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شت و ن ساعت س میه شانس اوردم خ دهیبود و من هنوز به دفتر نر  ونابیبودم.

رو نف سررتیرفتم احتماال ده ب یکه من م یها خلوت بودن وگرنه با اون سرررعت
سرعت پ یکتلت م شتم.جلو یکوچه و جلو یتو دمیچیکردم.با   یدفتر نگه دا
جواب  قاز سررورن نبود.شررماره شررو گرفتم و بعد از سرره چهار تا بو یدر خبر

 داد...
 در ام. یمن جلو نییپا ایب -
 .امیم یصبر کن قهیاومده.پنج دق شیپ یمشکل هی...نیگفت : بب ینگران با
 باال؟ امیب یخوا ی؟میچه مشکل -

 .شهیزنم درست م یذره آب بهش م هیکنم،االن  ینه خودم حلش م – سورن
 !!؟یزن یآب م یبه چ -

 به موهام.همونجا باش اومدم. – سورن
خاموش کردم.فک کنم نصف  نویو ماش دمیکش یقینفس عم یاعصاب خرد با

 دشیجد یمدل موها نیعمر من سر قر و فر سورن به باد رفت! مخصوصا با ا
 کامل آسفالتم کرده. گهید

ش یبو صابمو به هم م نیگند ما شت اع از  ترشیب نکهی.با اختیر یهم بدتر دا
ما هنوز هم داخلش بو هی ته بودمش ا که گرف و  نیو بنز کیپالسررت یماه بود 

م .خواستدی.هر چقدر هم درهاشو باز گذاشتم بوش نپردادیگند م یخالصه بو
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از  نیماش یسرد بود.احساس کردم تحمل بو یلیشم اما هوا خ ادهیپ نیاز ماش
 ودمونوخ دیبود.کم کم با یگرفته و ابر یسرررما راحت تره.آسررمون هم حسرراب

 .میکرد یبرف آماده م یبرا
سورن با پرونده ها اومد.هم قهیدق پنج شت بالخره  ست تو نیکه گذ ش  یکه ن

 یخنث ینجوری.منم همرمشررونیپرونده ها رو گرفت رو به من تا بگ نیماشرر
و پرونده ها ر یالیخ یکردم تا بلکم از رو بره، اونم با ب یداشررتم بهش نگاه م

 ؟یکن یعقب و گفت : چرا مثه قاتل ها به من نگاه م یصندل یپرت کرد رو
 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 .فتیکنم، راه ب ینم یفکر چیمن ه – سورن
 زدم و حرکت کردم... استارت

! یریگ یعبرت نم یمعظم هیکامال مشخصه!...فقط من موندم تو چرا از قض -
 .ارهیهم همون بال رو سرمون م یصالح نیآخرش ا

چرا اخراج شدم! پولم  دمیبود، اصن من نفهم یروان یمعظم ال،یخ یب – سورن
 .هیمشخصه آدم حساب یصالح ی... ولرمیبرم ازش بگ یهم که نذاشت

 .میکرد شینبود، ما دو تا روان ینجوریهم که از اول ا یمعظم -
صالح وونهید یها نهیدر کل زم یآره خب،ول – سورن شت.اما  رو  یشدنو دا

 ...!یوضع هیکنه، اصن  یحال م نتشیب یم لکسه،آدمیچه ر یدید
 .شهیم یختیچه ر مینیب یم گهیدو ماه د نمیا -

 .نباش نیکرد گفت : بدب یموهاشو مرتب م نهیآ یداشت تو یدر حال سورن
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 نیکردم باز هم به ا یفکر م یکوتاه بهش نگاه کردم...هر چ یلیدو بار،خ یکی
هش ب شررتریسرراده ب یبهتر بود.موها شیقبل یکه مدل موها دمیرسرر یم جهینت
 ...ادیم

سورن ) هم گفتم شو گفتم خندم گرفت...جد نی:  سم سورن  دایکه ا سم  با ا
 کرده بودم!( دایمشکل پ

 مرض. – سورن
 دونم چرا به اسمت حساس شدم! ی، نم دیببخش -

 .یبا مشت آروم به صورتم زد و گفت : غلط کرد سورن
 تو گذاشتن؟! ید روبو یچه اسم نیآخه ا -

ستش نکردن بذارن  – سورن سامان  شانس اوردم با  به نظر من که خوبه، تازه 
رو ب یب گهیمانکن!...اون موقع د یمثه ساس یساسان! مخصوصا با وجود کس

 کردم. یرفتم عوضش م یبرگرد م
ن! ) ...آقا سورادی"آقا" اصال بهش نم شوندیکه مثال پ نهیمشکلش ا ،یدون یم -

 دخترونه ست. ییجورا هی( ...دمیدوباره خند
که  یمنو دراورد و گفت " آقا سررورن"...جور یادا یبه طرز مسررخره ا سررورن

سخره م یگیخودمم خندم گرفت و گفت : اونجور که تو م  ! حاالشهیمعلومه م
 ؟یمنو صدا زد یبگ یخواست یم یچ
 یحال نم ادیز نیاموهات بهتر بود.من با  یخواستم بگم مدل قبل یآهان...م -

 کنم.
 .هیکنم کاف یکه خودم حال م نیهم – سورن
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 ها...! یساده بود بهتر بود یوقت یول -
 کنم خوشگل تر شدم. یزد و گفت : نه اتفاقا االن حس م یشخندین
 لب تکرار کردم : "خوشگل تر!"... ریز

 به نفس رو لِـره کرده !! اعتماد
 روزگار... یهِـ -

 ...؟یکش ی؟ آه م هیچ – سورن
دارم ؛  میعکس از بچگ هیکردم. یداشررتم عکس هامو چک م شیچند روز پ -

 یلی...خالصررره خیقلوه ا یدماغ کوچولو، لبا ،یدرشرررت مشررک یچشررما
 شدم! لیکروکود نیدونم چرا ع یاالن نم یخوشگل بودم.ول

من روش  یهم نداره...فقط اگه بذار یت خوبه، مشکل خاص افهیتو ق – سورن
 .شهیم یعال گهیار کنم دک
 بمونم! یباق لیکروکود دمیم حینه قربونت...ترج -

 .یباشه، هر جور راحت – سورن
 یا گهید نی ما، ماش ِنیاز ماش ریچراغ قرمز شد.غ میدیکه به چهارراه رس نیهم

 هم عالف یکل دیشروع شد و با هیچراغ از هشتاد ثان مریاون اطراف نبود اما تا
شت حس خفگمیشد یم نیا ست م ی.کم کم دا سورن گفتم  یبهم د داد! به 

 کارو کردم. نی.خودم هم همنییرو تا آخر بکشه پا شهیش
شم از آ ریهمچنان درگ سورن شت.منم  یب*غ*ل برنم نهیموهاش بود و چ دا

 یگشررتم که چشررمم به جلو یم گارمیهام دنبال پاکت سرر بیج یداشررتم تو
ش ش یعابر جلو هیافتاد. نیما ارم نکردم و به ک یبود.اولش توجه سادهیوا نیما

شد. هویادامه دادم اما  ش یمرد قد بلند با لباس ها هیتوجهم بهش جلب   یکم
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شما ش یزده، جلو رونیاز حدقه ب یو چ بود و ُزل زده بود به من!  سادهیوا نیما
 من تعجب  ِ دنیبودن که حس کردم از د یحالت چشررم ها و ابروهاش جور

مه کوتاه نم چیدم ...طرف هشررر رهیکرده.منم بهش خ مد،یرق با  ینجوریهم و
به من نگاه م  یمداشررتم از اون حالتش معذب  گهیکرد.د یتعجب داشرررت 

 ...رهیکنار نم نیماش یشدم.مونده بودم چرا از جلو
 بهراد! – سورن

 سورن به خودم اومدم، بهش نگاه کردم و گفتم : هوم؟ یصدا با
 ها! شهینم نیسبزتر از ا گهیگفت : د به چراغ راهنما اشاره کرد و سورن

 نبود. نیماش یاون مرد جلو گهید فتمیکه خواستم راه ب نیهم
ستر یوقت س یبه دادگ ش میدیر محوطه پارک کردم.پرونده ها رو  رونیرو ب نیما

 یتردادگس ی.محوطه میو به طرف ساختمون راه افتاد میبرداشت نیاز داخل ماش
 شلوغ بود. شهیمثل هم

صم س میت ساختمون پرونده مو مرور کنم، برا دنیگرفتم تا قبل از ر  نیهم یبه 
و سرررم به خوندن گرم بود که سررورن گفت : بهراد،  میرفت یهم آهسررته راه م

 .ششیپ میکنه بر یداره بهمون اشاره م یصالح
 باال اوردم گفتم : کو؟ سرمو

 یبه جواب سررورن نبود.کم یازین گهی...ددمشیسرررمو بلند کردم خودم د تا
 کرد. یبود و داشت بهمون اشاره م سادهینفر وا هیجلوتر از ما کنار 

 .دمشیآهان، د -
 ... تو هم انقد اخم نکن، آدم باش.ششیپ میبر – سورن
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 !نهیمن که اخم نکردم، مدلم ا -
بل ِ مقا ینقطه  قایدق ی.صررالحمیکرد کیسررالم و عل یو با صررالح میرفت جلو

 هیهم خوش اخالقه، کال صررداش از  یلیزنه و خ یلبخند م شررهی.هم ِیمعظم
ص یمحدوده  سعرهیباالتر نم یخا  میاریدرن یباز جیگ میکن یم ی.البته ما هم 

 .هیآدم خوب یلیدر کل اونم خ یول
 یداشررتم نگران م ن،یایزد و گفت : فکر کردم شررما دو تا نم یلبخند یصررالح

سر شاره کرد و ادامه داد ( م ستادهیکه کنارش ا یشدم.) به پ ستم  یبود ا خوا
 پسرمو با گروه تجسس بفرستم دنبال تون!

شد من صال متوجه منظورش ن سورن ا شت نیع ینجوری...هممیو  ست دا  میما
شون نگاه م سهند" معرف میکرد یبه شو "  ست داد و خود سره باهامون د  یکه پ

 خورد هم سن و سال ما باشه. یکرد.بهش م
 . ِیانتظام یرویفسر نسهند ا – یصالح

ه به و ب میخودمونو مشتاق نشون داد یمون جا افتاده بود، کل یکه تازه دو زار ما
 لشیتحو یحساب دیمون بود، با سی...به هر حال پسر ِ رئمیو چه چه راه انداخت

 !میگرفت یم
 ه؟ی: درجه تون چ دیپرس سورن
 سروان. – سهند

 مگه چند سالتونه؟! ؟یجد -
 و نه. ستیب – سهند

 .دیمن فکر کردم هم و سال ما باش -
 شما چند سالتونه؟ – سهند



wWw.Roman4u.iR  10 

 

 و پنج. ستیب -
 .میندار یهم اختالف سن ادیخب پس ز – سهند
 نه؟ ن،یسروان شد عیسر یلیخ ادیبه نظر م – سورن

ها تا آخر  یلیبه عملکرد آدم داره.خ ی...درجه گرفتن بسررتگادینه ز – سررهند
 مونن. یم یسوم باق عمرشون ستوان

 تون. یسرگرد شاالیا ن،یدر هر صورت موفق باش -
 زد و گفت : ممنون. یلبخند

ا باشره! ب سیخوره پل یاصرال بهش نم دمید یم میکرد یفکر م یهر چ ییخدا
ه کامال ک افهیو ق پیداشررتم...از نظر ت رانیا یها سیکه از پل یتیتوجه به ذهن

 نیار جشلو هی محو!  ِشیته ر هیاز  غیبود...در نهیمتفاوت بود.صورتش که مثه آ
 یشن مشککاپ هی د،یسف راهنیو پ یمشک یها نیبود با پوت دهیپوش یخاکستر

 ها عوض کنم! سیراجع به پل تمویذهن دیبود.فک کنم با دهیهم روش پوش
ُزل  شیقهوه ا یسررر و گردن بلندتر بود، با اون چشررما هیاز من و سررورن  قدش

 زده بود به من.
 د؟ی: شما هم امروز دادگاه دار دیازم پرس یصالح

 .قهیبله، ساعت نه و ده دق -
 ربع مونده. هیبه ساعتش انداخت :  ینگاه

داشررت  گهیشررده بود.د رهیبه سررهند انداختم،همچنان من خ ینگاه مین دوباره
 بخند زدمکه ل نیدادم، هم لیتحو یلبخند الک هیرفت رو اعصررابم.بهش  یم
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 یمن انقدر بهتون نگاه م دیو گفت : ببخش دیمتوجه حالت خودش شد...خند
 کجا! ارمیبه خاطر نم یول دم،یجا د هیکنم شما رو  یکنم...حس م

 .نیباش دهید یدادگستر یجا، تو نیکنم.ممکنه هم یخواهش م -
 دونم. یکنم....نم یهم من اشتباه م دینبود.شا نجاینه نه...ا – سهند

 اه گرفته بود!اشتب یزیچ یگفت دوباره تو فکر فرو رفت.احتماال منو با قاتل نویا
 زدم و دوباره سرگرم خوندن ِ پروندم شدم. یشخندیفکر ن نیا با

داخل ساختمون.منم از خدا خواسته  میلحظه بعد سورن گفت که بهتره بر چند
و وارد  میه افتادخالص بشم.با هم را یپسر صالح یقبول کردم تا از شر نگاه ها

 .میدوم رفت یو به طبقه  میشد یساختمون دادگستر
سبت به طبقه  اونجا منتظر  و میستادیسالن ا یگوشه  هیاول خلوت تر بود. ین

داده بود و من هم رو به روش، پشت  هیتک واریتا صدامون کنن.سورن به د میشد
 بودم. سادهیوا تیبه جمع

 داره! یعجب پسر خفن یصالح – سورن
 کنه تهران. یمشت بزنه من و تو رو شوت م هیآره،  -

 نکن. ادیز ازداغشویپ گهیحاال د – سورن
 ؟یدیند کلشوی، مگه ه گمیراست م -

.کال ازش خوشررم اومد، باحال گهید سررهینباشرره پل یآره خب...هر چ – سررورن
 بود.
 یکه داشررتن از پشررت سرررم رد م دمیچند تا دخترو شررن یصرردا نیح نیهم

اونا  داشت هیثان نیتا آخر یعنیکردم،  یشدن.اون لحظه داشتم به سورن نگاه م
 ؟یگفت : دختره رو شناخت جانیکرد! بعد با ه یرو با چشم دنبال م
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 نه، من مثه تو بهشون ُزل نزده بودم! -
 .ترایدختره تو دانشگاه، م اروی...اون گهیبود د زیچ – سورن

 .گمیم کیِا؟ تبر -
 هم به تو انداخت.خاک بر سرت! یدارینگاه خر هی شدیداشت رد م – سورن

 چرا؟! -
 !ینجوریهم ،یچیتکون داد و گفت : ه یتأسف سر با

******* 
سم خونه.د یلیخ شتم زودتر بر ست دا شنگ گهیدو رمونو ف یکم مونده بود از گ

ها رو  نی...برف حرکت ماششدیتر برم اما نم عیکردم سر یم ی! سعرمیگاز بگ
 دیوز یهم نم یباد نکهیرغم ا ینبود و عل دیکند کرده بود.بارش آنچنان شررد

ش سرعت ما ش یدونه ها شدیباعث م نیاما  سبن و  شهیبرف به   دید یجلوبچ
 .رنیرو بگ

 رونیب گارمویاورده بودم تا دود س نییسانت پا کیرو به اندازه  نیماش ی شهیش
 سردم بشه. یشده بود حسابباعث  کیکوچ یبفرستم اما همون روزنه 

 ادهیپ نی.از ماشرردمیبه خونه رسرر یو اعصرراب خرد کیتراف یبعد از کل بالخره
 هنکی.با اسرررادهیدر خونه وا ینفر جلو هی دمیباز کنم که د اطویشررردم تا در ح
داد صررورتش رو به  ینبود اما برف و نور ِ کم کوچه اجازه نم ادیفاصررله مون ز

 کی و سررتیب – سررتیپسررر حدودا ب هیخودش اومد جلو. نکهیتا ا نمیبب یخوب
 یاز فرط سرررما دندون هاش دارن به هم م دمید یسرراله بود که به وضررو  م

 خورن!
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 !د؟یماکان ا یسالم کرد و گفت : شما آقا دیبهم رس تا
 سالم.بله ، شما؟ -
 دکتر رمضان اومدم. یمن از طرف آقا -

به مهرآب فحش  یدلم هم کل یخوندم.توگفت تا تهِ  ماجرا رو  نویکه ا نیهم
 دادم!

 .ومدمیخودم م نیگرفت یاگه باهام تماس م -
ش - ستم ب د،یببخ شب ن دمیصبر کنم، ترس نیاز ا شترینتون .گفتم خودم نیایام
شه.م یدنبالتون بلکم فرج امیب شکل مون حل ب شه و م  نیایاالن با من ب شهیب

 ما؟! یخونه 
نه بودم ول یلیکم فکر کردم...خ هی هاش نم ینامرد یگرسرر با گه   یبود ا

 سرما منتظر من مونده بود. یهمه تو نیا چارهیرفتم.ب
باش، من برم خونه  نیلحظه تو ماشرر هیباشرره، اشررکال نداره...فقط شررما  -

 .ارمیب لمویوسا
برگشتم  برداشتم و فمویرفتم تو خونه، ک عینشست و منم سر نیماش یتو پسره

سره رو تو هی.اون چند ثانششیپ ش یکه پ شته بودم همش توهم  نیما تنها گذا
ش شتم که ما ش یبرداره ببره...کال از وقت نمویدا ود متوهم موج هیگرفتم به  نیما

 شدم! لیتبد
 !دم؟یمن اسم شما رو پرس -
 .ِد ینه...اسمم توح -
 شروع شده؟... یاز ک نکهیو ا ه؟یمشکل تون چ یبد حیکم توض هی شهیم -
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شده!  یدونم از ک ینم قایبگم!...من خودمم دق یواال چ – دیتوح  یعنیشروع 
مهی یمن از بچگ دیدون یم قا هی اد فا تاد،یتو خونه مون م ییات ها خ ف  یلیمنت

 بودن. یجزئ
 ؟ییچجور اتفاقا -

موندم درها بدون عامل  یخونه تنها م یبچه بودم و تو یوقت ادمهیمثال  – دیتوح
 .شدنیو بسته م دنیکوب یبه هم م یا یخارج

 فتاد؟یچشم تو اتفاق م یبسته شدن ِ درها جلو نیا -
کدوم  یدونسررتم صرردا یم ی.ولدمیشررن ینه...من فقط صررداشررو م – دیتوح

خود  یب یواریمثال تابلوها و ساعت د نکهیا ای.ستیبزرگ ن ادیدره.خونه مون ز
هت از رو یو ب تادنیم وارید یج قانع مف کردم  ی.من اون موقع همش خودمو 

 یه موجودب دمیترس یبود که م نیهم به خاطر ا شتریساده اند.ب یاتفاقا نایکه ا
مسررکوت موند تا  هیقضرر نیرو  فکر کنم.حدود پنج شررش سررال ا ایمثل جن 

 !دتریبار شد نیدوباره شروع شد، اما ا شیپ کسالیاز  نکهیا
 ن؟یکرد یخونه زندگ نیهم یمدت شما تو نیتمام ا -

 .میخونه بود نیا یچشم باز کردم تو یآره، من از وقت – دیتوح
 هستن؟ ایخونه به جز تو ک یتو -

 برادر شش ساله دارم، مادرم هم هست...پدرم پارسال فوت کرد. هی – دیتوح
 خدا رحمتش کنه. -

 .یمرس – دیتوح
 !ه؟فتیم ییچه اتفاق ها قایبدتر شده...دق تیکه االن وضع یخب، گفت -
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چند بار  .مثالفتادیم بیغر بیعج یواسرره برادرم اتفاقا شررتریب لیاوا - دیتوح
 هیکرد به گر ینداختن روش، برادرم هم شروع م یپتو رو م هی هویاومد که  شیپ

نترسرره  نکهیا یمن انداخت! من و مادرم هم برا یپتو رو رو نیا یکه ک یو زار
گردن  مینتونسررت گهید رشررونویاخ یکارا نی.اما امیگرفت یکارشررونو گردن م نیا

 میفتر میهاشررونو کم کن تیآزار و اذ نکهیا یبرا شیچند وقت پ نی.هممیریبگ
اما  میخونه گذاشررت ینفر، اون بهمون چند تا دعا داد.ما هم دعا رو تو هی شیپ

 لیازدن وس شیشروع کردن به آت گهیبدتر هم شد و د چ،یوضع بهتر که نشد ه
 انیهر شرررب م بایتقر میخونه گذاشررت یخونه. از اون موقع که دعاها رو تو

 شما. شیطاقتم طاق شد و اومدم پ گهید نیهم یسراغمون، برا
 .میکافر طرف یاوه!...پس از قرار معلوم با جن ها -

 کرد؟! یکار شهیحاال به نظرتون م – دیتوح
 بدم. یتا نظر قطع نمیخونه تونو بب دیآره ... فک کنم.البته من با -

 بدتر بشه؟! نکهیا ای ؟یکرد چ یاگه نشه کار – دیتوح
 یدارم که م ییکنم که بدتر بشره اما اگر هم شرد دوسرتا ینم یخب من کار -

 ن،درسته؟کن یم تتونیکه هر شب اذ یگفت ؛یزیچ هیتونن بهم کمک کنن.فقط 
 .میبرنامه باهاشون دار هیهر شب  بایآره...تقر – دیتوح

ش یادیز دتم س دیطول نک شون تومیدیکه بالخره ر  یپس کوچه  هی ی.خونه 
بار قد کیتنگ و  تهِ  کوچه هم  یمیبود.هم محله و هم خودِ  خونه،   هیبودن.

بود که آدم  یکوچه شررون طور ی افهیو ق ختیقرار داشررت...ر یحموم عموم
گاه م  !دیترس یناخودآ

 .میشد ادهیدر خونه شون پارک کردم و هر دو پ یرو جلو نیماش
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 !دیدار یبه اطراف انداختم و گفتم : عجب محله ا ینگاه
 چطور؟! – دیتوح

ا اونج ادیهم چون ز دی...شاستیباغ ن یبود که انگار اصال تو یجور سوالش
 !ومدیکرده بود خوف ِ کوچه به چشمش نم یزندگ

 داره. یواسم تازگ نیهم یودم، براب ومدهیقسمت شهر ن نیمن تا حاال ا -
 ی تپل اومد درو باز کرد.بچه  ِکیکوچ یپسررر بچه  هیاز چند بار در زدن،  بعد

خواسررت  یدلم م سررتمین یمیمن که اصررال با بچه ها صررم یبود، حت یبامزه ا
 پسر؟! یو گفتم : چطور دمیکارو هم کردم.لپشو کش نیلپشو بکشم....البته هم

حرف  هی! ...) ومدهیبه تو ن ایفضررول نیدسررتم و گفت : ا یمحکم زد رو اونم
 !(ارمیبه زبون ب شهیزشت هم زد که اصن روم نم

 ادب!... یهم فقط بهش گفت : ِا، ب دیبود واسه خودش...توح ییوالیه
 کرد. یو کبودم م اهیمن بود با کمربند س یاگه بابا حاال

ه وسط بود.ساختمون خون ییالیش رفتم تو.خونه شون و قهیو برادر عت دیتوح با
ش  یروونیاز شرر د،یرسرر یبه نظر م یمیقد یلیخ یلیقرار داشررت و خ اطیح

 ...همه جاش درب و داغون بود.وارهاشیگرفته تا در و د
کرد که  کیسررالم به طرفم شررل هی دیمحض ورود به خونه ناگهان مادر توح به

 یبود که من نم سررادهیوا ییجا هی نکهیگفت و هم ا! هم بلند دیبرق از کله م پر
س یلیبود که خ نیا دمش،ید  دیکردم.توح یکوتاه یجا خوردم.باهاش احوالپر

 داد... . یم حیمادرش در مورد اومدن ِ من توض یداشت برا
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شون صله گرفتم و تا نگاه یکم از ضا یفا ش یبه دور و بر بندازم.ف ون به خونه 
و  روش زنیکرد هر لحظه ممکنه چند تا جن بر یبود، آدم فکر م نیشدت سنگ

با ا کهیکتکش بزنن!  نه  ن ها یبزرگ یخو ما پنجره   یکیکم و کوچ یبود ا
شت.با توجه با جهِت قرار گرفتن پنجره ها، م اب آفت صالحدس زد که ا شدیدا

 .نهیب یبه چشم نم دویو روزا نور خوش ستین ریگ
 ؟باشن شتریها اونجا ب تیهست که آزار و اذ یخاصمحل  ایخونه اتاق  یتو -

 یصرردا م یلیاواخر از آشررپزخونه خ نیا یو گفت : نه...ول شررمیاومد پ دیتوح
 مثه جا به جا شدن و به هم خوردن ظرف ها. یی.صداهامیشنو

تم ُاپن نبود.بهش گف ای...گودمیانداختم اما آشپزخونه رو ند یدور و برم نگاه به
 اونجا؟ میبر شهی: م

 طرف. نیاز ا نیبله، بفرمائ – دیتوح
و به ر زی.ظاهرا که همه چستادمیو من کنار اجاق گاز ا میهم به آشپزخونه رفت با

 یزیبود.چ یمیقد یلیش خ گهید یقسررمت از خونه هم مثل جاها نیراه بود.ا
لب کرد پنجره  باز هم توجهمو ج فک کنم  کیکوچ یکه   هیآشررپزخونه بود.

 ی هیتهو ِی دو ب کیکوچ یپنجره ها نیجو به خاطر هم ینین سررنگمقدار از او
 هوا بود.

 خونه تون داغونه! یاما معمار یناراحت نش دوارمیام -
 کردم. یتونستم حتما عوضش م یدرسته...اگه م – دیتوح

 ؟یرو جا ننداخت یزیو چ یبه من گفت زویهمه چ یمطمئن نم،یبگو بب -
 رو نگفتم! بیعج یاتفاقا یخب...نه...همه  – دیتوح
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ن ها ج کیکه باعث تحر نینکرد یخودتون کار یکه مطمئن نهینه، منظورم ا -
 بشه؟! تتونیبه آزار و اذ

 گفتم. یبود حتما بهتون م یزیآهان...آره مطمئنم.اگه چ – دیتوح
 تونریدستگ یزی: چ دیآشپزخونه و پرس یهم اومد تو دیلحظه مادر توح نیهم

 شد؟
ز کنم مشررکل ا یو ظاهر خونه تون، من فکر م دیتوح یبا توجه به حرفابله،  -

از  ایمکان خاص تعلق خاطر دارن  هیکه به  ییمعموال جن ها دینیخونه ست.بب
به  نکهیا ایدونن،  یم شیاون مکان بودن و خودشررونو صرراحب اصررل یاول تو

 نتو خونه طیکه شرا نهی.حدس من اشنیاون مکان بهش جذب م طیخاطر شرا
 یهم تو یحموم عموم هیعالقه مند کرده.اگه اشررتباه نکنم  نجایجن ها رو به ا

 ...دمیکوچه تون د
شه و ا – دیتوح شما غلط با صاحبا نیاگه حدس  صل یجن ها  شن  یا خونه با

 ؟یچ
 هیقضرر نیکنن و با ا یم یخونه ها زندگ یاز اون جن ها همراه آدما تو یلیخ -

کهیندارن و ا یهم مشررکل ها ن با هر د یجن  مذهب نیمومن،  قه  ،یو   یعال
 ایجور مواقع خودشررون از اون خونه  نیبا آدما ندارن.ا ینیبه همنشرر یچندان

 نشررونشررما به دعا عکس العمل  یخونه  یکنن، اما جن ها یمحل کوچ م
 یخوان شررما رو فرار یم یعنیزنن... یم شیخونه تون رو آت لیو وسررا دنیم

ست دواریبود و ام نانهیخوش ب یمن کم هم بگم، حدس نویبدن...البته ا م هم ه
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جز ترک  یجذب شررده باشررن وگرنه چاره ا نجایخونه تون به ا طیبه خاطر شرررا
 .دیخونه ندار

 م؟یخونه بر نیاز ا دیواقعا با یعنیگفت :  یبا نگران دیتوح مادر
 طیکنم شرا یم یمن سع د،ینگران نباش یاگه جن ها از نوع اول باشن بله.ول -

 !؟دیاریبرام قرآن ب شهیبه ضرر شما نشه...خب، بهتره کارمو شروع کنم.م
ندار – دیتوح عد از امیما قرآن  کهی...ب ها رو آت یکی ن تاق   گهیزدن د شیاز ا

هش ب شینکرده آت ییخدا میدیترسرر م،یخونه قرآن نگه دار یتو میجرأت نکرد
 کنه. تیسرا

 دارم. ازیدر هر صورت من االن به قرآن ن -
 .رمیها قرآن بگ هیاز همسا یکیخب... پس من برم از  – دیتوح
شتن در مورد ا دیتوح سا نکهیو مادرش دا  یحرف م رنیقرآن بگ هیاز کدوم هم

باره ا یزدن.من هم تو گاه دو ظه ن ند لح که د یاون چ نداختم   دمیبه اطراف ا
 یلیجا خوردم و خ یروشن شد! حساب لیاجاق گاز بدون دل یاز شعله ها یکی

 رو احتماال احسرراس خط دنیحرفامون رو شررن یمتوجه شرردم همه  عیسررر
عله ش یو مادرش متوجه بشن آروم حرکت کردم ،جلو دیتوح نکهیکردن.بدون ا

 و خاموشش کردم. سادمیوا
م هم از دیاومدم.توح رونیآشررپزخونه نمونم و از اونجا ب یتو گهیدادم د حیترج

 .رهیهاشون قرآن بگ هیاز همسا یکیمهلت خواست تا بره و از  قهیچند دق
زدم و  یشون چرخ م ییرایپذ یهمش تو نم،یتونستم بش یداشتم و نم استرس

شده بود و  دیشد یلیکردم ،برف خ ینگاه م اطیهم از پنجره به ح یهر از گاه
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صدا قهی.پنج دقشدیم شتریب نیزم یهر لحظه ارتفاعش رو شت  زنگ  یکه گذ
 د.ش تراح یکم المیبرگشته بود.خ دیتوح .از قرار معلومدیدر به گوش رس

آن  هینه که  ایبرف بند اومده  نمیرفتم پشت پنجره و پرده رو کنار زدم تا بب دوباره
 یفتم، نمنگ یزیبودم اما چ دهیافتاد.ترس شهینفر پشت ش هیچشمم به صورت 

به  یبود صررورت سررتادهیکه پشررت پنجره ا یرو هم بترسررونم.کسرر هیخواسررتم بق
شما یدیسف س یبرف با چ شروع کرد  اهیکامال  شت.چند قدم عقب رفت و  دا

 شد. دیچشمم ناپد یبعد از جلو یو لحظه ا دنیبه دو
 دیو از پشت پنجره کنار رفتم.توح دمیکش یقیکردم آروم باشم، نفس عم یسع

شد و به طرفم اومد.قرآن رو سمتم گرفت و گفت  ییرای، قرآن به دست وارد پذ
 شد. ریاگه د دی: ببخش

 نداره... یاشکال -
 !د؟یکن یاالن شروع م – دیتوح

که کارم  یشدم و آروم گفتم (...به نظرم بهتره تا وقت کیبله فقط...) بهش نزد -
 .گهید یجا هیبرن  یمادر و برادرت رو بفرست شهیتموم م

 چرا؟! – دیتوح
که تا چند وقت  ننیبب ییزایچ هی.ممکنه گمی...به خاطر خودشررون میچیه -

 روشون بذاره. یبد ریتاث
 .گمیباشه...االن به مادرم م – دیتوح

مادر و برادرش  دمیرو بهش گفت.چند لحظه بعد د هیمادرشررو قضرر شیپ رفت
 رفتن شدن. یآماده 

http://www.roman4u.ir/


 21 رمانتیک قتلحقیقت 

 سونم.بر ییجا هیرو تا  نایمن برم مادرم ا شهیو گفت : اگه م شمیاومد پ دیتوح
 هیاز همسررا یکی یخونه  میری...ممیریودمون مگفت : ما خ عیمادرش سررر اما

 .یایتو ب ستیها.الزم ن
خونه شون تنها بمونم، که البته حق  یخواست من تو یبود که مامانه نم یعیطب

 کردم. یهم داشت.من هم بودم اعتماد نم
 قبول کرد و بالخره مادر و برادرش رفتن. یبحث چیبدون ه دیتوح
 د؟یکار کن یچ دیخوا یحاال م – دیتوح

 .اریکاسه آب ب هیاول برو برام  -
 زمش؟یبر وانیل یخوردن ِ تو یاگه برا – دیتوح

 خوام. یدعا م ینه، برا -
آل عمران رو  یمن هم قرآن رو باز کردم و سرروره  اره،یرفت تا برام آب ب دیتوح

آب رو بهم داد.همونجا، وسررط  یزود برگشررت و کاسرره  یلیخ دیاوردم. توح
هم کنارم  دیکردم.توح دایسرروره رو پ 144 ی هینشررسررتم.آ نیزم یرو ییرایپذ

 نشست.
کنن، ما با قرآن.البته  یآب مقدس درست م بیها با صل یحیمس ،یدون یم -

ما  یمنتها قرآن برا شرردینداختم مقدس م یآب م نیا یرو هم تو بیاگه صررل
 مسلمونا موثرتره.

 دونستم... یجالبه...نم – دیتوح
دهنم گرفتم، بسررم الله گفتم و شررروع کردم به خوندن  یرو جلوآب  ی کاسرره

شدم تا آب رو تو همه هیآ  یگوشه ها ی.بعد از هفت مرتبه خوندن از جام بلند 
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سط پذ نی.ازمیخونه بر شتم و شد دوباره برگ س ییرایکارم که تموم  ش تم.تمام و ن
 هم دنبالم بود... دیمدت توح

احقاف رو  یخوام سرروره  ی.حاال ممیدیخب...به قسررمت سررختش رسرر -
 بخونم.

 کار کنم؟! یچ دیمن با – دیتوح
 !؟یقرآن رو بدون غلط با صوت بخون یبلد -

 نه. – دیتوح
 یون غلط مبد یول ستمی.البته منم با صوت بلد نادیاز دستت برنم یپس کار -

مه چ نیخونم.تو هم تا آخر بخونم ه که   یجا، دور و بر من بمون.سرروره رو 
 تمومه.

 ؟یراحت نیبه هم – دیتوح
 آره! -

تموم  یو خوشرر یبه خوب زیهمه چ نکهیبه ا دیاحقاف رو اوردم و با ام ی سرروره
رفت اما  شیخوب پ زیپونزدهم همه چ ی هیشررروع به خوندن کردم.تا آ شررهیم

 دی.توحدیبه گوش رس شهیشکسته شدن ش یناگهان از آشپزخونه چند بار صدا
س ست چ دهیبدجور تر شاره کرد یزیبود و خوا ست بهش ا  نهیشب مبگه که با د

دونستم تنها  یخودم هم بهتر از اون نبود اما م تیسر جاش و حرف نزنه.وضع
 میلتس دیاون لحظه بهمون کمک کنه خوندن ِقرآن ِ...نبا یتونه تو یکه م یزیچ

 .میشدیم یالک یچند تا سر و صدا
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وت باشم و به خوندن ادامه بدم اما چند تفا یکردم نسبت به اون صداها ب یسع
شپزخونه جور  ی.به قدرمیدیکه هر دو از جا پر دیبه هم کوب یلحظه بعد، در ِ آ

تونستم نشسته ادامه بدم.قرآن به دست از جام بلند  یاسترس گرفته بودم که نم
 شدم.
شدن  هدیکوب یگرفتم به خوندنم سرعت بدم.از داخل آشپزخونه صدا میتصم

شد میدیشن یظرفا به هم رو م شتن اونجا  یم دتریکه هر لحظه  شدن.انگار دا
 کردن. یو رو م ریرو ز
 م؟یادامه ند گهید ستیبهم گفت : بهتر ن یبا نگران دیتوح

جلو  هینکردم و همچنان به خوندن ادامه دادم.باز هم چند آ یحرفش توجه به
ضو  حس کردم  سنشهیم یکیشت بهم نزدنفر داره از پ هیرفتم که به و  ینیگ.

به راحت جه  یتونسررتم ب ینم گهیکردم.د یاحسررراس م یوجودش رو  تو
له نفر در فاص هیکه حدسم درست بوده... دمیو د دمیبه عقب چرخ عیباشم.سر

مثل ردا به تن  یاهیبود.اون شررخل لباس بلند و سرر سررادهیمون وا یدو متر ی
شت و موها شت که با ا یبلند یدا  اما به دیوز ینم یخونه باد یتو نکهیهم دا

کردن.موهاش کامال صررورتش رو پوشررونده بود و  یهوا حرکت م یتو یآروم
.بعد آروم آروم دسررتش رو باال اورد و با مینیچهره شررو بب میتونسررت یاصررال نم

 !ششیانگشت بهم اشاره کرد که برم پ
 : از پشرررت محکم منو گرفته بود و گفت دیدهنمو به زور قورت دادم.توح آب

 م؟یکار کن یحاال چ
چاره هم هم یچیه ها راه  مه دادم.تن ندنم ادا به خو  یبود.. برا نینگفتم، فقط 

 و غش و ضعف وقت نداشتم وگرنه دخل جفت مون اومده بود! دنیترس
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ل طو شررتریب هیچند ثان یول ارویچشررمم هم به اون  هیچشررمم به قرآن بود،  هی
 یکم المیشرد.با رفتنش خچشرمامون محو  یکه اون شرخل از جلو دینکشر

محکم از سمت  یضربه  هی هویو  وردمیَدووم ن ادیز تیوضع نیراحت شد اما ا
که  د.ضررربه اونقدر محکم بومیافتاد نیزم یچپ بهمون وارد شررد و هر دو رو

گاه از دستم افتاد و ازم فاصله گرفت.تا خواستم بلند شم و خودمو  قرآن ناخودآ
را رفت فو دیو چند قدم از قرآن دور شدم.توح دینفر پامو کش هیبه قرآن برسونم 

شدم د نیزم یسمت قرآن و از رو شت.متوجه  شار گهیبرش دا که  یاز اون ف
سرستین یکردم خبر یدور مچ ِ پام حس م شدم و رفتم پ اماز ج عی.  شیبلند 

سع د،یتوح سوره  یقرآن رو ازش گرفتم و با هول و وال   دایاحقاف رو پ یکردم 
 سوره شروع به خوندن کردم. ینم.دوباره از ادامه ک

از کنارمون رد  ییها هیکه سا دمید یچشم م یبه قرآن بود اما از گوشه  چشمم
سوره برسم و نت دمیترس ی.همش مشنیم  ی هی.فقط پنج آرمینگ یا جهیبه آخر 
سوره مونده بود که د گهید  نیزم یبود رو سادهیوا شمیکه پ د،یتوح دمیبه آخر 

 یم...نمشده بود ستپاچهد یتونستم به خوندن ادامه بدم.حساب ینم گهیافتاد.د
 داریکار کنم.چند بار به صررورتش زدم و صررداش کردم اما ب یچ دیدونسررتم با

 المیزنه و خ یم دمینشررد.تنش سرررد ِ سرررد بود.از ترس نبضررش رو گرفتم که د
 راحت شد.

س یکه به آخرا حاال م ه یا گهید زیکردم...چ یم تمومش دیبودم با دهیسوره ر
باز کردم اما قبل از ادیرسرر یبه ذهنم نم باره قرآن رو   یبخوام ادامه  نکهی.دو

سرمو بلند کردم د شد. حدود ده  دمیسوره رو بخونم توجهم به رو به رو جلب 
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به من نگاه م سرررادنیدوازده نفر اونطرف خونه وا لباس  یکنن.همگ یو دارن 
شب اهیس یها شتن... س هیبه تن دا شت پنجره د یهمون ک ودم، با ب دهیبودن که پ

ست شما دیسف یپو  طاقت شنیم کیدارن بهم نزد دمیکه د نی.هماهیس یو چ
شتم توح وردمین ست ندا صال دو شدم.ا  یرو اونجا ول کنم ول دیو از جام بلند 

 یپشررت سرررم فاصررله  واری،با د مبود! چند قدم عقب رفت دهیترس امونم رو بر
شتم ک یچندان سه نفره ا هویه ندا شتاب به طرفم پرتاب  یمبل  که جلوم بود با 

ستم انداخت.رو افتاده بودم  نیزم یشد و محکم به پاهام خورد و قرآن رو از د
داد  یبود که اجازه نم یکرد! فشار مبل جور یپرس م واریو مبل داشت منو به د
 قرآن برسه. هحرکت کنم و دستم ب

.با تمام وجود داشررتم تالش شرردنیتر م کیافراد هر لحظه داشررتن بهم نزد اون
به قرآن برسررم.فکر ا یم کهیکردم  ها بهم برسررن د ن نهیاون جن   یم م وو

کردم به  ی.با تمام توان سررعفتهیاتفاق ن نیبکنم اما ا یکرد.حاضررر بودم هر کار
روع کردم ع شی.سررمشیقرآن برسم...دستمو به سمتش دراز کردم و تونستم بگ

 مونده بود. هیسوره، فقط پنج تا آ یبه خوندن ادامه 
س موقع سرمو بلند کنم بب دهیخوندن اونقدر تر شتم  اونا  نمیبودم که جرأت ندا
 ی شهیو بعد ش دیچیخونه پ یتو یبیمه یصدا دمیکه رس نینه! به آخر ایرفتن 

رده خ یاز پنجره ها بودم کل یکی ریز قایتمام پنجره ها شرکسرتن...چون من دق
 یخوندن نشدم.وقت الیخ یلحظه ب نی.اما تا آخرختیسر من ر یهم رو شهیش

 نبود. یاز فشار مبل و اون جن ها خبر گهیخوندم تموم شد د



wWw.Roman4u.iR  26 

 

.کفش هام از سرما خشک شده بودن! دمیپوش یتراس داشتم کفش هامو م یتو
 ی.به زور پامو توسررادیارم وااومد کن دیبرف نموندن...توح ریشررانس اوردم ز

 .سادمیکفش چپوندم و وا
 گردن؟ یبرنم گهیجن ها د نیا دیمطمئن – دیتوح

 فکرشم نکن. گهیآره، اصال د -
شتم سودگ یگفتم چون ممکن بود برگردن، اما برا یدروغ م دا  دیحتو الیخ یآ

 بود... فتادهین یبگم.هنوز که اتفاق نویالزم بود ا
 م؟یکار کن یدوباره برگشتن ما چ یروز هیاونوقت اگه  – دیتوح

 نه.ک یم یرو بهت معرف یا گهیدکتر.کس د شیدر اون صورت دوباره برو پ -
 راحت بشه. المیخوام خ ینداشتم، فقط م نیقصد توه – دیتوح

 !؟یگفت نوینبود، چرا ا زیآم نیبه نظر منم توه -
 بهتون بر خورد!دونم... فک کردم  یخودمم نم – دیتوح

باره اتفاق ینه برنخورد.من کال رک حرف م - رو افتاد ب یزنم.به هر حال اگه دو
 دکتر. شیپ

 باشه، حتما.خب... – دیتوح
 برم. گهیخب، من د -
مدم راه ب تا خب" ا دیدسررتمو کشرر فتمیاو فت : منظورم از " که  نیو گ بود 

 کنم؟! میمن تقد شهیدستمزدتون چقدر م
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 سررادنویحس سرررپا وا گهیو سرررما پدرمو دراورده بود، د یو گرسررنگ یخسررتگ
ش ستمو ک شتم.د صنع دمیندا ستمزد  یا ی، لبخند ت زدم و گفتم : من معموال د

 .رمیگ ینم
 !امیدکتر گفتن حتما از خجالتتون درب یآقا یول – دیتوح

 دکتر غلط کرده، خدافظ. یرفتم و گفتم : آقا اطیعقب به سمت در ح عقب
زدم  یشررردم و از اون محل کوفت نیاومدم ، فورا سرروار ماشرر رونیخونه ب از
هتر ب یلیخ رونیب یگذروندم...هوا مویزندگ یشررب ها نیاز بدتر یکی.رونیب

 از اونجا بود.
 ییداشررتم زودتر به خونه برسررم اما برف، راه ها رو بند اورده بود.جاها دوسررت

ر م نیتند رفت چون ماشر شردینبود، باز هم نم کیهم که تراف  خورد.برف یسرُ
شت م نیزم یرو شونده بود و همچنان دا سه مدیبار یرو کامال پو  ی.اگه مدر

ما کل ما تو یذوق م یرفتم حت ب یبرا طیاون شرررا یکردم ا  هیبه  لیدمن ت
 کاب*و*س شده بود!

رو پشررت سررر گذاشررتم.سرراعت  کیکه بود تراف یبا هر ضرررب و زور بالخره
 نابویخ یکس تو چیخودمون...ه ابونیخ یتو دمیچیبود.پ میده و ن یحوال

شتم پ ینبود.تعجب سته دا شت...آه لوتر ، ج یکم دمیرفتم که د یم شیهم ندا
 یتوه بود ک بیزده.تعجب کردم...عج هیچراغ برق تک ریو به ت سررادهینفر وا هی

 بود! ستادهیاون سرما و باد و بوران اونجا ا
ش دم،یبهش رس یشده بودم...وقت کنجکاو ش نویما شتم و  مت س ی شهینگه دا

 اوردم.اون هم جلو اومد ... نییشاگرد و پا
 !ادینم رتیگ یتاکس نجایبهت بگم که ا دیبا ی: اگه متوجه نشد گفتم
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 زد و گفت : ممنون. یلبخند
 داد. هیچراغ برق تک ریدوباره عقب رفت و به ت و

سابهمونجا موندم و بعد راه افتاد هیثان چند شتم  یم...ح شوک بودم! حتم دا تو 
 هویازش فاصررله گرفتم که  یکجا... چند متر ومدینم ادمی یول دمشیجا د هی
داشررتم اون پسررر مو بوره رو  یبود که وقت ی! همون کسرردمشیاومد کجا د ادمی

 کردم بهش خوردم. یم بیتعق
شتم.دوباره دنده عقب گرفتم و  یپام رفت رو یدونم چرا ول ینم ترمز و نگه دا

 ...اون هم دوباره جلو اومد.نییپا دمیرو کش شهی.شششیرفتم پ
 تونم برسونمت. یمن م ؟یبر ییجا یخوا ی: م گفتم

 .ستمیگفت : مطمئن ن دیترد با
 ؟یهست یمنتظر کس -
 نه... -
 !؟یکه بر یرو دار ییجا -

 مکث کرد و گفت : نه... هیثان چند
 باال. ایرو باز کردم و گفتم : ب نیماش در

تونم اونجا  یکردم نم یکه حس م دیرسرر یمظلوم به نظر م یش به قدر افهیق
شا شه و کم دیولش کنم...فکر کردم  شون رفته با صرف  یاز خونه  بعد هم من

 بشه.
ست شت و  د شده بودن.پالتو هم ندا سرما قرمز  ش هیهاش از   ین معمولکاپ

 بود.فک کنم پاهاش از سرما خشک شده بودن! دهیپوش
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****** 
ش ستن در، فورا رفتم تو اطیح یاوردم تو نویما سره هنوز .پییرایپذ یو بعد از ب

کرد.با ورود من نگاهشو به سمتم  ینگاه م واریننشسته بود و داشت و به در و د
 راحت باش. ن،یبشزد.به مبل اشاره کردم و گفتم :  یبرگردوند و لبخند

ه اتاق تا لباس هامو عوض کنم.فقط ب یبگه نشست.رفتم تو یزیچ نکهیا بدون
شتم ت یزیچ هیکردم که  یفکر م نیا شپ یشرتمو م یبخورم و بخوابم.دا  دمیو

صدا شن یکه  شتم به پذدمیزنگ تلفن رو  صفحه  ییرای.برگ ن رو نگاه تلف یو 
 مهرآب بود. یکردم.شماره 

 !ه؟یرو برداشتم و گفتم : چ یگوش
 بد موقع مزاحم شدم!... نکهیاوه ! مثه ا – مهرآب

شد - شتم به ا شیچند لحظه پ نی! همینه اتفاقا خوش موقع مزاحم  کر ف نیدا
س یبخوا نکهیقبل از ا شهیکردم چقدر خوب م یم بهم  سراغم یرو بفرست یک

 .یخبر بد
 یلیفک کنم خ یشررت،ولیپ ادی! من بهش گفتم فردا بدیآخ ، ببخشرر – مهرآب

 عجله داشته.
 !یاس ام اس بد هیبهم  یتونست یکنم.به هر حال م یخواهش م -

 ؟یشرمنده.حاال چرا ازش پول نگرفت گهیرفت...د ادمی – مهرآب
 ؟یدون یتو از کجا م -

 االن زنگ زد بهم گفت. – مهرآب
 حتما الزم نبوده. -

 ؟یکرد دایگنج منج پ ه؟یچ – مهرآب
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 نه، فقط دستمزدمو از قبل گرفتم. -
 دهیکه بهت م یپول نیا یدر ازا دوارمی.امانمیدر جر یآره ... تا حدود – مهرآب

 ازت نخواد! یریفراتر از جن گ یزیچ
 منظور؟! -

 ؟یندار یآرزو بود.خب...کار هیگفتم...فقط  ینجوریهم – مهرآب
 نه، فعال... -

 خدافظ. – مهرآب
بهش  یمبل نشررسررتم.نگاه یجلو ن،یزم یرو گذاشررتم و اومدم رو یگوشرر

 کار کنم؟... یانداختم و گفتم : با تو چ
 .یچیزد و آروم گفت : ه یمظلومانه ا لبخند

 یکردم که واسرره شررام چ یفکر م نیسررکوت برقرار شررد.داشررتم به ا هیثان چند
 .رمیم گهیاز جاش بلند شد و گفت : خب...من د دمیبخورم که د

 دارم. یاتاق خال هیکجا؟ امشبو بمون.من  -
 نه ، برم بهتره. -
 !یزن یم خیاز سرما  رونیب -
 تونم تحمل کنم. یم -
ندار هی یتو حت - من  اونوقت یزن یم خی رونیب یریکه گرمت کنه.م یپالتو 

عذاب  ی(...به اندازه کافزیم ی...)سرررمو گذاشررتم رورمیگ یعذاب وجدان م
 وجدان دارم.

http://www.roman4u.ir/


 31 رمانتیک قتلحقیقت 

ساس کردم داره خوابم م زیم یسرمو رو تا شتم اح بره، فورا از جام بلند  یگذا
م، شام درست کن یبرا یزیچ هیآشپزخونه  یخوام برم تو یشدم و گفتم : من م

 .یکن مداریکار خوابم برد ب یکه اگه وسطا یایکه تو هم باهام ب نهیا شنهادمیپ
 و گفت : باشه، حتما. دیخند

شت گارمویس پاکت س یتو میم و رفتبردا شپزخونه.پاکت  شتم روگذ گارویآ  یا
 یم من یخسته ا یلیکه بهم گفت : اگه خ خچالیو خواستم برم سر وقت  زیم

 تونم کمک کنم...
 م.کن یم شیکار هی.خودم نیو گفتم : نه ، تو بش دمیرو عقب کش یصندل

چالی در به ا خ باز کردم.داشررتم  که چ یفکر م نیرو  درسرررت  یکردم 
 ی هیگرفتم تغذ میتصم تیرو نداشتم... در نها یپختن یغذا یکنم...حوصله 

 بستم. خچالویبرداشتم و در  اریسالم کوفت کنم.چند تا گوجه و خ
که اعتصاب تخم مرغ کردم، اصن تخم مرغ  شهیم یمن چند سال ،یدون یم -

 !نمیب یانگار شوهر ننه مو م نمیب یکه م
 ندارم. یخوب ی ونهیو گفت : بله...منم باهاش م دیخند
 نشستم تا خردشون کنم. زیها رو شستم و پشت م اریگوجه خ عیسر

 !،نه؟یستیطرفا ن نیاهل ا -
 نه... -
 .یآره، مشخصه چون لهجه ندار -
 !نیشما هم لهجه ندار -
 انجیه امدت ک هی.کال یشیمتوجه م یدارم...دقت کن یته لهجه ا هیچرا ، من  -

 ؟یومدیدرس که ن ی.برایریگ یخود به خود لهجه م یکن یزندگ
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 کار. ینه، برا -
سم چه کار یم ستم بپر صال به من ربط دمید یخوا ست  ینداره.اگه م یا خوا

 گفت. یخودش م
 بکش. گاریس یاگه دوست دار -
 !د؟یکن یاعتماد م گرانیانقدر زود به د شهیباشه...شما هم -
 داره. ینه...بستگام...خب  -
 ؟یبه چ -
 یرو م یبار اول کسرر یبرا یمن اکثر مواقع وقت ،یدون ی...مزایچ یلیخ هی -
قا م ایحس از خوب  هی نمیب گاهشرررهیبد بودنش بهم ال ته  قات هم  ی...الب او

.در ادیوقت ها اون حس ِ درست از آب درم شتریخب ب یها، ول ستیدرست ن
 ؟ی...هستیباش یکنم آدم بد یدلم برات سوخت.فکر هم نم قتایمورد تو، حق

 کنم که خوب باشم. یم ی... اما خب، سعستمین یخوب یمورد قاض نیدر ا -
 ...هیکاف نیهم -

سته بودم، اون هم به نظر  نیب یشام حرف موقع شد...من که خ مون رد و بدل ن
 خودش داشته باشه. یبه حرف زدن درباره  یعالقه ا ومدینم

بالفاصررله بعد از شررام ازش  نیهم یزودتر بخوابم برا یداشررتم هر چ دوسررت
بخوابم  ییرایپذ یتو شهیداشتم خودم مثه هم میاتاق...تصم یتو ادیخواستم ب

 و اون تو اتاق خواب.
 بالشت برداشتم. هیداخل کمد  از
 ام. ییرایپذ یتو رون،یتخت بخواب... منم ب یرو نجایتو ا -
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 بخوابم...؟! رونیبهتر باشه من ب دیشا -
 راحت ترم. رونیبخوابم.ب نجاینه ، من عادت ندارم ا -
 باشه... -

کردم و  لحظه صبر هیبرم،خواستم درو ببندم که  رونیسمت در تا از اتاق ب رفتم
ش هی ی...ولستین یدزد یبرا یزیچ نکه،یگفتم : فقط ا  یوقت ع*و*ض*ی ن

 !یبدزد یزیچ
 .دمینه...قول م -

 ...ممنون بابت جا.یدرو ببندم که گفت : راست خواستم
 کنم. یخواهش م -

نداختم رو ،ییرایپذ یبسررتم و رفتم تو درو کا رو ا جا ولو  نیزم یمت و همون
کنه  مداریصرربح ب نکهیا یبرا لمویافتاد موبا ادمی دمیکه دراز کشرر نیشرردم.هم

 و برش داشتم.برگشتم سر جام زینکردم.به زور خودمو کشوندم سمت م میتنظ
بود بهش زنگ  هاز مسررعود دارم.نوشررت امیپ هی دمیو تا دکمه شررو فشررار دادم د

زنگ زدن  یبود.حس کردم برا میو ن ازدهیبه سررراعت انداختم... یبزنم.نگاه
 زنم. یشدم...فردا بهش زنگ م الشیخ یو ب رهید

 .دمیکنار گذاشتم و خواب مویگوش
چشررمامو باز کنم دسررتمو دراز  نکهیزنگ زدن کرد . بدون اشررروع به  لمیموبا

م و گر یبلند شم برم سر کار و جا ومدیکردم و دکمشو فشار دادم.اصال دلم نم
 نرممو ول کنم.

صورتمه.فورا سر جام  یرو یزیچ هینشده بودم که حس کردم  داریکامل ب هنوز
ستم و د ش شم. هیپتوئه! چند ثان زیاون چ دمین ستم تا کامال لود ب ش  هیسر ِ جام ن
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بودم...حتما کار  وردهیبا خودم پتو ن شرربیاومد که من د ادمیکم که گذشررت ، 
شتمش رو ست.پتو رو مچاله کردم و گذا سره  شت،با یاون پ د بعد از جام بلن ل

سته در ِ اتاق رو باز کردم و نگاه سمت اتاق.آه به تخت انداختم  یشم و رفتم 
 اونجا نبود. ی.وارد اتاق شدم ولمشدیاما اونجا ند

.چقدر زود رفته بود! دادیرو نشررون م قهیسرراعت نگاه کردم...هفت و ده دق به
 فرصت نشد اسمش رو هم بپرسم...البد راحت نبوده که انقدر زود رفته.

 اما باز دمیسررمت کمد تا پتو و پالشررت رو بندازم توش...درشررو کشرر رفتم
بار باز شررد.من کال عادت ندارم در ِ  نیو ا قفل چرخوندم یرو تو دینشررد.کل

ن کنه.حتما پسره موقع برداشت ریکمد رو قفل کنم، چون قفلش خرابه و ممکنه گ
 پتو قفلش کرده.

 یکل نیزم یاومدم.برف بند اومده بود اما رو رونیآماده شدم و از خونه ب عیسر
 یمعمول یاگه بخوام با کفش ها دمیشده بود.د دیسف کهیت هیبرف نشسته بود و 

شلوارم تا ز که سورن  ینیجفت پوت هی یجاکفش ی.از توشهیم سیزانو خ ریبرم 
 یدسررته دوم بودن ول هاش نیچند وقت بهم داده بود رو برداشررتم...البته پوت

 هم نو بود! یلیمن خ یبرا شه،یسورن کهنه محسوب م یبرا زایچ نیخب ا
ش وقت به هیتا موتور خوشگلش گرم بشه  شدم و روشنش کردم نیماش سوار

واستم خ اط،یرو باز کنم.بعد از باز کردن در ح اطیشدم تا در ح ادهی. پادیفشار ن
 یپا تو یجا هیفقط  نکهینکته توجهمو جلب کرد...ا هیکه  نیماشرر یبرگردم تو

 رونیب اطیاز ح یپسررره چجور نیخودم بود! پس ا یپا یبود، اونم جا اطیح
شا هیرفته بود؟!!  شه اما  یجا دیلحظه فکر کردم  شده با پاش دوباره با برف ُپر 
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سمت با ی...چون هر چقدر هم پر مشدیهم نم یاونجور  دیشد باز هم اون ق
 .دیرس یتر به نظر م نییپا

مدت فکرم درگ رونیو از خونه ب نیماشرر یتو برگشررتم مام  مدم...ت اون  ریاو
خورن!...پس  یباشرره!...اما جن ها غذا نمبوده  یزیچ یشررخل بود.نکنه جن

شا نایقی شه، نم دیجن نبوده... ض یهم بوده با ه جن ک گنیاز کتابا م یدونم.بع
متنفرم!  اکندهاطالعات پر نیفهمم چقدر از ا یخورن... .االن م یها غذا هم م

 بهش اعتماد کنه...! دیکه آدم بتونه بدون شک و ترد ستیمنبع ن هی
نداره خودشو به من  یازی.اگه طرف جن بوده باشه نادیجور درنم یزیچ هی یول

و خونه روز ر شررتریمن ب نکهینشررون بده تا بتونه وارد خونه بشرره...با توجه به ا
کامال احمقانه ست.مطمئنا  هیفرض نی! اشنیرد م واریو جن ها از در و د ستمین

 طرف جن نبوده.
 سرررپناه بوده و االنم یب یمعمول آدم هیدادم مثل قبل فکر کنم که اون  حیترج

 ست. هودهیب زایچ نیپا و ا یرفته.فکر کردن در مورد جا
اعت ده س یبرا دی...منم بایدفتر.سورن رفته بود دادگستر دمیهشت رس ساعت

 فیدفتر رد یاز کارامو تو یسر هی نکهیرسوندم.به محض ا یخودمو به اونجا م
 شدم. یدادگستر یکردم راه

لو که ج یخلوت بود.کم یدادگستر رونیب یبار محوطه  نیا شهیخالف هم بر
نشرسرته.رفتم و  مکتین هی یپدر درآر، سرورن رو یاون سررما یتو دمیرفتم د

 نشستم... ششیپ
 آخ! -

 شد؟! یچ – سورن
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 !؟یکن یسرما رو تحمل م یسرد بود...تو چجور -
 .یبه راحت – سورن

 ه سمتم گرفت.دستش بود رو ب یکه تو یتییسکویب ی بسته
 خورم...ممنون. ینه، نم -

 ...ناهاشیهم گرفتم! ا ریچرا؟ من واست ش – سورن
 خورم.خودت بخورش. ینم ال،یخ یب -

و ادامه داد ( ...اگه  دیبخور...) خند ریمن مالِ  خودمه خوردم، بگ – سررورن
 مجبورم بندازمش سطل آشغال. ینخور
 ؟ینگرفت رکاکائویگرفتم و گفتم : چرا ش ازش

به روت، شرر – سررورن باالسرررت، ه ریگالب  ندش  کائو ق برم  دیبا یکا
 .دمیرو د ینیام شیساعت پ مین ی.راستییدستشو

 ه؟یخر ک ینیام -
 .یکه ساعت ده باهاش دادگاه دار یهمون – سورن

 خب؟ -
فت موکلش تو گه،ید یچیه – سررورن ندان خودکشرر یگ گاه  یز کرده، داد

 .دیامروزتون مال
 ! پس چرا از دادگاه به من خبر ندادن؟!؟یجد -

ستگاه ادار یچه م – سورن ست یدونم! با د شنا ه ...البته من به دفتر زنگ یکه آ
صالح منم  گهیزد(... د یشخندی...)ننجایسمت ا یگفت حرکت کرد یزدم،

 در خدمتت باشم. تییسکویب ریش هی یایمنتظر شدم تا ب
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 ُمرده؟! ارویحاال  -
 کرده؟! یکه خودکش یناو ؟یک – سورن

 آره، همون. -
بهم  یرفاقت نمیکرده.تازه ا یفقط گفت خودکشرر لشیدونم، وک ینم – سررورن

 گفت.
صابم شد...ه اع صومدمیگفتم کاش نم یبا خودم م یخرد   سورن ری.همش تق

 ؟یدیرنخ کیگفتم : چرا ک یبرداشتم و با اعصاب خرد تییسکویب هیبود! 
 چون دلم نخواست...بهراد؟ – سورن

 !ه؟یچ -
 190پسررر ِ  هیتونه  یم یی،تنهایسررانت 168دختر ِ مثال  هیبه نظر تو  – سررورن

حدودا  ِ یسرررانت حال هوشیرو ب ییلویک 90  نه؟ اونم در  به روش  یک که رو 
 ، بعدش هم بلندش کنه و بدزدتش؟!!! سادهیوا
 کم هیگفت... یچ دمینفهماصررال  هیسرروال کامال هنگ کردم! چند ثان نیا با

 ؟یچ یعنیکردم و گفتم :  زیذهنم آنال یسوال رو تو
 .گمیتو جواب بده بهت م – سورن

 کنم بعد هم بدزدمش؟! هوشیتونم براک لزنر رو ب یبه نظر تو من م -
شه.تازه من و تو هم نم دیخند بلند شمیتون یو گفت : نه، فکر نکنم ب اگه  دیا...

 .میکن ییکارا هی میکمک مون بتون ادیمسعود هم ب
 بود؟! یچ یسوال برا نیحاال ا -
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شتم  روزیشک کردم.د یها، ول شهیدونستم نم ی...البته میچیه - سورن  هیدا
 یلیتوش نوشررته بود.اصررن ُکپ کردم.خ یزیچ نیخوندم که همچ یرمان م

 (دیباحال بود... ) خند
 ؟یآخرش رمانه رو خوند -

شعورم توه – سورن صفحه خودم، حس کردم داره به   گهی...دشهیم نینه، چند 
 ادامه ندادم.

 !نیخوردن بودم که سورن بهم نگاه کرد و آروم گفت : ِا ، اونجا رو بب سرگرم
 " ؟!نی"اونجا رو بب یگیتو چشم ِ من م یُزل زد -

 ابله! گمیپشتمو م – سورن
 یکه نم یدختر هیبا  ترایکردم.م که تابلو نشررره به اون سررمت نگاه یجور هی

 شدن. یدادگستر یشناختمش وارد محوطه 
 حرف زدن ندارم. یشون.حوصله  یدیوانمود کن ند -

 ها! دنیفک کنم ما رو د ی.ولیباشه، هر جور راحت – سورن
 .انینم یور نیراحت، ا التیخ -
سمت ما!  دمیجمله رو گفتم د نیشانس تا من ا از شونو کج کردن  اونا هم راه

گفتم اون طرفو نگاه  یبه سررورن م یکه بهمون برسررن، ه یلحظه ا نیتا آخر
 بود... دهیفا یشن...اما ب الیخ ینکنه بلکم ب

 یبود اگه بلند نم یادب ینداشررتم اما ب سررادنویسرررپا وا یحوصررله  اصررال
ستخون یشدم.دختر صورت الغر و ا شت.قدش هم  یا یکه همراهش بود  دا

کرد.بعد از سررالم و  یمزخرف به ما نگاه م شررخندین هینسرربتا کوتاه بود و با 
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س شماها خل ا یاحوالپر  نجایسرما ا نیا یتو ی! چجورد؟یاون دختره گفت : 
 !ن؟ینشست

 مزخرفه. شخندشیهم مثل ن تشیکه شخص میدیجمله قشنگ فهم نیا با
با لبخند گفت : ا سررورن به خودمون مربوطه...خانومِ  افشرررار،  گهید نیهم 

 !د؟یکن ینم یدوستتونو معرف
 بگه خود ِ دختره گفت : من پونه ام. یزیچ ترایم نکهیاز ا قبل

نه ام " رو جور نیا گار داره م ی" من پو که ان فت  که  گهیبا غرور گ  یمن مل
 .سمیانگل

 ه؟یتون چ یلیفام د،یببخش -
 خودم مربوطه. به گهید نیزد و گفت : ا یشخندین

 .میصداشون کن کیبا اسم کوچ دنیم حیترج شونیالبد ا – سورن
ص نیبودم ا مونده شخ سالش چجور تیدختره با اون   شده! البته لیوک یخرد
ما بع لیهم وک دیشرررا مده  یا گهیکار د یبرا دیرسرر یبه نظر م دینبود ا او

سرم پا شه. ش یرو م یبود و انتظار خدافظ نییبا ثل هم تمام مدت م ترای! مدمیک
 من ساکت بود.

 نگاه بنداز! هیبرادر، به ما هم  - پونه
 حرفا... نیام و ا یمذهب یلیکرد خ یبود فکر م نییچون سرم پا احتماال
 در حال یبا کسرر ی...من عادت ندارم وقتدیباال اوردم و گفتم : ببخشرر سرررمو

 بهش ُزل بزنم. ستمیصحبت ن
 .رهیگفتم نکنه گردنت درد بگ ،یکن ینگاه م نوییپا یجور هیآخه  – پونه

 تون...اما گردن ِ من فقط به خودم مربوطه. یممنون بابت نگران -
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 گه؟یآقا بهراد، اسمتون بهراد بود د یگفت : راست زیآم هیکنا
 بله. -

 راسته؟! د،یا سیشما دعانو دمیشن – پونه
 گفته؟! نویا یکدوم احمق – سورن

 !دمیشن ترایمن از م – پونه
لبخند کوچولو اکتفا  هی.به نطوریکردم که نخندم...سررورن هم هم یسررع یلیخ

 !ن؟یپرس یم نویو من گفتم : چرا ا میکرد
 د،یا سیاومده، گفتم شررما هم که دعانو شیبرام پ یمشررکل هیآخه من  – پونه
 .دیکمک کن نیبتون دیشا
 کنم. خودتون بتونم کمک یهم به گفته  دیشا ن،یمشکل تونو بگ نییبفرما -

ا بهم دع هی نیمن از دختر عموم متنفرم.اگه شررما بتون ن،یدون یباشرره...م – پونه
 .شمیکه دختر عموم رو بترکونه ممنون تون م نیبد

شتنطوریهم هم ترای...مدیبه حرف خودش خند یکل خودش سورن دا  می.من و 
گاهشررون م ندمیکرد ین له، ات ی...بهش لبخ قا من مزدم و گفتم : ب م تون یفا

 .نهیزم نیکمک تون کنم، خصوصا در ا
 خوبه! یلیواقعا ؟ خ – پونه

 دمید یخودم م ی فهیباز کردم و مشغول گشتن شدم...به هر حال وظ فمویک در
از کارت  یکیکردم. داشیگشتن بالخره پ هیکه بهش کمک کنم! بعد از چند ثان

 مهرآب رو دراوردم و بهش دادم. یها
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ضان ِ.روان  نیاز بهتر یکیکارت  نی.ادییبفرما - سمش مهرآب رم ستامه، ا دو
هم  فیبهتون تخف د،یمن ا یآشررنا دی...تازه اگه بهش بگهیخوب یلیشررناس خ

 !دهیم
شد.ما د نیو گفت : خب، الحمد لله ا دیخند سورن شکل هم حل   دیبا گهیم

 ...میخوشحال شد م،یبر
 .میو راه افتاد میازشون جدا شد عیسر

ن م یبود کله تو بکنه، شانس اورد کینزد یآخ آخ...دلم خنک شد! ول – سورن
 نجاتت دادم.

 .هیهو  یگفتن جواِب ها میاز قد -
 رفتارش عوض شده بود؟! ترایم یدقت کرد یراست – سورن

 خواستم زودتر برن... ینه، من اصن نگاهش نکردم چون م -
 .ادیازت خوشش نم هگیواقعا د نکهیمن دقت کردم، مثه ا یول – سورن

که ا ی.ولدمیخب...من بهش حق م - ادبشررو ُپر کرده  یب قیرف نیتابلو بود 
 بندازه به جون ِ ما.

 .یسیگفت تو دعانو نکهیتابلو بود.مخصوصا ا یآره ، تا حدود – سورن
 ؟یاورد نیماش -

 آره. – سورن
 .نمتیب یخب پس تو دفتر م -

 دفتر. یایاالن م – سورن
 ندارم. یکار رونیب گه،یآره د -

 .گهید قهیچند دق هی نمتیب یپس م – سورن



wWw.Roman4u.iR  42 

 

 باشه برو، فعال. -
پارک  از نویتا ماش ابونیشد و رفت.منم رفتم اون سمت خ نشیسوار ماش سورن

شررو نفر دسررت هیباز کنم  نویانداختم تا در ماشرر چییکه سررو نی.همارمیب رونیب
 !دیشونه م و گفت : ببخش یگذاشت رو

 چهل ساله ست. –و پنج  یمرد ِ س هی دمید برگشتم
 بله؟ -

گاه یش رو باال اورد و گفت : احمد ییشناسا کارت  .یهستم، از اداره آ
 .نمیبب گهیبار د هی شهیم دیاورد، گفتم : ببخش نییش رو پا ییکارت شناسا فورا

 .گهیراست م دمیچشمم، منم با دقت نگاه کردم د یکارتو اورد جلو دوباره
 امرتون؟! -
گاه نیایبا من ب دیبا -  .یآ
 !؟یچ ی!! براد؟یبا -
 .دیاریب فی.شما تشرمیدیم حیاونجا براتون توض -
 ؟یچ یبرا دیخب بگ -

 .هشیاونجا مشخل م دیاریب فیدورم حلقه کرد و گفت : شما تشر دستشو
گاه یدوسررت نداشررتم باهاش برم، م اصررال  یدونسررتم تا قبل از رفتن به اداره آ

ض یزیچ سال  یبود مطمئن بودم تو یهر چ یول دنینم حیرو بهم تو اون چند 
 نکردم! یا گهیکار د یبه جز چند تا تخلف رانندگ ریاخ

 .دیلحظه صبر کن هینفر گفت :  هی دمیشن هوی
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شتم صالح دمید برگ سر  شاره کرد که م ارویمون و به  شی.اومد پ ِیسهند، پ نو ا
 ول کنه...البته اونم چندان محکم نگرفته بود.

 !ادینم ادمی یزیکنم چ یفکر م یکار کردم؟! چون هر چ یبپرسم چ شهیم -
 دیحتما با ی.ولمیچند تا سرروال بپرسرر میخوا ینگران نباش، فقط م – سررهند

 اداره. یایباهامون ب
 طول نکشه... ادیز دوارمیباشه...فقط ام -
گاه نیماش یتو  می.من و سهند پشت نشسته بودمیدر حرکت بود یبه سمت آ

بود.دوسرت  یشررون شررخصرر نیکرد.ماشرر یم یهم رانندگ یاحمد ارویو اون 
ما بزنم ا کهیلگد هم به اون مرت هیمشررت بکوبونم تو سررر ِ سررهند و  هیداشررتم 

 کردن! یم نمیبودن و چوب تو آست سیکه پل فی...حفیح
 !رم؟یبگ کیبه فال ن دیرو با نیبهم دستبند نزد نکهیا -

ست یزد و گفت : خب، ما م یلبخند سهند سر خوب میدون ست یتو پ در  و یه
 .یر ینم
 تلفن بزنم؟ هیمن  شهیمکث کردم(...م هی!...)چند ثانیچقدر عال -

ران هم نگ هیبق خودی.بیکارو نکن نیکنم ا یم شررنهادیمن پ یعنینه،  – سررهند
 .شنیم
 فکر کنم پدرت منو بکشه...! -

 نگران نباش. دم،یم حیمن بعدا براش توض – سهند
 گه؟یمن االن بازداشتم د یعنی...دیببخش -

 .میگپ دوستانه بزن هینه، فقط قراره  – سهند
 م؟یگپ دوستانه رو تو خونه بزن نیا شدینم -
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 ما مساعد نبود. یخونه برا طیشرا – سهند
گاه چشررمم  یکه تو عمرم مرتکب شررده بودم جلو ییخالف ها یهمه  ناخودآ

 لمایگرفته باشررن ام.خ یریدادم به خاطر جن گ یاحتمال م شررتریاومدن! اما ب
که  ییتونم از کسا یم یوجود نداره!...حت یریجن گ هیعل یراحت بود که قانون

 نیهامم اات نکهی...البته با فرض ِ ارمیشهادت کمک بگ یبهشون کمک کردم برا
شه.ول ستگ یریاگه واقعا به خاطر جن گ یبا شم اول هاموس رو م رید  یشده با

شم، بعد مهرآُب! هر چند فکر نکنم جر شه...فقط  ینیسنگ ی مهیک شته با دا
سط کتک نیا دوارمیام  یبهم بزنن به کار یلیس هینخورم...چون اگه  یزیچ یو

 کنم! یکه نکردم هم اعتراف م
گاه هنوز  سهند زنگ خورد. لیکه موبا میبود دهینرس یبه آ

 گفت : هوم؟ یحوصلگ یب با
- ... 

 من سه رو الزم دارم. – سهند
- ... 

اون  دمیسر ی...وقترونیب ادیسازه؟ بهش بگو زودتر ب یم لمینکنه داره ف – سهند
 باشه! یاتاق خال

 رو قطع کرد. یگوش و
تاق ها دیبا نیهم ی...برامیدار یکار زیخرده تم هیاداره  یما تو – سررهند  یا

 .میرو از هم بقاپ یدرست و حساب
 جالبه... -
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گاه یوقت ازم گرفتن.بعد سرهند ازمون جدا شرد، من  لمویموبا م،یدیرسر یبه آ
بودن،  یمانیاتاق هنوز س یوارهایاتاق شماره سه! د یرفتم تو گهینفر د هیهم با 

 هیتر، همراه  کیکوچ زیم هیوسررط اتاق قرار داشررت. یو دو تا صررندل زیم هی
 بود. واریهم کنار د گهید یصندل
 یها یاز صررندل یکی یاتاق فورا رفت و تنها شرردم.رو یکه منو اورد تو یکسرر

ستم و منتظر موندم.چند دق ش سط اتاق ن سهند با  قهیو شت   یه جعب هیکه گذ
ب ل ریگذاشرت و ز زیم یدسرتاش برگشرت.جعبه رو رو ی متوسرط تو ِییمقوا

 گفت : خب...
  جان تنر افتادم! ِیی اتاق بازجو ِادی قتایحق ،یدون یم -

 شد. رید دیهست...ببخش ییشباهت ها هیو گفت : آره،  دیخند کوتاه
 کنم. یخواهش م -

ساب شتم بدونم تو یح ست دا سترس گرفته بودم...دو  ه،یتاون جعبه چه کوف یا
 .ستین یریموضوع مربوط به جن گ نیکردم ا یحس م دنشیبا د ییجورا هی

 نشست و در ِ جعبه رو باز کرد. یصندل یمن رو یرو به رو سهند
 .میتا مطمئن ش میسوال شروع کن هیبذار اول با  – سهند

 من گذاشت... یاورد و جلو رونیب یزیچ هیداخل جعبه  از
 عکس نگاه کن... نیخوب به ا – سهند

 ودم بود!از خ یعکس ِ تک هیشدم... رهیکه جلوم گذاشته بود خ یعکس به
 خب؟ -

 عکس توئه؟ – سهند
 خب آره! -
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 ؟یگرفت یعکسو ِک  نیا – سهند
 .القیی میفکر کنم پارسال تابستون بود...رفته بود -

 ازت گرفت؟ یک – سهند
 دست خودشه. شیکیعمو م، البته دو تا ازش چاپ کرد. -

 مال خودته؟ ایکه دست ِ عموته  هیعکس اون نیبه نظرت ا – سهند
که داشررتم آلبومم رو  شیکه دسررت خودم بود، چون چند روز پ هیمطمئنا اون -

 .دمیعکسو ند نیکردم ا یچک م
 ؟یگمش کرد یِک  یدون ینم – سهند

بهشررون سررر  ریبه د رید یلی عکس هام ندارم...خ ِدنیبه د ینه...من عالقه ا -
ها یم که  شررونیکی نیهم یاز خودم دارم، برا یکم یزنم...کال هم عکس 

 !ده؟یم یا یچه معن نی...خب حاال اشمیمتوجه م عینباشه سر
داشته  یبخو یداد و گفت : فکر نکنم معن رونینفسشو ب یحوصلگ یبا ب سهند

ض شه!...برات تو س یسر هیفقط االن من  دم،یم حیبا  رونیجعبه ب یاز تو لهیو
 نه؟ ایبرات آشنا هستن  نیبب دم،یو بهت نشون م ارمیم
 ...یباشه...ول -

 .شهینم یبه من اعتماد کن، طور – سهند
تبند، مثه دس ییزایاز جعبه...چ لیوسا یسر هیاوردن  رونیشروع کرد به ب سهند

شتر،چاقوها سا یو ...همه  کیکوچ یانگ  کیکوچ یها لونیداخل نا لیاون و
 نیمن گذاشررت و گفت : نگاه کن بب یرو جلو زایگذاشررته شررده بودن. اون چ

 برات آشنا هستن؟!
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انگشتر خورد.برش داشتم و از  هیچشمم به  هویدقت به همشون نگاه کردم... با
 بهش نگاه کردم. کینزد

 منه. یاز انگشترها یکی نیا -
 ؟یمطمئن – سهند

 آره. -
 ؟یگمش کرد یِک  یدون ینم – سهند

 یتیدارم...همشون هم بدل اند...گم شدنشون برام اهم ادینه...من انگشتر ز -
 شده؟! یچ یبد حیتوض شهینداره.حاال م

 .گمیباشه...بهت م – سهند
ود ب شیجعبه گذاشت و گفت : حدودا هفت هشت ماه پ یرو دوباره تو لیوسا

رو که ممکن  یزیهر چ شرررهیقتل رو بهمون دادن.ما هم مثل هم هیکه گزارش 
 میتونسررتاما ن میریتا قاتل رو بگ میکرد یبود به اون قتل مربوط باشرره رو بررسرر

اق افتاد.باز اتف یمثل قبل گه،یقتل د هی.چند وقت که گذشت دوباره میکن داشیپ
تل ب دایپ یبرا قاتیهم تحق قا  نیب میزد یموند...ما حدس م جهینت یکردنِ  

شه اما وقت هیدو قتل  نیا شدم گهیقتل اتفاق افتاد د نیسوم یارتباط با  میطمئن 
.هر ..میبود هیقضرر نیا ریدرگ شیچند ماه پ نینفره...تا هم هیکارِ   نایا یهمه 

ش هیچند روز  شته م نیا ی وهینفر با  ست نکهیتا ا شدیقاتل ک شو  میبالخره تون رد
 یکه تو یشب وقت هی.فرار نکنه میو مواظب بود میکرد دایپ گاهشوی.مخفرمیبگ

 .مشیبزن میمجبور شد اتیعمل یو تو میشد گاهشیاونجا بود وارد مخف
 ُمرد؟ یعنی -
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شت هیآره...ما  – سهند سد دا سا میج شنا ستن قاتل رو  شاهد که تون  ییو دو تا 
 .زاستیهم جزو همون چ لیوسا نی...امیکرد دایپ زیچ یخونه ش کل یکنن.تو

 خدا... ی!!! وان؟یاورد ریگ یا رهیقاتل زنج یعکِس منو از تو خونه  -
 یخونه ش نگه م یهاش رو تو یقربان یآره ، عکس تو و عکس همه  – سررهند

شت.دق شتن برنامه ر یبرا قایدا ست ینم لیکرد.البته ما اوا یم یزیک  نیا میدون
هم اونجا بود که هنوز کشته نشده بودن اما ما  گهیعکس توئه.عکس چند نفر د

 .میقاتل رو کشت میدونست یچون م میشون نکرد ییشناسا یبرا یهم تالش
خب خ المیخ گهیکه د من حت شرررده بود گفتم : ِا ؟   یعال یلیکامال را

 شهیبهم القا شد! حاال م اتتونیعمل جانی.باور کن هیشد...ممنون که بهم گفت
 من برم؟... چون ممکنه پدرت اخراجم کنه.

 هم بهت بگم... گهید زیچ هی دیلحظه صبر کن، با هی – سهند
 ؟یچ -

...و کشررتن ی وهیاتفاق افتاد، با همون شرر گهیقتل د هی شیپ یهفته  – سررهند
سفانه مقتول  سا یکیمتا سش رو تو خونه  ییاز همون ک  دایِل پقات یبود که عک

 ...!میکرد
 تو قلبم فرو کردن...مطمئنم فشارم هم افتاد! ریت هیجمله انگار  نیا دنیشن با
 !ن؟یطرفو کشت یتو که گفت ؟یکن یم یگفتم : شوخ ینگران با

 کشته شد قاتل ِ... اتیکه تو عمل یکس میما شک نداشت – سهند
 !ه؟یک نیخب پس ا -
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س میدار یدونم...ول ینم – سهند سا نی.از بمیکن یم یبرر  هم که هنوز به ییک
 .میکن دایپ میفقط تو رو تونست دنیقتل نرس
که  یزیچ نیگذاشررتم و گفتم : بدتر زیم یداغ کرده بودم...سرررمو رو یبدجور

 ...فتهیممکن بود اتفاق ب
 میذار ینم م،یریگ ینظر م ریخونه تو ز م،ینگران نباش...ما هواتو دار – سررهند

 کنه. یکار
که  دسررت به کار بشرره یوقت هیاگه  د؟یکارو بکن نیا دیتون یم یتا ِک  ؟یجد -

 ؟یچ نیباش من شده الیخ یشما ب
 .میکن ی... ولت نممیما مواظبت – سهند

 لب گفتم : آره ...حتما. ریز
شتم.دلم م یاون اتاق حس خوب یبودن تو از ستم زودتر برم اما بلند  یندا خوا

سخت بود.حت سرمو از رو نویحس و حال ا یشدن برام  شتم که  ند بل زیم یندا
شتم خودمو به  ست دا شم.ه هیبرسونم تا  ییجا هیکنم...فقط دو مه کم دراز بک

ست  نکهی...فکر ِ ادمید یمو بر باد رفته م ندهیآ ی شته  یا رهیه قاتل زنجیبه د ک
 ینم یزیبود و چ زیم یکه سرررم رو شرردیم یا هیکرد.چند ثان یبشررم داغونم م

رفت رو  ی"حالت خوبه؟"،قشنگ داشت م دیپرس یازم م یگفتم.سهند هم ه
 اعصابم.

 تونم برم؟! یبرداشتم و گفتم : حاال م زیم یاز رو سرمو
 .رمیگ یآژانس م هیآره...آره،من برات  – سهند

 .رمی...خودم مستیشدم و گفتم : نه، الزم ن بلند
 هم بلند شد و اومد کنارم. سهند
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 !یفتیترسم ب یفک کنم بهتر باشه کنارت بمونم،م – سهند
 ...ستمیرسه بد ن ی.اونجور که به نظر مفتمینه، نم -

 شده... یجور هیت  افهیآخه ق – سهند
 ؟یکجا بر یخوا یسهند گفت : االن م میاومد رونیاتاق که ب از
 گردم دفتر. یبرم -

بام هماهنگ م نینه بب – سررهند با با  که پ یتو برو خونه ت.من    من ِ شیکنم 
 .یبود

 .رمیبگ یاول کار مرخص نیخوام هم ینه، برم بهتره.نم -
م ک هیراه هم  یرسونمت.تو یتا خونه م م،منیکن یم گهیکار د هیاصال  – سهند

 چطوره؟ م،یزن یدر مورد مشکلت با هم حرف م
 باشه... -
گاه از .گرچه دوست نداشتم سر میسهند شد نیو سوار ماش میاومد رونیب یآ

اون  یسررهند رو قبول کنم.تو شررنهادیدادم پ حیداشررته باشررم اما ترج بتیکار غ
 من هم آدم ِ کار نبودم. طیشرا

 بکشم؟ نییرو پا شهیش شهیم -
 آره، حتما. – سهند

ش ی شهیش ش نییپا نویما صب یوقت دای...من جدگهید دیاوردم و گفتم : ببخ  یع
 دونم هم چرا! یکنم...نم یتب م شمیم

 نداره، راحت باش. یاشکال – سهند
 !؟یدیقاتل ِ بپرسم بهم جواب م اروی نیسوال در مورد ا هیاگه  -
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 اگه بتونم، آره. – سهند
 ُکشه؟! یهاشو م یقربان یچجور اروی نی... .ایتون یم -

 تیخرده محدود هیسرروال  نیجواب دادن به ا یبرا ،یدون یخب...م – سررهند
 بهتر باشه. ،یکنم اگه تو هم ندون یدارم.فکر م

 !رمیقراره بم یچجورنه ، تو رو خدا بگو.دوست دارم بدونم  -
 ؟یریم ینم اروی نیبه دست ا یعنی! یریم یتو نم – سهند

 ... بهت قول داده منو نکشه؟!؟یجد -
 .مشیریگ یما تا اون موقع م ینه، ول – سهند

 .نی...جواب سوالمو بده،فقط همالیخ یب -
شه...م – سهند ضیدون ی...خب مگمیبا ضربه به  یاز قربان ی،بع ها به خاطر 

 هاشون به خاطر جراحت... یسرشون مردن...بعض
زودتر بگو! تو که  یتو رو خدا اگه دسررتم انداخت ؟یکن یم ی! شرروخ؟یچ -

ش هیهمه رو با  یگفت شه! تازه تا جا یمشخل " م ی وهی"  نم دو یکه من م ییُک
ستفاده م هیفقط از  یالیسر یقاتل ها ه کنن خف رو یکی نکهیکنن نه ا یروش ا

 یهمه  اروی نیا نیدیفهم یپس شررما چجور هینجوریرو سررر ببرن! اگه ا یکی
 اون آدما رو کشته؟!

شوخ یمورد مهم نیهمچ یتو دیچرا با – سهند دونم،  ی! آره مم؟یکن یباهات 
 یزیچ هیکشررته شرردن ِ مقتول ها متفاوته اما  ی وهیچون شرر بهیدر نگاه اول عج

 همشون مشترکه. یتو
 !؟یچ -
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شون مقدار ز یتو نکهیا – سهند سف هیَزهر وجود داره، یادیخون ِ همه   دیزهر ِ 
که از زخم هاشررون  ادهیخون شررون ز یزهر تو نیمقدار ا یرنگ...و به قدر

ها یزنه.حت یم رونیب  چیاون زهر رو قبال ه ی.نمونه کیکوچ یلیخ یزخم 
 که قتل ها رو متفاوت کرده. نهی...امیبود دهیجا ند

 رن؟یباعث شده اون آدما بم یا گهیهر کوفت د ایاون سم، زهر  یگیم یعنی -
ها به  یوجود داشررت که قربان نیذره احتمال ا هی یآره.در واقع اگه حت – سررهند

 داد زنده بمونن... یاون زهر اجازه نم رن،یخاطر جراحاتشون نم
دم درد ه آباشه ک یدادم و گفتم : فقط خدا کنه َزهِر جور هیتک نیماش یصندل به

 نکشه.
 چرت و پرت نگو! یزنم ول یحرف م ینجوریا دیببخش – سهند

هاش  یاون زهر ِ به قربان یاز سررر ِ دلرحم دیمه...شررا یقلب یباور کن آرزو -
 ه؟!ُکش یمثه منو م ییدونه... .به نظرت چرا پسرا یچه م یکنه! کس یم قیتزر

 کشه...! یبگم...فقط پسرا رو نم یچ – سهند
هم من  دی! شاستم؟یسر ِ کار ن یمطمئن یپرسم ول یدوباره م نویشرمنده که ا -

ر قشرر هیفقط  یا رهیزنج یکه قاتل ها سررتین ینجوریکنم! مگه ا یاشررتباه م
 کنم بهم بگو! یُکشن؟! اگه اشتباه م یرو م یخاص یرنج سن هیخاص، با 

 یول کنن یارو مک نیهم یا رهیزنج ی.اکثر قاتل هایکن ینه ، اشتباه نم – سهند
که خودت گفت هی نیخب...ا ما همونطور  ته.ا فاو بان اروی نیا یمورد مت  یقر

شو از  سن هیها شون ب یخاص انتخاب م یرنج  ا ت ستی ب ِنیکنه...تا االن هم
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سال بودن.البته همه  ستیب شش  سا یو  سا ییک شنا شمیکرد ییکه ما   دیا...
 .ستیهم باشن، هنوز مشخل ن شتریب

 مقتول ها،دختر هم بوده؟! نیب یگیم یعنی -
 رییمدت طرف تغ هیها دختر بودن.اما بعدِ   یقربان یهمه  لیآره، اوا – سررهند

 داد. هیرو
 کار کنم؟ یچ دیاز شانس ِ قشنگ منه!...حاال من با نمیا -

از  یکی.قراره تلفنت هم کنترل بشررره.میریگ ینظر م ریما خونه تو ز – سررهند
 داشته. مشکوک یسراغش تلفن ها ادیاون قاتل ِ ب نکهیگفت قبل از ا یم یقربان

و گفتم : بعد از  دمیکردم دسررتم انداختن...خند یواقعا داشررتم حس م گهید
 گفت؟! نویمرگش ا

 نفر تونسته از دست ِ طرف جون ِ سالم به در ببره. هینه... – سهند
 از دستش فرار کرده؟! -

 نه، خود ِ قاتل ِ ولش کرده. – سهند
 !هیعجب -

 .میمتوجه نشد لشوی.ما هم هنوز دلیلیآره، خ – سهند
 همون قاتل ِ؟! نیا دیدون یاز کجا م -

ند قدار خ هی – سرره هت گفتم تو یاز اون زهر یکم یلیم خونِ  دختره  یکه ب
 میونبود که ما بت یبود.البته اونقدر کم بود که باعث مرگش نشررد اما به اندازه ا

 .میکن شییشناسا
ه دختر نیتلفن ِ ا نتی!از پر ِیبه حالش...معلومه دختر خوش شررانسررخوش  -

 !ن؟یبفهم یزیچ نینتونست
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 .میبکش رونیاز توش ب یزیچ مینه، نتونست – سهند
ش نکهی.قبل از امیدیبه خونه رس قهیاز چند دق بعد شم گف ادهیپ نیاز ما تم : من ب

 نم؟یب یاطراف م نیهمکاراتو ا یِک 
هواتو  .برو نگران نباش، مامیداد یم بشویترت میصبح داشت.امروز یبزود – سهند

 .میدار
 تو؟ یای.نمدوارمیممنون، ام -

 برم. دیبا ،ینه مرس – سهند
 پس فعال خدافظ. -

 خدافظ. – سهند
که وارد خونه شرردم  نیانداختم و رفتم داخل.هم دیشرردم، کل ادهیپ نیماشرر از

خونه راه  یتو شررربیافتادم که د ی اون پسررر ِ ادیلحظه  هیسررهند هم رفت.
 نیه اب یربط دیرس یبه نظر نم یدادم.کاش در موردش به سهند گفته بودم...ول

که همون د تل بود  قا گه  باشررره چون ا ته   یم بمویترت شررربیموضرروع داشرر
سنگ صا با اون خواب  صو  داریسرم تبل هم بکوبن ب ی من، اگه باال ِنیداد.مخ

 !شمینم
ش بدبختانه ستر یهم جلو نمیما شتم همون لحظه  یدادگ صله ندا جا موند.حو

 گرفتم بعد از ظهر برم سراغش. می...تصمارمشیبرم و ب
پذ کفش با ییرایهامو در اوردم و وارد  به  یزنگ خورد.نگاه لمیشررردم که مو

هم زنگ زده بود اما من متوجه  گهیصفحه ش انداختم...مسعود بود.چند بار د
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جواب بدم  نکهیبدون ا نیهم یم براحرف زدن نداشررت ینشررده بودم.حوصررله 
 .دمیزنگ ِ درو شن یگذاشتم.تا نشستم صدا زیم یرو مویگوش

ول  زنگ و یطرف دستشو گذاشته بود رو یخواستم درو باز کنم ول ینم اولش
صابمو بهم م ینم شت اع شدم برم دم در،چهار تا فحش ختیر یکرد...دا .پا 

 زنگ نزنه! ینجوریا گهیبهش بدم تا د
رو د نکهیبعد از ا هیکه درو باز کردم با مسررعود رو به رو شرردم.تا چند ثان نیهم

 زنگ بود. یباز کردم دستش رو
 چه خبرته؟ ه؟یگفتم : چ یحوصلگ یب با

 !یبشنو دیزنگ بزنم شا ینجوریگفتم ا – مسعود
 !دمیخب، شن -

کنار زد و اومد تو.درو بستم و پشت سرش رفتم...معلوم بود اعصاب نداره  منو
 وضع منم بهتر از اون نبود! یول

 .نهینداشت بش الی...هنوز سر پا بود،انگار خمیشد ییرایپذ وارد
 زنگ بزن؟ هینگفتم به من  شبیمگه د – مسعود

 شرمنده، وقت نشد. -
 ؟یداد یزدم جواب نم یزنگ م یامروز چرا هر چ – مسعود

قدر که ان یبگ یخواسررت یم ی! نتونسررتم، حاال مگه چگهیالبد کار داشررتم د -
 مهمه؟

عود م ،یچیه – مسررر قط  ل یف حا چه  نم در  بدو تم  جن زده یخواسررر .
 منه جمعت کنم! ی فهیجور مواقع وظ نیکه، ا یدون ی...آخه می،ُمردیشد
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س یم یهم خبر مرگمو به جنابعال رمیمن اگه بم - سونن! بعدم ک  مجبورت یر
 !رونیبفرما ب یاگه ناراحت ،ینکرده منو جمع کن

 یکرد خونسررد باشره گفت : بهراد، کار یم یسرع یلیکه خ یدر حال مسرعود
 !یبز بد یبزنمت صدا یجور هینکن 

 یوتونستم جل یشده بودم. دست ِ خودم نبود، نم یاز دستش عصبان یحساب
 !هریگ یکنه گاز نم یکه پارس م یدم : سگالفور جواب دا ی.فرمیخودمو بگ

 زد یجور هیجواب دندان شررکن بهم داد!...بله،  هیجمله مسررعود  نیگفتن ِ ا با
سمم ا هیبود دندونم خرد بشه.انقدر محکم زد که تا چند ثان کیتو دهنم که نزد

کردم.فقط شررانس اوردم  یدهنم حس م ینبود! طعم تلخ ِ خون رو تو ادمیهم 
 ادهیشک فکم پ دونزد ب یبا پشت ِ دست زد و دندونم نشکست.اگه با مشت م

 کردم بزنه...! ی.اصال فکر نمشدیم
ستم که نم یم س یتونم بزنمش، چون زورم نم یدون ! با خودم گفتم من که دیر

قل  ِ یتو دهن  یبا حرف بچزونمش.بهش گفتم : از وقت کمی رو خوردم، الا
 ها! یخشن شد یلیخ یبه هم زد وانوی ک ِینامزد

سر نویا تا صن  یکه چه غلط دمیفهم عیگفتم خودم  شم رو  هیکردم! ا لحظه خ
کردم و دوباره زد تو  شی!...متاسررفانه بدجور عصررباندمیمسررعود د یتو چشررما

 بار با کف دست! نیدهنم،ا
نا یبه جز گفتن حرفا زیچ چیه یتالف یاورده بودم، برا کم ه ذهنم ب زیآم هیک
 .دیرس ینم
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 یروان ،اصررنیخشررن تر شررد یبهم زد وانوی ک ِینامزد یگفتم! از وقت یدید -
 شد!

شت پ هی تو ستمو گرفت و از پ شم به هم زدن مسعود د اله که ن یچوند،جوریچ
شارو رو شد.هر لحظه هم ف ستم ب یام بلند   کهنیا یکرد...منم برا یم شترید

 ودم!و ول کن نب وانی ک ِیبهم زدن نامزد ی هیکردم به قض لهیپ ارمیحرصشو درب
ورا هم ...فشهیم یکنم مسعود کفر یموضوع اشاره م نیبه ا یکردم وقت یم فکر

ست فکر م شدم که در سعود طاقت ن یمتوجه   هنکیا یو برا وردمیکردم چون م
ستیزم یساکتم کنه منو خوابوند رو ش م، جفت زانوهاش هم  نهیس یرو ن،ن

ار ب سه...دو شدمیاون فشار خفه م ریدست هام...قشنگ داشتم ز یگذاشت رو
قبل محکم نزد، بعد دهنمو گرفت و  یبار مثه دفعه ها نیدهنم،البته ا یزد تو

 ت!ُکشم یم ،وگرنهیکن یحرفو تکرار نم نیا گهیگفت : بهراد د زیآم دیتهد
سته بودم،فقط م منم شمامو ب شه چون  یاز ترس چ ستم زودتر از روم بلند  خوا

 کردم! یم یواقعا احساس خفگ
ش ادیاون حالت ز خوشبختانه سعود ب د،یطول نک شد و فورا از خونه  الیخ یم

 !دیکه چهار ستون خونه لرز دیبه هم کوب یهم جور اطیرفت...در ح رونیب
********* 

 ینبود.همش با خودم م دیشد شیزیآشپزخونه و دهنمو شستم.خونر یتو رفتم
سعود حرف نزده بودم.با یگفتم کاش اونجور شوایکه پ شبیهمون د دیبا م  م

 نیدونم ا یزد!...هر چند م یمنو م دیزدم.اما خب اونم نبا یبهش زنگ م دمید
 .اول و آخر خودم مقصرم.ستیاخالق هاش دست ِ خودش ن
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شغول صدا م صورتم بودم که  ستن  شن یش ترس برم  لحظه هی.دمیزنگ درو 
داشررت...گفتم نکنه مسررعود ِ و اومده باز چپ و راسررتم کنه!...اما نه...مگه 

 ونریخواسرت ادامه بده اصرال ب یمنو بزنه! اگه م ادی که دوباره ب ِیمسرعود روان
 یبرداشررتم تا صررورتمو پاک کنم و رفتم تو یرفت.چند تا دسررتمال کاغذ ینم
 که درو باز کنم. اطیح

شت در بود،هم سورن شد و با نگران دیکه منو د نیپ صورتش عوض   یحالت 
 !؟یشده؟ تصادف کرد یگفت : چ

 کاش تصادف کرده بودم... -
 کو؟! نتیشده؟ ماش یداخل و درو بست : پس چ اومد

 جا گذاشتم. یدادگستر یجلو نویماش -
 راحت شد. المیداد و گفت : خب خدا رو شکر، خ رونینفسشو ب سورن

 !؟یودب نینگران ماش نجا؟یا یو گفتم : تو چرا اومد مینشست ییرایپذ یتو
شده؟ زم یشخندین سورن  نیزد : نه بابا، قطعا نگران خودت بودم.حاال چت 
 !؟یخورد

 آره... -
 رو بفهمه... هیخواست سورن قض یدلم نم ییجورا هی

 !!؟ی.نکنه تصادف کردیگیدروغ م یچرت نگو، تابلوئه دار – سورن
ماشرر یزن یحرف م یجور هی - گار  که، یدیتو برام خر نویان عدم گفتم  ! ب

 ؟یکه اومد یتصادف نکردم...حاال واقعا نگران من بود
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شو بخوا – سورن ست شدم تو تو یرا صال متوجه ن صیستیدفتر ن یمن ا  یالح.
دونسررت تو  یدونم از کجا م ی.نمیدر چه حال نمیخونه ت بب امیاومد گفت ب

 !یینجایا
امروز صرربح سررهند حرف  یاشررتم در مورد حرفاندادم.دوسرررت ند یجواب

از  هم که سی.به جز پلختیر یفکر کردن بهش اعصررابمو به هم م یبزنم.حت
 نداشت. یا دهی...گفتش فاومدیبرنم یکار یکس یدست

 بند اومده بود. شیزیدهنم برداشتم.خونر یها رو از جلو دستمال
 من ی.اگه نگینخورد نیدونم زم یشده؟ من که م یچ یبالخره نگفت – سورن

 کنم! یتا صبح ولت نم
 .کتک خوردم.گمیبهت م یبدون یدوست دار یلیباشه،حاال که خ -

 !؟یاز ک – سورن
 تکون دادم و گفتم : مسعود. یافسوس سر با

 ؟یکن یم یشوخ – سورن
 ..یا ینه بابا...چه شوخ -

زدت؟! دعواتون  یچ یبعد با تعجب گفت : برا دیخرده خند هیاولش  سررورن
 شد؟

شو  ادمیچند بار بهم زنگ زده بود، منم  شبیاز د - رفت بهش زنگ بزنم جواب
ش هم  هیبا هم حرف مون شررد.بق نجایاومد ا شیسرراعت پ میبدم...خالصرره ن

 خودت حدس بزن...
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 هیحتما  یدونم.ول یم نوی، منم ا ِی، حاال درسررته مسررعود عصررب نیبب – سررورن
رو  یکسرر یکه الک سررتین یآدم ینجوریکه زدت! وگرنه ا یبهش گفت یزیچ

 بزنه.
 ...؟!یدار یآره خب...دعوامون شد، چه توقع -

 (دی! ) خندگه؟ید دیاالن با هم قهر یعنی – سورن
 موضوع خنده داره؟! نیا یکجا -

سر  یه نم،بعدیرو بب یروز نیآرزو داشتم همچ شهیهمه جاش.من هم – سورن
 دنیوابخ یکار هست تو نیکه تو ا یبه سر ِ شما دو تا بذارم بخندم... اصال لذت

 باور کن! ست،ین
 .یخواد تو زحمت بکش ینم -

 . ِش حل هیوقت دلت براش تنگ شد به من بگو، بق هیبه هر حال اگه  – سورن
 !یبد یمونده تو ما رو آشت نمیهم -

سررر  میبر یایاالن م ؟یکن یکار م یهم دلت بخواد...حاال چ یلیخ – سررورن
 نه؟! ایکار 

 یقت مو کمتر و شمیسرگرم م ینجوریبرم سر کار بهتره.ا دمیذره فکر کردم د هی
 .امیقاتل ِ فکر کنم...گفتم : آره باهات م اروی نیکنم به ا

 شیرفتم پ دنیحاضررر شرردم و با سررورن برگشررتم دفتر.به محض رسرر عیسررر
شماره موبا یصالح ر دفت یوقت تو ریسهند رو ازش گرفتم.اون روز تا د لیو 

شو ندادم.تو سه بار هم مهرآب بهم زنگ زد اما جواب  تیاون موقع یموندم.دو 
صله  شتم.حوال زایچ نیو ا یریجن گ یحو شب بود  میساعت نه و ن یرو ندا
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سورن از دفتر زد ستر میو رفت رونیب میکه با  ش یسمت دادگ از اونجا  نمویتا ما
 .بردارم

س ساعت شدمیده به خونه ر  یباز کنم که کم اطویشدم تا در ح ادهیپ نی.از ما
شمم به  ش هیاون طرف تر چ سته بودن و به طرز  نیما ش افتاد.دو نفر هم توش ن

 هیاگه  به نظرم یدلگرم کننده بود ول ی.تا حدوددنییپا یمنو م یخونه  ییتابلو
دونسررتم قراره  یم منهم چون  دیکردن بهتر بود! شررا یکم نامحوس تر عمل م

 متوجه حضورشون شدم... عیسر رنینظر بگ ریخونه مو ز
برگشتم درو بستم.گشنم بود اما حال و حوصله  عیو سر اطیح یبردم تو نویماش

اتاق و لباس هامو عوض  یرفتم تو کراسررتیغذا درسررت کردن نداشررتم. ی
 به اتاق خواب، ازبه دسرت و صرورتم زدم و برگشرتم  یکردم...از آشرپزخونه آب

 یخوابم.براب ات ییرایپذ یپتو و بالشت برداشتم و رفتم تو هی یواریداخل کمد د
رو روشررن کردم و جلوش دراز  ونیزینشررم تلو یفکر ادیقبل از خواب ز نکهیا

 که خوابم برد... دینکش قهی.به پنج دقدمیکش
***** 
صدا صبح شتم تو داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یبا  ست ندا صال دو  یشدم.ا

 هینبود، تازه  یشم و برم سر کار...اما چاره ا الیخ یاون روز سرد رختخوابمو ب
وجه دوسررت نداشررتم از  چیاورده بودم و به ه ریگ یصرراحب کار آدم حسرراب

 ونیزیتلو دیکه کامال خواب از سرم پر قهیدستش بدم! بعد از گذشت دو سه دق
 اتاق تا آماده شم. یبود خاموش کردم و رفتم توروشن مونده  شبیرو که از د

 یبرداشررتم و اومدم تو تییسررکویآماده شررردم از آشررپزخونه چند تا ب یوقت
سراطیح ش عی. شتم م نویما شن کردم و دا  باز کنم که از اطویرفتم درو ح یرو
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 ی، جلو اطیپاکت داخل ح هی دمیشرردم.جلوتر که رفتم د یزیچ هیدور متوجه 
شتم و با دقت نگاش کردم.چ شده ب یزیدر افتاده.برش دا شته ن .فورا دوروش نو

شررده بودم...دوباره به  جیگ یتوش بود.حسرراب ید یسرر هیبازش کردم...فقط 
برف ها افتاده بود اما کامال خشک بود، انگار که  یرو نکهیپاکت نگاه کردم.با ا

ش شته بودنش.درو باز کردم و به ما شت یکه هوا ینیتازه اونجا گذا  خونه رو دا
سر جاش بود... ینگاه ش یهم که تو یدو نفر وناز ا یکیانداختم.هنوز   نیما

 .نمیتونستم بب یبودن رو م
س ییرایپذ یرفتم تو عیسر شتم تو ید یو  ساب یرو گذا ستگاه.ح داغ کرده  ید

سترس م شتم از ا س یا هیاون چند ثان یُمردم! تو یبودم...دا  یکه منتظر پخش 
 یس دنیبود از د کینزد یبودم هزار تا فکر ناجور به ذهنم خطور کرد...حت ید
 بار! هیهم  ونیش ربا هیتونم صبر کنم...مرگ  ینم دمیبشم اما د مونیپش ید

 خونه مو رونیب یاز نما یریرو فشررار دادم تصررو یپل یدکمه  نکهیمحض ا به
رکت شروع به حدستش بود  نیکه دورب یکس ی.اولش فکر کردم عکس ِ ولدمید

بود، معلوم بود که شررب  کیهوا تار لمیکرد و به سررمت در جلو اومد.داخل ِ ف
س نکهیجلو اومد تا ا نطوریهم نیشده.دورب یلمبرداریف  چید ، بدون هیبه در ر

شکل شد.هر لحظه که ف یم  رفت قلب ِ یجلوتر م لمیدرو باز کرد و وارد خونه 
 رد!ک یم میوارد خونه م شده روان یقاتل ِ به راحت نکهی...فکر ازدیمنم تندتر م

 هگی اون صررحنه د ِدنیشررد.با د ییرایهمچنان در حرکت بود و وارد پذ نیدورب
 یکه جلو دمید یم ییرایپذ ی...داشررتم خودمو توفتمیبود پس ب کینزد
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با دورب ونیزیتلو باال نیخواب بودم! طرف  مد  ظه هم از  یاو ند لح سرررم چ
 قطع شد!... لمیلحظه ف نیو هم گرفت لمیخودم ف

شده بودم که نم انقدر ستم با یشوکه  س یکار کنم...بدجور یچ دیدون  دهیتر
 یا رهیبه جز اون قاتل زنج یکار ِ کس لمیف نیدادم که ا یبودم.اصال احتمال نم

م تون یلحظه هم نم هی گهیکردم د ی.حس مومدیباشه.کم کم داشت اشکم درم
گاه ِیراهو پاکت رو برداشررتم، با سرررعت  لمیف عیخونه بمونم.سررر یتو  ی آ

ف که اطرا یسرریشرردم.دوسررت داشررتم قبلش برم چند تا فحش به اون دو تا پل
 که عجله داشتم! فیخونه م بودن بدم اما ح

گاه نکهیاز ا قبل برسررم به سررهند زنگ زدم تا مطمئن بشررم خودش هم  یبه آ
 ندن. ریدر بهم گ یجلو نکهیاونجاست و ا

گاهسرراخ وارد گفت :  ی.جلو اومد و با نگراندمیکه شرردم سررهند رو د یتمون آ
 شده؟! یزیسالم، چ

بودن  من یخونه  یکه جلو یاون دو نفر نمیگفتم : اول بگو بب تیعصرربان با
 !سن؟یپل

 اونجا که مواظب خونه ت باشن، چطور؟! مشونیآره، فرستاد – سهند
 .حضور موثر افرادت ی جهینت نمیبهش و گفتم : بفرما، ا دمیرو کوب پاکت
 !ه؟یچ نیا – سهند

 کردم. داشیدر پ ی...امروز جلو ِلمیف هی -
 خب؟... – سهند

 لمیخونه ، از خودم و خونه ف یکه خواب بودم طرف اومده تو شبیخب؟!! د -
 گرفته!
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اون اطراف سکوت کرده بودن  تیکل ِ جمع میزد یبا هم حرف م میکه داشت ما
شتن به حرفا ساله  هی نکهیکردن تا ا یما گوش م یو دا مرد حدودا چهل و پنج 

بدونِ  ا شیاومد پ ت یتو میبپرسررره گفت : بهتره بر یزیچ نکهیمون و  اق من ا
 .میحرف بزن

اتاقش و ازم خواسررت  یتو میسرررگرد ِ.رفت دمیشررونه ش فهم یرو یسررتاره  از
ش سرد بود  ی...نمنمیب شت تظاهر م ایدونم خون صاب  یکرد ول یدا کال رو اع

 من بود!
 من سر پا راحت ترم جناب ...؟ دیگفتم : ببخش یحوصلگ یب با

 ...شونیهستن ا یسرگرد محمد – سهند
 ...یبله...سرگرد محمد -

 !ه؟یچ لمیف ی هیخب، قض – یمحمد
 از توش در اومد. یزیچ دیکنن شا شیبچه ها بررس دمیمن م – سهند

 حد احمق و لوده باشه؟! نیتا ا یکن ی؟ اثر انگشت؟! فکر م یمثال چ -
 اون پاکتو بده به من. – یمحمد
 پاکت رو بهش داد... سهند

 ...میبهش بنداز ینگاه هیبشه  یبررس نکهیبهتره قبل از ا – یمحمد
 کنن... یم کی...بعدا بچه ها اثر انگشت ها رو تفکگهیبله د – سهند
شت حرف م سهند سرش!  یکه در مورد اثر انگ شتم بکوبونم تو  ست دا زد دو

رفته باشرره اثر انگشررتش رو پاک کنه...اونم بعد از  ادشی ارویاحمقانه بود اگه 
 !فتادنین ریهمه در رفتن و گ نیا
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مد مام سرر یمح قتِ  ت کت ب ید یبا د پا گذاشررتش تو رونیرو از   یاورد و 
 و گفت : آهان، درست شد! سیک یرو دیمشت محکم هم کوب هی.وتریکامپ

شدن ِ ف لمیف یو محمد سهند س لمیرو نگاه کردن ...بعد از تموم  :  دیسهند پر
 ؟! ِشبیمال ِ د لمیف نیا یمطمئن

بودم.در  دهیروشررن بود، منم جلوش خواب ونیزیتلو شرربیآره، شررک ندارم.د -
شونت  یخوا یتنم بود...م هم شبیکه االن تنمه، د یشرت یت نیضمن هم ن

 بدم؟!
 .ستینه ، الزم ن –زد  یلبخند سهند

شدن ِ منو بگ یجلو دیتون یاگه نم - شته  ست بهم بگ دیریک  هیا خودم ت دیرورا
 بکنم! یفکر

 .نیهست یکنم شما االن عصبان یگفت : من فکر م یبا خونسرد یمحمد
شرا یتو شن یجمله ا نیا طیاون  شم...حس  دنشینبود که انتظار  شته با رو دا
سبت به ا یم ضوع ب نیکردم ن صبان نیهم ی برا ِالیخ یمو م : منم گفت تیبا ع

 شما پخمه اند! یکنم مامورا یفکر م
 عیخنده بعد سررر ریجا خورد، سررهند هم زد ز یحرفم حسرراب نیبا ا یمحمد

  من. ِشیخنده شو جمع کرد و اومد پ
 یفکر هیبخور تا حالت بهتر بشرره...ما  ییهوا هی رونیب میبر ایفعال ب – سررهند

 .میکن یموضوع م نیا یبرا
گاه یسررهند وارد محوطه  همراه  نیهم یداغ کرده بودم برا یشرردم.حسرراب یآ

ذره بهتر  هیسرررد بهم خورد احسرراس کردم حالم  یکاپشررنمو دراوردم..تا هوا
 شده.
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 !ریبگ یجد نویحرف نزن؛ ا ینجوریسرگرد ا هیوقت با  چیه – سهند
گه تو شرررا - تازه من حق یحرف نم ینجوریبودم ا یا گهید طیا  قتویزدم...

 !نیکم خشن بود،هم هیگفتم،فقط لحنم 
 یم مویکه در خونه ت گذاشررت ینگران نباش، من گوش اون دو نفر – سررهند

 هیل حداق ای م،یکردن طرفو گرفته بود یاگه حواسررشررونو جمع م دی!شرراچونمیپ
 گرفت. یدستمونو م یدرست حساب یزیچ
 اده؟!ها اتفاق افت یقربان ی هیبق یبرا نیبه ا هیشب یزیسوال...تا االن چ هی -

که  یتهسرر یکسرر نی.تو اول ِیجواب منف یبهت بگم ول دینبا نویالبته ا – سررهند
 .میقبل از قاتل بهش برس میتونست

ک شرر یول گمیم نویا دی! ببخشرردیمنو دار یچقدر هم که هوا گم،یم کیتبر -
و  ریبرام فرسررتاده بگ شرربیکه د یلمیف نیندارم اون از شررماها زرنگ تره! از ا

 برو...!
 .دمیم مش،قولیریگ یما م یول د،یشا – سهند

 نکهیا ای" می" ما هواتو دار یهمون دفعه سرررت که گفت یقولت هم مثه  نیا -
 تونم روش حساب کنم؟! یواقعا م
 رو فراموش کردم بهت بگم... یزیچ هیواقعا روش حساب کن.فقط  – سهند
مد هنوز که مح مد پ یحرفش تموم نشرررده بود  گاه هیمون. شیاو به من  ین

 چشمت؟! یتو هیانداخت و با توپ و تشر گفت : اون چ
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سرد گهید صب یلینبود، برعکس خ یاحمقانه خبر یاز اون خون ظر به ن یهم ع
بود که فکر  ی.من هم اصررال متوجه منظورش نشرردم! سرروالش جوردیرسرر یم

 کرده...! ریچشمم گ یتو یزیچ یلیکردم دسته ب
 بله؟!! -

 !؟یاریبهت نگفتن درش ب گم،یاون لنزها رو م – یمحمد
 دارن؟! ینگفت.مگه چه مشکل یزیچ یآهان...نه، کس -

 .نیشما اومد هویخواستم بگم که  یاالن م نی...من همدیببخش – سهند
 خودت. تیامن یبرا ،یبهتره فعال لنز نذار – یمحمد

...) سیر الیهاسررت! مثه سررر یاوه...گرفتم، البد قاتل ِ عاشررق چشررم رنگ -
 کار کرده...! یبا ملت چ یو ادامه دادم ...( تهاجم فرهنگ دمیخند

سهند بدون ِ ا یمحمد شتن به من  هی یحت ایبخندن  نکهیو  لبخند محو بزنن دا
ستاد ییگفت : مامورا یکردن...بعد محمد ینگاه م مواظب خونه تون  میکه فر

ر افتاد به ما خب ی.هر اتفاقسررتین ینگران یجا گهیکنم، د یباشررن رو عوض م
 .دیببر فیتشر دیتون ی.االن هم منیبد
 !تیهمه حما نیبله، حتما...واقعا ممنون به خاطر ا -
س هی شون کامال الک نیگفت ا یبهم م یح ساس م ِیقول دادن ها کردم  ی. اح

دسرررت دادم و گفتم :  یهوامو نداره،با محمد یچکی و ه ِ یخال یپشررتم خال
 !امتیبه ق دارید

 خودش متوجه منظورم شده باشه... دوارمیام
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ش با سمت ما بهش گفتم : در مورد لنز و رنگ  م،یمن حرکت کرد نیسهند به 
 یخندم م اریاخت یب فتادمیموضرروع م نی ا ِ ادیچشررم درسرررت گفتم؟...) تا 

 !اد؟یخوشش م یچشم آب یقاتل ِ از پسرا واری نیگرفت(...ا
شه، چون فقط چند تا از قربان ینجوریکنم ا یمن فکر نم قتشیحق – سهند  یبا

ا بوده باشه.تازه اگه فقط پسر یبودن...احتمالش هست که اتفاق یها چشم رنگ
 ینجوریاما خب، ا میریبگ یرو جد هیقضرر نیا میتونسررت یکشررت م یرو م

 .رِک شتها م ی قربان ِنیب کیکوچ یدو تا نکته  یکی...در واقع فقط ستین
 ا؟یچ -

 تونم بگم. ینم – سهند
 دوسررت دارم بدونم یلیگم...خ یتو رو خدا بگو، نگران نباش به مافوقت نم -

 دوست داره منو بکشه! یا رهیقاتل زنج هیچرا 
شه...البته من نگران توب - سهند  زایچ یرس هیکال اگه  ستم،ین زایچ نیو ا خیبا

سن یرو ندون ص یبرات بهتره...به جز همون رنج  که گفتم تمام مقتول ها  یخا
 مشترک داشتن. یژگیو هی

 خب؟!! -
 داشتن. یخوب یهمشون چهره ها نکهیا – سهند

 خوشررگل اومده و  ِیم؟! نکنه قحط افهیمن خوش ق یگیتو م یعنی! الیخ یب -
بودم و قرار بود خوشررگل ها رو  یا رهیمن خبر ندارم! باور کن اگه من قاتل زنج

 رفتم! یمثه خودم نم یکیوقت سراغ  چیبکشم ه
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پا هیکنم تو  یخب، من فکر م – سررهند به نفسرررت  ....در هر  ِ نییکم اعتماد 
 .نهیهاش هم یانتخاب قربان لیاز دال یکی میصورت ما مطمئن

 که مردها به  ِ ینجوریدرسرررت باشررره! معموال ا یگیکه تو م ینیهم ا میریگ -
نه  لیهر دل ای یخاطر شررکسرررت عشررق قا  یدخترا رو م یا گهید یاحم

شن...برعکس،قاتل ها قاتل ِ هم  نیسراغ مردها... پس چرا ا رنیزن هم م یک
 کشه و هم پسرا رو؟! یدخترا رو م

ما هم هنوز متوجه نشرررد ِ یزیچ نیخب ، ا – سررهند  یم یبزود یول م،ی که 
 .میفهم

 زن؟! ایطرف مرد باشه  یکن یتو فکر م -
 به احتمال نود درصد مرد ِ. – سهند

ها م - با مرد به... نار ب یخو قل آخرِ  عمر ام،یتونم ک نامحرم  یحدا دسرررت 
 !فتمینم

 .یمواظب باش یلیکن خ یسع – سهند
دونم چرا خودتون  ی!...منتها نمدیچشررم، واقعا شررماها چقدر به فکر من ا -

 ...د؟یکن ینم یکار
 هیاشررتباه بود...البته من مطمئنم  هی شرربید ی هینزن، قضرر هیانقدر کنا – سررهند

ما متوجه اون شررخل نشرردن وجود داره. در  یمامورا نکهیا یبرا یمنطق لیدل
 یحساب گمیدارم م نیتکرار نشه...و اما واسه ا گهید میکن یم یهر حال ما سع

 دیبا م،یباشرر بالتدن میتون یحواسررت جمع باشرره چون ما که همه جا نم دیبا
 .یخطرناک قرار ند یها تیموقع یخودت رو تو یکن یسع

 مثال کجاها نرم؟ ؟یچ یعنی -
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مردن، چند روز  اروی نیکه تا به حال به دسررت ا ییکسررا یهمه  ن،یبب – سررهند
سع شدن...تو  شون گم  شته  هی شهیکن هم یقبل از مرگ  نفرو کنار خودت دا

ش سه نزن یها ابونیخ ی،تویبا ها  بهیغر یو از همه مهم تر خونه  یخلوت پر
 !ینر
 شناسمش؟! یبرم که نم یکس یخونه  دیبا یچ یباشه...اصال برا -

 .یکن یکار م یدونم تو چ یخودتو به اون راه نزن، من م – سهند
 کنم؟!! یکار م یچ -

ند به نظرم بهتره یریجن گ - سرره بد ،یکن لشیمدت تعط هی. نه ت به  لیممک
 نقطه ضعفت بشه. نیبدتر

 تونم برم؟ یکنم.حاال م ی.حواسمو جمع مدمیاوه...باشه، فهم -
 مواظب باش. یآره، برو.حساب – سهند

 باشه، فعال... -
 یم ی.من سعمیاتاق مون تنها بود یپنج بعد از ظهر بود.من و سورن تو ساعت

 یو پال م پرت یحرفا کسرهیکردم خودمو با پرونده ها مشغول کنم، سورن هم 
 ذاشت. یهم سر به سر من م ی...هر از گاهدیخند یزد و با خودش م

 ؟یبهراد دوست خوبم، چه مرگته؟ چرا ناراحت – سورن
 خفه شو. -

 .شهیاعصابم خرد م یتو ناراحت نمیب ی...بگو چه مرگته.من مگهیبگو د – سورن
 حوصله ندارم، خسته م. -

 تون بدم؟ یآشت یخوا ی مسعود ِ؟! م ِینکنه به خاطر دور – سورن
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 الزم نکرده. -
 خونم دلت براش تنگ شده. یدارم از چهره ت م ییاصال به طرز تابلو – سورن

 یلیکتک مفصرررل هم ازش خوردم.هنوز خ هی.دمشیبود که د روزید نیهم -
 مونده دلم براش تنگ بشه!

ستش ناراحت – سورن شد از د  باهات ادیب گمی.من بهش میخب پس مشخل 
 کنه. یآشت

! حداقل بذار چند روز با هم ؟یدادن ِ ما رو فراموش کن یتو کال آشررت شررهیم -
ش ست من بمرهیکم عذاب وجدان بگ هی میقهر با صن ممکن هم ه اونم  رم،ی.ا

 !رهیبگ یعذاب وجدان ابد
صال وجدان نداره...اما تو  دیخند سورن سعود ا صابون نزن، م و گفت : دلتو 

 ه!چسب یم شتریش ب یتر بشه آشت یقهرتون طوالن یهر چ ،یگیراست م
 طرف دعواست! هیزنه انگار  یحرف م یجور هی -

 یکنم.حس م یم یاما با جفت تون همذات پندار ستمیطرف دعوا ن – سورن
 .فتهیکنم واسه خودم داره اتفاق م

 تو! یدار یعجب قلب رئوف -
 یجد یاتاق و با لحن یتواومد  یصررالح یکه حرف مون تموم شررد آقا نیهم

 .هیامروز کاف یخونه، برا دیبر گهیگفت : خب بچه ها، شما د
 خرده کار مونده. هیهنوز  – سورن
 ...دییفردا، بفرما یبرا دیبذار – یصالح

 ...شهیزود تموم م م،یانجامشون بد دیاجازه بد -
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حاال هم ! دینر یک دیبر یِک  گمیهم م سررم،خودمیآقا اصررال من رئ - یصررالح
 نه؟! ومده،یبه شما دو تا ن ی...خوبدیبر دیزودتر جمع کن دیپاش

 مونولیوسررا عیخب جالب بود.سررر یول م،یتعجب کرد یلیلحنش خ رییتغ از
 .میاومد رونیو از دفتر ب میجمع کرد

ت  افهیگذشررته حالت خوبه؟ به جون خودم ق یبهراد، حاال از شرروخ – سررورن
 پنچر ِ! یلیخ
  که االن خستم. ِنیا دم،ینخواب یدرست حساب شبیآره خوبم.د -

اومد چه مرگته فورا به  ادتی انایباشرره، پس برو خونه بخواب.اگرم اح – سررورن
 من زنگ بزن.

 باشه... قربون محبتت برم! -
 فعال خدافظ. – سورن
شدم و به سمت خونه حرکت کردم.قبل از  نیکه رفت من هم سوار ماش سورن

ودم فکر اما با خ ششیداشتم شب رو برم پ میکنم تصم یافظبا سورن خد نکهیا
تا  دمیر د.بهتشررمیم چارهیب ارهیسررر سررورن ب ییبال هیاونور  ادیکردم اگه قاتل ِ ب

...مسعود هم که مبش یسورن آفتاب یموضوع کمتر طرف خونه  نیحل شدن ِ ا
 خونه ش راه بده. یروشن ِ، فکر نکنم حاال حاالها منو تو فشیتکل

 یکار ِ خودمو تموم شررده م ییجورا هیکردم... یم یدیاحسرراس ناام یوربدج
صوصا بعد از اون حما سخره  تیدونستم، مخ تا  که ستین بی! عجسیپل یم

تلِ  رو بگ قا تا از ارنیحاال نتونسررتن   طرف ارنیها درب یباز جیگ نی! چهار 
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ستش م ساب کار د با  رم،خوکردم که برم خونه، غذا ب یفکر م نی.فقط به اادیح
 بهره ببرم! یویدن یبار از لذت ها نیآخر یراحت بخوابم و خالصه برا الیخ

سرگرم درست کردن یرفتم تو یبدون معطل دمیبه خونه رس یوقت شپزخونه و   آ
قدر درگ بار نزد ریغذا شررردم. ذهنم ان ند  که چ بود دسررتمو ببرم و  کیبود 

خودم خودمو  ،یهر کسادامه بدم قبل از  ینجوریاگه هم دمیبسوزونم.آخرش د
 هآشررپزخونکردم و از  فیکه بود غذا رو رد یا ی! با هر بدبختدمیبه کشررتن م

 اومدم رونیب
داشتم از  یا گهیاز هر زمان د شتریدود کنم.ب گاریس هینشستم تا  ییرایپذ یتو
 یه صدانزده بودم ک گاریبه س شتریبردم، دو سه پک ب یلذت م دنیکش گاریس

شن شدن ِ در اتاق رو  صدا خ یاالتی.مطمئن بودم خدمیباز  شدم،  ضح یلین  وا
ل برسم به ها نکهیبه اتاق بندازم اما قبل از ا یمبل بلند شدم تا نگاه یبود.از رو

 کم جا خوردم. هیفقط  دم،ینترس گهیبار د نیشد.ا ییرایهاموس وارد پذ
 طرفا؟! نیچه عجب! ا -

 .دمتید یم دیبا – هاموس
 .یکنم تو منو فراموش کرد یوقتا حس م یبعض ،یدون یم -

 حست اشتباهه. – هاموس
 کم بود. یلی.فاصله مون خمیمبل کنار هم نشست یدو رو هر
 !؟یحالمو بپرس یاومد -

 !به؟یآره، به نظرت عج – هاموس
 ...یتا حدود -

 .ستیکم حالت خوب ن هیانگار  – هاموس
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 ...؟یدار .خبرا رو کهادینه ...نه ز -
 .دمیآره، شن – هاموس

 یبکشررره.خودم نگفتم چون حس م شیبودم خودش حرفِ  کمک رو پ منتظر
 نداشته باشه. ی که ممکنه به هاموس ربط ِیریخارج از جن گ هیقض نیکردم ا

 باشه. ینگران یکنم جا یفکر نم – هاموس
 تو راحته. یگفتنش برا -

.قرار بود من و دوسررتام میبا هم داشررت ییقرارها هیکه نرفته، ما  ادتی – هاموس
 درسته؟! م،یمواظب تو باش

ما نیکردم ا یمن فکر م یآره...ول - به جن گ تیح  نیو ا یریفقط مربوط 
 ...زاستیچ

 .یکرد ینه، اشتباه م – هاموس
رم رو خبر عم نیکننده بود.انگار که بهتر دواریام یلیخ یلیمن خ یبرا حرفش

 بودم! دمیشن
شحالم که ا - صال تو یم نویخو شده  دیناام یچند روز به کل نیا یشنوم...ا

 کار کنم. یچ دیدونستم با یبودم، نم
 هست... یزیچ هیاما  – هاموس

 !؟یچ -
م انجا یکار هی دیبا میمشررکل تو رو حل کن میما بخوا نکهیقبل از ا – هاموس

 .یبد
 .دمیاشه انجامش مب ینداره بگو، هر کار یگفتم : اشکال اقیاشت با
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 .یمسعود رو بکش دیبا – هاموس
باشه...شک نداشتم داره  یحرف جد نیخنده، ممکن نبود ا ریزدم ز اریاخت یب

 کنه. یم یباهام شوخ
 ...ی،مرسیمو عوض کرد هیواقعا جالب بود، روح -

 کارو نیا دیکنم، با ینم یو مصمم گفت : شوخ یکامال جد یبا لحن هاموس
 .یبکن
کردم داره سر به سرم  یبگم...هنوز هم شک داشتم، حس م یدونستم چ ینم
 داد. ینشون نم نطوریذاره...اما چهره ش که ا یم
 بکنم؟! یکار نیهمچ دیگفتم : چرا با دیشک و ترد با

 بهت دادم؟ لیدل یاون پول ها رو ب یفکر کرد – هاموس
 کردم! یوقت قبول نم چیه یگفت یخب اگه قبلش م -

ود مسع ی! حاال هم مجبوریو خرجش کرد یفقط گرفت ،یدیتو نپرس – هاموس
 کشم، هم خودتو. یهم مسعود رو م ،یکارو نکن نی.اگه ایرو بکش

قت  چیکردم خودمو ازش دور کنم گفتم : من ه یم یکه سررع یحال در و
 کنم! ینم یکار نیهمچ

 .یباشه، خودت خواست – هاموس
بود که تو همون لحظه  ادیگرفت.انقدر زورش زچشررم به هم زدن گلومو  هی تو
تونسررتم دسررتشررو از گردنم جدا  یوجه نم چیاول جلوش کم اوردم.به ه ی

سرم تک شت  شانس اوردم پ ما ...اشدمینبود وگرنه در جا خفه م یگاه هیکنم.
شزیم یحرکت منو کوبوند رو کینبود و در  اریباهام  ادیشانس ز  زیم ی شهی.

خرد کرده بود اما  زیم یمنو رو نکهی! با انطوریشررد...منم هم ریخرد و خاکشرر
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داشررتم نفس کم  گهیبود! د دهیانگار که چسررب شررد،یدسررتش از گردنم جدا نم
 .شدیلحظه هم قطع نم هی.فشار دستش وردمیم

از دسررت داده  دمویمن کامال ام یگذشررت ول یاز اون حالت نم یادیز مدت
دوست نداشتم به دست هاموس کشته  کمکم کنه.اصال یبودم.ممکن نبود کس

 !هیرفتارش چ نیا لیدونستم دل ینم یبشم...حت
ار از فش هویکه  دمیکش یآخرو م یبسته بودم و کم کم داشتم نفس ها چشمامو

ستش از رو نیرفت.هم نیب شد  یکه د شته  ش قینفس عم هیگردنم بردا و  دمیک
سرفه کردن.چند ثان شروع کردم به  صله  ش هیبالفا کم بهتر  هیتا حالم  دیطول ک

 ی.با هر ضرب و زوردمیشن یرو اطرافم م یزد و خورد و کتک کار یشد.صدا
شدم بب شوکه  دمید یکه م یزیدور و برم چه خبره...به خاطر چ نمیکه بود بلند 

 یرو کتک م گهیشرردم...دو تا هاموس افتاده بودن به جون ِ هم و داشررتن همد
به نظر  یشررده مسررعود ِ.ول ریا هاموس درگکه ب یاون دیزدن! فورا به ذهنم رسرر

هر دو شررون  یباشررره.چهره  دهخودش تعجب کر یکپ یکی  ِ دنیاز د ومدینم
 ریکه با هاموس درگ یدونسررتم اون ینبود.نم یبود و از تعجب خبر یعصرربان

 طرفم! یهاموس قالب هیبا  ایشده مسعود ِ 
 دنیکوب یم واریرو به در و د گهیبگن همش همد یزیچ نکهیدو نفر بدون ا اون

ت زد و گرف نیرو زم یکیاون  شررونیکیکه گذشررت  هیزدن.چند ثان یو کتک م
 بردار و بزنش، زودباش! شهیش کهیت هیمشت و لگد و رو به من گفت :  ریز

 ها! یکارو نکن نیگفت : نه نه بهراد ا یبود با نگران نیزم یکه رو یکیاون  بعد
 تونم نگهش دارم. ینم نیاز ا شتریب گه،یودباش دگفت : ز یکیاون  دوباره
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 هم بودن،  ِنیها جفت شررون ع یکار کنم! لعنت یوسررط من مونده بودم چ نیا
با  دمیرست ی! مهیبه ک یبدم ک لیتونستم تشخ یلباس هاشون! اصال نم یحت

 رو به باد بدم. یهاموس واقع ایحرکت اشتباه سر مسعود  هی
شت به  نیزم یکه رو یلحظه اون نیهم شو آزاد کنه.چند تا م ست ست د بود تون

زد و  یتونسررتم صرردا یهال.هنوز هم م یزد و پرتش کرد تو یکیصررورت اون 
آشنا  ...صدا اصال برامدمیشن ادیفر یصدا هیبعد  هیخوردشونو بشنونم.چند ثان

 نبود.
شه.بعد از چند لحظه  دواریام شده با ضررم تموم ن  یبا ظاهر شونیکیبودم به 
 کردم که اون بد ِ نباشه. ی...خدا خدا مییرایپذ یب و داغون برگشت تودر
منو با  یبعد گفت : شررانس اورد د،یکشرر یقینشررسررت و نفس عم نیزم یرو
 کشتمت! یوگرنه م ینزد شهیش
 زنم؟... یحرف م یمن االن دارم با ک -
ست دخلتو ب یکه م ینیبا من، هاموس.ا - جن کافر بود...ظاهرا که  هی ارهیخوا

 خودشو به شکل من دراورده بود.
 دیاگفت ب یبود سررکته کنم، داشررت بهم م کی،نزدیاوف...فکر کردم خودت -

 مسعودو بکشم.
 خواست خودتو بکشه. ینداشت، فقط م یبا مسعود کار -
 چرا؟! -
باور کن خودمم گ ینم - قا هیشررردم،داره  جیدونم!  فا تهیم یبیعج یات  ها.تنف
با نهیدونم ا یکه م یزیچ جایاز ا دیکه تو االن  جای.امشرررب رو ایبر ن  ن

 مرتبه. یهمه چ یکنم.فردا که برگرد یگندو پاک م نینباش...من ا
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 !؟یبعدش چ -
 سورن،در مورد یکنم...تو االن پاشو برو خونه  یم یفکر هیبعدش هم  یبرا -
 نگو. یزیموضوع هم بهش چ نیا

 حالت خوبه؟ یباشه...مطمئن -
 آره، تو برو. -

********** 
تنها  یجن کافر روان ارویزود لباس مو عوض کردم و هاموس رو با اون  یلیخ

شتم.ام شش! خوشبختانه ا دوارمیگذا شته با شانس ب نیبودم هاموس ک اهام بار 
شدم.فقط  یبود و زخم اری سمت ها هین شتم هم  ییق شده بود.پ سم پاره  از لبا

 .ودبودم که اصال برام مهم نب یکرد اما انقدر عصب یدرد م یکم
رو با خودم  نیاومدم از خونه عجله داشررتم که ماشرر رونیب یهم برا یقدر به
 یم نیاز ا یراه نبود ول شررتریسررورن دو سرره کوچه ب ی.هر چند تا خونه وردمین

س ستم بده.تا جا دمیتر س یکه م ییکه خلوت بودن کوچه کار د ستم م رو  ریتون
 سورن رسوندم. یکردم و خودمو به خونه  یط عیسر
 رو برداشت... فونیاز چند بار زنگ زدن، سورن آ بعد

 !ه؟یک – سورن
 باز کن، بهرادم. -

 ...یومدین یآهسته گفت : خوب موقع سورن
 !؟یچ -
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ن سررور دمینگفت و درو باز کرد.رفتم داخل، به در خونه که رسرر یا گهید زیچ
آروم گفت : بهراد، حقا که  یلیاوردم که خ یکفش هامو درم.داشتم رونیاومد ب

 !یبدشانس یلیخ
 چرا؟! -

 گفتم! یبهت م یایب یخوا یم یداد ی.اگه خبر منجاستیمسعود ا – سورن
با تو ینم دمیذره فکر کردم د هی نار ب ابونیخ یتونم  به اامیموندن ک  نی.زود 
 نبود. یچاره ا که برم تو...هر چند معذب بودم اما دمیرس جهینت
 تو؟! امیتونم ب یحاال م -

عد سرررشررو کم سررورن ما...) ب  یواشررکیجلو اورد و  یجواب داد : آره حت
سعود  ی، زورک نیگفت(...بب شده به م ضوع  نیسالم بده.به ا هیهم  کم  هیمو

 حساسه!
 باشه، حواسم هست. -

شم کل نیهم ستم وارد خونه ب شد...نم یکه خوا سترس وارد  دونم چرا  یبهم ا
همون مسررعودِ  سرره روز  نی! انگار نه انگار که ادمیکشرر یهمش خجالت م

 استرس و خجالت وارد خونه شدم. ی.بالخره بعد از کل ِشیپ
ست سر دو شتم  شر ِ اون موقع عیدا شم، فورا  تیاز  سالم دادم و  هیخالص 
 هی ماتاق...اونجا بود که تونسررت یمکث کوچولو بکنم رفتم تو هی نکهیبدونِ  ا

نداد.نم که مسررعود هم جواب سررالمم رو  به  جال حت بکشررم!   ینفس را
 !...دیهم اصال بنده خدا صدامو نشن دیدونم...شا
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م و کنار پنجره نشست ن،یزم یگوشه انداختم.رفتم و رو هیرو دراوردم و  کاپشنم
صدا هیتک واریبه د سورن  سعود و  سکوت دمیشن ینم ییدادم.از م ...خونه تو 

 مطلق بود.
ستم صابم  یبرا خوا شدن ِ اع شم که فهم گاریس هیآروم   یوت گارمویس دمیبک

 یباق دنیکشرر گاریسرر یبرا یحس و حال گهیخونه جا گذاشررتم...هر چند د
سرررد به صررورتم بخوره.برام مهم نبود  ینمونده بود.پنجره رو باز کردم تا هوا

 چقدر سرده... رونیب
 یرچجو نکهیو ا یا رهین قاتل زنجاحساس ِ ممکن رو داشتم...فکر ِ او نیبدتر

صابمو داغون م شه اع س یطرف هم م هیکرد...از  یقرار ِ منه بدبختو بک  دمیتر
بعد انقدر خوش شررانس  یسررراغم.مطمئنا دفعه ها انیکافر ب یباز هم جن ها

سه...به خاطر دعوا ستمین سر بر سعود  ییکه هاموس همون لحظه  هم که با م
 کردم از یتونم خودمو کتک بزنم! احسراس م یکرده بودم دوسرت داشرتم تا م

 نیبود.دوسررت داشررتم ا ومدهیوقت انقدر از خودم بدم ن چیخودم متنفرم...ه
 یکس نم چیمطمئن بودم ه یبگم که حداقل راحت شررم...ول یکیرو به  زایچ

نه کمک به ه یتو نه. جه ام چیبک که پل یدیو نهب سینداشررتم  تلِ  رو  تو قا
 تونست...اما قطعا بعد از کشته شدن ِ من! یهم م دی.شارهیبگ

تونسررتم  ی...اصررال نمومدیکردن از دسررتم برنم هیاز گر ریغ یلحظه کار اون
کنم که صرردام  هیگر یکردم جور یم یحال سررع نیبا ا رم،یمو بگ هیگر یجلو

 یرفت...کامال قاط یبدنم هم باالتر م یکردم دما یم هیگر ینره.هر چ رونیب
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به خودم حق م یهم م کرده بودم، خودم ما  چ یدونسررتم...ا  یکار م هدادم! 
 تونستم بکنم...

شدم که  یکم شد.از ترس ا هیبعد متوجه   یزیچ یمبادا جن نکهینفر وارد اتاق 
سرمو از رو شه  شکر د یبا شتم که خدا رو  سورن ِ.دوباره به  دمیزانوهام بردا

 ادامه دادم. هیحالت قبل برگشتم و به گر
 !؟ینک یم هیشده؟ چرا گر ی: چ دیپرس ینشست و با نگران شمیاومد و پ سورن
 حیمسررعود...ترج شیبرگرده پ دیدونسررتم با یدادن نبود چون م حیتوضرر وقت

 دادم بعدا براش بگم...
 .یچیه -

سکته م یزیچ هیتابلوئه که  – سورن رو  فتمیکنم م یشده! بهراد بگو وگرنه االن 
 دستت.

 تونم بگم...بعدا. یاالن نم -
 هیها!... شرررهیم هیتخل تیمغز عینکن، االن ما هیپس الاقل انقد گر – سررورن
 .ارمیمن برم برات آب ب سایلحظه وا

شد شتم : آب نم پا شو گرفتم و نذا ست سورن،  یکه بره که من د قت و هیخوام...
 !ینگ یزیبه مسعود چ

سعود بگم. یدونم چ یمن چه م – سورن ضمن فک کنم شده که برم به م ..در 
 !یکن یم هیگر یدار دیخودش فهم

 نگو. یزی... فقط تو چ یهر چ -
غش  نمیبب امینرو تا برگردم...ن ییمسعود.جا شیپ رمیباشه...پس من م – سورن

 !یکرد
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 نه، برو... . -
صدا هیرفت...چند ثان سورن شونو از ب یبعد  شدمیشن رونیپچ پچ  دم و .بلند 

به خاطر سررکوت خونه  یزدن ول یآروم حرف م نکهیارفتم پشررت در اتاق.با 
 ...دمیشن یصداشونو واضح م

 شد...؟! یچ – مسعود
 ذره اعصابش خرده. هیبابا،  یچیه – سورن

 ذره" باشه! هیکم فراتر از " هیفک کنم  یول ؟یجد – مسعود
 دونم... ینم گهید – سورن

 !؟یهست یتو چجور دوست – مسعود
 !!؟یهست ییوتو چجور عم – سورن

رو  جهی.نتدیمن برم تا شما راحت باش گه،یبود...خب د یسوال قشنگ – مسعود
 بهم بگو.

 زنم. یباشه، زنگ م – سورن
ض دمیسورن فهم یجمله  نیا دنیشن با سعود  یرو م هیاگه ق ست در جا م دون
م تونست یخواست بره خوشحال بودم چون م یمسعود م نکهیگفت! اما از ا یم
 کم سبک شم. هیرو به سورن بگم و  هیقض یستیرودربا یب

ش یتو سورن هم کنارم بود...از د نیما سته بودم. ش شت فرمون ن ه ک شبی، پ
به طرز  ی هیقضرر که  حالم بهتر نشرررده بود، بل ها  نه تن تلِ  رو بهش گفتم  قا

 یهم تپش قلب گرفته بودم و هر لحظه ممکن بود بر اثر حمله  یمحسرروسرر
تاک ایاز دن یقلب که سررورن  که "وضررع یم دیبرم! از بس   یلیخ تتیکرد 
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ضاحه"..."از ا شتناک تر نم نیبده"..."افت تل ق عیفج یجنبه ها ی"...و هشهیوح
 کرد! یم حیرو برام تشر

دونسررتم انقدر بد عکس  ی. اگه مزدیخودش هم اسررترس موج م یچهره  تو
 گفتم! یاصال موضوع رو بهش نم دهیالعمل نشون م

 نگرانم! یلیبهراد من خ – سورن
 آره، کامال مشخصه... -

 َمردن. یالیسر یکه نود درصد ِ قاتل ها دمی، من شن یدون یم – سورن
 !یراحت کرد المویخوبه...خ یلیخ -

 دارن. یروان یماریاکثرشون هم ب – سورن
از  دیکشته بشم! حاال من با یمرد روان هی! خوشحالم که قراره به دست ِ هیعال -
 !رم؟یبگ یا جهیحرفا چه نت نیا

تو ذهنم.اگه  انیم ینجوریحرفا هم نی...استیباور کن دست ِ خودم ن – سورن
 !شمیم وونهینگم د

 !یکن یم وونهیهم منو د ینجوریا یول -
به دردت بخوره...اصال  دی.شایطرف یکه با چ یخوام بدون یمن فقط م – سورن

 کردم! یفکر هیمن 
 !؟یچ -

 ایمدت برو خونه ش ،  هی.تو هم میگیرو به مسررعود م هیامشررب قضرر – سررورن
 خودت. شیمسعودو ببر پ

 !گارد؟یبه عنوان ِ باد یعنی -
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 یدون یخودت م گهید شهیهم که م یعصب اده،ی! مسعود زورش زقایدق – سورن
 تونه ساپورتت کنه. ی.مشهیچقدر وحشتناک م

 !؟یخواب زد جفت مونو کشت چ یاونوقت اگه تو -
 کار کنه! یکنم طرف بتونه انقدر حرفه ا یفکر نم – سورن

 چرا؟! -
 . ِنییپا وشونیک یآ یا رهیزنج یقاتل ها شتریچون ب – سورن

 !؟یدون یتو از کجا م -
 د.بر یکردم...آخه خوابم نم قیکم تحق هی یکه تو خواب بود شبید – سورن

 ...شمیواقعا دارم نگران م گهید -
 چرا؟! – سورن

قاتل ِ از اون  اروی نی! حاال اگه ایبشرر وونهیموضرروع د نیترسررم تو سررر ا یم -
 !س؟یر الیتو سر پهیخوشت اروی! مثه اون ؟ینابغه ها باشه چ

قاتل ِ  گهی، م گمیم یهر چ شرربی! از دالتیما رو با اون سررر یکشررت – سررورن
که بتونن اثر  یرچند تا نابغه رو سررراغ دا رانیا یبود...تو الی! اون سرررسیر

ا ت نکهیدنبالِ  توئه؟ ا یآدم نیهمچ یکن یانگشرررت جعل کنن؟! واقعا فکر م
قاتل ِ  ننسررتنتو یشررونه.وقت یعرضررگ یهم به خاطر ب رنشیحاال نتونسررتن بگ

 ...؟یدار یچه توقع گهید ننیخونه ت بب یبه دستو جلو نیدورب
ها  سیاس پلنفر حو هی نکهی! مثال اننشیداشررته که نتونسررتن بب یلیدل هیحتما  -

 .شده باشه.. یدستکار لمیهم ف دیگرفته.شا لمیهم ف یکیرو پرت کرده، 
 ها خوابشون برده باشه! سیممکن هم هست پل – سورن
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 ممکنه. نمیآره خب...ا -
 شی.مسررعودو ببر پدنیسرررتو به باد م سررایپل نیا گم،یدارم بهت م – سررورن

 .شترهیب تتیامن ینجوریخودت، ا
 !نهیمنو بب ختیفرض که مسعود بخواد ر نیالبته با ا -

با...ب یا – سررورن حاال تو الیخ یبا تک کوچ هی ،یزد یحرف هی. هم  کیک
کن و  یعذرخواه هی.ری کارش.انقدر سررخت نگ ِی...تموم شررد رفت پیخورد

 خالص.
 ترشرریدو سررره روز ب نکهیبا ا ،یدون یتو راحته!... م یآره خب...گفتنش برا -
 یجورا هی دمش،یکنم ده سررالِ  ند یمن حس م یول میبا هم قهر که سررتین

 مردم! یسر همون سالم دادن داشتم از خجالت م شبیکشم...د یخجالت م
کردم! االن تازه دارم  یمن باور نم یا یگفت تو خجالت یمسررعود م – سررورن

 ندازمتون تو ب*غ*ل هم. یکنم...! اشکال نداره، من خودم م یدرک م
 یم شیکار هیست،خودم  عیضا ینجوریشو.ا الیخ یجون ِ مادرت بنه نه،  -

 کنم.
 کن تا خودم دست به کار نشدم! یپس زودتر آشت – سورن

 رفت بهت بگم... ادمیرو  یزیچ هی.فقط میریگ یم یتو جد دیباشه...تهد -
 بگو. ؟یچ – سورن

ساس کردم  سیچند روز...به پل نیدر مورد اتفاقات ا هیزیچ هی - هم نگفتم.اح
 ذره شک دارم! هیکنه... ینم یکمک

 گفت(... نکنه ؟!!!... ی!...) با نگران؟یکرد یشده؟ کار یچ – سورن
 !؟ینکنه چ -
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س دیفکر پل هیلحظه  هی...یچیه – سورن  یم یبگو چ ال،یخ ی...بدیبه ذهنم ر
 .یبگ یخواست

 یوت یکیاتلِ  دنبالمه اون شرررب که فرداش بهم خبر دادن ق نیام...خب، بب -
 کوچه بود.

 به نظرت قاتل ِ بوده؟! – سورن
رف ب یلیباشه اون شب خ ادتیشو بگم، خودت قضاوت کن.اگه  هیبذار بق -
پسره، همسن و سال خودمون  هی دمیگشتم که د ی.من داشتم از دفتر برمومدیم

 مظلوم بود، منم دلم براش سوخت. یلی...خسادهیبرف وا یتو
 گفت : خب؟! یبا نگران سورن

 یم مونیداد که من داشررتم از گفتن ِ موضرروع پشرر یواکنش نشررون م یجور هی
 شدم...

 خب...منم دلم براش سوخت...بردمش خونه. -
 شد؟! یبعدش چ – سورن

 !ستین دمی...شب اونجا موند، صبح هم که از خواب پا شدم دگهید یچیه -
 تیاصررال محکم نبود... و با عصرربانلحظه سررورن زد تو گوشررم...البته  نیهم

پدرِ  ب گه تو  فت: احمق! م  یمونه رو برم یتو کوچه م یکه هر ک یانینوا یگ
 خونه ت؟! یبر یم یدار

سره نم یمن چه م - ستم! به پ شه...بعدم ، گفتم که دلم  نیخورد ا یدون کاره با
 براش سوخت، دست ِ خودم نبود.
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 یسرروزه و م یبرف بمونه تو دلت براش م ریاگه چارلز منسررون هم ز – سررورن
 خونه ت؟! شیبر
 !ستمیدر اون حد دلسوز ن گهینه د -

 بهراد، االن اصال حرف نزن که حوصله ندارم. – سورن
 باشه... -

 هم از خونه ت بلند کرده؟! یزیچ یگیپسره که م نیحاال ا – سورن
 االن... جواب بدم؟! -

 پرسم جواب بده. یسوال م یوقت گه،یآره د – سورن
از خونه کم نشده...فقط صبحش که رفتم  یزیدونم چ یکه من م یینه، تا جا -
 یوقت در کمد رو قفل نم چیدر ِ کمد قفل شررده...من خودم ه دمیاتاق د یتو

 کنم.
 ییزایچ هیسوءاستفاده کرده.احتماال  تتیخب...مشخل شد! از خر – سورن

 بود. سیدست ِ پل یکه گفت یانگشتر.مثه همون یدیهم کش رفته و تو نفهم
 ...دیشا -

 !؟ینگفت یزیچ سیپسره به پل نیدر مورد ا – سورن
 نه. -

ض میریامروز م نی.همیخر یلیخ – سورن صالح هیق سر   افهی.قمیگیم یرو به پ
 نرفته؟! ادتیشو که به حمد خدا 

 بود.اگه اون قاتل باشه شانس اوردم. یچه شکل ادمهینه... -
 بود! پیچرا؟! البد خوشت – سورن

 قاتل باشه. ومدیکه، بهش نم گمیآره، خوب بود. ازش خوشم اومد...م -
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 یجاها نگه دار تا کارا نیچرت و پرت نگو حوصررله ندارم...هم گهید – سررورن
 .ادینم ریپارک گ ی...جلوتر جامیرو انجام بد یصالح
 ادهیپارک کردم و پ یاصررل ابونیبه خ کینزد یاز کوچه ها یکیرو تو  نیماشرر

 .میزد یبه دو سه جا سر م دی...بامیدفتر رو انجام بد یاز کارا یسر هیتا  میشد
صل ابونیخ وارد شتمیشد یا سورن گ میرفت یرو راه م ادهیپ یتو می.دا فت : که 
 بود؟! یچه شکل یخونه راه داد یاون پسره که تو یگفت

 ابی.دماغش هم تقریپر کالغ یبود با موها ینگفتم... .چشررم و ابرو مشررک -
 خودم بود... یها هیبود...از نظر قد و قامت هم تو ما کیکوچ

ن ساختمو هیهمون پسر ، درست جلوتر از، ما از  دیرس نجایکه حرفم به ا نیهم
سورن هم  سادمیسر جام وا دنشیاومد.با د رونیب شه... شم خود تا مطمئن ب

 شد؟ ی: چدیو پرس سادیهمراه من وا
ما له  من ا فاصرر هامون  با به پسررره بود... کمتر از دو متر  کامال  حواسررم 

لحظه بود که اونم نگاهش به ما افتاد.مشخل بود تعجب کرده  نیداشت...هم
لب  ریزد و ز یزیآم طنتیکرد، لبخند شرر رییحالتش تغ هیثان هیاما در عرض 

 ...!یگفت : َاِکِه 
اومد و از پشررت  رونیبا عجله از سرراختمون ب گهیپسررر د هی هیثان هیعرض  در

سر مو بور دنش،یبهش خورد.به محض د بود که منو به  یشناختمش! همون پ
بود به خاطرش کشته بشم!...اون  کیبرد و همونجا ولم کرد! نزد یاون شهر جن

 متوجه ما شد... عیهم سر
 درنگ به سورن گفتم : خودشه، همون پسره ست! یب
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ت داش یمشک یکه موها یپسر م،یو سورن به سمت شون بر من نکهیاز ا قبل
 .میدر موردش حرف بزن میتون یبا همون لبخندش گفت : م

 آره حتما! – سورن
شونو بگ من شتم جفت ست دا شون بزنم، مطمئنم  هیو  رمیکه دو صل کتک به ف

شون حرکت کرد نیسورن هم هم شت.تا به طرف سر ِ موبور  میحس رو دا اون پ
 .میرسه...بهتره فعال بر یو گفت : دوستانه به نظر نم دیرو کش یکیدست اون 

 .میکرد بشونیتعق ی.ما هم بدون معطلدنیجفتشون شروع کردن به دو بعد
************* 

تر بودن.هر چقدر  عیاما اونا سر میدیدو یو سورن با تمام توان دنبالشون م من
شون کم کن میکرد یم یسع صله مونو باها شانس اوردشدینم میفا  ابونیخ می.

 دنی دو ِنی.حمینخور یها خلوت بودن وگرنه ممکن نبود با اون سرعت به کس
 شونبیاز تعق یادیمدت ز نکهی...با امیرس یوقت بهشون نم چیمطمئن بودم ه

که گذشررت حس کردم  یاوردم.کم یگذشررت اما من داشررتم نفس کم م ینم
 دیچیپ هوی دیدو یجلوتر م.اون پسررر مو بور که میشرریم کیبهشررون نزد میدار
نه خو هیخلوت بود.هر دو به طرف  یلیخ یلی...کوچه خیفرع یکوچه  هی یتو
رده از اون در ن یاحتداشت رفتن.به ر یبزرگ یلیخ ی بزرگ که در آهن ِیمیقد ی

 خونه! یتو دنیباال رفتن و پر یا
 یت...حمیازش باال بر میبود که من و سررورن اصررال نتونسررت یدر جور ارتفاع

م ه یکردن.تعجب یفرار نم گهی! اونا هنوز پشررت در بودن و دمیهم نکرد یسررع
.هر چهار تا مون انقدر میاز در باال بر میتون یدونسررتن که ما نم ینداشررت...م

 .ومدیکه نفس مون باال نم میبود دهیدو
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 یک نیبکنم!حاال ب یتون م کهیت کهیت رمتونیگفت : اگه بگ زیآم دیتهد سررورن
 گفتم...

 یداشت انگشت اشاره شو رو به ما گرفت و با خنده ا یمشک یکه موها یپسر
 !دیریما رو بگ دینتونست دیدیگفت : د زیبلند و تمسخرآم

 ییداد که اون پسررر مو طال یکردن ادامه م دیهمچنان داشررت به تهد سررورن
 لب گفت : پدرم دراومد... ری...و زمیبر ایرو گرفت و گفت : ب یکیدست اون 

 !رمیگ یسراغت...حالتو م امیباشه، من م ادتی – سورن
شک یموها کهیاون دوباره شت رو به من گفت : بهراد، من بهت زنگ م یم  یدا

 زنم.
 چشمک زد و رفت. هیهم  آخرش

 ...میاومد رونیداغون از اون کوچه ب یو البته با اعصاب دیدو تا هم ناام ما
باال  یدر نتونسررت هی! از یا چلفتبه من گفت : دسررت و پ تیبا عصرربان سررورن

 !؟یبر
 !یخب...خودتم نتونست -

 کنم. یخال یکیسر  دیتونم غر بزنم! با یبه خودم که نم یآره، ول – سورن
 و بلوچستان... ستانیکه جن ها تو رو برده بودن س یاون شب -

 خب؟! – سورن
 بود که منو برد اونجا. یپسر موبوره همون نیا -

 همونه؟! نیا ی! مطمئن؟یجد – سورن
 آره، شک ندارم. -
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 .یکی! مخصوصا اون هیطانیچقدر چهره هاشون ش دمید – سورن
 نبود. یطانیهم ش ادینه بابا، ز -

جن  نایاگه ا ی! راسررتدیبار یتو! شرررارت از سررر و روش م یگیم یچ – سررورن
 باال رفتن؟! یاز در ِ آهن یبودن پس چجور

مثه چاقو و  زیت یکه جن ها فقط از آهن ها گنیها م یلیدونم...خ یچه م -
 یآهن نجوریزنه.فک نکنم ا یم بیترسررن، چون به بدنشررون آسرر یسرروزن م

 بزنه. بیبهشون آس
 یجن بودن راحت تونسررتن از در باال برن! دفعه  نکهیالبد به خاطر ا – سررورن

 کنم. یچاقو تو قلب جفت شون فرو م هی نمشونیکه بب گهید
بط به قاتل ر ییجورا هی ایدو نفر قاتل باشررن  نیکه اگه ا نهیا یموضرروع اصررل -

 کنه. یتونه کار یهم نم سیداشته باشن، کار ِ من تمومه.پل
 چرا؟! – سورن

 جن ها وجود نداره! هیعل یچند تا جن وسط ِ.قانون یچون از قرار معلوم پا -
 روایتونن  یت که قرار بود مواظبت باشررن م یجن یاون رفقا یآره، ول – سررورن

 کنن؟! یکمکت م نهیزم نیتو ا یله کنن، مگه نگفت رنیرو بگ
سم ا یمن م یآره...ول - شن دخلمو  نکهیقاتل ِ قبل از ا اروی نیتر اونا خبردار ب
 .ارهیب

فاق نیهمچ – سررورن تهینم یات حت م نی.اگه اف باشررن را تل  قا تا   میتون یدو 
 کردن؟! یفرار م یچجور یدی.ندمشونیبزن

.هر بار که قراره شرردیراحت نم المیمن خ یسررورن دلگرم کننده بود ول یحرفا
دادم حدس  یم حی! ترجادیهاموس مراقب من باشررره قبلش ده تا بال سرررم م
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 هینه بتو سیپل دیشررا ینجوریو قاتل جن نباشرره، ا ادیهامون اشررتباه از آب درب
 بکنه... یکار

 یتو کردم که دو تا جن یفکر م نی...همش به امیبرگشت یاصل ابونیهم به خ با
 یکه مرئ ینداشرررت در حال یلیکردن! دل یکار م یچ یسررراختمون تجار هی

 و خودشونو به ما نشون بدن! انیب رونیب یساختمون نیهستن از همچ
 .میاومدن بنداز رونیکه ازش ب یبه اون ساختمون ینگاه هی میچطوره بر -

 بشه؟ یکه چ – سورن
ما دو  ی.وقتنه ایشناسنشون  یم مینیبب میاز چند نفر بپرس می...برینجوریهم -

 تونن! یهم م هیحتما بق مشونینیبب میتا تونست
اگه  گمیمون جا خوردن! م دنیهم د ی.چون حسررابیگیآره، راسررت م – سررورن

اشون کار بر نیا ادینکردن؟! به نظر نم بیواقعا جن بودن پس چرا خودشو غ نایا
 سخت باشه!

 شدم. جیجن باشن...اصن گ نای..من هنوزم شک دارم ادونم. ینم -
ساختمون دو طبقه بود.بر  هی.میو واردش شد میدیبه اون ساختمون رس بالخره

 اول ینبود...طبقه  یمغازه ا ایکردم داخلش پاسرراژ  یکه فکر م یزیخالف چ
ش میآموزشگاه زبان بود.رفت هی دختر جوون بود.من که  هیآموزشگاه  یداخل.من

 ی عهدهگذاشررتمش به  نیهم یبپرسررم، برا یچ دیدونسررتم با یاصررال نم
 سورن...
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شک و ترد سورن س دیبا  ش دیپر شما تودی: ببخ سر پ هیساختمون  نیا ی...
ساله  –و پنج  ستیب شک یشش  شم و ابرو م س یم یچ !...قدش هم د؟یشنا

 دوستمه. یاندازه  بایتقر
 ه؟!دار یپروفسور ِش یته ر هیکه  ی: همون دیو پرس کرد یمکث کوتاه یمنش
 ....اونم بالفاصله گفت : باال.میکرد دییحرفشو تا یدو با خوشحال هر

 بله؟! – سورن
 باال. یطبقه  دیبر – یمنش
 .میاومد رونینگفتم اما سورن ازش تشکر کرد و از اونجا ب یزیچ من

 چقدر قاطعانه گفت "باال"! – سورن
 شناستش؟! یم نجایا ینظرت کسبه  -

 آره احتماال... – سورن
 خودشو لو بده. ینجوریست که قاتل ا انهیذره ناش هیبه نظرم  -

سته قراره ا یاون که نم – سورن  نجایبفهمم ا نکهیلو بره.به محض ا ینجوریدون
 .دمیخبر م سیشناسنش به پل یم

 یو چشررممون به تابلو میدیدوم رسرر یبه طبقه  نکهیتا ا میپله ها باال رفت از
 افتاد. یآموزشگاه نقاش

 قاتل باشه! اروی نیکنم ا یکم کم دارم شک م -
تل سررر تلریچرت نگو، ه – سررورن قا قاش بود. قه ت هم  الیهم ن مورد عال

 !نطوریهم
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شد وارد شگاه  شمیآموز صل ینبود...تو یخبر ی.از من س یسالن ا  یرو نم یک
 نیاومد.هم رونیاز اتاق ها ب یکیچهل سرراله از مرد ِ حدودا  هی نکهیتا ا میدید

 که متوجه ما شد به طرف مون اومد و گفت : امرتون؟!
سره تکرار کنه.اون مرد  سورن شد همون حرفا رو در مورد پ هم دوباره مجبور 
 شناسمش. یفکر کرد و گفت : نه، نم یهم کم

 شناسنش! یم نجایبه ما گفت ا نییپا یطبقه  یمنش یول -
 !د؟یکن یگفت باور م یهر چ یشما هر ک -
 داشته باشه! یبا ما شوخ ومدیبه نظر نم ینه ول -
 شناسم. یرو نم نیگیکه م یکس نیبه هر حال من ا -
مه  یزد جور یحرف م یجد یلیخ پرس و جو  یکه من و سررورن از ادا

 .میاومد رونیو از آموزشگاه ب میمنصرف شد
 .ادیم ادشیکم کم  میکه بگ سیبه پل – سورن

 خارج نشررده باشرره! تازه هیفرض که طرف تا اون موقع از مرز ترک نیالبته با ا -
سر  یجور هی ،یشناس یجن ها رو نم نیشناختش!...تو ا یهم واقعا نم دیشا

 .یکن یمالن که فکرش هم نم یم رهیآدمو ش
 حیخواستن ما رو گمراه کنن.اما به هر حال من ترج یهم م دیآره...شا – سورن

 .میبگ سیرو به پل هیقض نیا دمیم
 !م؟یدر مورد جن بودنشون هم بگ -

ش هی نینه، بهتره دور ِ ا – سورن و  یا نهوویترسم فکر کنن د ی.ممیقلمو خط بک
 ...ستین دیها بع سیپل نیولت کنن به امان خدا! از ا
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 ی.من حوصررله میدفتر شررد یو راه میرو انجام داد یصررالح یسرراعته کارا هی
شتم برا یرانندگ ستم رانندگ نیهم یندا سورن خوا ز ظهر هنو نکهیکنه.با ا یاز 

 کردم. یم ینشده بود اما احساس خستگ
 ساعت بخوابم... میتونستم ن یکاش م -

 !م؟یساعت بخواب هیخونه  میبر میچونیبپ یخوا یم – سورن
کار - جدان  با، و با ته...در عوض ا تینه  جا رف حت م ینجوریک  یشرربو را

 بودم. داریهمش تو خواب و ب شبی...دمیخواب
 !یقرص بهت بدم راحت بخواب هی یگفت یخب م – سورن

 کنه. یتو تا دو روز آدمو نئشه م یقرص ها -
 .هیخواب یبهتر از ب – سورن

خونه  یانداختم...شررماره  یزنگ زد.به صررفحه ش نگاه لمیلحظه موبا نیهم
 بابام بود. ی
 ...یگفتم : وا ینگران با

 !ه؟یشد؟! ک یچ – سورن
 ...ناستیبابام ا یاز خونه  -

" فکر کردم پسره ست زنگ زده.خب بردار یگفت "وا یجور هیمرض!  – سورن
 کاِرت دارن. یچ نیبب
 نداره ها! یبا هم فرق ادیصداهامون ز ؟یمن جواب بد یتو به جا شهینم -

 ایشناسن؟!  یبچه شونو نم یپدر و مادر تو صدا یعنینگو،  یور یدر – سورن
 .ختیزنگش اعصابمو بهم ر یقطعش کن، صدا ایبردار 

 باشه خب!... -
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 ناچار جواب دادم... به
 بله؟! -

 پشت خط بود ، گفت : الو، سالم ...حالت خوبه؟! مامانم
قدر  کیسررالم و عل یدونسررتم چجور یکه نم میبا هم حرف نزده بود ان

 ...دمیکش یهم خجالت م یلیکنم...خ
 ممنون...خوبم. -

 چه خبر؟! – مامان
 .یسالمت -
 خدا رو شکر. -

 آروم گفت : ابله، حال و احوال کن! سورن
 بابا خوبه؟ ن؟ی خنگ ها گفتم : آهان...خوب ِنیع منم

 ؟یزن ی.چرا بهمون سر نمنیما هم خوب – مامان
 .امیفرصت م نیدر اول یکارم...ول ریکم درگ هیبگم... یواال چ -

شام ب – مامان سه  شب وا صت نجایا ایپس ام ست...فر ستت هم ه .اتفاقا دو
 .یستیهم ن ه،تنهایخوب

 دوستم؟! -
 مسعود! گه،یآره د – مامان

 آهان...آره. -
 فرصررت نیکه بدبخت شرردم"...در واقع اون اول یدلم گفتم "وا یلحظه تو اون

 فرصت بود! نینبود، بدتر
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 گه؟ید یایپس م – مامان
به  شرردی...روم هم نمدمیکشرر یخواسررت بگم نه اما خجالت م یدلم م یلیخ

س یمامانم نه بگم، م شکنه...با ا دمیتر شتم ول نکهیدلش ب ست ندا گفتم:  یدو
 .امیباشه، حتما م

 کرد. یزود هم خدافظ یلیخوشحال شد و خ یکل مامانم
 شد؟ یچ – سورن

 شام دعوت شدم. ی...برایچیه -
 ؟یخب خوبه که، چرا ناراحت – سورن

 آخه مسعود هم اونجاست. -
 نیو گفت ( نترس مسعود از ا دیمسعود بخورتت؟! ...)خند یترس یم – سورن

 خوره. یآت و آشغال ها نم
 دلم بذارم؟... ی...بابامو کجاالیخ یمسعود رو ب -
ده بودم اما اوم رید نکهی...با انایبابام ا یتو کوچه  دمیچیپ یکم یلیسرعت خ با

سته رانندگ  یشد حتما م یبرسم.اگه م رتریکردم تا باز هم د یکل راه رو هم آه
ستم برا یکه قول داده بودم.قبل از اومدن م فیح یول چوندمیپ  هیمامان  یخوا

عد گفتم ا ب یبرا دیبا ینجوریکادو بخرم ب حت  ابا نارا نه  هم بخرم وگر
سته از ا هیسورن  شنهادی...آخرش هم به پشهیم  افهیشکالت ها که فقط ق نیب

 هم برنخوره! ییکه به جا دمیدارن خر
مسررعود پر شررده  نیبا ماشرر یپارک نبود...در واقع بود ول یخونه جا برا یجلو

ش نیهم یبود! برا شتم و پ نییکم پا هیرو  نیما  دوارمیشدم.فقط ام ادهیتر گذا
 مسعود درو خونه رو باز نکنن ... ایبودم بابا 
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به پشررت در آپارتمان  یسرراختمون باز بود و بدون زنگ زدن وارد شرردم.وقت در
س شا هی دمیر شروع  نیا دیکم مکث کردم تا  سرم برداره!  ست از  خجالت ِ د

بل از ا به در زدن.ق کهیکردم  گاه ن باز کنم ن ها یدرو  در  یجلو یبه کفش 
 شلوغه. یکفش اونجا بود.معلوم بود اون تو حساب یانداختم....کل

 مشررخل بود که ناراحته...به یلینسررترن درو برام باز کرد.خ هیاز چند ثان عدب
اخل و د میکرد کیکوتاه سالم و عل یلیهم کرده باشه.با هم خ هیگر ومدینظر م

حض .به مشهیباز نم ییرایرو به پذ یکه در ورود نهیبابا ا ی خونه  ِیشدم.خوب
و اتاق ها هم اونجا قرار  هکه در آشررپزخون میشرریم کیهال ِ کوچ هیورود، وارد 

 آشپزخونه ست؟! ی: مامانم تو دمیگرفته.از نسترن پرس
و  منیآشررپزخونه تا اول مامان رو بب یآره...منم از خدا خواسررته رفتم تو گفت

ته  مان وقت یبسرر ما بدم.  لمیتحو یکل دیمنو د یشررکالت رو هم بهش 
تعجب کرده  یهم کرد! به خاطر نوع برخوردش کل یگرفت...باهام روب*و*س

شت ا سابقه ندا صال  شه...حاال نم دنمیاز د ینجوریبودم.ا  دونم یخوشحال ب
 داشت...! یا گهید لیدل ایدلش تنگ شده بود  اقعاو

 ...داشررتم به قسررمتییرایپذ یاومدم و رفتم تو رونیزود از آشررپزخونه ب یلیخ
با  هنکیبدون ا شهیشدم مثل هم ییرایوارد پذ یشدم.وقت یم کیبدش نزد یها

عمه مژگان و  یکردم...خانواده  یدسرت بدم با همه سرالم و احوالپرسر یکسر
 هی یرو حمد.مسعود و عمو مدمید یرو نم رضایعمو محمد اونجا بودن اما عل

سته بودن.من م ش ستم رو یمبل دو نفره کنار هم ن  یالکه خ یمبل تک هی یخوا
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و ت ن،یمن بشرر یجا ایعمو محمد پاشررد و گفت : بهراد ب هویاما  نمیبود بشرر
 .ینیشی مسعود م ِشیپ شهیهم
 ...دی...گفتم : نه نه! شما راحت باشزدمیلحظه من قشنگ داشتم بال بال م اون
شده بود و ول کن ماجرا هم نبود.آخرش هم  دهیفا اما شت...از جاش بلند  ندا

 ... .کنم یکرد دارم تعارف م یمسعود! فکر م شیدست ِ منو گرفت و نشوندم پ
شد.حس ممن  تا سکوت برقرار  ستم  ش م .فکر هنهیسنگ یلیکردم جو خ ین

به خاطر اومدن من باشررره چون عمه مژگان هم مثل  ینیسررنگ نیکردم ا ینم
احته مسعود هم نار نمی.دوست داشتم ببدیرس یناراحت به نظر م یلینسترن خ

از یکردم چون ن یاگه بهش نگاه م شرردیتابلو م یلیاون حالت خ یتو ینه ول ای
 به چرخش گردنم داشت! یمبرم

 اون سکوت مرگبار بابا رو به من گفت : بهراد چه خبر؟! وسط
شدم.نفس مو  یواقعا داشتم معذب م گهیتوجهشون به من جلب شد...د همه

 ...یدادم و گفتم : سالمت رونیآروم ب
 !؟یاز سالمت رینه، به غ – بابا

صبح م - ست،  ی کار ِیگردم...خبرا یسر کار، غروب هم برم رمیواال من  ه
 منتها فکر نکنم براتون جالب باشه!

نا عمو مد ک فت : هنوز زن نگرفت زیآم هیمح هان، راسررت؟یگ ته  ی!...آ قبال گف
 ریگتو زودتر زن ب گمی.مسعود، میریگ یتو هم نم رهیکه تا مسعود زن نگ یبود

 .اریدرب یفیبهراد هم از بالتکل نیا
 تو و بهرادم؟ یگفت : مگه من مسخره  یجد یبا لحن مسعود
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سر نیا با سعود بابا   نیهمچ دنیشن نکهیبحث رو عوض کرد...با ا عیحرف م
 ینبود اما حس کردم عمو محمد بدجور یبیعج زیاز مسررعود چ ییجواب ها

انگار اصررال  دمیلحظه هم به مسررعود نگاه کردم د هیاز حرفش ناراحت شررد.
 ناراحت بودن! یزیچ هی اعصاب نداره...انگار که همه از

آشررپزخونه...گفت که  یکه گذشررت نسررترن اومد و ازم خواسررت برم تو یکم
از شررر اون جو  قهیچند دق یمامان کارم داره.خوشررحال بودم که حداقل برا

شپزخونه و روشمیراحت م شدم بب یصندل ی.رفتم تو آ ستم و منتظر  ش  نمین
 یرو یآشررپزخونه بود و مواظب غذاها یکارم داره.نسررترن هم تو یمامان چ

 بود. قاجا
 !یچی... ِام...هگمیم -

 پسرم؟! یبگ یخواست یم یچ – مامان
 شده؟! یزیناراحتن...چ ییجورا هیکنم همه  یحس م -

 رضایکم حرفشون شد، عل هیو نسترن  رضاینشده...فقط عل یزینه، چ – مامان
 عوض کنه. ییهوا هیتا  رونیهم رفت ب

 .ستیمهم ن ،یچی..هآخه. -
ستم ب یم سترن اونجا بود ب شتریخوا  الیخ یدر موردش حرف بزنم اما چون ن

 هم نداشت... . یشدم.کال به من ربط
شن یصدا رونیب از شپزخونه ب دهیزنگ در  باز  رفت تا درو رونیشد.نسترن از آ

 من نشست. شیکنه. مامان هم اومد پ
 !یگفت : چقدر الغر شد دهیکه انگار تازه منو د یکه نشست با حالت نیهم
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نه ز؟یجد - به وزن نرمال رسررادی!...نه،  تازه  چاق  یلیخ مای.قددمی...االن 
 بودم.
 یکنه که...همش گشررنه م یبرات آشررپز سررتین ی...کسرررمیبم یاله – مامان

 !یمون
 کنم. یخدا نکنه...بلدم آشپز -

ترسررم آخرش هم  یزودتر ازدواج کن.م میبهراد، تا من و بابات زنده ا – مامان
 ...نمیاون روزو نب

 بابا... یا -
 کشه... یجاها م نیدونستم بالخره بحث به ا یم

 بذارم؟! شیخودم برات پا پ یخوا یم – مامان
ندارم.زندگ طیکال من شرررا دیدون ینه، م -  حیرو ترج یمجرد یازدواج رو 
 .دمیم

 !؟یریگ ینکنه واقعا به خاطر مسعود زن نم! شهیکه نم ینجوریآخه ا – مامان
 بود. ی.اون حرف که شوخهیچه حرف نینه بابا،ا -

 به خاطر نسترن ِ؟! – مامان
 .امیتونم با ازدواج کنار ب ی! خودم نمستین یکال به خاطر شخل خاص -

 !ه؟یچ ذینظرت در مورد پان – مامان
 !!؟یک -

 دختر خاله ت. – مامان
 !ست؟یتر ن کیاز من کوچ یادیکم ز هیآهان... -

 د؟یدار ینه اصال! مگه چند سال اختالف سن – مامان
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دو جمله  یبشه ها! بعدم ما تو عمرمون به اندازه  یفکر کنم هفت هشت سال -
 بشه...! ی! عجب ازدواجمیهم با هم حرف نزد

هراد .بنیایبه هم م یلیمهم االنِ .من مطمئنم خ سرررت،یکه مهم ن نایا – مامان
هسررت  یکی نکهیکنه...حداقل ا یم رییتغ یلیخ تیزندگ یباور کن ازدواج کن

 !یایوضع درب نیکنه از ا یواست آشپز
سرراکت  گهیخواد بچه گول بزنه.منم د یانگار که م زدیحرف م یجور هی مامان

چ ِ  ازدواج  یزیشررردم و  من آدم مون اول دادم... ه مو  ب جوا چون  تم  ف گ ن
 .هیبق شیحرفاش تموم بشه و برگردم پ.منتظر شدم تا ستمین

سه من از وجنات پان قهیدق چند شت وا شت و مامان همچنان دا که کال  ذ،یگذ
و ر رضررایعل دادیداد و ب یصرردا رونیکه از ب زدیرفته حرف م ادمیش هم  افهیق

شپزخونه بمیدیشن  نمیبب ونریدادم برم ب حیرفت...منم ترج رونی.مامان فورا از آ
 چه خبره.

جازه گفت : من ا یم تیبود و با عصربان سرادهیسرر پا وا ییرایپذ یتو رضرایعل
هم که دلم  یمیدخالت کنه! هر تصررم میتو زندگ دیاز راه رسرر یهر ک دمینم

 .رمیگ یم میزندگ یبخواد برا
سر ِ چ یهیکامال بد حرفاش شدم دعوا  م ه یتی! برام اهمهیبود، من که متوجه ن

د مسررعو شینبود به ناچار دوباره رفتم و پ یا گهید یخال ینداشررت...چون جا
 نشستم.

 و که مسعود گفت دیکش یخط و نشون م هیداشت واسه بق ینجوریهم رضایعل
 کنه. یم یبلند منو عصب یصدا ن،ییپا اری: صداتو ب
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ارم که بذ سررتمین یگفت : من آدم رضررایبه عل زیآم دیتهد یمژگان با لحن عمه
 !رمیگ یرفتار کنه، طالقشو م ینجوریبا دخترم ا یکس

کرد هر لحظه ممکنه با چک و  یبود که آدم حس م یعمه مژگان جور حالت
دعوا  یهمه از جاشون بلند شده بودن تا جلو بای.تقررضایبه جون ِ عل فتهیلگد ب
 کردم... ی...من هم نشسته بودم و فقط نگاه مرنیرو بگ

 ی.اصن مدمیمنه، طالقش هم نمجواب داد : نسترن زن ِ  تیبا عصبان رضایعل
 کنه! تیناراحته بره شکا یخوام هر روز هم کتکش بزنم! هر ک

 زد و گفت : حاال رضایمحکم به صورت عل یلیخ یلی خ ِیلیس هیمسعود  هوی
 کن! تیتو برو شکا

 .از قراردیکشرر یداشررت عربده م بایتقر گهیداغ کرد و د یهم حسرراب رضررایعل
کنه اما بابا و عمو محمد دو  یمسعود رو هم تالف یلیس ادیخواست ب یمعلوم م

سرعود از م گهیکم د هیخواسرت ولش کنن تا  یدلم م یلیگرفته بودنش.خ ییتا
 ...فیکتک بخوره اما ح

سع مامان شت   ایکرد دعوا رو جمع و جور کنه به من گفت : بهراد ب یم یکه دا
 آب بهش بده. وانیل هیعموتو ببر تو آشپزخونه 

گه ا دمیمنتظر من بمونه خودش رفت تو آشررپزخونه.منم د نکهین ابدو مسررعود
 بلند شدم رفتم تو آشپزخونه. نیهم ینرم ممکنه ناراحت بشه برا

بود.خوشبختانه تا وارد آشپزخونه شدم مامان هم  سادهیتو آشپزخونه وا مسعود
 .نیاومد و گفت : مسعود بش

 راحت ترم...اعصاب نشستن ندارم. ینجوریهم – مسعود
 .ادیم شینشده که، پ یزی! بابا چ؟یریاز کوره درم هویتو چرا  – مامان
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سعود شو جلو گهینگفتم...فقط زدمش که د یزیمن که چ – م همه  نیا یصدا
 بزرگتر باال نبره!

 ...؟یریاز کوره درم هویکرد، تو چرا  یاشتباه هیحاال اون بچه ست  – مامان
نشستم. داشتم به بحث  یصندل یآب به مسعود داد.من هم رو وانیل هی مامان

ضور من اونجا ب یشون گوش م دونم چرا مامان  یبود، نم دهیفا یکردم.کال ح
 !!امیگفت ب

سعود صال جلو م ست چرا براش زن گرفتن؟! آقا ا ضررو  یادامه داد : اگه بچه 
 به نفع هر دوشونه. نیطالق بگر نایمنفعت ِ،ا یریاز هر جا بگ

هم در جواب اومد بگه مته به خشخاش نذار گفت : مسعود حاال تو هم  مامان
 انقدر خته به مشماش نذار!

سعود هم  یزیبود از خنده روم کیکه اون لحظه نزد من شم! م رو به دندون بک
 موفق نبود! ادیکرد نخنده اما ز یسع یلیخ
به  دی.مسعود گفت : برشدیم دهیشن رضایعل یغرغرها یباز هم صدا رونیب از

 زنم! یکتک مفصل بهش م هی امیخفه شه وگرنه م دیاون بگ
سر مامان شویتا پ رونیرفت ب عیهم  ضایبه عل ام سونه.جالبه که چند ثان ر  هیبر
مسعود  شیپ.رونیگرفتم پاشم برم ب می.تصمومدین رضایاز عل ییصدا گهیبعد د

معذب بودم.بلند شرردم برم که مسررعود بازومو گرفت.دسررتم اونقدر درد  یلیخ
 .رفتمدستم بازومو گ یکیگفتم و با اون  یآخ اریاخت یگرفت که ب

 شد؟! من که محکم نگرفتم! ی: چ دیپرس یبا نگران مسعود
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 یگفتم : نم نیهم یدونسررتم چرا دسررتم انقدر درد گرفت، برا یهم نم خودم
 دونم...
 ...نمیذار من ببب – مسعود

 اصال فراموشش کن... ال،یخ یب -
ها مسررعود مه  باز کردن دک به  به حرف من شررروع کرد  جه   یبدون تو

حتما از  طیشرررت هم تنم بود وگرنه تو اون شرررا ی...شرررانس اوردم تراهنمیپ
 شدم! یخجالت آب م

ساب دنید با ستم ح شت  ِیکبود هیتعجب کردم.  ید  بزرگ و قرمز رنگ، رو و پ
کردم  یفکر م یکبود شررده! هر چ یدونسررتم ک یخودمم نم یو بازوم بود.حت

 که از مسررعود یبهش خرده باشرره.مطمئنا به کتک یزیچ یضررربه ا ودینم ادمی
بهم  یآنچنان یکه اصررال ضررربه  چارهیخرده بودم هم ربط نداشررت چون اون ب

 نه چپو! ندچوینزد...تازه دست ِ راستم رو هم پ
 به کجا خورده؟! نکنه به خاطر اون روزه؟... نیاوه اوه!...ا – مسعود

 ...ادینم ادمینه، فکر نکنم...اصال  -
 ؟یبگ یخوا ینم ای ادینم ادتی – مسعود

 خورده و اون لحظه متوجه نشدم. یی...احتماال به جاادینم ادمینه به خدا  -
سعود ستت  اد؟ین ادشیبخوره و  یضربه ا نیآدم همچ شهیمگه م – م انگار د
 در! یمونده ال

 یغدرو هیدوسررت داشررتم  یلیگفت.خ یگفتن نداشررتم.راسررت م یبرا یجواب
 یچون از اولش اظهار ب شررردینم یخالص شررم ول تیبگم و از اون وضررع

دادم  یم حیجمعش کرد.هر چند کال ترج شدیکرده بودم...با دروغ نم یاطالع
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به کاب*و*س شررده  لیردن از مسررعود برام تبدبه مسررعود دروغ نگم! کتک خو
 بود!

 دیکش یقینداشتم بدم.نفس عم یمنتظر جواب من بود...منم که جواب همچنان
 !ه؟یگفت : مشکل چ یبار با خودنسرد نیو ا
که عصررب در به نظر خوش اخالق م یظاهر  مدینبود. دونم چرا  ینم ی.ولو

...روم هم سررتیکردم اونجا جاش ن یرو بگم.حس م هیدوسررت نداشررتم قضرر
به خاطر اون قضرر شررردیم  ینبود، از خودِ  مسررعود خجالت م هیبگم، البته 

 .از حرف زدن باهاش معذب بودم.دمیکش
 نگفت؟! یزی: سورن چ گفتم

 نه. – مسعود
 ...گهیبرات م ؟یاز سورن بپرس شهیم -

سعود سورن م هیچند ثان م شه...از  سم یفکر کرد و گفت : با  یاخو ی.اگه مپر
 برو... ،یبر

زخونه و از آشررپ دمیدرسررت پوشرر راهنمویبکشررم.پ یتونسررتم نفس راحت بالخره
 اومدم. رونیب

شتم پ یوقت ضایعل هیبق شیبرگ شده بود  بایتقر یرفته بود.گرچه مهمون ر خراب 
.خوشبختانه اون دعوا واسه من ارنیخودشون ن یکردن به رو یم یاما همه سع

 کرد! یمن ِ بدبخت زوم نم یرو تیجمع گهیخوب شد چون د یلیکه خ یکی
 شیداد که من پ ریرو شروع کرد و گ یشام هم باز عمو محمد مسخره باز موقع

ش سعود ب شت ما دو تا رو کنار هم قرار بده!  ی! نمنمیم دونم چرا انقدر عالقه دا
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ساب صاب ِ من بود.با ا یح ب خ یول میهم با هم قهر نبود ادیز گهید نکهیرو اع
 کنار هم نشستن مشکل داشتم. ی هیقض نیبازم با ا

م خود یخونه  یاومدم و راه رونیب نایبابا ا یاز خونه  میساعت ده و ن یکاینزد
، گرفت یو خندم م فتادمیزد م رضایکه مسعود به عل یا یلیس ادیشدم.همش 
که  دمیفهم یاوردم و م یم ادیکه خودم ازش خورده بودم رو به  یاما فورا کتک

 !ستیهم خنده دار ن ادیز
که رسرر به نه  بل از ا دمیخو کهیق چه رو از نظر  نویماشرر ن خل کو ببرم دا

ش شون با خونه  یتو نیگذروندم.چند تا ما شده بود اما هم من  یکوچه پارک 
 . ِسیپل نیداد بفهمم کدومشون ماش یهوا هم اجازه نم یکیفاصله داشتن، تار

ش اطیح در شتم برم نیرو باز کردم و ما شتم تا درو ببندم یرو بردم داخل.دا  گ
شتم درو م یشروع کرد به زنگ زدن.در حال لمیکه موبا ستم از ج یکه دا  بیب

اوردمش و به صررفحه ش نگاه کردم.شررماره ش ناشررناس بود.تا  رونیکاپشررنم ب
سر سره...خودش گفت عیجواب دادم قطع کرد. سمت اون پ که  بود هفکرم رفت 

خودشررو لو بده.تازه اون  ینجوریسررت ا وونهیزنه...اما نه، مگه د یبهم زنگ م
 بود... . یجمله ش هم به نظر شوخ

ض الیخ یب ستم تا برم تو...هوا خ هیق شتم به ا یلیشدم، درو ب  نیسرد بود.دا
ستم از کجا اومده...هر چند ز یرو یکردم که کبود یفکر م هم برام مهم  ادید

 گرفتم! یداستان ِ قاتل ِ حواس پرت نینبود، فقط کنجکاو بودم.فکر کنم سر ا
گذاشررتم تو کفش پذ خیتا  یجا کفشرر یهامو دراوردم و   ییراینزنن و وارد 

 هیت.نفر محکم منو از پشت گرف هیبرق بخوره  دیدستم به کل نکهیشدم.قبل از ا
شو دورم حلقه کرده بود جور ست ست  ید شده بودن، با اون که د  یکیهام قفل 
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ستش هم جلو ست ها هیبا  نکهیدهنمو گرفته بود.با ا ید ست، د ه بود گرفت مود
ج با آرن نکهیا ایتونسررتم آزادشررون کنم  یمحکم بود که اصررال نم یاما به قدر

 بود!! ادیزورش ز یلیبهش ضربه بزنم...خ
اما فورا گفت : اگه  اره،یقاتل ِ ست و اومده دخلمو ب ارویبودم که همون  مطمئن
 کنم. یولت م ینکن دادیداد و ب یقول بد
حض کردم که به م یفکر م نیتکون دادم اما داشتم به ا دییتا یبه نشونه  سرمو

ها رو خبر  سیپل یراه بندازم و با هر ضرررب و زور دادیولم کنه داد و ب نکهیا
ب : خ دیه پرسررک دمیهم تو خونه سررت...شررن گهینفر د هی دمیفهم یکنم.بزود

 ؟یکن یچرا ول نم
 راه بندازه! دادیکنه که داد و ب یفکر م نیهم جواب داد : چون داره به ا یکی اون

شررون  بیاند که امروز با سررورن تعق ینداشررتم که همون دو تا پسررر شررک
شت که فکرمو خونده بود ، از قبل م ی...تعجبمیکرد ستم که اون یهم ندا  دون

 پسر مو بور، جنه.
شو از دست نکهیا یبودم هاموس از راه برسه...برا دوارمیبودم.ام دهیترس یحساب

سع یرو شم   ادیکردم به داد و فر یدهنم برداره تا بتونم حداقل درست نفس بک
 فکر نکنم. سیو خبر کردن پل

شت اما هنوز  بالخره شو بردا ست ست هامو گرفته بود.اون  یکید هم  یکیاز د
 کور شدم. ش،یفت : آخچراغو روشن کرد و گ

 !یتمحکم گرف یلیخ ؟یول کن شهیکه دستمو گرفته بود گفتم : م یاون به
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ند که م یلبخ ثان یزد و گفت : من  سرررِ   یریم یا هیدونم اگه ولت کنم دو 
 .میر یبعد ما دو تا م م،یذره حرف بزن هی مینیکوچه! اول بش

 تموم بشه، باشه... یراحت نیحاال که قراره به هم -
ست یرو ش سه نفره ن سرمیمبل  سط بودم، پ شک یکه موها ی.من و شت یم  دا

 .نداشتن یچندان یسمت راست.باهام فاصله  یکیسمت چپم نشست و اون 
 ...!مینشست مانهیچقدر صم -

 !م؟یکرد یبور ِ گفت : ما خودمونو معرف مو
 !نیکرد یفرار م نیداشت یمثه چ دمتونیکه د یآخر ینه، دفعه  -

دن ِ ما کرد که گر یفکر م نیدوستت داشت به ا یول د،یو گفت : ببخش دیخند
.خالصه منم اون لحظه یاز اون نداشت یدو تا رو بشکنه ، خودت هم دسِت کم

 .نیدوستم دارو نمیام... ا ی.به هر حال من حاممیدادم فرار کن حیترج
چرا؟  یدون یخوره! م ینم تتیاصررال به شررخصرر ی...ولهی! اسررم جالبیحام -

صبان ستی.دویتو ناکجاآباد ول کرد یچون من ِ بدبختو برد اونجا  یتا جن ِ ع
 !رهیبود دوستم هم بم کیچاه! تازه نزد یخواستن منو بندازن تو یبودن که م

ش – یحام صدم ا یمن م د،یببخ صال ق ستم کمک کنم! ا نبود که اونجا  نیخوا
تا جن م دمیراه فهم یتو هویولت کنم.اما   گهیِله کنن.د نویان داروخو یچند 

مک دارو مت و برم ک بذار جا  ته منیمجبور شررردم همون دونسررتم اون  ی.الب
 راحت بود. المیخ گهید نیهم یکمک.برا ادیهاموس م قت،یرف
 خوان دوستتو بکشن؟! یم یدیاز کجا فهم -

با زه،یخواسررتن لهش کنن...چ یالبته، م – یحام چک کردم.چند بار  لمویمو
 بهم زنگ زده بود.
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تا جا ای یتو جن نم،یبب - ن ج یدونم تلفن همراه برا یکه من م ییآدم؟! چون 
 نداره! یها معن

 من دورگه م...بابام جن، مامانم آدم. – یحام
 واقعا؟! -

 !به؟یآره...به نظرت عج – یحام
 نیبگ شهیحاال م بوده! خب، یلب گفتم (... عجب وصلت ری!...)زیتا حدود -

 !د؟یچرا انقدر به من عالقه مند شد
ماال م حیمن توضرر نویبذار ا – نیدارو تلِ  خفن  هیکه  یدون یبدم.احت قا

 دنبالت ِ...
 خب آره. -

 یخواهر منو کشررته.برا شیخواد تو رو بکشرره چند ماه پ یکه م یقاتل – نیدارو
 خوامش. یم یلیهست که من خ نمیهم

اشه.با داشته ب یخورد قصد شوخ یش نم افهیسکوت برقرار شد.به ق هیثان چند
 !؟یگیم ی: جد دمیپرس دیشک و ترد

 آره. – نیدارو
 حرفتونو باور کنم؟! دیچرا با -

س ک چیه م،یکارو کرده بود نیتا حاال ا متیبکشرر میخواسررت یاگه م – نیدارو
 .شدیهم متوجه نم

 !ن؟یومدیپس چرا از در ن رهیخ تتونیحد ن نیاگه تا ا -
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 از میخواسررت یخونه تو دارن.اگه م یهوا رونیاون ب سیچون دو تا پل – نیدارو
تاتینداخت یراه م دادیداد و ب میایدر ب با دوسرر که همش  کال  ،ی...روزها هم 

 شد! کیبهت نزد شهینم
 !د؟یقاتل رو بکش نیخوا یم ن؟یهست یخب...حاال شما دو تا دنبال چ -

ما فهمقایدق – نیدارو له هم تو رو خ میدی.دسرررتِ  بر قضرررا  قات  یم یلیکه 
بل از ا کهیخواد.ق نه  سیپل ن هاشررو پ یکیبتو نه  ما پ دایاز لو نه،   داشیک

 تو هم اونجا بودن. ی.اتفاقا عکس هامیکرد
 کرده! دایعکس پ هیبه من گفت فقط  سیعکس هام؟! پل -

 ینگ مل هیقضرر نیکم تو ا هی سیعکس بود! پل هیاز  شررتریکم ب هینه... – یحام
 .رهیکنم بتونه قاتل رو بگ یزنه، فکر هم نم

 چرا؟!! -
ست چند تا جن ِ ز یچون قاتل، هر چ – نیدارو ستیکه ه شو  رد داره که کارها

تونن  یاز خونه ت.اگه اراده کنه م لیبردن وسررا نی...مثه همدنیبراش انجام م
جا ها راه ا چیکه دسرررت ه ییببرنش  که خودمون  نهیکس بهش نرسررره.تن

 تونه کمک کنه. یبداخالقت هم م قی...اون رفمشیبکش
 سورن؟! ؟یک -

 منظورش هاموس ِ. – یحام
 !شه؟یم یرو بفهمه چ هیقض نیا سیبه نظرتون اگه پل -

رونده کال پ نکهیا ایکنن،  یباور نم ای.ستیبه نظر من که اصال جالب ن – یحام
 کنن. یذارن و مراقبت از تو رو هم فراموش م یرو کنار م

 کنه؟! یبتونه کار سیکه پل ستین یدیاصال ام یعنی -
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تازه پل یمن فکر نم – نیدارو ندارن...ز سیکنم... قدرها هم هواتو   ادیها اون
 .ستنیباهات صادق ن

 چطور؟! -
هت ب یزیکه قاتل گذاشته بره و نکشتش چ یاصال در مورد اون دختر – نیدارو

 گفتن؟!
 بهم گفتن... نویآره، هم -

قاتل ِ، خواهر ِ اون  شی.چند روز پنجاسررتینکته ش هم گه،یخب د – نیدارو
 دختره رو کشته.

 که در عوض دختره، خواهرشو گرفته؟! نهیمنظورت ا -
س ارویآره...در واقع اگه  – یحام شه ردخور نداره...اگر هم ب یبخواد ک  یرو بک

 کشه. یطرفو م انیاز اطراف یکیبشه،  الشیخ
سترس نیا با شد که نگو! با نگران یحرف ا من  الیخ یگفتم : نکنه ب یبهم وارد 

 !رمیم یبشه من م ینجوریاگه ا ،یبشه و دوستامو بکشه؟! وا
تو  یقاتل، عکس ها گاهیمخف ی.تویبهتره تو فعال نگران خودت باشرر – نیدارو

تو  هاشون مال یلی اون لباس ها و انگشترها، خ ِنیبود.احتماال ب شتریاز همه ب
 بوده.

 دلگرم کننده ست! یلیواقعا ممنون، حرفات خ -
حواسررت هم  ینجوری.ایباشرر نیدر حال حاضررر به نفعته که واقع ب – نیدارو

 جمع تره.
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 ترشیداره؟! مثال خود ِ من ب یزیچ یکه قاتل جن دیشما از کجا انقدر مطمئن -
 برداره! لمویو وسا ادیب یتونسته به راحت ی...مستمیروز رو خونه ن

دارم، جنس  یرِگ جن هیها! من خودم  یزود فراموش کرد یلیخ – یحام
ه وقت نتونسررت چیه سیکه پل ییزایاز چ یکیشررناسررم.بعدم  یخودمو خوب م

 با جن ها در ارتباط یکه کشررته شرردن به نوع ییکه تمام کسررا نهیکشررف کنه ا
کردن خودشررونو بهشررون نشررون بدن.مثه  یم یجن ها سررع نکهیا ایبودن، 

 .نیخواهر دارو ایخودت...
 ی...ولمینیب یزنده موندن ِ خودم نم یبرا یکه شررانسرر یکیدر هر حال من  -
 .دیرو بکش ارویشما بعد از مرگ ِ من  دوارمیام

 !یخفن هم دار ی جن ِقیرف هی! تو که ؟یکن یفکر م ینجوریچرا ا – نیدارو
تا جن داره؟ خب مثه آب خوردن م اروی نیگ ینم مگه - و  انیتونن ب یچند 

 زنن. یاالنش هم بهم سر م نیمنو بکشن...تازه هم
 چطور؟! – نیدارو

 یِک  ادینم ادمیکبود شررده! اصررال هم  یعیدسررتم به طرز فج دمیامروز فهم -
 شده... ینجوریا

 !؟ینشونمون بد شهیم – نیدارو
 ن؟!لحظه مکث کردم : اال هی

 !گهیآره د – یحام
 باشه... -

 ( دیاون ور؟! ) خند میرو مونو کن یخوا یم – نیدارو
 !ارمیتونم کاپشنمو درب یم دیریذره از من فاصله بگ هیاگه  ینه ، ول -
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هم به جون ِ  یدر اوردم...کل راهنمویکم عقب رفتن.منم کاپشررن و پ هیدو  هر
 شرتم دعا کردم! یت

 دستمو بهشون نشون دادم... یکبود
 در نمونده؟! یال ی! مطمئنعهیفج یلیخ ،یاوف...راست گفت – نیدارو

 موند! یم ادمیحتما  فتادیم یاتفاق نیآره، اگه همچ -
 ادتیوجه  چیدر مونده باشه...به ه یال نیبه قول دارو ستین دیبع یول – یحام

 شد؟! ینجوریا یِک  ادینم
 شدم. شیامشب متوجه کبود نینه، هم -

ش نیا – نیدارو شد یاواخر دچار فرامو ساعت از خاطرات  هی نکهی! مثال ا؟ین
 !؟یروزانه تو فراموش کن

 گرفتم؟! یزیچ یمریآلزا یکن ینه...فکر م -
 نه نه... – نیدارو
 .فتهیخواب هم اتفاق ب یتونسته تو یم – یحام

 خواب منو زده و متوجه نشدم؟! یتو ارویبه نظرت  -
 هیبوده باشرره.فقط  یممکنه کار ِ هر جن نی...البته ایزیچ نیهمچ هی – نیدارو

 نییبدنت باال و پا یدما هویکه  ومدهین شیمدت برات پ نیا یتو گه،یسرروال د
 ؟یتب کن ییهویبشه؟! مثال 

 .چطور؟شمیم ینجوریا یلیاواخر خ نیچرا، اتفاقا ا -
از جن ها ، معموال هم جن  یسررر هیکه  ادیم شیوقتا پ یبعضرر ن،یبب – یحام

 کنن. یذارن و کنترلش م یم ریبدن آدم تاث یکافر، رو یها
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 !ر؟یتسخ یها هیتو ما یزیچ هی یعنی -
ثه م رشونیوارد بدنت نشده.تاث یجن چی.مطمئن باش هینه، نه اونجور – یحام

 شررهیتماس شررون باعث م نی.اییزایچ نیهمچ هیکنترل ذهن... ای... ِزمیپنوتیه
 بشه. یآدم دچار فراموش

نه ا – نیدارو ک م م ته  ب ل تو نیا لت  تاده  یحا ف فاق ا ت برات ا هم  خواب 
 نیا یتفاوت که تو نیبا ا شرره،یخواب م یبه راه رفتن تو هیشررب ینجوریباشرره.ا

 یتفاقا ایاگه کتک هم بزنن  طیشرررا نی.تو ایدیانجام م یشررتریب یحالت کارا
 .یشیمتوجه نم یرو بزن یکس
و رد کنم تا بتونم حرفاشون دایپ کیکوچ لیدل هیدوست داشتم  یلیلحظه خ اون

 کالفه شده بودم... ی.بدجوردیرس یبه ذهنم نم یچیه یکنم...ول
بزنم  بیآسرر یو به کسرر ادیب شیبرام پ دیگیکه شررما م یحالت نیاگه باز هم ا -
 !؟یچ

کدوم  چیه یعنی...ستین یکن یاونجور هم که فکر م ،یدون یخب م – یحام
رو بکشه.کال  یذهن آدمو کنترل کنن که مثال کس یاز جن ها اجازه ندارن جور

 یارک نکهیخواد تو رو بکشرره، نه ا یقاتل ِ م نی.در ضررمن اادیم شیکم پ یلیخ
 یم دیه بعالبت کهسررر قاتل نباشرره،  ریز هیقضرر نی.اگرم کال ایرو بکشرر هیکنه بق

 .ستین ینگران یدونم، جا
وسط دارم هر شب  نی! منم که استین ینگران یشما دو تا جا یآره خب، برا -
 !شمیو کبود م اهیس
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گه انیبب وانویپرِ  ل ی مهین – نیدارو بدونِ  ا یم میتصررم اروی نی.ا  نیگرفت 
 میونت ی.میواسه زنده موندن نداشت یشانس چیه گهیها بکشتت د ینیمقدمه چ

 .مشیریمدت بگ نیا یتو
که  نهیقاتل ِ ا نینه؛ روش ا ایبهت گفته  سیدونم پل ی. نمگهیراسررت م – یحام

از  کنه.مثه گربه که قبل یشون م تیاذ یهاش، به هر نحو یقبل از کشتن قربان
 یتو میتون یگفت، م نیکنه.همونطور که دارو یم یخوردنِ  موش باهاش باز

 .میبنداز رشیکنه گ تتیخواد اذ یکه م یمدت نیا
 باشن؟! دهیمعلوم که االن صدامونو نشن از کجا -

 .ستین نجایاز ما ا ریغ ینه، من حواسم بود.کس – یحام
 !ه؟یشما دو تا واسه گرفتنش چ یخب...حاال نقشه  -

جواب  یکیمکث کردن.انگار که جفت شررون منتظر بودن تا اون  یدو کم هر
 بده.

 !هی! ...عالد؟یندار ینقشه ا -
 گفت : بذار من بگم... نیدارو

باره مکث هیثان هیو  دیخند کوتاه :  کرد و گفت یبعد هم خندش تموم شررد، دو
 ... .ستنیشده ن فینقشه هامون به اون صورت تعر

شه ا یعنی نیا - شدم.اگهید ستیدر کار ن ینق  که من نجوری... خودم متوجه 
 قراره طعمه بشم، نه؟ دمیفهم
ه ب میتو بتون قیاز طر دوارمی.فقط اممیندار یدقصرر نینه، ما که همچ – یحام

 .یریچون به هر حال جن گ ،یکمک کن یتون ی.البته خودت هم ممیقاتل برس
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ستم کار یمن اگه م - ش نیبکنم حال و روزم ا یتون  یول گمیم نویا دینبود.ببخ
 .دیببر شیاز پ یکار دیکنم شما دو تا بتون یفکر هم نم

سر وقت  یکردم.فردا هم م دایپ ییزایچ هیمن  یول – نیدارو  ی.مارویخوام برم 
 تونه خودش باشه.

 یاز دسررتش فرار کن یتونسررت یاگه خودش بود و به صررورت اتفاق ؟یِا ، جد -
 رو بهم بگو. جهینت

زنم تو دهنت  یو ادامه داد ( ...م دی...)خند یزنیم هیاه، تو چقدر کنا – نیدارو
 باش! یذره جد هیها! 

 باشم؟!! جالبه... یمن جد -
 خوام برم سراغ طرف. یدر هر صورت من فردا م – نیدارو

 .یبه سالمت -
 .میدنبال تو تا با هم بر امیقبلش هم م – نیدارو

 .امیمن نم یشرمنده ول -
 برمت. یمن به زور ِ کتک م یدشمنت شرمنده...ول – نیدارو

 کنم. یلب گفتم : الزم شد با مسعود آشت ریز
 فورا گفت : مسعود گنده تونه؟! نیدارو
شوخ دیخند ضمن  امینره، من فردا م ادتیکردم.اما  یو ادامه داد :  دنبالت.در 

 منه. یکن.شماره  ویبهت زنگ زد رو س شیپ قهیهم که چند دق یاون شماره ا
 !ن؟یمنو از کجا اورد یشماره  -

 من از دفترچه تلفن دوستت برداشتم. – یحام
 تلفن دوستم؟!!از دفترچه  -
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 یجن هیهمون دوسررتت که امروز باهات بود.اونشرررب که  گه،یآره د – یحام
 کار رفته بودم خونه ش. نیهم ی دوستت کرده بود، من برا ِهیخودشون شب

 ! واقعا که...؟ینکرد یکمک چیو ه یتو اونجا بود -
 تبه قصد کش نهیب یهاموس هر وقت منو م قت،یاون رف یشرمنده، ول – یحام

ش یطرفم! منم که نم ادیم ستم کمک کن یو نگاه کنم! در کل م نمیتونم ب م خوا
 یب دیشررا میبهم بکن، بهش بگو ماها دوسررتت یلطف هیمهلت نشررد... تو  یول
 شد! الیخ
 !ستمیهم مطمئن ن ادی...هر چند زگمیبهش م دمشیباشه، اگه د -

لمه ا یزیاز جاش بلند شررد و گفت : چ یحام  م،یسررتیکه ما قاتل ن نهیکه ُمسررَ
 .میخفه ت کرده بود یوگرنه تا حاال جفت

صوصا با ا – نیدارو شه من ن،ی.ببیزن یکه م ییها هیکنا نیآره، مخ ست با  حوا
 یمنو باال م یموها یکه داشررت با دسررت جلو ی...) در حالادیبدم م هیاز کنا

س یم یادامه بد ینجوریداد گفت ( هم سع یو کبودت م اهیزنم  کن  یکنم...
 .ادیبهت م شتریب ،یموهاتو باال بزن شهیهم

 .میجمع کن بر گه،یخب د – یحام
 باشه. – نیدارو
،  طایح یبرن تو ییرایاز در پذ نکهیا یهنوز سررر جام نشررسررته بودم.به جا من

 !نیریاشتباه م نیرفتن سمت در هال.گفتم : فکر کنم دار یداشتن م
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بهتره از  میومدین اطیما چون از در ح ،یدون یگفت : م یو حام سادنیدو وا هر
که دمِ  در اند شرررک  ییها سیخرده واسررره اون پل هی...مینر رونیاونجا هم ب

 .شهیم زیبرانگ
 خدافظ. د،ی.باشه بردمیآهان آره...فهم -

 خدافظ. نمت،یب یفردا م – نیدارو
کردم باز  یفکر م ی.هر چدمیازشون نشن ییصدا گهید ییرایپذ یرفتن تو یوقت

...اگر هم ممکن رممکنهیقاتل غ نیکه گرفتنِ  ا دمیرسرر یم جهینت نیهم به ا
شه ا شا یتونن کار یدو نفر نم نیبا شا دیبکنن!  فقط هم نه. دیهاموس بتونه...

 ادیب.رهیبگ انمویافاز اطر یکیمن بشررره و  الیخ یه*و*س نکنه ب اروی دوارمیام
 بهتره... یلیسراغ خودم خ

رو عوض کرده  زیم یشکسته  ی شهیبه خونه انداختم.ظاهرا هاموس ش ینگاه
 هم خسررته بودم یلینداشررتم که انجام بدم.خ یبود.خونه کامال مرتب بود.کار

 میتصررم نیهم ینذارن بخوابم.برا یچیافکار چپ اندر ق نیا دمیترسرر یاما م
 دو تا قرص بخورم و بخوابم. یکیگرفتم 

 کردم پلک یدونستم صبح شده.احساس م یم یولدونم ساعت چند بود  ینم
که خورده بودم تا صرربح بدون وقفه  یی! به خاطر قرص هادنیهام به هم چسررب

مدت زدمیخواب باز خواب یادی.فکر کنم  طاق  که  بودم چون گردنم  دهیبود 
 بدجور خسته شده بود.

شمامو باز نکرده بودم که حس کردم  هنوز صال محک هیچ ستمو گرفته.ا  منفر د
آن به خودم اومدم و در  هیکردم. یمن تماس دستشو احساس م ینگرفته بود ول

 شوکه شده بودم سر جام نشستم. یکه حساب یحال
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 یم به من نگاه یدستم تو دست مسعود ِ و داره با نگران دمیمحض نشستن د به
 بود من سکته کنم! کیکرد که نزد ینم یکنه...اصال هم توجه

شوک به شت از جا کنده  یکه در لحظه  یخاطر  شده بود قلبم دا اول بهم وارد 
 !؟یاومد یقلبم گذاشتم و گفتم : تو ِک  یدستمو رو یکی.اون شدیم

کرد  ینگران و مهربون به من نگاه م یکه همچنان داشررت با چهره ا مسررعود
 .شبیگفت : د

ست ِ کم  یلیخ شتم د ست دا  یجور هیش  افهیق یذره بهش غرغر کنم ول هیدو
کردم  ی! حس مدیرسرر یبه نظر م بیهم عج ییجورا هی...ومدیبود که دلم نم

 .دمیند ینجوریوقت تا حاال مسعودو ا چیه
که  ییها سیتو، پل یومدیم یداشررت یو گفتم : بعد...وقت دمیکشرر یقیعم نفس

 بهت نگفتن؟! یزیچ روننیب
 نه. – مسعود

 !؟یومدین واریمگه از د -
سعود شتم... دینه، کل – م نه دو هی دهاتیکل یرفت بهت بگم، من از رو ادمیدا

 یکوچه بودن هم گفتم حواسررشررونو حسرراب یکه تو ییها سیزدم.اتفاقا به پل
 تو هم! رهیجمع کنن وگرنه کالهمون م

ثان هیگفتم و  یلب آهان ریبگم! ز یدونسررتم چ ینم گهیتعجب د از  هیچند 
رو به مسررعود گفته بود...و مسررعود هم به  هیسررکوت کردم.قطعا سررورن قضرر

 شکل ممکن عکس العمل نشون داده بود! نیتر بیعج
 !؟یدینخواب شبیتو د -
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 نشسته بودم. نجاینه، من تمام شب ا – مسعود
 !!؟یکرد یبه من نگاه م یتمام شب داشت -

 آره خب، مراقب بودم! – مسعود
 دستت درد نکنه... -

صرربح بود و من خواب مونده  میانداختم...نه و ن یواریبه سررراعت د ینگاه
سعود در مورد ا یبودم.م ستم غر زدن به م  سر کار رفتن یچرا منو برا نکهیدون

...جالبه که دسررتم هم دیرسرر ینداره.کال نرمال به نظر نم یا دهینکرده فا داریب
 کرد! یول نم

گه منو ب یلیخ کار خ یکرد یم دارینرم بهش گفتم : ا خوب  یلیبرم سررر 
 ...شدیم

 .لهیامروز تعط – مسعود
 راحت شد. المی!...خب، خ؟یجد -

ستمو ش د شو دورم حلقه  هیثان هیو در عرض  دیبه طرف خودش ک ست هر دو د
شرردم! احسرراس  یبود منتها من داشررتم له م زیمحبت آم یکرد.حرکتش به نوع

 !شنیهام دارن ِپرس م هیکردم ر یم
رو از زبون  یمهم نیموضرروع به ا دی! من با؟یچرا زودتر به من نگفت – مسررعود

 سورن بشنوم؟!
 !ادته؟یدستمو  یرو یاون کبود گمی...مدیببخش -

 آره. – مسعود
 !ارهیدردش داره پدرمو درم یکه منو گرفت یحالت نیبا ا -
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ذره از خود به خود  هیحواسررم نبود. د،یلحظه ولم کرد و گفتم : ببخشرر نیهم
 شدم.

 ذره...! هی -
سعود ض ینرفته که بهم گفت ادمیالبته  – م سر ِ اون ق سگ"! هنوزم  کتک ِ  هی هی"

 کنم فراموشش کنم. یم یخب، فعال سع یبهت بدهکارم! ول یجد
 ...!یکن یواقعا لطف م -

 من. یخونه  میبر ایچند روز ب هی – مسعود
 یرابسررورن ممکنه  ایتو  شیپ امیراحت ترم.بعدم اگه ب نجاینه، ممنون.من ا -

 شما هم بد بشه.
 .نجایا امیپس من م – مسعود

 .شهیتو بد م یهم برا ینجوریمثه همونه.ا ییجورا هی نمیا -
 م؟یکار کن یپس چ – مسعود

 دارم که تو کاِر سگه. قیرف هی! من دمیبدم گفت : آهان، فهم یجواب هیاومدم  تا
 ...تجارت سگ؟!یعنی -

سعود سگ برات ب گمی.بهش مبایآره، تقر – م سه تا  سگ  نی.البته نه از اارهیدو 
 .یسوسول یها
 من پولشو دارم؟! یکن یاونوقت فکر م -

 .ستیاونش مهم ن – مسعود
 زایچ نجوریتونم با سررگ و ا ینم ادیمن ز یول ینگران یلیدونم خ یم ن،یبب -

 هی یکرد یبه من نگاه م یکنم چون کلِ  شرربو داشررت ی.بعدم فکر مامیکنار ب
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 یم میموضرروع تصررم نیکم بخواب، بعدا در مورد ا هی...یخرده خسررته شررد
 .میریگ

 میاالن در موردش تصررم ایفکرم مشررغوله.ب اد،ینه، من خوابم نم – مسررعود
 .میریبگ
شه.پس بذار اول من برم  - شه...با صورتم بزنم، بعد برم هیبا ست و   یآب به د

 .میزن یگردم در موردش حرف م
 و.باشه، بر – مسعود

 ییرایرختخوابم رو جمع کنم از پذ نکهیبرداشررتم. بدون ا زیم یاز رو لمویموبا
 ییچا هیگاز تا  یرو گذاشررتم رو یآشررپزخونه.کتر یاومدم و رفتم تو رونیب

 یم داریخواسررتم هر جور شررده مسررعود رو بخوابونم.اگه ب یدرسررت کنم...م
 کرد. یم وونهیموند جفت مونو د

 جواب داد... عیسر یلیسورن رو گرفتم.خ یبه صورتم زدم و شماره  یآب
 شد؟! یچ ه؟یچ – سورن

 شده؟! یختیر نیکه ا یبهش خبر داد یمرض! چجور -
سط ها یلیبه جون ِ مادرم خ – سورن شتم  یآروم بهش گفتم...خودمم و کار دا

ش شکل افهیق یدون ی! نمشدمیم مونیپ  ینتو ینم یشده بود ... حت یش چه 
 بکنم. یمنم نتونستم کار گهیاونجا...د ادیخواد ب ی! بعدم گفت میتصور کن

 نشسته! داریکل ِ شبو باال سر من ب -
 .ادیباحاله، ازش خوشم م یلیخ ی! ولهیو گفت : عجب آدم دیخند سورن

 شد؟ یچ شبید یدون ینخند بابا، اصال م -
 شد؟! یچ – سورن
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 .نجایاومده بودن ا میشون کرد بیعقت روزیکه د یاون دو تا پسر -
 شد؟! یخب؟ بعدش چ – سورن

 ذره حرف زدن و بعدشم هم رفتن. هی گه،ید یچیه -
 برن؟ یبعدم گذاشت ی! توئه ابله تو خونه ت راهشون دادن؟یهم – سورن

تونسررتم بکنم.در ضررمن من راهشررون  ینم یا گهیچرت و پرت نگو، کار د -
گفت که قاتل ِ خواهرشو  هیاومدن تو.اون پسر مو مشک یندادم، خودشون دزدک

 دورگه ست... یعنیهم خودش جن ِ... یکیکشته.اون 
 کردن. لمتیدورگه ؟!... بدون شک ف – سورن

.البته گفتن که امروز هیواسرره من کاف نیبا من نداشررتن.هم یبه هر حال کار -
 سراغ قاتل ِ. میدنبالم تا بر انیم

ن شو لیو تحو سیر وقت اومدن دنبالت زنگ بزن به پلغلط کردن! ه – سورن
 بده.

 !ه؟ینامرد یلیخ یکن یحس نم -
 یکنه! حاال چرا م یولشررون م سیگ*ن*ا*ه باشررن پل ینه.خب اگه ب – سررورن
 شن!رو بک ارویخودشون برن  گنیراست م یلیدنبال تو؟ خب اگه خ انیخوان ب

که  - قدن  نه خودش هم جن ارویچون معت تا جن داره...ممک ند   یزیچ یچ
 باشه.

بهت گفتن.فقط اگه دوباره اومدن  یاصررال فراموش کن چ ال،یخ یب – سررورن
 کنه. یم برات سویکار ِ پل یبگو.البته اگه به مسعود هم بگ سیسراغت به پل
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با یگفت - به زور بخوابونمش، گ دیمسررعود... کار یریبرم  که نگو!   یداده 
 ؟یندار

 نه ، برو.خدا بهت رحم کنه. – ورنس
 خفه شو. -

 خدافظ. گه،یو گفت : برو د دیخند
خودم خوردم رو  شبیکه د ییرو دم کردم و دو تا قرص، از همونا ییچا عیسر

 ییمسرعود چا ی.بعدم براوانیل هیتو  ختمیبرداشرتم.قرص ها رو پودر کردم و ر
هم  گهیص دقر هیگرفتم  میکه تصم رونیب امیخواستم از آشپزخونه ب ی.مختمیر

 یخقرص هاش تل هدو تا اثر نکنه.خوشرربختان دمیترسرر یبندازم...م شییتو چا
 .شهیراحت بود که متوجه نم المیدادن....خ ینعناع م ینداشتن و مزه 

با هر ضرررب و زور شیپ برگشررتم چا یمسررعود و  رو بهش  ییکه بود 
خونه و مسافرت  یتیمسائل امنساعت حرف زدن در مورد  میخوروندم.بعد از ن

 .دیبالخره قرص ها اثر کردن و خواب زا،یجور چ نیو ا
**************** 

تونسررتم مسررعود رو  یکردم نم یم یپنج بعد از ظهر بود و من هر کار سرراعت
خودمو لعنت کردم.از سرراعت  یکنم! به خاطر قرص دادن به مسررعود کل داریب

با قهیدو ،هر ده دق  یکار هینفر  هیخورد...مشررخل بود که  یزنگ م لشیمو
 مهم باهاش داره.

صم شده ب یگرفتم با هر ترفند میت س دارشیکه  سرش، دو د  یتکردم.رفتم باال 
 شو گرفتم و چند بار محکم تکونش دادم و صداش زدم. قهی

 خواد؟ یچشماشو باز کنه گفت : چته؟ باز دلت کتک م نکهیا بدون
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 خودشو کشت، پاشو جواب بده. لتیموبا -
 .نمیبب ارشیب – مسعود

حرف  ارویکوتاه با  یلیخ نکهیبهش دادم و به طرف زنگ زد.بعد از ا لشررویموبا
رو  یحرفاشررون تموم شرررد گوشرر نکهیبره.بعد از ا ییکه قراره جا دمیزد فهم

 !یخورم کرد زیچ دمیگذاشت کنار و گفت : فک نکن نفهم
 من؟! -

 خفه شو. – مسعود
 هی لتیحداقل از روز ِ تعط ،یبوده.گفتم خسررته ا ریخ تمین یخب...آره...ول -

 .یببر یبهره ا
 حوصررله ی.حتدهیبود ، معلوم بود هنوز خوابش نپر دهیهنوز دراز کشرر مسررعود

نداشت چشماشو باز کنه، تو همون حالت گفت : منه خرو بگو نگران تو بودم، 
 .گمیبهت م سا،ی وا...حاالیهمون حقته کتک بخور

 یلیخوابوندمش...قبل خواب خ یکردم! کاش نم یتیخودم گفتم عجب خر با
 رفت! ادشیمهربون بود.همه رو 

 برات؟! ارمیناهار ب -
 خوام، خودت بخور. ینم – مسعود

 خودم خوردم. -
 دور! زیخب بر – مسعود

 !؟یا یاالن عصبان -
 !؟یکن یفکر م یخودت چ – مسعود
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خب ظاهرا خسررته  ی! ولی...البته حق هم داریا یکنم عصرربان یفکر ممن  -
 منم مجبور شدم. گهی.دیکرد یمقاومت م دنی.بعدم واسه خوابیبود

من.گفتم  یاز جاش بلند شد و شروع کرد به جمع کردن رختخواب ها مسعود
 کنم. یخواد، خودم جمع م ی: نم
 پتو رو انداخت. یلگحوص یبه جمع کردن ادامه نداد و با ب گهید اونم

 ؟یبر ییجا یخوا یم -
 نه. – مسعود

 ؟یمطمئن -
 ؟! یخوا یکه کتک نم یتو مطمئن – مسعود

 صد در صد! -
 کار کنم! یدونم با تو چ ینم یول ییخوام برم جا یم - مسعود

 سورن. شیخوام برم پ یراحت کنم گفتم : من م الشویخ نکهیا یبرا
 رسونمت اونجا. یخب پس پاشو، من سر راه م – مسعود

 .رمیرسه خونه...منم اون موقع م یسورن ساعت شش م -
 پرسم ها! یزنم ازش م ی! من االن زنگ م؟یگیدروغ که نم – مسعود

 زنگ بزن بپرس. شهیراحت م التیاگه خ ی.ولینه بابا، چه دروغ -
که م – مسررعود تا یمن  نگ هم بزنم اون حرف تو رو  یدونم االن ز  یم دی

شما دو تا بزرگ کردم...به هر حال من با شب زنگ م دیکنه.خودم   یبرم.اما ام
 کشمت. یم یسورن، اگه اونجا نباش یزنم خونه 

 باشه، قبول. -
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 سورن یزود رفت و من تو خونه تنها شدم.مونده بودم برم خونه  یلیخ مسعود
هم  نیم کنه.اما به ا چارهینرم، بعد مسعود زنگ بزنه از اونور ب دمیترس ینه! م ای

شا یفکر م ض نیا دیکردم که  شه! تا اون موقع که  هیقاتل ِ  ی هیق سال طول بک
 و اون باشم. نی ا ِزونیتونم آو ینم

س جهینت نیساعت فکر کردن به ا میاز ن بعد شبه رو برم پ دمیر سورن  شیکه ام
 کنم. یم یفکر هیبعد هم  یدر امان بمونم...برا تا از دست کتک مسعود

 رونیشده بود.ب کیرفتن شدم.هوا کامال تار یشش بود که آماده  بایتقر ساعت
صم یسورن راه یتا خونه  نکهیسرد بود و با ا یلیخ ش گرفتم با مینبود، ت  نیما

 برم.
رو  اطیشرردم تا در ِ ح ادهیاوردمش.پ رونیب اطیرو روشررن کردم و از ح نیماشرر

 یگنده  یگوله  هی هویببندم...در حال بسررتن در بودم و پشررتم به کوچه بود که 
شت ِ کله م ! به محض ا ش نکهیبرف خورد پ سرم خورد از هم پا و خرد و  دیبه 

ش ساب ریخاک صابم ح شد.مطمئن بودم کار دختر  یسگ یشد.اون لحظه اع
وچه رو بکنم تو حلقش! با ک یخواسررت تمام برف ها یسررت.دلم م هیهمسررا
صاب شت چرخ یاع سره، دارو دمیکه د دمیخرد به پ  هیکه  یدر حال نیهمون پ

 کنه. یمظلوم به من نگاه م یا افهیتو دستشه، داره با ق گهیگوله برف د
ردم ک یبهش توپ و تشر کنم.سع ومدیچهره ش مظلوم شده بود که دلم ن انقدر

گه فکر م باشررم، بهش گفتم : ا با یکن یآروم  خت در  دیبامزه بود  بگم سرر
 !یاشتباه

 کنم حال و هوات عوض شه. یخواستم شوخ یم د،یسالم.ببخش – نیدارو
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 !ه؟یمن چجور یحال و هوا یدون یمگه تو م -
 .یا یظاهرا که عصب – نیدارو

 رو آروم کنه! یآدم عصب هینبود که  یحرکت نیهم باشم، ا یاگه عصب -
 .دیو انداخت و گفت : ببخش نیزم یکه تو دستش بود رو رو یبرف گوله

 کنم. یخواهش م -
 .میبر گه،یطرفم و گفت : خب د اومد

 !؟یکجا به سالمت -
 نیتا ا گشتم ی.من کلدهی! باور کن جواب مگهید میریرو بگ اروی میبر - نیدارو

 اوردم. ریآدرسو گ
 من؟! ای شیریاونوقت تو قراره بگ -

ند مش،یریگ یمن م – نیدارو نه بگم...)خ قا مه داد(...تو فقط  دیصررراد و ادا
 .مشیریگ یم عینشه.من سر تیزیچ دمیقول م ی.ولیطعمه ا

 بهت اعتماد کنم؟! دیچرا با -
 ...نکهیام! و ا یچون من پسر خوب – نیدارو

 ؟یچ نکهیو ا -
کردم.خب  ی( نه نه، شرروخدیندارم....)خند یا گهید لیدل ،یچیه – نیدارو

رو  اروی .اگه االن منیشیکن متوجه م نی.خودت سبک سنگگهیبه نفعته د نیبب
نه،  زمیپنوتیکه تو رو ه نهیبکشررم بهتر از ا فت د ایک رق ف ،یا گهیهر کو

 ماجرا. یبدزدتت و ادامه  ادینداره...بعدم ب
 االن منو به قول خودت ندزده؟! نیوجود داره که هم ینیچه تضم -
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که جن دمیام! بهش اجازه نم یحرفه ا هیب من خ – نیدارو تازه خودت هم  .
 مایکه خود ِ قاتل م*س*تق ییخوام ببرمت جا یکه االن م یینجای.بعدم ایریگ

 ندیمعموال نوچه هاش کاراشرو انجام م نکهی...با توجه به اشرهیدسرت به کار م
 هاشه. ردستیتر از ز فیزنم خودش ضع یمن حدس م

 .ادیدوستم هم باهامون ب دیبا یباشه...قبول.ول -
 م؟یسوار ش شهی.حاال ماریب یدوست دار وی.هر کستین یباشه، حرف – نیدارو

ش با سوار ما سمت خونه  میشد نیهم  به  ی.وقتمیسورن حرکت کرد یو به 
ا سررورن ت شیتنهاش گذاشررتم و رفتم پ نیماشرر یتو م،یدیسررورن رسرر یخونه 
 سیگرفتم تا به پل یبا سررورن کشررت یرو براش بگم.از اون طرف هم کل هیقضرر

هر  ا.بسیدست پل میداده بود که پسره رو بد ری.گومدیزنگ نزنه! اصال کوتاه نم
باهامون ب شیکه بود راضرر یا یبدبخت تا  ت ادیکردم  ته ازش قول گرفتم  ا و الب

 که الزم نشد پسره رو نزنه. یزمان
 یوودش رفته بود و رخ نیدارو میایب نکهی.قبل از امیشد نیسورن سوار ماش با

 عقب نشسته بود. یصندل
 !م؟یخب، حاال کجا بر -

اطرافه.راه  یاز روسررتاها یکی.تو میاز شررهر خارج شرر دیخرده با هی – نیدارو
 ...یبر دیکجا با گمیمن م فت،یب

ند تاده بود شررردیم یا قهیدق چ که زدینم یکس حرف چی.همیکه راه اف .سررورن 
حرف  ی...منم بهتر از اون نبودم.اصررال حوصررله هیعصررب یلیمشررخل بود خ
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شتم. س یم ییجورا هیزدن ندا سرمو به  نیکردم ا ی...حس مدمیتر سره قراره  پ
 باد بده!

 !؟یآهنگ بذار هی شهی! نمهیعجب سکوت – نیدارو
آهنگ  ی...چجورادیباهاشون کنار نم یاند که هر کس یمن جور یآهنگ ها -

 داشته باشم. دیبگو شا ؟یدیگوش م ییها
 ؟یرو دار سایبو یور ن یآهنگ ن – نیدارو

 بود؟! یفرانسو نیگفت : ا سورن
 مشهوره. یلیمگه؟خ نیدیبود.نشن ینه، روس – نیدارو

س یول امیتونم کنار ب یم یسیمعلومه که نه! من با انگل - صال! تو آهن یرو گ ا
 !؟یدیگوش م یروس یها

 .ادیرم که ازشون خوشم م...فقط چند تا داشهینه هم – نیدارو
 .یدونیهم نم شونیمطمئنم معن – سورن

 دونم. یشونو م یسیانگل یمعن یشونو نه.ول یفارس یمعن – نیدارو
ها به ذهنم رسرر یزیچ تن که دارو نیا دیکه  گه،  یلیخ ای نیبود   یلیخ ایخن

 باهوشه!
 نه؟! ،یستین یینجایتو ا – سورن

 ام. یرینه، من مال – نیدارو
 !نجا؟یا یاومد هیقض نیبه خاطر هم -

در موردش  دمیم حیهم داره که من ترج گهید لیدل هی...نهیا لشیدل هی – نیدارو
 حرف نزنم.

 شهر خودتون؟! یبرگرد یقصد ندار – سورن
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 فعال دمیم حیترج یهم دلم واسرره اونجا تنگ شررده...ول یلیاتفاقا خ – نیدارو
منو  یحام نیهم داشتم.ا یباحال یدوستا ر،یبخ ادشینشم... یاون طرفا آفتاب

ته االنم خ جدا کرد.الب تام  ها دوسرررت  یلیاز دوسرر ما با شرر دوسرررت دارم 
 خسته کننده شده. گهید یبشم...حام

 باهات دوست بشم. دمیاگه من امشب جون سالم به در بردم قول م -
داشررتم  یدوسررت هیکه بودم  ریمال ر،یبخ ادشیدسررتت درد نکنه... – نیدارو

 بود... انیاسمش شا
حرفش رو ادامه نداد.من و  گهیو د دیخند دیقسررمت از حرفش که رسرر نیا به

و  ردوینگفت.سورن طاقت ن یچیتا ادامه شو بگه اما ه میمنتظر بود یسورن ه
 گفت : حرفت ادامه نداشت؟!

ش – نیدارو شو نگفتم؟ ببخ شتم م ادمی دیِا، ادامه  ستد هیگفتم،  یرفت.دا  یو
( دیبود...)خند زیه یلیبود، خ یپسرر خوب یلیبود، خ انیشرتم اسرمش شرادا
 شد... فیبود.ح یپارک...عجب روزگار میرفت یبا هم م ر،یبخ ادشی

 بوده! یآره واقعا، مشخصه که پر از عشق جوان – سورن
، گذشرت یهم خوش نم ادیز نمیب یکنم م یالبته االن که دارم فکر م – نیدارو

س ِ ح گهی.باحال بود...دریبخ ادشیدر کل  ینبود...ول یجالب زیهم چ نیهمچ
 اون دوران رو ندارم.

 ادته؟یرو  میکه من و سورن دنبالتون کرد روزید -
 .خب؟دمیخند یباحال بود.من بعدش کل یلیآره خ – نیدارو

http://www.roman4u.ir/


 133 رمانتیک قتلحقیقت 

داره و تونسرررت از اون در باال بره.من  یرگ جن هیدوسررتت  میکن یفرض م -
ندم ا ند یتونسررت یوسررط تو چجور نیمو به اون بل ما  یباال بر یاز درِ   و 

 !مینتونست
 یکرد که م نیبه من تلق ی.اون لحظه حامیگیآهان...آره، راسرررت م – نیدارو

قدرت تلق باال برم، منم تونسررتم.  گه ن یلیخ نشیتونم از در  ته ا  یمخفنِ .الب
 .راحت تر بود نیخب تلق یکرد ول یتونستم هم خودش بلندم م

شن که بزود ینیقدرت تلق نیجن ها همچ یخب اگه همه  - شته با دخل  یدا
 اومده! یکیمن 
توشون شدت و ضعف  روهاین نی.استنین ینجورینه خب، همشون ا – نیدارو

با  دیوقت ها هم با یلیرو ندارن.خ نیاسررتفاده از تلق یها اجازه  یلیداره،خ
 یم حامبگ نمی آدم ها.البته ا ِ ییرو  گرا یها نیکنن، مثه تمر تشیتقو نیتمر

 بیرو غ بیعج یلیخ یمعمول ینسرربت به جن ها یچون دورگه سرررت حت
 یحام شررهیخوره...اصررال هم یم یحام یخورن ول یتره.مثال جن ها غذا نم
 کنه. یواسه من غذا درست م

 خورن؟!! یبه تور من نم ی جن ِیدوستا نجوریدونم چرا ا یعجب ! نم -
 !یموس رو دارتو که ها – نیدارو

 هاموس؟!! – سورن
 کنه. یکه بهم کمک م یهمون جن -

 اسمش هاموس ِ؟! – سورن
 آره، بهت نگفته بودم؟! -
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عه  – سررورن در موردش  شیبود دهیکه تو خواب د یاول ینه، فقط همون دف
 !یاسمشو گفته باش ادیهم نم ادمی.یگفت

 ی شررهیدارم اما هم ....آره خب، من هاموس روسررتیمهم ن ادیز د،یببخشرر -
 هم نداره. قتیرف یقدرت ها نیرسه! تازه از ا یم ریخدا د

ته.از قرار معلوم تو دن یحام – نیدارو باره ش بهم گف چه  یایدر خودشررون ب
شه! تا  یگیکه تو م نجوریمعروفه.در مورد قدرت هاش هم فکر نکنم ا داغون با

تونه بکنه که تعداد  یم یکار هی یهاموس جنابعال نیدونم ا یکه من م ییجا
 کارو دارن. نیا ییاز جن ها توانا یانگشت شمار

 !دمیهست؟! پس چرا من ند یچ ؟یجد -
ته من ترج – نیدارو نه.الب ما الزم نبوده واسرررت رو ک  یزیچ دمیم حیحت

 خودت ازش بپرس. شیدیدفعه که د نیذره چندشه.ا هی(...چون دینگم...)خند
 رانیاونشررب که دوسررتت منو برد اونور ِ ا یتچندش؟! خدا رحم کنه!... راسرر -
رد ک یم دیهم تاک یگفت به خاطر تو منو اونجا ول کرده.ه یجن، م لیا هی نیب

 خواستن لهت کنن؟! یم یخواستن تو رو " ِله " کنن.حاال واسه چ یجن ها م
ن، انداخت رمیآشررپزخونه گ یتو هوی.یریجا واسرره جن گ هیرفته بودم  – نیدارو

ازم دور نبود وگرنه همون  ادیشرروت کردن طرفم.فقط شررانس اوردم ز خچالوی
اومد و  یحام هویکردن که  یشدم.خالصه داشتن منو له م یلحظه اول ِپرس م

 بود. یباحال یها جفت شونو زد.صحنه  یهند لمیف نیا نیع
 میصرربر کن سررتیخرابه بهتر ن یریجن گ یحاال که انقدر وضررعت تو – سررورن

 !ارو؟ی نیسراغ ا میبعد بر اد،یهم ب قتیرف
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 یزیچ نیبار بود که همچ نیتونم بگم اول یبود...م یبد شانس هیاون  – نیدارو
ما افتادیبرام اتفاق م تا مون هم جن  میدفعه فرق داره.ما سررره نفر نی.ا که دو 

و  ادیبرگرده.تا اون موقع ممکنه قاتل ِ ب یِک  یحام سررتی.تازه معلوم هم نمیریگ
 بهرادو ببره.

 سراغش قاتل ِ؟ میریم میکه دار ینیا یچند درصد مطمئن -
 اگه صادقانه بخوام بگم پنجاه درصد. – نیدارو

 اون نباشه... دوارمیکه ام یکیمن  -
ش یطول شد دینک شهر خارج  س میکه از  ستاها یکیبه  دهیو نر  اطراف یاز رو

ست بپ نیشهر، دارو  میکه جلوتر رفت ی.کمیفرع یجاده  هی یتو چمیازم خوا
 .میشد ادهیرو نگه دارم و هر سه پ نیبهم گفت ماش

جاده پر از درخت  یچراغ چیه میکه توش بود یا جاده نداشرررت.دو طرفِ  
 یدست نخورده بودن، از قرار معلوم جاده  بایوسط جاده هم تقر یبود.برف ها

 ...میسادیوا گهیکنار همد ن،یماش ینبود.جلو یپر تردد
 کار کنم؟ یچ دیبا ه؟یمه ت چخب...برنا -

سررمت  رهیهسررت که م یجاده خاک هیچند متر جلوتر ، سررمت چپ  – نیدارو
ستا.قد صل یجاده  مایرو ستا بوده.اهال یا  هیجادهه  نیا گنیاطراف م نیا یرو

 دزدتش. یسر وقتشو م ادیتنها وارد جاده بشه اون جن ِ م یداره که هر ک یجن
 !ست؟ین یداستان محل هیصرفا  نیا یمطمئن – سورن

( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است
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ه شرردن.نکت دیجاده ناپد نیا یکردم.واقعا چند نفر تو قیآره، من تحق – نیدارو
ا ت سررتیب نیکه گم شرردن َجوون بود...ب ییکه تمام کسررا نهیجالبش هم ا ی

 .و هشت سال ستیب
قاتل خودمون شررب هیفکر کنم  - به  ه ک ییبابا نیباشررره.خب حاال ا هیخرده 

 مرد؟! ایزن ِ  میدنبالش
ض ینم قیدق – نیدارو ض هی گنیها م یدونم.بع شگل ِ، بع  گنیها م یزن ِ خو

اطراف هم  نیا یها رمردیمرِد.من با چند از پ گنیها هم کال م یزشررته، بعضرر
 نی ا ِریقرن ِ اخ یبودن، آمار تمام اتفاقا لیحرف زدم.همشررون همسررن ِ فسرر

 " ِملِمداس ِ". هیاطرافو داشتن.اونا معتقد بودن که طرف 
 هست؟ جنه؟! یملمداس؟! چ -

 هیکه خودش رو به شکل  نهیجن.کال شغلش ا یها هیموجود ِ تو ما هی – نیدارو
د هم دزه، بع یو م دهیم بیو دختر پسرا رو فر ارهیپسر خوشگل درم هی ایدختر 

نوبن.اما تو ج شتریگفت ملمداس ها ب دم،یپرس یکشتشون.البته من از حام یم
 ملمداس باشه. اروی نیخب ممکن هم هست ا

 کشتش؟! شهیم یچجور -
مداِس  یمن فرق یبرا – نیدارو به یا گهیهر خر د اینداره طرف جنِ  ، مل .

بدون شرررک همشررون یش م کهیت کهیت نمشیبب نکهیمحض ا از چاقو  کنم.
 متنفرن.

 کار کنم؟ یچ دیحاال نقشه رو بگو.من با -
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با یتو یتنها بر دیکه تو با نهینقشررره ا – نیدارو فه هم بدون وق لتیکوچه، مو
ت و به محض ا یریگیم ش با  هیبق گهی.دیگیبه من م یدیطرفو د نکهیدر گوشررِ

 من.
 خودشو نشون بده؟ ارویاز کجا معلوم  -

.اگرم اون دهیشناسه و خودشو نشون م یاگه همون قاتل ِ باشه تو رو م – نیدارو
 سراغش. امینباشه که به هر حال من باز هم م

به بهراد  هینقشررره  نیا یکن یفک نم – سررورن به موقع  کم خطرناکه؟ اگه ما 
س ستتون تو  نیالبته با ا ؟یبردش چ ارویو  میدینر سه  هیفرض که تو و اون د کا

 نباشه!
 یازیبهراد ن دنیدزد یکاسه بود برا هیاوال که اگه من و اون دستمون تو  – نیودار
شت یجنگولک باز نیبه ا سوته حام ی.ممیها ندا سه  بلندش کنه.بعدم  یدادم 

به خاطر خواهر خودم دارم ا با تمام وجود  یکارو م نیمن اول از همه  کنم و 
ست دارم  شم.به عالوه خود ِ بهراد ج ارویدو  ییها تی.حتما موقعرهیگ نرو بک

 کم بتونه تحمل کنه من طرفو گرفتم. هیداشته.اگه  نویبه ا هیشب
بود.جنگل هم وحشررتناک تر از  کیبه دور و برم انداختم.همه جا تار ینگاه

موجود  هیاون جاده و  یبرم تو ییقراره تنها نکهی.فکر ِ ادیرس یبه نظر م شهیهم
ندم!  یم یحسررراب نمیبب بویغر بیعج ته ترسررو تازه ممکن هم بود کشرر

 بشم...بدجور جا زده بودم!
 !؟یریخطرناکه! چرا خودت نم یلیمن با سورن موافقم، خ -

 به جون ِ مادرم ازت خوشش ،یتر افهیقاتل دنبال توئه! تازه تو خوش ق – نیدارو
 !ادیم
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و دلبر شدم؟! نه قربونت برم خودت برو، هر  افهیمن خوش ق ییهویشد  یچ -
 ما رو خبر کن. تیبا گوش یدیوقت هم طرفو د

 برات دمی.قول هم مفتهیب یذارم اتفاق یکردم ها! من نم یریعجب گ – نیدارو
 نداشته باشه. یخطر چیه
 پرسم صادقانه جواب بده. یازت م یزیچ هی -

 باشه، بگو. – نیدارو
 ؟یجونمو به خطر بنداز یخوا یم -
 گفت : نه من... یحوصلگ یب با

جونمو به خطر  یخوا ی...مگمیم یحرفشررو قطع کردم و گفتم : جد عیسررر
روراست بهم بگو بهراد دوست ِ  یجونمو به خطر بنداز یخوا ی! اگه م؟یبنداز

 به خطر بندازم. یخوام جونتو به شکل مسخره ا یمن، من م
خوام  یبازوهامو گرفت و گفت : بهراد دوسرررتِ  من، من م یجد یحالت با

 به خطر بندازم! یجونتو به شکل مسررخره ا
 هم بهم داد. کیُهل کوچ هیمنو به پشت چرخوند و  عیسر بعد

  مسخره ام! ِیپارت هیکنم تو  یخدا...حس م یوا – سورن
باره باشررره قبول...م دمیبه طرفش چرخ دو ه باش اگمطمئن  ی.ولرمیو گفتم : 

 کشتت! یمسعود م میبمر
 ؟یچاقو دار ،یبرو.آهان راست گهی...حاال دفتهینم یاتفاق نیهمچ – نیدارو

 آره ، دارم. -
 پس برو. – نیدارو
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 دمیترس یم نیاز ا شتریترس و لرز به راه افتادم.ب یو با کل دمیکش قینفس عم هی
که جلوتر  یدور شدم.کم نیکه طرف همون قاتل ِ باشه! کم کم از سورن و دارو

 زنگ خورد. لمیرفتم موبا
 !؟یهنوز زنده ا – نیدارو

 خفه شو. -
 فورا بگو، باشه؟ یدید یبود...باور کن.هر چ یسوال جد هی نیا – نیدارو

 دونم. یباشه، خودم م -
 دمیترسرر یاصررال حس و حال حرف زدن نداشررتم.در واقع م طیاون شرررا یتو

 یعس یاطرفو بشنوم.حت یخودم باعث بشه نتونم صداها یحرف بزنم و صدا
کردم آروم تر نفس بکشررم...چند متر که جلوتر رفتم ، سررمت چپ ِ جاده،  یم

خاک جاده  فت رو د یم نیکه دارو یا یاون  جاده دمیگ بار ی.  یکیدراز و 
 .تونست توش حرکت کنه.. یم نیماش هیبود که فقط  یبود.عرضش به اندازه ا

 نیا ابود ب کی.همه جا تاردیچیپ یپام تو کل فضررا م یرفتم صرردا یراه م یوقت
دور  نمیتونستم بب یم یعادت کرده بود و تا حدود یکیچشمم به تار گهیحال د

وم ر یبد ری.سکوت جاده داشت تاثدمید یتار م زویو برم چه خبره...اما همه چ
شت.همش به اطراف نگاه م یم شت بهم  یسکردم و مواظب بودم ک یذا از پ

 نشه. کینزد
 تیعاون موق یدستم گرفته بودم...اصال دوست نداشتم تو یمحکم تو چاقومو

ستش بدم! تقر سط ها بایاز د  ریغ زیچ چیاما تا اون لحظه ه دمیجاده رس یبه و
فاصررله دارم.همون جا  یلیکردم با بچه ها خ یبودم.حس م دهیند یا یعیطب

 ؟یت خطو گفتم : هنوز پش سادمیسر جام وا
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 ؟ینیب یم یزیآره، چ – نیدارو
 نه هنوز. -

 برگرد. عیسر یدیند یزیادامه بده، اگه چ گهیکم د هی – نیدارو
 باشه... -

ت درخ یحرکت شاخه ها یصدا یول دیوز ینم یباد نکهیراه افتادم.با ا دوباره
صدا از کدوم طرف م ی.نمدمیشن یها رو م ستم  جنگل  ی...از همه جاادیدون

 یلی.صداها خهیعیهم فکر کردم طب نیهم ی.براشدیم دهیدرخت ها شن یصدا
ته بودن...جور گاه یآهسرر قات حس م یکه   ینم ییصررردا چیکردم ه یاو

خودم از پشررت سرررم  یقدم ها یبه صرردا هیصرردا شررب هی.موقع راه رفتن نومشرر
محو بود اما من متوجهش شرردم.سررر جام  یلیاون صرردا خ نکهی...با ادمیشررن

 ییصرردا گهید سررادمیکه وا نیو با دقت به پشررت سرررم نگاه کردم.هم سررادمیوا
 خودم باشه. یقدم ها ی...حدس زدم که انعکاس صداومدین

صم ستم به نیجلو برم و بعد برگردم.هم گهیگرفتم چند قدم د میت راهم  که خوا
 ی.به قدردمیرو د دپوشیفرد سررف هیخودم  یچند متر یادامه بدم در فاصررله 

نش به ردا ت هیشررب یزی...چدمید یداشررتم که فقط لباسررش رو مباهاش فاصررله 
 نم؟!!کار ک یچ حاال...نمیب ینفرو م هیو گفتم : دارم  سادمیبود.فورا سر جام وا

نگاه کردم و شروع کردم به زدن دکمه  میبه گوش عی.سردمینشن یجواب نیدارو از
شن نم صفحه ش رو شت از جا کنده مشدیهاش اما  .چاقو رو شدی!! قلبم دا

بل تو به اون فردِ  سررف یمحکم تر از ق باره  گ دپوشیدسررتم گرفتم و دو اه ن
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ضو  حس م سادهیکردم.هنوز هم کنار جاده وا صلهکردم  یبود اما به و ش  فا
 باهام کمتر شده!

از اون بهم  شررتریخواسررت ب ی.اصررال دلم نم دنیدرنگ شررروع کردم به دو یب
شه! با وجود برف ها کینزد سخت نیزم یرو یب سر یم یبه  ستم بدوم.  عیتون

از هم ب یبودم ول دهیدو یچند متر نکهیبه پشررت سرررم انداختم. با ا ینگاه مین
 یم تر کیبه هم نزد دمیدو یفاصررله م باهاش کمتر شررده بود...هر چقدر م

 !میشد
 یهاله  هیمعلوم نبود.انگار  یچیلحظه به صررورتش نگاه کردم اما ه هی یبرا

ادامه  دنیاصال صورت نداشت! به دو نکهیا ایصورتش بود... یجلو یخاکستر
سرم نگاه کردم ول هیدادم و چند ثان شت  شخل رو کنار  یبعد دوباره به پ اون 

ضورش رو ادمیجاده ند خودم حس  طراف.با ترس به دور و برم نگاه کردم...ح
از پشررت محکم بهم خورد و  یزیچ هیلحظه  نی.همدمشید یکردم اما نم یم

 نکهیاما قبل از ا دمیچرخ عیانداخت.چاقو از دسررتم افتاد.سررر نیزم یرومنو 
سف شم اون فرد  اوت تف نی...با ادمیپوش رو کنار خودم د دیبخوام از جام بلند 

اطر برف بود...به خ مثل.پوسررتش نمیتونسررتم صررورتشررو بب یدفعه م نیکه ا
ستم اجزا ینم یکیتار شو دق یتون شماش نمیبب قیصورت به  اهیس هکیت هی...چ

: آهسته گفت ییچسبوند و با صدا نی.دست هامو محکم به زمدنیرس ینظر م
 ...نجامیمن ا

صورتش که نگاه  دی" رسنجای" ا یبه کلمه  یوقت شد، به  صداش بم و ترسناک 
بازتر م دمیکردم د به طرز وحشررتناک و شرررهیدهنش هر لحظه داره  ...دهنش 

 !شدیم صداش قطع نملحظه ه هی یباز شده بود و حت یا یعیرطبیغ
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رو داشررتم...از دور  یزیترس چشررمامو بسررته بودم.اون لحظه انتظار هر چ از
صدام م نیکه دارو دمیشن سورن دارن  شون جور یو  صدا بود که حس  یکنن.

 شده بودم! دوارمیکم به زنده موندنم ام هی...شنیم کیکردم دارن بهم نزد یم
 یقطع شد. هنوز فشار دست هاشو رو دپوشیاون فرد سف یلحظه صدا نیهم

جرأت نداشررتم بهش نگاه کنم.صررورتشررو به  یکردم ول یدسررت هام حس م
، اما  یذارم بر یبار به خاطر هاموس م نیکرد و آروم گفت : ا کیصررورتم نزد

 کنم! یبهت رحم نم نمتیبب نجایبعد که ا یدفعه 
 یسررع.دمشیند یولنبود.چشررمامو باز کردم  یاز فشررار خبر گهیبعد د هیثان هی

 یبا نگران نی...دارودنیو سررورن هم بهم رسرر نیکردم از جام بلند شررم.دارو
 نشد؟! تیزی: چ دیپرس

 اروی! یدونه زدم تو سرررش و گفتم : احمق طرفو اشررتباه گرفت هیکف دسررت  با
 یم نهیبب نجایمنو ا گهیبار د هیکرد که اگه  دیشررناخت...تهد یهاموس رو م

 کشتم!
 نکهیگفت : خب...ا زدیکه نفس نفس م یو در حال دیکوتاه خند یلیخ نیدارو

 !ستیقاتل ن اروی میدیخوبه! در عوض فهم
 کتک مفصل بهش بزنم! هیخواست همونجا  یدونه چقدر دلم م یم خدا

شت شتم کتاب قانون مدن زمیم پ صاب داغون دا سته بودم و با اع ش  یم رو ین
شتم.ماده ا  یجمالت کتاب رو م یکردم.هر چ ینم دایکه دنبالش بودمو پ یگ

الخره نداشتن.ب ییمحتوا چیانگار که کلمات ه شد،ینم رمیدستگ یزیخوندم چ
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کنم که به خاطر  ادداشررتشیکردم و خواسررتم  دایخواسررتم رو پ یکه م یزیچ
 .ارمیب ریمداد گ اینتونستم خودکار  زمیم یشلوغ

 دم دستت هست؟ یزیچ یسورن گفتم : خودکار به
 خودکار برام پرت کرد که هی یبه من نگاه کنه با کالفگ نکهیهم بدون ا سررورن

 بره تو چشمم! کینزد
 کارو کردم! نیا شهیباورم نم – سورن

 ؟یچه کار -
 شه.به کفش یگیر هیپسره  نیگم.مطمئنم ا یم شبوید ی هیقض نیهم – سورن

تو کارش بود ما رو تا در خونه ش  ی.اگه کلکسررتین ینجوریبه نظر من که ا -
 برد. ینم

 خودش بوده باشه؟ یاز کجا معلوم خونه  – سورن
 داشت! دیظاهرا که کل -

 داشته باشه؟! دیتونه شاه کل ینم یقاتل حرفه ا هیبه نظرت  – سورن
 پسره قاتل ِ؟ نیا یکن یواقعا تو فکر م یعنی -

 بگم واال، استعدادشو داره! یچ – سورن
مطمئنم  یشرراد ِ ول یادیکم هم ز هیداره و  بیعج یذره اخالقا هیدرسررته که  -

 .ستین یآدم بد
سما خل م اروی نیشاد؟! ا یگیم نیشاد؟! واقعا تو به ا – سورن شا یر  دیزنه! 
مثه  یدید هویباهاش نگرد،  یشرنو یرو اعصرابه.از من م ینباشره ول یآدم بد

 و سرتو به باد داد. دیمسخره چ یبرنامه  هی شبید
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سع - شه... سعود نگو،م یزیچ شبیکنم.فقط در مورد د یم یبا  یدون یبه م
 که...

سه تا مون م هیدونم، اگه بفهمه  یآره م – سورن صل به  تو  زنه...البته یکتک مف
 .شمیوسط حروم م نیو اون پسره که حق تونه، من ا

صبانستیهم ن اینجوریا - ن خب...م ی.ولشهیم ی.اگه بفهمه احتماال فقط ع
 هم نشه! یعصبان دمیم حیترج

صفحه ش نگاه کردم. لمیموبا یصدا شتم و به   هیتوجهمو جلب کرد.برش دا
آدرس برام فرسررتاده بود، تهش هم  هیاز طرف مهرآب بود.بازش کردم... امیپ

 ، ب*و*س ب*و*س "...!!! ِینوشته بود " حتما سر بزن، اورژانس
 شد رفت! وونهیعاقل رو دور و برم داشتم که اونم به حمد خدا د هی نیهم

 بود واسه منم بگو بخندم. یاگه اس ام اس خنده دار – سورن
  که اس ام اس خنده دار خوندن؟! ِییآدما هیمن شب ی افهیق -

 .یپنچر یآدما هیشب شترینه خب...ب – سورن
ست و ک یهر چ سورن ستش بود ب شت رو فشیپرونده و کتاب دم د  یرو گذا

 .زیم
 ...؟یکرد لیشد ؟ تعط یچ -
سررالمم رو بخورم، مامانم واسررم  ی هیخوام تغذ یزد و گفت : م یشررخندین

کتلت بده...)  چیراه اومده تا خونه که بهم سرراندو یگذاشررته.امروز صرربح کل
 دارم! یمادر مهربون نیهمچ هی(.... دیخند

 مامانت صبح اومد اونجا؟! -
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 یروزا داره از هر ترفند نی.ایمتوجه نشررد ،یآره منتها تو خواب بود – سررورن
 کنه. یواسه زن دادن من استفاده م

 .به نظرت چرا؟دهیبهم م رهایگ نیاز ا دایاتفاقا مامان ِ منم جد -
 ؟یخور ی!... ممیترش یم میکنن دار یدونم...البد فکر م ینم – سورن

 ندارم. یخوب ی ونهینه ممنون، با کتلت م -
 .شهیکرد... اگه نخورم ناراحت م شهیچه م ی.ولنطوریمنم هم – سورن

 خواد بفهمه! یخب نخور، مامانت از کجا م -
 !یوجدان یلیخ یلیخ یعنیبهراد  – سورن

 !گهی د ِیچرا؟...دروغ مصلحت -
 .یچ یعنی زایچ نیا یفهم یتو چه م ال،یخ یب – سورن

 احساسم؟ یکه من ب نهیمنظورت ا -
 .نهیمنظورم هم قایدق – سورن

 !یلطف دار -
 .قتهیکنم، حق یخواهش م – سورن

ا خونه شدم ت ی.از همونجا راهرونیپنج بعد از ظهر بود که از دفتر زدم ب ساعت
کارا  نیا یکه مهرآب برام فرستاده برم.حوصله  یبردارم و به اون آدرس لمویوسا

کنم.ممکن بود  یم دایپ یدونسررتم اگه نرم هم حس بد یم یرو نداشررتم ول
 .فتهیب یاتفاق بد

کردم و راه افتادم تا آدرس رو  فیکارامو رد عیسررر دمیبه خونه رسرر نکهیاز ا بعد
ست دایپ سر را شبختانه آدرس  ستم پ یکنم...خو  هینم.ک داشیبود و راحت تون
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صل یها ابونیاز خ یکیخونه تو  سه طبقه بود و ظاهراآپارتم هیشهر بود. یا  ان 
 .دیرس یبه نظر م کیش یلیخ

شدم.بعد از چند ثان یآدرس زنگ طبقه  طبق ر از نف هی هیسوم رو زدم و منتظر 
 "ه؟یگفت " ک فونیپشت آ

 رمضان منو فرستاده... ی: آقا گفتم
 دکتر رمضان؟ -
 دم در؟! نیایب شهیگفتم : بله ، همون.م یحوصلگ یب با
 ...دیباال، بفرمائ نیایشما ب -

سوم  یکردم و بالخره به طبقه  یط یبرام زد و رفتم باال.پله ها رو با بدبخت درو
حدودا پنجاه ساله درو برام  انسالیمرد م هی سادمیدر وا یکه جلو نی.همدمیرس

 هستم. یباز کرد و با لبخند گفت : سالم، من ذاکر
.باهاش ومدینفسررم باال نمجلو اورد تا باهام دسررت بده...منم اصررال  دسررتشررو

ستم خودمو معرف ست دادم و خوا سمتونو م ید  یدونم، آقا یکنم که گفت : ا
 دکتر بهم گفتن.

 و گفتم : در هر صورت خوشبختم. دمیکش یقیعم نفس
 داخل. دیبفرمائ ن،یهمچن – یذاکر

 یبود.کال آپارتمان بزرگ کیش رونشی.داخلش هم مثل بمیهم وارد خونه شد با
فت : گ یذاکر مینشررسررت نکهی.به محض اکیبزرگ و شرر یلیسررالن خ هیبود با 

 د؟یخور یم ییچا
 نه، ممنون. -

http://www.roman4u.ir/


 147 رمانتیک قتلحقیقت 

 شربت، آب ؟... – یذاکر
در مورد مشررکل تون  شرررهیخورم.م ینم یزیکار چ نیمن موقع ا ،یمرسرر -

 !د؟یبگ
 شیتونه...و اما در مورد مشررکل؛ فکر کنم از سرره هفته پ لیهر جور م – یذاکر

صال نم شد.ا ست دارم هر چ ه،یک ای یچ لشیدونم دل یشروع  که  یفقط دو
 گم کنه. نجایهست گورشو از ا

 کرده. یدکتر منو بهتون معرف یحتما در مورد جن هاست که آقا -
 یوجود خارج یموجودات نیدونم...من شررک دارم همچ ینم د،یشررا – یذاکر

 یم تیکه داره ما رو اذ یچداشته باشن.اما همونطور که گفتم دوست دارم هر 
 گم کنه. نجایکنه زودتر گورشو از ا

که حرف م یکرد.وقت یجمالت رو ادا م نیا الیخ یب یلحن با  یکیزد  یهم 
شو باال م ار ب نیچندم ی...برادیرس یبه نظر م یبرد.کال آدم مغرور یاز ابروها
 پولدار مغرور متنفرم! یحس کردم از آدما

عجله به خرج  ادیگرفتم ز میو مسررخره ش تصررم الیخ یاون لحن ب دنید با
 د؟یاریآب ب وانیل هیمن  یبرا شهیم دیندم.گفتم : ببخش

 بله ، حتما. – یذاکر
: شبنم،  بلند گفت یکه از همونجا با صدا ارهیبودم بلند شه بره برام آب ب منتظر
 .اریآب بردار ب وانیل هیشبنم! 

 ...من بدونم بهتره.نیبد حیتوضکه افتاده  ییکم در مورد اتفاقا هی -
 شروع شد؟! شیبهتون گفتم از سه هفته پ – یذاکر

 .نیش رو بگ هیبق ن،یبله، اونو فرمود -
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ته پ – یذاکر ما هم  شیسررره هف لد دخترم بود. جشررن مفصرررل براش  هیتو
 ...میریگ یبراش جشن م شهی.هممیگرفت

 به یذاره.کل یکالس م یکردم داره الک یگفت قشررنگ حس م یرو که م نایا
 کنن دعا کردم! یم تشیکه اذ ییجون اون جن ها

ها تیاون روز اذ ی... از فردا - یذاکر اعصررراب خردکن شررروع  یو آزار
سا ض زد،یشون م بیغ نکهیا ای شدنیجا به جا م لیدل یمون ب لیشد...و  یبع

ش س یم ریوقتا هم خرد و خاک  ،ستیبرام مهم ن ادیز زایچ نجوریو ا لهیشدن.و
 .مینیب یم بیآس میخودمون هم دار دایکه جد نهیمشکل ا

 ؟یبیچه جور آس -
 یاوقات شررک م یالبته گاه م،ینیب یوحشررتناک م یخواب ها شررتریب – یذاکر

 صرفا خواب باشن! مینیب یکه م ییزایچ یکنم همه 
 فتن؟یوحشتناک واقعا اتفاق م یزایکه اون چ نهیمنظورتون ا -

 !مینیب یم یداریب یرو تو اهایاون رو ادیم شیپ یلیخ ینه، ول – یذاکر
کهیا د،یببخشرر - مه  یعنی" مینیب ی"م نیگ یم ن خانواده تون  یاعضرررا یه
 ن؟ینجوریا

 .قایدق -یذاکر
 د؟یدیهم د یجسم بی...تا حاال آسشهیم تینفر اذ هی! معموال فقط بهیعج -

 .ومدهین شینه، تا حاال پ – یذاکر
جده دختر ه هینه که  ایرسررره  یبه ذهنم م یزیچ نمیفکر کردم تا بب هیثان چند

با  با د یزیچ نیمون.اول شیآب اومد پ وانیل هینوزده سررراله  به دنیکه   دختره 
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با خودم گفتم به من چه  عینداره! اما سررر یبود که چرا روسررر نیا دیذهنم رسرر
 داره؟ یربط
 م داد و فورا رفت.آب رو به وانیل کیاومد و بعد از سالم و عل جلو

شون به هم تیآزار و اذ دی: مطمئن دمیکم آب خوردم و پرس هی ه ک ییزایچ نیها
 !شن؟یمحدود م نیگفت

 دونم. یکه من م ییآره...تا جا – یذاکر
ها - تاب  نه دار یا یمذهب یک کهیمثال ا دن؟یند بیآسرر دیکه تو خو  ن

 بسوزوننشون؟...
 .میندار یما تو خونه کتاب مذهب – یذاکر

 اوه...عجب... -
 ...ادیصدا م واریوقتا هم از در و د یگفت : بعض یکردم که ذاکر یفکر م داشتم

ها  تیاذ نیآزارشون باشه !...در هر صورت اگه ا نیتر کیکوچ نیفکر کنم ا -
 هی تونم بهتون یبعد من م م،یکن دایرو پ لشیدل دیسررر جن ها باشرره اول با ریز

 دنبال علتش. دیبگرد دیحل شه.فقط با هیدعا بدم و قض
کنم مشررکل از خونه تون  یانداختم و گفتم : من فکر نم یدور و برم نگاه به

 یبه ذهن تون نم یزی.خودتون چ ِرینورگ یلیباشرره، چون هم نوسرراز ِ و هم خ
رو  یا لهیوقت وس هیدارن، ممکنه  یفیلط یجن ها جسم ها د،یدون یرسه؟ م

 ...هباش دهیزده رس بیو ناخواسته بهشون آس دیپرت کرده باش ییجا
زم ال دیشرررا اد،ینم ادمی یزیفکر کرد و گفت : نه...من که چ هیچند ثان یذاکر

 هم بپرسم... هیباشه از بق
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 ی.صرردا به قدردیچیخونه پ یتق تق تو یصرردا هیکه حرفش تموم شررد  نیهم
بعد  ینزد که لحظه ا یکس حرف چی.همیواضررح بود که هر دو متوجه ش شررد

 ینفر داره با انگشررت به در ضررربه م هیبود که  نیدوباره صرردا تکرار شررد.مثل ا
 زنه.

صررداها رو جن ها از  نی: االن به نظرتون ا دیو تمسررخر پرسرر دیبا ترد یذاکر
 !ارن؟یخودشون درم

 .نطورهیبه احتمال نود و نه درصد هم یکم شک دارم ول هی -
 یبار محکم تر از قبل بود.جور نیتق تق تکرار شد.ا یالحظه دوباره صد نیهم

  که سمت چپم قرار داره. ِیکه متوجه شدم صدا از در
اومد.هر دو  نییاون در حرکت کرد و پا ی رهیآروم دسررتگ یلیلحظه بعد خ هی

 دیبا دایب رونیاز اون اتاق ب یجن عصرربان هی...مونده بودم اگه میبهش نگاه کرد
 میخواسرررت فرار کنم اما چه کنم که وجدان کار یدلم م یلیکار کنم! خ یچ

 داد! یاجازه نم
ستگ دواریام شه و د شخل بود  رهیبودم در باز ن به حالت اولش برگرده.کامال م

کردم خودمو کنترل کنم و نترسررم...هنوز که  یبود.من سررع دهیترسرر یکه ذاکر
 بود. فتادهین یاتفاق
 !د؟یبکن یکار هی شهیطلبکارانه گفت : م یذاکر

ند زد یدلم م یلیخ کار هم هسررت یخواسرررت بگم گ به من  ؟یطلب اصررن 
شدن بود.انتظار د شد...در اتاق در حال باز  صت ن سفانه فر  دنیچه؟!...اما متا
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 فیذهنم رد یکه بلد بودمو تو ییرو داشررتم.تمام دعاها یهر موجود ترسررناک
 کردم.

 یاورکه در کمال ناب ادیم رونیاز اتاق ب یچ نمیاسررترس منتظر بودم بب یکل با
شمم به هاموس افتاد! نم ستم با یتونم بگم چقدر تعجب کردم! نم یچ  دیدون

هاموس خ ییجورا هیکار کنم... یچ ایبگم  یچ ته بود... ندم گرف  یلیهم خ
ست اما ذاکر هیمبل  هی یاومد و رو لکسیر ش شتنهمچنان د ینفره ن  با ترس ا

 .ننیتونه هاموس رو بب یه نمکرد.متوجه شدم ک یو تعجب به در نگاه م
به  با توجه یول هیچ انیخواستم ازش بپرسم جر یبه هاموس انداختم.م ینگاه

سوال کردنو زدم.هاموس هم بهم نگاه  دیق نمشیتونستم بب یفقط خودم م نکهیا
 ؟یکرد و گفت : چطور

به ذاکر یم یکه سررع یندادم.در حال یجواب گفتم : نگران  یکردم نخندم رو 
 تحت کنترل ِ. ی.همه چفتهینم یاتفاق د،ینباش
 دونم! یم دیبع – یذاکر

 آدم شه. دیکم بترسه شا هی.بذار یبد یخواد بهش دلدار ینم – هاموس
 !بهیواقعا عج -

 ست؟! هیمنظورتون کدوم قسمت قض قایدق – یذاکر
 کنن! یم تیمسلمون دارن شما رو اذ یجن ها نکهیا -

 !ن؟یدیاز کجا فهم – یذاکر
 ست. نهیزم نیتخصل من تو ا دیدون یام...در واقع...خب م -

 با حرص گفت : بر پدرشون لعنت! یذاکر
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 یجلومون زد و گلدون یا شررهیشرر زیلگد به م هیجمله رو که گفت هاموس  نیا
ورد جا خ یحساب یذاکر زیافتاد و شکست.با حرکت م نیزم یکه روش بود رو

 نگفت. یزیچ گهیاما د دیو ترس
...ممکنه ناراحت دیدر موردشررون حرف نزن ینجوریکنم ا یم شررنهادین پم -

 بشن!
 دوست دارم کتکت بزنم! یزن یحرف م ینجوریا یبهراد، وقت – هاموس

 چرا؟! -
 چرا؟! یچ – یذاکر

 ، با خودم بودم...! یچیه -
 .میکن یم تشیاذ میکار کرده که ما دار یازش بپرس چ – هاموس

مسلمون  یکه باعث شده جن ها نیکرد یکار هیشما  دمیکه من فهم نجوریا -
 !د؟یکار کرد یچ قایدق دیبگ شهیبشن، م یاز دستتون عصبان

فت : چ یکم ها نیدونم ا ی...من نمادینم ادمی یزیفکر کرد و گ که  ییجن 
تونه شرامل هزاران کار مختلف  یحسراسرن! م ییبه چه کارا قایدق دیگیشرما م

 باشه!
 !هیدونه چه آدم خالف یخودش هم م ادیخوشم م – هاموس

 ...دیفکر کن شتریکم ب هی -
 مسلمون بر بخوره! ینکردم که بخواد به جن ها یمن مطمئنم کار – یذاکر

 .گهیداره دروغ م – هاموس
 د؟یگیدروغ م دیدار -
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 بله؟!! – یذاکر
 با من روراسررت! بهتره د؟یگیراسررت م دیدار دیکه مطمئن نهیمنظورم ا زه،یچ -

 .شهیمشکل تون هم راحت تر حل م ینجوریا د،یباش
نده ناز م مو هاموس چرا داره  نه و قضرر یبودم  کردم  ی.حس مگهیرو نم هیک

د اور یدر م یباز جیگ گهیکم د هی یسررت! اگه ذاکر دهیفا یموندن من اونجا ب
 رفتم... یذاشتم م یم

 مربوط به روز تولد دخترشه. – هاموس
 از روز تولد دخترتون شروع شد، درسته؟ دیگفت -

 بله، درسته. -یذاکر
 شن.ب یکه باعث شده از دستتون عصبان نیکرد یکار هیخب قطعا اون روز  -

جا – یذاکر هم شررلوغ  ادی.زمیدونم فقط جشررن گرفت یکه من م ییتا 
 یتو د،یدون یخودتون که م گهیو چند تا از آشررناها...د مینبود...خودمون بود

ص یجور مهمون نیا شنرهیاجتناب ناپذ دنیها زدن و ر*ق*  نیا دمی. البته من ن
 جور کارا تو روز تولد حروم باشه!

 کنن. تتونیبخوان اذ زایچ نیکنم به خاطر ا ی.فکر هم نمدمیمنم نشن -
ر به خاط نایکه ا یکنه! روز یم یها داره منو عصب یباز جیگ نیا گهید – هاموس

بابت  نیمنم از ا یبکوب راه انداختن تاسوعا بوده، دوستاتولد مسخره بزن و  هی
 اند! یعصبان

 اوه...! -
 شد؟! یچ – یذاکر

 !ن؟یدخترتون جشن تولد گرفت یروز تاسوعا برا یشما تو -
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 هم داره؟! یتیدونم!...مگه اهم ینم – یذاکر
 !د؟یهست ینیچه د رویداره.شما پ تیاهم عهیش یجن ها یظاهرا که برا -

 .دمینم تیاهم زایچ نیبه ا ادیمن ز – یذاکر
 بله، کامال مشخصه! -

 یم یچجور دیبگ شررهیاز چه قراره م هیقضرر نیدیفهم ییهویحاال که  – یذاکر
 !م؟یخالص ش تیوضع نیاز ا میتون

بهش نگاه کنم  نکهیبودم تا هاموس جواب بده اما سررراکت بود.بدون ا متنظر
 !گهیگفتم : بگو د

 بگم؟! ویچ – یذاکر
 ...با خودم بودم.دیببخش -

 شما حالتون خوبه؟! – یذاکر
 موضوع شدم. ریکم درگ هیبله، ممنون.فقط  -

 کنه. نیامام حس ئتینذر ه یزیچ هی دیبهش بگو با – هاموس
 کنن. یولتون م دیکن نیامام حس ئتینذر ه یزیچ هیاگه  -

 شه؟یواقعا با نذر حل م – یذاکر
 !ه؟یخب...اشکالش چآره  -

 ندارم. یاعتقاد زایچ نیبه ا قتایمن حق – یذاکر
شدم و گفتم : به هر حال اگه م از شه ا دیخوا یجام بلند  شکل تون حل ب  نیم

 چیاز دسررت ه یعنی اد،یاز دسررت من برنم یکار گهیاگرم نه که د دیکارو بکن
 با خودتونه. می...تصمادیکس برنم
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 کنه؟! ینداشته باشم هم اثر م یاعتقاد زایچ نیاگه من به نذر و ا – یذاکر
 بهش بگو آره. – هاموس

 کنه. یبله، اثر م -
شد و گفت : فک کنم برا یذاکر شده  یراحت یهم از جاش بلند  خونواده م که 

 میتقد دیچقدر با ن،یکارو بکنم! در هر صررورت ممنون که اومد نیمجبورم ا
 کنم؟!

نکردم.فقط به نذر فکر  ی...کار خاصرسرتیبه پول ن یازیکنم.ن یخواهش م -
 .دیکن

 باشه حتما، بازم ممنون. – یذاکر
سته بود گفت : تو هاموس ش سر جاش ن ش یکه هنوز  ت باها نمت،یب یم نیما

 کار دارم.
 اومدم. رونیزود از خونه ش ب یلیکردم و خ یخدافظ یذاکر با
 نیماشرر یهاموس قبل از من رفته و تو دمیاومدم د رونیسررراختمون که ب از

 !؟یایب نیبا ماش یخوا ینشسته.منم سوار شدم و گفتم : م
 پرواز کنم؟ نتیکنار ماش یآره.توقع دار – هاموس

 .میبا هم حرف بزن میتون یسخت م یذره فکر کردم : نه خب، اونجور هی
 .فتیحاال راه ب ن،یو گفت : آفر دیکش یقینفس عم یکالفگ با

 ...میاستارت زدم و حرکت کرد عیسر
 بگو. یزد شبیکه د یخب، از گند – هاموس

 نزدم! یگند شبید -
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 عیانکار کردن شرردم، سررر الیخ یب یبهم نگاه کرد.جور یزیدآمیحالت تهد با
سر هی...یگیگفتم : آهان، اون گندو م شبختانه  ل هم ح عیسوء تفاهم بود.خو

 شد.
 دنبال اون کار فرستاده بودم؟ طور! من تو رو نیکه ا – هاموس

 !یفرست ینم یوقت منو دنبال کار چیکال تو ه ینه ...ول -
 یبه واسررطه  شررهیهم یکنم ول یکارو نم نیا مایدرسررته، م*س*تق – هاموس

جور وقتا  نیهم دادم که ا نیفرسررتم، تضررم یم یکار هیمهرآب تو رو دنبال 
ت پسررر خوشررحال اومد به هیو کمکت کنم.اما نگفتم اگه  فتهیبرات ن یاتفاق

 !یباهاش بر میقاتل خواهرمو بکش میبر ایگفت ب
شد ا - ش شیبحثو پ نیچه خوب  شتم قبل از پلیدیک  نیهم و سی! من توقع دا

 ینفر نیآخر نکهیقاتل خفن دنبالمه...نه ا هیکه  یپسررر خوشررحال، تو بهم بگ
 فهمه! یرو م هیقض نیکه ا یباش

من خبر داشررتم؟! من که  یکن یجواب من نبود.در ضررمن فکر م نیا – هاموس
 ندارم! بیعلم غ

شتم که بهفمم اون  بیمنم علم غ - تونم  ی! فقط مستیقاتل ن یشبید ارویندا
شد، هم شتباه  شتم قبل از انیبگم ا ست دا اتل ق نکهی.و اما در مورد جوابت، دو

 .ستمیبکنم، به خاطرش هم شرمنده ن یحرکت هیمنو بکشه خودم 
 یجن ها ،یبه تور دوست من خورد ی! شانس اوردیدیزحمت کش – هاموس

شت م یاگه بفهمن دار گهید صد ک شون انقدر مهربون برخورد  یریبه ق سراغ
 کنن. ینم
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 !یقاتل هم دار یدونستم دوستا یمهربانانه بود! نم یلیآره واقعا خ -
 ندارم. یدوست قاتل چیمن ه – هاموس

 تا حاال چند نفر اونجا مفقود شدن! گنیمردم م یول -
اونجا  شیدید شرربینداره.دوسررت من که د قتیحق یزیچ نیهمچ – هاموس

 یکه کسر شرهینم لیدل نیاما ا ننشیب یهم مردم م یکنه، هر از گاه یم یزندگ
 سازن... یداستانا رو م نیدونم چرا مردم ا یرو کشته باشه! نم

 !ارهیدخلمو م نتمیبب گهیبار د هیکرد که اگه  دیمنو تهد یول -
 دتیاون دوست جد ،یزد یخونه ش قدم م اطیتو ح یخب تو داشت – هاموس

 ؟یشد ینم یعصبان یداشت بکشتش، خودت بود میهم تصم
 کنه؟! جادیا یمرز هیخونه ش و جاده  اطیح نیب ستیبهتر ن یچرا...ول -

ا م یایدن یتون یتونه، بعدم اونجا به نظر تو جاده سررت...تو نم ینم – هاموس
 .میبهت نشونش بد میخودمون بخوا نکهیمگه ا ینیرو بب

 ؟یدون یم یزیچ دمیدوست جد نیدر مورد ا -
 .بایآره تقر – هاموس

 قاتل ِ خواهرشو کشته راسته؟! نیهم نکهیا -
شه رو  گهیم نکهیا یول ستم،یمورد مطمئن ن نیدر ا – هاموس دنبال قاتل خواهر
 .گهیراست م

 !؟یدون ینم یچیمورد قاتل ِ هدر  -
سئله اولو نیا یندارم! ول بینه همونطور که گفتم علم غ – هاموس اولمه،  تیم

 دنبالش هستم.
 درسته؟ گه،ید یاالرض دار یتو قدرت ط -
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 آره، چطور؟ – هاموس
 !یکن داشیپ یراحت بتون دیبا هینجوریخب اگه ا -

ونم د ینم یربطه! من وقت یحرفت کامال ب یول گمیم نویا دیببخشرر – هاموس
 کنم؟! داشیتونم پ یگردم چطور م یدارم م یدنبال چ

که  یاون جن یدینفهم یجنبه ش فکر نکرده بودم...! راست نیدونم...به ا ینم -
 خواست منو بکشه؟ یم یخودشو به شکل تو دراورده بود واسه چ

به خاطر  ومد،یتو بدش م و خودش گفت کال از دمیمن فهم ییتا جا – هاموس
شده بود، برا ریجن گ سر به تنت  ینم نیهم یبودنت هم ازت متنفر  ست  خوا

 خالص ات کنه. یمشکل ساز بش نکهیباشه.اومده بود قبل از ا
احسررراس کردم دارم از  یرو الغا کرد ارویعجب! انقدر خوب حس نفرت  -

دن من مشررکل بو ریحد با جنگ نیجن ها تا ا یعنیشررنوم!  یزبون خودش م
 دارن؟!

 ی ونهیم رهایبا جن گ یزیپر دردسررر به طور غر یآره خب، جن ها – هاموس
و اون حال تو ر یریتو حالشررو بگ نکهیندارن.احتماال خواسررته قبل از ا یخوب

 .رهیبگ
ش دوارمیام ؟یکار کرد یباهاش چ - من  یکه دور و بر خونه  یولش نکرده با

 ول بچرخه!
 نشده. مونیکه کرده پش ی،هنوز هم از کار ِیما زندان شینه، فعال پ – هاموس

 !د؟یکن یکنه ولش م یمونیاگه اظهار پش یعنی -

http://www.roman4u.ir/


 159 رمانتیک قتلحقیقت 

 آزادش میکه مطمئن نشرر یتا وقت نایقی...سررتیها هم ن یآسررون نیبه ا – هاموس
 ما هم قانون داره. یای.دنمیکن ینم
 باشه... یگیکه م نجوریا دوارمیام -

که  یبر ییکن جاها ینره سررع ادتیبرم، فقط  دیمن با گهیخب د – هاموس
 ینم یمن هواتو دارم ول یهم بر گهید یخواد.البته اگه جاها یمهرآب ازت م

 بدم! نیتونم بهت تضم
 برم قبول نکنم؟! ییهم ازم خواست جا دیاگه مج یحت -

صه چند بار رفتار مجیکارو نکن نیکن ا یسع – هاموس شخ  ریرو ز دی.من به 
 بودنش کار دستت بده. الیخ ی..ممکنه بنظر گرفتم.

 !؟ینر قهیچند دق شهیم -
 چرا؟ – هاموس

 !میزن یکم با هم حرف م یلیخ یول میچند تا سوال دارم...مثال ما دوست -
 ؟یباهام درد دل کن یخوا یباشه...حاال م – هاموس

 خواستم ازت سوال بپرسم...در مورد مسعود. ینه، م -
 بپرس. – هاموس

شق ک یدون یتو م - سعود عا شق  یشده؟ آخه خودش م یم  هیگفت قبال عا
 .یبدون دیاحتماال با ینفر شده...البته هنوزم عاشقشه، تو که همزادش

شو بدونم...ول شهینم لیهمزادش ام دل نکهیا – هاموس خب به  یکه تمام رازها
دونم.اما توقع نداشررته باش بهت بگم! اگه  یمورد رو م هی نیا یصررورت اتفاق

 .یدوست نداره بدون نکهیا یعنیخودش بهت نگفته 
 حداقل اسمشو بگو، تو رو خدا ...! -
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 اصال راه نداره.از خودش بپرس. – هاموس
 نی... . دارودهیدونم که جواب نم یپرسررم،هر چند م یباشرره...از خودش م -
 ییاون توانا یبگ شررهیاز جن ها ندارن.م یلیکه خ یدار ییتوانا هیگفت تو  یم

 ه؟یچ
 ؟یبدون یخوا یم یچ ی! براهیعجب آدم فضول – هاموس

 !نیترکم، هم یم یدارم از فضول دمیشن یاز وقت -
نزم...فقط  یدر موردش حرف دمیم حی.من ترجسرررتین یموجه لیدل – هاموس

 کنم. یکه الزم باشه ازش استفاده م یمواقع
 حد چندش آوره؟! نیتا ا یعنی ؟یدر موردش حرف بزن یخوا یچرا نم -

زنم  یدر موردش حرف نم نی.به خاطر اسررتین ینجوریاصررال هم ا – هاموس
ض ست ندارم بع شکار کنن!  یاز آدما یچون دو فرصت طلب منو به خاطرش 

 .ادینم یهر کس ریگ ده،یمف یژگیو هی نیبه هر حال ا
 ؟یبهم بگ یخوا یپس نم -

 نه. – هاموس
 پرسم. یم نیباشه ، پس از دارو -

 برم، خدافظ. دی.من بایهر جور راحت – هاموس
 من بازم سوال دارم !... یول -
 از هاموس نبود. یخبر گهیبعد د هیثان هی

س قهیده دق هنوز شده بود که به خونه ر دراز  نیزم یرو ،ییرایپذ یبودم.تو دهین
الشت ب هیرفتن به اتاق رو نداشتم تا واسه خودم  یبودم. حال و حوصله  دهیکش
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 نویمتر باهام فاصله داشت ، اما حال ا هیکمتر از  ونیزیکنترل تلو نکهی.با اارمیب
رو روشرن کنم...هر چند صردا و  ونیزیهم نداشرتم که دسرتمو دراز کنم و تلو

 !ادیازش درنم یدرست و حساب یبرنامه  هی له،یکال تعط مایس
کردم  یحس م فتادمیخبر بودنش م یهاموس و از همه جا ب یفاحر ادی یوقت

من چشررمم آب  یعنی...ادیاز دسررتش برنم یکمک چیقاتل ِ ه نیا ی هیتو قضرر
االنش هم  نیداشررتم...تا هم دیاز هاموس ام شررتریب یبه حام یخورد! حت ینم

از  یکار.اما اونم معلوم نبود بتونه شررترهیمشررخل بود اطالعاتش از هاموس ب
تونه دونم تا قبل از مرگ من ب یم دیبع یبکنه ول یبتونه کار دیببره...شرررا شیپ

 کنه! شانس که ندارم... . دایطرفو پ
 یادادم به ج حی.ترجختیر یموضوع بدتر اعصابمو به هم م نیکردن به ا فکر

شام فکر کنم اما د زایچ نیا صله  دمیبه  ست کردن رو هم ندارم  یحو شام در
 .بهتر بود ینجوریفکر نکنم، ا یچیگرفتم کال به ه میتصم نیهم یبرا

سرم رو نطوریهم صدا نیزم یکه  ساس کردم  شنوم! اولش  یآب م یبود اح
ونستم ت یجمع کردم...باز هم م شتریذره حواسمو ب هی دم،یفکر کردم اشتباه شن

آب رو بشنوم.شک نداشتم آب حموم باز مونده.با ضرب و زور از جام  یصدا
 آب حموم رو ببندم. ریبرم و ش بلند شدم تا

به محض ا یتو اومدم  یسرررد بهم خورد آرزو کردم که ا یهوا نکهیبالکن و 
نقشه رو روش  نینشده بود! ابلهانه تر یمزخرف طراح نقدریمن ا یکاش خونه 

 یراهرو هیخط قرار داشتن، حموم هم ته ِ  هیاتاق ها تو  یکرده بودن.همه  ادهیپ
ن زم*س*تو یهم از حموم رفتن تو نینه بود.به خاطر هم، کنار آشپزخو کیبار

 ها متنفرم.
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شدم.راهرو تار یکیبار یراهرو وارد شت   یبود اما م کیکه حموم توش قرار دا
ز .هنوومدیشر شر آب م ی.از حموم همچنان صدانمیپاهام رو بب یتونستم جلو

شدم.به  نیزم یخط ِ پررنگ رو هیچراغ راهرو رو روشن نکرده بودم که متوجه ِ 
سف سرام ِیدیخاطر  ستم اون خط ت یکف راحت م یها کی   یطوالن ی رهیتون

 نداشتم. یحدس چیتونه باشه ه یم یچ نکهی.در مورد انمیرو بب
شمم به خط قرمز و طوالن عیسر شن کردم و چ افتاد که  نیزم یرو یچراغو رو

دم.تا چند اون صحنه به شدت جا خور دنیشده بود.با د دهیتا داخل حموم کش
 نیا نیزم ی! رد قرمز رنگ رودیرس یبه ذهنم نم یچیشوکه شده بودم و ه هیثان

! با اون دنیکش یورو تا حموم ر یجسد خون هیاورد که  یفکر رو به ذهن آدم م
ه و پاره رو ب کهیجسررد ت هیبود مطمئن بودم با  ختهیر نیزم یکه رو یهمه خون

 هی دمیزنگ بزنم اما ترسرر سیبه پل یقبل از هر کار دی.به ذهنم رسررشررمیرو م
 رو ثابت کنم اعدامم کنن! یزیبتونم چ نکهیدسرتم و قبل از ا یجسرد بمونه رو

شده باشه و منتظر باشه من برم  میقا ومحم یتو یکه کس دمیترس یهم م نیاز ا
 !ارهیو دخلمو ب

شپزخونه و  یرفتم تو فورا شتم به راهر یچاقو هیآ شتم.برگ سبتا بزرگ بردا و و ن
حال حواسم به پشت سرم  نیچاقو به دست، به طرف در حموم راه افتادم، در ع

تو رو خدا  ا،یگفتم : خدا یلب م ریز یراه ه ینشررم.تو ریهم بود که غافلگ
 رنگ باشه!

 نیزم یوسررط خون رو کیجسررم کوچ هیشرردن به در حموم، متوجه  کینزد با
 حواسم به اطرافم بود کهی.در حالدیرس یبه نظر م دیقرمز و سف ءیشدم.اون ش
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آروم حرکتش دادم...با دقت که  یلی.با چاقو خهیچ زیاون چ نمیخم شرردم تا بب
ست ِ! وقت هی دمیبهش نگاه کردم د شت د شت آدم ِ دمیفهم یانگ نم مو به ت انگ

 شد. خیس
خون ِ نه رنگ! به زور آب دهنمو  ختهیر نیزم یکه رو یزینبود چ یشررک گهید

شم ول صد تا جن رو به رو ب ضر بودم با  سد  هی یقورت دادم.اون لحظه حا ج
 !نمیشده رو نب کهیت کهیت

آب،  یاز صرردا ریترس و لرز بلند شرردم و خودمو به در حموم رسرروندم.به غ با
شن یا گهید زیچ شارش  دیشد.کل ینم دهیاز حموم  برق حموم کنار در بود، ف
شتم در حالدا ست ندا شن کردم.دو شو رو  هی نمیب ینم یچیکه ه یدم و چراغ

شم! م کهیت کهیبهم حمله کنه و ت یروان ستم ب یب صدا و یخوا شم، ب اردسر و 
 نیذره هم حرکت نکرد.دوباره درو ُهل دادم، ا هیآروم در ِ حموم رو ُهل دادم اما 

 کرد. یبود ،در حرکت نم دهیفا یبار محکم تر از قبل اما باز هم ب
صبان گهید سانت باز شد  یشدم و محکم به در لگد زدم.در به اندازه  یع چند 

سر شد.انگار  عیو  سته  شت و اجازه نم یزیچ هیب شت در قرار دا  داد بازش یپ
شد د یکه در کم یا هیکنم.تو همون چند ثان خون  یکف حموم هم کل دمیباز 

سه بار با تمام توان ختهیر شار دادم ول.دو  از  یرتونم کا ینم دمید یوقت یدرو ف
س الشیخ یببرم ب شیپ نه حتما وگر ستیحموم ن یتو یشدم...مطمئن بودم ک
 نداخت. یم رمیذاشت وارد بشم و گ یم

شت در حموم ِ که اجازه نم یکردم چ یفکر م یچ هر  ریدرو باز کنم، به غ دهیپ
 یم یکار هیزودتر  دیبا! دیرسرر یبه ذهنم نم یا گهید ی نهیاز جسرررد گز

با مه  باز م دیکردم...اول از ه تا بب یدر حموم رو   یاون توئه ول یچ نمیکردم 
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مک م هیاز  دیبا بل اطم هیگرفتم.... ینفر ک قا  نرویاز راهرو ب ورا.فنانیآدم 
 م.برداشت لمویگذاشتم و موبا زیم یچاقو رو رو ،ییرایپذ یاومدم و رفتم تو

 یزنگ م که یکه قراره تلفن رو کنترل کنن، به هر ک قبال بهم گفته بود سررهند
نه خو یتو ختیر یم سیپل یگفتم دو سرروته کل یرو م هیزدم اگه اصررل قضرر

ه گرفتم ب میکردم.اولش تصررم یجور م یدرسررت و حسرراب یبهونه  هی دیم...با
که  دمیسر جهینت نیبه ا عیسر ی...ولستیسورن زنگ بزنم و بگم حالم خوب ن

و در  دهیم شررنهادیاحتماال سررورن در جواب بهم چند تا راه حل عجق وجق پ
ه هم فورا شمار نیهم یداشتم برا دیام شتری.به اومدن مسعود بادیهم نم تینها
که  یرو برنداشررت.در حال یبوق خورد اما گوشرر یخونه شررو گرفتم...کل ی

به  و با اسررترس ومدما رونیب ییرایگرفتم از پذ یم لشررویموبا یداشررتم شررماره 
 سمت راهرو حرکت کردم.

.... 
 یدکمه  یاون صحنه خود به خود دستمو رو دنیبا د دمیکه به راهرو رس نیهم

ده شرر جیگ یبوق بخوره قطع کردم.حسرراب نکهیفشررار دادم و قبل از ا لمیموبا
 دمینبود! فورا به اطراف چرخ ینگاه کردم...از رد خون اثر نیبودم.با بهت به زم

آب رو هم از  یصررردا گهیاون دور و بر نبود.د یهمه طرفو نگاه کردم، کسرر و
خل حموم شررن ُهل  عی.سرررشررردینم دهیدا به طرف حموم رفتم و درش رو 

نبود.درو تا آخر باز کردم و بدون  یخون نیزم یراحت باز شد...رو یلیدادم.خ
کهیا مه  ن ندم.ه یوارد حموم بشررم ه گذرو هاشررو از نظر  مت   زیچ چیقسرر

 وجود نداشت. یا یدرعایغ
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وهم خودم ت نکهیاون گند رو پاک کرده باشرره تا ا یکیدادم  یاحتمال م شررتریب
امال ک دمید یشده باشم...مطمئن بودم که هر چ یاالتیزده باشم! ممکن نبود خ

نه قرص خورده بودم... یواقع نه م*س*ت بودم ،  با  ادمیبوده چون  که  تاد  اف
ئن مطم نکهیا یافتاده بود رو حرکت دادم.برا نیزم یکه رو یچاقو اون انگشررت

شم توهم شتم تو یب شتم ب زیم ی، چاقو رو از رو ییرایپذ یدر کار نبوده برگ ردا
 یحت یبهش نگاه کردم ول ایزوا یشدم و از همه  قیشدم.روش دق رهیو بهش خ

 .دمیقرمز هم ند ینقطه  هی
شم!  وونهیکه د دمیترس یم نیلحظه فقط از ا اون دم کر یفکر م یهر چشده با

س یم جهینت نیباز هم به ا م بودن.کم ک یواقع دمیکه د ییزایچ یکه همه  دمیر
ساس کردم دارم قاط صم یم یاح  لحظه هم بهش فکر هی گهیگرفتم د میکنم.ت

شر شر آب  یالحظه دوباره از حموم صد نیفراموش کنم.هم زوینکنم و همه چ
شن صبان شتریبودم اما ب دهی.ترسدمیرو  ساس ع س یم تیاز اون اح ت کردم.دو

شتم  شت به د هیدا شه ول یبکوبم و همه چ واریم ستم ا یم یتموم  ار ک نیدون
به سررمت حموم راه افتادم.هر چ یا دهیفا به دسرررت  به حموم  ینداره.چاقو 

ز ا یخبر گهید ردم.درو که باز کشدیآب هم کمتر م یصدا شدمیتر م کینزد
 آب نبود.کف حموم هم کامال خشک بود. یصدا
ضع حس م کله مو بکوب شمیکنه مجبور م دایادامه پ ینجوریهم تیکردم اگه و

پس  ، ستیدونستم که مسعود خونه ن یاتاق و آماده شدم.م ی! رفتم توواریبه د
بدون ا شیرفتم پ یم دیبا کهیسررورن. نه ب نیماشرر ن  رونیرو بردارم از خو

 کم هوا به سرم بخوره. هیکرد...الزم بود  یبهتر م حالمو یرو ادهیاومدم.پ
 سورن رو گرفتم و چند لحظه بعد جواب داد... لیموبا شماره
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 بله؟ – سورن
 !شت؟یپ امیسر ب هیمن  یسالم، خونه ا -

، افتادم بدجور! به خدا اعصابم داغونه ریگ نام،یبابا ا ی...خونه ستمینه ن – سورن
 خودت! شیپ ومدمیکردم م یفرار م شدیاگه م

 !؟یزن یحرفا م نیاز ا یدار نایبابات ا یاالن جلو -
 من؟! یخونه  یریم یبکشم. دار گاریس هی اطینه بابا، اومدم تو ح – سورن

 مسعود. شیپ رمی...مومدمیآره، داشتم م -
با مسررعود حرف زدم گفت خونه  شیپ قهیبد شررد که...من چند دق – سررورن

 .یمن شیفکر کرد پ د،یپرس یم.داشت احوال تو رو ستین
 گردم خونه. یچرخم بعد برم یم ابونیذره تو خ هیاشکال نداره ،  -

 اومده؟ شیپ یبهراد، تو خونه مشکل – سورن
 .نیشما،هم شیپ امیتو خونه نشستنو نداشتم گفتم ب ینه ، حوصله  -

 ه.کن یکن، زنگ صاحبخونه مو بزن درو برات باز م یکار هی یخوا یم – سورن
تو  نکهیهم با من مشررکل داره چه برسرره به ا یاون در حالت عاد ال،یخ یب -

 .یخونه نباش
 .شهیباز م یُهل بد هیرو هم  یبرو باال، در ورود واریخب از د – سورن

 برس. تی. برو به مهمونستی! گفتم که مهم نمونم؟یمگه من م -
 راحت باشه؟ المیخ – سورن

 آره. -
 ؟یُمرد نمیبب امین – سورن
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 هم سالم مخصوص برسون. نایباشه، به بابا ا -
 : باشه، حتما! فعال خدافظ. دیخند

 خدافظ. -
 یخورد دلم م یرو قطع کردم و راه افتادم.هر بار که باد سرد به صورتم م یگوش

ونه .کاش مسعود خشدمیم مونیبعد دوباره پش هیثان هیخواست برگردم خونه اما 
 ...ششیرفتم پ یبود و م

 کیبعد از ظهر بود اما هوا کامال تار میانداختم...شررش و ن یسرراعتم نگاه به
شه.هر چ یبرگردم خونه و اون توهم لعنت دمیترس یشده بود.م  یدوباره تکرار ب

باشررره. شرررا یم یچ لشیدل دمیفهم یکردم نم یفکر م عا د دیتونه   وونهیواق
گفتم کار جن هاسررت  یم دمید یم ییزایچ نیخواب همچ یشرردم!....اگه تو

چرخم تا  یم ابونیخ یبودم.با خودم گفتم انقدر تو داریبدبختانه کامال ب یول
 خوابم ببره. عیبرگردم خونه سر یخسته بشم و وقت

! آدرسش رو هم که بلد نیدارو یبرم خونه  دیقدم که راه رفتم به ذهنم رس چند
 م و از سرما منجمد بشم.ول بچرخ ابونیخ یبود که تو نیبودم...بهتر از ا

خونه  یگرفتم و راه یتاکس هیرو بردارم،  نینداشتم برگردم خونه و ماش حوصله
 .دمیرس یا قهینبود و ده دق یادیشدم.تا اونجا راه ز نیدارو ی

 هیهم کف اش هم  یآپارتمان دو طبقه.طبقه  هیبود،  یشررون آپارتمان خونه
شتن.همه چ یخوب یسوپرمارکت بود.کال محله  ست بود، برعکس  یدا دم ِ د

قبل که با سررورن  ی.دفعه راوردیمغازه توش گ هی شررهیما که به زور م یمحله 
 امهم تعارف کرد که حت یکنن.کل یم یدوم زندگ یگفت طبقه  مشیرسرروند
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 یبود...نم یتوأم با خنده و شرروخ یلیالبته تعارف هاش خ م،یبهش سررر بزن
 نبوده باشه...! یشوخ وارمدیبود، ام یدونم تا چه حد جد

گذشررت اما  قهیدو دق یکیزنگ فشررار دادم و منتظر شرردم. یبار دسررتمو رو دو
بزنم و اگه  زنگ گهیبار د هیگرفتم  می...تصمستنینشد.فکر کردم خونه ن یخبر
 ه؟یک ه؟یکه دستمو بردم سمت زنگ جواب داد : چ نینشد برم.هم یخبر

 تو؟! امیب شهیبهرادم، م -
 باال. ایچرا نشه، ب ؟ییِا ، تو – نیدارو
س یزد و رفتم باال.جلو درو خواب آلود درو باز  یبا چهره ا نیدارو دمیدر که ر

 کرد.
 !؟یسالم...خواب بود -
 تو. اینتونستم بخوابم.ب شبیزد : آره...د یشخندین

 بد موقع اومدم. دیداخل و گفتم : ببخش رفتم
 .از ساعت چهار خوابم.شدمیم داریب دینه بابا، بالخره که با – نیدارو

ه اما از هفتاد متر باش شتریخورد ب یداشتن.بهش نم یکیو ش کیکوچ ی خونه
بود ،  ییرایُاپن و پذ یآشپزخونه  هی یبود.سمت چپ در ورود زیتر و تم یلیخ

راهرو بود که چهار تا در توش قرار داشت.خونه شون شلوغ  هیسمت راست هم 
 بود...البته نه یخونه پر از نقاشرر یوارهایداشررتن.د یکم لیپلوغ نبود و وسررا

ش یتابلو شینقا ش یکه رو ییها ی.نقا  هی ییاریپذ یشده بودن.تو دهیکاغذ ک
ست مبل چ سط پهن کرده بودن.رو کیفرش کوچ هیبودن و  دهید  فرش یهم و

 پهن بود. نیهم رختخواب دارو
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و  دیوابش دراز کشرختخ یرو عیهم سر نیاز مبل ها نشستم، دارو یکی یرو
 یادامه م ینجوریبودم.هم دهیخواب یادیز ،یکرد دارمیگفت : خوب شرررد ب

 برد. یدادم شب خوابم نم
 .ادیمشخصه االنم خوابت م یول -

چند  شررمیم داریاز خواب ب ی.من عادت دارم وقتادیخوابم نم گهینه د – نیدارو
تا خسررتگ یجام م یتو قهیدق  یکارو نکنم سررردرد م نیدر بره.اگه ا میمونم 
 ؟یخور یم یی.چارمیگ
 نه، ممنون. -

 خواد. یدلم م ییچا یلیکنم.خودمم خ یدرست م شمیاالن پا م – نیدارو
 ...یمرس -

ا ه ی: نقاشرر دمیها پرسرر ینقاشرر دنیانداختم و با د واریبه در و د ینگاه دوباره
 کار خودته؟

 . ِیکار ِ حام نیبچسبونمشون.ا واریندارم به در و د یآره.البته عالقه ا – نیدارو
 جالبن. -

 .ممنون.ستنی...بد نیاِ  – نیدارو
واقعا  نایا یکم اسررتعدادم، ول یلیخ ی.من خودم تو نقاشررگمیم ینه جد -

 !؟یدیدرس م ای یخون یم یخوبن.نقاش
 نیررکرره تررو و دوسررررتررت رفررترر دمیررشررررنرر یهررر دو.راسررررترر – نیرردارو

 دارم؟ یخفن سیچه رئ نی(...حال کرددیآموزشگاه...)خند
حرف  یجور هی! چوند؟یپس چرا طرف ما رو پ ؟یکن یواقعا تو اونجا کار م -

 !یوقت اون طرفا نبود چیتا حاال ه میزد که ما فکر کرد
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 یکرد و گفت(...عجب اسررم مزخرف ی....)مکث یریجهانگ یآقا نیا – نیدارو
ند مه داد(...خ دیهم داره...)خ منو داره،  یهم هوا یلیخ ه،یآدم خوب یلیو ادا

سپردم هر ک سچونشیسراغ منو گرفت بپ یبهش  ست ندارم ک ش ی.دو ناها از آ
 عیطرفام.البته تا بهم گفت دو تا پسررر منگل سررراغتو گرفتن سررر نیبفهمه من ا

 .نیشماها بود دمیفهم
کردم، اون گفت دو تا پسر همسن  یکرد و گفت : شوخ یکوتاه یخنده  دوباره

 خودت.
جواب نده.اما اگه  یپرسررم، اگه دوسرررت نداشررت یم دیعجب!...ببخشرر -

گاه قیاستخدامت کرده باشه و از طر  داتیتونن پ یم عیدنبالت بگردن سر یآ
 کنن.
شم.از االیخ یب – نیدارو شون مهم با زحمت  نی...فکر نکنم اونقدرها هم برا

 .دنیها به خودشون نم
 زد. ینفر چند ضربه به در ورود هیلحظه  نیهم

داره ها ،  دی! ع*و*ض*ی کلِی گفت : اه ، مطمئنم حام یحوصلگ یبا ب نیدارو
 زنه! یعمدا در م

 کنم. یبخواب من درو باز م -
 فتم!ر یخودم م یذاشت یگفت : حاال م نیدر بودم که دارو یکاینزد بایتقر من

ست م نیدارو شت در بود.هم یگفت، حام یدر شمم به من افتاد با  نیپ که چ
 خوابه هنوز؟! نی! دارو؟یینجایتعجب گفت : ِا، تو ا
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ست ب یفک کنم اگه م ی...ولدارهیسالم.نه ب - طول  ربع هیدرو باز کنه  ادیخوا
 .دیکش یم

 رفت سالم بدم. ادمیتعجب کردم  دنتیسالم.از د د،یآخ ببخش – یحام
ست م اومد شت در م ینجوریا هشیهم نیدارو ،یگیداخل و گفت : را  یمنو پ

 .حاتشهیاز تفر یکیکاره.اصال 
ش یدر حال نیدارو شروع  نیبود گفت : اه، باز ا دهیکه هنوز دراز ک اومد....) و 

 (دنیکرد به خند
شستم.حام دوباره شت دارو یسر جام ن شو بر نیآروم با پا به پ و زد و گفت : پا

 .اریآب ب وانیل هیواسه من 
خند لب هیاز جاش بلند شد و شروع کرد به جمع کردن ِ رختخوابش و با  نیدارو
انقدر حرف زد  شررربیک*ث*ا*ف*ت د نیرو به من گفت : ا زیآم طنتیشرر

 .زدینذاشت من بخوابم.تا بوق سگ داشت حرف مفت م
ساب یحام حرف جا خورد و با تعجب رو به من گفت : ِا ِا ِا ! به قرآن  نیبا ا یح

 !دیش بود! نه گذاشت من بخوابم نه خودش خوابخود گه،یدروغ م
به جون  یهمون حالت حام قایهم دق نیدارو به خودش گرفت و گفت :  رو 

مگه ول کن  یگفتم خفه شررو بذار بخوابم ول یبهش م یخودم خودش بود! ه
 بود!
صبان یحام شخل بود ع سه  یکه م سفم وا سوس گفت : واقعا متا شده با اف

 خودم!
 و گفت : منم واست متاسفم. دیهم خند نیدارو

 بخوابه؟! ینذاشت ک یک دمیبالخره من نفم -
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 ی.منم خندم گرفت...حالت هادیاشررراره کرد و خند یبا ابرو به حام نیدارو
تکون داد و گفت : بدو برو  یهم با افسوس سر یواقعا بامزه بودن.حام نیدارو

 .اریبرام آب ب
گذاشرررت ر نیدارو فت تو یورختخوابش رو جمع کرد و  عد هم ر بل.ب  یم

 آشپزخونه...
 .یایکردم ب یطرفا؟ فکر نم نیا یشد اومد یچ – یحام

 نداره. ی...البته اگه اشکالمیبا هم آشنا بش شتریدوست داشتم ب -
به، کار خوب یلیاتفاقا خ – یحام  هم هیدوسررت دارم بق یلی.خیکرد یهم خو

 کشم! یم یچ نیبدونن من از دست دارو
 ...هیپسر خوب -

 کجاست؟! وانیبلند از آشپزخونه گفت : ل یبا صدا نیلحظه دارو نیهم
 .خچالیکنار  نتیکاب یتو – یحام
 .ستیگشتم، ن – نیدارو
 بگرد همون جاست. گهیبار د هی – یحام
 !ستین – نیدارو
 یکنم کتک م داشیاونجا پ امیاگه پاشررم ب ن،یگفت : دارو زیدآمیتهد یحام
 ها! یخور

 .ومدین نیاز دارو ییصدا گهیجمله د نیگفتن ا با
به خدا آدمو روان دیکشرر یپوف یحام باهاش  یم یو گفت :  کنه! دو روز که 
 .یشیکامل از مدار خارج م یکن یزندگ
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 .ستیهم ن اینجورینه بابا...ا -
بارها پیدون ینم ینکرد یباهاش زندگ گه،ید نیهم – یحام اومده  شی.مثال 

 هیشده، اما  زونیهار آو یسگ ها نیزبونم مثه ا ین از تشنگاالن م نیمثه هم
 !رهیم ادشیوقتا هم کال  ی...بعضدهیساعت لفت م میآب اوردن رو ن

 . ِالیخ یکم ب هیآره خب، مشخصه  -
 کم! هیگفت:  یعصب یحالت با

 .یآب رو اورد و داد به حام وانیتازه ل نیدارو قهیدو سه دق بعد
شتم برا یکنار حام نیدارو ست و گفت : دا ش سه  یآب م ییچا ین شتم، وا ذا
 حوصله تو ندارم. ،یغر نزن گهیگفتم که د نویشد.ا رید نیهم

 خواست غر بزنه؟! یکم از آب خورد و گفت: حاال ک هی یحام
 ، چه خبرا ؟ دمیخب دوست جد – نیدارو

 زدم. یداشتم با هاموس حرف م شیساعت پ هی...یسالمت -
 حالش چطور بود؟... ؟یجد – نیدارو

 .دمیچندش آوره پرس یکه گفت شییخوب بود... ازش در مورد توانا -
 گفت؟! یگفت : خب خب ، چ اقیبا اشت نیدارو

 از خودت بپرسم. امیکردم جواب نداد.گفت ب یهر کار گه،ید یچیه -
ست یبابا، ما م یگفت : ا دیخند نیدارو شو بزبو ریتو ز قیاز طر میخوا شن  میک

 کار بلده...پس به تو هم نگفت... یچ نمیبب
 !! عجب....د؟یدونست یشما نم -

دونه، منتها نه که من باهاش  یمن در مورد قدرت هاموس م یالبته بابا – یحام
 برم ازش بپرسم. ادیقهرم خوشم نم
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 بود؟! یبند یچندش آوره هم خال شییتوانا یگفت نکهیا یعنی -
 چندش آور بود. دمیکه من شن یزی.اما چستمیمطمئن ن – نیدارو
 !ه؟یچ شییگفت : توانا نیآب خورد و آروم رو به دارو گهیکم د هی یحام
 ادرارش ختنیدر مورد ر یزیچ هیگفت : فکر کنم  دیهم با شررک و ترد نیدارو

 کنه. یرو خوب م یهر نوع زخم عیگفت سر یزخم بود...طرف م یرو
 . ِیخفن زیگفت : عجب چ یبا خونسرد یحام

 یبه نظر م دینباشررره! هر چند مف نیا شییکردم توانا یآرزو م قتایمن حق یول
تونه  یم یماده ا نیبود هم چندش آور! آخه چطور همچ هیهم ضا ی...ولدیرس
 مثل زخم رو خوب کنه! یزیچ
 سوال بپرسم؟! هیتونم  یم -

 ! آره بپرس.یجان، تو چقد مؤدب یا – یحام
 !ن؟یاز کدوم شهر اومد نیگفت -

شمال هم بهتره چون هیشهر خوب یلی.خریجواب داد : از مال عیسر نیدارو .از 
 رطوبت نداره.

شکل دار یلیمعلومه با رطوبت خ - ستون ها یم  هی...البته االن هوا خوبه، تاب
 .شهیکم تحملش سخت م

ها – نیدارو جا کنم  یخوابم حس م یم یمتنفرم! وقت یرطوبت یآره من از 
 !شهیاعصابم خرد م سه،یمتکام خ

 ندازه گردن رطوبت. یکنه م یم سیبالشتش رو با آب دهنش خ – یحام
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خودشررو به  اتیکه خصرروصرر ادیبدم م یلیخ یاخالق حام نیاز ا – نیدارو
 .دهینسبت م گرانید

 .ما قضاوت کن نیبمون ب نجای.بهراد ، تو امشبو ایگیآره تو راست م – یحام
 بگم... یچ -

ط که رواب یشرریبمون، امشرربه رو با ما باش.متوجه م نجایآره بهراد تو ا – نیدارو
  ساده ست. ِیدوست هیفراتر از  یمن و حام

رو آروم ُهل داد و گفت :  نیکه مشخل بود از خجالت سرخ شده دارو یحام
 بخدا. گهیو گفت ( چرت و پرت م دی!...) بعد خندتیترب یخفه شو ب

روابط ما دو تا  گم،یگفت : به جون خودم راسرررت م یجد یلیهم خ نیدارو
 . ِیعند متأهل

 کیلحظه نزد هی نیکه دارو یرو محکم تر ُهل داد، جور نیبار دارو نیا یحام
داره سررر به  نیکه دارو دیفهم شررردیم ی.از حاالت حامفتهیمبل ب یبود از رو
 یا قهی.تو اون چند دقومدیاز دستم برنم دنیجز خند یذاره.منم کار یسرش م

ماجراها شیکه پ تاده بود رو فراموش  ییشررون بودم کل  فاق اف که تو خونه ات
 کردم.

 !ادته؟ی میدیرو د گهیکه همد یگفتم : اون شب اول نیبه دارو رو
 ؟یافتاد یروابط متأهل نیآره، چطور؟ تو هم به فکر ا – نیدارو

 نیخب مهمونشررون بودم و ا یگم "خفه شررو" ولدوسررت داشررتم بهش ب یلیخ
به  یادب یب یلیحرف خ نه، فقط  یخنده  هیبود.  هیکوتاه اکتفا کردم و گفتم : 

 سوال در مورد اون شب داشتم.
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عاشرقت شردم و  یبگ یخوا یکردم م یبود حس م یجور هیلحنت  – نیدارو
م، اونشررب بهت بگ نمیا یبپرسرر نکهیبپرس.البته قبل از ا م،یحرفا...بگذر نیا

 کتک خفن بهت بزنم. هیخواستم  یدلم م یلیخ
 جا خوردم : چرا؟!! یحرفش حساب نیا با

! خود ِ ده؟یخونه ش راه م یرو تو یو نشناخته کس دهیآخه مگه آدم ند – نیدارو
 یوارد خونه ت بشم به شدت احساس م ینجوریا دمیمن اونشب که نقشه کش

ست و تو شه م احمقانه  صال وقتیدیخونه ت راه نم یمنو تو کردم نق  راهم ی.ا
 !گمیم یشوک شدم...جد یداد

 یدزد یبرا یزیمن چ یخونه  یخب...همونطور که اونشررب بهت گفتم تو -
ص لیهم دل نیهم یوجود نداره، برا س یخا سه تر شت.بعدم  دنمیوا وجود ندا

سوخت...ق یاون هوا یواقعا تو نکهیا وم مظل ییجورا هیت  افهیسرد دلم برات 
 داد. ینشون م

 تشیمظلوم نی! منم دلم به حال همیاشرراره کرد یخوب ی ن،نکتهیآفر – یحام
 نیدونستم همچ ینم میبا هم همخونه ش ایسوخت ، اون موقع که بهش گفتم ب

 !... ِیجونور
 یب  ِالیخ یکال ب دن،یشررروع کرد به خند نیدارو دیحرفش که رسرر ینجایا به
 بود!... الیخ

تا دخترِ  کور و کچل رو  نیاز ا نی...دارو-یحام روزه  هیآدماسرررت که هزار 
 ! ِیحد موذ نیدر ا ده،یشوهر م
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 یم هم هسررت که دخترا ندهیآ یتازه تو برنامه ها گه،یراسررت م نویا – نیدارو
 دمیرو د یکه حام یبار نیخاطره از اول هیرو شرروهر بدم.حاال بذار منم  یحام

م دلم گفت یتو دمش،یدور د یدانشررگاه از فاصررله  یوت ادمهیبار  نیبگم...اول
 یمضحک ی افهیچه ق دمیفهم دمشید کی! بعد که از نزدهیعجب پسر خوشگل

 بره، از جلو زهره رو ! یآدماست که از دور دل رو م نیداره...از ا
شد گفتم : من م دمیخند یکل نکهیاز ا بعد شاد  ستم راجع به اون  یو دلم  خوا

 بحث عوض شد. هویسوال بپرسم... هیشب 
 رفت...بگو عسلم. )!( ادمیآهان، آره... کال  – نیدارو

 !...؟یرو نگاه کرده بود یواریاون شب تو داخل کمد د -
 تابلو بود؟ یلیذره فکر کرد و گفت : آره...خ هی

 ...ییجورا هی -
ضول – نیدارو صدم ف شکوک م تیوارینبود.کمد د یق که  هم یوقت زد،یواقعا م

به حام  یزیچ هیمطمئن شررردم  گهیهم نشررونش دادم د یبهش نگاه کردم و 
 هست.

 !؟ی! ِک ؟یهم نشون داد یبه حام -
 هم اومد. یحام یتو خواب بود ی.وقتگهیهمون شب د – نیدارو
صرفا اومده بودم دارو – یحام  ادیرو با خودم ببرم.بهش گفته بودم ن نیالبته من 

و شخصا گوشش ر امیپا شم ب یبور شدم نصف شبگوش نکرد.مج یاونجا ول
 و ببرمش. رمیبگ
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 میداشت یمن و حام ،یو گفت : آره ، اون موقع که تو خواب بود دیخند نیدارو
سر ِ رفتن و موندن دعوا م یتو صف یکایساعت نزد م،یکرد یاتاق با هم  ه دو ن

 ... .ریبخ ادشیشب بود.
 بود؟! یچ یواریحاال مشکل کمد د -

واسرره ورود جن ها به خونه ت  کیکوچ یروزنه  هیکه  نهیمشررکلش ا – نیدارو
 داره.

شدم چ هی صال متوجه ن شکل از یعنی:  دمیپرس دیگفت، با ترد یلحظه ا کچ  م
 ه؟یکار

با، چ – نیدارو با ند؟یگیم یدار ینه   زایچ نیبه گچ و ا ی(...ربطدی...) خ
 هی یدما یفهم یم یبزنکمدت دسررت  واری.اگه به د ِیشررکاف ِ حرارت هینداره.

ازه درو هیباالست.جن ها به اون شکاف به عنوان  یلیازش خ یکیقسمت کوچ
 کنن. ینگاه م

 دروازه؟! -
تونن  یما و خودشون.از اون قسمت راحت تر م یایدن نیآره، دروازه ب – نیدارو

 وارد خونه ت بشن.
 ان؟یتونن ب ینم گهید یاز جاها یعنی -

منتها حرارت اون  ان،یتونن ب یهم م گهید ینه خب، مطمئنا از جاها – نیدارو
 کنه. یتو جلب م یروزنه توجهشونو به خونه 
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ان .البته نگریت داشررته باشرر هیهمسررا یپنجره تو خونه  هیکه  نهیمثه ا – یحام
بعدم .انیکنن طرفش ب یجرأت نم یدعا به اون قسررمت بچسرربون هینباش، اگه 

 .رهیآدما ارتباط بگ یایعالقه نداره با دن یهر جن
شکر... خ - شتم به ا هی المیخب خدا رو  شد...دا کردم  یفکر م نیکم راحت 

 !شمیکه اگه بخوام خونه مو عوض کنم بدبخت م
حث جن و ا – یحام ها از ب چه  به نظر من االن میخارج شرر زایچ نیخب ب .
 بره برامون شام درست کنه. نیدارو
 بدم. یهمکار شنهادیخواستم به بهراد پ یتازه م چون،یثو نپبح – نیدارو

 ؟! یهمکار -
 .میشیم یخوب می.با هم تیریمن...تو...جن گ گه،یآره د – نیدارو

کار نیبگم...اول یواال چ - که ز یهم لب از آب درن ادیمون  مدیجا  ی! براو
 فعال تنها کار کنم! دمیم حیحفظ جونم هم که شده ترج

 ؟یُکُلفت یبگ یخوا یبا تمسخر گفت : تنها؟ مثال م نیدارو
 : ُکلفت؟!!! دمیتعجب پرس با

 نیگفت : کلفت تو فرهنگ لغت دارو یمبل لم داد و با خونسرررد یرو یحام
 هم نداره! یتعجب چی" باحال"...ه یعنی

 نبود که کلفتم! نینه خب، قطعا منظورم ا -
راغ سرر می...برمینظورتو گرفتم.بگذرکالم م یبه هر حال من از فحوا – نیدارو

شررام  یحام شررهی، هم یدون یبراش ندارم.آخه م یا دهیا چیشررام.هر چند ه
 کنه. یدرست م

 برم، ممنون. دیمن با گهینه د -
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شام بمون، توالیخ یب – یحام سه  س نیچند وقت اول نیا ی.وا ست یک ه ک یه
 .نجایا ادیم

 .یمهمون مون نیمشترک مون، تو اول یدر طول زندگ گه،یراست م – نیدارو
 گهیموضوع! د نیدر مورد ا یگفت شروع کردن به کل کل و شوخ نویا نیدارو تا

 بگم و شب رو اونجا موندگار شدم. یزیمهلت نشد در مورد رفتنم چ
.انقدر دمیسرررم کشرر یبشررم.پتو رو رو داریهوا باعث شررد از خواب ب یسرررما

بردارم  لمویموبا ارم،یب رونیپتو ب ریتمو از زسررردم بود که دوسررت نداشررتم دسرر
 ساعت چنده! نمیبب
شون که ادیبودم. نیو دارو یحام شیساعت دوازده پ یکایتا نزد شبید  حرفا
پنج  دیبودم شررا شررشررونیکه پ یاون چند سرراعت یگرفت.تو یخندم م فتادمیم

له ا یجد یهم حرفا قهیدق ند جم که گفتن در مورد جن  ینزدن! اون چ هم 
 بودن نداشتن. یبه جد یجور مسائل بود.کال عالقه ا نیو ا یریگ

برداشتم.ساعت هفت صبح بود.تا اون  لمویسرم کنار زدم و موبا یرو از رو پتو
بودم و از اون حالت خسررته شررده بودم.به  دهیچپم خواب یشررونه  یلحظه رو

متر،  هیکمتر از  یمسررعود در فاصررله  دمید هویکه  دمیسررمت مخالف چرخ
 !دهیکنارم خواب

اومده که من متوجه نشرردم! اما  یجا خوردم ، با خودم گفتم ک یحسرراب اولش
شتم به ا گهیخونه رو داره...د دیافتاد کل ادمیفورا  س یم جهینت نیکم کم دا  دمیر

سم حر یزیچ ص میبه ا سعود خ یشخ شدم...ظاهرا که خواب  رهیندارم! به م
س هیبود. سعود ت دیلحظه به ذهنم ر االن ازدواج نکرده!  انکنه به خاطر منه که م
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 گاریشررده به باد لیتبد دهیقاتل ِ رو فهم ی هیاواخر که قضرر نیمخصرروصررا ا
نا دل نه، مطمئ ما  بود.المصرررب  یا گهید زیازدواج نکردن چ یبرا لشیمن!...ا

 کار خودشو کرده بود. یشکست عشق
شوقه  یلیخ شتم بدونم مع ست دا شکل یدو سعود چه  سعود ههیم  چی.کال م

 یزنه.برا ینم یحرف ادیخوشررش م ییها افهیاز چجور ق نکهیوقت در مورد ا
حدسرر یهم نم نیهم کردم  یحس م یاز نظر اخالق یبزنم.ول یتونسررتم 

 چماق به دست بوده!... یدخترا نیاحتماال طرف از ا
شتم شو باز کرد و با اخم  یم شخندیبه افکار خودم ن دا شما سعود چ زدم که م

 به من؟!! یزل زد هیم گفت : چبه
 خب! دیببخش -

 بهم زل بزنه! یخوابم کس یوقت ادیبدم م – مسعود
بدم م - م گوشرر خیخونه م و ب یتو ادیاجازه ب یب یخوابم کسرر یوقت ادیمنم 

 بخوابه !
 گفت : به جهنم. یالیخ یچشماشو بست و با ب دوباره

 ترسم؟! یم یاز چ یدون یم -
 بگو. یول ست،یگرچه برام مهم ن – مسعود

سم که چند روز د یم نیاز ا - ترررروو ب*غ*ل  نمیشم بب داریاز خواب ب گهیتر
 !یدیمن خواب

 ...دم؟یخفه شو ، باز من تو روت خند – مسعود
 ه!کن یم یتو خونه م ،منو عصب یایم ینجوریا نکهیا گم،یم یجد یینه خدا -
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 شررمیمن دوسررت دارم هر روز صرربح که از خواب پا م یکن یفکر م – مسررعود
.در ضررمن من ومدمیاگه مجبور نبودم عمرا اگه م نم؟یتو رو بب ختی...رخِت یر
 انداختم اومدم تو. دیمنم کل ،یتو درو باز نکرد یزنگ زدم ول شبید

 ادشیزنه انگار از من متنفره!  یحرف م یجور هیو گفتم :  دمیباز خواب طاق
تازه فهم رفته اون روز  ت افهیمنو چلوند!...ق یچجور هیچ هیبود قضرر دهیکه 

 باحال شده بود. یلیخ
سعود شن گنیاونوقت به من م – م و مثه ت یجنبه ا یب ی!!! به آدمایچرا انقدر خ

.همون حقتونه بزنم پس دیدار یدور برم عیمحبت کرد، سر شهیو اون سورن نم
 ...یکله تون صدا

 .یقبال هم گفت نوی.امیبز بد یدونم، صدا یحرفشو قطع کردم : آره م عیسر
سعود صبح انقدر حرف  گهیخب پس د – م شو بذار بخوابم. مگه آدم اول  خفه 

 زنه!...اونم حرف مفت! یم
 نگفت. یزیچ گهیو د دیسرش کش یرو رو پتو

م و بمون سر کار رفتن رو نداشتم.دوست داشتم اون روز رو تو خونه ی حوصله
سال د یوا م یاول کار نی.اگه همشدینم یبخوابم ول  یعمرا اگه م گهیدادم دو 

سر کار...البته با فرض ا ستم برم  ستم ب نکهیتون لند تا اون موقع زنده بمونم! خوا
با مسررعود ا یشررم برم تو با خودم گفتم " من چرا  که  تاق  حرف  ینجوریا

 شعورم! یب یلیساس کردم خعذاب وجدان گرفته بودم. اح یزدم؟!"...حساب
رختخوابمو جمع کردم، بعد کنار مسررعود نشررسررتم که تا خوابش نبرده از  اول

 پتو رو کنار زد و گفت : عیکنارش نشررسررتم سررر نکهی.به محض اارمیدلش درب
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باز  نیبهم زل بزنه، ا یخوابم کسرر یوقت ادیبدم م گمی! من م؟یماریبهراد، تو ب
 !گهیبخواب د ریبگ ایپاشو برو سر کار  ای! ستیول کن ن

 بهت زل زدم؟!! بعدم فقط یگیم ینشده کنارت نشستم، چجور هیثان هیهنوز  -
ش صال  یلیو برم.خ دیاومدم بگم ببخ  یمکردم. یلحظه قاط هیبد حرف زدم، ا

ممکنه مکالمه  میزن یما هر وقت که بار هم حرف م طیشرررا نیآخه تو ا یدون
 آخرمون باشه. ی
ساس کردم ه هیبه من نگاه کرد،  یخنث یبا حالت هیچند ثان سعودم  چیلحظه اح

 یحرف م ینجوریا یکدوم از حرفامو متوجه نشرررد، بعد گفت : بهراد، ، وقت
 دوست دارم کتکت بزنم! یزن
 لحن نیبا هم قایجمله رو دق نیافتادم که هاموس هم روزید ادیگفت  نویا تا

 هم خندم گرفت. نیهم یبهم گفت.برا
 خنده دار بود؟! شیچ – مسعود

 جمله رو بهم گفت...جالب بود. نی هم ِنینفر ع هی روزید ،یچیه -
هات حرف زد بزن تو  ینجوریاز من ا ریغ یغلط کرده! هر ک – مسررعود با

 .یاستثنا قائل بش یتون یدهنش...البته در مورد سورن م
 !؟یدیباشه...االن بخش -

 آره ، پاشو برو. – مسعود
 سوال بپرسم؟ هی یحاال که خوش اخالق شد -

 بپرس. – مسعود
 ریذهنمو درگ یلیپرسررم...خ یخب من م یول هیشررخصرر یادیدونم ز یم -

 ...دیکرده.بازم ببخش
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 !یاعصابمو خرد کرد گهیبگو د – مسعود
 بود؟! ی... اسمش چیکه عاشقش بود ی.اون دخترگمیباشه م -
ضربه که گفت نویا سه تا  شو برو  یم دو  شو، پا ستم زد و گفت : پا محکم به د

 گمشو حوصله ندارم!
وال سرر نهیزم نی.البته در ارمیم یم یتو رو خدا! من دارم از فضررول گه،یبگو د -
جا  نیهم یجواب بده.به جون خودم اگه جواب ند نویتو هم یدارم ها، ول ادیز
 کنم! یولت نم نم،یش یم

 .!..گه؟ید یریو گفت : اگه بگم م دیسرش کش یدوباره پتو رو رو مسعود
 آره! -

 پاشو برو. گهی... حاال د دهیلحظه مکث کرد و گفت : سپ چند
اتاق.واضررح بود که  یکه جواب رو گرفتم از جام بلند شرردم و رفتم تو نیهم

 یمعذبه.البته منم نم ییجورا هیموضرروع  نیمسررعود از حرف زدن در مورد ا
سرروال مثه خوره افتاده بود به جونم! اگه  نیا یبدم ول ریبهش گ ادیواسررتم زخ
س ینم صم یشب خوابم نم دمیپر مورد  نیدر ا ادیز گهیگرفتم د میبرد...اما ت

 ازش سوال نپرسم.
 نهیآ یاوردم و جلو رونیلباس هامو عوض کردم.کتم رو از داخل کمد ب عیسررر

 نهیاز آ دمیپوش یکه داشتم کتمو م یتا موهام رو هم شونه کنم.در حال سادمیوا
.اولش تعجب هیبه خودم انداختم که متوجه شرردم رنگ چشررمام آب ینگاه مین

 در یاومد که لنز ادمی هوی یلنز دارم ول شررهیکردم مثل هم ینکردم چون فکر م
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ستفاده نم یهفته ا هی! ستیکار ن شون ا اره عد که دوبب یکردم.لحظه ا یبود از
 بود!... یمشک شهیبه خودم نگاه کردم رنگ چشمام مثل هم

*********************************************** 
 شبید : دینشسته بودم و سخت مشغول خوندن بودم که سورن پرس زمیم پشت

 ؟یکجا بود
از حس و حال  نکهیا یاوردم، برا یکه جلوم بود سررردر م یداشررتم از متن تازه

 جواب سورن رو ندادم. امین رونیخوندن ب
 ؟یرفت یکدوم قبرستون شبیدوباره گفت : د هیبعد از چند ثان سورن

 یکتاب نه چندان قطور رو رو هیبار  نیندادم بلکم از رو بره اما ا یهم جواب باز
 !دمیمتر از جا پر میکه ن یانداخت ، جور زمیم

 گفتم : چته؟! زیآم اعتراض
با لحن دیخند یالیخ یب با به من توجه کن  ی، بعد  نه گفت : بهراد ،  مظلوما
 !گهید

شده بود ع حالت شماش  صندل یگربه  نهویچ به عقب هل  یمو کم یشرک! 
 فاصله گرفتم. زیدادم و از م

ظه صرربر م هیخب؟  یاریدرم یباز یچرا روان -  یجوابتو م یکرد یلح
 .نیو دارو یحام یدادم.رفتم خونه 

 خاک بر سرت! – سورن
 چرا؟! -

سرکوفت بزنم. ول ینجوری: هم دیخند و  دهی! ندیخر یلیواقعا خ یگفتم بهت 
 بشه؟ یخونه شون که چ ینشناخته رفت
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شونیرفتم پ یاگه نم - شب تو خ دیبا ش صف  دم.بعدم ز یها پرسه م ابونیتا ن
شدم، بچه ها یتا حدود شبید شنا  شون آ شوخ  یادیاند.فقط ز یخوب یباها

 .نیبش یزوج خوب نیاند! فک کنم تو و دارو
 کنم، شک نکن! یمن اگه دو ساعت کنار اون باشم حتما خفه ش م – سورن

سر خوبستیهم ن اینجورینه بابا، ا - شوخ ِ که اونم احتماال  هیفقط  ه،ی.پ ذره 
 داره. لیدل

 ست. وونهیکه د نهیهم ا لشیآره، دل – سورن
کشررته  رایکه خواهرش اخ یکنم کسرر یممکنه...البته من فکر نمآره خب،  -

 رفتار کنه! ینجوریا لیدل یشده باشه ب
 که خل شده...! دهیانقدر زجر کش یبگ یخوا یدونم، م یآره م – سورن

 کنه. یوانمود م ینجوریخل نشده! ا ر،ینخ -
ست کال خ یهر چ ایوانمود  – سورن صاب خردکنه.به نظرم ب یلیکه ه  برشاع

 شفاش داد! دیمهرآب، شا قتیاون رف شیپ
 !اد؟یبدت م چارهیب نیباشه...حاال تو چرا انقدر از ا -

 !شهیمن اعصابم خرد م یکن یم فیتو ازش تعر – سورن
 نکردم!! فیمن ازش تعر -

 !گهید فهیتعر ه،یپسر خوب یگیکه م نیهم – سورن
 بود فک کنم! یاخبار شتریجمله م ب -

(...با دیدوسررتت باشررم...)خند دی...بعدم فقط من بایحاال هر چ – سررورن
 .تمیدر کل خودم در اولو یول یدوست باش دمیمسعود هم اجازه م
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 !یحسود یلیخ -
شکت م – سورن  نایکردم ا یآقا من حق آب و گل دارم! اون موقع که من تر و خ

 کجا بودن؟!
 !؟یشد ی.راضیم قیرف گانهیباشه بابا، قانع شدم.تو  -

 یا گهیبا کس د ی...به هر حال حواستو جمع کن، بخوایآره، تاحدود – سورن
 کشمت! یم یش یمیصم

که  ی...در مورد اون کسدمیزبون مسعود رو کش ریامروز صبح ز یباشه! راست -
 عاشقش بوده!

 ه؟!بود یزد(...طرف چه شکل یگفت؟!...) چشمک یگفت : خب چ اقیاشت با
 .دمیرو که نگفت، فقط اسمشو فهم زایچ نیاووو! ا -

ش ریز یگفت نیبرو بابا! همچ – سورن شو ک شو دمیزبون ن فک کردم کل قرارها
 واست شر  داده!

 یالتماسررش کردم، اونم بعد ِ کل یهم کل نیها...واسرره گفتن هم یسرراده ا -
 خجالت بهم گفت.

 !هیدونستم انقدر خجالت ینم – سورن
 .هینجوریموضوع ا نیفقط نسبت به ا .البته فک کنمنطوریمنم هم -

 بود؟! یخب حاال اسم طرف چ – سورن
 .دهیسپ -

مثال  ایباشرره!  دایشرر یها هیتو ما یزیچ هیزدم  یواقعا؟ من حدس م – سررورن
 افسون...
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ض نیمنم هر وقت به ا - سم پر یفک م هیق م دون یتو ذهنم، نم ومدیم ایکردم ا
 چرا!

 یفکر م زایچ نیکه به ا میعالف یلیما هم خ ی.ولهیدر کل اسررم خوب – سررورن
 خاک بر سر جفتمون. م،یکن
 یتیاهم نیاز مسررعود بود برام کوچک تر ریغ یا گهیباور کن اگه هر کس د -

گاه م گه،یکار کنم د یخب چ یهم نداشت.ول  تو ذهنم. ومدیناخودآ
 یلی.حتما خنمیدوسررت دارم طرفو بب یلی.البته االنم خنطوریمنم هم – سررورن

بازم عاشررقش  یدونسررته بچه داره ول یمسررعود م نکهیخاص بوده که با وجود ا
 شده!

 کنم. یموضوع کار م نیرو ا شتریبعد ب ی.دفعه یگیآره ، راست م -
 شو به منم بگو. جهینت – سورن

 باشه. -
 هیکردم.بلند شدم تا برم آب بخورم که  یاحساس تشنگ یلحظه حساب هی یبرا

شامم خورد.بو یبیعج یآن بو سه ب یبود، جور یتلخ یلیخ یبه م ار که با دو 
ش سنگ یتو دنینفس ک سرم  که حس  راه رفته بودم شتریقدم ب هیشد. نیاون بو 
از دسرررت  لموهم تعاد نیهم یکنه، برا یپاهام حرکت م ریداره ز نیکردم زم

 دادم و افتادم.
شمامو باز کردم د یوقت شد یصالح یمبل اتاق آقا یرو دمیچ  و کل دمیراز ک

ار دو ب یکیهم بودن که فقط  گهیچند نفر د هیدفتر هم دور و برم اند! تیجمع
ساختمون دفتر د سورن هم کنارم، رو دهیتو  شون.  سته بود.با  یبودم ش مبل ن
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و  رد! سرررددمیهم ترسرر یمعذب شرردم، تا حدود یحسرراب تیاون وضررع دنید
ساس بد د ای جهیسرگ شتم برا یا گهیاح شم اما  یسع نیهم یندا کردم بلند 

شونه هامو نم یسورن اجازه نم شته بود رو  شو گذا ست ها شت بلند  یداد.د ذا
 شم.محبتش تو حلقم!

 !نم؟یبش یبذار شهیم -
 با من! یلحظه دراز بکش، اگه ُمرد هیحاال  – سورن
 !هیجور هیکه اطرافمون بودن کردم و آروم گفتم : آخه جو  ییبه کسا اشاره

شر زیعز یگفت : آهرررررررران!...همکاراهم فورا  سورن  رونیب دیببر فیلطفا ت
 دوستم معذبه.

تاق بودن پچ پچ کنان ب ییکسرررا یسررورن همه  یجمله  نیا با  رونیکه تو ا
شدن  یحت نکهیرفتن...بدون ا شون از جمع  سن.مونده بودم هدف حال ِ منو بپر

 بود! یسر من چ یباال
 نبود! نجایا یخدا رو شکر که صالح -

 !...شد؟یم یمثال اگه بود چ – سورن
 دیببر فیکرد! " لطفا تشررر یلحن حرف زدن تو حتما اخراج مون م نیبا ا -
 بلند شم؟! یذار ی.حاال چرا نمیگفت یدستور یلی" رو خرونیب

 چت شد؟! ؟یبخور نیخوام دوباره با مخ زم یبده نم – سورن
سنگ هویحس کردم،  یبیعج یبو هیدونم، فک کنم  ینم -  هیقشد...ب نیسرم 

 .یدیشم که خودت د
 دارن! یگاز نشت یلوله ها دیبو؟! شا – سورن

 زنن. یادکلن بد بوها بود که پسر سوسول ها م نیا هیگاز نبود.شب ینه بابا، بو -



wWw.Roman4u.iR  190 

 

 ادلکن من یکرد و گفت : نکنه بو کیبه دماغش نزد راهنشررویپ ی قهی سررورن
 بوده!
 بود؟ نیا نیبو کن بب ایب ا،یو گفت : ب دیدست منو کش بعد

 !دهیادکلن تو به من رس یبو یچرت و پرت نگو، از اون فاصله چجور -
ادکلن من بوده باشرره، دوباره ممکنه  یها. بعدم اگه بو یگیراسررت م – سررورن
 !؟یپاش یتون ی...االن مالیخ یرو دستم.ب یفتیب یغش کن

 !یدیاجازه نم یکارو بکنم جنابعال نیخوام هم یدو ساعته م -
 یهنماهنگ م یبرو خونه، من با صررالح چونیبپ یبمون یتون یاگه نم – سررورن

 کنم.
 .رمیمونم بعد م یتا ساعت پنج م -

 خودته. لیم – سورن
اصرررار  میدفتر بود یکه تو یلحظه ا نیجمله رو گفت اما تا آخر نیا سررورن

 کرد که حالم خوبه! ینم یداشت که منو بفرسته خونه.اصال هم توجه
سررر و  قهی.بعد از چند دقمیاومد رونیبود که از دفتر ب میسرراعت پنج و ن یحوال

ض سورن را س ییکردم که تنها شیکله زدن با  شت ب ریبرم خونه.تو م  یه قدربرگ
ردم ک یاز خواب فکر کنم.حس م ریغ یزیتونسررتم به چ یخسررته بودم که نم

 بودم. شدهروزگار  الیخ یاند.ب یمعن یهم برام ب زهایچ نیوحشتناک تر
س هنوز صله  نیبودم که از دور دارو دهیبه در خونه نر در  ِی چند قدم یرو در فا

شدم چون خ ادیز دنشی.از ددمید شحال ن صله  یلیخو سته بودم.کال حو  یخ
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سورن  زایچ نیمهمون و ا شتم.حاال اگه  شت،  ایرو ندا شکال ندا سعود بود ا م
 نبودم... یمیصم ادیز نیبا دارو یول

 نیشدم.دارو ادهیخاموشش کنم پ نکهیدر نگه داشتم و بدون ا یرو جلو نیماش
صفحه  شت به  شم از  کیبهش نزد یکرد.وقت ینگاه م لشیموبا یدا شدم چ

 عشقم؟! یبرداشت و با لبخند گفت : چطور لشیموبا یصفحه 
 .یسالم، مرس -
 .یتابلوئه که خسته ا یلیگفت : خ میبا هم دست داد تا
 پنچرم. ینجوریگردم ا یاز سر کار برم یمعموال وقت -

 کنم... یاوردم و گفتم : االن درو باز م رونیب بمیخونه رو از ج دیکل
 .شهیکم بخواب.حالت بهتر م هیآره برو خونه  – نیدارو

 تو؟! یایب یشد مونیپش یعنی نیا -
 امیکردم دارم م یفکر م شیپ ی قهیدق هی نیالبته من تا هم زم،ینه عز – نیدارو

 ت احضارم کرده. هیهمسا دمیاالن که به آدرس نگاه کردم د ی تو ول ِشیپ
 .ی، منزل اسد 36انداخت و گفت : پالک  لشیموبا یبه صفحه  ینگاه

 خونه ش؟!! یایب یریجن گ یاز تو خواسته برا ی: اسد دمیتعجب پرس با
زد و گفت : آره داداش، من کلفتم...حاال چرا انقد تعجب  یشررخندین نیدارو
 !؟یکرد

 !ه؟یدونم...اصال انتظارشو نداشتم.نگفت مشکلش چ ینم -
 برسم. هیبه قض یدادم حضور حی.ترجدمینه ، البته منم نپرس – نیدارو
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ستگ نیا شغول کرد که خ ضوع اونقدر ذهنم رو م  یو خواب و کال همه چ یمو
فتم : گ نی.به داروهیچ هیقضرر نمیکنجکاو شررده بودم بب یاب! حسرردیاز سرررم پر

 !ام؟یمنم باهات ب شهیم
 همکار؟! ایبه عنوان ناظر  – نیدارو

 همکار. -
 .شمیهم خوشحال م یلیآره خب ، خ – نیدارو

 سر کار. میری، بعد م اطیح یرو بزنم تو نیپس من اول ماش -
 آره ، باشه...حتما. – نیدارو
 شیرو برداشررتم و برگشررتم پ فمیاتاق ک یرو بردم داخل، از تو نیماشرر عیسررر
.بعد از چند لحظه زن میو منتظر شد میرو زد یاسد ی.فورا زنگ خونه نیدارو

که ما رو  نیبودمش اومد و درو برامون باز کرد.هم دهیبار د هیکه فقط  یاسررد
 !نینگران گفت : چه خوب شد اومد یبا ظاهر دید
مون رد و بدل نشررد،  نیب یا گهیکوتاه حرف د یلیخ کیم و علسررال هیاز  ریغ

 .میو با هم وارد خونه شد دیهم ازمون نپرس یسوال
 یاز آشررناهاشررون اونجا رفته بودم.خونه  یکیبار به همراه  هی لیاون اوا ادمهی

 یتینگه داشررتنش براشررون اهم زینبود.انگار تم زیتر و تم ادیز یبود ول یبزرگ
شت.ح شتن که پر از دار و درخت بود.چند تا از درخت هاش  یبزرگ اطیندا دا

 داشت. یادیز یحال بازم درختا نیبا ا یرو هم قطع کرده بودن ول
 یمبل هاشررون هم مالفه  یهمه  یبود و رو هیشررون پر از اسررباب و اثاث خونه

خونه شررون غالب بود و اکثر  یتو دیبودن.رنگ سررف دهیکشرر دی)ملحفه( سررف
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سا سرام دیسف لیو شون هم  بود و همون اول کار  دیسف کیبودن.کف خونه 
 خدا رو شکر تعادلمو حفظ کردم. یبود روش ُسر بخورم ول کینزد
ست نیو دارو من ش سدمیکنار هم ن سرپا بود و گفت : برم براتون  ی.زن ا هنوز 
 ...ارمیب ییچا

 شرررهی.اگه ممیخور ینم یزیممنون.ما چ یلیگفت : نه خ عیهم سررر نیدارو
 نه... ایکرد  یکار شهیم مینیافتاده تا بب یچه اتفاق نیبد حیرامون توضب

تا  میو منتظر شررد میسررکوت کرد نینشررسررت.من و دارو یا گهیحرف د بدون
با نگران فیرو تعر هیقضرر نه.  فت : نم یک  حیتوضرر یدونم چجور یگ

صل شکل ا شما م یبدم...م  دیدون یدخترمه...) رو به من گفت (... فکر کنم 
 گربه داره. هیکه دخترم 

 !ه؟یمشکلش چ قای...دقدمشیبله، قبال د -
 یلحظه مکث کرد و گفت : من متوجه شررردم دخترم با گربه ش حرف م چند
 زنه!
...بالخره نطوریهم هم نی.دارودیبه ذهنم نرسرر یجواب چیکه اون لحظه ه من

هم  وارین با دخودِ  م نکهیگفت : خب...با توجه به ا نیدارو هیبعد از چند ثان
 باشه...! یبیعج زیکنم چ یزنم فکر نم یحرف م

زنه  ی.با گربه ش که حرف مدیستیجواب داد : نه نه ، شما متوجه ن عیسر یلیخ
 شنوم! یاتاق م یشبا صداشو از تو ی! بعضدهیاونم بهش جواب م

 کنه؟!! یصحبت م یکه گربه ش به فارس نهیمنظورتون ا -
قدر وقتا ان ی.بعضشهیجدا نم گانهیوقت هم از  چی! هقایبله ، دق - یاسد خانوم

شک م شهیم یرفتارش انسان شه! حت یکه  ش هی یکنم واقعا گربه با  دمینبار هم 
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سم دخترمو زمزمه م  پدرش یشدم ول یاالتیکردم خ یفکر م لیکنه! اوا یکه ا
 موضوع شده. نیهم متوجه ا

 !ست؟یاالن همسرتون خونه ن - نیدارو
 .میریخودش هم اصرار داشت با شما تماس بگ ینه ول – یاسد خانوم

ضع یفکر نم - شه...البته اگه فقط هم تیکنم و ض نیخطرناک با حرف  ی هیق
 !د؟یجا دور کن نیگربه رو از ا نیکرد یمطر  باشه.تا حاال سع نایزدن و ا
سد خانوم شهرها – یا شت یاما وقت میاطراف ولش کرد یبله، چند بار تو   میبرگ

سونده! جد میدیه دخون شو به خونه ر صال نم گانهیهم که  دایقبل از ما خود  یا
 یاواخر اتفاق ها نی.اسررتیفقط گربه ن هیقضرر نکهی.و امیذاره ازش دورش کن

آدم  هیکه  میدیمن و شوهرم د شی.مثال چند شب پفتهیم ادیخونه ز یتو بیعج
 تیاذ بخواد دخترمو ایدزد باشرره  دیشررا می.فکر کردگانهیقد بلند رفت تو اتاق 

شد یوقت یبه اتاقش ول میخودمونو رسوند عیسر نیهم یکنه برا  یسک میوارد 
نهیاز  ریغ به ش تو گا با وجود ا یو گر تاق نبود. باز هم نم نیا ها  فاق   یات

افتاد  یاقاتف هی شیاما چند روز پ میشتچون شک دا میخبر کن ریجن گ میخواست
متخصررل  هیبه  دینگران مون کرد...شرروهرم گفت هر جور شررده با یلیکه خ

 .میخبر بد
شررما رو مجبور  یمشررکوکه...چه اتفاق یادیز هیجا هم قضرر نیتا هم – نیدارو

 !د؟یکرد به من زنگ بزن
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خوان ببرنش تا با  یدخترم بهم گفت که جن ها م شیچند روز پ – یاسد خانوم
شه!...حاال با یاونا زندگ ست داره با اونا با  یچ دیکنه.گفت که خودش هم دو

 !؟ی! اگه ببرنش چم؟یکار کن
ست.فقط  یراه هیحتما  - چرا جن ها بهش  نکهیسوال؛ تا حاال در مورد ا هیه

 نزده؟! یعالقه دارن حرف
مورد نگفته.فقط گفت که دوست  نیدر ا یزیفکر کرد و گفت : نه...نه، چ یکم

 کنه. ینا زندگداره با او
 متخصل؟ هینگاه کردم و آروم گفتم : خب، نظرت چ نیدارو به

 .میستیمسلمون طرف ن یمطمئنا با جن ها – نیدارو
 !ستین یجالب ی دهیمشخصه...احتماال کشتن گربه هه هم ا نکهیا -

شم، اونم  – نیدارو ست ندارم تو دادگاه جن ها محاکمه ب صال! من که دو نه ، ا
با تو  قیرف ای ی.اگرم نشرررد از حاممیبا دعا کار کن دیاز نوع کافرش! فکر کنم 

 .میریگ یکمک م
 فرض که قبل از کشته شدنمون خودشونو برسونن! نیالبته با ا ه،یفکر خوب -

 .میبکن یکار هیدختره رو ببرن  کهنیتا قبل از ا دیبه هر حال با – نیدارو
 دجانه خوبه؟! یموافقم.به نظرت حرز اب -

 بندازم... ینگاه هیبذار من به کتابم  – نیدارو
اورد و شررروع کرد به ورق  رونیکتاب کهنه و بدون جلد رو ب هی فشیداخل ک از

 زدن.
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اومد  یکه مشررخل بود تا اون موقع خونه نبوده از در ورود گانهیلحظه  نیهم
 یک نایبه مادرش گفت : ا تیافتاد با عصبان نیداخل و تا چشمش به من و دارو

 تو خونه؟! یاند اورد
 یمامانِ  اومد جواب بده ، دوباره با همون لحن گفت : دوسررتامو عصرربان تا

 !یکرد
 به ما گفت و دنبالش رفت. یدیاتاق.مادر ِ هم ببخش هی یفورا رفت تو و

 د.ما ناراحت ش دنیبه من نگاه کرد و گفت : فکر کنم از د یبا خونسرد نیدارو
 نه بابا! -

 !م؟یبر ای میبمون م؟یکار کن یاالن چ – نیدارو
فت بر سرررایوا - گه گ مانِ  برگرده ، ا عامیریم دیما  دایپ یبه درد بخور ی. د

 !؟یکرد
 هاست. تیجور موقع نیدونه هست...خوراک ا هیآره  – نیدارو

 !...گه؟یحله د میاگه بخون یعنی -
 داره. یخب به شانس هم بستگ یداده ول حیتوض ینجوریکتاب که ا – نیدارو

 ؟یبه ارث برد یکتابو از حام نیا -
 به ارث بردم. ینه ، از ننه بزرگ حام – نیدارو

شن گانهیجر و بحث  یصدا  گفتم : نی.رو به داروشدیم دهیو مادرش از اتاق 
تا قبل ِ  دیبه خوندن... شا میشروع کن ای، ب رگذارهیدعاهه تاث نیکه ا یاگه مطمئن

 کارش. یبرگردن مشکل حل شد رفت پ نکهیا
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من  ای یخون ی.تو مسررتین یکم فکر کرد و گفت : باشرره ، فکر بد هی نیدارو
 بخونم؟!

 کرده باشم... یکار هیبده من بخونم که حداقل منم  -
بتونم تمرکز کنم و کلمات رو بدون اشررتباه بخونم  نکهیا یرو بهم داد.برا کتاب

شدم و رو به رو ساس م نیدارو یاز جام بلند  ستم.اح ش  نیکردم کنار دارو ین
تاب رو جلوم گرفتم و رو نه حواسررم پرت بشررره.ک عا تمرکز  یممک متن د

تر  کیکتاب رو به صرورتم نزد نیهم یکمرنگ بودن برا یلیطش خکردم.خطو
 آهسته شروع کردم به خوندن. یکردم.با صدا

 لیتونستم تشخ یو مادرش رو بشنوم اما نم گانهی یتونستم صدا یم همچنان
کردم کلمات رو  یم ی.حواسررم جمع خوندنِ  دعا بود و سررعگنیم یبدم چ

 احساس دایبدون اشتباه ادا کنم.هنوز دو سه خط از دعا رو نخونده بودم که شد
ما کردم.حس م ما یگر ظه د باالتر م یکردم هر لح گار کرهیبدنم   هی نار.ان

 جادیا یخوندنم وقفه ا یگنده نشسته بودم.احساس گرما باعث شد تو یبخار
 هشی...همرنیخوندنم رو بگ یکنن جلو یم یدونستم جن ها دارن سع یبشه.م

 کم پشتم گرم بود. هی نیبار با وجود دارو نیا ی.ولفتهیاتفاق م نیا
شت د یکم سر یصفحه  یقطره خون افتاد رو هی دمیکه گذ ن خوند عیکتاب.

ست شدم.د ش یرو متوقف کردم.اولش فکر کردم خون دماغ  ا ام دمیبه دماغم ک
ه که دوباره ب نینبود.هم یزیسرررم نگاه کردم، اونجا هم چ ینبود.به باال یخون

 صفحه. یافتاد رو گهیقطره خون د هیکتاب نگاه کردم 
 !؟یخون یشد، چرا نم یگفت : چ نیدارو
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ساب شو بدم که  نیشده بودم، به دارو جیگ یح ش هوینگاه کردم تا جواب مم به چ
شت  دیبهش د نیکه دارو ییخونه افتاد، جا یگوشه   یکلیمرد قد بلند ه هیندا

ه حس ک یجور د،یرس یبه نظر م یعصبان یلیبود.خ سادهیزشت وا یبا صورت
تونسررتم ازش چشررم  یسرررخ شرردن! نم تیکردم چشررمام از عصرربان یم
 یم یکه سررع یمتوجه موضرروع شررد و فورا اومد کنارم و در حال نی.داروردارمب

 دینبا گهیجور مواقع د نیگفت : تجربه ثابت کرده تو ا رهیکرد کتاب رو ازم بگ
 !یدعا بخون

ستم ادامه بدم. یمن م یول  یبودم و م یطیشرا نیهم تو همچ گهیبار د هیخوا
صفه و ن شه کارو ن شتم ترس باعث ب ست ندا ستم خوندن ِ دعا موثره.دو  مهیدون

 ول کنم.
 خوان بترسونن مون.باور کن، من قبال هم تجربه کردم. ینه ، فقط م -

ش یسمت خودم م کتابو به یچ هر کرد.آخرش هم  یمقاومت م نیدارو دمیک
 .رمیبه زور تونستم کتابو ازش بگ

 !هیهم با حرص گفت : عجب خر نیدارو
ش هویکتاب رو باز نکرده بودم که  هنوز ستم ک  نیزم یشد و رو دهیمحکم از د
 افتاد.
 !فتهیم یاتفاق نیدونستم همچ یفورا گفت : م نیدارو

ز اون ا گهیخونه انداختم، د یبه گوشه  ینه.نگاه ایبودم کتاب رو بردارم  مونده
صدا نینبود.هم یخبر افهیمرد بد ق ش یلحظه تو کل خونه  شدن  سته   شهیشک

 معلوم نبود صدا از کجاست. یول دیچیپ
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صدا  با :  دیپرس یاومدن.مادرش با نگران رونیو مادرش هم از اتاق ب گانهیاون 
 بود؟! یچ یصدا
 ی، ما حلش م دیتو اتاق بمون قهی. شررما چند دقسررتین ینگران یجا – نیدارو

 .میکن
نهی کار یبا خونسرررد گا فت : هر  نا  یتا وقت دیهم بکن یگ که من نخوام او

 !دیدون یخودتون م گهی...درنینم
گه جا ا به  مانش بودم  یمن  تک بهش م هیما چه  یفصرررل ک عا ب  یزدم، واق

عد از ا یاعصررراب خردکن کهیبود! ب به دارو یرفتن تو ن تاق  حاال نیا  گفتم : 
 !؟یحلش کن یخوا یم یچجور

 پروندم. یزیچ هی ینجوریدونم، هم ینم – نیدارو
 !؟یاورد و گفت : چاقو دار رونیچاقو ب هی بشیج از
 !؟یبا چاقو بهشون ضربه بزن یخوا یآره، م -

له م یوقت یتوقع دار – نیدارو ماغم و  یکنن شررصررتمو بکنم تو یبهم حم د
 نگاهشون کنم؟!

 !هینه خب...منطق -
خونه  یتو شهیشکستن ش یاوردم دوباره صدا رونیب بمیکه چاقو رو از ج نیهم

س یبار به نظر م نی.ادیچیپ شه.دارو دیر شپزخونه با  نیهم متوجه ا نیصدا از آ
له من فاص عقب رفت و از یموضوع شد و گفت : فک کنم از آشپزخونه بود.کم

 .ستین یانداخت و گفت : نه...خبر یگرفت.به آشپزخونه نگاه
 کیداره بهم نزد یزیچ هیکردم  یکردم.حس م یدیشد یاحساس گرما دوباره

بدون  طیاون شرا یدستم گرفتم، دوست نداشتم تو ی.چاقو رو محکم توشهیم
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حرفشررو  هویبگه که  یزیبه من نگاه کرد و خواسررت چ نیسررال  بمونم! دارو
با انمیتونسررتم تو چهره ش بب یقورت داد.ترس و تعجب رو م ما   لاح نی...ا

 ...یخوام نگرانت کنم ها، ول یکرد خونسرد باشه و گفت : نم یسع
 نفر پشت سرمه، آره؟! هیگفتم :  دیشک و ترد با

شت یکلیهمون مرد ه دمیو د دمیبه عقب چرخ عیسر شه  یو ز خونه  یکه گو
شتم ا سادهیوا صله ش باهام خستادهیبود، پ متر  هیکم بود.قدش حداقل  یلی.فا

ستر صبان یاز من بلندتر بود! پوستش مثل دود خاک و چهره ش ت تیرنگ بود.ع
 فتادم!یاحتماال از ترس پس م شدمیم رهیبهش خ یاگه همونطور زد،یموج م

 نیارود ادیفر یصدا هویعقب رفتم که  یکردم به ترسم مسلط باشم.کم یسع
شن سرم  شت  سمتش برگشتم ددمیرو از پ  ی لهیسبه و هیثان هیدر عرض  دمی.به 

ش یقو یروین شپزخونه ک سرش  دهیبه آ شت  شپزخونه هم محکم پ شد و در آ
 بسته شد.

شپزخونه رفتم  اون شت رو فراموش کردم و به طرف در آ لحظه کامال اون مرد ز
زدم اما نتونسررتم بازش کمک کنم.چند بار با لگد به در ضررربه  نیتا به دارو

کردم  ی.هر چقدر هم صررداش مشرردینم دهیشررن نیاز دارو ییصرردا چیکنم.ه
بان یجواب نم قدر عصرر به  یداد.ان مام توان خودمو  با ت که   درشرررده بودم 

به حالت اولش برگشررت و بسررته  عیسررر یلیکم باز شررد اما خ هی.در دمیکوب
 گرفت. یباز شدنش رو م یپشت در بود که جلو یزیچ هیشد.انگار 

تا  و اون دعا رو نیبود که برم سراغ کتاب دارو نیا دیکه به ذهنم رس یزیچ تنها
نفر مچ پامو محکم  هیقدم به سررمت کتاب برداشررتم  هیکه  نیآخر بخونم.هم
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 هی یافتادم.برا نیزم یکه تعادلمو از دسررت دادم و رو یجور د،یگرفت و کشرر
شد اما  ستش قطع  ست نفر با د هی ردمباره حس کبعد دو هیثان هیلحظه تماس د

و با چاق دیبه ذهنم رسرر یول دمید یاون شررخل رو نم نکهیمچ پامو گرفت.با ا
با ا به بزنم. چاقو رو تو نیبهش ضررر ما هم یفکر  که  نیدسررتم چرخوندم ا

پام نزد به  به کشرر کشیخواسررتم   نیزم یمن رو دنیکنم ، اون فرد شررروع 
ستام رو یکرد.حالتم طور  هم چاقو از نیهم یرابودن، ب نیزم یبود که فقط د

 دستم افتاد.
لم خونه و یگوشرره  هیو بالخره  دیطول نکشرر شررتریب هیچند ثان تیوضررع اون

رو از  نی.فقط دوسرررت داشررتم دارودیرسرر یبه ذهنم نم یچیه گهیکرد.د
 !یدونستم چجور ینم یول م،یو از اونجا بر رونیآشپزخونه بکشم ب

کردم  یداغ بود و تا اون لحظه متوجه درد مچ پام نشررده بودم.احسرراس م بدنم
ستخونش کوب شتم به ا دهیا ستم و دا ش سر جام ن کردم  یفکر م نیشده. به زور 

 یلی.نور خونه خنیبردارم و بعد برم سررر وقت دارو نیزم یاول چاقومو از رو
 یریسنم.کل مدا کیو چاقومو پ نمیرو خوب بب نیزم یتونستم رو یکم بود و نم

 .نمیشده بودم رو از نظر گذروندم و تونستم چاقو رو بب دهیکش نیزم یرو که رو
به  نیهم نهی یلحظه گر پذ گا له  ،ییرایرو اون طرف  فاصرر  یچند متر یدر 

سبز و براقش  ی.چشماشدیم کیآهسته داشت بهم نزد ی.با قدم هادمیخودم د
 یوت یو ترسررناک بیعج.نور نمیبب یچند متر یتونسررتم از فاصررله  یرو م

کنه! حالتش  یداره بهم نگاه م یآدم عصرربان هیکردم  یچشررماش بود.حس م
.هنوز فرصررت نکرده بودم برم هییخبرا هیدونسررتم  یمشررکوک بود...م یلیخ
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ند مرد قد بل هیبه  لیاون نور ِ کم ِ خونه تبد یگربه هه تو دمیسررمت چاقوم که د
 بور شد! یبا موها

از  یفکر چیه هیشرروکه شررده بودم که تا چند ثان یقدر اون صررحنه به دنید با
ستم با یبودم.نم دهیند یزیچ نیذهنم عبور نکرد! تا اون موقع همچ  یچ دیدون
د.با کر یحرکت م عیسر یلی.خشدیتر م کیکار کنم.اون مرد هر لحظه بهم نزد

نشد  فرصت ی...حتدمیچسب واریو به د دمیخودمو عقب کش یکم یدستپاچگ
 نیتونستم همچ یدونم م یم دیپام بع تی.هر چند با اون وضعسمیسر جام وا

 بکنم. یکار
شم به هم زدن د هی تو شمگ یاون مرد با چهره ا دمیچ سته.ز نیخ ش  ریکنارم ن

به خوندن  ها یکیلب شررروع کردم  عا بدتر  ییاز د ما اون مرد  لد بودم ا که ب
 دیچیو بدنم پکه ت یبلندش به پهلوم چنگ زد.درد یشد و با ناخن ها یعصبان

 هینتونستم داد بزنم! انگار با همون  یدعا رو بخونم، حت ی هیباعث شد نتونم بق
ه بشه و ولم کن یزخم راض هی نیبودم به هم دواریمو گرفت.ام یضربه کل انرژ

باره پنجه هاش رو رو یاما لحظه ا بار ناخن هاش  نیا د،یبدم کشرر یبعد دو
 بشم. هوشیبود از درد ب کینزد دشیکش رونیب یتنم فرو رفتن و وقت یکامال تو

ش ینم گهید ستم ب ش نیزم یرو اریاخت یو ب نمیتون سر ب دواری.امدمیدراز ک ودم 
شه...خ ومدهین ییبال نیهمچ نیدارو سته بودم ،  یلیبا شمامو ب دردناک بود! چ

که داره با ناخن  نمیجن رو بب هی یعصرربان یخواسررتم موقع مردن چهره  ینم
شو تو هکنه! هر لحظه منتظر بودم دوباره پنج یم مپار کهیهاش ت فرو  بدنم یها

مامو رفته باشه.به زور چش دی.اولش فکر کردم شافتادین یاتفاق نیکنه اما همچن

http://www.roman4u.ir/


 203 رمانتیک قتلحقیقت 

 یرو م گهیشررردن و دارن همد ریبا جنِ  درگ یهاموس و حام دمیباز کردم و د
شت تر بود برا یلیاون جن ِ خ کلیزنن.ه  نیاون لحظه تنها آرزوم ا نیهم یدر

 .ارنیبود که جلوش کم ن
 یفکر کنم.دسررتمو رو یا گهید زیداد به چ یبود و اجازه نم دهیامونم رو بر درد

 قرمز شررد.دوباره کهیت هیزخم پهلوم گذاشررتم و بهش نگاه کردم...کف دسررتم 
ستمو رو شتم، ا ید هر  شه،یکردم دردش کمتر م یحس م ینجوریزخمم گذا

س سا شتباه بود...هر چچند اح شت ب یم یم ا  ییجا اشدم، ت یرمق تر م یگذ
 تونستم چشمامو باز نگه دارم. یبه زور م گهیکه د

آروم به صررورتم  یفیکارم تمومه که جسررم لط شرردمیکم داشررتم مطمئن م کم
هاموس کنارم نشررسررته و داره با دسررت به  دمیخورد.چشررمامو که باز کردم د

خواستم در مورد  یزنه.فراموش کرده بودم دستاش چقدر نرم اند.م یصورتم م
الم یخ ییجورا هی ستیاون اطراف ن یحام دمید یوقت یازش بپرسم ول نیدارو

 .نیراحت شد که رفته سر وقت دارو
شو ز هاموس ست شت در حال رید شت منو از رو یسرم گذا بلند  نیزم یکه دا

 کنم. یبه حال زخم هات م یکرف هیبعد  نجا،یکرد گفت : اول از ا یم
ر خدا رو شک ی.اون لحظه کلمیخودم بود یاتاق خواب خونه  یبعد تو هیثان هی

 کردم که هاموس جِن!...
داد و گفت :  رونیگذاشررت و خودش هم کنارم نشررسررت.نفسررشررو ب نیزم منو

 نگاه بهش بندازم... هیخب...حاال بذار 
ستمو شبختانه خودم  یاز رو د شت و بهش نگاه کرد.فورا گفت : خو زخم بردا

 تونم خوبش کنم. یم
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شتم  ییدر مورد توانا نیدارو یحرفا ادیآن  هی ست ندا صال دو هاموس افتادم.ا
ضرب و زور یزخم هامو مداوا کنه! فکرش هم عذابم م یاونجور  یداد.با هر 

 !مارستانیب میکه بود گفتم : نه نه...تو رو خدا بر
کرد گفت  یباز م راهنمویپ یداشت دکمه ها یکه با خونسرد یدر حال هاموس

 .مارستانینبرمت ب دمیم حیترج یریکه من دوست ندارم بم یی: از اونجا
 ...میریبم دمیم حیترج -

ب خ یخرده درد داره، ول هیبهت بگم که  دیشروع کنم با نکهیقبل از ا – هاموس
 .یشیدر عوض خوب م

من دست به کار شد.سرشو به  یبدون توجه به مخالفت و آه و ناله ها هاموس
ندش آور بود ولختیکرد و آب دهنشررو روش ر کیزخمم نزد  یجا ی...چ

 که آب دهنش نی! همستیکردم ن یکه فکر م یزیبود که اون چ یشکرش باق
س ساس کردم دارن روش ا شتناکزنیر یم دیبه زخمم خورد اح سوزش وح  ی! 

شت و  شدلح هردا ستم داد ینم یحت گهیکه د یی.تا جاشدیم دتریظه هم   تون
صال به ا شت  یکرد و ب ینم یحالت من توجه نیبزنم.هاموس هم ا رحمانه دا

از درد  و ارمینتونستم طاقت ب گهیکه گذشت د هیداد.چند ثان یبه کارش ادامه م
 شدم. هوشیب

هام بود.دردش جور یزیچ نیاول که غ یکه حس کردم درد پهلو بلینبود  قا  ر
شه...مثل دفعه  شد یتحمل با صدا دیآخر  سته بودن و  شمام هنوز ب  ینبود.چ

 .... .دمیشن یسرم م یحرف زدن سورن و مسعود رو باال
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صبان یصدا سورن م د،یرس یبه نظر نم یمسعود ع شت به   گفت : من تو یدا
 دیحرص خوردم که موهام دارن سررف نیدو سررال انقدر از دسررت ا یکی نیا
شم مجبور م یزیدآمی.... ) با لحن تهدشنیم اول بهرادو  شمیادامه داد(...آخر

 بکشم، بعدم خودمو!
ا کشرره.احتماال ت یگفت : نگران نباش، کار به اونجاها نم یالیخ یبا ب سررورن

 !میشیخالص م یعیبه طور طب دهیجفت مونو سکته م ندهیچند روز ِ آ
باخبر نم یعذاب وجدان گرفتم.آرزو م یحرفاشررون کل نیا با  یکردم کاش 

 خبرشون کرده بود! ... یشدن.مونده بودم ک
ستن ش سخت بود برا ن سع نیهم یبرام  ش یهم  سر جام ب شمامنمینکردم  و .چ

تخت اتاق خواب خودم بودم.مسعود سمت چپم نشسته بود و  یباز کردم...رو
ست.نم سمت را شتم، ا یسورن هم  سردرد دا سرم چماق  ینگار تودونم چرا 

ستمو رو دهیکوب گاه د شد ناخودآ سعود و  یبودن! دردش باعث  سرم بذارم.م
 متوجه ام شدن. نسور

صبان یکه فکر م یزیخالف چ بر سعود ع  یم یسع یبود.اما در حال یکردم م
شمش رو کنترل کنه بهم گفت : بهراد، واقعا الزمه تو هر قدم  یمکه بر یکرد خ

 !؟ی من بش ِیباعث ِ ناراحت یدار
 هی عیبگم! مسررعود هم ظاهرا منتظر جواب بود...سررر یچ دیدونسررتم با ینم

ضمون عذرخواه ش یجواب با م سر جام ب ستم  و  نمیتو ذهنم آماده کردم، خوا
بگم مسررعود جلومو گرفت و با  یزیبخوام بلند شررم و چ نکهیبگم اما قبل از ا

 توپ و تشر گفت : خفه شو، بتمرگ!
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س اون سعود تر س هیاز اون جن گربه ا دم،یلحظه اونقدر که از م سورندمینتر  ! 
شاره کرد که چ فتم : و گ وردمیساکت بودم اما طاقت ن هینگم.چند ثان یزیبهم ا

 ...معذبم!ییجورا هی...آخه نم؟یبش شهیم
شده! من نصف عمرم  یبا حرص به سورن گفت : حاال واسه ما خجالت مسعود

 گذشت! نیابه تر و خشک کردن 
عد فت : هم ب به من گ تا پ شیربع پ هی نیرو   یمن م،یعوض کرد رهنتویما دو 

 !یخواد خجالت بکش
رو فراموش  زایچ نیخوردن مسررعود بامزه بود باعث شررد خجالت و ا حرص

 کردم.کال دلم شاد شد!
نتیبهراد، پ – سررورن جا یبود، رو ی خون ِ یخون ره نت  و  یخونمردگ یبد

 یگب شهیهست ، زخمت هم انگار با چسب دوقلو به هم چسبوندن! م یکوفتگ
ساعت اخ نیا یسرت اومده؟! چون من تو ییچه بال قایدق فکر  یهر چ ریدو 

س یا جهیکردم به نت سفدمینر سعود موهام دارن  کر انقدر ف شنیم دی!! به قول م
 کردم!

ستم با ینم شو بگم  دیدون ست ستن ینه...اما احتماال م ایرا  یسر ِ چه کار دون
ش کم خشونت هیماجرا  حیتوض یبرا دیسرم اومده.حس کردم با ییبال نیهمچ

 رو کمتر کنم...
 شما رو خبر کرد؟! یک دیبگ شهیجواب بدم م نکهیقبل از ا -

 .یحام دت،یجد قیرف اروی نیا – سورن
 نگفت ؟! یزیبه شما چ نیدر مورد دارو -
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 .یچپه شد دمیهم فهم عیتو... سر یخونه  امیبه من فقط گفت ب – سورن
 شناسم...سورن بهم خبر داد. یرو نم یگیکه م یینایمنم که اصال ا – مسعود

 زنگ بهش بزنم. هی دیبابا...با یا -
 رفته؟ ادتیرو  یزیچ هی یکن یفکر نم – سورن

 ؟ینه...چ -
 .یبه من بد یجواب هیقرار بود  – سورن

من داشررتم از سررر کار  ،یدون ی.خب مگمیم.باشرره، االن یگیآهان، اونو م -
که دارو یبرم فت مدمیدر د یرو جلو نیگشررتم   یخواد بره خونه  ی.بهم گ

ه واس میکه داشت ی.منم ازش خواستم باهاش برم.موقعیریواسه جن گ هیهمسا
شون دعا م یدادن جن ها یفرار شت  یزیچ هی،  میخوند یخونه   ُهلمنو از پ

داشتم  ییبگم که من تنها نمیکه جلوم بود.البته ا یا شهیش زیم یداد و افتادم رو
از  دی...باستمیماجرا و خوب شدن زخم ها ن یادامه  انیخوندم.در جر یدعا م
 بوده باشن. قیکنم زخم هام عم یدر کل فکر نم یبپرسم.ول نیدارو

منو متوجه  یاز حرفا یچیبود که انگار ه یمسررعود و سررورن جور یها افهیق
 گفتم! یچ دمینشدن.حق هم داشتن، خودمم نفهم

 شد! یچ دمیگفت : من که نفهم یخنث یبا حالت سورن
 .نطوریمنم هم – مسعود

 بگم؟! گهیبار د هی دیخوا یم -
باره تکرار  یگفت : نه نه نم یحوصررلگ یبا ب مسررعود خواد اون مزخرفاتو دو

 !یکن
 خب خدا رو شکر... -
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تو  زیجسم ت هیکردم  یحس م یسخت نبود ول ادی.زنمیکردم سر جام بش یسع
شون  شته  یزیچ هیپهلوهامه.انگار هاموس موقع خوب کردن رو اون تو جا گذا

 تا کامال خوب شم. دیکش یکم طول م هیبود! 
سورن گفت : من باز م نکهیمحض ا به صدا دراومد. ستم زنگ خونه به  ش  ین

 کنم...
رفت تا درو باز کنه.به مسعود نگاه کردم.هم خسته بود هم  ونریاز اتاق ب عیسر

 ونه.م یم نجایتو برو خونه استراحت کن، سورن ا یخوا ی. گفتم : میعصبان
 !بود؟ یک ی: حام دیمشکوک پرس یبدون توجه به حرف من با حالت مسعود

 از دوستامه. یکیکم فکر کردم :  هی
 !؟یهم دار یا گهیاز سورن دوست د ریاز دوستات؟!! مگه به غ یکی – مسعود

 .میتازه با هم آشنا شد -
خودش  نکهیا یکه به جا هیچه جور دوسررت نی! اونوقت ایبه سررالمت – مسررعود

 !شه؟یهم نم یزنه و آفتاب یکمکت کنه به ما زنگ م
ن، کن یم یدوسررت ِ اونه، با هم زندگ نیبا من بود؟! دارو نیگفتم دارو ادتهی -

 به خاطر اون نتونسته بمونه و کمکم کنه. یاحتماال منو تا خونه اورده ول
شد  .مسعود بلندشدیم دهیشن ییرایاز پذ گهینفر د هیحرف زدن سورن و  یصدا

برام  کم هی سرررادنی.واهیک نمیرفت.منم کنجکاو شرررده بودم بب رونیو از اتاق ب
شه نتونم راه برم...م یسخت بود اما خب درد آنچنان شتم که باعث ب  دشیندا

شرردم.موقع راه  پامتازه متوجه درد مچ  سررادمیسرررپا وا یباهاش کنار اومد.وقت
 نبود. دیشد ادیکرد اما خوشبختانه ز یم تمیکم اذ هیرفتن 
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شررده بود...چشررم  یچیاومده.سرررش باندپ نیدارو دمیو د ییرایپذ یتو رفتم
داد...مسررعود انگار هنوز به  ید دسررت م.داشررت با مسررعونطوریچپش هم هم

 رو با خصومت گرفته بود! نیشک داشت و دست دارو زیهمه چ
ض نیبودم که دارو نیا نگران س هیق شم  اجرا رو م ازیتا پ ریرو لو بده و مجبور ب

ونو از تا هم ا ششیرفتم پ عیسر نیهم یکنم. برا فیمسعود و سورن تعر یبرا
! نگرانت ی...گفتم : خوب شررد اومددسررت مسررعود نجات هم، هم خودمو

تادم رو که اف خه من  به مسررعود و سررورن گفتم (...آ  گهید زیم یبودم...)رو 
 اومد. یچ نیسر دارو دمینفهم

ست داد با شبختانه دارومیهم د به  راجع یزیمطلبو گرفت و چ عیسر نی...خو
 که واسه من افتاده نگفت. یاتفاق
بهم جواب نداد ، حدس  یدرست حساب یول دمیحالتو پرس یاز حام – نیدارو

 و حالتو از بچه ها بپرسم. امیگفتم ب ،یحرف بزن یتلفن ینتون دیزدم شا
 .یممنون که اومد -

من بود اما رفت و  کینزد نکهیو مسعود کنار هم نشستن.سورن هم با ا نیدارو
د بو یمن بود نشست...کال چهره ش جور یبه رو یکه رو ینفره ا هیمبل  یرو

 رو نداشت. یچیه یکه انگار حال و حوصله 
 : اوضاع چشمت رو به راهه؟! دمیپرس نیدارو از

ضربه استیآره، بد ن – نیدارو شمم کبود  ی. شه چ سرم خورده باعث با که به 
گه بب اهیچشررمم کال سرر یدیبشررره.االن سررف  یوحشرررت م دینیشرررده، ا

 (دی!...)خنددیکن
 !گه؟ید شهیخوب م -
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 کشه. یچند روز طول م هیآره، فقط  – نیدارو
 سکوت برقرار شد. هیثان چند
 ...ارمیب یی: من برم چند تا چا گفتم
 یالح هی.فقط اومدم رمیم گهید قهیمن چند دق ن،یگفت : نه بشرر عیسررر نیدارو

 ازت بپرسم.
نشررسررتم و باز هم سررکوت حاکم شررد.سررورن که مشررخل بود حال و  دوباره

هم بود.فکر  یتفاوت که عصرربان نی...با انطوریحوصررله نداره.مسررعود هم هم
 شد! مونیاز اومدنش پش چارهیب نیکنم دارو

به مسررعود اشررراره کرد و رو به من گفت : ما به هم  نیدارو هیاز چند ثان بعد
 ...مینشد یمعرف

 راموش کردم.مسعود ، عمو مه.آهان آره...ف -
 !!؟یبا تعجب گفت : جد نیدارو
! یدار یجوون یمبل زد و گفت : عجب عمو یدو سررره تا تق به دسررته  بعد
 ه.خوب یلیبابامه...معلومه رابطه تون با هم خ یها هیتو ما هیزیچ هیمن  یعمو

باعث  شرررهیمنو داره، هر چند من هم یهوا شرررهی.مسررعود همیلیآره ، خ -
 کنم. یو اعصابشو خرد م شمیدردسرش م

 !ییفرما یم یگفت : شکسته بند یخنث یو با حالت دیکش یقینفس عم مسعود
داشته باشه.من که  ینجوریا یعمو هیخوبه آدم  یلیو گفت : خ دیخند نیدارو

صه از عمو م متنفرم.با حام شخ ه پس تو کوچ میشب بر هی میختیبرنامه ر یبه 
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 نیا یخوام عقده ها ی، م میمثه خر کتکش بزن میاریب رشیگ ریمال یکوچه ها
 کنم! یچند سالو روش خال

 !؟یگیم یجد -
 .هیبابت ها دوست خوب نیست.از ا هیکارا پا نیواسه ا یآره! حام – نیدارو

 کنن؟! یم یزندگ نجایخودت ا یخانواده  – سورن
 ...رنینه مال – نیدارو

 حتما دور بودن از خانواده سخته ، نه؟! – سورن
مثه من تو خونه  یمسررعود رو باال زد و گفت : نه وقت یبا دسررت موها نیدارو

 .یمنفور باش
 !میدرد مشترک دار هیفکر کنم من و تو  -

خانواده ش دل ُپر نیدارو نا یکه معلوم بود از  باور کن  زیآم هیداره ک فت :  گ
 نیا یکنم تو یکه فک نم ی! جورسررتیمثه من تو خانواده محبوب ن یچکیه

 شده باشن. بتمیچند ماه متوجه غ
 هیقضرر نیکرد که همه مون متوجه ا یادا م یجمالت رو با ناراحت نیا یطور
رفت و موهاشو باال  یمسعود ور م ی حرف زدن هم همش با موها ِنی.حمیشد

 یم یباز ریونسررت که داره با دم شررد یبود! نم ی...واقعا حرکت خطرناکزدیم
 کنه!...
 باهاش کنار اومد. دیدارن...با یمشکالت نیاکثرا با خانواده شون همچ – سورن

 باهاش کنار اومدم. یقیطر هیآره خب، منم به  – نیدارو
سعود ض نیکه تا اون لحظه به دارو م شد و با  یاعترا نکرده بود، طاقتش تموم 

 !؟یمن ور نر یانقدر با موها شهیگفت : م یجد یلحن
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 .ادیبهت م شتریب یاحساس کردم اگه موهاتو باال بزن د،یببخش - نیدارو
! رهیباالتر نم نیاز ا گهیکنم د یمن باال هست، هر چقدرم سع یموها – مسعود
 کنه! یاعصابمو خرد م یکش یبه موهام دست م نکهیبعدم ا

فهیبا ق نیدارو به خدا دسررتم تم یا ا تازه همزهیمظلوم گفت :   روزیهم د نی! 
 چرک کردم! لهیتیف لهیتیف سهیحموم بودم، با ک

 مسعود شد... یباعث خنده  یچندش آور بود ول یلیحرفش خ نکهیا با
 .هیکه دستت نجسه! حرکت اعصاب خردکن گمینم – مسعود

 .دیکنم، ببخش یکارو نم نیا گهیباشه د – نیدارو
 ...م؟یکن یکار م یبه مسعود گفت : مسعود، بالخره چ سورن
 مونم. ی.مسعود گفت : تو برو من مهیمتوجه نشدم منظورش چ اولش
 مونم. یامشب من م ،یهم تو موند شبینه تو برو.د – سورن

د که اطراف خونه ان ییها سیگفتم : با وجود پل هیچ هیمتوجه شرردم قضرر یوقت
 .دیکن یم تیخودتونو اذ دیدار ...دیفک نکنم الزم باشه بمون

 !یگفت: ممنون که نظرتو بهمون گفت یحوصلگ یبا ب مسعود
بهم نگفت "خفه شررو، حرف مفت نزن"!... واقعا  نیدارو یاوردم جلو شررانس

 خدا رو شکر!
سته ا یخوام دخالت کنم ول ینم – نیدارو اگه بهراد قبول کنه  د،یشما ظاهرا خ

 بمونم.... نجایتونم امشب رو ا یمن م
سورن حداقل  نکهیا یبرا سعود و  شن فورا  هیم شر من خالص  شب بتونن از 

 .شمی.اتفاقا خوشحال مهیگفتم : آره، فکر خوب
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 هیکور و  هیکنم  یزنم اما فکر نم یُرک حرف م ینجوریکه ا دیببخشرر – سررورن
 بشن! یجالب یدفاع میچالق ت

 کنه ها! یچشمم کار م هیمن هنوز  – نیدارو
ها خ یمن فکر م - ما خت م دیدار یلیکنم شرر کل مدیریگ یسرر  لی...در 

 !ستین یحرف دیبمون دیدوست دار یلیخودتونه.اگه خ
کم کار دارم، سورن هم که خسته  هیامشب  نکهیباشه، فقط به خاطر ا – مسعود

از فردا شب  یسر کن، اگه زنده موند دتیدوست جد نیست...امشب رو با ا
 !یچه نخوا ی.چه بخواامیخودم م

 باشه، قبول... . -
کردن و  یداغون و خسته ازمون خدافظ یها افهیزود سورن و مسعود با ق یلیخ

 آشنا بشم... نیبا دارو شتریکم ب هیبود تا  یرفتن.فرصت خوب
*************************** 

من  یلوج اپلویبعد از بار گذاشررتن لوب نی.دارومیآشررپزخونه نشررسررته بود یتو
غذا  نرویخواستم از ب یکرد! البته من م ینشسته بود و داشت ساالد درست م

ها نیدارو یول رمیبگ غذا که  فت  نداره و ب رونیب یگ عارف  یرو دوسرررت  ت
 نگفتم. یزیچ گهیخودش دست به کار شد...منم از خداخواسته، د

 یوت شررهیم یسررال هی بایتقر یکه باهاشررون غذا درسررت کرد ییاهایلوب نیا -
 .زرهیفر

 ؟یدوست ندار اپلویچرا؟ مگه لوب – نیدارو
 غذا درست کردن رو ندارم. یحوصله  یدوست دارم ول -

 ؟یکن یم یزندگ ییتنها ی! پس چجوریهست یعجب آدم تنبل – نیدارو



wWw.Roman4u.iR  214 

 

خوردن خالصرره  یتو زیبه هر حال همه چ سررت،یهم سررخت ن ادیخب ...ز -
 .شهینم

 دنیاز خوردن و خواب ریمثل ما به غ ییمهمه.مگه آدما یلیخ یآره ول – نیدارو
 دارن؟! یهم تو زندگ یا گهید یو بودن با دوستاشون خوش

... تو بدم!. رییتغ ینظرمو راجع به آشررپز دیبود!...فکر کنم با یعجب سرروال -
 شد؟! ینجوریشد که سرت ا یواست افتاد؟ چ یچه اتفاق یاسد یخونه 

 یاتفاق افتاد.فکر کنم سرم خورد به لبه  عیسر یلیدونم، خ ینم قیدق – نیدارو
شررد.با خودم گفتم کور شرردم  کیبرخورد همه جا تار یلحظه  ادمهی.نتیکاب

صال نم ی(...فک کنم لعنتدیرفت!...)خند ست و پامو قفل کرده بودن، ا  یها د
مو خرد اعصاب دمینش یاز دور و برم نم ییصدا نکهیا یتونستم تکون بخورم.ول

 دونستم اومدن سر وقت تو. یکرد...م یم
 کردن! یپس از قرار معلوم عقده هاشونو رو من خال -

 ...یستیداغون ن ادیکار کردن؟ ظاهرا که ز یبا تو چ یراست – نیدارو
شررد، بعدم اومد و پنجه هاشررو  لیجن ِ گردن کلفت تبد هیدختره به  یگربه  -

 پهلوهام! یفرو کرد تو
 ایگربه بود  هیسرروال؛ پنجه هاش شررب هیبا تعجب گفت : عجب! بعد  نیدارو

 آدم؟!
 به آدما بود. هی! ظاهرش شبگهیآدم د -

 زن؟ ایمرد بود  – نیدارو
 مرد. -
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 ست! وونهیدختره د نیبدون شک ا – نیدارو
 ...!دمیرس جهینت نیبه ا شیوقت پ یلیآره، من خ -

 حاال زخم هات در چه حالن؟! – نیدارو
 .بایهاموس خوبشون کرد...تقر -

کر که تو ف یگفتم : البته اونجور عی...سررردنیآروم شررروع کرد به خند نیدارو
 کارو نکرد! با آب دهن خوبش کرد. نیا یکن یم

 ...گه؟یزده د سیرسما زخم هاتو ل یعنیکه بدتره!  نیاه اه، ا – نیدارو
توجه نکردم! در واقع  زایچ نیدونم، انقدر دردناک بود که اون لحظه به ا ینم -

 برام مهم نبود.
 .خوشگله؟نمیهاموس رو بب نیخواد ا یدلم م یلیخ – نیدارو

 ؟یمخشو بزن یخوا ی، م هیچ -
 کنم. یکارم م نی: آره اگه پا بده ا دیخند

 ...در واقع همزادشه.یدیعمو مه که امشب د نی هم ِیکپ -
ته بود! ال یحام ؟یجد – نیدارو ته تعجببهم نگف که  یب نداره چون من  هم 

 .هیدر کل ازش خوشم اومد، معلومه آدم ُرک یبودم.ول دهیعموت رو ند
زنه  یحرف م یکنم مسعود خارج یوقتا احساس م یچه جورم! اصال بعض -

و بعضررا توپ و تشرررهاشررو  ییفقط صررراحت و رک گو یچون از زبون فارسرر
 بلده!...

 زیم یسرراالد رو رو نیروشررن کردم و شررروع کردم به پک زدن.دارو گاریسرر هی
نشررسررت و  نیزم یبه دسررت هاش زد.دوباره اومد کنار من رو یگذاشررت و آب

 بردارم؟! گاریس هیتونم  یگفت : م
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 آره، حتما. -
ب کشم، ش ینم گاریمن روشن کرد و گفت : من معموال س گاریبا س گارشویس

 .رمیگ ینفس م یخواب تنگ یها تو
 خب پس نکش! -

 هی ،یدون ی! مشررترهیهم ب فشیخواب ُمردن ک ی، اتفاقا تو الیخ یب – نیدارو
ه تو به بهم گفته ک یکرده.حام ریفکر منو درگ ینکته در مورد تو هست که حساب

ها خاب  ییجورا هی...یکن یم یریجن گ عهیشرر یخاطر جن  نا تو رو انت او
 !هیتو چ هعالقه شون ب نیا لیدل دمیکردن.اما هر چقدر فکر کردم نفهم

 نگفت؟! یزیمورد چ نیدر ا یحام -
ار ک نیا یچرا تو رو برا یبگ شهیدونست.حاال م ینم یزینه ، اونم چ – نیدارو

 انتخاب کردن؟!
قت در ا چیهاموس ه قتشیحق - به من  یمشررخصرر حیمورد توضرر نیو

که ازش پرسرر نینداده.اول خاب کرد دمیبار  که من  نیچرا منو انت فت  بهم گ
م االن ه نیحرفا...البته من تا هم نیام و از ا یکارو دارم و آدم پاک نیا ییتوانا

 رو باور نکردم! زایچ نیا
با ا – نیدارو  ییاتون هی یری! جن گچونهیجواب خواسررته تو رو بپ نیفک کنم 

سستین یذات شه ول ریتونه جن گ یم ی! هر ک  ایه دنب ریذاتأ جن گ چکسیه یب
 !ادینم
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به ایگیآره...راسرررت م - به خاطر  یهم م دیفکر کرده بودم. بع نی.منم  دونم 
شررهر  نیا یپاک و خوب تو یهمه آدم ها نیپاک بودنم انتخابم کرده باشررن! ا

 هست...
سال یبا حام نکهیمن قبل از ا ،یدون یم – نیدارو شم چند  ست ب در مورد  یدو

 گهیوجود داره که م ییقانون تو رو  گرا هیکردم. قیتحق ییاروا  و کال رو  گرا
 کنن. یرو جذب م گهیهم جنس ها همد

 !؟یچ یعنی نیخب...ا -
 یوجه اشتراک هیمسلمون  یتو با جن ها یعنی! گهیمشخصه د شیمعن – نیدارو
 که به سمتت جذب شدن. یدار

 کم فکر کردم... هی
من از  یقانون روح نیطبق ا یگیتو م یعنی. سرررتیاصررال ممکن ن نینه، ا -

 جنس جن هام؟!
 !یباش هیبهشون شب یقیطر هیبه  دیآره خب، شا – نیدارو

ا و دونم باب یکه م یی...تا جاسررتمی! من مطمئنم که دورگه ن؟یقیمثال چه طر -
 مامانم هم آدمن!

کنم از هاموس  یم شررنهادی...اما بهت پیقیدونم به چه طر یمن نم – نیدارو
 .یبپرس

 !چونمیقبل بپ یممکنه مثه دفعه ها ؟یجواب نداد چاگه  -
سلمون با ینکته که درباره جن ها هی – نیدارو سم دادن نهیا یبدون دیم  که به ق

 .گنیبهت م قتویحق یاز ائمه قسم شون بد یکیحساسن.تا به  یلیخ
 واقعا؟! -
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 آره، شک نکن.من قبال امتحان کردم. – نیدارو
 حتما ازت بپرسم... دیکرده، با ریوقته ذهنمو درگ یلیسوال هست که خ هی -

 بگو.. – نیدارو
 ن،یکن دایقاتل ِ رو پ اروی نیا یها گاهیاز مخف یکی نیقبال تونسررت یتو و حام -

 درسته؟
 .چطور؟میکن داشیپ میتونست ریخرده د هیآره خب...البته  – نیدارو

باره ا د؟یکارو بکن نیا نیتونسررت یچجور - ! د؟یکن یکارو نم نیبعدم چرا دو
 !میرو بکن هیقال قض میبا کمک هاموس تونست دیشا

قاتله  یتو از لونه  یشخص لیبهت گفته که چند تا از وسا سیحتما پل – نیدارو
 ...دنیکش رونیب

 آره... -
شدم که چند  یبا کمک حام یمدت هیمن بعد  ،یدون یخب م – نیدارو متوجه 

سا ضوع کل نیا دنیفهم یخواهر من هم برده...البته برا لیتا از و زحمت  یمو
ش شب ها حام یخونه ش راه نم یچون بابام منو تو دمیک شکیمنو  یداد،   یوا

 دمینکه فهمیخالصه ا م،یگشتم...بگذر یبرد خونه مون و اتاق خواهرمو م یم
 بهم گفت ی.حامستیاز انگشترهاش ن یکیخواهرم از جمله  لیچند تا از وسا

و رد طرف شرررهیم ینیچن نیا ِی فلز یزایچ ایمثه انگشررتر  یا لهیوسرر قیاز طر
شو گرفت سفانه وقت میگرفت.ما هم رد س یاما متا طرف  هگیکه د میدیبه اونجا ر

 رفته بود.
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 شهیم زایچ نیانگشتر و ا قیرو متوجه نشدم! چطور از طر یزیچ هی قایمن دق -
 کارو کرد؟! نیا شهیردشو گرفت؟ بعد چطور االن نم

ه، نفر باشرر هیهمراه  یمدت طوالن هیمثل انگشررتر اگه  ییزایچ ن،یبب – نیدارو
صاحبش رو تو ساس  شترها یکیداره.من  یخودش نگه م یفکر و اح  یاز انگ

 دایانگشتر رو هم پ یکیدادم، با استفاده از اون تونست اون  یخواهرمو به حام
تونن اون  یکنه...م یآهنربا عمل م ای ابیرد هیجن ها مثل  یکنه.در واقع برا

سم رو هر جا شه پ ایدن یج  مینک داشیپ میتون یاالن نم نکهیکنن.اما ا دایکه با
رو با خودش نداره...همه رو همونجا ول  لیاون وسا گهیکه قاتل د نهیبه خاطر ا

 کرده و رفته.
از رو  آدمو به  کهیت هیفلزات  نکهیاالن متوجه شررردم... .مهرآب در مورد ا -

ما به چه  یشررخصرر لیکنن بهم گفته بود.به نظرت وسررا یخودشررون جذب م
 خوره؟! یدردش م

س نیآخر نیدارو شت تو یزد و در حال گارشیپک رو به  سیز یکه دا  یگاریر
که  ییتونه بفهمه کسا یکه م نهیکاربردش ا نیکرد گفت : مهمتر یخاموشش م

جودت و ای یباش ی اگه تو آدم مهربوندارن...مثال یقراره بکشتشون چه احساس
 تونه بفهمه. یبار لمس انگشترت م هیپر از تنفر باشه، اون با 

*************************** 
انداختم.البته  ییرایپذ یشرررب بود...رختخواب جفت مونو تو ازدهی سررراعت

ستم برم تو یخودم م سبت یهر روز حس بدتر یاتاق خواب بخوام ول یخوا  ن
نداره و اگه اونجا بخوام  یکنم! هال هم که کال بخار یم دایپ یواریبه کمد د
 !شمینم داریب گهیاحتماال د
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 کهیگوشم نشسته بود و داشت اون ت خیهم ب نیبودم، دارو دهیجام دراز کش سر
...داشررت با دادیمن انجام م یحرکت اعصرراب خردکن و وحشررتاکش رو رو

 رفت! یموهام ور م
 !؟یکن یباز هیبق یبا موها یادت دارتو ع -

دماغم  یبا موها سررتین شررمیپ یآره، معموال...شررب ها هم که کسرر – نیدارو
 (دیکه نگو! )خند دهیم یحال کیکنم،  یم یباز
 !ه؟یاسمت چ یمعن ن،یدارو -

 درخت. یعنیکنه...دار  یکه به درخت نگاه م یکس یعنی – نیدارو
 نیا یبودم.ک دهینشن یاسم نیباهات آشنا بشم همچ نکهیجالبه...تا قبل از ا -

 اسم رو روت گذاشت؟!
 بود. نیکه در حقم کرد هم یدیبابام...تنها کار مف – نیدارو

 سوال ازت بپرسم؟! هی -
 بپرس. – نیدارو

 بزن تو دهنم. یجواب نده، اگرم کال باهاش حال نکرد یاگه دوست نداشت -
 ندارم.بپرس. یکلنگ یاخالقا نی: نه بابا، من از ا دیخند

 !؟یپدرت رفت یچرا از خونه  -
 حیکرد.ترج یم رونمیخودش ب یرفتم احتماال بزود یکم فکر کرد : اگه نم هی

ص نیاز ا شتریدادم نذارم ب شه...تو چرا با پدر و مادرت زندگ تمیشخ  یخرد ب
 ؟یکن ینم
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مانم ه ییجورا هیمن  - ما با و  با که  بت بهم ن یحسرر چیمطمئن بودم  سرر
 نکردن. یبرگردوندنم اصرار یهم که از خونه رفتم برا یندارن.وقت

به، کاش بابا و مامان منم نسرربت بهم حسرر تیباز وضررع – نیدارو  یتو خو
 نداشتن. من که شک ندارم هر دوشون ازم متنفرن!

 !یریگ یسخت م یدار دینباشه...شا ینجوریا دمیحاال شا -
چون بهم گفتن...بعضررا جاها هم با رفتارشررون  رمیگ ینه سررخت نم – نیدارو

 بهم فهموندن.
 اوه!... -

 یپرورشررگاه بودن نعمت یکنم بچه  یوقتا احسرراس م یلیاصررن خ - نیدارو
 !یست وصف نشدن

صال  شتریباهات موافقم...من تو خونه ب یتا حدود - شتم، ا شکل دا با بابام م
 مشکل مون بود. نیبزرگتر نی.فک کنم امیکرد یرو درک نم گهیهمد
من  یاسراسرا بابا ،یدون یبا بابام مشرکل داشرتم.م شرتریب لیمنم اوا – نیدارو
 داره. ی مزخرف ِتیکه شخص هیآدم

ستم جلو یجد نیلحن دارو نکهیا با  ریو زدم ز رمیخودمو بگ یبود اما من نتون
 بود! یهمچنان جد نیخنده مو جمع کردم، چون دارو عیسر یخنده ول

 بامزه بود. یلی...لحنت خدیببخش -
 .در کلدمیخند یمنم بودم م ،یبخند یحرفم؟ البته حق دار ایلحنم  – نیدارو

 یبه جز زمان ما،یقد ادمهیحالم بهتره. یلیکنم خ یم یزندگ یاالن که با حام
 بخندم... ومدیم شیکم پ یلیکه با دوستام بودم خ
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 یبه خودش گرفت و گفت : اصررال حام زیآم طنتیچهره ش حالت شرر دوباره
 یم تشیوقتا اذ ینجات رو داره.هر چند بعضرر یاالن واسرره من حکم فرشررته 

خوامش.اون زمان که گدا گشررنه  یم یلیکنم، که البته اونم حقشرره! اما خب خ
 ...رونیب دمیبابام کش یبودم دستمو گرفت از خونه 

بابام رفتم اگه  یاز خونه  یکارو کرد.وقت نیمن هم یجالبه، مسررعود هم برا -
شدم، االن هم قطعا ُمرده  یداد تو همون سال اول کارتن خواب م یبهم پول نم

 بودم!
 یکنم کل یدست جفت شون درد نکنه.من که هر شب سجاده پهن م – نیدارو

 !یوضع هیکنم...اصن  یدعا م یبه جون حام
 من خسته شدم. میحرف زد یلی، خ گهیشد و گفت : خب د بلند
ته نگذش شتریب هی.چند ثاندیچراغو خاموش کرد و اومد سر جاش دراز کش بعد

 سوال بپرسم؟! هیمن  یبخواب نکهیبود که گفتم : قبل از ا
 بپرس. – نیدارو

 !؟یکن یم یریتو چرا جن گ -
ر مجبو ییجورا هیوقتا. یکنم...فقط بعضرر یکارو نم نیا شررهیمن هم – نیدارو

 .رمیبگ ادیرو  زایچ نیبودم ا
 چرا؟! -

 یهر از گاه گهید یجن ها ،یکن یجن زندگ هیبا  یوقت عتایخب طب – نیدارو
 هی شتریمن ب یبرا زایچ نیگرفتن ا ادینشون بدن. یخود هیبهت  شنیم کیتحر

 ست؟ین یا گهی! ...سوال دشهیمحسوب م یدفاع شخص
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 گاریس هیاگه من قبل از خواب  یشیهم دارم؛ ناراحت نم گهیسوال د هیچرا  -
 بکشم؟

 گفت : نه نه ...بکش، راحت باش. یالیخ یبا ب نیدارو
 دمیکه به آخرهاش رس نی.همدنیکش گاریو شروع کردم به س دمیباز خواب طاق

 زود هم خوابم برد. یلیخاموش کردم و خ گارویبدجور خوابم گرفت.س
************************* 

 ومدیکرد.انقدر خوابم م دارمیصدا ب هیبودم که  دهیدونستم چه مدت خواب ینم
شمامو به زور م ستم باز کنم.هوا هنوز تار یکه چ صف یبود.نگاه کیتون حه به 

 یبود.سر جام نشستم و با خواب آلودگ میانداختم ...ساعت سه و ن لمیموبا ی
و توجه م نیصدا از سمت دارو هیلحظه  نی. همدمیبه سر و صورتم کش یدست

 جلب کرد.
 هیخواب گر یداشرررت تو یردم.ظاهرا که خوابِ  خواب بود...ولنگاه ک بهش

سته بود ول یلیکرد! خ یم شدم...اگه ب یآه  یم یبود حتما وقت داریمن متوجه 
حدس زدم داره خواب بد  نیهم یداد برا یادامه نم گهیشررردم د داریمن ب دید
 .نهیب یم
از  حداقل ینجوریا دیکنم...حس کردم شا دارشیشدم تا ب کیکم بهش نزد هی

شمش ب یاون خواب بد م طرف هم حس  هیباز هم مردد بودم...از  ی.ولرونیک
از خواب بد فراتر باشه و نخواد من متوجه بشم، خصوصا  هیقض دیکردم شا یم

شب در مورد خوانواده هامون زد ییبا حرفا با  یکل هیثان داون چن ی.تومیکه اون
که چ جار رفتم  ب یخودم کلن که  دمیرسرر جهینت نیه اکار کنم! آخرش هم 
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و  شدیم جادیخوابش ا یتو یوقفه ا هی ینجوریکم حرکت بدم، ا هیبالشتش رو 
 .رهیم نیدر کار باشه از ب یاگه کاب*و*س

ه سرش تکون دادم.خوشبختان رینشه بالشتش رو ز داریکه ب یآروم، جور یلیخ
 حرکتم موثر بود.

دو  یکی.دمیرختخوابم و دراز کشرر یکه راحت شررد دوباره برگشررتم تو المیخ
وشم به گ گهید یصدا هیکه  شدنیگذشت و کم کم چشمام داشتن گرم م قهیدق

 یبود و تو لحظه  فیضررع یلیبار صرردا از اتاق خواب بود.چون خ نی.ادیرسرر
 کردم بخوابم. یندادم و سع یتیاهم هیچ یصدا دمیاول اصال نفهم

با ا هیثان چند باره صررردا تکرار شرررد. عد دو  قینفس عم هی یعصررراب خردب
ش صدا نکهی...ادمیک صدا ، شخل نبود اون  صابمو ب هیچ یم  یم خرد شتریاع

 مینه! تصررم ایبدم  تیبود که مونده بودم بهش اهم فیکرد.اونقدر هم ضررع
صدا گهیبار د هیگرفتم اگه  شن ییهر نوع  شم برم بب دمیاز اتاق  . رهچه خب منیپا
 م.داشته باش یترس کمتر هیقض نینسبت به ا شدیباعث م نیبودن ِ دارو

شم و منتظر موندم بب یسع سرد با صدا نمیکردم خون نه.چند  ایشنوم  یم ییباز 
نفر داره رو  هیبود که انگار  ی.صرردا جوردمیشررن بیعج یصرردا هیلحظه بعد 

شک قدم م یبرگ ها صدا نیزم یسرم رو یزنه! وقت یخ خش خش رو  یبود 
ضو  م شنوم.هم یبه و ستم ب سنگ هیلحظه انگار  نیتون سم   نیزم یرو نیج

 .افتاد
صداها ب ینم گهید سبت به اون  ستم ن شدم تا برم ت یتون شم.بلند   یوتفاوت با

 رفتم یکه داشررتم به سررمت در اتاق م یآب بدم.موقع یسررر و گوشرر هیاتاق و 
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به ا که دارو یفکر م نیهمش  مال  داریرو هم ب نیکردم  خب احت ما  کنم ... ا
ودم .با خبشه یاز دستم شاک نیشده باشم و دارو یاالتیکه خوجود داشت  نیا

... هگیکنم د یم داریرو ب نیزنم دارو یداد م هیهم بود  یزیگفتم فوقش اگه چ
 رو بهم بدن! ادیفرض که فرصت داد و فر نیالبته با ا

سم هم ب یم کیبه در اتاق نزد یچ هر  ی.همش با خودم مشدیم شتریشدم تر
ستگ ستم رو به طرف د شته بودم! د بردم و  در ی رهیگفتم کاش درش رو باز گذا

ستمو دراز کردم و از داخل  عیسر سرعت هر چه تمام تر د بازش کردم.بعد با 
 بهم وارد شد که نگو! یاسترس هیثان کیاون  یبرق رو زدم. تو دیاتاق کل

 یجا مثل قبل سررر زیراحت شررد.همه چ یکم المیروشررن شرردن چراغ خ با
امال که ک یو تمام اتاق رو از نظر گذروندم.وقت دمیکش یخودش بود.نفس راحت

از بابت اتاق راحت شررد به طرف در برگشررتم تا برم سررر جام بخوام اما  المیخ
سمت در چرخ نیهم سا هی دمید دمیکه به  نظر  به کیو تار اهیس هینفر که مثل 

س یم سرعت از جلو دیر شد! اون لحظه انقدر جا خوردم  ییرایدر پذ یبا  رد 
لبم فرو تو ق ریت هیلحظه احسرراس کردم  هی یعقب رفتم.برا یکم اریاخت یکه ب

 !دهیخواب ییرایپذ یافتادم که تو نیدارو ادیرفت اما فورا 
 عیسررر ارهیب نیسررر دارو ییکه هسررت بال یهر ک ارو،یمبادا اون  نکهیترس ا از

پذ به  قدر ییرایخودمو  به  هامو کال  یرسرروندم. پام و پهلو که درد  هول بودم 
پذ به  به محض ورود  جا رو  عیچراغ رو زدم و سررر ییرایفراموش کردم. مه  ه

س ش نیکردم.دارو یوار  بود شخلسرش، اما م یرو دیبه خاطر نور پتو رو ک
 ییرایپذ یتو نیاز من و دارو ریغ یمطمئن شرردم کسرر ینشررده.وقت داریکه ب

 چراغو خاموش کردم. ستین
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ستم ش صرفا توهم  دمیکه د یزیکردم چ یم نیسر جام و همش به خودم تلق ن
سخت بود ول شتم جز ا یچاره ا دنینترس یبرا یبوده.باورش  ه خودم ب نکهیندا

ن روشرر گاریسرر هیگرفتم  میاعصررابم آروم بشرره تصررم نکهیا یدروغ بگم.برا
س نیکنم.هم ستمو بردم طرف پاکت  ساس کردم  گاریکه د سرد هیاح  هب یباد 

بود که  نیا دیکه به ذهنم رس یزیذره با خودم فکر کردم...تنها چ هیپشتم خورد.
ار ب یبرا یاما وقت ادیب نییاتاق پا یخونه و باعث شررده دما یجن اومده تو هی

وارد خونه شده بود کل بدنم  یکه اگه جن دمیدوم اون باد سر به پشتم خورد فهم
 بخوره! شتمسرد به پ مینس هیفقط  نکهینه ا شدیسرد م

..شک باز شده بود. یکم اطیو به پشت سرم نگاه کردم.دِر مشرف به ح برگشتم
شتم آخر سته بودمش! اما فکر کردن به ا نیندا ش دهیفا زایچ نیبار ب ت چون ندا

 ترسوند. یچرا در باز شده منو م نکهیمطمئنا دونستن ِ ا
ند ندم.همش حس م بل تا درو بب ما رینفر غ هیکردم  یشررردم  نه  یتو از  خو

خونه رو هم  یحسم غلطه و همه جا نیبه خودم ثابت کنم ا نکهیا یست...برا
از  تراس و یبندازم.رفتم رو اطیهم به ح یگشررته باشررم، درو باز کردم تا نگاه

سر هیهمون جا  سر ند بل ی هیسا هیمتوجه  هویانداختم که  اطیبه کل ح ینگاه 
که انگار  دیرس یبه نظر م یطور هیشدم.سا اطیوسط ح ن،یزم یرو یو طوالن

 بودم به اون قسمت سادهیکه من وا یی! جا ستادهیا اطیدِر ح یآدم قد بلند رو هی
شت.م دید صحنه  دمیترس یندا شتناک ینگاه کنم و با  شم! ا یوح ما رو به رو ب

شا ا که اطراف خونه اند ب ییها سیو پل شهدر کار نبا یهم جن دیبا خودم گفتم 
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ها  سیکمک دسررت به کار بشررن.فکر کردن به پل یدر برا یرو اروی نیا دنید
 بهم دل و جرأت داد تا به اون سمت نگاه کنم.

ت داش دید اطیکه به در ح ییتراس، جا یسه قدم جلو رفتم و خودمو به لبه  دو
 چی! هنمشیخواست بب یمواجه شدم که اصال دلم نم یرسوندم.اما با صحنه ا

هنوز وسررط  یطوالن ی هیکه اون سرررا یالدر ح دمید ینم وارید یکس رو رو
 پا بر جا بود! اطیح

گاه م دونسررت ی.نممیشررروع کردم به گفتن ذکر بسررم الله الرحمن الرح ناخودآ
که  ینگذشررته بود که اون فرد شررترینه...چند لحظه ب ایکنم  داریرو ب نیدارو

م چشم تونست یبود شروع کرد به راه رفتن...موقع حرکت نم ستادهیا وارید یرو
سا س یش بردارم. م هیاز  راه  ! بعد از چند قدمکنمطرفم و نتونم فرار  ادیب دمیتر

 شد. دیآروم ناپد یلیخ هیرفتن ، سا
سرعت جت رفتم تو نیهم ستم! تا ن یلحظه من با  سرم ب شت   میخونه و درو پ

اذان بود که خوابم  یکایخوندم و نزد یجام داشررتم دعا و ورد م یسرراعت تو
 برد.

 یتسرم پچ پچ کنه! خصوصا وق ینفر باال هیکه خوابم  یوقت شهیخرد م اعصابم
شته بخوابم! پتو رو رو هیکه  صبح نذا ساعت پنج  ش یجن تا  بودم و  هدیسرم ک

زنه.اولش فکر کردم داره با  ینفر آهسته حرف م هیداره با  نیکه دارو دمیشن یم
 یلیخ نکهی.با ادمیرو هم شن گهینفر د هی یزنه اما بعد صدا یحرف م لشیموبا

 زنه. یحرف م یداره با ک نمیکنجکاو شدم بب یول ومدیخوابم م
...اصررال حال نداشررتم تکون دمیرو کنار زدم و به زور سررمت صرردا چرخ پتو

سنگک کنار دارو هیبا  یبخورم.حام شتن با هم حرف  سادهیوا نینون  بود و دا
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 هافیو گفت : ق دیکوتاه خند یلیخ نیکه متوجه من شرردن دارو نیزدن.هم یم
 ت جالب شده!

 قهیآدم ده دق دیدونست یسالم کرد.سر جام نشستم و گفتم : م عیهم سر یحام
 شنوه؟ یاطرافشو م یصداها یبشه همه  داریاز خواب ب نکهیقبل از ا

ن .تازه مگهید یشد یم داریب دیخب به هر حال با ی.ولدیآخ آخ ببخش – یحام
 .میصبحونه بزن هیهم گرفتم که دور هم  یسنگک تنور

 نداره!! یطرفا که سنگک تنور نیا یول -
 گرفتم. ریطرفا نگرفتم.از مال نیآره خب، از ا – یحام

 !؟ینون تا اونجا رفت هیبه خاطر  -
حام ادمی دمیسرروال رو پرسرر نیکه ا نیهم که  تاد  االرض  یقدرت ط یاف

 رفته بود... . ادمیگفتم : آهان...آره،  عیداره...سر
سر کار جا نمونده  به شبختانه از  شده بود.خو ساعت نگاه کردم.هنوز هفت ن

 رفتن آماده بشم. یبودم.بلند شدم تا کم کم برا
 گفتم : نون رو بده من ببرم آشپزخونه... یحام به

ستم رو جلو بردم ول یحام صفه ها هوی ینون رو طرفم گرفت و منم د ه را یاز ن
 .نیبرم.تو بش یشد، دوباره سمت خودش گرفتش و گفت : نه خودم م شمونیپ

ش ،یتو مهمون گه،ینه د - صاحبخونه...ب صبحونه  یمن م نیمن  سوته  سه  برم.
 کنم. یرو حاضر م

 یبگه با ب یزیچ نکهیگرفت و بدون ا ینون رو از دسررت حام عیسررر نیدارو
 رفت. رونیب ییرایاز پذ یحوصلگ
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 .ادیزد و گفت : اون از تعارف بدش م یا یهم لبخند الک یحام
 دونستم ! یاوه، نم -

 داره. یخاص یاخالق ها هیکال  – یحام
 خاص بودنش هستم! انیبله ، در جر -

گفتم :  یحال به حام نیکردم به جمع کردن رختخواب هامون و در هم شررروع
 !شمیدچار مشکل م یواریفکر کنم دارم با کمد د

 چطور؟ – یحام
 اومد! رونینفر ازش ب هی شبیکنم د یاحساس م -

 !؟یدید ای یاحساس کرد – یحام
س دمیند - صداها یول ادیب رونیب یکه ک  دم،یشن بیغر بیعج یاول از اتاق 

ش رو به وضررو   هیرفت...سررا رونیب اطینفر از ح هی دمیچند لحظه بعد هم د
 .دمید

 یباهات کار نکهی.البته ایدعا اونجا بذار هی دیهمونطور که گفتم با – یحام
.به هر حال جن ها از ومدهین رونیکه از کمد ب دهینشررون م ییجورا هینداشررته 
توجه شررونو به خودت  شررتریتونن وارد خونه ت بشررن.اون کمد ب یهمه جا م

 کنه. یجلب م
 اونجا بچسبونم! یزیچ ییدعا هی دمیم حیدر هر صورت ترج -

 ن.کارو بک نی.حتما اهیفکر خوب – یحام
کنم  یحس م یندارم ها، ول یمبل نشررسررتم و آروم گفتم : قصررد فضررول یرو

 !ش؟نیروانشناس بب هی ستیتحت فشاره.بهتر ن یذره از نظر روح هی نیدارو
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موضرروع  نیآهسررته گفت : آره خب...من مطمئنا با ا ییهم با صررردا یحام
اس روانشررن شیبد از رفتن پ یلیخ یخاطره  هی نیمتاسررفانه دارو یموافقم.ول

 کنم بره دکتر. شیکردم نتونستم راض یداره، منم هر کار
سه.آدم خ هیمن  - شنا ست دارم که روان ست ه،یخوب یلیدو  یریهم تو جن گ ید

 کنم... شیتونم بهش معرف یداره.اگه بخواد م
 سررتین نیبخوام.البته به خاطر ا یزیچ نیمن جرأت ندارم ازش همچ – یحام

شت نیبال هم با هم اترسم! چون ق یکه ازش م  ،یدون یو... م میبحث ها رو دا
سه...تقر یکه به نظر م هیزیشکننده تر از چ یلیخ نیدارو س بایر ر همه سر به 

ه.اگه سر ناراحت وقتا شتریکه ب یشیمتوجه م یکن یاگه باهاش زندگ یذاره ول یم
 تو لک! رهیبدم تا چند روز م ریموضوع بهش گ نیا

شا یتا حدود شبیدونم...د یآره م - شک  شتریهم ب دیشناختمش. به روانپز
 یم یبد یکنم خواب ها یداشرته باشره تا روانشرناس.چون من فکر م اجیاحت

 با دارو بشه کنترلش کرد...! دیشا نه،یب
ما ترج ی...نمدیشرررا – یحام مورد بهش  نیدر ا یزیفعال چ دمیم حیدونم.ا

 روانپزشک. هی شیبرمش پ یبدتر شد به زور هم که شده م دمینگم.اگه د
 ینشرسرت.من و حام یمون و کنار حام شیبرگشرت پ نیلحظه بعد دارو چند

شد.دارو مینگفت یزیچ گهید سکوت برقرار  شت نیو   یمنو م تبیغ نیگفت : دا
 !ن؟یکرد

 بود. یواری.در مورد کمد دمیگفت ینم یخاص زینه، چ -
 ن؟یپس چرا ساکت شد – نیدارو
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 یلیمن از خونه ت خ یاومدم جواب بدم گفت : اصررال ولش کن...راسررت تا
 دلبازه. یلی.خادیخوشم م

که توش زندگ -  نی. منم اولش گول همشرررهینظرت عوض م یکن یچند روز 
 دلباز بودنش رو خوردم.

ح سررر ِ صررب نی.من تا هماطهیتو ح شییکه دسررتشررو نهیا شیفقط بد – نیدارو
 !ییحال نداشتم برم دستشو یهمه فشار، ول اون ریدادم ز یداشتم جون م

 یبهم سررخت گذشررت.تو یلیخ شرربیو فورا گفت : کال د دیخرده خند هی
خارش مغز ته بودم  یخواب  نگ ِه  هیگرف .همش شررردیتو ذهنم تکرار م یآه

 ُمردم...اثرات اون آهنگه بود. دمید یخواب م
بوده  یچشررمم و گفتم : چه آهنگ یاومد جلو نیدارو شرربیلحظه حالت د هی

 حد باعث خارش شده؟ نیکه تا ا
ند فت : مسررخره م دیخ ! هیروان ی دهیپد هی یخارش مغز ؟یکن یو گ
 .امتیدر مورد ق U.N.K.L.Eآهنگ بود از  هی...میبگذر

 وقت بهش گوش نکنم!... چیباشه ه ادمی -
 رسم.بپ یزیچ هیخواستم ازت  یوقت بود م یلیخ یگفتم : راست یبه حام رو

 بگو... – یحام
 هی ی...اولش فکر کردم آدمه ولدمید ابونیخ ینفرو تو هی شیمن چند وقت پ -

 کنم جن بوده باشه. یشد.حس م دیلحظه بعد ناپد
 کرد؟ تتیهم واقعا آدم بوده باشه! مگه اذ دیخب...شا – یحام

 با تعجب ُزل زده بود بهم، انگار که مثال من جن ام و اون آدم! ینه ول -
 تعجب کرده باشه! دنتیواقعا از د دیشا – یحام
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 آدما تعجب کنه؟! دنیجن از د هیمگه ممکنه  -
مدت با جن ها، چه خوب چه بد  هی یوقت ن،ی.ببیهر آدم دنینه از د – یحام

ش شمات به د یدر ارتباط با شونیچ ن ج یتون یکنه و به مرور م یعادت م دن
چون معموال خودشررونو  هی جن ها اتفاق ِدنید نی.البته اینیرو هم بب گهید یها

نامرئ هیفرض کن  یکنن...ول یم یمخف  یتو م هویکرده و  یجن خودشررو 
 کنه! ی! معلومه که تعجب مشینیب

 تعجب کرده بود؟!... نمشیچون من تونستم بب یگیم یعنی -
 .قایدق – یحام

 خطرناک هم هستن؟! نایبعد ا -
ضشهینه هم – نیدارو کنن  یمتعجب ه*و*س م یجن ها نیوقتا ا ی...فقط بع

 ایخونه تو جا به جا کنن  لیوسررا نکهیخرده سررر به سرررت بذارن...در حد ا هی
 یهم کرده باشررن.اما مطمئن باش نم یحال هیوسررط  نیبترسرروننت که ا نکهیا

 ُکشنت.
 !...هیشکرش باق یخب جا -

از  عیکردن و رفتن.منم سررر یباهام خدافظ نیو دارو یاز صرربحونه حام بعد
به اتفاق د یدفتر شررردم.تو یو راه رونیخونه زدم ب  یفکر م شررربیراه همش 
ها نیاز هم یکی دمید شررربیکه د ییارویدادم اون  یم حیکردم.ترج  یجن 

حال  به یفکر هیگفتم  یبه هاموس م دیقاتله! با ارویمتعجب بوده باشرره تا اون 
 کردم که یسررگردون بکنه...اون لحظه با خودم گفتم عجب غلط یجن ها نیا

ست هاموس رو قبول کردم  ریجن گ  نبود بگه تو یکیشدم! اون موقع که درخوا
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... .مونده ؟یبشرر ریجن گ یخوا یم یچجور یخودتو جمع کن یتون یکه نم
نه  هاموس بره سررراغش! من  که  جاع ببودم از من ترسرروتر نبود  نه  ودمشرر

 انتخاب کنن؟... یکار نیهمچ یمنو برا دیمسلمون با یمومن...چرا جن ها
صم یم م وونهیافکار دارن د نیکم حس کردم ا کم  نیبه ا گهیگرفتم د میکنن، ت
 فکر نکنم. زایچ

سرراختمون پارک  یرو جلو نیماشرر دم،یهشررت بود که به دفتر رسرر سرراعت
شتم و پ فمیکردم.ک ش نیهمشدم. ادهیرو بردا ستم تو  نیکه در ما شم  هیرو ب چ

دم و بو سررتادهیا زمیکه کنار م یکردم، در حال دایدفتر پ یبهم زدن خودم رو تو
 بود نگاه کردم! زیم یکه رو یداشتم به پرونده ا

ر از کوچه به دفت هیثان هیکردم در عرض  یبودم.حس م دهیکه از خواب پر انگار
سته نش زشیچطور وارد دفتر شده بودم! سورن پشت م ومدینم ادمیمنتقل شدم.

بود و سرش به کار خودش گرم بود.اونقدر از حالت خودم شوکه شده بودم که 
گاه از دستم افتاد و شک یکه تو یوانیل  .ستدستم بود ناخودآ

 شد؟! : چت دیپرس یسورن از جاش بلند شد و با نگران وانیشکسته شدن ل با
اونجا ظاهر شررده بودم  هویمن تعجب نکرده.اگه  دنیاز د دمیسرروال فهم نیا با

 داد. ینشون م یا گهیحتما عکس العمل د
سوند و گفت : چ عیسر یلیخ سورن شو بهم ر  یشکل نیشد، چرا ا یخود

 !؟یشد
بود  یتونسررتم حرف بزنم! جور یاونقدر مات و مبهوت بودم که اصررال نم من

 که توش بودم هم شک داشتم! ییبودن سورن و جا یبه واقع یکه حت
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بگو! الو؟! حداقل  یزیچ هیمتعجب و نگران گفت : خب  یبا چهره ا سررورن
 رو دستم. یفتیب یوقت سکته نکن هی نیبش ریبگ
 نینگاه کردم...سرراعت نه بود.آخر یوارینشررسررتم.به سرراعت د میصررندل یرو
 منیسرراختمون دفتر، کنار ماشرر یبود که جلو نیکه به خاطر داشررتم ا یزیچ

تاق  یکار کرده بودم و چجور یسررراعت چ هی نیا یتو ومدینم ادمیبودم. از ا
 مون سر اورده بودم!

 !نجا؟یاومدم ا ی: من چجور دمیسورن پرس از
 .شهیگفت : خب...با پاهات! مثه هم دیفکر کرد و با ترد یکم سورن

 خودم اومدم؟! -
 هویفهمم  یواقعا من نم! یجن اوردت...معلومه که خودت اومد هینه  – سورن

 شد!!... یچ
 کردم؟! یکار م یداشتم چ ریساعت اخ هی نیا یتو -

با هم در مورد  میداشررت شیپ قهیچند دق نی...تا همیمعمول یکارها – سررورن
 !ست؟ین ادتی.چطور میزد یهر م شبید

گذاشررتم و  زیم یکردم.سرررمو رو یم یکالفه بودم که احسرراس خفگ یقدر به
 دونم... یگفتم : نم

 !؟یندار یزیچ یحالت تهوع ،یسردرد – سورن
 نه... -

ستم نبا یم – سورن سره تنهات بذارم.بفرما، ا دیدون  یش! م جهینت نمیبا اون پ
 خونه؟! یبر یخوا
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قط .فستین میزی...هر چند االنم چشهیبگذره حالم خوب م قهیچند دق هینه،  -
 سر دراوردم! نجایاز ا یدونم چجور ینم

 !یترسون یمنو م یواقعا دار گهیتو د – سورن
 یلخواست بفرستم خونه و ی.صبح سورن ممیسورن تو راه برگشت خونه بود با

 یپرن ول یباطل از سرررم م یها الیمن قبول نکردم.حس کردم با کار فکر و خ
 که فکر نکردم کار بود! یزیکل روز به تنها چ

س هیا اوردم ت رونیب بمیاز ج گارمویس پاکت حس  مدیروشن کنم اما د گارینخ 
 شدم. الشیخ یو حالش رو ندارم و ب

 .زهیر یاعصابم بهم م شمیم کاریب یکنم، وقت یمن رانندگ یذاشت یکاش م -
. یکن یجفت مونو نفله م یاول جوون یزنیشدم؟! م ریمگه از جونم س – سورن

 من حاال حاالها آرزو دارم!
 !؟یوردیخودت رو ن نیاصال تو چرا ماش -

 در حال حاضر اوراقه. نمیماش – سورن
 چطور؟! -

 یذره باهاش رانندگ هینامه گرفته، گفت بده من  یدختر خالم تازه گواه – سورن
صه دادم بهش، اونم نامرد ش چارهینکرد زدش به درخت...ب یکنم.خال ا ت نمیما

 فرو رفته! لکیقرب
 دختر خالت هنوز زنده ست؟! -

 نشد. شیچیآره، خودش ه – سورن
 ش؟یحادثه نکشت نیکه بعد ا نهیمنظورم ا -
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شت که منم د – سورن  یزیچ گهینه بابا، انقدر ناراحت بود و عذاب وجدان دا
 کم بخندم دلم خنک شه. هینتونستم دستش بندازم  ینگفتم.حت

 .یکرد یواقعا بزرگوار -
سورن  هیچهارراه بود، پنج ثان هیمتر جلوتر  چند شه. هم مونده بود چراغ قرمز ب

 !شم؟یکرد و گفت : به نظرت رد م شتریکم سرعت رو ب هی
 !نرویکشمش ب یکنن از حلقومت م مهیجر نمویاگه ماش ی.ولیشینه رد نم -
 گفتم فورا سرعت رو کم کرد و پشت خط نگه داشت. نویا تا

 .میشیرد نم دمیها! خودم فهم سادمیبه خاطر حرف تو وا یفک نکن – سورن
 چهارراه برسم و چراغش قرمز نباشه! هیکه آرزو به دل موندم به  یکیمن  -

 یکیاومد کنارمون نگه داشت که دو تا دختر توش بودن. نیماش هیلحظه  نیهم
سورن آدرس پرس شخل بود مال ادیاز دخترا از  سورن که  نی.م اطراف نبودن.

! من تا گانهیمحسررن  نهویداد صررداش شررده بود ع یداشررت جواب دختره رو م
 صداش بودم! رییتو کف تغ قهیچند دق

  مسعوده؟! ِنی: اون ماش دیکه سورن پرس میخونه بود یکاینزد
 یا...نمباب یگفتم : ا یحوصلگ یمسعود کنار خونه پارک شده بود.با ب نیماش

 اورده! ریمنو از کجا گ یخونه  دیدونم مسعود کل
 !رشیخب ازش بگ – سورن

 جرأتشو دارم؟! یکن یمفکر  -
متوجه هم  ینجوری! ازش کش برو، ایریاز خودش بگ یکه بر گمینم – سررورن

 .شهینم
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کنم.آهان  یکارو م نیخودش نذاشررته باشرره حتما ا شی...اگه پهیحرف نمیا -
 ازت دارم. یخواهش هی یراست

 ؟یچ – سورن
 امروز صبح رو به مسعود نگو! ی هیدر حق من بکن و قض یلطف هی -

 مسعود بدونه؟ شهیم یذره فکر کرد : چرا ؟ مگه چ هی سورن
 د،یمشررکالت من ا ریدرگ شررهیهم نکهیکنم شررما دو تا از ا یحس م دایجد -

شد سته  شه...دل نیکنم ا ی.فکر هم مدیخ ست با سم در نداره هر اتفاق  یلیح
با اون اعصرراب  خصرروصررا مسررعود د،یبشرر رشیشررما هم درگ فتهیم یکیکوچ

 نگو. یزیبار رو چ هی نیقشنگش! خالصه ا
 .گمینم یزیباشه، چ – سورن

ش اطیشدم و در ح ادهیپ سورن ما سر ارهیرو ب نیرو باز کردم تا   درو عیداخل.
ستم.اول رفتم تو شتن  یب اتاق خواب تا لباس هامو عوض کنم.اون لباس ها دا
 یبه سررر و صررورتم زدم رفتم تو یآب هی نکهیکردن.بعد از ا یاعصررابمو خرد م

نها با مسعود ت نسور دمیترس یکارامو انجام دادم.همش م عیسر یلی.خییرایپذ
 کنه. فیصبح رو واسش تعر یبمونه ماجرا

سعود سط پذ م ست م ییرایو ش شت دراز و ن شده بود  یدا سورن هم ولو  رفت.
 مبل.به مسعود سالم کردم و منم مثه سورن ولو شدم! یرو

 !دمیرو کش ونیکام هیکنم  یس مح – سورن
 از روم رد شده! ونیکام هیکنم  یخوش بحالت، من حس م -

 !د؟یکه انقدر داغون ا نیکار کرد یمگه چ – مسعود
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 یکار م یچ ی.تو دارسررتین یمون قو هی.ما که مثه شررما بنزمیکار عز – سررورن
 ؟یکن

 ؟یکن یفکر م یتو چ – مسعود
 .یکن یوقتتو تلف م یکنم دار یمن فکر م – سورن

 ...دیدراز کش نیزم یدراز و نشست نرفت و رو گهید مسعود
نفرو  هی یپاچه  یدوسررت دار یلیکنم االن خ یسررورن، احسرراس م – مسررعود

 .یریبگ
 .من االن سگ ِ سگم.یو گفت : آره، درست حدس زد دیخند سورن

 من. یرو دستا ایسرش برد و گفت : بهراد، ب یدست هاشو باال مسعود
 !!؟یتعجب گفتم : چ با

 رو دست ِ من باهات چند تا وزنه بزنم. ایباشگاه نرفتم، ب روزیمن د – مسعود
 !؟یوزنه بزن یخوا یبا من م -

 .ایزنم. ب یآره بابا، من وزن تو رو راحت م – مسعود
 نکنم! یکار نیجفت مون همچ تیبه خاطر امن دمیم حیترج -

سعود ش م شب ها مواظب خونه ت  سیست و گفت : پلسر جاش ن ها فقط 
 اند؟!

 دونم... ینم -
 دی.با خودشون فکر نکردن شادمشونیند ومدمیآخه االن که داشتم م – مسعود

 بکشت! ادیطرف روز ه*و*س کنه ب

http://www.roman4u.ir/


 239 رمانتیک قتلحقیقت 

شون اهم یمن فکر نم - شه.تازه اگرم اهم یتیکنم برا شته با شته ب تیدا شه دا ا
شون برنم یمطمئنم کار ست ستن کار ی.اگه مادیاز د رفو کنن که تا حاال ط یتون
 گرفته بودن.

 ینک یاونقدرها هم که تو فکر م سینخون! پل أسی ی هیحاال تو انقدر آ – سورن
 .ستیپخمه ن

کردن و االنم مواظبت ان  داتیکه قبل از قاتل پ نی.همگهیراسررت م – مسررعود
 ...گهید شهیم یطور هی نمی.بعد از اهیلیخودش خ

 دونستم؟!! یو من نم یانقدر خونسرد بودتو  -
 ذارن!ب ایهم خونسردم...البته اگه بعض یلیخ فتهیبله، من پاش ب – مسعود

 : کجا؟ دیجام بلند شدم.سورن پرس از
 گشنمه. یلیبه حال شام بکنم...خ یفکر هیآشپزخونه  رمیم -

 آهان ، باشه برو. – سورن
سعود  یخواد همه چ یکردم م یبود که حس م یسورن جور لحن سه م رو وا

شونیگرسنه بودم پ یلیبگه اما چون خ شپزخونه ت ینموندم ، رفتم تو ش شام آ ا 
 کنم. فیرو رد

 یفکر نم هیترسررناک قضرر یبه جنبه ها گهیداشررتم.د یبد یلیخ احسررراس
 دمیپرسرر یکردم...در واقع برام مهم نبودن.فقط خسررته بودم.همش از خودم م

شررده؟! تو کل عمرم  یاالن مزخرف سررپر نیمن از اون اول تا هم یچرا زندگ
کار  رد یی...االنم که بابادمیترس یاز بابام م یدیمد ی! تا مدت هادمیفقط ترس

اتفاق  هیخوام نترسررم  یکردن! هر بار هم که م اهیجن ها روزگارمو سرر سررتین
 .فتهیوحشتناک تر م
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 ریسرر یشررده بود از زندگباعث  یکرده بودم.خسررتگ یلحظه بدجور قاط اون
 فکر نکنم. زایچ نیبه ا گهیکردم د یبشم.سع

هلوهام در کنم.پ یکم خستگ هینشستم تا  یصندل یاز بار گذاشتن غذا رو بعد
به د بت  جا یلیخ شررربینسرر هام ز یبهتر شرررده بودن و   یدرد نم ادیزخم 

س ستم  شو کرده بود.خوا ش گاریکردن.فکر کنم آب دهن هاموس کار خود م بک
کت سرر دمیکه د حال اوردمین گارمویپا که برم  نی.حس و  نداشررتم  رو هم 

 شدم و همونجا نشستم. گاریس الیخ یب نیهم ی...براارمشیب
به  یغذا فضا رو پر کرده بود ول یبو نکهی.با ادیبه مشامم رس یبیعج یآن بو هی

 کم که دقت کردم تونسررتم هیرو هم حس کنم. گهید یبو هیتونسررتم  یم یراحت
دفتر حسررش کرده  یبود که قبال تو یتلخ یرو بشررناسررم...همون بو اون بو

اق اون اتف تماصال دوست نداش یول رهیگ یدونستم از کجا نشأت م یبودم.نم
شه و نقش زم صم نیدوباره تکرار ب شم.ت سورن  میب سعود و  شتم خودمو به م دا

رفت  یهایچشمام س یکه جلو ششونیاز جام بلند شدم تا برم پ عیبرسونم.سر
فتاد ا نیزم یبود رو زیم یکه رو یحرکت پارچ آب نی.با ازیو محکم خوردم به م

سرم بدجور شد. کرد، با هر بار تنفس هم  یمشده بود و درد  نیسنگ یو خرد 
 یجلو زیهمه چ هوینداشررتم. یحال احسرراس خوابالودگ نی. با اشرردیبدتر م

 ....دمید ینم یا گهید زیچ یاهیو تار شد و جز س رهیچشمم ت
****** 

سوخت، انگار که توش چاقو فرو کرده بودن! همچنان  یسرم به شدت م یجلو
مام تنم بنهیکردم سرررم سررنگ یحس م تونسررتم تکون  یحس بود، نم ی.ت
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 یکه تو یزدم موقع یافتاده! حدس م یدونسررتم چه اتفاق یبخورم.خودمم نم
شپزخونه بودم رو شه...اما هر چ نیزم یآ سته با شک سرم  شم و  کر ف یافتاده با

ه ک ومدینم ادمی یاوردم.حت ینم ادیرو به  نیبرخوردم با زم یکردم لحظه  یم
 دونم! یشده باشم...نم هوشیهم قبل از افتادنم ب دیافتاده باشم! شا

باعث  یلیخ یزیچ هیلحظه متوجه شررردم  نیهم به زخمم خورد و  آهسررته 
سرم  یبه زخمم م زیبار که اون چ شد.هر شترشیسوزش ب خورد درد تو کل 

شمامو محکم رو شدیو باعث م دیچیپ یم شار بدم...د یچ ست گهیهم ف م نتون
 چشمامو باز کردم. یو با بدبخت ارمیطاقت ب
سعود ضد عفون یباال م سرم رو  شت زخم  سته بود و ظاهرا دا ش  یم یسرم ن
دماغش  یمسررعود سرروزش زخمم رو کامال فراموش کردم...رو دنیکرد.با د

 شده بود... لبش هم پاره شده بود! یکبود و زخم
ضع دنید با ساب تیو سعود ح ضرب و زور یم شدم و با هر  که بود  ینگران 

 شده؟! ی: صورتت چ دمیازش پرس
 دیشررا د،یرسرر یبه نظر م یو عصرربان ینداد...کامال جد یبهم جواب مسررعود
زد احسرراس  یرو به سرررم م یلعنت یهم بود...هر بار هم که اون پنبه ناراحت 

شد یم دایپ یبدتر سردردم ت ضر بودم هر چشدیم دیکردم و  ا دارم بدم ام ی.حا
 اون کارو نکنه! گهید

سر جام  یکم حس کردم م کم شتم  ست دا ست و پامو حرکت بدم.دو تونم د
ن خودم شدم.م تیوضعکه خواستم دستمو تکون بدم متوجه  نیاما هم نمیبش

 به تخت بسته شده بودم!
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 یم یبه سررخت نکهیشرروکه شرردم.با ا یحسرراب دمیخودمو تو اون حالت د یوقت
ما سررع خالص  تیکردم خودمو از اون وضررع یم یتونسررتم حرکت کنم ا

کنم...دسررت هام رو با پارچه محکم به تخت بسررته بودن، هر چقدر هم تقال 
 .ومدیم داشت درم هیگر گهیتونستم آزادشون کنم.د یکردم نم یم
 !شمیالتماس به مسعود گفتم : تو رو خدا منو باز کن، دارم خفه م با

به خاطر  دمیم حیگفت : ترج یهم با همون حالت خشرررک و جد مسررعود
 نکنم! یکار نیجفت مون همچ تیامن
س گهیجمله د نیا با صورت م سر ِ  شتم که من اون بال رو  عود اورده شک ندا

 نبود! داشی! حتما سورن رو هم زده بودم که پومدینم ادمیبودم...اما 
شرردم.حالت خودم هم  یم وونهیرو سرررم خراب شررد.داشررتم د ایلحظه دن اون

 یتونسررتم تکون بخورم و خودمو آزاد کنم.بدجور یداد.نم یداشررت عذابم م
ساس خفگ سم باال نم یم یاح شکم دراومده بود.هرومدیکردم.نف چقدر هم  .ا

 بود. دهیفا یکردم بازم کنه ب یبه مسعود التماس م هیبا گر
*************** 

زخمم  کارش با نکهیاتاق تنها بودم.مسعود بعد از ا یکه تو شدیم یا قهیدق چند
 یتموم شررد بدون توجه به اون همه آه و ناله و التماس هام گذاشررت و رفت.برا

هم  به زور یحت گهیبودم.د یم عصرربانناراحت باشرر نکهیاز ا شررتریهم ب نیهم
 کنم! هیتونستم گر ینم
ستم  یم شن اما واقعا  یروز م هیدون سته ب ستم خ سورن از د سعود و  رسه که م

 انتظار نداشتم به تخت ببندنم!
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شون م دیبا س یبه ذهن س دیر ست خودم نبوده! تنها  یبیکه اگه آ شون زدم د به
شدن از ا نیکردم ا یکه بهش فکر م یزیچ ضع نیبود که بعد از خالص   تیو

همونطور که از پدر و مادرم فاصله  رم،یکه امکان داره از همه فاصله بگ ییتا جا
 !مشیم بستهزنم نه به تخت  یرو کتک م یحداقل نه کس ینجوریگرفتم.ا

 یدور و برم رو نم ی گم و گور کردن خودم بود که صرررداها ِ ریفکرم درگ انقدر
 .نهیارود دمیکنه.برگشتم و د ینفر داره دستمو باز م هیجه شدم متو هوی.دمیشن
سرراعته که دارم رو مخ  میکرد گفت : ن یکه داشررت دسررتامو باز م یحال در

 بودم... یتیوضع نیآخه منم قبال تو همچ یدون یکنم.م یدوستات کار م
 یاقدونم چه اتف یخودمم نم نکهیبازم کرد نشررسررتم و گفتم : با ا نکهیاز ا بعد

 .دمیبهشون حق م یافتاده ول
ست و گفت : از قرار معلوم  یتخت، رو به رو یرو نیدارو ش کم با هم  هیمن ن

 !نیزد و خورد داشت
زدم، اصال دست خودم نبود!حس  یبه موهام چنگ م اریبود و به اخت نییپا سرم

 .هشیم کشم حالم بهتر یپوست سرم م یناخن هامو محکم رو یکردم وقت یم
 نیمچتو هم قبال تو ه یافتاد.گفت یچه اتفاق ادینم ادمی یول دمیفهم نویآره، ا -

 !؟یبود یتیوضع
متش هم قس نیبار بابام و عموم بستنم به تخت، بدتر هی لیآره، اون اوا – نیدارو

ناراحت کننده  یلیسرررم! خ یرو اورده بودن باال یناشرر ریجن گ هیبود که  نیا
 .رهینم ادمیوقت  چیبود، ه

شه ول نیبه قول دارو دیشا اراحت ن نکهیاز ا شتریمن ب یناراحت کننده بوده با
 کردم خودمو کنترل کنم. یم یبودم.اما سع یباشم عصبان
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 میبر یخوا ی...مگمیگفت : م دیچند لحظه سررکوت کرد، بعد با ترد نیدارو
 ما؟! یخونه 

 راحت ترم. نجاینه، ا -
 یجالب ی دهیموندن ا نجایبه نظرم ا یکنم...ول ینمباشررره، اصرررار  – نیدارو

 !ستین
انقدر  تیوضع نیا یکه تو دیگفت : ببخش شیبا همون لحن قبل نیدارو دوباره

سوال م سم ول یازت   دیشا ه؟یچ ادیم ادتیکه  یزیچ نیآخر یبگ شهیم یپر
 من بتونم کمک کنم.

 یلیو انقدر به پوست سرم چنگ نزنم! خ امیباعث شد به خودم ب نیدارو سوال
 سوال رو ازم بپرسه. نینفر ا هیدوست داشتم 

سرم گ یتو بیغر بیعج یبو هی - شده، بعد هم  ضا پخش   یرفت و وقت جیف
 .نجامیا دمیشدم د داریهم که ب

 تونه حلش کنه. یم یمطمئنم که حام یمبهمه! ول یلیاوه...خ – نیدارو
 شده باشم؟! ریبه نظرت ممکنه تسخ -

تا جا – نیدارو نه... تونه بدن  ینم یجن چیدونم و مطمئنم ه یکه من م یینه 
 یهم بشرره ول یماریتونه وارد بدن بشرره و بعضررا باعث ب یکنه. م ریآدمو تسررخ

 ممکنه. ریغ رهیوارد بدن بشه و کنترل حرکات آدمو دست بگ نکهیا
 بوده باشه؟! زمیپنوتیتونه ه ینم -

 کنه. ینم حیاون بو رو توج یعاقالنه تره.ول نیا – نیدارو
 به بو نداشته باشه! یحالت اصال ربط نیا دیشا -
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خاص متوجه  یاون لحظه  یتو یاحتمالش کمه.وقت یممکنه... ول – نیدارو
 داره. یربط هیحتما  یاون بو شد

 مون برقرار شد. نیسکوت ب هیثان چند
 از چه قراره؟! هیضتونه بهفمه ق یم ی: به نظرت حام دمیپرس
دونه....احتماال هاموس  یم ادیز زایچ نیآره...فکر کنم.اون در مورد ا – نیدارو

 .هیچ هیتونه بهمون بگه قض یهم م
 .شهینم داشیهاموس حاال حاالها پ -

 خودش بهت گفته؟! – نیدارو
 دونم... یم ینه ول -
که من در حال جون  شررهیم داشیپ یحرص ادامه دادم : اسرراسررا هاموس وقت با

ضع شم.با توجه به و شو یم میفعل تیکندن با شده خود  تونم بگم هنوز وقتش ن
 نشون بده.

ضع یکنم ول یتونم بگم درک م ینم – نیدارو صاب خردکن تیمطمئنم و ! هیاع
قاتل  تونه به یکه امروز برات اتفاق افتاد و اون بو م یزیبه نظرت چ ،یزیچ هی

 ربط داشته باشه؟!
وقت جن ها  چیفکر کردم : من شررک ندارم که کار خودشرره، تا االن ه کم هی
 منو عذاب نچزونده بودن! ینجوریا

کردنش  دایپ یبرا یتونه سر نخ خوب یباشه پس اون بو م ینجوریاگه ا – نیدارو
 باشه!

کاف - تو  میها و سرررم مونو فرو کن ابونیخ یتو میفتیراه ب هیاوه آره! االن فقط 
 !دهیاون بو رو م یک مینیمردم بب رب*غ*لیز
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 خنده. ریزد ز نیدارو یگفتم ول تیجمله رو با عصبان نیا نکهیا با
شا نیگفت : البته منظورم ا دنیخند هیاز چند ثان بعد  یحام یابر نیا دیبود که 

 دونن. یم شتریموردها ب نیکه، جن ها در ا یدون یباشه...م یسرنخ خوب
 !نمیرو تا قبل از مرگم بب یحام دوارمیام -

 .شتیپ ارمشینگران نباش، من هر جور شده تا فردا م – نیدارو
 برم. دیبا گهیجاش بلند شد و گفت : خب، من د از
 .یباشه...ممنون که اومد -

 تونم بمونم ها؟ یم یاگه بخوا – نیدارو
 نه ممنون. -

 یمونن حتما م ینم شررتیدونسررتم مسررعود و سررورن پ یالبته اگه م – نیدارو
 موندم...در هر صورت خوشحالم که حالت خوبه.فعال...

رفت که صررداش کردم.دوباره درو بسررت.گفتم : به  یم رونیاز اتاق ب داشررت
 مسعود و سورن هم بگو برن.

 فکر نکنم به حرف من گوش بدن! یول ؟یمطمئن – نیدارو
باره بهشررون م -  ادیکنم ز یفکر نم. گمیتو بهشررون بگو، اگه نرفتن خودم دو

 مشتاق باشن بمونن.
 .گمیمن بهشون م لته،یباشه...هر جور م – نیدارو
س نکهیاتاق منتظر موندم.با ا یتو قهیچند دق نیاز رفتن دارو بعد سعود و  ورن م
بار شررک داشررتم  نیا یموندن ول یها کنارم م تیجور موقع نیا یتو شررهیهم

 به موندن داشته باشن. یعالقه ا
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 دهینشررن ییصررردا رونیرفته بود از ب نیکه دارو یتو سررکوت بود.از وقت خونه
ه پشت ک یا یدو ساعت سگ یکیبرم.بعد اون  رونیبودم.بلند شدم تا از اتاق ب

 یندارم! در اتاق رو باز کردم.تو جهیسر گذاشتم خوشحال بودم که حداقل سرگ
 .نطوریهم هم ییرایپذ ینبود، تو یهال کس

 تیاون وضررع یناراحت! تو ایرفتن خوشررحال باشررم  نکهیدونسررتم از ا ینم
 هیخب از  ینباشررن براشررون بهتره.ول شررمیمطمئن بودم اگه سررورن و مسررعود پ

شتم با  یطرف هم ناراحت بودم.دلم نم ست دا ست تنها بمونم.دو  نفر هیخوا
 خواستم به مشکلم فکر نکنم. ی.فقط نمیچ یحرف بزنم، مهم نبود درباره 

صال سندا یتعجب ا شه پ یشت که ک شته با ست ندا س شیدو  یمن بمونه.هر ک
سورن بود خ یجا سعود و  ست دیق شیوقت پ یلیم صال بزدیبا منو م یدو  دیا.ا

هایخودم زودتر از ا طه م ن به  هیکردم...خودخواه یباهاشررون قطع راب که آدم 
 رو به خطر بندازه. هیخاطر تنها نبودن خودش جون بق

شتم! دلم م ایبد دن یلحظه تمام حس ها اون ست گر یرو دا  یکنم اما م هیخوا
 گهید م،ریزود قرار بود بم ای ریکنه.به هر حال من د یدونستم فقط حالمو بدتر م

شت...هر چند دق یچه فرق صبان هی قهیدا سعود ع سورن و م ست   یبار هم از د
 یریها که تقصرر چارهیکرد چون اون ب یفروکش م تمیفورا عصرربان یول شرردمیم

شتن...تازه ب س یخود و ب یندا شکل ا دهیهم د بیجهت آ ود ب نیبودن.فقط م
 .ختیر یجور موقع ها باهام بودن، نبودشون منو بهم م نیا شهیکه چون هم

************* 
بشررم.انقدر  داریباعث شررد از خواب ب ومدیکه از آشررپزخونه م ییو صرردا سررر

 زیچ چی.سر و صدا و هامیب نرویپتو ب ریسردم بود که اصال دوست نداشتم از ز
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به دفتر ه یبرا شررربیهم واسررم مهم نبود.د یا گهید مه ا چیرفتن  نا  یبر
ار رفتن سر ک طیاون شرا ینکردم. تو میشدن تنظ داریب ینداشتم.ساعتم هم برا

شت.من که م یا دهیفا ستم بزود یندا شتم وقتمو رمیقراره بم یدون ست ندا ! دو
 برم! ایدنبا کار کردن پر کنم و ناکام از 

.هم خجالت شرردمیرفتم دفتر حتما با سررورن رو به رو م یاون گذشررته اگه م از
ش یم صبان دمیترس یو هم م دمیک ستش ع شب قبل از د شم و باها یمثل  ش ب

 نداشت. دهیمن فا یرقمه برا چیدعوا کنم.دفتر رفتن ه
گاه ن یواریاوردم و به سرراعت د رونیپتو ب ریبالخره سرررمو از ز قهیچند دق بعد

شحال بودم که تو آخر ازدهیکردم.از  شته بود.خو ستم  یروزا نیگذ  هیعمرم تون
 خواب راحت و بدون کاب*و*س داشته باشم!

شدن کاب یصدا یاز گاه هر سته   گهیها و خوردن ظرف ها به همد نتیباز و ب
شپزخونه م شپزخونه رو به خودم  نکهی.بدون ادمیشن یرو از آ زحمت رفتن به آ

 .دنیکش گاریروشن کردم و شروع کردم به س گاریس نخ هیبدم 
آشپزخونه  یتو نمیبه زور از جام بلند شدم تا برم و بب دیکه خوابم کامال پر یوقت

فاق چه ات تهیم یچه خبره.اصررال برام مهم نبود  گه خود شررف  یهم تو طانی.ا
 بار! هیهم  ونیبار ش هیدادم.مرگ  ینم یتیاهم دمید یآشپزخونه م

 یم یاهیموقع راه رفتن چشمم س نیهم یبودم برا دهیبود که خواب یادیز مدت
 ریها رو ز نتیمسعود داره کاب دمیرفت.بالخره خودمو به آشپزخونه رسوندم و د

آشپزخونه  یغذا کل فضا یغذا هم رو اجاقه و بو یکنه، دو تا قابلمه  یو رو م
 رو پر کرده بود.
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دادم و شررروع کردم به  هیدر تک...به سررتیدر کار ن یراحت شررد که جن المیخ
مام.حس م دنیمال به هم چسررب یچشرر ها  لک  بادنیکردم پ  یقرص م دی.ن

 خوردم...
 سالم.چه عجب... – مسعود

 به زور باز کردم و جواب دادم : سالم... چشمامو
 ی.علمسرمیتونم سررپا وا یکردم نم یاحسراس م شرتریگذشرت ب یم یچ هر
 ای نه،ییفشررارم پا ایبود که  نیمورد بدم ا نیتونسررتم در ا یکه م یا هینظر نیتر

ست هام رو هم به پ یصندل یباال! رفتم و رو ستم.د ش  هیدم تا دا هیتک میشونین
 اصابت نکنم! زیوقت با مخ به م

 حالت خوبه؟! – مسعود
 اوهوم... -

 بعد از کتک زدن مسعود و کتک خوردن متقابل ازش بد باشم؟!!... شدیم مگه
 !؟ی: مطمئن دیپرس دیترد با شک و مسعود

 آره. -
شار هم ف یو باعث شد چشمامو رو دیچیآن درد تو سرم پ هیکلمه که گفتم  نیا

نه اون درد فورا از ب تا فت.هنوز هم خوابم م نیبدم.خوشرربخ مدیر  ی.دلم مو
 و تا فردا بخوابم. زیم یخواست همونجا سرمو بذارم رو

 تعادلمو از هویکه  دیو دوباره حالمو پرسرر دیدفعه مسررعود دسررتمو آروم کشرر هی
! شررانس اوردم که زود به زیم یرو فتمیبود با صررورت ب کیدسررت دادم و نزد

 خودم اومدم...البته مسعود هم هوامو داشت.
 بخواب. ریپاشو ببرمت سر جات بگ – مسعود
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 پره. یخوابم م نمیبش قهی.چند دقدمیخواب ادیز شبینه د -
تم دونس یگفت : م ینشست و با حرص و البته نگران یصندل یهم رو مسعود

 بود! نیاون پسره دارو ریتنهات بذارم.همش تقص دینبا
 .دیمن گفتم بهتون بگه بر -

کردم به حرف شررما دو تا گوش دادم! فکر کردم  تیمن رسررما خر – مسررعود
 .یراحت تر ینجوریا

مونده تا  یگذاشررتم و گفتم : نگران نباش، هنوز چند صررباح زیم یرو سرررمو
 .رمیبم

 نخواب. نجایدو سه بار به سرم زد و گفت : پاشو، ا مسعود
شده بود.هر بار هم که حرف  نیسنگ یاتاق.سرم بدجور ینداشتم برم تو حال

سرم م یم صم یحرف نم یاما وقت دیچیپ یزدم درد تو کل   میزدم خوب بود.ت
 .رهیه تر حرف بزنم بلکم سرم کمتر درد بگگرفتم آهست

 دماغت چطوره؟ -
 خوبه، فقط زخم شده. – مسعود

شد.اما در  یدونم چ ینبود.خودمم هنوز نم ی...عمددیخدا رو شکر.ببخش -
 کنم. یفرصت جبران م نیاول

 یکه غذا خورد یبار نی... .بهراد، آخرستیاشکال نداره، اصن مهم ن – مسعود
 بود؟! یک
 .ستیبود... .گشنم ن روزیفک کنم د -
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مه دادم.خ یزیچ گهید به خوابم ادا جا  ته همون خداخواسرر  یلینگفت.منم از 
 یم حس یسرم و بخوابم ول یدوست داشتم برگردم سر جام، پتو رو بکشم رو

شت حس خواب یکردم نم شم.کم کم دا ست  یتو دنیتونم بلند  سه بهم د مدر
 .وربلند کرد و گفت : پاشو غذا بخ زیم یداد که مسعود سرمو آروم از رو یم

 چیودم و هتفاوت ب یب یعمرم بود که در برابر قرمه سبز یبار تو نیکنم اول فکر
ها یجانیه ندادم! در واقع اصررال اشررت غذا  یبرا ییاز خودم نشررون  خوردن 

 ...ستمیالاقل گرسنه ن ای رمیکردم س ینداشتم.احساس م
 .یدیگفتم : ممنون، زحمت کش یخوابالودگ با

 کنم.حاال بخور. یخواهش م – مسعود
 .ستیتونم بخورم، گشنم ن یاالن نم یول دیببخش -

و چشررمامو  نیینشررسررت.سرررمو انداختم پا یصررندل یاومد و رو مسررعود
حالتم  نیدونستم ا یشده بود.م نیسنگ یبستم.دست خودم نبود، سرم بدجور

 هگید لی! حتما دلسررتیخوردم ن شرربیکه د یدونه قرص خواب هیبه خاطر اون 
شت.هم یا سبز یکه بو نطوریدا س شتریب زدیبهم م یقرمه  ساس   یم یریاح

 بود اما بدبختانه من اشتها نداشتم. یکردم.بوش عال
 محکم گفت : الو!... الو! به من نگاه کن! یلیخ مسعود

 زور چشمامو باز کردم. به
بهراد، من االن حالم خوبه، تمام  نیو شرمرده شرمرده گفت : بب یجد مسرعود

به خدا قسم با مشت  یاگه نخور یوجودم هم سرشار از عشق ِ به برادرزادمه ول
 زنم تو صورتت! یم
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ستم اگه نخورم احتماال با  یم سعود مواجه م هیدون شت از طرف م  یول شمیم
ا ه...االن واقعا اشتدیزدم و گفتم : ببخش ینداشت.لبخند یچندان تیبرام اهم

 ندارم.
صله ا هوی ،ییرایشدم تا برگردم پذ بلند شدن. با افتادن فا شل  شتم  یپاهام  ندا

 .دیکه مسعود به دادم رس
 که من تو رو ب*غ*ل کردم مامانت نکرده! یآخ... گرفتمت!... انقدر – مسعود

قدر تو به  ته بود... ندم هم گرف مدیهم خوابم م یب*غ*ل مسررعود بودم، خ  و
دم کر یکردم، فکر م یکه توش بودم رو فراموش م یمکان وقتا زمان و یبعضرر

سعود زورش زنمیب یدارم خواب م شانس اوردم م ست منو نگه  یو م ادهی. تون
 !شدیم نیبود حتما مغزم پخش زم یا گهیداره وگرنه اگه کس د

************** 
که  غرق ته و داره م هیمتوجه شررردم  هویخواب بودم  هامو گرف  ینفر دسرررت 

 یفاصررله م نیکه چند سررانت از زم دیکشرر یهم دسررت هامو م یکشرره.جور
مو و دست ها سادهیسرم وا یسورن باال دمیگرفتم! به زور چشمامو باز کردم و د

 گرفته.
 ...ه؟یچشمامو بستم و گفتم : چ دوباره
 ها! یکنم! دوباره نخواب دارتیکنم ب یم یدارم سع – سورن

 ؟یکن یم کار یچ ادیخوابت م یتو وقت -
ه کنم ک یزنم لت و پارت م یشررو وگرنه م داریبا زبون خوش ب نیبب – سررورن

 هم جبران شه! یبهم زد شبیکه د یکتک
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باز کردم بب نویا مامو  کار کردم.دور  یسررورن رو چجور نمیکه گفت چشرر نا
 زده باشمش! نایاز ا شتریزدم ب یچشمش کبود شده بود اما حدس م

موندم من! زورتون به  نیواقعا تو ا ن؟یاز من کتک خورد یشررما دو تا چجور -
 !د؟یمن نرس

 هامو ول کرد و کنارم نشست... دست
 گه؟ید ادینم ادتی یچیتو االن ه – سورن

 نه! -
صه.اگه  – سورن شخ س ینم یسوال نیهمچ ومدیم ادتیم  ی! اوال که بیدیپر
سعود...) خند ی.اول هم رفتیهوا زد حال کردم چون  نیا ا(...البته بدیسراغ م

داشت رو اعصاب من  ومد،یم یورزشکار یافه  یقبلش ه قهیمسعود تا دو دق
شتم م یراه م ش یلیخ نکهیهم ا ایگفتم، ثان یرفت....دا من  !یبودشده  یوح

شتم کتک م نیکه تا آخر سرت و  هویخوردم که  یلحظه دا سعود اومد زد تو  م
 جفت مونو نجات داد...دستش درد نکنه.

 ! احمقانه ست.دیزورت به من نرس یفهمم تو چجور یمن هنوز هم نم -
دوسررت  ادیخفه شررو، برو از عموت بپرس! البته فک نکنم مسررعود ز – سررورن

 که خورده. یمورد حرف بزنه...با توجه به کتک نیداشته باشه در ا
 نجاست؟یاالن ا -

 آره، تو اتاقه. – سورن
 پرسم. یفرصت ازش م نیباشه، در اول -

 مسخره؟! یاعتصاب غذا کرد ؟یخور یحاال چرا غذا نم – سورن
 وعده ست که غذا نخوردم! هیمن همش  -
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 ؟یشام خورد شبید – سورن
 خب نه. -

 !یپس سه وعده ست که غذا نخورد – سورن
صبحونه نم چیاوال که من ه -  چیه یدو وعده.در ثان شهیخورم، پس م یوقت 

من عمدا غذا  یکن یکس با دو سررره وعده غذا نخوردن نمرده! بعدم تو فکر م
 خورم؟! ینم

 یکنم! من تو رو بزرگت کردم.االن تو حکم بچه  یفکرو م نیهم قایدق – سورن
 .یمنو دار

مثه  ادیخورم.بدم م یم رمیچرت و پرت نگو.هر وقت گشررنم بشرره خودم م -
 دختر بچه ها باهام رفتار بشه!

 ها آرزوشونه که من بهشون توجه کنم! یلی.االن خگهید یندار اقتیل – سورن
 .ادتتیع ادیخواست ب یم یامروز صالح یگفت : راست هویو  دیخند هیثان چند

 ضم؟یمن مر یبهش گفت -
.البته گفتم که خودمم باهات یمن تصررادف کرد نینه گفتم با ماشرر – سررورن

 تر.دف یای.بهش گفتم فردا خودت منتتیبب ادیداده بود ب ریبودم.اونم گ
 .رمیدفتر نم گهیمن د -

 شده؟! یچرا؟! مگه چ – سورن
 کار کردن ندارم. یحوصله  -

صالحشهیچند روز که بگذره حالت خوب م هی – سورن برات  گمیم ی.من به 
 کنه. یحقوق رد کنه.حتما قبول م یب یدو سه روز مرخص
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 .رمیدفتر نم گهیبهش بگو. در هر صورت من د یخوا یم یهر چ -
 .یشیم مونیمطمئنم سر ِ دو روز پش – سورن

 ...دیشا -
ه رو گرفته بودم.من ک ممیموضوع بحث کنم چون تصم نینداشتم سر ا دوست

 جز اتالف وقت نبود. یزیمن چ یکار کردن برا رم،یبم یقرار بود بزود
که  تو نه  یمسررعود و سررورن رو راضرر ییجورا هیذهنم بود   یکنم برن خو

شون.منتها نم ستم چجور یخود شن، هر چند احتمال  یدون بگم که ناراحت ن
شن ب نکهیا شرا شتریخوشحال ب شون بود دور و بر طیبود!... تو اون  من  به نفع 

 نباشن.
سعود وارد پذ بلند شد و به محض  یرائیشدم تا رختخوابم رو جمع کنم که م

 : چه عجب...! من گفت دنید
 .یگفت نویظهر هم هم -

 !یسرحال و رو پا بود یلیآره آره.احتماال چشمت زدم. نه که خ – مسعود
 ممکنه... نمیآره خب، ا -

 !؟یدونه قرص خورد هیفقط  یمطمئن – مسعود
 .بایتقر -

مدم هامو از رو او که مسررعود پ نیزم یرختخواب  کرد و  یدسررت شیبردارم 
 برشون داشت.

 !یخواد تو زحمت بکش ینم – مسعود
 چرا؟ -
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تا فردا ظهر جون  دیاونوقت ما با ،یشی.االن چپه مگهیمسعود راست م – سورن
 !میکن داریکه تو رو ب میبکن

 !ینگران نباش، خوابمو پروند -
 نشستم... نیزم یرختخواب ها رو برداشت و برد.منم رو مسعود
 کنم! ید، کم کم دارم بهت شک م! بهراستین نطوریظاهرا که ا – سورن

 !؟یچ یبرا -
 ...!یخورد شتریچند تا قرص ب هی شبینکنه د – سورن

 کم فکر کردم... هی
ش یم یکن یفکر م - ستم خودک ن اگه .مستیخبرا ن نیکنم؟ نه بابا، از یخوا

.به احتمال رمیلوس و دخترونه نم یروش ها نیبخوام خودمو بکشررم سررراغ ا
هم به مامان و بابام برسه.من  یا هید هیکه  نیماش یندازم جلو یخودمو م ادیز

 یریخ هیمرگم  بعدنبودم! حاال بذار  یخوب یاونا بچه  یکه به قول مسررعود برا
 بهشون برسونم.

 .یکرد یمطمئنم شدم رسما قاط گهید – سورن
 زدم؟! یحرف نیهمچ یمسعود از در اومد و گفت : من ِک  هوی

 هیاقا ها! اتف یزد یحرف بد گمیبود.البته من نم دیبخوام بگم امسال ع قیدق -
 .یگیکه کامال درست م دمیرس جهینت نیکم که بهش فکر کردم به ا

 گفته باشم! یزیچ نیهمچ ادینم ادمیکنم  یفکر م یمن که هر چ – مسعود
 خودت ببخشش. یحاال اگرم گفته تو به بزرگ – سورن

 باهاش موافقم! گمیببخشم؟! من م ویچ -
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 نیکنار سررورن نشررسررت و گفت : بهراد، به جون خودم اگه سررر همچ مسررعود
ش یجلو یخودتو بنداز یبر یحرف ستتو  ایاون دن امیم نیما ضر خدا پو در مح

 کنم. یم
.صرررفا روش سررتیحرف ن نینه خب اگرم خودمو بکشررم مطمئنا به خاطر ا -

 .شهیاش به حرف تو مربوط م
ندم م یمسررعود داره حرص م دمید یم یوقت که من  یخوره خ گار  گرفت.ان
دو تا  نی! اصررن انیماشرر یخواسررتم برم خودمو بندازم جلو یاالن م نیهم

 !شهیسرشون نم یشوخ
که گفت : من با  دمیآشررنا شررن یصرردا هیکنار خودم  هویلحظه بود که  نیهم

 مسعود موافقم.
مسعود و سورن  یجلو .شانس اوردمدمیجا خوردم و ترس یاون صدا حساب با

 گفتم و دستمو گذاشتم رو قلبم. یراه ننداختم! فقط آخ دادیداد و ب
 شد؟! ی: چ دنیپرس یو سورن با نگران مسعود

 .دیکش ریت هویقلبم  ،یچیکردم خودمو جمع و جور کنم.گفتم : ه یسع منم
 .یترسکردم ب یفکر نم د،یگوش من نشسته بود گفت : ببخش خیکه ب هاموس

 .شدیکه نم فیسرش...ح یدوست داشتم اون لحظه بزنم تو چقدر
 مارستان؟یب میبر یخوا یم – سورن

 .شمیم ینجوریوقتا ا ی.بعضستینه بابا...اصن مهم ن -
 !شتهینفر پ هی شهیهم یول نمتیخوام بب یم روزیمن از د – هاموس

 تنها بودم! شبویمن کل ِ د -
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راحت  ینجوریگفت ا قتیاون رف یول میبمون شتیپ میخواست یما م – مسعود
 .یتر
 گفتم. ینجوریهم ست،یمهم ن -

ها بود – هاموس کنم،  دارتیتونسررتم ب ی.نمیهمش خواب بود یول یآره تن
 !یدونم چت شده بود، انگار مسموم شده بود ینم
 اوهوم... -

 !ارم؟یبرات غذا ب یخوا یم – سورن
 خورم. ینه، ممنون.گشنم بشه خودم م -

ام! مگه نگفتم فقط اون  یاز دستت عصبان یلیدر هر صورت االن خ – هاموس
 !گه؟یبرو که مهرآب بهت م ییجاها

 چرا. -
 چرا؟! ی: چ دیپرس دیمکث کردن...سورن با ترد یو سورن کم مسعود

 به صورتم بزنم. یآب هی.من برم دمیپرس ینجوریسوال ِ هم هی ،یچیه -
 !یدار ازیبهش ن دایآره برو...شد – مسعود

س یشدم و رفتم تو بلند شپزخونه.هاموس قبل ِ من ر شپزخونه رو دهیآ  بود.در آ
 نره. رونیبستم تا صدام ب

 داتیکردم تا قبل مرگم پ یفکر نم نمت،یب یخوشررحالم که م یلیواقعا خ -
 بشه!

 .یکرد یکه اشتباه م ینیب یخب، م – هاموس
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ندم چرا تو بهم دروغ - گه میگفت من فقط مو باور کن ا م که مواظب یگفت ی! 
 کردم. یرو قبول نم یکار مسخره ا نیهمچ یستین

کردن،  یم تتیباز هم جن ها اذ یکرد یکارو قبول هم نم نیتو اگه ا – هاموس
 .در ضمن من دروغ نگفتم!یریبگ ادیکارو  نیبه نفعت بود که ا

 من مشخصه! تیآره کامال از وضع -
هم  قسررمتش هیخودته. ریتقصرر شررترشیب ینیب یم بیآسرر یه نکهیا – هاموس

م ه نی! داروهیهمسررا یخونه  یرفت یم دی.مثال تو نباگهید هیخب...بدشررانسرر
با به موقع خبرت کنم چون فکر م یم دین ها من نتونسررتم  ردم ک یرفت...منت
 !یدیتو به حرفم گوش م گهیبرو که مهرآب م ییفقط جاها گمیبهت م یوقت

 چیه نهگایسوال ، در مورد  هیمورد اشتباه کردم.فقط  هیباشه قبول، من تو اون  -
 !اد؟یاز دست ما برنم یکار

به بعد هم هر وقت پدر و مادر ِ  نی.از ارنینه، تا خودش نخواد اونا نم – هاموس
 باشه؟ ،یکن ینم یدختره اومدن سراغت توجه نیا

قاتلِ   نیاز ا ؟ینم! خب االن چک یکارو م نیبود هم یباشررره.اگه از عمر -
 !؟یدون یم یزیچ

پوشرونه!  یخوب رد خودشرو م یلیکه خ نهیدونم ا یکه م یزیتنها چ – هاموس
 کنم که جن باشه! یوقتا شک م یاصال بعض

 باشه؟! یا گهیممکنه موجود د یعنی -
 احتمالش کمه.... .خب حاال در مورد اون بو برام بگو. یآره، ول – هاموس

از ادکلن ها.هر بار که بهم  یدونم...تلخ بود، مثه بعضرر یاممم...خب...نم -
 دونم. یم نوی.همشهیم نیکردم سرم سنگ یخورد حس م یم
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 افتاد؟ یچه اتفاق یبار که متوجهش شد نیاول – هاموس
ش هم بعد هیدفتر بودم که به مشررامم خورد.چند ثان یبار فکر کنم تو نیاول -

 کله پا شدم!
 به زدن ِ سورن و مسعود. یدفعه شروع کرد نیاما ا – هاموس

 .قایدق -
 فکر کرد... یکم

 بالها رو سر تو اورده باشه. نیکنم صرفا اون بو ا یمن فک نم – هاموس
 دونم! صاحب اون بو پدرمو دراورده! یکه خودمم م نویآره خب، ا -

شد – هاموس سموم یگیکه م ییبو نیکه ا نهی.منظورم اینه نه، متوجه ن  تو رو م
 نکرده.

 !ست؟یاون بو خطرناک ن یعنی -
جور  نیبه اسررتفاده از ا یازیکنم.چون اسرراسررا جن ها ن یفکر نم – هاموس

 یمواد هم م نیکنه.بدون ا هوشیکه بتونه آدمو ب یندارن...مثه هر ماده ا لیوسا
 کارا رو انجام بدن. نیتونن ا

 !ه؟یمسخره چ یبو نیوسط نقش ا نیپس ا -
 به ادکلن بود؟ هیشب یگفت ادتهی – هاموس

 خب آره... -
 .نهیهم – هاموس

 !!نه؟یهم یچ -
 خودشه. یاون بو، بو – هاموس
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مات و مبهوت بودم.هاموس  هیشروکه شردم که تا چند ثان یجمله به قدر نیا با
تا بشررکن جلو فت : ب یدو  عد گ ظه  هی ایصررورتم زد و صررردام کرد، ب لح

 من اشتباه کرده باشم! دمی...اصن شانیبش
 گهید حدس نیاز ا ریدادم و گفتم : به غ هیتک واری.به دمینشست نیزم یدو رو هر

 ؟یهم دار یا
هم داشررته  یا گهید لیتونه دل یحتما م ی.ولقیخب...نه به طور دق – هاموس
 از نوچه هاش بوده باشه! یکی یخود ِ خودش نبوده.ممکنه بو یبو دیباشه.شا

حرف احمقانه سررت! مگه خودش و نوچه ش  نیدلگرم کننده بود!... اواقعا  -
 کنه؟! یهم م یواسه من فرق

هم وجود  یا گهید یحدس بود.حتما حدس ها هی نیبه هر حال ا – هاموس
 داره خب!

 یپس چ وردهیبالها رو سر من ن نیرو متوجه نشدم! اگه اون بو ا یزیچ هیمن  -
 کارو کرده؟! نیا

 الش هست که باهات تماس برقرار کرده باشه.احتم – هاموس
 !؟یچجور تماس قایدق یعنی -

 مثال لم*س*ت کرده باشه. یعنی – هاموس
 آها... -

شه! البته ا یزیچ یسم نکهیا ای – هاموس الش احتم یکی نیوارد بدنت کرده با
 کمه.

 !؟یبفهم یتون یکرده باشه تو م قیاگه سم بهم تزر -
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 یزیچ نیهمچ ایبدنت سررم  یدر حال حاضررر تو نکهیبا توجه به ا – هاموس
 نظر بدم. قیکنم بتونم دق یفکر نم ستین

 !ست؟یتو بدنم ن یسم یدون یاز کجا م -
 !نمیب یخب دارم م – هاموس

 نرفته ها! نیانگار هنوز اثرش از ب یول -
.من فکر دمیفهم یگفتم که، احتمالش کمه سررم باشرره.اگه بود من م – هاموس

 زمتیپنوتیه نکهیا ایشررده باشرره  کیداره.مثال بهت نزد یا گهید لیکنم دل یم
 .نجایا ادیداره م ی! اومده بودم بهت بگم حامزمیپنوتیگفتم ه یکرده باشه.راست

 .شمیپ ارهیرو م یبهم گفت امروز حام شبید نیآره دارو -
 کنه. زمتیپنوتیه ادیخواد ب یم – هاموس

 !؟یجد -
دور  .منم ازیکن یقبول م شنهادشویکه پ نهیا یکن یکه تو م یآره، کار – هاموس

 هواتونو دارم.
 !؟یکن یکارو نم نیخب تو چرا ا -

سا هستمیچون من بلند ن – هاموس سا  شیریدگای یبرا دیکه با هیکار زمیپنوتی.ا
 کرد. نیتمر یحساب

 !ده؟یهم م جهیبه نظرت نت -
 ؟یندار یبرم. با من کار دیمن با گهیکه بده.خب د دوارمیام – هاموس

 کار مهم دارم. هیچرا اتفاقا باهات  -
 خب، بگو. – هاموس

http://www.roman4u.ir/


 263 رمانتیک قتلحقیقت 

ستات اومد - شماها، تو و دو صال دل نیچرا  منو انتخاب  نکهیا لیسراغ من؟! ا
 برام جالبه بدونم! یلیبود؟! خ یچ نیکرد

 .یمکث کرد و گفت : به نظرم بهتره فعال ندون هیثان چند
 چرا؟! -

 نداره! یا دهیفا طیشرا نیا یچون دونستنش تو – هاموس
ام ه یرسررم که مسرربب تمام بدبخت یم جهینت نیکم کم دارم به ا ،یدون یم -
 تو و دوستات بوده! یانتخاب مسخره  نیا

 .منسررتین یکن یم باور کن اونجور که تو فکر یول دمیبهت حق م – هاموس
ض نیکه تو ا یکی ش چیه هیق سراغت و خودمو بهت  ینق شتم! اگرم اومدم  ندا

 بوده که نگرانت بودم. لیدل نینشون دادم فقط به ا
 !؟یکرد یرو انتخاب م گهید یکیبهتر نبود که  یاگه واقعا نگران من بود -

 .یستیوجه مجبور ن چی.به هینکن یریجن گ گهید یتون یتو م – هاموس
 کنن؟! ینم تمیجن ها اذ گهیرو کنار بذارم د یریاگه جن گ -

 دونم! یم دیبگم....بع یخب...چ – هاموس
 شده بودم... یعصبان یحساب گهید
تا آخر عمر  دیانتخاب احمقانه من با هیبه خاطر  یعنیفهمم!  یمن واقعا نم -
 کنم؟! یزندگ ینجوریا

 ...ستین یکن یاونطور که تو فکر م هیقض – هاموس
 !ه؟یپس چطور -

 کم دروغ بگم! هیدر مورد انتخاب ... من مجبور شدم  – هاموس
 !؟ی! مسخره کرد؟یچ -
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گه اونجور – هاموس باور کن ا  در مورد یرفت یبار نم ریگفتم تو ز ینم ینه، 
 به نفعت هم بود. نکهی...با ایبدون شتریب یریجن ها و کال جن گ

 ست!...واقعا مسخره  گهید نیا -
 دمی.بهت قول میموضرروع نشرر نیا ری...گفتم که بهتره فعال درگدیشررا – هاموس

 .باشه؟گمیبعدا راستشو بهت م
شتم  یجواب ست دا شتم باهاش حرف بزنم.در واقع دو ست ندا صال دو ندادم.ا

 یب گهید نیواسرره هم شررمینم فشیدونسررتم حر یچون م یکتکش هم بزنم ول
 شدم. الیخ

رسرره  یم یحام یخواسررت وقت یبودم.دلم نم یلحظه منتظر اومدن حام هر
سورن ا سعود و  شن.م نجایم اجازه ندن کارشو بکنه ...هر چند در  دمیترس یبا

شتم تو ست ندا شرا یکل دو شن و اتفاق د شمیپ طیاون  شه. تکرار ب شبیبا
 بهشون بگم! یدونستم چجور یمنتها نم

شون به تلو هر س شون م یبود.منم ه ونیزیدو تمام حوا کردم، با خودم  ینگاه
صن روم نم یرفتم که چجور یکلنجار م شن برن.ا شون بگم پا عا !...دشدیبه

 نشه. داشیحاال حاالها پ یکردم حام یم
 سر کار؟! یریبهراد فردا نم – مسعود

 نه. -
 خوبه. – مسعود
 دنبال کار! میبگرد دیکنن دوباره با یخوبه؟ اخراجش م شیچ – سورن
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کنن.در کل به  یدو روز نرفتن اخراجش نم یکیبعدم با  اده،یکار ز – مسررعود
 خاطر اون نگفتم خوبه.

 خوبه؟! یپس واسه چ -
 محمد. یالیو میفردا شب دعوت – مسعود

 به چه مناسبت؟! -
و هر د یها لیفام رن،یبگ یمهمون هیو نسترن  رضایخوان واسه عل یم – مسعود

 .انیطرف هم ب
ش – سورن ش یکنم ها ، ول یدخالت م دیببخ  االن تو محرم دیاگه دقت کرده با

 !میو صفر ا
 .گهیراست م -

 .فقط شامه.ستیدر کار ن یبزن و بر*ق*ص – مسعود
 دارم. لیهم دل ومدنمین ی.براامیدر هر صورت من که نم -

 ه؟یچ لتیدال نمیخب ، بگو بب – مسعود
شدم.دو با ا نهیا کی - ضا ی افهیق نیدعوت ن سته  شک سر ِ  که  ست هیداغون و 
 برنامه ها رو ندارم. نیا یاصال حال و حوصله  نکهیو مهمتر از همه ا امیب

 بود. یمنطق – سورن
سعود ساکت باش!...اوال که ک م سورن رو هل داد و گفت : تو   گفته تو یآروم 
 سررت،یداغون ن ادیت هم ز افهی.قیایبه من گفتن بهت بگم ب ؟یسررتیدعوت ن

 یم لیکه من با کمال م ینیب یم یول سرررت،یمن که بدتر ن ی افهیحداقل از ق
 .شهیحال و هوات هم عوض م یایخوام برم.بعدم اگه ب
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ست م - سترن که چند تا ت وانی.بابام و کیگیآره را هوام  بارم کنن حال و کهیو ن
 !شهیعوض م یاساس

 بندازن! کهیکنن ت یغلط م – مسعود
بساط  نیهم دنیکنن.هر وقت هم که منو د یکار خودشونو مبه هر حال اونا  -

 .امین دمیم حیترج نیبوده.بنابرا
ن باز م د،ینی.سورن گفت : شما بشدیچیزنگ در تو خونه پ یلحظه صدا نیهم

 کنم. یم
بودن.اعصابم از  نجایکه سورن و مسعود هنوز ا یبود در حال یشک حام بدون

 دست خودم خرد بود!
 !گه؟یحله د هی: پس قض دیپرس مسعود

رد! ک یم یبدتر اعصررابمو سررگ لیکرد منو ببره وسررط فام یاصرررار م یه نکهیا
 امیخوام ب یو گفتم : آقا من نم زیم یرو دمیاز کوره در رفتم دسررتمو کوب گهید

 مگه زوره؟
خب  یکه تا مغز استخونم درد گرفت ول زیم یرو دمیدستمو محکم کوب انقدر

.مسررعود هم بنده ارمیخودم ن یزور زدم که به رو یصررحنه کل یرگذاریتاث یبرا
شه بابا، چرا قاط نیخدا با ا شد، آروم گفت : با شوکه   ؟یکن یم یحرکت من 

 .رمیاصال منم نم
ستم بگم خب تو د یم شد و همیبر یخوا یچرا نم گهیخوا صت ن  نی! اما فر

 برگشت. نیو دارو یلحظه سورن به همراه حام
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شخل بو سورن صبان نیو دارو ید از اومدن حامکه م سعود هم مطمئنا هیع .م
صبان ست من ع صبان یاز د  یها افهیبودم!! ق یبود، منم که کال از همه طرف ع

سه تا مون داغون بود.حام ض نیهم متوجه ا نیو دارو یهر  شدن.فکر کنم  هیق
 شدن! مونیها از اومدن خودشون پش چارهیب

 نکهیسکوت برقرار شد تا ا هی.چند ثانمینشست یهمگ یاز سالم و احوالپرس بعد
 .میگفت : فک کنم بد موقع اومد یحام

 ...هیحرفا چ نینه بابا ا -
نداره اگه چند  ی.اشررکالدمتید یم دیدر هر صررورت امروز حتما با – یحام

 !م؟یلحظه تنها حرف بزن
هم ه ما ب شهیم دیتنها حرف بزن نکهی: قبل از ا دیاومدم جواب بدم سورن پرس تا

 ه؟یچ هیقض دیبگ
با ترد ینگاه یحام نداخت و  با  یگفت : چ دیبه من ا بگم واال...بهتره اول 

 ذاره. یم ونیبهراد صحبت کنم بعد اگه خودش خواست باهاتون درم
 نداره، بگو." یگفتم :" اشکال یحوصلگ یب با

 وجب چه صد وجب! کیکه از سر گذشت چه  آب
 بگم... یجور.چه لتهیباشه، هر جور م – یحام
بهرادو  نجایا می.ما اومدگمیحرفشررو قطع کرد و گفت : خودم م عیسررر نیدارو

 .ادیب ادشیفراموش کرده  یول دهیکه د ییزایتا چ میکن زمیپنوتیه
 .قایدق – یحام

کنه حافظه ش رو پاک  یم تیکه بهرادو اذ یسرروال ! اگه اون کسرر هی – سررورن
 !اره؟یب ادیرو به  دهیکه د ییزایتونه چ یکرده باشه چطور م
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خب...ا یکم یحام کث کرد و گفت : آره  نه ضررم نمیم ما ممک  ریهسرررت.ا
 رو ضبط کرده باشه. ییزایچ هیناخودآگاهش 

وثر م زمیپنوتیکه ه سررتمیروراسررت بهتون بگم ما خودمون مطمئن ن - نیدارو
 شد. یهم فرج دیارزه...شا یبه امتحانش م هیخطر یباشه اما چون روش ب

 نداره؟! یکه خطر دیمطمئن – مسعود
 .ستین ینگران یامتحان کردم، جا نیدارو یمن قبال چند بار رو – یحام
 راحت باشه. التونیو گفت : آره آره، خ دیآروم خند نیدارو
 ...سادیهم بلند شد و کنارش وا نیبعد دارو هیثان هیاز جاش بلند شد،  یحام
 .میشروع کن میبر گه،یخب د – یحام

 تو اتاق؟ دیری: م دیکه سورن پرس میاز جام بلند نشده بود هنوز
 آره، اونجا راحت تره. – یحام

 !م؟یایما هم ب ستیالزم ن – سورن
متر از ک دیکشه.شا یطول نم ادیکم تمرکز کنم...البته ز هی دینه ، من با – یحام

 ربع. هی
 زنه؟! یکزت رو بهم نم.دوستت تمردیالبته ببخش گه،یسوال د هیبعد  – سورن

از  دنیسوال پرس نیح دیشا نکهیتجربه داره.و ا نهیزم نیتو ا نینه، دارو – یحام
 باشه بهتره. نیدارو نیهم یرو فراموش کنم، برا یزیبهراد من چ

 باشه. – سورن
 یهوار ،یاالمکان داد یاومد حت شیپ یوقت مشررکل هیفقط اگه  – مسررعود

 .میراه بندازه تا ما متوجه ش یزیچ
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 نیزم یمن رو یهم جلو نیتخت نشررسررتم، دارو یرو میاتاق که شررد وارد
ست.حام ش شت در اتاق رو م ین ست که دارو یدا صدات  نیب گفت : بهراد ، 

 شده؟! ینجوریچرا ا
 شده؟! یچجور -

 !یصدات کنترل ندار یرو یزن یحرف م یانگار وقت یجور هی – نیدارو
 ؟یجد -

نشست و گفت : آره منم دقت کردم صدات ناخواسته  نیاومد کنار دارو یحام
 .شهیم نییباال و پا

 احتماال به خاطر اونه. دم،یخواب ادیز -
لت خوب ن – یحام حا گه  حال ا مه  یب سرررتیبه هر  تا برنا عارف بگو   یت

 .میکن لیتعط زمویپنوتیه
 نه ، خوبم. -

 خب حاال... یلیگفت : خ یحام
 نکهیبل از اق دیحرفشو قطع کرد و گفت : ببخش عیسر نیدارو دیکه رس نجایا به

 خوش رنگه ، نه؟! یلیسورن خ یبگم. موها یزیچ هیمن  میشروع کن
 ها! یوقت به موهاش دست زن هیاوه اوه،  -

 چرا؟! – نیدارو
ط با حرکتت فق یکارو بکن نیحساسه.اگه ا یلیکال رو موهاش خ نکهیا یبرا -

 !شهیخون پاک م
 شدم! یم کی.کم کم داشتم تحریواو ! خوب شد بهم گفت – نیدارو
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 کردم من و زمتیپنوتیه نکهی؛ بعد از ا نهیزدم! برنامه ا یداشررتم زر م – یحام
 و تمام. میپرس یازت چند تا سوال م نیدارو

مه  - نا جب بر دونسررتم.فقط بگو قراره  یکه خودمم م نوی! ایا دهیچیپ یع
چشررمم سررراعت  یجلو یخوا یها م لمیف نی.مثه ایکارو بکن نیا یچجور

 تا خوابم ببره؟ یبچرخون
در کار  زایچ نجوریکه احمقانه سررت.سرراعت و لنگه کفش ا نینه ، ا – یحام

ا مخ وقت ب هیکه  یدراز بکشر دیکنم، تو فقط با یکارو م نیا ی.من ذهنسرتین
 .ینخور نیزم
شم  زمیپنوتیاگه من نخوام ه یعنی -  یتون ینتونم تمرکز کنم تو بازم م انایاح ایب
 !؟یکن زممیپنوتیه

.اما تمرکز یخوا یدونم م یست چون م ینخواستنت که ملغ ی هیقض – یحام
فکرتو  .در واقعیفکر نکن یخاصرر زیکن به چ یداره ، تو فقط سررع ریکردنت تاث

 .هیمن کاف یبرا یحالت بمون نیتو هم هی. چند ثانیکن یخال یزیاز هر چ
 !امیدونم بتونم از پسش برب یم دیبع -

بدونیتون یتو م – یحام گه  عذاب نیکردنِ  دارو زمیپنوتیمن سررر ه ی.ا  یچه 
 نم.ک زمشیپنوتیخب در آخر تونستم ه یشدم! ول ری! اصن ده سال پدمیکش

 یمسعود و سورن شاک شه،یربع تموم م هیخب حاال دراز بکش.االن  – نیدارو
 .شنیم

 یکار نداشتم.حس م نینسبت به ا یاما احساس خوب دمیتخت دراز کش یرو
 احمقانه ست. ییجورا هیو  دهینم یا جهیکردم نت
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 هم کنارم نشستن. یو حام نیدارو
 چشمامو ببندم؟ دیاالن با -

 .یتمرکز کن یتون یبهتره.راحت تر م یببند – یحام
 !شن؟یخودشون بسته م زمیپنوتیسوال، اگه بازشون بذارم موقع ه هی -

 .یریچون اساسا به خواب م شنی! آره بسته میپرس یم ییچه سوال ها – یحام
شمامو ستم و همونطور که حام چ سع یب کنم فکر ن یزیکردم به چ یگفته بود 

 .ومدنیچشمم م یچند روز جلو نیا ریاما همش تصاو
تا  تو ذهنت یتمرکز کن یتون یکه انگار ذهنمو خونده بود گفت : اگه نم یحام

 ده بشمار.
 گفت رو انجام دادم. یکه حام یکار

:  دمیبه خودم اومدم.چشمامو باز کردم و با پرس یحام یبعد با صدا هیثان چند
 تموم شد؟!

 آره. – یحام
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
 گذشت! هیچند ثان یمن به اندازه  یبرا -

 یزمیپنوتیگفت : عجب ه زدیم زیآم طنتیکه داشت لبخند ش یدر حال نیدارو
 بود!

 شد؟! رتونیدستگ یزیگفتم؟ چ یو گفتم : خب، چ نشستم
با  نی.داروبود ریدرگ یانگار فکرش حساب یدو چند لحظه مکث کردن.حام هر

 !ه؟یک ای: بهراد، پر دیمشکوک پرس یحالت
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جب پرسرر با چه ما؟ی: پر دمیتع  یرو نم یکسرر نیدونم! همچ ی!! من 
 هام! یشناسم...حداقل تو دور و بر

 !یکه بهش نظر دار یتو گفت – نیدارو
ساب نیا با شدم! گفتم : من همچ یحرف ح صال  یحرف نیشوکه  زدم؟!! من ا

 بود؟ یاسمش چ ،یکه گفت یکس نیدونم ا ینم
 .ایپر – نیدارو

 یمن وجود خارج یبرا یکسرر نیهسرررت! همچ یدونم ک یآره همون، نم -
 نداره!
 یحرف نیکه همچ یناخودآگاهت عاشقش ریبه هر حال حتما تو ضم – نیدارو

 !گهید یزد
 زده باشم؟! یحرف نیهمچ دیچرت و پرت نگو! اصال چرا من با -

 .دمیزد : من ازت پرس یشخندین نیدارو
 نیهمچ یچ ی! برایدونه زدم تو سرررش و گفتم : تو غلط کرد هیکف دسررتم  با

 !؟یدیپرس یسوال
 .هیچ یکه دوسش دار یاسم دختر نمیخواستم بب یخب م – نیدارو

 ؟! یدیاالن مثال فهم -
 .ایپر گه،یو گفت : آره د دیخند

 گفتم؟! یچ گهید یاسم لعنت نیاز ا ریغ دیبگ شهیم -
 .یزن حرف زد هی یدرباره  – یحام
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صاب خرد با سما مزخرف و ب زمیپنوتیه نیگفتم : آقا ا یاع س هیپا یر سه! و ا ا
شتن هم اعتراف کردم! چجور ییزایمن به چ صال وجود ندا  نیبه ا شهیم یکه ا

 حرفا اعتماد کرد؟!
 ییکنم جواب ها یفک نم میکه بگذر نیدارو یاز سرروال و جواب ها – یحام

 نیا یو اسرراس بوده باشررن! در مورد اتفاق ها هیپا یهمشررون ب یکه به من داد
که به  ینگفت یخاصرر زی.چدمیازت پرسرر روزیو خصرروصررا د ریچند روز اخ

 دردمون بخوره.
 !ه؟یزنه که گفتم چ نیا ی هیپس قض -

بار د یگفت – یحام ند  مه خودت هم نم نی.اشیدیکه چ که معلو  یجور 
 .شیشناس

 تونه به قاتل ربط داشته باشه؟! یم نیبه نظرت ا ن؟یهم -
شته کار یکه اتفاقا میبذار نیدونم، اگه فرض رو بر ا ینم – یحام  چند روز گذ

وده قاتل ب یدیکه د یدونم اون زن یم دیقاتل بوده و حافظه ت هم پاک کرده بع
 کرد! یطور بود که اون قسمت از حافظه تو هم پاک م نیباشه! اگه ا

قاتل  یزد یکه ازش حرف م یاما در کل امکانش هسررت که اون زن – نیدارو
 باشه.

به طور واضررح  نکهی.با توجه به اسررتمیمورد مطمئن ن نیدر ا ادیمن ز – یحام
 ...یدیطرف هم د ی افهیق

 ش هم حرف زدم؟! افهیدر مورد ق -
 داشت. یبیعج یچشما ی.گفتیآره ، تا حدود – یحام
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شگل"  بیعج یکنم منظورت از کلمه  یجمله من فکر م نیتو ا – نیدارو "خو
گاه ه ری(...بهراد، عجب ضمدیبود... .)خند  !یدار یزیناخودآ

دونه زدم تو سرش  هیخوره کتک بزنم! دوباره  یرو تا م نیخواست دارو یم دلم
 یو اعصرراب منو خرد م دیخند یهم نبود.فقط م الشیخ نیمتاسررفانه ع یول

 کرد.
 !رم؟یبگ یا جهیحرفا چه نت نیاز ا دیحاال من با -

با – یحام .تو فقط گمیرو بهت م جهیبا هاموس حرف بزنم.بعد نت دیمن اول 
 !یچند روز کشته نش هیکن  یسع

 شام ساده ست؟!!" هیفقط  ی"مطمئن
به و یسرروال نیا بدو ورود  بار از  سرررتیعمو محمد حدودا ب یالیبود که از 

بهم جواب مثبت  تیبودم.مسعود هم سه چهار بار اول با قاطع دهیمسعود پرس
شت با ورود مهمونا هیداد اما  صال نم ییکم که گذ شونیشناخت یکه ماها ا  و م

ها و مدل موهاشررون در جواب من م باس  به من  ،دونم واال یگفت " نم یل
 گفتن!". ینجوریا

سعود رو من سته بود گهیمبل کنار همد یو م ش  یلحظه از راه م .مهمونا هرمین
س ضایعل نکهی.من مونده بودم چرا با ادنیر سر عمو م  ر سترن دخترعمه و پ و ن

کم  یچه خانواده  دمیشررناختم! اونجا بود که فهم یاند اما اکثر مهمونا رو نم
 !...میدار یو خوب تیجمع

 بخور. ینیریگفت : ش شخندیاشاره کرد و با ن زیم یرو ینیریبه ظرف ش مسعود
 !یخواد تعارف کن یخورم، نم یگفتم : اگه بخوام خودم م یوصلگح یب با
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تر  دهیچیکم پ هیشام ساده نباشه و  هیکه  رممیاعصاب! حاال گ یچه ب – مسعود
 حال و هوات هم عوض شد. نجایا یشده؟ اومد ی(...مگه چدیباشه...)خند

صورت االن داشتم تو  نیا ریدر غ نجایا یآره واقعا،چقدر خوب شد منو اورد -
 کردم! یخودم استراحت م یخونه 

 دیچون با ام،یتونسررتم ب یاوردمت خودمم نم یاگه نم یشرررمنده ول – مسررعود
حرفا، منم  نیو ا یومدیکه چرا ن شرردیم یموندم. بعد محمد شرراک یتو م شیپ

س ادیکه بدم م  شدم.در واقع یم ریجواب پس بدم احتماال با محمد درگ یبه ک
 .یکرد یریجلوگ یزد و خورد جد هین از تو اال

خوردم  یبهش نگاه کردم.افسرروس م یخنث ینگفتم، فقط با حالت یزیچ گهید
 بهش یپس گردن هیتونسررتم  یتونم مسررعود رو بزنم! کاش حداقل م یکه نم

 بزنم دلم خنک شه!
 ؟یدقت کرد یزیچ هیبه  – مسعود

 ؟یچ -
 ذارن! یسرشون دسته گل م یدخترا رو دایجد نکهیا – مسعود

نداختم و گفتم : آره ... ول ینگاه به دور و برم ا ه ک ییچون اون دخترا یگذرا 
عه داشررتن همش فکر م یهمشررون روسررر دمیمن قبال د کردم اون  یو مقن

 سرشون موهاشونه! یرو یبرآمدگ
بهت  ی.راستیچشم و گوش بسته ا یلیخ گهیجان! تو که د یو گفت : ا دیخند

 دم؟ید یچه خواب شبیگفتم د
 نه. -

 زنم. یمثه خودم حرف م یکیدارم با  دمیخواب د – مسعود



wWw.Roman4u.iR  276 

 

 مثه خودت خشن بود؟ -
م کردم دارم با خود یخودم بود.اصن حس م هیشب افهینه بابا، از نظر ق – مسعود
 زنم! یحرف م

که هاموس رو د نیبود.اول دهیخواب د یشرررک هاموس رو تو بدون  دمیبار 
سعود تو دونم  ینم یزنه.ول یخواب هاش حرف م یخودش بهم گفت که با م

 مونده بود! ادشیبار  نیا یمسعود چجور
 ن؟یزد یحرف م یعجب! حاال در مورد چ -
 ؟یکن یخواب هم منو ول نم یکم فکر کرد : فک کنم در مورد تو بود...تو هی

 تو! یکردم شدم عمو یعجب غلط
 د؟یگفت یم یچ ادینم ادتی:  دمیازش پرس دیخند یکه داشت م همونطور

 مونده. ادمیقدر  نینه، فقط هم – مسعود
 که  ِوانیکم که دقت کردم متوجه شدم ک هی دم،ید دیخرس سف هی تیجمع یتو

سف شلوار  ش دیکت و  ...دوباره نفرت تمام وجودمو گرفت.البته نفرت از دهیپو
سف سم بهش  یهم م که حالم به وانی.از کوانینه ک دیکت ِ  سا صال اح خورد، ا

 قابل وصف نبود!
 خزه. یلیخ دیکت و شلوار سف -

! تسیپوشه مرد ن یم دیکه شلوار سف یآره، باهات موافقم.اساسا مرد – مسعود
 مال دختراست. دیشلوار سف

 ؟یتو بود شیعشق بیرق دیفهم وانیک یراست -
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سعود س یدر حال م سه خودش  شت وا ست م بیکه دا  یالیخ یکند با ب یپو
 داره؟ یتینه...چه اهم دمیباشه، شا دهیفهم دیدونم، شا یگفت : نم

 ن؟ی.االن شما دو تا با هم قهریچیه -
که بهش زدم حقش بود،  ی.در کل اون کتکسررتمیمن که با اون قهر ن – مسررعود

 نه! ایدونم اون با من قهره  ینم گهی.دشمینم مونیبابت پش نیوقت هم از ا چیه
 .ادیطرفا ن نیباهات قهر باشه و ا دوارمیام -

شرردم.دوسررت  یمعذب م شررتریمنم ب شرردیم شررتریتعداد مهمون ها ب یچ هر
ساب سخت بود! جو ح شتم اونجا بمونم.واقعا تحملش  سنگ یندا ده ش نیبرام 

 بود.
 بکشم. گاریدو سه نخ س رونیمسعود گفتم : من برم ب به

 .میریبعد با هم م انیتا منگل ب تحمل کن اون دو قهیدو دق هی – مسعود
 ان؟ یک گهیدو تا منگل د -

 .گمیو نسترن رو م رضایعل – مسعود
 آهان، باشه. -

نفره کنار من و مسررعود نشررسررت و  هیمبل  هی یاومد و رو وانیلحظه ک نیهم
دوسررت نداشررتم  ینگفتم.حت یزیمن چ یسررالم کرد.مسررعود جوابشررو داد ول

شویر سه به ا نمیبب خت  دارمونید نیآخر ادی یباهاش حرف بزنم! وقت نکهیچه بر
 شدم. یم یعصب یحساب فتادمیم
 سالم عرض کردم بهراد خان. – وانیک
 .دمیگفتم : آره ... شن یحوصلگ یب با
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گاه مسررعود ند وانیبه ک ین خت و لبخ ندا ندش  یا بدون شرررک لبخ زد، 
 .هیبود، بعد گفت : کت جالب زیتمسخرآم

.با بود بپوشررمش ومدهین شیتا حاال پ یوقته دارم ول یلیخ نویممنون.ا – وانیک
کهیا  و پر ادیبهم م یلیدونم خ یم یپوشررمش ول یم یباره تو مهمون نیاول ن

 .شمیجذبه تر م
 لب گفت : اوهوم... ریداشت ز یبرنم بشیکه چشم از س یدر حال مسعود
 .ستیاصال براش مهم ن وانیبود که انگار حرف ک یجور لحنش
 مامانت کجاست؟ – مسعود

 دونم، من تنها اومدم. ینم – وانیک
ص بعد ست  نیمن تا هم شهیگفت : باورتون م یبا غرور خا شتم درخوا االن دا

 تون. شیپ ومدمیم نایکردم؟ وگرنه زودتر از ا یدخترا رو رد م یها
 !هی...باور نکردنیینه خدا – مسعود

 !قتهیاما حق – وانیک
 خب خوش بحالت. – مسعود

 رد!ک یم یمنو عصب وانی.کال وجود کدمیکش یقینفس عم یاعصاب خرد با
 هیگفت : چ ییبا پر رو شررهیحالت من شررد مثل هم نیهم که متوجه ا وانیک

 ؟یدار یبهراد؟ تو مشکل
 !یحلش کن یتون یآره.دست بر قضا تو هم م -
 ه؟یخب، مشکلت چ – وانیک
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بکن و  یلطف هیتو رو ندارم، به هر دو مون  یبچگانه  یحرفا یمن حوصرله  -
 !نیبش گهید یجا هیبرو 

ست! م یحرفا یکن یدونم چرا فکر م یم – وانیک شیدل یخوا یمن بچگانه   ول
 ؟یبدون

 نه از زبون تو! -
 تیکه تو حسررود نهیهم ا لشیو دل تهیواقع هی نیچون ا گم،یمن م یول – وانیک
 !شهیم
شکال ؟یکن یفکر م نطوریواقعا ا - شه، ا رو  یکه هر مزخرف ینداره.تو آزاد یبا

 .یتو اون مغز کوچولوت جا بد یکه دوست دار
 .قتهیگفتم که حق ست،یو گفت : مزخرف ن دیخند زیتمسخرآم وانیک
که  یبگ یخوا یحرفا م نیافتادم و گفتم : حاال مثال با ا نیدارو ادیلحظه  هی

 ؟یکلفت
 جواب داد : آره داداش، من کلفتم. عیسر

 کشم! یرو م فونیدو بار س ست،ین یالیخ -
از جاش بلند شرررد اومد  تیحرف از کوره در رفت و با عصرربان نیبا ا وانیک

به خودم زحمت بلند شرردن  سررتین یدونسررتم که عدد یسررمتم.اما من م
دا خ یرو گرفت.بنده  وانیک یاز جاش بلند شررد و جلو عیندادم.مسررعود سررر

 یخورد دهنش پر بود، خنده ش هم گرفته بود اصررال نم یم بیداشرررت سرر
 رو فرستاد رفت. وانیکه مسعود ک دیطول نکش ادی.ززنهتونست حرف ب

شت و بالخره عل قهیدق چند ضایگذ شون هم  ر سترن اومدن.به محض ورود و ن
شد.به جمع شروع  سط م یتیبزن بر*ق*ص  شتن اون و ص یکه دا  دنیر*ق*



wWw.Roman4u.iR  280 

 

! هیا عیضا یچه معقوله  دنیکردم که ر*ق*ص یفکر م نیشده بودم و به ا رهیخ
 یفهممشررون!ول یکنم...نم یر*ق*صررن رو درک نم یکه م ییواقعا من اونا

شون اعتماد به نفس کاذب دارن.ا ص شدیم نویمطمئنم هم  وانیک دنیاز ر*ق*
د، کر یداشرررت با من دعوا م شیپ قهیچند دق نی.انگار نه انگار که همدیفهم

 مونه به خدا! ی!...آدم مدهیحاال رفته اون وسط داره قر م
*تون زم*س نکهیتوجه مو جلب کرد.با ا یلحظه بود که حرکت پنکه سقف نیهم

بود که  یخفقان آور یروشررنش کرده بودن! احتماال به خاطر اون بو یبود ول
 یردن همه گ فتهیب یفکر کردم که اگه پنکه سررقف نیبود.به ا دهیچیخونه پ یتو

 !شهیر*ق*صن قطع م یکه دارن م ییاونا
جه  یچرخ هیباغ  یخواسررتم برم تو یم که اون وسررط متو  یزیچ هیبزنم 

با  یم یداشرررت سررع وانیشررردم.ک شررناختمش  یکه من نم یدختر هیکرد 
 یلیخودش خ الیخواسررت به ما ثابت کنه که به خ یبر*ق*صرره، احتماال م

کرد.واقعا دمش گرم! چند بار  یکم محلش م یدختر ُکشرره...! اما دختره هم ه
شون  یدختره محلش نداد.جور یول وشرفت جل وانیک شتن به بود که همه دا

 !وانیگوش ک ریکردن.کم مونده بود دختره بزنه ز ینگاه م
 حرکت کیدر  وان،یبود راه افتاد و رفت سررمت ک سررادهیکه کنار من وا مسررعود

 شدیاز دختره دورش کرد و کشرر یرو گرفت و با خونسرررد وانیگوش ک بیعج
گرفتن! منم  یاز مهمون ها داشررتن فرش رو گاز م یسررر هی گه،ید یچیکنار.ه

صال توقع همچ شدم ول یحرکت نیا شوکه  شتم، اول  سعود ندا  دشبع یرو از م
 .دمیخند یکل
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و مهمون ها سرگرم حرف زدن  دیطول نکش ادیو بر*ق*ص و سر و صدا ز بزن
 یدونسررتم تو یگرم حرف زدن بود و م هیم مثل بقشرردن.مسررعود ه گهیبا همد

با من ب ینم تیاون وضررع ها گرفتم تن میتصررم نیهم ی.برااطیتو ح ادیتونه 
ند تا چ ییجلو اطیح یاومدم.تو رونیبرداشتم و از خونه ب گارمویبرم.پاکت س

تنها بودن  یزدن.برا یاز مهمون ها جمع شررده بودن و داشررتن با هم حرف م
 نبود. یمناسب یجا

باغ پشرررت و یم که  ها الیدونسررتم  ته و مهمون  اون طرف  گهید یخلو
سرنینم شن کردم و راه گارموی. شتم  یرو ست دا شدم.اون لحظه فقط دو باغ 

 تنها باشم، مکانش برام مهم نبود.
 یتونسررتم دور و برمو به خوب ینشررده بود و م کیهوا هنوز تار خوشرربختانه

اون ذاشررتم! یبود پامو توش نم کیتار اطی.مطمئنا اگه اون قسررمت از حنمیبب
سرررد بود اما  یلیهوا خ نکهیکمتر بود.با ا یلیسررر و صرردا خ اطیقسررمت از ح

 بردم. یداشتم ازش لذت م
کدوم از  چیکه گفته بودم.ه ییزایو چ شرربید زمیپنوتیفکرم رفت سررمت ه هوی

وقه دو بار در مورد معش یکیاسم بود که  هیکه فقط  اینداشتن.پر یحرفام مفهوم
فا یدونم چجور یمسررعود بهش فکر کرده بودم، نم ی من سررر  یاز تو حر

تل  قا به  گه  نداره، چون ا که مشررخل بود وجود   مربوطدراورد! اون زن هم 
که اسرراسررا  شررهیاوردم.پس معلوم م یازش به خاطر م یزیچ هیحتما  شرردینم

حام ینم گهیچرت و پرت گفتم.د هاموس و   یچرت و پرتا م نیاز ا یدونم 
 !ارنیدرب یخوان چ
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که برا نیهم تو له  هی یفکرها بودم  فاصرر  هیسرررا هی م،یچند متر یلحظه تو 
سردمید صو عی.انقدر  شک کردم چ رشیحرکت کرد و ت  یزیبرام مبهم بود که 
ه که به بود یزیچ هی.حتما رمشیبگ دهیتونسررتم ناد یحال نم نیباشررم.با ا دهید

مده.ب نگ تصررم ینظرم او جا دور شررم و برگردم پ میدر  شیگرفتم از اون
شتم ب ست ندا سعود.دو شم! به محض ا نیاز ا شتریم ه ب نکهیدرب و داغون ب

 دهیشدم که از پشت سرم شن ییقدم ها یطرف خونه حرکت کردم متوجه صدا
صله  هی.انگار شدیم شت م یچند متر ینفر در فا  یم ی. به راحتدیدو یمن دا

 ینگاه به پشت سرم سمیوا نکهیبدم.بدون ا لیقدم هاشو تشخ یتونستم صدا
شن صدا همچنان  س یاما نم شدیم دهیانداختم. ستم ک که  نی.همنمیرو بب یتون

شد و  اهیچشمام س یجلو هویدرخت خورد،  یبرگشتم سرم محکم به شاخه 
 !نیزم یپرت شدم رو

 یاون صررردا رو هم نم گهیرفت.د یم یاهیو منگ بودم و چشررمم سرر جیگ
شل  نیمثبت ماجرا هم ی...تنها نکته دمیشن ست و پام  ضربه د بود! به خاطر 

س یبود، به زور م شانس اوردم ک رنه اون اطراف نبود وگ یتونستم تکون بخورم.
 رفت. یآبروم م یحساب

ر کنار نف هیبکنم متوجه حضررور  یبلند شرردن تالشرر یبخوام برا نکهیاز ا قبل
.هنوز چشررمام بسررته نمیبشررسرررم و کمک کرد  ریخودم شرردم.دسررتشررو برد ز

باشررره که د یکیبود.حدس زدم  افتادم.هر چند  نیزم یمن رو دهیاز مهمونا 
 یم یگ هیاحساس ضا ییجورا هینداشتم و  یموضوع حس خوب نینسبت به ا

http://www.roman4u.ir/


 283 رمانتیک قتلحقیقت 

خت بود ول گهید یول مکرد که خودمو جمع و جور کنم.سرر اون  یوقتش بود 
 نداشتم. یا گهید یلحظه چاره 

و  اهیکه زن با لباس سرر دمیکه چشررمامو باز کردم د نی.همنمیکردم بشرر یسررع
 که توجهمو یزیچ نیبه صررورتش نگاه کردم اول یگشررراد مثل ردا کنارمه.وقت

بود با  یجلب کرد چشماش بود.مات و مبهوت بودم...رنگ چشم هاش نارنج
رت شون بدم.پوست صو لیتونستم تشخ یم یکه به راحت یا ییطال یرگه ها

سر ریکه از ز ییطال یهابود با مو دیسف شک یرو اومده بود.بعد از  رونیب یم
که م یچهره ا نیتر بیعج نیا یحام  یحال ازش نم نیو در ع دمید یبود 
 .دمیترس

دونسررتم جنه و ممکنه خطرناک  یم یچهره ش اصررال ترسررناک نبود ول حالت
دش بود که در مور یهمون زن نیافتادم.بدون شک ا شبمید یحرفا ادیباشه.فورا 

ستم با یگفته بودم.نم نیو دارو یبه حام بودم  اردویکار کنم.فقط ام یچ دیدون
 قاتل نباشه!...

 !؟یریسر به هوا راه م شهیزد و گفت : تو چرا هم یلبخند
سرم هم هنوز درد م یبودم چ مونده شتم زودتر از اون  یبگم. ست دا کرد، دو
اون .دمینفرو از پشت سرم شن هی یقدم ها یخالص بشم.دوباره صدا تیوضع

 دیبه اون سررمت انداخت و گفت : من با یزن هم متوجه صررردا شرررد.نگاه
 .دمتیبرم...خوشحال شدم د

 دیناپد هیثان کی...در عرض سرررتین یاز اون زن خبر دمیبه خودم اومدم د تا
 شد.

 .یمنو خراب کرد شیبهراد تو ع – مسعود
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 !یمنو برسون یداد ریتو گ رم،یمن که گفتم خودم م -
 من مجبورم تو رو برسونم. یآره ول – مسعود

 مجبورت نکرده! یکس -
 یبا کسرر اطیکن....تو ح یرو درک نم زایچ نیمجبورم، تو ا یول – مسررعود

 دعوات شد؟!
 خوردم. نینه، زم -

 دت؟یهم د یکس – مسعود
 نه. -

 خب خدا رو شکر. – مسعود
 تازه بهم بخوره. یاوردم تا هوا نییکم پا هیرو  نیماش ی شهیش
 .نیدارو شیخوام برم پ یها.م رمیمن خونه نم -

 ؟یواسه چ – مسعود
 ا؟یتو هم ب یخوا ی! مگهیالبد کارش دارم د -

، مشت بزنم تو صورتش هیترسم با موهام ور بره، منم  ی.مامینه بهتره ن – مسعود
 نیاراالن شما دو تا د نکهی.خصوصا امیهم نگاه کن یتو رو میبعد پس فردا نتون

 .نیشیم یمیبا هم صم
 کرده. ریمنو متح تینگر ندهیآ نیا -

 !؟یکن یکار م یتو چ رمیسوال، اگه من زن بگ هی.بهراد یلطف دار – مسعود
 .گمیم کیکم فکر کردم : بهت تبر هی

 از اون. رینه خب، به غ – مسعود
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 خوبه؟ر*ق*صم،  یهم م یکل تیعروس امیم -
 !؟یشیکه ناراحت نم نهیمنظورم ا – مسعود

 راحت. التیخب...نه، خ -
 عجب! به هر حال من که قصد زن گرفتن ندارم. – مسعود

 !؟یدیسوال رو پرس نیپس چرا ا -
بعد من بهت بگم  ،یسوالو از من بپرس نیخواستم تو هم هم یآخه م – مسعود

شمت. ول یم یریاگه زن بگ ضد حال یک سفانه تو آدم   یدیو نپرس یهست یمتا
 .گهید
ضد حال ن تا صالیحال یب شتری.بیستیاومدم جواب بدم گفت : نه نه،   حال .ا

صله  ضد حال بودن رو  یب نیا ییجورا هی.یندار یشوخ یو حو حال بودنت 
 .شهیهم شامل م

 !گهید یحالم البد تو هم باحال یاگه من ب -
 (.دی...)خندیگرفت ! نکته روقایدق – مسعود

سم.اگه من بم هیباحاِل با جنبه بذار من  یخب آقا -  یچ تو رمیسوال ازت بپر
 ؟یکن یکار م

هم  یطنز یتونه جنبه  یسرروال م نیواقعا به نظرت جواب دادن به ا – مسررعود
 داشته باشه؟!

 آره! یباش یاگه آدم طناز -
االن پشررت  یکه شررانس اورد نهیتونم بهت بدم ا یکه م یتنها جواب – مسررعود
 فرمونم!!
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سعود س م شت فرمون هم م ینگفت.م یزیچ گهید ریتا آخر م ستم از پ  یدون
 یجد ودشرریبود.البته منم تهد دیتهد هیکه گفت صرررفا  یزیتونه منو بزنه و چ

 سر به سرش نذاشتم! گهیهم د نیهم یگرفتم، برا
نگ ز نکهیکردن من فورا رفت.قبل از ا ادهیو مسررعود بعد از پ میدیرسرر بالخره

 ارگیپاکت سرر هیسرراختمون شرردم تا  نییخونه رو بزنم وارد سرروپرمارکت ِ پا
نخ  هی.گارمیاومدم و شررروع کردم به باز کردن پاکت سرر رونی.از مغازه برمیبگ

 یلیسرد خ یتو هوا دنیکش گاریانداختم.س یروشن کردم و به دور و برم نگاه
 نداشتم. نیدارو یرفتن به خونه  یبرا یعجله ا نیهم یو برا دیچسب یم

س سادهیرو وا ادهیپ یکه تو همونطور شتم  ش یم گاریبودم و دا به  نگاهم دمیک
شن بود و دارو یپنجره  شت پنجره وا نیخونه افتاد.چراغ رو .تا بود سادهیهم پ

براش دسررت تکون دادم و اشرراره کردم که درو باز کنه.اونم بر خالف  دمشید
 و از پشررت ادبزنه برام دسررت تکون د یلبخند نکهیبدون ا شیشررگیعادت هم

 بود، انگار که اصال منو نشناخته! یتصنع یلیپنجره کنار رفت.حرکتش خ
که  نینفر محکم به پشررتم زد.هم هی هویدرو برام بزنه که  نیبودم تا دارو منتظر

 !سادهیخندان پشتم وا یبا چهره  نیدارو دمیبرگشتم د
 طرفا! نیچه عجب از ا ؟یچطور – نیدارو

تو رو  شیپ هیچند ثان نیمن هم ه،یچ یدون یو گفتم : م دمیکشرر قینفس عم هی
 !دمیپشت پنجره د

 !؟یجد – نیدارو
 آره! -
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 خونه دعا گذاشته! یهمه جا یحام یول – نیدارو
 !ینو تو ج هیواقع نیکه تو خونه بوده دارو یکه اون نهیا یبه معن نیخب پس ا -

 فکر نکرده بودم. نیها، به ا یگی: راست م دیخند
ه تو چشمش مث دمیکه پشت پنجره د ینیدارو نکهینکته هست، اونم ا هی یول -

 ودم!اونور تر ب ابونیشدم مطمئن باش االن دو خ ینم نیکبود نبود.اگه متوجه ا
 اورد و به سمت در رفت. رونیب بشیاز ج دهاشویکل نیدارو

 !ست؟یخونه ن یحام -
 نه. – نیدارو

 بهتر باشه؟ ادیاگه ب یکن یفکر نم -
باشررره.من  ادیز یدیکه د یزیکنم چ یفکر نم یچرا، ول – نیدارو مهم بوده 

 .دمیخونه د نیا یهم تو نیتر از ا بیغر بیعج یزایچ
 بهم گفت نیدر آپارتمان دارو ی.جلومیباز کرد و با هم وارد ساختمون شد درو

 جا بمون تا من تو خونه رو چک کنم. نی: تو چند لحظه هم
 ام؟یمنم ب ستیبهتر ن -

ست یکاف ینه چون تو به اندازه  – نیدارو شانس یایترسم ب ی.میداغون ه  و از 
 کشن! یبشه، اونوقت ِ که اون عموت و سورن منو م تیزیمن چ

حواسررمو جمع  یدر منتظر موندم.حسرراب یوارد خونه شررد و من جلو نیدارو
صدا برم کمکش.چند لحظه بعد  عیسر دمیشن نیاز دارو ییکرده بودم که اگه 

 یبود.از قرار معلوم تو یکه از خواسررت برم داخل.صررداش کامال عاد دمیشررن
 ود.نب یخونه خبر

 !ه؟یخونه عاد نیا یجور اتفاقا تو نیتو و گفتم : ا رفتم
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.اما در ها سررتی.البته مشررکل از خونه نسررتین یبیعج زی.چبایآره تقر – نیدارو
 .دمید ادیخونه ز نیا یو وحشتناک تو بیعج یزایکل من چ

زخونه کل آشپ دمیبار د هی ادمهیادامه داد : مثال  نیو دارو مینشست ییرایپذ یتو
 بود. یعاد یبعد همه چ هیچند ثان یرو خون برداشته ول

 یکردم تنها کسرر ی.فکر مدمیحموم خونه م د یتو یزیچ نیبار همچ هیمنم  -
 !نهیب یم زایچ نیهستم که از

ات بر زایجور چ نیا یبا جن ها در ارتباط باشرر ینه نگران نباش.وقت – نیدارو
 کرد. شهیهم نم شی.کارادیم شیپ ادیز
 یگفت، وگرنه عمرا اگه قبول م یرو بهم م زایچ نیکاش هاموس از اون اول ا -

 کار... نیتو ا امیکردم ب
خاب تو از طرف جن  ی هیقضرر نیهاموس! من هنوزم تو ا یگفت – نیدارو انت

 یداره جن ها یلیفهمم چه دل یکنم نم یفکر م یمسررلمون موندم! هر چ یها
سلمون  ش یریجن گ یآدمو برا هیم سا ا یول گمیم نویا دیانتخاب کنن!! ببخ سا

 موضوع مسخره ست! نیا
 .نهینظر خودمم هم -

 یکه من هر روز بهش فکر م هییزایاز چ یکیداسررتان ِ تو  نیباور کن ا – نیدارو
 یلیتما یو اعتقاد ینیمسررلمون که معموال به خاطر مسررائل د یکنم.جن ها

 اکثرا نکهیدارن، مثال ا یخاص یاخالق ها هیندارن با آدما بپرن.جن ها هم کال 
جن  یسر هیوسط  نیا شهیم یدونن.موندم چجور یخودشونو از آدما باالتر م

صم سلمون ت ستفاده از  رنیگ یم میم  هگید یجن ها یجلو یآدم ِ معمول هیبا ا
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صورترنیرو بگ س ی! در  شون بهتر از هر ک م کارو انجا نیتونن ا یم یکه خود
 بدن!

سر ک یکه هاموس بدجور دمیرس جهینت نیحرفات من فقط به ا نیبا ا - ار منو 
 ینکنم ول یریتونم جن گ یبهم گفت م دمشیهم که د یبار نیگذاشررته.آخر

 یکه نم نهیکرده ا ریکه ذهن منو درگ یزیچ ،یدون ی.مشررهیعوض نم زیچ چیه
 .کرده اروک نیکردن من ا تیو به خاطر اذ هیتونم قبول کنم هاموس موجود بد

 تا بهت بگه؟ یچرا قسمش نداد – نیدارو
 .گهینم یزیگفت در هر صورت فعال چ -

دونم  یکنم هاموس بد باشررره،فقط مجبور بوده.اما نم یمنم فک نم – نیدارو
فت که گ شهیو نم یستیتونسته مجبورش کرده باشه! آخه تو که دورگه ن یم یچ

ا بهت شخص نکهیکنه.مگه ا رتیو مجبور شده درگ یدار یمثال با هاموس نسبت
 عالقمند شده باشه!

 یمن دورگه ام منطق میفک کن نکهیواقعا احمقانه سررت.ا گهید نیا ال،یخ یب -
 که هاموس عاشقم شده باشه! نهیتر از ا

 ؟یخور یم ییخب احتمالش هست... .چا یبگم واال!ول یچ – نیدارو
 نه ممنون. -

 آشپزخونه. یشد و رفت تو بلند
 فتاد؟ین یا گهیاتفاق د روزیاز د - نیدارو

 : چرا اتفاقا... گفتم



wWw.Roman4u.iR  290 

 

 رو براش دمیکه د یامروز و اون زن ی هیحرفمو بگم و قضرر ی هیخواسررتم بق تا
 هیحام دمید یوقت ینفر گفت "سررالم".اولش جا خوردم ول هی هویکنم  فیتعر

 خودمو جمع و جور کردم.
 !؟یسالم.تو خونه بود -

 بودم، االن اومدم. رونینه ب – یحام
 گه؟یاز در د -

ش -یحام صله  دیآره! البته ببخ شتم.معموال  یدر نزدم. حو  هیصبر کردن ندا
شه دارو یربع طول م شت یهم نداره ک یباز کنه، فرق هیبق یدرو برا نیک دره  پ

 و چقد عجله داره!
فاصرله از ما  یهم از آشرپزخونه اومد و با کم نیکنار من نشرسرت.دارو یحام

 نشست.
 .دمیکه در موردش حرف زده بودمو د یگفتم... امشب اون زن یداشتم م -

 !ش؟یدیواقعا؟!! کجا د – یحام
سعود خونه  - شتم تنها تومیعموم دعوت بود یبا م شون قدم م ی.دا م زد یباغ 

بعد هم زنه رو کنارم  هیدرخت و افتادم، چند ثان هی یکه سرررم خورد به شرراخه 
 .دمید

 گفت : خوشگل بود؟! اقیبا اشت نیدارو
 آره خوشگل بود. ،یچه عرض کنم! به چشم خواهر -

 ...یگفت : خواهر نیدارو
 .دنیشروع کرد به خند بعد
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 که همون زن بوده؟ یحاال از کجا مطمئن - یحام
شماش خ - شماش نارنج بیغر بیعج یلیخب چ بود، با رگه  یبود.رنگ چ

 !ییطال یها
 بود؟! یموهاش چه رنگ – نیدارو

 ...ییفک کنم طال -
سراغ من نم نیخدا! چرا ا یوا – نیدارو  یاهایدختر رو دی! باور کنان؟یجن ها 

 من موهاش بلونده!
 ولش کن، زنه کمکت کرد؟! نویگفت : ا عیسر یحام

ش - سه هم ومد،یهم م ییصداها هی. البته نمیآره، کمک کرد ب  فورا منو ول نیوا
 ت سمت صداها.کرد و رف

 یتو رو هم با خودش م ایکشررتت  یهمونجا م ایاگه طرف قاتل بود  – یحام
س جهیبرد.پس در نت شک ندارم که  یدیکه د یاون ک شته و من  صد کمک دا ق

 شناستش! یهاموس م
 !؟یدیرس جهینت نیبه ا یچجور -

هم باهاش  روزید زمیپنوتیدر مورد ه دم،یچون من امروز هاموس رو د – یحام
نداره به حرفام گوش کنه ،انگار که  یحرف زدم، اولش که متوجه شرردم عالقه ا

زنه شررد  نیهم حرف ِ ا یبگم، وقت یخوام چ یدونسررت م یخودش از قبل م
سع یلیبحث رو جمع کرد و رفت.خ عیسر  یولکردم ذهنش رو بخونم  یهم 

 کرد. یهمش فکرشو منحرف م
نکنه طرف نامزد هاموسه و عاشق بهراد شده،  گمی.مولیچقد زرنگه! ا – نیدارو

 !ره؟یخواد انتقام بگ یبعد هاموس االن م
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 باشه. یزیچ نیواقعا مسخره ست! عمرا اگه همچ گهید نیا -
شررناسررن.من  یرو م گهیمطمئنم همد ینامزدش نباشرره ول دیحاال شررا – یحام

ض سع هیدنبال ق ستم، تو هم  شده  یدیکن اگه هاموس رو د یه به زور هم که 
 .یازش حرف بکش

به همزادش  یمن م یکن یبه زور؟!! فکر م - تونم هاموس رو بزنم؟ من زورم 
 رسه چه برسه به خودش! یهم نم

به  دیتهد یتون یهواتو داره م یلیخ نکهیبا توجه به ا یآره درسررته، ول – یحام
 بشه. یصورت راض نی.احتماال در ایکن یخودزن

 هم داشته باشه! یتیبراش اهم دوارمیبود! فقط ام یا رکانهیز یعجب نقشه  -
 .ارمیب ییگفت : برم چا نیدارو

 آشپزخونه. یاز جاش بلند شد و رفت تو و
 ارزه. یبراش مهمه.به امتحانش م دمیطور که من فهم نیا – یحام
فورا از آشپزخونه گفت : بچه  نیلحظه تلفن شروع کرد به زنگ زدن.دارو نیهم

 هم زنگ زد. گهیمزاحمه.امروز دو سه بار د د،یها برندار
 .هیدایز نجایتلفن ا نی.کال امینداد یچکیرو به ه نجایا یآره، ما شماره  – یحام

شت خط ب ی.خانومریگ غامیپ یبعد از چند بار زنگ زدن رفت رو تلفن ود که پ
خواد با من حرف  یدونم دلت نم یم ،نیگفت : دارو نیلرزان و غمگ ییصرردا

دلت  یرو بردار...اصررال هر چ یتو رو خدا گوشرر یول ادی...از من بدت میبزن
 خواد به من بگو، فقط بردار...! یم
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حام من چاره میسررکوت کرده بود یو  نداشررت یا گهید ی...در واقع  ! میهم 
باشرره  نیزدم مادر دارو یاون خانوم که حدس م یبود و به حرفا نییسرررمون پا

رو جواب بده.کم  یکرد که گوش یالتماس م نی.داشت به دارومیکرد یگوش م
 یوشگ تمخواس یم نیتونستم حتما از دارو یتوأم شد.اگه م هیکم صداش با گر

داره از آشپزخونه صداشو رو  نی... .مطمئن بودم داروشدیرو جواب بده، اما نم
 بود. نیهم هم مدنشوین رونیب لیشنوه.احتماال دل یم

.جو میهمچنان سرراکت بود یکه تماس قطع شررد...من و حام دینکشرر یطول
ستم با یبود.واقعا نم نیسنگ یبدجور ستم چند دق یبگم.م یچ دیدون  قهیخوا

 .رونیبگذره و از اونجا بزنم ب
شت و دارو قهیسه دق دو س نیگذ شت پ ییچا ینیبا   شدیاه منگ هیما.با  شیبرگ

.چند یناراحت بود تا عصبان شتری.بختهیکه بعد از اون تلفن کامال بهم ر دیفهم
ضوع تلفن رو  نیب یعاد یاونجا موندم و حرفا یا قهیدق شد.مو مون رد و بدل 
ش شیکس پ چیه ش ی...تعجبدینک شت.بالخره بعد گذ با  قهیچند دق تهم ندا

 خودم شدم. یخونه  یکردم و راه یخدافظ یو حام نیدارو
شتم تو شدیم یساعت مین س یها قدم م ابونیخ یکه دا رفتم نگ یزدم.عمدا تاک

 کرد.کم کم ینم تمیهوا اذ ینداشتم.سرما یبه خونه عجله ا دنیرس یچون برا
شتم حس بد سبت به خونه پ یدا شت برام به ابونیکه خ یکردم، جور یم داین

 شده بود!
 نگاه کردم.شماره میگوش یتوجهمو جلب کرد.به صفحه  لمیزنگ موبا یصدا

نه  ی با ا یخو له  نایبا حال و حوصرر با رو  یبود. با مان و  ما با  حرف زدن 
 جواب دادن شدم و به راهم ادامه دادم. الیخ ینداشتم.ب
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رو  یا گهید ابونیبه خونه برسم خ رتریتر بشه و د یطوالن میرو ادهیپ نکهیا یبرا
خاب کردم.خ یبرا نه انت به خو مدیم شیکم پ یلیرفتن  رم ب ریمسرر نیاز ا و

 یوارهایباغ با د هیگذشررتم  یکه داشررتم ازش م یابونیخونه.سررمت راسررت خ
صفه و ن ستم داخل با یهوا نم یکیبود، به خاطر تار مهین سمت منیرو بب غتون .

ش ابونیخ ی گهید شت.د کیهم چند تا آپارتمان   درب یوارهایو نوساز قرار دا
 اورده بود! نییپا یسابرو ح ابونیخ ژیو داغون اون باغ ِ پرست

صررف ن بایگذشررت.تقر یاز اونجا نم ینیماشرر چیبود.ه یسرراکت یلیخ ابونیخ
اون  یتو دمیکرده بودم.به پشررت سرررم که نگاه کردم د یرو ط ابونیمسررافت خ

 یردم بک یاما سع دمیترس یشدم کم تمیمتوجه وضع یتک و تنهام.وقت ابونیخ
وجود  دنیترس یبرا یلیشدم و دل یخارج م ابونیاز اون خ یتفاوت باشم.بزود

 نداشت.
نخ  هیاوردم و  رونیب بمیاز ج گارمویرفتم پاکت سرر یکه داشررتم راه م نطوریهم

شن کردم. س هیرو س گارمیکام از  چند  نکهینگاه کردم.با ا ریگرفتم و دوباره به م
سر جا یقدم راه رفته بودم اما نم و  نکردم یبودم! توجه میقبل یدونم چرا هنوز 

باز  رمیراه م یکردم هر چ یحس م مچند قدم که برداشت یبه راهم ادامه دادم ول
کرده بود.داشتم از  میرسم! اون حالت عصب یو به آخرش نم ابونمیهم وسط خ

س یبه دور و برم انداختم و وقت ی! نگاهشدمیمتنفر م ابونیاون خ  دمیدرو ن یک
 لحظه هم اونجا بمونم. هی گهی.دوست نداشتم ددنیشروع کردم به دو

شروع کردم به دو نیهم س ابونیکم کم به آخر خ دنیکه  ستم ازش  دمیر و تون
 یکیکردم  یممکن بود! حس م یزیچ نیدونسررتم چطور چن یخارج بشررم.نم
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ست من از اون خ ینم شا ابونیخوا شم... ست چند  یفقط م دمیخارج ب خوا
 چرا خودشو بهم نشون نداد برام سوال بود! نکهیا یکنه، ول تمیاذ هیثان

س یبالخره به کوچه  قهیاز چند دق بعد سر کوچه مدمیخودمون ر ست ی.از  م تون
ش سعود رو جلو نیما ش دنی.با دنمیدر خونه بب یم حرص خوردم!  یکل نشیما

مسررعود و سررورن رو از خودم دور نگه  دیبا یدونسررتم با چه ترفند یواقعا نم
سعود که  شبانه روز گهیددارم!! م سما  صد رحمت به  شیپ یر خودم بود، باز 

 سورن!
که رسرر به بازه.احتماال مسررعود فراموش کرده بود  اطیدر ح دمید دمیخونه 

ستم.خونه خ اطیببندش.وارد ح سر خودم ب شت   سوت و یلیشدم و درو هم پ
 دهیمسررعود خواب دیکور بود...تمام چراغ ها خاموش بودن.با خودم گفتم شررا

 به ساعتم انداختم.نه شب بود... . یگاهباشه.ن
.چند بار دمیشرردم و چراغو روشررن کردم اما مسررعود رو اونجا ند ییرایپذ وارد

مبل انداختم.هال و اتاق  ی.کتمو دراوردم و رودمینشررن یصررداش کردم و جواب
دم اوم رونیکنم.از اتاق ب داشیخواب رو هم نگاه کردم اما اونجا هم نتونستم پ

 کردم. یرو روشن م هابندازم.سر راهم تمام چراغ  یتا به آشپزخونه هم نگاه
شرردم، مسررعود اونجا هم نبود.با  دیکه از آشررپزخونه هم ناام دینکشرر یطول

شپزخونه وا یجلو یسردرگم سعود  یفکر م نی.به اسادمیدر آ کردم که نکنه م
توجه بندازم که م یپشت اطیبه ح یداشتم برم و نگاه می! تصمومدهیهنوز داخل ن

بود که تا اون لحظه  بیشر شر آب از حموم بود.عج یصدا شدم.اون صدا هی
 قبل اصال وجود نداشت! هیمتوجه صدا نشده بودم، انگار که تا چند ثان
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کنار اتاق خواب شدم تا  یحمومه.فورا وارد راهرو یشدم که مسعود تو مطمئن
راحت بشرره، اما به محض  المیخ خودمو به حموم برسررونم و از بابت مسررعود

اون لکه  دنیافتاد.با د نیزم یقرمز رنگ رو یورود به راهرو چشررمم به لکه ها
ساب شدم.رد خون ِ رو یها ح ش نیزم یشوکه  شده بود.  دهیبه داخل حموم ک

 .توهم باشن نمیب یکه م ییزایقبل تمام چ یکردم که مثل دفعه  یخدا خدا م
شت از جا کنده م کیدر حموم نزد به ! اون لحظه تنها آرزوم شدیشدم. قلبم دا
د پشتش نبو یزیبود که مسعود تو خونه نباشه.آروم در حموم رو هل دادم.چ نیا

چراغ حموم رو روشن  یبود.وقت ختهیخون ر یدر کل یباز شد.جلو یو به راحت
 اون صحنه دست و پاهام شل شدن. دنیکردم با د
خودمو  یچجور دمیافتاده بود.اصررال نفهم نیزم یغرق در خون رو مسررعود

گردنش بردم و ب*غ*لش  ریبهش رسرروندم...کنارش نشررسررتم ، دسررتمو ز
ام قرمز شررده بود.تم کهیت هیکه تنش بود به خاطر خون  یدیسررف راهنیکردم.پ

ش .چند بار به صورتدیکش یبود...بدنش سرد بود اما هنوز نفس م یتنش زخم
گاه گر صداشزدم و   م گرفت. هیکردم...ناخودآ

باز کرد ول یسررخت به ماشررو  نه حرف  یب یچشرر که بتو رمق تر از اون بود 
 دیدونسررتم با ی...نمدیرسرر یبه ذهنم نم یچیبزنه.اونقدر دسررتپاچه بودم که ه

به هق هق شررده بودن بهش گفتم :  لیهام تبد هیکه گر یکار کنم. در حال یچ
 ...رمیم یبشه من م تیزیاگه تو چ

 یزیخواد بهم چ یکه مسعود م دمی...فهمدیکش یم ریواقعا قلبم داشت ت گهید
سع یلیبگه، خ شت  ست.حت ینم یکرد ول یم یدا  یزیدهنش هم خونر یتون
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شت.هم ساس کردم د نیدا ستمو جلو ینفس نم گهیلحظه بود که اح شه.د  یک
 رو سرم خراب شد. ایکردم.اون لحظه دن یحس نم ییدهنش بردم اما گرما

بل تو تن  یم هیب*غ*لم گرفتم و فقط زار زار گر یسررردشررو محکم از ق
تونستم دووم  ی...من بدون مسعود نمکهیکردم.مطمئن بودم مرگ خودم هم نزد

که  تسیتن و بدن ن نی ا ِفیدلم گفتم ح یو تو دمی.صورتش رو ب*و*سارمیب
 خاک... . ریبره ز

سورن خبر م دیبا ستم همونجا یدادم...نم یبه  ش تون ستم رنمیب  یو.به زور تون
باامیب رونیو از حموم ب سررمیپام وا بال مو تاق خواب شررردم و دن  لمی.وارد ا

.انگار مغزم از کار افتاده دمشید یکردم نم یبه دور و برم نگاه م یگشتم.هر چ
 نکهیا دیافتادم به ام راه ییرایکجا گذاشتم.به سمت پذ مویگوش ومدینم ادمیبود.

ردم ک یرفت.احسرراس م یم جیکنم.موقع راه رفتن سرررم گ داشیاونجا بتونم پ
 چرخن! یخونه دارن دور سرم م لیتمام وسا

 دیمن پرس دنیشدم چشمم به هاموس افتاد.به محض د ییرایکه وارد پذ نیهم
 ! نگرانت شدم ... .؟ی: تو کجا بود

فت : گ یم شرردت گرفت.جلو رفتم و ب*غ*لش کردم.با نگران هیگر دنشید با
 ه؟!شد یچ
چشررمم مرده بود و من  یوجه توان حرف زدن نداشررتم.مسررعود جلو چیه به

 تونستم بگم... . یم یبکنم.چ ینجاتش کار ینتونسته بودم برا
! چرا یدیمنو دق م ی! دار؟یلرز ی: بهراد، چرا م دیهمون لحن نگران پرسرر با

 !؟یجواب تلفن مامانتو نداد
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ست مامانم بهم زنگ زده ول یجا خوردم! چطور م یحرفش حساب نیا با  یدون
 خبر بود! یاز مرگ مسعود ب

مدم چ تا مه داد : ا یزیاو باره گفت.ادا با...اگه م یبگم دو  نیدونسررتم ا یبا
 .نیدارو شیپ یبر ییذاشتم تنها ینم شهیم یجور

: تو  دمیخوردم.خودمو از ب*غ*لش جدا کردم و با تعجب پرسرر کهی یبدجور
 !؟یمسعود

ج یم با تردنمیب و ترس رو تو چهره ش ببتونسررتم تع فت : گ یو نگران دی.
 !مارستانیببرمت ب دیخب...آره، بهراد تو واقعا حالت بده.با

صوصا ا هیتونستم گر یواقعا نم گهید هم  یادش ی هیگر نکهیمو کنترل کنم، خ
بار مسرعود خودش منو  نیرو بهم دادن.ا ایکردم دن یشرده بود! حس م شیقاط

شتم م یکرد و در حال ب*غ*ل ستیب میریزد گفت : االن م یکه آروم به پ  انمار
 .شهیحالت خوب م

 شده؟! ی: چ دیکه با تعجب پرس دمیسورن رو شن یصدا نیح نیهم
 دونم واال... ینم – مسعود

لحظه هم حاضر نبودم ازش جدا بشم.اون  هی.مینشست نیزم یو مسعود رو من
شته بود.همش م ریروم تاث یصحنه بدجور س یگذا سعود رو از  دمیتر واقعا م

 دست بدم!
ش سورن سمت خودش ک ستمو به  ست و آروم د ش  یبا نگران هویکه  دیکنار ما ن

 !ه؟ی: بهراد، چرا لباست خون دیپرس
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سعود شخل بود تا اون لحظه متوجه ا م شده منو از خودش  نیکه م ضوع ن مو
 کند! اون هم سوال سورن رو تکرار کرد.

بودم صرررفا توهم  دهیکه د ییزاینداشررتم.اگه چ یسرروال جواب نیا یبرا ممخود
رام سرروال ب نینرفته بود! البته جواب ا نیلباسررم از ب یبودن پس چرا خون رو

شت.برا یچندان تیاهم ست، هم نیمن مهم ا یندا سعود زنده  و  نیبود که م
 بس.

سعود سورن واقعا جلو م ستم ب یمن کم اورده بودن، نم یو   یباهام چ دیادون
 نکنم.تا هیگر گهیکردم به خودم مسررلط باشررم و د یم یسررع یلیکار کنن.خ

شکل ا یلیهم موفق بودم.خ یحدود شده بودم فقط م که  بود نیآروم تر از قبل 
ستم حرف بزنم...نا ینم شوک بودم. یتون شتم.هنوز تو   نامطمئحرف زدن ندا

 شدم. یم نینداده بودم نقش زم هیاگه به مسعود تک
 !؟یشد ریدرگ یبا کس ؟یرو زد ی: بهراد ، کس دیآروم ازم پرس سورن

 .میکن یبه ما بگو، ما درستش م یرو زد یاگه کس – مسعود
ها رو تکرار م نیباز هم ا یدادم ول یسررر بهشررون جواب منف با  یسرروال 

 رو کشتم...که حق هم داشتن! یکردن من کس یکردن.احتماال فکر م
 ینگاه هیبه خونه  رمیاز جاش بلند شرررد و به مسررعود گفت : من م سررورن

 بندازم...
 .یتا برگرد میجا هست نی.برو...ما همهیآره، فکر خوب – مسعود

و  ونیزیتلو یکرد.صدا یدرد م یلیمبل لم داده بودم.سرم خ یرو ییرایپذ یتو
مثال  نکهیا یمسرعود و سرورن برا یرو اعصرابم بود ول ینور المپ هم بدجور

 ذاشتن خاموششون کنم! یفضا رو شاد نگه دارن نم
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نا لیتحل میکردم انرژ یاون صررحنه کامال احسررراس م دنیاز د بعد  یرفته.
صرررفا  دمیکه د یزیدونسررتم چ یم نکهیحرکت و حرف زدن رو نداشررتم. با ا

 دمیاول که مسررعود رو د یها هیهنوز تو شرروک بودم....اون ثان یتوهم بوده ول
 موسها دمیکه تو حموم د یاز بابت هاموس هم راحت شد.اگه اون کس المیخ

که توجهمو  یزیچ نیدر تماس با هاموس اول شررهی.همشرردمیبود فورا متوجه م
که  یاول یهم از همون لحظه  نیهم یبود.برا فشیکرد پوسررت لط یجلب م

 مطمئن بودم مسعوده نه هاموس. دمیحموم د یاون فرد رو تو
شت ن بعد شتن تو میاز گذ سعود همچنان دا سورن و م  یساعت از اون ماجرا 

نه و ح ماال فکر م یرو م اطیخو له  هیکردن من زدم  یگشررتن. احت نفرو نف
گشرتن دنبال جنازه ش! فقط شرانس اوردم خونه پاک ِ  یکردم...حاال داشرتن م

 پاک بود وگرنه االن تو بازداشتگاه منتظر نوبت دادگاهم بودم!
 مدینفر کنارم نشررسررت.چشررمامو باز کردم و د هیمتوجه شرردم  هیچند ثان  ِبعد

 سورن ئه.
 د؟یبه کجا رس قاتیشد؟ تحق یگفتم : چ یحال یب با

 .مینکرد دایپ یخدا رو شکر جسد – سورن
 داره؟! یخاص لیدل دیکن یمورد حرف منو باور نم نیشما در ا نکهیا -

 ...بهستیتو االن حالت خوب ن نکهی.مثال اادنیز لشیآره خب...دال – سورن
 .یکه چرت و پرت بگ ادهیو احتمالش ز یکرد یقاط نکهیزبون ساده تر ا

 دستت درد نکنه! -
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به هم یخواهش م – سررورن ما  لیدل نیکنم،  باور  هیهم  کوچولو حرفتو 
 راحت شد. المونیخ م،یخب االن گشت ی.ولمینکرد

 اوهوم... -
 !نرویب زیسورن گفت : بهراد، بر هویدادم که  هیراحت به مبل تک الیخ با

 !و؟یبه دور و برم انداختم و گفتم : چ ینگاه
 شده! ی.بگو چقتمی! من مثال رفگهیتو دلته د یهر چ – سورن

 .نیتوهم خفن زدم، هم هیفقط  ،یچی.هیگیآهان، اونو م -
 !گه؟یبعد اون خون هم جزو توهم ات بود د – سورن

 بشه. ینیتونه ع یکه نم یو توهم ام نبود.پندار واهنه، اون خون جز -
 !؟یراجع به اون خون ندار یحیخب حاال توض – سورن

 .ادینم ادمیرو  زایچ یلی...انقدر بهم شوک وارد شد که خقتشینه حق -
 یمن، منم مرخص شیپ ایچند روز ب هیجمع کن  لتویبهراد امشب وسا – سورن

 .یکه تنها نمون رمیگ یم
 جا راحت ترم. نیممنون، همنه  -

 مسعود. شیخب پس چند روز برو پ – سورن
هم راحت  المیخ ینجوریجا بمونم.ا نیهم دمیم حینه نه، اون که اصال! ترج -

 تره.
 !هیفهمم مشکل تو چ یمن واقعا نم – سورن

 یها مراقب خونه  سیپل نیخودم بمونم، چون ا یبهتره خونه  گمیمن فقط م -
شکل شیپ امیمن اند.اگه ب شما هم بد اد،یب شیپ یشما ممکنه م سه   اونوقت وا

 .شهیم
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 .میمون یم نجایپس ما ا – سورن
 ...!الیخ یب -

 !؟یکن یمرض! حاال چرا غذا کوفت نم – سورن
 زده؟ یحرف نیهمچ یک -

 !مینیب یبا چشم م میمن و مسعود دار یناسالمت – سورن
 یریاواخر همش احسرراس سرر نیخورم منتها ا یغذا م یاگه دقت کرده باشرر -
 دونم چرا! یکنم، نم یم

 !؟یاشتها ندار ای یکن یم یریاحساس س – سورن
شتها و ا - صن بحث ا وره خ یغذا بهم م یکه بو نی.همستیحرفا ن نینه بابا ا
 .شمیم ریس

 عجب! – سورن
 به جون ِ تو! -

 .یگیچرت و پرت م یمطمئن شدم دار گهید – سورن
د کر یپهن م نیزم یکه داشت سفره رو رو یشد و در حال ییرایوارد پذ مسعود

غذا برم با  باز یگردم، بخوا یگفت : بهراد، االن من   حالتو یاریدرب یلوس 
 .رمیگ یم
 !شه؟ًیم ییشامل چه کارا قایدق یلوس باز -

 ی.مهیکه من حس کنم لوس باز یغذا نخوردن و خالصرره هر حرکت – مسررعود
 !ادیلوس بدم م یکه من از آدما یدون
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شما دو تا انقدر نگران غذا نخوردن من ا یمن نم - سدیدونم چرا  بابا،  دی!! نتر
 دارم! رهیحاال حاالها ذخ ستم،یالغر ن دیکن یمن اونقدرها هم که شما فک م

 ؟یداره؟ مگه تو شتر یچه ربط – سورن
زه منو ار یم نیرهاتو بکن ببگردم فک ی. تا من برمگهید گهیراسررت م – مسررعود

 نه! ای یکن یموضوع عصبان نیسر ِ ا
دونستم  یکرد.م یم میسورن و مسعود کم کم داشت عصب یدادن ها ریگ نیا

خواست براشون  یدلم م یلیخ یخودشون ول یبرن خونه ها شنینم یکه راض
 بدن! ریکنم بلکم کمتر بهم گ یقاط
پرس کامل خوردم! احتماال  هیکردم  یخورد حس م یغذا بهم م یکه بو نیهم

از جن به  یا یژگیو نیتماس با جن ها روم اثر گذاشته بود...اما مگه همچ نیا
شونیبا چند بار د ،ینجوری! اونم اشه؟یآدم منتقل م و چند کلمه حرف زدن!  دن

 نیستم، وگرنه حتما به ایراحت بود که دورگه ن المیبابت خ نیخدا رو شکر از ا
 کردم. یموضوع شک م

مجبور شدم سر سفره  دیاصرار و تهد یمسعود غذا رو اورد و بعد از کل بالخره
ش ش ی.نمنمیب همش هم دوست  دم،ید ی.همه جا رو تار منمیتونستم درست ب

به  نه پشررتم چ یبدم ول هیتک یزیچ هیداشررتم  تا دادن  هیتک یبرا یزیبدبخ
 نبود. یمناسب یلم دادن جا یبرا یبود ول زینبود...البته م

 ؟یغذاها رو امشب درست کرد نیا -
 گرفتم. رونیرو از ب هیبرنجش رو آره.بق – مسعود

 نبود... خچالیتو  ییزایچ نیگفتم همچ -
 و بشقاب رو جلوم گذاشت. دیبرام غذا کش مسعود
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 نداره؟! ایلوب شیبشقاب نگاه کردم و گفتم : چرا قرمه سبز به
 فسنجونه! ست،ین یچون قرمه سبز – سورن

 ؟یا ، جد -
 تو دستش تکونش یبه شکل مسخره ا کهیقاشقم رو برداشت و در حال مسعود

 یخودت م ایبفرسررتم تو دهنت  مایگفت : حاال هواپ یجد یبا لحن داد،یم
 ؟ یخور

 خورم... یلحظه مهلت بده خودم م هی -
صال از گلوم پا نکهیا با شق یسع یرفت ول ینم نییا  یورم.مبخ یکردم چند قا

 یبخواد باهام دعوا کنه ول طیکه تو اون شرررا سررتین یدونسررتم مسررعود آدم
 نایتو حلقم ، از ا زنیو غذا رو به زور بر رنیاحتمالش بود که دسررت و پامو بگ

 !ادیسرم ب ییبال نینبود!! منم اصال دوست نداشتم همچ دیبع
ه سرررم منفجر بودم هاموس هر چه زودتر خودشررو بهم نشررون بده وگرن دواریام
اموس سر ه ریسرم اومده ز ییکنم که تا حاال هر بال یوقتا فکر م ی! بعضشدیم

 رفتم... . یریبوده...چقدر احمق بودم که حرفشو باور کردم و دنبال جن گ
شتن برا میهفت و ن ساعت سورن دا سعود و  سر کار رفتن آماده  یصبح بود.م

سورن خ یم شده ببره دفتر ول یلیشدن. شت که منو به زور هم که  صرار دا  یا
جز  یزیچ طیاون شرررا یسررر کار نرم چون تو گهیمن به خودم قول داده بودم د

 اتالف وقت نبود.
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صبح بود و خ نکهیا با سع ومدیخوابم م یلیاول  شتم   کردم خودمو یم یاما دا
سورن برن و تنها  داریب سعود و  شم...بانگه دارم.منتظر بودم م ار مهم ک هی دیب

 دادم. یانجام م
سعود شت پالتوش رو م یدر حال م ش یکه دا ت : و گف ییرایپذ یاومد تو دیپو

 ؟یرینم ییمطمئن باشم که تا ظهر جا
 !؟یگرد یمگه ظهر برم -

 آره، چطور؟! - مسعود
ار سررو سیپل یپالتو هیپالتوت چقدر شررب ی. راسررتدمیپرسرر ینجوریهم -

 کاناداست.
سعود شب هیآره... – م از  یخوا یکنم تو م یدونم چرا همش حس م ی.نم ِهیکم 
 !رونیب یایخونه ب

 خوام تا ظهر بخوابم. یبرم.م ییخوام جا یمن نم یول -
 سیلبا پ رونیب میریباشرره االن که م ادمونیشررد و گفت :  ییرایوارد پذ سررورن

 نذارن برن! ستیبهراد خونه ن نکهیا یوقت به هوا هی میدم در هماهنگ کن یها
 .گمیبهشون م رمی.من االن میخوب شد گفت – مسعود
تو  ایتانیرب یسربازا یدونست یو گفت : م دیمسعود کش یبه پالتو یدست سورن

 دن؟یپوش یپالتوها م نیاز ا یآزاد یجشن ها
سعود شما دو تا ا یمن واقعا نم ؟یجد – م ستم   یحد اطالعات عموم نیدون
 ست!تون باال
له، من  – سررورن  یکه نم یام. بهراد ، تو مطمئن یموجود متفکر نیهمچ هیب

 فتم.گ یک نیها!! حاال بب یدیرو از دست م یخوب نیدفتر؟ کار به ا یایب یخوا



wWw.Roman4u.iR  306 

 

 .گهیکنه د یرفتن ندارم.فوقش اخراجم م رونیب ی.حوصله امینه من نم -
 .یخر یلیواقعا که خ – سورن

 یوقت حس کرد هیاگه  یتا ظهر بخواب یخوا یبهراد، حاال که م – مسررعود
بالشررتت  ریز یاز من و سررورن ، با اون چاقو ریوارد خونه شررده، البته غ یکسرر

 بزنش.
 بالشت من چاقو هست؟!! ریمگه ز -

بالشررت خودم.االن که داشررتم  ریگذاشررتمش ز شرربیآره ،من د – مسررعود
شت تو.به هر حال حواست  ریکردم ردش کردم ز یرختخواب هامو جمع م بال

 .یاومد ازش استفاده کن شیپ یباشه اگه مشکل
 آهان، باشه...حواسم هست. -

 نرو، باشه؟ یی.جامیما رفت گهیخب د – سورن
 !رونیخوام برم ب یبه خدا من نم د؟یگیم نویباشه بابا، چند بار ا -

شون رو  بالخره شت پنجره رفتن  شدم و از پ سعود رفتن.از جام بلند  سورن و م
شا کردم.بعد از ا سر وقت موبا نکهیتما شدم رفتم  شون مطمئن  و  لمیاز رفتن 

 رو گرفتم. نیدارو یشماره 
 رو جواب داد. شیزود گوش یلیخ

 الو؟ – نیدارو
 ؟یالو، سالم.چطور -

 ه؟افتاد ی؟اتفاقیخوبم، تو چطور – نیدارو
 ؟یخواب بود فتاده،ین ینه اتفاق -
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شتم آماده م – نیدارو شگاه.بهراد، واقعا اتفاق شدمینه بابا، دا  فتادهین یبرم آموز
 ؟!
 ...یزیچ هینه، فقط  -

 ؟یچ – نیدارو
 خوام هاموس رو احضار کنم. یمن م -

از دست  یکردم، چه کار ی(...شوخدیخب بکن، به من چه؟...)خند – نیدارو
 !اد؟یمن برم

 احضارش کنم. دیبا یبگو چجور -
کنم....خب، به جز قرآن به کندر و  یآهررررران، باشرره من کمکت م – نیدارو

 ؟یرو دار نای.تو خونه ایدار اجیسندروس هم احت
 جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه. از
ظاهر  اموسکارو بکنم فقط ه نیاگه ا یتو مطمئن گمیفک کنم داشته باشم.م -
 شم! چارهیو ب ادیهم ب یا گهیترسم جن د یم شه؟یم

 .ادیفقط هاموس م یآره، اگه درست انجامش بد – نیدارو
 رو باز کردم. نتیآشپزخونه شدم و در کاب وارد

 کار کنم؟! یچ دیکردم.خب حاال با داشونیپ -
حرفامو  یخوا ی.اصن میوقت اشتباه انجامش ند هیخوب گوش کن  – نیدارو

 نره. ادتیکن که  ادداشتی
 مونه. یم ادمینه، بگو. -

 یبعد هم سرروره  یرو بخون یالکرسرر تیچهار بار آ دیخب، اول با – نیدارو
 رو. دیتوح
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 تیبار آ هیکه گفت : نه احمق،  دمیرو از پشررت تلفن شررن یحام یصرردا هوی
 !دیچهار بار توح ،یالکرس

 اونجاست؟! یحام -
 گفت؟ یکه چ یدی.شننجاستیآره ا – نیدارو

 !د؟یگیدرست م دیدار دی...شماها مطمئنگمیآره.م -
گفتم...همون  یکارو کردم.داشررتم م نیآره بابا، من خودم چند بار ا – نیدارو
شروع م ،یدیگفت رو انجام م یکه حام یکار سوره  یکن یبعد   یبه خوندن 

 .یزن یم شیصافات و همزمان هم کندر و سندروس رو آت
 !یبعد سوره رو بخون یبزن شیکندر و سندروس رو آت دیاول با – یحام

 کار کنم؟!! یبالخره چ -
 !دمیو ضرب و شتم شن یلیمثه س ییاز پشت تلفن صدا هوی

 شد؟! یچ -
 یهمزمان که دار نیکنه.بب یتو کار من دخالت م یه نی... .ا یچیه – نیدارو

 ؟یمتوجه شد ،یزن یم شیاون دو تا رو آت یخون یصافات رو م یسوره 
 ؟یآره گرفتم.بعدش چ -

سم هاموس رو م – نیدارو شهاب ثاقب ا .اونوقِت که هاموس یگیبعد از گفتن 
 .شهیظاهر م

 !دیهاموس پل هی! مثال ؟یظاهر شد چ گهیهاموس د هیسوال! اگه  هی -
 که منظور تو کدوم هاموس ِ. نهیمهم ا – نیدارو

 واقعا؟! -
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 نگران نباش. م،یهاموس دار هیاطراف فقط  نیآره.بعدم ا – نیدارو
بذار.م شیچاقو هم پ هی نانیاطم یبهراد، برا – یحام بل از  گنیخودت  که ق

 یغلطه چون خط اثر نیاما ا یبا چاقو دورِ  خودت خط بکشرر دیاحضرررار با
ستت بگ یچاقو رو برا دینداره.با ضر م یتا جن یریدفاع تو د جرئت  هشیکه حا

 نکنه بهت حمله کنه.
 به نظرت ممکنه هاموس به من حمله کنه؟! یعنی -

 هی...ظاهر شرردن یکه خودت گفت هیا هینه، چاقو به خاطر همون قضرر – یحام
 هاموس. یبه جا گهیجن د

 !ینره قسمش بد ادتیبهراد  – نیدارو
بهم  قبل یدفعه  ،یدون یداشته باشه.آخه م یقسم دادنش اثر ستمیمطمئن ن -

 بهت بگم. یزیتونم چ یفعال نم یگفت اگه قسمم هم بد
 ؟یکار کن یچ یخوا یپس م – نیدارو

 کم باهاش دعوا کنم. هیمجبور بشم  دیدونم...شا ینم -
 زد نفله ت کرد! یدید هوی! ینش ریوقت باهاش درگ هی – یحام

 هاموس ِ ها! یزنه!... ناسالمت ینه بابا نم -
عذاب وجدان  یریبم ینجوریحال مواظب خودت باش.اگه ا به هر – نیدارو

حداقل ما  ینجوریبعد احضررارش کن، ا میایکشرره.اصررال بذار ما هم ب یمنو م
 .میهواتو دار میهست

 یو جلو ارهیتنها باهاش حرف بزنم.ممکنه بهونه ب دمیم حینه، ممنون...ترج -
 نزنه. یشما حرف

 !یوقت سر خودتو به باد ند هیحواستو جمع کن  یباشه، پس حساب – نیدارو
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 باشه حتما...حواسم هست.ممنون بابت دستورالعمل. -
 کنم. یخواهش م – نیدارو

ا ب نکهیاحضار هاموس بشم.از ا یکردم و رفتم تا آماده  یهر دوشون خدافظ با
 یاتفاق نی.اصال هم دوست نداشتم همچدمیترس یبشم واقعا م ریهاموس درگ

 .نمیب یم بیوسط خودم آس نیمطمئن بودم که ا یادیتا حدود ز ی...ولفتهیب
مام حام ییکارا ت بار تو نیو دارو یکه  ند  ته بودن رو چ ذهنم مرور  یگف

بزنم!  گند دمیترس یدادن همش م حیکردم...البته اونجور که اون دو تا برام توض
دونستم  یبود که نم نیاحضار هاموس آماده بود، تنها مشکلم ا یبرا زیهمه چ

به  نکهیرفتم تا ا نجاربا خودم کل یموضوع کل نی!! سر اسمیخونه وا یکجا دیبا
 .سمیکنار پنجره وا دمیرس جهینت نیا

ه ش کامال دم دستم باشه پرد شهیش نکهیا یچپم پنجره قرار داشت و برا سمت
با د نت  ند سرررا نار زده بودم، از پشرررت هم فقط چ کامال ک له فا واریرو  صرر

و برنامه مو بهم  رهیتونسررتم از پشررت منو بگ یهاموس هم نم ینجوریداشررتم.ا
 .زهیبر
ستم و بعد از ا نیزم یرو ش سم  یهمه  نکهین سم رو مو به مو انجام دادم ا مرا

هاموس رو گفتم.چاقو رو تو دسررت راسررتم گرفتم و از جام بلند شرردم.منتظر 
ظاهر  ارمیاسمش رو ب نکهیکردم به محض ا یظاهر شدن ِ هاموس بودم.فکر م

 .ودنب یکردم...هنوز ازش خبر یاز قرار معلوم اشتباه م یول شهیم
صداش زدم، وقت وردمیطاقت ن هیچند ثان بعد  ستین یبازم ازش خبر دمید یو 

 بلند گفتم "عمو" ! یاعصابم خرد شد و با صدا
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و زدن ر چشم بهم هیتو  دمیشدم که د یم دیکم کم داشتم از اومدنش ناام گهید
شدنش خ شد.ظاهر  س یو ناگهان بیعج یلیبه روم ظاهر  از  ریغ یبود.اگه ک

 .دمیترس یهاموس بود حتما م
 ؟یمنو احضار نکن گهید شهیبهراد، م – هاموس

 .دمتید یم دیشرمنده، با -
صلگ یبا ب هاموس س یگرفت هیچاقو چ نیگفت : حاال ا یحو ستت؟ تر  یدید

 ؟یاحضارم کن یاشتباه
 موضوع نبود. نیندادم چون چاقو صرفا به خاطر ا یجواب

 !!؟یشد یشکل نیتو چرا ا – هاموس
 !؟یچه شکل -

 .یغذا بخور دی، انگار... فک کنم با یجور هی – هاموس
شکل من غذا ن - ستم بستیاالن م ض نجایا یای. خوا هم که ب یدروغ ی هیتا ق

 .میرو روشن کن یگفت
 مگه من به تو دروغ گفتم؟! – هاموس

ستم د ینم یول شه،یدروغگو کم حافظه م گنیم - م حد!! منظور نیتا ا گهیدون
ض نیهم شتنمه.ا ریجن گ ی هیق سر کار گذا نو شماها م یگفت نکهیشدن من و 

 تا به مردم کمک کنم. نیانتخاب کرد
ار ک هیسرط و نجایا یاالن که تو منو کشروند ن،ی.ببیگیآهان...اونو م – هاموس

 کنم. فیبعدا همه رو برات تعر دمیقول م یبرگردم... ول دیمهم بودم.با
 خوام بدونم. یاالن م نیهم شه،یبعدا نم -

 گفتم که بعدا... – هاموس
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ستم رو محکم کوب گهید شتم حرفش رو ادامه بده و کف د ش دمینذا  ی هشیبه 
 ه.بُبر یبزنم که دستم حساب یخواستم جور یشکست.م شهیپنجره و ش

 یکار م یرو ازم نداشت با تعجب گفت : چ یحرکت نیکه انتظار همچ هاموس
 ...!یدیدستتو بر ؟یکن

جلو  یایچاقو رو به طرف قلبم گرفتم و گفتم : ب ادیکه خواست به طرفم ب نیهم
 زنم! یخودمو م
 کار کنم؟ یچ دیتو بگو من االن با – هاموس

 .نیراستشو بهم بگو، هم -
 !یریم یم یرو بشنو هیکل قض نکهی!! قبل از ا؟ینجوریآخه ا – هاموس

 .تو حرفتو بزن.رمیم ینگران نباش، نم -
 .گمینم یزیچ یتا چاقو رو کنار نذار – هاموس

خوام با چاقو خودمو بزنم.نوک  ینگرفته وانمود کردم که م یمنو جد دمید یوقت
چاقو فقط چند سانت با بدنم فاصله داشت که خدا رو شکر هاموس گفت : نه 

 نه نزن! باشه قبول... .
برام سررخت  یلیخ سرررادنیکردم سرررپا وا یحس م یزیخونر هیچند ثان بعد

و نقشررره رو خراب  ارمیهاموس کم ب یشرررده.اصررال دوسرررت نداشررتم جلو
به حرف ب نمونده بود یزیکنم...چ ما پشررادیکه  بودم که چرا حماقت  مونی.ا

 ضربه نزدم! شهیکردم و با پشت دست به ش
بدجور زخم جازه نم یم یدسررتم  خت و ا به چ یسررو فکر  یا گهید زیداد 

با یچاره ا یکرد ول یکنم.دردش اعصرررابمو خرد م مل م دینبود،   یتح
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خب هاموس رو که  یکنم ول یکار نیخواسرررت همچ یکردم.خودمم دلم نم
به رحم ب ینم هم و ب ادیتونسررتم بزنم، مجبور بودم خودمو بزنم بلکم دلش 

 رو بگه. قتیحق
وام بشه دوباره از هاموس بخ یباز هیغش کنم و ضا نکهیگرفتم قبل از ا میتصم

 نه؟ ای یگیشد؟ بالخره م یبرام بگه.گفتم : چ زویهمه چ
لحظه بود که متوجه  نیدادم.هم هیتک واریرفت به د جیلحظه سرررم گ هی یبرا

سع شت  شدم.دا ضور هاموس کنار خودم  ستمو باز کنه و چاقو  یم یح کرد د
 .رهیرو ازم بگ

 .گمیم ویبده به من...من برات همه چ نویا – هاموس
 اصال راه نداره. -

من زخمت رو خوب کنم و بعد  یذار یم ایکردم ها!  یریعجب گ – هاموس
ساعت د نکهیا ایبرات بگم،  ویهمه چ  ینیب یم یشیم داریاز خواب ب گهیچند 

 !یخوددان گهیکاله مونده، د یو سرت ب ستمیمن ن
 قبول کردم، هر چند شررنهادشررویبه نفعمه پ دمیحسرراب کتاب کردم د هی عیسررر

 باال بود! سکشیر
 ذارم. یچاقو رو کنار نم یباشه ، ول -

 شررتیشررد و گفت : باشرره بابا، به جهنم! اونم پ یواقعا عصرربان گهید هاموس
 بمونه.

با هم رفت بهم تاق. زخم دسررتمو از طر یتو میکمک کرد و  آب  ناتیمعا قیا
ست.حس م یدهن شارم افتاده و برا هیکردم  یخوب کرد و ب  یرو نیهم یکم ف

 . هاموس هم کنارم نشسته بود.دمیتخت دراز کش
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 سکوت برقرار شد... هیثان چند
 ؟یزودتر بگ شهیم -

 کنم. یدارم فکر م – هاموس
 ؟یبه چ -

 خواد کتکت بزنم! ی! االن واقعا دلم میتو چقررردر احمق نکهیبه ا – هاموس
 بعدش بگو. یبزن ول -

ا! ه رهیم ادمیفک نکن  یبعد.ول یبرا میذار ی.کتک هم مگمیباشرره م – هاموس
 گفته باشم.

 ندازم. یم ادتیباشه، اصال من خودم  -
دوسرررت داره منو  یجد یبود که انگار جد یجور هیهاموس  یچهره  حالت
 یکرد خونسرررد باشرره نم یم یمسررعود شررده بود.هر چقدر هم سررع نیبزنه! ع

 تونست.
 .مامان ِ من دورگه ست.گمی...باشه،بهت میبدون قتویحق یخوا یم – هاموس

 خب؟ -
 ادیه مالقاتتون رو ب نیفقط آخر .البته فک کنمشیدیو تو قبال بارها د – هاموس

 .یاریب
 کم فکر کردم... هی

 دمش؟یمن د ی!...مطمئنادینم ادمی یزیپس چرا من چ -
درخت  یعموت سرررت به شرراخه  یخونه  اطیآره، اون روز که تو ح – هاموس

 که بهت کمک کرد مادر من بود. یخورد، اون زن
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کردم  یم یکه داشررتم سررع یجا خوردم.در حال یحرف حسرراب نیا دنیشررن با
 !!؟یگیم یگفتم : جد نمیبش

ت گف یحوصلگ یاجازه نداد بلند شم، دوباره سر جام خوابوندم و با ب هاموس
 یاومد ایکه تو به دن یشو بگم.وقت هی! بذار بقیزده بش جانیخواد ه ی: حاال نم

خاطر یبود ی...اصررال از اون اول آدم اعصررراب خردکنیشرررد ضیمر به   !
ه د کردی...همه ازت قطع امیبخور یرینوع ش چیه یتونست ینم هم تیضیمر

 داد. ریمامان من دلش به حالت سوخت و بهت ش نکهیبودن تا ا
 منه تو هم... ی هیمامان تو دا یعنی -

 .میبا هم برادر ییجورا هیآره...آره، متاسفانه  – هاموس
مادرت ممنونم ول - عا از لطف   نیشررردن و ا ریبه جن گ یچه ربط نیا یواق

 داره؟! ایمسخره باز
ش میسال و ن کیبه  کیمادر من نزد – هاموس شا یداد...نم ریبه تو   دیدونم، 

 به نفعت بود... یمرد یاگه م
 چطور؟! -

دونست.در واقع  یرو نم یزیچ هیمادر من در ارتباط با تو  ،یدون یم – هاموس
ست بهت کمک کنه تا زنده بمون یفقط م ست که وقت ینم یول یخوا  هی یدون

 ارتباط رو قطع کرد! نیا شهینم گهید رهیگ یآدم ارتباط م هیجن با 
شما م شهیفهمم...چطور نم یمن نم - ست یارتباط رو قطع کرد؟!   گهید دیتون

 !ومدینم ادمی یزیمن که چ د،یایسراغ من ن
 .ادشونهی هیبق ی...ولومدینم ادتی یزیآره، درسته.تو چ – هاموس

 ا؟یک یعنی هیبق -
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شررناسررن.درسررته که تو از اون دوران  یکه ما رو م ییجن ها یهمه  – هاموس
 نیداده و ا ریدونن که مادر من به تو ش یم گهید یاما جن ها ادینم ادتی یزیچ

خودش دوسررت داره...هر بار که جن ها  یدونن که تو رو مثه بچه  یرو هم م
و مهم نبود که ت وناا یوده.برابا ما ب یکنن به خاطر دشرمن تیخواسرتن تو رو اذ

سط ب نیا ص یو شون م ،یجا خبر ندار چیو از ه یریتق ست ما  یفقط دل خوا
که نم ما هم  لت کن ینجوریتونسررتم هم یرو بچزونن. .من اون دروغ رو میو
که ما  ییوقت ها یو بتون یریبگ ادیرو  یریجن گ یبهت گفتم تا مجبور بشرر

 .یاز خودت مراقبت کن میستین
 خالص شم... تیوضع نیتونم از ا یوقت نم چیمن ه ریتفاس نیبا ا -

وقت خودمو به مسررعود و  چیکه من ه نهیهم یآره متاسررفانه...برا – هاموس
 .فتنیترسم اونا هم مثه تو ، تو دردسر ب ی.مدمیسورن نشون نم

رو تحمل کنم با خودم فکر کردم  تیوضررع نیا دیتا آخر عمر با دمیفهم یوقت
نبودم  یباشه! مطمئنا من آدم نیریتونه ش یشدن توسط قاتل چقدر م که کشته

 ترس ها عادت کنم. نجوریکه به ا
صبان یبرا یحرف گهید ست هاموس ع شتم.مثل قبل از د ودم.فقط نب یگفتن ندا

و در  سررتین تیوضررع نیفرار از ا یبرا یراه چیه دمید یناراحت بودم چون م
 .شهیهر صورت آخر داستان بد تموم م

ستم زد به خودم اومدم.گفت : نگرانش نباش... یضربه ا با  هیکه هاموس به د
 .میکن یبراش م یفکر

 ...!یکه خودت هوامو دار یبگ یخوا یالبد م -
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ه ک نهیا یبکن دیکه االن با ی.کارگمیگفتم بازم م شرررهیخب آره، هم – هاموس
 .یبخور یزیچ هی یبر
 بدتر اشتهام کور شد... دمیحرفا رو هم که شن نی.استیگشنم ن -

 .یستیخودت متوجه ن یچرا گشنته ول – هاموس
 ؟یدون یآخه تو از کجا م -

 ؟یدادم، متوجه نشد حیهمه برات توض نیا – هاموس
ها رو نمگهیچرا د - با جن  باط  با شرررهی! ارت تا آخر عمر   دیقطع کرد و من 

 بود؟ نیاز ا ریکنم، غ یزندگ ینجوریهم
شچ ینه ول – هاموس جن  یها ییاز توانا یسر هی یمادر من خورد ریون تو از 

شکل خ ساس م یفیضع یلیها، البته به  شده.مثال االن اح  یکن یبهت منتقل 
نه و ک ینم ریغذا تو رو سرر یکه بو نهیا تیواقع یول یشرریم ریغذاها سرر یبا بو

 ...یریم ی.وگرنه میغذا بخور دیبا
شانس منه! بب نمیبفرما...ا - ص نیاز  صو ل بهم منتق یختیجن ها چه ر اتیخ

 شده...!
ته ا – هاموس نا هیهم بگم،  نویالب بدون یدار ییتوا گه   یلیخ یکه مطمئنم ا

 .یشیخوشحال م
عا؟... عج - باورنکردن شرررهی! مبهیواق فت  حاال چهیگ خب   نیهسرررت ا ی!! 

هر تونم ظا ینم گهید یبشررم ول بیتونم غ یبذار حدس بزنم...من م ؟ییتوانا
 بشم، آره؟

 شکل بدن. رییتونن تغ یکه، جن ها م یدون یکه افتضاحه.م نینه، ا – هاموس
 خب آره... -
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رنگ چشررماتو  یتون یدر عوض م یول یبکن یتون یکارو نم نیتو ا - هاموس
 .یبد رییتغ
 !؟یگیم ی! جد؟یجام بلند شدم و گفتم : چ از

 آره. – هاموس
 !ومد؟ی! ازت کم م؟یبهم نگفتزودتر  نویپس چرا ا -

 !یشیمن فکر کردم خودت متوجه م – هاموس
 که ندارم! بیبشم؟! علم غ یزیچ نیمتوجه همچ دیبا یمن چجور -

 .یازش استفاده کن یتون ینشده، م ری! االنم که ددیخب حاال ببخش – هاموس
 رم،یمقراره ب گهیکه چند روز د نهیا شیتونم ازش اسررتفاده کنم فقط بد یآره م -

 مونه! یداغش به دلم م
 .یریبم ستیتو قرار ن – هاموس

 یخوام درباره ش بحث کنم.راسررت یاصررال نم ال،یخ یدونم... .ب یآره آره م -
 که همزاد ندارم؟ یبار به من گفت نیتو چرا اول

 باشه.حس کردم رتریبرات باورپذ گمیکه بهت م یخواستم دروغ یم – هاموس
 یریگب ادیرو  یریجن گ یشیم یراحت تر راض یهست یآدم خاص یاگه فکر کن

 .یمسلمون انتخاب شد یکه از طرف جن ها یکن یو باور م
 .یگفت یچرت زیفهمم چه چ یحرفت واقعا احمقانه بود.االن تازه دارم م -

 ی! هر چیخواد دور بردار یحاال نم گهیگفت : خب د یجد یبا لحن هاموس
 ...گمینم یچیمن ه

 ؟یبهم بگ یهست که بخوا یا گهید زیچ -
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 کنم. ینه...فکر نم – هاموس
به، چون منم د - ندارم. گهیخو تادم رو  یدید هویتحملشررو  ته کردم اف سررک

 سوال ازت بپرسم؟ هیدستت.
 بپرس. – هاموس

 نه؟یچند سال شده مامانت بخواد منو بب نیتو ا -
که  ادیم ییمنتها معموال وقت ها نه،یب یتو رو م ادیم شرررهیآره! هم – هاموس

 .یخواب
 نداره. یا دهیفا نکهیا -

ض نیخودش که ظاهرا داره! اگه ا یبرا – هاموس شحالت م هیق کنه بهش  یخو
 ؟یداریکه ب ادیب ییبگم وقت ها

 .شهیم تیاذ ینجوریکنم ا ینه...فراموشش کن.حس م -
 چرا؟ – هاموس

 .گهیحس ِ د هیدونم... ینم -
 .لتهیباشه...هر جور م – هاموس

درش ما نکهیکه هاموس گفت رو قبول کنم اما باور ا ییزایتونسررتم تمام چ یم
ماه نیمنو دوسرررت داره برام سررخت بود! چون تو ا که من  یهفت هشرررت 

 خودشو بهم نشون یتونست به راحت یبا هاموس در تماس بودم م مایم*س*تق
 بده... .

 یرنگ چشمام فکر م رییتغ ی هیهمش داشتم قضکه هاموس رفته بود  یوقت از
سب شتریب یکی نیکه بهم زد ا ییتمام حرفا نیکردم.از ب  هی د،یاز همه به دلم چ
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 یکنم! هر چقدر هم فکر م رونیفکرو از سرررم ب نیتونسررتم ا یلحظه هم نم
 استفاده کنم. مییتوانا نیاز ا دیبا یچجور دمیفهم یکردم نم

ش جارو سر وقت  شتم و رفتم  هال  یکه تو ییخرده ها شهیو خاک اندازو بردا
تهیر عد از جمع کردن شرر خ به ذهنم رسرر شرررهیبودن.ب  شیکه برم پ دیها 

شتم جر یدونم چرا ول ی...نمنیدارو ست دا سه  انویدو  کنم و فینفر تعر هیوا
 نبود! یجالب ی دهیسورن و مسعود ا یمطمئنا گفتنش برا

 یمسعود خونه باشم برا دنیخواستم تا قبل از رس یبود.م از ده گذشته ساعت
شدم و از خونه ب عیسر نیهم ش رونیآماده  رو هم با خودم بردم که  نیاومدم.ما

 نرسم. ریوقت د هی
سررراختمونشررون پارک  ی.جلودمیرسرر نیدارو یکه به خونه  دینکشرر یطول

 ادهیپ نیاز آموزشررگاه برگشررته باشرره.هنوز از ماشرر نیبودم دارو دواریکردم...ام
براش  دمشیکه د نیاومد.هم رونیخودش از در خونه ب دمینشرررده بودم که د

 اومد. نیبوق زدم.فورا متوجه من شد و به طرف ماش
 !!ینشست گفت : ِا، تو که هنوز زنده ا نیماش یکه تو نیهم

 کردم! دتیشرمنده که ناام -
 یشررحال شرردم.فقط تعجب کردم.احضررار هاموس چجور: نه بابا خو دیخند

 رفت؟ شیپ
 !؟یرفت یم ییجا یبخش بود.داشت تیگفت رضا شهیم -

خودمو بهش  دیکرده.با ریجا کارش گ هیبهم زنگ زد گفت  یآره، حام – نیدارو
 برسونم.
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 یهاموس چ گمیراه هم بهت م یرسررونمت.تو یخب، پس من م ؟یجد -
 گفت.

 فته!گ یبرام جالبه بدونم چ یلیگفت : باشه، اتفاقا خ اقیبا اشت نیدارو
تنش گف یکردم.خودم برا فیراه افتادم کل ماجرا رو براش تعر نکهیمحض ا به
مادر هاموس رو  ی هیکم جلو رفتم و قضرر هی یوقت یداشررتم ول جانیه یلیخ

 نبود! یهم خبر نیاز اون شوق دارو گهیگفتم د
 !ست؟ین حرفم تموم شد گفتم : جالب یوقت

 جالبه. یلیگفت : چرا، خ یبا سرد نیدارو
 کم با ذوق بگو لطفا! هیخب... -

 کهیکردم که مامان هاموس عجب ت یفکر م نیداشررتم به ا ،یدون یم – نیدارو
 !هیا

 شکنه! یگردنتو م یگفت یزیچ نیاگه بشنوه همچ -
 ناراحت شدم! نیهم ی! منم براگهید نیهم – نیدارو

گفت : به نظرت اگه من به هاموس بگم از  جانیکرد و با ه رییحالتش تغ هوی
 !اد؟یمامانش خوشم اومده بدش م

صد.تازه منم  -  شفیتکل گهیخوره! اون که د یداره بهم برم ییجورا هیصد در 
صال مادر هاموس رو ند شنه.من موندم تو که ا شت  یچجور یدیرو ازش خو

 اومده!!!
ه طرز ب لمی! منم قدرت تخگهید یکرد فشیتو برام توص یول دمشیند – نیدارو

 بهت نگفته بودم؟! ه،یقو یوحشتناک
 کردم! ینم فیدونستم که کال واست تعر یم نوینه...اگه ا -
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 ه؟یچ یریجن گ یواسه ادامه  متی...حاال تصمالیخ یب – نیدارو
که جن گ گهیکنم د یفک نم -  یکردم فکر م یم یریطرفش برم.اون موقع 

چند روز  نیدارم از هم مینداره.تصررم یبرام فرق گهیاالن د یکردم مجبورم ول
 عمرم لذت ببرم. یمونده  یباق

 یخوا ی! نکنه میریبم یکه انگار قراره بزود یزن یحرف م یجور هی – نیدارو
 !؟یکن یخودکش

اند که  نیدنبال ا یجن عصبان لهیقب هی.االن ستین یبه خودکش یازینه بابا، ن -
 ...حاال قاتِل به کنار!رنیاز هاموس بگ یحال اساس هیمنو بکشن و 

 یحس تو رو داشررتم ول نیهم شینباش! منم چند ماه پ دیانقدر ناام – نیدارو
 خوب شدم.

 !؟یکه خوب شد یکار کرد یچ -
ته درسرررت ترش ا یخودکشرر – نیدارو به خودکشرر نهیکردم...الب قدام   یکه ا

و االن در  مارسررتانیناباب رسرروندنم ب یرفقا نیکردم.منتها از شرررانس بد ا
 ام. یخدمت جنابعال

 واقعا حرفات دلگرم کننده بود!! -
رسررن  یم ممیبه ماکسرر یناجور وقت یکه معموال اتفاقا نهیمنظورم ا – نیدارو

 .یکی.احتماال تو االن به اون مرحله نزدشنیکال تموم م گهید
س - ستداللت آدمو متح یدار یجالب یتراتژعجب ا صن قدرت ا ه! کن یم ری!! ا

 نم!ک یبود که برم خودکش نیکه از حرفات گرفتم ا یا جهیاالن من تنها نت
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و خواستم بگم که منم ت ی.فقط میکن ینبود که خودکش نی: نه منظورم ا دیخند
 !قیرف اریبد بودم و خالصه طاقت ب طیشرا

شونه م، جور هی دیکه گفت خند نویا رل بود کنت کیکه نزد یدونه محکم زد رو 
 از دستم خارج بشه ! نیماش
 ازم نی.دارومیدیاطراف رس یاز روستاها یکیو به  میکم از شهر خارج شد کم

 بیبود.شر یروسرتا از همون ابتدا خاک یخواسرت تا وارد روسرتا بشرم.جاده 
تپه  نکهی.بعد از امیتا برستا به روس میزد یتپه رو دور م هی دیهم داشت.با یتند

ش هیتو  میرو دور زد س یخونه ها مینستتو ی. از اونجا ممیافتاد یبیسرا تا رو رو
 بودم! دهیوقت اون روستا رو ند چی.به شخصه تا اون موقع هنمیبب
 نجا؟یا یایازت خواسته ب یحام یگفت -

 .نجاستیگفت : آره، گفت خودش هم ا یجد یبه لحن نیدارو
 اونوقت از تو کمک خواسته؟! نجاستیخودش ا -

 مگه من چمه؟! – نیدارو
نا ،یچیه - به توا جه  با تو مک تو  یفک نم یحام یها ییفقط  به ک کنم 

 داشته باشه! یاجیاحت
 دونم... . یمن نم گهیاونش رو د – نیدارو

ستا شت.دارو یادیز یبود و کوچه ها یکیکوچ یرو هم که خودش  نیهم ندا
ش ینم قیآدرس رو دق ست ما ست ازم خوا  یخونه  ادهیرو نگه دارم تا پ نیدون
مسررجد روسررتا پارک کردم.هر دو از  کیرو نزد نی.ماشررمیکن دایمورد نظرو پ

 انداخت. شیگوش یبه صفحه  ینگاه نیو دارو میشد ادهیپ نیماش
 پالک دارن؟ نجایا یخونه ها – نیدارو
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 آره...به گمونم. -
 داهات پالک نداشتن. ی ما خونه ها ِچه جالب! آخه تو شهر – نیدارو

 کردن؟ یم دایرو پ گهیهمد یخونه ها یپس چجور -
 یلیخ ی.اگرم کستنیاونجا کم جمع یسخت نبود چون روستاها ادیز – نیدارو

شکل م ستا وا یبه م سط رو  یم تیکل جمع زد،یعربده م هیو  ستادیمیخورد و
 .رونیب ختنیر
 !یعجب روش مدرن -

 ؟ اطیوسط ح هیقبرها چ نیخونه اشاره کرد و گفت : ا هی اطیبه ح نیدارو
 .هیعیهاشون قبر دارن، طب اطیاز ح یتو بعض نجایا -

 ترسن؟! یاونوقت نم – نیدارو
 یچ گه،ازیبگم واال...فک نکنم، چون معموال بسررتگان خودشررونن د یچ -

 بترسن... .
 !فتادمیداشتم پس م دمید ابونیبار رو  ننه بزرگمو تو خ هیمن  – نیدارو

 .سیرمان ازش بنو هی ایب گمی! میدار یبیغر بیتو چه خاطرات عج -
خون آشام  یرو بخونه؟... االن رمان ها زایچ نیحاضره ا یبابا، ک یا – نیدارو

 تو بورسه. یو عشق و عاشق
 .هیحرف نمیا -
ه از دختر شررونزده هفده سررال هی. میشررد کیدراز و بار یکوچه  هیهم وارد  با

 گفت : َکشت َپال. نیکنارمون رد شد و به دارو
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که مشررخل بود اصررال متوجه حرف دختره نشرررده فورا جواب داد :  نیدارو
 خودت کشت پال!

 ؟یچ یعنیکه گفت  ینیآروم به من گفت : ا بعد
 .ستمیوارد ن ادیبود...من ز یدونم، ظاهرا که به زبون محل یواال نم -

 پس خوب شد جوابشو دادم ها! – نیدارو
با یهم داد یچه جواب دندان شررکن - عا ! حاال زنگ کدوم خونه رو   دیواق

 م؟یبزن
حه  نیدارو به صررف باره  با یدو گاه لشیمو گاه کرد و ن به دور و برش  ین

شاره کرد و گفت : فک کنم اون  یکه انتها یانداخت.به در شت ا کوچه قرار دا
 باشه.

زنگ  نکهیبدون ا نیباز بود.دارو ی.درش کممیبه اون خونه رسرروند خودمونو
 بزنه درو باز کرد و خواست واردش بشه که دستشو گرفتم...

 !م؟یزنگ بزن دیبا یکن یفک نم -
 .یانداخت ادمیچرا، خوب شد  – نیدارو

چه  نیدونم ا یزنگ فشررار داد و وارد خونه شررد! من نم یبار رو هیرو  دسررتش
احسرراس  میشررد یاجازه وارد اون خونه م یب میداشررت نکهیبود!! از ا یزنگ زدن

 هم نبود. الشیخ نیع نیانگار دارو یداشتم.ول یبد
به سررراختمون وارد  به بار یراهرو هیمحض ورود  نگ و  تاه  کیت و کو

ر ِ د هیدر کار نبود.ته راهرو  یاطیح میکرد یکه فکر م یزی.برخالف چمیشررد
به طرف اون در رفت.من دوسرررت ج نیقرار داشرررت.دارو یچوب لوتر از من 
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 جبور..اگه م.فتهیب یاتفاق نیدارو یبرا دمیترس یجلوتر برم اما م نینداشتم از ا
 دادم! ینبودم عمرا اگه به راهم ادامه م

آشررفته و نامنظم خونه  تینگاه توجه مو جلب کرد وضررع نیکه تو اول یزیچ
 شتریخونه پخش و پال بودن که انگار زلزله اومده بود! ب یتو یجور لیبود.وسا

 یشکسته بودن، رختخواب ها تو کل خونه پخش بودن، کمدها هم رو لیوسا
سچوپ  هی یداغون بودن.کنار در ورود بایافتاده بودن و تقر نیزم  ستادهیا یلبا

 هیشررب یبزرگ مشررک یپارچه  هیبود.  زونیلباس بهش آو یقرار داشررت که کل
 بود. زونیآو وارهایاز د یکیهم به  چادر
 .دیکش یو به اطراف سرک م دیچرخ یخونه م یداشت تو نیدارو

 همون خونه ست! نیگفتم : به جون ِ خودم ا بهش
 کدوم خونه؟! – نیدارو

 یشررکل نیهم قایدم،دقید یجن یخونه  هیبلوتوث از  هیمن  شیچند سررال پ -
 شدم! یداشتم قبض رو  م ن،یدورب یجن اومد تو هیبود.
 بود؟! یجنش چه شکل – نیدارو

نگو!  گهیهم داشررت.چشررماش هم که د یبلند یمشررک یقد بلند بود، موها -
حال  نیبه سقف بود، با ا کیکامال نزد نیکه دورب نهیا شیخفن بود.جالب یلیخ
 هوا راه رفت و اومد طرفش. یرو ییجورا هی

 شک نکن فتوشاپ بوده. – نیدارو
صورت خ - سناک بود.بعدم تو نکته رو نگرفت یلیدر هر   یکپ نششیلوک ،یتر
 بود! نجایا

http://www.roman4u.ir/


 327 رمانتیک قتلحقیقت 

 متروکه ست؟! نجایبه دور و برم انداختم : ا ینگاه
 ه!عجله داشت یلیرفتن خ یصاحبش هم برا نکهیآره فک کنم...مثه ا – نیدارو

، گور کردم یفرار م دمید یخونه م م یرو تو ارویخب معلومه، منم اگه اون  -
 !لیوسا یبابا

 بهم انداخت. ینگاه خنث هی یحوصلگ یبا ب نیدارو
 !گهید گمی!! راست مه؟یگفتم : چ عیسر

 ...الیخ یب – نیدارو
 کجاست؟! یپس حام -

 یکرد گفت : نم یکه به اطراف نگاه م یروشررو ازم برگردوند و در حال نیدارو
 جاها باشه. نیهم دیدونم، با

 !یگیدروغ م یزنم که دار یحدس م یتصادف ن،یو گفتم : دارو ششیپ رفتم
 زد و گفت : نه به جان ِ تو! یشخندین
ض شخندشیبا همون ن یعنی دونه محکم زدمش و گفتم  هیرو خوندم!  هیتا ته ِ ق

 ؟یماریتو ب نمی! بب؟ی: دروغ گفت
خواسررتم  ی! فقط منجایا ارمیخواسررتم تو رو ب یبابا، من که نم یا – نیدارو

ست نیچه خبره، هم نمیسر بزنم بب هیخودم  صاحبش بهم زنگ زد و ازم خوا  !
که،  ینیب یتونه بفروشتش.م ی.طرف ِملکش مونده رو دستش باد کرده، نمامیب

 دزده!ب لشویوسا ادیکنه ب یجرأت نم یچکیه یدر خونه باز بوده ول نکهیبا ا
که  انجیا یدعا بذار هی یخوا یصرراحابش! م شیر خیگفتن مال بد ب میاز قد -

به  ل،ایخ یب ؟یرو تو دردسررر بنداز گهیبدبخت د هیمدت اثرش بره و  هیبعد 
 کرد. یواسه ملکش کار شهیطرف بگو نم
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 کنم. یکارو م نیبذار اول مطمئن بشم بعد هم – نیدارو
ت که .تو هم کارنمیشیم نیماش یتو رمیمنم م یشیباشه، پس تا تو مطمئن م -

 ...ایشد بتموم 
که  هنوز جام حرکت نکرده بودم  لب کرد.اون  بیعج زیچ هیاز  توجهمو ج

شررروع به حرکت  یبود در جهت افق زونیآو واریکه به د یرنگ اهیسرر یپارچه 
 ! پارچهزونهیآو یزیچ یخیکردم اون پارچه به م یکرد.تا اون لحظه من فکر م

حدودا  جا هیآروم آروم حرکت کرد و  له گرفت.م شیقبل یمتر از  و  نفاصرر
شده بود نیدارو صحنه   نیدارو ستادیکه پارچه از حرکت ا نی.هممیمحو اون 

 بود! یگفت : واو، عجب صحنه ا
 یب م،یبر ایگفتم : ب نیکاذب رو نداشتم به دارو جانیه یکه اصال حوصله  من
 ها! یدیشو! کار دست جفت مون م الشیخ

 .امیم گهید ی قهیتو برو، منم چند دق – نیدارو
 یلم مد یلیاز اتاق ها.خ یکی یمن رفت تو یگفت و بدون توجه به نگران نویا

بذارم، هر چند خ نویدارو دمیترسرر یم یخواسرررت از اونجا برم ول  یلیتنها 
 اعصابم از دستش خرد بود!

گاه م سرررادهیوسررط خونه وا یترس و نگران با به دور و برم ن  یبودم و همش 
گذشت و از  قهیکردم! دو سه دق یوقت ها سقف هم چک م یبعض یکردم.حت

لحظه بود که  نی.همشدینم دهیهم از اتاق شن ییصدا چینشد.ه یخبر نیدارو
 افتاد. نیزم یکنده شد و رو واریاز د یمشک یاون پارچه 
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د اتاق که .وارنیو رفتم دنبال دارو ارمینتونستم طاقت ب گهیاون صحنه د دنید با
 ی.جلو رفتم و گفتم : چسرررادهیوا یواریکنار در کمد د نیودار دمیشررردم و د

 دو ساعته؟! یکن یم یغلط
 دو ساعت گذشت! یزود نیبه هم – نیدارو

 !میبر ایب ار،یدرن یمسخره باز -
 کردم؟! ریگ ینیب ینم – نیدارو
ل کنده شده بود و به شک یواریاز در کمد د کهیت هیشدم. تشیمتوجه وضع تازه

 رونیکرد ب یم یاون سوراخ بود و داشت سع یتو نیسوراخ دراومده بود. دارو
 بکشش!

 ه؟یا یچه مسخره باز گهید نیا -
س دیخند نیدارو شان سوراخه و داخل  دمید گه،یمنه د هیو گفت : از بد در کمد 

مد  عا آو هیک نهید که دزو عا رو بردارم  باز کنم و د باز  دمی.خواسررتم درو 
 !کردم ریکه گ ارمیدعا رو درب ینجوریسوراخ تا ا ی.دستمو بردم توشهینم

! خب دسررتتو ؟یکرد ریگ یآخه چجور ؟یچ یعنیو گفتم :  سررادمیوا کنارش
 !گهید رونیبکش ب یکه فرو برد یهمونجور

 دستمو گرفته! یکیدونم، انگار  ینم – نیدارو
کردم  یسررع یبزنم و هم خودمو ول نیدوسررت داشررتم هم دارو یلیچند خ هر

 خونسرد باشم!
! یشکه کنده ب دوارمیام رون،یکنم بکشمت ب یم یمن سع نیخب...باشه، بب -

 .میریم نجایبعدش هم از ا
 .دمیباشه، قول م – نیدارو
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 دهیفا یکرد ول یتالش م یلی.خودش هم خنیدارو دنیکردم به کشرر شررروع
 نداشت!
 تو به من  ِیخونسرررد نیبه من گفت : بهراد، ا نیاون زور زدن ها دارو وسررط

 .دهیآرامش م
َکندم گفتم :  یاوردنش مثه سررگ جون م رونیب یکه داشررتم برا یدر حال منم

 .یلطف دار
 شد؟! ی: چ دمیپرس یشروع کرد به آه و ناله.با نگران هوی

 !رهیگ یانگار داره دستمو گاز م – نیدارو
شمم شه  یبه تبر چ سمت تب نیاتاق بود افتاد.از دارو یکه گو شدم و به  ر جدا 

برگشررتم و تبرو باال گرفتم تا به در کمد ضررربه بزنم که  نیرفتم.به طرف دارو
 !یخوام گردنمو قطع کن یکارو نکن! نم نیگفت : نه نه جون ِ مادرت ا نیدارو

 فقط به در ضربه بزنم! دمیقول م -
 اصن فکرشم نکن! – نیدارو

 هوینکردم و دوباره تبر رو باال بردم تا درو بشررکنم که  یتوجه نیحرف دارو به
شد و دارو شار قطع  شه ب نیف شو بک ست ست د ستش کامال قررونیتون مز .مچ د

 دندون هم روش بود! یجا هیشده بود، 
 یحرف چیبدون ه نیهم یبرا م،یرفتن از اون خونه بود رونیدو فقط به فکر ب هر

 آن هیکه  میکرد یحرکت م یبه طرف در ورود می.داشررتمیاومد رونیاز اتاق ب
و رفت پشررت  دیدو عیسررر یلیخ یمشررک یآدم قد بلند با لباس ها هی میدید

که به چوب  ییلباس ها یاهیبود! سرر یکه کنار درِ  ورود یا یچوب لباسرر
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س شخل رو دق یجا مینتون شدیبودن باعث م زونیآو یلبا شخ قیاون   لیت
صال معلمیبد ست ...ا س ینه! جفت مون م ایوم نبود طرف هنوز اونجا  میدیتر

 ...میبش کیبه در نزد
 م؟یبکن یچه غلط دیلب گفت : االن با ریز نیدارو

 دونم... ی: نم گفتم
له الرحمن الرح یتو و به گفتن ذکر بسررم ال اون  ی...تومیدلم شررروع کردم 

 !دیرس یبود که به ذهنم م یزیتنها چ تیموقع
 م؟یچطوره بدو گمیم – نیدارو

 !یو بر یکردم ولم نکن ری.فقط اگه من گهیفکر خوب -
 باشه. – نیدارو
 یلیو خ میشد کی"باشه" رو که گفت هر دو مثه فشنگ به طرف در شل نیدارو

مد رونیزود هم از خونه ب که رسررمیاو به دم در   ینفس راحت میتونسررت میدی.
 !دیدر خونه رو بهم کوب تیبا عصبان نی.دارومیبکش

 ...بهت گفته بودم!یشد یم الیخ یاز اون اول ب دیبا -
خواد نمک رو زخم  یب*غ*لش گرفت و گفت: خب حاال، نم یتو دسررتشررو

 !یمن بپاش
 میکه چند قدم ازش دور شررد نی.هممیو از اون خونه فاصررله گرفت میافتاد راه

 بسته شد! دش،یبهم کوب نیکه دارو یدوباره در خونه به همون صورت
شررد!  دهیبهم کوب یکه دوباره به همونجور میبهش انداخت یو نگاه میبرگشررت

ثان یتو ند  ند هیاون چ نهی...صرررداش آدمو ددیبار بهم کوب نیدر چ  یم وو
 بود! یعصبان نیدارو یکرد.انگار اون هم به اندازه 
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شب اونجا  می.شانس اوردمیو از اونجا دور شد میلحظه هم صبر نکرد هی گهید
 کردم! یکه حتما سکته م یکیوگرنه من  مینرفت

 بودن! ییها یعجب روان – نیدارو
 گفتم که... -

و نگو! باشرره قبول، ت نویحرفمو قطع کرد و گفت : بهراد، انقدر ا عیسررر نیدارو
 !یگفت

 ...!گمینم گهیباشه د ؟یشیم یچرا عصبان -
تن بودن و داش سادهیوا شیکه کنار آت میدیچند نفرو د میکوچه که خارج شد از

شونو قطع کردن و به ما دو تا خ دنیزدن.تا ما رو د یحرف م گهیبا همد  رهیحرف
 یبودن...همشررون هم بالسررتثنا به ما نگاه م یشرردن! حدودا هفت هشررت نفر

 بهمون ُزل زده بودن! یکردن، بدجور
 و گفت : شناسنامه بدم؟! وردیطاقت ن نیدارو
تم صداشو بشنوم گفت : ع*و*ض*ی تونس یکه فقط من م یجور رلبیز بعد
 ها!

ند هوی به خ ند نفر شررروع کردن  ند م یعیرطبیغ یلی.خدنیاون چ  یو بل
کردن و بلند بلند  یوحشررتناک!! فقط به ما نگاه م ی...از اون خنده هادنیخند

 !دنیخند یم
ضع دنید با سر یزیچ گهیهم د نیدارو تیاون و ش عینگفت و   نیبه طرف ما

ستارت زدم و حرکت کرد ی.فمیرفت شت ی.وقتمیالفور ا س میدا سط رو تا دور از و
 هگید میبه سررر کوچه که نگاه کرد میبر یاصررل یتا به طرف جاده  میزد یم
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هم  یشیآت یجا یبودن نبود، حت سادهیوا شیکه دور آت یاز اون چند نفر یخبر
 شده بودن! بیدر کار نبود! همشون غ

ش یکل شدعا کردم،  نمیبه جون ما شت نیما رمون س ییمعلوم نبود چه بال میندا
 !ومدیم

 نیگفت : خدا رو شررکر که تو ماشرر نیدارو میشررد یاصررل یوارد جاده  یوقت
 !یداشت

 کردم. یفکر م نیاتفاقا منم داشتم به هم -
 ؟یاومده بود نجایتو تا حاال ا – نیدارو

صال نم - ستم همچ ینه، من ا ستا نیدون دونم  ینم یهم وجود داره! حت ییرو
 !هیاسمش چ

 روستا رو قبول نکنم! یکار تو گهیبه بعد د نیباشه از ا ادمی – نیدارو
به  یکرد.نگاه دنیبارون شررروع به بار میاز روسررتا دور شررد یکه کم نیهم

سعود هنوز  نیاز ا المیبود.خ میو ن ازدهیساعت انداختم. بابت راحت بود که م
 خونه نرفته.

ه بشرر یکمتر ِگل نیماشرر نکهیا ی.برامی روسررتا بود ِیجاده خاک یتو همچنان
 سرعتمو کم کردم.

 ن؟ییکوچولو بکشم پا هیرو  شهیش شهیم – نیدارو
 آره، راحت باش. -

 ،داشررتم خفه شیو گفت :آخ دیکشرر نییپا یرو کم نیماشرر ی شررهیشرر نیدارو
 !شدمیم
 ها! ستیبد ن ادمیز نیماش یهوا ؟یجد -
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 کنم. یداغ م شمیم یعصبان یوقت شهینه من کال داغ کردم.هم – نیدارو
 عجب... -

 ،ها؟یکن یریجن گ یخوا ینم گهید یگفت - نیدارو
 باال زده! یادیز میزندگ جانیباشه.ه میتصم نیآره، فک کنم بهتر -

 ؟یاز همه دوست دار شتریهاتو ب یریاز جن گ یکیکدوم  – نیدارو
 کم فکر کردم... هی

 ییجورا هیو کتک خوردم... دمیترسرر ینتخابش سررخته! تو همشررون مثه چا -
سن ول شون برام کاب*و* به  دای...زدیبهم چسب یلیاواخر خ نیا شونیکی یهم

 .فتادمیخاطرش تو زحمت ن
 بود؟ یخب، چچور – نیدارو

 دمیکرده بود، رفتم اونجا د نیتوه نیبه امام حسرر ییبابا هیبود که  نیا هیقضرر -
 سر هاموسه. ریو آزارها ز تیاذ

البد ناراحت شررده بود که به امامش  ؟یو گفت : جد دیخند یتصررنع نیدارو
 کردن. نیتوه

 .قایدق -
 ؟یکار کرد یخب تو چ – نیدارو

به طرف  یهاموس همون لحظه بهم گفت چ - کار کنم، من فقط حرفاشررو 
 انتقال دادم.

 جالبه... – نیدارو
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 یکه ازش داشررتم فکر م یگفت و سررکوت کرد.با توجه به شررناخت نویا نیدارو
شش ب نایاز ا شتریکردم ب  یزیچ برعکس قایبخنده! عکس العملش دق ای ادیخو

 بود که انتظار داشتم.
 تو فکر؟ یرفت هویشد  یسکوت گفتم : چ هیاز چند ثان بعد
کاریچیه – نیدارو هاموس کرده برام عج ی.فقط  حدود بیکه  تا   یب یو 
 .هیمعن

 واقعا؟ خب چرا؟! -
هاموس م – نیدارو با دیدون یمطمئنم هم تو، هم  ما  نیب دیکه  ها و آد جن 

 فاصله باشه.
 یم نویکرد...منم ا یدخالت م دیکه در هر صررورت نبا یبگ یخوا یحتما م -

کردن نتونسررته خودشررو کنترل کنه  نیبه امامش توه یاحتماال وقت یدونم،ول
 ...!گهید

 یبرنامه ا هی شیبگم... .من چند روز پ نویخواسررتم ا ینم قاینه، دق – نیدارو
تا حد  ساله رو کی یدختر بچه  هی یا شهیبود که دو تا پسر ش نیا هیقض دم،ید

شررو از  یینایکه تمام دنده هاش خرد شررده بود، ب یمرگ کتک زده بودن،جور
نک اتم با ف هاش رو هم  پا نده سرروزو یدسرررت داده بود، الل شرررده بود، 

 کرده... فک کن! یم سیخودشو خ نکهیا ؟یبودن...حدس بزن به چه جرم
 نیتا هم ؟یادامه ند گهید شررهیم ن،یگفتم : دارو یو اعصرراب خرد یناراحت با

 شدم! یاالنش هم با حرفات تا آخر عمر زخم
خوان واقعا کمک کنن  یمومن م یاگه جن ها نه،یدر کل حرف ِ من ا – نیدارو

کنن؟  یدختر بچه کمک نم نیمثه ا ییو مثال عدالت رو برقرار کنن چرا به کسا
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ست ا ریبچه ز نیفرض کن ده روز ا سر بوده و ه نید کس هم متوجه  چیدو تا پ
ن اره! تازه فرضا هم میسر درب هیقض نیتونسته از ا یجن م هینشده، به نظر من 

سته  سته به  ایخوا  یجن چیکنم به ه یکنم، فک نم نیز امام ها توها یکیناخوا
آدما  یتو زندگ دیمسررلمون به معتقد به خدا؟ پس نبا گنیمربوط باشرره! مگه نم

 سرک بکشن!
 جهینت ینجوریا میتون یبحث تعصررب مطرحه.م ییجورا هیبگم واال... یچ -
مام حسرر نیکه توه میکن یریگ ها یبرا نیبه ا مسررلمون از جون اون  یجن 

 مثل اون مهم تره! یافراد ایدختربچه 
کنن تو  یاگرم م ایدخالت کنن،  دینبا ایبه هر حال از نظر من جن ها  – نیدارو

دخالتشررون شررون  نینفر بشرره و کال ا هیدخالت کنن که باعث نجات  یموارد
 ی...ولرمیگ یروزه هم نم یخونم،حت یباشرره.صررادقانه بگم من نماز نم دیمف

ست دارم.ول شک خدا رو قبول دارم،امام ها رو هم دو ضوع به  نیا یبدون  مو
کار درسررت از طرف  هیرو به عنوان  یکار نیکه همچ شررهیوجه باعث نم چیه

سلمون قبول کن یجن ها صورت م،یم  یآدما یداره برا ایکه هر لحظه تو دن یدر 
 ن!کن یتوجه م یمسائل نی... اونوقت جن ها به همچفتهیبد م یخوب اتفاق ها

ه باشرره بعدا ب ادمیرسرره. یبه نظر نم یکارشررون منطق نیحرفتو قبول دارم...ا -
 ؟یدیبرنامه هه رو کجا د نیا یبذارم! گفت ونیانتقاد باهاش درم هیعنوان 

 .دمید مایاز صدا و س – نیدارو
 !شنیروز به روز دارن خشن تر م ونیزیتلو یبرنامه ها -
 نگفت. یزیچ گهیو د دیاومد و خند رونیاز اون حالت ناراحت ب نیدارو هوی
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 نزد. یحرف یول دیمنتظر موندم تا بگه چرا خند هیثان چند
 شد؟ ی: چ گفتم
 بابام افتادم. ادی ،یچیه – نیدارو

 ؟ی بابات افتاد ِی چ ِادی قایدق یبگ یخوا یخب...نم -
 .یبدون ستینه برات جالب ن – نیدارو

 ازت بپرسم؟ یکم خصوص هیو  یسوال جد هی -
 بپرس. – نیدارو

ا حس وقت یبعضرر اد؟یکم ازش بدت م هیفقط  نکهیا ای یتو از پدرت متنفر -
 .گمیم نویکه ا دیالبته ببخش ،یکنم واقعا ازش نفرت دار یم

با ا یخودمم نم – نیدارو کهیدونم،  بدم م یلیخ ن قات  یگاه یول ادیازش  او
 یادی...زسرررتیاز رفتارهاش دسرررت خودش ن یلیه...خسرروز یدلم براش م

 به خاطر کارش باشه. شتریب دیه،شایعصب
 ه؟یشغلش چ -

 ...ونهیکام یراننده  – نیدارو
سا یکیزد و گفت :  یلبخند ض ینیهامون م هیاز هم  وقتا یب*و*س داره، بع

 یخوره به حام یبهم م سیگر یو بو شررمیب*و*س اش رد م ینیکه از کنار م
 !دهیبابامو م یبو نیا گمیم
 !یفیعجب عواطف لط -

 یوقتا بو شررتریبابام ب یلباس ها گم،یم ی: آره، مسررخره کن...اما جد دیخند
 بو جزو خاطرات خوبمه. نیگفت ا شهیداد.م یم سیگر
 .یستیکردم ازش متنفر ن یکه من فکر م یپس معلومه اونجور -
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 یداشررت و من نم ادیگند ز ی...درسررته اخالق هاسررتمینه، متنفر ن – نیدارو
 گرفتم. ادیخوب ازش  زیچ هیحداقل  یول امیتونستم باهاش کنار ب

 ه؟یخب ، اون چ -
وقت بچه ها رو  چیه نکهیکرد گفت : ا ینگاه م رونیکه به ب یدر حال نیدارو

 .دهینم ادیبهشون  یزیکتک نزنم، چون چ
 کرده بودم و تو راه خونه ادهیخونه شون پ یرو جلو نیکه دارو شدیم یساعت مین

با ا ی کهیخودم بودم. تا خونه  یاز خونه  ن حام نیدارو یمن   یادیراه ز یو 
ها رو  ونابیکرده بودم.بارون خ ریگ کیتراف یبود که تو یادیاما مدت ز سررتین
ه من راه رو بند اورد نیماشتصادف درست چند متر جلوتر از  هیکرده بود و  زیل

 بود.
اون  یاز مسررعود به خونه برسررم.تو رترید دمیترسرر یم کیتراف تیاون وضررع با

نها کردم! ت یانقدر ترمز گرفتم و حرص خوردم که داشررتم سررکته م قهیچند دق
 بود که زودتر راه باز بشه و قبل مسعود برسم خونه! نیآرزوم ا

 کوتاه بالخره تونسررتم خودمو به خونه ریمسرر هیتو  یمعطل قهیدق سررتیاز ب بعد
گفت اون لحظه به  شررهیمسررعود نبود...م یدر خبر نیاز ماشرر یبرسررونم.جلو

ش یشدم! ول دواریام یزندگ یادامه  پارک  اطیح یرو تو نیخب ممکن بود ما
اط رو باز یشرردم و درو ح ادهیرو خاموش کنم پ نیماشرر نکهیکرده باشرره.بدون ا

 کردم.
ش شبختانه ما شد و  نیاز ا المیهم نبود.خ اطیسعود تو حم نیخو بابت راحت 

خل.وقت نیماشرر گاه یرو بردم دا ندم ن تا درو بب چه  یبرگشررتم  به کو گذرا 
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هم که هر شررب اطراف  یسرریپل نیکس اون طرفا نبود.اون ماشرر چیانداختم.ه
 .دمید یرو هم نم دادیم یخونه م نگهبان

تونه داشررته  یم یا دهینوع مراقبت از من چه فا نیبرام سرروال بود که ا واقعا
شه؟!! من که ا س یعقلش نم سیپل یعنیاواخر همش خونه بودم،  نیبا ه ک دیر
 سراغ من! ادیدر طول روز ب رهیبگ میممکنه قاتل تصم

نمو نشررم.کاپشرر سیبارون خ ریاز اون ز شررتریخونه تا ب یبسررتم و رفتم تو درو
صابم به خاطر تراف گوشه هی یحوصلگ یدراوردم و با ب  کیانداختمش.هنوز اع

 لمویاورد! موبا یهم داشررت حرصررمو درم سیپل یمسررخره باز نیخرد بود، ا
 سهند رو گرفتم... یبرداشتم و شماره 

 ؟یسالم آقا بهراد، چطور – سهند
 .ستمیخوب ن یسالم...راستشو بخوا -

 گفت : ِا ؟ خب چرا؟! یبا خونسرد سهند
 هم مربوط به شماست! شیکی ادن،یکه ز لشیدال -

 ...؟یعنیما  – سهند
 تونم بپرسم؟ یسوال م هیشما و همکاراتون. یعنی -

 آره حتما. – سهند
 ه؟یچرخن چ یمن م یکه هر شب اطراف خونه  ییها سیپل نیهدف ا قایدق -

 خب مسلمًا محافظت از تو. – سهند
 !رن؟یم همکاراتون روزها کجا نیا یبد حیبرام توض شهیپس م -
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سئول ا – سهند صرار کردم که ب یلیخ یول ستمیمورد ن نیواال من م و  ستیا
شن اما با پ ساعته مراقبت با سفانه م شنهادمیچهار  شد...متا خوان  یموافقت ن

 شب رو هم کنسل کنن. ینگهبان نیهم
 چرا؟! -

ما از نقشررش در مورد تو و لو  دهیگفت مطمئن اند که قاتل فهم شررهیم – سررهند
ازش  یخبر شررهیهم م یماه هی نکهیو با توجه به ا میبا خبر گاهشیرفتن مخف

 نقشش منصرف شده. یاز اجرا ادیبه احتمال ز ومده،یو سراغ تو هم ن ستین
ه اگه ک دیفکر کرد نیواقعا قدرت استدالل مافوق هات منو کشته! تا حاال به ا -

 !شم؟یجسد م هیبه  لیتبد یودمنصرف نشده باشه من بز
ضع – سهند صبان یکنم، م یرو درک م تتیمن و ست یدونم ع اما بهت قول  یه

که  حرفاست نیباهوش تر و محتاط تر از ا میگرد یکه ما دنبالش م یکس دمیم
 بندازه. ریسروقِت تو و خودشو گ ادیب

ونه ت یم یمراقب منه! وگرنه چه ترسرر سیکه بدونه پل هیدر صررورت نیآره اما ا -
 داشته باشه؟

ا نگران نباش چون واقع گمیالبته نم ،یباشرر نیکن واقع ب یبهراد، سررع – سررهند
 نشو. رشیهم درگ ادیاما ز هییجا یتوقع ب

 احمقانه ست... یلیلب گفتم : خ ریز
 ؟یدونیم یزیبودن جرم و مجازات چ یتو از اصل قانون – سهند

! فک کنم جرم طرف با توجه به یبد حیرو واسه من توض زایچ نیه االزم نکرد -
 شده باشه! یکه کرده تا حاال قانون یهمه قتل نیا
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 مرتکب نشده. یآره اما در مورد تو هنوز جرم – سهند
حرفات کامال دور از منطق اند! در هر صورت من که  یول گمیم نویا دیببخش -
 ...دمیبهت قول م یشدم ول سیپل تیحما الیخ یب گهید
س نیبه ا تا سمت از حرف هام ر شت بهم برخورد  یزیچ هی دمیق شدت از پ با 

 .فتهیاز دستم ب لیکرد و باعث شد موبا
.تا به خودم اومدم دیبه عقب کشرر ینفر منو از پشرررت محکم گرفت و کم هی

بود که تو  یگردنم به حد یدسررتشررو دور گردنم حلقه کرد. فشررار دسررتش رو
خالص شرردن از اون  یبهم دسررت داد.برا یحظه اول احسرراس خفگهمون ل
ند تیوضررع ما ب نیبا آرنج چ به زدم ا به پهلوش ضررر  دهیفا یبار محکم 

 هم نبود! الشین خیبود...طرف ع
م که نفس هاشو کنار گردن یچثه ش از من بزرگتر باشه، جور دیرس ینظر نم به

آدم! به ذهنم  ایدونسررتم جن ِ  یتر از من بود.نم یقو یلیخ یکردم ول یحس م
س ضربه بزنم.ا دیر  ایه کرد طرف آدم ینم یفرق گهید ینجوریکه با چاقو بهش 

 ولم کنه. شدیجن و مجبور م
شتم خفه م بایتقر کهیحال در م اما اورد رونیشلوارم ب بیچاقومو از ج شدمیدا

 بزنمشضامنش رو آزاد کردم گردنمو ول کرد.تا اومدم با چاقو  نکهیبه محض ا
اسررتفاده کردم و به  تیموقع نیم آزاد بود ، از ا گهیمچ دسررتمو گرفت.دسررت د

گشتم با که بر نی.همامیتونستم از پسش برب ی.رو در رو بهتر مدمیسمتش چرخ
 سوخته بود مواجه شدم. یکه به طرز بد یچهره ا
اورده  یهم گوشت اضاف شییقسمت ها هیصورتش تماما سوخته بود و  پوست

ه تن ب یلباس بلند مشررک هینبود!  دایاز چشررماش اصررال پ یکیکه  یبود طور
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اس به لب هیسرش بود...لباس هاش شب یهم رو یکاله لبه دار مشک هیداشت و 
 .دمیدیهاموس رو باهاشون م لیبود که اوا ییها

حال چاقو رو هم از دست ندم  نیکردم دستمو از دستش جدا کنم و در ع یسع
مجبور به رها کردن چاقو  یدیکه با احساس درد شد چوندیپ یاما دستمو طور

م تونست ینداشت، بدون شک من نم یا دهیشدن با اون شخل فا ریشدم.درگ
ونه و از خ نمبود که فرار ک نیا دیکه به ذهنم رسرر یزی.تنها چارمیجلوش َدووم ب

 بود... شتریشانس نجاتم هم ب ینجوریا رون،یبزنم ب
چپم رو هنوز گرفته بود اما دست راستم آزاد بود.از فرصت استفاده کردم  دست

شت هیو با تمام توان  صورتش زدم.م شت به  شد  یم صورتش زدم باعث  که به 
ستمو ول کنه.با شروع کردم ومدمیم رونیزودتر از خونه ب یهر چ دید .با عجله 

شد  یدونم چ ینمخواستم از اتاق خارج بشم و به تراس برسم  ی.وقتدمیبه دو
 اتفاق ممکن بود...! نیخوردم.بدتر نیکه پام به فرش کرد و زم

رد. ک یاز اندازه درد م شیبود ب دهید شیکه چند روز پ یبیپام به خاطر آسرر مچ
شتم از درد به خودم م ستم ی.مدمیچیپ یتا چند لحظه بعد از افتادنم دا که  دون

ستفاده م تیموقع نیاز ا ارویاون  سابم م یا سه...طول یکنه و به ح ش یر  دینک
 اتفاق هم افتاد و خودشو بهم رسوند. نیکه هم

 وحشتناک یحال هم صورتش به قدر نیتونستم چشم ازش بردارم، در ع ینم
متضرراد داشررتن  یحس ها نیو ناجور بود که دوسررت نداشررتم نگاهش کنم! ا

با مرگ دهیترسرر یلیاوردن! خ یپدرمو درم له ا بودم، مطمئن بودم   یفاصرر
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صدا دواریندارم...ام شت تلفن  سهند از پ شن یریدرگ یبودم  شه... دهیرو  هر با
 !میسر و صدا نکرد ادیچون ز دیرس یبه نظر م دیبع چند
سرررم و بازوهامو گرفت.اون  یاومد باال یو بدون معطل عیشررخل سررر اون

 انقدر بهم نکهیدست هاش هم مثه صورتش سوختن.از ا دمیلحظه بود که فهم
بلند کرد و سرررمو  نیاز زم یداشررتم.منو کم یبد یلیبود احسرراس خ کینزد
 یاه کییدو سرره بار سرررمو به موزا نکهی.بعد از ادیکوب نیمحکم به زم یلیخ

 .دمینفهم یزیچ گهیشد و د اهیچشمم س یجلو دیتراس کوب کف
********* 

 ینم.اصررال امیخوردن باعث شرردن به خودم ب یکه به صررورتم م یآب یها قطره
ستم تکون بخورم.حت سرم بدجور ینم یتون شمامو باز کنم. ستم چ درد  یتون

سوخت...مطمئنا بعد از اون ضربات سرم شکسته  یکرد.پشت سرم هم م یم
سررطح نمناک دراز  هی یکردم.انگار رو یبود.به شررردت احسررراس سرررما م

 .دیرس یخش خش هم از دور به گوش م یصدا هی.دمیکش
ستم با بدبخت هیچند ثان بعد شدم تو یکه تون شمامو باز کنم متوجه   اطیح یچ
شت ش نیزم یخودمم.رو یخونه  یپ سر  دهیدراز ک شت  بودم و قطرات بارون پ

اون حالت بودم  یاونجا تو یادیمدت ز نکهیخوردن.مثل ا یهم به صررورتم م
 یجور شدم،یآب بودن و داشتم از سرما منجمد م سیخ بایچون لباس هام تقر

 تونستم مچ دست هامو حس کنم! یزور مکه به 
 یتونسررتم حرکت بکنم.حت یرمق بودم و نم یخاطر اون ضررربه ها هنوز ب به

 .دمیشن یم فیضع یلیاطرافم رو هم خ یصداها
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صدا یسع سمت اون  سرمو به  خش خش بچرخونم.تازه اون لحظه  یکردم 
 یرو حفر م نیزم لیمتوجه شرردم درد گردنم شرردم.اون شررخل داشررت با ب

کارش هم تموم شرررده بود چون خ نار  لیزود ب یلیکرد.از قرار معلوم  رو ک
 اون گودال ام. یگذاشت و اومد سراغ من.تا به خودم اومدم متوجه شدم تو

 چیمطمئن بشم ه شدیباعث م نیکرد و ا یکارش درنگ نم یاصال تو اروی اون
 من مرده بودم. هیبق دنینجات ندارم.احتماال تا قبل از رس یبرا یشانس
ماجرا وقت نیبدتر مت  که  یقسرر به ر ارویبود   یخاک رو ختنیشررروع کرد 
صورتم پر از خاک شده  گهیمن.د سر و  شمامو ببندم.تمام  واقعا مجبور بودم چ

گرفت.عمال داشررتم زنده به  یرو م دنمینفس کشرر یبود و کم کم داشررت جلو
 !شدمیگور م
ضع ستم برنم یو من کار شدیهر لحظه بدتر م تیو شاومدیاز د  هی اگه فقط دی.

 یدر پ یاون ضربات پ یتونستم از جام بلند شم ول یخورد م یضربه به سرم م
کارم کرده بودن.خ بایتقر ما موفق یتکون هیکردم  یسررع یلینا بدم ا  به خودم 

شدم.د شده بود! اون  گهین ست خودم هم خرد  صابم از د هم همچنان  ارویاع
 ی...خاکشدیم شتریو لحظه به لحظه حجم خاک ب ختیر یمن خاک م یرو

تهیصررورتم ر یکه رو ته بود و نم ینیب یبود جلو خ ذاشرررت نفس  یمو گرف
سته نگه دارم وگرنه کل شم.دهنم هم مجبور بودم ب . تخیر یخاک توش م یبک

با یخودمم نم ظ یبودم تو دوارمیکار کنم.ام یچ دیدونسررتم   اتهمون لح
 نکنه! دایادامه پ تیوضع یسکته کنم ول
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 یها متوقف شرردن.خوشرربختانه هنوز م ختنیکه گذشررت خاک ر هیثان چند
بود به طور کامل مانع  ختهیصررورتم ر یکه رو یتونسررتم نفس بکشررم و خاک

تونستم برخورد قطرات بارون با صورتم رو هم  یهنوز م یتنفسم نشده بود.حت
 رو گرفته بود! ارویاون  یجلو یدونستم چ یحس کنم.نم

 دواریتالش کنم و ام تیفرار از اون وضع یاومد که دوباره برا شیبرام پ یفرصت
رفته  لیتحل میکردم دستمو حرکت بدم اما تمام انرژ ی.سعشمیباشم که موفق م

سعود گوش م یبود.اون لحظه آرزو کردم که ا  رشتیکردم و ب یکاش به حرف م
 خوردم! یغذا م

 نیصررورتم زم یرو یآروم به سررمت راسررت چرخوندم تا خاک ها سرررمو
ضرب و زورزنیبر شم هامو با هر  طرف خاک ها و  هیکه بود باز کردم.از  ی.چ

بارون اجازه نم گهیاز طرف د تار م زی...همه چنمیداد درسرررت بب یهم   یرو 
 .دمید
ته.تا اون گودال نشس یرنگ باال اهیس ی هیسا ایکه  نمیتونستم بب یحال م نیا با

 هدیانگار فقط دسرررت از کار کشرر یکردم طرف رفته باشررره ول یلحظه فکر م
شده چرا از اونجا نم صرف  شتن من من سوال بود که اگه از ک د ! بعرهیبود.برام 

به دور و برش نگاه م  دیکردم شرررا کرکنه.اولش ف یمتوجه شررردم طرف داره 
س سعود از راه ر شه ول دهیم سمت خونه نگاه نم دمیدقت کردم د یوقت یبا  یبه 

نفر داشررت اون  هیچرخونه.انگار که  یو اونور م نوریو همش سرررشررو به اکنه 
 نفر هاموس باشه! هیکردم که اون  یزد.آرزو م یاطراف پرسه م
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شد و رفت! بدبختانه چون تار م اروی هوی ستم بف دمید یاز جاش بلند  همم نتون
 تینه...هر چند با اون وضررع ای دهیترسرر یزیو از چ هیحالت چهره ش چجور

 بدم! لیبود بتونم احساسات رو توش تشخ دیصورتش بع
و کردم حرکت کنم تا خودم یشدم.دوباره سع دواریبه نجات ام یلیرفتنش خ با

شم ب یاز اون قبر لعنت شدم  رونیبک  ی.براتادهسیگودال ا ینفر باال هیکه متوجه 
باره برگشررته.نگاه ارویلحظه فکر کردم اون  هی  اهیسرر ی هیبه اون سرررا یدو
س یواقعا قد بلند به نظر م هینداختم.از اون زاوا  ادیبارون اون قدر ز شدت.دیر

باز باال رو نگاه کنم.چهره ش رو  یتونسررتم با چشررما یشررده بود که به زور م
 دهی! ترستسین یهمون قبل اروی نیمطمئن بودم ا یول نمیتونستم درست بب ینم

شتناکارهیسرم ب یبدتر از قبل ییبخواد بال نکهیبودم از ا بود  ی.حتما موجود وح
رد و و بهم نگاه ک سررتادیسرررم ا یباال هیکرد! چند ثان ارفر دنشیبا د ارویکه اون 

نکرد اما خدا رو شررکر کردم که حداقل  یبهم کمک نکهیبعد از اونجا رفت. با ا
 هم بهم نزد! یبیآس
ت الحظ نیاز بهتر یکی! ارمیمسررعود کم مونده بود بال درب یصرردا دنیشررن با

تونسررتم  یزود مسررعود و سررورن خودشررونو بهم رسرروندن.م یلیبود.خ میزندگ
شانس اوردم  یصدا شنوم. ش یلیقبرمو خ ارویسهند رو هم از دور ب  و یسفار

سعود برا یپهن کنده بود جور سورن و م ش رونیب یکه  ست دنمیک ن راحت تون
و کنار  رونیو با عجله کنار زدن و اوردنم ب عی.خاک ها رو سرررسررنیتوش وا

 گذاشتنم. نیزم یگودال رو
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 یآمبوالنس م گهید قهیگفت : دو سرره دق عیسررر یلیاومد کنارمون و خ سررهند
 بندازم. ینگاه هیبه اطراف  رمیرسه...من م

س چیبودم ه مطمئن صا ا دایپ یبرا یشان صو  کهنیکردن اون دو نفر نداره...خ
 تنها هم بود.

ت گذاش میشونیپ یسورن دستشو روپالتوش رو دراورد و روم انداخت. مسعود
 : حالت خوبه؟ دینکنه و پرس تیتا بارون چشممو اذ

ه زور زدم و ب یخوشحال بودم.لبخند یلیبودم خ دهیبالخره به دادم رس نکهیا از
 داغونم. بایگفتم : تقر

 ی.اما نگران نباش،االن میرسرر یفورا گفت : کامال افتضررا  به نظر م مسررعود
 .شهیحالت خوب م مارستانیب میر

 سرده... یلیخ نیتو خونه؟ زم مشیببر ستیبهتر ن – سورن
رسم ت یرسه.بعدم م یآمبوالنس م گهید قهیکه گفت دو سه دق یدیشن – مسعود

نه...البته  ایه دار یا یکه شکستگ ستیبدتر شه.معلوم ن تشیوضع میتکونش بد
 به جز سرش!

شار یهمچنان برا سورن سعود هم جوابش  یم یبردن من به خونه پاف کرد و م
ضا نی..بدادیرو م سعود حس کردم ف سورن و م سنگ یجر و بحث   نیاطرافم 

 نهیس یکردم قفسه  یبه مشامم خورد.احساس م بیو غر بیعج یبو هیشده.
سنگ ش نیم  سخت م دنیشده.نفس ک شت برام  ضور شدیدا رو  هگینفر د هی.ح

 کرد. یهم حس م
صله  ینگاه ستم انداختم.در فا سمت را  هیدرخت ها  نیما، ب یچند متر یبه 
که  دمید یم اهیس یهاله  هی...فقط نمیتونستم چهره شو بب یبود.نم ستادهینفر ا
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گاه م سرررادهیجا وا هی ما ن به  با د یبود و داشرررت  بد  دنشیکرد. حالم  عا  واق
سه! اگه  یگفتم چرا آمبوالنس نم یشد...همش با خودم م سعودر سورن  م و 

 شدم. یم وونهیاونجا نبودن حتما د
کنم.از  دایو تونسررتم از اون مهلکه نجات پ دیزود آمبوالنس از راه رسرر یلیخ

شتم از خونه  یمعدود دفعات ست دا شم! موقع رفتن به  یبود که دو خودم دور با
 نیسررورن همراه من با آمبوالنس اومد و قرار شررد مسررعود با ماشرر مارسررتانیب

 .ادیخودش ب
ضو  حس م نکهیآمبوالنس با ا یتو ضع یبه و شد تمیکردم و ه اما از قبل بدتر 

س گهیحداقل د شتم و خ یتر شده بود.اما ا زیاز بابت همه چ المیندا  نیراحت 
سودگ خودم  یرنگ رو جلو اهیس یآن اون هاله  هیو  وردیدووم ن ادیز الیخ یآ

ضح تر م نی.البته ادمید ستم بب یبار وا قد بلند بود  پوش اهیسفرد  هی.نمشیتون
 .نمیتونستم چهره ش رو بب یکردم نم یم یاما هر کار

آروم شررروع به حرکت کرد و  یلیبدتر شررد که اون شررخل خ یوقت تیوضررع
 یبودم و احساس فشار م یعصب ی.اون لحظه به قدرشدیم کیداشت بهم نزد

شب هی هویکردم که  سرم پ ِهیصدا  سوت تو  سعدیچی  اما به  مکردم حرکت کن ی.
 اون گهید نکهیا ی.براومدیتخت بسررته شررده بودم.کم کم اشررکم داشررت درم

 چشمامو بستم. نمینب روشخل 
 شده؟! ی: بهراد چ دیازم پرس یکه با نگران دمیسورن رو شن یصدا

شدم.د نیهم ساس کردم خون دماغ  اطرافم رو  یصداها گهیلحظه بود که اح
 د.ش اهیچشمام س یجلو زیهمه چ گهید نکهیتونستم بشنوم تا ا یهم به زور م
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 یزخمش مثل قبل م ینسرربت به قبل کمتر شررده بود اما همچنان جا سررردردم
 داریب یمن سردرد نبود.از وقت یمطمئنا تو اون لحظه مشکل اصل یسوخت.ول

که شررامه ام  یکردم،جور یاتاق حس م یتلخ رو تو فضررا یشررده بودم اون بو
شده بود.د ست م کم گهیکامال پر  شت حالت تهوع بهم د  االداد! احتم یکم دا

م بدم به خود یتکون هیتونستم  ینم یم هم به خاطر همون بو بود،حت یحال یب
م داره به یکیکردم  یبود که احساس م نی...اما از همه بدتر انمیو سر جام بش

 کنه.تا حاال انقدر تو عمرم معذب نشده بودم! ینگاه م
شلوغ  انمارستیرفته بودن.ب رونیکه از اتاق ب شدیم یا قهیو سورن ده دق مسعود

 بشنوم.حتما اون اطراف نبودن... رونیتونستم صداشونو از ب یبود و نم
شد.درو ن نیهم سورن وارد اتاق  شت و اومد پ مهیلحظه  من.ظاهرا  شیباز گذا

ش یقیبزنم نفس عم یمن حرف نکهیکه کالفه بود.قبل از ا گفتم تا  و گفت : دیک
  تو! ِشیپ امیمعاون قتل نشدم ب

 شده؟ یچرا، مگه چ -
سعودید یچیه – سورن ستارو زخم گه،م سه تا پر شته   یتا االن دو تا دکترو ک

من فرار کردم  گهیشرکسرت که د یرو هم م یحراسرت ارویکرده، داشرت گردن 
 .نجایاومدم ا

صلگ یب با صله  یحو ستم.حو شمامو ب صال حرف زدن ندا یچ ضاع ا شتم.او
 رفت... ینم شیخوب پ
 ؟یهنوز زنده ا - سورن

 ؟یکن یفکر م یحال گفتم : خودت چ یب با
 ه!مرد ایکرد که من زنده ام  یسکوت کرد.انگار واقعا داشت فکر م هیثان چند
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 رفت! یتو آمبوالنس فکر کردم سکته کرد – سورن
 .یگیبهم م نویا یباره که دار نیدوم -

 ؟یکرد : جد یکوتاه مکث
 اوهوم. -

 ؟یندار یمشکل ؟یاالن رو به راه – سورن
کهیجدا از ا - مه چ ن تار م یه لت تهوع و سررردرد هم دارم،  نمیب یرو  حا و 

 ندارم! ینه...مشکل خاص
 اد؟یبگم دکتر ب یخوا یم – سورن

شده موقع تنهاستینه خوبم،الزم ن - ساس کن یی... تا حاال  هت نفر ب هی یاح
 شده؟! رهیخ

مشکل رو دارم،  نیا ییتو دستشو شهیجواب داد : اوه اوه، من هم عیسر سورن
 اونم درست در لحظات حساس!

 خفه شو. -
 .یدرک کن یتون ی! تو نمگمیم یجد – سورن

برم  تونم یم یِک  م،منینداشتم!...بگذر یبزرگ نیآخه من تا حاال مشکل به ا -
 خونه؟
ش ینم – سورن سعود حرف مدونم، دکتره دا شغول بود  زد،یت با م منم فکرم م

 .گهیبهت م ادیمتوجه نشدم.االن خودش م
 خودم باشم... یشب رو تو خونه  دوارمیام -

http://www.roman4u.ir/


 351 رمانتیک قتلحقیقت 

سعود یفک نم طیشرا نیتو ا یکنم ول یم دتیشرمنده که ناام – سورن  کنم م
 اونجا! یاجازه بده بر

 هگیخودم.فک کنم د یخوام برم خونه  یکه م طهیشرررا نیبه خاطر هم قایدق -
 مسعود درآم. یوقتشه که جلو

سفانه بد موقع – سورن سه در اومدن جلو یمتا سعود انتخاب کرد یرو وا ! یم
چشماشو گرفته،واسه نگه داشتنت از  یاالن از اون وقت هاست که خون جلو

چماق زد تو سرت  هیخودش شخصا با  یدید هویکنه. یاستفاده م یهر ترفند
 د.کر تیو ضربه مغز

صال صبان ا سعود چقدرع شتم هیبرام مهم نبود که م ست ندا صورت دو .در هر 
سعود به خاطر من ب سر ب یتو نیاز ا شتریسورن و م دمه ص نکهیا ای فتنیدرد

سعننیبب شم و فکر کنم بب ی. سرد با  دایپ یتونم راه یم یچجور نمیکردم خون
 کنم تا از هر دوشون دور باشم.

شدن در اتاق به خودم اومدم.چشمامو باز کردم...مسعود بود  دهیکوب یصدا با
بود! سورن از جاش حرکت کرد و رو  یعصبان یلیکه وارد اتاق شد.ظاهرا که خ

 یزی.مسعود هم اومد کنار تخت.چند لحظه چسادیتخت وا یمن جلو یبه رو
 لیدل ارو کنترل کنه...مطمئن تشیکرد عصرربان یم ینگفت.انگار داشررت سررع

 صرفا من نبودم. تیعصبان
 کارو نکن! نیا گهیگفت : د یجد یبهم انداخت و با لحن ینگاه

همه  زا،یچ نیو ذهن آروم و ا یاون نگاه غضبناک و ُتن ِ صدا اساسا خونسرد با
 ه...!گفتم : باش نمیکردم بش یم یکه به زور داشتم سع ی! در حالدیاز سرم پر
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سعود  یکرد یحرف؟!مگه تو کار نیا یچ یعنیدوباره با همون لحن گفت :  م
 باشه،ها ؟! یگیکه م

به سورن انداختم و ازش کمک  یبدم! نگاه یدونستم چه جواب یواقعا نم گهید
شاره بهم گفت که چ ستم.با ا سعود منتظ ییجورا هی ینگم.ول یزیخوا ر انگار م

 جواب بود!
 ..گفتم : من...امم...من...ِا. دیکرده بودم! با ترس و ترد ریگ یحساب
 بگم! یچ دیدونم با یو گفتم : من نم دمیخند کوتاه

ش فروک تشیخرده عصرربان هیزد...فک کنم  یا مهیلبخند و نصررفه و ن مسررعود
که با دکترا کرده سرروال کنم اما حس  ییخواسررتم ازش در مورد دعوا یکرد.م

 تم.نگف یزیشدم و چ الشیخ یب نیهم یبرا شه،یکردم بدتر اعصابش خرد م
 شه؟یمرخل م ی: نگفتن ک دیپرس سورن

 .مشیببر میتون یبعد م یباشه ول دیفعال گفتن تا دو ساعت با – مسعود
 یبو داره اعصابمو خرد م نیگفت : خوبه، چون واقعا ا یحوصلگ یبا ب سورن

 کنه.
 : کدوم بو؟! دمیپرس فورا

ش ! ازدهیم یگند یبو هی مارستانی...کال بگهیا*ل*ک*ل د یبو نیهم – سورن
 تنفرم.م
 یوخودمم به ب نکهیتلخ شده.با ا یلحظه فکر کردم سورن هم متوجه اون بو هی
 تا اون لحظه حسش نکرده بودم. یحساس بودم ول مارستانیب
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سعود سورن گفت : م م ص ایبخور... ییهوا هی رونیتو برو ب یخوا یرو به  ال ا
 هستم. نجایبرو خونه.من ا یخوا یم

 بزنم... یچرخ هی مارستانیب یتو محوطه  رمی.مرمینه خونه نم – سورن
 باشه، برو. – مسعود

تاق ب سررورن به ا رونیاز ا که از ا یفکر م نیرفت.همش  به بعد چه  نیکردم 
نگاه  هیبه قضرر نانهیباشررم و خوش ب الیخ یکردم ب ی.سررعزمیبه سرررم بر یخاک

س شه دل یکنم.اگه ک صد جون مو کرده با شه و ق شته با صومت دا  یلیبا من خ
ردم ک ینگاه م هیبه قضرر ینجوریا یبزنه. وقت بینداره به مسررعود و سررورن آسرر

 .شدمیآروم م
رد ک یراحت م المویاتاق خ یگرفت.بودن ِ مسعود تو یکم داشت خوابم م کم

 موندن نکنم. داریب یبرا یو باعث شد تالش
********* 

 به صورتم خورد.از اطرافم یسرد میبودم که متوجه شدم نس داریخواب و ب یتو
سنگشدینم دهیشن ییصدا سکوت  سع ینی. م از کرد یهمه جا رو گرفته بود.

ش داریخواب ب سر جام ب شده بود و نم نمیشم و  ستم.تمام بدنم قفل   یاما نتون
 نیا اب یکردم ول یم یو خفگ ینیاحسرراس سررنگ دایتونسررتم حرکت کنم.شررد

 نهیس یقفسه  یچون رو ستیکه توش هستم بختک ن یحال مطمئن بودم حالت
 کردم. یرو حس نم یو فشار ینیام سنگ

به سررمت باال در حرکتم اما  یچند لحظه احسرراس کردم به صررورت افق یبرا
رفت و به حالت اولم برگشررتم.اون احسرراس  نیحس از ب نیا هیظرف چند ثان

سنگ نیهم از ب یخفگ ساس  سع یم ینیرفته بود اما همچنان اح ردم ک یکردم.
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 یدوست داشتم اون دو ساعت تموم شده باشه و هر چ یلیچشمامو باز کنم.خ
 یود توکه مسع دیفهم شدیکه حاکم بود م ی.از سکوتمیبر مارستانیزودتر از ب

 االمکان از جام بلند شم. یکردم چشمامو باز کنم و حت ی.سعستیاتاق ن
که  یزیم...چمواجه شررد یبد یچشررمامو باز کردم با صررحنه  نکهیمحض ا به

شرا صال تو اون  شتم. د طیا شو ندا ستانیتو اتاق ب گهیانتظار ! در واقع نبودم مار
اتاق  یوارهایشررناختم نداشررت.د یکه من م ییبا جاها یشررباهت چیاون اتاق ه

س یمانیس سمت هاش ر شتریب یها مانیبودن که البته  جز  یزیو چ دبو ختهیق
، نداشررت یکه توش بودم پنجره ا ینمونده بود.اتاق یازش باق یمیقد یآجرها

 دو تا پله قرار گرفته بود. یدر بود که باال هیفقط 
نا چ دیام نیدر هم برام بهتر همون ظارم نبود برا یخوب زیبود.مطمئ  یدر انت

 کهنیخودمو به در برسررونم و قبل از ا یگرفتم با هر جون کندن میتصررم نیهم
س سه از اونجا برم.هنوز  یک صم نیهم از ا هیثان کیاز راه بر شته ب ممیت ود نگذ

 "گفت : "سالم بهراد! یکه با خوشحال دیاز سمت چپم به گوش رس ییکه صدا
ساب با صدا ح سع یخوردم.در حال کهی یاون  ش یم یکه  سمت نمیکردم ب  به 

 صدا برگشتم.
با ب نیا فت : م یالیخ یبار  خاطر اون دختره، خواهر دارو ،یدون یگ  نیبه 

 رفت رو اعصابم. یداشت م نیدارو تیوضع گهیدارم اما د یواقعا احساس بد
بود که قصد جونمو کرده بود  یهمون قاتل دمید یکه داشتم م یشک کس بدون

شه.حت سینبود که پل یزیاما ظاهرا چ شته با شو دا  یخودم هم لحظه ا یانتظار
 تیزن دنبالم باشه! هر چند هنوز در مورد جنس هیبه ذهنم خطور نکرده بود که 
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صداش که خ شیو ماهت اتاق و حال نه  مخش دار بود.نور ک یلیمطمئن نبودم! 
 .نمیبب قیچهره و لباس هاش رو دق اتیداد جزئ یچندان خوب خودم اجازه نم

سف یم اما ستم  شخ یدگیو رنگ پر یدیتون ستش رو ت شم  یبدم.رو لیپو چ
 یهاله چشررم هاش فقط دو تا  یافتاده بود و از اون فاصررله به جا هیهاش سررا

 .دمید یم اهیس
که ازش  شرردیباعث نم نیا یدونسررتم ول یکار خودمو تموم شررده م نکهیا با

 نترسم.چه زن چه مرد، قرار بود منو بکشه...
بان تا ضررر دمیکشرر قینفس عم هیبگم!  یکار کنم و چ یچ دیدونسررتم با ینم

سته بود کم هیاون چند ثان یقلبم که تو شک سرعت رو  .هر رهیآروم بگ یرکورد 
ند حرف زدن تو اون شرررا خت بود ول طیچ ما ا دیبا یسرر  یازش م نویحت

 ...دمیپرس
 !؟یهست یتو ک -
 بره." یتو لذت م دنیکه از د ی: "کس یخونسرد با
 !؟یمنو بکش یخوا یم نیهم یبرا -
ضو  دارم م - شته.اما اگه خ یکه ترس روت اثر بد نمیب یبهراد، به و  التیگذا

 خوام بکشمت. یبگم نه، نم دیکنه با یرو راحت م
نه مه داد : "در واقع برا مصررمما با تو بکنم کلمه ا یکه م یکار یادا  یخوام 
 وجود نداره!"

 طیشرا اون یکه تو یموهبت نیخورد! بهتر چیجمله فک ام به هم پ نیا دنیشن با
 بود که سکته کنم! نیبشه ا بمیتونست نص یم
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کار کردم که  یگفتم : من چ یو کالفگ یاومد.با ناراحت یاشررکم درم داشررت
 ها؟ اد،یبال سرم ب نیا دیبا
 ن.ذار یم ریتاث تیزندگ یکه انتخاب هات رو یریبگ ادی دیبهراد، تو با -
 وقت تو رو انتخاب نکردم! چیمن ه -
 یرو میرم*س*تقیو غ میم*س*تق راتیکه انتخاب ها تاث یبدون دیهم با نویا -

 ام. میرم*س*تقیغ راتیاز اون تاث یکیگفت من  شهیدارن.م یزندگ
 من نبوده! یجزو انتخاب ها یزیچ نیهمچ -
 یقبول کن، مرد باش! وقت یرو که کرد یکار تیگفت : مسررئول یجد یلحن با

 .یریعواقبش رو هم بپذ دیبا یکن یرو قبول م یریمثه جن گ یکار
تمسررخر گفت : اون زمان که به حرف دوسررت مهربون مون ،هاموس گوش  با

تباط ار یخود به خود اجازه  ،یبا جن ها در ارتباط باش یگرفت میو تصم یکرد
صادر کرد س یاجازه ا نیوقت بدون همچ چی.من هیبا منو رو هم   یسراغ ک

 !رمینم
 !ش؟یاونم بهت اجازه داده بود که بکش ؟یچ نیخواهر دارو -
نکشررتم ، فقط وسرروسرره ش کردم.خودش راه درسررت رو  نویمن خواهر دارو -

 هیهم به  نیاعصررابم بود.دارو یرو یانتخاب کرد.همونطور که گفتم حسرراب
از هر  نیدارو یپدر و مادرش بره.خانواده  یداشت تا از خونه  ازیخوب ن لیدل

هر  راچدونم  یاسررتفاده کردن تا بهش بفهمونن که ازش متنفرن...نم یترفند
 هیبالخره من بهش  نکهیکردن دسررت بردار نبود! تا ا یم نیچقدر هم بهش توه

 کنه. یم یاحساس خوشبخت شتریخوب دادم.مطمئنم االن ب لیدل
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 یا یاون که به تو بد ؟یکشررت یلیدل چیگ*ن*ا*ه رو بدون ه یدختر ب هیتو  -
 نکرده بود!!

 ،یشناخت یکنن.تو هم که اون دخترو نم یم یگفت : بهراد! همه بد تیجد با
جا مطمئن ما نیگ*ن*ا*ه بوده؟! خواهر دارو یب یاز ک که  ییاز نصررف آد

شتن متنفر بود که ا ستش دا شامل دارو نیدو صالشدیهم م نیتنفرش   .من ا
 از خودم. ریکنه...البته به غ تیرو اذ نیدارو یکس ادیخوشم نم

 داشته باشه چون اگه بفهمه یریتاث نیدارو یاحساست رو نیکنم ا یفکر نم -
 کنه! یخودش شکارت م یخواهرشو کشت یمسخره ا لیدل نیبا همچ

ناام - که  که  یزندگ نیزم یمن اونقدر رو یکنم ول یم دتیمتاسررفم  کردم 
ه ب یتو حت یبکنم که دوسررتا ییتونم کارها یتصررورش هم برات سررخته.م

 پنهان کنم. یدونم خودمو چجور یکنه...م یذهنشون خطور نم
 کنه! یم داتیهاموس پ -
 یم یبگو که منو بترسررونه.من چند ماهه که دارم کنار شررماها زندگ یزیچ هی -

 متوجه حضور من شده باشه. یدونم هاموس لحظه ا یم دیکنم.بع
شن گهید صابمو خرد م ییحرفا دنیاز  شده بودم.با  یکه بدتر اع سته  کردن خ

شررده  مبتیمتوجه غ هیوقت بخرم.مطمئنا بقخودم  یتونسررتم برا یحرف زدن نم
س شده  ادیکمک ب یبرا یبودن و اگه قرار بود ک ست به کار  حتما تا اون لحظه د

 بود.
 هتره،بیمنو بکشرر یخوا یبود بهش گفتم : اگه م دیو ناام یکه عصررب یحال در

 ...یکارو بکن نیزودتر ا
 .یممنون که اشاره کرد -
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ودم خ یلحظه بود که شروع به حرکت کرد و به سمتم اومد.فورا از گفته  نیهم
فکر  یداشتم!حت یکاش دهنمو بسته نگه م یکردم که ا یشدم، آرزو م مونیپش

 یبودم روش دواریترسوند...فقط ام یخواد بکشتم هم منو م یم یچجور نکهیا
 طول نکشه! ادیرو انتخاب کنه که ز

ش کینزدقدم بهم  هی نکهیمحض ا به شد نفس ک شد.انگا دنیتر  سخت  ر برام 
س هیثان هیدر عرض  سنگ لیاتاق تحل ژنیاک ش هیشد.تو  نیرفت و جو  م بهم چ

بهم دست هم نزده  یهنوز حت نکهیزدن خودشو بهم رسوند و کنارم نشست.با ا
 بود، بدنم کامال فلج شده بود.

 ینفر م هیتره که  نیریش یبه نظر من عشق وقت ،یدون یآهسته گفت : "م یلیخ
 ."رهیم

سرررم قرار گرفته بود.به شرردت تحت فشررار  یباال یکم یبا فاصررله  سرررش
روم قرار گرفته بود.تمام وجودش  ییلویک سررتیدو یوزنه  هیبودم...انگار که 

کرد، با هر بار نفس  یعمل م یحسرر یب یدارو نیداد.اون بو ع یم یتلخ یبو
ش ست و ب دنیک س ستراو دنی.دشدیحس م یبدنم  ش ین چهره خاک  یو متال
ضع ملتح سخت م تیو ستم برم یکرد...تنها کار یرو برام   نیا ومدیکه از د

 بود که چشمامو ببندم.
نجات بده...هر چند  تیوضررع نیخواسررتم منو از ا یتو دلم از خدا م همش

لبم  یکردم رو یبده.حس م تیمثه من اهم یشررک داشررتم که خدا به موجود
 دهنم پخش شد. یطعم تلخ تو نیآهن داغ گذاشتن.همزمان با ا
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شار یانرژ اون سخت تر م یو ف  م ینیخون رو از ب شدیکه هر لحظه تحملش 
 کرد. ریسراز

 نداره؟" وجود یگفته که موقع کشتن مهربون یگفت : "ک روزمندانهیپ یلحن با
شبختا داریکه ب شدیم یا قهیدق چند  دهیدن گهینه از اون موقع دشده بودم ، خو

 یم یفیواقعا احسرراس کث میکه با هم داشررت یبرخورد نیبودمش.بعد از آخر
 گهیبار د هیکرد.اگه  یبدنم درد م یکردم...اصررال قابل وصررف نبود! همه جا

 !رمیم یبدون شک م رمیقرار بگ یتیوضع نیهمچ
ونم د یکارو کرده بود.نم نیکنه تا حاال ا دامیتونسررت پ یاگه هاموس م مطمئنا

گذشت اما حتما مسعود و سورن تا  یاون اتاق م یچند ساعت از حضورم تو
بودم الاقل جنازه م به دسررت شررون  دوارینگران شررده بودن.ام یاون لحظه کل

  من بگردن. ِیبرسه و مجبور نشن همه جا رو پ
از  ارج شدنخ یبرا یکردم بلند شم و خودمو و به در برسونم تا بلکم راه یسع

سر پا وا دایاونجا پ سرم گسمیکنم.به زور تونستم  کردم  یرفت،حس م یم جی.
خودمو به  یگرفتم و با بدبخت واریکنه.دسررتمو به د یپام حرکت م ریداره ز نیزم

سوندم.د سر پا وا ینم گهیدر ر ستم  ستم. در یپله  ی.روسمیتون ش شت در ن  پ
 چینداشررت.به ه رهیبه شررکسررتنش نبود.از داخل هم دسررتگ یدیبود و ام یآهن
 تونستم بازش کنم. ینم یقیطر

خش خش هم  ی.صداومدیبارون م یصدا رونیکردم.از ب کیبه در نزد گوشمو
شتن رو شد،یم دهیشن شک راه م یبرگ ها یانگار چند نفر دا رفتن و آروم  یخ

صدا یبا هم حرف م شونو م یزدن، شنوم یزمزمه ها ستم ب شتم تون شک دا .
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سا س ینجوریبودن کمک بخوام...اگه ا رونیکه ب ییبتونم از ک  وت بود حتما د
 !ستنیحدس زد که اونا اصال آدم ن شدیبست. م یدهنم هم م یپا و حت

سبونده بودم که  همچنان شم رو به در چ محکم به در خورد و  یزیچ هی هویگو
من  یبرا یخوب زیچ روننیکه اون ب ییباعث شررد از جا بپرم.معلوم بود کسررا

 ندارن!
 "حدس بزن االن کجا بودم!"

 رو یخونسرد و لحن از خود راض یناراحت کننده بود که دوباره اون صدا واقعا
 دونم... یگفتم : نم یحوصلگ یدادم و با ب هی! به در تکدمیشن یم
 شی.پگمیغرغرو بود ها! باشررره، خودم م یآدم ها هیکم شررب هیلحنت  نیا -

شتن برا شده بودن و دا ستات بودم.دور هم جمع  شه م دایپ یدو  یکردن تو نق
 .دنیکش

 کننده ست... دواریام -
گذر یفکر نم ینجوریمن ا - ته  یدون یم،میکنم...ب ماجرا چ ینک لب   یجا

 کنه خودش داتیکرد که اگه زنده پ یفکر م نیمسررعود داشررت به ا نکهیبود؟ ا
 کشتت! یم
 .هیعیدر مورد مسعود کامال طب نیخب، ا -
ه ک یزیچ یرو اعصابم ول رهیم نیمسعود هم مثه خواهر دارو نیوقتا ا یبعض -

بار مجبورم کرد که  هیکه تو رو دوسررت داره.فقط  نهینکشررمش ا شررهیباعث م
 بزنمش.

 !!؟ی! چجور؟یتو مسعود رو زد -

http://www.roman4u.ir/


 361 رمانتیک قتلحقیقت 

 تو رو زد.تو صورتش...اون موقع بود که  دمیکوب نتیآره، با در کاب -
 به من نگفت! یزی...چبهیعج -
کرده حقش بوده...که البته منم باهاش موافقم! در کل چند  یاحتماال فکر م -

 نطوریکردن! اگه هم یدور و بر تو بودن که واقعا داشتن صبر منو امتحان م ینفر
 .فتادیبراشون م یبد یدادن اتفاق ها یبه کارشون ادامه م

 : خدا رو شکر! دمیکش یراحت نفس
چقدر احسرراسرراتمو  یزد یحرف م ترایبا م یوقت یباشرر دهیفهم دوارمیام -

 شد! دی.شانس اورد که از تو ناامیکرد یدار م حهیجر
 !!یکن یکارا رو م نیدوست دارم بدونم تو چرا ا یلیخ -

بگم که تو رو هم  دیبا نمیبرم.البته ا یجواب داد : چون لذت م یمعطل بدون
 رم.دوست دا

 !؟ی: تو منو دوست دار دمیتعجب پرس با
 اوهوم. -
 !ده؟یدوست داشتنت داره منو به کشتن م نیکه ا یمتوجه نشد انایاح -
 هام باخبرم. یژگیو یچرا، متوجه شدم.برعکس تو ، من از همه  -
 !هیچه جور دوست داشتن نیفهمم...ا ینم -
 یاگه بهت دست هم نزنم م یحت ،یمدت که کنار من باش هیواضحه.  یلیخ -
یبو نیهم هم لشیاز دال یکی.یریم ما در هر صررورت یکن یکه حس م هی .ا

تونم کنترلش کنم.دوسرت هم ندارم به  یچون نم اد،یاز دسرت ِ من برنم یکار
 بدم. یبه خودم سخت یزیچ نیخاطر همچ

 !یبکن یکار نیهمچ دینبا یاگه واقعا منو دوست داشته باش -
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 یول دای.درسته که ازت خوشم مرینگ یرو جد هیقض نیا ادی: تو ز دیخند کوتاه
 .شهیزود نظرم عوض م یلی! من خستمیعاشقت ن یکن یاونطور که فکر م

کهیا به من نزد نیح ن له ا شررردینم کیحرف زدن مون  کشررتنم  یبرا یوعج
گرنه و ست،یداد.معلوم بود که صرفا قصدش کشتن ِ من ن یم دینداشت، بهم ام

نم و فرصت استفاده ک نیکه از ا دیکارو کرده بود.به فکرم رس نیحاال حتما اتا 
 یتنها کار یول دیرسرر یبه نظر نم یباهاش حرف بزنم،هر چند کار عاقالنه ا

تا اون لحظه نشررون داده بود که تو یتونسررتم برا یبود که م  یخودم بکنم...
 !ستین یرمنطقیهم غ ادیحرف زدن ز

بل از ق یدون یگشتم که گفت : م یشروع دنبال کلمات مناسب م یبرا داشتم
 کردم؟ یکار م یسراغ شماها چ امیمن ب نکهیا

 برام جالبه بدونم. -
کارم  نیزدم اما از ا یرو گشررتم، به همه جا سررر م یهر جا که فکرشررو بکن -

 یاهشده بود.هر از گ یا شهیکل میخسته کننده بود.زندگ یلیبردم.خ یلذت نم
 بشم. کیبهشون نزد دمیترس یم یکردم ول یبه ارتباط با آدما فکر م

 !؟یدیترس یاز آدما م -
که جن ها به آدما  نهیا ی! قانون کلیکه تو االن از من دار ینه مثل اون ترسرر -

شن...اما وقت کینزد سا ین سما اجازه  ییبا ک شون ر شدم که خود شنا   نیا یآ
 زده شدم! جانیکارو به جن ها داده بودن واقعا ه
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لذت بخش تر از بودن  ایتو دن یکار چیشررور ادامه داد : حس کردم ه یلحن با
ود که ب یکنواختی یکارم اون زندگ نیا ی! فک کنم مسرربب اصررلسررتیبا آدما ن

 قبال داشتم.
مان تا برا یخوب ز که آروم  یبود  ظاهرا  هاش حرف بزنم... با عد کردنش  قا مت
 بود.

کنه ، منم  یکار م یبا آدم چ یدونم فشررار روح یمن مکنم...  ی: درک م گفتم
 کنم. یکارا م نیاز ا شمیم وونهید یوقت

 وونه؟ید یگفت : بهم گفت زیدآمیلحظه مکث کرد و تهد چند
 بود که... نیگفتم : نه منظورم ا یدستپاچگ با
رو به رو  واریچشررم به هم زدن با شرردت به د هیکنده شرردم و تو  نیآن از زم هی

ساس م شدن! تا چند ثان یبرخورد کردم.اح ستخون هام خرد  ه ب هیکردم تمام ا
 .دمید ینم یزیچ دینور سف هیجز 

حال  نیبا ا دم،یچیپ یداشتم از درد به خودم م نیزم یبسته بودن و رو چشمام
 کردم. یحضورش رو کنارم حس م ینیسنگ
 یقعا نموا گهی.دشدیم شتریب به ساق پام وارد شد و هر لحظه هم ینیسنگ فشار

خرد شرردن اسررتخون پام رو  یلحظه بود که صرردا نیتونسررتم تحمل کنم.هم
شتناک دمیشن سم بند اومده بود،مدیچیتو کل بدنم پ یو درد وح ستم ت ی.نف ون

 سرم بشنوم! ینبضم رو تو یصدا
صله  با شن یکم یفا شو  صدا سرد دمیاز خودم   یدونب دیگفت : با یکه با خون

 ؟یتا اجازه بدم بر یمخِ  منو بزن یخواسررت یمونه.م یپاداش نم یب بیکه فر
س شتریب شدیتفاوت قائل بودم که باعث م هی گرانیتو و د نیمن ب شته دو تت دا
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که در  یفهمم فکر ی.االن میستیکردم تو خودخواه ن یفکر م نکهیباشم، اونم ا
االن  گهیبوده! در هر صورت تو د اغراق ف*ا* *ش هیکردم صرفا  یموردت م

 تو رو پر کنه... یجا دینفر با هیاما  ،یندار یواسه من کاربرد
صور م یحالت نیبدتر شت اتفاق م یکه ت  یه اونم به خاطر جمل فتاد،یکردم دا

 بگم گفت : فکر یزیچ نکهیکردم...قبل از ا یم یکار هی دیمن! با یاحمقانه 
 د باشه، درسته ؟مسعو تیفرد زندگ نیکنم مهم تر

فراموش کردم.فورا  زویچقدر بده، اون لحظه همه چ تمیمهم نبود که وضررع برام
 گفتم : نه..!

ند خب بدون با لبخ به من  که من  چیگفت : مطمئنم ه یثیتوجه  قت اونجور  و
 ی! شررک ندارم زوج خوبیکنم، بهش نگاه نکرد یاالن دارم به مسررعود نگاه م

نه جذاب ز یحرف نم یدهنشو بسته نگه داره.کال وقت...البته اگه مسعود میشیم
 .شهیتر م
 نیتر کیکردم.با کوچ یهم احسرراس سرررما م دایعرق بود، شررد سیخ تنم

 یفاقدر برابر ات نایا یهمه  ی.ولشدیپا و بعد کل بدنم منتشر م یحرکت درد تو
 بودن. تیاهم یب فتهیکه قرار بود ب

 نداشته باش... یرکنم فقط با مسعود کا یم یبگ یهرکار -
ما ادیاز دسررتت برنم یمتاسررفم، کار - نفرو  هی یتون یم دم،یآوانس م هی. ا

ه، هم باشررر نیدارو ایتونه سررورن  ینفر م هیاون  ره،یتا جاتو بگ یانتخاب کن
ندازه که  یم یکسرر ادیمنو  دم،یم حیگرچه من به شررخصرره مسررعود رو ترج

 خراب کرد...در کل انتخاب با توئه. مویزندگ
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 یوجه نم چیدونستم اما به ه یبود،کار خودمو تموم شده م دهیامونم رو بر درد
 نیمه یکنه برا ریگ یتیوضررع نیهمچ یو تو رهیمنو بگ یجا یخواسررتم کسرر

ضع یزیکه امکان داره چ ییدادم تا جا حیترج  نیرو خراب تر از ا تینگم که و
 کنم...

گاه دندون  شردیاعث مکه سرکوت کرده بودم.درد ب شردیم یا هیثان چند ناخودآ
د.دوست ترسون یمنو م شترینشسته بود ب کمینزد نکهیهم فشار بدم.ا یهامو رو

شتم تا جا صله بگ ییدا سخترمیکه ممکنه ازش فا ستم و کم ی.به  ش خودمو  ین
کردم  یحس م دمیکشرر یداشررتم خودمو عقب م نکهیا نی.حدمیعقب کشرر
 دهییشررکسررته شرررده دارن به هم سرررا یپام از قسررمت ها یها اسررتخون

 تحمل بود. رقابلیکه داشت غ ی.سوزششنیم
شم هاش د به س گهیصورتش نگاه کردم.چ  ی.مندیرس یبه نظر نم اهیمثل قبل 

ستم رنگ نقره ا صله بب یتون شبنمیبراق رو از اون فا شم هاش  به  هی.حالت چ
کد فت : من هنوز منتظر جوابم. گاه کردم گ تا بهش ن ها بود. به  ومشررون؟ گر

 !ن؟یمسعود ، سورن ، دارو
شت از جا کنده م یزیچ بازم سشدینگفتم.قلبم دا سم ک و به ر ی.ممکن نبود ا
 خودم بدم! یجا

 فکر کنم اگه ؟یکن یمنو سکوت درمان یخوا یگفت : همچنان م یخونسرد با
ست دارم  یرو انتخاب کن نیدارو صا دو شخ شه، هر چند خودم   هیبه نفعت با

 به دل پدر و مادرش بذارم. گهیداغ د
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که تا اون لحظه سرررم اورده  ییخواسررت از هر بال یکه ازم م یزیکنم چ فکر
سع ستم و  شمامو ب ساب هیکردم به  یبود، بدتر بود.چ فکر  یجواب درست و ح

 کنم.
 یکینکن اون  ی...کاریکن یم میعصرربان یگفت :کم کم دار هیاز چند ثان بعد

 دیرو نجات بده!... شررا گهید یاب کن و دوتارو انتخ یکیپات هم بشررکنم! 
 در کار باشه! یالبته اگه آمرزش ،یشد دهیخودت هم آمرز ینجوریا

س یبه ذهنم نم یچیه ستم چجور ینم د،یر  نیرو از ا هیبق یتونم پا یم یدون
 گفتم... یم یچ دیدونستم با ی! نمرونیماجرا بکشم ب

نکن  ی،کاریکن یاعصابمو خرد م یواقعا دار گهیگفت : د تیبار با عصبان نیا
 االن برم هر سه تاشونو قتل عام کنم! نیهم

بول، گفتم : باشه ق عیو دست و پامو گم کردم، سر دمیترس یجمله حساب نیا با
 بکنم! دیکار با ی! فقط بگو چیتو بگ یهر چ

 ؟یبا همون لحن خونسرد گفت : اوه سالم! تو زنده ا دوباره
رو انتخاب کن قبل از  یکیزنم!  ی: فکر کردم دارم با جسرردت حرف م دیخند

 خودم هر سه تاشونو انتخاب کنم! نکهیا
ود! ب دنشینبود که اون منتظر شررن یزیخواسررتم بدم چ یکه م یجواب مطمئنا
 نبود... یچاره ا یبگم ول دمیترس یگرچه م

 کدوم... چیه -
 من نبود! یها نهیگز نیکدوم" ب چی"ه -
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ش یخوا یاگه م ن،یبب - س یبکش ول یمنو بک سم ک دم خو یرو به جا یمن ا
 .دمینم
شمت.فقط  یچون به هر حال من م یبهتره " اگه" رو از جمله ت حذف کن - ُک

که  ییزایچ دیتا شررا یخودت انتخاب کن ینفر رو به جا هیدوسررت دارم قبلش 
 .رمیرو بتونم از اون بگ یبهم بد یتو نتونست

 بکنم. یکار نینداره همچامکان  -
 پس منم مجبورم همه شونو با خودم ببرم! -
وقتا دردمو فراموش  یکه بعضرر یکرد جور یم میعصرربان یحرفش بدجور نیا
 کردم... یم

 !ی: جرأتشو ندار گفتم
 گفت : جرأتش رو ندارم؟ مصممانه

اما رو بگم... نیفکر کردم که اسم دارو نیلحظه به ا هی یدراومده بود،برا اشکم
 ...رهیتونستم؟ عادالنه نبود که به خاطر اشتباهات من بم یچطور م

 یدونم چرا انقدر به خودت سررخت م یهمون لحن مصررمم ادامه داد : نم با
 !ستیسخت ن یکن یانتخابش اونقدرها هم که فکر م ،یریگ
 ... .یستیتو متوجه ن -
کهیدونم، اونم ا یرو در مورد تو خوب م زیچ هی - ها ن خت آدم  نا  یتو شرر

شکل دار سه پ یکن ی! فکر میاطرافت واقعا م سه نفر وا دنت کر دایتا االن اون 
 کار کردن؟ یچ
 شونو کردن... یسع یدونم که همه  یم -
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شونو بب یم - سه تا ص یخونه  ی.تونمیتونم هر  شدن، کار خا  هم یتو جمع 
نت هم داره از ا یکنن.عمو ینم کهیمهربو خت در نبود تو چ ن قدر بهش سرر

 زنه... یگذشته حرف م
 یداُتن ِ ص ن،یدروغ ی! اون خونسردیصداشو بشنو دیادامه داد : با یکالفگ با

نه...آدمو اذ نه!!  یم تیمغرورا که د ییجورا هیک نه   یبرنم گهیتهِ  دلش مطمئ
وقت حرفاش  چیدونه ه یزنه...چون م یحرفا رو م نیداره ا نیهم یبرا یگرد

داره به  یکه گم شد یوقت ز.اهیکه آدم ُرک نهیمسعود ا هیرسه.خوب یبه گوِشت نم
 .شنیهاش تموم م یتمام بدبخت ینش دایکنه که اگه پ یفکر م نیا

 ...یگیدروغ م یدار -
حرفامو  گهید قهیمطمئن باش تا چند دق یفکر کن ول یهر جور دوسررت دار -

 !شهیند برابر مرو  آدما بعد از مرگ قدرت درکش چ گنی...میکن یباور م
سته گفت : واقعا فکر م ییصدا با شویاز پ شهیهم یاگه برا یکن یآه  یبر نش

شون برات تنگ م سورن که داره به  نیهم شه؟یدل شت کردن. االنش هم فرامو
 نینداره که دارو یتعجب گهیکنه.د یفکر م دهیکه امروز د یبراق یاون کفش ها

فقط  نی.داروکنباور  ،یستیهم به تو نده!اصال براش مهم ن یتیاهم نیکوچکتر
صه  یفکر م زشیبه مرگ غمناک اون خواهر نفرت انگ کنه...جالبه که بابتش غ

 خوره !! یهم م
وجه مسررعود و سررورن و  چیکردم.البته به ه یکم داشررتم حرفاشررو باور م کم

سرزنش نم نیدارو شون  کردن حق  یکه م یکردم.هر فکر یرو به خاطر افکار

http://www.roman4u.ir/


 369 رمانتیک قتلحقیقت 

شتن.من ه شون نکرده بودم به جز ا یکار چیدا  تیبا کارهام اذ شهیهم نکهیبرا
 شون کردم.

 نویباور کن ا یگم،ولیمن دارم بهت دروغ م یکن یخودت فکر م شیحتما پ -
کارو  نیچند روز ا نیا یکنن تو داتیخواسررتن پ ی.اگه واقعا مگمیراسررت م

 کرده بودن.
ساب نیا با شه...فقط  یحرف ح شته با شت چند روز گذ جا خوردم! امکان ندا

 چند ساعت بود که من اونجا بودم!
 چند روز!! -
 یگفتم که بدون نوینداره.در هر صررورت ا ینه؟ تعجب ،یکرد یفکرشررو نم -
شون مهم ن ادمیز شم اما اگه اونا  یتونم مخف ی.درسته من میستیبرا ره به ذ هیب

 ؟یگیم یکنن.حاال چ دامیتن پتونس یدادن م یخودشون زحمت م
اسم  شدینم لیاما باز هم دل گهیکه راست م شدیکم کم داشت باورم م نکهیا با

 خودم بدم.اصال عادالنه نبود. یرو به جا یکس
 باشم... ی: فکر کنم من برات کاف گفتم

اب رو انتخ یکی شم،یخسته م جهینت یب یسوال و جواب ها نیدارم از ا گهید -
 کنم! یکن وگرنه تک تک استخون هاتو خرد م

 .شهیبکن، جواب من عوض نم یدوست دار یهر کار -
 !یباشه، خودت خواست -
ستم االن اتفاق بد یم شتم فتهیبرام م یدون ستم، طاقت ندا شمامو ب .از ترس چ
سم نوک ت هی هوی.ارهیسرم م ییچه بال نمیبب  عیسر پهلوم فرو کرد و یرو تو زیج
ش رونیب شه! کارم از داد و فر دوارمیفقط ام د،یک شته  ادیبود ناخنش نبوده با گذ
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و کنه پهلوم فر یرو تو زیاون چ نکهی.تا قبل از اومدیبود.نفسررم هم به زور باال م
 کردم. ینم یحد احساس سست نیتا ا

 خودتو نجات یتون یم یبرات دارم، اگه زرنگ باشرر شررنهادیپ هیگفت :  فورا
 .یذارم بر یخودن انتخاب کن، منم م یفرو به جان هی.یبد

ستمو ش یرو د ستم نکهیاز ا شتریو بهش نگاه کردم.ب دمیزخم پهلوم ک  یخون د
شه به  شد.حتما همون َزهر دیسف عیما هیب شته   ازش حرف سیبود که پل یآغ

 برم... ذارهیو نم گهی.مطمئن بودم داره بهم دروغ مزدیم
 بکنم. یتونم برات کار ینم گهیوگرنه د یانتخاب کنبهتره تا زهر اثر نکرده  -

کرد،  یبدنم درد م یداد.همه جا یقلبم مثه پتک تو سرررم صررردا م ضررربان
رو بهتر  تمیکه بدم وضررع یدونسررتم هر جواب یم یهم سررردم بود ول یبدجور

 کنه. ینم
جوابم  یتونسرتم حرف بزنم گفتم : اگه تا ابد هم بپرسر یکه به زور م یحال در

 .شهیعوض نم
واب خوب...انتظار داشتم ج یلیگفت : خ نکهیسکوت برقرار شد تا ا هیثان چند

 بدم. رییکارت باعث شد برنامه رو تغ نیازت بشنوم.ا یا گهید
 !؟یچ یعنی:  دمیپرس ینگران با
از خودش نشررون  رخودخواهانهیحرکت نادر غ هیکه  یهسررت یکسرر نیتو اول -

 .یکرد یمنو راض ییجورا هیداد، 
 !یعاشقشم نشده باش دوارمیام -
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خوام به عنوان پاداش باهات معامله کنم.به  یشررردم.م کیبهش نزد بایتقر -
 .یریبگ میسم اثر کنه تصم نکهینفعته قبل از ا

باشه قبول  نیاز کشتن سورن و مسعود و دارو ریغ یزیخودم قول دادم هر چ به
 کنم.

شت یحرف زدن عجله ا تو سردندا  هیزیبهتر از چ شنهادمیگفت : پ ی، با خون
 چیوقت عاشررق ه چیکه ه نهیاما شرررطش ا یبر دمی. اجازم میکن یکه فکر م

ش یدختر صبوریازدواج هم نکن ،ین  یاه یژگیالبته و ستم،ین ی! من موجود 
وقت احسرراس کنم  هی. اگه سررتیخب صرربر جزوشررون ن یدارم ول ادیخوب ز

و فکر عاشق شدن و ازدواج به سرت زده  یکن یم یبا صبر نداشته م باز یردا
باره م  یم یدیبه ناام لیرو تبد کتیکوچ یسررراغت و اون خوشررحال امیدو

 .قبوله؟ستین یاز بخشش خبر گهیکنم.اون موقع د
 !؟یُکش یرو نم یکس گهیاگه قبول کنم د -
قرارداد  نیاکنه. ینم رییتغ یکیو تار اهیس زیچ چیکه ه یریبگ ادی دیبهراد، با -

صرفا در مورد توئه.فکر بق سا یشیروز متوجه م هیرو نکن. هیهم  که  ییتمام ک
کرده باشررم حتما تاوانش رو  یمن کشررتم سررزاوار مرگ بودن، اگه منم کار بد

 .ی.تو بهتره نگران خودت باشدمیم
 رمیتونسررتن دسررتگ یانتظام یروین زانیهم عز دیو گفت : اصررال شررا دیخند

 ،یمنو دور بزن یرو هم فراموش نکن، اگه بخوا نیه! ادون یچه م یکنن،کسرر
با کسرر نیکاِرت تمومه...اگه در مورد ا یبکن یحرکت نکهیقبل از ا  یقرارمون 

باره منو م نطور،یهم هم یحرف بزن رو  یچ عذریه گهیو اون موقع د ینیب یدو
 کنم...انتخاب با خودته. یقبول نم
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 باشه، قبول... -
 وقت رفتنه. گهیبود...فکر کنم د رکانهیز ن،یآفر -
 !!ز؟یخ نهیبرم؟ س نجایاز ا یچجور دیمن با -
تات پ ینه ، من م - ما  نیب یخوام فکر کنن قرار یکنن.نم داتیذارم دوسرر

بهت  دیحتما با نوی...ایبه نظر برسه.راست یعیطب یهست.دوست دارم همه چ
رفتار  یبرگرد یمطمئن باش وقت یخواد آخرشو برات تلخ کنم ول یبگم.دلم نم

سا ست یکه م ییک شون فدا کن یخوا  یم.شهیباهات عوض م یخودتو به خاطر
 یمن تنها کس یفهم یاون موقع م ستن،یخوشحال ن دنتیهم از د ادیکه ز ینیب

 ام که باهات صادق بودم.
 نکهینفر چراغ ها روشررن کرد.بدون ا هیلحظه انگار  نیگرفت و هم دسررتمو

کردم  یکه فکر م یزی.برخالف چمیتو جنگل ظاهر شد هویکرده باشم  یحرکت
 .نمیرو بب یدرخت ها آسمون ابر یشاخه ها نیتونستم از ب یروز بود! م رونیب

شم جهان ب از شد و گفت : دعا کن موکلت زودتر چ  نیرو ا نشیکنار من بلند 
شدم فرار کنم بهم نخند، به هر یطرف ضمن اگه مجبور   دیحال با بچرخونه.در 

 !ادیاز آب درب یعیطب
صدا نیهم شن یکه  سمت باال حرکت کرد.تو  دمیهاموس رو  سرعت به   هیبا 

شد و گفت : "من م شم به هم زدن هاموس کنارم ظاهر   یدنبالش...حام رمیچ
 به همون سمت رفت. عیسر یلیرسه، نگران نباش."و خ یاالن م

نبود اون جمله رو بهم بگه چون من اصررال نگران نبودم.اون لحظه انگار  یازین
نداشرررت...ه میتو زندگ یمهم زیچ چیه  یاز ذهنم عبور نم یفکر چیوجود 
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شتم وقت یکرد.حس خوب صورتم م یدا  نیهمچ یخورد.قبال هم تو یبارون به 
ضع شتم و تح یقبل احساس بد یبار مثل دفعه  نیبودم اما ا یتیو شا تندا ر ف

 کردم. یحس نم گهینبودم.درد پام رو هم د
ست لمس شمامو باز کردم...حام یرو رو ید ساس کردم.چ بود.در  یپهلوم اح

لب با  ریبلند هاموس رو صرردا کرد و ز یزد با صرردا یکه نفس نفس م یحال
 کار کنم! یچ نیبا ا دیگفت : من با ینگران
 یاما م دمید یرو تار م زیهمه چ نکهیکه هاموس برگشررت.با ا دینکشرر یطول

ستم زخم بود تا سخت ن ادی.زنمیشده بود رو بب جادیا شیشونیپ یکه رو یتون
 به وجود اومده بود. یبفهمم اون زخم چجور

 خوام... یزخمش اشاره کردم و گفتم : معذرت م به
نه ک یچندان ریینگرانش تغ یهر چند خنده باعث نشررد چهره  د،یحرفم خند با

 ؟یکن یم یازم عذر خواه یدار یزیچ نیطر همچو گفت : به خا
 نه؟! ای رونیب یزهرو بکش یتون یگفت : م عیسر یلیخ یحام

 شرره،یزود تموم م یکم درد داشررته باشرره ول هیرو به من گفت : ممکنه  هاموس
 .دمیقول م

کردم.تمام  یاحساس نم یزهر اما من درد دنیکش رونیشروع کرد به ب هاموس
حس بود.احتماال به خاطر همون زهر بود اما خوشحال بودم که حداقل  یتنم ب

 ُکشه. یداره منو م یبه آروم
 گهیداشررتم...د یشرردم احسرراس بد یم داریب مارسررتانیب یدوباره تو نکهیا از

هنوز زنده بودم واقعا احساس تنفر  نکهیحسم به کنار، از ا نیرسما دژاوو شده! ا
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فت کفن پوسررونده بود!  یجا یا گهیکردم! هر کس د یم حاال ه تا  من بود 
 بزنم. موخواست خود یاونقدر که اعصابم از دست خودم خرد بود دلم م

شرردم و اومد سررمتم و با  داریکه ب دیبود فهم سررتادهیکه کنار پنجره ا نیدارو
 خفته؟ یبایز یگفت : چطور زیآم طنتیش یلبخند

 شدم! یعال دمیتو رو که د -
 خنده دار شده... یلیصدات خ و گفت : دیخند

 !ستن؟ین نجایمسعود و سورن ا -
 به من بگو. یدار ینه ، اگه کار – نیدارو

 .نمشونیخواستم بب یندارم...فقط م یکار -
ظرف برات  هی یخوا یبه من بگو.م یدار یهر مشررکل گم،یم یجد – نیدارو

 !ارم؟یب
 متوجه منظورش نشدم.گفتم : ظرف؟! اصال

 .یکن شیگفت : که توش ج یجد یلیخ
 !واریبه د دمیکوب یسرمو م شدمیتونستم حتما پا م یم اگه

فرد  نیکارو بکنم تو محرم تر نیاگرم بخوام ا یول گم،یکه ُرک م دیببخشرر -
 ...پس نه، ممنون.یستین میزندگ
گه بخوایباشررره، هر جور راحت – نیدارو حال ا به هر  مک  یمن م ی. تونم ک

 لت چطوره؟کنم.حاال واقعا حا
 کنم. یحس نم ی...خوبم.فعال دردیا -

 مجبور شدن پاتو گچ کنن. – نیدارو
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 : من چند روز نبودم؟! دمیبه پام انداختم و پرس ینگاه
 .یینجایاز اون دو روز هم هست که ا ریهفته.به غ هیحدودا  – نیدارو

 کردم قاتل در مورد مدت گم شدنم بهم دروغ گفته... . یاون لحظه فکر م تا
 به وزن پام اضافه شده. لویکردم ده ک یجام نشستم. با اون گچ احساس م سر

 ؟یمنو تا خونه م ببر یتون یم -
 فکر نکنم اجازه بدن... – نیدارو

 یتون یبمونم.اگه نم نجاینه.دوسررت ندارم ا ای دنیاجازه م سررتیبرام مهم ن -
 .اریلباس هامو برام ب شهیکنم.فقط اگه م یم شیکار هینداره، خودم  یلاشکا
 یکرد بخوا یجاسررت.اتفاقا مسررعود فکر م نیباشرره، لباس هات هم – نیدارو

 برات دو تا عصا هم اورد. نیخونه، واسه هم یبر
 دوست داشته از شرم خالص شه! یلیچه خوب.معلومه خ ؟یجد -

 .ستین ینجورینه بابا ا – نیدارو
ک رو کت یبوده...کسرر یعصرربان یلیکه من نبودم خ یچند روز نیحتما تو ا -

 نزد؟!
ه مون هم یعنیناراحت بود،  شتریرو هم نزد.ب ینبود، کس ینه عصبان – نیدارو

سعود و  یبود.اون چند بار نیسنگ یلیجو خ ،یدون ی.ممیناراحت بود که ما م
شد. نیفقط چند تا جمله ب میدیسورن د  یدیانگار ام ییجورا هیمون رد و بدل 

 به برگشتت نداشتن.
 !د؟یپرسم راستشو بگو، دنبالم هم گشت یسوال م هی -

ثان نیدارو ند  حالت هیچ فت : مسررخره کرد یخنث یبا  گاه کرد و گ ! ؟یبهم ن
 یمن و حام ی.درسررته حتمیکرد داتی! پدرمون در اومد تا پمیمعلومه که گشررت
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شت ریهم تحت تاث سعود دا م کدو چیخب ه یول میشد یم دیناام میسورن و م
 .مینشد الیخ یب

 خوش به حال ِ من! -
ار ک نیکمک کرد تا لباس هامو تنم کنم...حاال بماند که چقدر موقع ا نیدارو

بودم موقع راه  دهیوقت بود که دراز کشرر یلی! چون خدمیاز دسررتش عذاب کشرر
 یپام هم به باد م یکیهوامو نداشررت اون  نیداشررتم.اگه دارو جهیرفتن سرررگ

 دادم.
 نیگفت : هم نیکه دارو میدر بود ی.جلومیاومد رونیب مارسررتانیاز ب بالخره

 .ارمیرو ب نیجا باش تا من ماش
تم انداخ نیبه ماش یخودم برگشت! نگاه نیزود هم با ماش یلیرفت و خ عیسر

 و سوار شدم.
 خب...ظاهرا که سالمه! -

صت نکردم  روزیو گفت : نگران نباش، از د دیدخن نیدارو ست منه.هنوز فر د
 مچاله ش کنم.

 .دیدکر یم میتقس لمویبعد وسا رمیبم دیذاشت یخدا رو شکر.حاال حداقل م -
 داد گفت : خفه شو. یکه همچنان داشت به خنده ش ادامه م نیدارو

 خوره. یرقمه بهت برنم چیه اد،یخوشم م یلیاخالقت خ نیاز ا -
 !؟یکرد ینم یلحظه مکث کرد و گفت : مگه شوخ چند

 ردن؟ک دایمنو پ ینگفت چجور یحام نم،یچرا بابا...اصال فراموشش کن.بب -
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که، قدرت  یدون یخبر داده.م یکرده بعد هم به حام داتیهاموس پ – نیدارو
شونید  شون یژگیو نیا دمیحرفا...من هنوز نفهم نیکنه و ا یاز ماده عبور م د

کنه دل و روده  یبه من نگاه م یحام یبه نظرت وقت یعنیکنه!  یکار م یچطور
 !نه؟یب یم هم م

 ستیسوال هات قرار ن نیهم حالت تهوع دارم، ا ینجوریمن هم ال،یخ یب -
 یتونن اونجور یکه هر وقت خودشررون بخوان م هیحالمو بهتر کنن! البد جور

 .ننیبب
 !قاتله تو رو نکشت؟ اروی نیکه ا ستین بیعج...به نظرت میبگذر – نیدارو

شه ول یم - ست بک سم، دنیسر رس یهاموس و حام هوی یخوا .فکر کنم اون 
 .رونیب دیکه بود رو هم هاموس از بدنم کش یا گهیهر کوفت د ایزهر 
بار  هی یدر موردش بهم گفت... .پس اگه هاموس و حام یآره، حام – نیدارو

درها اوردنش اونق ریتونن! احتماال گ یکنن حتما باز هم م دایتونستن طرف رو پ
 .ستیهم سخت ن

 نیا نشدیبار که د هیبندازن همون  ریتونستن طرفو گ ی! اگه مست؟یسخت ن -
س هیکردن.اون  یکارو م شان ضع نیبود. با ا یبار هم  د حتما بهتر از قبل ر تیو

 پوشونه. یخودشو م
 بشه. یتونه مخف یه نمک شهیهم یبه هر حال برا – نیدارو

 !یدنبالش بگرد یخوا یگفتم : تو رو خدا بگو که نم یحوصلگ یب با
 ! نجایکار اومدم ا نیاز اول به خاطر هم – نیدارو

دخلتو  یکن یکار نکهیقبل از ا یاگرم موفق بشرر ،یکن داشیپ یتون یتو نم -
! دومیمثال ازم خوشش م ارویکه  نهیزنده م به خاطر ا ینیب یاورده! منو هم که م
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ش یخوا یم یاگه بفهمه جنابعال یکن یفکر م شون ن یچه عکس العمل شیبک
 !ده؟یم

 واو! ومد؟یاز تو خوشش م یو گفت : جد دیخند
صابمو خرد م نیدارو یالیخ یب نیا شت اع صال حرفا یدا  منو یکرد، انگار ا

با عصررباندیفهم ینم ندازه  نیا یمن تو ن،یگفتم : بب تی!  به ا  یافک یمدت 
 خوام تو مراسم ختم تو هم شرکت کنم! ینم گهیحرص خوردم، د

 ؟یکن یم یباشه بابا ، چرا قاط – نیدارو
 !یریقول بده که دنبالش نم -

 .دمیخب، باشه...قول م – نیدارو
 ".رمیدنبال قاتل خواهرم نم دمیمثه آدم بگو! بگو "قول م -

دنبال قاتل خواهرم نرم. تو هم  دمیکردم ها! باشره، قول م یریعجب گ – نیدارو
 ها، صد رحمت به مسعود. یاعصاب ندار

 شهر خودتون؟! یگرد یاصال تو چرا برنم -
کردم بعد مرگم هم جنازه مو اون طرفا نبرن، چه برسرره به  تیمن وصرر – نیدارو

 خودم برم! یبخوام با پا نکهیا
مادرت هم نم یعنی - پدر و  خاطر  فکر کنم  ؟یسررر بزن هی یبر یخوا یبه 

 دلشون برات تنگ شده باشه ها!
سه هر ک یالیخ یبا ب نیدارو شون وا نگ هم که ت یگفت : نگران نباش، اونا دل

 نکهیکردن! تازه بعد از ا رونمی.اصال خودشون بشهیتنگ نم یکیباشه، واسه من 
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کرد.االن هم چند  یم دمیو تهد زدیام زنگ مباب یاز خونه رفتم هم هر از گاه
 فته.ر ادشونیفکر کنم  ربه کارم ندارن.خدا رو شک یکار گهیکه د شهیم یوقت

 ؟یکار کن یچ یخوا یم ینر ارویدنبال اون  یقول داد نکهیحاال با توجه به ا -
ص یبرنامه  – نیدارو شهر بمونم.تازه دارم  نیخوام تو هم یندارم.فعال م یخا

کنم.تازه تونسررتم چند تا  یکنم، گرچه هنوزم با هواش حال نم یبهش عادت م
 اعصابن! یکه همشون ب میحاال بگذر ارم،یب ریدوست گ

اگه سررورن و مسررعود ولم کردن  ینجوریحداقل ا ،یمون یم نجایخوبه که ا -
 راحته تو رو دارم. المیخ

 ها نشستم. رهیذخ مکتیاال حاالها رو نراحت، من ح التیآره خ – نیدارو
 نیکه وارد خونه شرردم دارو ی.تا وقتمیدیبالخره به خونه رسرر قهیاز چند دق بعد

 برام راحت نبود.عالوه بر ادی.راه رفتن با عصررا زفتمیوقت ن هیهوامو داشررت که 
 هم داشتم. جهیاون سرگ

 یرو بهم داد و گفت : اگه کار نیماشرر چییسررو نی.دارودمیمبل دراز کشرر یرو
 به من بگو. یخوا یم یزیچ ای یدار

 نه ممنون. -
 ؟یمطمئن – نیدارو

 مونم. یبرو.نگران نباش، زنده م یدار یآره ، تو هم اگه کار -
باره مفقود شرر یم – نیدارو  یم شررتیمن پ ال،یخ ی! بیترسررم ولت کنم دو

 ؟یچند روزه غذا نخورد ادیم ادتی یمونم.راست
شنم ن - ضربه مغز یم شیکار هیاگرم غذا بخوام خودم  ست،یمن گ ه ک یکنم.

 نشدم! تو برو به کارهات برس.
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 ها! یتو چالق یناسالمت – نیدارو
باشرره خودم از  یباور کن هر کار ی! ولیهمه به فکر من نیواقعا ممنون که ا -

 .نجایا ادیخوام به مسعود زنگ بزنم بگم ب یاالن هم م نی.همامیپسش برم
اومد  شیپ یاگه مشکل رم،ی.پس من مستین یچاره ا نکهیباشه...مثه ا – نیدارو

 بهم زنگ بزن.
 باشه حتما. -

ودت هم با خ نیرو به سررمتش گرفتم و گفتم : ماشرر چییبره سررو نکهیاز ا قبل
 تونم ازش استفاده کنم. یببر.من که فعال نم

 گهیو گفتم : ما باز هم همد دمیدستمو کش رهیرو بگ چییکه خواست سو نیهم
 !گهید مینیب یرو م
 رو ببرم...! نیندارم ماش یآره! البته من اصرار – نیدارو

 !یئه که بهم داد یمنظورم اون قول -
قول دادم پاش هم  یمنو! وقت ی...باشررره بابا، کشررتیگیآهان، اونو م – نیدارو

 گفته باشم! ش،ریز زنمیم یبهش اشاره کن گهیبار د هیاگه  ی.ولسمیمیوا
 .گمینم گهیباشه، د -

شدم، با ا نیاز رفتن دارو بعد سعود  نیتو خونه تنها  شتم به م صد ندا  ایحال ق
منو  چند وقت هیموندم.فکر کنم اگه  یبود که تنها م نیسرورن زنگ بزنم.بهتر ا

 راحت تر باشن. ننینب
صدا داریخواب و ب یتو شدن در ح یبودم که  سته  شن اطیباز و ب ال .حدمیرو 

 یسررورن اومد تو نکهی.چند لحظه گذشررت تا اهیک نمینداشررتم بلند شررم و بب
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داد  رونیب تیراحت شد، نفسش رو با عصبان الشیانگار خ دی.تا منو دییرایپذ
 !یموند یم مارستانیتا فردا ب دی! با؟یینجایو گفت : تو چرا ا

 زور خودمو جمع و جور کردم و سر جام نشستم. به
 بمونم. مارستانیتو ب ومدیاومدم.خوشم نم نیبا دارو -

 و کنارم نشست. اومد
صال چجور نیدارو – سورن ست تو! ا شو داده د شته  اجازه دادن  یاون عقل ندا

 رون؟یب دیایب
 ! حاال حالت چطوره؟یخواد جواب بد یگفت : ولش کن، نم عیسر

 چشمام و گفتم : خوبم. دنیکردم به مال شروع
 ن؟یهم – سورن

 آره... -
 حموم؟ یرفت – سورن

 دوش گرفتم. هیکردم  یها شده بودم.پامو بسته بند یجان هیآره، شب -
 یم زیپا ل نی.اگه با ایرفت یبعد م میایمسررعود ب ایمن  یذاشررت یم – سررورن

 ؟یچ یخورد
کردم تو حموم  یمو م ینگران نباش...به خاطر آبروم هم که شررده تمام سررع -

 .رمینم
 ری.تو بگیدینخواب یچند روز درست و حساب نیخب.حتما تو ا یلیخ – سورن

 گردم. یبرم عیو سر رمیگ یسر داروهاتو م هی رمیبخواب،منم م
 چند روز همش خواب بودم... نیاتفاقا تو ا -
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فت : فکر کردن گ هیو بعد از چند ثان دیلباسش کش یها بیبه ج یدست سورن
 گمیزنم م یزنگ م هیادم به مسررعود! االن بهش بابا، فکر کنم نسررخه رو د یا

 .ارشونیب رهیبگ
شماره  نکهیاز ا قبل سعود رو بگ یسورن   ت،سین یگفتم : حاال عجله ا رهیم

 .یزن یمنم که فعال حالم خوبه.اگه الزم شد بعدا بهش زنگ م
داشررته که دکتر برات دارو  یلیدل هی.حتما رهیبگ دیبه هر حال که با – سررورن

 تا فردا جورش کنه. گمیم دمینوشته...اما اشکال نداره، بهش اس ام اس م
: حالش  دمیداد پرسرر یکه سررورن داشررت به مسررعود اس ام اس م نطوریهم

 چطوره؟!
 مسعود؟ خوبه. ،یک – سورن

 پاندا شده. هیو گفت : شب دیخند
 فکر کردم و گفتم : از چه نظر؟ هیثان چند

!... نه یگیم ستیحالت خوب ن گمیبهم انداخت و گفت : م ینگاه مین سورن
 دور چشماش کبود شدن!

 آهان...از اون نظر. -
 ستیپدرمونو دراورد.خب...حاال که قرار ن یچند روز کم خواب نیتو ا – سورن

هاتو بگ ند  نیا یکن فیتعر یخوا ینم ،یو تو هم بخواب رمیمن برم دارو چ
 شد؟ یچ یکه نبود یروز

 زدم... هیبه مبل تک یحوصلگ یب با
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اضرم ح ادیم ادمیهم که  یا قهیخواب بودم...اون چند دق شترشویگفتم که، ب -
ست م ادی یانقدر کتک بخورم تا فراموشش کنم.وقت شک  فتمیاون لحظه که پام 

 !شمیم یعصب
 ... .میزن یباشه، پس حرفشو نم – سورن

با هوی به صررفحه ش انداخت و گفت : آخ  یهسررورن زنگ خورد.نگا لیمو
 رفت! ادمیآخ...

 شده؟ یچ -
 ود.نب ادمیسامان...اصال  شیرفتم پ یم دیبا شیساعت پ هی ،یچیه – سورن

 خب پاشو االن برو! -
تو باشررم بهتره.مسررعود که فعال  شی.پرمیفردا م ال،یخ یب گه،ینه د – سررورن

 ... .ستشین
 پاشو برو. ،یچونیخواد داداشتو به خاطر من بپ ینم -

 .رمی.فردا مستیمهم ن ادمیکارش ز – سورن
شروع کرد به ور رفتن با موبا نویا سامان اس ام اس لشیگفت  شت به  .حتما دا
 داد. یم

شتم وقت یحس بد واقعا سعود به خاطر من نم دمید یم یدا تونن  یسورن و م
 یبه شدت ناراض تیوضع نیشون برسن! مطمئنم خودشون هم از ا یبه زندگ

گم شرررد  یمثل خودم وقت یکردم موجود یاونا بودم آرزو م یان.منم اگه جا
 نشه! دایپ گهید



wWw.Roman4u.iR  384 

 

 یرو باز کرد.طول اطیانداخت و در ح دینفر کل هی میدیلحظه بود که شررن نیهم
 یاومد ی: تو چجور گفت دیشررد و تا منو د ییرایکه مسررعود وارد پذ دینکشرر

 خونه؟!
 نبود. یبار عصبان نیکردم ا یکه فکر م یزیچ برخالف

 اومدم. نیسالم.با دارو -
 .یبمونه، گوش نکرد ششیپ وونهیاون د میبذار دیگفتم نبا – سورن

سعود ست و گفت : من خ م ش .اون یتو هم که داغون بود ومد،یخوابم م یلین
 .میبود که داشت یتنها کس وونهید
 ...نیدارو چارهیلب گفتم : ب ریز

سعود ستم به بابا و  ی.من مستین وونهیهم د ادیز میالبته از حق نگذر – م خوا
 نذاشت. نیدارو یافتاده ول یمامانت بگم چه اتفاق

 خوشحالم که متقاعدتون کرده! -
سعود شون نگفتم.چون احتماال ا – م شحالم که به گند زده  ینجوریآره منم خو

 و نسترن. رضایعل یوسبه عر شدیم
 ئه؟ یمراسم شون ِک  – سورن

 .یپس فردا.بهراد، تو هم دعوت – مسعود
 اون دو تا بود... یبرام خبر عروس زیچ نیتر یمعن یب طیاون شرا تو
 اوهوم. -

سابقت جد یچ یبهم گفت : نگرفت سورن شق  س یجد یشد؟ ع  یداره عرو
 کنه. یم
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و به راه که ر یتا وقت دمیم حیترج نکهی. و ا... دمینم یتیچرا گرفتم.فقط اهم -
 نشم. یآفتاب لیفام ینشدم جلو

زود مسررعود و سررورن گرم صررحبت شرردن.من سرراکت بودم و فقط به  یلیخ
ه ک شدیفکرم مشغول م یوقت ها هم به قدر یکردم.بعض یحرفاشون گوش م

 دنیحرف زدنشون چند بار هم از من سوال پرس نی.حدمیشن یصداشون رو نم
دم کر یمن اصال حواسم به حرف هاشون نبود.حس م یمنو خواستن ول دییو تا

ما در کل خوشررحال بودم وقت رییرفتارشررون تغ ییجورا هی  مدید یم یکرده ا
 .ستنین یعصبان ایناراحت 

ه تا بلند شدم رفتم تو آشپزخون ستیحواسشون به من ن دمیکه د قهیچند دق بعِد 
شون ببرم.راه رفتن یزیچ هی صا  برا سخت بود ول هیبا ع حال  در هر یکم برام 

 ادیاجاق تا آبش جوش ب یرو گذاشتم رو ی.کترنمیجا بش هیبود که  نیبهتر از ا
 یول نمیبش نیرو زم شهیخواست مثه هم یدلم م یلینشستم.خ یصندل یو رو

 برام سخت بود. تیبا اون وضع
شا یفکر م نیا به ش ادیکه برام افتاد ز یاتفاق دیکردم که  شاهم بد نبوده با  دیه.

سعود که تا اون موقع هم سورن و م شه  ن من بودن بتون یکارها ریگ شهیباعث ب
گفت که مثال به خاطر من ازدواج نکردن!  شرردیشررون برسررن.البته نم یبه زندگ

 صرف کرده بودن. یادیمن وقت ز یخب برا یول
ودم ن بحال فکرم مشغول بود و مطمئ نیکردم.با ا یم یاحساس خستگ یلیخ

شته از اون گردنم هم درد مرهیاگه بخوام هم خوابم نم سرم رو رو ی.گذ  یکرد.
 فکر نکنم. یزیبه چ گهیکردم د یگذاشتم و سع زیم
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بردارم.مسعود بود که به در ضربه  زیم یتق تق در باعث شد سرمو از رو یصدا
 ؟یرفت هویشد، چرا  یآشپزخونه و گفت : چ ی.اومد توزدیم
 درست کنم. ییچا هیبراتون  امیگفتم ب دیشما سرگرم ا دمید -

 خواست؟ ییچا یک – مسعود
 جواب بدم! گفتم : خب...اول از همه خودم. یلحظه موندم چ هی

 !یما رو نداشت یلحظه فکر کردم حوصله  هیطور. نیکه ا – مسعود
 نه. -

اون دو تا  یزد و گفت : نکنه از خبر عروسرر کهیت واریبه د یرو به رو مسررعود
 ؟یناراحت شد مونیم
 نه اصال. -

 هست به من بگو! یاگه مشکل ه؟یچ یناراحت نیا لیپس دل – مسعود
 .ستمیمن ناراحت ن -

 گذشت؟ یچجور یکه نبود یچند روز نیا یبگ یخوا ینم – مسعود
 کنه؟ یهم م یمگه فرق -

تا وقت یچطور فرق نم – مسررعود باور کن   یکه در موردش حرف نزن یکنه؟! 
 .شهیحالت بهتر نم

 یزیکه بوده تموم شده رفته.حرف زدن هم در موردش چ یهر چ نهیمنظورم ا -
 کنه. یرو عوض نم

 بهت دادن؟ سنگ یزیچ ی: بهراد، نکنه َزهر دیمشکوک پرس یبا حالت مسعود
 اتمیبود اما االن کال از تنظ تیاهم یفقط ظاهرت ب شی! تا چند وقت پیشد
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 یب زیانقدر نسرربت به همه چ هویکارت کردن که  ی! چیکارخانه خارج شررد
 !؟یشد تیاهم

 دایدکه ج ییزهایاز چ یکی.اتفاقا سررتمین تیاهم یب زیمن نسرربت به همه چ -
شده ا یلیخ شون  یکنم و بذارم به زندگ تیاذ انمویکه کمتر اطراف نهیبرام مهم 

 برسن.
 تیما رو اذ یکه بخوا ینکرد یدونم تو عمدا کار یکه من م ییتا جا – مسعود

.درسررته ما هم یاورد یکم بدشرررانسرر هی! فقط نهی...البته اگه منظورت ایکن
 !یریبه خاطرش عذاب وجدان بگ شهینم لیدل یاعصاب مون خرد شد ول

کنم شررما از  ی.چون من با تمام وجود دارم حس مهیخوب یلیخ لیاتفاقا دل -
 یحس رو نسبت به خودم دارم...هر اتفاق نیهم هم .خودمدیدستم خسته شد

 خودم بوده. یها یهم که افتاده صرفا به خاطر ندونم کار
 .ستیدرست ن نیگفت : نه ا عیسر مسعود

فکر  یهمش دارم به چ دایجد یدون ی.میانکار کن سررتیچرا درسررته! الزم ن -
هر شرر هیبرم  خبر بذارم یروز بند و بسرراطمو جمع کنم و ب هی نکهیکنم؟ ا یم
تون  یبه زندگ دیتون یشما م ینجوریکرد...حداقل ا نیکه دارو ی.مثه کارگهید

 .دیبرس
 !یکارو بکن نیا یتون یتو نم – مسعود

 تونم! یم یراستشو بخوا -
سعود سیکارو با "من" بکن نیا یتون یگفت : نه، تو نم یبا ناراحت م منو  ی...ک

 ترحم و یهم برات کردم از رو یتو رو داشته باشم.اگه کار یمجبور نکرده هوا
ا کنم.اگه دارم ب ینکردم و نم یکار یواسه کس یوقت الک چیاجبار نبوده.من ه
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ست ست تو نهیکنم فقط به خاطر ا یم یسورن دو ا کس ب ینیب یاگه م ئه،که دو
صم ریغ یا گهید  یا گهیتونم رو کس د یکه نم نهیبه خاطر ا ستمین یمیاز تو 

 حساب کنم!
سر تا صبان رییتغ عیاومدم جواب بدم لحنش  ش تیکرد و با ع و! تو گفت : خفه 

س یکن یفکر م ست یتنها ک سرو نجایکه ا یه ند چ نیا شه؟یم سیداره دهنش 
ته، قبول ول گذشرر خت  هت سرر قت ب گه بخوا یو عدش رو  نیاز ا یا به ب

باز چه م یاریدرب یع*و*ض*ی   گهیدشررهر  هی یبر یدونم،جمع کن یو 
 کشمت! یبندم و م یم زیهمه چ یچشمامو به رو

 .دیرفت و درو هم پشت سرش کوب رونیگفت از آشپزخونه ب نویا تا
 ی.فکر نمدمیکشرر قینفس عم هیاومدم و  رونیکه رفت انگار از شرروک ب نیهم

 بشه! یانقدر عصبان هویکردم 
بودم.مسررعود و سررورن  داریشررب بود و من همچنان ب مهیدو ن کینزد سرراعت

سورن بره داروهامو برام بگ یم دیبودن.با دهیوقت بود که خواب یلیخ شتم   رهیذا
 ذاشت بخوابم. یکرد و نم یبار درد پام کالفه م م هی قهیچون هر چند دق

عد با مسررعود داشررت یاز جر و بحث ب تو  شررتریکردم ب یسررع میکه غروب 
کنه مسعود اود ن تیقت حساسو هینکرده  ییگفتگوهاشون شرکت کنم که خدا

ه و قهر ب یرفتارها از جمله کم محل یسررر هی! اسرراسررا در برابر ارهیو پدرمو درب
شون م یطرز بد شون قهر نبودم، فقط حدهیواکنش ن صله... هر چند من باها  و

 حرف زدن نداشتم. ی
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زخونه از آشپ فیضع یصدا هیکه چشم هامو بسته بودم تا خوابم ببره  نطوریهم
 دیطول نکش یبود.اونقدر یا شهیش وانی. صدا مثل به هم خوردن دو تا لدمیشن

از  ییصررداها نیهمچ ومدیم شیوقت ها پ یکه بخوام بهش توجه کنم.بعضرر
شنوم.ب شپزخونه ب سع الیخ یآ شدم و  از  هیکردم بخوابم.هنوز چند ثان یصدا 

صدا شته بود که  صدا نگذ ش یاون  ستن  شپزخونه به گوش  یا شهیشک از آ
کنه اما من به وضررو   دارینبود که مسررعود و سررورن رو ب ی.صرردا جوردیرسرر

 .دمشیشن
شن ینم گهید ستم ن صاهام رو رمشیبگ دهیتون شدم، ع .با زحمت از جام بلند 

فورا داد و  دمید یآشررپزخونه شرردم.به خودم قول دادم اگه جن یبرداشررتم و راه
 نبرد تن به تن نداشتم! یشن.حال و حوصله  داریراه بندازم تا بچه ها ب دادیب

 چراغ رو زدم.به محض دیوارد بشم کل نکهیآشپزخونه رو باز کردم و قبل از ا در
ضا شدن ف شن  شپزخونه مادر هاموس رو د یرو صال انتظار ددمیآ رو  دنشی.ا

شتم! تا چند لحظه نم ستم چ یندا ست شیخودش پ نکهیبگم تا ا دیبا یدون  ید
 کرد و گفت :" سالم."

شپزخ وارد سرم محکم کردم تا آ شت  شدم و درو پ صدا مون  انایوقت اح هیونه 
نشررسررتم و گفتم :  یصررندل یبه گوش مسررعود و سررورن نرسرره.جلو رفتم ، رو

 کردم... یفکر نم ن،یدون یسالم...م
فت : م عیسررر قت خوب یحرفمو قطع کرد و گ ما مجبور  سرررتین یدونم و ا

 کنم دوستات تا چند روز تنهات بذارن. یبودم.فکر نم
 خواستم بگم انتظارشو نداشتم. ینداره.فقط م ینه...اشکال -
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! اصال دست خودم نبود... دمیکش یدونم چرا هنوز حرف نزده خجالت م ینم
 : حالت چطوره؟ دیپرس نکهیسکوت برقرار شد تا ا هی.چند ثان

 .ستمیممنون، بد ن -
 از اون. ریو گفت : نه ، به غ دیخند

 وقت ها هم پهلوم. یکنه...بعض یکم هم پام درد م هیاز اون  ریبه غ -
 هاموس افتادم و گفتم : هاموس کجاست؟ ادی هوی

 اطرافه. نیهم -
 !نجاست؟یاالن ا یعنی -
 .دهیآره، داره به حرف هامون گوش م -

 ؟دهیه که خودشو نشون نمدار یخاص لی: دل دمیلحظه فکر کردم و پرس چند
 .می.گفتم اول ما دو تا با هم حرف بزنبایتقر -
دونم...  یکه بود، نم یا گهید زیهر چ ایقاتل،  ارویهاموس نتونسرررت اون  -

 !ره؟ینتونست اونو بگ
 .دهیشده.هاموس بهش نرس بیزود غ یلینه...از قرار معلوم خ -
 !!ست؟ین بیکم عج هیبه نظرتون  -
 چطور؟! -
 داشررته یمشررکل گهیکردن همد دایپ یبرا دیبگم...ظاهرا جن ها نبا یواال چ -

 باشن!
 یاز ماها برا یلیاما خ یباور نکن دی.شرراسررتین یکن یکه فکر م نطورینه، ا -

شناخته ا گهیهمد شون ب یلی.خمینا  ست.بهت هیاز بق شتریاز جن ها قدرت 
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که تو رو گرفته بود رو  یدوسررت دارم کسرر یاز هر کسرر شررتریمن ب دمیقول م
 رکنم دسرررت بردا داشیتونم پ یهم که مطمئن نشررم نم یبشررناسررم! تا وقت

 داره. یا گهید لیباهات حرف بزنم دل نجایاالن اومدم ا نکهی.اما استمین
 در موردش حرف بزنه! ومدهیکه هاموس ن هیالبد خبر بد -
ام بگم اونطور خو یهم که م یزی.چستیهاموس به خاطر اون ن ومدنینه، ن -

 ...ستیبد ن یکن یکه فکر م
 !دوارمیو گفتم : ام دمیکش یقیعم نفس
 ارمدویماجراها...ام نیا یمن بود که تو رو انداختم تو ری: اول از همه تقص گفت

 .یمنو ببخش
شو بگه اما انگار خبر یبود و منتظر بودم ادامه  نییپا سرم ا بهش نبود.ت یحرف

 ؟یبخش ینگاه کردم گفت : م
 که نبوده... . یحواسم نبود...بله حتما.عمد دیگفتم : آها، ببخش عیسر

ض یکه ما رو م ییاز جن ها یلیخ -  یتو با خبر بودن و گاه ی هیشناختن از ق
که م یم دیاوقات هم من و هاموس رو تهد  یم تتیسررراغ تو و اذ انیکردن 

 .فتهین برات یوقت اتفاق هیشد که هاموس اومد سراغت تا  نیکنن.هم
ش - سراغ من زندگ یول گمیم نویکه ا دیببخ  میاز همون وقت که هاموس اومد 
 چشمم! یشد و تمام اجدادم اومدن جلو اهیس
که اگه باهات  میدونسررت یجاسررت...ما اون موقع نم نینکته ش هم قا،یدق -

 یجن ها یپا میو مدام خودمونو بهت نشررون بد میدر ارتباط باشرر مایم*س*تق
 .شهیباز م تیهم به زندگ گهید

 لحظه فکر کردم... چند
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چون هاموس باهام ارتباط برقرار کرد خود به خود جن  دیبگ دیخوا یم یعنی -
 سراغم؟! انیکردن ب دایهم اجازه پ گهید یها
 گفت : اوهوم... یشرمندگ با

کاش دم  یبودم! ا یدونه اون لحظه چقدر از دسررت هاموس عصرربان یم خدا
 دستم بود!...

 کردم خشم خودمو کنترل کنم. یحال سع نیا با
 اد؟یهاموس روش نشده ب نیهم یبرا -
 دیدونسررت.چند نفر بودن که همش تهد ینم نویباور کن هاموس اون زمان ا -
بار هم اومدن  هی لیاون اوا ادمهیزنن. یم بیسراغت و بهت آس انیکردن م یم
شد که هاموس  نینداشتن.ا یاما با خودت کار ختنیو خونه ت رو بهم ر نجایا

ونا ا یبرا ارودونسررت که داره ک یزودتر دسررت به کار بشرره.نم دیفکر کرد با
 کنه! یراحت تر م

 اشتباه صادقانه بود! هیکه گفت : فقط  دمیهاموس رو از کنارم شن یصدا هوی
 ؟!گفتم : صادقانه تیسمتش و با عصبان برگشتم

 گفت : آره! مظلومانه
 ؟یبود منو به کشتن بد کیچند بار نزد یدون یم -

 !هیریادگی ندیهمش جزو فرآ نایا یخب آره...حق با توئه.ول – هاموس
 یتادفرس یحداقل منو نم ؟یامتحان کن گهید یکی یرو رو ندیفرآ نیا شدینم -

 !!زایجور چ نیو ا یریدنبال جن گ
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اشررتباه ممکن بود! از  نیبدتر نیلحظه مادر هاموس گفت : فکر کنم ا نیهم
ض نیا دیاون اول نبا شد توجه خمیکرد یم یرو عموم هیق  ها بهت یلی.باعث 
 جلب شه.

 خواست کله شو بکنم! یبا خشم به هاموس نگاه کردم! دلم م دوباره
 !یایکم ناراحت م هیبهراد، به نظر  – هاموس

 صورتت! یکنم با مشت نزنم تو یم یدارم سع یلیکم؟! خ هی -
 کنه! یخبر دارم که حالتو خوب م هیاوه... در عوض  – هاموس

 ؟یچ -
شر ا دیبا یدونم چجور یم – هاموس ش نیاز  شکالت خالص  از  نکهی.با ایم

 یشررد یزیچ نیناچار به قبول همچ ییجورا هیاون اول که باهات آشررنا شرردم 
جدا  یایکه خودتو از دن نهی.راهش امیریجلوشررو بگ میتون یم یول ها  جن 
س ،ینر یریسراغ جن گ گهی...دیکن شون با ک  رو مهم ت یحرف نزن یدر مورد

 .ینیما رو هم نب نکهیاز همه ا
ست...ول نیا - ض نیبا ا یدر صد ق  ی.اگه من بشهیحل م هیکار فقط پنجاه در
 !؟ینشن چ الیخ یبشم و جن ها ب الیخ

 یو باهاشررون کار رونیب یاون ها بکشرر یایخودتو از دنکه تو  نیهم – هاموس
ش شته با سرت برم ،یندا ست از  دارن، تا اون موقع هم ما  یاونا هم کم کم د

 .میو هواتو دار میمواظبت ا
 کم فکر کردم... هی

 .اما بازم شک دارم موثر باشه... .ادیم یبه نظر منطق -
 .شهیتموم م یهمه چ یکارو بکن نیاگه ا دمیبهت قول م – هاموس
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 نم؟یرو بب گهیتونم همد یمدت نم هیتا  یعنی نیا -
 .میاومد یخدافظ یاز جاش بلند شد و گفت : اوهوم...امشب هم برا هاموس

 یلو یع*و*ض*ی بود یلیخ نکهیبلند شرردم گفتم : با ا یصررندل یاز رو منم
 .شهیدلم برات تنگ م

مطمئن  نکهی.به محض انطوریهم! منم یدیمنو دزد یو گفت : جمله  دیخند
 زنم. یبهت سر م امیافتاده م ابیبشم آب ها از آس

 شدمیزد و گفت : خوشحال م ی.لبخندسادیهاموس هم اومد و کنارش وا مادر
 .میدید یرو م گهیهمد شتریمدت ب نیاگه تو ا

 ... .نطوریمنم هم -
سر خوب. موا با صورتم زد و گفت : پ سته به  سه بار آه ست دو  ظب خودت د

 باش.
 تکون دادم. دییتا ینگفتم، فقط سرمو به نشونه  یزیچ

بهتره ما  گهیموندن رو نداشت گفت : خب د یحوصله  گهیکه انگار د هاموس
 نشدن! داریتا سورن و مسعود ب میبر
خدافظ یلیخ هام  با خوابم  گهیکردن و رفتن.احسررراس کردم د یزود هر دو 
 از رفتن هاموس و هینشررسررتم.فقط چند ثان یصررندل ی.رفتم و دوباره روادینم

 هیاگه از اول قض دیمادرش گذشته بود که حس کردم دلم براشون تنگ شده! شا
 .میریاز هم فاصله بگ میاالن مجبور نبود ومدینم شیپ یریجن گ ی

ستم مادر هاموس رو بب یم شتریگفتم کاش ب یبا خودم م همش  ی..حت.نمیتون
 شدمیکه د یبار نیاول ادیبودم!  جیقدر من گرفت اسررمش رو بپرسررم! چ ادمی
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تادم. مهیاف هاش  یزیچ نیاول اد نگ چشررم  لب کرد ر عا توجهم رو ج واق
ها نیتر بیبود.عج که تو عمرم د ییچشررم  نارنجدمیبودن  ها ی.  یبا رگه 

 ...ییطال
نفر که ازش مت ینیتلخ و سررنگ یلحظه اون بو هی یفکرها بودم که برا نیهم تو

همون قاتل  یخوردم.شررک نداشررتم که بو کهی یبودم به مشررامم خورد.حسرراب
ثانهیروان ند  ودم رفت.مطمئن ب نینبود و فورا از ب داریپا شررتریب هی! اون بو چ

به دور و برم  یدر کار نبوده.امکان نداشررت اشررتباه کرده باشررم.نگاه یتوهم
 یبه مشررام م ییبو گهیو نه د شرردیم دهیشررن یینبود.نه صرردا یانداختم اما خبر

 .دیرس
خواب آلود وارد آشپزخونه شد.مشخل  یلحظه بود که مسعود با ظاهر نیهم

 ه؟ی: چ دیکنه.پرس یم تیبود نور چراغ چشم هاشو اذ
 !ه؟یچ یچ -
 ؟یبخواب یایچته، چرا نم گمیگفت : م یحوصلگ یب با
ها...خوابم نم - پام هم درد م یآ  یزیچ یقرصرر هی امیکرد، گفتم ب یبرد، 

 ؟یشد داریبخورم.تو چرا ب
م و گور گ ی. فکر کردم دوباره رفتدمیترسرر ،یسررتین دمیشرردم د داریب – مسررعود

 .یشد
 .شمیگم و گور نم گهیراحت د التینه، تو برو. خ -

سعود شپزخونه انداخت و بعد از ا ینگاه م شه و کنار آ شد  نکهیبه گو مطمئن 
 رفت. ست،یاز من اونجا ن ریغ یکس
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باره اون بو یچ یبودم برا دهیفهم گهید رو حس کردم.حتما قاتل  بیعج یدو
 یاشتباه م دیفکر کرده عاشق مادر هاموس شدم و خواسته بهم هشدار بده.شا

 بودم. بندیکه دادم پا یهم نه...اما من به قول دیکرد، شا
ست شقانه ا دو ستان عا شتم دا شم تو هم یندا شروع کنم که مجبور با  ونرو 

 !رمیفصل اول بم
 .انیپا
 

 
 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز   soberاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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