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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 1930: رمان کد

 sh.roohbakhsh: @ناظر

 ...است نزدیکی همین در که خدایی نام به

 شیطان فقرات ستون: رمان نام

 فارسی محدثه: نویسنده نام

 عاشقانه فانتزی، ترسناک،: موضوع

 :خالصه

 !میفته گیر ترسناک دنیای یه میون که دختر، یه

 مرگ آرزوی وجود تمام با و شده اسیر شده؛ نفرین خونه این توی که دختر یه

 که دختر یه... ترسهمی خونه اون جای جای از که دختری یه. ..کنهمی

 !ایپارچه هایعروسک از. ترسهمی هم کودکانه های الالیی از

 !داره"  وحشت"  چیز همه از دختر، این

 با رو شیطان فقرات ستون چشمش، با لحظه هر اون و کنه می زندگی جا اون که شیطانی از

 !کنه می مشاهده چشم

 :مقدمه

 جیغ الالال

 مرگه یترانـه این... مرگه صدای این

 دانلود رمان خواهر شوهر       های شیطونزاده دانلود رمان اشراف

 (دانلود رمان متاهل )جلد اول 

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%81%e2%80%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%88%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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 !بخونی الالیی خوام.نمی وقـت،هیچ دیگه

 کودکانت هاینقاشی از میاد، بدم هاعروسـک از

 ! نشم بیدار وقتهیچ دیگه و ببندم رو هامچشم کاش

 .است جهانیان پروردگار که است خداوندی مخصوص ستایش

 .جوئیممی یاری تو از تنها و پرستیممی را تو تنها

 !فرما هدایت راست راه به را ما

 

 انس و جن خداوند نام به

 :گفت و کشید آهی و انداخت بهم نگاهی بهار. کشیدم خط هاآگهی از دیگه یکی دور

 .مجبوری انگار بیشعور، -

 :گفتم کنم؛ نگاهش کهاین بدون و گرفتم دندون به رو لبم

 !هندار  توش نونی کار این مجبورم، آره -

 :گفت عصبانیت با

 خواد؟می پول مگه قدرچه آدم نفریه آخه -

 .کردم بلند رو سرم و روزنامه به کوبیدم رو خودکار حرصی

 هم شبش نون توی مونده، خونش اجاره توی آدم نفریه همین بابا رو؟ گاراژت ببندی میشه بهار -

 !مونده

 :گفت و کرد کج و قیافش

 !اصال بمیر -

 پرستاری. افتاد تبلیغ یه به چشمام که روزنامه، تو برگردوندم رو سرم و رفتم بهش ایغره چشم

 !میشه چی بگیره اگه جونآخ! ساعته چهار و بیست بچه

ا   !میشه تأمین هم خواب جای که،این و دارم هابچه با هم خوبی رابطه معموال

 نگاه مچیم ساعت به. بود نذاشته تلفن شماره. برداشتم رو خونه آدرس خوشحال! جونم ای

 .شدیممی تعطیل دیگه ساعت نیم کردم؛

! بود شلوغ چقدر که وای رسید؛ آرتیبی. رفتم آرتیبی ایستگاه تا بهار با شد؛ تموم کار وقتی

 کرده کم کیلویی پنج یه کنم فکر! داخل بردم رو خودم زوربه و کردم خداحافظی بهار از وایستاد،

 !خورننمی مه تکون وایستادن اسب مثل! باشم
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 گرفتم رو دستم. گوشم تو گذاشتم رو هندزفری و ممقنعه تو فرستادم رو طالییم و ایقهوه موهای

 فکر! بود دیگه جای یه فکرم من ولی خوند؛می مهراب. بیرون به دوختم رو نگاهم و میله به

 .کسیبی و بدبختی

 .مرفت کوچمون سر شیک ساندویچی سمت به و شدم پیاده آرتیبی از

 بدجور که خوشتیپ، و خوشگل بود پسری کرد؛می کار توش و بود صاحبش که پسری میالد،

 .بود بنده خاطرخواه و شیفته

 پسر ازش، اومدنمی بدم منم. شدم متوجه نگاهاش با منم واقعیتش و گفتنمی هاهمسایه البته

 !بود خوشگلی و مؤدب و خوب

 :گفت و زد محجوبی لبخند. گرفتن هدف رو من طوسیش، هایچشم شدم، وارد باخجالت

 .خانوم ماحی سالم -

 :گفتم و زدم شرمگینی لبخند

 هستن؟ خوب خانواده خوبه؟ حالتون میالد آقا سالم -

 :گفت و پایین انداخت رو سرش

 خواستید؟می چیزی بفرمایید شما، لطف به -

 :گفتم و گزیدم رو لبم

ا  بله، -  .برگر چیز یه خواهشا

 :گفت و شیک هایصندلی به کرد اشاره و ادد تکون رو سرش

 !کنم حاضر من تا بشینید شما -

 هاشچشم گزیدم،می رو لبم و پایین بودم انداخته رو نگاهم. نشستم و رفتم هاصندلی سمت به

 !مونده صاحاببی. بود قشنگ خیلی

ا  پسر، تا چند خنده صدای با  فهمیدم و شد دهکشی رومروبه هایصندلی. نکردم بلند رو سرم اصال

 رو سرم و کردم اخم! میاد بدم جوریاین پسرای این از چقدر من که وای. نشستن پسر تا چند که

 با کردم بلند رو سرم من تا. میز پشت بودن نشسته مامانی و خوشگل پسر تا سه. کردم بلند

 !رو جهنم در بابا ببند وا، کردن، نگاهم باز دهن

 .من سمت اومد و گفت چیزی یه کرد؛یم کار کنارش که کسی به میالد

 :گفت اخم با

 !بشینید ور این بیاید شما خانوم ماحی -
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. بود من به نگاهشون پسرا نشستم؛ صندلی یکی اون روی رفتم و شدم بلند و دادم تکون رو سرم

 .کردم نگاهش برزخی که زد چشمک یکیشون

 !اَه شد؟نمی حاضر چرا

 !میالد سمت رفتم و شد حاضر باألخره شد، می کتاری داشت هوا. بود شده شش ساعت

 .ممنون خیلی -

 .کرد اخم که سمتش گرفتم رو پول

 خانوم؟ ماحی داشتیم -

 :گفتم و زدم شرمگینی لبخند

 .بگیرید کنممی خواهش شرمندم، من -

 و خداحافظی از بعد و گرفتم رو ساندویچ. گرفت رو پول رمقبی بعد کرد نگاهم اخم با یکمی

 .بیرون زدم مغازه از شد؛ پرت سمتم که پسرا شماره

 !مبل سمت کردم پرت رو امکوله حال،بی و زدم رو چراغ. شدم وارد و کردم باز رو خونه در

 !بهم دادن رو خونمون وسایل خوبه حاال

 خوردن مشغول و مبل روی نشستم حالبی! فقیرم که کردنمی فکر دید،می رو خونم وضع هرکی

 .شدم میالد هخوشمز  چیزبرگر

 نظر از. داشتم رو قیافه خداروشکر. خوشگلی از نه زیاده، سرم از اون بینممی کنممی فکر که االن

 .زدنمی بالبال براش کوچه دخترای! منال و مال و خانواده

 رفتم تولدم، روز پارسال، که عکسی افتاد؛ عکسم به نگاهم. مبل به دادم تکیه و زدم تلخی لبخند

 و بود گیرپاچه بود، روشن آبی چشمام. بود افق به نگاهم و بود شده پخش موهام. تمگرف آتلیه

 !وحشی

. بود زعفرانیه آوردم، در توش از رو آدرس خودم، طرف کشیدم دستم با رو کولم و کشیدم آهی

 .بشم راحت خونه اجاره این دست از و بمونم و باشه خوب حقوقش کاش خدایا

 !هوا توی رفت خورخورم و مبل، روی شدم ولو و هم رو رفت چشمام که زدم زل آدرس به قدراین

*** 

 !دینگ دینگ، دینگ،

 اَه نشستم، و کردم قطع رو گوشی آالرم باز،نیمه هایباچشم! اَه! صلواتی مـادر! زهـرمار! مرض

 لباس. شدنمی صبح وقتهیچ کاش
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 جاتون. دستشویی رفتم و باال کشیدم رو هامپاچه و آوردم در رو مقنعم بود، تنم هنوز دیشب های

 !گذشت خوش خیلی خالی

 موهام و بیرون اومدم دستشویی از. باال بردمشون و کشیدم ابروهام به دستی و شستم رو صورتم

 رو مکوله. نشه معلوم موهام تا کردم؛ سرم بلند روسری. بافتمشون و کردم شونه قشنگ رو

 رو شمغازه داره که دیدم رو میالد که کوچه، سر رسیدم .بیرون زدم خونه از و دوشم رو انداختم

 .کنهمی باز

 !گاز لوله به خورد سرش که بشه بلند خواست من، دیدن با

 :گفتم نگرانی با

 نشد؟ چیزیتون -

 :گفت درد از درهم قیافه با

  شما؟ خوبی! نه نه، -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 !اجازتون با بله، -

 :گفت آروم

 .دارانگهخد -

 ماشینی هه،. افتاد مشکی تیری مزدا یه به چشمم. کردم حرکت ایستگاه سمت به و افتادم راه

 .شدم آرتیبی سوار کالفه و کردم بغض! داشت بابام که

 !بدم جـر رو پیام رادیو مجری اون دهن خوادمی دلم قدراین

 با داره انتظار بعد کنم؛می گاهن همه به قاتال مثل صبح اول من واال میگه، ور و شر صبحی اول

 !(بود معلوم میالد به نگاهش از! ) کنم برخورد بقیه با مهربونی

 و شدم پیاده تاکسی از داغون، اعصابی با. دادم تاکسی پول چقدر آرتی،بی از بعد دونهمی خدا

 مـوزه؟ یا ستخونه این عر،. کردم نگاه خونه به

 یه داخل، رفتم. شد باز تیکی با در! خورد زنگ کالسبا خیلی که زنگ، رو گذاشتم رو دستم

 زدن جارو مشغول خمیده، و فرتوت پیرمرد

 !بود ویالیی و بزرگ زمین روی هابرگ

 !بودن گرفته رو خورشید نور جلوی اینجـا، داره درخت چقدر. شدم رد کنارش از
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 زیباش بسیار قیافه متوجه و شدم نزدیکش در؛ دم بود وایستاده شیک و پوشخوش مرد یه

 .شدم

 !بود کرده ترمردونه رو قیافش و بود شده سفید کمی ششقیقه کنار موهای

 :گفتم خجالت با منم و زد جذابی لبخند

 ... .آگهیـ برای سالم، -

 :گفت قشنگی خیلی صدای با و کرد قطع رو حرفم

 .بفرمایید اومدید، درست بله. هستم مرادی -

 ایشونه بود، کردن جارو مشغول هنوز کردم، نگاه پیرمرد به و گشتمبر  منم. افتاد راه جلو خودش و

 !اینجا بود ایسلطنتی خونه چه! بود شـده یکسان زمین با فکم شدم، خونه وارد و باال انداختم

 !کردم نگاهش هول مرادی باصدای. خوفناک و بود دلگیر یکمی ولی

 .خانم بشینید -

 .شدم کشیدن سرک لمشغو دوباره و نشستم هاشده مسخ مثل

 .پاش یکی اون روی انداخت رو پاش و رومروبه نشست

 .خواممی بچه یه برای پرستار که گفتم باشید، خونده آگهی تو اگه -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 !بله -

 :گفت و پاهاش روی گذاشت رو دستش

 دارم ساله شش دختر هی من کارم؛ برای استرالیا به کنم سفر قراره طوالنی مدت برای من خب، -

 .رفته دنیا از هست سالی دو مادرش که

 :گفتم ناراحتی با

 .کنه رحمتشون خدا -

 :گفت و زد متینی لبخند

 ببرمش، خودم با تونمنمی. مونهمی تنها دخترم برم اگه من گفتم؛می داشتم بله،. گزارمسپاس -

 آزاربی و حرفهکم اون. دارم نیاز یناناطم قابل آدم یه به نگرانشم، خیلی. مسائل سرییه خاطر به

 !باشید فهمیده االن تا امیدوارم اذیت؛ و

 .سمتم گرفت و برداشت میز روی از ایبرگه و شد خم. دادم تکون مثبت عنوان به رو سرم

 .کنید پر رو فرم این -
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 شرایطم با بود، شده ذکر که مواردی تمام. آوردم در رو خودکار مکوله توی از و گرفتم دستش از

 میلیونسه ماهی خاطرشبه یعنی تومان؟سه جـون؟ بود؛ نوشته مبلغشم آخر در. داشت سازگاری

 :کردم بلند رو سرم صداش با! اینجا میام کله با من بابا میدن؟

 !کنید زندگی اینجا، بیاید یعنی. باشید جااین روزشبانه باید شما که بگم اینم -

 .متوجهم بله -

 :دادم ادامه و سمتش مگرفت رو برگه

 !بفرمایید -

 .کرد نگاه برگه به و زد لبخند

 !دارید خوبی خطدست -

 :گفتم لبخند با

 .ممنون -

 :گفت و هم تو کرد قفل رو دستاش

ا  ولی اومدن، نفر ایخورده و بیست هم شما از قبل -  بهتون امشب نبود؛ خوب شرایطشون اصال

 !میدم خبر

 سرم کرد؛می صدا رو باباش که ایبچه دختر صدای باشنیدن! کنه قبول کاش دادم، تکون رو سرم

 .مارپیچی مشکی هایپله راه طرف برگردوندم رو

 از عروسکش که درحالی روح،بی و رنگ عسلی هایچشم با و بلند طالیی موهای با دختری

 .بود ایستاده بود، آویزون دستش

 :گفت و شد بلند مرادی

 بابا؟ حنای جانم -

 !بود حنا خوشگل، دختر این اسم پس حنا؟

 .شد کشیده من سمت به روحشبی نگاه. سمتش رفتم لبخند با و شدم بلند

 .بود زده زل هامچشم به زدم؛ زانو و ایستادم جلوش

 !خوشگلی چقدر شما! عزیزم الهی-

 :شنیدممی رو مرادی هایقدم صدای. کرد نگاهم خیره فقط و نگفت چیزی

 !حرفه کم خیلی حنا -

 .شدم بلند و دادم تکون رو سرم
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 !شدم متوجه -

 .دخترک به زدم لبخند دوباره و

 و بود پایین سرش هنوزم پیرمرد رفتم؛ بزرگ حیاط سمت به دوباره کردم؛ خداحافظی اینکه از بعد

 !مشکوکم چی همه به کال من. ترسیدممی ازش یکمی. بود زدن جارو حال در

 !المصب بود خلوت رمچقد زدم، زل کوچه به و بستم رو در

 تاکسی یه راحت خیال با رسیدم، وقتی. برسم کوچه سر به تا زدممی قدم تند تند ترسو، که منم

 .کردم حرکت خونه سمت به و گرفتم

 !غراش غر با آورده بهار سر بالیی چه کارمصاحب االن دونهمی خدا

 !برداشت باالخره ،بوق تا چند از بعد. گرفتم رو بهار شماره سریع خونه، رسیدم تا

 !بنال -

 :گفتم و خندیدم

 !خواممی معذرت واقعا -

 :گفت عصبانیت با

 !یابو االغ خر بیشعور گمشو -

 :گفتم لبخند با

 شد؟ تموم -

 :گفت خورد؛می حرص من خونسردی از که حالی در

 یسسرو ازم کارهصاحاب این دهنی چه فهمیدی اصال خوبه، برات کار این میگم. نفهمزبون -

 االغ؟ کرد؟

 :گفتم اخم با

 !کرد غلط-

 :گفت و کرد پوفی

 !سرکار بیا شو بلند بشی؛ غیرتی اینکه جای به -

 :گفتم و مبل رو دادم لم

 !ندارم حال -

 .بخندم شد باعث تلفن، وراون از جیغش صدای

 !مــاحــــی -
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 !بود حقت. دادی انجام رو وظیفت اصال عزیزم؟ جونم -

 یاد دوش زیر. حموم تو رفتم راست یه. درآوردم و لباسام و شدم بلند لبخند، با. کردم قطع بعد و

 !بود خوشگل ولی بود، طورییه قیافش. افتادم بچه

 جا؟اون برم من میشه یعنی وای

 داریم چی. کردم باز رو یخچال در و آشپزخونه سمت رفتم. کردم تنم رو حوله و اومدم در حموم از

 بخوریم؟

 باشه؟ تونستمی کی بود؟ آیفون زنگ ایصد! دینگ دینگ،

 !بود خراب تصویرش هم آیفون بدبختی. نداشتم رو کسی که من

 :وگفتم داشتم برش رفتم، آیفون سمت به و بیرون اومدم آشپزخونه از

 کیه؟ -

 شدنمی. نکردم باز رو در ولی وایستادم گوشه یه و زدم رو دکمه بیخیال. اومد خشخش صدای

 میالد؟ کردم؛ نگاه ازچشمی. اومد در صدا به هم در زنگ صدای دقایقی از عدب کرد؛ اطمینان

 وات؟

 .زد زنگ دوباره! نبود دستم دم هم چادر یه. کردم محکم رو حوله سریع

 .باال آورد کمکم بود، پایین سرش. کردم باز رو در هول، از مجبوری

 !بود معلوم مکله فقط و بودم شده قایم در پشت

 .میالد آقا سالم -

 :گفت و زد محجوبی لبخند

 احوالتون؟ خانوم، ماحی سالم -

 ایشاخه به و کردم دنبال رو نگاهش ای،دیگه سمت رفت نگاهش. گرفتم گاز رو لبم و کردم تشکر

 :گفتم و کالهم تو کردمش سریع. رسیدم خیسم، طالیی موهای از

 داشتید؟ کاری بفرمایید، -

 :گفت و گرفت رو نگاهش هول

 ...چیزه ،اِم -

 :داد ادامه و سمتم گرفت رو پیتزا جعبه

 همین برای باشید؛ نداشته کردن درست غذا حوصله شاید گفتم. اومدید راه از خسته دیدمتون -

 .آوردم پیتزا براتون
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 :گفتم اخم با. برخورد بهم یکمی

 !نیستم بگیرصدقه من ولی ممنون، -

 :گفت بهت و تعجب با

 .خدا به نبود این نظورمم اصال من خانوم؟ ماحی -

 !اه کردم، بغض یکمی

 :گفت و موهاش تو کرد رو دستش کالفه

 ...اصال اصال،! همین. بودم فکرتون فقط من -

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 میشه؟ چند. میالد آقا ممنون -

 مکوله سمت به و گذاشتم بازنیمه رو در همین برای. دوخت چشم زمین به عصبی و نگفت چیزی

 هم پیتزا جعبه نبود؛ میالد از اثری ولی کردم؛ باز رو در و برگشتم. آوردم در توش از پول و م؛رفت

 ...فقط خدا بنده اون کردم؟ فکر بد موردش در لحظه یه چرا. زدم لبخند! بود زمین روی

 خوب. مبل روی نشستم و بستم رو در برداشتم، رو پیتزا جعبه و شدم خم! کن ولش هوف

 !ناهارمون از ماین خداروشکر

 عجیبی پرتای و چرت یه توخواب. برد خوابم مبل همون روی خسته هایچشم و پر شکمی با

 .بودم خالء در انگار! بود سیاه خوابم همه! دیدممی

 بلند خواستم! بود شده خشک گلوم هم چقدر. شدم بیدار خواب از عرق، از پر صورتی و سر با

 رو دستام! بود شده رد روم از چرخ هجده تریلی یه که اریانگ بود؛ شده سنگین بدنم ولی بشم،

 .شدم بلند و کردم وارد فشار و مبل روی گذاشتم

 .گرفته درد بدنم چقدر که آخ. بود شده بلند استخونام تقتق

 و رفتم آشپزخونه سمت به. خورده سرما هیکلم معلومه! بهبه باز، پنجره و وضعیت این با من! بله

 .خوردم آب لیوان یه با و آوردم در و بزرگساالن خوردگی سرما قرص کردم؛ زبا رو یخچال در

 .گوشیم سمت کردم پرواز و بستم رو یخچال در سریع گوشیم، زنگ صدای با

 سریع. بود ناشناس شماره یه کردم؛ نگاه گوشی صفحه به! کردمی درد بدنم االن که انگار نه انگار

 :دادم جواب

  الو؟ -

 :گوشم توی پیچید شنگیق مردونه صدای



                 
 

 

 فارسی محدثه|  شیطان فقرات ستون رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         به یک رمان مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

12 

 

 .پارسا خانم سالم -

 :گفتم و راه اون به زدم رو خودم ولی کیه؛ دونستممی اینکه با

 شما؟ سالم، -

 .آگهی اون صاحب... هستم مرادی -

 :گفتم زدهذوق

 شما؟ هستین خوب! اومد یادم بله بله، -

 :گفت و کرد ایمردونه خنده

 .بیارید تشریف تونیدمی هستید؛ استخدام شما اوم که، بگم خواستممی گزارم، سپاس -

 :زدم جیغ

 !خدا به چاکریم جدی؟ -

 :گفت تعجب با

 بله؟ -

 :گفتم و شدم جدی و کردم ایسرفه

 !کردین لطف خیلی ممنونم حتما، بله ببخشید ام -

 .بخیر شب کنم،می خواهش -

 :گفتم و نشست م*با*ل روی لبخند

 .بخیر هم شما شب -

 و ور این به کوبیدم رو خودم و زدم جیغ و رفتم مکزیکی موج. دادم قر و ور اون دمپری و کردم قطع

 !(ایش بدبختیاش و هاناله با کنه؛ خراب فقط رو من رمان خواستمی کثافت! )ور اون

 بیدار زود تاصبح خوابیدم و کردم تنم خواب لباس و اتاقم تو رفتم بخورم؛ شام کهاین بدون سریع

 .بشم

*** 

 چند گفتم صاحبخونه به خداروشکر! برداشتم رو چمدونم و بستم رو کتونیم بند ذوق و قشو با

 خیلی خیلی ها،خونهصاحب این از خیلی برعکس اومده؛ پیش برام کاری یه نیستم وقتی

 در و کشیدم رو چمدونم و بستم رو در خوشحالی با! بهم گیرهنمی سخت زیاد و ستفهمیده

 .شدم راهی و گفتم ب**ل زیر هللا بسم یه. بیرون مزد و کردم باز رو حیاط
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 براش صد در صد دلم گرفت، دلم یکمی. العادش فوق تیپ اون با افتاد میالد به نگاهم کوچه سر

 .شدمی تنگ

 :گفت و پایین انداخت رو سرش دیدنم با

 سالم -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم منم

 سالم -

 و شکست رو سکوت باالخره نداشتیم؛ رفتن قصد کدومهیچ. شد ایجاد بینمون سکوت یکمی

 :گفت

 خانوم؟ ماحی بریدمی تشریف جایی -

 :گفتم و گزیدم رو لبم

 .نیستم مدتی یه کردم، پیدا جدید کار یه بله -

 !کرد نگاهم نگران و کرد بلند رو سرش سریع

 جا؟این از میرید دارید یعنی... یـ -

 :گفتم و روروبه به دوختم رو چشمم همین برای نکنم، نگاهش کردم سعی

 !مدتی یه البته بله، -

 بود؛ شده غمگین نگاهش حالت کردم، نگاهش و برگردوندم رو سرم کمکم نیومد، صدایی هیچ

 :گفت و زد تلخی لبخند

 !باشید موفق هیچی، هیچی، دونید؟می برم، باید من -

 حرکت مقصد سمت به و شدم تاکسی سوار ناراحتی با. بود کرده بازش که مغازش، سمت رفت و

 ! کرد

 !کنه کمکم نشد پیاده آشغال، مرتیکه. بیرون کشیدم ماشین از رو چمدون سختی به

 .رفت و گرفت رو گازش بعد و اومد در دادش که Tهم به کوبیدم زارت رو ماشین در

 !دیــنگ زدم، و زنگ و خونه سمت روکردم

 حاشیه پر پیرمرد اون از خبری دفعه این. داخل تمرف و کشیدم رو چمدون شد؛ باز تیک با در

 !نبود

 .رفتم داخل سمت به و کردم تندتر رو هامقدم همین برای. بود ترسناکی حیاط

 :گفت و کرد درست رو کتش لبخند، با و پایین اومد سریع هاپله از مرادی
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 .پارسا خانم اومدین خوش -

 :گفتم کردم؛می نگاه سرش پشت به که حالی در و زدم شرمگینی لبخند

 !متشکرم -

 !خورد هم به خودم زدن حرف از حالم عـوق،

 .بدم نشون رو اتاقتون تا کنم؛ کمکتون تونم می -

 یه نیومد بیشعوره؟ خورهمی پستم به کی هر امروز چرا. افتاد راه جلوتر اون و دادم تکون رو سرم

 !رفتممی باال زیاد هایپله از و شیدمکمی رو چمدون االغ عین! بگیره رو چمدون و بزنه تعارف

 :گفت و کرد باز رو اتاق یه در باالخره. داره اتاق هم چقدر و سرده اینجا چقدر! پیغمبر یا

 !شما اتاق اینم بفرمایید -

 .بود کرمی و شکالتی از ترکیبی! بود ساده و شیک و خوب اتاق، تو رفتم

 .ممنون -

 :گفت و زد لبخند

 .کنم می خواهش -

 .پایین انداختم رو سرم و وایستادم جلوش رفتم و تخت پایین گذاشتم رو دونچم

 بکنم؟ باید هم ایدیگه کار جون، حنا پرستاری جزبه ببخشید، -

 :گفت و بیرون فرستاد رو نفسش

 !بگم بهتون چیزایی یه باید کارم؟ اتاق توی بیاید میشه -

 !بگه؟ جاهمین مُردمی مثال هم، توی رفت اخمام

 لبخند. میومد بچگونه آهنگ دینگ دینگ صدای. افتادم راه سرش پشت و دادم تکون رو رمس

 رفتم و پایین انداختم رو سرم برم؛ من اول وایستاد و کرد باز رو هااتاق از یکی در مرادی و زدم

 :گفت که شنیدم رو صداش بعد، و داخل

 .میام االن بنشینید شما -

 .خوردمی زنگ داشت و بود ویبره روی گوشیش. کردم نگاهش

 !باشید راحت -

 روی مدارک سری یه به چشمم که مبال سمت رفتم! بود ایساده کار اتاق بیرون، رفت اتاق از

 .افتاد میزش
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 اسم بابا جون! روشه مرادی یارو این ملی کارت دیدم و نزدیک رفتم داد، دست بهم فضولی حس

 و سالشه هفت و بیست شهمه این عر،! 1369 تیر 7 متولد علیرضا، فرزند مرادی کامیار برم؛ رو

  گرفته؟ زن کی ماشاهللا، داره؟ ساله شش دختر یه

 بود؟ امشب برای پروازش بود؛ میز روی هم هواپیما بلیط و پاسپورت

 .کردم مشغول مانتوم با رو خودم و مبل روی نشستم سریع در، تق صدای با

 کنید؟می میل چیزی شرمنده، -

 :گفتم و دادم ونتک رو سرم

 !اصلی موضوع سر بریم بهتره ممنون، نه -

 :گفت و روروبه مبل روی نشست

 مدت یه مرد، مادرش وقتی. شده آروم و حرف کم خیلی مادرش مرگ از بعد من دختر ببینید -

 مسئولیت این شما! کنه برقرار ارتباط باهاتون سخت ممکنه بود؛ کرده قفل دهنش و زدنمی حرف

 و دارم پرواز هفت ساعت و میرم دارم امشب من چون. بدید انجام درستی به باید و تیدپذیرف رو

 و هست خدمتکار نباشید، غذاییتون هایوعده نگران! شماست دست زیادی مدت یه زندگی این

 داروهاش طورهمین و بدید غذا حنا به موقع به باید شما خونه، تمیزی طورهمین. کنهمی درست

 !شماست دست امانت من حنای این. گذاشتم اتاقتون عسلی روی یستل توی که رو،

 .کردممی رو سعیم تمام باید ولی بود؛ شده سخت کار یکم

 !میشه واریز حسابتون به ماه هر نباشید، هم حقوقتون نگران -

 :گفتم و زدم لبخند

 .چشم بله -

 بود؛ شده ایجاد بینمون سکوت. پایین انداخت رو سرش بعد و کرد نگاهم لحظه چند لبخند با

 :گفتم و شدم بلند همین برای

 ندارید؟ امری دیگه برم من -

 :گفت متینی لبخند با و کرد بلند رو سرش

 پایین، بیاید میشم ممنون. میشه سرو شام نیم و شش ساعت فقط. نیست عرضی خیر -

 .میشه حاضر زود شام میرم؛ زود کهاین خاطربه امشب

 :گفتم طیعانهم و دادم تکون رو سرم

 !اجازه با حتما، بله -
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 !هیـن که اتاقم سمت برگشتم. بیرون فرستادم رو نفسم و بیرون زدم اتاق از سریع

 :گفتم حنا به رو بعد و کشیدم عمیق نفس تا چند. قلبم روی گذاشتم رو دستم

 !ترسوندیم عزیزم -

 سمتش رفتم و زدم وشر  به لبخندی. بود دستش عروسکش بازم. کرد نگاهم فقط و نگفت چیزی

 این. بود موهاش الی حرکت درحال که نشست؛ دستام روی نگاهش. کردم نوازش رو موهاش و

 !حرفه کم طوریاین که حیفه بچه دختر

 :گفتم و شدم بلند

 کیف دخترش خوشگلی از بابات شام، میز سر تا کنم؟ آماده برات خوشگل لباس یه چیه نظرت -

 هوم؟ کنه؟

 :گفت سرد رفت،می اتاقش سمت به آروم که طورهمون و برگردوند رو روش

 !نه -

 .کردم باز رو اتاق در و رفتم اتاقم سمت به و باال انداختم ایشونه! ذوقم تو خورد

 .بستمی رو اتاقش در داشت که خورد؛ حنا به چشمم آخر لحظه

 زل سقف به و کشیدم دراز و رفتم تختم سمت به بیرون، فرستادم صدا با رو نفسم و بستم رو در

 .زدم

 بازم... ! حاال ولی ثروت و پول توی کردم،می زندگی تهران جای بهترین توی من روزی یه

 .شکرت مرتبه هزار خدایا! سالمه بدنم و تن و نخوابیدم گرسنه شکم با هنوز که خداروشکر

 اضحو و راحتی به رو ساعت تیکتیک صدای که، بود شده ایجاد سکوتی چنان اتاق توی

 در. کنم مشغول رو خودم کردم سعی و شدم بلند ترسیدم،می زیادی سکوت این از! شنیدممی

 یه تصویر کردم بازش تا بود، ایشیشه. کردم باز رو درش و کمد سمت رفتم و کردم باز رو چمدونم

! کردم نگاه رو سرم پشت و شد شدید قلبم ضربان! وایستاده اتاق ور اون که دیدم رو نفر

 .نبود خبری کردم، نگاه آیینه به دوباره زدم،می نفسنفس بلند بلند. نبود کسیهیچ

! زدممی هم توهم ترسیدممی وقت هر! زدم توهم دوباره. فرستادم ب**ل زیر صلوات تا چند

 راه اون به زدم رو خودم. نباشه اتاق توی سکوتی تا کردم؛ پلی آهنگی و آوردم در رو گوشیم سریع

 چند مشغول رو فکرم اصال، کردممی سعی و خوندممی آهنگ با. شدم لباسام نچید مشغول و

 . نکنم پیش دقیقه
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. کردم باز رو در و کردم مرتب سرم روی رو شالم. شد کشیده سمتش نگاهم سریع در، صدای با

 :گفت متینی لبخند با کامیار

 شام؟ برای نمیارید تشریف -

 :گفتم و کردم نگاه دستم توی ساعت به متعجب

 !بفرمایید شما حتما، چشم. گذشت ساعت زود چه -

 به و افتادم راه سرش پشت ازش، تبعیت به منم و بستم رو اتاق در. افتاد راه و داد تکون رو سرش

 !شننه به ببخشه خدا بود، خوشتیپی و هیکل خوش خیلی مرد سر، پشت از. رفتیم پایین سمت

 تکون رو پاهاش و بود نشسته میز پشت حنا. بود سالن ور اون که رفت بزرگی میز سمت به

 !زدم لبخند زد؛می حرف آروم عروسکش با و دادمی

 مامانش جای من کنهمی فکر نکنه ترسیدم،می نگاهاش از یکمی. بهم زد زل دوباره من دیدن با

 گیرم؟می رو

 با نداریم تعارف اباب شدم؛ پهن منم و بشینم کرد تعارف.( شد صمیمی هم زود چه) کامیار... اوف

ِ  هم  :گفتم و حنا طرف کردم رو! من برادر

 خوشگله؟ خانم چطوره حالت -

 :گفت سرد خیلی

 .خوبم -

 :گفت التماسی لحن با و پدرش طرف کرد رو بعد

 بیام؟ باهاتون منم نمیشد پدر؟ -

 :گفت بوسیدمی رو شگونه که حالی در و زد روش به لبخندی کامیار

. مونهمی پیشت خانوم ماحی نیستم؛ من که مدت این تو. گردممی بر زود و میرم دخترم، نه -

 !مهربونه خیلی باش مطمئن

 !زدمی موج «متنفرم ازت» نگاهش توی انگار. کرد نگاهم سرد بازم حنا

 :گفت کامیار. میز روی غذاهای به دوختم و گرفتم ازش نگاه سختی به

 .نکنید تعارف بفرمایید -

 :گفتم و زدم محجوبی لبخند

 .ممنون -

 !بود شده کور اشتهام کشیدم؛ برنج کم خیلی خودم برای بعد و



                 
 

 

 فارسی محدثه|  شیطان فقرات ستون رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         به یک رمان مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

18 

 

 بزنه؛ حرفی خواستمی کامیار انگار دفعه چند البته. زدیمنمی حرفی و خوردیممی غذا آرومآروم

 !شدمی پشیمون بعد

 :گفتم و کردم بلند رو سرم بعد و خوردم رو غذام تمام بود؛ زوری هر به باالخره

 !نکنه درد دستتون ممنون، -

 :گفت باشه، شده خوشحال خیلی که انگار

 .جان نوش -

 ریخته بشقابش ور اون و ور این هابرنج و کردمی بازی باغذاش حنا، به دوختم و گرفتم ازش نگاه

 منصرف کامیار صدای و زمین روی صندلی شدن کشیده با که، بگم چیزی خواستم بود؛ شده

 .شدم

 !باشید فهمیده رو حرفام تمام امیدوارم. میرم دارم من خانوم حیما خوب خیلی -

 :گفتم و احترامش به و شدم بلند

 !سالمت به سفر البته، -

 که موقعی. کردم شبدرقه در دم تا و افتادم راه سرش پشت. چمدونش سمت رفت و زد لبخند

 !بست رو در و گفت لبی زیر خداحافظی و انداخت بهم نگاهی ببنده، رو در خواست

 :گفت حنا که کنم جمع رو وسایل خواستم. میز سمت به برگشتم و بیرون فرستادم رو نفسم

 !کنهمی جمع خدمتکار -

 .رفتم دنبالش منم و انداختم باال ایشونه! رفت اتاقش سمت به عروسکش با و شد بلند بعد و

 طال؟ خانم بخوابی خوای می االن -

 .خوردم جا که سمتم برگشت تند

 خوابی؟می شب وقت این شما -

 :گفتم و زدم خندی تک

 بدیم؟ انجام کاری یه چیه نظرت خوب -

 :گفت سردش همیشه مثل لحن با بعد کرد نگاهم یکمی

 .بخونی داستان برام و شومینه کنار راحتی مبل روی بشینم خوادمی دلم -

 :گفتم و زدم لبخند اجبارا، ولی شومینه؟ گرما این تو

 !حتما -

 :گفت و برگردوند ور  روش
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 .بیا من همراه -

 عجیبی سرمای داخل، رفت و کرد باز و اتاقش در. رفتیم اتاقش سمت به و افتادم راه سرش پشت

 .بود اتاق توی

 اینجا؟ نیست سردت -

 که انگار کوبید؛می جوری و بود کرده شروع رو خودش کوبش قلبم. کردم نگاه اتاقش به بعد و

 !بود شده جدا هم از بدنشون که هاییعروسک و بود نقاشی از پر دیوار مامت. بیرون بپره خوادمی

 کردی؟ کاری همچین عروسکات با تو... تو -

 :گفت و بغلش گرفت هم رو داستانش کتاب و کرد بغل رو بود دستش توی سالم که عروسکی

 !نکردم رو کار این من نه، -

. بیرون بزنم اتاق اون از سریع داشتم دوست خیلی کنه؛ دعواش و بگم باباش به ترسیدمی البد

 :گفتم و زدم لبخندی همین برای

 !نشده دیر تا بریم -

 کرده بغل جوری یه رو داستانش کتاب و عروسک. بیرون بیاد شدم منتظر و بیرون رفتم اتاق از

 !بگیرمش ازش ترسیدمی انگار بود،

 دراز کتابش سمت رو دستم پایین، بود انداخته رو سرش. نشست کنارم اونم و نشستم مبل روی

 باباش چون شاید. زدم لبخند ولی کردم؛ نگاهش متعجب. کرد نگاهم زدهوحشت که کردم؛

 !ترسیدمی من از نیست

 بخونم؟ کتاب برات خواینمی مگه عزیزم -

 .دستم داد آروم رو داستانش کتاب و شد آروم کمکم شزدهوحشت چهره

 .ندارم خطری هیچ من دادم؛ اطمینان بهش هامچشم با و زدم بهش مهربونی لبخند

 .خوندن به کردم شروع و کردم باز رو کتاب الی. شد خیره شومینه به و کنارم نشست دوباره

 بزرگ، جنگل یک در ایکلبه توی. نبود کسهیچ مهربون، خدای از غیر نبود، یکی بود، یکی -

 کلبه از شد؛می بیدار خواب از وقتی صبح وزر  هر دخترک بازیگوش، و زیبا کردمی زندگی دختری

 روزی. بمونن گرم و کنه درست آتیش بتونه تا کرد؛می جمع هیزم پدرش کمک به و رفتمی بیرون

 صدای متوجه راه در رفت؛می جنگل به هیزم آوریجمع برای همیشه مثل که دخترک روزها، از

 ...اینکه تا نبود خبری ولی کرد؛ نگاه را طرفآن و طرفاین هی. شد خشیخش
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 مسخ که حنا، به زده حیرت و شدم متعجب بود؛ صفحه توی که شکلی از ولی بعد، صفحه زدم

 :دادم ادامه لرزون هایب**ل با. کردم نگاه بود شده آتیش

 ... .دید دید؛ رو موجودی اون -

 :گفتم و بستم رو کتاب سریع

 .عزیزم خوابه وقت -

 :گفت کردیم نگاه آتیش به که طورهمون

 بوده؟ چی موجود اون بدونم خواممی بخونش، برام -

 ترسناک؟ داستان کتاب نبود؛ بچه این مناسب اصال کتابا این! لرزید قلبم

. بود زده حلقه هاشچشم توی اشک برگشت؛ طرفم به سرش که ششونه روی گذاشتم رو دستم

 !کردم نگاهش متعجب

 ... .ترسـ می من -

 

 .شد جمع خودش تو یهو و کرد نگاه اطرافش به زده،حشتو و خورد رو حرفش

 :گفتم و زدم مهربونی لبخند! آره... تنهایی از ترسه،می کردم حس

 ترسی؟ می چی از -

 بلند. کنم آرومش کردم سعی رفتارش؛ از بودم شده مات. لرزیدمی چشمش مردمک کرد، نگاهم

 نمیومد؛ خوشم اتاقش از اصال. رفتم اتاقش سمتبه و کردم بلندش و گرفتم رو دستش و شدم

 .کشید رو دستم راه وسط. بودم مجبور ولی

 !بخوابم شومینه کنار خواممی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بگیره درد کمرت که ممکنه وگرنه بخوابی؛ تخت رو باید شما خوشگلم اما -

 :گفت و کشید بیشتر رو دستم

 !اتاقم تو برم خوامنمی. بخوابم شومینه کنار خواممی من -

 .فهمیدم چرخید؛می ور اون و ور این به هراسون که نگاهش توی از! ترسیدمی چیزی یه از

 هیچی به کردم سعی و اتاقش توی رفتم مجبوری ولی بذارم؛ اتاقش توی پا نداشتم دوست اصال

 به سریع شد باعث در، قیژ صدای که بردارم تخت روی از رو، پتو و بالش تا شدم خم. نکنم نگاه

 !بود شده بسته یکمی در. کنم نگاه سرم پشت
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 و بود کرده بغل محکم رو عروسکش حنا،. بیرون زدم اتاق از دو با و برداشتم رو بالش و پتو سریع

 :گفتم و رفتم سمتش به نترسه، اونم تا بکشم عمیق نفس کردم سعی. دیوار به بود چسبیده

 .بریم خوب خیلی -

 .دنبالش به زنان نفسنفس منم. رفت پایین سمت به و افتاد راه من از جلوتر

 :گفتم و روش انداختم رو پتو. کشید دراز و رفت اون و زمین روی گذاشتم رو بالش

 نداری؟ کاری من با -

 :گفت سرد کرد، می نوازش رو عروسکش موهای که حالی در

 !نه -

 :گفتم و دادم تکون براش رو دستم

 !عزیزم بخیر شبت -

 با من خوفناک، و بود بزرگ خیلی. بگردم ویال این تو یکمی گرفتم تصمیم و دمش دور ازش

 !ترسممی هم هاموضوع ترینکوچک

 سمت به داره؟ خدمتکار گفتنمی بود چی پس نبود؛ خوفناک ویالی این توی انگار کسیهیچ

 !بزرگـی یآشپزخونه عجب واو. رفتم آشپزخونه

 دارید؟ کاری اینجا -

 کوبیدن، به کرد شروع قلبم. کردم نگاه و سرم پشت برگشتم؛ و قلبم روی گذاشتم رو دستم! هیــن

 این کنم فکر درشت، مشکی هایچشم و زدمی سفیدی به حد از بیش که صورتی با پیرمرد، یه

 نفس. بود زده زل بهم طورهمون و بود وایستاده. زدنه جارو حال در همش که ستپیرمرده همون

 :گفتم و زدم هولناکی بخندل و کشیدم عمیقی

 .بگردم رو ویال یکم اومدم... نه نه، -

 :گفت کرد می نگاهم که طورهمون

 !هستش عبدهللا اسمم. کنید صدام داشتید کاری -

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب و دادم تکون تند تند رو سرم

 !حتما حتما، -
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 سمت به و زدم بیرون آشپزخونه از عسری. کشیدم عمیقی نفس من و رفت بیرون آشپزخونه از

 دونمنمی سقف، به زدم زل و تخت روی کردم پرت رو خودم و کردم باز رو اتاقم در رفتم؛ اتاقم

 .رفتم خواب به و شد بسته هامچشم که گذشت چقدر

*** 

 !ماحی... ماحی -

 بازم. بود بچه هی صدای. کردمی زمزمه رو اسمم گوشم در یکی انگار کردم؛ باز آروم رو هامچشم

 :گفت کنهمی صدام یواشکی داره که انگار آروم، تُن با صدایی بازم ولی بستم؛ رو هامچشم

 !ماحی... ماحی -

 مهتاب نور فقط، و بود تاریک جاهمه. تخت روی نشستم سریع و شد باز ممکن حد تا هامچشم

 .بود شده عرق از پر صورتم و سر. تابیدمی دیوار روی که بود

 دیدم؟ خواب یعنی زد؟می صدام داشت بود کی. زدممی نفسسنف

 رو خودش محکم گرومپگرومپ قلبم. پایین ریخت هوری قلبم دیوار، رو از سایه یه شدن رد با

 باشه؟ چیزی دزدی نکنه... نکـ. سینم به زدمی

 از داشتم. بود ترسناک خیلی اومدم؛ پایین تخت روی از آروم همین برای. کنم چیکار دونستمنمی

 !دادممی جون ترس

 قلبم یکم همین برای نبود؛ خبری هیچ انداختم، نگاهی بیرون به و رفتم پنجره سمت به آرومآروم

 شروع ب**ل زیر. کشیدم دراز و برگشتم تختم سمت به چیزی به اهمیت بدون و گرفت آروم

 .برد ابمخو کمکم و دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم و گفتن ذکر به کردم

*** 

 !بود خوابالو هنوز هامچشم. دستشویی رفتم همه از اول شدم بلند که خواب از

 و کردم شونه رو موهام و انداختم باال ایشونه. بود صبح ده ساعت. اومدم بیرون دستشویی از

 فقط. بود خلوت پایین؛ رفتم و بیرون زدم در از. انداختم سرم روی هم شال یه احتیاط، برای

 نمی) متحرک صندلی. رفتم پذیرایی ور اون سمت به و رفت هم تو اخمام. میومد قیژ قیژ یصدا

 ترسناکی چیز یه فیلما تو همیشه. وایستاد قلبم. بود خوردن تکون حال در!( خو رو اسمش دونم

 .رفتم صندلی سمت به آروم هایقدم با! هستن صندلیا این روی

 حنا اون، از بعد. بیرون فرستادم راحت رو نفسم! بود ناح عروسک زمین، روی افتاد چیزی یه یهو

 :گفت و کرد من به رو عروسکش برداشتن از بعد و اومد پایین صندلی روی از
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 شدی؟ بیدار -

 :گفتم و زدم مهربونی لبخند

 خوردی؟ صبحانه دلم، عزیز آره -

 :گفت و سرم پشت دوخت رو، سردش نگاه

 .آره -

 :گفت کردم؛می نگاه رفتنش به داشتم که آخر لحظه. شد رد لمبغ از تند هایقدم با بعد و

 .کنم بازی خواممی امروز -

 :گفتم و زدم نماییدندون لبخند

 .باشه -

. بود آماده میز روی صبحانه. بود عجیب. رفتم خوری ناهار میز سمت به منم و رفت باال هاپله از

 !خورده صبحانه که گفت حنا النا همین! میشی خنگ داری ماحی اَه افتادم؛ چیزی یاد

 !عالیه اوم. خوردن به کردم شروع ولع با و میز پشت نشستم

 اذیتم خیلی این و بود سکوت جاهمه. نشد رد هم کنارم از و نزد پر هم مگس حتی مدت تمام

 .کردمی

 حنا زدم، لبخند. میومد الالیی صدای. رفتم هاپلهراه سمت به و کردم تموم رو مصبحانه سریع

 .خوندمی الالیی عروسکش واسه داشت

 شگونه روی اشک و بود پریده رنگش خوردم؛ جا. سمتم برگشت سریع که کردم باز رو اتاقش در

 .کردم بغلش و سمتش رفتم سریع و هم تو رفت هاماخم. بود جاری

 کنی؟می گریه داری چرا عزیزم؟ چیشده -

 :گفت ایگرفته صدای با

 !عروسکم -

 از اعضاش افتضاحی طور به که حنا، از ایدیگه عروسک به دوختم چشم و کردم داشج خودم از

 ! بود شده پاره و بود شده جدا هم

 :گفتم مهربونی لحن با

 !خوشگلی این به عروسک کاریه؟ چه این عزیزم آخه -

 :گفت گریه با

 .یدمنخواب اینجا دیشب چون کرد؛ رو کار این اون! نکردم رو کار این من خدابه -
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 .بابا ای توهمیه، بچه هوف

 کنه؟ رو کار این باید چرا خوب -

 :گفت و لرزید باش..*ل

 ...اینکـ برای -

 حاالتش این کرد؛ لرزیدن به شروع هاشچشم مردمک و شد کشیده سرم پشت به نگاهش یهو

 .ترسوندمی خیلی رو من

 جان؟ حنا -

 :گفت بغض با و شد مچاله خودش تو

 .سراغمون مدهاو اینجاست، اون -

 داشت که حنا، سمت برگشتم دوباره. نبود هیچی از خبری. کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

 .کردمی نگاه اون و ور این به و ریختمی اشک آروم

 !نمیوفته اتفاقی هیچ کنارتم من وقتی تا. نیست هیچی که جااین عزیزم؟ -

 :گفت ترس، از بود لرزون که صدایی با

 !حرفامو... حر... کردنمی باور... با مه... پدرم -

 :گفتم و کردم نوازش و موهاش روی گذاشتم رو دستم

 !شو بلند... کنیم بازی بریم تا شو بلند و نکن فکر بهش االنم کنم،می باور من ولی -

 ترس از پر خودم دل ولی بخونه؛ هامچشم توی از رو اطمینان خواستمی انگار. کرد نگاهم خیره

 !بچه این حتی بود، عجیب ینجاا بود؛

 عروسک و تخت روی انداخت رو ششده پاره عروسک. کردم بلندش و گرفتم رو دستش

 .بیرون رفتیم اتاق از دستم توی دست دستش، گرفت رو، مخصوصش

. شد ثابت جاهمون زمان، که انگار. شد بلند الالیی صدای دوباره که نرفتیم بیشتر قدم چند

 .شکست رو لعنتی یخونه ناو سکوت قلبم صدای

 شنیدم،نمی هیچی من ولی خورد؛می تکون باش..*ل من، به بود شده خیره. کردم نگاه حنا به

 ...!بود الالیی صدای فقط

 .کردم نگاهش و دادم تکون رو سرم سریع داد،می تکونم داشت حنا. شد کشیده دستم

 ماحی؟ خاله ماحی؟ -
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 انداختم، حنا اتاق به نگاهی. بود شده قطع الالیی صدای زدم،می نفسنفس. زدمی هنوز قلبم

 من به متعجب که حنا به سریع و بزنم سکته شد باعث که شد؛ رد ایسایه در زیر از. بود بسته

 .کنم نگاه بود، شد خیره

 کیه؟ کنه،می اذیتت که کسی اون حنا -

 !کردن لرزیدن به شروع هاشچشم و لبا. شد هم در قیافش

 . نمیفته اتفاقی هیچ باهامی، وقتی تا گفتی که تو -

 یخونه این جو درصد صد آره. بذارم کنار رو مزخرف ترس این کردم سعی و اومدم خودم به سریع

 !رو من گرفته مسخره،

 :گفتم و نشوندم لبم رو مصنوعی لبخند

 .گفتم راست عزیزم، آره -

 .رفتیم پایین سمت به لرزون، هایقدم با و گرفتم رو دستش و شدم بلند بعد و

 :گفتم و مبل روی نشستم

 کنیم؟ بازی چی قراره خوب -

 :گفت و فشرد خودش به رو عروسکش

 .باشک قایم -

 :گفتم و باال انداختم رو ابروم

 بذاره؟ چشم کی خوب! عالیه -

 :گفت و خندید بار اولین برای

 !تو -

 :گفتم بلند و چشمم روی گذاشتم رو دستم و شد ترپررنگ مصنوعیم لبخند

 .اومدما! صد نود، هشتاد، هفتاد، شصت، پنجاه، چهل، سی، بیست، ده،. خوب خیلی -

 .شدم خیره اطراف و دور به و برداشتم چشمم روی از رو دستم مکث با

 :شد بلند آرومی صدای یه

 .فهمیدی رو چیزهمه تو -

 برم و شم بلند جام از اشتمند جرات! خدایا بود؟ چی صدای. کردم نگاه ور اون و ور این به سریع

 این کهاین برای و شدم بلند مجبوری ولی بود؛ نرفته یادم پیش لحظه چند اتفاق هنوز. دنبالش

 :گفتم بلند بره بین از جو
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 !میاما دارم -

 برای. برم باال هایپله سمت به نداشتم جرات نبود؛ خبری. کردم نگاه رو هاصندلی و مبال پشت

 چشمم و رفتم پلهراه پشت سمت به. شدم گشتن مشغول جاهمون دوباره و شدم بیخیال همین

 و کشیدم پایین سمت به رو دستگیرش آروم و رفتم سمتش به. رنگ مشکی در یه افتاد؛ در یه به

 گردنم از یکی یهو، که کردممی نگاه داخلش به کورکورانه داشتم. بود تاریک جاهمه. کردم بازش

 .کشیدم بنفشی جیـغ همراهش هم خودم که زد جیغی چنان و شد آویزون

 و روش گذاشت دست و مبل سمت دویید خنده با حنا. زمین روی نشستم و بود افتاده فشارم

 :گفت

 !سوک سوک -

 و شدم بلند سریع و شدم بیخیال بود؛ شده وارد بهم استرس امروز بدجوری. زدممی نفسنفس

 !شده گچ مثل رنگم االن مطمئنم. بستم رو اتاق در

 :گفتم و مبل روی نشستم

 .عزیزم آفرین -

 :گفت و سمتم اومد

 خوبه؟ حالت -

 .زدم لبخند و دادم تکون تند تند رو سرم

 !گلم آره -

 !آفتابی هم گاهی و ابری گاهی و طوفانی گاهی. بود عجیب خیلی بچه این

 توی صبحش رفایح به که جوری. کرد بازی باهام کلی امروز. کردم نمی درک رو رفتاراش واقعا

 . بودم کرده شک اتاقش

 

 :گفت و مبل روی شد ولو خسته که بود ظهر نزدیک

 ...گرسنمه خیلی آخ -

 .بود نیم و دوازده کردم، نگاه ساعت به

 .باشه آماده ناهار کنم فکر -

 :گفت و کرد نگاهم خسته

 .نداریم ناهار همین برای! گردهبرنمی شبم تا و بیرون رفته عبدهللا با امروز خدمتکار -
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 :گفتم و شدم بلند. لرزید فکرش از قلبم و زد جرقه مغزم تو چیزی یه یهو. کردم نگاهش متعجب

 چیه؟ پیتزا با نظرت بدیم؟ سفارش ناهار چطوره -

 :گفت و کرد نگاهم هراسون

 !ترسممی -

 :گفتم نامطمئن و دادم قورت رو دهنم آب

 .ستالعادهفوق شناسم،می رو شمغازه! که نداره ترس -

 بوق چند از بعد. گرفتم رو میالد مغازه شماره و برداشتم رو بود قدیمی سبک به که تلفنی سریع

 :داد جواب

 بفرمایید؟ بله، -

 کندنی هرجون با باالخره. بود شده تنگ براش دلم چه روز، دو تواین. شدم دستپاچه و لرزید قلبم

 :زدم حرف بود

 !میالد آقا سالم -

 :شد بلند ناباورش صدای یهو و شد یجادا سکوت یکمی

 !حاال تا دیشب از ندیدمتون شما؟ کجایید شمایید؟ خانوم؟ ماحی -

 :گفتم و نشست لبم روی لبخندی اختیار،بی و شدم خوشحال بوده نگرانم کهاین از

 .خوام می سفارش یه امروز واسه ولی بدم؛ توضیح بهتون رو در رو و ببینمتون باید واقعیتش -

 :گفت وله

 .خدمتم در! بله بله،-

 :گفتم و زمین به دوختم رو نگاهم و شد تررنگ پر لبخندم

 ... .آدرس به خواستممی مخصوص پیتزا دوتا -

 :گفت تند تند

 !میارم خودم. حتما بله، -

 :گفتم و خوردم رو مخنده

 .منتظرم ممنون، -

 .بیرون فرستادم رو سنگینم نفس و گذاشتم رو تلفن

 .کردم نگاهش سریع و ترسیدم که شد؛ بلند کنارم از احن صدای

 لرزی؟می -
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 :گفتم و زدم لبخند

 !بابا نه -

 داری؟ دوسش لرزی،می داری -

 !زدمی حرف کپنش از بیشتر بچه این باال، انداختم تعجب از رو ابروم

 سکوت توی ربع یک. کرد اطراف به زدن دید مشغول رو خودش دوباره که زدم؛ لبخند فقط

 :گفتم و مبال روی نشستم باالخره که گذشت

 حنا؟ -

 :گفتم و گزیدم رو لبم. کرد نگاهم سوالی و برگشت

 کنن؟می اذیتت کیا بگی بهم تونیمی -

 !پرید صورتش از رنگ که دیدم عینه به. کرد نگاهم ترسیده

 :گفتم و زدم هولی لبخند

 !دلم عزیز باش آروم -

 هوری قلبم که شد باعث و شد بلند سالن ور اون از قیژ قیژ صدای. کردمی نگاهم سکوت با فقط

 درست مانع صداش، توی بغض و بود شده جمع هاشچشم توی اشک که حالی در حنا! بریزه

 :گفت بود؛ شده زدنش حرف

 !برگشته اون... اون -

 رو دستم و افتاد قیژ قیژ صدای! اومد در صدا به خونه زنگ کنم؛ هضم رو حرفش خواستم تا

 !شکرت خدایا قلبم؛ روی گذاشتم

 :گفتم لبخند با همین برای باشم؛ تفاوتبی کردم سعی و شدم بلند

 !اومد غذا -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس میالد، دیدن با. کردم باز رو در دو با و حیاط سمت دویدم سریع

 !سالم -

 .بود زده هم قشنگی تیپ چه. زد برق طوسیش هایچشم و برگشت

 .سالم -

 :گفت و انداخت خونه داخل به گاهین

 !سفارشاتون بفرمایید، -

 !گرفتم دستش از و کردم تشکری سمتم؛ گرفت رو پیتزاها بعد
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 کنید؟می کار جااین شما ولی نباشه فضولی خانم، ماحی ببخشید -

 :گفتم و پیتزا جعبه به دوختم و گرفتم ازش رو نگاهم

 .کنممی پرستاری بچه دختر یه از آره، -

. شدم خیره ناراحتش قیافه به و کردم بلند رو سرم بود؛ شده ایجاد سنگینی سکوت. نزد حرفی

 :گفت و کشید صورتش به دستی و زد تلخی لبخند

 ببینم؟ رو بچه دختر و تو بیام میشه -

 :گفتم سریع بود، خدام از که من

 !حتما آره، -

 پشت اونم و افتادم راه اول. ستب رو در و حیاط داخل آورد رو موتورش و گرفت عمق لبخندش

 سرم پشت از رو صداش! میومد دنبالم کشیدمی سرک ور اون و ور این به که حالی در سرم،

 :شنیدم

 .ترسناکیه خونه -

 !ترسناکن هم آدماش حتی دونستنمی اون. بودم موافق خیلی حرفش این با

 !بود شده خیره عروسکش به و ،مبل به بود داده تکیه حنا. شدم وارد و کردم باز رو ورودی در

 .کرد حنا به نگاهی و داخل اومد آروم میالد

 حنا؟ -

 .شد متعجب میالد دیدن از و کرد نگاهم

 کیه؟ این -

 :گفتم و کردم نگاه بود؛ شد خیره حنا به لبخند با که میالد، به چشمی زیر و گزیدم رو لبم

 !بیارن غذا برامون زدم زنگ بهشون که همونیه ایشون، -

 :گفت آرومی لحن با

 .تو میاوردیش نباید -

 میالد،. رفت عقب به قدم دو و ترسید حنا که رفت سمتش به میالد حرفش؛ این از شدم متعجب

 :گفت و زد لبخندی

 .که ندارم بهت کاری خوشگل، کوچولوی خانم -

 :گفت و کرد نوازش رو موهاش و نشست زانوهاش روی و رفت حنا سمت به بعد و

 چیه؟ گفتی اگه منم اسم خانمه، حنا که ماش اسم -
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 :گفت ناباوری کمال در حنا

 !میالد-

 رو متحیرم چشمای و باال انداختم رو شونم منم. کرد نگاهم متعجب و برگشت سریع میالد

 :گفت و من سمت اومد و گرفت رو نگاهش سرد خیلی حنا! حنا به دوختم

 !گشنمه -

 :گفتم و سمتش گرفتم رو پیتزاها جعبه

 !در دم تا کنم همراهی رو میالد آقا من عزیزم، ببر و بگیر رو اینا -

 شدن دور که حالی در و وایستاد جلوم میالد. شد دور و گرفت ازم رو پیتزاها و داد تکون رو سرش

 :گفت کردمی تماشا رو، حنا

 !عجیبیه بچه -

 :گفتم و بیرون فرستادم رو نفسم

 .خیلی -

 :تگف و پایین انداخت رو سرش

 .برم که بهتره من -

 واقعا حاال. رفتمی داشت کهاین از گرفت دلم. افتاد راه خروجی سمت به و دادم تکون رو سرم

 .داشتنیه دوست واقعا پسر این! عاشقشم که کنممی اعتراف

 زمین روی و موتور که نتونست انگار ولی. کنه باز رو در تا در، سمت رفت و داد حرکت رو موتورش

 !در جون به افتاد و دکر  ثابت

 نمیشه؟ باز چرا پس وا -

 :گفتم متعجب

 .ور اون برید میشه؟ مگه -

 .رفتمی سرخی به رو صورتش همین برای و بود شده گرمش بود؛ کرده که تالشی از کنار، رفت

 شده قرمز یکمی دستم. کشیدم سریع و سوخت دستم که کنم؛ بازش خواستم و در سمت رفتم

 .نشد باز کشیدمش هرچی و در روی گذاشتم رو دستم و پایین کشیدم رو سملبا آستینای. بود

 دارید؟ چیزی ایگوشتی پیچ شده؟ مرگش چه یعنی -

 متحیر و متعجب ما و شد مانع بو؛، وایستاده ایوون روی که حنا صدای که بزنم حرف خواستم

 .سمتش برگشتیم
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 !نداره ایفایده -

 :گفت آروم میالد

 !ترسونهمی رو من دختر این میگم، جدی -

 :گفتم بودم، ترسیده که حالی در

 !ترسممی ازش بیشتر من -

 .کرد نگاه بود متر سه حداقل که در به و زمین روی کوبید رو پاهاش کالفه

 !رو شانس وای -

 !هازندان دیوارهای مثل بود؛ دار خار سیمای از پر در باالی کردم، دنبال رو نگاهش

 .میالد سمت رفتم و ترسیدم زمین ردخو که موتور صدای با

 !نمیشه جوریاین -

 .گرفت رو دوستش شماره و درآورد رو گوشیش

 !اِشغاله -

 :گفتم سریع

 !بگیر رو دیگه یکی -

 !نگفتم دروغ ریخت قلبم بگم خداوکیلی شد؛ خونه وارد خنده با که افتاد حنا به نگاهم

 :شد بلند میالد داد صدای

 میفته؟ داره اتفاقی چه اِشغاله؟ هاارهشم همه چرا چی؟ یعنی -

 :گفتم و میالد به شد دوخته ترسونم نگاه با نفسام

 !میفته بدی اتفاقای یه داره مطمئنم -

 :گفت پریده، ترس از رنگم دید وقتی

 آنتن همین برای بیابونیه، یکم هم جااین و شده خراب درصد صد خانم، ماحی نیست چیزی -

 !نمیده

 !نبود کسی کردم؛ نگاه و ایوون سمت به برگشتم

 خودم هایچشم با دارم اومدم؛ که روزی از. میفته بدی اتفاقای یه داره واقعا جااین! میالد نه -

 !خونه این تو افتادیم گیر کنم فکر االنم. بینممی

 رو مجمله میالدِ  فقط این یعنی بیرون؟ پرید دهنم از چیه میالد! زدم گند وای زد، برق هاشچشم

 :گفت و شد خاموش هاشچشم برق یهو ولی فهمید؟
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 !دادی راه بد دلت به الکی خرافاته، همش -

 :گفت و انداخت سرم پشت به نگاهی

 !باشم پیشتون ساعتی چند باید کنم فکر -

. افتادیم راه خونه طرف به سریع و دادم تکون رو سرم! پیشمونه مرد یه که خوبه شد؛ راحت خیالم

 گذاشته، میز روی و عروسکش و میده تکون رو پاهاش که حالی در دیدم رو ناح شدیم؛ وارد تا

 :گفت و میالد به دوخت رو ترسونش نگاه و برگشت ما صدای با! خورهمی هم پیتزا داره

 .میومدی نباید گفتم که من -

 !باشیم تفاوتبی کردیم سعی دوتامون زدن؛ به کرد شروع تند تند دوباره قلبم

 به رو غذام نصف همین برای بود؛ شده کور اشتهام واقعا که من. رفتیم خوری اهارن میز سمت به

 .میالد به دادم زور

. بود لیوان تا چهار و سس البته کردم؛ جمع رو میز و شدم بلند سریع. بودیم کرده سکوت همه

 حنا هک بودیم شده خیره زمین به ساکت همه مبل، روی نشستم و پذیرایی به برگشتم اون از بعد

 :گفت و شد بلند سریع

 !میاد خوابم من ماحی؟ خاله -

 سختی به و زدم زورکی لبخند و دادم قورت رو دهنم آب لعنتی؟ اتاق اون تو برم باید دوباره وای

 :گفتم و شدم بلند

 !عزیزم باشه -

 باال، مرفتیمی که هاپله از. بود من زدهوحشت قیافه به نگاهش، که انداختم میالد به نگاهی نیم

 موجی که کردم باز رو اتاقش در لرزید؛می دستم که حالی در! گرفتنمی رو من جون داشتن انگار

 روی دویید حنا. بزنم جیغ داشتم دوست! بچه اون خنده صدای و کرد برخورد باهام سرما از

 :گفت و تختش

 خونی؟می داستان برام -

 !نه نه، نه، کنم؛می خواهش! نـه وای

 :فتمگ زوری ولی

 .عزیزم آره -

 خطیخط رنگی مداد با اتاقش دیوارهای تمام. کردممی نگاه اطراف به ترس با. اتاقش توی رفتم و

 !بود شده
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 !کنهمی نگاهت داره اون -

 :گفتم و زدم لرزونی لبخند. کردم نگاهش سریع

 عزیزم؟ کیه منظورت -

 :گفت بار،مرگ لحظه چند از بعد و کرد نگاهم فقط

 !بخون استاند برام -

 سرهم براش چرتی داستان یه سختی به و تخت، روی نشستم کنارش رفتم آروم و اومدم خودم به

 !کردم

 و روش کشیدم دیگه یکم رو پتو و کشیدم پوفی بازه، چشماش هنوز دیدم شد؛ تموم که داستان

 :گفتم

 .بخواب و ببند رو چشمات حاال -

 :گفت و کردم اهشنگ تعجب با و کشید رو دستم که شدم؛ بلند

 ترسی؟می من از تو -

 خودش از من نه، ترسیدم؟می ازش بود؛ شده حبس سینم توی نفس باال، انداختم رو ابروهام

 .ترسیدممی رفتاراش از ترسیدم،نمی

 :گفتم و نشوندم لبم روی زور به لبخندی

 پرسی؟می رو سوال این چی برای عزیزم، نه -

 :گفت و زد لبخندی متقابال

 !طوریهمین هیچی، -

 سختی به کردممی حس. بود زده زل من به مات جوریهمین اونم و شدم خیره هاشچشم به

 !رو آدم کردمی هیپنوتیزم هاشچشم کشم؛می نفس

 میالد، دیدن از که برگشتم و بستم رو در بیرون، سمت به افتادم راه و آوردم فشار پاهام به باالخره

 :گفت سریع که قلبم روی اشتمگذ رو دستم و کشیدم هینی

 !انداختممی خونه این به نگاهی یه داشتم فقط بترسونمتون؛ خواستمنمی ببخشید -

 :گفتم و پیشونیم روی گذاشتم رو دستم و کشیدم عمیقی نفس

 .نداره اشکال -

 :شنیدم رو صداش همزمان و اومد سرم پشت اونم که افتادم راه

 .قشنگیه و بزرگ یخونه -
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 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 !آره -

 من به تعجب با میالد کردن، باز رو کشوها و هاکابینت در کردم شروع و رفتم آشپزخونه سمت به

 !کردمی نگاه

 نفسم. شد بشقاب اندازه هاشچشم که میالد سمت برگشتم! بزرگ کارد یه کردم؛ پیدا باالخره

 :گفتم و بیرون فرستادم رو

 !کرد باز رو در باهاش بشه شاید -

 :گفت و بیرون اومد متقابال اونم، و بیرون رفتم آشپزخونه از من و بیرون فرستاد راحت رو نفسش

 .بشه نکنم فکر کارد؟ با -

 .بودا ترسیده حسابی زدم؛ کمرنگی لبخند و نگفتم چیزی

 :زدم داد بود؛ باغ زدن جارو حال در عبدهللا

 عبدهللا؟ آقا -

 ترسیدم؟می آزاربی پیرمرد این هاینگاه از قدراین چرا دونمینم. کرد نگاه من به و برگشت

 کمک؟ بیاید میشه -

 :گفت و شلوارش به کشید رو دستش اومد؛ ما سمت به و زمین روی انداخت رو جاروش

 خانم؟ شده چی -

 :گفتم و در سمت کردم اشاره و کشیدم عمیقی نفس

 .نمیشه باز -

 کردیم؛ نگاه هم به تعجب با میالد و من. کرد بازش و رفت در سمت به و باال انداخت رو ابروش

 .آورد خودمون به رو ما عبدهللا صدای که

 !خانم نیست چیزیش کهاین -

 :گفتم پتهتته با

-  َ  ... .اما... ا

 :گفت و بست و در عبدهللا و نگفتم چیزی

 !خانم سرکارم برم من -

 :گفت و کرد ایخنده تک دمیال خودش، کار پی رفت که دادم تکون آروم رو سرم

 !مزخرف چه -
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 :گفتم آروم داد؛ حرکتش و موتورش سمت رفت

 میالد؟ آقا -

 .کرد نگاهم منتظر و من سمت برگشت و وایستاد

 .غذا بابت مرسی -

 :گفت و زد رنگی پر لبخند نری؟ پیشم از میشه بگم خواستممی بگم، ایدیگه چیز خواستممی

 .نوکرم -

 روی گذاشتم رو دستم و استقبالش به رفتم بیرون؛ رفت و کرد باز رو در اون و زدم کمرنگی لبخند

 !رفت خداحافظ گفتن از بعد و کرد روشن رو موتورش. در

 !کوبیدم محکم رو در و داخل برگشتم و شدم شدم،؛عصبی خیره رفتنش به آخر تا

. کردم روشنش و رفتم تلویزیون سمت به حالبی انداختم؛ نگاهی خونه فضای به و داخل برگشتم

. کردم ایست شبکه یه روی باالخره. نداشت هیچی کردم؛ پایین و باال رو کاناال و مبل روی نشستم

 !داد می نشون حیوانات مستند

 رو تلفن و کردم دراز رو دستم. اومدم خودم به تلفن، زنگ صدای با که شدم تلویزیون محو

 .برداشتم

 !بفرمایید بله -

 :گفتم بلندتر ،نیومد صدایی اما

 !بفرمایید -

 :گفتم عصبانیت با و هم توی رفت ابروهام میومد؛ کشیدن نفس صدای دفعه این

 مریضی؟ الو؟ -

 :گفتم و داشتم برش سریع. خورد زنگ دوباره که کشیدم پوفی سرجاش، گذاشتم رو تلفن بعد

 الو؟-

 :گفتم زیرلب و نبیرو فرستادم عصبانیت با رو نفسم. میومد بوق_بوق صدای دفعه این

 !بده شفا رو مریضا یهمه خدا -

 بلند خوردنش زنگ صدای بعد لحظه چند دقیقا شدم؛ خیره بهش و سرجاش گذاشتم رو تلفن

. شدم خیره هاپلهراه به برگشتم ترس با حنا جیغ صدای با ولی بردارم؛ که کردم دراز رو دستم. شد

 بود اومده بند نفسم درد از پله، توی رفتم صورت با و کرد گیر پام که رفتم هاپله سمت به بدو بدو

 که شد؛می بیشتر و بیشتر جیغ صدای ولی. دیدم پله روی رو خون هایلکه شدم بلند وقتی و
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. کردم باز شدت با رو، درش و رفتم حنا اتاق سمت به و شدم بلند بود که زحمتی هر به تند تند

 !بود خوابیده که حنایی. بود حنا روی من زدهحشتو نگاه ولی خورد؛ صورتم به سرما از موجی

 آروم حنا. گشتم رو اطراف و رفتم داخل ترس با. نمیومد جیغ صدای دیگه کردم؛ نگاه بر و دور به

 !خبریه که انگار نه انگار و بود خوابیده

 بستم رو پنجره رفتم و بیرون فرستادم رو نفسم. میومد سرد باد و بود باز که افتاد پنجره به نگاهم

. شدم توهمی واقعا که کردم فکر این به و قلبم روی گذاشتم رو دستم کشیدم؛ رو پرده آروم و

 میشم؟ دیوونه دارم من نکنه خدایا،

 رو پام. شد بلند تلفن زنگ صدای من اومدن بیرون با همزمان. بستم رو در و بیرون رفتم اتاق از

 از که لبم روی کشیدم رو دستم. افتاد خون به نگاهم پلهراه توی پایین، رفتم و زمین روی کوبیدم

 .پیچیدم خودم به درد

 پایین سمت به بود؛ کردن گریه یآماده که ایقیافه با و کردم ناله. نمیومد بند تلفن زنگ صدای

 :زدم جیغ و برداشتم سرعت به رو تلفن و رفتم

 .عوضی بزن حرف -

 .شدم خفه واقعی ایمعن به خورد؛ گوشم به تلفن پشت که صدایی با

 خانم؟ ماحی -

 !دادم عظیمی سوتی چه سرم، بر خاک وای

 !مرادی آقای سالم عه -

 :شنیدم رو زدمی موج خنده توش که صداش مبل، روی نشستم و سرم توی کوبیدم رو دستم

 نیست؟ طوراین داشتین، تلفنی مزاحم انگار -

 :وگفتم بیرون فرستادم رو نفسم

 .زدم حرف طوریاون مخوامی معذرت بله، -

 :گفت خنده با. کردم تعجب که خندید؛ بلند

 !نکنید درگیر رو خودتون -

 :گفت و شد تموم خندش

 خوبه؟ حالش دخترم هستید؟ خوب -

 :گفتم و روشون گذاشتم رو دستم و بستم رو هامچشم

 رفتید؟ سالمت به خوبید؟ شما خوبیم، ما ممنون -
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 بزنم؟ رفح حنا با تونممی. متشکر بله، -

 .بود بسته همچنان ولی برداشتم؛ چشمم روی از رو دستم

 .خوابیده جان حنا واقعیتش -

 :گفت و بیرون فرستاد رو نفسش

 !خدانگهدار. گیرممی تماس شب خوب، خیلی طور،این که -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .خداحافظ باشه، -

. سوختمی م*با*ل و بود گرفته درد سرم مبل، به دادم تکیه و سرجاش گذاشتم رو تلفن

 تلویزیون سیاه یصفحه کردم نگاه که چیزی اولین به کردم؛ بازشون باالخره و مالوندم رو هامچشم

 :گفتم و نشستم صاف کوبیدن، به کرد شروع قلبم! بود

 شد؟ خاموش کی این -

. کشیدمیم نفس هم سر پشت تند تند. خودمه کنار دقیقا کنترل دیدم که گشتم رو اطرافم

 شده؟ مرگم چه من خدایا

 !بکش عمیق نفس ماحی، نیست چیزی -

 یه و کردم باز رو یخچال در. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از و کشیدم عمیقی نفس

 !کشیدم سر و کردم باز رو درش و برداشتم معدنیآب بطری

 گز گز لبم پایین؛ آوردمش و شدم سیراب باالخره که دادممی قورت رو آب هم سر پشت تند تند

 .صندلی روی نشستم و صورتم توی پاشیدم آب یکم. کردمی

 :گفتم بلند بود، شده بهتر حالم

 .کردی گنده رو چی همه الکی نیست، چیزی دیدی -

 باز و چرخیدم خودم دور رفتم، بیرون سمت به و میز همون روی گذاشتم رو بطری و شدم بلند

 :گفتم

 !شه شاد وحمر  یکم حموم برم -

 به و برداشتم رو مخصوصم لباس کشو توی از کردم؛ باز رو اتاقم در و رفتم باال سمت به دو با

 !داشت رو خودش مخصوص حموم اتاق، هر که بود این خوبیش. رفتم حموم سمت

 بود ترکیده شدم؛ خیره لبم به و رفتم آیینه جلوی. آوردم در رو هاملباس و شدم بزرگ حموم وارد

 !سوخت می و بیحسا
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 و کشیدم عمیق نفس زیرش، رفتم شد گرم آب وقتی و کردم باز رو آب شیر و دادم تکون رو سرم

 شد؛می تزریق وجودم به آب، گرمای از که آرامشی و بستم رو هامچشم. موهام الی بردم دست

 !بشینه داغونم لبای روی لبخند شد باعث

 آیینه جلوی و دورم کشیدم رو حوله و بستم رو دوش یافتم؛ آرامش حسابی کهاین از بعد

 نگاه رو سرم پشت برگشتم سرعت به. وایستاد قلبم و افتاد سرم پشت به هامچشم. وایستادم

 کردم باز رو در لرزیدمی پاهام و دست و زدممی نفسنفس که طوریهمین. نبود چیزی ولی کردم؛

 !بیرون کردم پرت رو خودم و

 ها،دیوونه مثل و لرزید بدنم چیزی همچین تصور از... خبریه یه واقعا اینجا. نیست چیزیم من

 !نبود خبری هیچ. کردم نگاه و اطرافم

 :گفتم و بیرون کردم فوت و نفسم

 .نیستم توهمی دیگه حد این تا که دونی می خدایا، -

 گشتم؛ گوشیم دنبال... دادم قورت هزارم بار برای و دهنم آب و پیشونیم روی گذاشتم رو دستم

 اتاق. کردم پلی آهنگ یه و رفتم سمتش به... بود تخت روی کنم؛ سرگرم چیزی یه با و خودم باید

 !کرد می راحت و خیالم یکم این و بود اومده در بودن ساکت از

 آوردمشون ترس و بدبختی با رو، بودم گذاشته حموم توی که لباسایی و کردم باز دورم از رو حوله

 .موهام الی پیچیدم و برداشتم کوچیک حوله هی. پوشیدم و بیرون

 منتظر. بخونه زدم و کردم انتخاب دیگه آهنگ یه. برداشتم رو گوشیم و تختم روی نشستم

 صداش. نمیومد صدایی هیچ ولی کردم؛ جلوش و عقب تعجب با... نخوند ولی بخونه وایستادم

 !هیچ ولی کردم زیاد و کم رو

 گوشی به تعجب با. شد بلند گوشیم از تلویزیون برفک دایص یهو که صفحش، روی زدم دست با

 !شد نمی خاموش ولی دادم؛ فشار رو خاموشش دکمه... بود سیاه صفحش که شدم خیره

 به دوباره. نمیفتاد موندش صاحاب بی صدای ولی تخت، به کوبیدمش محکم بار چند عصبی

 زدم جیغ. بود سرم پشت نفر یه رانگا و بود افتاده توش خودم، چهره که شدم خیره گوشی صفحه

 و دست با... نبود کسی ولی کردم نگاه رو سرم پشت برگشتم و زمین روی کردم ول رو گوشی و

 و پایین رفتم ها پله از و دوییدم سرعت نهایت با. کردم بازش و در، سمت به دوییدم لرزون پای

 دونه و هاکابینت سر رفتم. نبود آشپزخونه توی کسیهیچ. رفتم آشپزخونه سمت به راست یک
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 تونستم نمی درست و لرزید می دستام. کردم پیدا کارد یه باالخره تا کردم؛ باز رو درکشوها دونه

 !کشیدم می ترسناک و عمیق هاینفس و بود کرده عرق صورتم و سر. دارم نگه رو کارد

 برمی سریع میومد ریز صدای یه تا کردم؛ نگاه اطراف به و بیرون اومدم آشپزخونه از یواش یواش

 !گرفتم می سمت اون به و کارد و گشتم

 و کارد و ندادم اهمیت ولی داد؛ صدا قیژ اولی، پله روی گذاشتم رو پام و انداختم نگاهی پله راه به

 جلوم حنا رسیدم که پله سر به... گذاشتم قدم بعدی های پله سمت به آروم و گرفتم تر محکم

 شده زده وحشت و متعجب کارد دیدن از حنا پایین، آوردم و کارد و کشیدم هینی که شد؛ ظاهر

 !بود

 کنی؟ می چیکار خاله -

 :گفتم پته تته با و پایین آوردم رو کارد

 عزیزم؟ کنی می چیکار اینجا تو اومم،... آ -

 توی بزرگ کارد به. باشه ترسیده که انگار عقب، رفت قدم یه. بود پیش لحظه چند مات هنوز ولی

 :گفتم و سرم پشت بردم رو دستم سریع، حرکت یه با و شدم خیره دستم

 .اومده دزد کردم فکر لحظه یه نترس، عزیزم نیست چیزی -

 :گفت همین برای نکرده؛ باور رو حرفم بود معلوم

 .ترسوندت چیزی یه نگو، دروغ من به -

 :گفتم و زدم هولی لبخند

 !اومده دزد کردم فکر که میگم بابا، نه ترس؟ -

 :گفت و هامچشم توی شد خیره

 .داده دست بهت جنون انگار که، شده تزریق وجودت تمام به قدراون ترست حس -

 :گفتم زده مات و زدم زل هاشچشم به متقابال بودم؛ شده نگاهش هیپنوتیزم

 !بود ترسناک خیلی -

 کهاین تا رم؛بگی نگاهش از نگاه تونستم نمی اصال. بود تر عسلی همیشه از عسلیش، هایچشم

 :گفت و گرفت ازم نگاه خودش

 !ترسم می ازشون منم ترسناکن، دزدا -

 :گفتم و عقب فرستادم رو خیسم موهای و اومدم خودم به

 !آره... ها -
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 الی دست حنا، سمت رفتم و بود اونجا نفره یه مبل کنار که کوچکی میز روی گذاشتم رو، کارد

 :گفتم و کشیدم موهاش

 عزیزم؟ خوابیدی خوب -

 :گفت و کرد جا به جا دستش توی رو عروسکش

 .ندیدم خوابی هیچ ولی آره، -

 :گفتم و شد ثابت موهاش الی دستم

 چی؟ یعنی -

 :گفت آروم و زخمیم لبای روی گذاشت رو کوچولوش هایدست

 !خاله نیست خوب برات فهمیدن؛ رو چی همه -

 از و کارد شدم؛ بلند و دادم قورت ممحک رو دهنم آب. کردم سکوت فقط و شد هم در هاماخم

 :گفتم اخمم همون با و سمتش برگشتم. برداشتم میز روی

 باید رو چی همه بعد به این از پس هرچیزی، برابر در کنم محافظت ازت که جاماین من حنا -

 !بگی بهم

 :شنیدم رو صداش که پایین رفتم ها پله از

 رو؟ چی همه -

 :گفتم برگردم کهاین بدون و کردم نگاه روبروم به

 .رو چی همه آره، -

 ضرر به زدم؛ حنا به که حرفی کردم می حس. میز روی کردم پرت رو کارد و برگشتم آشپزخونه به

 چیز همه که بخوام ازش باید دلیل چه به ترسم؛ می کوچیکی چیز هر از کهمن. میشه تموم خودم

 !ها دیوونه مثل خندیدم؛! بده؟ توضیح برام رو

 

 لباسم به دستی. وایتسادم صاف و دادم تکون رو سرم هفته؟ یک از کمتر شدم؟ یوونهد من

 هاش، قطره و بود نشده خشک هنوز که خیسی موهای موهام، الی کشیدم دست بعد و کشیدم

 !کرد می خیس رو لباسم

 حنا هب رو و بیرون اومدم آشپزخونه از سریع. باشه باز دورم شلخته موهام کهاین از داشتم نفرت

 :گفتم بلند صدای با زد؛ می چرخ خونه توی عروسکش با داشت که

 !بیرون بریم خوایم می شو حاضر عزیزم، حنا -
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 :گفت و من سمت اومد بدو و کشید دست بازیش از

 بریم؟ خوایم می کجا -

 :گفتم لبخند با و گرفتم رو دستش

 .بازی شهر -

 باال سمت به. بود شده تعجبم باعث این و بود یخ تیکه یه مثل هاشدست. داد تکون رو سرش

 و بیرون کشید دستم از رو دستش و کرد باز رو اتاقش در. کنه عوض رو لباسش حنا، تا رفتیم

 :گفت

 .پوشم می رو هاملباس خودم -

 بودم گذاشته رو دستم که حالی در و کشیدم پوفی. بست من روی رو در اون و دادم تکون رو سرم

 و پوشیدم رنگ یخی شلوار و مانتو و بستم رو موهام کلیپس با. رفتم اتاقم تسم به پیشونیم روی

 این. بود خاموش کردم؛ نگاه بهش و برداشتم هم رو گوشیم و سرم، روی انداختم مشکی شال یه

 .کردم فکر بود کرده هنگ گوشی، این که موقعی اون به و کردم نگاه رو ورش اون و ور

 آماده و حاضر که حنا به دوختم رو زدم هول نگاه و شدم هول شد؛ زبا در که بودم خودم حال توی

 و رنگش سفید ساپورت با بود؛ کرده تنش سفید و طوسی عروسکی بلند پیرهن یه. بود وایستاده

 و بود کرده شونه رو طالییش موهای. رنگ سفید و بود بزرگی پاپیون روش که عروسکی هایکفش

 !بود بغلش توی هم عروسکش یشه،هم معمول طبق و دورش بود ریخته

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 بریم؟ -

 :گفت و کرد عروسکش به نگاهی 

 دالِن؟ بریم -

 همرنگ که عروسکش هایچشم... شدم خیره عروسکش به و شد کشیده درهم هاماخم

 تعجب با زد؟ نمی صدا رو اسمش وقت هیچ چرا! دالن؟ من، روی بودن زوم بود؛ خودم هایچشم

 :گفتم

 دالن؟ -

 :گفت و کرد نگاهم حنا

 نه؟ قشنگه. ساختم رو اسمش خودم آره، -
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 رو موافقتم سرم، دادن تکون با و ندادم اهمیتی ولی افتاد؛ سوزش به که کردم تر زبونم با رو لبم

 :گفتم و کردم اعالم

 .قشنگیه اسم آره -

 :گفت و انداخت اتاقم به نگاهی

 اینجا؟ ترسی نمی -

 بود؛ میز روی که کیفم توی از رو لبم ویتامین و وایستادم آیینه جلوی رفتم و مزد خندی تک

 :گفتم و رفتم سمتش به شد تموم کارم وقتی لبم، روی کشیدم و برداشتم

 !ترسم نمی نه -

 کسی مطمئنم. دونست می رو چیز همه خودش که ای بچه به... بچه یه به اونم گفتم؛ دروغ من

 !داره خبر هم خونه وضعیت از کنه؛ می زندگی خونه این توی که

 توی رو سردش هایدست حنا. بیرون برم می رو حنا که گفتم عبدهللا به و رفتیم پایین سمت به

 رسیدیم؛ وقتی و رفتیم پیاده کوچه سر تا... میومد همراهم قدم به قدم و بود؛ گذاشته من دستای

 :گفتم و کشیدم پوفی... نبود نماشی از اصال خبری. چرخوندم بر و دور به رو نگاهم

 میشه؟ رد ماشین اصال جاهااین -

 :گفت و کرد نگاه من به خیابون به نگاه یه انداختن از بعد

 .کنیم صبر باید فقط... آره -

 هیچ ولی گذشت؛ دقیقه پنج دقیقه، دو دقیقه، یک... وایستادم منتظر و دادم تکون رو سرم

 دونستم نمی. کنم چیکار باید که دونستم نمی و شدم می هکالف داشتم دیگه. نشد پیدا ماشینی

... اسنپ برنامه توی رفتم و درآوردم رو گوشیم سریع همین برای! نه؟ یا هست ها طرف این اسنپ

 :گفت و داد تکون و دستم حنا. اومد ماشین صدای که بودم نشده وارد هنوز

 !میاد داره ماشین تا چند اوناهاش، -

 جلومون ماشین باالخره که دادم؛ عالمت و باال بردم رو دستم. بستم رو امهبرن و شدم خوشحال

 راننده آقای! نشستم خودم بعد داخل، بره حنا گذاشتم اول و کردم باز رو ماشین در. داشت نگه

 :گفت بود میانسال مرد یه که

 خانم؟ برید می تشریف کجا -

 :گفتم و کردم درست رو شالم

 .منونم... شهربازیِ  خواهشا -
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 براش و کرد می بازی عروسکش موهای با حنا... کرد حرکت مقصد سمت به و داد تکون رو سرش

 می ازش عجیب. کرد نگاهم لبخند با و برگشت که کشیدم موهاش به دستی. زد می حرف

 !کنم غلبه ترسم به و باشم کنارش بازم تونستم می که بود این تر عجیب ولی ترسیدم؛

 با و گرفتم محکم رو حنا هایدست. شدیم پیاده و کردم حساب رو انندهر  پول رسیدیم؛ وقتی

 :گفتم کامل جدیت

 .حنا کنی نمی ول رو من دست -

 به افتادم راه و کشیدم عمیقی نفس. کرد نگاه بازی وسایل به هیجان با و داد تکون رو سرش

 :گفتم و کردم نگاه حنا به همزمان. فروشی بلیط سمت

 بشیم؟ سوار یچ داری دوست اول -

 شالم، سمت بردم رو دستم. کرد نگاه عروسکش به بعد و چرخوند شهربازی وسایالی بین نگاهی

 :گفت که کردم درستش و

 .هوایی ترن بریم میگه دالن -

 :گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

 .ایهسلیقه خوش و خوب عروسک چه دالن -

 متوقف حنا صدای با که بگم؛ چیزی خواستم و فروخت می بلیط که کسی سمت کردم رو روم

 .شدم

 !نیست عروسک اون -

 و حرفش به ندم اهمیت کردم سعی و دادم قورت رو دهنم آب کوبیدن، به کرد شروع تند تند قلبم

 می سیر ای دیگه عالم تو من ولی میومد؛ دنبالم خوشحالی با. گرفتم هوایی ترن بلیط دوتا یارو از

 .کردم

 یه فقط. رفت باال سمت به هوایی ترن کی و سوارشدیم کی نفهمیدم که بود؛ پرت حواسم انقدر

 حنا. نیارم باال تا دهنم روی گذاشتم رو دستم. بودم گرفته تهوع حالت که، اومدم خودم به لحظه

 خیلی هیجانش. کشیدم جیغ پشتش متقابال و برداشتم دهنم روی از و دستم که زد بلندی جیغ

 .بود آورده بیرون ترسناک، المع اون از و من و بود زیاد

 .بشه زخم گلوم بود شده باعث پی، در پی های جیغ
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 خم رو سرم. دوییدم آشغال سطل سمت به و شدم پیاده سرعت به کرد؛ ایست که بازی وسیله

 نگاه حالی، بی با. نشست شونم روی سردی دست. کردم خالیرو معدم محتویات و کردم

 .دیدم ور  حنا نگران قیافه که چرخوندم

 خوبی؟ خاله -

 معدنی آب. دوختم پسر به و گرفتم حنا از نگاه جوونی، پسر صدای با که دادم تکون آروم رو سرم

 :گفت متینی لبخند با و گرفت سمتم

 .دارین نیاز بهش کنم فکر -

 به رو مشتم توی آب دستم؛ توی ریختم و گرفتم دستش از رو معدنی آب و کردم زیرلب تشکری

 .یدمپاش صورتم

 .بشم بلند کرد کمکم حنا و کشیدمعمیقی نفس

 !ساختمی و کردمی ویران. بود من خراب حال باعث بچه این خود

 :گفتم و کردم جوون پسر به رو. بزنم لبخند کردم سعی

 کنم؟ جبران چجوری. لطفتون از ممنون -

 :گفت محوی لبخند با و پایین انداخت رو سرش

 !خوش روز. کنم کمک یه گفتم شد بد لتونحا. نیست جبران به نیازی -

 .شدم دور اونجا از و دادم؛ رو جوابش و دادم تکون رو سرم

 :گفت و کشید و دستم حنا

 خاله؟ -

 :گفتم و کردم نگاهش

 جانم؟ -

 :گفت و نشست هاشچشم توی اشک

 خونه؟ برگردیم میشه -

 :گفتم و شد هم در هام اخم

 ...اوم تازه که ما عزیزم؟ چرا -

 :گفتعجیبی بغض با و حرفم وسط یدپر 

 .ناراحته دالن -

 !کردممی پاره قیچی با رو مزخرف عروسک این بود؛ من دست! لعنتی دالن
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 :گفتم بود باطنیم میل خالف که، حالی در و کشیدم حالتش خوش موهای به دستی

 .خونه بریم عزیزم، باشه -

 کجا از سردی، این دونمنمی من و بودن سرد نهایت بی هاش دست. چسبید محکم رو دستم

 !گیرهمی نشات

 من خدایا. اومد گیرمون ماشین وایستادیم تا رفتیم؛ خیابون سمت به و اومدیم بیرون شهربازی از

 .افتادیم راه خونه سمت به و شدیم ماشین سوار! ترسممی هاش آدم و خونه اون از

 .فشردمی رو دلم که، بود کیوحشتنا ترس نتیجش و بود اتفاقات درگیر فکرم مدت تمام

 می در رو من کفر این و رسیدیم خونه به زود خیلی دونممی ولی گذشت؛ زمان قدر چه دونمنمی

 .آورد

 داخل رفت حنا اول و شد باز در که نکشید طولی و زدم رو خونه زنگ همین برای نداشتم؛ کلید

 .شدم خونه وارد هللا بسم با و کشیدم عمیقی نفس. خونه

 عبدهللا کنار از. جااین داره خوبی سرایدار که، بود این ینشونه این و زدمی برق تمیزی از اطحی

 .داد رو جوابم پایین سر طور همون که کردم سالم و شدم رد بود؛ رادیوش با رفتن ور مشغول که

 کیی کدوم من هه. فهمیدمنمی رو بچه این عجله همه این دلیل. شد اتاقش وارد سرعت به حنا

 کنم؟ درک رو این االن که کردم؛می درکرو کارهاش از

 حالبی. بستم سرم پشت رو در و رفتم اتاقم سمت به بودم؛ فکر توی که درحالی آروم آروم

 !خونی صورت یه و افتاد و آیینه به نگاهم که ببندم؛ رو کمد در خواستم و کردم عوض رو هاملباس

 !نبود خبری اما کردم؛ نگاه رو سرم پشت و برگشتم سرعت به و زدم کوتاهی جیغ

 :گفتم بودنش زخمی و ترس از خشدار صدای با و کردم نگاه در به ترس با که اومد در تق صدای

 کیه؟ -

. رفتم در سمت به آروم و دادم قورت رو دهنم آب. گرفت شمارش قلبم ضربان. نیومد صدایی

 .دکشونمی در سمت به رو من حسی یه ولی بودم؛ ترسیده

 :کردم تکرار دوباره

 کیه؟ -

 قورت رو دهنم آب و در، دستگیره روی گذاشتم رو دستم. نیومد صدایی باز اما شدم؛ منتظر

 فرستادم راحت رو نفسم حنا دیدن با. شد باز قیژی با در ،و پایین سمت به کشیدمش آروم. دادم

 .بیرون
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 :حنا

 !بریم هم با بیا. حیاط توی برم خواممی من خاله -

 :گفتم و قلبم روی گذاشتم رو دستم

 .عزیزم بریم -

 خبره؟ چه خونه این تو! لعنتی

 :گفتو زدجیغی حنا گذاشتیم؛ حیاط توی پا تا

 .استخر توی نبردم و دالن هست چندوقتی -

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 .خطرناکه عزیزم -

 سمت به وضع، نهمو با. برداشت خاک مشت یه و رفت باغچه سمت به و خندید بیخیال

 .شد هاخاک با رفتن ور مشغول و نشست لبش و رفت استخر

 حنا به نگاه یه. روش نشستم و رفتم بود؛ حیاط توی که تابی سمت به و گرفتم ازش نگاه بیخیال

 !بود کار مشغول هنوز که انداختم

 .شدم باهاش رفتن ور مشغول و آوردم در سارافونم جیب توی از رو گوشیم

 متوجه ولی کنم؛ نگاه حنا به تا کردم بلند رو سرم ساعتنیم از بعد. بودم گوشی شغولم بدجور

 !شدم خالیش جای

 :زدم داد بلند. رفتم استخر سمت به سرعت با و تاب روی گذاشتم رو گوشیم ترس با

 عزیزم؟ حنا حنا؟ -

 .نبود که نبود ولی گشتم؛ رو اطراف لرز و ترس با. نمیومد صدایی هیچ اما

 پایین سمت به و آب توی پریدم خودم، به توجه بی و دستم روی زدم! آب؟ توی افتاده نکنه نه،نک

 دوچشم با که کنم؛ نگاه رو چپ سمت برگشتم. نبود خبری هیچ کردم؛ نگاه رو راست سمت. رفتم

 ترسم، از و زد تندتند قلبم و خوردم یکه. شدم رو به رو بودن هامچشم جلوی قشنگ که سفید

 .رفت دهنم توی آب کلیو شد باز دهنم

 .بود گرفته رو دستم لعنتی موجود اون هم طرفی از شدم؛می خفهداشتمطرفی از

 !کردنمی ولم اون... ولی بدم نجات رو خودم تا زدم پا و دست وجود تمام با

 .کن کمکم! خدایا. کشوندممی ور اون ور این به رو، خودم و کشیدممی جیغ آب زیر
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 روی گذاشت رو، هاشدست موجود اون. کوبیدمی کند قلبم و کردم خفگی ساساح کم کم

 !دادم سر آب توی بلندی جیغ و کردم جمع رو توانم اخرین. زد ترسناکی لبخند و هامشونه

 حد آخرین تا هامچشم دهنم سمت به آب هجوم با که تاریک، دنیام و بودن بسته هامچشم

 !شدن باز ممکن

 .هامریه داخل فرستادم رو اکسیژن توانم، تمام با و تادماف کردن سرفه به

 !کردممی حس رو سایش باالسرم که کسی به دوختم رو، حالمبی هایچشم و زمین روی شدم ولو

 :گفتم گرفته صدایی با و شد گشاد نگاهم تعجب با کرد؟می کارچی اینجا این... ا! چی؟

 ...شما -

 :دادم ادامه و کرد نگاهم نگران که کردم؛ ای سرفه

 کنید؟می کارچی جااین شما -

 :گفت و شد گشاد هاشچشم تعجب با

 !دادین غذا سفارش و گرفتین تماس من با خودتون خانم ماحی -

 !بیشتر ترسم و زدمی دودو هامچشم! من؟ کوبیدن، به کرد شروع قلبم

 :من

 ...ن زنگ من اما -

 ماحی؟ خاله -

 اومد. بود اشک از پر هاشچشم. کردم نگاهش و موند کاره نیمه حرفم حنا، ظریف صدای با

 !گریه زیر زد و نشست کنارم

 .مردی کردمفکر خاله -

 :گفتم و کردم فرو موهاش الیرو دستم و نشستم سختی به

 عزیزم؟ بودی رفته کجا -

 :گفت گریه با

 !بیارم قاشق تا خونه داخل رفتم من -

 :گفتم و زدم وعیمصن لبخند و کشیدم عمیقی نفس

 !نکن گریه. عزیزم خوبم من -

 .کردم نگاه میالد به ترس با و افتاد رعشه به تنم افتاد؛ برام آب توی که اتفاقی یادآوری با

 :گفتم و کردم مرتب رو حنا موهای. بود شوک تویهنوز هم میالد
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 .حموم ببرمت بیام تا کن بازی برو عزیزم -

 .شد دور ما از دو باو شد بلند و داد تکون رو سرش

 :گفتم یواش و میالد سمت برگشتم

 .افتاد من برای اتفاقی آب توی میالد، آقا -

 :گفت و کرد نگاهم عمیق

 .کنیدمی نگرانم دارید خانم، ماحی -

 :گفتم و انداختم اطراف به لرزون نگاهی بود؛ افتاده سرما به خیسی خاطر به بدنم که درحالی

 که کسایی از غیر به دیگه نفر یه کنممی حس ولی، خبره چه اینجا دونمنمی من... مَ  -

 .کنهمی زندگی خونه این توی شناسم؛می

 :زدم ب**ل آروم. حرفام از فهمهنمی هیچی که، فهمیدممی و بود مبهم نگاهش

 !ندادم سفارش پیتزا من -

 :گفت و زد خندی تک

 کنید؟می مسخرم دارین -

. داشتم برش تاب روی از و دوییدم گوشیم سمت به و دادم تکون نه معنای به تند تند رو سرم

 :گفتم هام،تماس لیست توی رفتممی که طور همون

 ....تمـ باهاتون اصال. گمنمی دروغ من -

 نگاهم نگران که میالد به و لرزید هامپلک. تماسم آخرین به بودم خیره و موند نصفه حرفم

 :گفتم و کردم نگاه کرد؛می

 !پیش ساعتنیم برای تماسِ  آخرین ارتون،شم -

 :گفت و زد کجی لبخند

 ...شــ ولی گممی بهتون من -

 :گفت جدی و خورد رو حرفش ادامه

 خوبه؟ حالتون شما -

 این توی رو پاهام که روزی از کنممی حس پرسید؟ ازم رو سوال این کی بار آخرین خوبه؟ حالم

 !ممفهنمی رو خوب حال معنای گذاشتم؛ خونه

 :گفتم ناباور لحنی با تاب، روی نشستم و ندادم اهمیتی هاملباس خیسی و هوا سرمای به

 !کنهمی اذیتم داره کی دونمنمی -
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 :گفت نگران و شد نزدیکم میالد که پیشونیم، روی گذاشتم رو دستم

 کنید؟ استراحت نیست بهتر! نگرانتونم واقعا من -

 و شدم خیره کرد؛می نگاه بهم و بود وایستاده پشتش حنا که ایشیشه در به و کردم بلند رو سرم

 :زدم ب**ل

 .ترسممی استراحت از -

 طوالنی سکوتی از بعد. بود وایستاده ثابت طورهمین و بگه چی بهم دونستنمی دیگه بیچاره

 :گفت مدت

 برین؟ اینجا از خوادمی دلتون -

 و شد مرور بود؛ افتاده برام که بزرگی و کوچیک اتفاقات تمام اول، روز از. زدم زل هاشچشم توی

 :گفتم ناخودآگاه

 .کنیم فرار اینجا از تونیمنمی کدوممونهیچ -

 :زد داد. برگشتیم سمتش به دوتایی حنا، صدای با که بزنه حرفی خواست

 .میاد خوابم من خاله -

 :گفتم و کردم میالد به رو. شدم بلند و انداختم خودمآشفته وضع و سر به نگاهی

 .باهاتون کنم حساب رو پیتزاها پول تا بیاین دنبالم -

 یخ هم خودم و گرفتم رو حنا دست. اومد دنبالم مجبوری و افتادم راه که کنه اعتراض خواست

 :گفتم و کردم باز رو درش. رفتم حنا اتاق سمت به اول و رفتم باال ها پله از. زدم

 .کنم عوض رو هاملباس من تا بکش دراز برو عزیزم، -

 اخم با که میالد، سمت برگشتم و بستم رو در. داخل رفت و داد تکون باشه معنای به رو سرش

 :گفتم و زدم تلخی لبخند. کردمی نگاهم

 .براتون میارم االن باشین منتظر -

 پول مقدار کیفم، داخل از. رفتم شدم نفرین اتاق سمت به سریع و بزنه حرفی ندادم امون بازم

 کالفه و کشیدم پوفی. نکردم عوض رو لباسم افتاد یادم که بیرون؛ برم خواستم و برداشتم ور  کافی

 چه کنم فکر این به تا نداشتم حوصله واقعا. بیرون کشیدم لباس دست یه و رفتم کمد سمت به

 آیینه سمت به. خوادنمی کردن فکر دیگه که شال و شلوار و سارافون یه. بپوشم چیزی چه و رنگی

 موجودی بگم تونمنمی وقتهیچ! کبود هامب**ل و بود شده سفید رنگم. زدم زل خودم به و مرفت

 تا اما داره؛ وجود پری و جن که اومده آیه و داستان همه این. بوده ذهنم توهم دیدم؛ آب توی که
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 اتاق از و کشیدم صورتم روی رو دستم کالفه! رسونننمی بهت آزاری باشی نداشته بهشون کاری

 :گفت سریع من دیدن با. بود داده تکیه دیوار به میالد. بیرون زدم

 بهتره بگم که اومدم. بگیرم پول ازتون تا نیومدم اینجا من. خانم ماحی کنید تمومش بهتره -

 .بهتر جای یه ببرمتون بچه این با تا کنید؛ جمع رو وسایلتون

 :گفتم و زدم محوی لبخند

 آقا بمونم اینجا باید من. کنم ریسک و بگیرم تصمیم براش بخوام که نیستم حنا صاحب من -

 !میالد

 کرد پرتش و کشید دستم از عصبانیت با و انداخت دستم به نگاهی که سمتش، گرفتم رو پول

 :گفت و زمین روی

 .خوش روز -

 کممح رو نفسم. پایین بود رفته هاپله از بیام خودم به تا. چرخیدنمی زبونم اما نرو؛ بگم خواستم

 .بیرون فرستادم

 الالیی الال الالیی الال" 

 " الالیی الال الالالالیی

 اعصابم روی. لعنتی یترانه این شد شروع بازم. شدم خیره حنا اتاق به وحشت با و لرزید بدنم

 دیوونه. خونهمی الالیی عروسکش برای داره حنا دیدم که کردم؛ باز رو اتاق در همین برای بود؛

 :گفتم و تخت روی نشستم و رفتم سمتش به. نبود خودم تدس و بودم شده

 .نخونی الالیی براش دیگه بهتره. خوابیده دالن عزیزم، -

 :گفت و هامچشم توی زد زل

 .بخونم براش که خوادمی دالن اما -

 :گفتم و تخت روی گذاشتم و کشیدم دستش از رو دالن و زدم دراری حرص لبخند

 !ـعهیـ... گلـ بخوابی بهتره -

 تند رو نفسم. کردم نگاه هم به بود شده کوبیده محکم که پنجره، به و قلبم روی گذاشتم رو دستم

 :خورد گوشم به حنا، روح بی صدای که بیرون؛ فرستادم تند

 !کردی عصبیش -

 :گفتم و کشیدم عمیق و بلند هاینفس! لرزیدمی بید مثل بدنم و تن نگم اگه دروغِ 

 بخوابی؟ خواینمی -
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 :گفت و کشید دراز بود، زده زل بهم که که طورونهم

 .خاله برام بخون الالیی -

 .نباشه لرزشی صدام توی کردم سعی. کردم قفل هم به رو هامدست و دادم قورت رو دهنم آب

 :من

 پیشت خوبت، مامانِ . حاال خوابه وقته مهتاب، از تر خوشگل کوچولوی الالالال، الالیی ال -

 !مونهمی

 نگاه اون و خوندممی من. بود شده خیره من هایب**ل به حرکتی هیچ بی که کردم هنگا بهش

 :گفتم و کشیدم باال براش رو پتو و کشیدم دست خوندن از. کردمی

 .برهنمی خوابت شب. بودی خوابیده هم ظهر تو عزیزم، نخواب زیاد -

 :گفت و بغلش توی گرفت رو دالن

 !نیاد بودم گفته بهش ؛بره تونهنمی دیگه آقائه، اون -

 :گفتم و کردم حفظ هم رو لبخندم اما نشست؛ صورتم روی اخمی

 عزیزم؟ کیه منظورت -

 :گفت و گذاشت هم روی رو، هاشچشم و زد لبخندی

 .خاله بخیر عصر -

 ...اونکه آخه میالدِ؟ به منظورش نکنه کیه؟ منظورش لعنتی،

 با! شده اسیر من مثل هم اون شده، کشیده اینجا به پاهاش دوبار امروز اون من خدای نه، وای

 اونم لرزیدن کرد شروع دستام. افتاد حنا اتاق دیوار به نگاهم اما بیرون؛ برم که شدم بلند وحشت

 شده نوشته قرمز مدادشمعی با بزرگ، دیوار روی. نداشت وایستادن توانایی دیگه پاهام. شدت به

 "!لوسیفر"  بود

 اتاق از دو حالت با بعد و بود خواب که حنا، سمت برگشتم وحشت با. نِ شیطا اسم لوسیفر... لو

 .شدم مواجه میالد با که رفتم؛ پایین سمت به سریع و بیرون زدم

 

 :گفتم وحشت با

 نرفتین؟ مگه -

 :گفت زدمی نفس نفس که حالی در

 .بیرون برم اینجا از تونمنمی من -
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. زمین روی خوردم لیز و سرم، روی گذاشتم رو دستام تا دو. بردم پی حنا هایحرف عمق به تازه

 :گفت نگرانی با میالد

 خانم؟ ماحی شدهچی -

 صدای با و شدم خیره چاقو، با اونم بود؛ شده حکاکی لوسیفر از اسمی هم باز که بروم رو دیوار به

 :گفتم لرزونی

 !افتادیم گیر ما -

 کنید، سجده آدم بر گفتیم فرشتگان به اهگآن بخشیدیم، سامان و صورت و آفریدیم را شما ما"

 ("اعراف سوره11آیه. )نبود کنندگان سجده از که ابلیس، جز کردند سجده هاآن

*** 

 توی از خدمتکار. رفتمی راه خونه توی سرگردون میالد و بودم داده تکیه مبل به حال بی

 :گفت و بیرون اومد آشپزخونه

 .حاضره شام دیگه ساعت یک تا خانم -

 :گفتم و دادم تکون رو رمس

 .کنید بیدار رو حنا دیگه ساعتنیم پس ممنون، -

 :گفت و شد خیره رفتنش به میالد. رفت و گفت چشمی

 احساس. هستم کجا که دونمنمی االن حتی. چی همه! عجیبِ  چی همه اینجا. شماست با حق -

 خودتون صدای باشین؟ دهنز  زنگ شما میشه مگه آخه... آ. خانم ماحی دارم کالفگی و سردرگمی

 !مطمئنم من بود

 دقیقا رو این. فرستادممی شالم داخل به وار دیوانه رو موهام که، بود چندم بار برای دونمنمی

 نشون بهم راهی یه خودت خدایا. شدم دیوونه من کنهمی فکر واقعا میالد، که کردممی احساس

 دیدم استخر توی حموم، توی من که چیزی اون .واقعیِ  این اما شدم؟ دیوونه من واقعا یعنی. بده

 .بود واقعی

 :گفتم میالد به حرص از پر ولی آروم، و شدم بلند عصبی

 درست خودم برای دردسر یا بذارم؟ کار سر رو کسی میاد خوشم سن، این با من کردید فکر شما -

 کنید؟نمی باور رو من حرف چرا شما بزرگ؟ ویالی این توی کنم

 :گفتم قبل از تر آروم
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 باز اینجا به پاهاش هرکی. بیرون برم تونمنمی ولی کشم؛می عذاب دارم اینجا من میالد، آقا -

 !بیرون بره محاله دیگه بشه

 رو هاماشک شالم با. گرفتم کالفش و متعجب هایچشم از نگاه و نشست هامچشم توی اشک

 پله از داشت که حنا سمت برگشتم ها،پله راه از پا صدای با. کشیدم عمیقی نفس و کردم پاک

 .میومد پایین ها

 :گفت و خندید

 خاله؟ داریم مهمون -

 :گفتم و خندیدم خودش مثل. ندیدم جا هیچ توی من بچه، این از تر لعنتی

 .عزیزم آره -

 و گرفت رو دستام و دویید سمتم به حنا. بزنه لبخند شد مجبور که انداختم میالد به نگاهی نیم

 :گفت

 آقا؟ این برای باشیم جا فکر به دبای -

 رو میالد بار اولین برای. بیرون بره خونه این از میالد، دیگه محاله که گفتمی مستقیم داشت

. نه دفعه این اما خوند؛ نگاهش از شدمی رو نگرانی همیشه. بیخیالی به زد رو خودش که دیدم

 :گفت و حنا موهای به کشید رو دستش و زانوش روی نشست

 .کوچولو خانم بدی جا یه منم به میشم ممنون -

 :گفت و کرد نگاه من به و کرد بلند رو سرش حنا

 .خاله هست مهمان اتاق -

  

 

 .کنه بیان تونستنمی ولی داشت؛ حرف. زد زل هامچشم به و شد بلند میالد و زدم لبخندی

 نشستم کنارش مجبوری. شد ترسناکش عروسکِ  با کردن بازی مشغول و نشست مبل روی حنا

. تلویزیون خاموش یصفحه به بودم زده زل و بودم کرده سکوت من. کناریمون مبل هم میالد و

 بخوابم؟ واقعا تونممی یعنی. بخوابم داره اینجا که وضعی با ها،شب قراره اینکه به کردم فکر

 .نکنم گمون
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 به دستش مچ روی. افتاد حنا دستای به نگاهم. کردم نگاه دالن و حنا به و کشیدم عمیقی نفس

 روی بود کشیده محکم چاقو با یکی انگار. رفتمی خون ازش داشت و بود بریده شدت

 :گفت و پرید سمتم به میالد. گرفتم سریع رو دستاش و زدم بلندی جیغ! هاشدست

 خانم؟ ماحی چیشده -

 :گفتم و شدم خیره حنا یچهره به وحشت با

 ...دستات -

 نگاه هاشدست به دوباره. شد جمع خودش توی و بیرون کشید دستام زا رو هاشدست ترس با

 و شدم خیره لرزیدمی که خودم هایدست به. نبود خون و بریدگی جای از خبری ولی، کردم

 :گفتم وار دیوونه

 !اومدمی خون داشت هاشدست حنا، هایدست -

 :گفت مشهودی نگرانی با و نشست زانوش روی میالد

 .خانم ماحی -

 سمت به رو لرزونم هایدست. کنم کنترلش تونستم سختی به و بود بسته رو گلوم راه بغض

. شدم خیره کردمی نگاه من به ترس با که حنا به. شالم داخل فرستادمشون و بردم موهام

 :گفتم و کردم دراز سمتش به رو هامدست

 .اینجا بیا عزیزم، نیست چیزی -

 و بستم رو هامچشم. گرفت جا آغوشم توی و اومد سمتم به شک با که کردم؛ اشاره بغلم به

 جونم به استخر توی که لعنتی موجود اون ترسناک تصویر دیدن با اما، کشیدم عمیق نفس

 :گفت و شد جدا ازم حنا. کردم باز رو چشمام سریع بود؛ افتاده

 بخوریم؟ شام بریم گشنمه، خاله -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .عزیزم آره -

 شام میز که پذیرایی، سمت به. شیم بلند هم ما تا شد؛ منتظر و شد بلند و کشید پوفی میالد

 هم میالد و من. دویید صندلیش سمت به و کرد ول رو هامدست حنا. رفتیم شدمی چیده داشت

 زنگ صدای با. شدنمی کشیده هیچی به میلم که من. شدیم مشغول و نشستیم میز پشت

 من به رو. اومد ما سمت به صحبت دقیقه چند از بعد و رفت تلفن سمت به خدمتکار تلفن،

 :گفت
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 .بزنن حرف دخترشون با خوانمی گرفتن تماس آقا خانم، -

 :گفتم و زدم کوتاهی لبخند

 .عزیزم مرسی -

 :گفتم و کردم بود؛ پوشونده رو صورتش کل لبخند که حنا سمت به رو روم بعد

 .منتظرته بابات گلم، برو -

 سمت به آروم که بود؛ زدن حرف مشغول. دویید تلفن سمت به و پایین اومد صندلیش از سریع

 :گفتم و برگشتم میالد

 کنیم؟ کارچی -

 :گفت آرومی لحن با و گزید رو لبش یگوشه

 .کنیممی صبر فعال -

 :گفت و باال انداخت رو شونش که کردم، نگاه بهش تیز

 دارین؟ بهتری راه -

 :گفتم متعجب

 ...انگار شما یالد،م آقا -

 :دادم ادامه و زدم خندی تک

 داره؟ نیاز کردن صبر به نظرتون به هااتفاق این. گممی چی من نیستید متوجه -

 رو پاهام که حالی در عصبی. صورتش توی کشید رو دستش و بشقاب توی انداخت رو قاشقش

 ترسم؛می حنا از طرف یه از. بود پدرش با زدن حرف گرم حسابی. کردم نگاه حنا به دادممی تکون

 . نیست مشخص خودم با تکلیفم حتی من! کنم محافظت ازش خواممی طرف یه از اما

 پوست با کالفه. ببینه تلوزیون که کرد درخواست حنا شام، اتمام و پدرش با حنا صحبت از بعد

 .دادمنمی اهمیتی شد؛می بدل و رد میالد و حنا بین که هایحرف به و رفتممی ور لبم

 سیاهی که کردم؛ نگاه باغ داخل به پنجره از. گرفتم تلوزیون از نگاه و دادم تکیه راحت کاناپه به

. لرزید بدنم و تن که بود چندم دفعه برای دونمنمی. شد رد نور سرعت به تاریکی همه اون بین

 اینجا مطمئنم من. کنممی سکته اینجا مطمئنم. کردم بغض و تلوزیون به دوختم سریع رو نگاهم

 تر محکم رو لبم پوست! باالست اون من قبر. انداختم هاپله راه به نگاهی نیم ترس با. میرممی

 :گفتم و برگشتم سمتش به سریع میالد، بلند صدای با که کندم؛

 ها؟ -
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 :گفت تعجب با

 .میاد خوابش دخترکوچولو این. نشدین متوجه کردم صداتون چندبار -

 :گفتم و زدم لبخند زور به! تلعن لعنت، لعنت،

 میاد؟ خوابت که مطمئنی. امروز خوابیدی خیلی تو عزیزم، جان حنا -

 :گفت و کرد نگاهم جدی

 .خاله میاد خوابم من -

 :گفتم و شدم بلند اجبار به اما شدم؛ متوجه خودم روی رو، میالد تیز نگاه

 !بریم شو بلند. گلم باشه -

 :گفت و داد بدنش به قوسی و کش و شد بلند هم میالد زدم؛ که رو حرف این

 .گرفته خوابم منم -

 و کردیم حرکت حنا، اتاق سمت به. ذاشتنمی تنهام بحرانی شرایط این توی که بودم ممنون ازش

 :گفت میالد که شم وارد خواستم

 .دارن خوشگلی اتاقای دخترا گنمی آخه ببینم؟ رو اتاقت شهمی عمو، جان حنا -

 :گفت سردی صدای با و زد جیک لبخند حنا

 .عمو حتما -

 و شد وارد حنا اول و کرد باز و در. زد بهم بخشی اطمینان لبخند که کردم؛ نگاه میالد به ترس با

 :گفت و کشید پوفی. بست رو در و بیرون اومد میالد بعد دقیقه چند. میالد بعد

 .بود شده حک لوسیفر اسم جا ههم اینکه، بر عالوه داره ترسناکی خیلی اتاق. شماست با حق -

 :گفتم آرومی صدای با متعجب

 چی؟ -

 :دادم ادامه که کرد؛ نگاه بهم فقط

 !بود اتاق توی لوسیفر اسم یه فقط بودم اتاق توی من که عصر -

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب

 مطمئنین؟ -

 :گفت و کرد تر زبونش با رو لبش. دادم تکون آره معنای به بار چند رو سرم

 !بخوابیم بریم بهتره خوب، خیلی -
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 مهمان اتاق. بخوابی راحت شب نتونی سخته قدر چه. ترسممی خوابیدن از که بگم شدنمی روم

 تخت روی. کردم روشن رو، هاچراغ تمام و برگشتم اتاقم به خودم و دادم؛ نشون میالد به رو

. بود ساعت تاک تیک صدای اومد؛می اتاق توی که صدایی تنها. زدم زل دیوار و در به و نشستم

 .بکشم عذاب باید بخوابم اگه دونستممی اما اومد؛می خوابم شدت به

 پوفی و کردم نگاه دادمی نشون رو صبح 3 که ساعت به. موندم بیدار من و گذشت هاساعت

 اتاقم در تقِ  صدای که بودم؛ اتاق دیوار محو. فرستادن صلوات کردم شروع ب**ل زیر. کشیدم

. کشیدممی صدادار و تند هاینفس. شدم خیره در به وحشت با و گرفت ضربان قلبم. شد بلند

 .نداشتم رو دره پشت کی ببینم و شم بلند کهاین جرات اما شد؛ بلند صداش دوباره

 گریم. برس دادم به خودت خدایا،. رفتممی کردن سکته به رو بیشتر من و شد باز آرومی به در

 .بیرون فرستادم محکم رو نفسم میالد دیدن با که درمیومد؛ داشت

 :گفت بود؛ کرده تعجب و بودن شده قرمز هاشچشم که درحالی

 ترسیدین؟ -

 :داد ادامه که قلبم روی گذاشتم رو دستم

 !شرمنده. بیدارین حتما گفتم بود؛ روشن اتاقتون چراغ -

 افتاده شونم روی که رو شالم قلبم، تپش به توجه بی سریع،. رفت موهام سمت به نگاهش بعد

 :گفتم و کردم درست رو بود؛

 شب؟ نصفِ  موقع این شدهچی. کنممی خواهش -

 :گفت و بست رو در

 بشینم؟ شهمی -

 :گفت و نشست تخت روی کنارم که دادم تکون رو سرم

 .کرد بیدار خواب از رو من بچه یه الالیی صدای بودم؛ خواب وقتی واقعیتش -

 استخونام تقِ  صدای که طوری. برگردوندم میالد سمت به شدت با رو گردنم له،جم این گفتن با

 .شد بلند

 :گفتم لرزش با

 واقعا؟ -

 :داد ادامه. کرد تر زبونش با رو لبش و داد تکون رو سرش

 .بود سرد اتاقش عجیبی طرز به ولی خوابه، دیدم اتاقش توی رفتم وقتی. حناست کردم فکر -
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 :گفتم درمیومد چاه ته از که صدایی با و پایین چکید مچشم از بغض بدون اشک

 .افتاده برام اتفاق این َمنم... م -

 :گفت و شد گشاد هاشچشم من، وضعیت دیدن با میالد

 ...خواستـنمی خدا به شرمنده واقعا خوبین؟ خانم ماحی -

 :گفتم بغض با و باال آوردم رو دستم

 یالد؟م آقا! واقعیته یه این گین،می راست -

 :گفت نگران و آروم

 میالد؟ جان -

 :گفتم زد، که حرفی به توجهبی

 سکته صبح تا من! بمونین اینجا شب کنممی خواهش. بمونین اینجا کنممی التماستون -

 .کنممی

 کرده غلبه هامحس تمام به ترس، چون نکردم تعجب ولی دیدم؛ هاشچشم توی رو، اشک نم

 :گفت و زد آرومی پلک و گرفت گاز رو لبش. بود

 فهمی؟می رو این. بیفته برات اتفاقی نذارم دممی قول! مراقبتم من. خوب دختر مونممی -

 رو خودش. شدن مشت میالد هایدست. صدابی ولی، گریه زیر زدم و دادم تکون تند تند رو سرم

. کشیدم عمیق نفس و سینم قفسه روی گذاشتم رو دستم! نکنه بغل رو من تا کردمی کنترل

 این وجود با! بود طورمهمین البته،. میرممی دارم انگار که اومد؛می هامچشم از اشک جوری

 !حتمیه من مرگ اتفاقات،

 لبخند با و کرد پاک رو اشکام. گرفت رو شالم و کرد دراز شالم سمت به رو دستش میالد

 :گفت ایخسته

 خوب؟. بیدارم صبح تا من راحت یالتخ! بخواب و بکش دراز االن. خوابیدم ساعت 5 -4 من -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .خوبین خیلی شما ممنون، -

 :گفت مهربون

 !تو یاندازه به نه -
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 کنار اینجا سرکوچمون، دار مغازه میالد، که شدنمی باورم. کشیدم دراز و بیرون فرستادم رو نفسم

 باال شونم تا رو، پتو. باشم کنارش که ودب این آرزوم و دارم عالقه بهش خیلی که کسی همون. منه

 :گفت و کشید

 .بخیر شب -

 بین! واقعا شکرگزارم من و رسوند من برای رو میالد خدا. بستم رو هامچشم و دادم رو جوابش

 نادیده نتونستم رو، باشه مراقبم صبح تا قراره و کنارمه عشقم کهاین هیجان ترس، همه این

 .بگیرم

 تو به که هنگام آن در نکنی، سجده تا شد مانع را تو چیزی چه: فرمود طانشی به خطاب خداوند"

 ("اعراف سوره12آیه! )گِل از را او و ایآفریده آتش از مرا بهترم، او از من: گفت دادم؟ فرمان

 *** 

 رو مسئله این اگه. بفهمیم خودمون اینکه بدون هستیم؛ شیطان همراه روز شبانه هاانسان ما

 تا زمین به اومد این برای شیطان که، اینِ  ترمهم مسئله اما"! نه" گیممی مسلما بگه بهمون کسی

 آینده از خبری و فروختن شیطان به رو خودشون هاآدم از بعضی! بگیره بازی به رو هاانسان

 ...شیطان اما! ندارن

 خودمون ما، ولی. هبش هاانسان رنج و درد و عذاب باعث شاید که انتقامی! انتقام برای اومده اون

 تاریکی به هدفش، و باهامونِ  شیطون جا، همه که کنیم باور خوایمنمی و راه اون به روزدیم

 .ماست کشوندنِ 

 ولی، کنممی زندگی دارم لعنتی خونه این توی من، که باشه نشده کشیده هم ماه یک به شاید

 .ردمکمی زندگی کجا حتی و کردممی کارایی چه قبال رفته یادم حتی

 بخوابم من تا بود نشسته صبح تا میالد اینکه با. کردیم سکوت همه و نشستیم صبحانه میز سر

 و هامچشم روی گذاشتم رو دستم. نذاشتم هم روی پلک راحتی به رو صبح تا شب کل من، ولی

 :گفت و شد بلند میز پشت از حنا. زدم هم رو شیرینم چای حوصلهبی

 .کنیم بازی ریممی دالن و من. صبحانه بابت ممنون -

 :گفتم بردارم هامچشم روی از رو دستم کهاین بدونِ 

 .عزیزم برو -

 رو، خوریچای قاشق و برداشتم هامچشم روی از رو دستم. شنیدممی رو پاهاش شدن دور صدای

 :گفت و من سمت برگردوند رو سرش میالد. فنجون یلبه زدم بار چند
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 خوبه؟ حالتون -

 :گفتم و دادم تکون ارچندب رو سرم

 !زندم که فعال -

 کرد جمع مشغول خدمتکار. بردم لبم سمت به رو فنجون و زدم محوی لبخند حرفم، این از بعد

 :گفتم و شدم بلند که بود سرمیز وسائل

 .کنیم باز حساب حنا پدر هایلباس روی بتونیم کنم فکر خواین،می راحتی لباس اگه -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .کنم استفاده هاشلباس از باید گمونم وضعیت، این با -

 به میالد،. کردم اکتفا کوتاه لبخند یه به من، اما کنه عوض رو هوا و حال تا زد خندی تک بعد

 و بذارم دست روی دست تونستمنمی. رفتم هاپله راه سمت به منم و کرد حرکت خروجی سمت

 و هوا دمای به توجهبی. شدم حنا اتاق وارد و کشیدم عمیقی نفس. بدم عذاب رو خودم

 رو حنا کثیف هایلباس و رفتم بود اتاق یگوشه که سبدی سمت به دیوار، روی هاینوشته

 از و کردم جمع رو هالباس سریع. ندم اهمیت چیزی به که کردممی رو تالشم تمام. توش انداختم

 حنا، آخ صدای با که برم آشپزخونه سمت هب خواستم و پایین اومدم هاپله از. شدم خارج اتاق

 زمین روی. رفتم سمتش به سبد همون با و شد کشیده هم در هاماخم. کردم نگاهش سریع

 :گفتم و زدم کنار رو اطرافش هایپازل. کردمی نگاه دالن به و بود نشسته

 خوبی؟ عزیزم -

 از نگاه! کشید رخم به رو کشترسنا و سرد نگاه همون هم، باز. کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب. دوختم بود؛ شده جدا دستش که دالن به و گرفتم هاشچشم

 شده؟ زخمی دالن چیشده؟ -

 :گفت داد؛می تکون رو دالن حالی در و گرفت من از رو نگاهش

 !آورد دالن سر رو بال این و اومد بدش اون اما، شدم برنده و چیدم کامل رو هاپازل من نه، -

 :گفتم و کردم تر پررنگ رو، لبخندم و پوشوندم رو هامدست خفیف لرزش

 .داره اِشکنک بازی. گلم نداره اشکال -

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 .کنممی وصل رو دستش االن خودم -
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 و بیرون فرستادم محکم رو نفسم. رفتم آشپزخونه سمت به دو حالت با من و داد تکون رو سرش

 کمرنگی لبخند بودن؛ کار مشغول که هاخدمه به! زمین نخورم تا کنم؛ حفظ رو تعادلم کردم سعی

 و سمتم اومد داشت؛ کمی سن که هاخدمه از یکی. رفتم لباسشویی ماشین سمت به و زدم

 :گفت

 .دیممی انجام ما چرا؟ شما خانم -

 :گفتم کنم، نگاهش کهاین بدونِ 

 .کاریبی همه این از رهمی سر محوصل. عزیزم نه -

 لباس آخرین. شوییلباس ماشین داخل گذاشتم؛ رو هالباس دونه دونه من و نگفت چیزی دیگه

 خطی خط متوجه و کردم بازش کامل! شمعی مداد رنگ به افتاد چشمم که بذارم خواستم رو

 رو لباس کندم؛می رو لبم پوست که حالی در و رفت هم توی هاماخم. شدم لباس روی عصبی

 برگشتم. کردم روشن رو، ماشین و گذاشتم جا همون رو سبد. انداختم شوییلباس ماشین داخل

 :گفتم و خدمه سمت

 بدین؟ سوزن و نخ یه من به شهمی ببخشید -

 و نخ یه برام و رفت هاکابینت از یکی سمت به جوونِ  دختر همون ولی ندادن؛ رو جوابم هیچ

 عجیب خونه این هایآدم یهمه. نداد رو جوابم ولی کردم تشکر و دمز  لبخندی. آورد سوزن

 !غریبن

 شروع من و دستم داد رو دالن. مبل روی نشستم و رفتم حنا سمت به و رفتم بیرون آشپزخونه از

. داشتم ب**ل به لبخند فقط من و کردمی نگاه من به حنا مدت، تمام. دستش دوختن به کردم

 .کردممی پوره پاره کال رو عروسک بود من دست

 :گفت و زد لبخندی. حنا دست دادم رو دالن و کندم دندونم با رو نخ و زدم رو کوک آخرین

 .خاله مرسی -

 :گفت و خونه داخل اومد میالد که زدم؛ بهش چشمکی

 .گیاه و گل کاشتن برای دهمی جون. خوبی و بزرگ باغ چه -

 :گفت و شد بلند حنا

 !کردن جارو برای دارن دردسر زیادی گه؛می چون. نمیاد خوشش گیاه و گل زا زیاد عبدهللا عمو -

 :گفت و دویید حیاط سمت به حنا. باال انداختم رو شونم که کرد نگاه من به میالد

 کنم؟ بازی بیرون من شهمی خاله -
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 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .گلم نخوری زمین دفعه یه باش خودت مراقب. عزیزم باشه -

 :گفتم و شدم بلند من که بشینه؛ خواست و کشید پوفی میالد. بیرون رفت در از و گفت یچشم

 بیاید؟ دنبالم شهمی -

 :گفت و زد لبخندی

 .حتما -

 که مبلی روی. اومد باال سرم پشت میالد. رفتم هاپله راه سمت به و انداختم اطراف به نگاهی

 :گفتم و بیرون تادمفرس رو نفسم. نشست هم میالد و نشستم بود اونجا

 .عجیبن همشون واقعا کنم؛می نگاه که خونه این افراد تمام به من -

 :گفت و کرد اخمی

 نه ایدبچه شما نه چون. بترسونمتون خوامنمی! خانم ماحی. دارم نظری همچین منم واقعیتش -

 .هست خبرایی یه اینجا ولی، من

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم بار چندمین برای

 رو خودمون و بذاریم دست روی دست تونیمنمی ما اما، دونممی رو هااین یهمه من میالد آقا -

 .بدیم کشتن به

 :گفت و شد نزدیکم اطراف، به کوتاهی نگاه انداختن از بعد و پایین آورد رو صداش

. هفهممی انقدر که داره مشکلی یه دختر، این مطمئنم من. تره عجیب همه از بچه دختر این -

 .برسونم بهتون چجوری دونمنمی رو منظورم

 :داد ادامه و کرد تر زبونش با رو لبش

 .اینجا خبره چه دونهمی اون کنممی حس -

 :گفتم و بیرون فرستادم محکم رو نفسم

 .دونهمی چیزایی یه اون که فهمهمی بچه این زدن حرف طرز از آدمی هر طبیعیِ، که این -

 یه یاد یهو که بودیم؛ کرده سکوت دو هر. انداختم زمین به رو کالفم نگاه و شدم سینه به دست

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با میالد. پریدم جام از و افتادم چیزی

 شد؟چی -

 :گفتم و کردم نگاه بیرون به باال از

 .کنم فضولی یکم باید کنم فکر -
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 :دادم ادامه که نگرفت رو منظورم انگار

 .نیاد کسی باشین قبمرا و بشینین جاهمین -

 عمیقی نفس. در دستگیره روی گذاشتم رو دستم و رفتم حنا اتاق سمت به سریع هایقدم با

 روی کردم سعی. ترسناک و بود سرد همیشه مثل. شدم وارد و کردم؛ باز رو در محکم و کشیدم

 و رفتم کمد سمت به. گشتم رو هاشکتاب جای و کیف تخت، زیر کشوها، تمام. شم متمرکز کارم

 به گشاد، هایچشم با. دهنم روی گذاشتم رو دستم و کشیدم خفیفی جیغ کردم؛ باز رو درش تا

 هایخون موضوع، این از بدتر. کردم نگاه بودن؛ شده جدا تنشون از سرشون که هاییعروسک

 پنجره که در، سمت برگشتم و بستم محکم رو کمد در! بود کمد هایدیواره روی شده خشک

 که کفشی لنگه به کرد گیر پاهام که در، سمت دوییدم. ترسیدم بیشتر و شد کوبیده هم به محکم

 جیغ چپم، پای روی تیزی شی رفتن فرو با که شم؛ بلند خواستم. زمین خوردم محکم و بود اونجا

 و باال و اتاق در صدای. کنم آزاد رو پاهام داشتم سعی من و لرزیدمی بدنم تمام. دادم سر بلندی

. افتاد روزی اون موجود همون به نگاهم که کردم؛ بلند رو سرم! شنیدممی رو دستگیره شدن ایینپ

 دادم؛ تکون رو پاهام محکم. کردمی اضافه ترسم به خونیش، تیز هایدندون و سفید هایچشم

! گرفت کبودی رنگ هامجیغ. کشید سمتم به رو خودش و پاهام رون روی گذاشت رو دستش که

 :نالیدم عجز با و بستم رو هامچشم که نشست؛ پهلوم روی تیزش و سرد هایدست

 .الرجیم الشیطان من باهللا و اعوذ -

 کردم؛می نگاه اطراف به نفس نفس با. نبود بدنم روی سنگینی از خبری دیگه، ثانیه چند از بعد

 :گفت و کنارم نشست میالد. شدن داخل ترس با حنا و میالد و شد باز در که

 ...ماحی -

 اتاق اون از. کرد بلند زمین روی از رو من و شونم دور انداخت رو دستش موقعیت، به توجه بدون

 .رفت خودم اتاق سمت به و رفت بیرون کذایی

 :گفت حنا به و گذاشت تخت روی رو، من

 .کن بازی برو تو. استخسته یکم خاله جان، عمو -

 زدن حرف توان ولی هستم؛ موقعیتی چه تو تمدونسمی و شنیدممی رو همه صدای کهاین با

 !بود شیطان خودِ  اون. ذهنمه توی ترسناک لعنتی اون یچهره. نداشتم
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 که بیرون رفت اتاق از ترس با حنا. داشت ترسناکی و قبیح چهره و بود اسکلت از که موجودی

 هینگا وضعم و سر به. روش نشست و کشید تختم سمت به رو اتاق توی صندلی میالد،

 :گفت و انداخت

 خانم؟ ماحی افتاد اتفاقی چه تو اون -

 :نالیدم که بودم کرده پیدا جراتی چه دونمنمی. بودم داده دست از هم رو زدنم حرف اختیار حتی

 !میریممی ما -

 :گفت و شد نگاهم قفل میالد زده وحشت نگاه

 .کنید استراحت بهتره -

 :گفتم و زدم دیوونگی روی از لبخندی

 .بود شیطان ناو -

 رو بیرون. بورزی تکبر مرتبه و مقام آن در نداری حق تو. برو پایین بهشت از پس: فرمود خداوند"

 و 13 آیه اعراف سوره! )ده مهلت رستاخیز روز تا مرا: گفت شیطان! کوچکی و پست افراد از تو که

14") 

*** 

 کل دانای

 

 .کردمی مرگ راهی رو زمان رحمانهیب و کوبیدمی ساعت روی بر تبلی مثل ساعت، تاک تیک

 زندگی آغاز روز از که انتقامی! انتقام برای بود شده آفریده که دختری و بود اتاق یک تنها

 دختر؟ این چرا. بود برجا پا هاانسان

 دختر هزاران شاید! دهمی پس رو اشتباه انتقام یک تاوان که نیست دختر این تنها! نکنید اشتباه

 .هستن سختی و عذاب تحمل حال در ،همزمان پسر و

 !بده تاوان تا بود شده برگزیده که بود دختری ماحی،

 اتاقِ  یک تنها گرفتن؛ خودشون به سیاه رنگ عمارت هایچراغ همه که حالی در بامداد، 3 ساعت

 !خطره در که

 فرو میقع خوابی به دلباخته، پسر میالد،. شدمی پهلو اون و پهلو این آشفته و خوابیده ماحی

 نشان اون، سنگین هاینفس اما، بشه بیدار کنه سعی تا زدمی پا و دست رویا، عالم در و رفته

 !بود آوروهم خواب در اون هوشیبی یدهنده
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 خودش هایچشم با که،این انتظار چشم و بود بیدار خاموش، عمارت این در اما، نفر یک

 !ببینه ماحی یچهره توی رو ترس و آشفتگی

 ...شد باز آور مرگ هایلحظه به مخصوص قیژ با ماحی اتاق در بامداد، دقیقه 5 و 3تساع

 

 ماحی

 دوییدن حال در پرت و تاریک بیابون یه توی. شنیدممی خواب توی رو خودم هاینفس صدای

 !بودم

 با و سرم روی گذاشتم رو دستم. کردممی نگاه ور اون و ور این به هراسون و زدممی نفس نفس

 معلوم بیابون این توی چیزی چرا. کننده کالفه و بود گرم بیابون، زمینِ  اما زمین؛ روی نشستم لهنا

 داده صفت اون به که هاییترک و بود زمین فقط درخت؟ یه کوه؟ یه ساختمون؟ یه چرا نیست؟

 بدنم پوست توی سوزش، حس کم کم. بودن جاری آتشین هایگدازه ازشون ها،ترک اما بودن؛

 دوییدم. کردممی احساس رو سوزش داشتم؛می بر دویدن برای که قدم هر. شدم بلند و شد دایجا

 :زدم جیغ و گذاشتم سرم روی رو، دستام تا دو. نبود امید از خبری هیچ اما دوییدم؛ و

 .خــدا -

 ساعت تاک تیک صدای. واقعیت توی شدم پرت و شد مچاله کاغذ مثل دورم، فضای آن یک در

 میالد به. دادم قورت صدا با رو گلوم آب و تخت روی شدم خیز نیم نفس نفس با. دمشنیمی رو

. زدم محوی لبخند و شدم خیره کشید؛می سنگین هاینفس و صندلی روی بود خواب غرق که

 که بیرون؛ کردم فوت رو نفسم. دادمی نشون رو دقیقه 5 و 3 که چرخوندم ساعت سمت رو نگاهم

 . گرفت ریتم قلبم نیفتاده اتفاقی هنوز. شد بلند در قیژ صدای

 با بتونم تا پایین کشیدم یکمی ولی، سرم روی کشیدم رو پتو و تخت روی کشیدم دراز سریع

 در. نشه معلوم کشیدنم نفس صدای تا دهنم، جلوی گذاشتم رو دستم. ببینم رو اطراف چشمم

 اما، بودم لعنتی موجود اون منتظر و کوبیدمی شدت به قلبم. بود تاریکی ولی بود؛ شده باز آخر تا

. بود شده خیره من به و بود وایستاده ثابت. شد گشاد ته تا هامچشم اتاقم به حنا ورود با

 .شدمی اضافه بیشتر من ترس به این و بودن؛ تر عجیب همیشه از هاشچشم

 و پایین ریختمی صورتم و سر از عرق. دادنمی انجام کاری و بود وایستاده اتاق وسط ثابت حنا،

 برسه دادم به و شه بیدار میالد تا بزنم؛ جیغ و شم بلند خواستمی دلم. کردمی کالفم بیشتر این
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 کردممی حس کردم؛می نگاه حنا به که هرلحظه. بخورم تکونی تونستمنمی ترسم از واقعا ولی،

 !میشم ترنزدیک مرگ به دارم

 و داشتم نگه بسته رو هامچشم لحظه چند. بشه کم رسمت از تا دادم فشار هم روی رو، هامچشم

 !نبود اونجا دیگه حنا... ولی کردم باز

 میالد، صدای با! نبود خبری حنا از واقعا ولی کردم؛ نگاه اطراف به. نشستم و کنار زدم رو پتو

 .بیرون فرستادم رو نفسم و قلبم روی گذاشتم رو دستم

 خوبین؟ -

 :گفتم و سمتش برگشتم

 .کردم بیدارتون ببخشین. نیست چیزی آره ه،آر  -

 :گفت خوابالو و کشید هاشچشم به دستی

 بازه؟ در چرا -

 صندلی روی از سریع و هست چیزی شد متوجه انگار که دادم؛ قورت رو دهنم آب و زدم زل بهش

 به ایآشفته نگاه نیم. بست رو در داخل اومد و کرد نگاه بیرون به. رفت در سمت به و شد بلند

 کالفه و نشست صندلی روی دوباره. کرد روشن رو، اتاق چراغ و انداخت نبود دلم توی دل که من

 :گفت و موهاش الی کشید رو دستاش

 .هاستفیلم مخصوص ترسناک هایاتفاق این کردممی فکر همیشه من. نمیارم در سر واقعا -

 دراز. کنه خوش جا گلوم توی بغض بود شده باعث این و بود نگران پرستیدم؛می من که مردی

 گرفتارش ما که بالییِ  چه این خدایا. ریختم اشک صدابی و سرم روی کشیدم رو پتو و کشیدم

 :شنیدم رو میالد صدای شدیم؟

 کنید؟می گریه دارید خانم ماحی -

 :گفتم و باال کشیدم رو دماغم

 .ببره خوابم کنممی سعی دارم. نه -

 هایچشم و شد کشیده سرم روی از پتو. دادمی حالم از نشون گرفتم صدای اما، گفتم دروغ

 اعتراض ینشونه به رو هاشاخم. دلنشین اما تلخ چند هر! زد لبخند. شد نمایان میالد طوسی

 :گفت و کشید هم در

 میگی؟ دروغ من به -

 :گفتم و خندیدم موقعیت اون توی
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 .انداختم سردرد توی هم رو شما من کنم؟ کارچی باید نظرتون به -

 :گفت و کنارم تخت روی نشست

 داره که هرچی که دونممی هم رو این اما، شما هم افتادیم خطر توی دونممی من هم که درسته -

 .خانم ماحی نیست حکمت بی افتهمی اتفاق

 :گفت و هامچشم توی زد زل و کرد نگاهم

 باشم؟ شما مراقب تا افتادم گیر من اچر  بیفتم؟ گیر و اینجا بیام باید من آدم همه این بین چرا -

 یه از ریزی؛می رو بدنم گوشت داری طرف یه از اگه برم قربونت خدایا چرا؟ واقعا. بود اون با حق

 به بود زده زل که طورهمون میالد! کنه کم کوچیک، هرچند ترسم از تا فرستادی رو نفر یه طرف

 :گفت و لبش روی نشوند لبخندی هام،چشم

 ...که اینِ  رایب شاید -

 :پرسیدم کنجکاو من و کرد سکوت

 چی؟ برای -

 :گفت خجالت با و پایین انداخت رو سرش و گرفت رو نگاهش

 !دارم عالقه بهتون که اینِ  برای -

 تند تند و محکم وامونده، قلب این که بس از. کنممی سکته من که کشهنمی دوماه به مطمئنم

 :وگفتم زدم باد رو خودم دست با و گرفتم رو نگاهم خجالت با! کوبهمی سینم به

 .شد گرم قدر چه -

 :خورد گوشم به مهربونش لحن و نشست من روی خندونش نگاه

 .نباشم عذاب توی و ببریم سودی یه لحظات این از حداقل. بخوابیم هتره ب-

 :گفت و صندلی روی برگشت که دادم تکون سرهم پشت تند تند رو سرم

 خوب یآینده به و ببندین رو هاتونچشم راحت خیال با پس. خوابمنمی من نخوابید؛ شما تا -

 .کنید فکر

 و گرفتم خندونش و شیطون نگاه از نگاه خوردم؛می رو خندم که درحالی و گرفتم رو منظورش

 ساعت این توی که بود این مهم بودیم؛ وحشتناکی خطر توی ما که نبود مهم. بستم رو هامچشم

 .بود شیرین خیلی برام این و شنیدم رو میالد اعتراف

 هایاتفاق قراره کهاین از فارق. باشم خوش بودم هم خواب که، چندساعتی برای داشتم دوست

 بیفته برامون بدتری
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 براش خیلی دلم. شدم مواجه صندلی روی بود؛ شده کج گردنش که میالد با شدم بیدار که صبح

 !کشهمی سختی همه این من خاطر به داره بیچاره. سوخت

 اسیر و کنم بیدارش دیگه اومدنمی دلم. میالد روی انداختم رو پتو و شدم بلند تخت روی از آروم

 با ولی، در یدستگیره روی گذاشتم رو دستم. رفتم حنا اتاق سمت به و بیرون رفتم اتاق از. باز شه

 رو دستگیره آروم .بیرون فرستادم محکم رو نفسم و گرفت ضربان قلبم دیشب اتفاقات یاد

 :گفتم بلند و شدم اتاق وارد. نشوندم لبم روی مصنوعی لبخند یه و پایین کشیدم

 ...حاضـ صبحانه شو بلند عزیزم؟ جان حنا -

 :گفتم و کردم نگاه اطراف به تعجب با. موند نیمه و نصفِ  حرفم حنا، خالی تخت دیدن با اما

 کجایی؟ حنا؟ -

 شده بیدار زودتر شاید. نبود ولی گشتم؛ هم رو دستشویی و محمو داخل و کمد توی پرده، پشت

 دهن بهم که افتاد؛ لوسیفر هاینوشته به دوباره نگاهم که، بیرون برم اتاق از خواستم. پایین رفته

 و پایین رفتم هاپله از دو حالت با. بیرون رفتم اتاق از و گرفتم ازشون نگاه نفرت با. کردنمی کجی

 :گفتم و باال دمبر  رو صدام ولوم

 حنا؟ -

 رو جلوش رفت؛می آشپزخونه سمت به باغ داخل از که خدمتکار دیدن با. اومدنمی صدایی اما

 :گفتم و گرفتم

 کجاست؟ حنا -

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 !خانم باشن خواب باید -

 :گفتم و دستم روی زدم محکم و لرزید قلبم حرفش این با

 .خدا یا -

 و کردم باز رو تکشون تک در. بود اونجا که هاییاتاق تمام، سمت دوییدم و مگرفت فاصله ازش

 همه. زدم صدا رو اسمش بلند و گشتم رو جا همه و باغ داخل رفتم! نبود خبری هیچ. گشتمشون

 خبری هم عبدهللا از حتی. کنن کمک من به تا بیرون اومدن نبودن؛ بیشتر تا 3 کال که خدمتکارا

 :زدم داد و چرخیدم خودم دور هاهدیوون مثل! نبود

 کجایی؟ عزیزم جان حنا حنا؟ -
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 وضعیت، اون با و شده بد حالش دیشب نکنه اومده؟ سرش بالیی چه. لرزیدمی بدنم و تن تمام

 :زدم جیغ و خونه داخل برگشتم باشه؟ شده گم جایی

 حنـا؟ -

 حراسون میالد دیدم که تشونسم چرخید نگاهم پایین، اومدنمی سریع هاپله از که پا صدای با

 :گفت نگرانی با و اومد من سمت به رسید، تا. پایین میاد داره

 شده؟چی -

 :گفتم بغض با و قلبم روی گذاشتم رو دستم

 !نیست جایی هیچ. نیست حنا -

 :گفت و پریشونش موهای الی کشید رو دستش

 نیست؟ که چی یعنی -

 و کرد باریدن به شروع هاماشک. آشپزخونه سمت رفتن و گرفتن ما از نگاه نگرانی با خدمتکارها

 :گفتم

 میالد؟ آقا کجاست یعنی -

 :گفت و گرفت هامبل سمت به رو دستش میالد

 !نباشید نگرانش. گردممی دنبالش میرم من بشینید؛ شما -

 :زدم داد جونبی. رفت بود پله راه زیر که هاییاتاق سمت به میالد و مبل روی نشستم حالبی

 بیارید؟ من برای آب لیوان یه میشه -

 نه بود میالد از خبری نه ولی گذشت دقیقه چند. دونستمنمی رو خدمتکارها از کدومهیچ اسم

 سمت به کردم،می پاک رو هاماشک که حالی در و شدم بلند قبل از تر حالبی! خدمتکارها

 :گفتم شدم وارد تا. رفتم آشپزخونه

 ...لیـ یه میشه گفتم -

 آشپزخونه داخل کسیهیچ ولی کردم؛ نگاه رو اطراف قشنگ. نبود آشپزخونه توی کسیهیچ اما

 !اینجا اومدن همشون که دیدم خودم هایچشم با خودم من! نبود

 جیغ و بیرون دوییدم آشپزخونه از. شماره به نفسم و افتاد لرزه به همیشه مثل پاهام و دست

 :زدم

 رفتین؟ کجا -



                 
 

 

 فارسی محدثه|  شیطان فقرات ستون رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         به یک رمان مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

70 

 

 از یکی توی از ظرف افتادن صدای! من و بودم من و بود گرفته فرا سکوت رو عمارت کل انگار

 رو دستم. رفتم بود گرفته قرار پلهراه زیر کامال که اتاقی سمت به آروم، آروم. شد بلند هااتاق

 داخل. شد باز آوریدلهره قیژ صدای با در. پایین کشیدمش آروم و دستگیرش روی گذاشتم

 دنبال دیوار، روی لرزونم هایدست با. نبود معلوم چیزی هیچ و بود ریکتا جا همه ولی شدم؛

 توی و پیچدمی اتاق کل توی که بود بلند صداش شدتی به هام،نفس. گشتممی برق چراغ کلید

 سرد شی یه به دستم باالخره. بودم افتادن یآماده هرآن و لرزیدمی پاهام! شدمی اکو خودم گوش

 اطمینان با که دادم؛ سر بلندی جیغ روشنایی با. فشردم رو کلید سریع و دکر  برخورد برجسته و

 افتاده زمین روی خونی که میالد به وحشت با و دیوار به چسبیدم. لرزید عمارت کل بگم تونممی

 :زدم داد گریه با. کردم نگاه بود؛ شکسته کنارش گلدون و بود

 .میالد آقا -

 

 :گفتم گریه با و جلوش نشستم. رفتم میالد سمت به قبل یدفعه از ترلرزون

 .بشین بلند خدا رو تو شنوین؟می رو من صدای میالد؟ آقا -

. رفتم عقب سمت به و زدم جیغ که کرد بلند رو سرش هویک اما دماغش، سمت بردم رو دستم

 :نالید درد با

 ...ماحیـ -

 و بود؛ اتاق همین توی که یدر  به وحشت با و زدم بلندی جیغ زمین، روی شدنش کشیده با اما

. نبود معلوم چیزی هیچ و بود تاریک داخلش. شدم خیره بود اتاق اون داخل میالد پاهای نصف

 :گفت و کرد زمین بند رو هاشدست که شد؛ کشیده دوباره میالد

 ....بایـ شما. اینجاست موجود اون خانم، ماحی -

 گریه با و بودم گرفته محکم. گرفتم رو دستش و سمش پریدم و زدم جیغ متقابال زد؛ که دادی با

 :گفتممی

 !بگیر محکم رو دستم نه، -

 کشیده شدت با. میالد جون دادن نجات جز نداشت؛ اهمیت برام چیزی هیچ دیگه لحظه اون در

 یک ولی بشم؛ منصرف من تا کنه راضیم کردمی سعی میالد. شدم کشیده همراهش منم که شد

 میالد شدت با و داشتم نگه زمین روی محکم رو پاهام. کردمنمی فکر شدن منصرف به هم لحظه
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 و شد ول باالخره که کشیدمش؛ محکم و زدم داد. بود قوی خیلی بود؛ که موجودی هر. کشیدم رو

 !زمین خوردم من

 این. من سمت اومد و شد بلند سرفه به میالد. شد خاموش هاچراغ و شد بسته شدت با اتاق در

. من صورت تو انداخت و کرد روشن رو، گوشیش چراغ. فهمیدممی هاشنفس صدای از رو

 :گفت که بستم رو هامچشم

 .بیفته برام اتفاقی چه بود قرار دونمنمی واقعا ممنون، -

 :گفتم زدممی نفس نفس که حالی در

 افتاد؟ اتفاقی چه. کنم ولتون تونستمنمی -

 :گفت حالبی. اتاق اخلد به انداخت و گرفت من صورت روی از رو نور

 .بگم بهتون تا بیرون بریم اینجا از بهتره -

 اما کنه؛ باز خواست رو در. بگیرم رو هاشدست کشیدممی خجالت دیگه شدیم، بلند سختی به

 :گفت وحشت با. نداشت ایفایده اما کرد؛ پایین و باال رو در یدستگیره محکم. شدنمی باز

 !شده قفل در -

 خوردم صورت با و شد کشیده پاهام آن یک در که زدش، وحشت هایچشم به زدم زل نگران

 کشیده زمین روی هامناخن و شدممی کشیده. من جیغ صدای و شد بلند میالد داد. زمین

 :زدم جیغ. شدمی

 !برم نذار -

 که دونستممی و دادمی ارور مغزم. داشتم هم با آن یه در رو مرگ و دلهره وحشت، و ترس حس

 و بود سرم روی فشار. گرفتم فاصله زمین از اومدم؛ خودم به تا. نیست من نجات برای راهی یگهد

 جیغ من و کردمی صدام نگرانی و داد با میالد. رسیدمی زیادی مغزم به خون داشت انگاری

 :زدم جیغ میالد گوشی نور دیدن با. بودم دیگه جای و نبودم اتاق اون داخل دیگه انگار. زدممی

 !کمـک. اینجام من -

 با و بود روم زیادی فشار! بود شده وصل محکم چیز یه به پاهام ولی دادم؛می تکون رو خودم

 با. صورتم روی انداخت رو نور و اومد سمتم به میالد. شدمی بیشتر فشار من، خوردن تکون

 :گفت زده وحشت من، دیدن

 ...ماحی -
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 بود مونده میالد. دادم تکون رو خودم تند تند و زدم کبودی جیغ پهلوم، روی تیزی شی حس با

 عرق هایدونه. کرد روشن رو، اتاق داخل قرمزی نور آن، یک در. زدمی صدا رو اسمم و کنه کارچی

 توی. ترسرگردون میالد و شدمی بیشترمون وحشت باعث قرمز نور. بودن جاری صورتم و سر از

 .نبود ایوسیله هیچ اتاق

 کردمی سعی میالد. کنم پاک صورتم روی از رو عرق هایدونه تا بردم؛ صورتم سمت به رو دستم

 چه. شد وصل و قطع چراغ کم کم. بشم آزاد بلکه خوردممی تکون منم و باشه فراری راه دنبال

 وصل و قطع چراغ همچنان ولی کردم؛ باز دوباره و بستم رو هامچشم افته؟می داره اتفاقی

 و دور نفهمم شدمی باعث لعنتی چراغ این. نبود اونم ولی گشتم میالد دنبال چشم با. شدمی

 .افتهمی اتفاقی چه داره برم

 کردممی هرکاری. شده وصل بهش چی ببینم بلکه تا کشیدم؛ باال پاهام سمت به رو خودم

 خسته ولی دادم انجام و کاراین بار چهار یا سه! شدمی وارد کمرم به فشار. باال برم تونستمنمی

 تکون رو خودم. زدم جیغ صورتم جلوی میالد دیدن با که برگشتم؛ اولیه حالت به دوباره و شدم

 !لعنتی موجود اون هایدست اسیر اما، بود میالد. کشیدم جیغ وجودم عمق از و دادم

 جیغ مدت تمام وحشت شدت از ولی ببندم؛ رو هامچشم تونستممی خواستمی دلم

 کامل موجود، اون بلند موهای. افتادم سرفه به و برداشت خش نجرمح که طوری کشیدم؛می

 بود اومده بند زبونم. شدمی پایین و باال میالد بدن روی دستاش و بود گرفته قرار میالد سر پشت

 !کنم کارچی باید دونستمنمی و

  

 با انی،شیط موجود اون خور خور صدای. هامگوش روی گذاشتم و کردم بلند رو هامدست آروم

 دستیک هایچشم به هامچشم گوشم، روی گذاشتم رو هامدست تا. کردمی بازی روانم و روح

 و زمین روی افتادم مخ با بیام خودم به تا. کشیدم بلندی جیغ وجودم اعماق از و افتاد؛ سفیدش

 با! شدمی وصل و قطع چراغ. شنیدم رو شیشه شکستن صدای. پیچید پاهام و دست توی درد

 که دیدم اما، دیوار به چسبیدم و شدم بلند زمین روی از سریع ترسم از ولی داشتم؛ درد کهاین

 :نالیدم گریه با! بردشمی خودش با داره و زمین روی انداخته رو میالد موجود اون

 کنم؟ کارچی! خدایا -

 اتاقی به نگاهم. باشم بیخیال تونستمنمی هم طرف یک از سمتش، برم ترسیدممی طرف یک از

 !بود غریب عجیب چیش همه جااین. شد داخلش موجود اون که بود
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 مشامم به تعفن بوی شدم که داخل. رفتم اتاق سمت به درد، از پر بدنی و لرزون هایقدم با

 خور خور و رفتمی راه کوله و کج که بود موجود اون و میالد، به حواسم تمام ولی زدم عوق. خورد

 بگیرم؛ رو هاشدست سریع و میالد روی بپرم خواستم و کردم اضافه هامدمق سرعت به. کردمی

 هاشچشم و شد ترترسناک چهرش. دیوار به چسبیدم و زدم جیغی موجود، اون برگشتن با که

 !خونی

 به و کرد ول رو میالد! بایسته حرکت از قلبم که بود ممکن لحظه هر و بودم گرفته قلب تپش

 به وحشت با! نبود دری دیگه ولی خروجی، سمت به دوییدم و زدم یغج. شد ورحمله من سمت

 صدای. دیوار به شدم چسبیده آن یک در و شدم خیره داد؛می نشون رو در خالی جای که دیوار

 !شد یکی من جیغ با همزمان و پیچید گوشم توی موجود جیغ

 :نالیدم و شدم حالبی! شد اضافه هامجیغ به و رفت فرو پهلوهام توی بلندش هایناخن

 .برس دادم به خودت خدایا -

 گذاشت رو هاشدست. کشیدم جیغ همراهش هم من و زد جیغ صورتم توی جمله این گفتن با

 حاضر حتی. بشم خالص دستش از بلکه تا دادم؛ تکون رو خودم وجودم، تمام با! صورتم روی

 !بود ترقوی خیلی اون اما. بشم خالص بلکه بگیرم رو هاشدست شدم

 :گفت کنان خور خور. زد زل زدم وحشت هایچشم توی و داشت نگه ثابت رو سرم

 !آدم -

 که زمین روی کرد پرتم. کشیدشون و موهام الی کرد رو دستش اون و زدم جیغ صداش شنیدن با

 .میالد به خوردم

 که صدایی رینبدت. افتاده بزرگ خطر این توی من خاطر به میالد اما، مرگ یآماده و بودم جونبی

 بوده؟ چی صدای شنیدین، عمرتون توی

 گربه؟ یه یناله صدای بچه؟یا یا زن یه جیغ صدای اتاقتون؟ یا کمد در قیژ صدای

 .بود شیطان پای صدای شنیدم؛ عمرم توی من که صدایی بدترین لحظه اون در ولی

 هایصحنه ینا و شدممی کور کاش ولی، نداشتم رو بشم بلند زمین روی از کهاین جون

 !دیدمنمی رو آمیزجنون

 دیگه بود؛ تنش که ایپاره سفید لباس! ترترسناک چیز یه به شدمی تبدیل داشت موجود، اون

 !بلند هایناخن و داشت چشم که بود اسکلتی فقط و نبود تنش
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 داخ به کردن التماس بکنم؛ تونستممی که کاری تنها لحظه، اون. میومد سمتمون به آروم آروم

 !بود

 :نالیدم و زدم چنگ رو میالد پیرهن

 !شو بیدار -

 :زدم جیغ. ازش نشنیدم صدایی هیچ اما

 .شــو بیدار -

 روی و زد چشمک مهتابی، مثل هایچشم سرم، به اساسی ضربه یه با و شد خفه جیغم صدای

 !افتاد هم

 !شدگانی داده مهلت از تو: فرمود"

 از سپس! نشینممی بندگانت کمین در تو راست راه سر بر تی،فریف مرا که آنجا از پروردگارا: گفت

 را، هاآن اکثر و روممی سراغشان به ها،آن چپ طرف از و راست طرف از و سر، پشت از و رو پیشِ 

 ("17و16و15 یآیه اعراف، سوره!)یافت نخواهی شکرگزار

 *** 

 از که شدمی باعث و اومدمی خون بوی! سرد و بود سفت. زمین روی کشیدم رو دستم حالبی

 از بیش که رو بدنم و کردم باز رو هامچشم سختی به. بشه هم در هاماخم بدش، بوی شدت

 .کردم نگاه بود تاریک که اطرافم به و کشیدم عمیقی نفس. دادم تکون کرد؛می درد اندازه

 نگاه جا همه به املک. شدم خیزنیم و کردم بند زمین به رو، دستم سختی به و کردم سرفه تا چند

 به درد که شدمی باعث و بود سرد شدت به هوا! بود درخت و دار از پر اطرافم یمحدوده. کردم

 .بشه اضافه بدنم اندام

 دست و کردم سرفه دوباره بودم؟ کجا من. کردم نگاه اطرافم به هراسون و شدم بلند سختی به

 !کردمی درد شدت به. گذاشتم گلوم روی

 ترسم به همیشه مثل بودم؛ داخلش که فضایی تاریکیِ . برم سمت کدوم به باید دونستمنمی

 شده جونم یچیره خوره، مثل ترس شدم؛ ماجرا این وارد من که مدتی این تمام. کردمی اضافه

 .بود

 بود ترتاریک جا همه از بود قسمتی یه. برسم جایی یه به بلکه تا برداشتم قدم بدونم کهاین بدونِ 

 .هستن کجا حنا و میالد دونمنمی حتی. بدم نجات رو خودم که مجبورم من ولی،
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 و سوت جنگل یه توی من انگار. کشیدممی درختا روی رو، دستام و دیدنمی رو جایی هیچ چشمم

 درمیون ترس پای وقتی ولی نداشتم؛ رو رفتن راه جون واقعی، معنای به! بودم افتاده گیر کور

 .دممی انجام بربیاد دستم از هرکاری باشه،

 یه نکنه! ترسیدم. آب داخل رفت پاهام کهاین تا کردم؛ طی رو تاریک مسیر این ایدقیقه ده

 بشم؟ غرق یکدفعه باشه چیزی ایرودخونه

 خیلی. شد قبل از ترروشن یکم فضا که،این تا رفتم جلو دیگه یکم و دادم قورت رو دهنم آب

 !شد روشن کم خیلی

. صورتم به پاشیدم آب مشت چند و نشستم. بود عادی یچشمه یه و نبود نهرودخو خداروشکر

 با. بود کلبه یه دقیق روم به رو. شدم خارج آب از و شدم بلند دوباره و کشیدم عمیقی نفس

 .کردم نگاهش و رفتم جلوتر تعجب

 سمتش هب. داخلش برم گرفتم تصمیم باالخره که بودم درگیر خودم با باشه؟ تله یه اینم نکنه

 بوی کلبه، داخل از. داد بدی صدای که کردم بازش آروم. کردم پیدا رو درش سختی، با و رفتم

 کامال حرف! نه باشه؟ گرفته آتش کلبه که داره امکان یعنی. خورد مشامم به سوخته چوبِ 

 شک با. بود شده آویزون که طناب یه. چیزی یه به خورد سرم که رفتم داخل. بود ایاحمقانه

 .گذروندم نظر از رو جا همه تعجب با! شد روشن جا همه که کشیدمش و فتمشگر 

 کلبه وسط! همین. روش صندوقچه یه و میز یه با کوچیک، یخچال یه و سفید روکش با تخت یه

 .بود صندوقچه اون سمت به بیشتر نگاهم. کنم کارچی دونستمنمی و بودم وایستاده

 که صندوقچه، روی کشیدم رو دستم. نشستم صندلی روی رفتم و زدم دریا به رو دلم باالخره

 شده تا پیرهن یه. کردم نگاه رو داخلش و کردم باز رو درش. روش بود نشسته خاک حسابی

 !دفترچه دوتا با. مالیم صورتی ریز هایگل با سفید

 یصفحه و کردم باز رو داشت زرد جلدی که اولی. کردم نگاهشون و برداشتم رو دفترچه دوتا

 :خوندم رو اولش

 "کوچولوم دختر برای" -

 بعد یصفحه زدم. بوده زن یه دفترچه این نویسنده که فهمیدم جمله، این نوشتن طرز و پیرهن از

 :بود نوشته که

 "باردارم ماهِ  سه که فهمیدم امروز. دادن بهم رو دنیا انگار. خوشحالم خیلی" -

 :بعد یصفحه زدم دوباره
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 یه تو که فهمیدیم بابایی و من امروز کوچولوم، دختر. سونوگرافی برم که گرفتم تصمیم امروز" -

 "خوشحالیم خیلی کنیم؛ لمس رو کوچولوت هایدست قراره کهاین از. نازی و ملوس دختر

 توی و طبیعیه میگه میگم؛ که هم بابایی به. کنهمی نگاهم داره نفر یه کنممی حس جدیدا" -

. داشتم رو حس این که باره اولین ماه 8 این توی آخه. زنیمی تیتوهما همچین بارداری دوران

 "عسلم دختر باشه بابایی با حق شاید

 حس تو عزیزم، دختر. کنهمی نگاهم داره نفر یه خواب، موقع هاشب کنممی حس کامال دیگه" -

 "کنه درکم و بفهمه هم بابایی شدمی کاش. کنیمی حس مامانی دل از رو ترس

 :خوندمش تعجب با و زدم بعد یصفحه. دادم قورت رو دهنم آب و کردم اخم

 رو احساساتم من ولی، کوتاهن همشون دونممی. ننوشتم خاطره برات که شدمی سالی سه" -

 کردمنمی جرات حتی مدت این تمام من و سالته 3 االن تو. کوچولوم دختر کنممی بیان کوتاه

 من که، نیست الکی. دنبالمه یکی کنممی حس کامال ولی شدم؛ دیوونه میگن همه. بذارم تنهات

 خودت جون به حتی حاضرم توهم؟ همه این میشه مگه. کنممی تکرار رو حرف این دارم ساله سه

 از رو تو که، اینِ  ترسم تمام. کنهمی اذیت رو من داره خونه اون توی نفر یک که بخورم، قسم هم

 ."بگیرن من

 :خوندم رو بعد یصفحه و نیمپیشو روی گذاشتم رو دستم

 شنوممی رو هاتگریه صدای ذارم؛می هم روی چشم که هروقت. نخوابیدم که شبِ  پنج درست" -

. کنممی تحمل رو عذابی چه دارم دونهمی خدا. خوابیدی راحت تو میشم؛ اتاقت وارد وقتی ولی،

 هااین و باشم آروم میگه بهم دیگه، جای بریم و بفروشیم رو خونه این میگم بابایی به هرچی

 ..."عزیزم حنای. توهمه همش

 :گفتم و قلبم روی گذاشتم رو دستم! دهنمه توی قلبم کردم حس حنا، اسم دیدن با

 !حناست مادر خاطرات این این، -

 رو نوشتش یادامه اندازه، از بیش تعجب و کنجکاوی با و بیرون فرستادم محکم رو نفسم

 :خوندم

 رو موجودی من، بیرون فرستادمت کهاین از بعد حموم، بودمت برده که مروزا عزیزم، حنای" -

 !"بود شیطان خودِ  انگار. داشت بلندی موهای و سفید هایچشم که دیدم آیینه داخل

 چه این خدایا،! کردم نگاه اطراف به. کشیدم نفس بلند و میز روی کردم پرت رو دفترچه ترس، با

 کردم؟می کارچی جنگل دل وسط من! سرم؟ بر خاک سر این توی شده نازل که بالییِ 
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 هامدست که شدمی باعث حد، از بیش کنجکاوی ولی بشم؛ مسلط اعصابم به که کردممی سعی

 .بخونمش بگیرم تصمیم و بشه هدایت دفترچه سمت به

 :خوندمش و کردم بازش دوباره

 از حتی ترسممی خیلی. میره بین از داره مامانی. افتاده گود هامچشم زیر و شدم الغر خیلی" -

 داد سرم کنه،می اذیتم داره نفر یه میگم بهش وقتی. نداره دوستم دیگه کنممی حس. بابات

 هم تو حتی. کنهنمی درک رو من حس کسیهیچ. رو خزعوالت این کنم تمومش میگه و کشهمی

 و سراغم نیاد لعنتی ودموج اون که نیست شبی. ترسیمی من قیافه از و نمیای من طرف دیگه

 این به. ترترسناک چیز یه به شده تبدیل کال االن، ولی داشت؛ فرق قیافش هااول. نکنه اذیتم

 !"کنه اذیتم تا اومده خودش شیطان واقعا، که آوردم ایمان

 با! بود شده خطی خط همش ولی بعد، یصفحه زدم. خوندم تعجب و وحشت با رو هااین یهمه

 بلکه عادی، خطی خط یه نه. بود شده خطی خط هانوشته یهمه ولی، زدم ورق آخر تا تعجب

 !سریع خیلی و عصبانی

 وقتی کردهنمی باور حنا، بابای چرا بوده؟ شده گرفتار من درد به هم حنا مادر کردممی حس چرا

 کرده؟می احساس زنش توی رو تغییر همهاین

 :بود شده نوشته اولش یصفحه. مکرد بازش و رفت دومی یدفترچه سمت به دستم

 خاطرات و اینجا میام روز هر. داره قرار خونمون کوچه پشت که جنگلی توی کردم پیدا کلبه یه" -

 پیش برد رو من بار چند کامیار. کنهنمی نگاهش کسی،هیچ که آدم یه شدم کامال. نویسممی رو

. کردنمی باور رو حرفم هم، پزشک روان دکتر اون چون نداشت ایفایده هیچ ولی، پزشک روان

 از. کنم بوسش و کنم بغل رو نازم کوچولوی دختر تونمنمی دیگه حتی. شدم خسته خیلی خدایا،

 !"بکشم رو خودم که سرم به زنهمی گاهی! لعنتیِ  موجود اون تقصیر همش. ترسهمی من

 تجربه داشتم نم االن رو، داشت اون که حسی تمام. شد مچاله حنا مادر برای خیلی دلم

 .کنممی درک رو حست که گفتممی بهش و بود زنده خواستمی دلم. کردممی

 رو این ولی، بعد یصفحه زدم و کردم پاک رو ردش رو، پایین افتاد چشمم از که اشکی یقطره

 :نوشته تند بود معلوم چون بود نوشته بدخط یکم

 دیدم کنار، بذارم رو دیوونگیم و بگذرونم رو وزمر  یکم باهاش تا حنا، اتاق توی رفتم وقتی امروز" -

 مثل. زد جیغ و پرید صورتم توی ولی کردم؛ منعش کارش این از. کنهمی خطی خط رو لباسش که

 دستش با و گریه زیر زد دقیقه، چند از بعد ولی. شد آروم تا بوسیدمش و کردم بغلش! هادیوونه
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 بغل رو حنا. دیدم رو شیطان که کنه؛می اشاره چی به ببینم که برگشتم. کرد اشاره سرم پشت به

 و کردم بغل رو حنا چرا که زد داد سرم شد؛ اتاق وارد کامیار وقتی ولی زدم؛ جیغ و کردم

. باباش سمت بره و بیرون بیاد من بغل از داشت سعی و کردمی گریه فقط هم حنا. ترسوندمش

ِ  دنبال که عنتیل موجود اون به. باختم رو زندگیم تمام من خدایا  !"باختم انتقام

 هایحس داره که هستم کسی اون االن من، که کردممی حس و بود افتاده شماره به هامنفس

 کرده؟نمی کمکش کسی چرا چرا؟. کرده تحمل رو دردی چه زن این. کنهمی تجربه رو حنا مادر

 :زدم ورق و گرفت شدت گریم

 انگار. شنیدم رو شیطان اون صدای هم باز بشه، کم ردمسرد از تا خوابیدم یکم که عصر امروز" -

 برش وقتی. شدم برگه یه متوجه ولی تخت، روی نشستم! بود شده اعالم حروم من برای خواب

 نوشته خون با انگار که بود این عجیب و بود التین به. شده نوشته چیزی یه روش فهمیدم داشتم

 رو بود برگه روی که اسمی. بود من کردن تاذی موجود، اون هدف که دونستممی! بود شده

 (!"ماحی)بود شده نوشته. خوندم

. شد اضافه میومد؛ هامچشم از که هاییاشک به و پرید رخسارم از رنگ خودم، اسم دیدن با

 :زدم ورق سریع

 و شده سوراخ حسابی لعنتی اون هایناخن از پهلوهام روزها، این چون. عمرمه آخرای دیگه" -

 با دستم کف ولی بود؛ نوشته برام رو اسم اون دوباره دیشب. خستست که روحمم. کرده خونریزی

. کردم رو کاراین قصد از و شدم دیوونه که گفت بهم ترس با دادم؛ نشون که هم کامیار به! چاقو

 من مثل که کسیِ  کنممی فکر همش و ندارم بهش راجع خوبی حس ولی، کیه ماحی دونمنمی

. میشه بشر هایخوبی راه سد داره شیطان، و خوبی خیلی تو دونممی خدایا،! بشه اذیت قراره

 ؛انتقامش.نبود هاخوبی راه سد فقط انتقامش. انتقام دنبال اومد کردی بیرونش بهشت از وقتی

 بازی روانم و روح با داره که هستم هاقربانی اون از یکی من. بود هاآدم کردن اذیت واقع در

 !"میشه

 زدن ورق کردم؛می لحظات اون توی که کاری تنها. بود شده حسبی بدنم و بود اومده ندب زبونم

 .بود دفترچه

. باشه نداشته وجود شخصی همچین کنم؛می دعا همش من و شده زیادتر ماحی اسم تعداد" -

 طبق ولی. شدم خیره هاهیزم سوختن به و نشستم شومینه کنار رفتم نبرد؛ خوابم که دیشب

 هاشناخن با و داد بهم رو ماحی اسم دوباره. اومد سراغم به شده لعنت شیطانِ  همیشه، معمول
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 گریه! دیوونه گفتنمی بهم همه چون. نداشتم زدن جیغ جرات! کردممی گریه فقط. کرد اذیتم

 کلمه یه فقط، موجود اون کیه؟ ماحی که بپرسم لرز و ترس با و بشم شجاع که بود شده باعث

 (!قربانی)گفت

 :بود نوشته که کردم نگاه بعد یصفحه به! بود مرگ حس داشتم؛ که حسی تنها لحظه اون

 این با بعدیِ، قربانی که ماحی تا بشم؛ رو به رو واقعیت با برم و کنم خطر بار یه برای باید" -

 یه بخاطر. شده لعنت شیطان با کنم سرهیک رو کار خواممی امروز. نشه درگیر لعنتی موجود

 وقتی تا. کنه گرفتار خودش آتش به رو خوب هایآدم تا زمین اومد و شد رونده بهشت از ام،انتق

 کرده درست خودش که میشه آتشی گرفتار تهش، ته شیطان که دارم اعتقاد این به دارم؛ رو خدا

 نگاهم داری تو دونممی! خدایا. خودش آتش از تر،وحشتناک و ترسوزان برابر هزاران حتی. بوده

 یا. بذار روم پیش راهی و بگیر رو دستم امروز پس. داری رو هوام که دونممی اینم و کنییم

 تحمل من که دردی و نشه ماجراها این وارد که امیدوارم ماحی، اما! مرگ همیشه برای یا نجات،

 رو کوچولوم حنا دیگه بار یه بتونم کاش. میشه گرفته ازش روز و شب که نیفته جونش به کردم؛

 الرحمن هللا بسم. شم رو به رو وحشت با بگیرم تصمیم باید، شده که هم کار این برای. کنم غلب

 "الرحیم

 پس. راه این برای داد رو خودش جون که کسی. بودم خیره آخرش یجمله این به مدت تمام

 همش ولی بعد هایصفحه زدم! شدست نفرین شیطان خودِ  کنه؛می اذیت رو من که موجودی

. بوده نشده حاصلش هم اینتیجه هیچ ولی، داده رو خودش جون زن، اون که فهمیدم! ودب سفید

 ازت خودته، وجود از که ایبچه سخته. نکرد باورش هم عشقش حتی که زنی برای سوخت دلم

 :نالیدم و کردم پاک رو هاماشک! باشی داشته رو کشیدنش آغوش به حسرت و بترسه

 خدا؟ کنم کارچی من -

 تبدیل مورچه به اگه حتی گفت؛می مامانم که کسیِ  همون خدا. کنم صداش بود رفته ادمی! خدا

 بودم کرده فراموش چرا! ببینه رو تو تونهمی دوباره بشی؛ قایم کبریت چوب یجعبه تو بری و شی

 انسان، بخاطر که هستی همونی تو! خدایا. کردم گریه شدت به و گزیدم رو لبم دارم؟ رو تو

 همونی تو. کردی بیرونش بهشت از نافرمانیش برای رو شیدا و عاشق بود ایفرشته که رو شیطان

 بینیمی مارو"پرسیممی ازت طلبکارانه ماها و کنیمی نگاه هاتبنده به هرلحظه، در که هستی

 "اصال؟
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 هم، مادرم و پدر مرگ از بعد! نخوندم هم نماز رکعت یک حتی. نکردم تو برای کاریهیچ من خودِ 

 با سال هزاران که ایفرشته انسان، بخاطر تو که نامردیه خیلی این. زدم صدا رو اسمت کم خیلی

 نماز دورکعت حتی نباشیم حاضر هاانسان ما ولی کنی؛ بیرون رو کردمی عبادت برات عشق

 !دممی پس رو شیطان انتقام تاوان دارم االن و کردم غفلت چه. شکرگزاری برای بخونیم

 براش ما دادن عذاب و هاستانسان از انتقام فکر به که زشت، و المنظر کریه موجود ناو! شیطان

 !ببره بین از رو اون که هست یکی نباشم؛ من اگه حتی که رسهمی روزی که مطمئنم لذِت،

 که بده امید بهم آخرش، یجمله اون تا باشه همراهم خواستمی دلم. برداشتم رو دومی دفترچه

 لباس یه. کردم بازش و آوردم درش. شد کشیده لباس سمت به نگاهم. بربیام شپس از تونممی

! داشتِ  دوست خیلی رو لباس این انگار. متناسب و بلند هایآستین با بود بود بلند خیلی

 این با رو لباسم بهتره. کردم نگاه بود؛ شده داغون کلی که خودم وضع و سر به و زدم لبخندی

 .راضیِ  هم خودش حتما. کنم عوض

 ولی، نیست نیازی هم شلوار به حتی لباس، این وجود با. پوشیدم رو اون و کردم عوض رو لباسم

. کردم نگاه کلبه بر و دور به و کردم درست رو شالم! باشه پام شلوارلیم بهتره. ندارم شانس که من

. بدم نجاتش و کنم پیدا رو حنا باید. بشم حنا و میالد بیخیال تونستمنمی ولی بودم خسته

 .کنم پیداشون که کن کمکم خودت خدایا،

 اطراف و بود میش و گرگ هوا. بیرون زدم کلبه از و شلوارلیم جیب داخل گذاشتم رو دفترچه

 که کردم نگاه چپ سمت به. بود آب فقط که کردم نگاه رو راست سمت. بود شده مشخص

 هوا. کردم حرکت مسیر سمت به و کردم جزم رو عزمم. شدمی دیگه تاریک جای یه وارد مسیر،

 که رو هاییسوره راه، کل توی! نبود تنم ایدیگه چیز هیچ لباس، اون جز من و بود سرد شدت به

 .کنهمی کمکم که مطمئنم و کنهمی نگاهم خدا، که بودم رسیده باور این به. خوندم رو بودم بلد

 اون داخل. بشه شکسته فضا تسکو که شدمی باعث نشست؛می هاسبزه روی که پاهام صدای

 خداروشکر خوب و شنیدممی رو هاپرنده جیک جیک صدای. کشیدم عمیق نفس و شدم تاریکی

 .کنمنمی تنهایی حس حداقل

 با. زمین خوردم و کرد گیر چیزی یه به پاهام که کشیدم؛می عمیق نفس و رفتممی راه طورهمین

 :گفتم و شدم خیره بود اونجا که بزرگی بچو به اخم با. تکوندم رو دستم و نشستم درد

 !دیگه کن باز رو هاتچشم. ماحی کوری انگار -
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 دقت که یکم! خدایی بود بزرگ خیلی دیگه. کردم نگاه بود شده راهم سد که بزرگ چوب به دوباره

 .وایستادم شدم بلند و کردم بند زمین به رو دستم. درختِ  یه یتنه فهمیدم کردم

 متر سه فقط رو پاهام باید من و استگنده خیلی این زمین؟ خوردم راحت رقداین چجوری من

 بنده این حاال چرا. کنممی شک خودم عقل به هاوقت گاهی! ازش بشم رد بتونم تا کردممی بلند

 و کردم طی رو زمین روی بود افتاده و بود؛ شده بریده درخت این که مسیری شده؟ قطع خدا

 داره جنگل این توی نفر، یه که فهمیدم. بود شده بریده درخت یتنه روی تبر یه. سرش به رسیدم

 خوره؟می دردم به تبر این راه این طول توی یعنی. انداختم دقیق نگاهی تبر به. کنهمی زندگی

 .داشتم برش درخت یتنه روی از زور به رو تبر و انداختم اطراف به نگاهینیم

 متر سه به افتاد نگاهم که بدم ادامه راهم به برگشتم. کردمیم تحمل باید ولی بود؛ سنگین خیلی

 داخلش قدرچه که بود معلوم هم فاصله این از حتی که بود؛ اونجا بزرگی خیلی یچاله یه. جلوتر

 .کردم حرکت چاله سمت به و گرفتم دستم توی سفت رو تبر! گودِ  و تاریک

 یه نه دارم همراهم گوشی نه که اینِ  بدبختی. نبود معلوم چیزیهیچ ولی کردم؛ نگاه داخلش به

 :گفتم خودم با و فرستادم شانسم به لعنتی. بخوره دردم به اینجا حداقل که قوه، چراغ

 و میریمی یا. خبره چه ببین داخلش برو و بیا. بری خطر دل توی باید هرحال به که تو! ماحی -

 .میدی ادامه راهت به و مونیمی زنده یا میشی؛ راحت

 انداختم رو تبر فکری هیچ بدونِ . داخل برم خودم بعد پایین بندازم رو تبر اول باید کنم فکر

 مشت رو هامدست. شکنهمی پام و دست بیفتم اگه. شد بلند گودال ته از کمی صدای که پایین،

 .رفتم کلنجار خودم با و کردم

 بدنم، داخل بدی درد. ایینپ پریدم و گودال سمت دوییدم بعد و رفتم عقب سمت به آروم آروم

 از سختی به تبر، کردن پیدا با. کشیدم زمین روی رو دستم و کردم ایناله. پیچید پاهام مخصوصا

 قاطی هم با خاک، و تعفن بوی! نبود معلوم چیزی هیچ. کردم نگاه اطراف به و شدم بلند جام

 .کنم تنفس نتونم راحت که بود شده باعث و بود شده

. برسم جایی یه به تا بگیرم پیش رو راه این باید که کنم فکر و میومد باد راستم سمت از

 بشم متوجه تا کردممی لمس رو دیوار یکی اون با بود؛ تبر دستام از یکی تو و افتادم راه معطلیبی

 .میرم سمت کدوم به دارم

 چشمم. کشیدم عمیقی نفس و وایستادم خستگی از ولی بودم؛ رفته راه که بود قدر چه دونمنمی

 حداقل تا روم به رو به زدم زل سیاهی توی! تاریکی این توی نشم کور بلکه کردم بسته و باز رو
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 متوجهش زور به و بود کم خیلی خیلی که سفید نور یه دیدن با ولی، ببینم چیزی یه بتونم

 .کردم اضافه هامقدم سرعت به و گرفتم جون شدم؛می

 سراب این که بودم مطمئن من ولی. زدمی رو سراب توهم که ر،کوی توی بودم شده ایتشنه مثل

 گرفتم رو دستم! ترنزدیک اون به من و شدمی ترقوی داشت نور شدت چون، واقعیتِ  و نیست

 شدت از کم کم. دادم ادامه راهم به ولی زد؛می رو چشمم داشت شدت به چون چشم،م جلوی

 باز دهنم زده، حیرت روم به رو فضای دیدن از! شد حاکم فضا توی ثابتی روشنایی و شد کم نور

 .شد

 این که، بود این تفاوتش و داشت فرق خیلی بودم توش من که جنگلی با اما، بود جنگل یه

ِ  هنوز اینجا انگار بگم؛ البته و داره بیشتری روشنایی  !روز

 رو میالد و ناح بلکه تا گشتن؛ رو جنگل داخل کردم شروع و بخشیدم سرعت هامقدم به دوباره

. افتاد حنا عروسک دالن، به چشمم که بزنم صدا رو اسمشون و بزنم داد خواستم. کنم پیدا

 به حال و بود ترسناک همچنان اما بود؛ شده کثیف. داشتم برش زمین روی از و سمتش دوییدم

 :زدم ب**ل و روش کشیدم رو دستم! زن هم

 باشین؟ رفته تونینمی کجا یعنی -

 :گفتم و لرزید تنم. کردم حس پشتم رو بدی سرمای

 !شد سرد چه وای -

 گرفتم رو تبر محکم ولی، لرزیدن هامدست. شد خشک زمین روی چشمم ولی شم بلند خواستم

 قورت رو دهنم آب. میره راه سرم پشت داره که دیدممی رو شسایه. بیرون کردم فوت رو نفسم و

 به کردممی سعی و دوییدممی قدرتم تمام با. ییدندو کردم شروع و شدم بلند آن یک در و دادم

 توان دیگه پاهام. میاد دنبالم که شنیدممی رو پاهاش و خور خور صدای. نکنم نگاه سرم پشت

 کرد؛ حمله سمتم به. دستم گرفتم رو تبر محکم و سمتش برگشتم و وایستادم. نداشت دوییدن

 از سرعت با و کشید ترسناکی داد! شکمش توی مزد محکم و تبر. زدم جیغ و کردم بلند رو تبر که

 باید. سمتش دوییدم و شدم بلند من دفعهاین و شدم؛ خیره خالیش جای به ناباور. شد رد کنارم

 دیگه اصال ولی دوییدن؛ کردم شروع. کنم پیدا رو حنا و میالد بتونم تا میره کجا ببینم

 !دیدمشنمی

 بود رفته بود شده آب ولی کنم؛ پیداش تا گشتم رو فاطرا چشمم با. زدم نفس نفس و وایستادم

 بچه دختر یه یناله صدای. کردم نگاه هادرخت پشت به زده وحشت ناله، صدای با. زمین توی
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 حنا طالیی موهای دیدن با. بود روم به رو که درختی پشت دوییدم باشه؟ حنا نکنه... نکنه! بود

 :گفتم و زدم جیغی

 !حنا -

 :گفت و گریه زیر زد من دیدن با. زخمی صورتش و بود هشد پاره پیرهنش

 .ماحی خاله -

 :زد ضجه. کردم باران ه*س*بو رو صورتش و سر و کردم بغلش

 روز چند دونیمی گذاشتی؟ تنها رو من همه این چرا بودم؟ منتظرت قدر چه دونیمی خاله -

 .خاله بدی خیلی کشیدم؟ رو انتظارت

 پشت فرستادم رو موهاش و کردم جداش خودم از. شد اکو مغزم توی رهزاربا کلمه این" روز چند"

 :گفتم و گوشش

 افتاد؟ اتفاقی چه. عزیزم ببخش رو من -

 :گفت کرد،می هق هق و لرزیدمی بدنش که درحالی

 تو خاله. برد خوابم من و دهنم روی گذاشت رو دستش نفر یه شهربازی رفتیم که روزی همون -

 !دنبالم نیومدی دیگه

 رفتیم که روزی حنا! زمین روی نشستم محکم و شد سست پاهام. کردممی خفگی احساس

 و پیشونیم روی گذاشتم رو دستم بود؟ کی بود دنبالم که کسی اون پس. بود شده گم شهربازی

 :نالیدم

 !بود شیطان لعنتی اون -

 :نالیدم و شد اشک از پر هامچشم

 !دش بیشتر مشکالتم موقع همون از دقیقا -

ِ  و پدر که گونهآن. دهد فریبتان شیطان مبادا! آدم فرزندان ای"  بهشت از را شما( نخستین) مادر

 آنان بر را هایشانعورت تا برکند دو آن تن از را لباس( درخت آن از خوردن یوسوسه با) کرد بیرون

 ما. بینندمی د،بینینمی را هاآن شما که جاآن از را شما گروهش و شیطان همانا. سازد آشکار

 ("اعراف سوره 27 آیه. )دادیم قرار آورندنمی ایمان که کسانی سرپرستان و دوستان را شیاطین

 :گفت گریه با حنا

 !خاله بریم اینجا از بیا. ترسممی من -

 :گفتم آروم و کردم نگاهش
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 .عزیزم کنیم پیدا رو دیگه نفر یه باید -

 از. برم و کنم ولش جوریهمین تونستمنمی ولی، برمب خودم دنبال رو حنا که بود ریسک خیلی

 خودم بغل. کردنمی ایجاد مشکلی برام و بود سبک. کردم بغل رو حنا و شدم بلند زمین روی

 رو میشه منتهی کجا، به دونستمنمی که رو مسیری و ریختممی اشک! تره راحت خیالم باشه

 خوادمی! هاانسان از انتقام دنبال اومده فطرت، پست و رذل موجود اون! شیطان. کردم دنبال

ِ  و ترقوی هاانسان ما از که کنه ثابت  ناراحت این از. بود نشدنی مهار بود گلوم توی که بغضی! برتر

 فکر به فقط هاانسان ما ولی، بیاریم ایمان ؛تا شد فرستاده ما برای امام و پیامبر هزاران که بودم

 . دنیاییمون هایگذرونیخوش و بودیم خودمون

 :گفتم گوشش توی بغض با شونم، روی گذاشت رو سرش حنا

 بخونی؟ بلدی قرآن حنا؟ -

 :داد حرکت رو کوچولوش هایب**ل. زد زل چشمم توی اشک با و کرد بلند رو سرش

 !داد یادم بابایی اونم. دونه یه فقط -

 :گفتم ملتمس و هاشچشم توی زدم زل

 .برام بخون -

 :خوند برام بچگونش صدای با و شونم روی گذاشت رو سرش

 .اَحَد کُفُوا لَهُ  یَکُن لَم وَ  یُولَد، لَم وَ  یَلِد لَم الَصَمد، هللاُ  اَحَد، هللاُ  هُوَ  قُل. الرحیم الرحمن هللا بسم -

 رو حنا. داره رو هوام خدا رسیدم؛ باور این به که شد تزریق وجودم توی آرامشی لحظه، اون

 قدرت با. افتاد تاریک مسیر یه به چشمم. کردم اضافه هامقدم سرعت به و کردم بغل ترمحکم

 !کردم حرکت تاریکی سمت به و برداشتم قدم بیشتر

 داخلش. بیرون کردم فوت محکم رو نفسم و گرفتم محکم رو حنا داشتم، فاصله باهاش قدم دو

 با. شنیدممی رو احن یناله صدای و بودم آورده کم نفس. گرفت بر در رو من تاریکی و شدم

 شدید نور تابش با. برسم جایی یه به تا رفتممی راه همچنان ولی دیدم؛نمی رو چیزی کهاین

 از رو دستم که گذشت لحظه چند. چشمم روی گذاشتم رو آزادم دست هام،چشم توی خورشید

 متعجب نماو و زمین روی گذاشتم رو حنا. کردم نگاه اطرافم به تعجب با و برداشتم چشمم روی

 فضایی به متعجب. کرد اسیر رو هامدست کوچولوش، هایدست و ترسید. شد خیره جا همه به

! بودیم وایستاده خونه وسط دقیقا ما بود؛ نکردنی باور این... این. شدم خیره بودم داخلش که
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 از جایی یه میالد کردممی حس. کردممی نگاه اطراف به هادیوونه مثل و زدممی نفس نفس

 :گفتم جدی و کردم نگاه حنا به! استخونه همین

 .کنینمی ول وجه هیچ به رو هامدست -

 صدا. رفتم هاپله راه سمت به و زدم لبخندی کنم؛ کم ترسش از کهاین برای و داد تکون رو سرش

 !شیطان انتقام صدای و دیوونه زن یه یناله صدای بچه، دختر جیغ صدای الالیی، صدای! میومد

. بستم رو هامچشم و وایستادم اتاقم در جلوی. شنیدممی خودم اتاق توی از رو صداها این یهمه

 :کردم زمزمه و کشیدم عمیقی نفس

 .الرحیم الرحمن هللا بسم -

 بدنم سرما از موجی در، شدن باز با. کردم باز رو در دیگم، دست با و گرفتم محکم رو حنا دست

 بود؛ خوابیده تخت روی که میالد دیدن از و شدم داخل! بود دهش سردخونه مثل اتاقم. لزوند رو

 :زدم صداش و شد باز خنده به لبم! شدم خوشحال

 !میالد -

! نبود معلوم هاشچشم مهربونی دیگه و بود رنگبی صورتش. کردم نگاهش و رفتم سرش باال

 :گفتم گریه با و شد اشک از پر هامچشم. فشرد بهم رو خودش حنا

 شنوین؟می رو صدام الد؟می آقا -

 نباید اتفاقی کهاین از ترسیدممی. نداشتم رو بدم تکونش و کنم دراز رو دستم کهاین جرات

. کنم صداش دیگه چرخیدنمی زبونم ولی کردن؛ باریدن به شروع هاماشک! باشه افتاده بیفته؛

 :زدم ضجه. بشم خالص کنندهخفه و تیز بغضِ  اون شر از بلکه تا گلوم، روی گذاشتم رو دستم

 .میـالد -

 تکون! کردم گریه و تخت روی گذاشتم رو سرم. کرد بغلم محکم حنا و زمین روی نشستم

 به کنه امیدوارم تا کردنمی باز رو، پاکش هایچشم دیگه بودم؛ عاشقش که مردی. خوردنمی

 !آینده

 هم تو قیافش و بود نشسته تخت روی که میالد به و کردم بلند رو سرم سریع حنا، جیغ صدای با

 :کردم زمزمه ناباور. شدم خیره بود

 .میالد آقا -

 :نالید و کرد نگاهم من، صدای شنیدن با کرد؛می ناله درد از و بود گردنش روی دستش

 ...ماحی -
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 :گفتم و خندیدم هامگریه میون خوشحال

 !شهنمی باورم اید؛زنده شما -

 :گفت و کرد نگاه اطراف به

 خوبین؟ شما. افتاد اتفاقی چه ونمدنمی -

 :گفت متعجب و کرد نگاه حنا به بعد

 !کردیم رو و زیر رو خونه کل عمو؟ تو بودی رفته کجا -

 :دادم جواب خودم. کردمی نگاهش متعجب فقط حنا

 !میگم بهتون داره؛ ماجرا -

 زمین، روی میز مثل ایشی شدن کشیده صدای با که بزنه؛ حرفی خواست و داد تکون رو سرش

 و شد بلند سریع. میومد پایین از صدا. کردیم نگاه هم به وحشت با و کردیم سکوت دوتامون

 :گفت آروم

 .بمونید جاهمین شما -

 :گفتم و زدم چنگ رو پیرهنش که بره خواست

 .کنیممی تمومش دیگه هم با و شدیم ماجرا این درگیر هم با همه ما! نه -

 :گفت و گرفت ازم رو نگاهش کالفه

 .بیاید راه سرم پشت پس -

 و فشردمی من به رو خودش مدت، تمام حنا. افتادیم راه دنبالش هم ما و بیرون رفت اتاق از آروم

ِ  ،واقعا بچه دختر این که فهمیدم حاال. کردمی نگاه اطراف به ترس با  نیست ترسناک و معصوم

 بودم؛ پرت عالم از و کنم تمحافظ ازش داشتم سعی من و بود ترسناک که کسی اون بلکه،

 !بود شیطان

 فرا رو خونه سکوت قدری به. کردیم نگاه بود؛ شده شکافته که زمین به و رفتیم پایین هاپله از

 !بود خونه توی صدا بلندترین ما، هاینفس صدای که بود گرفته

 بودم دهش خیره منم. چیه شکاف اون ببینه تا زمین روی نشست میالد و وایستادیم خونه وسط

 در. زمین روی شدم پرت و کشیدم بلندی جیغ گوشم، توی جیغ صدای با ناگهان که شکاف، به

 من به رو خودش و زد جیغ گریه با حنا. گرفت فرا آتش و قرمزی رو خونه فضای تمامی آن، یک

 زا آتیش! جهنم به بود شده تبدیل خونه. دویید ما سمت به هم میالد و زدم جیغ متقابال. رسوند
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 شی شدن کشیده صدای! کردنمی عبور ازشون قرمز هایسایه و پایین ریختمی دیواراش و در

 .بود شیطان خودِ  مطمئنم آره! بود خودش. داد خراش رو گوشمون زمین، روی تیزی

 بودم زده زل اکسیژن کمبود از باز، دهنی و ترس با فقط من و کشید کبودی جیغ دیدنش با حنا

 اما! نیفته برامون اتفاقی وقت یه تا بود کرده ما سپر رو خودش میالد. شده ننفری موجود اون به

 قورت رو دهنم آب. بود زده زل بهمون چشمش دونه یه همون با و بود وایستاده ما جلوی اون،

 :نالیدم اطرافم، گرمای از ریختممی عرق که حالی در و دادم

 هستی؟ چی تو -

 :زدم داد بلندتر. کردمی نگاهمون فقط

 هستی؟ چی تو -

 دونه یه فقط و بود کرده تغییر ظاهرش دوباره که بود این عجیب. برداشت طرفمون به قدم یه

 :گفت و شد خم! بود پاهاش به چکمه

 !آتش -

 :زد فریاد میالد. لرزیدن به کرد شروع بدنم و تن

 !تو به خدا لعنت تو، به لعنت -

 :گفت و کرد بلندی یخنده

 جا به رو معصیتش و کنیدمی نافرمانی او از اما دارید؛ دوست رو خدا کنیدمی اادع مردم، شما -

 !کنیدمی اطاعت من از هاوقت بیشتر که حالی در دشمنید؛ من با گیدمی طرفی از. میاورید

 و دادم قورت رو دهنم آب. چشمش دونه یه به زدم زل و شدم بلند پاهام، و دست لرزش وجود با

 :گفتم

 هستی؟ کی خوای؟می یچ ما از -

 هر جون به لرزه که، صدایی با و شد قرمز چشمش. بیشتر گرماش و شد بیشتر اطرافمون آتش

 :گفت انداختمی بشری

 قاتل من،. هستم( توخالی اما) صدا پر و عظیم طبلی بزرگ، نامی آوازه، پر اسماعی صاحب من -

 علیه بر نمرودیان آتش یکننده برپا ،(ع)شترصالح یکشنده ،(ع)نوح قوم یکننده غرق هابیل،

 برابر در جادو و سحر مخترع نیل، در فرعون قوم یکننده غرق ،(ع)یحیی قتل طراح ،(ع)ابراهیم

 ،(ع)زکریا قتل اره صاحب اسرائیل، بنی پرستی گوساله مسبب ،(ع)موسی حضرت یمعجزه

 جنگ روزهای در پیامبر ندشمنا یآورنده گرد کعبه، تخریب برای فیل اصحاب یکننده تحریک
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 اعضای دل در سقیفه، یجلسه تشکیل روز در حسد و بغض یآورنده وجود به ،...و حنین و بدر

 جنگ روز در جمل صاحب مددکار و دارکجاوه و شتربان ،((ع)علی امام خالفت به نسبت) شورا

 یحادثه اطربخ که مومنانی یکننده شماتت صفین، جنگ روز در( ع)علی پیروزی مانع جمل،

 و اولین یکننده هالک منافقین، رهبر و امام! هاآن اندوه و غم از خوشحال و بودند زده ماتم کربال

 به سایه عدالت، دشمنان و قاسطین رئیس شکنان، پیمان و ناکثین بزرگ ،(ع)آدم اوالد آخرین

! هستم شآت از مخلوقی شیطان، مره، ابو من. هستم هااحمق و جاهالن و مارقین سایه

 (253ص ،60ج بحاراالنوار،)

 در بتونم تا داد؛ من به خدا رو شجاعت همه این. بود رفته یادم اطرافم آتش سوزش و گرما دیگه

 :بگم و کنم مقاومت کنه؛ تسلیمش رو من داشت سعی که هاش،وسوسه برابر

 هواشون خدا چون دینمی عذاب رو هاانسان تو،. نکردی سجده بشر به و گذشت سال هزاران -

 تا کنهنمی یاری قدرتت دونیمی که صورتی در انتقام، و کینه دنبال به اومدی فقط تو. داره رو

 سعی و هستی همراهمون لحظه هر تو اگه باشه، یادت رو این. کنی دور خدا از رو مخلوقات اشرف

 تو. میده نشونمون رو بهشت راه و هست همراهمون هم خدا بشیم؛ گرفتار جهنم آتش به داری

 !خارصفت و رذل موجود یه جز نیستی هیچی

 :گفت و کرد هیستریکی یخنده

 .هستید دروغگویی قوم مردم، شما -

 هایچشم توی خاصی آرامش. کردم نگاه بهشون و حنا و میالد سمت برگشتم بهش، اهمیتبی

 به توجهبی و قلبم روی گذاشتم رو دستم. برگشتم و پاشیدم روشون به لبخندی. بود هردوشون

 :کردم زمزمه شد؛می ترنزدیک من به هرلحظه که ابلیس هایقدم

ُ  قُل. الرحیم الرحمن هللا بسم - ِ  الناسِ، ملِکِ  الناسِ، بَِربِ  اَعوذ  الوَسواسِ  َشرَ  مِن الناسِ، اِله

ِ  فِی یُوَسوُِس  اَلَذی الَخناسِ، ِ  مِنِ  الناسِ، ُصدٌور  .الناسِ  وَ  الِجنَه

 و فروریخت هامچشم از اشک. رسید گوشم به جنی موجود و زن هزاران غجی صدای آن یک در

 :بزنم داد که بود این بکنم؛ تونستم که کاری تنها

 .کنید فرار -

 رو ابلیس یناله من و شدمی بیشتر و بیشتر صداها. گرفتم رو حنا دست و میالد سمت دوییدم

 سیاهی هامچشم ناگهان، که یمدویید خروجی سمت به سرعت، با. شنیدممی خودم گوش با
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 و زمین روی افتادم! ممتد بوق صدای به شد تبدیل و شد اکو مغزم توی جیغ صدای و رفت

 .افتاد هم روی هامچشم

*** 

 موجود هر شر از و. است آفریده آنچه تمام شر از. صبح سپیده پروردگار به برممی پناه: بگو"

 سست را تصمیمی هر و دمندمی هاگره در که هاآن شر از و. شودمی وارد که هنگامی مزاحمی

 ("فلق سوره.)ورزدمی حسد که هنگامی حسودی هر شر از و. کنندمی

ِ  که دونممی رو این فقط! دونمنمی شد؛ تکرار ذهنم توی جمله این قدر چه  توی تیزی خیلی نور

 عمیقی نفس. هامشمچ روی گذاشتم و باال آوردم رو هامدست. کنهمی اذیتم و زنهمی چشمم

 من و بود خودم اتاق. کردم نگاه اطرافم به و نشستم سرعت با اتفاقات، تمام یادآوری با کشیدم؛

. بود پیچیده اتاق توی خوبی خیلی بوی و بود روشن و تمیز چیز همه. بودم نشسته تخت روی

 به و اومدم نپایی تخت روی از آروم. بودن شده حیرتم موجب و زدنمی برق تمیزی از وسایل

 با. بودم کرده تنم من و بود حنا مادر برای که لباسی همون! شدم خیره بود؛ تمیز خیلی که لباسم

 شدم زده حیرت براقیشون، و دیوارها سفیدی دیدن از و رفتم بیرون اتاق از سریع میالد و حنا یاد

 به بود؟ نگرفته آتش ونهخ این مگه بود؟ افتاده اتفاقی چه جااین! دهنم روی گذاشتم رو دستم و

 گرمای باالعکس، و نبود خبری همیشگی سرمای از. کردم باز رو درش و رفتم حنا اتاق سمت

 وسایل، همه انگار. کردم نگاه اطراف به و شدم داخل. بود شده پراکنده اتاق درون بخشی آرامش

 خبری هم حنا از ولی، نبود خبری دیوار روی هاینوشته و هانقاشی از. بودن گرفته دوباره جون

 متوجه اومدم؛ پایین که هاپله از. کردم حرکت پایین سمت به و رفتم بیرون اتاق از دوباره! نبود

 باعث دیگه و بود شده خوب و آروم چی همه قدر چه. شده روشن و درخشان قدر چه خونه شدم

 !شدنمی ترس

 :گفتم و قلبم روی گذاشتم رو دستم

 !من خدای -

 با که دیدم و دوییدم حیاط سمت به حناست، بودم مطمئن که ایبچه دختر یهخند صدای با

 :نالیدم و بود اونجا که ستونی به کردم بند رو دستم! میالدِ  با بازی حال در عروسکی، هایلباس

 رویاست؟ این -

 به حنا، هایخنده. شده شکفته هایگل و سبز درختان و خورشید نور از بود شده پر حیاط،

 روی زخم، جای. زد لبخند و افتاد من به چشمش میالد،! کردمی اضافه معجزه این اییزیب
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 بود؛ هاگل با بازی مشغول که رو حنا. بود شادی و مهربونی از پر صورتش ولی، بود پیشونیش

 :گفتم و قلبم روی گذاشتم دوباره رو دستم. من سمت اومد و گذاشت تنها

 خوابم؟ من -

 :گفت و کرد متین ایخنده

 !همیشه مثل داد؛ نجاتمون خدا! بیدارید کامال شما. خانم ماحی نه -

 رو گلوم توی بغض. نیست خواب این که فهمیدم و کردم حس هامچشم توی رو، اشک گرمای

 :نالیدم و کردم خفه

 ...خدا -

 :گفت و شد نما دندون لبخندش میالد اذان،" اکبر هللا" صدای با

 .کنهمی صدامون داره خدا !خانم ماحی اذانِ  وقتِ  -

 :گفتم و ریخت فرو هامچشم از اشک

ِ  پس -  .بدیم رو جوابش بهتر

 و شدم خیره دادمی تکون دست برام حنا که روم، به رو یصحنه به و زدم لبخندی اشکم با همراه

 !سپردم گوش اذان صدای به میالد، همراه

 ضد به آیدمی بانگ دو جهان از

 !مستعد باشی تو را کدامین تا

 نیست مشتریبی دین و کفر متع

 !پسندند آن گروهی این گروهی

 

 اون کیفر و پاداش و خدا یاد به شوند؛ شیطان هایوسوسه گرفتار که هنگامی پرهیزکاران،" 

 ("201آیه اعراف، سوره.)گردندمی بینا و بینندمی را حق راه او یاد پرتو در و افتندمی

 

 پایان

 :تاریخ

 1398 سال ماه بهمن 24

 :ساعت

 ظهر بعداز 5:2
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 مورد در داشتم لیاقت که جایی تا کردم سعی ولی نوشتم کوتاه رو رمانم این گلم، دوستان: ن.پ

 که باشه یادمون رو این. بنویسم افتیم،می دامش به خودم جمله از که شیطان هایوسوسه

 حتی و بنویسیم تونیممی گها و ذارهنمی تنها رو ما و ماست با جا همه و همیشه بزرگ خداوند

 این تمامی به بتونم و باشم الیق امیدوارم. کرده ما نصیب خدا که بزرگیِ  نعمت بخاطر بخونیم،

 !موال به عاشقتونم همیشه، مثل. کنم عمل هاسوره

 ...حق پناه در

 یک رمان مرجع رمان 

اهید که رمان ها و شعر درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خو

هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 

  خواهد | آرزو توکلیرمان این عشق مرد می 

 رمان حافظه شخصی | رها امینی

 افه اسپرسو | مریم علیخانیرمان ک
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