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 :مقدمه
 .کشید را هاپرده عجله با. شد اتاق وارد

 .بود بر از را گیریجن اصول
 .نشود وارد نوری بود بهتر آمد،می وسط که شیطان احضار موضوع
 .داد انجام را اولیه مقدمات

 .گذشت ثانیه چند. بست را هایشچشم
 .کرد باز را هایشچشم و حبس را نفسش شده، شوکه
 .رنگسیاه و غلیظ مایعی. بود فرورفته غلیظ مایعی درون

 !زمین سیاهی قدرت رگ شیطان، یخاصه خون! سیاه خون. بود شنیده موردش در
 .بست را هاآن سوختند؛می هایشچشم

 .کرد باز را هایشچشم خودش، اطراف سیاه خون نکردنحس با
 .بود رنگتیره سبز پایش زیر چمن. دیدمی خودش رویروبه را متعدد قبرهای سنگ شبیه چیزی
 !سیاه خون آبشار. کردمی خودنمایی رویشروبه بزرگ آبشاری. چرخاند را سرش

 .داشت را انتظارش. بود آورده عهدنامه ابدیت به را او شیطان
 .زد لبخندی. نترسید
 !بود شیطان یبرازنده که طورهمان. فریبنده و جذاب هاییحرف با گیرا صدایی. پیچید هایشگوش در صدایی
 !شیطان و او میان ایهعهدنام. شد امضا عهدنامه. شد انجام معامله. شد گفته هاخواسته

 .شد بسته هایشچشم. شد تمام
 !او خیالیخوش به خندید؛می شیطان

 .کندنمی ضرر شیطان دانستنمی او
*** 

 !بخواهی خودت اگر شیطان شرّ از دهندهپناه نام به
. بودم گذاشته سر پشت رو شلوغی روز. بستم آرومیبه رو تنم توی سفیدرنگِ خوابلباس ییقه سفیدرنگ یدکمه
 .شدمی ویالون و چینی آلمانی، انگلیسی، زبان یدوساعته کالس چهار شامل تنهایی به امروزم یبرنامه



 

 

3 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 :گفت و گذاشت اتاقم یگوشه چوبی لباسیچوب روی رو امدرآورده لباسای ایلیا
 !میای خسته خیلی نظربه -

 :کردم نگاهش چپچپ
 داشت؟ میشه ایدیگه توقع خسته آدم یه از -

 :زد لب و خندید آروم ایلیا
 .نه مسلماً -

 سکوی. گذاشتم پیشونیم روی دستی و بستم رو چشمام. کشید تیر سرم که برم امدونفره تخت سمت به خواستم
 .شکلمستطیل کرمی،

 ایلیا. زدممی پوچ خیاالت دست این از هاوقتبعضی. دادم تکون راست و چپ به وخیالفکر از رهایی برای رو سرم
 :پرسید نگرانی با
 جوان؟ آقای -

 .رنگسرخ مایع یه خون،. شد قفل نگرانش سرخِ نگاه توی نگاهم. کردم باز رو چشمام
 .بودم چشماش یخیره همچنان من و دادمی تکونم ترسیده تقریباً ایلیا،

 !جنازه جسم،
 .کنم باز رو اشبسته راه خواستممی. زدم چنگ گردنم به راستم دست با. بود شده سد کشیدنمنفس راه

 !من صورت صورت،
. زدم امـینه*سـ به مشتی. رفتندمی رژه چشمام جلوی هاصحنه اون. بودم افتاده کردنسرفه به. زدم زانو زمین روی
 :پیچیدمی گوشام توی ایلیا یترسیده صدای. اومدنمی باال نفسم کردم،می کارهر. شدنمی

 ...یارا! جوان آقای جوان، آقای -
 برای دهنم. کشید عقب رو سرم و برد فرو مشکیم موهای توی رو دستش بدم، رو جوابش تونمنمی دید وقتی

! اومدنمی گیرم هیچی اکسیژن، و هوا از حجم اون با و کردممی بسته و باز اکسیژن مکعب مترمیلی یه فروبردن
 حس عجیب، و بودم شده آروم. زدمنمی چنگ امـینه*سـ به دیگه. داد مصنوعی تنفس بهم و شد خم ناگهانی ایلیا
 .ندارم تنم توی نیرویی کردممی
 بلند کرد کمک بهم. کرد صاف رو ـمرش*کـ و کشید من به دادن مصنوعی تنفس از دست چندثانیه، از بعد ایلیا

 روی از رو من کلی طوربه ایلیا راه، یمیونه که کردم سقوط و وایسم پا روی نتونستم رهاکردنم، محض به اما بشم؛
 :پرسید فرورفتهدرهم ابروهای با برد،می رنگمکرم تخت سمتبه کهدرحالی و کرد بلند زمین

 شد؟ چی یهو -
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 زور به صدای با. کشید باال هامشونه روی تا روی رنگمایقهوه-کرم پتوی. گذاشت تخت روی رو من آرومیبه
 :دادم رو جوابش ایدراومده

 .شدن رد و گرفتن جون چشمام جلو بدی هایصحنه. بود کابوس یه شبیه -
 :زد لب و نشست تخت روی کنارم ایلیا

 هایی؟صحنه چه -
 :گفتم بریدهبریده. اومدنمی یادم چیزی! بود عجیب. کردم مکثی

 .دونمنمی.... نِـ -
 :دادم ادامه و دادم قورت رو دهنم آب
 !دیدم چی نمیاد یادم اما عجیبه؛ -

 :زد لب تعجب کمال در و نشوند صورتش روی لبخندی. داد بیرون پرصدایی نفس ایلیا
 .هستم اینجا من. بخواب راحت! نیست چیزی -

 این به خواب از قبل و بستم رو چشمام. نگفتم چیزی اومد،می بدم کارش این از اینکه با. فروبرد موهام توی دستی
 .میاد اندازه از بیش جذابش صورت به خنده، که کردم فکر

*** 
 .بیدارکردنم برای ایلیا یهرروزه روتین روش نور،

. گذروندم نظر از رو بازشده رنگایقهوه یپرده هدف،بی و مالیدم بچگونه رو چشمام. نشستم خمـار چشمای با
 .بود تابستون هرحال،به. اوومدمی گرم نظربه بیرون

 :زد لب و کشید رو فرمشخوش لبای چپ یگوشه بیدار، منِ دیدنِ با ایلیا
 !شاد سر صبحت -

 :گفتم ساده
 .خیربه صبح -

 .بود معناتمامبه جنگولک یه خودش هرچند،. نداشتم رو بازیجنگولک امیرمهدی قول به یحوصله
 :ایستاد قدمیم چند توی ایلیا

 .ستآماده حمام -
 وجودم توی گذشته شب ضعف از بخشی هنوز. کردم پا رو پالستیکیم هایدمپایی و کشیدم تخت یلبه رو خودم

 توی از نیرو و حس لحظه یه. بیفتم و کنم حفظ رو خودم تعادل نتونم بلندشدن، محض به شد باعث همین. بود
 .رفت پاهام
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. دویدندمی هم به رسیدن برای پلکام. شد زمین با برخوردم از مانع و گرفت ـغلش*بـ توی رو من ایلیا راه میون
 !میاد بدم کلمه این از چقدر ضعف؛

 :زد لب بود، نکرده رهاش دیشب از انگاری که اینگرانی و تعجب با ایلیا
 خوبی؟ -
 :گفتم بسته چشمای همون با
 .حموم توی ببر رو من -
 .باشه -

 .کردندمی رقابت هم با تنم توی ضعف، و خستگی. بستم رو چشمام چیزی هر از فارغ ـغلش،*بـ توی
 وایسی؟ تونیمی: ایلیا

 :کردم باز رو رنگمتیره آبی چشمای
 .آره... آ -

 :زدم لب و دادم تکیه حموم یشدهکاشی دیوار به. گذاشت زمین روی ایستاده رو من آروم
 .بری تونیمی -

 :پرسید دودلی با ایلیا
 خوبه؟ حالت مطمئنی -
 .عالیم من -

 :داد تذکر ایلیا
 !نکنی سقوط دیگه کن سعی پس -

 .کردم باز رو سفیدرنگم خوابلباس هایدکمه و دادم دستام به تکونی حالبی شد، بلند که در شدنبسته صدای
 به. بود آماده و بود شده پر قبل از سرد آب با وان. گذاشتم کثیف لباسای سبد توی و درآوردم رو لباسام تموم آروم

 .فرورفتم سردش آب توی و خزیدم وان درون
 !آه -

 .رفتمی بین از داشت ضعفم کمکم. چسبوندم وان یلبه به رو سرم و بستم رو چشمام. بود ارادهبی و غلیظ
 کیسه و کردم بلند رو دستم. کنم باز رو چشمام درست و بگیرم وان از تکیه تونستم. شد بهتر روزم و حال بعد، کمیه
 تازگی حس بهم کار این. شستم رو خودم خوب. بود شامپو و لیف نوبت کشیدن،کیسه از بعد. برداشتم رو سفیدآب و

 !خوب حس یه داد؛می
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 شد، خالیآب از کامالً که وان. کردم خالی رو وان آب سرپوش، برداشتن با و اومدم بیرون وان از شد، تموم که کارم
 .رفتم دوش زیر و گذاشتم قبلیش جای سر رو سرپوش

 .شدمی ریخته سرم روی رنگیسیاه غلیظ مایع آب، جایبه. شد حبس نفسم شده،شوکه که کردم باز رو سردآب شیر
 :زدم داد وحشت با و رفتم عقبعقب

 ! ایلیا -
  

 :پرسید شد،می حس وضوح به صداش لحن در که تعجبی با ایلیا
 !جوان؟ آقای -

 :گفتم سریع
 .تو بیا -

 .کردمی نگاه بود، شده روان بدنم روی که رنگیسیاه غلیظ مایع به تعجب با بود کنارم ایثانیه سر
 :پرسیدم کنم، کنترل رو بدنم نامحسوس لرزش کردممی سعی کهحالیدر
 ایلیا؟ چیه این -

 و شدندمی ریخته حموم دوش از شتاب با. زد رو چشمم حموم کف سفید هایسرامیک روی رنگ،سیاه مایع حرکت
 ترعقب تونستمنمی و بودم چسبیده دیوار به! بود ترسناک. کردندمی حرکت من سمتبه زمین، روی شدنجاری با

 .برم
 :کرد زمزمه زنهمی حرف خودش با داره انگار که جوری لب، زیر و زد اشچونه زیر دستی من، سوال به توجهبی ایلیا

 !ندیدم چیزی همچین تاحاال... عجیبه -
 :زدم داد ترسیده و عصبی

 !ببندی رو شیر که تونیمی -
 اون از بخشی و کشید انگشت بود، شده سیاه مایع، جریان خاطربه که امشونه سر روی من، حرف به توجهبی ایلیا
 ثانیه صدم چند از بعد. خورد رو مایع و برد دهن توی انگشت رفته،درهم پرپشت ابروهای با و برداشت رو مایع
 :گفت مایع، کردنمزهمزه

 .باشه سیاه خون کنم فکر ندارم، رو باهاش روییروبه یتجربه اینکه با -
 :زدم لب. بودم نشنیده هم رو اسمش حتی

 سیاه؟ خون -



 

 

7 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 به هنوز بود، شده ریخته زمین روی که مایع از بخشی اما شد؛ متوقف سیاه مایع جریان و بست رو آب شیر ایلیا
 .اومدمی من سمت
 :گفتم قبل از ترآروم

 بکنی؟ کاری یه اینا برای میشه -
 .جوان آقای البته: ایلیا
 رو من بدن یشدهسیاه جایجای حتی و خورد رو مایع تموم من، به مایع اون رسیدن از قبل ایلیا حرف، این از بعد
 .زد ـیس*لـ هم

 :پرسیدم کردهتعجب
 !ایلیا؟ -

 :گفت و کرد پنهون دوباره رو اشزدهبیرون تیز و سفید هاینیش و کشید دهنش دور رو زبونش
 .بخوره سیاه خون بتونه که آرزوشه آشامیخون هر -
 نظر به ترسناک. بود شده مشکی به رو یتیره قرمز به تبدیل چشماش پررنگ قرمزی. کردم نگاه چشماش به

 .اومدمی
 چیه؟ سیاه خون حاال -

 :گفت آروم و شد روان حموم دوش از آب فقط بار این. کرد باز دوباره رو آب شیر
 !شیطان مخصوص خون -
 :خوردم جا
 شیطان؟ -
 حموم دوش زیر اشخواسته طبق کرد مجبورم کشیدنش، و راستم دست گرفتن با و نداد سوالم به اهمیتی لحظه در

 .بگیرم قرار
 .کندمی کشیدنش کیسه با داشت رو پوستم. گرفت رو راستم دست خشونت با و اومد سمتم به سفیدآب و کیسه با

 :گفتم لطافت با تقریباً و آروم
 .ترآروم -
 صورتش حاالت و حرکات عجیبی طرز به. درگیره فکرش حد چه تا که بفهمم تونستممی اشگرفته یچهره از

 :داد توضیح عادی حد از ترآروم و اومد کنار خودش با مدتی از بعد. بود شده آشفته آدم یه شبیه
 هم شیطانی چیزهر برای و... نماد یه مثل! شیطانه یخاصه خون سیاه، خون اینکه دونممی که چیزی تنها -

 .میده هاآشامخون به هم زیادی قدرت! مقدسه
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 .کنم پیدا شیطان و سیاه خون و خودم بین ارتباطی تونستمنمی
 بشه؟ ریخته من روی باید چرا خون این -

 :نالید و گرفت دستش توی رو امدیگه دست ایلیا
 !دستت کف گذاشتم رو دونستممی که چیزی تموم االن همین نمیدی؟ گوش من حرف به چرا -

 نهایت، در و کردم مزهمزه رو دهنم توی حرف. کردممی رو فکرش که بود چیزی از بیشتر ایلیا کالفگی و آشفتگی
 :زدم لب
 .خواممی معذرت آره،... آ -
 .جوان آقای نیست چیزی -

 .داشت نیاز سکوت به شاید. نگفتم هیچی اما نگو؛ دروغ بگم خواستمی دلم عجیب
*** 

 :زدم نق
 !ایلیا متنفرم سشوار از من -

 رنگ ایقهوه چوبی صندلی روی رو من زور به دستم، گرفتن با و زد برق به رو سشوار زدم، که حرفی به توجهبی
 .گرفت رو رنگممشکی موهای از ایدسته. شم راحت دستش از تونستمنمی خواست،نمی تا. نکردم تالشی. نشوند

 .بشی آماده باید. میشه شروع آدنا خانم کالس دیگه ساعتنیم تا -
 :زدم لب و گردوندم چشم یکاسه دور چشم کالفه

 !ندارم کالس یحوصله امروز من -
 :گفت تفاوتبی ایلیا

 .نداره وجود فراری راه هیچ کنی؛ پیدا بهتره -
 :غریدم آروم. شد کردنشونخشک مشغول سردخون خیلی و گرفت رو موهام از ایدیگه یدسته

 !ایلیا منی دق یآینه واقعاً تو -
 :زد لب و خندید ریز
 .جوان آقای داری لطف -
 !دیوانه -
 .توام نشینهم... طبیعیه -
 :گفتم آمیزیاعتراض و بلند صدای با
 !ایلیا -
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 .تلخه حقیقت... جوان آقای کن قبول -
 !تو وجود تلخی به درست -

 :زد نیشخندی
 ...شاید -

 :مامان
 یارا؟ -

 .بود آورده اتاقم توی رو سرش درزدن بدون هم باز مامان. چرخید اتاقم چوبی در سمت به ایثانیه سر هردومون سر
 :پرسید کرد،می کنترلش زور به که ایخنده با ایلیا و کشیدم آهی

 افتاده؟ اتفاقی -
 ذاشت،می نمایش به رو چپش یگونه چال که لبخندی با و زد کنار رو صورتش توی اومده بلوند موهای مامان
 :داد جواب

 .میشه پیدا آدنا خانم یسروکله دیگه چنددقیقه. بخوره رو شصبحونه نیومد یارا -
 .میارم صبحانه میز سر رو ایشون شخصاً. باشید راحت شما -

 :زد ایلیا به چشمکی مامان
 .مرسی -
 .کردم پوفی و کشیدم مشکیم موهای توی دستی. شد غیب اومدنش، ناگهانی همون به و

 .آورد رو لباسام و گذاشت جاش سر کرد؛ جمع رو سشوار انسانیش، غیرعادی سرعت با و خندید من کالفگی به ایلیا
 .کنی عوض رو لباسات باید -
 :شدم بلند صندلی روی از میلیبی کمال در
 .گفتی غیب بستهچشم -

 :پرسید ایلیا که درآوردم رو شلوارکم و تیشرت
 ؟...دونیمی -

 :دادم جواب قاطع. بخونم ازشون چیزی نتونستم. انداختم جذابش اجزای و اشکشیده صورت به نگاهی
 !نچ -
 !تخسی حالت چه -

 :داد ادامه و خندید ریز
 !خردکنهاعصاب واقعاً مامانت بگذریم، -
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 .کشیدم آهی
 نشدی؟ ناراحت: ایلیا

 .تلخه حقیقت خودت، قول به -
 .البته -

. راحت و شیک ای؛سورمه دوختخوش شلوار با آسمانی آبی پیراهن یه. پوشیدم و گرفتم ایلیا از دونهدونه رو لباسام
 .زدم رنگممشکی و نرم یکردهداغ موهای به کوتاه ایشونه و پوشیدم رو رنگمآبی اسپورت کفشای نهایت، در

 .کنی عجله بهتره: ایلیا
 :پرسیدم ایباالپریده ابروی تک با و جانببهحق

 کنی؟نمی ـغلم*بـ چرا خب -
 و چوبی میز پشت. کردم باز ثانیه چند از بعد و بستم رو چشمام شدند، حـلقه دورم که دستاش. اومد سمتمبه ایلیا

 .بودم نشسته آشپزخونه سنتی
 کردی؟ شدنـغل*بـ و بچگی ـوس*هـ: امیرمهدی

 نگاهم شیطنت با و بود نشسته دستم ـغل*بـ درست امیرمهدی. کرد چرخش صدا سمتبه سرم ثانیهسیم سر
! انداختمی دبستانی شرّ هایبچه یاد رو من. خوند رنگشتیره آبی چشمای برق توی از شدمی رو این. کردمی
 :زدم لب رفته هم توی پشتکم ابروهای با هرحال،به
 باشی؟ تیمارستان نباید مگه تو. نیستم بچه من -

 :داد جواب و زد چشمکی امیرمهدی
 .کردم امضا شخصاً رو مرخصیم فرم -

 یصبحونه عسل، و خامه با نون. کرد تکمیل عسل ظرف گذاشتن با رو من یموردعالقه یصبحونه چیدن ایلیا،
 .امهموردعالقه
 :پرسید جویدن کمی از بعد و گذاشت دهنش توی ایپسته و پنیر و نون یلقمه امیرمهدی

 پایین؟ اومدی دیر انقدر چرا حاال -
 :کردم پوفی

 !میدی گیر چقدر -
 کرده تغییر موشکافانه به نگاهش حالت. گذاشت اشچونه زیر دستی و شد اشصبحونه خوردن خیالبی امیرمهدی

 :پرسید اینگرانی نیمچه با و آروم. بود
 افتاده؟ اتفاقی. نیست خوش حالت -
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 :دادم جواب و گذاشتم دهن توی بود گرفته برام ایلیا که رو ایلقمه حوصلهبی
 .هستی خوبی روانشناس -

 :داد تذکر و کرد نگاهم چپچپ امیرمهدی
 .روانم و اعصاب متخصص... نه روانشناس -

 :زدم لب حوصلهبی
 !هرچی حاال -

 :گفت ایپرانرژی و شاد لحن با و کردمکثی امیرمهدی
 .دارم اولدست خبر یه -

 .بزنم ذوقش توی اومدنمی بدم چندان. کردم شادش یچهره به نگاهی
 .امیر بخورم رو مصبحونه بذار. کن ولم -

 :داد تذکر چهلموهزاروسیصد بار برای و خوابید بادش
 !اطالع محض امیرمهدیه، من اسم -
 .ستفاطمه با نشینیهم تاثیرات از لبته،ا. داره وسواس اسمش روی عجیبی طرز به
 .داره که امیر... هرچی -
 .کردممی چت فاطمه با صبح خود تا دیشب خب، -

 !زدمی حرف چقدر. گذاشتم دهنم توی ایلقمه و کردم پوفی
 :داد ادامه بریدهبریده امیرمهدی

 ...گفت... اون -
 زنی؟می حرف نسیه -

 :داد تکون سرت تو خاک ینشونه به رو دستش و کرد پوفی امیرمهدی
 .کنممی انگیزشهیجان دارم -

 :ریختم دستش روی رو پاکی آب
 .نکش زحمت الکی -
 .ایران میاد فرداپس فردا فاطمه بگم خواستم. بگذریم هرحال،به -

 :پرسیدم تعجب با. بود عجیب
 !میده؟ اجازه دانیال -
 .میاد دانیال خود با واقع در... ایرانه توی دانیال جدید یسوژه -
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 .بخورم رو مصبحونه بتونم من تا کن سکوت و باش آدم حاال پس -
 رو دستم حرفبی. زد بهم ایگردنیپس آشپزخونه، خروجی سمت به رفتن حین و شد بلند میز پشت از امیرمهدی

 .رفتم خندیدمی ریز که ایلیا به ایغرهچشم و گذاشتم زد،می جرقه که دستش جای روی
 داد،می نشون رو چپش یگونه چال که لبخندی با و برگشت سمتمبه رسید، که آشپزخونه خروجی به امیرمهدی

 :گفت
 !کوچولو تخسی واقعاً تو -

 .نبود دیدم توی دیگه بعد، ثانیه چند و کردم نگاهش شاکی. بود بـرده ارث به مامان از رو اشگونه چال
 .دادم مالش مخصوص طرز به داشت، ایالکتریسته نیمچه هنوز که رو گردنیشپس جای آروم
 بود؟ خاصش هایگردنیپس اون از: ایلیا

 کرد؟می آزمایش امیر روی باید دقیقاً روانی اون آدم، همهاین. اوهوم -
 .انداخت باال ایشونه ایلیا
 .شدم بلند میز پشت از و کردم ول رو امالکتریسیته از شدهخالی گردنپس و کشیدم آهی

 !شد کور اشتهام -
 هم حاضر حال در و شد الکتریسیته جذب و تولید به قادر مرگبار، و طوالنی روند یه گذروندن از بعد امیرمهدی، بدن
 !کشهمی آتیش به رو آدم اعصاب واقعاً هاوقت بعضی و کنه کنترلش تونهمی
 !جنبهبی آدم
 :گفت یهویی خیلی ایلیا

 .اومد -
 :پرسیدم متعجب. خوردم جا
 !کی؟ -
 .آدنا خانم -

 تیره ایقهوه خونه این هایبخش یبقیه با همسان تم با ساز اتاق توی بعد ثانیه چند و گرفت رو ـغلم*بـ زیر ایلیا
 :گفت و زمین گذاشت رو من آروم. بودم

 .کرد باز آدنا خانم برای رو در االن همین آرین -
 .شد غیب بود، آورده رو من که ایتندی همون به بالفاصله و

 .امخسته زیادی کردممی حس. کشیدم مشکیم موهای توی دستی. نشستم پیانو پشت و دادم بیرون باصدا نفسی
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 و نداشت مشخصی منبع. میگه چی فهمیدمنمی اصالً واقع در. بود زمزمه یه مثل. پیچید هامگوش توی نرم صدایی
 .شدم بلند پیانو پشت از. اومدمی اتاق طرف هر از صدا

 هم کسهیچ. بودند دیواری کمد توی سازها یبقیه. شدمی دیده ارگ و پیانو یه فقط اتاق کل توی. چرخوندم سری
 :گفت لبخند با آدنا خانم و شد باز اتاق در ناگهانی خیلی که بودم نکرده پیدا رو هازمزمه منبع هنوز. نبود اتاق توی

 !قدرت سالم -
 پشت دیوار به. رفتمی گیج سرم. شنیدمنمی چیزی. نبود خبری نامفهوم هایزمزمه اون از دیگه. رفتم عقبعقب
 :نالیدم و دادم تکیه سرم

 قدرت؟ چرا -
 :پرسید و اومد سمتم به. کرد نگاهم متعجب

 قدرت؟ چرا چی چیه؟ منظورت یارا؟ خوبی -
 :گفتم آروم. بودم شده قبل از ترآروم. کردم نگاهش

 کردی؟ صدام قدرت چرا -
 :داد تکون حرفم رد ینشونه به سری آدنا

 .نکردم صدا رو تو وقتهیچ من -
 :نالیدم

 ...االن همین... االن همین -
 توی هم باز نهایت، در و افتادم. کنم حفظ رو خودم تعادل و بدم ادامه نتونستم. بود پیچیده تنم توی عجیبی ضعف

 .اومدم فرود ایلیا ـغل*بـ
 :گفت معمول حد از بلندتر صدایی و نگرانی با آدنا

 !خوبی؟ یارا! افتاده؟ اتفاقی -
 .کردیمی سالم داشتی وقتی! زدی... صدا... قدرت... رو من... تو -

 :داد جواب آروم. اومدمی نظر به الغرتر بودمش دیده که باری آخرین از. زد زانو کنارم آدنا
 .یارا سالم گفتم فقط. نگفتم چیزی همچین من -

 :زد لب گوشم زیر و کرد نـوازش نرمی با رو دستم پشت ایلیا
 .زده صدا اسمت معنی با رو تو اون کن فکر قدرته؟ اسمت معنی وقتی داره فرقی چه -
 ! نبود طبیعی من ترسیدن انقدر نبود؛ طبیعی. داشتم بدی حس. شدم بلند ایلیا کمک با
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 :گفت مهربونی با آدنا
 .کنیم کنسل رو جلسه این تونیممی. نداره مشکلی نیست، خوب یارا حال اگه -
 :پرید وسط نشسته قاشق مثل و گرفت نام ناخونده پارازیت ایلیا که کنم کیف خواستم حالم خرابی تمومی با
 .کنممی زحمت رفع منم. کنید شروع رو درس بهتره. هستند خوب جوان آقای -
 و شد خارج ساز اتاق از وارآدم و خندید ریز که رفتم ایلیا به توپی یغرهچشم بگم، چیزی تونستمنمی که اونجایی از
 .بست سرش پشت رو در

 :گفت و گذاشت میز روی رو رنگشکرم کوچولوی کیف آدنا
 !سریعه غیرعادی. بگیره رو تو کرد فرصت کی و اومد کی ایلیا نفهمیدم اصالً من -

 و جن یدورگه یه ایلیا که رسیدنمی آدنا خانم انسانی ذهن به مسلماً. نشستم پیانو پشت دوباره و کشیدم آهی
 .نداشت نگرانی جای بنابراین آشامه؛خون
 :گفت و بشه مرتب تا کشید ریختههمبه خودش نظربه رنگزرشکی شال به دستی آدنا

 .بزن برام رو کردیم کار قبل یجلسه که ایتیکه خب، -
 .شدم پیانوزدن مشغول میلیبی با و انداختم رومروبه ینوشته نت یبرگه به نگاهی

 !کشیدمی آتیش به رو آدم اعصاب واقعاً
 :گفت یهویی خیلی آدنا پیانوزدنم، میون

 !شدی قبلت از الغرتر خیلی میاد نظر به -
 :زد لب و شد ترنزدیک بهم آدنا. برداشتم پیانوزدن از دست

 .ترضعیف و -
 .بود کرده قاتی باز آدنا. دادم تکون نامحسوسی کالفگی با رو نفسم

 هستی؟ کی دیگه تو -
 :گفت و زد لبخندی بود، کرده تسخیرش که روحی بگم بهتره یا آدنا

 .بازیگوش سرگردون روحِ یه -
 :داد ادامه و زد بهم چشمکی

 .یارا باش خودت مواظب -
 رو مردگان و انسانی دنیای بین رابط یه حکم واقع در آدنا، بدن. دادم آدنا یتسخیرشده جسم تحویل نیشخندی

 .دونستنمی هم آدنا خود کهچیزی داشت؛
*** 
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 میری؟ کجا: ایلیا
 :زدم لب نداشته نای با و برگشتم حوصلهبی
 .رفت االن همین آدنا خانم. مخسته -

 :گفت و کرد رد رو اول یپله ایلیا
 .ناهار اول -

 .زدم پس زهرمار، و ناهار اول بگو گفتمی که رو وجودم از بخشی یوسوسه و بستم چشم
 .بود زشتی حرف

 :نالیدم و دادم تکیه پله راه طرح چوبی هایکاغذدیواری از انبوهی زیر شده پنهون دیوار به حال و حسبی
 ...خُ رضای محض. ایلیا نیست خوش حالم امروز -

 برخورد چوبی یپله به تا بودم کرده سپر رو راستم دست. افتادم زانو دو روی و زدم دادی. پیچید قلبم توی بدی درد
 مذاب، مواد هجوم زیر داشت انگار. شدمی بیشتر دردش اما فشردم؛می مشتم توی رو قلبم چپم دست با و نکنم
 .شدمی ذوب
 :پرسید ایپدرونه نگرانیِ با و گذاشت ـمرم*کـ روی دستی. رسوند بهم رو خودش ترسیده ایلیا

 جوان؟ آقای شده چی -
 این به چرا فهمیدمنمی. دادممی فشار هم روی رو پلکام. اومدمیدر امـینه*سـ از داشت قلبم. زدم ایدیگه داد

 .آوردم باال بعد، ایلحظه و کردم حس گلوم توی رو چیزی یه هجوم ناگهانی. کردمنمی عادت قلبم تکراری دردای
 امتیره آبی چشمای! خون. کردممی نگاه بودم، آورده باال که رنگیسرخ مایع به زده وحشت اما خوابید؛ قلبم درد

 .نداشتم درد قلب از بعد باالآوردنخون یسابقه. بود اومده بند زبونم و بودند شده عادی حالت از تردرشت
 :زد لب بود، دراومده زور به که صدایی با ایلیا

 جوان؟ آقای -
 :پیچید گوشام توی مامان نگران صدای

 یارا؟ زدیمی جیغ چرا -
 از که خونی دیدن با مامان. بودند ایستاده پلهراه پایین آرین و امیرمهدی بابا، مامان،. چرخوندم رو سرم و زدم پلک

 .رفت درهم قبل از بیشتر صورتم و گرفتند درد گوشام صداش بلندی شدت از که زد جیغی بود، روان لبم یگوشه
 دستمال و زد زانو جلوم امیرمهدی. نداشتم زدنحرف توان. اومدند سمتم به آرین و امیرمهدی و گرفت رو مامان بابا،

 :زد لب و گذاشت دهنم روی رو سفیدی ایپارچه
 .دکتر پیش بریممی رو یارا هم ایلیا و من. باشین مامان مواظب بهتره هم شما بابا،. کن تمیز رو اینجا تو آرین، -



 

 

16 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 .بود خوب. برد اتاقشون به رو اون و گرفت رو جلوش بابا که کنه مخالفت خواست مامان
 :پرسید نامحسوسی نگرانی با و کرد بلندم دستاش روی ایلیا

 بهتری؟ -
 :دادم جواب و دادم قورت رو دهنم خون به آغشته آب پرت حواسی با. اومدم خودم به
 .خوابیده قلبم درد الاقل... اوهوم -

 شد؟ چی یهو: امیرمهدی
 :گفتم و کشیدم آهی. کردم مکثی

 .دونمنمی -
 :گفت پریشون امیرمهدی

 !نیست مهم... خب -
 .بریم ترسریع بهتره: ایلیا

*** 
 .دادم دکتر هایحرف به گوش خوردنش، حین و گرفتم امیرمهدی دست از رو امموردعالقه کاکائویی بستنی

 و طبیعیه کامالً بیماریش از نظر صرف ایشون، قلب وضعیت. نشد دستگیرمون چیزی که هاآزمایش از: مسرور دکتر
 .نداره و نداشته ایریزیخون

 :کشید هم توی رو پشتشکم ابروهای امیرمهدی
 میشه؟ مگه ولی -

 :گفت سردخون و نشست میزش پشت مسرور دکتر
 .شده که فعالً -

 :کرد زمزمه و گذاشت اشچونه زیر دستی امیرمهدی
 !عجیبه -

 .بخوره وقت سر باشین مواظب حتماً. خوبه براش که کنممی تجویز دارو سرییه من کل، در: مسرور دکتر
 ام؟بچه من مگه. گردوندم چشم یکاسه توی چشم کالفه

 دهنم جلوی رو راستم دست. کرد پرداخت رو الزم یهزینه و گرفت مسرور دکتر از رو امبیمه یدفترچه امیرمهدی
 . خواستمی رو خودم تخت توی حسابی خواب یه فقط دلم. کشیدم ایخمیازه و گرفتم

  
 .زدمی حرف گوشی با همچنان مسرور دکتر منشی. شدم خارج مسرور دکتر دفتر از ایلیا و امیرمهدی با
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 :داد خبر و گرفت امیرمهدی از رو امبیمه یدفترچه ایلیا
 .بگیرم رو داروها میرم من -

 :گفت درگیر فکری با و گذاشت من یشونه روی دستی امیرمهدی
 .مونیممی منتظر ماشین توی هم یارا و من... باشه -

 حدوداً که کلینیکی از .رفتیم خروجی سمت به امیرمهدی و من و رفت آسانسور سمتبه ایلیا. شد جدا هم از راهمون
 قفل امیرمهدی. برداشتیم قدم امیرمهدی رنگمشکی ماشین سمتبه و شدیم خارج بود، شده باز که بود ماهسه

 :زد لب بود، گوشی توی خرخره تا که سری با و کرد باز رو ماشین
 .میام بزنم، زنگ یه من... ماشین توی برو تو -

 گوشی با زدنحرف با امیرمهدی آب دونستممی. شدم امیرمهدی رنگمشکی سوزوکی سوار و دادم بیرون نفسی
 .نمیره جوب یه توی بسته فضای توی

 این. زد خنده زیر ناگهانی، خیلی و گشتبرمی و رفتمی رو قدم. کردم نگاهش ماشین توی از و بستم رو ماشین در
 شد؟ چش یهو
 ظهری سر. برهوت گفت بهش شدمی ماشین ردشدن نظر از. گردوندم خیابون طرف به رو سرم فضولی، خیالبی

 .داشت شدنمی هم این از غیر توقعی
 دلم حجمشون، به توجه با و بود گرفته رو داروها ایلیا. شدند ماشین سوار هم با ایلیا و امیرمهدی بعد، کمی
 !نیست داروخوردن از بدتر هیچی. دیوار به بکوبم رو سرم خواستمی
 :پرسید امچهره توی پیداکرده نمود یگرفته حال دیدن با ایلیا

 خوبی؟ -
 .کردمی نگاهم آینه توی از

 :زدم لب وارطعنه
 !عالیم -
 .امیره پای دیگه این. اعصابه از گرفتگیت... اٌکی -

 :گفت حرصی امیرمهدی
 .امیرمهدیه من اسم گفتم هزاربار -

 :داد جواب آورد،می جوش به رو امیرمهدی خون که ایتفاوتیبی با ایلیا
 .دونممی -

 .بود آورده کم. کرد پوفی و انداخت هردومون به قیچی اندر چپ نگاهی امیرمهدی
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 کردی؟ دقت چیز یه به: ایلیا
 :زدم لب حوصلهبی
 .نه -

 !بود آورده گیر وقت
 .نخوردی خوردیمی باید ناهار از بعد که رو داروهایی -
 .سرم فدای -

 :زد لب گرانهسرزنش ایلیا
 ...باید تو! نیست درست این -

 واقعاً آشامخون-جن دورگه یه هایخونیروضه. چسبوندم ماشین یشیشه به رو سرم و بستم رو امتیره آبی چشمای
 .بگیره قرار جهنم عذاب لیست در که داره رو این قابلیت حتی. آورهعذاب

 :پرسید من تفاوتیبی دیدن با ایلیا
 میدی؟ گوش من هایحرف به اصالً تو -

 :گفتم رک
 !نه -

 :کرد پوفی ایلیا
 .جوان آقای... تو دست از امان -

 .بود نمونده تنم توی جون. شدممی بیهوش داشتم کمکم. کشیدم باال بلند ایخمیازه
 .میادا خوابت خیلی: امیرمهدی

 .اوهوم -
 .باش راحت -
 ...باشه -

*** 
 ...جوان آقای... جوان آقای: ایلیا
 :نالیدم بیداری و خواب توی

 !جوان آقای و زهرمار ای -
 :گفت گوشم دم آروم. کرد بازی اعصابم با ریزخندیدنش صدای

 .شدی ادببی چه -
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 :زدم لب داغون اعصاب با و کردم باز نیمهنصفه رو چشمام حالبی
 !شو خفه -
 .بود خواب خمـار صدام ام،بازمونده زور به چشمای از بیشتر انگار. بود خفه صدام عجیبی طرز به

 :گفت و کرد صاف رو ـمرش*کـ خنده با بودم، شده خم روم که ایلیا
 .بخوری رو شبت هایقرص باید -

. بگیرم صاف رو ـمرم*کـ تونستمنمی. بود چسبیده زانوهام به تقریباً سرم. نشستم تخت روی و دادم بیرون نفسی
 :پرسیدم خفه صدای همون با و کردم صاف رو ـمرم*کـ باالخره گذشت، که کمیه. نداشتم رو جونش اصالً واقع در
 شده؟ شب واقعاً -

 :داد جواب و ریخت برام آبی لیوان ایلیا
 .البته -

 .ندارم بلندشدن حس که همینه واسه! خوابیدم چقدر. گرفتم ایلیا دست از رو هامقرص
 نفسیه رو لیوان توی آب یقطره آخرین تا. بود امتشنه. گرفتم ایلیا از رو آب لیوان و دهنم توی انداختم رو هاقرص
 .کشیدم دراز دوباره و بستم رو چشمام. دادم ایلیا به رو لیوان و خوردم

 :داد تذکر ایلیا
 !شام -
 .ندارم میل _
 .ضعیفی تو... رفته تحلیل صدات انقدر نداره تعجبی _
 .دونممی _
 این اما. دادم بهت شام قبل گذشت،می ساعتشون چون اما خوردی؛می شام از بعد باید رو داروهات. شو بلند پس -

 .نخوری شام نمیشه دلیل
 :کردم پشت ایلیا به و کشیدم ایخمیازه

 .میاد خوابم هنوز من اما بود؛ ایطوالنی نطق -
 و نشست تخت روی کنارم. نداشتم رو کردنمخالفت حال اما اومد؛می بدم کار این از. کشید موهام توی دستی ایلیا

 :گفت
 !هستی تخسی یپسربچه واقعاً -
 .بخورم محکم رو صبحونه میدم قول -

 :دادم ادامه و کشیدم ایخمیازه
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 .کوهنوردی بریم باید فردا -
 :زد لب حرصی ایلیا

 .هست نیکی که خوبه -
 .جوهمی درسته رو اتخرخره نیکی، گفتی بهش بفهمه آییننیک اگه بگم بهش که نداشتم رو این حس واقعاً من و
 بود؛ بدی روز روز، اون. کشید دست موهام با کردنبازی از ایلیا. نشوندم لبام روی لبخندی بسته، چشمای همون با

 .خوب روز یه باشه، روز اون مخالف تونستمی روز اون فردای اما
*** 

 .کردم باز رو چشمام
 .کشیدم تخت یلبه رو خودم و نشستم سرجام دردسربی. بودم شده خواب سیر خب،. چرخوندم رو سرم! نور
 .خیربه صبح. سالم -

 :داد رو جوابم و زد لبخندی ایلیا
 !نورانی صبحت... سالم -

 .پوشیدم رو پالستیکیم هایدمپایی و دادم تکون ایلیا برای تاسف ینشونه به سری
 .سرده خیلی اصوالً کوه یقله. نبود خبری شدنخیس و دوش و حمام از کوه، رفتیممی که روزهایی

. شد حبس نفسم لحظه یه آب، سردبودن به توجه با. زدم صورتم و دست به آبی و شدم بهداشتی سرویس راهی
 .کردمی چکه آب موهام سر از. زدم زل آینه به حرکتبی

 .اومدم بیرون بهداشتی سرویس از و بستم رو آب شیر
 .بود منتظرم دست، به لباس ایلیا
 .شدم خارج اتاق از ایلیا با و پوشیدم مشکی و قرمز سرهمی شلوارک و تیشرت یه

 .خوردممی محکم باید بودم، داده که قولی طبق
 بود، آورده وجود به پیش چندروز مامان که دکوراسیونی تغییر خاطربه سالن فضای. رفتم پایین پله راه از ایلیا همراه
 یکاناپه کمتری تعداد رنگ،کرمی سلطنتی هایمبل جایبه و بود کرده جمع رو هامبل کامالً مامان. بود شده بیشتر
 .بود کرده جایگزین رو تیره ایقهوه

 همه حاضری صبحونه میز پشت. رفتیم آشپزخونه سمت به. داشت قرار سالن راست سمت دقیقاً اپن، یآشپزخونه
 :گفتم بلند. بود شده زده

 .همگی به سالم -
 :داد جواب بشاشی یچهره با بابا
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 خوبی؟! پسرخوشگل سالم -
 :دادم جواب تنیدهدرهم ایچهره با
 .امعالی -

 !بود دخترونه واقعاً عبارت یه این. بگه بهم پسرخوشگل کسی اومدنمی خوشم اصالً. خندید خیالبی بابا
 :گفت و برن کنار چشماش توی بلوند موهای شد باعث که داد گردنش به تابی مامان

 .کردین هم دیر... هابچه بشینین بیاین -
 ...چیزی دختری، کنممی فکر هاشب بعضی: امیرمهدی

 :گفت حرفش وسط که پاش روی کوبیدم محکم پام با کنه، کامل رو حرفش بتونه اینکه از قبل
 !آخ -
 از این و بود چیده همه واسه رو میز مامان،. نشست من کنار هم ایلیا. نشستم چوبی صندلی روی خنک دلی با و

 .کردمی عمل میز چیدن در بهتر خیلی معموالً آرین. بود ضایع کامالً اش،شلخته هارمونی
 :گفت لب زیر امیرمهدی

 !سادیسمی -
 .نرسیده تو خرابی به هنوز من جنس. کرد تفهیم فیزیکی میشه فقط رو یکی تو -
 .خبریبی خودت کردی رد هم رو من -
 !شدی توهمی گشتی، هاتیمارستانی با -
 .کنممی درمون رو اونا من -
 ...رو اونا تو. بهتره بگی رک -
 املقمه زور به و کردند حرکت هم سمت به ابروهام. شدم خفه گذاشت، دهنم توی ناگهانی خیلی ایلیا که ایلقمه با
 .دادم قورت رو

 !پارازیت
 :گرفت برام ایدیگه یلقمه ایلیا

 .بخوری رو تصبحونه بهتره -
 !دادی نجات رو جونم صبحی سر. تذکرات از مرسی -

 کنممی حس واقعاً هاوقت بعضی. گذاشت دهنم توی رو بود گرفته که ایلقمه و خندید زدم، که ایطعنه به خیالبی
 !امدوساله یبچه
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 خوردن حجم این. آورد برام رو هامقرص ایلیا و شد میز تمیزکردن مشغول آرین صبحونه، یمرحله شدنتموم با
 .کشهمی آتیش به رو آدمی هر عصبی سیستم قرص،
 .بودند برگشته هاشوناتاق به دلیلی هر به بقیه. خوردم آب با و گرفتم ایلیا دست از رو هاقرص

 خبر؟ چه: ایلیا
 .بود آرین مخاطبش. کردم نگاهش باالپریده ابروهای با

 .میشه ریخته انسان یه روی سیاه خون چرا دونستنمی کسهیچ. نرسیدم جاهیچ به! هیچی: آرین
 .بپرسم شیطان خود از شخصاً رو سوالم بود بهتر شاید اوضاع، و وضع اون با. افتاد دوزاریم حاال

 .ممنون صورت، هر در -
 .گذاشت رنگشخرمایی موهای روی دستی زدهخجالت آرین

 .بود وظیفه انجام -
 حرفیکم پسر. شدمی آماده هاظرف شستن برای آستینش باالزدن با داشت. انداختم آرین به نگاهی بیکاری سر از

 !چسبیدنمی آشامخون یه به رقمه هیچ که صفتی! بود مظلوم شد؛نمی حس حتی وجودش. بود
 !اهن... اهن: ایلیا
 .چرخید ایلیا سمتبه سرم
 .بشی آماده باید: ایلیا

 :زدم لب و کردم پوفی
 .دونممی -
 مامانم یموردعالقه چرت رنگ. بود تیره ایقهوه خونه کل تم واقع در. بود تیره ایقهوه اتاقم تم. برگشتیم اتاقم به
 .بره در دستش زیر از بود نتونسته هم بابا کار اتاق حتی که

 از رو امکوله ایلیا. کردم عوض رنگمشکی کتان شلوار و سفید ایپارچه و ساده لباس یه با رو شلوارکم و تیشرت
 .بود کرده آماده قبل
 .تق تق، تق،

 کیه؟ -
 شدی؟ آماده. امامیرمهدی -

 :زدم لب و بستم رو اشدکمه تک و کشیدم باال رو شلوارم زیپ
 .تو بیا... آره -
 :گفت و کرد باز رو در
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 .شد دیرمون که پایین بپرین سریع -
 :داد جواب و کرد درست رو رنگشمشکی پیراهن ییقه ایلیا

 .میایم االن -
 .بیرون میارم پارکینگ از رو ماشین من. اکی: امیرمهدی
 .بست رو اتاقم در و زد چشمکی

 !بدو: ایلیا
 :زدم نق لب زیر
 !اَه -

 !متنفرم کلمه این از من دونهمی خوبه
*** 

 :کوبید ماشین فرمون روی حرص با امیرمهدی
 .کردیم دیر آخرش! اَکِهِی -

. بود همیشگی پارک یمنطقه همون. شدیم پیاده جمعیدسته و کرد پارک کوهستانی پارکینگ یگوشه رو ماشین
 .رفتیم هابچه سمت به و کرد قفل رو ماشینش امیرمهدی

 .سالم: آییننیک
 :دادم جواب و دادیم دست باهم

 .خیربه صبح... سالم -
 :پرسیدم تعجب با. شده ترچاق قبل به نسبت اومدمی نظر به. انداختم بهش کلی نگاهی

 !کردی؟ اضافه وزن -
 :داد جواب و کشید ـمرنگش*کـ ایقهوه موهای توی دستی آییننیک

 .کیلو سه فقط -
 بود؟ نکرده تجویز رژیم برات دکتر مگه -

 :گفت و خندید آییننیک
 !بچه خیالبی -

 به! حساسم بچه لفظ رو من بگم زبونی چه به دونستمنمی. خندید ریز آییننیک که دادم بیرون نفسی حرصی
 انجامیده تعادلش حفظ ضعف به این و بود گرفته وزناضافه پرخوری خاطربه. کردمنمی درک رو آییننیک عالوه،

 .دادنمی جریان این به اهمیتی هیچ اما بود؛
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 !کوچولو سالم: سوران
 تو فاطمه صدای که ندم رو جوابش خواستم. کردمی سالم بچه یه به داشت انگار. کردمی اذیتم لحنش. کردم پوفی
 «!واجبه سالم جواب»: شد اکو ذهنم
 :زدم لب میلیبی کمال در. کردنمی ول رو بدبخت منِ نبود، که هم وقتی

 .سالم -
 . کشید موهام توی دستی و خندید سوران

  
. داد هلش عقب به سوران، یـینه*سـ روی راستش دست گذاشتن با آروم و گرفت رو سوران دست خنده با ایلیا

 .دادم بیرون راحتی نفس
 :داد تذکر و زد لبخندی ایلیا

 .نمیاد خوشش کار این از جوان آقای که دونیمی -
 :داد جواب و خندید شیطنت با سوران

 .باشه -
 ییقه. شد رنگش مشکی یساده پیراهن ییقه با کردنبازی مشغول و کشید بیرون ایلیا دست حصار از رو دستش
 :گرفتم سوران از نگاه هامین، صدای با. برد فرو جینش شلوار جیبای توی دوباره رو دستاش شد، مرتب که لباسش

 !ایلیا جوانِ آقای... سالم -
 .زدم لبخندی

 .هامین سالم -
 رنگشمشکی موهای توی دستی کشیدن با و انداخت کوه یقله به نگاهی امیرمهدی. دادیم دست مردونه هم با

 :زد لب
 .بریم باال کوه از بهتره -

 :کرد تایید بارید،می شرشر ازش شیطنت که لحنی با سوران
 !کردم گرفتنزن ـوس*هـ دوباره... صددرصد -

 :گفت عصبانیت با. زد سوران به ایگردنیپس و برگشت سریع حرکت یه در حرصی امیرمهدی
 !گرفتی طالق بار سومین واسه پیش ماه یه همین خله -

 :گفت تفاوتبی و انداخت باال ایشونه خیالبی سوران
 چی؟ که -
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 ایلیا به اشاره با و داد تکون سوران برای تاسف ینشونه به سری امیرمهدی و خندیدند ریز آییننیک و هامین ایلیا،
 :گفت

 ...تو وقتاون نکرده، ازدواج بارمیه و سنشه تو سن دوهزاربرابر ایلیا این -
 :گفت زدنیچشمک با و زد امیرمهدی بازوی به مشتی سوران

 ...عمر چقدر مگه. انسانم من... خیالبی -
. انداخت باال رو هاششونه مظلومانه و خورد رو حرفش سوران کرد، سوران یروانه امیرمهدی که چپیچپ نگاه با

 .نداشت امیرمهدی نگاه نوع روی تاثیری این البته
 :پرسید احتیاط با سوران

 امیر؟ شده چیزی -
 :داد و شد منفجر لحظه یه در امیرمهدی

 !زهرمار و امیر -
 :پرسید و برداشت عقب به قدمی سوران. بود طبیعی کامال واکنش یه ما، سمت به همه نگاه خوردنسر
 !که نبود منفجرشدن به نیازی... بابا باشه -

 :زد لب و گذاشت اشکشیده پیشونی روی دستی امیرمهدی
 !سوران کنیمی دیوونه رو من آخرش تو -

 :گفت آروم و گذاشت امیرمهدی یشونه روی دستی دوستانه سوران
 .کنممی کارچی دارم دونممی خودم من -

 :داد تکون سری امیرمهدی
 !دونینمی هیچی تو جاست؛همین مسئله -
 !کردیم معطل زیادی. کنیم شروع رو کوهنوردی بهتره هرحال،به. باشه تو با حق شاید -
 .اوهوم -

 .نبود سنگین زیاد. انداختم خودم هایشونه روی و گرفتم ایلیا از رو رنگمخاکستری یکوله
 :گفت لبخند با آییننیک

 !رو جلو،... چپچپ به -
 :گفت و کشید آییننیک ـمرنگ*کـ ایقهوه موهای توی دستی سوران

 !بچه کردی زیر رو نظامی فرمانای تموم -
 :داد جواب و زد پس رو سوران دست آییننیک
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 ...دیگه دیگه -
 .کردیم اطاعت فرمان از هرحال،به

 :زد لب چرخید،می که نگاهی با سوران
 .شد فرجی یه شاید دیدی؟ چه رو خدا. بدم شماره که بگین دیدین خوشگلی دختر -

 :غرید حرص با امیرمهدی
 !نکردم سرویس رو صورتش تا کنه آسفالت رو این دهن یکی -

 به امیرمهدی وادارکردن و امیرمهدی دست کشوندن با و گرفت رو عصبانیت از ایستاده امیرمهدیِ دست هامین
 :زد لب حرکت

 !که گفتی راست و چپ -
 :کشید آهی امیرمهدی

 .ذارننمی آدم واسه اعصاب... گیامی راست -
 !ایبهشتی حوری عجب. کن نگاه رو اونجا... پسر اوه: آییننیک

 .پرید راستش چشم پلک موردنظر، فرد دیدن با و کرد دنبال رو آییننیک انگشت مسیر والوهول با سوران
 دهنش جلوی رو دستش هم هامین. زد خنده زیر راحت خیلی هم امیرمهدی! زدم خنده زیر پقی طرف دیدن با منم

 .خندیدمی ریز معمول طبق هم ایلیا و کرد باز بناگوش تا نیشی و گرفت
 :داد ادامه جدی خیلی و خنده بدون آییننیک

 !خـوردنیه چقدر سفیدش هایلپ نگاه نیست؟ خوشگلی پیرزن خداییش -
 :غرید بود، طوفان از قبل آرامش که مکثی از بعد سوران

 !نیک بکشمت خواممی -
 .بود شده بامزه. زدیم خنده زیر باز تفریح با سوران، یشدهسرخ یقیافه دیدن با

 :گفت سوران دست از خوردنحرص خیالبی امیرمهدی
 .نیک خیطه اوضاع... اوه... اوه -

 بدو؟ کی پس ندو، حاال دنبالش، سورانم و کرد دویدن به شروع پا ادوت گرفتنقرض با و زد نیشخندی آییننیک
 ...تواما با... هوی! کنه کف عزرائیل بگیرم ازت حالییه ندازی؟می دست رو من... بچه کشمتمی: سوران

. بود نکرده آوردنکم ـوس*هـ سوران و دویدمی سریع خیلی زیادش، وزن به توجه با تعجب کمال در آییننیک
 هم آییننیک. داشت نگهش زور به و گرفت رو سوران لباس ییقه امیرمهدی ما، دور به وارشوندایره دویدن میونِ
 .ایستاد زناننفسنفس
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 درمیفتی؟ نوجوون یه با کشینمی خجالت تو: امیرمهدی
 .نزن زر بگم تونممی فقط: سوران

 !ادببی -
 :پرسید و کرد صاف ـمری*کـ آییننیک

 دیگه؟ بسآتش -
 :داد جواب و کرد آزاد امیرمهدی دست از رو اشیقه سوران

 .فعالً البته... آره -
 .دادیم ادامه راهمون به مجدداً
 :زد لب گوشم زیر و گرفت قرار کنارم آییننیک

 ...سلین بیچاره -
 :کشیدم آهی

 !واقعاً -
 !کوره واقعاً سوران این... سوزهمی شواسه دلم -

 !نفهمه سوران سلین، احمقیِ از بیشتر و احمقه سلین سوران، کوربودن از بیشتر نظرم به. دادم تکون سری حرفبی
 :گفت ذوق با و کرد باز رو دستاش سوران کوه، به رسیدن با
 !کوهم عاشق من -

 :زد لب حرص، از شدهسرخ امیرمهدی
 .کرد نمیشه کاریت... کسیهمه و چیزهمه عاشق تو -

 :گفت و خندید خیالبی سوران
 .فهمیدی که خوبه -

 :زد لب سرش یمسخره حرکت با و عصبی امیرمهدی
 .اوهوم -

 :گفت عادی حالت از بلندتر صدایی با هامین
 !ستحدهعلی شمزه. کنممی حس رو پدری طعم دارم قشنگ االن نپرین؟ هم به اگه میرینمی -
 

 :پرسید بچگونه و مات یقیافه یه با سوران
 داشت؟ ربطی چه گفتی که اینی -
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 :گفت عادی خیلی و انداخت باال ایشونه هامین
 داری؟ ربطش به کارچی. کافیه بست رو شما دهن که همین -

 :زد لب و گرفت هامین به رو رو اشاشاره انگشت سر داد؛ تکون هوا توی دستی ایلیا
 .کرد اشاره خوبی ینکته به -

 :گفت شده چندشش انگار که جوری شده،جمع صورت با سوران
 !خورد هم به حالم... انداختی اولم کالس معلم یاد رو من -
 هافمنه آقای شبیه بگن بهش اینکه از و بود دیده رو هافمن آقای. شد جمع هم ایلیا صورت ثانیه از کسری در

 !شبیهشه واقعاً هرچند،. متنفره
 :زد لب گرانهمیانجی آییننیک

 .ببرم ـذت*لـ کوهنوردیم از خواممی من نپرین؟ هم به میشه-
 .باشه اوه،: ایلیا

 منطقیِ هایخواسته که میشه سرش هافمن برعکس ایلیا! همینه داره، هافمن به نسبت ایلیا که هاییبرتری از یکی
 .بذاره احترام بهش باید و محترمه بقیه

 پایین هایسنگ میون که سرخ گل یغنچه یه به چشمم که بردارم قدم از قدم بقیه دنبال خواستم صورت، هر در
 .کرد جذب هم رو اومدمی بدم گل از که منی حتی. بود خوشگل خیلی. زدم لبخندی. افتاد بود، دراومده کوه

 :گفت تعجب با و برگشت خودش کنار من ندیدن با رفت،می بقیه دنبال داشت که آییننیک
 !رفتنا وایسادی؟ چرا -
 .میام االن -

 به آنی به سرخ گل یغنچه! بود عجیب دیدممی که چیزی... که کشیدم سرخ گل یغنچه روی دستی و شدم خم
 .شدند تربزرگ عادی حد از گل، خارهای و نبود سرخ وقتهیچ انگار. شد سیاه و خشک کامل طور

 رفتهرفته کشیدننفس. لرزیدمی و بود مونده گل روی دستم! شومی نحسی،. داشتم بدی حس! بود؟ خبر چه اینجا
 .بود عجیب منم برای حتی این. بود عجیب. شدمی سخت برام
 کنی؟ تماشا رو خشکیده گل یه که نشستی: آییننیک

 . خوردم زمین پشت از و کنم کنترل رو خودم نتونستم زده،وحشت
 من؟ سر باال اومدی کی تو -

 :داد جواب و انداخت بهم نگاهی گرانهپرسش آییننیک
 ترسیدی؟ انقدر یهو چرا تو. االن همین -
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 و شدم بلند و گرفتم رو دستش. کرد دراز کمک برای رو دستش و نشد پیگیر هم آییننیک. بدم که نداشتم جوابی
 .تکوندم رو پشتم
 .بریم بیا: آییننیک

 .اومدم... باشه -
 .کنم هضم رو پیش لحظه چند ماجرای تونستمنمی. کردیم تند قدم بقیه به رسیدن برای و افتادیم راه باهم

 افتادین؟ عقب یهو چرا شما: هامین
 !کنه تماشا رو شدهخشک یغنچه گلِ یه که بود وایساده یارا: آییننیک

 .کردیم نگاهش تعجب با همه. کرد توقف ناگهانی خیلی امیرمهدی
 دانیار؟ شده چیزی: سوران

 ...نه... نه: کرد کتمان امیرمهدی
 :زد لب اشریزشده یسبزشده لنز با چشمای و شک با سوران

 .امیدوارم -
 که کسیِ و امیرمهدی یپدرخونده دانیال، واقع در. بوده دانیار بود، شدهگم که هاییسال تموم توی امیرمهدی اسم

 .داد نجات دانشمند مثالً روانیِ اون دست زیر از رو امیرمهدی
 صداش دانیار وقتی میگه و حساسه اشبچه اسم روی مامان اما بشه؛ زده صدا دانیار میده ترجیح هم امیرمهدی خود
 با بچگی از چون سوران اما میاد؛ راه مامان با هم امیرمهدی. نمیشه پسرش دیگه امیرمهدی کنهمی حس کنیم،می

 و بزنه صداش دانیار داره عادت خوردند، رو مادر یه شیر و میشه حساب هم رضاعیش برادر و شده بزرگ امیرمهدی
 .است مرض موجب عادت، ترک سوران خود قولبه

 صداش امیرمهدی حتماً که گیرهنمی سخت بهش نمیشه؛ پیداش مامان جلوی سوران که اونجایی از هم امیرمهدی
 !خوشه سوران کل، در و بزنه
 :گفت ایستاده جمع به نگاه با ایلیا

 کنیم؟می استپ کوهنوردی حین امروز که باریهچندمین این نظرتون به -
 :داد جواب و خندید سوران

 .نرسیده باریکمینوسی به هنوز الاقل... ببین رو لیوان پر ینیمه -
 :غرید مصنوعی و لب زیر ایلیا

 !بیفت راه حرفا این جای به -
 .چشم به ای: سوران
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 فکرش بدجور چیزی یه انگار بود؛ گرفته اشچهره. کردم رصد رو امیرمهدی یچهره زیرچشمی. شدیم راهی دوباره
 .بود کرده مشغول رو

 ته این اما شد؛می هامین یا ایلیا طریق از. گذرهمی چی فکرش توی بفهمم تونستمنمی. انداختم باال ایشونه
 خودش از شدیم، تنها و خونه برگشتیم وقتی تونممی که رسیدم نتیجه این به و دادم بیرون نفسی. بود نامردی
 .ندارم بیشتر که داداش دونهیه فاطمه، قول به هرحال، به. بپرسم
 میره؟ پیش جوریچه تابستونی کالسای: آییننیک

 :زدم لب حرصی و کالفه
 !بگیرم یاد خورند،نمی دردی هیچ به که ساز چندتا باید چرا کنمنمی درک واقعاً! افتضاح -

 :گفت خنده با و آروم و گذاشت امشونه روی دستی
 !هاپره دلت -
 .نکن شک -

 :زد لب یهویی و حسرت با سوران
 ندارین؟ کاغذ هامی، ایلی،. نیاوردم کاغذ! اکهی -

 بدی؟ شماره خوایمی کی به حاال! کلک: هامین
 .فهمیمی خودت رو اون بیاد کن رد رو کاغذ تو! سرلک یدخترعمه به -

 اششماره سریع سورانم. داد سوران دست به و درآورد جیبش از کوچولویی کاغذ تیکه هامین و کرد پوفی امیرمهدی
 .نوشت کاغذ روی همراهش همیشه طالیی مشکی نویسخوش با رو

 :گفت ایهیجانی و جودهنده لحن یه با هامین
 !شودمی شروع عملیات -

 :زد لب مشکیش پیراهن توی نویسخوش گذاشتن حال در سوران
 ! خفه یکی تو -
  

 .احترام همه این از مرسی. اهم: هامین
 .هست که همینه: سوران
 .خوردندمی رو رفتنش مسیر و سوران داشتن چشماشون با هابچه. شد راهی سوران و زد نیشخندی هامین
 و نبودند دور ما از زیاد که بود دخترایی تاییسه یدسته میون سوران، موردنظر کیس که داشت خوشبختی جای

 .کرد سمعاستراق شدمی راحت
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 طرز به کار این. داد هل عقب به رو هااون خاص، ظرافتی و جذابیت با و کشید موهاش توی دستی سوران
 .کرد جذب سوران سمت به رو دختر هرسه نگاه آسایی،معجزه
 خاصی جذابیت و ظرافت یه کارهاش یهمه. میان نظر به جذاب عیبی، هر با که هست پسرایی دسته اون از سوران
 .دادنشطالق زن حتی دارند؛

 سوران، رخنیم حداقل دیدن برای. دادیم خودمون به تکونی یه هم ما که بود رسیده دخترها نزدیک به دیگه سوران
 .بود الزم کاراین

 دید دختره و سوران رخنیم به و بودیم دخترها و سوران از ترپایین. گرفتیم آروم مناسب، جاییه توی باالخره
. بود سفید و صاف صورتش پوست و بودند رنگخرمایی شالش، از بیرون موهای. بود خوشگلی دختر. داشتیم

 .ببینم رو چشماش تونستمنمی اما داشت؛ بلندی هایمژه و تمیز ابروهای
 :پرسید آییننیک

 رنگیه؟ چه دختره چشمای ببینم؛ درست تونمنمی من -
 :داد جواب کرد،می نگاه دختره به که جورهمون هامین

 .روشن عسلی -
 .اومدنمی خوشم چشم، رنگ این از. کردم کج لبی

 .ستودنی خانم سالم: سوران
 .نزنند دفاعی فاز به دخترا که بگه چی اول دونستمی. شیک و مودبانه بود؛ بر از رو زدنمخ اصول
 .گرفتم تهوع حالت شخصه به من که اومد نازی و شد ترپررنگ دختره لب روی لبخند
 !خوشتیپ آقای سالم... اوه: دختره

 .اومد خوشم. ستکارهاین هم دختره انگاری... نه: ایلیا
 :زد لب و خندید ایلیا حرف به هامین

 .سرت تو خاک -
 :گفت دست تاب با سوران

 .بانو نمیشم هم شما یکوچیکه انگشت تیپ، توی. کنیدمی اغماض. بگم چی دونمنمی -
 اون و سوران به توجه جایبه گرفتم تصمیم. بودند درآورده رو شورش. خوردمی هم به حالم داشت جدیجدی

 اشمنظره اونجا، به رفتن چندبار خاطربه چند، هر. بندازم بودیم ایستاده روش که کوهی یمنظره به نگاهی دختره،
 .بود شده تکراری برام
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 هایسنگ اکثر. بود نشسته خاک هاش،سنگ روی و بود سنگ از بیشتر بودیم، ایستاده روش ما که کوهی
 رو اسمش که شدمی دیده گل بدون گیاهی چیز،همه از بیشتر روشون و بودند رنگسیاه کوه، یدهندهتشکیل

 خار کوچولوی هایبوته بیشتر ها،گیاه اون از بعد. ندادم خرج به زحمت دونستنش واسه هم وقتهیچ. دونستمنمی
 .کشوند سوران و اون سمت به رو نگاهم مجدداً دختره صدای هک بودم کوه یمنظره دیدزدن مشغول. شدمی دیده

 .دارم رو کسی چه با آشنایی افتخار دونمنمی هنوز من... آ: دختره
 .بزنید صدا دانیار رو من تونیدمی: سوران
 :گفت عصبانی و شدند فعال امیرمهدی هایشاخک

 ...االن پسره این -
 :گفت و گرفت رو امیرمهدی دهن سردخون خیلی هامین

 .میگن چی ببینیم نزن حرف -
 :گفت شاکی و زد پس رو هامین دست عصبانیت با امیرمهدی

 بگی؟ تونستینمی آدم مثل -
 :گفت و بریزن پیشونیش توی رنگشایقهوه موهای شد باعث که کرد کج امیرمهدی سمت به سری هامین

 .آشاممخون سرم خیر! نچ -
 !نبود یادم... اه -

 .امپونه هم من. دارید زیبایی اسم: دختره
 :گفت و انداخت باال ابرو ایلیا

 !تناسبی عجب -
 داری؟ خانوم با کاری -

 !شهمی شیشه برداشتنترک باعث که نابودی صداهای اون از. بود نخراشیده و نتراشیده واقعاً یارو صدای
 :پرسید عجیبی سردیخون با. برگشت اومد،می پایین باال از که تشنیغول سمت به و انداخت باال ابرویی سوران

- my friend شی؟! 
 :گفت و گرفت رو اشچونه دستش با و رسید سوران به تشنغول

 سننه؟ رو تو -
 :نالید ترسیده پونه،

 .پوریا کن ولش -
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. بود طبیعی. انداختم باال ایشونه. بودند شده جمع دورشون کوه توی آدمای تموم. انداختم اطراف به نگاهی
 .هستند دیدنی ناجوری طرز به جوریاین هایمعرکه
 :گفت کوتاهی چنداننه مکث با سوران

 .شد حسودیم شخصه به... داری ایبرازنده هیکل! خوبه واقعاً خانم این یسلیقه دوستشی، اگه بگم خواستممی... آ -
 :پرسید ریزشده چشمای با پوریا

 کنی؟می مسخره -
 :داد جواب آرامش سراسر لحنی با سوران

 دارن؟ قیچی آیا بپرسم خانم این از خواستممی فقط من... ابداً -
 اون و رسوند سوران به رو خودش و کرد استفاده مردم پرتیحواس از سریع ایلیا که داد هل رو سوران محکم پوریا

 بیمارستان راهی روی شدمی سوران، سر پشت تیزنوک سنگ به توجه با صورت، این غیر در. گرفت هوا توی رو
 .کرد باز صددرصدی حساب شدنمون

 :زد داد شدهبرجسته هایرگ با و عصبانی پوریا
 !من خواهر خواستگاری بیای خواینمی کنیمی غلط تو -

 .کردیم کف عمالً همه
 :گفت آروم خیلی امیرمهدی

 .شد جور هم چهارمش زن -
 :زد لب سرش پشت آییننیک و
 ! سریع چه -
  

 .شد برطرف سوءتفاهم زود خیلی البته،
 :گفت ترتحمل قابل و ترنازک صدایی با و خندید پوریا که بودیم شوک توی ما و سوران هنوز

 .کردم شوخی... بابا پاشو -
 هابیچاره. کردندمی باز هوا برای رو راه و شدندمی متفرق مردم کمکم. بود طبیعی سوران بلندشدن کشیدنطول

 .خواستمی بکش بزن دلشون. بود رفته سر شونحوصله
 :گفت و آورد جلو رو دستش باز، بناگوش تا نیش همون با پوریا

 ...پسرعموشم واقع در م؛پونه یهیچکاره من -
 :داد ادامه ترآروم صدایی و خاص لحنی با و کرد مکثی
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 .دارم هاشمشیرزن به زیادی یعالقه و -
 نفرت شمشیر تواندمی شمشیر این. دارند شمشیر یک خود درون طبیعی طور به که هستند هاییانسان هاشمشیرزن)

 و قاعده هیچ شود، شمشیرزن کسی اینکه برای. گرددبرمی شمشیرزنش به شمشیر هر قدرت میزان. شادی یا باشد
 و بیاید دنیا به شمشیرزن تواندمی فرزندش باشد، عادی انسان هاآن از یکی یا و والدین اگر حتی! ندارد وجود قانونی

 موجودات به هاشمشیرزن. بیاید دنیا به عادی انسانی تواندمی فرزند باشد، شمشیرزن هاآن از یکی یا و والدین اگر
 گرگینه یا آشامخون به بگیرد، گاز را هاآن آلفا یگرگینه یک یا و آشامخون یک اگر حتی. شوندنمی تبدیل دیگری
 .(دارند را شمشیر یک محو نقش خود، چپ چشم درون هاآن. شوندنمی تبدیل
 :گفت تعجب با سوران

 !شمشیرزنم من انگار زنیمی حرف جوری یه -
 :زد لب و انداخت باال ابرویی تک پوریا

 نیستی؟ بگی خوایمی یعنی -
 :پرسید و برداشت انکارکردن از دست سوران

 .گذاشتم لنز که من فهمیدی؟ کجا از تو -
 .هاستآدم از بیشتر هاآلف دید قدرت -
 .آلفی نفهمیدم... اکی -

 :گفت و گذاشت پوریا دست توی رو دستش
 .خوشبختم آشناییت از -

 :نالید من گوش کنار آییننیک
 .بودم کرده باز حساب عروسیشونم شام روی من... حیف -

 .کرده خوش دل کی به باش رو سلین! آدمی عجب. کردم نگاهش فقط
 یه هرحال،به. نفهمیدم هم خودم سلین، یا بود آییننیک واسه اینکه حاال. دادم تکون تاسف ینشونه به سری

 .بود شخصی و ظاهری کامالً حرکت
 .هستی ایباجنبه آدم. نشدی ناراحت که خوبه هرحال،به: پوریا

 :گفت و زد پوریا انفجار حال در بازوی به آرومی مشت سوران
 ...دیگه دیگه -
 نبود، بخشـذت*لـ اگه گرماش و بود خوابیده معرکه آتیش. رفتیم جلو هم ما زد،می آفتابی که هوایی به توجه با

 .رسوندنمی هم آسیبی حداقل
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 :گفت پوریا به رو جو ترشدنصمیمی برای ایخنده با ایلیا
 .ایلیاست من اسم. سالم اینا، از گذشته! ترسوندی لحظه یه هم رو من -

 :زد لب فضولی با سوران به رو پوریا و دادند دست هم پوریا و ایلیا
 کنی؟نمی معرفی رو بقیه -

 .یاراست خوشگل کوچولوی این نکنم؟ چرا: سوران
 :گفت تعجب با پوریا

 !وایساده جلوم دختر یه انگار! ظریفی چقدر تو -
 !دختر یا ظریف بگه بهم یکی اینکه از متنفرم. دادم دست باهاش ادب رسم به و بردم جلو رو دستم اعصاببی

 .بشی ناراحت خوادنمی حاال: پوریا
 .نشدم -

 : گفت آرومی یخنده با پوریا
 ...درو -

 :گفت محکم و گرفت هوا روی رو دستش امیرمهدی که بشینه روش تا اومدمی سرم سمت به پوریا دست
 .همین... شد عصبانی کمیه فقط اون. نمیگه دروغ وقتهیچ یارا -

 .بود شده معذب. نشوند لباش روی دوباره رو اشرفتهازبین لبخند و کشید عقب رو دستش پوریا
 .دادندمی بهم رو خوبی حس امیرمهدی یبرادرانه هایحمایت. شدند باز کوچیکی لبخند به هم من لبای

 .امیرمهدیه من اسم: امیرمهدی
 ...دانیـ اسمش. میگه چرت: سوران

 :گفت زورکی لبخندی با و گذاشت سوران دهن روی دستی امیرمهدی
 !آخ... دیوانـ... نده گوش حرفاش به -

 :زد لب و کشید عمیقی نفس سوران
 .شدم آزاد... آخیش -

 :توپید سوران به امیرمهدی
 گیری؟می دندون که بیماری مگه -

 :گفت آوردمی در رو امیرمهدی حرص که ایخنده با سوران
 !گرفتم وا خودت از تو، جان به نباشه من جان به -

 :گفت و خندیدن به کرد شروع پوریا که کرد نگاهش چپچپ امیرمهدی
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 .دونمنمی رو خودت اسم حتی من. کنی معرفی بهم هم رو بقیه میشم ممنون! هستین باحالی آدمای عجب -
 اینم و آیینهنیک یکی این. سورانه من واقعیِ اسم بیاد؟ در من دهن توی حرف ذارنمی جماعت این مگه: سوران
 .هامینه

 داشت سعی وجود، این با شدند؛ ظاهر صورتش توی هم عصبانیت از هاییرگه کمکم. خورد جا وضوح به پونه
 .کنه کنترل رو خودش

 .خوشبختم تونهمه با آشنایی از: پوریا
 .همچنین... ممنون: آییننیک

 !پروننمی آدم سر از هوش هاتعضله خودمونیم، ولی: هامین
 :زد لب گوشم کنار ایلیا و خندید ریز پوریا

 !آلفه غولنیمه یه -
 !ایدورگه عجب. انداختم باال ابرویی

 .لطفته نظر: پوریا
 :گفت ـشوه*عـ با و پرید وسط نشسته قاشق مثل پونه دوستای از یکی

 !عزیزم حقیقته. نیست لطف نظر جان، پوریا -
 :کرد زمزمه گوشم ـل*بغـ آروم خیلی آییننیک

 !کرد آبکشم کالمش یـوه*عشـ -
 .جان هانیه کنیمی مبالغه: پوریا
 حرفیه؟ چه این: هانیه
 جنس با داشتن مشکل! بیارم باال تا بزنه دیگه حرف یه هانیه بود کافی. دادم فشارش و گذاشتم گلوم روی دستی

 .بزرگیه مشکل واقعاً حد این در مخالف
 شده؟ بد حالت: امیرمهدی

 .اوهوم -
 !پیشرفت ذرهنیم یه از دریغ! همونی هنوز تو که میرن کجات خوریمی که داروهایی همه اون پس موندم من -

 : گفت فضولی با پوریا
 شده؟ چیزی -

 !نه... اوه: امیرمهدی
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 هم هرچی فهمید پوریا هرحال،به. بود کرده سفید رو ضایع روی امیرمهدی نیشخند. دادم بیرون پرصدایی نفس
 :زد لب بندش پشت و کرد بسنده سری دادنتکون به و نداره ربط اون به باشه

 ...آهان -
 :گفت محض خودشیرینی با و انداخت باال ابرویی تک سوران

 بانو؟ چیه شما زیبای اسم. هانیه بانو ایشونم پونه، بانو ایشون -
 سوران سوال با. اومدمی خجالتی و مظلوم نظرخیلی به و بود ترکوچیک همه از. دادم سوران مخاطب به رو نگاهم
 :انداخت ترپایین رو سرش و گذاشت اشـینه*سـ روی دستی

 .عزته من اسم -
 !داشت زیبایی اسم واقعاً. شد ترملموس برام کشیدنش خجالت دلیل خب،

 :گفت بود، بعید ازش که متانتی با و زد لبخندی سوران
 .دارین قشنگی خیلی اسم زدممی حدس که طورهمون... بزرگی معنای به عزت -

 توقع. بود فهم قابل بودند شده عادی حالت از تردرشت که رنگشایقهوه چشمای از این. کرد کپ عمالً دختره
 .نداشتم منم. نداشت سوران از مسلماً رو حرفی همچین

 :زد لب گوشم ـل*بغـ آییننیک
 !نداشتم سوران از رو واکنشی همچین توقع اصالً -

 :گفتم و کردم نگاهش چپچپ
 .نشده امضا باشه ما توقع چیهمه بنای اینکه بر مبنی قراردادی هیچ دنیا این توی -

 :گفت و خندید ریز آییننیک
 .زدی حرف چقدر -

 !پررویی آدم عجب
 :گفت آروم و اومد خودش به عزت

 .قشنگه هم شما اسم... ممنون -
 .داره مورد ولی شماست؛ لطف نظر: سوران

 بود؟ چی منظورش. کردیم نگاه سوران به باالپریده ابروهایی با
 :زد لب دودلی با عزت

 .نمیشم منظورتون متوجه ولی ببخشید؛ رو من-
 :انداخت باال رو رنگشمشکی پرپشت ابروهای سوران
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 .نداره جالبی معنای سوران. بگذریم ببخشم؟ رو چی -
 :گفت پونه اون جایبه اما نزد؛ حرفی عزت

 بپرسم؟ رو اسمتون معنی تونممی -
 .سیاه یپرنده یعنی سوران نه؟ که چرا: سوران

 !اوه -
 معطل زیادی االنم همین تا. بشیم مرخص حضورتون از باید ولی شدیم؛ خوشحال همگی دیدن از هرحال،به -

 .کردیم
 :گفت و زد سوران یسرشونه به ایدوستانه و آروم یضربه پوریا

 ...حاال بودی -
 :داد جواب و خندید سوران

 .نیستم که فعالً -
 .دادیم ادامه رو راهمون دوباره و کردیم خداخافظی آدم، نظر به یچهارنفره جمع با

 !شد جریانی عجب: هامین
 !کردیما بزنیبزن. شد پیدا شوهرش یسروکله بدم شماره دختره به خواستم باریه... که نداره عجب: سوران
 :داد ادامه و خندید

 !نداشت حلقه دختره چرا سواله برام هنوزه که هنوز. رفتم در سختی به رسید، پلیس که وقتی -
 .کرده مَچلِت پوریا همین مثل زیاد احتمال به: امیرمهدی

 .بودن شوهر و زن جدیجدی. درآورد برام بابات سازمان همین رو نسبتشون تویته: سوران
 :گفت متعجب و بلند امیرمهدی

 !سازمان؟ رفتی چیزی همچین واسه -
 :گفت خنده با و گرفت دفاعی حالت بود، خودش روی که امیرمهدی عصبانی نگاه خاطربه سوران

 .کردمی مدیوونه داشت کنجکاوی نکن، نگام جوریاون -
 :داد تکون تاسف ینشونه به سری امیرمهدی

 !بده مرگت خدا -
 :داد تذکر راستش دست یاشاره انگشت دادنتکون با سوران

 .هزارسال بعد ثانیا. ببر رو زبونت اوالً -
 :کرد نچینچ آییننیک
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 !کردنمی تحمل خونه یه توی رو دوتا این جوریچه موندم! سازننمی باهم اصالً دوتا این -
 ...که نبوده بیشتر ماه شیش -
 ...بماند ماهش شیش کردن؛ موندیوونه روز نصفه به توی اینا. هرچی -
 .کن عوض رو بندیت جمله الاقل خونی؟می من گوش توی رو حرفا این کوه میایم هروقت کردی دقت -
 .نیومده تو به فضولیش -

 این از من که درسی تنها. دادم تکون خودم برای تاسف ینشونه به سری. سالم تفریح اومدم کیا با. کشیدم آهی
 .میشه خیر به ختم خودش شبقیه بدم؛ شماره ملت به که بود این گرفتم کوهنوردی

 شدی؟ خسته: ایلیا
 .بود شده عوض آییننیک و ایلیا جای. آوردم باال رو سرم

 .نه -
 :گفت باال به نگاه با ایلیا

 .شد خیالتبی نمیشه -
 .برداری سرم از دست تفریحات توی شد قرار -

 :زد لب و آورد پایین رو سرش
 چیه؟ خشکیده گل شاخه اون جریان... جوان آقای نمیشه -
 .شد خشک زدم دست که بهش. نبود خشکیده -

 :زد اشچونه زیر دستی
 .نمیاد خوبی ینشونه نظر به -

 :زدم لب وارطعنه
 !انرژی و امید همهاین از مرسی-
 .دریافت رو ماجرا حقیقت باید. ندارن ایفایده الکی انرژی و امید خوش، پایان ساختن واسه -

 :زدم لب حوصلهبی
 کنم؟ کارچی میگی حاال. فهمیدم... اکی -
 .باشی داشته باید که صورتم ورزش. بکش کمیه رو تزدهماتم هایلب اون و ببر ـذت*لـ تفریح از -
 .خندممی شد، پیدا دلیلی هروقت -

 :کرد پوفی ایلیا
 .درنمیارم سر روانشناسی از هیچی من! بده این. شدی افسرده -



 

 

40 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 
 گذاشتم پیشونیم روی دستی.منه داشتن افسردگی نگران دورگه یه که بزنم زار خودم حال به یا بخندم دونستمنمی

 !شدمی سخت برام داشت واقعاً ایلیا تحمل. دادم ماساژش آروم و
 :گفتم کالفه

 .خندنمی زیاد که افسردگی از هاخیلی. نیست افسردگی ینشونه که همیشه خندیدن کم -
 .انداختی جا رو آخر یجمله -
 :پرسیدم تعجب با
 !آخر؟ یجمله -
 کنپاک آگاهی با بگم بهتره یا انداختی جا رو آخر یجمله اما گفتی؛ جوان خانم حرف روی از رو هاکلمه تموم -

 .جوان آقای دارم ایقوی یحافظه من. کشیدی روش
 .کردمی راحت من شر از رو خودش داد،می سکته رو من آخرش. کردم نگاهش حرصی

 :زد لب تدافعی حالتی با نگاهم دیدن با
 میگم؟ دروغ مگه -

 :دادم جواب تمسخرآمیز
 !دنیایی عجیب یدورگه گوترینراست شما... خیرنه -

 :گفت و زد نیشخندی حرفم، توی یطعنه و تمسخر به توجهبی ایلیا
 .داری الیک -

 وقتی! من واسه ممکنه صدای بدترین داشت؛ رو تخته روی ماشین سوییچ کشیدن صدای حکم برام نیشخندش
 .شدنمی باز ام،شدهجمع صورت بعدش روز دو تا شنیدم،می

 .گشنمه من: سوران
 و برداشت اشسرشونه روی از رو سبزرنگش یکوله دو. انداخت زمین روی رو خودش حرف، این از بعد بالفاصله

 .انداخت زانوهاش روی
 :زد نق حوصلهبی و کرد دراز سوران برای دستی امیرمهدی

 .پرستشیکم ببینم پاشو -
. اومد فرود سوران کنار هم امیرمهدی که کشید ضرب با رو اون و گرفت رو امیرمهدی دست ناگهانی خیلی سوران
 :گفت راضیه، کرده که کاری از شدت به دادمی نشون که ایخنده با سوران

 .نشستی هم تو حاال. شد همین... آهان -
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 :زد لب حرص با امیرمهدی
 !سوران چینینقطه خیلی -

 :گفت و نشست سنگیتخته روی هم آییننیک
 .زد رو من دل حرف اتفاقاً... نه -

 :زد لب گرانهسرزنش هامین
 !جوان آقای -

 :گفت خیالبی آییننیک
 !خب گشنمه. شدم خسته بابا -

 :زد غر امیرمهدی اما نداد؛ گیر آییننیک به این از بیشتر و داد تکون تاسف ینشونه به سری هامین
 !ترپرَستشیکم یکی از یکی -

 .دادیم تشکیل دایرهیه آییننیک و امیرمهدی سوران، با و نشستیم زمین روی هم هامین و ایلیا من،
 :گفت و کرد باز رو اشکوله زیپ سوران

 .خوردنه نوبت باشه هم نوبتی -
 :گفت بازم بارید،می ازش شکایت که ایچهره با امیرمهدی

 !پرستشیکم -
 میگی؟ رو این هی نمیشی خسته تو: سوران

 .گرفت قرار فلفلی سس هجوم مورد امیرمهدی صورت حرفش، شدنتموم از بعد بالفاصله
 :گفت و درآورد زبونی تک خنک دلی با سوران

 .کن تف رو شهسته حاال -
 :غرید حرصی امیرمهدی

 !سوران کشمتمی -
 .شد ورحمله سوران به سسی، صورت و بسته هایچشم همون با

 !سعادتی عجب... زنده صورت به جری و تام تماشای: هامین
 :گفت سوران زد، سوران موهای به امیرمهدی که چنگی با
 !نیاوردم راه سر از که رو موها این... شرفبی -

 :زد نیشخندی امیرمهدی
 .آوردم من ولی -
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 گردن دور رو دستاش. بست امیرمهدی کردنخفه به همت ـمر*کـ سوران و کشید ترمحکم رو سوران موهای
 .داد فشار ترمحکم و کرد محکم امیرمهدی

 .میشه جدی جدی،جدی داره اینکه مثل: ایلیا
 .دادمی فشار محکم دستش دو با رو سوران گردن هم امیرمهدی حاال
 :پرسید پر دهنی با و دست به ساندویچ آییننیک

 کنیم؟ دخالت -
 .میان کنار هم با اونا... بخور رو ساندویچت -
 !عجیبی حرف عجب -
 با هم هامین و ایلیا. آوردم بیرون امکوله توی از ایژله ظرف منم و داد ادامه ساندویچش خوردن به هرحال،به

 .بودند مشغول شدهداشتهنگه تازه خون نوشیدن به مخصوص، یقمقمه
 و کشیدن همدیگه زدنکتک از دست کنه،نمی توجه بهشون کسی دیدند امیرمهدی و سوران وقتی ناگهانی، خیلی

 :پرسید متعجب سوران
 !بگیره؟ رو ما دعوای جلوی خوادنمی کسی-

 :زد لب ایخنده تک با هامین. بودند گرفته آروم نسبتاً
 !باباجون نه -

 .بگیره هوا توی رو بود کرده پرت طرفش به سوران که بزرگی سنگ شد مجبور حرف این از بعد
 !کردم حال گرم، دمت ولی! سوران هستی وحشی واقعاً تو: امیرمهدی
 .شد بلند روش از و زد سوران به چشمکی

 .داداش نداشت قابل: سوران
 !خودشونا نوع در هستن ایاعجوبه: آییننیک

 .نکن شک -
 هم امیرمهدی و بخوره چیزی یه تا اشکوله سر برگشت سوران. شدند جدا هم از و گرفتند آروم امیرمهدی و سوران

 .کرد تمیز رو صورتش اش،قمقمه توی آب با
 .دادم سر امکوله توی رو اون ظرفش، در بستن با و خوردم رو امژله قاشق آخرین

 .قرصت: ایلیا
 قرصم؟ -

 :گفت و کشید بیرون امکوله توی از رو قرصی بسته ایلیا
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 .بخوری باید االن رو نوشت برات دیروز دکتر که قرصایی از یکی -
 .باشه -

 .دادم باال امقمقمه توی آبِ با و گرفتم ازش رو قرص
 شرایط با خصوصاً بده؛ خیلی داشتن نیمهنصفه قلب. کردم آزاد امـینه*سـ یگوشه ترینایگوشه از مانندآه نفسی

 .من
 !آی -

 :پرسید زدههول و متعجب ایلیا
 شد؟ چی -
 و بود شده مشت درد از چپم دست. گرفتم راست دست با رو چپم دست مچ درد، از شدهجمع گرد صورت با

 رو لبم. بودند گذاشته دستم پوست روی داغ سیخ انگار سوخت؛می غیرعادی مشتم درون. کنم بازش تونستمنمی
 :گفتم ایشدهکنترل صدای با و گرفتم دندون به دادزدن، از جلوگیری برای

 !دستم! آی -
 :گفت سراسیمه ایلیا

 .کن باز رو دستت -
 .بودند کرده روشن آتیش مشتم وسط انگار. کشیدم درد سر از که بود دادی جوابش

 .باش آروم: ایلیا
 :زد لب عصبی. شدنمی باز ولی کنه؛ باز رو مچم خواست و گرفت رو دستم زور به
 !لعنتی -

 !نمیشه هم تو زور دهم یک که اون زور کنی؟نمی باز رو مشتش چرا شده؟ چی: هامین
 :نالید ایلیا

 .نمیشه باز لعنتی این ولی دونم؛می -
 :نالیدممی و پیچدممی خودم توی مار مثل. بود شده روان اشکم یچشمه

 ! ایلیا... سوزهمی. دارم درد -
  

 :زد داد امیرمهدی
 !کن کاری یه دِ -

 ...نمی: ایلیا
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 برام دردش. زدممی غلت و پیچیدممی خودم توی. سوختمی کرد؛می درد. شد گم دادم صدای توی حرفش یبقیه
 .سوختمی آتیش توی داشت دستم انگار. بود تحملغیرقابل

 ...کنهمی درد... سوزهمی -
 !جوان آقای: ایلیا

 .شد بیشترم حرکت مانع دستش که زدم غلتینیمه و چیه برای صداش توی ترس نفهمیدم
 !جوان آقای کنی سقوط تا بچرخی کامل بود کافی: ایلیا

 .نفهمیدم هیچی دیگه فقط شد؛ جوریچه و شد چی نفهمیدم. خواستنی یتیره قرمز. شدند چشماش یخیره چشمام
*** 

 :گفت کالفه امیرمهدی
 چی؟ یعنی آخه -

 :بده دلداری کرد سعی سوران
 کنی؟می کثیف الکی رو خونت چرا... پیچیپیچ -

 :زد لب تهاجمی امیرمهدی
 !زنمتامی -

 .میشم دیوونه دارم کنین؟ بس میشه: ایلیا
 !بودی... گلم بودی: سوران
 !زنمامی بهت کنخرابخونه هایگردنیپس اون از شوخیبی: هامین
 ...زهرمار: سوران
 مغزم فقط. نداشتم کار این واسه هم ایانگیزه. کردمنمی پیدا خودم توی رو بازکردنشون حس. بودند بسته چشمام

 .بود سوال یه جواب دنبال عجیبی طرز به
 زنند؟می میک رو همدیگه خون دارن چرا ملت این

 :زد لب دودلی با آییننیک
 .بود ساده یجمله یه فقط -

 :پرسید شک با امیرمهدی
 مطمئنی؟ -

 .نمیشه حک آدم دست کف آتیش با عادی یجمله یه مسلماً... خب نه: آییننیک
 بود؟ چی منظورش
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 .آوردم باال رو چپم دست و کردم باز رو چشمام حالبی
 :پرسید بالفاصله و شد من خوردنتکون متوجه که بود کسی اولین امیرمهدی

 یارا؟ خوبی -
 .بود شده حک دستم کف آتیش با که بودم اینوشته یخیره فقط. ندادم رو جوابش

 «!من قدرت. بیای بیرون سربلند امتحانت از میدم ترجیح»
 !ندارم قدرتی خودم حتی من. نیستم کسی قدرت که من! اون؟ قدرت داد؟می ایمعنی چه این

 .بگو چیزی یه: امیرمهدی
 :گفتم ایرفتهتحلیل صدای با و کشیدم رنگمبی و باریک لبای روی زبونی

 .خوبم من، -
 :داد بیرون راحتی نفس امیرمهدی

 .کردممی تهی قالب ترس از داشتم -
 :پرسیدم آروم دستم، کف ینوشته به خیره

 شد؟... چی -
 :داد رو جوابم هامین

 .بخوابی کرد مجبورت هیپنوتیزم با ایلیا -
 و بود گرفته اشچهره. چرخوندم ایستاده، تخت راست یگوشه ایلیای سمت به رو نگاهم. بود خوب. زدم لبخندی
 :زدم لب هرحال،به. دیدمنمی رنگشسرخ هایلب روی لبخندی

 .ممنون -
 :گفت اشزدهماتم نسبتاً یچهره در تغییری ایجاد بدون ایلیا

 .بود وظیفه -
 .بودم خودم اتاق توی ای،شیشه صندلی و میز چوبی، در با دیواری کمد تیره، ایقهوه تم. انداختم اطرافم به نگاهی

 چنده؟ ساعت االن -
 .یک: ایلیا

 :پرسیدم کوتاه و خالصه ترسی نیمچه با
 مامان؟ -

 .اومده که ساعتیه ربع یه نبود، خونه اصالً واقع در. نفهمید: امیرمهدی
 باال؟ نیومد -
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 .کنه سرگرمش سپردیم آرین به... نه -
 .دادم بیرون آرومی نفس

 .خوبه -
 بشی؟ بلند تونیمی حاال: آییننیک
 نه و هست تیره نه چشماش ایقهوه. بخونم رنگشایقهوه چشمای از رو نگرانی تونستممی. کردم نگاه بهش

 .رنگایقهوه و پر. داره هم پرپشتی هایمژه. ستمیانه روشن،
 .دونمنمی... آ -

 .نشستم جام سر نهایت در ولی بود؛ سخت کمیه. بشم بلند کردم سعی
 :گفتم رساتری صدای با. زدم لبخندی

 .تونممی. گیرممی پس رو جوابم -
 :نشوند شکلش قلبی لبای روی لبخندی آییننیک

 .ریممی دیگه ما حساب، این با... خوبه -
 :گفت خنده با سوران

 .نمردی که خوشحالم... میگه راست -
 :گفت و کرد سوران یحواله خاص ایگردنیپس امیرمهدی

 .کنی فکر ترمثبت تونیمی -
 :زد نق سوران

 .نباش جنبهبی گفتم صدبار. سوزهمی گردنم-
 :داد ادامه من به رو و
 بدم؟ مالش باید جوریچه رو وامونده این جای -
 ...بگم که نیست چیزی -
 .گرفتی یاد رو ماساژش طرز که آوردی شانس ولی. رفت برقش... خیالبی -

 :گفتم لبی زیر و آروم
 .بود اتفاقی -

 .بعد تا: آییننیک
 .دادیم دست هم با
 .بای -
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 .موندینمی ناهار برای: امیرمهدی
 .جوان آقای مامان یخونه بریم باید: هامین

 :زد پیشونیش به انگشتی امیرمهدی
 .دیدار امید به. ستجمعه امروز بود رفته یادم کل به... میگی راست -
 .همچنین -

 جمعه، هر اما کرد؛می زندگی باباش با کلی طور به آییننیک. بودند گرفته طالق هم از آییننیک بابای و مامان
 .بود دعوت مامانش یخونه ناهار
 .شدند خارج اتاقم از هامین و آییننیک

 .بای دیگه منم: سوران
 .بمون یکی تو: امیرمهدی

 :زد لب شیطنت با سوران
 .دارم قرار تینا با ناهار ولی مرسی؛ -

 :پرسید متعجب امیرمهدی
 !تینا؟ -

 :گفت و خندید سوران
 .عشقم میگم بهش -

 :زد داد امیرمهدی
 !سوران کشمتمی -

 .شدند خارج اتاقم از هم سر پشت دوید؛ سوران دنبال هم امیرمهدی و کرد دویدن به شروع سوران
 .ندوساله یبچه کنممی حس -

 :انداخت باال ایشونه ایلیا
 حموم؟ بری نیست بهتر. باشن شاید -
 .خوبیه پیشنهاد -
 .کردم آماده رو حمام -

 بودند، شده خاکی هاسنگ روی غلتیدن خاطربه که تنم توی لباسای به نگاهی. کشیدم تخت یلبه رو خودم
 :گفتم آروم. بودم خوابیده تخت این روی لباسا همین با من. انداختم

 .کن عوض رو تخت یمالفه -
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 .جمعه حواسم من. بگی نبود الزم -
 

 .شدم حموم وارد و کردم پا رو پالستیکی هایدمپایی
 .بود شده پر وان

 خاطربه که اطرافمم سفید کامالً فضای و کردمی آرومم سرد، آب. خزیدم وان درون آروم، و درآوردم رو لباسام
 .زدمی دامن گرفتنآروم این به بود، حموم دیوارای روی سفید هایکاشی کارشدن
 برعکس، و کنم تحمل تونمنمی رو گرم آب ولی چرا؛ دونمنمی. خالصه سرد آب با کارم و سر حموم توی همیشه

 .میده آرامش بهم سرد آب
 .داشتم دوست. دادمی بهم خوبی حس. دادم مالش رو هامشونه آروم

 امیرمهدی از باید. فرستادمی پس سوال عالمت و چرخیدمی اخیر عجیب اتفاقات تموم حوشوحول ذهنم
 .ترسید نگی بگی و شد درگیر فکرش کرد؛ تعجب انقدر چرا پرسیدممی

. خزیدم آب زیر خوابیده، و کردم باز رو امشدهجمع زانوهای. دادم بیرون طوالنی روندی با و کشیدم عمیقی نفس
 !برنفس و بود سرد

*** 
 سمت که شوییظرف سینک. بود ریخته هم به چیهمه. پریدند باال تعجب از ابروهام شدم، که آشپزخونه وارد

 هم راست سمت یآشپزخونه سنگ روی و بود داده جا خودش توی کثیف ظرف امکان حد تا داشت قرار راست
 .بود شده ریخته فرنگیگوجه زیادی مقدار
 :گفت و خندید امشدهمات یچهره به مامان

 .کنم درست ماکارونی خواستممی تنهایی خودم که بود باری اولین. نکن تعجب -
 .نشستم چوبی صندلی روی و رفت بین از تعجبم ریختگی،همبه دلیل فهمیدن با

 :پرسید و گذاشت میز روی رو ماکارونی سینی هم مامان
 گذشت؟ خوش کوهنوردی -

 :زدم لب وارطعنه و ساده
 !خیلی -

 :گذاشت نمایش به رو چپش یگونه چال و خندید. نگرفت رو حرفم یطعنه مامان
 .گذشته خوش که خوبه -

 .نداشتم من که چیزی بود؛ رسیده ارث به بهش مامان از امیرمهدی یگونه چال
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 بزنم حدس تونستممی دستاش، حرکت به توجه با. بود گوشی توی سرش. نشستم امیرمهدی کنار صندلی، پشت
 .کنهمی چت داره

 .نه دومی، ولی بود؛ طبیعی اولی. نبود آرین و بابا از خبری. دادم سر چید،می رو میز که مامانی سمت به رو نگاهم
 بهتر دیدم. دادم عقب رو صورتم توی موهای و کشیدم مشکیم موهای توی دستی و شدم سوال پرسیدن خیالبی
 .شد

 .نشست میز پشت هم خودش و گذاشت میز روی رو ساالد ظرف مامان
 !نیستا بد بکنی گوشیت از دل: مامان

 :گفت و گذاشت میز روی رو گوشی خنده با امیرمهدی
 .بانو شماست امر امر، -
 !تو منی خودشیرین -
 .شد حسودیم من ولی دونم؛نمی باشه، شاید. شد حسودیم بگم اگه ستبچگونه خیلی و

 یه سایا قولبه هرحال،به. بودم شده حساس زیاد من شاید. کشید غذا امیرمهدی برای مامان و من، برای ایلیا
 .بودم مامان لوس یبچه دورانی
 قانون. زدممی حدس نخوردم، جا. بود شده ـمرنگ*کـ اشنوشته. انداختم چپم دست کف به تفاوتبی نگاهی
 .مونهنمی باقی زیادی مدت برای شناسممی من که دنیایی توی ردی هیچ. همینه کلیش

 میشه؟ رنگ کم داره: ایلیا
 .آره -

 :گفت درگیر فکری با و کشید هم توی رو پرش اما باریک ابروهای ایلیا
 .بد یا خوبه دونمنمی -

 کمی شدندمی باعث اش،فرورفته هم توی ابروهای. کشید سر نفس یه رو میز روی خون لیوان. کردم نگاه بهش
 .بود درگیر فکرش بدجوری. بترسم ازش
 :زدم لب آروم

 .خیالبی -
 :داد جواب عصبی

 .باشه خطرناک تونهمی -
 :بدم دلداریش کردم سعی. کردممی درک رو نگرانیش

 .نباشه هم تونهمی -
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 :گفت قاطع ایلیا
 !هست ولی -

 دادندلداری توی من. بپاشه ماجرا این به نمک خوادمی دلش هرچقدر ذهنش توی گذاشتم و نزدم حرفی دیگه
 مرگم به شاید که چیزی. هست چیزی یه حتماً یعنی زنه؛می شور ایلیا دل وقتی کل در چند،هر. نبودم ماهر چندان

 .همینه موجودیتش یخاصه قدرت. نداره ردخور ایلیا، شیشم حس. بشه ختم
 .شده خوشمزه خیلی: امیرمهدی

 !هامنه دستپخت: مامان

 که سنی سال52 به نسبت صورتش. کردم نگاه مامانم صورت به. خندید و زد چشمکی مامان حرفش، این پشت
 .بود نوجوون یه شادی آبیش، چشمای توی شادی و بود برداشته کمی خیلی چروک داشت،
 دستپخت دادممی ترجیح. بود عادی نداشت، تعریف هم زیاد غذا یمزه. کردم فرو دهنم توی ایدیگه پر قاشق
 .بخورم رو آرین همون
 یارا؟ چیه تو نظر: مامان
 :بیاد نظر به طبیعی کردم سعی

 .بخورم باهاش انگشتامم خواممی -
 :کوبید هم به رو سفیدش و کشیده دستای مامان

 .مرسی -
 مصنوعیه؟ تعریفم نفهمید جوریچه اصالً! داره زدگیذوق اینم آخه. بود عجیب برام مامان زدگیذوق
 :زد لب بشنوم، من فقط کهجوری ایلیا

 .پرته واقعاً مامانت -
 .بود ترطرفاون چیزی یه پرت از مامان. بودم موافق باهاش. نگفتم چیزی

 .شد خورده سکوت توی ناهار، یبقیه
 :پرسید دودلی با مامان

 بشوری؟ رو ظرفا و کنی جمع رو میز اگه نداره اشکالی برات -
 .ندارم مشکلی... نه: ایلیا

 :خندید مامان
 .مخسته خیلی من... ممنون -

 :داد ادامه و کشید ایخمیازه
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 .خوابیدم دیر خیلی دیشب -
 :زد متینی لبخند ایلیا

 .کنممی درک -
 .شد بلند میز پشت از مامان

 . خیربه وقت حساب، این با -
  

 .بیاره رو هامقرص تا شد بلند ایلیا آشپزخونه، از مامان خروج از بعد
 :پرسید ایمقدمه هیچبی امیرمهدی

 بود؟ چی گل اون جریان کوه، توی -
 :گفت خنده با که برگشتم سمتش به سریع جوری

 .رو بدبخت هایمهره اون شکستی -
 :پرسیدم بالفاصله بود، کرده مشغول رو ذهنم که سوالی

 کردی؟ تعجب قدراون چرا تو -
 .میدم توضیح برات مفصل بعد من. شد چی بگو اول تو -

 :گفتم و گرفتم ایلیا دست از رو آب لیوان و هاقرص
 .شد خشک زدم دست بهش وقتی ولی بود؛ خوشگلی خیلی سرخ گل شاخه -

 این. کرد نزدیک هم به بیشتر کمی شدند،می دیده صورتش توی سختی به که رو پشتشکم ابروهای امیرمهدی
 :پرسید. دادمی ذهنیش درگیری شدیدترشدن از خبر

 شد؟ رنگتیره قرمز -
 .شد سیاه... نه -

 :پرسید تند امیرمهدی
 برنگشت؟ قبلش حالت به چی؟ برداشتی که رو دستت -

 :گفتم تعجب با. پرسیدمی که بود سوال اینم
 !که نمیشه... نه -
 سنش از تربزرگ سالیپنج-چهار یه میشه، جدی وقتی. کردم نگاه دقت با امیرمهدی یرفتهدرهم یچهره به

 .زنهمی
 :پرسیدم. نگفت چیزی دیگه اما کردم؛ صبر کمی. داریم هم به زیادی شباهت
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 شد؟ چی -
 :داد جواب آشپزخونه چوبی میز به نگاه با امیرمهدی

 قرمز و شد خشک زدم، دست سرخ خوشگل گل یه به وقتی. افتاد من برای اتفاق همین مشابه پیش دوسال -
 .برگشت عادی حالت به دستم، برداشتن با ولی رنگ؛تیره

 .بود نکرده رحم هم آشپزخونه سقف به حتی مامان
 :گفت خونه رنگایقهوه سقف به نگاه با و زد اشچونه زیر دستی ایلیا

 .شد جالب -
 :گفت من به رو و آورد پایین رو سرش

 .هاتقرص جوان، آقای -
 :زدم نق
 .باشه -

 .انداختم باال آب لیوان یه با رو قرصام میلیبی کمال در. داره حدی خوردنمقرص
 نریخت؟ روت یهویی رنگیسیاه مایع: ایلیا

 :زد لب معمول حد از بلندتر صدایی با و متعجب امیرمهدی
 رنگسیاه مایع یه سرم روی آب جایبه دوش از حموم رفتم وقتی اتفاق این قبل. آره... آ فهمیدی؟ کجا از تو -

 .ریخت
. بود عجیب. باشه افتاده امیرمهدی برای هااتفاق همین مشابه باید چرا کردمنمی درک. دادنمی قد جاهیچ به ذهنم
 دور هم زیادی هایانتخاب هرحال،به. رسید چیزی به شدنمی و داشتیم زیادی مشترک چیزای .بودیم برادر دوتا

 .بود مشترک امیرمهدی و من بین که بود چیزی بود، هرچی هااتفاق این دلیل. بودند شده ریخته
 شد؟ چی بعد،: ایلیا

 :کرد پوفی امیرمهدی
 .فرورفتن حموم چاه توی آب مثل هم بعد و رفت خاکستری به رو رنگشون شدن، ریخته که بدنم روی -

 :گفت روشه زیادی فشار اومدمی نظر به. بست رو چشماش ایلیا
 !نیست خوب اصالً این -

 .داد بهم بدی حس حرفش این
 چیه؟ منظورت -
 .درون سیاهی سنجش برای آزمون یه. بودن آزمون یه مراحل اتفاقات این زیاد احتمال به -
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 بشه؟ چی که: امیرمهدی
 .پرسید شیطان از باید رو این: ایلیا

 :گفت کالفه امیرمهدی
 .میگی چی فهممنمی اصالً که یکی من -
 .برسین ظهرتون خواب به هردو بهتره. نکن درگیر رو ذهنت زیاد -
 .خوبیه پیشنهاد -
 :داد ادامه و شد بلند میز پشت از
 .کن بیدارم نشدم، بیدار هشت تا اگه فقط -

 :گفت و زد لبخندی که کردم نگاهش سوالی
 .شینهمی فاطمه و دانیال پرواز نه ساعت -
 میرن؟ کجا -

 .گرفته براشون خونه یه دانیال وکیل: امیرمهدی
 .بود شده خارج آشپزخونه از امیرمهدی. شدم بلند میز پشت از و دادم تکون سری

 .باال میرم منم -
 .نکرد نگاهم ایلیا

 .بخوابی خوب -
 جواب هرحال،به. بود مشخص کامالً من به نکردنشنگاه از این. بود درگیرتر کردم،می فکر که چیزی از فکرش

 :دادم
 .حتماً بخوابم، خواستم اگه -
 .بود رفته بین از کل به نوشته اون. انداختم چپم دست کف به نگاهی دوباره. شدم خارج آشپزخونه از

 وجود سیاهی سنجش امتحان به بنا اگه. بوده چی امتحان از نوشته اون ینویسنده منظور کنم درک تونستمنمی
 قابل وجودم سیاهی میزان. بودم اومده بیرون هم سربلند و بودم داده پیام اون حک از قبل رو اون من که باشه

 .ستایشه
 رو حالم اتاقم تم و رنگ. شدم وارد آروم و کردم باز رو درش. رسیدم اتاقم به که زدممی وپادست افکار همین توی

 .بود حساس زیادی اون... مامان ولی زد؛می هم به
 بیرون پیش ساعت چند همین. رفتم اتاقم تراس سمت به و دادم ماساژ کمی رو گردنم. بستم سرم پشت رو اتاق در

 .بودم کرده هواخوری ـوس*هـ ولی طبیعت؛ دل توی و بودم
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 چشم به حدی تا بود، کرده درست مامان که مانندیجنگل حیاط وجود با تهران هوای دم و دود. شدم تراس وارد
 .اومدنمی
 .سرسبز چقدر. دوختم چشم حیاط توی هایگل و هادرخت به هدفبی. ایستادم تراس یلبه
 !اِی -
 .اومدنمی که بادی. گرفتم بود، کرده برخورد صورتم به یهویی خیلی که رو ایبرگه رفته،درهم صورت با

 و رفتم عقبعقب. بود شده پر نوشته از طرفش یه. انداختم برگه به نگاهی و کردم کج سری داشتم، که عادتی طبق
 .بود بدخط خیلیخیلی نویسنده. شدم خوندن مشغول و انداختم پا روی پایی. نشستم تراس توی میز پشت

 «...از دونمنمی»
 ریزریز موجهی دلیل هیچ بدون هوا، توی و شد کشیده دستم از کاغذ که بودم نخونده کامل رو اول یجمله هنوز
 .گرفت آتیش نهایت در و شد

 موجود یه دست شده؛ پاره دست با دادمی نشون برگه اون ریزریزشدن فرم. بگیرم نادیده رو قلبم درد کردم سعی
 .من چشم از مخفی
 :پرسیدم آروم و گذاشتم قلبم روی دستی. شدمی بیشتر ثانیه به ثانیه قلبم درد. کشیدم عمیقی نفس

 هستی؟ کی تو -
 :داد جواب ذهنم توی صدایی و
 .فهمیمی زود یا دیر -

 .کشیدنمی کردنسکته به کارم که بود خوب خیلی. دادم فشار مشتم توی رو قلبم. بود جذابی صدای
 :زدم داد و کردم خیس زبون با لحظه یه رو پایینیم لبم
 ...ایلیا -

 که دویدمی سریع حدیبه. شد ظاهر کنارم آب لیوان و مسکن همراه کردممی رو فکرش که اونی از زودتر
 .اومدنمی خوشش االرضطی از مجهولی دلیل به. ببینمش تونستمنمی
 همراه رو قرصم و گرفتم ازش رو آب لیوان. گذاشت زبونم روی رو مسکن و بدم تکیه صندلی به تا کرد کمک بهم
 .دادم فرو آب،

 .بود شده آروم سریع خیلی هم االن همین تا. داشت دردی نیمچه هنوز قلبم. گذاشتم میز روی رو لیوان
 شد؟ چی: ایلیا
 .نداشتم رو ایلیا نگرانیای شنیدن بعد و ماجرا تعریف یحوصله. بودم خسته جورایی یه
 .هیچی -
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 :گفت تعجب با ایلیا
 هیچی؟ -

 .دوختم امساده هایدمپایی به رو نگاهم و گذاشتم میز یلبه رو پیشونیم
 .هیچی -

 :گفت نامحسوسی نگرانی با و شد خم روم ایلیا
 .بدی توضیح برام بعداً تونیمی -
 .به...خو -
 بدم؟ انجام بخوای که هست کاری -
 .کن ولم... البته -
 .باشه -

 .نبود کنارم ایلیایی بعد، یثانیه
 تارتر و تار دیدم. مالیدم رو چشمام ها،کاشی نقش. زدمی هاوقت بعضی رو آدم چشم. بود براق و سفید تراس، زمین

 دیدم بازم ولی مالیدم؛می رو چشمام هم سر پشت زدهوحشت. ببینم رو هاکاشی نقش تونستمنمی درست. شدمی
 رو چشمام قدرتم تموم با. شدمی کوبیده امـینه*سـ به واردیوونه قلبم و ترسیدممی. لرزیدمی بدنم. شدمی تارتر
 .کردم باز رو چشمام و برداشتم چشمام مالیدن از دست جایی از شدنپرت حس با... که مالیدم و دادم فشار

 !مطلق سیاهی
 چیزی ولی زدم؛می پاودست. کشیدم فریادی. ببینم رو چیزی تونستمنمی. کردممی سقوط سیاه چاه یه توی داشتم
 .نبود گرفتن برای

 .شدند ریزریز داد این با امحنجره تارهای کردم حس. زدم خراشیگوش داد براق، یتیره سبز چمن دیدن با
 .اومدم فرود زمین روی صورت با
 !آه -

 .کرد درگیر رو تنم اتم به اتم و شد پخش وجودم تموم توی ایثانیه به بدی درد
 به رو پایینیم لب. لرزیدندمی چشمام. گرفت امگریه درد، شدت از. بکشم نفس تونستمنمی و سوختمی امـینه*سـ

. کردم حس دهنم توی رو خون طعم و شد زخم که کردم خالی لبم سر رو کشیدممی که دردی. کشیدم دندون
 .دادمی آهن یمزه
 .دادم حرکت کمی رو دستام و کردم حبس رو نفسم. بودند گرفته رو دیدم جلوی اشکم هایقطره حاال

 !آخ -
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 حرکتبی ولی کردم؛می ناله جونیمبی تموم با لب، زیر. کشیدممی نفس زور به و لرزیدمی تنم. گرفت شدت امگریه
 .بشم آزاد درهجهنم این از باهاش بتونم که نبود چیزی بودن،

 .چرخیدم پشت به بود، که هرجوری و گرفتم دندون به رو لبم
 شبیه و ماننددایره چیزی. سیاه رنگ به بود آسمون شبیه چیزی یه نه، که آسمون سرم باالی. پرید ارادهبی پلکم
 قرار چشمم جلوی عجیب آسمون وسط کرد،می تولید رنگ همین به هم نوری خود از که تیره سبز رنگ به اما ماه؛

 آسمون توی که شدندمی دیده رنگیسرخ براق خون هایقطره رومروبه آسمون جایجای ستاره، جایبه. داشت
 .سقوطی یا حرکت هیچ بدون بودند؛ ثابت
 باعث که حسی. کردمی منتقل بهم رو بدی حس که بودم آسمونی تماشای محو و بودم کرده فراموش رو بدنم درد

 .شدمی ترسم
 وجود تموم با عوض، در و بود رفته بین از کل به بدنم درد. نشستم جام سر و دادم فشار زمین روی رو دستام آروم،

 کنم؟می کارچی اینجا من. ترسیدممی. بودم کرده تعجب
 .رفتمی رژه سرم توی سرعتبه سوال این

 سبز بود؛ غیرطبیعی خیلی چمنش. تکوندم رو لباسام چمن، خاطربه لباسام نشدنخاکی وجود با و شدم بلند جام از
 .زدنمی رو آدم چشم البته،. براق و رنگ تیره
 سیاه خون آبشار میونشون از که رنگیسیاه هایصخره و سنگ. شدم روروبه عجیبی چیز با که آوردم باال رو سرم

 قبرستون یه وسط که رسیدم نتیجه این به متعدد، قبرهای سنگ دیدن با. کردم نگاه اطرافم به کمی. داشت جریان
 .امقدیمی

 آخه. شدمنمی متوجه. بشه درگیر فکرم شد باعث دیدممی که چیزی. برداشتم قدم قبر سنگ تریننزدیک سمت به
 !عهدنامه نویسنمی قبری سنگ کدوم باالی

 .نیست قبر سنگ اون -
 کامل. دوختم چشم رومروبه جذاب و پوشخوش مرد به. کرد چرخش بودم، شنیده که جذابی صدای سمت به سرم
 .داشت سیاه پر جنس از باالیی و بود پوشیده سیاه
 :انداختم باال ابرویی تک

 هستی؟ کی تو -
 :داد جواب و کشید امآشفته رنگمشکی موهای روی دستی. زد لبخندی

 .فهمیمی زود یا دیر... که گفتم -
 :پرسیدم و زدم پس رو دستش
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 کنم؟می کارچی اینجا من -
 .بگیرم ازش نگاه تونستمنمی. بود جذاب خیلیخیلی. کشید موهاش توی دستی

 :گفت تعجب با
 .دونمنمی! تو؟ -

 :کردم ریز رو درشتم چشمای
 چیه؟ منظورت -
 .نبود برنامه جزو این -

 :کردم نگاهش سوالی
 زنی؟می حرف برنامه کدوم از. کنمنمی درک -
 :زد لب کردم،می نگاهش داشتم پیش لحظه چند که قبری سنگ به شدنخیره با و گذشت کنارم از
 .نداره نیستی جز پایانی شیطان با بازی. برسه عملش سزای به باید شخصی -

 :گفت لبخند با و برگشت سمتم به. نبود آسون برام چندان حرفش هضم. نزدم حرفی
 .برگردی باید-
 کجا؟ -
 .جسمت درون به -

 .کشید خودش درون به رو من نیرویی بزنم، حرفی بتونم اینکه از قبل
*** 

 .کردممی سرفه مدام زدم، چنگ گلوم به
 !آه -

 .بودم افتاده تراس کف. کردم زیرم به نگاهی. شدم آروم باالخره
 .بشم خیالبی بود بهتر. دادم تکون سری بودم؟ ننشسته صندلی روی من مگه. رفتم عقبعقب و پریدم جا از

 چیزیهیچ. دادم تکون رو سرم. انداختم قلم از رو چیزی یه کردممی حس. برگشتم اتاقم به و دادم بیرون نفسی
 اعصاب اصالً. کردی فراموش رو چی ندونی ولی کردی؛ فراموش رو چیزییه بدونی که نیست این از ترکنندهکالفه

 .کوبهمی رو آدم
 رنگ ترینزنهمبهحال تیره ایقهوه. شدم خیره سقف به و افتادم دراز به دراز تخت روی و درآوردم رو هامدمپایی
 .دنیاست

 .بستم رو چشمام بخوابم، باشه بهتر شاید اینکه به فکر با و چرخیدم پهلو به



 

 

58 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

*** 
 ...جوان آقای... جوان آقای: ایلیا
 .بود رفته خواب بودم، خوابیده روش که دستی. چرخیدم پشت به و کردم باز رو چشمام زور به

 کوکی ساعت مثل و شد ماساژدادنش مشغول دستم، گرفتن با و فهمید رو مشکلم دستم حرکت نوع به توجه با ایلیا
 :گفت

 .شامه وقت -
 .خوابیدم خیلی امروز. باشه -
 .نبود خودت دست -

 هایدمپایی پوشیدن با و شدم بلند خوابمتخت روی از. بود رفته در خوابش. کشیدم بیرون دستش از رو دستم
 .زدم بهداشتی سرویس به سری پالستیکی،

 .اومدم بیرون و شستم رو صورتم و دست
 :زد لب فرورفتهدرهم ابروهای با. گذاشت امگونه روی دستی و اومد نزدیکم ایلیا

 !شدی روورنگبی غیرعادی چه -
 :زدم نق حوصلهبی
 .داشتی که موقعیبه رسانیِاطالع از مرسی -

 :گفت و برداشت رو دستش
 !هستی عبوسی و تخس یبچه واقعاً تو -
 .بخوابم دیگه بتونم امشب نکنم فکر. دونممی -
 !بهتر -

 .کردم نگاهش سوالی و برگشتم
 :گفت اتاقم دیواری کمد توی لباسای روکردنوزیر حین در ایلیا

 .زد زنگ جوان خانم -
 :پرسیدم و گرفتم دستش از رو کمد از درآورده لباسای

 کرد؟ دعوتم مسابقه برای -
 ...آره -

 :شدم بود، آورده برام ایلیا که رنگیمشکی شلوارک و لباس با امشدهخاکی و چروک لباسای کردنعوض مشغول
 .نمیاد خوشم بازیالوس این از زیاد -
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 نمیری؟ یعنی این -
 !ترهدردناک نداری کاری وقتی خونه توی کشیدنخوابیبی -
 !ببینم وایسا. میری پس -
 :گفت و گرفت دستم از رو امدرآورده لباس ایلیا شد؟ چی یهو. کردم نگاهش تعجب با
 روش؟ نشسته خاک چرا -

 :انداختم باال ایشونه
 .زمین خوردم تراس توی -
 .آهان -

 :گفتم بلند آشپزخونه به ورود با و شدیم خارج اتاق از هم با کردم، عوض که رو لباسام
 .سالم -

 .نه رو آرین ولی دیدم؛می هم رو بابا بار این
 :گفت خنده با بابا
 خوبی؟... سالم -

 :دادم جواب و نشستم میز پشت
 ...بله -

 تار بابا موهای میون شدمی سختی به. بودند شده سفید اندازه از بیش چروکش،بی یچهره عکس بر بابا موهای
 .کرد پیدا مشکی موی

 پریده؟ زیادی رنگت دونستیمی: امیرمهدی
 .کرد زدگوش هم ایلیا تو از قبل -

 :کرد نصیحت آرومی لحن با امیرمهدی
 !ضعیفی واقعاً تو. برسی خودت به بیشتر کمیه بهتره -

 .دادم قورت رو جوابش بابا، حضور به توجه با ولی بود؛ غلیظ ی«شوخفه» یه مسلماً جوابش
 ...الزانیا از اینم: مامان
 .گذاشت میز وسط رو الزانیا سینی

 :گفت و زد مامان به چشمکی امیرمهدی
 .مرسی -

 .داری دوست دونستممی: مامان
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 .نشست بابا کنار و کشید عقب رو صندلی ذوق با
 شینی؟نمی: بابا

 :داد تکون منفی ینشونه به سری ایلیا
 .سیرم... نه -
 .باشه -
 .اجازه با -

 سر شد، خارج دیدم از وقتی و کردم دنبال رو رفتنش نگاهم با هدفبی. شد خارج آشپزخونه از حرفش این بندپشت
 .دیدم رومروبه رو الزانیا از پرشده ظرف که برگردوندم
 :گفت و کرد اشاره غذام ظرف به دستش توی چنگال با. زد بهم لبخندی و برگشت امیرمهدی

 .بخوری باید رو آخرش یریزه تا -
 .بوده مامان کار کردم فکر لحظهیه. بود کشیده غذا برام امیرمهدی پس. زدم لبخندی

 زدن با بالفاصله و شد پیدا هم ایلیا یسروکله. کردند جمع رو میز هم کمک با بابا و مامان غذا، خوردن از بعد
 :گفت نیشخندی

 .قرصاته نوبتِ باشه، هم نوبتی -
 نگاه بهشون لحظهیه. گرفتم ازش رو ناقابل قرص دونه تاسه و آب لیوان و کردم کج لبی نیشخندش جواب در

 با رو قرصام ناچاری روی از هرحال،به. گفت من دق یآینه بهشون شدمی. زدم نیشخندی فکرم با بعد و کردم
 .انداختم باال ممکنه آبِ میزان کمترین

 :پرسید طلبکارانه مامان
 اینجایین؟ چرا شما -

 کشایدست داشت که بابا دیدن با. کردمی نگاه رو ما شاکی و ـمر*کـبهدست. برگشتم مامان سمت به متعجب
 .رفتم رو ماجرا ته تا کرد،می دست رو آشپزخونه
 !من جان ای... شستن ظرف وقت به ایعاشقانه: امیرمهدی

 دنبالش آشپزخونه در دم تا مامان. زد دو زیر امیرمهدی که آورد هجوم امیرمهدی سمت به کثیف یمالقه با مامان
 :غرید ایلیا و من به رو و برگشت بعد کرد

 وایسادین؟ اینجا چرا شما -
 .ریممی االن -
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 رو شستنشون ظرف عاشقانه ما اگه داشت اشکالی چه. کردمنمی درک رو مامان. شدم خارج آشپزخونه از ایلیا همراه
 .طبیعیه خیلی چیزیه این. دیدیممی

 امانه؟ و امن: امیرمهدی
 .بود گرفته سنگر مبل پشت

 .آره -
 .کشید لباساش به دستی و اومد بیرون مبل پشت از

 میای؟ امشب: امیرمهدی
 .نمیاد خوابم... اوهوم -

 : داد تذکر امیرمهدی
 !نیای میاد خوابت چون رو بعدی دورهای تونینمی ببری و بیای که رو اول دور -
 .گرفته گاز رو مغزم گوش دو موجود یه گفت میشه جورایی یه... دونممی -
 ...راستی. ادبی با چقدر دیگه تو! جان ای -

 :داد ادامه و زد چشمکی
 !رقیب کوبمتمی -

 :گفتم و گذاشتم اشدرازشده دست توی رو دستم
 .دید خواهیم-

 .کشیدیم پس رو دستامون و زد لبخندی
 .پارکینگ قرار، محل -
 .مونهمی یکی اون منتظر رسید زودتر هرکی... باشه -

 :زد چشمکی امیرمهدی
 .برم باید من. دقیقاً -

 .هست که خوبه. دوید اتاق سمت به و پرید جا از جت مثل
 .بزنم دو زیر تونستمنمی شده، که قلبمم خاطربه. شدم اتاقم راهی سرعت همون با و همیشه مثل منم
 مشکی؛ کراوات با قرمز لباس و مشکی شلوار و کت یه. آورد لباس برام سریع خیلی و حرفبی ایلیا. شدم اتاق وارد

 .بدم جلوه امقیافه از تربزرگ شده، که هم کوچولو یه شدمی باعث. بود خوبی انتخاب
 داشتن بلندی نسبتاً یپاشنه که رنگیمشکی رسمی هایکفش و بست برام ایلیا رو کراوات. کردم عوض رو لباسام

 .پوشیدم رو
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 کردم،می نگاه که خودم به. کردمی شونه رو موهام و بود پشتم ایلیا. ایستادم اتاقم یگوشه قدی یآینه رویروبه
 .شدمی ریزریز اعصابم

 عمو به لحاظ این از. بود کوتاه زیادی بابا و مامان برعکس قدم. اومدممی نظر به سالهده سن، سالشونزده وجود با
 هم زیاد ولی الغر؛ گفت بهم شدنمی. داشتم هم ضعیفی و کوچیک بدن. قدکوتاهیه آدم اونم بودم؛ رفته مهیاد

 نارس قلب یه با و ماهه شیش که اینه خاطربه همراهمه، بچگی از که درونیمم ضعف ریز، و معمولی. نبودم هیکلی
 .اومدم دنیا به

. شدممی دیوونه درصد هشتاد احتمال به دادم،می ادامه جوریاین اگه. بردارم هامعیب کنکاش از دست کردم سعی
 .نایستادم آینه به رو کار این برای اصالً من

 درستش و کشیدم بهش دستی. بود نامیزون امیقه یگوشه. کردم بررسی رو لباسام ایستادن ینحوه آینه، توی
 .نشد پیدا ایدیگه عیب. کردم
 :زد لب و رفت عقب موهام، زدنشونه شدنتموم با ایلیا

 !عبوس و کوچیک جنتلمن یه البته! جنتلمنی یه تو -
 :زدم صدا رو اسمش آمیز،اعتراض

 !ایلیا -
 :گفت خنده با و گذاشت میز روی رو شونه

 .بریم ترسریع بهتره. جوان آقای نخور حرص -
 سوییچ؟ -
 .برداشتم -
 :گفت و کشید کوتاهی سوت. بود رسیده زودتر امیرمهدی. شدیم پارکینگ راهی هم با
 .میاد بهت شلوار و کت. شدی خوشتیپ. اومد خوشم... نه -

 سر. بود پوشیده مشکی کراوات و سفید لباس با مشکی شلوار و کت دست یه هم خودش. زد بهم چشمکی
 .داشتند ایساده سفید دوزیسنگ شلوارش هایپاچه و کت هایآستین

 هستی؟ کورس یپایه: امیرمهدی
 .نشینم ماشین پشت شهر توی میدم ترجیح و ندارم گواهینامه هنوز... نه -
 !میشی راحت زنهمی دزد تهش ته! رو کرکره پایین بکش مثبتی؛ بچه خیلی -
 .ایدیوونه واقعاً تو -

 :کرد خم سری امیرمهدی
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 .کنممی رو شاگردیت داری؛ ارادت -
 !جوان آقای: ایلیا
 .بود کرده باز برام رو مسابقه مخصوص ماشین در. برگشتم ایلیا سمت به

 .بینمتمی مسابقه توی: امیرمهدی
 .شد بود، مشکی بنز یه که اشمسابقه مخصوص ماشین سوار و زد بهم بزرگی لبخند

 .کنیم عجله بهتره: ایلیا
 از عظیمی بخش و بود شهر از خارج مسابقات محل. نشست فرمون پشت و بست برام رو در ایلیا. شدم ماشین سوار
 .شدمی طی خاکی یجاده توی معموالً مسابقه، هر مسیر

 *** 
  

 !بود شلوغ خیلی. کشیدم مشکیم موهای توی دستی کالفه
 خودم همین برای کنه؛ باز برام رو در ایلیا تا کنم صبر شدنمی امحوصله. کرد پارک رو ماشین جمعیت وسط ایلیا

 .کردم باز رو ماشین در و شدم کاربهدست شخصاً
 و خاکی متروکه، یمنطقه یه توی و تهران از دور تقریباً تجمع محل. بستم سرم پشت رو ماشین در و شدم پیاده
 .شب در سرد نسبتاً و خار هایبوته از پر کویر؛ شبیه بود جایییه تقریباً. بود سکنه از خالی
 :زد لب خندید،می ریز معمول طبق کهحالیدر و گرفت قرار رومروبه ایلیا

 !ایحوصلهبی جوان آقای چه -
 و داد تکون بود، بـرده ارث به مامان از رو کشیدگیش که رو راستش دست یکشیده یاشاره انگشت امیرمهدی

 :گفت
 !دقیقاً -
 اشقیافه لبخند اون با من نظر از. کنهمی نگاه بهم باز بناگوش تا نیشی با که دیدم رو امیرمهدی و برگشتم عقب به

 .ستدیگه چیزیه دخترا نظر هرچند،. میشه دارخنده و مضحک واقعاً
 لطیف و نرم رنگشمشکی موهای. داره فرمی روی هیکل. گیرهمی قرار جذاب پسرهای یدسته در هم امیرمهدی

 صورت با متناسب بینی و هالب. ایهدیگه ناخوشایند هرچیز یا و جوش لک، هرگونه فاقد سفیدش پوست و هستند
 آبی رنگ به ایتیله و جذاب درشت، همه؛ مثل دقیقاً چشمامون. چشماشن صورتش عضو ترینجذاب و داره گردش

 .مشکی محو هایرگه با تیره
 ...احسان... احسان: امیرمهدی
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 یه دستش توی. اومدمی سمتمون به ایدلبازانهودست لبخند با که رسیدم احسانی به و کردم دنبال رو نگاهش مسیر
 .بود رنگآبی گوی

 .مهدی داداش سالم -
 :کرد تاکید و داد دست احسان با امیرمهدی

 !امیرمهدیه من اسم -
 : گفت و گرفت امیرمهدی سمت به رو آبی گوی احسان

 .بردار شماره یه. داداش نگیر سخت -
 :زد لب و کرد نگاهش چپچپ امیرمهدی

 .بودم زده صدات همینم واسه -
 .خوند رو اشنوشته و آورد بیرون رو کاغذی معطلی، کمیه با و برد گوی توی دست امیرمهدی

 :پرسید و داد باال رو کلفتش ابروهای کنجکاوی با احسان
 چند؟ -
 .پنجوبیست -

 :زد لبخندی احسان
 .خوبه -

 :گفت و داد لباش به نامفهومی تکون ناراضی امیرمهدی
 .نیست بدک...ای -
 :داد ادامه و کرد اشاره من به دستش با
 .برداره خوادمی هم یارا -

 :گفت و گرفت سمتم به رو گوی احسان
 .ندیدمت وقته خیلی. یارا سالم -

 :دادم جواب کوتاه
 .سالم -
 .بگیرم قرار باید جایگاهی چه در شروع برای کردمی معلوم کاغذ توی یشماره. برداشتم گوی توی از رو کاغذی و

 چند؟: امیرمهدی
 :گفتم و گذاشتم جیبم توی رو کاغذ

 .چهلمم -
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 :خندید امیرمهدی
 !کشته رو من شانست -

 .انداختم باال منفی ینشونه به رو ابروهام
 .نداره هنرا این از -

 .اجازه با: احسان
 :داد تکون براش دستی امیرمهدی

 .باشی خوش -
 :داد ادامه من به رو
 .بگردیم هابچه دنبال بهتره. بگذریم! شناسیامی خوب رو شانست ولی -

 .شد گرفتنشماره مشغول و آورد بیرون جیبش توی از رو گوشی
 .سالم الو،: امیرمهدی

- ... 
 کجایین؟ شما. آره-
- ... 
 .میایم االن. گرفتم اکی، -
- ... 
 .بای -

 :داد ادامه ما به رو و کرد قطع رو تماس
 .هستن سیار فروشیبستنی ستورد -

 .اونجا میشه که: ایلیا
 که جمعیتی میون شادش و کودکانه رنگارنگی با سیار فروشیبستنی. کردیم دنبال رو ایلیا انگشت و نگاه مسیر

 .اشدمی دیده راحت و اومدمی چشم به خیلی بودند، پوشتیره و مشکی اکثرشون
 .بریم بیاین. آره: امیرمهدی

 .رسیدیم هابچه به مسیر، چندمتر کردنطی با
 .همگی به سالم: فاطمه
 کردنسالم به خاصی و غیرطبیعی یعالقهیه کالً. کردنسالم واسه آماده و حاضر همیشه، مثل. انداختم باال ابرویی

 .داره
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 :داد جواب لبخند با امیرمهدی
 .سالم -

 .جوان خانم سالم: ایلیا
 .سالم -

. نگفت چیزی اما بگه؛ چیزی خوادمی کردم حس که بود جوری حالتش. انداخت باال ابرویی تک دیدنم با فاطمه
 .دبو اشتباه من حس شاید

 .شبه االن: امیرمهدی
 .دونممی: فاطمه

 .نداره کاری چشمات به کسی. بردار رو عینکت -
 :داد جواب و کرد جابهجا فرمشخوش بینی روی رو رنگشمشکی آفتابی عینک فاطمه

 .ندارم دوست ولی ممنون؛ -
 بعد و میشن سرخ اول خوره،می بهشون خورشید مستقیم نور وقتی. دارند حساسیت خورشید نور به فاطمه چشمای

 .کنندمی ریزیخون
 . نداره تعتیقه چشمای اون به کاری کسی االنم کار؟چی خوایمی عینک. میگه راست: آییننیک

 .نده گیر: فاطمه
 .دارند وحشتناکی چشمای دختر، و پدر. هستند داریاو چشمای از اصل برابر کپی یه واقع در فاطمه چشمای
 و خاکستری درشت هایرگه کنه،می متفاوت رو اونا که چیزی اما رنگ؛مشکی و درشتند نسبتاً فاطمه چشمای

 ایرگه هم چپش چشم یگوشه. چرخندمی چشمش سیاه مردمک دور انگار که هستند چشماش توی سفیدرنگِ
 .هست هم ارثی که رنگه تولید در چشمش از بخشی ضعف خاطربه این البته. داره داردنباله یستاره شکل به سفید
 :گفت و خندید بدجنسی با آییننیک

 ...هامین ولی باشه؛... اوه -
 .بود برداشته رو عینکش هامین بکنه، کاری بتونه فاطمه اینکه از قبل

 :غرید عصبی فاطمه
 !کنیخرداعصاب واقعاً تو -

 :داد ادامه ترآروم و کرد مکثی
 .ستزلزله ضد من اعصاب هرچند، -

 .شد مات جورایی، یه و افتاد من به دوباره نگاهش که کشید جلوتر کمی رو چادرش عادی خیلی
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 :زد صداش کرد،می بازی کتش ییقه با داشت که سوران
 ...فاطمه... فاطمه -

 جونم از رو چیزی یه چشماش با انگار. بود شده خیره بهم. کردمی نگاه رو من فقط و دادنمی جوابی فاطمه
 نگاه طرز. کردمی تزریق ذرهذره وجودم به رو ترس حس ناخودآگاه. دادمی بهم بدی حس نگاهش. خواستمی

 ترسناک حقیقتاً نیستند، طبیعی که چیزایی. ترسوندمی رو من و کردمی اذیتم این. نبود طبیعی فاطمه یخیره
 .هستند
 .بودند گرفته خفیفی لرزش پاهام. نبود خودم دست

 :گفت بلند صدایی و تعجب با سوران
 نمیدی؟ جواب چرا! تواما با... فاطمه -

 شد باعث گذاشت، فاطمه یشونه روی که دستی با و رفت فاطمه سمت به نشنید، فاطمه از جوابی بازم وقتی
 دلیل این البته. بودم ممنون سوران از زندگیم توی باراولین برای. بکشم راحتی نفس منم و دربیاد حال اون از فاطمه

 .کنم تشکر ازش هم زبون به که شدنمی
 سوران مجدداً که خورد تلوتلو کمی. اومدنمی خوب زیاد حالش نظر به. گذاشت پیشونیش روی دستی آشفته فاطمه

 :پرسید نگرانی با و گرفت رو اون
 فاطمه؟ خوبی -

 :زد لب مقدمهبی زمین، به خیره نگاهی با فاطمه
 !وحشتناکه -

 :پرسید شدهشوکه سوران
 !چی؟ -

 :پرسید تهاجمی حالت با و برگشت سمتم به یهویی خیلی فاطمه
 !که بود بازیسوسول کارا این نظرت به اومدی؟ چرا تو اصالً -

 :دادم جواب و انداختم باال ایشونه
 .نیست بد... تنوع برای ولی همونه؛ نظرم هنوزم -

 :کر ریز رو چشماش فاطمه
 کنار؟ بکشی خواینمی -

 :گفتم قاطع حال، این با. کردمنمی درک رو فاطمه حالت یهویی تغییر
 !نه -
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 :زد داد صورتم توی تقریباً و شد ترنزدیک بهم فاطمه
 !کنممی پودرت -

 .کردنمی هاخونیکری این از وقتهیچ فاطمه. رفتند باال و شدند باز هم از ابروهام
 :داد ادامه مشهود حرصی با فاطمه

 !برممی رو آبروت. میدم شکستت -
 :زد لب تهدیدوار و گرفت امـینه*سـ با مماس رو اشاشاره انگشت

 !کنار بکشی بهتره -
 :گفتم محکم و ساده خیلی و برداشتم عقب به قدمی

 !کنمنمی کاری همچین -
 ...تو -

 با و کردم کج سری. بود بکنی تونینمی غلطی هیچ زیاد احتمال به اشجمله یادامه. خورد رو حرفش و شد سرخ
 .کردم تماشاش نیشخند

 رفت ترعقب کمی حالهربه. بودمش ندیده آشفته قدراون وقتهیچ. بود نو و جدید برام آشفتگیش. بود شده ترآشفته
 :زد لب تریآروم صدای با و
 هستی؟ مسابقه یپایه پس -
 چنده؟ تشماره. آره -
 چی؟ تو. سه -
 .چهل -

 :پرسید و برگشت آییننیک سمت به فاطمه
 درسته؟ بودی؛ دووچهل تو -

 :گفت و خندید آییننیک
 .کنممی عوض باهات رو مشماره دل و جون با -
 .خوبه -

 و گذاشتم پیشونیم وسط انگشتی. بود ریخته هم به اعصابم کمی. کردند ردوبدل هم با رو هاشونشماره کاغذ
 .دادم حرکت پیشونیم پوست روی واردایره و آرومیبه
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 با اون، بر عالوه و نداره حرف فاطمه رانندگی. رسیدنمی هم درصدپنج به حتی مسابقه اون توی من برد احتمال
 به. کنهنمی کم رو سرعتش هم تند پیچ سر حتی که طوری به داره ماشین روی هم خوبی تسلط زیاد سرعت
 !کردم من بود غلطی چه این. پرسیدممی خودم از رو سوال یه باید دیگه، عبارت

 :گفت آروم گوشم کنار و شد خم ایلیا
 !همین کشه؛می روحت روی کوچولو خراش یه فقط. نیست دردناک هم زیاد شکست -

 زمین روی راستم پای با کالفه. کردم پوفی و برگردوندم سری. خندید ریز و شد راست که کردم نگاهش چپچپ
 !عذاب یملکه. گرفتم ضرب

 .جایگاه محل به اول، یشماره -
 :گفت لبخند با آییننیک

 .باشین موفق. برم باید کمکم من -
 .همچنین: فاطمه
 .رفت ماشینش سمت به و شد جدا جمعمون از آییننیک

 .بشیم آماده کمکم هم ما بهتره: فاطمه
 .بزنیم جنگل به سری ریممی هم هامین و من البته،: ایلیا

 :گفت و خندید که کردم نگاهش متعجب
 .تلخه شکالت مثل تلخیش. کردم خرگوش خون ـوس*هـ ولی ؛ترهخوشمزه انسان خون -
 .باشه... اوه -

 :زد لبخندی فاطمه
 .بگذره خوش -

 .نبودند جمع توی هم هامین و ایلیا بعد، ایلحظه
 .بشین موفق هردو امیدوارم. بگم چی دونمنمی: امیرمهدی

 :گفت و زد فاطمه به چشمکی سوران
 .کن خاکشیرش و خرد -

 .کردمی رو کار این شد،می درگیر زیادی فکرش وقتی. مالید رو چشماش دست با و نداد جوابی فاطمه
 .بگی بهم تونیمی: سوران
 .تونممی خودم باشه، تغییر به بنا اگه. نیست خاصی چیز: فاطمه

 .نفهمیدم حرفات از هیچی -
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 .باشی موفق! بفهمی هم نباید -
 .حتماً گفتی تو چون -

 .شدند جدا هم از و داد فشار محکم رو فاطمه یشونه
 .جایگاه محل به دوازده، یشماره -

 :گفت ساختگی وحشتی با سوران
 .بای پونزدهم، من! شد دیر... اوه... اوه -
 .شد ماشینش سوار و دوید ماشینش سمت به

 :زد لب سوران رفتن از بعد هم امیرمهدی
 .بینمتونمی پایان خط -

 .بودیم مونده فاطمه و من فقط حاال. شد جدا ازمون هم امیرمهدی
 :زد لب نهایت در. بود دودل چیزی گفتن واسه انگار برچید؛ رو لباش فاطمه

 !بود شده تنگ برات دلم واقعاً بگم باید نگذریم، حق از -
 کوتاه یلحظه یه برای حرف این همراه فاطمه. هستند ترکیدن حال در گشادشدن شدت از چشمام کردممی حس
 دیده صورتش توی ملیحی لبخند بعدش یثانیه کهجوری بود؛ کوتاه خیلی لبخندش. بود زده ملیحی لبخند بهم
 اون نه! نداشت خونیهم اصلی یفاطمه با رقمه هیچ که چیزی دیدم؛ رو لبخند اون بودم مطمئن من ولی شد؛نمی

 .ملیح لبخند اون نه و حرف
 :گفت پسرونه لحن همون با و برگشت خودش عادی فاز به فاطمه حال،هربه
 .جنبهبی کن جمع رو خودت -

 .برگشتم خودم عادی حالت به منم
 .بزنی لبخند هم جوریاین تونیمی دونستمنمی -

 :گفت حرص با فاطمه
 !نزن... حرف -

 . انداختم باال ایشونه و زدم لبخندی
  

 .نداشت ربطی من به که اون بودن جوریچه
 :زد لب و انداخت اطراف به نگاهی کالفه فاطمه

 خوری؟می بستنی. معطلیمول حاالحاالها میاد، خوشم -
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 :گفتم مفید و مختصر
 .کاکائویی -
 .من مهمون باشه، -
 با مماس یکی کردم حس ناگهانی خیلی حال همین در. کردم نگاه رو رفتنش. رفت سیار فروشی بستنی سمت به

 !نبود کسهیچ. برگردوندم عقب به سری. کشهمی نفس داره گردنم
 نفس. بترسم داشتم، که ایفرجه از بیشتر که بود این کار بدترین من برای. کنم کنترل رو قلبم تپش کردم سعی
 .کشیدم عمیقی نفس و دادم بیرون رو امشدهحبس

 :کردم زمزمه لب زیر
 هستی؟ کی فهمممی زود یا دیر گفتی که هستی همونی تو -
 !توام جون قاتل من. نه -

 رو لبم. شدند مشت دستام. کردم حس پاهام توی رو کنترلیغیرقابل لرزش! صداش لحن. شدند سیخ تنم موهای
 .شد کمتر پاهام لرزش کار، این با. دادم بیرون هامانند رو نفسم و گرفتم گاز

 :پرسید تعجب با بود، برگشته پر دست که فاطمه
 !خوبی؟ -

 :دادم جواب نامطمئن و گرفتم دستش از بود گرفته سمتم به که رو ایبستنی
 .آره -

 :زد لب اما کرد؛ نگاهم شک با فاطمه
 .خوبه -

 ترعجیب همیشه از. کردم نگاه فاطمه به زیرچشمی و زدم بستنیم به لیسی. نکرده باور رو حرفم بود واضح چند،هر
 .زدمی حرف زیاد. بود شده

 .کنی نگام زیرچشمی نمیاد خوشم: فاطمه
 :گفتم و کردم جوروجمع رو خودم امکان حد تا. شدم هول کمی

 .باشه -
 .جایگاه محل به چهار،وسی یشماره -

 :گفت آروم و کرد نزدیک صورتم به امکان حد تا رو صورتش نهایت، در و کرد پا اون و پا این کمی فاطمه
 !خیلیخیلی. باش خودت مواظب -

 .کردم تموم رو بستنیم منم. خورد رو بستیش یتیکه آخرین و برد عقب رو سرش نزد، حرفی. کردم نگاهش سوالی
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 .بیفتیم راه هم ما بهتره -
 .گذاشت اسم براش شدنمی. بود خاصی حسیه چشماش توی! عجیب خیلی کرد؛ نگاهم فاطمه
 :زد لب آروم خیلی

 !ببینمت زنده صبح فردا امیدوارم -
 چیه؟ منظورت -
 . هیچی -
 :داد ادامه بدم، تشخیص رو بودنشمصنوعی تونستممی داشتم فاطمه از که شناختی با که ایخنده با
 .باشی موفق. سالم رقابت یه امید به -
 !میشی موفق تو. کنمنمی موفقیت آرزوی برات من -

 .رفت رنگشمشکی ماشین سمت به و زد بهم لبخندی
*** 
 .بود سرم پشت دقیقاً فاطمه ماشین. بودم گرفته قرار جایگاهم توی

 .شد شروع معکوس شمارش
 !یک دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، -

 هایمسابقه برعکس و بود شمال یجاده رسانیاطالع طبق مسابقه مسیر. کردند آتیش آنیک به هاماشین یهمه
. کردم کنکاش رو دوروبرم بود، رومروبه به حواسم که طورهمین. بود آسفالت مسابقه یجاده از اعظمی بخش دیگه

 .بود ماشینم با مماس و کنار دقیقاً فاطمه ماشین
 هدفش. اومدمی دنبالم رفتممی من هرجا عمد به. زدنمی جلو من از بود، خالی جلوش اینکه با. انداختم باال ابرویی

 باشه؟ تونستمی چی دقیقاً کار این از
 چپ داشتم که بود درگیر فکرم قدراون. پیچوندم رو فرمون و اومدم خودم به فاطمه ماشین بوق با لحظهیه

 .کردممی
 اگه احتماالً جاده، اطراف هایدره وجود با مسیر، اواسط به رسیدیممی وقتی اما نداشت؛ اشکالی چندان اینجا البته
 .بود حتمی مرگم کردم،می چپ
 رد کنارش از و دادم فشار گاز روی رو پام داشتم، که توانی تموم با. رفت کنار جلوییم ماشین که شد چی دونمنمی
 !آورددرمی رو حرصم داشت جورایییه. اومدمی من یسایه به سایه فاطمه. شدم

 حد تا و کردم عوض رو دنده. نکنم فکر فاطمه اسم به آدمی به اصالً کردم سعی و پیچیدم عقبیم ماشین جلوی
 .شدمی مانعم و جلوم پیچیدمی رفتممی طرف هر. بود تیز خیلی. شدم نزدیک جلوییم به امکان
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 نیروم تموم با گاز روی دوباره رو پام شد، راحت که خیالش. افتادم عقب ازش حدی تا و کردم کم رو سرعتم حرصی
 .شدم رد کنارش از و دادم فشار

 .دادم سر آینه توی نگاهی سرم، پشت هایماشین موقعیت دیدن برای! بود خوب. زدم موفقیتم خاطربه لبخندی
 ایمسابقه همچین وسط تونستمنمی. گرفتم چشم ازش سریع. دیدم رو رنگیسیاه محو یهاله لحظه یه برای

 .بذارم اون پای رو حواسم
 بین از بیشتری سرعت با و بود بهتر رانندگیم آسفالت یجاده توی. شدیم آسفالت یجاده وارد بعد، ساعتنیم یه

 .کشیدممی الیی جلویی هایماشین
 متریپونزده-ده تا جاده کنار از البته. بود دره کنارش که رسیدیم جاده از بخشی به تا کشید طول دیگه ساعتنیم

 .نشه کم هاماشین سرعت از شد باعث همین. داشت قرار پرتگاه یلبه خاکی از بعد و بود خاکی
 گاز روی بیشتری شدت با رو پام. گرفتم قرار آسفالت یجاده ینقطه ترینایگوشه در و پیچوندم کمی رو فرمون

. دیدم چشمم یگوشه از رو رنگسیاه محو یهاله همون لحظهیه برای. شدم رد جلویی ماشین کنار از و دادم فشار
 .باشه ساده توهم یه صرفاً تونستنمی این

 بدی درد بازوم توی یهو که دادم رومروبه به دوباره رو حواسم. اومدبرنمی دستم از کاری حقیقت، این وجود با
 و بود فرورفته بازوم توی سیاهی خنجر. گرفتم رو بازوم امدیگه دست با بود، شده جمع درد از که صورتی با. پیچید
 .داشت درد. اومدمی خون

 .بود نشسته سرد عرق صورتم روی. زدم خفیفی داد درد از و کشیدم بیرون رو خنجر زور به
 .دادم رومروبه به و گرفتم خونم توی شده غرق بازوی از نگاه. افتادم موقعیتم یاد یهو
 خواستم و گرفتم رو فرمون سالمم دست با. رفتممی پرتگاه یلبه سمت به سرعت با و خاکی یجاده توی بودم رفته

 .ریختم دستم توی رو زورم تموم. نچرخید هم مترمیلینیم حتی ولی بچرخونمش؛
 کم سرعتم هم ذرهیه حتی. دادم فشار ترمز روی محکم رو امدیگه پای و گذاشتم کالج روی پا. نچرخید بازم! لعنتی
 خاطربه. خورد چیزی یه به ضرب با ماشین که کنم باز رو ـمربندم*کـ خواستم. بود بریده ترمز ماشین. نشد
 .شدمی کم رفتهرفته ماشین سرعت. ندید آسیبی و نخورد جایی به سرم ـمربند،*کـ بودنبسته

 بودم بسته ناخودآگاه طور به چیه، دونستمنمی که چیزی به ماشین برخورد ناگهانیِ و ترس شدت از که رو چشمایی
 داشت که چیزی. شدند قبل از تردرشت درشتم چشمای. آوردم باال بودم گرفته پایین که رو سری و کردم باز

 .بود فاطمه ماشین کرد،می کم رو ماشینم سرعت
 به وادار رو اون و کنه مهار رو من ماشین تونست فاطمه ماشین بشیم، پرت دره ته به اینکه از قبل نهایت، در

 .بود گذشته گوشم بیخ از خطر. دادم بیرون نفسی. بکنه ایستادن
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 اون اومدنش، من پایبهپا مسابقه، این از کردنممنصرف واسه فاطمه تالش حرفا، اون امشب،. زد جرقه ذهنم یهو
 .بیفته من برای قراره اتفاقی همچین دونستمی

. سوختمی. گرفت درد بازوم که کنم باز رو ـمربندم*کـ خواستم ماشین، از شدنشپیاده و فاطمه خوردنتکون با
. گشتم رو ماشین سرسری و کردم باز رو ـمربندم*کـ امدیگه دست با. بود زیاد ریزیشخون. افتادم دستم یاد تازه
 !همینه میگن که درعقربقمر. نبود بودم، آورده درش دستم از که خنجری از خبری حال،هربه

 .شدم پیاده ماشین از و کردم باز رو ماشین در. زدم چپ علی یکوچه توی و دادم بیرون رو نفسم
 خوبی؟ -

 دیدن با فاطمه و من سر پشت هایماشین تموم. کردم سرش پشت به نگاهی. پرسید ازم رو سوال این جوونی پسر
 .بودند ایستاده صحنه

 :گفتم آروم
 .خوبم من ممنون، -
 .بود شده ضعیف شدتبه بدنم بودم، شده متحمل که هیجانی و بود رفته ازم که خونی خاطربه. دادم تکیه ماشین به

 شده؟ چی بازوت: فاطمه
 اخمای و سرش گیری قرار یزاویه روی از وجود این با اما بود؛ زده ایدیگه آفتابی عینک. برگشتم فاطمه سمت به

 حس که بود جوری امشدهزخم بازوی به بودنشخیره. شده خیره بازوم به بزنم حدس تونستممی صورتش، روی
 .زدم خنده زیر پقی فکر این با. رفتمی زخمم توی تونست،می اگه کردم

 .شه پانسمان باید: فاطمه
 .دکترم من -
 :زد لب و گذاشت موهاش روی دستی خجالت با. برگشتیم بود، گفته رو این که جوونی پسرک سمت به
 .هستم دیگه رو دکتری دانشجوی ولی نه؛ که دکتر -

 .کنید پانسمان رو دستش اگه میشم ممنون: فاطمه
 یجعبه و خندید زدهخجالت پسرک. گرفت پسرک سمت به رو دستش توی یاولیه هایکمک یجعبه حرف، این با

 :گفت و اومد من سمت به. گرفت فاطمه از رو اولیه هایکمک
 .بشینی ریزیخون حجم این با بهتره -

 و کرد باز رو اولیه هایکمک یجعبه. بود خوب واقعاً پیشنهادش. زد زانو من جلوی هم اون و نشستم حرفبی
 :گفت

 .سیناست من اسم -
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 .رفت لباسم هایدکمه سمت به دستش. دربیارم رو کتم تا کرد کمک بهم
 .سختمه -

 :پرسید آرومی به. زد لبخند بهم و ایستاد حرکت از دستش
 ببرم؟ رو لباست آستین اگه نداره اشکال حساب این با -

 :دادم تکون منفی ینشونه به سری
 .نه -

 :گفت و کشید عقب رو دستاش
 .ببرم چی با که میاد پیش مسئله این حاال... خب -

 .گرفت سینا سمت به رو رنگیاینقره جیبی چاقو فاطمه
 :گفت و زد فاطمه درهم صورت به لبخندی سینا

 .ممنون -
 .بست نقش فاطمه هایلب روی لبخندی

 .کنممی خواهش -
 :پرسید و کشید بیرون کوچیکش غالف از و گرفت فاطمه دست از رو جیبی چاقو سینا

 بندازی؟ نور تونیمی که هرچیزی با میشه -
 .البته: فاطمه

 آستین دست یه با هم سینا. کرد روشن رو اشقوهچراغ و آورد بیرون جیبش توی از رو گوشیش حرف این از بعد
 لباسم آستین بریدن به دقت با و آرومیبه اش،دیگه دست با و نباشه تماس در دستم با تا گرفت باال رو لباسم

 .شد مشغول
 رنگ به کوتاهی حالتخوش موهای. ببینم بهتر رو سینا صورت شد باعث انداخت،می باال از فاطمه که نوری
 کمی فقط هاشمژه و ابرو. بودند رنگعسلی معمولیش هایچشم و بود گندمی پوستش. داشت ـمرنگ*کـ ایقهوه

 .بود آرامش حس از پر آرومش یچهره کل، در. داشت هم رنگیصورتی معمولی لبای و بودند موهاش از ترپررنگ
 :گفت لباسم آستین بریدن حین سینا

 کردی؟می کارچی ایمسابقه همچین وسط! ایبچه خیلی -
 :زدم لب شد،می بلند وجودم ته از که صدایی با و دادم تکیه ماشین به حالبی رو سرم

 .سالمهشونزده -
 :گفت تعجب با سینا
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 !کنی؟می شوخی -
 :دادم جواب آروم خیلی. گذاشت کنار رو امشدهبریده آستین

 .نه -
 !میرهمی داره که داشتم رو کسی حس. نبود خوب اصالً حالم. بود دوونده ریشه تنم توی شدیدی ضعف
 :زد لب بتادین در بازکردن حین و آورد بیرون اولیه هایکمک یجعبه توی از رو بتادین سینا

 .بسوزه کمیه ممکنه -
 محکم رو زخمم پایین سالمم دست با. کرد خالی دستم روی رو بتادین قوطی توی بتادین کل حرفش، این از بعد

. شد پخش دهنم توی خون وحشتناک طعم. کردم خفه لبم یگوشه گرفتندندون با رو گلوم توی داد و دادم فشار
 .زد هم به رو حالم خون آهن یمزه
 فقط. بود شده خلوت و بودند رفته هم جمعیت یبقیه. داد انجام سکوت توی رو کردنپانسمان مراحل یبقیه سینا
 نداشتم دوست اصالً اینکه با. انداختم اطراف به نگاهی حواسم، کردنپرت برای. بودیم مونده سینا و فاطمه من،

. کنم کنترل زدمی چرخ ذهنم توی که ایمسئله مورد در رو کنجکاویم نتونستم اما بیفته؛ پرتگاه یلبه به نگاهم
. بستم رو چشمام! مترونیمیک فقط. بود مترنیمویک حدود پرتگاه تا مونفاصله. انداختم پرتگاه یلبه به نگاهی
 موقعبه فاطمه ماشین بود کافی. بودیم نه، که بودم مردن قدمی چند توی. شدممی عصبی کردممی فکر که بهش
 .نکنم فکر بهش از بیشتر میدم ترجیح... و نشه موفق
 .شد تموم. بفرما... آهان: سینا

 :کردم باز رو چشمام
 .ممنون -
 دارین؟ دستمال -

 .کنید صبر لحظهیه: فاطمه
 در و گذشت ماشین کنار از احتیاط با دره، یلبه به ماشینش آزاد طرف نزدیکی خاطربه و رفت ماشینش سمت به

 .کرد باز رو ماشینش
 کردی؟ رشته انتخاب: سینا

 بچسبونم؛ بهش رو فضول صفت تونستمنمی رقمههیچ چرا دونمنمی. بود زده آرومی لبخند. برگشتم سینا سمت به
 :دادم رو جوابش بود کرده کمکم اینکه خاطربه نداشت، ربطی بهش اینکه وجود با. بود که چیزی

 .ریاضی -
 :گفت و خندید
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 .باشی مخ باید پس -
 :انداختم باال ایشونه

 .شاید -
 .بفرمایید: فاطمه
 .گذاشت سینا جلوی رو آبی از پرشده بطری و کاغذی دستمال یجعبه
 .ممنون: سینا

 .کنممی خواهش -
 بشورم؟ رو دستم تا بگیرین رو آب میشه -
 .البته -

 .کرد باز رو درش و برداشت رو آب بطری و زد زانو سینا جلوی فاطمه
 .باشید مسابقات جوراین اهل خورهنمی بهتون: سینا

 :داد جواب فاطمه که کرد اشاره فاطمه سر روی چادر به چشم با
 .کرد قضاوت ظاهر روی از نمیشه رو آدما -

. گرفت شدمی سرازیر بطری از که آبی زیر رو خونیش دستای سینا و کرد خم رو بطری سر حرف، این زدن از بعد
 یجعبه کنار رو آب از شدهخالی بطری فاطمه و کشید عقب رو اششدهشسته دستای سینا بعد، لحظه چند

 .گذاشت اولیه هایکمک
 .خواممی معذرت پرسیدم، نامربوطی سوال اگه: سینا

 .کردین کمک بهمون. نیست مهم: فاطمه
 :داد جواب زدهخجالت سینا

 .بود وظیفه انجام. کنممی خواهش -
 ...شاید -

 :گفت من به رو سینا
 بپرسم؟ دیگه سوال یه تونممی -
 ... اوه -

 :دادم ادامه و کردم مکثی
 .بپرس -

 میگم؟ درست خنجره؛ جای دستت زخم: سینا
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 .آره -
 زد؟ خنجر بهت کی -
 !ندیدمش. دونمنمی -

 :پرسید ایدیگه سوال کردن،تعجب بدون اما نداره؛ امکان بگه ناباوری با تا بودم منتظر
 بدی؟ نشونم رو خنجر اون تونیمی -
 .نه -

 :پرسید ریزشده چشمای با سینا
 چرا؟ -
 .نیست مهم -
 ...گذاشته دستت روی خنجر اون که زخمی جای -
 :داد ادامه کوتاهی مکث با
 .تمریحه جن خنجر جای شبیه -

 :گفت تعجب با فاطمه
 !تمریح؟ جن -

 .دارن وجود واقعاً اجنه ولی نه؟ کنی،نمی باور: سینا
 ...تو ولی دارم؛ اعتقاد اجنه وجود به من -

 :داد جواب بیاد، فاطمه زبون به سوال اون اینکه از قبل و زد حدس رو فاطمه سوال سینا
 .جنگیرم یه من -
 .اومدنمی بهش دردسرش همه اون با گیریجن اومد،می مظلوم و آروم نظر به اینکه وجود با. خوردم جا

 برسونید؟ درمانگاه یا بیمارستان یه به ور ما حرفا این جایبه میشه: فاطمه
 :گفت و گذاشت موهاش روی دستی خجالت با سینا

 .داریم مریض رفتمی یادم داشت کالً! میگیا راست -
 !بشه نظیریبی دکتر چه این. کردم پوفی

 *** 
  

 .ایدغدغه هر از دور به بود؛ آرومی و خوب خواب. کردم باز رو چشمام آروم
 خوبی؟: فاطمه
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 .ایزنده که اینه مهم! نبودی نبودی خوبم: آییننیک
 .نشستم جام رس و شدم بلند آرومیبه هرحال،به. بشه تموم مغزم پردازش ندادند صبر حتی
 :گفت و کرد اشاره سرمم به آییننیک

 .میشه تموم داره سرمت -
 .نبود سخت زیاد دکتر سراغ رفتمی داشت اینکه زدنحدس. شد خارج اتاق از حرفبی فاطمه
 :زد لب و نشست اتاق یگوشه تاشوی مبل روی آییننیک

 .گفت رو چیهمه فاطمه -
 !لقدهن چه: زدم نق

 .خندید آییننیک
 چطوره؟ حالت االن. گفتم بهش شاید -
 .صفر توان به صفر -

 !جان؟: پرسید کرده هنگ آیین،نیک
 :گفتم و کشیدم ایخمیازه

 !خنگ آدم. نشده تعریف یعنی -
 :گفت و گرفت ضرب مبل یدسته روی راستش دست یاشاره انگشت با آییننیک

 کشی؟می خمیازه بازم خوابیدن از حجم این با کشینمی خجالت خداییش! تویی که خنگ -
 :دادم جواب و کردم نگاهش چپچپ

 .کشیمی باشی خوابیده هم زیاد که وقتی رو خمیازه. نه -
 :انداخت باال رو ابروهاش آییننیک

 !باالست انقدر اطالعاتت سطح دونستمنمی -
 .گل یارای آقا سالم -
 تم ممکنه رنگ بدترین دقیقاً. کردمی اذیت رو ذهنم. زد رو چشمم روپوشش سفیدی. برگشتم دکتر سمت به

 خبری دیوارا سفید رنگ از دیگه و بودند گرفته خصوصی اتاق برام که داشت خوشبختی جای. سفید بود؛ بیمارستان
 .بودند شده پوشیده گل، طرح با و رنگیبنفش دیواری کاغذ با دیوارا سفید، رنگ جایبه. نبود

 :گفتم میلبی و کشیدم لبام روی زبونی
 .دکتر آقای سالم -

 .ترکوندمی رو ما بیمارستان داشت داداشت. شده تموم هم سرمت سالمتی به: دکتر
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 .درآورد دستم از آرومیبه رو سرم. نزدم حرفی
 .بدی جواب سوال چندتا به باید مرخصیت، فرم امضای از قبل: دکتر

 .سالمههفت انگار زدمی حرف جوری کرد؛می اذیتم لحنش
 .نیستم بچه من -

 :گفت و خندید
 .عزیز یارای آقا دونممی -

 !کنیخرداعصاب بیخود دکتر چه. بود نشده عوض هم ذرهیه زدنشحرف لحن. دادم رومروبه به و گرفتم ازش نگاه
 :پرسید درهمم گرد صورت دیدن با دکتر

 خوبی؟ -
 بگم؟ صادقانه -
 .البته -
 .نه بشه، صحبت باهام لحنی همچین با وقتی تا -
 .باشه باشه،... اوه -

 .شد بهتر کمی لحنش
 خوبی؟ االن -
 .بهترم -
 .شده زخم بازوت -

 :گفتم سردخون
 .دونممی -
 شده؟ زخم چی با چی؟ با -
 .اجنه خنجر -

 :گفت سردخون دکتر اما کرد؛ تعجب آییننیک
 .کنمنمی شوخی تو با اینجا من -
 کنم؟می شوخی من کنیمی فکر چرا -

 :داد تکون راست و چپ به سری دکتر
 .نداره وجود جنی چون -

 :دادم جواب مقاومتی ترینکوچیک بدون و کشیدم ایخمیازه دوباره
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 .میگی تو هرچی -
 .بده رو سوالم واقعی جواب حاال -
 .همین فقط. کن ولم -

 :گفت تندی به و برخورد بهش کردممی فکر که چیزی از ترسریع
 !ادبیبی و رک خیلی -
 برخورد؟ بهت کلمه یه با تو بده؛ خودش به تکونی یه گیرهنمی دردش غمباد همه این با. شده سر دنیا، -

 :دادم ادامه و کشیدم ایخمیازه
 !ایجنبهبی واقعاً ولی میاد؛ بدت دونممی -

 .کنم امضا رو مرخصیت فرم میرم من: دکتر
 و تلخه حقیقت بگه این به بود یکی کاش. خوندم رو دندوناش یفاتحه که گفت رو هاکلمه این حرصی چنان با

 .ندارم اعصاب من اون، بر عالوه
 :پرسید امیرمهدی و اتاق توی اومدند بقیه دکتر، سر پشت

 خوبی؟ -
 .نیستم بد -

 :کرد تاکید امیرمهدی
 !خوبم بگو -

 :زدم نق
 .ندارم رو توانش و تاب که نده روانشناسی درس -

 :نکرد مقاومتی امیرمهدی
 .باشه -
 چنده؟ ساعت -

 :گفت رنگشمشکی موهای با کردنبازی حین سوران
 !اسفنده کوچه سر -
 !مزهبی -

 :زد لب و شد موهاش با کردنبازی خیالبی سوران
 !خوشمزه -

 :گفت عصبی امیرمهدی



 

 

82 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 .ربعه و نه ساعت... هم دوتا شما کنین بس -
 :پرسیدم ترسیده. شدم نابود

 بابا؟ و مامان -
 !فاطمه عشقت دل ور کردی پرواز بود شده تنگ دلت گفتم. پیچوندمشون -

 !امیر: غریدم
 فاطمه؟ دل جان: گفت خنده با امیرمهدی

 حالتخوش هایلب میون ایفاصله بعدش و شد خنک اساسی دلم که کرد امیرمهدی یروونه ایگردنیپس سوران
 :انداخت رنگشصورتی

 !نذار لندهور این روی رو من آجی اسم -
 :گفت عصبی امیرمهدی

 !بیخودتی خودِ لندهور -
 :کرد اشاره خودش به سوران

 ...لندهورم من اگه -
 :داد ادامه و کرد اشاره امیرمهدی به
 !بولدوزری بیل تو -

 :گفت و خندید آروم آییننیک
 .دوتام این عاشق من -

 قبر سر االن احتماالً وگرنه بشنوه؛ رو حرفا اون که نبود فاطمه خوبه. افتادم دراز به دراز دوباره و کشیدم آهی
 !دادممی حلوا داشتم امیرمهدی

 :گفت متعجب آییننیک
 !حالیابی -

 :کردم نگاهش چپچپ
 .مخسته فقط. نگو چپ -

 :زد لبخندی آییننیک
 .بندم در و بسته در -

 :زدم محوی لبخند
 !هاکرده گل شاعریت -
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 :گفت آروم خیلی و زد روم به لبخندی
 . ستندهز عاشقی گل لطف به خودش شاعری. کنهمی گل که عشقه کنه،نمی گل که شاعری -
  

 !فازا تو زدی باز: دادم تذکر
 ...خیالبی -

 .نبود که اولش یدفعه. شدم خیالبی ساده خیلی
 :پرسید و شد سوران با جدل و جنگ خیالبی ناگهانی امیرمهدی

 .کنی چپ حاال تا نداشت سابقه کردی؟ چپ شد چی راستی، -
 :گفتم مکث کمی با
 .شد فاطمه موقعیت پرت حواسم -
 !میگی دروغ -

 :زد لب و کشید آروم رو لپم شد؛ ترنزدیک بهم فهمید؟ کجا از. کردم نگاهش متعجب
 نرفته؟ که یادت خوندم؛ روانشناسی من -
 .روانی و اعصاب متخصص گفتی خودت -
 .نیست بدتر نباشه، بهتر. روانشناسیه باالی پله چند روان و اعصاب تخصص -
 :گفتم مکث با
 .بگم رو راستش خوامنمی نه، که تونمنمی -
 .باش خودت مواظب ولی نگو؛ بگی، خواینمی من به! شد این -
 .حتماً -

 :گفت حسرت با آییننیک
 !داداشا این از بده خدا -

 باقیه؟ نیمتم و قورت دو داری؛ خوبی اون به آجی: سوران
 !نوبره ترشهمی داره که ایآجی -
 .منه سنهم. سالشهشیشوبیست کالً سلین. نگیر سخت -
 .دادی طالق زن تاسه سن این تا تو و -
 سرم؟ توی کوبیمی -

 :داد ادامه مشهودی غم با و شد ترآروم سوران لحن
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 خواستم؟ من مگه -
 :زد لب منمن با. شد هول آییننیک

 .کنم ناراحتت خواستمنمی من... من -
 :گفت و زد نیشخندی سوران

 .تلخه حقیقت هرحال،به. کردی ولی -
 همه جورایی یه. شد خارج اتاق از سوران دربیاره، سوران دل از و بزنه ایدیگه حرف بتونه آییننیک اینکه ازقبل
 .بودیم شوک توی

 .زدیمی حرف باهاش جوریاین نباید: امیرمهدی
 :گفت جانببهحق آییننیک

 ...و داداشم یه من. بده حق بهم. نبود خودم دست -
 !مطلقاً. نکن قضاوت رو کسهیچ حساب، این با پس. رو هیچی... نیک دونینمی رو هیچی تو -

 :داد جواب نهایت در اما کنه؛ مقاومت خواست آییننیک
 .باشه... آه -

 :پرسید بود، شده سوال عالمت شبیه که ایچهره با و شد اتاق وارد فاطمه
 بود؟ ناراحت چرا سوران -

 .شد ناراحت اونم زد؛ حرفی یه آییننیک: امیرمهدی
 : گفت دفاعی حالتی با آییننیک

 .نداشتم منظوری من -
 :زد لب و گذاشت پاهام ـل*بغـ و تخت روی رو کمپوت پالستیک فاطمه

 .میشه ناراحت سریع خیلی گاهی سوران. دونممی -
 کجان؟ هامین و ایلیا -

 .هستن تو مرخصی کارای دنبال: فاطمه
 چی؟ سینا -
 .رفت داشت، کالس دانشگاه -
 .کنم تشکر ازش خواستممی -
 تونممی باشه الزم. بینیشمی بازم زیاد احتمال به. شدن جیک تو جیک خوب سوران با. نباش نگران زیاد -

 .بگیرم سوران از رو ششماره
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 .بکنی رو کار این اگه میشم ممنون -
 :گفت و انداخت باال ایشونه فاطمه

 .کنمنمی خاصی کار -
 :گفت و داد من دست به. کرد باز رو کمپوت قوطی در قاشق، یه برداشتن با و برداشت رو کمپوتی قوطی

 .شدی بدتر بودی الغر. بگیری جون بخور -
 :گفتم و نشستم جام سر دوباره

 .ممنون -
 .نداریم بیشتر که محمدمهدی دونه یه -

 بد من یا زیاد احتمال به. اومدنددرنمی جور اصلی همون یا جدی یفاطمه با رقمه هیچ حرفا این. شدم شوکه دوباره
 .بود شده متحول فاطمه یا شنیدممی

 :پرسید فاطمه از تعجب با آییننیک
 !خوبی؟ -

 .آره: فاطمه
 :زد لب آییننیک به رو لبخند با امیرمهدی

 فکرشه؟ به که بده مگه. نده گیر -
 ...ولی نه؛: آییننیک

 .نیار ولی... دیگه نشد -
 :زد لب تفاوتبی و انداخت باال ایشونه آییننیک

 .باشه -
 .کردمی صدام محمدمهدی همون یا مشناسنامه توی اسم به که بود کسی تنها فاطمه

 .جوان آقای سالم: ایلیا
 .سالم -

 :پرسید لبخند با هامین
 .شدی داغون شنیدم خوبی؟ -
 .عالیم من -

 :داد تکون تایید ینشونه به سری سرسری هامین
 !مشخصه نیشخندت از... آره -
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 .خواممی معذرت من اینا، یهمه از گذشته: ایلیا
 .زد زانو جلوم حرفش این از بعد

 :گفتم سریع. شدم شوکه
 ...که نیست الزم ایعذرخواهی. ببینم پاشو -
 .کردم کوتاهی من -

 :کردمی اذیتم ایلیا حالت
 !همین بکشه؛ راحت نفس یه اعصابم گذاشتی و کردی ول مدتیه واسه رو من فقط تو... پاشو -

 :گفت مصرّانه و شد بلند ایلیا
 .خواممی معذرت هرحال،به -

 :گفتم آروم و شدم تسلیم
 .بخشیدمت. باشه -
 .شد این -

 :کرد زمزمه بلند گوشم دم هامین
 .ببخش خودت بزرگی به تو. وچلهخل -
 .گفت بامزه خیلی. خندیدیم باهم هامین، حرف این با

 :پرسید و انداخت اتاق کل به نگاهی هامین
 کجاست؟ سوران -

 !درگذر مادرت جون... مفصله داستانش: نالید امیرمهدی
 :گفت تعجب با هامین

 !حوصلهبی... بابا باشه -
 .خوادمی راحت خواب یه فقط دلم االن: امیرمهدی

 .باشه خونه حاضر درحال نکنم فکر. دانیال یخونه بریم تونیممی: فاطمه
 .زد هم به رو دستاش امیرمهدی

 .دانیال یخونه ریممی. میشه تصویب گیریرای بدون خب، -
 .ندارم لباس من -

 :گفت لبخند با و کرد کج رو سرش. آورد بیرون خوابمتخت زیر از رنگیخاکستری کوچولوی ساک و شد خم ایلیا
 .کردم هم رو اونجاش فکر -
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 دیگه بیمار چندتا یه جلوی نبودم مجبور و بودند گرفته خصوصی اتاق برام که بود خوب چه. دادم بیرون نفسی
 .بود سختم واقعاً. کنم عوض لباس

 .کنم عوض لباس خواممی -
 :زد لبخندی امیرمهدی

 .منتظریم بیرون. درکه قابل -
 .بودم ترراحت. بود بهتر جوریاین. شدند خارج اتاق از ایلیا از غیر به همه. زد بهم چشمکی

 :گفت و درآورد ساک توی از رو لباسام ایلیا. شدم بلند تخت روی از
 .بدهکاری من به مفصل توضیح یه تو -

 :زدم لب حوصلهبی
 .نه االن ولی میدم؛ رو بدهکاریت. باشه -
 شدی؟ اعصاببی خیلی جدیداً بودم گفته -
 .آخر سیم به زنممی یهو ولی چرا؛ دونمنمی. نه -

 :گفت و زد نیشخندی ایلیا
 .گذاشته اثر روت شیطان خوی و خلق شاید -

 .انداختم باال ایشونه
 .شاید -

 .گرفتم وجدانعذاب خاطرشبه بعدش چرا دونمنمی داشتم، دکتر با که رفتاری. گفتنمی ربطبی هم زیاد
 ایلیا تا ایستادم و پوشیدم بودند، سفید پیراهن یه و کتان شلوار یه شامل که رو لباسام ایلیا کمک با هرحال،به

 .بزنه موهام به ایشونه
 .شد تموم: ایلیا

 و گذاشت ساک همون توی رو شونه اون از بعد. انداخت اتاق آشغالی سطل توی و گرفت رو شونه توی موهای
 .بست رو زیپش

 .نبودند هابچه. شدیم خارج اتاق از هم با
 : گفت چرخونم نگاه دیدن با ایلیا

 .هستن منتظر بیمارستان در دم -
 .شدیم خارج بیمارستان از هم با. بود شده تار کمی. کشیدم چشمم به دستی

 خوری؟می بستنی: امیرمهدی
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 :زدم لب و گرفتم امیرمهدی از رو بستنی. شدمی تارتر هرلحظه دیدم. گرفت سمتم به رو ایبستنی حرفش این با
 .مرسی -
 .بریم باید که ماشین توی بشین حاال. خواهش -

 گرفتیم؛ قرار ماشین یه توی ایلیا و من نهایت در. بود آورده ماشینی ایلیا ولی بود؛ شده نابود و نیست که من ماشین
 .شدند جاگیر دیگه ماشین یه توی هم آییننیک و هامین و ماشین یه توی فاطمه و امیرمهدی

 کنی؟ تعریف برام تونیمی حاال: ایلیا
 .آره... اوه -

*** 
 :زد داد ورود بدو از فاطمه

 !دانیال... دانیال... دانیال -
 :گفت و برگشت ما سمت به فاطمه. نداد جواب کسی

 .نیست خونه دانیال -
 ندادم؟ رو جوابت اینکه میگی؟ رو این منطقی چه با: دانیال

 ای؟خونه تو -
 .هستم که شنویمی -

 یکسانی بلندی میزان طرف هر از صداش. میاد طرفم کدوم از دانیال صدای بدم تشخیص تونستمنمی. بود عجیب
 .داشت
 : گفت تعجب با فاطمه

 !پس؟ کجایی -
 :گفت خنده با فاطمه که کردممی نگاه اطراف به داشتم متعجب. نیومد جوابی دیگه

 .کنممی پیدات! بازیه یه اینم. گرفتم -
 :داد جواب و خندید انداخت؛ باال ایشونه که کردیم نگاه رو فاطمه سوالی همه

 صدا این االن. داره کاربرد هم محافظت مبحث توی البته. سوژه پیداکردن کشیه؛آدم مبحث از هفتم درس این -
 این جای هر از تونهمی دانیال پس. اومد شده نصب خونه دورتادور که ریزی بلندگوهای از معلومه که طورهمون
 سالن توی وضوح به صداش اینکه از نظر صرف دانیال پیداکردن برای ترساده عبارت به و کنه صحبت ما با خونه
 .بگردم رو خونه کل باید میاد،
 کنیم؟ کمک هم ما میشه ولی نفهمیدم؛ هیچی اینکه با: آییننیک
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 .خندید فاطمه
 .گذرهمی خوش بیشتر جوریاین. صددرصد -

 خوابم خیلی. خوابممی وسطش زیاد احتمال به هرچند. بینیممی فیلم شینیممی که ایلیا و هامین و من: امیرمهدی
 .برسین گذارتونوگشت به شما هرحال،به. ذارهمی االن هم مموردعالقه فیلم بدبختی و! میاد

 .باشه: فاطمه
 بهتر حاضر درحال البته. داشت چندشخصیتی روانی بیماری. خندیدمی زدهذوق دخترا مثل. انداختم فاطمه به نگاهی

 بود گفته دکترش. شدمی بچه گاهی هم هنوز. بود نشده درمان اما کنه؛ پیدا غالب شخصیتی بود تونسته و بود شده
 .نیست پذیرامکان عنوان هیچ به کاملش درمان
 .کرد غنچه رو لباش فاطمه

 کنیم؟ شروع کجا از خب، -
 .بود آروم خیلی تارترشدنش روند البته،. شدمی تارتر داشت دیدم. کشیدم چشمم به دستی
 .گردممی رو دانیال اتاق من: آییننیک

 .توشه شخصی چیز کلی. خودمه واسه که اون: فاطمه
 :پرسید و گذاشت ـمرنگش*کـ ایقهوه موهای روی دستی. برد عقب کمی رو سرش و زد لبخندی آییننیک

 پرسی؟می چرا پس -
 هم بخشآرام از تاثیرش ذاشت،می موهاش روی دست جوری این و خندیدمی آروم وقتی. کردم نگاه آییننیک به

 .شدمی بیشتر
 .داشتم خوبی دوستای من. زدم لبخندی

 .آییننیک با سالن و کتابخونه و محمدمهدی با زیرزمین و آشپزخونه. من با سقف و هااتاق پس: فاطمه
 کجاست؟ کتابخونه حاال. کتابخونه سراغ برم اول میدم ترجیح. حله: آییننیک

 .کتاب کاریکنده با ایقهوه در. راست دست... دوم یطبقه -
 .باشین موفق -

 یطبقه فقط من که بود دوطبقه دانیال جدید یخونه. رفت سالن راست سمت یپلهراه سمت به حرف، این از بعد
 میز ورودی چپ سمت. شدمی اپن یآشپزخونه یه با فرش بدون و مبله سالن یه شامل که بودم دیده رو اولش

 .بود ساده خیلی کل، در. شدنمی دیده سالن توی ایدیگه خاص چیز و داشت قرار تلویزیون و تلویزیون
 ایستادی؟ اینجا چرا تو: فاطمه
 .بود برگشته حسشبی و خشک حالت به دوباره
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 .بزنیم حرف تنهایی باید تو و من -
 چی؟ درباره -
 .بیفته برام اتفاق اون قراره دونستیمی تو... دیشب -

 !دادم نجاتت و: کرد تاکید فاطمه
 .دونستیمی کجا از بدی توضیح برام باید -

 . است شده منتشر و  ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
 :نداد خرج به مقاومتی فاطمه

 مالی؟می رو چشمات دست با انقدر چرا فقط،. میگم برات موقعاون. باشه هم آییننیک که وقتی بذار -
 .شده تار دیدم -

 :پرسید تندی فاطمه
 خوبی؟ -
 .باشه خاصی چیز نکنم فکر... آره -
 .باش خودت مواظب هرحال،به -

 :زدم لبخندی
 .باشی موفق... باشه -
 .امیدوارم -
 داره؟ شدنقایم برای رو کجاها آشپزخونه خب،. رفتم دیدمش، راحت و بود اپن که آشپزخونه سمت به

 توی میز، زیر گشتم؛می شدمی جا توش دانیال که رو جایی سه باید فقط بنابراین بود؛ آدم دانیال. کشیدم آهی
 .گشتممی هم رو زیرزمین باید. ندیدم رو دانیال اما گشتم؛ بادقت رو مورد سه. فر توی و هاکابینت

 
 :پرسیدم و رفتم ولوشده مبل روی امیرمهدیِ و هامین ایلیا، سمت به. برگشتم سالن به
 کجاست؟ من گوشی -

 .خواممی معذرت. بدم بهت رفت یادم کل به... اوه: ایلیا
 :گفتم سریع

 .بده حاال. بخشیدم -
 .داشت کافی شارژ. کردم روشنش. داد دستم به و آورد بیرون شلوارش جیب توی از رو گوشی
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 !ت؟ my friend بزنی؟ زنگ کی به خوایمی حاال: امیرمهدی
 !نزن حرف -

 چه روی امیرمهدی این دونمنمی. بودم حرصی. شدم خارج ساختمون از. نگفت چیزی دیگه و خندید امیرمهدی
 .نداشتم بیشتر سالشونزده جمع سر. بود بسته من دادنزن به همت ـمر*کـ حسابی

 اینقره رز هایگل حیاط یگوشه و بود شده کاریچمن قدمش به قدم. بود سرسبز و بزرگ دانیال یخونه حیاط
 .بود فاطمه یموردعالقه گل اینقره رز. بودند شده داده پرورش

 یقوهچراغ. شدمی ختم زیرزمین به که داشت قرار بود، زده زنگ جاهاش بعضی که فلزی مربعی در یه حیاط وسط
 .زدم باال رو زیرزمین در عمیقی نفس کشیدن با و کردم روشن رو گوشیم

 نردبون اول یپله روی رو پام آروم و گرفتم دستم توی رو گوشی. رفتممی پایین چوبی نردبون از باید و نداشت پله
 .بود ترعمیق زیرزمین و تربزرگ کردم،می فکر کهچیزی از نردبون. انداختم پایین سمت به رو گوشی نور. گذاشتم

 محکم. کردم حس نردبون توی رو خفیفی لرزش اومد، ترپایین که ورودی یدریچه از سرم. رفتم ترپایین آروم
 .دادم بیرون نفسی و گرفتم رو نردبون
 سنگی. شدممی ترنزدیک زمین به هرلحظه. زدم جیغی. شد واژگون نردبون که برم ترپایین ایدیگه یپله خواستم

 متالشی امجمجمه زمین به برخورد با نداشت امکان. کشیدمی رو انتظارم حتمی مرگ جمله، یک در. بود سیاه و
 .نشه

 .موندم مرگم منتظر و بستم رو چشمام
 .جن پوست بود؛ ایلیا پوست شبیه. نرم خیلیخیلی بود؛ ابر شبیه. اومدم فرود نرم جای یه توی برعکس،. نشد چیزی
 .گرفتم باال رو سرم و کردم باز رو چشمام سریع

 :گفت لبخند با
 خوبی؟ -

. داشت جذابی خیلی یچهره. شناسهمی رو من هاستسال انگار زدمی حرف جوری اما شناختمش؛نمی من
 .شنیدممی که بود صدایی بهترین صداش. بگیرم ازش نگاه تونستمنمی

 .شو بلند روم از ولی جذابم؛ خیلی دونممی -
 انقدر تاریکی، اون توی جوریچه کردمنمی درک من و بود پوشیده سیاه کامالً. شدم بلند روش از و اومدم خودم به

 .شدمی تارتر و تار دیدش داشت که چشمی وجود با اونم بینم؛می رو اون واضح
 هستی؟ کی تو -

 :زد لبخندی
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 .فهمیمی زود یا دیر. گفتم قبالً -
 .دادی نجاتم تو -
 .کردم پیروی دستور از فقط من -

 :پرسیدم متعجب
 !کی؟ دستور -

 :گفت و گرفت سمتم به رو گوشیم
 .بشکنه بود نزدیک. کردی ولش افتادیمی داشتی وقتی. بگیرش -

 گفتمو آروم و گرفتم دستش از رو گوشی
 .ممنون -
 که رو کاری غیرارادی هرحال،به. بودند زیبا و بزرگ نسبتاً. شدم رنگشسیاه هایبال متوجه تازه. شد بلند جاش از

 .شدم بلند سرش پشت و کردم تکرار کرد
 :گفت و برگشت که بره خواست

 .باش خودت مواظب... راستی -
. دیدمنمی چیزی! لعنتی. انداختم جلوم رو قوهچراغ نور. دادم تکون رو سرم. شد غیب آنی، به و زدم لبخندی بهش
 .داشتم مفهومیبی حس
 پخش بدنم تموم توی داشت درد. رفتم عقبعقب ارادهبی و گرفتم قاب رو سرم دستام با. پیچید سرم توی بدی درد
 .بود کنندهدیوونه دردش. زدم دادی امحنجره ته از. شدممی دیوونه داشتم. زدم زانو! اسید مذاب، مواد مثل. شدمی

*** 
 درد دستم روی خنجر اون زخم جای. زدممی نفسنفس. پریدم جا از شد، ریخته صورتم روی که سردی آب با

 یه همون توش وسایل کل که بودم ساده متریهیجده تقریباً اتاق یه توی. انداختم اطرافم به نگاهی. کردمی
 دید وقتی دانیال. شدمی دیده روش تاپلپ یه تنها که کوچیک میز یه و بودم نشسته روش که بود خوابیتخت

 :پرسید شده، تموم موقعیتم پردازش
 خوبی؟ -

 آبی تا آسمونی آبی از هاییرگه که اشتیره آبی حسبی چشمای با. کردم نگاهش ناباور. شد جمع بهش حواسم تازه
 کرد؟ پیدا رو اون کی. کردمی نگاهم شد،می دیده درشون میانه

 :داد جواب و خوند نگاهم توی از رو سوالم
 .بودم آشپزخونه توی -
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 .بودم گشته کامالً رو آشپزخونه من! نداشت امکان. پریدند باال ابروهام
 :شد اتاق وارد دست در ایکاسه با فاطمه

 بشینی؟ تونیمی -
 .آره... آه -
 .داشت خفیفی درد سرم. کردممی سستی و ضعف احساس شدتبه. نشستم جام سر آرومیبه
 .گشتم رو آشپزخونه من بودی؟ آشپزخونه کجای -

 .ننداختی یخچال توی نگاهم یه و: دانیال
 .باشی اونجا تونستینمی تو. بود برق توی یخچال. کردم چک من -
 .اندازه به خوابم و قویه من بدن تونستم؟نمی چرا -

 .بود عیارتمام روانییه اشبرادرزاده مثل دقیقاً رومروبه بلندقد مرد. کردم نگاهش فقط
 :گفت رنگمبی لبای به سوپی قاشق کردننزدیک با فاطمه

 .بخورتت بیاد خوادمی هواپیما که کن آ -
 .بود زده بچگی فاز توی باز. دادم فاطمه به رو نگاهم
 ...کن آ:  فاطمه
 فاز این. نبود سخت زیاد بود، کرده بغض اینکه تشخیص. کردم نگاه بهش زیرچشمی. داد بیرون نفسی دانیال
 . کردمی انگیزشرقت واقعاً فاطمه

  
 .بود ایخوشمزه سوپ. بده غذا بهم فاطمه گذاشتم و کردم باز رو دهنم هرحال،به
 .ممنون -

 .کنممی خواهش: فاطمه
 .شدمی عوض یهویی خیلی. نبود خودش دست شخصیت، تغییر این. بود برگشته خودش بودنجدی حالت به دوباره
 :گفت و زد اشچونه زیر دستی دانیال

 شد؟ چی زیرزمین توی -
 :دادم جواب هرحال،به! فضول. کردمی نگاهم کنجکاوی با فاطمه

 .تو دنبال اومدم -
 :گفت دانیال که کردم کوتاهی مکث

 بعدش؟ و -
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 ...و شد واژگون یهو نردبون که پایین رفتممی نربون از داشتم -
 .اومدنمی یادم بعدش به اینجا از آوردم،می فشار امحافظه به هرچی
 کردی؟ سکوت چرا: فاطمه
 .داشت خاصی آرومی و نگرونیدل لحنش

 :دادم تکون رو سرم
 .نمیاد یادم -

 :پرسید ناباوری با فاطمه
 !هیچی؟ -

 .کردم مکثی
 !هیچی -

 .شده پاک تحافظه پس: دانیال
 .بکنه تونهنمی کاری همچین عادی موجود یه و: فاطمه

 ...نبوده عادی موجود اون اگه -
 .زیاد احتمال به البته. بوده شده تسخیر جورایییه محمدمهدی موقع اون -
 .دقیقاً -

 گردش دانیال سمت به فاطمه از و فاطمه سمت به دانیال از مدام سرم مبهمشون، من برای هایِحبتص حین
 .چیه حرفاشون معنی فهمیدمنمی آوردم،می فشار خودم به هرچی. کردمی
 .بده توضیح من برای یکی -

 .بدم رو ناهار ترتیب میرم من: دانیال
 .میدم توضیح براش من. باشه: فاطمه
 .شرعی یفاصله رعایت با البته نشست؛ تخت روی کنارم فاطمه و شد خارج اتاق از دانیال
. کنی حفظ رو سردیتخون کن سعی... نکنی وحشت امیدوارم البته. شد چی دونمنمی دقیق خودمم من: فاطمه
 .نیست تو تقصیر عنوان هیچ به افتاده کهاتفاقی

 !ترسونیمی رو من بدتر داری -
 :گفت قبل از ترآروم. بود کرده خارج بودنترسناک حالت از رو چشماش چشماش، توی نگرانی. کرد نگاهم فاطمه

 .چرا دونیمی بهتر خودت. زد حرف مقدمه بدون نمیشه تو با -
 .آره... آه -
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 پشت و مدام. بود خراشگوش واقعاً صدات. اومد تو دادزدن صدای که گشتممی رو خودم اتاق داشتم من... خب -
 نگران گفت هامین که پایین اومدم هرحال،به. نمیشه پاره تحنجره جوریچه بودم مونده. زدیمی داد هم سر

 آییننیک داد که گرفتم پیش در رو زیرزمین راه وجود، این با. دنبالت اومدن آییننیک و ایلیا امیرمهدی، و نباشم
 .شد بلند
 .چرا فهمیدمنمی. زدمی تند قلبم

 :پرسید بیشتری نگرانی با فاطمه
 .باشی داشته کوتاه استراحت یه و بخوابی بهتره االن. بزنیم حرف مورد این در بعداً تونیممی خوبی؟ -

 :دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
 .بده ادامه... نه -
 !میت شدی. پریده کامالً رنگت. نیست خوب حالت تو -

 .بود گرفته خفیفی درد. دادم فشار مشتم توی رو قلبم
 :شد بلند تخت روی از فاطمه

 بیارم؟ مسکن خوایمی -
 .خوامنمی هیچی... نه -
 .کنی استراحت باید. بکش دراز نمیبره خوابت اگه... بخواب -

 .کشیدم دراز آروم. نداشتم رو این از بیشتر کشش. شدم تسلیم
 میاد؟ خوابت -

 .نشست و داد تکیه دیوار به تخت، رویروبه. دادم تکون نه ینشونه به رو سرم
 بزنیم؟ حرف خوب چیزای از خوایمی: فاطمه

 زنی؟می حرف زیاد جدیداً دونستیمی -
 .دونممی رو چیهمه من تو، برعکس: خندید فاطمه

 .زدم نیشخندی
 !نفسیبهاعتماد عجب -

 :داد تکون رو سرش فاطمه
 .دیگه دیگه -

 دستاش با داشت. کردم نگاهش و چرخیدم پهلو به. بشه شیطون اصلی، همون یا جدی یفاطمه اومدمی پیش کم
 .کردمی بازی
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 بینی؟می دستا اون توی خاصی چیز -
 .کنممی حس. بینمنمی: فاطمه

 :پرسیدم تعجب با
 !رو؟ چی -

 :گفت چشمام به شدنخیره با و زد آرومی لبخند فاطمه
 .رو زندگی -

 به دیگه یجنبه یه هم شاید. بود شده غریبعجیب واقعاً فاطمه. لرزید کوتاه یلحظه یه برای غیرارادی بدنم
 .کردمنمی عادت هاششخصیت از جنبه این به وقتهیچ من زیاد احتمال به اما بود؛ شده اضافه هاششخصیت

 شنیدی؟ رو آییننیک داد صدای گفتی -
 .آره: فاطمه

 زد؟ جیغ چرا -
 :زد لب کوتاهی مکث با فاطمه

 !بخواب گفتم -
 .بود محکم و قاطع لحنش

 .نه یا خوبه حالش بگو فقط. باشه -
 .خوبه گفت نمیشه خب،... اوه -
 ...حالش پس -
 .میشه خوب باشه بدم -
 زندگی عادی نتونی اینکه. بیرون بکشم امـینه*سـ از رو قلبم خواستمی دلم. بستم رو چشمام و گشتم پشت به

 !وحشتناکه کنی
 کجاست؟ االن -

 .بیمارستان... خب: فاطمه
 .شد ترفشرده قلبم

 .دارن نگهش شب که نیست بد حالش ایاندازه به. باشی نگران نیست الزم: فاطمه
 .دادم فشار هم روی رو پلکام

 .هستم بدی دوست... من -
 !نگو چرت: فاطمه
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 :داد ادامه ترینرم لحن با
 .دنیایی دوست بهترین تو اینه؛ برعکس حقیقت -

 .چرخیدم پهلوم روی فاطمه به پشت و نزدم ایدیگه حرف
 .باشی داشته نیاز تنهایی به کنم فکر: فاطمه

 .چیه ماجرا یبقیه بگو حداقل -
 : داد جواب شدم، ترآروم دید وقتی فاطمه

 حریفت هم امیرمهدی و ایلیا حتی و بودی شده وحشی که تویی. شدن مواجه تو با زیرزمین، توی اومدن وقتی -
 ...بماند که آییننیک. نبودن
 .دادم ماساژش و گذاشتم قلبم روی دستی. کردم کنترل رو خودم
 بگم؟ جوریچه... رو آییننیک خواستیمی تو اما جوری؛چه دونمنمی: فاطمه

 .فهمیدم. بگی نیست الزم -
 توی خنجر که میده سوق پایین به و گیرهمی رو دستت اما بگیره؛ رو جلوت کامل طور به موقعبه تونهنمی ایلیا -

 .برهمی رو ششونه انتهایی قسمت آیین،نیک گلوی جای به دستت
  بودم؟ رسیده کجا به من. کشید تیر قلبم

  
 :پرسید کوتاه، مکثی با فاطمه

 خوبی؟ -
 :زدم لب وارطعنه. نداشت دردگرفتنم نفس دیگه حتی. شدمی آروم داشت قلبم

 !عالیم -
 .کن استراحت -

 هم توی چیهمه اومده؛ یا میاد سرم داره بالیی چه فهمیدمنمی. شد خارج اتاق از حرف، این از بعد بالفاصله
 کی نبود مهم. نداشتم رو در سمت به برگشتن یحوصله. دادمی کسی ورود از خبر در بازشدن صدای. بود پیچیده
 .اتاق توی اومده
 خوبی؟: ایلیا
 :زدم لب رومروبه دیوار به خیره. برنگشتم سمتش به
 !عالیم -
 .برگشتیم بیمارستان از االن همین -
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 .نمیشه این از بهتر حالم من و: آییننیک
 رو خودم و نشستم تخت روی. بود ایستاده در چهارچوب توی لب روی لبخندی با آییننیک. برگشتم در سمت به

 :اومد بیرون دهنم از تکراری یکلمهیه فقط نهایت در. بگم باید چی دونستمنمی. کردم وجورجمع
 خوبی؟ -

 :گفت و انداخت باال رو رنگشایقهوه ابروی تک آییننیک
 .بپرسه تو از رو این باید یکی -
 که کاری تنها. نبودم موفقی آدم احساسی یزمینه توی زیاد. رفتم آییننیک سمت به و شدم بلند تخت روی از

 :زدم لب آروم خیلی که بود این کردم،
 .خواممی معذرت -

 :گفت و زد امشونه به مشتی
 .نداریم رو حرفا این که تو و من -

 :داد تذکر ایلیا
 !هستا آماده ناهار -

 .میایم االن هم ما. برو تو: آییننیک
 .شد خارج اتاق از و زد لبخندی ایلیا

 ببینم؟ رو زخمت جای تونممی -
 :داد جواب خشونت با آییننیک

 ببینم؟ رو کردنتعوض لباس گذاشتی تو مگه! نزن حرفشم -
 :زدم لب
 !ایکینه -
 .داره خوردن دانیال دستپخت. بیرون بریم بیا -

 تا خودش دنبال و گرفت رو دستم بده، بهم العملعکس دادننشون برای فرصتی اینکه بدون و زد بهم چشمکی
 !زورگو. کشید آشپزخونه
 :پرسید من دیدن با. کردمی کمک دانیال و فاطمه به میز چیدن توی داشت امیرمهدی

 خوبی؟ -
 .دادندمی لو چشماش رو اشاندازه از بیش نگرانی اما باشه؛ داشته عادی حالتی سوالش کردمی سعی اینکه با
 .آره من؟ -
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 خوابی؟می زیاد امروز کردی دقت: هامین
 :داد جواب من جایبه امیرمهدی

 چه؟ تو به. خوادمی دلش -
 . بزنم کوچولو هرچند لبخندی شد باعث بود، نکرده فرق من با ایذره رفتارشون کارم اون با اینکه دیدن
 و فریزر و یخچال. بود مجهز و بزرگ نسبتاً دانیال یخونه اپن یآشپزخونه. نشستم ایلیا و آییننیک بین میز، پشت

 رو آشپزخونه وسط ایشیشه فلزی هایصندلی و میز. بودند شده ردیف آشپزخونه ورودی راست سمت فردار گاز
 .شدمی دیده ظرفشویی و هاکابینت ردیف ورودی چپ سمت و بودند کرده اشغال
*** 
 :پرسید لبخند با مامان

 گذشت؟ خوش حسابی بیرون -
 .خالی شما جای: امیرمهدی

 خوردین؟ ناهار. حتماً که اون -
 :گفت و کشید ایخمیازه امیرمهدی

 ...اجازه با! کنممی غش دارم که من. مامان آره -
 .شد اتاقش راهی وحالحسبی خیلی حرف این گفتن با

 :زد لب نگرانی با مامان
 پریده؟ خیلی رنگت دونستیمی -

 جاش؟ سر اومدمی من رنگ کردنشونسوال با. پرسندمی من از رو سوال این مدام چرا فهمیدمنمی
 :گفتم حوصلهبی و زدم نیشخندی

 .شدم ضعیف کمیه. مامان بله -
 :زد لبخندی ایلیا

 .نیست خاصی چیز -
 :گفت و داد بیرون راحتی نفس که دید ایلیا صورت توی چی دونمنمی و کرد نگاه ایلیا صورت به اول مامان

 .آشپزخونه بیا -
 :پرسیدم معترضانه. کنم پرواز اتاقم خود تا خواستممی فقط. بودم خسته. خوردم جا
 !چی؟ واسه آخه -

 :زد لب ایسرخوشانه یخنده با مامان
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 .کردم درست برات مقوی خوراکی کلی -
 غلطی عجب. کوبیدم هم به رو پیشونیم و دست کف. شد قدمپیش آشپزخونه به رفتن برای مامان حرف، این از بعد

 !خوامنمی محبت من. موندمی امیرمهدی روی کرده کلیک مامان کاش ای! کردم
 .بود معجزه یه واقعاً ناقصم، قلب این با کردمنمی سکته دستش از اینکه. خندیدمی ریز ایلیا
 راه آشپزخونه سمت به و شدم تسلیم بنابراین ساالری؛ مادر اسم به داشت وجود محوریتی ما یخونه توی هرحال،به

 .سوختمی امدرمونده یمعده برای پیشاپیش دلم. افتادم
 مامان یحوصله. بود کرده تزئین ممکن شکل زیباترین به رو میز مامان. نشستم میز پشت شدم، که آشپزخونه وارد
 .بود ستودن الیق کار این توی

 :کرد اشاره چوبی صندلی به دست با مامان
 ...بفرما -
 :داد ادامه ایلیا به رو
 بذاری؟ تنها لحظه یه رو ما میشه ایلیاجان، -

 :گفت و کرد کوتاهی تعظیم ایلیا. نموند دور چشمم از که زد ایلیا به چشمکی مامان
 .بانو حتماً -

. رفتمی بیرون باید چرا ایلیا کردمنمی درک. کرد ترک رو آشپزخونه و زد من به چشمکی حرف، این زدن از بعد
 .نبود مهم هم زیاد چراش و چون. انداختم باال ایشونه
 .گذاشتم جلوم ظرف توی کیک ایتیکه و کشیدم خودم سمت به رو میز روی سفید چای

 :پرسید تعجب با مامان
 !کم؟ انقدر چرا -

 :دادم جواب سریع خیلی پس کنه؛می شروع رو سروتهشبی گیردادنای مامان بجنبم، دیر گفتمی تجربه
 .نوبت به. خورممی شونمبقیه -

 :داد بیرون راحتی نفس مامان
 .شدی مریض کردم فکر لحظهیه. ترسیدم... آه -

. نگفتم چیزی. هستم مریض قلبیم نارسایی وجود با هم االنش همین من. گردوندم چشمام یکاسه توی رو چشمام
 .کنم ناراحت رو مامان نداشتم دوست
 از کیک ایتیکه و کرد دستیپیش مامان که بردارم کیک یکم خواستم. نشست کناریم صندلی روی درست مامان
 .گذاشت دهنم توی و برداشت جلوم ظرف توی کیک تیکه
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 :گفت و خندید آروم که کردم نگاهش متعجب
 بدم؟ بهت عصرونه بخوام خودم اگه داره اشکالی -

 :زدم لب شد، چی بودم نکرده هضم اینکه وجود با و دادم قورت رو کیک تیکه
 . اصالً نه، -
  

 :گفت حسرت با مامان
 !بودم نکرده دهنت چیزی بود وقتخیلی -
 .شدم بزرگ من -

 .بشه تونهنمی بچه یه جز چیزی باباش و مامان واسه بشه، هم صدساله اگه بچه: مامان
 .چیه به چی کنم هضم تونستمنمی اصالً. کردمنمی درک رو مامان یهویی تغییر. دادم بیرون نفسی
 ...یارا: مامان
 چشمای رنگ. داشت خوشگلی و مهربون چشمای. شدم خیره مامان چشمای توی. کرد صدام مهربون و آروم خیلی
 من، و. بشی عرق مهربونیش عسلی دریای توی خواستمی دلت شدی،می خیره بهش وقتی و بود عسلی مامان

 .خواستممی همه از بیشتر رو شدنغرق این مامان لوس پسر
 .شد ترنزدیک بهم مامان صورت. گرفتند قاب رو صورتم طرف دو مامان دستای
 .یارا بدونی رو چیز یه تو خواممی من: مامان
 که بزنم حدس تونستممی. آورد باال رو سرش دوباره بعد، ثانیه چند و انداخت پایین رو سرش مامان. نزدم حرفی
 .کردهمی فکر داشته ثانیه، چند اون توی

 .ببخشی رو من امیدوارم. نشدم متوجه من: مامان
 بخشیدم؟می باید رو چی. فهمیدمنمی مامان حرفای از چیزی
 .کنممی محبت امیرمهدی به دارم زیادی کوچولو یه تو، به نسبت من که گفت بهم مهدیار: مامان
 .بفهمه رو چیزی همچین بابا کردمنمی فکر. بود بابا اسم مهدیار

 :زدم لب حقیقت برخالف. دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
 .نیست خاصی یمسئله اصالً این -

 .میشی ناراحت زیرپوستی تو گفتمی مهدیار: مامان
 ...مامان که گفتم -
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 بیشتر گاهی بینیمی اگه. داره دوست اندازه یه به رو هاشبچه یهمه مامان، یه که بگم خواممی فقط من: مامان
 و کردممی بهش بچگی توی باید که هاییمحبت از ذره یه خواممی که اینه خاطربه کنم،می توجه امیرمهدی به

 .همین کنم؛ جبران رو بکنم نتونستم
 .مامان دونممی -

 .هستین یکی من برای امیرمهدی و تو: مامان
 .بودم گرفته آروم خاصی، جوریه

 :گفت آروم خیلی و زد پیشونیم به ایـوسه*بـ مامان
 .کنیمی درک رو من که خوبه -

. کردممی حسادت امیرمهدی به کوچولو،یه شده حتی بازم تهش من کرد،می هم هرکاری مامان. زدم محوی لبخند
 !فقط باشه؛ خودم برای فقط بابا و مامان محبت بودم کرده عادت. نبود منم خود دست ولی بود؛ جایینابه حسادت

 .خواستنی و شیرین بود؛ شیرین خیلی خودخواهی این طعم
*** 

 .اومد بیرون حموم از ایلیا بستم، رو اتاق در اینکه محض به
 .کردم آماده رو حموم: ایلیا

 .داشتم نیاز بهش واقعاً. ممنون -
 .انداختم کثیف لباسای سبد توی و درآوردم رو لباسام. بود شده پر سرد آب از وان. رفتم حموم سمت به راستیه

 هنوز و بود خورده بخیه تاهفت خنجر اون زخم جای. کردم بازش احتیاط با. کشیدم دستم باند سمت به رو نگاهم
 .کردمی درد و سوختمی کمی هم

 .دادمی بهم خوبی حس. کردمی تازه رو پوستم وان سرد آب. شدم وان وارد آروم خیلی
 رفته آب زیر سرم. بود کرده وحشت. داد هل جلو به رو رو سرم زور به و گرفت پشت از رو گردنم داغ دست یه یهو
 .بود آتیش دستش. شدنمی کم دستش داغی. بکشم نفس تونستمنمی و بود
 و چپ به رو سرم. نشد شل دستش هم کوچولویه اما کنم؛ جداش گردنم از خواستم و زدم چنگ دستش به دستام با

 .کردمی خفه خودش توی رو صدام آب ولی زدم؛می داد و دادممی تکون راست
 :شنیدم گوشم کنار رو ایشدهکنترل زور به دارخش صدای

 ـذت*لـ دادنتجون از من چون! بمیر ـذت*لـ با. گیرممی شده لعنت اون از رو برادرم انتقام و کشممی رو تو من -
 !برممی
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 داغ آهن انگار. شدمی بیشتر گردنم سوزش و حسبی رفتهرفته بدنم. بود نمونده برام نفسی. شدند شل دستام کمکم
 .رفتممی حال از داشتم. بودند رسیده بازنیمه حالت به چشمام. آوردم کم عمالً. بودند گذاشته پوستم روی
 بود؟ من خط آخر این
 با رو هوا. کشیدم عمیقی نفس و آوردم بیرون آب زیر از رو سرم سریع. شد برداشته گردنم روی از دستش فشار یهو

 .زدممی نفسنفس و کشیدممی هامریه درون به توانم تموم
 تونستمنمی رو کسی ولی بود؛ شده ریزریز حموم یآینه. کرد گردش راست سمت به سرم چیزی شکستن صدای با

 .کنم حس حموم توی رو نفر دو حضور تونستممی. اومدم بیرون وان از و دادم قورت رو دهنم آب. ببینم
 با که بودم فکر همین توی. شدند ترنزدیک من به نفر دو اون کردممی حس. برداشتم عقب به قدمی غیرارادی

 توی که ببینم مانندحیوون صورت با رو موجودی تونستممی. شدند درشت چشمام بدنم، روی وان توی آب ریختن
 کانگورو یاد رو من حالتش. بود خونی و سرخ یماهیچه تماماً. نداشت پوستی. زدمی وپادست و بود افتاده وان
 .انداختمی

 .بود گرفته درد بازم. گذاشتم قلبم روی دستی و رفتم عقبعقب
 فشار هم روی رو دندونام و بودم شده جمع خودم توی امکان حد تا. افتادم زمین روی و بیارم دووم نتونستم

 .دادممی
 !جوان آقای: ایلیا

. کردمی نگاه من به شدهگیج و بود ایستاده حموم ورودی زدهوحشت ایلیا. کردم باز رو امشدهبسته چشمای
 .دونستمنمی منم. خبره چه دونستنمی

. شد درگیر اون با من از محافظت برای ایلیا و اومد من سمت به مانندحیوون موجود همون که بیاد سمتم به خواست
 داد کردممی سعی و پیچیدممی خودم توی اندازهمی پوست که ماری مثل. شدمی بیشتر لحظه به لحظه قلبم درد
 بدی درد که زدم فکرم این به نیشخندی. ببینه رو انگیزیدل یصحنه همچین خواستمنمی نفهمه؛ مامان تا نزنم
 .پیچید سرم توی
 قابل غیر دردش. کنم جداش تنم از خواستممی. دادم فشارش و گرفتم قاب رو سرم دستام با و کردم ول رو قلبم

 .کردم حس رو امحنجره تارهای دیدنآسیب که زدم بلندی داد و کنم کنترل رو خودم نتونستم. بود تحمل
 یادم که چیزی تنها. بود جلوم مانندحیوون موجود اون یشدهمتالشی جسم. دادم بیرون ترسیده و بریده رو نفسم

 .پوچی و بلند داد یه بود؛ درد یه اومد،می
 و اومدمی خون ناخنام تکتک زیر از. انداختم دستام به نگاهی. برداشتم عقب به قدمی و دادم قورت رو دهنم آب

 .بودند خونی آرنج تا دستام
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 :زد لب ناباور و متعجب ایلیا
 !جوان آقای -
 .نبود خبری قلبم و سر درد از برگشتم؛ سمتش به سوال از پرشده ذهنی با
 شد؟... چی -

 رو خون نحس طعم و صورت خیسی. چیه به چی بفهمم تونستمنمی. کردمی نگاهم شدهدرشت چشمای با ایلیا
 یا بود موجود اون خون. کردمی چکه خون صورتم از. کردم نگاه زمین به. کردممی حس وضوح به دهنم توی

 خودم؟
 !ایلیا؟ چیه از صورتم روی خون -

 :گفت لرزونش فرمخوش هایلب با ایلیا. بودم کرده هنگ جورایییه. کردم نگاهش ملتمس
 !میاد خون دهنت و بینی چشما، از -
 .نبود طبیعی بود، دورگه یه امپدرخونده و پرستار که منی واسه حتی این. نبود طبیعی چیزیه این. خوردم جا

 !یارا... یارا: مامان
 خونی هردو ایلیا، و من و فهمیدمی نباید چیزی مامان. بود مطرح ترمهم یمسئله یه االن. اومدیم خودمون به هردو
 .بودیم شده

 :شنیدم رو امیرمهدی التماس صدای
 !نیست چیزی یارا جون به مامان -

 کجایی؟... یارا... یارا: مامان
 :گفت بلند بود، ایستاده که جاییهمون از ایلیا

 .هستیم حموم توی جوان آقای و من -
 :کوبید در به محکم مامان

 نمیشه؟ باز چرا حموم لعنتی در این زد؟ داد یارا چرا -
 دوم، سوال. زد داد و شد عصبانی همین برای دادم؛ قلقلکش و گذاشتم جوان آقای سرسربه اول،کمی سوال: ایلیا
 .نیستم مناسبی وضعیت در من

 خوبه؟ حالش یارا: مامان
 :دادم جواب بلند. انداخت بهم نگاهی ایلیا

 ...خوبم من -
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. آوردممی باال خون و بودم افتاده کردنسرفه به. بدم ادامه نتونم شد باعث و زد بیرون دهنم از خون از زیادی حجم
 :دادم ادامه باشه، عادی کردممی سعی که صدایی با و زور به
 .مامان -

 :پرسید نگرانی با مامان
 باشم؟ مطمئن -
 :دادم جواب زد،می هم به رو حالم که پرخونی دهن همون با
 .البته -

 .شد راحت خیالم: مامان
 ایدیگه یسرفه. دیدممی سیاه نسبتاً و محو رو چیزهمه. بودم شده ضعیف و دادممی دست از داشتم زیادی خون
 .رفتم حال از خون، ایدیگه مشت باالآوردن با و کردم
*** 

 ...محمدمهدی... محمدمهدی: فاطمه
 .کردمی کنکاش رو صورتم چشماش با و بود شده خم روم خرخره تا فاطمه. کردم باز آروم رو چشمام
 اومدی؟ هوشبه: فاطمه
 :گفت و کوبید اشکشیده پیشونی به رو دستش کف بدم، رو جوابش تا بده فرصت اینکه بدون

 پرسم؟می خودم از من که سوالیه چه این -
 .ببینم تونستممی هم رو بقیه حاال. رفت کنار دیدم جلوی از و کرد صاف رو ـمرش*کـ

 .موال به دادی مسکته: امیرمهدی
 .اومدی هوشبه تا کردم تزریق بهت خون چهارلیتر-سه. بودی داده دست از زیادی خون: سوران

 کجاست؟ ایلیا -
 .بشه تزریق خون بهت باید صبح خود تا. حالیبی خیلی. دزدیخون رفته: سوران
 :زد نق فاطمه

 .داره رنگ بیشتر تو از میت صورت -
 :داد ادامه بیشتری محبت میزان با و ترآروم کوتاه، مکثی با
 نیستی؟ خودت مواظب چرا -

 و منطق هر با! کردمنمی عادت فاطمه یجنبه این به وقتهیچ من. بگیرم رو چشمام شدندرشت جلوی نتونستم
 .اومددرنمی جور الوجوهمن وجههیچ به فاطمه با زدنحرف رقم این کردم،می حساب که هم شخصیتی و مسیر
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 خوبی؟: ایلیا
 حالت از. بود پایین اندازه از بیش صداش تن. شد ظاهر یهویی خیلی مواقع اکثر مثل. برگشتیم ایلیا سمت به

 جواب حالبی. درگیره فکرش بفهمم تونستممی نبود، حساس اطراف به نسبت که همیشه برعکس که نگاهش
 :دادم

 .نیستم بد -
 :گفت و آورد باال رو سرش خنثی ایچهره با ایلیا

 .شدی میت شبیه. ستبامزه جوک یه شبیه برام حرفت این -
 :زدم تصنعی لبخندی. کردم مکثی

 .دونممی... اوه -
 :پرسید و انداخت باال ابرویی ایلیا

 دونی؟نمی گفتم مگه -
 .نیست خوش حالش نده؛ گیر: فاطمه

 :گفت و خندید ریز ایلیا
 .جوان خانم چشم، -

 :گفت سوران به رو تفاوت،بی خیلی که کردم نگاه ایلیا به چپچپ! بود مشکوک
 .بودی خواسته که چیزایی اینم -

 تخت، روی و داد سوران به دزدیده، بیمارستان از بود واضح که رو دستش توی خون هایکیسه حرف، این از بعد
 .نشست پاهام کنار

 خوشم کارا این از اصالً. کردم اخم و برگردوندم مخالف سمت به رو سرم که کشید امگونه روی گونهنوازش دستی
 .بود محض بازیلوس. اومدنمی
 .کشید عقب رو دستش و خندید ریز واکنشم به ایلیا
 !بداخالقی جوان آقای چه: ایلیا

 .بود اومده بیرون خوشبختانه داد،می درونیش درگیری از خبر که حالتی اون از. بود شده عادی
 !نزن حرف -
 .جوان آقای چشم... اوه -
 حس واقعاً بخوری، تکون جات از نتونی اینکه. کردممی قراریبی احساس. بودم شده کالفه ایغیرعادی طرز به

 .میده آدم به بدی
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 بهم رو اجازه این داشتم که ضعفی. بخورم تکون تونمنمی سانتسه-دو از بیشتر شدم متوجه که بشینم کردم سعی
 .داشت خود جای دیگه که حاال بودم؛ خونکم خودم عادی حالت در. دادنمی

 تکیه سرم پشت بالشت به و شدم جاجابه جام توی کمی. بود بهتر جوریاین. بشینم تا کرد کمکم سوران هرحال،به
 .دادم
 :زد لب نگرانی کمی با ایلیا

 !بده خیلی حالت -
 :داد تذکر و کشید رنگشمشکی موهای توی دستی کالفه امیرمهدی

 .میشه بدتر! نکن تلقین بهش رو این -
 :گفت تعجب با ایلیا

 !میگی چی تو فهممنمی من -
 .بفهمی نبایدم. نیست مهم -

 :زد لب لبخند با امیرمهدی، یچهره کنکاش از بعد و کرد مکثی ایلیا
 .شده بامزه خیلی تچهره -

 هابچه مثل امیرمهدی، باریک و رنگصورتی نسبتاً هایلب. بود ایلیا با حق. کرد نگاهش چپچپ امیرمهدی
 .دادندمی صورتش به ایبامزه یجلوه و بودند شده آویزون

 .ترسمامی کمکم دارم: ایلیا
 .سوختمی داشت مشکیش کت سرآستین بیاد، خودش به ایلیا تا

 : گفت لب زیر حرص با ایلیا
 !کنه کف میارم سرش بالیی یه نرسه؛ دانشمنده اون به دستم مگه -

 :زد نیشخندی امیرمهدی
 .بکن خواستی هرکار -

 .کن سرویس رو دانیال بزن میری؟ دور راه چرا: سوران
 :غرید ایشدهکنترل زور به صدای با مشهودی، عصبانیت و حرص با فاطمه

 !سوران اللی نمیگن نزنی حرف -
 :گفت تعجب با و انداخت باال رو هاششونه. ستچهارشونه قولی به سوران

 .بود شوخی -
 :زد لب قاطعانه فاطمه
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 !نیست جالب شوخیشم -
 .نمیاد بارون( کوره گربه یا) سیاه گربه دعای به... خیالبی: هدیامیرم

 :زد لب آروم فاطمه
 !وحشتناکه بهشم فکرکردن -

 .شد آروم سرعت به و لرزید شدید خیلی بدنش لحظه یه برای
 .خواممی معذرت: سوران
 :گفت مکث کمی با فاطمه

 .حساسم زیادی من. خیالبی. نیست مهم -
 :گفت و انداخت باال رو پرپشتش رنگمشکی ابروی تک سوران

 .داری قبول خودتم خوبه -
 :کرد نگاهش چپچپ و درآورد رو عینکش فاطمه

 .نشو پررو حاال -
 :گفت و شد خیره فاطمه چشمای به ـینه*سـبهدست سوران

 مشکلیه؟. هستم پررو من -
 .مشکلیه آره؛ فهمید کرد، خالی سرش روی فاطمه که آبی پارچ با

 بودنترسناک من نظربه. بشه خیره فاطمه چشمای توی تونهمی جوریچه سوران که کردممی فکر این به من اما
 .نداشت شدنعادی قابلیت فاطمه چشمای

*** 
 .نور نور، نور،

 .نشستم جام سر و کشیدم ایخمیازه. شدند باز خودخودبه چشمام ولی اومد؛می خوابم هنوز
 ...میگه گوشم توی صدایی یه... دیگه صبح یه -

 شرف در گوشم یپرده. لرزیدندمی اتاقم دیوارای که بود بلند قدریبه آهنگ صدای. گذاشتم گوشام روی رو دستام
 .خوابید آهنگ صدای که بود پارگی
 :پرسیدم و دادم بیرون راحتی نفس

 خبره؟ چه -
 :داد جواب و خندید ریز ایلیا

 .بود رایا بانو کنم فکر -
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 :گفتم بلند تعجب با
 !رایا؟ -

 :داد جواب داشت کردنشکنترل در سعی که ایخنده با ایلیا
 .رسیدند گذشته شبنیمه البته؛ -

 :نالیدم ناباور
 !بود نگفته مامان -

 .نگفته مامانت به اومدنش بر مبنی چیزی همین، برای و کنه غافلگیر رو مادرت خواسته روشا بانو: ایلیا
 :پرسیدم شده، شوکه

 !اومده؟ هم روشا خاله مگه -
 :گفت و خندید بلندتر من، ناباور و داغون یقیافه دیدن با ایلیا

 .اومدند خانوادگی. البته -
 ...هم سایا پس -

 .گرفتم نپرسیده، رو سوالم جواب که زد نیشخندی ایلیا
 :کردم زمزمه لب زیر
  آخه؟ حدچه تا بدشانسی -
  

 :گفت من یگرفته حال به توجهبی ایلیا
 .بشه عوض باید هم زخمت پانسمان. کردم آماده رو حمام -

 .کشیدم تخت یلبه سمت به رو خودم و نشستم خوابتخت روی. زدم کنار رو پتو و کردم پوفی
 :گفت آورده، یاد به رو کرده فراموش که مهمی چیز اینکه مثل ایلیا

 ...راستی -
 :داد ادامه ملیح لبخندی با دید خودش روی که رو من نگاه

 !خیربه زیبات صبح -
 از. بود آورده گیروقت هابدبختی ودارگیر این توی اینم. پوشیدم رو پالستیکیم هایدمپایی و کردم نگاهش چپچپ
 .اومدمی سرم پشت ایلیا. گرفتم پیش در رو حموم راه و شدم بلند تخت روی
 :گفت ایلیا که کنم عوض رو لباسام خواستم و شدم حموم وارد

 .کن صبر -
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 :داد توضیح. کردم نگاهش متعجب
 .زد بخیه برات دوباره سوران. شد پاره زخمت یبخیه دیروز -

 :داد ادامه لباسام، درآوردن توی من به کردنکمک حین در و اومد جلوتر
 .نه امروز ولی بودی؛ بخشآرام و مسکن تاثیر تحت دیروز -
 :گفتم مکث کمی با
 .همین. سوزهمی کمیه فقط -

 .خوبه: ایلیا
 و گرفت رو امشدهپانسمان بازوی ایلیا. خزیدم سرد، آب از پرشده وان توی و درآوردم ایلیا کمک با رو لباسام تموم

 .بود کرده پیدا ناخوشایندی ظاهر. بود شده بد خیلی،. گرفتم زخمم از رو نگاهم. کرد باز رو پانسمانش آرومی به
 :گفت رفتهتحلیل صدایی تن با ایلیا

 .غیرعادیه که روشنه -
 .کشیدمی عذاب و بود ناراحت چیزی از انگار. بود شده خیره بازوم زخم به. کردم نگاه ایلیا به
 شده؟ چیزی -

 :کشید آهی ایلیا
 .نه که فعالً -

 گفت؟می چی. کردم نگاهش گنگ
 !چیه؟ منظورت -

 .کنه درگیر رو بدنت کل ممکنه ولی نیست؛ حتمی: ایلیا
 :کردم ریز رو درشتم چشمای

 چی؟ -
 .بریدگی: ایلیا

 :گفتم شدهکالفه و جدی
 نزنی؟ حرف مبهم انقدر میشه -

 .میشه که البته... اوه: ایلیا
 :گفت و شد خیره چشمام به. کرد کوتاهی مکث

 .میشه تیکهتیکه درون از بدنت و میشه پخش بدنت تموم توی کرده ایجاد که خراشی... داخلیه فروریزی یه شبیه -
 شد؟می ختم من مرگ به اصالً. نبود جالبی چندان مرگ. گرفتم پایین کمی رو سرم و بستم رو چشمام
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 هست؟ درمانش برای راهی -
 !نه خب،: ایلیا

 گریه تونست،می اگه شاید. بودند شده براق و رنگسرخ چشماش. شدم خیره چشماش به. کردم نگاهش ناباور
 .کردمی

 :پرسیدم و کردم مرور ذهنم توی رو حرفش. کشیدم آهی
 کنی؟ بازتر برام رو حرفت این میشه... حتمی نه ممکنه گفتی -

 نبوده شیطان با عهد در اگه ولی حتمیه؛ باشه بوده شیطان با عهد در اگه... شیطان یار. بود تمریح جن اون: ایلیا
 .نمیاره سرت بالیی همچین خنجرش زخم باشه،

 چنده؟ باشه داشته خونیهم دوم مورد با من شرایط اینکه احتمال -
 :گفت سریع کوتاه، مکثی با ایلیا

 !درصد صفر -
 ذهنم. کردمنمی درک من؟ مردن زد؟می حرف مردن از گفت؟می چی ایلیا. چیه به چی فهمیدمنمی! دوم شوک
 . بود سخت هضمش. بودم شده گیج. بود شده تهی
 .کنی سکوت زدممی حدس: ایلیا

 !وحشتناکه... این -
 ؟...بود عمرم آخر روزای اگه. کنم گریه نداشتم دوست. دادم فشار هم روی رو پلکام
 .بشم درصدی صد احتمال یه یدیوونه خواستمنمی. دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 .باشه نجات راه یه باید -
 .شاید: ایلیا

 .بگرد دنبالش -
 .کنممی رو کاراین حتماً -
 .ندارم کردنمحموم حس حتی االن -

 زیر. کرد باز رو دوش سرد آب شیر و کرد خالی رو وان آب ایلیا. اومدم بیرون وان توی از ای،دیگه حرف بدون
 .بستم رو چشمام و گرفتم باال به رو سری. ایستادم سرد آب دوش
 کرد؟می پر دردناک مرگ یه رو من تقدیر دفتر آخر خط یعنی
 پام جلوی ایلیا که جدیدی پالستیکی هایدمپایی دیدن با. نداشتم تصوری مرگم از من. نبود مرگم از من تصور این

 .اومدم بیرون دوش زیر از. پوشیدم رو هادمپایی و شستم رو پاهام. اومدم خودم به گذاشت،
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 جلوم به غیرعادی. شد بازوم یشدهنفرین زخم کردنپانسمان مشغول کردنم،خشک از بعد و بست رو آب شیر ایلیا
 .نبود خودم دست این. حموم سفید هایکاشی به بودم؛ شده خیره
 گرفتی؟ عصبی تیک: ایلیا

 .کنممی فکر مرگم به -
 شدی؟ ناامید زود انقدر -
 من تو، هایتالش تموم با! همین بینم؛واقع فقط من. بگرد نجاتم راه دنبال گفتمنمی که بودم اگه. نیستم ناامید -

 .دارم رو مردن پتانسیل بازم
 :زد لبخندی ایلیا

 .ساال این تموم مثل مواظبتم؛ من -
 .خورد سر اشکشیده صورت روی نگاهم

 .دارم دوست. ایلیا خوبی تو -
 :گفت و خندید ریز
 .میگی رو تنامهوصیت داری کنممی حس -

 :زدم لب آروم و کردم فکر کوتاه ایلحظه
 . شاید دونم،نمی -
  

 روی مخالفتی هیچ بدون. اومدم بیرون حموم از و پوشیدم رو رنگمآبی یحوله شد، تموم که زخمم کردنپانسمان
 .بکنم فکرکردن از غیر کاری نتونم که بود تهی و درگیر قدراون فکرم. بیاد سراغم سشوار با ایلیا تا نشستم صندلی

 :گفت تعجب با و زد برق به رو سشوار ایلیا
 !شدی مظلوم -

 .گرفت رو موهام از ایدسته
 .کنممی فکر دارم -
 چی؟ به -
 .کنم تحمل هم رو سایا حرفای و حضور باید زمانی همچین توی که بدبختم چقدر من اینکه به -

 .کردمی اذیتم سرم، به سشوار داغ بخار برخورد
 .باش خیالبی -
 !تو داری خوشی دل چه -
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 .نداره کردنتوجه ارزش نباشه، راست که حرفی و نیست بودنشراست برای تضمینی هیچ حرفه؛ فقط حرف، -
 :زدم لب آروم

 .میگه راست اون ولی -
 .نیست وارد اعتراضی پس. داره شنیدن قابلیت و ارزش تلخی میزان هر با حقیقت، -

 محاالت از جوب، یه توی سایا با من آب رفتن اما گفت؛می راست شاید. انداختم باال ایشونه و زدم نیشخندی
 .بود من زندگی
*** 
. بود رنگشطالیی تم خونه، هایمکان سایر با تفاوتش ترینبزرگ. بود سنتی و بزرگ. شدم غذاخوری سالن وارد
 رو صبحونه میز داشتند هم با امیرمهدی و مامان اما دیدم؛نمی سالن توی هم رو بابا. بودند نیومده ایناخاله هنوز
 .کردندمی آماده
 :گفت و زد لبخندی دیدنم با مامان

 .یارا سالم -
 .خیربه صبح. سالم -

 :انداخت بهم نگاهی امیرمهدی
 .سالم -
 .خیربه هم تو صبح. سالم -

 :زد لبخندی
 .خوش صبح -
 !خوش؟ صبح -
 .خوش شب وزنهم. آره -

 بهش اما شنیدم؛می رو امیرمهدی و مامان با ایلیا زدنحرف صدای. بود خالقیت نهایت دیگه این. کردم پوفی
 با. عدسی تا گرفته پنیر از. شدمی دیده میز روی چیهمه. بود شاهانه یصبحونه میز روی نگاهم. کردمنمی توجهی
 .برداشتم صبحونه میز کنکاش از دست مامان صدای

 .یارا بشین -
 .شدم امیرمهدی و مامان کار تماشای مشغول و نشستم بود، امیرمهدی کنار که صندلیم روی حرف بدون

 توی ایدیگه کسهر از قبل روشا خاله و شد باز غذاخوری سالن سنتی هایکاریکنده با بزرگ در ثانیه چند از بعد
 .گرفت جا دیدم میدون
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 .جان اروشا سالم -
 .کشید کار از دست مامان

 .اومدین موقعبه. روشا سالم... اوه -
 :گفت و داد جلو رو اشبادکرده شکم روشا، خاله شوهر سامین،

 .خیربه صبح. سالم -
 :داد رو جوابش و زد لبخندی همیشه مثل مامان وجود این با! داشت اینتراشیده واقعاً صدای. شد درهم صورتم

 .خیربه هم شما صبح. سامین جناب سالم -
 :گفت بلند و تعجب با روشا خاله

 .شدی ایبرازنده جوون واقعاً تو. گذرهمی دیدمت که باریآخرین از زیادی زمان! امیرمهدی -
 .کشید لختش و نرم موهای روی دستی زدهخجالت امیرمهدی

 .مرسی -
 :گفتم بلند و شدم بلند صندلی روی از. کردم رعایت رو ادب رسم میلم، برخالف

 .سالم -
 :زد لب و انداخت بهم نگاهی روشا خاله

 .کوچولویی هنوز که تو -
 خونم زدندمی کارد. بود کرده خوش جا لبم یگوشه حرصی بس نیشخندی. ندادم جوابی و کردم کج سری

 :پیچید گوشام توی رایا بلند یدخترونه صدای که بودم نیومده کنار روشا خاله باحرف هنوز. اومددرنمی
 !یارا! اوه -
 رو من. دادمی فشار ـغلش*بـ توی رو من محکم و رفتمی باال ازم نوردصخره یه مثل داشت رایا بیام، خودم به تا

 به. بود شده درهم صورتم. خوردم ایلیا به که برداشتم عقب به قدمی اختیاربی. دیدمی خرسیش عروسک عمالً
 . نداشتم رضایت اومده وجود به وضعیت از وجههیچ
 :داد تذکر سایا

 !رایا باش مودب -
 حرصم. بود شده بلند خیلی قدش. افتاد سایا به نگاهم. کشیدم راحتی نفس. دوید مامان سمت به و کرد ولم رایا

 روی دوباره و گرفتم ازش نگاه. بود شده بلندتر من از چندسانتی قدش و بود ترکوچیک ازم ماه شیش. گرفت
 .بود مامان وکولسر از باالرفتن حال در رایا. نشستم صندلی

 :گفت و زد دور رو میز امیرمهدی
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 .سایا سالم -
 :زد لب رسمی و خشک. برگشت امیرمهدی سمت به سایا

 خوبی؟. سالم -
 :زد لبخندی امیرمهدی

 .نیستم بد ممنون، -
 من به کاری کسی. نشستم بود، ست میز با که طالیی روکش با فلزی صندلی روی دوباره و دادم بیرون نفسی

 حال در هم امیرمهدی و سایا و کردندمی پچپچ هم با هم سامین و روشا خاله بود؛ سرگرم مامان با رایا. نداشت
 .بودند هم با زدنحرف

 :گفت سایا به و کشید عقب ایصندلی امیرمهدی
 .بیارم رو هاقهوه برم باید من. بشین -

 .باشه: سایا
 :پرسید ایباالپریده بلوند ابروی تک با. بود نشسته من رویروبه دقیقاً. کردم پوفی سایا، نشستن با
 داری؟ مشکلی -

 .حسی هر از تهی بودند؛ قبل مثل اشتیره سبز چشمای. کردم نگاه بهش
 .نه -

 :زد نیشخندی
 .امیدوارم -

 .گرفتم ازش رو نگاهم. بود تحقیر شدمی حس که چیزی تنها زدنش،حرف لحن توی
 .ندازیمی لوس دخترای یاد رو من: سایا

 .نبود برداردست اون اما ندم؛ بهش اهمیتی کردم سعی
 .گردونیبرمی سر کنی،می قهر دخترا مثل: سایا
 مشت رو چپم دست. بندازم راه حسابی دعوای یه و بشم بلند خواستمی دلم کرد؛می تحریکم زدنشحرف لحن
 .شنیدم رو سایا زدنپوزخند صدای. کردم
 !خودشیفته. بود خاصی تحقیر یه هم زدنشپوزخند صدای توی حتی
 :زد لب گوشم کنار درست آروم، ایلیا

 .باش آروم -
 .کردم پوفی. زد بهم لبخندی. شد صورتم با مماس سرش. برگردوندم سمتش به رو سرم
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 .کنممی سعی -
 .باشی موفق -

 .بود سپرده ایلیا به رو میز یبقیه چیدن و بود نشسته مامان. شد میز یبقیه چیدن مشغول و زد بهم چشمکی
 :گفت و برگشت سالن به ایقهوه از پرشده سینی با بود، شده خارج سالن از پیش لحظه چند که امیرمهدی

 .هاقهوه اینم -
 .گذاشت قهوه فنجون یه هرکس، جلوی و گرفت امیرمهدی از رو هاقهوه سینی ایلیا

 :پرسید و نشست رایا صندلی کناری صندلی روی امیرمهدی
 خبر؟ چه مدرسه از -

 :داد جواب و کوبید هم به رو کوچیکش دستای زدهذوق رایا
 !عالیه -

 :گفت و خندید امیرمهدی
 کنین؟می کارایی چه حاال. خوب چه -

 توی و کنم غیب زدنبرهم چشم یه توی رو ظرفا این تونممی االن من مثالً. گیریممی یاد جادو کلی اونجا: رایا
 .کنم ظاهرشون آشپزخونه
 :رفتند باال امیرمهدی پشتکم ابروهای

 !جالب چه! جدی؟ -
 :گفت خودش برای شیری لیوان ریختن حال در سایا

 .نشده خبره جادو این انجام توی هنوز رایا -
 :داد جواب خیالبی امیرمهدی

 .بده نشونمون رو جادو این تونهمی صبحونه، شدنتموم بعد. نیست مهم -
 :کرد استقبال مامان و خندید زدهذوق رایا
 نه؟ که چرا -

 :زد لب یرمهدیام به رو آروم، خیلی سایا
 !احمقی واقعاً تو -

 :گفت و خندید امیرمهدی
 نباشم؟ چرا -

 .کرد تموم رو صبحونه میز چیدن و گذاشت میز روی رو پنیر ظرف آخرین هم ایلیا. کرد پوفی سایا
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 :گفت و زد عقب رو بلوندش موهای ـشوه*عـ با روشا خاله
 .مفصلیه یصبحونه... اروشا ممنون -

 :زد لب روییخوش با مامان
 .جونتون نوش -

 عسل؟ خامه: ایلیا
 .نه... اوه -

 .نباشه شیرین زیاد که خواستممی چیزی. انداختم میز به نگاهی
 .سبزی و پنیر -

 .خوبیه یصبحونه: ایلیا
 :پرسید تعجب با و انداخت حاضرین به نگاهی روشا خاله

 !کجاست؟ مهدیار پس -
 .کنم عذرخواهی ازتون گفت نبودنش بابت. شرکت بره زود صبح شد بورمج و اومد پیش براش کاری: مامان
 !بود براق اندازه از بیش سرخیش. کردمی اذیت رو چشمم لبش روی سرخ رژ. زد لبخندی روشا خاله
 .میاد پیش گاهی دیگه؛ اتفاقه. طبیعیه امر یه نداره، عذرخواهی که این: روشا خاله
 بعد، و کردم نگاهش کمی دلیلبی. گذاشتم نون تیکه الی سبزی و پنیر کمی و برداشتم میز روی از نونی تیکه
 .بود خوشمزه. دادم سر دهنم توی رو بودم گرفته که ایلقمه

 .شد صرف سکوت توی صبحونه
 .رایاست هنرنمایی نوبت باشه هم نوبتی: امیرمهدی

 .البته: مامان
 استرس. شدنمی محو باریکش لبای روی از لبخند. بود زدهذوق. رفت عقب قدمی چند و شد بلند صندلی روی از رایا

 دامن جیب توی از رو رنگشایقهوه دستیچوب. بود مشخص پاهاش نامحسوس تقریباً لرزش از این و داشت
 :زد لب کوتاه، مکثی با و داد تاب کمی دستش به. گرفت میز به رو و درآورد آبیش

 !ُظَشاُجَشجَش -
 سایا که کردندمی سقوط داشتند. شدند ظاهر سرمون باالی آشپزخونه جایبه اما شدند؛ غیب میز روی ظرفای تموم
 :گفت بلند و گرفت هاظرف به رو آورد؛ بیرون رو دستیش چوب

 .مُبمُب -
 .موندند حرکتبی هوا توی هاظرف ورد این با
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 :زد لب گرانهسرزنش سایا
 !کنی تلفظ درست رو ظا حرف تونینمی هنوز. رایا کنی تمرین باید گفتم -

 :گفت شد،می شنیده زور به که صدایی با رایا
 .باشه -

 :زد لب دلجویانه مامان
 .نداره اشکالی. رایا باشی ناراحت خوادنمی -

 :گفت و داد تکون تاسف به سری سایا. زد بهش لبخندی مامان. کرد نگاه مامان به و آورد باال رو سرش رایا
 .ظَشاُجَشُجَش -

 .شدند غیب هوا توی معلق هایظرف
 .رایا باش مواظب بیشتر بعد به این از: روشا خاله
 :داد جواب مظلومانه رایا
 .مامان چشم -

 .خواممی عذر اتفاق این بابت: روشا خاله
 .یارا مثل هم رایا. نیست عذرخواهی به نیازی: مامان
 بود؟ رایا شبیه کجام من. پرید چپم چشم پلک
*** 

 .شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در
 :داد تکون برام دستی نشسته فرمون پشت ایلیای

 .فعالً -
 .دیدار امید به -
. شدم کانون وارد و کردم جاجابه امشونه روی کمی رو امکوله. برگشتم کانون ورودی سمت به و بستم رو ماشین در
 طرح با سفید پیراهنی. بود نشسته صندلی روی. دیدمش تا کشید طول لحظه چند. گشتم آییننیک دنبال چشم با

 .رفتم سمتش به. بود پوشیده رنگیسیاه جین شلوار و سیاه ریز هایدایره
 .سالم -

 .سالم اومدی؟: آییننیک
 .نشستم آییننیک دست کنار صندلی روی و دادیم دست باهم
 خوندی؟: آییننیک
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 .مانداخت روش سرسری نگاه یه دیشب -
 .بپرسه ازت کنم فکر -
 .باش مطمئن. نکن فکر -
 میای؟ شب -
 نیکانه؟ مهمونی منظورت -
 زد؟ زنگ بهت دیشب. آره -
 . کرد دعوتم -
  
 میای؟ -
 .آره -

 :گفت و گردوند صورتم توی قبل از تردقیق رو نگاهش. کرد مکثی آییننیک
 پریده؟ خیلی رنگت دونستیمی -
 .میگن بهم رو همین همه -
 ...خـُ رضای محض باش خودت فکر به کمیه خب -

 و آروم داشت یکی انگار. بود شده درهم درد از صورتم. گرفتم مشتم توی رو قلبم. پیچید قلبم توی بدی درد بازم
 .بریدمی رو قلبم تیکهتیکه
 :پرسید ترسیده و پرید جاش از زدهوحشت آییننیک

 ...یارا... یارا! شد؟ چت -
 بعد، کمی و کردم حس گلوم به رو مایعی هجوم. داره جریان پوستم زیر شدهذوب آهن مثل چیزی کردممی حس
 .بود شده تیره خونم سرخی. آوردممی باال خون. گرفت امسرفه
 :پرسید بریدهبریده شده،شوکه آییننیک

 !شده؟... چت... یارا -
 .بودم آورده باال که بودم خونی به خیره. شدمی حس صداش توی وضوح به درموندگی

 .اورژانس زدم زنگ من. باشید آروم -
 :زد لب گوشم کنار ترآروم آییننیک

 !یارا؟ -
 .فهممنمی... من -
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 ـمرم*کـ روی آییننیک دست. ترسوندمی رو من این. میاد سرم داره بالیی چه دونستمنمی. بودم کرده بغض
 :گفت آروم و نشست

 .میاد داره اورژانس. باش آروم -
 .بود حرکت در ـمرم*کـ روی گونهنوازش دستش. بودم مات. کشید خودش ـوش*ّآغـ به رو من نزدم، حرفی
 یارا؟: آییننیک
 .بستم رو چشمام آروم،. کردمنمی حس وجودم توی رو نیرویی. بودم خسته. بدم رو جوابش تونستمنمی

*** 
 .خواستگاری میرم برات خودم. بگو شدی، بیمارستان عاشق اگه: سوران

 .زدمی سرخوش زیادی. نداشتم رو هاشبازیجنگولک یحوصله واقعاً. کردم کج لبی
 :گفت و داد هل عقب به رو سوران امیرمهدی

 ست؟خسته بینینمی. کن ولش -
 !نکن. من برادر نکن... دیگه میشه لوس که کنیمی رو کارا همین: سوران

 :کرد تهدید امیرمهدی
 ...زنمتمی جوری یه سوران -

 .نداشتم هم رو اینا جدل و جنگ یحوصله. گرفتم ازشون نگاه
 .نده اهمیت بهشون: فاطمه
 :دادم تکون منفی ینشونه به سری

 .کنمنمی کاری همچین -
 .کنی استراحت باید چندروزی یه: آییننیک

 .بشم نشین خونه بخوام که روزی حال به وای. گیرممی افسردگی دارم کنممی حس هم جوری همین... نه -
 .تق تق، تق،

 .برداشتند جدل و جنگ از دست هم سوران و امیرمهدی حتی. شد فرماحکم اتاق توی سکوت
 کیه؟: فاطمه
 :داد جواب کوتاهی مکث با بود، در پشت که آدمی

 .سلینم -
 .بود کرده تعجب جورایییه هم امیرمهدی حتی. بود شده شوکه. چرخید سوران روی نگاهم
 :داد جواب عادی و سردخون فاطمه
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 .تو بیا -
 هم بزرگی رز گلدسته. داشت دیدمش، که قبلی یدفعه به نسبت بهتری تیپ. شد اتاق وارد سلین بعد، لحظه چند
 .زد لبخندی. بود دستش توی

 .سالم -
 .سالم -

 : پرسید و گذاشت تختم کنار رو گلدسته
 خوبی؟ -

 .انداخت وسط رو خودش بازم تصورم برخالف سوران
 .نمیشه کش دراز بیمارستان تخت روی که خوب آدم -

 :گفت آروم و انداخت سوران به نگاهی سلین
 .سالم -

 .سالم علیک: سوران
 .داره دوست رو سوران سلین، دونستیممی همه وبیشکم. بود شده سنگین سلین اومدن با اتاق جو

 کشیده؟ بیمارستان به یارا کار فهمیدی کجا از: امیرمهدی
 .گفت نیکی: سلین
 :داد تذکر آییننیک

 !سلین -
 :داد جواب خیالبی سلین

 .نگیر سخت -
 :گفت و گذاشت اششونه روی دستی امیرمهدی. کرد پوفی آییننیک

 .رو دردت فهمممی -
 .نمیشه دختر اسم که تو اسم یشدهکوتاه: آییننیک

 :زد لب و انداخت باال ایشونه امیرمهدی
 .حرفیه اینم -

 چیه؟ مشکلت. آوردی باال خون شنیدم که جوراین گفت؟ چی دکترت: سلین
 .هیچی -

 !بله؟: زد داد سلین
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 چینی هایمجسمه شبیه بیشتر. داشت نازی و بچگونه صورت. گرفت قرار صورتم رویروبه صورتش که شد خم
 .بود
 .عادیه وضعیتم گفته دکتر -
 آورد؟ باال خون هیچی سر میشه مگه! گفته چرت دکتر کنممی حس چرا دونمنمی -

 .انداختم باال دونمنمی معنی به ایشونه
 .بده خیلی که جوریاین: سلین

 .خوبم من -
 :گفت عصبی سلین

 .داره رو به رنگ بیشتر تو از میت! نزن حرف -
 .کردم پوفی

 .بیرون بریم باشه بهتر شاید: امیرمهدی
 :کرد صاف رو ـمرش*کـ سلین

 .میاد خسته نظر به یارا... آره -
 : گفت و برگشت سمتم به در چهارچوب توی قرارگرفتن با که بود آخر نفر فاطمه. شدند خارج اتاق از تکتک

 .کن استراحت خوب -
 .باشه -
 .بست سرش پشت رو در و شد خارج اتاق از هم فاطمه کوتاه، مکثی با

 *** 
  

 :گفتم و برگشتم عقب به پا یپاشنه روی. شدم اتاقم وارد
 ایلیا؟ بذاری تنهامون میشه -

 .جوان اقای حتماً: ایلیا
 روی رو خودم خسته،. بست سرش پشت رو سنتی هایکاریکنده با چوبی در و شد خارج اتاق از حرف، این گفتن با

 :زدم نق حالبی. انداختم اتاقم یگوشه رنگایقهوه ینفرهتک یکاناپه
 !خورهمی هم به بیمارستانه هرچی از حالم -

 :گفت آهی کشیدن با و نشست دونفره یکاناپه روی آییننیک
 .میاد بیرون مریض بره، بیمارستان توی سالمم آدم،... طبیعیه -
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 .نفهمیدم درست من افتاد؟ اتفاقی چه: فاطمه
 .همین آوردم؛ باال خون و گرفت درد قلبم یهویی خیلی -
 .باشی داشته مشکلی یه باید پس -
 !دقیقاً -
 چیه؟ مشکل این خب، -
 :کردم دعوتش نشستن به دست با
 .تنهاییم هرسه االن. ندادی رو من سوال جواب هنوز تو -

 :گفت و نشست من کناری یکاناپه روی فاطمه
 .میگم من بعد. بگو اول از. نیست طبیعی میفته برات که اتفاقایی -

 !کشگرو: زدم لب ناراضی
 به انداخت؛ راستش پای روی رو چپش پای داشت، که عادتی طبق و برداشت چشماش روی از رو آفتابیش عینک
 :داد دستور جدیت با و شد خیره چشمام

 .کن شروع -
 یجنبه و بود رفته بین از داشت، مواقع درصد نود در عجیبی طرز به روزها این که نرمی شخصیت. کردم نگاهش

 .بود شده رو بود، داریاو شبیه عجیبی طرز به که شخصیتش از ایدیگه
 :کشیدم عمیقی نفس

 ...بود پیش یهفته یپنجشنبه از چیهمه شروع -
 آییننیک که طورهمون شده؛ درگیر فکرش دونستممی. مالیدمی رو چشماش داشت فاطمه شد، تموم که داستانم

 .بود رفته فکر توی هم
 :انداخت باال ایشونه فاطمه

 .چیه به چی بفهمم تونمنمی -
 .تهش نه مشخصه، داستانت سر نه: آییننیک

 نرسیده؟ جایی به ایلیا خنجر، اون با ـطه رابـ در: فاطمه
 .بود گرفته ضرب زمین روی راستش پای با فاطمه. دادم تکون منفی ینشونه به سری
 .نباشه نجات برای راهی نمیشه: آییننیک
 .بود گرفته پایین رو سرش و بود برداشته چشماش مالیدن از دست فاطمه. انداختم باال ایشونه

 .توئه نوبت -
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 .اومدمی اشک ازشون و بودند شده سرخ چشماش. آورد باال رو سرش
 :گفت سرزنشگرانه آییننیک

 !مالیدیمی رو چشمات محکم انقدر نباید -
 که بخشی و داری کنترل روش و خودته دست اختیارش که بخشی. میشه تقسیم بخش دو به انسان روح: فاطمه

 .میگن ناخودآگاه دوم بخش به. کنی کنترلش تونینمی و نداری برش اختیاری
 :داد ادامه و کرد مکثی

 همه خون توی جنایت و جرم به میل. بودن خالفکار من نسل اندر نسل. شناسینمی رو من یخانواده خودتون -
 خودآگاه بخش در رو اون اما دارم؛ دانیال و داریاو از بیشتر حتی رو میل این من! بیشتر ما خون توی اما هست؛
 کنم،نمی ارضاش من چون و جنایته و جرم دنبال اون. نیست خودم دست ناخودآگاهم ولی کردم؛ سرکوب وجودم
 حتی اون برای. کنهمی سیر زمان توی و میشه جدا بدنم از بنابراین. کنه برطرف رو نیازش این کنهمی سعی خودش

 ناخودآگاهم برای. میشن رد منم چشم جلوی از بینهمی اون که هاییصحنه و بخشه ـذت*لـ جنایتم و جرم دیدن
. دید هم رو کردنشسقوط حتی و تو ماشین کردنچپ یصحنه من ناخودآگاه هم شب اون. نداره وجود زمانی مرز

 .بود جنایت و جرم یه این و بکشه رو تو خواستمی یکی
 .جالبه: آییننیک

 :کشید آهی فاطمه
 .زیاد نه -
 ...پیش چندروز ماجرای -

 تصمیم ناخودآگاهم. نیست خودم دست. ببینم تونمنمی که رو هاجنایت و جرم یهمه. ندیدم رو اون: فاطمه
 .نبینه رو چی و ببینه رو چی گیرهمی
 .آره... اوه -
 تمریحه؟ به متعلق گفتی خنجر اون مورد در راستی، -
 .آره -

 :پرسید و کرد ریز رو ایشقهوه چشمای آییننیک
 بود؟ تمریح کرد، حمله بهت بعد که هم جنی -
 .آره -

 .کردنمی حمله بهت دوباره بمیری، خنجر اون زخم به بود قرار اگه. هستن یکی جن دو این زیاد احتمال به: فاطمه
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 شکسته تمریح و شیطان بین عهد نداشته سابقه تاریخ طول در گفت ولی داد؛ شرح برام رو جنبه این هم ایلیا -
 .محاله چیز یه این. بشه
 !قمردرعقربیه وضعیت عجب: آییننیک

 .دقیقاً -
 .تق تق، تق،

 کیه؟ -
 تو؟ بیام میشه. رایام -

 :دادم جواب میلیبی با و کردم پوفی
 . تو بیا -
 :پرسید زدهذوق و زد چرخی. دوید سمتمون به و شد وارد اتاقم در تقریبی شکوندن با و صداپرسرو 
 خوبه؟ -

 در که بود پوشیده آبی کوتاه دامن یه با سفید تاپ یه. انداختم لباسش به نگاهی. بود تنش توی لباس منظورش
 .خوردمی چشم به سفید دوزیسنگ دارش،چین دامن هایکناره

 .بود شیک سادگی، عین در
 پوشیدی؟ لباسی همچین چرا... آره -
 .شب برای -
 :پرسیدم تعجب با
 !شب؟ برای -
 .نیکان مهمونی... دیگه آره -

 :گفت متعجبم صورت دیدن با آییننیک
 کرده؟ دعوت هم رو ایناتخاله نیکان دونستینمی -

 !بود وحشتناک این. کوفتم پیشونیم به دستی
 :پرسید کرده بغض رایا
 زنی؟می رو خودت که زشته خیلی لباسم -

 بودم؟ گفته چی من مگه. بودند باریدن شرف در و لرزیدندمی چشماش آبی
 .خواست دلم منم. قشنگه هم خیلی لباست. ستبدسلیقه! نده اهمیت دیو این به: فاطمه
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 هابچه جورایییه داشت؛ هابچه روی خاصی حساسیت دانیال، مثل. زد رایا روی به نابی لبخند حرفش، این از بعد
 .بودند قرمزش خط
 :گفت و خندید زدهذوق رایا
 !میگی؟ راست -

 .بگم دروغ نداره دلیلی: فاطمه
 !خوبی خیلی تو -
 .تو خوبی به نه -

 :زد لب دستش، به دادنموج با و آورد در رو دستیشچوب رایا
 .گَپِشگَب -

 .داد فاطمه به و گرفت رو گل شاخه رایا. شد ظاهر هوا توی زیبایی گل شاخه
 :زد لبخندی فاطمه

 .ممنون -
 .کنممی خواهش: رایا

 :شد شنیده بیرون از روشا خاله داد صدای
 .کنم شونه رو موهات بیا دختر؟ رفتی کجا... رایا... رایا -

 .برم باید من! اوه: رایا
 :گفت بلندتری صدای با
 .مامان اومدم -
 .نبست سرش پشت رو اتاقم در. کردم پوفی. شد خارج اتاقم از سریع و

 تو؟ بیام تونممی: ایلیا
 .البته -

 .شدند بلند جاشون از فاطمه و آییننیک. بست سرش پشت رو در و شد اتاق وارد
 نداری؟ کاری. بشیم آماده شب برای و بریم باید دیگه ما: آییننیک

 .نه -
 .دادم دست آییننیک با و شدم بلند جا از

 .باشه خودت به حواست: فاطمه
 .هست -
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 .شدند محو دیدم میدون از تا ایستادم جاهمون و کردم شونبدرقه اتاق در دم تا
 .میای خسته هنوزم نظر به: ایلیا

 .هستم هم خسته -
 .انداختم خوابمتخت روی رو خودم حالبی

 .بشی آماده امشب برای باید: ایلیا
 .بیار رو لباسام. دونممی -
 خوبه؟ ایتقهوه شلوار و کت -
 .داره دوستش خیلی مامان! اوه -
 بیارم؟ -

 :نشستم تخت روی
 .پوشیدمش کی بار آخرین نمیاد یادم. بیار. نیست بد هم تنوع -
 به لباسی با رو رنگم تیره ایقهوه شلوار و کت. کردم عوض رو لباسام ایلیا کمک با بازم و شدم بلند تخت روی از

 .بست برام رو کتم رنگهم کراوات ایلیا. پوشیدم روشن ایقهوه رنگ
 که چیزی از. انداختم خودم به نگاهی آینه توی. شد موهام زدنشونه مشغول ایلیا و نشستم آینه جلوی صندلی روی
 به داشتم، که رنگیصورتی نازک لبای و زدمی مات خاکستری به پوستم رنگ. بود پریده رنگم بیشتر کردم،می فکر
 .بودند شده صورتم یپایههم و رنگبی کامل طور

 .اومدنمی بهم زیاد پریدگیرنگ این. دادم بیرون نفسی
*** 

. گشتم آییننیک دنبال چشم با. بودند پارگی شرف در گوشم هردو یپرده که بود بلند قدری به موسیقی صدای
 از هم ایدیگه توقع. نبود انداختنسوزن جای. بود شلوغی مهمونی. نداشت هم تعجبی. کنم پیداش تونستمنمی

 . کردمی دعوت رو تهران کل. داشت شدنمی نیکان هایمهمونی
  
 .بود زده پشتم به شربت لیوان یه با فاطمه. برگشتم عقب به پشتم، به چیزی برخورد با

 .سالم: فاطمه
 کجاست؟ نیکی سالم، -
 .نیکی نگو -

 :زدم لب حوصلهبی
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 .میگی تو که همینی -
 .بیا دنبالم -

 .بود نشسته رنگی مشکی ینفرهسه مبل روی سالن قسمت ترینایگوشه توی آییننیک. افتادم راه فاطمه دنبال
 .سالم -

 .سالم: آییننیک
 . اومدمی بهش. بود پوشیده آبی لی شلوار با سفید یساده لباس. دادیم دست باهم و شد بلند

 .بشین: آییننیک
 .کشیدمی سر رو دستش توی شربت لیوان داشت و بود نشسته ما رویروبه فاطمه. نشستم آییننیک کنار مبل، روی
 نخورد؟ سرت به چیزی: آییننیک

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 .نشد وقت درواقع. نیفتاد برام ایدیگه عجیب اتفاق... نه -

 ...یارا... یارا: رایا
 .ایستاد بودم نشسته روش که مبلی کنار زناننفسنفس بعد، ثانیه چند

 :پرسیدم تعجب با
 !دوییدی؟می چرا -

 :گفت سریع رایا
 ـصیم؟*برقـ باهم میای -

 .کوفتم پیشونیم به رو دستم کف و کردم پوفی. پرید چپم چشم پلک
 زنی؟می رو خودت چرا: رایا
 غنچه رو رنگشصورتی باریک لبای. انداخت پایین رو سرش زدهخجالت. کردم نگاهش خیره. بود کرده بغض باز

 مامان شبیه عجیبی طرز به حالتاش. فرستاد گوشش پشت رو بود اومده صورتش توی که بلوندی موی دسته و کرد
 .بود

 .کردمی شکایت یار نبود از داشت االن همین. میاد که البته: فاطمه
 .شد باز رایا درهم یچهره

 جدی؟ -
 :زد لبخندی فاطمه

 .البته -
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 :پرسید من از و خندید زدهذوق رایا
 نگفتی؟ اول از چرا -

 راه توی. کشید خودش دنبال رو من و گرفت رو دستم بده، من به دادنجواب فرصت اینکه بدون حرف، این از بعد
 .زد چشمکی بهم که رفتم ایغرهچشم فاطمه به و برگردوندم رو سرم

 بودم؟ شده خل من یا بود شده دیوونه فاطمه. بودند شده درشت چشمام هم باز. برگشتم متعجب
 .بود ترکوتاه من از رایا قد که بود این ماجرا مثبت ینکته تنها. کشوند ـص*رقـ پیست وسط رو من رایا

 .شد قطع آهنگ صدای که بودیم نکرده شروع رو ـص*رقـ هنوز
 شد؟ قطع چرا: رایا

 بدونم؟ رو سوال این جواب من داشت انتظار منطقی چه با. کردم نگاهش خنثی
 :پرسید و گذاشت پایینیش لب روی رو راستش دست یاشاره انگشت رایا
 کنی؟می نگام جوریاین چرا -

 :شد بلند نیکان صدای بدم، رو جوابش بتونم اینکه از قبل
 .چرخشیه ـص*رقـ نوبت باشه، که هم نوبتی اما خوام؛می عذر موسیقی قطع بابت حضار یهمه از -
 .کردند اعالم رو خودشون موافقت و زدند دست اکثرشون حرفش این با

 .برسید رقصتون به پس: نیکان
 قرار ـمرش*کـ روی رو چپم دست و گذاشتم رایا چپ دست توی رو راستم دست. شد بلند آهنگ صدای دوباره
 .گذاشت امسرشونه روی رو راستش دست هم رایا. دادم
 رو دستم آخر یلحظه. بدم بیرون ایکالفه نفس شدمی باعث و رفتمی پام روی رایا پای گاهی ـص*رقـ حین

 .شد عوض رقصم همراه و زد چرخی دستم چرخش همراه رایا چرخوندم؛
 از هم خودش. بود بلندتر من از خیلی قدش. شد ریزریز دیدنش با اعصابم. انداختم نگاهی رومروبه دختر به

 .کنه کنترل رو خودش کردمی سعی اما بود؛ گرفته اشخنده من با ـص*رقـ
 .شدندمی سفید موهام تموم چرخشی ـص*رقـ این آخر تا احتماالً. کردم پوفی

 از امسرگیجه تا دادم تکون راست و چپ به رو سرم. شد سیاه کامالً چشمام جلوی تصویر و رفت گیج سرم لحظهیه
 .باشه خوبی ینشونه تونهنمی عنوان هیچ به این گفتمی تجربه. دیدندمی تار هم باز چشمام. بره بین
 

 :پرسید آروم خیلی ـصم*رقـ همراه
 !شدی میت شبیه خوبی؟ -
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 :کردم تایید فقط. باشه رک انقدر کردمنمی فکر
 .البته... اوه -
 و بود بلندتر من از ـصید،*رقـمی من با باید که دختری هم دفعهاین. بود ـص*رقـ همراه شدنعوض زمان هم باز

 پوفی. کنندمی رنگ هم کمونیرنگین رو موهاشون دخترا دونستمنمی. بود رنگهفت توجهی جالب طرز به موهاش
 :گفت که بگیرم رو دستش خواستم و کردم

 !ایـش ـصم؟*برقـ مورچه توی با من -
 تونستمنمی رو داشتم که حسی اسم. کرد پیدا خودش برای ایدیگه همراه و شد رد کنارم از حرفش این از بعد

 ایلحظه و نشست دستم توی نرمی دست که بشم خارج ـص*رقـ دور از خواستم. بودم ناراحت بیشتر بذارم؛ حرص
 چشمای با و گذاشتم ـمرش*کـ روی رو آزادم دست مانندربات. گرفت قرار رومروبه دست اون صاحب بعد،

 .کنم باور تونستمنمی. کردم نگاهش شدهدرشت
 :زد لب کم، یفاصله همون حفظ با. کرد برخورد هم به هامونصورت کوتاه ایلحظه برای. آورد جلو آروم رو سرش

 !کن دوریش رو چشمات -
 محو شدنسرخ فکر، این با. هستیم همدیگه ـوسیدن*بـ حال در کردمی فکر دید،می دور از رو ما کسی اکه

 .کرد حفظ رو ظاهرش و برد عقب رو سرش آرومی همون به هرحال، به. کردم حس رو هامگونه
 و رفت گیج سرم هم باز بعد، ثانیه چند. ـصید*رقـمی خوب خیلی رایا برعکس اما بود؛ بلندتر من از قدش اینکه با

 سایا که داشت تعجب جای. ایستادم لحظهیه و کشیدم بیرون سایا دست از رو دستم. شد سیاه چشمام جلوی
 :پرسید فقط و ننداخت بهم ایتیکه

 شدی؟ خسته -
 .نه -

 نتونستم. بود بیشتر باراین شدتش. رفت گیج سرم دوباره اما بدم؛ ادامه ـص*رقـ به خواستم. بود شده بهتر حالم
 .رفتم حال از زمین، به برخورد از قبل و کنم حفظ رو تعادلم
*** 

. افتاد آبشار یه به چشمم. انداختم اطرافم به نگاهی. داشتم ماتی حس. اومدنمی یادم چیزی. کردم باز رو چشمام
 .بود سیاه خون آبشار. کردم نگاه تردقیق کمی

 و رنگ تیره سبز. خورد پام زیر چمن به چشمم که بشم بلند خواستم و گذاشتم بود، چمن که زمینی روی دستی
 .بود براق
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. بود قبر سنگ از شده پر دورتادورم. گذروندم نظر از تردقیق رو اطراف و شدم بلند زمین روی از. بودم کرده تعجب
 قبالً کردممی حس. بود عجیب خیلی دیدمش، کردم باز چشم هم وقتی که سرم باالی آسمون. گرفتم باال رو سرم
 .بودم فضا این توی هم
 .بودی که البته -
 و جذاب صدای. زدمی آشنا برام هم مرد این حتی. افتاد بالداری و جذاب مرد به چشمم. برگشتم صدا سمت به

 رنگهم صورتش پوست و بود داده حالت زیبایی به رو رنگشمشکی موهای. داشت ترجذاب مراتب به ایچهره
 سرخ لبای و اومدمی صورتش به قلمیش بینی. بودند ایتیله که داشت رنگیمشکی درشت هایچشم. بود مهتاب
 .بودند رنگشمشکی بزرگ نسبتاً باالی با هماهنگ هم لباساش رنگ و بود پوشیده سیاه کامالً. داشت فرمیخوش

 هستی؟ کی تو -
 .کنی صدام ساهی تونیمی -
 اومدم؟ اینجا قبالً من گفتی -
 .البته -

 .اومد ترنزدیک
 نمیاد؟ یادم چیزی من چرا پس -

 .کردم پاک رو تحافظه من چون: ساهی
 چی؟ برای -

 حالت در. کردنمی اذیتم کارش این. بود لطیف و نرم عجیب دستش پوست. گذاشت راستم یگونه روی دستی
 دستش زدنپس به ایعالقه هیچ. چیه به چی فهمیدمنمی خودمم اما زدم؛می پس رو امگونه روی دستِ عادی

 .نداشتم
 .بفهمی چیزی نباید فعالً تو -
 بفهمم؟ نباید رو چی -

 .داد حرکت صورتم روی گونهنوازش رو دستش
 بگم؟ بهت داری انتظار من از -
 :دادم جواب کوتاهی مکث با
 .نه -
 .نمرده خائن اون -
 کیه؟ منظورت -
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 .آورد کم تو بدن. نشد انجام درست کار -
 .میگی چی فهممنمی -

 .گذاشت هامشونه روی رو دستش دو. شدیم هم قدهم. زد زانو جلوم
 .شدمی متالشی داشت بدنت -
 .بزن حرف واضح -

 حسیه؟ هر از تهی چشماش بودم نفهمیده موقع اون تا چرا. بودم سرنخ یه دنبال چشماش توی
 .دنبالته هم هنوز اون -
 .بزن حرف واضح گفتم -
 .بکشه رو تو خوادمی اون -

 بکشهد رو من خواستمی کی. شدم شوکه
 :گفت ضمردهشمرده. شد خیره چشمام به و گرفت رو دستام ساهی

 !نشو دور ایلیا از وجههیچ به و وقتهیچ وقت،هیچ -
 چرا؟ -
 .کنهمی مواظبت ازت ایلیا -

 :گفت هم باز و کرد مکثی
 !نشو دور ایلیا از -

 *** 
  

 :پیچید گوشام توی فاطمه نگران صدای
 !کن باز رو چشمات من مرگ محمدمهدی، محمدمهدی، -

 .شدند باز ناگهانی خیلی خودکار طوربه چشمام بود، زده که حرفی از کردهتعجب
 خوبی؟: فاطمه

 این روی که دونستممی و کردممی برخورد بهش شدم،می بلند اگه. بود شده خم روم داد،می اجازه شرع که جایی تا
 .بودم نامحرم بهش من. حساسه موضوع

 :زدم لب شد،می بلند چاه ته از که صدایی با و حالبی
 کنار؟ بری میشه -
 :گفت سریع و اومد خودش به
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 ...خواممی معذرت! اوه -
 :داد ادامه و زد سرش به مشتی

 .نبود حواسم -
 تکون داشتم، که ضعفی تموم با رو سرم. نشست گردنم زیر دستی که بشم بلند خواستم. رفت کنار بدنم روی از

. شد بلند من، کردنـل*بغـ با و رفت زانوهام زیر اشدیگه دست. کردمی ناراحتم اش،گرفته یچهره. بود ایلیا. دادم
 .نبود مامان. کردم نگاه رو اطرافم کمی. رسیدنمی گوش به دیگه آهنگ صدای

 :گفت ایگرفته صدای با ایلیا
 .کرد گرم رو سرش بابات! نباش مامانی انقدر -

 .دادم بیرون راحتی نفس
 :پرسید نگرانی با امیرمهدی

 خوبی؟ -
 :دادم جواب آروم. خوردمی هم به نگرانی هرچی از داشت حالم کمکم
 .کردم... ضعف -

 .میبرم بیمارستان به رو جوان آقای من: ایلیا
 .میام باهات منم: امیرمهدی

 !نیست الزم: ایلیا
 در ایلیا. کردم باز رو چشمام ماشین، توی نشستن با و بستم رو چشمام. نکرد اعتراضی امیرمهدی. بود محکم لحنش
 .بود گرفته هم هنوز جذابش رخنیم. شد سوار دیگه طرف از و بست رو من طرف

 ناراحتی؟ چرا -
 :گفت و زد استارت

 .مصرفمبی موجود یه تو برای من -
 :بدم دلداریش کردم سعی

 .خوبی خیلی تو -
 .کنیمی تعریف برام بامزه جوک یه داری بازم -
 .دارم دوست من -

 .پیچوند رو فرمون و داد تکون منفی ینشونه به سری
 .نیست مهم این -
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 کنی؟می رو فکر این چرا -
 :گفتم و کشیدم باالتر کمی رو خودم زحمت به
 .تریپرمصرف اکسیژن از من زندگی توی تو -
 .نزن حرف حساببی -
 !نزن زر یکی تو -

 من روی متعجبش نگاه. کشیدمی آتیش به رو اعصابم داشت خوندنش یأس یآیه. داشتم حق. کرد نگاهم متعجب
 .بود مونده

 !ندی کشتنم به -
 :گفتم تریآروم لحن با. داد جاده به رو نگاهش و اومد خودش به
 میگن بهم خیلیا. نبردم جذابیت از بویی هیچ نقص، از پر. کمبودم از پر من. منی کمبودای تموم کنپاک تو -

 فقط نشدم، عصبانی دختره دست از. بود بزرگی تحقیر. ـصید*نرقـ باهام بود کوتاه قدم چون دختره امشب! مورچه
 .شدم ناراحت

 دارن؟ ربطی چه حرفا این: ایلیا
 این من. خوبه حس یه نیازمند سالمتی از بیشتر حتی یا امنیت از بیشتر زندگی برای آدم فهمی؟نمی رو ربطشون -

 یه دارم، بابا یه من درسته. گیرممی تو از همه، از بیشتر رو حس این اما گیرم؛می کمی آدمای از رو خوب حس
 قرارداد باهات باشی مواظبم اینکه برای بابا شاید. تویی نفر یه اون و کرده بزرگ رو من نفر یه فقط اما دارم؛ مامان
 !همین. باشی خواممی ازت فقط من اما باشه؛ بسته

 .بزنم ـمرنگی*کـ لبخند شد باعث زد، ایلیا که نیشخندی
 نیاوردی؟ کم نفس! جوان آقای زنیمی حرف خیلی -
 .نچ -
 . بودم خوشحال کنم، خوشحالش بودم تونسته اینکه از. خندید بلندتر امبچگونه لحن به
  

 :گفت و ایستاد قرمز راهنمایی چراغ پشت ایلیا
 .بکشه رو تو خوادمی تمریح یه چرا بفهمم تونمنمی. رسمنمی جایی به کنممی دوندگی هرچی من شوخی، از جدا -
 :پرسیدم تعجب با
 !نمرد؟ مگه اون -

 :زد لب گرفته ایچهره با و داد تکون منفی ینشونه به سری ایلیا
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 .شدم درگیر باهاش بودی رفته حال از تو وقتی امشب همین. نه متاسفانه -
 .پیچید گوشم توی جذابی صدای

 .نشو دور ایلیا از -
 بهم رو حرف این زمانی چه و کسیچه که آوردمنمی یاد به من و شدمی اکو ذهنم توی صدا این. دادم تکون سری

 .بود افتاده جونم به خوره مثل. دادمی عذابم این. زده
 :پرسید میدم تکونش پیدرپی و عصبی که سری و حالتم دیدن با ایلیا

 اومده؟ پیش مشکلی -
 .نمیاد یادم -
 رو؟ چی -
 حرفی همچین کِی و گفته بهم رو این کی نمیاد یادم کنممی فکر هرچی. نشم دور تو از گفته بهم جایی یه یکی، -
 .زده رو
 چی؟ صداش -
 .داشت جذابی صدای. میارم یاد به رو صداش -

 .کرد حرکت به شروع دوباره ماشین. داد رنگ تغییر سبز به راهنمایی چراغ
 کنی؟ ردگیریش صدا روی از تونینمی -

 :گفتم و دادم تکون منفی ینشونه به سری
 .ندارن صدایی همچین میاد یادم و شناسممی که آدمایی از کدومهیچ -
 همینه؟ میگن انسانا که درعقربیقمر -

 :گفتم و خندیدم
 .آره -

 :زد لبخندی ایلیا
 .بدیه وضعیت واقعاً -

 .دیدم مناسب رو موقعیت
 بیمارستان؟ نریم میشه -

 :گفتم که کرد نگاهم چپچپ
 .خوبه حالم من -

 :زد لب و داد جاده به دوباره رو نگاهش
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 کنی؟می مسخره -
 .کنمنمی حس قلبم توی دردی. جدی نه -
 .کنی حس کنممی کاری من -

 ایلیا که آروم انقدر گفت؛ گوشم کنار رو حرف این صندلی پشت از دیدمشنمی که شخصی. شدند سیخ سرم موهای
 .بود نشنیده هم

 :پرسید تیز ایلیا وجود، این با. باشم عادی کردم سعی و دادم بیرون رو نفسم
 شد؟ چی -

 .دادم رو سوالش جواب ناچاری روی از و کردم پوفی. کرد نگاهم جدی لحظهیه برای
 .کنم حس رو وجودش نتونستم. ترمضعیف اصیل جنای از بودنمدورگه خاطربه من! بده خیلی این: ایلیا

 ...مهمونی توی -
 .بشه پنهان خودش جنسهم دید از تونهنمی جن. دیدمش اونجا -

 رو اتفاقات این دلیل تا. کردم فکر منطقی لحظه چند برای. بستم رو چشمام دوباره و دادم بیرون پرصدا نفسی
 داشت یا بود اومده سرم که بالیی تماشای به تونستممی فقط. اومدبرنمی خودم دست از کاری فهمیدم،نمی
 .همین بشینم؛ اومد،می

*** 
 .اومدیم بیرون خصوصی کلینیک از
 نیست؟ چیزی گفتم دیدی -

 :داد جواب لجبازی با و قاطعانه ایلیا
 !دارم شک جماعت دکتر به من -

 .زدمی رو خودش حرف اصوالً. دادم بیرون پرصدایی نفس
 .سالم... الو: ایلیا

 جوی ی کنار. دادم زمین به رو نگاهم. زدمی حرف همراهش تلفن با داشت و بود کرده پشت من به. کردم نگاهش
 ریزشده، ایتیله چشمای با و انداختم باال ابرویی. کردم حس آب توی رو چیزی نامیزون حرکت. بودیم آلودگل آب
 و داشت سیاهی و بزرگ سر مار،. کردم تهی قالب اومد، بیرون جوب از که ماری سر دیدن با. شدم نزدیک جوب به

 .داشت ایشدهخونی و تیز نیشای. داد نشونم رو نیشاش. بودند سرخ تماماً چشماش
 آروم خیلی مار، اون. کردممی احساس قلبم توی رو درد. بزنم صدا رو ایلیا تونستمنمی حتی. بود کرده فلجم ترس

 .بودم داده دست از رو دادزدن توان اما شد؛می تشدید قلبم درد. اومدمی سمتم به
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 دست اون صاحب. گرفتم باال رو سرم. کرد بلند و برداشت جلوم از رو اون دستی که بود رسیده سانتیم دو به مار
 .اصلیش یچهره با بود؛ ایلیا

 حال از کنه،می کارچی ایلیا ببینم اینکه از قبل چون بود؛ آخر یضربه من، برای ایلیا اصلی یچهره دیدن شاید
 .رفتم
*** 

 .بود کرده امدیوونه ضعف این. داشتم ضعف هم باز. کردم باز رو چشمام
 کجا فهمیدم و کردم عادت بهش گذشت، که کمی. ندم اهمیتی کردم سعی اما کرد؛می اذیت رو چشمام المپ نور

 .بیمارستان هم باز بکوبم؛ دیوار به رو سرم خواستمی دلم. هستم
 با و نشستم سختیبه. کیه دست اون صاحب ببینم تا بشینم کردم سعی. کردم حس دستم روی رو نرمی دست
 .بود مامان. شدم مات دست، اون صاحب دیدن

 
. بود خوابیده معصومانه خیلی. کنم بیدار رو مامان نیومد دلم اما کنم؛ درک رو موقعیتم تونستمنمی دقیق اینکه با

 .بودند ریخته گردش صورت توی و بودند اومده بیرون شالش زیر از بلوندش موهای
 بودند؛ وچهارسالهبیست دختر یه دستای مثل دستاش اما بود؛ گذشته ازش سنی اینکه با. کردم نگاه مامان دست به

 .چروکی هیچ بدون
 بیرون نفسی. شبه که دادمی این از خبر پشتش یتیره فضای. انداختم تختم پشت یپنجره به نگاهی و برگشتم

 .شدنمی دیده ایستاره هیچ تهران، آسمون توی. دادم
 راستم سمت از که موجوده یه خرخر صدای فهمیدم دقت کمی با. شدند تیز گوشام چیزی، نامفهوم صدای شنیدن با

 اما برگشتم؛ چپ سمت به. شنیدم چپم سمت از رو خرخر صدای همون که چرخیدم راست سمت به سریع. میاد
 .بود شده قطع خرخر صدای
 نفس. پرید چپم چشم پلک سرم، پشت از خرخر صدای شنیدن با. ترسوندمی وبیشکم رو من اتاق مطلق سکوت

 بیشتر ذرهذره دردش. کردم حس رو قلبم ضربان تندترشدن. کردمی اذیت رو پوستم و خوردمی گردنم به داغی
. کردممی حس گردنم پوست به رو داغ نفسای اون برخورد هنوزم اما نبود؛ خبری خرخر صدای از دیگه. شدمی

 .بود فرورفته مطلق سکوت توی هم باز اتاق،
 رو دهنم آب زور به. کردممی حس هم دهنم توی حتی رو خشکی. بود شده خشک ترس حس هجوم از بدنم تموم
 :پرسیدم و دادم قورت

 هستی؟ کی تو -
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 کنی؟می فکر چی خودت -
 .بشن سیخ تنم موهای شدمی باعث صداش تهدیدآمیز لحن. داشت عجیبی صدای
 .شد قطع گردنم پوست با داغ نفسای اون برخورد بعدش بالفاصله. کردم حس رو مامان خوردنتکون
 اومدی؟ هوشبه: مامان
 .نگرفت درد بازوم روی خنجر اون زخم جای! بود عجیب. کرد ـغلم*بـ محکم و گفت رو این زده ذوق

 .یارا دادی کشتن به رو من: مامان
 روی گونهنوازش و کردم آزاد رو دستام از یکی زحمتبه. کنهمی گریه خوشحالی از داره که گفتمی صداش لحن

 .کشیدم مامان ـمر*کـ
 .مامان خوبم من -
 .کردننمی گوش اونا اما میای؛ هوشبه تو که گفتم دکترا به من -

 نیام؟ هوشبه دیگه بود قرار دکترا نظر از که بود شده چی مگه. پریدند باال ابروهام
 :گفت و کرد جدا خودش از رو من خنده و گریه با مامان

 .کنم خبر رو دکتر میرم -
 از بار اولین برای. بود بسته خودش سر پشت هم رو در و بود رفته مامان بگیرم، رو مامان جلوی بتونم اینکه از قبل

 .داشتم بدی حس. کردمی اذیتم تنهایی. بودم ناراحت بودند، گرفته برام خصوصی اتاق اینکه
 زمین روی شیشه هایتیکه. ایستاد حرکت از قلبم لحظهیه کردم حس تخت، پشت یپنجره دلیلبی شدنشکسته با

 حرکت به شروع هاشیشهخرده ثانیه، چند از بعد. بود شده متوقف هاشیشهخرده روی نگاهم. بودند شده پخش
 از رو قلبم درد گرفتند، خودشون به هاشیشهخرده که شکلی با اما شد؛می کوبیده امـینه*سـ به وحشیانه قلبم. کردند

 «.بمیر و باش عاقل»: بودند نوشته زمین روی هاشیشهخرده. بردم یاد
. کردم باز رو چشمام اتاق در بازشدن صدای با بعد لحظه چند. دادم قورت رو دهنم آب زوربه و بستم رو چشمام
 .بود سالم. انداختم نگاهی تخت پشت یپنجره به. نبود هاشیشهخرده اون از خبری
 .دکتر آقای بفرمایین: مامان

. برگردوندم رو سرم. بیام بیرون داشتم که ایترسیده حال و حس از گرفتم تصمیم مامان، شاد صدای شنیدن با
 نگاهم لبخند با. دادم داد، رو پیرمرد لقب بهش شدمی که سفیدپوشی دکتر به رو نگاهم و زدم مامان به لبخندی

 به پرپشتش موهای. زدندمی هابچه به که نبود لبخندایی مثل جنسش. دادنمی بهم بدی حس لبخندش. کردمی
 :گفت و بود اتمام به رو که انداخت سرمم به نگاهی. بود قدبلند و بودند شده سفید کل

 رفتین؟ حال از که شد چی میاد یادتون شما نسب، تهرانی یارا آقای خب -
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 :دادم جواب کردم، یادآوری برای که کوتاهی مکث با
 .البته -
 درسته؟ داری، قلبی نارسایی -
 .بله -
 .بترسی زیاد نباید تو -
 .نیست خودم دست این متاسفانه -
 که نگفتی همراهت به چرا مثال برای. داری نقش هاموقعیت این وجوداومدنبه توی خودت اما. کنممی درک -

 بزنین؟ حرف بعد و بشینین ماشین توی بهتره
 .دونستنمی چیزی اون. ندادم جوابی
 .بود معجزه یه اومدنتهوشبه: دکتر

 چرا؟ -
 .بشه وارد بهت شوکی نباید حاضر درحال. بگیری قرار جریان در شد بهتر حالت وقتی بهتره -

 . زدم نیشخندی و دادم بیرون نفسی
  
 حرفش این. بگیرم رو امخنده یادبانهبی بلندشدن جلوی کردم سعی هم روی رنگمبی و باریک لبای فشردن با

 که خودم به. دادممی جون پیش چندلحظه همین داشتم، مردن قصد اگه زیاد احتمال به. بود دارخنده برام واقعاً
 :گفتم شدم، مسلط

 .خوبه حالم من. نیست مشکلی -
 !افتضاحه جسمیت حال بگم باید و دارم خبر جسمیت وضعیت از تو از بهتر و دکترتم من: دکتر
 ایچهره با و کرد مامان به رو کارش، شدنتموم با. بده انجام رو معایناتش سکوت توی گذاشتم و کردم پوفی

 :زد لب بشاش
 مرخص تونهمی داشت، خوبی حال اگه. میام شمعاینه برای هم باز صبح فردا. شده رفع اصلی خطر خوشبختانه -

 .بشه
 .دکتر آقای ممنون: مامان

 و شد خیره امپریدهرنگ صورت به. کرد مکثی. برگشت و رفت اتاق در دم تا دکتر یبدرقه برای حرف، این از بعد
 :گفت یهویی و مقدمهبی
 ...اگه شدممی دیوونه -
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 کارشون اصوالً. بفهمه چیزی مامان گذاشتند هابچه چرا بفهمم تونستمنمی. زد گریه زیر اشجمله شدنکامل از قبل
 .نداشت حرف کاریپنهون توی

 :کردم باز لب از لب آروم. کنم آروم رو مامان و بشم افکار این خیالبی کردم سعی هرحال،به
 ...مامان -

 :زدم صداش آروم دوباره. کردمی گریه هم هنوز مامان
 ...مامان -

 :دادم ادامه ترآروم. کرد نگاهم کردهبغض یدوساله هایبچه مثل و شد ساکت
 .نشده گین،می شما که ایاگه اون -

 رو دخترش خوادمی بار اولین برای که بابایی مثل بودم؛ کرده هول. زد گریه زیر بلندتر من تصور برعکس مامان
 .کنه آروم

 .نشده میگم دارم که من گریه؟ زیر زنینمی چرا آخه... مامان... مامان -
 رو دستام شده؛ تسلیم. داد ادامه کردنشگریه به و کشید خودش ـل*بغـ توی رو من و نداد حرفام به اهمیتی مامان

 .شدنشهآروم راه تنها این اومدمی نظر به. کنه گریه خوادمی دلش تا گذاشتم و کردم ـلقه*حـ مامان دور
 ...اگه شدممی دیوونه: مامان
 :داد ادامه و گرفت اوج شگریه صدای

 !مردیمی -
 .داد فشار خودش ـل*بغـ توی رو من محکم

 .مامان نمردم من -
 .مردیمی داشتی ولی: مامان

 نجات رو من و شدمی ظاهر یهویی خیلی هم باز ایلیا کاش ای. گردوندم چشمام یکاسه توی کالفه رو چشمام
 !دادمی

 شدنمی پیدا هم بابا یسروکله. داد من از جداشدن به رضایت و شد آروم مامان تا کشید طول تموم ساعتنیم تقریبا
 :گفت و کشید باال صدا با رو بینیش آب مامان. ببره رو مامان که
 .ببخشید -
 .نیست مهم -

 .کرد فین دستمال توی بلند و برداشت دستمالی
 .دادم دست از رو اختیارم: مامان
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 .کرد پاک رو اشکاش
 ...اگه: مامان

 .بود دوباره باریدن شرف در
 .خوبه خیلی حالمم. مزنده من! کن بس امیرمهدی جون به مامان -
 .ببخشید. باشه -
 از کپی یه عمالً رایا. داشتند هم به زیادی شباهت. انداختمی رایا یاد رو من صورتش حالت. کردم نگاه مامان به

 !مامانه
 نمیاد؟ خوابت: مامان

 .نیستم خسته... نه -
 .بود شده تنگ صدات واسه دلم -

 .بود نشنیده رو من صدای دوروز-یکی یفاصله به قبالً مامان. پریدند باال ابروهام
 بودم؟ بیهوش بیشتر دوروز-یکی مگه -

 :پرسید و گرفت سفیدش دستای توی رو دستم مامان
 نشی؟ شوکه میدی قول -

 :دادم جواب حال،هربه. نیست آدم خود دست که شدنشوکه. بود ایمسخره سوال
 .میدم قول -

 .بود کما تو بیهوشیِ: مامان
 .پرید چپم چشم پلک

 !چی؟ یعنی -
 .بودی کرده سکته -

 یه فقط. بودم خوب من. کرد کنکاش رو صورتم دقیق ایلحظه حالم، بودنخوب از اطمینان برای و کرد سکوت
 .همین بودم؛ کرده تعجب کوچولو
 .بودی کما توی چهارروزوسی: مامان
 :زد داد ترسیده که دید صورتم توی چی مامان دونمنمی! وچهارروز؟سی. شدم شوکه

 خوبی؟ یارا... یارا... یارا -
 :پرسیدم و گذاشتم گوشام روی رو دستام

 زنین؟می داد چرا -
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 :داد جواب و کشید راحتی نفس مامان
 .شده شد،می نباید که چیزی کردم فکر. وایساد لحظهیه قلبم -
 .خوبم من مامان، نه -

 . برداشتم گوشام روی از رو دستام
  
  زدین؟ زنگ امیرمهدی و ایلیا و بابا به -

 .زدم زنگ ایلیا به دکتر دنبال رفتممی داشتم وقتی: مامان
 .دادم بیرون مانندآه نفسی

 .میگه هم بقیه به ایلیا... خوبه -
 :زد لب آروم بود، گذاشته رنگشصورتی باریک لبای روی که انگشتی و مکث با مامان

 .نگه بابات به گفتم -
 :پرسیدم بلندی صدای با. کردم تعجب

 !چی؟ واسه آخه! نگه؟ -
 :داد جواب و گرفت خودش به لجوجانه حالتی مامان

 !چیه به چی بفهمم نذاشت بیستم روز تا روانی مردک. قهرم باهاش -
 مامان بودم مونده. زدمی ذوق توی سقف سفیدی. افتادم تخت روی دراز به دراز و کوفتم پیشونیم به رو دستم کف

 !بابا با کی؟ با اونم. کنهمی قهر سنی همچین توی منطقی چه با
 .بودند امیرمهدی و ایلیا. نشستم دوباره در بازشدن صدای با

 .بیاین خوادنمی گفتم که من! رسیدین زود چه: مامان
 من؟ عزیز مادر کنیم گوش حرفت به هم ما که کردی گوش بمونی شب نیست الزم گفتیم وقتی مگه: امیرمهدی

 !گروکش یپسره: مامان
 بخواد اینکه از قبل. اومد سمتم به گرفته ایچهره با ایلیا و زد خنده زیر امیرمهدی. بود بچگونه و شوخ مامان لحن

 :غریدم بشنوه خودش فقط که جوری لب، زیر بگ،؛ چیزی
 !نکردی کردی عذرخواهی -

 ...ولی: ایلیا
 .بود ناراحت هنوز. کردم نگاهش چپچپ
 .معرضهبی واقعاً من: ایلیا
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 :پرسید تعجب با که گذاشتم ایلیا پیشونی روی دستی
 !کنی؟می داری کارچی -
 .نه یا میگی هذیون که داری تب ببینم خواممی -
 .نداشتم ایدیگه راه من -

 :داد ادامه که کردم نگاهش سوالی
 .بود حتمی مرگت صورت، اون در و شدمنمی مار اون حریف اومدم،درنمی خودم اصلی شکل به اگه -
 .دونممی -

 هم؟ به تا دو شما گینمی چی: مامان
 .نیست خاصی حرف: ایلیا

 نه؟ مگه دیگه، بریمی کار به معکوس فعل -
 .بود شده اعصاببی طلبکارای شبیه هم صورتش حالت و بود ایستاده ـمر*کـ به دست مامان

 :گفت و خندید ریز ایلیا
 .مثبته سوالتون جواب. هستین باهوشی خانم شما بگم باید -

 .میشم تیمارستان راهی شماها دست از آخرش من: مامان
 :گفت خنده با امیرمهدی

 .اختیارتونه در رفاهی امکانات تموم با من تیمارستان -
 :گفت و رفت امیرمهدی به وحشتناکی نابِ یغرهچشم مامان

 .کن سنجاق تجمله به سیصدسالی-دویست بعد یه بکش زحمت! خجالت -
 :گفت و ـوسید*بـ رو مامان یگونه امیرمهدی

 .مامان تنگش زدم دل و جون یا دلم توی که رو اون -
 !شیرین خود یپسره. بسه... بسه -

*** 
 کرده ـلقه*حـ گردنم دور محکم قدری به رو دستاش و بود انداخته پاهام روی رو وزنش تموم. شدممی خفه داشتم

 .شده سرخ نفسیبی از صورتم داشتم حتم که بود
 .بود شده ریزه یه برات دلم: رایا

 .کردم پوفی
 .بخوابی پیشم شب خواستمی دلم: رایا
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 یمسئله یه این. ندادم نشون خاصی العملعکس من اما پرید؛ تنش از روح سایا. شد سرخ حرفش این از روشا خاله
 .باشه این از غیر نکنم فکر. خوابندمی و کنندمی ـل*بغـ رو عروسکشون هادختربچه اصوالً. بود عادی خیلی
 .کرد اقدام من روی از رایا برداشتن برای باالخره و اومد جلو خنده با ایلیا
 :زد داد وپازدن،دست با رایا
 !ببینم کن ولم. کن ولم -

 !رایا بگیر آروم: سایا
 و زد زانو رایا جلوی ایلیا. گرفت آروم و شد ساکت شدن،ناراحت کمی با رایا که بود محکم قدر اون سایا لحن

 :گفت دلجویانه و گرفت سمتش به شکالتی
 از من. کنه استراحت خوب بتونه تا داره سکوت به نیاز االن یارا. بشه ناراحت نباید تو، مثل نازی و خوشگل دختر -

 باشه؟. کنه بازی باهات شد، خوب وقتی که میدم قول بهت اون طرف
 :زد لب و خندید رایا
 .باشه -

 سالههشت یبچه یه با من. پرید دوبار بود، داده ایلیا که قولی با چپم چشم پلک. گرفت ایلیا دست از رو شکالت
 !وحشتناکه این کنم؟ بازی
 بکوبم؛ صورتش توی محکم مشت یه خواستمی دلم. نشوند لباش روی بزرگی لبخند که رفتم ایلیا به ایغرهچشم

 .شدندمی خاکشیر خودم استخونای بیاد، دردش اون اینکه جای به زیاد احتمال به هرچند
 :پرسید و نشوند حالتشخوش لبای روی لبخندی بود، ایستاده ساکت موقع اون تا که بابا
 پریده؟ خیلی رنگت دونستیمی -
 :کشید موهام توی دستی و خندید که کردم نگاه بابا به زاری یچهره با
 .کردن گوشزد بهت رو این من از قبل دیگه خیلیای پس -

 .دادم تکون مثبت ینشونه به سری
 .باشی خودت مواظب بیشتر باید -
 .کنممی سعی -

 :گفت من به رو دوباره و انداخت مامان به نگاهی بابا
 .قهره باهام هنوز اروشا... دونیمی -
 ندارین؟ کشیمنت دکترای مگه -

 .خاروند انگشتش سر با رو راستش گوش پشت ثانیه چند برای و خندید بابا
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 !کشیده کجا به کارم ببین ندازی؟می تیکه من به هم تو -
 .خندیدم بابا یبامزه ولی شاکی حالت به

 پسر؟ و پدر شما گینمی چی: مامان
 .بودند درهم مامان باریک ابروهای

 بدیه؟ کار قهر گفتینمی مگه مامان، -
 .میگه دروغ که کسی با قهر نه ولی... چرا -

 .پرید وسط امیرمهدی
 .باشه قهر شما با عمرش آخر تا باید یارا که باشه جوریاین اگه -

 :پرسید کرده تعجب مامان و رفتند باال مامان ابروهای
 !چی؟ واسه -
 .گفتین بهش که دروغایی تموم واسه -
 .نگفتم یارا به دروغی که من! من؟ -

 :گفت کوتاهی مکث از بعد و کرد غنچه رو رنگشصورتی لبای امیرمهدی
 میاد؟ داره هواپیما که کن باز رو دهنت نگفتین دادینمی غذا بهش داشتین وقتی یعنی -

 :گفت منمن با مامان
 .چرا... خب... خب -
 نذاشتین؟ دهنش توی رو تلخ داروی قاشق بعدش و دهنت بذارم خوشمزه چیز یه که ببند رو چشمات گفتین -

 :گفت دفاعی حالت با مامان
 .بود خودش خاطربه این ولی چرا؛ خب... خب -

 :گفت و زد بشکنی امیرمهدی
 .گفت دروغ بهتون خودتون خاطر واسه هم بابا! هدف وسط درست زدین -
 ...خب -

 و آورد باال رو سرش ناگهانی خیلی. چرخید بابا سمت به و انداخت پایین رو سرش بچگونه و خورد رو حرفش مامان
 :گفت وارتهدید و تند
 !بگی دروغ دیگه بار یه اگه حالت به وای -

 .کنه عذرخواهی خواستمی انگار که بود جوری مامان حالت. خوردیم جا همبا همگی
 :گفت تریآروم صدای با مامان هرحال،به
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. کنممی آشتی باهات و بخشمتمی رو بار یه این مهربونیَم، یفرشته و هستم خوبی خیلی آدم من چون حاال -
 !باریه همین فقط کنم،می تاکید
*** 
 تار معمول طبق چشمام و بود گرفته درد سرم. شدم خیره اتاق سقف به و انداختم تخت روی رو خودم خسته

 رنگ هفت جیغ داره سرم توی چیزی یه کردممی حس. دادم فشار دستام با رو سرم و چرخیدم پهلو به. دیدندمی
 .کشهمی

 به شام پختن توی تا بود مونده پایین ایلیا. لرزیدممی ویبره روی موبایل مثل. بود افتاده لرزه به غیرارادی بدنم
 .کنه کمک مامان
 لرزش. دیدممی محو یهاله یه فقط رومروبه فضای از که بودم رسیده جایی به. شدمی تارتر رو تار مراتب به دیدم
 .سوختمی غیرعادی سرم و بود شده بیشتر بدنم

 به داشتم درون از. بود پیچیده بدنم توی بدی درد. بکنم رو سرم پوست ناخنام با خواستممی. زدم چنگ سرم به
 .شدممی کشیده آتیش

 بلند متعجب. اومدنمی یادم دردکشیدنم از بعد چیزی. دیدم تراس زمین کف افتاده رو خودم کردم، باز که رو چشمام
 قدم تراس سمت به باالرفته ابروهای با. دیدم تراس ایشیشه فلزی میز روی رو چیزی چشم یگوشه از که شدم

 .برداشتم
 از رو سنگ دقت با و برداشتم رو کاغذ و سنگ. نبره رو اون باد تا بودند گذاشته سنگ روش که بود سفید کاغذیه

 .بود مانند گرد اندازه از بیش سنگ دورتادور. باشه ما حیاط برای اومدنمی نظر به. گذروندم نظر
 کوتاهی ینوشته برگه، طرفاون. رفتم برگه سراغ و بدم نشون ایلیا به بعد تا گذاشتم میز روی رو سنگ هرحال،به

 «.یارا کردی، خوبی پیشرفت»بود شده نوشته کاغذ روی. داشت خوبی خیلی خطدست اشنویسنده. زد رو چشمام
 چی پیشرفت از منظورش کیه؟ جمله این ینویسنده. آوردند هجوم ذهنم به جواببی سواالت از کوهی زمانهم

 گذاشته؟ اینجا رو برگه این کِی بوده؟
 .گرفتم برگه از نگاه در، بازشدن صدای شنیدن با

 ...یارا... الو: رایا
 .دادم بیرون ایکالفه نفس

 یارا؟ اینجایی: رایا
 .آره... اوه -
 ای؟خسته -



 

 

147 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 .بخوابم خواممی... آره -
 کنی؟ بازی من با کمیه نمیشه -
 .نه -

 .کرد مظلوم رو درشتش چشمای
 !خواهش -
 .کنم بازی باهات تونمنمی من -

 .کنه بازی باهام نمیاد و خونهمی کتاب داره هم سایا. رفته سر محوصله آخه: رایا
 :گفتم ملتمسش یچهره به توجهبی
 .کنم بازی باهات تونمنمی من هرحال،به -

. شدممی دیوونه ذهنم توی جواببی سوال همه این از داشتم. شدم رد رایا کنار از و برداشتم میز روی از رو سنگ
 .رفتم تختم سمت به و گذاشتم تحریرم میز کشوی توی رو کاغذ و سنگ

 و گرفته یچهره با هم رایا. بودم درآورده سر تراس از جوریچه که اومدنمی یادم آوردم،می فشار ذهنم به هرچقدر
 .نبست سرش پشت بازم رو، در و شد خارج اتاقم از ناراحت
 و بودم شده عصبانی غیرعادی. بستمش ضرب با و رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند تخت روی از دوباره عصبی
 .بود شده گرمم. زدممی نفسنفس

 !جونیسگ واقعاً تو -
 رنگمشکی یپورهپاره یپارچه یه لباسش تموم. بود مانندحیوون موجود همون. برگشتم صدا سمت به شدهشوکه
 هیکل تموم از. دادم قورت زور به رو دهنم آب و برداشتم عقب به قدمی ترس از. بود مترینیم یکهنه

 .کردمی چکه خون آورشچندش
 . داشت تیزی و بزرگ دندونای. کرد باز رو دهنش

 !مردیمی باید تو -
 .بودم شده مسخ انگار بکنم؛ حرکتی تونستمنمی. اومدمی سمتم به آروم. بشن سیخ تنم موهای شد باعث لحنش

 !احمقه یه تو پدر -
 هیچی. نبود مهم شدم،می سایا یسوژه اینکه. نبود مهم فهمید،می مامان اینکه. زدم بلندی داد و اومدم خودم به

 .ترسیدممی مرگ از من! نبود مهم
 .زدممی نفسنفس. نبود تمریح همون یا موجود اون از خبری دیگه. شد باز ضرب به اتاقم در

 :پرسید زده وحشت ایلیا
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 !شده؟ چی -
 :پیچید گوشام توی صدایی. لرزیدممی. نداشتم رو سوالش به دادنجواب توان

 نشو؟ دور ایلیا از نگفتم مگه -
 حس قلبم توی رو خفیفی درد و بود شده خشک دهنم. بود آشنا برام صدا. دادم تکون راست و چپ به رو سرم
 .کردممی

 ...یارا... یارا: مامان
 :دادم فاصله هم از رو لبام زور، به و کردم جمع رو خودم. شد ظاهر اتاق در چهارچوب توی مامان یترسیده صورت

 .مامان خوبم من -
 بدی بوی واقعاً مامان، اشک. کردمی گریه داشت هم باز مامان. رفتم فرو مامان ـل*بغـ توی حرفم، شدنتموم با

 .مرد یه یکردهعرق ـغل*زیربـ مثل داد؛می
*** 
 .شدی ضعیف واقعاً: ایلیا

 .نیست چیزی -
 : گفت حرص با
 !نزن بیخود حرف لطفاً -
 .باش آروم -
 ایلیا سمت به و برداشتم میزم کشوی توی از رو کاغذ و سنگ. رفتم تحریرم میز سمت به و شدم بلند تخت روی از

 .برگشتم
 بفهمی؟ اینا از چیزی تونیمی -

 :پرسید و گرفت دستم از رو کاغذ و سنگ ایلیا
 هست؟ چی جریانشون -

 :دادم جواب و نشستم ایلیا رویروبه تخت، روی
 گرفتنم، سردرد با و شدمی تارتر و تار داشت بیمارستان توی از دیدم. شد چی دونمنمی اتاق، به اومدم وقتی -

 فقط و نبود قبلم بدحالی از خبری کردم، باز رو چشمام وقتی. یادمه رو جاهمین تا. لرزیدمی بدنم. شد بدتر وضعیتم
 این و بودم تراس توی کردم، باز رو چشمام وقتی اما بودم؛ کشیده دراز تخت روی من اون، بر عالوه. داشتم ضعف
 .دیدم تراس توی میز روی رو کاغذ و سنگ
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 سکوت. کنم حس رو زیادش کالفگی تونستممی. داد فشار هم روی محکم رو پلکاش و بست رو چشماش ایلیا
 .بزنه کلهسرو خودش با کمی گذاشتم و کردم

 :گفت کوتاهی چنداننه مکث با
 ...نمیاد یادت چیزی ازش که مدتاون توی -

 .کردم نگاهش منتظر
 .بودی شده تسخیر: ایلیا

 با اما کردم؛می فکر مورد این به هم خودم و نبود سخت خیلی زدنشحدس اینکه وجود با. پرید چپم چشم پلک
 .خوردم جا ایلیا زبون از شنیدنش

 بود؟ کرده تسخیرم کی خب، -
 شناسممی که موجوداتی از یکهیچ به گیرم،می من که ردی. باشه جن از غیر چیزی باید. بفهمم تونمنمی: ایلیا
 .خورهنمی

 دارن؟ وجود که موجوداتی از فراتر چیزی یعنی -
 .میاد نظر به جوریاین -

 :گفت تفاوتیبی با و انداخت دستش توی سنگ به نگاهی
 .ستخونه همین حیاطِ برای کهاین -
 :زدم لب بود، شده بلند کمی کردنتعجب خاطربه که صدایی با
 ندارهد سنگا دست این از که ما یخونه حیاط ولی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس انداخت؛ بهم سفیهی اندر عاقل نگاه ایلیا
 .باشی رفته اونجا نکنم فکر. ساختمونه پشتِ حیاطِ برای -
 .نرفتم اونجا... خب آره -

 :پرسید و انداخت دستش توی کاغذ به هم نگاهی ایلیا
 گرده؟برمی کی به هانوشته این رد دونیمی -
 .نه -
 :گفت و شد خیره منتظرم چشمای به
 .خودت به -
 .خوردم جا
 !چی؟ یعنی -
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 روی اون فرمان به رو این جسمت بودی، شده تسخیر وقتی یعنی. میده رو تو بوی ولی نیست؛ تو خطدست: ایلیا
 .نوشته کاغذ

 
 .کردم باز رو چشمام مکث با و دادم بیرون پرصدایی نفس. کشیدم آرومی آهِ و بستم رو چشمام

 درسته؟ رسید؛ جایی به نمیشه هم اینا از یعنی پس -
 .بله: ایلیا

 به که مصرفهبی چقدر بگم ایلیا به تا کردم باز دهن. بود ریخته هم به اعصابم. زدم حرص از پرشده نیشخندی
 بگم؟ خواستممی چی من. اومدم خودم

 بگی؟ خواستیمی چیزی: ایلیا
 .کردم نگاهش فقط
 : گفت تعجب با ایلیا

 !لرزنمی چشمات -
 :پرسید و گرفت قاب رو صورتم دستاش با
 شدی؟ آشفته یهو چرا -

 .بدم تونستمنمی. ندادم جوابی
 .رفتمی یادم داشت! راستی... اه: ایلیا
 .دادم ایلیا به رو نگاهم و اومدم بیرون فکر از و دادم تکون راست و چپ به رو سرم
 .زد زنگ نیکی: ایلیا

 .شدم خیره اتاقم خردکناعصاب سقف به و افتادم دراز به دراز تخت روی
 داشت؟ کارچی -
 .چیدن رو کویر روز پنج و شمال روز چهار سفر یه یبرنامه -
 :پرسیدم بلند و شدم بلند جام از
 کویر؟ بریم پاشیم تابستون وسط ایلیا؟ کنیمی شوخی -
 .جن ریگ -
 !جان؟ -
 .ببینه رو کویر این خوادمی جوان خانم. جن ریگ کویر ریممی -

 !کنهمی غلط جوان خانم زدمی داد وجودم اعماق از چیزی یه. دادم بیرون پرصدایی نفس و کردم پوفی
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 :پرسیدم شده، تسلیم
 میان؟ کیا حاال -
 .هستند هم رایا و سایا آمین، جوان، خانم سلین، سوران، آیین،نیک هامین، امیرمهدی، شما، و من از غیر به -
 !آمین؟ -

 .کنده نشینشدل روستای از دل گویا. البته: ایلیا
 که بچه. ستفاطمه یپدرخونده و سوران پدر آمین. کردم دادنشمالش به شروع و گذاشتم پیشونیم روی دستی
 .بودیم اشخونه مهمون آییننیک با سالی یه بودم،

 .گرفته درد سرم -
 !کنی؟می شوخی: ایلیا

 .نداره دلیلی... نه -
 :کرد زمزمه و زد اشچونه زیر دستی متفکرانه، حالتی با ایلیا

 .گیرهنمی سردرد که سن این توی آدم -
 .بیار برام مسکن یه برو پاشو حرفا این جایبه... اهم -
 .نیست امکانش -

 :گفتم معترضانه
 چی؟ واسه آخه نیست؟ -

. خطرناکه این. خوردی مسکن مجاز حد از بیشتر داشتی، که پیاپی دردای قلب خاطربه هم االن همین تا تو: ایلیا
 .نده نشون واکنش مسکن به دیگه بدنت مدت یه از بعد که میشه باعث مسکن زیاد مصرف

 .باشه... اوه -
 تق تق، تق،

 :پرسیدم و برگشتم در سمت به باالپریده ابروهای با
 کیه؟ -

 کنیم؟ بازی بیای حاال میشه. منم: رایا
 نمیره؟ رو از چرا دختره این: زدم نق
 :زد لب و شد بلند. خندید ریز ایلیا

 .کنممی سرگرمش من. کن استراحت تو -
 .ممنون خیلیخیلی -
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 هامشقیقه روی انگشت. دادم فشار هم روی رو پلکام و افتادم تختم روی دراز به دراز اتاق، از ایلیا شدنخارج با
 .شدم دادنشونمالش مشغول وار،دایره و گذاشتم

 .دادم فشار هم به ترمحکم رو پلکام ارادهبی. کشید تیر سرم دادنشون،مالش حین در
 صورتم به لحظه یه در خنکی باد اما بود؛ تابستون اینکه وجود با. رفتم اتاق تراس به و شدم بلند تخت روی از

 .زد شالق
 میز روی رو سرم و نشستم صندلی روی. شد کاسته سرم درد میزان از و کرد بهتر رو حالم کمی آزاد، هوای

 .بستم رو چشمام و دادم بیرون نفسی. کردمی بهتر رو حالم و بود سرد میز سطح. گذاشتیم
*** 

 :گفت لجوجانه رایا
 .باشم توشه یارا که ماشینی توی خواممی من -

 .رفتمی رژه اعصابم روی اشبچگونه و دخترونه جیغ صدای و بود اسیر کوچولوش سفید دست توی راستم دست
 .بیای ما با باید تو. نکن جیغجیغ انقدر: سایا
 :زد جیغ و کشید رو دستم ضرب با رایا
 !خوامنمی. خوامنمی من. خیرنه -

 رایا به رو رو دستیش چوب سر. آورد بیرون لباسش جیب از رو دستیش چوب و داد بیرون ایکالفه نفس سایا
 :گفت و گرفت

 .حَنِلَش -
 اما خوردند؛می تکون لباش رایا. داره تاثیریچه رایا روی خوند سایا که وردی این ببینم تا انداختم رایا به نگاهی
 .کردندنمی تولید صدایی

 .ماشین این توی بشین بیا و شو خوبی دختر حاال: سایا
 .کرد اشاره امیرمهدی رنگمشکی وشیشدویست پژو به حرفش، گرفتن پایان با

 اونا؟ ماشین توی بره اگه داره اشکالی چه کن، ولش: فاطمه
 .باشم مواظبش تونمنمی اونجا: سایا

 ایلیا؟ نه مگه. باشه مواظبش میتونه ایلیا: فاطمه
 .جوان خانم البته: ایلیا

 .نداره مشکلی که هم ایلیا: فاطمه
 .باشه من پیش باید اون ولی: سایا



 

 

153 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 چرا؟: فاطمه
 .زنهمی شور دلم باشه دور ازم وقتی. منه با مسئولیتش: سایا

 میاد سرش دوره تو از اینکه برای صرفاً که بالیی هر برابر در رو مسئولیتش. من به بده رو مسئولیتش پس: فاطمه
 خوبه؟. کنممی قبول

 زنی؟می ـینه*سـ به رو بچه یه سنگ انقدر چرا -
 .ستبچه چون -
 .ایهمسخره جواب -
 نه؟ یا ایلیا ماشین توی بره کنیمی قبول. ندارم حرفا این به کاری من -

 :گفت کوتاهی چنداننه مکث با سایا
 .کنممی قبول -

 .باریدمی روش و سر از نارضایتی
 

 .برگرده عادیش حالت به رایا کنی کاری بهتره ضمن، در. ممنون: فاطمه
 :زد لب و گرفت رایا به رو دوباره رو دستیشچوب سایا

 .حَباِلن -
 :گفت آروم و برداشت کردنسرفه از دست تا زدم پشتش به پیوسته و آروم. افتاد کردنسرفه به رایا
 .خوبم من -

 .داشت خش صداش
*** 
 ...جوان آقای... جوان آقای: ایلیا

 اما بودم؛ ماشین توی. انداختم اطرافم به نگاهی و کردم باز رو چشمام داد، بازوم به ایلیا که آرومی تکون با
 :پرسیدم نگرانی با. ببینم رو رایا تونستمنمی

 !کجاست؟ رایا پس -
 .داخل بردمش: ایلیا
 پیاده تا کرد کمک بهم و گرفت رو دستم ایلیا. کرده توقف ماشین شدم متوجه و کرد کارکردن به شروع ذهنم تازه
 .بودیم جنگل دل توی. انداختم دوروبرم به نگاهی. اومدمی خوابم هنوز. بشم

 خوابیدی؟ خوب: امیرمهدی
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 :گفتم آلودگیخواب از ناشی حالیبی با
 .نبود بد -

 :خندید امیرمهدی
 .میاد خوابش صداتم حتی -

 توی وسایل کردنخالی مشغول و کرد باز رو ماشینش عقب صندوق در امیرمهدی، و انداختم باال ایشونه
 .شد ماشینش عقبصندوق

 .خردکنهاعصاب واقعاً مسافرت بخش این: آمین
 روی رنگشایقهوه موهای تار یه حتی معمول، طبق و بود سوران کمک با وسایل کردنخالی مشغول هم آمین

. بریزند صورتش توی موهاش نمیاد خوشش اصالً و داره زیادی وسواس مسئله این روی. بود نیفتاده گردش صورت
 .میشه ترجذاب صورتش توی موهاش ریختن با هرچند،

 .بریم بیا: ایلیا
 .کن کمک امیرمهدی به تو. میرم خودم من -
 .کردم اشاره امیرمهدی پای جلوی بزرگ ساک سه به دست با
 توی هامین. گذاشت تنهات و کرد ریسک نمیشه. قرمزه زیادی تو وضعیت. کنممی کمکش و گردمبرمی -

 .گردمبرمی خودم و باشه مواظبت سپرممی بهش ویالست،
 لحظه هر کردممی حس. بود شده گرمم. شدیم ویال راهی گذاشتم، دستش توی رو دستم و نکردم ایلیا با مخالفتی

 و بزرگ. کردم کنکاش شب تاریکی توی رو ویال نگاهم با رسیدیم، که ویال ورودی در به. میشه بیشتر بدنم داغی
 کل به دور یفاصله از و بیاد نظر به ترسناک شب، توی شدمی باعث که مشکی تماماً و سنگی نمایی با بود اشرافی

 .نشه دیده
 شدمی زور به حتی و شدنمی دیده هم درخت یدونه حتی ویال درون ویال، بیرون برعکس. شدیم ویال وارد آرومی به

 .چمنه آزادش یمحوطه کف که گفت
 به ترسیده و داد فشار رو دستم کف ایلیا. کردند درست آتیش بدنم توی کردممی حس و بود زده باال بدنم داغی
 .خوردم جا که برگشت سمتم

 شده؟ چیزی -
 :پرسید تعجب با و گذاشت پیشونیم روی رو دستش

 !خوردی؟ سرما -
 :کردم نگاهش چپچپ
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 خوردن؟ سرما و تابستون -
 !داغی خیلی -

 :گفتم و زدم کنار پیشونیم روی از رو دستش
 .کن کمک امیرمهدی به برو. نیست مهم -

 .بودیم ایستاده ساختمون در دم
 .باشه... اوه: ایلیا
 :داد ادامه و کرد باز برام رو ساختمون در
 .بدم برتب بهت باید برگشتم وقتی. کنم کمک امیرمهدی به برم من تا تو برو تو -
 .باشه -

 تماماً و داشت روشنی نمای بیرونش برعکس ساختمون درون. بست سرم پشت رو در ایلیا و شدم ساختمون وارد
 .رفتم باال مرمرین هایپله از و گذاشتم چوبی ینرده روی دست. بود مرمر

 :گفت تعجب با دیدنم با. بود کشیده دراز نفرهسه یکاناپه یه روی. دیدمش سالن توی که بود کسی تنها هامین
 !اومدی؟! اِ -

 :دادم جواب و نشستم مقابلش یدونفره یکاناپه روی
 .اومدم... آره -

 .بودم شده آتیش یکوره مثل. بود یافتنافزایش حال در بدنم داغی
 کجاست؟ ایلیا: هامین

 .کنه کمک امیر به وسایل آوردن توی رفت -
 :زد لب خنده با هامین

 .امیرمهدی -
 .دادمی گیراین نبود، امیرمهدی خود که حاال. کردم براندازش چپچپ کوتاه، یلحظهیه برای

 :پرسید هامین که شدم بلند کاناپه روی از
 کردی؟ قهر االن -

 :گفتم محکم و دادم بیرون حرصی رو نفسم
 !نه -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم سوالی هامین
 .کنم استراحت میرم دارم -



 

 

156 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 .هستن خالی همه بقیه اتاق، چهارتا اون از غیر به. گفتیمی زودتر: هامین
 :گفتم و انداختم کردمی اشاره بهشون هامین که اتاقی چهارتا به نگاهی

 نداره؟ اتاق باال یطبقه فقط،. باشه -
 .اتاقه انبار اونجا... چرا -
 :گفت و خندید حرفش به
 .باال بری تونیمی -
 .نبودم تو یاجازه منتظر -
 !هستی عبوسی یبچه که واقعاً -

 .شدم شد،می ختم باال یطبقه به که ایپلهراه راهی و ندادم حرفش به اهمیتی
 !همین. داشت کوچیک سالن یه فقط اتاق، از غیر به واقع در. بود اتاق انبار واقعاً هامین یگفته طبق باال، یطبقه
 سریع خیلی و گشتم برق کلید دنبال تاریکی توی چشم با. بستم سرم پشت رو اتاق در و شدم هااتاق از یکی وارد

 آبی اتاق تم. انداختم اتاق سرتاسر به اجمالی نگاهی اتاق، المپ کردنروشن با. بود اتاق در کنار دقیقاً. کردم پیداش
 که بودند آویزون رنگیاینقره هایستاره و ماه سقف، از. بودند تیره آبی رنگ به هم سقف و دیوارها حتی. بود تیره
 .کردندمی خودنمایی خوبی به سرشون، پشت یتیره یزمینهپس توی
 کوچیک میز یه خواب تخت کنار و داشت قرار تیره آبی رنگ به سلطنتی یدونفره خواب تخت یه اتاق، در رویروبه
 .خوردمی چشم به ستاره ونگارنقش با تیره آبی

 صورتش توی رو دارشموج رنگمشکی موهای باد. بود فاطمه بچگی عکس. افتاد میز روی عکس قاب به نگاهم
 روی دستی و دادم بیرون نفسی. داشتم فاطمه موهای کشیدن به عجیبی یعالقه بودم، که بچه. بود کرده پخش

 موندن و بود فاطمه برای اتاق. برگشتم در سمت به و برداشتم رو دستم. بودم شده قبل از ترداغ. گذاشتم پیشونیم
 .نبود جایز این از بیشتر اتاق توی من

 .شدم خارج اتاق از و کردم خاموش رو اتاق المپ
 بری؟ خوایمی جایی: ایلیا
 :دادم جواب و بستم سرم پشت رو اتاق در
 .دیگه اتاق یه برم خواممی... آره -

 :پرسید و شد ترنزدیک بهم ایلیا
 چرا؟ -
 .ستفاطمه برای اتاق این -



 

 

157 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 .کن باز رو دهنت -
 محض به و دادم قورت رو شربت. کنه خالی دهنم توی رو شربت از پر قاشق ایلیا دادم اجازه و کردم باز رو دهنم
 .بستم رو دهنم دهنم، از قاشق شدنخارج
*** 

 !نور هم باز
. بود کرده انتخاب برام داشت که زیادی نورگیری خاطربه رو اتاق این ایلیا گذشته شب. کردم باز رو چشمام

 .داشت مشکی-سفید تم. بود نبرده کرمی یا ایقهوه از بویی تمش خوشبختانه
 .خیربه صبح: ایلیا

 :گفتم و زدم کنار رو مشکی دور پتوی
 .همچنین -
 تونستنمی کهدرحالی رایا و کرد باز رو در ایلیا. پرید سرم از خواب کامل طور به اتاق، در به چیزی محکم برخورد با
 .شد اتاق وارد کنه، حفظ رو تعادلش درستی به

 ایلیا که بیفته خواست و موند ثمربی تعادلش حفظ برای رایا تالش. زدم حرص از پرشده نیشخندی و کردم پوفی
 .گرفت ـغلش*بـ توی رو اون
 کجاست؟ یارا: رایا

 استفاده من خرسی عروسک لفظ از یارا اسم جای به بود بهتر شاید. رسید من به تا گردوند اتاق توی رو نگاهش
 .شدم بلند تخت روی از و پوشیدم رو بود گذاشته تخت کنار ایلیا که ایخرسی هایدمپایی. کردمی
 بگیری؟ دوش خوایمی: ایلیا

 .نیست حسش امروز... نه -
 :گفت بهش نرمی با و گذاشت زمین روی رو رایا ایلیا،. بود کوفته و خسته بدنم دلیلبی
 بیرون؟ بری میشه. کنه عوض رو لباساش خوادمی جوان آقای -

 سر پشت رو اتاق در باراین تعجب، کمال در. شد خارج اتاق از و داد تکون مثبت ینشونه به رو سرش و خندید رایا
 .بست خودش

 ایلیا بهداشتی، سرویس از خروج با. زدم صورتم و دست به سردی آب و رفتم اتاق توی بهداشتی سرویس سمت به
 .شد ظاهر جلوم دست به حوله
 انداخته بود، کرده مرتبش که تختی روی آماده رو لباسام. کردم خشک رو صورتم و دست و گرفتم ازش رو حوله
 .رفتم تخت سمت به و دادم پس بهش رو حوله. بود
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 .دادم قرارش تخت روی بالش کنار تاشده، و کردم عوض ایسورمه شلوار و آسمونی آبی لباس یه با رو خوابم لباس
 شاهکار یه خودش، نوع در این و بود نایستاده اتاق در پشت رایا تصورم، برعکس. شدم خارج اتاق از ایلیا همراه

 .بود رایا از رفتاری
 یطبقه سالن راست سمت درست. اومدمی سرم پشت ایلیا. رفتم پایین هاپله از و گذاشتم چوبی ینرده روی دست
 .شدمی دیده راحتی به بودنش،اپن خاطربه که داشت وجود بزرگی یآشپزخونه اول،

 :گفت فاطمه آشپزخونه، به ورود محض به
 .سالم -

 .نیفتاده اتفاقی همچنین اصالً چون نمیاد؛ یادم رو بودم کرده سالم فاطمه از قبل که باری آخرین
 .سالم -

 .خیربه صبح و سالم: ایلیا
 !خوش صبح: فاطمه

 .کرد دیوونه هم رو فاطمه امیرمهدی. انداختم باال ابرویی تک
 خوابیدی؟ خوب دیشب: آمین

 .البته... اوه -
 .بشینین وایسادین؟ چرا... خوبه -

 .بود سبزی و پنیر و نون خوردن حال در آییننیک. نشستم آییننیک و امیرمهدی بین ما صندلی روی
 .خیربه صبح -

 :گفت و داد قورت سریع رو دهنش توی یلقمه
 .خیربه هم تو صبح -

 :پرسید و آورد گوشم کنار رو سرش ایلیا
 خوری؟می چی -
 .عسل خامه همون -

 .سالم: فاطمه
 .کردی سالم اول تو بازم... اوه: خندید سلین
 کردنخشک مشغول و نشست من جلوی دقیقاً و زد دور رو میز آروم. داشت رو همیشگیش شادابی سلین لحن

 .بود سخت برام واقعاً سلین کردندرک. شد اشزدهرنگ موهای
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 مشکل مسئله این با سورانم حتی کنه؟ قبول خودش عروس عنوان به رو اون آمین داشت توقع وضعیتی همچین با
 .داشت
 صبحونه میز سر اون اینکه فقط. کنم درک رو سلین که نبود نیازی هرحالبه و بودم من من،. انداختم باال ایشونه

 .بشه بد حالم کمی شدمی باعث کرد،می خشک رو موهاش
 .همگی به سالم: سوران

 رفت؛ بود نشسته میز یگوشه در که آمین سمت به راستیه. شد آشپزخونه وارد و پرید اپن روی از خنده با
 :زد لب و نشوند آمین یگونه روی ایـوسه*بـ
 !خودمی گل بابای -

 تا. نخندیم تا کردیممی کنترل رو خودمون زور به. شد خشک مجسمه مثل سوران که آورد در زدنعق ادای آمین
 .اومددرنمی خونش زدیمی کارد سوران به هم جاهمین
 .بشین بیا... خیالبی: سلین

 دست به رو قبلش واردیوونه شادابی ثانیه، چند عرض در. نشست آمین و سلین مابین و کشید عمیقی نفس سوران
 :زد داد و آورد

 !خواممی چایی من -
 .عشقم چاییت از اینم: فاطمه
 !هیع: سوران

 رو شیرینش چایی لیوان فاطمه. نشه قهقهه به تبدیل امخنده تا کردم کنترل رو خودم زوربه. زدم خنده زیر پقی
 .سال جوک حد در بود شده چیزی سوران یشدهماتوکیش یقیافه و بود کرده خالی سوران موهای روی
 :داد پیشنهاد و کشید سوران موهای توی دستی خیالیبی با آمین

 .کرد جدا هم از نمیشه رو اینا دیگه ثانیه دو. حموم بری بهتره -
 :زد داد بعدش چون بود؛ طوفان از قبل آرامش دقیقاً این. کشید عمیقی نفس و بست رو چشماش سوران

 !فاطمه کنممی تخفه دستام همین با -
 آشپزخونه هامونخنده صدای. شد زمین نقش سر، با که بدوئه فاطمه دنبال خواست و شد بلند میز پشت از بالفاصله

 لباساش که حالی در و اومد بیرون میز زیر از ایخنده ترینکوچک بدون و سردخون خیلی آییننیک. بود برداشته رو
 :گفت سوران به خطاب تکوند،می رو
 !خاکی خوشتیپ ببینه باید هم رو پاش جلوی آدم -

 .حاله چه در بفهمم و ببینمش تونستمنمی بود، هم میز طرف اون و بود افتاده چون. درنیومد سوران از صدایی
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 -بود نشسته آییننیک طرفاون که- هامین کنار و گذاشت جلوم سنگک نون دونه یه با رو عسل خامه ظرف ایلیا
 .نشست

 صورتش روی از رو شیرینش چایی به آغشته موهای و شد بلند هم سوران. گرفتم خودم برای که رو لقمه اولین
 :کرد تهدید و انداخت آییننیک و فاطمه به برزخی نگاهی. زد کنار

 !درمیارم سرتون رو تالفیش جا یه -
 :گفت فاطمه که کنه ترک حموم مقصد به رو آشپزخونه خواست ای،دیگه حرف بدون و
 .برو بعد بخور صبحونه -

 :زد نق سوران
 .خورممی بیرون اومدم که حموم از. ذارهنمی کردندرنگ جای آوردی، موهام سر تو که بالیی این -

 .شدند آشپزخونه وارد سوالی هایچهره با سایا و رایا آشپزخونه، از سوران خروج از بعد بالفاصله
 

 بود؟ شده جوری یه سوران دایی چرا: رایا
 دعوت خودش کنار نشستن به دست با رو رایا اینکه حین و گذاشت میز روی رو چاییش از شدهخالی لیوان آمین
 :داد جواب کرد،می
 .کرد اذیتش کوچولو یه فاطمه خاله فقط... هیچی -

 :زد لب وارطعنه سایا
 !کوچولو؟ یه -

 :گفت سایا، حرف یطعنه به نسبت توجهبی و عادی خیلی آمین
 .کوچولو یه -

 جوی یه توی اون با سایا آب که کسی تنها. شد جاگیر امیرمهدی و رایا بین ما هم سایا و نشست آمین کنار رایا
 .بود امیرمهدی رفت،می

 سر دوباره رفتمی انتظار که چیزی از ترسریع هم، سوران و شد طی سکوت توی صبحونه صرف یمرحله مابقی
 .شد حاضر میز

 :زد بهم رو دستاش آییننیک
 شوره؟می ظرف کی حاال -

 .نیستم که یکی من: فاطمه
 !پرورتن تنبل: سوران
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 بار این نقصش،بی گیریهدف و خوریشچای قاشق پرتاب با اما نداد؛ سوران حرف این به لفظی جوابی فاطمه
 .کرد خالی سوران لباس روی رو خامه ظرف

 بدی؟ رو جوابم حرف با میریمی! فاطمه کنیمی مذله داری: سوران
 بقیه حرفای جواب جوریاین مواقع بیشتر. بود همین کالً فرمش. شد بلند میز پشت از و انداخت باال ایشونه فاطمه

 .نداشت لفظی درگیری به ایعالقه چندان. دادمی رو
 .نیست شستن ظرف به نیازی: سایا

 .زد سرش به انگشت با سوران
 .جادوگری بود رفته یادم کل به! میگیا راست -

 :زد لب مچش سطحی پیچوندن با و گرفت میز به رو رو دستیشچوب سایا
 .باباشُشیا -

 :داد ادامه کوتاه، چنداننه مکثی با سایا و شدند تمیز زدنبرق حد در میز روی هایظرف تموم
 .ظَبِجاخ -

 :داد ادامه و گرفت هاکابینت به رو رو دستیشچوب
 .بَشیبَشی -
 .شدند گیر جا هاکابینت توی نظم به و مرتب هاظرف و شدند باز هاکابینت در

 .سِشیسِشی: سایا
 غذایی مواد و کرد باز رو یخچال در ورد، خوندن با باراین سایا و شدند بسته هم هاکابینت درای ورد، این خوندن با

 .بست رو یخچال در و فرستاد یخچال درون به رو میز روی موندهباقی
 .ممنون: فاطمه

 :گفت و زد خشکی لبخند سایا
 .بود وظیفه -

 :زد ـغلش*بـ زیر رو دستاش هامین
 چیه؟ روز یبقیه واسه تونبرنامه حاال خب، -

 .نکردم تیراندازی تمرین اینجا وقتهخیلی: فاطمه
 :زد لب تعجب با سایا

 جنگله؟ توی تیراندازی منظورت! تیراندازی؟ -
 .تیراندازیه تمرین سالن یه اینجا زیرزمین! نه... اوه: فاطمه
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 :گفت ذوق با سوران
 بخش یه حتی... کالشینکف تا گرفته تیرهفت از. داره بکنی رو فکرش که ایاسلحه نوع هر! عالیه هم خیلی -

 .داره هم رگباری تیراندازی تمرین برای
 .انداخت باال رو اشتمیزشده ابروی تک سایا

 .جالب چه -
*** 
 داری؟برمی رو کدومش: آییننیک

 !نکردم تیراندازی خنجر با حاال تا -
 :گفت و انداخت اینقره خنجرهای ست به دقیق نگاهی و شد خم آییننیک

 !عالین اینا -
 .هستن تیز هم خیلی: فاطمه
 داری؟برمی رو همین پس: آییننیک

 .دونمنمی هیچی خنجر با گیریهدف از من -
 .بدم یادت تونممی بخوای اگه: فاطمه

 .کنی تیراندازی تمرین خواستیمی که تو -
 :گفت و زد بهم لبخندی فاطمه

 .نه یا خوایمی بگو تو. زیاده وقت حاال -
 برای و بود ناشناخته و عجیب برام لبخندش جنس. کردم نگاه موشکافانه رو فاطمه زندگیم، توی باراولین برای
 .دربیارم رو چیزی یه تویته خواستممی بار،اولین

 پرنس؟ کجایی... الو: فاطمه
 :زدم لب و دادم فشار هم روی رو پلکام. برداشتم فاطمه کردننگاه خیره از دست و اومدم خودم به
 .جامهمین -

 داشت، خنده چاشنی که لحنی با فاطمه. شدم روروبه آییننیک و فاطمه خندون یقیافه با که کردم باز رو چشمام
 :کرد گوشزد

 !ندادی رو جوابم -
 :گفتم کوتاهی مکث با
 .خواممی... آره -
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 :پرسید و زد کنار رو هااسلحه ویترین یشیشه فاطمه
 آیین؟نیک داریبرمی چی تو -

 .بدی یاد منم به باید. خنجر منم: آییننیک
 :گفت و خندید فاطمه

 !عرضهبی پسرای -
 .برگردوند قبلش حالت به رو ویترین یشیشه و آورد بیرون رو خنجر تاییدوازده ست سه نهایت، در
 :گفت و کرد اشاره اینقره ست به
 .دارن کاربرد هم هاگرگینه کشتن توی... اننقره از اینا -
 :داد ادامه و کرد اشاره بعدی براق و سنگی مشکی، ست به
 .برید رو ایجادویی گیاه نوع هر میشه اینا با. قدرته سنگ که مشکیه عقیق سنگ از اینا یدسته -
 
 :گفت و کرد اشاره بود، عادی کامالً که سوم ست به نهایت، در
 .ندارن تمایزی وجه و هستن عادی خنجرای هم اینا -

 :انداخت باال رو رنگشایقهوه ابروهای آییننیک
 .داده جا خودش نظیربی کلکسیون توی رو چیزی همچین داریاو که جالبه -
 .ستدیگه چیزیه داریاو برای ست این! نکن اشتباه -

 :داد ادامه فاطمه که کرد نگاه رو فاطمه سوالی آییننیک
 .ساخته بوده سالههفده وقتی داریاو خود رو ست این -
 !جدی؟ -

 .داد تکون تایید ینشونه به سری فاطمه
 .جدی جدیِ -
 .نخاطره براش اینا پس -
 کنین؟می انتخاب رو کدوم حاال. آره -

 بازار؟ توی اومده تازه رو، جوریشاین ندیدم حاال تا چنده؟ اسلحه این برد: هامین
 به اینقره اژدهای یه نقش روش، و بود معمولی تیرهفت یه از ترحجیم و تربزرگ کمی هامین دست توی یاسلحه
 .خوردمی چشم

 .کرد تولیدش ای.ام.دی.دی پیش ماهشیش همین... آره: فاطمه
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 داره؟ فرق باهاش کار -
 .رفتیم ترنزدیک هم آییننیک و من. گرفت هامین از رو اسلحه و رفت هامین سمت به فاطمه
 صدای تا ببندی رو اژدها دهن کافیه مثال، برای. داره فردیمنحصربه هایویژگی اما تیره؛هفت یه شبیه: فاطمه

 .بشه خفه تیراندازی
 :داد ادامه و گذاشت اژدها دم روی دست. کرد باز و بست رو اژدها دهن

 .میشه شلیک سر پشت از تیر بکشی، رو اژدها دم وقتی -
 .شد باز تیرهفت عقب در ایدریچه که کشید رو اژدها دم حرفش، گرفتنپایان با

 چیه؟ اسمش! جالب چه: هامین
 :گفت و داد هامین دست به رو اسلحه فاطمه

 .شَم -
 شم؟: هامین

 .مردن شم مخفف -
 بازار؟ توی اومده نگفتی،. جالبه -
 .نه هنوز -

 :گفت معترضانه هامین
 .بخرم خودم برای یکی خواستممی! بد چه چی؟ -
 .نشده تکمیل هنوز کنترلش سیستم -
 .بگیر ایلیا و من برای یدونه شدنش،تکمیل محض به... طوراین که -
 .باشه -

 :انداخت اطرافش به نگاهی فاطمه
 کجاست؟ ایلیا اصالً راستی، -

 !نظیرهبی کلکسیون این: ایلیا
 ویترین بررسی مشغول دقت با که دیدم سقف از آویزون رو ایلیا و گرفتم باال رو سرم. اومدمی باال از ایلیا صدای
 .بود داریاو یاسلحه کلکسیون باالیی
 گرفتن؟ رو چشمت: فاطمه

 .جوان خانم بکنی؛ رو فکرش بتونی که چیزی از بیشتر: ایلیا
 .نزنه سرت به دزدی ـوس*هـ امیدوارم:  خندید فاطمه
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 :گفت زانوهاش کردنصاف از بعد و اومد فرود زمین روی ضرب با. کرد ول رو خودش و خندید ایلیا
 .نمیدم تضمینی هیچ من -

 :پرسید تعجب با هامین
 !باال؟ اون چیه مگه -

 .خونه از هاشگلوله که تیریهفت: ایلیا
 :گفت ناباور هامین

 داریم؟ مگه! نکن شوخی -
 گلوله به تبدیل داریاو بدون توی خونِ شد باعث ساحره یه نفرین. اومدن بیرون داریاو بدن از هاگلوله اون: فاطمه

 رادمان آوردن، بیرون داریاو بدن از رو هاگلوله وقتی هم رو اسحله اون. بزنه صدمه داریاو به درون، از و بشه
 .ساخت هاگلوله اون با هماهنگ

 .دارن هم وردی همچین جادوگرا دونستمنمی: امیرمهدی
 .ندارن وردی همچین جادوگرا چون طبیعیه؛: سایا

 :گفت تعجب با امیرمهدی
 !چیه؟ منظورت -

 : گفت و داد تکون امیرمهدی برای تاسف ینشونه به سری سایا
 .دارن فرق جادوگرا با هاساحره -

 :زد داد امیرمهدی
 !چی؟ -
 از سوم گروه و خالی دست با دوم گروه کنن،می جادو دستیچوب با اول گروه. میشن تقسیم دسته سه به جادوگرا -

 .ذهن با اونم کنن طلسم و نفرین توننمی فقط ها،ساحره اما کنن؛می استفاده کردنجادو برای طبیعت
 .دونستمنمی -
 .بدون حاال پس -

 :پرسید و گرفت خودش به دفاعی حالت سایا تند لحن خاطربه امیرمهدی
 زنی؟می چرا حاال خو -
 .کنیمی خرد رو اعصابم چون -

 .رک چه: سوران
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 مخصوصش تمرین سالن به و کنین انتخاب رو خواینمی که ایاسلحه ترسریع بهتره... هابچه کنین بس: آمین
 .برین

 جوان؟ آقای چی تو. خواممی رو شم همین که من: هامین
 .خنجر: آییننیک

 !انتخابی عجب -
 بردارم؟ رو خونی یاسلحه اون تونممی من: ایلیا

 .باش هاشگلوله مواظب ولی بردار؛... آ: فاطمه
 . جوان خانم ممنون -
  

 :گفت و برگشت آییننیک و من سمت به فاطمه
 .بیارین هم رو تاسه اون راستی،... دیگه بریم بیاین -

 .باشه: آییننیک
 راهروی این آخر در و بود راهرومانند داریاو، یاسلحه کلکسیون بخش. برداشت آییننیک خود رو، ست هرسه
 .شدندمی ختم تمرین هایسالن به معلوم، قرار از که داشت قرار در سه بزرگ،

 رویروبه دقیقا که دری سردرِ تابلوی روی و «رگباریتیراندازی: »بود شده نوشته چپ، سمت در سردرِ تابلوی روی
 ختم خنجر با گیرینشونه سالن به داشت، قرار راست سمت که آخر درِ و «تیراندازی»: بود شده حک داشت، قرار ما

 .شدمی
 سالن، چپ سمت و مشکی تم با بود بزرگی سالن. شدم خنجر با گیرینشونه سالن وارد آییننیک و فاطمه سر پشت
 .بودند ساختگی هاییآدم که داشتند قرار گیرینشونه هایهدف
 !جالبیه جای: آییننیک

 .بود فشرده پالستیک از جنسشون. گذاشتم هااون از یکی روی دست و رفتم ساختگی هایآدم سمت به
 غیراصولی؟ یا کنینمی تمرین اصولی: فاطمه

 بودم گذاشته دست روش من که آدمکی چشم توی درست بود، کرده پرت که عقیقی خنجر حرفش، گرفتنپایان با
 .اومد فرود
 چیه؟ غیراصولی و اصولی از منظور: آییننیک

 استفاده روشی همچین از بیشتر. بزنی بهش کنی سعی و کنی نگاه هدف به جوریهمین یعنی غیراصولی: فاطمه
 .کننمی
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 چیه؟ اصولی و -
 .کنهمی تمرین آدم اصول طبق بر... دیگه خودشه روی اسمش -
 بهتره؟ کدوم -
 اصولی گیری هدف پایان، در اما میفته؛ اتفاق سرعت به یادگیریش فرآیند... دردسرترهبی و ترراحت اصولی غیر -

 .نداره وجود وجههیچ به خطا امکان یادگیری، صورت در و ترهدقیق
 :زدم لب فاطمه به رو کردیم، چشمی صورت به که توافقی طی در و انداختم آییننیک به نگاهی

 .کنیممی تمرین اصولی -
 !ریاضی متفکر مغز باشه؛ آسون باید تو برای: فاطمه

 داره؟ ربطی چه -
 .داد تطبیقشون هم با و دونست رو چیز چندتا باید فقط اصولی تیراندازی توی -

 چیزایی؟ چه مثالً: آییننیک
 یزاویه بازو، و ـغل*زیربـ بین یزاویه پرتاب، حین در قدرت میزان دست، قدرت میزان بدنی، قدرت میزان: فاطمه

 در دست تا هدف یفاصله زمین، تا هدف مستقیم یفاصله بازو، و دست مچ بین یزاویه آرنج، پایین و باال بین
 .هم با موارد این تطبیق آخر در و دیگه چیزای سری یه و خنجر وزن و جرم میزان پرتاب، یلحظه
 :داد ادامه دید، که رو آییننیک و من مات نگاه

 .کنین پیدا تسلط گیریهدف نوع این روی تقریباً تونینمی مداوم تمرین سال دو با. آسونه کنین باور -
 :زد داد آییننیک

 !دوسال؟ -

 .نیست بیشتر روز730 جمع سر! قرن دو میگی داری کنهمی فکر آدم دوسال میگی همچین: فاطمه
 .کنیممی تمرین جوریهمین! ضرروجهنم -
 چندسانته؟ زمین با آدمک اون چپ چشم مستقیم یفاصله شروع، برای -
 وسی؟صد -

 محمدمهدی؟ چیه تو نظر: فاطمه

- 135. 
 واقع در زمین، تا چشم اون دقیق مستقیم یفاصله! بزنی تخمین شروع در بتونی خوب انقدر کردمنمی فکر: فاطمه

 .مترهمیلی سه و سانت136
 :گفت ملتمسانه آییننیک
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 !بزنیم تخمین باید دقیق حد این در که نگو -
 .بگیری اندازه رو فاصله متر با زدن،ینتخم هربار از بعد تونیمی شروع، برای. میاد دست بگذره، مدت یه: فاطمه
 :پرسید و کشید تسلیم سر از آهی آییننیک

 داده؟ یادت دانیال رو گیریهدف نوع این -
 :انداخت باال رو کوتاهش ابروهای فاطمه

 است؟ بیان به حاجت چه است، عیان که چیز آن -
 :زد غر آییننیک

 .بپرس خودت از. دونممی چه -
 !پررو: غرید لب زیر فاطمه

 خورین؟می چی شما: امیرمهدی
 .بود ایستاده ورودی در چهارچوب توی امیرمهدی. برگشتیم صدا سمت به

 ناهاره؟ منظورت: آییننیک
 .میدیم سفارش بیرون از... آره: امیرمهدی

 .مشکی نوشابه با بنویس زغالی همبرگ ساندویچ یه من برای: آییننیک
 .نعنایی دوغ با باشه بزیجاتس. خورممی پیتزا منم: فاطمه

 .مشکی ینوشابه الزانیا، -
 :زد لب کرد،می یادداشت رو هامونسفارش که طورهمون امیرمهدی

 !شما هستین فودخوراییفست عجب -
 میدی؟ سفارش چی خودت برای حاال: آییننیک

 :داد جواب شده،کشیده بناگوش تا هاییلب با امیرمهدی
 .مخصوص پیتزا -

*** 
 .شد کشیده راهرو سمت نگاهمون در، به چیزی برخورد صدای با

 : پرسید دادمانند نسبتاً و بلند صدای با آشپزخونه توی از آمین
 بود؟ چی -

 .بود قبل یدفعه از بلندتر باراین البته رسید؛ گوش به صدا همون دوباره
 :گفت تلویزیون، توی اخبار مجری شبیه لحنی با سوران
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 .بشکند هم در را ساختمان در مجهول، موجود دیگر، یلحظه چند تا رودمی انتظار -
 که اینفرهتک یکاناپه روی از و گذاشت جلوش میز روی رو دستش توی همراه تلفن حرفی، زدن بدون فاطمه
 .رفت شد،می ختم ساختمون ورودی در به که ایپلهراه سمت به و شد بلند بود، نشسته روش

 اون، از بعد و رسید گوش به در با چیزی برخورد نوازگوش چنداننه و بلند صدای دوباره اول، یپله ردکردن با
 :شد شنیده امیرمهدی داد صدای

 !افتادم وکولکت از بابا... رو در کنین باز -
 :گفت و کشید راحتی نفس سلین

 .باشه وحشی حیوون یه شاید کردم فکر -
 داره؟ هم وحشی حیوون جنگل این راستی،: آییننیک

 .کنیم شکار گرگ یه خواستیممی دیشب ایلیا و من اما جوان؛ آقای نشه باورت شاید: هامین
 جدی؟ -

 :گفت سرش دادنتکون با زمانهم هامین
 .البته -
 شدین؟ موفق -
 .نه -

 :گفت ناباور لحنی و بلند صدای با آییننیک
 !نه؟ -
 .بود گرگینه یه. نبود معمولی گرگ -

 .آریال سلطنتی خاندان یشاهزاده: ایلیا
 شدین؟ گیر: آییننیک

 .ببینه رو ما نذاشتیم حتی... نه -
 کرد؟می کارچی اینجا اون راستی،: سوران

 .دارن سری همایش یه گویا. اومدن گردهم جنگل این توی آریال خاندان اعضای تموم. نیست اینجا اون فقط: ایلیا
 :زد لب درگیر فکری با سوران

 .میشه جالب داره جریان کنن؟ پنهوش خوانمی کی از رو چی سری؟ همایش -
 .سوران میده بو لحنت -
 .نیست هم نامردی دیگه جوریاین چی؟ باشیم، خودمون جریان موش اگه اما مخالفم؛ خبرچینی با -
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 .کرد گیریرای باید: هامین
 .دردسریم دنبال همه جمع این توی. کن بس! گیری؟رای: سوران

 .باشی خودت فقط همه، از منظورت که شرطی به درسته حرفت این: سایا
 !حال ضد: سوران

 چیه؟ سر بحث: امیرمهدی
 بودند شده جا پالستیک دوتا توی ناهارمون سفارشات. کرد رد هم رو پله آخرین فاطمه همراه حرف، این گفتن با

 دست با کهحالیدر خورد؛می چشم به امیرمهدی دست توی دیگه، پالستیک و بود فاطمه دست پالستیک یه که
 . بود کرده ـل*بغـ رو بود رفته خواب که ییرایا اش،دیگه
 :پرسید و گرفت امیرمهدی از رو رایا ایلیا،

 شدی؟ اذیت خیلی -
 .کرد نگاهش چپچپ امیرمهدی

 پرسی؟می دین اصول -
 :زد لب و خندید ایلیا

 !برنده... حقته -
 .کردین زهرم رو بردم! کنی کف بزنمت جوری خوادمی دلم: امیرمهدی

 .نگیر سخت: ایلیا
 چیه؟ برنده این جریان: آییننیک

 :داد رو آییننیک جواب آشپزخونه به رفتن حال در شده، خسته امیرمهدی
 و بردی که تویی و ناراحتیم باختمون از ما گفتن و کنار کشیدن هم نامردا این. شدم اول تیراندازی یمسابقه توی -

 .بری تنهایی خودت باید خوبه تروحیه
 .بردی تو خوبه باز -

 :گفت آشپزخونه توی از امیرمهدی
 کنی؟می بدبختی از پس نفرین -
 تمرین از قبل رو رایا خودت. رفتیمی باهاش داغونت یروحیه همون با باید شدمی اول دیگه یکی اگه... خب نه -

 .مهد بردی
 .دادممی برنده به رو مهد آدرس عاقل، آدم خب -
 .مردیممی گشنگی از ما برگرده اون تا زیاد احتمال به صورت اون در -
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 .نکرده یخ کامل ناهارتون تا میز سر بیاین پاشین حاال. حرفیه اینم -
 :گفت چوبی میز پشت نشستن حین سوران. شدیم آشپزخونه راهی هم با
 .بودیم علیاحضرت امر منتظر -

 :کرد تهدید و داد سر بود، نشسته سلین که جایی میز، یگوشه به رو سلین غذای ظرف امیرمهدی
 .کنممی آسفالت رو دکوراسیونت بشه خالی دستم -

 :داد جواب سردخون سوران
 !نزن اضافه حرف -

 زدین؟می حرف چی یدرباره راستی،: امیرمهدی
 : گفت و زدند برقی سوران شمشیر نقش با خاکستری چشمای

 . بگم برات تا بشین -
  

 .خوندم رو حرفت توی دردسر چشمات برق از: امیرمهدی
 امیرمهدی. شد آشپزخونه وارد هم بخوابونه تختش روی رو رایا تا بود رفته که ایلیا و داد بهم رو من سفارش فاطمه
 :گفت و نشست سوران رویروبه صندلی روی

 سرته؟ توی شومی ینقشه چه ببینم بگو حاال -
 اومدن؟ گردهم جنگل این توی آریال خاندان دونیمی: سوران

 :انداخت باال رو ابروهاش امیرمهدی
 چرا؟ آخه! جدی؟ -
 .دارن سری همایش یه -
 .نداریم اونا با خاصی دشمنی که ما. مخالفم باهاش و گرفتم رو شومت ینقشه -
 .دارم هاروی از وحسابیدرست یکینه یه من ولی -

 هاروی؟: سایا
 .آریاله ولیعهد و شاهزاده اسم: سوران

 چیه؟ وحسابی،درست خودت قول به یکینه این یسرچشمه حاال: امیرمهدی
 سمت به میز روی از رو اون همراهش، تلفن با کارکردن کمیه با و کرد باز رو همراهش تلفن رمز حرف،بی سوران

 .داد سر امیرمهدی
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 و انداخت سوران همراه تلفن یصفحه به دقیقی نگاه و برداشت میز روی از رو سوران همراه تلفن امیرمهدی
 :پرسید ناباورانه باالفاصله

 !فتوشاپه؟ -
 :گفت و داد بیرون مانندآه نفسی سوران

 .نه -
 شده؟ گرفته کِی عکس، این حاال: امیرمهدی

 :داد جواب و کشید موهاش توی دستی کالفه سوران
 .بود ریخته تابشلب روی گیریاشبهونه شروع از قبل هفته یه درست -

 :غرید عصبانیت با لب زیر امیرمهدی
 !فطرتپست -
 :داد ادامه لحنش، در مشهود خوریدل با
 سوران؟ بفهمم رو این باید االن من -

 .برام گفتنش بود سخت: سوران
 .امیر کن، درکش: آمین

 .نداشتم انتظار دیگه تو از! آمین: نالید امیرمهدی
 :گفت و خندید آمین

 .بخورین رو ناهارتون حرفا، این جایبه -
 :کرد یادآوری هامین

 .بدین ما به هم توضیحی یه نباشه بد شاید -
 :گفت و کرد خاموش رو سوران همراه تلفن امیرمهدی

 .کنیممی درست براشون حسابی دردسر یه آریال، کار توی دخالت با ما اینکه میشه مطلب یخالصه -
 بکنیم؟ رو کار این باید چرا بدونیم نمیشه حاال: سلین

 .نباشه پایه تونهمی خواست، هم هرکی. شخصیه یمسئله یه... نه: امیرمهدی
 خورده؟ حیوون مغز خورهمی راهنیمه رفقای به ما کجای: هامین

 نوشابه هامین که کرد پرت هامین سمت به ضرب با و برداشت رو جلوش رنگمشکی ینوشابه حرص با امیرمهدی
 :گفت و گرفت صورتش به برخورد از قبل خنده با رو
 !اعصابیبی روانپزشک عجب -
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 !دستش زیر بیمارای بیچاره: سلین
 :زد بشکنی ایلیا

 !خال تو زدی -
 .بکشیم حسابیودرست ینقشه یه تا بخورین رو ناهارتون من، کردنمسخره جای به: امیرمهدی

 :زد لب بدجنسانه لبخند، با سوران
 .زنهمی پرپر شدنخنک واسه بدجور دلم -

 :گفت و زد چشمکی امیرمهدی
 .کنممی ضمانت رو زدنشیخ شخصاً خودم من بگیره، آروم فعالً بگو بهش -

*** 
 صاف عجیبی طرز به رومروبه آب جوی توی روان آب. گرفتم قرار صافی سنگ تخته روی و برداشتم ایدیگه قدم

 .دادمی بهم خوبی حس. داشتم دوست رو شدمی تولید آب جریان خاطربه که مانندی شرشر صدای. بود زالل و
 :گفت ـذت*لـ با و برد فرو جوی زالل آب توی رو چپش دست و نشست سنگ تخته روی کنارم فاطمه

 !سرده چه -
 .تهرانه از سردتر مراتب به تابستونش هوای همیشه شمال: آمین
 :زد لب و نشست امدیگه سمت آییننیک

 .دیگه بشین وایسادی؟ چرا -
. کردم نگاهش دقت با و کشیدم سنگ تخته روی رو اماشاره انگشت و زدم زانو سنگ، تخته به لباسم گرفتن بدون
 .بود شده خاکی

 ـمرم*کـ روی دستی بشم؛ نشستن درست خیالبی و وایسم دوباره سنگ، تخته بودنخاکی خاطربه خواستم تا
 .داد هلم جلو سمت به ضرب با و نشست

 از دهنم خروج محض به و گرفتم باال رو سرم و نشستم سریع. فرورفتم آب جوی توی سر با و کشیدم کوتاهی داد
 .افتادم زدننفسنفس به و کشیدم عمیقی نفس آب، زیر

 .خندیدمی اشبامزه چنداننه شوخی به همچنان آییننیک
 ریز بود اومده سرم که بالیی به و بود شده آب جوی وارد که ایلیایی کمک با و دادم تکون تاسف ینشونه به سری

 .شدم بلند خندید،می
 !نخند: غریدم
 .کرد بلندم یهویی و برد زانوهام زیر رو اشدیگه دست سریع خیلی و گذاشت امشونه رو دستی
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 . ببینم زمین بذار رو من -
  

. خوردمی هم به امشدهخیس خودِ از حالم. گذاشت زمین روی رو من جوی، از بیرون و کرد گوش رو حرفم ایلیا
 !بود آورچندش واقعاً نظرم به مسئله، این و بودند چسبیده بدنم به خیسی خاطربه لباسام
 :پرسید نگرانی با فاطمه

 نیست؟ سردت -
 .من واسه کی؟ واسه اونم. بشه نگران کوچیکی هایمسئله همچین برای فاطمه نداشت سابقه. بود جالب برام

 .کنهمی بد رو حالم داره وضع این فقط،... نه -
 :پرسید کوتاه ایلیا

 بیارم؟ یا ببرمت -
 :دادم جواب گذشت، فکرکردن به که مکث کمی با
 .ببرم -

 :گفت و کرد پوفی ایلیا
 االرض؟طی -
 :دادم جواب نمیاد، خوشش االرضطی از دونستممی اینکه با
 .آره -

 ایلیا و بودم اتاق توی. کردم باز بعد، ثانیه چند و بستم رو چشمام خودم، بودنراحت برای و کرد ـغلم*بـ دوباره ایلیا
 .بود شده خم چمدونم توی ـمر*کـ تا
 .بود کیفم توی زدنگشت مشغول هم هنوز ایلیا. وایسم همچنان و نشینم جایی دادم ترجیح خیسیم، خاطربه
 شد؟ چی منداشته پادزهر -

 :گفت و آورد بیرون ساک توی از رو سرش ایلیا
 شناسی؟می رو سیکتر اسم به موجودی -
 :پرسیدم تعجب با
 !نشنیدم اسمشم حتی! سیکتر؟ -
 .گیرهمی رو داخلی فروریزی جلوی سیکتر زهر فهمیدم، که چیزی طبق. همینجاست مسئله -
 چیه؟ سیکتر دونینمی هم تو -
 .نه متاسفانه -
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 سمتم به ساکم، زیپ بستن با و آورد بیرون ساک توی از رو مشکیم شلوار و ایسورمه پیراهن زیر، لبـاس حوله،
 .اومد

 .بدم رو بودن امیدوار بیشتر کمیه یاجازه خودم به تونممی حداقل -
 .موجودیه چه سیکتر بفهمم ترسریع هرچه کنممی سعی. درسته: ایلیا

 از بعد بار،این و انداخت حموم توی هایکثیف لباس سطل توی رو لباسام ایلیا و درآوردم رو لباسام ایلیا کمک با
 .پوشیدم تنهایی به رو لباسام خودم، کردنخشک

 بریم؟: ایلیا
 هستن؟ کجا االن -

 :داد جواب مکث، کمی با ایلیا
 .میرن آریال سری همایش محل سمت به دارن! اوه -
 !سریع چه -
 دید؟ سوران گوشی توی چی امیر بدونی خواینمی -

 :گفتم و انداختم تخت روی رو خودم
 .نمیاد خوشم فضولی از نه، -

 :گفت و نشست کنارم
 .انسانه ذاتِ از بخشی این. طبیعیه کنجکاوی میزان این -

 !فضولی نه، کنجکاوی: دادم تذکر
 .جوان آقای شوری واقعاً تو -
 !فضول تو و -

 : گفت و خندید ریز
 ...شاید -

 : زدم لب حالبی و کشیدم ایخمیازه
 .گرفت خوابم انقدر چرا یهو دونمنمی -

 پوست نرمی و بستم رو چشمام. گذاشت پیشونیم روی رو راستش دست و درآورد رو راستش دست دستکش ایلیا
 .برد فرو موهام داخل و کشید پیشونیم روی آرومیبه رو دستش. کردم حس رو ایلیا
 آقای بمونی جاهمین خوایمی. پیششون گردیمبرنمی چرا پرسهمی ازم هامین. طبیعیه بدنت دمای خوشبختانه: ایلیا

 جوان؟
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 .میایم االن بگو بهش... نه -
. گذاشت زمین روی رو من آروم ایلیا. بودیم جنگل توی کردم، باز چشم وقتی و شد رد ـغلم*بـ زیر از ایلیا دست
 ترخشک و ترتیره نظربه هم هادرخت برگ. بودند کرده پیدا بیشتری تراکم و بود شده کمتر هم با هادرخت یفاصله

 .اومدندمی
 .ستشده طلسم جنگل از بخش این معتقدند اطراف روستاهای بومی مردم: سوران

 روشه؟ طلسمی چه حاال: آییننیک
 .نفرینه نیست، طلسم واقع در -
 دوتا؟ این دارن فرقی چه -
 .طلسمه از بیشتر مراتب به سیاهیش و کردنهباطل غیرقابل نفرین اما داره؛ شدنباطل قابلیت طلسم! احمق -

 :گفت ایشدهکنترل لحن با هامین
 .شیممی نزدیک داریم بزنین؟ حرف ترآروم میشه -

 .نباشه مقصد با فاصله صدمترسی داشتن شدن،نزدیک از منظورت امیدوارم: آمین
 :گفت مکث با هامین

 .همینه دقیقاً منظورم راستش خب، -
 :زد لب سردخون آمین

 !هامین بکارم حسابی و درست بادمجون یه چشمت پای خوادمی دلم -
 :گفت و خندید صدابی هامین

 .نده زحمت خودت به الکی خشکه، و شور چشمم پای خاک -
 .دیگه میده حرصم همین: نالید آمین

 :گفت کالفه هامین
 !آمین کنیمی مدیوونه داری -

 ...نده اهمیت بهش زیاد: سوران
 :داد ادامه سرش به کردناشاره با
 .داره کم کوچولو یه -

 :گفت بالفاصله سوران که زد سوران به محکمی گردنیپس آمین
 !آخ -
 :زد لب اششدهخم گردن همون با و گذاشت گردنش پس روی رو دستش و
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 .نداره اسپرسو از کمدسِت نزن؛ گفتم شونصدبار -
 .نمیشه سرش چیزااین که داره کم که آدمی: آمین

« .کن تف رو اشهسته حاال» یه که هانگاه اون از خاص، نگاهی با و انداخت باال ابرویی تک حرفش، این از بعد
 .زد سوران، برای درارحرص مسلماً نیشخندی و کرد نگاه سوران داغونودرب یچهره به دارن، خودشون توی

 :گفت و برد باال رو دستاش شده، تسلیم سوران
 .متفکری مغز سرتاپا شما گرامی، پدر باشه -

 .داد بهش هم ورزشی نیمچه و کرد صاف رو گردنش برداشت، گردنش پس روی از رو دستش
 .شدم خسته من کنیم؟ استراحت کمیه نمیشه: سلین

 و میشه ترضعیف روز در هاگرگینه حواس. نمونده آفتاب غروب تا بیشتر ساعتسه-دو. بدیم ادامه بهتره: امیرمهدی
 یفاصله از هرچند، کنن؛می حس هم رو انسان بوی حتی آفتاب، غروب با اما کنن؛ حس رو انسان بوی تونننمی

 .خطریه کل در ولی نزدیک؛ خیلی
 چی؟ آشاماخون: سلین

 :داد جواب هامین امیرمهدی، جایبه
 ایلیا مثل آشاماییخون بوی اما کنن؛می حس متری بیست یفاصله از هم روز در رو من مثل آشاماییخون بوی -

 حس توننمی هم متری45 از رو من بوی روز در اونا. کنهمی فرق آریال درمورد این البته. نه رو دارن ناخالصی که

 .کنه حس رو انسان بوی تونهنمی روز در آریالم حتی اما متری؛30 از رو ایلیا بوی و کننمی
 ...ایلیا و تو یعنی! بد چه: سلین

 :داد ادامه رو سلین حرف هامین
 .بیایم جلو باهاتون تهش تا تونیمنمی -

 :گفت معمول، حد از بلندتر و ناالن صدایی با و انداخت زمین روی رو خودش سلین
 بشن؟ ما متوجه اونا اگه! بده خیلی که جوریاین! چی؟ -

 .بدیم فراری رو شما شده، که هم ممکنه حالت بدترین در تونیممی سوران و من: امیرمهدی
 .برسه خودتون به باید هم یکی ولی: سلین

 .نه یا هستی باهامون بگو فقط. نگیر سخت -
 :پرسید مظلومانه سلین

 بکنیم؟ کاری همچین باید چی واسه بگین نمیشه حاال -
 :گفت خندیدن میون امیرمهدی و زدیم خنده زیر جمعیدسته
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 .میاره فشار بهم داره فضولی گفتیمی اول از خب! چیه دردت بگو پس -
 شد کاربه دست سلین، یحنجره از صدا شدنخارج از قبل سوران که بزنه اعتراض ینشونه به جیغی خواست سلین

 :زد لب آروم. کرد برخورد زمین به سلین سر که داد هل جلو از رو سلین و گرفت پارچه تیکه یه با رو دهنش در و
 .بشنون رو زدنتجیغ صدای ممکنه. قویه هاگرگینه حواس -

 :گفت آروم و ایستاد بالفاصله هم سلین و برداشت سلین دهن روی از رو پارچه سوران گرفت، آروم که سلین
 .بریم دیگه، خب -

 : گفت و خندید سوران
 .بزنی حرف خوادنمی آرومم این در دیگه -

 :گفت حرص با سلین
 !نزن حرف یکی تو -

 :گفت و کرد نزدیک سلین سر به پشت از رو سرش سوران
 میاره؟ فشار بهت داره فضولی االن -

 :زد لب آروم خیلی مکث، با و شد سرخ کوچولو یه سلین
 .بدونم خوادمی دلم. آره خب، -

. شد ختم طالق به تهشم که گیریبهونه به کرد شروع یهویی خیلی و بود گرگینهیه من، سابق همسر یسنا،: سوران
 .کردم هک رو سیستمش گرفتنمون،طالق از بعد

 :گفت مکث با و داد سلین به رو همراهش تلفن
 .بود ریخته سیستمش روی گیریاشبهونه شروع از قبل هفته یه درست رو عکس این -

 :زد صورتش به راستش دست با سوران همراه تلفن یصفحه دیدن با سلین
 !وحشتناک چه -

 ...دیگه مردم یه خب،... من. بود سخت برام هضمش: سوران
 بود، کرده ـیانـت خــ سوران به هاروی با یسنا که حقیقت این. نزد حرفی دیگه کسی کوتاهی، چنداننه مدت برای
 .داشت زمان به نیاز هضمش که بود کنندهشوکه حقیقت یه همه برای
 سوزه؟می چی واسه بیشتر دلم جریان، این توی دونینمی: آمین
 سوران؟: آییننیک

 :گرفت دندون به رو لبش سوران
 چی؟ شدم من حاال! نیکی نورافکن دلم و چشم -
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 .نگیر سخت: آییننیک
 سوزه؟می دلت چی واسه خب،: امیرمهدی

 .دادم یسنا به مهریه واسه که زبونیبی یسکه لشکر اون واسه: آمین
 .بشم جدا ازتون باید دیگه من خب،: هامین

 زنی؟ گشت یا ویال میری: آییننیک
 .ویال: هامین

 :گفتم ایلیا به
 .برو هامین با هم تو -

 .بیام جلوتر تونممی من: ایلیا
 چندمتر؟ از بیشتر نهایتاً -
 .خب نه -
 .برو پس -
 . باشه -
  

 :داد ادامه هامین به رو
 .میام منم -

 :زد لب بقیه به رو کوتاهی مکث با هامین
 .اجازه با پس -
 :گفت آروم خیلی بگیریم، سر از رو حرکت دوباره اینکه از قبل امیرمهدی ما، از هامین و ایلیا جداشدن با
 !بکشیم نفس هم آسته و بزنیم حرف آسته بیایم، آسته بریم، آسته دزدا مثل باید بعد به اینجا از -

 :زد نیشخندی فاطمه
 .بشیم تبدیل متحرک یمرده مشت یه به و بمیریم آسته باید تر،ساده عبارت به -

 :گفت فاطمه به اشاره با و زد بشکنی سوران
 !خال توی زدی -

. ایستادیم اختیاربی آریال، مقر دیدن با. شد طی مطلق سکوت توی تقریباً آریال، مقر به تقریبی رسیدن تا راه یبقیه
 کهچیزی اال داشتم جنگل اون در آریال مقر از تصوری نوع هر. بگیرم آریال مقر از چشم تونستمنمی شخصه به

 !بود روم جلوی
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 ...این: امیرمهدی
 !نداره امکان: سوران
 !خوشگله خیلی: سلین

 شمال در جنگلی توی آریال، ماه قصر کردمی رو فکرش کی! بود آریال ماه قصر واقع در جنگل، اون در آریال مقر
 باشه؟ شده واقع ایران
 .نداشت آریال ماه قصر وجودداشتن به اعتقادی حقیقتاً کسهیچ. بود افسانه یه تقریباً آریال، ماه قصر
 مانندنقره اما کم درخشندگی هم روز در که ماهی اما بود؛ ماه جنس از داشت، قرار ما رویروبه که قصری دیوار

 !داره نگه خودش روی طوالنی مدتی برای رو چشما تونستمی و داشت رو خودش
 نقره؟ چیه؟ از قصر این دیوارای جنس: سلین

 .ماهه از قصر این دیوارای جنس. آریاله ماه قصر این. نه... اوه: سوران
 :گفت متعجب سلین

 !سوران؟ کنیمی شوخی! ماه؟ -
 یه طی و بوده زخمی یگرگینه یه شبیه واقع در ماه انسان، وجوداومدنبه از قبل هاسال میگن هاافسانه: امیرمهدی

 به گرد شکلی و میده آریال بزرگ جد به هدیه عنوان به و کنهمی رو خودش از بخشی ماه دالیلیبه طوالنی، جریان
 کههرچیزی و هرکس دید از ابد تا قصر، اون و سازهمی قصر یه ماه، هایتیکه با آریالم بزرگ جد. گیرهمی خودش
 .مونهمی پنهون نیست، آریال از عضوی
 .باشه افسانه این ابد ممکنه لحظه این که جالبه: فاطمه
 ممکنه؟: آییننیک

 .بینیممی رو قصر این که هستیم هاییغریبه اولین ما که نیست این بر مبنی تضمینی هیچ -
 .میگی راست: آییننیک

 یارا؟ نداری نظری تو: امیرمهدی
 :دادم جواب و انداختم باال ایشونه

 ...باشکو خیلی -
 بلند درپیپی داره مغزم وسط از یکی کردممی حس. بدم ادامه رو حرفم نتونم شد باعث و پیچید سرم توی بدی درد
 .کشهمی داد

 : گفت نگرانی با فاطمه
 !خوبی؟! محمدمهدی -
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 ...منظور: سوران
 گذاشت هامشونه روی دست وحشت با امیرمهدی. فهمید رو فاطمه منظور من دیدن با سوران. زدم چنگ موهام به
 .داد تکونم ضرب به و
 .یارا یارا،. ببینم کن نگاه رو من یارا، یارا؟ شده چت -

 بلند دادهای اون از خبری دیگه. خورد گره نگرانش نگاه به نگاهم. گرفت باال رو سرم و گذاشت امچونه زیر دست
 .بودم شده آروم. نبود

 ...من -
 رو پلکام. گرفت رو دادم صدای بلندشدن جلوی امیرمهدی، دست و شد کشیده سرم توی بلندتر مراتب به دادی

 لحظه به لحظه سرم توی درد. نشه بلند دادم دوباره تا ساییدم هم روی رو دندونام و دادم فشار هم روی محکم
 ترمحکم رو موهام. کنم حس رو هاداد اون شدن کشیده درد خاطرِبه تونستممی. شدمی بلندتر داد، صدای و بیشتر

 .رفتم حال از و شد آروم دردم کار،این از بعد ناگهانی خیلی و فشردم مشتم توی قبل از
*** 
 نظر به که جوری کشید؛می داد دل ته از درد، سرِ از یکی. بیام خودم به تا شد باعث خراش،گوش داد صدای همون

 .بشن پاره صوتیش تارهای داشت امکان هرلحظه من
 که بود حقیقت این شد، من ترسیدن باعث و کرد پردازش رو اون ذهنم که چیزی اولین. شدم اطرافم متوجه تازه
 رو چشمام پام، زیر یصحنه دیدن با و خوردمی چشم به رنگمشکی دیوار یه دورتادورم. نبودم جنگل اون توی من

 .رفتنمی کنار چشمام جلوی از بودم، دیده که تصویری اما نکنم؛ فکر بهش کردم سعی و بستم
 با من و بود خراشیدل نسبتاً و ترسناک یصحنه. بودم ایستاده گوشت بدون خونی هایجمجمه از کوهی روی من
 .بودم نگرفته دردقلب ترسیدن، از حجم این
 روم،روبه رنگمشکی دیوار وسط. کردم باز رو چشمام بودم، دیده پام زیر که چیزی هضم با و کردم صبر دقیقه چند
 واقعاً بودن،ترسناک از جدا هم، روی هاجمجمه شدنساییده صدای. برداشتم قدم از قدم. شدمی دیده آهنی در یه

 که گذاشتم در قرمزرنگ دستگیره روی رو دستم و کنم باز رو در خواستم رسیدم، که در نزدیکی به! بود آورچندش
 نگاه بود، شده ریخته هاجمجمه روی که خونی به شده،شوکه. ریخت زمین روی خون از ردی مثل و شد آب
 .در اون پشت از درست اومد؛می هم هنوز داد، صدای اون و کردممی

*** 
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 چسبیده زمین به راستم یگونه. شدمی دیده انسان پای و چمن فقط چشمام جلوی. کردم باز رو چشمام شده،شوکه
 .سوختمی عجیبی طرز به چپم یگونه و بود
 ...یارا... یارا -

 بودم؟ من یارا، از منظورش! شناختمشنمی. دیدم خودم رویروبه رو نگرانی یچهره و گردوندم رو سرم
 !شد؟ چت یهو. بگو چیزییه یارا، -

 رو من که کیه اون اصالً،! چیه؟ اسمم اومدنمی یادم خودم چرا ولی! منم یارا، از منظورش بودم شده مطمئن دیگه
 شناسه؟می

 .رفت بین از سریع خیلی و پیچید سرم توی خفیفی درد. کردم نگاهش گنگ
 نمیگی؟ چیزی چرا یارا،: امیرمهدی

 :پرسیدم و گرفتم باال رو سرم
 بگم؟ چی -

 :گفت و کشید راحتی نفس امیرمهدی
 .بده رو سوالم جواب -
 سوال؟ کدوم -

 :گفت و کرد نگاهم چپچپ امیرمهدی
 .پرسیدم االن همین کههمینی -
 :دادم جواب و کردم فکر کمیه
 .نمیاد یادم چیزی من ولی -

 :گفت کالفه امیرمهدی
 شد؟ چت یهو که اینه سوالم! اه -
 .نفهمیدم هیچی بعد، و گرفت درد بدجور سرم -
 خب؟ -
 ...دیوار یه رو دورتادورم... غریب عجیب جاییه. بودم دیگه جای یه کردم، باز که رو چشمام -

 .بود اشتباه وسط این چیزی یه. کردم نگاه رو امیرمهدی کنجکاو یچهره فقط و شدم مات اختیاربی لحظه،یه برای
 نمیگی؟ چرا: امیرمهدی

 رو؟ چی -
 .دیگه رو بودی کجا اینکه -
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 .رفتم حال از فقط! نبودم جایی من -
 .بودی غریب عجیب جاییه گفتی خودت -
 .باشم زده حرفی همچین نمیاد یادم -
 !کنی؟می شوخی -

 :گفت و گذاشت امیرمهدی ایشونه روی دستی سوران
 من که یارایی. شده دستکاری شحافظه زیاد احتمال به. دونیمنمی ما که هست چیزییه. باشی آروم بهتره -

 .کنهنمی ایخرکی شوخیای همچین شناسم،می
 :داد تکون رو سرش امیرمهدی

 .نیست خوب اصالً این -
 .برگردیم باشه بهتر شاید: سوران

 .خوبه حالم من... نه: کردم مخالفت
 .نیست خودت دست زیاد تو، حال! میگی چپ داری: سوران

 ...یه فقط این -
 :دادم ادامه ایرفتهتحلیل صدای با
 .بود اتفاق -

 :گفت جانببهحق سوران
 !نداری اعتقاد میگی که چیزیبه خودتم حتی بینی؟می -
 ...تو ولی -

 :گفت و خندید سوران
 .نه سوز و سوخت ولی داره؛ زود یا دیر. ریزممی شده، هرجوری رو زهرم من! گرفتی کمدست رو من تو -
 .باشه... اوه -

 گردیم؟برمی االن یعنی: سلین
 .اوهوم: فاطمه
 :زد لب حسرت با سلین

 !بزنم دست نزدیک از ماه به خواستمی دلم خیلی! شد حیف -
 :انداخت ماه قصر به نگاهی فاطمه

 .برگشتیم روز یه شاید دونه؟می چه کسی -
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 !گردیمبرمی حتماً... نه شاید: آمین
 .بود شده خیره آریالماه قصر به زدنیپلک بدون زدن،حرف حین و بود خاص آمین لحن
*** 

 چشمام و انداختم تخت روی رو خودم کفشام درآوردن با تنها لباسام، کردنعوض بدون و شدم اتاقم وارد خستگی با
 .شنیدم رو در بازشدن صدای که نکشید طول چندان. بستم رو

 !خوبی؟: رایا
 .اومدمی گرفته نظر به رایا. نشستم تخت روی آرومیبه. ایلیاست کردممی فکر. کردم باز رو چشمام

 نه؟ خوبی، تو ولی بده؛ حالت تو که شنیدم امیر پسرخاله از من دونی؟می: رایا
 نگرانم اینکه جبران به کردم سعی. بشه نگرانم جوریاین رایا، اسم به دختربچه یه کردمنمی فکر. بود عجیب برام

 :گفتم و زدم لبخندی. باشم داشته باهاش لطیفی برخورد شده،
 .خوبم من که البته -

 خوب؟ خوبِ: رایا
 !خوب خوبِ: فاطمه

 :برگشت عقب به جاخورده، رایا
 !خاله -

 .بست سرش پشت رو در و شد اتاق وارد کامل طور به فاطمه
 .کردممی عوض لباس داشتم شاید بزنی؟ در بود بهتر کنینمی فکر -

 . کنینمی کاری همچنین داری، فکری درگیری وقتی: فاطمه
  
 .نداشتم شاید -
 .زد حرف باهام سیکتر درمورد ایلیا. نشناستت که بگو کسی به رو این -
 چیه؟ دونیمی -
 .ماره نوع یه -
 فهمیدی؟ کجا از رو این -
 .گفت بهم آمین -
 آمین؟ -
 .بود شنیده پنهان لرد از رو این... اوهوم -
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 :گفتم تعجب با
 ...که همونی! پنهان؟ لرد -

 :داد ادامه رو امجمله و کرد تایید رو حدسم سرش دادنتکون با فاطمه
 .خونده رو قدرت کتاب جلد هفت هر -
 شناسه؟می رو اون آمین -
 .زده حرف ساتسیک یکافه توی باهاش دقیقه ده حد در فقط... زیاد نه -
 .سخته خیلی اونجا به رفتن شنیدم ساتسیک؟ -
 .نیست کسی هر آمین -
 در شود،می نامیده نیز زارشوره یکافه که کافه این. است دیدنی هایعتیقه از سرشار و خرابه ایکافه ساتسیک)

 انگیزدل هایترانه صدای مدام ساتسیک در ها،گفته طبق و است شده واقع آرام اقیانوس یبرداشتهترک قلب
 دارد، پذیردل بویی همواره که آسید درخت یتازه همیشه چوب از نیز ساتسیک دیوارهای. رسدمی گوش به قدیمی
 را یکدیگر آنجا در «مرگخدایان» هاشینیگامی معموالً و است دشوار ساتسیک به ورود شرایط. اندشده ساخته

 .(کنندمی مالقات
 کجاست؟ سیکترا زندگی محل دونیمی. بگذریم اینا از باشه بهتر شاید -
 قدرت، کتاب سوم جلد از سهودویست یصفحه توی و ماره نوع یه سیکتر که دونستمی فقط آمین. نه... اوه -

 .شده نوشته بدونی بخوای درموردش که هرچیزی
 .صفره بیاریم دست به رو کتاب ناو بتونیم ما اینکه احتمال و -
 .کنی فکر ترمثبت کن سعی -
 هم بدبینی کنه،نمی درست رو چیزی بینیخوش. بینممی رو واقعیت فقط من بدبین؛ نه و بینمخوش نه من -

 .طورهمین
 :پرسید کوتاهی مکث با فاطمه

 بیرون؟ بریم خوایمی -
 :گفتم متعجب

 .تو اومدیم بیرون از االن همین! کنی؟می شوخی -
 بودین؟ رفته کجا حاال: رایا

 !فضول
 .درخت و دار از پر اطراف، همین مثل تقریباً جایی یه: فاطمه
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 !اومدیممی شما با هم ما کاش ای: رایا
 :زد لب تاسف با فاطمه

 !نیست پایه اصالً تو خواهر -
 تق تق، تق،

 :پرسید. برگشت در سمت به و انداخت باال ابرویی فاطمه
 کیه؟ -

 اونجاست؟ رایا. سایام: سایا
 جواب سردیخون کمال در فاطمه اما نه؛ بگه سایا به که خواستمی فاطمه از دستش دادنتکون با زنونلهله رایا
 :داد
 .البته -
 :گفت هم رایا به رو و
 .نیست خوبی کار گفتندروغ -
 و کشیدم نامحسوسی و کوتاه آه. تو بیاد سایا داد اجازه و کرد باز رو اتاقم در من، از گرفتناجازه بدون هم نهایت در

 .کنم ظاهر حفظ تونممی که جایی تا کردم سعی
 :گفت رایا به و گرفت نادیده رو من مجلسی و شیک خیلی سایا هرحال،به
 .نشدن تموم امروزت تمرینای هنوز! برگردم؟ تا بمون منتظر نگفتم مگه -

 ینشونه به سری فاطمه. بکنه دفاع ازش که خواست فاطمه از نگاه، همون با و کرد نگاه فاطمه به مظلوم، رایا
 :گفت و داد تکون تاسف

 .نیست خوبی کار فرارکردن. بدی انجام موقعبه باید رو تمرینات! رایا کردی بدی کار -
 ...من ولی: رایا

 :گفتم و دادم بیرون صدایی پر نفس
 ...بیاد گفتم بهش من -
 :دادم ادامه کوتاهی مکث با
 .بودم داده قول بهش کنم، بازی باهاش خواستممی -

 وسط؟ میکنی پرت نشسته قاشق مثل رو خودت که پرسیدم چیزی تو از من: سایا
. بود کرده روشنم کرمی نه، که ایقهوه کلمه واقعی معنای به. بشم مسلط خودم به کردم سعی و بستم رو چشمام

 :زدم لب شد، زده ذهنم توی که ایجرقه با و کشیدم عمیقی نفس
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 !بدونی رو حقیقت خواینمی حتی که تاسفه جای -
 !عروس مادر از کالم دو: سایا

 لهجه ایذره و داره تسلط فارسی هایتیکه روی عجیبی طرز به کنه،می زندگی پاریس توی تولدش بدو از اینکه با
 .نگرفته هم

 نوجوون آبروی و شین ساکت محترمانه خیلی بهتره پس گیره؛می باال داره لفظیتون درگیری کنممی حس: فاطمه
 .کنین حفظ رو جماعت

 نوجوونی؟ نسل فکر به قدراین حاال تا کی از: سایا
 و گیس و بیفتند هم جون به هوو دوتا مثل ممکنه لحظه هر کردممی حس. بود خاص فاطمه به سایا نگاه

 :گفت فاطمه به سایا گذشت، هم سکوت به که مدتی شدنسپری از بعد. بندازند راه کشیگیس
 .مریضه اون. اشتباهه میری داری که راهی -

 .درمانه تحت: فاطمه
 .همین. کنیمی اذیت رو خودت داری فقط بشی، خیالشبی بهتره. نمیده جواب وقتهیچ درمان این و: سایا

 :گفتم بنابراین اومد؛نمی خوشم هم کردنفضولی از. فهمیدمنمی حرفاشون از هیچی
 .داد شادامه میشه هم اتاق این از بیرون خصوصیه، بحث اگه -

 :گفت من، به کردننگاه بدون سایا
 . بریم بیا رایا،. شده تموم فاطمه و من بحث -
  

 
 :گفت و برگشت آخر یلحظه اما بره؛ بیرون خواست اتاق، از رایا و سایا خروج با فاطمه،

 ...خب خب، -
 .بود کالفه واقعاً صورتش حالت. کرد پوفی و کشید دهنش داخل به رو کبودش درشت لبای

 .باش راحت -
 باال ایشونه کرده،تعجب! بود شده غریبعجیب. شد خارج اتاق از بالفاصله و انداخت بهم دقیق اما کوتاه نگاهی
 .دادم بیرون مانندآه رو نفسم و انداختم
 .بود کرده سرایت هم فاطمه به رایا عادت

 ایچهره با ایلیا و شد باز قبل از بیشتر ببندمش، خواستم تا. رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند تخت روی از
 .بست سرش پشت رو در و کشید زحمت خودش خوشبختانه،. گذاشت اتاق درون به پا رفته،درهم



 

 

188 

 

  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

 شده؟ چی بدونی خواینمی: ایلیا
 :دادم جواب تخت، سمت به دوباره رفتن حین در
 .میگی بهم خودت باشه، دونستنش به نیازی اگه -
 !کنهمی مدیوونه نکردنتسوال این وقتابعضی -
 .همین. نیستم فضول فقط من -

 :گفت و کرد نگاهم چپچپ ایلیا
 توش خودم دررفتی، جوریاین چرا تو. آدمیه سرشت توی این. عادیه واقعاً پرسیدنشون سواال، سری یه ببین، -

 .موندم
 .دوختم اتاق سفید سقف به رو نگاهم و کشیدم دراز تخت روی

 درسته؟ گفتن، برات رو چیزهمه. بزنم حدس بذار -
 .گفت آمین -
 داره؟ پرسیدن این خب، -

 دستی. نشست تخت روی کنارم، و نزد حرفی ایلیا. دادم سوق ایلیا سمت به طلبکارانه و گرفتم سقف از رو نگام
 :گفت و برد فرو موهام توی

 .نگرانم من -
 .سالمم من که بینیمی هرحال،به. زننمی داد رو این چشمات. دونممی -
 .بشم عاجز اومده، پیش تو برای که مشکلی حل از کردمنمی فکر وقتهیچ -
 .نمیاد خوشم عاجز لفظ از -

 :گفت و کرد نگاهم چپچپ ایلیا
 بگیری؟ غلط تونستینمی ایدیگه چیز از -

 :زدم لب و کردم فکر کمی
 .نه -

 ایلیا که گذاشتم خودش پای روی و برداشتم سرم روی از رو ایلیا دست سرم، دادن تکون جای به حرف، این از بعد
 :زد نق
 !نیومده بهت کردنممحبت -

 :انداختم باال ایشونه
 .نمیاد خوشم -
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 کنم؟ پیدا رو قدرت سوم کتاب تونممی من نظرت،به -
 .نکنی فکرم بهش حتی کن سعی بگم، بخوام صادقانه -
 بسیار پیداکردنشان و شدند پنهان جهانی بعد از الیه هفت در که است جلد هفت شامل قدرت کتاب: قدرت کتاب)

 خوانده را کتاب هفت هر نفر یک فقط حاضر، درحال و شده نوشته قدرت اسرار تمام جلد، هفت این در. است سخت
 .(است گرفته لقب پنهان لرد هم همین خاطربه و شودنمی دیده زیاد و است سایه یک شبیه هم همان که
 .جوان آقای! رک چه... اوه -
 .باشه ترآسون باید قدرت کتاب پیداکردن از اون، کردن پیدا. بگردی پنهان لرد دنبال باشه بهتر شاید -
 ...فقط. نیست بدی پیشنهاد -
 :پرسید کوتاهی مکث با
 چی؟ فقط بپرسی خواینمی -
 .بسپار قرنیت دوازده یحافظه اون به رواین. ایلیا نیستم فضول من -
 .بندازن سرت از رو مسخره وسواس این تا کردم بستریت تیمارستان توی روزییه شاید -
 .کنینمی کاری همچین وقتهیچ تو -

 :انداخت باال شونه ایلیا
 ...شاید -

 !ملت اوهوی،... یارا... ایلیا: سوران
 شده؟ چی باز: ایلیا

 :گفت و کرد باز رو اتاق در سوران
 هستین؟ بیلیارد بازی یپایه -
 کنه؟می بازی جوانم خانم -
 !المذهب گیرهمی رو بازی هیجان. کردیم البازیشممنوع رواون... دیگه نه -

 :پرسید و کرد من به رو ایلیا
 کنی؟می بازی -

 .انداختم باال ایشونه
 .بیکاریه از بهتر باشه، هرچی -

 .بینمتونمی اونجا. چپه دست آخری، اتاق ـل،*بغـ همین بیلیارد سالن: سوران
 .باشه: ایلیا
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 خارج اتاق از هم با. کرد بلندشدن به مجبور هم رو من دستم، گرفتن با و شد بلند تخت روی از ایلیا سوران، رفتن با
 . رفتیم بود، داده سوران که آدرسی طبق بیلیارد، سالن سمت به و شدیم

  
 .بود نشسته صندلی روی رفتهدرهم صورت با که بود ایفاطمه دیدم، کهچیزی اولین. شدیم بیلیارد سالن وارد
 :گفت خنده با آییننیک

 .سروناز کن باز رو اخمات -
 .کرد نگاهش چپچپ فاطمه

 زنی؟می اضافه حرف داری دونستیمی -
 :گفت سوران و خندید آییننیک

 من؟ خواهر میدی حرص رو خودت چرا دیگه ای،برنده کنی بازی اگه دونیمی وقتی -
 :گفت و انداخت اشدیگه پای روی پایی فاطمه

 .نمیده مزه جوریاین -
 .نمیده مزه ما به کنی،می بازی تو که هم وقتی ولی میگم؛ رک: آمین

 :گفت و کشید آهی فاطمه
 .بودن اینجا دانا یا داریاو کاش -

 :پرسید تعجب با سلین
 !چی؟ دوقلوها پس -

 .افتضاحه اونا بیلیارد: فاطمه
 جدی؟ -
 .آرنیکان شبیه داریو و آریو دانا، و من برعکس -

 .مامانشونه آرنیکا، و هستن فاطمه تربزرگ برادرای داریو و آریو دانا،
 .خوبه بازیت تو که دونیممی ما یهمه. نباش ناراحت زیاد حاال... جالبه -
 .میبره کی ببینم دارم دوست. بندازین راه رو بازی بساط زودتر بهتره... ممنون -

 کنی؟می بازی برنده با تو بعدش: رایا
 :گفت و خندید فاطمه

 !هاخوبیه پیشنهاد -
 .بزنم خفیفی داد شد باعث که پیچید تنم توی بدی درد ناگهانی، خیلی
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 !محمدمهدی: فاطمه
 ...جوان آقای... جوان آقای: ایلیا
. رفتمی باال ذرهذره بدنم دمای اون، جای به و شدمی کم رفتهرفته دردم. نیفتم زمین روی تا گرفت رو من ایلیا
 .کنم کنترل رو خودم تونستمنمی و لرزیدمی کرده، تشنج که آدمی بدن مثل بدنم
 .باش آروم... یارا... یارا... یارا: ایلیا

 .نم... تو... نمی... نـِ -
 :گفت بلند ترسیده، ایلیا

 ...یارا -
 .کردم حس رو صورتم روی غلیظی مایع حرکت چشمام، جلوی قرمزشدن با

 ...جوان آقای: ایلیا
 از دست بدنم و برگشت عادی حالت به بدنم دمای لحظهیه در. بودم شده ضعیف. بود البه و عجز صداش توی

 و ندبود شده ایجاد ریزی زخمای دستم، روی. افتاد دستام به نگاهم. زدم زانو زمین روی حال،بی. برداشت لرزیدن
 .داشت کمی ریزیخون
 ...یارا: ایلیا

 :زدم لب و بستم رو چشمام. کردم ول زمین روی و کردم آزاد ایلیا ـوش*آغـ از رو خودم و دادم بیرون راحتی نفس
 یارا؟ بگی بهم تا بمیرم باید حتماً -

 :گفت رک خیلی ایلیا
 !ایعقده آدم -

 .دزدیخون رفتمی باید بازم ایلیا. بگیرم آروم دادم ترجیح و کردم ایریزخنده
*** 

 زیرم و بودند بسته چشمام. بودم کشیده دراز کردند،می اذیت رو گوشم هردو هایپرده خراشی،گوش دادهای صدای
 چکه خونی هایقطره سقف، روی از. افتاد اتاق خونی و سرخ سقف به نگاهم کردم، باز که رو چشمام. بود ناهموار

 دستور تونستنمی مغزم حتی که بود زیاد قدری به حالیمبی. اومدندمی فرود صورتم روی هاشون،بعضی و کردندمی
 .زدمی آروم عجیبی طرزبه. بود آروم قلبم و کنه صادر رو ترسیدن

 رو هم روی استخون چندتا شدنساییده صدای و کرد حرکت زیرم که بشینم خواستم و کردم مشت رو دستام
 .بودم نشسته خونی یجمجمه از کوهی روی. شدم مات و کردم نگاه رو زیرم متعجب. شنیدم
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 احتیاط با و آروم. دادم بیرون عمیقی نفس و کنم حفظ رو آرامشم کردم سعی. شدمی تزریق وجودم به ذرهذره ترس
 .اومدمی هنوزم داد صدای. ایستادم هاجمجمه روی

 احتیاط با. رسیدم رنگسرخ یدستگیره با آهنی در یه به تا گذروندم نظر از رو دوروبرم خروج، واسه راه یه دنبالبه
 که ایدیگه عجیب چیزای مثل درست آشناست؛ برام در اون کردممی حس اما بود؛ عجیب. برداشتم قدم سمتش به

 .بودند دوروبرم
 باز که دادم هل جلو سمت به رو در پایین، سمت به دستگیره دادنهل با زمانهم و گذاشتم دستگیره روی دست

 یکی و برم جلو این از بیشتر نباید گفتمی بهم یکی. بودم دودل. داد دست بهم غریبی حس در، بازشدن با. شد
 .دادمی هلم داشت دیگه

 کنی؟ کمک بهم خواینمی -
 پشت از درست یکی رو، سوال این و نبود خراشگوش بلند دادهای از خبری دیگه. شدم خشک جورایی یه جام سر

 .بودم ندیده اتاق توی رو کسیهیچ من کهدرحالی بود؛ پرسیده ازم سرم
  برگردی؟ خواینمی -
  

 .شد بیشتر بدنم لرزش ام،شونه روی دستی نشستن با. لرزیدمی اختیاربی بدنم
 .یارا... برگرد -

 صورتم، روی خون از زیادی حجم شدنپخش یهویی با که برگشتم و کشیدم عمیقی نفس. بود مالیم صداش تن
 .شد حبس نفسم
*** 

 !هـع -
 .باش آروم -

 نگاهم. کشیدم خیسم صورت روی دستی. چی از دونستمنمی اما ترسیدم؛می. نشستم جام سر زدهوحشت غیرارادی،
 .بود دستش توی آب پارچیه که افتاد عجیبی آدم به

 چشم توی رو شمشیری محو تصویر تونستممی. رنگخاکستری درشت هایچشم با داشت رنگیمشکی موهای
 :پرسید ازم. اومدمی اشکشیده صورت به. داشت فرمیخوش قلمی بینی. ببینم چپش

 یارا؟ خوبی -
 :کردم زمزمه لب زیر
 یارا؟ -
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 .شناختمنمی رو یارایی هیچ من
 .شناسمنمی -
 !چی؟: خورد جا

 .نبود طبیعی درخششون. بودند ترسناک جورایییه هرچند، داشت؛ جذابی چشمای. کردم نگاه بهش
 :گفت دیگه یکی

 ...بازم یعنی سوران، -
 :زد لب و داد بیرون مانندیآه نفس بود، سوران اسمش انگاری که پسره همون

 .زدی حدس درست متاسفانه، -
. بشه پخش دهنم توی خون مانندآهن یمزه شد باعث که گرفتم دندون رو لبم. پیچید سرم توی یهویی بدی درد

 .خوردمی هم به داشت حالم
 ...محمدمهدی... محمدمهدی... محمدمهدی: فاطمه

 .رفت بین از باالخره تا شدمی کمتر و کم رفته رفته سرم توی درد. رسیدمی گوشم به آروم نوای یه شبیه صداش
 یارا؟: امیرمهدی

 بله؟ -
 .کن نگاه رو من -

 :پرسید دودلی و شک با. شدمی دیده صورتش توی مانندیالتماس حالت یه. کردم نگاهش
 شناسی؟می رو من -
 امیر؟ پرسیمی سواله این -

 :گفت و خندید امیرمهدی
 !یارا کردممی تهی قالب داشتم -

 سمت در درست رفته،درهم ابروهای با رو ایلیا تا گذروندم نظر از رو اتاق کل ایلیا دنبال به! نداد گیر عجب چه
 به نتونی اینکه اما کنم؛ درکش دقیق تونستمنمی. بود زده تکیه دیوار به و بود ایستاده که دیدم تختم یدیگه

 به هیچی اما کنه؛ آرومش که بگم بهش چیزی یه خواستمی دلم. باشه دردناک خیلی باید کنی، عمل اتوظیفه
 .بودم فندقی مغز جورایییه واقعاً من. رسیدم آرنیکا حرف به موقعاون. رسیدنمی ذهنم
 شده؟ چیزی: ایلیا

 .نه -
 .کنیمی نگام جوری یه -
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 :زدم لب و دادم تکون رو سرم
 .نیست خاصی چیز -

 و دادمی نسبی آرامشی بهم کاراین. دادم فشار و گذاشتم ابروهام دوتا بین رو اماشاره انگشت و بستم رو چشمام
 .کردمی آروم رو امآشفته ذهن

 .بود شده اتاق وارد آییننیک. کردم باز رو چشمام و کشیدم پایین رو دستم در، بازشدن صدای با
 .سالم: فاطمه
 .علیک: آییننیک

 :گفت خنده با و برگشت من سمت به
 .یارا کنممی شک پسربودنت به دارم -

 :گفت خنده با سوران
 .براش بهتریه لقب مسلماً غشو،غش دختریه -

 !نداری حرف همراهی توی میاد خوشم: آییننیک
 ...دیـ دیگه: سوران

 به اساسی ایغرهچشم غضب، از پرشده نگاهی با و خورد رو حرفش زد، بهش امیرمهدی که ایگردنیپس با
 .رفت امیرمهدی
 !ننداز دست رو من برادر: امیرمهدی

 ...اول آییننیک! که شدی کوروکَرم تخته به بزنم: سوران
 !آخ: آییننیک

 :کرد اشاره آییننیک به دست با امیرمهدی
 .بفرما -

 در آییننیک. بود گذاشته گردنش پشت روی دست رفته،درهم صورت با که برگشت آییننیک سمت به سوران
 .بود خورده گردنیپس ایلیا دست از تعجب، کمال

 :پرسید ایلیا از سوران
 شدی؟ پایه حاال تا کی از تو -
 

 .میشه ایدقیقهسه-دو یه... کنم فکر بذار: ایلیا
 :خندید خیالبی آییننیک
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 .منه شانس -
 :انداخت باال ابرو سوران

 شد؟چی ما شام حاال. دادن تاب رو مخش... بابا نه -
 .ستآشپزخونه توی: آییننیک

 .امیر تو با سرم کشیدن... رفتم که من: سوران
 :غرید زخمی ببر مثل امیرمهدی

 ...امیرمهدیه من اسم! درد و امیر -
 :گفت خیالبی سوران

 .مهدی اکی، -
 :گفت ایمسخره لحن با امیرمهدی

 .سوری فهمی،می رو من کهخوبه -
 .فرقشونه آسمونی تا زمین سوری با امیر امیرمهدی، نکن نامردی دیگه: فاطمه

 ...دیگه در اون به این. نیست سختش سوران سختمه، من: امیرمهدی
 .حرفیه اینم -

 و گذاشت تخت کنار میز روی. کشید بیرون دستم از رو سرم آرومی به و گرفت رو دستم. اومد سمتم به امیرمهدی
 :زد لب
 .پایین بریم پاشو -
 بودند نشسته میز پشت رایا و سایا سلین، هامین، آمین، سوران،. شدیم خارج اتاق از هم با و شدم بلند تخت روی از
 .بودند زده ما بی رو شام صرف استارت و

 .معرفتیبی جماعت چه: امیرمهدی
 .پایین اومدیمی ترسریع خواستیمی. نزن زر ولی میگم؛ رک: سایا

 .سایا کرده مخفه کالمت سیاست -
 .کن کوفت رو غذات بشین بیا... شرمنده -

 :پرسید میز، پشت صندلیِ روی نشستن حین امیرمهدی
 شدی؟ ادببی کمیه فقط کم،یه کنینمی حس -

 :گفت مطمئن سایا
 !ابداً -
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 آمین، که نشستم ایقهوه چوبی صندلی روی امیرمهدی کنار. نگفت هیچی دیگه و انداخت باال ایشونه امیرمهدی
 .گذاشت جلوم سبزیجات خوراک با رو ایپزشدهآب مرغ

 :داد توضیح فاطمه
 .خوبه برات -

 :گفتم کوتاه
 .ممنون -

 مشغول حرفبی. بودند خوب برام فاطمه، قولبه خب، اما اومد؛نمی خوشم سبزیجات خوراک و پزآب مرغ از زیاد
 نامفهموم و ریز هایپچپچ که بودم نداده قورت رو اولم یلقمه هنوز. شدم بودند، دیده تدارک برام که شامی خوردن

 .کرد خطیخط رو اعصابم سوران، و امیرمهدی
 اعصابم روی اما فهمیدم؛نمی سوران و امیرمهدی حرفای از هیچی و بود نامفهوم رسید،می من گوشبه که صدایی

 .داشتم اعصاب ضعف کم، سن همون از. رفتمی سال یرژه
 کچلم مغز نه، که کچل سر از دست و داشتند ادامه شام صرف اتمام زمان تا گوشم، ـل*بغـ هایپچپچ

 هم سایا و کشیدم راحتی نفس هاپچپچ صدای شر از شدنراحت خاطربه من شد، تموم که همه غذای. داشتندبرنمی
 .داد رو میز کردنجمع ترتیب جادو با

 نداره؟ وقت گذروندن واسه پیشنهادی کسی: سوران
 !خوبیه سرگرمی واقعاً تو زدنکتک: فاطمه

 !زنهنمی حرف آینه با که آدم! شدی؟ دیوونه -
 .شدی کور تو گویا ولی نشدم؛ دیوونه من -
 ...لطفاً بهتر پیشنهاد یه. رسهنمی ذهنم به چیزی دیگه -

 : گفت و پرید پایین صندلی روی از ذوق با رایا
 شهربازی؟ بریم -

 :کرد ذوق سوران
 نه؟ که چرا. بگیرن طال برات رو دندونات -

 نه؟ بوق، که هم ما: امیرمهدی
 نیستی؟ موافق تو یعنی: سوران

 .نیستم مخالف -
 .شین آماده پاشین. بود ایانحرافی یجمله -
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 .برگشتم اتاق به ایلیا همراه. شد بلند میز پشت از که بود نفری اولین خودش
 .میای گرفته نظربه: ایلیا

 :زدم لب و نشستم تخت روی
 .مخسته -
 .میره در خستگیتم اونجا، بریم -

 شلوار و لباس یه خودش، یسلیقه به و داد ایدیگه حالت بهشون ژل، با. کرد شونه رو موهام ایلیا. نزدم حرفی دیگه
 با و کردم پا سفیدرنگی جورابای. پوشیدم بود، لباسم سر که سفید یجلیقه یه با هم سر ایپارچه و ایسورمه

 . شدم کفشام بند بستن مشغول ایم،سورمه اسپورت کفشای توی پاهام قراردادن
  

 اول یطبقه سالن توی سوران، از غیر به بقیه. شدم خارج اتاق از شده آماده ایلیای همراه شد، تموم که شدنمآماده
 .بودند اومده گردهم

 کجاست؟ سوران: ایلیا
 .کنهمی تحملش جوریچه آمین موندم. میشه آماده داره: هامین
 :گفت عادی حد از بلندتر نسبتاً بود، گوشی توی سرش که جورهمون آمین

 !سادگی به... من عزیز سادگی به -
 توش؟ رفتی جوریاین که هست چی گوشی اون توی حاال: هامین
 :داد جواب و خندید صدابی و آروم آمین

 .کنممی چت دارمان با دارم -
 یشعبه مدیریت داریاو وجود، این با تره؛سخت همه برای سایا از کردنشتحمل که ستفاطمه بدعنق دایی دارمان،

 .داده بهش رو ای.ام.دی.دی اصلی
 چی؟ مورد در حاال: ایلیا

 :زد لب بگیره، رو شدنشکشیده بیشتر جلوی داشت سعی که لبخندی با آمین
 .شخصیه -

 دقیقاً؟ کجاش: فاطمه
 .بدونه کسی بخواد نکیسا نکنم فکر: آمین

 .رسیده شنامهدعوت فرداپس فردا: فاطمه
 شده؟ شمشاد شاخ چی توی باز: آییننیک
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 .فهمیمی رسید که شنامهدعوت: فاطمه
 .ندارم رو حالش و حس که من: آییننیک

 .برمتمی پیچونم،می گیرم،می رو گوشت: فاطمه
 !نیکی کشته رو من ذلیلیتزن: سوران

 !زهرمار: آییننیک
 !که نکندم جون کردنتبزرگ واسه الکی... خودمی خودِ داماد بیای پایین بری باال: آمین

 !بسته دهنا زیپ لطفاً،: فاطمه
 .دیگه شو خفه بگو راحت: امیرمهدی

 .بود ترمودبانه این: فاطمه
 .کرده بزرگت آرنیکا نمیره کتم تو اصالً: امیرمهدی

 .بودم اون دل ور سالگیهفت تا فقط من اطالع، محض: فاطمه
 کیه؟ آرنیکا: سایا

 : کرد اشاره فاطمه به امیرمهدی
 .آینده عروس این مامان -

 :کرد تهدید فاطمه
 !کنمامی پام زیر خاک رو دکوراسیونت میام امیرمهدی، -

 .آشناست برام خیلی اسمش آرنیکا؟: سایا
 .سیاه قانون میگن بهش. معروفیه وکیل. باشه آشنا بایدم: امیرمهدی

 :پرسید ضربتی سایا
 مادرته؟ سیاه قانون -

 .آره: فاطمه
 تبرئه رو فرد اون بازم بیارن، کرده قتل فرد یه اینکه واسه شاهدم اگه حتی میگن. شنیدم موردش در زیاد: سایا
 .کنهمی

 .اوهوم: فاطمه
 .کنهمی کاری همچین جوریچه بوده سوال برام همیشه: سایا

 .نه یا دیده درست آیا که ندازهمی شک توی هم رو شاهد خود حتی. ماهریه چینسفسطه اون: فاطمه
 زنین؟می حرف چی مورد در: سوران
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 .شده خز پاره شلوار کردممی فکر من: سایا
 :فتگ و انداخت رنگشآبی لی شلوار کشنخ گاه و پاره هایتیکه به نگاهی سوران

 .که شیکن -
 بریم؟. داره رو خودش نظر هرکسی: ایلیا

 .کنیم بازی خاکی سنگای با قل دو قل یه خونه توی بشینیم لباسا این با نه،: سوران
 .نیستا هم بدی پیشنهاد: ایلیا

 :گفت حرص با سوران
 !پررو ببینم پاشو -

*** 
 .منتظرمه مآینده همسر جاها همین جایی یه کنممی حس! شلوغ چه: سوران

 .برگشت و رفت زانوش تا سوران سر که زد سوران به محکمی گردنیپس امیرمهدی
 بابا؟ باز شده چت: سوران

 !بیاد باال جونت تارتاروس ته ته اندازمتمی بگی، ازدواجه و زندگی و زن هرچی مورد در دیگه کلمه یه: امیرمهدی

 هادس نقطه ترینعمیق یونان، هایاسطوره در ،(Tartarus: انگلیسی به ،Τάρταρος: یونانی به) تارتاروس)
 توصیف شده، احاطه برنز جنس از دیوارهایی با که وارچالهسیاه و تاریک مرطوب، محلی مانند به تارتاروس. است
 .شودمی

 یونان اساطیر در هادس اینکه با. بودند زندانی تارتاروس در جنگیدند خدایان با که هاییتیتان دیگر و کرونوس
 نخست تارتاروس اولیه، هایداستان در. بود شخصیت چندین شامل نیز تارتاروس بود، مردگان اصلی سرزمین

 و شدند، تبعید تارتاروس به نشینالمپ ایزدان از شکست از بعد هاتیتان بود، خورده شکست خدایان برای زندانی
 که تایفون هیوالی زئوس که هنگامی. ایستادند برنزی هایدروازه جلوی در هاآن نگهبان عنوان به هکاتونکایرها

 .کرد رتابپ عمیق مکان این به را او ساخت، مغلوب را بود گایا یزاییدهه
 مخالف و داشت شباهت جهنم به تارتاروس. شد گناهکاران مجازات محل تارتاروس ها،افسانه در بعدها اگرچه،
 .بود بهشت

 هیوالهای دوباره تولد مکان و است گرفته قرار آن روی چالسیاه تمام که است خدایی تارتاروس هاافسانه بعضی در
 زیرین جهان هایرودخانه و آن هایسلول هیوالها آن، پوست پا زیر که است نمور مکانی تارتاروس. است باستانی

 .( هستند آن هایرگ استیکس و آچرون مانند
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 !خشن چه: سوران
 خوبه؟ اسکیت شروع، واسه: فاطمه
 .آره: سوران
 کدومه؟ اسکیت: سلین
 :زد لب سلین که داد نشون رو اسکیت اشاره با حرف،بی فاطمه

 ! ترسناکه خیلی اینکه -
 !میده حال خیلی برعکس،: فاطمه
 :کرد گوشزد سوران

 !میده حال درصد بیستوصد یعنی میده، حال میگه فاطمه وقتی -
 .ترسممی که من: سلین

 .صادقی خیلی: سوران
 :گفت و زد سوران وصورتسر به ضرب با رو کیفش سلین

 !ادببی -
 هستی؟ طلبکارم کردی، جمشید تخت یخرابه رو وصورتمسر زدی! آخ: سوران
 .خودته یعمه صادق! پررو یپسره نزن حرف: سلین
 .هستما جمع توی منم... اهم... اهم: آمین
 .باش خب: سلین

 :گفت و کرد ی«نچنچ» سوران
 کردی؟ برداشتی چه صادق لفظ از تو خیال،بی رو این حاال! ادببی میگه من به وضع این با -

 .ستپسرونه اسم یه صادق! نزاکتیبی واقعاً تو اینکه: سلین
 .داد تکون تاسف ینشونه به سری و زد پلک چندبار هم سر پشت ناباور سوران
 !سلین تو نوبری: سوران
 :پرسید دودلی و شک با. کرد نشینیعقب دفاعی حالت به دعوا برای باشآماده حالت از سلین

 چی؟ یعنی این خب، -
 کار به هم گوراست معنی در صادق که کردیمی دقت اینم به باید فقط جان؛سلین نیست خاصی چیز: امیرمهدی

 .همینه معنیش کالً میره،
 !چی؟: سلین
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 میشی؟ کیش من جون: سوران
 میشم؟ کی کیِ میگی؟ چی -

 :کرد ریز رو چشماش سوران
 نه؟ داری، صورتی پلنگ با تنگاتنگی نسبت -
 !بخوام معذرت ازت خواستممی که باش رو احمق من -

 :گفت دلجویانه سوران
 .کوچولو خانم نگیر سخت -
 !کنیمی درازتر گلیمت از رو پات داری دیگه -
 بلدی؟ بازاریکوچه اصطالحات این از هم تو -

 .گذشته ازتون سنی یه مثالً! هابچه کنین بس: آمین
 . شد امیرمهدی قدمهم و انداخت باال ایشونه خیالبی هم سوران. برگردوند رو روش قهر به سلین
 .نداریم اسکیت به ایعالقه هم رایا و من: سایا
 .میاد خوشم بیشتر فلکوچرخ از من: رایا
 نداره؟ مشکلی دیگه کسی. کنه استفاده اسکیت از تونهنمی بیماریش خاطربه که هم جوان آقای: ایلیا

 .نه که من: آمین
 .نچ: سوران
 .بود خودم پیشنهاد اسکیت: فاطمه
 .باشم یارا با میدم ترجیح من: آییننیک

 .خودمم جوان آقای رویدنباله منم: هامین
 .میرم اینا آمین با. ندارم مشکلی انگیزهیجان چیزای با منم: امیرمهدی

 .افتادیم تک خانوادگی... جالبه: سوران
 !دقیقاً: آییننیک
 .هاماشین پیش بامداد، یک ساعت قرارمون: ایلیا

 .خوبه: آمین
 .فعالً پس: ایلیا

 .باشین خودتون مواظب: فاطمه
 :زد لب وارطعنه سایا
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 !فکر به چه -
 :گفت استاندارد، یفاصله حفظ با و شد ترنزدیک سایا به فاطمه

 .نکن رویپیش از بیشتر دیگه ولی شنیدم؛ منم دادی، تذکر بهم. ممنونم بسیار بسیار جاتبه نگرانی از ببین، -
 .نکن زندگی الکی اوهام و وهم زندگی،توی اصول از یکی حقیقت، باورکردن -
 .نگو من به باره این در هیچی دیگه. تمام شنیدم، -

 .برگردوند رو روش عصبی نسبتاً سایا
 :پرسید شده گیج آییننیک

 چیه؟ جریان -
 !باشن فضول انقدر یارا دوستای کردمنمی فکر: سایا

 رو چیزی همچین گفتن حق اون. برخورد بهم سایا حرف این با اما گفتم؛می بهشون رو این همیشه خودم اینکه با
 .گذاشت شوخی و دوستی پای بشه که نبودند صمیمی چندان هم با. نداشت

 .کنهنمی توهین کسی به کسی که هاگذرونیخوش توی. گذرونیخوش اومدیم ما: امیرمهدی
 ...کنی اضافه باشه بهتر شاید: سایا

 .نداشتم بحث این پیداکردن ادامه به ایعالقه. زدم ایلیا بازوی به نامحسوس
 .فعالً. بس و شد تموم بحث این! تمام: ایلیا
 :گفت آروم سایا

 .مقدمهبی چه -
 .بگذره خوش: فاطمه

 .جوان خانم همچنین،: ایلیا
 من که ایدسته در رایا و سایا متاسفانه، و بودند شده دسته یه آمین و امیرمهدی سوران، فاطمه،. شدیم جدا هم از

 !بودند بودم، توش
 *** 

  
 این و بود کمتر قبل دفعات از شدتش البته،. کردمی خرد رو اعصابم داشت این و بود رفته باال بدنم دمای دوباره
 روی رو خودش زور به که بود رایایی کرد،می اذیتم بیشتر که چیزی اما! همین کردم؛ تب کنم فکر شدمی باعث

 .دادنمی نشون واکنشی گونههیچ هم سایا ترسناک نسبتاً هایغرهچشم به و بود نشونده من پاهاش
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 فلک، و چرخ اتاقک از بیرون فضای بهتردیدن برای دوباره رایا. بود نیومده بهم اومدنم شهربازی. کردم پوفی کالفه
 آورچندش. کشیدم عقب رو سرم سریع. کنند برخورد صورتم با بلوندش موهای شد باعث که کشید باال رو خودش

 !بود
 :زد لب گوشم کنار آییننیک

 گرفتی؟ خودتبه که ایهقیافه چه این -
 !آورهچندش -

 دست که رفتم بهش ایغرهچشم. بود نشسته رومروبه. کرد عصبانیم قبل از بیشتر ایلیا خندیدن ریز صدای شنیدن
 :گفت لبخند با و برداشت خندیدن ریز از
 رایا؟ داری دوست شکالت -

 !خیلی: کرد ذوق رایا
 .میدم شکالت بهت شرط یه به: ایلیا
 :پرسید رایا
 شرطی؟ چه -

 .بشینی من پاهای روی بیای باید: ایلیا
 :گفت مظلومانه رایا
 .باشم یارا پیش دارم دوست من ولی -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 .دارم دوست یارا از بیشتر رو شکالت ولی -
. خورد هم به فلک و چرخ اتاقک تعادل که دوید ایلیا سمت به و پرید پایین پاهام روی از مقدمهبی حرفش، این با

 خودش پاهای روی و گرفت رو اون سریع ایلیا که بود خوردن زمین مرز در و کنه کنترل رو خودش نتونست رایا
 .نشوند

 یارا؟ کنیمی کارچی معلومه: سایا
 :گفت زیرسربه و آروم یارا
 .ببخشید -

 .شد خیر به ختم بود، هرچی: ایلیا
 .نشه تونستمی اما: سایا
 بدبینی؟ انقدر همیشه تو: آییننیک
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 .فرقشونه آسمونی تا زمین از بینیواقع و بدبینی: سایا
 .زد حرف موردش در میشه هم بعداً. باشین آروم بهتره: ایلیا
 عمو؟ چی من شکالت پس: رایا
 :گفت و داد رایا دست به رو اون. آورد بیرون جیبش از شکالتی و خندید یارا زبونیشیرین به ایلیا

 .نکن رو کاری عجوالنه دیگه -
 .باشه: رایا

 بیاد دوباره خواستمی گاهی رایا. گذشت مزاحمتی گونههیچ بدون تقریباً و سکوت توی سواری، فلک و چرخ یبقیه
 دیگه اتاقک یه توی هم سلین و هامین. کردمی پرت مسئله این از رو فکرش جورییه ایلیا هربار که من پیش
 .بودند

 از دیگه جوون پسر دوتا و سلین و هامین ما، از بعد. شدیم پیاده اتاقکش از و گرفت آروم فلک و چرخ باالخره
 .شدند پیاده بعدی اتاقک
 :پرسید هامین از آییننیک

 گذشت؟ خوش -
 :داد جواب سلین جاش به اما
 !بود افتضاح -

 !چرا؟ چی؟: آییننیک
 :گفت خنده با هامین

 .انداختن تیکه بهش پسرا -
 :توپید هامین به عصبانی سلین

 .چیزیه خوب خجالتم! بخندی آب رو -
 گفتن؟ چی حاال: سایا

 .تو هستی ایباربی چه میگه بهم روم توی برگشته پررو پررو پسره: سلین
 :پرسید تعجب با سایا

 !باشی؟ باربی شبیه نداری دوستم حتی کنار، به این اصالً! نیستی؟ بگی خوایمی -
 .گفتمی بهم چیزی همچین نباید اون ولی چرا؛: سلین

 خپل؟ شکموی گفتمی باید: ایلیا
 :زد داد عصبانی سلین
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 !ایلیا کشمتمی -
 :پرسید سردخون ایلیا. چرخید سمتمون به مردم نگاه

 گفت؟می نباید اینم -
 .گفتمی نباید کهمعلومه دارن؟ پرسیدنم مگه دین اصول: سلین

 .هستین غریبی عجیب موجودات واقعاً خانما شما: هامین
 :گفت و خندید ایلیا

 .دررفته بد آشاماخون ما اسم وقت اون -
 .بود توجهی قابل ینکته: هامین

 :گفت و کوفت زمین روی رو پاهاش حرص با رایا
 .رفته سر محوصله من وایمیسیم؟ اینجا چقدر -

 .کشید رایا سر روی دستی سایا
 :هامین

 .رفت سر منم یحوصله. داره حق بچه -
 چیه؟ بعدی انتخاب حاال خب: سلین

 .رایا دست سپاریممی: هامین
 :پرسید و زد زانو رایا پای جلوی

 ای؟وسیله چه بریم حاال میگی تو -
 :داد جواب گذشت، فکرکردن به که مکثی با رایا
 .دارم دوست رو بعدیسه سینما من... اوم -

 .زد لبخندی ایلیا
 .نیست بدی پیشنهاد -

 *** 
  

 دست و برگشتم. گذاشتم چوبی یاسکله روی و برداشتم شکل قو سفیدرنگ قایق یلبه روی از نوبت به رو پاهام
 شده ضعیف تعادل حفظ در بود، گرفته پرخوری خاطربه یهویی خیلی که وزنیاضافه خاطربه. گرفتم رو آییننیک
 .بود
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 بازشدن برای. بودند شده پیاده هم بقیه. گرفت قرار اسکله روی و شد خارج قایق از دستم گرفتن با هم آییننیک
 :گفت آلودگیخواب با رایا. رفتیم کنارهم اسکله روی از بشن، قایق سوار خواستنمی ما از بعد که اونایی واسه راه
 ...خیلی -

 :داد ادامه و کشید ایخمیازه
 .گذشت خوش -

 .اوهوم: سلین
 :گفت رایا به رو ایلیا

 کنم؟ ـغلت*بـ خوایمی. میاد خوابت خیلی انگاری -
 روی رو سرش هم رایا. کرد ـل*بغـ رو رایا و زد لبخندی ایلیا. داد تکون مثبت ینشونه به رو سرش حرفبی رایا

 .بود شده خسته زیادی. بست رو چشماش و گذاشت ایلیا راست یشونه
 :پرسید و تکوند رو هاشسرشونه دلیلبی آییننیک

 چنده؟ ساعت -
 :داد جواب و انداخت طالییش مچی ساعت به نگاهی هامین

 .ونیمدوازده -
 .قرار سر بریم باید کمکم دیگه معلومه اینجورکه: سلین

 .البته: ایلیا
 :رسید گوشم به سوران صدای بعدش باالفاصله. کشیدم هم توی رو ابروهام سرم روی دستی نشستن با
 عروسک؟ گذشت خوش -

 .سوران نکن اذیتش: امیرمهدی
 :گفت خنده با و ریخت هم به رو موهام سوران

 !میده حال خیلی تو جون -
 شوکه سوران،. شد سرم روی از سوران دست بلندشدن به منجر که زد سوران دست ساق به زیر از ضرببه ایلیا
 :گفت و برگشت ایلیا سمت به شده

 !خشن چه -
 .انداخت باال رو ابروهاش ایلیا

 .دیگه دیگه -
 .شدی شیطون میاد خوشم: سوران
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 . بود گرمم بودم، کرده عرق شرشر! بود خیس خیس. کشیدم صورتم روی دستی
 .نمیاد نظربه گرم چندان هوا: فاطمه

 .بود نخم توی زیادی بود، برگشته وقتی از یعنی اخیر، روز چند. کردم نگاهش متعجب
 .گرممه من هرحال،به -

 :پرسید ناباور آییننیک
 !جدی؟ -

 :انداختم باال ابرویی تک
 دارم؟ شوخی تو با من مگه -

 .سردمه خرده یه حتی من ولی خب؛ نه: آییننیک
 .کردی عرقم حتی میاد نظربه: فاطمه

 .کردم عرق هم واقعاً چون -
 :گفت کالفگی با فاطمه

 .باشه طبیعی تونهنمی این -
 :زد لب و شد اضافه ما ینفرهسه جمع به هامین

 .ترابزرگ واسه بذارین رو کارا این. نکنین درگیر رو خودتون زیاد -
 هامین صورت لحظهیه برای فقط لحظه،یه برای که کوفت هامین چپ پای ساق به رو کفشش کف محکم فاطمه
 :گفت و شد درهم

 .جوان خانم ای،قوی انقدی دونستمنمی -
 .اطالع محض. شدم بزرگ که اینه خاطربه ام،قوی اگه: فاطمه
 .خواممی عذر بنده. توئه با حق: خندید هامین
 :گفت و زد لبخندی فاتحانه فاطمه،

 .شد این -
 :زد لب و کشید ایخمیازه آمین

 .مخسته عجیب -
 .ایمخسته همه: امیرمهدی

 .نکنیم معطل اینجا این از بیشتر بهتره پس: سایا
 .اوهوم: امیرمهدی
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 قدمهم هم با و بودند چپم و راست سمت ترتیب به فاطمه و آییننیک. گرفتیم پیش در رو شهربازی خروجی راه
 .بودیم
 داری؟ حسی چه: آییننیک

 .خوردم جا بود، مقدمهبی سوالش
 مورد؟ چه در -

 :داد جواب و کشید آهی. کرد مکثی آییننیک
 .بمیری دیگه روز چند ممکنه اینکه مورد در -
 .دونمنمی دقیق... خب -

 شدی؟ ناراحت: آییننیک
 .حقیقته یه این خب، نه -
 .بپرسم ازت رو سوال این خواممی وقتهخیلی -
 :داد ادامه. دیدمی رو پاش جلوی و بود انداخته پایین رو سرش. کردنمی نگاه من به
 حاال تا. داره حسی چه نزدیکه مرگش به که وقتی حداقل یا مرگش، یلحظه در آدمی بدونم دارم دوست خیلی -

 .نداشتم اطرافم شرایط این با رو کسی
 :گفت و کرد نگاه بهم. خندید

 .خوشحالما اومده پیش تو برای که وضعی از نکنی فکر وقتیه -
 :زدم لبخندی

 .اصالً. نه نه، -
 :دادم ادامه و کردم مکثی

 .کنم توصیف تونمنمی رو دارم کهحسی. بدم رو سوالت جواب تونمنمی اما متاسفم؛ -
 .میگم یارا دید از برات من: فاطمه

 .شد کشیده فاطمه سمت به آییننیک و من نگاه
 :داد ادامه روروبه به نگاه با فاطمه

 به کنهمی شروع و بیاد کنار حقیقت این با تونهنمی فرد. تلخ اتفاق یه از ناامیدی. مونهمی ناامیدی مثل -
 خنده؛می اون. باشه شاد و کنه فراموش رو بشه مواجه باهاش قراره که تلخی حقیقت کنهمی سعی. انکارکردنش

 چی واسه دونهنمی و کرده فراموش رو روشروبه تلخ حقیقت. ناراحته حال عین در و قبل از بیشتر حتی و زیاد
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 ها،حس این تقابل و میشه زمانهم طوربه سردرگمی و ناامیدی ناراحتی، شادی، حسِ چند دچار بنابراین ؛ناراحته
 .داره حسی چه بگه تونهنمی فرد نتیجه، در نداره، اسم که میاره وجود به رو حسی
 :گفت ایگرفته یصدا با و شکست رو سکوت آییننیک نهایت، در. شد حاکم بینمون سکوت چندلحظه، برای

 .بود منطقی -
 .شدتبه -

 :دادم ادامه و کردم مکثی
 رو من من، از بهتر تو انگاری. کنم پیدا خودم توی رو هاحس این تکتک تونممی کنم،می نگاه که خودم به -

 .کنیمی درک
 :گفت آروم. بود کرده خوش جا لباش روی لبخند. کردم نگاه بهش بود، فاطمه آخرم یجمله مخاطب

 .کنم درکت تونممی خوبی این به چرا گفتم بهت روزی یه شاید -
 .باشه نزدیک روز اون امیدوارم -

 :گفت و زد بود، راهش سر که سنگی زیر رنگشمشکی اسپورت کفش سر با فاطمه
 .شده آروم ناخودآگاهم وقتیه چند -

 چی؟ یعنی: آییننیک
 .نمیره جنایت و جرم دنبال: فاطمه

 .خوبه -
 :گفت و داد تکون منفی ینشونه به رو سرش فاطمه

 .شده کالفگیم باعثِ این. زیاد نه -
 .عادی زندگی یه با عادیم آدم یه من فقط تا،سه ما بین. جالبه: آییننیک

 آشامه؟خون یه با کردنکلکل عادی، زندگی از منظورت: فاطمه
 :خندید آییننیک

 چی؟ من ولی زیاد؛ غیرطبیعی هایدرگیری هم یارا و داری فعالی ناخودآگاهِ تو! نه نه -
 .گنده شکم یه با تنبلی تو: خندیدم

 : گفت و زد بهم ایگردنیپس آروم آییننیک
 !ساکت -

 .باشی خوش خودت عادی زندگی این با بهتره پس: فاطمه
 .سربرهحوصله نمیشه،: آییننیک
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 :انداخت باال ایشونه فاطمه
 .کنی جن احضار به اقدام تونیمی -

 :گفت و کرد نچی آییننیک
 .نیست خوبی پیشنهاد -

 شده دیر دیگه اما میشه؛ آرزو براش عادی زندگییه داشتن دیگه، دوسال حدود در دونستنمی آییننیک موقع، اون
 .داده دست از همیشه برای رو عادیش زندگی و
 دارین؟ دستمال -

 .داد بهم و درآورد ایکرده تا دستمال جیبش توی از فاطمه
 .ممنون -

 رسیده شهربازی خروجی و ورودی به دیگه. کردمی امدیوونه داشت گرما. کشیدم خیسم پیشونی روی رو دستمال
 راه چندمتری باید و بود شده واقع بزرگ سرسبز یمحوطه یه وسط شهربازی. شدیم خارج شهربازی از. بودیم

 .برسیم ماشین به تا رفتیممی
 توکی و تک گل، یبوته و شدمی چمن و درخت شامل بیشتر. بود تاریک اما زیبا رومون،روبه سرسبز یمحوطه

 این با. بودند کرده آسفالت و بودند گذاشته چمن پوشش بدون رو قسمتی هم هاآدم وآمدرفت برای. شدمی دیده
 . شدندنمی دیده درش هم زیادی آدمای و بود خلوت نسبتاً محوطه. نداشت محوطه درون به راهی ماشین وجود،

 : گفت بلند سوران،
 .داره انگیزیوهم فضای اینجا -

 .بخوابم بگیرم چمنا همین روی جا،همین دارم دوست که من: آمین
 !زیادیه یخواسته: امیرمهدی

 موهای. بود سالهبیست نظر به جوون پسریه. اومدمی داشت ما رویروبه از که افتاد آدمی به نگاهم خندیدم،
 رو درکم جورایییه. شدم عصبانی. اومد جوش به خونم یهو. کشیدمی سیگار و داشت ایسیخیسیخ رنگایقهوه

 سمتش به که منی به تعجب با. شدم ورحمله سمتش به وحشی، حیوون یه مثل. دادم دست از اطرافم به نسبت
 :گفت و شد خم درد از. زدم شکمش به مشتی. بودند شده درشت رنگشایقهوه چشمای. کردمی نگاه دویدم،می
 ...دا مرض مگه! آخ -

 کامل طور به و داشت رنگیمشکی موهای. کردم نگاهش. گرفت رو دستم یکی که بزنم چنگ گلوش به خواستم
 :زد داد سرم. کردمی نگاهم تعجب با و بودند سرخ چشماش. بود پوشیده مشکی

 !جوان آقای باش آروم -
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 توی انگشتام اما نبودند؛ بلند ناخنام. زدم چنگ جوون پسر همون گلوی به و کردم آزاد دستاش حصار از رو دستم
 اما بشه؛ مانعم خواستمی. گرفت رو من پشت از کسی. زدنفواره به کرد شروع خون. رفتند فرو گردنش پوست
 .بردنمی بین از رو عصبانیتم کرد،نمی آرومم رومروبه سرخی

 مچ و دادم فشار هم روی رو دندونام حرص با! تیکهتیکه شد؛می تیکهتیکه باید رومروبه جوون پسر بودم، عصبانی
 موهای سرم پشت فرد. برگشتم عقب به و کردم ول رو جوون پسر. گرفتم بود، گرفته رو من پشت از کهکسی
 .داشت رنگیسرخ چشمای و ایقهوه

 :گفت کنه، آزاد رو دستش کردمی سعی که درحالی
 یارا؟ شده چت تو آخه -

 شدنشکسته صدای. پیچوندم رو دستش مچ و گرفتم آرنج زیر از رو دستش امدیگه دست با. شد بیشتر عصبانیتم
 :گفت شدهجمع درد از صورت با. کنه آرومم نتونست هم استخونش

 !آخ -
 :زد داد راستم سمت از دیگه یکی

 !هامین -
 کرده ول رو جوون پسر که جایی سمت به. کردم ول بود هامین اسمش گویا و بودم شکونده رو مچش که کسی
 رفت؟ کجا پس. بودم سرگردون! چی؟ یعنی. ندیدمش اما برگشتم؛ بودم،

 . بودم کرده ول رو جوون پسر اون که بود ایستاده جاییهمون کنار ایستاد؛ بلوند موهای با دختر یه روی نگاهم
  

 هنوز. کردم حمله دختره به و دادم فشار هم روی رو دندونام. بود دختره اون سر زیر جوون پسر شدنغیب پس
 :زد داد و گرفت سمتم به ایدستیچوب که بودم نرسیده بهش

 .مُش -
 رسیده دختره به. زدم نیشخندی نذاشت، روم تاثیری اما کرد؛ برخورد بهم اومدمی سمتم به که رنگیآبی یاشعه
 ایدیگه طرفبه رو رومروبه دختر کسی که بزنم چنگ راستش یسرشونه به خواستممی باال، بردم رو دستم. بودم
 :غریدم. شد بیشتر عصبانیتم. گرفت قرار اون جای خودش و داد هل

 کنی؟می دخالت من کار توی حقیچه به -
 :زد داد بود، زده رنگیمشکی آقتابی عینک که رومروبه دختر

 !بیا خودت به یارا؟ شده چت معلومه -
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 رو یکی اون جور خودش باید بود، داده فراری رو یکی اون که حاال. دادم امشدهمتوقف هوا توی دست به تکونی
. بود کرده رو کردنمخفه قصد. دادمی فشار محکم رو گردنم شد، ـلقه*حـ گردنم دور پشت از کسی دست کشید،می

 کوفتم زمین به رو اون ضرب به و کردم خم رو ـمرم*کـ ،زدم چنگ سریم پشت ییقه به و کشیدم پس رو دستم
 :گفت بلند که
 !آخ -

 رفتم، عقبعقب بود، شده تار چشمام جلوی. دادم سرم به تکونی. رفت گیج سرم که بسازم رو کارش خواستممی
 .گذشت دقیقه چند. گذاشتم سرم روی دستی و بستم رو چشمام. بخورم زمین شد باعث و کرد گیر چیزی به پام
 یارا؟ خوبی -

 صدایی همچین فاطمه فقط. داد تشخیص شدنمی رو بودنش پسرونه و دخترونه بود، دورگه. شناختممی رو صداش
 که رو سکوتم. بود برداشته رو عینکش. کردمی نگاهم نگرانی با و بود زده زانو جلوم کردم، باز رو چشمام. داشت

 :زد لب احتیاط با دید،
 یارا؟ -

 :گفتم آروم. کشیدم آهی
 .میاد یادم رو چیهمه من -

 :گفت و شد بلند زمین روی از بودمش، زده زمین به که سورانی
 .میره یادت دیگه لحظه چند یه... موقتیه -
 .ببخشید -

 :کرد کج رو سرش و زد لبخندی. کرد مکثی سوران
 .نیاوردی سرم بالیی تو نیست، مهم -

 .بود گرفته رو دستش ساعد. دادم هامین به رو نگاهم
 !ندارم رو روش یعنی... هامین بگم، چی دونمنمی -

 .نکن اذیت رو خودت یارا، نیست مهم: هامین
 کردم؟ غلطی چه رفتنمی یادم بازم چرا. کشیدم آهی انداختم، پایین رو سرم

 نه؟ مرد، شد؟ چی مرده، اون -
 .نه: سایا
 :گفتم تعجب با و آوردم باال رو سرم

 !نه؟ -
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 بودی، درگیر هامین با که مدتی توی. کنه درمان عمیق هرچقدر رو زخم تونهمی آدم یه مرگ از قبل تا جادو،: سایا
 .دادم فراریش و کردم خوب جادو با رو گلوش زخم

 .بودم نشده قاتل حداقل. نشست لبام روی لبخندی شدم، خوشحال
 ...بگم چیزی همچین کردمنمی فکر وقتهیچ -
 :داد ادامه و شدم خیره سایا آبی چشمای به
 .سایا ممنونم -

 . بود کرده فرق آسمون تا زمین داشتم مشکل باهاش من که سایایی با مهربون، لبخند اون با. زد لبخندی سایا
 .کنممی هامین برای هم کاری یه کردی، تشکر ازم و بودی خوبی پسر که حاال: سایا

 :گفت و گرفت هامین دست مچ به رو رو دستیشچوب
 .شابُمُشو -

 :گفت خوشحالی با. داد تکون رو دستش مچ هامین گذشت، که ثانیه چند
 !شده خوب -

 :گف من به و شد بلند فاطمه. بود عالی عالیِ نه، که خوب این. خندیدم
 .بشی بلند باشه بهتر شاید -

 چوب سایا،. بود داده امیرمهدی به رو خوابیده رایای. شدم بلند دستش گرفتن با. کرد دراز برام رو دستش ایلیا
 نتونستم که بود آروم قدری به صداش. گفت چیزی آروم و گرفت ریخته زمین روی خون هایلکه به رو رو دستیش

 .شدند پاک خون هایلکه هرحال،به. بشنوم
 بشنوند هم بقیه اومدنمی خوشم چندان. رفتم سمتش به. کرد من لباس روی خون هایلکه با رو، کارهمون بعدش

 خودم رو شدمی مربوط امشب به کهچیزی هر فردا، از خواستمی دلم. بندازم تاخیرش به نداشتم دوست طرفی، از و
 .کنم فراموش

 :گفتم آروم و گرفتم سایا گوش کنار رو لبم. بشم بلند پاهام یپنجه روی شدم مجبور سایا، بلندقدبودن خاطربه
 .نمیشه کردی برام امشب کهکاری جبران کنم، تشکر ازت ابدم تا -

 بارهاین در حرفیهم ایدیگه کسِ به و خندیدندنمی بهم مسلماً اونا. شنیدندمی رو حرفم هامین و ایلیا که نبود مهم
 .اومدم فرود پام یپاشنه روی و کشیدم عقب رو سرم. زدندنمی
 بینم؛نمی رو شب اون سایای من فردا دونستممی. ـمرنگ*کـ لبخند یه البته زد؛ لبخند فقط نگفت، چیزی سایا

 .روانمه و روح یساینده که بینممی رو سایایی همون
 .بیفتیم راه بهتره دیگه: ایلیا
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 .شکستنه درحال من یشونه چون البته؛: امیرمهدی
 :گفت و خندید ایلیا

 .رفت یادم کالً. ببخشید -
 :زد لب داد،می ایلیا به رو رایا کهدرحالی امیرمهدی

 .نیست مهم چندان -
. اومدمی نظر به مظلوم اندازه از بیش خواب توی رایا گرد صورت. کرد ـغل*بـ افقی صورت به رو رایا ایلیا، بار این
 نظر از و بود صورتش مختص تپلی این هرچند بود؛ تپلویی دخترک رایا،. بکشم رو لپش خواست دلم لحظه یه

 .بود میزون اندامی
 سوران با هم فاطمه و بود قدمهم هامین با آییننیک. نبودند کنارم فاطمه و آییننیک باراین. افتادیم راه دوباره
 :گفت و گرفت قرار کنارم امیرمهدی. زدمی حرف

 نه؟ نرسیده، بهت که آسیبی -
 کسی داشتن. بود کنندهگرمدل برام بودم، گذاشته نمایش به خودم از که بودنیوحشی همه اون با بود، نگرانم اینکه

 ترقوی خوب حس این میشه، داده نشون داشتندوست این وقتی و داره خوبی حس باشه، داشته دوست رو آدم که
 .ذارهمی نمایش به رو خودش

 .زدم آسیب. ندیدم آسیب نه، -
 :داد ادامه امیرمهدی

 .شد جبران که -
 .زدم آسیب فقط من. نکردم جبرانش من نیست، مهم این -

 :زد لب آروم و کشید آهی ناراحتی، با امیرمهدی
 .دیدی آسیب پس -

 : کردم تعجب
 .سالمم من! آسیبی؟ چه آخه -

 :داد بیرون نفسی امیرمهدی
 .دیدی روحی آسیب -

 نقش بود، گذاشته «یارا »رو اسمش که کوفتیشم تیمارستان از بیرون حتی اون. کردم نگاهش فقط چندلحظه، برای
 میفتم، یادش وقتی! نخوردم تیمارستانش اسم برای من کهحرصی چه. کردمی بازی رو روان و اعصاب متخصص یه

 .بکوبم دیوار به رو سرم خوادمی دلم
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 کنی؟می نگام جوریاین چرا: امیرمهدی
 !کنه منصرف کشتنت از رو من که بزنی حرفی که میدم وقت بهت ثانیه سه فقط -

 :گفت بالفاصله امیرمهدی
 .کنینمی کاری همچنین تو -
 چرا؟ -

 :زد بشکنی امیرمهدی
. بکشه آدم تونهنمی باشه، نداشته آزادی ذهن وقتی تا قاتل یه. قاتله یه کردنمعطل واسه ترفندیه این! همینه -

 .دارهبازمی کارش از رو اون سوالی ترینکوچیک حتی
 ایدیگه توقع بود؛ دانیال همون یپروردهدست هرحال،به. گرفتم ازش رو نگاهم و کردم پوفی. گفتمی درست

 .نبود خلوت چندان محوطه، داخل برعکس خیابون. رسیدیم ماشینا به دقیقه، سه از بعد. داشت ازش شدنمی
*** 
 .کشید روم بود ساده و سفید مربع یه شکل به وسطش که ایمشکی دور پتوی ایلیا. کشیدم دراز تخت روی

 نه؟ بودم، شده وحشی خیلی -
. کنم خلوت ایلیا با خواستمی دلم بودم، برداشته وحشیگری از دست و بودم اومده خودم به کهوقتی از شب، اون
 خوادمی دلش اشتباهه، کرده که کاری بدونه هم هرچقدر بچه، یه. بودم بچه یه مثل ،بکنه آرومم. بده دلداریم اون

 .خواستممی رو چیزی همچین لحظه اون من. نداشتی تقصیری تو نه، بگه بهش یکی
 :داد جواب و گرفت رو دستم مچ. نشست کنارم ایلیا

 .نیستی وحشی تو. نه که معلومه -
 !هستم -

. کنه فراموش تونستمی ظاهری منِ رو، ظاهری منِ نه. کردمی راضی رو من باید ایلیا. بود الزم لجبازی و لج این
 .بود شدنراضی خواستار باطنی منِ
 .گرفتیمی فرمان دیگه یکی از. نبود خودت دست. بودی شده تسخیر تو. نه: ایلیا

 .بودم نشده تسخیر من -
 .کنیمی اشتباه داری: ایلیا

 :شد بلند صدام
 هان؟ ریختم؟ سرم به خاکی چه یادمه چرا پس بودم، شده تسخیر اگه -

 .بود بدنت توی اون. بزنم رو اون رد تونستم من. بوده اون خواست این: ایلیا
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 کاری چنین پس از بود نگفته پیش چندوقت مگه. کردممی نگاهش ناباور کنه؟ کارچی بود تونسته اون ،شدم مات
 برنمیاد؟

 :پرسیدم آروم. بشم مسلط خودم به حدی تا تونستم تا برد وقت لحظه چند
 چیه؟ یا کیه؟... اون -

 .زدمی فریاد رو شرارت وجودش تموم. بود سیاه بگم، تونمنمی دقیق: ایلیا
 بوده؟ شیطان یه یعنی -

 :زد لب زمانهم و داد تکون منفی ینشونه به رو سرش ایلیا
 !بود شیطان یه از ترسیاه. نه -
 :آوردم زبون به رو فکرم مکث، با! شیطان؟ از ترسیاه خوردم، جا
 شَریِنه؟ یه اون بگی خوایمی یعنی، -
 هاشَریِن. کندمی خود مجذوب را آدمی هر که فریبنده و جذاب شدت به ظاهری با نماانسان است موجودی شَریِن)

 به هاآن. نیستند آگاه هاقدرت این داشتن از خود معموالً و هستند شیطان یک هایقدرت مشابه هاییقدرت دارای
 شده دچار انسانی هاآن کنندمی فکر اغلب هاآن اطرافیان و کنندمی زندگی هاانسان میان در عادی آدم یک صورت

 جهت در را خود کارهای تمام و اندنبرده عقل از بویی هاشَریِن شیاطین، برعکس. هستند( پلیدیروان) سایکوپت به
 کمک کسی به هم خودشان منافع به رسیدن برای حتی همین برای دهند؛می انجام غریزی صورت به دیگران آزار

 قاچاق و قتل جمله از خالف کارهای انواع به دست نبرند، پی خود ماهیت به که صورتی در موجودات این. کنندنمی
 .(شوندمی ابد حبس یا و اعدام به محکوم هاشَریِن اکثر. شوندمی دستگیر سرعت به فکری،بی خاطربه و زنندمی
 .نه: ایلیا
 :گفتم بلند

 داریم؟ شَریِنم از ترسیاه موجودی مگه چی؟ یعنی! نه؟ -
 .نه که معلومه -
 ایلیا؟ میگی داری چی فهمیمی خودتم -

 :گفت و کرد نزدیک بهم بیشتر رو خودش. کرد باز لحظه چند از بعد و بست رو چشماش ایلیا
 ...کلی صورت به. بده گوش یعنی ببین، -

 درشتش چشمای جلوی رو دستم. بود شده قفل انگار چشماش سرخی. کردم نگاهش تعجب با ،کرد مکث ناگهانی
 .نکردند حرکتی چشماش سرخی. دادم تکون

 .ایلیا: زدم صداش
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 .بود شده شوکه فرد یه شبیه صورتش حالت. کرد فرو موهاش توی رو دستاش و اومد خودش به
 شد؟چی ایلیا، -

 من که چیزی نه اما. گفت هم نهایت در و بگه چیزی بودم منتظر. گذشت سکوت به لحظه چند. کرد نگاهم
 .خواستممی
 جوان؟ آقای چنده ساعت دونیمی: ایلیا

 ! داشت؟ ربطی چه. پریدند باال اختیاربی ابروهام
 ...ایـ سر اصالً ما بحث -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم ایلیا
 .گذشته شبمنیمه بخوابی، وقتشه دیگه! ونیمهسه -

  بود؟ افتاده شواسه اتفاقیچه. دادنمی گیر خوابم ساعت به تابستون توی وقتهیچ ایلیا. کردم تعجب بازم
 شده؟ چیزی ایلیا، -

 . نشستم جام سر شد، بلند تخت روی از ایلیا
 نمیدی؟ جواب چرا -

 شده آشفته. برگردوند رو من کشیده دراز حالت به دوباره زور به و گرفت رو هامشونه. برگشت سمتم به عجله با ایلیا
 .بفهمم چشماش قراریبی از تونستممی رو این. بود
 .باشه مواظبت امشب سپارممی هامین به ،جوان آقای بخواب فقط: ایلیا

 چی؟
 بری؟ جایی خوایمی مگه: پرسیدم

 اتاق توی اول بزنم حدس تونستممی. بود کرده االرضطی لحظه در بده، رو جوابم که نبود دیگه ایلیایی اما
. میره خوادمی که جایی به االرضطی با دوباره بعدش و سپارهمی هامین به رو من. میشه ظاهر هامین و آییننیک

 .برسونم بهش رو خودم تونستمنمی من کرد،نمی استفاده االرضمطی از اگه حتی هرحال،به
 یحوصله منم و کردمی پیچمسوال ایلیا مورد در زیاد احتمال به. اومدمی اتاقم به هامین زود یا دیر. کشیدم آهی

 حس. رفتنمی کنار چشمام جلوی از آشفته ایلیای تصویر. انداختم سرم روی رو پتو. نداشتم رو بهش دادنجواب
 شب اون که بود اونی موجودیت درگیر شدت به ذهنم عالوه، به. بود شده خارج عادیش حالت از ایلیا. داشتم بدی

 .بود کرده تسخیرم
 :داشت وجود نکته سه
 .شیاطینه از ترسیاه حتی موجوده؛ ترینسیاه موجود اون -۱
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 .شَریِنه موجود، ترینسیاه -۲
 .نیست شَریِن اون -۳

 چرا ایلیا آخه. کردمی امدیوونه داشت جواببی یمسئله این. نداشتند رو الزمه خونیهم هم با نکته سه این
 .گفتمی برام رو مسئله این جواب داشت که وقتی دقیق کی؟ اونم داد؟ تغییر رو بحث مقدمهبی

 تق تق، تق،
. برسم سواالتم جواب به تونستممی هم فردا. شنیدم رو در بازشدن صدای. بستم رو چشمام. ندم جوابی دادم ترجیح
 .اومد ایلیا که وقتی
*** 

. نشستم جام سر آلودگیخواب با و زدم کنار رو پتو. کنم حس تونستممی هم پتو زیر از حتی رو خودم به نور برخورد
 . چرخوندم اتاق دور رو نگاهم
 :گفت بهم لبخند با هامین

 .خیربه صبح. سالم -
 نیومد؟ ایلیا. سالم -

 :پرسید و داد تکون منفی ینشونه به رو سرش هامین
 میره؟ کجا نگفت بهت -

 :دادم بیرون پرصدایی نفس
 . نه -
  
 حموم؟ بری خوایمی! عجیبه -

 :دادم جواب و کشیدم تخت یلبه رو خودم
 .کنممی رو کارام خودم من بیرون؟ بری میشه -
 .سپرده من به رو تو ایلیا! خیرنه -

 :دادم تذکر
 !آیینینیک مسئول تو -

 :گفت و شد بلند بود، نشسته روش که رنگیمشکی یکاناپه روی از خیالیبی با هامین
 .کنهمی درک رو مسئله این جوان آقای مطمئنم من -
 .میشه خوشحال شدت به کارت این از احتماالً و -
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 :خندید هامین
 .دونیمی خودت خوبه -

 .هامین بری تونیمی: ایلیا
 .بود برگشته ایلیا. برگشتم عقب به تعجب با

 !نمیاد خوشت کار این از گفتی یادمه کنی،می االرضطی زیادی جدیداً: هامین
 .نداره تو به ربطی چیزا این: ایلیا

 مثل تقریباً بود؛ شده قبل از تررفتهورورنگ کمی ایلیا، یچهره. کردم تعجب منم خورد، جا ایلیا رک جواب از هامین
 بود؟ چی جریان. خودم پوست

 :گفتم محترمانه
 هامین؟ بذاری تنهامون میشه -

 .البته... اوه: هامین
 :پرسیدم و برگشتم ایلیا به رو. بست سرش پشت رو در و شد خارج اتاق از جواب، دادن از بعد بالفاصله

 شد؟ چت یهو دیشب -
 .نیست خاصی چیز: ایلیا

 .بود شده غریبه باهام انگار. کردنمی نگاه من به بود، سرد و خیالبی شدت به ایلیا لحن
 ...ایلیا -
 :گفت عصبانیت با
 . دیگه پاشو خب حموم؟ بری خواستینمی مگه -

 رو دستش کالفه. کردم نگاهش ناباور! شناختمنمی رو ایلیا این اصالً من. کنم باور رو رومروبه ایلیای تونستمنمی
 :گفت ترینرم لحن با و برد فرو لختش مشکی موهای توی

 ...من... من! خواممی معذرت -
 :گفت سریع. برداشتم سمتش به قدمی. بود آشفته. کشیدمی عمیق هاینفس داد، تکیه سرش پشت دیوار به
 !جلو نیا -

 :داد ادامه. شدم متوقف
 .حموم بری باید -

 .داره نیاز تنهایی به شاید کردم حس که بود جوری حالتش
 .حموم میرم من. باشه -
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 فکریم، درگیری. بفهمم تونستمنمی رو کالفگیش و ایلیا رفتار تغییر دلیل. شدم حموم راهی برداشتم عقب به قدمی
 دور فکرم مدت تموم. ایستادم دوش زیر و درآوردم رو لباسام جوریچه نفهمیدم. صورتم روی ریز اخمی بود شده
 .ایلیا فقط بودم؛ کرده فراموش هم رو گذشته شب معماهای حتی. چرخیدمی ایلیا رفتار تغییر
 لباسیچوب به رو لباسام و حوله هامین. گردوندم حموم توی نگاه و بستم رو آب شیر شد، تموم که گرفتنمدوش
 .بود زده حموم یگوشه چوبی

 رو لباسام. نداشتم رو خودم کردنخشک یحوصله. زدم لباسیچوب به دوباره رو حوله موهام، کردنخشک از بعد
 .شدم خارج حموم از و پوشیدم

 . بود کرده فرو موهاش توی رو دستاش و بود پایین سرش. بود نشسته زمین روی دیوار، به دادهتکیه ایلیا،
 خوردی؟ صبحونه -
 :داد رو جوابم ایخفه و آروم صدای با
 .آره -
 .نخوردم من -

 :گفت آروم صدای تن همون با آورد،نمی باال رو سرش
 .دونممی -
 پایین؟ بریم هم با نمیای خب، -
 ...من... من -
 ایلیا؟ چی تو -
 .دونمنمی -
 دونی؟نمی رو چی -

 شکایت و ناله داشتند سکوت توی انگار. داشتند خاصی حالت چشماش. کرد نگاه بهم و آورد باال رو سرش ایلیا
 . لرزیدندمی چشماش سرخی عالوه، به. کردندمی
 ایلیا؟ شدی عجیب یهو انقدر چرا تو -

 :گفت و شد بلند زمین روی از مکث با. نداد جوابی ایلیا
 .بخوری رو تصبحونه باید. جوان آقای پایین بریم باید -
 .اومد سمتم به
 ...تو اما -

 :گفت و کشید رو لباش یگوشه. شد زدنمحرف مانع و گذاشت لبام روی رو راستش دست یاشاره انگشت
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 .جوان آقای نکن مخالفت -
 آشپزخونه راهی باهم حرف،بی و گرفتم نگاهش از نگاه. دادم گوش رو حرفش هرحال،به. کردمی اذیتم نگاهش نوع

 .شدیم
 خرخره تا سرش و بود نشسته میز روی آشپزخونه، توی فاطمه فقط. نبود شلوغ چندان آشپزخونه تصورم، برعکس

 .نشد کردنسالم در کردنشدستیپیش مانع این البته،. بود رفته فرو گوشیش توی
 .سالم: فاطمه

 .سالم -
 .جوان خانم سالم: ایلیا

 لبخند، همون با. بودند شده عادیش حالت شبیه درست لحنش و لبش روی لبخند. برگشتم ایلیا سمت به تعجب با
 :پرسید و کرد نگاه بهم

  جوان؟ آقای خوریمی چی -
  

 هرحال،به. بود سخت برام کمیه ایلیا یهویی شدنعادی هضم. بیام خودم به تا دادم تکون راست و چپ به رو سرم
 :گفتم و زدم لبخندی خوشحالی، با. بود خوب این

 .خواممی نیمرو امروز -
 .کنممی درست االن: ایلیا

 .بشین بیا: فاطمه
 خودم برای ایصندلی. بشینم صندلی روی دادم ترجیح بود، کرده اشاره میز روی و خودش کنار به فاطمه اینکه با

 .دادمی تکون درمیونیکی رو هاشپاه و بود نشسته میز روی فاطمه راستم، سمت. نشستم روش و کشیدم عقب
 :پرسید ایلیا از حالت، همون با. بود کرده فرو گوشی توی رو سرش دوباره

 فهمیدی؟ دیشب مورد در چیزی -
 :داد جواب و کشید آهی. شکوند ظرفی توی مرغتخم دوتا ایلیا

 .نه متاسفانه -
 :زد لب صدابی فاطمه پشت از ایلیا، که بگم چیزی خواستم نه؟. خوردم جا
 !نگو چیزی -

 سرش پشت به من یخیره نگاه از فاطمه هرچند. کردم گوش ایلیا حرف به هرحال،به نگم؟ چرا. کردم تعجب بیشتر
 :گفت بلند و انداخت سرش پشت ایستاده ایلیای به نگاهی. مشکلیه یه وسط، این که بود فهمیده
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 .بگین بهم رک. نداره که کاریپنهون همه این بدونم، نباید من که هست چیزی اگه -
 !جوان خانم تیزی چه... اوه: ایلیا

 :زد لب قبل، یدفعه از ترآروم و داد گوشی یصفحه به رو نگاهش دوباره فاطمه
 .هستین ضایع خیلی شما. نیستم تیز من -

 :گفت لبخند با مقاومتی هیچبی ایلیا
 .باشه تو با حق شاید -

 .حتماً نه، شاید: فاطمه
 :داد ادامه و پرید پایین میز روی از
 .باشین خوش -

 رو سوال این جواب داشتم، ازش که شناختی با بود؟ شده ناراحت یعنی. کردم تماشا رو آشپزخونه از شدنشخارج
 ! گنگ حس یه. غلطه جواب این گفتمی بهم چیزی یه اما دادم؛می «نه» باید مکث ایلحظه بدون

 .اومدم خودم به گرفت، قرار جلوم که صبحانه سینی با
 .بشین -

 .باشه: ایلیا
 .نشست رومروبه و زد دور رو میز بشینه، کنارم اینکه جای به
 بدونه؟ چیزی فاطمه خواینمی چرا -

 .بدونن چیزی نباید هم بقیه که فاطمه، تنهانه: ایلیا
 چرا؟ آخه! چی؟ -
 .فهمیمی خودت جوان، آقای کن صبر -

 برخورد صدای. دزدیدمی ازم رو نگاهش واقع در ؛کردنمی نگاه بهم لمسوا به دادنجواب موقع همیشه، برعکس
 هااین یهمه. کردمی بازی دستش هردو هایانگشت با مدام عالوه، به و شنیدممی رو زمین با پاش درپیپی

 . بود قراربودنشبی یدهندهنشون
 ایلیا؟ شده چت تو -

 :پرسید تعجب با. کرد نگاه بهم
 !جوان؟ آقای چیه منظورت -

 .بودم شده گیج. بشنوم رو زمینش و پا برخورد صدای تونستممی و کردمی بازی انگشتاش با هنوزم
 ایلیا؟ کنی پنهان من از رو چی داری سعی تو -
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 صدای شنیدن با که «بده جواب ایلیا، منتظرم» بگم خواستم. انداختم فاصله لبام بین نگفت، چیزی. کرد سکوت
 .شدم منصرف حرفم زدن از امیرمهدی،
 !جان ایلیا و گرامی برادر به خیربه صبح و سالم: امیرمهدی

 :دادم جواب و برگشتم سمتش به تعجب با. اومدمی سرخوش خیلی نظر به
 .سالم -

 :پرسیدم و کردم دنبال رو یخچال تا حرکتش
 شده؟ چیزی -
 :گفت و بست رو یخچال در ای،میوهآب پاک برداشتن با
 چطور؟ -
 .زنیمی سرخوش خیلی -
 :زد لب خودش، برای میوهآب لیوان یه ریختن حال در
 ضایعه؟ انقدر -
 .البته -

 :گفت یخچال توی میوهآب پاکت گذاشتن حین
 که؟ دونیمی. زدممی حرف دانیال با داشتم صبحی -
 رو؟ چی -
 .ایران اومده چی واسه دانیال -
 .دارسهام یه دختر از محافظت واسه نکنم، اشتباه اگه -

 :گفت خنده با امیرمهدی
! نگو که بود صداش توی نازی و ـشوه*عـ یه. شنیدممی رو صداش. بود کنارش دختره زدم، زنگ بهش وقتی -

 داشتم دوست خیلی. بود شده بامزه خیلی شده، منقبض فکش بفهمم تونستممی زدنشحرف طرز از دانیال، بیچاره
 !پوکیدم خنده از عمالً گرفتم، باهاش که تصویری تماس. ببینم هم رو شقیافه

 که کسی تنها شاید. داشت هم رو اشک درآوردن پتانسیل حتی برعکس، نبود؛ داریخنده چیز اصالً نظرم به
 .بودم من کنه، درک رو دانیال تونستمی

 :پرسید تعجب با امیرمهدی
 !بدیا لبات به تکونی یه نیست بد! هستی؟ خنثی انقدر چرا تو -
 .سوزهمی دانیال برای جورایی یه دلم حتی. نیست داریخنده چیز نظر به -
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 :زد لب آروم و انداخت باال ابرویی تک امیرمهدی
 !همزادپندار چه -
 :پرسید و کرد ایلیا به رو
 گرفتی؟ اللمونی چرا تو -

 :گفت شوخی روی ایلیا
 بدم؟ توضیح واجبه -

 :انداخت باال رو هاششونه امیرمهدی
 .نه که معلومه -

 چیه؟ امروز یبرنامه: ایلیا
 :داد جواب و کشید سر رو اشمیوهآب لیوان امیرمهدی

 .خانه در استراحت -
 :پرسیدم ایلیا از. شد خارج آشپزخونه از حرف، این زدن از بعد
 بودیم؟ کجا -

 بگیرم؟ لقمه برات خوایمی. نکردی تموم رو تصبحونه هنوز جوان، آقای نکن فکر بهش زیاد: ایلیا
 حس چرا دونمنمی. خندید نگاهم، نوع دیدن با! بگیره لقمه مواسه ایلیا بود مونده همینم. کردم نگاهش چپچپ

 کردنمیل به و بشم فکرکردن خیالبی گرفتم تصمیم. نیست همیشه مثل تلخه، جورایی یه اشخنده کردم
 .بشینم میز سر تونستمنمی که ظهر سر تا. برسم امصبحونه
 کرده پف آییننیک ـمرنگ*کـ ایقهوه چشمای. شدند آشپزخونه وارد آییننیک و هامین شد، تموم که امصبحونه

 . بودند
 !کردی بیدار رو خودت جوان آقای دیر چه -

 :زد نق آییننیک
 خیرته؟به صبح و سالم عوض -
 !پرتوقع چه -

 و نشست صندلی همون روی کنارم آییننیک. کشید عقب آییننیک برای رو من کناری صندلی و خندید هامین
 :گفت

 .سالم میگم من نداری، معرفت که تو -
 .سالم علیک -
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 ایلیا؟ افتاده اتفاقی: هامین
 :پرسید تعجب با. داد هامین به و گرفت زمین از رو نگاهش ایلیا

 !پرسی؟می چرا -
 :گفت یخچال در بازکردن حین در هامین

 .نیستی -
 !کجا؟: ایلیا

 :گفت و درآورد یخچال توی از ایخامه هامین
 !پرتی زیادی. اینجا -

 ...خاصی چیز: ایلیا
 خب؟: هامین

 پشت از هامین، جایبه اما پیدرپی سواالت از دادنشنجات برای. اومدمی کالفه نظر به. داد تکون رو سرش ایلیا
 :گفتم و شدم بلند میز
 .شده تموم من یصبحونه. ایلیا بریم بیا -

 .جوان آقای چشم: ایلیا
 اصالً. بود بدی موقعیت. کردممی حس ایلیا و خودم روی رو آییننیک و هامین نگاه سنگینی. شد بلند میز پشت از
 . اومدنمی خوشم سکوتی، همچین در اونم باشه، روم هانگاه اینکه از

 اتاقم به خواستم. اومدمی دنبالم حرفبی ایلیا. شدم خارج آشپزخونه از و برداشتم همیشه از ترسریع رو هامقدم
 رضایت هم ویال آزاد یمحوطه به حتی. گرفتم پیش در رو خروجی راه. شد عوض تصمیم لحظه یه در که برگردم

 . ندادم
. بود بیشتر اونجا سرسبز هایدرخت تراکم. کردم کج چپ سمت به رو راهم ویال، یمحوطه از شدنخارج کامل با

 .میومد دنبالم فقط زد،نمی حرفی. بود ایلیا نکردنسوال بود، جالب برام که اینکته
 .برگشتم سمتش به. ایستاد هم ایلیا. ایستادم متر،بیست حدوداً کردنطی از بعد
 میگن؟ درست. آزاده هوای با آزاد مکان زدن،حرف واسه مکان بهترین میگن -

 :داد جواب ایلیا. زدم تکیه سرم پشت بزرگ درخت به و چرخیدم راست سمت به نوددرجه
 .جوان آقای درسته، -
 گیرم؟می ازت رو سواالم جواب اینجا، که باشم امیدوار تونممی من پس -

 :زد لب کوتاهی چنداننه مکث با. خورد جا ایلیا
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 ...شاید -
 .نبود شاید من سوال جواب -
 چند از بعد. کردمی نگاه رو آسمون نبود، من به نگاهش. گرفت باال رو سرش و زد تکیه من روییروبه درخت به

 :گفت ثانیه
 .جوان آقای سواالت از بخشی به اما میدم؛ جواب یعنی شاید، میگم وقتی -

 .بود غنیمت هم همین. کردم مکثی
 بپرسم؟ -

 :گفت آروم. بست رو چشماش
 .شنوممی -
 شدی؟ عجیب یهو چرا -

 :پرسید تعجب با. خورد سر من روی نگاهش کرد، باز رو چشماش
 !چیه؟ کنه،می تسخیر رو تو که کسی بدونی خواینمی -

 :دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
 .ایلیا تریمهم برام تو -

 :گفت لرزونی صدای با مکث، با. نشست زمین روی و خورد سر ایلیا
 !یارا میدی عذابم داری -

. بود گرفته صداش اون، بر عالوه. بزنه صدا اسم به رو من ایعادی حال چنین در نداشت سابقه. کردم تعجب
 بغض ایلیا صدای کردم حس لحظه اون اما نه؛ یا کنه بغض تونهمی هم آشامخون-جن یرگه دو یه دونستمنمی
 .داره
 :پرسیدم آروم. زدم زانو جلوش. رفتم ایلیا سمت به و گرفتم درخت از تکیه

 !نداره؟ هم جوابی نیمچه من سوال. بگذریم. نفهمیدم هیچی حرفت از که من -
 و کشید هاشلب روی زبونی. باشه داشته خوشی حال اومدنمی نظر به. لرزیدندمی چشماش سرخی. کرد نگاهم ایلیا
 :کرد باز لب
 شما میون کالً من چرا دونیمی. نمیاد خوششون کار این از جورایی یه کنن،نمی برقرار ارتباط انسانا با زیاد اجنه -

 میدم؟ جولون انسانا
 :دادم جواب و زدم نیشخندی

 .شدی طرد جن یه عنوان به جهانت و خانواده از هاستسال گفتی بهم که بود سال وقت همین پیش، سال دو -
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 بودم؟ کاری چه درگیر بشم، طرد مخانواده از اینکه از قبل دونیمی درسته، -
 .نزدی حرف من با ـطه رابـ این در. نه -

 یاندازه به اومدمی نظر به. بیارم فشار بهش خواستمنمی. نزدم حرفی. انداخت پایین رو سرش و کرد مکثی ایلیا
 :گفت ایرفتهتحلیل صدای با لحظه، چند از بعد. هست روش فشار کافی

 .کردممی آماده رو عروسی مقدمات داشتم -
 :گفتم تعجب با
 کی؟ عروسیِ! عروسی؟ -

 :گفت سریع و بست رو چشماش. گرفت دندون رو لبش و کشید آهی. شد خیره چشمام به. کرد نگاه بهم
 .خودم عروسی -
 صد یاندازه به باری که داشت رو کسی حالت ایلیا. دادم قورت صدا با رو دهنم آب. پرید چپم چشم پلک. خوردم جا

 .شده برداشته هاششونه روی از کیلو
 !کنی؟ ازدواج بوده قرار تو... تو... تو -

 .باشه ازدواج موجود اومدنمی ایلیا به اصالً. داد تکون حرفم تایید ینشونه به رو سرش بسته، چشمای همون با ایلیا
 کردن؟ مجبورت -

 .بود وسط عشق پای... نه: ایلیا
. باشه بوده عاشق روزی یه ایلیا شاید دادمنمی احتمال درصدم یه حتی عجیبی، طرز به. شدنمی اون از بازتر دهنم

 .کنم هضمشون تا بردمی وقت که بود مسائلی دسته همون از این
 و آورد بیرون شلوارش جیب از رو گوشی ایلیا. بستم رو دهنم و اومدم خودم به ایلیا، گوشی زنگ صدای بلندشدن با

 :کشید امتدادش در و گذاشت سبزرنگ یدایره روی رو انگشتش
 شده؟ چی -
- ... 
 :گفت تعجب با
 .است خانه در استراحت امروز یبرنامه گفتی که تو! چی؟ -
- ... 
 .پایینم دیگه مین ده -
 :گفت و کرد ـلقه*حـ دورم رو دستش حرف، این زدن محض به
 .ببند رو چشمات -
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 .بودیم اتاق توی کردم، باز که رو چشمام. دادم گوش حرفش به
 !شده؟ چی -

 :گفت و اومد سمتم به سفیدرنگ لباس و تیره آبی پاپیون و شلوار و کت دست یه با ایلیا
 .بشی آماده سریع باید -

 :گفتم حوصلهبی
 ریم؟می کجا حاال -

 .دریا لب: ایلیا
 همون نه حداقل یا بریم فرداش دادممی ترجیح اما بود؛ امموردعالقه هایمکان معدود از دریا لب. کردم پوفی
 . رسیدممی نتیجه به داشتم ایلیا زبون زیر از کشیدنحرف توی که ایلحظه
 قدریاون. بود شده زده همه حاضری شدم، اول یطبقه راهی ایگرفته کماکان یچهره با و کردم عوض رو لباسام
 .نداشتم رو امیرمهدی جون به زدننق یحوصله که بود گرفته حالم

 :پرسید و شد بلند کاناپه روی از سوران
 بریم؟ -

 : گفت جدی خیلی فاطمه
 .بزنیم شطرنج دست یه بشینیم... خیرنه -

 :داد جواب خنده با سوران
 نه؟ بودم، گفته پیش چندوقت همین خودم رو نظیرش -

 *** 
  

 کامالً چیز یه بود؛ طبیعی کامالً چیز یه مسئله این بود، جمعه اینکه به توجه با هرحال،به. بود شلوغ زیادی ساحل
 .اومدنمی خوشم ازش زیاد من که ایطبیعی

 سروصدا، و شلوغی میزان اون با و دریاست توی آب جریان صدای دارم، دوست رو شنیدنش که صداهایی از یکی
 .بود غیرممکن آب جریان آروم صدای شنیدن
 :پرسید دست به زیرانداز هامین

 خوبه؟ کنیم پهنش کجا -
 رو شدمی پیدا که ایناحیه ترینخلوت دستش با امیرمهدی. انداختند ساحل به ایکلی نگاه سوران و امیرمهدی

 :زد لب و داد نشون
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 .خوبه اونجا -
 :زد غر سوران

 !خلوته خیلی اونجا. بزنیم سروکله خودمون با باز که نه دیگران با تفریح بیرون اومدیم -
 .نمیاد خوشش شلوغی از زیاد یارا -

 :گفت رک خیلی سوران
 !چه؟ من به تو داداش مشکل -

 رو آدم بودنشرک اوایل شاید. بود سوران بودم، دیده موقع اون تا زندگیم توی که آدمی پرواترینبی و ترینرک
 این من. کنهمی راحتی احساس باهاش و میاد خوشش ویژگیش همین از آدم گذره،می که مدت یه اما کنه؛ اذیت
. شدمنمی گیردل حرفاش از همین برای نداشتم؛ سوران بودنرک میزان این با مشکلی و بودم کرده طی رو روند

 .گرفتنمی دل به چیزی سوران حرفای از. بود جوریهمین هم امیرمهدی
 :گفت و زد ـمر*کـبهدست امیرمهدی

 کنیم؟ پهنش کجا میگی تو حاال -
 :گفت طلبکارانه سلین

 بدین؟ نظر باید دوتا شما فقط مگه -
 .نباشه غمت. دیممی شیرازیم حافظ خواجه به خبری یه تهش... بابا نه: سوران
 :گفت کرد،می کنترلش زور به که صدایی با عصبانی سلین

 .سوران ادبیبی خیلی -
 :زد لب کالفه بود، برگردونده رو ازش که سلینی دیدن با سوران

 !بابا ای -
 :گفت و خندید ریز آییننیک

 .دیگه بیاد کوتاه یکیتون بزرگین، سراتون خیر! شدیم هابچه شبیه -
 :داد ادامه و کرد مکثی

 .نداره ایفایده هرچند -
 :پرسید تعجب با سوران

 !چرا؟ چی؟ -
 :گفت و داد نشون رو جایی دستش با آییننیک

 !شد کاربهدست خودش هامین -
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 ما ایستادن جای رویروبه دقیقاً رو رانداززی خودش هامین. کردیم نگاه کرد،می اشاره بهش آییننیک که جایی به
 قدراون نه نباشه، انداختنم سوزن برای جا که بود شلوغ قدراون نه. بود گرفته رو وسط حد جورایی یه. بود کرده پهن

 .نبود بد خب،. خودمون و باشیم خودمون که بود خلوت
 :گفت ریزشده چشمای با سوران

 .کنه عمل سرخود هامین نداشت سابقه -
 .جمعمونه بزرگ اون: ایلیا

 :گفت تعجب با سلین
 !تریبزرگ تو کردممی فکر من! جدی؟ -

 :گفت و داد تکون منفی ینشونه به رو سرش ایلیا

 .ستساله354 اون اما سالمه؛203 من -
 :گفت و کشید سوتی سلین

 !که شینمی حساب جهان هایعتیقه جزو -
 بریم؟ نیست بهتر: آییننیک

 کجان؟ رایا و سایا. چرا اوه،: امیرمهدی
 .هامینن دل ور کردند، اقدام ترسریع: آییننیک

 :زد لب بعد و شد مطمئن آییننیک حرف بودنصحیح از زیرانداز، سمت به نگاه با اول امیرمهدی
 ! رفتنا در کار زیر از خوب -

 .بگیرین فاکتور هم رو یارا و من: آییننیک
 .من و: سلین

 :کرد دستیپیش سلین که بگه چیزی خواست سوران
 بکشین؟ کار هابچه و ـا*زنـ از و باشین مرد همه این نیست آورخجالت خرده یه -

 اگه هم ایلیا. نگفت چیزی هم امیرمهدی. بود حساس مسائل این روی کرد، پوفی و شد الل دم در سوران
 توی سرش مدام زد؛می مشکوک زیادی جدیداً که هم آمین! نبود جمع توی اصالً! الله گفتممی شناختمش،نمی

 .بود گوشیش
. اومدبرنمی دستم از کاری چون نکنم؛ ایلیا درگیر رو فکرم زیاد هستیم، ساحل توی وقتی تا کردم سعی هرحال،به

 هامین، سمت به فاطمه و سلین آیین،نیک من، و شدند وسایل برداشتن مشغول آمین و ایلیا و سوران امیرمهدی،
 .رفتیم رایا و سایا
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 :گفت خنده با هامین
 رفتین؟ در هم شما -

 !جورمچه: سلین
 .بدم کمکی دست یه میرم من. شدم متوجه: هامین
 !خنگی که بس: سلین
 :پرسید سلین از و انداخت باال ابرویی تک فاطمه

 چیه؟ دقیقاً خنگ از تو تعریف -
 پرسی؟می چی برای: سلین

 .خنگ میگی کنه کمک بقیه به خوادمی که آدمی به منطقی چه با بدونم خواممی -
 :گفت و انداخت فاطمه به نگاهی متعجب سلین

 .گفتم جوریهمین من! گیریمی سخت چقدر تو -
 :زد لب زد،می حرف خودش با داشت انگار کهجوری آروم، فاطمه

 .نیست خوبی کار چندان زدنحرف خود با -
 :گفت خیالبی سلین

 .نباشی اینا بندقیدو توی زیاد کن سعی -
 بست، رو دهنش دوباره جاش به. نگفت چیزی اما کرد؛ باز رو دهنش انداخت، سلین به ایموشکافانه نگاه فاطمه
 .بود شده پشیمون انگار
 بزنیم؟ آب به تنی یه نمیاین. زنهمی چشمک بهم داره دریا آب: آییننیک

 .نداره پرسیدن که این: فاطمه
 ...شدَخیس به ایعالقه من چون داره؛ پرسیدن برعکس، -

 خط برام که بودم فاطمه حرکت یشوکه هنوز راه، توی. کشید خودش دنبال و گرفت رو آستینم سر ناگهانی فاطمه
 :کشید نشون و
 !نکردی کردی باز لب -

 تصمیم تونهنمی حتی که هست عصبانی حدی به یعنی میگه، رو این وقتی. است فاطمه تهدید نوع بدترین این
 جزو فاطمه کردنعصبانی. نگم چیزی دادم ترجیح مسئله این به توجه با هرحال،به. کنه کارچی باهات باید بگیره

 فاطمه با نزدیکی یـطه رابـ که کردمی صدق وقتی نکته این البته. خواستمی شیر دل دادنشانجام که بود کارایی
 .نمیشه ناراحت بیاره سرت ناجوری بالی اینکه از اصالً فاطمه صورت اون در چون باشی؛ نداشته
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 رو مشتم خواستمی عجیب دلم. کردمی اممسخره داشت عمالً. اومد ساحل تا خنده با ما با قدم به قدم آییننیک
 !بکوبم صورتش توی

 پشت رو دستش فاطمه بیام خودم به اومدم تا. رسیدیم ساحل به که کردممی نگاه چپچپ رو آییننیک داشتم
 جا که جایی تا دهنم اتفاق، این بودنناگهانی خاطربه و اومدم فرو آب توی صورت با. داد هلم و گذاشت ـمرم*کـ

 .شد پر دریا شور آب از داشت
 بیرون رو دهنم توی آب تموم. بود شده بد حالم. شدم بلند و گذاشتم دریا نرم یماسه روی رو دستام کف سریع

 .ریختم
 :زد لب خنده با آییننیک

 !اساسی گرم، دمت -
 توی رو آب شور یمزه هنوز. شدم بلند و گرفتم رو دستش کرد، دراز سمتم به رو راستش دست و اومد جلو بعد

 !شدم سیر بود دریا آب هرچی از. کردممی حس دهنم
 کردی؟ بود کاریچه این -

 :داد جواب و نشست دریا آب توی و گذشت من کنار از اومد، جلو راحت خیلی فاطمه
 .بود آمین تامونهرسه پرستار که وقتی. بود بچگی روزای یاد به -

 !بود خوشی روزای چه: آییننیک
 :گفتم فاطمه به رو. بودند آورشادی و شیرین واقعاً خاطرات اون یادآوری. زدم لبخندی

 !زدیمی محکم بدجور. میاد یادم رو خوردممی دستت از که هاییکتک هنوز -
 :گفت و خندید فاطمه

 یپسره کردی، مجبورش تو واقع، در. درآورد رو بودم زده بهت که هاییکتک تموم تالفی ایلیا که آخرش -
 .ازخودراضی

 تنیآب و بازی داشتند که بودند آب توی هم ایدیگه آدمای. نشستیم آب توی فاطمه طرف دو آییننیک و من
 :زد لب و کشید آهی. شد گیر جا فاطمه چپ سمت آییننیک و نشستم فاطمه راست سمت من. کردندمی
 !بود خوشی روزای چه -

 :گفت خنده با و ریخت آییننیک سر روی خیس یماسه مشتی فاطمه
 .نیست حاال که نه -

 :غرید ساختگی عصبانیت با آییننیک
 !فاطمه کشمتمی -
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 فاطمه دنبال و داد خودش به تکونی هم آییننیک. رفت عقبعقب و شد بلند آییننیک دست از فرار برای فاطمه
 که بودند جنگ گیرودار وسط. ریختندمی هم روی که بود دریا یماسه و آب هردو سالح. کرد دویدن به شروع
 :پرسید فاطمه

 بازی؟ توی نمیای تو چرا -
 .نمیاد خوشم شدنگلی از -

 توی از. کردند ردوبدل همدیگه با مشکوکی نگاه لبخند با بعد و انداختند من به نگاهی اول آییننیک و فاطمه
 برم در و بشم بلند خواستم. نبود خوبی چیز اصالً این خوندم، رو وجودشون توی کردهغلیان خباثت ته تا نگاهشون

 :گفت خنده با و زد زمین رو من هامشونه گرفتن با رسوند؛ بهم رو خودش ترسریع آییننیک که
 !اشتباهی در واقعاً بگم باید بری در تونیمی کنیمی فکر اگه -
 یماسه از ایمجسمه بودم شده عمالً که بودند آورده سرم بالیی چنان آییننیک و فاطمه دقیقه پنج تنها عرض در

 !دریا خیس
 بعد و شستم دریا آب با رو صورتم و دست بسته، چشمای و انزجار حس با. کشیدند کنار خنده با دقیقه، پنج از بعد

 :غریدم و انداختم آییننیک و فاطمه به برزخی نگاهی. کردم باز رو چشمام
 !شما و دونممی من -
 نرسید؛ که آییننیک به دستم. کشیدند عقب رو خودشون و شدن کار به دست سریع که برداشتم خیز سمتشون به
 آورده من سر که بالیی همون و بده دست از رو تعادلش فاطمه شد باعث که زدم چنگ فاطمه چادر پایین به اما

 .بیاد خودش سر بود،
 :گفتم بودم، کرده که کاری از رضایت و لبخند با
 خوردی؟ -

 داخل سمت به صورتش دورتادور رو دستش و کشید جلو رو روسریش وسواس با و آورد بیرون آب زیر از رو سرش
 :گفت نیشخندی زدن با و کرد نگاه بهم کار این از بعد. بشه مطمئن موهاش پیدانبودن از تا کشید روسری

 .بستم رو دهنم سریع! نبودم عرضهبی تو مثل -
 .زنهمی خنجر پشت از که مناسبه کسی واسه کلمه این که من نظر به. کنی معنی چه رو کلمه این تا... عرضهبی -

 :پرسید تعجب با فاطمه
 !پشت؟ از خنجرزدن -

 :داد ادامه و کرد کوتاه مکثی
 .حد این در دیگه نه اما سخنه؛ یزیباکننده عناصر از مغالطه میگن -
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 :پرسید و اومد سمتمون به کنیم،نمی کاریهیچ دید وقتی بود، شده دور ازمون که آییننیک
 شده؟ چی -

 :گفت سریع و نکرد آییننیک سوال به توجهی فاطمه
 چی؟ یعنی عرضهبی -

 :داد جواب تعجب با آییننیک
 .نداره عرضه که کسی یعنی! هست ضایع خیلی اینکه خب، -

 :زد لب و کرد پوفی فاطمه
 !کشیدی زحمت واقعاً! به به -

 :گفت پررویی کمال در آییننیک
 .نداشت قابلی -

 گردش صورت به و بود زده بینیش روی که رو ایآفتابی عینک راستش دست یاشاره انگشت تک با فاطمه
 :زد لب و کرد جاجابه اومد،می
 !توام روی این هالک من یعنی -

 !باال بیا اونم. نکش خجالت چی؟ بعدیش مصراع: آییننیک
 :گفت تعجب با فاطمه

 !جان؟ -
 !نمیشه نیمهنصفه که شعر. دیگه بگو هم رو بعدیش مصراع: آییننیک

 :انداخت رنگشسرخ حالتخوش هایلب میون ایفاصله کالفه فاطمه
 .بگو ترواضح. آییننیک نمیشم متوجه رو منظورت اصالً من -

 کنم؟ رو برات رو بعدیش مصراع خودم خوایمی: آییننیک
 :گفت و کرد پوفی فاطمه

 .شنوممی -
 :خوند حس با و زد بشکنی آییننیک

 .توام کوی دردربه عاشق -
 :گفت و شد ملحق آب توی جمعمون به زدندست و خنده با هامین

 خوب زوج کل، در. جوانه خانم کوی دردربه عاشق میگه جوانم آقای و جوانه آقای روی هالک میگه جوان خانم -
 .میگم تبریک هستین، احساسی از سرشار و
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 :زد لب نیشخند با و شد بلند خیس هایماسه روی از فاطمه
 هستیم؟ چی کدوممونهر باشیم، گیاه ما یهمه اگه دونیمی -

 .متربچه من. بزنم حدس بذار: هامین
 :انداخت باال رو ابروهاش فاطمه

 !هرزین علف واال، حضرت... نچ -
 :گفتم و شدم بلند خنده با. بود شده بامزه اشقیافه. شد خشک خودخودبه هامین لب روی یخنده

 .نگیر دل به -
 .داد تکون رو سرش و اومد خودش به هامین
 .نگرفتم دل به: هامین
 :گفت و کشید سوتی. انداخت من به نگاهی

 .کرد نگاهت نمیشه! یارا شدی داغون چه -
 .ستدیوونه دوتا همین دستپخت -

 :گفت سردخون و زد لبخندی فاطمه
 .محمدمهدی لطفته نظر -

 .بریم بیاین. گرفته قایق یه آمین. بگذریم: هامین
 :پرسیدم تعجب با
 !لباسا؟ همین با -

 .آب توی ندازتتمی سوران مثل خرابیکله یه اونجام. دیگه آره: هامین
 !کن صحبت درست سوران پشت... ای: فاطمه
 :زد لب هامین فاطمه، حرف جواب در. رفتیممی سرش پشت هم ما و افتاد جلو هامین

 .محضه یویرونه نیست، که خرابم شکله. میگم دروغ مگه -
 :غرید فاطمه

 !هامین -
 :گفت و آورد باال رو دستاش شدهتسلیم هامین

 شد؟ خوب نوساز، یکله سوران اصالً -
 :زد لب و خندید فاطمه

 .بشیا خرد خودت توی کممیه نیست بد. سوران به دادی گیری چه -
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 :زد لب عادی حد از بلندتر کمی و تعجب با هامین
 !دارم؟ هم عیبی مگه اصالً من! من؟ -

 :داد جواب و کرد نگاهش چپچپ فاطمه
 !خوبیایی همه ختم عالیجناب! خیرنه -

 :گفت هاشخنده میون و خندید فاطمه عصبی نسبتاً یچهره به هامین
 !داری قبول خودتم خوبه... نگاه -

 نیست همراهت چیزی. شده مگشنه بدجور! هم جون به افتادین دوساله هایبچه مثل. دیگه کنین بس: آییننیک
 هامین؟
 تلخ شکالت هم آییننیک. داد آییننیک به و آورد بیرون رنگشایسورمه کت جیب توی از تلخی شکالت هامین

 . نیست تحمل غیرقابل تلخیش. نمیاد بدم تلخ شکالت از زیاد. کرد تقسیم فاطمه و خودش و من بین رو
  

 
 :گفت تعجب با من دیدن با ایلیا. رسیدیم رنگیآبی موتوری قایق به دستم، توی تلخ شکالت شدنتموم با
 !جوان آقای -

 :زد لب و خندید سوران
 شماست؟ دست شاهکار! شدی بامزه خیلی -

 نه؟ شده، خوشگل: آییننیک
 :داد جواب و انداخت باال رو ابروهاش خندید، حرصم درآوردن برای من به رو سوران

 !لعنت منکرش بر -
 کمک بهم و انداخت هامشونه روی رو خودش رنگ مشکی کت اون جای به. درآورد رو کتم و اومد سمتم به ایلیا
 . کردم پوفی. بود مانتو یه شبیه من برای کتش. بپوشم رو کتش تا کرد
 .کنی عوض رو لباسات شد، تموم سواریمون قایق وقتی بهتره: ایلیا

 .نداشتی بر چیزی که تو دارم؟ هم لباسی مگه -
 .بود داده آمین ما برگشتن از قبل رو ترتیبش -
 .خوبه -

 بنا بودم، ساله هفت وقتی. بره غیرشخصیم و شخصی وسایل سر که نداشتم مشکلی که بود آدمایی معدود از آمین
 .داره گردنم بر پدری حق جورایی یه. کردممی زندگی اون پیش ایلیا بدون سال یک تقریباً دالیلی به
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 اون جای خودش و بود کرده پیاده رو قایقران مجلسی و شیک خیلی ما اومدن از قبل سوران گویا. شدیم قایق سوار
 .بود گرفته رو

 شدن؟ سوار همه خب،: سوران
 .کنی آتیش تونیمی. آره: امیرمهدی

 حس کمی شدمی باعث اینکه با پیچید،می موهام الی که بادی. زد دریا دل به و کرد روشن رو قایق موتور سوران
 .دادمی بهم خوبی حس اما سردمه؛ کنم
 :گفت خوشحالی و خنده با بودند، شده ـلقه*حـ دورش امیرمهدی دستای و بود نشسته امیرمهدی پای روی که رایا
 .سردمه ولی گذره؛می خوش خیلی -

 تا کرد کمک رایا به هم امیرمهدی. دارد امیرمهدی به و درآورد رو قرمزرنگش مشکی سویشرت دست یه با سوران
 .بپوشه رو سوران سویشرت

 :زد لب آروم. برد فرو دریا آب توی رو دستش و شد خم قایق بیرون طرف به بود، من راست سمت که فاطمه
 !خوبیه حس -

 هم آییننیک و من. بشنویم بود، ایستاده فاطمه راست سمت که آییننیک و من فقط که بود آروم قدری به صداش
 خوبی خیلی حس رفت، فرو دریا آب توی که چپم دست. شدیم خم قایق از بیرون به رو و کردیم تقلید فاطمه از

 .برگردوندم آمین سمت به رو سرم حالت همون در آمین، صدای شنیدن با. داد دست بهم
 .بشیم دورتر این از نباید. سوران بزنی دور بهتره: آمین

 :گفت خنده با سوران
 .باشیم خوش بذار. خیالبی. دیگه همین واسه کردم؟ بیرون رو قایقران چی واسه کنیمی فکر -

 .نشیم این از دورتر گفتن که داره دلیلی البد. موافقم آمین با من: سلین
 .نمیشه چیزی. سلین نترس: سوران

 :داد ادامه و زد سلین به چشمکی
 .اینجام من -

 آروم، و کرد پوفی ناراضی آییننیک. نگفت چیزی دیگه و شد الل سوران)!(  یدلبرانه لبخند و چشمک با سلین
 :گفت بشنویم، خودمون فقط که جوری

 .زنهمی شیش ناجور که مام آجی این -
 دریا آب روی نگاهش هنوز و بود برنگردونده بقیه و آمین سمت به رو سرش آییننیک و من برعکس که فاطمه

 :زد لب آروم بود،
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 .گرفت خرده بهش نمیشه... دیگه عاشقیه -
 :گفت فاطمه به و خندید آییننیک. برگردوندیم رو سرمون هم آییننیک و من
 !شدی عاشق خودتم کردم فکر لحظه یه که زدی رو حرف این عمیق جوری یه -

 فاطمه تصورم، برعکس. بود شدنعاشق همین داد، نسبت هامهرآیین به شدنمی رقمههیچ که چیزی تنها. خندیدم
 :داد جواب

 دونه؟می چه کسی. باشم شده شاید -
 :زد لب شدند، ترنزدیک هم به ابروهاش اون طی که کوتاهی مکث با آییننیک

 !کردی؟ مونمسخره -
 کنی؟می فکر چی خودت. دونمنمی: فاطمه
 !پایین بندازمت قایق همین از خواممی فقط. کنمنمی فکر االن من: آییننیک

 :گفت و کشید سوتی خنده با فاطمه
 !خشن چه -

 :داد ادامه رو فاطمه حرف بود، ایستاده آییننیک کنار که هامین
 !جذاب و -

 :گفت تعجب با فاطمه
 ...این! جذاب؟ -
 :داد ادامه و کرد اشاره آییننیک به
 .بیاد در جور عقل با بگو چیزی یه. جذبه آنتی سرتاپاش -

 :گفت و انداخت باال رو هاششونه هامین
 . میاد خوششون خشن مردای از خانوما دونم،می من که اونجایی تا -
  

 .نشست قایق یلبه و چرخید درجه هشتاد و صد کرد، صاف رو ـمرش*کـ فاطمه
 : داد تذکر آمین

 !فاطمه خطرناکه -
 .هست حواسم: فاطمه
 !باشه بیشتر: آمین

 :گفت آمین به رو فاطمه
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 .باشه -
 :زد لب و کرد هامین به رو و
 .میاد خوششون زنده انسان خون خوردن از آشاماخون شنیدم منم -

 .بخورن حیوونم یه خون خواننمی حتی هااون از خیلی نیستن؛ جوریاین که آشاماخون یهمه اما درسته؛: هامین
 :گفت و زد بشکنی فاطمه

 !خال تو زدی -
 :گفت و خندید هامین

 .کردم اشتباه بنده. تسلیم -
 :داد ادامه و کرد بود، ایستاده من چپ سمت که ایلیا به رو
 کنی؟نمی شرکت هابحث توی چرا تو -

 :پرسید گیجی با و گرفت دریا آب از رو نگاهش ایلیا
 گفتی؟ چیزی! بله؟ -

 :گفت تعجب با هامین
 ...رو این -
 هرچی یا هرکی. رفتم فرو دریا توی و نداد ادامه رو حرفش شده شوکه هامین که زدم دادی دستم شدنکشیده با

 این و کنم حبس رو نفسم بودم نتونسته که بود افتاده اتفاق این یهویی قدری به. گرفت هم رو آزادم دست بود، که
 رو تمریح جن همون تونستم داشتند که سوزشی وجود با کردم، باز رو چشمام. شدمی تموم ضررم به بدجور داشت
 بر عالوه. سوزوندمی هم آب زیر حتی رو پوستم که بود داغ ایاندازه به دستش. گرفته مچ از رو دستم دو که ببینم
 .کردمی بدتر رو دردش این و زدمی تند کرد؛می اذیتم داشت بازم قلبم اون،

 که مختلف هایقیافه با دیگه موجود چندتا بالفاصله که شد کاسته ترسم از کمی آب توی هامین و ایلیا پریدن با
 زیاد تعدادشون. بشند درگیر اونا با شدند مجبور هامین و ایلیا و بردند هجوم سمتشون به باشند، جن زدممی حدس

 . نبود خوب اصالً این و بود
 شده باز عادی ازحدبیش که دهنی و تمریح تیز دندونای دیدن با. نداشت ایفایده اما کردم؛ وپازدندست به شروع

 دقیقهیک برام ایثانیه صدم هر. نداشت ایفایده وپازدنمدست. بودم شده مات نزدم، دستوپا دیگه اختیاربی بود،
 شدم؟نمی راحت چرا شد؟نمی تموم چرا گذشت؟می کند انقدر چیزهمه چرا بود؟ من زندگی پایان این. گذشتمی

 روی خون از زیادی حجم ریختن با... و بیفته اتفاق زودتر خواستمی فقط دلم. نداشتم مشکلی بودم، شده تسلیم
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 بود شده تقسیم نیم دو به که تمریحی به تعجب، با. شدند درشت قبل از بیشتر چشمام دستام، آزادشدن و صورتم
 !چی؟ یعنی. کردممی نگاه

 دستش توی خاکستری شمشیر. بود سوران. چرخوندم رو سرم. شد ـلقه*حـ دورم دستی که کردممی سقوط داشتم
 .بود خیالیبی شمشیرزن سوران. داشت خاصی درخشش

 یصفحه در دوازدهم پست به مراجعه با تونندمی نخوندند، رو نقد از بعد رمان یشدهویرایش ینسخه که دوستانی)
 .(کنند مطالعه رو هاشمشیرزن مورد در کاملی نسبتاً توضیح دوم

 .آخیش. کشیدم عمیقی نفس. کشید باال رو من سوران و شد محو ایثانیه در سوران دست توی شمشیر
 .ممنون -

 :گفت و زد بهم لبخندی سوران
 .بود وظیفه انجام -

 :پرسید قایق توی از فاطمه. اومدند آب سطح روی هم هامین و ایلیا
 خوبی؟ -
 :دادم جواب لبخند با
 .شد تموم چیهمه کنم فکر. آره -
 شد؟ تموم -
 .کشتش سوران -

 با هم سوران. شدم قایق وارد امیرمهدی کمک با و گرفت رو دستم امیرمهدی. برد قایق سمت به رو من سوران،
 .پریدند قایق توی خودشون. نداشتند کمک به نیازی ایلیا و هامین اما شد؛ قایق وارد امیرمهدی کمک

 :گفت ایقهرگونه حالت با سایا به رو رایا
 .آب توی برم خواممی منم بازی؟آب ریمنمی ما چرا -

 :کرد باز لب و زد رایا به لبخندی فاطمه
 .آب توی بره شد مجبور یارا -

 :گفت حسرت با رایا
 !شدممی مجبور منم کاش ای -

 :زد لب و خندید فاطمه
 موقع، اون تا شو آرزوت شدنبرآورده خیالبی. رایا میشی پشیمون کردی که آرزویی از بشی، بزرگ که وقتی -

 خوبه؟
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 .که کشهمی طول خیلی! چی؟: رایا
 سازی؟ حلوا غوره ز کنی، صبر گر میگن که نشنیدی مگه -

 :پرسید سوالی ایچهره و گیجی با رایا
 چیه؟ غوره گفتین؟ چی -

 :گفت آمین به رو و زد نیشخندی فاطمه
 .آمین ـوسه*بـمی رو خودت دست -

 :زد لب خوشحالی با آمین
 !خوب چه -
 :داد ادامه رایا به رو
 .بدم توضیح برات تا ـغلم*بـ بیا -

. گذشت خوش بهم خیلی بودم، پیشش که هم سالی یه اون. هاستبچه با زدنسروکله چگونگی استاد آمین
 درکل،. کردیم پیدا رو امیرمهدی که بود آمین یخونه طریق از و شدم آشنا آییننیک و فاطمه با که بود جاهمون
 .هستند مثبت انرژی منبع آمین خود و آمین یخونه
 جوان؟ آقای شینینمی چرا: ایلیا

 :گفت و کرد روشن رو قایق موتور سوران. نشستم کنارش. داد نشون رو خودش کنار دست با کردم، نگاه که بهش
 .برگردیم بهتره دیگه -

 :پرسیدم ایلیا از نشنوه، ایدیگه کسِ که جوری آروم،. گرفت پیش در رو برگشت مسیر
 میره؟ بین از مرگش از بعد خنجرش اثر حاال -

 !نداشته اثری اصالً اون: ایلیا
 :پرسیدم تعجب با
 !چی؟ -

 :زد لب و کشید آهی ایلیا
 .فهمیمی رو چیهمه زودی به. جوان آقای فهمیمی -

 :نالیدم
 جوری؟چه آخه اما -

 :داد جواب آروم. اومدمی تلخ نظر به لبش روی یخنده. کرد نگاهم ایلیا
 !جوان آقای شدی عجول چقدر -
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 :گفتم و کردم پوفی
 نمیفته؟ برام بدی اتفاق دیگه -

 .بدم مثبت جواب سوالت به خواممی دلم ته از: ایلیا
 میگم؟ درست نیست، مثبت جوابش اما -

 :گفتم و کشیدم آهی. کرد باز مکث با و بست مثبت ینشونه به رو چشماش آروم ایلیا
 .ایلیا نگفتی بهم تو چیه؟ اما. نیست تمریح کنه،می تسخیرم که موجودی اون که معلومه -

 .فهمیمی موقعش، به. جوان آقای فهمیمی: ایلیا
 .ایلیا کننمی مدیوونه دارن سرباالت جوابای -

 :زد لب حسرت با ایلیا
 !ندم سرباال جواب شدمی کاش -
 نمیشه؟ چرا -

 :گفت و کرد نگاهم چپچپ ایلیا
 بشنوی؟ سرباال جواب بازم خوایمی -

 :دادم جواب و زدم لبخندی
 .پرسمنمی والس دیگه. باشه -
 .بمونی حرفت روی امیدوارم -

 :گفتم قاطعانه
 !مونممی -

*** 
 :گفتمی و زدمی باد رو هاکباب سرخوشی با سوران

 !کبابی سیخ یه بگیری مغازه، بیای باید! قالی به زنممی گل! کبابی کبابیم -
 چیزیهیچ به دیگه تا باشم داشته رو سوران سرخوشی از ذره یه فقط بود کافی. ذاشتنمی کم زدنمسیخونک توی

 نداشتند لباس ایلیا و سوران و هامین. بودیم کرده عوض رو لباسامون ،کشیدم آهی دلیلبی. نکنم فکر کسی هیچ و
 لباساش بعد و بود رفته حموم ویال توی خودشم. آورد لباس االرضطی دوبار با براشون و کشید رو زحمتش ایلیا که
 .بود کرده عوض جاهمون رو

 .بشین بیا وایسادی؟ چرا: فاطمه
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 دستشون توی کاغذهای به نگاه با و نشستم آییننیک کنار. گذاشتم حصیری زیرانداز روی پا و درآوردم رو کفشام
 :پرسیدم

 کنین؟می کارچی -
 :داد جواب لبخند با هامین

 .جرم و عدل میگن بهش. جالبیه بازی -
 :پرسیدم تعجب با
 !جرم؟ و عدل -

 :گفت و خندید هامین
 .گرفته یاد هاشهمکالسی از یکی از جوان آقای گویا. شدم آشنا بازی این با امروز همین خودمم من -

 .زدم لبخندی
 !شد جالب -

 :گفتم و نشستم چهارزانو آییننیک کنار
 بدی؟ توضیح منم برای میشه -

 :داد جواب روییخوش با آییننیک
 نه؟ که چرا. البته -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 جرم، شریک مجرم،. نویسیمی رو چهارنفر اسم کاغذ، چهارتا توی. داستانه یه گروهی نوشتن مثل بازی این -

 .سروان سرهنگ،
 ...خب -
. دارهبرمی کاغذ دونه یه هرکس. ریزیمی بهمشون و نباشن پیدا هانوشته که کنیمی تا طوری رو کاغذها بعدش -

 شروع اینجا از بازی اصلی روند و میگی بقیه به رو نقش این. کنهمی مشخص رو فرد اون نقش کاغذ توی ینوشته
 .میشه
 :داد ادامه و گرفت نفسی

. کشهمی کاغذ روی و میگه مجرم رو جرم انجام فضای و جرم نوع کنه،می انتخاب مجرم رو باشه چی جرم اینکه -
 جرم وقوع مکان نقش به توجه با باید سروان، و سرهنگ و باشه گرفته نظر در خودش برای فراری راه باید مجرم

 توی نتونن سروان و سرهنگ اگه... آخر الی کنند دنبالش و بزنند حدس رو مجرم فرار راه شده کشیده برگه روی که
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 جرم شریک و مجرم صورت، این غیر در و بازنمی کنند، پیدا رو جرم شریک یا مجرم مکان نقش ده حداکثر
 .نبازنده

 داره؟ نقشی چه هرکی االن! میاد جالب نظر به -
 .مجرم سایا و جرمه شریک فاطمه سروانه، رایا سرهنگم، من -

 :گفت و شد بلند هامین
 .بشم ملحق آمین و ایلیا امیرمهدی، به میرم دیگه من -

 :داد ادامه و شد هاشکفش پوشیدن مشغول
 .بگذره خوش -

 .باشین پیروز: فاطمه
 :زد لب و خندید هامین

 .امیدوارم. ممنون -
 به گوشی که سلینم. بودند دیگه گروه یه با ساحلی والیبال مشغول ترطرفاون متر چند ایلیا و آمین امیرمهدی،

 به هم هرازگاهی. زدمی حرف و گشتبرمی و رفتمی رو مسیری یه چپ، سمت زیرانداز، دومتری دست،
 .خندیدمی و دادمی گوش خطیش پشت هایصحبت

 وحالحس داشتم، که ایمنفی احساس. باشم رایا و سایا فاطمه، آیین،نیک بازی ناظر تنها دادممی ترجیح که منم
 و مثبت توی حتی گاهی. کرد درکش شدنمی. بود خاصی جوریه بذارم، روش اسمی تونستمنمی. بود گرفته ازم رو

 !شدممی تردید و شک دچار هم بودنشمنفی
 :گفت و گذاشت وسط بود شده کشیده شلوغ خیابون یه نقش روش که رو کاغذی سایا

 .شدم پنهون خیابون این توی شما دید از من -
 و شکستمی پسته خودش برای داشت خیالبی رایا. شد کردنشبررسی مشغول و برداشت رو کاغذ آییننیک
 .مالیدم رو چشمام انگشت دو با عصبی،. شد تار دیدم یهویی،. خوردمی

 یارا؟ خوبی: فاطمه
 ...فقط. خوبم -

 :دادم ادامه و دادم تکون راست و چپ به روی سرم
 .شده تار دیدم -

 :گفت نگرانی با فاطمه
 .کردی ضعف شاید -
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 :داد ادامه بلندتر
 میدی؟ کباب سیخ یه سوران، -

 :گفت و خندید سوران
 .بانو مهربان چشم به ای -

 :زد لب خنده با آییننیک
 !تو شدی خودشیرین چه -

 سوران آشپزی. برگشت قبلیش جای به و داد فاطمه به کباب سیخ یه خندید، سرخوشی میزان همون با سوران
 . میدن زیادی اهمیت آشپزی به خانوادگی کالً. نداره حرف

 بخوری؟ خودت تونیمی: فاطمه
 داشت رفتهرفته غالبش شخصیت انگار. بود جالب برام داد،می نشون رفتارش در جدیداً فاطمه که اینرمی همه این

 .کردم باز رو چشمام و دادم فشار هم روی محکم رو پلکام. کردمی تغییر
 .آره -

 توی و کردم جدا سیخ از رو کوبیده کباب از بزرگی چنداننه یتیکه. گرفتم ازش رو بود گرفته سمتم به که سیخی
 :گفتم و خندیدم رایا و آییننیک بارحسرت نگاه دیدن با. بود گرم و خوشمزه. گذاشتم دهنم

 .کنیم تموم رو سیخ یه این هم با بیاین -
 کسر که سایا. نداشت هم تعجبی. نیومدند جلو سایا و فاطمه اما کردند؛ استقبال پیشنهادم از رایا و آییننیک

 . کردمی درست جوجه ویژه طور به فاطمه برای سوران. نداشت کوبیده به ایعالقه هم فاطمه و بود نشٔ  شا
  

 :خوندمی بلند بادزدن، با همراه و کرد گل آوازخوندنش قبل از بلندتر باراین سوران
 !بیا یارُم ای تو بستُم، دلُم دریا، لب ساحل، این به من میاد، دنیا سر اون از داره آفتاب و ظهره -

 :گفت پسته مغز از پرشده دهن با و خندید رایا
 !خونهمی خوشگل چه سوران دایی -

 :داد تذکر سایا
 !بزن حرف بعد بخور رو دهنت توی چیزِ اول -

 :گفت لجوجانه همیشه برعکس رایا
 .خوامنمی خیر،نه -

 :پرسید و کشید هم توی رو ابروهاش سایا
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 چرا؟ وقتاون -
 .میفته آسیاب از آب: رایا

 :پرسید تعجب با سایا
 !داره؟ ربطی چه -

 :زد نق رایا
 ! آبجی خنگی چقدر -

 :داد ادامه و داد قورت رو دهنش توی خردشده هایپسته مغز رایا. خندیدم سروصدابی
 به. کرده خاموشش این، روی ریخته افتاده، آسیاب از که آبی همون. نیست داغ حرفم بازار دیگه اینکه یعنی -

 .گذرهمی حرفم مصرف تاریخ کنم، صبر اگه یعنی دیگه عبارت
 :پرسید و داد بیرون عمیقی نفس سایا

 داده؟ یادت کی رو تفاسیر سلسله این حاال -
 :گفت خوشحالی و خنده با رایا
 .آمین دایی -

 !بده یادت تونسته خوب انصافاً: سایا
 !میفتند اتفاق بار یه صدسال هر که رویدادهاییه دسته اون از کسی از سایا کردنتعریف. پریدند باال ابروهام

 نشستین؟ چرا شما: سلین
 : زد لب لبخند بدون و جدی کامالً آییننیک

 برقصیم؟ عربی برات بیایم خوایمی -
 :گفت ایبامزه و مسخره لحن با و کرد نگاهش چپچپ سلین

 !خپلت هیکل اون با خصوصاً حتماً؛ آره، -
 حساب، حرف معروف، قول به. بگه بخواد که شدنمی و نبود چیزی یعنی. نگفت چیزی اما کرد؛ باز دهن آییننیک

 :گفت و زد لبخندی سردی،خون نهایت در و بست رو دهنش. نداره جواب
 ...این یروده توی تریتبزرگ خواهر یعنی -
 :داد ادامه و کرد اشاره من به
 .یارا -

 :زدم صدا رو اسمش معترضانه
 !نیک -
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 :گفت لبخند با و کشید خودش سمت به رو هاموننگاه که زد بشکنی بالفاصله سوران
 !نیکپیک -

 مغزشون کالً. هستند شاعری خط توی کوچولو یه آییننیک و سوران کل، در. رسید بادزدنش به و زد چشمکی
 .گردهمی قافیههم کلمات دنبال

 :گفتم آروم و گذاشتم پیشونیم روی رو دستم سرم، توی خفیفی درد پیچیدن با
 !آخ -
 آروم، و سریع بود، درجه نود بینمون یزاویه و بود نشسته کنارم که فاطمه اما بشنوه؛ کسی نداشتم توقع اینکه با

 :پرسید نشنوه ایدیگه کس که جوری
 شده؟ چی باز -

 حاالت از رو نگرانی تونستممی اما ببینم؛ رو چشماش تونستمنمی زدنشعینک خاطربه اینکه وجود با. کردم نگاهش
 .بخونم صورتش

 خوبی؟ تو. گرفت درد کوچولو یه سرم. نبود چیزی -
 :پرسید تعجب با فاطمه

 !باشم؟ نباید -
 .میشی نگران زیاد. شدی عجیب -

 :انداخت باال رو ابروهاش
 ضایعست؟ انقدر -
 کنی؟می عوض شخصیت داری باز. آره -

 :داد جواب و انداخت باال رو هاششونه فاطمه
 .شاید. دونمنمی -

 ...باهاش من چشم از دور باید. داداششم مخم و مغزبی سر خیر. کن مراعات کمیه! نشستما اینجا من ای،: سوران
 :داد ادامه و کرد اشاره فاطمه به
 .بزنی س*ا*ل -

 :زد لب سوران به رو سردخون خیلی فاطمه
 !ساکت -
 .زدنحرف درست و احترام رعایت با البته میده شو خفه معنی میشه، خارج فاطمه زبون از جوریاین وقتی «ساکت»

 :گفت خوردنتاسف با و داد تکون سرت تو خاک ینشونه به فاطمه به رو رو دستش سوران
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 !کنممی خرج تو واسه دارم من که غیرتی حیف -
 ...محمدمهدی آخه. بکن درست میگم. نکن نمیگم که من: فاطمه
 :گفت و زد سرش به مشتی سوران

 !میگیا راست -
 :داد ادامه و خندید

 . بود رفته یادم کل به -
  

 درمان و دارو با! بودند راست و چپ هامهورمون. نبود که من تقصیر. اومدنمی خوشم موضوع این یادآوری از زیاد
 .شدندنمی درست هم

 راستم دست یاشاره انگشت و کردم ترنزدیک همدیگه به اختیاربی رو ابروهام. پیچید سرم توی خفیفی داد صدای
 جا یه نداشتم شک. اومدمی آشنا برام اندازه از بیش داد اون صدای نظرم به. بود عجیب. گذاشتم ابروم دو میون رو

 .اومدنمی ذهنم به رقمههیچ جوابش که بود سوالی کجا؟ اما شنیدمش؛
 !یارا نیست خوب حالت واقعاً میاد نظر به: آییننیک
 اینکه به کردن فکر زمان موقعاون. بشم راحت حیطه اون در افکارم شرّ از تا دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 !نبود آشناست، برام چرا داد اون خفیف صدای
 .نیست خودم دست اینم که درگیره فکرم کمیه فقط خوبم من -

 :گفت و زد لبخندی آییننیک
 .نیستش اصالً. بگیر رو رایا جای. بازی توی بیا حساب، این با -

 هاشمپسته اینکه وجود با و نداشت بازی به توجهی اصالً رایا. گفتمی راست آییننیک. خورد سر رایا روی نگاهم
 زدم، گوشیم به سر یه که رو باری آخرین. کشیدم نامحسوسی و آروم آه. بود گرفته دست رو تبلتش بود، شده تموم
 .اومدنمی یادم اصالً

 .باشه -
 .بشینه اونجا باید یارا بشینی؟ دیگه جای یه بری تونیمی رایا،: سایا
 :گفت و کشید چپ سمت به رو خودش کمی خنده، با. بود نشسته سایا مقابل دقیقاً رایا
 .دارم دوست بیشتر جوریاین. بشینه کنارم تونهمی یارا -

 جام از! کردممی رو کاراین حتماً کنه،می ندارم رو دارمش کردن،خواهش ازش و پاش به افتادنم بودم مطمئن اگه
 اومدمی نظر به. بود نشسته سورانم کنار و بود رفته سوران طرف به سلین. نشستم رایا و آییننیک مابین و شدم بلند
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 شنیدن به هم ایعالقه کل، در. نرسه ما گوش به واضح و دقیق که بود آروم قدراون صداشون. زننمی حرف دارن
 .نداشتم وپرتهچرت نیمیش از بیش معموالً که حرفاشون

*** 
 واقع، در. بود سفید ببینم، تونستممی که رنگی تنها. جاذبه بدون و هرچیز از شده خالی. بودم خالً فضای یه توی

 .بود سفیدرنگ شد،می دیده اطرافم که هرچیزی
 دیده تنم توی که چیزی تنها. انداختم خودم به نگاهی. اونجام چرا و اومدم اونجا جوریچه کجام، دونستمنمی
 .خبرهچه دونستمنمی. بود سفیدرنگی بلند ردای شد،می
 :زدم داد بلند

 !ایلیا -
 تقریباً قبل، از بلندتر. نشنیدم ایلیا از جوابی. کردم صبر ثانیه چند. شد اکو خالی فضای توی و خورد دیوارها به صدام

 :کردم پاره گلو
 !ایلیا -

 گذشت با. بگیرم رو گوشام شدم مجبور که بود بلند قدراون هم حرفم اکوی صدای حتی. شد اکو صدام هم باراین
 و شنیدم ایلیا از جوابی نه. گذشت سکوت توی هم دیگه یچندلحظه. برداشتم گوشام روی از رو دستام چندلحظه،

 .شد پیدا اشسروکله نه
. برگشتم ترسیده و سریع سرم، پشت از مانندزمزمه صدای شنیدن با. بکنم کارچی باید دونستمنمی. بودم ترسیده
 درجه نود. شنیدم چپم سمت از رو صدا همون دوباره. اومدنمی هم صدایی اون، بر عالوه. نبود پشتم چیزی

 .بدم تشخیص رو محتوا تونستمنمی که بود مانند زمزمه و آروم قدری به صدا. چرخیدم
 انسان یه یسایه شبیه ایسایه رسید،می گوش به مانند زمزمه صدای همون که جاییهمون از درست روم،روبه

 بیشتر ترسم. کشیدم عقب هوا توی رو خودم کمی. شد قبل از بیشتر ترسم. نبود خبری جسم از اما بود؛ گرفته شکل
 .گیرهنمی درد قلبم چرا دونستمنمی. بود شده

 !جوان آقای... جوان آقای... جوان آقای -
 چندلحظه که تصاویری. برداشت رو دستش بازم، چشم دیدن با. بود بازوم روی ایلیا دست. کردم باز رو چشمام آروم
 .بشنوم تونستممی هم رو مانندزمزمه صدای اون حتی. رفتندمی رژه چشمام جلوی بودم، دیده خواب توی پیش
 جوان؟ آقای: ایلیا
 با. خورد سر کشیده هایپرده روی نگاهم. نشستم خوابتخت روی و کشیدم آهی. کردم نگاه سوالیش یچهره به

 .نشده صبح هنوز که بزنم حدس تونستممی ها،پرده بودنکشیده وجود
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 کردی؟ بیدارم چرا -
 .بینیمی کابوس داری اومدمی نظر به: ایلیا
 :گفتم آروم

 ...شاید کابوس؟ -
 تسخیرم که موجودی درمورد کامل که شبی همون از. نبود همیشگی ایلیای یچهره اش،چهره. نشست کنارم ایلیا
 درموندگی بود، درمونده جورایییه. نبود محکم و قرص قبل مثل اشچهره. بود شده عوض نداد، جواب کردمی

 .اومدنمی بهش
 بزنیم؟ حرف درموردش خوایمی: ایلیا

 .بزنیم حرف دیگه چیز یه مورد در خواممی. نه -
 :پرسید تعجب با ایلیا

 !چیزی؟ چه خب، -
 شد؟ چی بعدش. گفتی بهم رو عروسیت کارای تا -

 :گفت من به کردننگاه بدون و کشید هاشلب روی زبونی ایلیا
 که کسی از جداشدن. کنی درکم بتونی تا نشدی عاشق وقتهیچ تو دونی،می... خب. بود درددل شبیه بیشتر اون -

 ...دوستش
 .لرزیدمی بدنش. بود شده سخت براش زدنحرف. نداد ادامه

 ...بِـ ادامه خوادنمی -
 ...بتونی. کنی درکم بتونی فهمیدی، وقتی جوریاین شاید! بگم خواممی -

 :داد ادامه زحمت به آروم، و داد فشار هم روی محکم رو پلکاش. کرد مکث
 قدراون. بفهمی رو عشق نشده عاشق. جوان آقای بفهمی تا بگم قدراون اول، از. بگم اولش از خواممی. بگذریم -

 ! بدی حق بهم ذره یه فقط ذره، یه شده. کنی درکم فهمیدی، وقتی که بگم
  

 که بود گفته االن همین. گفتمی خودش. نشم مزاحمش دادممی ترجیح. نگفتم چیزی. کردم سکوت. کرد مکث
 :کرد باز لب ایلیا نهایت، در اما گذشت؛ چقدر دونمنمی. داشت زمان به نیاز فقط. میگه هم اول از میگه،

 .نداشتم من یعنی نداشتیم؛ جالبی چندان شروع ما خب، -
 . بیشتره یکی کدوم داد تشخیص شدنمی شیرینه، و تلخ اومدمی نظر به. نشست لباش روی لبخندی

 ...دیدمش که باری اولین خب،: ایلیا
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 نگاه یک در عشق! هیچی باشه، شدنعاشق موجود ایلیا اومدنمی نظر به اینکه. انداختم باال رو ابروهام تعجب با
 برداشتم فهمیدم ایلیا صحبت یادامه شنیدن با صورت، هر در. رفتنمی کتم توی رقمههیچ ایلیا با ـطه رابـ در اونم

 !بوده اشتباه ایلیا حرف «دیدمش که باری اولین» بخش از
 !اومد بدم ازش عجیبی طرز به: ایلیا
 :داد ادامه. خوردم جا
 مثل و بود نشسته صندلی یه روی رومروبه مترهفت از بیشتر ایفاصله با دقیقاً. بود مپسرعمه عروسی توی -

 هم به حالم دیدنش با شد باعث همین! هادیوونه مثل واقعاً یعنی ها،دیوونه مثل میگم وقتی. خندیدمی هادیوونه
 .بود شده باز خنده خاطربه پرش دهن دونی؟می آخه! بخوره

 .بود آورچندش تصورشم. شد جمع کوچولو یه صورتم
 کنارم که پسرعموم نامزد همراه ناخوشایند، یصحنه اون دیدن از بعد ساعتنیم یه حدود من، بد بخت از: ایلیا

 آویزونم بودن،دیوونه بر عالوه فهمیدم که بود اونجا. نشست من کنار دقیقاً و شد ملحق ما جمع به بود، نشسته
 .نکرد ول رو بازوم عروسی آخر تا بود، رفته فرو نخم توی بدجوری انگاری! هست

 :داد ادامه لبخند با و گرفت رو راستش دست آرنج زیر چپش، دست با
 ...باشم حاضر باهاش بودن برای که رسهمی روزی یه که دادمنمی احتمال درصدم یه حتی موقعاون -

 :داد ادامه آهی کشیدن با و گرفت خودش به ایگرفته حالت اشچهره شد، محو لباش روی لبخند
 .کنم قربانی رو چیزا ترینباارزش -

 :کرد تاکید
 !رو چیزا ترینباارزش -
 :پرسیدم ریزشده ایتیله چشمای با
 هستن؟ چی اچیز ترینباارزش این و -
. کردممی نگاهش منتظر. دارند اما کم، شاید. دارند ربط من به چیزها ترینباارزش این گفتمی بهم عجیبی حس یه

 :زدم صداش آروم. بود نداده سوالم به جوابی
 .ایلیا -

 کج رو سرم. بودم شده گیجم موقع اون کردم،نمی درک رو هیچی عادی حالت در. عجیبی جور یه کرد؛ نگاهم
 :کرد باز لب باالخره. احمقم سوادبی یه واقعاً زمینه این در! بخونم؟ چشماش از رو سوالم جواب داشت توقع. کردم

 رو صدام بخوای موقعاون اگه البته. میگم برات خودم میشه، بشه نباید کهچیزی که وقتی. جوان آقای فهمیمی -
 .بشنوی
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 بیاد؟ بدم ازش انقدر من میشه باعث که بکنه خوادمی یا میکنه کرده، کارچی مگه بشنوم؟ رو صداش نخوام
 :پرسیدم انینگر با و شدم خیره درشتش مشکی چشمای توی. شدم ترنزدیک بهش. کشیدم جلوتر رو خودم

 چیه؟ منظورت -
 :دادم ادامه بلندتر

 ایلیا؟ کنیمی کارچی داری تو -
 :گفت آرومی و گرفته صدای با و گرفت ازم رو نگاهش. زد تلخی لبخند

 .میشه مشخص زود خیلی. جوان آقای شده تموم -
 :زد لب قبل از ترآروم

 ...زود خیلی -
 گفتندمی بهم همه اخیر، اتفاقات موقعیتم، درونیم، حس ایلیا، حالت. بودم هم ترسیده اما بود؛ عجیب. بودم شده گیج
 در و شدنمی تندتر حداقل که داشت خوشبختی جای. بود شده تند رفتهرفته قلبم ضربان! بترس. یارا بترسی باید

 .شدنمی بیشتر هم قلبم درد نتیجه،
 بود؛ شیشه یه نقش. داشت عجیبی شاید و جالب نگارونقش پتو، عنوان به. دادم افتاده پاهام روی پتوی به رو نگاهم
 :زدم لب آروم. رنگ دودی یشکسته یشیشه

 زدم؟ حدس درست. نمیگی بهم نفهمم خودم تا ایلیا، نمیگی بهم -
 .جوان آقای بله: ایلیا

 .شنیدنم مشتاق اما نیاد؛ نظر به چندان شاید. کن کامل رو داستانت. بگذریم حساب، این با -
 کردنمی ممسخره دوستام تموم. کرد زهرم رو مپسرعمه عروسی عمالً بگم، شب اون مورد در بخوام خالصه: ایلیا

 !اومده خوشش من از اون که ناجورم چقدر گفتنمی و
 :داد ادامه خنده با و کشید موهاش توی طرف دو از رو دستش دو
 !من سرخ سیب گفتمی بهم خنده با اون که خوردم حرص انقدر شب اون -

 :داد ادامه لبخند با و کشید آهی
 !خوردناحرص اون واسه. شده تنگ روزا اون واسه دلم! خیربه یادش ولی نبود؛ خیر که خودش -
 منطقم. کنم تجربه رو وضعیت اون بار یه فقط بار، یه کردم ـوس*هـ که گفتمی لذتی و عمیق شادی چنان با

 گفته بهم حضوریمون مالقات آخرین توی داریاو که ایجمله آخرین ای،دیگه طرف از و شده دیوونه ایلیا گفتمی
 .رفتمی رژه سرم توی «نمیشه سرش منطق و عقل عشق» بود
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 شبیه عشق دونی؟می. کنهمی شیرین برات خوردنمحرص حتی رسی،می بهش وقتی! جوان آقای اینه عشق: ایلیا
. کنی حلش چایی توی باید کنی، پخش رو شیرینیش بخوای اگه اما شیرینه؛ خودش فقط جوریهمین نبات. نباته

 توی و خورد پیوند زندگیت با وقتی ولی شیرینه؛ خودش فقط عادی حالت در. زندگیه نبات ،همینه هم عشق
 ! رو زندگیت تموم. کنهمی شیرین رو زندگیت تموم شد، حل زندگیت

  
 .زدم نیشخندی

 میشه؟ من عاشق کی آخه ولی عاشق؛ من گیریم. نداره ایفایده که من برای -
 :زدم لب و دادم ناپذیرشتحلیل و تفسیر شاید هایچشم به رو نگاهم. کردم حس خودم روی رو ایلیا نگاه سنگینی

 .کنهمی تلخش. میشه اشقهوه عشق باشه، جوشآب من زندگی اگه -
 نمیشه؟ عاشقت کسی کنیمی فکر چرا: ایلیا

 .جذبمآنتی من آیین،نیک از بیشتر. بینیممی داری االن همین خوبه -
 .داره دوست عاشقانه که شناسممی رو کسی االن همین من ولی: ایلیا

 .گرفتنمی امخنده انقدر کرد،می تعریف برام رو سال جوک اگه. کردم خندیدن به شروع بلند نسبتاً و یهویی
 .ایلیا بود بامزه -
 :گفتم و دادم مقام تنزل لبخند حد در رو امخنده زور به
 نه؟ سایاس، منظورت البد -

 :داد جواب و زد لبخندی ایلیا
 ...شاید -

 شدهجمع هایاشک راستم دست یاشاره انگشت سر با. بود شده جمع چشمام توی اشک که بودم خندیده قدراون
 :زدم لب و کردم پاک رو چشمام توی

 عجیب روحم. بکنم رو الزمه تشکر ازت تونمنمی و دونمنمی. خندوندی رو من جمله دو همین با سال یه یاندازه -
 .شد شاد

 :دادم ادامه بلندتر
 !باشه من عاشق یکی کن فکر! وای -
 توی ایلیا یجمله دو. بگیرم رو جلوش تونستمنمی دیگه! خندیدن به کردم شروع بلندی نسبتاً صدای با دوباره و

 گذاشته پا زیر رو جوک مرز ایلیا حرف. شدندنمی ـمرنگم*کـ حتی یا رفتندنمی یادم از و شدندمی زیرنویس ذهنم
 !بود فراجوک بود،
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 :گفت تعجب با نداره، شدنتموم خیال امخنده انگاری دید وقتی ایلیا
 !جوان آقای -
 .کردمی نگاهم ناباورانه. کردم نگاهش. دادم مقام تنزل رو امخنده اجباراً هم باز
 ایلیا؟ چیه -

 !جوان؟ آقای شده چت: ایلیا
 .بگیرم رو خودم جلوی تونمنمی -

 :دادم ادامه و کردم پاک رو چشمام توی شدهجمع دوباره هایاشک
 .ایلیا بود بامزه خیلی حرفت... حرفت -

 .نیستی جذبآنتی کنیمی فکر که قدرماون تو: ایلیا
 .نکن انکارش و بیا هم تو اومدم، کنار کماکان باهاش که من. هستم ایلیا، هستم -

 :دادم ادامه بلندی صدای با و کردم باز رو دستام
 .ندارم ایدیگه جذابیت هیچ چشمام جز به من ایلیا؟ بینیمی -

 مات نبود، لبام روی کوچولو هرچند هم، لبخندی حتی دیگه. رفت بین از کامل طوربه کمکم ام،لبخندشده یخنده
 :دادم ادامه آروم. بودم شده

 تا گرفته تو از جذابه، آدمای از پر اطرافم که منی برای. درده من برای نبودنجذاب اما دونم،نمی رو بقیه برای -
 .عمیق درد یه! درده سوران، حتی
 :دادم ادامه و کشیدم آهی

 نگذشته و گذشته مرز از جوری درد این. خنده گذرهمی مرز از که غمی و میشه اشک گذشته، مرز از که ایشادی -
. کمبود حس اسم به پنهان عذابِ یه. عذابه این بینی؟می. شده یکی مخنده و اشک که تنیده درهم رو چیهمه و

 .ایلیا نیست نبودنش دلیل نمیارمش خودم روی به من اینکه
 .نبود دروغ یا شوخی بود، هرچی منم حرف اما جوان؛ آقای دونممی: ایلیا

 شده؟ من عاشق احمقی کدوم میگی، راست اگه کی؟ -
 .گفتمی بهت خودش بدونی، خواستمی اگه. بگم تونمنمی که من -
 شناسم؟می من رو اون. بزنم حدس بذار -
 .آره -
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 آیدا. میاد خوشش سوران از که سلینم. محاالته جزو باشه، عمراً که هم فاطمه. میاد بدشم من از نیست، که سایا -
 از یکی نخ تو که ساحلم. میشه سلین همین مثل ژیگول دختر یه عاشق بشه عاشقم پسره، پا یه خودش کالً که هم

 رایاست؟ منظورت نکنه ببینم،. همکالسیاشه
 .داد تکون تاسف ینشونه به سری و کرد نگاهم چپچپ ایلیا

 نه؟ مه،مدرسه یکوچه سر یمدرسه دخترای از یکی شاید. نیست رایام پس -
 .انداخت باال نه ینشونه به رو ابروهاش ایلیا

 .زدم نیشخندی
 انداختی؟ دستم -

 :داد جواب من، به خنثی نگاهی با ایلیا
 .جوان آقای نه. میگم بازم گفتم، بار یه -
 درسته؟. امیرمهدیه یبرادرانه یا بابام یپدرانه یا مامانم یمادرانه عشق منظورت شایدم -

 :گفت و کرد پوفی ایلیا
 .جوان آقای غلطه اینم -

 :زدم لب نهایت، در. گذشت فکرکردن به که کردم کوتاهی مکث
 شده؟ عاشقم چیزی جنی -

 :گفت کالفه ایلیا
 .بگیر نشنیده رو حرفم جوان، آقای کردم اشتباه -
 .برسم نتیجه به خواممی. نه -

 !بود مسخره واقعاً. نشوند لبام روی لبخند که شد زده جرقه یه ذهنم توی یهو
 :گفتم و زدم لبخندی

 اعتمادم از داری همین برای بگیری؛ انتقام من از خوایمی تو و شده من عاشق حاال تو یـوقه*معشـ شاید -
 .چیزهاست ترینباارزش از یکی که کنیمی سوءاستفاده

 .زدم بازوش به مشتی و خندیدم. کرد نگاهم چپچپ ایلیا
 !شدم دیوونه شبینصفه. نمیاد من سراغ عاقلی موجود هیچ باشی، تو وقتی تا. کردم شوخی. ایلیا خیالبی -

 .نیست و نبود دروغ یا شوخی حرفم بخورم قسم تونممی اما فهمیدی؛ رو سوالت جواب روز یه شاید: ایلیا
 .عاشقمه کی بفهمم که هستم روزی منتظر صبرانهبی خوبه، -

 :گفتم و کشیدم ایخمیازه. خندیدم
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 .میاد خوابم. ایلیا شو بلند حاال -
 .جوان آقای باشی داشته خوشی خواب -

 .خزیدم پتو زیر من و شد بلند تخت روی از. دادم لبخند با رو جوابش. زد بهم لبخندی
 *** 

  
*** 
 .بود عجیب خیلی اطرافم. بودنتهی وزنی،سبک حس داشتم؛ عجیبی حس
 فراگرفته تنومندی هایدرخت رو دورش سه که طالیی فرشسنگ با بازی یمحوطه ورودی در و بود شبنیمه

 .بودم ایستاده بودند،
 که شدندمی دیده روشن هاییمشعل فرازشون بر که خوردندمی چشم به رنگیطالیی هایستون محوطه دور چهار
 .باشه روشن هم شبنیمه حتی محوطه فضای بودند شده باعث

 تکونی کنجکاوی و ترس کمی با. بود روان خون سکو روی از. خوردمی چشم به رنگیکرم سکوی روم،روبه درست
. بود شده رها سکو روی یامرده آدم جسم. گرفتم قرار سکو مکان پایین. جلوتر و جلو رفتم جلو دادم، پاهام به

 .رفتم باال هاپله از و کردم ریز رو چشمام
 !بود من خود اون! نه اصالً. داشت رو من صورت اون اون،. خوردم جا سکو روی یمرده آدم دیدن با

*** 
 جلوی و شد سرازیر دهنم درون به تلخی مایع که بزنم داد تا کردم باز رو دهنم. شدم بیدار خواب از زدهوحشت

 بدی درد ناگهانی. نشد اما بدم؛ تکون رو دستام خواستم. کردمی بد رو حالم مایع تلخی گرفت، رو صدام بلندشدن
 .برگردوندم رو سقفم به شدهدوخته چشمای. پیچید ـمرم*کـ توی

. داشت درد. میشه ایجاد هاییخراش بدنم روی کردم احساس کمکم. اومدمی باال بدنم از سیاه خون! نداشت امکان
 ایجاد خراش بدنم روی رسید،می که هرجا به. اومدمی باال بدنم روی از سیاه خون. شدنمی اما بزنم؛ داد خواستممی
 و داشت زیادی درد. آوردمی یورش بدنم درون به خودش و کشیدمی بیرون هامرگ توی از رو سرخ خون. شدمی

 .کجاست ایلیا نبود معلوم. بزنم داد تونستمنمی
 از اول از بود بهتر شاید. رفتم حال از عمالً و نفهمیدم هیچی دیگه پوشوند، هم رو چشمام روی سیاه خون وقتی
 .کشیدممی کمتری درد جوریاین. رفتممی حال

*** 
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 بود، کرده ـغلم*بـ که کسی دیدن با. بودم کسی ـغل*بـ توی .کردم باز رو چشمام حال و حسبی و آروم
 .نبود مهم اصالً این اما بیفتم؛ زمین روی ضرب به شد باعث که کشیدم عقب رو خودم زدهوحشت

 همه رو، بودم کرده فراموش که چیزایی یهمه رو، هامالقات اون یهمه اومد؛می یادم من. بود ساهی رومروبه آدم
 ایلیا از بود گفته بهم که جذابی صدای اون صاحب. کردمی نگاهم لبخند با. انداختم ساهی به نگاهی تعجب با. رو

 . بود ساهی نشم، دور
 :پرسید آروم. زد زانو رومروبه و اومد جلو ساهی. بودم قبرستون همون توی بازم انداختم، اطراف به نگاهی

 ایلیا؟ جوان آقای خوبی -
 بفهمم؟ چیزی نباید من نگفتی مگه میاد؟ یادم حاال من چرا -

 :گفت و خندید ریز
 .بنداز ناخنات به نگاه یه. میدم توضیح رو چیزهمه برات خودم حاال. باشه نشده انجام کارا که وقتی تا اما چرا؛ -
 :پرسیدم تعجب با
 !کنم؟ نگاه ناخنام به -
 .البته -

 .بود شده تبدیل خاکستری به ناخنام صورتی رنگ. شدند درشت چشمام. انداختم ناخنام به نگاهی
 شده؟ جوریاین چرا... چرا -

 :گفت و ایستاد لبخند با ساهی
 .نوبت به میگم، رو چیزهمه شو، بلند -
 یآینه جلوی قرارگرفتن با. کرد راهنماییم و گذاشت هامشونه روی رو دستاش. شدم بلند و کردم گوش حرفش به

 خاکستری از ترپررنگ مراتب به ایخاکستری به لبام صورتی رنگ حتی! نداشت امکان. شدم مات بزرگی، قدی
 بود؟ خبرچه. بودند شده رنگ خاکستری چشمم هایرگ بود، شده تبدیل ناخنام

 .بودم شده گیج
 !ساهی؟ میده ایمعنی چه این -

 .شنیدم سرم پشت از رو صداش بعد، لحظه چند و دیدم آینه توی از رو ساهی تربزرگ مراتب به لبخند
 .نیست انسانی عادی خون یا سرخ خون تو، بدن توی خون دیگه یعنی این: ساهی

 :زدم لب ناباوری با و آروم
 !نه؟ سیاهه، خون -
 .ایلیا جوان آقای زدی حدس درست -
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 ساهی؟ چیه جریان -
 :داد والس با رو سوالم جواب. برگشتم سمتش به. گرفت فاصله ازم و کرد ول رو هامشونه ساهی

 کجاست؟ اینجا دونیمی -
 .نیست قبرستون گفتی بار یه -
 سنگ بر شدهحک هاییعهدنامه بینیمی که قبرهایی سنگ این تموم. عهدنامه ابدیت میگن اینجا به درسته، -

 .هستن
 :زدم لب و دادم تکون راست و چپ به رو سرم کالفه. کردمی گیج رو من قبل از بیشتر حرفاش این

 دارند؟ من به ربطی چه اینا فهمم،نمی من -
 .بیا دنبالم: ساهی

 یچاره بودند، کرده مشغول خودشون به رو ذهنم که سواالیی جواب فهمیدن برای. کردم گوش حرفش به بازم
 :داد توضیح برام راه، توی. نداشتم ایدیگه

 .ترنسیاه هم هاشرین از اصیل، شیاطین اما ترن؛سیاه شیاطین از کلی طور به هاشرین -
 اصیل؟ شیاطین -
 .هستند اصیل شیاطین فرزندانش و شیطان اون شده، طرد و بوده بهشت در روزی شیطان یه فقط درسته، -
 میگم؟ درست. اصیله شیطان یه کرده،می تسخیر رو من که کسی پس، -
 .کردمی تسخیر رو تو شد بیرون بهشت از که همونی برتر، شیطان شخیص شخص. البته -
 !شیطان؟ خودِ خودِ! خوردم جا

 :داد ادامه ساهی
 خوانمی کهچیزی. کنندمی معامله شیطان با ایدیگه هرچیز یا مقام قدرت، ثروت، به رسیدن برای زیادی آدمای -

 .میدن رو خوادمی ازشون شیطان که چیزی و گیرنمی
 :زد لب و کرد اشاره رنگیمشکی سنگ به. گرفتم قرار کنارش شدم، ترنزدیک بهش. نه من ولی ایستاد؛ ساهی

 .بخون -
 شده حک سنگ روی سفیدرنگ و خوش خطی با سیاه، سنگ روی هاینوشته. برگردوندم کنجکاوی با رو سرم
 .بودند

 انسان از برتر شیطان نام به»
 عهدنامه مفاد
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 به عهدنامه این اول طرف ماند؛ خواهد شده حک سنگ، این بر عهدنامه ابدیت در ابد تا که عهدنامه این طبق بر
. ستاند خواهد را ایبچه عهدنامه این دوم طرف از عوض، در و کرد خواهد عطا نهایتبی ثروتی و قدرت دوم، طرف

 .رسیده طرف هردو قبول به عهدنامه این
 برتر شیطان: عهدنامه اول طرف
 «نسبتهرانی مهدیار: عهدنامه دوم طرف
 به رو سرم ناباورانه. بابا یعنی نسب،تهرانی مهدیار. نداشت امکان. بودند شده درشت چشمام برداشتم، عقب به قدمی
 !نداشت امکان نداشت، امکان این نه،. دادم تکون راست و چپ

 رو تو شیطانم و کرده اهدا شیطان به رو هاشبچه از یکی تو پدر جوان، آقای بیای کنار حقیقت با باید: ساهی
 .کرده انتخاب
 :پرسیدم آروم. شدند متمایل همدیگه طرف به ابروهام کردم، ریز رو چشمام

 من؟ چرا -
 .میدم توضیح برات -
 :زد لب و کرد اشاره سرم پشت سنگ به دست با
 .داشت خواهیم ایطوالنی یمکالمه ما. بشینی اونجا تونیمی ایخسته اگه -
 گرفت نفسی. نشست بابا و شیطان میون یعهدنامه سنگ روی روم،روبه. نشستم سنگ همون روی پیشنهادش به
 :گفت و
 کیم؟ واقعاً من دونیمی -

 :زدم لب عصبی
 .شیاطین از یکی هم تو داره؟ ربطی چه -

 :گفت و داد تکون تاسف به سری خندید، ساهی
 شیطان. باشی پسر همون تو که نبود این بر قرار ابتدا از. شیطانم ینوه واقع در... شیطان پسر متکونم، فرزند من -

 بر مبنی تضمینی هیچ و بود شده دزدیده امیرمهدی. کشید عقب اون، شدندزدیده با اما خواست؛می رو امیرمهدی
 شیطان و رسیدنمی امیرمهدی به بود داده مهدیار به شیطان که ثروتی و قدرت شد،نمی پیدا اگه. نبود پیداشدنش

 شیطان درد به اومدی، دنیا به ضعیف تو اما کرد؛ تمرکز تو روی شیطان مامانت، شدنحامله با. خواستنمی رو این
. داشت رو الکتریسیته. بود قوی تو برعکس اون شد، پیدا امیرمهدی باالخره. کرد صبر بازم شیطان پس. خوردینمی

 تونستمی شیطان. نبود سیاه کافی یاندازه به وجودش اون اما تو؛ مثل گرفت، درون سیاهی آزمون ازش شیطان
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 کنار بازم امیرمهدی گرفت، مهدیار که تصمیمی و زد مهدیار به امیرمهدی که حرفی با اما کنه؛ سیاه رو اون ذرهذره
 .شد زده
 :پرسیدم صبرانهبی
 گفت؟چی اون مگه -
 مهدیار ثروت از کمی بخش فقط بلکه نداره؛ بودن اون ثروت و قدرت وارث به ایعالقه که گفت مهدیار به اون -
 !ستدیوونه واقعاً اون. خوادمی ایشزنجیره هایتیمارستان گسترش خاطربه رو
 :داد ادامه کوتاهی مکث با
 بهتر تو بود معتقد امیرمهدی. بپذیره رو امیرمهدی پیشنهاد گرفت تصمیم فکرکردن، هفته یه از بعد پدرت -

 !شدی تو اصلیش، وارث و داد تغییر رو شنامهوصیت پدرت. بربیای ثروت و قدرت اون پس از تونیمی
. بود زده رو ما از یکی قید راحت چه بابا. بدم تشخیص رو امچهره گرفتگی تونستممی هم آینه توی کردننگاه بدون

 نگفت؟ هیچی و دونستمی مدت این تموم بابا پس. خوندنمی داشتم، ذهنم توی بابا از که تصویری با این
 .نمیدی گوش حرفام به میاد نظر به یارا؟ شده چیزی: ساهی

 :دادم جواب صادقانه
 .گیرمدل بابا از -
 از قبل اون. بود ندیده رو مادرت حتی پدرت شد، حک عهدنامه این وقتی. نکرده رها رو شما از یکی راحتیبه اون -

 هم پدرت سر اومد، تو سر که بالیی همون اما نره؛ شدن داربچه و زن سراغ بست عهد خودش با عهدنامه این قبول
 .شکست بود بسته خودش با که رو عهدی جا،همه از خبربی اون و شد پاک شحافظه. اومد

 روی ترک این از بعد نبود الزم حداقل. شد ساکت حدی تا بود، کرده غلیان وجودم توی که بدی حس. زدم لبخندی
 .بود نیومده وجود به ترکی چون کنم؛ تعمیر رو بابا به اعتمادم یشیشه
 :داد ادامه ساهی

 وفق خودش حضور با رو بدنت کمکم شد مجبور شیطان بنابراین بودی؛ ضعیف اما داشتی؛ رو الزمه سیاهی تو -
 هیچ پارک توی آخر، بار اما کرد؛می شدنمتالشی به شروع بدنت یا رفتیمی حال از کردی،می داغ معموالً. بده

 .شده تموم تقریباً چیهمه و کرده عادت شیطان حضور به بدنت که بود این ینشونه این. نیومد سرت بالیی
 تقریباً؟ چرا -
 .شکست درهم مقاومتم این شیطان بعد، ساعت چند که کردمی مقاومت کمی هم هنوز روحت چون -
 سراغم من کشتن قصد به رو تمریح چرا پس بمونم، زنده من خواستمی شیطان اگه. دارم زیادی سواالی -

 فرستاد؟
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 .نیومد تو سراغ شیطان دستور به تمریح -
 کرد؟نمی پیروی شیطان از اون مگه کردم، تعجب

 !چی؟ -
 .بود شده شکسته شیطان و اون بین پیمان -

 .نبوده شیطان با عهد در چون نداشته؛ اثری اصالً خنجرش که بود گفته ایلیا همین برای پس
 چرا؟ آخه -

 :گفت تهدیدوارانه و قاطعانه و آورد جلو رو سرش ساهی
 ـمر*کـ شیطان خود بیفته، اتفاق این اگه که نباشی و نیفتی سوالت این جواب پیداکردن فکر به وقتهیچ بهتره -

 .بندهمی قتلت به همت
 وقت. بعدیم سوال سراغ برم و نکنم پافشاری مسئله این روی دادم ترجیح که بود جوری ساهی حالت. کردم مکث

 اطالعات پردازش برای وقت. گرفتممی جواب االن باید. نبود بود، افتاده برام که اتفاقی و موقعیت روی فکرکردن
 .داشتم کافی یاندازه به
 چیه؟ جریان فهمیدممی نباید چرا -

 حالی در بود؛ زیاد بردنت شانس حالت، اون در و کنی مقاومت شیطان مقابل در بود ممکن فهمیدی،می اگه: ساهی
 اواخر، این. میشی بازی یبازنده بکنی، هم مقابله بخوای اگر کرده عادت شیطان حضور به بدنت چون االن، که

 شخانواده به رو اون اینکه بر مبنی شیطان، یوعده با اما فهمید؛ ایلیا بشه سرکوب هم روحت اینکه از قبل
 در رسونه،می معشوقش وصال به رو اون و کنهمی رفع رو شده طرد خاطرشبه که سوءتفاهمی و گردونهبرمی

 .بست رو دهنش
 دلیل. بود گذشته من از اشـوقه*معشـ خاطربه اون. بود این ایلیا عجیب رفتارای دلیل پس خوردم، جا

 .بود بقیه از ترسخت یکی این با کناراومدن. زدممی پلک مدام. ببخشمش بتونم که بود این عشق از کردنشتعریف
 تطمیع رو تو که چیزهایی میده، رو چیزهایی هم تو به اون ولی نیست؛ شیطان یوظیفه این اینکه با: ساهی

 ایدیگه سوال. میده بهت چی و خوادمی رو تو چی برای شیطان فهمیمی زودی به. کنی اطاعت ازش تا کننمی
 نداری؟

 :دادم جواب و کشیدم آهی
 .موندم هم همینا پردازش توی نه، -

 .یارا بینمتمی بازم: ساهی
*** 
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 زدنآفتاب دمایدم. رفتم اتاقم یگوشه قدی یآینه سمتبه و شدم بلند تخت روی از کردم، باز چشم تختم روی
 .زدندمی ذوق توی خاکستریم لبای چیهمه از بیشتر. انداختم آینه توی خودم به نگاهی. بود
. گرفت شرمندگی و تعجب رنگ نگاهش من، دیدن با. بود ایلیا. چرخیدم پا یپاشنه روی اتاق در بازشدن صدای با

 در کنه، قربانی رو چیزشهمه خاطرمبه یا باشه داشته دوست دیگه آدمای از بیشتر رو من نداشتم توقع ایلیا از من
 . کنه عزیزترین فدای رو عزیزتر که بود طبیعی یمسئله یه این. نبودم ناراحت ایلیا از واقع

 :زدم لب اتاق، وسط میز پشت هایصندلی از یکی به اشاره با و زدم روش به لبخندی
 .بزنیم حرف هم با باید. ایلیا بشین بیا -

 :دادم ادامه و شد ترپررنگ مراتب به خاکستریم لبای روی لبخند
 .ایلیا کنممی درکت -

 :زد لب ناباوری و تعجب با ایلیا. بود گرفته عجیب صدام
 !جوان آقای -

 اول جلد پایان
*** 

 :نظیر موندند پاسخبی جلد این در که سواالتی
 کنه؟ تطمیعش تا میده یارا به چیزی چه شیطان
 خواد؟می رو کاریچه یارا از شیطان
 چیه؟ یارا واکنش

 بدونه؟ رو شیطان با تمریح پیمان خوردنبرهم دلیل نباید یارا چرا
 .شندمی داده پاسخ دوم جلد در

 گرانسلطه یمجموعه
 سیاهی یبرگزیده: اول جلد نام
 اختیار کشمکش: دوم جلد نام

 در رو من که کسایی یهمه از. من رمان اولین و گرانسلطه یمجموعه از جلد اولین پایان از اینم: نویسنده سخن
 .خواممی معذرت بود، گذاریپست روند و رمان در ایبدی اگه! ممنونم خیلیخیلی کردند همراهی رمان این
 کنممی سعی دارند، همدیگه با زمانی یفاصله وجود با مجموعه این دوم و اول جلد که نزدیکی یـطه رابـ دلیل به
 دومم جلد در رو شما همراهی و باشم خدمتتون در اختیار کشمکش نام به دوم جلد با دیگه یهفته دو حداکثر تا

 .باشم داشته
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  برگزیده سیاهی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

phontom.hive 

  خرم و خوش زندگیتون
  

 
 اثر این خلق بخاطر نویسنده از تشکر با

 .است شده ساخته دانلود نگاه سایت در و آمده در تحریر رشته به دانلود نگاه انجمن در کتاب این
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