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 کتای زدینام ا به

 

 :اول فصل

 .میهورااااا باالخره از شر امتحانا خالص شد -

 نیسنت ع نیدختره گنده خجالت بکش با ا« :دمینگاه کردم و خند دیپر یم نییباال پا یکه با خوشحال دایو به

 ».یکن یها رفتار م یرستانیدب نیا

 .خب خوشحالم -

 .پرم ینم نییکانگورو باال پا نیمنم خوشحالم اما مثل تو ع -

 .یذوق یباز بس که  -

 نیباز شماها شروع کرد« :کرد با اعتراض گفت یشانه اش جا به جا م ياش را رو یکه کوله مشک یدرحال درسا

 ».بسه تو روخدا

 ».پاتوق میبر نیایب« :و گفت دیدوباره جبغ کش دایو

 یباز دوباره م امیب ییمن عمرا با تو جا« :شدم گفتم یبلند م مکتین يکه از رو یکولمو برداشتم و درحال عیسر

 ».مردم یداشتم از خجالت م ادمهیپاتوق  میکه رفته بود یقبل يهنوز دفعه  يآبرومو ببر يخوا

 ».خواست سر به سرم نذاره یخود پسره بود م ریتقص...بابا مینیب نیبش« :بازومو گرفت و مانع رفتنم شد دایو

 .نگفته بود يزیاون بدبخت که چ -

 .برنج کردم رید؟ پررو از کنارم رد شد و گفت من هوس شنگفته بود؟ درسا نگفته بو -

 ».برنج افتاد ریش ادیاون طفلک هم  دهیسف یلیآخه رنگ پوستت خ« :رمیکردم جلو خنده ام را بگ یسع

به نظر من که حقش . بگه يزیچ نیباشه اون حق نداشت همچ دیهر چه قدر هم سف« :گفت تیبا عصبان دایو

 ».کنم یدوغ رو روش خال ي شهیبود ش

 ».میریجشن بگ میبر نیایخب حاال فراموشش کن ب« :با خنده گفت درسا

 .درسا شد نیکشاند سوار ماش یرا گرفته بود و منو دنبال خودش م میکه بازو یدرحال دایو

 یشگیهم زیو پشت م میهر سه با خنده وارد رستوران شد. توقف کرد یکیرستوران ش يجلو نیبعد ماش یکم

 ».ییچه هلوها نیروبه رو رو نگاه کن زیبجه ها م« :انداخت و با ذوق گفت یبه اطراف نگاه دایو. مینشست

 ».يبر یذره آبرومون هم م هی نیرفتار نکن هم عیضا نقدریجان من ا« :حرص گفتم با
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 .گهیکار کنم خوشگلن د یخب من چ -

 »ببندمش؟ ای يبند یم« :چپ نگاش کردم و گفتم چپ

 .مونهیمامان بزرگا م نیا نیع شششیا -

 .شتویکوفت ببند اون ن -

 ».دوست داره؟ به خاطر هلوهاشه نقدریرو ا نجایا دایچرا و يفکر کرد« :با خنده گفت درسا

 .به منو غذا بندازم ینگاه دا،یکل کل با و يدادم به جا حیترج

 »ن؟یدار لیم یما چخانو« :باهامون آشنا شده بود به طرفمون اومد و گفت گهیکه د شخدمتیپ

 ».یشگیهم يهمون غذا« :زد يلبخند درسا

 .فاصله گرفت زیتکان داد و از م يسر شخدمتیپ

 .دیکش رونیرا ب یانداخت و کتاب فشیداخل ک ینگاه دایو

 .اسم کتاب اخمام تو هم رفت دنید با

 .یخون یچرت و پرتا م نیاز ا يباز تو دار -

 .طور کتابام نیچون من عاشق ا ینکن منصرفم بکن یسع -

 ».ارواح يایدن« :لب زمزمه کرد ریاسم کتاب را ز درسا

 ».یشیروح و جن نم هیچرا شب یخون یمزخرفات م نیهمه از ا نیمن موندم تو که ا دایو« :خنده گفت با

 ».داره جانیواسه من ه نایا« :چشماشو تاب داد و گفت دایو

 .میشد نیبعد از غذا سوار ماش. رد و بدل نشد نمونیب یحرف گهیآوردن غذا ها د با

 ».مسافرت میبر میزیبرنامه بر کی نیایبچه ها ب« :کرد گفت یم یکه رانندگ یدرحال درسا

 ».آخ جون من که آماده ام« :دستاشو به هم زد یبا خوشحال دایو

 »مارسا؟ یتو چ« :بهم انداخت ینگاه نهیاز تو آ درسا

 .مونهیفکر نکنم بتونم بابام خونه تنها م -

 ».میگرد یو بر م میریدو هفته م یکی...گهیبس کن د ياه مار« :با غرغر گفت دایو

 ن؟یبر نیخوا یکجا م -

 ».بابام ياز دوستا یکی يالیشمال و میریم« :پشت پشت چراغ قرمز توقف کرد و گفت درسا

 ن؟یمسافرت افتاد ادیدفعه  هیحاال چرا  -
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 .چسبهیم یلیمسافرت خ کیماه خر زدن واسه امتحانا  کیبعد از  -

 .با بابام حرف بزنم دیمن با -

شن اگر بفهمن  یخوشحال م ينطوریهم... کردن ندارن یراض بهی ازیمنم که ن يمامانو بابا« :با ذوق گفت دایو

 »...ازشون دورم يدو هفته ا

 .تکان داد و با سبز شدن چراغ راه افتاد يسر درسا

 »بابا؟ « :خانه شدم و با خنده صدا زدم وارد

 .مارسا خانم يکرد ریآوردن د فیچه عجب خانوم تشر -

 ن؟یشما ناهار خورد...رستوران میو درسا رفت دایبعد از امتحان با و -

 .نگران من نباش غذامو خوردم -

دستمو دور . مبل نشستم يلباسامو عوض کردم و کنار پدر مهربونم رو. تمو به اتاقم رف دمیبابا رو بوس گونه

 »بکنم؟ یدرخواست هی شهیپاپا م« :گردنش حلقه کردم و گفتم

 »؟يدار یباز چه درخواست« :موشکافانه به چهره ام کرد و گفت ینگاه

 ».خوام برم مسافرت یم... بابا« :کردم لحنم نرم و اغوا گر باشه یزدم و سع يشخندین

 ».میریباشه با هم م« :با خنده گفت بابا

 .خوام با دوستام برم یم -

 »با دوستات؟ کجا؟« :بود به چشمانم دوخت ینگران یشد و نگاهش را مخلوط با کم يجد

 .شمال -

 »بفرستم مسافرت؟ ییتنها کدونموی یکیتونم  یچطور م« :گفت یبا نگران بابا

 .نگفتم یچیانداختم و ه نییپا سرمو

از دست دادن تو هم تحمل  تونمینم يواسم موند یکیبعد مامانت فقط تو « :گفت يبغض آلود يبا صدا بابا

 ».کنم

 ».نگرانتون کنم خوامینم...رمینم...ولش کن بابا« :گفتم یلرزان يبا صدا. شدم مونیکه زدم پش یحرف از

 .نگفت يزیچ بابا

هم  يشد و آروم آروم رو نیپلکام سنگ. دمیتخت دراز کش يبه اتاقم رفتم و رو یمنم با ناراحت. نگفت يزیچ بابا

 .افتاد
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. دنید یرو م یکیچشمام فقط تار. دیرس یبه مشام م یدگیترش يبو. شد ینم دهید یچیه. فرو رفتم یکیتار در

صورتش  يآشفته و بلند که جلو يهفت هشت ساله با موها يدختر. از مقابل چشمانم گذشت یترسناک ریتصاو

 يا دهیترك خورده و رنگ پر تاش را که پوس یدستان استخوان. نمیشکل صورتش رو بب تونستمینم. بود ختهیر

 »...منتظرتم مارسا« :گفت يخش دار يبا صدا. داشت به طرفم دراز کرد

دختر  ریتصو. کردم یم ینیام احساس سنگ نهیدر قفسه س. شده بود دهیبر دهینفسام بر. دمیوحشت از جام پر با

 .شد یدر ذهنم تکرار م شیابل چشمانم بود و صدادر مق

 »...منتظرتم مارسا «

از اتاق خارج . و صورتمو آب زدم دمیاز رو تخت پر. بره رونیترسناك از ذهنم ب ریتکان دادم تا اون تصاو سرمو

 .شده بود رهیخ ونیزیمبل نشسته بود و به تلو يبابا رو. شدم

 .سالم بابا -

 »؟يدیخوب خواب. ساعت خواب دخترم« :زد و گفت يمن لبخند دنید با

 .بد نبود -

 .کارت دارم نیبش ایب -

 ».يدم بر یبهت اجازه م« :رو خاموش کرد و گفت ونیزیبابا تلو. مبل نشستم يرو کنارش

 ».ستیهم مهم ن ادیچرا؟ من که گفتم ز« :بابا زل زدم يتعجب به چشما با

 شهیهم...ینداشت یحیتفر چیتو ه... بعد از فوت مادرت يدار حیبه تفر زاین یتو جوون« :زد یلبخند مهربون بابا

برو نگران ...مسافرت واست الزمه نیا. سرت تو درس و دانشگاهت بود نکهیا ای يموند یکنار من تو خونه م

 ».منم نباش

 ».دم مواظب خودم باشم یقول م« :دمیموافقت بابا خوشحال شدم و گونشو بوس از

 شمال؟ نیبر نیخوا یم یگفت -

 .نیخوب يدخترا نشونیشناس یخودتون م دایبا درسا و و. آره -

 .يبر دادمیکه بهت اجازه نم شناختمشونیاگه نم -

 .ییممنون بابا -

 .خبر رو به درسا بدم نیبه اتاقم رفتم تا ا عیسر

 الو درسا؟ -
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 شده؟ یچ -

 .بابام موافقت کرد -

 ».هم موافقت کردن دایو يمامان و بابا. ولیا« :گفت یبا خوشحال درسا

 »م؟یریم یک« :گفتم جانیه با

 .قطار گرفتم تیبل گهیمن واسه سه روز د -

 م؟یریبا قطار م -

 .میقسمته با قطار بر نکهیخراب شده مثل ا نمیاما ماش میبر نیخواستم با ماش یم. آره -

 .باشه -

 .گهیپس تا سه روز د -

 .يفعال با -

 .چقدر خوش بگذره. مسافرت با دوستام. فکر کردم گهیتخت نشستم و به سه روز د يرو

 دیرس یکه تا قوزك پاش م یو خاک دیاون دختر با لباس سف. پوست بدنم مور مور شد. خوابم افتادم ادی کدفعهی

 دهیدبود که تا به حال  يریتصو نیصورتشو پوشونده بودن، ترسناك تر يکه رو شونیپر یمشک يو مو ها

 .بودم

 .ببرم ادیوحشتناك رو از  ریاون تصاو میداشت شیکه در پ یکردم با منحرف کردن ذهنم به مسافرت یسع

 ییرا توش گذاشته بودم کنار در خودنما میکه لباس ها یو بزرگ یچمدان مشک. روز مثل برق و باد گذشت سه

 یدر انتظار بابا رو م يبودم و جلو دهیپوش يدیبلند و سف يمانتو. میحرکت داشت گهیساعت د کی. کرد یم

 .دمیکش

سکوت . میشد نیهر دو سوار ماش. که در دستش بود، از خانه خارج شد یرنگ یبابا با کت مشک سرانجام

 ».رمینم نیاگر شما بخوا... گم یهنوزم م« :قدم شدم شیشکستنش پ يبرا. حکم فرما بود نیدر ماش ینیسنگ

 .دت باش من خوبمهم فکر خو کمی...يبر دیتو با -

 .ادیبه نظر نم نطوریا -

 .ستین یخاص زینگرانم چ یکمیفقط  -

 .گردم یبر م عیمن سر نینگران نباش -

 .شد رهیتکان داد و به روبه رو خ يسر
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در دستشان وسط  یبزرگ يو درسا با ساك ها دایو. میوارد سالن شد. میدینگذشت که به راه آهن رس يزیچ

 ».برم دیمن با ستادنیدوستام اونجا ا« :دستان بابا خارج کردم انیچمدانم را از م. بودن ستادهیسالن ا

 ».مواظب خودت باش« :بابا دوباره پر از اشک شد يچشما

 .هستم خداحافظ نینگران نباش -

 .و مارسا رفتم دایو به طرف و دمیاش رو بوس گونه

 ».يکرد رید« :با غرغر گفت دایو

 .دمیطار رسکه به ق نهیمهم ا -

بار  نیآخر يبرا. میو سوار قطار شد میدیرا به دنبال خود کش مانیاعالم حرکت قطار، هر سه چمدان ها با

چرا اما با  دونمینم. زد و سرش را تکان داد يبابا هم لبخند. دست تکان دادم شیبه بابا انداختم و برا ینگاه

که دستش بود  ییها تیبه بل یاهدرسا نگ. فتسرتاسر وجودم رو گر بیعج يورودمون به قطار دلشوره ا

 ».هفت يواگن دو کوپه « :انداخت و گفت

 ».هیهفت عدد بدشانس« :به اطراف انداخت ینه شد و نگاه يوارد کوپه  دایو

 »؟يباز تو شروع کرد« :حرص گفتم با

 .یفهم یحاال م گهیگم د یخب راست م -

 .نفوس بد نزن نقدریمسخره ا -

 .میکرد يو درسا چمدان ها را در کوپه جا ساز دایکمک و با

 ».هم بهمون اضافه بشه گهید یکیهر کوپه چهار نفره اس فکر کنم « :به اطراف انداخت و گفت ینگاه درسا

 ».خدا کنه پسر باشه« :دستاشو به هم زد و گفت دایو

 ».ندازنیکوپه نم هی پسر رو با سه تا دختر مجرد تو کی چوقتیخانم باهوش ه« :بهش زدم یپس گردن کی

 .زل زد رونیرا تاب داد و از پنجره قطار به ب شیچشما دایو

زده بود انداختم و لبخند  رونیب دشیشال سف ریکه از ز دایو یمشک يو موها يقهوه ا يبه چشما ینگاه

نداره و  يمنظور چیه زنهیکه م ییدونستم از حرف ها یم. بود یدختر خوشگل و شوخ طبع دایو. زدم يمحو

تا به کالس برسم با  دمیدو یمشده بود و  ریکه کالسم د یدرحال. روز اول دانشگاه افتام ادی. گهیم یشوخ يبرا

« :که اخم کرده بود گفت یدرحال. به دلم نشست دایو يبرخورد رفتارها نیاز همون اول. برخورد کردم دایو

 »؟یجلو چشمت رو نگاه کن یتونینم
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 .شده رمید .حواسم نبود دیببخش -

 »؟يدار یکالس چ« :گفت يبا کنجکاو دایو

 .یباستان شناس -

 ».میا یهم کالس یزودتر نگفت یدختر خب واسه چ ولیا« :اخماشو باز کرد و با محکم به کمرم ضربه زد دایو

 .کردم یفکر م دایو يتعجب به رفتارها با

کرده بودم به  رتیح بشیعج يمنم که هنوز از رفتارها. کرد دنیبازومو گرفت و به سرعت شروع به دو دایو

 .شدم یم دهیدنبالش کش

 دمیخشک استاد شن يصدا. چند تقه به در زد. دیبه مانتو و مقنعه اش کش یو دست ستادیجلو در کالس ا دایو

 ». نییبفرما« :شد

 ».نیکرد رید قهیدق ده« :بهمون کرد و گفت یقیاستاد نگاه دق. وارد کالس شد یالیخ یبا ب دایو

 .نیبارو اجازه بد نیا هیدونم استاد حاال شما  یم -

 از کجا معلوم دوباره تکرار نشه؟ -

 .فتهیم گهیاتفاقه د -

 ».نیجلسه اجازه ورود ندار نیا« :متعجب شده بود با اخم گفت دایو یکه از گستاخ استاد

 ».میرس یچشم پس از فردا خدمت م« :با لبخند گفت ارهیخم به ابرو ب نکهیبدون ا دایو

 .میرفت رونیدستمو گرفت و از کالس ب دایو. دیاز خنده ترک کالس

 ».يزدیحرف هارو بهش نم نیکاش ا« :گفتم یناراحت با

 ه؟یاسمت چ یراست. میبخور يریچ هیسلف  میبر ایب الیخ یب -

 .مارسا -

 .دامیمنم و -

 يخوشم اومد و با هم دوستا دایبرخورد از و نیاز همون اول میسلف راه افتادزدم و هر دو به طرف  يلبخند

 .میشد یخوب

 .بودم دهید میزندگ يکه تا حاال تو يدختر نیباتریز. به طرف درسا برگردوندم نگاهمو

و کوچک که با  یقلم یدماغ. درشت یمشک يبود و چشما یجیبه رنگ هو کیروشن که نزد يقهوه ا يموها

پولدار  یلیخ نکهیبا ا. بود یمهربون یلیدرسا هم دختر خ. داشت یشکلش تناسب قشنگ یبرجسته و قلب يلب ها
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 شتریکه چشم ب یمتواضع و یدختر خاک. گرفت یکرد و خودشو باال نم یمغرورانه رفتار نم چوقتیبودن اما ه

. رو باز کرد یو باب دوست کنارمون نشست م،یوارد کالس شد دایکه با و يروز. دانشگاه دنبالش بود يپسرها

که  یو عاقل یدختر منطق. رهیبگ میکرد با عقلش تصم یم یسع شهیهم. کرد یوقار و متانتش همه را مجذوب م

 .رهیشکل بگ مونیدوست يها هیاز همون برخورد اول باعث شد پا

کنارم  یخال يدوخته شد که در جا یبیباز شدن در کوپه، افسار تفکراتم گسسته شد و نگاه ها به دختر عج با

 یو کوتاه يفرفر يمو ها. شده بود دهیسبز ترسناکش کش يپشت چشم ها یاهیخط چشم پررنگ س. نشست

 .بوددرست کرده  شیو ترسناك برا بیعج يا افهیزده بود ق رونیشال بنفشش ب ریکه از ز

که  ینگاه. بهم انداخت يانداخت و نگاه موشکافانه ا یصندل يکه در دست داشت را رو یو کوچک یآب ساك

 شیکه تا قوزك پا یرنگ یبلند و مشک يمانتو. چشم دوختم بشیعج يبه لباس ها. تا مغز استخوانم نفوذ کرد

 .را در بر گرفته بود شیکه پاها یلژ دار بنفش يو کفش ها دیرس یم

 یاون دختر ترسناک ادیچرا منو  دونمینسبت بهش نداشتم نم یاحساس خوب. بهم سالم کرد يخش دار يصدا با

 .حال جوابش را دادم نیبا ا. انداخت یبودم م دهیکه تو خوابم د

 ».یپس تو اون شخص منتخب هست« :گفت یلبخند ترسناک با

 ».فهمم یمنظورتون رو نم« :تعجب بهش نگاه کردم با

 .داد یلبش آزارم م يلبخند رو. شد رهیخ رونینگفت و از پنجره به ب يا گهید زیچ دختر

 ».است وونهید« :لب گفت ریبا انگشت به سرش اشاره کرد و ز دایو

 .شد رهیاش خ دهیانداخت و به دستان کش نییسرش را پا ردیلبخندش را بگ يکرد جلو یم یکه سع درسا

به  يبا خواندن اسم کتاب سر. برداشت و مشغول مطالعه شد یکتاب دایو. تو کوپه حکم فرما بود يبد سکوت

 ».دایجان من اونو بذار کنار و« :تاسف تکان دادم و گفتم ينشانه 

هم دست  نجایا« :زد و گفت يشخندیدرسا ن.شدن رهیخ دایو اون دختر به طرفمون برگشتند و به کتاب و درسا

 »؟یستیبردار ن

مرگ  ایکه در دن ینوشته ارواح نجایا نیبچه ها نگاه کن« :گفت انجیما با ه يتوجه به حرف ها یب دایو

که  ییکسا يو ممکنه برا شنیگرفتار م ایدر عذاب و برزخ دن شهیهم يکردن برا یخودکش ایداشتن  یدردناک

 »...ایکنن  جادیا یزنده ان مشکالت

 .کنن ییاون هارو مجبور به انجام کارها نکهیا ای -
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کتاب رو  نیا بایمن تقر« :زد و گفت یلبخند ترسناک. میشد رهیکه کنارم بود خ يبا تعجب به دختر هرسه

 ».حفظم

 ».شد دایمثل خودم پ یکیآخ جون باالخره « :گفت جانیبا ه دایو

 .ستمیمن مثل تو ن -

 ».بدبخت یاز خودراض« :لب گفت ریکاسته شده بود ز جانشیکه انگار از ه دایو

 ».شنوهیآروم تر االن صداتو م« :فته بود گفتخنده اش گر دایکه از لحن و درسا

 .نسبت بهش داشتم يچرا احساس بد دونمیبود نم بیعج یلیدختر برام خ نیا

 .ساستیاسم من آتر -

 ».دونم یخودم م« :اسم خودمو بهش بگم که با دست اشاره کرد خواستم

 ».میشته باشبا هم دا یفکر نکنم تا حاال مالقات« :شدم رهیخ بشیعج يبه چهره  رتیباح

 .میدرسته نداشت -

 ...پس از کجا -

 .ستمیشما ن هیمن که گفتم شب -

 ه؟یمنظورت چ -

 ».بهیعج یلیدختره خ نیا« :با تعجب روبه درسا گفتم. رفت رونیبلند شد و از کوپه ب شیاز جا سایآتر

 ه؟یچ شیمعن...سایآتر... دمینشن ییآره اسمشم مثل خودشه تا حاال جا -

 ».مانند آتش یعنی« :کتابش را بست و گفت دایو

 .ادیبهش م -

را  ییبایز يمنظره  یگندم زار ها و آسمان صاف و آب. شدم رهیخ رونیرا باال انداختم و از پنجره به ب میها شانه

 .آورده بود دیپد

 »؟يچند ساعت راهه تا سار« :گفت یبا کالفگ دایو

 ».میفردا صبح برس دیشا. تا اونجا راهه یاالن ساعت دهه شبه چندساعت« :به ساعتش انداخت ینگاه درسا

 »؟یقطار گرفت تیچرا بل میرفت یم نیمسخره با ماش« :با غرغر گفت دایو

 ...خراب بود نیگفتم که ماش -

 شه؟یمگه م -
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 ...کرد یخوب کار م روزیبود تا د بیعج یلیمنم خ يبرا -

درسا  نیماش دیچرا با م؟یرفت یبا قطار م دیچرا با. سراسر وجودمو گرفت دانستمیرا نم لشیکه خودمم دل یاسترس

دارم سخت  يادیهم من ز دیشا فته؟یما ب يتو کوپه  بیدختر عج نیا دیقبل از سفر خراب بشه؟ اصال چرا با

 .رمیگ یم

 »چه خبر؟ دیاز آو یراست« :موضوع رو به درسا گفتم نیمنحرف کردن ذهنم از ا يبرا

 »گرمه دلت واسه داداشم تنگ شده؟ یلیفعال که سرش خ« :گفت طنتیبا ش درسا

 .وونهیگمشو دختره د -

هم که قربونش برم خارج رفته هم که  کلیداداش گلم خوش بر و رو که هست ه ستین بیهم عج یلیخ -

 ؟يخوایم یچ گهیهست ماشاهللا دکتراش هم که گرفته د

 .شهیهم دلم واسه اون داداشت تنگ نم رمیخل و چل من بم -

 .اصال عمرم بذارم داداشم با تو ازدواج کنه. از خداتم باشه ششیا -

 خواست با داداش تو ازدواج کنه؟ یحاال ک -

 ».خونم یمن حرفت رو از تو دلت م« :بهم انداخت و گفت يزیآم طنتینگاه ش درسا

 .شعوریب -

 »کجا رفت؟ سایرآت نیکن یفکر م« :با تعجب گفت دایو

 »به ما چه؟« :را باال انداخت و خودش گفت شیشانه ها میجوابش رو بد میکن یما سع نکهیاز ا قبل

چشمم  يکننده ا رهینور خ. دیبه گوش رس یترسناک يخورد و بعد صدا يدیشد یلیموقع قطار تکان خ نیهم در

. پرتاب شدند نییخودشون به پا يچمدان ها از جا. میقطار پرت شد يها یصندل يهر سه از رو. کرد تیرا اذ

 .حس نکردم یچیه گهیچشمام بسته شد و د

 

 .کردم یاطرافم را حس م بیهمهمه عج. دیرس یبه گوش م یمبهم يصداها

 مارسا جون تو رو خدا چشماتو باز کن حالت خوبه؟ -

به  یدست. قابل صورتم قرار داشتو درسا م داینگران و يچهره ها. را باز کردم نمیسنگ يپلک ها یسخت به

 »افتاد؟ یچه اتفاق« :و گفتم دمیسرم کش

 »؟یزن یکدوم اتفاق حرف م يدرباره « :دمیرا شن سایآتر يصدا
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ترسناك و نور  ياون صدا« :که قبل از تکان قطار در ذهنم بود را مرور کردم و با تعجب گفتم يریتصاو نیآخر

 »کننده؟ رهیخ

 »...دمیهم ند يو نو دمینشن ییمن صدا« :داد و گفت لمیترسناکش را تحو ياز اون خنده ها یکی سایآتر

 »...يهوش شد یب کدفعهیمارسا؟  یخوب... دمیند يزیما هم چ« :و درسا سرشان را تکان دادند و گفتند دایو

رو  نایا ایب« :رفم گرفتشکالت به ط کیبا  یآب وانیل سایآتر. کرده يپرداز الیدوباره ذهن من شروع به خ حتما

 ».بخور فشارت افتاده

و درسا  دایو ينگاه ها. دمیچند جرعه از آب را نوش. کردم کیآب را گرفتم و به لبم نزد وانیدستان لرزانم ل با

 ».نیدیمرده که ند نیبهم زل زد ينطوریا هیچ« :کرد یم تمیاذ

 ».ارواح شده نیمرده که نه اما رنگ و روت ع« :گفت طنتیبا ش دایو

 ».بهترم یمرس« :بر گردوندم سایآب را به آتر وانیل یحوصلگ یب با

 ».خوابم یم ییمن رو تخت باال« :و گفت دیکش يا ازهیخم درسا

 سایمن و آتر. کوپه بود باال رفت يکه گوشه  يو به کمک نرده ا دیکش رونیتخت مانند قطار را ب یصندل درسا

 .دیتخت من خواب يهم باال دایو میدیخواب ینییپا يتخت ها يرو

 .فرور رفتم یقیهم گذاشتم و به خواب عم يچشمام را رو یخستگ با

. بود میدوازده و ن. انداختم لمیبه ساعت موبا یتخت نشستم و نگاه يرو. شدم داریاز خواب ب يدیسردرد شد ای

 يمثل صدا ییصدا. دیبه گوشم رس ییناگهان صدا. کردم دوباره بخوابم یبه بدنم دادم و سع یکش و قوس

 .شدم رهیخ ختیر یاشک م يکه با هق هق خفه ا سایبا تعجب به آتر. هیگر

 حالت خوبه؟...سایآتر -

از رو تختم . صورتش را پوشانده بود يبا دست جلو. بود ختهیر شیشانه ها يرو شانشیو پر یمشک يها مو

 »سا؟یحالت خوبه آتر« :بلند شدم و کنار او نشستم

 .صورتش را پوشانده بود يهنوز با دستانش رو. دیپر شیشانه اش از جا يتماس دستم رو اب

 »...ترسم یمن ازش م...ادیداره م...اون« :گفت يخفه ا يصدا با

 .دونستم چرا ینم. اون احساس بد رو نسبت بهش نداشتم گهیرا نوازش کردم د شیموها

 ه؟یمنظورت ک سایآتر -

 ...نجاستیا...اشای...اون -
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 ه؟یک اشای -

 رهیبه پنجره خ. رمیفرو م یکیاحساس کردم در قعر تار. افتیبه پوست بدنم راه  یلرزش. کرد خیبدنم  ناگهان

در کوپه . کرد یقطار مثل ناقوس مرگ گوشم را نوازش م يصدا. میگذشت یتونل م کیاز داخل  میداشت. شدم

 ینم. شده بود رهیبود بهم خ ختهیصورتش ر يکه رو یبلند و لخت مشک ییهشت ساله با موها يدختر. باز شد

 .نمیتونستم صورتش را بب

 »...يپس باالخره اومد« :خش دار گفت يدختر با همون صدا. چند قدم عقب رفتم ناخودآگاه

لب با  ریز. گذاشتم و چشمانم را بستم میگوش ها يدستانم را رو. آزرد یاش گوشم را م یطانیخنده ش يصدا

 ».همه خوابه نایمارسا ا یهمش خوابه تو خواب« :خودم زمزمه کردم

با وحشت . بست خیوجودم  يباره همه  کیانگار . کردم یحس م میشانه ها يرا رو يدستان سرد وجود

چشمانم ظاهر  يهمون دختر هشت ساله جلو ریاون تصو يشدم اما به جا رهیخ سایچشمانم را باز کردم و به آتر

خش دار دوباره در  يصدا. دیبار یکه شرارت ازشون م یاهیس يسبز رنگ با چشما يوست ترك خورده پ. شد

 ».آزادم کن« :انداخت نیذهنم طن

 .شده بود رهیسرد بهم خ یکه با نگاه دمیرا د سایآتر نباریا. چشمانم را باز و بسته کردم دوباره

 ؟یتخت من يچرا رو -

 .تونستم تکان بخورم یاما انگار زبانم بند اومده بود نم. شدم تمیمتوجه موقع تازه

 .بلند شو -

 »تو حالت خوبه؟...سایآتر« :گفتم یبا نگران. تخت بلند شدم يخودم اومدم و از رو به

 »بد باشم؟ دیچرا با« :گفت يسرد به

 اد؟ینم ادتی یچیه... تو -

 .ریشب به خ.  ادیخوابم م -

 .دیتخت دراز کش يد و روبالشتش را مرتب کر سایآتر

خوابه  هیهمش  نایا« :با خودم گفتم. دمیتخت خواب يدانستم رو یرا نم لشیکه دل یآشفته و ترس یذهن با

 ».هیپرداز الیهمش خ...مسخره است

 .کردم بخوابم یچشمانم را بستم و سع. کردم یرو حس م یاون امواج منف دوباره

 .میدیرس گهیشو د داریخانم خرسه ب یه -
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 »؟یتو سر صبح یگیم یچ« :زل زدم دایبه و یباز کردم و با خواب آلودگ چشمامو

 .نییپا اریپاشو چمدان هارو از اون باال ب. گهید میدیدهه رس ه؟ساعتیسر صبح کجا -

ناگهان لحظه به لحظه شب گذشته . ازم خواسته بود انجام دادم دایرو که و يتخت نشستم و با غرغر کار يرو

 یبا وحشت به اطراف کوپه نگاه. سایآتر يها هیو گر یمشک ياون دختر ترسناك با موها. ردماو ادیرا به 

 .انداختم

 کو؟ سایپس آتر -

 ».دمشیند« :به اطراف انداخت و گفت یبا تعجب نگاه دایو

 ه؟یمنظورت چ -

 »؟يدیو ندر سایدرسا تو آتر« :رو تخت بلند شدم و به درسا که در حال مرتب کردن مانتوش بود گفتم از

 ».دمشیشدم ند داریکه ب ینه از موقع« :هم با تعجب گفت درسا

 »برات مهم شده؟ نقدریا سایحاال چرا آتر« :بهم انداخت ینگاه مشکوک دایو

 .دمشیند نکهیگفته اون واسم مهمه؟ من فقط تعجب کردم از ا یاصال ک...چون که...چون که -

 .آره منم که گوشام دراز -

 ».مزخرف ؟یگیاه چرا چرت و پرت م« :دست پسش زدم با

. متعجب بودم سایهنوز هم از نبودن آتر. میکوپه برداشتم و هرسه از کوپه خارج شد يخودم هم از باال چمدان

 هیهم فقط  شبیاتفاقات د يرفته همه  رونیحتما زودتر از قطار ب...اه بس کن دختر« :زدم بیبه خودم نه

 ».خواب هی...خواب بود

 »لب؟ ریز یگیم یحالت خوبه مارسا؟ چ یمطمئن« :لبش کنار گوشم گفت يرو يشخندیبا ن دایو

 ».خفه« :گفتم ضیبهش رفتم و با غ يغره ا چشم

 »؟یزن یخب چرا م یلیخب خ یلیخ« :باال آورد میرو به حالت تسل دستاش

 یبه آسمان آب ینگاه. شدم ادهیکردم از قطار پ یرا حمل م نمیچمدان سنگ یکه به سخت یکردم و در حال یپوف

 .دمیوجود به مشام کش يانداختم و عطر تابستان را با همه 

 ؟یکش یبو م يچرا مثل سگا دار -

 »؟یچ« :شکه شده بودم به طرفش برگشتم دایکه از حرف و یدرحال

 .يستادیسر راه وا یچیه -
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منم کار  دنیبه بو کش« :لب گفتم ریز. رد بشن هیتا بق دمیخودمو کنار کش تیشدم با عصبان تمیمتوجه موقع تازه

 ».دارن

 .تو کار دارم بابات تو رو دست من سپرده یمن به همه چ -

 .فتمیو دست تو ن رمیبم -

 .يحاال که افتاد -

 .ها يرو مالقات کرد لییامروز جناب عزرا نیهم يدیوقت د هیگمشو اونور  دایو -

 .نمیب یرو م تیغزم يفعال که دارم تو -

 .همسفر شدم نهیبوز نیدونم به خاطر کدوم گناهم با ا یخدا من نم يا -

 .از خدات هم باشه شامپانزه -

 .امد نگاه کنم یبه درسا که به طرفمون م دایکل کل با و يدادم به جا حیترج

 بچه ها؟ نیستادیوا نجایچرا ا -

 ».که آدرس دست شماست نیببخش« :گفت يزیبا لحن تمسخر آم دایو

 .نیلحظه صبر کن هیآها  -

« :گفت یبعد با خوشحال قهیدو دق. شد فشیو رو کردن ک ریگذاشت و مشغول ز نیزم يچمدانش را رو درسا

 ».کردم داشیپ ناهایا

 ».کجاست الیو نیزودباش بب« :که دستش بود نگاه کردم و گفتم یکاغذ زرد رنگ به

 »ه؟ینطوریچرا ا نیا« :با تعجب کاغذ را باز کرد و گفت درسا

 »همون کاغذه چرا زرد شده؟ نیا یمطمئن« :بهش انداخت یکاغذ را گرفت و نگاه دایو

 ».بود دیکاغذه سف ادمهیدونم اما  ینم« :گفت رتیبا ح درسا

 ».ا آدرسو بخوندرس. نیشما اشتباه کرد دیخب شا«:شانه ام جا به جا کردم يرا رو فمیک یکالفگ با

 ».چون آدرس رو روش نوشته بهیبوده اما عج دیمن مطمئنم کاغذ سف« :که به نظر قانع نشده بود گفت دایو

 ».نیریبگ یتاکس هی« :کاغذ رو از دست درسا چنگ زدم و گفتم یحوصلگ یب با

 ».دونم یجا گذاشتمش زرد شده چه م هیحتما « :را باال انداخت و گفت شیشانه ها درسا

 .نگه داشته بودن رفت ابونیکه کنار خ ییها نیاز ماش یکیبه طرف  پسس
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 یسوت. شد ادهیپ نیبود از ماش الیطور که محو و نیبا هم دایو. میدیساعت بعد به مکان مورد نظرمون رس کی

 »ال؟یو ایکجاست قصره  نجایا. گاد ياوه ما« :زد و گفت

 واریبزرگ با د یلیخ يالیو کی. اوردمیمنم کم از اونا نم. هم با تعجب به ساختمان مقابلش زل زده بود درسا

 .بلند مقابلمون بود دیسف يها

 .پولداره نقدریدوست بابات ا يدرسا نگفته بود -

 یلیخ. ستین میاومده بود شیکه ما شش سال پ ییالیو هیاصال شب نجایخودمم شک کردم آخه ا -

 .نمشیب یبار م نیاول يانگار دارم برا...انگار...تهمتفاو

 »همونطور بمونه؟ يبود توقع دار شیسال پ شیها اون مال ش نیببخش یلیخ« :با تمسخر گفت دایو

 .برام ناآشناست یلیخ نجایدونم اما ا ینم -

 ».در رو باز کن خسته شدم ایخب بابا ب یلیخ« :گفتم یکالفگ با

 ».داغ بود یلیقطار که آفتابش خ ستگاهیا يجا هیابر نجایچرا آسمون ا« :به اطراف انداخت يا گهینگاه د درسا

 .در رو باز کن نیا ایدرسا خفه شو و ب -

کرده  شرفتیپ يادیز لشیبود قوه تخ دهیدرسا هم که انگار فه. که رو به روم بود اشاره کردم یبزرگ یلیدر خ به

شدم به درسا که در  یم یکه وارد باغ بزرگ نطوریهم. برداشت و در را باز کرد فشیرو از داخل ک داشیکل عیسر

 »؟یکن یم کاریچ يدار یبگ شهیم« :شدم رهیبود خ دایکل یحال بررس

 .هم نبود اما خورد دیبع. به در نخوره دایکل یوقت هیشک کردم  -

 .خل باغ کشاندکرد گرفت و به دا ینگاه م داشیبه کل یجیدرسا رو که با گ يبازو دایو

 .نیباد شمال به سر و کله هردوتون خورده خل شد. خدا شفاتون بده -

جن زده  يخونه ها نیا نیع« :گفت رتیبا ح دایو. میو مشغول قدم زدن در باغ شد میستادیکنار هم ا هرسه

 »...طور خونه ها ارواح سرگردون نیتو ا دمیتازه شن م؟یبخواب نجایشبا ا یمونه چه شکل یم

 .دایخفه شو و -

 ...اون کتابه رو بهت نشون بدم که توش نوشته دیبا گهیکم د یخب راست م -

 ای. خواست شجره نامه ارواح سرگردن رو برامون شرح بده یدست جلو دهنش رو گرفتم وگرنه تا فردا صبح م با

 ».سگ هار دستم درد گرفت« :گفتم دایبه و تیو با عصبان دمیدستم را عقب کش عیسر یاحساس سوزش

 .يریوسط و جلو دهن خوشگل منو بگ يننداز ینیزم بیس نیخودتو ع گهید يدفعه  رهیمنم کردم که درد بگ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ١٨ 

 .تختت کمه هیبه خدا تو  -

 .يتو که اصال تخته ندار -

 .حرص رومو برگردوندم و به درسا که هنوز تو فکر بود نگاه کردم با

 هات غرق شده؟ یکشت -

 یچیه. اومدم شیکه من شش سال پ ستین ییاونجا نجایا« :به اطراف انداخت گهید ينگاه موشکافانه ا درسا

 ».ستیباغ برام آشنا ن نیا

 دینور خورش دنیرا در بر گرفته بودن مانع رس الیاطراف و یدرختان بلند و کهن سال. درسا را دنبال کردم نگاه

و  شدیختم م الیدر و يجلو میداشتیقدم بر م شیکه رو یراه سنگ. کرده بودن کیباغ را تار يشدن و هوا یم

 .کرده بود میرا ترس یترسناک يصحنه 

 .باشه که آدرسشو به ما داده گهید يالیو کی نیا دیشا -

 .دیشا. دونم ینم -

 .دمیکش قینفس عم کی. کردم یرا در باغ حس م یخاص يبو. تا درسا در را باز کند میستادیا الیدر و يجلو

 ؟يباز سگ شد -

 ».ستمیتو ن یبه سگ« :گرفتم شگونیرا ن دایحرص دست و با

 يما عادت کرده بود با خونسرد يبه کارها گهیدرسا که د. تونست کتکم زد ینکرد و تا م يهم نامرد دایو

 ».نیاریدرب يباز وونهیتو بعد د میبر نیتورو خدا بذار نیبس کن« :گفت

به  رتیهر سه با ح. باز شد یترق يبرخورد کرد و در با صدا الیاز پشت با در و دایو. هل دادم را دایحرص و با

 .حبس شده بود نهیدر س مانیکه مقابلمون بود نفس ها يزیچ دنیاز د. میزل زده بود الیداخل و

که روش نصب شده  یبیبزرگ و عج يبلند و قاب عکس ها يوارهایبزرگ با د یلیسالن خ کیمقابلمون  در

 یلیخ الیو. داشتم یبیاحساس عج. میشد الیو وارد و میهرسه آب دهنمون رو قورت داد. کرد یم ییبود خودنما

و  چیمارپ يپله ها. باشه ذشتهصدها سال از ساختنش گ دیرس یبه نظر م. و مدرن نبود کیبزرگ بود اما اصال ش

. کردم یگرم حس م يرو تو اون هوا ياما سوز سرد ادیببه نظر  بیعج دیشا. خورد یبه طبقه باال م یبزرگ

 یخورد و حرکت م یباد تاب م دنیبزرگ را در بر گرفته بود با وز يکه پنجره ها يدیو سف میضخ يپرده ها

تونستم  ینم گهید. باز نبود يپنجره ا چیمتوجه شدم ه رتیبا تعجب به طرف پنجره ها رفتم اما با کمال ح. کرد

 .ستادمیو درسا ا دایاز پنجره ها فاصله گرفتم و کنار و عیسر. رمیسردم رو بگ يلرزش دستا يجلو
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 ».ها هیباحال يالیمونه چه و یجن زده م يخونه ها نیا نیع« :و گفت دیکش یسوت دایو

 دمیدن ییالیو نیتونم بگم تا حاال همچ یمن به جرئت م....من ...بچه ها« :به اطراف انداخت یقینگاه دق درسا

 ».نبودم نجایا شیسال پ شیمن اصال ش

 شیش ادیب ادتی يخوردم حاال تو توقع دار یناهار چ روزید ادینم ادمیمن « :تکان داد یدست یالیخ یبا ب دایو

 ».وونهیبوده؟ د یشکل یدوست بابات چ يالیو شیسال پ

 .دارم يمن احساس بد دایو -

 ».نطوریمنم هم« :دیاز دهنم پر ناخودآگاه

 ادیترسناك ب یبه نظر کم نجایا دیشما ها چتون شده؟ شا الیخ یب« :نگاه متعجبش را به ما دوخت و گفت دایو

 ».داره ییایرو ویاما و

 ».دایمنو نخندون و ؟ییایرو ویو« :حرص اداشو درآوردم با

 .پاتون علف سبز شه ریتا ز نیستیوا نجایبه درك تا صبح ا -

من « :به اطراف انداخت و گفت يا گهیدرسا نگاه د. حرف ساکش رو برداشت و از پله ها باال رفت نیگفتن ا با

 ».ستمیوا نجایمثل منگال ا نکهیبرم تا ا دایدنبال و دمیم حیترج

. ندارم دنبال اونا راه افتادم يچاره ا دمیمنم که د. چمدانش رو برداشت و به سرعت از پله ها باال رفت درسا

قاب عکس  کی. کردم ینصب شده بود نگاه م وارید يکه رو ییشتن از پله ها به قاب عکس هاهنگام گذ

و  دیرس یکه تا کمرش م ییبایو ز یمشک يبا موها يدختر هفت ساله ا ریتصو. بزرگ توجهم را جلب کرد

کش برجسته کوچ يو لبا ینیبا ب ییبایز یلیاش تناسب خ یدرشت مشک يچشما. مثل برف دیسف یلیپوست خ

رنگ  يدستا. در ذهنم شکل گرفت يریناگهان تصاو. تنش بود دیرس یکه تا زانو م ییبایو ز دیلباس سف. داشت

 ».آزادم کن« :گفت یکه م يخش دار ياچروك که به طرفم دراز شده بود و صد یبا پوست دهیپر

پله ها رو گذروندم و وارد  يشتریبا سرعت ب. را از ذهنم پاك کنم ریکردم تا اون تصاو یرا تکان دادم و سع سرم

. شدم دهیناخودآگاه به طرف اتاق کش. شد یوصل م یکه در انتها به اتاق بزگ ییراهرو. شدم یلیطو يراهرو

 غیج يصدا رهیستگ يقرار گرفتن رو محضبه . دراز شد رهیدستم به طرف دستگ. ستادمیرنگ ا دیمقابل در سف

از اتاق  یکیوارد . دمیدو غیج يدر انداختم و هراسون به طرف صدابه  يگرینگاه د. انداخت نیدر سالن طن دایو

 .وسط اتاق ماتش برده بود دایو. ها شدم

 »شده؟ یچ دایو« :گفتم دیلرز یو ترس م جانیکه به خاطر ه ییصدا با
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 .هیباور نکردن -

 یکه حت يبه شدت جا خورده بودم طور. زبونم بند اومده بود. رو دنبال کردم و به اطرافم چشم دوختم دایو نگاه

انگار وسط . متفاوت يدر اندازه ها و شکل ها ییها نهیآ. نهیاطرافم پر بود از آ. قدرت حرف زدن هم نداشتم

چراغ  شتریاز همه ب. بود نهیاز جنس آپاهام و سقف اتاق هم  ریکف پوش ز یحت. بودم ستادهیا نهیپر از آ یاتاق

شد در اثر برخورد  یکه ازشون ساطع م ينور. کرد یشده بودند نظرم رو جلب م زانیکه از سقف آو ییبایز يها

 .دیبخش یبه اتاق م ییبایز يشد و جلوه  یها بازتاب م نهیبا آ

 نم؟یب یدارم خواب م -

 رم؟یبگ شگونتیب يخوا یم -

 .رمیبگ شگونینه بذار من تو رو ب -

باز « :صدا وارد اتاق شد دنیدرسا با شن. در اومد غمونیج يکه صدا میگرفت شگونیرو ن گهیهم د يدو بازو هر

 .را به اطراف دوخت رشیروبه روش حرفش را خورد و نگاه متح يصحنه  دنیاما با د» ...نیچتونه که ع

 .ممکنه ریغ -

 ».ممکنه نیممکنه ا ریممکن غ ریغ« :گفت يشخندیاز شوك دراومده بود با ن گهیکه د دایو

 .هیافسانه ا -

 .هیواقع نیاما ا هیافسانه ا يافسانه ا -

 .هیباور نکردن -

 .هیباورکردن نیاما ا هیباور نکردن یباور نکردن -

 .قابل وصفه ریغ -

تو هم ول کن  ياه بس کن بابا کالفم کرد« :بگه که با حرص جلو دهنشو گرفتم يزیخواست چ یدوباره م دایو

 ».دهیتا صبح به چرت و پرت گفتن ادامه م نیدرسا وگرنه ا گهید

 نیآخه ا یهست يکه بود یجون به جونت کنن همون سگ« :گفتم ضیدوباره دستم رو گاز گرفت که با غ دایو

 »ه؟یچه کار

 .مثل آدم رفتار کرد شهیکه نم وونایبا ح -

 .ینشونت بدم که حض کن یوونیح هی -
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منم  دیدو رونیاز اتاق ب عیکنه سر یمالقات م لییامروز با جناب عزرا نیاگه به خودش نجنبه هم دیکه د دایو

 .دمیجت دنبالش دو نیشده بودم ع یحرص یکه حساب

 ».که حوصله ندارم ایجان من مارسا کوتاه ب« :بهم انداخت و گفت یعینگاه سر دایو

 .به درك خر نفهم -

 کردن بود؟ انیبه ب يازیچه ن گهیخب خر نفهمه د -

 .دختره خالص کن نیخدا منو از شر ا يوا -

 .انداخت و در رو بست یکیاتاق کوچ کیو خودشو تو  دیدو يشتریبا سرعت ب دایو

هم دنبالم  ییتا تو دستشو يخوا یم« :گفت طنتیبا ش دایکه در باز شد و و نییرو بکشم پا رهیدستگ خواستم

 .و در رو بست »؟یکن

 ».شعوریب« :با حرص به در بسته لگد زدم. بود ییخوشو توش پرت کرده بود دستشو دایکه و ییجا دمیفهم تازه

بود و لباش به  دهیکه رنگش پر یدرحال دایو. و در به شدت باز شد دیچیتو گوشم پ دایو غیج يصدا ناگهان

 یاشاره م ییداشت با دستش به داخل دستشو یفیلباش لرزش خف. اومد رونیب ییزد از تو دستشو یم يدیسف

 »چت شده حالت خوبه؟ دایو« :با ترس گفتم. کرد

دهانش  يدستش را رو دایحال و دنیخودش را هراسون به ما رسانده بود با د غیج يصدا دنیکه با شن درسا

 »؟يشد...ينطوریا...چرا دایو...يو« :گفت دیلرز یو ترس به شدت م یکه از نگران ییو با صدا دیکوب

 »...اون تو...اون« :دیلرز یبدنش هنوز م. نشست نیزم يداد و رو هیتک واریبه د دایو

نفس هام . رونیبود از حدقه بزنه ب کیچشمام نزد. شدم ییوارد دستشو عیادامه حرفش نموندم و سر منتظر

که مقابلش بود از ترس  يزیچ دنیدرسا هم با د. مات اطراف را برانداز کردم یبا نگاه. شده بود دهیبر دهیبر

. رو پر کرده بودن نیزم يو رو دنیچک یقطرات خون از سقف م. پر از خون بود ییکف دستشو. دیکش یغیج

 .خون رو حس کنم یو تازگ یتونستم گرم یم

 .اومد رونیدرسا هم هراسون ب. شده بود واریرنگ صورتم مثل گچ د. اومدم رونیب ییسرعت از تو دستشو به

 .آروم بشه یشانه هاشو نوازش کردم تا کم. نشستم نیزم يرو دایو کنار

 ».رنگ باشه دیشا« :با ترس گفت درسا

 .گرم بود -

 .دونم ینم -
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 .میکن زشیتم دیبا -

 م؟ینگ سیبه پل -

که مظنون  ییکسا نیبه اول م؟یکرد دایرو خون پ مییما تو دستشو میبگ م؟یبگ سیبه پل ویچ... چرت نگو -

 .میخودمون شنیم

 .برگردم ییمن عمرا تو اون دستشو -

 .میباغ کارمونو بکن يتو يمدت پست درختا نیتو ا دیپس با -

 ؟یگیچرا چرت و پرت م -

بهم  نیو به خودتون بلرز نیواست نجایا نکهیا يبه جا...نیگیکه چرت و پرت م نییشما نیا« :خشم داد زدم با

 ».میکن زیکثافت هارو تم نیتا ا نیکمک کن

 ».کنمیکمکت م..من...من« :از جاش بلند شد و گفت دایو

 ».ارمیآب م...منم« :هم گفت درسا

چه  نجایا. انداختم ییبه تو دستشو يا گهیمنم نگاه د. دیاومد دو یکه به نظر آشپزخانه م ییبه طرف جا درسا

 ریز قایدق ییدستشو نیا...در ذهنم جرقه زد يزیناگهان چ...خون از کجا اومده؟ به سقف نگاه کردم نیخبره؟ ا

همون اتاق  يپله ها باال رفتم و رو به رو ازبه سرعت . خواستم درش رو باز کنم قرار داشت یکه م یهمون اتاق

 نیدونم چرا در مقابل ا ینم. تا ترسم کمتر بشه دمیکش یقینفس عم. اومد یدر م ریاز ز يسوز سرد. ستادمیا

انگار هزاران سوزن توش فرو . گذاشتم رهیدستگ يدستم رو. دمکر یم یگرفتم احساس ناامن یاتاق که قرار م

داغ بود؟ چند قدم  نقدریچرا ا. دوختم رهیام را به دستگ دهیو نگاه متعجب و ترس دمیبه سرعت عقب کش. رفت

انگار تو . کردم یدر احساس م ریوصف از ز رقابلیغ ییروشن و گرما يسوز سرد نور يبه جا نباریا. عقب رفتم

 .شده باشه يسوز شیاتاق آت

نفس نفس . فشردم نمیقفسه س يدستم رو رو. رفتم نییهم عقب رفتم و به سرعت از پله ها پا گهیقدم د چند

. ادیحالم جا ب یپله نشستم تا کم نیاول يرو. معلق بودم نیهوا و زم نیداشتم انگار ب یبیاحساس عج. زدم یم

 .رو باور کنم دمیکه د ییزایتونستم چ ینم

 .پله ها نشسته بودم تعجب کردن يکه با اون حال رو دنیبا د دایو و درسا

 حالت خوبه مارسا؟ -دایو

 »ن؟یکرد زیتم...آره آره خوبم« :جام بلند شدم از
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 ...هوم-

 ...یمرس -

 »بودن؟ یاون خونا چ نیکن یفکر م« :مبل انداخت و گفت يخودش رو رو درسا

 »؟یکه ته راهرو باال بود رفت...یتو تاحاال تو اون اتاق...درسا...دونم ینم« :کنارش نشستم یخستگ با

 »ده؟یکه درش سف هیمنظورت همون اتاق« :فکر کرد و گفت یکم درسا

 .همون...آره آره -

 ؟یپرس یچرا م...نه -

 .ستین یمهم زیچ -

 ».من رفتم« :با تعجب گفت دایو

 »؟يواردش شد يجد« :به سمتش برگشتم رتیح با

 .نتونستم چون درش قفل بود -

 .قفل بود -

 شده؟ یحاال مگه چ...اوهوم -

 .فقط کنجکاو بودم...  یچیه یچیه -

 بود؟ یک یعنی. میدیزنگ در هر سه از جا پر يصدا با

 »ه؟یک« :با تعجب گفت دایو

 ».دونم ینم« :تکان داد يسر درسا

 ».پشت در باغه ستیتو باغ که ن« :با تمسخر گفت دایو. انداختم رونیبه ب یپنجره نگاه از

 .دونم یخودم م -

 ».کامال مشخصه« :اشاره کرد و گفت تمیموقع به

 ؟يامروز دست از سرم بردار هی شهیم -

 کار دارم؟ یوا من به تو چ -

 .دونم واال ینم -

 ».نیباز کندر رو  نیبر نیپاش نیکل کل کن نیستیوا نجایا نکهیا يبه جا« :با حرص گفت درسا
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وارد  یبعد درسا و پسر جون یکم. نگاه کردم رونیاز پنجره به ب. رفت و در باغ رو باز کرد رونیب الیاز و سپس

 ».یبگردم اله توینیزم يفرشته ها...من يخدا« :پسره گفت دنیبا د دایو. باغ شدن

 .دیبهش کردم که نگاهشو دزد یوحشتناک يغره  چشم

 راش داده؟ الیپسره اعتماد کرده و تو و نیچطور درسا به ا -

اسم خوشگل هم  هیکه داره حتما  يا افهیق نیبا ا ه؟یاسمش چ یکن یفکر م يوا...گهید شناسدشیحتما م -

 .گهیداره د

 .کنم یخودم خفت م ایخفه شو  ای دایو -

افتن اما  ینبالت راه متو دانشگاه پسرا د یمون یم اهایتارك دن نیا نیحاال ع یحاال نگاش کن تو چ شششیا -

 .یزنیلبخند پسرکش هم بهشون نم ایچشمک  هی سیخس يتو

 .از جلو چشمم برو کنار دایو -

 ام؟یب يجلو چشم تو دیچرا با نجاستیپسره ا نیا یخب بابا تا وقت یلیخ -

 دایرفت و و رونیبعد پسره از در ب یکم. زدن یداشتن با هم حرف م. ندادم و به درسا و پسره نگاه کردم محلش

 .بازگشت الیهم به داخل و

 »بود؟ یپسره ک نیا« :گفتم يبا کنجکاو. و سرگردون بود جیگ نگاهش

 ».یبغل هیهمسا« :چشماشو بست و گفت. انداخت لیم يرو خودشو

 گفت؟ یم یچ -

 .میاومد نجایبوده که ما ا بیگفت براش عج یم -

 بوده؟ بیچرا عج -

 .هیساله که خال نیچند...خونه نیا -

 ؟یچ -

پس  کردهیم یزندگ نجایا شهیپسره با خانوادش هم نیاگه ا نجایا میاومد شیما شش سال پ...ارمیسر در نم -

 ه؟یخونه خال نیساله که ا نیو چند ومدهین نجایا چکسیتا حاال ه گهیم يچطور

 .بود بیمنم عج يبرا. شد جیمنم گ نگاه

 »م؟یبخور يزیچ هی میبر... من گشنم شده...بچه ها« :و از جاش بلند شد دیبه شکمش کش یدست دایو
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بچه « :رو به ما گفت رتیبا ح. دهنش بازمونده بود. انداخت خچالیبه  یبه آشپزخانه رفت و نگاه درسا

 ».پره خچالی...ها

شده  سیکه اندازه توپ تن ییبا چشما. میدیو به سرعت به طرف آشپزخانه دو میبه هم انداخت ینگاه دایو و من

 .بود خچالیتو  یدنیرنگارنگ گرفته تا انواع نوش يها وهیاز م میخواست یم یهر چ. میزل زد خچالیبود به تو 

 ».لهیهفتمون تکم کی يفکر کنم آذوقه « :آب دهنشو قورت داد و گفت دایو

بهش انداختم و سرم رو تکون  ينگاه تاسف بار. و آلو برداشت بیها هجوم برد و چندتا س وهیبه طرف م سپس

 »؟یکن یزده ها رفتار م یقعط نیا نینچ نچ نچ چرا ع« :دادم

 »کار کنم؟ یخب گشنمه چ« :جمع کرد و گفت لباشو

هم  یکیکه همون اتاق ته راهرو  یکی. چهارتا اتاق تو راهرو بود. به اتاق ها انداختم یپله ها باال رفتم و نگاه از

 کی. از اتاق ها رو که سمت چپ قرار داشت باز کردم یکیدر . بودم دهیرو ند گهیاتاق د ها اون دو تا نهیاتاق آ

 یدراور چوب زیم. قرار داشت یبزرگ يپنجره  ریشده بود ز دهیروش کش یرنگ یگلبه يتخت دو نفره که مالفه 

چمدونم رو که کنار در انداخته بودم . اتاق خوشم اومد ياز دکور ساده . تخت بود يهم رو به رو يدیو سف

 .برداشتم و وارد اتاق شدم

نا گهان . گذاشتم و به سقف زل زدم نمیس يدستامو رو. دمیکش یقیرو تخت انداختم و با لذت نفس عم خودمو

 .از ذهنم گذشتن يریتصاو

نگاهش به سقف بود و اشک تو . دبو دهیتخت دراز کش يبود و رو دهیپوش يدیلباس سف يهشت ساله ا دختر

 .اطرافش رو در بر گرفته بودن شیآت يشعله ها. چشماش جمع شده بود

. نمیاون دختر هشت ساله رو بب دیچرا همش با. ام رو ماساژ دادم قهیدستام گرفتم و شق نیسرم رو ب. دمیجا پر از

تو اتاق  یخنک مینس. پنجره رو باز کردم. پام بود ریکل باغ ز. از رو تخت بلند شدم و به طرف پنجره اتاق رفتم

 رهیخ رونیبه ب يشتریبا دقت ب. پنجره اتاق گذشت ریزاز  ي هیناگهان سا. بود ياما آسمان گرفته و ابر دیچیپ

 تو باغ بود؟ یکس یعنی. شدم

 »؟يدیترس نقدریا چرا« :با تعجب گفت. درسا شدم نهیتو س نهیکه س رونیب امیاتاق رو باز کردم و خواستم ب در

پنجره  رینفر ز هی ي هیسا« :رفتم گفتم یم نییکه از پله ها پا نطوریهم. دمیرو گرفتم و دنبال خودم کش دستش

 »کجاست؟ دایو...تو باغه یکی...اتاق بود
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خورد  یم وهینشسته بود و تند تند م زیکه پشت م داینگاهش رودنبال کردم و به و. جا اشاره کرد کیدست به  با

 .نخورده یچیانگار صد ساله ه...با تمسخر نگاش کردم. دمیرس

نگاه  دایاونم شانه هاشو باال انداخت و دوباره به و. به درسا انداختم و سرم رو با تاسف تکون دادم ینگاه مین

 .کرد

 يسرد مینس. به اطراف انداختم یآب دهنمو قورت دادم و نگاه. میخارج شد الیرو گرفتم و هردو از و دستش

 .دیوز یم

 بود؟ یکس یمطمئن -

 .دمیاش رو د هیسا... کامال... اوهوم -

نظر  ریز الیگردنم رو مثل غاز دراز کردم و کنار و. میرفت نییکه دست درسا تو دستم بود از پله ها پا همونطور

 .نبود یاما کس. گرفتم

 »؟یمطمئن... مارسا« :بهم انداخت ینگاه مشکوک درسا

 ».باشه نجایهم دیچطور ممکنه؟ با« :گفتم یجیگ با

 ».الیتو و میبرگرد ایب... ستین نجایا یکه کس ینیب یم... بس کن« :کرد و گفت یپوف درسا

 »شده؟ يزیچ« :ما با دهن پر گفت دنیبا د دایو. شدم الیدنبالش راه افتادم و وارد و لمیم برخالف

ترسم اشتهات  یم... به خوردنت ادامه بده... تو اصال خودتو ناراحت نکن... نه« :بهش انداختم يمسخره ا نگاه

 ».کور بشه

بخورم  یهر چ... معده من اندازه معده خوکه گهیم شهینگران نباش بابام هم« :و دوباره مشغو خوردن شد دیخند

 ».شم ینم ریبازم س

 ».اشتباه گرفته احتماال خوك رو با گاو« :لب گفتم ریحرص ز با

 ...گفت گاو... کنم آره یفکر م شتریحاال که ب -

 ...انداخت و مشغول شد نییسرش را پا دوباره

 دیسرم شد. دوم باال رفتم و وارد اتاقم شدم يرا تا طبقه  چیمارپ يپله ها... ام خارج شد نهیتاسف بار از س یآه

 .که خواب چشمامو ربود دینرس هیثان کیبه . تخت پرت کردم يخودم را رو. کرد یدرد م

 یکیتو اون تار. به اطراف انداختم یتو تخت نشستم و نگاه. تق تق باعث شد تا با ترس از جام بپرم يصدا

. اومدم و به طرف پنجره اتاقم رفتم نییاز رو تخت پا. چه زود شب شده بود. نمیرو بب يزیبود بتونم چ دیبع ظیغل
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به پنجره  رتیبا ح. نفسم بند اومده بود. پرده رو کنار زدم. پنجره رو بسته بودم من که. داد یباد پرده رو تکون م

 .هم نداره که يدرز چیه. خورد یپرده تکون م يچطور. شده بودم رهیبسته شده خ

 یچیه. آروم باش مارسا. باد زده گهید يجا کیاز  دیشا. کردم به خودم مسلط بشم یو سع دمیکش یقیعم نفس

دستم رو به . استرسم دو برابر شده بود. دمیدر د ریرو از ز ییپاها هیوباره تو تختم برگردم که ساخواستم د. ستین

 کیدستم به  یوقت. کنم دایبرق رو پ دیکل واریدکردم با لمس کردن  یسع. گرفتم و به طرف در اتاق رفتم وارید

آب دهنمو قورت . نشد يمنتظر نور موندم اما خبر. رو فشار دادم دیو کل دمیکش ینفس راحت دیرس یبرجستگ

 .دمید یها رو پشت در م هیهنوز هم اون سا. دادم

 »درسا؟ دا؟یو« :گفتم یلرزان يصدا با

 .سکوت

چند . چشمامو باز کردم. در رو باز کردم یحرکت ناگهان کیچشمامو بستم و با . شدم یداشتم زهره ترك م گهید

که از سمت  یتق نق يصدا. تو راهرو قدم گذاشتم یبه آروم. نبود چکسیه. خوردم يندرقدم به عقب سک

شد از به هم خوردنش  یباعث م دپنجره باز بود و با شهیش. به همون سمت رفتم. اومد رو اعصابم بود یراست م

 .شدم یو به سرعت پنجره رو بستم داشتم زهره ترك م دمیکش ینفس راحت. بشه جادیصدا ا

 .دمیکش يبلند غیو ج دمیتو جام پر. از پشت گرفتنم ییخواستم به اتاقم برگردم که دستا یم

 .یکن یم داریرو ب دایاالن و... شعور یخفه شو ب -

 میترسوند« :به طرفش برگشتم و با حرص گفتم. بکشم يدرسا باعث شد تا نفس آسوده ا يصدا دنیشن

 ».وونهید

 ؟یکن یم کاریچ نجایوقت شب ا نیا -

 ؟یخودت چ... ولش کن... تا رونیاومدم ب دمیشن ییصدا هیشدم فکر کردم  داریاز خواب ب -

 .برد یخوابم نم -

 .يپشت در اتاقم بود... شیپ قهیتو چند دق... درسا -

 ».شده يزیچ. دمتیاالن د نیمن هم... نه« :تعجب سرش رو تکون داد با

 .فراموشش کن... ستین يزینه نه چ -

درسا . که تو اتاقشه دایبود؟ و یکه پشت در افتاده بود چ ییها هیپس اون سا. به خودم گرفتم يمتفکر حالت

 هست؟ الیهم تو و یشخص چهارم... یعنی ده؟یکنه تازه منو د یهم که ادعا م
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 »شده؟ يزیچ« :بهم انداخت و گفت ينگاه کنجکاو درسا

 ».ستین يزیچ... نه« :کردم لبخند بزنم یسع

 »م؟یقهوه بخور هی میبر يایم« :زوم حلقه کردرو دور با دستش

 »وقت شب؟ نیا« :تعجب گفتم با

 »شه؟یم یمگه چ« :جمع کرد لباشو

کاناپه  يرو. میرفت نییهر دو از پله ها پا دیکش یهمونطور که دستم رو م. خنده ام گرفت افشیق دنید از

 .رو به طرف من گرفت و کنارم نشست شونیکی. اومد رونینشستم و درسا هم با دو فنجان قهوه از آشپزخونه ب

 .اومد یخوشم م یتلخ نیاز ا شهیهم. زدم يلبخند. کردم یرو تو دهنم حس شیتلخ. دمیجرعه نوش کی

 ؟يخند یچرا م -

 .شده بود رهیبه درسا انداختم که با تعجب بهم خ ینگاه مین

 .دونم ینم -

 .وونهید -

 درسا؟ -

 هوم؟ -

 ؟يرو به رو نشد یبیعج زیبا چ... مدت نیتو ا... تو -

فکر کنم ... میریبگ دهیرو ناد يابر شهیآسمون هم نیپر از خون و ا ییو دستشو نهیاون اتاق آ میخب اگه بخوا -

 ؟يدید يزیتو چ... نه

 .برد یچرا خوابت نم... الیخ یب...راستش... خب -

 .رو دور فنجانش حلقه کرد انگشتاش

 .پارسا تنگ شده يدلم برا -

 .شدم رهیسرخش خ يلبخند به گونه ها با

 .يکرد یهم فکر م نجاشیبه ا دیبا يسفر رو داد نیا شنهادیپ یوقت -

 .زود دلم براش تنگ بشه نقدریکردم ا یفکر نم -

 ».گهیو هزار دردسر د هیعاشق« :گفتم طنتیش با
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« :و رو به درسا گفتم دمینفس سر کش کیفنجان رو  اتیمحتو. کرد یبه بازوم زد و اخم بانمک یآروم ضربه

 ».زده به کلت یخواب یب... پاشو پاشو

وارد اتاقم بشم،  نکهیقبل از ا. میراه از هم جدا شد نیب. و دنبالم از پله ها باال اومد دیقهوه اش رو سر کش اونم

به  دیبا خودم گفتم شا. لحظه کیاما فقط . ستادهیته راهرو کنار همون دره که قفل بود ا یکیاحساس کردم 

 .بوده یکیخاطر تار

 .دختره هالو اتاق رو رو سرش گذاشته. شدم داریاز خواب ب دایو يها غیج يصدا دنیبا شن صبح

 .گهیپاشو د...يمار يمار....مارمار...يمار...يمار گهیپاشو د یخواب یاه چقدر م -

 ».ادیخوابم م رونیگمشو ب... شعور یب...گهیباره بگو مرمر د کی« :و با حرص گفتم دمیسرم کش يرو رو بالشت

 ».پاشو پاشو پاشو ؟یخواب یخرس م نیچرا ع... گهیپاشو د« :زد غیو ج دیرو به زور از تو دستم کش بالشت

 ».کوفت و زهر پاشو... درمون پاشو یدرد ب...مرگ و مرض پاشو« :حرص تو تخت نشستم با

 وانیل هی ایب« :رو به طرفم گرفت و گفت وانیل. دستش بود وارد اتاق شد ریبزرگ ش وانیل کیکه  یدرحال درسا

 ».یشیبخور سرحال م ریش

 .نگاه کردم ریش وانیمهربون شدن؟ با انزجار به ل نقدریچرا امروز ا نایا

 .ازش متنفرم -

خورده بودم  یبود هرچ کینزد. ختیرو تو دهنم ر اتشیهمه محتو یحرکت ناگهان کیرو گرفت و با  وانیل دایو

 .رو به درسا داد یخال وانیلبخند مسخره از رو تخت بلند شد و ل کیبا . ارمیباال ب

 .خوردم یهمشو م هیثان کیمن اگه بودم به . ارهیهم م يچقدر خوشمزه بود؟ چه ناز يدید -

 .شده بود پاك کردم دیحرص دور دهنم رو که سف با

 .ستین یشک چیه يتو گاو نکهیدر ا -

 ؟يباز از دنده چپ بلند شد -

 .نداره که یاجیمثل شما داشته باشه به دشمن احت ییآدم دوستا -

برو  عیسر« :داد گفت یکه به طرف حمام هولم م یدرحال. و به زور از رو تخت بلندم کرد دیبه محکم کش بازومو

 ».میتو باغ صبحانه بخور میبر میخوا یبعد م ریدوش بگ هی

مگر دستم  دایو. هم فشردم يبه در زدم و دندونام رو روچند لگد محکم . تو حمام انداخت و در رو بست منو

 .بهت نرسه
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 يموها. دمیپوش یخی نیو شلوار ج دیسف کیتون کی. اومدم رونیگرفتم و از حمام ب يا قهیدوش ده دق هی

 .رفتم نییرو سرم انداختم و از پله ها پا يشال قرمز. پشت سرم بستم پسیرو با کل سمیخ

 کیبهش رفتم که  يچشم غره ا. رو تو بغلم انداخت یچوب کیکنیبه طرفم اومد و سبد پ عیسر دنم،یبا د دایو

 .داد لمیلبخند بانمک تحو

موقع از سال  نیفهمم چرا تو ا ینم. بود يبازم هوا ابر. خارج شدم الیسبد رو تو دستم گرفتم و از و ضیغ با

 .هیهمش ابر نجایا يهوا

 .اومدن نرویب الیهم دنبالم از و دایو و درسا

 ».دمید الیو يسبز قشنگ رو به رو يفضا کیمن . باغ رونیب میبر« :با ذوق گفت دایو

 .درخت پهن کردم کی ریو ز دمیرو از دست درسا قاپ راندازیز یحوصلگ یب با

 .جا خوبه نیهم. خوره یتو به درد عمت م يها شنهادیپ -

 رونیب. ذوق که اصال حرف نزن یب يتو« :انداز رو جمع کرد و گفت ریز عیسر دایکه و نمیخواستم بش یم

 ».باحال تره

منم که از حرص دندونام رو روهم . بمونه سبد رو ازم گرفت و به طرف در باغ رفت یمنتظر اعتراض نکهیا بدون

 .و بازومو گرفت دیدرسا خند. دمییسا یم

 .که شیشناس یم. گهید داستیو -

 .میرفت رونیو از باغ ب میه افتاددنبالش را لیم برخالف

 .کرد ینشسته بود و به آسمون نگاه م راندازیز يکه رو به رو باغ بود رو ییرو چمن ها یبا سرخوش دایو

نگرانم شده  ادیبه احتمال ز. به بابا زنگ نزده بودم روزیاز د. شدم مینشستم و مشغول ور رفتن با گوش کنارش

 رهیرو از گوشم فاصله دادم و به صفحش خ یخوره کوش یکه اصال بوق نم دمید یوقت. منتظر شدم کمی. بود

 .شدم

 »شده مارسا؟ يزیچ«:با تعجب گفت درسا

 ».آنتن هم داره...خوره یدونم چرا بوق نم ینم« :گفتم یجیگ با

 ».نطوریمال منم هم« :گفت رتیبعد با ح یکم. شد يریخودش رو برداشت و مشغول شماره گ یگوش درسا

 .تا االن بابا نگرانم شده حتما -

 .بار اون امتحان کرد نیبرداشت و ا شویهم گوش دایو
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 .نطورهیمال منم هم -

 ».میزنگ بزن الیاز تلفن تو و میبعد از صبحانه بر نیایب« :گفت یبه آروم درسا

مردم از  یمن که داشتم م. هیفکر خوب« :صبحانه رو از تو سبد دراورد و با ذوق دستاشو به هم زد لیوسا دایو

 ».یگشنگ

 .هر چه قدر هم بخوره بازم کمشه. رمیکردم جلو پوزخندم رو بگ یسع یلیخ

 کهیتا زبون کوچ ییچا یداغ. دمیجرعه نوش کیکردم و  کیبود رو به لبام نزد ختهیکه درسا برام ر ییچا وانیل

 .ته حلقمم سوزوند

 .نگاهم رو بهش معطوف کردم دایزده و جانیه يصدا دنیشن با

 کنه؟ یم کاریچ نجایپسره ا نیا يوا -

الحق . شدم رهیداشت خ یرنگ یفندق يو موها رهیت یآب يکه چشما يرو دنبال کردم و به پسر قد بلند نگاهش

 .اومد یو پنج شش ساله م ستیبه نظر ب. خوشگل بود یلیکه خ

 ».مونهیهمون پسره اس که همسا نیا« :آروم کنار گوشم زمزمه کرد درسا

 .ما تعجب کرده بود دنیانگار اونم از د. شد کیبهمون نزد پسره

 .نمتونیبب نجایتوقع نداشتم ا... سالم -

 ».نطوریما هم هم« :زد يلبخند مودبانه ا درسا

 .اسمش رو صدا زد یکیبگه  يزیپسره چ نکهیاز ا قبل

 ...نیآرو -

 یداشت با عجله به سمتمون م یکی. به پشت سرش انداخت ینگاه مین نهیاسمش آرو دمیکه حاال فهم پسره

 .يقهوه ا يبا چشم ها و موها نیهم سن و سال آرو يپسر کی. زد ینفس نفس م دیبهمون رس یوقت. اومد

 ...که یشیاون آزما... امده شیپ یمشکل هی... نیآرو -

متوجه شما  ریکه د نیببخش یلیخ« :زد و گفت يلبخند مچهین. متوجه ما دخترا شد، حرفش رو خورد یوقت

 ».نیباش الیاون و نیساکن دیشما با... شدم

 »و شما؟... بله« :کرد نگاه کردم یکه اشاره م ییجا به

 »...نیدوست آرو امیمن پو« :پررنگ تر شد لبخندش
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 نیمال هم دیشما با« :گفت ایپسر کش بود رو به پو یلیبا همون لبخند مزخرف که به نظر خودش خ دایو

 ».نیبغل باش يالیو

 هیبغل الیمال همون و یعنی نهیدوست آرو یبود وقت يچه سوال مسخره ا نیآخه ا. نگاه کردم دایحرص به و با

 .گهیاس د

با همون لبخند  ایپو. کرد و خودش رو جمع و جور کرد يشد چون تک سرفه ا زمیآم دیمتوجه نگاه تهد انگار

 »رو دارم؟ ییبا چه کسا ییافتخار آشنا« :مسخره گفت

 .شهیکه چه زود پسرخاله م نمیا

 التیتعط يبرا... هم درسا و مارسا نایا دامیمن و« :گفت عیدهنش چفت و بست نداشت سر چوقتیکه ه دایو

 ».نجایا میامد

درسا هم که انگار . ذارهیرو کف دستشون م یهمه چ ينجوریاعتماد کرده که ا نایبه ا ینیدونم با چه تضم ینم

کرد  یصبحانه رو جمع م لیرفت و همونطور که وسا دایبه و ينبود، چشم غره ا یراض ادیاومده ز شیاز وضع پ

 ».میبر دیبا میعجله دار کمیما  نیببخش« :گفت

 .از جام بلند شدم و کمکش کردم عیاز خدا خواسته سر منم

رو حس  ایو پو نیآرو نیلحظه نگاه سنگ نیتونستم تا آخر یم. هم با غرغر بلند شد و دنبال ما وارد باغ شد دایو

 .حساس شدم يادیهم من ز دیشا. نسبت بهشون نداشتم یدونم چرا احساس خوب ینم. کنم

*** 

تکان داد و  يبا تاسف سر. شدم رهیگوشش گرفته بود خ کیتلفن رو نزد یبه درسا که گوش یبا نگران دوباره

 .رو سر جاش گذاشت یقرن بوق بیغر بیعج یگوش

 .خوره یماصال بوق ن... نداره دهیفا -

 نقدریحاال چرا ا« :گفت دینوش یاش جرعه جرعه م وهیآبم وانیهمونطور که ل. نبود الشیخ نیکه اصال ع دایو

 ».میگرد یبرم گهیروز د زدهیس گهیدو هفته اس د ن؟ینگران شد

 »؟یتو چرا همش درحال خوردن« :دمیکش رونیرو از تو دستش ب وانیحرص به طرفش رفتم و ل با

 یصبحانه درست و حساب کی ینذاشت« :رو از دستم بقاپه گفت وانیکرد ل یکه تقال م یکرد و درحال یاخم دایو

 ».گشنمه خوب. بخورم
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که  یستیاصال نگران ن یعنی... یشیچرا چاق نم يخور یم نقدریدونم تو که ا ینم« :کوبوندم زیم يرو رو وانیل

 رونیب يایارتباط با دن يبرقرار يهم برا یراه چیو ه مییدر اند دشت تنها يالیو نیما، سه تا دختر، تو ا

 »م؟یندار

 ».شناسمیراه خوب م هیچون من ... نه« :و گفت دیاش رو نوش وهیاز آبم گهیجرعه د کی يبا خونسرد دایو

االن  نیاگه هم یحت. بود يدختر نیهمچ هی دایکال و. ختیر یاعصابم رو به هم م یلیخ شیخونسرد نیا

 .واقعا اعصاب خرد کنه نیو ا دهیاش ادامه م وهیبه خوردن آبم يبشه اون با خونسرد يسوز شیآت نجایا

 یچه راه« :نشست دایو يرو به رو یصندل يشد و رو کیتعجب کرده بود به ما نزد دایکه از حرف و درسا

 »؟يسراغ دار

 .نمیبب دایو يرو تو چشما طنتیتونستم برق ش یم

 .کنن یمطمئنم اونا هم با آغوش باز ازمون استقبال م. میریبغلمون کمک بگ هیاز همسا میبر میتون یم -

هم که اوضاع  دایو. از جام بلند شدم ضیبا غ. دختره پررو منو مسخره کرده. خورد یو بگو خون خونم رو م من

 .دیبلند شد و به طرف پله ها دو عیسر دید طیرو خ

ولش کن « :بلند گفت يما خنده اش گرفته بود با صدا يادرسا که از کار. دمیدنبالش دو رغضبیمثل م منم

 ».گهیکرد د یشوخ... مارسا

 یم یمن دارم از نگران ه؟یآخه االن موقع شوخ« :دمیبه موهام کش یدست یو با کالفگ ستادمیراه سرجام ا نیب

 »...شعوریاونوقت اون ب رمیم

 ».مگر دستم بهش نرسه« :شدم یحرص دوباره

گشتم  یم دایکه با نگاه دنبال و نطوریهم. دوختم یخال يرو به راهرو میاز پله ها باال رفتم و نگاه عصب عیسر

 یفیلرز خف. نبود یجهت نگاهمو عوض کردم اما کس عیسر. به سرعت از کنارم گذشت يزیچ کیحس کردم 

 یتو راهرو گذاشتم و به آروم به مقد. بدنم مور مور شده بود. قورت دادم یآب دهنم رو به سخت. به تنم نشست

 .رو صدا زدم دایو

 ...دایو -

به  شتریروزا ب نیکه ا یوحشت نیتونستم ا ینم. کرد یم شتریکه حکم فرما بود ترسم رو ب ینیسنگ سکوت

 فکر کجا رفت؟ یدختره ب نیپس ا. کردم یطول راهرو رو ط یبا کالفگ. اومد رو درك کنم یسراغم م
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دوباره نگاهم به همون . شد یم شتریپام ب ریهم ز یپارکت چوب يناله ها يداشتم، صدا یکه بر م یهر قدم با

 یکیموقع از روز هم تار نیتو ا یاحاطه شده چون حت یکیاتاق در تار ومدیبه نظر م. اتاق ته راهرو افتاد

تونستم ازش  ینم. شد یم دهیکش تاقنگاهم ناخودآگاه به طرف همون ا. همه جارو در بر گرفته بود یترسناک

 یمنو به طرف خودش م ییروین کیانگار . رفت یبه سمت اون اتاق م لمیپاهام بر خالف م. چشم بردارم

در  رهیدستگ يدستم رو. شده بود شتریاطرافم ب یامواج منف. کردم یحسش م. یمنیاهر يروین کی. کشوند

 ریگ شیآت يشعله ها نیانگار ب. سوخت یپوست پام م. شد یساطع م رونیدر اتاق به ب ریحرارت از ز. نشست

 .به طرف در اتاق هولم داد یدست هیبکشم و در اتاق رو باز کنم  نییرو پا رهیدستگ نکهیقبل از ا. افتاده باشم

. دیخند یبلند م يبا صدا دایو. و به عقب برگشتم دمیکرد مال یسرم رو که در م. با در بسته برخورد کردم محکم

 .دختره نفهمِ گاو شعورهیاز بس که ب. مرو دست خورد دمیفهم

 ...يرو آب بخند -

 ».حال کردم یلیخ شییخدا يمار يوا« :رو گرفته بود و از شدت خنده صورتش مثل لبو سرخ شده بود دلش

 یدوباره به در اتاق نگاه. ولو شده بود نیزم يرو. اخمم خنده اش شدت گرفت دنیبا د. کردم یظیغل اخم

 ریز. از کنارش رد شدم و به طرف پله ها رفتم دایتوجه به و یب. کردم یاون حرارت رو حس نم گهید. انداختم

 »شده مارسا؟ يزیچ« :تو همم با تعجب گفت افهیق دمیدرسا با د. دادم یلب به آبا و اجدادش فحش م

 .حرص خودمو رو مبل پرت کردم با

... ارمیروز دووم ب زدهیس نیتو ا دیبا يحاال چجور رو تحمل کنم دایو نیا گهید هیثان کیتونم  ینم یمن حت -

 .هیعدد بدشانس زدهیس... یلعنت... اه

لبش ثابت  يرو شخندیاومد و اون ن یم نییکه از پله ها پا دایو يقدم ها يصدا. نگفت یچیو ه دیخند درسا

 .اتفاق رو که منو ترسونده فراموش کنه نیکرد قصد نداره ا یم

که دستاش دور  دینکش یطول. کردم یرو حس م دایشدن و کینزد. غلظ تر شد و سرم رو برگردوندم اخمم

 ».گهیقهر نکن د... مرمر... يمارمار... يمار« :لحن ممکن گفت نیگردنم حلقه شدن و کنار گوشم با لوس تر

 .رو حفظ کنم تمیداشتم جد یسع گهیخنده ام گرفته بود و از طرف د دایطرف به خاطر لحن لوس و کی از

 .برو اونور حوصلتو ندارم -

 ».گهید نیببخش... جون مارمار خودم يمار« :کرد و گفت زونیخودش رو از گردنم او مونیم نیع

 ».برو اونور. حوصله ندارم گنیدارم بهت م« :حال گفتم نیبا ا. لبم بشم ينتونستم مانع لبخند کمرنگ رو گهید
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 »ارم؟یحوصلتو سر جاش ب يخوا یم« :گفت طنتیبا ش دیکه لبخندم رو د دایو

 .به طرفش انداختم ینگاه میشک ن با

 .شهیحل م یاونوقت همه چ... هیخونه همسا يایتوك پا با من ب کیفقط  هیکاف -

من  ستیدختره آدم بشو ن نیا. ازم فاصله گرفت و خودش پشت درسا پنهان کرد عیشدم که سر زیخ میجام ن تو

 .دونستم یاز همون اولش م

*** 

مطمئن شدم  یوقت. چرخوندم یزدم و نگاه هراسونم رو اطراف اتاق م ینفس نفس م. دمیوحشت از خواب پر با

 .ام گذاشتم نهیقفسه س يو دستم رو رو دمیکش یقیراحت نفس عم الیبا خ ستیکس تو اتاق ن چیه

هنوز همه جا روشن  نکهیبا ا. ج بودعدد پن يرو کیعقربه کوچ. بود انداختم زیم يکه رو میبه ساعت مچ ینگاه

 .شد یشده مانع ورود نور به اتاق م دهیکش يو پرده ها يابر يبود اما هوا

 ي نهیبه طرف آ. دونستم از رو تخت بلند شدم یرو نم لشیکه دل یکردم و با ترس زونیرو از تخت آو پاهام

بودم رو تو ذهنم  دهیکه د یدوباره خواب. شدم رهیام خ دهیرنگ پر ریکه گوشه اتاق بود رفتم و به تصو یبزرگ

 .مرور کردم

اشک تو چشماش . شده بود رهیبود و به سقف خ دهیتخت دراز کش کی يدختر ترسناك با بدن سوخته رو همون

 .جمع شده بود

. شدممواجه  نهیتو آ یترسناک ریکارو کردم با تصو نیبار دوم ا يبرا یوقت. زدم و چشمامو باز و بسته کردم پلک

 یبهم پوزخند م نهیهمون دختره داشت از تو آ. بهتره بگم پرت شدم ایو چند قدم عقب رفتم  دمیکش يبلند غیج

 ينشده بود نتونم رد اون پوزخند رو رو اعثشده بود اما ب ختهیصورتش ر يرو اهشیبلند و صاف س يموها. زد

 .بدم صیلبش تشخ

 ریتصو. شکه شده بودم و از شدت ترس، بغض گلومو گرفته بود. اش به طرفم دراز شده بود دهیچرک يدستا

 .شد یم کیداشت بهم نزد نهیدختر از تو آ

 نهیدوباره به طرف آ. نبود چکسیاما ه. زدم به پشت سرم نگاه کردم یکه از شدت ترس نفس نفس م یدرحال

پشت  یاما کس. حرکت بارها تکرار شد نیا. دوباره سرم رو چرخوندم. دو قدم مونده بود تا بهم برسه. برگشتم

 زیم يرو يو شونه  دمیکش يبلند غیج. شده بودم وونهید. بود دهیبهم رس بایتقر. شدم رهیخ نهیبه آ. سرم نبود

 .دمیکوب نهیآ شهیبا وحشت به ش. توالت رو برداشتم
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 نیسرم رو ب. زانو زدم نیزم يو رو دمیکش غیدوباره ج. شد یاون دختر محو نم ریرداشت اما تصوترك ب نهیآ

شانه هام نشست  يکه رو ییبا احساس دست ها. دیغلت یگونه هام م ياشک رو. دستام گرفتم و چشمامو بستم

 .و چند قدم عقب رفتم دمیهراسون از جام پر

 »مارسا حالت خوبه؟...مارسا؟« :دیچینگران درسا تو گوشم پ يصدا

هم  دایو. نفسام مقطع شده بود. نگران درسا بود يچهره  دمیکه مقابلم د يزیچ نیاول. چشمامو باز کردم آروم

 .به طرفم اومد عیحالم سر دنیبا د. آب وارد اتاق شد وانیل کیبا 

تو معده ام احساس . رفت یم جیو سرم گ دمیلرز یم. دیتوالت گذاشت و منو در آغوش کش زیم يرو رو وانیل

 .دمیدو ییرو پس زدم و به سرعت به طرف دستشو دایو. کردم یم ینیسنگ

رو پاهام  یبه سخت. دمیکش یقیباالخره راه گلوم باز شد و نفس عم. معده ام رو باال اوردم اتیشدم و محتو خم

که به اطراف  یبا نگاه. رفتن یهراسناك از مقابل چشمام کنار نم ریاون تصاو. ستادمیا دیلرز یکه حاال م

 رونیب ییچطور با ترس به سرعت از دستشو دمینفهم. بود شدم ییکه تو دستشو یکوچک نهیانداختم متوجه آ

 .دمیدو

 .من به طرفم اومدن دنیکردن با د ینگاه م نهیشکسته آ يها کهیکه داشتن با تعجب به ت دایو و درسا

 .نمیتخت بش يشونه ام رو نوازش کرد و بهم کمک کرد تا رو یبه آروم درسا

 ».ادیبخور حالت جا ب کمی« :رو به طرفم گرفت وانیل دایو

 .رو پس زدم و سرم رو تکون دادم دستش

 »ش؟یتو شکست« :شکسته اشاره کرد و آروم گفت ي نهیدرسا به آ. دوشون کنارم نشستن هر

 .فقط تونستم سرم رو تکون بدم. تو چشمام جمع شده بود اشک

 چرا؟ -

 .شدم رهیخ نهیشکسته آ يها کهیمات به ت ینگفتم و با نگاه يزیچ

 ».ارهیم یهفت سال بدبخت نهیشکستن آ« :شد گفت یم دهیشن یکه به سخت ییکنار گوشم با صدا دایو

 »اته؟یخرافات و چرند نین به ااالن وقت فکر کرد ؟یخفه ش شهیم« :دیکرد و غر یاخم درسا

 .دمید یواقع يایرو تو دن امداشیمن پ ستیخرافات ن نایا -

 ».يمزخرف خوند يتو اون کتاب ها يدیند« :با تمسخر گفت درسا

 ...اون کتابا مزخرف -
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 ...هیکاف -

 .تر بشه ظیغل دایبلند و محکم درسا باعث شد اخم و يصدا

 »؟يکارو کرد نیچرا ا«:رو به من گفت یبا لحن آروم درسا

 یم... دهیزجرم م دنشید... نمشیب یکه م ستین يبار نیاول نیا... دمشید« :گفتم یبه سخت يخفه ا يصدا با

 ».ترسم یمن م... درسا... ترسم

 »ده؟یزجرت م یک دنید ه؟یمنظورت ک«:منو تو بغلش گرفت و موهامو نوازش کرد درسا

 .کس نبود چیبرگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم ه یاما وقت... دمشید نهیتو آ... اون -

 ؟يدید ویک ؟یک -

 .سالنه يکه عکسش تو یهمون...دختر هفت هشت ساله کی...اون دختر -

مرتبا  دیاما چرا تو با شه؟یسال پ نیکه به نظر مال چند یمیهمون عکس قد« :گرد شده گفت يبا چشما دایو

 »؟ینیاون رو بب

 ».دونم ینم...دونم ینم« :دمیلرز یشدت ترس م از

 .خودمو تو آغوشش پنهان کردم. کرد ینوازشگر درسا آرومم م يدستا حرکت

 یروح رو منعکس م نهیآ... نهیآ«:دیچیزد تو گوشم پ یکه انگار با خودش حرف م دایزمزمه وار و يصدا

چون اونا روح ...ندارن يریخون آشام ها تصو گنیکه م نهیبه خاطر هم... خوندم ییجا هی نویمن ا...کنه

 یپس م...نبود یاما کنارت کس...اما... يدید نهیاون دختر رو تو آ ریتو تصو...یگیکه تو م يزیطبق چ...ندارن

 »...میریبگ جهینت میتون

اونقدر اون ... مزخرفات رو تموم کن نیا« :حرفش رو قطع کرد دیلرز یم تیدرسا که از عصبان دنیغر يصدا

مارسا  يحرف ها پاشو برو تو آشپزخونه غذا نیا يبه جا... که مغزت به کل مختل شده يچرند رو خوند يکتابا

 ».رو گرم کن

تو  یرفت اما حرف هاش مثل پتک رونیاز جاش بلند شد و از اتاق ب دایدرسا کارساز بود چون و يغره  چشم

 .شد یم دهیسرم کوب

 ...کنه یروح رو منعکس م نهیآ

 ...ندارن يریصوآشام ها ت خون

 ...اونا روح ندارن چون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٣٨ 

 ...يدید نهیاون دختر رو تو آ ریتصو تو

 ...نبود یکنارت کس اما

 ...میریبگ جهینت میتون یم پس

پس اون ...هیچ جهیدونستم نت یم...خواد بگه یم یدونستم چ ینتونست حرفش رو ادامه بده اما من م گهید

 ...روح بوده کیمتعلق به ... ریتصو

 .نگاهمو که حاال رنگ تعجب گرفته بود به درسا دوختم. میدیزنگ در هردو از جا پر يصدا با

 ه؟یموقع روز ک نیا یعنی -

 .دونستم یواقعا نم. هامو باال انداختم شونه

رو به من  رشینگاه متح قهیشد و بعد از چند دق رهیخ نییبه پا. از کنارم بلند شد به طرف پنجره اتاق رفت درسا

 .دوخت

 ».استیبا پو نیآرو...پسره...همون« :لب زمزمه کرد ریز

 .به سرعت از جام بلند شدم و لب پنجره رفتم. تعجب کردم منم

 خوان؟ یم یچ نجایا نایا -

 .دونم ینم -

دوتا پسر  نیاز ا یحت. جور ترس هی. دوباره همون احساس به سراغم اومد. قورت دادم یدهنم رو به سخت آب

 .دمیترس یهم م

 یم الیهمونطور که به طرف و ایو پو نیآرو. بردم رونیمنم سرم رو تا آخر از پنجره ب. رفت رونیاز اتاق ب درسا

 .اومدن مشغول بحث کردن بودن

 .از حرف هاشون رو بفهمم کمیتونستم  دنیپنجره اتاقم رس ریز یوقت

 ...کنن یاونا باور نم... نیآرو -

 يبار قو نیا... تونم اون امواج رو احساس کنم یم... کنم یم من اونو حس... تحمل کنم گهیتونم د ینم -

 ...تره

 ...میبرگرد ایب... یبگ يزیبهشون چ دینبا... نیآرو -
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تو سال  ایپو... شمیم وونهیدارم د... تحمل کنم نیاز ا شتریتونم ب ینم« :گفت ایو رو به پو ستادیسرجاش ا نیآرو

جا بودم و  نیا يادیز يمن سال ها... داره قتیکنم حق یرو حس م يزیچ یکه وقت یدون یم يها با من بود

 »...تره يبار قو نیا یول یاونو حس کردم از همون بچگ

 ...یبهشون بگ يخوا یم... کنن یابله اونا حرف هاتو باور نم -

 .فاصله گرفتنشون از پنجره اتاق صداها کمتر شد با

 نهیخواستم جلو آ یم. سرم انداختم يرو یشال. دمیپرده رو کش یبا کالفگ. اوردمیاز حرفاشون سر در نم يزیچ

به اطراف انداختم و به سرعت از اتاق  یبا ترس نگاه. افتادم شیپ قهیاتفاق چند دق ادیخودمو مرتب کنم که 

 .دمیکش یقیدر رو بستم نفس عم یوقت. زدم رونیب

معلوم . زدن یحرف م نیو آرو ایبودن و داشتن با پو ستادهیدر ا يجلو دایدرسا و و. رفتم نییاز پله ها پا آروم

 .شده یچ ستین

 .به طرفشون رفتم. کردم به خودم مسلط باشم یدهنمو قورت دادم و سع آب

 .من ساکت شدن دنید با

 ...سالم -

 .هم با لبخند جوابم رو داد ایپو. کرد سرش رو تکون داد یبه من نگاه م رهیهمونطور که خ نیآرو

 »افتاده؟ یاتفاق« :گفتم يکنجکاو با

با  يانداختم و با استرس مشغول باز نییسرمو پا. بهم زل زده بود تیبا جد. کرد یمعذبم م نیآرو رهیخ نگاه

رو به درسا  یلبخند زورک کیزد و با  نیآرو يبه بازو یکه انگار متوجه شده بود ضربه آروم ایپو. ناخن هام شدم

 ».با اجازه... راحت شد المونیپس خ... خب«:گفت دایو و

رو تو چشمام  يزیچ کیخواست  یکه انگار م يطور. شده بود رهیهنوزم بهم خ نیآرو. رو باال گرفتم سرم

 .لبم رو گاز گرفتم. کشف کنه

 .خورد یاز جاش تکون نم نیکرد به زور اونو عقب بکشه اما آرو یم یرو گرفته بود، سع نیآرو يکه بازو ایپو

گند  یبه اندازه کاف... شعور یب میبر ایب« :گفت نیگوش آرو ریاس با حرص ز دهیفا یش بتالش دیکه د ایپو

 »...يزد

بهتره ... آره آره« :گفت یبا دستپاچگ. به خودش اومد و نگاهش رو ازم گرفت ایپو یلحن حرص دنیبا شن نیآرو

 ».میبر
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 يا گهینگاه د نیبرن آرو رونیکه ب نیقبل از ا. به طرف در باغ رفتن ایکرد و همراه پو یسر ازمون خداحافظ با

 .بهم انداخت

ترسونه و باعث  یتو نگاهشه که منو م یدونستم چ ینم. زد خیضربان قلبم تند شد و سر انگشتام  ناخودآگاه

 .فتمیدستم رو به در گرفتم تا ن. کنم یاحساس نا امن شهیم

گذاشتم  میشونیپ يدستم رو رو. مبل پرت کردم نیاول يصله گرفتم و خودمو روخروجشون از باغ منم از در فا با

 »خواستن؟ یم یچ« :دمیکه چشمامو بسته بودم پرس یو درحال

 ».نگران بودن« :گفت یجیکنارم نشست و با گ دایو

 چرا؟ -

 ».بودن دهیرو شن غتیج يصدا« :درسا به جاش جواب داد. تو جاش جابه جا شد یکم

من  غیج يکنم صدا یفکر نم... ه؟یمنظورت چ« :بزنه باز کردم رونیبود از حدقه ب کیامو که نزدبهت چشم با

 »ه؟یرعادیغ یکم نیکه ا یکن یفکر نم... و باغ بزرگترش یبزرگ نیبه ا يالیو... تازه... اونقدرا هم بلند باشه

 ».دونم واهللا ینم« :شونه هاشو باال انداخت درسا

 »...دهیاون نگفت شن« :به خودش گرفته بود گفت يکه حالت متفکر دایو

 .میشد رهیدو با تعجب بهش خ هر

 »...اون گفت« :ادامه داد دیترد با

 »گفت؟ یچ« :ختیر یاعصابم رو به هم م دایو مکث

 .حس کرده... گفت -

س حتما منظورش از ح ؟یکن یم گهیبرداشت د کیتو چرا از هر حرف مردم « :لب درسا نشست يرو يپوزخند

 ».کنه یم شرفتیپ يادیچرت و پرت داره ز يتو با خوندن اون کتابا لیقوه تخ. گهیبوده د دنیکردن همون شن

فهمم تو چرا  یاصال من نم... ارمیکنم به زبون م یرو که فکر م يزیاون چ شهیمن هم« :با حرص گفت دایو

 »؟يخوندن اون کتابا بنداز يبه پا زنمیرو که م یهر حرف ياصرار دار

 »نه؟یاز ا ریمگه غ« :درسا پررنگ تر شد پوزخند

کرد مخصوصا  یرفتار م گرانیخوب و مهربون با د یلیخ شهیاون هم. بودم دهیند ينطوریدرسا رو ا چوقتیه

جنگ و  میاومد الیو نیکه تو ا یکنم از موقع یاحساس م. بود یدختر صبور و خوش خلق یلیخ دایدربرابر و

 .شده شتریب یلیخ نمونیجدل ب
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حرف بزنم  يطور نیاصال به تو چه؟ من مسئول گفتار و رفتار خودمم و دوست دارم ا« :ادامه داد ضیبا غ دایو

 ».من دخالت نکن يتو هم خواهشا تو کارا... ستیکس هم مربوط ن چیبه ه

اوردن  ادیخواستم به اتاقم برم که با به  یم. حوصله جر و بحث هاشون رو نداشتم. از جام بلند شدم یکالفگ با

 .دادم رییرو به طرف آشپزخانه تغ رمیمنصرف شدم و مس شیپ قهیاتفاق چند دق

 یصندل يخودمو رو دمیچند جرعه که نوش. ختمیخودم آب ر يبرداشتم و برا وانیل کی. بود زیم يآب رو پارچ

 .انداختم و چشمامو بستم

 يشرویکه براثر پ ایرو کیبود،  يداریخواب تو ب کیقبولونم که اونا همش داشتم به خودم ب یچه قدر سع هر

 .نداشت يا دهیساخته شده بود، فا لمیاز حد قوه تخ شیب

 هیتک واریبه د نهیدست به س. وارد آشپزخانه شدن دایبلند بشم که درسا و و یصندل يخواستم از رو یکالفگ با

 .شدن رهیدادن و بهم خ

 .درسا متوقفم کرد يبرم که صدا رونیدادم بدون توجه به اونا از آشپزخانه ب حیترج

 ؟يگفتن ندار يبرا يزیتو چ -

 »بگم؟ دیبا یچ« :گفتم یجیگ با

ربع  کیدر مورد اتفاق « :گفت یخر خودت گهیاومد داره م یکه به نظر م یسرش رو کج کرد و با لحن دایو

 »؟يگفتن ندار يبرا يزیچ... شیپ

 ».نشده که يزیکدوم اتفاق؟ چ« :حال خودمو به اون راه زدم نیزنه با ا یحرف م یدونستم درمورد چ یم خوب

 یبود؟ تو که نم یچ یگفت یکه م ییزایپس اون چ« :برم که درسا بازومو گرفت رونیخواستم از آشپزخانه ب یم

 »؟يخوا یهمش دروغ بوده؟ م یبگ يخوا

عاقالنه و  شهیدونستم هم یکه م يدختر يچشما. شدم رهیبه چشماش خ. درسا شدم زیآم دیلحن تهد متوجه

که  ییتوقع دارم حرف ها يچطور. پس امکان نداشت اون باور کنه. رهیگ یم میکنه و تصم یفکر م یمنطق

 .کنه من خل شدم یخودمم به صحتش شک دارم رو باور کنه؟ حتما فکر م

 دمیکه د ییزایگفتن ندارم چون همه چ يهم برا يزیچ... من دروغ نگفتم« :دمیکش رونیاز تو دستش ب بازومو

 ».کابوس بود کی

 »کابوس بود؟ هی« :گفت رتیتونست حرفم رو باور کنه با ح یکه انگار نم دایو. رنگ تعجب گرفت نگاهشون

 ».متاسفم که نگرانتون کردم« :گفتم يسرد به
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 ».برام راحت تره نیباور ا... آره خب« :و گفت دیکش یقانع شده بود نفس راحت یکه انگار کم درسا

از حالت نگاه کردنش لجم . نگفت و نگاه مشکوکش رو بهم دوخت يزیچ یخواست باور کنه ول یهنوزم نم دایو

 .گرفت

 .نیگفتم رو فراموش کن یشما هم هرچ... خب من که معذرت خواستم ـــــــه؟یچ -

 ریاون تصاو. کارو کنم نیراموش کنن اما شک داشتم که من بتونم ارو ف زیتونن همه چ یدونستم که اونا م یم

 .کرد یاز مقابل چشمام عبور م قهیهر دق

 یلیخ«:و گفت دیبا ذوق دستاشو به هم کوب ادیدروغم کنار ب نیتونست با ا یراحت تر م یلیکه انگار خ درسا

 نیا نیاونوقت ع میمسافرت تا خوش بگذرون میسرمون اومد ریما خ... بچه ها...هم حل شد یکی نیا... خب

 »...میحبس کرد الیگوسفندا خودمون رو تو و

 دایپ نیخوشگل تر از ا هیتشب« :من فکر نکنه چون رو به درسا گفت يبه حرف ها گهیداد د حیهم ترج دایو

 ».ایکنار در میبر نیایبچه ها ب... به هر حال باهات موافقم... ينکرد

 یم... ياینم یو بگ ياریدرب يبچه باز ياگه بخوا« :گفت يزیآم دیت کنم با لحن تدمخالف نکهیاز ا قبل

 ».کشـــــــمت

کرد اما حق رو به اونا  یسرم درد م نکهیبا ا. نهیلبم بش يهر چند کمرنگ رو يباعث شد لبخند دایبامزه و لحن

 مثل من همسفر شدن؟ یکردن که با آدم چرت یها چه گناه یاون طفلک. دادم

 .امیباشه م -

 ».نهیهم... yes« :دستش رو مشت کرد و کنار صورتش گرفت یبا خوشحال دایو

تازه اول  نیکه ا فیح... لبامون بمونه يرو شهیهم يتونست برا یلبخند م نیکاش ا. میزد یسه لبخند م هر

 ...ماجرا بود

 

*** 

 هی ایامواج در يصدا. م وجودم تازه شدتما. دمیرو به مشام کش ایو عطر در دمیکش یقیبار نفس عم نیسوم يبرا

که تو  ینیسنگ ياز اون فضا گهید. یزندگ گنیم نیبه ا. لبم نشست يرو يلبخند. داد یبهم م یحس خوب

رو دو طرف بدنم باز کردم  دستام. تونم پرواز کنم یکنم االن م یاحساس م. نبود يکردم خبر یاحساس م الیو

 .دمیکش یقیو دوباره نفس عم
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که  یبالیو به توپ وال دمیبا ترس خودمو کنار کش. به سرعت از کنار سرم رد شد يزیاحساس کردم چ کدفعهی

 .شدم رهیافتاده بود خ نیحاال رو زم

 يچشم غره ا. و برش داشت دیبه طرفش دو يگشتم که پسر بچه ا یدنبال صاحب توپ م. تو هم رفت اخمام

 .به من بکنه به طرف دوستاش رفت یتوجه نکهیبهش رفتم اما اون بدون ا

 .شد یازت کم نم يزیچ يکرد یم یمعذرت خواه هی شعوریب

شلوارش رو تا زانو باال زده بود  يافتاد که پاچه ها داینگاهم به و. و رو سرم مرتبش کردم دمیبه شالم کش یدست

 يبر نیاز ا شتریعقب ب ایب وونهید يدایگفت و یم یه یدرسا با نگران. رفت یجلو م ایدر يو تو آب ها

 .خطرناکه

تو هم امتحان  ایب... دهیحال م یلیاتفاقا خ... نگران نباش... نه« :داد زد. رفت یکرد و جلو تر م یگوش نم دایو

 ».کن

 ».ستمیمن مثل تو منگول ن« :خوره گفت یکه کامال معلوم بود داره حرص م درسا

آب تا گردن  یوقت. دمیترس یداشتم م گهیحاال منم د. رفت جلو تر. داد یدرسا گوش نم ياصال به حرف ها دایو

منم با وحشت . دیکش يبلند غیدرسا ج. آب رفت ریشد چون سرش هم ز یپاش خال ریانگار ز کدفعهی. دیرس دایو

 .زدمرو صدا  دایاسم و ادیو با فر ستادمیکنار درسا ا. دمیبه طرفشون دو

 ....دایو...دایو -

شن ها  يزانوهاش خم شد و رو. ستهیتونست رو پاهاش با ینم گهید. بود دهیاز شدت ترس رنگش پر درسا

 .افتاد

به مردم اطرافم نگاه کردم اما هر کس مشغول کار خودش بود انگار اصال متوجه . کار کنم یمونده بودم چ منم

 .ما نشده بودن

 ستادهیا شیچند لحظه پ دایکه و ییو به طرف جاخودمو تو آب انداختم . شدم خودم دست به کار بشم مجبور

تازه سرم رو باال اوردم و نفس  ژنیتنفس اکس يبرا. نبود دایاز و ياثر. سرم رو تو آب فرو بردم. بود شنا کردم

 .دوباره تو آب فرو رفتم. دمیکش یقیعم

حرکت کردن  نفس کم اورده بودم و از شدت استرس هم قدرت. مردم یداشتم از ترس م. کس نبود چیه

 .نداشتم
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شه بودم با  دینا ام دایکردن و دایمن که از پ. متر ازم فاصله داشت میقرمز افتاد که ن زیچ کیچشمم به  ناگهان

به طرفش  يرعادیسرعت غ کیکرده باشن با  قیزا بهم تزر يآمپول انرژ کیمانتو قرمز رنگش انگار  دنید

رفته  لیتحل شیانرژ ادیبر اثر دست و پا زدن ز دیرس یبه نظر م. باز بود مهیچشماش ن. شنا کردم و بازشو گرفتم

 .بود

 .دیپر نمیس يرو کدفعهیشدم که  یاز کناش رد م اطیبا احت داشتم

باغ باال رفت و  واریبه لباسم زد و بعد به سرعت از د یگربه چنگ. باغ رو برداشته بود يهمه  ادمیداد و فر يصدا

 .رونیب دیپر

 يکه تو چشما یتونستم اون برق ترسناک یهنوز نم. افتادم نیزم يز ترس مثل گچ شده بودم، روکه ا منم

 .آشنا یلیخ. آشنا بود یلیچشماش برام خ. بود فراموش کنم زشیر

درسا بهم کمک کرد از . بودن زود خودشون رو بهم رسوندن دهیمن ترس يها غیج يو درسا که از صدا دایو

 .بلند بشم نیزم يرو

 کدفعه؟یچت شده  -

 .بود اشاره کردم ستادهیکه گربه هه قبال ا ییترس به جا با

 .روم دیبعد پر... بــ... بود نجایا...اون... اون-

 »؟یچ« :گفت يکه اخماش تو هم بود با کنحکاو دایو

 .جلو در بود... که يربه ا...گــ...اون...اون -

 .تو هم رفت شتریب دایو ياخما

 ؟يرو از چشم من بنداز یتیکه ک يدینقشه کش کیباز  -

چرت و پرت به  نقدریا« :گفتم دایدست درسا رو پس زدم و رو به و. داد تیحرفش ترس جاشو به عصبان نیا با

 ».گم یمن دروغ نم... هم نباف

 .یگ یآره کامال مشخصه که دروغ نم -

مزخرف  يگربه  کیبود که تو  نیا دمیکه االن فهم يزیتنها چ... انهی یکن ینداره که تو باور م یتیبرام اهم -

 .يداد حیساله ات ترج نیرو به دوست چند

 ...ستیاون گربه دروغگو ن -
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اون گربه رو  دایو. مسخره اس یلیخ. پرت کردم الیتند خودمو داخل و ییتنه زدم و با قدم ها دایحرص به و با

 .از من دوست داره شتریب

 .دادم یفحش م دایرفتم مرتب به و یکه به سمت اتاقم م نطوریهم. د راهرو شدمپله ها باال رفتم و وار از

 .هیباور نکردن... گربه کیبه ... گربه فروخت کیبگم؟ دوستم من رو به  یاخه من به ک... که واقعا

 .ریبرو بم. یمثل من داشته باش یدوست يندار اقتیاصال تو ل دایو يشعور یبس که ب -

رو  رهیدستگ. کردم که یمرگش رو نم يآرزو گهیهرچه قدر از دستش ناراحت بودم د. شدم مونیحرفم پش از

 .و وارد اتاق شدم دمیکش نییپا

 .در اتاقم خود به خود بسته شده بود. بسته شدن در باعث شد از جا بپرم يصدا. تخت پرت کردم يرو خودمو

چشمامو محکم رو هم فشار . دمیه سقف خوابرو تخت غلت زدم و رو ب. تفاوت باشم یکردم نسبت بهش ب یسع

 .دادم

پچ پچ چند نفر تو گوشم  يصدا. اطرافم رو گرفت یبیعج يشد که همهمه  یم نیکم کم داشت سنگ پلکام

 .کرده بود خیتمام بدنم . دیچیپ

 .شد یمانع م یقدرت هی. تونستم ینم. شد یخواستم تکون بخورم و از جام بلند بشم اما نم یم

وزنه صد  کیانگار . شده بود نیام سنگ نهیس. تونستم نفس بکشم ینم گهید یحت. ع شده بودمقط نفسام

 .روش گذاشته بودن ییلویک

انگار . نداشت يا دهیفا چیخواستم چشمامو باز کنم اما تالشم ه یم. شد یتو ذهنم تداع یمیقد يها افسانه

اون ...بهتر زیچ کیبا ... خواب يمثل راه رفتن تو. شدن زمیپنوتیمثل همون ه. کرد ینم يرویبدنم از من پ

 .شدن ریاومد مثل تسخ ادمیآره ... بود یکلمه چ

 .دمیاز جام پر دیرس یها دورتر به گوش م لیکه از ما یغیج يصدا با

پرده . سرم رو به طرف پنجره چرخوندم ت؟یواقع ایخواب بود  زایاون چ. زدم یکرده بودم و نفس نفس م عرق

 .خورد یتو باد تکون م ریرح ي

 .کردم و از جام بلندشدم زونیاز تخت آو پاهامو

و نگاهمو به  دمیکه به در خورد به سرعت چرخ يتقه ا يبا صدا. باز بود. آروم به طرف پنجره رفتم يقدم ها با

 .در اتاقم دوختم

 .باد دنیوز ریبرخالف مس. شد یآروم داشت باز م آروم
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حرکت  کیراه متوقف شد و با  نیدر، ب. شد یم دهیپشت در د يا هیسا. ام مشت کردم نهیس يرو رو دستم

 .داد و بسته شد یهولناک يصدا عیسر

 .خوردم يطرف پنجره برگشتم و ناخودآگاه چند قدم به عقب سکندر به

 .کرد یقرمزش منو نگاه م يترسناك حاال پشت پنجره اتاقم بود و داشت با چشما يگربه  همون

کنه و  زیچنگال هاش رو ت نکهیقبل از ا. حالت حمله به خودش گرفته بود. رو نشونم داد دشیو سف زیت ينادندو

 .خودشو روم پرت کنه به سرعت پنجره رو بستم و چند قدم عقب رفتم

 .شد یجمله مرتبا تو ذهنم تکرار م کی

 .لرزوند یبودم و تمام تنم رو م دهیشن دایجمله که از و کی

 »ارواح ارتباط دارن ها با گربه«

تحمل  گهید. زد یم يدیلبام به سف. دیترک یسرم داشت از درد م. افتادم نیزم يسست شد و رو زانوهام

 .بسمه ایخدا. بسه. تونستم ینم. نداشتم

 .زدم ادیفر بایآخر رو تقر ي جمله

 .خودشون رو تو اتاق انداختن دایدرسا و و غم،یج يصدا دنیشن با

شونه ام گذاشت و کنارم  يدستش رو رو. که بغض کرده بود به طرفم اومد یدرحال دیکه حال خرابم رو د درسا

 .نشست

 ؟يشد بیعج نقدریروزا ا نیچت شده مارسا؟ چرا ا -

 .بغض دار درسا باعث شد تا منم بغض کنم يصدا

 .برمخوام  یم. برم یلعنت يالیو نیاالن از ا نیخوام هم یم. شمیم وونهیدارم د -

 .هم نگران شده بود دایو حاال

دونم  یم. اس گهیهفته د کیقطار هم که مال  تیبل. میرو ندار يا گهید يما جا« :شد کیقدم بهمون نزد چند

 ».یتحمل کن يبابات تنگ شده اما مجبور يدلت برا

 .بابام بود يمن برا یفقط دلتنگ هیکاش قض. زدم يپوزخند

 نیایب نیحرف ها رو ولش کن نیخب بچه ها ا« :جو رور عوض کنه گفت نکهیا ياز کنارم بلند شد و برا درسا

 ».میطرف ها بزن نیا يدور هی میامروز هم بر

 .کرد دییلبخند پت و پهن حرف درسا رو تا کیهم با زدن  دایو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٤٧ 

 ».نیخودتون بر ستیمن حالم خوب ن« :دمینال

 ».لتهیباشه هرجور م« :به درسا اشاره کرد و گفت دایو

 .شدم رهیرفتن خ یم رونیدهن باز بهشون که حاال داشتن از اتاق ب با

 .بمونم الیو نیتو ا ییعمرا تنها... نه. به کار افتاد ذهنم

 ».امیاالن منم م نیصبر کن« :از جام بلند شدم و داد زدم عیسر

 .اومد یخنده هاشون از تو راهرو م يصدا

 .میعت معطل تو بشسا کی نجایا میحوصله ندار... باشه پس زودباش -

فحش بلد بودم  یلب هرچ ریکردم ز یو رو م ریمناسب ز يمانتو کیکردن  دایپ يکه کمدم رو برا همونطور

 .کردم یم داینثار درسا و و

اون اطراف بود که  یسبز قشنگ يفضا. میهر سه با خنده راه افتاد. بودم ستادهیبعد آماده دم در ا قهیدق ده

کردم  یم یدر طول راه ساکت بودم سع بایذهنم پر از مشغله بود و تقر نکهیبا ا. اورد یآدم رو سر حال م یحساب

 .متوجه نشن يزیچ دایدرسا و و

خودش رو  دایو. داد یچمن تازه دماغم رو قلقلک م يبو. میدیبزرگ رس بایسبز و تقر نیزم کیبعد به  یکم

 .میم کنارش نشستمن و درسا ه. دیچمن ها پرت کرد و رو به آسمون دراز کش يرو

 .بهیعج کمی... بدون بارون يابر يهوا... هیبه نظرتون چرا همش هوا ابر... بچه ها -

 »؟یمطمئن کم؟ی« :زدم يشخندین

 ».کهیرمانت یلیاما خ« :جمع کرد و چشمامو رو هم فشرد لباشو

 .شد یبچه هم بدتر م کیاز  دایاوقات و یگاه. رمیکردم جلو قهقهه ام رو بگ یسع یلیخ

 .هم از شدت خنده قرمز شده بود درسا

 ».من جوك نگفتم« :کرد یهمونطور که چشماش بسته بود اخم دایو

 ».شباهت هم نبود یب« :خنده گفت ونیم درسا

 .خنده اش شدت گرفت دوباره

پارسا هنوز بهت زنگ نزده؟ نگو نه که ... یراست« :رو به درسا گفت يبا کنجکاو. از جاش بلند شد و نشست دایو

 ».کنم یباور نم

 »...زنگ نزده میکه اومد یاز موقع... راستش« :گفت یبا نگران. خنده اش رو خورد درسا
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ما  دیشا... نگرفتن يکه چرا خانوادم ازم خبر بهیراستش واسه منم عج« :فوت کرد رونینفسش رو به ب دایو

 ».تونن یاما اونا م میبهشون زنگ بزن مینتون

 »تونن؟ یکه م یدون یاز کجا م «:به خودم گرفتم يجد افهیق

 میباهاشون ارتباط برقرار کن میتون یهمونطور که ما نم دیشا« :ادامه دادم دمیسکوتش رو د یوقت. کردم مکث

 ».تونن یاونا هم نم

تو ساحل رو ... آدماش... طشیمح... بهیعج یلیخ نجایا... راستش« :و گفت دیشالش رو جلو کش یبا کالفگ درسا

 ».کنم ینم یکنارش احساس راحت... نیآرو نیهم...  یحت ادتونه؟ی

 .کرد کیکرد و سرش رو به سر درسا نزد زیچشماشو ر دایو

 .اگه به پارسا جون نگفتم سایوا ؟یمگه قراره بکن ؟یکن ینم یاحساس راحت نیپس کنار آرو -

 ».نبود نیکه منظورم ا یدون یخودت هم م« :و با حرص گفت دیلبش رو گز درسا

 .نمیرو بب دایو يلب ها يتونستم لبخند محو رو یم

تو  نکهینداشتم اما مثل ا يمن که منظور. يذار یحرف تو دهنم م يخودت دار... نیگفتم؟بب یمگه من چ -

 .یداشت

کنم از  یم هیبهت توص ینیبازم خانوادت رو بب يخوا یاگه م... دایو« :هم فشرد يدندوناش رو رو ضیبا غ درسا

 ».یجلو چشمم گم ش

 »؟یترس ینکنه م ؟یکن یم دیمنو تهد يپس چرا دار يندار ياگه واقعا منظور« :گفت یالیخ یبا ب دایو

رو که درسا به  ییتونستم فحش ها یم. چمن ها افتادن و غلت زدن يهردو رو. هجوم برد دایبه طرف و درسا

 .داد رو بشنوم ینسبت م دایو

 .از پشت سرم، سر جام متوقف شدم يخفه ا يصدا دنیاما با شن خنده از جام بلند شدم تا به طرفشون برم با

قدرت برگشتن و نگاه کردن  یحت. کرد دنیبدنم شروع به لرز. گربه بود کی يکردم به نظر صدا زیرو ت گوشام

 .به پشت سرم هم نداشتم

 يبلند غیو ج دمیتو جام پر. نرم با پام برخورد کرد زیچ کیناگهان احساس کردم . شد یبلند و بلند تر م صداش

 .دمیکش

 .بلند شدن نیو از رو زم دنیو فحش دادن کش دنیدست از خند غمیج يصدا دنیبا شن دایو و درسا

 .از شدت ترس سکسکه ام گرفته بود. تونستم لرزش بدنم رو متوقف کنم یجوره نم چیه
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 .و چند قدم عقب رفتم دمیه شدت کشدستم رو ب. بازومو لمس کرد یبا نگران درسا

 .بود دوخته شد یپاش خون کیهنوز به همون گربه آشنا که حاال مقابلم قرار داشت و  نگاهم

 حالت خوبه مارسا؟ -

 .با دست گربه رو نشونشون دادم. هم نگران بود دایو يصدا

 .ه به سرعت به طرفش رفت� 50000 �گر دنیبا د دایو

 شده؟ ينطوریچرا ا... من يخدا يوا -

 .دیخز داینکرد و تو آغوش و یمخالفت چیبود که گربه هم ه نجایجالب ا. رهیکرد گربه رو در آغوش بگ یسع

 .بلند بشه وشیم ویم يخفه  يگربه رو لمس کرد که باعث شد صدا يپا یبا نگران دایو

 .رو نداشتم شدن به گربه کیهنوز هم جرئت نزد. دمیکش یقیآروم تر شده بودم نفس عم یکه کم من

 .چه ات شده تو... یتیک... من يخدا -

به مراقبت  ازیاون ن... خونه میبر« :رو به ما گفت. چمن ها بلند شد يدرآغوشش بود از رو یتیکه ک یدرحال دایو

 »...داره

 .گرد شد چشمام

 ال؟یتو و ياریاونو ب...اونـ... يخوا ینم... تو که...تـ -

و  الیتو و ارمشیخوام ب یشده؟ اتفاقا م یپاش زخم ینیب یداره؟ نم یچه اشکال« :تو هم رفت دایو ياخما

 »...کنم ینم رونشیهم از اونجا ب چوقتیه

که  الیتو و ياریرو با خودت ب فیاون موجود کث يخوا یتو م... عاقالنه فکر کن کمی.... به خاطر خدا... دایو -

 بشه؟ یچ

 »...درمانش کنمکه « :جواب داد تیقاطع با

 ».دامپزشک طرفم کیدونستم با  ینم« :زدم یعصب پوزخند

 ».اتفاقا قصد داشتم دامپزشک بشم اما بابام نذاشت« :گفت تیبه طعنه ام نداد و با جد یتیاهم

 ستادهیا يبه درسا که کنار. کنه ینداره اون هرجور شده کار خودش روم يا دهیفا دایدونستم حرف زدن با و یم

 »؟یبهش بگ يزیچ يخوا یتو نم« :داد گفتم یبود و به بحثمون گوش م

 .رو با زبونش تر کرد لباش

 ...نداره یفرق ادیمن ز يراستش برا... خب -
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 .رمیبگ دهیرو ناد دایو روزمندانهیدادم لبخند پ حیترج

. دمیبا حرص در رو به هم کوب. رسوندم الیبلند خودم رو به و ییبه طرفشون انداختم و با قدم ها ینگاه ضیغ با

 .افتادم یشدم به جون درها م یم یعصب یلیخ یوقت شهیهم

تحمل  گهیمن د. روزا گنده يهمه . بود يروز گند یلیامروز خ. مبل پرت کردم و چشمامو بستم يرو خودمو

 ادیزدم تا ب یکنه وگرنه به بابا زنگ م یکار نم میکه گوش فیح. بمونم الیو نیتو ا گهید هیثان کی یندارم حت

 .دنبالم

خونه اس  نیمن تو ا يجا ای... دایو« :کنم گفتم جادیتو حالتم ا يرییتغ نکهیباز شدن در بدون ا يصدا دنیشن با

 ».مزخرفت ياون گربه  يجا ای

 .که با پاهام برخورد کرد باعث شد تا به سرعت چشمامو باز کنم يسرد سوز

 .مبل بلند شدم ياز رو یبه آروم. هم وارد نشده بود چکسیباز بود و ه مهین. انداختم ینگاه يطرف در ورود به

 درسا؟... دا؟یو -

 .سکوت

 .ختمیخودم ر يآب سرد برا وانیل کیو  دمیبه سمت آشپزخانه دو. دهنم رو قورت دادم آب

 .دمیباره سر کش کیآب رو  يهمه . باال بود یلیبدنم خ حرارت

. هم من در رو خوب نبستم دیشا. اس گهید هیباز کی نمیحتما ا. دادم هیتک واریو به د دمیکوب زیم يرو وانویل

 .دمیبود که در رو به هم کوب ادمیمطمئن نبودم چون  ادیز هیآخر نیالبته از ا

رج به اطرافم انداختم و از آشپزخانه خا یبا ترس نگاه. بشم خیشدن در به هم باعث شد تو جام س دهیکوب يصدا

 .شدم

... درسا؟« :شدم و دوباره صدا زدم رهیکه حاال کامال بسته بود خ يبه در ورود. هام تند و نامنظم بود نفس

 »دا؟یو

هجوم بردم و  يبه سمت در ورود. کرد یاعصابم رو خورد م شتریکه تو سالن حکم فرما بود ب ینیسنگ سکوت

 .دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 .شد یهام م هیوارد ر یهوا به سخت. نفس هام کند شده بود. در قفل بود. قفل بود. ترس به در بسته زل زدم ای

 .در قفل بود. نداشت يا دهیکردم اما فا نییو دوباره دستگبره رو باال و پا دمیدر کوب به
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 یحت. دیچیو گوشم پت یچوب يقژقژ پله ها يصدا. زده بود خیبدنم . شد یم شتریو ب شتریاطرافم ب يسرما

 .بشم رهیجرئت نداشتم برگردم و به پله ها خ

 .ادیم نییداره ازشون پا یکیموند که  یم نیا مثل

شد که  یداد اما باعث نم یمشتم صدا م نیضربات سنگ ریز یدر چوب. دمیو محکم تر به در کوب دمیکش جبغ

 .شدن بشنوم یتر م کیرو که بهم نزد ییقدم ها ينتونم صدا

 .بودم صدام گرفته بود دهیکش غیبس ج از

 .حس شده بودم یب. زدم یم خیداشتم . دیلرز یبدنم داشت م. قدرت مشت زدن به در هم نداشتم گهید

... درســـــا ... نیکمکم کن... کنم یالتماستون م.... کمکم کنه یکی... تو رو خدا« :گرفته داد زدم يصدا با

 »...ـــــدایو

رو پشت سرم احساس  يحضور جسم سرد. هق هقم شدت گرفت. شدن یتر م کیه نزدقدم ها هر لحظ يصدا

 .از سرماش لرزم گرفت. کردم یم

. پرت شدم رونیناگهان در باز شد و من به ب. کردم نییرو باال و پا رهیو دوباره دستگ دمیمحکم به در کوب خودمو

 .بودن و بهم زل زده بودن ستادهیا دهن باز جلوم او درسا ب دایو. نفسم بند اومده بود. افتادم نیزم يبه شدت رو

 .کرد یم یترسناکش تو بغل درسا بهم دهن کج يبا اون چشما یتیک

 .باز بود الینبود و در و چکسیه. دمیخشکم رو با زبون تر کردم و به پشت چرخ يلبا

 »؟یکن یم کاریچ يدار یبگ شهیم« :گفت یبا نگران درسا

 .به شدت گرفته بود صدام

 ...اون... پشت سرم بود.. یکی... یکی... باز نشد... هرکار کردم... من... قفل بود... اون... در... من -

 .مشغول نوازش شونه ام شد یمتوجه شد چون کنارم زانو زد و به آرام نویانگار درسا ا. به حرف زدن نبودم قادر

 ...رونیب يپرت شد دمیخودم د... آخه تو چه ات شده دختر؟ در که باز بود... مارسا -

 .موهام چنگ زدم به

... ادیاون تو ذهنم م... همش اون دختر... همش. شدم ينطوریدونم چرا ا ینم... دونم ینم« :گفتم هیگر ونیم

 ».شمیم وونهیکنم دارم د یدرسا فکر م

 میبر ایب... يخسته ا یلیفکر کنم فقط خ.. ستین يزیچ... آروم باش... ـــشیه« :کرد و کنار گوشم گفت بغلم

 ».یاستراحت کن کمیتو اتاقت 
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خودم  يرو رو میکه از پله ها باال رفت یتا زمان داینگاه نگران و. میشد الیوارد و یکردم و به آروم هیتک بهش

 .کردم یحس م

 رونیخواست از اتاق ب یم. دیرنگ رو روم کش یصورت يمالحفه . تخت دراز بکشم يبهم کمک کرد تا رو درسا

 .مچ دستش رو گرفتمبره که 

 ؟یبمون شمیپ... خوابم یکه م یتا زمان... شهیم -

 .فرو رفتم یقیدرسا به خواب عم يبا نوازش ها. دیتخت دراز کش يزد و کنارم رو يلبخند

 دایدرسا و و. دمیغلت زدم و به طرف راست تخت چرخ. شدم داریپچ پچ چند نفر از خواب ب يصدا دنیشن با

 .کردن یکنار هم نشسته بودن و داشتن آروم صحبت م نیزم يرو

خوشگله  یلیخ یول« :بودم تو بغل گرفته بود گفت دهیرو که تازه د يدیسف يکه خرس پارچه ا یدرحال درسا

 »...نگاه کن... ها

به ... شهیدونم چرا باز نم ینم« :دستش مشغول بود گفت يتو یکه اخم کرده بود و با جعبه چوب یدرحال دایو

 »مش؟ینداره بشکن ینظرت اشکال

 »ن؟یکن یکار م یچ نیدار« :گفتم يخواب آلود يبا صدا. تخت نشستم يراست شدم و رو بایتقر

 .دنیکه دستپاچه شده بودن به طرفم چرخ یو درحال دنیمن هر دو تو جا پر يصدا دنیشن با

 »؟يشد داریب« :گذاشت و گفت نیزم يرو رو يخرس پارچه ا درسا

به جعبه و خرس پارچه  ينشستم و با کنجکاو نیزم يکنارشون رو. اومدم نییو از تخت پا دمیکش يا ازهیخم

 .نگاه کردم يا

 ه؟یچ نایا -

 »؟یبازش کن یتون یم« :جعبه رو به طرفم گرفت دایو

از مقابل  ریتصاو يسر کیکرد  دایدستم با جعبه تماس پ نکهیهم. دستم رو به طرفش دراز کردم یآروم به

 .گذشتن چشمام

 یورقه م کیرو  زایچ يسر کینشسته بود و داشت  زیپشت م. نمیتونستم صورتش رو بب یدختر که نم کی

 ...نداشتم ییکه باهاشون آشنا بیحروف عج يسر کیاعداد و  يسر کی... نوشت

 .دمیباز و بسته کردم و دستم رو به سرعت عقب کش چشمامو

 »شد؟ یچ« :تعجب کرد دایو
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 »ن؟یرو از کجا اورد لیوسا نیا... ستین يزیچ« :شدم گفتم یکه از جام بلند م یرو تکون دادم و درحال سرم

 »...تختش ریز... بودن دایتو اتاق و« :کرد گفت یم نشییکه باال و پا یگرفت و درحال دایجعبه رو از و درسا

 .تخت نشستم يو رو دمیعقب کش خودمو

 ه؟یمال ک یکن یفکر م -

 ».بچه اس کیبه نظر مال « :اشاره کرد يبه عروسک پارچه ا درسا

 ».فقط بچه ها ندارن که...ها دارم يخرس پارچه ا نیخب منم از ا ؟یدون یاز کجا م« :سرش رو تکون داد دایو

 ».ستین یشک چیه يتو بچه ا نکهیخب در ا« :کرد زیچشماشو ر درسا

سقف  کی ریکه قراره با تو ز یطفلک اون کس« :درسا با خنده ادامه داد. نداشت يریتاث دایو يغره  چشم

 ».کنه یزندگ

... سرجاش نیگردون یرو بر م نایاالن ا نیهم« :گفتم تیبه طرف درسا هجوم ببره با قاطع دایو نکهیاز ا قبل

 ».نیدست زد لیوسا نیفکر نکنم دوست پدرت خوشحال بشه اگه بفهمه به ا...درسا

 ».دست نزنه اما اون گوش نکرد نایمن که بهش گفتم به ا« :و گفت دیجعبه رو از دست درسا قاپ ادیو

 »...اما تو ینکن یمن خودم به تو گفتم بهتره فضول ؟یگ یچرا دروغ م ؟یچ« :گرد شده گفت يچشما ای درسا

خانوم من اگه تو رو نشناسم که  دایو... نیتموم کن نجایبحث رو هم نیا« :گفتم یرو باال اوردم و با کالفگ دستم

 »...رمیبرم بم دیبا

به  يسر کیبرم  دیبا... زحمتش رو خودت بکش« :رو تو بغل درسا انداخت لیباال انداخت و وسا يشونه ا دایو

 ».بزنم یتیک

 »؟يحال به هم زن رو با خودت اورد وونیو اون ح يپس آخر هم کار خودت رو کرد« :منقبض شد فکم

 ».یکن نیمن توه یتیبه ک يحق ندار« :جلو صورتم تکون داد دیاش رو با تهداشاره  انگشت

 .رو با حرص فوت کردم نفسم

 .تونستم صداشو از تو سالن بشنوم یاما م. رفت رونیکرد از اتاق ب یم میکه به شدت عصب يبا لبخند دایو

 ؟ییکجا.... من یهست... نفسم... عشقم... جون یتیک ؟یتیک -

رو جمع  لیوسا نیاالن ا نیهم« :گفتم دیترک یباز سرم ور تکون دادم و رو به درسا که داشت از خنده م تاسف

 »... کن ببر بذار سر جاش

 .رفت رونیاز اتاق ب لیسرش رو تند تند تکون داد و با وسا دیخند یکه م همونطور
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جرئت . مدم و لباسامو عوض کردماو رونیب يا قهیدوش ده دق کیخودمو تو حمام پرت کردم و بعد از  عیسر

پراکنده و حرارت مطبوع تحمل کنم  يخفقان آور رو با بخارها طیاون مح قهیتر از ده دق شیکردم ب ینم

 .که اتفاق افتاده ییزایمخصوصا با چ

سکوت و . به اطراف انداختم یخلوت نگاه يراهرو يبا قدم گذاشتن تو. سرم بستم يرو باال سمیخ يموها

 .آرامش

. که تو آشپزخانه قرار داشت نشسته بودن یچوب زیدور م دایدرسا و و. رفتم نییو از پله ها پا دمیکش یقیعم نفس

 رهینشسته بود خ دایرو به روم کنار و یصندل يرو زادیکه مثل آدم يبه گربه ا ضیکنار درسا نشستم و با غ

 .شدم

 داشته باشم؟ شیآسا نیاز دست ا دیسر غذا هم نبا -

 ».نگاه چقدر نازه یبگ نطوریا یتون یچطور م« :دیگربه کش يبه موها یدست دایو

 .ارمیکردم باال ن یم یسع یلیخ

 .کردم یرو ناز نم فیشام اون گربه کث زیتو بودم سر م يمن اگه به جا... دا؟یو -

 ».حمامش کردم شیپ قهیدو دق نیتازه هم... زه؟یچقدر تم ینیب ینم« :گفت یالیخ یب با

 »...زنهیبرق م ينطوریگم چرا ا یم... آره آره« :تمسخر گفتم با

 .ظرف خورشت رو به طرف من هول داد درسا

 ...آتش بس زیحداقل سر م نیایب... دخترا الیخ یب -

مزخرف  يگربه  نیکه ا یتونم در آرامش غذا بخورم درحال یم يآخه من چطور« :رو قطع کردم حرفش

 »به من زل زده؟ ينطوریا

 .قاشقش رو پر از برنج کرد و به طرف دهنش برد دایو

 ...مشکل خودته -

 .کرد یم تیبه کشتن و کتک زدن رو تو وجودم تقو لیم شیخونسرد

. از چشم درسا دور نموند میعصب يحرکت ها. رو با ضرب تو بشقاب برنجم فرو کردم و تو دهنم گذاشتم قاشق

 .کرد یم میلبخندش بدجور حرص

 »؟يخند یم یبه چ« :بلند گفتم يو با صدا دماوریهم طاقت ن آخر

 .شد دنیبلند مشغول خند ينتونست خودش رو کنترل کنه و با صدا گهید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٥٥ 

 ؟يخند یم یگم به چ یدارم م... شعور یب -

خنده  يبا خروجش از آشپزخانه صدا. بلند شد شیصندل يدستش رو باال اورد و از رو. تونست جوابم رو بده ینم

 .اش بلند تر شد

 .دمیکوب زیم يرو بایو تقر دمیآبم رو تا آخر سر کش وانیل

 .هول داد یتیقرار داشت رو به طرف ک زیم يکه رو يریظرف ش. نبود الشیخ نیهم که اصال ع دایو

 .حرکت تمام عضالت صورتم منقبض شدن نیا با

 تو اون ظرف غذا خوردم؟ روزیمن د یدونست یم ؟یکن یکارم یچ يتو دار.... تو یه -

 ».هیتیمال ک نیبود از االن ا روزیاون مال د« :گفت يخونسرد با

 یکابوس م کیمثل  دایاوقات تحمل کردن و یگاه. کوبوندم و از جام بلند شدم زیم يرو با خشم رو دستم

 .موند

 .مبل کنار درسا نشستم ياومدم و رو رونیآشپزخونه ب از

 تموم شد؟ دنتیخند -

 ».ظاهرا« :زد يمحو لبخند

 .شدم رهیکه رو به رو به روم بود خ یونیزیتاب دادم و به تلو چشمامو

 ن؟یتا حاال ازش استفاده کرد -

 »...دایو دیشا... من که نه« :نگاهم رو دنبال کرد و شونه هاشو باال انداخت ریمس درسا

 .حرفش نصفه موند دایو يصدا دنیشن با

 .کارو بکنم نیااالن  نیخوام هم یم... منم تا حاال استفاده نکردم اما -

 .رو تو بعلم انداخت که باعث شد تمام بدنم منقبض بشه و از پله ها باال رفت یتیک

من ... رو لمس کردم یتیک. زدم ینفس نفس م. از جام بلند شدم عیپرت کردم و سر يرو به گوشه ا یتیک

 .تو بغلم بود خی کهیت کیانگار ... بدنش سرد بود يهمه .... سرد بود... لمسش کردم اما گرم و نرم نبود

 »...نشد که يزیچ... مارسا نیبش« :دستم گذاشت يکرد دستش رو رو یکه انگار حالم رو درك م درسا

 .کارو بکنه نیاون حق نداشت ا -

 .نیتو بش... باشه باشه -

 .مبل نشستم يرو دمیلرز یکه م همونطور
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 ...سرد بود -

 »سرد بود؟ یچ« :تعجب کرد درسا

 ...گرم نبود یتیک -

بود و بهم زل زده بود رفت و دستش رو آروم  ستادهیکه حاال مقابلم ا یتیبه سمت ک. درسا تو هم رفت ياخما

 .دیپشتش کش يرو

 ».بهیعج... یگیراست م« :باز شد و جاشو به تعجب داد اخماش

 .شد قیدرسا هم احساسش کرده بود آرامش به وجودم تزر نکهیا از

 شده؟ ينطوریچرا ا یکن یفکر م -

 ...دونم ینم -

 .اومد نییبا سر و صدا از پله ها پا دایو

 ...زیسورپرا... تادا -

 »؟یچ« :باال رفت ابروهام

 ».لمیف« :که تو دستش بود رو مقابل چشمام تکون داد يد یس

 »هست حاال؟ یخب چ« :مبل کنارم نشست يفاصله گرفت و رو یتیاز ک درسا

 .رو تو دستگاه گذاشت يد یرو روشن کرد و س ونیزیتلو. نشست دایو يلب ها يرو يمرموز لبخند

 .رو بغل کرد و کنار درسا نشست یتیهم ک خودش

 .نیزده نش جانیه نیفقط مواظب باش -

 »م؟یزده بش جانیه دیچرا با« :کردم زیر چشمامو

 .فرو رفت یکیبا حرکت دستش سالن تو تار. برق رفت دیو به طرف کل دیخند

 »دا؟یو یکن یم کاریچ يدار« :جام صاف شدم تو

 .کنم یم کیرو تو وجودتون تحر جانیدارم ترس و ه -

 .نشسته دایو دمیمبل حس کردم فهم يکه کنارم رو یحرکت با

 .سالن رو روشن کرد ونیزیبعد نور تلو یکم

 »ه؟یلمیچه ف نیا یبگ يخوا ینم... دایو« :گفت درسا

 ...اما جالب یمیقد یلیخ لمیف کی -
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 .نداشتم یکینسبت به تار یاحساس خوب چوقتیه. شده بودم یعصب

 ه؟یچ لمیف نیمثل آدم حرف بزن ا دایو -

 .به سرعت از جام بلند شدم. ظاهر شد چهارستون بدنم رو لروزوند ونیزیتلو يصفحه  يکه رو یاسم

 ...لطفا چراغا رو روشن کن دایو... برم بخوابم دیمن خسته ام با -

 ...گهیشبه د کی... يمار الیخ یب -

 ...که مال عهد بوقه بگذرونم لمیف کی دنید يخوام وقتمو برا مین -

 .یشینم مونیپش دنشیکه از د یدون یباشه اما خودت م یمیقد یلیخ دیشا -

 ...خوام برم یمن م دایو -

 »مارسا رم کرده؟ نیهستش که ا یچ لمهیف نیحاال ا« :گفت دایرو به و درسا

 ».دیتمام شب رو کنار من خواب... دشیترسناکه مارسا هم قبال د یلیخ... ریجن گ« :گفت جانیبا ه دایو

 ».يتو چشماتو ببند یتون یمارسا م نیبش... ترسناکم لمیف دنیعاشق د... آخ جون« :زده شد جانیهم ه درسا

سالن رفتم  يو به طرف انتها دمیاز جام پر عیسر. نمیرو بب لمیف نیعمرا دوباره ا. به موهام زدم یچنگ یکالفگ با

 .تا چراغو روشن کردم

تو  يرییتغ چیرو فشار دادم اما ه دیکل. جسم برجسته برخورد کیبه  نکهیحرکت دادم تا ا وارید يرو رو دستم

 .چراغا همچنان خاموش بود. نشد جادیسالن ا

 .شد ینداشت چراغ ها روشن نم يا دهیو دوباره امتحان کردم اما فا دوباره

 .فکر کنم برق قطعه... بچه ها -

به صفحه  یوزغ يبا چشما. دنیکه به نظر اصال صدامو نشن دایدرسا و و. لرزون خودم تعجب کردم يصدا از

 .زل زده بودن ونیزیتلو

 ».برق ها رفته... بجه ها« :بار بلند تر گفتم نیموهام چنگ زدم و ا به

 »...خب بذار بره« :دمیرو شن دایآروم و يصدا

 یبرق م یکیکه متوجه دو نقطه که تو تار ششونیخواستم برگردم پ یم. خورد بزنمش یداشتم برم تا م تدوس

 .بدم صیرو تشخ یتیک يزود تونستم چشما یلیخ. زد شدم

 .از کنارش گذشتم اطیو با احت دمیکش یقینفس عم. بهم زل زده بود یبیطرز عج به
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 يبلند غیمنتظره رو نداشتم ج ریحرکت غ نیه انتظار امن ک. سرم گذشت يبه سرعت از باال يزیچ ناگهان

 .دمیکش

 .به طرفم جلب شد دایتوجه درسا و و غمیج يصدا با

 »؟يشد مار یچ« :دمینگران درسا رو شن يصدا

 .بگم يزیتونستم چ یهمون نم يحبس شده بود برا نهیتو س نفسم

 .بعد سالن غرق در نور شد یکم

 .چشماش قابل خوندن بود ياز تو ینگران. بود نگاه کردم ستادهیبرق ا دیکه کنار کل دایو به

 ».سرم گذشت ياز باال يزیچ هی« :به اطراف چرخوندم نگاهمو

 منظورت اونه؟ -

 .دسته مبل نشسته بود يرو اهیکالغ س کی. گفت نگاه کردم یم دایکه و ییجا به

 .بستشراه پله قرار داشت رفت و  نییکه پا یبزرگ يبه طرف پنجره  دایو

 .پنجره باز بود -

 .رفت رونیبود ب دنیقابل د ییرایکرد و از پنجره آشپزخانه که از داخل حال پذ يقارقار کالغ

اتفاق بد  هی یعنیسرت بگذره  ياز باال یجا خوندم اگه کالغ هیمن « :دوباره به طرف مبل رفت و نشست دایو

 ».فتهیم

 .خواستم حرفش رو باور کنم ینم

 ...رمیبگ دهیخرافات رو نشن نیا دمیم حیترج -

 .کرد Playرو  لمیباال انداخت و ف يا شونه

 یبار باز و بسته کردم و درحال کیچشمامو . بودم ستادهیشدن و من هنوز سرجام ا دنیدوباره غرق د دایو و درسا

 .فشردم از پله ها باال رفتم یسردم رو به هم م يکه دستا

 .به طرف اتاق رفتم و وارد شدم یبه آروم. جلب شد دایتوجهم به اتاق و ناخودآگاه

 .هم وسطش قرار داشت دیسف يبا مالحفه  یتخت. بود یو صورت یاتاق آب ونیدکوراس

 .قرار داشت یچوب ریتحر زیم کیاز اتاق نزد يو جعبه گوشه ا يپارچه ا خرس

 يرفتم و کتابچه  زیبه سمت م. خوردن یباد تکون م ونیکه پنجره ها رو پوشونده بودن م یصورت يها پرده

 .که روش قرار داشت و توجهم رو جلب کرده بود رو برداشتم یرنگ يقهوه ا
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 .بودن دیورق ها سف يهمه . بود یخال. کردم و مشغول ورق زدنش شدم بازش

 .از الش افتاد يا دهیچروک يخواستم بذارمش سر جاش که ورقه  یم

 .مچاله شده باشه ومدیبه نظر م. رو برداشتم گذاشتم و ورق زیم يرو رو دفترچه

. تو اتاقم حبس شدم ییآب و غذا چیهفده روزه بدون ه... کنم یم یاحساس ضعف و خستگ دایروزا شد نیا «

گه من  یم... منو به عنوان دختر برادرش قبول نداره گهیاون د... فتهیخواد چشمش به من ب یعمو اصال نم

... دمیاعداد د يسر کیامروز ... بده یلیحالم خ... هیدونم گناه من چ ینم... فهمم یبزرگتر از سنم م... بمیعج

... شش و هفت... اعداد تو ذهنم نقش بستن يسر کیبودم و چشمامو بسته بودم که  دهیتختم دراز کش يرو

از  شتریب.. .حس شده یکنم بدنم ب یاحساس م... ترسم یم یلیاما خ... هیدونم مفهومش چ ینم.... دو... زدهیس

و بازم ... یکیتار...بود یکیتار... دمیند یخواب چیه گهید يبر خالف روزا شبید... کنم یاحساس سرما م شهیهم

خوان  یپلکام م... کنم یم یاحساس خستگ... دونم چه ام شده ینم... مرگ یعنی یکیبه نظر من تار... یکیتار

 ...سمیتونم بنو ینم گهید... فتنیهم ب يرو

 »...اشای

بود،  دیبه هم خوردن پنجره ها که به خاطر باد شد يبا صدا. تونستم بفهممش یکاغذ رو خوندم اما نم بارها

 .از کاغذ نبود يبرگشتم اثر زیبه طرف م یوقت. انداختم و همه پنجره ها رو بستم زیم يکاغذ رو رو

 .به جر خودم تو اتاق نبود کسچیگذاشتم و با ترس به اطراف نگاه کردم اما ه نمیقفسه س يرو رو دستم

چقدر آشنا بود ... اشای. ترسوند یاسم آخر کاغذ منو م... نکردم دایرو گشتم اما کاغذ رو پ زیم ریو ز اطراف

 اما کجا؟... بودمش دهیشن ییجا هیمطمئنم قبال 

 .بود یکیسالن غرق در تار. اومدم رونیبه اطراف انداختم و به سرعت از اتاق ب يا گهید نگاه

شش و . شد یاون کاغذ و کلمات روش مرتبا تو ذهنم تکرار م. اتاقم رو باز کردم و خودمو توش پرت کردم در

 مرگ؟ یعنی یکیتار... یکیتار....ه؟یمنظورش چ... دو...زدهیس...هفت

 اتشیوذهنم مشغول اون کاغذ و محت شبیاز د. چون اصال نتونستم بخوابم. شدم داریاز خواب ب شهیاز هم زودتر

 .بود

 ریصبح به خ. کامل بود بایصبحانه تقر زیم. رفتم نییاز زدن مسواك و عوض کردن لباس خوابم از پله ها پا بعد

 .مزخرفش نشستم يو اون گربه  دایو يگفتم و رو به رو

 .کنارم نشست يچا ینیس کیبعد درسا هم با  یکم
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 ؟يدیخوب خواب -

 .کردم کیرو به لبام نزد يداغ چا وانیل

 .نه... اگه نخوام دروغ بگم -

 .فرو کرد ریچاقو رو تو طرف پن درسا

 چرا؟ -

 ».تخت اون بگذرونه يتمام شب رو رو یتیک دهیترس یحتما م« :با تمسخر گفت دایو

 .به هم فشردم لبامو

 .بده حیترج شتریکنم اون تخت تو رو ب یفکر م -

 .دیاش رو نوش ییچا وانیجرعه از ل کی يخونسرد با

هم  یتیک یبندم که حت یشرط م... دختر بداخالق مثل تو بگذرونه کیکه بخواد شب رو با  هیآخه ک... البته -

 .ادیخوشش نم

لبش که موفق  يمخصوصا اون لبخند محو رو. کرد یم میدارش حرص شین ياز حرف ها شتریب شیخونسرد

 .کنه میشده بود کامال عصب

با نمک شده بود که  ياش به قدر افهیق. کردم یآب رو برداشتم و تو صورتش خال وانیل یناگهان میتصم کی با

 .مقاومت کنم دنینتونستم در برابر خند

گشاد شده  سیبودن و چشماش هم به اندازه توپ تن دهیشده بود به صورتش چسب سیاز موهاش که خ یقسمت

 .بود

به شدت تو هم  دایو ياخما. رهیخنده اش بگ يدرسا هم نتونست جلو یحت. به قهقهه زدن داشتم دیشد لیم

 .که نگاهش رو تو چشمام قفل کرده بود از جاش بلند شد یدرحال. رفت

خنده  ونیرفتم م یکه عقب عقب م یبه سرعت بلند شدم و درحال. مشت شده اش کنار بدنش افتاده بود يدستا

 ».میحساب شد یاالن بپس ... کردم یمنم تالف... یگفت يزیچ کیتو ....دایو نیبب« :گفتم

 .رفتم رونیو به سرعت از آشپزخانه ب دمیکش یغیج. برداشت زیهم فشار داد و به طرفم خ يرو رو دندوناش

کمرم رو چنگ زد و  دایبتونم فرار کنم، و نکهیبه سمت پله ها رفتم قبل از ا ییرایدور کامل دور سالن پذ کی

 .دیمنو عقب کش

 .کردم دستاشو از دور کمرم باز کنم یو سع دمیکش يا گهید غیج جانیفرط ه از
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فرصت  نیاز ا. دیبه سرعت دستش رو عقب کش. دستش رو دور گردنم انداخت که محکم گازش گرفتم کی

 .از پله ها باال رفتم ياستفاده کردم و فور

 .ستیول کن ن ارهیسرم در ن شویدونستم تا تالف یم. هم معطل نکرد و دنبالم راه افتاد دایو

 ...یسگ... یلیخ...یلیخ....یلیخ... يارم -

 .طبقه باال کردم کیتار يتو راهرو دنیو شروع به دو دمیبلند خند يصدا با

به محض باز شدن در خودمو داخل اتاق پرت . دمیکش نییرو پا رهیو دستگ ستادمیاتاق ا نیتر کیدر نزد يجلو

 .بود در رو قفل کردم رهیدستگ يکه رو يدیکردم و با کل

 .شد یم دهیاز پست در بسته هم شن دایو يفحش ها. دمیبلند خند يدادم و با صدا هیدر تک به

 ...احمق... تا حسابتو برسم رونیب ایفقط منتظرم تو از اون اتاق ب... يشعوریب یلیخ -

 .شه دیممکنه موهات سف.... هم حرص نخور ادیز... رسهیفعال که دستت نم -

رو تصور کنم که  دایو ي افهیتونستم ق یم. کرد دیشد خنده ام رو تشد دهیوبکه به در اتاق ک یمحکم ي ضربه

 .داد یصورتم تکون م يجلو دیفشرد و مشتش رو با تهد یهم م يدندوناش رو رو

 .اومد ینم رونیاز ب ییصدا چیرفته چون ه دایکه گذشت متوجه شدم و یکم

 .کرد یم یقرار داشت بهم دهن کج واریکه گوشه د یچوب يجعبه ا. رو دور اتاق چرخوندم نگاهم

زور  یبعد از کم. کردم درش رو باز کنم یو سع دمیدستم رو روش کش. در فاصله گرفتم و به طرف جعبه رفتم از

 .باز شد يبلند يزدن درش با صدا

 .دیرس یبه مشام م یدگیو پوس یکهنگ يبو

 .قرار داشتتو جعبه  یمیقد یلیعکس و چندتا ورقه همراه با گردنبند خ يتعداد

 یکمرش م نییکه تا پا اهیپر پشت س يموها. آشنا بود یلیعکس خ يدختر تو ریتصو. عکس هارو برداشتم اول

 .بایز تینها یب. یدرشت مشک يو چشما دیبا پوست سف دیرس

 .بود و دستاشو دور کمر دختر حلقه کرده بود ستادهیهم کنارش ا يقد بلند زن

 .زد یلبخند م نیتو همشون اون دختر داشت به دورب. هم بودن هیشب بایهم تقر گهید يها عکس

 کیتو همشون . بفهمم يزیتونستم چ ینم. شدم شونیرو برداشتم و با دقت مشغول بررس دهیپوس يکاغذها

 نطوریاومد از قصد ا یکه به نظر م نیمثل حروف الت يزیچ کی. بود بیو غر بیاعداد و حروف عج يسر

 .رمز کیمثل . شده آشفته و پراکنده نوشته
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 دیخند یتاب نشسته بود و م يدختر که با لذت رو کیاز  يریمحض لمس کردن گردنبند قلب مانند تصو به

 .خورد تو ذهنم نقش بست یباد تکون م ونیم شیکه موها یدرحال

. دختر همون بود نیآره پس ا. نصب شده بود وارید يسالن رو يکه تو یبزرگ يهمون تابلو. جرقه زد ذهنم

 .رفتم نییاز اتاق خارج شدم و از پله ها پا يعکس هارو برداشتم و فور

 .که دستم رو باال اوردم ارهیخواست به طرفم هجوم ب یم دنمیبه محض د دایو

 .االن نه... صبر کن -

 .بهم انداخت یو نگاه مشکوک ستادیراه ا نیب

 .اومد رونیما از آشپزخانه ب يسر و صدا دنیبا شن درسا

 .و عکس هارو بهشون نشون دادم ستادمیا مقابلشون

 .وارهید يمال همون دختره ست که عکسش رو نایا... نینیب یم -

 .عکس هارو گرفت و با دقت بهشون نگاه کرد دایو

 ؟یشناسیم نویدرسا تو ا... ها یگیراست م -

 .شد رهیهم به عکس ها خ درسا

 ؟ياز کجا اورد نارویتو ا... فکر نکنم -

 .بود یچوب يتو همون جعبه  -

 »؟یکدوم جعبه چوب« :کرد زیچشماشو ر دایو

 .نیبازش کن نیداشت یسع روزیکه د یهمون -

 .شد کیقدم بهم نزد چند

 ؟یاز تو اون جعبه برداشت نارویتو ا یبگ يخوا یم یعنی -

 .فاصله گرفتم دایاز و یدهنم رو قورت دادم و کم آب

 ره؟دا یچه اشکال... آره...خب -

 .شد کیدوباره بهم نزد دایو

 ؟يچطور -

 .عقب رفتم گهیقدم د چند

 ؟يچطور هیمنظورت چ -
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 ؟يدر اون جعبه رو باز کرد يچطور -

 .هوا کم اوردم... عقب يبر شهیم دایو... گهیآدم د نیع... کردم یبازش م دیبا يچطور -

 .باال انداخت ابروهاشو

 .افته یاتفاق م نیا یمن گلوت رو نگرفتم که راه تنفست بسته شه البته اگه راست نگ -

 .گهیزور زدم درش باز شد د کمی ؟یگیم يدار یچ -

 ؟یتو تونست ياما نشد چطور میزور زد ییمن و درسا دوتا -

 .زدم يشخندین

 .به دست شماها باز بشه خواستهیخب حتما نم -

 ».بوده نطوریمئنم که هممط... البته« :زد يپوزخند

 دیبا... اما... شناسمیدختر رو به نم نیمن ا« :که تا اون موقع ساکت بود و به عکس ها زل زده بود گفت درسا

... با هم جورن یلیرو بهمون قرض داده خ الیدوستش که و نیبابام و هم... خب...که نکهیمنظورم ا... بشناسم

 ».فهمم ینم... چطور ممکنه

 .انداخت زیم يو رو دیعکس هارو از دست درسا کش دایو

 ...میبهتره به فکر ناهار ظهر باش. مهم باشه ادیکنم ز یهست فکر نم یهرچ -

 ».ستیمهم ن يزیتو به جز شکمت چ يالبته معلومه که برا« :برداشتم و با حرص گفتم زیم يها رو از رو عکس

 ».یخوبه که منو شناخت« :به طعنه ام نداد یتیاهم

 یبچه ها به نظرتون ب« :بود گفت یتیهمونطور که مشغول نوازش ک. مبل نشست يرو بغل کرد و رو یتیک

 »م؟یرو قبول نکن مونیدعوت همسا ستین یادب

 »دا؟یو« :رو باال اوردم دستم

 بله؟ -

 .لطفا خفه شو -

 »گم؟ یخب مگه دروغ م« :زد يمسخره ا لبخند

 ».یگ یراست هم نم «:به سمت پله ها راه افتادم ضیغ با

 ».دارم يفکر کیمن  يمار« :و گفت دیخند درسا

 »؟يچه فکر« :ستادمیراه ا نیب
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 م؟یخب چرا ما اونو دعوت نکن... ندشیدوست داره دوباره بب یلیخ دایو نکهیمثل ا -

 .ستادمیدرسا ا يکه رفته بودم رو برگشتم و رو به رو يریمس

 اد؟یتو هم بدت نم نکهیمثل ا -

 ».بزنه یدست به خودکش یترسم از دلتنگ یم... گم یم دایبه خاطر و« :زد و گفت یچشمک

 ».چرت نگو« :از جاش بلند شد دایو

 .خب پس فراموشش کن -

 .ادیبه نظر م یفکر خوب... باشه... صبر کن -

 »ن؟یگیم یمعلوم هست شماها چ چیه« :تو هم رفت اخمام

 ».میکن یمهمون دعوت م میکه دار ینیبیم... ومهکامال معل« :دستش رو تو هوا تکون داد دایو

 .نیکن یکارو نم نیشماها ا... نیاالن چرت و پرت گفتن رو تموم کن نیهم -

 ؟يریجلومون رو بگ يخوا یتو م -

 ن؟یداره که اونو دعوت کن یلیآخه به چه مناسبت؟ اصال چه دل -

 .میکن یجبران اونو دعوت م يو بعد برا میکن یخب پس ما اول دعوتش رو قبول م -

 .زبون نفهم ها -

وارد  نکهیقبل از ا. گن که کرم از خود درخته یراست م. رو بهشون کردم و به سرعت از پله ها باال رفتم پشتم

 .سالن قرار داشت يافتاد که انتها ياتاقم بشم چشمم به همون در

 .باز بود مهیدر ن. حبس شد نهیتو س نفسم

 

 

سرم رو کج . و با دست در رو به داخل هول دادم ستادمیمقابلش ا. لرزان به طرف اتاق رفتم ییبا قدم ها    

 .دیچیاز پشت سر تو گوشم پ ییکه ناگهان صدا نمیکردم تا داخل اتاق رو بب

 ؟یکن یم کاریچ يدار -    

 »از دست تو آرامش داشت؟ شهیهم نم نجایا« :برگشتم دایبا حرص به طرف و    

 ».دمیشن ییسرصدا کی ومدمیتو ن يمن برا« :چشماشو تاب داد و گفت    

 »سر و صدا؟« :کردم زیچشمامو ر    
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 »؟یکن یم کاریچ يتو دار... آره« :سرش رو تکون داد    

 .حبس شد نهیدر بسته نفسم تو س دنیبه طرف مخالف برگشتم و با د    

 »چطور ممکنه؟...چـ« :لب گفتم ریز    

 »لب؟ ریز یگیم يدار یمارسا؟ چ« :شانه ام نشست يرو دایودست     

 ».بسته شد... ياومد.. که تو نیدر باز بود اما هم نیا« :به موهام چنگ زدم و گفتم یبا کالفگ    

 ».اون که قفل بود ؟يدر باز بود؟ چطور بازش کرد ؟یچ« :چشماش گرد شد    

 ».من بازش نکردم خودش باز بود« :اره کردمدادم و با دست به طرف در اش هیتک واریبه د    

 .کرد نییرو باال و پا رهیشد و دستگ کیچند قدم به در نزد دایو    

 .که قفله نیا -    

 »؟یمطمئن یچ« :دمیتو جام پر    

 .بردم یپ دایکه به صحت حرف و دینکش یمنم امتحان کردم ما طول. عقب رفت و جاشو به من داد یکم    

 .فتهیداره م یمزخرف چه اتفاقات يالیو نیدونه تو ا یفقط خدا م. شدم رهیمتفکر به در بسته خ    

 »باال؟ ياومد یبره چ ؟یکن یم کاریچ نجایاصال تو ا« :دمیتوپ دایبا حرص به و    

 ».دمیسرو صدا شن يگفتم که صدا« :ابروهاش رو باال انداخت    

 »دم؟ین نشنچطور م« :دستام رو به کمر زدم    

 ».خودته يمشکل از کر« :گفت يرفت با خونسرد یکه به طرف اتاقش م یدرحال    

 .رمیمشت و لگد بگ ریرو ز یکیقدر دوست نداشتم تو عمرم  نیتا حال ا. دستام رو مشت کردم    

 .نداشت يا دهیکردم اما فا نییرو باال و پا رهیبار دهم دستگ يبرا. دوباره به طرف در اتاق برگشتم    

 .دمینگاهم رو از در گرفتم و به طرف اتاقش دو دایو غیج يبا صدا    

 .گذاشته بود شیگونه ها يرا رو شیبود و با وحشت دست ها ستادهیرنگ اتاقش ا دیکنار در سف    

. ام خارج شد نهیاز س یقیناخودآگاه آه عم. به داخل اتاق انداختم یو نگاه ستادمیآروم کنارش ا ییبا قدم ها    

 .بود ختهیاتاق به هم ر لیتمام وسا

رد . باشه دهیبلندش رو توش فرو کرده باشه و اونو کش ينفر ناخن ها کی نکهیپرده ها پاره شده بود مثل ا    

 يداخلش رو لیافتاده بود و وسا يبه کنار یچوب يجعبه . بود دنیمالحفه تخت هم قابل د يرو زیت يناخن ها

 .بود ختهیر رونیب هاششده بود و پنبه  دهیهم شکمش در يخرس پارچه ا. ودپخش شده ب نیزم
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رفتم و  یبه طرف جعبه چوب. نشون بده یعکس العمل چیتونست ه یشکه شده بود که نم يبه قدر دایو    

 یبا چشمان. کمه لیاز وسا یکیکار متوجه شدم  نیح. بود به داخلش برگرداندم ختهیر نیزم يرا که رو یلیوسا

داخل  لیوسا نیهم ب گهیبار د ندچ یحت. رو گشتم زیم يتخت و رو ریز. گرد شده نگاهم رو به اطراف چرخوندم

 .ازش نبود يجعبه رو گشتم اما اثر

 »شده؟ يزیچ« :شد و گفت کیبهم نزد اطیآروم تر شده بود با احت یکه کم دایو    

 ».شده که توجعبه بود گم یلیاز وسا یکی« :اخمام تو هم رفت    

 ؟یچ -    

 ».ستیکه مال اون دختر بود االن ن يگردنبند« :مکث کردم و ادامه دادم یکم    

 کدوم دختر؟ -    

 .که عکسش رو بهتون نشون دادم یهمون -    

 »شده؟ ينطوریا نجایچرا ا« :بهم انداخت و گفت یقینگاه دق دایو    

تخت و  يرو يمالحفه  زیت يبا ناخن ها یکی... همه جا رد ناخن افتاده. دونم ینم« :سرم رو تکون دادم    

 ».شهیم دهیهم د وارید يرد ناخن رو ینگاه حت. پرده ها رو پاره کرده

تو « :گفتم زیآم دیاز جا بلند شدم و تهد. تر شد ظیاخمم غل دمیناخن هام د يرو رو دایو ينگاه گذرا یوقت    

 »من بوده؟کار  یبگ يخوا یکه نم

 ».يکه باال بود تو بود یتنها کس ینگاه کن هیدرست به قض ياگه بخوا... خب« :چند قدم ازم فاصله گرفت    

که کار من  یدون یخوت هم م ؟يهوش سرشارت کارآگاه نشد نیمن موندم تو چرا با ا« :زدم يپوزخند    

 ».اتاقت پنجول بکشم لیمثل گربه ها به وسا دیچرا با... ستین

 .نداد اما ذهن من به سرعت به کار افتاد یجواب دایو    

 از کجا معلوم کار گربه تو نبوده؟... آره درسته گربه ها -    

در ضمن . تمام مدت تو بغل من بود یتیک... یبه اون تهمت بزن دمیبهت اجازه نم« :تو هم رفت دایو ياخما    

 ».ستین یوحش یتیک

 ».خدا مرگ تو رو همون گربه ات رو بده از شرتون راحت شم« :با حرص دستم رو مشت کردم    

 ».یتنها مظنون تو هست« :توجه به حرفم گفت یب    

 ».زمیداره من اتاق تو رو به هم بر یلیچه دل« :شده ام گفتم کیکل يدندونا نیاز ب    
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 .یدون یرو خودت بهتر م لشیدل -    

 ».ـــــــــــدایو« :با اعتراض داد زدم    

 »بله؟« :ابروهاش باال رفت    

 .قفل شده بود دایو يام تو چشما ینگاه عصبان    

 ...جا بشـ کیتونه  یکرد نم وونهیگربه ات منو د نیا دایو ن؟یکن یو داد م غیچه خبره؟ چرا ج -    

 .اطراف اتاق رو از نظر گذراند رشیاتاق حرفش رو خورد و نگاه متح تیوضع دنید ای    

 زلزله شده؟ نجایا -    

 ».یبپرس ياز مار یتون یم« :رفت گفت یم رونیکه دنبال گربه اش از اتاق ب یدرحال دایو    

 ينطوریکه ا نیبرسه به ا یهم نشدم چ کیاتاق نزد نیا هیمن اصال . کارو نکردم نیمن ا« :با حرص گفتم    

 »تازه از کجا معلوم کار گربه خودش نباشه؟... بکنمش

 .من بود شیاون که تمام مدت پ ؟یتیک -    

 ».ستیکار من ن نیبه هرحال ا« :فوت کردم رونینفسم رو به ب    

 .شد رهینگفت و به گوشه و کنار اتاق خ يزیدرسا چ    

 .ستیگردنبند اون دختره هم ن -    

 »ممکنه برش داشته باشه؟ یک ؟یچ یعنی« :اخم هاش تو هم رفت    

 .ستیباور کن کار من ن یدونم ول ینم -    

 .شناسم یمن تو رو بهتر از خودت م... ستیدونم کار تو ن یم -    

تمام مالحفه . میکردن اتاق مشغول شد زیهرسه، سه ساعت تمام به تم. دمیکش یقیراحت نفس عم الیبا خ    

بود جا به جا  وارید يکه تو کمد گوشه  دیو پرده ها هم با چند تا پرده جد میتخت رو عوض کرد يرو يها

ممکن بود پس  ریپامم غ يرو ستادنیا. شد یبعد از تموم شدن کارمون کمرم از شدت درد راست نم. میکرد

 .تخت افتادم يبدون خوردن ناهار رو

 يصدا. داد یساعت کنار تختم عدد هفت رو نشون م. بود کیهمه جا نسبتا تار. باز کردم مهیچشمامو تا ن    

 بارون؟.... دمیتو جام پر. بود دهیچیبارون به پنجره ها تو اتاق پشدن قطرات  دهیکوب

آسمون  نیدلمون از ا. چه عجب بارون اومد. اومدم و به طرف پنجره اتاقم رفتم نییبه سرعت از تخت پا    

 .انداخت نیغرش هراسناك رعد و برق تو گوشم طن. گرفته بود يابر
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عوض کردم و به سرعت از  یکیلباسامو تو تار. شد یزود شب م شهیهم نجایا. فرو رفته بود یکیاتاق تو تار    

 .دیرس یبه نظر م شهیتر از هم کیراهرو هم تار. اتاق خارج شدم

 ییرایتو سالن پذ یچراغ ها همه خاموش بود و کس. کردم و وارد سالن خلوت و ساکت شدم یپله هارو ط    

 .نبود

 .بود توجهم رو جلب کرد زیم يکه رو يکاغذ    

 

 .جون يسالم مارمار    

البته به احتمال . میکن دارتیناهار ب يبرا ومدیدلمون ن يخسته بود یلیخ... غذات رو بذار رو گاز گرم بشه    

 دنتیخواب. يهم بدتر یخرس قطب کیشناسم از  یخوب م یلیچون من تورو خ شیشام بخور يبه جا دیبا ادیز

 یچند سال کنارت زندگ.... به هرحال مابده ا صیتونه تو رو با مرده تشخ یمونه آدم نم یم تیم دنیخواب نیع

دونم اون  یکردن اتاقم ازت متشکرم من م زیو درضمن به خاطر تم. شناسمت یم یکردم پس بهتر از هرکس

اما اونکه تمام ... بوده یتیمال ک ادیکردم به احتمال ز یم یکار تو نبوده داشتم باهات شوخ وارید يپنجول ها رو

... الیخ یبه هرحال ب... تو اتاقم دهیاز تو پنجره پر گهید يگربه  کیحتما  ونمد یچه م... من بود شیمدت پ

من ... یجن زده نش يدید یو خونه رو خال يشد داریاز خواب ب یبود که وقت نیا ادداشتی نیهدف از گذاشتن ا

دونم  یم... بردم دمهم با خو یتیک... میگرد یزود برم... ها ینترس...  میاطراف بزن نیهم يدور هی میو درسا رفت

ماچ گنده  هیحاال ...نیکن یرو به هم زهر م یزندگ... ادیاز هم خوشتون نم ادیکه تو و اون ز

 مـــــــــــــاچ....بده

 .نمتیب یم... به قربانت دایو    

 یم یبود وقت ينطوریهم شهیهم دایو. که تو کاغذ نوشته بود خنده ام گرفت یهمه چرت و پرت نیاز ا    

خواد اون نامه رو به  ینداره م یحاال واسش فرق زهیریته دلش هست رو تو کاغذ م یهرچ سهیخواست نامه بنو

 ...يکارگر ساختمون ساز ایبده  ایتانیجمهور بر سیرئ

دوباره امتحان . فرو رفته بود یکیاما سالن همچنان در تار مدیبرق رفتم و دستم رو روش کش دیبه سمت کل    

 .دیبار بلندتر به گوش رس نیرعد و برق ا يصدا. نداشت يا دهیکردم اما فا

 .حتما به خاطر بارون برق قطع شده. سرم رو تکون دادم تا افکار ترسناك رو پس بزنم    
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ها  نتیعادت کرد شروع به گشتن کاب یکیکه چشمام به تار یکم. کردن شمع به آشپزخانه رفتم دایپ يبرا    

کشو  يشد تو یتولد استفاده م يبرا شتریکه ب یبسته شمع کوچک. دمیکش رونیهم ب یچوب يکشو ها. کردم

 .مال عهد بوقه زشیخونه همه چ نیا. یمیقد یلیخ يشمع ها نیاز ا. قرار داشت

شدن  دهیکوب يموفق به روشن کردن شمع بشم صدا نکهیز اقبل ا. گاز برداشتم يرو از رو تیکبر یقوط    

 .بندازم نیزم يرو رو تیباعث شد با وحشت شمع و کبر شهیپنجره ها و شکستن ش

از . دیلرز یتمام تنم م. دمیکش یقیپلکامو باز و بسته کردم و نفس عم. دیچیباد تو خونه پ يزوزه  يصدا    

. شدم رهیبود خ ختهیپنجره بزرگ سالن ر ریز نیزم يشکسته که رو يها شهیاومدم و به ش رونیآشپزخانه ب

 .شد یباز و بسته م یهولناک يپنجره همچنان با صدا

اما مرتبا خاموش رو . از سالن رو روشن کرده بود یشد محوطه کوچک یکه از رعد و برق ساطع م ينور    

 .شد یروشن م

 کیبرق . شدم که از کنار پنجره گذشت يزیوجه برق چبه طرف پنجره برم و ببندمش مت نکهیقبل از ا    

 .دیدامن سف کی يمثل دنباله  يزیچ

پچ پچ ها، ناله ها، خنده . شدم رهیباال گرفتم و به سقف خ یسرم رو به آروم. دیچیصداها دوباره تو گوشم پ    

 .نیزم يرو یبهتره بگم کس ای يزیچ کیشدن  دهیکش... شدن درها دهیکوب... التماس ها ،یطانیش يها

 .مرگ رو... و در آخر یبدبخت ن،یدرد، زجر، نفر. تونستم حس کنم یم. اشک تو چشمام جمع شده بود    

 .انداختن نینداشت صداها تو ذهنم طن يا دهیدستم رو رو گوشام گذاشتم اما فا    

شناختمشون اما  یکه نم یکلمات ...کلمات يسر کیرفت و بعد  یباالتر و باالتر م هیو گر غیج يصدا    

 .کرد یم نینفر... موند که داشت یم نیمثل ا. خوند یداشت اون کلمات رو م یکی. کردم یحسشون م

و قادر به حرکت  دمیلرز یم. گوشام بودن يهمچنان دستام رو یافتادم ول نیزم يرو. زانوهام سست شد    

 .دادن بدن سردم نبودم

و به کمک دسته مبل از  دمیباال کش موینیآب ب. اومد ینم ییصدا گهید. فرور فتباره سالن در سکوت  کی    

تمام توانم رو تو پاهام جمع . خورد یباد تکان م انیهمچنان در م یشمیابر دیسف يپرده . بلند شدم نیزم يرو

 ینم یکیتو تار. اومد رونیپرده ب شتاز پ يزیچ کیبهش برسم  نکهیقبل از ا. کردم و به طرف پنجره رفتم

اون  ریشد تصو یپخش م یکه به خاطر رعد و برق هر از گاه يبود اما با کمک نور یبدم چ صیتونستم تشخ

 .شد یجسم واضح تر م
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 .شده بود یطراح بایو ز زیر يبا گل ها دشیدامن سف نییپا. نفر بود کیکه تن  يبلند بایو تقر دیلباس سف    

 يرو بایز تینها یب يلبخند. زد یبرق م اهشیو چشمان درشت و س دیدرخش یصورت دختر م دیپوست سف    

 .بود اشایاون . شناختم یدختر رو م نیمن ا. قرمزش نقش بست يلب ها

نفر که  کی يقدم ها يمثل صدا. بار فرق داشت نیاما ا. دمیشن یسرم م يرو از باال يزیچ يدوباره صدا    

 .اومد یشد و به طرف پله ها م یم دهیکش نیزم يرو

 .نگران شد و چند قدم عقب رفت اشایچشمان     

و ترك خورده اش  دهیپوست چروک. اومد یم نییداشت چهار دست و پا از پله ها پا یکی. به پشت برگشتم    

 .قابل مشاهده بود یبه راحت دیتاب یکه از پنجره به داخل م ینور کم ریز

 .نبود اشایاز  يرم رو برگردوندم اما اثرس. با ترس عقب رفتم    

صورتش  يو صافش رو یمشک يشونه هاش افتاده بودن و موها. ستادیمقابلم ا دیپله ها که رس نییبه پا    

 .چشمام از شدت وحشت گرد شده بود. دستاش رو به طرفم دراز کرد. بود ختهیر

 .اما اون جلوتر اومد. عقب رفتم گهیچند قدم د    

رو  رهیدستگ. ندونستم و به طرف در هجوم بردم زیتامل رو جا. دیکوب یام م نهیبه س انهیضربان قلبم وحش    

 .مانع بود ییروین کیانگار . شد یکردم اما باز نم نییباال و پا

مو دادم و نگاه هیبه در تک. نفسام نامنظم و مقطع شده بود. دمیرو ند چکسیاما ه. به طرف پله ها برگشتم    

قرمز جلوم نشسته  يبا چشما یتیک. دمیکش يبلند غیکه مقابلم بود از ترس ج يزیچ دنیبا د. دوختم نیبه زم

 .شده بود رهیبود و بهم خ

 .و صافش معلوم بود بهم زل زده بود اهیس يموها ریکه از ز يشخندیپشت سرش همون دختر با ن    

رو  رهیدستم رو پشت سرم جا به جا کردم و دستگ .جوشنده اشک هام رو خشک کرده بود يترس چشمه     

 .اما باز هم در باز نشد دمیکش نییباال و پا

 .انداخت نیتو سالن طن یزمخت يصدا. شد یتر م کیاون دختر داشت هرلحظه به من نزد    

 ...آزادم کن -    

به  عیسر. پنجره و اون دختر در نوسان بود و بعد ذهنم جرقه زد نینگاهم ب. به در چسبوندم شتریخودمو ب    

 .پرت کردم رونیو خودمو ب دمیسالن قرار داشت دو يکه گوشه  یبزرگ يطرف پنجره 
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دستام رو دور بازوهام حلقه کردم و خودمو در آغوش گرفتم تا . دیکوب یقطرات باران مثل شالق به تنم م    

 .کمتر سرما رو حس کنم

. باغ رسوندم رونیبه سرعت خودمو به ب. دیرس یبه نظر م شهیتر از هم کیتار دیچرخ الیگاهم به طرف ون    

بندم اما امکان  یم خی لیبمونم مثل قند نجایدونستم اگه تا صبح هم یم. حس کرده بود یسرما تنم رو ب

 .برگردم الیامکان نداشت که دوباره به داخل اون و... نداشت

 .دنیلرز یبدنم از شدت ترس م يم سلول هاهنوز هم تما    

کوچک خانه قابل  يکه از پنجره  یفیدادم و متوجه نور خف رییتغ هیهمسا يالینگاهم رو به طرف و ریمس    

 .نهیراه هم نیبهتر. لبم نشست يرو يلبخند. بود، شد دنید

نبود که  یخدارو شکر که در اون اطراف کس. راه افتادم نیآرو يالیبه طرف و عینامنظم و سر يبا قدم ها    

به پاهام  ینگاه. رو سرم نداشتم يروسر چیتنم بود اما ه کیتون کی نکهیبا ا. فتهیچشمش به وضع من ب

بودم وگرنه االن  دهیرو پوش یرو فرش يها ییدمپا نیخدا رو شکر ا. بادم رفت کفشام رو بردارم. یلعنت. انداختم

 .کردم و با نفسم گرمشون کردم کیکف دستام رو به دهنم نزد. شد یتو گل و خاك خوانده م فاتحه پاهام

 الیو به سرعت به طرف در و دمیبودن پر دهیکش الشونیکه دور و یکوتاه وارید يجهش کوتاه از رو کیبا     

هم  یگل يها ییدرمورد دمپا. نداشتم دهیموش آب کش کیبا  یتفاوت چیبارون شدت گرفته بود و من ه. دمیدو

 .نگم بهتره يزیچ

 .دستم رو به طرف زنگ در بردم و فشار دادم دیبا ترد    

که  یو قد کوتاه درحال دیرس یشونه هاش م يکه تا ابتدا يفرفر يبا موها یبعد در باز شد و خانم یکم    

 .بود یدوست داشتن یلیخ شیپلصورت گرد و ت. من گرد شده بود مقابلم ظاهر شد دنیچشماش با د

 ه؟یک گهید نیا    

 »افتاده؟ یاتفاق« :گفت یبه سرتاپام انداخت و با نگران ینگاه    

حلقه دستام رو . دادن یصدا م کیت کیخوردن و ت یدندونام از شدت سرما به هم م. انداختم نییسرم رو پا    

 »تو؟ امیب شهیم... .مزاحمتون شدم نیببخش« :دور بدنم محکم تر کردم و گفتم

 ».داخل ایب... حتما حتما« :باز کرد و تند تند سرش رو تکون داد شتریدر رو ب    

ناخودآگاه نفس . ختیباره فرو ر کیکه داشتم  يگرم و راحت، تمام احساس بد يبا قدم گذاشتن به خونه     

 .دمیکش یقیعم
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متاسفم واقعا متاسفم که « :گفتم ریخودم رو جمع و جور کردم و سر به ز عیسر دمینگاه مشکوك زن رو که د    

 »....منو دوستام.... هستم تونیکنار يالیو نیمن مال هم... نداشتم يا گهید يمزاحمتون شدم اما چاره 

مال  ؟یگیم يجد« :توش معلوم بود گفت یو تعجب به راحت رتیکه ح ینذاشت حرفم تموم بشه با لحن    

 »؟یما هست يکنار... يالیو... مال... تو ؟یبغل يالیو نیهم

 بود؟ بیموضوع عج نیا نقدریا. حاال نوبت من بود که تعجب کنم    

 يزیچ کیتا برات  نجایا نیبش ایب ایب« :بگم که نذاشت و با عجله گفت يزیخواستم دهنم رو باز کنم و چ    

 ».یگرم بش يبخور ارمیب

گشتم اما  یم نیبا نگاهم دنبال آرو. تکون دادم و روش نشستم يسر. بود اشاره کرد زیکه پشت م یبه صندل    

  .نکردم داشیپ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ».گهید رونیبه من چه؟ حتما رفته ب« :شونه هامو باال انداختم    

 .کنه یم یخودش گفت با مادر و پدرش زندگ نهیحتما مادر آرو. اون زن افتادم ادیدوباره     

برطرف کردن  ياومد و فنجان قهوه رو جلوم گذاشت گذاشت برا رونیاز آَشپزخانه ب يزن با لبخند یوقت    

 »ن؟یهست نیمادر آرو... شما« :دمیشک ام پرس

 ».من خدمتکارشونم... وقته به رحمت خدا رفتن یلیبله؟ مادر آقا خ« :چشماش گرد تر شد    

مرده؟ اون مرده؟ پس چرا به من دروغ گفت که  نیمادر آرو. شد سیدهنم باز موند و چشمام اندازه توپ تن    

 زنده اس؟

کوچک تر  نجایتفاوت که ا نیماست با ا يالیمثل و بایخونه تقر يو معمار بیترک. به اطرافم انداختم ینگاه    

 .رسهیو نو ساز به نظر م زیتم یلیخ نجایما مال عهد بوقه در عوض ا يالیو لیتمام وسا. تره يو امروز

 »...شهیم... خانوم« :و رو به زن گفتم دمیاز قهوه ام رو نوش يجرعه ا    

 ».هیاسمم گل... یبهم بگو گل... به من نگو خانوم« :زد یلبخند بزرگ    

 »ازتون بپرسم؟ یسوال هی شهیم... خانوم یگل« :گفتم دیبا ترد    

 .سرش رو تکون داد    
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 هم فوت کرده؟ نیپدر آرو -    

 .ناخوش ان کمیبزرگ هنوز زنده ان فقط  يدختر آقا ریزبونتو گاز بگ نه نه خدا نکنه -    

 براشون افناده؟ یناخوش؟ اتفاق -    

... بد یلیاتفاق خ کی« :شد گفت یم دهیشن یکه به سخت ییکرد و با صدا کیسرش رو به من نزد یگل    

 ».گرده یبرم شیسال پ نیبه چند هیقض.... شده نینفر... ترسناك

 »ه؟یاون اتفاق چ« :اومد نییمنم پا يصدا نیناخودآگاه طن    

 .نه ایداشت که جواب سوالم رو بده  دیمکث کرد انگار ترد یکم    

 .گرده یشما برم يالیبه و یراستش همه چ... خب -    

 ما؟ يالیو. حبس شد نهینفسم تو س    

 ما؟ يالیچرا و -    

دستاشو باال اورد و . برخورد کرد واریکه پشتش به د ییعقب رفت تا جا چند قدم. با ترس از جاش بلند شد    

 .مقابل صورتش گرفت

گفتن هنگام گذشتن از  یها م یلیخ. شده اس نینفر الیاون و. یحرف بزن الیدرباره اون و دینه تو نبا -    

 یبا عجز زوزه م باغش يدرخت ها. خوردن یبسته تکون م يکه پرده ها از پشت پنجره ها دنید یکنارش م

و طلسم شده به  دهیپوس يها واریاون دختر هنوز که هنوزه از پشت د يها نیناله ها و نفر يصدا. دنیکش

 .روح اون در عذابه. و نفرت فرو رفته یکیاونجا تو تار. درموردش حرف نزن.... رسه یگوش م

. تو وجودم نشسته بود يترس بد. کرده بود خیبدنم رو س يحرف هاش موها. آب دهنم خشک شده بود    

که گفت  ییحرف ها.دادم یمرتبا آب دهنم رو قورت م. هم گذاشتم تا لرزششون رو کنترل کنم يدستامو رو

 .زد یهنوز تو گوشم زنگ م

 زیم يخودشو حفظ کنه فنجان قهوه ام رو که نصفه بود از رو يکرد خونسرد یم یکه سع یبار درحال نیا    

 ».زمیبر گهیفنجون د کیبرات  رمیم« :و گفت برداشت

 .و خودشو تو آشپزخانه حبس کنه رهیخواست از من فاصله بگ یانگار فقط م    

 .دادم و انگشتامو تو موهام فرو بردم هیتک زیم يآرنج هام رو رو زیبا بلندشدن و فاصله گرفتنش از م    

 ...اشـی...اسمش... ن؟یزن یدرمورد کدوم دختر حرف م -    
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به سرعت . بشکنه يبلند يو با صدا فتهیب نیزم يبا وحشت دستاشو باال گرفت که باعث شد فنجان قهوه رو    

 .شدم رهیخ یبه گل رتیاز جام بلند شدم و با ح

 .ارهیم یاوردن اون اسم هم بدبخت یاسمش رو نبر حت...نــــــه -    

 جا چه خبره؟ نیا د؟یترس یم نقدریچرا ا    

 .و بازش کرد دیاز خدا خواسته به طرف در دو یزنگ در، گل يبا صدا    

 .نیمهمون دار کی....نیاومد عیخدارو شکر که سر... آقا...اوه -    

 .احساس کنم نیآرو يتونستم تعجب رو تو صدا یم    

 »؟یمهمون؟ ک« :چترش رو بست و قدم به داخل خونه گذاشت    

 .با چند قدم بزرگ خودشو بهم رسوند. شد ریمتح شتریمن ب دنیبا د    

 ...مارسا -    

 .بهش انداختم دیپر از شک و ترد ینگاه    

 ....که مزاحمتون شدم نیببخش... سالم -    

 ».اتفاقا خوشحال هم شدم... نداره ینه نه اصال اشکال« :گفت یبا دستپاچگ    

 .زدم و نه نگاهم رو ازش گرفتم ينه لبخند    

 .کردن ییرایازم پذ یدمتکارتون به خوبخ -    

رو  زیهمه چ یپس گل« :به موهاش زد و گفت یچنگ یبا کالفگ. کلمه خدمتکار شد يرو دمیمتوجه تاک    

 ».برات گفته

 .شدم رهیرنگش خ یخوشگل آب يندادم و همچنان به چشما یجواب    

 ».دمیم حیبرات توض.... نیبش« :اشاره کرد یبا دست به صندل    

 .دونستم بتونم بهش اعتماد کنم یم دیبع گهید    

 ».برگشته باشن دیدوستام تا حاال با... برم دیبا... ممنون گهینه د« :به موهام زدم و به سرعت گفتم یچنگ    

 .بدم حیکنم حداقل بهم فرصت بده توض یخواهش م -    

 .بده حیاصرار داره برام توض نقدریاچرا . شدم رهیزد خ یبه چشماش که حاال التماس درش موج م    

 ...لطفا نیبش -    

 .مقابلش نشستم یصندل يرو دیبا ترد    
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 .ارهیخواست که دو فنجان قهوه ب یبا اشاره از گل    

 .مکث کرد و به نگاه منتظرم چشم دوخت یکم    

شهر  نیاوردن من از ا ایناون به محض به د یعنی... دمیکه بچه بودم ند یراستش من مادرم رو از وقت -    

 .رفت

 .پرسشگونه نگاهش کردم    

 چرا؟ -    

 ....گمیبهت م يروز کی... میبهتره درموردش حرف نزن... خب... خب -    

 ؟یچرا دروغ گفت -    

 .یدرمورد مادرم بدون يزیخواستم چ ینم -    

 ؟یخواست یچرا نم -    

شک دارم االن .... گمیبعدا درموردش بهت م« :حال جواب داد نیهمه سوال من کالفه شده بود با ا نیاز ا    

 ».یباور کن یبتون

 .شدم رهیکردم و مشکوکانه بهش خ زیچشمامو ر    

 .میدیزنگ هر دو از جا پر يبا صدا    

 »خونتون؟ ادیقرار بود ب یکس« :با تعجب گفتم    

 ...نه -    

اگه منو . دمیکش یقیدرسا آه عم سیخ يو چشما داینگاه نگران و دنیبا د. ر رفت و بازش کردبه طرف د    

 .هیلینکشن خ

بس کن « :گفت دیکش یباال م شوینیرو به درسا که مرتب آب ب تیبا عصبان دایو. سالم کردن نیآرو دنیبا د    

 ».کنه یم هیو گر رهیخواد بم یکه م یمون یم یخوک نیع... گهید

 .برداشت شینیب دنیبهش رفت و دست از باال کش يدرسا چشم غره ا. خنده ام گرفت دایو هیاز تشب    

به  يا گهید يجا نجایاز ا ریغ...  میموقع شب مزاحمتون شد نیا نیببخش« :گفت نیرو به آرو یبا نگران دایو    

 میبرگشت یرسا تو خونه موند اما وقتو ما میقدم بزن رونیب میراستش من و درسا رفته بود.... دینظرمون نرس

شما  دیشا میگفت... رو نداره بره ییآخه اون جا... میکن کاریچ دیبا میدون یحاال نم... ستیازش ن ياثر میدید
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شروع به آبغوره گرفتن کرده منم  دهید یکه خونه رو خال یدرسا از موقع. نیکردنش کمک کن دایبهمون تو پ

 ».ذارمیکنم مو به سرش نم دایدختره رو پ نیاگه من ا... خورم یدارم از دستش حرص م

اون  نکهیکردم و قبل از ا میقا نیخودمو پشت سر آرو. شهیم یمطمئنا عمل دایو يها دیدونستم که تهد یم    

 .سالم کردم یآروم يبگه، با صدا يزیچ

تو ...تو ... خدا يوا« :و گفت دیکش یفیخف غیاورده بودم ج رونیب نیکله ام که از پشت آرو دنیدرسا با د    

 »مارسا؟ یینجایا

 .دمیچسب نیبه آرو شتریکه ناخودآگاه ب ارهیخواست به طرفم هجوم ب یم دنمیبا د دایو    

 .رو تو مشتم فشردم نیاز پشت لباس آرو    

انداختم و  نییموش سرم رو پا نیع. افتاد دایبه خشم نشسته و قرمز و يلحظه نگاهم تو چشما کی يبرا    

 .لبم شدم دنیمشغول گز

... خدارو شکر... خدارو شکر« :گفت یلب با خودش م ریز یه. رو کنار زد و به سرعت بغلم کرد دایدرسا و    

 ».خدارو شکر

 .به شونه اش فشار اوردم کمیبا دست     

 ...درسا يخفم کرد -    

 .دیه منو تو بغلش کشازم فاصله گرفت و با از نظر گذرون صورتم دوبار یکم    

 ایب« :درسا رو کنار زد ظیبا غ دایو. داشت خنده اش رو کنترل کنه یبود و سع ستادهیبا فاصله از ما ا نیآرو    

 ».نمیبرو اونور بب

 .تو چشمام زل زد تیو با عصبان ستادیرو به روم ا    

 ؟یرفت رونیب الیچرا از و ده؟یور پر میما جون به لب بش یگیمین -    

 کنه؟ یباور م یعنیبگم؟  دیبا. سرم رو باال اوردم و نگاهم رو تو چشماش قفل کردم    

 ».بودم دهیترس يبدجور« :زدم یلبخند مصنوع    

 »؟یاز چ ؟يبود دهیترس« :گرد شد دایو يچشما    

ش هم بزرگ که برق ها يالیو کیتو هم اگه تو « :تر یلبخند مصنوع کیو دوباره  دمیکش یقینفس عم    

 ».يدیترس یمطمئنا م يموند یقطع شده بود م
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. بکنم نمیبیکه دارم م ییزایچ نیا یتونستم دوستامم قاط ینم. درست رو گرفتم میدونستم که تصم یم    

 .بودن و نبودنش شک داشتم یکه به واقع ییزایچ

 شیانگار داشت حرف هام رو پ. تکان داد ينقطه نامعلوم دوخته بود سر کیکه نگاهش رو به  یدرحال دایو    

 یمونیبا پش نیهم يبرده برا یبه صحت حرفم پ دیرس یدر آخر هم به نظر م. کرد یم لیتحل هیخودش تجز

 ».میکن دارتیاز خواب ب میخواست یطرف هم نم کیاز ... اما خب میتنهات بذار میخواست ینم« :گفت

سرم رو برگردوندم و نگاهم در . خودم حس کردم ينفر رو رو کیه نگا ینیسنگ. زدم يمنم لبخند دوستانه ا    

 نجایا يزیچ کیبود  دهیانگار اون فهم. که تا مغز استخونم هم نفوذ کرد ینگاه. قفل شد نیآرو ي رهینگاه خ

 .نه ایانسانه  نیوکردم که آر یاوقات شک م یگاه. انداختم نییسرم رو پا. ستیدرست ن

 گهید زیچ« :گفت نیگذاشت و رو به آرو زیم يرو رو ینیس. شد ییرایقهوه وارد حال پذ ینیس کیبا  یگل    

 »آقا؟ نیخوا ینم يا

سه قاشق شکر . هم رو به رومون نشست نیو آرو مینشست زیهر سه دور م. به تکان دستش اکتفا کرد نیآرو    

 .و مشغول به هم زدنش شدم ختمیتو فنجان قهوه ام ر

کس  چیه میوارد خونه شد دایبا و یوقت. بود یچه حس یدونست ینم« :آروم تر شده بود گفت درسا که حاال    

 ایپاشو ب گمیخر که اصال انگار نه انگار بهش م يدایو نیا. رفتم شیتا مرز سکته پ. نبود برق ها هم خاموش بود

االن که فعال گشنمه  گهیرو برداشته م وهیم سبد خچالیباشه رفته سر  الیدور و بر و دیشا میدنبالش بگرد میبر

خبر  سیباشنش که به پل دهیدزد دیگم بشه فوقش شا ستیاون که بچه ن میریبعد م ارمیاز عزا درب یبذار دل

 وهیکه بعد از خوردن م میحاال بگذر. کردم یخوردنش رو تماشا م وهیمنم با حرص رو به روش نشستم م. میدیم

 میبر ایب يحاال که خورد گمیبهش م. رو تا آخر تموم کرد یشکالت کیه کو ظرف گند وهیآبم وانیل کیها 

آخ که دوست داشتم همونجا ... تو خونه تنها بمونه ترسهیگربه ام م امیکجاست با اون ب یتیک نمیبذار برم بب گهیم

 داتیپ میباغ رو گشت يتو یوقت. رونیب میزد الیاز و یتیآخر هم مجبورش کردم و بدون ک... بزنم لهش کنم

بعدش هم که . دیرنگ صورتشون پر کمیخانوم  دایمردم تازه اونجا و یم یداشتم از ترس و نگران مینکرد

 نیاما ا یباش نجایالبته من اصال توقع نداشتم ا... دیبه فکرمون رس نجایآخر از همه هم ا میرو گشت الیاطراف و

 »...کوفتت شــ یکه اله یاون پسر چشم آب يسر از خونه  یباش چوندهیمارو پ دیگفت شا یم دایو

تا حاال . هم سرخ شده بود دایو. از خنده میکه مرده بود نیمن و آرو. گهیم یمتوجه شد داره چ کدفعهی    

. بود یجالب یلیخ يصحنه . جاهاشون با هم عوض شده بود. بودم دهیدرسا رو ند یو پرحرف دایو دنیخجالت کش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٧٨ 

 یاز گل رمیمن م« :از جاش بلند شد واون دوتا شده بود خنده اش رو کنترل کرد  که متوجه معذب بودن نیآرو

 ».نیتا با قهوه اتون بخور رمیبگ یشکالت کیسه تا ک

جلو اون  قهیدو دق يریمیکثافت م« :درسا ضربه زد يمحکم به بازو دایبه آشپزخانه و نیبعد از رفتن آرو    

 ».رو ببرن تیمرده شور اون عقل فندق ؟يریزبونت رو بگ

 ».حواسم نبود خب« :شده بود گفت مونیپش دایدرسا که شد    

 .شدن رهیهر دو با حرص به من خ دنمیخند يبا صدا. خنده ام شد دیبه درسا باعث تشد دایو یدهن کج    

 یحاال بره چ« :موشکافانه گفت دایو. به فنجان قهوه ام چشم دوختم. کردم خودم رو کنترل کنم یسع    

به خدا قسم  ؟ياریدرب هیپسر چشم آب نیسر از خونه ا يکه حاضر شد يبود دهیترس نقدریا یعنی نجا؟یا ياومد

 ».رو خط بکش سرهپ نیدور ا... و تو دونمیتو اون سرت باشه من م يزیچ يمارسا اگه نقشه ا

... ترسناك بود یکیو تارواقعا ت الیگفتم نقشه دارم؟ و یمن ک« :صاف شدم میکردم و تو صندل يتک سرفه ا    

تونستم که  یتازه نم... يکردیوحشت م يمن بود ياومد اگه خودتم جا یهم از طبقه باال م ییصداها کیتازه 

 هیاز همسا شتریپسره رو ب نیباالخره ما ا. بود نجایهم دیکه به ذهنم رس ییبمونم تنها جا رونیتو اون بارون ب

 »...که میشناسیم گهید يها

 ».یراست گفته باش دوارمیام« :کرد زیچشماشو ر دایو    

 ».مطمئن باش« :سرم رو تند تند تکون دادم    

بشم تنم رو  دایو یعشق بیرق نکهیفکر ا یحت. دمیکردم و چند جرعه نوش کیفنجان قهوه رو به دهنم نزد    

 ایسرم رو از دست دادم  يموها يهمه  نمیبب شمیم داریصبح که ب کیکار ممکن بود  نیچون با ا. لرزوند یم

 .قبر تو قبرستون باشم کی دنیبه فکر خر دیبا نکهیا

گذاشت و با لبخند مقابلمون  زیم يظرف رو رو. به طرفمون اومد یشکالت کیبشقاب ک کیبا  نیآرو    

 .نشست

 ».میرفع زحمت کن میخواست یم... نیدیکشیزحمت م دینبا« :درسا تعارف کرد    

 ...نداره که یزحمت کنمیخواهش م -    

 کیدستش رو دراز کرد و بدون تعارف . تو خارج خوب بهش ساخته بود یکه قربونش برم ده سال زندگ دایو    

 .رو برداشت کیبزرگ از ک کهیت

 .کرده بودم یشکالت کیدستتون درد نکنه بدجور هوس خوردن قهوه با ک -    
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و  وهیسبد م کی شیپ قهیدو دق نیارد به شکمت بخوره همک يا« :بهش زل زد يقورباغه ا يدرسا با چشما    

 ».یگنده رو باال انداخت یشکالت کیو سه تا ک وهیبزرگ آبم وانیل

 ».گشنه ام شد قهیدو دق نیخب تو هم« :زد کشیگاز گنده به ک کی يبا خونسرد دایو    

و درسا  دایدادم که متوجه شدم اصال حواسش به مکالمه و رییتغ نینگاهم رو به طرف آرو ریبا خنده مس    

. بودم دهیند ینگاه نیهمچ چکسیتا حاال از ه. بود بینگاهش غر. شده بود رهیبه من خ یبیبا حالت عج... نبود

 يزیچ کیداره با غرق شدن تو نگاهم  یسع نکهیا ای کنهیم زممیپنوتیموند که داره با چشماش ه یم نیمثل ا

 .رو بفهمه

 .دمینوش گهیجرعه د کیآب دهنم رو قورت دادم و با دستان لرزان فنجان قهوه رو باال اوردم و     

 .به من نبودن نیآرو بیغر بیعج يو درسا هنوز مشغول کل کل بودن و متوجه نگاه ها دایو    

من قفل  يهمچنان تو چشما شییجادو يچشما. گذاشتم و دوباره سرم رو بلند کردم زیم يفنجان رو رو    

 .شده بود

 »شده؟ يزیچ« :و با تکان سر گفتم اوردمیطاقت ن    

شده  رهیبهم خ یو شگفت رتیکرد حاال با ح رییتغ نیآرو يحالت چهره . و درسا به ما جلب شد دایتوجه و    

 »اتفاقا افتاده؟ نیواقعا ا« :زمزمه کرد. بود

 ه؟یمنظورش چ. جان قهوه افتادچشمام گرد شدن و دستام از دور فن    

 ».کنهیسرم درد م کمی... نیببخش« :کرد لبخند بزنه یاش را لمس کرد و سع قهیشق    

 .داد و چشماشو به هم فشرد هیتک شیصندل یبه پشت    

 یحرف م ییبودم فراموش کنم؟ درمورد چه اتفاقا دهیشن شیپ هیرو که چند ثان یتونستم حرف یاما من نم    

 .زد

 ».سرد شد نیفهوه اتون رو بخور دییبفرما« :چشماشو باز کرد و دوباره لبخند زد نیآرو    

به خاطر « :لبخند زد تیمیبا صم. بلند شد یصندل يو از رو دیفنجانش رو نوش يضرب ته مانده  کیبا  دایو    

 ».میبرگرد دیببا گهید... میممنون یشکالت کیقهوه و ک

 ».نیموند یشام م يبرا« :هم بلند شد نیآرو    

 .ممنون... میزحمت داد ینه به اندازه کاف -    
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 نینگاهم به آرو. و منگ بودم جیمن هنوز گ. درسا هم با لبخند تشکر کرد. درسا هم بلند شد دا،یپشت سر و    

 .بود دیپر از شک و ترد

 ».منم ممنونم« :گفتم یآروم یلیخ يبا صدا    

 ».کنم یخواهش م« :زد يبخند خسته ال نیآرو    

 یبارون هنوز هم با شدت به سر و صورتمون م. میخارج شد الیو درسا از و دایاز جام بلند شدم و پشت سر و    

رو که از  یمنم شال. و درسا جلوتر راه افتادن دایو. درسا دوباره تشکر کرد. تا دم در بدرقه امون کرد نیآرو. دیکوب

« :دمیرو شن نیآرو يبرم که در لحظه آخر صدا ونسرم مرتب کردم و خواستم دنبالش يگرفته بودم رو یگل

... کنم یرو باور م زیهمه چ... يتو در خطر... حتما بهم بگو یداشت ازیاگه به کمک ن. مواظب خودت باش

 زیچشمامو ر. بود يجد حالت چهره اش کامال. به طرفش برگشتم دهیرنگ پر یبا صورت» .یمطمئن باش یتونیم

 .از چشماش بخوندم یچیکردم اما نتونستم ه

 .گهید ایب يمار -    

 »؟یزنیحرف م یدرمورد چ« :دمیپرس یزد به آروم یبدون توجه به درسا که صدام م    

 ».خداحافظ« :ابروهاش رو باال انداخت    

 دیبود؟ بع وونهیپسره د نیا. شدم رهیبه در بسته خ ریمات و متح. به داخل خونه برگشت و در رو بست    

 .دونمیم

 .رسوندم و دنبالشون راه افتادم دایبا چند قدم بلند خودم رو به درسا و و    

 به؟یعج نقدریا نیبود؟ چرا آرو یمنظورش از اون حرف ها چ. و اتفاقات امشب بود نیآرو ریدرگ دایذهنم شد    

 ...خون آشامه دیشا. ستین یآدم معمول هیکنم اون  یحس م

 وونمیاورد تا بخونم د یهردفعه برام م دایکه و ییها و داستانا لمیف. کردم یبه فکر احمقانه خودم دهن کج    

 .شده بودم یممکن ریغ زیباور کردن هرچ يمدت تجربه کرده بودم آماده برا نیکه تو ا ییزایاما با چ. کرده بود

جا به جا کرد و هر سه  یبهمون قرض داده بود رو کم نیکه آرو يچتر ادیو. در باغ رو باز کرد دیدرسا با کل    

 .میشده بود قدم گذاشت دهیکش الیدر و يکه تا جلو يراه سنگ فرش شده ا يرو. میشد کیوارد باغ تار

 »...تنها مونده یبزرگ نیبه ا يالیبچه ام تو و یتیک یطفل« :گفت یبا نگران دایو    

نه که خودت  یگربه داشته باش يبچه  کی ادیچقدر هم که بهت م« :هم فشار دادم يپلکامو با حرص رو    

 ».گمیم نیواسه هم یستیآدم ن
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 ».مونده که مونده به درك... تنها مونده یبزرگ نیبه ا يالیبچه ام تو و« :اداشو دراوردم يشتریبا حرص ب    

که دو ساعت قبل افتاده بود تو  یاتفاقات .بهم رفت و به سرعت قدم هاش اضافه کرد يچشم غره ا دایو    

واقعا . درختان به ترسم افزود يشاخه ها انیباد م يشدن قطرات باران و زوزه  دهیکوب يصدا. شد یذهنم تداع

تو ذهنم تکرار شد  نیو آرو یگل ياحرف ه. شده بشم نینفر يالیو نیمطمئن نبودم که بخوام دوباره وارد ا

 .میبود دهیدر رس يبه جلو گهیحاال د. زدن خیدستام 

 .رو باز کرد و به همراه درسا وارد شد الیدر و دایو    

مرگ  يبو. کردم یوجودم احساس م يچرا اما ترس را با همه  دونمینم. برداشتم الیچند قدم به داخل و    

 یم. شدم يرنطویچرا ا دونستمینم. افتیراه  فمیبه تن نح یفینا خودآگاه لرزش خف. همه جا پخش شده بود

به طرفش برگردم و با صحنه  ابباعث شد با اضطر دایو غیج يناگهان صدا... را حس کنم یتونستم امواج منف

 ...روبه رو بشم یدلخراش ي

 .شدم رهیکه حاال غرق در خون بود خ یتیمملو از وحشت به ک ییدهانم گرفتم و با چشما يدستم را جلو    

. افتاد نیزم يسست شد و او رو دایزانوان و. شده بود زونیبود و از سقف آو شده دهیچیدور پاهاش پ یطناب    

 .بود که قدرت تکلمش رو از دست داده بود دهیترس يدرسا هم به قدر

حاال قرمز  دیسف کیسرام. ختیر یم نیزم يخورد و رو یسر م یتیافتاد که از دم ک ینگاهم به قطرات خون    

 ...شده بود

 یتعجب. بود ریگونه هاش سراز يدرسا هم رو ياشک ها. میقدرت حرکت کردن نداشت چکدوممونیه    

 .صحنه هارو نداشت نطوریتحمل ا. بود یو مهربان یدختر احساس شهینداشت اون هم

 دشیسف يمقابل گربه که شکمش پاره و موها. گذشتم دایآب دهنم رو قورت دادم و از و. به خودم اومدم    

 .ستادمیحاال قرمز شده بود ا

امواج ترس و اضطراب رو از نگاه . دمیچرخ دایبه طرف و. رفتیم یاهیو چشمام س دیچرخ یدور سرم م ایدن    

 .حال منم بهتر از اون نبود. کردم افتیدر سشیخ

 ».میخبر بد سیبه پل دیبا« :حرکت لب هاش رو دنبال کردم یبه سخت    

 يموضوع که ما قادر به برقرا نیا يادآوریخواستم با  ینم. دمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم يپلکامو رو    

تکون دادم و رو به  دییبه ترسش اضافه کنم پس فقط سرم رو به نشونه تا میستین رونمونیب يایارتباط با دن

 ».رو ببر به اتاقش دایو« :درسا گفتم
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 .بود دهیر صدامو نشنانگا. شد رهیبه من خ سیخ یدرسا با نگاه    

 نه؟.. اون مرده... اون -    

 نیگفتم بر« :بار داد زدم نیا. کردم یرو تحمل م يدیشد یفشار روح. درسا کالفه شدم ياز سوال مسخره     

 ».تو اتاقاتون نیگم ش

 دایو يشانه ها يدستش رو. شد کینزد داینامطمئن و آهسته به و ییبا قدم ها. خورد یتکون ادمیدرسا از فر    

 ».میبر ایب.. دایو« :لرزان گفت یینشست و با لب ها

که با وحشت مخلوط شده  یبا بغض. اومد رونیبه خودش داد و از حصار دستان درسا ب يدیتکون شد دایو    

 ».هیشوخ هی... نیا...نمرده... اون... اون« :بود گفت

 نیزم يطرفش رفتم و بعد از گرفتن بازوهاش از رو به عیحرکت سر کیبا . هم فشردم يلبامو با حرص رو    

 ».به اتاقاتون نیاالن بر نیهم« :تو بغل درسا انداختمش و گفتم فیتکون خف کیبا . بلندش کردم

پله  يرو تا باال دایو هیدرسا از حالت شک خارج شد و با گر. مخلوط شده بود يدیخودمم با بغض شد يصدا    

 .کرد یها همراه

 .لمسش کردم لمیشدم و برخالف م کیبهش نزد یبه سخت. شدم رهیام چنگ زدم و به گربه خبه موه    

چشمام به رو به رو . با هم حس کردم کبارهینفرت و ترس و وحشت رو . مثل برق به بدنم وارد شد یانیجر    

 يکه رو يو دختر دمید یرو م هیسا کیاز  یترسناک ریرنگ مقابلم تصو یب وارید يشده بود اما من به جا رهیخ

 شونیپر اهشیس يبود و موها یونو خ یصورتش زخم. که اطرافش پر از خون بود ینشسته بود درحال نیزم

 ...اطرافش رها شده بود

 »...اشای« :گنگ به گربه زل زدم یو با نگاه دمیبه سرعت دستم رو عقب کش    

جسم سرد با وحشت  کیبا برخورد کمرم به . دیلرز یتمام بدنم م. با چند قدم لرزان از گربه فاصله گرفتم    

 .دمیچرخ

 .آرامش خاطر بود ي هیکه تو ذهنم بود ما یهولناک ریتصاو يبه جا یعسل زیم دنید    

 .افتادم نیزم يزانوهام سست شد و همونجا رو    

 .دونم چه قدر تو همون حالت مونده بودم که درسا کنارم ظاهر شد ینم    

 مارسا؟ -    
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اون  يکنم به جا یچشمامو باز م یکردم وقت یآرزو م. بلند شدم نیزم يچشمامو باز و بسته کردم و از رو    

 یخیکتاب تار کیدر حال مطالعه  شهیتخت تو اتاقم نشستم و مثل هم يکه رو نمیترسناك خودم رو بب يالیو

 .ام

شده بود هنوز  زونیکه از سقف آو یدرحال یخون ياون گربه . دمیحسرت کش ياز رو یآه. چشمامو باز کردم    

 .هم مقابلم قرار داشت

 »چرا؟« :زمزمه کردم    

 کیمطمئنا کار « :به خودش مسلط بشه موهاش رو پشت گوشش برد و گفت یدرسا که موفق شده بود کم    

 ».هیوحش وونیح

 .رممکنهیغ نیا... شه وشده با الیوارد و یوحش وونیح هی.. چطور امکان داره... چرت و پرت نگو -    

از جنگل دور  ادیز نجایا. من مطمئنم... نه« :کرد خودش رو متقاعد کنه گفت یم یکه سع یدرسا درحال    

 ».ستین

 .ستیممکن ن نیا... کنم یخواهش م... درسا -    

 ...معلومه که ممکنه -    

 .کردم کیبا چند قدم لرزان خودم رو به جسد گربه نزد. دمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم يپلکامو رو    

 .میدر خطر... ما... درسا -    

 .حضورش رو کنارم حس کردم    

 ه؟یمنظورت چ -    

 .میبرگرد دیبا... ستیواسه ما ن یامن يجا نجایمنظورم واضحه ا -    

 .اس گهیبرگشت مال چند روزه د تیمنکه قبال بهت گفتم بل ؟يچطور یبگ شهیم -    

 .میبش داریکابوس هولناك ب نیاز ا میتون یم يدونستم چطور یخودمم نم. دستام رو کنار بدنم مشت کردم    

 .شونه ام نشست يدست گرم درسا رو    

... فقط نیا... کنه ینم دیمارو تهد يخطر چینگران نباش ه... یحادثه خودتو ناراحت کن نیبه خاطر ا دینبا -    

 ...فقط

آخه کدوم ... هیوحش وونیح کیکار  یبگ يخوا ینکنه بازم م ؟یفقط چ« :با خشم به طرفش برگشتم    

 »...کنه؟ ابله یم زونیاز سقف آو ينطوریبعد از حمله به طعمه اش اونو ا یوونیح
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 ینم« :و با لکنت گفت مبل افتاد يبود، رو دهیکه زده بودم رنگ صورتش پر يکه به خاطر داد یدرسا درحال    

 ».کنه تیخواسته مارو اذ یم یکی دیشا... دونم ینم... دونم

 نیچند گهید يخونه ها... نهیاونم آرو... میندار شتریکه ب هیهمسا کی ؟یزن یحرف م يدار یدرمورد چ -    

از . خونه خبر ندارن نیکه از وجود ما تو ا یکارو کرده باشه درحال نیا تونهیم یآخه ک. از ما فاصله دارن لیما

خودت  يلطفا نظرات مزخرفت رو برا... بگذره نجایکه از ا دمینفر رو ند کیتا حاال  نجایا میهم که اومد یموقع

 .نگه دار

 زیکار نفرت انگ نیتونه ا یم یپس ک« :دیلرزانش رو دور بازوهاش حلقه کرد و با عجز نال يدرسا دست ها    

 »بکنه؟ یتیرو با ک

که  نکهیا میبکن دیکه با يفعال تنها کار... آروم باش درسا« :نفس هام داشتم تمیمنظم کردن ر در یسع    

 ».داره یگندش کل خونه رو برم يبو گهیمدت د کیتا . میببر نجایرو از ا یتیک

 .مبل بلند شد يدرسا تند تند سرش رو تکون داد و از رو    

 .دراز کردم شیکینزدشدن و دستم رو تا  رهیبه گربه خ دیبا ترد    

 ».کارو انجام بده نیتوا« :راه متوقف شدم و به طرف درسا برگشتم نیب    

 »چرا من؟« :ابروهاش نشست نیب یفیاخم ظر    

 .امیکنم بتونم از پسش برب یچون من فکر نم -    

 »؟يخوا ینم ای یکن یفکر نم« :دستاشو به کمرش زد    

 ».هر دوش« :جواب دادم یبه راحت    

به  نمیبب يا گهید زیبا لمس دوباره اش چ نکهیاز ا. خواستم دوباره اون گربه رو لمس کنم ینم قتیدر حق    

 .دمیخودم لرز

 ...ببرش تو باغ خاکش کن -    

نامنظم شده نفسام . دادم هیدر رو به شدت بستم و پشت به در تک. دمیاز پله ها باال رفتم و به طرف اتاقم دو    

داره سرمون  ییچه بال اد؟یداره سرم م ییچه بال ایخدا. نشستم و به موهام چنگ زدم نیزم يهمونجا رو. بود

 دایمطمئنم که نه درسا و نه و. نفر بگم کیرو به  زیتونستم همه چ یکاش م. گفتنش بهتره ينطوریآره ا اد؟یم

. کار کنم؟ زانوهام رو خم کردم و سرم رو روش گذاشتم یپس چ ایخدا. حرف هام رو باور کنن ستیممکن ن

 .تو ذهنم نقش بست يریتصو
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داشت منو به طرف پنجره  ییروین هی. شد یمرتب پررنگ و واضح تر م ریتصو. به سرعت سرم رو بلند کردم    

 .برد یم

نه . تم متوقفش کنمتونس ینم. کشوند یمنو م رویرفتم که اون ن یاز جام بلند شدم و به طرف همان جهت    

 هیاتاقم  يپنجره  ریدرست ز. قورت دادم و به کنار پنجره رفتم یآب دهنم رو به سخت. رو رویخودم رو نه اون ن

مانع از  ظیغل یکیتار. زنده بود جودمو کی. خورد یتکون م. نمشیتونستم واضح بب ینم. قرار داشت يزیچ

 تینها یب یکی. کردم زیتر بردم و چشمامو ر نییسرم رو پا. انسانه کیشد اما متوجه شدم  یچهره اش م دنید

 .نیآرو... هیشب... هیشب

 .اوردم ادیتو ذهنم نقش بسته بود رو به  شیپ هیکه چند ثان يریاون تصو. کم کم ترس بهم غلبه کرد    

اول . برگشتم الیزده بود با چند قدم به داخل و رونیکه از حدقه ب ییدهنم گرفتم و با چشما يدستم رو جلو    

 تیشم و در نها یم دهیاتاق کش يبعدش که به طرف پنجره . بخوام نکهیبدون ا نمیب یرو م نیآرو ریکه تصو

 .نمیب یپنجره م ریاونو ز

 .ام یعیترسناك فرا طب لمیف کی گریکنم باز یحس م. شم یم وونهیدارم د ایخدا    

 »مارسا؟ مارسا؟« :مدیکرد به من برسه شن یم یآرومش رو که سع يصدا    

 .سرد پشت سرم رو لمس کرد واریکه کمرم د ییبه پشت برداشتم تا جا گهیچند قدم د    

 »مارسا؟... کنم یالتماست م... کنم یمارسا؟ خواهش م« :شد یصدا به مراتب بلند تر م    

بعد با . نفس هامو کنترل کنم تمیکردم ر یسع. ام مشت کردم نهیس يدهنم برداشتم و رو يدستم رو از جلو    

 .آرام به طرف پنجره رفتم ییقدم ها

 .درحال قدم زدن بود یاون هنوز هم همانجا قرار داشت و با کالفگ    

 »؟يخوا یم یچ« :خودم رو کنترل کنم جانیکردم ترس و ه یسع    

 .اوردیاز لحن تند و طلبکارانه ام تعجب کرد اما به رو خودش ن    

 .شده یبه من بگو چ... مارسا -    

 افتاده؟ یاتفاق کی دهیاون از کجا فهم. تر از قبل شکه شدم شیب    

 »...تو ... تو« :تکون خوردند یلبام به سخت    

 يزیچ کیتو از ... کنم یذهن آشفته ات رو حس م... کنم یمن حس م... مارسا« :جند قدم به جلو برداشت    

 ».يدیترس
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 .واقعا شک داشتم اون انسان باشه گهید. دمیمن از تو ترس خواستم بگم آره یم    

 .یزن یحرف م يدار یچ يدرباره ... فهمم ینم... تو -    

« :شد رهیمکث دوباره به طرف باال نگاه کرد و تو چشمام خ یبعد از کم. انداخت نییسرش رو پا نیآرو    

 ».بهم اعتماد کن... تونم کمکت کنم یمن م... شده یلطفا بهم بگو چ... لطفا... مارسا

خود اون ترسناکتر از تمام . تونم بهش اعتماد کنم یالبته که نم. لباسم رو تو مشتم گرفتم و فشردم ي قهی    

 .کنم یو حس م نمیب یکه م هییزایاون چ

 یچیهم هشما  ياز صحبت ها. گفتن ندارم يبرا یمن حرف« :کردم قاطع باشه گفتم یم یکه سع یبا لحن    

 ».نیبر نجایلطفا از ا... ارمیسر در نم

 .دمیپنجره رو ببندم صداش رو شن نکهیقبل از ا    

 یمنف يها يخونه با انرژ نیا... ستمیمن ن یازش بترس دیکه با یاون کس... یکن یاشتباه م يدار... مارسا -    

که  ینینذار اون نفر... مارسا لطفا... هم تو هم دوستات در خطرن ؟یمنظورم رو بفهم یتون یم...احاطه شده

 یتو رو م نیاون نفر... خواد یاون تو رو م امارس... رهیخونه حاکمه تو و دوستات هم بگ نیساله تو ا نیچند

برنامه سفر رو تو فکرتون  نیکه ا هیزیهمون چ نمیب یاوقات اطرافت م یگاه یاهیس ي هیاون سا... خواد

بهت  يخوا یاگر م... نمیاطرافت بب يا گهید زیچ یاهیتونم جز س یمن نم... کشونده نجایاخته و تو رو تا ااند

 ...یبه من اعتماد کن دیتو با نیکن دایکمک کنم تا نجات پ

زدم و  ینفس نفس م. دیکوب یبه سرم م یحرفهاش مثل پتک. دمیبا ترس پنجره رو محکم به هم کوب    

 .فشردم یسردم رو به هم م يدستا

و قلبم  دیلرز یبدنم م. گرفت یذهنم آروم نم. لرزان مشغول راه رفتن تو اتاق شدم ییو قدم ها یبا کالفگ    

 .دیکوب یام م نهیتند تند به س

 .با دست به موهام چنگ زدم    

 رهیدم و به در اتاق خش خیبا ترس تو جام م. دیرس یتق تق و خش خش چوب از تو سالن به گوش م يصدا    

 .رفت یسالن راه م یچوب يپارکت ها ينفر داشت رو کیانگار . شدم

 .آروم ییقدم ها    

داشت به طرف  یکینشدم  یاالتیخ نکهینه مثل ا. لبم رو به دندون گرفتم و گوشم رو به در اتاق چسبوندم    

 .رفت یکه ته سالن سالن قرار داشت م یبزرگ يپنجره 
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و دوباره پشتم رو به  دمیتو جام چرخ. از اتاق بذارم رونیدر رو بچرخونم و پامو ب ي رهیاشتم دستگجرئت ند    

 .در بسته کردم

 .سرد بود خیتکه  کیدست و پام مثل  يانگشت ها. دمیچونه ام باال کش ریو پتو را تا ز دمیتختم خز يتو    

 يا دهیاما فا. به هم فشردم شتریچشمامو ب. شد یصداها قطع نم. تو خودم مچاله شدم و چشمامو بستم    

 .نداشت

 .صدا قطع شد. و گوشام رو باهاش پوشوندم دمیسرم کش ریبالشت رو از ز    

 الیبا خ. دمیشن ینم ییصدا چیه. به در اتاق زل زدم رتیبا ح. اومدم رونیپتو ب ریپلکامو باز کردم و از ز    

 .و دوباره چشمامو بستم دمیراحت آه کش

نبود  یچیه. تخت نشستم و به اطراف نگاه کردم يهراسون رو. دیچیتو فضا پ یگوشخراش يناگهان صدا    

 .اومد یم رونیپس صدا از ب

 .واریبه د زیت يناخن ها دنیمثل کش. دوباره تکرار شد    

 .شد یلحظه هم قطع نم کیصدا . نشست رهیدستگ يدستم رو. و به طرف در اتاقم رفتم دمیاز رو تخت پر    

 چکسیه. انداختم یو خاموش نگاه کیباز به سالن تار مهیدر ن نیاز ب. دمیکش نییرو پا رهیدستگ یبه آروم    

 .نبود

 .شدم که از کنارم گذشت يا هیدر رو ببندم متوجه سا نکهیقبل از ا    

 .چشمم رو زد دیسف زیچ کیبرق . سرم رو به سرعت باال اوردم و با دقت اطراف رو از نظر گذروندم    

 يانتها يبه طرف پنجره  یرنگ دینفر با لباس خواب سف کی. نگاه کردم يشتریبا دقت ب. اخمام تو هم رفت    

 .دیرس یتا کمرش م شونشیرنگ و پر یمشک يموها. رفت یسالن م

 یغیزده ام رو رو گونه هام گذاشتم و با گاز گرفتن لبم مانع از ج خی يدستا. چند قدم عقب رفتمبا ترس     

 .خواست از گلوم خارج بشه یشدم که م

. داشته باشه یبه اطرافش توجه نکهیرفت بدون ا یدختر همچنان داشت به طرف پنجره رو به روش م    

 .خلسه کیراه رفتن تو ... مثل

که من  یاون کابوس نینه ا. مغزم به کار افتاد. داستیلباس خواب و نکهیا نمیصبر کن بب. رفتاخمام تو هم     

 .بود دایو نیکردم نبود ا یفکر م

 .رهیاما چرا داره به طرف پنجره م    
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 »دا؟یو« :صداش زدم    

 .نشون بده همچنان به راه خودش ادامه داد یواکنش نکهیبدون ا    

 ده؟ینشون نم یعکس العمل چیپس چرا ه. وارد شد صمیو تعجب هم به مجموعه احساسات ضد نق رتیح    

 ده؟ینشن یعنی

 »دا؟یو« :بلند تر صداش زدم    

 .نشون نداد یباز هم توجه    

 .با چند قدم آروم به طرفش رفتم. دمیترس یکم کم داشتم م    

 .بود ومدهیبارون هنوز بند ن. کردرو باز  شیا شهیدر ش یبه آروم. دیبه پنجره رس    

اگه  ای. شد یپرت م رونیبرده بود و داشت به ب رونیسرش رو از پنجره به ب دایو. ستادمیسر جام ا رتیبا ح    

 .کرد یپرت م رونیبخوام واضح تر بگم خودش رو به ب

 کنه؟ یم کاریداره چ وونهیاون د. زد خیبدنم     

 »ـــــدا؟یو« :داد زدم    

 .خم شده بود رونیتا کمر به ب. داد یمحض به کارش ادامه م یوونگیچون با د دیانگار اصال صدام رو نشن    

 .و به کمرش چنگ زدم دمیتوانم به طرفش دو نیبه آخر. مغزم دستور داد و پاهام اطاعت کردن    

 .میسالن افتاد یکفپوش چوب يو رو میهر دو به عقب پرت شد    

شده  نیخشمگ دایکردن و دایانگار از نجات پ. و باران شدت گرفت دیبه پنجره کوب يبلند يه باد با زوز    

 .کنن برافروخته بود ینتونسته بودن اونو قربان نکهیاز ا. بودن

 .چشماش باز شد. زدم افتاد یمن که نفس نفس م يرو دایو    

 .دیبا ترس و اضطراب اطراف رو از نظر گذروند و به من رس    

 افتاد؟ یچه اتفاق -    

 .براندازش کردم نییاز باال تا پا یبا نگران    

 ؟یتو خوب -    

 ».کنم یم یاحساس کرخت« :بلند شد نیزم ياز رو یبه موهاش چنگ زد و به سخت    

 »؟ینیزم يتو چرا هنوز رو« :يمن ثابت موند ينگاهش رو    

 ».يگرفتمت تا االن مرده بود یکه اگه من نم دیببخش یلیخ« :پوزخند زدم    
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 »ه؟یمنظورت چ« :اخماش تو هم رفت    

 »اد؟ینم ادتی یچیتو ه یعنی« :از جام بلند شدم و گفتم عیحرکت سر کیبا . دهنم از تعجب باز موند    

 اد؟یب ادمی دیرو با یچ -    

 »؟یرفت یاه متو خواب ر یداشت... پس تو... تو... کنم یباور نم« :بهش زل زدم رتیبا ح    

 ها؟ -    

از ... دمیشن ییصدا هیمن احساس کردم ... تو چشمات بسته بود... تو« :گفتم یبه پنجره اشاره کردم و با گنگ    

 »...یعنی... خب... یعنی... یستیاون تو ن... فکر کردم دمیاول ترس... دمیبعد تو رو د.. بعد... رونیاتاق اومدم ب

 نجایاز ا ياول بگو من چجور... بکش قینفس عم هی... نمیساکت باش بب قهیدو دق« :با دست بهم اشاره کرد    

 »بودم؟ دهیخواب نجایتمام مدت ا یبگ يخوا یتو که نم... مگه تو اتاقم نبودم؟... سردر اوردم

 رونیو از اتاقم ب دمیشن ییصدا هیفقط ... ياتاقت سر در اورد رونیاز ب يدونم تو چطور یمن نم... نـــه -    

اول فکر کردم خل شدم اما بعد متوجه شدم . یرفت یبه طرف پنجره م یکه داشت دمیاومدم بعدش هم تو رو د

 .میاز دستت داد شهیهم يبجنبم برا ریاگه د

اتفاق افتاد  نیا يپرت کنم؟ اما چرا؟ چطور رونیخواستم خودم رو از پنجره به ب یکه من م نهیمنظورت ا -    

 اد؟ینم ادمی یچیودم هکه خ

 ».یرفت یتو خواب راه م یتو داشت... فکر کنم« :گفتم یلیم یبا ب. شدم قیبه صورتش دق یکم    

 »کنم؟ یخواستم خودکش یتو خواب م« :چشماش گرد شد    

شم  یمتوجه نم دایو... زده به سرم یبگ يخوا ینکنه باز م ه؟یچ« :شدم یعصب دمیحالت نگاهش رو که د    

 »؟ينشد فتهیکه داره م یاتفاقات مشکوک نیتا االن متوجه تمام ا یعنی ؟یفهم یتو چرا نم

 کدوم اتفاقات؟ -    

 .بود و نظاره گر بحثمون بود ستادهیفاصله از ما ا یدرسا با کم. میهر دو به طرف صدا برگشت    

 .دمیکش یقیعم انداختم و نفس نییداشتم پس سرم رو پا دیگفتن و نگفتن ترد نیب    

 »کدوم اتفاقا؟ دمیپرس« :درسا با چند قدم خودش رو بهمون رسوند    

 ».نیحس کرده باش یحت ای نیباش دهیکه امکان نداره شماها د ییزایچ هی« :شدم رهیخوشگلش خ يبه چشما    

 .ترسم یمنم کم کم دارم م... فتهیداره م یچه اتفاق... تو بهمون بگو -    

 .گمیاونجا براتون م... میبر ییرایبه سالن پذ نیایب -    
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 .میرفت نییهر دو قبول کردن و با هم از پله ها پا    

 .مبل نشستم و نگاه نگرانم رو به دو جفت چشم منتظر که رو به روم قرار داشتن دوختم يرو    

 »خب؟« :گفت يصبر یبا ب دیکه سکوت منو د دایو    

 »؟یخب که چ« :هام فرو بردم و گفتمبا استرس دستم رو داخل مو    

 ».کنم ها یسوسکت م امیم شمیپا م يمار« :هم فشرد يلباشو با حرص رو    

 .از استرسم رو کم کنم یکار کم نیوارد کردم تا با ا یفیمبل فشار خف يبه دسته . اخمام تو هم رفت    

خودتو ... رونیب زیرو بر یهمه چ... ینتو یتو م... بس کن دختر« :چشمامو بستم و با خودم تکرار کردم    

 ».به درك رو فراموش نکن ییقانون طال... گهیکنن د ینم ایکنن  یباور م ای... خالص کن

 .و نا آرام درسا دوختم دایو یچشمامو باز کردم و به صورت حرص    

 ...راستش من... خب... اما ادیمسخره ب یلیبه نظرتون خ دیشا... بگم يدونم چطور ینم... راستش -    

 »...امیم شمیپا م ایحرفت رو بزن  ای« :داد زد بایشده بود تقر یکه عصب دایو. مکث کردم    

که چندان براش  هیزیچ دیشا دایبس کن و« :شد دهیآرومش شن يشونه اش نشست و صدا يدست درسا رو    

 ».بهش فرصت بگه... کنه انشیتا ب ستیراحت ن

 نیاز ا شتریپس ب شهیشدن اون به خاطر نگران یدونستم عصب یم. دیمبل نشست و لبش رو جو يرو دایو    

 »...رو... خونه نیکنم تو ا یمن فکر م« :منتظر نذاشتمشون و گفتم

 .زنگ حرفم رو قطع کرد يصدا    

شدن  انیبا باز شدن در و نما. زودتر از همه بلند شد و به طرف در رفت دایو. میبه هم انداخت ینگاه متعجب    

 .نفسم بند اومد نیخونسرد آرو يچهره 

بدون . داشت یبیشد و چشماش برق عج یم دهید گهینور ماه، درخشان تر از هر وقت د ریپوست روشنش ز    

نگاه سرزنش  کی. کرد ریو وجودم سرازنگاهش ترس رو ت. شد رهیبه من خ میبکنه، مستق دایبه و یتوجه نکهیا

 .گر و کامال سرد و خشک

اگر ... رو به مارسا بگم یمهم زیچ دیبا... موقع مزاحمتون شدم نیا دیببخش« :تر از نگاهش بود خیصداش     

 ».اجازه هست

 گهیوقت د هیبه ...شهیاگه م... اگه« :آروم بود یلیصدام خ. دیلرز یبند بند وجودم م. شدم خیتو جام س    

 »...ستیحالم چندان مساعد ن... نیموکولش کن
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« :برگشت دایبه طرف و یبکنه با لبخند سرد و تصنع یتعجب نیام کوچک تر یاز لحن رسم نکهیبدون ا    

 »...کنم اما ینم ياصرار

 یلیخ یلیخ... مهمه یلیموضوع خ نیباشه ا ادتونی« :و لبخندش پاك شد دینگاهش به طرف من چرخ    

 ».تونیتمام زندگ متیبه ق... مهم

 .به زحمت سرم رو تکون داد. مبل فشردم يدسته  يزده بودن رو خینوك انگشتام رو که     

 .اکتفا کرد و رفت یآروم یهم به خداحافظ نیآرو    

با  دیه بااول از هم. آب دهنم رو قورت دادم و از جام بلند شدم. کرد یمعذبم م دایدرسا و و زیآم دینگاه ترد    

گفت  یم نویاحساسم به من ا. نه ایرو بهشون بگم  یهمه چ رمیبگ میتونستم تصم یزدم بعد م یحرف م نیآرو

 .دونم که احساسم تا االن اشتباه نکرده یو من م

 ».یبه ما بگ يزیچ هی یخواست یکه نرفته م ادتی... صبر کن« :راه متوقفم کرد نیب دایمحکم و يصدا    

پله ها وارد کردم و  یچوب يبه نرده  يفشار. مصمم و شکاکشون سرگردون بود يصورت ها نینگاهم ب    

 ».براش نباشه یاالن وقت مناسب دیشا... دیشا« :گفتم

 يو اون حرف ها نیبعد از اومدن آرو میدینفهم يفکر کرد... م؟یمگه ما بچه ا... ؟یچ« :زد يپوزخند دایو    

 »...ينطوریکه زد ا یبیعج

... ستین یچیهم ه نیمن و آرو نیب... من شما ها رو بچه فرض نکردم« :ا حرص حرفش رو قطع کردمب    

 ».نیشد یبود اول از همه شماها خبردار م يزیمطمئن باش اگه چ

... منم باور کردم یتو گفت... باشه باشه« :تو هم گفت يو اخما یزد و با لحن عصب نهیدستاشو به س دایو    

من تمام اون حرف ... یخوام نباش یازت م یو نگران من... و نیکرد دایپ یبه هم احساس نیاگه تو و آرو... مارسا

 »...یشوخ... بود یشوخ کیقط ... تمامشون رو... ها رو

 ...به چشمانم بود رهیسرد و خشک خ داینگاه و. و بازوشو لمس کرد ستادیدرسا کنارش ا    

نه « :گفتم رتیگرد شده از ح يبا چشما. ستادمیا دایو يرو که باال رفته بودم برگشتم و رو به رو يچند پله ا    

آخه مگه من چند ... ستین نیمن و آرو نیب یچیه... یچیباور کن ه... یکن یاشتباه م يتو دار... تو... نه دایو

 »شناسم؟ یپسره رو م نیوقته ا

 یحس م... من فقط... نــــــــه...نه.. داره؟ یتیمن اهم يبرا يفکر کرد... تو... تو« :بلند گفت يبا صدا    

 »... کنم
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از پله  دایبه من انداخت و دنبال و یدرسا هم نگاه نگران. نتونست حرفش رو ادامه بده و با تنه از کنارم رد شد    

 .ها باال رفت

 »...یلعنتــــ... یلعنت «:دمیکوب واریبا حرص مشتم رو به د    

 نیسفر نفر نیا... الیو نیا... ایخدا... اوردم ادینشان دادن خودش رو به  يقو يرو برا دایتالش و    

 .افتاد یاتفاق نم چوقتیکاش ه... کاش...شده

 یچیه گهیچشمام بسته شد و د. دادم هیتک شیمبل سه نفره انداختم و سرم رو به پشت يخودم رو رو    

 .دمینفهم

رو  دیسف يمالحفه . شدم رهیرو به روم خ یبا بغض به در بسته و چوب... کرد یدود داشت خفه ام م... آتش    

 .شد یآتش نم يشعله ها يرو شیاما اون هم مانع از پ. سرم انداخته بودم يرو

 .کرد یقرمز پشت پنجره به من نگاه م يبا چشما يدیسف يگربه . اتاقم رفتم يبه طرف پنجره     

 .شدم رهیگربه خ يتو چشما میذهنم رو متمرکز کردم و مستق... آب دهنم رو قورت دادم و اشکامو پاك کردم    

 یساعتم عدد ده رو نشون م. سرم انداختم يرنگم رو رو یآشفته ام فرو بردم و شال آب يدستم رو تو موها    

 .داد

 .باش مارسا يقو. دمیکش یقیچشمامو باز و بسته کردم و نفس عم    

 يشدم متوجه شدم پتو داریصبح که ب. طبقه دوم انداختم یخال يبه راهرو یاومدم و نگاه رونیاز اتاق ب    

 .کنارم بود زیم يهم رو يروم قرار داره و کاغذ تا شده ا ینازک

ن اما چون من قدم بزن رونیرفتن ب داینوشته بود اون و و. عطر درسا رو استشمام کردم و کاغذ رو برداشتم    

 .کنن دارمیب ومدهیدلشون ن دمیخواب رید شبید

آفتاب . رفتم رونیب الیاز و یوقت. گذشتم یخال يمانتو ام فرو بردم و به سرعت از راهرو بیج يدستام رو تو    

 .کرد یرو نوازش م مینیب سیخ يچمن ها يهنوز پشت ابر ها بود و بو

 .راه افتادم نیکردم و به طرف خونه آرو یباغ رو ط ریبه سرعت مس. زدم يلبخند    

بدنم . اومد نییدستم مشت شد و پا. کردم یمکث کوتاه. دستم رو باال اوردم تا در بزنم. ستادمیپشت در ا    

 .خواستم دوباره در بزنم که در باز شد. دیلرز یهنوز م

 .شدم رهیبود خ دهیشپو یرنگ يسرمه ا نیو شلوار ج دیکه کت سف نیگرد شده به آرو يبا چشما    

 .باز کرد شتریب یزد و در رو کم یلبخند گرم    
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 تو؟ ياینم -    

 »...در نزدم... ادمهی... در نزدم... من« :گفتم یجیبا گ    

منو ... شعوریب. دیخند یکردم مطمئنم چشماش م ینه اشتباه نم. چشماش برق زد. ابروهاش باال رفت    

 ؟یکن یمسخره م

« :زد و گفت يلبخند دنمیبا د یگل. وارد خونه شدم. به خودم گرفتم يجد يسرم رو باال گرفتم و چهره     

 »حالتون چطوره خانم؟

 ».هیروز خوب... یعال« :منم متقابال لبخند زدم    

 .میو نشست میقرار داشت رفت ییرایکه تو سالن پذ يزیبه طرف م نیبا آرو    

 »قهوه؟ ؟يچا« :گفت یبه گرم نیآرو    

 ...لطفا ییچا -    

 ».بیس يبا پا يدو فنجون چا« :گفت یرو به گل    

 ».کنم یاالن حاضرش م« :سرش رو تکون داد یگل    

 .شد رهیبه من خ نیرفت و ارو یگل    

 ».سر اصل مطلب میبر عیسر دمیم حیترج« گفتم تیبا جد    

 ».رست جواب بدهپرسم د یسوال م هی« :دنیدوباره چشماش خند    

 ».کنم یم یسع« :کردم اعتماد به نفس کاذبم رو حفظ کنم یسع    

. دادم هیتک یازش فاصله گرفتم و به پشت صندل یکم. صورتم اورد کیابروهاش رو باال داد و سرش رو نزد    

 .سراسر وجودم رو گرفت ییگرما

 »؟یترس یتو از من م« :ظاهر شد يلبش هم لبخند يرو ندفعهیا    

حاال  د؟یاز کجا فهم نیا... نه نه نه. خندونش قفل کردم يمضطربم رو تو چشما يچشما. دهنم باز موند    

 ....رهیآبروم م

 »ن؟یکن یفکر م نطوریچرا ا... نه« :کردم خودم رو کنترل کنم یسع    

 ».مطمئنم... کنم یمن فکر نم« :دنیخند یچشماش هنوز م. دوباره سرش رو جلو اورد    

 .گذاشتم زیم يبا حرص دستام رو رو    
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 زیم يها رو رو بیس يو پا ییچا يفنجون ها یوقت. به طرفمون اومد ینیس کیبا  یموقع گل نیدر هم    

 .بهم زد و دوباره به طرف آشپزخانه رفت يگذاشت لبخند

دم با  یالبته من بهت حق م« :شد شیمشغول به هم زدن چا یالیخ یداد و با ب هیتک شیبه صندل نیآرو    

 »...یازم بترس دیبا بمیعج يرفتار ها

 .یتو دلم گفتم خدارو شکر که خودت متوجه هست    

 ...ترسم یمن از تو نم -    

 ».يخارج شد یخوب شد پس باالخره از اون حالت رسم« :لبخند زد    

درشت شکر  يم و مشغول به هم زدن دانه هادادم جواب ند حیترج. اورد یپسره داشت حرصم رو در م نیا    

 .کردم یخال يخور ییقاشق چا يتمام حرصم رو رو. فنجونم بشم يتو

 .میکرد یشکستنش نم يبرا یتالش چکدومیحاکم بود و ه نمونیب ینیسنگ یسکوت    

 »...بهم بگو« :سکوت رو شکست نیا نیآرو يگذشت که صدا قهیچند دق    

 »رو؟ یچ« :شدم رهیو خشکش خ يجد يبه چهره  سرم رو باال اوردم و    

 .یینجایکه به خاطرش ا يزیهمون چ -    

 ».نجامیمن به درخواست شما ا... من« دستامو تو هم گره کردم و آب دهنم رو قورت دادم    

 ...حاال بگو... درسته-    

 .سکوت کردم    

 يخوا یاگه م... یبهم اعتماد کن دیتو با« :گذاشت و انگشتاشو تو هم گره کرد زیم يبازوهاشو رو نیآرو    

 ».مونهیروزیپ دیکل نیاعتماد مهم تر... کمکت کنم

سال با من بودن زحمت باور حرف هامو به خودشون  نیدوستام که چند یحت« :زدم يزیپوزخند تمسخر ام    

باور کنم که بعد از  دیچطور با... نم که تازه باهاش آشنا شدماعتماد ک یبه کس يپس تو چطور توقع دار... ندادن

 »دن؟یدیرو بهم نم وونهیحرف هام لقب د دنیشن

 ».دارم یبیداستان عج نیهمچ کیچون من هم « :گفت يبا خونسرد نیآرو    

 ...راز بزرگ کی... داره يراز هیکردم اونم  یپس اشتباه نم. دیچرخ یصورتش م ينگاهم رو    

 ».تونم بهت اعتماد کنم یمتاسفم اما هنوز هم نم« :انداختم نییسرم رو پا    

 ...گمیخب پس اول من م -    
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رو  ونیزیتلو يها ندهیگو يکرد و ادا يتک سرفه ا. از نگاهم خنده اش گرفت. مشتاقانه بهش چشم دوختم    

... بپرسم يزیچ هیبذار اول . ستمیثنا نمنم است. ستین دهیکه نشون م يکس اونطور چیو ه زیچ چیه« :در اورد

 »؟يدید یتو منو چطور آدم

روان  هیشب شتریب... دونم یواقعا نم... خب راستش« :بر اندازش کردم قیدق یسرم رو کج کردم و با نگاه    

که  لهیدل نیبه هم دیشا.. و مرموز بیهم عج یخوش برخورد و کم... یهست یقیتو پسر آروم و دق... شناس ها

 »... تونم بهت اعتماد کنم یمن

 دارم؟ یمثبت تیپس در نظر تو شخص -    

 ».گفت نطوریبشه ا دیشا... میریو مرموز بودن فاکتور بگ بیاگه از اون عج« :گفتم تیبا جد    

 ».هست يدیپس هنوز ام« :چونه اش برد ریدستاشو ز    

 .نگفتم يزیچ    

 »؟یبپرس میلیتحص يدرمورد رشته  يخوا ینم« :مکث کرد و گفت یکم    

 »مهمه؟« :گفتم دیبا ترد    

 ...اول تو بگو... ممکنه -    

 .من عاشق رشته ام بودم. زدم یلبخند گرم    

 .یباستان شناس -    

 ».جالبه« :سرش رو تکون داد    

 ...هینوبت تو... خب -    

 ...باشه بیعج یکم...  دیشا -    

 ...شنومیم -    

 ».یعیطب يعلوم ماورا« :کرد و گفت یمکث    

 ».بود یجالب یشوخ« :برداشتم و با خنده گفتم زیم يدستام رو از رو. شد سیچشمام اندازه توپ تن    

 ».نکردم یمن شوخ« :شد يچشماش جد    

 »باور کنم؟ يتوقع دار« :زدم يشخندین    

 .داره اما من واقعا دروغ نگفتم یبه خودت بستگ نیا -    

 »...هیعیطب ریغ... نیآخه ا« :دوختم مییرو به فنجون چا جمینگاه گ    
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 »بود؟ یعیکه واسه تو افتاد طب یبه نظرت اتفاق« :جلو اورد و گفت یسرش رو کم    

 .شد شییعقب رفت و دوباره مشفول به هم زدن چا یکم. حبس شد نهینفسم تو س    

 ».اصال وجود نداره يرشته ا نیچطور ممکنه؟ همچ نیا... آخه« :توهم گره خورد یا نگراناخمام ب    

 .دینوش یکوتاه يکرد و جرعه  کیرو به لباش نزد شییفنجان چا    

 رانیتو ا... شنیآموزش داده م یلیتحص يرشته ها هیکه بق ينه به صورت آشکار و اونطور یوجود داره ول -    

 .ستین نطوریا یغرب يمحدوده اما تو کشورها یلیخ یلیخ یلیهم خ

 »...بودم دهیباره نشن نیدر ا يزیچ نیمن تا حاال کوچک تر... اما« :تونستم خودم رو قانع کنم یهوز نم    

 ...ستیعلم مخصوص همه ن نیا -    

 ه؟یمنظورت چ -    

خب تو قرار ... میشیاز بحثمون منحرف م میفکر کنم دار« :به سرعت گفت هیبعد از پنج ثان. مکث کرد یکم    

 »...حاال بگو یمن صحبت کن يبود برا

 »...اول حرفت رو تموم کن... نه« :سرم رو به سرعت تکون دادم    

 .دوباره مکث    

کنه ممکنه تا  دایبحث ادامه پ نیاگه ا... مارسا« :گفت يزیآم دیآروم و ترد يو صدا شتریبار با آرامش ب نیا    

 »...يندار نویتو قدرت درك ا... بعدش هم... ها طول بکشهمدت 

 »...رو بدونم زیخوام همه چ یم... یخواد نگران قدرت درك من باش یتو نم« :اخمام تو هم رفت    

 .فوت کرد رونیبه ب ینفسش رو با کالفگ    

رو بهت  یاما توقع نداشته باش همه چ دمیم حیبرات توض... خب یلیخ« :جا به جا شد و گفت یتو جاش کم    

 ».مطرح بشه يمردم عاد يبرا دینبا یحت زایچ يسر کیبگم 

 »؟يمردم عاد« :شدم قیکردم و تو صورتش دق زیچشمام رو ر    

 ».ستمین يانسان کامال عاد کیکه من  یکردم تا االن متوجه شده باش یفکر م« :دیتو موهاش کش یدست    

 ییزایاون چ یعنی... ه؟یمنظورت چ« :بدنش به حرکت دراوردم و با دهن باز گفتم يزااج يچشمام رو رو    

 »؟یفکرم رو بخون یتون یتو م... درسته؟ تو... کردم یکه فکر م... که

 »؟یکن یفکر م یتو چ« :ابروهاش باال رفت    

 ...هیرعادیکامال غ -    
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 »افته درسته؟ یکه واسه تو م یدرست مثل اتفاقات« :زد يلبخند سرد    

 ».درسته« :سرم رو تکون دادم یبه آروم    

 .پس حرف هام رو باور کن -    

 .شدم رهیدر سکوت بهش خ    

 ...ستین یکن یکه تو فکر م ياونطور -    

 ؟یچ -    

تونم  یمن نم... تونم ذهنت رو بخونم ینم یکن یکه تو فکر م يمن اونطور« :کرد کینزد زیخودش رو به م    

رو از ذهنت احساس  یفیامواج ضع... تونم احساسش کنم یفقط م... گذره یتو ذهنت داره م یبگم چ قایدق

 ،ینگران ،یترس، اضطراب، ناراحت... شهیم دیکه احساساتت تشد یفقط زمان... یتیاونم نه در هر موقع... کنم

 .عشق... و ،یدلتنگ

 ...کردم یم ینا امن احساس ترس و. سردم رو به هم فشردم يدستا    

تونم حس کنم چقدر  یمثال االن م« :و با همون لحن آرامش بخشش ادامه داد دیعقب کش یخودش رو کم    

 »...یو معذب یکن یم یاحساس نا امن... یو نگران يدیترس

 ه؟یچه موجود گهید نیا ایخدا. دهنم از بهت باز موند    

 يبه ذهن تو کار دمیمنم قول م... یبترس ایو ... یباش يزیخواد نگران چ ینم« :چشماش پر از آرامش بود    

 »...نداشته باشم

 »از کجا مطمئن بشم؟... از« :دیلرز یصدام به شدت م    

 ».دمیمن بهت قول م« :باز شد یقشنگ يلباش به خنده     

 .بره نیتلخ دهنم از ب يزه تا م دمینوش یطوالن يجرعه  کیحلقه کردم و  مییدستام رو دور فنجون چا    

 نیتو ا تونهیهم نم یو هرکس ستیهمه قابل قبول ن يعلوم برا نیا« :شد و ادامه داد ينگاهش دوباره جد    

تو وجودشون  يا ژهیاستعداد و کی ایداشته باشن و  ییباال یکه قدرت ذهن ییفقط کسا... کنه لیرشته تحص

... ییهمون ماورا ای کیزیعلم متاف يوباال چون ت یقدرت ذهن گمیم نیا يبرا... انیتونن از پسش بر ب یباشه م

ماورا  نشیب... یها رو با ذهنت کنترل کن دهیتمام پد يچطور يریگیم ادیاونجا ... مهم تره یذهن از همه چ

 ».که خلسه، چشم سوم، هاله، چاکرا و پرواز روح هم جزوشه شهیم زیشامل چند چ

 »سوم؟ چشم« :لب تکرار کردم ریز    
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 ».یستیتو فقط جسم ن« :نگاهش رو تو چشمام دوخت    

 »ه؟یمنظورت چ ؟یچ« :چشمام گرد شد    

 »؟یهست. یستین...جسم...فقط...تو« :شمرده شمرده تکرار کرد    

 .دختره چقدر خنگه نیا گهیاالن با خودش م. اوردمیسر در نم یچیاصال از حرف هاش ه. حرصم گرفت    

اما چون ... باالست یلیتو خ يبرا نایمنکه گفتم درك ا... بهت دست نده یاحساس خنگ« :زد يلبخند محو    

بعد  هی... ينشد لیتشک یکه تو فقط از بعد جسمان نهیمنظورم ا... کنم یبحث رو برات باز م نیقول دادم دارم ا

 ».یدون یم نویخودت هم ا... گنیهم تو بدنت هست که بهش روح م گهید

 ...دونم یم -    

و  روین کیتمام ما ... ستین نطوریکه ا یدر حال... میفقط جسم میکن یکه فکر م نهیمشکل ما انسان ها ا -    

تمام حواسمون مربوط به اون ... میتو خودمون دار يقو یلیخ يو انرژ روین کی... یعیطب يقدرت ماورا

 یلیخ... دهیخودش ادامه م اتیبه ح یاما روحمون بدون خستگ شهیو خسته م نهیبیم بیجسم ما آس... روستین

 مهیو ن یعیطب مهین یانسان مخلوق... رو که تو وجودشونه فراموش کردن یعیفراطب يروین نیاز انسان ها ا

از انسان ها روحشون رو داخل جسمشون  یبعض... ان یعیمثل فرشته ها و جن ها که کامال فرا طب ستییماورا

که مربوط به  شونییماورا يها يرویاز ن گهید يها يسر کیاما ... دنیو بهش اجازه صعود نم کنن یم ریاس

 یعیطب يعلوم ماورا يتو نیهم يبرا... روح و جسمه نیراه ارتباط ب کیذهن ... کننیاستفاده م شهیروحشون م

چشم  کیبه  ییاما علوم ماورا شهیکه هر دو مربوط به جسمت م يتو دو تا چشم دار... داره يادیز یلیخ تیاهم

چشم سوم همون ... چشم سوم...تونن ازش استفاده کنن یهم اشاره کرده که همه اونو دارن اما همه نم گهید

... تونن یکه اونا نم یرو حس کن ییزایچ... تونن ینم گرانیکه د ینیرو بب ییزایچ یبتون شهیکه باعث م هیزیچ

داشته باشه و  يادیز یلیخ يانرژ نکهیمگر ا ادیاز پسش برنم یهرکس... نمثل ارتباط برقرار کردن با انس و ج

 ...روحش پاك پاك باشه نکهیا

مثل ... همش نایا« :نشستم میدهن بازم رو جمع کردم و صاف رو صندل دمیرو د نیآرو ي رهینگاه خ یوقت    

 ».مونه یقصه م کی

 »....ترن یهم واقع تیاوقات قصه ها از واقع یگاه... آره« :سرش رو تکون داد    

 ه؟یهاله چ -    
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از  یکه حت میتو بدنمون دار یبعد روحان کیهمونطور که بهت گفتم ما « :دستاشو تو هم قالب کرد و گفت    

 ي، ناد)يهاله انرژ(آئورا. داره که شامل سه بخشه یفیو لط یکیبعد انرژ کیانسان . هم مهم تره یبعد جسمان

که  هینامرئ یتجل ایو  يانرژ دانیم یمعن بههمون هاله  ایآئورا ). يمراکز انرژ(، چاکراها)يانرژ يکانالها(ها

و سالمت  رهیگیاحساسات و افکار ما رو در بر م ت،یهاله شخص نیا. اطراف تمام موجودات زنده رو احاطه کرده

 يبعد به صورت لکه ها نیبه بدن نفوذ کنه اول در ا يماریب نکهیقبل از ا... کنه یجسم و روح ما رو مشخص م

که  يفرد... میانجام داد يادیز شاتیمورد آزما نیما در ا. شهیوارد بدن م يماریو بعد ب... شهیآشکار م رهیت

هاله اش به انتقال  يرو اهیس يلکه ها نیدر واقع ا... مرد یاحاطه کرده بود بعد از مدت یاهیس يدورش رو هاله 

هاش گذشته رو  يماریب شهیکار م نیبا ا. میگرفت ادیهاله ها رو  نشیما فن ب. داد یهشدار م گهید يایه دناون ب

 کیبا در آغوش گرفتن  شهیم. کرد يریجلوگ انیممکنه به وجود ب ندهیکه در آ ییها يماریدرمان کرد و با از ب

 یازت قدردان يهم با دادن انرژ اهیاون گ ایکار درخت  نیبا ا. هاله رو درخشان تر کرد نیدرخت ا ای اهیگ

 »...يادکه بهش د یبه خاطر عشق... کنهیم

که درونم به پا شده بود چند  یشدم و بدون توجه به تالطم خیس میتو صندل. رسما فکم افتاده بود گهید    

 .دمیسرد شده بود نوش یکه کم مییاز چا گهیجرعه د

 .زهیانگ جانیه... شنوم یم ییزایچ نیهمچ هیباره  نیاول... هیعیرطبیغ... برام... یلیخ -    

 ».طور باشه نیممکنه هم« :زد یلبخند کمرنگ    

 ».حاال نوبت توئه... خودم بهت گفتم يدرباره  یمن به اندازه کاف« :جا به جا شد و گفت یکم    

شروع  دیدونم از کجا با ینم... فقط... باشه« :گونه ام گذاشتم يدادم و دستم رو رو هیتک زیبازوم رو به م    

 ».کنم

تمام  يتو... میشروع کن نطوریبهتره ا« :ابروهاش بود گفت نیکه ب یفیظر یچونه اش رو لمس کرد و با اخم    

 »ه؟یدرد رو بهت داده چ نیکه بدتر یاون مشکل... عمرت

 »مهمه؟« :دمیلبم رو به دندون گز    

 ».دمیپرس یوگرنه نم... البته« :گفت تیرو تکون داد و با جد سرش    

 ».مرگ مادرم« :گفتم يخفه ا يبا صدا    

دونم چرا اما اصال دوست نداشتم  ینم.ترحم رو تو چشماش نداشتم دنیتحمل د. انداختم نییسرم رو پا    

 ...جز اون یهرکس... داشته باشه یحس نیهمچ کیبهم  نیآرو
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 »؟يچطور« :متعجبم کرد آرومش يصدا    

رنگ ... مسخ نگاشه بودم. داشت به جز ترحم ینگاهش هر رنگ. سرم رو باال اوردم و تو چشماش زل زدم    

رنگ و اطراف اون هاله رو رنگ  یآب يچشمش رو هاله ا ي رهیدور مردمک ت... چشماش رو گرفته بود یبیعج

تا حاال تو عمرم ... شدم رهینگاهش خ بیبا دهن باز به رنگ عج. زدیچشماش برق م. پر کرده بود ينقره ا

 ...بدنم گرم شده بود و ضربان قلبم باال رفته بود... بودم دهیند یخوشرنگ يچشما نیهمچ

 ...مارسا -    

 شدم؟ ينطورینه خدا جون چرا ا... دیبدنم لرز    

 .شدم رهیسرعت نگاهم رو ازش گرفتم و به دستام خ هی    

 ...تونستم تعجبش رو حس کنم یاما م دمید یحالت چهره اش رو نم نکهیبا ا    

 ...مارسا اگه برات سخته -    

 ».نه« :صدام بلند شد    

 .سالن رو در بر گرفت يفضا يا هیچند ثان یسکوت    

از خونه  دیخر يمن و مامانم برا... همش پنج سالم بود. شروع شد ییاز همون روز کذا یهمه چ« :ادامه دادم    

دست گرم که دستم توش  کی... يبهار مینس کی... یعال يهوا کی... خوب بود یهمه چ... میاومده بود رونیب

 يجلو... میدیخند یم یو با سرخوش میرفت یراه م ابونیتو خ... کردم یحسش م شهیکه هم یگاه هیو تک... بود

 يلباسا دنیمشغول د... کنه زشیخواست سورپرا یمامان هم م... اون روز تولد بابا بود ... میستادیفروشگاه ا کی

کردم که چشمم به مغازه عروسک فروش اون طرف  یتوجه به مامانم اطراف رو نگاه م یب... شد نیتریپشت و

وم آروم به طرف دست مامانم رو رها کردم و آر... رو کردم میحماقت زندگ نیترپس بزرگ ... افتاد ابونیخ

 ابونیوسط خ... بود و متوجه اطرافم نبودم رهیخ ینگاهم همچنان به مغازه عروسک فروش... رفتم ابونیخ

 وبوق کر کننده اش باعث شد مامانم نگاهش ر يصدا. اومد یبا سرعت به طرفم م نیماش کیبودم و  ستادهیا

 »...دیبه طرفم چرخ... من کنارش بشه یخال يو متوجه جا رهیبگ نیتریپشت و ياز لباسا

. که انگار متوجه شده بود از جاش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت نیآرو. حرفم شد يبغض مانع از ادامه     

 .مقابلم قرار گرفت زیم يرو وانیل. آب برگشت وانیل کیبعد با  یکم

 .دمیجرعه نوش کیدستان لرزانم رو به طرفش دراز کردم و     
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 رهیمن هنوز خ. دیو با تمام سرعت به طرفم دو دیکش غیج... دیمامانم منو د« :مکث ادامه دادم یپس از کم    

از پشت بغلم . دیمامانم بهم رس. زدن مونده بودم یبهم لبخند م ثیکه مثل ارواح خب ییبه اون عروسک ها

پشتش رو به ...من شد يسپر بال... اون...مامانم... شد و بعد دهیتر شن کینزد یلیخ نیبوق دوم ماش... کرد

... بار غلت خورد نیپرت شد و چند نیزم يبه شدت رو. محکم بهش اصابت کرد... نیو ماش... و... کرد نیماش

... من باز بشه يلحظه از دور بازو ها کی یبود باعث نشد دستش حت دهیچیبدنش پ يکه تو ياما تمام درد

 .و عشق... پر از حسرت، غم ینگاه... شده رهیباز بهم خ مهین يبا چشما دمیبه خودم اومدم د یوقت

 »مامان؟« :با بغض گفتم    

 »زم؟یجانم عز« :بود نیا دمیکه ازش شن یکلمات نیو آخر    

مامانم ... تیدر نها... شد و  یبدن مامانم هر لحظه سرد و سردتر م... بازو هام سر خوردن يو دستاش از رو    

 »...تو بغل من جون داد

جمله  کی دنیمنتظر شن. دمیاز آبم رو نوش گهید يجرعه  کی. رمیاشک هام رو بگ يتونستم جلو ینم گهید    

 .دمینشن یچیاظهار تاسف بودم اما ه ای زیترحم آم ي

 ...شدم رهیسرم رو بلند کردم و به چشماش خ    

 ای يبشنو يکه واقعا بخوا ستین يزیچ نیدونم ا یچون م... گم متاسفم ینم« :چشماش پر از آرامش بود    

 »...آرومت کنه

 .هق هق خفه ام بند اومده بود    

 ».مادرم رو از دست دادم... وقته یلیمنم خ... يدار یدونم چه احساس یم« :ادامه داد    

 »مادرت؟« :شده بودم اریکامال هوش گهیحاال د    

 ».اون ترکم کرده... آره« :سرش رو تکون داد    

 ».یازش ناراحت یلیترکت کرده؟ چرا؟ حتما خ« :چشمام از تعجب گرد شد    

« :پنهان کنه دیجوش یرو که تو چشماش م یتونست غم یحال باز هم نم نیزد با ا یلبخند آرامش بخش    

 ».شمیازش ناراحت نم چوقتیکنم و ه یمن درکش م. کارو بکنه نیمجبور بوده ا... اون حق داشته

 ا؟آخه چر -    

 یدر مورد من هست که تو هنوز نم زایچ يسر کی... بعد يبرا میبحث رو بذار نیبهتر باشه ا دیشا -    

 .برات گفتم دیکه با يکنم به اندازه ا یکنم چون حس م انشونیمنم قصد ندارم ب... شونیدون
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 ».خوام بدونم یمن م« :مصرانه گفتم    

تونه در  یم نیا... بشه دحلیمسائل هست که با نیمهم تر از ا يزایچ« :گفت تیتو جاش صاف شد و با جد    

 ».رهیآخر قرار بگ

 »م؟یشروع کن دیاالن از کجا با... خب« :شدم و صاف نشستم يمنم جد    

 .از اونجا شروع شد یهمه چ یکن یکه فکر م ییجا نیاول... یشروع کن دیتو با -    

 ؟یمثل چ -    

 ...يزیچ نیمچه کی ای بیاتفاق عج کی -    

حرکت دادم تا بهتر بتونم تمرکز  زیم يآب رو وانیاش به طرف ل ییایدر يدر سکوت نگاهم رو از چشما    

 .ختیر یذهنم رو به هم م يهمه  شییجادو يچشما... کنم

 ».صبر کن... نه نه نه... فکر کنم بشه گفت از تو قطار« :گفتم یبعد سرم رو بلند کردم و با لحن قاطع یکم    

 .مکث کردم    

... دختر بود کی... فکر کنم... بود يرعادیو غ بیعج یلیخ... خواب بود کی« :به سرعت سرم رو باال اوردم    

تونستم چهره اش  ینم... پر از تاول بود و جمع شده بود... بود يجور هیپوست بدنش ... ترسناك بود یلیخ یلیخ

 ».صبر کن... فتگ يزیچ هی... اون... بود ختهیموهاش تو صورتش ر... نمیرو بب

 يچشمام گرد شد و نگاهم تو... گذشتن یمرتبا از ذهنم م ریاون تصاو... ادیب ادمیبه مغزم فشار اوردم تا     

 ».اون گفت آزادم کن« :قفل شد نیآروم آرو يچهره 

 ینامعلوم يتو هم بود و نگاهش رو به نقطه  دایاخماش شد نمیآرو. حاکم شد وننمیب ینیسکوت سهمگ    

 .سرد سرد... شده بود یخیرنگ چشماش مثل آب . قفل کرده بود

 ...ن...ـیآرو -    

 ».ادامه بده« :به سرعت نگاهش رو به طرفم برگردوند    

 .شده بود بیو غر بیرفتاراش عج. دمیکش یقینفس عم    

 ...تو قطار... بعد -    

 .نگاهمون تو هم قفل شد. زنگ در حرفم رو نصفه گذاشت يصدا    

 ه؟یک یعنی -    

 ».دونم ینم« :از جاش بلند شد    
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 .به سرعت از جام بلند شدم دایو دهیرنگ پر يچهره  دنیبا د. در رو باز کرد    

 .دکرد و نگاهش به طرف من سر خور نیبه آرو یسالم آروم    

 ».سالم« :با اضطراب سرم رو تکون دادم    

 ».کنم داتیپ نجایتونم ا یدونستم م یم« :گفت یبه سخت    

 .تو گوشم بود شبشید يکنه؟ هنوز حرف ها یفکر م یمن چ يحاال درباره . دمیلبم رو گز    

 »...مارسا« :دیلرز یلباش م    

 »...راستش... یدون یم... بدم حیتونم توض یم دایو« :به طرفش رفتم    

 ...درسا -    

 »؟یدرسا چ« :ابروهام باال رفت. ساکت شدم    

 .ختیر یدو نفر اشک م يو محکم حاال داشت جلو يقو يدایو... بود یباور نکردن. دیبغضش ترک    

... نه ما... نه خودش... ادینم ادشی یچیحاال ه... شد وونهید کدفعهی... کدفعهی... فقط... شد؟ یدونم چ ینم -    

 یم... مارسا من... شده رهیفقط به مقابلش خ... گوشه نشسته و کی... مثل سنگ شده... مثل... گهید یچینه ه

 مارسا؟ یکن یباور م... خواست بهم حمله کنه یم... اون... تازه. ستیاون اصال حالش خوب ن... اون... ترسم

جوشش اشک رو تو چشمام حس ... داد یدلم گواه بد م. دیچیم پبدن يتو تک تک سلول ها یفیلرزش خف    

 ...کردم یم

 ...میبر دیبا... مارسا میبر دیبا -    

 .قفل کردم نینگران آرو ينگاهم رو تو چشما    

 ».امیمنم م« :سرش رو تکون داد    

 .میرفت رونیکتش رو برداشت و هر سه از خونه ب    

 دایرو به و. دیکوب یام م نهیبه س شهیقرار تر از هم یقلبم ب م،یدیدو یم الیبه و دنیرس يکه برا یتمام مدت    

 »؟یتنهاش گذاشت الیتو و یاحمق واسه چ يتو« :دمیتوپ

 ».کردم یخبرت م دیکنم با يتونستم کار ینم« :گفت یبا نگران    

 ؟يپر یبدبخت م نیبه ا یآخه واسه چ. کردم نفسام رو آروم کنم یسع    

 ریبدنم گر گرفته بود اما دستام سرد بود و ز. میه محض باز کرد در باغ خودمون رو به داخل پرت کردب    

 .دیکش یم ریت ادیشکمم از استرس ز
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 ...فتهیبراش ب ینذار اتفاق... کنم یالتماست م... ایخدا...ایخدا    

 .در راهه یدونستم اتفاق بزرگ و هولناک یگفتم تا آروم بشم م یلب م ریرو ز نایا نکهیبا ا    

رو باز کرد و هر سه قدم به داخل محوطه سرد و ترسناك  الیدراورده بود در و بشیکه از تو ج يدیبا کل دایو    

 .میگذاشت الیو

سالن باز بود و پرده  يتمام پنجره ها. ترس درونم شد يرو یسرپوش رتیکم کم ح. دینگاهم به اطراف چرخ    

 .خوردن یلرزوند تکون م یکه تمام بدنم رو م يکننده ا دیتهد مینس ها در

 وارید يرو. تمام سالن پر بود... پام جمع شده بود ریرنگ ز اهیلزج و س یعیما. شدن خیبدنم س يتمام موها    

 .شد یم دهید یخون آلود به راحت يها رد ناخن ها

 ».ستیممکن ن نمیب یکه م يزیچ نیا... نه... نه... امکان نداره نیا« :اومد یانگار که از ته چاه م دایو يصدا    

 .افتاد نیزم يبا دستاش صورتش روپوشوند و دو زانو رو    

 .شونه اش نشست يدستم رو. کردم یحالش رو درك م. به طرفش رفتم    

کتاب  کیقبال تو  نویمن ا... نهینفر کی نیا« :دیشده باشه به گوشم رس زمیپنوتیکه ه یصداش مثل آدم    

 ».نهینفر کیهمش ... افته یکه داره م یتمام اتفاقات... خونده بودم

بود  بیدوست اما برام عج یم يزیچ هی دایو. گهیتند تر از هر موقع و نا آرام تر از هروقت د. دیتپ یقلبم م    

 .نزده بود یحرف چیمدت ه نیکه چرا تو تمام ا

 تو سرته؟ یچ... دایو -    

 »...درسا« :لرزونش زمزمه کرد يلبا. سرش رو بلند کرد یو ناگهان عیحرکت سر کیبا     

سالن  يپنجره ها. میو باال رفت میهر دو به طرف پله ها هجوم برد. انداختم ینگاه نیبه آرو. ذهنم جرقه زد    

دستم به طرف  نکهیل از اقب. میتمام اتاق ها رو گشت یکی یکی. باز بود یدوم هم همگ يطبقه  کیدراز و تار

 .تو جا خشکم کرد ییصدا... بره دایدر اتاق و رهیدستگ

 .وارید يرو يزیچ دنییمثل سا يصدا... صدا از داخل اتاق کی    

 يکه توجهم رو جلب کرد پرده  يزیچ نیاول. ستمیدر اتاق رو باز کردم و به داخل نگر عیسر یبا حرکت    

 .خورد یپوشونده شده بود و در باد تکون م يقرمز يبود که با لکه ها یرنگ یصورت

 .خورد منو به طرف خودش کشوند یکه پشت تخت تکون م یکیجسم کوچ    
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بتونم نگاهم رو  نکهیبدون ا. معده ام به سمت گلوم هجوم بردن اتیمقابلم تمام محتو يصحنه  دنیبا د    

ام به گلوم چنگ  گهیو با دست د دادمیت تکون مسرم رو به چپ و راس. دستم رو محکم به دهنم گرفتم رمیبگ

 .زدم

 .صحنه زل زده بود نیبه ا رتیاونم با ح. رو پشت سرم حس کردم نیحضور آرو    

 نیزم يکنارش قرار داشت رو يخون آلود يبرنده  غیکه تو خودش مچاله شده بود و ت یدرسا در حال    

 .نوشت یم وارید يرو يزیخون آلودش چ ينشسته بود و با حرکت انگشتا

 یچه اتفاق نم؟یب یدارم م یچ ایخدا. ستادمیقدم لرزان به جلو برداشتم اما نتونستم ادامه بدم و سر جام ا کی    

 درسا افتاده؟ يبرا

 غیدستش به طرف ت. انگار تازه متوجه حضورمون شده بود. کرد یدرسا همونطور که پشتش به ما بود مکث    

 .به طرفمون هجوم اورد یحرکت ناگهان کیاز جاش بلند شد و با . خون آلود رفت

 نهیس غیت نکهیو قبل از ا دیخودش هم جلو دو. به کمرم چنگ زد و به عقب پرتم کرد نیآرو. دمیکش یغیج    

 .اش رو پاره کنه دست درسا رو گرفت

. پرت کرد و دوباره به طرف من اومد يرو به گوشه ا نیآرو. کرده بود دایچند برابر پ یاما درسا انگار قدرت    

 .زد یم یاهیچشماش به س... شناختم ینگاهش رو نم

 ...تو بدنم بودم که یچشمام رو بستم و هر لحظه متظر سوزش. توش بود باال رفت غیکه ت یدست    

 .زه انداخته بودتمام بدنم رو به لر مینس. رو از کنارم حس کردم یخیاما  میمال مینس کیگذر     

 .کردم یحس م یسرد و متوحش ي رهیدا کیخودم رو درون . انگار دورم رو احاطه کرده بود    

از حرارت  دیلرز یبدنم از سرما و ترس نم گهیاالن د. منتها نه اون اتاق رو دمید یچشمام بسته بود اما من م    

موهام . سوخت یپوست بدنم م. دمیشن یهام رو از فرسنگ ها دورتر م غیج يصدا. گرفتن بود شیدر حال آت

 .کرد یسرم درد م. افتادم نیزم يزانوهام خم شد و رو. رفت یم لیقدرتام داشت تحل. گرفت یم شیداشت آت

. شده بود رهیبه من خ قیدق یتوجه به اون با نگاه یب نیافتاده بود و آرو نیزم يدرسا رو. چشمام باز شد    

 .خواست فکرم رو بخونه ینگار ما

 .شد کیبا چند قدم بهم نزد. اخم هاش تو هم رفت    

 ؟يدید یچ -    

 ».دونم ینم« :زمزمه کردم. تو چشمام ترس جمع شده بود    
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 .تو هم رفت شتریاخمهاش ب    

 .افتاده بود شدم نیزم يتازه متوجه بدن درسا که رو    

 .سرد بود خی کهیمثل دو ت. خون آلودش رو تو دست گرفتم يدستا. با ترس به طرفش رفتم    

درسا فقط . کردم نبود یکه فکر م يزیخدا رو شکر اون چ. نفسام آروم شد. دمیدست کش شیشونیبه پ    

 .شده بود هوشیب

 »؟یکن یکمکم م« :انداختم ینگاه نیبه آرو    

 .دستاش بلند کرد ينگفت و درسا رو رو يزیاما چ رهیدرگ دایاومد ذهنش شد یبه نظر م    

 ».اتاق خودم شیبهتره ببر« :دیتخت چرخ یخون ينگاهم به طرف مالحفه     

 .که درسا رو در آغوش داشت از اتاق خارج شد یتکون داد و در حال يسر    

 .خورد یباد تکون م يهنوز هم تو یخون يپرده     

 .بودم حاال کف اتاق رو پر کرده بود دهید نییکه تو سالن پا یرنگ اهیلزج و س يهمون ماده     

 .رنگ دراز کردم اهیس عیدستم رو به طرف ما دیخم شدم و با ترد    

 .سیمانند بود و خ ریق. رو لمس کرد عیمکث دستم ما یپس از کم. داشتم دیلمس کردن و نکردنش ترد نیب    

 .دیچیجودم پپر از ترس و نفرت تو و یبا لمس ماده حس    

 .زد یبه در اتاق ضربه م فشیدستان ظر... دمیشن یصداش رو م... دیکش یم غیج    

 ...نینجاتم بد... بابا... مامان -    

دختر  دیلخت و سف يماده کف اتاق پخش شد و پاها. شد ختهیرنگ به درون اتاق ر اهیس يدر ماده ا ریاز ز    

 .رو در بر گرفت

 ...تر شد دیضربه هاش به در اتاق شد... هاش بلند تر شد غیج    

 ...تو رو خدا... نیباشم تو رو خدا نجاتم بد یدختر خوب گهید دمیقول م... مامان بابا -    

 ...کرد یم يشرویتر از قبل پ شیماده ب    

 بیباره تو رنگ عجدو. شدم رهیخ نینگران آرو يو به چشما دمیشونه ام از جا پر يرو یبا نشستن دست    

 ...نگاهش غرق شدم

 ...سوخت یم شیتو آت... موهاش.... موهاش... بدنش سوزش داشت... بلند یلیخ یلیخ... دیکش غیج...اون -    
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اش  نهیس يسرم رو رو. و بعد دستاش دور کمرم حلقه شد...دیچیگوشم پ يتو نیآرامش بخش آرو يصدا    

 ...دادم ختنیر يگذاشتم و به اشک هام اجازه 

از  یموج. موهام فرو رفت و مشغول نوازش شد يدستش تو... مشتم مچاله شده بود يتو نیلباس آرو    

 .ام منظم شدن دهیبر دهیبر ينفس ها... شد ریآرامش تو وجودم سراز

 یکه فقط چند روزه م يتو آغوش مرد... باشم نجایا دیدونستم االن نبا یم... کرد یمعجزه م دیآغوشش شد    

 ...آغوش آروم گرفت نیچون فقط تو ا... شناختش یاما قلبم انگار که سال ها م... شناسمش

 ...بعد به خودم اومدم و ازش فاصله گرفتم یکم    

 ».رفتم شتریمن از حدم ب... متاسفم« :شد یم دهیشن یصدام به سخت    

حتما ... دمیرو ند یدقت کردم کس شتریب یاما وقت دمیرو پشت در د دایو ي هیلحظه حس کردم سا کی يبرا    

 .به خاطر عذاب وجدانم بوده

 هیکه چند ثان یاتفاق يبه صحبت درباره  یلیانگار تما... رو به روش قفل کرده بود وارینگاهش رو به د نیآرو    

 ...افتاد نداشت شیپ

 ؟ياون رو خونده بود -    

چشمام رو . شد رهیکرده بود خ جادیا وارید يرو شیزخم ياکه درسا با ناخن ه ییو به لکه ها دینگاهم چرخ    

 .وجودم رو پر کرد يهمه  رتیبعد ح یکم. شدم قیکردم و دق زیر

نوشته شده  یغامیپ وارید ياونجا رو. رو لمس کرد واریدستم د. رفتم وارینامطمئن به طرف د ییبا قدم ها    

 .نوشته بود يزیچ وارید يدرسا با خونش رو... بود

 ...آزادم کن    

 .شنوم یرو م يزیچ نیچیباره که هم نیفکر کنم صدم... ام فشردم نهیس يدستم رو رو    

 ...خواد یکه ازت م هیزیاون چ نیفکر کنم ا -    

 .حضور گرمش رو پشت سرم حس کردم    

 »ه؟یمنظورت ک« :لب گفتم ریز    

 ».شیدید يداریکشونده و بارها تو خواب و ب نجایکه تو رو تا ا یهمون کس« :دستش موهام رو لمس کرد    

 ست؟ین یژنیاکس چیه ست؟ین ییهوا چیه نجایا یعنیتونم نفس بکشم؟  یچرا نم ایخدا... به گلوم چنگ زدم    

 .تونست بهم آرامش رو منتقل کنه یکرد نم یهم که موهام رو نوازش م نیآرو ییجادو يدستا گهید یحت    
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 .رفتم رونیرو پس زدم و به سرعت از اتاق ب نیآرو    

 .شده بود لیتکم گهید تمیظرف... افتادم نیزم يپشت در رو    

 ....ایخدا... ایخدا... ایخدا. دستام گرفتم و چشمام رو بستم نیسرم رو ب    

 .که دستم رو لمس کرد پلک زدم و چشمام باز شد یظیغل عیبا احساس ما    

 .رنگ رو دنبال کردم اهیس عیما انیجر ریو مس دمیاز جا پر. نگاهم هراسون شد    

و  دیام کوب نهیقرار به س یقلبم ب... شدم رهینگاهم باال اومد و به دراتاق خ. رفت یم یبه طرف در اتاق عیما    

 .دوباره نفس هام مقطع شد

رو  یفیحرکت خف. فل بوددرش ق الیکه از زمان ورودمون به و یهمون اتاق. سردم رو مشت کردم يدستا    

 ...حس کردم

 ...شد یم نییداشت باال و پا رهیدستگ... زد خیبدنم     

 ...وقفه يبدون لحظه ... وستهیبلند و پ ییها غیج... دمیکش غیوجودم ج يتونستم و با همه  گهید    

 زونیمشت شده ام کنار بدنم آو يدستا. اومد یم رونیام ب نهیاز س يبلند يچشمام بسته بود و فقط صدا    

 .بود

 .تنش آرومم کرد يخوشبو ي حهیرا. آشنا که در آغوشم گرفته بود چشمام باز شد یبا حس لمس    

 .و گلوش بغض داشت دیلرز یاونم م يدستا    

 ...ينکن خواهر... نکن مارسا -    

 .شد شتریلباسش رو به مشت گرفتم و هق هق ام ب    

 ...ده...بــ...الم...حـ... دا...ــیو -    

 ».حال منم بده... دونم یم« :سفت در آغوشش فشارم داد    

 ؟یکن یاور م...بـ...رو... رفم...حـ... تو -    

 .از ترس سکسه ام گرفته بود    

 ...کنم یآره آره باور م -    

نگاهش نگران و با . کرد ینگاه م ادیرو به روم بود و داشت به من و و نیآرو. چشمام رو باز کردم یبه آروم    

 ...محبت بود

 ...غرق شم دایدوباره چشمام رو بستم و گذاشتم در آغوش و    
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 .شد رهیازم فاصله گرفت و به چشمام خ دایبعد و یکم    

 مارسا؟ -    

 .دستام تو دستاش بود    

 ؟یخوب -    

« :که تا حاال ازش سراغ داشتم گفت یلحن نیتر يبا جد نیرو به آرو دایو. تکون دادم یسرم رو به آروم    

 »با مارسا حرف بزنم؟ ییچند لحظه تنها شهیم

 »...ستین یمشکل... البته« :زد یلبخند گرم    

 .میبود رفت دهیکه درسا توش خواب یدستم رو تو دستش فشرد و هر دو به طرف اتاق دایو    

تخت  يلبه . رفت منو دنبال خودش کشوند یکه به طرف تخت درسا م یدر اتاق رو بست و در حال دایو    

 .میکنار درسا نشست

 .توش قرار داشت به طرفم گرفت يقرمز عیکه ما يسبز یرو با قوط يدیدستمال سف دایو    

 ...شده یزخم يدستاش بدجور -    

 یخونش به راحت يخشک شده  يهاشده بود و لکه  دهیبر غیسر انگشتاش با ت. شدم رهیدرسا خ يبه انگشتا    

 .شد یم دهید

 .دمیچیآغشته کردم و دور انگشتاش پ نیقرمز بتاد عیدستمال رو به ما    

 .شدم رهیخ دایکنار تخت گذاشتم و به و یعسل زیم يرو رو نیبتاد. کاست میآرومش از نگران ينفس ها    

 »م؟یکن یما حرف هاتو باور نم يکرد یچرا فکر م« :و گفت دیخوشحالتش کش يتو موها یدست دایو    

 .چند لحظه سکوت اتاق رو گرفت    

 ».کردم مطمئن بودم یمن فکر نم« :انداختم و گفتم نییسرم رو پا    

 نیتو ا... کردم اما االن یبود واقعا حرفت رو باور نم شیاگه چند رو زپ دیشا... متاسفم« :غمزده شد داینگاه و    

 یکلمات... کردم یرو حس م نایا شهیمن هم... اتفاقا افتاده یلیخ... عوض شده زایچ یلیکنم خ یحس م... مدت

 یم یسع ادیشد اما من با تالش ز یذهنم شناور م توبه قول شما مزخرف خونده بودم بارها  يکه تو اون کتابا

 قتیرو که جلومه و حق يزیتونم اون چ ینم... نداره دهیکارا فا نیکه متوجه شدم ا ییتا جا... کردم پسشون بزنم

با باور ... دونم انتهاش کجاست یکه نم یتو منجالب... قبول کنم و جلو برم دیفقط با... داره انکارش کنم

 »...نمیب یم يشتریصدمه ب انکردنش تنه
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 »؟یاز ک« :نگام رو تو چشماش قفل کردم    

 ».دمیف دبه سق زونیآو يرو اونطور یتیکه ک یاز موقع« :دیکش یقینفس عم    

 .دستم شدم يبا انگشتا يمشغول باز    

 چش شد؟ کهویدرسا  -    

که  ایلب در میبر میخواست یو م میزد یقدم م میداشت.... دونم ینم« :اش نشست یشونیپ يرو يزیاخم ر    

 ».دو زانو نشست نیزم يدرسا سرش رو گرفت و رو

 .دادم یبا دقت به حرف هاش گوش م    

 دنیاما بعد که دقت کردم متوجه لرز يشماریمورچه ها رو م يدار یگفتم نشست یبه شوخ... تعجب کردم -    

دستم  نکهیچند قدم به طرفش رفتم اما قبل از ا... شد یتر م دیکه هر لحظه شد فیلرزش خف کی... بدنش شدم

... کردم ینگاش م رهیشده خ دگر يبا چشما. دیچیگوشم پ يترسناکش تو يغایج يصدا نهیشونه اش بش يرو

... ساکت شد کدفعهی... بعدش... خل شده بود... انگار . رکرد یها رفتار م وونهید نیسرش بود و ع يدستاش رو

 چیصورتش ه... شکه شده بودم... به طرفم برگشت یوقت. دیبه لباساش کش یآروم از جاش بلند شد و دست یلیخ

اما فرق ... اما... بود یرنگ چشماش مشک... داشت یبرق خاص کی... اشاما چشم... اما... نکرده بود يرییتغ

 نکهیبدون ا... رنگ نگاهش هم متفاوت بود... ادیز یلیبود خ اهیس یلیخ... بگم دیبا يدونم چطور ینم... داشت

دونم چش شده بود هنوز تو شک  ینم... رفت الیکلمه با من حرف بزنه راهش رو کج کرد و به طرف و کی

... دمیزده دستم رو کش رتیح... از پشت بازوش رو گرفتم... دمیدنبالش دو عیبه خودم اومدم سر یوقت... مبود

بهم  یو نگاه ترسناک دیکش عیدستش رو سر... برق وصل کرده باشن انیانگار که بهش جر... بود خی خیبدنش 

 »ه؟یک گهیدرسا د« :وار گفت مزمهز... ابروهاش نشست نیب یاخم... آروم صدا زدم یلیاسمش رو خ... انداخت

 یحت... وجودم رو گرفت يهمه  کدفعهیترس و اضطراب ... کنم فیتونم احساس اون موقع ام رو توص ینم    

 مین. شد الیدوباره پشتش رو بهم کرد و وارد و... نا آشناش زل زدم يبزنم فقط تو چشما یقادر نبودم حرف

... دمیترس شتریب یستیخونه ن ومتوجه شدم ت یوقت. تنهاش بذارم پس پشت سرش راه افتادم يتونستم اونجور

مردد بودم ... توجه به حضور من، به طرف آشپزخانه رفت یدرسا ب... دمیترس یم دیدرسا جد نیدونم چرا از ا ینم

رو تو  يبزرگ فلز يه چاقواون لحظه ک یدون یتو نم... کردم و دنبالش وارد آشپرخانه شدم یاما خودم رو راض

... خواست یم... پشتش به من بود و با دو دستش چاقو رو باال نگه داشته بود... شدم یچه حال دمیدست درسا د

شده بود با  یدرسا وحش.... به موقع هولش دادم و چاقو از دستش خارج شد...خواست تو شکمش فرو کنه یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ١١١ 

 نیمدرسا چاقو رو از رو ز... با ترس چند قدم عقب رفتم... دش رهیبه من خ دیبار یکه ازش نفرت م ییچشما

 »؟یهست یک گهیتو د« :برداشت و با خشم گفت

... احساس یخشن و ب يصدا کی... عوض شده بود... درسا يصدا... مارسا« :نگاهش پر از حس ترس بود    

... زدم رونیب الیاز و عیو سر دمیاز جا پر... متوجه حرکتش به طرف خودم شدم یوقت... شناخت یاون منو نم

 رونیب الیاگه اون لحظه از و دیشا دونمینم... خودم رو رسوندم عیپس سر... یباش نیآرو يجا دیبا زدمیحدس م

 ».کرد یاومدم درسا با اون چاقو قلبم رو پاره م ینم

کم کم جوشش . شدم رهیخ هم افتاده بود يفر خورده و بلند درسا که رو يگرفتم و به پلکا داینگاهم رو از و    

 .اشک رو تو چشمام حس کردم

 »اد؟یداره سرمون م ییچه بال... درسا« :دستم تو موهاش فرو رفت    

اتفاقات  نیا يو سرچشه  هیچ نیدونم ا یمن نم... میکن یما درستش م« :شونه ام نشست يرو دایدست و    

 »...میتون یمطمئنم که م... میکن یاما ما درستش م هیک

 یاون صحنه ها م ادیهربار که ....یفهم یتو نم... دایو... ؟يچطور« :زل زدم دایبه و سیخ يبا چشما    

برامون  یاتفاق ای... ای... شما ها رو از دست بدم نکهیاز ا... ترسم یم یلیخ یلیمن خ...کنم یمرگ م يآرزو...افتم

 ».کنم یاحساس آرامش هم نم گهید یمن حت... من... فتهیب

و  میفکر کن دیبا... میفرصتامون رو بسوزون دنیبا غصه خوردن و ترس دینبا... میباش يقو دیما با.... نه مارسا -    

 .میمشکالت رو حل کن نیا میکه بتون میکن یم دایپ یمن مطمئنم راه... میاتفاقات بگرد نیبه دنبال منبع ا

 يادیاتفاقات ز نیکه انگار ا یزن یحرف م يطور ؟یگیم یچ يدار یفهم یم چیه« :کردم زیچشمام رو ر    

شبا تو  یحت... ترسم یم ییاز تنها گهید... یتا احساسم رو درك کن یستیمن ن يتو جا... خب درسته... اند يعاد

... لرزم یاز ترس به خودم م... نم و هرشبیهر لحظه منتظرم اون دختر رو مقابلم بب... بره یاتاق هم خوابم نم

 »...اون دختر و حضورش يترسناك تر از چهره ... ترسناکه... نیا... نبودم ينطوریا قتچویمن ه... درسا

 »مارسا؟ یزن یدرمورد کدوم دختر حرف م« :فشرده شد دایو يدستام تو دستا    

 ».اشای...ـی...اون« :دیلرز یشده بود و م دیلبام سف    

 »اشا؟ی« :شد زیچشماش ر    

 .میکرد دایرو از تو اتاق تو پ لشیاون روز وسا... که عکسش تو راه پله هاست و یهمون -    

 ؟یمطمئن... و اشاستیاسم اون دختر  یگیتو م... تو -    
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 ».يهنوز هم باور ندار يدید ؟يبه حرفم گوش بد يخوا یهنوز هم نم يدید ؟يدید« :زدم یپوزخند تلخ    

 .اما من باورت دارم -    

 .بود ستادهیدر آستانه اش ا نیدر اتاق باز بود و آرو... دمیدیبه طرف صدا چرخ    

 .لبش نشست و با چند قدم کوتاه وارد اتاق شد يکمرنگ رو يلبخند    

ناراحت نشده  دوارمیام... دمیاز حرف هاتون رو شن یبودم فقط ناخواسته قسمت ستادهیگوش نا... متاسفم -    

 .نیباش

 ينداره راستش ما هم حرف ها يمورد... کنم یخواهش م« :زد و گفت ییبایهم با تواضع لبخند ز دایو    

 ».میزد ینم یچندان خصوص

به نظرتون حرف  دیشا دونمیم« :پنجره اتاق بود نشست و گفت ریکه ز یچوب یصندل يتعارف رو یب نیآرو    

 »...بدم که تمامش اننیتونم اطم یاما من م ادیقابل قبول ب ریغ یمارسا کم يها

من حرف هاش « :که رنگ غم توش نهفته بود گفت يتموم بشه و با همون لبخند نینذاشت حرف آرو دایو    

 »...نیباورش کرد یراحت نیبود چطور شما به ا بیاما برام عج... تمامش رو... کنم یرو باور م

 ».کنم یرو باور م قتیمنم حق... قتهیچون حق« :تو جاش جا به جا شد و گفت نیآرو    

 »قته؟یکه حق نیمطمئن نقدریچطور ا« :زد نهیدستاشو به س دایو    

 .مطمئنم درکش براتون سخت باشه... کنم رشیتونم تفس ینم -    

 .نگفت يزیلباشو جمع کرد و چ دایو    

شکستنش  يو برا دمیکش یقینفس عم. نبود ندیحکم فرما شد که چندان خوشا نمونیب ینیسکوت سنگ    

 »ه؟یمعما چ نیجواب ا ه؟یچ فیحاال تکل« :قدم شدم شیپ

که سوالش رو  میپاسخ بد ییبه معما میتون یچطور م« :دستش رو دور چونه اش حلقه کرد و گفت نیآرو    

 »م؟یدون ینم

 .حرفش کامال درست بود. دمیکش یآه    

 ».میکن دایاول سوال معما رو پ نیایب پس« :به خودش گرفته بود گفت يکه حالت متفکر یدرحال دایو    

 »؟يچطور« :گفت يبا خونسرد نیآرو    

 .دستم رو تو دستش گرفت و از رو تخت بلند شد. زد یلبخند کمرنگ دایو    

 .از همون اول -    
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 .هم پشت سر ما از راه افتاد نیآرو. شد از اتاق خارج شدم یم دهیکش دایکه دستم توسط و یدرحال    

 .دستم رو فشرد و متوقفم کرد دایراه و نیب. میرفت نییاز پله ها پا    

در مقابل چشمم  وارید يقاب عکس بزرگ رو. نگاهش رو دنبال کردم. شده بود رهیخ واریبه د میمستق    

گل رنگارنگ نشسته بود و  نیب دیرس یکه تا زانوهاش م يدیسف راهنیبا پ ییبایدختر ز. کرد یم ییخودنما

 .کوچولوش بود يبرجسته  يلبا يرو یند کمرنگلبخ

 »...اشای« :لب زمزمه کردم ریز    

 .شد و با دقت از نظر گذروندش کیبه قابل عکس نزد اشایاسم  دنیبا شن نیآرو    

 نه؟یا اشای -    

 .تکون دادم یسرم رو به آروم    

 .میکرد یمونده رو ط یباق يکشوند پله ها یکه منو دنبال خودش م یدستم رو فشرد و درحال دایو    

بعد رو به  یهم کم نیآرو. خودش هم به آشپزخانه رفت. نمیمبل بش نیتر کینزد يبهم کمک کرد تا رو    

 .کرد یبه چشمام نگاه م رهیحرف خ یاونم ب. آرومش قفل شد ينگاهم تو چشما. روم قرار گرفت

. داخلش بود مقابلم قرار گرفت یرنگ ینارنج عیکه ما یدرحال يا شهیش یوانیچقدر گذشت که ل دونمینم    

تونست از استرسم  یهم نم وهیآبم نیریترش و ش یحت. رو مزه کردم عیکرد و ما کمیپرتغال تحر وهیآبم يبو

 .کم کنه

 دیکل ای... اشای... ادیکه به نظر م نطوریپس ا« :براش اورده بود مزه کرد و گفت دایکه و يا وهیهم آبم نیآرو    

 »...کرده یم یخونه زندگ نیما تو ا يمعما

 ».اون بوده يخونه  نجایا یعنی« :موهاش رو عقب زد دایو    

 »...ارمیم ادیحاال دارم کم کم به « :کرد و ادامه داد یمکث    

 رو؟ یچ -    

 گفت؟ یدرسا چ میکرد دایبود، پ الیکه اون کاغذ زرد رنگ رو که آدرس و یموقع ادتهی -    

 ».بودش دیکاغذ سف... گفت... گفت« :اخمام تو هم رفت    

 »...کامال درسته« :دیدستاش رو محکم به هم کوب دایو    

 ...نکهیمگر ا... نکهیرنگ بده؟ مگر ا رییتغ دیچطور ممکنه کاغذ سف... اما -    

 ...نفر کاغذ رو عوض کرده باشه کی -    
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 .میبرگشت نیهر دو به طرف آرو    

 ه؟یمنظورت چ -    

 ...منظورم کامال روشنه -    

 ...کارو کرده باشه نیممکنه ا یک... اما خب -    

 ...نیشماها جواب بد دیبا نویا -    

 .سالن تو سکوت فرو رفت    

 نیا ممکن بوده بتونه یک... اخمام تو هم رفت. ارمیب ادیکردم تمام خاطراتم رو از بدو ورود به قطار به  یسع    

 کارو کرده باشه؟

 »...سایآتر« :بلندم سکوت رو شکست بایتقر يچشمام گرد شد و صدا    

 »...کنار ما بود شهیبود که تو طول سفر هم یاون تنها کس... خودشه« :رو هوا زد یبشکن دایو    

 ».کرد یرفتار م بیغر بیهم عج یلیخ« :لباشو جمع کرد و ادامه داد    

 .دم و سرم رو تند تند تکون دادمکر نیرو به آرو    

 »...درموردش بگو شتریب کمی« :تو جاش صاف شد نیآرو    

اه اه منکه اصال ازش خوشم ... بود یدختره پررو و از خودراض« :با حرص گفت دایجواب بدم و نکهیقبل از ا    

 »...ومدین

 .کرد عشیضا يچطور ساینرفته آتر ادشیپس هنوز ... خندم گرفت    

 »بود؟ يمثال چطور بشیرفتار عج... منظورم اخالقش نبود« :زد و گفت يهم لبخند نیآرو    

مثال اول که وارد کوپه شد و چشمش به من افتاد گفت پس تو اون شخص « :فکر کردم و گفتم یکم    

 يرگه هاسبز بود اما ... بود بیعج یلیرنگ چشماش هم خ... اوردمیسر در ن يزیاز حرفش چ... یمنتخب هست

متوجه  یو وقت دمیشن هیگر ياونشب تو قطار صدا... نگاهش ترسناك بود... باهاش مخلوط بود یپررنگ یمشک

نسبت بهش اون ترس ناشناخته رو  گهید... کرد یاحساسم فرق م... اما... کنارش نشستم... ساستیشدم مال آتر

بازم منظورش رو ... گرده یداره برم اشایفت گ... بهم گفت... کرد یم هیکه داشت گر نطوریاون هم... نداشتم

 ».دمینفهم

 نیا يها کهیداشت ت یانگار سع. دیبه موهاش کش یگذاشت و دست زیم ياش رو رو وهیآبم وانیل نیآرو    

 ...ببره یمعما پ نیپازل رو کنار هم بذاره به ا
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 »...يبه من نگفته بود نویا« :انگشتش رو تو شکمم فرو برد و گفت دایو    

 ».باشه یمهم زیکردم چ یفکر نم« :انداختم نییسرم رو پا    

 ».شده مونیزندگ يمسئله  نیمهم تر ینیبیحاال که م« :زبونش رو دراورد یواشکی    

 .شونه هام رو باال انداختم    

 .بسته بود خیچشماش دوباره  يایدر... دمیترس یکم شیاز نگاه جد. شد رهیبه ما خ تیبا جد نیآرو    

 ...اون... ممکنه -    

 »؟یاون چ« :تو وجودم در تالطم بود يزیچ    

 ...شده بود ریممکنه اونم مثل درسا تسخ -    

... تو یعنی« :کرده بود و چشمام رنگ ترس گرفته بود خیسر انگشتام دوباره . رو محکم فشردم دایدست و    

 »شده بود؟ ریدرسا تسخ... یگیم

 ریکه جسمش تسخ یانسان کیاما تا حاال  میبود دهیشن ادیز زایچ نطوریما از ا« :سرش رو آروم تکون داد    

... کردم یکه من تو وجودش حس م یاهیس يرویو اون ن... درسا يرفتارا... میبود دهیند کیشده باشه رو از نزد

 »...موضوعه نیتمامش اثبات گر ا

 »...زمیعز... افته؟ درسا یداره م یچه اتفاق... ایخدا... ایخدا« :دستام گرفتم نیسرم رو ب    

درست ... خودتو ناراحت نکن« :آرومش کنار گوشم زمزمه شد يدور شونه ام حلقه شد و صدا دایدست و    

 »شه؟یم

درسته اون ... زدم یلبخند کمرنگ. گلوش حس کنم نیپنهان کردن بغض سنگ يتونستم تالشش رو برا یم    

 ...نیآرو يمخصوصا جلو... نمیامکان نداره بازم اشکش رو بب... و محکم يقو يدایو... تداسیو

 شه؟یم یحاال چ -    

بهتره  دمیشا ایاون ورقه رو جا به جا کرده  سایآتر ادیکه به نظر م نطوریا« :جا به جا شد و گفت یکم نیآرو    

 »...رو داشته سایکنترل آتر اشایچون در اون لحظه ... اشای میبگ

 ...چه وحشتناك... دیبدنم لرز    

 ...ییو اونم تو... معماست نیا دیکل... که االن مهمه يزیاما چ -    

 »چرا من؟« :دستام رو مشت کردم    

 ...ده با تو ارتباط برقرار کنه یم حیچون ظاهرا اون ترج -    
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 .بست خیبدنم     

باعث شد با وحشت از جام بپرم و به پله  دیرس یه دوم به گوش مکه از طبق يا وستهیپ يها غیج يصدا    

 ...بشم رهیشد خ یم یکه به طبقه باال منته یچوب يها

 .شد یلحظه هم قطع نم کیدرسا  يها غیج يصدا    

نگاهم به . من هنوز تو شک بودم. به سمت پله ها کرد دنیو شروع به دو دیبه سرعت از جاش پر دایو    

 .افتاد نینگران آرو يچشما

 .بود، رفتم دهیکه درسا توش خواب یبه طرف اتاق عیبه خودم اومدم و سر. بدنم رو در بر گرفت یفیلرزش خف    

 .شد یهم قطع نم هیثان کی یدرسا حت يها غیج يصدا. کرد ریباز اتاق ترس رو به وجودم سراز مهیدر ن    

ترست رو « :دیچیصداش تو گوشم پ. شونه ام آرام گرفت يور ییقلبم با نشستن لمس آشنا نیکوبش سنگ    

 ».کنه یتر م يترس اونو قو نیا... کنترل کن

 یحس م یکینزد یلیخ يتنش رو از فاصله  يگرما. و محکم مچم رو گرفت دیشونه ام لغز يدستش از رو    

 .کردم

 »...چشماتو ببند« :صداش گوشم رو قلقلک داد    

 کاریداشت با من چ نیآرو. شده بود نشیگزیجا گهیاحساس د هیحاال . رفت رونیباره از وجودم ب کیترس     

 .هم افتاد يکرد؟ پلک هام رو یم

 .کن یبکش و ذهنت رو خال قینفس عم -    

 .شد یها به مراتب بلند تر م غیج يصدا. ام فرستادم و خارج کردم نهیهوا رو به س    

 ».کشهیاون داره زجر م... اون... نیآرو« :افتاد نینگاهم تو نگاه آروم آرو. چشمام از ترس باز شد    

بهش قدرت ... نترس و نگران نباش... ستیاون درسا ن... اشتباه نکن« :با پشت دست بازوم رو نوازش کرد    

 ».نده

 ينفس ها. دمیشن یصداش رو نم گهیاما من د. دادیصدا م رییدرسا داشت تغ. تکون دادم یسرم رو به آروم    

 .کنار گوشم کرم کرده بود نیمنظم و آروم آرو

باشه که تنها تو  ادتی... شهیکه باعث ترست م يزیاز هرچ... کن یخال نایاز تمام ا یمدت يذهنت رو برا -    

... تمام عشق و محبتت رو نثارش کن. باش يپس به خاطر اونم که شده قو يقدرت نجات دادن درسا رو دار

 .امواج رو احساس کنه نیتونه ا یباشه اون م یاگه ذهن یحت
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 .کردم دییبا حرکت آروم سرم حرفش رو تا    

 ...آروم نفس بکش... فکر کن تیخاطرات زندگ نیو لذت بخش تر نیباتریبه ز -    

ظرف . تمام خونه رو پر کرده بود نمونیریش يخنده ها يصدا. کنار بابا نشسته بودم. ذهنم به عقب برگشت    

 يظرف ها نیاون ب يبا پونزده تا شمع رو میشکالت کیک. مقابلمون بود یچوب زیم يرو یبستن یخال يها

 .میتولد پونزده سالگ. قرار داشت یبستن

کنارمون رد شد و پسره از . یشگیهمون پاتوق هم میرفته بود دایبود که با درسا و و یوقت يبعد ریتصو    

 .کرد یخال راهنشیپ يدوغ رو رو يحرکت بطر کیبا  دایو. گفت يزیچ

 .تر شده بودن فیصداها ضع. لبم نشست يرو يلبخند    

 ...ادامه بده نطوریخوبه هم -    

اول اخماش تو . میافتاد نیزم يبرخورد کردم و هر دو رو دایبه و. دادیسالن دانشگاه رو نشون م يبعد ریتصو    

 .و دستم رو گرفت دیخند میکالس کیبا هم تو  دیهم بود اما بعدش که فهم

رو  دایکه دست و یدرحال. دانشگاه پارك شده بود يدرسا بود که جلو یونیلیچندصد م نیماش يبعد ریتصو    

بار پاتوق  نیاول يز برااون رو. میزد و اشاره کرد سوار بش یما چشمک دنیبا د. میگرفته بودم به طرف درسا رفت

 ...میرو کشف کرد

مچم  يفشار دستش رو رو نیآرو. لبخندم محو شد و ابروهام تو هم گره خورد. دیچیتو سرم پ يدیدرد شد    

 ».عیسر... چشمات رو باز کن عیسر... نه مارسا نه« :کرد شتریب

 .شد یمانع م ییروین کیانگار . اما من قدرت باز کردن چشمام رو نداشتم. نگران بود دایصداش شد    

. شد یم دهیاز دور د ینور سبز رنگ. یکیبود و تار یکیحاال فقط تار. ذهنم آشفته شد. محو شدن ریتصاو    

زانوهام . شد رهیترس بهم چ. اومد ینور سبز رنگ به طرفم م نیاز ب يزیچ. و وهم آلود فیخف یلیخ ينور

شد و اون شخص هر  یتر م حهر لحظه واض ریتصو. شد یاما چشمام باز نم. افتادم نیزم يسست شدن و رو

 .تر کیلحظه بهم نزد

 »....این کمینزد... کنم یخواهش م... نشو کمینه نزد« :داد زدم    

 دهیکش شیبدن استخوان يپوست تاول زده و ترك خورده اش رو. دمیکش یم غیدرسا ج يحاال من به جا    

 .از صورت ترسناکش رو پوشونده بود ینصف اهشیو س یوحش يموها. شده بود

 ».ازم دور شو... ریازم فاصله بگ« :دمیکش غیدوباره ج    
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 یسرم احساس م يچانه اش رو رو. دستاش دور شکمم حلقه شدن. دیتنم رو از پشت به آغوش کش نیآرو    

 .کردم

رو از خودم دور  نیداشتم آرو یبا تمام قدرت سع. دمیفهم یاما من نم گهیبهم م يزیچ هیدونستم داره  یم    

 .کنم

 کیحاال . شد دیناپد یلحظه همه چ کیو تو ... دستاش دراز شدن. اومد یهنوز هم داشت به طرفم م اشای    

و  بایصورت ز. اطرافش به پرواز درامده بود باشیز يبود و موها دهیپوش يدیلباس سف. جلوم بود گهینفر د

غم  کیاما تو چشماش . بود ییبایزغنچه مانندش لبخند  يلبا يرو. کرد یکودکانه اش آرامش رو بهم منتقل م

در نظرم  شیبایبزرگ بود که لبخند ز ياون غم به قدر. قلبم به درد اومد. رفتم شیتا عمق چشماش پ... بزرگ

 .شد دیناپد

 ».يتو در خطر... هم بر نگرد گهید... برو« :شد دهیشن یدکانه اش به آرومکو يصدا    

. دیترس یم نمیبب بیمن آس نکهیاون از ا. زدیچشماش باهام حرف م. بودم شینوران يمن هنوز محو چهره     

 .محو شد يدیازم فاصله گرفت و در نور سف

 دهیکنار گوشم شن نیآرو يصدا. بود داینگران و يچهره  دمیکه مقابلم د يزیچ نیاول. چشمام رو باز کردم    

 .شد

 ...چشمات رو باز کن و به من نگاه کن... کنم یخواهشت م... مارسا -    

 .و مبهوتم آروم گرفت جینگاه گ دنیبا د. شدم رهیو به چشماش خ دمینو آغوشش چرخ    

 »حالت خوبه؟« :شد یم دهیکمرم کش يدستش نوازشگر رو    

 ...دمشید -    

 »اشا؟ی« :اخماش تو هم رفت    

... اولش بود اما بعد یعنی... ترسناك نبود... وصل بود واریکه قاب عکسش به د یهمون« :سرم رو تکون دادم    

 ».آرامش گرفتم دنشیبا د

 .بود رهینگاهش متفکر تو چشمام خ    

 مارسا؟ -    

 رهیخ دایبه و یو با شرمندگ دمیکش رونیب نیبه سرعت خودم رو از بغل آرو. شدم دایتازه متوجه حضور و    

 .شدم
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 .کرد یم دادیچشماش غم ب يحال تو ته ته ها نیبا ا. اما نگاه اون مهربون بود    

 ؟یخوب -    

 »...آره« :انداختم نییسرم رو پا    

 »درسا؟« :شدم رهیخ دایو ياوردن درسا سرم رو باال اوردم و چشما ادیبا به     

 .دیباز اتاق چرخ مهینگاهش به طرف در ن    

 يو الغر فیدختر نح دنیبا د. کردنش به اطراف چرخوندم دایپ دیبه سرعت وارد اتاق شدم و نگاهم رو به ام    

 .رفت نگاهم رنگ تعجب گرفت یتو دستش ور م يزیچ کیبود و با  ستادهیاتاق ا يقد ي نهیآ يکه جلو

 »درسا؟« :زمزمه کردم    

 .نشون بده به کارش ادامه داد یعکس العمل نکهیبدون ا    

که مقابلم بود  یبیبه دختر عج نهیو از داخل آ ستادمیپشت سرش ا. رو با چند قدم پر کردم نمونیب يفاصله     

 .يبزرگ فلز یچیق کی. تو دستش شدم ي لهیتازه متوجه وس. شدم رهیخ

خوشرنگش رو  ياز موها یبزرگ ي کهیرو باال اورد و ت یچیق. شدم رهیدرسا خ الیخیب يره با ترس به چه    

 .دیبر

 .حبس شد و به گلوم چنگ زدم نهینفسم تو س. افتاد نیزم يرو باشیز يخرمن موها    

 یدانشگاه که همه واسش سر و دست م ياون دختر آروم و باوقار تو نیبب ایخدا. شد ریاشک هام سراز    

 ا؟یآخر دن نجاستیمن؟ ا يرحم درسا یب ریتقد نهیخوب تماشاش کن؟ ا ایخدا... دهیشکندن حاال به کجا رس

 .ام شدت گرفت و هق هق ام سکوت اتاق رو شکست هیگر. اشکام نداشتم يرو یکنترل گهید    

 .تورو خدا تمومش کن... کارو نکن نیتو رو خدا ا... درسا جونم... درسا -    

نگاهش به خودم  ينفرت تو دنیاز د. با خشم به طرفم برگشت. صدام تازه متوجه حضورم شد دینبا ش    

 »؟یهست یک گهیتو د« :به خودش گرفت یتوش بود باال اورد و حالت دفاع یچیدستش رو که ق. دمیلرز

 .هم خشن شده بود مشیآروم و مال يصدا یحت    

اش رو که کنار بدنش بود گرفتم و غرق نگاه  گهیدست د. دستش باال تر اومد. آروم به طرفش رفتم    

 .تر بود اهیس گهیچشمش از هر وقت د یاهیس. نامهربونش شدم

 ...مارسا...منم... درسا -    

 .ارهیب ادیکرد منو به  یم یاخم هاش تو هم رفت انگار سع    



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ١٢٠ 

 اد؟یم ادتیدانشگاه  کیکه نزد یپارک میرفت نتیرو که با ماش يروزاون  ست؟ین ادتیمنو  -    

 .خارج نشده بود یتر اومد اما هنوز هم از حالت تدافع نییپا یدستش کم    

خودمم کنارش نشستم و با تمام محبتم . نهیتخت بش يبازوشو لمس کردم و مجبورش کردم رو یبه آروم    

 .شدم رهیبهش خ

سر به سرش  ایب یگفت ادته؟ی يدید ابونیو تو اون پسره رو کنار خ میدور بزن میته بودکه رف ياون روز -    

 تیتو با جد. کرد یپسره با تعجب نگامون م... نییپا يدیرو کش نیماش شهیو ش يستادیکنارش وا یرفت م؟یبذار

اتوبوس  تیبل فتیتو هم از تو ک... رمیم میقمست نمیبرسون نیو گفت اگه بخوا دیاونم خند ن؟یریم ییجا يدیپرس

اتوبوسه مطمئنم تا  ستگاهیبعد ا يکوچه  نیریم میکه مستق نطوریهم یو گفت یو به طرفش گرفت يرو دراورد

دو کوچه  یو گفت يهم دراورد گهیپنج تومن د... دهن پسر باز مونده بود... بردتون یکه مورد نظرتونه م ییجا

اخم  کیشده بود  عیپسره بدبخت که ضا... نیبا اون بر نیتون یم ومدیه اگه اتوبوس نیران یبعد ترش هم تاکس

از آب بارون  سیها خ نیزم... میو د برو که رفت یتو هم گاز و گرفت... رفت یکرد و بهمون چشم غره م ظیغل

 یفرداش وقت یول. ..میدیبا هم خند یلیخ... آب بشه چیپسره ل يسر تا پا يبود و تو هم با اون کار باعث شد

 یلیخ شییخدا... میبود همونجا از حال بر کیکرد نزد یمعرف دمونیپسره وارد کالس شد و خودش رو استاد جد

کرد و تو هم که  يچند ماه بعد هم رسما ازت خواستگار... اوردین ادمونیبه  انیاز او جر يزیکرد و چ ییآقا

 ...يقبول کرد عیکرده بود سر ریگ ششیگلوت پ

 .بود خیچشم درسا بود اما هنوز هم نگاهش  يگوشه  یقطره اشک. مکث کردم    

وقت برگشتمون  نکهیقبل از ا دیبا... صبرانه منتظر بازگشتته یاون االن ب... اومد؟ درسا ادتیپارسا رو  -    

 باشه؟... یبرسه خوب بش

 ».رونیاز اتاق من گمشو ب« :دیصداش اول آروم به گوشم رس    

 »درسا؟ یگیم يدار یچ« :با تعجب دستش رو گرفتم    

 ».رونیگمشو ب« :و محکم هولم داد دیکش رونیبه شدت دستش رو از دستم ب    

رو محکم به صورتم  یچیدرسا ق. شد یچراغ اتاق خاموش روشن م. پنجره ها رو به لرزه دراورد دیباد شد    

به . شدم رهیشده بود خ یبهوت به درسا که حاال وحشم. گونه ام احساس کردم يرو يدیسوزش شد. دیکوب

به چشمم برخورد کنه دستش رو گرفتم و با تمام قدرت از خودم  یچینوك ق نکهیقبل از ا. طرفم هجوم اورد

 .توان مقابله باهاش رو نداشتم. قدرت درسا دو برابر شده بود. دفاع کردم
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 .وارد شدم يا گهیپس از راه د    

 .امواج رو احساس کنه نیتونه ا یباشه اون م یاگه ذهن یحت... محبتت رو نثارش کنتمام عشق و     

 .اریب ادیمنو به ... کنم یالتماست م... منم مارسا... درسا -    

 .رو از دستش خارج کردم یچیق عیحرکت سر کیفرصت استفاده کردم و با  نیاز ا. کرد یمکث کوتاه    

 .کرد دنیموهام رو تو دستش گرفت و شروع به کش. تر از قبل به طرفم حمله کرد یوحش    

 .دیچیتو سرم پ یدرد وحشتناک    

درسا من ... ینیبب یبیخوام تو آس یمن نم... درسا به چشمام نگاه کن... تو رو خدا تمومش کن... درسا -    

 ...از خودم شتریب یدوستت دارم حت

 ».خفه شو «:صداش خشن شده بود    

که تو  يزیبا اون چ... یمقابله کن دیتو با... یستیتو ن نیا... درسا« :ختمیتمام عشق و محبتم رو تو نگاهم ر    

نه تو و ... نمیرو بب تیخوام نابود یدرسا من نم... کرده ریاون تمام وجودت رو تسخ... کنه یوجودت داره رشد م

 یبش ياونقدر قو دیبا... یکن دایخودت رو پ دیفقط با... نهیه من هممن مطمئنم احساس تو هم نسبت ب... داینه و

نگرانت  دایبه اندازه من و و چکسیه... درسا... خوام بهت کمک کنم یمن فقط م... يبه خودت برگرد یکه بتون

 ».ستین

دستش رو . رو بزنم یینها يضربه  نکهیا يبرا. بشه جادیحرف هام باعث شده بود تا وقفه تو حرکاتش ا    

 .رو توش گذاشتم یچیگرفتم و ق

االن منو  نیهم... يدو درصد به حرف هام شک دار یاگه حت« :مقابلش زانو زدم و چشمامو بستم نیزم يرو    

 نیکنم ا یحس م... واقعا خسته شدم... درسا... به تو نرسه يگزند نیاما کوچک تر رمیحاضرم من بم... بکش

... شهیمرگ من باعث حل شدنشون م گها... کسام به وجود اوردم نیزتریعز يشکالت رو برام نیمنم که تمام ا

 ».با مرگ نداره یفرق چیمن ه يبرا دایتو و و ينابود دنید... کنم یقبول م لیبا کمال م

 .بشم رهیلخت باعث شد چشمام رو باز کنم و بهش خ يها کیبا سرام یچیبرخورد ق يصدا    

 .درسا خاموش شده بود يآتش خشم و نفرت تو چشما    

 .شده بودن رهینگران به ما خ یبا چشمان نیو آرو دایو. لحظه در اتاق به شدت باز شد نیدر هم    
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به سمتش دراز  دیدستم رو با ترد. به نگاهم بود رهینگاهش همچنان خ. به جلو برداشتم یقدم اطیبا احت    

. نشون بده چشماش رو من ثابت بود یعکس العمل چیه نکهیبدون ا. وش توقف کردمباز ینچیدر دو ا. کردم

 .نوازش کردم یبه آروم وشورو کنار گذاشتم و باز دیترد. دراومده بود ظیغل یاهیرنگ چشماش از اون س

لمس کوتاه تمام احساس و محبتم رو به  نیانگار با هم. جوشش اشک تو چشماش قلبم رو به درد اورد    

 .اورده بودم ادشیکرده بودم و خاطراتش رو به  ریجودش سرازو

 »درسا؟« :نیریتلخ اما ش. لبخند زدم    

تنش رو تو بغلم فشردم و به اشک . رو با قدم هاش پر کرد و خودش رو در آغوشم انداخت نمونیب يفاصله     

هم به طرفمون اومد و هر  دایبعد و یکم. دمیشن یهق هق خفه اش رو کنار گوشم م. دادم دنیهام اجازه بار

 .میزد یاشک هامون لبخند م انیهر سه در م. دومون رو در آغوش گرفت

فشردم سرم رو باال گرفتم و  یرو در آغوشم م دایهمونطور که درسا و و. خدا درسا رو دوباره بهمون برگردوند    

 ».ممنونم ایخدا« :لبخندم پررنگ تر شد. شدم رهیبه سقف خ

سرد و  نیقرار داشت نشسته بودم و به آرو ییرایبزرگ سالن پذ يکه پشت به پنجره  يمبل تک نفره ا يور    

 .بودم رهیخ يجد

 دهیهر اونچه تا االن فهم. شده بود رهیفشرد و با ترس و اضطراب به ما خ یرو تو دستش م دایدرسا دست و    

داده بودم و حاال اون  حیخودش هم افتاده بود توض يکه برا یدرمورد اتفاقات یحت. رو بهش گفته بودم میبود

و عاقل سخت  یمنطق يقانع کردن درسا کردم یفکر م. کرد یماجرا فکر م نیا انیما به پا ينگران تر از همه 

رو به  ییزهایچ شهیهم یزندگ... اما خب... به روح و جن هم اعتقاد نداشت یکه حت ییباشه درسا یتر از همه چ

 ...میکنه که انتظارش رو ندار یم هیما هد

 »...مارسا« :بود جیذهنش آشفته و نگاهش گ. مبل را محکم فشرد يلرزان دسته  یدرسا با دستان    

 ».میکن یم دایپ ینگران نباش باالخره به راه« :گفت یبا لحن آرامش بخش نیآرو    

اجازه وارد ذهنش شده بود چندان سخت  یب نیآرو نکهیا دنیفهم. زل زد نیگرد شده به آرو يدرسا با چشما    

 .نبود

چشمانش را . بود داینبود و نیسکوت سنگ نیکه به نظر متوجه ا یتنها کس. تو سالن حاکم بود ینیجو سنگ    

 .دوخته بود و در تفکراتش غرق بود نیبه زم

 »م؟یکن کاریچ دیبه نظرت با« :گفتم نیگلوم رو صاف کردم و رو به آرو    
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 ».نهیهم... آره« :گفت يبه سرعت سرش رو باال اورد و با شاد دایو    

 .کرد یدر چشمانش سو سو م جانیبرق ذوق و ه. میهر سه با تعجب به طرفش برگشت    

 »نه؟یهم یچ« :و گفت دیکش رونیب دایدست و ریدرسا دستش رو از ز    

 ».میارتباط برقرار کن دیما با... دمیمن راهش رو فهم« :با ذوق از جاش بلند شد و دوبار دستاشو به هم زد دایو    

 ».حرفش هم نزن« :به سرعت گفت نیآرو    

 .زد خیروح و سرد بود که وجودم  یب ياخم هاش تو هم بود و چشماش به قدر    

 نیبهتر نیچرا نه؟ ا« :گفت دهیوکش کرده بود با لب ورچفر کبارهیکه ذوقش  دایو. آب دهنم رو قورت دادم    

 ».و تنها راهه

 »...ستین... راه... تنها... نیا« :گفت يزیآم دیشمرده شمرده با لحن تهد نیآرو    

نظرات با ارزشتون  دنیمنتظر شن نیبلد ياگر شما راه بهتر« :گفت يزد و با لجباز نهیدستاشو به س دایو    

 ».میهست

 رونیفکر رو از سرت ب نیتا اون موقع ا... کنم یم دایپ یراه کیمن باالخره « :تر شد ظیغل نیآرو اخم    

 ».کن

 چرا؟ ن؟یهم دار یلیدل کیحرفتون  نیا يحتما برا -    

به  نیعاقل باش کمیو من مطمئنم اگه شما  ستیچندان مهم ن لشیدل« :از جاش بلند شد يبا خونسرد نیآرو    

 »...نیدیمن گوش م حتینص

دستاش بازوهامو در آغوش . توجه به اون به طرف من برگشت یب نیآرو. با حرص لباشو دندون گرفت دایو    

 .تنم رو در بر گرفت یفیشد و لرزش خف رینوك انگشتاش به وجودم سراز يسرما. گرفت

 .چشماش ذهنم رو قفل کرد يزده  خی ي اچهیدر. تو چشمام زل زد    

 .تر انجامش بدم عیهر چه سر دیدارم که با يکار... رمیمن م... نکن يکار احمقانه ا چیه -    

 .زد خیسر انگشتام . دیکوب یام م نهیوار به س وونهیقلبم د. شد رهیکرد و با دقت تو چشمام خ یمکث    

 ».گردم یمن زود بر م...نگران نباش« :زمزمه کرد    

 .بدم یفیتنها تونستم به سرم تکون خف    

 .رفت رونیو درسا از در ب دایاز و یکوتاه ینگاهش زد و با خداحافظ يبه سرد يلبخند    
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 نیسنگ يذهنم علت تپش ها. به هم خوردن در بزرگ سالن هم باعث نشد تا از جام تکون بخورم يصدا    

 يچشما ریکه تصو ییاج. رمیوجه قصد نداشتم نگاهم رو از رو به رو بگ چیکرد و من به ه یقلبم رو جستجو م

 .بست یم خیوجودم رو به  نیآرو ییایدر

نه از ترس . بود نینگاهش غمگ. خوردم و به طرف درسا برگشتم یتکون. شونه ام نشست يرو یدست گرم    

 .تنها غم بود و غم. یبود و نه نگران يخبر

 »شده؟ یچ« :لب گفتم ریز    

 ».رفت باال دایو« :به پله ها اشاره کرد    

به موهام  یبا کالفگ. اورد یتمام قلم رو به درد م نیو احساسش به آرو دایو ادی. دمیکوب میشونیمحکم به پ    

 »کنم؟ کاریچ دیکنم؟ حاال با کاریچ« :چنگ زدم و آروم گفتم

 »...باهاش حرف بزن« :دستم رو تو دستش گرفت یدرسا به آروم    

 بگم بهش؟ یچ دیمن با... آخه -    

 ...ته قلبته یر چه -    

 »ه؟یمنظورت چ« :شدم رهیمهربونش خ يگنگ به چشما    

... شهیعوض م زایچ یلیخ يدیفهم یوقت یول... یبفهم دیخودت با« :لبش نشست يرو یلبخند کمرنگ    

... ياما تو حق انتخاب دار... یباش دایدوست و نیبهتر ینتون گهید... یباش یقبل يمارسا ینتون گهیممکنه د

 ».یکن یم نتخابراه رو ا نیدو راه و من مطمئنم که تو بهتر نیاز ا یکی... عشق... ایمنطق 

داشت تک تک کلمات  یآشفته که سع یمن موندم و ذهن. گونه ام نشوند و ازم دور شد يرو يدرسا بوسه ا    

 .رو خارج کنه شونیو معن هیدرسا رو تجز

 کیدوم خاموش و تار يطبقه  يراهرو. به طرف راه پله حرکت کردم. مشد رهیخ یو چوب چیمارپ يبه پله ها    

 .متنفر بودم الیو ينقطه  نیاز ا شهیهم. بود

 یکیباز  مهیرو لمس کنه، در ن رهیدستم دستگ نکهیقبل از ا. رفتم دایو به طرف اتاق و دمیکش یقینفس عم    

 .از اتاق ها توجهم رو جلب کرد

پلکام رو به هم . چشمم رو زد يزیبرق چ. در رو به طرف داخل هل دادم. فتمبا تعجب به طرف اتاق ر    

 .نهیاتاق آ. نفسم بند اومد. فشردم و دوباره باز کردم
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در رو  رهیدستگ. به داخل اتاق برداشتم یقدم. روشن کرده بود یبه رنگ قرمز اتاق رو کم فیضع یلیخ ينور    

 .فراموش کرده بودم یرو به کل زیاتاق اسرار آم نیا. محکم تو دستم فشردم

به محض رها شدن دستم در اتاق با . هم به داخل اتاق برداشتم گهیقدم د کیرو رها کردم و  رهیدستگ    

 .محکم بسته شد ییصدا

 .دیچیصداها تو ذهنم پ. به طرف در برگشتم عیسر یبا واکنش. ختیقلبم ر    

 ...مارا راما... ونایویر... ایکامانسا تارا مار -    

 .تونستم ذهنم رو متوقف کنم ینم. کرد یسرم درد م. گوشام رو گرفتم    

 ...المبادا رادا سرا -    

شدن  دهیصدام مانع از شن دیتا شا دمیکش یم غیج. دمیکش يبلند غیج. شد یم شتریدرد سرم هر لحظه ب    

بلند  يذهنم داشت با صدا. اون کلمات تو ذهنم بود. نداشت يا دهیاما فا. بشه بیغر بیاون کلمات عج

 .دیشن ینم یچیگوشام ه. زد یم ادشونیفر

 .کرد یمچم از شدت ضربه ها درد م... مکرر به در زدم یبا ضربات. دمیخودم روبه در کوب    

رو  نمیسنگ ينفس ها يتونستم صدا یحاال م. ناگهان ذهنم خاموش شد. دمیکش غیدوباره و دوباره ج    

 .بشنوم

 یکه منعکس م ییو من از پرتوها دیتاب یها م نهینور قرمز به آ. شدم رهیدادم و به روبه رو خ هیبه در اتاق تک    

 .دمیترس یکرد م

 .شد گذاشتم و نگاهم رو اطراف اتاق گردوندم یم نییام که باال و پا نهیس يدستم رو رو    

 يشتریخودم رو به در فشردم و با دقت ب. فتهیب یر بودم اتفاق ترسناکهر لحظه منتظ. دهنم خشک شده بود    

 .قرمز یکیتار نیترسناك از قعر ا ییحداقل صدا ایحرکت بودم  کیمنتظر . اطراف رو در نظر گرفتنم

 ...ممنونم ایخدا. و چشمامو باز و بسته کردم دمیکش یقینفس عم. دمیند يزیچ یوقت    

نور ... بکشم نییرو پا رهیدستگ نکهیقبل از ا. در بردم رهیدستام رو که پشت سرم گرفته بودم به طرف دستگ    

ها  نهیتوسط آ دیتاب یدر به داخل اتاق م ریکه از ز یکم یلینور خ. سرم رو باال گرفتم. قرمز خاموش شد

 .رو روشن کرده بود یکیکوچ یلیخ يشد و محوطه  یمنعکس م

 .دمیترس یم يا گهید زیاز هر چ شتریسکوت ب نیاز ا. سوخت یگلوم م. هنم رو قورت دادمآب د    
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 یام چنگ زدم و با وحشت نگاهم رو م نهیبه س. مخوف اتاق احساس کردم یکیرو تو تار یعیحرکت سر    

 .چرخوندم

 .به در چسبوندم شتریو خودم رو ب دمیکش یغیج. از من انجام گرفت یکینزد يبا فاصله  يحرکت بعد    

بود از ترس قبض  کینزد. شدم رهیبه رو به رو خ. شد دهیها به طرفم تاب نهیاز آ یکیاز سمت  ينور قرمز    

 .شده بود رهیجفت چشم قرمز و پر از نفرت بهم خ کی یکیتو اون تار. روح بشم

 یه پر از نفرتشون رو ازم نملحظه هم نگا کیکه  ییبعد تمام اتاق پر شد از چشم ها یکم. دیلرز یلبام م    

 .گرفتند

خواهش ... تو رو خدا... نیدر رو باز کن« :به طرف در برگشتم و محکم بهش ضربه زدم. دمیکش غیدوباره ج    

 »...دایو... درسا... کنم یم

ه رو تار کرد دمیکه از شدت ترس د ییاشک ها. دادم ختنیدادم و به اشک هام اجازه ر هیسرم رو به در تک    

 .بود

 »...اشایلعنت بهت ... لعنت بهت« :داد زدم    

. تنم به لرزه افتاد. که از پشت کمرم رو لمس کردن تو جام صاف شدم یسرد و نمناک يبا حس دست ها    

 .دندیخراش یگوشت تنم رو م زیت ییانگار ناخون ها. دیچیدر کمرم پ دیشد یبعد سوزش یکم

... کمکم کنه یکیکنم  یخواهش م.... کمـــــــــک« :زدم ادیو از شدت درد فر دمیکش غیبا تمام توانم ج    

 ».کمـــــــک

 .افتادم نیزم يرو رونیشدم و ب دهیبودم کش دهیبعد در با شدت باز شد و من که بهش چسب یکم    

مارسا؟ چت شده دختر؟ « :کنارم نشست و دستامو محکم گرفت یکی. از شدت درد خودم رو جمع کردم    

 »...حالت

نگاه  دنیبا د. بلند کردم و نشستم نیخودم رو از رو زم یبه سخت. دیکش یفیخف غیج. ساکت شد کدفعهی    

دستم رو بردم پشتم اما . افتادم دشیسوزش شد ادیشده بود تازه  رهیدرسا که به کمرم خ ي دهیو ترس ریمتح

« :از پشت سرم داد زد يبلند يصدا باکه  دمیرو شن دایو يکنه صدا دایانگشتام با کمرم تماس پ نکهیاز ا قبل

 »...دست نزن بهش

 »مارسا؟ يکرد کاریبا خودت چ« :درسا هم به حرف اومد و گفت. راه خشک شد نیدستم ب    

 »مگه کمرم چش شده؟« :با ترس گفتم    
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 میبر ایب« :از پشت سر شونه ام رو لمس کرد و بهم کمک کرد تا از جام بلند شم دایو. هر دو سکوت کردن    

 ».اتاق من

 .تخت به پشت خوابوند يدر اتاق رو باز کرد و منو رو. بدون حرف دنبالش راه افتادم    

 ».اریب زیتم يتشت آب با حوله  کی« :رو به درسا گفت    

 .رفت رونیتکون داد و از در ب يدرسا سر    

 »شد؟ یمارسا چ« :موهامو نوازش کرد دایو    

 ...بازه نهیدر اتاق آ دمیاومدم با تو حرف بزنم که د یداشتم م... دونم ینم -    

 نه؟یاتاق آ -    

 اومد؟ ادتی... مشیدیکه روز اول د یهمون -    

 اونجا؟ یخب تو چرا رفت... آها -    

... شد رهیها بهم خ نهیجفت چشم قرمز از تو آ کیبعدش هم . ونجامنو کشوند ا ییروین کی... دونم ینم -    

تو کمرم حس  دیشد یسمت در و خواستم فرار کنم که بعد سوزش دمیچرخ...  یلیخ... ترسناك بود یلیخ... دایو

 .رونیبعد هم که در باز شد و افتادم ب... کردم

 .تشت آب وارد شد کیدر باز شد و درسا با     

کمرم  یمرطوب با پوست زخم يبا تماس حوله . رو مرطوب کرد دیسف يتشت آب رو گرفت و حوله  دایو    

تو فضا رها شدم و . احساس نکردم یچیه گهیلحظه بود د کی ياما فقط برا. دیچیتو وجودم پ يدیسوزش شد

 .دمید گهیاتاق د کیبعد خودم رو تو 

نشسته بود و به  یچوب یصندل يتش به من بود روکه پش یرنگ در حال یپرپشت مشک يبا موها يدختر    

 .شده بود رهیرو به روش قرار داشت خ زیم يکه رو دیسف يگربه ا

پرپشتش که  يبسته و مژه ها يو به چشما ستادمیکنارش ا. بود زیم يگربه رو يپا يجلو يدیسف يکاغذ    

 »...اشای« :زمزمه کردم. شدم رهیهم افتاده بود خ يرو

 .دیخند یم کشیقرمز و کوچ يزد و لبا یو صافش برق م دیپوست سف    

راست از ذهنش به  کی يا لهیکه انگار بدون استفاده از وس یکلمات. کاغذ ظاهر شد يرو یناگهان کلمات    

 .بود انیکاغذ در جر يرو

 .شد رهیدختر چشماشو باز کرد و به کاغذ خ. کرد ویم ویم دیسف يگربه     
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 .دیخند یرنگش م یکبراق و مش يچشما    

 .لباش تکون بخورن نکهیبدون ا دمیشن یذهنش رو م يصدا. شد رهیبه گربه خ    

 ...یموفق شدم جورن -    

 .و کودکانه بود نیریصداش ش    

 رهیپر از نفرت به دختر خ ییو چشما ختهیبه هم ر یمشک يقد بلند با موها يمرد. ناگهان در اتاق باز شد    

 .گربه حالت حمله به خودش گرفت. شد

 ».آشغال یعوض يدختره  يکرد کاریدوباره چ« :دیچیمرد تو اتاق پ يصدا    

خودشون بهم ... نمیقفس بب يتونستم اونا رو تو ینم... من... من« :بلند شد یصندل يدختر با ترس از رو    

... پرواز کنن گهید يخوان مثل پرنده ها یماونا گفتن ... بسته رو تحمل کنن يتونن اون فضا یگفتن که نم

 »...متاسفم عمو

دختر  فیو ظر فیبدن نح يضربات مکرر کمربند رو. مرد کمربندش رو باز کرد و به طرف دختر هجوم برد    

خودم ... چندش آور يدهنت رو ببند عجوزه ... آشغال جادوگر يخفه شو دختره « :ذاشتن یبه جا م یاهیرد س

 ».از شرت راحت شم شهیهم يکشمت تا برا یم

فشرد و آروم  یهم م يقرمزش رو رو يکوچولو يفقط لبا. گفت ینم يزیکرد اما چ یم هیدختر با عجز گر    

 .ضربه ها عادت داشت نیانگار به ا. ختیر یاشک م

خون . و چشماشو گرفت دیاز درد کش يادیمرد فر. و به صورت مرد چنگ زد دیپر زیم ياز رو دیسف يگربه     

 .ترسناك زل زدم يصحنه  نیبه ا یاشک يدهنم گذاشتم و با چشما يدستم رو رو. زد رونیانگشتاش ب نیاز ب

خشم و نفرت  نیاما ا. شده بود رهیت رهیچشماش ت یاهیس. چشماش پر از خشم بود. دختر از جاش بلند شد    

به طرف مرد رفت که هنوز از . کرد و نگران شد رییلحظه بود چون رنگ چشماش به سرعت تغ کی يفقط برا

 .زد یم ادیدرد فر

 ...دیمنو ببخش... عمو... عمو -    

 ».نـــــــه... نشو کمینزد... نـــــه« :گفت ادیمرد با فر    

 رهیدستش دنبال دستگ کیبا . چشماش گرفته بود آروم آروم عقب رفت يکه دستاش رو جلو نطوریهم    

 ...پرت کرد رونیگشت و خودشو به ب
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... کنم یخفت م... کشمت یخودم م« :مرد بود ادیفر دمیکه شن ییصدا نیآخر. رفتم یمنم کم کم عقب م    

 ».کنم ینابودت م

 ...یکیتار... و بعد    

به سرم  یدست. دو جفت چشم نگران بود دمیکه مقابلم د يزیچ نیاول. چشمام رو باز کردم يدیبا سردر شد    

 .تو جام نشستم یو به سخت دمیکش

 حالت خوبه؟ -    

 .دهنم شدم یتازه متوجه خشک. شدم رهیجلوم گرفته بودم خ دایکه و یآب وانیبه ل یجیبا گ    

 .دمیرو نوش اتشیجرعه از محتو کیرو ازش گرفتم و  وانیل    

 افتاد؟ یچه اتفاق -    

 يداشت با حوله زخم ها دایو... میدون یما هم نم« :اد شده بود گفتگش نیکه از فرط نگرا یدرسا با چشمان    

... يهوش شد یب میکه متوجه شد میناله هات بود يهر لحظه منتظر بلند شدن صدا... شست یکمرت رو م

بعد از چند ... يکرد یم حس يزیو نه چ يدیشن یآخه نه صدامون رو م... يهوش شد یب میکن یفکر م یعنی

 »چه ات شد؟ کدفعهی... میما نگران شد... چشمات باز شد کدفعهی قهیدق

 ؟یک شه؟یتموم م یکابوس ک نیا ایخدا. چشمامو باز و بسته کردم و سرم رو تکون دادم    

باشم و تحمل  يتونم قو ینم گهید... نیبکن يکار هیتورو خدا ... یلیخ... حالم بده« :بلند شد فمیضع يصدا    

 ».نیکن يکار هیکنم  یخواهش م... کنم

آروم باش « :اونم بغض داشت يصدا. و مشغول نوازش موهام شد دیدرسا بدن لرزونم رو در آغوش کش    

ام که  يمنو ببخش که فقط نظاره گر زجر... برات بکنم يکار چیتونم ه یببخش که نم... منو ببخش... زمیعز

 »...یکش یم يتو دار

با . افتاد داینگاهم به و. کنارمم نجایچه قد خوبه که دوستانم ا.اشتمد اجیبه آغوش گرم و پر مهر درسا احت    

باشه و من  يخواست قو یم... خواست نشون بده یفقط نم... داد اما اونم نگرانم بود یچهره اش نشون نم نکهیا

 فایخودش ور حفظ کنه و نقش سپر گروه رو ا يتونه خونسرد یاز ما م یکی تیموقع نیچقدر ممنونشم که تو ا

 .کنه

... نیو عقب بکش نیخودتون رو بباز دینبا تیموقع نیتو ا... نیبس کن« :شد و با اخم گفت کیبهمون نزد    

کنم  یپس ازت خواهش م ستیشدن ن میاما االن وقت تسل یکن یرو تحمل م یدونم چه رنج یم... مارسا
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و مثل  يرو کنار بذار ساساتتاح یتون یدونم که نم یهر چند م... و تو درسا... خودتو کنترل کن و شجاع باش

 دنیانتظار د دیدونم که از االن به بعد با یمن م... کنم کنترلشون کن یاما ازت خواهش م یسنگ سخت بش

 يدستا چوقتیکه ه نهیا میبکن میتون یکه م يتنها کار... میرو داشته باش يممکن و وحشت آور ریغ زیهر چ

 »باشه؟... مینذار رو تنها گهیو هم د میهم رو ول نکن

 .میانداخت نییو نگاهمون رو پا میهر دو سرمون رو تکون داد    

 یراه هیمن ... چندان درست نباشه اما... ممکنه... هر چند« :دیبه گوش رس شهیتر از هم فیضع دایو يصدا    

 »...دارم

 يسرد و جد ياندازه تخم مرغ به چهره  ییو با چشما میمن و درسا مثل جن زده ها سرمون رو بلند کرد    

 ...میزل زد دایو

 ؟یچه راه -    

 .شد یم دهیشن قیعم یصداش انگار از اعماق چاه    

 ...ارتباط يبرقرار -    

 »ه؟یمنظورت چ« :تو جام صاف شدم    

 ...ارتباط با ارواح -    

 .صدام به لرزش افتاد. زد خیدستام     

 ؟یگ ینم يتو که جد... تو -    

 »...رسهیکه به نظرم م هیتنها راه حل نیا« :سرش رو باال گرفت و آروم گفت    

 نیتازه اگه ا... کنه یم دایپ یراه هیمطمئنا  نیآرو... بشه نطوریا دینبا... نه نه« :سرم رو تند تند تکون دادم    

 »...شد ینم یاونقدر آشفته و عصبان نیبود آرو یراه حل درست

 .بود خیاز  یچشماش انگار کوه. زد نهیو به سدستاش    

 ؟يدیم حیرو به من ترج نیآرو يپس تو حرف ها -    

 .کردم تا قانعش کنم یسع.افتاده بودم يتو بد مخمصه ا    

 یم يتازش هم چطور... شترهیخب اون فقط تخصصش از تو ب... اما اون... ستین نطوریاصال ا... نه نه -    

 .هیچ یعیطب يارتباط ماورا نیچن يبرقرار يالزم برا لیوسا میدون ینم یما حت ؟یارتباط برقرار کن يخوا
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به  ریدو عدد کاغذ که حرف بله و خ... گرد يزیم... مرده لیاز وسا یکی... آب وانیدو ل... سه عدد شمع -    

 ...اهیس يمهره  کیروش نوشته شده و  یدرشت

 »...یدون یهمه رو از کجا م نیتو ا« :آب دهنم رو قورت دادم    

هم  یکه امروز موقع خوب نیمخصوصا ا... دنیم ادیبه ما  يادیز يزایکتابا چ« :مغرورانه سرش رو باال گرفت    

 »...هست

 »چرا؟« :کردم زیچشمام رو ر    

 ...امشب شب جمعه اس -    

 »؟یبدتر شد چ... اگه« :درسا که تا اون موقع ساکت بود گفت. دمیبه موهام کش یدست. قلبم به تپش افتاد    

 یب يروزیتونه نود درصد به پ یروزا ثابت شده مذاکره م نیا« :اومد یمطمئن م یلیبه نظر خ دایاما و    

 »...انجامه

و  ثیخب روح کی... میطرف یما با ک يتو فراموش کرد نکهیمثل ا... مذاکره با انسان ها« :کردم یفیاخم ظر    

 ».انتقام جو اهیس

 »خب؟« :ابروهاش رو باال انداخت    

 .کنم یم یسخنران واریانگار دارم واسه د. اومد یحرصم داشت در م    

بود  یراه درست نیاگه ا... گمیدارم م یمن چ یفهم ینم نکهیتو مثل ا... خب به جمالت« :گفتم ضیبا غ    

 »...تازه اونکه... کرد یردش نم نیآرو

 یم نویهم... هیتازه که اون متخصص تر و با تجربه تر از تو« :ساکت کردن من باال اورد يدستش رو برا    

 ».یسالت داشت نینسبت به دوست چند يکه به اون دار يمارسا کاش فقط دو درصد از اعتماد ؟یبگ یخواست

بازوشو گرفتم و به طرف خودم  یحتبا نارا. گذرهیم یدونستم تو دلش چ یم. بره رونیتا از اتاق ب دیچرخ    

 .چرخوندمش

 .بودم دهیند نطوریرو ا دایو الیخ یو ب طونیتا حاال نگاه با ش. چشماش پر بود از غم و رنجش    

از اون  شتریثابت کنم به تو ب نکهیا يواسه  یحت... باشه« :چشمامو بستم و بدون توجه به هشدار درونم گفتم    

 ».مکن یاعتماد دارم قبول م

 .رو دوست داشتم دایو نیمن ا. لبخند زدم. دیدر نگاهش درخش يبرق شاد    

 ».میشب آماده کن مهین يرو واسه  لیوسا میبر دیبا... پس عجله کن« :دستم رو گرفت    
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 مهیچرا ن« :تخت بلند شد و به طرفمون اومد يواسش نداشت از رو یفرق چیما ه میدرسا که انگار تصم    

 »شب؟

ساعت ... و بستگانشون رو مالقات کنن انیب نیتونن به زم یشب جمعه ارواح م« :داد حیبا حوصله توض دایو    

اون زمان ارتباط برقرار کردن راحت ... شهیم شتریب نیساعت قدرت اونا تو زم نیتو ا... دو روزه نیدوازده مرز ب

 »...است گهیتر از هروقت د

 کنه؟ کارو نیتونه ا یم یهر کس یعنی -    

 ...ینه هرکس -    

 ؟یتون یکه م یدون یاونوقت تو از کجا م« :کردم زیچشمامو ر    

به امتحانش ... نه ای هیکاف میدونم انرژ یدونم اما نم یرو م نیمن قواعد و قوان« :شونه هاش رو باال انداخت    

 ».ارزه یم

اتفاق شوم  کیگفت امشب  یناخودآگاهم بهم م ریضم. نداشتم يندیکار احساس خوشا نیاز ا چیته دلم ه    

 ...شوم یــــــلیخ... افته یم

 یم دایکه و یبیبه همون ترت لیتمام وسا. میدیکش یقیساعت هر سه نفس عم يضربه  نینواختن آخر ای    

 یچوب يکه از تو جعبه  اشای ياز عکس ها یکیعالوه بر اون . شده بود دهیگرد آشپزخانه چ زیم يگفت رو

 .قرار داشت زیم يرو میکرده بود داشیپ

کرد تو  یم یسع شهیاون هم. کردم یاحساسش رو درك م. گرفت یوجه آروم نم چینگاه نگران درسا به ه    

بنا کنه حاال  یاضیر نیمثل قوان ینیقوان يرو از رو شیو زندگ رهیبهره بگ یمنطق ياز استدالل ها شیزندگ

 .برد یسوال م ریسالش رو ز نیچند يکه تمام باورها دیدیرو م يزیچ

 یدستان درسا لرزان دستاشو گرفت و منم سع. گذاشت و به دو طرف دراز کرد زیم يدستاش رو رو دایو    

 .حس ششمم دستم رو بهش بدم يها دیتهد نیکردم با سرکوب کردن آخر

 .فوت کرد رونینفسش رو به ب دایو    

 .بود یبه ساحل شن ایروم دربرخورد امواج ا يصدا یصداش به نرم    

و بعد از من تکرار  نیکن یذهنتون رو خال... نیاتاق غرق کن یکیخودتون رو تو تار... نیچشماتون رو ببند -    

 ...نیکن

 .دیلرز یم یقلبم به شدت کند شده بود و بدنم به آروم يتپش ها. زد خینوك انگشتام     
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 ...اشای -    

 »...اشای« :اما گفتم دیلرز یصدام م    

 ...ایب -    

 ...ایب -    

 ...با من صحبت کن -    

 ...با من صحبت کن -    

 .تونستم حضور سردش رو حس کنم یانگار م. سرما تنم رو گرفت. شده بود دهیبر دهینفسام بر    

 .جرئت باز کردن پلک هام رو نداشتم. هم فشردم يچشمام رو رو    

 »...اشای« :فتدوباره گ دایو    

 ...بگم خفه شه دایو با التماس به و رمیدوست داشتم گوشام رو بگ    

 .کم شد دایگذشتو فشار دست و قهیچند دق    

 ...نداره دهیفا -    

 ...میشد رهیو با تعجب بهش خ میمن و درسا چشمامون رو باز کرد    

از ما  شتریب شیکه انرژ یکیبه ... میدار احیهم احت گهینفر د کیبه ... کمه مونیانرژ... شهینم ينطوریا -    

 ...باشه اتیو ح رویمنبه ن... باشه

 ...اوردم یاز حرف هاش سر در نم    

 »...نیمثل آرو یکی« :درسا زمزمه کرد    

 »...خودشه« :برق زد دایو يچشما    

 رگونهیق یکیکردم در تار یسعسرم رو چرخوندم و . به سرعت از جاش بلند شد و آشپرخانه رو ترك کرد    

 .نمیاطرافم رو بب يایاش

 ...بودم زیم يرو لیوسا دنیکه فقط قادر به د يطور. رو روشن کرده بود یکوچک یلیخ ينور شمع ها فضا    

دستش بود به  يتو نیکه کت آرو یدرحال دایو. کردم زیچشمام رو ر. شدم یکیکوچک تو تار یمتوجه حرکت    

 .کت دراورد بیاز داخل ج ينقره ا یئیجا گرفت و ش شیصندل يدوباره رو. طرفمون اومد

 کاریچ يخوا یم« :گرد شده بهش زل زدم يبا چشما. شدم نیآرو يکه متوحه ساعت نقره  نگذشتی رید    

 »؟یکن
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تونه ما رو به اون مرتبط  یساعت م نیا... میدار اجیاحت نیآرو يما به انرژ« :لبش نشست يرو يلبخند محو    

 ».کنه

ساعت نشست و به من  يدست چپش رو. گذاشت و دست راستش رو به درسا داد زیم يساعت رو رو    

 يانرژ. میبه هم وصل بش میبتون دیبا... ات هم بده به درسا گهیدست من و دست د يدستت رو بذار رو« :گفت

 ».دهیم يما انرژ يبه همه  نیو بعد آرو شهیمنتقل ماز بدن تو به بدن درسا و از اون به من 

 »افته؟ یکه براش نم یاتفاق« :دمیبا اضطراب پرس    

براش  یکه بخواد اتفاق میندار احیاحت اتشیح يبعدش هم ما به تمام انرژ هیقو یلیاون خ... نه« :آرومم کرد    

 ».شهیمتوجه هم نم یاون حت... فتهیب

 .و سرم رو تکون دادم دمیکش ینفس راحت    

حق باز کردن چشماتون رو  نیحس کرد يزیهرچ ای نیدیشن ییهر صدا« :چشماشو ببنده گفت نکهیقبل از ا    

 »...نیقول بد... نیندار

اتاق  نیسنگ يزمزمه وار درسا تو فضا يصدا. میو دوباره تو خلسه فرو رفت میگفت یآروم يهردو باشه     

 .دیچیپ

 ....میما منتظر... کنم یاهش مخو... اشای -    

 .کنم یکردم ذهنم رو از ترس خال یآب دهنم رو قورت دادم و سع. قلبم به تپش افتاد. میتکرار کرد    

 ...میباهات حرف بزن دیما با... ایب... اشای -    

 يتونستم صدا یانگار م. نفرت همه جا رو پر کرد. بسته اش رو حس کرد خیوجودم حضور ... جس کردم    

قرمز شده اش از نفرت در مقابل  يچشما... نمیو پوست جمع شده اش رو بب یوحش يموها... پاهاش رو بشنوم

 .شد شتریدست درسا ب يفشار دستم رو. چشمام ظاهر شد

 یکمرم به حرکت دراومد و خط يرو. اشک هام از ترس خشک شده بود. رو پشت کمر حس کردم یلمس    

 ...زد خیهمون نقاط ... شد دهیفقراتم کشستون  يرو یفرض

 .شد یام داشت منفجر م نهیس. نفسم بند اومده بود    

 »...ایب... مید یبهت اجازه م... شمونیپ ایب... اشای« :درسا دوباره صدا زد    

از تونستم چشمام رو ب میاما ن دمیتو جام پر. فضا رو شکست نیبلند باز شدن پنجره ها سکوت سنگ يصدا    

 ...کنم
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 ...التماس ها... ادهایفر... شکنجه ها... ها غیج... ها نینفر. صدا ها فضا رو پر کرد... دیچیباد تو اتاق پ يزوزه     

 ...خورد یدندونامب ه هم م. تمام بدنم رو به لرزه انداخت یگرد چوب زیم يشدن ناخن رو دهییسا يصدا    

 .ختیر یهوا م یسوخت و اشک هام ب یگلوم م. بسته بود خیدستم  ریدست درسا ز    

 »...نیچشماتون رو باز کن عیسر« :دیدرسا به گوش رس دهیترس يصدا    

 فینور ضع. شدم رهیخ زیم يرو لیباز کردم و به وسا يپلکام رو فور. میدستور بود نیهم نیانگار منتظر شند    

نور مهتاب  ریبود که ز زیم يرو يدیسف يتنها برگه . بود ختهیر نیزم يرو لیتمام وسا. شمع خاموش شده بود

 .روش بودم يقادر به خوندن نوشته 

 ...ریبم    

مات و  دایتنها و. ختمیر یاشک م یدهنم گرفته بودم و به آروم يمنم دستم رو جلو. غش کرد بایدرسا تقر    

 .به کاغذ مونده بود رهیمبهوت خ

خشک شده به در  يمثل مجسمه . کرد شونیهر سه مون رو پر الیمحکم به در بزرگ و يتقه ها يصدا    

 ...میشد رهیخ الیو

 »...نیدر رو باز کن... مارسا... مارسا.... يآها« :اومد یم ادیفر يصدا    

م دست بردار زیبه طرف در خ نکهیقبل از ا. بود یآرامش بخش یقیاز هر موس باتریبرام ز نیآرو يصدا دنیشن    

 ».نــــه« :دیبازوم رو چسب دایو

 »...بذار برم.... میدار اجیما به اون احت... نهیآرو« :شدم رهیبا التماس بهش خ    

 ».نه« :به طرفم بندازه سرش رو تکون داد ینگاه مین نکهیبدون ا. شده بود رهیمسخ شده به رد خ    

 .شدم رهیخ الیبا حسرت به در و    

 .مخلوط شده بود دیشد نیبا نگرا نیآرو يصدا    

 ...زود... نیدر رو باز کن دا؟یو... مارسا؟ -    

 ».نیخواهشا در رو باز کن... نییدونم اونجا یم... دخترا؟« :شد دهیهم شن يا گهید ينا آشنا يبار صدا نیا    

 .جلو معطوف کرده بودنگاهش رو به  ياما اون مثب مسخ شده ها به سرد. نگاه مردم دایبا التماس به و    

 ».در رو باز کن... مارسا« :بار محکم تر بود نیضربه ا    

 .دیترس یم يزیانگار از چ. بودش دهیبکشم اما سفت چسب رونیدراس ب يکردم دستم رو از بازو یسع    
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 انیپسر در کنارش نما کیو  نیآرو يبا باز شدن در چهره . و به سرعت به طرف رد رفت اوردیدرسا طاقت ن    

 .شد

. کردم ینبود االن خودم رو تو بغلش پرت م ریاس دایو ياگه بازون تو دستا دیشا. رو داده بودن ایانگار بهم دن    

 .خنده ام رو محو کرد نیصورت برافروخته از خشم آرو دنیاما د دمیخند یبا خوش

چشماش دو کوره . به طرفمون اومد عیسر ییبا قدم ها نیآرو. بازوم سر خورد و افتاد ياز رو دایدست سرد و    

 .بود شیآت ي

 ».ها؟ جواب بده ن؟یکرد یشماها چه غلط« :دیغر تیو با عصبان ستادیا دایمقابل و    

 .شناختم یکه مقابلم بود رو نم ینیمن آرو. در سکوت فرو رفته بود ریو متح دهیترس دایو    

 .حبس شده بود نهینفسم تو س    

 ...زنم یدارم با شماها حرف م -    

آروم  نیآرو« :شونه اش گذاشت يو دستش رو رو ستادیاوردمش کنارش ا یکه حاال به خاطر م يپسر    

 »...باش

 »پس مارسا کجاست؟« :گرفت ینگاهش رنگ نگران. فرو نشست کبارهی نیآرو يخشم چشم ها    

بودم  ستادهیکنار درسا ا یکینزد يبود که متوجه من که با فاصله  یعصبان نقدریا. انداختم نییسرم رو پا    

 .نشد

دستش به طرف صورتم دراز . ستادیمقابلم ا یبا مکث کوتاه. دمید یشد م یم کیقدم هاش رو که بهم نزد    

ه ک یمثل همون لحظات. کرد دنیدوباره قلبم شروع به تپ. دستش گر گرفتم ياز گرما. چونه ام نشست ریشد و ز

 .دیلرز یم نطوریاز ترس ا

 .که به چونه ام وارد کرد سرم رو باال گرفتم يبا فشار    

 ؟یخوب -    

 .سرم رو آروم تکون دادم    

 يسفت شده رو یزد و با فک خیچشمه چشماش . رو به چهره زد شینقاب خونسرد. دیکش یقینفس عم    

 دیاالن با نیهم« :محتاطانه گفت یاش انداخت و با لحن گهید يپا يپاش رو رو. مبل نشست نیتر کینزد

 ».نیبد حیرو توض زیهمه چ
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تو سالن  دایخشک و يدهن باز کنم صدا نکهیقبل از ا. لبم رو به دندون گرفتم. دینگاهش به طرف من چرخ    

 .دیچیپ

 .میدادن به شما باش حیفکر نکنم ما موظف توض -    

 .بود زل زدم ستادهیمجسمه کنارم ا نیکه ع دایگرد شده به و يبا چشما    

اما مطئنن  نیبد حیرو توض يزیچ نیشما موظف نباش دیشا... درسته« :نشست نیلب آرو يرو يپوزخند سرد    

 ».نیداشته باش یمنطق یحیکه بهش دچار شدم توض یاحساس يبرا دیبا

 .هراسون شد دایو يچشما    

لباش رو با . رفت یصورتش کنار م يداشت از رو ياو نقاب خونسرد. شدم ینم نیآرو يمتوجه حرف ها    

 .به هم فشرد و از جاش بلند شد تیعصبان

که با انجام  يکار ياونم برا... يکه متعلق به منه استفاده کرد يزیتو از چ« :رفت و آروم گفت دایبه طرف و    

 ».نیدادنش حکم مرگتون رو امضا کرد

 .بدنم گر گرفت    

 »ه؟یمنظورت چ« :گفتم یبه سخت    

ارتباط با ارواح منع کرده  يمن شما رو از برقرار نکهیا لیدل ؟یدونست یتو نم یعنی« :کرد زیچشماش رو ر    

 ».بود تونیبودم به خطر افتادن سالمت

 .ستادیا دایلبش مقابل من و و يرو زیتمسخر آم يبا لبخند نهیدست به س    

که  نیتا زما... يرعادیفرد غ کیاز طرف  ینینفر... کهن دچار شده ینیبه نفر الیو میکه ا دمیمن فهم -    

 نجایبودم که شماها و از ا دهینقشه کش... نیدر امان نبود یو نه روان ینه از نظر جان نیبود الیو يشماها تو ا

 ».نیخراب کرد ور زیهمه چ... اما... خودمون ببرم يالیبه و... ارمیب رونیب

 »م؟یرو خراب کرد یچ« :شد یم دهیاز ته چاه شن ییگو. بار بلند شد نیاول يبرا دایو يصدا    

بود نابود  اهیشما و اون روح س يایدن نیکه ب ینازک يتمام مرز ها نیشما باعث شد« :اخم هاش تو هم رفت    

اگر به قاره  یحت نیحاال هرجا هم که بر... شه کیکه بهتون نزد نیاجازه رو داد نیشما خودتون بهش ا... بشه

 اریشه و شما رو در اخت کیبهتون نزد تونه یاون م... کنهیم داتونیو پ ادیاون م نیهم سفر کن ایاسترال ي

 ».نیاجازه رو بهش داد نیچون خود شما ا... رهیبگ

 .چنگ زدم ادیو ياز افتادنم به بازو يریجلو گ يمنم برا. اش چنگ زد نهیبه س دایو    
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 .شد رهیخ نیبه آرو رتیو با ح ستادیاز ما ا یکم يدرسا با فاصله     

... يمن استفاده کرد يبه انجام رسوندن کارت از انرژ يتو برا... دایو« :ادامه داد يزیآم دیبا لحن تهد نیآرو    

من در دستان  یزندگ یحت... شم؟ هر لحظه امکان داشت جونم رو از دست بدم یمن متوجه نم يکرد یفکر م

 »...تحماق... نیحماقت کرد... شماها ياون بود نه تنها من بلکه همه 

شناخته  الیکه از محض ورود به و يپسر ایپو. ادامه نداد گهیکه متوجه حال خرابمون شده بود د نیآرو    

 یم دایواسش پ یراه هی نیمن و آرو... نیکه شده خودتون رو ناراحت نکن هیحاال کار« :گفت یبودمش به نرم

 »...میکن

 .زد یتو چشماش آرامش موج م    

ها رو زهر  يدیل... مرده شورت رو ببرن با اون خبر دادنت« :گفت یرو گرفت و با اخم با نمک نیآرو يبازو    

 ».يترك کرد

 .نشد نیآرو يهم باعث باز شدن اخم ها ایپو يلحن بامزه     

به  يفلک زده ا ي افهیدرسا ق. ا بود و هرکس غرق تفکرات خودش بودتو سالن حکم فرم ینیسکوت سنگ    

هم بر و بر ماها رو نگاه  ایکالفه بود و پو نیآرو. شده بود خیسرجاش س خیمثل کوه  دایخودش گرفته بود و و

 .کرد یم

 »اد؟یسرمون م ییچه بال... حاال« :آروم گفتم    

 اشایچون به ... دونم یمن نم گهید نویا« :دستاش گرفت نیهم فشرد و سرش رو ب يچشماش رو رو نیآرو    

تونست در  یم الیو نیاتفاق بردن شما از ا نیتا قبل از ا... با ما بکنه يخواد چه کار یداره که م یبستگ

 نیو ا... شهیبه شما وصل م یبه راحت ناو دیشما هرجا بر... ارتباطتون با اون موثر باشه اما از االن به بعد

 »...یعنی

 ».شهیهامون تازه داره شروع م یبدبخت یعنی« :حرفش رو ادامه داد ایمکث کرد و پو نیآرو    

 یم. فشردم دیکوب یام م نهیقلبم که با شدت به س يدستم رو رو. میهر سه با وحشت به اون دو زل زد    

 ...تونه شوم باشه یو اون هدف چقدر م کهیاالن چقدر به هدفش نزد اشایتونستم حس کنم 

 يفشردم و برا یمشت کرده ام رو م يکه دست ها یدرحال. شد ریترس و وحشت به درونم سراز البیس    

 دیبا... حاال« :گرفتم زمزمه وار گفتم یم دهیرا در پوست دستم ناد میدرونم سوزش فرو رفتن ناخن ها نیتسک

 »م؟یکن کاریچ
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 .بسته بود خی يجاده ا يشماش به سردچ. به طرفم انداخت ینگاه مین نیآرو    

 .کنه یتک تکمون رو سالخ اشایتا  میتنها منتظر بش...میبکن میتونینم یکار خاص -    

 .کردم یرو تحمل م يادیفشار ز. هم فشردم يپلکام رو رو    

 .خواهشا ادامه اش نده... میشد هیتنب یفکر کنم ما به اندازه کاف -    

 .نیمارو از جا بپرونه البته به جز آرو يبلند بود که همه  يبه قدر دایو يصدا    

 »رو؟ قتیرو ادامه ندم؟ گفتن حق یچ« :گفت ییآشنا يبا خونسرد    

متاسفم من فکر  شه؟یحل م یعذر خواه کیبا « :دیچشماشو باز و بسته کرد و نال. به موهاش چنگ زد دایو    

  ».کردم یکار رو نم نیوگرنه ا...مطمئن بودم ینعی... فتهیبرات ب یکردم ممکن باشه اتفاق ینم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

نکن تظاهر به دونستن  یسع... ستیتو اطالعاتت کامل ن« :انداخت نیچ نیآرو یشونیپ يرو یفیاخم ظر    

 بیتونست بهم آس یمنم م ياز انرژ یمین ياستفاده  یحت... قتیدر حق... یدون یکه واقعا نم یبکن يزیچ

اطالعت  يقبل از هرکار... کنمکوچولو بهت ب حتینص هیپس بذار ... ممکن بود به حالت اغما فرو برم... بزنه

 ».یاش حفظ بکن یجانب يها بیرو از آس گرانیتا هم خودت و هم د اریکامل ازش رو به دست ب

 .بودم هدیتو چشماش ند چوقتیکه تا به حال ه يزیچ. اومد یم مونیپش یلیبه نظر خ دایو    

 ».رو بهت نشون بدم يزیچ دیبا نیآرو« :گفتم دیو با ترد دمیکش یآه    

بود لرز و سرما را به تنم  یچوب زیم يکه رو يدیکاغذ سف. تکون داد و دنبالم وارد آشپزخانه شد يسر نیآرو    

 .دواند

با خون روش نوشه  یکه به شکل وحشتناک يکاغذ و کلمه ا یشد و شروع به بررس کینزد زیبه م نیآرو    

 .شده بود پرداخت

اتفاق افتاده بود  الیرو که از بدو خروجش به و يزیکاغذ بود به سرعت هر چ یهمچنان که مشغول بررس    

 .بازگو کردم
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... شدن قدرتشه ادیز يکاغذ نشون دهنده  نیا« :گفت یمیبه خودش گرفت و با لحن مال يمتفکر يچهره     

... که  نهیا... که برام سواله يزیچ... اما... سهیکلمه رو روش بنو نیکه تونسته کاغذ رو لمس کنه و ا يحدبه 

 »...هیخون متعلق به ک نیا

نقصش  یبسته و پوست صاف و ب يزدن پلکا دیدر سکوت محو د. کرد تمرکز کنه یچشماش رو بست و سع    

 .محو زدم يلبم باال رفت و لبخند يوشه گ. داد یعطر سردش مشامم رو قلقلک م يبو. شدم

از . انداختم و با دست شروع به فشردن گلوم کردم نیینگاهم رو پا عیچشماش سر یبا باز شدن ناگهان    

قرمز بود بر افکار  یخط زشیآم دیاما لحن سرد و تهد. هیکنه خبر یحاال فکر م. بود آب بشم کیخجالت نزد

 .غلطم

 شده بود؟ یشماها زخم نیاز ب یکس -    

 ».فکر نکنم« :تامل جواب دادم یابروهام رو باال انداختم و پس از کم    

 ».مارسا... آره« :شد دهیشن یکیاز فاصله نزد دایو يصدا    

آب دهنم رو قورت دادم و با خجالت موهام رو پشت گوشم . کرد کلمیه ینگاهش با شتاب شروع به بررس    

 .فرستادم

 شد؟ یچ -    

افتادم و  ریگ نهیتو اتاق آ... که برات گفتم یهمون« :شدم رهیخ شییایدر يسرم رو باال اوردم و به چشما    

 ».دهیداره پشت کمرم رو خراش م يزیچ هیحس کردم ... بعد

گرد شده به نگاه نگران و  يبا چشما. انگشتاش قفل کرد نیکرد و به سرعت مچ دستم رو ب زیچشماش رو ر    

 .زل زدم شقیدق

تخت نشوند و  يمنو رو. شد و در رو بست دایوارد اتاق و. و به دنبالش از پله ها باال رفتم دیدستم رو کش    

 .خودش کنارم نشست

 »؟یکن یم نیچرا همچ« :هنوز تو بهت کاراش بودم    

 ».بچرخ« :گفت یبا لحن محکم    

 »چرا؟« :زد یم رونیچشمام داشت از حدقه ب    

قادر به حرکت  یحت. زد خیخون تو بدنم . لباسم رو باال زد عیحرکت سر کیتنم رو چرخوند و با  یکالفگبا     

 .کردن و پس زدن دستاش هم نداشتم
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 .کردم یسوزش زخمم هم حس نم رتیاز فرط ح. شد دهیکمر داغم کش يرو ینوك سرد انگشتش به نرم    

 ...نه -    

 »با خودت؟ يکار کرد یچ« :شد  یم دهیصداش انگار از ته چاه شن    

« :دمیپرس یلرزان يصدا ای. وجودم رو در برگرفت یو خجالت رخت بست و به جاش ترس و نگران رتیح    

 »شده؟ یچ... مگه

 تیتو اون وضع نیمن و آرو دنیبا د. و درسا وارد شدن دایلحظه در اتاق به شدت باز شد و و نیدر هم    

 .شد سیتوپ تن يچشماشون اندازه 

 .توجه به حالت اون دو نفر صورتم رو به طرف خودش برگردوند یو ب دیکش نییلباسم رو پا نیآرو    

 رهیها بهت خ نهیاز تو آ دن،یدرخش یم یکیدو جفت چشم قرمز که در تار یگفت... نمیبده بب حیکامل توض -    

 شده بود؟ در قفل بود؟

 .ارمیب ادیاون حادثه رو به  قیدق اتیکردن چشمام تالش کردم تا جزئ زیبا ر    

رو  رهیرفته بود دستگ ادمیاونقدر که ... هول شده بودم یلیخ... من... نه ایدونم در قفل بود  یراستش نم -    

مثل ناخن  يزیچ... دهیلباس پوست تنم رو خراش م يداره از رو يزیچ کیو بعد حس کردم ...امتحان کنم

 .رونیو من پرت شدم بو بعد در باز شد ... زیت يها

 ».نجایا ایب« :گفت دایهم فشرد و روبه و يچشمام رو رو نیآرو    

 دایابروهاش پ نیب تیو من تو اون وضع نیآرو دنیبندم به خاطر د یکه شرط م ییو اخم ها دیبا ترد دایو    

 ».لباسش رو بزن باال« :جاش رو به اون داد و گفت نیآرو. شده بود، به طرفم اومد

و  ریمتح ينفس ها يصدا. گفته بود انجام داد و بعد سکوت اتاق رو در بر گرفت نیرو که آرو يکار دایو    

 .دمیشن یرو م دایو يوحشت زده 

 ممکنه؟ يچطور -    

 ».سرم اومده ییچه بال نیبگ شهیم« :کردم راه نفسم بسته شده یحس م    

 »...اشای... نوشته.. اون زخم ها... پشتت« :تگف یلرزون يو با صدا ستادیا دایدرسا کنار و    

کردن  یم جادیساعت ا کیت کیمثل ت ییخوردن و صدا یکه دندونام به هم م یدرحال. بدنم به لرزه افتاد    

 »...اون... یعنی« :دمیپرس

 .ارمیکردم آرامش خودم رو به دست ب یچشمام رو بستم و سع    
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 دایپ یراه هیفردا ... نیایمن ب يالیامشب به و« :دیرس یرتر به گوش مانگار از فرسنگ ها دو نیآرو يصدا    

 ».میکن یم

 »بکنه؟ یتونه کمک یهم نم الیو نیخروجمون از ا یحت گهید یمگر نگفت« :دیپرس یجیبا گ دایو    

... درضمن... رسونه یحوادث رو به حداقل م نیحداقل ا« :و گفت دیبه موهاش کش یدست. کالفه بود نیآور    

 ».راحت تره المیاونجا منم کنارتون هستم خ

 .شد رهیبه من خ میو بعد مستق    

 .دستم شدم يبا انگشت ها يانداختم و مشغول باز نییتونستم پا یسرم رو تا م    

 »...رو جمع کنم لمیوسا رمیم...من« :بود گفت نیاتاق براش سنگ يکه انگار تحمل فضا دایو    

 .درسا هم دنبالش راه افتاد. رفت رونیو از اتاق ب    

 »افته؟ یم یحاال چه اتفاق« :دمیپرس یبه سخت    

. بدنم گر گرفت. گونه ام رو نوازش کرد یمقابل من که لبه تخت نشسته بودم زانو زد و با پشت دست به نرم    

 .شکست یاتاق رو م نیقلبم سکوت سنگ يتپش ها يصدا

 یهمه چ... دمیقول م... ذارمینم... فتهیبرات ب یاتفاق ذارمیمن نم... نگران نباش... میکن یم دایپ یاهر هیما  -    

 .کنم یرو درست م

... دونم یم« :اعتمادم تو چشماش زل زدم يبا همه . برد نیاضطراب درونم را از ب مشیلحن نرم و مال    

 »...يذار یممنونم که تنهامون نم

تمام  ينطوریا... ببرم و برگردونمتون خونه نجایداشتم شما رو از ا میمن تصم... نیا قبل از ات... یدون یم -    

پس ... نیندار شیاز دستش آسا نیهرجا بر... نیاون غرق شد نیشما تو نفر... شد اما از حاال یمشکالت حل م

اونوقت تمام مشکالت حل ... میکن يرو پاك ساز الیوو  میببر نیرو از ب نینفر نیتا ا نیمن بمون شیپ... بهتره

 ...پس به من اعتماد کن... شهیم

بهت اعتماد « :ختیر رونیبخوام از دهانم ب نکهیکلمات بدون ا. فرو رفته بودم نیریش يخلسه  کیانگار تو     

 ».وجودم يبا همه ... دارم

تونستم چشم  ینم. کرد یغرق م شیآب يایکه منو تو در ییجادو ییروین. داشت یخاص يروین کیچشماش     

رو جمع  لتیتر وسا عیبهتره سر« :انگار اونم متوجه شد چون از جاش بلند شد و به طرف در رفت. ازش بردارم

 ».یکن
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تمام تنم رو به لرزه  شییجادو يچشما ادی. فوت کردم رونیبا خروجش از اتاق و بسته شدن، نفسم رو به ب    

 .کرد یم شهیتاب تر از هم یکه قلبم رو ب دیجد یبه خاطر حس... نه به خاطر ترس گهیبار د نیاما ا. انداخت یم

 

    *** 

ورود ما آماده  ينکرده بود فقط مرتب تر شده بود تا برا یفرق چیه دم،یقبل که د يبا دفعه  نیآرو يخونه     

 .باشه

 ...نیون رو عوض کنسالن قرار داره لباسات يدوم انتها يکه طبقه  یتو اتاق نیتون یم -    

من و درسا هم . سکوت گرفته بود يانگار روزه  دایو. میبه طرف پله ها رفت میبزن یحرف نکهیهر سه بدون ا    

 .میدیچ واریو در سکوت لباس هامون رو تو کمد کنار د میگفت ینم يزیبه خاطر جو به وجود اومده، چ

 ياتاق به اندازه ا. شدم رهیقرار داشت خ یتخت چوب يکه رو به رو يحفاظ دار يبه تخت دو نفره و پنجره     

 .کامل یدمانیساده و چ يبا دکور. میما توش راحت باش يبزرگ بود که هر سه 

 .میاستفاده کن نییپا يطبقه  ییو حمام داخل اتاق قرار داشت و الزم نبود از دستشو یبهداشت سیسرو    

شد  یم دهیباز د مهین يکه از پشت پنجره  یتخت نشستم و به آسمون يکردن چمدونم، رو یبعد از خال    

 »شه؟یم یحاال چ« :شدم رهیخ

 یهمه ب نیاز ا. درسا هم فقط شونه هاش رو باال انداخت. به سوالم نکرد و به کارش ادامه داد یتوجه دایو    

 »دم؟یپرس یچ يدیشن« :برگشتم و داد زدم دایشدم به طرف و یحرص یالیخ

 .باز هم سکوت    

به سرعت از جام بلند شدم و به . شدن، مقاومت کنم يگونه هام جار يکه رو یینتونستم در برابر اشک ها    

تو و اون ... به خاطر تو بود نایتمام ا« :دستام گرفتم و داد زدم نیرو ب فشیظر يشونه ها. هجوم بردم دایطرف و

چشمات رو واسم تاب  ؟يکرد کاریاما تو چ... ستیکار درست ن نیگفتم ا... بهت گفتم... مسخره ات شنهادیپ

 ي جهینت نهیخانم؟ ا دایو یحاال چ... تره نییپا نیارزشم واست از آرو یگفت... بهت اعتماد ندارم یو گفت يداد

حوادث تلخ و ترسناك دست از  نیو ا میبرگرد مینتون چوقتیه گهید دیشا نکهیا... ما یآوارگ... اعتماد من

 »...مون بر ندارنسر

دست . هم به طرفم ننداخت ینگاه یزدم حت یکه حرف م یتمام مدت. باز هم به سکوت احمقانش ادامه داد    

 .رفتم رونیبا حرص دستانش را پس زدم و از اتاق ب.. شونه ام نشست يدرسا رو يها
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. رفتم ییجلو اطیاز سالن خارج شدم و به ح. دنینفس کش يبرا یکاف ژنیداشتم و اکس اجیتازه احت يبه هوا    

تو منو ... ایخدا. دستام گرفتم نیقرار داشت نشستم و سرم رو ب اطیح يکه گوشه  يتاپ دو نفره ا يرو

پس چرا؟ چرا هنوز ادامه ... ندارم ملتح گهید... تموم شده گهید یدونیم... یدون یرو م تمیپس ظرف... يدیآفر

 ذاره؟ یخواد؟ چرا راحتم نم یاز من م یچ ه؟یک اشای نیداره؟ آخه ا

 ...شهیدرست م یهمه چ... هم صبر داشته باش گهید کمی... تحمل کن -    

 .شدم رهیداغ رو در دست داشت خ یعیما يحاو دیکه دو فنجون سف نیو به آرو دمیچرخ    

 ؟يباز ذهنم رو خوند -    

 »رو بهت بگم؟ يراز کی يخوا یم« :ستادیشد و کنارم ا کیبهم نزد. زد یلبخند کمرنگ    

 .رو که به طرفم دراز شده بود گرفتم و سرم رو تکون دادم يدیفنجون سف    

و برق چشمات  ستادنیا لیاستا... من از حالت چهره... نداره اجیاحت یخوندن ذهن آدما به قدرت خاص -    

تجربه  گهیمختلف انجام دادم که د يادما يرو روکا نیا نقدریکه ا نهیتنها فرقم ا... یهست ینگران چ دمیفهم

 ...به دست اوردم و ماهر شدم یکاف ي

 .دمیرو نوش وانیتلخ درون ل عیاز ما يو جرعه ا دمیکش یآه. ام رو قلقلک داد ینیقهوه ب يبو    

 ...مهارت داشته باشم نیگرفتن ا ادیتو  يفکر نکنم من استعداد -    

که  گهید يها یلیبر عکس خ... يهم بهش ندار يآخه تو عالقه ا... دیشا« :ختشونه هاش رو باال اندا    

 »...رنیبگ ادیکارو  نیدوست دارن ا

تو  گرانیهم که د ییزایاون چ... یرو ندون زایچ یبه نظر من بهتره بعض« :فنجون رو از لبم فاصله دادم    

 یراجع به من و ضعف هام چ گرانیندونم د دمیم حیمن ترج... ذهنشون دارن جزو همون مسائل ممنوعه است

 »...راحت تره یزندگ ينطوریا... نبش دهیفهم دینبا انیکه به زبون نم ییزایبه نظر من اون چ...کنن یفکر م

 ...نگاه نکرده بودم هیبه قض دید نیتا به حال با ا -    

 .تاب نشست يکنارم رو    

 ...متاسفم -    

 .امه بدمسکوت کرد تا به حرفم اد    

تونه برات خطرناك  یدونست که اون کار چقدر م یمن مطمئنم نم... اون کارو کرد دایو... متاسفم که -    

 ...باشه
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اون شماتت ها براش  یول... مونهیتونستم از تو چشماش بخونم چقدر پش... دونم یم« :آروم و نرم جواب داد    

ها کله شق هم  نیدر کنار ا... رو دوست دارم اما تشیشخص... هیدختر سرسخت و قابل اعتماد دایو... الزم بود

 »...فکر کنه جشیبه نتا نکهیبدون ا دهیخواد انجام م یرو که م يکار... هست

 »...یخوب شناخت یلیرو خ دایمدت کوتاه و نیتو ا« :لبخند زدم    

 »...الزم بود میلیتحص يرشته  يبرا... خوندم یچند ترم روانشناس« :دیجرعه از قهوه اش رو نوش    

با موهام  یتابستون میشدم و از تماس نرم نس رهیخ دیدرخش یشب م کیکه تو آسمون تار يدیبه ماه سف    

 .لذت بردم

 .شونه هام نشست يرو نیرو حس کردم و بعد کت آرو یفیحرکت خف    

 یم یداشت رنگ خاص. بل نبودکه به نظرم مثل ق ینگاه. سرم رو چرخوندم و نگاهم با نگاهش برخورد کرد    

 ...گرفت

 ...تو ایزود ب -    

دونستم نگاه منم  یم. دمیکش یآه. شونه ام مرتب کردم و ورودش رو به ساختمون دنبال کردم يکت رو رو    

که من رو  ییدایو... خوب باشه دایمن و و يرابطه  يتونست برا ینم نیو ا... ستیمثل قبل ن گهید نیبه آرو

 ....باشه مدهینفه شیوقت پ یلیموضوع رو خ نیشناسه و چه بسا که ا یبهتر از خودم م

 یدونستم چرا بدنم م ینم. دستام رو باال اوردم و خودم رو در آغوش گرفتم تا سرما رو کم تر حس کنم    

به کت  یو نگاه دمیچرخ. دشونه هام سر خور ياز رو نیکت آرو. دیوز ینم يو سرد دیکه باد شد یدرحال دیلرز

چرا  ایخدا. شد شتریلرزش بدنم ب. دن کردیقلبم شروع به تپ. افتاده بود، انداختم نیزم يرنگ که حاال رو یمشک

 شدم؟ ينطوریا

 یچیه... آروم باش دختر« :کردم یبردارم با خودم زمزمه م نیزم يشدم تا کت رو از رو یکه خم م یدر حال    

 »...نترس... نترس... بکش قینفس عم... آروم... ستین

 .بزنم غینتونستم لب باز کنم و ج یوحشت کردم که حت يکه مقابلم بود به قدر يزیچ دنیاما با د    

 ينگاهش تو. نشسته بود و بهم زل زده بود نیزم يمقابلم رو... به رنگ خون ییبا چشما یتیک... یتیک    

 نیزنده بود؟ نه چطور ممکنه؟ ا... هنوز زنده بود... انگار. شناخت ینو کامال مچشمام قفل شده بود انگار م

... ستیدونم که ن یم...ستین یتیک نیا... دفن کرد الیدرسا خودش جنازش رو تو باغ و.. ستین یتیمطمئنا ک

 ...دونم یم
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نفسم . ت گرفتباد شد دنیکه پشت سرم قرار داشت، با وز یدرخت يخش خش وحشت آور برگ ها يصدا    

 کی. دادم رییتغ دیدرخش یکه تو آسمون م یبه ماه کامل یتینگاهم رو از ک ریحبس کردم و مس نهیرو تو س

 یتیک یخال ينگاهم رو به جا گهیبار د... ترسناك بود یبیبه طرز عج یامشب همه چ... درست نبود يزیچ

 ایتوهم بوده و  کیحتما ... سرم رو به شدت تکون دادم... ازش نبود ياثر گهیچون د یخال يجا گمیم... دوختم

 یدونستم امکان واقع یاتفاقات ترسناك افتاده بود که م يروزها به قدر نیاما ا... گهیکابوس ترسناك د کی

 .ادهیز یلیاست، خ رهیکه چشمام بهش خ ينقطه ا نیدر ا یتیبودن ک

چنگ زدم اما دستم هچ کت  نیبه زم. شم و به داخل ساختمون برگردم حس کردم بهتره زود تر از جام بلند    

 .شده بود دیناپد نیکت آرو. پام دوختم رینگاهم رو به ز. رو لمس نکرد ینرم

هر بار . نداشتم یحس خوب. شد شتریلرزش بدنم ب. نتونستم تحمل کنم و به سرعت از جام بلند شدم    

اش  یمشک يترسناك که موها يبا دختر. شدم یمواجه م یوحشتناک يشدم بعدش با صحنه  یم ينطوریا

 .اش رو گرفته بود دهیاطراف صورت تاول زده و چروک

 .متوقفم کرد ن،یزم يرو اط،یح يگوشه  یاهیجسم س دنیاما د. پاهام رو مجبور به حرکت کردم    

متر فاصله از  نیبا چند. رار داشتق نیزم يرو یبیبه طرز عج نیکت آرو. شدم دهیناخودآگاه به طرفش کش    

 اره؟یکت رو به حرکت در ب نیباشه که ا يقو نقدریامکان داره باد ا یعنی. که من نشسته بودم ییتاب دونفره، جا

 باد تابستانه؟ کیاونم 

 .به کت چنگ زدم یناگهان یسرم رو به سرعت تکون دادم و با خم شدن    

 مارسا؟ -    

و نگاه کردن به پشت سرم  دنیجرئت چرخ. گوشم رو نوازش کرد ومدیکه از پشت سر م فینرم و لط ییصدا    

 ...رو نداشتم

 »...تر برگرد عیسر... بگرد« :شد دهیتر شن کیصدا نزد    

رنگ رو به  یرفت اما من همچنان به دست لرزانم که کت مشک یم نییباال و پا جانیام از شدت ه نهیس    

 .بودم رهیشدت نگه داشته بود، خ

 ...برگرد... مارسا -    

گوشم رو  يکوتاه لمس شدن الله  يلحظه ا يبرا یحت. شد دهیبه گوشم شن کینزد یلیخ ییصدا از جا    

 .حس کردم
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. زد یشب چشمم رو م یکیحرکتشون در تار... تر شد دیخش خش برگ ها شد. دمیو چرخ اوردمیطاقت ن    

تاب بود تنم  يشده  يشدن فلز روغن کار دهییاز سا یکه ناش يقژ قژ خورد و یتاب دو نفره به شدت تکون م

 ...لرزوند یرو م

 ...مطمئنا نه اره؟یتاب رو به حرکت در ب ایتونه کت رو جا به جا کنه و  یکه م نقدریا ه؟یقو نقدریباد ا نیا    

تاب گم شده بود، سرم رو باال  ژیق ژیکه در خش خش برگ ها و ق يبلند يها ادیفر يصدا دنیبا شن    

 ...گرفتم

 ...شده نینفر يالیو... الیاز اون و... ادیها فرا تر م لیصدا از ما دیرس یبه نظر م    

خاموش  يچراغ ها. شده بود به سرعت برگشتم و خودم رو به داخل ساختمون پرت کردم دهیبر دهینفسام بر    

 یبا ورودم به داخل اتاق تونستم نفس راحت. از پله ها بگذرمباعث شد به قدم هام سرعت بدم و  یکیو تار

 .بود دهتخت پهن ش نییکه پا یتشک يرو دایبود و و دهیتخت خواب يدرسا رو. بکشم

 يباز و حفاظ شده  يماه کامل همچنان از پنجره . دمیو مالحفه رو تا گردنم باال کش دمیآروم کنار درسا خز    

 .بشه رهیبستم و گذاشتم خواب بهم چ چشمام رو. شد یم دهیاتاق د

هم گذاشتم و  يمرطوبم رو رو يپلک ها. دمیتخت نشستم و دستانم را به طرف باال کش يرو یبه نرم    

 .دمیکش يا ازهیخم

 دهیحفاظ دار را پوشانده بود، به داخل اتاق تاب يکه پنجره  ینازک ياز پس پرده  دیخورش فیضع يپرتوها    

 .شد یم

تخت بلند شدم و قبل از خروج  ياز رو. شدم دایمارسا و و یخال يبه اطراف اتاق، متوجه جا یبا نگاه کوتاه    

 .در قرار داشت، خودم را برانداز کردم یکیکه در نزد يا نهیاز اتاق، در آ

را جلب بود توجهم  زیم يصبحانه رو لیوسا دنیکه مشغول چ یزن مسن ،ییرایبه محض ورود به سالن پذ    

 .کرد

 ».یگل ریصبح به خ« :کردم و گفتم مشیتقد یلبخند گرم    

 بشیرفتار عج. کرد یقرار داد و سالم آروم زیم يرا رو يچا ینیبه سرعت س. دستپاچه شد دنمیبا د یگل    

 .باعث گرد شدن چشمام شد

 .که رو به روم نشسته بودند، سالم کردم ایو پو نیجا گرفتم و به آرو زیکنار درسا، پشت م    
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مشغول به هم  یالیخ یبا ب دایو. بشاش جواب سالمم را داد یبا لحن ایبه تکان سرش اکتفا کرد و پو نیآرو    

 .دیرس یاش بود و درسا خسته به نظر م يشکر يزدن چا

 ؟يدیخوب خواب شبید -    

تمام مدت داشتم فکر و . نتونستم« :لحن خودم گفت یبه آروم ینه تکان داد و با لحن يسرش رو به نشانه     

برام  نیا... فقط. نگران شده یلیمطمئنم اون هم خ. پارسا تنگ شده يطرف، دلم برا کیاز . کردم یم الیخ

 »نزده؟ یزنگ چیکنم اما اون چرا ه برقرارارتباط  رونیمن نتونم با ب دیکه چرا اون به من زنگ نزده؟ شا بهیعج

ها  یگوش دیشا... درسا شهیدرست م یهمه چ« :نوازش کردم و کنار گوشش گفتم متیدستش رو با مال    

بعد ... برقرار کنه یکرده اما نتونسته ارتباط تلفن یممکنه اون هم سع... دونمینم... اصال ای... ای... دهیآنتن نم نجایا

 يالیاون و فیکه تکل ینه تا وقت... میخارج بش نجایاز ا میتون یما نم... نرفته ادتیرو که  نیحرف آرو... هم

 »...معلوم بشه یلعنت

 ...اشایو  -    

 .دیلرز یدراز شده بود، م یصداش هم مانند دست هاش که به طرف تکه نون    

 ...مطمئنم... شهیدرست م یهمه چ -    

 .آروم کردن درسا الزم بود يبرا حرف هر چه قدر هم دروغ نیاما ا. اصال... در اصل، اصال مطمئن نبودم    

. نداره نمونیپر تنش ب يبه ما و مکالمه  یتوجه نیکمتر دیرس یبه نظر م. انداختم دایبه و ینگاه کوتاه مین    

 .قرار داشت شیبود که درون فنجان چا یبا قاشق يهمچنان مشغول باز

 .شروع به خوردن صبحانه کردم یتفاوت یمنم با ب    

 یاز ابتدا تا زمان نینگاه آرو ینیسنگ. بلند شدم زیکردم و از پشت م یبعد از تمام کردن صبحانه، تشکر کوتاه    

 .کرد یشدم، دنبالم م دیناپد یچوب يپله ها چیکه در پ

 .کردم یتصور م نطوریهم من ا دیشا. گرفت یبدنم را م يرویکه تمام ن يانرژ. داشت يادیز ينگاهش انرژِ    

نشسته  زیکه دور م يوارد اتاق شدم و بعد از عوض کردن لباس هام، در مقابل چشمان متعجب چهار نفر    

 .بودند، از خانه خارج شدم

 يابر شهیوجود که آسمون هم نیبا ا یحت. از شب بود شتریترك کردن خانه در روز روشن ب يجرئتم برا    

 .بهم دست بده یشد احساس کالفگ یسرم، باعث م يباال
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 يالیهنگام گذشتن از و. ذهنم رو سر و سامان بدم يداشتم تا افکار آشفته  ازین. شروع به قدم زدن کردم    

که باغ اطرافش رو احاطه کرده بود، حفظ  ينسبتا بلند يها واریآشنا، تمام حواسم بود که حداکثر فاصله را از د

 .کنم

 .فوت کردم رونیراحت به ب الیگذشتم، نفسم رو با خ الیاز و ياتفاق ناراحت کننده ا چیبدون ه یوقت    

 .دمیشن یتر از قبل م کیرو نزد ایامواج در يشدم، صدا یدور م شتریشده ب نینفر يالیهر چه از و    

لذت و  یکم. آرامش یکم. خواستم یبود که من م يزیهمون چ نیا. دیپوست تنم دو ریز یاحساس خوب    

 .یالیخ یهم ب دیشا

 .زد یپرنده هم پر نم کی یحت. ساحل خلوت و ساکت، چشمام پر شد از تعجب دنیبا د    

 .نشستم ا،یشن ها، مقابل امواج خروشان در يباال انداختم و رو یتفاوت یرا با ب میشونه ها    

 .ساعدم گذاشتم يهام جمع شده بود، حلقه کردم و سرم رو رو نهیس يکه در انتها ییدستانم را دور زانوها    

 .در عوض شروع به مرور خاطرات کردم. نداشتم یگرفت توجه یم يکه شالم رو به باز يباد دیبه وزش شد    

 يلحظه  کی دنید يکه حاال حاضر بودم برا يپدر. هام در کنار پدر مهربونم یبچگ نیریخاطرات ش    

 اجیگاه محکم احت هیتک کیکردم که به  یم حس شهیاز هم شتریاالن ب. کنم یرو قربان میصورتش، تمام زندگ

 .هام بود یگاه کودک هیتک يکه روز ییهمون شونه ها. داشتم

آنتن . صفحه دوختم يقرمز باال يرو به خط ها دمیو نگاه نا ام دمیکش رونیمانتو ام ب بیرو از ج لمیموبا    

 .داد ینم

 .را بپوشاند میباعث شد شالم سر بخورد و شونه ها یخنک مینس. دوختم ایو دوباره چشم به در دمیکش یآه    

بدوزم، حرکت پارچه  یشگینگاهم رو به جهت هم نکهیقبل از ا. مانتو ام برگرداندم بیرا به داخل ج یگوش    

 .توجهم را جلب کرد دیسف يا

کرد تا  یال متق یباد به سخت انیکرده بود و با جر ریگ یقطعه سنگ نسبتا درشت ریز يتور دیسف يپارچه     

 .خودش را آزاد کند

 .نگاهم بود به طرف پارچه رفتم یاز سرگردان یکه حاک یبا اخم. پشت مانتو ام را تکاندم يو شن ها ستادمیا    

 .دیرس یبه نظر م يشال بلند تور کیپارچه،     

 .دمیاز شال به مشامم رس ییعطر آشنا م،یمال میبا وزش نس. سنگ آزاد کردم ریو از ز دمیکش یشال را کم    
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بتونم  دیشا... دمشید یاوقات م یکه گاه یلباس همون دختر مهربون يدیبه سف. بود دیسف دیشال سف    

قرار  ال،یبود که عکسش داخل قاب بزرگ سالن و یهمون قایچون اون دختر دق. خوب ياشایاسمش رو بذارم 

 .داشت

 .بد بود یکاف يخودش به اندازه  نیترسم و ا یهم م کیاز اون دختر کوچ یمتوجه شدم حت يدیبا نا ام    

 یدختر هفت هشت ساله هم م کیکه از  دهیکارت به کجا رس نیبب... مارسا یه« :با خودم زمزمه کردم    

 ».یترس

 ؟يکرد داشیپ -    

 یسبز رنگ کیلبش و تون يشاد رو يبا لبخند یدختر جوون. با تعجب به دنبال صاحب صدا به عقب برگشتم    

رنگش آزادانه در وزش باد رها بودند مقابلم  یفندق يسرش نداشت و موها يرو يگرید زیچ چیکه ه یدرحال

 .بود ستادهیا

 .شدم رهیدستم و بعد دختر رو به روم خ يبه شال تو    

 ...مال شماست نیا... ظاهرا -    

تو هم مواظب ... به سرش زده يباد هوس باز. گمش کرده بودم... آره« :سرش رو تکون داد و به شال زل زد    

 »...شالت باش

 .بلند بخنده يکه باعث شد دختر با صدا دمیسرم به جلو کش ينا خودآگاه شالم را رو    

 .شدم رهیرنگش خ یدرشت عسل يرنگ بود مقابل دختر گرفتم و به چشم ها دیرا که حامل شال سف یدست    

 ...ممنونم -    

کس  چیه نجایا... ستمیشدن موهام ن دهینگران د ادیهر چند ز« :سرش انداخت يشال را گرفت و رو    

 »...ستین

 »...بشه داشینفر پ کیممکنه « :دیدر دهانم چرخ اریاخت یزبونم ب    

 .تکون داد یرومکه لبخندش رو حفظ کرده بود، سرش رو به آ یدر حال    

 ...شهینم کیساحل نزد نیبه ا یکس حت چیه... ادیکس نم چیه... نه -    

 .محدوده داشت، افتادم نیا گرید ياز خانه ها نیما و آرو يالیکه و يادیز يفاصله  ادیبه     

 ...یتو درست بگ دیشا -    

 »و شما؟... ام سایمن آ« :دختر دستش رو به طرفم دراز کرد    
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 »...مارسا« :دستش رو گرفتم    

تونه  یروز خوب م کیکنم امروز  یحس م... خوشحالم مارسا دنتیاز د« :و لبخند زد دیدستش رو عقب کش    

قهوه  ای يفنجان چا کیباهم  میتون یمن؟ م يخونه  يایچرا نم... کردم دایپ دیدوست جد کیچون ... باشه

 ».باهات آشنا بشم شتریراستش دوست دارم ب. میو گپ بزن میبخور

مناسب  تمیموقع ادیاما راستش االن ز...سخاوتمندانه ات ممنونم شنهادیاز پ« :به لبم نشوندم يلبخند یزورک    

 »...ستین

اون  يمن باال يخونه ... ایروز حتما ب کی یول... یباشه هر جور راحت« :دختر شونه هاش را باال انداخت    

 ».گذرونم یم نجایوقتم رو ا شتریب نیهم يبرا... ساحل کینزد ش؟ینیب یم... صخره است

کنم تمام  یحس م نیهم يبرا... ادینم نجایکس ا چیآخه ه« :ادامه داد يآروم تر يشد و با صدا کیبهم نزد    

 »...هیحس خوب... مال منه ایساحل و در نیا

 »ره؟نطویهم شهیهوا هم نجایا« :شدم رهیخ يزدم و به آسمون ابر يلبخند    

 کی« :به آسمون انداخت و گفت یبه دنبال من، نگاه. چشماش لونه کرد يلبخندش محو شد و غم تو    

 »...شده نیآسمون هم نفر یحت... آره... اما حاال... مرتب بود یهمه چ... نبود نطوریا یزمان

 .شدم رهیرنگش که رو به آسمون زوم شده بود، خ یعسل يو با بهت به چشما دمیبه طرفش چرخ    

 ه؟یشدن چ نیمنظورت از نفر -    

 .کنم رو نگو یکه فکر م يزیلطفا اون چ دیکش یم ادیو قلبم فر دیلرز یتمام تنم م    

 »نه؟ یستین نجایمال ا... تو« :دیصورتم دو ينگاه کنجکاوش رو    

 .سرم رو تکون دادم    

 ...بپرسم یسوال کیبذار قبلش ...زدمیحدس م... خب -    

 .منتظر به دهانش چشم دوختم    

 ؟یینجایکه ا شهیتا االن چه مدت م... تو -    

 .ربطش چقدر جا خوردم یکردم نشون ندم که از سوال ب یسع    

 ...دیشا میهفته و ن کی... دونم ینم قایدق... خب -    

 ؟یفرار کن نجایاز ا يتا حاال شده بخوا... مدت نیتو ا -    

 .هم ترسناك بود شیسوال ها یحت. آب دهنم رو قورت دادم    
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 ...فکر کنم -    

خونم بهت  يهروقت که اومد. میبهتره االن درموردش حرف نزن... خب« :لبش نشوند يرو یزورک يلبخند    

 »...یطرف وونهید کیبا  یحس کن ياالن اگر بشنو دیشا... گمیم

پس ... هم حس کردم نیبدتر از ا يها زیمن چ« :دستش رو گرفتم رهیبگ بچرخه و ازم فاصله نکهیقبل از ا    

بودن  وونهیدونم د یچون م... نمیب ینم وونهید کیتو رو به چشم  چوقتیمن ه... رو بهم بگو قتیخواهشا حق

 »...داره یچه حس گران،یدر نگاه د

در . کنه نانیتونه بهم اطم یکرد چند درصد م یانگار داشت محاسبه م. به چشمانم زل زد یطوالن یبا مکث    

 .و دستام رو محکم تر گرفت دیکش یآخر آه

 .بهتر باشه بهت بگم دیاما شا. یکن یدونم چقدر از حرف هام رو باور م ینم -    

 یطور تصور م نیمن ا ای شهیحس کردم دستاش به مرور سرد و سرد تر م. به دستام وارد کرد یفیفشار خف    

 .کردم

و  بیمتوجه اطرافت و اتفاقات عج يساکن بود نجایکه ا یمدت نیتو ا دیشا....شده است نینفر... نجایا -    

 یمختلف در سطوح اجتماع يپر بود از آدم ها نجایا یزمان کی ؟ینیب یساحل رو م نیا... یشده باش بشیغر

 نیا... نگاه کن... اما حاال کیکوچ جوون و مردم بزرگ و يدختر و پسر ها يخنده ها يپر از صدا... متفاوت

 یشده محل... شده لیمرده ها تبد يقبرستون ترسناك برا کیبود به  یو خوش يمهد شاد یساحل که زمان

 ینم گهیکه د ییایدر... شنیم رهیخ ایو به آب در ننیش یشن هاش م يرو یکه با غم و افسردگ ییکسا يبرا

دنبال  نجایو خنده ا يبا شاد يکه روز ییپسر ها و دخترها يراب یشده مکان. داشته باشن یتونن بهش دسترس

 ...شدن رهیکه به ما خ نمیغم زده اشون رو بب يتونم چهره ها یم... کردند و حاال یهم م

 ...دمیرو ند چکسیسرم رو با ترس به اطراف گرداندم اما ه    

 شون؟ینیبب یتون یهستن؟ م ایمنظورت ک -    

 .فشرد و حواسم را به خودش معطوف کرد دستانم را محکم    

رو  نیبه تو قدرت ا يقو يروین نیو حسرت زده اند که ا نیغمگ ياونا به قدر... ینیبب یتون یتو هم م -    

 ...فقط چشمات رو ببند و گوش بده... ياگر بخوا... شونینیبب یکه بتون دهیم

 .تنم مور مور شد ینرم و خنک میبا وزش نس. اوردم ادیرو به  دایاتفاق ساحل و غرق شدن و    
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و  قیعم ينفس ها يبه جز صدا زیچ چیدر ابتدا ه. هم گذاشتم يرو یرا به آروم میپلک ها سا،یآ يبا اشاره     

 .آروم گوشم را نوازش کرد ییزمزمه ها... اما کم کم دمیشن یخودم را نم ي دهیبر

 .نرم و آروم. شد دهیکنار گوش راستم شن سایآ يصدا    

پر از  يو داد ها غیج... شبانه لب ساحل يها یبلند رو؟ مهمون یقیموس ياون صدا ؟يشنو یم -    

 ؟يشنو یم...رسن یها دور تر به گوش م لومتریکه انگار از ک...جانیه

 .ختیپلکم فرو ر يقطره اشک از گوشه  کی... شد سیدونم چرا چشمانم ناگهان خ ینم    

 ...چشمات رو باز کن... حاال آروم -    

 یم دهیکه اطراف ساحل د یپررنگ و کمرنگ يها هیمات و مبهوت به سا. باز کردم دیچشمام رو با ترد    

 .نبود دنینفس کش يبرا یکاف ژنیهم اکس دیهام از کار افتاده اند و شا هیکردم ر یحس م. شدم رهیشدند، خ

 .رو ساختن یو بزرگ کیکوچ يشبح مانند انسان ها کرید و پها واضح تر شدن هیکم کم سا    

 .محکم تر شد اریاخت یب سایفشار دستم در دست آ    

 نیا... نگاه کن نشونیغمگ ياونا و چشم ها يبه چهره ها... زدمیکه درموردش حرف م هیزیهمون چ نیا -    

 ...ينجاتشون بد يدار فهیوظ... و تو یوصف نشدن يرنج و درد... ارواح در رنج و دردن

 .کرد یکلمه ارواح در ذهنم پژواك م    

 من نجاتشون بدم؟ ؟یزنیحرف م يدار یدرمورد چ -    

چشمات  يمرگ رو جلو... نجایکه ا یهست یچون تو تنها کس... یهست دهیچون تو اون فرد برگز... آره-    

 ...يدیآدم رو د کیجون دادن ... يدید

 دیتو با... انتخابش کرده... شده نیکه اون دختر نفر یهمون«:ترسناك کنار گوشم ادامه داد ییبا صدا    

 »...تموم بشه تیزندگ متیاگر به ق یحت... ينجاتشون بد

 ؟يچطور... خب... اما -    

تو نگاهش بود که باعث  یبرق ترسناک. زدیم یاهیچشماش به س یرنگ عسل. شدم رهیخ سایآ يبه چشما    

رنگ اطراف صورتش رو گرفته  اهیس يبود انگار که هاله ا شهیتر از هم رهیصورتش ت. شد چند قدم عقب برم

 یتسل ییلمس کرد و بعد صدا وبازوم ر یکس زن،یبر رونیبازش ب مهین يلبها نیکلمات از ب نکهیقبل از ا. بود

 »؟يدیزنم جواب نم یصدات م یچرا هرچ« :بخش کنار گوشم زمزمه کرد

 .بدوزم نینگران آرو يقطع شد و تونستم نگاهم رو تو چشما سایام با آ یارتباط چشم    
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 »؟یچ« :و مبهوت گفتم جیگ    

 »؟يدیچرا ترس« :نشست شیابروها نیب ینگاه نافذش رو تو چشمام دوخت و بعد اخم    

 .دوختم سایخواندن ذهنم شک نکردم و نگاهم رو به آ يبه قدرتش برا    

دختر آشنا  نیمن با ا نکهیاز ا چیه دیرس یبه نظر م. شد رهیخ سایبه آ دینگاهم را دنبال کرد و با تهد ریمس    

 ...نبود بهیغر یبه نگاه هینگاهش به دختر، شب نکهیتر ا بیو عج. ادیشدم خوشش نم

 یبعدا م« :بکنه رو به من گفت یتوجه نیبه آرو نکهیلبش نشوند و بدون ا يرو يلبخند یزورک سایآ    

 »...که خونم کجاست یدون یم... یراست... نمتیب

 .دیبه ساحل قرار داشت دو یکینسبتا نزد يکه با فاصله  ينگاهم به طرف صخره ا    

 ...آره -    

 .زد و ازمون فاصله گرفت يا گهیلبخند د    

 ؟یکن یم کاریچ نجایا -    

 .قورت بدم و با تعلل به طرفش برگردم یباعث شد آب دهنم رو به سخت نیآرو یسرد و نسبتا عصب يصدا    

 ...اومدم قدم بزنم... خب -    

 ...خواست یم يشتریب حیبود که انگار توض ينگاهش طور    

 ...که تازه باهاش آشنا شدم هیکیاون  -    

 ...ياون بر يفکرش هم نکن که بذارم به خونه  یحت -    

به هم فشرده و فک منقبض و  يرو از لب ها نیا. شدم رهیگرد شده به صورت مصممش خ يبا چشما    

 ...ستین یمخالفت چیامکان وجود ه یعنی. دمیسردش فهم يچشما

 ؟یکن یم کاریچ نجایدوستات چقدر نگرانت شدن؟ ا یدون یم -    

 ...تنها باشم کمیخواستم  یم -    

 ده؟یاز حد معمول طول کش شتریب کمی ییتنها نیا یکن یفکر نم -    

 .شدم رهیابروهاش خ نیبه اخم ب زیاستفهام آم    

 ...يبه سه ساعته خونه رو ترك کرد کینزد قایاالن دق -    

 »سه ساعت؟...سـ« :چشمام با وحشت گرد شد    

 »؟يمتوجه گذر زمان نشد یعنی« :شد رهیبهم خ يشتریکرد و با دقت ب زیچشماش رو ر    
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 ...باشه دهیساعت طول کش کیاز  شتریاتفاقات ب نیکردم تمام ا یفکر نم -    

 .شد رهیدر سکوت به چشمام خ يزیبدون گفتن چ یمدت يبرا    

 ...یقدم بزن ییتنها گهید يحق ندار -    

 .نگاه سرد و ترسناکش فرصت هر نوع اعتراض رو ازم گرفت    

 ...اما قبلش -    

 .حرفش شدم يامه اد دنیمنتظر شن    

 ؟یبهم بگ يهست که بخوا يزیچ -    

 »؟یاز تو ذهنم بخون يدیچرا خودت زحمت نم« :گفتم تیبا عصبان    

 ...دمیتو انجام نم يرو چوقتیکار رو ه نیگفتم که من ا -    

 »...معلوم بود شیپ قهیاز چند دق« :پوزخند زدم    

 ي انهیحرکت ناش... دمیفقط از حالت چهره ات فهم... ذهنت رو نخوندم چوقتیمن ه« :گفت تیبا قاطع    

خلسه فرو رفته  کیدر  یطوالن یمدت يانگار برا... ات دهیو رنگ پر دتینسبتا سف يلبا... رنگ چشمات... بدنت

 »...يبود

 .داشتم دیگفتن و نگفتن ترد نیب. نگاهش زل زدم بیمتعجب به حالت عج    

 ...خب...یدونیم... شراست... خب -    

 .کردم لرزش صدام رو کنترل کنم یسع    

 ؟ینیبب نجایا یبیعج زیتا حاال شده چ -    

 .به اطراف ساحل انداخت عیسر ینگاه    

 ...نه -    

 .باره محو شد کیصحبت کردن  يتمام توانم برا    

 ...مارسا شیبق -    

 .منتظرش نگاه کردم يبه چشما    

 ...میبرگرد ایب... ستین یمهم زیچ -    

و  نینگاه سنگ ریاز ز نکهیا يبرا. شد یتر م رهینگاهش هر لحظه ت یآب. در سکوت به چشمام، چشم دوخت    

 .موهام به پشت گردنم بندازه يانداختم و اجازه دادم باد شالم را از رو نییترسناکش فرار کنم سرم رو پا
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 .اولش برگردوند يدستاش دراز شد و شال را به جا    

... ینکن ریگفتن د يحواست باشه که برا... اما... یبگ يخوا یرو که نم يزیتونم مجبورت کنم چ ینم -    

 ...جبرانه رقابلیاز دست دادن زمان غ يامدهایپ

 .موندم رهیبه حرکت دستاش که کنار بدنش متوقف شد خ    

 ...و در ضمن... میبر میتون یم -    

 .چشماش نگاه کردمدوباره به     

 ...ایبه ساحل ن چوقتیه گهیکنم د یازت خواهش م -    

 چرا؟ -    

 .که دستم را گرفت بود من را دنبال خودش کشاند ینکرد و درحال دمیکه پرس یبه سوال یتوجه    

 ریاون اشباح ز. شدم رهیبار به ساحل خلوت خ نیآخر يبرا. دستش، کف دستم رو به سوزش واداشت يگرما    

 .دندیدرخش یم شهیکم رنگ تر از هم... يآسمون ابر

محدوده با  نیهم در ا نیانگار آرو. تر کردم کینزد نیخودم را به آرو اریاخت یب ال،یهنگام گذشت از کنار و    

 .داشت یقدم بر م يشتریب اطیاحت

 ن؟یآرو -    

 .مقابلش رو ادامه داد يدن به درخت هاش رهیبه طرفم برگرده، همچنان خ نکهیبدون ا    

 بله؟ -    

 ؟ينشد... ایلب در... یمشکوک زیمتوجه چ... تو واقعا -    

 .به صورتم انداخت یبا شک نگاه    

 ؟يتو شد -    

 .مسئله سوق بدم نیدور از ا ییصحبت رو به جا ریکردم مس یسع    

 ...دیرس یم بیبه نظر عج یهمه چ... شبیراستش د -    

 .هماهنگش ادامه داد يبه زدن قدم ها يبا خونسرد    

 چرا؟ -    

 .گرفت یحرصم م یتوجه یو ب يهمه خونسرد نیا دنیاوقات از د یگاه    

 .سوالش رو تکرار کنه گهیرنگ باغ انداختم و گذاشتم بار د یکرم يها واریبه طرف د ینگاه مین    
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 چرا؟ -    

 ه؟تو دار يهم برا یتیاهم -    

 .شدم رهیبه خودش گرفته بود خ یمتقابال متوقف شدم و به چشماش که حالت ترسناک. ستادیاز حرکت ا    

 .بند اورده نیسنگ یئیگلوم رو ش يکردم انتها یحس م    

 برام نداره؟ یتیاهم يچرا فکر کرد -    

 .نگاهش کنترل زبانم را گرفت    

 یستیمتوجه ن... برات نداره یتیانگار که اصال اهم یکن یبرخورد م مسئله نیسرد با ا یلیخب راستش تو خ -    

 یاز حد ب شیکنم ب یرفتارات فکر م نیاوقات با ا یداره؟ گاه یموضوع بستگ نیسرنوشت من و دوستام به ا

 ...یتوجه هست

 .گفتم یم دینبود که با يزیاون چ نیا. به سرم زدم ینسبتا آروم يبعد از تموم شدن حرفم ضربه     

 .شد رتمیباعث ح نیاما لبخند محو آرو    

 یچه ربط نیخب ا« :بودم گفت دهیکه تا به حال ازش ند زیآم طنتیش یزد و با نگاه نهیدستاش رو به س    

 »...تو بشه تیموضوع باعث عصبان نیکردم ا یفکر نم... دمیام رو بروز نم یداره؟ من اصوال احساسات واقع

 .رو حفظ کنم نمونیاندك ب يکردم فاصله  یم و با تند تر کردن قدم هام سعگلوم رو صاف کرد    

 ...مینگفتم عصبان... من... خب -    

 .زمزمه کردم یدوختم و به آروم نیپر از وحشتم رو به آرو يچشما. ستادمیناگهان از حرکت ا    

 ...بشم الیوارد و دیمن با -    

 .شد کیبهم نزد رتیبا ح نیآور    

 ه؟یمنظورت چ -    

 .ام فشردم نهیس يدستم را رو    

 ...بشم الیوارد و دیبا گهیبهم م یحس... دونم ینم -    

 چرا؟... آخه -    

 »...يبه شدت قو... هیقو یلیاما اون حس خ... دونم یگفتم که نم« :سرم رو تکون دادم    

 شهیاز هم شتریب رویاون ن. کردم یرم حس مرو پشت س نیحضور آرو. ستادمیبه باغ ا يمقابل در ورود    

 .کرد یم کیوجودم رو تحر
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 الیاتفاقات ترسناك دوباره وارد اون و نیبعد از تمام ا يباره باعث شده تو بخوا کیکه  هیچه حس نیا -    

 ...؟یبش

 »...کنم یخواهش م... برم تو دیبا« :با التماس زمزمه کردم    

 .گونه هام حس کردم يواشک رو ر یسیخ يبا ناباور    

 .مخالفت نکرد يبرا یاما تالش دیرس یم جیبه نظر گ نیآرو    

 .باز شد يفشار چیتماس دادم و در بدون ه يدستم را با در فلز    

 .کرد یمشخص م الیپام، راهم رو به داخل و ریز يسنگ فرش شده  نیزم    

 یفکر نکن م« :متوجه نگاهم شد و با اخم گفت. به طرفش انداختم ینگاه مین. به دنبالم وارد شد نیآرو    

 »...یبش الیو نیذارم تنها وارد ا

اون حس تو وجودم پر . شدم یتر م کینزد الیهر بار که به ساختمون و. و به راهم ادامه دادم دمیکش یآه    

 .دیکش یم ادیرنگ تر از قبل فر

 .باهاش داشتم یکینزد ییکه حاال آشنا یمون درد و نفرته. توانستم درد و نفرت رو حس کنم یم    

 .زد یگوشم زنگ م يتو سایمثل ناقوس کل سایآ يحرف ها    

 ...شده انتخابش کرده نیکه اون دختر نفر یهمون    

 ...ينجاتشون بد دیتو با    

 ...تموم بشه تیزندگ متیاگر به ق یحت    

 يرا رو نیآرو يقدم ها يصدا. دادم و وارد شدم نییپا یرو به آروم رهیدستگ. دمیساختمون رس یبه در چوب    

 .کرد یکه دنبالم م دمیشن یم یپارکت چوب

 .مثل قبل بود یهمه چ. به اطراف انداختم ینگاه    

 ...مواظب باش -    

 یرا درحال سرم را باال اوردم خودم یوقت. شدم دهیشد و به عقب کش نیقدرتمند آرو يانگشت ها ریبازوم اس    

 .اش قرار داشت نهیس يبودم و سرم رو دهیچسب نیکه از پشت به آرو دمید

 .شدم رهیخ یچوب نیو به زم رمیبگ دهینامنظم قلبم را ناد يکردم تپش ها یسع    

 .ادامه داشت يپله ها چیشد و تا پ یمن شروع م يپا ياز جلو یرنگ مثل خط اهیس يماده ا    

 ...مثل... نیا -    
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رنگ دراز کرد و به  اهیس يدستش رو به طرف ماده . خم شد نیزم يازم فاصله گرفت و رو یکم نیآرو    

 »...نفته« :گفت یآروم

 »نفت؟« :تکرار کردم يبا ناباور    

خودم  لیمتعلق به خودم نبود و بر خالف م میانگار پاها. پله ها دنبال کردم يرنگ نفت را تا باال اهیخط س    

 .که تمام کابوس هام از همونجا شروع شد يهمون طبقه ا. شدم یم دهیدوم کش يبه طبقه 

 .کرد یازم دور بشه، همراهم حرکت م متریسانت کی یحت نکهیبدون ا نیآرو    

که مقابلم قرار داشت نفسم  یرنگ دیو سف یباز چوب مهیدوم، در ن يطبقه  یپارکت چوب يبا قدم گذاشتن رو    

 .رو حبس کرد

 ...کردم واردش بشم یتمام مدت تالش م بایکه تقر يهمون در    

 »...ن...ـیو...آر« :دمیلرازن نال    

 .کمرم رو گرفت گهیبه بازوم چنگ زد و با دست د نیدست آرو    

مخصوصا حاال که اون قدرتش .. ..موندن چندان درست نباشه نجایکنم ا یحس م... میبرگرد میتون یم -    

 کیشکل ... اگر بخواد یحت... نجایتونه ا یم اشای یعنی... اونه يمنبع انرژِ الیو نیاز قبل شده و مطمئنا ا شتریب

 دیبا... شهیمنبع انرژ نجایچون ا... کنه حبتص....نهیبب... بشنوه... لمس کنه... رهیانسان رو به خودش بگ

 ...درست نبوده نجایدمون به ااز اول هم ورو... میبرگرد

وجود داشت  دنیترس يبرا يزیپس حتما چ. بودم دهینشن دهیترس نطوریرو ا نیآرو يصدا چوقتیتا به حال ه    

بدنم ازم ... دم یچرا دارم راهم رو به جلو ادامه م دمیفهم یزد اما من نم یدرموردش حرف م نطوریکه ا

 .کرد ینم يفرمانبردار

 .شد شهیدور کمرم محکم تر از هم نیدست آرو يحلقه     

 ...ستیدرست ن يزیچ هی... میبرگرد دیبا... مارسا -    

 .رو پس زدم نیتوانم دست آرو يبا همه . از قبل باز شد شتریباز قژ قژ صدا کرد و ب مهیدر ن    

 ...تو برگرد -    

تنهام  نیخوام آرو ینم چوقتیمن ه. کردماومد فکر  رونیکه از دهنم ب ییگرد شده به صدا يبا چشما    

 رو بگم؟ يزیچ نیهمچ دیچرا با... بذاره

 .ببر نجایکنم من رو از ا یخواهش م... کنم دوباره بغلم کن یخواهش م نیالتماس کردم آرو    
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هام حلقه شد و تنم  نهیبار دستاش دور س نیرو که در دلم گفتم بشنوه چون ا يتونست خواسته ا یانگار م    

 .اش فشرد نهیرو از پشت به س

 ...مارسا میبرگرد دیبا -    

قدم . رو باز کرد نیدستان آرو يفشرده  يبه خودش داد و حلقه  يدیتکون شد رت،یح تیاما تنم در نها    

 .شد یم دهیتوقف به طرف اتاق کش يهام بدون لحظه ا

با کف هر دو . دمیو به طرفش چرخ ستادمیکمرم چنگ بزنن، ا دوباره به نیآرو يدست ها نکهیقبل از ا    

 .قدم به عقب پرتاب بشه نیمحکمش وارد کردم که باعث شد چند ي نهیبه س یمحکم يدستم ضربه 

. اش را مالش داد نهیکرد و با دست س يناله ا نیآرو. بودم ریکه در بدنم جمع شده بود متح رویهمه ن نیاز ا    

 .بودم دهیبه اتاق رس بایاما من تقر ادیتا دوباره به طرفم ب ستادیا شیپا يرو یبه سخت

 »...بشکنش... مقاومت کن.... مارسا يخلسه ا يتو تو« :شد دهیبلندش کنار گوشم شن يصدا    

انگار به داخل اتاق هولم  ییرویاز وارد شدن به اون اتاق مرموز هراس داشتم اما ن. ستادمیا یمقابل در چوب    

 .ادد یم

 ...ن...ـیو...آر -    

 ...دیلرز یصدام م    

 ...فکر کن تیزندگ ياتفاق تو نیبه بهتر... نذار اون موفق بشه... ذهنت رو متمرکز کن -    

 اتفاق؟ نیبهتر    

 .بسته شد یترسناک يشدم و در با صدا دهیشده بود چون به داخل اتاق کش رید گهیاما د    

اتاق رو  دیسف يها وارید. نگاهم رو با وحشت به اطراف اتاق گرداندم. ا رو گرفتسکوت همه ج یمدت يبرا    

روش، سوخته بود و تکه تکه شده  دیکه تشک سف ينفره ا کیتخت ... احاطه کرده بود اهیبزرگ س يلکه ها

شد و پرده  یبه داخل اتاق م يزیمانع از ورود هر نوع چ یحفاظ آهن. حفاظ دار اتاق قرار داشت يپنجره  ریبود ز

 .افتاده بود نیزم يپنجره رو يسوخته  ي

 .شده بود لیکنارش به خاکستر تبد یاز کمد چوب یمیاتاق افتاده بود و ن يشکسته شده گوشه  يا نهیآ    

بود  بیاما برام عج... یحساب يسوز شیآت کیاونم ... يآتش سوز... بود نیا دیکه به ذهنم رس یتنها کلمات    

 سوخته باشه؟ شیاتاق تو آت نیامکان داره فقط ا یعنی... نبود يسوز شیاز آت ياثر الیو ياکج چیکه در ه
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سرد و  یلمس. زد خیتمام تنم . دمیدر پشت سرم شن یکینزد يرو از فاصله  یو آروم دهیبر ينفس ها يصدا    

 .گوشم حس کردم يالله  يانتها يلرزاننده در نقطه 

که پشت سرم حضور  ییکه برگردم و به موجود آشنا دمید یالزم رو در خودم نم ییتوانا. چشمانم را بستم    

 .بشم رهیکردم، خ یسردش رو حس م

 .زمزمه کردم ختیر یچشمم فرو م يکه قطرات اشک از گوشه  یدرحال    

 ...بذار برم کنمیخواهش م -    

را  یچوب يتونستم جعبه ا یگوشه اش، م نیتر کیآن طرف اتاق، در تار. باد، چشمانم را باز کرد دیوزش شد    

 ...نمیبب

کاغذ و  يورق ها. آرام و لرزان به طرف جعبه رفتم ییبا قدم ها. شد ینفس ها بلند و بلند تر م يصدا    

که حاضرم قسم  يهمون جعبه ا. بود صیقابل تشخ دهیو پوس یچوب يگردنبند قلب مانند در داخل جعبه 

 ...کرده بودم شیدایبار شکسته پ نیبخورم آخر

 یخش خش يناگهان صدا. رو برداشتم دهیپوس ياز کاغذ ها يانگشتانم فشردم و تکه ا نیگردنبند رو ب    

 .بدم صیتخت تشخ ریرو در ز یمتحرک ي هیتونستم سا یم. برگشتم یبه طرف تخت چوب. دمیشن

صاف و  ییرنگ با موها یمشک يو تاول زده و بعد سر دهیچروک یبا پوست یدست. تخت دراز شد ریاز ز یدست    

 .اومد رونیتخت به ب ریشده بود از ز ختهیر نیزم يبراق که انتهاش رو

 .شد لیمتما رونیاز قبل به ب شتریدو دست فرش سوخته رو چنگ زدن و سر ب. ام اوج گرفت هیهق هق گر    

 .در بر گرفت فیخف یام تنم رو لرزشتم. بهم چشم دوخت میسرش رو باال گرفت و مستق یوقت    

 یم دهیاش د یتمام مشک ياز چشم ها یبود و تنها قسمت ختهیصورتش ر ياش تو یصاف و مشک يموها    

از تاول  يکبودش رد يکنار لب ها... تو چشماش نبود يدیقسمت سف چیه یعنی یتمام مشک گمیم یوقت. شد

 .انداخت یبه جونم م یقرار داشت که ترس و وحشت

صحنه به پشت بچرخم تا  نیا دنید يدادم به جا حیترج. شد یم دهینفس ها هنوز از پشت سرم شن يصدا    

 .نمیمنبع نفس ها رو بب

در تقال . شد یم دهیاز گردنش هم د یحاال پوست سبز رنگ قسمت. از قبل دراز شد شتریب دهیدستان چروک    

 .بکشد رونیاز قبل به ب شتریبود تا خودش را ب

 .بود رهیپر از غم بهم خ یو چشمان دیبا لباس سف بایز يدختر بچه ا. دمیبه پشت چرخ    
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 »...اشای« :زمزمه کردم    

 .رو حس کردم که مچ پام رو گرفته بود يشد و من پوست زمخت و سرد رهیدختر بچه به پشت سرم خ    

 .التماس کردم اشایو رو به  دمیکش یغیج    

 ...کنم نجاتم بده یخواهش م... نجاتم بده -    

سوخته و  گهیتفاوت که د نیبا ا دمید یحاال مقابلم همون اتاق رو م... محو شد اشای نیچشمان غمگ ریتصو    

 ...نبود اهیس

دور گردنش رو احاطه  اهشیپر پشت س يدر چنگ زده بود و موها ي رهیبه دستگ هیبا گر يدختر بچه ا    

 .دکرده بو

 ...اریب رونیب نجایتو رو خدا من رو از ا... تو رو خدا... عمو -    

 .دیرس یاز پشت در به گوش م یطانیش يخنده ها يصدا    

 ...يریبم دیتو با... یهست یمنیتو اهر... جادوگر يخفه شو دختره  -    

... ستمیعمو من جادوگر ن« :قطرات اشکش رو پس زد و با التماس گفت یبا نوك انگشت هاش به نرم اشای    

 »...نیکنم نجاتم بد یخواهش م... نجاتم بده یکی... رونیب اریتو رو خدا من رو ب

 غیدختر بچه با ترس ج. ختندیبه داخل اتاق ر يمرد بزرگ و قو نیچند. باز شد یناگهان یدر اتاق با حرکت    

 .دیکش

از ... از درد. دیکش یم غیهمچنان ج اشای. رو پاره کردند دشیسف راهنیمرد ها به طرفش هجوم بردند و پ    

سفت و خشن  يتخت انداختند و مشغول بستنش با طناب ها يمردها بدن برهنه اش را رو... از وحشت... نفرت

 .شدند

 .دندیشن ینم يزیچ یوحش يکرد اما انگار مردها یو التماس م دیکش یم غیبا وحشت ج اشای    

 یکه ظرف یدر حال ییمرد جوان و آشنا. ارشون تموم شد هر پنج نفر از اتاق خارج شدندک نکهیبعد از ا    

 .کرد وارد اتاق شد یرا با خودش حمل م یکیپالست

 يو زشت رو فیکث يشخندیکه ن یمرد درحال. ختیر نیزم يرو اهیو س ظیغل یعیسر ظرف رو کج کرد و ما    

 .شد کیلبش بود به دختر بسته شده به تخت نزد

ها پنجره  غیج يصدا. بکشد غیکه باعث شد دختر با تمام توانش ج ختیتن دختر ر يرنگ رو رو اهیس عیما    

 .ها رو به لرزه دراورد
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 .شد رهیخ دهیآتش زد و با لذت به دختر ترس یتیمرد کبر    

شده  نیتو نفر... يریبم دیتو با... يشد تیتو باعث مرگ برادرم و مادر عوض... رهیزنم بم يتو باعث شد -    

 ...يندار یتو حق زندگ... يا

کامال ازش خارج بشه،  نکهیمرد به طرف در اتاق رفت و قبل از ا. آتش گرفت تیچوب کبر ینوك صورت    

 ...انداخت نیزم يرو رو تیچوب کبر

مرد در اتاق رو . بلند تر از قبل شد اشای يها غیج يصدا... باره آتش گرفت کی ظیرنگ و غل یمشک عیما    

 .بست و خارج شد

 .شد و تن دختر رو در بر گرفت کینزد یکه آتش داغ و سوزان به تخت چوب دینکش یطول    

قدرت تقال هم  یسوخت اما حت یم شیسوزان آت يتنش در شعله ها. دیکش یم غیدختر از درد و وحشت ج    

 .دبه تخت بسته شده بو داینداشت چون شد

 .اون درد و سوزش رو تصور کرد شیبایز یمشک يچشما دنیشد با د یم    

 یم رییرنگ چشماش داشت تغ. بود رهیدختر به سقف خ سیخ يچشم ها. باره سکوت اتاق رو گرفت کی    

در . اتاق رو شکست يقدرتمندش پنجره ها غیج يچشمش رو پوشاند و بعد صدا يدیسف یظیغل یاهیس. کرد

 ...افتاد نیزم يرو یاتاق با شدت باز شد و کمد چوب

اما . دیرس یاز خارج اتاق به گوش م خت،یر یم رونیهزاران نفر ب ياز گلو ییبلند که گو ییها ادیفر يصدا    

تنها باره خاموش شد و  کیآتش اتاق . داد یدرد سوخته شدن هم آزارش نم گرید. دختر بسته شده بود يچشما

 يرویقدرتمند تمام ن غیانگار اون ج. شتاتاق به جا گذا دیسف يوارهایرنگ رو بر د اهیس ياز لکه ها یاثرات

 .را گرفته بود اتشیح

که قبل از اون حادثه تهوع آور و آزار دهنده به در اتاق  ییبایتخت، با دختر ز يرو ي دهیبدن سوخته و چروک    

 .نبود صیزده بود قابل تشخ هیتک

به سرعت دستم رو دراز کردم و قفل در رو باز . شد یم نییدر باال و پا ي رهیدستگ. چشمانم را باز کردم    

 .کردم

خودم رو در آغوشش پرت کردم و . کرد ریبه وجودم سراز یوصف نشدن یآرامش ن،ینگران آرو يچشما    

 .محکم به کمرش چنگ زدم
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 ییاشک هام قسمت جلو. اش فشرد نهیو سرم را به س که دستاش دور کمرم حلقه شد دینکش یطول    

 .را مرطوب کرده بودند راهنشیپ

 .امکان فراموش شدنش وجود نداشت.ذهنم بود ياون دختر هنوز هم تو ریتصو    

 »...اون رو زنده زنده سوزوندند... یکن یباور نم... اشای« :زمزمه کردم    

 .شد یم دهیاز کنار گوشم شن شیصدا    

 ...رونیب میبهتره االن بر...زمیباشه عز...ــــسیه -    

تورو ...نیآرو...ختندیبدنش نفت ر يلباساش رو دراوردند و رو..لباساش رو...نیآرو« :گفتم يشتریبا اصرار ب    

 »...تو رو خدا نجاتش بده... خدا

 .حرکت کردند میموها نیاش فشرد و انگشتانش ب نهیسرم را به س    

 ...رونیب میاما اول بر...باشه -    

 یتیکرد اما اون ها اهم یالتماس م... دیکش یم غیج...اون گناه داشت...نیآرو«:دستش را گرفتم    

 »...ترسم یم... ترسم یاون دختر م نیمن از نفر...نیآرو...ندادند

 .باره متوقف شدند کیحرکت دستانش     

 ؟یزن یحرف م نیکدوم نفر... يدرباره  -    

 .گرفتم نیکه در دستم بود به طرف آرو يکاغذ يگردنبند و تکه ها    

 ...اشاستیمال ...ها نیا -    

 »...بهم بگو نیدرمورد نفر« :داخلش گفت اتیتوجه به محتو یدستم را گرفت و ب    

 »...میجا بر نیاول بهتره از ا...نه« :به اطراف انداخت ینگاه گوتاه    

 .میرفت نییپا یچوب يحداکثر سرعت از پله ها و با دیدستم را کش    

 ...ینیها رو بب نیا دیتو با... نیآرو -    

 .داخل دستم اشاره کردم لیبا اصرار به وسا    

 ...ستیفعال وقتش ن -    

 ...اما -    

 يو مقابل در بسته  نیدر کنار آرو ستادهیخودم را ا هیشد و در عرض چند ثان دهیکش يشتریدستم با قدرت ب    

 .دمیباغ د
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 »؟یگیم یحاال چ... خب« :با ترس گفتم    

 .نداشت يا دهیوارد کرد که فا يمحکم و قدرتمند به در فلز يچند ضربه  رتیبا ح نیآرو    

 ؟يباال بر واریاز د یتون ینم -    

 »...رمیبرات قالب بگ ایب... یتون یتو م... چرا« :بهم انداخت ينگاه تند    

 »...یتنها بمون نجایتونم بذارم ا ینم... من ؟یپس تو چ... اما« :دمیخودم را عقب کش    

 ...قرار داد واریتنم را چرخاند و مقابل د    

 ...ياریمنم کمک م يبرا يریبعد تو م -    

 .اش فاصله گرفتم نهیبه س یفیخف يبا ضربه     

 ...يبر رونیب نجایاز ا یتون ینخواد نم اشایتا ...یدون یاما خودت هم م -    

 »...يحتما بر دیاما تو با ستیمهم ن« :را گرفت میبازو یبا خستگ    

 »...عمرا... کار رو بکنم نیتونم ا ینم... ستیمهم ن یچ یعنی« :ابروهام نشست نیب ظیغل یاخم    

 »...مارسا« :صدام زد تیبا عصبان    

 »...ستیها اونقدر هم کوتاه ن واریتازه د...تونم ینم« :کردمتکرار  يزدم و با لجباز نهیدست به س    

 .فرستاد رونیو نفسش را با حرص به ب دیلختش کش یمشک يبه موها یدست    

 ترسه؟یاز تو م يبزنه فکر کرد یبیاگر اون بخواد به من آس... کنه یرو عوض نم يزیچ نجایبودت تو در ا -    

 »...کنه یخودم رو که راحت م الیحداقل خ« :سرم را تکان دادم    

 »...الیتو و میبرگرد ایب... یاما بدون خودت خواست... خب یلیخ« :تو هوا تکان داد یدست    

 »م؟یباغ نمون يجا تو نیال؟ چرا هم...ـیو« :با ترس تکرار کردم    

موندن تو ... اما در کل... يبرگرد یتون یمن که گفتم تو م« :گفت زیتمسخر آم یسرش را کج کرد و با لحن    

 »...ترسناك تره الیبشه از بودن تو و کیهوا تار یباغ وقت

 ...دمیم حشیترج... اما من -    

 یبر م الیمنم به و یداخل باغ بمون یتونیخب پس تو م... دم ینم حشیاما من ترج« :گفت  يبا لجباز    

 »...گردم

 »...نشده کیهنوز که هوا تار« :را چنگ زدم شیبازو    

 ...شد رهیدر سکوت به چشمانم خ    
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 .جا مونده باشه اشایاومد ممکنه تو اتاق  ادمیسرم مرتب کنم که  يخواستم شالم را رو    

 .کرد یمعذبم م نیآرو مینگاه مستق. را پشت گوشم فرستادم و آب دهانم را قورت دادم میموها    

 يحاال اصرار دار م؟یبر الیاز و دیبا یکه گفت يخود تو نبود نیمگه اصال ا... یکن ینگاه م ينطوریا... چرا -    

 داخل؟ میبرگرد

 .نبود ندیبرام خوشا نیسکوت آرو. شدم دمیسف کیبا گوشه تون يمشغول باز. نشد دهیازش شن یباز هم جواب    

 ...تنهات نجایخوام ا یآخه نم ؟یاز دست من ناراحت نیآرو -    

 ...ساکت -    

تونستم بفهمم تمام حواسش به پشت  یم یبه من بود ول نینگاه آرو. لحن تندش دهانم را بستم دنیبا شن    

 ينفر رو کیراه رفتن  فیضع يبه صدا... دادند یکه بدون باد صدا م ییبه خش خش برگ ها... سرش بود

 ...نیزم

 .تر کردم و ساعدش را گرفتم کینزد نیخودم را به آرو    

تظاهر کن « :گوشم حس کردم يالله  يرا رو شیتماس لب ها يدستش را دور کمرم انداخت و گرما    

 »...يدینشن یچیه

 .خشک شده ام فرستادم يبه زور آب دهانم را به درون گلو    

 ...نیآرو -    

 .بلندم را نوازش کرد يدستش را که دور کمرم بود باال اورد و موها    

 ...میشیم الیو با تمام سرعت وارد و میچرخ یشمارم بعد م یتا سه م. ..آروم باش -    

 ...را از دست داده بود لشیانگار ذهنم قدرت تحل    

 ...هوا هنوز روشنه... اما -    

پس بهتره کار عاقالنه تر ... نداره یفرق چیبا داخل باغ ه الیبه نظر من و... نگران نباش« :گفت متیبا مال    

 »...میبدرو انجام 

 .دستم را محکم گرفت    

 ...کی -    

 .قرار داشت دنشیکه بدنم مماس با  يبهش چسباندم طور شتریخودم را ب    

 ...دو -    
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 .که مقابلم قرار داشت محو شد يزیچ دنید رتیسه در ح يو کلمه  دمیبه طرف صدا چرخ    

 .بودند دهیچسب نیمحکم به زم میشد اما پاها دهیدستم کش    

 »مارسا؟« :دمیرا شن نیآرو ریمتح يصدا    

نگاهم را دنبال کرد و به دو جفت چشم قرمز  ریبه دنبال خودش خسته شد، مس دنمیکش ياز تالش برا یوقت    

 .دیرس

 .جهش کوتاش به عقب را حس کردم    

 ...نیا -    

 »...اشای...يگربه ... بهتره بگم... ای... دایو يربه گ... هیتیک« :گرفتم گفتم یکه نگاهم را از گربه نم یدر حال    

 »اشاست؟یگربه مال  نیا یدون یاز کجا م... تو« :دیبه طرفم چرخ    

 ...دیفهم یانگار اون گربه هم م... زد یباهاش حرف م...اشای... دمیاون رو د -    

 .کاغذ و گردنبند را در دستم فشردم    

 .قرار گرفتم نیچند قدم عقب رفتم و کنار آرو. شد رهیبهم خ دیکرد و با تهد یفیگربه غرش خف    

 ...میبش الیوارد و عیبهتره سر -    

 هیتک يورود يبعد هر دو به در بسته  يشدم و چند دهیکش نیآرو ي لهیبه وس هیثان کی یبدون وقف حت    

 .میزده بود

 .بودکرده  کیسالن را خفه و تار يفضا يآسمان ابر    

 »...با هم نداره یفرق چیصبح و ظهر و بعد از ظهرش ه نجایا« :دمینال    

 ...عادت کردم گهیمن که د... بوده نطوریسال ها هم نیتمام ا -    

 ...وحشتناکه -    

 یقاب بزرگ ياطراف را با اضطراب از نظر گذروندم و نگاهم رو. میمبل دو نفره نشست يرو نیبه دنبال آرو    

 .زده شده بود، متوقف شد واریه دکه ب

به دو صورت  شهیفهمم چرا هم یحاال م... واقعا خوشگل بود... قبل از اون حادثه... خوشگل بود یلیخ اشای -    

 ...پر از نفرت ياشای یکی... خوبه ياشای یکی... نمشیب یم

 ه؟یمنظورت چ -    
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رو که  يکردم و بعد چند بار فیتعر نیآرو يرو که در اتاق سوخته، شرح داده بود برا یاز اتفاقات يخالصه ا    

 .خوب بهم کمک کرده بود ياشای

 »...مواظب خودت باش مارسا« :شد رهیدستم را گرفت و به چشمانم خ نیآرو    

 ...نیآرو... و -    

 .منتظر بهم چشم دوخت    

... آخه... یدون یم... مشغول کرده یلیاون ذهنم رو خ... بودم هدیکه لب ساحل د يراستش اون دختر -    

 ...زد یم یبیعج يحرف ها... اون

 »گفت؟ یم یچ« :نبود ندیچندان خوشا شیشدن بحث به اون دختر برا دهیکرد انگار کش زیچشمانش را ر    

 ...از ییها هیسا دمیکه من د يزیبهتره بگم چ ای...که لب ساحل افتاد یراستش اتفاق...یدونیم -    

 کینزد نیخودم را به آرو. شد حرفم را قطع کرد یم دهیدوم شن يکه از طبقه  ییادهایها و فر غیج يصدا    

 »؟يشنو یرو م نیا...نیآرو« :کردم و گفتم

 .دستش را چنگ زدم. بلند شد شیاز جا یبه آروم    

 ...خطرناکه...نرو -    

 .دیته و وحشت زده ام پاشبه صورت خس یلبخند آرامش بخش    

 ...شهینم يزیچ -    

 »...امیپس منم باهات م« :ستادمیکنارش ا    

 .دیکرد مرا دنبال خودش کش یم یکه پله ها را به باال ط یدستم را محکم گرفت و درحال    

 باال؟ میبر...درسته که...یکن یفکر م -    

 ...ستین یمبل هم کار درست يتوجه نشستن رو یب ينطوریدونم اما به نظرم ا ینم -    

 .از قبل مچاله شد شیدر مشتم ب نیآرو راهنیبا بلند تر شدن صداها پ    

 ه؟یچ يصدا...یکن یفکر م... نیآرو -    

 »...نه انسان زنده...حداقل... ستیانسان ن غیج يصدا...هست یهرچ« :در هم رفت شیاخم ها    

 ...نبود...که قبال بود يزیبه اون چ هیشب چیدوم ه يسالن طبقه . حبس شد نهینفسم در س    

 ...نجایا... نیآرو -    
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دراز  یقرار گرفته بود و فرش يوارید يو قرمز، فانوس ها يقهوه ا يشده با رنگ ها نیتزئ يها وارید يرو    

 .پهن بود مانیپا ریها داشت ز واریبا د یخاص یو قرمز رنگ که هماهنگ

 چرا؟...نجایا -    

 .شد ینم دهیاما منبعشون د دیرس یها هنوز به گوش م غیج يصدا. به گردنبند انداخت ينگاه تند نیآرو    

 ...اونو بنداز تو گردنت -    

 »؟یچ« :وحشت وجودم را گرفت    

 »...عیسر« :مصمم تکرار کرد    

 چرا؟...آخه... اما -    

سرد لمس شد و دستم  يریبعد گردنم توسط زنج یکم. ستادید و پشت سرم اگردنبند را از دستم چنگ ز    

 .افتاد ریگ نیدوباره در دستان آرو

بعد از اون آتش  دیفهم شهیکه م یراه نیبهتر...که به گذشته وصلمون کنه میدار اجیاحت يزیما به چ -    

 ...یدت رفتار کنخو لیاز وسا یکیکه با اون گردنبند مثل  نهیافتاد ا یچه اتفاق يسوز

بزرگ راهرو را پوشانده بود و  يکه پنجره ها دمید یقرمز را م یشمیابر يحاال پرده ها. واضح تر شد ریتصاو    

 .خوردند یباد تکان م انیدر م

باز اتاق  مهیقدبلند و الغر کنار در ن يمرد. سالن شدند يوارد اتاق انتها کلیه ياز چند مرد قو يا هیسا    

 روحیلبش بود و چشمانش سرد و ب يرو دیپل يشخندین. کرد یم ییدهانش خودنما يگوشه  یپیبود و پ ستادهیا

 .بود رهیمقابلش خ واریبه د

 يگردنبند رو. کرد یبار حسش فرق م نیشد اما ا یم دهیاز داخل اتاق شن يدختربچه ا يها غیج يصدا    

 .شد یم دهیها از ته حلق من شن غیانگار اون ج. داشت وهیپر از م يا سهیک يبه اندازه  یوزن ییگردنم گو

بود مرا به  رهیتنم را در آغوش گرفت و همانطور که به در اتاق خ نیآرو. گذاشتم میگوش ها يدستانم را رو    

 .خودش فشرد

 پیمرد قد بلند پ. از اتاق خارج شدند زیزشت و نفرت انگ يبا خنده ها کلیه يقو يکه مرها دینکش یطول    

 .گشاد شلوار رنگ و رو رفته اش گذاشت بیو داخل ج دیکش رونیلبانش ب نیرا از ب

لب  يرو دیتمام مدت اون لبخند پل. بود چنگ زد و به طرف اتاق رفت شیکه کنار پا يدیبه سطل سف    

 .بود شیها
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 یاالن م...برو نجانش بده...نحاتش بده... نیآرو... تو رو خدا... نه« :چنگ زدم نیو به لباس آرو دمیکش غیج    

 »...سوزوندش

 .سرم شناور بودند يها تو غیج يصدا. افتادم نیزم يرو نیآرو يمقابل پا    

 .دستانم فشردم انیرا در م نیآرو يساق پاها    

 ...نـــــــــــــه...سوزه یداره م... سوزه یداره م... نجاتش بده... نیآرو... کنم یالتماست م -    

 .آتش شعله ور بودم انیدر م ییسوزاند گو یگردنبند، گردنم را م    

 ...ـــــــــــــــنیآرو -    

 ...مقابلم زانو زد و تنم را در آغوش گرفت    

 ...زمیتحمل کن عز گهید کمی... شهیاالن تموم م... آروم باش... آروم باش -    

 ...دمشیکش رونیاز گردنم ب نیآرو يه التماس هاتوجه ب یدستانم را به طرف گردنبند بردم و ب    

با جدا شدن گردنبند از گردنم سوزش پوستم . قدم به سمت راستم پرتاب شد نیقفل باز شد و گردنبند چند    

 .و صدا ها محو شدند ریمتوقف شد و تصاو

ت تعجب در از شد نیحرکت انگشتان آرو. فشردم یم نیآرو ي نهیزدم و سرم را به س ینفس نفس م    

 .متوقف شده بود میموها

 ...بود...تحمل...قابل...ریغ... فقط... متاسفم...من...من -    

 نییسرم را پا. گرفته بود يدیچهره اش رنگ ناام. ستمیبا میپا يرا گرفت و بهم کمک کرد رو میبازو    

 .خواستم یماجرا را بفهمد همونقدر که من م يخواست ادامه  یدانستم چقدر دلش م یم. انداختم

مبل درازم کرد و به آشپرخانه  يرو. کرد میراه پله همراه يدستش دور کمرم حلقه شد و در سکوت تا انتها    

 .رفت

از  سیلباس نازکم به تن خ. بود برداشتم و مقابل چشمانم گرفتم زیم يرا که قبل از رفتنش رو يگردنبند    

 .دادند یخود حرکت م انینازك را در م ریانگشتانم زنج. زدم هیمبل تک ينشستم و به دسته . ودب دهیعرقم چسب

 ...مارسا -    

با لباس  بایز ياشای ریتصو. گردنم را بشنوم يمهره ها يکه توانستم صدا دیچرخ عیسر يسرم به قدر    

 .دیرقص یانم مخورد مقابل چشم یباد تکان م انیبار تنش بود و درم نیکه آخر يدیسف

 »...متاسفم... اشایمتاسفم « :زمزمه کردم    
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 .حس کردم میهجوم اشک را به گونه ها    

 »....قتیحق... رو بفهم مارسا قتیحق« :بود اشایلب  يتلخ رو يلبخند    

 مارسا؟ -    

 »...سـیهمونجا ا قایاون دق ؟ینیب یرو م اشای نیآرو« :و به سرعت گفتم دمیچرخ نیبه طرف آرو    

 میانگشتانم فشردم و پلک ها انیگردنبند را در م. محو شده بود اشای ریاشاره ام رو دنبال کردم اما تصو ریمس    

 .را بستم

 .زد یهمچنان در گوشم زنگ م شیصدا    

 ...قتیحق...رو بفهم مارسا قتیحق -    

 »ه؟یچ اشا؟ی هیچ قتیحق« :زمزمه کردم    

 ؟یخوبمارسا؟  -    

 .دمیکش رونیانگشتانش ب انیآب را از م يا شهیش وانیشدم و ل رهینگرانش خ يبه چشم ها    

 ...ممنون -    

 .گذاشت زیم يو رو دیکش رونیرا از دستم ب مهین وانیل نیآرو. دمیکردم و نوش کیرا به لبم نزد وانیل    

 »...دراز بکش« :اشاره کرد شیکنارم نشست و به پاها    

 .اشاره اش را دنبال کردم ریباز مس مهیبا چشمان گرد شده و دهان ن    

 ...اما -    

وصف  ییگرما. کردم یرا در خونم حس م نیهجوم آدرنال. گذاشت شیپاها يزد و سرم را رو يلبخند    

 .حرارت بدنم را باال برد ینشدن

 ...ستیالزم ن...کار نیا...نیآرو -    

 »...برام بگو نیدرمورد نفر« :م گفتتوجه به اعتراض یب    

 .ماه به وسط آسمان نمانده بود دنیتا رس يزیچ. روشن سالن انداختم مهیو ن کیتار مهین يبه فضا ینگاه    

 یم شیتمام تنش تو آت... به تخت بسته شده بود... اشای...اون...بلند بود غیج يصدا کیفقط ...دونمینم -    

رو در بر  الیتمام و رومندین یغیج هیساکت شد و در عرض چند ثان کدفعهیبعد ...پوست صورتش...یحت... سوخت

پنجره ها ... بلند باز بشه يدر با صدا شدباعث ...نبود یمعمول غیج کیاصال ...نبود یمعمول...اون... گرفت

 نیدردآلود چند يها ادیفر يصدا... بعد...و... وارید يگوشه  یکمد چوب یحت...فتهیب نیزم يرو لیوسا... بشکنن
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مرده ... انگار... چشم هاش رو بست...اون... اشایخاموش شد و  کدفعهی شیآت...از اتاق رونیب... رونیهزار نفر از ب

 ...بود

... و بعد... استفاده کرده بود اتشیح يرویکردنش از تمام ن یعمل يکه برا ینینفر« :لب گفت ریز نیآرو    

 »هزار نفر؟ نیچند یگفت

... بوده يشتریمن فقط تصور کردم که اون صدا متعلق به افراد ب...هم دیشا« :تکان دادم یسرم را به آرام    

 »...دونم ینم

حتما  دیبا... افتاده بود یبعد از اون چه اتفاق میبفهم دیما با« :سرد گفت یمتقبض و چشمان یبا فک    

 »...میبفهم

گردنبند تو گردنم  یوقت... امروز... نمیکنم بخوام دوباره اون صحنه ها رو بب یفکر نم...من...نیآرو -    

اما اون گردنبند  یکن یباور نم... تونستم حس کنم یرو م اشایمن درد ...ام اشایانگار من خود ... حس کردم...بود

 ...داغ و سوزان...انگار داغ بود ریجزن... کردم یحس م نطوریحداقل من ا ایگردنم بود  يدر حال ذوب شدن تو

به  رهیخ یبا فاصله کنارش جا گرفتم و با چرخ. بلند کرد شیپاها يرا گرفت و سرم را از رو میشانه ها    

 .نگرانه يزیدونستم که از چ یشد م یم نطوریا نیهربار آرو. احساسش شدم یسرد و ب يچشما

 .دیپر نییباال و پا میگلو بیس. به قورت دادن آب دهان خشک شده ام داشتم يدیشد ازیحس کردم ن    

 ...موهات رو بزن کنار -    

را از اطراف گردنم  میموها یلیم یپس با ب. ستیمخالفت ن يبرا یحالت چهره اش بهم فهماند زمان خوب    

 .کنار زدم

 .دیراه متوقف شد و عقب کش نیدراز کرد اما بدستش را به طرف گردنم . ناباور و متعجب شد نینگاه آرو    

 قایدق... شده بود دهیقرمز و ملتهب دور گردنم کش یخط. نمیرا بب نیانداختم تا مرکز تعجب آرو نییسرم را پا    

 .محل قرار گرفتن گردنبند

به طرف  دستم را با اکراه. را نداشت میانگشتان سردم تحمل نگه داشتن موها. حبس شد نهینفسم در س    

 .گردنم دراز کردم یسوختگ

 .چاه بلند شد انیاز م يمثل زمزمه ا نیآرو يصدا    

 گردنش بود؟ يتو.... گردنبند... سوخت یم... اشای...یوقت -    
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تنها . نداشتم اتیبه جزئ یو بهت زده بودم که توجه دهیدر اون لحظه انقدر ترس. را باال انداختم میشانه ها    

 یهمون لباس. شد لیبه هزار تکه تبد دیپل ياون مردها فیبود که به دست کث اشای دیلباس سف ادمهیکه  يزیچ

 ...تنشه نمشیب یکه هنوز هم هر بار م

 ...موند یسالم نم... شیتو آت... گردنش بود يگردنبند تو... چون اگر... فکر نکنم -    

 »...اما نه اگر طال بود« :شد زیچشمانش ر    

 الیخروج از و يبرا یراه چیه« :لرزان گفتم ییگرد شده بود و صدا یکه از ترس و سردگرم یبا چشمان    

 »...باشم ینحس راض يالیو نیکنم که از گذروندن شبم تو ا یواقعا احساس نم... وحود نداره؟ من

 ...میاما مجبور... ندارم یمنم حس خوب -    

 ...رو بفهمم قتیحق... گفت... اشای -    

 .بود رهیمنحصر به فرد تو چشمام خ یزده بود که با قدرت خی ي اچهیدو در ییگو نیچشمان آرو    

 .دمیلبان لرزانم را به دندون کش. گرفت یرا م میروینگاهش، تمام ن يانرژ    

، به تا مغز استخوانم فرو رفت شیکه سرما یمصنوع يدرونم آگاه بود، لبخند یکه از اضطراب و ناآرام نیآرو    

 .شد کیبهم نزد یلب آورد و کم

 م؟یحرف بزن يا گهید زیدرمورد چ يخوا یم -    

 .تکان دادم یسرم را به آرام    

 ؟يدار يبرادر ایخواهر  -    

 .کردم یمقاومت م شانیبه کندن پوست گوشه ها میدر برابر اصرار ناخن ها یبه سخت    

 ...و مامانم میمن و بابا بود... نه -    

 ن؟یبود -    

پدرم  يدوباره  دنید يبه زنده موندن برا يدیمنم ام... فوت کرد یدون یمامانم که م« :سرم را تکان دادم    

 »...ندارم

داشت،  انیانگشتانم جر يانگشتانش که در ال به ال يگرما. لبش نشاند و دستم را گرفت يتلخ رو يلبخند    

به تنها  دیام يبرا بهیلمس غر کی... خواستم یبود که م يزیمون چه نیا دیشا. اضطراب درونم را کاهش داد

ها ازم فاصله داشته باشه اما  لومتریک بابا دیشا نکهیبه ا دیام... هم هست يا گهیکس د نکهیبه ا دیام... نبودن

 ...عسل است ینیریکه طعمش به ش یتیحما.... کند یم تمیکه در کنارم نشسته با گرفتن دستم حما یشخص
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 ...بهت بدم مارسا یقول کیخوام  یم -    

 .زد دوختم یموج م شیایکه حاال انگار در یگرفتم و به چشمان مانینگاهم را از دست ها    

تو و دوستات به خونه هاتون ... جون خودم تموم بشه متیاگر به ق یحت دمیقول م...دمیبهت قول م -    

 ...نیبرگرد

 يرویصداقت، ن يقو يروین نیا. ماندم رهیخ دیبخش یم یکه مانند نور به وجودم گرما و روشن یبه صداقت    

 .زبانم را گرفته بود

 یبا هم آشنا م يا گهیکاش طور د. اشک از چشمانم شدم ختنیسرم را تکان دادم و مانع از فرو ر یبه سخت    

کاش در ... شد ینم ختهیشده ر نیمسافرت نفر نیا يکاش برنامه ... يدید یرو نم دایکاش و...نیآرو میشد

... میاریدر ب نجایپدر درسا سر از ا وستد يالیبودن در و يکه حاال به جا میشد یآشنا نم ییسایراه با آتر نیح

 ...کاش... کاش...کاش

 .دانستم یچه قدر حسرت در دلم جمع شده بود و من نم    

 نجایکدوممون زنده از ا چیممکن بود ه نکهیام وارد کرد و من بغض کردم از ا دهیبه انگشتان کش يفشار    

به دنبالم  شهیکه هم دمیترس یم اشایمن از قسمت بد وجود ... دمیترس یمهربون نم ياشایاز اون ... مینر رونیب

که  ینفرت... همون نگاه پر از نفرت... رمقرار دا نشینگاه سنگ ریکردم ز یحاال هم حس م نیهم یحت... بود

تو اون ... ایکنار در یعنی... هزار نفر شد نیباعث اسارت خودش و مرگ چند شیمطمئنا در لحظات آخر زندگ

محدوده رو پوشش داده بود و هنوز که  نیبود که کل ا ینیچه نفر نیا... افتاده بود؟ یچه اتفاق... ساحل مردگان

 ...مگر چقدر نفرت تو قلب کوچولو و پاك اون دختر جمع شده بود.. .انهیهنوزه آثارش نما

 ...میبر رونیب نجایاز ا میتون ینم میتا متوجه نش... پس... یرو بفهم قتیازت خواسته حق اشایاگر  -    

 .تلخ و هراسناك به تنم نشست ياوردن اون صحنه ها ادیاز به  يلرز    

... تونم تحمل کنم ینم... من... خوام دوباره اون گردنبند رو تو گردنم بندازم ینم... نیخوام آرو ینم...من -    

 ...منه تیاز تمام ظرف شتریب نیا

 .و همون نگاه سرد تو چشمام زل زد تیازم نشست و با جد يشتریب يبا فاصله     

 یحس م نکهیصا امخصو...گردنت جا مونده متوجه ام چقدر برات سخته يکه رو ياز آثار... فهممت یم -    

و  یخودت یمیدر اون لحظه ن... شهیم اشایاز وجودت مال  یقسمت... گردنت يکنم با انداختن اون گردنبند تو

باشه تا  اشای دیاز وجودت با یقسمت... ردب یپ قتیبه حق شهیکه م یتنها راه... تنها راهه نیاما ا... اشای یمین
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و  الیداخل و يسر آدم ها ییچه بال... شد یبعد از اون چ میبفهم میتا بتون... بتونه اون حادثه رو نشونت بده

اما ... هفته کی... سه روز... دو روز... يهر چه قدر خودت بخوا... دمیاما من بهت فرصت م... خارج از اون اومد

 ...به نفع هردومونه نیا... میبر رونیب الیو نیزودتر از ا يدار لیکه تما دونمیم

به بودن در  چوقتیبودم؟ ه... نبودم فیضع نقدریمن افتاده؟ من که ا يبرا یچه اتفاق. خوردمبغضم را فرو     

احساس ضعف و ترسو بودن  گهید ياز هرجا شتریب الیو نیچرا تو ا... فکر نکرده بودم اما یتیموقع نیهمچ

 داشتم؟

 چیکه از اول با نداشتن ه یهمون کس... را دارم نیآرو نجایمن ا. انداختم یمرد کنارم نگاه يرخ جد میبه ن    

 دیدوستانم شا... بود نجایا نیآرو... احساس ضعف کنم دینبا... ترسو باشم دیمن نبا... کرد تمیاز من، حما یشناخت

 ...محدوده نیدر هم... بودند ماا... باغ و چند متر ازم فاصله داشتند کی يبه فاصله 

 ...ستمیتنها ن... نه... ستمیا نمن تنه. دمیکش یقینفس عم    

 یشروع م...يهر وقت تو بخوا... بعدش هم...ياریرو دوباره به دست ب روتیاستراحت کن تا ن یمدت کی -    

 ...میکن

... درد سوختن... خوام دوباره اون درد رو حس کنم ینم چوقتیه... خوام یمن نم. زد ادیدر درونم فر يزیچ    

چون تا به  یفهم یتو نم... از بدنت اتیح يرویاز خارج شدن ن یدرد ناش... درد سوزش تمام بدن... درد نفرت

که من تنها با احساس  یوقت.... نفرت باشه زپر ا دمیحق م اشایمن به ... يرو تجربه نکرد نیمثل ا يزیحال چ

چطور ممکنه تحمل کرده باشه؟ ... رو لمس کرده قتشیاون که حق ردیگ ینفسم م نطوریدرد ا نیاز ا يتصور

 ...هفت ساله ایهشت  يدختر بچه  کی

که رطوبتشان من را به  ییکاغذ ها. که در اطراف گردنبند قرار داشت، دراز کردم ییدستم را به طرف کاغذها    

 ...شده باشند نطوریا دهیخشک و پوس يدرون جعبه ا دیداشت که چرا با یتفکر وا م

 .گرفتند دنبال کرد یشدند و مقابلش قرار م یبرداشته م زیم يکاغذ ها را که از رو ریمس نینگاه آرو    

 ...که تو اتاق بود يجعبه ا... کردم دایاز داخل جعبه پ -    

 .دادیام را نوازش م ینیو رطوبت کاغذها ب یدگیپوس يبو    

 ...جور کی... جور کی... ستین ایتو دن یزبان چیه هیبه نظر شب... نیا -    

 »رمز؟« :زمزمه کردم دیبا ترد    

 »...هیزبان ساختگ کی... نه« :کرد و سرش را به دو طرف تکان داد یمکث    
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 »کارو کنه؟ نیتونه ا یهفت ساله م يدختر بچه  کیچطور « :ام فشردم نهیس يدستم را رو    

 .بدهد زمیآم دیبه سوال ترد یخواست جواب یانگار نم. ر چانه اش حلقه کرددستش را دو    

 »ن؟یآرو« :دمیشدن مدت سکوت آزاردهنده اش شدم، نال یمتوجه طوالن یوقت    

 .کاغذ، گرفت يچشمانش را باز و بسته کرد و نگاهش از خطوط نامفهوم نوشته شده رو    

 ...نبوده یدختر معمول کی اشای یکردم تا االن متوجه شده باش یفکر م -    

 »...اون یبگ يخوا یتو که نم... تو« :گفتم رتیبا ح    

 »ادته؟یکه عموش بهش داده بود  یلقب« :حرفم را قطع کرد    

 »...هفت ساله بود يبچه  کیاون فقط  نیآرو ؟یزنیدرمورد اصطالح جادوگر حرف م« :زدم ادیفر    

در ضمن من نگفتم اون ... گول ظواهر رو نخور« :ماند رهیانگشت اشاره اش خ زیبه حرکت هشدار آم    

 نطوریاومده بود و ا ایبه دن نطوریا... بوده يرعادیغ... اون فقط... به نام جادوگر وجود نداره یشخص... جادوگره

 »...مثل... شهیمربوط م میلیتحص يو به رشته  دمید میکه در طول زندگ ییمثل کسا... مثل من... بوده

 »...مادرم« :لب ادامه داد ریز    

 »مادرت؟...مـ« :دیصورتش لغز ينگاه مبهوتم رو    

 اشای« :گفت يبلند تر ينشان نداد و با صدا ختیر رونیکه از دهانم ب يزیاستفهام آم يبه کلمه  یتوجه    

همون ... بود يا گهیدتر از هر کس  يقو شمشیهفت ساله که حس ش يدختر بچه  کی... بوده ينطوریا

 »...ممکن انجام داد ریو غ يرعادیغ يباهاش کارها شهیکه م یحس

 ...تونم باور کنم یهنوز هم نم... اما -    

با گربه اش حرف  یتو گفت« :چشماش وجودم را در بر گرفت يو سرما دیآروم به طرفم چرخ یبا حرکت    

 »...زدیم

هوش شدنم، در ذهنم نقش  یو ب نهیکه بعد از خروجم از اتاق آ يمحو يکردم تمرکز کنم و خاطره  یسع    

 .ارمیب ادیبسته بود، به 

با پرنده ها حرف زده و اونا بهش گفتن از بودن تو ... با پرنده ها حرف زده... به عموش گفت... گفت... و -    

به طرف عموش ... یجورن... بود یاسم گربه اش جورن... نه... یتیو ک... آزادشون کرد اشای... قفش خسته شدن

منصرف شد و  اشایاز زدن ... دیترس یلیخ... دیرسعموش ت... دفاع کرد اشایاون از ... و بهش چنگ انداخت دیپر

 ...دیترس یم اشایاون از ... نیآرو... رفت رونیاز اتاق ب
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 تونهیدونست چطور م یاما نم. ..اون قدرت داشت... نبود یدختر معمول کی اشای...درسته« :سرش را تکان داد    

که  نهیهم يبرا... بود ختهینفرتش رو برانگ... اما عموش و رفتاراش... مهربون بود یلیاون خ... ازش استفاده کنه

 »...خواد یانتقام م ياون عالوه بر آزاد... قدرتمنده و نجاستیکه پر از نفرته هنوز ا یهمون... از روحش یقسمت

 ...شد دهیباال شن ياره از طبقه ها دوب ادیفر يصدا    

 ...اون که انتقامش رو گرفته... اما -    

 .گردنبند متمرکز کرد ينگاهش را رو    

 ...نجاستیاون ا -    

 .پر کردم ن،یبدنم به طرف آرو دنیرو با کش نمونیب يو فاصله  دمیتو جام پر    

 ...ندامت... یمونیپش... از درد ادیفر... مرد ها ادیقدرتمند و فر غیج... شدن ها دهیکش يصدا    

 »...ن...ـیآرو« :با لرز گفتم    

. شد یم دهیدوم شن يپارکت طبقه  يخفه، رو يها ادیو فر غیواضح تر از ج ییبا صدا نیسنگ ییقدم ها    

 ...امد یکه به طرف راه پله م ییقدم ها

 ...شده بود کینسبتا تار الیو... را چنگ زدم نیآرو يبازو    

 ...ارمیصبر کن برم شمع ب -    

 ...امیمنم م... پس...نــــه -    

 گریرا محکم نگه داشتم و با دست د شیدست بازو کیبا ... مبل بلند شد يدستم را محکم گرفت و از رو    

 ...کردم یلباسش را در مشت مچاله م يگوشه 

 یتق تق، م يخفه شده بود اما هنوز هم اون صدا ادهایفر. دمیشن یدوم م يتق تق چوب را از طبقه  يصدا    

 ...گهیبلند تر و ترسناك تر از هر وقت د... روشن تر... واضح تر... امد

که گوش من آهنگ هراسناك قدم ها را  یآشپزخانه بود درحال يبه سرعت مشغول گشتن در کمد ها نیآرو    

 ...کرد یدنبال م نییپا يبه طبقه 

 يتوانستم موها یم یپوست تنم نشسته بود و انگار حت يعرق سرد رو. تند و مقطع شده بود مینفس ها    

 .نمیبب یکیام را در تار یپوست ریز يشده  خیس

 .را رها کردند و به طرف کشو ها رفتند یکردند و کمد چوب شتریسرعتشان را ب نیدستان آرو    

 .را بکنم شیفکر رها کردن لباس و بازو یحت نکهین اشدم بدو یبه دنبالش در آشپزخانه جا به جا م    
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را که در  نیاز آدرنال یحجم يتوانم بو یکردم م یتصور م. تر شدند عیاول سر يپارکت طبقه  يقدم ها رو    

 ...داشت حس کنم انیخونم جر

کرد خونسرد جلوه  یم یاما سع دیترس یدانستم که او هم م یم. شدت گرفت نیآرو يبازو يفشار دستم رو    

 .هجوم برد ییظرف شو ریز نتیمن دهد، دستم را پس زد و به طرف کاب يدلدار يبرا یتالش نکهیبدون ا. کند

 نیزم يشدن رو دهیقدم ها طرف آشپزخانه و کش يگذاشتم اما هنوز هم صدا میگوش ها يدو دستم را رو    

 ...انگار صدا ها در مغزم بودند نه در گوشم... دمیشن یرا م

 ...قدرت تکلم را ازم ربوده بود م،یاندام ها دیلرز شد... نشستم نیزم يدو زانو رو    

 یم. هنوز در تالش بود نیآرو. که انگار پشت سر من بودند کینزد يبه قدر. تر شدند کیقدم ها نزد    

 ...نمیو بلندش بب دیسف ینشایپ يدرشت عرق را رو يتوانستم دانه ها

 ...و بعد    

را از جا  نیو آرو ختیر رونیاز دهانم ب یبدون اطالع قبل غ،یج... سرد و خش دار پشت گردنم نشست یلمس    

را در  یئیش ي هیگشت و بعد سا یرا م نتیاما باعث نشد به طرفم برگرده هنوز هم با سرعت درون کاب... پراند

 .دمیدستش د

شد انگار که پوست سرم در حال  دهیاز پشت کش میموها... سوخت یمحل تماس انگشتان سرد با پوستم، م    

 ...ام حس کردم ینیتعفن در ب يکنده شدن بود و بعد بو

 ...دیکش یم شیرا به درون شش ها ژنیدرست در کنارم اکس... خودم يبه جز نفس ها یینفس ها    

کردن شمع و  دایدر پ نیآرو تیهمان جرقه، متوجه موفق دنیزده شد و با د یکیدر تار نیآتش يجرقه ا    

 ...فندك شدم

 يبود، کورسو رممکنیگون غ ریق یکیکه مشاهده اش درون تار یشمع یکیفندك در نزد کیت يصدا    

 ...در دلم تابند يدیام

 ...نفس ها کنار گوشم زمزمه کرد    

 ....ر...ـی...مـ...بـ -    

جمع شده و بد بو،  ینشسته در پوست اهیدو گودال س دنیدوباره ام مصادف شد با روشن شدن شمع و د غیج    

 ...متوقف شدن ضربان قلبم يبود برا یلحظه کاف کیاما همان ...لحظه کی يدر کنار گوشم برا

 ...بود رهیخ ن،یزم يام رو دهیخم کلیدر دست به ه یمات و مبهوت با شمع نیآرو    
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را فراموش کرده  دنیچگونه نفس کش ییگو میها هیاما ر دمیشن یرا نم بهیغر ينفس ها يصدا رگید    

 ...بودند

 .دستانم و لرزش ناتمام بدنم شد دیشانه ام باعث واکنش شد يرو یلمس    

 ...مارسا -    

 .ابمیب میها هیکشاندن به ر يبرا یژنیاکس دیزدم تا شا یچنگ م میبه گلو    

 مارسا؟ -    

 يزیبود چ افتهیدر میخس خس گلو ياز صدا ییگو. را در دستانش فشرد میبرداشت و شانه ها زیبه طرفم خ    

 ...ستیدرست ن

 ...نگران اما خونسرد بود شیصدا    

 ؟ینفس بکش یتون یمارسا؟ م -    

 ...بود رهیخ یکیسرم همچنان افتاده بود و نگاهم به تار    

 ...دیرا محکم تر گرفت و بدنم را به طرف باال کش میشانه ها    

 ...مارسا...به من نگاه کن -    

انتقام جو را پوشانده  یروح يچشم ها يکه جا یدو گودال دنیتونم؟ اون هم بعد از د یچگونه پاسخ بدم نم    

 ...بود

ام را با کف دست مالش  نهیپشت س. بعد در حصار دستانش قرار داشتم یکرد و کم کیتنم را به خودش نزد    

 .داد

 ...نفس بکش...نفس بکش مارسا -    

 نییام باال و پا نهیرا به کار انداخت و س میها هیعطرش که ر يبو ایآغوشش بود و  يدانم معجزه  ینم    

 ...رفت

 ...بکش قینفس عم کی... دختر خوب نیآفر -    

 ...دمیرا بلع ژنیکردم و بعد اکس يسرفه ا    

آهنگشان،  دنیمنظم شد و شن میساعت که نفس ها مین...ربع کی... قهیدو دق... دانم چقدر گذشت ینم    

 .و تنم را عقب بکشد ردیرا بگ میرا مجبور کرد شانه ها نیآرو
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امکان را  نیشمع ا فینور ضع. بود، دوختم یبه چند قطره نگران حتهینگاهم را به چشمانش که خونسرد و آم    

 .نمیبب یرا به راحت شیابروها نیداد که خطوط نقش بسته ب یبهم م

 ؟يبهتر -    

 .و ازش فاصله گرفتم دمیکش رونیدستانش ب نیرا از ب میشانه ها    

 ...ممنون... خوبم -    

 افتاد؟ یچه اتفاق -    

 ...ریبم...اون کلمات رو تکرار کرد... دوباره... دمشید -    

 .ستادیا شیپاها يداشت، رو یبر م نیزم يکه شمع را از رو یتکان داد و درحال يسر    

 نیآرو يخواستم جلو ینم. ستادمیکمک گرفتم و ا نیتوجه به دستش که به طرفم دراز شده بود، از زم یب    

 ...دختر به سن من ممکن بود عمل کنه کیکه  يهمونطور... باشم فیضع

 ...میبر رونیب یلعنت يالیو نیاز ا میبشه تا بتون معلوم قتیحق عتریسر یهر چ خوامیم... من -    

 .کرد، مشاهده کردم یم ییماه را که در وسط آسمان خودنما ریباز آشپزخانه تصو مهین ياز پنجره     

 ...شبه مهین -    

 ...دیعقب کش میرا برا یوسط آشپزخانه قرار داد و صندل یچوب زیم يشمع را رو    

 ...ينخورد یچیاز صبح ه... میریبعد م میخور یم يزیچ کی... نیبش -    

خبر نذاشته بود، اجازه  یرا ب نیقار و قور شکمم که بدون شک آرو يصدا یاز طرف. مخالفت نداشتم ییتوانا    

 .داد یعمل به خالف گفته اش را نم ي

 ...نه ایمونده  میکه روز اول با خودمون اورد ییاز غذاها يزیچ خچالیدونم تو  ینم -    

 .را باز کرد خچالی دیتکان داد و در سف دمیفهم يبه نشانه  يسر    

در مقابل چشمان بسته ام  اشایکردم مانع از نقش بستن صورت وهم آلود  یدستانم گرفتم و سع انیسرم را م    

 .شوم

 ...کردم دایرو پ نایا -    

 .انداختم ینگاه نیآرو يدر هم و جمع شده  ي افهیو ق تییسکویب يبه جعبه     

 ...ستین شتریب نیپس هم...مینون ندار ر،یخوردن پن يبرا... گذشته بود ریش خیتار -    
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از  یطعم تلخ دهانم که ناش. دمیکش رونینرم شده رو ب يها تییسکویاز ب يدر جعبه رو باز کردم و تکه ا    

 .رفت نیاز ب تییسکویب ینیریترشح مداوم بزاق بود با ش

 .بود گفتم رهینامعلوم خ ينشسته بود و به نقطه ا نهیکه دست به س نیبه آرو    

 ؟يخور ینم تییسکویتو ب -    

 »...دوست ندارم« :زد يلبخند سرد    

 ...بذار برات درست کنم... میتخم مرغ که داشت -    

 ...دستم گذاشت يکامال بلند بشم دستش را رو نکهیقبل از ا    

 ...مینون ندار -    

 .جا گرفتم یصندل يام فرستادم و دوباره رو یبه حواس پرت یفحش    

 »...ستیمزه اش اونقدر ها بد ن...بخور کمی« :شدم رهیخ نیبه آرو یو با ناراحت دمیرا در دهانم جو تییسکویب    

د صورت جمع شده اش بهم فهمان. در دهانش گذاشت يتکه ا يدستش را به طرف جعبه دراز کرد و مجبور    

 .ستین لیباب م نیآرو يخوشمزه باشد باز هم برا تییسکویب نیهر چه قدر ا

 ...شمع یچ يبرا ؟يچرا چراغ رو روشن نکرد -    

 »...روشن نشد... امتحان کردم« :قبل از کامل شدن حرفم گفت    

 ...هم مشکل داره الیو نیا يبرق ها -    

 .مشکل از برق ها نباشد دیگفت شا یم يزیته نگاهش چ... شدم رهیبه برق نگاهش خ    

 .جعبه گذاشتم و از خودم فاصله اش دادم يکف دستم را رو    

 ...شدم ریس بایمن تقر -    

 ...برداشت زیم يرا از رو یبه دنبال من از جاش بلند شد و جا شمع    

 م؟یشروع کن -    

 .اعالم کرد یشب را با زنگ مهین ییرایو بزرگ سالن پذ قهیساعت عت    

 .دمیکش یقینفس عم    

 ...آره -    

هماهنگ از  ییبا قدم ها. دستش گذاشتم يرا کنار زدم و دست تو دیترد. دستش را به طرفم گرفت    

 .بود دهیرس مهیبه ن بایسوخت و تقر یشمع م. میرفت رونیآشپزخانه ب
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 .برداشت و به طرفم گرفت زیم يگردنبند را از رو نیآرو    

 ینیرا رها کردم و سنگ ریزنج دمیتق قفل را که شن يصدا. نازك را گرفتم و دستانم را پشت سر بردم ریزنج    

 .گردنم حس کردم ياش را رو

 م؟یبر -    

 .از سالن را روشن کرده بود یخوردند و نور مهتاب قسمت یدر باد تکان م ریحر يپرده ها    

 .بود دشیجوابم به سوال پر از ترد نیرا فشردم و ا نیدست آرو    

 .ستادیشدن دستش ا دهیبا احساس کش زین نیآرو. ستادمیراه ا نیب. میهر دو به طرف پله ها راه افتاد    

 .تا لرزشم را کنترل کنم دمیکش یآروم سینف    

 ...يخوایاگر م... مارسا -    

 ...نداشتم گرید يلحظه  کی یحت يرا برا الیو نیتحمل بودن در ا یمن حت... نه    

 ...میبر -    

همون  دنیدوم مصادف شد با شن يپارکت طبقه  يقدمم رو نیاول. شد دهینگفت و دستم دوباره کش يزیچ    

 ...پر از درد غیج

. نبود یاجیبه شمع احت گهیانگار د. به طور مبهم و مه آلود در مقابل چشمانم بود ریتصاو. تند شد مینفس ها    

 .بود نییپا يتر از سالن طبقه  یگذشته روشن تر و نوران

 ...دندیبخش ینور خودشون رو به اطراف م يوارید يفانوس ها    

شده بود  زانیکه از سقف آو يبار جسم خون آلود نیا. امدند رونیبا خنده از اتاق ب کلیه يقو يمرد ها    

 .خورد یتکان م یه بود و به آرامبدنش انگار کنده شد يموها. توجهم را جلب کرد

 ...رو کشته بودند یتیک... بود یتیاون ک... دستم را به دهانم گرفتم و چند قدم به عقب برداشتم    

 ...گردنبند را حس کردم یداغ هیمرد الغر و قد بلند به طرف اتاق رفت و بعد از چند ثان    

 یگردنم م. امد رونیب زیام تیرضا يشد و مرد قد بلند با لبخند دهیو التماس از داخل اتاق شن هیگر يصدا    

نفرت  غیج يو بعد صدا...کردم و سوزش را در پوست بدنم یحس م میدوباره درد را در استخوان ها... سوخت

 ییدانم چند لحظه گذشت اما صدا ینم. گذاشتم میگوش ها يرا رو میچشمانم را بستم و دست ها... زیانگ

 ...شد دهیشن غیمتفاوت از ج
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قابل  ریسوخت اما وزنش غ یگردنبند نم. دیرس یبه مشام م ایساحل و در يبو. دادیم يرا باز میباد موها    

 .تحمل بود

 یخال گریتفاوت که د نیهمان ساحل آشنا با ا. دمید یرا م ایمقابلم ساحل در... باز کردم یچشمانم را به آرام    

... رفتند یو در کنار هم راه م دندیخند یو جوون م ریدختر و پسر و زن و مرد پ صد ها هزار... و در سکوت نبود

به پوشاندشان  یتوجه نکهیبدون ا... خورد یتکان م باددر  شانیبه تن داشتند و موها يو فاخر بایز يلباس ها

 بود؟ یمگر چه سال... بکنند

و رنگ  ياز شاد. دندیرقص یم یاز دختران جوان وسط مهمان یآمد و گروه یم یمیمال یقیموس يصدا    

 یآن ها همگ... ها تظاهر نبود نیکدام از ا چیه... داد یبهم دست م یحس شعف و خوش حال شانیخنده ها

 ...بردند یلذت م یمهمون نیواقعا از ا

به  يباریارم، ترس مانند جواش در کن یخال يجا دنیاما با د...لبخند بزنم نیسرم را برگرداندم تا به آرو    

 .شد يدرونم جار

 ...اون نبود... نبود نیآرو    

 کجا بود؟...اون... دست من رو نگرفته بود نیآرو. به دستم که در کنار بدنم افتاده بود نگاه کردم    

 .ابمیلباس در مشتم آرامش از دست رفته ام را باز يکردم با مچاله کردن گوشه ها یسع    

خورد و  یلباسش در باد تکان م دیکه دامن سف دمید یرا م يدختر ینقطه از مهمان نیلم در دور ترمقاب    

 .شده بود دهیطرف کش کیبه  اهشیمواج س يموها

 شیتا چند لحظه پ... کرد؟ یم کاریچ نجایا... اون... اشای. نمیاز نور را در اطراف دختر بب يتوانستم هاله ا یم    

 ...سوخت یداشت م...در اتاقش بود

مال من  هیشب يگردنبند قایدر گردنش دق. دور گردنم را لمس کردم ریشدم و ناخودآگاه زنج رهیبه گردنش خ    

 .بود

 ...دید یمن را م ،یمهمان نیا يبر خالف آدم ها اشای. لبش نشاند يرو يشد و لبخند رهیبهم خ    

 ...اون... مهمان ها نبود نیاز ا يپس جزو دید یاگر م د؟ید یاون من را م    

 .سرم را باال اوردم و نگاهم را به برق غم چشمانش دوختم    

 ...روح بود...اون    

 ...از گذشته یبود نه قسمت نجایبه عنوان روح ا اشای    
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 انیبود و در م دهیپوش ییبایز یکه لباس صورت يباعث شد سرم را بچرخانم و به دختر فیخف یغیج يصدا    

 .شوم رهیخ دیرقص یاز دوستانش م یگروه

 .کرد یو او را از جمع دور م دیکش یدوستش را م يکه از خنده قرمز شده بود بازو یدختر با صورت    

 ...نشونت بدم يزیخوام چ یم...میبر ایب... ایرو -    

 .خارج شدند یجشن ساحل يو هر دو از محدوده  دیدوستش را کش يبازو يشتریدختر با قدرت ب    

 .و تنم را لرزاند دیکه نفسم را بر یغیج. شد دهیها فرا تر شن لومتریاز ک یغیج يناگهان صدا    

 ...اشای    

 .بود شیآت يکوره  ییگردنبند گو    

 .را قطع کرد یقیبلند تر شد و موس غیج. شدم رهیبودند خ ستادهیو مبهوت ا جیکه گ یبا ترس به مردم    

به  یفشردند و با سردرگم یرا م گرید کیجوان دستان  يزوج ها. راه افتاد تیجمع انیدر م يهمهمه ا    

 .کردند یاطراف نگاه م

 یبارون... یفیاز گل و کث یبارون. کرد زشیبرابر شد و بعد قطرات تند بارون شروع به ر نیسرعت باد چند    

 ...اهیس

 رهیخ تیتفرق جمع يبه صحنه  نیغمگ یهمچنان با نگاه اشای. ده شدندهمهمه ها اوج گرفت و مردم پراکن    

 ...آمد یمتر که به طرف ساحل م نیرا به ارتفاع چند يقو یموج... کرد یرا دنبال م يگرید زیبود اما نگاه من چ

 ...شد یم دهیشن گرید ییها ادیها و فر غیخفه شده بود اما حاال ج اشای غیج    

 .شدند یم سیباران گل آلود خ ریکه در ز ییمردم متفرق و دخترها انیاز م ییها غیج    

تمامشان با ...ریچه پ...چه جوون...چه بچه. دیباره تمام افراد را بلع کیشد و  کیبه ساحل نزد يموج قو    

 .سرد و خشن شدند يآب ها انیو مشغول دست و پا زدن در م دهیکش ایقدرت موج به طرف در

 ...مانده در ساحل را به درون خود فرو برد یبه راه افتاد و افراد باق یتر از قبل يرگ تر و قوبز گرید یموج    

 ینفر، بهم دهن کج کی یو ساکت و بدون وجود حت کیتار... اما ساحل... آرام شد ایدر قه،یو بعد از چند دق    

 .کرد یم

در شب نگاهش . زد یو ندامت موج م یمانیته نگاهش پش...شد رهیگرفت و به من خ اینگاهش را از در اشای    

در برابر چشمانم محو شد و من در  ایساحل و در ریتصو. راند یمرا به عقب م ییرویغرق بودم که حس کردم ن

 ..در گذشته...دوم يدر طبقه ...بودم الیو
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که  رومندین یغیج... شد دهیشن غیج يبعد صدا يآمد و چند رونیمرد الغر از اتاق ب...تکرار شدند ریتصاو    

 ...را داشت يزیهرچ بیقدرت تخر

پر از  یبا نگاه. هم به طبع او افتادند کلیه يقو يافتاد و مرد ها نیزم يگرد شده رو یمرد الغر با چشمان    

ر فضا را پ شانیها ادیفر يصدا نکهیجمع شد تا ا يپوست به قدر. بودم رهیترس به جمع شدن پوست بدنشون خ

از درون در حال ...در حال سوختن بودند ییگو. دندیکش یزده بود و درد م رونیاز حدقه ب شانیچشم ها. کرد

 ...سوختن بودند

در کنارم بود و با  اشای. ممکن شده بود ریتحمل وزنش غ گریکه د يگردنبند. گردنبند فشردم يدستم را رو    

 ...بود رهیمردان خ ي دهیخم ریبه تصو یتفاوت یب

 ...یسادگ نیبه هم. بعد آن ها مرده بودند یراه افتاد و کم شانیو گوش ها ینیخون از دهان و ب    

 ...بود دهیقدرتمند آن ها را بلع نینفر    

ام  ینیآشنا در ب يعطر يبو. گرم قرار دارم یچشمانم بسته شد و بعد از چند لحظه حس کردم در آغوش    

 .دیچیپ

 .باهاش مواجه شدم م،یبود که بعد از بازکردن چشم ها يزیچ نیاول نیآرو چشمان نگران    

را با سر انگشتان سردم کنار زدم و آروم  میموها. دمیو خودم را از آغوشش کنار کش دمیبه سرم کش یدست    

 .دمینال

 افتاد؟ یچه اتفاق -    

 »...یهوشیهست که ب یساعت میفکر کنم ن... اما تو... امیمن نتونستم جلو تر ب« :بدون درنگ جواب داد    

 »؟يایجلو تر ب یکه نتونست هیمنظورت چ« :زل زدم شیبه لب ها یجیبا گ    

 شد؟ یخب؟ چ... اون تو رو با خودش برد و گذشته رو نشونت داد... نمیخواست من بب ینم اشای -    

 .شد انیهراسناك مقابل چشمانم نما ریتصاو    

 .انگشتانم فشردم نیردنبند را بگ    

مردم اونجا جمع  يهمه ... بود یلب ساحل مهمان....اون شب... موج بلند و طوفان وحشتناك بود کی -    

اون ... اون چند تا مرد هم... غرق شدند ایموج به ساحل اومد و همه تو در... دونم چطور شد ینم... بعدش...بودند

 ریو دهانشون خون سراز ینیاز گوش و ب... اما... يتونم بفهمم چطور ینم...افتادبراشون  یبیاتفاق عج کی... ها

 ...کرده بود دایپ یبیحالت عج کی... پوست بدنشون بود... بیعج زیچ... و تهوع آور اهیخون س کی... بود
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 .در هم رفت میاخم ها ز،ینفرت انگ ریاون تصاو يادآرویاز     

 بوده؟ اشایها  نیمسبب تمام ا -    

 »...ادیطور به نظر م نیا« :تکان دادم یسرم را به آرام    

 سر خودش اومد؟ ییچه بال...در آخر... پس -    

 »...دمیند يزیبعد از اون چ... دونم ینم« :را باال انداختم میشانه ها    

 .اش را فشرد و چشمانش را باز و بسته کرد ینیاستخوان ب    

 نشونت نداد؟ از خودش يزیچ یعنی -    

 .سرم را تکان دادم    

 ...یلعنت -    

 چرا؟ -    

... خوادیازت م یچ اشای میبفهم میاگر بخوا... خاطرات نصفه است نیا« :به چشمانم نگاه کرد و گفت رهیخ    

 »...میتمام داستان رو بدون دیبا

 .داد یاجازه رو بهم نم نیا یو گشنگ یخستگ یعنیاوردم  یسر در نم نیآرو ياز حرف ها يزیچ    

 رون؟یب میبر شهیم... االن -    

 ...دونم ینم -    

 ادیبود که به  يهمونطور زیهمه چ. به اطراف انداختم ینگاه. ستادمیبلند شدم و ا نیزم يبه کمکش از رو    

 ...درخشان يبدون وجود فانوس ها دیتمام سف انیعر يها واریو د یلخت و چوب نیزم... داشتم

درخشان  يزد و لبخند یچشمانش برق م... ستادمیا اشایمقابل عکس  يرفتن از پله ها، لحظه ا نییهنگام پا    

 .کرد یم ییلبش خودنما يرو

 یکاش م... توانستم کمکش کنم یکاش م... رو پشت سر گذاشته بود یدختر بچه چه حوادث تلخ نیا    

 ...روحش رو آزاد کنم شهیدونستم چطور م

از وزش باد شبانه  یکه ناش ییلرز و سرما... میمودیرا پ الیخروج از و ریشد و مس دهیکش نیدستم توسط آرو    

 .بود، به تنم نشست

 یخروج ما را صادر م يانگار که اجازه ... کرد و خود به خود باز شد ییدر صدا م،یدیمقابل در باغ که رس    

 .کرد
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 ...میاز باغ گذشت نینبال آروآب دهانم را قورت دادم و به د    

 ...داد و دوباره بسته شد ییدر همانطور که باز شده بود، صدا    

 یشد نگاه یم دهید کریغول پ يا هیشب، همانند سا یاهیبزرگ و ترسناك که در س يالیو ریبه تصو    

 ...کرد یم ریرا درون من سراز یترس الیو بتیه. انداختم

از  ییچشمانم را بستم و تصور کردم صدا... دندیکش یخوردند و زوزه م ید تکان مبا انیدرختان باغ در م    

گفت فکر نکن حاال که از  یم... يگرد یگفت تو بر م یکه م ییصدا... شنوم یباد و خش خش برگ ها م انیم

و  يگرد یتو دوباره بر م... بود دهیچیصدا در گوش و ذهنم پ... يگرد یدوباره برنم چوقتیه يخارج شد الیو

 ...شود یگذشته تکرار م

که در خون غرق بودند  یجمع شده در حال یبا پوست دهیخم اکلیتکرار گذشته بدنم را مور مور کرد و ه    

 ...مقابل چشمانم ظاهر شد

عوض  يقواعد باز... دانم یاز گذشته را م یمیحاال که من ن... تازه شروع شده زیهمه چ... گفت یم یحس    

 ...کرد یم يآن را رهبر اشایکه  يباز... شود یم

 يلبخند... شدم رهیخ نیآرو ییایگرفتم و به چشمان در الینگاهم را از و. کف دستم را احاطه کرد ییگرما    

 ...میهماهنگ کرد نیآرو يالیرا به طرف و مانیلب نشاندم و قدم ها يرو

 ...دیکش یدرختان، همچنان زوزه م يبرگ ها انیباد در م    

 شیباعث گرد شدن چشم ها دنمید. مواجه شدم دایخسته و نگران و يبا چهره  ،یپس از باز شدن در چوب    

 .گره انداخت شیابروها نیب ظیغل ینگذشت که اخم يزیشد و چ

 ؟يبود يکدوم گور -    

 .بود اشاره کردم ستادهیکه پشت من ا نیبه آرو یرچشمیدهانم گرفتم و ز يدستم را جلو    

 .کرد يشتریبار در انتخاب کلمات دقت ب نیا. اش را صاف کرد نهیو س دیکش شیبه موها یدست    

 م؟یما چقدر نگران شد نیدونیم چیه -    

 .مودب نبود نقدریا چوقتیه دایو. داشتم دنیدر برابر خند يدیشد لیم    

 ؟یتو بعدش سوال و جواب رو شروع کن میایب شهیم -    

انداخت و به  زیم يدستمال مرطوب از اشکش را رو دنمیدرسا با د. درگاه کنار رفت نیکرد و از ب یمکث    

 .دیطرفم دو
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 .محکم به پهلوم، کمرم را خم کرد يبا ضربه ا    

 ..اوخ -    

از  یدونیم ؟یچطور تونست... آشغال یعوض... يشعوریب یلیخ« :زد ادیفر ایو پو نیتوجه به حضور آرو یب    

 »...ياحمق اصال فکر و شعور ندار يتو... شدت ترس رو به موت بودم؟ نه

 .کرد يلحن بغض آلودش، غم را درونم جار    

 .را نوازش کردم شانشیپر يدستانم را دور کمرش گره کردم و موها    

 ...یینکن درسا هیگر...اومد شیپ یمشکل کیباور کن ...دیببخش...يمتاسفم خواهر -    

 ...نیتمام روز رو نبود...بایتقر... ستیدوساعت ن یکیحرف  ؟يخبر نداد یچرا؟ چرا حت... احمق...يتو...يتو -    

 »...دیببخش... درسا دیببخش« :دستانم دور کمرش محکم تر شد يحلقه     

 چوقتیاو ه. مشد رهیکرد خ یرا برانداز م میکه نگران سر تا پا دایهمانطور که درسا در آغوشم بود به و    

که  یو دست شیقرار پا یب يهمانطور که االن از تکان ها... دمیفهم یم... داد اما من یاحساساتش را بروز نم

 ...ببرم یاش پ یو نگران تیعصب زانیتوانستم به م یرفت م یفرو م شیهر از چند بار به درون موها

که پررنگ تر از قبل شده  ینگاهش و اخم ریمس رییغبا ت. زدم دایبه و يدرسا را از خودم دور کردم و لبخند    

 .بود، جواب لبخندم را داد

 حالتون خوبه؟ -    

 .بار پس از ورودمون حرف زد نیاول يبرا نیآرو    

 فتاد؟ین یکه اتفاق... شما يبرا... میخوب -    

 »فته؟یممکنه تو خونه واسمون ب یآخه چه اتفاق... نه« :جوابش را داد ایپو    

 هیبر پا یاضیچون مثل ر... رخ ندادنش وجود نداره يبرا یلیدل چیکه ه یپاسخ داد اتفاق نینگاه مسکوت آرو    

 ...شناسه و نه زمان ینه مکان م... هیعیطب ریاون غ... ستیقواعد ن ي

بگم  یبه گل رمیم« :رفت گفت یاز حال ما، همانطور که به طرف آشپزخونه م افتنی نانیپس از اطم ایپو    

 »...ارهیبراتون قهوه ب

 ...مینشست زیپشت م م،یفشرد یهم را در دست م يکه هر دو بازو یبا درسا، در حال    

 ...در کنارش نیمقابلمون نشست و آرو دایو    

 ...میهم بذار يچشم رو یتمام شب رو از نگران میتونست ینم... به سه صبحه کیشد؟ ساعت نزد یچ -    
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که  نیبه ا... داره ازیلمس ن نیدانستم االن چقدر به ا یم. بود فشردم زیم يدست مشت شده اش را که رو    

درشتش  يرا از چشما یتوانستم رنگ محو نگران ینگه اما م يزیچ دیشا... مطمئن بشه حالم کامال خوبه

 ...بخونم

 ...شد دهیچیاوضاع پ... کمی -    

 »شد؟ یچ« :وردخ یدرسا در کنارم، تکان    

درون ذهنم را که  یعیطب ریتونم احساسات غ یدانستم چطور م ینم... دمیکش میموها انیبه م یدست    

 .ارمیشوم، به زبان ب الیمجبورم کرد وارد و

 .اجبار، نجات داد نیمرا از ا نینرم و خونسرد آرو يصدا    

 ...میایب رونیازش ب مینتونست گهیبعدش هم د... میبش الیوارد و میمجبور شد -    

 ...بدهد يشتریب حیمجبورش کرد توض دا،ینگاه پر از استفهام و    

 ...رونیب میایب میاتفاق ها افتاد و ما تونست يسر کیاما ... میبر رونیب الینداشت از و اشای...راستش... خب -    

بار به من  نیا رد،یبگ نیاش را از آرو یرفع نگران يبرا یتواند اطالعات کاف یبود نم دهیکه انگار فهم دایو    

 .شد رهیخ

 .گذاشته شد زل زدم زیم يرو یکه توسط گل يدیآب دهانم را قورت دادم و به فنجان سف    

 »...دادنه حیفکر کنم وقت توض« :در کنار درسا جا گرفت و گفت ایپو    

تنها به چشمان  هیبه مدت چند ثان نیآرو. راحت کرد دایمرا از جواب دادن به و نیبود و ا نیمخاطبش آرو    

 .شد رهیخ ایپو

وجود  يا بهیغر نجایفکر نکنم ا« :گفت یعصب یدر فشار بود با لحن یاز نگران يادیحجم ز ریکه انگار ز دایو    

 »...نیبذار انیهست لطفا ما رو در جر يزیاگر چ... داشته باشه

 .شد رهیخ ایبکنه از جاش بلند شد و به پو دایو یبه لحن عصب یتوجه نکهیبدون ا نیآرو    

 ...میبا هم حرف بزن دیبا -    

 ...شد دیپله ها ناپد چیبدون اعتراض به دنبالش راه افتاد و در پ ایپو    

 »...افتاد یبده چه اتفاق حیدوستات توض يبرا« :به طرفم انداخت ينگاه تند نیلحظه آرو نیدر آخر    

را به دست  گرمیانگشانم فشردم و دست د انیرا در م دایدست و... جمله بودم نیهم دنیانگار منتظر شن    

 .درسا بند کردم
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سخت  نیو ا...را جا نندازم یجزئ چیکردم ه یشد، سع یم میموجب آزردگ ریاوردن اون تصاو ادیبه  نکهیبا ا    

که  يداغ گردنبند ریرنج ریخت تر از تحمل سوزش پوستم زس یحت... بود که تا به حال کرده بودم يکار نیتر

از  یجزئ... از بدنم یانگار شده بود جزئ... ارمیخوام درش ب یدونستم چرا نم یگردنم بود و من نم يهنوز تو

 ...نداشتم ریباز کردن قفل پشت زنج يبه حرکت دادن دستانم برا يعالقه ا چیو من ه لمیوسا

که در اوج  یجمع کرده بودم، به ماه درخشان میها نهیس ریرا ز میکه پاها یشدم و درحال زیخ مین میدر جا    

 ...بودم رهیخ دیدرخش یآسمون م

 يعقربه ها ينگاهم رو. کرد یآرومم م یبیتخت دو نفره، به طرز عج يو درسا رو دایو قیعم ينفس ها    

 ...دیلغز ،يزیساعت رو م

نامزد و  ياش برا یدرسا از دلتنگ... میزد یساعت بود که با هم حرف م کی به چهار صبح بود و ما کینزد    

 يخانواده ا ياش را برا یو دلتنگ یعادت نداشت مهربون چوقتیه دایو... گفت و من از پدرم یخانواده اش م

در سکوت  نیکند بنابرا انیهاشون، چقدر بهشون عالقه داره، ب یتفاوت یکه تازه متوجه شده بود با وجود تمام ب

 ...داد یما گوش م يتنها به حرف ها

که مطمئنم تا آخر عمرم  يدوره ا... ام زود تر تموم بشه یدوره از زندگ نیشد ا یکاش م. دمیکش یآه    

 ...برمش ینم ادیاز  چوقتیه

 .کند یتداع میبودمش، برا دهیکه امروز کنار ساحل د يدختر يکرد چهره  یم یدانم چرا ذهنم سع ینم    

 ...به قلب کوچک گردنبند، وارد کردند یفیفشار خف اریاخت یانگشتانم ب

 بود؟ یاسمش چ    

 نیدونم چرا اسم ا یچندان ماهر نبودم اما نم م،یتازه در زندگ يانسان ها یکنم که در حفظ اسام یاعتراف م    

 ...مانده بود یدر ذهنم باق یدختر، پررنگ تر از هر کس

 ...سایآ    

 ...بود نیهم... کنم ینا اشتباه نممطمئ    

 .دادم هیسرد و لخت اتاق تک واریفرستادم و کمرم را به د رونیبه ب قاینفسم را عم    

که وادارم کرد وارد  دیجوش یبار هم در وجودم همون احساس م نیا... نمیرو بب سایآ دیکردم با یاحساس م    

تونه  یاون هم م... افتند خبر داشته باشه؟ یاتفاق م میکه برا یاز حوادث سایامکان داره آ یعنی... بشم الیاون و

 ود؟از نفرت را که در هوا پراکنده ب نیحجم سنگ نیحس کنه؟ ا
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 شهیکه هم ییایدر...رو ایدر يغرق شده در آب ها يهمون آدم ها يها هیسا...دیها رو د هیسا... دیاون د    

 یشاد اون مهمان يآدم ها دنیبلع يبرا يبلند يکه توست موج ها ينقدر قوآروم بود و نفرت پراکنده در فضا او

 ...ارهیبه وجود ب

 ...شد شتریب ییقلب طال يفشار انگشتانم رو... را پر کرد میشش ها ژنیدوباره احساس کمبود اکس    

 يباال ينازکم را بپوشم و به طرف کلبه  ياالن، بدون فوت وقت، مانتو نیکرد هم یاون حس وادارم م    

 ...صخره پرواز کنم

 ...هم فشردم ياز قبل رو شتریرا ب میو پلک ها دمیکش یقینفس عم    

 ...لبم اورد يتشک، لبخند رو یخنک... دمیتشک نرم دراز کش ينازك را کنار زدم و رو يبه سرعت مالحفه     

بدنم باال  يبالشت فرو بردم ومالحفه رو رو ریار دهنده، دستم را زگرفتن اون حس آز دهیناد يدر تالش برا    

 .دمیکش

 ریرا ز يدر ذهنم تکرار شوند، خش خش کاغذ یشگیهم يگرم شوند و کابوس ها میچشم ها نکهیقبل از ا    

 .بالشت نرمم، حس کردم

 یکه م يزیاالن تنها چ... هیچ نمیتونم بب یفردا م...فردا. کردم میها هیو هوا را وارد ر دمیکش يا ازهیخم    

 . ترسناك يبا وجود اون کابوس ها یحت دنیخواب... دنهیخوام خواب

با دست پسش زدم و جا به جا . رفت یصورتم راه م يداشت رو يزیچ. را در هم کردم میزدم و ابروها یغلت

 .شدم

دستم را حرکت  يشتریرت ببار با قد نیا. صورتم حس کردم يبعد، حضور همون جسم نرم رو رو هیثان کی

 ...دادم تا جسم را دور کنم

 ...نشستم میرا باز کردم و در جا میچشم ها تیبا عصبان... دمیشن یخنده ها رو م زیر زیر يصدا

 ...برود نینگاهم از ب يکه تار دیطول کش یخنده ها بلند تر شد و مدت يصدا

 چه مرگتونه شماها؟ -

 ...دهانم را کنار لبم حس کنم يتوانستم آب خشک شده  یم

 ...دمیپر میپاها يو رو دمیکش یغیج... را درون گوشم حرکت داد دیو پر سف دیخند دایو

 ...شدم رهیدستش خ دیو پر سف دایرفتم با التماس به و یکه عقب عقب م یدرحال

 ...و مزخرفنرم  زیاز اون چ... کار متنفرم نیچقدر از ا یدون یم...یدون یتو م... نکن... نه -
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تنها راه فرار را قابم شدن پشت ... جوره قصد کوتاه اومدن نداره چیلبش بهم فهماند که ه يرو یطانیش لبخند

 .دمیهامون بود، د يباز وونهیکه با خنده نظاره گر د ییدرسا

 ...کم عقل نجات بده يدختره  نیمن رو از شر ا...مونتیم يتو رو جون پارسا -

متر ازش  یلیم کی يو من تنها تونستم به اندازه  دیکه بهش نسبت داده شد، به طرفم پر یلفظ دنیبا شن دایو

 ...رمیفاصله بگ

 يکه تو ییمخلوط با خنده ام تالش کردم مقابل انگشت ها يها غیج يو من با صدا میافتاد نیزم يدو رو هر

 ...رفت مقاومت کنم یشکمم فرو م

... ینصفه عمر ش یاله...از شرت راحت شم يریبم یاله...ادیقلقلکم م...نکن...اوخ... دایو یکم عقل... یلیخ -

 ...یو کچل ش زهیسرت بر يموها یاله

 ...شد کر شده بود یم بشیکه نص ییها نیانگار در برابر نفر دایو گوش

بهره  یسرما ب نیهم از ا دایانگار و. برداشتم دنیکش غیکه تمام تنم را گرفت دست از ج ییاحساس سرما با

که در دست  یاز آب یگرد شده به پارچ خال يمتوقف شده بود و با چشم ها شینمانده بود چون حرکت دست ها

 ...بود رهیخ کرد،یم ییدرسا خود نما

 »...لعنت بهت درسا« :جمله تونستم بگم کیتنها  میدندان ها کیت کیت انیم از

 .را تکاندم و بلند شدم میلباس ها يمنجمد رو يها خی

 یم یآدم خال يرو رو خیپارچ ... احمق يآخه دختره « :را دراورد غشیبه طرف درسا هجوم برد که ج دایو

 »کنن؟

 »خ؟یپارچ آب و « :لب تکرار کردم ریز... دیسرم ، بدنم لرز يسرد و لغزنده رو يها خی ختنیتصور فرو ر از

شد، خوشم  یلبش پررنگ تر م يکه رو ياز اون خنده ا چیه. خندان درسا دوختم يرو تو چشما میعصبان نگاه

 ...اومد ینم

 ...را باال اورد تا در برابر هجوم ما از خودش محافطت کند دستانش

 نییپا يصداتون تا طبقه ... شد از هم جداتون کرد یبود که م یتنها راه... به خاطر خودتون بود نیباور کن -

دلشون صابون زده بودن که دختر جوون اوردن  کردن؟ به یاون دوتا پسر بدبخت چه گناه... رفت یهم م

 ...ینه بچه مهد کودک... الشونیو

 ...میبه هم انداخت ینگاه نگران... میافتاده بود کجا هست ادمونیحرف تازه  نیا دنیکه با شن دایو و من
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 "شه؟با دهیها رو شن غیج يهم صدا نیممکنه آرو "بود که  نیکه ذهنم را مشغول کرده بود ا یسوال تنها

 ...امکان نداره نینه ا... تکون دادم يعجز سر با

 .تخت پرت کرد و سوال من رو بلند تکرار کرد يخودش رو رو دایو

 باشن؟ دهیممکنه شن -

 ...دهیم "ه" یآخر معن "ن"دونستم که اون  یمن م و

 .ام رو باال دادم یشونیبه پ دهیچسب يو موها دمیکش سمیبه لباس خ یدست

 ...دیفهم شهیخب م -

 ...میکرد یط ن،ییو پله ها رو، به پا میرفت رونیسه به دنبال هم از اتاق ب هر

 يادیز یلبش معان ياون لبخند رو. بود زیم دنیلب داشت مشغول چ يرو يکه لبخند محو یدرحال نیآرو

 .کردم دایبه و یآب دهانم را قورت دادم و نگاه...داشت

 ستیالزم ن... ریصبح قشنگتون بخ« :گذاشت زیم يسوم رو رو وانیبه طرفمون بندازه، ل ینگاه نکهیا بدون

 »...رونهیب... نیخودتون باش يدرباره  ایپو تینگران عوض شدن ذهن

جا بود  نیمشکل ا... خب... داشت طنتیو ش یلبش رنگ بدجنس يلبخند رو.. فرستادم رونیرا با عجز به ب نفسم

 ...کدوممون مهم نبود چیه يبرا ایپو تیکه ذهن

 دایو يحالت ها نیا. لبم نشست يرو يانداختم و لبخند یکه لبش را به دندون گرفته بود نگاه دایطرف و به

 ...برام تازه بود

 ...نشستم زیو پشت م دمیرو عقب کش یصندل

 ...درست مقابلم نشست نیدو طرفم جا گرفتند و آرو دایو و درسا

که به  ییلقمه ها... لقمه هام رو قورت نداده بودم یکس مینگاه مستق ریز چوقتیه... من سخت بود يبرا نیا و

 ...گذشتند یم میاز سد گلو یسخت

 ...فتمیکنه و به سرفه ب ریراه گ نیسومم ب يلبش نشست باعث شد، لقمه  يکه رو یپررنگ لبخند

که چهره  ییضربه ها... محکم کمر خرد کن، به پشتم وارد کرد يضربه  نیهول کرد و با کف دست چند دایو

 ...ازم گرفته یکه انتقام سخت فتمیفکر ب نیام رو در هم کرد و باعث شد به ا

 دنیبا د دایلبم اورد و و يرو يچشماش نشسته بود لبخند يبهم تو نیآرو میمستق يکه از نگاه ها یحرص

 ...ه پشتم وارد کردب يا گهید لیدل یمحکم و ب يلبخند ضربه 
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 ...چون سرفه هام قبال بند اومده بود لیدل یب گمیم یوقت

 »...که چشمت زد یبترکه اون یاله... جونم يبخور مار« :را مقابلم گرفت يفنجون چا درسا

 ...شد دایو يباعث تند تر شدن حرکت پاها دایبه و مشیمستق نگاه

 يهم بزنم که لقمهه کامال بره تو گهید یکیبهتر باشه  دیشا« :گفت یرو باال اورد و با لحن خاص دستش

 »...معدت

 »...خوب خوب شدم... نه نه« :و چشمانم را از ترس گرد کردم دمیرو به طرف درسا کش خودم

گرم درونش را با  عیگذاشت و ما شیلب ها نیفنجان را ب دیسف يلبه . نمیرا بب نیآرو يتوانستم خنده  یم

 .داد قورت ش،یگلو بیحرکت س

 .متوقفم کرد دایو يپنجم به طرف دهانم بودم که صدا يدر حال بردن لقمه . دوباره آروم شده بود جو

 ...آقا نیآرو -

 »...نیفقط آرو« :گذاشت مهیرا ن حرفش

 »...اما من با آقا راحت ترم... ستیمهم ن« :دیباال پر دایو يها شانه

 .و دوباره لبخند زدم دمیدهد اما من فهم صیرو تشخ دایتوانست حرص نهفته در لحن و ینم نیآرو

 کنن؟ یم یخونه زندگ نیتو ا شونیاصال ا...نیپدرتون حرف بزن ينشده درباره  چوقتیه -

اما  زدیپدرش حرف م يدرباره  شهیهم نیآرو...درسته. ذهنم را به کاوش وا داشت دایو يهوشمندانه  سوال

 ...مشینیبار هم بب کی نجا،ینشده بود تو مدت اقامتمون ا

 .نکرد شینگران و عصب يشده بود، ذره ا رهیکه بهش خ يجفت چشم کنجکاو سه

 ...کنه یم یهم زندگ الیو نیهم يتو... مشکالت داره يسر کیراستش پدر ... خب -

 »دمشون؟یخب پس چرا تا به حال ند« :دیو زبانم در دهانم چرخ دیباال پر میابروها

 يادیروزها ز نیکه ا یهمون حس... نگاهش حس اضطراب را درونم زنده کرد... بهم چشم دوخت میمستق

 ...باهاش سر و کار داشتم

 ...به خاطر همون مشکالت -

 يبرا يشتریب حیقصد نداشت توض نیاون مشکالت بدونم اما انگار آرو يچقدر دوست داشتم درباره  مشکالت؟

سوال  لیبود که در برابر به راه افتادن س يو حالت چهره اش سد... بدهجواب ذهنمون  یب يحل شدن سوال ها

 ...کرد یمقاومت م شتریب يها
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 ...بهمون زد يگذاشت و لبخند مودبانه ا زیم ياش را رو یخال بایتقر فنجان

 ...نیخارج نش الیو نیکه برگردم از ا یتا موقع دوارمیام... برم ییتا جا دیبا... کار دارم کمیمن  -

 ...دستور بود کی هیشب شتریب... داد ینم يدواریام يآخرش معنا ي جمله

 ن؟یریکجا م -

 »...از همون جا شروع شده باشه زهایچ نیتمام ا دیکه شا ییجا« :درسا را مبهم پاسخ داد سوال

 ...دمیپر یصندل يرو از

 ال؟یو يریم -

 »...ساحل... نه« :بهم انداخت ینگاه

 ...دمام فشر نهیس يرا رو دستم

 »...نینر رونیب الیاز و... نیریبگ يبهتره حرفم رو جد« :از خروج از خونه، دوباره تکرار کرد قبل

رو  سایآ دیمن امروز حتما با... ندیبب دیلول یکه در وجودم م یتونست حس یانگار م... به من بود میمستق نگاهش

 ...کرد انیبا لحن سرد و محکم ب نیکه آرو يباشه در برابر دستور یاگر کارم نافرمان یحت... دمیدیم

 ...یتنها کم... قانع اش کرد یباشه کم يسرم به نشونه  تکان

بود کم  دهیجیکه در فضا پ يرفتنش عطر سرد رونیبا ب... رفت رونیب الیلب گفت و از و ریز یآروم "فعال  "

 ...رنگ شد

 .د، گذاشتم و از پله ها باال رفتمکر یکه غرغر م ییدایدرسا و و يرو به عهده  زیکردن م جمع

 میکرد، باعث شد بخوام قدم ها یبالشتم خش خش م ریز شبیکه د يزیچ دنیدر برابر فهم دمیشد ي وسوسه

 ...را سرعت ببخشم

 .شدم رهیکنار تخت، پهن بود خ ن،یزم يکه هنوز رو يدیرا تو اتاق انداختم و به تشک سف خودم

 ...حبس کرد نهینفسم را در س رشینرم رو کنار زدم و تکه کاغذ ز بالشت

 ...بیعج یو خط یساختگ یبا زبان دهیپوس يکاغذ

 "اومده؟ نجایتا ا الیکاغذ چطور از و نیا "سوال در ذهنم تکرار شد کی تنها

 ...دونست یم اشایکه جوابش را تنها  یسوال

 ...به طرف ساعت انداختم یبود، نگاه انیچهره ام نما در یکه آثار خستگ یچنگ زدم و درحال میموها به

 گشت؟ یتا االن بر م دیبه نظر نبا... ساعته رفته کی -
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 ...قرار گرفته بود، برداشت زیم يرو یکه توسط گل ینیاز داخل ظرف بلور یدرشت بیس دایو

 ...دهیحتما کارش طول کش ؟یخب که چ -

و  الیخ یاو همچنان همون دختر ب... نادرست بود دایو تیکردم تصورم از عوض شدن شخص یاعتراف م دیبا

 ...و حرص باال ببرد تیخونم را از عصبان نیتوانست آدرنال یم ایکه در دن یتنها کس... بود یاحساس همشگ یب

نشسته و  یتمبل راح يما، رو ي هودهیتفاوت نسبت به بحث ب یدرسا ب. ام خارج شد نهیاز س قیعم یآه

 ...کرده بود دایپ نیآرو يدر کتابخانه  یبود که به تازگ یمشغول خواندن کتاب

 ؟یگرفت ادیهم  يزیچ -

 ...رنگ انداخت یبه جلد آب یمورد نظرش قرار داده بود نگاه يصفحه  انیکه انگشتش را م یدرحال

 ...تنها کتاب قابل خواندن درکتابخونه اش بود نیکه ا نهیا دونمیکه م يزیتنها چ... خب -

 .مرطوب شود بیاز آب س شیقرمز دستش زد و باعث شد لب ها ي وهیبه م يگریگاز درشت د دایو

 ه؟یاسمش چ -

 »...ییکمرو یروانشناس« :لب زمزمه کرد رینام کتاب را ز درسا

 ...مقابلش انداخت دیرا درون ظرف سف بیس ي ماندهیسر داد و باق يخنده ا دایو

 ...کنم درسا یم شیرو در انتخاب کتاب ستا زتیتمسخر آم ي قهیسل شهیمن هم -

 ...و به خواندن ادامه داد ردیبگ دهیبود، ناد دهیرا که شن يزیآم نیداد لحن توه حیترج درسا

 »چرا تنها کتاب قابل خوندن؟« :ذهن مرا مشغول کرده بود يگریسوال د اما

 ي هیبق« :به گرفتن نگاهش از خطوط داشته باشد، جواب داد یلیتما نکهیرا باال انداخت و بدون ا شیها شانه

 »...باشه دایو يمورد عالقه  شتریب دیشا...ادیام جور در نم قهیکتاب ها با سل

 ...سالن رفت يکوچک گوشه  يو به طرف کتابخانه  دیپر شیبه سرعت از جا دایو

که  یآب پرتقال وانیخودم را با ل... موضوع کتاب ها چندان مشکل نبود يس درباره زدن حد... زدم يمحو لبخند

 ...در دستم قرار داشت مشغول کردم

 نیباز سالن به حرکت باد در ب مهین ياز پنجره ... کرد یم جادیرو درونم ا یحس خوب وان،یل ي شهیش یخنک

 یبودم، احساس گرفتگ نجایکه ا یاول يمثل روزها گهیبود اما د يابر مشهیآسمان مثل ه... شدم رهیدرختان خ

 ...نبود یبزرگ مشکلچندان  طیعادت کردن به شرا... بود نیحق با آرو... نداشتم یو دلتنگ
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 یدرحال دایو. رها کردم زیم يرا رو یخال مهین وانیفرستادم و ل میرا به گلو نیریو ش ینارنج عیاز ما يا جرعه

 ز،یاش چسبانده بود به طرفم اومد و کنارم، پشت م نهیرا به س یو کتابلب داشت  يرو یکه لبخند بزرگ

 ...نشست

 "ارتباط با ارواح  ". رنگ کتاب انداختم يبه جلد سرمه ا یدزدک ینگاه

کرده  رییتحملت، تغ رقابلیغ ي قهیاتفاقات اون سل نیا يتوقع داشتم با تجربه « :لبم نشست يرو يپوزخند

 »...باشه

 »...يکه اشتباه کرد ینیب یم« :تفاوت گفت یانگشت، کتاب را ورق زد و ب با

 »...هم شده شتریب لمیم... تازه« :لبش نشست يرو یطانیش يلبخند

 یرنگ یپررنگ مشک تریت. موضوعات انداختم يبه فهرست بلند باال ینگاه يکاریتکان دادم و از سر ب يسر

 ...توجهم را جلب کرد

 "98 يصفحه .............. ....اسارت ارواح "

 ...مورد نظرم را اوردم يچنگ زدم و صفحه  دایرا از دست و کتاب

 ...کرده رییتو تغ ي قهیسل ادیاما به نظر م -

 ...توجه بگذرم یکالمش ب يکردم از طعنه  یرنگ بود، سع یمشک يکه تمام حواسم به نوشته ها یدرحال

 ...خطوط حرکت دادم يرا رو انگشتانم

گونه  نیا قتیخواهد برود اما در حق یآزاد است تا به هر کجا که م شهیتصور شود، روح هم نیچن نیا دیشا

به مکان  دنیرا تا رس ریشود آن مس یکه از بدن جدا م یوجود دارد و هنگام شیمشخص برا يریس. ستین

 ...کند یم یمورد نظر ط

 ...توقف کردم یخط يو رو دمیکش نییاشاره ام را به پا انگشت

کند و  دایمورد نظرش را پ ریتواند مس یروح نم کی یگاه. ارواح انیدر م یوجود دارد حت یاستثنائات شهیهم... 

باور نکردن  یحت ایو  یچون نفرت و نگران يقو یاحساسات لیتواند به دل یحبس م نیا. شود یتا ابد محبوس م

 یو او بارها محکوم به تکرار خودش م تکه آن فرد قبل از مرگش مرتکب شده اس یاشتباهات ایمرگ باشد و 

 ...شود

 ...کرد یهنوز خطوط را دنبال م داینگاه و. گرفتم و سرم را باال اوردم یرا از خطوط مشک نگاهم

 ...شد یتکرار م يگرید زیدر ذهن من چ اما
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 ...شود یبارها محکوم به تکرار خودش م او

فرا تر از  يزیچ ایتکرار گذشته؟ و ... تونه داشته باشه؟ منظور تکرار همان اشتباهاته یم ییمعناجمله چه  نیا

 کلمات پنهان است؟ نیا نیدر ب نیا

 ؟یچ یعنی نیا... خب -

 ...تونستم بدونم یکاش م... دوختم دایو جیسر در گمم را در چشمان گ نگاه

 ...دمینفهم يزیسکوتم بهش فهماند من هم مثل خودش چ انگار

 نیموجب ا يزیگذاشت و مشغول خواندن همون کلمات نامفهوم شد تا بداند چه چ زیم يکتابش را رو درسا

 ...شده دایمن و و جیحالت گ

 ...مبهمه... نیا -

خودم را به ... دیغلت یآشنا در وجودم م یاحساس. کردم یبود که منم بهش فکر م يزیهمون چ قایدق نیا و

... بود شبیتر از د يقو... شکست یهم گذاشتم اما اون حس مقاومت من را م يفشردم و چشمانم را رو یصندل

 ...تجربه کرده بودم الیکه قبل از ورود به و يزیتر از چ يقو یحت

 ...رمیبگ دهیام را ناد زهیغر يبتونم اصرار ها دیکردم تا شا یلباسم را در مشت مچاله م ي گوشه

 .بلند شدم میاست از جا هودهیب میمام تالش هامتوجه شدم ت یوقت

 ...ییجا کیبرم  دیمن با -

 ...بکشه ریت ،یچوپ یپرت بشم و کمرم از برخورد با پشت یصندل يجمله باعث شد محکم رو نیا گفتن

 ...یرو بگ بتیو عج یرفتار ناگهان نیا لیدل نکهیمگر ا يریجا نم چیتو ه -

 شیها نهیس ریرا ز شیکرد و دست ها یکه خشمناك نگاهم م دایروبه و... در هم بود میشدت درد اخم ها از

 »؟یمالحظه کن کمی يریمیم« :دمیجمع کرده بود، غر

 »...حاال هم حرف بزن... رمیمیآره م« :تکان داد تیرا با قاطع سرش

 »...برم دیدونم که با یفقط م... ندارم یلیدل چیه« :اراده بلند شد یب میصدا

 »کجا؟« :جوره قصد کوتاه اومدن نداشت چیه دایو

 »...دایبرم و دیبا« :فشردم میدست ها نیب دیکش یم ریرا که ت سرم

 »...میریم...باشه« :به درسا کرد و گفت  ینگاه

 »؟یچ« :را به سرعت در چشمانش دوختم رمیمتح نگاه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ١٩٩ 

 حیترج... کنه یچیاز دستور سرپ نجایا یاگر قراره کس... میایمن و درسا هم م« :اش خشک و قاطع بود چهره

 »...منم باشم دمیم

 »...باشه نیطرف آرو نکهیمخصوصا ا...ادیخوشم م یاز نافرمان... که یدونیم« :به لب اورد يا انهیموذ لبخند

 کیکه  يبار نیآخر... نیایبهتر باشه شما ن دیشا« :بلند بشم یصندل يو تالش کردم از رو دمیکش یآه

 »...میترسناك حبس بش يالیو کی يبود تا ابد تو کیداشتم نزد یحس نیهمچ

 »...ادیم شیپ یچ ستیمهم ن« :به طرف پله ها رفت دایو

 »...میباهم یکه همگ نهیمهم ا« :زد و حرفش را ادامه داد یلبخند مهربون درسا

وجه دوستانم با خطر رو به رو  چیخواستم به ه ینم... که قبولش سخت بود هیزیهمون چ قایدق نیا و

 ...سازگار بود دایو ي هیبا روح گهید زیاز هرچ شتریکه ب يزیهمان چ... خطر...بشن

 ...سخت تر بود شیاز تماشا يآسمون ابر ریاعتراف کنم قدم زدن ز دیبا

 »تموم بشه؟ انیجر نیقراره ا یک« :درسا خارج شد ي نهیاز س قیعم یآه

 »...بخواد اشایهر وقت که « :تمرا باال انداخ میها شانه

 »...اومد یم يجد یلیبه نظر خ نیآرو...آخه... کارمون درست نباشه دیشا« :شد دیپر از ترد لحنش

 »...مارساست نه من ینافرمان ریتقص فتهیب یبار اگر اتفاق نیچون ا...ستیکه مهم ن نیا« :دیخند طنتیبا ش دایو

 ...وجود نداشت رشییتغ يبرا یراه چیه. بود دایو دا،یو. با تاسف تکان دادم يسر

 صخره خونه ساخته؟ يحاال جا قحط بود که باال -

 »...يریبگ سایاز خود آ یتون یسوالت رو م نیجواب ا« :گفتم تیجد با

 »...مینیرو بب نیآرو میشیاز کنار ساحل رد م ینکنه وقت... ها گمیم« :مکث کرد و دوباره گفت یکم

 »...اون نرفته ساحل« :صخره را از نظر گذروندم يباال  يکلبه  قم،یبا نگاه دق را تکان دادم و سرم

 »؟یدون یتو از کجا م« :مشهود بود شیتعجب در صدا رنگ

... و مطمئنا... رفته يا گهید ياون جا... که ینیب یم« :کردم ياز هر موجود یبه ساحل خال يدست اشاره ا با

 »...هم باهاشه ایپو

کردنش عذاب وجدان داشته  یعصبان يبرا ستیالزم ن گهیپس د« :دیرا باال انداخت و خند شیها شانه

 »...به اون در نیا...باشم

 ...عذاب وجدان داشت دایچقدر هم که و. زدم پوزخند
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 ...اومد یم رممکنیکه پشت صخره قرار داشت، به نظر غ یکیرفتن از راه بار باال

 ...کرده بودمن يتا به حال تو عمرم صخره نورد -

به کوه شباهت داره  شتریالبته ب...یاالن تجربه اش کن یتون یم« :بند کردم یتفاوت دستم را به سنگ سخت یب

 »...تا صخره

 »...کرده ریپام گ...یلعنت« :کرد يکه تا اون موقع آروم بود ناله ا درسا

 ...کرده بود ریگ يبوته ا يخارها انیشلوارش، در م يانتها يپارچه ها... دمیطرفش چرخ به

 ...شد جادیپوست نازك دستم ا يرو یزخم... دمیکش رونیپارچه رو ب یسمتش خم شدم و با سخت به

 ...اووف -

 شد؟ یچ -

 ...دمیدستم رو به دهان گرفتم و مک پشت

 »؟یخوب« :شد رهیبهم خ ،یاز نگران یکنارم نشست و با چشمان درشت شده ناش درسا

 ...کرد یبود و به زخم نه چندان مهم دستم نگاه م ستادهیا یالیخ یبا ب دایو

 ...حداقل زنده است -

 ...ستادمیپام ا يرو یبهش رفتم و به سخت يغره ا چشم

 ...میبر -

 »...داشته باشه یدگیبه رس ازین دیشا« :انگشتان درسا فشرده شد انیدر م میبازو

 ...کند يریدرخت کنارش جلوگ يرفت، سرش را خم کرد تا از برخورد با برگ ها یهمچنان که جلو م دایو

 ...نخورده که ریزخم شمش -

 »...انتظار نگران شدن داشت شهیخب از تو نم« :در هم رفته بود گفت تیکه از شدت عصبان ییبا ابروها درسا

 »...يباز هم انتظار داراما  یدون یخوبه که م« :تکان داد يدرسا سر تیتوجه به عصبان یب دایو

 »روبات داشت؟ کیاز  شهیم يچه انتظار یبگ شهیم« :دیرا کش شیبازو نیخشمگ درسا

 »ز؟یزخم ناچ کیبه خاطر ... نیکن یبحث م یچرا الک« :دست درسا را گرفتم رت،یگرد شده از ح یچشمان با

 »...یخانم بپرس نیاز ا یتون یم« :با سر به درسا اشاره کرد دایو

 »...یشناس یرو که م دایو... آروم باش« :به دست درسا وارد کردم یفیخف فشار

 ؟یگیجا رو م نیا -
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مقابل  یکوچک و چوب يبود و کلبه ا دهیبه انتها رس بایتقر کیراه بار... به طرفش برگشتم دا،یو يصدا دنیشن با

 .قرار داشت مانیچشم ها

 ...باشه نجایفکر کنم هم -

 ...به طرف جلو هولم دادرا گرفت و  میبازو دایو

 ...میبا دوست تازه ات آشنا بش میمشتاق... يبهتره تو جلو بر... خب -

 ...را مجبور کرد به طرف جلو قدم بردارند میبه کمرم وارد کرد و پاها یفیخف فشار

 ...دراز کردم یلبش زدم و دستم را به طرف در چوب يرو زیآم طنتیبه لبخند ش يغره ا چشم

مقابل چشمم  بایز يبا لبخند يدختر ریکنه، در باز شد و تصو دایبا چوب پ یمشت بسته ام تماس نکهیاز ا قبل

 ..نقش بست

 ...منتظرت بودم... مارسا؟ -

چطور منتظرم بود؟ ... حرفش را هضم کنم يمتعحب بودم که نتوانستم معنا یحرکت ناگهان نیاز ا يقدر به

 ام؟یدونست من م یچطور م

 »داخل؟ يایچرا نم...خب« :ر شدپررنگ ت لبخندش

 ...برم دنشیانگار انتظار داشت تنها به د. لبخندش محو شد. به دو دختر پشت سرم انداخت ینگاه مین

 »...دوستام نیبهتر...دایدرسا و و...کنم یم یمعرف...میمتاسفم که بدون دعوت اومد« :کردم يسرفه ا تک

 ...لبش نشاند يخص بود روبودنش در نظرم کامال مش یرا که مصنوع يلبخند

 ...داخل نییبفرما...باهاتون خوشحالم ییاز آشنا -

 ...شده در سالن، از جنس چوب بود دهیچ لیو وسا نیها، زم واریتمام کلبه، د... میدنبالش وارد خونه شد به

 »...ستیالزم ن« :را گرفت میبازو ارمیکفش هام رو درب نکهیاز ا قبل

 ...اند یکفش هام گل... اما -

 »...ستیمهم ن« :دیرا به داخل خانه کش میبازو

براق سبز  ينبود با چشما سایکه آ يدختر... قرار داشت توجهم را جلب کرد زیکهدر وسط م ییبایعکس ز قاب

 ...زد یبهمون لبخند م یمشک ییرنگ و موها

 ...بودمش دهیانگار که قبال د... آشنا بود یلیاش برام خ چهره

 ...خانم نیا -
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 »...مادرمه« :رفت، گفت یکوچکش م يکه به طرف آشپرخانه  یدرحال

 »...باستیز یلیخ... مادرت« :دمیقاب کش ي شهیبه ش یدست

 ...چهار فنجان متفاوت بود، به طرفمون اومد يکه حاو یکوچک ینیس با

 ...بود -

 »چرا بود؟« :دیرا که نوك زبانم بود، پرس یسوال درسا

 ...تونستم جواب را حدس بزنم یمن م و

 ...کشته شده...بهتره بگم...ای... مرده -

 ...ام را نوازش کرد ینیقهوه ب يقرمز رنگ مقابلم قرار گرفت و بو یفنجان

 ...متاسفم...و به خاطر فوت مادرت... ممنون -

 »چطور کشته شد؟« :انگشتانش قرار داد يحلقه  نیاش را ب یفنجان آب دایو

 »...بود نیسرنوشتش ا... مرد یم دیبا... اون تنها بازمانده بود« :نشست سایآ يلب ها يرو نیغمگ يلبخند

را  شیفنجان را لمس کردم و گرما. کنم افتیدر ینهفته در پس کلمات مبهمش را به خوب يتونستم معنا ینم

 ...مهمان انگشتانم

 »...دهیانگار با خار بر« :دیزخم پشت دستم دو يرو سایآ نگاه

 "...اشاستی دیشا ایو  ایو پو نیآرو یبیدختر هم به عج نیا ایآ "کردم یمن با خودم فکر م و

 ...دانست یرا م زیکه همه چ انگار

 »ن؟یکردن زخمش دار یضدعفون يبرا يزیچ« :مخلوط شده بود یدرسا با نگران لحن

 ...نکرد یدرسا توجه ي هودهیب یاعتراض به نگران يمن برا يبلند شد و به اصرار ها یصندل ياز رو سایآ

 یخداقل درسا خانم موفق شد حرفش رو به کرس... خب« :دیاش را نوش یداغ فنجان آب اتیاز محتو یکم درسا

 »...بنشونه

داشت،  تیتو اهم يبرا يدوستت ذره ا یاگر سالمت« :فنجان سبزش را با دست کنار زد و خشمناك گفت درسا

 »...دمیشن یمزخرف رو ازت نم يحرف ها نیا چوقتیه

 دایو یتو و نه نگران یمن نه به نگران... حالم خوبه نیباور کن... نیتمومش کن... دختر ها« :را باال اوردم دستم

بودم که قبول کردم دنبالم راه  یکنم عجب احمق یدارم با خودم فکر م ه؟یچ نیدون یم... ندارم یاجیاحت چیه

 »...نیفتیب
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 ...شد زیبحث تمسخر آم نیانع از باال گرفتن امعترضم، م يصدا

 ...را در دست داشت برگشت يدیسف يکه جعبه  یلبش در حال يرو نیریبا همان لبخند ش سایآ

 ...نمیبذار دستت رو بب...خب -

 »...کنهیشلوغش م یدرسا کم...ستین يزیباور کن چ« :را تکان دادم سرم

 »...رط عقلهش اطیاحت« :را به طرف دستم دراز کرد دستش

 »...ستین یشک چیبه عقل درسا ه... بله« :پوزخند زد دایو

 ...نمیبسته اش بب يدرسا را از پشت لب ها يتوانستم فشار دندان ها یم

که  يقرمز عیو به ما رمیبگ یعصبان يزخمم حس کردم، باعث شد نگاهم را از درسا ي هیکه در ناح یسوزش

 ...بشم رهیشده بود خ ختهیدستم ر يرو

 ...سوزش داره کمی...متاسفم -

 ...گرفتن سوزش، لبخند بزنم دهیکردم با ناد یرا تکان دادم و سع سرم

 ...قابل تحمله -

 ...آورد و مشغول جدا کردن چسب پشتش شد رونیب يشکل کاغذ لیرا از پاکت مستط یرنگ یکرم جسم

 ...ناله کردن نشودتا سوزشم موجب  دمیدستم، لبم را گز يچسب زخم رو دنیچسب با

 ...تموم شد -

 ...ممنونم -

 .را به داخل جعبه برگرداند لیوسا

 ؟یکنیم یتنها زندگ...نجایا -

 »...آره« :دیاز قهوه اش را نوش جرعه

 نیدر ا يخونه ا چیه بایتقر... که من اطالع دارم ییتا اونجا... ادیترسناك به نظر م نجایا... چطور؟ شب ها -

 ...ستیمحدوده ن

 ...شهینم دایپ يخونه ا جیمنطقه ه نیکال در ا -

 »ه؟یمنظورت چ« :در هم رفت میابروها

که با فاصله  ییتمام اون خونه ها... هیکه خال شهیسال م نیمنطقه چند نیا ؟یدونست ینم« :گرد شد چشمانش

 »...اند یتمامشون خال...از ما قرار دارن
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 ...ختیر میپاها يداغش رو انیو محتو دیغلت زیم يشدت شک وارد شده بهم، فنجان رو از

 »حالت خوبه؟« :به سرعت از جاش بلند شد درسا

سال ها  نیتو کل ا یعنیچرا؟ « :گفت ساینشان دهد رو به آ تمیبه وضع یتوجه نیکه کوچک تر نیبدون ا دایو

 »اقامت نداشته؟ نجایا یکس چیه

 التیگذروندن تعط يکه مثل شما برا ییبودن کسا... دور افتاده است بایتقر نحایا« :سرش را تکان داد سایآ

از  یاطالعات چیاونا با وجود نداشتن ه... موندن ینم نحایاز چند روز ا شتریب چکدومیاومده بودن اما ه نجایا

کدوم  چیشد ه یباعث م نیکردن و ا یحس م ور هیناح نیبودن ا بیو غر بیافتاده بود، عج نجایکه ا یاتفاقات

از ... نیتمامشون خال... که با فاصله از ما قرار دارن يتمام اون خونه ها... بگذرونن نجایرو ا يادینخوان مدت ز

 »...به فروش نرفتن چوقتیکه صاحبانشون کشته شدن، ه یزمان

 یزندگ جانیکس به جز ما ا چیه... یعنی... تونم باور کنم ینم« :اش دوختم يگرد شده ام را در نگاه جد چشمان

 »کنه؟ینم

که از اون خونه ها گذشتم همچنان  يبار نیاما آخر...خبر ندارم گرانید يدرباره « :ار باال انداخت شیها شانه

 »...بود یخال

 چطور ممکنه؟...آخه -

 ...یعادت کرده باش بیعج طیشرا نیبه ا دیبا گهیاز هر کس د شتریکردم تو ب یمن فکر م -

 ...بود رهیداخل گردنم خ به گردنبند میمستق نگاهش

 ...را لمس کرد رشیاراده به طرف گردنبند دراز شد و زنج یب دستم

کنم ترك  یمن فکر م... یتر عادت کن عیبهتره هرچه سر دیشا« :قفل شد میباال امد و در چشم ها سایآ نگاه

 »...يباشه که تا به حال انجام داد يکار نیتو سخت تر يبرا نجایا

حضور  دیشا... نبوده دیچندان مف سایمالقات با آ نیبا خودم فکر کردم ا ن،یآرو يالیبرگشتن به طرف و هنگام

 شیموضوع مورد نظرم که هربار با اصرار بحثش رو پ يدرباره  ینتونه به راحت سایباعث شده بود، آ دایدرسا و و

 ...صحبت کنه دم،یکش یم

 ...بود ختهیشم گفت ذهنم را به هم رگو يدر، تو يکه هنگام ترك خانه، جلو يزیچ
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بعد  يدفعه  دیشا...کرده بودم يزینبود که من براش برنامه ر يزیاون چ نیا نکهیبا ا...دمتیخوشحال شدم د -

 يدفعه  دوارمیو ام... نمونیب يبهتره بگم راز ها ای... میموضوع مورد عالقمون حرف بزن يدرباره  میبتون

 ...تنها من باشم و تو...بعد

 ...تمام فکرم را مشغول کرده بود ،یچوب يبود که از زمان خروج کلبه  يزیچ نیا و

 ...بعد من باشم و تو ي دفعه

 يپس مطمئنا دفعه ...که من خودم هم حسش کرده بودم يزیچ... با من حرف بزنه ییخواست به تنها یم اون

 ...وجود داشت يبعد

 ...میکن یم یمحدوده زندگ نیکه در ا میباش یبود ممکنه ما تنها کسان دهیفکرم نرس به یحت چوقتیه -

« :منقبضش حلقه کرده بود انداختم يدر هم بود و انگشتانش را دور چانه  شیکه اخم ها دایبه طرف و ینگاه

 »...کنم یکه منم بهش فکر م هیزیچ نیا

 »...اومد ینم يبه نظر دختر بد...سایآ« :شالش را در مشت مچاله کرد يو گوشه  دیکش یآه درسا

 "... بهیاز اندازه عج شیفقط ب ستین يدرسته دختر بد "کردم فکر

 ...نهیبرخورد آرو... کنهیکه من رو نگران م يزیاما چ -

دلم ضعف  نیو لحن خشمگ یعصبان ياون چشم ها دنید يبرا« :دیدستانش را به هم کوب یخوشحال دابایو

 »...رهیم

 يبه آزردن افراد يدیشد لیبود که تما نیا دایمشکل و نیتر بیعج... اوردم مانیدوستم ا نیبهتر یوونگید به

 ...مورد عالقه اش داشت

 ...ستیچندان مشکل ن نیآرو یعصبان يتصور چهره ...درست باشه تونهیم نیخب ا -

 ...دمید یدرسا به انگشتانش را، م ي رهینهفته در نگاه خ ینگران

« :کمرم را لمس کرد و به طرف جلو هولم داد دایو... میدید نیآرو يالیبعد خودمون رو مقابل ساختمون و یکم

 »...تو اول برو

 ...به چشمان خندانش رفتم يدهانم را قورت دادم و چشم غره ا آب

زنگ توسط انگشت اشاره ام  نکهیقبل از ا... کردمقرار داشت دراز  وارید يکه رو يرا به طرف دکمه ا دستم

 ...شد انیدر آستانه اش نما نیلمس شود، در باز شد و آرو

 ...اراده چند قدم به عقب برداشتم یب
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 ...احساس بود یو حالت چهره اش خشک و ب دیکش یم دكیزده را  خی ي اچهیدو در چشمانش

 »...سالم« :انداختم نییرا با حرکت لبانم، پا سرم

 ن؟یکجا بود -

 ...کردم یو درسا را پشت سرم حس م دایو حضور

 ...سرمازده بود يا اچهیدر يشناور رو يها خیتکه  يبه سرما نیآرو يصدا

 ...نداشتم میحرکت دادن زبانم را پشت دندان ها جرئت

 ن؟یساحل کجا رفته بود يبه هوا نیگیچرا شما اول نم -

 ...و سفت فشارش دهم رمیرا در آغوش بگ دایداشتم و لحظه دوست نیا در

 »...نیپس از کنار ساحل رد شد« :با حفظ همان سرما گفت نیآرو

 »...يدوست تازه ات بود شیپ« :به چشمانم دوخت میرا مستق نگاهش

 ...به سرعت باال امد سرم

که  یمثل خبر دادن جرم شتریب... داشت یشباهت چیسوال ه دنیلحنش به پرس...دونم یم دیحدس زد؟ بع نیآرو

 ...مجرم مرتکب شده است، بود کی

 نیتواند در ا یم دایو یالیخ یدانستم تنها ب یم... گرم شدم تشیاز حما... ستادیجلو اومد و کنارم ا یکم دایو

 ...کمک کند طیشرا

 ...میستین یزندان نجایما که ا... داشته باشه یکنم اشکال یفکر نم -

 ...داد رییتغ داینگاهش را تا چشمان و ریمس...در هم گره خورد نیآرو يها اخم

 ...دیاما من ازتون خواهش کردم تو خونه بمون -

 »...به خواهش نبود هیبه نظر شب« :نشست دایلب و يرو يشخندین

 ...فرستاد رونیبه ب قایکرد و نفسش را عم یمکث نیآرو

 ...داخل نیایب -

 »...میاومد یهم م یگفت ینم« :گفت یالیخ یرا دراورد و با ب شیکفش ها دایو

 ينشسته بود و مشغول مطالعه  زیپشت م ایپو... میبه همراه درسا، وارد خانه شد... لبم نشست يرو يلبخند

 ...بود يکاغذ

 »...مینگرانتون شده بود« :سرش را بلند کرد و لبخند زد دنمون،ید با
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 ...نگران نداشت يبه ادم ها یاهتشب چیحالت چهره اش ه قتایحق

 ...به کاغذ مقابلش انداختم یدزدک ینگاه

 »؟یخون یم یچ« :را که در ذهنم بود به زبان اورد یسوال دایو

 »...اطالعاتم یکم يدر حال جمع آور« :دیکش شیبه موها یداد و دست هیتک شیصندل یبه پشت ایپو

 »...میکمکتون کن میبتون دیشا... ؟یچه اطالعات« :شد کینزد یچوب زیبه م دایو

 »...بهتر هم هست يطور نیا... البته« :سرش را تکان داد ایپو

کجا  قایدق نیشما بگ نکهیالبته بعد از ا« :به لب آورد انهیموذ يشخندیدستانش را در هم گره کرد و ن دایو

 »...نیبود

 ...بخوانم نیآرو يرا در نگاه خسته  یتوانستم کالفگ یم

 »...نـ یاشکال ن،یالبته اگر نخوا« :گفتم اهناخودآگ

 ...راستم خورد دهانم را بست يکه به بازو ینسبتا محکم ي ضربه

 »...میمنتظر« :اش فشرد نهیدستانش را سفت تر به س دایو

 »...نیمالقتتون رو با اون دختر بگ لیشما دل نکهیالبته بعد از ا« :محکم گفت یبا لحن نیآرو

 »...دمیمن اول سوال پرس« :در هم رفت دایو يها اخم

 »...رمیخوام جواب بگ یداره؟ چون من اول م یتیچه اهم« :و قاطعانه گفت ستادیا دایمقابل و نیآرو

 »....يند یحیکه توض یتا زمان يریگینم یجواب... خب« :زد يپوزخند دایو

 ...کردم یمتشنج حاکم بر فضا را حس م جو

 م؟ینیبش زیاول دور م ستیبهتر ن... خب« :و دستش را لمس کرد ستادیا دایوبا  یکینزد يدر فاصله  درسا

 »...میبا هم حرف بزن میتون یم نیهروقت آروم شد

 ...نشست ایگرفت و در کنار پو دایو خشکش را از و رهینگاه خ نیآرو

 ...ندیبش نیمقابل آرو یصندل يرا مجبور کردم رو دایفشار دست و با

 »...بدن نیا يدرباره  یحیبهتر باشه مارسا خانم توض دیشا« :سر داد زیرا به وسط م ییکاغذ آشنا ایپو

 »؟يکرد داشیاز کجا پ« :شدم رهیخ نیرا از کاغذ گرفتم و در چشمان آرو نگاهم

 نهیسوال مهم ا....ستیچندان مهم ن تیموقع نیسوال در ا نیخب جواب دادن به ا« :را باال انداخت شیها شانه

 »؟يکرد شیکه چرا از ما مخف
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 »...ممکنه چندان مهم هم نباشه...اما فکر کردم...خواستم بگم یمن م...خب« :دمیکش میبه موها یدست

 يالیراجع به اون و يزیهر چ یبهتر بدون دیتو با... بهانه است کی نیا« :با خشم مخلوط شده بود نیآرو لحن

 »...دایمهم به حساب م دیکل کیما  يبرا... یلعنت

 ...هم فشردم يرا رو چشمانم

 ...یتو به ما اعتماد نداشت -

که  یبه کسان نیچطور توقع دار... نیکه به ما اعتماد نداشت نییشما نیا... نه« :بلند شد دایگر و تیحما يصدا

 »ن؟یدروغ گفت نیکه رفت ییجا يچرا درباره  م؟یاعتماد کن... کنند نانیتونند به ما اطم ینم

به در آغوش  يدیشد لیبار دوم م ياومده بود، منحرف کرد و من برا شیکه پ یذهن ها را از بحث دا،یو سوال

  ...گرفتنش حس کردم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .چشم دوختم نیبار من طلبکارانه به آرو نیا

 ...داد هیتک یصندل یو به پشت دیبه گردنش کش یدست

 ...حرف بزنمخواستم مطمئن بشم بعد درباره اش ... میکرد یم یرو بررس يزیچ دیبا -

 »ن؟یکرد یم یرو بررس یچ« :دمیبار من پرس نیا

رفتن به اون  يبرا... میما کامال دروغ نگفت« :قرار داد زیم يجلو خم شد و انکشتان گره خورده در همش را رو به

 »...میکرد یاز ساحل عبور م دیخواستم با یکه م يجا

 »...مهمه نیا... نیبر نیخواست ینبود که شما م ییداره؟ ساحل جا یچه فرق« :گفت زیتمسخر آم دایو

 ...برگرداند ایو سرش را به طرف پو دیکش یقینفس عم نیآرو

شکل را  لیو مستط یسر داد و چند کاغذ رنگ بشیدستش را به درون ج ن،ینگاه آرو ینیبا احساس سنگ ایپو

 ...انداخت زیم يرو

را به  یرنگ ریاز فرط تعجب گرد شده بود، تصاو شانیم هاکه چش یکاغذ ها را برداشتند و درحال دایو و درسا

 ...طرف من گرفتند
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ما در آرامگاه « :دیچیانگار از فرسنگ ها دور تر در گوشم پ نیآرو يمحض افتادن نگاهم به عکس ها، صدا به

 »...میبود یمیقد

 ...دیچرخ یواژه مثل تاس در سرم م نیا ؟یمیقد آرامگاه

 ه؟یمنظورت از آرامگاه چ -

 »...آرامگاه، محل دفن مرده هاست« :کرد و پاسخ داد یمکث نیآرو

 ریاما تصاو...یقبرستون واقع کی... وجود داشته باشه یقبرستون هیناح نیکردم در ا یفکر نم یوقت حت چیه

 ...گفتند یم يگرید زیموجود در دستان لرزانم، چ

 ...فشرد زیم یچوب ياز قبل به لبه  شتریانگشتانش را ب يحلقه  درسا

 »...ستیمرده ها ن... واقعا...تو که منظورت« :زد یلرزانش موج م يدر صدا یاز نگران ییایدر

 یسع...نخواهد کرد دایدرسا پ يتمسخر سوال احمقانه  يبرا یفرصت دانستمیمتعجب بود که م يبه قدر دایو

 یرسم يادیز يکلمه  دنیتند و مقطع ام شُک حاصل از شن يمنظم کردن نفس ها يداشتم با تمرکز رو

 ...قبرستون رو آرام کنم يآرامگاه به جا

که  ییاینگاهم را از چشمان سرد و نافذش به پو ریانداخت وادارم کرد مس ایبه طرف پو نیکه آرو ینگاه مین

 ...بدم رییامده بود تغ شیبحث پ يدر دست گرفتن ادامه  يآماده 

 ...گرفت یاش را از صندل هیچانه اش حلقه کرد و تک ریدستانش را ز ایپو

منطقه وجود داشته باشه که  نیهم در ا گهیممکنه مکان د میخودمون هم تا به امروز باور نداشت قتیدر حق -

 ...کرد شیبشه آرامگاه نام گذار

 ...وجود داره "گهیمکان د "پشت  يشتریب يزهایچ... کردم یمن با خودم فکر م و

 ...تونست عالمت بزرگ و زرد رنگ سوال را در چشمانم بخواند نیآرو انگار

 ریقبل از شروع شدن مس قایدق... شهیجنگل مشاهده م يدرخت ها نیکه اول ییساحل، جا یدر قسمت غرب -

آرامگاه  نجایچرا ا میدونست یخودمون هم نم... میگیم دیوجود داره که با بهش آرامگاه جد یمکان کیجنگل، 

بهش عنوان قبرستون رو  شهیکه م ههم وجود دار يا گهید يجا... میدیامروز فهم... شده تا که يرنام گذا دیجد

 ...داد

با فرو دادن بزاق  میگلو بیبه حرکت دراوردن س يبرا تمینها یخشک شده بود که تالش ب يبه قدر دهانم

 ...دیرس یممکن به نظر م ریدهانم، غ
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تونه  یم یمیکنم آرامگاه قد یو من فکر م... دیجد یکیو  یمیقد یکیدو تا آرامگاه وجود دار  نیهم يبرا -

 ...ما باشه ياز سوال ها یلیخ يپاسخ گو

 »هست؟ یچ قایسوال ها دق نیا...خب« :بزرگ آبش حلقه کرد وانیدستانش را دور ل دایو

 »...میکن دایرو پ اشایمحل دفن  میچرا ما تا به حال نتونست نکهیا« :پاسخ داد ایبار پو نیا

 »...میکه دنبالش نگشت لهیدل نیبه ا دیشا« :گره زد نهیس يدستانش را رو دایو

کرد به  یم ییبزرگ درش خودنما يسنگ قبر ها ریرو که تصو یرنگ يسرش را تکان داد و کاغذ ها نیآرو

 ...دیطرف خودش کش

 ...میکن دایپ اشایاز  يزیچ میبتون دیکه شا... میرفت دیما به آرامگاه جد نیهم يبرا -

 »ن؟یکرد دایپ...خب« :کاهش اضطراب درونم فشردم يرا برا دستانم

 ...گشت، در چشمانم قفل کرد یکاه م ينازك در انبار یسوزن الینگاه نافذش که انگار به دن نیآرو

 ...زدم یهمونطور که حدس م... نبود دیتو آرامگاه جد اشایاز  يرد چیه -

 جسم اون رو کجا دفن کردن؟... پس -

نفسم  ن،یبه درون زم ک،یتار يراه پله ا ریتصو...انبوه عکس ها جدا کرد و مقابلم گرفت نیرا از ب يریتصو ایپو

 ...را بند آورد

لرزان عکس را به  یبا دستان...امروز وجودش پنهان بود نیکه تا هم ییجا... دفنه یمیآرامگاه قد ياون تو -

 ...انگشتانش خارج کرد نیآبش را از ب وانیل دایدر هم و يتوجه به چهره  یرداندم و ببرگ ایپو

به داخل  دیبا یعنی... بود دیپشت آرامگاه جد قایدق یمیآرامگاه قد... پنهانش کرده بودند میبهتره بگ دیشا -

 ...يکرد یم يشرویجنگل پ

 يبا حادثه  یارتباط دیکه اونجا دفن اند با يادافر...میکن یو ما فکر م« :کرد قیحرف دوستش را تصد نیآرو

 »...اومده در ساحل داشته باشند شیپ

 »ن؟یخبر نداشت دیآرامگاه جد يچطور تا امروز درباره « :را در هم کرد شیاخم ها دایو

 ...دانست یانگار خودش هم نم... سرد و سخت انداخت نیبه آرو یجینگاه گ ایپو

 يو با نگاه بالغ تر میبچگونه رو کنار بذار يها يوقتشه باز گهید دیشا... میدیفهم یم دیتا به امروز نبا دیشا -

 ...کنه یداره حرکتش رو شروع م اشای...کنم یمن حس م... میکن یمسئله رو بررس
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اول به خودمون اعتماد داشته  دیبا تیموفق يبرا گمیکه م نهیهم يبرا« :رو به طرفم سر داد دهیپوس کاغذ

 »...میباش

« :کردم از خودم دفاع کنم یفرو افتاده سع يو آشنا رو در دست گرفتم و با سر بیاون کلمات غر يحاو کاغذ

 »...بشه لیموضوع مهم تبد کیکردم بتونه به  یفکر نم... فقط... نبوده که من اعتماد نداشتم نطوریا

رو تو آرامگاه  اشاینگ قبر حاال شما س« :نبود گفت یشده، چندان راض دهیکش شیکه انگار از بحث پ درسا

 »ن؟یکرد دایپ یمیقد

 »...نه« :نگاه راسخش را در چشمان نگران درسا دوخت نیآرو

 نیکوچک تر چکسیاما ه...لخت برخورد کرد نینسبتا بلند به زم ییانگشتانم خارج شد و با صدا نیاز ب وانیل

 ...میه بودچشم دوخت نیبه دهان آرو یهمگ... نکرد وانیبرداشتن ل يبرا یتالش

... نصفه اند دیکه مارسا د یخاطرات گمیم نیهم يبرا... مبهمه... همه اش... شهیم اشایکه مربوط به  یهر چ -

 ...که بعد از راه پله قرار داره دفن شده باشه يتونه پشت در بسته ا یم اشایکنم  یهرچند من فکر م

 ...شد یم یمنته نیکه به درون زم ییپله ها... سر خورد زیم يبه طرف عکس افتاده رو نگاهم

 ...میبه اونجا بر یبعد همگ يبهتره دفعه  -

 حیتوض ایاز تو و پو ریبه غ یکس يرو برا يزیبخواد چ اشای دیشا« :شد رهیاش خ یبه چشمان آسمان نگاهم

 »...بده

 يبرا...لرزم گرفت اشا،یارتباط با  يبرقرار ياومده بود، از تصور دوباره  رونیکلمات از دهان خودم ب نکهیا با

 ...را، بردارم نیزم يافتاده رو وانیخم شدم تا ل زیم ریماندن ترس انباشته شده در نگاهم به ز یمخف

 ...مارسا -

 .شدم رهیخ نیباال امد و در چشمان سرد آرو سرم

 ...رو نشونت بدم يزیچ دیبا -

قرار دادم و  زیم يرا رو يا شهیش وانیل... بلند شد زینکرد و از پشت م یتوجه دایمعترض درسا و و ينگاه ها به

 ...دمیام را عقب کش یبه دنبالش صندل

دست ...کردند یرا با هم مبادله م يادیز يسکوت حرف ها نیانگار پشت ا... کرد ینگاه م نیبه آرو دیبا ترد ایپو

 ...کرد تمیدابا کمرم داشته باشه، پشتم دراز شد و به سمت جلو ه یتماس نکهیبدون ا نیآرو
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 چوقتیکه من ه ییجا... کردم یسوم ط يپله ها رو تا طبقه  نیلرزان گرفتم و به همراه ارو يایرا از پو نگاهم

 يپنجره ... فرو رفته بود یکیدر سکوت و تار یبیسوم به طرز عج يطبقه  لیسالن طو...درش قدم نذاشته بودم

 ...به داخل، نداشت نوردر نفوذ دادن  يریتاث چیراه پله نصب بود که ه يدر انتها یکوچک

به جلو برداشتم و سرم را  یقدم... به راهم ادامه بدم دیکه همچنان دور از کمرم قرار داشت، بهم فهماند با یدست

در ...نصب شده بود، چرخاندم یلخت کرم يها وارید يکه رو یو مبهم بیعج يقاب عکس ها دنید يبرا

من همراه با  دنیبا د...اومد رونیببه دست ازش  ینیس یداشت، باز شد و گل راهرو قرار يکه در انتها یاتاق

خوردن  ياصرارم برا... شدن شهیکم غذا تر از هم« :ستادیا نینگفت و مقابل آرو يزیمتعجب شد اما چ نیآرو

 »...تمام غذاشون چندان موثر نبود

 ...دیپر لغز مهیبه سرف ظرف ن نگاهم

 »...يبر یتون یم« :تکان داد يسر نیآرو

را مجبور به حرکت کردم و مقابل در  میپاها...رفت نییاش چسباند و از پله ها پا نهیرا سفت به س ینیس یگل

 یتق، در قاب نقاش يصدا دنینشست اما شن رهیدستگ يرو نیدست آرو... ستادمیا یرنگ يقهوه ا يبسته 

 دهیپوش دیسرتاسر سف یشده بود لباس دهیکش که به پشت یزن...که توجهم را جلب کرده بود، محو شد یبیعج

کم نور  یاطراف زن را پوشانده بود و زن با فانوس ظیغل یمه... دیرس یتا کمرش م اهشیبلند س يبود و موها

 ...گذاشت یقدم م یکیفشرد درون تار یم نیزم يرو يبرهنه اش را به انبوه برف ها يکه پاها یدرحال

نقاش  کیمادرمه که  ریتصو نیا...گفت یاونطور که عموم م« :شد یم دهیدر کنارم شن نیمتفکر آرو يصدا

 »...دهیکش

 مادرت؟ -

 ...ردیبگ یخواست نگاهش را از نقاش یوجه نم چیتکان داد اما به نظر به ه یرا به آروم سرش

اش مبهم از چهره  يتا حداقل تصور دیکش یکنم کاش اون نقاش مادرم رو از رو به رو م یآرزو م شهیهم -

بنده که انگار  یدر ذهنم نقش م یمشک يقد بلند با موها یزن... کنم ادیحاال هر وفت بخوام از مادرم ... داشتم

 ...چهره اش قرار داره يتار رو ینقاب

 مادرت ترکت کرده؟ نکهیاز ا يناراحت نشد...چوقتیه -

 یتونم حت یکه نم میتو زندگ ییفرصت طال نیاز نداشتن ا... ناراحت شدم اما نه از مادرم« :محو زد يلبخند

 »...زن داشته باشم نیاز ا يخاطره ا
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 ...مادرتون حق نداشت شما رو تنها بذاره ن؟یستیچرا ازش ناراحت ن -

از  يمن االن جزو...موند یاگر کنارم م دیشا... رفت یم دیاون با... دمیاما من بهش حق م« :محو شد لبخندش

 »...ومدما یجامعه به حساب نم نیا

 آخه چرا؟...اما -

 نیا يدرباره  ن،یاز ا شتریخواد ب ینم دمیفهم... در فشرد يگرفت و دستش را رو یاز نقاش یرا به سخت نگاهش

و کلفت که  یمخمل يکم نور با پرده ها اریو بس کیتار یاتاق... به دنبالش وارد اتاق شدم...موضوع بحث بشه

قرار  ستاده،یچراغ خواب ا دو نیکه ب یو سلطنت یجوب یبزرگش رو قاب گرفته بود و تخت يپنجره 

بود و پشت به من بود، توجهم  رهیخ رونیکه نگاهش به ب یچرخ دار درحال یصندل ينشسته رو یشخص...داشت

شانه ام گذاشت و به  يبار دستش را رو نیا نیآرو...انگشتانم فشردم نیرا ب نیناخودآگاه ساعد آرو...را جلب کرد

 ....وجود داشت يدر ابعاد بزرگتر ،یتخت سلطنت يدر اتاق رو به رو یقاشهمون ن ریتصو...کرد تمیطرف جلو هدا

 ...پدرمه...مرد نیا -

 ...فیخف یترس یو حت...يناباور... شُک... رتیح... داشت يادیز یکه معان یآه... ام خارج شد نهیاز س یآه

 ...نیا... اما -

مرد مسن که تار ...رمیکنار مرد قرار بگ قایکه به شانه ام وارد کرد، باعث شد جلو تر برم و دق يبا فشار نیآرو

از حضورم نشان  یتوجه نیشد، کوچک تر یم دهیاش د يخاکستر يتک و توك موها نیب یفراوان دیسف يها

 ...بود رهیخ رون،یب ينگاه مات و سردش همچنان به فضا...نداد

... بوده نطوریهم شهیهم...دارم ادیکه پدرم رو به  یاز وقت« :شد یم دهیاز کنار گوش راستم شن نیآرو يصدا

به اطرفش نشون بده  یتوجه ایبزنه  یحرف نکهیاون بدون ا... با پدرمم ندارم يخاطره ا یمن حت ؟ینیبیم

 »...است رهینقطه خ کیبه  شهیهم

 بوده؟ لیدل نیرفتن مادرتون به ا... یعنی -

 »...مربوط به بعد از رفتن مادرمه نیا... گهیاونطور که عموم م...نه« :را تکان داد سرش

 شده؟ نطوریپدرتون به خاطر مادرتون ا... پس -

اونا چندان روابط ... گهیعمو م... اما فکر نکنم به خاطر مادرم بوده باشه...دونم ینم« :را باال انداخت شیها شانه

که من هم تو  یلیدل...داشته باشه يا گهید لیدل دیحالش با نیا... دمیپدرم حق مبا هم نداشتن و من به  یعاطف

 »...دمشینفهم چوقتیو نه سال ه ستیب نیا
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 چطور؟... پس -

 يبه اون حادثه  دیحال االن پدر هم با زنمیاما حدس م... دونمینم« :دیکش شیموها انیبه م یدست یکالفگ با

 »...مربوط باشه شیچند سال پ

 »ست؟ین یساحل یمهمان... منظورت...تو که« :دیلرز یم لبانم

 »...باشه لیممکنه به همون دل« :را تکان داد سرش

 »...دمشیپس من ند...ستیمطمئنا چهره اش آشنا ن« :مقابلم انداختم رمردیپ ي دهیتک يبه چهره  یقیدق نگاه

که  یاون موج... موند یزنده م دیشرکت داشت تا االن نبا یچون اگر پدرم تو اون مهمون... شیدیالبته که ند -

 ...رو زنده بذاره یبوده که کس نیتر از ا يقو... يکرد فشیتو توص

 ...مرد یم دیبا...اون تنها بازمانده بود...در ذهنم تکرار شد سایآ حرف

 ...تونسته بازمانده داشته باشه یاما اون حادثه م -

 ...م که به همراه دوستش از ساحل دور شدنداورد ادیرو به  يبعد دختر و

 ه؟یمنظورت از بازمانده چ -

 ...دمیفهم -

 سایمادر آ... اون و دوستش تنها بازمانده ها بودن... سایمادر آ« :قفل کردم نیرا در چشمان آرو نگاهم

 »امکان داره زنده باشه؟ یعنی... دوستش... پس...مرده

قفل کرده بود و من  میاما همچنان نگاه نافذش را در چشم ها دیفهم ینم میاز حرف ها يزیبه نظر چ نیآرو

 ...کنه، حس کنم یصرف م میحرف ها لیتحل يرو که برا يادیز يرویتوانستم ن یم

 درسته؟ يکه تازه باهاش اشنا شد هیاون دختر سایآ -

 ...دمیقرار داشت چرخ وارید يکه قاب گرفته رو يریطرف تصو به

رو به ما  يشتریبازمانده اطالعات ب کیحادثه از دهان  دنیشن دیشا... هیک سایست مادر آدونستم دو یکاش م -

 ...بده

 ...مرد یم دیبا...تنها بازمانده بود اون

 ...بشه ختهیآتش ر يکه رو یخیمثل آب ...باره خاموش شد کی جانمیه تمام

 ....حتما مرده...اون هم... دوستش هم...پس...رهیبم دیبا سایمادر آ اگر

 مارسا؟ -
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 ...شد دهیبا گوش راستم شن یکینزد يدر فاصله  نیآرو زیآم دیترد يصدا

 ؟یخوب -

 ...متوجه خاموش شدن برق چشمانم شده نکهینداشتم از ا یشک چیه

 ...شدم دیافتادم و ناام يزیچ ادیفقط ...ستین يزیچ -

 »؟يشد دینا ام یاز چ« :دستم را گرفت ینرم به

 ...شد یم قیتزر میدستانش، از منافذ موجود در پوست کف دستم، به درون رگ ها يگرما

 ...رسه یاحمقانه به نظر م... ستین یوجه عمل چیبه ه دمیفهم یوقت....که صحبت کردن درباره اش يزیچ -

 نیمن و آرو نیکه ب ییها الوگیبه د یتوجه چیه... نشسته بود برگشتم لچریو يکه رو یطرف مرد مسن به

 یکه او نفس م... فهماند که او زنده است یاش به رو به رو م رهیداد و تنها نگاه خ یشد، نشان نم یمبادله م

 ...کشد

 ...نمیبب نطوریتمام کسم رو ا... پدرم رو يروز...تونم فکرش هم بکنم ینم یحت... واقعا متاسفم...پدرت يبرا -

که درد و غم درش انباشته شده بود  یبا نگاه نیآرو...ختیچشمم فرو ر ياده از گوشه ار یب ییاشک ها قطره

 ...شد رهیبه چشمان باز پدرش خ

 ...اسفناك نجات بدم تیوضع نیکه بتونم پدرم رو از ا یکردم کاش بود راه یآرزو م شهیهم -

 »...شهیدرست م یهمه چ... نگران نباش« :انگشتانم فشردم يحلقه  نیرا ب شیبازو

 يوارد کردم معناها شیکه به بازو یفیاومد نداشتم اما فشار خف رونیکه از دهانم ب یبه حرف ياعتقاد چیه

صبور ...ناراحت نباش... مینیب ینور رو م اهیس يجاده  نیآخر ا نکهیا...شتمیپ شهیمن هم نکهیا...داشت يادیز

لبم نشاندم و  يمهربون رو يلبخند...میرس یاده مج يو با هم به انتها میدار یبا همه باهم قدم برم... باش

 ...زانو زدم نیزم يرو رمردیمقابل پ

« :تکان دادم ییآشنا يچرخ دار گذاشتم و سرم را به نشانه  یصندل یمشک يدسته ها يدو دستم را رو هر

 نجامیاما من ا...نیصدامم نباش دنیقادر به شن یحت دیشا... دیمن رو بشناس نیشما نتون دیکه شا دونمیم... سالم

 »...نیدوستم هست نیهر چند شما پدر بهتر... تا باهاتون آشنا بشم

 »...خوشحالم دمتونید نکهیاز ا... اسمم مارساست« :اش گذاشتم دهیچروک يدست ها يرا رو دستم

دستم  يرو یدست ستم،یپاهام با يبتونم رو نکهیقبل از ا... زدم يگریپوشاندن بغض صدام، لبخند د يبرا

به  دیشد بایتقر يفشار... تپش ها نامرتب قلبم را بشنوم يتونستم صدا یم...حبس شد نهینفسم در س...نشست
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 شتریو ب شتریفشار هر لحظه ب...دوختمبود  رهیبه من خ مینگاهم را به چشمان مرد که حاال مستق...دستم وارد شد

لبان لرزانش به ...خرد شدن استخوان مچم را بشنوم يتونم صدا یبعد م یکردم کم یشد و من تصور م یم

 ...ام را حس کنم قهیتوانستم نبض شق یو من م... زد یم يدیسف

 ...نزن...بیآس... نه... تو -

که به  یانگشتان نیکردم دستم را از ب یسع... توانست واکنش نشان دهد یشکه شده بود که نم يبه قدر نیآرو

دقت متوجه شدم پدر  یو من با کم دیلبانش دوباره لرز...نداشتند، آزاد کنم را فینح رمردیپ کی يروینظر ن

 ...دیدرخش یدر گردنم م یبیکه به طرز عج ستیبلکه نگاهش به گردنبند...نشده رهیبه چشمانم خ نیآرو

 ...کم شد رم،یدور کمرم حلقه شد و فشار وارد شده به دست اس یبعد دستان یکم

که کمرم به  ییخارج کردم و چند قدم به عقب برداشتم تا جا دهیانگشتان چروک يسرعت دستم را از حلقه  به

 ...وجه قصد رها کردنم را نداشتند چیدستان حلقه شده به ه...پنجره برخورد کرد زیت يلبه 

زد  یاز بدنم رو که نبض م یتونم تمام نقاط یفکر کردم هنوز هم م یچارگیبا ب... زدم ینفس نفس م...نیآرو -

 ...کنم حس

 حرف زد؟...اون... اون -

 دیشا...قدرت تحمل وزنم را ندارند میحس کردم پاها یدرماندگ تیکه در نها ییتا جا... مبهوت بودم... بودم شکه

 ...پا نگه دارد يتوانسته بود من را رو نیآرو يدستان حلقه شده 

 ...آروم باش -

تونستم آروم باشم در  یچطور م... ستین هم سازگار نصفت با حال االن او نیلحن لرزانش معلوم بود که ا از

 د؟یلرز یم نطوریاحساس ا یب بایخونسرد و تقر شهیهم نیآرو يکه صدا یحال

 ...رونیب میبر...ایب...نیآرو -

 ...نبود شیب یکابوس شیپ هیانگار اتفاق چند ثان...بود رهیخ رونیپدرش مانند قبل به ب نگاه

 ...میبود ستادهیاز اتاق پشت در بسته ا رونیبعد هر دو ب یو کم دمیرا کش نیآرو دست

 ...نظم ببخشم بشیبه ترت م،ینفس ها يکردم با تمرکز رو یدادم و سع هیتک واریرا به د کمرم

 ...دیکش یدست م شیبه موها یبا کالفگ يبود اما هر از چند بار شیپ قهیخونسرد تر از چند دق نیآرو

 ...شیچند سال پ يحادثه ...دیشا ایداره و  اشایبه  ین پدرم ربطحال اال میدیحداقل االن فهم -

 ...و دستش را سفت در دستم فشردم دمیکش نیاراده خودم را به طرف آرو یب
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 خته؟یچند نفر رو به هم ر یزندگ...اون...اشای...وحشتناکه... نیا -

من در ...شتاب زده، کمرم را چنگ زد و بعد یبا حرکت... دیکش یقیهم فشرد و نفس عم يرا رو چشمانش

 میها هیعطر تلخش را به ر يمخلوط با بو ژنیتونستم اکس یراحت تر م یلیکه خ ییجا... آغوشش بودم

... گرفتم یاش را م انهبود که من به يزیچ دیآغوش شا نیا... دستم باال اومد و دور کمرش حلقه شد...بکشانم

حس  نیاسم ا...کرد یقلبم را آروم م يگردوند و ضربان ها یرو بهم بر م دنیکه قدرت نفس کش يزیتنها چ

 ...اسمش را در ذهنم تکرار کنم نکهیاز ا یحت دمیترس یبود؟ و من چقدر م یچ

 »؟يبهتر شد« :کرد یگوشم را نوازش م يالله  شیها نفس

 ...سرم را تکان دادم یآروم به

 ...داشت د،یجوش یکه درونم م یدر کاهش ترس و اضطراب یفراون ریتاث م،یموها نیدستش ب حرکت

مثل  تیموقع نیکه در ا يزیچ...دور کنم ایقضا نیو ا نجایتونم از ا یتونستم تو و دوستات رو تا م یکاش م -

 ...رسهیبه نظر م ایرو

ها داشتم ازش  یکه تازگ يزیچ...فشردم یانگشتانم م نیرا ب اشایگردنبند  ریدونستم چرا داشتم زنج یمن نم و

بعد  یکم...شد باورش سخت بود یم قیبه وجودم تزر ریکه بعد از فشردن زنج یآرامش... اما...شدم یمتنفر م

 ...دمیرو د دیلباس بلند و سف کیاز  يا هیبود، سا نیآرو يشانه  يسرم رو یدرحال

مقابل چشمانم  اشایبود روح نازك طال، باعث شده  ریفشار کوچک به زنج کیتنها ...باز ماند رتیاز ح دهانم

 ...لبش بود يرو نیغمگ يلبخند...بشه داریپد

 ...اومده بود، محو شد دیهمانطور که پد ریام افتاد و تصو نهیس ياز رو دستم

 »؟یخوب« :شد رهیاش برداشت و به چشمانم خ نهیس يسرم را از رو نیآرو

 ...سرم را تکان دادم ریو متح جیو گ دمیبازم هوا را به داخل کش مهیدهان ن با

 ن؟ییپا میبر -

 ...میهر دو به طرف پله ها راه افتاد...در جواب سوالش بود يدییتا نیرا فشردم و ا نیآرو يبازو

به صورت قرمز  یقینگاه دق...اومد یبه دست از پله ها باال م ینیکه س دمیرو د یبه اواسط راه پله، گل دنیرس با

 ...و ملتهبش انداختم

 ؟یگل -

 »بله آقا؟« :ما باال گرفت دنید يو سرش را برا ستادیا دیرا که شن نیآرو يصدا
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 »نشده بود پدرم حرف بزنه؟...تا به حال« :دیبه چانه اش کش یلبش را مرطوب کرد و دست نیآرو

 »مگه آقا حرف زدن؟... وا« :به گونه اش زد یآروم یلیچشمانش را گرد کرد و با دست س یگل

 »...يبر یتون یم... ستیمهم ن« :دستش را تکان داد یگحوصل یبا ب نیآرو

 یگل يگذرا يحالت ها...کرد یپله ها را به باال ط یانگشتانش فشرد و به سرعت باق انیرا م لیاست ینیس یگل

 کیکه بعد از گفتن  یمثل کس...بود یپنهان یتند و به همراه اضطراب یکم شیواکنش ها... بود بیبرام عج

 ...دیترس یم قتیدروغ بزرگ، از رو شدن حق

 شده؟ يزیچ -

 »خواسته بشه؟ یم یچ...نه« :لبخند زدم یرا تکان دادم و زورک سرم

 ...دمیترس یم نینگاه آرو نیاز ا قتایحق... دوباره سرد و موشکافانه شد نگاهش

 ؟یبه ذهنم نفوذ کن يخوا یتو که نم -

 »؟یترس یچرا م« :لبش نشست يرو انهیموذ يلبخند

 »...یخوام بفهم یهم توش هست که نم يا گهید يزایچون چ« :دمیرا با حرص جو لبم

 »مثال؟« :تر شد قیعم لبخندش

 یط نییراه را به پا یباق واریو با گرفتن دستم به د دمیکش یآه... بود دیسرد و خشک بع نیاز آرو طنتیش نیا

 ...کردم

 »...خوش گذشت؟« :بلند شد یصندل يزد و از رو يپوزخند دنمیبا د دایو

بود که احساستش را  يدختر دایو... میدیفهم یدارش را تنها من و درسا م دیانباشته شده در لحن تاک حرص

 ...داد یانجامش م یپوست ریکامال ز یکارو بکنه به روش نیخواست ا یداد و اگر هم م یبروز نم

 »...خوش گذروندن وجود نداشت يبرا يزیچ« :کنارش جا گرفتم یخال یصندل يرو

 ياش برا يقرار یمرا از ب زیم ریز شیحرکت تند پاها... قرار داد شیلب ها نیآبش را ب وانیل يا شهیش ي لبه

 ...کرد یبه خاطرش مرا از جمع دور کرده بود، آگاه م نیکه آرو يزیچ دنیفهم

به « :دستش بود کردم ریتصاو یغول بررسکه مش ایرو به پو... رمیبه خودم بگ یتفاوت یب يکردم چهره  یسع

 »...باشه یمیرفتن به آرامگاه قد مونیحرکت بعد ادینظر م

 »...امکان نداره« :قاطعانه سرش را تکان داد نیآرو

 ...میمعترضمون را به چشمان مصممش دوخت يسه نگاه ها هر
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 ...شمیمنظورت رو متوجه نم -

که شما سه دختر پا تو  ستیدرست ن نیا... منظورم کامال واضحه« :باال انداخت يرا به خونسرد شیها شانه

 »...نیبذار کیاون قبرستون تار

مربوط به ما سه  میکن یباهاش دست و پنجه نرم م میکه االن دار ينره که هر حادثه ا ادتی« :آزرده بود لحنم

 »...کنهیرو درست نم يزینرفتنمون به اونجا چ... پس... تا دختره

 نیبش دیمکان جد نیبود که شماها امروز متوجه ا نیاگر قرار به ا... میریما م« :گفت نیمحکم تر از آرو دایو

 دیمکان پس از مدت ها کشف بشه با نیخواد که امروز در حضور ما ا یو اگر اون م انهیجر نیپشت ا اشایپس 

 »...کنه یرو درست نم يزیاون منتظر ماست و نرفتن ما چ...گفت

 »...نیایبشه شما ها نم یچ ستیمهم ن...من که گفتم« :تفاوت بود یهمچنان خونسرد و ب نیآرو

اگر ما ... نیاما آرو« :انگشتانش را دور چانه اش حلقه کرد دیبا ترد ایبگه، پو يا گهید زیچ دایو نکهیاز ا قبل

 »...مارسا دیشا... میرو باز کن نیزم ریز ياون در انتها مینتونست

 پ»...تمومش کن...ایپو« :بود زیآم دیهم تهد نیآرو يصدا

 »...میگذشته آگاه بش ي هیاز بق میتنها راه باشه تا بتون نیا دیشا... میایما م« :زدم يوزخند

خواسته بود  اشایخب اگر  ؟يجد« :دیرا باال کش نیلب آرو يرنگ تمسخر داشت گوشه  بیکه عج يشخندین

 »...بگه الیتونست همونجا تو و یبده م حیرو توض يزیچ

 ...برم یمیبه اون آرامگاه قد دیکنم با یحس م دایمن شد -

 ...یکنم که سرکوبش کن یم حتتینص نطورهیاگر ا ال؟یورود به و يمثل همون حست برا -

پس ...خونسرد و مودب شهیهم نیآرو... دمیشن یم نیطعنه و تمسخر را در لحن آرو يها هیبار ته ما نیاول يبرا

 ...بود ياوضاع جد

منتظر  چوقتیمن ه... خب« :به خودم گرفتم و بلند شدم يسخت و خونسرد يچهره ...دمیرو عقب کش میصندل

 »...بشم لیتبد یآدم نیبه همچ ستیقرار هم ن... رنیبگ میبرام تصم گرانینبودم د

لبم را پاك کردم و پله ها رو به باال  يوزخند روپ یبه سخت...دمیشن یتند و نگران درسا رو م ينفس ها يصدا

 ...کردم یط
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و  دمیکش یقینفس عم... داشت ییلویسنگ ده ک کی يبه اندازه  ینازك قرار گرفته دور گردنم، وزن ریزنج

 مینشان دادم برا نیو مصمم آرو يکه در برابر لحن دستور یواکنش... چشمانم را با آرامش باز و بسته کردم

 ...بود بهیغر

پنجره درست رو به  کیکه  یهمون اتاق... دایاتاق من و درسا و و... گرفتم و وارد اتاقم شدم واریرا به د دستم

 ...ماه داشت

 يرو در فضا یترسناک یکیشده، تار دهیکش يپرده ها... تخت پرت کردم يخودم را رو یرا بستم و با خستگ در

 ...اتاق، حاکم کرده بود

 ...مقاومت کنم لم،یتخ يقوه  يها يبالشت نرم فشردم و چشمانم را بستم تا در برابر بلند پرواز يرا رو سرم

باهاش آشنا شده بودم در ذهنم رسم شده بود و  یکه به تازگ يرمردیپ ریتصو... دمیزدم و به پهلو دراز کش یغلت

 نقدریدرباره اش حرف زده بود ا نیکه آرو یکردم مشکل یفکر نم چوقتیه...پاك کردنش را نداشتم ییمن توانا

 ...بزرگ و دردناك...بزرگ باشه

چقدر دلم براش ...ام خارج شد نهیاز س قیعم یآه...شد داریلبخند مهربون پدرم مقابل چشمان بسته ام پد ریتصو

 ...موفق بشم رمیتالش کنم باهاش تماس بگ گهیبار د کیاگر  دیشا... تنگ شده بود

 يجمع کردم و از لبه  يبلندم را که اطراف گردنم پخش شده بود به کنار يموها... کردم یم یکرخت احساس

 بیعج...رادر هم بردم میابرو ها... ازش خارج شد يخواب آلود ي ازهیدهانم باز شد و خم... کردم زانیتخت آو

 ...ت گرم و نرم رو نداشتمتخ يبدنم و بلند شدن از رو يقدرت تکان دادن اعضا... اومد یخوابم م نقدریبود که ا

 "...خسته ام یلیاالن خ...به پدر زنگ بزنم دیبعدا شا...بعدا "فکر کردم یحال یب با

نه تنها ... اما... شدم نیخواب سنگ کیبالشت نرم فرو بردم و منتظر ربوده شدنم توسط  ریاز دستانم را ز یکی

 ...داشته باشم هم یرفت بلکه انگار قرار نبود خواب ینم نیاز ب یحس کرخت

توانستم سرم را تکان  یاما نم... به سرعت باز شوند نمیسنگ يباعث شد پلک ها دیچیکه در سرم پ يدیشد درد

 ...شدم رهیکه اطرافم را احاطه کرده بود خ یظیغل یکیگرد شده از وحشت، در تار یبا چشمان... دهم

طلب  يبرا غیج دنیباز کردن دهانم و کش ییتوانا... شدن بود دهیاز تخت درحال کش زانمیآو يموها ي دسته

 ...انگار لبانم به هم دوخته شده بود... کمک را هم نداشتم

نفس نفس زدن ... و ترسناك یوانیح يمثل ناله ها ییصداها...دیرس یتخت به گوشم م ریاز ز یبیعج يصداها

 ...تعفن آشنا يهمون بو...تهوع آور و بعد يها
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... شد یاز قبل م شتریدرد به مراتب ب...عرق سرد پوشانده بود يو تمام تنم را دانه ها دیتپ یام م نهیسدر  قلبم

 يدسته  يدستم را در ابتدا...شد یم دهیتخت کش یچوب يبلندم به طرف لبه  يبار سرم هم به همراه موها نیا

از من  يشتریکه بود، قدرت ب يزیاما هر چ. ..کنم يریشدن درد، جلوگ شتریبلندم مشت کردم تا از ب يموها

که حاال نصف  ییپر از ترس به موها یبود و من با چشمان زانیتخت آو يبعد سرم از لبه  یداشت و کم

 ...بودم رهیشد، خ یم دهیتخت کش ریز شترشونیب

 ...بکشم رونیخت بت ریرا از ز میکردم موها یزدن نداشتم و هنوز تقال م غیبه ج یلیتما چیبود که ه بیعج اما

 یتوانم در آسمان آب یآزاد م يشده بودم، درد تمام شد و من حس کردم مثل پرنده ا دیکه نا ام يلحظه ا قایدق

 ...پرواز کنم

دراز شده ام  يپاها يدستم را رو کیکه  یدرحال... تخت نشستم يو رو دمیسرعت سرم را به طرف باال کش به

 يکه از ترس مرطوب شده بود ، سرم را برا یدهانم گذاشتم و با چشمان يرا رو گرمیمشت کرده بودم، دست د

 صیرو تشخ يزین بود که بشود چیگون تر از ا ریق یکیاما تار....چرخاندم یگوشه اطراف اتاق م يمشاهده 

 ...داد

 يده پر...انداختم میپاها يکردم و به سرعت وزنم را رو زانیاز تخت آو دیلرز یرا که به شدت م میها ساق

 ...اتاق باز است يخورد بهم فهماند که پنجره  یتکان م میکه در باد مال ینازک

 میموها...قرار دادم يفلز يدسته  يرو رهیدستگ دنیکش نییپا يو دستم را برا دمیاتاق دو يطرف در بسته  به

خش خش  يااما صد... داشتم لرزش دستانم را کنترل کنم یبود و من سع دهیاز شدت عرق به گردنم چسب

 رونیب میدارم از گلو شبه يدیشد ازیکردم ن یکه حس م یغیمالحفه، تمام مقاومتم را در هم شکست و ج

تخت  ریاز ز یاهیس ي هیزده، به خارج شدن سا رونیزدم و با چشمان از حدقه ب هیبه در بسته تک...فرستاده شد

اراده به  یدست مشت شده و لرزانم ب...هنوز در گوشم بود ،یوانیتند و ح ينفس ها يتعفن و صدا يبو...زل زدم

 ...لحظه متوقف شدن کی يدر ضربه زد، و بعد حس کردم صداها برا

مالحفه  يدیبا سف زیچ یاهیتضاد س... شد دهیکش دیسف يمالحفه  ياومد و رو رونیتخت ب ریدراز از ز يزیچ

 ...را بهم داد یالغر و استخوان یدست صیاتاق، امکان تشخ یکیدر تار

 »...دوباره نه...نه...نه ایخدا« :از قبل به در فشردم و لبان لرزانم را حرکت دادم شیرا ب کمرم

 يکه به در بسته  یتق دنیو بعد شن...کرد یتخت را دنبال م ریملتمس بود و نگاهم هر حرکت موجود ز لحنم

 ...داد ژنمیاز اکس یخال ينفر، فرصت پر شدن را به شش ها کینگران  ياتاق برخورد کرد و صدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٢٢٢ 

 ؟یمارسا؟ مارسا؟ خوب -

 ...دمیکش نییرو به طرف پا رهیدستگ یحرکت ناگهان کیو در  دمیطرف در چرخ به

رو با قدم  نمونینه چندان بلند ب يام، فاصله  دهیصورت رنگ پر دنیبود، با د ستادهیکه مقابل در ا ینگران مرد

حرف زدن را در خودم  ییوجه توانا چیلرزانم قفل شد و من به ه يدستانش دور بازو ها...پر کرد عیسر ییها

 ...دمید ینم

 ؟يشنو یدختر؟ صدام رو م يشد ينطوریمارسا؟ چرا ا -

 ...توانست متوقف شود یبدنم به نظر نم لرزش

 ...دمید...دم...ـید...من...مـ -

 ...بکشم قیعم یو تنها در اون لحظه بود که من توانستم نفس... دیتنم را در آغوش کش عیسر یحرکت با

 ...اومد یکه به طرفمون م دمیرو شن يتند يقدم ها يشد و بعد صدا میمشغول نوازش موها دستش

 مارسا؟ -

بکشم و به  رونیب نیاومد، باعث شد خودم را از آغوش آرو رونیاز دهان درسا ب ادیبا فر بایاسمم که تقر دنیشن

 ...بشم رهینگران دو دختر مقابلم خ يه هاچهر

 ...دیلغز یبود م ریاس نیانگشتان آرو نیکه در ب میبازو يانگار رو دایو نگاه

 »؟يلرز یم نطوریچرا ا ؟یخوب« :سر تا پام رو بر انداز کرد قیدق یو با نگاه دیشتاب زده به سمتم دو درسا

 د؟یلرز یمن بود، االن نم تیخودم فکر کردم اگر درسا در موقع با

... آروم باش...تموم شد یهمه چ...خوبه دختر"...کردم لرزشم را متوقف کنم یرا به هم فشردم و سع میها پلک

 "...آروم باش

 »...خوبم« :دردناك به لب نشاندم يرا باز کردم و لبخند چشمانم

هم نگرانم  دایو... لبخندم پررنگ تر شد و دمیفرستاده شد، شن رونیب دایو ي نهیرا که از س ینفس راحت يصدا

 ...در رابطمون نذاشته يریتاث تیدر اون موقع نیمن و آرو دنیخاطره که د یتسل ي هیما نیا... بود

 »...نییپا میبر ایب« :را گرفت میشد و بازو کیچند قدم بهم نزد دایو

را که کنار راه  اینگاه کنجکاو پو ینیسنگ. نشستم ز،یپشت م یچوب یصندل يدنبالش از پله ها روانه شدم و رو به

 .کردم یبود حس م ستادهیپله ا

 .دمیدرسا را از سمت چپ شن يصدا.کنارم نشست و نگاه نگرانش را در چشمانم دوخت دایو
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 زم؟یبرات بر يخوریآب م ؟يبهتر -

 »...خورم ینم يزیچ... خوبم« :را باال اوردم دستم

 ...کنارش نشست ایجا گرفت و پو میرو به رو نیآرو. لرزان و گرفته بود میصدا

 »شد؟ یچ کدفعهیآخه « :مشغول نوازش دستم شد یبه آروم درسا

 .جواب گذاشتم یدوختم و سوال درسا را ب نیرا در چشمان آرو نگاهم

 ...تموم بشه و اگه راهش رفتن به اون قبرستونه من آماده ام يباز نیتر ا عیسر یخوام هر چ یمن م -

فکر کنم « :خورد و گفت یاش تکان یدر صندل دایو.داد ینم یبود و جواب رهیخ میموشکافانه به چشم ها نیآرو

 »...اوضاع رو بدتر نکنه نیالبته اگر ا... باشه نیکار هم نیبهتر

نداشت به  میکه قصد گرفتن اون نگاه نافذ و سرد را از چشم ها یاومده، درحال شیتوجه به بحث پ یب نیآرو

 »افتاد مارسا؟ یچه اتفاق« :گفت یومآر

 .دستانم قرار دادم نیهم فشردم و سرم را ب يرا رو لبانم

که من رو تا سر حد مرگ  يزیچ کی... شهیمثل هم يزیچ کی... افتاد یکه اونجا چه اتفاق ستیمهم ن نیا -

 ...زنم یاز ترس حتما سکته م... رمینم اشایبه خاطر  نجایترسوند و مطمئنم اگر ا

 .شد گرید يسوال ها لیام مانع از به راه افتادن س یعصب لحن

... نیخوا یکه شما ها م هیزیچ نیاگر ا... خب یلیخ« :داد هیتک شیصندل یو به پشت دیکش یقینفس عم نیآرو

 »...میانجامش بد نیایب

روز ها  نیاکه  یحالت. میبود رهیاحساس چهره اش خ یگرد شده به حالت خشک و ب یچهار نفر با چشمان هر

 ...دمید یازش م ادیز

 ...میافت یراه م گهیربع د کی... نیرو بردار يضرور لیوسا -

و اون و  میکن یبه اتاق ط دنیاون پله ها رو تا رس دیفهماند که با میکه مخاطبش ما سه نفر بود يجمله  نیا و

 ...میتنها بذار یبحث خصوص يجلسه  کی يرا برا ایپو

قادرم به اون اتاق  ایتوجه به ما، از پله ها باال رفت و من هنوز مطمئن نبودم که آ یبلند شد و ب داینفر و نیاول

 ...نه ایبرگردم 

 »...مارسا میبر« :کنار گوش زمزمه کرد.بلند بشم یصندل يو مجبورم کرد از رو دیدستم را کش درسا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٢٢٤ 

 دیکه نبا ییو به صحبت ها ستمیله ها باپشت راه پ ستیحرکت کامال ناشا کیکردم حاضر بودم با  یم اعتراف

 »...امیمنم م... تو برو« :راه متوقف شدم و نگاهم را به درسا دوختم مهیگوش بدم پس در ن

 يپله ا يرو.کرد یدوم ط يبه طبقه  دنیراه را تا رس يرا باال انداخت و ادامه  شیبا تعجب شانه ها درسا

 .چسباندم یچوب ينشستم و گوشم را به نرده ها

 ...خواد و اگر یمارسا رو م اشایکه  میدونیما م... تمومه یعقل یب نیا -

 »...ارزه یبه امتحانش ب دیشا« :حرفش را قطع کرد نیآرو

 »؟یرو امتحان کن نیبا به خطر انداختن جون مارسا ا يخوا یتو واقعا م« :شد دهیشن ایپو ریمتح لحن

رفتن  ياز اندازه برا شیاون دختر ها ب... ینیب یاما م... رمیش رو بگبود که منم تالش کردم جلو يزیچ نیا -

 ...به اونجا اصرار دارن

 ...یمنصرفشون کن دیبا... نیاما آرو -

خواد  ینم... نکهیرو که به دست ما باز نشد، باز کنه و ا يممکنه مارسا بتونه اون در یخود تو گفت... ایپو -

 ...میکن یو ازشون محافظت م مییما تمام راه رو در کنار دختر ها ینگران باش

 زیم يگذاشته شدن فنجان رو فیتق خف يو بعد صدا دمیشد شن یفوت م رونیرو که به ب ایپو يکالفه  نفس

 ...را

 ...شهیم یبعدش چ مینیپس بب... خوبه -

خب ... خواد یمارسا رو م اشای... بود ایرف پوح ریتمام ذهنم درگ. کردم یپله ها رو به باال ط يو ادامه  دمیچرخ

 نیو درسا نه؟ ا دایچرا من؟ چرا و... بود نجایبودم اما سوال ا دهیوقته فهم یلیبود که خود منم خ يزیچ نیا

 من باشم؟ دیکرد چرا با یبهش اشاره م نیزد و آرو یازش حرف م سایکه آ یشخص منتخب

سرم  يمانتو شالم را چنگ زدم و رو دایتوجه به درسا و و یب. وارد اتاق شدم دیو با ترد دمیکش یقیعم نفس

 .انداختم

 ...يایبه نظر خوب نم -

 »...شهیدرست م یهمه چ... نگران نباش« :شانه ام نشست يدادن رو یتسل يدست درسا برا...ستمین -

 يگره  دایو. دادم هیرا به چوبش تکو کمرم  دمیدر کمد رو به هم کوب...یگیبشه که تو م نطوریهم دوارمیام -

رو از برداشتن  نیمن منظور آرو... دخترها« :رنگش زد و رو به من گفت یبلند صورت يروسر يبه جلو یشل

 »...دمینفهم لمونیوسا
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 »...دمیاما من خوب فهم« :هم گذاشتم يرو یرا با خستگ میرا تکان دادم و چشم ها سرم

فکر کردم از  یچارگیبا ب. دمیترس یاز بودن در اون اتاق م قتایحق. زدم و به طرف راه پله رفتم رونیدر اتاق ب از

 ...دارم دیورود بهشون ترد يکه من برا شهیاضافه م ییجاها ستیامروز اون اتاق هم به ل

 ن؟یآماده شد -

اومدند  یم نییکه از راه پله پا دایمارسا و و يقدم ها يصدا. به سرم دادم یانداختم و تکان مثبت ایبه پو ینگاه

 ...دهیبهم فهموند زمان رفتن رس

 »...ادیبار اضافه به حساب ب هیاون  دیشا« :انداختم ایدست پو يبه چراغ قوه  يزیدآمیترد نگاه

 ...را بهم دوخت نگاهش

 »...هوا روشنه« :ادامه دادم مطمئن

هوا نسبتا  گهید میساعت و ن کیو تا  شهیساعت ش... مونه یخب تا ابد روشن نم« :را باال انداخت شیها شانه

 »...ادینم یچراغ قوه به نظر بار اضاف نیدر اون لحظه ا... شهیم کیتار

 »...نطورهیمطمئنا هم« :را کج کردم سرم

 »...رونیب ارشیب« :پرتاب کرد ایرا به طرف پو يزیدر رو بست و چ نیآرو. میرفت رونیپنج نفر از ساختمون ب هر

 »چرا من؟« :کرد یاخم ایپو

به  دیشا میریم میکه دار ییجا... نیاز ما دور نش چکدومتونیلطفا ه« :به طرف ما اومد ایتوجه به پو یب نیآرو

 »...باشه الیمراتب ترسناك تر از اون و

 "باشه؟ ال،یمن، اون و يممکنه ترسناك تر از منشا کابوس ها يزیچه چ "خودم فکر کردم با

 »...خواهشه... ستیدستور ن کی نیا« :به من دوخت میرا مستق نگاهش

 رونیب نگیکرد که از پارک یرنگ يبه سمند نقره ا نیآرو یخینگاهم را از چشمان  ریمس ،ینیاگزوز ماش يصدا

 .داد رییاومد، تغ یم

 ...یداشت نیتو ماش -

 ...در جواب تعجبم بود يزیفقط چ. نبود یوجه سوال چیام به ه جمله

 »...نطورهیخب ظاهرا که ا« :کنار گوشم گفت دایو

 ...زد یکه پشت فرمون نشسته بود بوق ایدر مقابل ما متوقف شد و پو نیماش
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و  میچون به سرعت در عقب رو باز کرد میبود نیجمله از دهان آرو نیا دنیانگار هرسه منتظر شن...نیسوار ش -

 ...مینشست

 »...تنگ شده ونداتیه يدلم برا« :کنار گوش درسا زمزمه کرد دایو

 ...بود يو ابر ریدلگ شهیآسمون مثل هم. دوخت رونیبه ب شهیزد و نگاهش را از ش يشخندین درسا

 ...رو به طرفمون گرفت يفلز یرو باز کرد و جسم نیداشورد ماش نیآرو

 ...دوختم نیآرو يها به چشم نهیبزرگ رو گرفتم و نگاهم را از آ يچاقو متعجب

با چاقو  میکه قصد دار نهیاحمقانه ا« :زد يشخندین دایو...نیایب ییجا نیاحمقانه است که بدون سالح به همچ -

 »...میروح رو بکش کی

کوله  يدادم تا تو دایزدم و چاقو را به و يمنم لبخند... بکنه دنیبلند شروع به خند يباعث شد درسا با صدا نیا

 ...اش بذاره

دفاع از خود هنگام حمالت  يبرا... ستیکشتن روح ن ياون چاقو برا« :گفت یشگیهم يبا خونسرد نیآرو

 »...هیناگهان

 ...لحظه خفه شد کیخنده ها در  يصدا

 ؟یحمالت ناگهان -

 ...میاگه درست تر بگم داخل جنگل ای... میجنگل کیما نزد... به هرحال... درسته -

که به  یخاک يریبه طرف مس ایپو. شد یکه انبوه درختان را شامل م میدیرس یناز گذشتن از ساحل به مکا پس

 ...میتر از قبل بود کیتار ییبعد ما درجا یو کم دیچیشد پ یم یدرون جنگل منته

 ...متوقف شد یبزرگ درخت يتنه  یکیدر نزد نیو ماش چاندیفرمان را پ ایپو

 ...میبر ادهیپ دیبه بعد رو با نجایاز ا -

ام  ختهیر رونیب يموها دیوز یدرختان م انیاز م یباد خنک. شدم ادهیدراز کردم و پ رهیرا به طرف دستگ دستم

 ...قرار داشت دوخته شد کریدو درخت غول پ انیکه م یکیتار ينگاهم به نقطه .کرد یشال را نامرتب م ریاز ز

 »...اونجاست« :کردم زمزمه

 ...کامال درسته -

 ...به همون نقطه است رهیکه خ دمیرا د نیو آرو دمیچرخ

 »...میبر« :کمرم گذاشت يرا رو دستش
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 يصدا...و به طرف مقصد هراسناکمون قدم برداشتم رمیبگ دهیاز حضور دستش را ناد یناش يکردم گرما یسع

تا  رمیفاصله بگ نیاز آرو یباعث شد بخوام کم نیو هم دمیشن یرا پشت سر، م ایو درسا و پو دایو يقدم ها

و  دمیکش یقینفس عم...رداشتزد و دستش را ب يچون لبخند محو دیفهم یانگار به خوب. تش را عقب بکشددس

 يو وارد منطقه ا میاز چارچوب گذشت. دو درخت قرار داشت دوختم انیکه در م یرا به چارچوب رمینگاه متح

 .میدرخت قرار داشت شد نیچند نیشکل که ب یلیو مستط کیتار

 »...ادیتر م کیبه نظر تار نجایا« :بود گفت دهیچسب یرا به سفت دایو يکه بازو درسا

که  يکه شاخه و برگ هاشون مقابل اندك نور هیبلند يو درخت ها يبه خاطر آسمون ابر نیا« :جواب داد ایپو

 »...رهیگیوجود داره رو م

را پر  نیکه فاصله ام با آرو یدرحال. که انتظار داشتم مقابلم قرار داشت يزیکامال متفاوت با چ ییقبر ها سنگ

 ...بودم رهیشکل خ یضیو ب یمیقد يسنگ ها يرو يناخوانا یکردم به اسام یم

 »...رو داشتم دنشید يبود که من آرزو ییجا نیا« :گفت جانیبا ه دایو

 .احمقانه اش ناسزا گفتم دیو عقا دایهم فشردم و در دلم به و يرا رو میها پلک

لب داشت و من  يرو یلبخند کمرنگ نیآرو...گرفته بود شگونشیدرسا ن. لبم اورد يرو يآخش لبخند يصدا

 ...دیا یبهش م دنیفکر کردم چقدر خند

 ...به عقب بندازم یدرسا باعث شد نگاه يم؟صدایجلو بر دیبا گهیچقدر د -

 »...میدیرس بایتقر« :زمزمه وار گفت نیآرو

 ينگاهم را به سنگ قبر...سکوت کامل بود جادیز اپا، مانع ا ریز ي دهیپوس يخش خش برگ ها يصدا

 .فرو رفته بود دوختم نیدر زم شیقرار داشت و انتها يکه به صورت عمود يخاکستر

 ...بهیعج... نجایا -

 ...نداره میدیکه تا به حال د ییبه قبرستون ها یشباهت چیه... درسته -

 ...ادیم یمیقد یلیبه نظر خ -

 ...خرد شده بود اشاره کردم شیباال يکه گوشه  يقبر یسنگ به

 ...ستین بیبودنش عج یمیقد... باشه میکنیکه فکر م ياگر مربوط به همون افراد -

 ...اومد یبهش م شتریب یمیقبرستون قد... آرامگاه نداره کیهم به  یشباهت چیو ه -

 ...میرا شند مانیجدا از خش خش قدم ها ییلحظه احساس کردم صدا کی يبرا
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 ...و نگاهم را به اطراف دوختم مستادیا

 شده؟ يزیچ -

 ؟يدینشن ییصدا... تو -

 »...نه« :به اطراف انداخت یو نگاه ستادیکنارم ا نیآرو

 ...دمیشن ییحس کردم صدا... اما من -

 »...موش بوده باشه يممکنه صدا« :شد کیبهمون نزد ایپو

 »...ممکنه« :لب گفتم ریبه اطراف انداختم ز يگرید نگاه

 یحس م نهیقلبم را در س دیشد يتکان ها. نیبه آرو يتر کینزد يبار در فاصله  نیراه رفتن ادامه دادم اما ا به

 .دارم ییاخطار ها آشنا نیداد و من فکر کردم که چه خوب با ا یدر اعماق وجودم اخطار م ،يزیانگار چ. کردم

 ...جاست نیهم -

درست در .شدم رهیشد خ یم یمنته نیکه به درون زم یسنگ ییگرفتم و به پله ها میرا از کفش ها نگاهم

که  ینینگاهم را به آرو.کرد یم ییخودنما يفلز يقسمت، در نیتر کیو تار نیپله ها، در گوشه تر يانتها

 .بود دوختم رهیمتفکر به در خ

دانم متوجه  ینم.به طرف پله ها بردارد و همچنان نگاه نافذش را به در دوخته بود یقدم چیقصد نداشت ه انگار

 .شدم رهیو به من خ دیتوجهش را جلب کرد که چرخ يگرید زیچ اینگاهم شد  ینیسنگ

 ...امیپشت سرت م... نییبرو پا -

دوختم و  يا به در فلزچشمانم ر. شود نییمرتب باال و پا میگلو بیشد س یترشح بزاق در دهانم، باعث م غدد

 .اول برداشتم يبه طرف پله  یقدم

 .شانه هام نشست يرو نیدست آرو. لرزان شده بود میها قدم

 ...من پشت سرتم... نگران نباش -

کرد  یکه مطمئنم م ییگرما. دستش را حس کنم يوجودم گرما يو تالش کردم با همه  دمیکش یقیعم نفس

 ...نیبه درون زم گرید یقدم...کنه یدرست پشت سرم و ازم محافظت م... نجاستیاون ا فتهیب یهر اتفاق

 »رو ساخته باشه؟ نجایممکنه ا یکه ک بهیبرام عج« :دمیشن یرو م دایو يصدا

پر از نفرت را پشت اون در  يزیچ... کردم یحس م. راه متوقف شدم نیگرفتم و ب یخاک ي وارهیرا به د دستم

 ...لهحم يمنتظر برا يزیچ... بسته
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 ...تر شد دیشانه ام شد يکرد چون فشار دستش رو یهم حس م نیآرو انگار

 ...مید یادامه نم... ياگر بخوا -

 یممنوعه و هراسناکم؟ چطور بگم که اگر م يمنطقه  نیبگم که با تمام وجودم حاضر به فرار کردن از ا چطور

چون حس ...تونم یچطور بگم که اما نم نجا؟یدور شدن ار ا يکردم برا یهم حرام نم هیثان کی یتوانستم حت

 .حوادث رو داره نیمنم که تنها قدرت متوقف کردن ا نیکنم ا یم

 ...دمیادامه م -

 ...را گرفت میبردارم بازو یقدم نکهیاز ا قبل

 ...بهتره دست تو باشه نیا -

 .مطمئن زد يچراغ قوه رو در دستم گذاشت و لبخند یمشک ي دسته

 .فشار از ترس درونم بکاهد نیا دیرا دور دسته سفت کردم تا شاانگشتانم  ي حلقه

 ...پشت سرت... نجامیمن هم -

از  یبرودت فلز موج. ستادمیمقابل در ا.پله قدم گذاشتم نیآخر يقلبم فشردم و رو کینزد ییقوه رو به جا چراغ

توانستم  یم... کرد و باز شد یکیدر ت...قرار دادم يدر فلز يکف هر دو دستم را رو... کرد يسرما درونم جار

که تنها توسط  يدر... انتظار داشتند هنبود ک يزیچ نیا. افراد پشت سرم را تجسم کنم ریمتح يچهره ها

 ...خاص باز شود یشخص

 ...ترسم یم تینها یبودن ب"خاص " نیاعتراف کنم از ا دیبا

 يتوانست بو یام م ینیداشت و ب انیجر رونیهوا از درون اتاقک به ب. شدم رهیباز خ مهیپشت در ن یکیتار به

 یکم دیمقابلم تمرکز کردم تا شا یکیدرون تار. با فشار دستم، در کامال باز شد...رطوبت و تعفن را حس کنه

به درون اتاقک قدم گذاشتم و ... نبود يرخب چیه یاما ظاهرا از خوش شانس...نمیبب يزیو چ ارمیب یخوش شانس

 ...دمین در از جا پربسته شد يصدا دنیبا شن

 یبیعج يحد گرد شده بود و تمام بدنم از سرما نیچشمانم تا آخر... دمیتمام سرعتم به طرف در بسته چرخ با

 یدرسا را از پشت در بسته م يها غیها نگران و ج ادیفر يصدا... دیلرز یکه اطرافم را احاطه کرده بود م

 ...دمیشن

 »...مارسا؟ مارسا در رو باز کن« :زد ادیفر نیآرو
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بازش  دیدونم چطور با ینم« :سوخت داد زدم یکه چشمانم از اشک م یبه در بسته زدم و درحال يا ضربه

 »...نمیب ینم یچیه... کنم کور شدم یاحساس م... نینجاتم بد... تو رو خدا... نیآرو...کنم

حس  یبرجستگ چیکنم اما ه دایپ دنیکش يبرا یهرما دیدادم تا شا یفلز حرکت م يهدف رو یرا ب دستم

 ...نکردم

 ــــــــــــــشیه -

 ...چشم دوختم رگونیق یکیو به تار دمیوحشت چرخ با

 يصدا گرید میفکر کردم که گوش ها رتیرفت و من با ح یم نییباال و پا ژنیاکس يام از شدت تقال برا نهیس

 ...شنوند یدوستانم را نم يها و حرف ها ادیفر

چراغ قوه  یمشک يدسته  يرو يانگشتانم، ذهنم را به کار انداخت و به سرعت دکمه  نیجسم سرد در ب وجود

 ...رو فشردم

 ...باهام نداشت تمرکز کرد يادیز يمقابلم که فاصله  وارید يشکل رو رهیدا يزرد رنگ بر نقطه ا نور

 ...را لمس کند وارید يها مانیقدم از در فاصله گرفتم و دست دراز شده ام توانست س چند

 »...ینیرزمیتونل ز کی... تونلم کی يمن تو« :دمینال

 يچراغ قوه رو محکم گرفته بودم به طرف تنها فضا يبر ترس غلبه کرد و همچنان که دسته  میکنجکاو حس

 ...قدم برداشتم یخال

 ستمیس یدگیگند يبو... نمییب يزیبه کمک نور زرد رنگ چ دیتا شا دادمیدستم را به اطراف حرکت م مرتبا

 .کند کرده بود یبیام را به طرز عج یتنفس

جز  يزیاما چ. نگاهم را به هدف نور زرد رنگ دوخته بودم... کردم یام را حس م نهیقلب در س يرعادیغ ضربان

 ...شد ینم دهید یمانیس وارید یاهیس

. و نور را در اطراف اتاقک گرداندم ستادمیا يورود واریمردد کنار د. دمینسبتا کوچک رس یبعد به اتاقک یکم

 ...قرار داشت حرکت دستم را متوقف کرد نیزم يرنگ که رو يجسم بزرگ و قهوه ا کیاز  يریناگهان تصو

 ...تابوت کیبه  هیشب تینها یب يجعبه ا.... جعبه بود کی. شکل قدم برداشتم لیطرف جسم مستط به

 ...قلبم گذاشتم يرا رو دستم

 ...تابوت کی... من يخدا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٢٣١ 

تابوت متعلق  نیا نکهیا يفکر کردم حدس زدن درباره . در وسط اتاقک قرار داشت یسنگ ییسکو يرو جسم

 ...ستیچندان سخت ن ه،یبه ک

شد و کل  یم دتریشد جیدرد به تدر... مزانو زد نیزم يچشمانم را فشردم و رو... دیچیدر سرم پ يدیشد درد

 ...از قرف سر تا نوك انگشتان پا... بدنم را فرا گرفت

 ...دیچیپ یها در سرم م صدا

 ....ــــــــــــــشیه -

 کار کنم؟ یمن چ... ادیسرتون ب ییاگر بال... میبهتره برگرد دیشا... اما آقا -

 ...ــــــــــــــشیه -

 »ن؟یبش مونیپش شهینم...کنم یالتماس م... آقا« :به اطراف راهرو انداخت ینگاه یبا نگران زن

 ...شد رهیخ نیزم يافتاده رو هیکر يکرد و به جسد ها زیچشمانش را ر مرد

انگار .... پناه بر خدا« :دیکه چشمانش از وحشت گرد شده بود نال یخودش را به مرد چسباند و درحال زن

 »...پوستشون رو کندن

 »کار رو بکنه؟ نیا تونهیم یآخه ک...حرف اضافه نزن« :گرفت یکم به درون مرد جان مکم  ترس

 ...گوشت سوخته و تعفن همه جا رو پر کرده بود يبو... باز اتاق را فشرد و وارد شد مهیدر ن مرد

توانست عنوان انسان  یم یبه سخت دیکه شا یجسم... تخت دوخته بود ينگاه پر از وحشتش را به جسم رو مرد

 ...را به اون دهد

 افتاده؟ یاتفاق... آقا -

 ...شد دهیبعد از آن شن يها غیج يمحو شدند و تنها صدا ریزن بتواند درون اتاق قدم بذارد، تصاو نکهیاز ا قبل

در  اشای يسوخته  مهیو جسم ن الیبود که از و يریسوخت اما بدتر از اون تصاو یم میگلو... را باز کردم چشمانم

 ...بست یذهنم نقش م

... گرد شده از وحشت و اون مرد یبا چشمان بایجوان و ز یگل... بود یاون زن گل... دمیکش میموها انیبه م یدست

اون ... نیپدر آرو... حدسش سخت نبود... بودند یتفاوت که چشمان مرد مشک نیبا ا... بود نیبه آرو هیچقدر شب

 یکه نم يزیتنها چ... بود دهیتخت د يرا رو اشای مو جس... یبه همراه گل... بود شده الیبعد از حادثه وارد و

... مرد به خاطرش سکته کنه؟ نه نیوحشتناك بود که ا يصحنه به قدر نیا یعنی... بود نیپدر آرو يماریفهمم ب

 ...دونه یم یکه مطمئنا گل يزیچ... ماجرا باشه نیپشت ا يبزرگ تر زیچ دیپس با... امکان نداره
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فرار از ... شهیکه االن در ذهنم پژواك م يزیتنها چ... و از تابوت فاصله گرفتم ستادمیا میپاها يسرعت رو به

 ...نجاستیا

انگشتان  نیچراغ قوه از ب... و نور زرد رنگ را پشت سرم انداختم و ناگهان چند قدم به عقب برداشتم دمیچرخ

 ...دافتا نیزم يو رو دیمرطوبم از عرق، لغز

چشم را  يو دو گودال به جا اهیس يبا موها دهیپوش یصورت ریلحظه تصو کی يزرد رنگ، برا ي رهیاون دا در

 ...دمید

 نیزم يبه سرعت خم شدم و دستان لرزانم را رو... دمیشن یبه جز خودم در کنارم م یینفس ها يصداها

 ...کنم دایچراغ قوه رو پ يبتوانم دسته  دیحرکت دادم تا شا

گرداندم  یکینگاه کورم را به اطراف تار... که با دستم برخورد کرد سفت گرفتم و دوباره صاف شدم یسخت جسم

 ...نمیمنشا نفس ها را بب دیتا شا

 ...نزد رونیچراغ ب ي رهیاز دا ينور جیدکمه فشردم اما ه يرا رو انگشتانم

 يصدا... دراز کردم واریلمس د يتم را برادس... را فراموش کرده بودن دنیبه نظر چگونه نفس کش میها هیر

 ...کمرم حس کردم يدر گود يزده ا خیلمس ... شد یم دهینفس نفس زدن ها از کنار گوشم شن

 یرا م جانیپر از ه يها ادیفر يصدا... کرد یرا نوازش م میموها یمیمال مینس... چشمانم را بستم بازترس

 ...الله يام پر بود از عطر گل ها ینیب... پر زدن پروانه ها يدر کمال ناباور یپرنده ها و حت يصدا... دمیشن

 ...سرسبز بود با انواع مختلف گل ها یمقابلم دشت... باز ماند رتیچشمانم را باز کردم و دهانم از ح دیترد با

 یافتاد که تاب م يسرم را چرخاندم و نگاهم به دختر بچه ا... يدهانم کش آمد و چشمانم پر شد از شاد خطوط

 يموها... زد یقهقهه م يگرفت با شاد یکه در آسمان اوج م یملتهب بود و هنگام جانیصورتش از ه... خورد

درخت متصل بود در دست  يها اخهرا که به ش ییگرفتند و سفت بند ها یرنگش در باد موج م یبلند و مشک

 ...داشت

کنارش قرار داشت و خودش را به  دیسف يگربه ا... بلند شدحرکت تاب را متوقف کرد و  شیبا کمک پاها دختر

 ...دیمال یم شیساق پاها

دستانش  يپروانه به طرفش هجوم اوردند و رو نیچند... نشست و نگاهش را به آسمان دوخت نیزم يرو دختر

 نیرنگ يبال ها يکوتاه رو يلبان کوچک و قرمزش بوسه ا... زد یپر از خوشحال يدختر لبخند... نشستند

 ...پروانه زد
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انگار در کنار ... کنار زد شیبلند دختر را با حرکت بال ها يشانه اش نشست و موها يرو گرید يا پروانه

 ...دیخند یپروا م یکرد و دختر ب یزمزمه م يزیگوشش چ

 ...دمیلحظه در چشمانم قفل شد، درخشش گردنبند را د کی ينگاه دختر برا یوقت

 »...اشای« :کردم زمزمه

کم کم رنگ غم به ... رنگ غم داشت... شاد نبود گریچشمانش د... بهم چشم دوخت میو مستق ستادیا دختر

هم،  يرو شیشدن دندان ها دهییباز شاهد جمع شدن پوست و سا مهیبا دهان ن... شد لیخشم و بعد نفرت تبد

 ....شدم

هوا  يانگار رو... سر داد و به طرفم هجوم آورد یغرش نیخشمگ یوانیدختر مانند ح... عقب قدم برداشتم به

 ...شناور بود

حس  يزیچ یمنتظر درد شدم اما وقت... که چشمانم را بسته بودم به عقب برگشتم یو درحال دمیکش یغیج

 ...بود دهیچیام پ ینیتعفن در ب يقرار داشتم و بو کیدر اون اتاقک تار... باز کردم یرا به آرام مینکردم پلک ها

کردم کورمال کورمال راه  یگرفتم و سع واریبا وحشت دستم را به د... کردم یاز نفرت را اطرافم حس م يا لهها

 ...کنم دایبازگشت را پ

متمرکز  یکیمقطع ام را آرام کردم و در تار ينفس ها... دیچیبود در گوشم پ ریج ریکه مانند ج یینا آشنا يصدا

 ...شدم

... کردم دنیبا وحشت شروع به دو... را حس کردم زینفرت انگ یبعد گذر جسم شد و یبه مراتب بلند تر م صدا

 نیزم ياز کنار شالم که رو تیاهم یب... بود ختهیبه هم ر میگذشتند و موها یاجسام تهوع آور همچنان ازم م

 ...خوردم يفلز یافتاده بود گذشتم و به جسم

 ...پرت شدم رونیبا شدت باز شد و به ب در

 »مارسا؟« :کنار گوشم زمزمه کرد جانیپراز ه ییصدا

 »...من يخدا« :شد یکه صدا پر از وحشت و نگران دینکش یطول اما

 »...بـــــــدو« :زد ادیرا گرفت و فر میبازو یکس. ستادمیا میپاها يرو یسخت به

 يباال کیتار مهیرنگ در آسمان ن اهیس یاجسام... به اطراف انداختم ینگاه... دادم صیرا تشخ نیآرو يصدا

 ...کردند یسرمون پرواز م

 »ه؟یچ نایا« :دمیکش یغیج
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 »...خفــــــــاش ها« :بود داد زد رهیو نگاهش به اجسام خ دیدو یکه در کنارم م یدرحال دایو

ام  نهیدردناك از س یآه... افتادم نیزم يکرد و رو ریگ یبه سنگ میپا "خفاش" يکلمه  دنیبا شن همزمان

 ...خارج شد

 »مارسا؟ ؟یخوب« :را با سماجت گرفته بود میبازو نیآرو

 »...فکر کنم« :دمیو نال دمیکش نمیشلوار ج یپارگ يرا رو دستم

 ...شدم رهیبه سنگ قبر بود خ رهیبرگشتم و به چشمان مبهوتش که خ یجیبا گ... دمینشن نیاز آرو یجواب اما

 ...شدم رهیسنگ خ يرو يشده  يکنده کار ينگاهش را دنبال کردم و به نوشته ها ریمس

 ...ییسما سارا

 ...مقابل سنگ قبر زانو زد نیزم يرو... که چشمانش از حالت بهت درامده دمید

 ...دمیشن یرا که مخاطبش توقف ما بود نم يزیاعتراض آم يها ادیخفاش ها و فر يصدا گریهم د من

 »...مامان« :لب زمزمه کرد ریز

 ...رتیاز ح.. ترس نه از... حبس شد نهیدر س نفسم

 ...شدم رهیبه کلمات خ دوباره

 ...ییسما سارا

 مارســـــــا؟ -

 ...ستدیبا شیپاها يچنگ بزنم و مجبورش کنم رو نیآرو يوادارم کرد به بازو دایو ادیفر يصدا

 ...میبر دیفعال با... میزن یبعدا درباره اش حرف م -

کرد که اطرافمان را احاطه  یاز مه را دنبال م فیظر ياما نگاه من هاله ا... و مبهوت بود جیهمچنان گ نیآرو

 ...کرده بود

 ...به خودش دهد یالتماس کردم تکان ادیو با فر دمیرا کش نیآرو يبازو... خطر در وجودم به صدا درامد زنگ

 شیبه بازو يگریفشار د... میقرار دار یتیعاورده بود در چه موق ادیصورتم قفل شد و انگار تازه به  يرو نگاهش

 ...وارد کردم

 »...کنم یخواهش م... نیآرو میبر دیبا« :ختمیالتماسم را در نگاهم ر تمام

 ...کرد دنیبه خودش داد و هماهنگ با من، شروع به دو یتکان

 ...توجهم را جلب کرد یکیدر تار يا هیحرکت سا م،یگذشت یبه قبرستون م يکه از چارچوب ورود یدرحال
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 ...جلو جا گرفت یتشک صندل يمقابل انداخت و خودش هم رو يمرا به درون سمند نقره ا نیآرو

« :لب زمزمه کردم ریانداختم و ز دهیسر به فلک کش يشاخه برگ ها انیپنهان در م يرا به آسمان ابر نگاهم

 »...کم کم... شهیداره روشن م زیهمه چ

را در  شیچرخاندم و توانستم اندام گوشتالو ییرایبه داخل خونه نگاهم را اطراف سالن پذ قدم نیبرداشتن اول با

 ...دهم صیتشخ ییاز آشپزخانه، مقابل ظرف شو ينقطه ا

 .متعجب چهار نفر پشت سرم به طرفش رفتم يبه نگاه ها یحیتوض چیه بدون

 »خانم؟ نیاومد« :دیدست از کار کش دنمید با

 »...میبا هم حرف بزن دیبا« :شد ینم دهیاف دانعط يلحنم ذره ا در

 .متعجبش را به حالت سخت و خشک چهره ام دوخت چشمان

 »افتاده خانم؟ یاتفاق« :گفت یآروم يصدا با

 »...میزن یحرف م رونیب« :پاسخ دادن به سوالش نکردم يبرا یتالش

 ...نشست زیبه دنبالم راه افتاد و پشت م دهیترس یهم کم دیو شا جیحفظ همان حالت گ با

و  ریمتح ينگاه ها ینیتوانستم سنگ یم...را به چشمان گرد شده اش دوختم ممینشستم و نگاه مستق مقابلش

 ...دوستانم را حس کنم جیگ

 ...يبد حیحاال توض نیبهتره هم -

سکوت کرده بودند و منتظر  یبیو دختر ها به طرز عج ایپو ن،یآرو. پنهان نماند دمیدستانش از د فیخف لرزش

 ...شود یبحث به کجا ختم م نندیبودند بب

 خانم؟ نیزن یحرف م یچ يدرباره  -

 ...راز تو يدرباره  -

 »؟يچه راز.... شمیمتوجه نم« :بزند یداشت خودش را به نفهم یاما همچنان سع دیلرز یلبانش هم م حاال

 ...يکنار يالیو يرازت درباره  -

 ...بلند شود زیدادن دستانش به م هیکرد با تک یسع... تند و مقطع شده بود شیها نفس

 ...نیبشــــ -

 اشای نکهیتونه باشه که و ا یم یاون اتفاق چ نکهیتمام ذهنم پر شده بود از ا... تندم در کنترل خودم نبود لحن

 ...رو بهم بفهمونه یتیخواد چه واقع یبار م نیا
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 ...نیزن یحرف م نیدار یچ يفهمم درباره  یمن نم نیباور کن... خانم -

 نیبا پدر آرو نکهیبعد از ا... زیچ کیفقط ... بدونم زیچ کی خوامیمن م... دروغ گفتن رو تمومش کن... بســـه -

 د؟ید یبهتره بگم اون چ ای ن؟یدید یچ نیشد الیوارد اون و

 ...مرطوب شده بود یگل چشمان

 ...بگــــو -

دوخته  یگل سیبود و چشمان نافذش را در نگاه خ ستادهیا میپشت صندل. تنم را لرزاند نیآرو يصدا يسرما

 ...بود

 ...ارمیب ادیاون صحنه ها رو دوباره به  نیتو رو خدا مجبورم نکن... آقا -

 ...وجود داشت يزیواقع چ پس

پس انکار ... مربوطه نیما به ا یالن زندگا... چقدر سخت باشه ستیمهم ن« :نرم نشده بود يذره ا نیآرو لحن

 »...رو تموم کن

 ...ختیاشک ر یدستانش گرفت و به آرام انیسرش را م یگل

... من بهشون التماس کردم« :قفل کرد نیمکث سرش را باال اورد و نگاهش را در چشمان آرو یاز کم پس

 یبیچهار جسد که به طرز عج... جلو تر رفت... اون گوش نکرد... اما آقا... میبرگرد دیبا... ستیگفتم درست ن

 »...افتاده بودند واریپوستشون کنده شده بود گوشه د

بعد با  یبه طرف آشپزخانه رفت و کم... به درسا اشاره کردم. فشرد یرا م شیزد و پلک ها ینفس نفس م یگل

 ...آب برگشت یوانیل

« :اوردیکرد دوباره به خاطر ب یفرستاد و سع شیرا به درون گلو وانیرنگ درون ل یب عیاز ما يجرعه ا یگل

... اون در باز بود... جلو رفت... قبول نکرد... آقا گوش نکرد...میو برگرد میادامه ند گهیگفتم د... گفتم خطرناکه

تمام ... سوخته بود زیچ همه... دمید یدر و چارچوب م نیب ياز فاصله ... کل فضا رو برداشته بود يگند يبو

 صیصورتش هم قابل تشخ... یکه حت... سوخته مهیجسد ن... اون... اون جسد بود... بدتر... اما... اما... لیوسا

 ینم... نــــــــــــــــــــــــ ه... در اتاق بسته شد... جلو رفت... اما گوش نکرد...میباز گفتم برگرد... نبود

 »...نمتو

 »...ادیب ادمی نینذار... کنم یخواهش م... شهینم... دینبا... تونم ینم« :بود رهیالتماس بهمون خ با

 »...ادامه بده« :احساس بود یهمچنان ب نیآرو
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 ...بود رهیخ ینگاه نافذش در چشمان وحشت زده دردناك گل... بودم رهیخ نیبه حالت خشک صورت آرو مبهوت

 ...نیرو ازم نخوا نیا کنم یالتماس م... آقا... نه -

سکوت  بیعج... بعد تمام خطوط چهره اش در هم رفت یکم... شدنش ادامه داد رهیسکوت کرد و به خ نیآرو

 ینفس هم نم یکردند حت ینم یحرکت چکدومینگاهشان در هم قفل بود و ه میمستق... بود یگل

 خی يچشمه  کی هانگار ک... بود خیبدنش سرد و ... دمیرا لمس کردم و ناگهان عقب کش نیآرو يبازو...دندیکش

 ...آب را لمس کرده بودم يبسته 

 »ن؟یآرو« :وحشت زمزمه کردم با

گرفت و به من  ینگاهش را از گل نیکه آرو... سال کی... ساعت کی... قهیدق کی... دانم چقدر گذشت ینم

 ...بود که چشمانش پر از غم بود و فکش منقبض شده یدرحال... چشم دوخت

 ...بود دوختم رهیآبش خ وانیو مبهوت به ل جیکه گ یرا به گل نگاهم

 »...به اتاقت يبر یتونیم« :را مخاطب قرار داد یگل یآروم يبا صدا نیآرو

را لمس  نیآرو يبازو گرید يبار دیبا ترد...کرد یسوم ط يبلند شد و پله ها را تا طبقه  شیبه سرعت از جا یگل

 ...بود یعیبدنش طب يبار دما نیا... کردم

 »چه خبره؟ نجایا نیبه ما هم بگ شهیم« :گفت یجیبا گ دایو

... اما... بودند دهیرو د اشایاونا جسد ... یبا گل... بوده الیپدرم بعد از اون حادثه در و« :نگاهش کرد رهیخ نیآرو

 »... حضورشون در اون اتاق اشتباه بود

نه ... دنید بیآس... اونا... کرده بود یعمل اشایکه  ینیاتاق پر بود از اثرات نفراون « :بار به من چشم دوخت نیا

 »...دنید بیاز روح آس... یاز نظر جسم

 »چطور؟« :در هم رفت میها اخم

 ...انعکاس مرگ پدرم رو نشونشون داده بود اشای... نه... اونا -

 »انعکاس مرگ؟« :بلند تکرار کرد يبا صدا دایو

 ه؟یانعکاس مرگ چ... شد یسوال تکرار م کین تنها در ذهن م اما

 ...ندیتوانست عالمت بزرگ سوال را در ذهنم بب نیآرو انگار

 ...ینیب یکه تو جلو تر از مرگ خودت م يریتصو... رهیجور تصو هیانعکاس مرگ  -

 ؟ینیب یمرگ خودت رو م... یعنی -
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 »...بود دهیپدرم مرگ خودش رو د... درسته« :را تکان داد سرش

 »ده؟یمرگ خودش رو د« :شد کیگرد شده از ترس بهم نزد یبا چشمان درسا

دستم را به دهانم گرفتم و به طرف ... از اشک چشمانم را پوشش داده بود یحجم... تهوع داشتم حالت

 انعکاس مرگ ياما کلمه ... زانو زدم و هر چه خورده بودم باال اوردم دیکنار سنگ سف...دمیدو ییدستشو

ادامه بده؟  یزندگ بهتونه  یباشه چطو م دهیکه مرگ خودش رو د یکس... کرد یهمچنان در ذهنم پژواك م

 چطور؟

 مرد اومده بود؟ نیسر ا ییچه بال... ایخدا... ختندیمقاومت چشمانم فرو ر یاز سد ب میها اشک

توانست نباشد؟  ینگران بود؟ چطور م دایو»؟یمارسا؟ خوب« :شد دهیشن دایو يبه در خورد و بعد صدا يا تقه

سستم  يزانو ها يرو یبه سخت... ایخدا... که هنوز زنده است یبود درحال دهیانسان مرگ خودش را د کی

 ...دیمعطل نکرد و تن لرزانم را در آغوش کش دایو... و در رو باز کردم ستادمیا

... يآروم باش خواهر« :بغض داشت شیاتنها صد... کرد یهمچنان مقاومت م دایاما و ختمیر یاشک م من

 »...آروم باش

 خرابه؟ نقدریاوضاع ا یعنی... پوزخند زدم... بودم انگشت شمار بود دهیشن دایکلمه رو از و نیکه ا یدفعات تعداد

 چطور آروم باشم؟ چطور؟ -

 ...حلقه دستانش دور کمرم فشرده تر شد تنها

 ...شهیدرست م یهمه چ -

 از انعکاس مرگش؟ ریاون تصاو یفراموش ایو  نیخواد درست بشه؟ حال خراب پدر آرو یم یچ. دمیرا گز لبانم

 »...تموم... تمومه تمیظرف... ایخدا« :دمیدر دل نال دوباره

نامعلوم چشم  يبود به نقطه ا انینما شیگونه ها يکه رد اشک رو ینشتسه بود و درحال یصندل يرو درسا

 رهیخ رونیاز پنجره به ب نیدستانش گرفته بود و آرو انیهم بود و سرش را مدر  شیاخم ها ایپو... دوخته بود

 ...بود

آروم به طرف درسا رفت و از پشت در ... کارم را راحت کرد دایکه و نیآرو ایدرسا برم  شیبودم که اول پ مردد

 ...آغوشش گرفت

مطمئنا ... نیا... واقعا متاسفم... من« :هنوز بغض داشت میصدا. ستادمیرا پر کردم و کنارش ا نیام با آرو فاصله

 »...متاسفم... قابل تحمل بوده ریپدرتون غ يبرا
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 يدر نقطه ا... کشه یتنهام گذاشته اما داره نفس م... کردم مادرم رفته یتمام مدت فکر م« :دیکش یقیعم نفس

که تا به  یدر قبرستون... خروار ها خاك سرد ریز... کنم دایکردم اونو مرده پ یفکر نم چوقتیه... ایدن نیاز ا

 »...امروز وجودش پنهان بوده

 »...باز هم متاسفم... متاسفم« :حلقه کردم شیدستم را دور بازو دیترد با

 ...داد یکه واقعا طعم زهر م يزهرخند... زد يزهرخند

 ...رو زیچ چیه... کنهیرو درست نم يزیتاسف چ -

به اون ... دوختم رونیتنها حلقه دستانم را محکم تر کردم و چشم به ب... حرف درست بود نیا. ندادم یجواب

 ...کرد یکه خود به خود حرکت م یو تاب ياسمون ابر

مالحفه ام  ریاز ز یبه آروم... يدادن به باز انیوقت پا... دهیداد وقتش رس یم دیآرومشون نو ينفس ها يصدا

تمام شب رو ... اشای يموفق شد... پوزخند زدم... موند رهیتخت خ ریز یاهینگاهم به س... دمیخز رونیبه ب

تشک نرم اطراف انگشتانم به داخل  م،یپا يبا فشرده شدن پنجه ...يدر ترسوندنم موفق شد... نتونستم بخوابم

را به  قمینفس عم... و درسا که همچنان رو تخت خواب بودند انداختم دایبه طرف و ینگاه مین... فرو رفتند

 ...شدم میممکن مشغول عوض کردن لباس ها يصدا نیکمتر جادیفرستادم و با ا رونیب

شانه  يشالم را رو يگوشه ... باز شد یتق يبا صدا. هول دادم رونیوارد کردم و در را به ب رهیبه دستگ يفشار

قژ قژ چوب بر اعصابم  يداهر چند که ص... کردم یط نییرا تا پا یچوب يپله ها نیپاورچ نیام انداختم و پاورچ

 ...انداخت یخط م

 »...نیمتاسفم آرو« :شدم رهیبرداشتم و به راه پله خ زیم يها را از رو چیسوو

روشن شدن  يکردم صدا یکه در دل دعا م یدرحال... رفتم رونیطرف در هجوم بردم و به سرعت از خانه ب به

 ...را چرخاندم و از در گذشتم چیاز خواب نشه، سوو دنشونیباعث پر نیماش

کردم ترسم را سرکوب  یسع... داشت شهیترسناك تر از هم یبتیو روشن هوا ه کیوحشت در تار يالیو ریتصو

 ...بگذرم یمیتفاوت از کنار ساختمون قد یکنم و ب

 ...بکشانم میها هیباز، توانستم هوا را به ر مهین شهینسبتا بلند و در هم يها واریبا گذشتن از اون د انگار

 ...شدم ادهیبه طرف اوج صخره، متوقف کردم و پ یاون راه خاک يرا در ابتدا نیماش

بار  نیو ا دمیبه باال کش یخودم را از اون راه خاک یبه سخت... دواند یترس را در دلم م کیو تار يابر آسمان

 ...برسم یمیقد یو درشت اطراف به سالمت پشت اون در چوب زیر يموفق شدم بدون برخورد با خارها
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تنها اگر خوش شانس باشم  ساستیرو بده آ یتونه بهم اطالعات کاف یکه م یتنها منبع... دمیکش یقیعم نفس

 ...شود یاز نبودنم برزخ نیآرو نکهیتا قبل از ا... رخت خواب و در اتاقم هستم يقبل از روشن شدن کامل هوا تو

 ...شد انینما سایلبخند آ ریدر باز شد و تصو هیثان کی یفوت حت یب... به در زدم يا تقه

 کی... شهیآراسته بود مثل هم... دیکش ینبود و انگار انتظار آمدنم را م یاز خواب آلودگ ياثر چیچشمانش ه در

 ...دیسف يتور نیو چسب همراه با لباس آست یلوله تفنگ نیشلوار ج

 ...مارسا يخوش اومد -

 »...موقع مزاحمت بشم نیدونم درست نبود ا یم« :لب نشاندم يرو یزورک يلبخند

 ي قهیدر ساعت چهار و چهل و پنج دق یمن حت... ستیمهم ن« :انداخت ودوباره لبخند زد یساعت نگاه به

 »...کنمیم ییرایصبح هم از تو در خونم پذ

 »...سونهر یلطفت رو م... نیخب ا« :به داخل گذاشتم یقدم

 ...در گذاشت کینزد یجا لباس يو شالم را گرفت و رو مانتو

 »؟يچا ایقهوه « :گفت ییخوش رو با

 »...چند تا سوال دارم... ؟ینیبش... شهیم... خورم ینم يزیچ« :نشستم زیم پشت

 »...دمیتمامش رو جواب م... بپرس... حتما« :نشست زیپشت م مقابلم

 يحمله به طعمه  يفرصت برا کیکه هر لحظه منتظر  يزهر آلود یمانند افع. دیرس یبه نظر م انهیموذ لحنش

 ...نا آگاهشه

 ؟یدون یم اشای يدرباره ... تو... دونم چطور بگم ینم... خب -

نگاهش وادرام کرد اعتراف کنم . شد رهیگرانه بود بهم خ لهیکه حاال از نظرم ح يکرد و با همون لبخند یمکث

 ...ذاشتم یخونه نم نیدوباره پا تو ا چوقتیزمان رو به عقب داشتم هاگر قدرت برگرداندن 

 ...زد یاز درون قاب بهم لبخند م بایزن ز ریتصو... بود به طرفم هول داد زیم يرا که رو یعکس قاب

 درسته؟... يدیتو مادرم رو د -

 ...بود نیبار عمگ نیا لحنش

چون ... شانش اورد... قبل از بروز حادثه... اما... احللب س یتو مهمون... اون با دوستش بود... فکر کنم -

 ...تونست خطر رو حس کنه یانگار دوستش م... دوستش از اونجا دورش کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٢٤١ 

 یتون ینم... اما... ارهیب ایزنده موند که بتونه ازدواج کنه و من رو به دن يمادرم شانس اورد که اونقدر... درسته -

 ه؟یدوستش ک یحدس بزن

دوستش تونسته بود . ذهنم را به کار انداختم رمیکه حاضر نبودم نگاهم را از زن خندان درون قاب بگ یدرحال

دوستش ... پس ... بوده باشه یکنم دور شدنشون از اون مکان اتفاق یچون فکر نم... کنه ییخطر رو شناسا

 ...بوده؟... نبوده يعاد

 ...اسم مادر تو -

 »...بود ایرو... درسته« :ام را حدس بزند يانست کلمات بعدتو یانگار م... را تکان داد سرش

 ...ذهنم جرقه زد... حبس شد نهیدر س نفسم

 ...اسم دوستش -

 ...سارا بود -

 »...بوده نیمادر آرو... دوست مادرت... من يخدا« :ام فشردم یشانیدستم را به پ کف

دختر همه  نیا... دونه یپس م... نکرد هیک نیآرو نکهیدونستن ا يبرا یتالش...احساس و سرد بود یب نگاهش

 ...دونهیرو م زیچ

شامل تمام افراد حاضر در  نیاون نفر... است دهیفا یفرار از مرگ ب... سارا کمک کرد هر دو زنده بمونن اما -

 یاما باالخره هر دوشون قربان... رترید دیشا... هم جزوشون بود نیمادر و من و آرو... شد یم یاون مهمون

 سایتفاوت آ یچشمان مبهوتم را به نگاه ب...غرق شدن ایتو در... شدن یم دیکه با يا وهیبه همون ش... شدن

 »...من يخدا« :دوختم

 ...تنها بازماندگان... شدن یباالخره قربان... که تونستن ازدواج کنن و بچه دار بشن اما رید ياونقدر دیشا -

 ممکنه؟ نایچطور تمام ا -

 ...یهست یاصل دیتو کل... مشکالت نیحل شدن ا يبرا و... ممکنه -

 تونم کمک کنم؟ یمن؟ اما من چطور م -

 يدختر عاد کیاون ... برات حرف بزنم اشای يبذار اول درباره « :زد یبرق م یبه طرز خطرناک سایآ چشمان

تونست هر  یگاه اون مبرق ن... هم سن و سال خودش يبا تمام دخترها... اون فرق داشت... اصال نبود... نبود

داشت در راه خوب  انیکه در درونش جر ییرویاز تمام ن... قلب مهربون داشت کی... اما... ارهیرو از پا درب يزیچ

... تونست دردشون رو حس کنه یاون م... حرف بزنه نکهینه ا... زد یحرف م وونایبا ح... کرد یاستفاده م
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 عتیاون به طب... رو پوشونده يکه اطراف هر موجود زنده ا يهاله ا... دیدیاون هاله رو م... کرد یکمکشون م

و بعد اون ... کاشته بود نیکه تازه درون زم يبشه به دونه ا رهیو خ نهیها بش ساعتتونست  یم... تعلق داشت

به  درونش رو يروین اشای... شد یگل م... شد یدرخت م... شد یبزرگ م... کرد یدونه بدون گذر زمان رشد م

که اصال  یمانیزا... مرده بود مانیمادرش موقع زا... نداشت ياون پدر و مادر... داد اما یاون دونه اختصاص م

کنه که در  یزندگ ییعمو شیپ شهیمحکوم م اشایو ... کنه یهمون شب تصادف م قایو پدرش دق... نبود یعیطب

اما  دیترس یازش م لیاوا... دیدیرو م اشای ياون قدرت ها... شد یفرد شناخته م نیتر زیتمام منطقه نفرت انگ

... به کتک زدن اون کرد و لقب جادوگر رو بهش داد شروعرسونه  یبهش نم یبیآس اشایکه  دید یکم کم وقت

 ندهیکه مربوط به آ ياعداد... نهیتونست بب یاون م... بودنش بود يرعادیکه پاك بود و تنها گناهش غ ییاشایبه 

 »...شد یم

 »...اعداد؟« :اراده باز شدند یب لبانم

... شش و هفت...ارتباط داشتند اشایبودند که با  یمرگ کسان خیاعداد تار نیا« :تکان داد یرا به آروم سرش

 »اد؟یم ادتی... دو... زدهیس

 ...کاغذ نوشته بود... تو اون... رو نایا -

اون هر شب بعد از خوردن کتک ... دونست یمرگ خودش هم م خیتار یاون حت... اشایمرگ  خیتار... درسته -

سال ها در  یرو که ط یوقت نفرت چیاون ه... مارسا... افتاد یتخت م يهوش رو یب زشیتنفر انگ ياز عمو

اون روز ... سوخت یآتش م انیکه زنده زنده در م يروز... تا اون روز... شد بروز نداد یوجودش انباشته م

اون هنوز ... از وجودش یقستم... اما...مرد... کرد و بعد یاد کردن حجم اون تنفر عملرو با آز نشینفر

چون پره از ... باشه دیباشه که با ییتونه جا یاون االن نم... به عنوان روح... و نه به صورت جسم...نجاستیا

 ...ییتو... راه نجاتشافتاده و تنها  ریاون گ ؟یفهم یم... انداخته رشیگ الیحس در اون و نیو ا... نفرت

 ...کردمیحس م میگونه ها ياشک را رو یسیخ

 ...کنارش بود یزن کی... شونیکیتو ... دمید اشایچندتا عکس از ... من -

 ...زد یازش رو نداشت اما هر چند بار بهش سر م ينگهدار طیاون شرا... بوده اشای يخاله  -

 ؟یدون یرو از کجا م اشای يدرباره  زیهمه چ نیا... تو -

 ...دمید ینگاهش دوباره اون برق خطرناك را م در

 ...یکمکم کن دیکه با ییمهم تو... ستیمهم ن نیا -
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 دونم چطور؟ یفقط نم... به آرامش برسه اشایاما چطور؟ من که دوست دارم کمک کنم تا روح  -

 .طرف آشپزخانه رفت و با دو فنجان قهوه برگشت به

 ...میبا هم کار دار یلیهنوز خ... نباشه یاما بهتره معدت خال يخور ینم يزیچ یگفت دونمیم -

 ه؟یمنظورت چ -

 ...بدم حیرو توض يشتریب يها زیچ دیبا -

 .را تکان دادم سرم

 اد؟یم ادتی... سایآتر -

 »؟یشناس یچطور اونو م... تو« :را در چشمانش دوختم رمیمتح نگاه

 »...چون دوستم بوده... شناسمش یم« :را باال انداخت شیها شانه

 دوستت؟ -

 اینشده بود  ریاون تسخ... من فرستادمش... درسته« :گر کش آمد لهیح یلبانش مانند دهان مار افع. زد يلبخند

 »...بکشونه چون من ازش خواستم نجایاون آدرس رو عوض کرد تا شما رو به ا... گهید زیهر چ

 تو؟ -

... بود نیتنها راهش هم هم... داشتم اجیمن به تو احت... آره« :زد يشخندیازم نب مهیچشمان مبهوت و دهان ن به

 »...عوض کردن آدرس ها

 ...شده بود ریاون تسخ... اما -

 ...کار رو به خاطر من کرده بود نیاون ا... نه -

... بود مشکل میبودم برا دهیکه شن ییهنوز هضم حرف ها. صاف شدم میدر جا... خورد یبه در چوب يا تقه

 بوده؟ سایدوست آ سایآتر

 داره؟ یچه نقش نجایاون ا... سایآ

هم  يو چشمانم را رو دمیرا نوش وانیدرون ل عیداغ ما اتیاز محتو يجرعه ا... دیکش یم ریاز درد ت سرم

 نجایاون ا... زد خیو ناگهان تمام بدنم ... نمیدر بود بب يرا که در آستانه  یسرم را چرخاندم تا شخص...فشردم

 ...سایآتر... لبش يرو ناو همون پوزخند آش بیعج ییبا چشمان سبز و لباس ها يدختر... بود

او هنوز ... هم فشردم و بعد از کم شدن درد، چشمانم را باز کردم يرا رو میپلک ها... دیچیدر سرم پ يدیشد درد

 …دمید یکرد من کابوس نم یدر و وجودش اثبات م يدر آستانه ... همانجا بود
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 تو؟ -

 يبه داخل گذاشت و نگاه من رو یقدم... لبش نشست يرو سایآ يشخندهایبه ن هیشب تینها یب يشخندین

 ...شد رهیلژ دار بنفشش خ يکفش ها

 ...مارسا نمتیب یخوشحالم دوباره م -

کابوس  کیدر نظرم  روزیکه تا د ییسایوجود آتر... ها نیتمام ا... اصال خوشحال نبودم... من خوشحال نبودم اما

 ....شد یاز قبل باعث ترسم م شتریکه هر لحظه ب ییسایفراموش شده بود و آ

دردها  نیا... انداختم ریام گ ییباال يدندان ها فیرد انیو لبانم را در م دمیکش یآه... دیچیدرد در سرم پ دوباره

 ...و تازه بود بیعج

 »؟ییجانیتو چرا ا« :دمیبه دختر چشم سبز مقابلم نال رو

 »...پس بدم تویاومدم امانت« :شد کینشسته بودم نزد شیکه رو یزد و به صندل يپوزخند

 »؟یکدوم امانت ؟یامانت« :دیباال پر رتیو ح یجیاز گ میابروها

 رونیب يدیاش فرو رفت و تکه کاغذ سف یمشک يشلوار برمودا بیدستش درون ج. پررنگ تر شد پوزخندش

 ...دیکش

 ...نیاالن اونجا باش دیکه شما با ییالیآدرس و -

کرد و دوباره چشمان درشت و ترسناکش را  دنیبلند شروع به خند يبا صدا سایآتر... حبس شد نهیدر س نفسم

 »...کردم رید يادیپس دادنش ز يفکر کنم برا... اما متاسفم« :به چشمانم دوخت

 یتو م« :زد متوقف کردم یکه محو لبخند م ساینگاهم را چرخاندم و رو به آ. لبم نشست يتلخ رو يپوزخند

 »...یدونست یرو م زیهمه چ... یدونست

 يدوست قابل اعتماد چوقتیمتاسفم اما ه« :گر لهیگونه و ح یافع يهمان لبخند ها... پررنگ تر شد لبخندش

 »...نبودم

 »...االن برگردم نیخوام هم یم... اشتباه بود نجایاومدنم به ا ه؟یچ یدون یم« :دمیغر نیخشمگ

جانم را  یب يبلند کردم و پاها یصندل يشد، از رو یحال م یکرخت و ب یبیبدنم را که به طرز عج یسخت به

 ...باز کشاندم مهیبه طرف در ن

 کی یقصد نداشتم حت... به راه خروجم کرد يو با دست اشاره ا دیبود عقب کش ستادهیدر ا یکیکه در نزد سایآ

به در  دهیسرعت دادم اما نرس میتوانم به قدم ها نیحرام کنم پس با آخر بشیرفتار عج نیا لیتحل يبرا هیثان
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نگه دارم پس  میپاها يوزنم را رو وار،ید بهدادن دستم  هینتوانستم با تک یو حت دیچیسوم در سرم پ دیدرد شد

 ...دیلرز یو لبانم م دید یرا تار م زیکه چشمانم همه چ یافتادم درحال نیزم يرو

 .دمیکه شن يزیچ نیآخر زشیدآمیو لحن تهد دمیبود که د يزیچ نیآخر سایآ نیزهرآگ پوزخند

 ...ستمیگفته بودم که قابل اعتماد ن... متاسفم -

 يزیچ... دمید یم رگونیق یدر قعر اون تارک... بود کیهمه جا تار...هم افتاد يشد و رو نیسنگ میها پلک

 ...هوا شناور بود يرا که رو دیو سف ینوران

و  کینزد... شد کینزد ینوران زیاون چ... دهم شیام را افزا یینایبتوانم قدرت ب دیکردم تا شا زیرا ر چشمانم

 ...تر کینزد

 »...اشای« :لب زمزمه کردم ریز

انتها  یب انوس،یکه مانند اق یغم... همچنان رنگ غم داشت... لبش نشست اما نگاهش يرو بایز يلبخند

گونه ام  يزد به طرفم دراز کرد و انگشت اشاره اش رو یبرق م يرعادیغ يدیدستانش را که از سف...بود

 ...نشست

انگشتانش  يکه در حلقه  یگل سرخ يو بعد نگاهم رو دیچیام پ ینیعطر رز در ب يبو... دمینفس کش قیعم

 .بود، افتاد ریاس

اندازه به کار  یب رتیغدد دهانم بر اثر ح... نشست نیزم يرو میدرست کنار پا ییشد و جا کمینزد یآروم به

 ...را حرکت دهم میگلو یفرو دادن بزاقم مرتبا برجستگ يافتاده بودند و مجبور بودم برا

 »...نیبش« :ساحل بود يهنگام برخورد با شن ها ایدر يموج ها یبه نرم شیصدا

 ...شدم و کنارش جا گرفتم کیبهش نزد ینا مطمئن کم ییقدم ها با

زد و گل رز را  يلبخند اشای...دید یشد م یساطع م اشایکه از  يبود و چشمانم تنها نور کیهمچنان تار اطراف

 »...تو يبرا« :به طرفم گرفت

شدم که تضاد  رهیبلند مواجش خ يبه موها... انگشتانش خارج کرد انیدراز شد و گل را از م دیبا ترد دستم

حاکم بر  یکیبه رنگ تار یمشک يچشمانش دو گو... ترش داشت دیو پوست سف دیسف راهنیبا پ ییبایز

 ...يو افسانه ا بایز تینها یب یبرق... زد یبرق م یبیبه طرز عج يدو گو نیاما هم... اطرافمون بود

 کجام؟... من -

 »...ذهنتم يتو... دونم اما من یتو رو نم« :را باال انداخت شیها شانه
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 ذهنم؟ -

 »...امکانش فراهم شده ادیو حاال به نظر م... نمتیدوست داشتم بب شهیهم« :دیخند یم چشمانش

 »؟ینیمن رو بب یخواست یچرا؟ چرا م« :دندیابا تعجب باال پر میابروها

 ...نمیب یرا در چشمانش نم بایاون برق ز گریمحو شد و من حس کردم د لبخندش

 ...زدم یباهات حرف م دیبا -

 ...و برنده بود محکم شد زیت يها غیبدون ت یبینازك رز که به طرز عج يانگشتانم دور ساقه  ي حلقه

 ؟یچه حرف -

 ...دیلغز ینازك دور گردنم م ریزنج يانگار رو اشای نگاه

 ...يکرد یهمون موقع حرف من رو گوش م دیبا -

 ؟یزن یحرف م یچ يدرباره  -

 »...یگشت یبر م دیبا... یرفت یم دیبا« :باال امد و در چشمانم قفل شد نگاهش

 ...تونستم ینم... اما -

 ...دمید یو غم را در چشمانش م رنج

 »؟يخوا یم یاز من چ ؟یکن یکار رو م نیچرا تو ا« :دمیپرس دیترد با

... اون نفرت انباشته شده در وجودمه... منم نیا... ستمیاون من ن« :انداخت جمیبه چشمان گ یقینگاه عم اشای

 »...ادیز یلیخ... هیقو یلیچون خ... رو ندارم شیخودمم قدرت نابود یکه حت ینفرت

 ...شد شترینازك ب يساقه  ياراده بر رو یانگشتانم ب فشار

 نفرت؟ نینابود کردن ا يتونم بکنم؟ برا یم کاریچ.. من -

 »...سخت و پر از درد... يرو انتخاب کرد یراه سخت« :سرش را تکان داد اشای

 درد؟ -

از ... دمیترس...ستادیا شیپاها يبلند شد و رو یبه آروم... داشتند یموج بر م میمال یمیانگار در نس شیموها

 دمیترس... ابمین میسوال ها يبرا یجواب چیبرود و من ه... انتها تنها بمانم یب یکیتار نیبرود و من در ا نکهیا

 ...به دنبالش بلند شدم عیسر یپس با حرکت

 کدوم درد؟ -
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در خطر  گهیتو د... اما... دمیکه من کش يهمون درد« :نداشتند دنیقدرت کش آمدن و خند گریه نظر دب لبانش

 »...دوستانت... دوستانت در خطرن... حاال... یستین

... گل از دستم رها شد و افتاد ي ن؟شاخهیآرو...هم دیشا ای دا؟یدوستانم؟ درسا؟ و... به تنم نشست يو ناباور لرز

 ...کیتار یسطح يرو

 دوستانم؟ -

 ياما صدا...در هوا شناور بود... او شناور بود... شده بود کیهمون طور که نزد... شد یدور م... دیشن ینم اشای اما

 »...دوستانت در خطرن« :دیچیپ ینرمش همچنان در فضا م

 یر ذهنم تکرار معبارت د نیلحظه خاکستر شد و هنوز ا کیو در  دیناگهان شعله کش... به گل سرخ افتاد نگاهم

 ...دوستانت در خطرن... شد

کردم دستانم را  یسع. نگاه تارم را به اطراف دوختم... بود دهیچیدرد در تمام بدنم پ. کردم یم یخفگ احساس

که دور بدنم بسته  یبه طناب یو مبهوت نگاه جیگ. که به خرج دادم نتوانستم یحرکت بدم اما با وجود تمام قدرت

به بدنم دادم اما  یتکان... شدند دهید يشتریب حبا وضو اینگاهم کمتر شد و اش يکم کم تار. مشده بود، انداخت

 ...بود دهیچسب یصندل یکمرم همچنان به پشت

بزرگ  يپنجره ها نیچقدر ا. به اطراف چرخاندم و ناگهان خشک شدم گریبار د کیکردم و نگاهم را  يا ناله

سالن ... یتجمل يمبل ها انیبزرگ در م یسلطنت زیم... رنگ آشنا بود دیسف میضخ يشده با پرده ها دهیپوش

 ...وحشت يالیو... اشای يالیو... الیو... ییرایپذ

 کنم؟ یم کاریچ نجایمن ا... ایخدا. کردم یبسته ام حس م خی يرا در رگ ها نیآدرنال انیجر

 ؟یکن یم کاریچ نچایا یکن یفکر م يدار -

 ...دوختم دیدرخش یم یکه به طرز خطرناک سایرا باال اوردم و نگاه مبهوتم را در چشمان آ سرم

 ...تو -

 ...زد و چند قدم به جلو برداشت یکج لبخند

 ...نجایمن اوردمت ا... درسته -

 ...شده بود شتریتند، ب يام بر اثر نفس ها نهیس يتکان ها شدت

 نجا؟یا ياریمن رو ب دیچرا؟ چرا با -

 »سا؟یآ یهنوز بهش نگفت« :از پشت سرم بلند شد ییاصد
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 یدر وجودم م یحس... لرزاند یلبش، تنم را م يرو ي انهیلبخند موذ... شدم سایرا چرخاندم و متوجه آتر سرم

دونستم که احساسم  یو من م... هراسناك یمنتظر عواقب... منتظر باشم دیو با ستیدرست ن ییزهایگفت چ

 ...نهک یاشتباه نم چوقتیه

چرا شخص منتخب  یوقتشه بدون« :به چشمانم دوخت مایگرش را مستق لهیسرش را جلو اورد و نگاه ح سایآ

 »...يشد

 اتمیح يرویآن ن کیتوانست در  یکه م ییاز اون چشم ها دمیترس یم... و سرم را عقب بردم دمیرا کش گردنم

 ...بکشد رونیرا ب

 ه؟یمنظورت چ...منـ -

 ...ییمنظور من تو... ییتو -

مقابلم راه  د،یچیپ یچرمش در گوشم م يبلند بوت ها يپاشنه ها يکه با هرقدمش صدا یدرحال... دیکش عقب

 ...رفت یم

 نینابود کردن اون نفرت انباشته شده در مکان نفر ییکه توانا یکس یعنی ه؟یشخص منتخب ک یدون یم -

 ادیازت برب يهرکار يتو قول داد ادمهیکه  ییو تا جا... درد رها کنه نیرو از بند ا یتونه روح یشده رو داره و م

 ...يدیمشکل انجام م نیحل ا يبرا

 ...کردم ینم افتیدر یخوب يکلمات، معناها نیتار و پود ا نیاز ب... در هم رفت یجیبا گ میابروها

 بسته شده باشم؟ یبه صندل نجایا دیبا نطوریچرا من ا... درسته اما -

 یکه م یدرحال... بود يا گهیعرضت به دنبال راه د یچون دوست ب« :وار بود دیتهد یبه طرز خطرناک لحنش

 »...کرد یوجود نداره و داشت وقت رو تلف م يا گهیدونست راه د

 عرضه؟ یب... دوست -

 »...دوست پسر خوشگلت و اون دوست جذابش« :لبش جا گرفت يدوباره رو لبخند

 ن؟یآرو -

 یبکن دیبا کاریو چ یدونست تو چرا شخص منتخب هست یم... دونست یاون م... درسته« :دادرا تکان  سرش

 »...کار انجام بشه نیمتاسفانه احساسات احمقانه اش به تو مانع شد و نخواست ا... اما... نابود بشه نینفر نیتا ا

 کدوم کار؟... کدوم -
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نابود  يمنطقه  نیمسئول برگردوندن آرامش به ا... نینفر نیبردن ا نیمسئول از ب... میما هر دو مسئول بود -

کرد تو رو از من دور  یو سع... اون احمقانه عاشق شد... یبش یاون نخواست تو قربان... دیاون لغز... اما... شده

 ...يکه به حرفش گوش ند ياحمق بود يخوشحالم اونقدر... کنه

با هم بودن؟  سایو آتر سایو آ نیآرو... دیلرز یو دستانم مرفت  یم یاهیچشمانم س... دیکش یم ریسرم ت تمام

 کردن؟ با ما؟ یم يتا االن داشتن باز نیو آرو ایپو

 ...کنم یباور نم... نه -

اگر اون عشق احمقانه مانع ... یباور کن دیدونم برات سخته اما با یم« :لبش نشست يپوزخند بود که رو دوباره

 میتونست یشد و ما م یمنطقه برداشته م نیاز ا نینفر نیاالن ا... شد یدرست م ینشده بود االن همه چ

 »...کارو تموم کنم نیا دیو حاال من با.... شد عاون مان... اما متاسفانه... میمثل قبل رو دوباره تجربه کن ییروزها

 ...دمید یم را ناگهان نابود شده نیبه آرو میباورها... دیچرخ یدر ذهنم م نیعشق و مانع و آرو کلمات

 ...مشکالت نیحل ا دیو کل یتو شخص منتخب هست... و حاال زمانشه -

 شخص منتخب باشم؟ دیمشکالت باشم؟ اصال چرا من با نیا دیتونم کل یمن چطور م -

 ...کردم یعطر سرد و تندش را حس م يبو... شد کیبهم نزد... گونه گرفته بود یدوباره رنگ افع چشمانش

 ...يدردش رو حس کرد... يحس کرد... يدیچون تو مرگ رو د -

 ؟یچ -

 ...نشست نیزم يدو زانو رو مقابلم

... يچون در آغوشش بود... دیرو که کش يدرد يو با تمام وجودت حس کرد يدیتو مرگ اون رو د... مادرت -

... شخص منتخب... یینجایتو ا... و حاال... يتو لمسش کرده بود اتشیح يرویشدن ن دهیکش رونیچون هنگام ب

در سکوت ...یبدون بیکلمات عج ااون تکه کاغذ مرموز ب يدرباره  يزیچ یدوست داشته باش دیقبل از اون شا

 ...بودم رهیروحش خ یبه نگاه ب ریمتح یبا چشمان

 ...ذارمیجواب مثبت م يسکوتت رو پا -

اون خواب ها ... دید یم اشایکه  ییواب هاخ... بودن ییشگویپ ياونا کاغذها« :ستادیبار مقابلم ا نیشد و ا بلند

... که دست تو بود يو اون کاغذ... پنهان نهفته بود ییها قتینبودن و مطمئن باش پشت تمامشون حق یمعمول

 »...دونست یکه خودش از قبل م يزیچ...بود اشایمرگ  ییشگویپ
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از احساس  شتریبود که ب بیعج... شد یلحظه هم متوقف نم کیلرز بدنم ... گرد شده بود رتیاز ح چشمانم

 دهیاما ناد... نقشه بود... بود يتمامش باز... کردم یرا حس م نیآرو يدرباره  تمیکردن ذهن دایپ رییخطر، درد تغ

 يدرباره  سایآ... عشق... ممکن بود ریغ دکر یرا در وحودم زنده م جانیه یبیکه به طرز عج يگرفتن واژه ا

... دمیشن ینم ختیر یم رونیب سایلبان درحال حرکت آ نیکه از ب یکلمات ینگار حتا... عشق حرف زده بود

کاش ... عشق يبود و واژه  نیکه ذهنم رو مشغول کرده بود آرو يزیاالن چ... اشایو کاغذ ها و مرگ  ییشگویپ

 ...بشنوم نیاز زبان خود آرو نجایبهتر از ا ییجاکلمه رو در  نیتونستم ا یم

 ...بلند شو -

 ...قفل شد سایروح آتر یدر چشمان سرد و ب نگاهم

انگشتان  نیکه حاال ب ینگاهم در طناب... شد آزاد شده یکه بهش وارد م يحس کردم که بدنم از فشار متعجب

شانه ام را گرفت  سایآ فتمیب نیزم يرو نکهیقبل از ا... را گرفت و به جلو هولم داد میبازو...بود افتاد ریاس سایآتر

 "...دوم يطبقه  يراهرو "فکر کردم ... رم کرد به طرف پله ها قدم بردارمو مجبو

 ...دیو شانه ام را کش ستادیراه ا نیب

 يسهمت رو رو... يبر یتون یم« :گفت سایو صورت در همم رو به آتر دیچیپ میکه در بازو يتوجه به درد یب

 »...گذاشتم زیم

مقدار  يشک حاو یرا که ب يدیپاکت سف... مقابل مبل ها رفت یچوب زیزد و به طرف م انهیموذ يلخند سایآتر

 ...پول بود برداشت و به طرف در بزرگ سالن رفت یقابل توجه

روم  یتون یم یداشت يازیاگر دوباره به کمک ن... باهات واقعا خوشحال شدم ياعتراف کنم که از همکار دیبا -

 ...یحساب کن

 »...يبر یتون یم« :در هوا تکان داد بزنه دستش را يلبخند نکهیبدون ا سایآ

 ...شدم دهیدوباره کش...اون بودم يبه سرعت از در خارج شد و من آرزو کردم کاش جا سایآتر

 »؟يبر یمن رو کجا م يدار« :دمیغر

... دوم يطبقه .... که گوشم را پر کرده بود يدرد آلود يصداها دنیاز شن... ساینه از سکوت آ... باز ماند دهانم

 ...من يمنشا کابوس ها

صداها  ؟يشنو ینم... کنم یخواهش م... نه« :بکشم رونیکردم شانه ام را از حصار دستان قدرتمندش ب یسع

 »رو؟
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 ...نامعلوم از سقف دوخت يرا باال گرفت و نگاهش را به نقطه ا سرش

 ...شنوم یم -

درد را  يکه تنها معنا یآه... ام خارچ شد نهیز سا یآه... شدم دهیکش يشتریبار با قدرت ب نیزد و ا يلبخند

 ...داد بلکه پر بود از ترس و وحشت ینم

 ...رونیب میجا بر نیاز ا ایکنم ب یخواهش م... سایکنم آ یالتماست م -

 ...لحظه آسون بگذرم نیهمه سال رو صبر نکردم که حاال از ا نیا -

... دمیشن یاما من هنوز هم م يبود از حضور هر موجود زنده ا یدوم خال يطبقه  يراهرو... شدم دهیهم کش باز

خواستم  ینم... نمیخواستم بب ینم... هم فشردم يچشمانم را محکم رو... ها را نیو نفر غیج يصداها

 ...افتادم نیزم يبه جلو پرت شدم و رو...بشنوم

 يبه بطر هیشب يزید و در دستش چش یدر م دیرا دنبال کرد که وارد اتاق سف سایباز شد و نگاهم آ چشمانم

 ...ودی ظیو غل یمشک یعیما يحاو

 ؟یکن یم کاریچ يدار -

از نگاهش که حاال ... دیشد به طرفم چرخ یخال يبطر یوقت... ختیر نیتخت و زم يرا رو ظیغل اتیمحتو

 ...دیرا گرفت و به داخل اتاق کش میبازو...وحشت کردم د،یرس یسرمازده و ترسناك به نظر م

 ؟یکن یم یچه غلط يدار... ولم کن -

 ...و بدبو پرت شدم یمشک يبود از ماده  سیکه خ یتخت يرو

 نفت؟ -

و مبهوت بودم به طرفم اومد و مشغول بستن تنم به تخت  جیکه گ یدرحال...ام زد دهیبه نگاه ترس يپوزخند

 ...دیرس یبرابر م نیبه نظر چند سایقدرت آ... نداشت يریتاث چیه میدست و پا زدن ها یحت... شد

 ؟یلعنت یکن یم کاریچ يدار... کنم یالتماست م... سایآ -

 »...شد یقربان اشایکه  يا وهیبه همون ش...هیشدن تو یقربان ن،ینفر نیرفتن ا نیتنها راه از ب« :وار گفت زمزمه

که مشغول گره زدن بود، به کار  سایاز حرکت دستان آ يریجلو گ يتوانم را برا يو ته مانده  دمیکش غیج

 ...گرفتم

 ...ولم کن... ولم کن... یروان ي وونهید -
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که در دستش قرار  یبه شمع روشن...دیلرز یشده بود و تنم از ترس م ریسراز ادیبعد از مقاومت ز میها اشک

 ..ختمیشدم و تمام التماسم را در چشمانم ر رهیداشت خ

 ...کنم تمومش کن یخواهش م... کنمیخواهش م سایآ -

 ...ندارد يا دهیکه التماس فا دمیفهم... کرد کیشمع را به صورتم نزد ي شعله

که حاال اخم  سایباعث شد مات و مبهوت به آ د،یبه گوش رس نییپا يکه از طبقه  شهیشکسته شدن ش يصدا

 رونیگذاشت و از اتاق ب نیزم يشمع را کنار تخت سوخته رو...رو نداشته نیظاهرا انتظار ا... بشم رهیکرده بود خ

 ...رفت

 کی میاشک ها...را باز کنم اهیس عیآعشته شده به ما يطناب ها نیبتوانم ا دیسرعت دست به کار شدم تا شا به

شد غدد اشک  یتجربه کرد باعث م اشایکه  یبه شکل دنیترس از مردن و درد کش... امدند یلحظه هم بند نم

 ...فتندیه کار بب گهیاز هر موقع د شتریب میزا

 ....نجاتم بده... نجاتم بده ایخدا -

 ...یگره اش کجاست باز کن یدونست یرو که نم یشد طناب یوجه نم چیهنوز مشغول بود اما به ه میها دست

 ...کنم یالتماست م... ایخدا... باشم یدختر خوب گهید دمیقول م... کنم یالتماست م... ــــایخدا -

 ....مارســـــــــا -

بار اشک  نیو ا دمیخند رتیبا ح...شدم رهیخ دایرا تار کرده بود به و دمیکه اشک د یرا چرخاندم و درحال سرم

 ...ممنون ایخدا... شد یم ریسراز میبود که از گونه ها یخوشحال

 ...زانو زد نیزم يبه سرعت وارد اتاق شد و کنار تخت رو دایو

 ...دایو زودباش... زود باش -

 ...کرد تا گره رو باز کنه یسع...کنم یم داشیاالن پ.. زمیآروم باش عز -

 ؟ياومد يچطور -

دختره؟  نیا يخونه  یرفت يصبح پاشد يکله  یبه چه جرئت... کنم یخفت م یحرف بزن گهیکلمه د کیاگر  -

 یرفت م یسالن راه م يها تو وونهید نیع... زهیو زمان رو بهم بر نیبود زم کینزد یستین دیفهم یوقت نیآرو

 یو زود بر م یقدم بزن یرفت میکرد کرمن و درسا اول ف... اونجا ینرفته باش... اونجا یگفت مارسا نرفته باش

 نیآرو نیماش... شهینم دایجا پ چیتر از تو ه یکه روان میدونست ینبود اما نم دیبع وونهید يآخه از تو يگرد

 داتیپ دیتا شا دندیدو يموذ يدختره  نیا يبه طرف خونه  یچ نیع نیو آرو ایپو... يبدبخت هم برده بود
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 میکه شد الیو کینزد... میهم بگرد نجایبهتره باشه ا دیفکر کردم شا بعدش میمن و درسا هم موند... کنن

 ...هم گذشته بود نجایاز بتن و آجر ا... مارسا يدار ییچه صدا شییخدا... دمیهات رو شن غیج يصدا

 ...لحن بامزه اش خندم گرفته بود از

 »...خاطر بوده باشه نیممکنه به ا« :باز اشاره کردم مهین يپنجره  به

بزرگ و  يافتاده بود رفت و چاقو واریکه از باز کردن گره کالفه شده بود به طرف کوله اش که گوشه د دایو

 ...دیکش رونیرا ب يفلز

 ...بده ریرو خ نیخدا آرو -

 ...حرکت طناب ها را پاره کرد و دستم را گرفت کیبا ... لبم محو کرد يخنده را از رو نیآرو نام

 ...دمیکش قینفس عم کی یخت صاف شدم و بعد از مدت يرو...میبر دیزودباش با -

 درسا کجاست؟ -

 ...رهیدرگ -

 ؟یچ -

 »...رهیدختره درگ نیحتمابا ا« :را گرفت و بلندم کرد میبازو

 ...يریبگ لیتحو نییپا يرو طبقه جنازش  یتون یم -

 ياز ناخن رو يلبش بود و رد يرو يزیلبخند تمسخر آم... میدو شتاب زده به طرف منبع صدا برگشت هر

 شیکندن موها يکرد درسا تمام تالشش رو برا یثابت م نیبود و ا ختهیآشفته و به هم ر شیموها... صورتش

 سر درسا اومده؟ ییچه بال... داشتم يربزرگ ت یاما االن نگران... که از دعوا بلد بود يتنها کار... انجام داده بود

 ...به تو میرس یحاال م -

... بود نجایا يزیچ... نگاه وحشت زده ام را به اطراف چرخاندم...قدم به داخل اتاق برداشت و در بسته شد چند

 ...رفتچاقو بود باال گ يدستش را که حاو دایو...کردم یحسش م

 ...فرار کن مارسا -

 سایآ...ذاشتم یرو باهاش تنها م دایو دیکه نبا يا گهید زیچ... بود و عالوه بر اون نجایدوستم ا... تونستم ینم نه

دونستم امکان  یم...داد یچاقو را در هوا حرکت م انهیناش دایو... زدم یغیاز ترس ج... هجوم برد دایبه طرف و

 و دفاع از خودش را داشته؟ یبه کس هدر حمل یچند بار با چاقو سعمگر ... نداره موفق بشه
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 یسوخته در باد تکان م مهین يپرده ... دمیبه سرعت چرخ... گوشم حس کردم يرا کنار الله  یشدن نفس فوت

 ...باد نبود که از کنار گوشم گذشته بود نیاما مطمئنا ا... خورد

به نظر  نیسنگ يادینازك گردنبند ز ریزنج... دهیرو گرفته و به عقب هولش م دایدو دست و سایکه آ دمید یم

 ...بود اشای اهیاز حضور س دینو کی نیو ا... دیرس یم

نگاه سرگردانم را به اطراف ... فشرد یمچش را در دست م سایآ... به طرفش برگشتم... دیاز درد کش يادیفر دایو

 يفکر بد واریگوشه د ي دهیپوس يجعبه ...کنم دایپ سایب به طرف آپرتا يبرا يدیمف زیچ دیچرخاندم تا شا

 ...نبود

 ...پرتاب کردم سایمانده در بدنم به سمت آ یباق يرویو جعبه را با تمام ن دمیدو

از فرصت استفاده کرد و چاقو را در  دایو...دیچیدردناکش در اتاق پ ادیبه سرش برخورد کرد و فر مایمستق جعبه

 ...به قلبش فرو برد کینزد ییجا

 نهیس ریکه ز یدرحال سایآ...دیلرز یبود که حاال از ترس م ییدایبه و رهیخشک شده بود و نگاه مبهوتم خ بدنم

 ...افتاد نیزم يفشرد رو یاش را م

شکه بود و درد  دایو... بشند رتمیلحظه باعث ح نیتونستند در ا ینم ياشک ها نیو اما ا ختیر یاشک م دایو

اش آروم باال و  نهیباز بود و س مهین سایچشمان آ... افتاد نیزم يدو زانو رو...انسان کیاز کشتن  دیکش یم

با  سایآ... نشست سایو زخم آ راهنیپ دهقسمت پاره ش يرو دایدست و...شدم کیچند قدم نزد... رفت یم نییپا

 ...میرگشتهردو شکه به عقب ب... زخم فشرد يرو گرفت و رو دایمچ و یحرکت ناگهان کی

 »...يتو منتخب شد« :خشک شده اش تکان خوردند يها لب

دستان لرزانش ... نفر را کشته بود کی دایحاال و... کشته بود دایو...کم چشمانش بسته شد و سرش افتاد کم

... دمیآروم به طرفش رفتم و تنش را از پشت در آغوش کش... دیکش یم سایداشتند که از کشتن آ ينشان از درد

 ...بود گذاشت فتهدستم که شانه اش را در بر گر يگونه اش را رو... هقش اوج گرفت هق

 ...مارسا... رو کشتم یکیاالن  نیهم.... من... من کشتم... مارسا -

 ...شده بود سیگذشتند خ یگونه اش م يکه از رو ییاز اشک ها دستم

تو مجبور  ينکن خواهر هیگر... میمجبور بود« :زدم شیموها يرو يدستانم را تنگ تر کردم و بوسه ا حصار

 »... يبود
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اما ...شدم یمن کشته م یحت دیشد و شا یکشت کشته م یاگر نم... مجبور بود دایو... داشتم مانیحرفم ا به

 تونه باشه؟ یبه چه معنا م نیا... يتو منتخب شد... بود يا گهید زیاالن ذهنم مشغول چ

 مارسا؟ -

 ...تنگ شده گوشم را نوازش کرد شیکردم دلم برا یام، اعتراف م يام دل خورکه با تم ییصدا

 ...شدم رهیرا باال اوردم و در آسمون چشمانش خ نگاهم

 ...را تکان دادم ؟سرمیخوب -

 ...میکدام خوب نبود چیه... توانست بفهمد دروغ گفته ام یانگار م... دوخت دایاتاق شد و نگاهش را به و وارد

درسا  تیوضع ینگاه نگرانم شروع به بررس... که درسا را در آغوش داشت وارد اتاق شد ایپو ن،یدنبال آرو به

... صدمه زدن بهش استفاده کرده يبرا يا گهید ياز حربه ها سایآ کردیثابت م نیسالم بود که ا شیموها... کرد

 ....لبش يرو یشکمش بود و لبخند دردناک يدستش رو

 ؟یخوب -

 ...تکان داد را سرش

 »...بلند شو« :دمیرا کش دایو يبازو

 میناگهان احساس کردم پا... را به جلو هول دادم دایبود و سایکه نگاهم به آ یدرحال... ستادیا شیپاها يرو آروم

درسا و نگاه مبهوت  يها ادیفر يشک شمع روشن کنار تخت بود، برخورد کرده و بعد صدا یکه ب یبه جسم

 ...بر گرفته بودند، شوم رهمه جار و د کبارهیکه  شیآت يعث شد متوجه شعله هابود که با دایو

 ...نـــــــه -

که کمر درسا رو محکم گرفته بود  یدرحال ایپو... از اتاق پرت شدم رونیو به ب... شد دهیکش میکردم بازو احساس

اما ... زانو زده بود و نگاه نگرانش را بهم دوخته بود نیزم يکنارم رو نیآرو... دیایب رونیکرد از اتاق ب یم یسع

بود و نگاهش را به تخت دوخته  ستادهیدر اتاق ا یبیعجبه طرز  دایو... من را نگران کرده بود يا گهید زیچ

را در دست  نیدست آرو... کند ریینگاهش تغ ریتوانست باعث شود مس یآتش نم يشعله ها يشرویپ یحت... بود

شروع کرد به  شیآت يشعله ها... کرد شد یم دیرا تهد دایکه و يو تازه متوجه خطر دیچرخ» ...ادیو« :فشردم

... دهید دایکرد و من فکر کردم و یرا در خود حل م نیانگار داشتند نفر... شدن اهیشروع به س... رنگ دادن رییتغ

 یبه سخت... يتو منتخب شد... داد دردش را حس کرده یکه جونش را از دست م یو هنگام دهیرو د سایمرگ آ

و شروع  دمیکش غیج... ن قفل شدیبه طرف اتاق بدوم تنم در حصار دستان آرو نکهیو قبل از ا ستادمیدو پا ا يرو
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 مثل... دیشن ینم يزیانگار چ دایاما و» ...رونیب ایب ــــــــدایو... ـــــــدایو... ولـــــم کن« :به تقال کردم

... در خطر بود دایو... پرت شود رونیبود از پنجره به ب کیرفت و نزد یکه در خواب راه م یشب... همون شب

ده برابر من قدرت  نیآرو... تونست آزادم کنه یدادم نم یکه به بدنم م يدیشد يها نتکا... در خطر بود دایو

 ....نـــــــــــــه -... ينجاتش بد یتون ینم... رهید... مارسا -... داشت

 ...شد، دنبال کرد یساطع م رونیدر به ب ریرو که از شکاف ز يزرد يو نورها دیمبهوتم بسته شدن در سف نگاه

 »دا؟یو« :دمینال يناباور با

 ...دایو... دایو... ندارم میپاها يرو ستادنیا يبرا یتوان چیکنم ه یحس م ایخدا... شد یکرخت م بدنم

 ...ام را باز کند نهیوجه دستان قفل شده اش دور س چیخواهد به ه ینم دیرس یر مبه نظ نیآرو

به  یبیاس شیچطور امکان داره ات... بود رهیشد خ یکه حاال محو م يروح به در بسته و نور یمات و ب چشمانم

 ...ستیممکن ن ریغ زیچ چیه دمیمدت فهم نینزنه؟ فکر کردم تو ا یدر چوب

 ...ولم کن -

 ...اتفاق افتاده بود عیسر یلیخ زیهمه چ... حادثه سخت بود نیهضم ا... روح تر از نگاهم بود یب صدابم

 ...ختیر یکرد اشک م یکه تحمل م يرقم درد یزانو زده بود و عل نیزم يرو درسا

 ...دیعقب کش نیآرو

 ؟یمتیواقعا به چه ق ؟یمتیاما به چه ق... تموم شد يباز... افتادم نیزم يزانو رو دو

 متیبه ق... دایو متیبه ق... دایو... شدند ریسراز میگونه ها يکردند و رو دایراه خود را پ میکم اشک ها کم

 ...تموم شد يباز نیا... جونش

 یرا در کنارم حس م نیحضور آرو... تازه پر کنم ژنیرا از اکس میشش ها یحال تر از آن بودم که بتوانم حت یب

... خواهر من... من يدایو... دایو... کردم یهنوز باور نم... دمیشن یبه وضوح مدرسا را  يکردم و هق هق ها

من  یقربان نیکاش ا... کاش من بودم... شد اشای نینفر يانتقام جو يشعله ها یقربان کبارهیدوستم  نیبهتر

 جانیکه پر بود از شور و ه ییداینه و... زمیعز يدایشد نه و یجون من تمام م متیبه ق يباز نیکاش ا... بودم

 ...الیخ یو ب یدوست داشتن يدایو... یزندگ

 ي نهیبه شکافتن س لیقلبم تما نیسنگ يانگار کوبش ها... کنم؟ یام حس م نهیس يدرد تو نقدریچرا ا...ایخدا

 ...پر از دردم دارن

 ...مارسا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٢٥٧ 

 ...را متهم جو به طرفش گرفتم به طرفش برگشتم و انگشت اشاره ام... دوپا يرو یبه سخت... ستادمیا

باعث و ... آشغال یلعنت يتو... دایباعث از دست رفتن جون و... کابوس ها نیباعث تمام ا... یتو باعثش... تو -

 نینجات ا يبرا نیشما ها حاضر بود يهمه ... ترت یاز تو و اون دوست عوض... ازت متنفرم... یینایتمام ا یبان

از ... اشایاز ... نجایاز تو از ا... متنفرم... نیکن یقربانفراموش شده که پر بود از خاطراتتون، جون ما رو  يمنطقه 

 ...به جهنم نیبر... به درك نیبر... همتون

اشاره  ریلحظه از مس کی یکردم و انگشتم حت یرا حس م میگونه ها یسیکه خ یبه عقب برداشتم درحال یقدم

 ...شد یاش منحرف نم

 ...شمیبشم؟ باشه م یمن قربان یخواست یدرسته؟ م... یخواست یم نویهم -

پنجره را حس  ركیکه کمرم ت ییتا جا... عقب تر رفتم... دمید ینا آشنا را م یو اضطراب ینگاهش نگران یآب در

 ...کرد

 ...نیشماها به آرزوتون برس دیتا شا رمیمیمن م... شمیم یمن قربان... یرس یبه خواسته ات م -

هر دو ساعدش را باال اورد و کف دستانش را در ... شد یدر چشمانش پررنگ تر م یبرق نگران... گریقدم د کی

 ...معرض نگاهم قرار داد

 ...میحرف بزن ایب... ریکنم از اون پنجره فاصله بگ یخواهش م... من مقصرم... خب یلیخ.... باشه -

 ...نان تار بوداما نگاهم همچ... لبم نشست يرو یتلخ پوزخند

 شده؟ رید يادیز یکن یفکر نم... هه م؟یحرف بزن -

 ...بود که راه نفسم را بست بغض

 ...به خاطر من... من يشد به جا یاون قربان... دایو -

 ....گرفت یدرسا اوج م يکه هق هق ها دمیشن یم

 م؟یحرف بزن يخوا یاونوقت تو م -

 ...به جلو برداشت یقدم

... میحرف بزن ایب... یکن یم کاریچ يدار یفهم ینم... یاالن تو ناراحت... چقدر سخته مدونیم... دونم یم -

 ...یبدون دیهست که با يادیز يزایچ

 ...اش، باعث شد قدم جلو آمده را به عقب برگردد رهیاسپرت ت يبه نوك کفش ها زمیآم دیتهد نگاه

 گــــــــــرده؟ یبر م... گرده؟ جوابم رو بده یبر م دایبا حرف زدن ما و -
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تونه به  یکه با حرف زدن نم دیفهم یانگار م... کردن تیموقع یچشمانش شروع به بررس... سکوت کرد نیآرو

 ...هدفش برسه

... اعتماد کردم یعوض يمن احمق که به تو... به خاطر من احمق... شد یاون به خاطر من قربان... دایو« :دمینال

 »؟یتا کجــــــا لعنت ؟يبر شیپ یخواست یمواقعا تا کجا ... سایبه تو و آ

 ...ستادیا يادیز يمحتاط و آروم از مقابل چشمانم گذشت و سمت چپ در فاصله  ییو با قدم ها دیچرخ نیآرو

 ...يمن رو بشنو يحرف ها دیاما اول با يدار یدونم چه احساس یم... فهمم یم -

 »...خوام بشنوم ینم« :دمیبود غر دایاز غم مرگ و یکه ناش یبا نفرت... شده بود نیسنگ سرم

به جلو ... انگار حرکاتم دست خودم نبود... پنجره دوختم ریرفت به ارتفاع ز یم یاهیو نگاهم را که س دمیچرخ

وحشت زده  غیج يقدرتمند کمرم را چنگ زد و صدا یکنده بشند دست نیاز زم میپاها نکهیخم شدم و قبل از ا

 ...بود که مهمان نگاه ماتم زده ام شد یکیو بعد تار... مدیدرسا را شن ي

 ...تنها راهه -

 ؟یکن کاریچ دایو يدرباره  يخوا یم... اما -

 ...ادیاز ما برنم يکار... که جسدش سوخته یدون یخودت م -

کردم و چشمانم را  يناله ا... بود دهیبه سقف دهانم چسب نمیکردم زبان سنگ یخشک شده بود و حس م دهانم

 ...گشودم یبه آرام

چشمان قرمز درسا و صورت رنگ ... شد از ادامه دادن به بحث صرف نظر کنند اعثی فمیضع يناله ها صدا

 ...دمینگاهم د يرفتن تار نیبود که پس از، از ب يزیچ نیاش اول دهیپر

 ؟ییمارسا یخوب -

که  ییزهایکرد خواب نبوده و چ یالت ها بهم ثابت مح نیتمام ا... دیبار یگرفته اش بغض و غم م يصدا از

 ....داشته قتیحق دمید

 ».حالت بهتر بشه دیبخور شا کمی« :را به طرفم گرفت ییبایز يبلور وانیل

 تونست حال من رو بهتر کنه؟ یآب م وانیل کیواقعا .... انداختم وانیرنگ درون ل یب اتیبه محتو ینگاه

 ...دایو -
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کنار تخت گذاشت  زیم يرا رو وانیدرسا ل... میگلو نیشکستن بغض سنگ يبود برا یکلمه کاف کی نیهم تنها

که در کنارمون  یدو پسر جوون ي رهیخ يتوجه به نگاه ها یب... میزد یهر دو زار م... و تنم را در آغوش گرفت

 ...کردند یبودند و آروم پچ پچ م ستادهیا

 ...درسا را فشردم کمر

 م؟یفته؟ واقعا از دستش دادر دایواقعا و -

را به چشمان  سمینگاه خ... دیدرسا عقب کش... ختمیر یصدا اشک م یهقش اوج گرفت اما من تنها ب هق

 ...دوختم نیآرو مانیپش

 ...چدیام بپ ینیعطرش در ب يقدم باعث شد بو کی نیتنها هم... به جلو برداشت یقدم

 ...میحرف بزن دیبا... مارسا -

فراموش  يبرا... تمیفراموش کردن موقع يداشتم حرف بزنم برا ازین... داشتم ازیبود که بهش ن يزیچ نیا و

 ...مرد را بشنوم نیا يداشتم دوباره صدا ازین... دایکردن از دست دادن و

برات همه  سایدونم آ یم... نیبش یاز شما ها قربان چکدومیخواستم ه یمن واقعا نم... دایمتاسفم به خاطر و -

 ...رو گفته زیچ

نبود که اون  ياونطور زیهمه چ... اما« :شد رهیحالتم خ یتخت نشست و در چشمان سرد و ب يلبه ... آمد جلوتر

 »...داد حیتوض

 ...داشت دیانگار در انتخاب واژه ها ترد. انداخت نییرا پا سرش

 يمنطقه  نیبار اول بعد از چند سال به ا يکه برا یوقت... نظر رو دادم نیاولش من بودم که ا... درسته -

با ... تونست ارتباط برقرار کنه یم سایآ... رو یکردم تمام امواج منف یحس م... متروکه و طرد شده برگشتم

شروع  سایآ... نه من یو حت سایبود نه آ اشای دکه تو رو انتخاب کر یاون... شده اما نینفر يالیبا اون و... اشای

 یاما راض میکن يمنطقه رو پاك ساز نیحوادث و ا نینداشتم که ا یلیگم م ینم... تو يرباره د قیکرد به تحق

... قرار بود تو رو آماده کنم اما لیاوا... مینداشت يا گهید يما چاره ... یبش یمثل تو قربان یهم نبودم دختر جوون

 یاز اونچه فکر م شتریب دمیکم کم فهم... کم کم شناختمت... یکن یحس م ییزایتو هم چ دمیفهمکم کم 

شاهد مرگ و لمس شده توسط مرگ  نکهیتنها به خاطر ا... يشد یم یقربان دیتو نبا... رحم شدم یکردم ب

رو  نینفر نیا میبتون دیشا ات... میکن دایپ يا گهیراه د میبتون دیگفتم تا شا سایبه آ... شدم مونیپس پش... يبود

کنار ... دمیدر هر صورت من خودم رو کنار کش... ستین يا گهیگفت راه د یم... موافق نبود سایاما آ... میکنبش
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... اما نیبه خونه برگرد نجایبه خودم قول دادم شما سه نفر سالم از ا... تا تو و دوستانت رو حفظ کنم دمیکش

اگر من رو مقصر  یحت... متاسفم مارسا... متاسفم... گفتم یبهت م نهایزودتر از ا دیبا... شکست خوردم... نتونستم

 تیموقع نیکه گفتنش در ا دونمیم... اما...چون تنها مقصر منم...کنم یقبول م یدوستت بدون نیمرگ بهتر

 لیاز دال یکیبگم که  دیبا... بگم دیبا یول... شهیدلت با من صاف نم چوقتیدونم که ه یم... احمقانه است

... کم کم شناختمت یوقت... من عاشقت شدم... عشقم به تو... يتو بود میتصم نیدنم از امهم منصرف ش

 ...شروع کردم به عالقه مند شدن به تو...دمیرو در تو د یواقع يمارسا... یوقت

 يابراز عالقه  نیبه ا یحس جیه... نداشتم یحس چیبود که ه بیاعتراف به عشق؟ عج کیبود؟  یچ نیا

 ...انگار تمام احساسات درونم مرده بودند... صادقانه

و منم نسبت  یاگر عاشق باش یحت...گرده یبر نم جوقتیه دایو یاگر تو متاسف باش یزد حت یم ادیفر مغزم

نه  ينه تو مقصر دینال یاز وجودم م گرید یاما قسمت... شهیفراموش نم چوقتیحادثه ه نینباشم ا لیم یبهت ب

 ...ردمشخص ک نطوریرو ا رمونیسرنوشت شوم ما بود که مس نیا. ..گهیکس د چیه

 رییتونه تصورم از تو رو تغ ینم چکدومیه... متاسفم اما حرف هات« :همچنان گرفته و بغض آلود بود میصدا

 »....کردم یرو مالقات نم سایو نه آ ایبودم و نه تو و پو ومدهین نجایبه ا چوقتیکردم کاش ه یآرزو م... بده

 ...دمید یچشمانش برق غم و حسرت را م در

 ...ظاهر نشده بودم تیدر زندگ چوقتیکاش ه یاگر آرزو کن یحت دمیبهت حق م... یگیدرست م -

 ...و دستش را به طرفم دراز کرد ستادیا

 ...میمونده رو انجام بد یکار باق نیتا آخر... يایب دیاما با -

 ...تخت بلند شدم يکنار زدم و بدون توجه به دست دراز شده اش از رو میپاها يرا از رو دیسف ي مالحفه

 ؟يچه کار -

 ...ختیر یدرسا هنوز آروم اشک م... جلو اومد ایپو

 نیهم يبرا... يدیو پل یدونستند و سوزانده شدن رو پاك شدن از هر آلودگ یم یرو نماد پاک شیگذشتگان آت -

 ...کشتنش استفاده کرده بود يروش برا نیاز ا اشای يبود که عمو

چطور ... کامال احمقانه است نیا« :از بغض داشت گفت یکه هنوز هم اثرات ییبا چشمان گرد شده و صدا درسا

 »کنن؟ یقربان نطوریدختر بچه رو ا کیتونن  یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Andia77  –وحشت  يالیو

wWw.98iA.Com ٢٦١ 

اونقدر ها هم  نیاما ا... که اعتقادات خطرناکن نهیهم يبرا... باورشون بود نیا« :را باال انداخت شیشانه ها ایپو

 »...میکن يرو پاك ساز الیروش و نیما هم قراره به هم... ستیاحمقانه ن

 »؟یسنگ و آجر رو بسوزون يخوا یچطور م« :لبم نشست يرو يپوزخند

کار  نیا يو برا هیهدف ما پاك ساز... میسنگ و آجر رو بسوزون ستیما قرار ن« :بود که جواب داد نیبار آرو نیا

نه به شدت  هیقدرتمند هنوز هم باق نیدر نظر من اثرات اون نفر... هیکاف لشیبا تمام وسا الیآتش زدن داخل و

 »...قبل اما هست

 يرویچشم ها ن نیا... شد ریشد و دوباره موج آرامش به درونم سراز رهیمقابلم خ ییایدر يدر چشم ها نگاهم

و من فکر کردم چقدر احمقم که ...ش سخت تر از حس کردنش بودگرفتن دهیکه ناد ییروین... داشتند يدیشد

 ...دارهیقلبم رو به تپش وا م روین نیهمچنان ا

*** 

با  گهیاما من مقاوم تر از هر وقت د... شد ینه تنها در گوشم بلکه در مغزم پژواك م يدختر بچه ا غیج يصدا

شعله ها  يحلقه  انیکه در م یبه درختان... بودم رهیسوخت خ یکه در آتش م ییالیاز جنس سنگ به و ینگاه

بود که من  بیو عج... سوزاندند یم خودرا مانند جسمش در  اشایروح  ییکه گو ییشعله ها... دندیکش یزوزه م

انگار ... بردم یدوستم را ازم گرفته بود لذت م نیکه بهتر یبر عکس از نابود شدن مکان... نبودم نیغمگ يذره ا

کرد به وضوح  یاز نفرت با خودش حمل م یکه موج یغیکر کننده آشنا را همان ج غیج يتونستم صدا یم

دور کمرم حلقه شد و  يگریدست د... کردم یحس م دهیبغضش را ند...شد دهدست درسا در دستم فشر... بشنوم

که  يمرد نیآرو... دارم ازیلمس پر از آرامش ن نیدونست چقدر به ا یانگار اون هم خوب م... من پسش نزدم

 ...شدم سفت تنم را به خود فشرد یباهاش آشنا م يگرید تیکردم کاش در موقع یآرزو م

 ینفر چقدر م کیکردم مگر نفرت انباشته شده در وجود  ینگران و غمناك بود و من با خودم فکر م ایپو نگاه

 میشخص زندگ نیتر کیکه باعث شد نزد یاثرات... به جا بذاره؟ یباشه که تا پس از مرگش هم اثرات يتونه قو

 ...بشه یراه قربان نیدر ا

 يها ادیو فر یقیموس... ساحل یکیاز نزد ییصداها... ها نیو نفر غیبه جز ج ییصداها... دمیشن یرو م صداها

... نندناتمامشان را تمام ک یانگار بعد از سال ها برگشته بودند تا مهمان... ایمردم حاضر در کنار در زیآم جانیه

 مت؟یبه چه ق... کرده بود و باز با خودم تکرار کردم درا هم آزا ایدر يدر موج ها ریشکسته شده اشباح اس نینفر

 ...دایجون و... دایو متیبه ق
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 ینارنج يرا در کنار ساختمان احاطه شده توسط شعله ها يدیسف يلحظه حس کردم تکان پارچه  کی يبرا

 نیبا ا... بود نجایخوب ا ياشای... در چشمانم دوخته بود رهیخندان که نگاهش را خ یبا لب بایز يدختر... دمید

 ...دمید یرا نم نیدر نگاهش اون غم آشنا و سنگ گهیتفاوت که د

 یذوب کردن عدس يالزم برا يرویشور ن يآب ها یکه حس کردم داغ يطور... در چشمانم جمع شد اشک

 ...را دارد نمیغمگ يها

لباسش  دیدامن سف يبا تکان ها ییبایز یخورد که هماهنگ یباد شبانه موج م انیبلندش در مو  یمشک يموها

 ...داشت

 نییچشم پا يقطره اشکم از گوشه ... کرد یم دییانگار کارم را تا... تکان داد يپررنگ تر شد و سر لبخندش

 ...تلخ زدم و سر تکان دادم يلبخند... ختیر

 انینازك را در م ریزنج... دراز شد دیدرخش یدر گردنش م نیبلور ییکه مانند گو يبه طرف گردنبند دستش

 ...انگشتانم فشردم

 یکابوس... ترسناك است یشدن از کابوس داریوقت ب دمیدست تکان داد و من فهم میآزادش، در هوا برا بادست

 ...قابل جبران داشت ریغ ییامدهایکه پ قتیتر از حق یواقع

مشتم را باز کردم و گردنبند را ... آتش برداشتم يآمدم و چند قدم به طرف حلقه  رونید کنارم بآغوش امن مر از

 يبرا... فرود آمد ینارنج يشعله ها انیدر هوا تاب خورد و م ییطال ریزنج... آتش پرتاب کردم دانیبه طرف م

 ...دمیشد د یساطع م ریکه از زنج ینوران یلحظه برق کی

همچنان در قلب  الیرفته بود و و اشای... به عقب برگشتم... مقابل چشمانم محو شد دیسف دختر با لباس ریتصو

 دهیشن گریواضح تر از هر وقت د دیکش یم ادیکه فر يدختر بچه ا يشعله ها صدا انیاز م... سوخت یآتش م

 ...شد یم

 

 انیپا

 ...شعله

21:00... 
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  93مرداد   : یینها انیپا

  93 آبان: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member223855.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member195618.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member240814.html    :ناظر 
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