفت یم یاهیس چشمام... شد تار دمید. کردم يا ناله

 . دمیکش یم عقب سمت به سرمو دوباره... یش در به دونیم از ساده قدر نیا دینبا... یباش بهوش

 :زدم غیج که کنه جا به جا زخمم يرو رو يروسر خواست. گذاشت نیماش پشت یصندل يرو منو

 !کن ولم

 :گفت خشن و بلند ییصدا با. شد رهیت دوباره چشماش رنگ

 !يبشنو حرفامو ینخواست یحت

 :گفتم و زدم چنگ شکمم به. کردم يا ناله. دمیکش یقیعم نفس

 ... .يد یم يباز منو چطور که کنم یم نگاه و نمیش یم ساکت يکرد فکر
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 :دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس

 ؟یکش یم صدا و سر یب مرجان مثل بعد و... 

 به نیراد. دادم فشار بهم رو دندونام. دادم فشار شکمم يرو دستمو. کردم جمع خودمو. شد شتریب شکمم درد. کردم يا ناله

 نگاه بهش کرد مجبورم. گرفت دست با رو م چونه دیکش صورتم به یدست. زد کنار چشمم تو از هامو يچتر. شد خم سمتم

 :گفت آروم و رفت هم يتو اخماش. ختیر صورتم يرو دوباره هام اشک... کنم

 خونه به که یشب اون چرا بکشمت خواستم یم اگه ؟یکن تموم خودتو کار خودت نذاشتم چرا بودم یراض مرگت به اگه من

 میهم شیپ دونن یم آدم و عالم همه که امشب چرا نکردم؟ تموم کارتو یمن شیپ دونست ینم چکسیه و ياورد پناه م

  بکنم؟ کارو نیا دیبا

 :گفت و داد تکون سر. بدزدم نگاهش از نگاهمو نتونستم بار نیا

  !کردم یم کارو نیهم داشتم مدت تمام... دادم نجاتت یخودکش از که شب اون فقط نه... دادم نجات جونتو من

 هم يتو صورتم دوباره. بستم آلودمو اشک يها چشم... نداد امونم درد زد؟ یم حرف یچ از... شد حبس م نهیس يتو نفس

 راننده یصندل به خودشو نیراد. دیچک هام گونه يرو اشک قطره چند کردم باز چشمامو که نیهم. دمیچیپ خودم به. رفت

 که يمرد... دمید یم نقاب بدون بار نیا رو مرد اون ي هیسا... بود شده تار چشمام دید. کرد روشن نویماش. بود رسونده

 عالمت به خودشو يجا رفته رفته که یترس و بود کم زن هی گوشنواز يصدا فقط. کردم یم حس مینیب ریز رو عطرش

 ... .بود شب اون مثل زیچ همه نه اگه... داد یم سوال

 پشت از. دمیکش عقب سرمو. داد دست بهم تهوع حالت و رفت جیگ سرم خون دنید با. گرفتم چشمم يجلو مویخون دست

 :زد صدام نیراد. دمید یم رو ابونیخ روشن يها چراغ اشک ي پرده

 ! ایپرن

 بتونم که نیا از قبل و دیچیپ یم سرم يتو هاش جمله. برگردوندم رومو. بکنم یفیضع ي ناله تونستم فقط جوابش در

 حالت دوباره. بود خون غرق... کردم شکمم به ینگاه... کردم بلند کم هی سرمو... کرد یم پرت حواسمو درد کنم فکر بهشون

 زخم ي همه یبان و باعث که بسپرم یکس دست خودمو بودم شده مجبور گهید بار هی... بستم چشمامو. داد دست بهم تهوع

 ... .بود میزندگ يها
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 چشمامو. دیچیپ مینیب ریز الکل يبو. کرد پر گوشمو همهمه يصدا. دیکش رو تخت دور ي پرده فربه و انسالیم يپرستار

 یم بهم حالم مارستانیب يها يدیسف از... بستم یم دوباره بعد و... خبره چه برم و دور نمیبب تا کردم یم باز هیثان چند يبرا

 .خورد

 با که یکس به رو. شد مانعم پرستار که بذارم زخم يرو دستمو خواستم اریاخت یب. دیکش کنار زخم يرو از رو يروسر پرستار

 :گفت و دیکش هم يتو رو اخماش. کرد بود ستادهیا ازمون فاصله

 افتاده؟ یاتفاق چه

 :گفت که دمیشن رو نیراد يصدا

 ... .شکمش يتو رفت چاقو سر و نیزم خورد که دیدو یم داشت... بود دستش چاقو

 با ای نهیبب چشم به رو مردنم تا بود ستادهیوا! بود نرفته هنوز پس. دیچیپ مینیب ریز سردش يبو صداش، دنیشن با همزمان

 کنه؟ ترم جیگ حرفاش

 :گفت و کرد بهم رو پرستار

 آره؟

 .بود نیهم داستان یول بودم نخورده نیزم که هرچند... دادم تکون مثبت جواب ي نشونه به سرمو

 داشت عجله با که کردم نگاه پرستار به وحشت با. کردم باز چشمامو. دادم رونیب رو م نهیس يتو شده حبس نفس

 یم زخمم. رفت یم یاهیس چشمام. چرخوندم اتاق دور تا دور نگاهمو. بود دکتر راه به چشم و دیپوش یم رو دستکشش

 چشم یوقت. بود کرده میقا بشیج يتو رو شیزخم دست. بود شده ثابت نیراد يرو نگاهم... اومد ینم باال نفسم و سوخت

 نیراد دیرس که دکتر... چرخوندم سرمو. داد فشار بهم و گذاشت هم يرو بهم دادن آرامش يبرا رو چشماش میشد چشم تو

 که يزیچ اون به که یزمان تا... بودم شناخته رو مرد اون من... گرده یبرم دونستم یم... شد دور اونجا از پرستار ییراهنما با

 یچ یزخم و سال و سن کم نامعتادل، دختر هی از که بود نیا مسئله یول داشت یبرنم سرم از دست د،یرس ینم خواست یم

 ...خواست؟ یم

**** 
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 میشونیپ يرو رو یکس نوازش دست... بخوام خواستم یم... بودم منگ منگِ... دادم فشار بهم چشمامو... خورد چشمم به نور

 ... .زبر کم هی و سرد دست هی... کردم حس

 زخم سوزش کردم حس که يزیچ نیاول. کردم زیر چشمامو. دمید یم تار... زدم پلک بار چند. کردم باز چشمامو بالفاصله

 انگشت نوازش. شد مانع و نشست دستم يرو سرد دست اون. زدم چنگ بود زخمم يرو که يباند به ناخواسته. بود شکمم

 ستادهیا سرم يباال. بود نیغمگ ش رهیت سبز يها چشم. چرخوندم سمتش به سرمو... شد متوقف میشونیپ يرو شستش

 :کرد زمزمه آهسته. بود شده خم سمتم به و داده هیتک تشک به رو آرنجش. بود

 اندام ظاهرا گفت دکتر... نرفت شکمت يتو ته تا چاقو ياورد شانس... يبد خودت دست کار بود کینزد! وونهید ي دختره

 .شن مطمئن و کنند ت نهیمعا بتونند تا یبمون نجایا روز چند دیبا یول دهیند یبیآس بدنت یداخل يها

 يرو خودمو و دمیترس صورتم با صورتش کم ي فاصله از. اومدم خودم به. بشم هاش جمله متوجه تا دیکش طول یکم

 :گفت آهسته و رفت هم يتو اخماش. کردم جا به جا تخت

 ترسناکم؟ قدر نیا

 یول کنم پاك رو انگشتاش يجا تا دمیمال بالش رو میشونیپ. دمیکش رونیب چپش دست ریز از دستمو. دمیکش کنار خودمو

 :گفت. برگردوند خودش سمت به سرمو و گذاشت م چونه ریز دستشو. بود مونده میشونیپ يرو دستش سرد ردِ انگار

 شد؟ دهیکش سمت نیا به تیزندگ ریمس یچ يبرا یبدون يخوا ینم ؟يبشنو يخوا ینم بزنم؟ بهت حرفمو ینذاشت چرا

 ؟یکن فرار و يبگذر دنشیفهم ریخ از يشد حاضر که ترسوندمت قدر نیا یعنی... ينخوا که نداره امکان

 :گفتم اومد یدرم چاه ته از انگار که گرفته ییصدا با

 ... .یبکش منو یخواست یم... تو

 دردناکم سر به یدست. بود خشک دهنمم یول بدم قورت دهنمو آب کردم یسع. سوخت یم و بود خشکِ  خشک گلوم

 :گفتم. دمیکش یآه. شدم بود شده زده دستم به که یسرم متوجه تازه... دمیکش

 ... .یساخت نامتعادل و ترسو آدم هی من از تو... کنند باور حرفمو ینذاشت تو

 :گفت آهسته. زد یتلخ لبخند

 !نبود يزیچ که ت ماهه چند يها ترس نیا... برم کجاها تا بودم حاضر جونت دادن نجات خاطر به یدون ینم
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 :گفتم م گرفته يصدا همون با. ندم نشون یتوجه زخمم فیخف سوزش به کردم یسع. زدم يپوزخند

 شاهد فقط که من يبد اجازه ینتونست يدید چشم به رو زنش و مرد اون مردن و يستادیوا که ییتو جونم؟ دادن نجات

 بشم؟ کشته بودم ماجرا

 :گفت و گذاشت هم يرو چشماشو نیراد

 .یکن استراحت دیبا... بگم برات تونم ینم االن... یکن یم فکرشو که هیاون از تر دهیچیپ یلیخ ماجرا ایپرن

 :گفتم و دمیکش هم يتو صورتمو

... رفتنت سیانگل نه؟ مگه بود، دروغ ش همه. شده پر تو يها دروغ از من گوش... مهمم برات یکن یم ادعا که ادی یم بدم

 ... .تیزندگ يماجرا

 :شد خشن کردنش صحبت لحن. کرد یچیق زبونمو تارش و رهیت نگاه... کرد باز چشماشو دفعه هی

 يپا ندارن شجاعت که هییآدما کار گفتن دروغ... اِ ترسو و بدبخت يها آدم کار گفتن دروغ. گم ینم دروغ وقت چیه من

 !نگفتم دروغ بهت هم بار هی یحت حاال تا. بدبخت نه ام، ترسو نه من... ستنیوا کردن که يکار

 :گفتم و زدم يپوزخند. رفت باال تعجب ي نشونه به ابروهام

 .يزد جا خودت يجا رو ایپو که نرفته ادمی هنوز

 :گفت و داد تکون سرشو

 شک بهش خودت تو. یکن بشیتعق که کردم کمکت فقط من گفتم؟. یکن یم فکرشو تو که هیمرد اون ایپو نگفتم من

 دوست ادته؟ی. ستین مرد اون ایپو گفتم بهت اومد دستم که یفرصت نیاول يتو یحت. کردم تیهمراه فقط من. يکرد

 طور نیا کوتاه مدت هی بذارم شدم مجبور یول کنم خراب چشمت شیپ خودم يکارها خاطر به رو گناه یب آدم هی نداشتم

 . یکن فکر

 :گفتم حرص با

  ؟یبکن من خاطر به رو کارها نیا دیبا یچ يبرا اصال

 :گفت و زد باز سر گفتنش از
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 ... . و هیطوالن ماجراش

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط

 ها بهیغر به کنم ینم فکر نه؟ مگه. شه اتاق وارد پرستار ممکنه لحظه هر و يشد اتاق نیا وارد یواشکی توام احتماال و

 . بشن اتاق وارد بدن اجازه

 بود شده اتاق وارد اجازه بدون نیراد... بود امن جام. بود من نفع به طیشرا دفعه نیا. بودم زده حدس درست پس. نداد یجواب

 رو جواب یب سوال همه نیا شیگنجا مغزم گهید... دادم یم نجات یجیگ نیا از خودمو دیبا. نبودند برش و دور همکاراش و

 قصد که يمرد اون! نه... بذاره دهنم يرو و برداره سرم پشت از رو بالش نیراد دفعه هی که بود نیا از ترسم فقط. نداشت

 ... .نبود نیراد بود کرده منو کشتن

 ... .شد ینم يا قهوه وقت چیه یول... اهیس ها وقت یبعض و يا سرمه یگاه شد، یم سبز یگاه هاش چشم دیشا

 یول بشه مرموز و کار بیفر کامال ها وقت یبعض و بره دوست هی قالب يتو ها وقت یبعض دیشا کردم فکر خودم با

 ... .داد نسبت شه ینم هاش تیشخص از کدوم چیه به رو کشتن آدم يتو که گفت یم بهم احساسم

 :گفتم. شدم آروم کم هی

 !بود یچ ماجرا واقعا گم یم بهش و کنم یم صدا رو پرستار زنم یم داد ای یگ یم االن نیهم ای

 :گفت و زد يلبخند

 کردم؟ فیتعر من که بود یاون از ریغ ماجرا مگه

 :گفتم و دوختم بهش نگاهمو تیجد با

 چرا ؟يکرد یم کار یچ ما ي خونه يتو تو اصال که نیا و... خوردم نیزم دست به چاقو چرا من که نهیا سر مسئله یول!  نه

 رو دهنشون و دست و رن یم باال مردم ي خونه بالکن از که ییکسا سیپل کنم فکر ؟يشد رفتنم مانع و یگرفت منو يپا

 !کنه یم حساب مجرم بندن یم

 یگوش يتو. گرفت یتماس و دراورد لشویموبا. کرد ساعتش به ینگاه بعد و سرمم به ینگاه اول. داد رونیب صدا با نفسشو

 :کرد زمزمه

 !بنداز سیم شد کینزد اتاق به یکس وقت هر
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 پا يرو پا. نشست تخت کنار یصندل يرو. گرفت فاصله تخت از. کرد اتاق در به ینگاه. گذاشت بشیج يتو رو یگوش

 :گفت و انداخت

 .کنم جور و جمع رو مهراس يکار خراب که بود نیا من ي فهیوظ

 به یول کردم اخم. شد شتریب زخمم سوزش. دمیکش باال تخت يرو خودمو کم هی. کردم احساس رو قلبم ضربان رفتن باال

 :گفتم زده جانیه. وردمین خودم يرو

 !یکن یم کار مهراس يبرا تو پس

 :گفت تیجد با و کرد یمکث. دوخت بهم رو ش رهیت نگاه

 و کارگر من. کنه ینم خم هیبق يبرا سرشو ما ي خانواده يتو چکسیه... کنم یم کار خودم يبرا! خودمم يآقا من

 . ستمین یکس ردستیز

 :داد ادامه. بود ینیب شیپ قابل برام(!)  خان نیراد رفتار نیا... کردم یم حس هاش جمله تک تک يتو رو غرور

  .شد شروع بودم سیانگل یوقت مهراس و من يهمکار

 :داد ادامه. بود ینیب شیپ قابل برام(!)  خان نیراد رفتار نیا... کردم یم حس هاش جمله تک تک يتو رو غرور

 قرار راهم سر بود شده خراب میمال وضع که موقع اون درست. شد شروع بودم سیانگل یوقت مهراس و من يهمکار

 شیپ داشتم انتظارشو که طور اون زیچ همه لیاوا. شد یچ قایدق سیانگل رفتم یوقت بگم برات اول باشه بهتر دیشا... گرفت

 که يزیچ همون... زده جن خودشون قول به و یمیقد يها ساختمون کردن یبررس... مختلف روح احضار يها جلسه. رفت

 ییآدما اصوال! یدون یم. بودم یجالب آدم نظرشون به که کردم دایپ هم یرانیا دوست تا چند. داشتم استعداد توش من ظاهرا

 رو کارها نیا تونم یم چرا م؟یطور نیا چرا بدونن و کنند میشکاف کالبد که کنجکاون همه. رسن یم نظر به جالب من مثل

 . کنم سرگرمشون استعدادم با و بدم شینما براشون دارن دوست شون همه... بکنم؟

. میکرد باهاش شمال تو ما که بود يکار همون قایدق نیا کنه يادآوری بهم خواست یم انگار. دوخت بهم رو ش رهیخ نگاه

 داده بهش که يبد حس نیا خاطر به دیشا بود سبز يها چشم با جذاب و یداشتن دوست دوستِ همون من يبرا هنوز اگه

 !داد یم پس جواب بود کرده که ییکارها يبرا دیبا اون که بود يروز روز، اون یول کردم یم یخواه معذرت ازش میبود

 :داد ادامه دید منو یتفاوت یب یوقت
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 حرفا نیا از و داره روح گفتن یم همه که بود متروکه معدن هی مورد در... میبود کرده یونیزیتلو ي برنامه هی ضبط به شروع

 رو اونجا مختلف يها دستگاه با و شد دایپ يسر هی ي کله و سر شد یم نیتدو داشت برنامه که یزمان درست... گهید

 دادند نسبت ییها زموجیر به یعلم لحاظ از رو میبود داده ربطش ییماورا مسائل به ما که ییزهایچ ي همه و کردند یبررس

 بهشون که یاضطراب و ترس احساس دن،یشن یم ینیع يشاهدها که ییصداها ي همه... داشت وجود معدن يتو که

 . کردند هیتوج منطق و علم با رو ما شواهد ي همه. شد یم منتقل

 :گفتم. هم يتو رفت اخمام

 بود؟ یک با حق! خب

 :گفت و زد يپوزخند

 !اونا با که معلومه

 مربوط استعدادش به که ییزهایچ از کدوم چیه به دیرس یم نظر به که زد یم حرف يطور ها وقت یبعض. کردم تعجب

 . نداره ياعتقاد شد یم

 :داد ادامه من متعجب ي افهیق به توجه بدون

 میگرفت میتصم. کردم صحبت داشتم يهمکار پروژه اون سر که ییها بچه از تا دو یکی با. میزد دشویق. شد متوقف برنامه

 از... بود یمخف نیدورب به هیشب يزیچ هی کارمون! گهید خط هی يتو میزد کال دفعه نیا. میکن ضبط گهید ي برنامه هی

. داد یم بهم یخوب حس لشیاوا... راستش. میکرد نیتمر یلیخ. کردم شروع اونجا از رو مردم ترسوندن و رفتن باال بالکن

 کمتر که بدن ییاستعدادها به خودشونو يجا کردم یم احساس خودم تو یبچگ از که ییها ضعف ي همه شد یم باعث

 باال وارید از دن،یدو سرعت نیشتریب با و صدا نیکمتر با... میکرد یم کار مختلف کیتکن مدل چند يرو. داشت یکس

 ساختن یم ترسو که رو ییزهایچ. کردم مطالعه ترس يرو یلیخ... گهید کار تا هزار و مختلف يها قفل کردن باز رفتن،

 رو ترس قدر هرچه. بشم مسلط زیچ همه به تونستم زود یلیخ نیهم يبرا بودم کرده تجربه رو حس نیا خودم. شناختم

 ... .ترسم ینم گهید کنم فکر... امروز و... شد یم دورتر ازم حس نیا شناختم یم شتریب

 با رو زیچ همه و بودم زده زل بهش يکنجکاو با من یول بگم يزیچ بود منتظر انگار. کرد صورتم به ینگاه. کرد یمکث

 یم رو جوانب ي همه دیبا... نه ای کرد اعتماد نیراد به شه یم بدونم خواستم یم... کردم یم لیتحل ذهنم يتو سرعت

 :داد ادامه نیراد. دمیسنج
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 خودم احساس با خواستم یم انگار. بود یواقع يآدما يرو نقشه نیا کردن اجرا کردم ینم فکر که يزیچ تنها به موقع اون

 برنامه هی میتنظ يبرا گرفتم ادی که ییزهایچ نیا از شدم مجبور باالخره یول کنم دایپ خودمو که بود نیا هدفم... بجنگم

 . کنم استفاده

 :گفتم یکالفگ با

  داره؟ مهراس به یربط چه زهایچ نیا

 :گفت حرفم به توجه بدون نیراد

 .شد تیشکا ازمون افراد یخصوص میحر به تجاوز خاطر به مون برنامه نیسوم ضبط از بعد

 :گفت نیراد. شد تموم ضررش به تاینها رفتناش باال وارید و در از بود معلوم. زدم يپوزخند

 رم،یبگ فال بودم بلد. نداشتم یخاص استعداد چیه من. کنم کار یچ دیبا دونستم ینم گهید. شد لیتعط دوباره کارمون

 يبد حس کار نیا... یول... کردم دایپ هم يمشتر یحت. ارمیب در پول راه نیا از تونستم یم و سمیبنو طلسم کنم، ییشگویپ

 که يکار تنها... نبودم یخوب ي بچه براش من. متنفره ازش بابام دونستم یم که برم يکار دنبال تونستم ینم... داد یم بهم

 استعداد نه بودم خونده درس نه گهید طرف از... نرم کارها جور نیا دنبال که بود نیا بدم انجام تونستم یم پسرش عنوان به

 . شد یم تر خراب روز به روز میمال وضع... داشتم يا گهید

 :دمیپرس بدونم، سوالمو جواب نبودم کنجکاو یلیخ که نیا با

 ؟ینخواست کمک برادرت از

 جواب يبرا بخواد که بود یاون از تر مسخره حرفم انگار. گرفت دهینشن سوالمو. داد تکون سر. کرد يزیتمسخرآم ي خنده

 :داد ادامه. بذاره وقت دادنش

 . شدم آشنا مهراس با که بود ها موقع همون

 :گفتم عیسر. رفت باال قلبم ضربان دوباره

 د؟یشد آشنا يچطور

 :گفت تحکم با و انداخت باال رو ابروش يتا هی نیراد
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 ! گم یم باشه الزم یهرچ من! یکن ییبازجو منو ستین قرار

 :گفت. کنه اثر روم حرفش بود منتظر انگار. کرد یمکث

 کم هی و کنم يهمکار باهاش اگه گفت بهم. استعداد گذاشت اسمشو که يزیچ اون از... اومد خوشش کارام از مهراس

 یچیه رانیا يتو من. رانیا میگشت یبرم دیبا که بود نیا داشتم که یمشکل تنها. بده یخوب پول بهم حاضره کنم کمکش

 يا چاره حال نیا با. بدونم خودم شهر رو تهران نتونستم وقت چیه... بذارم تونستم ینم روستا اون يتو پامو... نداشتم

 . برگشتم مهراس با نیهم يبرا. کنم دایپ تونستم ینم يا گهید کار. نداشتم

 بشیج يتو رو یگوش بود؟ شده يخبر یعنی. شد ثابت شیگوش يرو منم نگاه. کرد لشیموبا یگوش به ینگاه. کرد یمکث

 :داد ادامه حرفشو. کرد بلند سرشو و گذاشت

 خواست یم. کرده درست مشکل براش نفر هی که گفت. دیرس ینم نظر به خالف خواست یم ازم که يکار لیاوا اون

. بود کرده لیتحص آدم هی اون آخه... شه دهیکش سمت نیا به کار نیا کردم ینم فکرشم. چرا نگفت بهم قایدق... بترسونتش

 !کردم اشتباه موردش در که شد مشخص یول... باسواده و معلومات با آدم هی کردم یم فکر. بودم قائل احترام براش

 یلیخ تونه یم کردم یم فکر... باشه یخوب شناس آدم کردم یم فکر لحظه اون تا! یبزرگ اشتباه چه کردم فکر خودم با

 برش و دور که یآدم نیتر خطرناك شناختن يتو رو اشتباهش نیبزرگتر انگار یول کنه ینیب شیپ و بشناسه رو آدما راحت

 :گفت نیراد. شد مرتکب بود

 که يزیچ یول کرده دشیتهد خودش که گفت... چهیپ یم پاش و پر به و کرده درست دردسر براش نفر هی که گفت بهم

 ینم گفتم بهش... هیجد مهراس يدهایتهد که کنه حس طرف اون خواست یم... بترسونمش که بود نیا خواست یم ازم

. کردم تالشمو منم... کنم يهمکار شناخت یم خودش که آدم يسر هی با داد شنهادیپ. بدم انجام کمک بدون کارو نیا تونم

 . بدم ادشونی رو دونم یم که ییزهایچ کردم یسع

 :گفتم رلبیز و دادم باال ابروهامو

 !ینباش خسته

 :داد ادامه نیراد. داشتم پرستار کردن صدا و زدن داد يبرا يدیشد لیم. بود نیراد کار مهراس يروهاین تیترب و میتعل پس
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 به... بودن اوباش اراذل مشت هی. بودم متنفر باهاشون کردن کار از از یول بودند بلد ییزهایچ هی. نبودن لومتریک صفر

 وارد هم رو شناختم یم خودم که نفر چند گرفتم میتصم که شد نیا. امیب کنار آدمات با خوب یلیخ تونم ینم گفتم مهراس

 . بدم آموزششون و کنم کار

 :گفت آهسته و کرد یتلخ ي خنده. دیکش صورتش به یدست

 ... .تره سخت کردم یم فکر که يزیچ اون از کردنش فیتعر

 دوباره بعد و شد معلوم کوتاه يا لحظه يبرا که افتاد شیشونیپ يرو زخم يجا به چشمم. کرد فرو موهاش يتو دستشو

 :گفت یطوالن یمکث از بعد. پوشوند اونو حالتش خوش موهاش

 انگار یول يریگ یم وجدان عذاب یکن یم فکر که بهش... کنه یم تتیاذ یلیخ که سرته يتو ییزهایچ هی ها وقت یبعض

 ... .قدره چه فاجعه عمق یفهم ینم شیارین زبون به یوقت تا

 کش ها هیثان نیا کاش يا... ادیب شیپ سواالم گرفتن يبرا یفرصت کردم یم دعا و شد یم مطرح برام سوال پشت سوال

 يبرا. رسم یم سواالم جواب به یک نبود معلوم. بود تموم شد یم اتاقم وارد سرم کردن چک يبرا پرستار اگه... اومد یم

 :گفتم عجله با نیهم

 شد؟ یچ بعدش خب

 :گفت نیراد

 و بود شده تموم تازه درسش. بود خونده درس تهران و بود جوون پسر هی که شناختم یم رو روستا همون یاهال از یکی

... کرد ینم دایپ کار. برگرده روستا هی به تهران مثل يشهر يتو کردن یزندگ از بعد نداشت دوست. گشت یم کار دنبال

 ! شیدید... کنه يهمکار باهام داد شنهادیپ بهش نیهم يبرا... هیفرز و باهوش ي بچه دمید

 :گفتم دیترد و شک با

 بود؟ گرفته پشت از منو که یهمون

 :گفت و داد تکون مثبت جواب ي نشونه به سرشو نیراد

 ... .بامرامه و معرفت با دوست هی دونستم یم یول بود ریگ کارش ییجورا هی اونم. بود دوستم شون گهید یکی

 :گفتم
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 بود؟ گرفته پشت از رو خونه در که یاون

 :گفت و داد مثبت جواب سر حرکت با هم باز نیراد

 که هستند مهراس ي دسته و دار يتو نفر چند دمیفهم بعدا حال نیا با. کنم اعتماد تونستم یم همه از شتریب نفر دو نیا به

 یخوب کار کارمون که دارم قبول. میذاشت یم شیپ پا ما اورد یم کم مهراس هرجا... مهراسه از شتریب من به شونیوفادار

 میکرد یم یسع. مینکرد تیاذ یکیزیف صورت به رو یکس وقت چیه. میداشت مرز و حد ما که یبدون نویا خوام یم یول نبود

 . میدیرس یم جهینت به يطور نیا معموال. میاریب وجود به اضطراب و ترس جو هی

 :گفتم و کردم اخم

 داشته شما مثل ییکسا به ازین دیبا چرا باشه؟ داشته دشمن قدر نیا دیبا اون مثل یکس هی چرا نبود؟ دانشمند مهراس مگه

 !چرا که کنم درك تونم ینم اصال... ترس... دیتهد باشه؟

 :گفت و انداخت باال شونه نیراد

 فارغ تونست زحمت به دونم یم... بود نیا مهراس راه... کنه یم انتخاب مشکالتش کردن حل يبرا رو یراه هی یهرکس

... داشت پول به ازین محصوالتش کردن دیتول و شگاهیآزما هی کردن زیتجه يبرا. نداشت یخوب یمال وضع... شه لیالتحص

 خالف کار وارد. ارهیدرب پول یراه هی از شد مجبور نیهم يبرا. نداشت گرونید يبرا کردن کار به یخوب حس! هیسرما هی

 از دیبا شد یحساب آدم یوقت... خواستنش یم جاها یلیخ حتما که یبزن حدس یتون یم... بود دارو يتو تخصصش. شد

 ي وجهه و مقام خاطر به حاال و شناختنش یم که ییکسا... داشت مشکل آدم گروه دو با. گرفت یم فاصله شیقبل يکارها

 ي دسته هی کنند، یم رو دستشو که کردند یم دشیتهد پولش طمع به هم یگاه و بودن گرفته دورشو شیاجتماع خوب

. بوده یک قبال مهراس شدن یم متوجه ناخواسته و خواسته و دیجنب یم يادیز گوششون و سر که بودن ییکسا هم گهید

 برسه سر موعدش یوقت و اندازه یم قیتعو به زویچ همه فقط... کنه ینم حل رو یچیه! نهیا تظاهر و دروغ بیع! یدون یم

. بود دروغ ي هیپا رو مهراس یزندگ ي همه... شده تر دهیچیپ و تر سخت قدر چه مسئله همون کردن حل که ینیب یم

 راه. ستین جنجال کردن خاموش يبرا یخوب راه دیتهد. بگه يشتریب يها دروغ هیقض کردن یالپوشون يبرا بود مجبور

 ازم. من سراغ اومد یم کرد یم ریگ کارش وقت هر. کرد یم درست دردسر رفت یم هرجا.. نبود یجالب راه اصال مهراس

 که نکنم يکار و ببرم شیپ آروم رو زیچ همه کردم یم یسع. بذارم پاش شیپ یراه هی بکشم، يا نقشه هی خواست یم

 محتاط. کرد یم کار سرخورد ها وقت یبعض که بود يحد در مهراس یخودخواه و غرور حال نیا با... شه درست جنجال

 هل د،یترس یم مهراس یول کردم ینم هل شدم، ینم زده وحشت... بودم کشته خودم يتو ترسو من... نبود من مثل... نبود
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 شب اون الیل و تو متاسفانه... کرد کنترلش شه یم سخت یلیخ شه یم زده جانیه یوقت. کرد یم يکار خراب شد، یم

  ... .کرد عوض زویچ همه که افتاد یاتفاق شب اون... دیبود هاش يکار خراب نیتر بزرگ از یکی شاهد

 :گفت و شد جا به جا یصندل يرو نیراد. میبود دهیرس شب اون يماجرا به باالخره... گرفت اوج قلبم ضربان

 شب اون که یدون یم. شد روشن برات دادگاه يتو زهایچ یلیخ کنم فکر. یدون یم شب اون مورد در ییزهایچ هی حتما

 ... .میبود اونجا یچ يبرا

 :گفتم و فشردم بهم جانیه شدت از و کردم حلقه هم يتو رو انگشتام. دادم مثبت جواب سر با

 ؟يدید رو ما و يبود الیو اطیح يتو که بود یاون تو! بزنم حدس بذار

 :گفت. شد خشک لبش يرو لبخند بالفاصله. داد مثبت جواب سر با. زد لبخند نیراد

. کنم گرم رو ها بچه سر که الیو سمت برم افتادم راه. دیبر اونجا از زودتر کردم یم دعا. دیفتیب دردسر يتو نداشتم دوست

 تونم یم گفتم خودم با. دیبزن زنگ سیپل به ممکنه و دیشد شوکه کم هی دمیفهم. فتهیب بهتون چشمشون خواستم ینم

 خواستم یم. شدم دور اونجا از سرعت با. زدم رونیب الیو از که شد نیا. کنه تموم زودتر رو کار کنم یراض و مهراس بعدش

 رونیب... یول... میبر و کنه تموم کارشو زودتر کنم مجبورش يطور نیا و دمید محوطه يتو مشکوك زیچ هی کنم وانمود

 ... .شه ینم ریخ به ختم هیبق مثل ماجرا نیا که دمیفهم لحظه همون... دمتونید درختا نیب و الیو

 :گفت و دوخت بهم زشویآم سرزنش نگاه. کرد یمکث

 بود؟ الیل خاطر به... شناسمت یم. ستین تو مال ها يکنجکاو نیا ها، شجاعت نیا د؟یکرد نگاه و دیموند چرا د؟ینرفت چرا

 البته. میرس یم هم الیل به يزود به دونستم یم. دمینپرس يزیچ شناسه؟ یم من یخوب به هم رو الیل کردم فکر خودم با

 ... .داد یم سرعت کردنش صحبت به کم هی اگه

 :گفتم و دمیکش هم يتو صورتمو. دیکش ریت قلبم شب اون يادآوری با

 موقع میدیترس یم. میشد میقا درختا پشت. میدیشن الیو در طرف از... سرمون پشت از بلند تق يصدا هی. میرفت یم میداشت

 . بشنون پامونو يصدا ای نندیبب پشت از رو ما دنیدو
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 دیند يزیچ که یاون چرا... اومد یم بند نفسم افتادم یم که مرجان ادی... کردم مچاله مشتم يتو رو مالفه. زدم یتلخ لبخند

... کردم یم دایپ رو گذشتن ازش تفاوت یب و مرجان از دنیشن تیظرف یک دونم ینم... دادم فشار زحمت به بغضمو شد؟ فدا

 ... .وقت چیه دیشا

 یم یسع که یلحن با. کنم یمخف ازش احساسمو تا انداختم نییپا سرمو. کردم حس صورتم يرو رو نیراد ي رهیخ نگاه

 :گفتم باشه احساس یب و خشک کردم

 ... .يبود سرمون پشت... دمتید

 :گفتم خیتوب حالت به. اوردم باال اریاخت یب سرمو

 !يکرد نگاه رو شدنشون کشته و يستادیوا تو ؟يدینکش دستش از رو اسلحه چرا ؟ینگرفت رو مهراس يجلو چرا

 یم نهیس يتو محکم قلبم. دادم ماساژ دست با را میشونیپ و بستم چشمامو. دمیچیپ دستم دور رو مالفه. کرد یمکث نیراد

  کنه؟ هیتوج خودشو که بدم فرصت بهش خواستم یم بشنوم؟ رو حرفاش بودم شده حاضر چرا اصال. زد

 :گفت نیراد

 ریز که یکس که یحال در بودم من ستادیوا اطیح يتو که یاون چرا که موضوع نیا ریدرگ... بود ریدرگ فکرم شب اون تمام

 فرصت ماه نه. بودم داده میتعل رو اونا من... بود کاربلد که بودم یکس من. بود مهراس شیپ خونه يتو کرد یم کار دستم

 اون انگار. نداشت اعتماد من به اونم. نداشتم صد در صد اعتماد مهراس به که نبودم من فقط که برسم جهینت نیا به داشتم

 یاتفاق و یناگهان میتصم هی... بکشه رو نفر دو شب اون قراره که دونست یم مهراس میرفت الیو اون سمت به که یموقع

 ینم بهش يا اجازه نیهمچ من که دونست یم خوب نمیا. داره نگه ساکت دیتهد با تونه ینم رو آدم اون دونست یم. نبود

 اراذل اون از يسر هی با و گذاشت اطیح يتو منو نیهم يبرا. بود شناخته منو خوب اون یول نشناختم خوب اونو من. دم

 . خونه يتو رفت داشت اعتماد بهشون که یاوباش

 تر کینزد مرجان يماجرا به قدر هرچه... رفت یم باالتر لحظه هر قلبم ضربان. داد تکون سر و داد رونیب صدا با نفسشو

 یم کاش يا... میکرد یم موکول گهید زمان هی به رو بحث نیا کاش يا... نداشتم تحمل... شد یم بدتر حالم میشد یم

 مرتب. بزنم کنار رو بودند اورده هجوم ذهنم به که شب اون يها خاطره تونستم ینم... کرد فرار ابد تا موضوع نیا از شد

 ... .بود زده رونیب قرمز شال ریز از که آشفته ییموها با... اومد یم چشمم يجلو مرجان صورت

 ... .شد زنده برام مضطربش و تند يها نفس يصدا... دیکش یم پشت از منو نفر هی انگار
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 جیگ سرم. شه سیخ میزخم یشونیپ خون از دستم کف داشتم انتظار... کردم دستم کف به ینگاه. دمیکش میشونیپ به یدست

 ... .پشتتونم... دیبر زد یم داد داشت مرجان که يا لحظه اون مثل درست... رفت

 ... .دمیشن یم رو ها سنگ يرو پاش شدن دهیکش خرت خرت يصدا... دیکش یم پشت از منو نفر هی انگار

 که يا لحظه اون مثل درست... باشن شده یقاط صورتم خون با که داشتم رو ییها اشک انتظار... دمیکش صورتم به یدست

 ... .شد محو مه نیب چشمم شیپ نیماش

 گرفت دستمو. اومد تر کینزد. دیچیپ مینیب ریز نیراد سرد عطر... افتاد نییپا دستم از قبل سرم. زد حلقه چشمم يتو اشک

 نیغمگ هنوز ش رهیت سبز يچشما. دیرس یم نظر به تر گرم منم يها دست از یحت دستش بار نیا. داد فشار متیمال با و

 :گفت آهسته... بود

 ... .نکردم دوستت با کارو نیا من

 از که ییصدا با. کردم باز چشمامو. داد فشار دوباره دستمو... زمیبر اشک خواستم ینم. دمیکش یقیعم نفس و بستم چشمامو

 :گفتم دیلرز یم بغض

 نیب از رو رهیبگ قرار دینبا که ییاونجا ای راهت سر که يزیهرچ تو که نیا کنم؟ یم فکر یچ یدون یم کنم؟ باور ؟يجد

 ... .نمیب ینم گذشتن تا سه ما ریخ از يبرا یلیدل چیه... يبر یم

 شده سبز ییجا که بود نیا گناهش بود گفته... توت درخت... شدم الیو وارد یپشت اطیح از کمکش با که افتادم يروز ادی

 ... .دینبا که بود گرفته قرار ییاونجا... مرجان مثل درست! دینبا که بود

 :گفت تیجد با نیراد. دادم فرو زحمت با بغضمو. کردم مشت دستمو

 !یگ یم راست تو! آره

 :داد ادامه. دمیکش رونیب دستش از نفرت با دستمو

 ! يزد حدس درست... دارم یبرم رو باشه هدفم به دنیرس راه سر یهرچ

 :گفت نیراد. فشردم بهم رو دندونام



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 428 

 

 ازت فقط. کردم کار یچ و ام یک من یکن باور کنم ینم مجبورت. دیبود مهراس راه سر... دینبود من راه سر تا سه شما یول

 یبتون تا يبخوا فرصت دم یم حق بهت... نه ای گم یم راست یکن باور که خودته دست. یکن گوش حرفام به خوام یم

 .یکن لیتحل خودت شیپ رو زهایچ نیا ي همه

 :گفتم و زدم يپوزخند. خورد زنگ لشیموبا موقع نیهم در

 !یکن دایپ دادن حیتوض يبرا یفرصت نکنم فکر

 :گفت تحکم با که دمیشن. رفت در سمت به اطیاحت با. داد جواب لشویموبا بالفاصله نیراد

 !دیکن گرم سرشونو

 یم... بود ریدرگ ذهنم. کردم ینم فکر شه اتاق وارد خواست یم که یکس به... گذاشت در ي رهیدستگ يرو دستشو دیترد با

 سوزش. دادم هیتک بالش به سرمو نه؟ ای بودم کرده باورش کار ينجایا تا نه؟ ای بشنوم رو نیراد يحرفا ي ادامه خواستم

 يتو رو نیراد يحرفا... گرفتم دندون به لبمو. دمیکش زخمم به یدست باند يرو از اطیاحت با. بود شده شتریب کم هی زخمم

 زخمم سوزش از. شدم جا به جا تخت يرو بالفاصله. گرفت شکل ذهنم يتو سوال تا چند. کردم یبررس گهید بار هی ذهنم

 . اومد سمتم به دوباره. کرد قطع رو تماس نیراد. رفت هم يتو اخمام

 :گفت و دیکش صورتش به یدست. کرد سرمم به قیدق ینگاه. نشست و دیکش تخت کنار رو یصندل

 من! کن گوش خوب. ندارم وقت ادیز. دنتید انیب احتماال بعدم و کنند صحبت دکترت با خوان یم... روننیب بابات و مامان

 یاتفاق بابت من. داشتم اعتماد گروه يها بچه ي هیبق از شتریب بهشون که ییکسا کار نه بود من کار نه... نکشتم رو مرجان

 ... .گروه يها بچه شتریب... من فقط نه... یبکن فکرشو که يزیچ اون از شتریب... متاسفم افتاد مرجان يبرا که

. دمیشن یم دیبا. دادم یم زدن حرف فرصت بهش دیبا. بود ش شده یچیباندپ دست به نگاهم. کردم ینم نگاه چشماش به

 ... . بود حقم نیا

 :گفت و داد تکون سر

 رد قرمز خط از مهراس... بود شده تموم زیچ همه. کنم يهمکار مهراس با تونم ینم گهید دونستم یم مرجان يماجرا بعد

 اون! میکشت رو مرجان که میبود ما! بود شده تموم همکارام و من اسم به زیچ همه بود؟ یچ شیبد یدون یم... بود شده

 کس چیه... یول نبود مون برنامه يتو کشتن آدم. بودند یشاک همه. بود گرفته باال مهراس و گروه ياعضا نیب بحث روزها
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 حال نیا با... نبود ناراحت و یعصبان من ي اندازه به کس چیه... کنه خفه رو مهراس خواست ینم دلش من ي اندازه به

 ! ستمین گهید من بگم و ستمیوا مهراس يرو يتو که ستین نیا راهش دونستم یم. کردم سکوت

 :گفتم و کردم اخم

  کشت؟ رو مرد اون يدید خودت چشم با که ینگفت چرا ؟يبد شهادت دادگاه يتو يومدین چرا

 :گفت و زد يلبخند. کرد یمکث

 !نباش نگران... کنم یم کارو نیا روز هی

 :گفتم حرص با

 و يداد یم شهادتتو موقع همون يبساز نامتعادل یروان هی من از و يبد زحمت خودت به که نیا يجا به بود بهتر دیشا

 .يکرد یم تموم زویچ همه

 :گفت و داد باال ابروهاشو نیراد

. بشه مهراس متوجه رهایتقص تا کردم یم يکار هی دیبا... بود وسط همکارام يپا... نکردم؟ فکر زهایچ نیا به یکن یم فکر

 و قتل به مسئله نیا شدن دهیکش بابت کدومشون هر که من يهمکارا نه داد یم پس رو بود کرده که يکار تاوان دیبا اون

 پر وجودتو ي همه نفرت افتاد یم ما بتیه با یکی به چشمت وقت هر امروز تا دونم یم... داشتن وجدان عذاب يزیر خون

 شونیباز که ییآدما... نبودن مقصر که ییآدما چشم به... یکن نگاه بهمون گهید جور هی بعد به امروز از بهتره. کرد یم

 که بود آسون برامون يکرد فکر. میگذروند وجدان عذاب با رو ماه نه نیا يروزها تک تک... شد يجد یشوخ یشوخ

  م؟ینزن دم و مینیبب رو شب اون يتو نفر سه مردن

 :گفتم و زدم یتلخ لبخند

 يهوا به گذشت بودنش الخروج ممنوع از که مدت هی بعد و شه تبرئه مهراس شد باعث سکوتتون! وجدان عذاب يآقا

 ؟یکن آروم وجدانتو یخواست یم يطور نیا. بره رانیا از یالملل نیب کنفراس

 :گفت نیراد

 هی فقط اگه... گهید مدارك هم گرفت مرد اون از مهراس شب اون که يزیچ اون هم. کنم دایپ يشتریب مدرك تا موندم من

 از داشتند همکارام ي همه که کردم جلب خودم به یزمان درست اعتمادشو... منم کنه رو رو مهراس دست بتونه که باشه نفر
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 و دهیترس هست که یهرک دونستم یم... هموناست از یکی هم مرجان قاتل دونستم یم... زدند یم باز سر باهاش يهمکار

 با خواستم یم من. نبودند مهراس يکارها یقربان تنها زنش و مرد اون مرجان،. بکشه کنار بازار شلوغ نیا يتو خواد یم

 اگه گفتم. باشه نداشته ماجرا يشاهدها کار به يکار که کردم هیتوص مهراس به نیهم يبرا. بذارم پا دادگاه يتو پر دست

 خودم که گفتم نیهم يبرا. مهراسه کنند یم شک بهش که یکس نیاول ننیبب بیآس ماجرا نیا يشاهدها یلیدل هر به

 ! رانیا برگرده شه یم مجبور مهراس بره شیپ درست م نقشه اگه. کنم یم کسیف رو الیل و تو يماجرا

 :گفت. کرد دعوت سکوت به منو و اورد باال شو شده یچیباندپ و یزخم دست که بپرم حرفش وسط خواستم

 .میندار وقت ادیز! ایپرن کنم یم خواهش

 :گفتم و نکردم حرفش به یتوجه

 ؟ينکرد يکار بره رانیا از که نیا از قبل چرا

 :گفت

 .بزنم حرفامو بذار! ایپرن ستین من کردن بازخواست وقت االن

 :گفتم اصرار با

 !بده جوابمو

 :گفت و کرد یپوف

 گرفتم میتصم یول کنم یم اشتباه... هیبق مثل آدمم هی منم... داشتم دیترد... شدم دودل... کردم معطل باشه؟! کردم اشتباه

 . کنم آباد سرمو پشت يها یخراب ي همه خوام یم. کنم جبران رو شون همه

 :گفت نیراد. افتاد سوزش به زخمم که دادم تکون یعصب حالت به پامو قدر اون و زدم نهیس به دست

 شنهادیپ. ستین کشتار و کشت و قتل به الزم. هیکاف میکن در به دونیم از رو شاهدها از یکی که نیهم گفتم مهراس به

 چاره یول باالست سکشیر گفت یم... بود نگران مهراس. داره مشکل یروان یروح نظر از شاهدها از یکی میکن ثابت کردم

 دستش دم یکس نیهمچ اگه دیشا که بود دهیترس قدر اون. بکشتتون و سراغتون بفرسته که نداشت رو یکس! نداشت يا

 . کرد یم رو کار نیا بود
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. دادم قورت زحمت به دهنمو آب. گذاشت دهنم يرو رو بالش که افتادم يا قهوه يها چشم با يمرد ادی. شد گشاد چشمام

 ... .و بودم بالش فشار ریز گهید بار هی انگار... شد تنگ نفسم... زد خی دستام

 :گفت نیراد. بشم مسلط خودم به کردم یسع و کردم راستم يبازو گوشت يتو چپمو دست يناخونا. دمیکش قیعم ینفس

 ینم ها یراحت نیهم به... بود يواحد دو شون خونه. بودند خونه بعد به عصر باباش و مامان... بود سخت الیل به یدسترس

 کینزد. بود شلوغ یحساب هم مامانت سر... تهران اومد یم ها هفته آخر بابات... تو عوض در. میش کینزد بهش میتونست

 . بود آسون یلیخ تو به شدن

 :گفتم يکنجکاو با

 بالکن؟ يتو ياومد یم چطور

 :گفت و زد يلبخند

 باال بالکن وارید از تونستم یم اومدم یم باال وارید از اگه. نبود ادیز بالکن با هیهمسا و شما خونه مشترك وارید ي فاصله

 یلیخ که هم دنشیپر نییپا... بود شده خوردن آب مثل برام کار نیا ماه نه از بعد یول... بودم کند کم هی لشیاوا. بپرم

 . بود پام ریز درست باغچه. آسونه

 :گفت و کرد نگاهم یرچشمیز... کرد جور و جمع صورتش يرو از لبخندشو

 ... .میکرد تتیاذ یلیخ دونم یم

 :گفتم و دادم تکون سر. کرد یم ینیسنگ گلوم يتو داشت بغض دوباره... دیلرز یم م چونه

 ... .یدون ینم... نه

 :گفت. فشرد بهم و گذاشت هم يرو چشماشو نیراد

 ... .دونم یم کن باور

 :گفتم و رفت باال اریاخت یب صدام

 تو. يکرد نابود رو بهم انمیاطراف اعتماد. یانداخت دانشگاه و درس از و من! ياومد م هیسا به هیسا رفتم هرجا! یدون ینم

 که نیا ؟یکن هیتوج کارهاتو يخوا یم. يکرد تیاذ دخترشون کردن وونهید با هم رو بابام و مامان! ينداد عذاب منو فقط
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 که نیا ؟ يشد بیغ بعد و يداد هلم پشت از الیل شیپ برم خواستم یم یوقت که نیا ؟ نیرزمیز يتو یانداخت یگرفت منو

 ؟ يکرد متنفر میزندگ خونه و بابام و مامان و خودم از منو

 :زدم یم حرف نفس هی. نبودم بردار دست. دیلرز یم دستام مثل هم صدام

 لهیم پشت یانداخت رو مهراس و يدیرس هم هدفت به که کن فرض حاال ؟یداشت وجدان عذاب ؟یکن جبران یخواست یم

 ؟یکن جبران يخوا یم چطور رو يکرد من حق در که یظلم! زندان يها

 چنگ از رو شده مچاله ي مالفه. گرفتم ازش نگاهمو خشم با. دیلرز یم هنوز م چونه. دمیکش یقیعم نفس. نداد جواب

 و کنم حمله سمتش به داشتم دوست... بودم گرفته گر... دمیکش قیعم نفس بار چند. دادم نجات لرزونم و سرد يها انگشت

 :گفت آروم یلحن با. بپاشه هم از نفسش به اعتماد و يخونسرد همه اون تا بزنم مشت صورتش به قدر اون

... کنن حساب بهش بتونن که بسازم ازت یآدم هیبق چشم شیپ دم یم قول. ببرم شیپ کارمو من بذار... ایب راه من با تو

 ترست با بدم ادتی تا گذاشتم شیپ پا خودم! درست... ترسوندمت من! يا گهید هرکس از شتریب... کنن اعتماد بهش بتونن

  !کن اعتماد بهم گهید بار هی... یول هیادیز انتظار دونم یم... یترس یم قبل از کمتر یلیخ! کن نگاه خودت به. یکن مقابله

 دوباره رو اشتباه هی که بودم احمق قدر نیا یعنی بود؟ کرده فکر خودش شیپ یچ واقعا... کردم يمانند خرناس ي خنده

  کنم؟ تکرار

 :گفت نیراد

 شرمنده نکردند باورت که ییکسا. یگفت یم راست یداشت مدت نیا تمام که کنم یم ثابت همه به یکن يهمکار من با اگه

 کتمان رو قتیحق بازم کرد ینم باورت چکسیه و يبود فشار تحت یوقت که مونه یم ادشونی. شن یم کارشون ي

 مدارکو... رانیا برگرده مهراس که کنم یم يکار من... کردند یم اشتباه موردت در که شه یم ثابت همشون به. ينکرد

 . بکنم تونم ینم تو بدون رو کارها نیا از کدوم چیه یول کشته رو آدما اون که دم یم شهادت. کنم یم رو دادگاه يتو

 :گفتم و کردم تنگ چشمامو

 ؟یخواست یم یچ يبرا رو الیل پس

 :گفت نیراد

 نه؟ مگه... بود گفته سمع استراق ابزار مورد در بهت الیل
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 :گفتم... کرد دایپ يزیچ نتیکاب يتو يها ظرف يال به ال و اومد مون خونه به که افتادم يروز ادی

 !خب

 :گفت نیراد

 میدیکش نقشه روز هی. بود دهیفهم الیل. کرد یم بشیتعق مدت هی دوستم. نبود تو به شدنم کینزد مثل الیل به من یکینزد

 راهش سر مون گهید نفر هی... رفت در الیل. افتاد راه دنبالش دوستم که گشت یبرم دانشگاه از داشت. میبنداز رشیگ که

 میکن شیراض بود سخت قدر چه که بماند حاال. میانداخت رشیگ جا هی باالخره که نیا تا... کرد عوض رشویمس. گرفت قرار

. باشه شده باورش داشتم شک هم گفتم براش مو نقشه و دادم حیتوض براش رو زیچ همه یوقت یحت. کنه گوش حرفمون به

 کرد اعتراف سوال یکل دنیپرس از بعد هفته هی از بعد. کرد م زده شگفت یول زنه یم زنگ سیپل به بودم مطمئن ییجورا هی

 میقا تون خونه يکجاها رو ابزار اون گفتم بهش. میببر شیپ رو نقشه نیهم بهتره و رسه ینم نظرش به يبهتر حل راه که

. بود ناراحت دستت از یلیخ لشیاوا که بگم نمیا. رهیبگ تماس باهات و شه کینزد بهت دوباره که شد نیا قرارمون. میکرد

 کار ییکسا نیهمچ با ستین حاضر گفت و کرد يدور ازمون مدت هی میاورد سرت رو بال نیا که میبود ما نیا دیفهم یوقت

 سیپل و قانون. نبود بند جا چیه به دستش. نداره ما با کردن يهمکار جز يا چاره که اومد ادشی زود یلیخ... خب یول کنه

... دنبالشن يسر هی بگه بهت تا گرفت تماس باهات نیهم يبرا. بودند بسته روش به رو درها ي همه شیپ وقت یلیخ هم

. 

 :گفتم و زدم يپوزخند

 .کرد محکومم تلفن يپا شهیهم مثل. هیخوب گریباز

 :گفت نیراد

 برداشت همون با الیل همون هنوز و نشده عوض یچیه انگار که داد یم نشون يطور دیبا یول نبود آسون براش کن باور

 افتاد؟ یاتفاق چه موقع اون ادی یم ادتی. هاست

 :گفتم و دادم تکون سر. بودم شده جیگ

 اتفاق؟ کدوم

 :گفت نیراد
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 ... .مرد اون

 :گفتم. گرفتم م نهیس ي قفسه به دستمو... گرفت گر صورتم دوباره... شد حبس م نهیس يتو نفس

 ... .بود کرده دایپ رو یکی باالخره مهراس یعنی

 :گفت و داد مثبت جواب سر با نیراد

 . يکرد خفه خودتو خودت که بده نشون طور نیا خواست یم... تو سراغ فرستادش

 يبرا مهراس... بود شده داغ سرم و زده خی دستام... دمیکش قیعم نفس بار چند. افتادند مالفه جون به انگشتام دوباره

 ... .نبود نیراد اگه. بود دهیکش نقشه من کشتن

 :گفت آهسته. دیکش یم عذاب روزها اون يادآوری با انگار. دیکش شیشونیپ به یدست. داد تکون سر نیراد

 یدون ینم... نکنه کارو نیا کنم گوشزد بهش متیمال با بود سخت قدر چه... نشم یعصبان بود سخت قدر چه یدون ینم

 هی میشد مجبور. رفت ینم خرجش به. کنه ینم حل رو یچیه کارش نیا بگم بهش تونستم تا شد خورد ازم یاعصاب چه

 ي گوشه میفرستاد رو مهراس آدم یرانندگ ي حادثه هی با و میکرد هماهنگ ها بچه از تا دو یکی با. میبکش گهید ي نقشه

 . مارستانیب

 :گفتم و رفت باال تعجب ي نشونه به ابروهام

 نکرد؟ شک مهراس

 :گفت نیراد

 به اعتمادش شه ینم متوجه! خورده کجا از فهمه ینم ها يزود نیا به مهراس که نیا. دارم مانیا يزیچ هی به من من؟ به

 ... .بوده محض اشتباه من

 :گفت و کرد دعوت سکوت به منو و اورد باال دوباره دستشو نیراد چرا بپرسم که نیا از قبل

 ماجرا نیا به هم رو شما يپا و بکشم نقشه که نیا از قبل مطمئنا... ادهیز وقت ها هیحاش نیا مورد در کردن صحبت يبرا

 .میبزن حرف الیل مورد در ایب. بعد يبرا بذارش... ارمیب دست به رو مهراس اعتماد کردم تالش کنم باز
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 سوال برام که هرچند. کردم اعالم موافقمو سر دادن تکون با. کرد فروکش مهراس مورد در يکنجکاو الیل اسم دنیشن با

 ... . اورد دست به رو مهراس اعتماد یمتیق چه به نیراد بود شده

 :داد ادامه نیراد

 مشکوك يها حرف ش گهید یکی يجلو. ببرتش نیب از و کنه دایپ رو ها کروفونیم اون از یکی الیل که شد نیا قرارمون

 نشون که نیا يبرا مدرك هی شه یم نیا... کنه داریب هم رو تو و کنه مقاومت خواد یم بده نشون که ییها حرف. بزنه

 !نداشتم ببرم رو الیل که نیا جز يا چاره بگم بهش و بدم مهراس

 یم که یاتاق يتو یاطیاحت یب با الیل اومد ادمی... کنم هضم رو حرف نیا تونستم تا دیکش طول هیثان چند. کرد مکث نیراد

 :گفتم. شد زیلبر صبرم ي کاسه. بود برده اونو نیراد و...  زده حرف داره شنود دونست

  ش؟یبرد یچ يبرا

 :گفت و کرد دعوت کردن صبر به منو دوباره دستش حرکت با

 یلیخ اریماز با گفت کنه يهمکار باهام بود کرده قبول تازه الیل که یموقع همون. داشتم نقشه توام به شدن کینزد يبرا

 .یهست یمیصم

 :گفتم و دادم تکون سر. رفت هم يتو اخمام

 ؟یش کینزد من به تا يشد دوست اریماز با تو

 :گفت و داد تکون هوا يتو دستاشو نیراد

 یول کنم کار یچ دیبا قایدق دونستم ینم. شه یم باز برام تو به شدن کینزد يبرا راه یکل يطور نیا کردم فکر خودم با

 آمد و رفت سارا اسم به يدختر هی با دمید... گرفتمش نظر ریز مدت هی. برسم تو به تونم یم اریماز قیطر از بودم مطمئن

 .داره

 :گفت نیراد. بودم متنفر دختر نیا از نشناخته و دهیند. فشردم بهم لبامو. دیکش ریت سارا اسم دنیشن با قلبم

 نیهم يبرا. شد کینزد سارا یمیصم دوست به شه یم کردم احساس. نکردم دایپ اریماز و سارا به شدن کینزد يبرا یراه

 يا هیپا آدم کال که اونم. میریبگ یمهمون دادم شنهادیپ که گذشت یم مون یدوست از کوتاه مدت هی. شدم دوست باهاش
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 آسون یلیخ نیهم يبرا! جالبم گرونید نظر از کال من که گفتم برات... شدم آشنا اریماز و سارا با شیمهمون يتو. بود

 . کردم پا به رو یالک روح احضار هی بساط شب همون. شم کینزد اریماز به تونستم

 :گفتم

 ؟یالک

... شناختم یم رو مرجان دست من... نداشت امکان یول... اونم نکنه بود؟ یچ مرجان يماجرا پس دیرس ذهنم به لحظه هی

 !بود کرده جیگ منو آدم نیا

 :گفت و زد يپوزخند نیراد

 !کنم؟ یم مچل عالف و مرفه جوون مشت هی خاطر به رو روح هی من ينکرد فکر خودت شیپ واقعا که تو

 :گفتم و دادم باال ابرومو يتا هی

 !يکرد مچل رو سارا دوست یول

 :گفت تعجب با نیراد

 ؟یکن یم سهیمقا امرزیب خدا هی روح احضار با رو بودن طلب تنوع دختر هی کمی و صد پسر دوست تو

 :گفت و داد تکون هوا يتو دستشو بالفاصله

 رو نمیا... نکردم یط مظلوم ي پسربچه هی مثل رو راه نیا من. کنم هیتوج خودمو خوام ینم! کن ولش اصال ه؟یچ یدون یم

 با تونستم یم که ییجا تا شب اون... ؟یکن بازخواست منو خاطرش به بعدا شه یم قبول؟! من يها اشتباه و ها گناه ي هیبق

 رد شماره نیهم يبرا. بدونه استعدادام و کارهام مورد در شتریب بود کنجکاو. بود اومده خوشش من از اونم. گرفتم گرم اریماز

 دخترم دوست نظر به بودم جذاب اریماز يبرا قدر چه هر کنم یم اعتراف. میشد دوست که نگذشت يزیچ و میکرد بدل و

 زد بهم و ادیب کنار باهام نتونست... دادم نشون جن و روح ریدرگ دیبا که يزیچ اون از شتریب خودمو. اومدم یم وحشتناك

  !اریماز... دمیرس خواستم یم که يزیچ اون به من یول

 دیناام حال نیا با. نبود کینزد بهت داشتم انتظارشو که يقدر اون و بود گرم یلیخ اریماز سر... داشت وجود یمشکل هی فقط

 یسمت به رو اریماز با میدوست کردم یسع. کنم کینزد تو به راه نیا از خودمو دیبا چطور دونستم ینم. میموند دوست. نشدم
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 و تیاذ از... گفتم بابام از... کردم شروع خودم. میبذار ونیم در گهیهمد با هم رو مونیخانوادگ مسائل که کنم تیهدا

 ... .و... گفت الشیخ یب خواهر از. کرد اعتماد بهم اونم کم کم! ... خان رامبد از... عموهام پسر يآزارها

 :گفت محتاطانه. کرد نگاهم یرچشمیز

 ینم... نبود عشق بهش حسش که یحال در کنه ازدواج باهاش داشتند آرزو خواهرش و خاله مادر، که يا دخترخاله از... 

 ... .کنه تصور همسر عنوان به رو بود خواهرش يجا شهیهم که یکس تونست

 :گفتم و کندم دندون با لبمو پوست

 که نیا يجا به گفت خودش؟ حال و عشق دنبال رفت و گذاشت تنها طیشرا نیبدتر يتو شو دخترخاله که گفت بهت نمیا

 ش؟یباز دختر دوست یپ رفت باشه(!) خواهرش کنار

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند نیراد

 ... .نگفت نویا! نه

 هی نیراد. زدم تشک به یمشت نیهم يبرا دیرس ینم نیراد به دستم. گرفت حرصم. گرفت یم رو ش خنده يجلو داشت

 :گفت و شد خم سمتم به کم

 چه خودش شیپ یتهران سوسول بچه هی که داره یتیاهم چه وسطه یزندگ و مرگ و ناحق و حق يپا یوقت! شو الشیخ یب

 رو دکتر سر تونن ینم نیا از شتریب همکارام. میندار رو زهایچ نیا به کردن فکر وقت االن ره؟یگ یم ازدواج يبرا یمیتصم

 پرستار ممکنه ای. بده مالقات ي اجازه اونم و بزنن حرف دکتر با و کنند دایپ فرصت نایا مامانت ممکنه لحظه هر. کنند گرم

 باشه؟. بعد يبرا مشونیبذار حداقل ای میکن فراموش رو مسخره اتیجزئ و مسائل يسر هی ایب. بزنه سر بهت ادیب

 :گفت و نشد جوابم منتظر

 ها رمال و ها سیدعانو مورد در داره دوستاش از یکی که گفت. گذاشت پام شیپ خواستمو یم که یراه اون اریماز خود

 نیا از دیشا ام ییماورا يکارها يتو کم هی من چون کردم یم فکر. گفت بهم رو نفرشون چند اسم. کنه یم هیته گزارش

 تو با مالقات به بتونه موضوع نیا کردم ینم فکرشم اصال زمان اون. شناختم یم رو تاشون دو یکی. ارمیب در سر زهایچ

 گفتم بهشون... روستا اون به برن خوان یم که گفت مدت هی بعد. دادم اریماز به رو داشتم که یاطالعات فقط. بشه منجر

 بدم نشون خوب دوست هی خودمو که نیا يبرا فقط موقع اون. بدم هیکرا بهشون رو هامون لیفام از یکی يالیو تونم یم
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 خواست یم آخه بشه؟ نفر شیش پنج تعداشون اگه داره یمشکل گفت شمویپ اومد اریماز مدت هی بعد یول دادم شنهادویپ نیا

 .ارهیب رونیب هوا و حال نیا از رو ش افسرده ي دخترخاله

 :گفتم تیعصبان با

 !ببرن منو کرد اصرار که بود ایپو! دیگز ینم هم ککش اون! نه

 :گفت و انداخت باال شونه نیراد

 خواستم یم... موندم روستا يتو نیهم يبرا. اوردم راه نیا يتو بزرگ شانس هی بار نیاول يبرا حال هر به... دونم ینم

 اوردم ینم وجود به رو ترس تا. کنند جادیا روستا يتو وحشت و ترس جو کم هی که بودم سپرده ها بچه به... باشم کنارت

 .بدم ادتی رو باهاش کردن مقابله تونستم ینم

 :گفتم. شد منجر نیراد ي خونه به بردن پناه به که افتادم وحشتناك شب اون ادی

 باغ؟ يتو اومدن نیهم يبرا

 :گفت نیراد

 دوست که بود نیا ماجرا راستش. شم رو به رو تو با شب اون قراره دونستم ینم اصال من. بودند دهیرس تازه شب اون

 خاطر به که بگم. بزنم حرف اریماز با خواستم یم نیهم يبرا. ببرم نیب از رو بود دهیبخش اونجا به بابام که یآرامش نداشتم

 کوه يتو و روستا اون از باالتر که ییها خونه از یکی يتو میبر بدم شنهادیپ بهش خواستم یم... رفته میانرژ روح احضار

 . بود بازتر ها بچه دست هم داشت یجالب طیمح هم. میداشت

 :گفتم رلبیز. دمیلرز خودم به تصورش با. شد گشاد چشمام

 ؟یکن ترك زهره منو یخواست یم. اومدم اریماز يجا به من که شکر رو خدا

 :گفت و زد لبخند نیراد

 که هرچند... بترسونمت طور اون شب وقت اون خواستم ینم. ياومد اریماز يجا به تو یول... کنم کمکت خواستم یم فقط

 شروع رو آزارشون و تیاذ گرفتند میتصم سرخود میهم با دنید که ها بچه. میبش کینزد بهم تو و من شد باعث... نشد بد

 .کنند

 :گفت نیراد. دمیلرز هرز يها علف نیب يا هیسا و لهیطو در ژیق ژیق اوردن ادی به با
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 !نکنه یچیسرپ سشیرئ دستور از رهیبگ ادی که دمیکوب دوستم صورت يتو هم رو فانوس

 روح احضار مورد در که سپردم ذهنم به. بودم رفته ششیپ داشتم که یسوال و روح احضار خاطر به که افتادم موضوع نیا ادی

 :گفتم. رسه یم داره کم کم سوال نیا دنیپرس زمان دونستم یم... بپرسم سوال ازش مرجان

 د؟یکرد حمله نشیماش به چرا بود؟ یچ ایپو يماجرا

 :گفت و کرد بشیج يتو دستاشو. ستادیا تختم کنار. شد بلند جاش از

 يطور نیا بذار. کنم مشکوك اهپوشیس مرد يسر هی تیفعال به رو سیپل خوام یم... کنم متشنج رو جو کم هی خوام یم

 .ارمیب در يباز عیضا خورده هی خوام یم... بگم بهت

 انگار مرد نیا که هرچند... بود شده دهیکش وسط سیپل يپا... گذاشتم هم کنار رو بود کرده که ییکارها... رفتم فرو فکر به

 وسط منم... ایپو... سارا دوست... اریماز. ذاشت یم هیما يزیهرچ از هدفش به دنیرس راه يتو واقعا... نداشت يمرز چیه

 خواست؟ یم یچ يبرا منو. بودم انیجر نیا

 که يا اراده از... تنش سرد عطر از نه... اهشیس لباس از نه... دمیترس یم ازش خاص جور هی. کردم نگاهش یرچشمیز

 ... .داشت دنیترس اراده نیا... کرد ینم متزلزلش هم وجدان عذاب یحت

 :گفتم دیترد و شک با

 ؟یچ يبرا ؟يکرد عیضا الیل بردن موقع خودتو نیهم يبرا پس

 :گفت تعجب با

 ؟يدیفهم کجا از تو

 :گفتم. بودم نگفته بهش اومد ادمی

 هم سیپل... گفته سیپل به... اهیس دیخورش یخالکوب و روشن يها چشم با مرد هی... بودت دهید شون ییرو به رو هیهمسا

 ... .گفت بهم مامان. بپرسه سوال ازم مورد نیا در بود قرار

 :گفت آهسته و داد تکون سر نیراد

 ... .يدیفهم يطور نیا پس
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 :گفت کوتاه یمکث از بعد. بود رفته فرو فکر به انگار. شد عوض نگاهش حالت

 .بگو راستشو دنیپرس ازت وقت هر

 :گفتم بلند يصدا با اریاخت یب

 ؟یچ

 :گفت و گذاشت ش ینیب يرو رو ش اشاره انگشت نیراد

 .کن یمعرف منو. یشناس یم مشخصات نیا با رو نفر هی بگو! گفتم که نیهم خبرته؟ چه! سیه

 دستشو نیراد. رفت زخمم سمت به اریاخت یب دستم. شد مانعم زخمم درد که شم زیخ مین تخت يرو خواستم. خوردم جا

 :گفت. برگردم هیاول حالت به کرد مجبورم و گذاشت م شونه يرو

 ازت يزیچ هم امروز مورد در اگه! آهان... بگو سیپل به! ... باهم میدار کار حاالها حاال. یکن ناقص خودتو ستین قرار

 رو اهپوشیس مرد يسر هی با خونه يدیرس و يشد ادهیپ نمیماش از یوقت که بگو. کن فیتعر يطور نیا رو داستان دنیپرس

. خورد شکمت يتو چاقو و يخورد نیزم یکن فرار یخواست یوقت و يدراورد خودت از محافظت يبرا رو چاقو. يشد رو به

 .مارستانیب رسوندمت من که بگو

 :گفتم و کردم اشاره ش شده یچیباندپ دست به

 وقت؟ اون شده یزخم يچطور تو دست

 :گفت و کرد اشاره لبش ورم و شیشونیپ يرو زخم به. زد يزیآم طنتیش لبخند

 یم جهینت نیا به. شده یچیباندپ دستم چرا کنه ینم تعجب یکس گهید داغونم ي افهیق نیا با. کردم تصادف روزید من

 . اومده سرم ییبال هی تصادف يتو حتما که رسن

 :گفتم و دادم رونیب صدا با نفسمو

 .کنند ینم باور اهپوشیس يمردها مورد در منو حرف

 :گفت نیراد

 .شن یم قیدق اتیجزئ يتو کمتر يطور نیا! خوبه یلیخ
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 :گفتم

 مارستان؟یب يبرد منو و يدیرس سر کجا از تو وقت اون

 :گفت يخونسرد با نیراد

 !بودم شتیپ خونه يتو که بگو

 :گفتم تیعصبان با. شدم زیخ مین تخت يرو دوباره و رمیبگ خودمو يجلو نتونستم

 !کشه یم منو بابام ؟يشد وونهید

 :گفت و داد لمیتحو زشویآم طنتیش لبخند دوباره نیراد

 !دمید بابات يها چشم يتو رو کشتن آدم لیپتانس بودم خونه يتو گفتم یوقت شبید! آره

 :گفت و انداخت باال شونه نیراد. گذاشتم دهنم يجلو دستمو. دیکش ریت قلبم

 . نگفتم رو زهایچ يسر هی نیهم يبرا... بگم تونستم ینم راستشم... بگم دروغ تونستم ینم

... بوده تنها من با خونه يتو که بود گفته بهش. کشت یم منو بابا... دمیکش سرم به یدست. دادم رونیب صدا با نفسمو

 !وونهید

 :کردم ناله

 !زهیبر خونمو بابام مهراس يجا به يبذار که نیا نه! يدار نگه زنده منو که نهیا يبرا کارها نیا ي همه کردم فکر

 :گفتم حرص با و انداختم نییپا م شونه يرو از دستشو. دیخند غش و غل یب و الیخ یب

 شد؟ یچ پس! یگ ینم دروغ کردم فکر

 :گفت

 !نیهم. نگفتم رو زهایچ يسر هی فقط... گم ینم دروغ

 نیا گفت یم شهیهم مامان و کردم یم گفتنشون به مجبور رو مامان که بود ییها نگفتن دروغ پیت نیا از. کردم سکوت

 :گفتم... تره نحس هم دروغ تا صد از ها گفتن راست نیا دمیفهم یم حاال... ستین قبول يطور



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 442 

 

 کردم؟ فرار و دمشونید یتیموقع چه يتو من نه اگه ؟یباش دهید رو مردها اون توام قراره یعنی

 :گفت نیراد

 . شونیدید بالکنت يرو شهیهم مثل که رسن یم جهینت نیا به خودشون احتماال. بودم ییرایپذ يتو من بگو! نه

 :گفتم و رفتم بهش يا غره چشم

 که ییتو! هه! یگ ینم دروغ... یفیشر یلیخ خودت الیخ به! جالبه برام! یساخت ازم ییدروغگو چوپان چه یدون یم پس

 .خوره یبرنم یکس به یبگ روش هم دروغ تا دو يداد يباز هدفت به دنیرس يبرا رو آدم همه نیا

 :گفت آهسته. زد زل چشمام به نیراد

 يرو از رو دختر هی ماه نه که بود نیا من گناه... کنم استفاده سوء ازشون شدم مجبور که نبود ییها آدم دادن يباز من گناه

 هی به نگاهت دمید یم. دمید وجودش يتو خودمو ي گذشته بعد و کردم حس وجودم تمام با رو ترساش دم،ید اتاقش بالکن

 اعتماد یب بهت چطور انتیاطراف که دمید یم... گرفتم ازت من که یخوب يروزها يادگاری به... وارهید يرو یگون کهیت

 ي همه که بود نیا گناهم... نبود دادم بهت که یعذاب من گناه... دمید چشم به رو دنتیکش عذاب ي هیثان به هیثان شدن،

 ... .باشم تفاوت یب بهش نسبت نتونستم و دمید رو نایا

 گر صورتم دوباره... رفت باال دفعه هی قلبم ضربان. انداختم نییپا سرمو. دوخت بهم رو ش دهیرنج نگاه. شد یچیق زبونم

 .کردم بلند سرمو و دادم قورت دهنمو آب... کرد یم فرق قبل دفعات با یگرگرفت نیا جنس انگار یول... گرفت

 . شد برقرار نمونیب سکوت هیثان چند. نشست یصندل يرو دوباره. بود گرفته فاصله ازم

 :گفت و کرد صاف صداشو. کردم یم فکر طور نیا من دمیشا ای... دیدزد یم ازم نگاهشو

 . میکن یم صحبت ماجرا ي هیبق مورد در شتریب هم با حاال... بگو و گفتم که یینایهم

 :گفتم

 نه؟یهم وسط نیا من نقش

 :گفت. کرد دایپ یتالق نگاهم با نگاهش دوباره

 .هست الیل که ییجا برمت یم من... نه
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 :گفتم و افتادم راستم دست ناخون کنار پوست جون به چپم دست يها ناخون با. افتاد جونم به استرس چرا دونم ینم

 داره؟ يا دهیفا چه کار نیا

 :گفت نیراد

 یم حس. رانیا گرده یبرم بشنوه رو خبرها نیا یوقت مهراس. ارمیب مدرك مهراس شیپ تونم یم دوتون هر بردن يبرا

 که ادی یم... شناسمش یم... اهپوشیس يمردها حضور هم شاهدهاش، شدن بیغ هم... شده خارج کنترلم از اوضاع کنه

 هر بفهمه که نیا محض به. باشه نداشته يکار شاهدهاش به گفتم بهش خودم. بده میمال گوش و بذاره دستم کف حقمو

 خبر رو سیپل و میبذار پاپوش براش میتون یم شد باز رانیا به پاش که نیهم. اوردم کم کنه یم حس گرفتم رو جفتشون

 همه به... دم یم شهادت من. دادگاه يتو میبر مدارك از پر یدست با میتون یم. دارم رو خوام یم که یمدارک االن من. میکن

 .شه یم خونده شهیهم يبرا مهراس ي فاتحه و يندار یروان مشکل تو شه یم ثابت

 :گفتم عاقبت... زدم زل بهش زدن پلک بدون هیثان چند

 !ينکرد کارو نیا دفعه همون چرا فهمم ینم هنوز من

 :گفت و کرد فرو موهاش نیب دستشو نیراد

 !میبکن دیبا که کن فکر يکار به! کن فراموش رو نکردم و کردم یم دیبا که يکار

 :گفت رفت یم اتاق در سمت به که یحال در شد بلند جاش از

 تماس در میبتون که شارژ به بزن هم لتیموبا. یکن کار یچ يخوا یم نیبب. کن فکر زدم بهت که ییحرفا يرو خوب

 .میباش

 :گفت و زد يشخندین یبدجنس با

 .میکن يهمکار هم با میبتون که بذاره ت زنده بابات دوارمیام

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس گذاشت، در ي رهیدستگ يرو دستشو که نیهم

 ... .يای یم کردنم وسوسه يبرا که بود گفته... بود گفته بهم مرجان

 :گفتم. دیچرخ سمتم به. خورد جا نیراد
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 .يکرد احضار روحشو خودت

 :گفت و شد يجد دوباره. کرد بشیج يتو دستشو نیراد

 به مردم نگاه هاش لیدل از یکی کشم ینم یجسم نظر از گهید که نیا از گذشته کنم؟ ینم احضار روح گهید چرا یدون یم

 حد دونم ینم من... شه یم روشن براش زهایچ یلیخ. کنه یم دایپ یآگاه ره یم ایدن از یکس یوقت! نیبب... ست هیقض نیا

 همه مهراس یوقت... نکردم هم دنبالتون یحت شب اون من که فهمه یم مرجان باشه عیوس اگه... قدره چه یآگاه نیا مرز و

 شب اون ها بچه که دونه یم مرجان دونم ینم... کنم کنترل رو اوضاع کردم یسع من کنند دنبالتون که کرد یم قیتشو رو

 ای کردند بود، شده يجد که يباز هی يتو افتادن ریگ از ترسشون یقربان اونو یزدگ شتاب با يا حرفه ریغ حرکت هی يتو

 با دوستش نیبهتر يبرا هاش ینگران و مرجان یمهربون... دونم یم خوب رو يزیچ هی یول. افتاد یاتفاق چه دونه ینم

 به خودتو اون خاطر به که نداره ارزششو بگه بهت خواست یم دیشا. ست جادوانه روحش يتو ییجا هی. نشده تموم مرگش

 با انسان هی ذاره یم غامیپ براشون روح هی یوقت شدن ینم متوجه که بود نیا من بر و دور يآدما بیع... يبنداز خطر

! آره... ست دوستانه هشدار هی... ستین خدا طرف از الهام هی غامیپ نیا... رسونه یم رو يزیچ بهشون داره که باالست یآگاه

 يتو و یفتیب راه من دنبال و یبزن تیزندگ خونه از که کنمیم ت وسوسه دارم! ست وسوسه کنم یم من که يکار اسم

 طانیش واقعا من دیشا... بگه راست مرجان دیشا... دونم ینم... يبذار پا يکرد یم تصورشو که یدوران نیتر خطرناك

  ... .دیشا... شدم

 *** 

 يها صحبت از بخش هی به اومدم یم تا. شد یم منفجر داشت سرم. بودم بابا و مامان اومدن منتظر. بودم بسته چشمامو

 يرو دیبا دونستم ینم. دمیمال رو هام قهیشق... شد یم پرت حواسم و افتادم یم ش گهید يها صحبت ادی کنم فکر نیراد

 ي همه بود ممکن... نه ای گه یم راست نیراد که دمیرس یم جهینت نیا به اول دیبا. کنم تمرکز حرفاش از قسمت کدوم

 ... .باشه دروغ گفت یم که ییزهایچ

 دیبع باشه؟ گرفته شیپ رو راه نیا که باشه کرده دایپ وجدان عذاب گناه یب آدم نفر سه مرگ از قدر اون بود ممکن واقعا

 اون نیراد واقعا... ده یم قرار ریتاث تحت رو یهرکس یبکن يکار چیه ینتون و بکشن چشمت يجلو رو نفر هی که نیا... نبود

 داشت؟ رو ادعاش که بود یگناه یب آدم

 

 از تر جوون یصورت... روشن يها چشم اون... اوردم خاطر به صورتشو... بود ابهام از يا هاله يتو برام آدم نیا... مهراس

... زد پوزخند دنمید با و بود کرده قالب هم يتو دستاشو... افتادم دادگاه روز ادی... ادیب شیا نقره يموها به که يزیچ اون
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. بود گذاشته رونیب اتاقم از پاشو شیپ ي قهیدق چند که بود گرم یآدم به پشتش. دونستم یم رو پوزخندش نیا لیدل امروز

 ذهنم به حرفاش ي همه... کردم تصور یصندل اون يرو رو نیراد گهید بار هی... کردم تختم کنار دیسف یصندل به ینگاه

 نیا اگه ؟یچ باشه باهوش آدم هی يپرداز داستان ماجراها نیا ي همه اگه یول بود باور قابل و یمنطق حرفاش... اورد هجوم

 تونست یم لیدل هی فقط من کردن وونهید نکشت؟ داشت که ییها تیموقع نیبهتر يتو منو چرا باهوش آدم اون بود طور

 ... .بود يزیخونر و خون بدون دادگاه يتو شهادتم کردن اثر یب اونم... باشه داشته

 يها حرف یول بود ها کابوس اون یبان و باعث بده؟ نجات یوونگید از منو خواست یم چرا بود دروغ حرفاش ي همه اگه

 خودم يپا يرو تونستم خودش يها هیتوص و ها حرف خاطر به... کنم دایپ نجات ها کابوس اون دست از شد باعث خودش

 . کنم مبارزه باهاش بتونم و بکشم چاقو ستم،یبا

 دست که يدختر همون... ترسو گفت یم الیل... یاسترس کم هی... شاد و سرزنده دختر هی... اوردم خاطر به رو یمیقد يایپرن

 که يدختر همون... شد یم ختم اون با ازدواج به که بود احمقانه يایرو مشت هی ریدرگ ذهنش و انداخت یم اریماز گردن

 نشده تنگ دختر اون ي اندازه به چکسیه يبرا دلم... شه جمع چشمام يتو اشک شد یم باعث بهش کردن فکر یحت

 ... .یول... بود

 یم که ییها سکیر ي همه با... بکشه چاقو نیراد مثل يمرد يرو بتونه که نبود یکس هاش ییتوانا ي همه با دختر اون

 بود که يزیچ اون به رو طیشرا که نداد قول... افتادم نیراد ي وعده ادی... کنه مقاومت طور نیا شد ینم حاضر کرد

 ... .کنه بهتر يایپرن هی به لیتبد منو بود داده قول برگردونه،

... الیل ي دوباره دنید... مهراس دست کردن رو! قبول بگم فکر بدون شدم یم وسوسه کردم یم فکر هاش وعده به یوقت

 ... .یول... گفتم یم راست شهیهم که موضوع نیا کردن ثابت و... مرجان حق گرفتن

 از هم دندیپرس سوال ازم و کردند م نهیمعا د،یکش رونیب رگم از رو سوزن و کند دستم يرو از رو چسب پرستار یوقت یحت

 ذهنم يتو ش نقشه... دمید یم رو نیراد شدم یم رهیخ که دستم يرو سرم يجا به... بودم جیگ. ومدمین رونیب نیراد فکر

 ... .اومد یم

 کم کم انگار... گشتم یم نیراد دنبال صورتش يتو من و زد یم حرف میداخل يها اندام به بیآس امکان مورد در دکتر

... شد لیتبد گروهش و همکارهاش مورد در هاش صحبت به یپزشک يها بحث... داد نیراد صورت به جاشو دکتر صورت

 يها چشم و دیسف صورت. کردم دکتر به ینگاه. زدم پلک... نشست م شونه يرو پرستار دست که اومدم خودم به یزمان

 . کرد یم نگاهم منتظر. داد دکتر یمشک يها چشم و سبزه صورت به خودشو يجا نیراد یرنگ
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 :کرد تکرار سوالشو دوباره ستمین باغ يتو بود شده متوجه که دکتر بود؟ دهیپرس یچ. کردم جا به جا خودمو کم هی

  د؟یبگ برامون گهید بار هی خودتون شه یم. افتاد اتفاق نیا چطور که دادن حیتوض مارستانیب رسوندن رو شما که ییآقا

 خواستم؟ یم یچ من... بشه دهیکش وسط سیپل يپا ممکنه بزنم یمشکوک حرف اگه دونستم یم. کرد نگاهم موشکافانه

 نیا به و کنم يهمکار نیراد با خواستم یم ای بسته دهنمو و اومده باال خونه بالکن از نیراد که بگم سیپل به خواستم یم

  بدم؟ تن يکار یمخف

 لیتحو رو دروغه و تیواقع نیب يزیچ که نیراد داستان همون که نهیا بکنم تونم یم که يکار نیبهتر کردم فکر خودم با

 باهاش خواستم یم اگه و... کنم کامل رو داستان نیا تونستم یم گفته دروغ نیراد شد یم ثابت بهم اگه... بدم دکتر

 ... .شد یم ش نقشه ساز نهیزم دروغ نیا کنم يهمکار

 :گفتم و کردم یمن من

 ... .شکمم يتو رفت چاقو سر... خوردم نیزم که دمیدو یم داشتم... بود دستم چاقو... زهیچ... ام... خب

 :گفت و کرد دشیسف روپوش بیج يتو دستاشو دکتر

 بره؟ شکمت يتو قدر نیا چاقو و يبخور نیزم طور اون يشد باعث که يدیدو یم تند قدر نیا خونه يتو

 :گفتم و کردم تر لبمو. مشکوکه هیقض به شدم مطمئن... کردم نگاه ش رهیت يها چشم به

 ... .کردم یم فرار داشتم... خب

 کنم؟ يهمکار و بدم فرصت بهش ای کنم رو نویراد دست خواستم یم. بودم شده ریدرگ خودم با ذهنم يتو... بودم کرده ریگ

 :گفتم آهسته. کردم قالب هم يتو و بردم مالفه ریز دستامو

 ... .ترسم یم مرد اون از من... دمید اهپوشویس مرد هی بودم کرده احساس

 ینم خونه؟ يتو ای بالکن؟ يرو گفتم یم دیبا دم؟ید کجا رو مرد اون که بپرسه خواست یم یعنی... کردم دکتر به ینگاه

 ختهیر هم به همزمانش يکار پنهان و ییگو راست نیا با رو زیچ همه که نیراد خاطر به نبودم حاضر... بگم دروغ خواستم

 . بگم دروغ بود

 :گفت و داد تکون سر. دینپرس يزیچ دکتر انتظارم خالف بر
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 ؟يخور یم رو بود کرده زیتجو برات دکترت که ییها قرص

 م نهیس ي قفسه يتو. دمیکش صورتم به و اوردم در مالفه ریز از دستمو! بودند گفته بهش بابا و مامان پس. دمیکش یآه

 بعد و زیلبر... شدم پر ییتنها و يدیناام از کم کم... بعد و شدم یخال یحس هر از لحظه هی... کردم یم ینیسنگ احساس

 ... .شد شروع دوباره... شد شروع... دیلرز یم لبم... شدم زیسرر

 :گفتم

 ... .نه

 شد یم دایپ میزندگ يتو پارسا دکتر از ياثر تا... کردم یم ضعف احساس. شد منعکس هم صدام يتو میدیناام و اسی انگار

 یقیعم نفس... رمشیبگ دهیناد کردم یم یسع که افتادم یم ییزهایچ اون ي همه ادی و دمیلرز یم شدم، یم فیضع

 دونستم یم. بوده من با حق شهیهم دونستم یم... بودم شناخته رو مرد اون ي هیسا من... کرد یم فرق يزیچ هی... دمیکش

 اشتباه موردم در قدر چه که شد یم ثابت همشون به روز هی دادم؟ یم نشون ضعف دیبا یچ يبرا پس. بکشه منو خواد ینم

 :گفتم. کردند

 ... .بودم نبرده خودم با قرصامو و مسافرت بودم رفته... نه

 :دادم حیتوض یپاچگ دست با. داد باال رو شیمشک پرپشت يابرو يتا هی

 .کنم یم دایپ يبهتر حال خورمشون ینم یوقت. نمیب یم کابوس بره یم که خوابم... ببره خوابم شه یم باعث قرصا اون

 :گفت رلبیز و داد تکون سرشو دکتر

 !خب اریبس

 مرد و بود زده آسب خودش به... بود دهید هیسا هی و نخورده رو قرصاش که وونهید دختر هی! نیراد و من! میشد تبرئه

 ... .میخودکش کنار رفت م پرونده يتو نمیا! بود داده نجاتش شجاعت با که یجوون

 بار چند. گرفتم م زده خی يدستا نیب رو بود شده داغ کوره هی نیع که صورتم. زدم تشک به یمشت... شد خارج اتاق از دکتر

 روز که يطور... کرد دایپ ادامه داستان نیا... بود اولش تازه نیا... فشردم بهم چشمامو... نشدم آروم یول دمیکش قیعم نفس

 . گشتم یبرنم آدما نیا نیب و موندم یم روستا يها شب یاهیس و مه نیب ییجا هی ابد تا کاش يا کنم آرزو بار صد
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 متیق به که نیا يبرا ممنون! نیراد ممنون... يدیناام... ییتنها... ياعتماد یب... نداشتند باورم که ییآدما نیب بودم برگشته

 !يکرد تباه مویزندگ ي همه جونم دادن نجات

**  

 نگاهم. بود زونیآو شهیهم مثل دشیسف شال يها لبه. شد اتاق وارد دیمال یم هم به استرس با دستاشو که یحال در مامان

 . نشست لبش يرو يلبخند میشد چشم تو چشم و کرد بلند سرشو که نیهم. موند ثابت صورتش يها لک يرو

 در. داد فشار و گرفت بغلش يتو محکم منو... بود کرده بغض انگار... لرزه یم ش چونه کردم احساس. ستادیوا سرم يباال

 :کرد زمزمه گوشم

 ... .بود شده ذره هی برات دلم... من دختر

 رفت ادمی... زد حرف يزیچ چه از و بود اتاق يتو شیپ ساعت مین تا نیراد رفت ادمی. شد فراموشم زیچ همه لحظه هی

 ... .باشه مارستانیب تخت يرو هنوز دیشا که ییایپو و... برم دنشید به تونم ینم و کماست يتو لیسه

 بخش لذت مثل خواستم یم... بستم چشمامو... داد شوق به خودشو يجا م نهیس يتو ي آزاردهنده و نیسنگ حس اون

 . کنم پر حس نیا از خودمو بسته چشم میزندگ يها لحظه نیتر

 عوض در. کنم حلقه گردنش دور دستامو نتونستم... سوخت زخمم و شد دهیکش شکمم پوست... اوردم باال اطیاحت با دستامو

 :گفتم و کردم نوازش بازوشو

 ... .طور نیهم منم

 میشونیپ و موها يرو ینوازش دست. گرفت فاصله ازم... دمیکش هام هیر به رو تنش نیریش عطر... نشست لبم يرو يلبخند

 . زد بهم يمهر پر لبخند. دیکش

... بود تاب یب و دلتنگ شدم جدا ازش هفته هی که يبار نیاول مثل یول رفتم یم مسافرت مامان بدون که نبود يبار نیاول

 :گفت و گرفت مالمت رنگ کم هی نگاهش. شد ینم يعاد براش وقت چیه انگار

 ؟ياورد خودت سر بود ییبال چه نیا

 :گفتم. شدم مانع و گذاشتم دستش يرو دستمو. کنه نگاه زخممو تا زد کنار رو مالفه

 !خوبم
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 :گفت و گرفت دستش يتو تر محکم دستمو. کرد بلند سرشو

 ؟يدار تب داغه؟ قدر نیا چرا بدنت

 :گفتم و دادم مثبت جواب سرم حرکت با

 .شه یم بهتر داره حالم زدن کیوتیب یآنت بهم که شبید از یول داشتم گلودرد... بهترم یول

... سنجه یم خودش شیپ رو طیشرا و کنه یم نیسنگ سبک داره که خوندم نگاهش از... شد رهیخ بهم لحظه چند مامان

 ... .بپرسه آزاردهنده سوال هی خواست یم پس

 :گفت نیهم يبرا. ستین بد هم یلیخ حالم که دیرس جهینت نیا به احتماال

 افتاد؟ اتفاق نیا يچطور

 :گفتم و کردم یمن من

 ... .شکمم يتو رفت چاقو... نیزم خوردم. بود دستم چاقو... م م ام

 :گفت و کرد تنگ رو ش رهیت يچشما مامان

 ؟يبود دهید رو مرد اون ي هیسا که نیا خاطر به

 یم رو شیواقع صورت که بود بار نیاول. بود نیا لشیدل... بله که بود نیا قتیحق. کردم نگاه چشماش به... نگفتم يزیچ

 :بگم شدم ناچار نیهم يبرا... بودم کرده نگاه بهش دیبا که طور اون که بار نیاول... دمید

 ... .آره

. نشست یصندل يرو و دوخت روش به رو دیسف وارید به رو نشیغمگ نگاه. فشرد قلبمو که دیکش دل ته از یآه مامان

 رفته هم يتو صورتش... اومد یم چشمم به داشت تازه چشمش کنار يها چروك و نیچ انگار... کردم صورتش به ینگاه

 دخترش العالج يماریب يبرا تونه ینم یول پزشکه هی که نیا از عذاب... کشه یم عذاب درون از که دمیفهم یم... بود

 ... .کنه يکار

 خودش ي بچه مثل سال فدهیه که يدختر. دمیفهم یم دردشو... اومد یم چشمم به داشت تازه دشیسف يموها انگار

 ... .رفت یم دستش از داشت بود کرده بزرگش
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 داشت انتظار هم هنوز تمام ییپررو با که یآدم! نهیراد ریتقص ش همه کردم فکر خودم با. گرفت وجودمو تمام وجدان عذاب

 ي همه اومد ادمی بدم فحش بهش دلم يتو که نیا از قبل. بود نیراد گردن دیکش یم مامان که یعذاب. کنم اعتماد بهش

 با يا قهوه چشم مرد اون فرستادن با مهراس... کشتن یم منو نبود اون اگه... جونم حفظ يبرا... کرد یچ يبرا رو کارا نیا

 یزندگ اومد؟ یم بابا و مامان سر ییبال چه مردم یم من اگه... منه کردن حذف درست راه نظرش به که کرد ثابت تلخ عطر

 ... .یول... دیبخش بابام و مامان به دوباره یزندگ واقع در جونم دادن نجات با نیراد... شد ینم قبل مثل وقت چیه شون

 که بدم اجازه بهش خواستم یم اگه. کرد یم درست رو زیچ همه دیبا... بود کرده رو ممکن کار نیبدتر ریخ تین با نیراد

 گهید نیسنگ ي ضربه هی کنم ترك رو نایا مامان بخوام که نیا یول... کردم یم يهمکار باهاش دیبا کنه درست رو میزندگ

 ... .باشه ریناپذ جبران دمیترس یم که يا ضربه... بود براشون

 :گفت گرفته ییصدا با و دیچرخ سمتم به مامان

 شون؟یدید یم... هم مسافرت یرفت یوقت

 :گفتم تینها در... شد یم یطوالن داشت مکثم... کردم تر زبون با لبمو گفتم؟ یم یچ دیبا. کردم مکث

 ... .نه

 به نه... باشه داشته بهم نسبت رو برداشت نیا نداشتم دوست. نبودم وونهید من... کنم آرومش کم هی دیبا کردم احساس

 ... .نداره نهیبب یشکل نیا منو که نیا توان کردم یم حس که نیا خاطر به بده، نشون بود ممکن که يرفتار خاطر

 نفس سوال بالفاصله یول دیرس يا جهینت چه به دونم ینم... نه ای گم یم راست نهیبب خواست یم انگار... کرد نگاهم رهیخ

 :دیپرس رو يبعد ریگ

  خونه؟ يتو يداد راه رو پسره اون که يکرد فکر خودت شیپ یچ ؟يشد ییهوا شمال یرفت که روز چند نیا

 يبرا داشتم وجدان عذاب احساس. میدیرس ینم جا نیا به وقت چیه و کرد یم دایپ کش هیاول يها یدلتنگ اون کاش يا

 باعث نیراد يها نگفتن دروغ! تیعصبان و... باشه گذشته ذهنشون از ممکنه که يفکر از شرم کم هی... نکردم که يکار

 ... .بگم دروغ شم مجبور من بود شده

 تونستم یم که يزیچ اون از شتریب یلیخ موندم تنها پسر هی با و خونه برگشتم لیسه مالقات يجا به که نیا شدم متوجه

 چند نیا واقعا... دادم یم حق بهشون ذاشتم یم جاشون خودمو یوقت هرچند... بود کرده شکه رو بابا و مامان بکنم تصورشو

 ... .بودم داده نشون خودم از یبیغر بیعج يرفتارها وقته
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 :کرد تکرار دوباره مامان

 باال؟ يداد راهش یچ يبرا

 :گفتم. کردم یم عمل نیراد شنهادیپ به ناخواسته ای خواسته دیبا بودند دهیفهم که حاال

 بود افتاده که ییاتفاقا ي همه خاطر به... خونه برگشتم نیهم يبرا. بردارم رو تلفن دفترچه خواستم یم... که گفتم خب

 اریماز دمیشا... باال ادیب داد شنهادیپ. بذاره تنهام که نیا از داشت يبد حس احتماال نیراد... لیسه... ایپو... بودم یعصب

 دمینفهم که بودم هول و مضطرب قدر اون منم... ارمیب خودم سر ییبال باال امیب من دیترس یم که بود گفته بهش يزیچ

 ... .ومدین باال شتریب که قهیدق چند... گفتم بهش یچ

 :گفتم جانب به حق یلحن با. کردم عوض موضعمو بالفاصله

 نه رفتم یم زهایچ نیا یپ میبود شمال که روز چند نیا بودم یمنحرف دختر اگه من د؟یکن یم بد برداشت عیسر چرا شما

 !تهران گردم یبرم اریماز دوست با دارم دیدونست یم تون همه که شبید

 یم. بکنم بابا يجلو کارها نیا از نداشتم جرئت! هستم هم طلبکار که بدم نشون کردم یسع و رفتم مامان به يا غره چشم

 ... . خودم زبون از تا کرد یم قبول بهتر مامان زبون از رو من يحرفا هم بابا. ده یم انتقال بابا به حرفامو مامان دونستم

 :گفت و داد باال ابروشو يتا هی. شدم رهیخ مامان صورت به

 ... .بود يا گهید زیچ خاطر به گفت خودش

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس. دادم قورت دهنمو آب بود؟ گفته یچ یعنی... رفت باال قلبم ضربان

 گفت؟ یچ

 :گفت مامان

 . بودند کرده حمله ایپو و اون به يسر هی قبلش شب گفت یم... بود نگران که گفت

 :گفتم... دادم رونیب صدا با نفسمو

 ارن؟یب سرم ییبال و باشن کرده نیکم خونه يتو دیترس یم... خب آره! آهان



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 452 

 

 ینم خوشم بشیعج يها ییگو راست و هاش نگفتن دروغ از... بود بیعج نظرم به هنوز نیراد! بودند کرده قایدق که يکار

 یمیمستق جواب و کرده منحرف کال رو بابا و مامان ذهن قبل شب ي حمله بحث دنیکش شیپ با بود مشخص... اومد

 یم متوسل ها روش نیا به خودمم ها وقت یبعض که چند هر... اومد ینم خوشم ها یزرنگ پیت نیا از... بود نداده بهشون

 ... .شدم

 :دادم ادامه

 ... .ده ینم نسبت توهم به رو زهایچ نیا نفر هی حداقل! خوبه بازم

 :گفت و کرد اخم مامان

 !ایپرن نکن شروع باز

 :گفتم حرص با

 نیراد يجا من بود قرار دیدونست یم کرد؟ حمله ایپو نیماش به یک پس اند توهم ییآدما نیهمچ و گم یم دروغ من اگه

  باشم؟ ایپو نیماش يتو

 :گفت آهسته. شد تر برجسته صورتش يها چروك و نیچ دوباره انگار. کرد سکوت مامان

 ... .کرد کار یچ من با درد معده نیا زد حرفو نیا که شبید از یبدون اگه خدا به

... لیسه اول... بود سخت براش روزها نیا قدر چه... نبود من خوردن چاقو خاطر به هاش ینگران ي همه پس... سوخت دلم

 ... .داشت یتحمل چه. بود قوز باال قوز که هم بابا يرفتارها... شبید ي حمله...  من بعد

 اعتقاد وجودش به دونستم یم که یمدارک ای کنه باور منو بیغر بیعج يها حرف دونه ینم... برزخه يتو کردم احساس

 ... .بود قبل شب موضوع همون هم ش نمونه... داره

 :گفت مامان

 .... نکردن دایپ ازشون يرد هنوز... زدم حرف سیپل با

 :گفت رلبیز و گذاشت دهنش يجلو دستشو

 ... .کنم مراقبت ازت يچطور...  کنم؟ کار یچ دونم ینم
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 چشم... رفت نییپا و باال رو اتاق عرض و طول بار چند و شد بلند جاش از يقرار یب با... زد یم حرف خودش با داشت انگار

 اعتماد از... دمیترس یم... فقط... کنم تموم رو ها ینگران و ها يقرار یب نیا ي همه تونستم یم... دوختم روشن ي مالفه به

 یم فمیضع ترس هم هنوز... دمیترس یم هنوز من! ایخدا... کار نیا خطر از بابا، و مامان گذشتن تنها از ن،یراد به کردن

 یب و يدیق یب با دوباره کاش يا... کنم دور خودم از رو ترس نیا چطور گفت یم... موند یم شتریب نیراد کاش يا... کرد

 ... .بکنم کارو نیهم دیبا منم داد یم ادی بهم و گذشت یم شدند یم تر بزرگ و بزرگ برام که ییزهایچ کنار از یالیخ

 contact خواستم یم. گشتم یم لمیموبا دنبال... دیچرخ بر و دور به سرم اریاخت یب... اتاق يتو اومد یم دوباره کاش يا

 يزیچ هی کردم یم احساس... کمه؟ يزیچ هی کردم یم حس چرا... شم رهیخ اسمش به و کنم مکث اسمش يرو ارم،یب رو

. شدم خال حس دچار... شده دور ازم یلیخ کردم یم حس روز اون...  و بود برم و دور ماه نه که يمرد! مرد هی... شده گم

 . ذاشت یم تنها ندارند اعتماد بهم دونست یم که ییآدما نیب منو زود قدر نیا دینبا

 اعتماد یب اون به من که قدر چه هر... گرفتمش یم دهیناد شهیهم که يا نکته هی... شد الهام بهم يزیچ لحظه هی انگار

 رو ییزهایچ ازم. زد یم حرف بهتر يایپرن از نانیاطم با... یول کرد ترسو و فیضع منو خودش... داشت اعتماد بهم اون بودم

 منو موضوع نیا بگم اگه بود دروغ و... نداشتم قبول خودمو خودم که داشت قبول منو يطور. نبود توانم در که خواست یم

... داشت اعتماد بهم که بود یکس تنها... دندید ینم بابا و مامان یحت که دید یم يطور منو... کرد ینم پر خوب حس هی از

 نیا دیرس یم نظرم به که یحال نیع در... داد بهم يآزاد و اریاخت... نزنم حرف یکس با هاش نقشه از نخواست ازم یحت

 ... .داره نانیاطم من به قدر چه که بود نمیا ي دهنده نشون ده، یم نشون رو خودش به نانیاطم تینها کارش

 و بودم تواناتر... داشتم دوست شتریب بودم نیراد بر و دور یوقت خودمو... بهتر يایپرن هی به شدم یم لیتبد شهیهم اون کنار

 ... .تر آروم

  بذاره؟ ریتاث روم که دادم یم اجازه خودم به چرا بود؟ زهایچ نیا به کردن فکر وقت االن. دادم تکون شدت به سرمو

 راه نیهم... موقع یب يفکرها نیا بابت... کنم دایپ وجدان عذاب و بزنم زل مامان يها ینگران به تا کردم مجازت خودمو

 دنید به کردن فکر س،یدعانو با ییارویرو از بعد اریماز شغل به کردن فکر... مشکالت از کردن فرار يبرا افتضاح حل

 چاقوش داشت اتاق رونیب بابا که یموقع نیراد به کردن فکر و لیسه مورد در وحشتناك خبر اون دنیشن از بعد سیدعانو

 ... .شد راحت المیخ کم هی و برداشتم خودم چاقوشو اومد ادمی! بزنه حرکت هی با گردنمو تا کرد یم زیت رو

 :گفتم

 تو؟ ادی ینم بابا
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 :گفت و کرد نگاه اتاق در به ینگران با. دیمال یم بهم رو دستاش داشت دوباره. شد متوقف جاش سر مامان

 بعد نمیبب رو تو من اول که کردم شیراض... بود یعصبان یلیخ... ادیب بعد شه مسلط خودش به کم هی و بخوره يچا هی رفت

 ... .ادیب اون

 :گفتم ینگران با. دمیگز لبمو

 شد؟ یعصبان یلیخ

 :گفت و کرد بهم یهیسف اندر عاقل نگاه مامان

 ... .هینیمت نیسنگ و یمنطق پسر دید... شد تر آروم کم هی زد حرف اریماز دوست با شتریب یوقت! شد یعصبان که معلومه خب

 :گفتم دلم تو

 ! باشه نداشته یدخالت چیه توش نیراد که ادیب شیپ یبحث هی کاش يا

 :داد ادامه مامان

 دختر؟ بگم یچ تو به من آخه... هیعصبان هنوز یول

 :گفتم جانب به حق

 !افتاد یاتفاق چه قبلش شب دیدون یم خوبه حاال

 :گفت گوشم در و شد خم. اومد سمتم به عیسر مامان... شدم جا به جا جام سر. شد باز در موقع نیهم در

 ! ها يارین راحت قدر نیا بابات يجلو رو پسره اون اسم

 :گفتم دلم تو

 !نشدم ریس که جونم از

 . دادم قورت دهنمو آب. شدم اتاق وارد بابا

 یم ییهرجا به رنگشو یشیم نگاه... بود شده نامرتب هاش شیر ته اومدن در با شیپرفسور شیر. بود هم يتو اخماش

 :گفتم رلبیز. ستادیا تخت کنار. بود شیمشک کت بیج يتو دستاش... من جز به دوخت
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 !سالم

 ... .گرفتم دندون به لبمو. نداد جوابمو

 نیا خودش خدا... رفت باال قلبم ضربان... دوخت چشمام به و گرفت دیسف و زیتم نیزم از رو خشنش و یعصب نگاه دفعه هی

  !کنه ریخ به ختم رو هیقض

 :گفت خشن یلحن با

 !یش چشم تو چشم باهام شه یم روت که خوبه

 :گفتم آهسته و دادم قورت دوباره دهنمو آب! بودم نکرده يبد کار که من... دادم یم نشون کار گناه خودمو دینبا

 .بکشم خجالت که نکردم يبد کار من

 هی. دمیگز لبمو. دمیشن رو شد حبس ش نهیس يتو که ینفس مانند سوت يصدا. شد گرد و درشت چشماش. کرد مکث بابا

 :گفت و برد باال صداشو دفعه

  مسافرت؟ بود اومده باهاتون هم ایپو که دمیفهم یم شبید دیبا من هان؟ ،ينکرد يبد کار

 :گفت تیعصبان با که بپرم حرفش وسط اومدم

 راه که هیک پسره نیا... کنار به اون! ينزد یحرف ایپو از کلمه هی يزد یم زنگ که مدت همه نیا! نپر حرفم وسط! ساکت

 شخصا خودش دیبا که دیرس ینم شعورش قدر نیا بودم؟ نسپرده اریماز دست رو تو من مگه تهران؟ ياومد باهاش يافتاد

 يتو يد یم راهش که آشناست برات قدر نیا که يا بهیغر اونم به؟یغر پسر هی دست سپرد رو تو بده؟ من لیتحو رو تو

 خونه؟

 یکنترل که ییصدا با و کرد مامان به رو و داد رونیب صدا با نفسشو. دیکوب چپش دست کف رو راستش مشت تیعصبان با

 :گفت نداشت شیبلند يرو

 ؟يزد یم نهیس به بودنشو معتمد سنگ که ياریماز بود نیا

 :گفت آهسته ییصدا با مامان

 نشده؟ يزیچ که حاال
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 :زد داد... بود شده ینعلبک ي اندازه چشماش. چسبوند آمپر بابا

  نشده؟ يزیچ

 :گفت و کرد من به رو دفعه هی

 ... .شد یم یچ نبود معلوم نه اگه! رسوندت زود پسره اون ياورد شانس

 ... .اشهدم خوندن به کردم شروع آروم آروم دلم تو که اورد رو پسره ي کلمه يجور هی

 دوباره. بود شده چروك بودم کرده ش مچاله قدر اون که بدوزم دمیسف ي مالفه به نگاهمو دادم حیترج. نگفتم يزیچ

 ...بده تذکر بابا به و شه اتاق وارد پرستار داشتم انتظار لحظه هر. رفت باال صداش

 :گفت

 ینم جواب هم رو خونه تلفن! يبود کرده خاموش که تمیگوش مارستان؟یب يومدین یچ يبرا ؟يکرد یم کار یچ خونه يتو

 ه؟یچ کارها نیا یمعن فهمم ینم خرم؟ من يکرد فکر! يداد

. کردم نگاهش يدلخور با بکنه؟ مورد در يفکر نیهمچ داد یم اجازه خودش به چطور... شد سرخ نکرده کار شرم از صورتم

 یم هم به رو دندوناش که طور همون. اورد باال دیتهد ي نشونه به رو ش اشاره انگشت. بود شده ترسناك و گشاد چشماش

 :گفت دیساب

 و یش بلند که نیا محض به ؟يدیفهم! يدیخواب مارستانیب تخت يرو که نهیا بکنم مراعاتتو شه یم باعث که يزیچ تنها

 اون از تو! دفعه نیا از نمیا... شیپ ي دفعه از اون! مسافرت يبر بفرستمت دینبا دونستم یم! گم یم بهت خونه يایب

 .کرد اعتماد بهشون بشه که یستین ییدخترها

 يتو یدست خشونت با. شد دور تختم از خودش کردن آروم يبرا. دیکوب چپش دست کف به رو راستش دست مشت دوباره

 :گفتم میمال و آروم یلحن با. کرد پشتش کم يموها

 .بردارم تلفن دفترچه يتو از شماره هی بودم رفته

 کینزد صورتشو و شد کینزد بهم بلند قدم هی با. اومد بند زبونم و رفت باال قلبم ضربان. برگشت سمتم به بابا دفعه هی

 :گفت بلند يصدا با. شد قبل از گشادتر چشماش. دمیکش عقب کم هی سرمو. اورد صورتم

 ... .نکن هیتوج خودتو يخود یب! دختر نده من لیتحو رو ها بهونه نیا
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 :زد داد سرش و کرد مامان به رو بابا. دشیکش عقب و گرفت رو بابا يبازو مامان

 . ش جهینت نمیا! ایب... شه خوب مسافرت بره بذارم که یگفت یم يبود تو! يداد رو بهش. تواِ  ریتقص

 :گفت میمال یلحن با مامان

 !باشه مراقبش که خونه يتو بود رفته هم پسره اون... که نشده يزیچ

 :گفتم عیسر

 .ادی ینم خوشم ازش من که دیدون یم... ادیب ما با قراره ایپو دونستم ینم خودمم من

 :دادم ادامه. ندارم کورکورانه و یمیقد نفرت حس هی به شدن متوسل جز يا چاره که کردم فکر نیا به وجدان عذاب با

... مارستانهیب يتو االن ایپو... انهیجر در هم سیپل... شد حمله نایا ایپو نیماش به که تهران میاومد یم میداشت شبیپر

 نیا ي کله و سر هم شده بیغ الیل هم دمید... دمیترس منم. بود شده کبود صورتش و سر نیهم يبرا هم اریماز دوست

 ییآقا نیا... نه ای کنم کمک بهشون تونم یم نمیبب و بزنم زنگ سیپل به عیسر خواستم یم نیهم يبرا. شده دایپ مردها

 . ادین سرم ییبال و باشن نکرده نیکم برام مردها اون نکرده ییخدا وقت هی تا باال بود اومده نشیدید که هم

 خودش با ییزهایچ هی رلبیز. رفت یم نییپا و باال رو اتاق عرض و طول يقرار یب با. داد رونیب نفسشو بلند يصدا با بابا

 يتو دخترش جون حال هر به... هست هم نگران کم هی حال نیع در اومد نظرم به... شدم قیدق رفتارش به... گفت یم

 نیا يتو که نیا از لحظه هی. بودم زده رو حرفا نیا يا مالحظه چیه بدون که بودم کرده یحماقت چه من... بود خطر

 .شدم شمونیپ بودم دهیکش شیپ رو بحث نیا تیموقع

 :گفتم آهسته و انداختم باال شونه. بگم يزیچ دیبا که فهموند بهم دست و سر ي اشاره با مامان

 بگم؟ یچ

 بشیج يتو رو دستاش دوباره. ستادیا سرم يباال. انداختم نییپا سرمو و شدم ساکت بالفاصله. شد کینزد بهم دوباره بابا

 :گفت تخم و اخم با. کرد

 ؟يدیفهم! مادرت ای باشم باهات دیبا من ای يبر یخواست هرجا بعد به نیا از

 :گفتم آهسته و رفت هم يتو اخمام
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 !بله

 :گفت بلند يصدا با بابا

  تهران؟ فرستاد بهیغر هی با منو دختر که کرد فکر خودش شیپ یچ! دارم کار هم اریماز با

 :گفتم

 ... .سرش اریماز آخه

 یکس اومد یم بدش... شد یم خشن داشت دوباره بابا نگاه. شد زدنم حرف از مانع و گرفت بازوم از یشگونین آهسته مامان

 :داد ادامه. کردم نگاهش یرچشمیز. بپره حرفش وسط

 !داد یم من لیتحو رو تو دیبا خودش و بودم سپرده دستش دخترمو من

 :کردم اعتراض

  ره؟یبگ لمیتحو یکی و بده لمیتحو یکی که جنسم من مگه

 :گفت دهنده هشدار یلحن با مامان

 !ایپرن

 :گفتم

 نیا که دیببخش... کنم فکر يا گهید کس به تونم ینم باشه ونیم در خودم جون يپا یوقت یول... متاسفم لیسه يبرا منم

 بود وحشتناك قدر چه دیدون ینم... گذشت بهم یچ شبیپر دینیبب دینبود من يجا که شما! خودخواهم و دوست جون قدر

 ... .بود مونده نیزم يرو خون رد و بودند دهیکش رونیب ازش رو ایپو که نمیبب ینیماش يتو رو اریماز دوست که

 :رفت باال دوباره بابا يصدا

  ؟ینگران که یخودت فقط یکن یم فکر فهمم؟ ینم من یکن یم فکر تو

 :زد داد و کرد مامان به رو تیعصبان همون با بعد
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 نیا با مگه... نبود قبول مورد دادگاه يتو من دختر شهادت! بزنم زنگ بهش خودم بده بود؟ چند افسره اون ي شماره

 فته؟یب روز نیا به و شه ریگ گوشه دختر نیا نشدن باعث مگه نکردن؟ دیسف موهامو نداره یروان تعادل دخترت که حرفاشون

 مراقبت ازش که اوناست ي فهیوظ کنن؟ دنبالش دیبا یچ يبرا گهید پس نکردند؟ جهنم حرفاشون نیا با رو میزندگ مگه

  باشم؟ مراقبش و بدم کیکش اتاق نیا در دم شب تا صبح تونم یم من مگه... کنن

 :داد ادامه و کرد اشاره بهم دست با

 کاره یچ ستین معلوم که بهیغر پسر هی دینبا دونه ینم هنوز... زنه یم بیآس خودش به خودشم هیچلفت پا و دست بس از

! ... کنند قبول تشویمسئول دیبا! رو شماره اون من به بده... کنم؟ مراقبت دختر نیا از دیبا يچطور من... بده راه خونه رو ست

 !دیبا

 :گفت آهسته مامان

 .... .ست خونه تلفن دفترچه

 دیکوب بهم محکم درو چنان. رفت اتاق در سمت به بلند يها قدم با و دیکوب چپش دست کف به راستشو مشت دوباره بابا

 . دمیشن رونیب از رو بود يزیچ يپرستار احتماال که زن هی اعتراض يصدا. میدیپر جا از مامان و من که

 آهسته... دیمال یم دست با رو هاش قهیشق داشت. کردم مامان به ینگاه یچشم ریز... امیب خودم به تا دیکش طول هیثان چند

 .گرفت دستاش نیب سرشو و نشست یصندل يرو

 به بودم دهیکش مدت نیا يتو من که يزیچ اون ي همه... پوشوندمشون دست با و بستم چشمامو. انداختم نییپا سرمو

 دمیفهم یم حاال... کرد یم شون وونهید داشت من دادن دست از ترس و اضطراب... بودم کرده داغون رو بابا و مامان! کنار

 به مرد هی دادن راه يبرا من حماقت نه بود الیل بتیغ و مردها اون يماجرا بود کرده شونیعصبان طور نیا که يزیچ

 يبرا بود شده مجبور بود متنفر گفتن دروغ از که مامان... داد یم دست از تعادلشو داشت. شد یم وونهید داشت بابا... خونه

 دستشون از يکار یول خطره در جونم که دندید یم شون دو هر... بده لشونیتحو دروغ لیفام يها حرف از من کردن دور

 عذاب نداشتم دوست... کردم یم براشون يکار هی دیبا. خورد یم چیپ دلم. دمیفهم یم رو هاشون ینگران... اومد یبرنم

 منو زد یم خودش دست کف مشت با که نیا يجا به کاش يا زد، یم داد شتریب بابا کاش يا اصال... نمیبب رو دنشونیکش

 کنه؟ یخال گهید يجا هی رو خودشه یناتوان و ضعف از دونستم یم که تشیعصبان تا رفت چرا... زد یم

 ریز. کردم یم يکار هی مادر و پدر نیا يبرا دیبا من. کردم فراموش رو الیل و مرجان خودم،... نشست گلوم يتو بغض

 بزرگ گلوم يتو بغض. بکشه ریت قلبم شد باعث ش خسته يها چشم و رفته هم تو صورت. کردم مامان به ینگاه یچشم
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 تاوان... مانند هیسا يها وونهید از یگروه انداختن راه تاوان... داد یم کارهاشو نیا تاوان دیبا نیراد. شد یم تر بزرگ و

 ... .یروان و نامتعادل دختر هی داشتن به م خانواده کردن محکوم تاوان... مهراس کردن متوقف يبرا شیناتوان

 :گفتم دیلرز یم که ییصدا با مامان به رو

 دش؟یاریب برام شه یم... مهیدست فیک يتو لمیموبا شارژر

 ... .داشتم سیپل به زدن يبرا حرفا یلیخ من نه اگه... کرد یم يکار هی دیبا نیراد

***  

 :گفتم و گذاشتم شکمم يرو دستمو

 !کن رد رو اندازها دست نیا تر آروم کم هی بابا

 شرکتش دار حساب سر داشت و بود داشته نگه لشویموبا ش گهید دست با و گرفته فرمونو دستش هی با. کرد کم سرعتو بابا

 :گفت و دیکش یم رو بابا کت نیآست مرتب مامان. کرد یم دادیب و داد

 ... .لویموبا اون کنار بذار... تر آروم کم هی... تیرانندگ به بده حواستو

 ... .نبود نیراد از يخبر. کردم میگوش ي صفحه به ینگاه. دیکش یراحت نفس مامان گذاشت کنار لشویموبا بابا یوقت باالخره

 :گفتم و کردم بلند سرمو

 د؟یگفت شمال يماجرا مورد در يحجاز سروان به! بابا

 :گفت بابا

 ... .آره

 :گفتم. شدم خم جلو سمت به کم هی و گذاشتم شکمم يرو دستمو

 خب؟

 :گفت کنه حرکت به وادار رو جلومون سانین تا بود گذاشته بوق يرو دستشو که بابا

 سخته؟ قدر نیا کردنشون دایپ یعنی. کنند یم کار یچ دارن دونم ینم... نکردند دایپ يزیچ هنوز
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 بابا. گذاشت شکمم زخم يرو دستمو هی و انداختم جلوم یصندل به یچنگ. چوندیپ رو فرمون دفعه هی بابا. انداختم باال شونه

 رونیب صدا با نفسمو. گرفت سبقت سانین راست سمت از داد یم تکون هوا يتو زیدآمیتهد یحالت با مشتشو داشت که

 !داد ینم حرص بابا یرانندگ ي اندازه به منو ایدن يتو يزیچ چیه... دادم

 يتو که یموقع. میبر لیسه دنید به بودم کرده اصرار روز اون نرم راه و نخورم تکون ادیز بود خواسته ازم دکتر که نیا با

 يجا تا کمرمو. رفتم یم جلو به وارید کمک با خودم و رهیبگ بازومو مامان ندادم اجازه میرفت یم راه مارستانیب يراهرو

 یم مکث بار هی قدم چند هر... نشه دهیکش شکمم پوست که بردارم قدم يطور کردم یم یسع و بودم کرده صاف ممکن

 ... .باشه ومدهین م خورده جوش تازه زخم سر ییبال شم مطمئن تا کردم

 یم مجبور منو، گذاشتن تنها دل نه داشت موندنو منتظر ي حوصله نه که بابا... داره ادامه ابد تا راهرو اون اومد یم نظرم به

 . کنم يشرویپ راهرو طول يتو متر دو من تا ادیب و بره بار سه دو رو يمتر چهار سه میمستق ریمس هی شد

 دنید با ماندانا. شد یم یمنته ICU به که دمید ییراهرو يابتدا رو ییدا و خاله ماندانا،. رسوندم ICU به خودمو باالخره

 خاله. کنه بغل منو نزنه سرش به وقت هی که کردم جادیا فاصله نمونیب و اوردم باال دستمو. اومد سمتم به و زد لبخند من

 از هم... نبود مامان به هیشب ادیز. داشت کرده مش يموها و یعسل يها چشم. شد کینزد بهم و اومد ماندانا سر پشت

 وقت چیه... سرزنده و شاداب یصورت داشتن خاطر به هم کرد، یم ستشون هم با قهیسل و دقت با که ییها لباس جهت

 فوق مرد هی با که نیا خاطر به ای رفت هنر سراغ یپزشک يجا به که نهیا خاطر به موضوع نیا که برسم جهینت به نتونستم

 ... .کرد ازدواج ساکت و لکسیر العاده

 افتاد لیسه يبرا که یاتفاق... داشت رو یمشک يموها و يا قهوه يها چشم همون... بود مامان هیشب یلیخ ییدا عوض در

 . بود کرده مامان به هیشب شهیهم از شتریب اونو صورتش یخستگ و بشه دیسف ش قهیشق بر و دور يموها بود شده باعث

 :گفت یناراحت و ضعف از ای دیلرز یم یخستگ از دونم ینم که ییصدا با و گرفت آغوش يتو آهسته منو

 ... .يایب تتیوضع نیا با تو مینبود یراض خدا به

 :گفتم وجدان عذاب با. دیلرز یم بود م شونه يرو که دستش. اورد درد به دلمو ییدا دنید

 .اومدم یم زودتر دیبا من! ییدا نه

 :گفت و دیکش سرم به یدست ییدا

 !ییدا يبود مارستانیب که تو
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 ینم وجدان عذاب شدت از. میبرگرد تهران به رترید تا یخال رو نیبنز باك شدم حاضر که نفهمه وقت چیه کردم آرزو

 . بودم زده زل مارستانیب زیتم و دیسف نیزم به و کرده قفل هم يتو دستامو. کنم بلند سرمو تونستم

 :گفت و گرفت بازومو ماندانا

 .خونه یم کتاب براش داره... لهیسه شیپ االن دهیسپ. میبر ایب

 :گفت کرد یم دور جمع از منو که طور همون

 . ادی یم خوشش کتابا نیا از لیسه که یدون یم... ارشیب دهیسپ يبرا ؟يدار هنوز رو بزرگ کوروش دختر آتوسا کتاب

 مامان که ییماجرا شدم متوجه تعجب کمال در... کرد یم هیتوج منو شدن یزخم داشت که بود مامان يها حرف به گوشم

. شد یم آشپزخونه زیم ي لبه به پا کردن ریگ و تلفن زنگ گرفتن، پرتقال آب مثل ییزهایچ هی شامل کنه یم فیتعر

 حاضره مامان که یکس تنها شدم متوجه... بود متنفر کار نیا از... گفت ینم دروغ وقت چیه مامان! ارمیب در شاخ بود کینزد

 ... .دم یم عذاب رو خانواده نیا دارم جوره همه من کردم فکر خودم با... منم بگه دروغ خاطرش به

 وزن لویک چند روز چند اون يتو اومد نظرم به. بود افتاده گود چشماش ریز. شد خارج ICU از گلوش کردن تازه يبرا دهیسپ

 دست هی و گذاشتم کمرش يرو آروم دستمو. انداخت گردنم دور دستشو و زد یکمرنگ لبخند من دنید با. باشه کرده کم

 دادم یم اجازه و موندم یم ساکت که بهتر همون. ندارم زدن يبرا یحرف چیه شدم متوجه. گذاشتم زخمم يرو رو م گهید

 ... .کنه م چارهیب وجدان عذاب

 میدیرس لیسه تخت به یوقت. داشت نظر ریز بمویغر و بیعج رفتن راه کرد یم مییراهنما که يپرستار. شدم ICU وارد

 .نداره یمشکل زخمم بشم مطمئن و بکشم شکمم به یدست که بود نیا کردم که يکار نیاول

 چشم... کردم نگاهش يناباور با. شدم کینزد بهش قدم چند. بشناسم تخت يرو رو لیسه تونستم تا دیکش طول هیثان چند

 ... .ش آشفته یمشک يموها... ش بسته يا قهوه يها

 اون تازه انگار... گرفتم دهنم يجلو دستمو. بود گردش در بود وصل بهش که ییها لوله و دهیپر رنگ صورت نیب نگاهم

 ... .بودم نکرده باور لحظه اون تا... شده یچ دمیفهم که بود موقع

 که ییکسا... گفتم یم يزیچ هی دیبا... بگم يزیچ تا کردم باز دهنمو. شم مسلط خودم به بتونم تا دیکش طول قهیدق چند

 و اومدم خودم به... کردم یم باز انگشتام با... بستم دهنمو دوباره. دینرس ذهنم به يزیچ... یول... شنوند یم باشند کما يتو

 ... .شده باز مهین يناباور شدت از خود به خود دهنم دمید
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 شد؟ یم یچ رسوند یم بهم خودشو رترید نیراد اگه... بودم خورده قرص مشت هی روز اون منم... دمیکش صورتم به یدست

 نیراد اگه... بودم دهیخواب تخت يرو االن منم دیشا... شد یم خون جذب و شد یم هضم م معده يتو ها قرص اون اگه

 ... .بود وحشتناك هم تصورش یحت... دمیلرز خودم به... شد یم وصل بهم ها لوله نیا ي همه اومد ینم

 ضربان... کردم نگاه لیسه به گهید بار هی... میمال آهنگ اون و سرد عطر با اهیس ي هیسا همون داد؟ نجاتم نیراد واقعا

 که نیا احتماال. بودم دهیکش عذاب یکاف ي اندازه به... ندارم رو جو نیا تحمل گهید کردم احساس... بود رفته باال قلبم

 ... .کنم نگاهش آروم و ساکت من که بود نیا از بهتر براش بخونه کتاب براش و باشه لیسه سر يباال دهیسپ

. رفتم ماندانا سمت به خورد یم چیپ که یدل و خراب یحال با. رفت لیسه سر يباال دوباره دهیسپ شدم خارج ICU از یوقت

 ... .نبود نیراد از يخبر... کردم چک و گرفتم ازش لمویموبا یحرف چیه بدون

 ... .بودم شک يتو. داد فشار و گذاشت م شونه يرو دستشو. کرد درهمم صورت به ینگاه ماندانا

 :گفت ماندانا... دمیکش یآه

 ست دهیسپ از تر عاقل یلیخ لیسه کردم یم فکر شهیهم من! اورد در يباز بچه عجب... شه بهتر دارن دیام که دکترها

 !دارن مشکل کال خانواده نیا شد ثابت بهم یول

 :گفت و کرد اشاره ییدا به. داد تکون تاسف ي نشونه به يسر

 . شده دیسف موهاش... لرزه یم دستاش... شده ریپ ش؟ینیب یم

 :داد ادامه. دادم تکون ماندانا يها حرف دییتا ي نشونه به سرمو

  بنشونه؟ اهیس خاك به طور نیا مسخره و یجزئ ي مسئله هی خاطر به رو ش خانواده آدم که داره ارزششو واقعا یعنی

 خطر به خودمو من که نبود یراض نیراد قول به که یمرجان و خودم خاطر به که داره ارزششو یعنی کردم فکر خودم با

 یم دینبا... نه کنم؟ سرم يتو یخاک چه من ادیب بابا و مامان سر اومد ییدا سر که ییبال اگه کنم؟ ترك رو م خانواده بندازم

 یچ دونست یم خودش اون. بگم زویچ همه يحجاز سروان به تونستم یم اصال... شد یم دایپ گهید راه هی باالخره... رفتم

 یم زهایچ نیا یقاط خودمو دینبا من. کشوند یم رانیا به رو مهراس و داد یم ادامه رو نیراد ي نقشه دیشا. کنه کار

 ... .کردم
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 شدم متوجه که برم سمتشون به خواستم. دیکش پر براشون دلم. بودند ستادهیا راهرو يانتها که کردم بابا و مامان به ینگاه

 يموها يجلو... سبزه پوست و کوتاه قد با يمرد... زن هی و مرد هی. کردم اخم. کنند یم یپرس احوال و سالم یکس با دارند

 :گفتم رلبیز اریاخت یب. داشت زیر يها چشم و برجسته يها گونه. بود شده یخال کم هی شیمشک

 کنه؟ یم کار یچ جا نیا

 :گفت ماندانا. رفت باال قلبم ضربان دوباره. داشتم یبرنم مرد از چشم. برگشت سمت اون به ماندانا

 !گهید لموننیفام خب

  ... .برداشت سمتم به یقدم و داد تکون ییآشنا ي نشونه به يسر. کرد یتالق من با پارسا دکتر نگاه موقع نیهم در

 پاهام انگار یول برم سمتش به منم و بدم فرمان پام به کردم یم یسع. رفت هم يتو اخمام... فشردم هم به لبامو اریاخت یب

 .میبش همکالم هم با خواست ینم دلم... بود شده قفل

 دکتر به کمرنگ يلبخند ظاهر حفظ يبرا. کردم یم حس خودم يرو رو ماندانا و خاله مامان، ي خاله دختر ي رهیخ نگاه

 . شدم کینزد بهش آهسته و زدم پارسا

. کرد فرو شلوارش بیج يتو و کرد رد کتش ریز از دستاشو. کرد سالم شیشگیهم گرم و يپرانرژ لحن همون با پارسا دکتر

 . باشه اومده مطبش از میمستق که دادم خودم شیپ رو احتمال نیا ش رهیت بنفش کراوات و يا سرمه شلوار کت دنید با

 :گفتم و دادم نشونش رو ICU دست با

 شه؟ یم دهیکش مارستانیب به شما يها يبر و دور کار شهیهم چرا

 رو دستش هی. دیخند آروم بعد و دیکش هم يتو رو ش مردونه يوندیپ و پر يابروها. شد بودم انداخته که يا کهیت متوجه

 :گفت کرد یم تیهدا راهرو طرف اون سمت به منو که طور همون و گذاشت پشتم

 گهید زیچ هی لیسه يماجرا یول... افته یم برات اتفاق نیا که بودم کرده ینیب شیپ من... نکن سهیمقا لیسه با خودتو

 .ست

 نیاول يرو. کرد کوتاه و آهسته رو هاش قدم. شد هیقض نیا متوجه زود یلیخ پارسا دکتر و برم راه تند تند تونستم ینم

 پوست تا کردم صاف ممکن يجا تا کمرمو... بود تر سخت هم رفتن راه از نشستن. نشستم شد دهید راهرو يتو که یصندل

 .داشت فیخف سوزش هی زخمم حال نیا با... فتهین نیچ شکمم
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 :گفتم

  د؟یبود نشده لیسه یروان و یروح راتییتغ نیا متوجه شما

 :گفت و داد تکون سر... کرد بهم ینگاه مین. نشست کنارم

 نقش بخوام شهیهم اگه. رمیبگ فاصله شغلم از کنم یم یسع کنم یم برخاست و نشست گرونید با يکار طیمح خارج یوقت

 ریز ادی ینم خوششون مردم... من با گرونید نه کنم برقرار ارتباط گرونید با تونم یم خودم نه کنم يباز رو روانپزشک هی

 . باشن نیب ذره

 :گفتم حدشه از شیب يتند متوجه پارسا دکتر دونستم یم یخوب به که یلحن با

 !دیبکن براش يکار کما تو بره که نیا از قبل و دینیبب رو لیسه مشکل دینخواست پس

 رو یآرامش چیه لبخندها نیا که بودم ضشیمر تنها من کردم فکر خودم با. نشوند لبش يرو شویشگیهم گرم لبخند همون

 از قدر اون کردم یم حس شهیهم میضیمر از قبل هرچند داشتند؟ مشابه حس هم ها ضیمر ي هیبق ای کرد ینم منتقل بهم

 ینم. بود شده عوض بهش احساس یول... ده یم قرار ریتاث تحت انشویاطراف ي همه که کنه یم ساطع مثبت يانرژ خودش

 اشتباه دینبا اون... هیچ من درد که دیفهم یم دیبا اون بود يقو و خوب نیراد کار که هم قدر چه هر... ببخشمش تونستم

 ... .کرد یم

 :گفت

 به دست بخواد که يحد در نه یول بود افسرده... نبود ضیمر لیسه یول هاست يماریب از یلیخ یجانب ي عارضه یخودکش

 یخودکش قصد که یونیآقا معموال... کنه یخودکش کار نیا خاطر به که نبود یآدم یول داشت محبت کمبود... بزنه کار نیا

 من. بود کرده دیتهد هم قبال لیسه یول! خانوما برعکس... کشن ینم شیپ بحثشو و زنن ینم موضوع نیا از یحرف دارن

 ادتشیع يبرا نشد حاضر یحت که کنم یم نگاه يدختر توجه جلب يبرا گونه بچه اقدام هی چشم به لیسه یخودکش به

 .مارستانیب ادیب

 که کردم دنبال رو یجوون پرستار نگاهم با. چرخوندم سرمو. کرد تر خراب خرابمو حال دکتر حرف نیا. رفت هم يتو اخمام

 فاصله اون از یحت. شد ثابت بود ستادهیا راهرو طرف اون که بابا يرو نگاهم. رفت یم سر اون به راهرو سر نیا از عجله با

 هی ي اندازه به يا فاصله تحمل ذاشتم؟ یم تنهاش دیبا يچطور من... بدم صیتشخ رو نگرانش نگاه تونستم یم هم
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 از رو آور دلهره فکر نیا کردم یسع و دمیگز لبمو... ره یم سکته مرز تا برم اگه دونستم یم... نداشت هم رو کوتاه يراهرو

 . کنم دور ذهنم

 :اورد خودم به منو پارسا دکتر

 !يشد عوض

 :گفتم. برگشتم سمتش به تعجب با

 من؟

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم يتا هی. دیخند صدا یب و داد مثبت جواب سر با

 د؟یدیرس جهینت نیا به کوتاه ي مکالمه نیهم با

 :گفت و انداخت پا يرو پا پارسا دکتر

 یداشت دوست ش همه و يشد یم خسته زود ؟يبود منگ و جیگ مون مشاوره يها جلسه يتو قدر چه ادی ینم ادتی

 اصال بگم رك یول باشه خوب برات مسافرت کردم یم فکر. ينبود اطرافت طیمح متوجه یحساب و درست... خونه يبرگرد

 .بذاره مثبت ریتاث روت قدر نیا کردم ینم فکر

 :گفتم دلم تو

 بود؟ نیراد با ینینش هم خاطر به یعنی

 :داد ادامه پارسا دکتر

 .یبمون ضیمر که یداشت دوست ناخودآگاه تو کردم یم حس شهیهم... یول... افتاد سفر نیا يتو یاتفاق چه دونم ینم

 :گفتم تیقاطع با و دمیپر حرفش وسط

 .نبود طور نیا اصال! نه

 :گفت و داد تکون سر دکتر
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 یش خوب اگه يدیترس یم. امانه در جونت یباش ضیمر یوقت تا یدونست یم... کن فکر بهش... کن مراجعه خودت به... چرا

 هی. یداشت وحشت يا گهید زیچ هر از شتریب شدن خوب از کتیکوچ و بزرگ يها ترس ي همه کنار. ارنیب سرت ییبال

 خوب يخوا یم وجودت تمام با که نهیا کنم یم حس االن که يزیچ اون... کن داشیپ و کن فکر... داد رییتغ رو تو يزیچ

 . یبش نیا از بهتر که کنه کمکت تونه یم... کن دایپ رو داد رییتغ رو تو که يزیچ اون. یش

 یب کنکاش نیا دونستم یم طرف هی از... کرد خاص عامل هی کردن دایپ و کنکاش به وادار ذهنمو يا هیثان يبرا حرف نیا

 یم ختم اون به زیچ همه... دیچرخ یم نیراد اسم به يمحور دور نیزم انگار... بود شده پر نیراد از من ذهن... ست دهیفا

 ... .شد

 :داد ادامه دکتر

 . میکن کم قرصاتو دز میکن شروع کم کم دیبا. میکن یم صحبت موضوع نیا مورد در شتریب ياومد که بعد ي جلسه

 دنیشن از مانع عمل اتاق به ها جراح از یکی همزمان کردن جیپ و گرفت فاصله ازم. شد بلند پارسا دکتر لیموبا زنگ يصدا

 .شد ش مکالمه

 درست... گذاشتم کنار خوردنشو که بعدم. خوردم یم قرص ونیم در خط هی هم اول از که من. زدم يپوزخند دکتر حرف به

 یم آزارم که بود یتین حرفش نیا پشت که هرچند... کنم عوض خودمو دیبا که گفت و مون خونه اومد الیل که يروز از

 ... .داد

 من کردن رییتغ... نیراد نه بود الیل داد رییتغ منو که يزیچ اون! الیل... کردم کشف رو يزیچ هی و شد روشن ذهنم دفعه هی

... چ ادیب حساب به بالغ و عاقل شاهد هی که ستین کار در ییالیل دونستم یم که یزمان همون... شد شروع مسافرت از قبل

 از خودمو که ندارم يازین گهید و ستین خطر يتو جونم که دمیرس جهینت نیا به ناخودآگاه که بود زمان همون درست و

 ... .کنم میقا يماریب نیا پشت ترس

... نبود یروان يماریب هی من مشکل که هرچند... کنم دایپ رو بود شده کردنم رییتغ عامل که يزیچ اون بود گفته دکتر

 نیا از بودم برده کار به میزندگ يتو که یمنطق نیتر هیپا یب و استدالل نیتر منطق یب با... بود یسردرگم من مشکل

 تنها الیل... بزنم حرف الیل با گهید بار هی دیبا دیترد و شک نیا از کردن دایپ نجات يبرا که دمیرس جهینت نیا به حرف

 يماریب اون از منو نتونست ، پارسا دکتر یحت ، کس چیه و زیچ چیه که یزمان اونم... بده رییتغ منو تونست که بود یکس

 ... کرد عوض زویچ همه که بود یکس الیل و... بده نجات
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 یعل تولد به مرجان همراه شد باعث که بود یلیدل همون قایدق نیا... دوستامم ریتاث تحت شهیهم که دونستم یم خوب

 ینم هم دکتر یحت که بذاره من يرو يریتاث تونست یم الیل مثل کینزد و یمیصم دوست هی... شناختم یم خودمو... برم

 یم داشتم ش خانواده از که یشناخت با... گذشت شیزندگ از هدفش به دنیرس يبرا الیل کردم فکر خودم با... تونست

 الیل حال نیا با... شه ینم اول روز مثل گهید الیل یزندگ و بخشند ینم کار نیا يبرا رو دخترشون وقت چیه که دونستم

 ... .کنه متقاعد منو تونست یم اون. بود گذاشته وسط کار نیا يبرا رو شیزندگ... بود رفته

 رونیب ذهنم از فکر نیا کرد پرت ماجرا از یکل به حواسمو بابا رینظ یب یرانندگ دوباره و مینشست نیماش يتو که یزمان یحت

 که بود نیا ي دهنده نشون داشتم الیل طرف از شدن متقاعد يبرا که یلیم نیا که دونستم یم خوب خودمم... نرفت

 ینم نگاه دوست هی چشم به من به گهید داد یم نشون که کرد من با يکار الیل. کنم قبول رو نیراد شنهادیپ داشتم دوست

 هنوز من يبرا اون یول بود برده نیب از رو مونیدوست و بود قیعم یلیخ داشت من از مرجان خاطر به که يا نهیک... کنه

 ... .داشتم که بود یدوست نیبهتر

 .بده جوابمو نبود حاضر هم هنوز که ینیراد.... کردم میگوش ي صفحه به ینگاه. بود نیراد الیل با من یارتباط راه تنها

 دیبع. زدم یم حرف باهاش و دمید یم رو الیل دیبا... کردم ینم شک زدنش يتو بود دستم يجلو اگه. دادم فشار بهم لبامو

 ... .داد ینم که جوابمم... میکن صحبت و مینیبب رو گهیهمد الیل و من بذاره نیراد دونستم یم

 نیا به نهیآ از مرتب. شدم قیدق بابا رفتار به کردم؟ یم یراض رو نیراد دیبا چطور... رفتم فرو فکر به و کردم بلند سرمو

 با نیماش هی دنید انتظار بابا دونستم یم... اومدم رونیب الیل فکر از هیثان چند يبرا. کرد یم نگاه طرف اون و طرف

 ي مسئله يرو فکرمو دوباره بشه جونم يبال و ادیب سراغم وجدان عذاب که نیا از قبل... داره رو اهپوشیس يها نیسرنش

 .کردم متمرکز الیل

 نییپا سرمو. دیرس ینم فکرم به يا گهید زیچ... بده جوابمو نیراد شه باعث تونست یم که يزیچ تنها... داشتم راه هی تنها

 :زدم اس ام اس نیراد يبرا. انداختم

 .بگم بهت يزیچ هی دیبا. بزنم حرف باهات يبذار و يبد جوابمو که نیا شرط به... کنم قبول شنهادتویپ خوام یم

 قبول شنهادشویپ نداشتم قصد اصال. شد deliver اس ام اس که نیا تا. زدم زل یگوش ي صفحه به زدن پلک بدون

 .نهیهم بده جوابمو شه یم باعث که يزیچ تنها دونستم یم یول... کنم

 کم کم کردم؟ یم کار یچ دیبا داد ینم جواب اگه. بودم گرفته ضرب پام يرو دست با. دادم یم تکون یعصب یحالت با پامو

 ... .رهیبگ تماس باهاش بخوام اریماز از و بزنم آخر میس به که زد یم سرم به داشت
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 و نشست لبم يرو يلبخند نیراد اسم دنید با. گرفتم باال رو یگوش. شد حبس م نهیس يتو نفس. رفت برهیو يرو لیموبا

 يتو بود روز چند که ینیسنگ و خال احساس... بود شده برداشته دوشم يرو از نیسنگ بار هی انگار. دمیکش یراحت نفس

 . داد یسبک به خودشو يجا بود نشسته م نهیس ي قفسه

 :بود نوشته نیراد

 .میبزن حرف بزن زنگ. یاوک

 مامان با بحث و جر مشغول. کردم بابا به ینگاه یچشم ریز. کردم یم مجبورش و دمشید یم دیبا... شد ینم یتلفن... نه

 بابا. کنه رفتار کرده لیتحص آدم هی مثل و نده فحش یرانندگ موقع قدر نیا که خواست یم بابا از عاجزانه داشت مامان. بود

 کم يها جوون نیا از یبعض دیبا که کرد یم دادیب و داد داشت بود رفته باال شدت به روز چند نیا صداش تُن کال که هم

 !کرد ادب دادند، یم راژیو و انداختند یم پاشون ریز رو باباشون نیماش که رو یعقل

 :نوشتم نیراد يبرا

 . برم رونیب خونه از تنها تونم یم نه بزنم حرف تلفن راحت تونم یم نه يداد بابام لیتحو شب اون تو که یحرف اون با

 مسکنم خوردن وقت از... کردم ساعتم به ینگاه. داشت درد کم هی م خورده جوش تازه زخم. گذاشتم پام يرو لویموبا

 ... .خوردم یم گلوم چرك کردن خشک يبرا که یکیوتیب یآنت طور نیهم... بود گذشته

 نیا يتو کردم حس اومد نیراد يبعد اس ام اس و دیلرز لمیموبا دوباره یوقت... شد قفل لیموبا ي صفحه يرو نگاهم

 ... .بودم دهینکش نفس اصال فاصله

 :بود نوشته

 ... .اتاقت بالکن... شب کی ساعت

 به نگاهمو و کردم قفل هم يتو دستامو. کرد پر وجودمو تمام جانیه. دمیکش قیعم نفس هی و گذاشتم بمیج يتو لویموبا

 خودمم که هرچند... الیل مورد در کردن صحبت ای بود نیراد دنید يبرا جانیه نیا دونم ینم... دوختم نیماش از رونیب

 از يابد يفرار... بزنه سرم به فرار فکر شد یم باعث جواب نیا به کردن فکر یحت یول... دونستم یم رو جوابش خوب

 ... .گرفت یم دستش يتو رو زیچ همه کنترل داشت کم کم که یحس

***  
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 شکمم زخم هیثان چند بعد. بود گرفته درد م معده جانیه و ینگران شدت از. رفتم یم نییپا و باال رو اتاق عرض و طول

 نیا احتمال بود؟ یچ يبرا جانیه همه نیا... بستم چشمامو. گذاشتم زخمم يرو دستمو و دمیکش دراز تخت يرو. سوخت

 که نبودم ییآدما اون از. بودم نکرده دایپ کردنش متقاعد يبرا یراه منم و بود ادیز یلیخ کنم برقرار ارتباط الیل با نذاره که

 حرفاش با تونست یم که بود یآدم قایدق نیراد و بذارم ریتاث انمیاطراف يرو بتونم و باشم داشته یخوب انیب قدرت

 ... .رهیبگ مشتش يتو انشویاطراف

 و بود مونده روشن ونیزیتلو. بود برده خوابش کاناپه يرو اخبار دنید موقع معمول طبق هم بابا. بود مارستانیب مامان

 و من و نشه اتاق وارد بابا وقت هی که کردم قفل درو. رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند جا از حال نیا با. دمیشن یم صداشو

 درو داشتم من... شده عوض يزیچ هی شدم متوجه برداشتم قفل يرو از دستمو که نیهم... نکنه ریغافلگ هم با رو نیراد

 یک... بودم گذاشته باز نیراد يبرا رو بالکن در قفل و کردم یم قفل بودند ایدن يآدما نیاعتمادتر قابل که م خانواده يرو

 و بود کنارم لحظه هر شمال يتو که ییروزها اون از شتریب یلیخ... داشتم اعتماد نیراد به من بزنم؟ گول خواستم یم رو

 و شده تنگ براش دلم که کنم اعتراف خودم شیپ دمیکش ینم خجالت اصال. بود شده یکیتار يتو روشن ي نقطه هی مثل

 ... .نبودم اون ي اندازه به چکسیه دنید مشتاق روز چند اون يتو

 همه بذارند رونیب مونیزندگ از پاشونو اگه که میکن یم فکر خودمون با شهیهم و هستند مونیزندگ يتو عمر هی ها یبعض

 نیا محض به یول... میترس یم میش دور ازشون که نیا از قدر چه دونه یم خدا فقط. زهیر یم بهم و شه یم رو و ریز زیچ

 یب و تیاهم کم حضورشون قدر چه میفهم یم رندیگ یم فاصله ازمون و شه یم کمرنگ مونیزندگ يتو نقششون که

 ... .اریماز مثل درست... بوده ارزش

 يرو ياثر کوتاه مدت همون يتو یول هستند مونیزندگ يتو کوتاه یلیخ مدت هی که هستند ییآدما مقابلشون ي نقطه و

 ... .نیراد مثل درست... شن ینم فراموش هم وقت چیه...  و کنند یم عوض زویچ همه که ذارند یم مونیزندگ

 از رو میبود گرفته دیجمش تخت يجلو که مونیخانوادگ عکس و کردم دراز دستمو... کردم یگون يرو يها عکس به ینگاه

 ياریماز... نمیبب اریماز جز رو یکس عکس اون يتو نتونستم وقت چیه... گذاشتم زمیم يکشو يتو عکسو. کندم یگون يرو

 غافل. باشه اومده وجود به مدت نیا يتو هم یحس دیبا حتما کردم یم فکر نیهم يبرا دیشا و بود میزندگ يتو شهیهم که

 ... .دیکش طول ماه نه فقط رفتنش نیب از که افتاده پا شیپ ي ساله فدهیه عادت هی... عادته فقط حس نیا که نیا از

 مرد اون یوقت بودم کرده عادت چون دیشا... شد حبس م نهیس يتو نفس. دمیشن بالکن در طرف از یفیضع تق تق يصدا

 ي اندازه به ها هیثان از کدوم هر لحظه اون به تا عصر از که نیا خاطر به هم دیشا... نکشم نفس نمیب یم بالکن در پشت رو

 ... .بودند اومده کش ساعت هی
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 نییپا سرشو و کرده اهشیس یبارون بیج يتو دستاشو. دمید بالکن در پشت رو اهشیس بتیه. دمیچرخ بالکن طرف به

. رفتم در سمت به آهسته و گذاشتم زخمم يرو دستمو... کرد یم تاپ تاپ بلند يصدا با م نهیس يتو قلبم. بود انداخته

... بود گرفته اجازه شدن وارد يبرا و زده در متمدن آدم هی نیع... نشست لبم يرو يلبخند. گذاشتم رهیدستگ يرو دستمو

 !بشه دختر هی اتاق وارد بالکن راه از یواشکی شب کی ساعت که نیا يبرا اونم

. بود لبهاش يرو کمرنگ يلبخند. دیچرخ ش دهیپر رنگ صورت يرو اهشیس یبارون يرو از نگاهم. کردم باز براش درو

 ش رهیت يموها از دسته هی ریز... گشتم شیشونیپ يرو زخم يجا دنبال نگاهم با. نبود لبش يرو اریماز مشت از ياثر گهید

... موند یم آروم و يا سرمه هاش چشم شهیهم کاش يا. شد قفل چشماش يتو نگاهم. بود نشده خوب هنوز پس... بود

 و خودم از... باشه شده عوض بهش نسبت حسم حرفا اون دنیشن از بعد دمیترس یم انگار... گرفت آروم قلبم باالخره

 ... .کرد هیتک کرد، اعتماد بهش شه یم که هیکس تنها برام هنوز شدم متوجه چشماش دنید با یول... دمیترس یم احساسم

 با. کردم نگاهش تعجب با. ستادیا در چهارچوب يتو. بشم بالکن وارد تا برداشتم رو میا قهوه بافت ژاکت دراور يرو از

 ... .بره رونیب که کردم اشاره بهش دست

 :گفت بامزه و آروم یلحن با و دیکش هم يتو ابروهاشو

 سرما؟ نیا يتو

 تعجب شدت از چشمام. شد اتاق وارد تعارف یب و زد کنار دستمو ینرم به که بشم شدنش وارد از مانع دست با خواستم

 با و بستم رو بالکن در. دمیکش هم يتو اخمامو. زد يپوزخند. بره رونیب اتاق از که کردم اشاره بهش دست با. شد تا چهار

 ای بود زده قبل دفعات برخالف سردشو و خنک عطر دفعه نیا دونم ینم. ستادمیا کنارش. رفتم سمتش به کوتاه يها قدم

 .کردم یم حس مینیب ریز رو آشنا عطر نیا نیتلق خاطر به ست هیسا همون دونستم یم حاال چون

 :گفتم بهش آهسته. کردم اشاره اتاقم در به دست با

 !ست خونه بابام

 دستشو. ده یم گوش ادی یم که ییصداها به داره و کرده زیت گوشاشو شدم متوجه. زد زل وارید يرو ثابت ي نقطه هی به

 تخم و اخم با و بودم ستادهیا روش به رو نهیس به دست. زد بهم يلبخند قفله در دیفهم یوقت. کنه قفل درو تا کرد دراز

 . کردم یم نگاهش
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 لبخند هی دوباره. زد زل وارید يرو یگون به. کرد بشیج يتو دستکششو يتو دهیچیپ يدستا و داد هیتک رمیتحر زیم به

 :بود گفته که اومد ادمی. نشست لبش يرو کمرنگ

 ... .گرفتم ازت من که یخوب يروزها يادگاری به... وارهید يرو یگون کهیت هی به نگاهت دمید یم

 کج کم هی سرشو و برداشت زیم از شو هیتک. هیچ یگون ي کهیت اون نهیبب که بوده فرصت هی منتظر شهیهم زدم یم حدس

 فکرمو و باشم تفاوت یب قلبم تپش به نسبت کردم یم یسع و بودم انداخته نییپا سرمو. کرد یم نگاه دقت با رو عکسا. کرد

 کردم؟ یم شیراض دیبا چطور... بندازم کار به

 

 که نیا از بعد ساعت دو یکی معموال بابا... مطلب اصل سر رفتم یم تر عیسر دیبا. دمیکش یقیعم نفس. دیچرخ سمتم به

 یم داریب اگه. رفت یم اتاقش به و زد یم مسواك کرد، یم خاموش رو ونیزیتلو شد، یم داریب برد خوابش ونیزیتلو يجلو

 ... .بزنه سر بهم تا ادیب اتاقم به بود ممکن شد

 :گفت آهسته و نشست ریتحر زیم یصندل يرو نیراد

 !يایب که يشد یراض پس

 :گفتم. ادیب تر نییپا هم قلبمم ضربان و بشم تر آروم کم هی شد باعث میبعد قیعم نفس

 !نه

 یم اهیس و کیتار کم کم که متعجبش و رهیخ نگاه ریز کردم یسع. کرد مکث هیثان چند. رفت باال تعجب شدت از ابروهاش

 :گفتم آهسته و کردم تر لبمو. ارمیب دووم شد

 ... .بکنم کارو نیا بخوام که ستمین مطمئن هنوز

 :دادم ادامه. دوخت نیزم يرو فرش به و گرفت ازم نگاهشو. دیکش صورتش به یدست. کرد فوت صدا با نفسشو

 . کنه یم سکته شدم بیغ من بفهمه که نیا محض به بابام! نگرانن قدر چه یدون ینم. بذارم تنها بابامو و مامان تونم ینم

 :گفت آهسته بود شده خشن کم هی نظرم به که یلحن با. زد زل چشمام به و گرفت نیزم از نگاهشو

 نگاه ش جهینت به یول کشن یم عذاب و شن یم نگران مدت هی! درسته. یباش ها ینگران نیا شاهد دیبا ابد تا ياین اگه

 .بره یم نیب از رو وقت چند نیا عذاب و رنج ي همه یخوشحال و غرور ينبود ضیمر وقت چیه تو بفهمن که يروز... کن
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 دستش زخم دنبال چشم با اریاخت یب. ادین يفشار زخمم به تا نمیبش صاف ممکن يجا تا کردم یسع و نشستم تخت يرو

 :گفتم و دادم چشماش به نگاهمو. بود پاش يرو دستکشش يتو دهیپوش دست. گشتم

 ... .بهش کردن عمل یول راحته گفتنش

 :گفت و دیپر حرفم وسط

 رابطه گهید وقت چیه دیشا. تواند ي خانواده از رتریگ سخت یلیخ ش خانواده که یدون یم. کرد کارو نیهم هم الیل! ایپرن

 .نشه قبل مثل باباش و مامان با ش

 :گفتم و زدم يپوزخند

 .شه ینم سرم زهایچ نیا و انتقام و مهراس از یچیه باشه وسط م خانواده يپا یوقت من! فهمه یم من از شتریب الیل دیشا

 مون فاصله. کرد متوقف پام يجلو رو یصندل. کرد حرکت جلو سمت به چرخدار یصندل و اورد نیزم به يفشار پاش با

 :گفت آهسته طور همون... شد کمتر

 ... .خودته با انتخاب... باشه کار نیا از شتریب خانواده ارزش واقعا دیشا. یفهم یم شتریب که یهست یاون تو دیشا

. کرد یم مضطربم عطرش داد یم آرامش بهم شیا سرمه يها چشم که قدر چه هر... دیچیپ مینیب ریز سردش عطر دوباره

 :گفتم و انداختم باال ابرومو يتا هی

 ؟يموند یم يبود من يجا تو اگه یعنی

 :گفت و کرد قفل هم يتو انگشتاشو. شد منقبض فکش. کرد یمکث

 و برگشتن فرصت وقت چیه... و کنم عوض زویچ همه تا گذاشتم تنها بابامو منم! بودم جات روز هی من یدون یم که تو

 ... .نشد بمینص شیخوشحال دنید

 ؟یچ شدم یم رو به رو يزیچ نیهمچ با خونه به برگشتن از بعد منم اگه... دیچیپ م نهیس ي قفسه يتو سرما

 :داد ادامه نیراد

 !ایپرن نپرس من از... ذاشتم ینم تنهاش وقت چیه کاش يا نکنم فکر خودم با که ستین يروز
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 شدت به م خورده جوش تازه زخم که دادم انجام عیسر کارو نیا قدر اون. شدم بلند بالفاصله منم. شد بلند یصندل يرو از

 رو صورتش تا شد خم و گرفت بازومو. دیچرخ سمتم به عیسر نیراد. دمیچسب زخممو یدست دو و کردم یآخ آخ. گرفت درد

 :گفت ینگران با. رهیبگ قرار صورتم يرو به

 ؟یخوب... شد؟ یچ

 از نگرانشو نگاه نیراد. شد یطوالن سکوتم. بره نیب از درد تا کردم صبر و دادم فشار بهم لبامو. دمیکش یقیعم نفس بار چند

 کرد؟ یم کار یچ داشت. شد تا چهار چشمام. اورد در بشیج از لشویموبا و گرفت م رفته هم يتو صورت

 :کرد زمزمه. خوبم کردم اشاره بهش و برداشت زخمم يرو از چپمو دست بالفاصله

 ؟یمطمئن

 شدم مطمئن یوقت. باشه شده سیخ خون از دمیترس یم. دمیکش زمیبل به یدست زده وحشت. دادم مثبت جواب سر حرکت با

 شد یم باعث مارستانیب به کردن فکر. بودم دهیترس باشه اومده دردم که نیا از شتریب. دمیکش یراحت نفس نشده يزیچ

 . شه بد حالم و چهیبپ مینیب ریز الکل يبو

 :گفتم آهسته. نمیبش که کرد اشاره و گرفت بازومو. داد هیتک تخت يها لهیم به و برداشت بالشمو نیراد

 !خوبم

 رو شیبارون ي لبه بخوره تکون جاش از که نیا از قبل و نشستم. بدم هیتک بالش به و نمیبش که کرد اشاره تیجد با

. گم یم یچ بشنوه تا اورد جلو سرشو و نشست یصندل يرو دوباره. بشه تر کینزد کم هی که کردم اشاره بهش. دمیکش

 :گفتم آهسته

 .کنه قانع منو تونه یم اون. بزنم حرف الیل با بذار

 :گفت و کرد اخم. کردم یپوف تیعصبان با. داد یمنف جواب سر با

 .یبرس جهینت به و یکن فکر خودت خوام یم... کنه قانعت یکس خوام ینم من

 :گفتم

 .کنه رمیش یکی دارم اجیاحت! نیهم. بذارم تنها مو خانواده ادی ینم دلم... یول هیچ درست کار دونم یم من
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 شده داریب بابا... اومد دهنم يتو قلبم. شد اتاق در خیم نگاهم و نشستم خیس جام سر دوباره. شد خاموش ونیزیتلو دفعه هی

 رفتم اتاق در سمت به من. میشد بلند جا از زمان هم. میکرد نگاه هم به و میگرفت در از نگاهمونو همزمان نیراد و من. بود

 رو ییدستشو در شدن بسته و باز يصدا. چسبوندم در به گوشمو و کردم خاموش اتاقمو چراغ. رفت بالکن سمت به نیراد و

 .دمیشن

 کرد یم روشن کم هی رو اتاق که کوچه چراغ نور يتو. دمیپر جا از و گفتم ینیه. نشست بازوم يرو نفر هی دست دفعه هی

 :گفت گوشم در و اورد جلو سرشو. بود ستادهیا کنارم که دمید رو نیراد

 ... .بزن زنگ بهم کنه رتیش یکس که ینداشت اجیاحت و يدیرس نیقی به که يروز

 :گفت آهسته. شه کم سرهامون ي فاصله تا کرد خم سرشو. چرخوند خودش سمت به منو و گرفت بازومم یکی اون

 . یش افتخارشون باعث یبتون و ینیبب تو خانواده دوباره دم یم قول... فتهیب برات افتاد من يبرا که یاتفاق نذارم دم یم قول

 از تاپ تاپ نیا بار نیا... کرد یم تاپ تاپ نهیس يتو محکم دوباره قلبم. زد چنگ گلوم به یبغض. اورد بازوهام به يفشار

 ... .بود شوق و یدلگرم از فقط و فقط... نبود جانیه و اضطراب

 شده شکه. بود زده خشکم... دیپر نییپا بالکن از حرکت هی يتو چطور و بست سرش پشت رو بالکن در چطور دمینفهم

 ... .کردم یم حسش وجودم تمام با که یحس خاطر به... زد بهم اون که یحرف خاطر به نه... بودم

 شده داغِ  داغ صورتم یول بود زده خی دستام... بود شده پر خاص حس هی از م نهیس ي همه... دیتپ یم گهید طور هی قلبم

 ... .اون خاطر به و... مرجان و الیل خاطر به... م خانواده خاطر به هم... خودم خاطر به هم... برم دیبا دونستم یم دلم ته. بود

 تمام اگه یحت انگار که دیرس یم نظر به يقو قدر اون یول کردم یم حس رو رییتغ نیا... شد یم عوض داشت ییزهایچ هی

 ... .بشم حس نیا يشرویپ مانع تونستم ینم هم بردم یم کار به توانمو

 ... . يقو... تازه... بیعج حس هی

 با رفتن ي وسوسه که هرچند... بکنم دل تونستم ینم هم هنوز!... بابا... اورد خودم به منو ییدستشو در شدن بسته يصدا 

 .... شد یم تر خطرناك و شتریب دلم يتو هیثان هر نیراد

***  
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 نداشتم حوصله چون دیشا. نزدم یحرف شمال اتفاقات از... بودم نگفته بهش یخاص زیچ. بود شده تموم مادرم با تلفنم تازه

 شدن یطوالن باعث گفتنش کردم یم فکر چون هم دیشا کنم، مرور ذهنم يتو دوباره رو دهیچیپ و بیعج موضوع نیا

 ... .کنم تمومش زودتر چه هر خواستم یم که شه یم يا مکالمه

. بچرخه تا زدم یم زور یلیخ دیبا. داشت يکار روغن به اجیاحت یصندل! بود یسخت کار... دمیچرخ یم چرخدار یصندل يرو

 کار یچ دیبا که کردم یم فکر موضوع نیا به و کندم یم لبمو پوست. دادم یم دست اون به دست نیا از لمویموبا یگوش

  کنم؟

 ي برهیو. زنند یم حرف من مورد در دارند که بودم شده متوجه. دمیشن یم رو بابا و مامان ي آهسته يها زدن حرف يصدا

 ناشناس ي شماره دنید با. کردم بازش نهیراد ای ماندانا طرف از اس ام اس که نیا الیخ به. اورد خودم به منو میگوش

 :خوندم اسو ام اس. زدم کنار چشمم يتو از هامو يچتر. رفت باال ابروهام

 .م ایپو رون؟یب میبر يای یم

 :گفتم تعجب با! بود ایپو پس

 !یکیعل نه... یسالم نه! هه! شیپ و پس حرف بدون

 ایپو به یتیاهم چیه که من از کارها نیا... کردم حذفش و داشتم هم دیشا... باشم داشته رو ش شماره اومد یم نظرم به

 .کردم ویس رو ش شماره کنم نظر دیتجد ایپو با برخوردهام يتو بودم گرفته میتصم چون. نبود دیبع دادم ینم

 :دادم جواب

 شده؟ يزیچ

 :نوشت برام ایپو

 . نمتیبب خوام یم... گفتم يجور نیهم! نه

... برم ییجا تنها ذاره ینم که بود کرده اعالم رسما بابا... شدم طیشرا لیتحل هیتجز مشغول و گذاشتم پام يرو رو یگوش

 کردند ینم حمله ایپو به و افتاد ینم اتفاق اون برگشت راه تو اگه! بود درصد صفر ریز برم رونیب ایپو با بذاره که نیا احتمال

 از قبل اومد ادمی. نبود منطق یب یول اورد یم جوش زود و بود یعصب مقدار هی که درسته... کرد ینم يریسختگ قدر نیا
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 برام که يدیجد يها قانون نیا دونستم یم... مسافرت برم مرجان و الیل با ذاشت یم... داشت اعتماد بهم قدر چه اتفاقا نیا

 ... .بود آزاردهنده خودش يبرا من از شتریب بود گذاشته

 دیبا کردم یم احساس... نمشیبب داشتم دوست نکهیا با... دادم یم یمنف جواب ایپو به دیبا! نداشتم يا چاره. دمیکش یآه

 ... .یمیصم و دوستانه رفتار هی با دیشا... کنم جبران رو هام یبداخالق و ها يبدرفتار

 :نوشتم

 .مون خونه ایب. برم رونیب مامان ای خودش جز یکس با ذاره ینم شمال يماجرا از بعد بابا... تونم ینم یول امیب خوام یم

 زبونمو. بزنم رونیب خونه از شبونه بگم یکس به که نیا بدون تونستم یم. دیرس ذهنم به زیآم طنتیش فکر هی... کردم یمکث

 :زدم بینه خودم به. نکنم یعمل زویآم طنتیش فکر نیا که کردم کنترل خودمو سخت یلیخ و گرفتم دندونام نیب

 !نکن يباز نیا از شتریب بابا اعصاب با

 :گفت یم طونهیش

 !يخور یم هم ییهوا هی ير یم... فهمه ینم بابا! بپر بالکن از

 چرا مامان... کردم زیت گوشامو. گذاشتم زخمم يرو دستمو. دمیپر جا از. دمیشن يا هیگر هق هق يصدا موقع نیهم در

 کرد؟ یم هیگر داشت

 ي هیگر يصدا کرد یم تمیاذ ایدن يتو که يزیچ نیشتریب... نداشتم رو مورد هی نیا تحمل. دیکش ریت قلبم کردم احساس

 .بود مامان

 بود؟ شده یچ... رفت هم يتو اخمام. چسبوندم در به گوشمو. رفتم اتاقم در سمت به و شدم بلند جام از

 :گفت یم داشت. بود یعصب کرد یم هیگر مامان که يا گهید وقت هر مثل بابا يصدا

 ... .تر آروم... خب یلیخ

 :بود بغض از پر مامان يصدا

 عذاب خودم ي اندازه به چکسیه یول... یول... کرد ریتحق شدم ینم دار بچه که نیا خاطر به منو مرد اون تموم سال ده

 !شکر ایخدا! شکر بازم... خودم یول شدم بچه همه نیا اومدن ایدن به ي واسطه. دینکش
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 :شد شتریب مامان يصدا لرزش. انداختم نییپا سرمو و دادم هیتک در به

 یم اشویرو ها شب یبعض هنوزم... شه یم منم نوبت روز هی که دادم یم دیام خودم به اومد یم ایدن به که يا بچه هر

 .منه زیچ همه ایپرن خدا به... نمیب

 :داد ادامه مامان. زد حلقه چشمام يتو اشک

 هیا بچه همون کردم حس دمید رو ایپرن که يروز... ایپرن مثل...باشم داشته خوشگل و فیظر دختر هی داشتم دوست شهیهم

 یم... ستین من رگ و خون از که ستین مهم... وردمین اشیدن به من که ستین مهم... باشم داشته خواستم یم شهیهم که

 نیا يتو پامو که يروز... باشم داشته دوست ایپرن ي اندازه به تونم ینم رو ارمشیب ایدن به خودم که يا بچه یحت دونم

 .داشتم ذوق ایپرن با یزندگ يبرا تو با کردن یزندگ از شتریب گذاشتم خونه

 :گفت یدگیرنج با بابا. دادم نییپا دهنم آب دادن قورت با بغضمو

 !بودم متوجه! بله

 :بود صیتشخ قابل هنوز صداش لرزش... کنه یم کنترل خودشو داره دونستم یم یول شد تر آروم صداش. کرد یمکث مامان

... اون هم توام ي شرمنده هم... کردم غفلت بازم... یول... نذارم کم یچیه کردم یسع... کردم براش تونستم یم يکار هر

 .نداره تیاهم برام خودم ي بچه ي اندازه به يا بچه چیه... موندم یم ششیپ و زدم یم کارم از دیبا

 :گفت مامان. دیچک نییپا چشمم از اشک قطره هی

 ترحم یوقت رمیگ یم شیآت... کنند یم نگاهش يطور نیا نمیبب ندارم تحمل... منه دختر اون یول نباشم مادرش دیشا من

 یکس دم ینم اجازه... کنند ناراحتش حرفاشون با ندارم دوست. شم یم متنفر شون همه از... نمیب یم چشمشون يتو رو

 کدوم... هیقو یلیخ من دختر... ادی یم در اشکم کنند یم یانصاف یب موردش در طور نیا یوقت... بزنه حرف سرش پشت

 یچیه من دختر اره؟ین خودش يرو به و ستهیوا سرپا بتونه و بکشن چشمش يجلو رو بهیغر مرد هی... دوستشو که هیدختر

 اون اگه... کردم یکوتاه من... گذاشتم کم من دیشا... نبودم ششیپ یکاف ي اندازه به روزها اون که منه ریتقص! نداره کم

 خودمو دختر من... شد ینم که دونم یم... شد ینم يطور نیا دادم یم یدلگرم بهش و کردم یم تشیحما شتریب روزها

 !شناسم یم

 :شد بلند دوباره مامان ي هیگر يصدا. ختیر صورتم يرو اشکم يها قطره. گذاشتم هم يرو چشمامو
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 و ها عهیشا نیا يجا به که کنم کار یچ ن؟یبب رو یواقع يایپرن اون همه که کنم کار یچ! ... بگو تو کنم؟ کار یچ االن

 به هم يطور نیهم من... کنه فیتعر من شیپ دخترم از یکس ندارم يازین من بشنوم؟ فشویتعر ها زدن حرف سر پشت

 هی با... بره دانشگاه... بخنده و بگه. باشه دخترها ي هیبق مثل دارم دوست... گم یم خودش خاطر به. کنم یم افتخار دخترم

 خوام ینم... بزنه زل وارید يرو یگون اون به و کنه حبس اتاق نیا يتو خودشو ابد تا ندارم دوست... کنه ازدواج خوب مرد

 خوام یم... ببره لذت شیزندگ ي لحظه به لحظه از خوام یم... شه خالصه وارید يرو يها عکس يتو خوبش يها خاطره

 یگناه چه... بچسبونه یگون اون به و کنه انتخاب کدومشو رهیبگ میتصم نتونه که باشه ادیز خوبش يها خاطره قدر نیا

... دمیبر گهید من... ندارم دنشویکش درد طاقت گهید من... نمیبب هاشو هیگر فقط و بشم دختردار سال همه نیا بعد که کردم

 . 

 یکاف ي اندازه به... بشنوم خواستم ینم گهید... بود بس... گرفتم گوشامو و دمیکش دراز تخت يرو. گرفتم فاصله در از

 با مامانو... دادم یم عذاب رو همه... اوردم یم ینحس همه يبرا... بودم نحس آدم هی من... بودم گرفته گلومو بغض... دمیشن

 به بود شده مجبور سال چند اریماز... هام یبدشناس و یاطیاحت یب با رو بابا و دادم یم عذاب نبودم مبتال بهش که یمرض

 مهراس یوقت من اگه اصال... افتاد مارستانیب ي گوشه طور اون من خاطر به ایپو... کنه یعاشق و عشق به تظاهر من خاطر

 یوقت... بشه یتوجه کم دهیسپ به شد یم باعث من حضور یحت... موند یم زنده مرجان زدم ینم غیج کشت رو مرد اون

 ي کره يرو آدم نیتر نحس من... شه حاضر سرش يباال موقع به خواهرش نذاشتم که بودم من رفت کما يتو لیسه

 ... .نمیزم

 دستمو خواست یم که بود نفر هی فقط... دیکش ینم عذاب بود من کنار یوقت که بود نفر هی فقط... پوشوندم دست با صورتمو

 رو یواقع يایپرن همه که کنه کمکم خواست یم نفر هی اون و شد ینم رشیدامنگ من ینحس که بود نفر هی فقط... رهیبگ

 يرو تونستم یم... بود داده قول بهم... ذاره یم هیما يزیهرچ از کار نیا يبرا که داشتم مانیا قلبم ته ییجا هی و... نندیبب

 ... .داشتم مانیا شرافتش به من... کنم باز حساب قولش

 یوقت که یکس تنها... کنه گرم دلمو طور نیا تونست یم ادشی که بود یکس تنها... دیتپ یم بهش کردن فکر با یحت قلبم

 چیه گهید من و... شده خالصه آدم نیا وجود تو من بر و دور يایدن یمردونگ ي همه انگار دمید یم کردم یم فکر بهش

 ... .کردم ینم دایپ بهش گفتن نه يبرا یلیدل

 خودم خواستم یم... بدم عذاب رو یکس خواستم ینم... مامان يها هیگر تکرار و اتاق نیا يتو يابد حبس یعنی من موندن

 ایپرن اون... نبود یکاف یقبل يایپرن به برگشتن برام گهید... خواد یم مامان که هیزیچ اون ي همه نیا دونستم یم و باشم

 ... .باشم بهتر يایپرن هی خواستم یم من... بود مرده
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 :زدم اس ام اس نیراد به... فرستادم) draft( درفت به رو بودم نوشته ایپو يبرا که یمتن. برداشتم لمویموبا

 ... .گم یم يجد دارم بار نیا... امیب باهات حاضرم

... شد کم م نهیس ي قفسه ینیسنگ از کم هی انگار. دادم رونیب مو شده حبس نفس شد فرستاده اس ام اس که نیهم

 یفانوس تنها به... يدیناام نیب دیام تنها به... کردم یم فکر یکیتار نیب روشن ي نقطه تنها به. گذاشتم هم يرو چشمامو

 تنها... کرده ش احاطه یکیتار دونستم یم که يدیخورش به... شد یم روشن برام کیتار يها شب يتو شهیهم که

  ... .کنه گرم منو تونست یم که يدیخورش

*** 

... بود نداده جواب نیراد. کردم فکر و زدم زل بود افتاده روش کوچه يرو برق چراغ نور که کمدم به. موندم داریب شب تمام

 لحظه هی. بود عذاب برام شب اون ي هیثان به هیثان... نده رو کالم سیم ای اس ام اس جواب یکس که نیا از بودم متنفر

 مامان یمیدا عذاب و اتاق يتو شدن حبس شیمعن دونستم یم که هرچند... بمونم گرفتم یم میتصم و شدم یم مونیپش

 وسوسه... دمیفهم یم رو مرجان هشدار یمعن داشتم کم کم... شدم یم مصمم نیراد با رفتن يبرا بعد ي لحظه... باباست و

 به کنم حس شد یم باعث بهش کردن فکر که بود يقو قدر اون نیراد با رفتن ي وسوسه واقعا! اندازه یم کار از عقلتو ها

 . بگذرم دم یم دست از کار نیا مقابل در که ییزهایچ ریخ از تونم یم یراحت

 تا موندم منتظر قدر اون. شه بلند رمیتحر زیم يرو از لیموبا ي برهیو يصدا که بودم منتظر لحظه هر. بود شده زیت گوشام

 اریهوش هیثان چند يبرا... ندادم رو ایپو اس ام اس جواب که اومد ادمی يداریب و خواب نیب. شد گرم چشمام کم کم عاقبت

 ذهنم از فکر نیا که نیهم... دادم یم جوابشو فردا... بودم خسته یلیخ! نه... کردم میگوش به ینگاه یچشم ریز و شدم

 ... .برد خوابم و شد گرم چشمام گذشت

 

 ته هی تا دمیچ یم رو ها ینیزم بیس گید تهِ که طور نیهم. کرد یم صحبت شرکتش يها مهندس از یکی با داشت بابا

 باالخره ؟یچ که آخرش بمونه؟ تهران خواد یم یک تا بابا کردم فکر خودم با کنم درست خوشمزه و چرب ینیزم بیس گید

 ... .بده کیکش و باشه من مراقب ابد تا تونست ینم. گشت یبرم دیبا که

 يتو محکم قلبم. دمیکش رونیب گرمکنم شلوار بیج از رو یگوش فمیکث و چرب دست با عیسر. رفت برهیو يرو لمیموبا

 :گفتم زده جانیه و گذاشتم گوشم دم رو یگوش شماره، به کردن نگاه بدون... نهیراد که داشتم مانیا. زد یم نهیس
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 الو؟

 هی يتو از داشت انگار... شد گرم دلم. نشست لبم يرو يلبخند و دمیکش یراحت نفس دمیشن خط طرف اون از صداشو یوقت

 یم رو ها نیماش بوق يصدا بشنوم رو بمش و تراش خوش يصدا که نیا از شتریب. زد یم حرف شلوغ یلیخ ابونیخ

 :گفت. دمیشن

 ... .نشنون صدامونو که ییجا هی برو! ایپرن

. خوند یم همکارش يبرا رو يزیچ سالنامه يرو از داشت و بود نشسته مبل يرو بابا. کردم هال به ینگاه یچشم ریز

 :گفتم آهسته

 .بزنم حرف راحت تونم ینم االن... بزن زنگ گهید ي قهیدق ستیب

 و گرفتن تماس مورد در ظاهرا ؟یچ زد ینم زنگ و گذشت یم قهیدق ستیب اگه... اومد بد دلم به لحظه هی... کرد یمکث

 :گفت کوتاه نیراد. بود بدقول يبدجور زدن اس ام اس

 ... .باشه

 هی... بودم زده جانیه. گذاشتم بمیج يتو رو یگوش و انداختم باال شونه... کردم نگاه لمیموبا یگوش به تعجب با. کرد قطع و

 خوشم کردن دوره و تکرار نیا از و کردم یم مرور ذهنمو يتو رو عمرم یتلفن تماس نیتر کوتاه مرتب. داشتم استرس کم

 شهیهم... ختمیر گید يتو رو ش هیما و یماکارون ها ینیزم بیس کردن سرخ بدون که دمید و اومدم خودم به. اومد یم

. اومد یبرنم دستم از يکار گهید. بود کرده پرت یکل به حواسمو نیراد یول کردم یم سرخ خورده هی رو ها ینیزم بیس اول

 ... .بود شده لیتبد عمرم یتلفن تماس نیسازتر سرنوشت جانیه به لیتبد خوشمزه گید ته خوردن يبرا شوقم و ذوق

 باز کمدمو در. کردم قفل سرم پشت درو. شدم اتاقم وارد سرعت به. کردم روشن رشویز و گذاشتم گاز يرو رو گید عیسر

 برق به. گذاشتم زیم يرو و اوردم در رو بود دوزك کفش هی هیشب مرجان قول به که رنگ قرمز کیکوچ صوت ضبط. کردم

 بلند رو ضبط يصدا و نشستم یصندل يرو. کردم ش play بکنم یتوجه ضبط داخل يد یس به که نیا بدون و زدمش

 کار ستادنیا گوش فال البته... بشنوه رو زدنم حرف تلفن يصدا تونه یم کنه دقت بابا اگه حال نیا با دونستم یم. کردم

 !بابا نه بود من

 يرو بلندم يها ناخون با. کندم یم لبمو پوست دندون با و دادم یم تکون یعصب یحالت با پامو... شدم نیراد تماس منتظر

 . برداشتم کار نیا از دست و شدم شکمم يرو زخم نگران که دادم تکون پامو قدر اون. بودم گرفته ضرب زیم
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 دیجد آهنگ هی به که يبار نیآخر کردم فکر خودم با... بود شده یمیقد ها آهنگ. کنم پرت آهنگ به حواسمو کردم یسع

 بود؟ يروز چه داشتم يعاد یزندگ هی که يروز نیآخر بود؟ یک کردم گوش

 :شد جلب شد یم پخش که یآهنگ به توجهم

 قشنگه یلیخ چشمات که تو

 بهیعج یلیخ چشمات رنگ

  نگاهت همه نیا که تو

 بهینج و گرم چشمام واسه

 ینگران و استرس اوج يتو خوندن؟ نیراد يبرا رو آهنگ نیا بودم نشده متوجه حاال تا چرا! الخالق جل... رفت باال ابروهام

 . گرفت م خنده

 دیکش شه یم یبچگ تو که هینقاش هی رنگ چشات که یدونست یم

 نه ای یدونست یم

 نه ای یدونست یم

 دید شه یم و کمون نیرنگ تو يچشما يتو که یدونست یم

  نه ای یدونست یم

 نه ای یدونست یم

  ينموند که یدونست یم

 يسوزوند یلیخ دلمو

  یگرفت ازم چشاتو

 يرسوند هیگر تا منو

 یچشام که یدونست یم
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 یآرزوهام ي همه

  شهیهم که یدونست یم

 یهام لحظه تموم تو

 آهسته و پوشوندم دستام با صورتمو. داد نسبت شد ینم نیراد جز چکسیه به رو آهنگ نیا انصافا. گرفت شدت م خنده

 نیا وقت چیه. کرد یم غرغر الیل و داد یم گوش نیماش يتو شهیهم... داشت دوست رو آهنگ نیا یلیخ مرجان. دمیخند

 ... .گه یم ییچشما چه از شاعر دونستم یم قایدق االن یول... نداشت یخاص یمعن برام آهنگ

 .گذاشتمش دوباره شد تموم آهنگ یوقت که ادیز قدر اون... بود شده عوض ییزهایچ هی واقعا انگار

 نیا بابا کردم دعا. کردم اتاقم در به مضطرب نگاه هی. کردم صاف صدامو عیسر. اورد خودم به منو لمیموبا ي برهیو يصدا

 . ادین سمت

 :دادم جواب

 الو؟

 :گفت نیراد. ستادمیا بالکن کینزد و گرفتم فاصله صوت ضبط از. شدم بلند جا از

 ؟یبزن حرف یتون یم

 اون یعنی... گرفت اوج وجودم يتو ینگران دفعه هی... اضطراب... بود بیغر حس هی نیراد يصدا يتو. دادم مثبت جواب

 :گفت نیراد. گرفتم دندون به لبمو. دادم قورت دهنمو آب. شد یم هم نگران الیخ یب و لکسیر آدم

 ؟يبپر بالکن از یتون یم. بزن رونیب خونه از امشب ایپرن

 :گفتم کردن فکر بدون و دمیکش هم يتو اخمامو

 !آره

 :گفت نیراد. دوختم نیزم به نگاهمو

 ... .کارو نیهم پس! خوب یلیخ
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 :گفتم عیسر و دمیپر نیراد حرف وسط.افتادم شکمم زخم ادی دفعه هی

 .زخمه شکمم... نبود حواسم! تونم ینم! نه نه

 :بود دهیرس آخراش به آهنگ. رفتم یم نییپا و باال رو اتاق عرض و طول. کرد سکوت خط طرف اون نیراد

 یچشام که یدونست یم

 یآرزوهام ي همه

  شهیهم که یدونست یم

 یهام لحظه تموم تو

 :کرد زدن حرف به شروع هم نیراد يبعد آهنگ شروع با همزمان

 ؟یکن جور یتون ینم خونه از اومدن رونیب يبرا يا بهونه چیه

 :گفتم و کردم اتاق در به ینگاه. دمیکش یآه

 یراه کردم فکر یهرچ هم موقع اون. نهیبب منو خواد یم که گفت و داد اس ام اس ایپو هم شبید. ذاره ینم بابام... نه

 .دینرس ذهنم به کردن دودر يبرا

 اتاق وارد بابا و بشه دهیکش نییپا يفلز ي رهیدستگ داشتم انتظار لحظه هر. کردم نگاه در به دوباره. کرد مکث دوباره نیراد

 :داد تعجب به خودشو يجا نیراد يصدا اضطراب. شه

 گه؟ یم یچ وسط نیا اون ا؟یپو

 :گفتم و انداختم باال شونه

 ... .دونم ینم

 :گفت نیراد

 دیبا نه اگه... بهتره میبر زودتر یهرچ نظرم به ؟یبکن رو سکیر نیا يحاضر. میندار بالکن همون جز يا چاره پس خب

 .یکن دایپ رفتن رونیب يبرا بهونه هی که یوقت تا میکن صبر
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 زخمم اگه... خورد چیپ دلم. نداشت رو يکار نیهمچ تحمل من شکم یول نبود ادیز. کردم فکر باغچه تا بالکن ارتفاع به

 :گفتم خودم به ؟یچ کرد یم باز سر دوباره

 ... .داره یمتیق هی يزیچ هر حال هر به! باش الیخ یب

 :گفتم و کردم فوت صدا با نفسمو. بکنم کارها نیا از بازم بشم مجبور و باشه اولش تازه نیا دمیترس یم

 ... .امی یم بالکن از... خب یلیخ

 :گرفت جون نیراد يصدا

  خوبه؟ شب کی ساعت

 :گفتم عیسر و افتادم بابا دنیخواب مدل ادی

 ... .رترید کم هی! نه نه

 :گفت نیراد

 .بذار قرار مین و کی ساعت ایپو با. دیرس فکرم به يزیچ هی! آهان...  م؟ین و کی... یاوک

 :گفتم بلند يصدا با و رفت باال تعجب شدت از ابروهام

 ؟یچ

 :گفت عجله با نیراد

 طرف نیا باهاش يبر یفتین راه! ها باش نیماش يتو فقط. بذار قرار مین و کی ساعت ایپو با! بکن و گم یم بهت که يکار

 !طرف اون و

 :داد ادامه نیراد... بگم یچ دونستم ینم. شد یم خشن داشت صداش لحن

 ... .نتشینب که بذار جا نشیماش يتو يجور هی و زنگ يرو بذار رو تیگوش. خونه سمت برگرد ساعت مین بعد

 :گفتم تعجب با. ارمیب در شاخ بود کینزد

 ؟یگ یم یچ خوبه؟ حالت
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 :گفت عیسر نیراد

 دست دو یکی. ارین خودت با تیدست فیک جز یچیه. چرا گم یم بهت بعدا! بذارش جا. يندار یاجیاحت خط اون به گهید

. شده کم لباسات از يزیچ نفهمن کردن چک بعدا اگه که يطور. بذار تیدست فیک يتو رو دنید ت خانواده کمتر که لباس

 قهیدق پنج و خونه اطیح يتو ایب رسوندت ایپو یوقت. رینگ تماس م شماره با اصال... نده بهم مورد نیا در یاس ام اس چیه

 ؟یاوک. میر یم هم با وقت اون. رونیب ایب بعدش ي

 :گفتم. دمینرس يا جهینت به. دادم فرصت لیتحل و هیتجز يبرا خودم به هیثان چند

 !یگ یم یچ فهمم ینم اصال من

 خاموش رو ضبط عیسر. کردم قطع رو تماس کردن فکر. گفتم ینیه و دمیپر جا از. زد اتاق در به محکم نفر هی دفعه هی

 .کردم باز درو! باشه دهینشن يزیچ بابا وقت هی... زد یم نهیس يتو محکم قلبم. دمیدو در سمت به عجله با و کردم

 :گفت و کرد اخم بابا

 ؟يبود کرده قفل درو چرا

 :گفت و نشد جواب منتظر

 ؟یرفت کجا يکرد ادیز ته تا رو شعله! سوخت غذا

... بود شده جزغاله گید ته... اومد یم یسوختن يبو. رفتم آشپزخونه سمت به بلند يها قدم با بدم یجواب که نیا بدون

 ... .نداشت یتیاهم برام گهید

... گرفتم رو نیراد ي شماره. دمیکش رونیب بمیج از لمویموبا عیسر. رفت ییدستشو سمت به کرد یم غرغر رلبیز که بابا

 گهید نیا... نداشت بر... گرفتم تماس شماره با. بود زنگ ناشناس ي شماره هی با. شدم م call history وارد! بود خاموش

 بود؟ يا نقشه چه

 چشمام. بود رفته باال ممکن يجا تا ابروهام و بود شده دوخته بهم لبام بذارم؟ جا لمویموبا. زد یم نهیس يتو وار وونهید قلبم

 ختهیر روز اون به تا که بود يا برنامه نیتر وحشتناك نیا... دادم ینم صیتشخ رو مکان و زمان اصال و بود شده درشت

... ناکجاآباد مقصد به نیراد با یهمراه و یگوش گذاشتن جا ا،یپو با شبانه مالقات قرار بالکن، از یزخم شکم با دنیپر... بودم

 ... .دیرس یم نظر به ممکن حماقت نیبزرگتر يبرا يزیر برنامه هیشب شتریب
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 با... داشت نفوذ من يرو... داشت مشتش يتو منو نیراد کنم؟ یم رو کارها نیا ي همه که داشتم مانیا دلم ته من چرا

 شتریب لحظه هر که ینگران و بود شده م معده سوزش باعث که یاضطراب کرد، یم پر وجودمو داشت دوباره که یترس وجود

 ... .رم یم و دم یم گوش حرفش به که دونستم یم شد یم قبل از

 با یهمراه از بودم خوشحال دلم ته و... دمید یم آفتاب طلوع با همزمان رو دنیرس و شب یکیتار يتو رو رفتن ذهنم يتو

  ... .باشه کنارم طیشرا نیا يتو داشتم دوست که یکس تنها

 *** 

 ونیزیتلو کنترل و شده شل دستش. بود دهیخواب و دهیکش دراز مبل يرو که کردم بابا به ینگاه. اومدم رونیب ییدستشو از 

 صورتش به ینگاه. بود دهنم يتو قلبم. زدم بابا یشونیپ به يا بوسه. کردم خاموش رو ونیزیتلو. بود افتاده نیزم يرو

 و بمونم شتریب اگه دونستم یم. شدم ینم ریس کردنش نگاه از. بود شده آشفته پشتش کم موهاش... داشت شیر ته... کردم

 :گفتم رلبیز. بشم نقشه الیخ یب ممکنه بزنم زل بهش

 ... .ببخش منو 

 شیر داره قلبم کردم یم حس که هرچند... بود نمونده برام رفتن جز به یراه... رفتم یم دیبا. شدم دور هال از سرعت به 

 ... .کنم یخداحافظ ازش بتونم تا موند یم خونه امشب مامان کاش يا... شه یم شیر

 در با اگه. کردم یبررس رو ها احتمال ي همه خودم با... نه ای کنم قفلش دیبا دونستم ینم. بستم سرم پشت رو اتاق در 

 در کردن قفل الیخ یب ستم؟ین من دندید یم و کردند یم باز درو اگه ای بود تر سخت براشون شدن یم مواجه اتاق ي بسته

 .بود بهتر يطور نیا... شدم

 دیسف گچ نیع رنگم. کردم نهیآ به ینگاه. دمیپوش میمشک يمانتو يرو رو میا قهوه بافت ژاکت. کردم سر قرمزمو شال 

 .بکشم قیعم نفس مرتب بودم مجبور خودم کردن آروم يبرا و دیلرز یم دستام. بود شده

 . کردم عوضش یمشک شال هی با... دیرس یم نظر به تابلو یلیخ فرار يبرا قرمز شال 

 به سر هی دوباره اومد ینم بدم... دمیکش هم سر پشت قیعم نفس تا سه و بستم چشمامو. برداشتم رو میدست فیک 

 :گفتم خودم به رلبیز. کردم باز چشمامو... بزنم ییدستشو

 یتون یم... يدار برگشتن و شدن منصرف يبرا وقت هنوز! ینیبب رو ایپو ير یم يدار! که نشده يزیچ! باش يقو ایپرن 

 ... .ينر و یبمون ایپو نیماش يتو
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 :داد هشدار بهم نیراد يصدا با عقلم 

 !نمال رهیش خودتو سر! یش يرو به رو باهاش دیبا که باالخره! نکن فرار 

 به که نبود ییها استرس اون از نیا! نه... دادم فشار هم به محکم و کردم گره هم يتو دستامو. دمیکش صورتم به یدست 

 ... .کنه ولم ها یراحت نیهم

. شد شتریب بدنم لرزش خورد صورتم به که خنک باد. بود دهنم يتو قلبم. دمیلرز یم وجود تمام با. کردم باز رو بالکن در 

 یم يا گهید کار چه... یول! بود یوونگید کار نیا زخم؟ نیا با. کردم نگاه اطیح به بالکن يباال از. بستم سرم پشت درو

 ... .کردم یم عجله داشتم بازم من و... کردن عجله ي نشونه... بود خودم حماقت ي نشونه هم زخم نیا بکنم؟ تونستم

 خش خش و خوردند یم تکون باد با کوچه يها درخت برگ. کردم کوچه به ینگاه. انداختم نییپا بالکن يباال از رو فیک 

 ... .بود برق چراغ کرد یم روشن رو کیتار و ساکت ي کوچه که يزیچ تنها. کردند یم

 :گفتم رلبیز و بستم چشمامو 

 !تو دیام به ایخدا 

 ... .دمیپر نییپا. کردم حبس نهیس يتو نفسمو. کردم باغچه به ینگاه و دمیکش باال نرده از خودمو 

... گرفت اوج لحظه به لحظه... دیچیپ بدنم يتو درد. خوردم نیزم به زانوهام سر و ها دست کف با. اومدم فرود باغچه يتو 

 .سوخت زخمم

 از. گذاشتم شکمم يرو مو گهید دست. نکشم غیج تا گرفتم دهنمو م شده دهیخراش و یگل دست با. اومد ینم باال نفسم 

 حال نیا با... نشه خارج ازم ییصدا تا دادم یم فشار هم به محکم رو دندونام. شد جمع چشمام يتو اشک سوزشش و درد

. داشتم خودم کردن مچاله و شدن خم يبرا یبیعج لیم. زدم چنگ زخمم به. دمیکش یم زوزه... کردم یم ناله آهسته یلیخ

 و برداشتم دهنم يرو از دستمو. شد شتریب درد... نمیبش جام سر صاف کردم یسع. کنه یم شتریب دردمو کار نیا دونستم یم

 . گرفتم زخممو دستم دو با

. دادم رونیب صدا با مو شده حبس نفس... زد یم محکم قلبم... کنم باز آلودمو اشک يها چشم تونستم. شد کم درد کم کم 

 .بسوزه زخمم و ادیب کش شکمم پوست شد باعث که دمیکش یقیعم نفس
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 در سمت به لنگان لنگان و برداشتم فمویک. کنم صاف کمرمو تونستم ینم. شدم بلند جا از و گرفتم باغچه ي لبه به دستمو 

 خودم به... دمیکش قیعم نفس آهسته بار چند. بستم چشممو دوباره و کردم هیتک وارید به. انداختم کوچه يتو خودمو. رفتم

 :دادم يدلدار

 .یش یم بهتر يدار... یش یم يبهتر يدار... نشده باز زخمت... نشده يزیچ 

 ساکت و یخال ي کوچه به ینگاه و کردم باز چشمامو دوباره. شد کمتر و کمتر دردم. موندم صورت همون به قهیدق چند 

 :گفتم خودم به و دادم هیتک وارید به سرمو. بود شده پارك يها نیماش از پر که کردم

 !داره دوست منو خدا قدر چه 

. برداشتم وارید از مو هیتک. شناختم یم صداشو... بود ایپو نیماش. دمیشن رو شد یم کوچه وارد داشت که ینیماش يصدا 

 .بود دهیرس موقع به ایپو... بود مین و کی. کردم لمیموبا ساعت به ینگاه

 فکر نیا به روز اون يتو بار نیصدم يبرا. دادم رییتغ normal حالت به رو vibrate حالت. شدم لمیموبا ماتیتنظ وارد 

 !بود؟ خواسته ازم رو يا احمقانه زیچ نیهمچ نیراد چرا که کردم

 رونیب باهاش شب مین و کی بودم شده حاضر شد ینم باورش انگار. کرد بهم ینگاه تعجب با. داشت نگه پام يجلو ایپو 

 ... .بود دهیپوش یمشک چرم کت هی قرمز شرت یسوئ يجا به و کرده جمع سرش پشت موهاشو. برم

 رونیب زخمم از م روده و دل و بردارم دستمو دمیترس یم. بود شکمم زخم يرو راستم دست. رفتم سمتش به لنگان لنگان 

 ایپو خوب عطر يبو... دمیکش یقیعم نفس. کردم سالم آهسته. نشستم و کردم باز رو نیماش در. زهیبر نیزم يرو و بزنه

 :گفت و کرد پام تا سر به ینگاه تعجب با ایپو. بود گذشته ریخ به نجایا تا... دمیکش یراحت نفس. بود دهیچیپ نیماش يتو

 ؟يشد یگل چرا! ایپرن 

 :گفتم کوتاه و بستم کمربندمو 

 . دمیپر بالکن يرو از 

 :زد داد ایپو 

 ؟یچ 

 :گفتم و کردم بهش ینگاه مین 
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 !ام یخونگ حبس. نداشتم يا چاره 

 :گفت آهسته. بزنه رونیب حدقه از بود نمونده يزیچ و شده درشت تعجب شدت از ایپو يا قهوه يها چشم 

 !جونور گم یم بهت چرا یگ یم بعد! يا وونهید تو 

 :گفت و زد يشخندین. کردم نگاهش چپ چپ 

 !یبکن کارها نیا از من خاطر به نبودم یراض 

 :گفتم يتند لحن با و کردم اخم 

 !يریگ یم خودت به عیسر چه! نبود تو خاطر به 

 :گفت و داد تکون سر. انداخت رونیب فشویرد يها دندون و خنده ریز زد بلند يصدا با ایپو 

 !یگ یم راست تو... آره! آره 

... دمید کوچه يها درخت از تا دو نیب رو مرد هی ي هیسا که دیرس نظرم به لحظه هی... روند کوچه يانتها سمت به نویماش 

...  بود؟ نیراد یعنی... رفت فرو دستم کف يتو ناخونام که کردم مشت يطور چپمو دست. رفت باال قلبم ضربان دوباره

 کردم؟ یم کار یچ داشتم وونهید من... برگردم؟ بود منتظر

 :گفت ایپو 

 ؟یشب نصفه میبر کجا حاال 

 :گفتم آهسته و دادم تکون سر 

 .میبچرخ برا و دور نیهم... دونم ینم 

 :گفت و داد باال ابروشو يتا هی 

 !دنتید اومدم یم اریماز با شده حساس قدر نیا بابات اگه خب شب؟ نصفه یچ يبرا حاال 

 :گفتم و انداختم باال شونه 

 .نداشتم هم رو اریماز ي حوصله. بخورم هوا اومد ینم بدم 
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 یلحن با. کنه یم یرانندگ راست دست با فقط و گذاشته پاش يرو حرکت یب چپشو دست شدم متوجه. دمیچرخ سمتش به 

 :گفتم خودش لحن به هیشب

 !دنمید يایب دستت نیا با نبودم یراض 

 :گفت خنده با 

 !بکنم ییکارها چه حاضرم خاطرت به یبفهم تا مونده 

 :دمیپرس و شدم يجد بود؟ حرفاش به حواسش. اومد زبونم نوك تا زهرمار عبارت 

 چطوره؟ دستت حاال 

 :گفت و کرد بهم ینگاه مین 

 .شه یم خوب یول بکنم باهاش يکار چیه تونم ینم... خوبه 

 :اومد،گذاشت ینم خوشم اصال من و بود عاشقشون که رو ییها آهنگ همون از یکی ایپو 

 ایتازِگ يدید منو

 پشت کم موهام ، افتاده خط میشونیپ که

 فحش از دوستام ي همه شدن خسته

 یزندگ نیا به تف که يا قُفل چِرت آدمِ هی يشد

 بگووو يزیچ هی هم تو ، گفت که ِبت حرفاشو دلم

 ازم رو تو گهید کنه جدا ، زوور به یچیه تونهینم بگو

 ... ! بگوو يزیچ هی يدار دوس یهرک جونِ

 :گفتم و دمیکش هم يتو صورتمو 

 !کن خاموشش خدا رو تو ه؟یچ گهید نیا 
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 :گفت اصرار با ایپو 

 . اومد خوشت دیشا کن گوش خب 

 :گفتم و دادم تکون هوا يتو دستمو 

 .ندارم دوست آهنگا نیا از من یدون یم! بابا کن ولم 

 ... بگو يزیچ هی

 شدم قانع بذا ، بگو يزیچ هی

 شم مانع رفتنت يجلو نتونم تا

 داغونم و خراب چقد ، ینیبینم مگه

 خواهشاً  نذا تنها منو اوضاع نیا تو

 یمتیق چه به آخه يریم يدار چرا بگو

 یرتیغ بشه بتونه تو رو من مثل که هیک

 يبَد طیشرا هر تو بکنه تا تو با ای

 يند جوابشو یحت معرفت یب يتو اونوقت

 یزنینم حرف چرا ، بگو يریچ هی دِ

 یزنینم دست من به يریگیم فاصله چرا

 :کرد اعتراض ایپو. کردم خاموشش ایپو به توجه بدون

 !باشه پشتش يمنظور هی دیشا! ادی یم بدم یگ یم بعد یکن ینم گوش! بابا يا

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ؟يمنظور چه مثال
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 :گفت آهسته. نگفت يزیچ و زد يلبخند 

 !رنیگ ینم رو زهایچ نیا که یهست یخنگ يجونورها اون از تو 

 وقت چیه دیشا شدم متوجه... کنم یلیتح و هیتجز رو ایپو يحرفا تونستم ینم جانیه و استرس همه نیباا. کردم اخم 

 رو باشه داشته وجود بود ممکن که ییهرجا... نداشت میزندگ يتو یگاهیجا چیه واقعا ایپو... نکنم دایپ کار نیا يبرا یفرصت

 ... .کرد یم غصب داشت نیراد کم کم

 نه کرد یم گرم دلمو نه که ییزهایچ هی... کرد یم مشکوك ییزهایچ هی به منو داشت کامال دارش بو يحرفا که هرچند 

 ... .لرزوند یم قلبمو

 انداختمش یم کردم؟ یم دیبا کار یچ. بذارم جا نشیماش يتو لمویموبا دیبا که اومد ادمی. داشت نگه گوشه هی نویماش ایپو 

 هی منتظر و گذاشتم راستم يپا کنار دستمو. دادم راستم دست به رو یگوش... بکنم تونستم ینم يا گهید کار ن؟یماش کف

 .بندازمش نییپا که شدم مناسب فرصت

 :گفت و دیکش هم يتو اخماشو ایپو 

 ... .مردها اون مورد در... گفت برام اریماز 

 نگاهش. بود دستش به نگاهم. بود پاش يرو حرکت یب هنوز دستش. دیچرخ سمتم به کامال ایپو. دراومد تپش به قلبم 

 :گفت... شم رهیخ بهش بتونم که بود یاون از تر نگران

 یلیخ لیوک هی من يبابا! نیبب... يخطر يتو االن که شدم متوجه... مراقبته يطور نیا بابات که خوبه یلیخ نظرم به 

 و يندار یروان نظر از یمشکل چیه تو کنم یم فکر که من. میبنداز انیجر به رو پرونده میتون یم يبخوا اگه. داره خوب

 . کنه دییتا نویا تونه یم هم یعاقل آدم هر مطمئنا

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط 

 ... .هیخوب فکر 

 رو مهراس... بکنه تونست ینم يکار چیه چکسیه... نه اگه. نگه مورد نیا در يزیچ گهید و شه ساکت خواستم یم فقط 

 ... .بکشه نییپا تونست یم نیراد فقط

 :گفت ایپو 
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 بزنم؟ حرف لهیوک نیا مورد در بابات با يخوا یم 

 یب. شد یم وارد بهش یشوک چه زد یم زنگ بابا به موضوع نیا يبرا فردا یوقت... گرفت دلم. دادم مثبت جواب سر با 

 و کرد دراز دستشو. زد لبخند اونم و دیکش پر چشماش يتو ینگران لبخندم دنید با. داشت گناه... زدم لبخند بهش اریاخت

 :گفتم و دمیکش عقب سرمو. ختیر بهم هامو يچتر

 بپرسم؟ ازت يزیچ هی 

 :گفتم. داد مثبت جواب سر با 

 بشه؟ اعتماد به لیتبد هات ياعتماد یب ي همه دفعه هی شد باعث که يدید نیراد از یچ شب اون 

 :گفت و کرد یمکث. کردم نگاهش منتظر و کردم کج سرمو. گفت ینم يزیچ یول کرد یم نگاه چشمام به. کرد مکث 

 ما دونستند یم مردها اون کردم یم حس... نبود یتصادف اتفاق اون که نیا... دمیفهم و زیچ هی فقط دار و ریگ اون يتو 

 جز یکس به نه دندیدزد يزیچ نه شدم متوجه مارستانیب يتو. تواند دنبال دونستم ینم موقع اون... میرس یم اونجا به یک

 .بودم نگرانت خب... یول بودند تو منتظر دمیفهم بعدا... بودند یکس هی ای يزیچ هی منتظر... رسوندند بیآس ما

 :داد ادامه. دیدزد ازم نگاهشو و انداخت نییپا سرشو 

 ... .نداشتم قرار و آروم تو خاطر به... فتهیب توام يبرا افتاد برام که یاتفاق دمیترس یم... یول هیچ ماجرا دونستم ینم 

 رو انیپا هی حکم من يبرا که یشب امشب؟ چرا! بود شده مرگش هی امشب ایپو. رفت یم باالتر و باال داشت ابروهام 

 ... .داشتم دوست و شناختم یم که ییکسا ي همه يبرا یانیپا... داشت

 :گفت 

 ذهنم به احمقانه يفکرها یهوشیب و ياریهوش عالم يتو! اریماز یحت! چکسیه... نداشتم اعتماد چکسیه به لحظه اون تو 

 اریماز که قدرها اون که نفر هی... میر یم میدار ما باشه گفته یکی به و باشه دهیپر دهنش از اریماز دیشا که نیا. دیرس یم

 من مثل... بود من کنار. بود نیراد نداشت خبر یچیه از دونستم یم که یکس تنها... نباشه اعتماد قابل کرد یم فکرشو

 روش شه یم که هیکس حال نیع در. بود اعتماد قابل نیراد فقط لحظه اون تو... کنه دفاع ازم کرد یسع یحت و خورد کتک

 .کرد هیتک بهش شه یم... کرد باز حساب

 :گفت و کرد بلند سرشو 
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 نیا ش همه... حرفاش... کارهاش... مرموزه ییجورا هی ظاهرش اصال... برسه نظر به مشکوك آدم هی دیشا نیراد! نیبب 

 آدم کنم یم فکر من یول... یول هیبد آدم یکن یم فکر شینشناس قایعم اگه... کارشه يتو یکلک هی که ده یم آدم به حسو

 !مَرده یلیخ... گرِ  تیحما یلیخ. هیخوب

 شتریب نیراد به اعتمادم... دید یم یشکل نیهم نویراد من جز م گهید نفر هی... شد راحت المیخ کم هی انگار. زدم يلبخند 

 :گفت ایپو... بود مرد یلیخ نیراد... گفت یم راست ایپو... شد یم گرم داشت دلم کم کم. شد

 .اِ  تو فیح... بهیغر بیعج هم کم هی... یحساب و درست کار نه... داره خانواده نه نیراد! ستین زیچ همه بودن خوب یول 

 :گفتم تعجب با 

 داره؟ من به یربط چه 

 :گفتم عیسر. افتاد میدوزار شد تموم م جمله تا 

 .ستین نیراد و من نیب یچیه 

 :گفت و کرد اخم ایپو 

  .کنه ینم فکر طور نیا اون یول باشه نیا تو نظر دیشا 

 :بگم تونستم فقط مکث هیثان چند از بعد... بود زده خشکم. رفت باال قلبم ضربان. شد گشاد چشمام

 ؟یچ

 نیهمچ اومد ینم سالش و سن به... باشه کرده يفکر نیهمچ نیراد نداشت امکان... میبود هم دوست ما... شد ینم باورم

 یم فکر که بهش! برعکس... بود ومدهین بدم اشتباه نیا از اصال من که هرچند... باشه کرده مون رابطه از یاشتباه برداشت

. اورد خودم به منو دلخورش نگاه و ایپو حالت یب صورت. کردم جور و جمع خودمو عیسر. شد یم آب قند دلم يتو کردم

 :گفتم يتند لحن با و کردم اخم. کنم میقا میقد بداخالق يایپرن پشت احساسمو و خودم شدم مجبور

 ؟يدیرس جهینت نیا به کجا از

 زیچ همه بودم مطمئن که هرچند! بودم نگفته يزیچ که من. شده رو اون به رو نیا از کردم احساس. گرفت ازم نگاهشو ایپو

 ... .خونده من يتابلو ي افهیق رو
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 :گفت آهسته و کرد روشن نویماش ایپو

 !کنه حمله سمتش به هم اریماز که گفت ینم حانهیوق طور اون رو جمله اون نه اگه! نتونهیب ییزهایچ هی کنه یم فکر اون

 ایپو صد در صد! باشه درست تونست ینم! نه... ایرو هی... بود تصور هی از... نبود استرس از بار نیا... بود دراومده تپش به قلبم

 !باشه ایپو با حق داشتم دوست وجودم تمام با... که هرچند... کرد یم اشتباه

 : داد هشدار بهم منطقم

 .مهراسه يبرا نقشه هی نمونهیب که يزیچ دونه ینم که ایپو... شده تفاهم سوء حتما

 :گفتم آهسته

  جمله؟ کدوم

 :گفت رلبیز ایپو

 !کن ولش

 :گفتم جانب به حق یلحن با

 !بدونم که حقمه اصال! بدونم خوام یم خب

 :گفت تیجد با ایپو

 !ادی ینم خوشم ینیخبرچ از که یدون یم

 از یول مردم یم یفضول از داشتم بکشم؟ حرف یکس از تونستم ینم من چرا... شدم لبم پوست کندن مشغول تیعصبان با

 و نیراد کنه فکر خواستم ینم. کنم اصرار ادیز نداشتم دوست... ده ینم بروز يزیچ عمرا که بود مشخص ایپو صورت

 ... .مهمه برام حرفاش

 :گفت تند یلحن با. داد رونیب صدا با نفسشو ایپو

 شه؟ یم آب دلت تو قند داره اومد؟ خوشت ه؟یچ

 :گفتم بلند يصدا با! هدف به بود زده
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 !نگو چرت

 :گفتم. داد تکون سر. زد يپوزخند

 !کرده ساده و یمعمول یدوست هی از یبرداشت چه بدونم خوام یم فقط

 :گفت گر مالمت یلحن با ایپو

 ! ستین یمعمول و ساده هم یلیخ اون نظر از که بدون قدر نیهم

 :گفتم تعجب با

 کنه؟ حمله نیراد به خاطرش به اریماز شد باعث که بده قدر نیا

 :گفت بود شده تر آروم که ایپو

 !کرد نیتوه سارا به حرفاش يتو! نه

 که شد ینم میحال چرا! بود وسط سارا يپا نگو! بود شده یرتیغ من خاطر به اریماز کردم فکر که بگو منو! زدم يپوزخند

 :گفتم خودم به ندارم؟ یارزش چیه اریماز يبرا

 ... .باش نداشته انتظار اریماز از قدر نیا! بفهم! ایپرن بود عادت هی ش همه

 هی... بود حرکتش یب دست به من نگاه. روند یم یکم سرعت با... بود ابونیخ به نگاهش. چرخوندم ایپو سمت به صورتمو

 احساساتشو کرد یم یسع که شد ساکت آدم هی به لیتبد يپرانرژ آدم هی از دفعه هی کردم یم حس... بود شده ساکت دفعه

 ینم فکر ایپو به من بود؟ فکر يتو بود؟ دلخور... کرد ینم نگاهم گهید. کنه میقا خونسرد و الیخ یب صورت هی پشت

 ... .بود فرصت نیبهتر نیا بذارم جا نیماش يتو مویگوش خواستم یم اگه... کردم

 دونستم یم بود؟ یچ کار نیا از نیراد هدف کردم؟ یم کارو نیا دیبا چرا... شدم دیترد دچار لحظه هی. کردم شل دستمو

 بود راهش سر که يزیچ هر و کس هر از چرا... یول داشتم مانیا بهش... دهیکش یخوب ي نقشه دونستم یم... باهوشه

 یم ایپو گردن رهایتقص ي همه وقت اون ؟یچ کنند دایپ ایپو نیماش يتو مویگوش من رفتن از بعد اگه کرد؟ یم استفاده

 ... .بود نیهم هم نیراد هدف دیشا... کرد یم شک ایپو به سیپل. افتاد یم عقب هم نیراد کار... افتاد

 دلم نه؟ ای انداختم یم مویگوش دیبا... گرفتم یم استرس داشتم دوباره... بود شده کوتاه و تند نفسام. گرفتم دندون به لبمو

... کنم جبران رو بودم کرده حقش در که ییها يبد بودم گرفته میتصم من. داشت گناه ایپو... بکنم کارو نیا خواست ینم
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 شد یم دهیکش وسط سیپل يپا اگه... دیکش یم عذاب من رفتن از یکاف ي اندازه به فردا... کردم یم باهاش کارو نیا دینبا

 .کردم یم حقش در رو ظلم نیا دینبا... دیکش یم عذاب شتریب

 دستام يدما... اومد جانیه به قلبم دوباره. کردم مچاله چپم دست يتو فمویک ي دسته. میشد یم کینزد خونه به میداشت

 لحظه هی... کردم یم شل دستم يتو رو یگوش لحظه هی... بودم شده هل کردم؟ یم کار یچ دیبا. اومد یم تر نییپا و نییپا

 کمکش دیبا... میداشت رومون شیپ یبزرگ هدف ما... داشتم اعتماد نیراد به من یول... زدم یم چنگ بهش قدرت تمام با

 ... .و شد شل دستم... کردم یم

 يحدود تا. دیکش یقیعم نفس ایپو. شد قفل میگوش دور دستم اریاخت یب. دیچرخ سمتم به. داشت نگه مون خونه يجلو

 :گفت. برگرده یمیقد ي جنبه با يایپو به بود تونسته

 ... .بهتر يجا هی هم... بهتر زمان هی يتو هم... دنتید امی یم

 :گفت و کرد بهم ینگاه يدلخور با

 !بهتر ي هیروح با هم

 :گفت. دادم تکون سر فقط

 ؟يبرگرد يخوا یم يچطور

 :دادم لشیتحو رو دیرس ذهنم به که يزیچ نیاول

 .دارم دیکل

 :گفت که کنم باز درو خواستم

 !کن صبر

 :گفتم. دمیچرخ سمتش به

 هوم؟

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 ... .یول ادیب بدت من از دیشا تو
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 :گفتم اریاخت یب و دمیپر حرفش وسط

 ... .ادی ینم بدم

 از بالفاصله. کرد نگاهم يدواریام با و کرد بلند سرشو ایپو که دمید... یول بودم کرده يادآوری خودم به! بودم نگفته اون به

 غرق دمید که رو ایپو لب يرو لبخند... بود شده رید... رمیبگ پس حرفمو تا کردم باز دهنمو. شدم مونیپش زدم که یحرف

 :گفت و اورد جلو دستشو ایپو... بگم يزیچ نتونستم... یول رفت هم يتو صورتم. شدم یناراحت و وجدان عذاب

 باشه؟. میکن یم صحبت هم با. تون خونه امی یم ماندانا با... وقته رید

. بود شده محکم و يقو صداش. بکشه ریت قلبم شد یم باعث بود چشماش يتو که يدیام برق. دوختم دستش به نگاهمو

 ... .شه باز موقع یب که یدهن به لعنت

 من کوتاه و زده شتاب ي جمله هی با انگار... محکم و گرم اون دست بود ول و شل و سرد من دست یهرچ. دادم دست

 ... .بود گرفته دوباره جون

 باز درو و انداختم دیکل. رفتم خونه سمت به و انداختم نییپا سرمو. شدم ادهیپ نیماش از. دادم تکون دییتا ي نشونه به سرمو

 دور يصدا بعد ي هیثان چند. دمیکش یراحت نفس و دادم هیتک در به. بستم سرم پشت درو و انداختم اطیح يتو خودمو. کردم

 دونستم ینم بار نیا... زد یم نهیس يتو محکم قلبم. رفت فرو سکوت يتو گهید بار هی کوچه. دمیشن رو ایپو نیماش شدن

 ... استرس؟ از...  ا؟یپو يبرا...  ن؟یراد يبرا... یچ يبرا

 کم هی... گذاشتمش برهیو يرو عیسر. دمیگز لبمو... بندازمش نتونستم. کردم بود دستم يتو هنوز که یگوش به ینگاه

  باشم؟ کرده خراب کارو نکنه بودم؟ نکرده گوش نیراد حرف به چرا... بودم شده مونیپش

 چه...  شد؟ یم رهیت و اهیس نگاهش کرد؟ یم نگاهم يدیناام با شد؟ یم یعصبان داد؟ یم نشون یالعمل عکس چه نیراد

  ... .بستم بهش دمویام ي همه زود قدر چه... شناختمش یم کم قدر

 دیترد و شک با. نشست زخمم يرو وار کیاتومات دستم. دمیپر جا از و گفتم ینیه. گرفت ضرب در يرو انگشت با نفر هی

 :کرد زمزمه در پشت از یکس. کردم کینزد در به گوشمو

 !ایپرن

 . کردم باز درو و کردم مرتب رو هام يچتر. اومد در تپش به قلبم دوباره. بود نیراد... دمیکش یراحت نفس
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 ینم نگاه چشماش به. بود اهشیس یبارون بیج يتو دستاش... بود کرده باز ش شونه عرض با پاهاشو. بود ستادهیا در پشت

 تار و رهیت چشماش نکردم گوش حرفش به بفهمه که نیا محض به دونستم یم... باشه يا سرمه زدم یم حدس... کردم

 ... .شه یم

 بابا يبرا اتاقم، يبرا قلبم... کردم مون خونه به رو آخر نگاه. بست سرم پشت درو. رفتم رونیب خونه از و انداختم نییپا سرمو

 انگار. کردم یم نگاه مون خونه به وجدان عذاب با... بود دهنم يتو قلبم... بود مونده خونه در يرو نگاهم... دیکش یم پر

... دمیشن یم ماجرا دنیفهم از بعد رو مامان يها ونیش يصدا... کنم یم لیتبد خرابه هی به رو خونه نیا دارم دونستم یم

 کردم؟ یم کار یچ داشتم من... دمید یم میخال اتاق به رو حسرتشون از پر نگاه... شده خم کمرش که دمید یم رو بابا

 برق چراغ نور يتو... بود من با حق... میشد چشم تو چشم. چرخوندم سمتش به سرمو. انداخت م شونه دور دستشو نیراد

 :گفت و زد بهم بخش نانیاطم يلبخند. دمید رو شیا سرمه يها چشم

 .يبرگرد افتخار با دم یم قول

 اون ي همه یول بود خنک تینها یب عطرش يبو... بود سردِ  سرد دستاش. گرفت آروم قلبم که گفت محکم قدر اون

 :گفت و اورد م شونه به يفشار... بود گرما کردم یم حس که يزیچ

 ! میبر

 نهیس ي قفسه يتو. کردم مون خونه در به رو آخر نگاه و چرخوندم سرمو. میرفت ش کوپه وندایه سمت به ش شونه به شونه

 :گفتم رلبیز. کردم یم ینیسنگ احساس م

 ... .گردم یبرم

 :دادم ادامه دلم يتو

 .دم یم قول

... کرد روشن نویماش نیراد. بود خونه در به نگاهم هنوز یول نشستم. کرد باز برام درو احترام با شیپ ي دفعه مثل نیراد

 :گفت نیراد. انداختم نییپا سرمو. دمیکش یآه. میبود دهیرس کوچه يانتها به که گرفتم خونه از نگاهمو یزمان فقط

 نشد؟ شیزیچ زخمت يدیپر بالکن از
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 شده تنگ اتاقم يبرا لحظه همون از دلم... داشتم اضطراب... خورد یم چیپ دلم. دمیکش قیعم نفس بار چند. کردم یمکث

 . کردم یم نگاهش و موندم یم بابا شیپ شتریب آخر يا لحظه کاش يا... بود

 :گفتم و کردم نیراد به رو

 ... .بهتره االن یول گرفت درد

 :گفت و داد تکون سر

 . خواستم ازت رو یسخت کار دونم یم! دیببخش

 ... .هاش هیثان تک تک... دنیپر فقط نه... بود سخت برام هم واقعا... نگفتم يزیچ

 :گفتم و چرخوندم سمتش به سرمو

 ... .گم یم رو نایا مامانم شه؟ یم یچ حاال

 :گفت نیراد

. کردم یم فرار داشتم شهیهم منم... یهست االن تو که بودم یطرف ایقضا نیا يتو شهیهم من. دونم ینم يبخوا راستشو

 . دمینکش رو زیعز هی شدن دور درد وقت چیه

 :گفتم آهسته

 ... .تو مثل منم اگه... ترسم یم

 :گفت و گذاشت دستم يرو سردشو دست. زد بهم يا کننده دلگرم لبخند. ندادم ادامه

 راهو نیا من... یول... بکنم کار یچ دیبا دونستم ینم... کنم فرار یک تا دیبا دونستم ینم... بودم تنها... نداشتم چکسویه من

 دچار من درد به تو که کنم کار یچ دونم یم یول... باشه رید بابام برگردوندن و کردن جبران يبرا دیشا. رفتم تهش تا

 . یبمون تنها هیثان هی يبرا یحت نذارم دم یم قول... ینش

 ... .کرد یم گرم طیشرا نیبدتر يتو منو که ییسرما تنها... دوختم سردش يدستا به نگاهمو

 فکر يابد رفتن هی به دینبا... گذاشتم هم يرو چشمامو. دادم رونیب صدا با نفسمو. برداشت دستشو و اورد دستم به يفشار

 . گردم یبرم يسربلند با روز هی که داشتم مانیا... گشتم یبرم من... کردم یم
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 کرد یم نگاهم و گرفت یم ابونیخ از روشو یوقت. کرد یم یرانندگ نرم و تند شهیهم مثل. بود گذاشته گاز يرو پاشو نیراد

 :گفتم و وردمین طاقت سر آخر. گرفتم یم رو داشبورد دستم با و ختیر یم فرو نهیس يتو قلبم

 ... .افتم یم چالوس جاده از شدنمون منحرف و شب اون ادی... حساسم ادیز سرعت با یرانندگ به کم هی من...  من

 :گفت و دیخند

 .کنه منحرف منو تونه ینم یکس! کنم یم منحرف ملتو خودم من

 :گفتم التماس با و زدم چنگ داشبورد به یدست دو. شد بلند ها کیالست غیج يصدا که کرد رد رو چیپ يطور

 !کنم یم خواهش

 یراحت نفس. نگفت يزیچ و داد تکون تاسف ي نشونه به يسر... کرد کم سرعتشو. بود دهنم يتو قلبم. دیلرز یم دستام

 :دیپرس نیراد. دمیکش

 نش؟یماش يتو یانداخت رو لیموبا

 :گفتم یطوالن یمکث از بعد. گذاشتم زخمم يجا يرو دستمو و دادم هیتک یصندل به. دادم قورت دهنمو آب

 ... .نه

 :گفت يناباور با. دیچرخ سمتم به. ترمز يرو زد دفعه هی... شد کمتر و کم نیماش سرعت

 ؟یچ

 :گفتم... بود يا سرمه چشماش هنوز! نه... کردم بهش ینگاه مین. کردم یمکث

 ... .داره گناه ایپو کردم؟ یم کارو نیا دیبا یچ يبرا... ننداختم

 :گفت بلند يصدا با و دیپر حرفم وسط نیراد

 ؟یبکن من يبرا کارو نیا یتونست ینم... خواستم ازت زیچ هی فقط کردم که ییکارها نیا قبال در
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 يرو راستش دست يانگشتا با. گفت يزیچ رلبیز و داد تکون يسر. داد رونیب صدا با نفسشو. دیکش صورتش به یدست

 . دیمال چشمامو انگشتاش با و بود گذاشته پنجره لب چپشو دست. بود گرفته ضرب فرمون

 :گفتم

 کرده؟ یگناه چه اون. نداره ایپو به یربط هیقض نیا یول کنم یم بتونم يکار هر من

 :گفت و کرد يزیتمسخرآم ي خنده

 یب که دنیفهم یم بعد و رفت یم اون دنبال مدت هی سیپل داره؟ یتیاهم چه آخه! ... مهمه برات قدر چه ایپو نبود ادمی! اوه

 !يدیخر یم برامون زمان یکل يطور نیا! گناهه

 :گفتم تیعصبان با

 استفاده باشه راهت سر که یکس هر از ای ؟یبش قائل ارزش براش که هست ایدن يتو هم یآدم! نیراد ستنین چهیباز آدما

 ؟یکن نگاه بهشون آدم چشم به شده حاال تا ؟یکن یم

 دست آرنج... زد یم نهیس يتو محکم قلبم. شد یچیق زبونم. شد حالت یب و سرد صورتش... شد اهیس چشماش بار نیا

 . دمیکش عقب خودمو. شد خم سمتم به و گرفت رو فرمون چپش دست با. گذاشت میصندل یپشت يرو راستشو

 :گفت مرموز و سرد یلحن با

 آدم رو یک... بدم نجاتش تا ستادمیوا رفتن و کردن فرار يجا به که کنم یم حساب آدم رو یک یبپرس خودت از بهتره

 یدون یم چیه... کنم دفاع ازش تا ستادمیوا یول امیب در سیپل بیتعق تحت قراره فردا تا خاطرش به که کنم یم حساب

 کنم؟ یم رو کارا نیا دارم یک خاطر به یکن یم فکر واقعا...  افتم؟ یم در یک با دارم یدون یم ه؟یک مهراس

 . گرفت فاصله ازم

 چشماش هنوز... ش دهیپر رنگ صورت به بودم زده زل... بودم شده خشک. میافتاد راه به دوباره و گذاشت گاز يرو پاشو

 ... .بود اهیس

 و! طانیش با... شم یم همراه یک با دارم دونستم یم... اومده بند زبونم کردم یم احساس... زد یم م نهیس يتو محکم قلبم

 ... .بود شروعش تازه نیا

 :گفت نیراد
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 زمان تا میاورد یم شانس اگه. شد یم دهیخر زمان برامون کم هی يطور نیا... ایپو دنبال بره سیپل مدت هی خواستم یم

 ... .االن یول... مهراس برگشتن

 :گفتم اومد یم در زور به که ییصدا با. نداد ادامه و داد تکون يسر

 م؟یکن کار یچ دیبا حاال

 :گفت آهسته نیراد

 در هم قبال که فهمن یم بعد. رنیگ یم هاتو اس ام اس و ها تماس نتیپر که کشه ینم یطول! میکن یم عوض رو نقشه

 ... .ادی یم مهراس بعد و... دنبالم افتن یم وقت اون... یگفت سیپل به من مورد

 :گفتم. اومد جانیه به قلبم دوباره

 !باشم زده رونیب خونه از خودم ستین دیبع! ام یروان ماریب هی من ؟يبرد منو تو شه یم متوجه زود قدر نیا یعنی

 :گفت آهسته نیراد

 ... .ادی ینم تو خاطر به

 .تونم ینم نیراد از بکشم حرف بتونم یهرکس از دونستم یم... نداد ادامه... کردم نگاهش يکنجکاو با. کرد اخم

 :دمیپرس و زدم زل اکباتان يها ساختمون به تعجب با. کردم نگاه برم و دور به و زدم پلک بار چند. دوختم اتوبان به نگاهمو

 م؟یر یم میدار کجا

 :گفت آهسته نیراد

  ... .چالوس جاده... شد شروع زیچ همه که ییجا

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب. دمیکش يصدادار و قیعم نفس

 ... .ندارم یخوب ي خاطره اونجا از من که یدون یم

 :گفت محکم یلحن با نیراد

 ... .شو رو به رو بدت خاطرات ي همه با امشب پس



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 505 

 

 يها لحظه و شمال به دنیرس دینو که يعطر به... کردم فکر ییایرو ي جاده اون به... شد برقرار نمونیب سکوت يا لحظه

 ... .تلخ خاطرات ایدن ایدن و... فیلط ییهوا... رینظ یب يا منظره با... داد یم رو(!)  خوش

 :گفتم اصرار با

 مش؟یبذار سر پشت شه ینم چرا م؟یبگذر ازش شه ینم چرا

 :گفت و کرد شتریب رو نیماش سرعت نیراد

 یم... یکن یم مرورش يدار تیزندگ ي لحظه هر که دونم یم... شیبذار سر پشت یتون ینم ینکن حلش خودت يبرا تا

 يبرا یکن یم نگاه یگون اون يرو دوستت عکس به که هنوزم دونم یم... یشناخت مقصر رو هیبق و خودت قدر چه دونم

 یم دینبا و يکرد که ییکارها از... شه یم یناراحت و وجدان عذاب از پر وجودت همه و ستهیا یم برات ایدن هیثان چند

 ... .ينکرد یول يکرد یم دیبا که ییکارها از... يکرد

 :گفت و فشرد بهم بخش نانیاطم یحالت با هاشو چشم. چرخوند سمتم به سرشو

 ... .باشم کنارت یکن یم دوره رو ها لحظه و ها هیثان اون ي همه خودت شیپ يدار یوقت بار نیا دارم دوست

 راه داشت بغض کم کم... دمیکش یم نفس یسخت به. کردم یم ینیسنگ احساس م نهیس ي قفسه يتو... فشردم بهم لبامو

 که يمرد ي شونه به شونه که یکس کنار... شد شروع جا اون از زیچ همه که رفتم یم ییجا به داشتم. بست یم گلومو

 داشت که بود اون حاال... زد یم خنجر بهش پشت از داشت حاال و کرد تشیحما رفت، رو راه نیا کرد شروع رو زیچ همه

 .کرد یم تموم زویچ همه

 قلب به که نیا يبرا ییجا... عاشقه يها زوج يبرا یمکان کردم یم فکر شهیهم که يا جاده به... کردم نگاه اطرافم به

... خاص یلیخ ي جاده هی يتو خاص، آدم هی کنار... يببر لذت تیعاشق يها لحظه ي هیثان به هیثان از و یکن رجوع خودت

. 

 ... .داد یم مرگ يبو برام فقط و فقط جاده اون روز اون یول

... نبود صیتشخ قابل باشیز و بلند يها درخت از شب یکیتار يتو هاش سنگ تخته که شد دهیکش یکوه به نگاهم

 با و ياریب ادی به رو ش لحظه به لحظه عمرت آخر تا يدار دوست که خوبه يها خاطره يبرا یمکان کردم یم فکر شهیهم

 لحظه اون تکرار تیزندگ ي لحظه هر یخواست یم قدر چه... يبود خوشبخت لحظه اون يتو قدر چه یکن فکر خودت

 ... .باشه
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 ... .بود هام یبدبخت شروع ي نقطه ادآوری برام فقط و فقط جاده اون روز اون یول

 :گفتم و زدم م نهیس ي قفسه به یچنگ

 ... .میبرگرد ایب

 :گفت نرم و آروم یلحن با

 نیا يبرا... مهراس از گرفتن انتقام يبرا نه... بساز يقو آدم هی خودت از... ببر نیب از رو شده ضعف نقطه برات که یهرچ

 چیه که یکس یبش... داد شیباز شه ینم که یآدم... خوره ینم شکست ها یسخت يتو وقت چیه که یآدم یبش که

 ... .بسازه یروان ماریب هی ازت نتونه یصفت طانیش

 انگار... ستادیا زمان لحظه هی. بودم دهیند نیغمگ قدر اون نگاهشو وقت چیه... دوخت چشمام به و گرفت جاده از نگاهشو

 چیه... بودم دهیند روشن و سبز قدر اون رو چشماش شب یکیتار يتو وقت چیه من و... سال هی شد هیثان اون و لحظه اون

 ... .شه جمع چشمام يتو اشک بود نشده باعث روز اون به تا یروشن سبز نگاه

 که نیهم... گذاشت یآهنگ. خورد صورتم به یخنک باد. داد نییپا رو ها پنجره. کرد کم نویماش سرعت. گرفت ازم نگاهشو

 آهنگ یول... داشتم رو زن هی ییایرو و فیلط يصدا انتظار... خوردم تکون دمیشن رو شد یم پخش که یآهنگ از نت نیاول

 ... .دمیکش یآه... بود وشیدار

 

 پلک که بار هر... شد یم شکافته نیماش روشن چراغ نور با و بود پوشونده رو کیبار ي جاده که بود یقیرق یمه به نگاهم

 زده زل بهم داشونیناپ يها صورت با که دمید یم جاده وسط رو یاهپوشیس يمردها اشکام ي پرده پشت از زدم یم

 ... .بودند

 ... . گرفت قلبم

.... کردم نگاه بود کرده رشد بلند يها درخت ارتفاعاتش يرو و زده خی و سبز يها اهیگ کنارش که ییها سنگ تخته به

 ... .شد یم تکرار ها کوه نیا نیب مرجان يها غیج يصدا انگار

 ... .دیکش ریت قلبم
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 سکوت مه، همون نیب ییجا خواست یم دلم... نرسم وقت چیه و برم آخرش تا خواستم یم... برگردم خواستم ینم گهید

 ... .شم تموم مرد اون به کینزد و شب

 ... .کردم پاك دست با صورتم يرو شدن يجار از قبل اشکمو ي قطره. بستم چشمامو

 سرد یحس دمیکش یم هام هیر به رو خنک و نمناك يهوا اون که بار هر انگار. بود خون رنگ به برام جاده اون متر به متر

 مونده صبرم ي کاسه شدن زیلبر به که شمردم یم رو ییها هیثان دلم يتو...  دیچیپ یم م نهیس ي قفسه يتو نیسنگ و

 ... .بود

 ي خورده ترك آسفالت يرو نیماش راست سمت پهن يها کیالست. دیکش جاده کیبار یخاک ي شونه به نویماش نیراد

 اومد یم يسرد باد. شدم ادهیپ یحرف چیه بدون. کرد باز برام درو و شد ادهیپ نیماش تیوضع به توجه بدون نیراد. بود جاده

 ... .زد خی سرما يتو بود صورتم يرو که یاشک رد کردم احساس. چمیبپ خودم دور ژاکتمو شد باعث که

 يا جاده به. بدزدم ازش نگاهمو کردم یم یسع که بود يا دره پام ریز... بود جاده ي گوشه که ستادمیا یسنگ تخته ي لبه

 .بود دایپ قیرق یمه نیب دره طرف اون از و دهیچرخ دره دور که کردم یم نگاه

 به منو ها وقت یلیخ که يدرد... بود درد ش همه... نداشتم گفتن يبرا یحرف... زدم زل سرد و آلود مه شب به سکوت يتو

 ... .داد یم عذابم هنوز... هنوز و بود شده موندگار قلبم ي گوشه هی انگار یول زدم ادشیفر و اورد ستوه

 ... .بود هام ییتنها و اتاق خواستم یم که يزیچ اون ي همه... بستم جاده يها ییبایز يرو به چشمامو

 :گفت و شکست رو سکوت... دمیشن سرم پشت از رو نیراد يصدا

  ؟یبگ يزیچ يخوا ینم

 :گفتم... دمیکش یآه

 کدومش؟ از بگم؟ یچ از

 حس اون يسرما از قلبم انگار... بتپه جانیه با قلبم داد ینم اجازه م نهیس ي قفسه ینیسنگ. گذاشت م شونه يرو دستشو

 و زرد کوتاه و کیبار يها علف به... دادم تکون سنگ تخته يرو پامو... اورد م شونه به يفشار نیراد. بود زده خی نیسنگ

 يزبر... شد زنده برام ها هیثان اون تک تک انگار... افتاد دره به نگاهم... بودند کرده رشد برش و دور که کردم نگاه يسبز
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 وقت چیه انگار که قیعم قدر اون يا دره... دندیخراش یم رو سردم ي کرده عرق و لرزون يها دست کف که ییها علف

 ... .اومدند یم سرمون پشت که ییمردها و... دیرس جاده به عمقش از شد ینم

 :گفت نیراد

 يخوا ینم...  ؟ینکن نگاه سرتو پشت و يبر که ندادم هشدار بهت الیو اطیح يتو شب همون چرا که یبگ يخوا ینم

 ... .؟یکن يکار خراب گذاشتم و نگرفتم دهنتو يجلو بود ستادهیا ها درخت نیب سرت پشت یوقت چرا که یکن محکومم

 :گفتم آهسته

 ... .نه

 :رفت باالتر صداش... دینشن انگار

 بودم نیا شاهد شب هر چرا...  بود؟ شده آلوده دوستت خون به دستشون که کردم يهمکار ییآدما با چرا یبگ يخوا ینم

 بازخواست گرفتم ازت که ییزهایچ همه خاطر به منو يخوا ینم نکردم؟ يکار یول ارهی یم درت پا از داره غصه و غم که

 ؟یکن

 :گفتم لرزون ییصدا با دوباره

 ... .نه

 قدرت تمام با رو بود پاش يجلو که یسنگ. گرفت فاصله ازم... زد عقب شدت با موهاشو و کرد فرو موهاش نیب شو پنجه

 ... ذاشت؟ یم سر پشت رو بدش خاطرات دیبا که بود یک کرد؟ یم دوره رو هاش هیثان دیبا که بود یک... کرد شوت

 :گفت و داد تکون سر. شد رهیت دوباره چشماش. کرد بهم رو

 تیزندگ کردن خراب خاطر به کنارتم که لحظه هر يخوا یم باشم؟ سکوتت و گذشت ي شرمنده میزندگ تمام يخوا یم

 باشم؟ داشته وجدان عذاب

 :گفتم آهسته

 تر نیسنگ و بزرگتر برام... شه یم تر سخت برام شم یم تر سالم و تر عاقل که يروز هر... بگذرم ش همه از خوام یم فقط

 ... .کنم شب روزهامو فقط که نیا نه کنم یزندگ گهید بار هی خوام یم... شه یم
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 :گفتم و رفتم سمتش به کوتاه يها قدم با. اومدم نییپا سنگ تخته يرو از

 ... .ارمی ینم دووم ییتنها من... ينذار تنهام... ینکن یخال پشتمو خوام یم ازت فقط

 بهم. کرد سکوت... بود شده روشن و سبز شب یکیتار يتو بار نیاول يبرا که ییها چشم به... دوختم چشماش به نگاهمو

. گرفت دستش يتو دستمو... شد شیر دلم... افتاد دستش کف زخم قرمز يجا به چشمم. اورد جلو دستشو. شد کینزد

. کردم نگاه چشماش به و کردم بلند سرمو. گذاشت بازوم يرو رو ش گهید دست. کرد کینزد خودش به منو و دیکش دستمو

 :کرد زمزمه آهسته... داشت یبیعج برق چشماش. کرد کج کم هی سرشو

 ... .ذارم ینم من یکن ناحق خودتو حق يبخوا تو

 گرم شد یم باد اون يتو و سرما يتو انگار... زد یم م نهیس ي قفسه به وار وونهید... دیتپ یم دوباره. شکست قلبم خی انگار

 ... .گرفت گر و شد

 :گفت و دیکش صورتم به نوازش حالت به رو بود گذاشته بازوم يرو که یدست

 ... .گذرم ینم من يبگذر خودت از يبخوا تو

. دیکش رونیب م زده خی يها انگشت ي حلقه از شو گهید دست. کرد رد م شونه پشت از و برداشت صورتم يرو از دستشو

 فرو هام يچتر نیب شوینیب و انداخت نییپا سرشو... گرفت آغوش يتو منو. گذاشت کمرم پشت آهسته دستشو. کرد یمکث

 :گفت آهسته... کرد

 ... .ذارم ینم من... يبر خودت رو راه ي هیبق و يبذار تنهام يبخوا تو

 از انگار... برد نیب از رو م نهیس ي قفسه يسرما و ینیسنگ ي همه سردش و خنک عطر. گذاشتم ش نهیس يرو سرمو

 گوشه که ییجا... کنم تجربه بسته چشم رو میزندگ ي لحظه نیتر قشنگ خواستم یم... بستم چشمامو... شدم گرم درون

 ... .عشاق ي جاده... بود شده پر فیلط و عاشقانه خاطرات از ش گوشه به

 

  رمیگ یم آغوش رو تو

 شه ایرو زهیر سر تنم

  ییالال هی قد جهان



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 510 

 

 شه جا من آغوش يتو

  رمیگ یم آغوش تورو

 شه یم تر کیتار هوا

  تو يها دست از خدا

 شه یم تر کینزد من به

  گرده یم تو دور نیزم

 افتاده تو دست زمان

 :کرد زمزمه آهسته گوشم در

 

  تو سکوت کن تماشا

 داده شب به یعمق عجب

 چیه... بود دهینلرز طور اون یآدم چیه کالم با قلبم وقت چیه. بودم نزده لبخند دل ته از طور اون میزندگ يتو وقت چیه

 يتو یحت که بود يزیچ اون لحظه نیا... ادیب کش سال هی ي اندازه به هیثان هر و ستهیبا زمان بودم نکرده آرزو وقت

 ... .بودم دهیند هم اهامیرو نیتر عاشقانه

 

  شه یم پر خونه تمام

 ییایرو ریتصو نیا از

 :گفت آهسته و داد هیتک میشونیپ به رو ش چونه

  کن تماشا ، کن تماشا

 ییبایز رحمانه یب چه
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 يصدا فقط دمیفهم که بود لحظه همون... ختیر اهشیس شرت یت يرو اشکم ي قطره... داد تاب آغوشش يتو منو

 هر... لحظه هر... ایدن يجا هر بعد به لحظه اون از دونستم یم... منه یحام نفر هی که نهیا ادآوری که ستین زن اون فیلط

 نفر هی کنم مرگ آرامش و یکیتار يفدا زویچ همه و شم تموم بخوام اگه که نهیا ادآوری برام یقیموس نیناآشناتر از ینت

  ... .برگردونه یزندگ به یمتیق هر به منو آخر ي لحظه که هست

 *** 

 ... .آشنا یکوهستان ي منطقه هی به ما دنیرس با همزمان... کرد یم طلوع داشت دیخورش

 . رهیبگ رو جاش تونه ینم يزیچ دونستم یم که بود داده یآرامش به خودشو يجا م نهیس ي قفسه ینیسنگ

 ي جاده. بودم شده اهایرو شهر وارد انگار... کرد یم تر روشن و روشن رو آلود مه يهوا ابرها پشت از دیخورش میمال نور

 رو جاده یقیرق مه. دیرس یم دره به گهید طرف از و کوه يرو بلند يها درخت به طرف هی از یمیقد یآسفالت با کیبار

. خورد یم تکون دیوز یم که یمیمال مینس با برگاشون و بودند شده خم جاده سمت به بایز يها درخت... بود پوشونده

 به... بود دهیچیپ مینیب ریز اهاشیگ ي حهیرا و نم يبو که يا جاده خاطر به نه... کنه دایپ ادامه ابد تا راه اون داشتم دوست

 ... .بود همسفرم که يمرد خاطر

 :دمیپرس ینگران با

 م؟یرس یم یک

 گهید آدم چیه نه بود مهم برام مهراس نه لحظه اون يتو... برسم خواست ینم دلم... بودم دهینترس راه شدن یطوالن از

 ... .کنه دایپ ادامه آرامش نیا خواستم یم فقط... يا

 چشم... چشماش و دیدرخش یم بود کرده طلوع تازه که يدیخورش میمال نور يتو موهاش یتونیز يها رگه. کردم نگاهش

 :گفت و زد يلبخند... بود روشن و سبز یبیعج طرز به شبید از که ییها

 ... .نمونده يزیچ

 :گفتم آهسته

 شمال؟ دوباره چرا
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 :گفت. شد یخاک و یفرع راه وارد. بود بهتر طور نیا دیشا... نبودم یناراض

 .شم بند تهران يتو یلیخ تونم ینم من... باشم داشته یخوب حس که ییجا هی برم خوام یم

 ... .کشه یم پر شمال سمت به قرارش یب روح چطور که کنم درك تونستم یم... دمشیفهم یم

 :گفتم

 ... .اونجاست هیشب روستاتون؟ میر یم میدار

 :گفت نیراد

 .اونجا کینزد ییجا هی میر یم... ننیبب منو مردم که ییجا هی میبر شه ینم

 :گفتم یرکیز با

 ! یالقیی ي خونه همون حتما

 :گفتم. داد لمیتحو انداخت یم رونیب رو فشیرد يدندونا که کشیش ي خنده همون

 !يببر اونجا منو بار هی حتما که يکرد عهد خودت با که نیا مثل

 ي دهنده نشون حرکاتش از کدوم چیه... ست خسته شدم متوجه. داد تکون سرشو فقط. نگفت يزیچ و زد بهم يلبخند

 یخستگ چشماش. بود داده بهش مرموز آدم نیا دست کردن رو يبرا رو بیعج يها چشم اون خدا انگار یول نبود یخستگ

  ده؟ینخواب شبه چند کردم فکر خودم با. زد یم داد رو

 حرف ش همه داشتم دوست. رمیبگ تونستم ینم زبونمو يجلو یول کنم ش خسته هام حرف با نیا از شتریب نداشتم دوست

 :گفتم. بود یکاف برام زد یم لبخند فقط و داد ینم جوابمو اگه یحت... بزنم

 اونجاست؟ هم الیل

 :گفت و انداخت باال ابروهاشو. کرد یمکث. زدم زل بهش شوق و ذوق با

 !نچ



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 513 

 

 دوست کردم یم فکر شهیهم که قدر اون الیل که هرچند... داد یناراحت به خودشو يجا شوقم و ذوق. رفت هم يتو صورتم

 :گفت نیراد که بدوزم جاده به چشممو خواستم. دمیکش یآه. بود شده تنگ براش دلم یول نبود یخوب

 !فردا ای امشب ای... ادی یم يزود به یول

. نشست لبام يرو خنده دوباره لبخندش دنید با. زد مهر پر يلبخند و دیچرخ سمتم به کرد رد رو جاده تند چیپ که نیهم

 . دیرس یم نظر به تیاهم کم هم الیل لحظه اون يتو

 چهار. بود کرده طلوع دیخورش. کردم نگاه اطرافم به و شدم ادهیپ نیماش از. میدیرس نیراد نظر مورد ي خونه به باالخره

 کرد، یم نییتع باغ کف دیسف زیر يها سنگ با رو باغچه مرز که ییآجرها هرز يها علف انبوه ریز از. بود باغچه باغ طرف

 کرده رشد ها باغچه از کدوم هر يتو بلند يها درخت. داشت قرار يفلز يتور با یقفس باغ ي گوشه هی. بود زده رونیب

 رونیب يها يها درخت يها شاخه تو و شده خم رونیب سمت به یبلوک کوتاه وارید يرو از برگشون پر يها شاخه و بودند

 .بود رفته فرو باغ

 مینیب ریز نبودم بلد رو شونیکی اسم یحت که ییها اهیگ يبو. بود مرطوب و سرد هوا. اومد یم خروس صدا دست دور از

 . بود دهیچیپ

 :گفتم و رفتم سمتش به. بود لبش يرو یکمرنگ لبخند. کرد یم نگاهم منتظر نیراد

 .عموته و بابا ي خونه از زتریتم نجایا

 دایپ تماس سردش دست با گرمم دست تا. گذاشتم دستش يتو دستمو کردن فکر بدون. کرد دراز سمتم به دستشو نیراد

 با. رمیبگ رو زدنم لبخند يجلو تونستم یم زور به. بودم خوشحال هم یلیخ... نبودم مونیپش... کردم کار یچ دمیفهم کرد

 پوست... کردم نگاه نیراد دست و خودم دست به. کردند یم صدا قرچ قرچ پامون ریز ها سنگ. میرفت الیو سمت به هم

 :گفت. گرفتم دست از نگاهمو... زدم یم لبخند لیدل یب... . بود تر روشن من دست از درجه هی دستش

 . داره عالقه من از شتریب هم ش هیارث به... منه از زتریتم و تر کال... برادرمه ي خونه نجایا

 :گفتم يدواریام با

 م؟یینجایا که دونه یم

 :گفت. پوشوند رو صورتش تموم لبخند
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 !نه

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 !میینجایا تو و من دونه ینم چکسیه پس

 يا شوسه ي جاده هی که داشت قرار بلند یلیخ ي تپه هی يرو الیو. میبود کوه به کینزد... کردم برم و دور به ینگاه

 يصدا... سرسبز يها نیزم و بود درخت کرد یم کار چشم که ییجا تا. کردم یم مرتبط یاصل راه به اونو یطوالن و داغون

 مه... باشه يآباد تر طرف اون لومتریک چند دیشا که کرد دواریام موضوع نیا به منو اومد یم ها دست دور از که یخروس

 .کنم یبررس اطرافمو خوب یلیخ نتونم شد یم باعث حضورش یول بود قیرق

 :گفتم و شدم متوقف جام سر

 ... .نجامیا دونه ینم هم چکسیه! يببر سر تا افتاده دور ي منطقه نیا يتو ياورد منو نکنه

 :گفت و دیخند

 .میینجایا دونه یم هم ثاقیم. انی یم سهند و الیل! نترس

 :گفتم

 ... .بود تر جوون که یاون کدومن؟ به کدوم دوتا؟ همون

 :کرد کاملش نیراد و گذاشتم نصفه حرفمو

 ... .ثاقهیم اون

 :گفتم دلم تو

 اعتماد نفر هی به. نشد عبرت درس برامون هم وقت چیه و مشیخوند بار صد حوادث روزنامه يتو که ییاتفاقا نیا مثل شده

 ... .دونه ینم هم چکسیه... ناشناخته يجا هی اومدم باهاش و کردم

 روز همون ذاشت یم بکشه منو خواست یم اگه. نداشتم برگشت فرصت. برم آخرش تا رو راه نیا داشتم قصد من یول

 ... .کنم تموم خودمو کار خودم
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. گذاشتم یباغبون اهیس يها چکمه کنار و اوردم در کفشامو. شد خونه وارد در کردن باز از بعد و اورد در رو دیکل دسته نیراد

 . شدم خونه وارد

 یپشت کنار کوتاه تلفن زیم هی. بود یکیکوچ هال روم به رو. بود شده دهیپوش رهیت يخاکستر رنگ به یموکت با خونه کف

 رو خدا. دیرس یم ییدستشو و حموم به که بود هال کنار کیکوچ يراهرو هی. داشت هیتک وارید به که بود یرنگ قرمز يها

 ... .ستین باغ يتو ییدستشو که کردم شکر

 بود در هی پله راه ریز. بود شده دهیپوش يخاکستر موکت با خونه نقاط ریسا مثل هاش پله که داشت قرار يا پله راه جلوتر

 ... .انبار هی به دیشا... رسه یم کجا به دونستم ینم که

 از يخبر. بود هال يتو دیسف يها یرومبل با مبل دست هی. شدم بزرگتر هال هی وارد. رفتم باال ها پله از نیراد سر پشت

 . داشت قرار روشن يا قهوه راك یصندل هی کنارش و بود هال يتو نهیشوم هی. نبود ونیزیتلو

 آشپزخونه پله راه راست سمت. بود شده نصب روح یب يا لهیت ییها چشم و بزرگ يها شاخ با گوزن هی سر نهیشوم يباال

 هی و بود موکت آشپزخونه کف. دیرس یم نظر به ختیر یب و بود زده زنگ رطوبت اثر در گاز و خچالی يفلز ي بدنه. بود

 . بود شده پهن اونجا هم قرمز فرش

 :گفت و داد نشونم رو اتاق دست با نیراد. شد یم ختم الیو اتاق تنها ي بسته در به که بود ییراهرو هال پشت

 . کن استراحت برو يخوا یم اگه

 شدم متوجه. رفتم راهرو سمت به نیهم يبرا. داره اجیاحت استراحت به نیراد دونستم یم یول نبودم خسته. دادم تکون سر

 ... .گرفته قرار ازش فاصله با گوزن هی ي شده خشک ي تنه کشینزد که داره قرار خونه یپشت در راهرو از دورتر یکم

 ینارنج فرش. بودم متنفر دنیخواب نیزم يرو از. بود اتاق يتو یچوب ي رفته در زهوار تخت هی شکر رو خدا. شدم اتاق وارد

 . بود پوشونده رو اتاق کف تمام یرنگ

 وارید به يا قهوه کیش قاب و یمشک ي نهیزم با شده خشک يها پروانه از تابلو هی. بود شده کتابخونه اتاق وارید هی

 ذهنم يتو خان رامبد از که يریتصو! بود شده خشک ي بسته زبون يوونایح عاشق خان رامبد ظاهرا... بود شده ختهیآو

 .بود شده خشک يوونایح عشق خرخون ینکیع پسر ریپ هی گرفت شکل

 ي بسته ي پنجره از که ییها پرنده خوش يصدا به. بستم چشمامو و انداختم تخت يرو خودمو. اوردم در شالمو و مانتو

 فکر خودم با... بود نشده تنگ بابا و مامان يبرا دلم هنوز... بودم گرم هنوز. کردم گوش اومد یم دیسف کتون ي پرده پشت
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 يها عمل به بود مجبور مامان و بود خواب هنوز بابا... دونستم یم دیبع شدم؟ بیغ من که دنیفهم االن تا یعنی کردم

 . کنه یدگیرس صبحش نیسزار

 یدرست کار دونستم یم. بزنم زنگ بهشون و کنم روشن رو بودم کرده خاموش نیراد دستور به که لمیموبا شدم وسوسه

 . کردم رونیب سرم از فکرو نیا... ستین

 . نشستم تخت نازك تشک يرو. شدم دنیخواب الیخ یب

 یب شیآت يرو آب مثل که یآرامش تکرار ي وسوسه... گرفت یم شدت لحظه به لحظه وجودم يتو يا گهید ي وسوسه

 د؟یخواب یم اتاق کدوم يتو. بزنم نیراد به يسر داشتم دوست. رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند... شد ختهیر هام يقرار

 . کنه استراحت اون ذاشتم یم دیبا اومد ینم خوابم که من

 مبل يرو شویمشک یبارون نیراد. شدم هال وارد و گذشتم راهرو از. رفتم رونیب اتاق از. دمیکش لباسم و موها به یدست

 بسته چشماشو و کرده قالب هم يتو دستاشو. بود گذاشته یعسل زیم يرو پاهاشو و نشسته راك یصندل يرو. بود انداخته

 . بود

 یحت غرور و اقتدار... نشست لبم يرو يلبخند. زدم زل نیراد به و دادم هیتک مبل یپشت به سرمو. نشستم مبل يرو آهسته

 حرکتش یب يها پلک و قیعم يها نفس از فقط... کرد ینم یحرکت نیکتریکوچ خواب موقع. دیبار یم دنشیخواب مدل از

 ... .شد باز شمین دوباره! جذابه دنیخواب موقع قدر چه کردم فکر خودم با... خوابه که دیفهم شد یم

 عطر... باشه تماس در شیبارون با مینیب که کردم کج يطور سرمو. گذاشتم دستش يرو سرمو و دمیکش دراز مبل يرو

 فکر از... شه یم یچ عاقبتش و آخر کنم فکر خواستم ینم... نشست لبم يرو لبخند. دیچیپ مینیب ریز مشیمال و خنک

 گذشته... کنم یزندگ حال يتو خواستم یم... کنم فکر لحظه اون به خواست یم دلم... بودم خسته گذشته و ندهیآ به کردن

 هی يبرا فقط خواستم یم... رهیبگ جون وجودم يتو دوباره ترس شد یم باعث م ندهیآ انداز چشم... بود درد از پر من ي

 ... .کنم حالم غرق خودمو ساعت چند يبرا... روز

 ****** 

 به یدست. نشستم جام سر عیسر و دمیترس بود؟ کجا نجایا. افتاد خونه بداریش و یچوب سقف هی به چشمم. کردم باز چشمامو

. اومد ادمی تازه... بود نیراد برادر ي خونه. کردم نگاه اطرافمو. افتاد سوزش به کم هی بمیعج حرکت نیا با... دمیکش زخمم

 . دمیکش یراحت نفس
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 آشپزخونه سمت به دمیمال یم چشمامو دست با که یحال در و شدم بلند جا از. اومد یم آشپزخونه از ییصدا و سر يصدا

 يا سرمه نیج و شرت یسوئ د،یسف جذب شرت یت هی با لباسشو. کردم نگاه نیراد به و دادم هیتک در چهارچوب به. رفتم

 !ارمیب لباس خودم با نذاشت که نامرده یلیخ گفتم خودم با يداریب و خواب نیب. بود کرده عوض

. بود زده باال موهاشو. بود شده ست لباسش با چشماش رنگ. دیچرخ سمتم به و بست رو نتیکاب در. دمیکش يا ازهیخم

 :گفت ینگران با. شده محو کامال شیشونیپ يرو يکبود شدم متوجه

 !بخواب اتاق يتو که گفتم کرد؟ دارتیب صدا و سر

 :گفتم و دمیکش رو دوم ي ازهیخم

 . شدم داریب نیهم يبرا گرسنمه... نه

 :گفت نیراد

 . يشد داریب موقع به

 :گفتم و انداختم باال ابرومو تعجب با

 ؟يکرد درست غذا

 :گفت سرم پشت از ییصدا. نشست نیراد لب يرو یجون یب لبخند. کردم نگاه دیخر يها بسته و آشپزخونه بر و دور به

 !خورد یم رو بزرگه روده کتیکوچ روده نبودم من! غذا جز کنه یم فکر يزیهرچ به نیراد

 ... .شد گشاد چشمام... شد منقبض بدنم يها عضله تمام لحظه هی... دلم دیشا... دیلرز وجودم يتو يزیچ هی

 چشمام به اهشویس يها چشم. کرد یم نگاهم کج يلبخند با که افتاد يدختر به چشمم. برگشتم عقب سمت به يناباور با

 :گفتم رلبیز. بود ییخرما موهاش ي هیبق و یمشک موهاش ي شهیر. بود دوخته

  !الیل

 اشک... کردم مکث صورتش ياجزا تک تک يرو. گذروندم نظر از صورتشو متر یلیم به متر یلیم... گرفت گلومو بغض

 با. دیلرز یم م چونه. دمیگز لبمو. بود من يالیل هنوز بود، شده استخوون پوست نیع که نیا با... شد جمع چشمام يتو
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 اشکام... زد خی قلبم... شد زنده برام بودمش دهید که يبار نیآخر ادی... یول کنم بغلش و برم جلو داشتم دوست وجودم تمام

 . دادم فرو بغضمو... دیخشک

 نییپا سرمو. خوند آغوشش و خودش سمت به منو گرم يلبخند و دست ي اشاره با. کرد باز نیطرف به رو دستاش الیل

 الیل از یول بگذرم تونستم یم خودم به مادرم و پدر ياعتماد یب از... دمیکش هم يتو اخمامو. کردم مشت دستامو و انداختم

 . ...نه

 کار نیا یول شد منظم نفسام. کردم دایپ دنیکش نفس قدرت گهید بار هی انگار. نشست م شونه يرو پشت از نیراد دست

 یم حس رو هام یچارگیب ي همه... من يها یطاقت یب ي همه. دیلرز م چونه دوباره... کنم بغض شد باعث شتریب نیراد

 طاقت یب نیهم. دیرس یم سر موقع به شهیهم من از تیحما يبرا... نهیبب حال نیا يتو منو نداشت طاقت انگار. کرد

 آغوشش به و بذارم ش نهیس يرو سرمو گهید بار هی و برگردم خواستم یم وجودم تمام با. گرفت یم ازم ارمویاخت بودنش

 . ببرم پناه

 رو الیل متعجب نگاه. بزنم پس نویراد دست داشت انتظار انگار کرد نگاهم يجور هی. موند ثابت نیراد دست يرو الیل نگاه

 هیکنا و شین با. انداخت مبل يرو و دیکش سرش از شالشو الیل. داد نیراد به توزانه نهیک ینگاه به خودشو يجا که دمید

 :گفت

 !دیشد قیرف هم با خوب

 :گفتم يسرد به دارند؟ مشکل نیراد و من رفاقت با آدم و عالم ي همه چرا کردم فکر خودم با

 !کنه پر رو نامرد يها دوست يجا که باشه دیبا یکی حال هر به

 :گفت و رفت باال صداش. برداشت سمتم به یقدم. کرد نگاهم يناباور با الیل. اورد م شونه به يفشار نیراد

... بودم دوستت سال همه نیا که یمن ؟ینیب ینم رو شده هات یبدبخت همه یبان و باعث و ستادهیوا سرت پشت که یاون تو

 هست؟ عقلم سرت تو ؟یناراحت من از ؟یدون یم مقصر رو بودم خواهرت

 :گفت محکم یلحن با نیراد. کردم فرو دستم کف يتو ناخونمو. دادم فشار بهم لبامو

 هست؟ حواست... شه یم زیآم نیتوه حرفات کم کم داره

 :گفت و کرد یکج دهن نیراد يبرا الیل
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 !گم یم بهت ادی یم در دهنم از یهرچ اولمه بار انگار حاال

 :کرد شفاف حرفشو نیراد

 !ایپرن به! نه من به نیتوه

 با. کرد نگاه بهمون باز دهن با هیثان چند يبرا الیل. کنم باز مشتامو تونستم باالخره. کرد دایپ راه دلم به گرما از یموج انگار

 :گفت يناباور

 !رفاقته از تر طرف اون يزیچ هی انگار! نه

 :گفتم رمیبگ لرزششو يجلو تونستم یم یسخت به که ییصدا با. رفت بهم يا غره چشم

 تنهام میدیرس یسخت به تا! الیل يبود من یخوش يروزا دوست. یانداخت من ریتقص زویچ همه و يکرد محکوم منو ماه نه

 نایا ي همه. يداد ادامه هاتو يبدرفتار بازم بودم یقربان من و بوده نقشه نایا ي همه يدیفهم که موقع اون یحت. یگذاشت

 ... .يکرد يباز نقش و يشد میزندگ وارد دوباره طور اون که ببخشمت تونم ینم! کنار به

 :زدم داد. دیلرز م چونه

 ؟یهست یدوست چطور تو آخه

 :گفت الیل به تخم و اخم با. برداشت جلو سمت به یقدم. دیکش عقب منو نیراد. شکست یم گلوم يتو داشت بغضم

 .شه آروم اوضاع تا اتاق يتو برو! گهید بسه

 :گفت و داد تکون هوا يتو دستشو الیل

 زود یلیخ دمید کرده؟ باورت که یگفت بهش یچ ؟يکرد خر منو دوست. هیچ به یچ بشه مشخص تا مونم یم جا نیا من

 !ناستیا و عالقه بحث نگو... يزد مخشو

 :گفت دوباره نیراد

 ... .ببره نیب از اتحادمونو یکس ادی ینم خوشم بودم گفته بهت. يانداز یم راه دعوا يدار ش همه. کن تمومش! الیل بسه

 :زد داد و دیپر نیراد حرف وسط الیل
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 تو. بودم دوست باهاش ینیبب رو ایپرن تو که نیا از قبل عمر هی من! نکنم کار یچ کنم کار یچ یبگ بهم ادی ینم خوشم من

 . نگم یچ بگم یچ یبگ من به خواد ینم

 :داد ادامه و کرد نیراد به زیرآمیتحق ینگاه الیل

. یکن یم ینه و امر من به که ستمین بابات باغ کارگر من! خان نیراد ادی ینم خوشم رفتارهات نیا از گفتم بهت بار ده

 نه یخان نه یارباب نه توام! مرد بابات ؟يدیفهم! يخور یم خنک آب ابد تا و زندون يها لهیم پشت یافت یم کنم اراده

 !یکن ساکت منو یبتون که یستین يا کاره توام. گم یم بخوام یهرچ کنم یم بخوام یغلط هر من! یمن سیرئ

 عقب سمت به قدم هی عیسر. کرده يرو ادهیز دیفهم هم الیل خود انگار... کرد خی دستام. شد حبس م نهیس يتو نفس

 یم حس رو خشم و گرما از یموج. برداشت الیل سمت به قدم هی. شد تر اهیس و اهیس که دمید رو نیراد يها چشم. برداشت

 .بکشمش عقب تا رفتم نیراد سمت به ناخودآگاه. خورد چیپ دلم. شد یم ساطع نیراد طرف از کردم

 باال یکی تا دو رو پلهها سرعت به. بود ستادهیا نییپا ي طبقه هال يتو مدت تمام يمرد شدم متوجه که بود موقع اون تازه

 يها چشم با. داد هلش عقب سمت به و کرد وارد نیراد ي نهیس به يفشار دست با. دیپر الیل و نیراد نیب عیسر. اومد

 :گفت و کرد نگاه نیراد به زده وحشت رنگش یمشک

 ... . یب! نیراد

 یحالت با رو ش اشاره انگشت. رفت الیل سمت به. کرد پرتش کنار به حرکت هی با. شه تموم مرد ي جمله نذاشت نیراد

 :زد داد بودم دهینشن ازش وقت چیه که يبلند يصدا با و داد تکون زیدآمیتهد

 يبابا از یاسم ربط یب ای ربط گهید بار هی! منه حرف حرف که یکن قبول دیبا من برادر ي خونه يتو يذار یم پاتو یوقت

 گهید جور هی بگو شه ینم تیحال اگه! بفهم دهنتو حرف و بدون حدتو گفتم بهت بار صد. کنم ینم رحم بهت ياریب من

. هیچ من با شدن طرف ي جهینت دم یم نشونت ای ندشیب یم ببند دهنتو گم یم بهت یوقت و يد یم گوش ای! کنم تیحال

 ؟يدیفهم

 رو مرد دست خشونت با نیراد. بکشدش عقب متیمال با کرد یسع و گذاشت نیراد ي شونه يرو دستشو اطیاحت با مرد

 هم به محکم چنان درو. رفت یخروج در سمت به بلند يها قدم با و زد بهش يا تنه. دیچرخ پا ي پاشنه يرو. زد کنار

 .میدیپر جا از مون همه که دیکوب
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 بار چند و خوردم یتکون باالخره. میبزن حرف میتونست ینم و میبود شده شکه... میموند رهیخ بسته در به هیثان چند يبرا

. داشت یمشک يها چشم و کوتاه ي رهیت يا قهوه يموها. بود بلند قد و شونه چهار. کردم مرد به ینگاه. زدم پلک

 نیا سهند پس. داشت انحراف راست سمت به کم هی کشیکوچ ینیب. داشت یپرپشت يها مژه یول نبود درشت چشماش

 !بود یشکل

 :گفت و کرد الیل به رو تعجب با

 اشاره باباش به یول بده ریگ يبد ریگ يخوا یم یهرچ به نگفتم بهت بار ده ؟يزد که بود ییحرفا چه نیا ؟يشد وونهید

 ... .حساسه باباش رو یلیخ! بشکنه گردنتو تا سمتت اومده کردم فکر خدا به! يا زنده ياورد شانس! نکن

 الیل... بودم شک يتو ییجورا هی هنوز. بود نشده باز هنوز من يها دست خی. کرد اخم و اومد خودش به زود یلیخ الیل

 :گفت

 ستین شیحال. منه سیرئ کنه یم فکر. خوره یم بهم حالم رفتارش نیا از. ده یم دستور ش همه. کنه یم خورد اعصابمو

 .رهیگ شمیپ کارش

 :گفت و دراورد رو شیمشک کت سهند

 !رهیگ اون شیپ تو کار فعال

 :گفت و رفت سهند به يا غره چشم الیل

 .کنه جبران رو زد که يگند شه فهیوظ نیراد

 :گفت لب ریز سهند

 . داد یم باد به مونو همه سر هاش يرو ادهیز با مهراس نبود اگه. میزد گند مون همه

 :گفت و انداخت باال شونه الیل

 .ندارم بهش ینید چیه من یول یباش ونشیمد دیشا تو

 :گفت رفت یم نییپا ها پله از داشت که سهند

 . ختهیر بهم اعصابش يجور بد روز چند نیا. نکنه رحم بهت ترسم یم... نشو ریدرگ باهاش يطور نیا گهید خدا رو تو
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 . دیرس یم ییدستشو حموم به که شد ییراهرو وارد

 :گفت و کرد بهم ینگاه مین. دراورد تنش از مانتوشو. داد رونیب صدا با نفسشو الیل

  ؟يبود دهیند هاشو يباز یوحش برده؟ ماتت چرا تو

 :گفت. داد تکون تاسف ي نشونه به يسر. زد يپوزخند

 !وحش باغ نیا بعدم اریخ ماست اریماز اون اول! افتضاحه یعاشق و عشق يتو ت قهیسل

 :گفتم و اومدم رونیب شک از باالخره. کردم اخم

 بودم؟ اریماز عاشق یک من

 :گفت و دراورد برام یشکلک الیل

 دست بهم تهوع حالت ادی یم اسمش که يکرد اریماز اریماز قدر اون! داد یم جون اریماز يبرا که بود من ي عمه اون! نه

 ساکته؟ و ماست جور همون هنوزم! بگو راستشو... ده یم

 دعوا اثرات هنوز. نشستم ها مبل از یکی يرو. شدم متنفر اریماز از حد چه تا که دیفهم یم يزود به خودش. ندادم جوابشو

 :گفتم. زد یم نهیس يتو محکم قلبم. بود مونده روم

 حرف باهات يطور نیا یکی ادی یم خوشت تو! روش حساسه... شده فوت باباش... يزد یم حرفو نیا باباش مورد در دینبا

 بزنه؟

 :گفت و کرد تنگ چشمشو هی الیل

 !متنفرم آدم نیا از من. ندارم یکنترل نفرتم حس يرو یدون یم! یشناس یم منو که تو

 منو که بود يزیچ همون درست نیا. رهیگ یم ازش رو اریاخت حس نیا چطور دونستم یم... شناختم یم رو الیل نفرت... آره

 .بود الیل برعکس درست نیراد به من احساس که هرچند... مشترك حس هی. کرد یم تر کینزد الیل به

 :گفت رلبیز. گذاشت شیکنار مبل ي دسته يرو و کرد دراز پاشو الیل

 عذاب... ترحمه حس کردم یم فکر... زنه یم حرف تو مورد در یخاص طور هی نیراد کردم یم حس شهیهم... شه ینم باورم

 .کردم کپ ت شونه يرو گذاشت که دستشو... وجدانه
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 :گفت و کرد نگاهم التماس با

 هیقیرف. دم یم حیترج بابا نیا به و اریماز من بود؟ یانتخاب چه گهید نیا! ادیب خوشم ازش من که ببند یکی به دلتو خدا رو تو

 یم دلت تو طانیش گن یم بهش و کنن یم پچ پچ هم گوش در گرونید يشنو یم که اولش... زنه یم خنجر پشت از که

 از رفاقتش... نداره طانیش از یکم دست واقعا ینیب یم بعد یول داده؟ یلقب نیهمچ یخوشگل نیا به پسر به یک! یآخ یگ

 ... .که یآدم! نیبب حاال... انتهیخ هاش رفاقت ي همه تهِ  ته... بدتره یدشمن تا ده

 که کنم يادآوری الیل به دیبا چطور دونستم ینم. گفت خودش به يزیچ رلبیز و داد تکون يسر. گذاشت نصفه حرفشو

 :گفتم... نمونده یباق اون و من نیب یرفاقت و یدوست نظرم به که بود نشده متوجه درست انگار. دلخورم دستش از هنوز

 اد؟ی یم بدت ازش چرا تو

 :گفت و انداخت باال شونه الیل

 االن چرا بده؟ شهادت ومدین چرا ؟ بودند کرده شیزندان و بودند زده دستبند مهراس به یوقت بود يگور کدوم... پسته آدم هی

 یم. کنه خطا پا از دست نیراد نذارم که نجامیا نیا يبرا فقط من نده؟ خبر سیپل به و بکنه خودش کارو همه داره اصرار

 !نیبب حاال... رهیگ یم رو مهراس طرف و زنه یم دور رو تو و من آخر ي لحظه دونم

 :گفتم تعجب با

 چرا؟

 :گفت الیل

 ! نگم يزیچ یکس به که داد قسمم سهند

 :گفت يتند لحن با الیل. رفتم الیل به يا غره چشم. چوندنیپ یم منو همه. کردم یپوف

 یم خودشونو که مغروره يمردها اون از... پهیت خوش... خوشگله خب آره اومد؟ خوشت ازش که يدید آدم نیا يتو یچ تو

 قدر نیهم توام! بگو راستشو. شن یم چاکشون نهیس عاشق احمقم يدخترا و خودشون يبرا ان يخر کنند یم فکر و رنیگ

 ؟يخر

 :گفتم تیعصبان با. کردم الیل به يزیت و تند نگاه



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 524 

 

 دیکش آب من بر و دور يمردها ي همه یمردونگ که یوقت... بود اون... ستادیا من يبرا اون نبود چکسیه که موقع اون

 اون ي همه... کرد تیحما... کرد درك... دیفهم... سوزوند دل. داد نشونم رو بودم دهید میزندگ يتو که یمردونگ تمام اون

 .کرد ینم حسابم آدم چکسیه که یوقت اونم! نکرد چکسیه که کرد رو ییکارها

 :گفت الیل. کردم الیل به زیرآمیتحق ینگاه

 ... .تیروان ي پرونده نبود اون اگه... آدمه نیهم خاطر به دردسرهات ي همه

 :گفتم يتند لحن با و دمیپر الیل حرف وسط

 داشتن یشب نصفه نرفته که ادتی... بکنه کارو نیا خواست دید دور چشمشو تا مهراس... کشت یم منو مهراس نبود اگه

 !کردن یم م خفه

 :گفت. زد زل چشمام به اهشیس يها چشم با و شد خم. ستادیا جلوم و زد کمر به دست. شد بلند الیل

 یبرم نظرش نود ي قهیدق که دونم یم من یول... ندونه خودشم دیشا... بچسبه تو و من به کنه ینم ول رو مهراس نیراد

 .گفتم بهت یک نیبب حاال... کنه یم انتیخ بهمون و گرده

 . نداشتم خبر زیچ چیه از که بودم من فقط جا نیا... نگفتم يزیچ... کردم نگاه الیل يها چشم به

 نگاه با سهند. رفت آشپزخونه سمت به الیل. کرد الیل و من به ینگاه. بود زده صورتش و دست به یآب. شد هال وارد سهند

 :گفت. کرد دراز سمتم به دستشو و دیچرخ سمتم به بعد... کرد دنبالش

 ؟يدیکش چاقو که یهست یهمون تو

 از خودمو نذاشت و کرد نیکم خونه در پشت که یهمون. داد نیراد دست پولمو فیک که بود یهمون... شناختم یم صداشو 

 :گفتم و دادم دست یطوالن یمکث از بعد... بندازم رونیب خونه

 ... .آره

 :گفت و فشرد یگرم به دستمو سهند

 .خوشوقتم

 :گفتم رلبیز
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 ... .منم

 :گفت و کرد ساعتش به ینگاه سهند

 . بزنم زنگ مهراس به دیبا... دارم کارش رفت؟ کجا نیراد

 :گفت دید ر منو متعجب نگاه که سهند. رفت باال قلبم ضربان

 .کنم مشورت نیراد با دیبا زدن زنگ از قبل...شه خبردار دیشا تا میکن صبر ابد تا میتون ینم... ینیراد شیپ بگم بهش دیبا

 :گفتم و شدم بلند جا از

 .دنبالش رم یم من

 در سمت به الیل به توجه بدون. کرد نازك یچشم پشت. بود ستادهیا آشپزخونه در چهارچوب يتو که افتاد الیل به چشمم

 . رفتم یخروج

 مهراس و ما نیب دیبا نیراد چرا. زد یم محکم هنوز قلبم... شد یم تکرار ذهنم يتو الیل جمالت. دیترک یم داشت سرم

  کردم؟ یم کار یچ دیبا وقت اون... ختیر فرو نهیس يتو قلبم... افتاد یم اتفاق نیا اگه کنه؟ انتخاب اونو

 اطرافم به و چرخوندم سرمو. بود کرده روشن رو جا همه ابر پشت دیخورش فیضع نور و بود ظهر. گذاشتم رونیب در از پامو

 . گذاشتم باغ کف يها سنگ يرو پامو کفشام دنیپوش از بعد و زدم گوشم پشت موهامو. کردم نگاه

 درخت يها شاخه. بود داده هیتک باغ يورود در کینزد يها درخت از یکی به و ستادهیا حرکت یب که بود نیراد به چشمم

 از نگاهشو. شد حضورم متوجه. رفتم سمتش به. بود زده زل نیزم يرو ثابت ي نقطه هی به. بود شده خم هاش شونه يرو تا

 . بود هم تو اخماش و یعصب هنوز نگاهش. کرد نگاهم و گرفت نقطه اون

 موهامو که طور نیهم. ختیر بهم دوباره موهامو دیوز یم که یمیمال مینس. اومد یم دست دور از زنگوله فیضع يصدا

 افتضاح نیراد با الیل برخورد بودم معتقد گفتم؟ یم یچ دیبا... کردم پا اون پا نیا یکم. ستادمیا روش به رو کردم یم مرتب

 یم دینبا... داشتند یمشترک هدف الیل و نیراد. میباش متحد دیبا میش طرف مهراس با میبخوا اگه دونستم یم یول بود

 . شه ضعف نقطه هی برامون نیراد و الیل نیب نفرت نیا میذاشت

 : گفتم و دمیکش یآه

 . هیخوب دختر یول یکن یم عادت اخالقش نیا به بگذره کم هی... زهیت و تند یلیخ الیل زبون
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 : گفتم و کردم قالب هم يتو دستامو. زد ینم پلک و بود زده زل بهم. نگفت يزیچ نیراد

 . مونهیپش خودشم االن یول... زد یزشت یلیخ يها حرف

 یبرنم حرفش از وقت چیه که هیخودراض از و داره غرور قدر اون الیل که دونست یم من یخوب به اونم انگار. زد يپوزخند

 . کنه ینم یمونیپش اظهار و گرده

 ... . کنم شروع کجا از دیبا دونستم ینم. کنم آرومش و بدم يدلدار بهش خواستم یم وجودم تمام با

 و کس چیه که کن يکار هی... کنه اعتماد یب تو به نسبت منو که هست يزیچ هی شهیهم اعتماد اوج يتو گفتم یم دیبا

 ... . کنه دار خدشه تو به منو اعتماد نتونه زیچ چیه

 به احساسم کنم حس که نکن يکار هی... یدون یم یهرکس از بهتر خودت و گرفتم دهیند رو زهایچ یلیخ من گفتم یم دیبا

 ... . بود محض حماقت عالقه يجا

 که کردم یم يادآوری بهش دیبا... شم سرپا تونم ینم وقت چیه گهید بخوره بهم گهید ي ضربه هی فقط اگه گفتم یم دیبا

 ... . یول...  بودم شده تحمل کم قدر چه

 رییتغ. دمیکش یقیعم نفس و بستم چشمامو. اومد زبونم نوك تا هام جمله... اونو نه کرد یم آروم منو دل حرفا نیا ي همه

 ... . نبود حرفا نیا وقت االن. دادم موضع

 : گفتم و کردم اشاره الیو به دست با 

 . شده ساکت االن و زد حرفاشو هم الیل... داره کارت سهند ؟يزد رونیب خونه از زود قدر نیا یچ يبرا. میبر ایب

 و گذشت يتو شییتوانا... زنه یم زبون زخم نیراد به الیو اون يتو اقامتمون روز نیآخر تا الیل دونستم یم که هرچند

 . دیرس ینم گرفتن دل به نهیک يتو تبحرش به وجه چیه به دنیبخش

 : گفت خشک و خشن یلحن با نیراد

 . شم آروم تا نجایا ستادمیوا. ارمیب سرش ییبال ممکنه بمونم شتریب قهیدق دو کردم حس چون زدم رونیب خونه از

 دستشو هی. اومد سمتم به قدم هی. زد کنار ش شونه يرو از رو درخت ي شاخه دستش حرکت با. برداشت درخت از شو هیتک

 : گفت و داد تکون هوا يتو شو گهید دست. کرد نشیج شلوار بیج يتو
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 کرد روستاش مردم اسم به ندارشو و دار ي همه بابام! یحساب و درست شغل هی نه دارم یخاص التیتحص نه من! ایپرن نیبب

 منبع چیه من... من اسم به رو خونه اون و کرد رامبد اسم به رو خونه نیا فقط... رهیبگ تیحالل من يبرا ینوع به تا

 . کرد ساپورت منو مهراس کار ينجایا تا. ارمیدرب حالل نون لقمه هی بتونم که ندارم ياستعداد چیه. ندارم يدرآمد

 : گفت و کرد نشیماش به يا اشاره دست با

 دهیکش نییپا... من طرف از شدن تیحما توهم يازا در... کرد تیحما تونست یم که ییجا تا منو... کنه یم هم هنوز و

 . منه سقوط مهراس شدن

 : داد ادامه. شد یم تار و رهیت داشت دوباره چشماش يا سرمه

 همه خاطر به یول بشم تبرئه من فتهیب مهراس گردن رهایتقص ي همه و شه مشخص زیچ همه دادگاه يتو که يروز دیشا

 ینم اعتماد بهم چکسیه گهید. مونه یم مردم ذهن يتو ازم بد ي چهره هی کردم ناخواسته و خواسته که ییکارها ي

 ... . کنه

 : گفت و کرد یتلخ ي خنده. کرد اشاره ها دست دور به دست با

 رییتغ خودم به نسبت دیبا دوباره رو مردم نیا نظر چطور... نکردن فراموش رو هام یبچگ يکارها هنوز روستا اون مردم

 رو محبتشون تا کنه مردم وقف رو اموالش و مال که ستین یکس گهید... شده فوت من يبابا... گه یم راست الیل! آره بدم؟

 ریز دارم من... بود مهراس کرد تمیحما که یآدم نیآخر... کنه يفداکار من يبرا که ستین کس چیه گهید. بخره من يبرا

 ییکارها ي همه یول محکومم کردم ناخواسته که ییکارها يبرا چرا فهمه؟ ینم نویا یکس چرا. کنم یم یخال خودمو يپا

  نه؟یب ینم چکسیه رو بدم انجامشون خوام یم وجود تمام با که

 ي قفسه يتو منم رو دیکش یم که يدرد. روند عقب به موهاشو و کرد موهاش نیب انگشتاشو. داد رونیب صدا با نفسشو

 داشتم دوست... نداشتم رو هاش یکالفگ طاقت... دیکش یم ریت قلبم "بابا " گفت یم که وقت هر... کردم یم حس م نهیس

 . شد ینم روم... یول... کنم آرومش و بکشم بازوش به ینوازش دست و کنم دراز دستمو

 : گفتم آهسته و انداختم نییپا سرمو

 ییجا يتو يدار اصرار چرا تهران؟ ير ینم و یکن ینم ولشون شهیهم يبرا چرا مهمن؟ برات مردم نیا قدر نیا چرا

  ؟یکن گم شهر یشلوغ يتو رو تیبدنام و گذشته یبتون تا یش ینم بند تهران يتو چرا بهته؟ مردم چشم که یبمون

 : گفت و داد تکون يسر
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 دوست وجودم تمام با که افتم یم یزمان اون ادی افته یم که شیا نقطه هر به چشمم... ادی ینم خوشم شهر اون از من

 هی ي چهره فقط و فقط. کنه یم فیضع منو شهر اون. رمیبگ پناه شهر اون يتو بودم مجبور یول بابا شیپ برگردم داشتم

 یم روستا نیا اسم یوقت دیشا... کنه یم فرار دنیجنگ و کردن مقابله يجا به که یآدم. سازه یم ذهنم يتو رو فیضع آدم

 يهرجا... شه یم ختم بابام به آخرش... یول میزندگ خاطرات نیبدتر ادی... کردن باهام پسرعموهام که فتمیب ییکارها ادی ادی

 مو خونه يبو بازم شه عوض ساختموناش کنم، فراموش رو آدماش ي همه اگه یحت... اونجاست من ي خونه برم که ایدن

 ... . کنم یم تعلق احساس بهش ایدن نیا يتو که ییجا تنها. ده یم

 ذهنم... یول باشه شیآت يرو آب مثل براش که گشتم یم جمله هی دنبال. بود نییپا هنوز سرم. شد برقرار نمونیب یسکوت

 . بگم يزیچ و کنم يکار تونستم ینم هیچ قایدق نیراد و الیل مشکل دمیفهم ینم یوقت تا... بود یخال

 وجود نمونیب اتحاد اسم به يزیچ دمید یم... قدرتمنده قدر چه مهراس دونستم یم و کهیکوچ گروهمون قدر چه دمید یم

 و فتهیب يبد اتفاق اگه کردم یم حس... ادی یبرنم دستم از يکار چیه دمید یم یوقت شدم یم متنفر خودم از و... نداره

 ... . بکنم کمونیکوچ گروه يبرا يکار نتونستم و بودم طرف یب که یمن... مقصرم شتریب همه از من میبخور شکست

 : گفت و کرد کمتر باهام رو ش فاصله نیراد

 فقط من بودن نجایا لیدل که بدون يدار شک من به توام اگه... داره شک بهم... نداره رو يدار من به تو که ياعتماد الیل

 کشته چکسیه و افتاد ینم شب اون ياتفاقا اگه یحت... شه ینم خالصه يبود شاهدش و یدون یم که ییماجراها يتو

 . کردم یم متوقف رو مهراس و کردم یم ادهیپ رو نقشه نیا من روز هی باالخره شد ینم

 : گفت... شد تر رهیت چشماش و سردتر و سرد صداش

 اون خاطر به که دیندار يا دهیا چیه کدومتون چیه که باش مطمئن نویا... دارم مهراس با یشخص حساب خورده هی من

 ... . بکنم کارها یچ و برم کجاها تا حاضرم هیقض

. شد خونه وارد و گذشت کنارم از سرعت به. بزنم حرف و کنم باز دهنمو نذاشت یحت... بخونم چشماش از احساسشو نذاشت

 ازش من که بود يزیچ هی... نبود درست وسط نیا يزیچ هی... بود الیو ي بسته در به نگاهم... ستادمیا جام سر حرکت یب

 ... . کرد یم حل هیقض اون رو معماها ي همه... بود اون مشکالت ي همه حل دیکل... انگار و... نداشتم خبر

 با دیبا. گرفت یم وجودمو ي همه داشت دوباره استرس. کرد نگرانم شتریب... نشد میدلگرم باعث اصال نیراد يها حرف

 که قدرها اون نقشه نیا انگار. کردم یم خطر احساس... بده جواب سواالم به کردم یم مجبورش و زدم یم حرف سهند

 ... . دیلنگ یم بدجور کار يجا هی... نبود رکانهیز داشتم انتظارشو
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 جمله یگاه. کردند یم بحث هم با آهسته ییصدا با و دادند یم تکون هوا يتو دستاشونو. بود سهند و نیراد به نگاهم

 یم یفضول از داشتم. دیرس یم گوشم به "... شه تموم که یوقت " و "یکن اشتباه اگه " ، "ستین نیا راهش " مثل ییها

 در قایدق بفهمم و نمیبش بود تر کینزد بهشون که یمبل يرو و شم بلند نهیشوم کینزد مبل يرو از داشتم دوست. مردم

 من حضور انگار. کرد یم نگاهم یرچشمیز سهند. بود داده دست بهم بودن مزاحم احساس یول زنند یم حرف یچ مورد

 . بود کرده معذبش

 یم نشون لمیتما عکس یواکنش اگه یول کنند عوض رو موضوع ممکنه مندم عالقه بحثشون به بدم نشون اگه دونستم یم

 . زدند یم حرف هم با تر راحت دیشا... دادم

 صدا و سر با بخورم تکون جام از که نیا بدون و کردم باز رو اتاق در. رفتم هال پشت يراهرو سمت به و شدم بلند جام از

 درست که راهرو وارید به بستم درو که نیهم. شنوم ینم صداشونو گهید و شدم اتاق وارد کنند فکر خواستم یم. بستمش

 ... .قبل ي دفعه ي اندازه به نه یول بود آروم و آهسته هنوز صداشون. کردم زیت گوشامو و دمیچسب بود هال پشت

 :گفت سهند که دمیشن. کردم تر کینزد راهرو ي گرفته دوده و یمانیس وارید به سرمو و کردم تنگ چشمامو

 . میکرد باز حساب شدنش زیسورپرا يرو ما. تمومه کارمون کنه شک بهت اگه

 يایدن تعادل برد یم نیب از رو نیراد يخونسرد و یالیخ یب که يزیچ هر انگار... برد باال قلبمو ضربان نیراد یعصب يصدا

 :گفت خشک و يجد یلحن با نیراد. زد یم بهم دمویام از پر و آروم

 که یکس نیاول به رنیبگ رو ایپرن یگوش يها اس ام اس و تماسا نتیپر که نیهم. کنم روشن لمویموبا تونم ینم! دونم یم

 نجایا سیپل اگه. کنم سکیر تونم ینم. قدره چه ایپرن ي پرونده يرو تیحساس بزنم حدس تونم ینم. منم کنند یم شک

 . شه یم نوشته ما يپا به مهراس يها اشتباه ي همه و رنیگ یم مونو همه ؟یچ برسه سر مهراس از زودتر و کنه دایپ رو

 حضور خاطر به من آرامش. شد یم قیتزر منم به داشت ینگران نیا کم کم. دیبار یم ینگران سهند کردن صحبت لحن از

 . کردم یم یناامن احساس منم بودند ختهیر هم به اونا که حاال و بلدند کار کردم یم فکر که بود ییآدما

 :گفت سهند
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. مهراسه يبرا هشدار نیبدتر تو بودن خطر يتو. يافتاد خطر يتو کنه فکر مهراس ممکنه ینباش دسترس در اگه

 بود کرده هل قدر اون! شب اون مثل... زنه یم تیجنا به دست و شه یم خطرناك ترسه یم یوقت یدون یم... نترسونش

 ! یچ همه به زد گند و داد رو الیل دوست و زن و مرد اون قتل دستور که

 :گفت آهسته نیراد

 یم مهراس هیچ از تو... رانیا ادی ینم و کنه ینم ول پناهگاهشو باشه راحت الشیخ اگه...  نکنه هل اگه... نترسه اگه

 ؟یترس

 :گفت سهند

 کارو نیا ي نقشه یوقت ثاقیم و تو و من... ستین تو و من بحث. شه یم وونهید ترسه یم یوقت و... هاش یوونگید از

 . میهست هم ایپرن و الیل مسئول االن یول میدیمال تنمون به زویچ همه یپ دمیکش

 :گفت تند یلحن با نیراد

 ... .هست بهش حواسم من! یباش ایپرن نگران تو ستین الزم

 . شد قیتزر بهم همزمان یدلگرم و خطر احساس. دادم قورت دهنمو آب. اومد در تپش به دوباره قلبم

 :گفت سهند

 بهتر خودشم. نداره یکنترل ترسش يرو ادعاهاش ي همه با چون کرده؟ باز حساب قدر نیا تو يرو مهراس چرا یدون یم

 ینم یطیشرا چیه يتو دونه یم چون کرده باز حساب تو يرو. کنه یم يخرابکار ترسه یم یوقت دونه یم یهرکس از

 .کنه کنترلش تونه ینم زیچ چیه و چکسیه گهید ده یم دست از رو تو داره کنه حس اگه. یترس

 یم. شدم کینزد هال به کم هی و رفتم جلو به راهرو کف يخاکستر موکت يرو نیپاورچ نیپاورچ. شد برقرار سکوت

... بود ترس يرو از مهراس شب اون کار. بود یمنطق نظرم به سهند حرف. شنوم یم حرفاشونو ي همه شم مطمئن خواستم

 بود نیا بکنه تونست یم مهراس که يکار نیتر یمنطق. شم قائل براش یحق نیکتریکوچ شد ینم باعث موضوع نیا البته

 ... .ضعف نقطه بود شده مهراس يبرا که بود یقسمت يتو قایدق هاش ییتوانا که کنه هیتک ینیراد به که

... کرد یم یجان دیشا و یمال تیحما رو نیراد مهراس بده؟ حیترج ما به رو مهراس دیبا یچ يبرا نیراد دمیفهم ینم فقط

 يبرا رو نقش نیهم که بود مهراس فقط داشتند تیحما انتظار ازش و کردند یم هیتک بهش همه که نیراد يایدن يتو
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 دهیرس جهینت نیا به کجا از دونم ینم... باشه مهم براش يزیچ نیهمچ که اومد ینم نیراد به یول... کرد یم يباز نیراد

 یم صحبت ینیراد مورد در داشتم ست؟ین مهم براش پول بودم دهیرس جهینت نیا به که بود کرده يکار یچ نیراد... بودم

 باشه؟ داشتم دوست که یکس ای بودم شناخته که کردم

 :گفت يدستور یلحن با نیراد

 ... .يگرد یم دنبالم يدار بگو بهش

 :گفت و دیپر نیراد حرف وسط سهند

 ... . کارو نیا! نیراد

 با که بود الیل. شدند ساکت سهند و نیراد. گذاشتم قلبم يرو دستمو و برگشتم در سمت به عیسر. شد باز اتاق در دفعه هی

 جاش سر الیل. نگه يزیچ که کردم اشاره بهش دست با. بود ستادهیا اتاق در دم آشفته يموها و آلود خواب يها چشم

 . کرد نگاهم تعجب با. دیپر سرش از خواب انگار و شد خشک

 شلوار شیف شیف يصدا که دینکش یطول. بودند دهیشن رو اتاق در شدن باز يصدا سهند و نیراد مطمئنا. بود شده رید

 ... .خونه يورود در شدن بسته يصدا دنبالش به و شد یم دورتر و دور که دمیشن رو نشونیج

  بود؟ شدن داریب وقت االن... رفتم الیل به يا غره چشم. دادم رونیب صدا با نفسمو

 رنگش يا قهوه ي هیپا و شده کوله و کج دشیسف یمبل رو که ها مبل از یکی يرو. شدم هال وارد و کردم بهش پشتمو

 استرس کردم یم فکرشو که يزیچ اون از کار نیا... بودم شده یعصب. دمیکش میشونیپ به یدست. نشستم بود افتاده رونیب

 ... . و بود آرامش فقط اون از قبل... بود زده بهم زویچ همه اومدنشون. بود سهند و الیل ریتقص ش همه... بود زاتر

 :گفت يکنجکاو با و بست کش با رو بلندش يموها ییخرما دم. نشست راك یصندل يرو الیل

 گفتن؟ یم یچ

 :گفتم کوتاه

 ... .حرفا نیا از و بگن بهش یچ! مهراس

 یچ نفر سه نیا نمیبب و بندازم دست يرو دست و نمیبش طور نیهم شد ینم. کردم یم يکار هی دیبا. بود شده ریدرگ فکرم

 :گفتم کار طلب یلحن با و کردم الیل به رو مقدمه یب... کنند یم کار
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 است؟یجور چه اعتماده؟ قابل قدر چه سهند نیا

 يرو از شد یم بخوام؟ سهند به نسبت اونو نظر که بود درست اصال... نداشت نیراد رفتار و کارها از یدرست برداشت الیل

  کرد؟ قضاوت الیل نظر

 :گفت و انداخت باال شونه الیل

 ي بچه. نداره رو(!)  يپندار سیخودرئ و غرور اون یول... نهیراد هیشب کوچولو هی رفتاراش! کوچولو نیراد گم یم بهش من

 چطور؟. هیخوب

 کینزد يدوستا انگار. انداخت یم نیراد ادی منو! آره... افتادم رفتارش يتو اقتدار و ش کرده سپر ي نهیس ادی. ندادم جوابشو

 بشه؟ یمیصم و کینزد بهش قدر نیا تونست یم خودش مثل یکی جز یک... بودند خودش به هیشب هم نیراد

 بود کرده کار یچ مهراس... بود شده ریدرگ يبدجور ذهنم. کردم ینم نگاهش من یول بود کرده زوم من صورت يرو الیل

 ... .بود شده دهیچیپ انتظارم حد از شیب هیقض نیا فته؟یب در باهاش رهیبگ میتصم نیراد بود شده باعث که

 دیبا. میرسد ینم جهینت به بهش کردن فکر با.... دونستم ینم من که بود يزیچ هی... دادم استراحت ذهنم به هیثان چند

 .اوردم یم دست به اطالعات

 . شه یم منفجر داره مغزم کردم یم احساس. کنم فکر گهید زیچ هی به کردم یسع. کردم دور زیچ همه از ذهنمو هیثان چند

 دایپ خونه اون يتو هم یچیه خدا شکر. کردم یم گرم باهاش سرمو و کردم یم دایپ يزیچ هی دیبا. کردم نگاه اطرافم به

 . شد ینم

 شد یم کاش يا. کنم روشن مویگوش و ارمیب در فمیک از لمویموبا يباتر شدم وسوسه. اوردم در بمیج از لمویموبا یگوش

 غصه و ینگران يجا به و نجامیا من که دونستند یم اونا کاش يا... بدم قرار ماجرا نیا انیجر در يجور هی رو بابا و مامان

 ذارن ینم که دهیشد قدر اون من از کردن محافظت يبرا لشونیتما دونستم یم هرچند... کردند یم دعا تمیموفق يبرا

 . کنم يکار نیهمچ یقاط خودمو

 انگار داشتند؟ یحال چه. رفت باال قلبم ضربان. بودند داده خبر سیپل به و شدم بیغ من که بودند دهیفهم حاال تا صد در صد

. شد فشرده قلبم و خورد چیپ دلم... دمیشن یم رو کردنشون خدا خدا و شناختن مقصر رو گهیهمد دادشون،یب و داد يصدا

 ي همه حسرت... نبودند مراقبم شتریب چرا که کنند یم سرزنش خودشونو دونستم یم... بودند رفته سکته مرز تا حتما

 اهپوشیس مرد هی واقعا و گفتم یم راست شهیهم دندیفهم یم کم کم...  و خوردند یم رو بودند نکرده برام که ییکارها
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 فقط اون از بعد... نهیسنگ و نیمت قدر چه که بودند کرده فکر خودشون با و... بودنش دهید کینزد از که يمرد... بود دنبالم

 ... .عذاب... بود عذاب

 تلفن از اصال... بشنوم صداشونو خواستم یم... بود شده تنگ براشون دلم... کنم یعمل مویتصم و شم بلند جام از زد سرم به

 !نیهم... کردم یم گوش صداشونو فقط! زدم یم زنگ خونه

 حال زمان به انگار... بودم نشده حرفش متوجه اصال. خوردم یتکون دمیشن صداشو که نیهم. اورد خودم به منو الیل

 ... .مهراس با مقابله زمان به... برگشتم

 :گفتم

 ؟یگفت يزیچ

 :کرد تکرار الیل

 ... .شد حل مشکالتمون تون خونه اومدم که نیا از بعد کردم یم فکر ه؟یچ من با تو مشکل قایدق گم یم

 :گفتم سرد یلحن با و کردم بهش ینگاه مین

 .بود نقشه ش همه بفهمم که نیا از قبل تا... بود شده حل

 :گفت و زد يپوزخند الیل

 تا کرد یم جور مدرك مهراس يبرا دیبا خب... بکنم کارو نیا بود گفته نیراد! بود من ي نقشه انگار یگ یم يجور هی

 .مینداشت کار نیا جز يا چاره. ببره منو بتونه

 :گفتم و دادم تکون هوا يتو دستمو

 ؟یتونست چطور. يداد ادامه تیبدرفتار به یول کردن ادهیپ و دنیکش برام يا نقشه چه که يبود دهیفهم تو ؟یچ اون از قبل

 !داشتم که یدوست تنها... يبود دوستم نیبهتر تو

 :گفت شد ینم دهید يتو یلطافت چیه که یلحن با الیل. برگردوندم رومو

 یم شیپ مرحله به مرحله دیبا. گرفت ینم مون نقشه ي هیبق يکرد یم شک اگه! يکرد یم شک موقع اون! شد ینم

 دفعه هی چرا یگفت ینم خودت با ؟يکرد ینم شک شدم یم خوب باهات دفعه هی اگه. نشه خارج کنترل از يزیچ تا میرفت
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 نیاول يتو حال نیا با. کنم ادهیپ رو نقشه اون شدم مجبور... کنم رفتار قبل مثل بودم مجبور شد؟ رو اون به رو نیا از الیل

 قبل مثل باهات دوباره کردم یسع و کردم بهونه رو یعل ازدواج يماجرا. کنم جبران کردم یسع اومد دستم که یفرصت

. کردم کار یچ باهات دمیفهم بعدا... باشنت ترسونده طور نیا کردم ینم فکر. بودم یعصبان دستت از قبلش... بشم یمیصم

 کنم؟ تیاذ رو تو مخصوصا و هیچ ماجرا بدونم که ضمیمر مگه

 :گفتم و کردم اخم

 لیدل یب رو تو خب ؟یگرفت یم يباز به منو دیبا تو وسط نیا چرا د؟یکرد یم ادهیپ رو نقشه نیا دیبا چرا! چرا فهمم ینم

 !رانیا اومد یم زودتر و کرد یم هل مهراس يطور نیا! برد یم

 :گفت الیل

 مون همه مغز يتو گلوله هی کرد یم دامونیپ که نیا محض به يطور نیا. کنه شک شیوفادار به مهراس خواد ینم نیراد

 رانیا گهید وقت اون. کنه یم یاقدام ش هیعل داره نیراد کنه حس بود ممکن. بود باال کار نیا سکیر یلیخ. کرد یم یخال

 ... .اومد ینم

 :گفت و دیکش یآه. نشست کنارم و شد بلند یصندل يرو از الیل

 فکر شهیهم... نکشت رو نفر سه اون فقط شب اون مهراس... میکن تموم زویچ همه که میاومد نیا يبرا رو راه نیا ما! نیبب

 نذارم که اومدم من... شه ینم قبل مثل وقت چیه گهید مونیزندگ... میشد تموم و میمرد توام و من شب اون کردم یم

 خونه از مرجان و تو با اجازه یب شب اون و کردم اشتباه اگه کنم ثابت همه به که اومدم... ببره در سالم جون مرجان قاتل

 سمت نیا به فکرم عمر آخر تا خوام ینم... کنم ثابت خودم به خودمو خوام یم... کنم جبران اشتباهمو تونم یم زدم رونیب

 يبرا که نمیبب رو يقو آدم هی کنم یم نگاه خودم به یوقت خوام یم. نکردم حقم گرفتن يبرا يکار چیه که شه دهیکش

 یآدم مثل یول بودم قتل شاهد. بود زیآم نیتوه برام یکاف ي اندازه به دادگاه يماجرا... کنه يهرکار حاضره حقش گرفتن

 قضاوت نتونستم ای ده؟ید چوله و چپ چشمام یعنی گم؟ یم دروغ یعنی ؟یچ یعنی... ناقصه عقلش که شد برخورد باهام

 دونم یم باشم؟ شاهدش نتونم من که ست دهیچیپ قدر نیا بود مهراس دست که يا اسلحه از ریت شدن کیشل یعنی بکنم؟

 !دیپر قفس از مهراس... خب... یول بود ما با حق که مونه یم پرونده نیمسئول و سیپل ذهن ي گوشه شهیهم هیقض نیا

 :گفت و گرفت بازومو الیل



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 535 

 

 یزمان به... بوده تو با حق شهیهم فهمن یم همه که نیا از بعد به... کن فکر بعدش به... میکن یم تو خاطر به کارو نیا ما

 دمید من که بشناسن و ننیبب رو یکس... ننیبب منو عاقل و سالم دوست همه خوام یم من... کنن یم اعتماد بهت دوباره که

 ... .داشتم دوست من که یکس... شناختم و

 :گفت و داد فشار بازومو

. میکن قضاوت دیبا چطور که میریبگ میتصم ماجرا نیا از بعد... میباش دوست فعال بذار... یول... نکردم یدرست کار دونم یم

 باشه؟

. کنم شروع خودم از دیبا دونستم یم و... بودم اتحاد دنبال من... یول بودم دهیرنج الیل کار از... بگم دیبا یچ دونستم ینم

 :گفت آهسته. نشست الیل لب يرو يلبخند. موافقم که دادم نشون الیل به و گذاشتم هم يرو چشمامو

 ... .میدار زدن يبرا حرف یکل

 :گفت و دراورد صورتش با یشکلک

 اونم از مورد نیا يتو که نیراد... داشت افهیق فقط که اریماز نه؟ مگه! یش یم پسرها ي افهیق عاشق تو! نیراد... اریماز

 !سره

 :گفتم یناراحت با

 !يکرد یم مسخره رو مرجان و من شهیهم ه؟یقض نیا به يداد ریگ تو باز

 :گفت و شد خشک الیل لب يرو لبخند

 کرد؟ کار یچ یعل يدید... بود من با حق که يدید

 ... .مرگش...  و مرجان دوباره... شد یخال دلم ته

 و نیراد به منتظر ینگاه با و میرفت پله راه سمت به. میشد بلند جا از همزمان الیل و من. اومد يورود در شدن باز يصدا

 يا سرمه شرت یسوئ يرو. زد یم حرف باهاش آهسته و بود گذاشته نیراد کمر پشت دستشو سهند. میکرد نگاه سهند

 صحبتشونو. دندید رو الیل و من ي رهیخ نگاه. بود دار نم موهاشون. بود نشسته بارون يها قطره سهند یمشک کت و نیراد

 :گفت بود گردش در الیل و من نیب نگاهش که سهند. گذاشتند کاره نصفه

 !زدم زنگ مهراس به
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 نیراد يا سرمه يها چشم به نگاهمو. اومدم یم جانیه به داشتم دوباره... بود شده شروع يباز. رفت باال قلبم ضربان

 ... .بود دهیفهم مهراس پس. شد قبل از شتریب استرسم. بود دوخته نیزم به نگاهشو. دوختم

 :گفت و کرد مشت رو دستاش الیل

 بود؟ یچ العملش عکس خب؟

 :گفت و کرد نیراد به ینگاه مین سهند

 !شه یم روح قبضه داره کردم حس! باشه کرده سکته خط طرف اون ستین دیبع

 :گفت الیل

 م؟یینجایا دونه یم

 :گفت محکم یلیخ و اومد سمتمون به نیراد

 !نداد بهش ایپرن و من از يخبر چیه

 دییتا رو نیراد حرف سر با فقط سهند یول بدونه حرف نیا به نسبت اونو العمل عکس بود منتظر انگار. زد زل سهند به الیل

 دیبا چطور من... بود هیبق يرو نفوذش مثل هم سهند يرو نفوذش انگار! کنه یراض رو سهند بود تونسته نیراد پس... کرد

 به ماجرا نیا گره دیشا کردم یم حس یول بکنه؟ يکار نیهمچ تونست چطور الیل دم؟یکش یم حرف سهند زبون ریز از

  ... .بود نمونده یباق برام يا چاره راه چیه... کردم یم تالشمو تمام دیبا... شه باز سهند دست

 *** 

... بود گذشته ینکردن باور یسرعت با روز دو اون. دمیمال رو هام قهیشق دست با. بودم بسته چشمامو و دهیکش دراز تخت يرو

 انتخاب رو یدرست راه که بودم شده مطمون. نبودم مونیپش وجه چیه به یول... مضطرب یگاه... شدم یم دلتنگ یگاه

 . کردم

 الیل نبود نیراد بر و دور وقت هر. شد ینم جدا نیراد از. نکردم دایپ سهند با کردن صحبت يبرا یفرصت روز دو اون يتو

 . کرد یم پر باهاش زدن حرف با وقتشو

 دونستم یم. ادیب شیپ کردن صحبت يبرا یتیموقع چیه ذاشت ینم الیل. بود شده خالصه نگاه يتو نیراد و من ي رابطه

 .کنه محافظت ازشون خواد یم و حساسه دوستاش به قدر چه الیل
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 شد یم باعث میداشت اجیاحت بهم شهیهم از شتریب و بود شده رو هم يبرا احساساتمون بودم، خونه هی يتو نیراد با که نیا

 ... .بود محض عذاب یکینزد نیع در بودن دور نیا. کنم دایپ سمتش به یبیعج کشش

 زده زنگ بهم بار چند بابا و مامان دونست یم خدا. کردم نگاهش و برداشتم پام کنار از خاموشمو یگوش. کردم باز چشمامو

 عذاب يها حس از پر کردم یم فکر بهشون وقت هر. بدم جواب مویگوش من و بشه معجزه بودند کرده آرزو بار چند... بودند

 ... .ترس... ینگران... دلشوره... شدم یم آور

 :گفت خنده با نیراد. دمیچرخ سمت اون به عیسر. دیقاپ دستم از رو یگوش و شد ظاهر راستم سمت از یدست دفعه هی

 زده؟ سرت به يخرابکار هوس

 یلحن با نیراد شدم زیخ مین که نیهم... نمیبش خواستم و اوردم يفشار شکمم عضالت به. نشست لبم يرو يلبخند

 :گفت زیآم سرزنش

 !ادی یم فشار زخمت به! نکن

 :دادم نانیاطم بهش. شد ینم دهیکش پوستش و گرفت ینم درد که شد یم يروز چند. دمیکش زخمم به یدست

 .شده خوب. ستین يزیچ

 یمانیس وارید يسرما که نگذشت يزیچ. دادم هیتک وارید به. نشستم سرجام و اوردم تخت نازك تشک به يفشار دستام با

 . دیرس کمرم به و گذشت ژاکتم از

 :گفت و انداخت تخت يرو مویگوش. نشست تخت ي لبه نیراد

 نشده؟ تنگ تیمیقد یگوش يبرا دلت

 :گفتم و کردم یمصنوع یاخم

 ؟يبد پسش يخوا ینم

 :گفت نیراد... خنده یم گهید يها وقت از شتریب سبزه چشماش یوقت کردم فکر خودم با و دیخند نیراد

 . ثاقهیم ي خونه. دم یم پسش
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 به من دیام داد یم مرگ يبو که يمرد اون... شد عوض زیچ همه قدر چه کردم فکر خودم با. شد برقرار نمونیب یسکوت

 شه؟ دهیکش نجایا به بمونیغر و بیعج ي رابطه کرد یم فکرشو یک... بود شده یزندگ

 :دمیپرس

 ؟يزد زنگ بهش و يکرد انتخاب رو اریماز بود میگوش يتو که یاسم همه اون نیب شب اون چرا

 :گفت سرد یلحن با. دیدزد ازم نگاهشو. داد وارید به رو ش هیتک من مثل. کرد یمکث

 !نتونهیب يزیچ هی گفت یم الیل چون

 :گفتم عیسر! نکنه درد الیل دست. شد گشاد چشمام. رفت باال قلبم ضربان

 !بس و نیهم... مه خاله پسر! بابا نه

 :گفت سرد لحن همون با نیراد

 ... .که اتاقته يتو یگون يرو اریماز از عکس هی گفت یم. دونستم ینم دیفهم یوقت کرد تعجب یلیخ ادمهی

. کنم زشیر زیر چشمش يجلو بتونم تا باشه دستم دم عکس اون خواست یم دلم وجود تمام با. گذاشت مهین نصفه حرفشو

 :گفت و کرد بهم رو لبخند با نیراد

 .دمیند تیگون يرو ازش یعکس من یول

 يعکسا نیب عکس اون نهیبب که بود مهم براش... بود کرده نگاه رو یگون شد اتاقم وارد تا اومد ادمی... زدم لبخند اریاخت یب

 ... .زنم یم زل بهشون مدت تمام دید یم که ییعکسا اونم! نه ای هست میگون يرو

 :گفتم کردن مکث هیثان چند از بعد

 رستانیدب دوران يها عشق نیا از... اومد یم خوشم کم هی اریماز از ینوجون دوران تو... من! ینکن م مسخره که بده قول

 با اریماز... شده تموم زیچ همه االنم! نیهم. یسیبنو زیم يرو ریگ غلط الك با رو بابا اون اسم که نهیا حد در فقط که

 ! ندارم یحس بهش گهید... منم و ساراست

 

 :گفت آهسته و فشرد بهم چشماشو نیراد
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 !دونم یم

 بهش م مسخره ي عالقه و اریماز سمت به بحث نداشتم دوست اصال طیشرا اون يتو! بکشم یراحت نفس خواست یم دلم

 یم حرف یکس با من احساس نیا از دینبا! بود گفته اریماز مورد در نیراد به الیل که بود ينامرد یلیخ هرچند... بشه دهیکش

 و زدند یم حرف گهیهمد با... نبود بد هم با ادیز قبال نیراد و الیل ي رابطه اومد نظرم به. رفت هم يتو اخمام دفعه هی... زد

 :بود گفته اول روز همون الیل... 

 ... .زنه یم حرف تو مورد در یخاص طور هی نیراد کردم یم حس شهیهم

 همه سهند يها حرف... بعد و بود؟ خوب قدر نیا شون رابطه یعنی زد؟ یم حرف الیل با من مورد در قدر چه نیراد مگه

  کرد؟ عوض رو زیچ

 :دیکش رونیب فکر از منو و داد ادامه رو مونیقبل بحث نیراد

 کم هی دیشا اومده سرت بال نیا که داد یم خبر بابات و مامان به بهیغر هی اگه. بهتره بزنم زنگ اریماز به اگه کردم احساس

 نیهم يبرا. رفت یم لو مون نقشه دندیفهم یم يزیچ اونا اگه... بفهمند يزیچ بذارم نداشتم قصد منم... کردند یم شک

 کردم؟ اشتباه. بزنم زنگ اریماز به که دمید بهتر

 :داد ادامه نیراد. دادم تکون یمنف جواب ي نشونه به سرمو

 . برسونه بهش رو غامیپ نیا که بخوام ابونیخ يتو يدختر هی از شدم مجبور نیهم يبرا. شناسه یم منو يصدا اریماز

 ... .شده متمرکز روز اون اتفاقات يرو دومون هر فکر کردم یم احساس. شد برقرار نمونیب سکوت

 :گفت و شکست رو سکوت نیراد

 کم هی البته. یکن تحمل رو خونه نیا يمجبور و يریاس نجایا یکن حس خوام ینم م؟یبزن يدور هی رونیب میبر يخوا یم

 ... .سرده هوا

 یم تخت ي لبه از شالمو که طور نیهم.  دمیپوش روش ژاکتمو و کردم تن مانتومو. شدم بلند جام از. بود خدام از که من

 :گفتم دمیکش

 ... .گهید زیچ ای بودنشه نور کم خاطر به دونم ینم. نهیسنگ فضاش ییجورا هی. ندارم دوست رو اتاق نیا من

 :گفتم و کردم اشاره وارید يرو يتابلو به
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 .ادی ینم خوشم هم شده خشک يها وونیح نیا از

 :گفت و شد بلند جاش از نیراد

 ... .خب یول... کردم یم جمعشون بود من ي خونه اگه

 :گفت و کرد اشاره تابلو به سر با

 !رامبده خود کار

 :گفتم و کردم نگاه شده خشک يها پروانه به تعجب با

 طور؟ نیهم هم گوزنه اون جدا؟

 :گفت خنده با نیراد. کردم اشاره بود پشتم که اتاق در به شستم انگشت با و

 ! ستین قائل احترام جونورها و جک يبرا یلیخ کال... هست نامیا و شکار اهل!... حد اون در نه

... داشت يبد حال چه... افتادم ایپو ادی دراومد نیراد زبون از جونور ي کلمه که نیهم... دیلرز ژاکتم ي دکمه يرو دستم

 یحت خواست ینم دلم. دمیگز لبمو. بودم داده دیام بهش یالک من و میداشت مالقات باهم من شدن بیغ از قبل درست

 ... .داره یحال چه االن کنم تصور

 يکنجکاو با داشت هنوز نیراد یول رفتم در سمت به. کرد یم نگاه صورتم به دقت با نیراد. کردم بلند سرمو. دمیکش یآه

 :گفتم. بشه دهیکش ایپو سمت به بحث نداشتم دوست. بدم ادامه رو یقبل بحث کردم یسع. کردم یم نگاهم

 ؟یهست شکار اهل ؟یچ تو

 :گفت نیراد. میشد خارج اتاق از هم با

 !ام ییکارها چه اهل من یدون یم که تو. نه

 با. شد پرت حواسم کرد یم نگاهمون رفته باال يابروها با داشت و بود نشسته مبل يرو که الیل دنید با. میشد هال وارد

 :گفتم یپرت حواس

 ؟یچ! نه
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 :گفت و کرد آشپزخونه يتو سرشو نیراد

 !میبر و دور نیهم ما! سهند

 ي طبقه هال وارد نیراد دنبال و دادم تکون دست براش. کردم نگاه بود افتاده دوشش يرو يآشپز که چارهیب سهند به

 :گفت و زد يپوزخند. کرد شیخاکستر وریپل بیج يتو دستشو نیراد. شدم نییپا

 !ییماورا موجودات با زدن کله و سر اهل

 گرم گوشامو تا دمیکش جلو کم هی شالمو. دمیکش هم يتو صورتمو. خورد صورتم به يسرد باد شد باز خونه در که نیهم

 نوك داد یم صدا قرچ قرچ پامون ریز که میکرد ییها سنگ يرو زدن قدم به شروع و میشد اطیح وارد که نیهم. داره نگه

 .بود سرد يبدجور ،یالقیی ي منطقه هی ،اونم شمال يها زمستون... زد خی مینیب

 بهتر بود یهرچ... مونده باز مهین دهنم شدم متوجه. کرد نگاهم منتظر. گرفت سمتم به و دراورد بشیج از دستشو هی نیراد

 !بود شده سرخ صورت و احمقانه لبخند هی از

 ندادم مهلت قلبم به! بود خودم شاهکار که یزخم... گذاشتم شیزخم دست يتو دستمو و گرفتم میتصم عیسر. کردم مکث

 :گفتم. کنم پرت خودمو حواس تا انداختم وسط رو بحث عیسر... کنه تاپ تاپ و شه زده جانیه يخود یب

 ؟ير ینم زهایچ نیا سمت گهید

 :گفت و کرد باز رو باغ در نیراد

 !نچ

 دوباره شالمو که طور نیهم. انداخت سرم از شالمو دیوز یم که يباد. میگذاشت یخاک نیزم يرو پامونو. میرفت رونیب باغ از

 حدس که ییروستا از یسگ واق واق يصدا. شد یم کیتار داشت کم کم هوا. کردم نگاه اطرافم به دمیکش یم سرم يرو

 خودش با فانوسشو نیراد بودم مطمئن... شد یم کیتار يزود به هوا. اومد یم باشه اونجا يلومتریک چند يتو زدم یم

 .مینش گور و گم بودم دواریام... وردهین

 :دادم ادامه رو یقبل بحث

 و بده رو ینعمت هی ای ییتوانا استعداد، هی آدم به خدا اگه یدون یم...  ؟یکن ینم استفاده داده بهت خدا که ياستعداد از چرا

 !بوده یهدف پشتش مطمئنا شده داده بهت استعداد نیا اگه ؟یباش جوابگو ایدن اون دیبا ینکن استفاده ازش یدرست به
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 :گفت زیتمسخرآم یلحن با نیراد

 !روش نمیا... بدم پس جواب ایدن اون دیبا زیچ همه نیا يبرا که من

 یم گرم دستمو نیراد سرد شهیهم دست که بود سرد قدر اون هوا. میرفت نییپا جاده طول يتو هم کنار. بود دهیفا یب بحث

 . خورد یم بهم کیت کیت دندونام! کرد

 :گفت. بندم یم لیقند دارم که شد متوجه نیراد

 !میبرگرد سردته اگه

 :گفتم و دادم تکون یمنف جواب ي نشونه به سرمو

 !ندارم رو خوردکنش اعصاب يها نگاه اون و الیل و خونه اون ي حوصله! نه

 :گفتم. بود یخاک نیزم به نگاهش. بود ختهیر بهم حالتشو خوش يموها باد. کردم نگاهش

 مهراسه؟ و تو نیب یچ مگه داره؟ شک تو به چرا الیل خبرم؟ یب ازش من که وسطه نیا یچ

 :گفت يآشکار یلیم یب با نیراد

 به تونه یم مهراس و من ضعف نقطه شده نیا کنه یم فکر الیل! نیهم... هیمیقد کدورت و نهیک هی خاطر به یچ همه

 و دمیکش رو ها نقشه نیا خاطرش به من که هیلیدل همون قایدق نیا... یول خودش سمت بکشه منو هیقض نیهم خاطر

 .کردم انتیخ بهش

 :گفتم و کردم يپافشار حال نیا با. زنه ینم یحرف نخواد تا دونستم یم... چوندیپ یم منو داشت باز

 ؟یشناس یم رو مهراس ساله چند مگه ؟يا نهیک چه

 :گفت و داد تکون سر نیراد

 ... .یدون یم رو داستانش که خودت... هام یبچگ و من از... شد شروع روستا اون از ش همه

 احساس. شد گشاد چشمام. ختیر فرو نهیس يتو قلبم بود؟ عموهاش پسر منظورش یعنی... کدروت و نهیک... هاش یبچگ

 ینم نظر به انسالیم بود دیسف موهاش که نیا با بود؟ عموش پسر مهراس نکنه... بکشم نفس تونم یم یسخت به کردم

 و ببره باال سنشو تا کرده رنگ موهاشو مهراس صد در صد گفت یم الیل ها موقع همون ادمهی. بود جوون صورتش... دیرس
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 مردها از یبعض... نبود یبیعج زیچ یانسالیم از کمتر سن يتو دیسف يموها. بده نشون خردمند ریپ هی به هیشب خودشو

 نیراد یعنی صورت؟ اون در... باشن عمو پسر نیراد و مهراس که بود امکانش. شد یم يخاکستر زود یلیخ موهاشون

 !نداشت امکان کرد؟ ظلم بهش طور اون که رهیبگ رو ییعمو پسر طرف و کنه ول منو بود حاضر

 :گفت يقرار یب با نیراد

 !میبرگرد ایب

 هم يرو به رو که دمیچرخ سمتش به يطور و شدم متوقف جام سر. برگرده حال زمان به ذهنم تا دیکش طول هیثان چند

 :گفتم. میریبگ قرار

  کردم؟ ناراحتت

 :گفت یمهربون با و زد يلبخند. دیکش صورتم به ینوازش دست

 !وونهید نه

 :گفتم و اوردم بود دستم يتو که دستش به يفشار

 !باش ستادنیا مرد. شد فاجعه يکرد فرار که وقت هر... کن تموم رو کردن فرار نیراد ؟یکن فرار يخوا یم

 هاش چشم. برد نیب از رو نمونیب ي فاصله و برداشت سمتم به قدم هی. ختیر شیشونیپ يرو موهاش دوباره. دیوز يباد

. دیکش خودش سمت به منو و گذاشت بازوم پشت آزادشو دست... شد یم تر رهیت لحظه به لحظه برمون و دور يهوا مثل

 . بشم شدنمون کینزد از مانع خواستم و کردم سفت بازومو. دهنم يتو اومد قلبم. کنه بغلم خواد یم دوباره کردم فکر

 :گفت و کرد قاب دستاش با حسمو یب و زده خی صورت. برداشت بازوم پشت از دستشو. شد متوجه انگار

 ... .ستادنمیا ي آماده شهیهم تو يبرا من

 یم باالتر لحظه به لحظه ضربانش. کنم کنترل قلبمو تونستم ینم گهید. شد داغ دفعه هی صورتم... دیدو صورتم به خون

 دوست سبز اون... نداشتم دوست حد نیا تا اهشویس يچشما وقت چیه من...  و بود اهیس هنوز نیراد يچشما... رفت

 ... .بود من مال فقط که یاهیس نیا... اورد یم کم یاهیس نیا شیپ بخش آرامش يا سرمه و یداشتن

 خودش سر پشت منو. دیچرخ عقب سمت به نیراد. میگرفت فاصله هم از بالفاصله. میدیشن سرمون پشت از ییپا يصدا

 :زد صدا و دیکش
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 اونجاست؟ یک

 یوحش وونیح هی کردم یم خدا خدا دلم تو. ادی یم سمت نیا به داره یک نمیبب تا کردم خم نیراد سر پشت از سرمو

 . مینداشت خودمون از کردن دفاع يبرا يا لهیوس چیه و بود شده شب... نباشه

 :گفت ینگران با نیراد. دمیکش یراحت نفس. اومد یم سمتمون به دو حالت به که افتاد سهند به چشمم 

 شده؟ یچ

 يتو. دیکش یقیعم نفس. شد متوقف نیراد يپا يجلو سهند. شدم نگران دوباره دمیشن رو نیراد نگران يصدا که نیهم

 به اهشیس يها چشم با. داد رونیب صدا با نفسشو و داد تکون يسر. بود نشسته شیشونیپ يرو عرق يها قطره سرما اون

 :گفت و زد زل نیراد اهیس يها چشم

 ... .مهراس

 ؟یچ مهراس... شد حبس م نهیس يتو نفس

 :گفت بلند يصدا با نیراد

 خب؟

 :گفت زده وحشت سهند

  !نجایا انی یم دارن! نیراد! ثاقیم شیپ رفته... رانیا دهیرس

 :گفت گر مواخذه یلحن و بلند يصدا با نیراد. دیچرخ سرم دور ایدن کردم احساس لحظه هی. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 گذره؟ یم افتادنشون راه از قدر چه

 :گفت و داد تکون سر سهند

 .دیرس دستم ثاقیم اس ام اس تازه... دونم ینم

 به یدست یعصب یحالت با نیراد. کردم نیراد به يا زده وحشت نگاه. بود شده خشک دهنم. زد یم نهیس يتو محکم قلبم

 :گفت سهند. دیکش صورتش
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 ... .برسن یک ستین معلوم... میش آماده زودتر دیبا

 :گفت و گذاشت پشتم دستشو. کرد دییتا رو سهند حرف سر حرکت با نیراد

 !میش آماده دیبا!... میبر

 :گفتم و کردم مشت مو زده خی يدستا. بزنه رونیب دهنم از قلبم ممکنه لحظه هر کردم یم احساس

 .ارهیب سرمون ییبال ممکنه وقت اون. فهمه یم زویچ همه نجایا ادیب اگه م؟یبکن دیبا کار یچ

 :دیغر رلبیز نیراد

 ! بکنه تونه ینم یغلط چیه اون

 :گفت و ستادیا م گهید طرف سهند

 .میدار که هیراه تنها نیا. جا نیهم مشیبکش دیبا... ایپرن بود نیهم نقشه

 رو يزیچ نیهمچ بتونه شکمم يرو زخم نبودم مطمئن. بدوم تونستم ینم. میرفت الیو سمت به ممکن سرعت نیشتریب با

 ياخما. کند یم لبشو پوست دست با سهند. کردند یم روشن لشونیموبا یگوش نور با رو راه نیراد و سهند. کنه تحمل

 یم باالتر لحظه هر قلبم ضربان. بشنوم یراحت به تونستم یم رو ش دهیبر و تند يها نفس يصدا و بود هم يتو نیراد

 ... .نداشتم رو مهراس با شدن رو به رو یآمادگ من... رفت

 رنگ. دیبار یم کلشیه تمام از استرس. بود منتظرمون اول ي طبقه هال يتو الیل. میدیرس الیو به چطور دمینفهم اصال

. دیچرخ سمتمون به الیل شد خونه وارد سرم پشت و گذاشت پشتم دستشو کرد، باز درو نیراد که نیهم. بود دهیپر صورتش

 :گفت و کرد سهند به رو زده وحشت. اومد سمتمون به بلند يها قدم با

 م؟یکن کار یچ دیبا

 :گفت و داد الیل به دوباره نگاهشو. باشه رفته فرو فکر يتو دیرس یم نظر به که کرد نیراد به ینگاه سهند

 ... .و نباشه کینزد نجایا به یلیخ که میکن دعا دیبا همه از اول

 :گفت يتند لحن با و دیپر سهند حرف وسط الیل

 بده؟ خبر ما به زودتر که دهینرس ثاقیم عقل به یعنی



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 546 

 

 :گفت و کرد قفل سرمون پشت درو سهند

 ممکنه. ستین ياعتبار یکوهستان يها راه یده آنتن به یدون یم که خودت... باشه فرستاده راه يتو رو اس ام اس دیشا

 ... .باشه دهیرس االن و زده اس ام اس شیپ ساعت دو

 ... .باشه طور نیا اگه... میکرد بهم ینگاه. شد برقرار نمونیب سکوت لحظه هی

 و من به آمرانه یلحن با. دراورد خودش کنترل تحت رو اوضاع عیسر نیراد. میافتاد جوش و جنب به چهارتامون هر دفعه هی

 :گفت الیل

 .نباشه توش ازتون ياثر چیه که دیکن مرتب يطور رو اتاق. نجایا دیاریب و دیکن جمع اتاق يتو از رو لتونیوسا ي همه

. میشد اتاق وارد سرعت به الیل و من. کرد صدا رو سهند بلند يصدا با. شد آشپزخونه وارد و رفت باال یکی تا دو رو ها پله

 لمویوسا ي همه و برداشتم فمویک. کرده پر رو اتاق کل تاپش تاپ بلند يصدا بودم مطمئن که بود باال قدر اون قلبم ضربان

 بر و دور و زدم یچرخ کندم یم دندون با لبمو پوست که طور نیهم. کرد یم مرتب رو تخت تند تند الیل. چپوندم توش

 زده جانیه الیل. گذاشتم فشیک يتو و برداشتم کتابخونه يتو ریاسترا کتاب يجلو از رو الیل پسیکل. کردم نگاه رو اتاق

 :گفت

 م؟یبرداشت رو یچ همه

 یم طرف اون و طرف نیا به خودشون دنبال منو و شدند ینم مغزم فرمان منتظر پاهام. زدم اتاق يتو یچرخ دوباره

 :گفتم دیلرز یم که ییصدا با و دادم تکون سر. دندیکش

 .کنم فکر

 يرو دستمو. داد یم دست بهم یعصب ي حمله که بود ییها وقت هیشب احوالم و حال... گرفته بدنمو تمام لرز شدم متوجه

 همون با و گذاشت م شونه يرو دستشو الیل... نداشت يا دهیفا. دمیکش قیعم نفس بار چند و گذاشتم م نهیس ي قفسه

 :گفت شیشگیهم ینیخوشب

 ... .شه یم تموم یچ همه امشب! باش آروم

 :گفتم رلبیز

 .شه یم تموم چطور که نهیا مهم... ستین مهم شدنش تموم
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 یم فقط... دیرس ینم ذهنمون به گهیهمد کردن آروم يبرا یحرف چیه... نشد بدل و رد نمونیب یکالم. میکرد بهم ینگاه

 !نیهم... میکن توکل خدا به میتونست

 خودش دنبال منو و اورد دستم به يفشار. گرفت ش گهید دست يتو منو دست و دست هی يتو شالشو و مانتو ف،یک الیل

 . میشد هال وارد و میگذشت هال پشت يراهرو از. دیکش

 برش و دور به ینگاه الیل... یخال وانیل تا دو... بشقاب تا دو... دیچ یم ینیس يتو رو نهار فیکث يها ظرف دقت با سهند

 :گفت و کرد

 کو؟ نیراد پس

 :گفت و زد بهم رو پرش يها مژه. کرد بلند سرشو سهند

 .کنه چک رو بر و دور نیا رفت

 :گفت. بود دستش يتو هنوز فیکث قاشق هی. کرد صاف کمرشو سهند. انداخت باال دار یمعن یحالت با ابروشو يتا هی الیل

 االن اگه. میبش رو به رو یچ با قراره میدون ینم کدوممون چیه! میباش هم پشت دیبا مون همه االن! کن تمومش الیل

 گهید وقت هر از االن که دهیترس و شده شوکه قدر اون مهراس مطمئنم من... تمومه کارمون میبد دست از رو اتحادمون

 .تره خطرناك يا

 کردم مچاله دستم يتو فمویک ي دسته. بود دهنم يتو قلبم... اومد ینم در صدام یول کنم دییتا رو سهند حرف خواستم یم

 رو تحملش... بود تموم زیچ همه شدم یم چشم تو چشم مهراس با اگه... نبودم آماده من. دمیچیپ دستم دور بار هی و

 .... .نداشتم

 :گفت و اورد نییپا صداشو. برداشت سهند سمت به قدم هی الیل

 کار نیا يبرا رو وجودمون و خانواده و ابرو... میندار دادن دست از يبرا یچیه گهید ایپرن و من! برندار نیراد از چشم

 !نداره دادن دست از يبرا يزیچ که یآدم از بترس. میگذاشت

 :کرد اعتراض. کرد اخم سهند

 ... .میکن یم کمکتون میدار ما! الیل

 :گفت تند یلحن با الیل
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 ... .اومد رو راه نیا خودش وجدان عذاب کردن آروم يبرا! نه اون! آره تو

 :گفت شد یم تر نیخشمگ لحظه به لحظه که یلحن با و دیپر الیل حرف وسط سهند

 !طور نیهم منم

 :داد ادامه بهش توجه بدون الیل

.... ده یم آزارش شتریب بده انجام خواد یم که يکار وجدان عذاب فهمه یم رهیبگ قرار تیموقع يتو نکهیا محض به یول... 

 !ستین نیراد به ياعتبار

 :گفت و داد دست از تحملشو و صبر سهند

 !نکن قضاوتش قدر نیا! بسه! کن تمومش

 :گفت تیعصبان با و برداشت الیل سمت به قدم هی

 هی بذار. ادی یم يروز نیهمچ دونست یم... بود نکرده مجبورش کس چیه! کنه شروع زویچ همه که خواست خودش

 عذاب فکر دیشا کنه فکر ندهیآ به خواست یم اگه... گذاشته سر پشت که هیا گذشته ریاس ابد تا نیراد! بگم بهت يزیچ

 بهمون وقت چیه گذاشته سر پشت که ییزهایچ همه خاطر به یول کرد یم رو رهیبگ عمر آخر تا بود ممکن که یوجدان

 !باش مطمئن نویا... کنه ینم انتیخ

 :گفت خشونت با. کرد پرت ینیس سمت به محکم دستشو يتو قاشق. کرد الیل به پشتشو

 !اونه به دمونیام ي همه ينخوا چه يبخوا چه ؟يدیفهم! بشنوم گهید ي کلمه هی خوام ینم گهید

 :گفت و زد يپوزخند الیل

 که کن نگاهش یکس چشم به! کنن یم نگاه یچشم چه به دوستت به آدما ینیبب و یکن باز چشماتو کنم یم شنهادیپ بهت

 و یبست بهش دتویام ي همه یوقت... دوستته و یحام تنها یکن یم فکر... شه یم تیزندگ وارد دوست نیبهتر قالب يتو

 خودت شیپ بار هی... بوده دشمنت نیبدتر آدم نیا یفهم یم که وقته اون... زنه یم خنجر بهت پشت از يکرد هیتک بهش

  ... .دادن بهش رو طانیش لقب که اونه آدم همه نیا نیب از چرا که کن فکر

 :گفت و داد رونیب صدا با نفسشو سهند
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 .یکن یم يخرابکار يدار و يشد طونیش یتیموقع نیهمچ يتو که ییتو نیا فعال

 دیلرز یم اضطراب و ترس خاطر به هنوز که ییصدا با و ستادمیا نشونیب رهیبگ باال سهند و الیل يدعوا که نیا از قبل

 :گفتم

 !گهید بسه

 :گفتم و کردم الیل به رو

  داره؟ يا دهیفا چه کردن بحث! میندار راه نیا دادن ادامه جز يا چاره که ما

 :گفتم و دمیچرخ سهند سمت به

 !روش هم نیراد... باشه جا همه به حواسمون قراره که ما

 يپا يرو فمویک و انداختم مبل يرو شالمو و مانتو. نشستم مبل يرو و دمیکش میشونیپ به یدست. شد برقرار نمونیب سکوت

 هی... نداشت قرار و آروم قلبم. دمیکش صورتم به دستمو دو هر. دادم یم تکون یعصب یحالت با راستمو يپا. گذاشتم چپم

 ... .شناختم من که يا فرشته ای ننیب یم همه که هیطانیش نیراد شه یم ثابت بهم روز اون آخر تا گفت یم بهم یحس

 قلبم. بود زده باال م معده دیاس و خورد یم چیپ مرتب دلم... بودم نکرده تجربه حد اون در رو استرس میزندگ يتو وقت چیه

 آرومم يزیچ چیه... دمیکش یم قیعم نفس و بستم یم چشمامو... بود شده دوخته هم به لبام و دمیلرز یم... دیکش یم ریت

 ... .کرد ینم

 تصور تونستم یم... روشن يها چشم و دیسف يموها اون با. دمید یم رو مهراس یالیخ ریتصو بسته يها چشم پشت از

 شدنش کینزد گذشت یم که يا هیثان هر... ادی یم سمتمون به و ذاره یم سر پشت رو جاده يها چیپ یجانیه چه با کنم

 ... .بود دهیچیپ مینیب ریز مرگ يبو... کردم یم حس رو

 

 :گفت آهسته. کردم حس صورتم يرو رو سهند نگران نگاه. دمیپر جا از اریاخت یب دمیشن که رو يورود در شدن باز يصدا

 !نهیراد! نترس
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 دمیترس یم و دیلرز یم زانوهام... داد ینم فرمان دوباره نشستن يبرا مغزم. بودم کرده مشت دستامو. دمیکش یراحت نفس

 روشن يا هیثان يبرا یحت چشماش... بود هم تو اخماش. شد هال وارد نیراد. برن در بدنم ریز از که بشن سست قدر اون

 ... .بود اهیس و رهیت... بود نشده

 :گفت و کرد الیل و من به رو

 .دیایب دنبالم

 :دیپرس کارانه طلب یلحن با الیل

 کجا؟

 :گفت نیراد

 !انبار

 :میزد داد همزمان الیل و من

 ؟یچ

 :گفت نیراد

 !دهایهست یزندان تا دو شما که نیا مثل

 :کرد اعتراض الیل

 ؟یکن یزندون رو ما ذارم یم يکرد فکر! ندارم اعتماد بهت هم االنش نیهم من

 :گفت و کرد سهند به رو نیراد

 !کن فرو سرش تو منو حرف خودت... ندارم نویا با زدن کله و سر اعصاب االن من

 :زد صدا و رفت نییپا ها پله از دوباره

 .دارم کارت...  ایب! ایپرن
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 طبقه هال وارد. رفتم نیراد دنبال و برداشتم مبل يرو از لمویوسا. کردم الیل ي دهیپر رنگ و یعصب رخ مین به ینگاه مین

 صورتشو يکنجکاو با. ستادیا روم به رو. دیکش داشت راه حموم و ییدستشو به که ییراهرو به منو نیراد. شدم نییپا ي

 بزنم حدس تونستم ینم. دیرس یم نظر به یعصب باشه نگران ای زده وحشت که نیا از شتریب... نبود شهیهم مثل. کردم نگاه

 بود داده عذابش سال چند خاطراتش که ییعمو پسر از رو انتقامش دیبا که نیا از داره یحس چه... گذره یم دلش يتو یچ

 ... .رهیبگ

 :گفت و اورد نییپا صداشو نیراد

 ... .کنم رفتار ها یزندان مثل باهات ندارم دوست

 :گفت و داد نشونم دستشو کف زخم

 ... .کنه ت زده وحشت... کنه تتیاذ تونه یم کار نیا قدر چه که يداد نشون بهم

 آهسته. شد تر روشن نگاهش کم هی انگار... گذاشت مهین نصفه حرفشو. زدم بهش يلبخند. گرفتم دستشو آزادم دست با

 :گفتم

 ... .کنم یخواه معذرت ازت دستت کف زخم خاطر به نشد وقت چیه

 :گفت یدگیرنج با. بدم ادامه حرفمو نذاشت و اورد باال دستشو

 همه نیا با کنم؟ کار یچ دیبا من یکن یخواه معذرت خاطرش به که کنه تتیاذ قدر نیا تونه یم یمعمول زخم هی اگه

 ... .تو به... کردم لیتحم هاتون خانواده به که یعذاب

 :گفتم و دادم فشار دستشو

 یم هم م خانواده که هیزیچ اون ي همه نیا باش مطمئن... خوام ینم يا گهید زیچ چیه من... باش من پشت فقط تو

 ... .خوان

 يرو یکمرنگ لبخند. دادم خاطر نانیاطم بهش و گذاشتم هم يرو بخش آرامش یحالت با چشمامو که بودم من بار نیا

 :گفت آهسته. زد کنارشون چشمم يتو از و کرد فرو هام يچتر يتو شو پنجه. نشست لبش

 .ینش تیاذ هیثان هی يبرا یحت که شه تموم يطور زیچ همه دم یم قول

 :گفتم و فشردم بهم چشمامو دوباره
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 .یکن یم کارو نیا که دونم یم

 عمال. دمیکش یقیعم نفس. دیکش داشت راه پله راه ریز اتاقک به که يدر سمت به منو و گذاشت هام شونه پشت دستشو

 .میندار يا گهید ي چاره که کردم یم درك. اومد ینم خوشم کار نیا از واقعا من و کرد یم میزندان داشت

 :گفت نیراد به آمرانه یلحن با. اومد نییپا ها پله از تخم و اخم با هم الیل بعد لحظه چند

 !بهم بده رو نجایا دكی دیکل

 :گفت رلبیز و کرد یپوف الیل. داد الیل به رو دكی دیکل و کرد ورشیپل بیج يتو دست یحرف چیه بدون نیراد

 !میدیرس کجا به نیبب

 بیش کوتاهش سقف. بود رهیت یمانیس يوارهاید و یخاک نیزم با کیکوچ يانبار هی. کرد باز اتاقکو در خودش دیکل با نیراد

 يبخار هی و شور نیزم هی سطل، تا سه دو. بود شده انبار شکسته يها ظرف و یمیقد يها کتاب اتاقک ي گوشه هی. داشت

 سمت به قدم هی. بود شده دهیپوش عنکبوت تار با وارشید کنج. بود اتاقک داخل لیوسا از يا سرمه رنگ به یمیقد یبرق

 :گفتم و برگردوندم صورتمو. برداشتم عقب

 !برداره وارید يرو از رو پا هزار اون یکی خدا رو تو

 :گفت رلبیز الیل

 !پاست هزار نگران خانوم وقت اون بکنه رو مون کله ادی یم داره مهراس

 :گفت و کرد مخالفت سهند

 !دهایهست یزندان مثال! تره یعیطب باشه اگه! نه

 سرعت با و افتاد نیزم هزارپا. زد وارید يرو يهزارپا به يا ضربه و برداشت رو شور نیزم سهند و الیل به توجه بدون نیراد

 که بود بر و دور اون عنکبوت تا سه دو فقط... کردم اتاقک بر و دور به قیدق ینگاه. دمیکش یراحت نفس. شد دور اتاقک از

 رو ینیس سهند. اومد سرم پشت هم الیل. شدم اتاقک وارد دوال حالت به و دادم قورت دهنمو آب. نداشتم یمشکل باهاشون

 :دیپرس نیراد از.  گذاشت اتاق کف

 م؟یببند هم دستاشون
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 :گفت نیراد! کردم ینم تعجب زد یم رونیب الیل ینیب از دود خشم شدت از اگه

 !مینگرفت که ریاس! نه

 به که نشد کردم یسع قدر هرچه. خورد یم بهم زانوهامون که بود تنگ قدر اون فضا. میزد چمباتمه نیزم يرو الیل و من

 ... .ندم هیتک یمانیس وارید

 :گفت و نذاشت نیراد یول ببنده رو در خواست سهند

 ! کن صبر

 تونستم یم بار نیا... کرد نگاهم ش رهیت يها چشم با. رهیبگ قرار الیل و من سر امتداد در سرش تا نشست زانو يرو بعد

 :گفت بهم. بخونم چشماش يتو رو ینگران

 يباتر شد خونه وارد مهراس که نیهم... بکشمتون رونیب که کنم یم دایپ يا بهونه هی من اومد مهراس یوقت! ایپرن

 روشن رو یگوش و بهشون بزن زنگ... یمهراس شیپ بگو بده بابات ای مامان يبرا اس ام اس هی... توش بذار رو تیگوش

 .کنن یابیرد رو تماس بذار... بذار

 :گفت الیل

 !کرده چال و کشته مونو همه مهراس که کوه يباال برسن تا ره؟یبگ قرار انیجر در سیپل باالخره قراره بخواد خدا

 ... .بعد و میشد رهیخ بهم. کرد دایپ یتالق هم با نگاهمون هیثان چند يبرا. شد بلند جا از. نداد الیل به یجواب نیراد

 . بست رو در سهند

 ای بذارم باز چشمامو دیبا یظلمان یکیتار اون يتو دونستم ینم. گذاشتم الیل ي شونه يرو سرمو. میرفت فرو یکیتار يتو

 از رو ترس چطور بود داده ادی بهم... کنم فکر نیراد يحرفا به کردم یم یسع. زد یم نهیس يتو محکم هنوز قلبم. ببندم

 رو مهراس مینش موفق که نیا بود؟ یچ فتهیب بود ممکن که یاتفاق نیبدتر... شدم یم رو به رو باهاش دیبا... کنم دور خودم

... باشه نداشته ارزششو ممکنه که نکردم فکر نیا به يا هیثان يبرا... میبود کرده رو خودمون تالش ما یول... میبنداز ریگ

 م؟یکرد یم کار یچ دیبا وقت اون... کنه پشت بهمون نیراد که بود نیا اتفاق نیبدتر...  نبود نیا اتفاق نیبدتر... یول

 :گفت آهسته الیل

 م؟یباش هامون خانواده منتظر و میباش نشسته يکالنتر يتو مون همه صبح فردا شه یم یعنی



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 554 

 

 همه و شد باز کیتار اتاقک اون به دیام از يا روزنه انگار حال نیا با... دمید ینم یچیه... چرخوندم یکیتار يتو چشمامو

 :گفتم و نشست لبم يرو يلبخند. شد گرم دلم. کرد روشن برام رو جا

 ... .آره

 حد در و همزمان... ینگران و یخوشحال کنند؟ یم دایپ یحال چه اسم ام اس افتیدر از بعد بابا ای مامان کردم فکر خودم با و

 ... .تینها یب

 :گفتم خودم به. دمیکش یقیعم نفس

 !یکن استفاده ازش ینتونست سال ستیب که ببر کار به رو یتوان و قدرت تمام امشب

 ... .افتخار با... م خانواده شیپ گشتم یبرم... شد یم تموم زیچ همه امشب

 :گفتم خودم به. دمیکش رو دوم قیعم نفس

 !باش زرنگ و فرز! ریبگ میتصم و کن فکر عیسر

 ... .بگرده آزاد تونست ینم بود شده آلوده مرجان خون به دستش که یکس گهید... شد یم تموم مهراس کار امشب

 :گفتم خودم به. دمیکش رو سوم قیعم نفس

 !برو تهش تا... بده ادامه! نباز خودتو اومد شیپ که يا منتظره ریغ زیچ هر

 به هم شجاعت تونم یم هام ترس کنار که دنید یم همه... نبودم وونهید من که دنیفهم یم ایدن ي همه بعد به امشب از

 ... .کنم ثابت خودم به خودمو الیل مثل خواستم یم. ببرم کار

 :گفت الیل. شد حبس م نهیس يتو نفس. دمیشن رو باغ در شدن بسته بلند يصدا

 دن؟یرس يزود نیهم به

 تامون دو هر. اورد دستم به يفشار هم الیل. کردم فرو الیل دست يتو وحشت شدت از ناخونامو. گرفت اوج قلبم ضربان

 :گفت آهسته الیل. میچسبوند در به گوشمونو و میدیکش اتاقک در سمت به خودمونو

 خودشونن؟ یعنی... بده اس ام اس زودتر نکرد! شعوریب ثاقیم
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 خودم سمت به فمویک. اورد ینم وجود به یتفاوت بودنش بسته و باز هرچند... بستم چشمامو. گذاشتم قلبم يرو دستمو

 نرم زیچ هی... بدم صیتشخ رو فیک يتو يایاش م المسه حس با کردم یسع... گشتم لمیموبا دنبال کورمال کورمال. دمیکش

 !يبعد... زدم کنارش... بود لباس... بود دستم ریز

 ضربان. دمیکش فمیک کف نرم ي پارچه به یدست. کردم پرتش يا گوشه به... کرد لمس رو پولمو فیک یچرم سطح انگشتام

 يفلز جسم هی به دستم... شد یم تر سخت خفه و دار نم اتاق اون يتو دنیکش نفس. رفت یم باال شتریب لحظه هر قلبم

 !مرجان ي نهیآ... بود کیکوچ... خورد

 کردم؟ یم دایپ شویباتر دیبا چطور... شد حلقه میگوش دور انگشتام باالخره

 :گفت رلبیز الیل. دمیشن رو يورود در شدن باز يصدا. کردم رو و ریز فویک لرزونم دست با... دهنم يتو اومد قلبم

 !اهللا بسم

 مونده کم که نیا با... کردم باز اریاخت یب چشمامو. شدم گوش سراپا. ستادیا حرکت از دستام لحظه هی. دیلرز یم هام شونه

 ... .اومد یم خون که بودم کنده دندون با لبمو پوست قدر اون. دمید ینم رو یچیه بزنه رونیب حدقه از چشمام بود

 :دیرس گوشم به ییآشنا و خشن يصدا

 ست؟ین شده خراب نیا يتو یکس

 ... .بودم دهینکش نفس بود ها مدت انگار که من. دمیشن رو ش نهیس يتو الیل نفس شدن حبس يصدا

... خشن و روح یب يصدا همون... شد شتریب بدنم لرزش. شناختم یم صداشو... بود خودش... شد خیس گردنم پشت يموها

  ... .مهراس

 روز اون وقت همه نیا از بعد. اومد ینم باال نفسم. شد ظاهر چشمم يجلو همه... دشیسف يموها... روشنش يها چشم

 م عهده به نیراد که يکار دیبا... زد یم م نهیس يتو وار وونهید قلبم. شد شتریب دستام لرزش. میشد یم رو به رو هم با دیبا

 !دادم یم انجام درست رو بود گذاشته

 رلبیز... ریگ ناخون... شد حلقه يفلز کیکوچ جسم دور دستم... شدم کاو کندو مشغول و دمیکش فمویک يتو کیکوچ پیز

 رونیب صدا با نفسمو. کردم دایپ لمویموبا يباتر باالخره. دمیکش دست فمیک ي پارچه به دست دوباره. دادم خودم به ییناسزا
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 متمرکز دادم یم انجام دست با که يکار يرو حواسمو ي همه کردم یسع و بستم رو دید ینم یچیه که چشمام... دادم

 .کنم

 دنبال انگشتام نوك با. گردوندم برش. کردم حس دستم ریز رو خاموشش يد یس ال يسرما. دمیکش میگوش به یدست

. کردم دایپ رو ش لبه. دمیکش يباتر اطراف به یدست. اوردم در رو قاب. رفت فرو قابش اریش يتو ناخونم. گشتم ش گوشه

 و گردوندم برش عیسر. بودم گرفته برعکس رو يباتر... شد ینم کردم یم يهرکار... بندازمش جا یگوش يتو کردم یسع

 يتو کردم پرتش... بندازم جا رو قاب یکیتار اون يتو تونستم ینم که دیلرز یم قدر اون دستم. انداختمش جا یگوش يتو

 ... .باشه شدنش روشن مخصوص ي دکمه شیکی بلکه دادم فشار همزمان رو يد یس ال نییپا يها دکمه. فمیک

 نشسته میونیپش يرو سرد عرق. دمیکش صورتم به یدست. دادم رونیب صدا با نفسمو. زد شدن روشن ي نشونه به يا برهیو

 :گفت پراسترس و متعجب یلحن با. شد بلند سهند يصدا. دمیشن بود اتاقک وارید جفت که ییها پله از ییپا يصدا... بود

 د؟یکن یم کار یچ نجایا شما... شما... شما

 که دمید رو الیل اهیس و درشت يها چشم. کردم زیر چشمامو. زد چشممو لیموبا نور. کرد روشن رو کیتار اتاق میگوش نور

. داره قرار Silent حالت يرو شم مطمئن تا کردم چک اومد باال عامل ستمیس تا. بود شده دوخته یگوش ي صفحه به

 :اومد رونیب از مهراس يصدا

 ؟یکن یم یغلط چه نجایا تو

 :گفت سهند

 ... .که اومدم من

 :زد داد و دیپر سهند حرف وسط مهراس

 ! ساکت

 اونم. کرد یتالق الیل نگاه با نگاهم. خورد چیپ دلم... بود یعصب مهراس... دیتپ یم قبل از تر محکم قلبم. شد ساکت سهند

 . کرد یم نگاهم بیعج یحالت با و بود شده شهیهم از تر درشت چشماش. دیرس یم نظر به زده وحشت

 :زد داد بلندتر ییصدا با مهراس

 کجاست؟ نیراد پس



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 557 

 

 لرزش. دیلرز یم دستم يتو یگوش. بود خودم قلب يصدا دمیشن یم که ییصدا تنها هیثان چند يبرا. کرد مکث سهند

. دادم فشار هم به دستامو و کردم ولش پام يرو. اوردم نییپا رو یگوش. کنم پیتا یاشتباه رو حروف شد یم باعث دستم

. گرفتم باال رو یگوش. دادم فشار بهم دوباره دستامو. دمیمال بهم رو م کرده عرق يدستا کف. دمیکش قیعم نفس بار سه

 :کردم متن به رو آخر نگاه! بود خوندن قابل یول غلط از پر هنوز... نوشتم دوباره... کردم پاك غلطهامو

 ... .یکوهستان و یالقیی ي منطقه هی... شماله نجایا! دیبد خبر سیپل به... نجاستیا مهراس

 اهللا بسم رلبیز. کرد دییتا امویپ سرش دادن تکون با. کردم الیل به ینگاه. سمیبنو یچ دیبا دونستم ینم... بودم کرده هل

 یگوش ي صفحه نور. دمیمال دست با و گذاشتم هم يرو چشمامو. مامان ي شماره به فرستادم رو اس ام اس و گفتم ي

 دهیبر دهیبر يها نفس يصدا. دادم یم تاب عقب و جلو به خودمو اضطراب شدت از. سوزوند یم چشممو یکیتار اون يتو

 .بود کرده پر رو اتاقک الیل و من ي

 پام تا دو نیب رو یگوش. دمیکش الیل سمت به خودمو اریاخت یب. گرفت اوج قلبم ضربان. شد تر کینزد مهراس يصدا

 و یخاک نیزم يرو دستامو. زدم زل در به بود شده گشاد ممکن حد نیآخر تا یکیتار اون يتو که ییها چشم با. گذاشتم

 يدستا ای بود سردتر نیزم دونم ینم. شد حس یب انگشتام سر که اوردم فشار بهش انگشتام با قدر اون و گذاشتم سرد

 :گفت خشن و یعصب لحن همون با مهراس... من

 ... .دخترها اون کجاست؟ نیراد

 :گفت سهند

 !جان نیهم

 دست دادن تکون با. کردم الیل به زده وحشت ینگاه. بزنم زنگ بودم نکرده وقت هنوز! نه االن. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 زده خی يدستا اون با. بود دهنم يتو قلبم. بود نشده وریدل مامان به هنوز اسم ام اس... بزنم زنگ عیسر که کرد اشاره بهم

 چرا... زدم الیل دست به یچنگ و کردم ول رو یگوش اریاخت یب. فرستادم اریماز و ماندانا بابا، يبرا رو اس ام اس لرزونم و

 ... .باشه اورده سرشون ییبال اگه باشه؟ رفته اونا سراغ ما از قبل مهراس نکنه بود؟ نشده وریدل اسم ام اس

 افکار دیبا. کردم باز چشمامو دوباره... دمیکش یقیعم نفس و بستم چشمامو. ادیب باال نفسم تا زدم م نهیس ي قفسه به یمشت

 تموم رو مهراس کار امشب که بودم داده قول خودم به من. کردم یم تالشمو ي همه دیبا. کردم یم دور ذهنم از رو یمنف

 به دیبا یعنی. بود اریماز به اسم ام اس شدن وریدل به مربوط غامیپ نیاول. اومد یم هم سر پشت ها اس ام اس يوریدل. کنم

 زدم؟ یم زنگ اریماز
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 :گفت مهراس

 .دارم کارشون! رونیب ارشونیب

 یم رونیب حدقه از داشت چشمام. مینشست خیس همزمان الیل و من. شد یم کینزد در به که دمیشن رو ییها قدم يصدا

 یم در يجلو از درست که دمیشن رو سهند يصدا. کردم میقا ژاکتم بیج يتو رو یگوش عیسر! بودم نزده زنگ هنوز... زد

 :اومد

 !يکرد نیراد با کردن مشورت بدون که بود يکار خاطر به اومد سرمون که ییبالها ي همه! نه

 از یگوش که کردم کارو نیا سرعت با قدر اون. دمیکش رونیب بمیج از رو یگوش زده جانیه. کرد یم معطلش داشت سهند

 نیزم که بود زده خی يطور دستم. کنم داشیپ تا دمیکش نیزم به یدست. افتاد نیزم و خورد زیل م کرده عرق دست کف

 و کنم سکیر تونستم ینم. گردوندم برش عیسر. داشتم برش و زدم یچنگ. خورد یگوش به دستم. داد یم گرما بهش سرد

 !بود دهیرس... نه ای دهیرس بابا به اسم ام اس نمیبب کردم چک. کنم اعتماد اریماز به

 :دیچیپ گوشم يتو بابا بلند يصدا... گذاشتم گوشم کنار رو یگوش. گرفتم رو بابا ي شماره عیسر

 !ایپرن الو؟

 :کرد زمزمه و زد بازوم به یچنگ الیل

 !آروم

 :گفتم یگوش يتو عیسر

 !سیه! سیه

 گرفتم دهنم و یگوش يجلو دستمو. شد برقرار سکوت. برسه هیبق گوش به که باشه بلند قدر اون بابا بلند يصدا دمیترس یم

 :اوردم نییپا ممکن يجا تا صدامو و

 .دینکن صدا و سر! کریاسپ يرو بذارمش خوام یم

 دوباره بود کینزد که دیلرز دستم يتو يطور یگوش. بود اومده سهند سمت به... شد تر کینزد بهمون مهراس يصدا

 :گفت مهراس. بود نشسته زانوش دو يرو جانیه شدت از. اورد بازوم به يفشار الیل. فتهیب نیزم



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 559 

 

 نکنم؟ کار یچ و کنم کار یچ یبگ من به که یهست يحد در يکرد فکر که شده یچ! رونیب ارشونیب گم یم بهت

 جا همه دوباره. دمیکش روش ژاکتمو و دادم جاش نمیج شلوار تنگ بیج يتو زحمت با. گذاشتم کریاسپ يرو رو یگوش

 سهند... دادم یم خراش لبمو يباال پوست ناخونام با. گرفتم دهنم يجلو دستامو. دید ینم چشمو چشم و بود شده کیتار

 :گفت محکم یلیخ

 !کنم یم باز نیراد ي اجازه با فقط درو نیا من

 دهیرس هم مهراس گوش به نبود دیبع که شده بلند قدر اون قلبم تاپ تاپ يصدا... فشرد و گرفت دستش يتو دستمو الیل

 ... .باشه

 :گفت خشونت با مهراس

 !کنار برو راهم سر از

 به کرد یم تالش داشت مهراس انگار. اومد یم رونیب از ینامفهوم يصداها. میدیکش عقب خودمونو اریاخت یب الیل و من

 . رهیبگ جلوشو خواست یم سهند و ادیب اتاقک سمت

 رو نیراد يصدا. دادم فشار دستم يتو قدرت تمام با رو الیل دست... دمیشن پله يرو از رو ینیسنگ و آروم يها قدم يصدا

 :گفت يسرد به که دمیشن

 !ندشونیبب بذار

. دمیشن درو قفل يتو دیکل دنیچرخ يصدا بعد يا هیثان. ستادیا حرکت از قلبم لحظه هی انگار. شد قطع نامفهوم يصداها

 نور از. چرخوندم یمانیس وارید سمت به سرمو و بستم چشمامو. زد چشممو نور. شد باز اتاقک در... و دمیکش یقیعم نفس

 مهراس؟ دنید ای کردم یم فرار

 یکس از چشم... بودند شده دیسف که بود داده فشار بهم قدر اون لباشو. دادم الیل به نگاهمو اول. کردم باز پلکمو يال کم هی

 ... .داشت یبرنم بود ستادهیا در يجلو که

. دمیکش رونیب الیل پشت از خودمو. کردم باز کامال چشمامو... چرخوندم در سمت به آهسته سرمو. دمیکش یقیعم نفس

 ... .شد ثابت مهراس صورت يرو نگاهم

 . شد حبس م نهیس يتو نفس
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 با... شد یم دهید شیمشک کت ي شونه سر يرو بارون يها قطره. بود زده عقب سمت به رو پشتش کم و دیسف يموها

 قدر چه دونم ینم... ستادیا زمان انگار. بود نشسته هاش لب يرو یکمرنگ لبخند. بود زده زل ما به روشنش یآب يها چشم

 ... .شد یم شتریب بدنم لرزش گذشت یم که يا هیثان هر... زدم زل صورتش به

 دهنم یول بدم قورت دهنمو آب خواستم یم. زدم چنگ ژاکتم يجلو به دست با. خورد چیپ دلم آشنا صورت اون دنید با

 ... .داد یم يبد ي مزه و بود شده خشک کامال

 شده داغ سرم. شد یم شتریب لحظه هر بدنم لرزش... فیضع و ضیمر ي ایپرن اون شدم دوباره... رفت ادمی زیچ همه انگار

 ... .داد یم دست بهم یعصب ي حمله اگه. دیلرز یم هام شونه... بود

 :گفت يتند لحن با و کرد ما به رو تخم و اخم با سهند

 !رونیب دیایب

 رو مهراس ثابت نگاه. کردم صاف کمرمو آهسته و گرفتم وارید به دستمو. اومدم رونیب اتاقک از دوال حالت به الیل سر پشت

 يلبخند. دیچرخ هال سمت به. گرفت ازم نگاهشو و زد يپوزخند. کردم مهراس به ینگاه مین. کردم یم حس صورتم يرو

 ... .نشست لبش يرو

 و اهیس نگاه. بود کرده شیمشک نیج شلوار بیج يتو دستاشو و باز ش شونه عرض به پاهاشو. بود ستادهیا هال وسط نیراد

 :گفت رلبیز مهراس. بود مهراس به سردش

 ... .نیراد

 :گفت. کرد باز نیطرف به و دراورد بشیج از دستاشو. زد یتصنع يلبخند نیراد

 ... .مهراس

 :گفت. بود نشده پاك مهراس لب يرو از لبخند هنوز

 !يشد بزرگ

... شد حبس م نهیس يتو نفس. گذاشت م شونه يرو دستشو مهراس. رفت باال تعجب ي نشونه به نیراد يابرو يتا هی

 به آهسته خودمو. دیلرز یم مهراس دست ریز م شونه. دادم قورت دهنمو آب. دیلغز مهراس دست يرو سهند و نیراد نگاه

. کردم الیل به زده وحشت ینگاه. شدم متوقف جام سر. کرد شتریب م شونه يرو دستشو فشار مهراس. دمیکش الیل سمت
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. کرد یم نگاه مهراس دست به بود شده گشاد تعجب و ترس شدت از که ییها چشم با و بود کرده مشت دستاشو الیل

 :گفت نیراد به يا سابقه یب ینرم با مهراس

 رنیبگ رو تو! دنبالتن. ننداز دردسر يتو خودتو گفتم بهت... کردم یم درستش خودم نکن؟ یقاط خودتو بودم نگفته بهت

 .باشن گرفته منو که مونه یم نیا نیع

 یالعمل عکس چه... زدم زل نیراد به. نبود غرور پر و آمرانه گهید لحنش. نبود صداش يتو خشونت و يسرد از يخبر

 قلبم. نداشتم رو یکینزد نیا تحمل... رفت یم جیگ سرم موند؟ یم یباق حالت یب طور اون یک تا صورتش داد؟ یم نشون

 ... .داد یم مرگ يبو مهراس بدن تمام. دیکش یم ریت

 :گفت خشک یلحن با نیراد

 .نداشتم يا چاره. نبود بند جا چیه به دستم. سوال ریز رفت یم شیروان ي پرونده زود ای رید

 ي رفته هم يتو صورت نیب نیراد یعصب و رهیت نگاه. شدم خم کم هی دستش فشار ریز. اورد م شونه به يفشار مهراس

 :گفت مهراس. بود گردش در بود من سر پشت درست که مهراس صورت و من

 .يبنداز دردسر يتو من خاطر به خودتو که خوام ینم! من به بسپرش بودم گفته بهت

 :گفت سردش و خشک لحن همون با نیراد

 ! کنترله تحت یچ همه

 :گفت و داد تکون سر. زد يخند زهر مهراس

 !نه

 حلقه گردنم دور دستشو عیسر مهراس. دندیدو سمتش به شتاب با همزمان سهند و نیراد. برد کتش پشت دستشو دفعه هی

 بلند يصدا با. گذاشت سرم يرو و دیکش رونیب يا اسلحه کتش ریز از. زدم يبلند غیج. دیکش خودش سمت به منو و کرد

 :زد داد

  !دینخور تکون

 و نیراد. گرفت صدام که بود بلند قدر اون دومم غیج. دیکش سوت مهراس بلند يصدا از گوشم. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 يرو که يا اسلحه يرو شون شده گشاد يها چشم... زدند یم نفس نفس جانیه شدت از. شدند متوقف جاشون سر سهند
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 داشت... دمیکش دستشو. کرد تر سفت دستشو ي حلقه. زدم چنگ مهراس دست به یدست دو. بود مونده ثابت بود من سر

 به التماس با. شد جمع چشمم يتو اشک. بکشم نفس درست تونستم ینم. بود دهیچیپ مینیب ریز مرگ يبو. کرد یم م خفه

 تیعصبان با و داد رونیب صدا با نفسشو نیراد. بخورم تکون ذاشت ینم مهراس. کردم راست و خم خودمو. زدم زل نیراد

 :زد داد

 ؟یکن یم یغلط چه يدار 

 :گفت غرورش پر لحن همون با مهراس 

 .کنم ینم رحم بهش یبش کینزد بهم قدم هی! ستایوا عقب 

 :زد داد سهند 

  ؟یفهم یم. میکرد رو کارها نیا ي همه تو خاطر به 

 :زد داد هم مهراس 

 !نباشه حرف 

 دستام با. شدم کنده جا از که دیکش منو چنان و کرد تر تنگ دستشو ي حلقه. کردم مقاومت. دیکش خودش دنبال منو 

 :زد داد الیل. دمیکش یقیعم نفس بلند يصدا با. شد آزاد دستش کم هی. دمیکش دستشو

 !یکن یم ش خفه يدار! کن ولش 

 تونستم ینم. کرد تر تنگ دستشو ي حلقه. بزنم يا ضربه پاش به پام با کردم یسع. دیکش هال سمت به منو مهراس 

 اطیاحت با. برداشت مهراس سمت به قدم هی نیراد. رمیبگ رو شدنم خفه يجلو تونستم یم زحمت به. کنم مقابله باهاش

 :گفت

... امی یبرم پسش از من... خودم ي عهده به بذارش ؟يکرد ضرر يبود سپرده من دست رو کارها ي همه که االن تا مگه 

 !کن اعتماد بهم... شد نیا ش جهینت تو دست سپردم رو کار بار هی... مشیببر شیپ دونم یم درست من که يطور اون بذار

 :دیکش سوت گوشم مهراس بلند يصدا از 
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 که گفتند یم بهم ها بچه احمقم؟ یکن یم فکر! کردم بزرگ رو تو من ؟یبمال رهیش من سر یتون یم يکرد فکر تو 

 کردن محافظت خاطر به. رانیا اومدم عجله با تو خاطر به. ياعتماد قابل کردم یم فکر... نکردم باور من. یزن یم مشکوك

 !تو از

 :گفت نیراد 

 .یکن یم اشتباه يدار 

 :زد داد بلندتر ییصدا با. زدم دستش به یچنگ و بستم چشمامو. داد فشار سرم به رو اسلحه مهراس 

. کنم باز حساب روت تونم یم و کنند یم اشتباه هیبق که کنم یراض خودمو کردم یسع آخر ي هیثان تا که بود نیا اشتباهم 

 چه بودند؟ گروگان روز چند دخترها نیا کنم باور يخوا یم ؟يکرد فرض یچ منو تو. نکردم باور دمیند خودم چشم به تا

 بعد شدن راست و خم و درد بدن بدون يجور چه کردند؟ باز یکیتار تحمل روز چند از بعد چشماشونو راحت قدر نیا يجور

 که شه ینم هم ساعت هی معلومه م؟ بچه من يکرد فکر اومدند؟ رونیب سوراخ اون يتو از شدن حبس روز چند از

 . تو اون يتو شونیکرد

. کرد صدا تق گردنم. داد دستش به یتکون. کردم فرو دستش گوشت يتو ناخونامو. کردم يا ناله. دادم فشار بهم دندونامو 

 رونیب دهنم از داشت قلبم... شکست یم گردنم کرد یم کارو نیا گهید بار هی اگه... دیکش ریت گردنم... دمیکش يا خفه غیج

 . دید یم تار آلودم اشک يچشما... زد یم

 :کردم التماس 

 ... .کن ولم 

 . اومد بند نفسم. کرد تنگ دستشو ي حلقه دوباره 

 تا دادم فشار هم به دوباره دندونامو. بستم چشمامو. دیچیپ گردنم يتو درد. خورد ینم تکون نیراد. بود نیراد به سهند نگاه 

 . کردم نگاه نیراد به التماس با و کردم باز چشمامو. کنم کنترل رو درد

 وارد اهپوشیس مرد سه. دمیلرز وجودم تمام با. دیوز خونه داخل به يسرد باد. شد باز یبومب يصدا با يورود در دفعه هی 

 ... .باالکالوا يها کاله... اهیس يها یبارون با... شدند خونه
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. بود دمید ي هیزاو يتو اون فقط... داشت یکوتاه قد و بود تر فیظر هیبق از شونیکی. دیچرخ نیراد سمت به سرشون 

 . دیرس یم منم گوش به که بود بلند قدر اون نفساش خس خس صداس

 رونیب دستش ي حلقه از گردنمو کردم یسع و کردم کج خودمو. دمیکوب شکمش به آرنج با. زدم چنگ مهراس دست به 

 اون بدنم. برداشتم کردن تالش از دست و اوردم در خودم از نامفهوم ییصدا. چسبوند م قهیشق به رو اسلحه مهراس. بکشم

 زده وحشت نگاه. دیلرز یم و بود شده سست زانوهام. شد یم خارج دستم از داشت اعضاش کنترل کم کم که دیلرز یم قدر

. زدند زل الیل و سهند ن،یراد به و کردند باز شون شونه عرض به پاهاشونو. ستادندیا مهراس سر پشت. کردم مردها به يا

 یمعن به شب اون چشماش که هرچند... بود آروم هنوز نیراد. شد کینزد نیراد به کم هی. دیکش خودش پشت رو الیل سهند

 . بود شده یوحش و اهیس کلمه یواقع

 نوك يسرما. اومد ینم باال نفسم. بود شده حس یب سرانگشتام. دمیلرز. خورد م کرده عرق و شده داغ صورت به سرد باد 

 . کردم یم يکار دیبا... بستم چشمامو. کردم یم حس عرقم از سیخ ي قهیشق يرو رو اسلحه

 :گفت تلخ یلحن با مهراس 

 ... .زنه یم خنجر برادرش به پشت از برادر که ییایدن به! ایدن نیا به تف 

 قلبم... شد حبس م نهیس يتو نفس. شد باز ممکن حد نیآخر تا اریاخت یب چشمام... ستادیا حرکت از قلبم لحظه هی 

... برادر؟... زد حلقه چشمام يتو اشک. شد خفه اورد گردنم به مهراس که يفشار با ادمیفر. دیکش ریت گردنم با همزمان

 ... .عموشه پسر بودم کرده فکر احمق من...  گه؟ید برادر هی ای رامبد بود؟ نیراد برادر مهراس

 :زد داد بلند يصدا با مهراس 

 داد؟ پناه بهت ش خونه يتو گفتند یم راهیب و بد سرت پشت ها ییروستا نیا ي همه یوقت که بود یک... کردم بزرگت من 

 همه عقلمون کم و بدبخت يبابا که یموقع اون رسوند؟ نجایا به رو ینداشت قرون هی که ییتو و اومد سیانگل تا که بود یک

 ... .گرفتم رو تو دست من ها یدهات نیا اسم به کرد ندارشو و دار

 به شده گشاد يها چشم با. شد خیس گردنم پشت يموها. کردم حس رو شد یم ساطع نیراد بدن از که خشم از یموج 

 :گفت دیساب یم بهم رو دندوناش که طور همون. زد یم برق چشماش. کردم نگاه نیراد

 !یبزن حرف طور نیا بابام مورد در دم ینم اجازه بهت! بفهم دهنتو حرف 

 :زد داد مهراس 
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 اومد یم نداشت رو دهات اون عشق اگه ؟یفهم یم... بود هات یبدبخت ي همه یبان و باعث تیرع عشق ي کهیمرت اون 

 قدر نیا شد یم شیحال يزیچ اگه... دادند ینم آزارت طور اون حرفاشون با مردم اون وقت چیه و کرد یم یزندگ شهر يتو

 و فقر يتو رو تو و من هم مرگش بعد! کردند مرگش دق که ییآدما همون... کرد ینم یکی ردستاشیز و کارگرها با خودشو

 نیتر فیکث با کرد مجبور منو! دیکش لجن به منو که بود یکس اون... آدما همون اسم به کرد ندارشو و دار و کرد ول یبدبخت

 کرد ینم حروم پولشو اگه. اومده در آدما اون با میهمکار گند حاال. ارمیب در خودمو و تو خرج تا کنم برخاست و نشست آدما

 يهمکارا کردن ساکت يبرا شدم ینم مجبور وقت چیه... کنم ریس برادرمو شکم تا بشم خالف کار وارد شدم ینم مجبور

 !بود احمقم يبابا اون خاطر به ش همه... بکشم آدم شدم ینم مجبور. بندازم هچل يتو رو تو میمیقد

 :گفت نیراد 

 ... .يلرزوند گور يتو کارات با تنشو. يدیکش گند به منو يبابا اسم تو 

 :زد داد و دیپر نیراد حرف وسط مهراس 

 نباشم مجبور گهید که کردم عوض اسممو مردنش بعد... بکشم دكی رو شیلیفام بودم مجبور که نیا از دمیکش یم عذاب 

 نمک يتو دیبا نبودم اگه من... خودشه يکارها خاطر به لرزه یم گور يتو تنش اگه! کنم تحمل رو لیفام و اسم اون ننگ

 ارزش یب آدم مشت هی يبرا حاال و يدیرس نجایا به و يخورد من بیج از که ییتو! کردند یم جمع پل ریز از رو حروم به

 !يستادیوا من يرو تو

 یک ؟یچ شد یم برادرش میتسل نیراد اگه... زد یم محکم قلبم... بستم چشمامو. داد فشار م قهیشق به رو اسلحه مهراس 

 تموم لرز دم؟یخواب آدم نیا تخت يرو روز چند نیا يتو من! خان رامبد بفروشه؟ طور نیا رو برادرش که شد یم یراض

 داخل به خونه باز در از يسرد سوز. شد یم لیتبد ناله به داشت کم کم م دهیبر و تند يها نفس يصدا... گرفت بدنمو

 به مرتب... بودند شده شکه. کردم یم حس خودم يرو رو الیل و سهند ي زده وحشت نگاه... دمیلرز وجودم تمام با. دیوز

 ... .کنه يکار و بزنه یحرف اون داشتند انتظار انگار. کردند یم نگاه نیراد

 . زد یم حرف لیموبا با داشت انگار. دمیشن سرمون پشت از رو مردها از یکی زدن حرف ي آهسته يصدا 

 :گفت نیراد به زیرآمیتحق یلحن با مهراس 

 !يا بچه یلیخ یبزن دور منو یبتون که نیا يبرا هنوز 
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 حس دوباره. بود شده یقاط گاریس يبو با که تلخ يعطر... دیرس یم نظر به آشنا عطرش يبو. شد کینزد بهمون مرد 

 دور از رو مهراس دست کردم یسع... شد قبل از شتریب بدنم لرزش... بود کرده احاطه منو مرگ... داد دست بهم یخفگ

 :گفت زده وحشت یلحن با مرد. داشتم انتظار که بود يزیچ اون از تر يقو. کنم باز گردنم

 !سمت نیا انی یم دارن... دیشن جاده يتو رو سیپل نیماش ریآژ که نیا مثل! بود نصرت 

 يتو که دمید رو دیام نور. شد کمتر مهراس دست يرو انگشتام سر فشار. شد تر راحت برام دنیکش نفس... شد گرم دلم 

 . دیدرخش الیل اهیس يها چشم

 :داد رو مهراس جواب و زد يلبخند. کرد سپر گهید بار هی شو نهیس و دیکش عقب سمت به سرشو. زد يپوزخند نیراد 

 !یکن یم فکرشو که قدرها اون نه 

 ریآژ يصدا دنیشن منتظر و بود شده زیت مون همه گوش. گرفت فاصله مهراس از مرد. شد برقرار نمونیب سکوت لحظه هی 

 :میزد داد همزمان الیل و من. گرفت نشونه نویراد. برداشت م قهیشق يرو از رو اسلحه مهراس دفعه هی. میبود سیپل نیماش

 !نه 

  .دیچیپ هال يتو گلوله کیشل يصدا 

. زد یم رونیب دهنم از داشت قلبم. زدم یغیج و بستم چشمامو. دیکش سوت گوشم و رفت نیب از مییشنوا هیثان چند يبرا

 مرد. کردند حمله سهند سمت به که افتاد مردها از تا دو به چشمم برگرده مییشنوا که نیا از قبل. کردم باز چشممو عیسر

 دنبال چشم با یشلوغ اون يتو. برگشت مییشنوا باالخره. دیدو باال ي طبقه يها پله سمت به سرعت به کوتاه و نقش زیر

 :زدم غیج. بود دهیچسب منو سفت. بزنم ضربه مهراس به کردم یسع. دادم تاب خودمو. گشتم یم نیراد

 !نیراد

 :زد داد ها پله يرو از کوتاه قد مرد. بودند گرفته دموید يجلو و بودند کرده جمله سهند به مردها... دمشید ینم

 !طرف نیا از

 یغیج. دیکش ریت قلبم. بود دهیچسب آلودشو خون يبازو چپش دست با... بود زده زانو نیزم يرو که افتاد نیراد به چشمم

 خودمو. شدم ینم فشیحر. دمیکش نییپا رو مهراس دست قدرت تمام با. بود افتاده نییپا سرش... کردم صداش و دمیکش
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 وجود تمام با... برسونم نیراد به و کنم آزاد خودمو خواستم یم. بزنم مشت شکمش به دست با کردم یسع. کردم کج

 :کردم صداش

 !نیراد

 . کنم آزاد خودمو کردم یم یسع و دمیکش یم غیج هم سر پشت. بود شده ریسراز راستش دست يانگشتا يال از خون

 یغیج. کرد متوقفم و زد بازوم به یچنگ. انداختم جلو سمت به خودمو عیسر. کرد باز گلوم دور از دستشو ي حلقه مهراس

 الیل. زد سهند شکم به یمحکم لگد پا با که دمید رو یاهپوشیس مرد چشمم ي گوشه از. کنم آزاد خودمو کردم یسع و زدم

 جهت در خودمو و کردم مقاومت. دیکش ها پله سمت به منو مهراس. دیدو سمتمون به و رفت در دوم مرد دست ریز از

 مهراس. شد بلند جا از نیراد که دمید. دمیکش درد از يادیفر. زد کتفم به محکم يا ضربه ش اسلحه با. دمیکش مخالف

 مو قهی. اومد مهراس کمک به کوتاه قد مرد. زدم نیزم ها پله يرو خودمو. شدم پرت ها پله سمت به. دیکش محکم دستمو

. شد متوقف رفت یم باال ها پله از داشت که مهراس. رسوند بهمون خودشو الیل. کرد بلند جا از منو حرکت هی با و گرفت

 و زدم یغیج. خورد نیزم و شد پرت عقب به الیل. بود اول ي پله يرو که زد الیل ي نهیس يتو محکم لگد با و زد یچرخ

 داشت موهام... دمیچسب سرمو یدست دو. شد بلند دوباره غمیج يصدا. زد موهام به یچنگ مهراس. دمیکش سمتش به خودمو

 مهراس بیج يتو دست که دمید رو مرد. زدم چنگ مهراس دست به یدستت دو. شد جمع چشمام يتو اشک. شد یم کنده

 :زد داد مهراس. دیدو یپشت در سمت به. دیکش رونیب يدیکل دسته و کرد

 !ارهیب نویماش بگو! نصرت به بزن زنگ

 :زد داد گوشم در. گذاشت سرم يرو رو اسلحه ش گهید دست با و گرفت بازومو دست هی با. دیکش منو

 شد؟ تیحال. بسازم کارتو يبخور تکون

 کتفم درد از. بود دهیچیپ گوشم يتو نفساش بلند يصدا. رفت یپشت در سمت به و گذشت هال از سرعت با. دیکش منو

 نیزم ذاشت ینم مهراس یول اومدم یم در افتادن و سقوط حالت به مرتب و شد یم سست زانوهام. اومد ینم باال نفسم

 . شدم ینم فشیحر یول بکشم مهراس مخالف جهت در خودمو کردم یم یسع. رفتم یم حال از داشتم. بخورم

. اومد بند نفسم م نهیس ي قفسه درد از. دیکوب شده خشک گوزن به منو مهراس. کرد یم امتحان رو دهایکل عجله با مرد

 :زد داد مهراس. دمیچسب رو وارید دست با بخورم نیزم همراهش که نیا از قبل. شد کج و خورد تکون گوزن

 !ست بزرگه اون
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 و دیچرخ عیسر سهند. خورد نیزم و گرفت پاهاشو مردها از یکی. اومد یم باال ها پله از داشت سهند. دیچرخ عقب سمت به

. خورد يسکندر آخر به مونده یکی ي پله يرو. گذشت مرد کنار از الیل. شد بلند مرد ادیفر يصدا. زد مرد صورت به يلگد

 . دیدو سمتمون به و ستادیا پاهاش يرو عیسر. شد افتادنش از مانع دست با

 زیل بلند و یمانیس ي پله نیاول يرو پام. کردند پرت خونه از رونیب به منو مرد و مهراس. شد باز در و شد بلند یتق يصدا

 علف. دیچیپ م نهیس ي قفسه يتو درد. اومد بند نفسم. خوردم هرز يها علف از دهیپوش نیزم به صورت با محکم. خورد

 دندونامو. شد حس یب بدنم طرف هی. دیچیپ مینیب ریز مختلف يها اهیگ و دار نم نیزم يبو. دندیخراش صورتمو سیخ يها

 نیزم زانو يرو دوباره و رفت در بدنم ریز از پام. کردم بلند خودمو و دادم فشار یگل نیزم يرو دستامو. دادم فشار هم به

 عرق صورت بارون زیر يها قطره. نشم ولو یگل نیزم يرو دوباره تا داشتم نگه خودمو و زدم ها علف به یچنگ. خوردم

 هیثان چند يبرا چشمامو. ختیر صورتم يتو موهام. زد یم شالق صورتم به سرد باد... شست یم رو م زده خی و کرده

 . بستم

 بود کرده یسع لحظه نیآخر... بود شده ریسراز شیزخم يبازو از که یخون... گرفت جون چشمم شیپ یزخم نیراد ریتصو

 نمیراد خاطر به... کرد ینم رحم کترشمیکوچ برادر به که یکس... بود برادرش مهراس... نکرد پشت بهمون نیراد... شه بلند

 به مو شده مشت يدستا. کردم حس رگام يتو بیعج ییگرما. اومد در تپش به دوباره قلبم. کردم یم يکار دیبا شده که

 . شدم بلند جا از و دادم فشار نیزم

 در به محکم يا ضربه خونه داخل طرف از. داشت نگه و دیکش رونیب سمت به رو رهیدستگ و بست سرش پشت درو مرد

 :زد داد مهراس. کنه باز درو کرد یم یسع داشت در پشت از یکس. خورد

 !کن قفلش

 :زدم غیج. زد من يبازو به یچنگ

 !الیل! نه

 لگد با. کردم آزادش و دمیکش بازومو. شد حبس ش نهیس يتو نفس درد از. زدم مهراس يپهلو به محکم يا ضربه آرنج با

 !شدم آزاد. شد پرت عقب به مهراس. زدم شکمش يتو محکم

 يتو. دمیدو الیو پشت سمت به داد یم اجازه بهم دردناکم يزانوها که یسرعت نیشتریب با. کردم بهشون پشتمو عیسر

 تمام با. کرده جدا سرش پشت يها درخت از رو الیو یپشت اطیح یبلوک يوارید که دمید سرد و یبارون شب اون یکیتار

 یول خورد یم زیل سیخ و سُر يها علف يرو پاهام. ستادمیا ینم حرکت از یول دمیلنگ یم. دمیدو سمت اون به سرعت
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 کنار موهامو م زده خی دست با. بود گرفته دموید يجلو هام يچتر... بود کرده سیخ موهامو بارون. کردم یم حفظ تعادلمو

 فقط نگاهم. کردم شتریب سرعتمو. دمیشن یم سرم پشت رو ها علف شدن له يصدا. شد حس یب صورتم... دیوز يباد. زدم

 خش يصدا که باغ رونیب بلند يها درخت از نگاهمو. بود هرز يها علف و بلند يها درخت از پر که یاطیح... بود اطیح به

 :دمیشن سرم پشت از رو مهراس ادیفر يصدا. گرفتم ینم بود کرده پر گوشمو هاشون برگ خش

 !ستایوا

 هی. شد یکی اومد خونه داخل از یغیج فیضع يصدا با غمیج يصدا. شد کیشل ازم متر هی ي فاصله با يا گلوله دفعه هی

 از شم نیزم نقش که نیا از قبل. اومد بند نفسم درد از. زد کمرم به محکم پشت از یکس. دمیدو دوباره و کردم مکث لحظه

 :زد داد گوشم در. بود مهراس. گرفت بازومو گهید دست هی. گرفت مو قهی پشت

 ؟يدیفهم. يبر در چنگم از یتون ینم

. موند وارید و شکمم نیب دستم. خوردم وارید به محکم که کرد پرتم يطور. دیکش یبلوک وارید سمت به خودش دنبال منو

 از مرد. دیکش منو و گرفت بازومو... دیپر وارید يرو از یچاالک با مهراس. سوخت و شد دهیمال وارید به دستم پشت پوست

 تمام از. کرد بلند منو حرکت هی يتو مهراس. افتادم یگل و سیخ نیزم يرو دوباره. داد هلم رونیب سمت به باغ طرف اون

 خاطر به گلوم و بود مونده باز مهین دهنم... بود شده حس یب کامال صورتم و بود دهنم يتو قلبم... دیچک یم آب صورتم

 . بود شده نیسنگ و یگل شلوارم يها پاچه. سوخت یم فرستادم یم هام هیر به صانهیحر که يسرد يهوا

 پام. زد یم کنارشون صورتش يجلو از و زد یم ضربه درخت يها شاخه به بازوهاش با. دیکش ها درخت نیب منو مهراس

 يها شاخه مرتب که رفت یم شیپ و دیدو یم عیسر قدر اون و بود دهیچسب بازومو مهراس. خورد یم سر یگل نیزم يرو

 شاخه برخورد از مانع تا گرفتم صورتم يجلو دستمو... سوخت یم و بود شده زخم صورتم. شد یم دهیکش صورتم به درخت

 .بشم صورتم به نیسنگ و سیخ يها

 ینم باال نفسم... بره در دستم بود کینزد... گرفت درد دستم که برم دنبالش کرد وادارم و دیکش دستمو يطور مهراس

 شده پاره جورابام. بودند زده خی پاهام... شد یم تر نیسنگ و نیسنگ لباسام... شد یم شتریب لحظه هر گلوم سوزش... اومد

 :زدم غیج. بود شده حس یب پام يها انگشت... شد یم دهیخراش خورد، یم زیل سرد و یگل نیزم يرو پام کف. بودند

 !یعوض کن ولم

 یول خوردم زیل. شد متوقف جاش سر دفعه هی. دیکش منو مهراس. خورد صورتم يتو شاخه دوباره که بکشم دستمو خواستم

 به قبل شدت به بارون يها قطره ذاشت ینم ها درخت متراکم يها شاخه. داشت نگهم و گرفت دستمو مهراس موقع به
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 صورتم. کرد یم درد پام يها انگشت. دیلرز یم م زده خی بدن تمام. زد یم محکم قلبم. زدم یم نفس نفس. بخوره صورتم

 ... .سوخت یم

 دهیرس دره به... شدن یم تموم جلوتر متر هی ها درخت. شدم رهیخ بود روم به رو که يا منظره به شده گشاد ییها چشم با

 قدر اون هوا. دیرس یم دره نییپا سمت به یگل کیبار راه هی نشونیب از که بود روم به رو یبزرگ يها سنگ تخته. میبود

 سنگ تخته کنار که ییها علف و درخت يها شاخه دیوز یم که يباد با. نمیبب رو دره طرف اون تونستم ینم که داشت مه

 اون و... ها سنگ تخته اون کنار... خیتار تکرار با ذاشتم یم دینبا من. دیکش ریت قلبم. خوردند یم تکون بودند کرده رشد

  ... .برسه انیپا به عمرم مه اون يتو... ها علف

 :گفت مهراس

 !باش زود... دنبالمون ادیب رود طرف اون بگو! نصرت به بزن زنگ

 :گفتم دیلرز یم که یغیج غیج ییصدا با. دوخت من به رو شیعصب و روشن نگاه. کرد چک رو ش اسلحه خشاب مهراس

 ؟یهست يجونور چه گهید تو ؟یکن ینم رحم خودتم برادر به! یعوض... بود برادرت اون

 ش اسلحه خشاب مهراس. خورد یم چیپ دلم. داشتم تهوع حالت. شد ینم محو چشمم يجلو از نیراد یخون يبازو ریتصو

 :گفت و انداخت جا دوباره رو

 نفر دو اون نبود معلوم نه اگه! مارستانیب بردش یم و رسه یم سیپل بشه سرپا بتونه و ادیب خودش به تا! کردم لطف بهش

 کشتن به خودشو شد یم ریدرگ باهاشون اگه. ندارن رحم اونا! برسن هم نایا نصرت بود ممکن... اوردند یم سرش ییبال چه

 !یباش دوستت اون و سهند نگران بهتره تو. داد یم

 اهیس قدر اون! یدرک قابل ریغ آدم چه. زد یم موج رفتارش يتو ینیب بزرگ خود و غرور. برگردوند روشو و زد يپوزخند

 .بود شده همراه مرگ و خون با هم برادرش به عشقش که بود شده

 :گفت زده وحشت و شد تر کینزد ما به کوتاه قد مرد 

 ؟یچ باشدشون گرفته سیپل اگه... ده ینم جواب نصرت

 : زد داد و زد هوا يتو یمشت. زد عقب دشویسف يموها و دیکش صورتش به دست. فشرد بهم لباشو مهراس

 !یلعنت
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. دمیکش یغیج. گرفت نشونه رو طرف اون ش اسلحه با و دیچرخ مهراس بالفاصله. اومد سرمون پشت از یخش خش يصدا

 :گفت و گذاشت مهراس دست يرو دستشو مرد

 !کنند یم دامونیپ و شنون یم رو گلوله کیشل يصدا... باشه دهیرس الیو به سیپل ممکنه! نه

 رو سمت اون هنوز مهراس دست. اومد یم سمت نیا به ها درخت نیب از که دمید رو سهند. دمیچرخ سمت اون به عیسر

 و شد ول دستاش نیب از اسلحه. زدم تنه بهش محکم. دمیدو مهراس سمت به و شدم بلند جا از عیسر. بود گرفته نشونه

 :زد داد مرد. افتاد نیزم

 !مهراس

 زخم فشار نیا شدت از انگار. دمیکش درد از يادیفر. خورد دره کنار سنگ تخته به م نهیس ي قفسه. میخورد نیزم هم با

 :زد داد که دمیشن رو سهند يصدا. کرد باز سر دوباره شکمم ي خورده جوش تازه

 !ایپرن

 تخته به مویزخم يدستا. خورد گردنم پشت بارون يها قطره. دیچیپ م نهیس ي قفسه يتو درد. شد جمع چشمم يتو اشک

 يتو ادمیفر و بودم بسته چشمامو. اومد ینم باال نفسم درد شدت از... تونستم ینم... شم بلند کردم یسع و دادم فشار سنگ

. بود افتاده دره لب مهراس. کنم باز چشمامو کرد وادارم صورتم زخم سوزش... دیوز گهید بار هی سرد باد... بود شده خفه گلوم

 ... .شب یاهیس و بود مه فقط سرش پشت... بود شده زونیآو سنگ تخته به دستاش کمک با. بود زونیآو هوا يتو پاهاش

 تمام. زدم چنگ سرم پشت سنگ تخته سرد و یقلیص سطح به م گهید دست با. دمیچسب رو م دنده دست هی با. دمیچرخ

. رسوند ما به خودشو سهند. زدم يادیفر و گرفت اوج درد. کردم جمع م نهیس يتو چپمو يپا. ختمیر پاهام يتو روموین

 . کرد پر گوشمو ادشونیفر يصدا. شدند ریدرگ هم با. زد بود کاله يتو دهیپوش که مرد صورت به یمشت

 جدا سنگ تخته از دستش یول دیچرخ سرش. دمیکوب صورتش يتو قدرت با پامو. بکشه باال خودشو تا زد یم زور مهراس

 به یمحکم لگد. کردم هیتخل رو بود دهیچیپ م نهیس ي قفسه يتو که يدرد ادیفر با. کردم جمع نهیس يتو پامو دوباره. نشد

 یچنگ آزادش دست با بخوره دستش یکی اون به پام که نیا از قبل. کردم جمع پامو دوباره. شد ول دستش هی. زدم دستش

 . شد پرت نییپا سمت به. شد آزاد سنگ تخته از دستش. اومد فرود دستش يرو پام. بود نیزم يرو که زد م گهید يپا به

 !بود دستش يتو پام
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 چنگ سرم پشت سنگ تخته به کردم یسع. زدم یغیج. شدم دهیکش دره سمت به زیل و یگل نیزم يرو سرعت به دفعه هی 

 نیزم يتو مو پنجه. شد ول دستم و کرد جادیا یوحشتناک يصدا. دیلغز سنگ سخت و یقلیص سطح يرو ناخونم. بزنم

 دهیچسب پامو مهراس... شدم یم دهیکش نییپا سمت به... زدم یغیج... شدم یم دهیکش دره سمت به داشتم... کردم فرو یگل

 .بود دهنم يتو قلبم. دیچک یم چشمام و صورت يرو بارون يها قطره. بود

 :زد صدا سهند

 !ایپرن

 :زدم غیج. خورد نیزم سهند. زد بهش يلگد پشت از مرد. برداشت زیخ سمتم به

 !سهند

 دفعه هی... بود رفته فرو یگل نیزم يتو که بود دستم فقط و بودم شده زونیآو هوا يتو... دیچسب پامو یدست دو مهراس

 ... .کردم سقوط و دمیکش یغیج. شد ول دستم

 

... رفت یم یاهیس چشمام... شد بلند جفتمون ادیفر يصدا... بود شده نیزم پخش که خوردم مهراس ي نهیس يرو محکم

 دردناکمو و نیسنگ سر... بود خورده سنگ تخته به محکم کمر با. بود شده بلند مهراس يها ناله. دیچرخ یم سرم دور ایدن

 ینگاه... دمیخز سنگ تخته يرو. دمیکش سنگ تخته ي گهید سمت به خودمو میزخم يها دست با. کردم بلند زحمت به

 تونستم تارم دید با. دمیشن یم یکینزد همون از رو خروشان يرود يصدا... بود اهیس و کیتار جا همه... کردم اطرافم به

 رفت یم رودخونه سمت به هرچه و بود کرده رشد طرفمون دو يبلند يها درخت. میا رودخونه کینزد که بدم صیتشخ

 به که دمید یم رو آب موج. دیرس یم نظر به دره يباال از تر قیرق مه. بود شده دهیپوش سنگ از نیزم. شد یم تر کوتاه

 خم رو ها درخت ي تنه و اومد یم يسرد باد. کرد یم درست یوحشتناک يصدا و خورد یم رودخونه دور يها سنگ تخته

 ... .بود سیخ و کیتار جا همه. بود کرده

 :گفت رلبیز... بود دوخته بهم نشویخشمگ نگاه... دیلرز یم و بود شده یخون دستاش. شد زیخ مین دستاش کمک با مهراس

 ... .کشتم یم رو تو دیبا دوستت يجا به شب اون

 :گفتم لرزون ییصدا با

 !یبکش رو یکس دم ینم اجازه گهید



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 573 

 

 بود سنگ تخته کنار که یدرخت سیخ ي تنه به دستمو. خورد نیزم زانو يرو دوباره و خورد تلو تلو. شد بلند نیزم يرو از

 صاف کردم یسع و زدم درخت ي تنه به یچنگ. نداشت وزنمو تحمل و دیلرز یم پاهام. نبود بازوهام يتو جون. گرفتم

. ستمیبا پاهام يرو تونستم زور به. دمیکش باال خودمو و کردم فرو درخت پوست پوست ي تنه يتو ناخونامو... ستمیبا

 سنگ تخته از. بود گذاشته سنگ تخته يرو دستشو و شده خم... کنه صاف کمرشو تونست ینم. ستادیا دوباره مهراس

 صورتم... خوردم نیزم دوباره و کنم حفظ تعادلمو نتونستم. گذاشتم بود سنگ تخته نییپا که یسنگ يرو پامو. اومدم نییپا

 یم دستام کف و شکمم صورتم، پام، کف. کرد یم درد بدنم ي همه... تونستم ینم... بستم چشمامو... رفت فرو گل يتو

 ... .شدم یم میتسل دینبا من... یول بود اورده بند نفسمو م نهیس ي قفسه درد. سوخت

 ... .ستادیا یول... خورد ریت نیراد

 ... .بود من دست یچ همه. شدم یم بلند نیراد خاطر به دیبا

 با همزمان م نهیس ي قفسه. کردم بلند مو تنه باال و اوردم یگل نیزم به دستام با يفشار. کردم جمع روموین ي مونده یباق

 . دادم هیتک نیزم به آرنجمو شم ول یگل نیزم يرو دوباره که نیا از قبل... دیلرز بازوهام. گرفت درد شکمم زخم

 هی. اومد یم سمتم به خوران تلو تلو... ستادیا سرپا که دمید رو مهراس سمیخ يها يچتر نیب از. دیچک یم روم و سر از آب

. کردم جدا نیزم از دردناکمو يزانو. اوردم دستام به يفشار و بستم چشمامو. کردم جمع روموین تمام. بود کمرش به دستش

 کردن مبارزه يبرا یتوان. زدم چنگ دستش به ناخونام با و زدم یغیج. گرفت بازومو مهراس بذارمش نیزم يرو خواستم تا

 یتوجه. اومد چپمون سمت از ییصدا. خوردم نیزم دوباره و شدم بلند. دیکش منو و دیچسب دستمو یدست دو مهراس. نداشتم

. کرد حلقه گردنم دور بازوشو دردناکش يها ناله و دهیخم کمر وجود با. شدم کنده جا از. دیکش منو دوباره مهراس. نکردم

 يا ضربه و کردم جدا یگل نیزم از پامو. زدم دستش به یچنگ... شدم یم خفه داشتم. افتادم سرفه به... اومد ینم باال نفسم

 یم خودش به رلبیز... دیکش رودخونه سمت به منو مهراس. نشد جدا یول شد شل کم هی دستش. زدم پاش به جون یب

 :گفت

 ... .ور اون میبر... دیبا... ور اون... میبر دیبا

 ته تا برق و رعد يصدا. بود گرفته شدت بارون. میدیرس رودخونه کینزد يها زهیر سنگ به... دیکش یگل نیزم يتو منو

 چیه. بود يکار بود شده وارد بهمون که يا ضربه یول نبود ادیز یلیخ دره ارتفاع... رفت یم یاهیس چشمام. اومد دره

 و اهیس آسمون... ها درخت بلند يها شاخه. رفت یم جیگ سرم. میشد یم راست و کج مرتب. مینداشت تعادل کدوممون

... شد یم تر نیسنگ سرم... دیچرخ یم سرم دور همه و همه... ختندیر یم نییپا آسمون دل از که بارون يها قطره... يابر

 . دیکش یم ریت هام قهیشق
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 !کن ولش _

 گهید... شد ثابت آسمون... دید یم دوباره چشمام. بود اومده در انیجر به بدنم يتو خون تازه انگار... اومد در تپش به قلبم

 تخته راست طرف از... دیچرخ سمتش به مهراس و من نگاه. داد بهم دوباره یزندگ صداش... دیچرخ ینم سرم دور يزیچ

 قیرق مه و یکیتار يتو که بود دهیرس دره به یخاک راه هی از... اومد یم سمتمون به میبود کرده سقوط روش که یسنگ

 . دمید یم ازش يا هاله فقط

 نیع صورتش رنگ. بود کرده سرخ رو ورشیپل يخاکستر نیآست خون. بود دهیچسب چپشو دست يبازو راستش دستش با

 يموها. نداشت چشماش اهیس رنگ از یکم دست چشماش دور یاهیس. زد یم يدیسف به لباش... بود شده دیسف گچ

 متوقف یگل نیزم يرو. دیکش یم نیزم يرو پاهاشو. دیپر یم یعصب یحالت با پلکش. بود ختهیر شیشونیپ يرو سشیخ

 ... .شد

 :گفت گرفته ییصدا با نیراد. دیکش یم رودخونه سمت به عقب عقب منو مهراس

 !کن گور و گم خودتو يدار دوست که ییجا هر برو بعدش... بره اون بذار

 ي گوشه از. بود کرده دایپ انیجر سرعت با آب. کرد پر رو جا همه سرمون پشت ي رودخونه يصدا. شد برقرار سکوت

 يبو. بودند شده یقلیص مرور به آب امواج برخورد اثر در که بود بزرگ يها سنگ تخته از پر رودخونه که دمید چشمم

 ... .باشه نیهم مرگ يبو دمیترس یم... دمیترس یم... بود دهیچیپ مشامم يتو رودخونه

 یم که يا هیثان هر میانرژ انگار یول بزنم مهراس به يکار يا ضربه و کنم جمع روموین خواستم یم. زدم یم نفس نفس

 قلبم تنها انگار... زد یم م نهیس يتو محکم قلبم... گرفتم یم جهیسرگ داشتم دوباره. رفت یم لیتحل قبل از شتریب گذشت

 يتو منو مهراس... ببندم بازمو مهین دهن تونستم ینم و بود زده خی صورتم... دیلرز یم لبام. داشت روین هنوز که بود

 : کردم ناله... دیکش رودخونه

 !نه

 .کرد محکم گردنم دور دستشو دوباره

 :زدم صدا. ختیر حسم یب و زده خی يها گونه يرو اشکام... دیلرز یم م چونه. اومد سمتمون به. داد پاش به یتکون نیراد

 !نیراد
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 کف... دیکش خودش دنبال منو مهراس... سوخت پام. بستم چشمامو. اومد بند نفسم. خورد میزخم يپاها به رودخونه خی آب

 به که یموج هر با. اومد یم کمرم تا بلند يها موج... بود زانوهام نییپا تا آب. بود رودخونه کف یقلیص يها سنگ يرو پام

 دستام. خورد یم بهم دندونام. دمیلرز یم وجود تمام با. رفت یم لیتحل قبل از شتریب میانرژ و دمیلرز یم خورد یم بدنم

 ... .بود شده خشک بود گردنم دور که مهراس دست يرو

 :دیغر. شد کینزد بهمون و دیکش نیزم يرو پاهاشو نیراد

 !بره بذار

 دراز نیراد سمت به و کردم جدا مهراس دست از رو م زده خی و دردناك دست. بود شده تر اهیس شب اون يهوا از چشماش

 :کردم زمزمه... بودند شده ریسراز هام اشک. کردم

 ... .نیراد

 :گفت و گرفت گلومو یدست دو. کرد باز گردنم دور از دستشو مهراس

 !شکنم یم گردنشو یبش کینزد بهم گهید قدم هی اگه

. بود شده حس یب کامال نییپا به زانو از پاهام. دمیشن یم رو دندوناش خوردن بهم يصدا. دیلرز یم گلوم يرو دستاش

 که دمیلرز یم قدر اون. گرفت اوج کمرم درد و دیوز يباد... سوخت آب يسرما از کمرم تمام. خورد کمرم به محکم یموج

 . شم هوشیب و فتمیب رودخونه کف بود نمونده يزیچ

 :گفت دیرس یم گوش به رودخونه بلند يصدا وجود با که بلند ییصدا با مهراس

... دم یم باباتو يبو... ترت بزرگ برادر! برادرتم من... يخورد نون من ي سفره سر! یفروخت بهیغر دختر تا دو به برادرتو تو

... ستادمیا پشتت ياورد کم وقت هر... يشد بزرگ توش که دم یم رو یخاک يبو... شیدیند وقت چیه که يمادر تن يبو

 ... .داشتم میزندگ يتو که يبود یکس نیزتریعز

 :زد داد وجود تمام با

 انتیخ بهم... داشتم دوستت شتریب همه از! یگرفت ازم مو خانواده... دمتید فرشته چشم به من! طانیش گفتن بهت همه

 تییوفا یب نمیبب نخواستم... من جز دنید همه که نمیب یم رو یطانیش چشم به دارم... نشدم مرگت به یراض بازم! يکرد
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 بنداز رو رهایتقص ي همه... خودت یزندگ دنبال برو! برو نجایا از! گمیم بهت دارم االنم... رو تیدیپل... رو هات انتیخ... رو

 . کن خالص خودتو شده نینفر ي گذشته اون از... کن یزندگ برو... من گردن

 مهراس. دادم دست از تعادلمو. شد دهیکوب بازوهام يباال و کمر به بلند یموج. زدم یغیج. اورد گردنم به يفشار دستاش با

 ... .کنم حفظ تعادلمو تونستم زحمت به. بخورم نیزم نذاشت. گرفت بازومو و برداشت گلوم يرو از دستاشو

 نیراد... کنه یم زشیر داره کوه گذشت ذهنم از لحظه هی. دمیشن بود اومده نییپا ازش نیراد که یخاک راه سمت از ییصدا

 به من نفس... داد یم ادامه دیبا... اون یول... مه يتو...  دره هی يتو... رودخونه کنار... بودم شده تموم من... رفت یم دیبا

 من مردن اون دنیکش درد... بود من رفتن اون رفتن... بود من کردن دایپ نجات مثل اون کردن دایپ نجات... بود بند نفسش

 ... .بود

 یم فشار گلوم به مهراس يدستا از شتریب بغض. کردم بهش رو آخر نگاه بود کرده سیخ صورتمو که ییها اشک نیب از

 :گفتم. اورد

 ... .برو نجایا از! برو

 :گفت محکم یول... داد تکون سر بود نمونده براش یجون گهید انگار و دیلرز یم وجود تمام با که نیراد

 !ستمیوا آخرش تا که خوردم قسم من! نه

 :زد داد دورگه ییصدا با. شد بلند مهراس آلود خشم ادیفر 

 ؟یکن جونمو قصد دیبا تو چرا ؟یکن انتیخ بهم دیبا تو چرا ؟یش ینم یراض ینکش منو تا ست؟ین سرت يتو عقل! یلعنت

 بابا... رفت ایدن از تو اوردن ایدن به خاطر به من مادر... ؟یکن يبرادر برام ینتونست چرا... رفتم یم ایدن آخر تا تو خاطر به من

 داره طور نیا ایدن چرا... کردم خالف تو خاطر به... دمیکش گند به خودمو تو خاطر به من... کرد دق تو ییابرو یب خاطر به

 ره؟یگ یم انتقام ازم

 !بود الیل. دیچرخ سمت اون به نفرمون سه هر نگاه. دیرس گوش به نیراد راست سمت از ییصدا

. اورد باال لرزونشو يدستا... بود دهیپر صورتش رنگ! دیچک یم آب بلندش يموها از. شد کینزد بهمون بلند يها قدم با

 ییها چشم با... شد حبس م نهیس يتو نفس! دیچسب رو اسلحه دستش دو هر با... دیلرز یم دستش يتو مهراس ي اسلحه

 :گفت فیضع ییصدا با نیراد. زدم زل بهش شده گشاد
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 !نه

 :زد داد. دیکش هم يتو نفرت شدت از صورتشو. زد برق الیل اهیس يها چشم

 !رمیگ یم رو انتقاممون که منم نیا! رهیگ یم انتقام ازت که ستین ایدن نیا

 يتو و راست سمت به خودمو عیسر. گرفت جون م زده خی بدن دفعه هی. شد يجار خونم يتو نیآدرنال هیثان از يکسر يتو

. دادم تکون شدت به دستامو. رفتم فرو سرد آب يتو سر با... دیچیپ دره يفضا يتو گلوله کیشل يصدا. کردم پرت آب

 . دیرس گوشم به دوباره گلوله کیشل يصدا. اومد رونیب آب از سرم و دادم فشار رودخونه کف يها سنگ به پاهامو

 !نیراد... شد خشک چوب مثل بدنم لحظه هی

 رونیب خودمو دوباره. اوردم جونم یب و یزخم يپاها به يفشار. زدم کنار شدت به رو آب دستام با. رفتم فرو آب يتو

 خودمو. زدم چنگ سرم پشت سنگ تخته به دستام با. کردم پر سرد يهوا از رو هام هیر. سوزوند صورتمو سرد باد. دمیکش

 چند که ییجا سمت به... داشتم نگه زحمت به خودمو... کنه پرتم آب يتو دوباره بود کینزد و خورد بهم موج. دمیکش باال

 ... .کردم نگاه بودم ستادهیا قبل هیثان

 يموها... بود شده يجار ش نهیس يرو از خون... بود افتاده سرش پشت سنگ تخت يرو باز يها دست با مهراس

 نیزم به زانو يرو که يبرادر به... بود رودخونه ساحل به رهیخ روشنش یآب نگاه. خورد یم تکون باد دنیوز با دشیسف

  ... .بود افتاده

 :زدم صداش اومد یم در زحمت به که ییصدا با. گرفت بدنمو لرز

 ... .نیراد

 اهشیس يها چشم يتو رو اشک برق... بود مونده باز خاموش يادیفر از دهنش. افتاد نییپا زخمش يرو از راستش دست

 . دمید یم

 ها سنگ تخته به زدن چنگ با و زدم سرد آب اون به خودمو گهید بار هی چطور... رسوندم بهش خودمو چطور دونم ینم

 زهیر سنگ از دهیپوش نیزم اون از و کردم صاف رو م شده خشک کمر چطور دونم ینم... رسوندم یخشک به خودمو

 یم که باد. رفت یم در بدنم ریز از پاهام. دیچرخ یم سرم دور ایدن داشتم یبرم که یقدم هر با دونم یم فقط... گذشتم

 ... .دیلرز یم و سوخت یم سمیخ بدن تمام اومد
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 اون از من بار نیا. گرفتم رو ش شونه م زده خی يها دست با. بودم زده زانو نیزم يرو پاش يجلو اومدم که خودم به

 تونستم فقط... دیلرز یم ش چونه... دمیکش صورتش به رو م کرده ورم و حس یب يها دست... بودم تر زده خی و سردتر

 :بگم آهسته

 ... نیراد

 چشم يتو اشک... دیلرز یم منم ي چونه. اومد درد به قلبم... بود شده خشک. بود سرم پشت به نگاهش... نداد بهم یجواب

 :کردم التماس. زد حلقه منم يها

 !بگو يزیچ هی

 اقتدار اون... گرفتم آغوش يتو سرشو اریاخت یب... اوردم فشار هاش شونه به دستام با. دمیکش جلو خودمو. افتاد نییپا سرش

 ... .بود نمونده يزیچ ستادیا پشتم لحظه نیآخر تا که يمرد از... شکست چشمم يجلو

 ... . بود زخمام سوزش از... بارون اون از... سرما اون از... باد اون از تر نیسنگ برام نیراد دنیلرز... دیکش یم ریت قلبم

 يرو دستاش نیب از اسلحه... بود مهراس جسد به نگاهش... نشست سنگ تخته هی يرو الیل... کردم نگاه الیل به يناباور با

 ... .دیلرز یم... دیچک یم ش رهیت يموها و دیسف صورت از آب... بود افتاده نیزم

 نگاه روشن يها چشم و دیسف يموها با مرد اون به... دمیفهم ینم خودمو ناراحت؟ بودم؟ خوشحال کرد؟ کارو نیا چطور

... ضعف نیا... کردم یم فکر نیراد شدن خورد به فقط دار حق به حق دنیرس از بودن خوشحال يجا به... یول کردم یم

 ... . اورد چشمام به اشک شکستن هم در نیا

 ... .افتاد زانو يرو که يبرادر يبرا... مهراس مردن يبرا نه... دیلرز یم م چونه

 که که يمرد يبرا... اومد سرم شب اون که ییبالها همه يبرا نه... کردم یم خفه گلوم يتو زحمت به مو هیگر هق هق

 .م نیراد يبرا... بده ادامه شیزندگ به و ستهیبا سرپا دوباره تونه یم چطور دونستم ینم

 :گفت فیضع و گرفته ییصدا با الیل 

 ؟یکن درست زویچ همه یخواست ینم مگه ؟يبذار دستش کف برادرتو حق یخواست ینم مگه ؟یخواست ینم نویهم مگه

 :کرد پر رو دره تمام ادشیفر يصدا. شد برجسته گردنش رگ. شد منقبض فکش. اومد باال نیراد سر دفعه هی

 ... .چشمام يجلو اونم!... نبودم مرگش به یراض یول
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 :زد داد نیراد. رفت یم یاهیس چشمام... شد شل دستام... کردم ضعف... دیلرز یم صداش

 بود اون فقط نداشتم یارزش چیه براشون که ییآدما ي همه نیب! بود مونده برام که بود یکس تنها ؟یفهم یم! بود برادرم

 فرار بذارم خواستم یم... برسه بهش سیپل دست بذارم خواستم ینم یول... کنم رو دستشو خواستم یم. بود مونده برام که

 حاال بگو بهم... کنم جبران رو اشتباهام خواستم یم... دارم نگه یراض بابامو خواستم یم من! منه گردن برادرم خون... کنه

  کنم؟ جبران یچ با برادرمو شدن کشته کنم؟ کار یچ

 یم رلبیز... داد یم تاب آهسته خودشو... نداشت تعادل هم حال همون يتو انگار. کرد آلودش خون يها دست به ینگاه

 :گفت

 ... .ختهیر من يدستا يرو... خونش...  خونش

 ... .برادر هی دادن دست از درد از دیشا... دستش درد از دیشا... رفت یم هم يتو صورتش

 به سالمش دست با... ختیر م گونه يرو اشکام... دادم هیتک سشیخ و زده خی یشونیپ به صورتمو... گرفتمش آغوشم يتو

 ... .شد یم تر نیسنگ و نیسنگ اشکاش از سمیخ لباس... زد چنگ بازوم

 :دمیشن یم رو ادشونیفر يصدا... بستم چشمامو... دمیشن یخاک راه سمت از یخش خش يصدا

 !اونجان-

 یگل نیزم به شدت با که ییها نیپوت يصدا... دمیشن یم رو بود شده بلند هاشون میس یب از که یبیغر و بیعج يصداها

 ... .زد یم پس رو یکیتار که کردم یم حس پلکم پشت از رو يها قوه چراغ نور... شد یم دهیکوب

 ییها لباس با... دیلرز یم درد از که یبدن با... دیکش یم ریت که یقلب با... موندم جام سر زده خی طور همون... نخوردم تکون

 :شد یم قبل ي لحظه از تر آزاردهنده لحظه هر که سرم يتو يفکر و... بود شده آب سیخ که

 يجلو که ینیراد يبرا... شد شکافته گلوله دو با ش نهیس ي قفسه که مهراس يبرا... بود مون همه يبرا یانیپا امشب

 ... . بودم ها نیا ي همه شاهد که من يبرا یانیپا... و... شد آلوده خون به دستش که ییالیل يبرا... شد خورد چشمم

***  

 ... .یبپاش زخمت يرو که مونه یم ینمک نیع... کنه ینم آروم رو يدرد چیه انتقام
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 کدوم... یقاض کدوم... لیوک کدوم حرف با... دادگاه يها جلسه از یکی کدوم يتو... دمیرس حرف نیا به یک دونم ینم

 ... .بازپرس

 و دست يرو بزرگ و کیکوچ يها زخم شکمم، زخم نگران همه. کردم دایپ حضور دادگاه جلسات يتو چطور دونم ینم

 هی. دادم یم نشون خوب خودمو من یول شم بلند تخت يرو از دادند ینم اجازه دکترها... بودند وحشتناکم درد کمر و پام

 و شست رو یمیقد يایپرن بود شده سرخ مهراس خون از که رود اون آب انگار... موند جا دره اون يتو شب اون يزیچ

 ینیراد يبرا... شد عمد قتل مرتکب من جون نجات خاطر به... ستادیا من يبرا که ییالیل يبرا... بودم ستادهیا محکم... برد

 تنهام و ستادیا قولش يپا... اومد دره نییپا تا یزخم يبازو با که یکس يبرا... بگذره برادرش از حق خاطر به شد حاضر که

 ... .بشم گاهشون هیتک که بود من نوبت بار نیا... نذاشت

 يها ادیفر تمام... بود برده باال منو تحمل و صبر و بود کرده يا معجزه خدا انگار... بود خسته روحم قدر چه که نبود مهم

. کردم یم تحمل رو بابا ي شده دیسف يموها و مامان يها هیگر زد، یم چنگ صورتش به که الیل مامان ریتصو ال،یل يبابا

 داشتم مانیا وجودم تمام با یول شدم خورد هام ینگران و ها نیتوه بود، سرم پشت که ییها حرف بابا، و مامان سرزنش ریز

 !ساختمش یم خودم يدستا با خودم بود نخورده رقم سرنوشتم يتو روز اون اگه و... ادی یم خوب روز هی که

 سبزه يمرد... بودم زده زل یقاض به. بود شده دهیچ دادگاه ریدلگ یول زیتم سالن يتو که کردم نگاه ییها یصندل فیرد به

 ظاهرش يرو از رو انصافش و عدل زانیم خواستم یم انگار... کردم یم نگاهش دقت با. یمشک پرپشت شیر با رو

 .بسنجم

 . موند ینم ثابت داشتند حضور دادگاه يتو که ییکسا از کدوم چیه صورت يرو هیثان چند از شتریب نگاهم... وردمین طاقت

.... کردم یم فکر الیل سرنوشت به یوقت گرفت یم بغضم. بودم کرده قالب هم يتو دستامو. زد یم نهیس يتو محکم قلبم

 . کردم یم رو نیراد شدن محکوم تصور شد یم کهیت هزار قلبم

. بود نشسته یصندل يرو بسته يدستا و زندان مخصوص لباس با. بود نیراد به فقط چشمم. اومد یم باال یسخت به نفسم

 صورتشو شیر ته. بود شده دوخته دستاش به نیراد نگاه. گفت یم يزیچ گوشش در لشیوک. بود انداخته نییپا سرشو

 رهیت يها یصندل اون ي همه خواست یم دلم... بودم شده تاب یب دنشید با دوباره. نداشت قرار و آروم قلبم. بود پوشونده

 .بدوم سمتش به و بزنم کنار دست با رو

 یول بود شده داغ صورتم. گرفت اوج قلبم ضربان ستادیا بودند سالن يتو که ییکسا ي همه مقابل و شد بلند جا از یوقت

 سرد آب سطل هی انگار کرد زدن حرف به شروع یوقت. بود نییپا نیراد سر. کندم یم دندون با لبمو پوست. بود خی دستام
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... بکشه کنار دمیترس یم... بود شده تند هام نفس... دیلرز یم صداش... بود روح یب و سرد نیراد يصدا. ختندیر سرم يرو

 محکم شهیهم مثل بخوام ازش و بزنم داد. بپرم جا از بود مونده کم... کنه دفاع خودش از نتونه و شه میتسل دمیترس یم

 رو ینیراد من... زد یم موج حرکاتش تک تک يتو که یقدرت و يانرژ اون... خواستم یم اهشویس يچشما اون من... باشه

 ... .شدم عاشقش... کردم هیتک بهش شناختم، که خواستم یم

 عوض اسمشو بود شده متنفر پدرش از که خان رامبد. نذاشت یراثیم و ارث براشون باباش که نیا از... گفت مون همه يبرا

 . گذاشت مهراس خودشو اسم پدرش مرگ از بعد... کرد

 حاضر و کرد یم بودن خان احساس قدر چه مهراس که گفت نیا از. ارهیب رو خالف به شد مجبور برادرش چطور که گفت

 با کردن يهمکار اومد یبرم دستش از که يکار تنها و بود ادیز یلیخ قاتشیتحق خرج. کنه کار یکس دست ریز شد ینم

 . بود کارها خالف اون

. اومد کمکش به بزرگترش برادر.... شد خراب شیمال وضع که شد چطور... گذاشت سیانگل يتو پاشو یچ يبرا کرد فیتعر

 به مهراس شد متوجه کم کم که گفت. کرد هیته نیماش و خونه براش. داد پول بهش يهمکار عوض در و اورد رانیا اونو

 که نیا و... بده ادامه قاتشیتحق به مهراس اسم ي هیسا ریز بتونه تا داره یم نگه ساکت رو سابقش يها همکار داره ینوع

 يرو يتو شد مجبور بارها گفت برامون. دارند نگه ساکت رو ها یلیخ شدند مجبور. اورد بار به فاجعه محصوالتش چطور

 سقوط حد نیا تا برادرش کرد ینم فکرشم وقت چیه کرد اعتراف... بذاره کنار رو خشونت بخواد ازش و ستهیبا برادرش

 . ...بکشه آدم که باشه کرده

. رفت یم تر نیسنگ يها تیجنا سمت به که يبرادر... بده لو رو برادرش شد ینم یراض دلش که گفت مون همه يبرا

 نیا به کم کم چطور که کرد فیتعر. بود کرده یمخف رو خالفش يکارها به مربوط مدارك خوب قدر چه مهراس گفت

 بود نیا خواست یم که يزیچ تمام و عذابه در پدرش روح که دونست یم... کنه کنترل رو برادرش تونه ینم دیرس جهینت

 انداختن ریگ و رفتن شیپ پله به پله... من جون دادن نجات... گفت هاش نقشه از. بشه خراب طور نیا پدرش اسم نذاره که

 ... .مهراس

. بود شده ثاقیم مشکوك حرکات متوجه دستاش ریز از یکی. کرد شک ما به مهراس شد چطور دمیفهم که بود دادگاه يتو

 ... .و بود گرفته ازش رو شیگوش

 اونم... خرابه یلیخ وضعش و مارستانهیب يتو هنوز دمیفهم یوقت شد شیر دلم. دادند شکنجه رو ثاقیم يبدجور گفتند یم

... دادم یم لو زویچ همه بودم جاش منم اگه دیشا. کنم قضاوتش خواستم ینم. کرد تیحما نقشه نیا از تونست که ییجا تا

. 
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 از یراحت به شد یم رو يریدرگ آثار. بود شده شکافته لبش طرف هی... بود کبود صورتش... بود سهند به نوبت... نیراد از بعد

 قدر چه کردم یم فکر خودم با مدت تمام. کرد مطرح رو اتیجزئ. کرد دییتا رو نیراد يها حرف. داد صیتشخ ظاهرش

 قدر چه دمید که نیا يبرا دیشا... موند وفادار نیراد به لحظه نیآخر تا که نیا يبرا دیشا... دارم پسر نیا به یخوب حس

 ...بده نجات منو کرد تالش

 نجات جونمو تا داد نشون یروان ضیمر منو که يمرد از... نیراد از دفاع هی! بود هیدفاع! نبود شهادت دادگاه يتو شهادتم

 نیراد داشتم مانیا... نکردم یمخف رو يزیچ... نگفتم دروغ... کرد حقدار به حق دنیرس يفدا رو برادرش که یکس از... بده

 حرف کرده مشت يدستا با... داشتم اضطراب... نبودم زده وحشت... دیلرز یم صدام که هرچند... شه یم آزاد و گناهه یب

 يبرا... ستادمیا آخر تا یول... دیکش یم ریت زخمم... شد یم سست زانوهام. دمیکش یم قیعم نفس... گرفت یم صدام... زدم

 ... .کرد شدن بزرگ به به وادار منو... کشوند دادگاه به منو عشقش که یکس

. افتاد تاپ تاپ به دوباره قلبم. بود شده الغر... ش دهیپر رنگ صورت به. دوختم بهش نگاهمو شد تموم که هام صحبت

 ... .بود احساسمون نیا به يدیام هنوز... گرفت آروم قلبم... بود شده سبز نشیغمگ يچشما... زد بهم کمرنگ يلبخند

**  

 اون گذشت از بعد. شد ینم یراض بابا اولش. ادیب دنمید به ایپو و اریماز ده،یسپ با خواد یم بود گفته و زده اس ام اس ماندانا

 مثل نداشتم جرئت خودمم یول کرد ینم تمیاذ و بود خورده جوش شکمم يرو زخم. بود میجسم تیوضع نگران وقت همه

 همه از. بود مونده ازشون رنگ يا قهوه يها لکه فقط و بودند شده خوب دستام و پام کف يها زخم. کنم یاطیاحت یب قبل

 . کرد یم تمیاذ دردش ها وقت یبعض و خوردم یم مسکن هم هنوز... بود کمرم بدتر

 مرجان بودند دهیفهم همه گهید... ادهیز لیفام تو سرم پشت حرف االن مطمئنا گفت یم. بود موافق ها بچه اومدن با مامان

 کشت آدم الیل بندازم، ریگ رو مرجان قاتل تا کردم فرار خونه از شدم، ریگ گوشه ماه نه یروان ي پرونده خاطر به شد، کشته

 . شدم یسیپل و صدا و سر پر ي پرونده هی ریدرگ تینها در و

 یم مامان. شه شلوغ برم و دور ذاشت ینم و کنه مراقبت من از خواست یم بابا. نداشت یتموم بابا و مامان يدعواها

 . نباشه پشتمون یحرف خواست
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 که هرچند... شه یم آزاد نیسنگ ينقد ي مهیجر هی پرداخت با تاینها نکنه تیشکا ازش یکس اگه بود گفته نیراد لیوک

 رو هاش یشاک از تا چند تیرضا تونه یم گفت بود نیراد یمیقد يدوستا از ظاهرا که لشیوک یول بود شده تیشکا ازش

 ... .کنه جلب

 ایدن ایدن نیب که يزیچ تنها. زد یم م نهیس يتو جانیه با که بود روز چند قلبم. نداشتم قرار و آروم بعد به روز اون از

 مهم برام... نه ای میرس یم بهم که نبود مهم برام روزها اون يتو... بود نیراد يآزاد داد یم دیام بهم يدلخور و سرزنش

 روز هی و شد یم بد هم خودش حال که گفت یم بد ازش قدر اون و شد یم متنفر نیراد از مرگ حد در روز هی بابا که نبود

 از منو حقوق که رو يمرد نکهیا... بود مهم زیچ هی برام فقط روزها اون. کرد یم رو ش هیروح و تیشخص فیتعر گهید

 ... .ارمیدرب زندان از بود تر آماده خودم از یواقع يایپرن دادن نشون يبرا و دونست تر محترم خودم

 و مامان چه... بودند کرده تیشکا برادر تا دو نیا از که ییکسا چه... گرفتند قرار نیراد کار ریتاث تحت همه که دمید یم

 ... .بابا

 الیل و من فقط... کنه انتخاب رو حق برادرش و گهید نفر هی حق نیب شد حاضر چطور نیراد که نبود هضم قابل براشون

 شیپ رو موضوع نیا بودم داده حیترج من یول... نداشت رو برادرش به رسوندن بیآس قصد نیراد میدونست یم که میبود

 . نمیب یم من که نندیبب رو ینیراد کنم مجبور رو ایدن ي همه خواستم یم... دارم نگه خودم

 و کرد یم هیگر آهسته... اومد یم بند نفسش... بود عذاب مون مکالمه يها هیثان تک تک. بودم زده حرف الیل مادر با

 ... .دیلرز یم صداش.... شد یم آروم دوباره

 صحبت الیل مامان با کردم یسع و ندادم اجازه حال نیا با. رهیبگ ازم رو یگوش خواست یم مامان که شدم یعصب قدر اون

 یدرست تیوضع يتو هم یروح لحاظ از و دید بیآس الیل شب اون که ده یم نشون یقانون یپزشک ي نامه گفت یم. کنم

 !نیراد... داشت یبستگ دم یول تیرضا به هم هنوز نایا ي همه حال نیا با. برد ینم سر به

 :گفتم و کردم سیخ زبون با لبمو. زد یم نهیس يتو محکم قلبم. کردم سکوت حرف نیا دنیشن از بعد

  بده؟ تیرضا ستین حاضر مگه

 :گفت اومد یدرم چاه ته از انگار که ش گرفته يصدا اون با. کرد یمکث الیل مامان

 و کرد ول رو تو مهراس اول ریت با گفت اون... اومد نییپا و برداشت کوه يباال از رو اسلحه الیل گفت که بود یکس اون

 رو برادرش جون قصد الیل انگار داد جلوه يجور هی زویچ همه. ينبود مهراس بر و دور اصال تو شد کیشل دوم ریت یوقت
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 یم بود تیموقع اون يتو یک هر... برداشت رو اسلحه اون خودش جون از کردن محافظت يبرا دختر نیا خب! بود کرده

 . کرد یم کیشل بار دو و دیترس

... بود ترس دمیند الیل از لحظه اون که يزیچ تنها. بود چشمم يجلو یبارون و کیتار شب اون خاطرات... کردم سکوت

 ... .کنه کار یچ خواد یم که دونست یم برداشت نیزم يرو از رو اسلحه که لحظه همون الیل کردم یم احساس

 بتونم که نداشتم نیراد با ینسبت که من! کردم یم يکار هی دیبا. بود افتاده دردسر يتو يبدجور الیل. بود دهنم يتو قلبم

 :گفتم. بده تیرضا کنم شیراض و کنم مالقات باهاش

 ... .گفته راستشو فقط. بده نشون گناهکار رو الیل خواسته ینم اون. ستین دیکن یم فکر شما که طور نیا

 یم رو نیراد يها گفتن راست چوب بود نیراد بر و دور یک هر. فرستادم لعنت نیراد يها نگفتن دروغ نیا به دلم يتو

 !خورد

 :دادم ادامه

... مرد چشمش يجلو درست حال هر به. باشه نیسنگ کم هی برادرش خون از گذشتن االن ممکنه... دیبکن رو تالشتون شما

. بشه ختم مرگ به بازم ماجرا آخر نذار... شد شروع آدم نفر سه مردن از دردسرها نیا ي همه دیبگ بهش من طرف از... یول

 گوشه هی مسلما دیکش رو نقشه اون و کرد خبر رو سیپل یوقت... شه ینم زنده برادرش الیل قصاص با گفتم من دیبگ بهش

 به خواد یم واقعا! کرد کیشل سمتش به که هیکس همون برادرش دیبگ. ادیب برادرش سر ییبال ممکنه که بود ذهنش ي

  کنه؟ محکوم مرگ به رو الیل يبرادر نیهمچ خاطر

 مهراس کردن خراب با داشتم... یول شد کیشل نیراد به يا گهید تین به مهراس دونستم یم من. شدم متنفر خودم از

 شاهد یمتیق چیه به نبودم حاضر یول ستین درست کارم دونستم یم. شدم یپست آدم دونستم یم. دمیخر یم رو الیل يآزاد

 ... .باشم خودم موندن و الیل رفتن

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 خراب زویچ همه ندادنش تیرضا... کرد آباد شه ینم وقت چیه رو ها خرابه از يسر هی گفت یم که بود خودش دیبگ بهش

 ... .دیبزن بهش من طرف از رو حرفا نیا... شه ینم آباد چیه گهید که يطور... کنه یم

 بدن مهلت نیراد به اگه دونستم یم. زدم زل ونیزیتلو خاموش ي صفحه به هیثان چند يبرا کردم قطع که رو تماس

 ... .شد ینم جوون دختر هی مرگ به یراض بودم شناخته من که ینیراد... کنه یم گذشت
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 باشه اونا يبرا عذاب ي همه که نبود انصاف نیا... دندیکش یم الیل و سهند ن،یراد که ییدردها ي همه از شد فشرده قلبم

 یم تر نیسنگ و نیسنگ م نهیس ي قفسه يتو وجدان عذاب که یمن... بگذرونم روزهامو راحت و الیخ یب طور نیا... من و

 ... .بکشم نفس تونم یم هنوز که نیا از کردم یم تعجب یگاه که شد

**  

 شدم ینم متوجه قایدق. بشم متمرکز میتلفن ي مکالمه يرو ذاشت ینم بابا و مامان دادیب و داد يصدا. بستم رو اتاق در

 گفت یم بابا یول شه تموم ها ثیحد و حرف نیا تا من دنید انیب میبد اجازه ها بچه به گفت یم مامان ه؟یچ مشکلشون

 . ستین مساعد من یروح و یجسم تیوضع

 نگاهشون يتو یگاه. باشم نداشته رو جدل و بحث نیا تحمل کردند یم فکر. خواستند ینم منو نظر کدومشون چیه

 بدم نانیاطم بهشون که بودم فرصت هی دنبال. نگرانن یلیخ فقط کردم یم حس ها وقت شتریب یول دمید یم رو سرزنش

 ... .راهم به رو

 :گفتم. گرفتم دست با مو گهید گوش و گذاشتم گوشم دم رو یگوش

 الو؟

 :گفت خط طرف اون از مادرم

 زدم؟ زنگ موقع بد! يپر الو

 :گفتم یناراحت با

 !یگرفت اشتباه يدار کار يپر با اگه مامان

 :گفت یجیگ با مادرم

 ؟یچ

 :گفتم

 !يپر نه! امیپرن من

 :گفت مادرم
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  ؟یحساس هیقض نیا به هنوز تو! بابا يا

 یم نظر به که هرچند. بود نیهم کارش وقت چند نیا! یشگیهم يها سرزنش به کرد شروع مقدمه یب مادرم. کردم یپوف

 :گفت. باشه شده تر آروم دیرس

 يلجباز قدر نیا بابات اگه اورد؟ سرت ییبال چه موندن جا اون يدید نجا؟یا يایب کنم یم جور کاراتو نگفتم بهت بار ده

 !نبود نیا تیوضع االن داشت ینم نگه اونجا زور به رو تو و کرد ینم

 :گفتم و کردم اخم

. ستمین یروان ماریب دادم نشون همه به و ستادمیوا حقوقم و حق يپا که نیا از خوشحالم یلیخ. ستمین یناراض موندنم از من

 ... .نرفت شیپ میداشت انتظار که طور اون هیقض آخر هرچند. ام یراض کردم که يکار از من

 :گفت مادرم

 و شناخت یم قبل از رو شونیکی شد، خونه هم بهیغر پسر تا دو با کرد، فرار خونه از ایپرن گن یم دارن همه که نیا از یعنی

 يخوا یم حرفا؟ نیا با يندار یمشکل ؟یهست یراض کشت آدم دوستش نیبهتر هم بعد و داشت باهاش یمشکوک ي رابطه

 يا گهید یمعمول دختر هر مثل یتون یم و شه یم تموم حرفا نیا ي همه مدت هی بعد یکن یم فکر واقعا یعنی کنم؟ باور

 ! ستین یراض اصال بابات ظاهرا یول!  ياومد کنار هیقض نیا با راحت قدر نیا تو که بهیعج... ؟یکن یزندگ

 :گفتم و دادم رونیب صدا با نفسمو

 شیپ کم هی اگه آدما همون! نیهم. ستمین مونیپش کردم که يکار از گفتم من ندارم؟ حرفا نیا با یمشکل من گفته یک

 کارم با تونستم و دارم یاخالق و اتیروح چه من دنینفهم وقت چیه که طور نیهم ننیب یم کنند فکر خودشون

 !کنن ینم درك و فهمن ینم وقت چیه هم رو افتاد شب اون که ییها اتفاق حتما کنم زشونیسورپرا

 :گفتم و کردم یمکث. دمیکش یآه

 زد؟ حرف باهاتون بابا د؟یرس شما گوش به کجا از حرفا نیا

 :گفت مادرم

 !نجایا يایب کنم درست کاراتو که بخواد ازم بود زده زنگ! آره
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 انگار. کرد سکوت هم مادرم. موند روم به رو وارید به رهیخ نگاهم. شدم الل هیثان چند يبرا. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 :گفتم يناباور با. دهیکش شیپ رو بحث مقدمه یب یلیخ که دیفهم

 ؟یچ

 :گفت مادرم. بود شده گشاد چشمام. ستادمیا اتاق وسط و شدم بلند تخت يرو از اریاخت یب و گرفتم دهنم يجلو دستمو

 از یکی يتو اگه! يگرد یبرم ینخواست اگه یمون یم یخواست اگه... یخون یم درستو نجایا يای یم! ایپرن کن فکر بهش

 آدم هی خودت از و یکن کار تتیشخص يرو کم هی یکن یسع و یبخون درس خوب دانشگاه هی يتو و خوب يها رشته

 . کنن عوض بهت نسبت رو تشونیذهن شن یم مجبور شون همه يبساز خودساخته و مستقل

 :گفتم تند یلحن با

 بکنم؟ رانیا يتو رو کارا نیا شه ینم چرا و

 :گفت مادرم

 بفهمن و ننیبب رو تو یطوالن مدت هی از بعد یوقت. کنند یم حس یجیتدر رییتغ هی از بهتر رو یناگهان رییتغ هی مردم چون

 زنن یم سرت پشت که ییحرفا نیا از ینباش چشمشون يجلو که مدت هی. کنند یم قبول رو هیقض نیا بهتر يشد عوض

 . شن یم خسته

 :گفتم و دمیکش یآه

 !بذارم تنهاشون بعد و بدم عذاب طور نیا رو بابا و مامان من که ستین درست نیا

 :گفت گر مواخذه یلحن با مادرم

. کنم جور کاراتو گفت بهم خودش بابات... ایپرن! عذابه براشون موندنت االن! یرفت خونه از که يکرد یم دیبا یوقت نویا فکر

 ینم اصال که من. يدار نگه یراض و بابات و یکن شرفتیپ یتون یم نجایا! طور نیهم منم. خوان یم صالحتو و ریخ اونا

 ... .من شیپ نجایا ایب ییاونا فکر به اگه. کنم تصور رو اوناست يرو االن که يفشار تونم

... بودم گرفته دندون به لبمو. کردند یم بحث و جر هم با که اومد یم بابا و مامان يصدا هنوز. کردم قطع رو تماس یوقت

 ! شد یچ کردم یم فکر یچ
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... تیموقع نیا يتو نه... نندیبب رو ایپرن نیا تونستن ینم آدما... یول داد بهم رو قولش نیراد که شدم یهمون من که هرچند

 ... .زمان نیا يتو نه

... بود آشنا برام ماجرا نیا. نشستم تختم يرو. دمیکش بود صورتم زخم حاصل که یلک به یدست. دمیمال دست با چشمامو

... کرد نیراد يبابا که بود يکار مثل درست... داد یم آزارش مردم حرف که ییجا از ش بچه کردن دور يبرا پدر هی تالش

. 

 بر و دور آدما اون انگار... نبودند روستا اون به متعلق فقط زدند یم زخم پدر اون دل به حرفاشون با که یمردم اون انگار و

 و اورد؟ یم طاقت من دل یعنی بشم؟ دور ازش بابام تیرضا خاطر به که باشم ینیراد تونستم یم من یعنی... و... بودند منم

 !دونستم یم دیبع... بود؟ یدرست انتخاب نیا اورد یم طاقت دلم اگه یحت

***  

 ...شده گذاشته م عهده به ایدن کار نیتر سخت کردم یم حس روز اون

 شده متنفر نیراد از ایپو مسلما بود شده رو ماجرا قتیحق که حاال. کردم یم جلب رو تشیرضا و زدم یم حرف ایپو با دیبا

 !فتهیب اتفاق نیا نذارم که بودم آماده من و.... داشت وجود کنه تیشکا ازش دستش خاطر به که نیا احتمال. بود

 دلم... نگرفتند تماس باهام گهید باباش و مامان شد؟ یم یچ سرنوشتش واقعا... شد یم پر الیل از ذهنم تمام ها وقت یبعض

 نیا از شتریب داد تذکر بهم بس از شد خسته. ذاشت ینم مامان یول بپرسم الیل از و بزنم زنگ بهشون روز هر خواست یم

 . رهیبگ تماس باهام خودش الیل مامان تا بمونم منتظر و نکنم ماجرا نیا یقاط خودمو نیا

 مناسب فرصت هی يتو و کرد یم فرار... برد ینم خودش با منو اون کرد ینم کیشل مهراس به الیل اگه شد؟ یم مگه یول

 نیا يتو. اومد بدم خودم از. کرد ترك اتاقمو یحرف چیه بدون. کرد سکوت کردم گوشزد مامان به نویا یوقت. کشت یم منو

 دم؟یپاش یم زخمش به نمک حرفام با منم که بود اومده سرش بال کم مدت

 برام لحظه اون يتو. داد یم يانرژ بهم نیراد يآزاد به دیام. کرد یم مشغول فکرمو نیراد شد یم آزاد الیل از ذهنم یوقت

 کرد جرئت طور چه گفت و زد یم حرف نیراد از نفرت با روز هی بابا که نبود مهم برام... نه ای میرس یم بهم که نبود مهم

 يآزاد فقط. ستهیبا برادرش مقابل طور نیا شد حاضر که کرد یم نشیتحس روز هی و کنه ییماجرا نیهمچ یقاط منو دختر

 ... .شد یم تنگ منم نفس... شده تنگ زندان کیکوچ اتاق اون يتو نفسش کردم یم احساس. بود مهم برام نیراد

 .دمیکش یم عذاب منم... کشه یم عذاب افتاد که یاتفاقات خاطر به لحظه هر کردم یم احساس
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 ... .باشه داشته میزندگ يتو رو هیسا هی حکم عمر آخر تا اگه یحت.. بشه آزاد خواستم یم فقط

 هم يا گهید هدف اون از ریغ به هرچند. نمیبب رو ها بچه که داشتم اجیاحت يریدرگ نیا ي همه از ذهنم کردن آزاد يبرا

 ... .داشتم

 به هنوز من یول شده يبستر بخش يتو و اومده رونیب کما از لیسه که نیا از... گفتم یم وجدان عذاب از بابا يبرا من

 بدتر اوضاع نندیبب رو ایپرن میند اجازه بهشون اگه حاال گفت یم و گرفت یم منو حرف ي دنباله مامان. بودم نرفته مالقاتش

 : گفتم من بس از دیکش سوت بابا سر. شه یم

 يتو ماهه هی االن... بشه عوض طمیمح کم هی خواد یم دلم و شدم خوب تازه... شه یم منفجر داره مغزم... شدم خسته 

 .شدم حبس اتاق نیا

 :گفت مامان و 

 حرف و کنند درست عهیشا نیا از شتریب نذار... سالمه و حیصح دخترم ننیبب مردم بذار... دیپوس اتاق نیا يتو دختر نیا 

 . ارنیدرب

 دوباره و شه یم خوب داره حالت " گفت من به بس از شد خسته. شد میتسل مامان و من ياصرارها مقابل در بابا تینها در

 به ها بچه که داد تیرضا باالخره.  "یمردم حرف فکر به ش همه که توام " گفت مامان به و "! یش یم سرخود يدار

 . انیب دنمید

 الیل و مرجان از که ییها يادگاری ي همه. کردم مرتب اتاقمو. دادم یتکون خودم به ماه هی از بعد ها بچه اومدن ي بهونه به

 باالخره کردم یم حس. داشتم یخوب احساس. کندم اتاقم وارید از رو یگون. گذاشتم جعبه هی يتو و کردم جمع رو داشتم

 یول بزنم زار و کنم نگاهش ها ساعت و ارمیب در رو الیل عکس زد یم سرم به یگاه هرچند. کردم رها گذشته بند از خودمو

 ... .کنه ینم دوا يدرد یکس از کارم نیا دونستم یم

 سرش از رنگش يا قهوه شال که کرد بغلم جانیه با چنان. شد خونه وارد صدا و سر با ماندانا. دندیرس يها بچه باالخره

 منو قدر اون ماندانا! بودم دهید آدم ها مدت از بعد. بودم شده زده جانیه منم. دیچیپ مینیب ریز آشناش عطر يبو. افتاد

. برداشت جلو سمت به قدم هی و شد نگران هم مامان! شد تازه بدنم یکوفتگ کردم احساس که فشرد بغلش يتو محکم

 . اومد رونیب آغوشم از ماندانا باالخره



 ANITAL معشوقھ شیطان

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 590 

 

 داره و شده سرحال دوباره که بود مشخص. داشت یکامل شیآرا و بود کرده اتو بلندشو یمشک يموها. افتاد دهیسپ به چشمم

 :گفتم. میشد جدا هم از زود یلیخ و کردم بغل رو دهیسپ. برگرده یشگیهم تحمل قابل ریغ ي دهیسپ اون به کنه یم یسع

 اجازه و ارهیب رونیب یخونگ حبس از منو شه یم یراض داره کم کم بابا. بزنم سر لیسه به دارم دوست یلیخ خدا به! دهیسپ

 .برم رونیب بده

 :گفت تعجب با دهیسپ

 بده؟ حالت قدر نیا یعنی

 :گفت و کرد اخم ماندانا

 !يندار یمشکل گهید کردم یم فکر

 :گفتم و زدم لبخند

 . بودند میسالمت نگران هم خورده هی. نرم رونیب خونه از که شدم هیتنب ییجورا هی راستش

 :گفت بود اومده باال ها پله از تازه که اریماز

 !دارن حق

 . داد یم نشون مرتب و دهیکش اتو شهیهم مثل اونو لباساش دیسف یمشک ست. زدم بهش یکمرنگ لبخند

 :گفت و انداخت باال شونه دهیسپ

. يبنداز خطر به رو تیسالمت هیقض نیا خاطر به تو ستین یراض یول ندتیبب شه یم خوشحال یلیخ لیسه صورت هر در

 . ادیب دنتید يبرا و شه مرخص بعد ي هفته ای هفته نیا يتو دیشا

 شیدلخور يایگو سردش لحن که هرچند بزنه؟ حرف آدم مثل بود داده ادی دهیسپ به یک. رفت باال تعجب شدت از ابروهام

 .بود

. شد خونه وارد اریماز. کنه یپرس احوال و سالم و بزنه حرف باهاشون تا رفت بابا و مامان سمت به ماندانا همراه به دهیسپ

 :گفت و زد بهم يلبخند

 داد؟ جواب. کردم حتشینص یکل نجایا میایب که نیا از قبل
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 :گفتم و دادم فشار بهم چشمامو. نشست لبم يرو يلبخند

 !آره

 :گفت و اورد جلو دستشو اریماز. شد برقرار نمونیب سکوت يا لحظه

 ؟یبش من زیعز خواهر گهید بار هی و يزیبر دور شو همه يحاضر ای يمتنفر ازم هنوزم

 :گفتم. دادم دست باهاش و دمیکش یقیعم نفس. بود شده دراز سمتم به که کردم دستش به ینگاه. کردم یمکث

 به نهیک ازت هیقض اون خاطر به بخوام اگه کنم یم فکر که بود نیسنگ برام قدر نیا. اومد شیپ ماجراها نیا ياورد شانس

 .کنم نگاه بهت خاله پسر هی چشم به فقط بعد به نیا از دم یم قول. هیباز بچه یلیخ رمیبگ دل

 :کرد اعتراض اریماز. نشست من لب يرو يلبخند عوض در. دیماس اریماز لب يرو لبخند "پسرخاله " ي کلمه دنیشن با

 ... .ایپرن

 :گفت اریماز به تخم و اخم با. دیند در يجلو منو انگار. اومد باال ها پله از ایپو موقع نیهم در

 .کنم پارك نگیپارک يجلو شدم مجبور! شه ینم دایپ پارك يجا

 :گفتم و انداختم نییپا سرمو ستادیا روم به رو ایپو تا... یول بزنم لبخند خواستم. کنم سالم بهش نتونستم

 !دیببخش

 هنوز که نمیبب و کنم نگاه چپش دست به دمیترس یم. بود عذاب من يبرا هم دنشید یحت. کردم قالب هم يتو دستامو

 ... .کردم بد بهش آخر شب قدر چه. حرکته یب

 :گفت سرم پشت از مامان

 !تو انیب که کن تعارف رو جان ایپو! ایپرن

. بود یچراغون شیا قهوه يچشما يتو. زد بهم يلبخند. شدم چشم تو چشم ایپو با. رفتم کنار در يجلو از حرف بدون

 :گفت آهسته

 وونه؟ید یزن یم حرفو نیا یچ يبرا
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 . بود شده یاسب دم سرش پشت که ییموها با... يانرژ با و خونسرد... بود شهیهم مثل. دمیکش یراحت نفس

 :گفت بهش اخم با و زد ماندانا يپا به پاش با اریماز. شد ییرایپذ مشغول مامان نشستند ها مبل يرو همه که نیهم

 !کن کمک رو خاله پاشو

 بابا با کردن صحبت مشغول دهیسپ. رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند جاش از. افتاد ماندانا يدوزار تا دیکش طول کم هی

 من. شد همراهش تلفن با يباز مشغول هم در یصورت با اریماز. داد یم حیتوض لیسه تیوضع مورد در داشت و بود شده

 معاف کردن کمک از اومد یم سراغم یگاه که يکمردرد و بود شده خوب بود وقت یلیخ که یشکم زخم خاطر به که

 :گفتم و کردم بهش ینگاه. نشستم ایپو کینزد. بودم شده

 !خونه یم خروس کبکت ه؟یچ

 :گفت و دیخند ایپو

 !جونور کنم تتیاذ تونم یم دوباره و شده خوب حالت که خوشحالم! یچیه

 :گفتم وجدان عذاب با

 . يدیترس یلیخ رفتم خونه از دمید رو تو که یشب همون يدیفهم یوقت حتما. يدار حق

 دشیسف لباس بلند نیآست. موند ثابت چپش دست يرو نگاهم. نگفت يزیچ و داد تکون سر. شد خشک ایپو لب يرو خنده

 اگه کرد؟ یم حرکت دستش وقت همه نیا از بعد یعنی. بودم داده دستش به توجهمو تمام. بود اومده انگشتاش يرو تا

 .خورد چیپ دلم... شد ینم خوب دستش

 :گفتم. گرفت دستش به نگاهمو رد ایپو

 .ثاقهیم و سهند اسمشون

 :گفتم و کردم اشاره دستش به. کرد نگاهم تعجب با ایپو

 !گم یم رو اهپوشیس مرد تا دو اون اسم

 :گفت رلبیز. رفت هم تو ایپو صورت

 !بدونم يزیچ خوام ینم
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 :گفتم

 يتو وقت همه نیا که شد شکنجه چطور بگم برات خوام ینم. شده مرخص مارستانیب از که ست هفته دو ثاقیم

 :گفت و اورد باال دستشو ایپو. داده پس کارشو تقاص که بدون فقط. کنم بد حالتو خوام ینم. بود مارستانیب

 !بسه

 :دادم ادامه

 تونست ینم کرد داشیپ دره لب الیل یوقت... زدنش خوردند یم تا دمید خودم... ختندیر سهند سر يرو ينفر چند یدون ینم

 . شه بلند جاش از

 :گفت یعصب یول آهسته ییصدا با ایپو

 !کن تمومش

 :گفتم

 بگم؟ برات نیراد از يخوا ینم

 :گفت رلبیز ایپو

 !ارین من يجلو اسمشو

 و کردم سکوت. کرد تعارف يچا ماندانا. انداختم نییپا سرمو کردم حس که رو بابا ي رهیخ نگاه. رفت بهم يا غره چشم و

 دست از منو کرد تالش قدر اون که سهند يبرا دلم. کنه تیشکا نفر سه اون از ایپو ذاشتم یم دینبا. رفتم فرو فکر يتو

 از کدوم چیه مستحق که نیراد و... شد منتقل زندان به شدن مرخص از بعد که ثاقیم يبرا. سوخت یم بده نجات مهراس

 . نبود اومد سرش که ییبالها

 :گفت و دیچرخ سمتم به جانیه با. گذاشت زیم يرو رو یخال ینیس ماندانا

 !گم یم رو سهیدعانو... شد؟ یچ که گفت برات ایپو! یراست

 :گفتم و کردم ایپو به رو

 ؟يکرد چاپ گزارشتو یراست شد؟ یچ!... نه
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 :گفت جانیه با ماندانا. داد تکون مثبت جواب ي نشونه به سرشو یفروتن با ایپو

 !کرد هم ییصدا و سر چه

 :گفتم یخوشحال با

 !بخونمش خوام یم منم ؟یگ یم راست

 :گفت دهیسپ. نشست ایپو لب يرو لبخند

 چه ادتونهی! ادیش مردك. کرد رشیدستگ هم سیپل. کردن تیشکا سهیدعانو از نفر چند گزارش شدن چاپ از بعد هفته چند

  ترسوند؟ روز اون رو ما يجور

 نیراد با که شب اون اومد ادمی. شد دهیکش گذشته به من ذهن یول شدند مورد نیا در کردن صحبت مشغول جانیه با همه

 :گفت و گرفت موقع به منو سیدعانو مرد اون... کنم سقوط کوه از بود کینزد میکرد بیتعق رو ایپو

 ره؟یگ یم دستتو یک يبعد سقوط موقع

 ییزهایچ ي همه وجود با... رهیبگ خودشو شدن ریدستگ يجلو بود نتونسته یول... بود کرده ییشگویپ... بود دهید منو سقوط

 ... .بود نیراد با حق هم نهیزم نیا در انگار... دونست ینم و دونست یم که

 تنگ براش دلم. افتادم نیراد ادی. زدم یتصنع يلبخند و کردم بلند سرمو. کردم احساس صورتم يرو رو جمع ي رهیخ نگاه

 هی که هرچند... بود لمیف که هرچند... شد زنده برام میرفت ایپو دنبال هم ي شونه به شونه که یشب ي خاطره... بود شده

 که زبر پوست اون با... بود کرده سردشو يدستا يهوا دلم قدر چه. بود داده تیامن و آرامش بهم حضورش یول بود يباز

 من... نبود مهم بود که یرنگ هر... بود کرده چشماشو يهوا دلم قدر چه. بود تر فیلط يا گهید نرم دست هر از من يبرا

 برام دنیکش نفس د؟یکش یم یچ بود؟ کجا گذشت؟ یم بهش یچ... شد یخال دلم ته. دمیپرست یم رو نگاهش حالت

 .شد یم تر سخت و تر سخت

 :گفت. اورد خودم به منو اریماز بلند يصدا

 .يبد نشون تیحساس بشه مربوط شمال به که يزیهرچ به عمرت آخر تا کنم فکر
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 يها سنگ تخته از... سردش آب از... بودم شده يفرار ست رودخونه یهرچ از فقط من. نگفتم يزیچ و انداختم باال شونه

 یم له ها نیپوت ریز که ییال و گل از... شد یم دهیکوب رودخونه وسط يها سنگ به شدت به که یخروشان آب از... سختش

 ... .شد

 :گفت يکنجکاو با دهیسپ

 افتاد؟ یاتفاق چه اونجا قایدق

 به آهسته ییصدا و تعجب با دهیسپ. کرد لشیبیس دنیجو به شروع بابا. رفتند غره چشم دهیسپ به همزمان ایپو و اریماز

 :گفت اریماز

 !يکرد شروع خودت

 :گفتم و زدم یتلخ لبخند

 بهمون. کرده انتیخ بهش برادرش که دیفهم راه يتو... اونجا مشیکشوند... رانیا اومد برادرش دادن نجات يبرا مهراس

 برادرش همه چشم يجلو رو مهراس... و... اومد دادنم نجات يبرا الیل... افتادم ریگ دره هی ته... کردم فرار من... کردند حمله

 .کشت

 آشپزخونه به و برگردوند روشو ماندانا. دیکش صورتش به یدست اریماز. انداخت نییپا سرشو ایپو. دادم رونیب صدا با نفسمو

 . دیگز لبشو دهیسپ. رفت

 :گفتم و شدم بلند جام از

 !دیببخش قهیدق چند منو

 رو اتاق عرض و طول تند تند. زدم باد خودمو دست با. بود شده داغ صورتم. دمیکش یقیعم نفس. بردم پناه اتاقم به عجله با

 انتظار چطور... بود نشده يعاد من يبرا مهراس مرگ مدت نیا گذشت بعد... خورد یم چیپ دلم. رفتم یم نییپا و باال

 اد؟یب کنار هیقض نیا با نیراد داشتم

 :گفت ایپو. دمیچرخ سمتش به و شدم متوقف سرجام. شد اتاق وارد ایپو و خورد در به يا تقه

 هست؟ اجازه

 :گفتم و دادم مثبت جواب سر با
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 !نبند درو

 :گفت و دوخت بهم رو نشیغمگ نگاه. داد هیتک کمد به ایپو. بدم بابا دست بهونه خواستم ینم

 نه؟یراد خاطر به

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس. کردم مشت دستامو. رفت هم يتو اخماش. شد منقبض فکش

 تیشکا کنم یم خواهش... یول... کرد خودش ي نقشه و لمیف ي چهیباز رو گناه یب يتو دونم یم... کرد بد بهت دونم یم

 !نکن

 :گفتم. بود رفته فرو دستم گوشت يتو ناخونام. زد یم نهیس يتو محکم قلبم. داد تکون سر تاسف با ایپو

 یم رو نیراد من شه؟ یم راحت التیخ فتهیب زندان ي گوشه نیراد اگه... یول... متاسفم افتاد که یاتفاقات ي همه يبرا من

 !کشه یم عذاب کرد باهات که يکار نیا خاطر به خودشم کن باور. شناسم

 :گفت و زد يپوزخند ایپو

 !دیرس ینم نظر به طور نیا که مارستانیب يتو جدا؟

 :گفتم آهسته

 ... .بده نجات منو جون خواست یم

 :گفت. فشرد بهم لباشو ایپو

 آخر يها هیثان دمیفهم یوقت داشتم یوجدان عذاب چه يدیفهم ؟ياورد من سرت ییبال چه رفتنت با يدیفهم وقت چیه تو

 که بود من از یکوتاه کردم یم فکر... کردم یم سرزنش خودمو ش همه ؟يبر يخوا یم که نشدم متوجه یول بودمت دهید

 يتو آخرت برخورد به مدت تمام... کنم منصرفت تونستم یم دمیفهم یم اگه کردم یم فکر. يبر يخوا یم دمینفهم

 . کردم یم فکر نیماش

 :گفت و داد رونیب صدا با نفسشو

 یم فکر هم يا گهید کس به نیراد و خودت جز به ؟یگذاشت قرار من با شب اون چرا یهست یرفتن یدونست یم که ییتو

 ؟یکن
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 چطور که کردم یم درك. ذاشتم یم قرار باهاش رفتن از قبل دینبا من. بودم کرده بد بهش... بود اون با حق. نگفتم يزیچ

 . بود شده مضطرب قدر چه... شد وونهید

 :گفتم که بشه خارج اتاق از خواست. برداشت وارید از شو هیتک. گرفت ازم نگاهشو

 .کن گذشت من خاطر به

 :گفتم التماس با. بود شده دهیبر دهیبر نفسام. بود دهنم يتو قلبم. دیچرخ سمتم به تعجب با. شد خشک جاش سر

  ... .من خاطر به

 .شد ینم باورش انگار... زد پلک. دیچرخ سمتم به. کرد نگاه بهم يناباور با ایپو

 :گفت اورد یم درد به قلبمو که ینیغمگ يصدا با. داد تکون يسر

 عالقه؟ ای نهیراد به نتید خاطر به تالشت نیا... بگو راستشو

 قهوه يها چشم. بود منتظر... کردم نگاهش... کندم دندون با لبمو پوست. دادم قورت دهنمو آب. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 . بخونه چشمام از رو جواب خواست یم انگار کرد یم نگاهم يطور. بود دوخته بهم رو قرارش یب يا

 :گفتم محکم یلحن با و دادم عقب هامو شونه. گرفتم باال سرمو

 !عالقه

 سرمو... دمید رو هاش شونه افتادن نییپا یول دمیدزد ازش نگاهمو. شد فشرده قلبم. رفت وا چشمم يجلو ایپو صورت

 ینم... بستم چشمامو. بود ش شده مشت يها دست به نگاهم. کردم حس رو صورتش رفتن هم تو یول انداختم نییپا

 ... .گفتم یم راستشو دینبا من... دیپرس یم دینبا... بکنم باهاش کارو نیا خواستم

 :کرد زمزمه آهسته

 ... .بده عذاب رو تو که کنم يکار شه ینم یراض من دل

 .رفت رونیب اتاق از و کرد بهم پشتشو ایپو. دادم فشار بهم لبامو

 چشمامو. گرفتم صورتمو دست با. شده سست زانوهام کردم احساس. نشستم تخت يرو و دادم رونیب رو م شده حبس نفس

 :دادم يدواریام خودم به و بستم
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 !کنه ینم تیشکا ازش

 یم يقو نیراد خاطر به. کنم رفتار بود قشیال که طور اون ایپو با نتونستم وقت چیه من... بودم ناراحت یخوشحال نیع در

 .بودم وجدان عذاب از پر... شکستم یم دل اون خاطر به و... شدم یم بزرگ... گرفتم یم زهیانگ و يانرژ... شدم

*** 

 افتاده پاش يرو شده مچاله يکاغذ دستمال هی و بود بسته چشماشو. دیمال یم دست با رو هاش قهیشق. کردم نگاه مامان به

 :گفتم ینگران با و رفتم سمتش به. بود

 شده؟ یچ

 :گفت آهسته و دیکش باال رو شینیب مامان

 !یچیه

 :گفتم و کردم نگاه بود افتاده کاناپه طرف اون که میس یب یگوش به

 بود؟ زده زنگ یک

 :گفت گرفته ییصدا با و کرد باز چشماشو مامان

 .ت خاله

 :گفتم تند یلحن با. بود تلفن اون به مربوط مامان بد حال بودم مطمئن. کردم اخم

 گفت؟ یچ

 :گفت حرص با مامان

 !مزخرف

 کهیت کهیت مشغول مامان. دادم تکون تاسف ي نشونه به يسر. زده حرف من مورد در که شدم مطمئن. کردم فوت نفسمو

 :گفت و شد يکاغذ دستمال کردن
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 ساله چند اریماز گفت یم... گرفتمش ینم نظر در اریماز يبرا وقت چیه هیدختر نیهمچ ایپرن دونستم یم اگه من گفت یم

 ... .استیپرن منتظره

 :گفت بغض از پر و بلند يصدا با مامان. رفت باال تعجب ي نشونه به ابروهام

 شه؟ یم باورت! زد رو حرفا نیا خودم خواهر

 رونیب آشپزخونه از يچا وانیل هی با بابا. ره ینم انتظار يا گهید زیچ کرده تیترب رو اریماز که یکس از کردم فکر خودم با

 :گفت بابا یول دادم یم شیدلدار و رفتم یم دیبا. کردم دنبالش نگاهم با. رفت اتاقش سمت به و شد بلند جا از مامان. اومد

 . دارم کارت نیبش

 و گذاشت دهنش يتو رو قند. کردم نگاه بابا به و نشستم کاناپه يرو حرف یب. شد بسته بابا و مامان اتاق در که دمیشن

 :گفت

 .ده یم تیاهم مردم حرف به قدر نیا که خودشه ریتقص... نباش مامانت نگران

 :گفتم و کردم اخم

 ... .منه ریتقص! نه

 :گفت و زد يپوزخند بابا

 ... .آره که اون

 :گفت و کرد مزه مزه رو ش يچا. کرد یمکث

 .ارمیب انبار يتو از رو کتابات ي جعبه خوام یم

 :دمیپرس

 کتابا؟ کدوم

 :گفت کنه نگاهم که نیا بدون و خورد يچا از يا جرعه بابا

 !یبخون زبان ینیبش دیبا! زبانت يها کتاب
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 :گفتم و زدم تلخ يلبخند

 . رم ینم من! ... بابا

 :گفت و کرد اشاره اتاق به سر با بابا

 کنه؟ دایپ ادامه تیوضع نیا يخوا یم

 :گفتم و دادم تکون سر

 شیپ... شما شیپ... بمونم جا نیهم خوام یم. کنه ینم عوض رو يزیچ چیه کردن فرار. بمونم خوام یم نیهم يبرا! نه

 عوض خودم به نسبت رو تشونیذهن تونم ینم وقت چیه گهید کنم فرار اگه. کنم ثابت آدما نیا به خودمو خوام یم... مامان

 !هستم یک واقعا بدم نشونشون و بمونم خوام یم. کنم

 از ییحرفا نیهمچ وقت چیه. باشم زده رو حرفا نیا من شد ینم باورش انگار. کرد نگاهم مبهوت و مات لحظه چند بابا

 :گفتم. بود دهینشن من زبون

 شروع کردن فرار با که هیخودساختگ چه نیا. بشم مستقل نجایا خوام یم... سرکار برم نجایا. برم دانشگاه نجایا خوام یم

  شه؟ یم

 به قهیسل خودش يبرا يچا ختنیر يتو شهیهم... دیچیپ مینیب ریز نشیدارچ يبو. گذاشت زیم يرو رو شیچا وانیل بابا

 :گفت بود نادر یلیخ که آروم و نرم یلحن با. داد یم خرج

 .خارج رن یم لیتحص ادامه يبرا تو همسن يها بچه از یلیخ. ستین کردن فرار نیا

 :گفتم آهسته

 . کنه یم فرق اونا با من تیوضع که دیدون یم هم خودتون

 :گفت و کرد قفل هم يتو رو انگشتاش بابا

 ساله ستیب دختر من که درسته... یکن ازدواج يروز هی يخوا یم... يدختر تو حال هر به... مامانتم طرف من نهیزم نیا در

 ... .یکن صبر سال هشت هفت کم دست دیبا و دم ینم شوهر

 سال؟ هشت هفت... رفت باال تعجب ي نشونه به ابروهام
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 :داد ادامه بابا

 .بشه دردسر برات ندهیآ يتو يروز هی موضوع نیهم خوام ینم... 

 :گفتم محکم و قاطع یلحن با

 . خوام ینم کنه درك رو موضوع نیا نتونه رو که يمرد من! بابا

 :گفتم. موند ساکت بابا

 یم روزها نیا یول دینگران قدر چه دونم یم... دیکش یم یچ دونم یم. کنم یم درك رو شماست يرو که يفشار دیکن باور

 يبرا... نرفتم انتقام يبرا من... بکشم رو مهراس که نبود نیا هدفم کنم يهمکار نیراد با گرفتم میتصم که يروز... گذره

 .دیکن افتخار من به شما خواستم یم. رمیبگ حقمو رمیبگ ادی. بشم عوض که نیا يبرا... برگردم افتخار با که رفتم نیا

 :گفت آهسته و دیکش موهام به یدست. زد يلبخند. شد جا به جا کاناپه يرو بابا

 ... .ایپرن

 :گفتم

 فقط... دیکن گوش مردم حرف به ستین يازین... دیبر خونه نیا از دورتر ییجا ستین يازین دیکن افتخار من به که نیا يبرا

 !نیهم... باشم خودم دیبد اجازه

 .داد دستم به يفشار. گرفت دستش يتو دستمو بابا

 :گفت و فشرد بهم چشماشو

 فکر بهش یول یبکن رو يندار دوست که يکار کنم ینم مجبورت. بودم دهیند يقو و مصمم طور نیا رو تو وقت چیه من

 ... .کن

 یبیعج شباهت من یزندگ دونستم یم. بودم کرده رو فکرهام من که هرچند. دادم تکون کردن اطاعت ي نشونه به سرمو

 به هیشب یاشتباه خواستم ینم. ستین بابا و مامان گذاشتن تنها يتو صالحم و ریخ دونستم یم... داره نیراد یزندگ به

 ... .بکنم نیراد اشتباه
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 تنگش دلم قدر چه دونست یم خدا. زد یم نهیس يتو يقرار یب با قلبم. شد یم ختم اون به زیچ همه انگار! نیراد باز و

 يزیچ تنها... دم یم دست از تحملمو دارم کم کم کردم یم احساس... کردم یم بغض اومد یم اسمش که نیهم. بود شده

 .بود ساخته من از اون که بود ییایپرن گرفت یم رو رفتنم دست از يجلو که

 یمعن به هم کردنش باز یحت دونستم یم. بزنم دست بهش نداشتم قصد. گذاشت اتاقم يتو و اورد باال رو جعبه بابا بعد روز

 . دمیکش دستمال روشو و گذاشتم وارید ي گوشه رو جعبه گذاشتم، احترام بابا به حال نیا با. رفتنمه به دییتا مهر زدن

 یب دید یوقت. کرد یم نگاه جعبه به و زد یم سر اتاقم به مرتب بود شیک به رفتن يبرا لشیوسا کردن جمع مشغول که بابا

 . شد ناراحت دستم از کم هی کنم باز رو جعبه ستمین حاضر یول زدم زل وارید به و نشستم عالف و کار

 رهنیپ داشت که بابا. گذاشتم چمدونش کنار و اوردم گردون آفتاب ي تخمه پاکت هی براش نتیکاب يتو از. شدم بلند جام از

 :گفت ذاشت یم چمدون يتو رو ش خونه چهار ي مردونه

 !شیاورد آشپزخونه از يدیکش زحمت! يزیچ هی يدیخر یم خودت اگه حداقل

 يتو قلبم الیل ي خونه يآشنا ي شماره دنید با. برداشتم رو یگوش. زد زنگ تلفن که برگردم اتاقم به خواستم و دمیخند

. شد برقرار تماس تا دادم فشار رو میس یب تلفن ي دکمه از تا سه دو یدستپاچگ با و نشستم کاناپه يرو. ختیر فرو نهیس

 يصدا يتو رو یخوشحال و خنده که نیهم. شد حبس م نهیس يتو نفس. دمیشن خط طرف اون از رو الیل مامان يصدا

 با و نشستم خیس جام سر. گذاشتم م زده جانیه قلب يرو دستمو. شد جمع چشمام يتو اشک کردم حس الیل مامان

 :گفتم بود رفته باال جانیه شدت از که ییصدا

 داد؟ تیرضا

 :زد غیج الیل مامان

 !آره

 :گفت زده وحشت و دیپر جا از بابا. دمیکش یخوشحال از يادیفر و دمیپر جا از

 شده؟ یچ

 :زدم غیج

 !داد تیرضا
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 :گفت رلبیز و دیخند. شد منظورم متوجه بابا تا دیکش طول هیثان چند

 !شکرت ایخدا

 :گفتم زده جانیه و دمیچسب رو میس یب یگوش یدست دو

 شه؟ یم يآزاد االن یعنی

 :گفت. شد کم الیل مامان يصدا یخوشحال و جانیه از کم هی

 .شه یم حبس سال سه تا کی احتماال میکرد هیته یقاون یپزشک از که يا پرونده اون با... یول نه که آزاد

 :گفت الیل مامان. رفت هم تو اخمام

 .میاریب دووم رو مدت نیا میتون یم... خب یول

 يبرا... یول! خوبه یلیخ ابد حبس ای اعدام با سهیمقا در حبس سال سه تا کی که دادم دیام خودم به. زدم یتلخ لبخند

 :گفتم دلم يتو بار نیهزارم

 .کشت ینم رو مهراس الیل کاش يا

... بود کرده پر صورتمو تموم لبخند. دمیکش یراحت نفس ماه هی از بعد. رفتم اتاقم به زکنانیخ و جست و کردم قطع رو تماس

 ... .بود کرده دایپ نجات من دوست. بود برگشته یزندگ نیا به گهید بار هی الیل

 الیل يآزاد ي نشونه فقط نیراد گذشت... بودم زده جانیه. رفتم یم طرف اون به اتاق طرف نیا از بلند يها قدم با مرتب

 با و محکم نیراد به برگشتن و قتیحق کردن قبول... خودش با اومدن کنار ي نشونه. بود زهایچ یلیخ ي نشونه... نبود

 ... .داشتم دوستش وار وونهید من که ياقتدار

 مرد بازگشت و... الیل يآزاد یخوشحال... بود یخوشحال اشک... گرفتم دهنم يجلو دستمو. شد يجار هام گونه يرو اشک

 ... .من

***  
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 از یکی که افتاد یزمان خوب اتفاق نیاول. بود جانیه و دیام از پر هفته اون روز هر... گذشت الیل مادر تلفن از هفته دو

 و اومد بند یطوالن مدت هی يبرا نفسم دمیشن رو خبر نیا یوقت. گرفت پس رو تشیشکا نیراد ي پرونده يها یشاک

 ... . شدم خشک

 دیام از پر دلم بود د،یرس قتل به الیل و من چشم يجلو شب اون که یکس شناس، حق يآقا پدر یشاک اون دمیفهم یوقت

 نه اگه. سواست برادرش حساب از حسابش که داد نشون گذشت برادرش قاتل قصاص از نیراد یوقت گفت یم بابا... شد

 .بود؟ دهیرس قتل به چشمش يجلو که بگذره يبرادر خون از شد یم حاضر یک

  که بود نیا شیاصل لیدل

 انگار! درك و... داشت وجود تیانسان هنوز انگار... کرد نظر صرف تشیشکا از هم دوم یشاک روز اون از یکم ي فاصله با

 راحت یلیخ مهراس نبود نیراد اگه بودند دهیفهم... مونهیپش کارش از قدر چه نیراد بودند شده متوجه همه فرصت نیا يتو

 یم رو تکشون تک داشتم دوست. بود آدما نیا به نسبت یقدرشناس احساس از پر دلم... داد یم ادامه هاش تیجنا به

 . کردم یم تشکر ازشون وجود تمام با و شناختم

 نید احساس نیراد به نسبت دلش ته بابا دونستم یم. شد همراه نیراد لیوک با هم بابا یحت سوم یشاک کردن یراض يبرا

 همون مهراس نبود نیراد اگه که بود متوجه یول کرد ینم دییتا رو نیراد و من يهمکار وجه چیه به که نیا با... کنه یم

 .کشت یم منو لیاوا

 نیا یاصل لیدل. نبود وحشتناك نیراد کار هم قدرها اون بابا قول به که هرچند. شد گرفته پس تیشکا سه نیا تینها در

 . کرد یم انتخاب کردنشون ساکت يبرا يتر وحشتناك راه مهراس نبود نیراد اگه که بودند متوجه یشاک سه هر که بود

 محکوم تنها کردنش ریدستگ يبرا سیپل با يهمکار و مهراس انداختن ریگ خاطر به نیراد شد گرفته پس ها تیشکا یوقت

 . شد آزاد بعد... و شد ینیسنگ ينقد ي مهیجر پرداخت به

 . نداشتم ازشون يخبر نیکتریکوچ که هرچند... شدند آزاد نیراد دنبال به هم ثاقیم و سهند

 گرفتم تماس همراهش ي شماره با بارها. نمیبب رو نیراد که بودم فرصت هی دنبال. شد شروع روز اون از من يها یتاب یب

 ... .هفته هی... روز دو... روز هی. بود خاموش یول

 کردم یم حس. نمیبب رو نیراد ستین قرار وقت چیه گهید کردم یم احساس. گرفت دلم کلمه یواقع یمعن به جمعه عصر

 يتو اونو و بستم یم چشمامو... ده یم رو باباش يبو مترش یلیم به متر یلیم که برگشته ییروستا به و گذاشته تنها منو
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 دیخورش نور يتو که موهاش یتونیز يها رگه و سبز يها چشم با... کردم یم تصور دهیکش قد هرز يها علف با باغ اون

 ... .دیدرخش یم

 اه،یس یبارون با يمرد بودم منتظر هیثان هر... موندم یم منتظرش و کردم یم بغل رو زانوهام... نشستم یم اتاقم بالکن يتو

 ... .برسه نبود قرار وقت چیه روز اون انگار و... بده انیپا من بغض نیا به و ادیب باال بالکن از اهیس ییها چشم با

 به... شد یم ختم چالوس ي جاده يتو نقطه هی به خاطرات نیا تمام و... دیرقص یم چشمم يجلو خاطراتمون ي همه

 ... .امنش و سرد آغوش

 از گرفته میتصم دیشا... نبخشه الیل خاطر به منو دیشا... برگرده وقت چیه ستین قرار نیراد گفت یم بهم يبد حس هی

 منم از مهراس با همراه انگار... گذاشته تنها منو و رفته شهیهم يبرا کردم یم احساس... بکشه رونیب خودشو میزندگ

 ... .بود گذشته

 اگه. پوشوند یم رو صورتم تموم یراحت به بودم گرفته رو شدنش ختهیر يجلو زحمت به مدت اون تمام که ییها اشک

 ... .موند ینم من از يزیچ اومد ینم نیراد اگه... ختیر یم فرو صبور و يقو يایپرن اون تمام اومد ینم نیراد

 

 رفته ییدا ي خونه به لیسه ادتیع يبرا بار نیدوم يبرا. میبود برگشته ییدا ي خونه از تازه مامان و من. بود شیک بابا

 لبخندهام پشت... بود هیگر هام خنده پشت یول کنم يباز رو شاد و سرزنده آدم هی نقس بودم کرده یسع مدت تمام. میبود

 . بود نیراد خاموش تلفن کردم یم فکر بهش که يزیچ تنها یول زدم یم حرف دانشگاه يبرا خوندن درس از... بود بغض

 شونه عرض به رو پاهاش که گشتم یم يمرد ي هیسا دنبال چشم با... کردم بالکن به ینگاه يدواریام با. شدم اتاقم وارد

 .نبود هیسا اون از ياثر... یول باشه زده زل بهم داشیناپ صورت با و باشه کرده باز هام

 ي برهیو يصدا. کرد یم م وونهید داشت دردش که دمیکش سرم به یدست. انداختم تخت يرو و دراوردم تنم از مانتومو

 چپم چشم نییپا که یلک يجا خصوص به و صورتم يرو رو ونیلوس. نکردم بهش یتوجه. اومد یم فمیک يتو از لمیموبا

 . زدم بود

 سمت به و کردم پرت رمیتحر زیم يرو رو ونیلوس... خورد چیپ دلم... زهیبر فرو نهیس يتو قلبم شد باعث يبعد ي برهیو

 :دادم جواب یحوصلگ یب با و کردم یپوف. بود ناشناس شماره. اوردم در مویگوش. رفتم فمیک

 بله؟
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 م چونه... شناختم یم هم رو آرومش يها نفس يصدا یحت... کردم یم حسش... دیچیپ یگوش يتو هاش نفس يصدا

 :گفتم آهسته. دیلرز

 ... .نیراد

 اون با. شدم یخال گهید حس چهار از لحظه هی انگار. شدم گوش وجودم تمام. بستم چشمامو. دیچیپ گوشم يتو صداش

 :گفت گوشنوازش يصدا

 ؟يبپر بالکنت از من خاطر به يحاضر هنوزم

 اشک قطره هی. کرد یم م خفه داشت بغض. دیلرز یم دستم. زد یم م نهیس يتو وار وونهید قلبم... نشست لبم يرو لبخند

 :گفتم لرزون ییصدا با. دیچک نییپا چشمم از

 ... .آره

 به که ییسرما اون من... بشنوم رو نفساش يصدا خواستم یم... کرد یم دایپ ادامه ابد تا مکالمه نیا کاش يا. کرد یمکث

 ... .دمیپرست یم رو شد یم قیتزر خط طرف نیا

 :گفت

 نمت؟یبب کجا

 بود ممکن یعنی... نمشیبب دوباره بود قرار که شد ینم باورم. نشستم تخت يرو و شد سست زانوهام. بود دهنم يتو قلبم

  چه؟یبپ مینیب ریز سردش عطر اون گهید بار هی

 :گفتم. شد یطوالن کردنم فکر... دیلرز یم دستام. بودم کرده هل... دمیکش میشونیپ به یدست

 . مارستانیب ره یم گهید ساعت مین تا مامانم

 :گفت خنده با

 تون؟ خونه یکن یم دعوتم يدار

 :گفتم... نشست لبم يرو يلبخند

 !ياری یم فیتشر اوله بار که ستین
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 نه؟ مگه... بود خواب نایا ي همه ایخدا... دیچیپ گوشم يتو هاش خنده يصدا

 :گفت

 .بالکنتم يرو گهید ساعت مین

 . ادی یم سمتم به داره واقعا نیراد و بود یواقع مکالمه نیا بشه باورم تا دیکش طول هیثان چند. شد قطع تماس

... ختمیر یم کمد يتو لمویوسا... دمیچرخ یم اتاق دور. بود زده خی جانیه شدت از پاهام یحت. شدم بلند تخت يرو از

 . دمیکش یم نییپا و گرفتم یم کمویتون ي لبه مرتب و زدم یم گوشم پشت موهامو

 انتظارش به تختم يرو آماده و حاضر چطور و بستم پسیکل با موهامو چطور... کردم یخداحافظ مامان از چطور دمینفهم

 ... .نشستم

 .گرفت اوج قلبم ضربان... کردم حس بالکن در پشت رو هیسا هی حضور

 . شد حبس م نهیس يتو نفس... کرد باز شونه عرض به پاهاشو

 .دمیپر جا از... کرد دراز سمتم به راستشو دست

 . کردم باز براش درو. دمیکش یقیعم نفس و بستم چشمامو. کردم باز رو بالکن در قفل. رفتم سمتش به

 در سردش و روشن يها دست با... بود شده داغ صورتم. دمیشن یم قلبمو امون یب يها تپش يصدا... بود نییپا سرم

 . بست رو بالکن

 .کرد یم م خفه داشت بغض... دیلرز یم م چونه. بود يا گهید وقت هر از قرارتر یب قلبم. کرد پر اتاقمو سردش عطر يبو

 م گونه يرو اشکم. کردم بلند آروم سرمو. سوزوند صورتمو پوست سرما اون انگار. گذاشت م چونه ریز سردشو انگشت

 ... .ختیر

 بود نگاهش يتو یبرق. بود شده شهیهم از تر اهیس شیا سرمه يها چشم دور یاهیس. بود کرده کوتاه رو ش رهیت يموها

 دست از تحملمو. شد یم سست داشت دوباره زانوهام. دیکش یم ریت... نداشت تحمل گهید قلبم... کرد یم وونهید منو که

 :زدم داد و دادم

 ... .یرفت شهیهم يبرا کردم فکر ؟ياومد رید قدر نیا یچ يبرا
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 :گفت و داد تکون سر. زد یتلخ لبخند

  گذرم؟ ینم تو از وقت چیه من گم یم وقت یکن ینم باورم

 :گفت نیراد. رفت نیب از بدنم فیخف لرزش... شد گرم م زده خی قلب

 مشخص خودم با فمیتکل که سراغت امیب یوقت و بدم سامون و سر کارهام به رفتم... بفروشم رو بابام ي خونه خواستم یم

 نکردم؟ خودم يها یسردرگم ریدرگ رو تو که کردم بد... باشه شده

 :گفتم يناباور با

 بابات؟ ي خونه

 نیا با رو ش گذشته از بزرگ قسمت هی کردم یم حس... ختیر دلم يتو ایدن غم چرا دونم ینم. داد مثبت جواب سر با

 ... .کرد نابود رو خودش از بزرگ قسمت هی... ختهیر دور کارش

 که یآدم بشه خواست یم دوباره انگار... ستهیبا خواست یم دوباره انگار یول بود نیغمگ هنوز چشماش. دادم رونیب نفسمو

 به که ییها شونه و شده سپر ي نهیس همون با. بود اهشیس یبارون بیج يتو دستاش. کردم یم ششیستا وجودم تمام با

 يجا خاطر به که يوارید دنید با. اورد باال سرشو. نشست رمیتحر زیم یصندل يرو. شد دور بالکن از بود داده عقب سمت

 :گفت و کرد نگاهم يناباور با. زد خشکش بود شده تر روشن ي گهید يجاها از رنگش یگون یخال

 ش؟یکند شد؟ یچ

 :گفتم

 ! يا گذشته ریاس که یزمان تا نداره وجود يا ندهیآ

 لبم يرو لبخند دستش يزبر... بود سرد شهیهم مثل دستش. گرفتم دستم يتو دستشو. شدم کشینزد. انداخت نییپا سرشو

 :گفتم و کردم نوازش دستشو پشت م گهید دست با. نشوند

 !برادرت يبرا متاسفم

 :گفت و دوخت چشمام به رو شیوحش و خشن نگاه. شد اهیس هاش چشم

 کرد؟ کیشل بهم کشت قصد به که يبرادر يبرا
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 دادن نجات متیق به من... دیلرز دستم. خورد یم چیپ دلم. زد یم چنگ دلم به درون از يزیچ هی انگار. شد فشرده قلبم

 ... .بودم کرده خراب رو برادر هی الیل

 :گفت و داد تکون سر. نگفتم يزیچ

 ... .کردم احضار رو بابام روح یوقت بذارم؟ کنار رو روح احضار گرفتم میتصم یک یدون یم

 چشم. داد فشار دستش يتو محکم دستمو. شد شتریب دستم لرزش. کردم نگاهش يناباور با. ختیر فرو نهیس يتو قلبم

 :گفت. شد یم تر اهیس و اهیس هاش

 متنفر استعدادم از مهراس از خودم، از قدر اون... اون يکارها از! مهراس دست از... بود یعذاب چه يتو روحش یدون ینم

 ازش یول یبش کیشر خودت بدن يتو پدرتو روح یبتون سخته قدر چه یدون یم... بکنم کارو نیا نخواستم گهید که شدم

 خودمو بتونم تا دمیکش رونیب کار نیا از... بابا دنید ي وسوسه... گذشت وسوسه نیا با میزندگ ي هیثان هر ؟یکن يدور

 ... .بود مهراس رفتن دست از متشیق اگه... اومدم بابام يبرا رو راه نیا من... ندم تن وسوسه نیا به که کنم یراض

 :داد ادامه یسرسخت با یول... دیلرز صداش

 حس... بفروشم شو خونه خوام یم... گرفته آروم گوشه هی بابا روح کنم یم احساس... ستین مهم... بود هم ییباال متیق که

. دیکش پسرهاش دست از یهرچ بسه... شه آزاد خواد یم دلم... کشه یم اونجا به روحشو اونجا به من يبندیپا کنم یم

 !دار سابقه و استعداد یب پسر هی ،یجان و قاتل دانشمند هی... داشت رو يبهتر يها بچه اقتیل

 :گفتم و کردم اخم

 !نگو يطور نیا

 :گفت و گذاشت هم يرو چشماشو

 ... .نهیهم قتیحق

 :گفت و کرد اشاره بود اتاق ي گوشه که يا جعبه به سر با. چرخوند اتاق بر و دور نگاهشو. شد برقرار نمونیب سکوت

  ه؟یچ اون

 :گفت و زد يپوزخند. بود زبانم يها کتاب ي جعبه
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 !کایآمر بفرسته منو ادی ینم بدش بابا... زبان کتاب

 :دیلرز صداش. کرد دایپ یرنگ یب حالت هی انگار... اومد در یرنگ چه به دونستم ینم... کردم نگاه چشماش به

 ؟يبر يخوا یم... يخوا یم

 :گفتم و گرفتم دستم دو هر نیب دستشو. زدم يلبخند

 ... .بمونم دارم دوست که ییکسا شیپ خوام یم... بخونم درس نجایا خوام یم! نه

 :گفت آهسته. نشست لبش يرو کمرنگ يلبخند. کردم بهش دار یمعن ینگاه و

 باشن؟ نداشته احساستو نیا اقتیل اگه یحت بندازن؟ خطر به رو ت ندهیآ آدما اون اگه یحت

 :گفتم و گرفتم باال سرمو

 . داره احساسمو اقتیل که بستم دل یکس به که کنم یم افتخار من

 :گفت و کرد بهم زیآم سرزنش ینگاه

 ... .رهیگ یم رو تیزندگ دامن مینحس فقط. نداره یچیه که ام یآدم هی من

 :گفتم و کردم بهش یعصب و يجد ینگاه. فشردم بهم دندونامو

 ؟یکن یم پشت بهم آرامشه ي دوره که االن چرا... گذشته ها یسخت! ندارم تحملشو من! نزن پسم. ندارم يا عجله من

 :گفت و زد بهم پرمهر يلبخند. نمیبب صورتشو تا کردم بلند سرمو. شد بلند جاش از نیراد

 !حده از شیب داشتن دوست از... ستین نخواستن از زدنم پس

 نیا و شد یم معجزه کاش يا... شد سخت برام دنیکش نفس. اومد در تپش به دوباره قلبم... زد خی دستام. شد داغ صورتم

 :گفت. شد متوقف لرزششون که گرفت دستاش يتو محکم قدر اون دستامو... شد یم تکرار باره سه و دوباره صحنه

 ... . و بیعج کار هی کنم؟ شروع نو از سرکار؟ برم تا یکن یم صبر 

 :گفتم و دیپر حرفش وسط یناراحت با
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 نا؟یا و روح احضار سراغ يبر يخوا یم دوباره باز

 :گفت. کردم نگاه کشیش ي خنده و فیرد يدندونا به عشق با. دیخند

 که دیرس فکرم به بودم زندان یوقت... یول... بود داده یشوخ به ها شیپ وقت یلیخ شنهادشویپ سهند... راستش!  وونهید نه

 ... .کنم امتحان کار نیا يتو شانسمو بهتره پس... دارم من که هیاستعداد تنها نیا

 :گفت و کرد نگاهم زیدآمیتهد یحالت با

 !شم یم یعصبان یلیخ يبخند بهم اگه

 :گفتم يکنجکاو با

 هست؟ یچ کار نیا حاال

 :گفت نیراد

 ! يبدلکار

 :گفت و کرد نگاهم يجد نیراد. نشست لبم يرو لبخند

  ؟یکن مسخره يخوا یم

 :گفتم

 !یستین استعداد یب يکرد یم فکرشو که قدرها اون پس... يای یبرم پسش از تو... خوبه یلیخ کنم یم فکر اتفاقا

 :گفت و کرد اخم

 ... .کنند رد بودنم دار سابقه خاطر به منو ت خانواده نهایا تمام با اگه و

 :گفتم و کردم اشاره اتاقم ي گوشه ي جعبه به سر با. کردم کم باهاش مو فاصله

 ... .میکن شروع اول از میبتون که ییجا میر یم هم با وقت اون

 :گفتم و گذاشتم هاش شونه يرو دستامو
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 گذشته یباش داشته انتظار گهید يآدما از یتون ینم باشه گذشته به خودت نگاه اگه... شو آزاد ت گذشته نیا اسارت از فقط

 اتفاقا اون از بعد. کنه یم عوض رو تیزندگ ریمس که افته یم آدم یزندگ يتو ییاتفاقا هی ها وقت یبعض... کنند فراموش تو

 اون مثل يبرا دلت قدر چه... یداشت دوست رو آدم اون قدر چه ستین مهم... یگرفت فاصله يبود که یآدم از ینیب یم

 .یبش بهتر آدم هی تا یکن استفاده فرصت نیا از دیبا... یباش آدم اون یتون ینم گهید چون... شه یم تنگ بودن

 :گفتم آهسته... شدم عطرش مست... دیچیپ مینیب ریز سردش عطر. کرد قالب هم يتو کمرم پشت دستاشو

 یم که هیزیچ ي همه نیا چون... بکشه طول سال ده اگه...  سال پنج اگه یحت... مونم یم بهتر آدم اون منتظر من و

 ... .کنه یم کامل منو که هیزیچ ي همه... خوام

 :کرد زمزمه گوشم در. داد جا آغوشش يتو منو. انداخت م شونه دور دستشو

 و زنه یم من يبرا زمیعز قلب بدونم محاله... کنم پشت بهش و منه به چشمش ایدن نیا ي گوشه هی عشقم بدونم محاله

 ... .گذرم ینم تو از وقت چیه من... بذارم تنهاش

 یم آروم قلبمو تنش يسرما. بود دهیچیپ گوشم توش قلبش يصدا... بود اشک سیخ چشمام. گذاشتم ش نهیس يرو سرمو

 ... .کرد

 ... .میبش کامل هم کنار آهسته آهسته که یدوران بعد روز هی... اومد یم خوب روز هی

 ... .اسارت نیا بند از شدن جدا از بعد خوب روز هی

 ... .شد فرشته که یطانیش... نمیب یم من که نندیبب يطور رو نیراد مردم نیا که يروز
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