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  قتل های سریالی" کاؾ " همچنان ادامه دارد …

ساله در پارک چیتگر خبر داد ۳۲فرمانده انتظامی استان تهران از کشؾ جنازه یک دختر    

به گزارش مهر و به نقل از پایگاه خبری استان تهران سرهنگ عادل منوچهری اظهار کرد : این 

...قتلی است که بدین شکل در این دوسال جاری اتفاق افتادهچهاردهمین    

! هنوز هیچ سرنخی کشؾ نشده   

...تحقیقات پلیس برای کشؾ هویت قاتل همچنان ادامه دارد   

...پلیس خواستار همکاری تمامی شهروندان محترم استان تهران است   

 " قاتل سریالی دختران جوان در تهران آزاد است "

...جمله ها رو بلند بلند ادا میکرد و به زن عمو مینا استرس میدادشادی این    

  باالخره من از جا بلند شدم ، روزنامه جنایی رو از دست شادی گرفتم و گفتم : دق دادی مادرتو دختر

. شادی : عههه یارا ! روزنامه رو بده ببینم ! مثال داشتم اخبار میخوندم   

آخه اینجوری ؟-  

سینه اش کوبید و درحالی که ناله میکرد گفت : من چجوری تک دخترمو بفرستم  زن عمو مینا به

؟تهران ، ای خدا   

؟من هروز میمیرم و زنده میشم یارا ، چجوری بفرستمت تو این شهر خطرناک   

...با اخم به شادی نگاه کردم که نیشش باز شد و شونه ای باال انداخت   

. هم که شادی هعی نمک رو زخمش میپاشید میدونستم زن عمو چقدر نگرانمه ، حاال   

. دختره دیوونه ! کال کرم داشت   

زن عمو رو از پشت بؽل کردم و گونه اش رو بوسیدم سپس با محبت گفتم : الهی من فدات شم عزیزم 

؟ ، میدونم چقدر نگرانمی ولی چیکار کنم   

. کاره دیگه زن عمو جون   

میشد باز هم پیش خودمون بمونی یارا ، یعنی هیچ راهی نداره ؟آخ اینجوری نگو که دلم خونه ! کاش -  

عمو فرشاد در حالی که ساعتش رو به دست میبست از اتاق بیرون اومد و گفت : آخه چقدر این دخترا 

رو لوس میکنی مینا ، نه راهی نداره ! انتقالی گرفته باید بره تهران ، برا پیشرفت خودشه دیگه زن ، 

همین آش و همین کاسه هست ! اونجا دفتر مهندسی یکی از بهترین دوستامه ، هم تو شیراز بمونه 

.امکاناتش بیشتره هم حقوقش   

.یه خونه هم براش میگیرم ، راحت بره و بیاد   
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 خودمون هم که هر ماه بهش سر میزنیم ، پس دیگه نگرانیت برای چیه ؟

برده خطرناکه ! یارا هم دختر جوونیه ، زن عمو گفت : آخه نمیدونی چقدر این تهران مرده شور 

. میترسم فرشاد   

عمو نزدیکم شد و گونه ام رو بوسید سپس گفت : این دختر از من و تو بهتر میتونه از پس خودش 

. بربیاد   

!نگران نباش ، من سفارشش رو کردم   

نجا خطری تهدیدش کنه هیچ اتفاقی نمیوفته ، یارا هم مثل دختر خودمه ، اگه یه درصد احتمال میدادم او

. نمیفرستادمش   

لبخندی زدم و با خجالت گفتم : شما لطؾ دارید عمو جون ، من خودمم مراقبم ! دیگه دختر بزرگی 

.شدم   

شادی دستاش رو زیر چونه زد و گفت : کم کم داره حسودیم میشه بابا ، وقتی منم دانشگاهو تموم 

... کردم باید مثل یارا برم تهراناااا   

.فرشاد : تو اول یه دانشگاه خوب قبول شو ، هرجا بخوای میفرستمت عمو   

 شادی بادی به گلو داد و با ؼرور گفت : معلومه که قبول میشم ، مگه من چیم از یارا کمتره ؟

.لبخندی زدم و جواب دادم : مطمئنم که بهتر از منم قبول میشی شادی   

دیم و عمو هم به دفتر کارش رفتبعد از صرؾ ناهار با کمک شادی سفره رو جمع کر برای آخرین بار  

.به اتاق رفتم تا ساکم رو چک کنم   

.با خودم گفتم : خب ، لباسای زیرمو که برداشتم   

...مسواک ، شونه و   

، یهو نگاهم به قاب عکسی که روی عسلی بود افتاد ، تنها یادگاری ای که از مامان و بابا داشتم   

. ی تخت نشستمقاب عکس رو برداشتم و رو   

: دستی به روش کشیدم و با لبخند تلخی به جمع سه نفرمون نگاه کردم   

  من ، مامان و بابا

.زمان زیادی از آخرین باری که دیده بودمشون میگذشت ، یادمه یه روز برفی بود   

خونه من خونه مادربزرگم بودم و با عروسک مو قرمزم بازی میکردم ، عمو فرشاد با حال بدی وارد 

.شد و خبری به مامان بزرگ داد که دنیام رو دگرگون کرد   

!مامان و بابا با هم خودکشی کرده بودند   

. سالگی یتیم شدم ۶هیچوقت نفهمیدم چرا تنهام گذاشتند .. من یه دختر کوچولوی بی پناه ، تو    
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.هیچکس تو زندگیم نمونده بود ، هیچکس منو نمیخواست   

.تنهای تنها بودم   

هرگز اون دوران نحس رو فراموش نمیکنم ، هرشب تا صبح گریه میکردم و احساس بدبخت ترین آدم 

.روی زمین رو داشتم   

! ساله چی از زندگی میفهمید ؟ من حتی نمیتونستم مرگ رو درک کنم ۶یه دختر    

. اشتموقتی همه با گریه و دلسوزی بهم میگفتند بابا و مامانت دیگه وجود ندارند هیچ حسی ند   

فکر میکردم دارن باهام بازی میکنند ، من هنوز تو دنیای باربی ها و عروسکهای پشمالوی خودم 

. ؼرق بودم   

. اما بعد از چند روز فهمیدم هیچ بازی ای در کار نبوده ، مامان و بابای من دیگه برنمیگشتند   

. اونا رفته بودند ، برای همیشه   

.دخترشون رو جا گذاشته بودندبه آسمون پرواز کرده بودند و    

.قطره ای اشک از گوشه چشمم چکید و به روی صورت مامان افتاد   

... قاب عکس رو بؽل کردم و زیر لب گفتم : دلم براتون تنگ شده   

: در همین لحظه صدای زن عمو از پشت در بلند شد   

. مطمئنم دل پدر و مادرتم برای تو تنگ شده یارا عزیزم -   

.برگشتم و با دیدن لبخند مهربونش دلم آروم گرفتبه سمتش    

زن عمو کنارم نشست ، موهام فرم رو کنار زد و گفت : صورتت درست مثل مادرته ، همونجوری 

. معصوم و زیبا   

.کاش اینجا بود و یارا کوچولوش رو میدید   

.لبخند تلخی زدم و گفتم : حتما نمیخواست همچین روزیو ببینه که اونکارو کرد   

؟زن عمو آهی کشید و گفت : چی بگم دخترم   

!خودم هم نمیدونم چرا نرجس همچین کاری کرد ، اون عاشق تو و پدرت بود   

.حتی هیچ نامه یا وصیتی هم نزاشت   

واقعا نمیدونم دخترم .. تنها چیزی که قبل از مرگش بهم داد همین گردبندیه که تو گردنته ! بهم گفت 

سالت شد این گردبند رو بهت بدم و بگم هروقت هرجایی گیر کردی ، اینا رو بفروشی و  ۸۱وقتی 

.برگردی خونه   
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دستم رو به روی گردنم کشیدم و گفتم : امیدوارم هیچوقت همچین روزی نرسه ، این تنها یادگاریه که 

.ازشون دارم   

.ه باشم یارازن عمو لبخندی زد و گفت : مطمئنم که نمیرسه ، مگر اینکه من مرد   

.تو رو خدا تو تهران به هر مشکلی برخوردی ، فقط بهم یه زنگ بزن   

!مهم نیست مشکلت چی باشه ، زن عمو همیشه هواتو داره دخترم   

م.لش کردم و سرم رو به سینش چسبوندبی اختیار بؽ    

.جبران کنممرسی زن عمو ، واقعا ازتون ممنونم ! امیدوارم یه روزی بتونم محبتتاتون رو -   

هیش ، این چه حرفیه یارا ! تو هم مثل شادی هستی .. نیازی به جبران نیست ! خوشبختی تو برای -

.من بزرگترین خوشحالیه   

.لبخندی زدم و چشمام رو بستم   

.صبح شده بود و وقت وداع با عزیزترینام بود ، زن عمو گریه میکرد و شادی پکر شده بود   

.ون خواستم مراقب خودشون باشند ، زن عمو هم با هزارتا دعا بدرقم کردجفتشون رو بوسیدم و ازش   

.عمو فرشاد منو تا ترمینال رسوند ، خدا میدونه چقدر ازش ممنون بودم   

 اگه عمو نبود ، من میخواستم چیکار کنم ؟

عمو هم با قبل از اینکه سوار اتوبوس بشم محکم بؽلش کردم و بابت تمام این اتفاقا ازش تشکر کردم ، 

.تواضع و محبت جوابم رو داد و منو بدرقه کرد   

.این اولین باری بود که تنهایی سفر میکردم ، خیلی هیجان داشتم   

.روی صندلی مورد نظر نشستم و از پشت شیشه با عمو بای بای کردم   

.بعد از اینکه تمامی مسافرها سوار شدند اتوبوس به راه افتاد   

رؾ نشسته بود ، سالمی بهم کردیم و بعد از اون تا چندین ساعت بینمون حرفی کنار من یه پیرزن کم ح

.رد و بدل نشد   

.منم از بیکاری هنزفریم رو داخل گوشم گذاشتم و یکی از آهنگای شادمهر عقیلی رو پلی کردم   

رود ساعت نزدیک هشت بود که ما به تهران رسیدیم ، برج میالد و کارخونه مینو اولین چراغ سبزای و

.ما بودند   

.قبال هم به تهران اومده بودم ، شهر بزرگ و مدرنی بود ! خیلی دوستش داشتم   

.ما تو ترمینال میرداماد توقؾ کردیم و بعد مسافرا تک به تک از اتوبوس پیاده شدند   

.کمک راننده ساک و چمدونا رو به دست مسافرا میداد اما انگاری ساک من اون ته مونده بود   
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۶۶ ه کمک راننده ساک قرمزی بلند کرد و پرسید : شماره باالخر   

!جلو رفتم و گفتم : منم ، ممنون   

.شمارم رو بهش دادم و بعد به سمت خروجی ترمینال حرکت کردم   

.پیرزن بور و قد کوتاهی جلوی یه پژو با همسرش که اون هم پیرمرد مسنی بود ایستاده بود   

پرسید : یارا خانوم ؟پیرزن با دیدن من نزدیکم شد و   

؟سرم رو به نشونه آره تکون دادم و گفتم : شما هم باید خانوم جاهدی باشید   

خودمم دخترم ، عموت عکستو برام فرستاده و کلی سفارشتو بهم کرده ! ماشاهلل بزنم به تخته از -

.عکست خیلی خشگلتری   

.هدیلبخندی زدم و با تواضع جواب دادم : شما لطؾ دارید خانوم جا   

پیرزن به شوهرش گفت : عباس ، بیا ساک یارا خانوم رو بزار صندوق عقب ! این امانتی آقا فرشاده 

.هااا ! باید خوب ازش مراقبت کنیم   

.با گفتن این حرؾ جفتمون خندیدیم و آقا عباس جلو اومد   

.ای به چشم ، امانتی آقا فرشاد رو چشم ما جا داره-   

ازش راضی بودند ، برای همین بین تمام دوستا و آشناها اینقدر محبوب  عموم ادم درستی بود و همه

.بود   

.به کمک عباس آقا ساک رو تو صندوق عقب گذاشتم و سوار ماشینشون شدم   

!شرمنده ام کرده بودند ، انتظار نداشتم بیان دنبالم   

کنم ، اونا از قبل با خانوم و آقای جاهدی صاحب همون آپارتمانی بودند که قرار بود من اجاره اش 

.عموم آشنایی داشتند و به همین دلیل اینقدر منو تحویل میگرفتند   

با شرمندگی گفتم : بخدا راضی به زحمت نبودم ، شما ادرس میدادید من میومدم و کلیدا رو ازتون 

!میگرفتم   

که نمیتونستم  خانوم جاهدی با خوشرویی گفت : ای بابا ، دخترم این چه حرفیه ؟ تو این شهر ؼریب

.تنهات بزارم   

.آقای جاهدی : آدرس خونه رو هم بلد نبودی ممکن بود گم بشی دخترم   

.دستتون درد نکنه ، خجالتم دادید-   

.آقای جاهدی : نفرمایید خانوم ، آقا فرشاد بیشتر از اینا به گردن ما حق دارند   

.لبخندی زدم و از پشت شیشه به فضای زیبا شهر خیره شدم   
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.نیم ساعتی تو راه بودیم ، تا اینکه به اپارتمان رسیدیم   

.یه آپارتمان سه طبقه نقلی و مناسب که نماش شیری رنگ بود   

هر سه نفر از ماشین پیاده شدیم ، آقای جاهدی کلیدا رو به دست خانومش داد و گفت : من یه دقیقه 

.ه خدا دو سه باری بهم زنگ زدهبرم با این آقا حسن حساب کتابامو کنم تا یادم نرفته ، بند   

.با گفتن این حرؾ از ما دور شد و به سمت میوه فروشی که رو به رو خونه بود رفت   

.خانوم جاهدی هم در رو باز کرد و ما وارد حیاط شدیم   

در همین لحظه یه مرد چاق و کوتاه سرش رو از میون شمشادا بلند کرد و با دیدن خانوم جاهدی دستی 

.تکون داد   

.خانوم جاهدی به سمتش رفت منم دنبالش کردم   

پسر شیر آب رو بست و با خوش رویی گفت : س .. سالم .. خانوم .. ساهدی ، خو .. خو ..خوس 

..اومدید  .. 

.بیچاره نوک زبونش میگرفت و لؽت "س" رو زبونش میزد   

.پسرخانوم جاهدی : به به آقا شمشک ! میبینم که سخت مشؽول کاری ! باریکال    

خوا .. خواهس .. میکنم .. خانوم ، وظ .. وظیفست- .   

پیرزن به من اشاره کرد و گفت : این خانوم که میبینی ساکن جدید آپارتمانه ، اسمش یارا خانومه ! 

.طبقه دوم میشینه ! حواست باشه هااا ! نمیخوام یه تار مو از سرش کم شه   

یین انداخت و گفت : خوس ..بختم یا ...یا .. یارا .. شمشک خندید و از خجالت سرخ شد ، سرش رو پا

!خانوم ، هر .. مسکلی تو ساختمون .. داستید به من بگید ! من خودم ری .. ری .. ریدفس .. میکنم   

!لبخندی زدم و با محبت گفتم : ممنون شمشک ! لطؾ داری   

.دمخانوم جاهدی به سمت البی آپارتمان حرکت کرد و منم دنبالش راه افتا   

سوار آسانسور که شدیم خانوم به دکمه طبقات اشاره ورد و گفت : این ساختمون کال سه طبقست 

.دخترم ، طبقه سوم خالیه ، دومی مال خودته و اولی هم مال یه آقاییه   

 با تردید پرسیدم : یه آقا ؟

.آره اقا کوشا ، مرد خیلی خوبیه ! سرش تو کار خودشه نگران نباش-   

...آهان  - 

:رد و گفتکخانوم جاهدی به بقیه دکمه ها اشاره   

 -B تنیسه . چیز خاصی نیست !  زیرزمینه ، توش انباری و یه اتاق 
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 Pهم پارکینگه.

اشاره کردم و پرسیدم : پس این چیه ؟ 4به دکمه   

یاهست این باالپشت بومه ، کولر ابی و ماهواره هم داره ! ماهوارمون هم چرخشیه ، کاناالی هاتبرد و -

.رو فول اچ دی میگیره   

!لبخندی زدم و گفتم : دستتون درد نکنه   

به طبقه دوم که رسیدیم خانوم با کلید در رو باز کرد ، واحد مبله بود و انواع و اقسام وسایل مورد نیاز 

.توش قرار داشت   

سرد رو باز  با هم به سمت آشپزخونه نقلی که سمت چپ در بود رفتیم ، خانوم جاهدی شیر آب گرم و

.کرد و طرز استفاده از آبگرمکن رو بهم یاد داد   

.شیر گاز رو هم باز کرد و بعد منو به سمت حموم هدایت کرد   

.خدا رو شکر که عمو فکر همه چیز رو کرده بود ، خونه هیچ کم و کسری ای نداشت   

.فقط باید مواد ؼذایی و شوینده میخریدم   

.خت یه نفره مناسب هم داشتپارتمانش دو خوابه بود و یه تآ   

.کولر و شوفاژ هم که به راه بود ، دیگه چیزی الزم نداشتم   

.در آخر باز هم ازش تشکر کردم و گفتم : خیلی ممنون ، تا اخر عمر دعاگوتون میشم خانوم جاهدی   

.ترمتپیرزن لبخندی زد و گفت : به من بگو اعظم عزیزدلم ! اینجوری راح   

 - چشم اعظم جون !

.خندیدیم و تصمیم گرفتم تا دم در پارکینگ بدرقش کنم   

.وارد حیاط که شدیم در ورودی باز شده و مرد جوون و خوش چهره ای وارد شد   

.اعظم با دیدن مرد هیجان زده شد و رو به من گفت : اینم از آقای کوشا گلمون   

.سر تا پام انداختمرد که تازه متوجه حضور من شده بود سرش رو باال اورد و نگاهی به    

 اعظم رو به مرد سالم کرد و گفت : آقای کوشا ما چطوره ؟

!مرد با بی تفاوتی سری تکون داد و گفت : خوبم   

اعظم به من اشاره کرد و گفت : ایشون همسایه جدیدتون هستند آقای کوشا ، تازه از شیراز تشریؾ 

.آوردند   

.کرده بودم یه جوری نگام میکرد که خیلی دست و پام رو گم   

!حتی نمیتونستم تو روش نگاه کنم   
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.دست آخری سرم رو پایین انداختم و با لحن شرمنده ای گفتم : یارا هستم ، یارا یکتا   

؟جوابی نداد و فقط بهم نگاه کرد ، یه نگاه تمسخر آمیز ! نمیدونستم دلیلش چیه   

!خجالتیهاعظم خانوم گفت : لطفا هوای دختر ما رو داشته باشید ، یکم    

 کوشا با لحن خونسردی گفت : همه اولش اینجورین .. مگه نه خانوم یکتا ؟

.نمیدونم چرا یهو تنم یخ زد ، سرم رو بلند  کردم و به چشمای یخی و ترسناکش خیره شدم   

؟این مرد منو میترسوند ، نمیدونستم چی باید بگم   

اینقدر از یه نفر نترسیده بودم ! اونم مردی که اولین قلبم تند تند میزد و دهنم خشک شده بود ، تاحاال 

.بار بود میدیدمش   

.آب دهنم رو با صدا قورت دادم و گفتم : بله ، درست میگید   

اعظم خانوم که متوجه فضای سنگین بینمون شده بود رو به من گفت : عزیزم ، بیا تا این دور و بر هم 

.بهت نشون بدم   

کشیدم و خدا رو شکر کردم که راه فراری پیدا کردم پس زیر لب  تا این حرفو زد نفس عمیقی

.خداحافظی گفتم و به دنبال اعظم خانوم راه افتادم   

اعظم نگاهی به قیافه آشفتم انداخت و انگار که متوجه اوضاع شده باشه گفت : نترس عزیزم ، اون کال 

!مدلش این شکلیه   

مونهخیلی ترسناکه ! مثل آدم بده تو فیلما می !  - 

اعظم خانوم ریز خندید و گفت : آدم با آدم فرق داره دیگه دخترم ، مرد بدی نیست ! االن شیش سالی 

هست اینجا زندگی میکنه ، کسی تاحاال ازش چیز بدی ندیده ، آسه میره آسه میاد به کسی هم کاری 

.نداره   

یه خانوم مطلقه طبقه سوم تو هم اولین دختری نیستی که اینجا رو اجاره کرده ، قبل از تو هم 

.مینشست   

خب ، بعدش چی شد ؟-  

یه روز رفت مشهد و دیگه برنگشت ! رفته بود دخترشو ببینه ولی بنده خدا تو جاده تصادؾ کرد و -

.عمرشو داد به شما   

!متاسؾ شدم و با ناراحتی گفتم : خدا بیامرزتش   

ی نیوفتاد ، نگران هیچی نباش ! هم شمشک آره دخترم ، دوسالی هم اینجا زندگی میکرد ! اتفاق خاص-

.و هم کوشا آدمای درستی هستند   

.اگه نبودند که یه دختر ترگل ورگل مثل تو رو نمیاوردم اینجا   
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.اعظم با گفتن آخرین جمله خندید ولی من به لبخندی اکتفا کردم   

.از در که بیرون رفتیم ، عباس آقا تو ماشینش نشسته بود   

مؽازه های رو به رو اشاره کرد و گفت : اینجا سوپرمارکت و میوه فروشی هست ، دو اعظم خانوم به 

.قدم باال تر هم یه پارکه ورزشیه که رو به روش نونوایی سنگکه و پیتزا فروشیه   

خدا رو شکر همچی مهیا هست ، اما اگه بازم کم و کسری داشتی شمارمو که داری مادر ، بهم زنگ 

.بزن   

وم ، دستتون درد نکنهچشم اعظم خان !  - 

.اعظم خانوم سوار ماشین شد و منم از پشت شیشه با عباس اقا خداحافظی کردم   

اون زوج پیر رفتند و منم به داخل حیاط برگشتم که یکدفعه باد سردی وزید ، درختها و شمشادها زیر 

.سایه باد تکون میخوردند و فضای ترسناکی توی حیاط ایجاد میکردند   

.ی که روی دیوار می انداختند ناخوداگاه ترسی تو دلم ایجاد کردسایه های   

آب دهنم رو با صدا قورت دادم و دستم رو به روی قلبم گذاشتم ، دختر ترسویی نبودم ولی جو این 

.خونه بی اندازه موحش بود   

ه و با با صدای زوزه باد ناخوداگاه چرخیدم و شمشک رو دیدم که مثل جن جلوی در پارکینگ ایستاد

.نگاه مرموزی بهم خیره شده ! انگار اصال اون آدم نیم ساعت پیش نبود   

.نفسم تند تند میزد ، پاهام به روی زمین چسبیده بود و توان حرکت نداشتم   

.شمشک سرش رو کمی کج کرد و با لبخند  ترسناکی به نگاه خیره اش ادامه داد   

،بلند شد ، سرم رو باال دادم و به طبقه اول نگاه کردمناگهان از طبقه باال صدای موسیقی کالسیکی    

کوشا به روی بالکنی که به سمت حیاط بود ایستاه بود و موهای بلند و مشکیش توی باد تکون 

.میخورد   

.به سمت من که هنوز توی حیاط بودم نگاه کرد و پوزخندی زد   

شدت میگرفت ، دیگه بیشتر از این  نگاهم بین شمشک و کوشا مدام میچرخید و ترسی که تو دلم بود

.موندن رو جایز ندونستم و بدو بدو به سمت واحدم دویدم   

.پشت در نشستم و درحالی که تند تند نفس میکشیدم ، گردبندم رو فشردم   

از ترس سکسکه ام گرفته بود ! خودم تعجب کردم ، من که اینقدر ترسو نبودم پس چم شده بود ؟ اونا 

.دادند اما من تا مرز سکته رفتم ! یکم همونجا نشستم تا آروم بشمکه کاری انجام ن   

.شب بود ، منم شام نخورده بودم   
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اعظم خانوم شماره پیتزا فروشی رو برام گذاشته بود منم یه پیتزا سفارش دادم تا فردا که برم و برای 

.خونه خرید کنم   

 

.دم و برای خرید حاضر شدمبیدار شدم ، آبی به دست و صورتم ز ۹صبح روز بعد ساعت    

.جلوی آینه ایستادم و موهای فرم رو دم اسبی بستم   

.اصال از ارایش خوشم نمیومد ، پس فقط به برق لبی اکتفا کردم و راهی فروشگاه رفاه شدم   

.گوشت ، مرغ ، وایتکس ، نون تست و کال هرچی که تو لیست نوشته بودم توی سبد ریختم   

بوبات رفتم ، همینجوری که داشتم عدس برمیداشتم چشمم به بطری شیشه ای دست اخر هم تو ردیؾ ح

.سس انگور که طبقه باال تو قفسه قرار داشت افتاد   

.بطری رو برداشتم و داشتم به نوشته روش نگاه میکردم که ناگهان از دستم سر خورد و افتاد   

.ناگهان دستی از زیر پام بطری رو گرفت و مانع خورد شدنش شد   

.نفس عمیقی کشیدم و به آرومی گفتم : نزدیک بودااا   

.سرم رو بلند کردم و در کمال تعجب با آقای کوشا رو به رو شدم   

.کوشا بطری رو سر جاش گذاشت و بدون هیچ حرفی از کنارم گذشت   

؟منم که تازه به خودم اومده بودم سبدم رو به دنبالش حرکت دادم و گفتم : آقای کوشا آقای کوشا   

.با سبد سر جاش ایستاد   

!نزدیکش شدم و گفتم : دستتون درد نکنه   

.جوابی نداد و دوباره حرکت کرد ، چقدر بی ادب بود   

.حداقل یه خواهش میکنمی چیزی میگفت   

.منم بهش محل ندادم ، یکم دیگه خرید کردم و بعد به سمت صندوق رفتم   

.حساب میکرداتفاقا کوشا هم اونجا بود و داشت خرید هاش رو    

.تمام صندوق ها پر بود پس به ناچار کنارش ایستادم و خریدام رو روی صفحه  متحرک گذاشتم   

!خریداش برام عجیب بود   

.طناب ، یه جعبه میخ ، قیچی باؼبونی و انواع چاقو آشپزخونه   

...خیلی خطرناک به نظر میرسیدند   
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میدونم چرا اینو به زبون اوردم و ناخوداگاه شیرش از سویا بود ، حدس زدم گیاهخوار باشه ولی ن

 پرسیدم : شما گیاهخوار هستید ، نه ؟

 اصال بهم نگاه نکرد و گفت : ده امتیاز خانوم باهوش ، خب که چی ؟

.از واکنشش جا خوردم و گفتم : قصد توهین نداشتم   

.خریداش رو توی پالستیک گذاشت و دیگه جوابم رو نداد  . 

و بعد از اینکه مبلػ مورد نظر رو پرداخت کردم خریدام رو توی سبد چرخدار منم همینکارو کردم 

.ریختم و به سمت خروجی حرکت کردم   

 حاال باید چجوری اینا رو تا خونه میبردم ؟ چه بی عقلیم ! چرا به اینجاش فکر نکرده بودم ؟

.ناگهان کوشا رو دیدم که داره خریداش رو تو صندوق عقب میچینه   

بهش میگفتم کمکم میکرد ؟ یعنی اگه  

.با تردید نزدیکش شدم ، خیلی ترسناک بود ولی من چاره ای نداشتم   

 با شرمندگی گفتم : آقای کوشا ؟

.سرش رو بلند کرد و با نگاه پرسشگری بهم خیره شد   

 درحالی که با انگشتام بازی میکردم پرسیدم : این ماشین شماست ؟

.بله-   

خریدامو ببرم خونه ؟ بخدا شرمندم ! یادم رفته بود کلی خرید دارم و االن اینجا گیر میشه کمکم کنید تا -

.کردم   

نگاهی به سبد خریدام انداخت و بدون هیچ حرؾ اضافه ای خریدها رو روی صندلی عقب ماشینش 

.چید   

.کال آدم کم حرفی بود ، نمیدونستم خجالت میکشه یا همیشه اینجوری سرده   

راننده نشستم و با قدرانی گفتم : خیلی ممنون ، نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم ! روی صندلی کمک 

..... من.واقعا لطؾ بزرگی بود ، اونم تو این هوا    

.انگشت اشاره اش رو به روی لبش گذاشت که فهمیدم باید ساکت بشم   

.سپس ضبط رو روشن کرد و موزیک الیت و بی کالمی پخش شد   

انگار کال از  کردم ، چرا اینجوری میکرد ؟ اگه نمیشناختمش فکر میکردم الله ولیبا تعجب بهش نگاه 

د.سر و صدا بدش میوم  

!!فضای ماشینش جالب نبود   
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بوی خیلی بدی میداد ، انگار یه چیزی گندیده بود ! نمیتونستم تحمل کنم اما مگه چاره ایم داشتم ؟ اگه 

شین رو پایین دادم و الکی گفتم : هوا چه گرمه نه ؟ بهش میگفتم بی ادبی میشد ! پس یکم شیشه ما

کوشا واکنشی نشون نداد انگار اصال متوجه بوی بد ماشین نمیشد ! به فضای ماشین نگاه کردم ، واقعا 

.عجیب بود   

از روی آینه جلو یه گردبند با چند تا دندون آویزون کرده بود ، دندونای تیزی بودند ! حتما مصنوعی 

.بود   

به روی روکش صندلی که روش نشسته بودم کشیدم و به شوخی گفتم : چه چرم خوبیه ، باید دستی 

!گرون باشه   

.پوزخندی زد و گفت : گرون و نایاب   

 - مال آهو یا همچین چیزیه ؟ من زیاد از این مسائل سردرنمیارم !

 - موجود نایابی نیست اما پوستش راحت گیر نمیاد !

.از مدتی رد بو رو گرفتم ، فهمیدم از صندلی ها ساتع میشه زیر لب آهایی گفتم و بعد   

.حتما چرمش تازه بود و بوی به این بدی میداد ! واقعا حال بهم زن بود   

.استرس زیادی داشتم ، کال وقتی کنار کوشا بودم استرس میگرفتم   

.جالبه که حتی اسمشم نمیدونستم   

.ر رفته بود ! از اینجا تا خونه یه ربعی راه بودمیترسیدم حرفی بزنم ولی از طرفی حوصلم هم س   

کنجکاویم گل کرده بود و نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم ! کال ادم فوضولی بودم پس ضبط رو کم 

؟کردم و گفتم : راستی آقای کوشا   

!جوابی نداد ، البته دور از انتظار هم نبود   

میتونم بپرسم اسم کوچیکتون چیه ؟-  

؟ فایده اش چیه-  

فایده چی ؟-  

 - اینکه اسمم رو بدونی ؟

خب باالخره ما همسایه ایم و به نظرم این چیزا الزمه ، از طرفی شما اسم منو میدونی ، من چرا نباید -

 بدونم ؟

!کوشا کافیه-   

با تعجب بهش نگاه کردم ، نکنه اسمش ؼضنفری چیزی بود که خجالت میکشید بگه ؟ منم دیگه پاپیچ 

.مقصد ساکت نشستمنشدم و تا    
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.بعد از اینکه رسیدیم ، خریدهام رو برداشتم و باز هم ازش تشکر کردم و کوشا باز هم جوابی نداد   

م!به این سرد مزاجی هاش عادت میکرددیگه داشتم    

.خریدا رو توی آسانسور گذاشتم و تک تک داخل خونه بردم ، امروز کلی کار داشتم   

.ا همه چیز رو جا به جا کنمتقریبا سه ساعتی طول کشید ت   

بعد هم یادم اومد ناهار هیچی نخوردم پس سریع دست به کار شدم و مرؼی با روؼن زیتون و قارچ 

.درست کردم   

.ناهارم رو تو یه سینی گذاشتم و جلوی تی وی نشستم   

.شب که شد مانتو و مقنعه ام رو اتو کشیدم و برای فردا حاضر کردم   

.شنبه کارم رو توی دفتر مهندسی دوست عمو فرشاد ، آقای مدیری شروع کنمدیگه قرار بود از    

کار من درباره طراحی داخلی ) سه بعدی و گرافیکی ( فضا بود ، توی کارم هم به اندازه کافی خبره 

.بودم و از طرفی تو این دفتر معروؾ هم نونم تو روؼن بود   

.تنظیم کردم ۷روی ساعت  شب با خیال راحت خوابیدم و زنگ موبایلم رو به   

صبح زود با صدای موبایل از خواب بلند شدم ، آبی به سر و روم زدم و بعد از صرؾ صبحانه آماده 

.شدم  

تمام مدارک و نمونه کارهای قبلیم رو توی کیؾ لپ تابم گذاشتم و راهی دفتر مهندسی آقای مدیری 

.شدم   

ب میده ، ناخوداگاه یاد اونشب ترسناک افتادم و توی حیاط شمشک رو دیدم که ایستاده و به گلها آ

؟اومدم سریع از کنارش رد بشم که گفت : یا .. یا .. یارا .. خانوم   

: سرجام ایستادم و به سمتش برگشتم  

بله ؟-  

من .. با .. بابت .. اونسب .. مع .. معذرت .. می .. میخوام ! نمی ..خواس .. خواستم .. بتر .. -

!نمتونبترسونم .. بترسو   

 - آه ، عیبی نداره ! میدونم منظوری نداشتید ، تقریبا فراموش کرده بودم !

شمشک شیر آب رو بست و همونجوری که بهم پشت کرده بود گفت : درس .. درست نیست .. م .. من 

! .. اینو .. بگم ! و .. ولی .. سما .. با .. باید .. بیستر .. مرا .. مراقب خودتون .. باسید   

تردید پرسیدم : منظورتون چیه ؟با   

!به سمتم برگشت ، لبخند مرموزانه ای زد و گفت : تهران .. س .. سهر .. خطرناکیه   

.سرم رو به نشونه باشه تکون دادم و فورا از حیاط خارج شدم   
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توی اتوبوس مدام از آینه کوچیکم به موهام نگاه میکردم ، این موهای فر و مجعد رو که نمیتونستم 

.زیر مقنعه جا بدم   

با وجود تالشهای زیادم هنوز هم نصفش بیرون بود ! دست آخر از سر و کله زدن با موهام خسته شدم 

.و همشون رو به حال خودشون گذاشتم   

.وارد دفتر آقای مدیری که شدم ، اول منو نشناخت   

.رداما بعد از معرفی و آشنایی کلی تحویلم گرفت و از نمونه کارهام تعریؾ ک   

سپس مدارکم رو به منشیش سپرد تا توی پرونده ام ثبت کنه و به این صورت من به عنوان یکی از 

.طراحان داخلی تو دفتر مهندسی مدیری رسما استخدام شدم   

برای آشنای با محیط کار و دفترم منشی منو به سمت یکی از اتاق هایی که تو طبقه اول قرار داشت 

.به ما ایستاده بود و مشؽول بررسی پرونده ای بود برد ، مردی توی اتاق پشت   

.منشی گفت : و ایشون همکارتون هستند خانوم یکتا   

!!!مرد با شنیدن صدا برگشت و من در کمال تعجب بهش خیره شدم   

!این که آقای کوشا بود   

.منشی رو به او گفت : آقای کوشا ، معرفی میکنم ، خانوم یکتا ، طراح داخلی جدیدمون   

!آب دهنم رو با صدا قورت دادم و زیرلب گفتم : خوشبختم   

.کوشا که انگار اصال تعجب نکرده بود چون فقط سری تکون داد و دوباره مشؽول کار شد   

منشی دوباره بلبل زبونی کرد و گفت : آقای کوشا ، رییس گفتند که شما نحوه کار و فوت و فنا رو به 

.ایشون یاد بدید   

!یه دفتر باشید قراره با هم تو   

 کوشا پوفی کشید و گفت : من که گفته بودم میخوام تنها باشم ، این از کجا پیداش شد ؟

.با این حرؾ کلی شرمندم کرد ، سرم رو پایین انداختم و گفتم : اگه بازم جا هست ، من میتونم   

.هستیدمنشی بین حرفم پرید و جواب داد : خیر خانوم یکتا ، شما آخرین طراحمون    

.آقای یکتا هم سالیانه ساله که تنها کار میکنه ، بد نیست یکم با کار گروهی اشنا بشه   

کوشا با ؼضب به منشی نگاه کرد ولی اون زن بی توجه به نگاه کوشا از ما خداحافظی کرد و به طبقه 

.باال برگشت   

خی گفتم : آپارتمان ، منم برای اینکه جو رو عوض کنم الکی مزه پروندم ، لبخندی زدم به شو

 فروشگاه ، سر کار .. دنیای کوچیکیه مگه نه ؟
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به سردی نگاهم کرد و گفت : زیاد طول نمیکشه ! من سالهاست اینجا کار میکنم ، خوشم نمیاد با کسی 

.همکاری کنم   

لبخندم روی لبم ماسید ! با چنان لحن خشک و جدی ای این جمله ها رو بیان کرد که لرزی به جونم 

.افتاد   

.پشت یکی از میزها نشستم و لپ تابم رو روشن کردم   

بود و من هم اینقدر پشت میز نشسته بودم شونه ام درد گرفته بود ، کش و قوسی به  ۸ساعت نزدیک 

 بدنم داد و از کوشا پرسیدم : اینجا ناهار نمیدن ؟

.جوابم رو نداد و همچنان به کار با لپ تابش ادامه داد   

.شدم و به صفحه اش نگاهی انداختماز جا بلند    

!واو ، ایده خوبی برای انباریه  - 

وقتی این جمله رو شنید در لپ تاپ رو بست و با لحن جدی ؼرید : من نمیدونم تو شیراز چجوری 

 ! زندگی کردی یا تربیت شدی ولی ما اینجا یه سری قوانین داریم خانوم کوچولو

د شد ، انگشت اشاره اش رو به نشونه تهدید باال آورد و با همون با تعجب بهش نگاه کردم که از جا بلن

 لحن جدی ادامه داد : اولیشم اینه ، سرت تو کار خودت باشه ! فهمیدی ؟

.از ترس یه قدم عقبگرد کردم اما ناگهان  دیدم که از بینیش خون جاری شد   

!با ترس و لرز گفتم : بی .. بینتون   

وقتی دید خونیه ، چندتا قرص از تو کیؾ لپتابش دراورد و با بطری آبی کوشا دستی به بینیش کشید و 

.باال داد   

!نمیدونستم باید چیکار کنم ، انگار مریض بود   

 با نگرانی نزدیکش شدم و پرسیدم : میتونم کمکتون کنم ؟

.سرش رو به نشونه نه تکون داد   

.ناهار حاضره بچه هادر این لحظه یکی از همکارها وارد اتاقمون شد و گفت :    

.به نشونه باشه سرتکون دادم و گفتم : االن میایم   

 سپس رو به کوشا گفتم : گرسنه نیستی ؟

 - برو ...

میخوای برات یه چیزی بیارم ؟-  

 - گفتم برو !
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.لحنش خیلی تند بود ، ناراحت شدم و بدون جوابی از اتاق بیرون رفتم   

 

تاق نسبتا بزرگی ، چندتا صندلی و میز بزرگی برای بچه ها چیده بودندتوی ا   .                           

.با ورود من همه با خوشرویی بهم سالم کردند و یه پرس کوبیده بهم دادند   

.روی یکی از صندلی ها نشستم ، سه تا دختر و پنج تا پسر بودیم   

.اط رو داشتیمکال تعداد پسرا تو دفاتر مهندسی زیاد بود ، تو شیراز هم همین بس  

.من خودم رو به همکارها معرفی کردم و اونا هم تک تک همینکارو کردند بهروز ، متین ، محسن ،  

.امیررضا و ساسان اسم پسرها بود و دخترها هم به ترتیب سمیه ، شیما و دنیا نام داشتند   

و گوشه گیر متین خیلی خوش صحبت و شوخ بود ، بهروز از همه بزرگتر به نظر میرسید و ساکت 

.جمع سمیه بود   

.سه تا از پسرها متاهل بودند ولی ما دخترا همه مجرد بودیم   

وقتی فهمیدند از شیراز اومدم کلی هیجان زده شدند و از آب و هوای شهرم تعریؾ کردند ، در کل بچه 

.های گرم و خوبی بودند ازشون خوشم اومد   

!کوشا کو ؟ براش سوپ جو سفارش دادیمبین ناهار بودیم که امیررضا پرسید : راستی   . 

شیما با تمسخر گفت : حتما باز هم تو دفترش ؼذا میخوره ، آخه نه اینکه کالس آقا خیلی باالستتتت ما 

.در حدش نیستیم   

.با گفتن این حرؾ همگی جز من و سمیه خندیدند   

و قورت داد و متین گفت : در این لحظه کوشا تو چارچوب در ظاهر شد ، شیما با دیدن او خنده اش ر

.باالخره آقای کوشا هم اومد   

.او بدون توجه به تیکه متین یا تمسخر جمعیت ظرؾ ؼذاش رو برداشت و به سمت اتاقش رفت   

یه لحظه دلم براش سوخت و از شیما بدم اومد ! اون حق نداشت کوشا رو بخاطر ؼیراجتماعی بودنش 

!مسخره کنه   

.کردم و بعد از تشکر از جمعیت به سمت اتاقش رفتمؼذام رو نصفه و نیمه رها    

.پشت میز نشسته بود ، با یه دست سوپ میخورد و با دست دیگه موس لپ تاپش رو حرکت میداد   

 با اینکه در اتاق باز بود به آرومی روی در کوبیدم و گفتم : اجازه هست ؟

.اصال بهم نگاه هم نکرد   

!!انگار تو این دنیا نبود   
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اتاق شدم و پرسیدم : از حرؾ اونا .. ناراحت شدی ؟وارد   

فایده اش چیه ؟-  

وا ، فایده چی ؟-   

؟!اینکه بدونی ناراحت شدم یا نه  - 

تعجب کردم و گفتم : خب این باعث میشه .. خب ، چجوری بگم ! باعث میشه باهات همدردی میکنم ! 

اش همدردی کنند دیگه ! این طبیعته نمیدونم ، آدما وقتی یکی ناراحته ازش سوال میپرسن که باه

!ماست   

!طبیعتت بی فایدست  - 

 پوزخندی زدم و پرسیدم : تو دنیای شما هرکاری فایده ای داره ؟

 - بله .

خب فایده اش چیه ؟-  

!با شنیدن این حرؾ پوزخندی زد ، سرش رو بلند کرد و گفت : از بیهوده گویی دوری میکنم   

.میندازه ، نمیدونستم چه جوابی بهش بدماحساس کردم داره بهم تیکه    

.آدم زبون داری بودم ولی از جواباش میترسیدم   

هاله ای از انرژی منفی دورش جمع شده بود که به خوبی حسش میکردم پس دیگه حرفی نزدم و به 

.ادامه کارم پرداختم   

ه کوشا بهم چیزی یاد نداد ساعت شش بود و دیگه باید میرفتیم ، روز اول کاریم چندان بد نبود ، اگرچ

.و تمام مدت مثل عزراییل کنارم نشسته بود اما خودم تونستم از پس همه کارها بربیام   

.همکارها از یکدیگر خداحافظی کردند و تک تک از دفتر خارج شدند   

.آخرین نفر من و کوشا بودیم   

.اق رفتلپ تابش رو بست ، داخل کیؾ سامسونتش گذاشت و بدون خداحافظی از ات   

.منم همینکارو کردم ، دوست نداشتم تو همچین محیطی تنها باشم   

خالصه اینکه با هم از ساختمون خارج شدیم ، اون سوار بر سمند مشکی رنگش شد و منم به سمت 

  ایستگاه اتوبوس رفتم

.به خونه که رسیدم بعد از تعویض لباس و یه استراحت کوتاه به فکر شام افتادم   

.پیاز داغ رو توی ماهیتابه سرخ میکردم که زن عمو زنگ زد و تماس رو جواب دادمداشتم    

.یکم حال و احوال کردیم و از اوضاع کاریم پرسید ، منم همه چیزو جز قضیه کوشا بهش گفتم   
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.میترسیدم اگه بفهمه با یه پسر جوون همسایه ام نگرانم بشه   

.یکهو برقا رفتهمینجوری که داشتم پیاز داغ سرخ میکردم    

!ای وای  - 

 زن عمو با نگرانی پرسید : یارا ؟ چی شده دختر ؟ چرا یهو وای کشیدی ؟

هیچی زن عمو ، برقا رفت ! من بهتون زنگ میزنم .. برم یه شمعی چیزی پیدا کنم- .   

 - ای بابا ، مراقب خودت باش دخترم ! حتما کنتر پریده ، چیز مهمی نیست !

، من بهتون زنگ میزنم ! فعالباشه زن عمو جون  .  - 

بعد از قطع تماس زیر گاز رو خاموش کردم و با استفاده از چراغ موبایلم توی کابینتا مشؽول جست و 

!جوی شمعی شدم اما دریػ از حتی یه دونه کبریت   

شالی روی سرم انداختم و به با همون بیژامه راحتی راه راه و تونیک استین بلند به سمت زیرزمین 

.فتمر   

.یکم کنتر رو دستکاری کردم ولی من که از اینجور کارها سر در نمیاوردم   

تصمیم گرفتم شمشک رو خبر کنم ، اما هرچقدر به در اتاقش که تو زیرزمین بود کوبیدم کسی جواب 

.نداد   

.دیگه داشتم نگران میشدم ، تنها چاره ام کوشا بود   

.چند دقیقه در رو باز کرد با شرمندگی زنگ واحدش رو کوبیدم ، بعد از   

.موهاش خیس و نمدار بود ، پیراهنی نپوشیده و از طرفی چشماش هم قرمز و ترسناک شده بود   

.بی اختیار یه قدم عقب رفتم   

 دستاش رو به روی چارچوب در گذاشت و پرسید : بله ؟

ببخشید آقای کوشا ، بد با شنیدن صداش تازه متوجه موقعیت شدم ، سریع رومو برگردونم و گفتم : 

.موقع مزاحم شدم   

 - مهم اینه بدونم چرا مزاحم شدی ؟

 - واحد شما برق داره ؟ اخه واحد من برقش رفته !

.برای چند لحظه مکث کرد و بعد با لحن آرومی گفت : برو پایین ، میام   

.به حرفش گوش کردم و بعد از چند دقیقه کوشا با یه تی شرت طوسی برگشت   

.ور رفتن با کنتر که شد ، ناخودآگاه چشمم به دستای زخمی و پوست پوستش افتاد مشؽول   

!انگار با اسید آسیب دیده بود   
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م!بود ؟ جرعت سوال پرسیدن هم نداشتچرا اینقدر این مرد عجیب    

.یکدفعه با همون چشمای قرمزش به سمت من نگاه کرد و گفت : درست شد   

.جا خوردم ، یکم ترسیده بودم   

 بی اختیار پرسیدم : چرا چشماتون قرمزه ؟

!از شنیدن سوالم تعجب نکرد و با خونسردی جواب داد : کلر آب زیاده   

سپس به سمت اسانسور حرکت کرد ، منم دنبالش دویدم و گفتم : خیلی ممنونم ، بازم ببخشید مزاحم 

!شدم   

.با هم سوار اسانسور شدیم و او دکمه طبقه اش رو فشرد   

.تیشرتش نگاه کردم ، عکس یه دست نصؾ شده بود به آرم   

.نگاهی به پشت تی شرتش انداختم ، یکم قرمز شده بود   

.دستم رو به روی لبه گردنش کشیدم و گفتم : انگار   

.همون لحظه آسانسور ایستاد ، کوشا دستم رو گرفت و چشمای ترسناکش بهم زل زد   

.و اومدم دستمو ازش جدا کنم مثل سگ ازش میترسیدم ، زیرلب ببخشیدی گفتم   

 اما مگه ول میکرد ؟

  یکدفعه در آسانسور بسته شد و کوشا دکمه ای رو زد تا باز نگهش داره

.سپس دستم رو ول کرد و در کمال تعجب به واحدش رفت   

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم و زیرلب گفتم : این دیگه چجور آدمیه ؟

گرفتم بعد از چند روز کاری سخت یه سری به پاساژا و مرکز خرید  ظهر روز پنج شنبه بود که تصمیم

.اطراؾ بزنم ، دیگه وارد پاییز شده بودیم و من هیچ لباس مناسبی نداشتم   

یه تیپ خشکل که شامل مانتو زرد جلو باز ، شونیز عروسکی سفید و شلوار جین آبی نفتی بود پوشیدم 

.ل زردم بیرون ریختمو موهای فرفریم رو شلوغ پلوغ از زیر شا   

.یکم کرم پودر و برق لب زدم و آماده خرید شدم   

.همینکه درب پارکینگ رو باز کردم ، خانوم صالحی ) منشی دفتر ( رو دیدم   

!؟از دیدنش واقعا جا خوردم ولی با خنده گفتم : خانوم صالحی ، شما کجا اینجا کجا   

.افتاد با دیدن من رنگش مثل گچ سفید شد و به من و من   

!شما .. شما .. اینجا ... زندگی میکنید ؟-  
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.نگاهی به ساختمون انداختم و گفتم : بله ، من یه ماهه اینجام   

 - پس با آقای کوشا همسایه هستید ؟

 - بله ایشون طبقه اول میشینند .

!با لبخند زورکی گفت : که اینطور   

یه فنجون چایی در خدمت باشیم انتظار نداشتم این طرفا ببینمتون ، بفرمایید باال !  - 

با تته پته جواب داد : نه نه ! من فقط اومدم یه پوشه به اقای کوشا تحویل بدم ، هرچقدر زنگ 

.واحدشون رو میزنم جواب نمیدند   

خب عیبی ندارم ، شما پوشه رو به من بدید من به دستشون میرسونم-   

ه نه ! چیز زیاد مهمی نبود ! خودم شنبه به هول شد و درحالی که دستاش میلرزید جواب داد : ن

.دستشون میرسونم   

.اینو گفت ، سرش رو پایین انداخت و ادامه داد : فعال خانوم یکتا   

.با تعجب به رفتارای ضد و نقیض نگاه کردم و زیرلب جواب خداحافظیشو دادم   

!هست احساس میکردم دروغ میگه و برای مسئله دیگه ای خواهان مالقات با کوشا   

؟!با این حال شونه ای باال انداختم و گفتم : به من چه   

.سپس لب خیابون یه تاکسی گرفتم و راهی پاساژ شدم   

بعد از یه ساعت گشت و گذار تو پاساژ ، یه مانتو چهارخونه آبی_سفید خریدم که بلندیش تا باالی 

.زانوهام بود   

.کال عادت نداشتم لباسای جلؾ و کوتاه تنم کنم   

شلوار و شال که داشتم ، فقط میموند یه جفت کفش پاییزه ! دلم میخواست کتونی بگیرم اخه کتونی 

.قبلیم خیلی کهنه شده بود   

.از پشت شیشه چشمم به یه کتونی سفید نایک افتاد ، شیک و ساده بود   

و برام اش ر ۲۶کدش رو حفظ کردم و از فروشنده که یه پسر جوون بور و قرتی بود خواستم سایز 

.پیدا کنه   

کال تو اون مؽازه دوتا پسر بیشتر نبودند ، یکیشون همین بچه سوسوله بود که تا زیر نافش رو تتو 

!زده و پوستش رو مثل زؼال سیاه کرده بود   

.دکمه های پیراهنش رو تا زیر سینه باز گذاشته بود تا چاک براقش مشخص باشه   

.قلوه ای با همون بچه سوسوله میدادند که واقعا تماشایی بود دوتا دختری که تو مؽازه بودند یه دل و   
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!خندم گرفت ، چقدر ضایع الس میزدند   

.پسر دومی هم عین اولی سوسول و شاخ نما بود   

.تنها با این تفاوت که هیکلش به پای اولی نمیرسید و موهاش رو مش طالیی کرده بود   

  زیرلب به تمسخر گفتم : وای وای مامانم اینا  !                                                              

.ریز خندیدم   

ا!رو دید گفت : چه ناز میخندید شم پسر دومیه که خندم  

!یهو خندم رو قورت دادم و با لحن جدی گفتم : ممنون   

ه!و گفت : اینم برای خانوم خوش خندیکی از کتونی ها رو بهم داد    

 - مرسی !

.رو برداشتم و پام کردم ولی هرکاری میکردم نمیتونستم گره بزنم ، انگار یادم رفته بودکفش    

پسره که دید دارم گیج بازی درمیارم جلوی پام زانو زد و درحالی که بندم رو میبست گفت : بزار کمکت 

.کنم خوشگل خانوم   

 - مرسی !

مال اینطرفایی عزیزم ؟-   

 - خیر

چند سالته گلم ؟اوه اوه ، چه رسمی ! -  

 با جدیت گفتم : میشه اینقدر سوال نپرسید ؟

 - فقط میخوام مشتریم رو بشناسم !

 - الزم نکرده ! اون یکی جفتشو بدید خودم میپوشم !

!از روی زمین بلند شد و گفت : چشم  بداخالق   

!چشم ؼره ای نثارش کردم و به کفش خیره شدم ، چقدر به پام میومد   

.رو هم پوشیدم و باهاش راه افتم ، عالی بوداون یکی جفتش    

.هم راحت بود و هم بهم میومد   

.توی آینه ایستادم و استایلم نگاه انداختم   

!مثل همیشه عالی هستی یارا   

.وقتی داشتم پول کفش رو حساب میکردم پسر اولیه که پشت صندوق بود گفت : قابلتون رو نداره بخدا   
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یدممنون ، فقط قیمت رو بگ .  - 

میزنم ۷۹هست ولی من برای شما  ۱۸واال قیمتش  !  - 

پوزخندی زدم و کارت بانکیم رو روی پیشخوان گذاشتم سپس به تمسخر گفتم : یه وقت ورشکست 

!نشی اینقدر زیاد زیاد تخفیؾ میدی   

هردونفرشون خندیدند و پسر دومیه که داشت باهام میالسید گفت : این حرفت الیک داشت بداخالق ! 

!اون ده تومن مهمون من!  ۷۸براش بزن    

.بزنید ۱۸لبخند کمرنگی زدم و گفتم : ممنون الزم نکرده ، همون    

!بداخالقم ؟ نشد دیگه ! چرا اینقدر سخت میگیری ؟ کیارش هرکسیو مهمون نمیکنه هاا  - 

!توی دلم گفتم : سر تخته بشورنت ، چقدر رو اعصابی اخه مرتیکه دخترنما   

اینقدر اصرار میکنید قبولهحاال که  ؟  - 

۷۸مجید خانوم بله رو داد ، بزن  !  - 

.با گفتن این حرؾ هردونفر خندیدند ولی من عین عزراییل ایستادم و بهشون نگاه کردم   

.مجید رسید رو با پاکت کفشم روی پیشخوان گذاشت   

 کیارش هم همون لحظه موبایلش رو دراورد و گفت : حاال بهم شیرینی نمیدی ؟

شیرینی چی ؟-  

!این تخفیؾ تپلی که برات گرفتم ارزش یه شماره داره دیگه  - 

!تازه منظورشو گرفته بودم ، لبخند پررنگی زدم و گفتم : البته ، چقدر خنگم   

!کیارش خندید و صفحه شمارشو باز کرد سپس گفت : پس شمارتو بگو دلم ترکید   

۹۸۹دستم رو به روی میز گذاشتم و زیر چونم زدم سپس متفکرانه گفتم : بزن    

 - خب ؟

-۳۲۸  

خب بقیش ؟-  

-۸۳۸۳  

؟۸۳۸۳  - 

!نیشم باز شد و با لبخند دندون نمایی گفتم : یه زنگ بزو به زنگوله یه قصه بشنو   

.قرمز شدمجید از شنیدن این حرؾ ترکید و کیارش که جلوی دخترا ضایع شده بود مثل گوجه    
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منم جلوی تمام مشتریا که با پوزخند بهش نگاه میکردند پاکت خریدم رو برداشتم و از مؽازه بیرون 

.زدم   

.روزها پشت هم میگذشت و من از همیشه بیشتر احساس تنهایی میکردم   

یه ماهی از جا به جایی من میگذشت ، کلی ذوق داشتم که اخر این هفته عمو ، زن عمو و شادی رو 

.یبینم اما عمو بهم زنگ زد و گفت بخاطر شرایط کاریش این ماه نمیتونه بیاد تهرانم   

.منم چیزی نگفتم ولی از ته قلبم ناراحت بودم   

.محض رضای خدا یه دوست هم تو این شهر نداشتم تا منو ببره یکم تفریح   

افاده ای بودند که اگه دو شیما و دنیا که اصال فازشون به من نمیخورد ، دوتا دختر تیتیش مامانی و 

.دقیقه کنارشون مینشستی از سر تا نوک پات رو ایراد میگرفتند   

منم یه دختر معمولی شیرازی بودم ، نه زیبایی چشم گیری داشتم نه هنر خاصی بلد بودم که روشون 

.رو کم کنم   

.سمیه هم که اینقدر گوشه گیر و ساکت بود آدم باهاش حرؾ میزد دپرس میشد   

!دوست نداشت کسی نزدیکش بشه ، اگه نمیشناختمش فکر میکردم خواهر کوشاست کال   

!و کوشا .. هنوز هم اسمشو نمیدونستم   

.اون باالخره با کلی صحبت کار خودشو کرد و من با سمیه هم اتاقی شدم   

از یه جهت خوب بود ، چون کسی نبود مزاحم کارم بشه و از جهت دیگه چون هم صحبت خاصی 

.م کم کم داشتم افسردگی میگرفتمنداشت   

.یه روز تعطیل بود ، روی کاناپه نشسته بودم و چیپس و سس فلفل میخوردم   

!عاشق این ترکیب بودم   

!بعد از اینکه فیلم مورد عالقم تموم شد دیگه واقعا کاری نداشتم ، خیلی دپرس شدم   

.یه سر به تلگرام زدم و کاناالمو چک کردم   

.یه خبر افتاد که برام چندان نااشنا نبودیکدفعه چشمم به    

...پانزدهمین قتل قاتل سریالی   

!دختران جوان ، طعمه مرد شیاد   

!هیچ سرنخی در دسترس نیست   

چقدر ترسناک !! یه قاتل تو شهر پرسه میزد و دخترای جوون رو قربانی اهداؾ شومش میکرد اما 

!پلیس هنوز هیچ سرنخی ازش به دست نیاورده بود   
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حتما هم مال این پایین مایینا بود ، معموال تو همونجاها همچین آدمای قضیب القلبی پیدا میشدند ! 

.دخترای بیگناه ! چه طالع نحسی داشتند   

.باالخره تصمیم گرفتم بلند شم و قبل از تاریکی شب یه دوری تو خیابون بزنم   

.لباس مناسبی پوشیدم و از واحدم خارج شدم   

.حیاط گذاشتم با شمشک رو به رو شدمپامو که تو    

.یه کیسه زباله مشکی توی دستاش بود و کشون کشون با خودش میبرد   

  با دیدن من ایستاد ، لبخندی زد و گفت : س .. سالم

جوابش رو دادم و از کنارش گذشتم .. ناگهان چشمم به قطرات قرمز رنگی که پشت سر هم روی زمین 

.ریخته شده بود افتاد   

اختیار به سمت کیسه زباله که تو دست شمشک بود نگاه کردم و با تردید پرسیدم : او .. اون .. تو  بی

چیه ؟   

!چی .. چیزی نیست .. خانوم  - 

من اصال به حرفش اعتماد نداشتم پس دوباره پافشاری کردم و گفتم : مگه میشه چیزی نباشه ؟ روی 

!زمین خون ریخته   

!ت : فق .. فقط .. چندتا .. گر ..گربه ..هستشمشک لبخند کمرنگی زد و گف   

 - نشونم بده !

 - خا .. خانوم ...

! با جدیت ؼریدم : نشونم بده   

.شمشک که دید راه فراری نداره سر کیسه زباله رو شل کرد ، بوی تعفن ازش بلند شد   

.بینیم رو گرفتم و نگاهی به داخلش انداختم   

.که همگی تکه تکه شده بودندتوی کیسه چندتا گربه خیابونی بود    

!مشکوک شدم و پرسیدم : چرا با گربه ها همچین کاری کردی ؟ گناه دارند   

 - ای .. این چندتا .. مزاسمت .. ای .. ایجاد ..  می .. میکردند !

در این لحظه کوشا از داخل البی بیرون اومد ، نگاهی به ما انداخت و بی تفاوت به سمت پارکینگ 

.رفت   

دیگه بیخیال سوال پیچ کردن شمشک شدم و به سمت پیاده رو رفتم ، چند لحظه ایستادم تا آژانسی منم 

.بگیرم   
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.کوشا با سمندش درب ریموت دار رو باز کرد و بیرون اومد   

.بهش نگاه نکردم ، دلم نمیخواست دوباره با اون قیافه ترسناک رو به رو بشم   

.پایین داداما او جلوی پام توقؾ کرد و شیشه رو    

 سرم رو خم کردم و پرسیدم : کاری داشتید ؟

 - میرسونمت .

  لبخندی زدم و گفتم : شما لطؾ دارید ولی نیازی نیست ! خودم یه آژانس

.قفل در رو زد و به مستقیم خیره شد   

.منم که دیدم اگه سوار نشم بی ادبیه ، با طمانینه کنارش نشستم و او به راه افتاد   

!یهوییش تعجب کرده بودم ، عادت نداشت به کسی لطؾ کنه از این حرکت   

.ماشینش مثل دفعه قبل بو نمیداد اما تپش قلبم رو باال میبرد   

کجا میری ؟-  

.میخوام چندتا فیلم بگیرم ، فیلمای زبان اصلی  - 

چه جور فیلمی نگاه میکنی ؟-  

.فقط از اکشن خوشم نمیاد شونه ای باال انداختم و گفتم : کمدی و رمانتیک ! فرقی نداره !   

ترسناک چی ؟-  

 با تعجب پرسیدم : ترسناک ؟

.جوابی نداد   

خب ، نمیدونم ! تاحاال دنبالش نرفتم ! بستگی داره چی باشه ، اگه درباره جن و پری باشه که اصال -

.نمیترسم   

آدم کشی چی ؟-  

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم و پرسیدم : ببخشید ؟

!، اسلشقتل ، خونریزی   - 

 - فکر نمیکنم لذت ببرم !

.پوزخندی زد و جوابی نداد   

.داشتم از پنجره به بیرون نگاه میکردم و اصال متوجه اوضاع نبودم   

.فکرم جای دیگه درگیر بود که یکهو با دستش رونم رو لمس کرد   
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.با تعجب به سمتش برگشتم و یکم پام رو جمع کردم   

برد و گفت : نظرت درباره اروتیک چیه ؟ دستش رو برنداشت اما یکم کنار  

!با عصبانیت گفتم : من معنی این سواال رو نمیفهمم   

!لبخند کمرنگی زد ، دستش رو برداشت و گفت : فقط میخواستم تبادل سلیقه کنم   

با همه زنای دور و برتون اینقدر راحت تبادل سلیقه میکنید ؟-  

 - شاید تو اولین زنی باشی که دور و برمه !

!از شنیدن این حرؾ تعجب کردم و روم رو برگردوندم ، دلم میخواست سریع پیاده شم   

.اصال احساس راحتی کنارش نداشتم   

.باالخره به فلکه رسیدیم ، داشتم پیاده میشدم که گفت : از حرفام بد برداشت نکنید خانوم یکتا   

 - من هیچ برداشتی از شما ندارم آقای کوشا !

دارم ، اگه میخواید میتونم بهتون قرض بدم یه فلش فیلم ؟!  - 

 - الزم نکرده ...

 - فقط چندتا فیلمه !

.اینو گفت و یه فلش مشکی کوچیک از توی داشبورد بهم داد   

برای اینکه شرش رو کم کنم فلش رو گرفتم و گفتم : ممنون ! اینو که گفتم ، در رو بستم و راهی 

.خیابون شدم   

میکردم که کوشا چقدر بی شرم بود ، اینقدر راحت تنم رو لمس کرد ! حتما از توی راه با خودم فکر 

.صمیمیت و سادگی من برداشت بدی کرده بود ، نمیدونم چرا یه لحظه ازش بدم اومد   

به فلشی که تو دستم بود نگاه کردم ، اینو دیگه برای چی بهم داد ؟ نکنه توش فیلمای خاکبرسری 

.ی که تو ماشین ازش دیدم هیچی بعید نبودریخته بود ؟ با این حرکت   

.یکم تو خیابون گشت زدم و بعد قبل از اینکه هوا تاریک بشه به خونه برگشتم   

شام برای خودم ماکارونی بار گذاشتم ، تی وی رو روشن کردم و پای ماهواره نشستم که یکهو یاد 

.فلش فیلم کوشا افتادم   

!تصمیم گرفتم آخرشب ببینمش   

صرؾ شام ، طرفا رو شستم ، لباس خواب راحتی که شامل شرت قرمز و تاپ سفیدی بود بعد از 

.پوشیدم   

.لپ تابم رو به روی تخت گذاشتم و فلش رو زدم   
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.کال عاشق فیلم بودم و تنها سرگرمیم بود   

م تاحاال چندتا پوشه باز شد ، فیلمایی که توش بود برام نااشنا بود ! منی که هالییوود رو قورت داده بود

.اسم این فیلما رو هم نشنیده بودم   

شونه ای باال انداختم و یکی از پوشه ها رو باز کردم ، اسم فیلمش به یه زبون عجیب بود ! نمیتونستم 

.بخونمش   

.چراؼا رو خاموش کردم و دوباره به روی تخت نشستم   

.فیلم رو پلی کردم و ؼرقش شدم   

.طوالنی شروع شداولین سکانس فیلم با یه معاشقه    

.صحنه های فیلم خیلی باز بود و به راحتی اندام های جنسی بازیگرا رو نشون میداد   

.صورت بازیگر مرد پوشیده شده بود و من نمیتونستم تشخیصش بدم   

.حتی کوچکترین حرفی هم نمیزدند   

روی اندام جنسی  زن به روی میز فلزی خوابیده بود و مرد به تن سفیدش دست میکشید و آلتش رو به

.زن میمالید  

.فضای فیلم کال تاریک بود و فقط همین صحنه رو میشد دید   

.زن با شهوت آه و ناله میکرد و مثل مار به خودش میپیچید ، انگار از این نزدیکی خیلی لذت میبرد   

.ولی اصال حال عادی نداشت ، بی دلیل میخندید و بیحال بود   

، نه تیتراژی نه اسمی ! این دیگه چجور فیلمی بود ؟ اصال شبیه فیلمای عادی نبود  

.وقتی سکس زن و مرد شروع شد ، تنم داغ شد   

نمیدونم چرا حس خوبی داشتم ! معموال با صحنه ناجور فیلما تحریک نمیشدم ، ولی آه و ناله های اون 

.زن داشت وسوسم میکرد   

.م داشتمعضالت پام منقبض شده بود ، یه احساس خوبی تو پایین تن   

وقتی مرد توی فیلم دستش رو به روی گردن و سینه زن کشید ، احساس کردم من جای اون زنم و بی 

.اختیار گردن و سینم رو لمس کردم   

.تنم داغ داغ شده بود ، پوست داشت آتیش میگرفت   

.در لپ تابم رو بستم و روی تخت ولو شدم   

.بدجوری تحریک شده بودم من اصال دختر داغ و شهوتی ای نبودم اما امشب   

.تاحاال هیچوقت دوست پسر نداشتم و نمیدونستم معاشقه و سکس چه حسی داره  
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.ناخوداگاه یاد امروز عصر و لمس کوشا افتادم   

.دستم رو روی رون لختم کشیدم و زیرلب  آهی گفتم   

!چشمام رو بستم و یه لحظه اونو روی خودم تصور کردم ، واقعا لذت بخش بود   

 این حس رو خیلی دوست داشتم

  

.صبح با صدای موبایلم از خواب بلند شدم ، آبی به دست و روم زدم و آماده کار شدم   

.یاد فلش و اتفاق دیشب افتادم ، مورمورم شد   

.تصمیم گرفتم فلش رو به کوشا برگردونم و اصال به روی خودم نیارم که چی دیدم   

.اینه نگاه میکردم که طبقه اول اسانسور ایستاد سوار اسانسور شدم و داشتم خودمو تو   

.در باز شد و کوشا با همون صورت خونسرد و بی تفاوت وارد اتاقک شد   

.با دیدنش یاد دیشب افتادم و لپام سرخ شد ، احساس شرم کردم   

 من دیشب کوشا رو با خودم تصور کرده بودم ، فکر اینکه اون باهام عشق بازی میکنه بهم حس خوبی

!میداد   

.زیر لب سالمی کردم و اونم سری تکون داد   

.دکمه پارکینگ رو فشرد و با هم پایین رفتیم   

فیلما چطور بودند ؟-  

  بی مقدمه این سوال رو پرسید ، منم که نمیتونستم دروغ بگم من و من کنان گفتم : خو .. خوب بودند

 کدوم رو اول دیدی ؟

م : انگلیسی نبود ، اسمشو نفهمیدمآب دهنم رو با صدا قورت دادم و گفت   

 لبخندی زد و پرسید : خوشت اومد ؟

 - نمیدونم ، آخه .. همش .. چیز بود !

در این لحظه آسانسور توقؾ کرد و منم بیشتر از این موندن رو جایز ندیدم و با خداحافظی کوتاهی به 

.سمت حیاط رفتم   

بخاطر چی اون فیلما رو بهم داده بود ؟ چقدر خر  توی دفتر مدام فکرم درگیر اون فیلم و کوشا بود ،

.بودم که گفتم اونا رو دیدم   

 چرا باید بهم همچین فیلمای ناجوری بهم میداد ؟
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 اینقدر ؼرق افکارم بودم که سمیه هم تعجب کرد و پرسید : یارا ، حالت خوبه ؟

 از فکر بیرون اومدم و با لبخند تصنعی جواب دادم : آره ، چطور ؟

ه معموال اینقدر ساکت نیستیآخ ؟  - 

 - فقط یکم خستم ...

.زیر لب آهایی گفت و دوباره ساکت شد   

.زمان صرؾ ناهار که رسید ، به بهونه فلش ؼذامو برداشتم و به اتاق کوشا رفتم   

.روی میزش نشسته بود و ساالد میخورد   

!نزدیکش شدم ، فلش رو به روی میزش گذاشتم و گفتم : ممنون   

ی به همین زودی پسش بدی ؟میخوا-  

نیازی ندارم ! در ضمن شما کار درستی نکردید آقای کوشا ! چرا همچین فیلمایی رو بهم دادید ؟ واقعا -

!منظورتون رو متوجه نمیشم   

!دور لبش رو با دستمال کاؼذی تمیزی پاک کرد و گفت : شاید دارم بهت پیشنهاد میدم   

 با تعجب پرسیدم : بله ؟

چقدر تو این شهر تنهایی ، دلت نمیخواد با یکی آشنا بشی ؟میدونم -  

.حرؾ دلم رو زد ولی آخه چجوری بهش اعتماد میکردم ؟ کوشا خیلی مرموز بود   

دارید بهم پیشنهاد دوستی میدید ؟-  

 - بله

 - نمیدونم چی بگم ؟!

!از جا بلند شد و گفت : فکر کنم جفتمون بهش نیاز داریم ، شما بیشتر   

چی ؟یعنی -  

دستش رو به روی سینم گذاشت و زیر گوشم زمزمه کرد : میتونم بیشتر از اون چیزی که فکرشو 

.میکنی بهت حال بدم   

تنم با شنیدن این حرؾ داغ شد اما به رو نیاوردم و با عصبانیت گفتم : بهتون نمیخورد همچین آدمی 

و تو محل کارمون بهم همچین پیشنهاد  باشید آقای کوشا ! واقعا براتون متاسفم ! دارید تو روز روشن

!!بی شرمانه ای میدید   

!!به چشمام زل زد و با پوزخند گفت : شما که بدتون نمیاد خانوم یکتا   

 - من از اون دسته دخترا نیستم !
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انگشت اشاره اش رو به روی گونه ام کشید و پرسید : جدی ؟ پس دیشب با فکر کی داشتی 

 خودارضایی میکردی ؟

مبهوت بهش خیره شدم ، این از کجا فهمیده بود ؟ مات و  

 - نمیزارم بهت بد بگذره خانوم یکتا !

 بریده بریده پرسیدم : از .. کجا .. اینو گفتی ... ؟

!پوزخندی زد و گفت : فقط حدس زدم   

لب باز کرد که چیزی بگم اما شیما مثل برق گرفته ها وارد اتاق شد و گفت : بدوید بیاین اخبار رو 

.گوش بدید   

.من با شنیدن این حرؾ بدو بدو به دنبال شیما دویدم اما کوشا سرجاش ایستاد   

.بچه ها همگی دور بهروز جمع شده بودند ، او روزنامه ای در دست داشت و بلند بلند میخوند   

اخیر قاتل سلایر جان پانزدهمین دختر را گرفت ! این قاتل سریالی که با نام مستعار در این دوسال -

!دست به قتلهای مشابهی دست زده ، پانزدهمین طعمه خود را به قتل رساند   

 پوفی کشیدم و گفتم : منم دیروز این خبرو تو تلگرام خوندم ، که چی ؟

!امیررضا گفت : اینجاشو گوش کن   

.ساله بوده ۳۶بهروز ادامه داد : مقتول که ن.ص نام دارد ، دختری    

قاتل قبل از مرگ ، وی را بارها با وسایل شکنجه مورد تجاوز قرار داده  پزشکی قانونی اظهار میکند

.،به طوری که او از ناحیه داخلی دچار خونریزی شده و به سرعت جان سپرده   

!دستم رو به روی قلبم گذاشتم و گفتم : خدای من   

 متین : طرؾ رو نشناختی هنوز ؟

 با تعجب پرسیدم : منظورت چیه ؟

شوک زده گفت : قربانی خانوم صالحی بوده ! منشی آقای مدیری ، دختر بدبختشیما با حالی    

!فکرشم نمیکردم همچین اتفاقی بیوفته   

 چشمام از تعجب گرد شد و پرسیدم : شما از کجا فهمیدید ؟

...دنیا : بابا دوروزی ؼیبش زده بود ، قبل از تعطیلی یه مرخصی نیم روزه گرفت ولی کال نیومد   

ح آقای مرادی زنگ زد خونه مادریش سراؼشو گرفت که گفتند همچین بالیی سرش اومده ، امروز صب

.خبرش تو تیتیر تمام روزنامه هاست   

!بیچاره خانوادش ، دلم اینقدر سوخت   
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.دنیا اینو گفت و همگی تایید کردند ، واقعا متاثر شدم   

.پیوستدر این لحظه کوشا آهسته از اتاقش بیرون اومد و به جمع ما    

 محسن رو به کوشا گفت : خبرو شنیدی اقای کوشا ؟

.سرش رو به نشونه اره تکون داد و گفت : متاسؾ شدم   

از زیر مقنعه گردبندم رو فشردم و پرسیدم : کسی ادرس خونشون رو داره ؟ شاید بتونیم بریم تو 

عا برای تسلی روحش مراسمش شرکت کنیم ! اینجوری میتونیم با خانوادش همدردی کنیم و یه خط د

.بخونیم   

همگی موافقت کردند و محسن گفت : آره ، موافقم ! احتماال رییس تو پرونده آدرس خونه اش رو ثبت 

.کرده ، میتونیم بریم یه فاتحه ای بخونیم و تو ؼم خانوادش شریک بشیم   

گفتم : دختر  نمیدونم چرا یهو بؽضم گرفت ، روی صندلی چرمی که تو سالن ؼذاخوری بود نشستم و

...بیچاره   

شیما و دنیا با دیدن من ناراحت شدند ، شونه هام رو بؽل کردند و سعی کردند دلداریم بدند اما خودشون 

.هم دست کمی از من نداشتند   

.پسرها هم واقعا ناراحت بودند و زیر لب چیزهایی میگفتند   

.تنها کسی که هیچ احساسی تو صورتش دیده نمیشد کوشا بود   

ا دیدن صورت اشکی من ، نگاه سردی بهم انداخت و به اتاقش برگشت ! ازش انتظار زیادی نداشتم ب

...ولی حداقل میتونست یه همدردی کوچیک بکنه   

!!!انگار قلبش از سنگ بود   

ساسان که تا اون لحظه ساکت بود ، به حرؾ اومد و گفت : یارو چه بی ناموسیه ! دخترای مردمو 

اوز میکنه و جسدشون رو میندازه اینور اونور ! نیروی انتظامی هم که ماشاهلل به میگیره بهشون تج

.هیچ دردی نمیخوره   

آخه پونزده تا قتل فقط تو دوسال ؟ این چجور مملکتیه ؟ اگه همین اتفاق تو اروپا میوفتاد اینقدر راحت 

 ازش چشم پوشی میکردند ؟

ی انتظامی ما بوقه ! مگه میشه بعد پونزده تا قتل محسن : یا طرؾ تو کارش خیلی حرفه ایه یا نیرو

 هیچ ردپایی از خودش نزاشته باشه ؟

.شیما با صدایی لرزون گفت : اصال چجوری دلش میاد   

بهروز نفس عمیقی کشید و گفت : ببخشید که اینو میگم ، خانوما از شما هم عذرخواهی میکنم ولی 

!تند که هیچ رحم و مروتی تو وجودشون ندارنداینجور ادما اینقدر پست فطرت و حرومزاده هس   
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شیما : آقای چابهاری ، اونا فقط چندتا دختر جوون بودند ، واقعا یه ذات حیوون صفت الزمه تا بخوای 

.همچین کاریو باهاشون انجام بدی ، اون دخترا چی دیدند ؟ خدا میدونه چه زجری کشیدند   

وجود همچین حیوونایی جرعت نمیکنه از خونه بیرون بره ، دنیا در ادامه حرؾ او گفت : آدم دیگه با 

.مامان بعد از شنیدن این خبرا کال نمیزاره من با دوستامم جایی برم چه برسه تنهایی   

شیما تایید کرد و گفت : واال حق داره ، میدونی چقدر خطرناکه ؟ من که جرعت نمیکنم تو خونه هم 

.روانی کجاها پرسه میزنهتنها بمونم ! کسی چه میدونه این    

بهروز تایید کرد و گفت : دخترای مجرد که باید خیلی مراقب خودشون باشند ، منم نمیزارم خانومم 

.تنهایی بره و بیاد   

...صبحا خودم میبرمش مدرسه و عصر هم به برادرم میگم بیارتش   

.زنامون تو این مملکت خراب شده یه امنیت ساده هم ندارند  

.ان ساعت کاری ، تند تند وسایالم رو جمع کردمبعد از پای  

معموال آخر از همه بیرون میرفتم اما امروز بخاطر حرفای بچه ها اینقدر ترسیده بودم که دلم میخواست 

.زودتر برم خونه و تمام در و پنجره ها رو قفل کنم   

.اما با صدای کوشا سرجام ایستادم   

عجله دارید خانوم یکتا ؟-  

و دراوردم و پرسیدم : فایده اش چیه ؟ادای خودش ر  

!تیکه ام رو گرفت و با لبخند موذیانه ای جواب داد : اگه بدونم جوابتون مثبته ، میرسونمتون   

خب حداقل اینجوری امنیت داشتم ، پس سرمو به نشونه آره تکون دادم و همراه کوشا راهی پارکینگ 

.اختصاصی ساختمون شدم   

!: واقعا ممنونمسوار ماشین شدم و گفتم    

.طبق معمول جوابی نداد و منم اومدم کمربندم رو ببندم که چشمم به گل سری توی باکس کنار در افتاد   

یه لحظه خیلی ناراحت شدم ، یعنی روزانه چندتا دختر رو سوار میکرد ؟ شاید اصال دوست دختر 

.داشت   

س بده ؟یعنی واقعا ممکن بود ؟ با وجود دوست دختر بهم پیشنهاد سک  

.اخمام در هم رفت و کمربندم رو بستم   

 کوشا رد نگاهم رو گرفت ولی پرسید : چیزی تو ماشین من وجود داره که اذیتتون میکنه خانوم یکتا ؟

 - نه

 - پس چرا ؟
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 - مهم نیست ، اگه میشه سریع تر حرکت کنیم ! من یکم کار دارم .

.ماشین رو روشن کرد و راهی خیابون شد   

.قرمز که ایستادیم گفت : امشب شام رو در خدمتتون هستم پشت چراغ   

 با تعجب پرسیدم : بله ؟

.امروز بهتون یه درخواست دادم-   

 - من که جواب مثبت ندادم !

.ولی نه هم نیاوردید و من اینو به فال نیک میگیرم-  

آقای کوشا ، شاید این چیزا لبام رو با زبونم تر کردم ، موهای فرم رو داخل مقنعه دادم و گفتم : ببینید 

.تو تهران و برای شما خیلی عادی به نظر برسه اما من دنبال روابط جنسی خارج از ازدواج نیستم   

دیشب اولین باری بود که اون اتفاق افتاد و من قصد ندارم دوباره تکرارش کنم ! منظورمو متوجه 

 میشید ؟

رم هم نبودکامال خانوم یکتا و این جواب ها دور از انتظا !  - 

شما دختر پاکی هستید و من اصال قصد توهین به شما رو نداشتم ، فقط نمیفهمم چرا به سکس 

.اینجوری نگاه میکنید   

 - منظورتون رو متوجه نمیشم ؟

چراغ سبز شد و کوشا حین رانندگی گفت : نگاهتون به روابط جنسی خیلی منفیه ، یه ضربدر بزرگ 

.و دارید نیازهاتون رو سرکوب میکنید روی مردای اطرافتون کشیدید   

چرا اینجوری بهش نگاه میکنید ؟ سکس مثل خواب و ؼذا یکی از نیازهای طبیعی هر انسان بالؽیه ! با 

این وجود شما بخاطر دید منفی یا فرهنگ ؼلطی و باور نامتعارفی که درونتون شکل گرفته یکی از 

 نیازهاتون رو پس میزنید ، این مضر نیست ؟

من اولین دختری نیستم که تو جامعه همچین تفکری داره ، این دیدیه که جامعمون نسبت به دخترا -

.داره   

باورهامون میگه دخترها نباید قبل از ازدواج با کسی نزدیکی داشته باشند و من با این قضیه تا دیشب 

.مشکلی نداشتم   

بعد از دیشب چی ؟ چه اتفاقی افتاد ؟-  

تم و با شرمندگی گفتم : فقط یه لحظه احساس لذت کردم و بعد از اون .. فقطسرم رو پایین انداخ   

!کمی مکث کردم و ادامه دادم : فقط گناه بود   

شما آدم مذهبی ای هستید ؟-  
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!نه اصال ، یعنی .. خب خیلی دوست دارم بنده خوبی باشم ولی گاهی وقتا شیطون گولم میزنه-   

.ریز خندیدم و گفتم : معموال صبحا   

!همیشه از نماز فراری بودم   

.سپس ادامه دادم : اما سعی میکنم صمیمیتم رو با خدا حفظ کنم   

.راستش من پدر و مادرم رو تو بچگی از دست دادم و از شش هفت سالگی با عموم زندگی میکنم   

ایی کردم ، با اینکه عموم مرد فوق العادیه و زن عموم مثل مامانم دوسم داره ، بازم همیشه احساس تنه

من هیچوقت دوست نداشتم ! هیچکس تو مدرسه نمیخواست با یه دختر بی پدر و مادر و مو فرفری که 

.عینک طبی میزد و آخر کالس مینشست دوست بشه   

برای من همیشه خدا رو مثل یه دوست میبینم ، میشه گفت اون تنها دوستیه که من دارم .. ازش 

ت میکنم ، وقتی که ناراحتم باهاش درد و دل میکنم و احساس نمیترسم و تو کارهام باهاش مشور

.میکنم خدا بؽلم میکنه   

بار نماز خونده باشم یا هرسال حتی روزمو کامل نگرفته باشم ولی احساس  ۳۸من شاید تو عمرم فقط 

میکنم خدا دوسم داره و اگه کار بدی انجام بدم ازم ناراحت میشه ، من که دوست ندارم بهترین دوستم 

.رو ناراحت کنم   

تم یتیمم تمام مدت که این حرفا رو میزدم کوشا ساکت بود و فقط به جلو نگاه میکرد ، حتی وقتی گف

.کوچکترین احساسی تو صورتش ایجاد نشد   

 تعجب نکردم و وقتی حرفم به پایان رسید پرسیدم : نظر شما درباره خدا چیه ؟ چقدر دوسش دارید ؟

.نفس عمیقی کشید ، دنده رو جا به جا کرد و گفت : ازش متنفرم   

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : چی ؟

، فضا روشن شد و ناگهان چشمم به پشت گوشش افتاد ، یه خالکوبی  وقتی از زیر تونل رد شدیم

.عجیب زده بود   

 یکدفعه یادم اومد این خالکوبی رو کجا دیدم و بریده برید پرسیدم : شیطان .. پرست .. هستی ؟

.جوابی نداد   

.پس برای همین وقتی از خدا حرؾ میزدم هیچ احساسی تو صورتش پیدا نمیشد   

... کوشا یه شیطون پرست بود ! یعنی کسی که به شیطان باور داشت و با خدا میجنگید اون ، وای خدا   

نمیدونستم چی بگم ، تاحاال با یه شیطون پرست رو به رو نشده بودم ، من جلو یه شیطون پرست 

!اینقدر با احساس از باورهام حرؾ زدم   

 چرا کوشا این شکلی بود ؟
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.یشتر از قبل ازش ترسیدمآب دهنم رو با صدا قورت دادم و ب   

.تصمیم گرفتم کال حرفی نزنم ، مثل سگ سرجام میلرزیدم   

.من حرفای خوبی درباره شیطان پرستا نشنیده بودم   

.دلم میخواست پیاده شم ، دلم میخواست ازش فرار کنم   

!نکنه یه بالیی سرم میاورد ! نکنه چون به خدا باور داشتم اذیتم میکرد   

!!شیطان پرستا خون میخورنن ، نکنه خونم رو میخوردشنیده بودم    

!بؽضم گرفته بود و مثل بید میلرزیدم   

!از تونل که خارج شدیم گفتم : من میخوام پیاده شم   

 - هنوز که نرسیدیم !

 - یادم اومد .. اینجا .. یه کاری دارم ! میخوام پیاده شم !

از من ترسیدی ؟-  

.میکردم قفلش رو باز کنم گفتم : بزار پیاده شمبه در چسبیدم و درحالی که سعی    

 - من باهات کاری ندارم .

 - کوشا خواهش میکنم ، میخوام پیاده شم !

 با عصبانیت روی فرمون کوبید و گفت : تو چه مرگت شده ؟

!جیػ زدم : بزار پیاده شم آشؽال ! بزار برم   

.شدم اما دوباره روی صندلی برگشتمکنار خیابون ترمز شدیدی کرد ، یه لحظه به سمت جلو پرت    

.فوری کمربند رو باز کردم و کیفم رو برداشتم سپس بدون حرفی از ماشینش بیرون زدم   

؟کوشا هم از ماشین پیاده شد و گفت : یارا   

.برای اولین بار اسمم رو صدا زد من اصال بهش توجه نکردم و قدم هام رو تند تر کردم   

.بود و من سردرگم از حرفای خودم و کوشا تو خیابون میگشتم ۱ساعت    

.د نبودمپیدا کنم ! من که اینجاها رو بل خدایا این چه مصیبتی بود ؟ حاال از کجا تاکسی   

.اشک میریختم و گردبندم رو فشار میدادم   

 - مامان کمکم کن ، من گم شدم !

های ناجوری بهم مینداختند اما من بی توجه  ماشین های مدل باال جلوی پام ترمز میزدند و تیکه

.بهشون فقط دنبال تاکسی دربستی میگشتم   



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 36 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 - جوووون بخورمت طال !

یه ساعت چند خوشگلم ؟-  

میای بپری روش ؟-  

.حاال خوبه لباس اداری تنم بود و اینقدر مزاحم داشتم   

!کم کم داشتم میترسیدم ، حتی نمیدونستم کجام   

کنار خیابون رد میشد که ازش پرسیدم : آقا اینجا کجاست ؟یه پیرمرد داشت از   

 - اینجا حصارکه دخترم !

 حتی اسمشم نشنیده بودم ، کوشا داشت منو کجا میبرد ؟

مثل سگ به گوه خوردن افتاده بودم ، حداقل تا وقتی اون بود میدونستم بهم آسیب نمیزنه ، ولی اینقدر 

.ودترسیده بودم که عقلم از کار افتاده ب   

.خودم رو ده بار لعنت کردم که از ماشینش پیاده شدم  . 

 یکدفعه دیدم موبایلم دارم زنگ میخوره ، تو این موقعیت اینو کجای دلم بزارم ؟

شماره ناشناس بود ، اول تصمیم گرفتم جواب ندم اما بعد به امید اینکه راه نجاتم باشه تماس رو وصل 

  کردم

ب .. بله ؟-  

؟یارا تو کجایی -  

!با تعجب گفتم : کو .. کوشا  - 

هنوز تو خیابونی نه ؟-  

.دستم رو به روی دهنم گزاشتم تا صدای گریم رو خفه کنم  

.اما همونجوری که هق هق میزدم گفتم : کوشا من گم شدم ، خیلی میترسم ، کوشا کمکم کن   

 - آروم باش و بهم بگو کجایی ؟

 - حص .. حصارک

کجای حصارک ؟-  

!زیر پله ! رو به روی بنگاه پارس ! کوشا زود بیا ، من خیلی میترسمیه خیابونه ،   - 

 - تا پنج دقیقه دیگه اونجام !

د!و کور سوی امیدی توی دلم روشن ش تماس رو قطع کردم  
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 راستی کوشا شمارم رو از کجا اورده بود ؟

!از رفتار دوساعت پیشم پشیمون شدم ، چقدر بی ادبانه پسش زدم   

.بخاطر عقایدش همچین رفتاری کنمدرست نبود    

از طرفی هم این قضیه برام تازگی داشت و به خودم حق میدادم اما کوشا هرچی که بود ، مطمئنم از این 

.هرزه های خیابونی بهتره   

.درست بعد از پنج دقیقه سر و کلش پیدا شد و جلوی پام توقؾ کرد  

!نبدون معتلی سوار ماشینش شدم و زیرلب گفتم : ممنو   

.یکم که گذشت حالم بهتر شد و با شرمندگی ازش عذرخواهی کردم   

 - پیش میاد .

.کال آدم سردی بود ، مهم نبود باهاش چه رفتاری میکنی ! همیشه با دو کلمه جوابت رو میداد   

 - راستی شمارم رو از کجا ...

 - از خانوم علیزاده ) شیما ( گرفتم .

 - چه راحت شمارمو داد .

قضیه کاریه ، سرش شلوغ بود ! زیاد سوال نپرسیدگفتم  .  - 

 - آهان 

 از بریدگی دور زد و پرسید : گرسنه .. نیستی ؟

 - چرا ، میرم خونه یه تخم مرؼی میزنم .

میخوای بریم پیتزا بخوریم ؟-   

ش واقعا پیشنهاد خوبی بود ولی من با رفتاری که کرده بودم اینقدر شرمنده بودم که نمیتونستم تو رو

!نگاه کنم پس جواب دادم : نه ، زحمتتون میشه   

؟تو هم هستی پس برای چی نه میاریمن گشنمه ، -  

آخه من کار خیلی زشتی کردم ، چجوری االن بیام باهات پیتزا بخورم ؟-   

 - پیش میاد ، اولین نفر نیستی !

 توی دلم پرسیدم : یعنی چند نفر میدونند شیطون پرستی ؟

.با کوشا راهی پیتزا فروشی شدم دیگه چیزی نگفتم و   

.یه پیتزا خانواده بزرگ سفارش داد ، هنوز هم ازش خجالت میکشیدم   
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.یه جورایی شرمندم کرده بود ، میتونست راحت تو خیابون ولم کنه ولی دنبالم اومده بود   

.درسته شیطون پرست بود ولی حداقل آدم بود   

اما اینقدر خونسرد و خشک بود که آدم ناخوداگاه جذبش نمیدونستم چجوری دارم بهش اعتماد میکنم 

.میشد   

.اونشب هیچی از ؼذا نفهمیدم و مدام فکرم درگیر کوشا بود   

از روز اول که دیدمش تا به امروز اتفاقات زیادی ما رو رو به روی هم قرار داده بود و من هروز یه 

.چیز جدید از این مرد میدیدم   

 واقعا کوشا کی بود ؟

.از اینکه به خونه رسیدیم ، ازش بابت امشب تشکر کردم بعد   

وقتی داشتم پیاده میشدم دوباره چشمم به گل سر افتاد ، دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و پرسیدم 

 : شما دوست دختر ندارید آقای کوشا ؟ مگه نه ؟

.پیاده شد و در ماشین رو بست ، منم همینکارو کردم   

!نسور میرفتیم که جواب داد : خیر ، خیلی وقته که مجردمداشتیم به سمت آسا   

...آخه یه گل سر  - 

 - مال مادرمه ! چند شب پیش دیدمش .

...از قضاوت زود هنگامم پشیمون شدم و زیر لب گفتم : که اینطور  - 

ا ؟دکمه طبقاتمون رو فشرد و گفت : همیشه   اینقدر زود از روی ظاهر آدما قضاوت میکنید خانوم یکت  

 - نه ، خب راستش ...

د.ر به مسائل دور و برتون نگاه کنیشاید باید یکم عمیق ت  - 

!کیفم رو فشردم و با خجالت گفتم : واقعا معذرت میخوام   

.طبقه اول و درب باز شد   

 - شبتون بخیر خانوم یکتا .

!!از اسانسور که بیرون رفت بهش گفتم : بهم بگو یارا .. کوشا   

و با لبخند مرموزانه ای گفت : یارابه سمتم برگشت    

.در همین لحظه درب آسانسور بسته شد و چهره جذابش از جلوی چشمامم کنار رفت   
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رِّ  مداح با لحن پر سوز و گدازی زمزمه کرد : للُّهمَّ َصلِّ َعلی فاطمه و اَبیها و َبعلِها َو َبنیها َو السِّ

.ِعلُمکالُمسَتوَدِع فیها بَِعَدِد ما اَحاَط بِِه    

  همگی با هم جواب دادیم : آمین

من و خانومای امیررضا ، بهروز و ساسان به همراه شیما و دنیا کنار هم نشسته بودیم و  با مادر و 

.خاله خانم صالحی همدردی میکردیم   

.امروز مجلس سومش بود   

خانوم صالحی رو میشناسم اینقدر گریه کرده بودم که چشمام پؾ کرده بود ، با اینکه مدت زیادی نبود 

.اما همینکه مادر داؼدار و پدر شکسته اش رو میدیدم اشکم درمیومد   

.مادرش زن پیری بود ، از دار دنیا همین یه دختر رو داشت   

.دلم براش خیلی میسوخت   

.آه و ناله ای میکرد که جیگرمون کباب شده بود   

یده دیوونه شده ، دختر نگون بخت قرار بود تا خاله اش بهمون گفت که نامزدش از وقتی این خبرو شن

.سه ماه دیگه عقد کنه   

!اما ببین بجای لباس عروس چی تن کرده   

اشکام رو با لبه چادر مشکیم پاک کردم و گفتم : من یه ماه بیشتر نیست که به اینجا منتقل شدم ، 

.خانوم صالحی تو این مدت بهم لطؾ زیادی داشتند   

!باهاتون همدردی میکنماز صمیم قلب    

.خانوما هم حرفم رو تایید کردند   

خاله های بزرگتر خانوم صالحی مادرش رو بؽل کردند و گوشه ای بردند تا آرومش کنند ، زن بیچاره 

.مثل مرغ پر کنده بال بال میزد   

ه دید ، خاله کوچکترش که کنار ما نشسته بود وقتی این صحنه رو دید ، رو به ما گفت : جسدش رو ک

.حالش خیلی بد شد   

!دنیا : حتما اوضاع بدی داشته   

اشک تو چشمای خاله حلقه زد و گفت : اون سگ صفت بهش رحم نکرده بود ! همه جای بدنش کبود 

...بود   

...یه مشت مو رو سرش نزاشته بود   

 شیما با تعجب پرسید  : یعنی چی ؟
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ت : اون خدانشناس دور سر دخترمون رو بریده خاله با دستمال کاؼذی اب بینیش رو پاک کرد و گف

.بود   

.وقتی پیداش کردند نه چشم داشت ، نه دندون و نه مو ! دست و پاشم قطع کرده بود   

؟خانوم ساسان : آخه چجوری   

نمیدونم ، بخدا منم ندیدمش ! میگن اینقدر اوضاعش وحشتناکه که هرکسی طاقت نمیاره نمیدونم اون -

؟رو با یه دختر جوون کردهکثافط چجوری اینکا   

؟!سالش بود ، چه ارزوهایی برای خودش داشت ۳۶نسترن فقط    

دختر بیچاره ناکام شد ، ایشاهلل دست باعث و بانیش بشکنه ! خودم بگیرمش ده بار از گردن دارش 

.بزنم ، اگه پیداش کردند به هیچی جز قصاص راضی نمیشیم   

خانوم جون ، تو این دنیا هیچ کاری بی جواب نمیمونه چه  خانوم امیررضا : مطمئنم پیداش میکنند

.خوب و چه بد   

من شونه های خاله رو مالیدم و گفتم : خدا جای حق نشسته ، ایشاهلل به حق امام حسین که جواب این 

.گردن شکسته رو میده  .. 

نواده رو عزادار کرده شیما : پلیسا همچنان دنبالشن ، به هرحال یکی دوتا قتل که نکرده ! پونزده تا خا

.بی شرؾ   

.خاله که همچنان گریه میکرد گفت : فقط میخوام مرگشو ببینم ، فقط همین   

.درکش میکردم ، خواهرزاده اش بود و دوسش داشت   

 مگه میشه آدم از خیر همچین اتفاق وحشتناکی بگذره ؟

.بودندبعد از صرؾ ناهار همگی به سر کوچه رفتیم ، آقایون اونجا منتظر    

.با هم سالم و علیکی کردیم   

خانوم ساسان که یه زن محجبه بود چادرش رو به روی سرش مرتب کرد و گفت : بیچاره مادرش ، 

.اینقدر زجه زد که دلم اتیش گرفت   

.ساسان : پدرش هم دست کمی نداشت ، مثل اینکه همین یه دونه دختر رو هم داشتند   

میخوان تحمل کنند ؟ بهروز : آره بنده خداها ، چجوری  

من نفس عمیقی کشیدم و گفتم : خدا تو اینجور زمانا یه صبر و ارامش خاصی به انسان میده ، قلب 

.آدمو آروم میکنه ! داؼشون خیلی سنگینه ولی خدا تنهاشون نمیزاره   

.همگی تایید کردند   

یاوردند ؟من که تازه متوجه عدم حضور کوشا شده بودم پرسیدم : آقای کوشا تشریؾ ن  
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.محسن نگاهی به دور و بر انداخت و گفت : چرا ، اتفاقا همینجا بود ! یهو ؼیبش زد   

 تعجب کردم ، اونکه شیطون پرست بود پس چرا تو مراسم ختم خانوم صالحی اومده بود ؟

.حتما میخواست ادای احترامی کنه و عریضه رو خالی نزاره   

.بعد از کلی تعارؾ راهی خونه هاشون شدندخانوما با شوهراشون سوار ماشین شده و    

.من که راضی نبودم مزاحم خلوتشون بشم   

.محسن و متین هم ماشین داشتند ، اگه قرار بود بریم خونه باهم میرفتیم که مشکلی پیش نیاد   

مسیر متین با من یکی بود ، تصمیم گرفتیم با هم بریم و شیما و دنیا هم چون تو یه کوچه مینشستند 

.ار ماشین محسن شدندسو   

 توی مسیر که بودیم ، متین ازم پرسید : ببخشید ، سیگار اذیتتون میکنه ؟

 - نه ، لطفا راحت باشید .

.متین عذرخواهی کرد و سیگاری روشن کرد . یه آهنگ از داریوش هم تو ماشینش پخش میشد   

.کال بر خالؾ تیپ مد و شخصیت امروزیش سلیقه نوستالژیکی داشت   

؟ن شیشه رو پایین داد و پرسید : پس شما تو ولیعصر ساکنیدمتی   

 - بله ، االن یه ماهی هست اونجام !

راضی هستید ؟-  

 - بله ، خیلی خوبه خدا رو شکر !

خانوم یکتا ؟-  

بله ؟-   

 پوکی از سیگارش کشید و گفت : میتونم ازتون یه سوال خصوصی بپرسم ؟

.کردم و گفتم : حتما ، بفرماییدیکم جا خوردم ، کمی مقنعم رو مرتب    

رابطه شما و آقای کوشا تا چه حد جدیه ؟-  

؟!با تعجب گفتم : ببخشید ، منظورتون رو متوجه نمیشم   

 - فقط محض کنجکاوی پرسیدم !

؟!سریع جبهه گرفتم و گفتم : رابطه ما فقط کاریه ، نمیدونم دلیل این سوالتون چیه آقای لشگری   

!فقط محض کنجکاوی پرسیدم ! نیت بدی نداشتملطفا دلخور نشید ،   - 

 - حتما همینطوره !
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  متین چند لحظه سکوت کرد و بعد دوباره گفت : شما خیلی راحت به بقیه اعتماد میکنید خانوم یکتا

چرا این حرؾ رو میزنید ؟-  

من میدونم شما و آقای کوشا رابطه نزدیکی دارید ، به نظرتون این درسته ؟-  

!گستاخیش بدم اومد و با حرص گفتم : این مسائل واقعا به شما ربطی نداره از این همه   

شاید حق با شما باشه ولی من جای یه مرد ؼریبه باهاتون حرؾ نمیزنم خانوم یکتا ، جای یه برادر -

!میگم   

 - حرفاتون اصال معنی نداره !

 - شما اقای کوشا رو درست نمیشناسید .

د ، مصلحت اندیشتون رو درک میکنم آقای لشگری ولی من یه دختر بالػ شما هم منو درست نمیشناسی-

  و عاقلم ! خودم میتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم و نیازی به نصیحت دیگران ندارم

 متین سیگارش رو از پنجره بیرون انداخت و پرسید : از این بابت مطمئن هستید ؟

 - البته !

دیدم ، بیرون از پارکینگ پارک کرده بود و خودش بهش تکیه نزدیک خونه که شدیم سمند کوشا رو 

.داده بود   

.متین دم در توقؾ کرد و از دیدن کوشا جا خورد   

.به رسم ادب پیاده شد تا با او سالم و احوال پرسی کنه   

.کوشا به سردی جوابش رو داد و بعد رو به من گفت : منتظرت بودم ، نیومدی   

.رو زد کمی شرمنده شدموقتی جلوی متین این حرؾ    

.چادرم رو محکم گرفتم و با لحن آرومی گفتم : ما آخرین صؾ ناهار بودیم ، برای همین ، یکم دیر شد   

 متین : خونه شما هم اینوراست آقای کوشا ؟

 - من همینجا زندگی میکنم .

.کوشا اینو گفت و به ساختمون شیری رنگ اشاره کرد   

یکتاستاینجا که خونه خانوم  !!  - 

.من سرفه مصلحتی کردم و گفتم : در واقع ما همسایه هستیم ، آقای کوشا طبقه اول میشینه منم دوم   

متین با تردید به ما نگاه کرد ، زیرلب آهایی گفت و بعد رو به من ادامه داد : امیدوارم بیشتر راجبع 

.حرفام فکر کنید خانوم یکتا   

!متوجه منظورش نشدم   
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.به من خیره شد و بعد زیر لب خداحافظی ای کرد و رفت متین چند لحظه   

 کوشا که همچنان به رفتن او خیره مونده بود لب باز کرد و ازم پرسید : تنها اومدید ؟

.بله ، آقای لشگری لطؾ کردند و چون با من هم مسیر بودند منو تا اینجا رسوندند-   

 - چرا بهم زنگ نزدی ؟ منتظر میموندم !

.خیره اش نگاه کردم و گفتم : چون رفته بودی ، نخواستم مزاحمت بشمبه نگاه    

.درحالی که به سمت در میرفت گفت : البته   

.منم پشت سرش حرکت کردم و بعد دونفری وارد حیاط شدیم   

.بوی خاک بلنده شده بود و بهم آرامش میداد ، معلوم بود شمشک تازه به باغ آب داده   

.بوی خاک رو راحت حس کنم ، بهم احساس زندگی میدادهمونجا کمی خم شدم تا    

.داشتم به شمشادهای سبز و شاداب نگاه میکرد که ناگهان چشمم به یه گردبند طال افتاد   

.با تعجب از روی زمین بلندش کردم ، پالکش یه در داشت   

!هاومدم درشو باز کنم که کوشا گردبند رو از دستم گرفت و گفت : این .. مال .. من   

!یکم شوکه شدم و گفتم : روی زمین افتاده بود   

 - مال مادرمه ، توی جیبم گذاشته بودم ! حتما افتاده !

.در این لحظه شمشک از اتاقش بیرون اومد و با دیدن ما سرش رو فوری پایین انداخت   

!نمیدونم چرا وقتی کوشا رو میدید اینقدر میترسید   

.چیز عجیبی شدمیکم که به صورتش دقت کردم متوجه    

زیر چشماش کبود شده بود و از طرفی انگار لباش هم تازه از بخیه باز کرده بود چون جاش مونده 

.بود   

 با تردید نزدیکش شدم و پرسیدم : شمشک ، حالت خوبه ؟ چی .. چی شده ؟

 - چ .. چیزی .. نیست .. خا .. خانوم !

کی این بال رو سرت آورده شمشک ؟-  

باال آورد و ملتسمانه به پشت سرم زل زد ، تو چشماش یه ؼم و ترس خاصی موج شمشک سرش رو 

.میزد   

.رد نگاهش رو که گرفتم به کوشا رسیدم ، دست در جیب ایستاده بود و به ما نگاه میکرد   

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم و پرسیدم : اون .. باهات .. اینکارو .. کرده ؟
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کمون شد و پرسید : مشکل چیه ؟با گفتن این حرؾ کوشا نزدی  

 دستم رو به نشونه سکوت باال بردم و گفتم : جواب بده شمشک ! اون باهات اینکارو کرده ؟

!سرش رو تند تند به نشونه نه تکون داد و گفت : ت .. تصادؾ .. ک .. کردم .. خانوم   

کی این اتفاق افتاد ؟-  

.شمشک دوباره سرش رو پایین انداخت و حرفی نزد   

در این لحظه کوشا دستش رو روی شونه مرد گذاشت و با لحن خونسردی گفت : راستشو بگو شمشک 

 ، چیزی نیست ! میخوای من بهش بگم ؟

.قطره ای اشک از چشمای شمشک ریخت و سرشو به نشونه آره تکون داد  - 

.کوشا یه لیوان قهوه جلوم گذاشت و گفت : راحت باش   

الی که به رنگ سیاه قهوه چشم دوخته بودم پرسیدم : پس پدرش اینکارو چادرم رو برداشتم و بعد درح

 باهاش کرده ؟

.کوشا روی مبل رو به روم نشست و گفت : بله   

 - ناراحت کنندست ، اون دیگه چجور پدریه ؟ شمشک به اندازه کافی مریض هست !

 - از اینجور آدما هم پیدا میشه !

از کجا میدونستید ؟سرم رو باال آوردم و پرسیدم : شما   

 - پدرش رو میشناسم !

 - باید جلوشو بگیرید !

 - بارها سعی کردم اما نتونستم ! هرچی باشه اون پدرشه ، من چیکارم ؟ فقط یه دوست !

.آهی کشیدم و گفتم : واقعا ناراحت شدم   

.سپس از روی مبل بلند شدم و گفتم : بابت قهوه ممنون   

د ، میتونیم با هم شام بخوریمشاید باید یکم بیشتر بمونی .  - 

واقعا امشب اصال حال و حوصله اش رو ندارم ، از طرفی باید یه دستی به سر و روی خونم بکشم ، -

!خیلی بهم ریختست   

 - پس دیگه اصرار نمیکنم .

.تا دم در همراهیم کرد و من دکمه اسانسور رو فشردم   

فرداشب چی ؟-  
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هوم ؟-  

آشپزیم تعریفی نداره ولی سوپای خوبی درست میکنمفرداشب بیا اینجا ، .  - 

؟لبخندی زدم و گفتم : ببینم چی میشه   

.سپس سوار اسانسور شدم و به واحد خودم رفتم   

.شب شده بود ، دستی به سر و صورتم کشیدم و یه برق لب زدم   

.لباس اسپرت و مناسبی پوشیدم و یه شال ست هم روی سرم گذاشتم   

.و اندکی بعد کوشا در رو باز کردزنگ در رو زدم    

؟لبخند کمرنگی زد و گفت : پس باالخره اومدی خانوم یکتا   

دیر کردم ؟-  

 - نه !

.از جلوی در کنار رفت و منم با خجالت وارد خونه اش شدم   

خودم هم نمیدونستم چرا دعوتش رو قبول کردم ، اینکار اصال درست نبود ولی از طرفی خودم هم دلم 

.با یکی یکم تفریح کنم میخواست   

تو اون خونه تنها بودم و داشتم از فرط تنهایی میپوسیدم ، هرچند که دلم بهم میگفت نباید با یه مرد 

.ؼریبه ، اونم یکی مثل کوشا تو خونه تنها باشم   

خیلی استرس داشتم بنابراین اسپری فلفلی که عموم بهم داده بود توی کیفم گذاشته بودم تا اگه کار 

.طایی ازش سر زد فوری فرار کنمخ   

کوشا یه آدم عادی نبود ، شیطون پرست بود نمیتونستم اطمینان داشته باشم باهام کاری نداشته باشه و 

.از طرفی هم قبال بهم پیشنهاد سکس داده بود   

.با اینحال من االن تو خونش بودم ، نمیدونستم بخاطر دل و جرعتمه یا اینکه کرم دارم   

!دعا میکردم امشب همه چیز خوب پیش برهفقط دعا    

.با وجود اینکه بهم گفت راحت باشم حتی شالم رو هم برنداشتم و همونجوری روی مبل نشستم   

.کوشا هم اصراری نکرد ، از این اخالقش خوشم میومد   

رفت تو اشپزخونه تا شربت درست کنه منم از فرصت استفاده کردم و مشؽول بررسی اطراؾ خونه 

.شدم   

خونه اش نسبت به مال من بزرگتر بود ولی تفاوت چندانی نداشت فقط دکوراسیونش فرق میکرد که 

.اونم از صدقه سری خود کوشا بود   
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انتظار داشتم خونه اش هم مثل گرایشش عجیب باشه ، همه شیطون پرستا تابلوهای شیطانی و نمادهای 

.امال عادی بود ، مثل یه خونه مجردی معمولیوحشتناک توی خونشون نگه میداشتند اما خونه کوشا ک   

.تنها چیزی که توجهم رو جلب کرده بود یه تابلو نقاشی بود که باالی تلویزیونش به چشم میخورد   

توی اون تابلو ، یه زن لخت و یه مرد همدیگرو بؽل کرده و معاشقه میکردند ، صورت جفتشون محو 

.نداشت دلم رو لرزوند شده بود و با اینکه هیچ محتوای اروتیکی   

کوشا شربتا رو آورد و روی میز گذاشت ، سپس روی مبل رو به روم نشست و گفت : امیدوارم از 

!میکس سیب و موز خوشت بیاد   

 - خوبه ، دوست دارم !

.نگاهی به شربتا انداختم و آب دهنم رو قورت دادم   

ریخته باشه داشت اذیتم میکرد ! نه اینکه مثل سگ ازش میترسیدم ، فکر اینکه تو شربتا یه چیزی 

.زیاد فیلم میدیدم برای همین به همه چیز آگاهی داشتم   

کوشا که نگاه خیره ام رو دید یه مقدار از شربت من رو نوشید و گفت : اگه بخوام باهات سکس داشته 

.باشم ، ترجیح میدم هوشیار باشی   

!اینجوری لذتش بیشتره   

.شده بودچه خوب متوجه افکارم    

.بعد از صرؾ شربت ، به آشپزخونه رفتیم   

 دور میز ناهارخوری دونفرش نشستم و پرسیدم : تنهایی اذیتت نمیکنه ؟

 - نه .

 - ولی پدر من رو درآورده !

سوپا رو تو کاسه ای کشید و روی میز گذاشت سپس گفت : من به تنهایی عادت دارم ، اگه دور و برم 

.شلوغ باشه عصبی میشم   

پس االن من دارم عصبیت میکنم ؟-  

چیزی که توی تو عصبیم میکنه این رسمی بودنته ! نمیدونم بخاطر پیشنهاد سکسم اینقدر رسمی -

؟هستی یا کال   

 - آه ، نه ! من اون قضیه رو فراموش کردم !

 مقداری سوپ به دهن گذاشت و گفت : نکردی ، تا همین چند دقیقه پیش حاضر نبودی از دستم چیزی

!بخوری   

 - هر دختری بود همینکارو میکرد .
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 - نه همشون !

.وقتی دیدم شروع کرده ، منم مشؽول شدم   

سوپ خوشمزه ای بود ، یه طعم خوبی میداد ! تاحاال نخورده بودم پس گفتم : این سوپ خیلی 

 خوشمزست ! توش چی ریختی ؟

 - هویج ، سیب زمینی ، پیاز و گوشت .

. هگوشت گاوه ؟ واقعا عالی  - 

 لبخندی زد و جواب داد : دوس داری ؟

 - اهوم ! خیلی ...

!!گوشت آدمه  - 

.با شنیدن این حرؾ سوپ توی گلوم پرید و تند تند سرفه کردم   

.کوشا خندید و چند بار پشتم رو کوبید   

؟نفسم که باال اومد لیوان آبم رو تا ته سر کشیدم و گفتم : این دیگه چجور شوخی ای بود   

خواستم یکم سر به سرت بزارم ! چقدر حساسیفقط  !  - 

 - آخه ، چی بگم واال .. خیلی جدی گفتی !

 جوابی نداد که پرسیدم : حاال جدا گوشتش چیه ؟

 - بره آهو

 - باید خیلی گرون باشه .

 - نه زیاد ، البته اگه خودت شکارچی باشی !

؟خندیدم و پرسیدم : پس بره آهو هم شکار میکنی   

روی میز گذاشت و با لبخند موذیانه ای گفت : بهم نمیاد ؟ دستاش رو به  

 - اصال !

 - ولی من همین االن یکی شکار کردم !

متوجه منظورش شدم ، لبخند زورکی زدم و دست از ؼذا کشیدم سپس بحث رو عوض کردم و پرسیدم  

:مشتاقم ؼذای اصلیو ببینم   

!البتهچند لحظه بهم خیره موند و بعد با لبخند گفت :    

.سپس از جا بلند شد و یه سینی گوشت ریخت و روی میز گذاشت   
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 - منو بگو که فکر میکردم گیاهخواری !

 - به الکتوز حساسیت دارم ، برای همین شیر سویا میخورم .

.یکم گوشت توی بشقابم ریختم و خوردم   

.مزه جیگر میداد و طعمش خوب بود   

.خیره مونده بود کوشا دست به ؼذاش نمیزد و فقط به من   

 با تعجب پرسیدم : چیزی شده ؟

 - نه .

پس چرا چیزی نمیخوری ؟-  

 - میخوام نظرتو بدونم ؟

خوشمزست ، دوس دارم ! جیگره نه ؟-  

 - آره جیگره

 - من دوستش دارم ، ممنون !

بعد از صرؾ شام دوباره روی مبل نشستم ، رو به روم یه مجسمه مرمر از ققنوس بود ، توجهم رو 

.جلب کرد   

بلند شدم و با دقت بهش نگاه کردم ، چقدر با ظرافت و زیبا ساخته شده بود ، تا اومدم بهش دست بزنم 

!کوشا گفت : مراقب باش ، این یکی خیلی قدیمیه   

.یهو دستم رو پس کشیدم و گفتم : اوه ، ببخشید ! قصد بدی نداشتم   

سالم بود درستش کردم ! چطوره ؟ ۸۱کوشا کنارم ایستاد و با لبخند گفت : اولین کارمه ، وقتی   

عالیه ! تو مجسمه سازی میکردی ؟-  

 - یه مدت تو کار هنرهای تجسمی بودم ، مجسمه هم جزوش بود !

مه اینا رو نگاهی به مجسمه های متفاوتی که گوشه و کنار خونه به چشم میخورد انداختم و پرسیدم : ه

 خودت درست کردی ؟

 - یه سریاشون رو .

  سپس به همون تابلو نقاشی که باالی تلویزیون بود اشاره کرد و ادامه داد : اونم کار خودمه

 - واو ...

چطوره ؟-  
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!پوزخندی زدم و گفتم : بی تربیتیه  

اما این دفعه دستش یه  خندید و به سمت اتاقی رفت ، همونجوری که به تابلو زل زده بودم  دوباره اومد

.بطری مشروب بود   

 با تردید بهش نگاه کردم که پرسید : اهلش نیستی ؟

 - تاحاال امتحان نکردم .

 - پس امشب ، امتحانش کن .

میخوای مستم کنی ؟-  

!لبخند کمرنگی زد و جواب داد : نه   

.هردو روی مبل نشستیم و کوشا دو لیوان مشروب ریخت   

!زدیم و کوشا زیرلب گفت : به سالمتیجام هامون رو بهم    

  اون تمام مشروب رو باال رفت اما من فقط زبونی زدم و بعد لیوان رو روی میز گزاشتم

نمیخوری ؟-  

 - نه ممنون !

.با گفتن این حرؾ بند کیفم رو فشردم و گفتم : حاال هم با اجازه میخوام رفع زحمت کنم    

به همین زودی ؟-  

بخوریم ، مگه نه ؟قرار بود فقط شام -  

  لبخندی زد و گفت : البته

 سپس تا دم در همراهیم کرد و گفت : تا کی بیداری ؟

معموال تا یک ، مگه چیزی شده ؟-  

 - نه !

.ازش خداحافظی کردم و خوشحال از اینکه کار ؼیرمتعارفی ازم سر نزده به واحدم برگشتم   

تاپ نازک صورتی و شرت سفید بود پوشیدم و روی بعد از اینکه مسواک زدم ، لباس راحتیم که شامل 

.تختم دراز شدم   

.موبایلم رو برداشتم تا ساعتم رو تنظیم کنم ،که یکدفعه یه مسیج از طرؾ کوشا برام اومد   

هنوز بیداری خانوم یکتا ؟-  

  تقریبا دوساعتی از شاممون میگذشت پس جواب دادم : بله
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 - داشتم بهت فکر میکردم .

بی چش شده بود ؟وا ، نصؾ ش  

 به نت وصل شدم و از تو واتس اپ بهش پیام دادم : به من ؟

  فوری انالین شد و گفت : آره به تو

به چی من فکر میکردی ؟-  

 - به اون تن بلوریت و عطر بدنت ...

حالت خوبه کوشا ؟-  

 - بهتر از این نمیشم !

 - بهتره بخوابی ، منم خوابم میاد .

یارا ؟-  

کردم و سپس جواب دادم : بله ؟چند لحظه مکث   

دوست نداشتی تو بؽل من بخوابی ؟-  

 - کوشا این حرفا چیه که میزنی ؟

 - فقط جوابم رو بده ؟

!واقعا دوست داشتم ، از اینکه لمسم کنه لذت میبردم ولی جواب دادم : نخیر ! دوست نداشتم ! شبخیر   

!توام دلت منو میخواد یه دفعه ویس فرستاد : ازم فرار نکن بره آهو ، میدونم   

!چشمات داشت فریاد میزد چقدر تشنه ای   

هیچ هم اینجور نیست ، این حرفا رو از کجا درمیاری ؟-  

.تایپ کرد : اگه مطمئن نبودم بهت مسیج نمیدادم   

.دلم با این حرؾ هری ریخت ، بدجوری کرمم گرفته بود   

!بازم انجامش بدید ؟ من همون حسو داشتمشده به ؼلط بودن یه کاری آگاهی داشته باشید ولی    

!راستشو بخوام بگم اصال عقلم کار نمیکرد   

 کدوم دختری بیخیال همچین پیامایی از طرؾ یکی مثل کوشا میشد و بالکش میکرد که من دومی باشم ؟

حرفاش حس خوبی بهم میداد ، دست و پام شل شده بود ! بدبخت هیچیم نگفته بود ولی من واقعا 

.ق بودم تا بحث رو ادامه بدهمشتا   

؟با این وجود باز هم ناز کردم و گفتم : من که االن نزدیکت نیستم ! چه فرقی داره تشنه باشم یا نه   



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 51 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 - من از اینجا هم میتونم سیرت کنم !

 منظورت چیه ؟ -

 تاحاال چیزی به اسم س#س تل به گوشت خورده ؟ -

آرهبا خوندن این پیام دستم سر شد و نوشتم :   .. 

 .. میخوام باهام س#س تل کنی -

 ! خندم گرؾ ، چه احمقانه

 ! دیوونه شدی کوشا ؟ اینکار بچه هاست -

 ! تو هم بچه ای -

 وا ، چرا اونوقت ؟ -

چون تا همین دوساعت پیش میتونستی طعم لذت واقعی رو بچشی ولی فرار کردی و االن از پشت  -

 .. گوشی داری باهام الس میزنی

بودی که پیام دادی اونوقت من دارم الس میزنم ؟ این تو -  

 ! میتونستی جواب ندی ولی داری ادامه میدی -

 .. امشب نگاهت داشت منو میسوزوند

 ! میخوام آتیشت رو خاموش کنم

 حتما از پشت گوشی ؟ -

 .. میتونم بیام باال ، اگه فکر میکنی جرعتشو داری رو باز بزار -

باال ؟ همین مونده ! شتتوی دلم گفتم : چی ؟ بیای   ! 

 .. پی تند تند نوشتم : نه نه ، همینجا خوبه ! از پشت گوشی خیلی هم سکسی تره

 .. پس هرچی میگم انجام بده -

 .. پوزخندی زدم ، مشتاق بودم ببینم میخواد چی بگه پس جواب دادم : خیلی خب

 .. از لباسی که پوشیدی برام عکس بفرست -

 ببخشید ؟؟ -

شد هرچی میگم انجام بدیقرار  -  ! 

 .. خب خجالت میکشم -
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قراره حرفای خجالت آورتری بزنم ، اگه از همین ابتدا بخوای سرخ و سفید بشی اصال به اونجا  -

 .. نمیرسیم

 .. از زیر گردنم یه عکس از بدنم گرفتم ، چون تاریک بود فلش زدم

ضح بود ، میگیرید که چی میگم ؟صورتم معلوم نبود اما خب جاهایی که باید معلوم میشد وا  

 مردد بودم ، باید براش میفرستادم ؟

 .. زیرلب گفتم : فقط همین یه بار ! واقعا دلم میخواد ببینم چی میشه

  براش عکس رو فرستادم و او بعد از چند دقیقه تایپ کرد : دقیقا همونجوری هستی که فکرشو میکردم

.. 

 خب االن چی میشه ؟ -

زنگ بزنم ، هنزفریتو پیدا کن و بزار تو گوشتمیخوام بهت  -  .. 

میخوام من رو کنار خودت تصور کنی یارا ، هرکاری میگم انجام بده ، فکر کن من دارم باهات اونکارو 

 .. میکنم

 .. من نمیفهمم -

 .. متوجه میشی ، فعال هنزفریتو پیدا کن و بهم بگو -

زنگ زد ، با تردید تماس رو وصل کردم و کوشا وقتی کال حاضر شدم بهش اطالع دادم و اون بهم 

بدون سالم و علیک گفت : امشب حرفایی میزنیم که ممکنه خجالت بکشی ولی نگران نباش ، فردا همه 

 .. چیز به حالت عادی برمیگرده و ما هیچوقت درباره امشب با کسی حرؾ نمیزنیم

نجام میدند که میدونند چه قدر اشتباهه یه یه هیجان خیلی خاصی داشتم ، کال آدما وقتی یه کار خالؾ ا

 استرس دوست داشتنی جالبی دارند ! منم همچین احساسی داشتم پس براش نوشتم : باشه ..

 .. 

 

 .. یارا ، من امشب شریک جنسیتم ! میخوام تو رو به اوج برسونم -

 .. میخوام از سینه هات برام بگی

میشه ۶۸یا  ۶۶ریک کننده نیست ، جفتشون خب ، من سینه های کوچیکی دارم ! زیاد تح -  .. 

  ! نوک سینه هام صورتیه و برجستست

  دوست داری سینه هات رو بمالم ؟ -

 .. اهوم -
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  .. پس بمالشون -

به حرفش گوش کردم و مشؽول مالیدن سینه هام شدم ، کوشا حین کار بهم میگفت : من عاشق سینه 

میشنهای ریزه میزتم ، جفتشون تو دستام جا   .  

 .. میتونم با زبونم نوکشون رو لیس بزنم ، تک به تک

 .. فکر نمیکردم یه روزی همچین حرفایی ازش بشنونم ولی واقعا لذت بخش بود

 .. خودم با نوک سینه هام بازی میکردم و تصور میکردم کوشا داره اینکارو انجام میده

 .. بدجوری تحریک شده بودم

داد : کم کم از سینه های کوچولوت دست میکشم و میام سمت شکمت ، کوشا با لحن خماری ادامه 

 .. آروم دور نافت رو لیس میزنم

  برام آه میکشی نه ؟

 .. ناخوداگاه گفتم :  اهوم .. آه

 .. سپس دستم رو روی شکمم کشیدم

 تا باالی شکمت رو همینجوری میبوسم ، 

 ! شرتت خیلی خیسه

  واسه کی اینقدر خیس کردی ؟

 .. تو -

  واسه کی ؟ -

 .. واسه تو کوشا ، واسه تو -

 .. از روی شورت میبوسمش ، میخوام الی رونت رو زبون بزنم -

 .. رونای پری داری ، همون روز که تو ماشین لمسشون کردم داغ شدم

 .. با یاد اون روز بیشتر تحریک شدم

 ... دستم رو به روی رونم میکشیدم و احساس میکردم کوشا لمسم میکنه

 .. تمام این مدت چشمام رو بسته بودم و از این معاشقه مجازی لذت میبردم

 .. کوشا -

  هوم ؟ -

 .. برو سر اصل کاری -
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  برم کجا ؟ -

 .. نالیدم : اصل کار ، از اون بگو

 .. میخوام اسمشو بهم بگی -

  ! نمیتونم ، خجالت میکشم -

 .. ولی باید بدونم چی رو میگی -

نمیتونمنمی ..  -    

  ! خب میخوام برام توصیفش کنی -

  ! سفیده ، نمیدونم .. سفیده فقط -

 .. عکس بده -

  با تعجب پرسیدم : چی ؟

 .. عکسشو برام بفرست -

 .. االن ؟ من -

 .. منم عکسشو میدم -

 .. دلم میخواست مال کوشا رد ببینم ، امشب مثل هرزه ها شهوتی شده بودم

 ! اول .. تو بفرست -

  کوشا : مطمئنی ؟

 .. آره -

  ! صبر کن -

 .. دو دقیقه معطل شدم و بعد تو تلگرام برام پیامی اومد ، با تردید بازش کردم و عکس رو دیدم

 روی تخت لخت لخت دراز کشیده بود و یه عکس از پایین تنش برام فرستاده بود

 .. حتیوسیکس پکای جذابش هم توی عکس معلوم بود

نزدیکتر باشه ؟میشه یکم ،  -   

 .. آره -

 ... برام یه عکس نزدیکتر گرفت ، داشتم دیوونه میشدم

 .. من اصال اهل این کارا نبودم و تو زندگیم همچین تجربه هایی نداشتم
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 .. وقتی این رو توی خودم تصور میکردم ؼرق لذت میشدم ، نبض پایین تنم گروپ گروپ میزد

  ! نوبت توئه -

ودم گرفتم و براش فرستادممنم یه عکس از مال خ  .. 

 .... به عکس خودم نگاه کردم ، کامال معلوم بود خیس و تحریک شده

 .. من دوسال پیش لیرز کرده بودم و هیچ مویی روش نداشتم

 .. چقدر خوردنیه ، لب و لوچم آب افتاد -

  خندیدم و پرسیدم : دوسش داری ؟

تا میومدم اونجا و یه حال اساسی بهت میدادم آره ، تحریکم میکنه ! کاش اینقدر ترسو نبودی -  .. 

  ! ممنون ، همین چت کافیه -

 .. پس انگشتت رو آروم بکن تو سوراخت -

  ! ببخشید ؟ فکر کنم گفتم من باکره ام -

 .. نترس حلقوی هستی ، کال پرده نداری -

 با تعجب پرسیدم : از کجا فهمیدی ؟

 .. بماند -

  مطمئنی ؟ -

مطمئنمآره ،  -  .. 

 .. انگشتم رو به آرومی واردم کردم و آخی گفتم

 .. جونم -

 .. کوشا ، خیلی تنگه ! دردم میگیره -

من بره توش چیکار میکنی ؟××× با یه انگشت اینقدر درد داره ؟ اگه  -   

 .. برای اولین بار بود این کلمه رو از دهنش میشنیدم

س نداشتم×که تاحاال سیکم خجالت کشیدم و گفتم : چیکار کنم ، من   .. 

 .. یکم عقب و جلو کن ، راه باز میکنه -

 .. به حرفش گوش دادم و مشؽول عقب و جلو کردن انگشتم شدم

کوشا داره توش حرکت میکنه×× فکرم میکردم آ  .. 
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 .. من آه میکشیدم و کوشا از پشت تلفن قربون و صدقه صدام میرفت

میکنی ؟ آره ، ناله کن ، داد بزن ! داری حال -   

 آه .. آه .. آر .. آه .. آره -

 .. دوتا انگشت ببر توش -

 .. نه کوشا .. درد داره .. ایییی -

 .. مطمئن باش با دوتا بیشتر لذت میبری -

 .. به حرفش گوش دادم و دوتا انگشتم واردش کردم

 .. دیگه رو آسمونا بودم ، حس اینکه کوشا داره منو میکنه تا حد جون تحریکم میکرد

 .. آییییی کوشا -

 .. هوم -

  ! آییی خیلی خوبه -

  چی خوبه ؟ -

 .. حس اینکه داری منو چیز میکنی -

  م رو دوس داری ؟××× -

 ! آره عالیه ! فکرش دیوونم میکنه -

 .. پ انگشتت رو سه تا کن تا مزه اش رو بچشی -

  آیییی ، قطرش قد سه تا انگشتمه ؟ -

 .. آره -

و سه تا انگشتم رو داخلم کردمبه حرفش گوش دادم   

 .. دیگه نفسم باال نمیومد و فقط جیػ میزدم

 .. آخ کوشا ، آخ -

  م کلفته نه ؟××× -

 .. آخ خیلی ! نمیتونم تحمل کنم ! دارم جر میخورم -

کس هست ! بازم  میخوای ؟ آره ؟×ولی این طعم  -   

الیه ! دارم میمیرمآره میخوام ، میخوام هرشب این حس رو تجربه کنم ! وای ع -  .. 
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 .. کوشا کاش پیشم بودی ! آخ میخوامت کوشا ، میخواممممم

 .. امشب خودت فرار کردی وگرنه االن -

شهوت داشت آتیشم میزد پس جواب دادم : واییییی ؼلط کردم ، من میخوام !  ! میخوام تا ته رحمم 

 .. حسش کنم

  .. بازم بگو -

ممیخوام محکم منو بکنی میخواممم -  .. 

  از پشت دوست داری هوم ؟ -

 .. اهوم ، دوس دارم داگ استایل بخوابم ، بزاری توش ، کمرم رو ببوسی -

 .. دوس دارم زیرت جیػ بزنم کوشا ، میخوام زیرت ناله کنم

  ! ادامه بده ، ادامه بده داره میاد لعنتی -

بریزی تو توش .. میخوام آب داؼتو همینجوری که خودم رو میکردم گفتم : داره میاد ؟ میخوام همشو 

  ! حس کنم

 .. اگه بریزم اون تو که حامله میشی -

 .. مهم نیست ، بزار ازت حامله بشم ! من میخوام تو آبتو تا قطره آخر بریزی -

 .. عقل از سر جفتمون پریده بود ، حرفای ناجور بهم میزدیم و لذت میبردیم

همون لحظه منم برای سومین بار ارضا شدم کوشا از پشت تلفن آه مردونه ای کشید و  .. 

س ×آبم تمام تخت رو خیس کرده بود ، من و کوشا با هم نفس نفس میزدیم انگار همین االن مشؽول س

 .. بودیم

  یکم که آروم شد ازم پرسید : ارضا شدی ؟

 اهوم ، سه بار .. تو چی ؟ -

 .. آره شدم -

 .. کوشا -

  بله ؟ -

 .... دوستت دارم -

 .. نمیدونم چرا این حرفو زدم

 .. شاید چون اون لحظه چون ارضام کرده بود بهش یه حس وابستگی خاص پیدا کرده بودم
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 .. منم همینطور -

  از شنیدن جوابش تعجب کردم ولی چیزی نگفتم و به آرومی جواب دادم : عکسا رو پاک کنیم ؟

 .. آره -

 .. باشه ، شبخیر -

  ! شبخیر -

س تل میکردیم×گاهی به ساعت انداختم ، سه بود ! یک ساعت و خورده ای داشتیم سبا قطع تماس ن  

.. 

 .. خیلی خسته بودم ؛ موبایلم رو کنار گزاشتم و خوابیدم

 

 .. صبح با کالفگی از خواب پا شدم ، آبی به دست و صورتم زدم و با بی میلی چایی تلخی خوردم

 .. اصال اتفاقات دیشب رو به یاد نداشتم

گیج و منگی لباس اداریم رو پوشیدم و مقنعه ام سرم کردم با  .. 

 .. اومدم موبایلم رو بردارم که با دیدن باتریم قلبم ریخت

 چرا اصال شارژ نداشتم ؟

 .. یهو یاد دیشب افتادم و برق از سرم پرید !! با تعجب روی تخت نشستم

کردم ؟وای من عکس بدنم رو براش فرستاده بودم !! چرا همچین کاری   

قلبم گروپ گروپ میزد ، تنم یخ زده بود ! انگار دیشب خودم نبودم ، من تو عمرم همچین ؼلطی نکرده 

 .. بودم پس چرا یهو وا دادم

 .. بؽضم گرفته بود ، خدایا این چه کاری بود که کردم

 .. حاال چجوری تو روی کوشا نگاه کنم ! چرا باهاش دعوا نکردم

بهم زدیم اون حرفای زشت چی بود که  !! 

 .. آخ ، خدا .. چه اشتباهی کردم ! حاال چیکار کنم ؟ اگه به کسی بگه چی

 اگه به همکارا بگه ، آبروم میره !! چرا اینکارو کردم ؟ چرا باهاش راه اومدم ؟

 .. اشکام گوله گوله میریختند ، احساس عذاب وجدان داشت خفم میکرد

سرم کنم چرا همچین گوهی خوردم ، حاال چه خاکی تو  .. 

 .. اگه آقای مدیری بفهمه و به عموم بگه چی ؟ آبرو و حیثیتم میره ! چجوری تو روی عموم نگاه کنم
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 ! خدایا کمکم کن ! ؼلط کردم

 .. یکم گریه کردم و بعد با همون اوضاع آشفته راهی دفتر شدم

رو بشم ولی تو دفتر  ماشین کوشا تو پارکینگ نبود ، خدا رو شکر کردم که قرار نیست باهاش رو در

 چی کار کنم ؟

اینقدر از کارم پشیمون بودم که حد نداشت ، ترس اینکه به کسی حرفی بزنه وجودم رو مثل خوره 

 .. میخورد

 .. خودم کردم که لعنت بر خودم باد ! بخاطر یه لذت چند دقیقه ای آبرو و حیثیتم رو بر باد دادم

ت شده بودم ، حتی جواب سالم سمیه رو هم به زور دادمتوی دفتر هم از فرط ناراحتی دپرس و ساک  .. 

 !از خودم خجالت میکشیدم ، حاال باید چجوری تو روی کوشا نگاه میکردم ؟

 هردفعه که کسی در میزد و میخواست بیاد تو اتاق ، سرم رو پایین مینداختم تا اگه کوشا باشه منو نبینه

.. 

باید این پروژه رو امروز تحویل میدادماصال حال و حوصله نداشتم و از بدبختیم   .. 

 .. ساعت ناهار که شد تصمیم گرفتم امروز گشنه بمونم ولی تو سالن نرم و با کوشا رو در رو نشم

 ! حس مجرمی رو داشتم که جرم بزرگی مرتکب شده و االن در حال فراره

 .. وقتی سمیه برای ناهار رفت ، فرصت رو مناسب دیدم

گرفتم و مثل ابر بهار زار زدم سرم رو بین دستام  .. 

 .. خودم رو فحش میدادم و کوشا رو سرزنش میکردم

 .. چرا همچین کاری باهام کرد ؟ حاال من چجوری میتونم ادعای پاکی کنم ؟ دامن من لکه دار شده

 .. دیگه اون دختر معصوم که عموم بهش افتخار میکرد نیستم

دم ؟ گردبندم رو از زیر مقنعه فشردم و درحالی که زار میزدم جواب مامان و بابامو تو اون دنیا چی ب

 .. گفتم : ببخشید مامان ، ببخشید بابا

 .. من باعث سرافکندگیتونم ! منو ببخشید ، من بدترین دختر دنیام

 .. معذرت میخوام که اینقدر شرمندتون کردم ، نمیدونم چجوری میخوام تو اون دنیا جوابتون رو بدم

کن ، نزار آبروم بره ! قول میدم دختر خوبی باشم ، دیگه به حرفات گوش میدم ، ؼلط کردم خدایا کمکم 

ای خدا ، منو ببخش که اینقدر راحت از حرفات چشم پوشی کردم و با یه مرد ؼریبه عشق بازی کردم ! 

نزار آبروم برهخدایا میدونم بنده هاتو تنها نمیزاری ، این یه بار .. خدایا فقط همین یه بار کمکم کن ،   ! 

یکهو احساس کردم دستی شونم رو لمس میکنه ، سرم رو بلند کردم و با چشمای خیسم به کوشا زل 

 .. زدم
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 ! چهره اش سرد و خونسرد بود ، مثل همیشه

حتی با دیدن چشمای خیس من کوچکترین واکنشی نشون نداد و پرونده ای که توی دستش بود به روی 

 .. میزم گذاشت

دو طبقه سعادت اباد رو تکمیل کردمپروژه  -  .. 

 .. هیچی نگفتم و فقط بهش خیره شدم

انگار نه انگار دیشب بینمون اتفاقی افتاده باشه ! حتی کوچکترین شرم یا ندامتی تو چهره اش دیده 

 .. نمیشد اونوقت من داشتم اینجا خودم رو میکشتم

.. کوشااومد به سمت در بره که از جا بلند شدم و گفتم : کو   ! 

 .. سرجاش ایستاد

 چرا اینکارو کردی ؟ -

 چه کاری ؟ -

 با حرص گفتم : چرا دیشب بهم پیام دادی ؟ چرا منو به گناه آلوده کردی ؟

 به سمتم برگشت ، لبخند کمرنگی زد و پرسید : ببخشید ؟

 .. در رو بستم و رو به روش ایستادم

ی ازم سواستفاده کردیوانمود نکن چیزی نمیدونی ! خیلی پستی ! چجور -  .. 

 ! من بهت اعتماد کردم

 .. دستاش رو تو جیبش کرد و گفت : اصال نمیدونم دارید درباره چی حرؾ میزنید خانوم یکتا

 ! اوه واقعا ؟ پس بزار بهت نشون بدم -

 ! موبایلم رو بیرون اوردم و صفحه چت کوشا رو باز کردم اما در کمال تعجب دیدم خالیه

پاک نکرده بودممن که اینو   !!! 

 کوشا نگاهی به صفحه ام انداخت و پرسید : خب ؟

 ! گوشیتو بده به من -

 چرا باید اینکارو کنم ؟ -

 ! با عصبانیت ؼریدم : گفتم گوشیتو بده

 .. پوزخندی زد و گوشیشو بهم داد

 .. بدون اجازه رفتم توی واتس اپش و صفحه چتم رو باز کردم
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کرده بود خالی خالی بود ، حتما پاک  .. 

 .. اخرین تماسش رو چک کردم ، بازم من نبودم

اومدم گالریش رو باز کنم که گوشیش رو از دستم گرفت و گفت : فکر کنم به اندازه کافی فوضولی 

 .. کردید خانوم یکتا ، این دیگه خیلی شخصیه

 گیج شده بودم ، شاید برای خودش رو پاک کرده بود ولی من چی ؟

ب دادم : اما ما دیشببا سردرگمی جوا  .. 

 .. با نگاه پرسشگری بهم خیره شد

 ! مطمئنم تو بودی ، من عکستو دیدم -

 چه عکسی ؟ -

 .. همون عکسی که ساعت دو شب برام فرستادی ، همونی که لخت بودی -

 .. اینو گفتم و دستم رو به روی دهنم گرفتم

یکی دیگه اشتباه گرفتید خانوم یکتا ، من کوشا لبخند کمرنگی زد و گفت : گمون میکنم شما منو با 

 .. دیشب با شما چت نکردم

 ..  ما فقط با هم شام خوردیم

 .. آره شام خوردیم ، یادته ؟ بعدش من رفتم باال -

 .. داشتم میخوابیدم که بهم پیام دادی ! بگو که پیام دادی ! من اشتباه نمیکنم کوشا ، اون خودت بودی

ه هام گذاشتم و ادامه دادم : من دیوونه نشدم ، اون خودت بودیانگشتام رو به روی شقیق  .. 

 !! ولی من چیزی یادم نمیاد -

سرم رو بلند کردم و درحالی که بهش نگاه میکردم گفتم : چجور یادت نمیاد ! ما با هم س#س تل 

 .. کردیم

 با تعجب پرسید : ما واقعا اینکارو کردیم ؟

اوره امابا لحن شرمنده ای گفتم : خجالت   .. 

یهو حرفم رو قطع کردم و گفتم : تو دیشب بهم گفتی وقتی صبح بشه همه چیز به حالت عادی 

برمیگرده و دیگه الزم نیست خجالت بکشم ، برای همین االن داری وانمود میکنی چیزی یادت نمیاد نه 

 ؟

 .. من فکر میکنم شما دیشب به اندازه کافی استراحت نکردید خانوم یکتا -

 .. کوشا ، کوشا .. اذیتم نکن ! بهم بگو که اون خودت بودی ! بگو که من خیالبافی نمیکنم -
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 فایده اش چیه ؟ -

با تعجب گفتم : فایده اش ؟ خب معلومه ! اینجوری مطمئن میشم دیوونه نیستم و با یه ؼریبه اون 

 ! حرفای مبتذل رو رد و بدل نکردم

 .. منم یه ؼریبم -

ادم : آ .. آره .. اما خببریده بریده جواب د  .. 

به میز کارم تکیه داد ، لبخند موذیانه ای زد و پرسید : صادقانه بگو خانوم یکتا ،  دوست داشتی من 

 باهات س#س تل کنم ؟

از شنیدن این جواب تعجب کردم و گفتم : تو اینکارو کردی ، دیشب ! من بدنتو دیدم ! تو هم مال من 

 .. رو دیدی

زش کرد و گفت : من آدمی نیستم که به راحتی از خیر این تن بگذرم ، مطمئن باش اگه گونه ام رو نوا

 .. میدیدمت امروز کنارم امنیت نداشتی

 .. کوشا -

 بله ؟ -

 واقعا دیشب باهام اونکارو نکردی ؟ -

دست از نوازشم برداشت و با لبخندی گفت : میدونم چه حسی داری ولی جوابت منفیه ! دیشب اتفاق 

ی بینمون نیوفتادخاص  .. 

 .. پس من با کی -

 ! شاید فقط خواب دیدی -

 .. سرم رو پایین انداختم و گفتم : اما خیلی واقعی بود ، من واقعا

 واقعا چی ؟ -

 .. با خجالت گفتم : من واقعا احساس عجیبی داشتم

 پس چرا االن باهام اینجوری برخورد کردی ؟ -

کردی تا آبروم رو ببری ! اگه همش یه خواب باشه که بدجوری  آخه فکر میکردم ، ازم سواستفاده -

 .. خودم رو جلوت ضایع کردم

کوشا نزدیکم شد ، سرش رو تو گردنم فرو برد و گفت : این حرفا بین خودمون میمونه البته شرط 

 .. اینکه امشب بهم بگی چه حرفایی زدیم

میخوای ؟با عصبانیت جواب دادم : منظورت چیه ؟ چی از جونم   

 .. مقنعم رو باال داد و لیسی روی گردنم زد سپس با لحن خماری گفت : امشب بیا با هم س#س تل کنیم
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با خشونت پسش زدم و گفتم : مگر اینکه تو خواب ببینی بی شرؾ ! ازم آتو گرفتی که اینجوری ازم 

ا کناستفاده کنی ؟ میرم به اقای مدیری میگم و آبروتو میبرم ! وایستا و تماش  .. 

 .. داشتم از اتاق بیرون میرفتم که ناگهان صدایی ضبط شده بلند شد

 .. من : چجور یادت نمیاد ! ما با هم سکس تل کردیم

 کوشا : ما واقعا اینکارو کردیم ؟

 .. من : خجالت اوره اما

پوزخند  با شنیدن این صدا خون تو بدنم خشک شد ، با ترس و لرز به عقب نگاه کردم و به کوشا که با

 .. مسخره ای گوشیش رو توی دستش گرفته و صدای ضبط شدم رو پلی کرده بود خیره شدم

 مطمئنی آقای مدیری حرفتو باور میکنه ؟ -

 .. خشم سراسر وجودم رو گرفت و با مشت به سینش حمله ور شدم

 ! تو یه شیاد به تمام معنایی ! برو به جهنم -

ودکوشا محکم بؽلم کرد ، بؽضم گرفته ب  .. 

 ! لعنتی داشت ازم سواستفاده میکرد

 .. ببین یارا ، من واقعا نمیخوام آبروتو تو محل کارت ببرم ! من فقط میخوام از هم لذت ببریم -

با چشمای خیسم بهش نگاه کردم و گفتم : کوشا من نمیتونم ، بخدا نمیتونم ! احساس عذاب وجدان 

 .. میکنم

من قبال پاک بودم ، اگه اینکارو کنم جواب مامان و بابامو تو اون  من از اینجور دخترا نیستم کوشا ،

 دنیا چی بدم ؟

تمام این حرفا رو با گریه میگفتم تا شاید دلش برام بسوزه و از خر شیطون پایین بیاد اما کوشا گونه ام 

 رو نوازش کرد و پرسید : بخاطر اینکه نامحرم هستیم اینقدر احساس گناه میکنی ؟

ه نشونه آره تکون دادم و گفتم : من میخوام برای شوهرم باشمسرم رو ب  .. 

 .. نه برای یه مرد ؼریبه ، نمیخوام وقتی رفتم خونه بخت دست خورده باشم

 ! ولی من نمیخوام بهت دست بزنم -

 ! همینکه اون حرفا رو بهت بزنم اذیتم میکنه کوشا ، اینکارو نکن -

ن خماری گفت : ولی من میخوام حست کنمدستاش رو دور کمرم حلقه کردو با لح  .. 

 .. خواهش میکنم کوشا -
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ملتسمانه به سینش میکوبیدم و زجه میزدم اما اون به آرومی تنم رو نوازش میکرد و زیر گوشم 

 .. میگفت : هیس ، آروم باش ! فقط یه شبه ! قول میدم

 .. تو رو جون هرکسی که دوست داری -

فقط تو رو میخواممن کسیو دوست ندارم ، من  -  ! 

گریه ام کم کم به هق هق تبدیل شد و گفتم : من بهت اعتماد کردم لعنتی ، چرا باهام اینکارو کردی ؟ 

 چرا اذیتم میکنی ؟

با شنیدن این حرؾ صورتم رو قاب گرفت و درحالی که به لبام زل زده بود گفت : من باهات کاری 

میخوام تو لذت ببرینکردم یارا ، اینقدر سرزنشم نکن ! من فقط   .. 

 .. تو فقط به فکر هوس خودتی -

 ! نه نیستم ، من به توام فکر میکنم -

اگه فکر میکردی با صدام منو وادار به کاری نمیکردی که نمیخوام ! من واقعا از اینکه باهات باشم  -

 .. لذت نمیبرم کوشا

 .. من گناه میکنم ، این تویی که فقط لذت میبری

 .. صیؽت میکنم -

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : چی ؟

 .. صیؽت میکنم تا محرمم بشی -

 ! بریده بریده گفتم : تو که شیطون .. پرستی

پوزخندی زد ، ازم جدا شد و گفت : اینا مال گذشتشت ! زمانی که بچه تر بودم قاطی این بازیا شدم ولی 

 ! یادگاریش هنوز باهامه

دم : پس .. چرا .. اونشب .. گفتی .. از خدا متنفری ؟اشکم خشک شد و با تعجب پرسی  

شونه هام رو گرفت و با لحن ارومی گفت : هرکس یه حسی بهش داره اما من شیطون رو هم نمیپرستم 

 .. ! من آزادم مثل یه پرنده ، فقط میخوام فرمالیته صیؽت کنم که احساس گناه نکنی

 ! دستش رو پس زدم و گفتم : نمیخوام

وزم صدای ضبط شده ات رو دارم و اصال دوست ندارم ازش استفاده کنم ، تازه ما فقط قراره از من هن -

 پشت گوشی با هم رابطه داشته باشیم حتی بهت دست هم نمیزنم .. پس چرا اینقدر سخت میگیری ؟

 یکم فکر کردم و گفتم : قول میدی اگه اینکارو کردم ، صدامو پاک کنی ؟

 .. آره ! قول میدم -
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 سرم رو پایین انداختم و با شرمندگی گفتم : فقط همین یه بار ، باشه ؟ نمیخوام بازم اینکارو تکرار کنم

! 

 .. لبخند کمرنگی زد و گفت : باشه ، فقط همین یه بار ! بهت قول میدم لذت ببری

نیست در حالی که از اتاق بیرون میرفتم گفتم : تو با زور منو به دست آوردی ، هیچ لذتی در کار  .. 

 .. یهو گفت : یارا

 .. سرجام ایستادم که ادامه داد : بعد از ساعت کاری منتظرم باش ، میریم محضر

 .. سرم رو به نشونه باشه تکون دادم و از اتاق خارج شدم

 .. بعد از ساعت کاری ، سوار ماشین کوشا شدم و او به طرؾ محضری حرکت کرد

چه سرنوشت زشتی برای خودم رقم زدم ! بخاطر چند دقیقه زندگیم تو دلم بارها خودم رو نفرین کردم ، 

 .. رو باطل کردم

 .. از کوشا متنفر شده بودم ، بخاطر لذت خودش داشت منو قربانی میکرد

 .. حداقل خیالم راحت بود که رابطمون در حد تلفنه و قرار نیست بهم دست بزنه ! همینم ؼنیمت بود

من باکره بودم ولی چون پدر نداشتم و بابا بزرگمم سالها پیش مرده بود ، کسی نبود تا بخوام ازش 

ساعت صیؽه کوشا شدم ۱۱اجازه بگیرم و به راحتی و به مدت   .. 

ساعت بگذره و من بتونم از شر این مرد هوس باز راحت  ۱۱فقط دعا دعا میکردم هرچی زودتر این 

 .. بشم

بعد از این قضیه یه بهونه ای جور کنم و از خونه آقای جاهدی اسباب کشی کنم ،  به خودم قول دادم

 .. دیگه دلم نمیخواست با کوشا همسایه باشم

 .. ازش میترسیدم

به خونه که رسیدیم ازم خواست باهاش شام بخورم ولی من که از دستش ناراحت بودم قبول نکردم و با 

 .. سردی پسش زدم

ساعتی گریه کردم و بارها به خودم لعنت فرستادم ، چقدر احمق بودم که امروز توی خونه هم اول یه 

 .. همچین حرفایی بهش زدم ، چقدر ساده بودم که بهش اعتماد کردم

 .. شام نخوردم ، اینقدر ؼصه خورده بودم که سیر بودم

 .. مثل مادرمرده ها روی کاناپه نشستم و به در و دیوار نگاه کردم تا شب شد

سر و کلش پیدا میشه ۸۳ ۸۸نستم ساعت میدو  .. 

بهم پیام داد و گفت : بره آهو من حاضره ؟ ۸۳همونجوری که حدس زدم طرفای   

 .. با بی رمقی به طرؾ تختم رفتم ، برخالؾ دیشب هیچ حسی نداشتم
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 ! فقط تنفر و انزجار بود ، فقط همین

 .. یه شورت زرد توری و تاپ بندی سفید تنم بود

از کشیدم و کوشا بهم زنگ زدروی تخت در  .. 

 .. سالم -

 چرا صدات اینجوریه ؟ گریه کردی ؟ -

 .. آره -

 باز برای چی ؟ -

 ! ولش کن ، کارتو شروع کن -

 .. ولی من نمیخوام اینجوری باهات حال کنم ! میخوام تو هم لذت ببری -

 .. من هیچ لذتی نمیبرم چون ازت متنفرم ! تو منو بازیچه خودت کردی -

 .. اینجوری حرؾ نزن یارا -

پوزخندی زدم و گفتم : برای تو چه فرقی داره ؟ تو که فقط میخوای با صدام و عکسام خودارضایی کنی 

 مگه برات مهمه روحم داره شکنجه میشه ؟ مگه مهمه احساس دخترونم داره نابود میشه ؟

 .. یارا -

! زود باش شروع کن بؽضم ترکید و گفتم : بسه ، ادای آدمای خوب رو درنیار  .. 

 .. من اینجوری نمیخوام -

پوزخندی زدم : ولی من همینم ، چه بخوای چه نخوای ! نمیتونم ادای دخترای حشری رو دربیارم وقتی 

 ! اصال راضی نیستم

 دیشب هم همینجوری بودی ؟ -

 .. نه ! دیشب کسی نبود که تهدیدم کنه ولی امشب با زور دارم اینکارو انجام میدم -

 .. باشه ، اگه اینقدر احساس بدی داری ، من صداتو پاک میکنم -

با تعجب روی تخت سیخ نشستم و اشکام رو پاک کردم سپس جواب دادم : جدی ؟ جدی اینکارو میکنی 

 ؟

 .. آره ، من نمیخوام اینجوری باهام سکس تل کنی ! بیا پایین و مطمئن شو که پاکش میکنم -

ام ! االنبا ذوق گفتم : االن می  .. 

 .. سپس تماس رو قطع کردم و با خوشحالی یه مانتو نخی پوشیدم و شالی روی سرم انداختم
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 .. اصال حواسم به پوششم نبود ، از فرط خوشحالی تو پوستم نمیگنجیدم

 .. به واحدش که رسیدم ، درش باز بود

 .. با لبخند وارد شدم اما با دیدن خونه تاریک و سوت و کور دلم لرزید

 مانتوم رو محکم گرفتم و گفتم : کوشا ، اینجایی ؟

 .. از توی اتاقش صدا اومد : من تو اتاقم ! در رو ببند ، بیا اینجا

 .. به حرفش گوش دادم و در رو بستم سپس به سمت اتاقش رفتم

 .. تختش خالی بود و خودش توی اتاق نمیشد

کجایی ؟با ترس و لرز به اطراؾ نگاه کردم و گفتم : ک ..   

 .. یه دفعه در پشتم بسته شده و دستی دور دور کمرم حلقه شد

 .. تا اومدم حرفی بزنم ، یه چاقو زیر گلوم گذاشت و زیر گوشم گفت : هیس ، صدات در بیاد بریدم

 .. تمام تنم یخ زد ، دستام میلرزیدند

 .. بریده بریده زمزمه کردم : کو .. کوشا ! خواهش میکنم

وسید و جواب داد : هووممم ، فکر کردی به همین راحتی بیخیالت میشم ؟الله گوشم رو ب  

 .. از شدت ترس دوباره بؽضم گرفت و با صدای لرزون گفتم : تو قول دادی

 .. یکدفعه چاقو رو برداشت و با بیخیالی گفت : راست میگی ، مرده و قولش

 .. سپس برق رو روشن کرد و من فورا به سمتش برگشتم

ی بوددستاش خال  ! 

 با تعجب پرسیدم : پس چاقوت کجاست ؟

 انگشت شصتشو باال آورد و به شوخی گفت : اینو میگی ؟

 ! دستم رو به روی قلبم گذاشتم و گفتم : سکته کردم ، چرا اینکارو کردی ؟ نزدیک بود بمیرم

 .. خندید و گفت : میخواستم یکم بترسونمت فکر نمیکردم گریت بگیره ، دختر ترسویی هستی

 .. پوفی کشیدم و روی تخت نشستم

 .. با من از این شوخیا نکن ! من ترسو نیستم ولی خیلی حساسم -

 .. لبخندی زد و کنارم نشست ، باال تنش لخت بود و فقط یه شلوار اسلش طوسی پوشیده بود

 ! موبایلتو بده -
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 حاال چرا اینقدر عجله داری ؟ -

 !! میخوام برگردم باال ، خوابم میاد -

لبخندی زد و موبایلشو به دستم داد ، رفتم تو پوشه صداها و اومدم صدامو پاک کنم که دستش رو دور 

 کمرم حلقه کرد و زیر گوشم گفت : مطمئنی ؟

 ! یکم خودم رو جمع و جور کردم و گفتم : آره

 .. سپس صدا رو پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم

ونم ! فکر نمیکردم اینکارو بکنیبا لبخند به چشمای یخیش زل زدم و گفتم : ممن  ! 

 نمیخواستم مجبورت کنم ، ناراحت شدی ؟ -

 ! نه دیگه ، ناراحت نیستم -

داشتم گوشیو بهش میدادم که گفت : راستی تو گالریم چندتا عکس از پروژه سعادت اباد گرفتم ، ببین 

 .. چطوره ! امروز که ندیدی

 باشه -

دوربین شدم اما چشمم به چندتا عکس سکسی و لخت از کوشا افتاد گالری رو باز کردم و وارد پوشه 

.. 

 .. 

 

 .. تنش خیس بود و جلوی آینه عکس گرفته بود ، عکسا تازه بود ! برای همین امشب

تند تند عکسا رو زدم اما چشمام روی بدنش خیره مونده بود ، تو زاویه های مختلؾ از خودش عکس 

 .. گرفته بود

م نمیشد ، اخرش هول شدم و گوشی از دستم افتادهرچقدر میزدم تمو  .. 

 .. ترسیدم و گفتم : وای ببخشید

 .. کوشا خم شد و گوشی رو برداشت ، سپس با لبخند گفت : پیش میاد

  ! فکر میکردم تو پوشه دوربینتونه -

 .. آره ، بود -

 .. اما اونجا که -

ه بودند ؟حوصلم سر رفته بود گفتم چندتا عکس بگیرم ، چطور شد -   

 .. نمیدونستم چی بگم ، از خجالت سرخ شده بودم
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 .. من و من کنان گفتم : نمیدونم .. آخه .. تو همشون .. لخت .. بودی

 .. چشماش خمار شد و با لبخند دخترکشی گفت : تازه از حموم اومده بودم

 .. نگاهم روی لباش خیره موند ، تنم داشت داغ میشد

من واقعا دیوونه بدن جذاب و مردونه اش بودمعکساش داؼم کرده بود ،   .. 

 میخوای یه بار دیگه ببینی و نظرتو بهم بگی ؟ -

 .. واقعا دلم میخواست ولی چیزی نگفتم ، خودش پوشه رو باز کرد و عکسا رو تک تک رو نشونم داد

نستمکؾ دستام عرق کرده بود ، سعی میکردم پاهام رو جمع کنم و نگاهم رو بدزدم اما نمیتو  .. 

 دستش رو به روی رون لختم گذاشت و پرسید : چطورن ؟

  ! خو .. خوبن -

  دوسش داری ؟ -

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم و پرسیدم : چی .. چیو ؟

 .. دستم رو گرفت و به روی برجستگی روی شلوارش گذاشت سپس با لحن خماری گفت : اینو

 .. قلبم ریخت و زیرلب گفتم : کوشا

موبایلش رو کنار گذاشت و شالم رو برداشتاما او   .. 

 .. مانتوم دکمه نداشت ، راحت از تنم درآورد

 .. شهوت سراسر وجودم رو گرفته بود پس اصال مانعش نمیشدم

 .. راحت روی تخت درازم کرد ، روم خیمه زد و با آرامش مشؽول بوسیدن لبام شد

و گاهی ته ریشش رو نوازش میکردم دستام رو ال به الی موهای مشکی رنگش حرکت میدادم  .. 

 .. کوشا منو میبوسید و با دست چپش شورتم رو لمس میکرد

 .. کم کم دل از لبام کند و مشؽول مکیدن و لیسیدن زیر گلوم شد ، بهترین حس دنیا رو داشتم

 .. به سینه هام که رسید ، تاپم رو دراورد ، سوتین نبسته بودم

مشتش گرفت و فشار داد ، درست مثل حرفای دیشبش عمل میکرد ،  خیلی راحت سینه هام رو توی

 ! هرچند که انکارشون کرده بود

به طرؾ ناؾ و شکمم اومد ، از باال تا پایینش رو میلیسید و میبوسید و جوری گاز میگرفت که مطمئن 

 ! بودم کبود میشه
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تر اما کوشا با آرامش تمام تنم رو منم فقط آه میکشیدم و لذت میبردم ، دلم میخواست زودتر بره پایین 

 .. میلیسید انگار اصال عجله ای نداشت

 .. به وسط پام که رسید ، اول یه لیس طوالنی از روی شورت زد

 .. با این حرکت چشمام رو بستم و نوک سینمو فشار دادم

ونش خیس کردکوشا الی رونم رو میلیسید و زبون میزد ، از مچ پام تا کشاله رونم رو بوسید و با زب  

.. 

  ! شرتم مثل دریاچه شده بود

 .. ناخودگاه پاهام رو جمع کردم که با نگاه خشمگینی سرش رو باال آورد و بهم خیره  شد

 .. چشماش دوکاسه خون بود و رگای گردنش هم متورم شده بود

، ببوسشیکم ترسیدم ولی شهوتم باالتر از این حرفا بود که بخوام اهمیتی بدم پس گفتم : کوشا   .. 

 چیو ببوسم ؟ -

 .. میخواست اسمشو بگم ، خجالتو کنار گذاشتم و با ناله اسمشو گفتم

با شنیدن این حرؾ برای آخرین بار مچ پام رو بوسید و شرتم رو که کامال خیس و لزج شده بود از پام 

 .. خارج کرد و گوشه ای انداخت

 .. سرش رو بین پاهام برد و با مهارت شروع کرد

ابرا بودم ، دلم نمیخواست سرش رو از بین پاهام جدا کنه توی  !  

  ! دم میخواست جیػ بزنم ؛ دستم رو به روی دهنم گرفته بودم تا صدام از خونه بیرون نره

 .. دیگه صبرم لبریز شد و با ناله گفتم : کوشا ، من میخوام

  چی میخوای ؟ -

  ! خواسته ام رو گفتم

 میخوای چیکار کنم ؟ -

دای ضعیفی گفتم : منو بکنبا ص  ..  

  چی ؟ -

 ! داد زدم : منو بکن کوشا ! منو بکن

 .. لبخند کجی زد و گفت : پس بیا آمادش کن

 .. با گفتن این حرؾ کنار تخت ایستاد ، فهمیدم چی میخواد
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 .. خودمم دوست داشتم اینکارو امتحان کنم

 .. شلوارش رو پایین کشیدم و از روی شرت لمسش کردم

ش رو آروم پایین کشیدم و خب انجامش دادمشرت  !! 

 .. کوشا چشماش رو بسته بود و فقط آه میکشید

 .. دلم نمیخواست بیخیال بشم ! واقعا حس خوبی داشت

 .. اینقدر اینکارو ادامه دادم تا خودش خسته شد و با صدای کلفت و سردش گفت : بخواب روی تخت

از کردمروی تخت دراز کشیدم و پاهام رو از هم ب  .. 

  ! اول یکم با انگشت مالید ، داشت باهام بازی میکرد

  ! دلم میخواست انجامش بده ولی کوشا داشت معطل میکرد

 .. بی اختیار گفتم : بسه کوشا بسه ، بکن ! منو بکن

  خجالتم کجا رفته بود ؟

 ! انگار منتظر همین حرؾ بود چون اینکارو یکدفعه انجام داد

بلندی کشیدم ولی دستش رو روی دهنم گذاشت و صدام رو خفه کردناخوداگاه جیػ   .. 

 .. اشکم دراومده بود ، نسبت به سه تا انگشتم بدتر بود و خیلی درد داشت

 دستمو برمیدارم ، جیػ نزن ! خب ؟ -

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم

  ! دستشو برداشت و درحالی که بهم زل زده بود گفت : خوبه

کوشا کوشا ، -  .. 

  بله ؟ -

  ! وای .. این خیلی درد داره دارم میمیرم -

 .. زیرلب ؼرید : باکره ها حالمو بهم میزنند

 .. دستام رو دور کمرش حلقه کردم و نالیدم : آخ پاره شدم ، وای مامان

 .. هیش ، خودت خواستی بکنمت -

ش بیار دارم میمیرممن که نمیدونستم اینقدر درد داره ، آیییی ! آییی .. کوشا در -  ! 

 .. هنوز که شروع نکردم ! باید کاری کنم خون بیاد -
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 .. زهرم ترکید و به چشمای سرخش خیره شدم

  .. چقدر فرق کرده بود ! اول احساس میکردم بخاطر شهوتشه ولی کوشا اصال تو حال نرمالی نبود

خ ! بسه بسهکارش رو محکم تر کرد و منم با درد ناله کردم : آییی ، آه .. آ   !  

 .. کوشا با اخم بهم نگاه میکرد و محکم توی میکوبید ، چشمام خمار خمار بود

 ! تند تند نفس میکشید ، انگار خیلی عصبی بود ! ازش میترسیدم ولی از طرفی نمیخواستم تموم شه

 .. دردم که کمتر شد تازه معنی واقعی لذت رو فهمیدم

: آخ ، بکن .. منو بکن ! آیییی .. خیلی خوبه ! تا االن کجا بودی  به کمرش چنگ انداختم و با لذت گفتم

  ؟

 .. کال هیچ حرفی نمیزد و خیلی جدی و خشک بود

حداقل پشت تلفن چهارتا جونم جونم میکرد ، االن که همونا رو هم نمیگفت ، فقط داشت با نگاهش 

 ! معذبم میکرد

 .. عرق از سر و روش میریخت ، معلوم بود خسته شده

 .. روی تخت نشست سپس به من گفت : بیا ببینم چی یاد گرفتی

 بهش گوش دادم و روی پاش نشستم ،

 .. دستام رو دور گردنش حلقه کرده بودم و از معاشقمون لذت میبردم

کوشا هم با چشمای قرمز رنگش بهم زل زده بود با لحن خشکی میگفت : یارا باهام حرؾ بزن ، بگو 

  کی داره میکنتت ؟

 .. تو ، تو -

 من کیم هوم ؟ -

  ! کوشا ، تو کوشایی ! آخ -

 بازم هوس س#س میکنی جنده ؟ -

از شنیدن این لفظی تعجب کردم ولی به پای شهوتش گذاشتم و باهاش همراهی کردم : نه دیگه نمیکنم 

 .. ! دیگه نمیکنم ! آیییی

  کوشا محکم به باسنم کوبید و گفت : تو جنده کی هستی یارا ؟ هوم ؟

  ! جیػ زدم : جنده تو کوشا ، من جنده توام

 .. دوباره کنترل کار رو خودش دست گرفت ، داشت اشکم درمیومد ! خسته شده بودم

  .. کوشا بسه ، بسه دیگه نمیتونم -
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 .. موهام رو از پشت کشید و داد زد : خفه شو جنده

 .. من امشب زندت نمیزازم ! باید جون بدی

ز حال رفتم ولی با سیلی محکمی که به باسنم میزد مجبور میشدم هوشیار بمونمدو سه باری وسط کار ا  

.. 

 .. کم کم داشت آروم میگرفت ، ضربه هاش مالیم تر شده بود

 .. من دیگه نای حرؾ زدن نداشتم ، داشتم آتیش میگرفتم

 .. یکدفعه با یه حرکت منو روی تخت انداخت و خالی شد

راز کشیدمدست و پام شل شد و روی تخت د  .. 

 .. از پشت بؽلم کرد و شونم رو بوسید

 .. با گریه نالیدم : وحشی ! این دیگه چکاری بود

  خیلی درد داشت ؟ -

 ! سرم رو به نشونه اره تکون دادم و گفتم : تو فاجعه ای کوشا ، فاجعه

  ! خوب میشه ، باید یکم تحمل کنی -

و گفت : امشب پیشم بمون داشتم از روی تخت بلند میشدم که دستم رو گرفت  .. 

 ! با اخم نگاهش کردم و ؼریدم : نه اینکه خیلی بهم لطؾ داری

 .. به کبودیا و خون مردگیای روی تنم اشاره کردم و گفتم : ببین باهام چیکار کردی ! چجور دلت اومد

ال نمیفهمم حالت پشیمونی به خودش گرفت : فکر کنم الزم بود بهت اخطار بدم که تو اون حالت من اص

  ! دارم چیکار میکنم

 .. با اشک نگاهش کردم و زیرلب گفتم : تو دیگه کی هستی

 بلند شد و منو از پشت بؽل کرد ، الله گوشم رو بوسید و با لحن آرومی گفت : بیا بخوابیم ، خب ؟

 .. بهش گوش کردم ، تنم اینقدر کوفته بود که حتی نمیتونستم به واحدم برگردم

پشت بؽل کرد و مشؽول لیسیدن شونم شد کوشا منو از  .. 

 ! یاد رفتارای دو دقیقه پیشش افتادم ، چقدر وحشی و ؼیرطبیعی بود ! نزدیک بود بمیرم

 .. از طرفی هم واقعا لذت برده بودم ، فکرشم نمیکردم س#س اینقدر شیرین باشه

نبود ولی تو س#س خیلی  حتما زیادی شهوتی بوده و یکم باهام تند برخورد کرده ، کوشا آدم تندی

 .. خشن و بی رحم میشد
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 .. مطمئن بودم اگه گریه و زاری نمیکردم راستی راستی پارم میکرد

 .. یکم شونم رو لیس زد و بعد با شبخیر کوتاهی از روی تخت بلند شد

 ازش پرسیدم : کجا میری ؟

 .. روی کاناپه میخوابم -

بخوابه پوزخندی زدم ، حتی حاضر نبود با شریک جنسیش  

 .. صبح با صدای زنگ تلفن خونه از خواب بلند شدم

 .. چشمام رو مالیدم و تلو تلو خوران به سمت نشیمن رفتم که یکهو تماسم رفت رو پیؽام گیر

ای بابا ، تو هم نیستی یارا ؟ این منم شیما !! امروز با بچه ها میخواستیم بریم دور دور گفتم به توام  -

پیؽامم رو بگیری ، راستی گوشیت چرا خاموشه ؟ به هرحال اگه تا ساعت یازده بگم بیای البته اگه 

 ! پیدات شد باهام تماس بگیر تا امروز رو با هم باشیم ! بوس بوس

 .. با خستگی روی مبل نشستم ، خمیازه ای کشیدم و به اطراؾ نگاه کردم

 من تو خونه خودم بودم ؟ مگه دیشب تو خونه کوشا نخوابیدم ؟

تا تماس بی پاسخ از طرؾ شیما داشتم ۸۸یلم رو از روی میز برداشتم ، موبا  !! 

 .. گردنم رو مالیدم ، چقدر درد داشتم

 .. آخ لعنت بهت کوشا ، برم ببینم با بدنم چیکار کردی

 .. تو آینه نگاهی به هیکلم انداختم ، کبود کبود بودم ! انگار همین االن یه کتک حسابی خورده بودم

کشیدم و لباس راحتی تنم کردمپوفی   .. 

و نیم بود ۹تو قهوه جوش برام خودم یه قهوه بار گزاشتم و به ساعت نگاه کردم ،   .. 

 ! یه زنگ به کوشا زدم ببینم در چه حاله

 .. جوابم رو نداد

 .. کالفه بودم ، قهوه ام رو برداشتم و روی مبل نشستم

میکردم گلوم درد میکنهدیشب چه شبی بود ! چقدر جیػ کشیدم ، احساس   ! 

 .. با صدای چرخای ماشین فوری از جا پریدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم

 ! ماشین کوشا بود ، چهره اش رو پشت فرمون دیدم ، یه دختر هم کنارش نشسته بود

 وا این دیگه کی بود ؟

ستم ؟با فکر اینکه خواهر یا فامیلشه سعی کردم خودمو آروم کنم ولی مگه میتون  
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 نکنه باهاش صنمی داشت ؟ وای .. اگه بهم دروغ گفته باشه و دوست دختر داشته باشه چی ؟

 .. دیگه نتونستم تحمل کنم ، یه شال و مانتو تنم کردم و به سمت واحدش رفتم

زنگ در رو فشردم و قیافه حق به جانبی به خودم گرفتم ، کوشا با ظاهر خواب آلودی در رو باز کرد و 

دیدنم لبخند زدبا   .. 

 یه تای ابروم رو باال انداختم ، دست به سینه شدم و پرسیدم : ساعت خواب جناب ؟

 .. دیشب خیلی خستم کردی بره آهو ، باید تقویت قوا میشدم -

 .. پوزخندی زدم و گفتم : چندان هم دچار تعدیل نیرو نشدی عزیزم ، خودم دیدم که با یه دختر اومدی

جدیدته ؟ یه دختر بدبخت دیگه رو صیؽه کردی تا حال کنی ؟این کیه ؟ طعمه   

 لبخند تمسخرآمیزی زد و پرسید : چی ؟

 .. با حرص کنارش زدم و وارد خونه شدم ، همه چیز طبیعی بود

 با عصبانیت به سمتش برگشتم و گفتم : خب خب ! خانوم کوچولو کجاست ؟ کجا قایمش کردی ؟

خاصی گفت : اصال نمیدونم درباره چی حرؾ میزنیبه دیوار تکیه داد و با ارامش   ! 

 ! خب االن بهت ثابت میشه -

این حرفو زدم و به سمت اتاق خوابش حرکت کردم اما با دیدن مرد نیمه لختی که روی تخت خوابیده 

 .. بود جیػ کوتاهی کشیدم و رومو برگردوندم

چه خبره ؟ چی شده ؟مرد با صدای جیػ من از خواب پرید و با خماری گفت : اینجا   

کوشا با خونسردی به طرؾ ما اومد و گفت : چیزی نیست پسر ، تو بگیر بخواب ! من یه موش 

 .. کوچولو فوضول دارم که اومده تو خونم سرک بکشه

 .. با حرص بهش گفتم : من فوضول نیستم ! خودم دیدم با اون دختره اومدی تو پارکینگ

با خنده گفت : کی ؟ این ؟ پسر تو واقعا با یه دختر اومدی اینجا و مرد پتو رو به روی پاهاش کشید و 

 .. منو با خبر نکردی ؟ اینکارت واقعا زشت بود

 کوشا با لبخند جواب داد : حتی تو هم تعجب میکنی نه ؟

 ! کامال ، تمام این مدت خواب بودم و صحنه تو و اون دختره رو از دست دادم ! به خشکی شانس -

به سمتش برگشتم و پرسیدم : برید خودتونو مسخره کنید آقای محترم ، من به چشمای با عصبانیت 

 .. خودم اعتماد دارم

منم به داداش خودم اعتماد دارم خانوم عصبانی و میتونم در کمال صداقت بگم تو اولین دختری هستی  -

 .. که کنارش دیدم
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: شما با هم برادرید ؟ با شنیدن این حرؾ کمی خودم رو جمع و جور کردم و پرسیدم  

 .. کوشا به در تکیه داد و گفت : برادرای دور ، چندان صمیمی نیستیم

داداش کوشا کمی روی تخت خم شد ، دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت : شاهین کوشا هستم ،در 

 .. خدمتتون

 .. منم با تردید بهش دست دادم و من و من کنان گفتم : یارا هستم ، یارا یکتا

 ! اوم چه اسم قشنگی -

 ! ممنون -

 ! انگار سلیقه داداشم تو انتخاب دخترا از من خیلی بهتره -

 .. کوشا پوزخندی زد و درحالی که از اتاق خارج میشد گفت : تو همچی از تو بهترم احمق

 .. یه املت زدم و چایی دم کردم ، سه نفری دور میز صبحانه نشستیم و مشؽول خوردن شدیم

اشتیاق ؼذا میخورد و حرؾ میزد ، چقدر با کوشا فرق داشت ! اصال بهش نمیخورد داداشش شاهین با 

 .. باشه

 .. هرچقدر شاهین شوخ و جلؾ بود کوشا سرسنگین و سرد بود

 شاهین یه لقمه املت گرفت و گفت : پس شما همسایه هستید ؟

 ! تا اومدم بگم آره کوشا لب باز کرد و گفت : از دیشب دوست دخترمه

شاهین تعجب کرد و با دهن پر گفت : از دیشب ؟ معنیش چیه ؟ یعنی دیر رسیدم ؟ حتما کلی شیطونی 

 .. کردیدااا

 .. خیلی خجالت کشیدم ، سرم رو پایین انداختم و با شرم به انگشتام چشم دوختم

دوست البته منم دست کمی از شاهین نداشتم ، باورم نمیشد کوشا همچین حرفی زده ! واقعا منو 

 دخترش حساب میکرد ؟

 .. از شنیدن این حرؾ دلم قیجی ویجی رفت

 کوشا با آرامش مقداری چای نوشید و جواب داد : اینقدر سوال نپرس شاهین ، این چیزا واقعا شخصیه

.. 

خب برای من تازگی داره ، آخه خیلی وقته که تو رو کنار دختری ندیدم ! این واقعا یه پیشرفت بزرگه  -

وچیکه ! کم کم داشتم ازت ناامید میشدمداداش ک  .. 

 خیلی وقته ؟ یعنی قبال کسی بوده ؟

 .. کوشا پوفی کشید و دیگه حرفی نزد
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 ! اما شاهین ادامه داد : از بچگیش همینجوری بود

 من پرسیدم : چجوری ؟

ومده که همیشه اینقدر یخ بود ، از دیوار صدا میومد از این نمیومد ! نمیدونم از چی این خوشت ا -

 .. باهاش دوست شدی

واقعا نمیدونستم چی بگم ، واقعا نشده بودم ! پس فقط به لبخند زورکی اکتفا کردم و من و من کنان 

 ! گفتم : عشق .. که .. این .. حرفا .. حالیش .. نیست

 .. کوشا از شنیدن این حرؾ تعجب کرد و بهم نیم نگاهی انداخت

ت : اوالالال ، پس مثل اینکه داستان شما خیلی جدیهشاهین لبخند دندون نمایی زد و گف  ! 

 ! شا .. شاید -

شاهین مقداری روی املتش نمک ریخت و گفت : خوبه ، اینجوری داداش کوچیکه هم از تنهایی درمیاد 

 ! و پسرمم میتونه یه زن عمو داشته باشه

 با تعجب پرسیدم : شما بچه دارید ؟

ساله ، البته االن پیش مامانشه ! شش ماهی  ۶گفت : یه پسر سرش رو به نشونه آره تکون داد و 

 .. هست جدا شدیم

میخورد ساله باشه  ۲۱ ۲۲خیلی تعجب کردم ، اخه اصال بهش نمیخورد ! خیلی جوون بود !  فوقش 

ساله داره ۶ولی میگؾ یه بچه   .. 

 .. از شنیدن حرفش متاسؾ شدم و گفتم : اوه ، چه بد

ادامه دادم : خب چرا جداسپس از دهنم در رفت و   .. 

 ! یهو دستم رو به روی دهنم گذاشتم و با خجالت گفتم : ببخشید نمیخواستم فوضولی کنم

شاهین خندید و گفت : عیبی نداره ، من آدم راحتیم یارا ! برام مهم نیست مردم چی میگن ، کال یاد 

برخالؾ بعضیاگرفتم این مدلی زندگی کنم ، بیخیال باشم و خوش بگذرونم درست   .. 

کوشا که سرش تو ؼذاش بود با شنیدن این حرؾ سرش رو باال آورد و گفت : منم مدل خاص خودم رو 

 .. دارم

 .. حاال هرچی -

اینو گفت و لیوان چایش رو سر کشید ، سپس ادامه داد : و اما میخوام به سوالت جواب بدم یارا ، گفتی 

م و تانی دست و پام رو میبستچرا جدا شدم ؟ خب من میخواستم آزاد باش  .. 

 با تعجب پرسیدم : یعنی بخاطر خودت حاضر شدی بیخیال زن و بچت بشی ؟

 .. به همین سادگیام نبود ، میدونی من قبال تو یه نشریه کار میکردم -
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یه روز پشت میز نشسته بودم ، کلی کار ریخته بود روی سرم ! از اون طرؾ هم تانی بهم زنگ میزد و 

م میکرد ، از مالیات آب و برق گرفته تا خرج خوراک داریان ، من خیلی تحمل میکردمسرزنش  ! 

شبا که پام میرسید خونه اینقدر ؼر میزد که حد نداشت ! هیچوقت فکش از کار نمیوفتاد ! گاهی وقتا 

ز اصال بهش گوش نمیدادم و فقط با سر حرفاشو تایید میکردم ، انگار فقط دوتا گوش میخواست که ا

شب تا صبح توش داد بزنه چون وقتی حرفاش تموم میشد مثل برج زهرمار مینشست یه گوشه و تا 

 ! فرداش باهام یه کلمه حرؾ درست و حسابی نمیزد

تنها دلخوشی من تو اون جهنم دره که بهش خونه میگفتن داریان پسرم بود ، خب راستش اگه داریان 

ر اون خودم رو شکنجه میدادمنبود خیلی زودتر ازش جدا میشدم ولی بخاط  .. 

آره داشتم میگفتم ، اون روز که پشت میز نشسته بودم و از یه طرؾ زنم ؼر میزد و از طرؾ دیگه 

سالمه و هنوز جوونم اما  ۲۱رییسم از دستم شاکی بود از خودم پرسیدم : من دارم چیکار میکنم ؟ فقط 

یم رو بخاطر یه علؾ بچه که تو اون خونست و پس دارم عمرم رو با این مسائل تلؾ میکنم ، دارم زندگ

فردا که بزرگ شد میره سراغ زندگی خود وقت خودم رو هدر میدم ، پسرم مگه بعدا اینا رو درک 

 .. میکرد ؟ فوقش میگفت میخواستی انجام ندی ! اون که نمیفهمید من بخاطر آرامشش از خودم زدم

ه بیخیال خانوادم بشم ، خانواده ای که فقط اسم داشتند ولی اونجا بود که تصمیم گرفتم برای یه بارم شد

در واقع مایه عذابم بودند ! بچمم رو دادم دست خودش ، اول اصال راضی نبود ولی وقتی پای حرفام 

 ! نشست و فهمید تو این شیش سال چی کشیدم خودش بهم گفت برم ، برم دنبال آرزوهام

ی ! ما داریم عمرمون رو تو این شهر کوفتی هدر میدیم درحالی بعد از اون فهمیدم معنی زندگی یعنی چ

که نمیدونیم اون بیرون چه خبره ، دنیا چیزای زیادی برای دیدن داره و منم دنبالشون رفتم ! 

همینجوری فهمیدم که دلم چی میخواد ، من برای همینکار ساخته شده بودم و تمام مدت میخواستم دنیا 

تا کشور رو دیدم  ۳۸شدم با این حال االن من اینجام و میتونم با اطمینان بگم  رو بگردم اما دیر متوجه

و چیزای خوبی ازشون یاد گرفتم ، چیزایی که اگه اینجا بشینید و عمرتون رو پشت میز هدر بدید عمرا 

 ! گیرتون نمیاد

اس امید به با شنیدن حرفاش لبخند کمرنگی زدم ، چه روحیه شادی داشت آدم از شنیدن حرفاش احس

 .. زندگی پیدا میکرد

 .. درست برخالؾ کوشا بمب انرژی مثبت بود و وقتی حرؾ میزد آدم به کلی تؽییر روحیه میداد

 .. حرفاش که تموم شد بهش گفتم : شما کار درستی انجام دادید

 .. چه عجب ! باالخره یکی فهمید -

ه ؟ولی برام سواله ، هیچوقت دلتون برای پسرتون تنگ نمیش -  

با شنیدن این حرؾ لبخند تلخی زد و گفت : هرشب .. میدونی یارا بیشتر از همه دلم برای اون صدای 

 ! شیرینش تنگ میشه ، همیشه صدام میکرد باباجون

 .. البته رابطم با مادرش خوبه ، هروقت بخوام ازش عکس و فیلم میگیره ، صداشم برام میفرسته
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ادر فوق العادیه ، مطمئنم پسرم بهش افتخار میکنهتانی شاید همسر خوبی نباشه ولی م  ! 

 .. حتما همینطوره -

شاهین لحظه ای به فکر فرو رفت اما دوباره از حال و هواش خارج شد و با همون لحن شوخ طبعش 

 گفت : شما چی یارا خانوم ؟ داستان شما چیه ؟

و من کنان گفتم : خب .. من نگاهی به کوشا که همچنان با ؼذاش بازی بازی میکرد انداختم و من  .. 

 .. نمیدونستم بهش چی بگم ، خیلی سردرگم بود

لب باز کردم تا حرفم رو ادامه بدم اما کوشا از زیر میز دستش رو روی پام گذاشت و رو به داداشش 

 .. گفت : من و یارا تو دفتر همکاریم

 ! اوه چه جالب ، پس هنوزم تو اون دفتر کار میکنی -

رای تؽییر شؽل نداشتم ! من از کارم راضیمتصمیمی ب -  .. 

 ! اوم ، چطور راضی هستی ؟ مگه حقوقت چقدره ؟ مدیرعامل که نیستی ! فقط یه طراح ساده ای -

 .. فکر کردم االن از این حرفا عصبانی میشه ، داداشش خیلی راحت داشت جلوی من تحقیرش میکرد

 ! چه کار زشتی بود

مقداری چای نوشید و گفت : همچی بستگی به شهرت و سابقت داره ، من  اما کوشا در کمال خونسردی

 .. از وقتی فارغ التحصیل شدم اینکارو انجام میدم و با توجه با سابقم درآمدم خوبه

۶۸۸و  ۳حدودا   ! 

 با تعجب پرسیدم : جدی ؟ تو هرماه اینقدر حقوق میگیری ؟

 .. سرش رو به شونه آره تکون داد

میگرفتم ولی کوشا چی ؟ فقط چون  ۲۸۸میلیون و  ۸دت کردم ، من سرجمع ماهی یه لحظه بهش حسا

 سابقش بیشتر بود ؟

شاهین لبخند زد و گفت : هنوزم فکر میکنم تو هنر موفق تری ! یارا میدونی ، این پسر قبال عاشق 

مجسمه سازی بود ، کارای قشنگی درست میکرد ! میشه گفت اکثر مجسمه های همین خونه رو 

ودش ساخته ، به عالوه یه سری نقاشی که مثل اینکه گم و گورشون کردهخ  .. 

 ! یه حرفایی بهم زده -

 شاهین با شیطنت پرسید : راستی اون نقاشیا رو چیکار کردی کلک ؟

کوشا سرفه مصلحتی کرد ، انگار میخواست شاهین رو خفه کنه اما من خیلی کنجکاو شده بودم پس با 

نقاشیا ؟ تردید پرسیدم : کدوم  

 ! مال گذشتشت -
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 .. بهم چیزی نگفته بودی کوشا -

 شاهین خندید و بین حرفمون گفت: کوشا ؟ تو دوست پسرت رو به فامیلی صدا میکنی ؟

 ! هول شدم ، چی میگفتم وقتی حتی اسمشم بلد نبودم

رفتم و جواب خدا رو شکر موبایلم همون لحظه زنگ خورد ، با عذرخواهی از جمع به سمت اتاق کوشا 

 .. دادم

 جانم شیما ؟ -

 باالخره جواب دادی ستاره سهیل ؟ -

ببخش عزیزم یکم درگیر بودم ، پیؽامت به دستم رسید ! میخواستم بهت بگم منم میام ، بهم ادرس بده  -

 .. یه جا همو ببینیم

گر ، دنبال تو هم الزم نیست گلم ، من امروز ماشین بابام رو قرض کردم ! با دنیا داریم میریم چیت -

 .. میایم

حاضر باش که ناهارمونم همونجا بخوریم ۸ ۸۳ساعت   .. 

 چشم ، آدرس خونم رو که داری ! نزدیک شدی بهم خبر بده ، باشه ؟ -

 ! باشه ، بوس بوس -

تماس رو قطع کردم و روی تخت نشستم ، باز خوب شد امروز دارم میرم یه دور بزنم ! دلم تو این 

 .. خونه پوسید

نگاهی ب تخت کوشا انداختم و یاد دیشب افتادم ، چقدر سر و صدا کردیم ! مطمئنم همه در و همسایه 

 .. های دور و بر متوجه س#سمون شدند

این دفعه احساس گناه نمیکردم ، چون محرمش بودم و از طرفی خودم هم مایل بودم حس بدی نداشتم ! 

ساعته بود میدونستم تا چند ساعت  ۱۱چون صیؽه حداقل میدونستم کار اشتباهی مرتکب نشدم اما 

 .. دیگه دوباره با کوشا نامحرم میشم و نمیتونم همچین کاری کنم

دلم واقعا برای دیشب تنگ میشد ، حسم عالی بود ! هرچند خیلی درد کشیدم ولی نمیتونستم لذتش رو 

 .. انکار کنم

حض ورودش از روی تخت بلند شدم و توی افکار خودم ؼرق بودم که کوشا وارد اتاق شد ، به م

 پرسیدم : داداشت کجاست ؟

 ! داره آماده رفتن میشه -

 به همین زودی ؟ -

صبح بهم زنگ زد و گفت رسیده تهران ،  ۱معموال همینجوری میاد و میره ! دیشب هم ساعت  -

 .. میخواست بیاد اینجا ! بدجوری خوابم رو بهم زد
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منو بردی باال ؟با تردید پرسیدم : برای همین   

 .. کوشا تی شرتش رو درآورد و گفت : آره ، لخت بودی ! نمیخواستم اینجوری ببینتت

با تعجب به نوشته بزرگ ژاپنی که روی کمرش تتو کرده بود خیره شدم ، این از کجا دراومد ؟ چرا 

 دیشب متوجهش نشدم ؟

 .. به روی خودم نیاوردم که چی دیدم و دوباره روی تخت نشستم

 کوشا یه تی شرت جدید تن کرد و رو به من گفت: راستی امروز صبح از چی حرؾ میزدی ؟

 من ؟ -

 .. آره ، میگفتی یه دختر تو پارکینگ دیدی و این داستانا -

 .. سرم رو پایین انداختم و گفتم  : هیچی ، فراموشش کن ! فقط یه توهم ساده بود

م : کوشا ؟لبخندی زد و اومد از اتاق بیرون بره که گفت  

 هوم ؟ -

 ! من امروز میرم چیتگر -

 خب ؟ چیکار کنم ؟ -

 .. وقتی لحن بی روح و سردش رو شنیدم ناخوداگاه حس و حالم پرید و گفتم : هیچی ، همینجوری گفتم

 به سمتم برگشت و به قیافه پکرم چشم دوخت ، چند قدم نزدیکم شد و پرسید : چرا این ریختی شدی ؟

حرفت خوشم نیومدنمیدونم ، از  -  ! 

 .. چرا ؟ من که حرؾ بدی نزدم -

 با مظلومیت گفتم : یعنی یه ذره هم کنجکاو نشدی بدونی با کی میرم ؟

 لبخند کمرنگی زد و درحالی که چونم رو نوازش میکرد گفت : جواب سوالیو که بدونم ، چرا بپرسم ؟

 االن میخوای بگی میدونی دارم با کیا میرم و میام ؟ -

خانوم علیزاده )شیما ( و خانوم رفیعی ) دنیا ( با -  ! 

 فال گوش واستاده بودی نه ؟ -

 .. بوسه ریزی از لبام گرفت و جوابی نداد

 با هم از اتاق خارج شدیم و داداشش رو تا دم در بدرقه کردیم ، مرد عجیبی بود ! درست مثل برادرش

.. 

قب داداشم باش  هی گی یونسیوقتی شاهین داشت کفشاش رو میپوشید گفت : لطفا مرا  ! 
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 با تعجب پرسیدم : این یعنی چی ؟

 شاهین خندید و رو به کوشا گفت : تاحاال به زبون محلی باهاش حرؾ نزدی ؟

 ! دلیلی نداره -

 ! شاهین با خنده گفت : خب مثل اینکه تو هنوز از این پسر خیلی چیزا نمیدونی

 ! به زبون محلی معنیش میشه زن داداش

گفتم : آهان ، به نظر محلی ایران نیست زیرلب  ! 

 .. نه نیست -

 .. وقتی اینو گفت در آسانسور باز شد و شاهین بعد از خداحافظی با ما به سمت پارکینگ رفت

 .. کوشا چند لحظه به رفتن او خیره شد سپس با لحن سردی گفت : مزاحم دائمی

 ! اینجوری نگو ، اون داداشته -

دارم ! این یکی از همه رو مخ ترهمن برادرای زیادی  -  .. 

 یکم فکر کردم و بعد با کنجکاوی پرسیدم : شما چندتا بچه هستید ؟

 .. لبخند کمرنگی زد و گفت : مطمئن باش نمیخوای بدونی

 سپس به داخل خونه رفت و ادامه داد : میری باال ؟

 .. آره ، باید حاضر بشم -

 .. چه حیؾ -

 چرا ؟ مگه چی شده ؟ -

د ساعت بیشتر تا اتمام صیؽه ناممون نمونده ، کاش میشد بمونی و یکم باهام خوش بگذرونیچن -  .. 

 ! خندیدم و گفتم : دیشب اولین و اخرین بار بود آقای کوشا ، من دیگه باهات کاری ندارم

 درحالی که با زخمای دستش بازی میکرد جواب داد : بخاطر خوی خشنم این حرفو میزنی ؟

 .. نه -

س ؟پ -  

دکمه آسانسور رو فشردم و گفتم : من نمیخوام همینجوری با کسی بخوابم ! دارم به احساسم خیانت 

 ! میکنم

 ولی تو امروز گفتی دوسم داری ، سر میز ! یادت رفته ؟ -

 پوزخندی زدم و جواب دادم : واقعا باور کردی ؟
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 ! آره -

پیچمون نکنه در آسانسور باز شد و من گفتم : فقط اینو گفتم تا سوال  ! 

 نکنه واقعا انتظاری داری دوست دخترت باشم ؟

 مگه چه اشکالی داره ؟ -

 از شنیدن حرفش تعجب کردم و پرسیدم : واقعا ؟

من که گفتم دوست دارم آشنا بشیم ! درسته االن بهم حسی نداریم ولی شاید اگه رابطمون بهم نزدیک  -

 .. شد بتونیم یکاریش کنیم

پیشنهاد رفاقت میدی ؟داری بهم  -  

 .. لبخندی زد و درحالی که در رو میبست گفت : آره ، بهش فکر کن ! تا فردا صبح ازت جواب میخوام

 .. اما -

 .. روز خوش خانوم یکتا -

 .. اینو گفت و در رو بست

 .. واقعا بهم پیشنهاد دوستی داد ! چقدر عجیب و ؼریب

انی که حتی دوست دخترش نبودمحتی منو به داداششم معرفی کرد ، اونم زم  .. 

 یعنی قصدش جدی بود ؟

نمیتونستم انکار کنم که از کوشا خوشم میاد ، اون بی اندازه جذاب و خواستنی بود اما من عاشقش 

 .. نبودم

دلم میخواست اول عاشق بشم و بعد با عشقم رابطه ایجاد کنم اما انگار قسمت این بود تا توی رابطه 

 ! عشق رو تجربه کنم

 .. نمیدونستم اسمش رو عشق بزارم یا یه هوس زود گذر ، من و کوشا فقط با هم س#س کردیم

 .. هیچ احساسی بینمون نبود ولی اون لحظات واقعا حس و حال خوبی داشت

 .. شاید س#س میتونست عشق ایجاد کنه ! چون بعد از دیشب بود که دلم برای اولین بار لرزید

شق چیه ، نمیدونستم چه ارتباطی دارند ولی مطمئن بودم من به این حس نمیدونستم فلسفه س#س و ع

 .. نیاز دارم

 .. دلم میخواست وقتی عاشقم تجربش کنم و وقتی کوشا هم دوسم داره با هم بخوابیم

 .. با اینکه دیشب منو تا مرز مرگ برد اما من بازم میخواستم

یدم دوباره بلؽزمکوشا فوق العاده بود و همین منو میترسوند ! میترس  .. 
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 چجوری باید شهوتم رو کنترل میکردم ؟

 .. لباسام رو پوشیدم ، موهام رو دم اسبی پشت سرم بستم و آماده یه دورهمی زنونه شدم

 .. شیما بهم زنگ زد و من به سمت طبقه پایین رفتم

 .. توی راه شمشک رو دیدم که پالستیکی سیاهی توی دستش داره

گذشتم که یکدفعه هول شد و سکندری خوردبا لبخند از کنارش   .. 

 .. پالستیک از دستش افتاد و چندتا قرص و دارو ازش بیرون ریخت

 ! خم شدم تا بهش کمک کنم ، با تعجب به قرص و داروها نگاه میکردم

 همشون برای بیهوشی بودند ، آخه شمشک اینا رو برای چی میخواست ؟

رو از دستم بگیره و جمع کنه گفت : چ .. چقدر .. حو .. حواس  درحالی که سعی میکرد تند تند داروها

 ! .. پرت .. س .. سدم

با تردید به قوطی ای توی دستم بود نگاه کردم و پرسیدم : شمشک این همه قرص و داروی بیهوشی 

 برای چی میخوای ؟

 ! هیسی ... خا .. خانوم ! برا .. آ .. آ .. آفته -

مگه میشه ؟قرص بیهوشی برای آفت ؟  -  

 ! خا .. خانوم .. جا .. جا .. جاهدی .. این .. اینجوری .. گفتند -

 چرا همش احساس میکردم بهم دروغ میگه ؟ سری به نشونه باشه تکون دادم و قوطی رو بهش دادم

.. 

 شمشک سرش رو کمی کج کرد و با خجالت پرسید : خا .. خانوم ؟

 بله ؟ -

ب .. ب .. براتون .. پیس .. اومده .. بود ؟ دی .. دیسب .. مس .. مسکلی .. -  

 با تعجب پرسیدم : نه ، چطور ؟

 .. آخه .. جی .. جی -

هول شدم و با دستاپچگی گفتم : آهان ، چون جیػ میزدم میگی ؟ نه چیزی نبود ! داشتم فیلم ترسناک 

 .. نگاه میکردم یکم ترسیدم

ر حداقل شیرین عقل بود و ذهنش به اون وای خاک بر سرم ، شمشک هم فهمیده بود ! خدا رو شک

 .. طرفا نمیرفت وگرنه آبرو و حیثیتم به فنا میرفت

 ! آه .. آهان -
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وقتی دیدم اگه یکم دیگه بمونم ممکنه گند بزنم هول هولکی از جام بلند شدم و بعد از خداحافظی به 

 .. سمت خیابون رفتم

ت سوار شدمسفید نشسته بودند ، منم پش ۳۸۶دنیا و شیما تو یه   .. 

دخترا باهام سالم و علیک کردند و بعد شیما ماشین رو روشن کرد و همگی به سمت پارک چیتگر به 

 .. راه افتادیم

توی راه بودیم که دنیا درحالی که رژ لبش رو توی آینه پررنگ میکرد گفت : راستی یارا ، فهمیدی چی 

 شده ؟

 درباره چی ؟ -

 .. خانوم صالحی دیگه -

، خدا بیامرزتش ! نه .. چی شده ؟آخی  -  

 .. شیما خندید و جواب داد : گندش دراومده بابا

 با تعجب پرسیدم : منظورتون چیه ؟

شیما یکم صدای ضبط رو کم کرد و جواب داد : اووو ، االن چند روزه که خبرش پیچیده ! منم تو گروه 

 .. از محسن شنیدم که طرؾ بدجوری خیتی باال آورده بوده

نی چی شیما ؟ من نمیفهممیع -  .. 

 دنیا آینه جلو رو باال داد و با کالفگی گفت : ای بابا ، نفهمیدی خرو ؟ طرؾ به نامزدش خیانت میکرده

! 

 با شنیدن این حرؾ شاخ درآوردم و پرسیدم : خیانت ؟ چطوری ؟ با کی ؟

چندتا ویس سکسی و آبدار دنیا : بابا نامزده بعد این اتفاق رفته سر گوشیش یه سرنخی گیر بیاره ، 

 .. ازش دیده که نگو

 ! انگار با یکی سکس تل میکرده و عکسای لخت براش میفرستاده

 .. با کی ؟ آخه مگه میشه ؟ داریم درباره خانوم صالحی حرؾ میزنیماا ! اونکه اصال اهلش نبود -

 ! ؼروبا هم نامزدش میومد دنبالش ، به هیچکس نگاه هم نمیکرد

از روی ظاهر آدما نباید قضاوت کردااا ، قضیش همینهشیما : میگن   ! 

 .. پشت سر مرده حرؾ نزن شیما ، درست نیست -

 شیما با حرص جواب داد : خب مگه بد میگم ؟
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دنیا گفت : اینا رو بیخیال ، حاال فرضیه پلیس بر اینه که این قاتله همونیه که باهاش سکس تل و اینا 

، این خانوم صالحیم قبول نکرده قاتله هم که همون معشوقه مخفیشو  میکرده ، اومده ازش اخاذی کنه

 .. زده پخ پخش کرده

پس یعنی با اون قاتل سریالی از اینکارا میکرده و خودش خبر نداشته ؟ اصال اینجوری که خیلی  -

 .. راحت میتونند از طریق شماره رد قاتل رو بزنند

 .. شیما : همینکارم کردند

دم : پس االن یارو رو گرفتند ؟با خوشحالی پرسی  

 ! شیما : نه بابا ، ردش رو زدند ولی رسیدند آلمان ! انگار یارو اصال ایران نبوده

 وا مگه میشه ؟ -

شیما : من که از این چیزا سردرنمیارم ، ولی تا اونجایی که در جریانم متوجه شدم نتونستند از طریق 

انوم صالحی هم چندان بی تقصیر نبودهشماره و چت ردش رو بزنند ولی معلوم شده خ  ! 

 .. کال از عکسا و ویساش معلومه که با میل خودش جلو اومده

دنیا در ادامه گفت : حاال مثل اینکه موبایل بقیه دخترایی که این شکلی به قتل رسیدند جست و جو 

 .. کردند و دقیقا به همین نتایج رسیدند

نی داشته ؟یعنی قاتله با همشون رابطه جنسی تلف -  

دنیا : آره ، میگن قبل از اینکه ببره پخ پخشون کنه از نظر جنسی و عاطفی خودشو به دخترا نزدیک 

 .. میکرده

 .. قلبم با شنیدن این حرؾ ریخت و توی دلم گفتم : درست مثل کوشا

روز بعد از قتل دخترا برا  ۱ ۲دنیا انگار که چیزی یادش اومده باشه گفت : آهان ، راستی مثل اینکه 

 .. خانواده هاشون یه فیلم میفرسته

 چه فیلمی ؟ -

دنیا : فیلمی که داره بهشون تجاوز میکنه ! صورت خودش رو کامال میپوشونه و یه لباس سرتاپا سیاه 

 .. میپوشه اما صورت دخترا معلومه

یستادناخوداگاه یاد فیلم عجیبی افتادم که کوشا بهم داده بود و قلبم ا   

شیما پوفی کشید و گفت : چه وحشتناک ! اون دخترا چقدر خر بودند که راحت وا دادند مگه ادم 

 همینجوری عکس لختشو دست پسر مردم میده ؟

رو گفتند ، یادم نیست  ۱یا  ۷دنیا : بابا میگن انگار طلسم شده بودند ، حتی اون اوایل ، فکر کنم مقتول 

بوده که پسر میدیده جیػ میزده ولی اینکارو کرده ! ببین یارو دیگه چه  ! میگن حتی اون اینقدر مذهبی

 .. اعجوبه ای بوده که دخترا رو اینجوری اؼفال میکرده ! ناکس فقطم تو کار باکره ها بوده



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 87 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. دستم رو به روی قلبم گذاشتم و زیر لب گفتم : منم باکره بودم

 دنیا به سمتم برگشت و پرسید : چیزی گفتی ؟

عالمت نه سر تکون دادم و بریده بریده پرسیدم : تو .. از .. کجا .. اینا .. رو .. میدونی ؟به   

دنیا بادی به گلو انداخت و گفت : اخبار پلیس رو دنبال کردم ، به هرحال این یه قضیه همه گیره ! تو 

؟ شاید طعمه بعدی ما  دو قدمی ما هم اتفاق افتاده ، بد نیست آدم اطالعاتش رو باال ببره .. کی میدونه

 .. باشیم

شیما ضربه ای به شونه دنیا زد و گفت : عههه ! زبونتو گاز بگیر بیشعور ! من که اصال دوست ندارم 

 ! اینجوری بمیرم

 .. دنیا : من اکه جای کاؾ بودم از تو فرار میکردم ! اینقدر جیػ میزنی که سر آدم میره

صندلی تکیه دادم ، گوشام کر شده بود و تنم میلرزیددیگه ادامه حرفاشون رو نشنیدم و به   .. 

 .. دستم رو به روی قلبم گذاشتم بودم و اشک میریختم

کوشا .. کوشا هم با من همه اینکارا رو کرده بود ؟ یعنی ممکن بود اون کاؾ باشه ؟ یعنی من طعمه 

 بعدیش بودم ؟

 .. یاد سکس تل ، عکسای لخت و روابط عاطفیمون افتادم

ست میگفتند ، اون داشت تمام این مدت خودش رو بهم نزدیک میکرد و من چقدر خر بودم که را

 .. نفهمیدم

تمام حرفاش توی ذهنم مرور میشد و حالم رو بد میکرد ، احساس حالت تهوع شدیدی داشتم !! فوری 

 .. به شیما گفتم نگه داره ، وقتی حالم رو دید سریع کنار زد

از ماشین پیاده شدم و کنار خیابون باال آوردممن با همون چشمای خیس   .. 

 .. دخترها هم با نگرانی از ماشین پیاده شدند ، دنیا شونه هام رو میمالید و شیما سوال پیچم میکرد

 ! هیچی  بهشون نگفتم و فقط جواب دادم : من حالم بده دخترا ، شما برید .. من نمیتونم بیام

یهو چت شد یارا ؟ حالت خوب بود کهشیما با نگرانی پرسید : اخه تو   .. 

 .. فکر کنم مسموم شدم -

 .. شیما : خب پس بیا ببریمت یه بیمارستانی جایی

 .. با قاطعیت گفتم : نه ! بخاطر من برنامه هاتون رو بهم نزنید ، برمیگردم خونه و استراحت میکنم

 دنیا با ناراحتی پرسید : مطمئنی یارا ؟ نمیخوای باهات بیایم ؟

 .. نه ، خودم برمیگردم -



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 88 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

دخترها که اصرارم رو دیدند کم کم بیخیال شدند و بعد از خداحافظی به سمت پارک حرکت کردند ، منم 

 ... با همون حال پریشون یه ماشین دربست به سمت خونه گرفتم

 .. توی تاکسی که نشستم با یاد حرفای دخترا و کار کوشا گریم شدت گرفت

رو بررسی میکردم شکم به یقین تبدیل میشد ، رفتار کوشا دقیقا مثل همون آقای هرچی بیشتر جزییات 

 .. کاؾ مرموز بود

 .. اون کاری رو با من میکرد که با اون دخترا کرده بود

 راننده تاکسی که از دیدن من نگران شده بود پرسید : خانوم میخواید ببرمتون بیمارستان ؟

ردهبا هق هق جواب دادم :  نه الزم نک  ! 

یهو تصمیمم عوض شد و خواستم به سمت اداره پلیس برم و همه چیزو لو بدم اما من که مدرکی 

 .. نداشتم

 .. میخواستم به عموم یا خانوم جاهدی زنگ بزنم اما چون چیزی نداشتم دست و پام بسته بود

م خونه و از همه سردرگم و گیج بودم ، هزاربار نظرم عوض شد و آخر از همه تصمیم گرفتم اول برگرد

 .. چیز مطمئن بشم

 .. وقتی به دم در رسیدم ، استرس سراسر وجودم رو گرفت

پاهام مثل بید میلرزیدند ! اگه اون قاتل سریالی معروؾ باشه به من که هیچ به نزدیک ترین کساشم 

 .. رحم نمیکنه

 .. گردبندم رو فشردم و زیرلب گفتم : مامان بابا کمکم کنید

اشتباه میکنم بهم یه نشونی بدید ، من خیلی میترسماگه دارم   .. 

 با یاد پدر و مادرم قلبم یکم آروم شد اما

 .. از شدت ترس اشکام خشک شده بودند

 .. با ترس و لرز کلید رو توی جا قفلی انداختم و وارد حیاط شدم ، شمشک داشت به گال آب میداد

 .. با دیدن من سربلند کرد و گفت : س .. س

توجه به او به سمت آسانسور حرکت کردم و طبقه اول رو فشردمبی   .. 

قلبم توی دهنم میزد ، من بدون هیچ سالحی داشتم خدمت کسی میرفتم که بی شباهت به قاتل معروؾ 

 .. تهران نبود

 .. اگه بگم تا وقتی به طبقه اول برسم ده بار مردم و زنده شدم دروغ نگفتم

پاهام شل شده بودند از شدت ترس نبض پلکم میزد ،  .. 
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احساس حالت تهوع هم داشت امونم رو میبرد ! در آسانسور که باز شد تازه فهمیدم چه ؼلطی کردم ! 

اگه همین االن زیر گلوم رو میگرفت و خفم میکرد چی ؟ چه گوهی میخواستم بخورم ؟ من که نه زورم 

 .. بهش میرسید نه توان دفاع از خودم رو داشتم

مه البی رو بزنم و فرار کنم کوشا در رو باز کردتا اومدم دک  .. 

 .. از دیدن موهای خیس و چشمای قرمزش قلبم ایستاد

 .. دستام مثل ویبره میلرزیدند و از ترس سکسکه ام گرفته بود

 .. کوشا لبخند کمرنگی زد و گفت : چه زود برگشتی

 .. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و چیزی نگفتم

و به داخل دعوت کرد و گفت : چیزی میخوری ؟ به نظر نامیزونیبا خونسردی من  ! 

 .. با همون حال داؼون به داخل رفتم ، رنگم مثل گچ سفید شده بود و مدام سکسکه میکردم

 .. با ترس و لرز به اطراؾ خونه نگاه کردم ، همه چیز مثل روز اول عادی بود

بزنم ؟ کوشا به سمت آشپزخونه رفت و پرسید :  برات میکس  

 اون کجاست ؟ -

 درحالی که سیب و موز از توی یخچال برمیداشت پرسید : کی ؟

به داخل آشپزخونه رفتم ، کیفم رو به روی میز کوبیدم و از الی دندونای قفل شدم ؼریدم : باهاشون 

 چیکار میکنی ها ؟ کجا این بال رو سرشون میاری ؟

یشه بگی از چی حرؾ میزنی ؟با آرامش خاصی به چشمام خیره شد و پرسید : م  

 .. دستگاه میکسرش رو از روی میز بلند کردم و با عصبانیت به روی زمین انداختم

 .. شیشه دستگاه خورد و خاکشیر شد

یه تیکه شیشه بزرگ رو از روی زمین برداشتم و درحالی که میلرزیدم گفتم : خودتو به اون راه نزن 

! تو همون قاتلی ! میدونم چیکار کردی ! تو اون دخترا رو بی همه چیز ! من میدونم تو کی هستی 

 ! اؼفال میکردی نه ؟ تو اونکارا رو باهاشون کردی

با آرامش روی زمین خم شد تا خورده شیشه ها رو جمع کنه ، از دیدن حال آرومش پام رو به روی 

چیکار کردی ؟ با من  زمین کوبیدم ، جیؽم روی هوا رفت و گفتم : اعتراؾ کن کثافط ! تو با دخترا

 میخوای چیکار کنی ؟

 .. آروم باش یارا ، شیشه میره تو پات -

 .. برام مهم نیست اشؽال ! جوابم رو بده وگرنه -

 از روی زمین بلند شد و درحالی که به چشمای قهوه ای رنگم زل زده بود پرسید : وگرنه چی ؟
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 ! می .. میکشمت -

بیا بکش ، اگه اطمینان داری که من اون قاتل روانیم همین االن  دستاش رو باز کرد و با جدیت گفت :

 .. کارم رو تموم کن

 .. اشکام دوباره مثل سیل جاری شدند ، شیشه تو دستم میلرزید

وقتی به چشمای یخیش نگاه میکردم استرسم بیشتر میشد ، اینقدر آروم و خونسرد بود که یه لحظه 

 .. احساس کردم دارم اشتباه میکنم

لی آخه .. تمام شواهد مثل هم بود ! چجوری میتونستم اشتباه کرده باشم ؟و  

 .. شیشه رو به روی زمین انداختم و سرجام ایستادم

 .. تا اومد بهم نزدیک بشه ، گارد گرفتم و گفتم : جلوتر نیا

 ! خیلی خب ، خیلی خب .. آروم باش -

 .. به سمت نشیمن رفتم ، حالم اصال خوش نبود

میرفت و از طرفی بخاطر حرفای دخترا و رفتار ضد و نقیض کوشا سردرگم شده بودم ، از سرم گیج 

 .. همه چیز وحشت داشتم

 .. کوشا از آشپزخونه بیرون اومد و گفت : بشین رو مبل یکم حالت جا بیاد

 با خشم به سمتش برگشتم و داد زدم : خفه شو ! خفه شو قاتل ! تظاهر نکن گناهکار نیستی ! تو یه

 ! شیادی

 .. چند قدم بهم نزدیک شد و زمزمه کرد : یارا

 

 ! یهو مجسمه ققنوسی که کنارم بود برداشتم و گفتم : جلو بیای میشکنمش

کوشا درحالی که بهم نزدیک میشد  ملتمسانه گفت : خواهش میکنم اینکارو نکن ، اون برام خیلی با 

 ! ارزشه

 .. خفه شو ! نزدیکم نیا -

رات توضیح بدمیارا میخوام ب -  .. 

 .. جیػ زدم : گفتم وایستا

 .. نزدیکتر اومد

 .. یارا  -

 .. با عصبانیت مجسمه رو روی زمین کوبیدم
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 .. تیکه های مرمرش درجا شکست و کوشا با حسرت به این صحنه خیره شد

 ! وقتی اینکارو کردم تازه به خودم اومدم و فهمیدم چه اشتباهی مرتکب شدم

، اولین کار حرفه ایش بود ! چه راحت توی چند دقیقه و بخاطر عصبانیتم این مجسمه ققنوس 

 .. خاطراتش رو نابود کردم

 .. برای لحظه ای اتیش خشمم خاموش شد و تمام شک و تردیدام کنار رفت

 .. قطره ای اشک از گوشه چشم کوشا لؽزید و با ناراحتی روی زمین نشست

هاش میلرزیدتیکه های مر مر رو جمع میکرد و شونه   .. 

 .. تاحاال کوشا رو تو این حال ندیده بودم ، از کارم خیلی پشیمون شدم

 .. با دلسوزی کنارش نشستم و گفتم : کوشا

 .. هیش ، چیزی نگو -

 .. من واقعا متاسفم ، ببخشید ! خیلی عصبانی بودم .. نمیخواستم -

چون باهات سکس کردم ؟ پوزخندی زد و گفت : واقعا فکر کردی من اون قاتلم ؟ چرا ؟  

 ... تو از کجا فهمیدی -

محسن تو گروه همه چیز رو گفت ! حدس میزدم برای این بیای سراؼم ، اینقدر من رو پست میبینی  -

 یارا ؟

 .. چه اشتباه بزرگی کرده بودم ، دلم خیلی براش سوخت و از خودم متنفر شدم

ه کوشا همونی نبود که نصفه شب  وقتی تو من واقعا با چه حقی این فکر رو راجبعش کردم ؟ مگ

خیابون پرسه میزدم اومد دنبالم ، مگه همونی نبود که برام کنتر رو درست کرد و کمکم کرد خریدام رو 

 .. جا به جا کنم

 .. هیچوقت بهم بدی نکرده بود ولی من اینقدر راحت دربارش قضاوت کردم

ت خواهی هیچ فایده ای نداره ، من واقعا نمیدونم چی با شرمندگی نگاهم رو ازش دزدیدم و گفتم : معذر

 .. بگم

 انگار دیوونه شده بودم ، یه لحظه هم به خودم شک نداشتم ! کوشا ، چیکار کنم که منو ببخشی ؟

 ! شونه هاش رو باال انداخت و با بیخیالی گفت : هیچی

 .. سپس تیکه های مرمر رو برداشت و توی سطل زباله ریخت

صحنه دلم اتیش گرفت ، میدونستم چقدر عاشق اون مجسمه هست ! اولین کاری بود که  از دیدن این

 .. همه تشویقش کرده بودند
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یه ادم چقدر میتونست خودخواه و نمک نشناس باشه ! یارا تو به چه حقی بدون هیچ مدرک درستی 

 اومدی تو خونش و خاطراتش رو نابود کردی ؟

با چهارتا حرؾ بی پایه و اساس به کوشا انگ به این بزرگی بزنی ؟به توام میگن آدم ؟ چطور تونستی   

 ! حاال چجوری میخوای کارتو جبران کنی

چجوری میخوای از دلش دربیاری ؟ اون داره آقایی میکنه که بهت هیچی نمیگه ولی وجدانت چی ؟ 

 وجدانت رو چجوری ساکت میکنی ؟

زده بود از پشت بؽلش کردم و کمرش رو  همونجوری که به خورده مرمرهای توی سطل اشؽال زل

 .. بوسیدم

 .. قطره ای اشک از گوشه چشمم چکید و زیرلب گفت : ببخشید کوشا ، ببخشید

 .. حلقه دستام رو باز کرد و بدون هیچ حرفی به سمت اتاق خوابش رفت

 ! حتما از دستم خیلی دلخور بود ! تاحاال تو زندگیم اینقدر احساس ندامت نداشتم

وم رو دراوردم ، شالم رو کنار گذاشتم و با یه شلوار جین آبی و تاپ بندی خاکستری به سمت مانت

 .. اتاقش رفتم

 .. بدون پیراهن روی تختش به شکم دراز کشیده بود

 .. با خجالت کنارش نشستم

 ! تا منو دید سرش رو در جهت مخالؾ برگردوند تا نگاهش بهم نیوفته

 خدایا من چیکار کرده بودم ؟

 .. به آرومی دستم رو به روی کمرش کشیدم و گفتم : پوستت خیلی نرمه

 .. جوابم رو نداد

 .. تاپم رو دراوردم و از پشت قفل سوتینم رو باز کردم

سپس روی کمرش لختش نشستم و مشؽول بوسیدن شونه ها و عضالتش شدم با این حال هیچ واکنشی 

 .. نشون نداد

میدادم گفتم : من هیچوقت برای کسی مهم نبودمدر حالی که کمرش رو ماساژ   .. 

پدر و مادرم وقتی بچه بودم خودکشی کردند ، اونا میدونستند چقدر بهشون نیاز دارم ولی با هم تنهام 

 .. گذاشتند

 ! از بچگی با عقده محبت و عشق بزرگ شدم ، همیشه از اینکه یکی بهم بگه دوسم داره لذت میبردم

اینکه برام از نظر مالی کم نمیزاشتند اما هیچوقت نتونستند قلبم رو از عشق پر عموم و زن عموم با 

 .. کنند
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 .. همیشه به یکی احتیاج داشتم تا بهم توجه کنه

 ! میون ماساژام کمرش رو آروم بوسیدم و گفتم : منو ببره پیتزا فروشی ، بهم اهمیت بده

نبودممن این آدمو پیدا کردم ، ولی از احساسم بهش مطمئن   .. 

 ! همیشه دنبال عشق بودم کوشا ، همیشه میخواستم یکی هم منو دوست داشته باشه

وقتی تو دبیرستان همه از دوست پسراشون حرؾ میزدند و من فقط شنونده بودم ، خیلی دلم میخواست 

 .. یکی هم پیدا بشه تا منو بخواد ، شبا بهم اس ام اس بده ، منو ببره گردش

بقیه دخترا باشم اما حتی یه نفر هم پیدا نشد تا دلش بخواد با یه دختر مو فرفری دلم میخواست مثل 

 ! زشت و قورباقه  دوست بشه

 .. خیلی احساس تنهایی میکردم ، همیشه تافته جدا بافته بودم

سالم و برای اولین بار حس کردم یکی بهم توجه میکنه ، برای یکی مهمم ۳۶حاال من یه زن   .. 

چه راحت همه چیز رو خراب کردم اما میبینی ؟  .. 

 .. من هیچوقت یاد نگرفتم با بقیه چطور برخورد کنم ، فقط زود قضاوت کردم

 .. فقط ظاهر بین بودم ! هیچوقت یاد نگرفتم چجوری باید دوست داشته باشم

 .. اگه اینقدر ناراحتت میکنم ، بزار به حساب یتیم بودنم ! به حساب نابلدیم

کمرش گزاشتم و ادامه دادم : کوشا ، تو اولین مردی هستی که باهاش احساس خوبی سرم رو به روی 

 .. دارم

 .. نمیخواستم خرابش کنم ! منو ببخش

 .. منو ببخش

 ! با شنیدن حرفام حتی تکون نخورد

 .. چه راحت اولین مرد زندگیم رو از دست دادم

 .. یکم که روی کمرش گریه کردم آروم شدم

روی شونش زدم و اومدم بلند شدم که یکهو دستم رو گرفت .. آخرین بوسم رو به  

 .. 

 

 .. با تعجب به این صحنه نگاه کردم

 .. چند لحظه دستم رو نگه داشت و بعد در یه حرکت روی تخت درازم کرد و روم خیمه زد
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 .. چشماش قرمز و پؾ کرده بود ، انگار اونم داشت با شنیدن حرفام گریه میکرد

م رو به روی لبش کشیدم و خودم سرش رو خم کرد تا طعم لباش رو بچشمانگشت اشاره ا  .. 

 در حالی که باهاش لب بازی میکردم ، دستم رو به برجستگی روی شلوارش رسوندم و یکم مالیدمش

.. 

 .. کوشا هم رونمو میمالید و نازش میکرد

کردم و شرتش رو پایین برای لحظه ای دست از لب دادن برداشتیم و کش شلوارش رو دو دستی باز 

 .. کشیدم

 .. با دستم آلتش رو میمالیدم و از هم لب میگرفتیم

 .. زبونم رو توی دهنش لوله میکردم و اونم لبام رو گاز میگرفت

 .. بعد از چند دقیقه لب بازی ، زیر گوشش گفتم : بخواب

روش خوابیدم 69روی تخت دراز کشید و منم به حالت   .. 

م که دیوونه شهمیخواستم یکاری کن  !  

 .. پس با تمام وجودم کارمو انجام میدادم و کوشا هم عشق میکرد

 .. از اون طرؾ هم اون باهام بازی میکرد و منو به جنون میرسوند

 .. اینقدر اینکارو ادامه دادم که یکهو احساس کردم دهنم داغ شده 

 ! همشو قورت دادم ، نمیخواستم یه قطره اش هم هدر بره

له چند دقیقه زیر دل منم خالی شد و با شهوت جیػ زدم : کوشا .. آیییبه فاص  .. 

انتظار داشتم پوزیشن رو عوض کنه ولی کوشا همونجوری دهنش رو باز نگه داشت و قطره قطره اش 

 .. رو که توی دهنش میریخت قورت داد

 ! با تعجب به این صحنه نگاه کردم ، فکر نمیکردم اینکارو کنه

مثل من از یه قطره هم نگذشت و حتی زبونش داخلم کرد تا باقی موندشم بخورهاما اونم   !! 

روی تخت دراز کشیدم اونم دوباره روم خیمه زد ، ته ریشش رو مالیدم و با ناراحتی گفتم : این دفعه 

 .. چقدر زود اومد

 .. موذیانه خندید و گفت : زیاد طول نمیکشه

گرفت و روی آلتش گذاشتبا تعجب بهش نگاه کردم که دستم رو   !  

 .. باورم نمیشد ، انگار نه انگار همین چند دقیقه پیش ارضا شده بود

 با تعجب پرسیدم : چجوری آخه ؟



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 95 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. زیادی سکسی هستی -

 خندیدم و دوباره ازش لب گرفتم

 

  سپس کمی موهاش رو نوازش کردم و گفتم : فقط یکم آرومتر ، باشه ؟

سعی میکنملبخند کمرنگی زد و گفت :   .. 

 .. سپس یه ماچ آبدار از نوک سینه هام گرفت و لبه تخت ایستاد

 .. پاهام رو پایینتر کشید و برخالؾ دفعه پیش مالیم تر عمل کرد

 .. مثل دفعه پیش درد نداشتم ولی یکم میسوختم

  خوبه ؟ شروع کنم ؟ -

 .. اهوم -

 .. با شنیدن این آروم مشؽول شد

، لذت سراسر وجودم رو فرا میگرفتبا هر حرکتی که میکرد   .. 

 .. واقعا احساس میکردم به دیواره رحمم میخوره

  ! چشمام رو بسته بودم و به روتختی چنگ مینداختم ، داشتم نفس نفس میزدم

 .. انگار نه انگار همین دیشب با هم بودیم ، مثل اولین بار احساس شهوتم فوران کرده بود

رد و جیػ و ناله های من دوباره بلند شدکوشا ضربه هاش رو تند تر ک  .. 

 .. گاهی به سینم سیلی میزد ولی مراقب بود تا مثل دفعه قبل کبود نشم

 .. این دفعه جفتمون ساکت بودیم و فقط از برخورد تنمون لذت میبردیم

گفتم : تصمیم گرفتم حالت رو عوض کنم ، دلم نمیخواست فقط یه حالت رو تجربه کنم ! بنابراین بهش 

 .. بیا بؽلم

 .. روی تخت دراز کشیدم و کوشا هم پشت خوابید

 .. برگشتم و به چشمای یخیش خیره شدم

  .. چشماش چقدر خوشرنگ بود

 .. مخصوصا تو این حالت که یکم خمار بود بیشتر از همیشه دلم رو میلرزوند

 .. ته ریشش رو نوازش کردم و با ضربه محکمی که داخلم زد آهی کشیدم

 .. آخ کوشا -
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 .. هوم -

  میشه بازم صیؽه شیم ؟ -

  میخوای مدتشو بیشتر کنیم ؟ -

 ! سرم رو به نشونه آره تکون دادم و گفتم :  اهوم ، میخوام هرشب این اتفاق بیوفته

 .. خندید و جواب داد : فکر کردم امروز گفتی آخرین باره

که بفهمم چقدر میخوامتچونه اش رو نوازش کردم و جواب دادم : قبل از این بود   .. 

 منو میخوای یا .. ؟ -

 .. جفتتون رو -

 .. اینو که گفتم آهی کشید و شیره وجودش رو درونم خالی کرد

 .. با بیحالی روی تخت دراز شد ، سپس دستی توی موهاش کشید و گفت : برات قرص میگیرم

ه نمیشمسرم رو به روی سینش گذاشتم و جواب دادم : نزدیک پریودمه ، حامل  ..  

  مطمئنی ؟ -

 .. اهوم -

 کی بریم محضر ؟ -

بود ۲نگاهی به ساعت انداختم ،   .. 

 .. با خستگی جواب دادم : هروقت بیدار شدیم ، االن خیلی خوابم میاد

 .. یارا ، چرا نمیای همینجوری باشیم ؟ صیؽه چیه ؟ فقط یه آیه هست -

 .. اینجوری محرم میشیم -

باشیم یا نه ؟ خیلی مهمه که محرم -   

  ! اگه محرم نباشیم و با هم بخوابیم ، گناه کردیم -

 .. تو همین االنشم گناه کردی ، نه نماز میخونی نه -

 .. انگشت اشاره ام رو به روی لبش گذاشتم و گفتم : زنا خیلی بده

 .. خیلی خب ، اگه اینجوری راحتی حرفی ندارم -

وابی ؟سینه اش رو بوسیدم و گفتم : پیشم میخ   

  چرا نخوابم ؟ -
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 ! آخه اونشب رفتی ، فکر کردم بدت میاد -

 .. میخواستم راحت باشی -

 .. با ناز گفتم : من پیش تو راحتم

 .. .. سپس چشمام رو بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم

 

بود ۶وقتی از خواب بیدار شدم ، ساعت   .. 

 .. نگاهی به دور و بر انداختم ، چیزی یادم نمیومد

 .. من تو تخت خودم نبودم ، فضای خونه هم برام ناآشنا بود

تا اومدم تکون بخورم دستی دور کمرم حلقه شد و کوشا با چشمای بسته و صدای خواب آلودش گفت : 

 کجا فرار میکنی بره آهو من ؟

 .. چشمام رو مالیدم و گفتم : کوشا

 .. هوم -

 ! ساعت پنجه ، دوساعته خوابیدیم -

ازم خوابم میاداووؾ ، ب -  .. 

 ! بلند شو بریم محضر ، بعدشم بریم یه چیزی بخوریم ، خیلی گشنمه -

 .. باشه ، االن پا میشم -

 .. یکم دیگه تو بؽلش دراز کشیدم و بعد با کرختی از جا بلند شدم

 .. موبایلم رو چک کردم ، چندتا پیام و زنگ از دنیا و شیما داشتم

 .. عمو هم بهم زنگ زده بود

خترا حالمو پرسیده بودند ، جوابشونو دادم و گفتم خوبمد  .. 

 ! به عمو هم دو سه باری زنگ زدم اما جواب نداد ، احتمال دادم چیز مهمی نباشه

 .. لباسام رو پوشیدم ، از کوشا خواستم سوتینم رو ببنده

 .. اونم شونم رو بوسید و با یکم الس و شیطونی قفلش رو بست

شیدم ، یکمم عطر به خودم زدمشال و مانتوم رو پو  .. 

 .. کوشا یه پیراهن مردونه سفید و شلوار جین آبی پوشید

 .. با هم از خونه بیرون رفتیم ، کارمون توی محضر نیم ساعتی طول کشید



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 98 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

قرار بر این شد شش ماه صیؽش بشم ، در واقع قبول کردم دوست دخترش باشم ولی چون قرار بود با 

بینمون محرمیت باشه که حداقل احساس گناه نکنم هم س#س کنیم میخواستم  .. 

بود ، بخاطر ترافیک همیشه کلی معطل میشدیم ۷وقتی سوار ماشین شدیم ساعت   .. 

 کوشا ماشین رو روشن کرد و پرسید : کباب میخوری ؟

 .. اهوم -

 .. پس بریم شام بخوریم -

سوار ماشینش شدمتوی راه یه اهنگ مالیم گذاشت ، یاد اولین روزی افتادم که   .. 

اون موقع ها چقدر ازش میترسیدم ! ماشینش دیگه بوی بد نمیداد ، انگار چرمش خشک و کهنه شده 

 .. بود

 .. اما فضاش همچنان نفس گیر و تاریک بود

 پشت چراغ قرمز که ایستادیم از کوشا پرسیدم : یه چیزی بپرسم ؟

 .. بپرس -

؟ اولین بار که منو دیدی چه حسی داشتی -  

 .. نیم نگاهی بهم انداخت و با لحن سردی گفت : هیچی

 یعنی واقعا هیچ فکری راجبعم نکردی ؟ -

 .. به نظرم از اون دختر دست و پا چلفتیا بودی -

 با تعجب گفتم : جدی ؟

 اهوم ، حاال من یه چیزی بپرسم ؟ -

 .. آره -

تو تهران با دخترا سکستل میکنن و چرا امروز فکر کردی من اون قاتل معروفم ؟ اخه این همه ادم  -

 ازشون اخاذی میکنند اخه چرا فکرت سمت من رفت ؟

با شرمندگی گفتم : بابت اون قضیه هرچقدر عذرخواهی کنم کافی نیست ...اخه دنیا و شیما یه چیزایی 

 .. از قاتله میگفتند که خیلی شبیه رابطه ما بود

 مثل چی ؟ -

میگرفته و بعد باهاشون رابطه جنسی و عاطفی برقرار میکرده  میگفتند اول از دخترا عکس سکسی -

 .. ، ما هم اینکارو کردیم

 .. یارا ، روزانه هزارتا ادم تو دنیا اینکارو میکنند ! سکس یه نیازه ، اینو قبال هم بهت گفته بودم -
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بعد حین تجاوز آره ، اما فقط اینا نیست ! اونا میگفتند طرؾ فقط دنبال دخترای باکره میومده و  -

 .. ازشون فیلم میگرفته و برای خانواده هاشون میفرستاده

 .. یه فیلم که صورت خودش معلوم نبوده ! درست مثل همون فیلم عجیب که بهم دادی

 .. Moenie skree nie : کوشا پوزخندی زد و گفت

 با تعجب پرسیدم : یعنی چی ؟

تونستی تو گوگل سرچ کنی ! فقط ده دقیقه اولش اسم فیلمه بود ، به فارسی میشه جیػ نزن ! می -

 .. سکس داشت

 بعدش راجبع رابطه مخفیانه اون زن و مرد بود ، معلومه تا آخر ندیدی که همچین فکری راجبعم کردی

.. 

 .. خیلی خجالت کشیدم و گفتم : پس .. پس همش اتفاقی بود

 .. آره ! میشه گفت همش فقط همین بود -

فقط دنبال دخترای باکره میومده ، من قبل از اینکه بدونم تو باکره ای یا نه  در ضمن تو گفتی طرؾ

 بهت پیشنهاد اشنایی دادم یادته ؟

یاد اون روز تو دفتر افتادم و بیشتر به حماقتم پی بردم پس گفتم : قبوله ، من یه اشتباه بدی کردم ، 

 .. هرچی بگی حق داری ! میخوام بهت اعتماد کنم

مینطور باشه چون من میخوام با هم مثل دو تا دوست باشیم و قرار نیست بهم شک کنیمامیدوارم ه -  ! 

 .. من که دیگه نمیکنم -

 .. لبخندی زد و جواب داد : منم همینطور

رستوران زیبا میل کردیم ، درست مثل زوجای تازه ازدواج کرده  -من و کوشا شامممون رو تو یه باغ

 .. به نظر میرسیدیم

ت به قبل باهام مهربونتر شده بود ، دیگه جوابام رو خشک و سرسری نمیدادکوشا نسب  .. 

 .. خیلی هم بیشتر بهم توجه میکرد

 .. بعد از صرؾ شام یکم تو خیابون قدم زدیم و بعد به سمت خونه رفتیم

بود که رسیدیم ۸۸ساعت   .. 

با زن عمو تماس گرفتم عمو هنوز بهم زنگ نزده بود ! ترسیدم اتفاقی افتاده باشه برای همین  .. 

 الو ، زن عمو ؟ -

 سالم دخترم ، حالت چطوره ؟ -
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 خوبم زن عمو جان ، شما حالتون خوبه ؟ همگی سالمتید ؟ -

 آره زن عمو فدات ، چه خبر ؟ اوضاع چطوره ؟ کار و بارت خوب پیش میره ؟ -

و با لبخند جواب دادم : آره ،  نگاهی به کوشا که روی مبل نشسته بود و تلویزیون نگاه میکرد انداختم

 ! همه چیز خوبه

 .. خدا رو شکر ! جه خوب شد زنگ زدی دلم برای صدات تنگ شده بود -

واال ؼرض از مزاحمت این بود که نگرانتون شدم ! امروز عمو بهم زنگ زده بود ولی من خواب  -

اشهبودم ، باهاش تماس گرفتم جواب نداد .. ترسیدم گفتم نکنه چیزی شده ب  ! 

 .. چیزی نیست دخترم ، موبایلش خرابه ! جدیدا همش نو سرویس میزنه -

 .. آهان ، که اینطور ! حتما سالمم رو بهشون برسونید ، شادی رو هم ببوس -

 .. چشم عزیزم ، بزرگیتو میرسونم -

 .. به سمت مبل رفتم و گفتم : دیگه مزاحمتون نمیشم ، شبتون بخیر

خیرمراحمی دخترم ، شبت ب -  .. 

 .. تماس رو قطع کردم و تو بؽل کوشا نشستم

 بهم لبخند زد و گفت : اتفاقی که نیوفتاده ؟

 .. نه ، گوشیش مشکل داشت -

 خیلی بهشون وابسته ای ؟ -

خب به هرحال از بچگی بزرگم کردند ، بهشون عادت دارم ! مثل بابا و مامانم هستند .. تو چی ؟  -

 .. تاحاال از خانوادت حرؾ نزدی

 .. کوشا چند لحظه به فکر فرو رفت و با لحن جدی جواب داد : مادرم جندست ! پدرم هم هیچوقت ندیدم

 با تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد : حتی نمیدونه منو از کی حامله شده ! یه جنده به تمام معناست

.. 

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم و گفتم : جدی میگی ؟

شمام خیره شد و بعد زیر خنده زدبرای لحظه ای به چ  .. 

 

 از دیدن خنده اش بیشتر تعجب کردم و پرسیدم : به چی میخندی ؟

 .. قیافت خیلی خنده دار شده بود -

 .. خب تعجب کردم بیشعور -
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 باور کردی ؟ -

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

 .. پیشونیم رو بوسید و گفت : فقط خواستم واکنشت رو ببینم

کنجکاوی پرسیدم : خب ، حاال .. جدی جدی مامان و بابات کجان ؟با   

 ! بحث خسته کننده ایه -

با لجبازی روی سینش کوبیدم و گفتم : کوشا ! من هیچی از تو نمیدونم ! اقال به همین یه سوالم جواب 

 .. بده

دونی ؟موذیانه لبخند زد ، روی مبل خمم کرد ، به روم خیمه زد و گفت : واقعا چیزی نمی  

 .. نه ! واقعا نمیدونم -

 ! بینیم رو گاز ریزی گرفت و زیرلب گفت : دروؼگو

 ! آخ دردم اومد -

 زیر گلوم رو گاز گرفت و پرسید : اینجا چطوره ؟

 .. آخ نکن -

 .. به ترتیب الله گوش ، لپ و باالی لبم رو گاز میگرفت و میخندید

کنم جدی دردم میومد ولی دوست نداشتم از خودم دورش  .. 

 .. کوشا تاپم رو باال داد و در حالی که دور نافم رو میلیسید گفت : میخوام بکنمت

 .. حداقل به فکر کمر خودت باش -

 ! تو نگران کمر من نباش ، سفت سفته -

 .. با این حرؾ دکمه شلوارم رو باز کرد و با یه حرکت درش اورد

جلو داشت که معنیش میشد ، اینجا بزار شورتم قرمز رنگ بود و یه نوشته انگلیسی رو قسمت  ( 

Insert here ) !! 

 کوشا نوشته رو خوند و با شیطنت بزارم : چیو بزارم ؟

 ! همونی که اون پایین قایمش کردی -

 .. اسمشو بهم بگو -

 ! کوسن مبل رو جلوی صورتم گرفتم و با خجالت گفتم

 ! ولی االن که زوده -
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ا ؟کوسن رو برداشتم و پرسیدم : چر  

 ! خب باید تحریکم کنی -

 سرم رو کج کردم و با ناز پرسیدم : مثال چیکار کنم ؟

 .. الله گوشم رو بوسید و زمزمه کنان گفت : برام برقص

 .. وای من اصال بلد نیستم -

 ! مهم نیست ؛ فقط میخوام ببینم چجوری بدنتو تکون میدی -

 ! خندیدم و زیرلب گفتم : دیوونه

 برام میرقصی ؟ -

 .. اهوم -

 .. گردنم رو بوسید و گفت : پس پاشو

 .. با گفتن این حرؾ دستم رو کشید و من از رو مبل پاشدم

با یه شورت و تاپ رو به روش ایستاده بودم ، میخواست با رقص تحریکش کنم ! چیزی که هیچ 

 .. مهارتی توش نداشتم

کنترل روشن کرد کوشا روی مبل نشستم ، پاهاش رو از هم باز کرد و ضبطش رو با  .. 

 ! یهو یه آهنگ خارجی پخش شد

 .. ریتمش خیلی تند بود و شبیه آهنگ استریپ کالبا ) کالب رقص لخت ( بود

 .. منم که زیاد فیلم دیده بودم با ریتم اهنگ شروع به تکون دادم سینه هام کردم

 .. روی رونم دست میکشیدم و لبام رو با زبونم خیس میکردم

یتم اهنگ تو هوا تکون میدادم و گاهی سینه هامو میمالیدم ، تمام این حرکاتو تو فیلما موهام رو با ر

 .. دیده بودم

این یه نوع رقص شهوانی بود که نیاز به مهارت خاصی نداشت و فقط باید کارایی میکردی که طرفت 

 .. رو تحریک کنی

ثل شب اول داشت وحشی رنگ نگاه کوشا داشت عوض میشد ، دوباره چشماش قرمز شده بود ! م

 .. میشد

نمیدونستم چرا اینجوری میشه ! یه لحظه دست از رقص برداشتم که با صدای کلفت و خشنی گفت : 

 ادامه بده

 .. 
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 .. منم یکم ترسیدم و دوباره مشؽول مالیدن خودم شدم

 .. کم کم با ریتم اهنگ تاپ و سوتینم رو دراوردم و فقط با یه شورت جلوش ایستادم

 .. نزدیکش شدم ، روی پاهاش نشستم و خودم رو باال و پایین کردم

 .. تا میومد بدنم رو لمس کنه خم میشدم

 دیگه آخر که داشت آهنگ تموم میشد ، 

 .. سرش رو از پشت تو گودی گردنم فرو برد و سینه هام رو تو مشتش گرفت

نای کلید شدش ؼرید : امشب خیلی برای لحظه ای از درد نفسم تو سینم حبس شد و کوشا از الی دندو

 .. سخت میکنمت بره آهو

 .. از لحنش مو بر تنم سیخ شد و گفتم : هنوز جای قبلیا از بین نرفته هاا

 .. دو دستی از روی مبل بؽلم کرد و منو روی دوشش انداخت

 .. تا اومدم جیػ بزنم محکم به باسنم کوبید و گفت : صدات دربیاد جرش دادم

فکرشم نکن وای کوشا ، -  .. 

  ! خفه شو -

 .. اینو گفت و منو به سمت اتاق خواب برد

 .. با یه ضربه من رو به روی تخت انداخت و کمربندش رو باز کرد

 .. از حالت نرمال خارج شده بود ، قیافش داشت منو میترسوند

 .. با ترس و لرز گفتم : کوش .. کوشا ! خواهش میکنم

ه کرد ، میخواست کتکم بزنه ؟یهو کمربندش رو دور دستش حلق   

 .. با این فکر دستم رو سپر صورتم کردم

 .. قهقه اش روی هوا رفت و گفت : نترس ، باهات کاری ندارم

    ! کوشا ، خواهش میکنم ! بهم اسیب نزن -

 .. یهو جفت دستام رو گرفت و با کمربند باالی تخت بست

درآورد سپس الی پام خم شد و شرتم رو با دندون از پام  ... 

  با تعجب به حرکاتش نگاه میکردم ، این چرا یهو از کنترل خارج میشد ؟

 .. بعد از اینکه لخت مادرزادم کرد ، جفت پاهام رو باز نگه داشت و خودش الی پام قرار گرفت
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 .. یهو احساس کردم داره گیج میزنه ، چشماش خمار بود و نمیتونست سرش رو صاؾ نگه داره

با صدا قورت دادم و پرسیدم : حالت خوبه کوشا ؟آب دهنم رو    

 .. به نشونه آره سر تکون داد و با یه حرکت واردم کرد

 ..  آخی از لذت گفتم و مثل مار پیچ و تاپ خوردم

 .. به روی بدنم خیمه زد و به چشمام زل زد

 حالش خوب نبود ، چشماش سفید شده بود ! احساس میکردم االن تشنج میکنه

بریده بریده گفتم : کوش .. کوشاپس    .. 

 .. یهو سرفه شدیدی کرد و کلی خون روی صورتم پاچید

 

 .. مثل بید میلرزیدم ، با وحشت به این صحنه خیره شدم

 .. کوشا هم با همون سرفه از حال رفت و به روی سینه ام افتاد

 ! داشتم از ترس سکته میکردم

مزخرؾ رو باز کردم و خودم رو از زیر هیکلش نجات دادمبا هر زور و بدبختی ای بود اون کمربند   .. 

 .. تمام سر و سینه هام خونی بود ، داشتم از ترس میمردم

 .. نمیدونستم باید چیکار کنم ، از شدت ترس میلرزیدم ، بؽضم گرفته بود

 .. با تمام زوری که داشتم کوشا رو برگردوندم و به چشماش که مدام سفید میشد نگاه کردم

 .. چرا اینقدر وحشتناک شده بود ؟ بی اختیار یاد اون روزی که تو دفتر خون دماغ شد افتادم

 .. یادم افتاد تو کیفش چندتا دارو داشت

 .. فوری کیفش رو پیدا کردم و چندتا قرص و دارو از توش دراوردم

 .. دستام میلرزیدند و نمیدونستم باید کدوم رو بهش بدم

شتم و با بدبختی همشون رو بهش دادمسریع یه لیوان آب بردا  .. 

 .. تنش رو توی بؽلم گرفته بودم ، پیشونیش رو نوازش میکردم و آروم گریه میکردم

 .. جرعت نداشتم از سرجام تکون بخورم

 .. یدفعه به ذهنم خطور کرد که به بیمارستان زنگ بزنم

 .. اما تا اومدم بلند شدم کوشا دستم رو گرفت
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ش نگاه کردم ، جفت چشماش بسته بودبا گریه به چشما  .. 

 .. با صدایی لرزون گفتم : کوشا ولم کن ، بزار برم به امبوالنس زنگ بزنم

 ! الزم نیست ، حالم خوبه -

 .. اما .. اما -

 ! یکدفعه چشماش رو باز کرد و گفت : خوبم

 آخه یکدفعه چت شد ؟ -

میپوشید گفت : برگرد باالبا کرختی از روی تخت بلند شد و درحالی که شورتش رو   .. 

 .. چی ؟ امکان نداره ! تو این موقعیت -

 ! یهو داد زد : گفتم برگرد باال

 ... از شنیدن فریادش چهارستون بدنم لرزید ، تند تند لباسام رو جمع کردم و به واحدم رفتم

 .. تا به خونه رسیدم بؽضم ترکید و به تختم پناه بردم

د میکرد ؟ چرا باهام حرؾ نمیزد ؟ یعنی فقط منو برای سکس میخواست ؟چرا اینجوری باهام برخور  

دلم خیلی از این رفتارش شکست ، تا خود صبح گریه کردم و هزارجور خیالبافی کردم ، به هیچ نتیجه 

 .. ای نرسیدم

 .. کال آدم بدبختی بودم

میرفتم سرکار ۱ ۷دم دمای صبح بود که خوابم برد ، خیر سرم باید ساعت   .. 

 .. صبح به سختی از خواب بیدار شدم ، شاید کلهم یه ساعت خوابیده بودم

 .. زیر چشام از بس گریه کرده بودم گود شده بود ، چقدر حساس شده بودم

 .. آبی به دست و روم زدم

 .. یه چای تلخ خوردم و بعد از پوشیدن لباس اداری راهی دفتر شدم

بابت دیشب ناراحت بودم آخه اولین باری بود که کوشا سرم  امروز اصال حال و حوصله نداشتم ، هنوز

داد زده بود ، اونم بدون هیچ دلیلی ! من کلی نگرانش شده بودم ولی کوشا اهمیتی نداد ، فقط سرم داد 

 ... زد و بدون اینکه بهم توضیحی بده منو فرستاد باال

اونوقت اون هعی ! بشکنه این دست که نمک نداره ! من سعی داشتم نجاتش بدم  .. 

سوار آسانسور شدم و با بیخیالی به کفشام چشم دوختم ، آسانسور که ایستاد تا اومدم بیرون برم کوشا 

 .. داخل شد

 !! اصال حواسم نبود طبقه اولم
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محلش ندادم ، حتی یه سالمم بهش نکردم و سریع رومو برگردوندم ! باید ادب میشد ، مگه من چه 

دم که سرم داد میزد ؟هیزم تری بهش فروخته بو  

 .. اونم هیچی نگفت و مثل یه ؼریبه کنارم ایستاد

حتی وقتی به پارکینگ رسیدیم کوچکترین تعارفی برای رسوندن من نکرد و با بی تفاوتی سوار 

 .. ماشینش شد و رفت

از این حرکتش بیشتر حرصی شدم ، اصال براش مهم بودم ؟ منو بگو که بخاطرش خودمو به آب و 

زدم ! آخه دلیل این رفتاراش چی بود ؟ آتیش  

 .. طبق روزای عادی سوار اتوبوس شدم و به دفتر کارم رفتم

 .. توی اتاق نشستم و با وجود اینکه پلکام باز نمیشدند مشؽول کار شدم

 .. فقط دلم میخواست زودتر زمان ناهار برسه و یه چرت حسابی بزنم

 .. خیلی خسته بودم

اعت ، انتظارم به سر رسیدباالخره بعد از چند س  .. 

سمیه برای ناهار بیرون رفت و منم که اصال اشتها نداشتم کیفم رو زیر سرم گذاشتم و آماده یه چرت 

 .. دبش شدم

خیرسرم باید چند ساعت دیگه هم تو دفتر میموندم و کار میکردم ، با این اوضاع که نمیتونستم بیدار 

 .. بمونم پس بهتر بود یکم استراحت کنم

 .. هنوز ده دقیقه هم نگذشته بود که احساس کردم در اتاقم باز شد

 .. به خیال اینکه سمیه هست توجهی نکردم  و همچنان به چرتم ادامه دادم

 .. اما وقتی صدای قدم ها و بوی عطرش رو شناختم ، متوجه شدم کوشا تو اتاقه

 .. اصال محل نکردم و وانمود کردم خوابیدم

ایستاد ، نمیدونستم داره به چی نگاه میکنه ! خیلی ترسناک بود کوشا باالی سرم  .. 

 مثل عجل معلق باالی سرم بود و بهم زل زده بود ، منم خودمو به خواب زده بودم تا چیزی متوجه نشه

.. 

 

 .. به آرومی گونه ام رو نوازش کرد و گفت : میدونم بیداری

 .. جوابی ندادم

باهات کار دارمبلند شو و بهم نگاه کن ،  -  .. 
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 .. چشمام رو باز کردم و با لحن سردی گفتم : اما من هیچ کاری ندارم آقای کوشا

 االن باهام قهر کردی ؟ -

 .. هه ، نخیر ! دارم بهت بی محلی میکنم تا بفهمی وقتی پسم میزنی چه حسی میگیرم -

 من پست زدم ؟ -

نگار آلزایمر داره ! عمه من دیشب سرم داد کشید دست نوازشگرش رو کنار زدم و گفتم : برو بابا .. ا

 ؟

 .. پس بخاطر اون ناراحتی -

سرمو بلند کردم و به چشماش زل زدم سپس گفتم : پس چی ؟ تو کی هستی که اونجوری سرم داد 

 میکشی ؟

 لبخند کمرنگی زد و جواب داد : من ؟ دوست پسرتم

 ! دوست پسر ! هه -

 مگه چیه ؟ -

هاااتوام دلت خوشه  -  !! 

صندلی سمیه رو برداشت و کنارم نشست ، سپس با خونسردی گفت : االن عصبی هستی ، میدونم 

 .. رفتار دیشبم درست نبود آخه حالم بهم خورد بود ولی میخوام امشب برات جبرانش کنم

 ! اگه فکر کردی من امشبم میام اونجا و باهات میخوابم کور خوندی -

نه ، نمیخوام باهام بخوابی ! میخوام ببرمت یه جا که دوست داری چونم رو نوازش کرد و گفت :  .. 

 .. تو چی از عالیق من میدونی ؟ حتی سعی نکردی منو بشناسی ! فقط باهام سکس میکنی -

واقعا فقط منو برای کردن میخوای نه ؟ یه سوراخ میخوای که خودتو خالی کنی ! چه احمق بودم که 

 .. فکر میکردم ازم خوشت میاد

انگشت اشاره اش رو به روی لبم گذاشت و با لحن جدی گفت : هیش ! تند نرو ! اگه قرار باشه سکس 

 .. کنم منت تو رو نمیکشم ، برای سکس کیس زیاد ریخته ولی من میخوام با تو باشم

 .. میدونم دیشب ناراحتت کردم و امشب میخوام از دلت دربیارم ، میخوام ببرمت سینما

دم : سینما ؟ امشب ؟با تعجب پرسی  

 .. یهو دوتا بلیط از جیبش درآورد و گفت : اینم سندش

 با ذوق بلیطا رو ازش گرفتم و پرسیدم : اینا رو از کجا آوردی ؟

 .. یه مرخصی یه ساعته گرفتم و برا امشب جامونو رزرو کردم ! اونم فیلمایی که دوست داری -
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دمبا خوشحالی اسم فیلم رو خوندم و شگفت زده ش  .. 

 وای کوشا ! این که خارجیه ! مگه میشه ؟ -

 .. سینما چارسو سانسای آخر شب فیلم خارجی میزاره -

 .. وای جدی ؟ باورم نمیشه ! خیلی خوشحالم -

باهام میای ؟ ۸۸پس امشب ساعت  -  

 .. با ذوق بؽلش کردم و گفتم : آره آره ! میام ! قربونت بشم که اینقدر خوبی

و نیم جلو حیاط منتظرت میمونم ۸۸کوشا هم دور کمرم رو محکم گرفت و گفت : ساعت   .. 

 .. چشم -

 .. ازش جدا شدم و یه لب کوچولو ازش گرفتم

 کوشا موهام رو ناز کرد و پرسید : برات یه چیزی بیارم بخوری ؟

 ! نه ، میخوام بخوابم .. دیشب خوب نخوابیدم -

 .. باشه پس فعال تا شب -

 .. اینو گفت و از روی صندلی بلند شد

ته دلم از اینکارش خیلی خوشحال شدم ، حداقل فهمیدم فقط منو برای سکس نمیخواد و به عالیقم 

 .. اهمیت میده

این برام مهم ترین چیز بود ، وقتی داشت بیرون میرفت احساس کردم کسی داره از پنجره بهمون نگاه 

ظه چهره متین رو تو چارچوب پنجره دیدم اما بعدا که دقت کردم میکنه ، سرم رو برگدوندم و یه لح

متوجه شدم فقط یه سایه سیاهه ! احتمال دادم خطای دید باشه ، توجهی نکردم و دوباره سرم رو به 

 .. روی کیؾ گزاشتم

 .. شب بعد از اینکه شام خوردم ، یه دوش مختصر گرفتم

ه خوشگل زدمموهام رو با موس حالت دادم و یه تیپ دخترون  .. 

دلم میخواست امشب یکم دلبری کنم ، میدونستم گفته با هم سکس نمیکنیم ولی من خودم بیشتر از اون 

 .. میخواستم

احساس میکردم با یارا یه ماه پیش کلی فرق کردم ، اون دختر معصوم و خجالتی که به هیچ مردی رو 

 نمیداد کجا بود ؟

اب تر و خوشحال تر به نظر میرسیدم و همش از صدقه سری توی آینه به صورتم نگاه کردم ، شاد

 .. رابطه با کوشا بود

 .. من میخواستمش ، واقعا میخواستم باهاش باشم و اصال برام مهم نبود چی پیش میاد
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شاید اگه همینجوری پیش میرفتم عموم یا خانوم جاهدی میفهمیدند و کلی سرافکنده میشدم ولی واقعا 

 .. برام مهم نبود

 ! انگار جادو شده بودم ، برای من فقط کوشا و سکسمون مهم بود

 .. دلم میخواست فقط لذت ببرم ، من محرمش بودم ! اونم برای شیش ماه

 یعنی شیش ماه تموم میتونستم از رابطمون لذت ببرم و کی میخواست دخالت کنه ؟

 .. درست ساعت ده و نیم جلوی در حاضر شدم و با کوشا سوار ماشینش شدم

 .. کوشا هم امشب خوب شده بود اگرچه کال تیپ چندان گرون و مجللی نداشت

 .. با لباس ساده و معمولی تیپ میزد ولی میدونست چی رو با چی ست کنه

با قیافه جذاب و گیرایی که داشت تیپش زیاد به چشم نمیومد البته نه اینکه بد تیپ باشه ! یعنی مثل 

پیراهن یا رکابی گل گلی نمیپوشید پسرای امروزی شلوار دم کونی و  .. 

همیشه یا یه تی شرت ساده تیره با شلوار کتون همرنگ تنش بود یا یه پیراهن مردونه معمولی و 

 .. شلوار جین

 ! حتی سرکار هم که همه کت و شلوار میپوشیدند با پیراهن و شلوار جین میومد

رو داشتکفشاشم فقط کتونی بود ، کال انواع و اقسام کتونی ها   .. 

 ! انگار مثل خودم عاشق کتونی بود

 .. توی راه یکم از وضعیت کار صحبت کردیم تا به سینما رسیدیم

 .. خیابونا چندان شلوغ نبود ، برای همین یه ربع زودتر رسیده بودیم

 .. سینما طبقه آخر قرار داشت ، با پله برقی رفتیم

فیلم به همین خوراکیاش بودیکم از بوفه سینما خوراکی خریدیم ، آخه مزه   .. 

 .. چیپس فلفلی ، لواشک و آبمیوه

هرچی که دست گذاشتم برام خرید ، خیلی از دست و دلبازیش خوشم میومد ! با اینکه کارمون چندان 

 ۶۸درآمد زا نبود اما همیشه تو کیفش پول داشت و هیچوقت جلوم نه نمیاورد ، تو رستوران چه ؼذای 

تومنی باهام مخالفت نمیکرد و هرچی میگفتم برام میخرید ۸۸چه  تومنی سفارش میدادم  .. 

البته منم سواستفاده نمیکردم ، هرچی میخواستم بردارم ازش نظرخواهی میکردم و اگه اونم دوست 

داشت میخریدم ! خالصه اینکه با دست پر رفتیم و روی صندلیامون که تو آخرین ردیفا و اون گوشه و 

 .. کنارا بود نشستیم

 .. برقا رو که خاموش کردند کوشا دستم رو محکم گرفت

 .. با لبخند بهش نگاه کردم ، گرمای دستاشو دوست داشتم



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 110 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. فیلممون یه فیلم فانتزی بود ، دوبله اش هم کرده بودند

 .. کال صحنه محنه نداشت برای همین سانسوری در کار نبود

سوسمارای ؼول پیکر و جادو بودند ، آدم عاشقشون فیلمای فانتزی رو دوست داشتم ، پر از اژدها ، 

 .. میشد

 .. وسطای فیلم گاه و بیگاه به نیم رخ کوشا نگاه میکردم که محو فیلم شده بود

انتظار داشتم حاال که اینقدر دورمون خلوته و همه جا تاریکه یکم شیطونی کنه ولی چون گفته بود 

 .. سکسی در کار نیست هیچ حرکتی نمیکرد

ادم جالبی بود ، یه حرفی میزد امکان نداشت برخالفش عمل کنهکال   ! 

 .. دستامون رو بهم گره زده بودیم و فیلم نگاه میکردیم

گاهی وسط فیلم شیطنت میکرد و انگشتام رو فشار میداد اما وقتی بهش نگاه میکردم با بیخیالی چیپس 

 ! میخورد ، خیلی موذی بود

خوراکیامون رو تو سطل زباله انداختیم و به سمت ماشین رفتیمبعد از اینکه فیلم تموم شد ،   ... 

بود ، چقدر فیلمش طوالنی بود ۸ساعت   ! 

کوشا میخواست بره خونه که مانعش شدم و ازش خواستم یه دوری تو خیابون بزنه اونم چون بنزین 

 .. داشت قبول کرد

 .. همینجوری تو خیابون حرکت میکردیم و حرؾ میزدیم

دی جدی دوست پسرم شده بودانگار ج  ! 

تو ذهنمم نمیگنجید یه روز بیام تهران و دوست پسر بگیرم ولی واقعا داشتم از این لحظه ها لذت 

 .. میبردم

 .. توی راه ازش پرسیدم : راستی دیشب چت شده بود ؟ خیلی نگرانت شدم

 .. چیزی مهمی نبود -

 ! مگه میشه نباشه ؟ تو کلی خون باال آوردی -

هی وقتا اینجوری میشمگا -  .. 

 و دلیلش چیه ؟ -

 .. نفس عمیقی کشید و گفت : یکم مریضم

 چه نوع مریضی ای ؟ -
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دستم رو گرفت و درحالی که انگشتام رو نوازش میکرد گفت : گفتم که مهم نیست ! بهش فکر نکن ، 

 .. دارم درمان میشم

 .. نخواستم اذیتش کنم بنابراین دیگه سوالی نپرسیدم

آسانسور هم یه لب بازی حسابی کردیم ، با اینکه طبقه اول رسیده بودیم همو ول نمیکردیمتوی   .. 

میشه گؾ یه ربعی داشتیم عشق بازی میکردیم تا باالخره من راضی شدم و گزاشتم بره چون دیر وقت 

 .. بود

 .. توی تخت مدام فکرم درگیرش بود ، کوشا واقعا هیچی کم نداشت

دم که همچین مردیو داشتم ، دلم نمیخواست دوباره از دستش بدممن چقدر خوشبخت بو  .. 

 .. نصفه شب بود که احساس کردم کسی داره در رو میکوبه

 .. با کرختی از جا بلند شدم و گیج و منگ در رو باز کردم اما کسی پشت در نبود

بودم که دوباره صدا بلند به خیال اینکه توهم زدم دوباره به اتاقم برگشتم اما هنوز روی تخت ننشسته 

 .. شد

 ! کمی که دقت کردم متوجه شدم این صدای در نیست بلکه صدای کوبیده شدن میخ و چکشه

 .. یعنی این موقع شب کی داشت نجاری میکرد ؟ کنجکاو شدم ولی خیلی خوابم میومد

رو ببینمبه سرم زد از پنجره بیرونو نگاه کنم ، شاید اینجوری میتونستم این نجار بی وقت   .. 

 .. حیاط تاریک و خلوت بود ، شمشک حتی چراؼارم خاموش کرده بود

آخه چرا اینکارو میکرد ؟ چون خیابونمون برق نداشت شبا خیلی ترسناک میشد و الزم بود دوتا چراغ 

 ! تو حیاط روشن باشه

ساتع میشهیکم ایستادم و به صدای میخ و چکش گوش سپردم ، اصال نمیدونستم صدا از کدوم طرؾ   

.. 

دیگه چشمام هم باز نمیشد پس بیخیال صدا شدم و به رختخوابم برگشتم ، اصال دلم نمیخواست امروز 

 !! هم سرکار چرت بزنم

توی دفتر نشسته بودم ، با یه دست چایی میخوردم و با دست دیگم جزییات پروژه سعادت آباد رو 

 .. بررسی میکردم

ه خواهرش زایمان کرده بودسمیه امروز مرخصی بود ، مثل اینک  ! 

 .. توی حال خودم بودم که صدای در بلند شد ، مقنعه ام رو درست کردم و گفتم : بفرمایید

 .. متین با چندتا پرونده وارد اتاق شد و گفت : سالم ، خسته نباشید

 ! بلند شدم و جواب دادم : سالم ، ممنون
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اب مهندس دیروز گفته بودند که با هم بریم سر متین پرونده ها رو به روی میز گذاشت و گفت : جن

 .. ساختمون پارسا

 اوه بله ! یادمه ! بعد از ناهار میریم ؟ -

 ! آره .. طرح نهاییو باید بررسی کنیم -

 بله بله در جریانم ، نقشه هاشو همراهتون دارید ؟ -

 ! البته ، سر ساختمون بیشتر راجبعش بحث میکنیم ، روز خوش -

گفت و از اتاق خارج شدمتین اینو   .. 

ساختمون پارسا متعلق به یکی از بزرگترین تاجرای تهران بود و اصرار داشت که نماش به شکل پست 

 .. مدرنسیم طراحی بشه

 .. بعد از صرؾ ناهار وسایلم رو جمع کردم تا با متین راهی ساختمون بشم

پرسید : کجا میری ؟داشتم کیفم رو برمیداشتم که کوشا تو چارچوب در ظاهر شد و   

 .. با آقای لشگری میرم ساختمون پارسا -

 چرا ؟ -

 ! با تعجب گفتم : چرا نداره که ! مهندس گفته طراحی فضا رو نظارت کنیم

 چرا با اون ؟ -

 ! من که نخواستم با متین باشم -

؟ چند قدم نزدیکم شد و با تمسخر گفت : متین ؟ از کی تاحاال اسم کوچکیش رو صدا میکنی  

 .. چرا اینقدر گیر میدی ؟ حاال چه فرقی داره -

 .. نگاهی به سینه هام انداخت و گفت : خیلی فرق داره

 .. سپس دستش رو دور کمرم حلقه کرد

 .. با حرص گفتم : کوشا نکن ! دیرم میشه ، االن وقتش نیست

 میخوای بدو بدو بری پیش متین ؟ -

یگی ؟ اون فقط همکارمهبا تعجب بهش نگاه کردم و گفتم : تو چی م  ! 

 با همکارت اینقدر راحتی که به اسم صداش میکنی ؟ -

 ! وای اصال من گوه خوردم ؛ ولم کن -

 چونم رو با خشونت باال گرفت و گفت : میخوای باهاش سکس کنی ؟
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 ! با تعجب به مردمک چشماش که روی لبام ثابت بود نگاه کردم و گفتم : چی میگی ؟ معلومه که نه

طمئنی ؟م -  

 ! وای کوشا تو دیوونه ای ! این چه حرفیه که میزنی -

 .. منو ببوس تا ولت کنم -

درحالی که سعی میکردم خودمو ازش جدا کنم گفتم : کوشا االن سرکاریم ، یکی ما رو ببینه برای 

 ! جفتمون گرون تموم میشه

 .. ببوس -

 ! با حرص به سینش کوبیدم و گفتم : کوشا

دور کمرم محکم تر کرد و سرش رو کمی خم کرد تا لبام به لباش برسهحلقه دستاش رو   .. 

 ! کوشا نکن ! زشته ! اینجا دوربین داره -

 ! تا وقتی منو نبوسی نمیزارم بری -

 .. پوفی کشیدم ، از گردنش آویزون شدم و لب کوتاهی ازش گرفتم

زود برگردوقتی از هم جدا شدیم سرش رو تو گودی گردنم فرو برد و گفت :   .. 

 .. ازش جدا شدم و روی صندلی نشستم

 .. در این لحظه متین بی مالحظه وارد اتاق شد و با دیدن ما کمی جا خورد

سریع سرش رو پایین انداخت و با خجالت گفت : ببخشید ، بی وقت مزاحم شدم ! خواستم بگم من توی 

 .. پارکینگ منتظرتونم

 .. اینو که گفت منتظر جوابم نشد و رفت

وای چقدر بد شد که من و کوشا رو باز با هم دید ! یادمه بهش گفته بودم رابطه ما فقط کاریه اما االن 

چی ؟ دم به دقیقه تنها بودیم ! هرکسی بود میفهمید داستان چیه ! دلم نمیخواست همکارامون فعال از 

 قضیه رابطمون بویی ببرند ولی مگه کوشا میزاشت ؟

: کارتو کردی ؟ با عصبانیت بهش گفتم  

 .. فقط دوست دخترمو بوسیدم -

ببین شاید برای تو مهم نباشه مردم راجبعت چه فکری میکنند ولی برای من نظر بقیه مهمه !  -

 نمیخوام همکارام فکر کنند من یه دختر هول و بی جنبم که دو ماه نشده اومدم اینجا با یکی الس میزنم

.. 

؟ حرؾ مردم مهم تره یا رابطه ما -  
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درحالی که به سمت در میرفتم با ناراحتی گفتم : تو که تمام زندگیم نیستی کوشا ، باور کن آبرو یه 

دختر خیلی ارزش داره ! جفتشون برام مهمه ولی میخوام توازن ایجاد کنم ! البته اگه بتونی رابطمون 

 .. رو مخفی نگه داری

سمت پارکینگ رفتمدیگه منتظر جوابش نشدم و با استفاده از آسانسور به   .. 

توی ماشین که نشستم متین با لحن سردی بهم سالم کرد و دیگه هیچ حرفی نزد ! انگار از دستم خیلی 

شاکی بود ، آخه به اون چه ربطی داشت که من با کوشا چیکار میکنم ؟ مگه بابام بود که برام تعیین 

 تکلیؾ میکرد ؟

ساکت موندماصال محلش نکردم و تا انتهای راه مثل خودش   .. 

داشتم از خستگی میمردم از طرفی هم جو ساختمون خیلی مردونه بود ! احساس خجالت میکردم ولی 

 .. تونستم از پس کارا بربیام و راضی و خشنود به سمت دفتر برگشتم

 توی راه متین ازم پرسید : تو شیراز هم همینجوری رفتار میکردید ؟

 منظورتون چیه ؟ -

 .. هیچی -

ب بهش نگاه کردم و گفتم : من اصال دلیل این رفتارای شما رو درک نمیکنم آقای لشگری ، من با تعج

 فقط کارمو انجام دادم ! منظورتون از این حرفا چیه ؟

 .. منظور خاصی نداشتم -

من تاحاال به شما بی احترامی نکردم ولی شما با حرفاتون وجه منو زیر سوال میبرید و چیزایی میگید  -

قعا در شانتون نیست ، میشه دلیلش رو بپرسم ؟که وا  

 متین کمی مکث کرد و بعد جواب داد : میتونیم بریم و راحت بحث کنیم ؟

 .. ولی ما االن تو زمان کاری هستیم ، مقصودتون هرچی که هست همینجا بفرمایید -

ز چهارتا حرؾ متین با کالفگی گفت : آخه اینجوری نمیشه خانوم یکتا ، مقصود من خیلی فراتر ا

 .. سادست ! من واقعا نیاز دارم تا خصوصی و در یه مکان مناسب با شما گفت و گو کنم

 .. االن که نمیشه -

 یکم دست دست کرد و بعد با خجالت پرسید : میتونم امشب مالقاتتون کنم ؟

 امشب ؟ -

 .. بعد از ساعت کاری با هم بریم شام بخوریم -

الزمه ؟ آقای لشگری واقعا اینکارا -  

 ! بله ، اگه قصد دارید حرفامو بشنوید الزمه -
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 ! پوفی کشیدم و گفتم : خیلی خب ، پس بعد از ساعت کاری جلوی پارکینگ منتظرتون میمونم

 ! لطؾ میکنید ، ازتون ممنونم -

 .. ما دوباره به دفتر برگشتیم و هرکس مشؽول کار خودش شد

بود ، یعنی چی میخواست بگه که اینقدر مهم بود ؟ واقعا متین با حرفاش خیلی ذهنم رو درگیر کرده 

 ! مشتاق شنیدن حرفاش بودم

بعد از اینکه ساعت کاری تموم شد ، وسایالم رو جمع کردم و آماده رفتن شدم که دوباره سر و کله 

 .. کوشا پیدا شد

! اگه متین دو  هنوز هم بابت رفتار امروزش ازش ناراحت بودم ، آخه چقدر این مرد بی مالحظه بود

 دقیقه زودتر وارد میشد چی ؟

 .. پوفی کشیدم و اصال محلش ندادم

 .. کوشا : پایین منتظرتم ، با هم میریم

 .. درحالی که لپ تابم رو توی کیفم میزاشتم گفتم : امشب نمیتونم

 ببخشید ؟ -

 ! سرمو بلند کردم و با لحن سردی گفتم : امشب نمیتونم ، یه قرار کاری دارم

وزخندی زد و جواب داد : ولی ساعت کاری تموم شدهپ  ! 

 ! خب این قرار خارج از ساعت کاریه -

اینو گفتم و زیپ کیفم رو بستم ، تا خواستم از در خارج بشم کوشا دستشو روی در گذاشت و مانعم شد 

 سپس با خونسردی پرسید : میتونم بپرسم این شریک کاریتون چه کسیه خانوم یکتا ؟

خودتون میگید شریک کاری آقای کوشا ، پس به شما ربطی پیدا نمیکنهخیر !  -  .. 

 .. حاال هم دستتون رو بردارید چون میخوام مرخص شم

 احتماال این طرؾ آقای لشگری نیست ؟ -

 با لبخند موذیانه ای بهش نگاه کردم و گفتم : درسته ! خب که چی ؟

تیک میزنیدستش رو برداشت و با لحن بدی گفت : داری باهاش   ! 

 .. من با کسی تیک نزدم -

 پس این قرار کاری از کجا دراومد ؟ -

 ! فقط یه قرار ساده هست ، همش به کارم مربوطه -

 ... اگه میخوای باهاش سکس کنی -
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با عصبانیت گفتم : تمومش کن کوشا ! همه چیز که سکس نیست ! من کار اشتباهی نمیکنم ، این فقط 

 .. یه قراره ساده هست

 .. که به کارت مربوطه -

 .. با حرص جواب دادم : بله ، حاال هم با اجازه از حضورتون مرخص میشم آقای کوشا

 .. اینو گفتم و بدون اینکه منتطر جوابش باشم با استفاده از پله ها به سمت پارکینگ رفتم

حرفاتون جنبه شوخی متین توی ماشین منتظرم بود ، سوارش شدم و با لحن خشکی گفتم : امیدوارم 

 ! نداشته باشه چون وقتم خیلی با ارزشه

 .. متین لبخندی زد و گفت : نگران نباشید خانوم یکتا ، حرفام کامال جدیه

وقتی متین داشت ماشین رو روشن میکرد ناخوداگاه از آینه بؽل نگاهم به کوشا افتاد که توی سمندش 

 .. پشت سر ما پارک کرده بود و بهمون نگاه میکرد

 .. اصال تو نگاهش خشم یا نفرت نبود ، فقط داشت نگاه میکرد ، یه نگاه سرد و بی روح

 ! قبل از اینکه ما حرکت کنیم ماشین رو روشن کرد و از جلومون با سرعت گذشت

 ! متین که این صحنه رو دید به شوخی گفت : مثل اینکه آقای کوشا امشب عجله داره

این عجله داشت کجا میرفت ؟نمیدونستم چی بگم ، یعنی با   

 .. من و متین به یه رستوران ایتالیایی رفتیم

به نظر گرون میومد ولی برام اهمیتی نداشت ، من فقط میخواستم ببینم متین چی میخواد بگه بنابراین 

 .. فقط ساالد سزار سفارش دادم

ارامش پرسیدم : خب آقای بعد از اینکه گارسون سفارشامون رو گرفت ، دستم رو زیر چونه زدم و با 

 .. لشگری ، بنده در خدمتم ! بفرمایید

 .. متین یکم دستپاچه شد ، لپاش گل انداخت و چند بار سرفه کرد

سپس با لحن خونسردی گفت : بی مقدمه شروع میکنم چون عادت ندارم یه موضوع رو پیچیده کنم ! 

تو همین مدت کوتاه واقعا به شما عالقه مند میدونم ما مدت زیادی نیست آشنا شدیم خانوم یکتا ولی من 

 .. شدم

وقتی اینو شنیدم نزدیک بود از تعجب شاخ دربیارم ، پس آب دهنم رو قورت دادم و منتظر شنیدن ادامه 

 .. حرفاش شدم

 .. من واقعا بخاطر رفتارم از شما عذرخواهی میکنم -

قابل میدونید یه رابطه دوستانه صرفا فکر میکنم همش از عالقست ، واقعا دوست دارم اگه بنده رو 

جهت آشنایی بیشتر برقرار کنیم ، من چندین ساله مجردم ، تاحاال هیچوقت همچین حسی رو تجربه 
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نکردم ! شما اولین نفر هستید که بهش اینا رو میگم ! از صمیم قلبم ازتون میخوام درباره رابطمون 

  بیشتر فکر کنید

تظار همچین حرفیو از جانب متین نداشتم پس من و من کنان گفتم : آقای واقعا هول شده بودم ، اصال ان

 .. لشگری من واقعا

متین وسط حرفم پرید و با آرامش گفت : لطفا سریع تصمیم نگیرید و درباره رابطمون فکر کنید ! من 

د .. من فقط بهتون یه پیشنهاد دادم ! شما فرصت دارید تا درباره پیشنهادم در کمال آرامش فکر کنی

 ! واقعا دوست دارم که جواب مثبت ازتون بشنوم خانوم یکتا

انگار دفعه اولش نبود که این حرفا رو میزد ! با چنان لحن خونسردی این جمالت رو میگفت که یه 

 .. لحظه به صداقت کالمش شک کردم

 من اولین نفر بودم ؟

میزاشتم ؟ پس هیچی نگفتم و فقط سری تکون زبونم بند اومده بود ، تو این موقعیت اینو کجای دلم 

 .. دادم

 .. متین هم لبخند کمرنگی زد ، اصال دلیل این آرامششو نفهمیدم

تا وقتی که منو به خونه رسوند همچنان تو شوک حرفاش بودم ، چجوری ؟ اخه مگه میشد ؟ تو ذهنمم 

چقدر جدی و سرد به من  نمیگنجید از متین همچین حرفی بشنوم ! اون پسر شوخ و بذله گو امشب

 ! ابراز عالقه کرد ، پس دلیل تیکه هاش این بوده

وقتی داشتم از ماشین پیاده میشدم ازم خواست تا قشنگ درباره پیشنهادش فکر کنم اما من همون لحظه 

تصمیمم رو گرفته بودم و جوابم منفی بود ، من کوشا رو داشتم ! واقعا هم میخواستمش پس چه معنی 

تا اصال به متین فکر کنم ؟ ای میداد  

ازش خداحافظی کردم و وارد پارکینگ شدم ، امشب الکی خودم رو معطل کردم اگه یه درصدم احتمال 

 .. میدادم هدفش از شام درخواست دوستی باشه قبول نمیکردم

 ..  واقعا از متین خوشم نمیومد

با دوست پسرم بیام خونه با اون الکی کوشا رو هم ناراحت کردم ، چه حماقت بزرگی ! بجای اینکه 

 .. ؼریبه شام خوردم و چندتا چرت و پرت ازش شنیدم

تصمیم گرفتم یه سری به کوشا بزنم و از دلش دربیارم اما هرچی زنگ واحدش رو زدم جوابم رو نداد 

بود ! مگه میشد االن خونه نباشه ؟ ۸۸، ساعت   

میخوردبهش زنگ زدم اما جوابم رو نمیداد ، همش الکی بوق   .. 

 ! دلم مثل سیر و سرکه میجوشید

تصمیم گرفتم از شمشک درباره کوشا سوال کنم اما اونم گفت که کال خونه نیومده ! ترسیدم بالیی 

 .. سرش اومده باشه ، نگران و مشوش جلوی واحدش نشستم
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میکردماز دست خودم عصبی بودم ، چطور اینقدر راحت ناراحتش کردم ؟ نباید شام متین رو قبول   .. 

 .. نزدیک به یه ساعت دم درش نشستم ، اصال نمیتونستم برم خونه ! تا نمیدیدمش خیالم راحت نمیشد

 ! هیچکسم نمیشناختم تا ازش خبر داشته باشه ، چه بدبختی بودم

 نمیدونم کی خوابم برد اما وقتی چشمام رو باز کردم کوشا رو دیدم که داره قفل در رو با کلید باز میکنه

.. 

 ! با نگرانی از جا بلند شدم و گفتم : کوشا

 .. اما حتی بهم نگاهم ننداخت ، در رو باز کرد و وارد خونه شد

 .. منم دنبالش رفتم و اومدم وارد خونه بشم که مانعم شد و به سمتم برگشت

 هوم ؟ -

 .. چقدر ریلکس بود ، انگار نه انگار من این همه نگرانش شده بودم

ا بودی ؟ازش پرسیدم : کج  

 .. یه دورهمی دوستانه داشتم -

 .. آهان -

 تو چی ؟ خوب رو ###ش باال و پایین شدی ؟ -

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : بله ؟

 پوزخندی زد و گفت : میخوای باور

 کنم تا این ساعت  فقط یه قرار کاری داشتی ؟

کثیفت متاسفم ! همه رو عین هم میبینی ! من منم با پوزخند جواب دادم : ترافیک زیاد بود ، برای ذهن 

 ! مثل دخترای دورت هرزه نیستم که با هر مردی سکس کنم

 .. در حالی که داشت در رو میبست جواب داد : تو که راست میگی

 ! مانعش شدم و گفتم : راجبع من اینجوری فکر نکن ! من هرزه نیستم

دا یه قرار دوستانه دارم ! پس اگه میشهلبخندی زد و جواب داد : من میخوام بخوابم ، فر  .. 

 مزاحمتم ؟ -

نگاهی به ساعتش انداخت و گفت : این ساعت آره ! باید برای فردا خوب استراحت کنم ! کی میدونه ، 

 .. شاید دوتا دختر خوشگل به پستم خورد

 .. پوزخندی زدم و با حرش گفتم : لیاقتت همین هرزه هان
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واحدم رفتمسپس در رو بستم و به سمت   .. 

 .. مرتیکه بیشعور ! انگار نه انگار من دوست دخترشم

 چرا اینجوری باهام تا میکرد ؟

با عصبانیت سرم رو روی بالشت گزاشتم ولی نتونستم خودم رو کنترل کنم و بهش تو تلگرام پیام دادم 

 ! : از این بعد هم با همونا سکس بکن ! شبخیر

جواب داد : مشکلی ندارم ، شبخیر خانوم یکتا به فاصله پنج دقیقه آنالین شد و  .. 

 ! اصال منم میرم به تموم مردای دور و برت میدم -

 ! اختیار بدنت دست خودته -

 .. چقدر بی ؼیرت بود ! اصال از حرفام حرص نمیخورد اونوقت من داشتم خون خودم رو میخوردم

و خوابیدم از این بی تفاوتش بدم اومد ، موبایل رو گوشه ای انداختم  .. 

 

صبح روز بعد چون تعطیل بودیم تصمیم گرفتم یه حلیم و نون بربری برای خودم بگیرم و صبحونه ای 

 .. جانانه میل کنم

پس صبح زود رفتم و بساط رو جور کردم اما وقتی از در پارکینگ داخل شدم کوشا رو دیدم که خیلی 

 .. شیک و پیک کرده و داره از البی به سمت حیاط میاد

 ! سرجام ایستادم و به تیپ محشر و موهای خوش حالتش خیره شدم

 ! دلم میخواست درسته قورتش بدم

 .. نگاهی به سرتاپاش انداختم و گفتم : به به ، سر صبحی تیپ زدی

 ! لبخندی زد و جواب داد : گفتم که قرار دوستانه دارم

 همیشه برای قرارای دوستانت اینقدر مایه میزاری ؟ -

کی باشهتا  -  .. 

مشکی که رو به روی  Bmw یه دفعه صدای بوقی از پشت در بلند شد ، در رو باز کردم ، به اون

 خونمون پارک بود اشاره کردم و پرسیدم : رفیقات همینان ؟

 .. آره -

نگاهی به سرنشینای ماشین انداختم ، سه تا پسر و یه دختر بودند ! همشونم قیافه های عجیب و 

 .. ؼریبی داشتند
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یکی موهاش صورتی بود ، یکی رو پیشونیش خالکوبی داشت و یکی از بینی و گوش گرفته تا زیر 

 .. گردنش رو حلقه آویزون کرده بود

 .. تنها کسی که قیافش مثل آدمیزاد بود همین کوشا بود

 ! همشونم مشکی پوشیده بودند

 ! پوزخندی زدم و گفتم : چه رفیقای عجیبی

اه نکن ، مهم باطنهبه قیافه هاشون نگ -  ! 

 .. خوش بگذره آقای کوشا -

 ! لبخندی زد ، چونم رو ناز کرد و گفت : تا آخر شب برنمیگردم ، مراقب خودت باش

 .. ازش دلخور شدم ، دستش رو پس زدم و داخل حیاط شدم

گفت شمشک هم توی حیاط با یه دست لباس مشکی و کتاب نشسته بود اما با دیدن من از جا بلند شد و 

 ! : ص .. صبح .. بخیر .. خا .. خانوم

 با تعجب پرسیدم : مگه امروز کسی مرده که همتون سیاه پوشیدید ؟

 ! ن .. ن .. نه ! ات .. اتفاقی .. اتفاقی شد -

 عجب ! صبحانه خوردی ؟ -

 ! امروز .. نمی .. نمیخورم -

 عه ، چرا ؟ -

 ! گر .. گرسنه .. نیستم -

ه سمت واحدم حرکت کردمزیرلب گفتم باشه ای و ب  .. 

صبحونه رو بر بدن زدم و یه دستی هم به سر و روی خونه کشیدم ، دیگه ظهر شده بود که تصمیم 

 .. گرفتم یکم استراحت کنم

 .. هوس کردم برای ناهار الویه درست کنم ولی نیاز به میکسر داشتم

زشتی کردم ! باید براشیه یه میکسر  ناخوداگاه یاد میکسر کوشا افتادم و لبم رو گاز گرفتم ، چه کار

 .. جدید بخرم

 .. عمو برام تو انباری یه میکسر گذاشته بود پس کلیدا رو برداشتم و به سمت زیر زمین رفتم

جعبه میکسر رو برداشتم اما همین که اومدم به سمت آسانسور برگردم متوجه سر و صدایی از اتاقی 

 .. که ته زیرزمین بود شدم

ک از اون اتاق بیرون اومد و با دیدن من یکه خوردکمی بعد شمش  .. 
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 ! توی دستاش یه کتاب قدیمی و چکش بود

 با تعجب ازش پرسیدم : اینجا چیکار میکنی شمشک ؟

 ! هی .. هیچی .. خانوم -

 ! این اتاق دیگه چیه ؟ تاحاال ندیده بودمش -

آق .. آقاستشمشک با دست پاچگی جواب داد : ای .. این .. اتاق .. کار ..   ! 

 اتاق کار آقا ؟ -

 ! ق .. قبال .. توس .. مج .. مجسمه .. میساخت -

 آهان ، پس االن کاربردش چیه ؟ -

 ! یکم مکث کرد و بعد من و من کنان جواب داد : خ .. خرت و پرتام رو .. توس .. می .. میزارم

وبه ؟از دیدن این دستپاچگیش تعجب کردم و با تردید پرسیدم : تو حالت خ  

 ! لبخند زورکی زد و گفت : ب .. بله

 ! شونه ای باال انداختم ، این که عقل درست و حسابی نداشت منم هعی بهش گیر میدادم

 .. ازش خداحافظی کردم و به واحدم برگشتم

 .. خالصه اینکه ناهارم رو درست کردم و خوردم

که شد از کالفگی نمیدونستم باید چیکار کنم ۶ ۱دیگه ساعت   ! 

اول تصمیم گرفتم به زن عمو زنگ بزنم و حالشو بپرسم اما بعد دیدم اصال حوصله حرؾ زدن با کسیو 

 .. ندارم

 .. توی اتاقم نشستم و مشؽول ور رفتن با گوشیم شدم

ناگهان نگاهم به آینه قدی که تو اتاقم بود افتاد و به ذهنم رسید چندتا سلفی از خودم بگیرم و یکم ادا 

سرگرم شمدربیارم تا   ! 

 ! شلوارک لی و تاپ نازکی تنم بود ، بلندی تاپم تا باالی نافم بود و بندای ریزی داشت

 .. موهای فر و پرپشتمم رو پشت سرم رها کردم و چندتا سلفی خشگل توی آینه انداختم

 ! هیکلم جدیدا چقدر خوب شده بود

که گودی کمرم رو به خوبی خوبی سینه های بزرگی نداشتم اما در عوض یه باسن طاقچه ای داشتم 

 .. نمایش میداد

میشدم و در کل ریزه میزه بودم ۸۶۶یا  ۸۶۶قدم زیاد بلند نبود ،   .. 
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 ! اگه قدمم بلند بود هیکل مانکنیم تکمیل میشد ولی دیگه نمیشد کاری کرد

 ! صورتم اصال خشگل نبود ، فقط همه میگفتند خیلی معصومم

از هم فاصله داشت ، ابروهامم هیچوقت برنمیداشتم چون زیاد پر نبود  چشمام قهوه ایم درشت بود اما

 .. فقط بلند و باریک بود برای همین فقط زیرشو تمیز میکردم

 .. دماؼم توپر و گوشتی بود و لبای کوچولو و برجسته ای داشتم

ام خیلی چیزی که توی خودم بیشتر از همه دوست داشتم موهای فر و قهوه ای رنگم بود ! کال موه

 .. خاص بود ، هر مهمونی ای که میرفتم به خاطر موهام همه بهم خیره میشدند

 .. گفتم مهمونی ! چقدر دلم یه مهمونی میخواست

 .. روی تختم نشستم و به عکسام نگاه کردم ، به سرم زد یکیشو برای کوشا بفرستم

مال تو عکس پیدا بود منم که کال کرم عکسام تقریبا لختی بود ! چاک سینه هام ، نافم و رونای سفیدم کا

 .. داشتم

 .. عکس رو براش سند کردم و روی تخت دراز کشیدم

 .. بازی میکردم که یهو جوابم رو داد Angry birds داشتم

 واسه کی حاضر شدی ؟ -

 جواب دادم : ببخشید ؟

 ! خوشگل کردی ! حتما مهمون داری -

 � نه ، همینجوری گفتم از خودم عکس بگیرم -

 .. آدم که همینجوری کاریو نمیکنه -

 � من مثل شما نیستم ، برای همه کارام دلیل ندارم -

 ! خوند اما جواب نداد اما پنج دقیقه بعد گفت : یکی از پشت پنجره داره نگاهت میکنه

 با تعجب جواب دادم : بله ؟؟

 ! عکستو ببین ! یکی از پشت پنجره داره #ونتو دید میزنه -

رو با صدا قورت دادم و دوباره عکس رو نگاه کردمآب دهنم   .. 

 راست میگفت ! یه سایه پشت پنجره بود

 .. درست مثل کله یه آدم

 .. خیلی ترسیدم و گوشی رو کنار گذاشتم
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 .. با استرس نزدیک پنجره شدم و به آرومی بازش کردم

ینجا و از بالکن دیدم بزنه ؟پنجره اتاق من رو به بالکن حیاط پشتی بود ، آخه کی میتونست بیاد ا  

 .. سرمو از پنجره بیرون آوردم و به نردبونی که طبقه دوم و سوم رو بهم وصل میکرد نگاه انداختم

 .. تنها یه راه وجود داشت ، مگر اینکه کسی میتونست به طبقه سوم وارد بشه تا بتونه بیاد تو بالکنم

به روی تخت برگشتمخیلی ترسیده بودم ، سریع پنجرم رو قفل کردم و   .. 

 ! قلبم گروپ گروپ میزد

 .. کی میتونست بیاد طبقه سوم ؟ کسی جز خانوم جاهدی و شمشک کلیدای ساختمون رو نداشت

 با زمزمه اسم شمشک ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد ، نکنه اون احمق اومده بود ؟

 .. فوری لباس هام رو عوض کردم و به سمت اتاق شمشک رفتم

به روی درش کوبیدم و گفتم : آقا شمشک ! آقا ؟محکم   

 .. به دو دقیقه نکشید که در رو باز کرد و با چشمای خواب آلودش بهم خیره شد

 با تعجب بهش نگاه کردم ، یعنی جدی خواب بود ؟

 چ .. چیزی .. س .. سده .. خانوم ؟ -

 کمی مانتوم رو جمع کردم و با شرمندگی پرسیدم : خواب بودید ؟

.. بله ! مس .. کلی .. پیس اومده ؟ ب -  

 سرمو به نشونه نه تکون دادم و با تردید پرسیدم : از کی تاحاال خوابید ؟

۱از  -  .. 

نگاهی به قیافه مظلوم و گیجش انداختم ، با چه فکری احساس کردم کار اونه ؟ شمشک حتی مرد هم 

 ! نبود

برگشتمبا عذرخواهی ازش خداحافظی کردم و به سمت واحدم   .. 

 .. از ترس تمام در و پنجره ها رو قفل کردم و روی مبل نشستم

 .. موبایلم رو چک کردم ، کوشا پیام داده بود

خونه ام ۹ساعت  -  .. 

 ! فکر کردم گفتی تا آخرشب برنمیگردی -

 .. آنالین نبود ، جوابم رو نداد

 .. همچنان توی شوک بودم
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بیشتری داشتم ، تو این خونه به این بزرگی تک و تنها بودمباز اگه کوشا میومد احساس امنیت   .. 

 اگه کسی به زور میومد تو چی ؟

 .. حتی فکرشم تنم رو میلرزوند

و نیم بود ، من همچنان منتظر کوشا نشسته بودم اما هیچ خبری ازش نبود حتی آنالین هم  ۹ساعت 

 .. نشده بود

تمتلویزیون رو روشن کردم و روی بی بی سی گزاش  .. 

 .. یه مستند درباره شیطان پرستی پخش میکرد ، کنجکاو شدم گوش بدم

 .. آخر هر ماه شیطان پرستان الویی طی مراسمی به شیطان ادای احترام میکنند -

پنی که  چندین ساله شیطان پرسته و شخصا شاهد این رسم بوده میگوید امروز اینجا با ماست تا بیشتر 

هدرباره این فرقه صحبت کن   .. 

پنی : خب اول از مراسم نماز سیاه شروع میکنم یعنی جایی که همه لباس مشکی میپوشند و از شب 

قبل برای مراسم حاضر میشند ! سی ام هر ماه برای الوییا روز مقدسیه ، اونا تو این روز از صبح تا 

 .. شب هیچی نمیخورند و به بهترین شکل برای نماز سیاه حاضر میشند

شکل از نماز که درباره اش با حرؾ میزنی درست مثل عشای ربانیه مگه نه ؟ جورج : این  

پنی خندید و گفت : درسته ! تو این روز ما صلیب رو وارونه آویزون میکنیم ، همگی لخت میشیم کنار 

 . هم سرود های مذهبی رو وارونه میخونیم

 جورج با تعجب پرسید : واقعا لخت میشیند ؟ لخت لخت ؟

ه ما کامال لباس هامون رو درمیاریم و کنار هم مراسم رو اجرا میکنیمپنی : بل  .. 

جورج : همه ما شایعاتی درباره این شنیدم که شیطان پرستا تو مراسماشون دخترای باکره رو قربانی 

 میکنند ، میخواستم ازتون بپرسم این قضیه تا چه حد صحت داره ؟

این جوریه که مردم میخوان شیطان پرستا رو ببینند ولی اونا پنی : من کامال این قضیه رو رد میکنم ، 

واقعا اینجوری نیستند ،  درسته که شیطان پرستی تا حد زیادی با جادوگری و اساطیر امیخته شده اما 

 ! حتی خود آنتوان الوی هم به تاکید زیادی به عدم کودک آزاری و حیوانات داشته

ود ناگهان یاد رفتار امروز کوشا افتادمبا شنیدن حرفای دختری که تو تی وی ب  .. 

 ! فوری تقویم رو چک کردم ، امروز سی ام بود

 .. دستم رو به روی قلبم گرفتم و زیرلب گفتم : پس تو واقعا یه شیطون پرستی

همون لحظه زنگ درم به صدا دراومد ، میدونستم کوشا باهام کاری نداره ولی این مخفی کاریاش اذیتم 

 .. میکرد



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 125 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

ال چجوری صیؽش شده بودم وقتی حتی مسلمون نبود ؟ انگار فقط داشت بازیم میداد تا بتونه باهام اص

 .. بخوابه

 ! فقط بهم دروغ گفته بود

تلویزیون رو خاموش کردم و پتوی مسافرتی نازکم رو دور شونه های لختم انداختم سپس در رو باز 

 .. کردم

 .. کوشا پشت در بود

قاب گرفت و لبام رو بوسیدتا منو دید صورتم رو   .. 

 ! اصال باهاش همکاری نکردم

 از دیدن صورت سرد و بی روحم تعجب کرد و پرسید : منتظر کس دیگه ای بودی ؟

 پوزخندی زدم و جواب دادم : نماز سیاه چطور بود ؟

 .. یکم جا خورد اما سریع خودشو جمع و جور کرد و گفت : میتونم برات توضیح بدم

توضیح بدهبفرما  -  .. 

 میتونم بیام تو ؟ -

 .. از جلوی در کنار رفتم و کوشا وارد خونه شد

 روی مبل نشست و پرسید : تمام این مدت تنها بودی ؟

 نه ، دوست پسرامو آوردم ! لخت شدیم و دور هم دعا خوندیم ، تو چی ؟ -

وری که تو فکر میکنی نیستببین یارا ، میدونم االن تو فکرت چی میگذره ولی باور کن مسئله اونج -  

.. 

 رو به روش نشستم و پرسیدم : بهم دروغ گفتی نه ؟

 .. چاره ای نداشتم ، اگه میگفتم چیم امکان نداشت قبول کنی باهام باشی -

 .. پس فقط بخاطر عشق و حالت بهم کلک زدی -

بهش میگید صیؽه  شقیقه هاش رو فشار داد و گفت : ولی هنوزم میگم اون آیه ای که شما تو دینتون

 .. واقعا هیچی نیست

قطره ای اشک از گوشه چشمم چکید و گفتم : فقط برا اینکه باهام سکس کنی اینکارو کردی ؟ چطور 

 تونستنی ؟

 .. از جا بلند شد ، نزدیکم شد و خواست لمسم کنه که گفتم : بهم دست نزن ! تو محرمم نیستی

دوست پسرتمیارا ، اینجوری حرؾ نزن ! من هنوزم  -  .. 
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 ! پوزخندی زدم ! دوست پسر

از جا بلند شدم و گفتم : حتی نزاشتی بشناسمت تا بفهمم میخوام باهات دوست باشم یا نه ! حتی بهم 

 .. نگفتی شیطون پرستی تا بفهمم دارم با کی میخوابم

کی هستی چطوری دم از رابطه میزنی ؟ فقط دروغ بوده ! من اصال نمیشناسمت ، اصال نمیدونم تو  .. 

نزدیکم شد ، اومد شونه هام رو بگیره که دوباره پسش زدم و با گریه گفتم : بهم دست نزن ، دیگه 

 .. هیچوقت نزن چون اصال دلم نمیخواد ببینمت

 مطمئنی ؟ -

 .. آره ! مطمئنم ، نمیخوام باهات رابطه ای داشته باشم -

 .. اینو که شنید سری تکون داد و گفت : میفهمم

به سمت در رفت و ادامه داد : توی  آیین ما کسی بخاطر کارایی که انجام داده عذرخواهی نمیکنه سپس 

 .. ، میدونم بازیت دادم ولی هنوزم احساس شرمندگی نمیکنم ! دوران خوبی باهات داشتم

 .. شبخیر یارا

 .. اینو گفت و از در بیرون رفت

تحتی بهم یه ببخشید ساده هم نگفت ، دلم خیلی شکس  .. 

 .. به روی تخت برگشتم ، بالشتم رو بؽل کردم و به یادش زار زدم

 .. چه راحت بازیچه مرد موردعالقم شده بودم ، چه راحت استفادشو ازم کرد و بیخیالم شد

 .. حتی تمام این مدت صیؽه واقعیش نبودم ، فقط گناه کردم

کنه ؟من یه گناهکار شده بودم و کی میخواست این لکه ننگ رو پاک   

 .. بالشتم رو محکمتر بؽل کردم و با یاد حرفاش زار زدم

 .. چقدر بدبخت بودم ، چقدر راحت همه ولم میکردند

 .. اون از پدر و مادرم که راحت خودکشی کردند و تنهام گذاشتند

 .. اینم از تنها مرد زندگیم که اینقدر راحت بیخیالم شد

نبود .. من جدی عاشق کوشا شده بودم ، چجوری احساس پوچی میکردم ، دیگه چیزی برام مهم 

 میتونستم عاشق یه شیطون پرست باشم ؟

 .. خدایا چرا باهام اینکارو کردی ؟ خیلی ازت دلگیرم که مهرش رو به دلم انداختی

 .. کسی که حتی قبولت نداره ای خدا ، من چجوری بدون کوشا زندگی کنم
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بیدار شدم ، اینقدر حالم بد بود که تصمیم گرفتم امروز صبح طبق معمول با چشمای پؾ کرده از خواب 

 .. سرکار نرم

 .. انگار مریض شده بودم ! تمام تنم کوفته بود و حالت تهوع شدیدی داشتم

 .. پهلومم درد میکرد

به منشی جدید آقای مدیری زنگ زدم و حالم رو اطالع دادم . فقط برای امروز مرخصی گرفتم تا یکم 

چندتا مسکن و دارو خوردم و دوباره به رختخواب برگشتماستراحت کنم ،   .. 

شب بود که با زنگ در بیدار شدم ، کش و قوسی به بدنم دادم و در رو باز کردم اما کسیو  ۷ساعت 

 .. ندیدم

 .. فقط یه سبد حصیری با یه پاپیون مشکی جلوی در بود ، بلندش کردم و اوردمش توی خونه

آبمیوه ، مسکن ، شربت انرژی زا ، بسته های گوشت و مرغ تکه شده و  توی سبد یه عالمه کمپوت ،

 .. چند شاخه گل رز مشکی بود

 : کارتی که روی سبد بود برداشتم و زیرلب زمزمه کردم

 .. شنیدم مریضی ! برات یکم وسیله خریدم ، بهشون نیاز داری -

 "از طرؾ "ک

 .. پوزخندی زدم و سبد رو بیرون در گذاشتم

زی کوشا نیازی نداشتمبه دلسو  ! 

 .. لباسهام رو پوشیدم تا یه سر به دکتر بزنم

اتفاقا کوشا هم تو حیاط بود ، داشت با تلفن حرؾ میزد اما تا منو دید مکالمه اش رو قطع کرد و ساکت 

 .. شد

 .. بی تفاوت از کنارش گذشتم و به سمت در رفتم که یکهو سکندری بدی خوردم

، حالم خیلی بد بوداشک تو چشمام حلقه زد   ! 

نای تاکسی گرفتن هم نداشتم ، موبایلمو دراوردم تا به یه آژانس زنگ بزنم ، من کی اینقدر مریض شده 

 بودم ؟

 .. کوشا همونجا سر جاش ایستاده بود و بهم نگاه میکرد ، نامرد حتی نیومد زیر دستم رو بگیره

یکردمیدید نمیتونم رو پاهام بایستم اما بازم بی محلی م  .. 

 .. باالخره آژانس اومد و من راهی نزدیکترین بیمارستانی که تو اون محل بود شدم

 .. دکتر بعد از معاینه بهم چندتا قرص و دارو داد ، باید میگرفتم
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 .. از داروخونه بیمارستان مایحتایجم رو تامین کردم و به بخش تزریقاتی رفتم

 .. یه سرم یه ساعته هم داشتم

آمپول و سرم میترسیدم ، وقتی پرستار داشت سوزن رو تو پوستم فرو میکرد بی اختیار زیر همیشه از 

 .. گریه زدم

بماند که خانوم پرستار چقدر از دیدن قیافم تعجب کرد و کلی خندید اما من واقعا میترسیدم ، دست خودم 

 .. نبود

ی ؟باالخره روی جای سوزن یه چسب زد و ازم پرسید : عادت ماهیانه شد  

 .. نه ، نزدیکم -

 .. پرستار آهایی گفت و بیرون رفت

روی تخت بؽلیم یه زن خوابیده بود ، اصال حالش خوب نبود ! دکترا میگفتند اُور دوز کرده ، مثل اینکه 

به رابطه مخفیانه شوهرش و دوستش پی برده بود و با اینکه حامله بود یه عالمه قرص خورده بود تا 

 .. خودکشی کنه

این حرفا رو از پرستارایی که رفت و آمد میکردند شنیدم ، زن بدبخت ! چه شوهری داشتههمه   .. 

 .. چشمام رو بستم ، خیلی خوابم میومد ، اثر مسکنا هنوز نرفته بود

 .. با حس دست گرمی به روی پیشونیم چشمام رو باز کردم

 .. با حس دست گرمی به روی پیشونیم چشمام رو باز کردم

ی سرم ایستاده بود و با همون چشمای سرد و بی روحش بهم نگاه میکردکوشا باال  .. 

 چشمام از تعجب گرد شد ، از کجا فهمیده بود اینجام ؟

 .. روی صندلی کنار تختم نشست و گفت : راننده رو تعقیب کردم

 .. انگار فکرم رو خونده بود ، ازش دلخور بودم

چرا اومدی ؟سرم رو برگدوندم و با ناراحتی پرسیدم :   

 .. نگرانت بودم -

 مگه برات مهمم ؟ -

 .. حتما هستی که اینجام -

 ! قطره ای اشک از گوشه چشمم چکید و گفتم : برو .. گفتم که نمیخوام ببینمت

 .. نمیرم -

 ! بهش نگاه کردم ، چهره اش مثل همیشه خونسرد و جدی بود
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 .. بهت نیازی ندارم -

 .. میدونم -

ستی ؟پس چرا اینجا ه -  

 برای خودم ، گفتم که .. نگرانت بودم -

 .. حالم خوبه ! نگران نباش -

 .. نگاهی به سرم کرد و گفت : به نظر خوب نمیای

 .. چیزی نیست ، خوب میشم ! دکتر گفت یه سرماخوردگی سادست -

 حامله که نیستی ؟ -

 با تعجب پرسیدم : چی ؟

 ! گفتم شاید حامله باشی -

 .. نه ، نیستم -

 .. خوبه -

 .. تو برو ، من کارم تا دیروقت طول میکشه ! هنوز نصفشم نرفته -

 .. کاری ندارم ، میمونم -

با طعنه جواب دادم : مطمئنی ؟ هنوزم دخترای زیادی اون بیرون هستند که منتظرند زیرت جیػ بکشند 

 .. ! وقتت رو با من تلؾ نکن

ین داستانا باهات سکس کنند ! الزمم نیست بهشون هنوزم دخترایی پیدا میشند که بدون محرمیت و ا

 .. جواب پس بدی

 هنوزم برای اون قضیه ناراحتی ؟ -

 ! هنوزم ؟ مثل اینکه همین دیشب اتفاق افتاده -

 کمی مکث کرد و بعد گفت : یارا ؟

 بله ؟ -

 دوسم داری ؟ -

داشت ؟ پس فقط سکوت  از شنیدن سوالش جا خوردم ، آره داشتم ولی اگه بهش میگفتم چه فایده ای

 .. کردم

 .. جوابتو نشنیدم -
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 ! جوابی ندارم -

 یا آره یا نه ، اینقدر سخته ؟ -

 .. برای تو چه فرقی داره ؟ من که دیگه نمیخوام باهات باشم ! این فقط خودمو عذاب میده -

 .. من دارم -

مونده بودبعد از نیم ساعت با یه ساندویچ برگشت و کنارم نشست ، سرمم هنوز   .. 

خودمم خسته شده بودم ، کوشا به ساندویچ کالباسش گاز میزد و به قطرات سرم که آروم آروم توی 

 .. مجرای لوله میریختند نگاه میکرد

 .. دلم براش سوخت

راستی بهم گفت دوسم داره ! چقدر از شنیدنش خوشحال شدم ولی خودم اینقدر دلخور بودم که نتونستم 

خوامشبگم منم چقدر می  .. 

شنیدن همچین حرفی از مرد موردعالقت  لذت خاصی داشت ، کاش اینو وقتی میگفت که همچی بینمون 

 .. مرتب بود اینجوری منم بهش میگفتم چقدر دوسش دارم اما االن چی ؟ فقط همو ناراحت کرده بودیم

نام روناک به چشم با صدای موبایلش از حال و هوای خوبم بیرون اومدم ،  روی صفحه اسم زنی به 

 .. میخورد

سرم رو برگدوندم ، حتما اینم از دوستای عجیب و ؼریبش بود ! شاید دوست دخترش بود ، کسی چه 

 میدونست ؟

کوشا جوابش رو نداد و موبایل رو سایلنت کرد ، منم با تیکه گفتم : روناک جونت ناراحت نمیشه جواب 

 .. ندی ؟ راحت باش ، یه وقت قهر میکنه هااا

 لبخندی زد و پرسید : حسادت میکنی ؟

 نه ! چرا باید حسودیم شه ؟ مگه ما چه صنمی با هم داریم ؟ -

 .. روناک دوباره زنگ زد ، پوزخندی زدم و چشم ؼره ای رفتم

 بهم زنگ میزنه تا برم پیشش و باهاش بخوابم ! جوابش رو بدم ؟ -

ی میکنه ولی لحنش خیلی جدی بود ! چقدر از شنیدن این حرؾ چشمام گرد شد ، فکر کردم داره شوخ

 ! زود شریکاش رو عوض میکرد

 .. هرکاری دوست داری بکن -

اگه میرفت میمردم ، حس اینکه با یکی دیگه بخوابه آتیشم میزد ! نه حاضر بودم خودم باهاش رابطه 

 .. داشته باشم و نه بزارم دخترای دیگه باهاش بخوابن

اما در کمال بی رحمی جلوی من جواب داد دعا دعا میکردم جوابش رو نده  .. 
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- Halo 

- .. 

- Nie , who ? 

- .. 

با تعجب بهش نگاه کردم ، چرا این شکلی حرؾ میزد ؟ لحنش برام بیش از حد نااشنا بود ، حتما 

 .. نمیخواست من از حرفاش سردربیارم

میشکست ! جدی جدی دلم داشت آتیش میگرفت ، بؽضی تو دلم بود که اگه بهم یه پخ میگفتند 

میخواست تو این حال ولم کنه و به عشق و حالش با بقیه برسه ؟ اونم جلوی چشم من ؟ مگه نگفت 

 .. دوسم داره ! این چه جور دوست داشتنیه اخه

 ! تماس رو قطع کرد و رو به من گفت : دختر خیلی شیطونیه

 میری پیشش نه ؟ -

 .. آره -

 .. پوزخندی زدم و روم رو برگردوندم

اشکم داشت درمیومد ! توی دلم گفتم : پس من چی ؟ مگه تو دوست پسرم نیستی ؟ مگه ما با هم 

 .. نبودیم ؟ مگه نگفتی دوسم داری ؟ پس چرا

 ! به متین زنگ میزنم بیاد دنبالت -

 ! الزم نکرده -

 اونکه منتظر یه فرصت خوب هست تا باهات خلوت کنه ، چه فرصتی بهتر از این ؟ -

اشک سمجی از گوشه چشمم چکید و ؼریدم : چقدر بی ؼیرتی کوشا ، مگه نگفتی دوسم داری ؟ قطره 

 آدم زنی رو که دوست داره میسپره دست مردای دیگه ؟

اگه هدؾ لذت باشه ، ؼیرت معنا نداره ! فقط مانع میشه ، اگه میخوای از متین لذت ببری باید  -

 .. اینکارو انجام بدی

، هیچکسو نمیخواممن متینو نمیخوام  -  .. 

 ! ولی خودت گفتی از من بهتره -

 ! چشمام رو بستم و زمزمه کردم : دروغ گفتم

 .. پس تنها برگرد -

 .. با گفتن این حرؾ به سمت در رفت که اسمش رو صدا زدم
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 .. کوشا -

 بله ؟ -

 .. با صدایی که از ته چاه درمیومد گفتم : نرو

ستاد ، سرمم تموم شده بودبدون اینکه بهم نگاه کنه سرجاش ای  .. 

 از دستم کندم ، روی تخت نشستم و گفتم : میشه تا خونه منو برسونی ؟

 .. دیرم میشه -

 .. خب دو دقیقه بیشتر منتظر بمونه ، من میخوام با تو برم خونه -

 .. زیرلب باشه ای گفت و از تزریقات خارج شد ، چرا اینجوری میکرد اخه

تو وجودش نبود ؟ اگه متین بهم دست میزد اذیت نمیشد ؟یه ذره حسادت یا ؼیرت   

 .. با بی رمقی از اتاق خارج شدم و به همراه کوشا سوار ماشینش شدم

تو راه به وضوح لبخند کثیفش رو میدیدم ، حتما داشت اون دختره رو تصور میکرد ! یه آدم چقدر 

 میتونست پست فطرت و کثیؾ باشه ؟

اینکارا میکرد ؟یعنی وقتیم با من بود از   

 به در خونه که رسیدیم تنم لرزید ، جدی باید میزاشتم بره ؟

 مگه من آدم نبودم ؟ مگه دل نداشتم ؟

 .. پیاده شو -

 با چشمای لرزونم نگاهش کردم و برای آخرین بار پرسیدم : جدی میری ؟

زندگیت میبرهوقتی لذت سراغ آدم میاد ، نباید پسش زد ! شگون نداره ، برکت رو از  -  .. 

 .. پس احساسات بقیه چی کوشا -

 .. احساسات خودت چی ؟ مگه نگفتی دوسم داری ؟ چطور االن

دوست داشتن تو بجاست ، سکس یه نیازه ! بهش به چشم یه وسیله برای ارضای نیازهای مادیم  -

 .. نگاه میکنم

 با ناراحتی پرسیدم : پس منم یه وسیله برای رفع نیازات بودم ؟

بخشی از تو آره ، بخش زنانگیت برای همینه ! تو زن ساخته شدی تا به امثال من لذت بدی ،  -

 .. اینجوری خودتم ؼرق آرامش میشی

 ! ولی بخش معنویت نه ، بخش معنویت همون جاییه که دوسش دارم
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 ! آدما که بخش بخش ندارن کوشا ، من یکیم ! زنونگیم و روحم یکیه -

زندگی و ماده خیلی فرق دارهنگاه تو با من به  -  .. 

 .. کوشا -

 بله ؟ -

احساس من برات مهم هست ؟ اگه بگم دوستت دارم .. اگه بگم بدون تو نمیتونم نفس بکشم ، اینا  -

 برات مفهومی داره ؟

 .. نفس عمیقی کشید و گفت : داره ولی تو باید بدونی عشق به تنهایی کافی نیست

ه نه ؟ پس بخش مردانگیم رو چجوری تامین میکنی ؟تو عاشق بخش معنوی من هستی مگ  

 .. تو فقط میگی دوسم داری و برای تامین نیازای مادیم قدمی برنمیداری

مادری رو تصور کن که بچه اش گرسنست ، هر مادری بچه اش رو دوست داره ! سوال اینجاست که 

ته هاش رو براورده نکنه و ادعا مادر میتونه به بچه ؼذا نده و ادعا کنه دوسش داره ؟ میتونه خواس

 کنه مادر خوبیه ؟

 .. با ناراحتی گفتم : نه نمیتونه

من تو رو دوست دارم یارا ، تو قلبم رو پر میکنی ولی از نظر مادی و فکری تو مرحله پایینی قرار  -

 .. داری

فکارت رو توی سکس دیوونه کننده هستی ولی هنوز هم قوانین خودت رو داری ! تو باید تابوهای ا

 .. بشکنی ، اینجوری میتونی به جای ما صعود کنی

 جای شما ؟ -

 .. به مؽزش اشاره زد و گفت : ذهن یه الویی

 چون من خواسته هات رو تامین نمیکنم این حرفا رو میزنی نه ؟ -

 .. درسته -

کردی ؟درحالی که با انگشتام بازی میکردم گفتم : تو اون مدتی که با هم بودیم ، اینکارو   

 چکاری ؟ -

 با کسی سکس کردی ؟ -

 ! نه -

 اگه با متین سکس داشته باشم ناراحت نمیشی ؟ -

 مگه از ؼذا خوردنت ناراحت میشم ؟ -
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 .. آخه این نیاز فرق داره کوشا -

 چه فرقی ؟ -

باکالفگی گفتم : نمیدونم ! فقط میدونم مثل همه نیازا نیست ! من دوست دارم با کسی سکس کنم که 

وسش داشته باشم ، دلم نمیخواد فقط ارضا بشم ، دلم میخواد روحمم با روح عشقم یکی بشهد  ! 

 .. دستش رو روی فرمون گذاشت و گفت : خب تو خیلی رمانتیک فکر میکنی

 اگه من .. تامینت کنم چی ؟ -

 ! من یه شیطون پرستم ، نمیتونم صیؽت کنم -

، همینجوریآب دهنم رو قورت دادم و گفتم : بدون صیؽه   .. 

 یه تای ابروش رو باال انداخت و پرسید : برات مهم نیست نامحرم و این داستانا باشیم ؟

 ! چرا مهمه ولی .. تو هم برام مهمی -

 پوزخندی زد و گفت : من که گفتم بهت دست نمیزنم ، نمیتونم برخالؾ حرفم عمل کنم حاال هم پیاده شو

.. 

 .. هنوزم میخوای -

 ! بله -

د تلخی زدم ، از ماشین پیاده شدم و گفتم : شبت بخیرلبخن  .. 

 .. جوابم رو نداد و با سرعت از جلوی در گاز داد و رفت

 .. دلم شکسته بود ، مریض هم که بودم ، کال هرچی بدبختی بود با هم میومد سراؼم

رفتار میکرد ؟روی تختم ولو شدم و آروم آروم اشک ریختم ، از عذاب دادنم لذت میبرد که اینجوری   

 .. فکر اینکه االن با یکی دیگه سکس میکنه باعث میشد گریه ام شدت بگیره

 .. چرا آخه

 چرا من ؟ چرا احساس من باید بازیچه میشد ؟

 .. دلم کوشا رو میخواست

برام مهم نبود بهم محرمیم یا نه ، دلم میخواست فقط امشب کنار خودم داشته باشمش ! نزارم زن دیگه 

لذت ببرهای ازش   .. 

خیلی حسودیم میشد ، من بخاطر شرم و ترس از گناه مردم رو از دست داده بودم درحالی که دخترای 

 .. دیگه اینقدر راحت سکس میکردند و از گناه هراسی نداشتند
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 چرا فقط من میترسیدم ؟ مگه چه عیبی داشت با عشقم بخوابم ؟ اون عشقم بود همین محرممون میکرد

! 

م توی دنیا بدون تعهد یا نسبتی با هم سکس میکردند و خوشحال بودند فقط من باید بخاطر این همه آد

 گناه اینجوری عذاب میکشیدم ؟ فقط چون نمیتونستم دست از پا خطا کنم ؟

 .. خدایا من همیشه دختر خوبی بودم ولی حقم نیست این بال سرم بیاد

ت شیطون رو میپرسته یا تو روببین من واقعا کوشا رو دوست دارم ، برام مهم نیس  .. 

 .. من عاشقش شدم و مقصرش هم خودتی که مهرش رو به دلم انداختی

 .. خدایا من عاشق کوشام ، من عاشقشم ! ببین دارم بخاطر تو امشب زجه میزنم

 ! بخاطر حرفای تو مردم کنار یه زن دیگست

کوشا باشم امشب اخرین شبیه که میخوام بهت گوش کنم خدا ، من میخوام با  .. 

میخوام لمسش کنم ، میخوام فقط مال خودم باشه و برای هدفم دست به هرکاری میزنم حتی اگه الزم 

 .. باشه هرشب باهاش بخوابم

 . من از فردا تمام تالشم رو میکنم تا کوشا رو مال خودم کنم

ایش کردم و صورتم صبح روز بعد با انرژی مضاعفی از خواب بلند شدم ، برخالؾ روزای عادی یکم آر

 .. مثل ماه شد

 .. موهای فرم رو هم با سشوار ساده ای صاؾ کردم ، فرق گرفتم و دور سرم بافتم

وقتی یاد دیشب میوفتادم خیلی حرصم میگرفت ، فکر اینکه با کسی خابیده بود اذیتم میکرد ، مگه من 

 چیم از دخترای دیگه کمتر بود ؟

بعد از صرؾ صبحونه سوار آسانسور شدمپوفی کشیدم ، بازم دپرس شدم و   .. 

 .. مثل چند روز پیش دوباره طبقه اول ایستاد ، کوشا سوار شد

 ! نگاهی به سر و روم انداخت و با طعنه گفت : خشگل کردی

 ! اهوم ، میخوام امروز به متین جواب بدم -

 و جوابت چیه ؟ -

 ! لبخندی زدم و گفتم : میخوام باهاش دوست بشم

الخره تصمیتو گرفتیپس با -  .. 

دستی به مقنعم کشیدم و گفتم : اهوم ، دیشب بهش فکر کردم ! تو راست میگفتی ! اگه بحث لذت باشه 

 .. نباید پسش زد
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 میخوای باهاش بخوابی ؟ -

 .. این سوال رو با تعجب پرسید

 ! اهوم ، میخوام باهاش بخوابم -

 .. که اینطور -

: دارم به حرفات گوش میدم ، راهنماییات عالی بود ! متین پسر خوبیه ، لبخند دندون نمایی زدم و گفتم 

 .. از همه نظر تامینم میکنه

 .. ظاهرا همینطوره -

 آسانسور به پارکینگ که رسید ازش پرسیدم : تو چی ؟ دیشب چطور بود ؟

 ! خوب بود -

 ! مثل اینکه زیاد بهت خوش نگذشته -

 چرا اینو میگی ؟ -

رش گذشتم و گفتم : اخه یکم دپرسیبا لبخند از کنا  .. 

 ! نه ، خوبم -

 .. امیدوارم باشی -

 .. اینو گفتم و داشتم به سمت حیاط میرفتم که گفت : میرسونمت

 ! الزم نیست ، اگه یه وقت متین منو تو ماشین تو ببینه ممکنه بد بشه -

 .. آهان -

 .. چقدر حال میکردم که این حرفا رو میزدم

م تا کی میتونه خودشو بی تفاوت نشون بدهمیخواستم ببین  ! 

کوشا هرچی که بود یه مرد بود و حس ؼیرت داشت فقط سعی میکرد نشونش نده و بخاطر عقایدش 

جلوی خودشو میگرفت که بهم حرفی نزنه ، منم که حساب کار دستم اومده بود از امروز میدونستم 

 .. چجوری جریش بکنم و به سمت خودم بکشونمش

دفتر جلوی چشمش به بهونه های مختلؾ با متین میگفتم و میخندیدم ، گاهی اوقات روی میز خم توی 

 .. میشدم و از قصد باسنم رو عقب میدادم تا کوشا ببینه چجوری دارم متین رو تحریک میکنم

 ... اون هیچی نمیگفت و فقط بهم نگاه میکرد ، یکم ناراحت بود ! دلیلش رو نمیدونستم

ان ساعت کاری متین ازم خواست جوابشو برای دوستیش بدم طبق معمول پیچوندمشبعد از پای  ! 

 .. واقعا ازش خوشم نمیومد ، فقط دلم میخواست کوشا رو با کارام حرص بدم
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دست اخر متین ازم خواست اگه میتونم امشب باهاش قرار بزارم ، اونم توی خونه اش ! چه سریع 

 .. پسرخاله میشد

واقعا چه فکری راجبع من میکرد ؟ برای خونه درخواستشو قبول نکردم پس ازم خواست پسره پروو ، 

 .. بریم پارک

میدونستم اهل کارای بد بد نیست ، الاقل شخصیتش که همینو نشون میداد ، فقط از روی صمیمیت اینو 

 .. میگفت ولی همچین پیشنهادایی واقعا به مزاجم نمیساخت

پارک قبول کردم و متین هم لبخند رضایت بخشی زد ! خوب شد  با این حال درخواستشو برای

 ! نمیدونست دارم اسگلش میکنم

کوشا زودتر از من رفت ، منم سوار اتوبوس شدم تا برم خونه و یه تیپ حسابی برای کون سوزی آقا 

 .. بزنم

م که زنگ درم به با یه پیراهن نازک که بلندیش تا زیر باسنم میرسید مشؽول ارایش خودم توی آینه بود

 .. صدا دراومد

 .. یکم رژم رو پررنگ کردم و از تو چشمی در کوشا رو دیدم

 .. لبخند موذیانه ای زدم و در رو با ناز باز کردم

برای لحظه ای سرش رو باال آورد و از دیدن قیافم تعجب کرد آخه هیچوقت براش اینجوری آرایش 

 .. نکرده بودم

: چیزی شده ؟ لبخند شیرینی زدم و پرسیدم  

 .. پوزخندی زد و جواب داد : مثل اینکه خیلی دارید تند پیش میرید

 ! دستمو به در تکیه دادم و با پرویی گفتم : آره ، اتیش جفتمون خیلی داؼه

چندتا قبض تو دستش بود که یکیشو به من داد و گفت : بیا ، این مال توئه ! اشتباهی تو صندوق پستی 

 .. من بود

! راضی به زحمت نبودمممنون  -  .. 

 .. چیزی نگفت و به سمت آسانسور برگشت

 .. میدونستم چقدر تحریک شده ، نفساش نا منظم شد بود

 .. دلم میخواست ، دلم هوای س#سمون رو کرده عشقم ! کاش میومدی طرفم

 داشتم خیس میشدم ، مگه میتونستم به رابطمون فکر کنم و تحریک نشم ؟

به نیاز جنسیش با من توجه نکرد ، المصب وقتی حرفی میزد امکان نداشت  درست برطبق انتظارم

 .. برخالفش عمل کنه
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 در رو بستم و پوفی کشیدم ، کی میخواست بره پیش متین ؟

بهش زنگ زدم ، بهونه ای جور کردم و برنامه امشبو کنسل کردم ! سوال پیچم کرد ولی من بهونه ای 

اد : تا همیشه که نمیتونی فرار کنی یارا خانوماوردم و اونم با خونسردی جواب د  .. 

 از شنیدن این حرؾ تعجب کردم و پرسیدم : منظورتون چیه ؟

 .. منظورم واضحه ! شاید امروز فقط داشتید باهام بازی میکردید ولی اوضاع همینجوری نمیمونه -

 .. یعنی جدی فهمیده بود ؟ نمیدونستم چه جوابی بدم پس فقط تته پته کردم

 .. اما متین با خونسردی ازم خداحافظی کرد

 .. چقدر ضایع ! یعنی قصدم رو از اون کارا فهمیده بود ؟ لب و لوچم با این فکر آویزون شد

 .. اه اصال به درک ، من کوشا رو میخواستم

 .. روی تخت دراز کشیدم ، موبایلم رو برداشتم و از واتس اپ چکش کردم

 .. آنالین بود

بهش پیام بدم ، یاد اونشبی افتادم که باهم س#ستل کردیم ! چقدر خوب بوددلم میخواست   .. 

 ! اگرچه هنوزم انکارش میکرد ولی من مطمئن بودم خودشه

 � باالخره دلمو به دریا زدم و پیام دادم : آقاهه ؟

 بعد از پنج دقیقه جواب داد : بله ؟

 ! چی میخواستم بهش بگم ؟ چی داشتم که بگم ؟ هیچی

ی نوشتم : خوبی ؟الک  

 .. آره -

 ! منم خوبم ، ممنون که نمیپرسی -

 .. چون همین یه ربع پیش دیدمت -

 ! اصال هرچی -

 هنوز نرفتی ؟ -

 .. نه ، نمیرم -

 چرا ؟ -

 .. دلم نمیخواد -

 ! کلی خشگل مشگل کرده بودی که -
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 .. اهوم ولی برای اون نکرده بودم ، برای تو کرده بودم -

جواب داد : که اینطور دو دقیقه بعد  ! 

 میشه بیام پیشت ؟ -

 .. نه -

 ! اذیت نکن دیگه ، دارم اتیش میگیرم -

 امروز که خوب داشتی براش دلبری میکردی چرا نزاشتی خاموشت کنه ؟ -

 پس حسودیش شده بود ! ریز خندیدم و جواب دادم : حسودیت شد ؟

 ! آره ، برای من از اینکارا نمیکردی -

جواب داد ، اگه من بودم هزاربار انکار میکردمچه صادقانه   !! 

 .. خب از این به بعد فقط برای تو دلبری میکنم -

 از این به بعد ؟ -

 ! نگو که تو دلت منو نمیخواد چون باور نمیکنم -

 .. سریع تصمیم عوض میکنی ، یه شب من یه شب متین -

میخوام متین کیه بابا ، اونو گفتم حرصت بدم ! من فقط تو رو -  .. 

 .. که اینطور -

 بیام پیشت نفسم ؟ -

 .. من میام ، درو باز کن -

 .. موبایل پرت کردم کنار ، سریع پریدم بیرون و در رو بازکردم

یه پنج دقیقه طول کشید تا بیاد باال ولی به محض اینکه از آسانسور بیرون اومد دستام رو دور گردنش 

ش گرفتمانداختم و همون جلو یه لب اساسی از  .. 

 کوشا هم با رؼبت لب بازیمون رو ادامه داد و همونجوری که لبام رو میخورد ، از روی زمین بلندم کرد

.. 

 دستاش رو زیر باسنمون گرفت و منو به سمت اتاق خواب برد

 .. 

 

 .. تخت یه نفره بود پس مالفم رو برداشت و روی زمین انداخت
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رآوردم و کنار انداختمتا روی زمین دراز شدم خودم شرتم رو د  .. 

 .. کوشا هم کمربندش رو باز کرد ، روم خیمه زد

مثل وحشیا لبای همو میخوردیم و حال میکردیم ! خیلی وقت بود که رابطه نداشتیم ! تن جفتمون داغ 

 .. بود

 .. کوشا از گردن تا زیر نافم  لیسید ، فوق العاده بود

میکردموقتی نوک سینه هام رو میک میزد عشق   .. 

  ! انگار میخواست شیر بخوره ، موهام رو ناز میکردم و از اینکه سینه هام تو دهنشه لذت میبردم

 .. ازم خواست برگردم ، منم داگ استایل نشستم

 .. انگشت شصتش رو وسط ناحیه حساسم کشید

 .. یه لحظه چشمام خمار شد و اسمش رو زیرلب صدا کردم

و مشؽول شد لباش رو به اون قسمت چسبوند  .. 

 .. باسنم رو چنگ میزد و من مثل دیوونه ها جیػ میکشیدم

 .. اینقدر اینکارو ادامه داد تا باالخره ارضا شدم و دست و پام شل شد

  اما کوشا این دفعه ول کن نبود ، دستی به باسنم کشید و پرسید : از پشت دوست داری ؟

 .. نه ! شنیدم خیلی درد داره -

دوست دارممن که خیلی  -  .. 

 .. اینو گفت و لیسی به باسنم زد

 .. نکنیااا -

 .. ضربه ای به باسنم زد و چیزی نگفت

 ! سپس تند تند مشؽول بوسیدن و لیس زدن باسنم شد

  وقتی قشنگ خیسش کرد ازم پرسید : وازلین داری ؟

  ! با وحشت برگشتم و گفتم : من از پشت نمیدم

یین میکنی ؟روم خیمه زد و گفت : مگه تو تع   

 .. وای نگو دیگه ! چرا گیر دادی به اون -

 .. باید قبل از اینکه امروز #ونتو جلوی چشمم میدادی هوا فکر اینجاشم میکردی -

  ! ناخوداگاه یاد کار امروزم افتادم و گفتم : #وه خوردم ! خوبه ؟ کوشا از پشت خیلی درد داره



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 141 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

خشک هم میکنم وازلین بده که کار خودت راحتر بشه ، من -  ! 

از ترس اینکه حرفشو عملی نکنه سریع یه کرم برداشتم و بهش دادم ، سپس با ترس گفتم : دردم 

 .. نیادااا

  ! برم گردوند ، یه بوس از لپ باسنم کرد و گفت : مثل بچه ها حرؾ نزن ، س#س درد داره

انگشتشو فرو کرد تا جا باز  دور سوراخ باسنم و التش رو حسابی با کرم چرب کرد ولی اول با آرامش

 .. کنه

 .. زیاد دردم نیومد

  ازم پرسید : درد داری ؟

 .. نه -

 .. یه بالشت زیر شکمم گذاشت تا مسلط تر بشه

انگشت دوم و سومش رو به ترتیب توی باسنم کرد ، دردم میگرفت ولی چیزی نمیگفتم ، نمیخواستم 

 .. دوباره از دستش بدم

رشو انجام دادوقتی راه باز کرد ، کا  .. 

 ... از درد بالشتی که جلوم بود گاز گرفتم و صدای جیؽم رو خفه کردم

 .. کوشا آروم آروم واردم میکرد ولی من از اعماق وجودم زجر میکشیدم

 .. به مالفه چنگ میزدم و گریه میکردم

 .. کوشا منو نمیدید ولی واقعا داشت دردم میگرفت

چیزی بگم دوباره از پیشم بره بازم حرفی نزدم ، میترسیدم اگه  .. 

 .. این همه دختر از پشت میدادند ، چرا من ندم ؟ با این فکر آروم شدم و سعی کردم از رابطم لذت ببرم

  کوشا که دید الل شدم نگران شد و با سردی ازم پرسید : حالت خوبه ؟

 .. اهوم -

  ! االن تموم میشه -

باسنم میکوبیددور کمرم رو گرفته بود و تا نصفه تو   .. 

 .. اصال لذت نمیبردم ولی نمیخواستم چیزی بگم

 .. چند دقیقه تو باسنم تلمبه زد و بعد دوباره کرد جلو

 .. هعی جاشون رو عوض میکرد و اه میکشید
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 .. فکر کنم داشت حسابی حال میکرد

  ! برای من که فقط درد و سوزش به همراه داشت

س و حال کنارم دراز کشیدآخر هم تو باسنم ارضا شد و بی ح   ... 

 .. منم از داؼی آبش لحظه ای لرزیدم و دوباره ارضا شدم

 .. کوشا به سینش اشاره زد و گفت : بیا اینجا

 .. سرمو که روی سینش گزاشتم گفت : تو خیلی خوب حال میدی

هنوزم میری  ناخوداگاه یاد دیشب افتادم و سرم رو برداشتم ، پشت بهش خوابیدم و گفتم : با اینحال

  سراغ دخترای دیگه ، نه ؟

 .. از پشت بؽلم کرد و گفت : نه ، نمیرم

 .. خودت دیشب -

  .. نرفتم -

  با تعجب به سمتش برگشتم و پرسیدم : بهم دروغ گفتی ؟

 .. نوک بینیم رو فشار داد و گفت : نه

  پس دیشب کجا رفتی ؟ -

 .. پیش یکی از دوستای قدیمیم -

میشه تو شیطون پرست باشیهنوزم باورم ن -  !  

  خندید و پرسید : چرا ؟

 .. قیافت عجق وجق نیست ، ؼیرعادیم رفتار نمیکنی ! البته جز زمانی که شهوتی نمیشی -

گونه ام رو نوازش کرد و گفت : همه که عجق وجق نیستند ، ما الویا اعتقاد داریم هرکس خدای 

الزم نیست برای شیطون پرست بود عجیب و ؼریب خودشه و تفکر منحصر به فرد خودش رو داره ، 

 .. باشی ! اینا فقط نمایشیه

 چی شد که تصمیم گرفتی اینجوری شی ؟ -

 .. آه ، نمیدونم -

  ! ته ریشش رو نوازش کردم و گفتم : نمیدونی یا نمیخوای بگی

 .. جفتش -

 ! لباش رو بوسیدم و زیرلب گفتم : دیوونه
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میکردم با تردید پرسیدم : کوشا ؟ درحالی که ته ریشش رو نوازش  

 هوم ؟ -

 اگه دوستای شیطون پرستت بفهمن دوست دخترت مسلمونه چی ؟ ناراحت نمیشن ؟ -

 .. طردم میکنند -

 چی ؟ -

 ! منو از فرقه خارج میکنند -

 پس چرا داری این ریسکو میکنی ؟ -

 .. چون معتاد س#سمون شدم -

یعنی چیز دیگه ای نیست ؟ پوزخندی زدم و گفتم : معتاد س#سمون ؟  

 ! چرا ، خیلی چیزا هست ولی بلد نیستم بگم -

 ! خب حاال به یه نمونش اشاره کن -

 .. کمی فکر کرد و بعد با لحن ارومی جواب داد : چشات

 چشام ؟ -

 .. چشات رو دوس دارم ! برام سخته بهشون نگاه نکنم -

 اوممم ، دیگه ؟ -

 ! لبات ، برام سخته نبوسمشون -

 و در ادامه ؟ -

صورتمو قاب گرفت و با لحن عاشقونه ای که تاحاال ازش ندیده بودم گفت : خودت ، برام سخته کنارم 

 .. نباشی

 .. اینو که ازش شنیدم ته دلم خالی شد و بی اختیار گفتم : عاشقتم مرد من

 ..  منم همینطور -

 .. لباش رو میون لبام قفل کردم و مشؽول عشق بازی با هم شدیم

 .. دیگه هیچی برام مهم نبود ؛ وقتی میبوسیدمش فقط به عشقمون فکر میکردم

یهو دوباره یادم افتاد که اسمشو نمیدونم پس برای لحظه ای ازش جدا شدم و پرسیدم : راستی اسمت 

 چیه ؟
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 خندید و جواب داد : وسط عشق بازی این چه سوالیه ؟

اسمتو نمیدونم ! خب بهم بگودوماهه میشناسمت و باهات س#س میکنم اما  -  .. 

 مگه کوشا چشه ؟ -

 !! وا ، چش نیست گوشه ! تو هم از این به بعد بهم بگو یکتا -

 .. من که مشکلی ندارم -

 .. لباش رو گاز گرفتم و گفتم : بخدا دیوونه ای کوشا

ند دوم ؟خندید و روم خیمه زد ، تی شرتش رو دراورد و زیر گوشم با شیطنت گفت : بریم برای را  

 .. این دفعه از پشت نه -

 ! خیلی خب -

 .. اینجا هم نباشیم ، بریم تو حموم -

 ! فکر خوبیه ، بریم یکم بشورمت -

 .. خندیدم ، از روی زمین بلندم کرد و منو به سمت حموم برد

 درحالی که ته ریشش رو نوازش میکردم با تردید پرسیدم : کوشا ؟

 هوم ؟ -

رستت بفهمن دوست دخترت مسلمونه چی ؟ ناراحت نمیشن ؟اگه دوستای شیطون پ -  

 .. طردم میکنند -

 چی ؟ -

 ! منو از فرقه خارج میکنند -

 پس چرا داری این ریسکو میکنی ؟ -

 .. چون معتاد س#سمون شدم -

 پوزخندی زدم و گفتم : معتاد س#سمون ؟ یعنی چیز دیگه ای نیست ؟

بگمچرا ، خیلی چیزا هست ولی بلد نیستم  -  ! 

 ! خب حاال به یه نمونش اشاره کن -

 .. کمی فکر کرد و بعد با لحن ارومی جواب داد : چشات

 چشام ؟ -
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 .. چشات رو دوس دارم ! برام سخته بهشون نگاه نکنم -

 اوممم ، دیگه ؟ -

 ! لبات ، برام سخته نبوسمشون -

 و در ادامه ؟ -

ازش ندیده بودم گفت : خودت ، برام سخته کنارم صورتمو قاب گرفت و با لحن عاشقونه ای که تاحاال 

 .. نباشی

 .. اینو که ازش شنیدم ته دلم خالی شد و بی اختیار گفتم : عاشقتم مرد من

 ..  منم همینطور -

 .. لباش رو میون لبام قفل کردم و مشؽول عشق بازی با هم شدیم

میکردم دیگه هیچی برام مهم نبود ؛ وقتی میبوسیدمش فقط به عشقمون فکر  .. 

یهو دوباره یادم افتاد که اسمشو نمیدونم پس برای لحظه ای ازش جدا شدم و پرسیدم : راستی اسمت 

 چیه ؟

 خندید و جواب داد : وسط عشق بازی این چه سوالیه ؟

 .. دوماهه میشناسمت و باهات س#س میکنم اما اسمتو نمیدونم ! خب بهم بگو -

 مگه کوشا چشه ؟ -

گوشه ! تو هم از این به بعد بهم بگو یکتاوا ، چش نیست  -  !! 

 .. من که مشکلی ندارم -

 .. لباش رو گاز گرفتم و گفتم : بخدا دیوونه ای کوشا

 خندید و روم خیمه زد ، تی شرتش رو دراورد و زیر گوشم با شیطنت گفت : بریم برای راند دوم ؟

 .. این دفعه از پشت نه -

 ! خیلی خب -

، بریم تو حموم اینجا هم نباشیم -  .. 

 ! فکر خوبیه ، بریم یکم بشورمت -

 .. خندیدم ، از روی زمین بلندم کرد و منو به سمت حموم برد

 .. صبح زودتر از زمان موعود تو بؽل کوشا از خواب بیدار شدم
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با هم رابطه داشتیم ، چون جفتمون خسته و کوفته بودیم همونجا رو مالفه خوابمون  ۳دیشب تا ساعت 

ده بودبر  .. 

 .. سینه لختش رو بوسیدم ، الی چشماش رو یکم باز کرد

 .. با صدای خواب آلودم گفتم : عشقم باید بیدار شیم

 ساعت چنده ؟ -

 .. شش -

 .. دستش رو دور کمرم حلقه بود سفت تر کرد و گفت : االن بلند میشم

 .. گونه اش رو بوسیدم و از جا بلند شدم تا صبحونه ای درست کنم

م نون تست کردم و با کره و مربا روی میز چیدم ، کوشا هم یه دوش چند دقیقه ای گرفت ، بهش یه یک

 .. حوله دادم و بعد همونجوری اومد دور میز نشست

 .. براش لقمه درست کردم و بهش دادم

 ! این بهترین صبحونه عمرم بود

 ! شبیه زن و شوهرا شده بودیم ، چقدر عاشقونه

که جفتمون به عشقمون اعتراؾ کردیم ، با یادآوری دیشب تنم گر گرفتیاد دیشب افتادم   .. 

 کمی چای نوشیدم و بعد ازش پرسیدم : دیشب یهو رفتی ؟

 درحالی که کره میمالید جواب داد : اوهوم ، بیدار بودی ؟

 یه لحظه احساس کردم از پیشم رفتی ، چرا ؟ -

 .. یادم اومد یکم کار دارم -

که تا صبح صبر نکردی ؟ اینقدر مهم بود -  

 .. لبخندی زد و جواب داد : میترسیدم فراموش کنم

 .. موبایلمو باز کردم و کانال خبرهای فوری رو چک کردم

 ! یه جنازه دیگه ، انگار تمومی نداشتند

 کوشا که قیافه پکرم رو دید پرسید : چیزی شده ؟

 ! یه جنازه دیگه پیدا کردند ، شانزدهمین قتل کاؾ -

 .. که اینطور -

 به نظرت عجیب نیست ؟ -
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 چی عجیبه ؟ -

 اینکه پلیس هنوز نتونسته همچین قاتلیو پیدا کنه ؟ -

 ! شاید طرؾ زیادی کار بلده -

 .. نمیدونم کوشا ، حرفای ترسناکی ازش شنیدم -

 با خونسردی مقداری چای نوشید و پرسید : چه حرفایی ؟

فیلم میگیره ، مو ، چشمشون رو درمیاره ! دست و پاشون  اینکه به دخترا تجاوز میکنه و ازشون -

 .. رو میبره

 .. که اینطور -

 هیچ تؽییر حالتی توی چهره اش نمیدیدم ! یعنی یه ذره هم دلش نمیسوخت ؟

 واقعا هیچ نظری نداری ؟ -

 چه نظری ؟ -

قل دوتا فحش نثارش یه قاتل روانی اون بیرون دخترا رو تیکه پاره میکنه ، همه دنبالشن و یا الا -

 .. میکنند

 چجوری اینقدر آروم نشستی و فقط میگی که اینطور ؟

کوشا سرش رو بلند کرد ، رنگ نگاهش ترسناک شد و پرسید : میخوای بهش فحش بدم ؟ به کسی که 

 .. نمیشناسمش ؟ شاید اون دلیل خوبی برای کاراش داره

 .. آخه چه دلیلی کوشا ؟ اون جون دخترا رو میگیره -

 دور لبش رو با دستمال کاؼذی سفیدی پاک کرد و گفت : تو تشنه خون هستی و بشر رو تهدید میکنی

.. 

 یعنی چی ؟ -

 .. فقط یه حدسه -

 با تردید به چهره خونسردش نگاه کردم ، گردبندم رو فشردم و پرسیدم : تو چیزی میدونی ؟

 .. نه -

 چرا اینجوری حرؾ میزنی ؟ -

انجیل شیطان رو برات خوندمفقط بخشی از  -  ! 

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم و پرسیدم : چه بخشی ؟
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نفس عمیقی کشید ، چشماش رو بست و زیرلب زمزمه کرد : ای دوست و همدم شب ؛ تو از صدای 

سگ ها و ریختن خون شاد میشوی ؛ تو در میان سایه های قبور میگردی ؛ تو تشنه خون هستی و 

کنی گور گومورو ؛ ماه هزار چهره ؛ به قربانیان ما با نظر مساعد بنگر . دروازه های بشر را تهدید می

 " ... جهنم را بگشا و بیرون بیا

 .. وقتی این جمله ها رو ادا میکرد تنم میلرزید ، فضای خونه تاریک و موحش شده بود

دور تا دورش رو فرا خیلی جدی و خشک اون کلمات شیطانی رو ادا میکرد و هاله از سیاهی و نفرت 

 .. گرفته بود

 .. وقتی چشماش رو باز کرد ، به وضوح دیدم که قرینه چشماش از بین رفته و سفید شده

 .. با ترس و لرز از صندلی بلند شدم و چند قدم عقب رفتم

 .. گردبندم رو فشار میدادم و اسم مامان و بابام رو صدا میزدم

م جیػ بکشماز ترس الل شده بودم و حتی نمیتونست  .. 

 .. یه کارد برداشتم و جلوش گارد گرفتم ، گریم گرفته بود

 چرا اینجوری میکرد ؟

ناگهان کوشا چند بار پلک زد و بعد دوباره به حالت عادی برگشت اما وقتی من گریون و کارد توی 

 .. دستم رو دید جا خورد

 از جا بلند شد و پرسید : یارا ، چی شده ؟

م ، خیلی ترسیده بودمنمیتونستم حرؾ بزن  .. 

 .. آروم آروم بهم نزدیک شد ، کارد رو از دستم گرفت و بؽلم کرد

 .. به کمرش چنگ انداختم و به هق هق افتادم

 .. کوشا پشتم رو میمالید و سعی میکرد ارومم کنه ، حالم خیلی بد بود

 .. تاحاال تو زندگم اینقدر بد نترسیده بودم

 من ترسوندمت ؟ -

زار زدم : کوشابا گریه   .. 

 بله ؟ -

 .. دیگه اونجوری نکن ! داشتم سکته میکردم -

 .. کمرم رو مالید و زیر گوشم گفت : نمیخواستم بترسونمت ! نمیدونستم ازم فرار میکنی

 .. چشات سفید شده بود کوشا -
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 .. چیزی نیست ، فقط دعا میکردم -

میبوسیدمش گفتم : دیگه اونجوری نکن باشه ؟ من سرم رو توی گودی گردنش فرو بردم و درحالی که 

 .. خیلی میترسم

 .. باشه ، باشه ! آروم باش -

 اینو گفت و منو از خودش جدا کرد ، دستی به گردبندی که دور گردنم بود کشید و گفت : این چیه ؟

وقتی با چشمای خیس جواب دادم : آخرین هدیه مادرم ، وقتی خودکشی کرد از زن عموم خواست تا 

سالم شد بهم بده ۸۱  .. 

 ! گفت اگه یه جا گیر کردم اینو بفروشم و برگردم خونه

کوشا پالک گردبندم رو که شامل حلقه های ازدواج پدر و مادرم بود باال گرفت و پرسید : آدمای خوبی 

 بودند نه ؟

 آره ، همه دوسشون داشتند ! چرا اینو میگی ؟ -

 ! ازت محافظت میکنه -

سیدم : چی ؟با تعجب پر  

 .. پالکم رو نوازش کرد و ادامه داد : این گردبند درست مثل یه دیوار دفاعیه ! من حسش میکنم

 .. خودمم گاهی حسش میکنم -

 لبخندی زد و جواب داد : حتما خیلی همو دوست داشتند ، مگه نه ؟

 ... عموم میگه اونا دیوونه وار عاشق هم بودند -

رادی که الیقش هستندعشق یه هدیه هست برای اف -   .. 

 ته ریشش رو نوازش کردم و پرسیدم : من چی ؟ هستم ؟

 .. به نشونه آره پلک زد و آروم لبام رو بوسید

 .. توی موهاش چنگ انداختم و با ولع لبای شیرینش رو مکیدم

 .. سرکار که بودیم ، متین دوباره برای دیشب پاپچیم شد

با کوشا اوکی شده بودم دلیلی نداشت دربارش فکر کنممنم بهش جواب منفی دادم ، حاال که   .. 

 .. زیاد تعجب نکرد ، به لبخند کمرنگی اکتفا کرده و از اتاقم بیرون رفت

 چرا همه مردای دور و بر من اینقدر عجیب بودند ؟ آخه این چه زندگی ایه ؟

 .. نفس عمیقی کشیدم و مشؽول رسیدگی به کارام شدم
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پروژه بود و من تو اتاق تنها بودمسمیه امروز سر یه   .. 

 .. ساعت ناهار که شد ، دخترا توی اتاقم جمع شدند و ضمن صرؾ ؼذا باهم حرؾ زدند

شیما که متوجه رفتار اخیر متین شده بود با کنجکاوی پرسید : تو گلوی لشگری بد گیر کردی مگه نه 

 ؟

 .. نه بابا این چه حرفیه -

! خودم میبینم چجوری برات دم تکون میده ، حاال اعتراؾ کن جریان  شیما : ای بیشعور ، دروغ نگو

 چیه ؟

 .. خندیدم و جواب دادم : فقط بهم یه پیشنهاد آشنایی ساده داد ولی من قبول نکردم ، پسر خوبیه

شیما با تعجب گفت : وا ، چرا قبول نکردی ؟ دیوونه ای یاراها ! پسر به این خوبی و سالمی از کجا 

یر بیاری ؟ الاقل یه مدت برای آشنایی دوست میشدیدمیخوای گ  .. 

دنیا که از شیما تیزتر بود با طعنه گفت : وای شیما تو دیگه چقدر اوشگولی ! طرؾ دلش پیش یکی 

 دیگه گیره بعد تو میگی متین ؟

 .. شیما از شنیدن این حرؾ تعجب کرد و رو به من گفت : راست میگه ؟ ای ناکس

دادم : اینجوریا هم نیست لبخندی زدم و جواب  .. 

 دنیا یه قاشق ساالد برداشت و گفت : یعنی میخوای بگی کوشا دلتو نبرده ؟

از شنیدن این حرؾ لپام گل انداخت و کلی خجالت کشیدم ، پس این دخترا فهمیده بودند البته چندان هم 

 ! بعید نبود ، من و کوشا خیلی بهم نزدیک شده بودیم

ید گفت : جدی ؟ با کوشا ؟ پس چرا من چیزی نفهمیدم ؟شیما که سکوتم رو د  

دنیا با خنده گفت : از بس خری ! نمیبینی چجوری بهم نگاه میکنند ؟ حدس میزنم یارا هم بدجوری دل 

 .. آقا رو برده ، اصال یه جوری بهش نگاه میکنه که قلب من تاپ تاپ میزنه چه برسه به یارا

اینا که همه چیز رو میدونستند ، پس من داشتم چیو مخفی میکردم ؟ دیگه داشتم از خجالت اب میشدم ،  

 درحالی که با انگشتام بازی میکردم جواب دادم : واقعا اینجوریه ؟

 دنیا : یعنی تو تاحاال دقت نکردی ؟

 ! اینجوری نه ولی خب ازش خوشم میاد -

از شده ! کی شیرینی شیما ذوق زده شد و با خنده گفت : ای جانم ! پس بخت یارا خانومم ب

 خواستگاریتو بخوریم بانو ؟

با تعجب پرسیدم : شیرینی خواستگاری ؟ بابا هنوز برای این چیزا خیلی زوده ! کال دوماهه 

 .. میشناسمش
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 شیما : اییش ! تو فقط بگو دوسش داری یا نه ؟

 .. یکم مکث کردم و بعد با خجالت جواب دادم : آره ، خیلی دوسش دارم

مبارکه خانوم کوشا شیما : پس  !! 

 دنیا پیفی کرد و گفت : هنوز نه به باره نه به داره ، چرا الکی جو میدی شیما ؟

 شیما دست به کمر شد و گفت : حسودیت میشه ترشیده ؟

دنیا با حرص جواب داد : وا ، من ترشیدم ؟ اراده کنم تمام بچه پولدارای تهران برام سر و دست 

 ! میشکونند

ر گفت : بله میبینم ! برای همین داری به پسرعموت التماس میکنی بگیرتت دیگه ؟شیما با تمسخ  

 .. از شنیدن کل کلشون خندم گرفت

شیما بهم گفت خانوم کوشا ، اینو که شنیدم ؼرق لذت شدم ! یعنی جدی جدی میتونستم فامیلی عشقم 

 رو بگیرم ؟

کوشا وابسته شده بودم که اگه همین االنم ازم هنوز برای این حرفا خیلی زود بود ولی من اینقدر به 

 .. خواستگاری میکرد قبول میکردم

دخترا که از اتاق بیرون رفتند ، دوباره مشؽول کار شدم اما مدتی نگذشته بود که دوباره در اتاقم به 

 .. صدا دراومد

 .. بفرمایید تو -

 .. کوشا در رو باز کرد و با دوتا ابمیوه وارد اتاقم شد

 ! لبخندی زدم و از جا بلند شدم ، ابمیوه ها رو به روی میز گذاشت و گفت : انگار تصمیم نداشتند برن

 منتظر بودی تنها شم ؟ -

 .. آره ، باید باهات حرؾ میزدم -

 یقه پیراهنش رو مرتب کردم و گفتم : چیزی شده ؟

 .. کمی مکث کرد و بعد انگاری که پشیمون شده باشه گفت : مهم نیست

 با تعجب پرسیدم : وا ، چی شده ؟ چی مهم نیست ؟

 دستامو از دور گردنش باز کرد و با تردید پرسید : با متین حرؾ زدی ؟

 .. یکم جا خوردم و گفتم : خب ، آره

 چی گفتی ؟ -

 ! شونه ای باال انداختم و جواب دادم : خیلی راحت ردش کردم
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و کنترل کرد و پرسید : رد کردی ؟برای لحظه ای مردمک چشماش لرزید ولی سریع خودش  

 .. آره ! چرا باید راجبعش فکر میکردم ؟ من تو رو میخوام کوشا -

یهو بؽلم کرد و درحالی که به پشت سرم نگاه میکرد و سرم رو نوازش میکرد گفت : شاید پشیمون 

 .. بشی

 .. چرا باید پشیمون بشم -

 ! هنوز خیلی چیزا هست که راجبع من نمیدونی -

مو به سینش چسبوندم و گفتم : مهم نیستسر  .. 

 .. یهو منو از خودش جدا کرد و گفت : دیگه برگرد سرکارت

 .. با تعجب گفتم : کوشا چرا

 .. در حالی که از اتاق بیرون میرفت گفت : امشب شام میریم بیرون

 .. اما -

 .. در رو بست و منو تنها گذاشت

چشه مرتیکه خودسر دمدمی مزاج ! معلوم نبود  ! 

 .. تازه کلی هم با نوازشش موهام رو بهم ریخته بود

اینه دستی ام رو دراوردم تا از توش سر و وضع کلم رو درست کنم که ناخوداگاه چشمم به پنجره پشت 

 .. سرم افتاد

 .. اینه رو به روی میز گذاشتم و نزدیک پنجره شدم

 چقدر خاک گرفته بود ! پس آبدارچی اینجا چیکار میکرد ؟

 ! دستی به روی آینه کشیدم ولی با دیدن جمله کمرنگی که روش دیده میشد خون توی بدنم منجد شد

 .. یکم به نوشته دقیق تر شدم و سعی کردم بخونمش

- Jy is die volgende  ! 

 .. این دیگه به چه زبونی بود ؟ چقدر عجیب و آشنا به نظر میرسید

 .. مطمئنا انگلیسی یا فرانسوی نبود

ار با انگشت نوشته بودنش ! شدیدا مشتاق فهمیدن معنیش بودم پس ازش عکس گرفتمانگ  .. 

 .. بعد از پایان ساعت کاری ، طبق معمول مشؽول جمع کردن وسایلم بودم که متین جلوی رام سبز شد

 خانوم یکتا ؟ -
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مسرمو بلند کردم و به هیکل چهارشونه اش که توی چارچوب در خودنمایی میکرد خیره شد  .. 

 بله بفرمایید ؟ -

 وقت دارید ؟ -

 ! نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم : متاسفم ، االن نه

 .. اینو گفتم و اومدم از کنارش بگذرم که یکهو دستم رو گرفت

 با عصبانیت به این صحنه خیره شدم و پرسیدم : دارید چیکار میکنید ؟

 با کوشا قرار دارید خانوم یکتا ؟ -

میکردم دستمو ازش جدا کنم گفتم : به شما چه ربطی داره در حالی که سعی  .. 

متین فشار دستاش رو بیشتر کرد و از الی دندونای کلید شده اش با خشم ؼرید : مثل اینکه هشدارام 

 .. رو جدی نگرفتید

 .. با ترس به مردمک چشمای مشکیش نگاه کردم و آب دهنم رو با صدا قورت دادم

؟ کاش میتونستم جیػ بزنم و کمک بخوام اما همه رفته بودند ! بازم تنهای  این چرا اینجوری میکرد

 .. تنها بودم

 .. متین درحالی که فشار مشتش رو بیشتر میکرد گفت : بهتره حرفامو جدی بگیری یارا

 ! حالت صورتش منو میترسوند

که حتی از این بیرونم  سیبک گلوش تند تند باال و پایین میشد و صدای ضربان قلبشم به قدری باال بود

 .. میتونستم به راحتی بشنوم

 .. اومدم لب باز کنم و چیزی بهش بگم که یکهو

 ! کوشا : آقای لشگری

 .. با صدای کوشا هردو نفر به عقب نگاه کردیم

او به دیوار تکیه داده و دستاشو توی جیبش کرده ، طبق معمول همون لبخند همشگیش رو هم به لب 

 ! داشت

دیدن کوشا کمی جا خورد اما سریع موضع اش رو حفظ کرد ، حالت خونسردی گرفت و با لبخند  متین با

 .. گفت : آقای کوشا ، چه جالب ! همین االن حسن خطابتون بود

 کوشا یه تای ابروش رو باال انداخت و پرسید : جدی ؟

میکردممنم عین ماست وسطشون واستاده بودم و به رفتار خونسرد و ظاهریشون نگاه   .. 
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چه خوب میتونستند تظاهر به چیزی کنند که نیستند ، متین که جوری حرؾ میزد انگار نه انگار تا چند 

دقیقه پیش داشته مچ دستمو خورد میکرده و کوشا هم انگار که چیزی ندیده باشه با لبخند جوابش رو 

 .. میداد

نسور هدایت میکرد ازش خداحافظی کوشا چند قدم بهمون نزدیک شد و در حالی که منو به سمت اسا

 .. کرد

متین با شک و تردید بهمون نگاه میکرد ، نمیدونستم چرا اینجوری رفتار میکنه ؟ مگه توی کوشا چی 

 دیده بود که اینقدر سرش حساس بود ؟

 .. لحظه اخر که داشت در بسته میشد متوجه نگاه خیره متین و کوشا به روی هم شدم

شقی نبود ، یه حس عجیبیو بهم منتقل میکرد ! شایدم داشتم اشتباه میکردم ، نگاهشون مثل رقیبای ع

 .. نمیدونم

 .. اینقدر فکرم درگیر بود که نخواستم یه دل مشؽولی جدید برای خودم بسازم

 سوار ماشین کوشا که شدم بی مقدمه گفتم : چرا متین اینقدر روی تو حساسه ؟ مگه چیکار کردی ؟

د و گفت : واضحه ، چون دارم دختر محبوبش رو میکنملبخند موذیانه ای ز  ! 

 .. اونکه نمیدونه رابطه ما چجوریه ، تازه اصال بهش ربط نداره -

 .. بزار به حساب تعصبات مردونه -

 یعنی اصال برات مهم نیست که اینقدر راحت بهم دست میزنه ؟ -

 .. ماشین رو روشن کرد و گفت : نه تا وقتی خودت بدت نمیاد

 .. کاش این اخالقتو بزاری کنار کوشا -

 چیو ؟ -

 .. همین بیؽیرت بازیا ، میدونم توام روم حساسی -

 ! نیستم -

 وانمود نکن ، مگه میشه آدم روی زن مورد عالقه اش حساس نباشه ؟ -

دستش رو به روی رونم گذاشت و گفت : یه الویی محبوبش رو زندانی نمیکنه ، بلکه آزادش میزاره تا 

داشته هاش اوج رو لذت احساس کنهبا    .. 

 با تردید پرسیدم : منظورت چیه ؟

 .. بعدا میفهمی -

 .. ولی من االن میخوام بدونم منظورت از اوج لذت چیه که دائما میگی -
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 .. اینجا که نمیتونم بهت نشونش بدم -

 ! با خنده پرسیدم : مگه باید نشون بدی ؟ فقط تعریؾ کن

ب داد : صبر داشته باشبا لبخند کمرنگی جوا  .. 

 .. همیشه همینجوری هستی ولی من نمیتونم مثل تو صبور باشم -

 .. هرچیزی به وقتش یارا -

 .. اینو که ازش شنیدم بحث رو عوض کردم و گفتم : حداقل بگو کجا داریم میریم

 .. در حالی که رونم رو نوازش میکرد جواب داد : رستوران مورد عالقه من

حدودا بیست دقیقا به محلی رسیدیم که پارک پرنس نام داشت سپس با هم وارد یه کافه ) بعد از 

 .. رستوران ( ایتالیایی شدیم

 .. دکوراسیون فضا تاریک و مدرن بود ، واقعا از دیدنش سیر نمیشدی

چندتا بطری مشروب خالی هم روی پیشخوان گذاشته بودند و یه آهنگ انگلیسی کانتری ) محلی ( هم 

 .. پخش میشد

 

گارسون که مرد مرتب و شیک پوشی بود و مثل خارجیا یه پاپیون به گردنش بسته بود ما رو به سمت 

 .. میز دو نفره ای هدایت کرد

 .. سپس بهمون منویی داد ، به نظر با کوشا آشنا بود چون خیلی صمیمی برخورد میکرد

 کوشا : چی میخوری ؟

میگومنو رو باز کردم و گفتم : خوراک   

 پیش ؼذا ؟ -

 سوپ بخوریم ؟ -

 .. لبخندی زد و جواب داد : هرچی تو بگی

 ! خب توام نظر بده -

 .. بخوریم -

 .. گارسون سفارش ها رو گرفت و رفت

 .. منم به بررسی اطراؾ پرداختم

 ! روی میز انواع و اقسام سس ها قرار داشت ، حتی نمیدونستم بعضیاشون چی هستند
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! از کجا پیداش کردی ؟چه جای باحالیه  -  

 .. گذری دیدم -

 ! اوممم ، چه شانسی -

گارسون نوشابه هامون رو آورد ، من توی جام خودم نوشابه ریختم و رو به کوشا گفتم : راستی ، این 

 ! دفعه بزار من حساب کنم

 تو حساب کنی ؟ -

، این بهت حس بدی  خب ، دلیلی نداره چون تو پسری هر وقت رفتیم بیرون همه چیزو حساب کنی -

نمیده ؟ به من که میده ! به نظرم باید بزاری گاهی منم حساب کنم ! اینجوری مطمئن میشیم کسی داره 

 .. سواستفاده نمیکنه

 .. لبخند کمرنگی گوشه لبش نقش بست و گفت : واقعا دختر جالبی هستی

 اوم ، چرا ؟ -

هر کثیفیه ! فرقیم نداره دختر باشی یا پسر .. کال معموال اینجا همه میخوان همو تیػ بزنند ، تهران ش -

همه در حال کندن از همدیگه هستند ! اونوقت تو ، توی همچین جایی بهم میگی میخوای پول ؼذا رو 

 ! حساب کنی ؟ نمیدونم باید بپرستمت یا بخاطر اینکه ؼرورمو زیر سوال بردی دعوات کنم

خب من قصد نداشتم ؼرورتو زیر سوال ببرم ، میدونم پسرا  با مظلومیت سرم رو پایین انداختم و گفتم :

 .. دوست دارند وقتی با یکی میرن بیرون خودشون خرج کنند ، این بهشون احساس خوبی میده

فقط این پیشنهادو دادم چون میخواستم بدونی من قصد ندارم ازت بچاپم ! فقط چون دوستت دارم کنارتم 

 .. ، نه چیز دیگه ای

رو گرفت و درحالی که نوازشش میکرد گفت : من همچین فکری نمیکنم ، توام آدمی نیستی کوشا دستم 

 .. که بچاپی

 لبخندی زدم و گفتم : میشه یه سوال بپرسم ؟

 .. دستش رو برداشت و جواب داد : البته

 .. میشه توام یکم از خودت برام بگی ؟ لطفا این دفعه طفره نرو ! خیلی دوست دارم بشناسمت -

 مگه نمیشناسی ؟ -

 .. شونه ای باال انداختم و گفتم : اندازه یه دوست عادی ازت شناخت دارم

 هوم ، میخوای تا چه اندازه منو بشناسی ؟ -

 ! تا اندازه آدمی که باهاش س#س میکنم -
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خندید و درحالی که محتوای جامش رو تکون میداد گفت : خب ، من اینجوری راحت نیستم ! تو سوال 

منم جواب میدمبپرس ،   .. 

سوالی ؟ ۳۸اوم ، مثل  -  

 .. میشه گفت آره -

 .. یکم فکر کردم و بعد گفتم : خب اول از همه باید قول بدی که صادق باشی

یکم مکث کرد و درحالی که با چشمای آبی و اقیانوسیش بهم خیره شده بود به نشونه باشه سر تکون 

  داد

بزنیدلم میخواد از خانوادت برام حرؾ  -  .. 

 چه حرفی ؟ -

 .. مثال اینکه اونا االن کجان ؟ اصال تهران هستند ؟ شما چندتا بچه اید ؟ و خب همین چیزا دیگه -

 نفس عمیقی کشید و گفت : خب ،

 .. خانواده من ، یه خانواده مذهبین

سالگی تو لیندای زندگی میکردم ، یه محله نزدیک ژوهانسبورگ آفریقا ۸۱من تا   .. 

پرسیدم : تو توی آفریقا بودی ؟ با تعجب  

 ! نه فقط من ، بلکه خانوادم اونجا بودند -

 .. خیلی هیجان زده شدم ، دلم میخواست بیشتر توضیح بده پس با عالقه گوش سپردم

 ! خب من سه تا برادر تنی دارم ، بزرگتریشون رو دیدی ! منظورم شاهینه -

 و دوتا دیگه ؟ -

 .. فکر نکنم دلت بخواد بدونی -

 .. اما -

 .. مادرم یه ساحره بود و پدرم نجاری میکرد -

 ساحره ؟ یعنی چی ؟ -

 .. تا اینو پرسیدم گارسون با ؼذاها رسید و همه رو به روی میز چید

 کوشا یکم پاستا خورد و گفت : میشه بعد از شام ادامه بدیم ؟

 .. آره ، حتما -
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کردیم و بعد از پرداخت به سمت فضای آزاد  خالصه اینکه ما شاممون رو در سکوت و آرامش میل

 .. پارک پرنس قدم زدیم

کوشا دستاش رو توی جیبش کرد و درحالی که به بازی بچه ها توی پارک کودکان نگاه میکرد گفت : 

 .. ما رو بیرون کردن

 با تعجب پرسیدم : چی ؟

سال اومد  ۳۸که بعد از  از لیندای بیرونم کردند ، صاحب اون زمینا یه میلیاردر فرانسوی بود -

 .. ژوهانسبورگ و تمام زمینامون رو گرفت

 دستم رو به روی دهنم گذاشتم و گفتم : ای وای ، بعد چی شد ؟

 .. توی پیاده رو مشؽول قدم زدن شد و ادامه داد : برگشتیم اینجا

 .. پس شما مهاجر بودید -

خونوادت کجان ؟ اونا چیکار میکنند ؟ سری به نشونه آره تکون داد که من پرسیدم : پس االن بقیه  

 .. هرکی سوی خودشه ! برادرام بزرگ شدند و هرکدوم یه زندگی جدید رو از سر گرفتند -

 اوم ، تو چندمی هستی ؟ -

 .. سومی -

 و دقیقا چندسالته ؟ -

 .. سال ۳۹ -

 نمیخوای بدونی من چند سالمه ؟ -

۳۶نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت :   .. 

تعجب پرسیدم : از کجا فهمیدی ؟با   

 ! شونه ای باال انداخت و گفت : فقط حدس زدم

 آخه اینقدر دقیق ؟ -

 .. جوابی نداد

 .. روی یکی از نیمکتا نشستیم

 .. نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم : برات سخت نبود ؟ فارسی یاد گرفتن و این داستانا

 ! بلد بودم فارسی حرؾ بزنم -

 ! اوم ، که اینطور -
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 .. دستش رو دور گردنم انداخت و سرم رو به سینش چسبوند

 سینش رو بوسیدم و گفتم : تو نمیخوای از من چیزی بدونی ؟

 .. به اندازه کافی میشناسمت -

 نمیخوای بیشتر بشناسی ؟ -

 .. نیازی نیست -

 .. سرمو باال بردم و با مظلومیت گفتم : کوشا

 بله ؟ -

 این رابطه جدیه ؟ -

پرسشگرش بهم خیره شد و پرسید : منظورت چیه ؟ با نگاه  

 .. میدونم برای این حرفا خیلی زوده ولی من دارم بهت وابسته میشم -

 این رابطه اونقدر جدی هست که بشه روش حساب کرد ؟

 داری از ازدواج حرؾ میزنی ؟ -

ر دوست دخترای عادی سرم رو برداشتم و گفتم : میدونم االن نباید اینا رو بگم ولی ما مثل دوست پس

نیستیم ، ما با هم س#س میکنیم و این خیلی منو بهت نزدیک میکنه ! فقط دوست دارم ببینم میتونم 

 .. روت حساب باز کنم

 اگه بگم نه ؟ باهام بهم میزنی ؟ -

نمیدونم ، اگه بگی نه خیلی برام سخته اخه ما همین دیشب آشتی کردیم ولی اگه بخوای اینقدر زود  -

ره پسم بزنی دیگه هیچوقت حاضر نمیشم باهات برگردم کوشادوبا  .. 

 .. پس بهم زمان بده -

 با تعجب به سمتش برگشتم و پرسیدم : زمان ؟

 .. زمان بده تا راجبع رابطمون فکر کنم -

 باشه ؟

 سرمو به نشونه باشه تکون دادم

 .. 

 

  : چند هفته بعد
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ساده و بی آرایشم انداختم موهام رو باز کردم و توی آینه نگاهی به ظاهر  .. 

 .. لبامو ؼنچه کردم که یکهو دستی دور کمرم حلقه شد

 .. حرم گرمای نفسش پوست گردنم رو آتیش میزد

 .. سرم رو عقب دادم و بدنم رو از پشت بهش چسبوندم

 .. چشمام رو بسته بودم و دستاش رو به روی برجستگی های بدنم میکشیدم

گردنم آه ؼلیظی کشیدم و سرم رو کمی کج کردم با احساس یه چیز سرد روی  .. 

اون چیز سرد توی دهنش بود و با هر بوسه داؼی که به گردنم میزد پوست ظریؾ و حساسم رو لمس 

 .. میکرد

 .. دستاش رو آروم توی شرتم کردم و با ناله گفتم : دارم دیوونه میشم

هل داد اینو که شنید دستاشو درآورد و منو روی تخت دو نفره اش  .. 

 .. لبخند کشداری زدم و روی تخت دراز شدم

 .. روی بدنم خیمه زد و یخی که توی دهنش بود داخل قاچ سینم گذاشت

 .. یه لحظه از اعماق وجود یخ زدم ولی با بوسه پرحرارتی که روی لبم کاشت سرما رو فراموش کردم

و پرحرارت بودلبای همو به بازی گرفته بودیم ، بوسه امون مثل همیشه داغ   ! 

حرکت دستاش به سمت شورتم رو حس میکردم ، برای لحظه ای ازش جدا شدم و درحالی که به 

  چشمای خوشرنگش زل زده بودم گفتم : شایان ؟

  هوم ؟ -

  ! بزار این دفعه من شروع کنم -

 .. لبخند موذیانه ای زد و روی تخت دراز کشید

ظرؾ برداشتم و توی دهنم گذاشتمتاپم رو دراوررم ، یه تیکه یخ از توی   .. 

 .. سپس روی بدنش خیمه زدم ، برای یه لحظه نگاهمون توی هم گره خورد و خندمون گرفت

 .. شایان کنترل رو از روی عسلی برداشت و ضبط رو روشن کرد

 ( Jamelia از Stop آهنگ )

یدممنم روی گردنش خم شدم و تیکه یخ رو از باال تا پایین گردن و سینش کش  .. 

 .. چشماش رو بسته بود و هیچی نمیگفت

 .. با آرامش سینه و شکمش رو آروم زبون زدم و با یخی که توی دهنم داشتم خیسش کردم
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 .. برای لحظه ای چشماش رو باز کرد و گفت : گاهی وقتا این آرامشت دیوونم میکنه

  ! خندیدم و گفتم : سرت به کار خودت باشه

کردم و ادامه دادم : میخوای پیشی کوچولو رو ببندی ؟سپس کمربندش رو باز    

 .. هوم ، بدمم نمیاد -

 .. با لبخند روی تخت دراز کشیدم و کمربندش رو به دستش دادم

 .. دستام رو باالی تخت محکم بست

یه بوسه آروم از لبام گرفت و درحالی که به شورتم اشاره میزد گفت : یکی این پایین دلش برای من 

ده ، با اجازهتنگ ش  .. 

 .. لبخند کجی زدم

 .. شایان در حالی که به چشمام زل زده بود سرش رو الی پام برد و شروع کرد

 .. با اولین حرکتش مثل مار پیچیدم

 .. چشمام رو بستم و لبم رو با شهوت گاز گرفتم

 .. شایان ، آه -

 .. پیشی کوچولو ، از حست برام بگو -

سیر میکنم ، نمیخوام برگردم زمین شایان ! زبونت داره آتیشم میزنه ، خیلی نالیدم : دارم رو آسمونا 

 .. داؼه ! من عاشق این حسم

  ! برای لحظه ای نفسم رفت و بریده بریده گفتم : عا .. عا .. عاشق .. این .. حسم

 .. آبشار نیاگارا -

 .. از شنیدن این لفظ خندم گرفت و زیر گفت : دیوونه

از کنارم برداشت و درحالی که صورتش رو پاک میکرد گفت : مطمئنی االن نمیاد ؟ یه دستمال کاؼذی   

  ! آره ، دو سه ساعت دیگه میرسه -

  ! پس هنوزم وقت داریم -

 .. لبخند کشداری زدم و گفتم : منو بکن

  ! بلندتر بگو -

  !!! داد زدم : منو بکن شایان ! جرممم بددده ! منو بکن

### کرده ؟یکی اینجا هوس  -   
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 .. لبام رو خیس کردم و گفتم : اهوم ، جلو چشتم دراز کشیده

  در حالی که خودش رو بین پاهام تنظیم میکرد گفت : این درسته که ما به نیازمندا توجه نکنیم ؟

 .. آییی .. نه -

 .. پس بزار بهت ### برسونم عزیزم -

برم انداختم با صدای دوش آب چشمام رو باز کردم و نگاهی به دور و  .. 

 .. ساعت چند بود ؟ االنا میرسید

 .. باید خودمو حاضر میکردم

پتو رو دور خودم پیچیدم و دنبال لباسام گشتم که یهو از توی آینه هیکل شایان رو توی چارچوب در 

 .. دیدم

 .. شرت و سوتینم توی دستاش بود

 موذیانه پرسید : دنبال اینا میکردی ؟

ه دیو# ؟ بده ببینمدست تو چیکار میکن -  .. 

 .. مثل تیرکمون هدؾ کرد و شورتم رو به سمتم پرت کرد

 .. خندم گرفت و لباسام رو پوشیدم

 جلو آینه ایستاد و گفت : پس این آخرین بار توی این هفته بود ؟

 ! از پشت بؽلش کردم و گفتم : شرمنده عشقم ، بزار بره .. جبران میکنم

که نمیمونه ؟ به سمتم برگشت و گفت : زیاد  

 ! شاید یکی دو هفته -

 .. خب اینو میشه یکاریش کرد ولی اگه بیشتر شد بهت قول نمیدم همچنان فیلم بازی کنمااا -

 .. لباش رو ریز بوسیدم و گفتم : مثل همیشه باش آقای کوشا

 .. لباس مرتبی پوشیدم ، موهای فرم رو با سشوار صاؾ کردم و بافتم

د و در کل کاری نداشتم ، حدودا دوماهی از اقامت من تو تهران میگذشت و خونه از دیشب مرتب بو

 .. زندگیم عالی بود

زن عمو مینا هم تا چند ساعت دیگه میرسید اینجا و قرار بود یکی دو هفته ای مهمونم باشه ، مثل 

 .. اینکه شدیدا دل تنگ بوده و بدون عمو و شادی میخواسته بیاد پیش من

تنگ شده بود ، راستش تو این مدت جز شایان با هیچکس رابطه جدی ای نداشتم و منم دلم براشون 

 .. دلم میخواست یکم با خانوادم وقت بگذرونم
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 .. روی مبل نشسته بودم که برام اس ام اس اومد : وقتی میری ترمینال مراقب خودت باش

 .. لبخندی زدم و جوابی بهش ندادم

دوست داشتم ! برای منی که تاحاال دوست پسر نداشتم دیدن چقدر این احساس توجه و محبتش رو 

 .. همچین پیامایی واقعا لذت بخش بود

بود ، منم لباسام رو پوشیدم و به سمت ترمینال رفتم ۶ساعت نزدیک   .. 

 .. زن عمو نیم ساعتی تاخیر داشت ولی باالخره رسید و با دیدن من کلی ذوق کرد

م و محکم همو بؽل کردیمدستامون رو توی گردن هم انداختی  .. 

 .. زن عمو همون اول کلی بوسه بارونم کرد و از دلتنگیاش برام گفت

 .. منم در جوابش فقط لبخند زدم

 .. ساکش رو برداشتم ، یه تاکسی دربست گرفتیم و به خونه من رفتیم

 .. زن عمو از نمای خونه خوشش اومد و گفت : به به ، چه جای خوبیم هست

رو شکر خیلی خوبهآره خدا  -  ! 

 .. در حیاط رو که باز کردم شمشک رو دیدیم که داشت علفای هرز رو حرس میکرد

با دیدن ما سرش رو باال آورد و به آهستگی سالمی کرد ، زن عمو که از دیدنش تعجب کرده بود با 

 تردید از من پرسید : این دیگه کیه یارا ؟

یستزیرلب گفتم : سرایداره اینجاست ، چیزی ن  ! 

وارد پارکینگ که شدیم زن عمو سمند شایان رو دید و پرسید : همسایه های اینجا چطورن ؟ اذیتت که 

 نمیکنند ؟

 .. نه مشکلی ندارم -

 همه واحدا پره ؟ -

 ! سومی خالیه -

 .. اینو گفتم و آسانسور و دکمه آسانسور رو زدم

ممیزم هست ولی هیچی مثل ویالیی نمیشهزم عمو در حالی که به دور و بر نگاه میکرد گفت : تمیز   ! 

 .. یکدفعه در آسانسور باز شد و به طور اتفاقی با شایان رو به رو شدیم

سرش رو باال آورد ولی با دیدن ما کوچکترین احساسی توی صورتش پدید نیومد ، انگار که اصال ما 

 .. رو نمیشناسه
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به این حفظ ظاهرش احسنت گفتم اصال دلم  فقط زیر لب سالمی کرد و از کنارمون گذشت ، توی دلم

نمیخواست زن عمو از رابطه من و شایان باخبر شه ! درست هم نبود ، اینجوری فکر میکرد من چه 

 .. دختر بی جنبه ایم که با یکم فاصله از خانواده دست به همچین کاری زدم

انسور شدیم پرسید : این دیگه زن عمو که از دیدن شایان واقعا جا خورده بود بعد از اینکه سوار آس

 کی بود مادر ؟

 .. خونسردیم رو حفظ کردم و گفتم : همسایه طبقه اولم بود ، آقای کوشا

 ! نگفته بودی همسایه ات یه همچین پسر جوونیه -

 .. آخه زیاد مهم نبود -

 زن عمو با شک گفت : حاال آدم خوبی هست یا نه ؟

ی نداشتم ! ولی یکی دوبار تو ساختمون و فروشگاه بهم کمک واال نمیدونم ، باهاش برخورد چندان -

 .. کرده ، مرد ساکتیه و کال سرش تو کار خودشه

 .. زن عمو زیر لب آهانی گفت و منم توی دلم خدا رو شکر کردم که سوتی خاصی ندادم

دروغ چقدر داشتم راحت دروغ میگفتم ، منی که نمیتونستم درباره کوچکترین مسائل زندگیم هم یه 

 .. ساده بگم االن اینقدر راحت زن عمو رو گول زدم

وارد واحد که شدیم زن عمو لباساش رو عوض کرد و بعد روی مبل نشست ، منم ساکش رو توی اتاق 

 .. گذاشتم و براش چای و آبلیمو دم کردم

 ! زن عمو دستاشو باز کرد و گفت : بیا اینجا ببینمت گشنیز

نگی زدم ، زن عمو از بچگی بهم میگفت گشنیز ! دلیلشم نمیدونستم ولی از شنیدن این لفظ لبخند کمر

 .. این لقب رو دوست داشتم

 .. شال و مانتوم رو درآوردم و زن عمو رو در اؼوش گرفتم

 .. خالصه بعد از یه ربع دل و قلوه دادند ، بلند شدم و دو تا چایی برا جفتمون ریختم

نشستمتلویزیونم روشن کردم و کنار زن عمو   .. 

 .. ماشاهلل ماشاهلل بزنم به تخته چقدر تو پر و تپل شدی دخترم ، آب و هوای اینجا بهت ساخته هاا -

 .. لبم رو از خجالت به دندون گرفتم ، راست میگفت

 .. هیکلم نسبت به دوماه پیش پرتر شده بود

 .. سینه هام بزرگتر و باسنم برجسته تر شده بودند

 زشت شدم زن عمو ؟ -

 .. نه عزیزم ، دختر باید یکم جون داشته باشه دیگه ! زیادی الؼر هم خوب نیست -
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 .. سپس نگاهی به اطراؾ خونه انداخت و ادامه داد : خدا رو شکر فرشادم فکر همه چیز رو کرده

 آره قربونش بشم کم و کسری نزاشته ، راستی عمو و شادی نمیان ؟ -

ه امسال کنکوریه اصال به صالح نیست از جو خونه بیاریمش یکم چای نوشید و گفت : واال ، شادی ک

 .. بیرون ، گفتم اونجا باشه و درس بخونه ، عموتم که پیششه ! فکر نمیکنم اونا بیان

 ! آره راست میگید ، درسش واجب تره -

زن عمو لبخند پررنگی زد ، چاییش رو به روی میز گذاشت و گفت : ایشاهلل که امسالم پزشکی 

قبول میشه و میفرستیمش دانشگاه سراسری  .. 

 ! ایشاهلل -

 وضعیت کارت چطوره یاراجان ؟ آقای مدیری چیکار میکنه ؟ -

دلم نمیخواست از هیچی سردربیاره پس فقط جواب دادم : خوبه ، با کارم مشکل ندارم فقط دلم 

 .. میخواست حقوقم بیشتر باشه

 چرا ، از شیراز کمتره مگه ؟ -

هست ۲۸۸و  ۸چنگی هم به دل نمیزنه ، حول و هوش نه ولی چندان  -  .. 

 .. اووو ، برای یه دختر مجرد کافیه دیگه -

 .. با تاسؾ گفتم : هزینه زندگی تو تهران خیلی باالست

درکت میکنم دخترم ، ایشاهلل که زودتر ازدواج میکنی و از زیر این فشار مالی بیرون میای ! بازم اگه  -

و ، ما کمکت میکنیمخرجی داشته به عمو بگ  .. 

 از شنیدن حرفاش حس بدی گرفتم ، ازدواج ؟

 .. به روی خودم نیاوردم و فقط با لبخند سر تکون دادم

شب بود و داشتم بساط شام رو کم کم حاضر میکردم ، زن عمو هم توی اتاق وسایالش رو جا به جا 

 .. میکرد

گوشیم بلند شدداشتم لیوانا رو روی میز میزاشتم که صدای زنگ مسیج   .. 

 .. از طرؾ شایان بود

 .. نوشته بود : مالفم هنوز بوی تنت رو میده

 .. ناخوداگاه لبخندی زدم و براش نوشتم : فدات شم

 .. در این لحظه زن عمو از اتاق بیرون اومد و من سریع گوشی رو کنار گذاشتم
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ورد و گفت : به به ببین دخترم انگار متوجه عکس العمل ؼیرطبیعیم شده بود ولی به روی خودش نیا

 ! چه شامی درست کرده

 ! نوش جونتون زن عمو ، به پای شما که نمیرسه -

 .. پای شام نشستیم و مشؽول خوردن شدیم ، زن عمو از هر دری حرؾ میزد

 .. کال دوست نداشت موقع شام جو ساکت باشه

 .. خالصه اینکه بحثمون دوباره سمت ازدواج کشیده شد

مقداری آب نوشید و گفت : ماشاهلل هم خوشگلی و هم نجیب و تحصلیکرده ای ! دیگه کم کم زن عمو 

 .. وقتشه یه شوهر خوب هم برات پیدا کنیم

 از شنیدن این حرؾ دو تا سرفه کردم و گفتم : یکم زود نیست برا این چیزا ؟

قتش میشه ! نمیخوام مردم سال ، دیگه داره و ۳۶نه عزیزم زود چیه ؟ این اردیبهشت بیاد میری تو  -

 .. پشت سرت حرؾ بزنند بگن ترشیدست و فالنی براش خواستگار نیومده

 با تردید پرسیدم : مگه کسی رو زیرنظر دارید زن عمو ؟

 .. لبخند کشداری زد و گفت : حاال که بحثش شد بهتره جریانو بهت بگم

، یکی از دوستای خوب عموتهنادرخان اینا رو که یادته ؟ عروسی دخترش پریا رفته بودیم   .. 

 .. آره یادمه -

زن عمو دستاش رو زیر چونه زد و ادامه داد : یادته یه پسر هم داشتند ؟ آقا پژمان رو میگم ! اون 

 .. سال تازه از اوکراین برگشته بود و داشت کار و بارش رو درست میکرد

میخواست ببینم زن عمو میخواد چی بگهسرمو به نشونه آره تکون دادم ، قلبم تند تند میزد ! دلم   .. 

 .. چند وقته فخری خانوم ، برای پسرش دنبال یه دختر خوب و تحصیلکرده میگرده -

 .. واال از تو چه پنهون ال به الی حرفاش فهمیدم که از توام بدش نمیاد

 .. خیلی سراؼت رو میگیرفت و قبلش هم از وضعیت تاهل و تحصیالتت پرسیده بود

فته پیشم بهم گفت پژمان هم ازت تو خوشش میاد ، گفت یه قرار آشنایی بزارم و اگه خدا بخواد همین ه

 .. شما دوتا جوون هم برید سر خونه و زندگیتون

دستام سر شد ، با تعجب به دهن زن عمو نگاه میکردم ! چه جوری برای خودش میبرید و میدوخت ! 

پژمان رو کنار خودم تحمل کنمجالب اینه من اصال نمیتونستم یه دقیقه هم   .. 

 اگرچه از نظر قیافه ، هیکل و ثروت چیزی کم نداشت ولی به حدی بچه ننه و لوس بود که خدا میدونه

! 

 ! اصال دلم نمیخواست راجبعش فکرم کنم چه برسه باهاش قرار بزارم
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و میگفتم ؟االنم که قلبم پیش شایان بود امکان نداشت قبول کنم ولی چجوری باید به زن عم  

 .. بعد از اینکه حرفاش تموم شد ازم نظرمو پرسید

منم با شرم سرم رو پایین انداختم و درحالی که با انگشتام بازی میکردم گفتم : فکر نکنم مایل به این 

 .. وصلت باشم زن عموجان

 وا ، چرا دخترم ؟ مگه چه اشکالی داره ؟ -

 .. خب راستش من هنوز آمادگی اینکارو ندارم -

زن عمو لبخند کمرنگی زد و گفت : این چه حرفیه یاراجان ! میدونم به خاطر شرم و حیات همچین 

 .. حرفی میزنی ولی الزم نیست از من خجالت بکشی ! من ارزومه تو بری خونه بخت

زن عمو مسئله خجالت نیست ! پژمان هم پسر خوب و تحصلیکرده ایه ولی من فعال قصد ازدواج  -

 .. ندارم

 چرا دخترم ؟ مگه چیزی شده ؟ -

 .. با لحن ضعیفی گفتم : نه چیزی نشده

 یارا جان ؟ -

 .. سرمو بلند کردم و به چهره مهربونش خیره شدم

 زن عمو دستم رو گرفت و با محبت پرسید : مرد خاصی تو زندگیته ؟

چی بگمآب دهنم رو با صدا قورت دادم ، استرس سراسر وجودم رو گرفته بود ! نمیدونستم   .. 

 ! بریده بریده جواب دادم : ن .. نه

ببین دخترم ، درسته من زن عموتم و هیچوقت نمیتونم جای مادرت رو بگیرم ولی تو میتونی باهام  -

حرؾ بزنی ، اگه کسی هست که احساس میکنی میتونی روش حساب کنی اصال ایرادی نداره که با من 

وضاع جوونا فرق کرده و مثل قدیم نیست که زن و شوهر و عموت هم آشناش کنی ! به هر حال االن ا

 .. تا شب خواستگاری همو ندیده باشند

تو هم دختر عاقل و بالؽی هستی ، بچه که نیستی دنبال پسرای بی کس و کار راه بیوفتی ، مطمئنا اگه 

 .. کسی تو زندگیته برای ازدواجه

بودم ، نه من و شایان واقعا برای ازدواج با هم اینقدر تند تند این حرفا رو میزد که واقعا گیج شده 

 ... نبودیم

 !! راستش تاحاال راجبعش فکر نکرده بودم

 ! اصال نمیشد ! اون یه شیطون پرست مذهبی بود و منم به قول خودم مسلمون بودم

 ! نه زن عمو ، شخصی تو زندگیم نیست -
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با شرم سرم رو پایین انداختم اگرچه همچنان این تنها جوابی بود که به کل حرفای زن عمو دادم و بعد 

 .. نگاه سنگینش رو به روی خودم حس میکردم

 .. زن عمو هم دیگه حرفی نزد و بحث رو عوض کرد

حرفاش خیلی فکرم رو به خودش مشؽول کرده بود ! من تو این دوماه به هیچی جز خودم و شایان فکر 

 .. نکرده بودم

رابطه داشتیم ، بیرون میرفتیم ما تقریبا یه شب در میون با هم  .. 

 .. سینما ، پارک ، رستوران ، بولینگ ! هر جایی که دلم میخواست منو میبرد

شدیدا بهش وابسته شده بودم ، اونم اینو خوب میدونست ولی تا االن سو استفاده نکرده بود ، این 

 ... اخالقش خیلی خوب بود

دواج کنم ؟چجوری میتونستم بیخیال این چیزا بشم  و از  

 .. من رسما مال شایان بودم

 اون جسما و روحا تصاحبم کرده بود ،

 راستی اگه ازدواج میکردم شوهرم نمیفهمید باکره نیستم ؟

 .. من اینقدر ؼرق رابطمون بودم که به کلی باکرگی و ازدواج رو از یاد برده بودم

  واقعا هم برام مهم نبود چون فقط میخواستم با شایان باشم

 .. شب موقع خواب دیدم آنالینه ، روی تخت دراز کشیدم و بهش پیام دادم

 شایان ؟ -

 .. سپس به اسمش نگاه کردم ، همچنان کوشا ذخیره بود

 ! خندم گرفت ، یاد وقتی افتادم که اسمشو بهم گفت

 .. تقریبا پنج روز پیش بود که فهمیدم اسمش شایانه ، اونم خیلی اتفاقی

اتاق حرؾ میزدند که یهو اسمش رو صدا کرد و من وارد اتاق شدم یادمه با متین توی  .. 

 .. اسمش قشنگ بود ، نمیدونم چرا دوست نداشت بدونم

 .. و متین ، متین از همیشه باهام سردتر شده بود

گاهی دق مرگم میکرد ، خیلی تیکه مینداخت و شایان هم چیزی بهش نمیگفت ، این رفتارش واقعا 

بیش از حد خونسرد بودحرصم میداد آخه   .. 

اگرچه منم اصال به متین محل نمیدادم ولی بازم دلم میخواست شایان یه چیزی بهش بگه اما اون 

 .. هیچوقت برای من تو روی کسی وای نمیستاد
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 .. آهی کشیدم و اینستاگرامم رو چک کردم

 همون لحظه شایان جواب داد : بله ؟

 داری چیکار میکنی ؟ -

ماده میشمبرای خواب آ -  .. 

 ! دلم برات تنگ شده -

 .. دو دقیقه بعد جواب داد : منم

 .. چقدر سرد بود ، گاهی وقتا این جدیتش عصبیم میکرد

 � به پهلو دراز کشیدم و براش نوشتم : دوسم داری ؟

 هر وقت نداشته باشم میگم ، چرا هرشب این سوالو میپرسی ؟ -

 .. بی ادب ، دوست دارم هی بهم بگی خب -

 !! جوابشو میدونی -

 � نمیمیری بگی آره -

 چند دقیقه بعد نوشت : زن عموت چطوره ؟

 .. خوبه ، اومده نیومده شوهرم داد -

 یعنی چی ؟ -

 .. اصرار داره ازدواج کنم ، یه پسره هست ازم خواستگاری کرده ! با عموم اینا هم آشناست -

 .. که اینطور -

 خب ؟؟؟ -

؟ میخوای ازدواج کنی -  

 .. خواستم اذیتش کنم پس نوشتم : دارم دربارش فکر میکنم

 ! پس مردد هستی -

آخه اونجوری که زن عمو میگفت خیلی با کماالته ! منم دیگه دارم به مرز ترشیدگی نزدیک  ��اهوم  -

 .. میشم

 ! زن عمو هم اصرار به ازدواجم داره

 .. که اینطور -

و براش نوشتم : میخوام بخوابم ، شبخیراز بیخیالیش حرصم گرفت ، پوفی کشیدم   .. 
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 ! شبخیر -

 !! اینو گفت و آفالین شد ، مردک بی رگ

واقعا اگه ازدواج میکردم ککش نمیگزید ؟ اه اه ، چقدر بدم میومد از اینکاراش ! بی توجه به حرفای 

 .. شایان گوشیم رو کنار گذاشتم و خوابیدم

بود که با صدای مهیبی از خواب بیدار شدم ، مثل جن زده ها از روی تخت پایین  ۱نزدیکای ساعت 

 .. پریدم و بدو بدو به اتاق کناری رفتم اما زن عمو رو ندیدم

 رعشه ای به تنم افتاد ، محکم به در دستشویی کوبیدم و داد زدم : زن عمو ؟ زن عمو اینجایید ؟

 ! جوابی نشنیدم

ه بررسی کردم ولی وقتی اثری از زن عمو ندیدم درنگ نکردم و همونجوری کل خونه رو توی دو دقیق

 .. بدون شال و مانتو پریدم بیرون

 .. قلبم توی دهنم میکوبید و مزه دهنم گس شده بود

دست و پام میلرزید و مدام زن عمو رو صدا میزدم ، آخه این موقع شب کجا رفته بود ؟ اصال این صدا 

 از کجا اومد ؟

چیکه چیکه میریختند و اسم زن عمو رو صدا میزدماشکام   .. 

 .. با آسانسور به پارکینگ رسیدم و بانگرانی اطراؾ رو بررسی کردم ولی هیچی به هیچی

 .. دوباره صدای جیػ مهیبی از سمت راه پله اومد

 .. یااارررررااااا -

 ! این زن عمو بود ، داشت منو صدا میزد

از پله ها باال رفتم و به نزدیکای طبقه چهارم یا همون باال پشت بوم با آخرین سرعتی که میتونستم 

 .. رسیدم که دیدم زن عمو توی بؽل شایان بیهوش شده

با وحشت کنارش نشستم و درحالی که تن و بدنش رو چک میکردم گفتم : زن .. زن عمو .. چی .. چی 

 شده ؟

 .. بیچاره کال از حال رفته بود

کردم ، من تو اینجور موقعیتا اینقدر دست و پام رو گم میکردم که قدرت تعقلم داشتم از ترس سکته می

 .. از کار میوفتاد و بدنم فلج میشد

شایان که اوضاع منو دید سریع زن عمو رو توی آؼوش گرفت و گفت : برو کلید ماشین و کیؾ پولمو 

 .. از تو خونه بیار

 .. میبریش بیمارستان
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شده بودم تند تند سرمو به نشونه اره تکون دادم ولی نمیتونستم از جام  درحالی که به زن عمو خیره

 .. تکون بخورم

 .. اخر طاقت شایان طاق شد و با صدای نسبتا بلندی ؼرید : برو دیگه یارا

 .. همین کافی بود تا من دوباره به جلد خودم برگردم

ل و کلید رو برداشتمبدو بدو به سمت واحد شایان رفتم ، درش باز بود ! سریع کیؾ پو  .. 

یه شال و مانتو که قبال جا گذاشته بودم از تو کمدش برداشتم و با همون شلوار راحتی چارخونه و تی 

 .. شرت به راه افتادم

 .. توی راه مانتوم رو تنم کردم و شالمم روی سرم گزاشتم

گریه گفتم : زود باش بریم شایان زن عمو رو به روی صندلی پشت گزاشت ، منم جلدی سوار شدم و با 

 ! شایان ، زود باش

 .. سرشو به نشونه باشه تکون داد و فوری ماشین رو روشن کرد

گریه امونم رو بریده بود ، از یه طرؾ موهای زن عمو رو ناز میکردم و دلداریش میدادم و از طرؾ 

 .. دیگه داشتم جون میدادم

و رفته بود باال پشت بوم ؟ شایان اونجا چیکار آخه دم صبح این چه بالیی بود ؟ واسه چی زن عم

 ! میکرد ؟ کلی سوال توی ذهنم نقش بسته بود که توان پاسخگویی به هیچ کدوم رو نداشتم

به بیمارستان که رسیدیم شایان همونجوری زن عمو رو بؽل کرد و به داخل برد ، پرستار و دکترا 

 .. فوری دورمون جمع شدند

کارد گذاشتند و فوری به سمت اورژانس منتقلش کردندزن عمو رو به روی بران  .. 

 .. نفسم باال نمیومد ، زن عموم .. زن عمو مینام

 .. چشمام تار میرفت ، از شدت نگرانی سرگیجه گرفتم و نمیتونستم نفس بکشم

 .. فقط روی صندلی انتظار نشستم و دستم رو به روی قلبم گزاشتم

چشمام هر لحظه کمتر میشددنیا که دور سرم میچرخید و دید   .. 

 .. احساس کردم االناست بیهوش بشم ، فقط گردبندم رو نوازش میکردم و زیرلب خدا رو صدا میزدم

 شایان از سمت اورژانس برگشت ولی با دیدن من جا خورد و پرسید : یارا ، حالت خوبه ؟

و ؟با بی رمقی از جا بلند شدم و با لحن ضعیفی پرسیدم : ز .. زن .. عم  

 .. نزدیکم شد و جواب داد : تو اورژانسه ، دارن معاینش میکنند ! احتماال شکستگی استخوون داره

 .. دیگه نمیتونستم روی پاهام بند بشم ، خوابم میومد
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 .. احساس ضعؾ شدیدی میکردم پس دیگه متوجه حرفای شایان نشدم و از حال رفتم

 

و ساده باالی سرم به چشم میخوردبه آرومی چشمام رو باز کردم ، یه سقؾ سفید   .. 

 .. دیدم همچنان تار بود و سرم شدیدا درد میکرد

 .. دهنم خشک شده بود و احساسی خستگی مفردی داشتم

 .. با بی حالی سرم رو به جهت مخالؾ برگردوندم و زنی رو دیدم که با پوزخند بهم خیره شده

ن کی بود ؟ من که نمیشناختمش ! اینجا چیکار چند بار پلک زدم تا مطمئن بشم چی میبینم ، این ز

 میکرد ؟

 زن که دید بهوش اومدم یه تای ابروش رو باال انداخت و پرسید : چطوری خواب آلو ؟

 اسمم رو از کجا میدونست ؟

توان حرؾ زدن نداشتم ، بی حال تر از اونی بودم که بخوام جوابی بدم پس فقط سرمو به نشونه اره 

یافه عجیب و ؼریب زن چشم دوختمتکون دادم و به ق  .. 

موهای فسفری رنگ بلند و چتری ، چشمای سبز ، بینی کوچولو و لبای قلوه ای .. چقدر چهره اش 

 ! دلنشین بود

 : محو صورتش بودم که یهو شایان وارد اتاق شد و با دیدن من رو به زن گفت

- Hoekom het jy my nie vertel dat sy wakker is nie ? 

شونه ای باال انداخت و جواب دادزن   : 

- Sy word nou wakker 

 اصال نمیفهمیدم چی میگن ، سرم مثل یه کوه سنگین بود پس فقط با لحن ضعیفی پرسیدم : من کجام ؟

 .. زن : تو توی بیمارستانی

 .. وقتی اینو گفت تازه دوهزاریم افتاد و با بی رمقی شایان رو صدا کردم

به روی پیشونیم گذاشت نزدیکم شد و دستش رو  .. 

 .. ساعته از حال رفتی ، طبیعیه که چیزی یادت نباشه ۱  -

 .. وقتی از نزدیک دیدمش قلبم به تپش افتاد ، مثل اینکه تمام دیشب بیدار بود

 .. موهای بهم ریخته و چشمای گود رفته و قرمزش چیزی جز این نشون نمیداد

توی چشمام نگاه کرد و پرسید : خوبی ؟ شایان یه صندلی برداشت و کنارم نشست ،  
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سرمو به نشونه آره تکون دادم و انگار که تازه یادم اومده بود دیشب چه اتفاقی افتاده با نگرانی 

 پرسیدم : زن عمو کجاست شایان ؟ حالش خوبه ؟

 .. ته ریشش رو خاروند و گفت : خوبه ، اونم بهوش اومده دارن دستشو گچ میگیرن

اقی افتاد ؟دیشب چه اتف -  

 .. نمیدونم ، من رو باال پشت بوم داشتم هواخوری میکردم که یهو صدای جیػ شنیدم -

 ! وقتی رسیدم زن عموت از حال رفته بود

 .. دستم رو به روی سرم گزاشتم و گفتم : اخه چرا یهو تو این ساعت

هست ! وای دیر  ۱اعت یکدفعه یادم افتاد امروز باید سر کار باشم پس با وحشت گفتم : شایان ! س

 .. کردیم

نگران نباش ، زنگ زدم به آقای مدیری و شرایطت رو توضیح دادم ! امروز کال مرخصی هستی ولی  -

 .. من باید برم

 .. اما .. اما تو که دیشب اصال استراحت نکردی -

 .. لبخندی زد و گفت : مهم نیست

رد و گفت : با روناک آشنا شو ، از دوستای خیلی شایان از جا بلند شد ، به زنی که کنارم بود اشاره ک

 ! خوبم

 ! ته دلم از شنیدن این حرؾ خالی شد ، پس روناک این بود

چقدر خوشگل بود !! یه لحظه از اعماق قلبم بهش حسودیم شد ، من واقعا در مقابل زیبایی روناک 

 .. چیزی نبودم

خیلی آزارم میداد ، چرا شایان به روناک گفته بود بیاد فکر اینکه اون دوتا تمام دیشب اینجا با هم بودند 

 .. ؟ اصال از اینکارش خوشم نیومد

در هر صورت شایان ادامه داد : روناک شما رو میرسونه خونه ، نیم ساعت دیگه کار زن عموت تموم 

 .. میشه و میتونید برید

 .. اصال بهش نگاه نکردم ، واقعا ضدحال خورده بودم

داحافظی کرد و روناک با لبخند به رفتنش خیره شدشایان ازمون خ  .. 

 .. دختره عوضی ! جلوی چشم من با نگاه عاشقونه ای شایان رو بدرقه میکرد

 ! دلم میخواست همونجا خفش کنم ، یعنی طاقت نداشتم تو صورت نحسش نیم نگاهی بندازم

 .. روناک کنارم نشست و با لبخند گفت : پس تو دوست دختر شایانی

ز دیدن لبخندش حرصم گرفت ولی سعی کردم ریلکس جلوه کنم و جواب دادم : بلها  .. 
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 .. شنیدم شما با هم همسایه اید -

 خب که چی ؟ -

روناک پاهاش رو به روی هم انداخت و گفت : تو دختر خوش شانسی هستی یارا ، هرشب کنارشی و 

اوج برسونی ازش لذت میبری ولی شرط میبندم که نمیتونی مثل من اونو به  .. 

با حرص جواب دادم : با این حرفات میخوای چیو ثابت کنی ؟ میدونم شایان تو رو کرده ، بهش افتخار 

نکن ، تو براش هیچی نیستی ! تو فقط یه سوراخی که اون خودشو خالی میکنه ولی من زنیم که اون 

 عاشقشه !! میفهمی ؟

ینکه از خودت خیلی مطمئنیروناک لبخند موذیانه ای زد و جواب داد : مثل ا  .. 

بله مطمئنم و حاال که این حرفو زدی میتونم بفهمم قصدت از اومدن به اینجا چیه ، ببین خوشگل  -

خانوم ! برام مهم نیست تو کی هستی و چه گذشته ای با شایان داشتی ولی اون االن مال منه ، میفهمی 

جوری که هیچوقت دنبال تو و امثالت راه نیوفته؟ مال من .. منم بلدم چجوری شایان رو دیوونه کنم   ! 

 .. عزیزم تند نرو ، من که حرفی نزدم تا تو اینجوری جبهه بگیری -

من فقط گفتم که بهتر از تو میتونم شایانو ارضا کنم چون یه زمانی اون هرشب تو بؽل من بوده و دقیقا 

میکنه ولی آخرش برمیگرده پیش خودم میدونم چی میخواد ولی حاال .. خب اون داره یکم تنوع طلبی  

.. 

اینو که گفت از روی صندلی پا شد و ادامه داد : در ضمن کسی که اینجا سوراخه تو هستی نه من ، من 

سالیانه ساله که شایان رو میشناسم ، اگه فکر کردی اون واقعا عاشقته سخت در اشتباهی خانوم 

ر خودتو از دستش نجات بدیکوچولو ! اینا یه هشداره تا بتونی هرچه زودت  .. 

شایان هیچوقت عاشق نمیشه ، اون داره ازت استفاده میکنم گلم ! تو فقط یه دختر ساده و احمقی که 

هرشب زیرش میخوابی بدون اینکه بدونی قصد و نیت واقعیش چیه ! من به فکر خودتم که این حرفا 

 .. رو میزنم

و با عصبانیت گفتم : تو الزم نیست به فکر من باشی !  سرمم رو از دستم جدا کردم ، روی تخت نشستم

معلومه همه این حرفا رو از سر حسادت میزنی چون #ونت داره میسوزه که اونشب شایان نیومد تا رو 

 ! ###ش سوار شی و بجاش تا صبح تو بؽل من بود

؟ تو که داشتی خواب روناک لبخند کثیفی زد و گفت : از کجا مطمئنی که دیشب بینمون اتفاقی نیوفتاد 

هفت پادشاه رو میدیدی و کی میتونست بهتر از من شایان رو آروم کنه ؟ اونم زمانی که اینقدر نگران 

 و داؼون بود ؟

 از شنیدن این حرؾ تعجب کردم ، یعنی امکان داشت ؟ شایان .. واقعا .. اینکارو .. کرده .. بود ؟

میزد که آدم نمیتونست به حرفاش شک کنه ، اما دلم نمیخواست باور کنم ولی روناک جوری حرؾ 

 .. مگه میشه ؟ شایان اینکارو نمیکرد
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 .. من که پسش نزده بودم ، من که کاری نکرده بودم

 .. چهره ام در هم رفت و روناک با دیدن این صحنه لبخند موذیانه ای زد

 .. انگار به هدفش رسیده بود ، خیلی زود وا دادم

کردم ، سرم رو بلند کردم ، پوزخندی زدم  گفتم : چقد حقیری روناک ! حالم از  با این حال حفظ ظاهر

 .. آدمایی مثل تو بهم میخوره

شاید بخوای با این حرفا حال منو خراب کنی ولی حال من از اینی که هست خرابتر نمیشه چون زن 

ن دیشب تا صبح عموی عزیزم بخاطر من تو این بیمارستانه و کلی درد کشیده ، شایان بخاطر م

 .. نخوابیده

 .. همه اینا برام سخته ولی با این حال سعی میکنم قوی باشم

از جا بلند شدم ، با انگشت اشاره ام به سینه اش ضربه زدم و ادامه دادم : برام مهم نیست چی میگی ، 

هم برو رو  من مطمئنم شایان با وجود من هیچوقت همچین کاری نمیکنه چون اون .. مال .. منه ! حاال

 .. سر یکی دیگه خراب شو #نده عوضی ! با این حرفات به هیچ جایی نمیرسی

 روناک لبخندی زد و جواب داد : داری اشتباه بدی میکنی یارا ، امیدوارم عواقبشو هم در نظر بگیری

.. 

 ! برو به درک -

 .. اینو گفتم و از اتاق بیرون رفتم ، چه زن مزخرفی بود

م کرد ولی دلم میخواست به شایان اعتماد کنم پس بد به دلم راه ندادم ، نمیخواستم حرفاش واقعا اذیت

 .. بازم زود قضاوتش کنم

 .. با پرس و جو زن عمو رو پیدا کردم ، خدا رو شکر حالش خوب بود و فقط دست چپش شکسته بود

 زن عمو تا منو دید خوشحال شد و گفت : دخترم باالخره بهوش اومدی ؟

ستم و گفتم : آره ، شما میدونستید ؟کنارش نش  

 اون آقاییه که اینجا بود بهم گفت ، فدات شم من آخه چی شده بود ؟ چرا از حال رفتی ؟ -

 .. فشارم .. پایین .. بود -

 الهی زن عمو فدات شه ، االن حالت خوبه ؟ -

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم و بعد بؽلش کردم

و میگفتم اما زن عمو مانع شد و گفت : نمیخوام نگرانش کنم یاراجانباید به عمو فرشاد قضیه ر  .. 

 .. اما زن عمو -
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اتفاقی که نیوفتاده دخترم ، فقط یه شکستگی ساده هست ! دکترم گفته تا دو سه ماه دیگه خوب میشه  -

 ! چرا الکی عمو رو نگران کنیم ؟

 .. آهی کشیدم و به حرفش گوش دادم

گرفتم و با هم به سمت صندوق رفتیم تا هزینه ها رو محاسبه کنیم اما پرستار دور شونه هاش رو 

 .. بهمون گفت که قبال پرداخت شده

 زن عمو تعجب کرد و پرسید : کی پرداخت کرده ؟

 .. با خجالت گفتم : احتماال آقای کوشا لطؾ کردند

تو هم از حال رفتی خیلی  ای وای .. چه مرد خوبیه ! دیشب تمام مدت باال سرم بود ، بهم گفت -

 .. نگرانت شدم ولی نمیزاشتن بیام ببینمت

 .. این چه حرفیه زن عمو ، با این حالتون باید تا بخش تزریقات میومدید ؟ عیبی نداره -

 حاال چجوری لطؾ آقای کوشا رو جبران کنیم ؟ -

میکنم ، دستشون در حالی که به سمت خروجی هدایتش میکردم گفتم : امشب باهاشون حساب کتاب 

 .. درد نکنه ! خیلی لطؾ کردند

سفید رنگی جلوی بیمارستان نشسته ، چشم  ۳۸۶از بیمارستان که خارج شدیم روناک رو دیدم که تو 

 .. ؼره ای نثارش کردم و یه تاکسی دربست گرفتم

 .. زن عمو بیچاره خیلی درد داشت ولی من سعی میکردم آرومش کنم

پرسیدم : دیشب چی شد زن عمو ؟ چطور یهو سر از باال پشت بوم دراوردید توی مسیر که بودیم ازش 

 ؟

واال نصفه شب یه صداهایی شنیدم ، خیلی ترسیدم ! فکر کردم دزدی چیزی اومده ، چادرمو سر کردم  -

 .. صدا رو دنبال کردم و رفتم باال

 .. ولی نمیدونم بعدش چی شد که یهو از حال رفتم ، انگار یکی هلم داد

 با تعجب پرسیدم : هلتون داد ؟

دستش رو به روی پیشونیش گذاشت و گفت : آره مادر ، یه لحظه برگشتم عقب و یهو یه دستی همچین 

 .. هلم داد که چندتا پله کله ملق شدم

 اما .. آخه .. کی ؟ -

دم نمیادچی بگم دخترم ، اصال طرؾ رو ندیدم ! چشم باز کردم دیدم تو بیمارستانم ! دیگه هیچی یا -  .. 

با شنیدن حرفای زن عمو  به فکر فرو رفتم ، اخه تو اون ساختمون که جز من و شایان و شمشک که 

 .. کسی نبود
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 .. شمشک که تمام شب خوابیده و اگه دنیا رو آب ببره از خواب بیدار نمیشه

 .. میمونه شایان

ات بده ! مگه احمقه ؟ خب اگه آخه شایان که همچین کاری نمیکنه و بعد خودش بیاد زن عموم رو نج

 ... میخواست بهش آسیب بزنه همونجوری ولش میکرد دیگه

 به کلی گیج شده بودم ، یعنی شخص سومیم اون موقع شب تو آپارتمان بوده ؟

 .. نمیدونستم باید چیکار بکنم ، نمیخواستم تصمیم اشتباهی بگیرم

 .. سرمو به شیشه چسبوندم و سعی کردم آروم بگیرم

م و با دقت زن عمو رو تا آسانسور راهی کردم ، شمشک توی حیاط بود و داشت زیرلب چیزهایی آرو

 .. میخوند

 تا ما رو دید از جا بلند شد و با نگرانی پرسید : خا .. خانوم ، چی .. چیزی .. سد .. سده ؟

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم و گفتم : من االن برمیگردم شمشک ، باهات کار دارم

 .. سرشو به نشونه باشه تکون داد و من زن عمو رو به واحدم بردم

به روی مبل نشست و درحالی که چهره اش از درد توی هم رفته بود گفت : یارا جان ، دخترم ! ببین 

 .. دکتر برام مسکنی چیزی ننوشته ؟ دردش امونم رو بریده

 .. چرا نوشته ، االن براتون میارم -

مسکن از توی پالستیک برداشتم و با آب به زن عمو دادم اینو گفتم و چندتا  .. 

 ! سپس تختم رو براش مرتب کردم ، بهتر بود روی تخت استراحت میکرد

 .. زن عمو که این حرکتم رو دید گفت : عزیزم ، الزم به اینکارا نیست ! من رو تشک هم راحتم

د من االن برمیگردمنه زن عمو جون ، این چه حرفیه ! بفرمایید استراحت کنی -  .. 

 .. اینو که گفتم کلید خونه رو برداشتم و به سمت پارکینگ رفتم

شمشک همچنان توی حیاط بود و با دیدن من چهره مظلومی به خودش گرفت و پرسید : چی .. چیزی 

 .. سده .. خانوم ؟

 ! بله ، شما مثال نگهبان این ساختمونی دیگه آقا شمشک -

یین انداخت و گفت : مگه .. سی .. سده .. خا .. خانوم ؟سرش رو با شرمندگی پا  

دست به کمر شدم و گفتم : دیشب از باال سر و صدا میومده ، زن عمو من رفته ببینه چه خبره ولی 

یکی هلش داده ! خودمم چند وقت پیش یادمه دیدم از پنجره یکی بهم نگاه میکنه ، میشه بهم بگی اینجا 

نقشی تو این ساختمون دارید ؟ چه خبره و شما دقیقا چه  
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 مگ .. مگه .. میس .. میسه خانوم ؟ -

فعال که شده آقا شمشک ، من واقعا از عملکردتون راضی نیستم ! مثل اینکه الزمه به خانوم جاهدی  -

سفارشتون رو بکنم ، من اومدم تو این ساختمون امنیت داشته باشم نه اینکه شبا با ترس و لرز سرمو 

زارمرو بالشت ب  .. 

شمشک با مظلومیت گفت : خواهس .. میکنم .. خا .. خانوم ! به .. خانوم .. جا .. جاهدی .. چیزی .. 

 ! نگ .. نگید ! من .. رس .. رسیدگی .. میکنم

پس خیلی سریع قفال رو چک کن ، میخوام با اجازه خانوم جاهدی توی ساختمون دوربین بزارم !  -

ازش بی خبرم و اصال دوست ندارم بازم همچین چیزایی ببینم اینجا اتفاقاتی میوفته که من  .. 

شمشک از شنیدن این حرؾ ترسید ، رنگ نگاهش عوض شد ولی سعی کرد خونسرد جلوه کنه و تند 

 .. تند سرشو به نشونه باشه تکون داد

واحدم وقتی مطمئن شدم به اندازه کافی ترسوندمش و از این به بعد مجبوره حواسش رو جمع کنه به 

برگشتم ، راستش فکر دوربین مخفی هم چندان چیز بدی نبود ولی موافقت شایان و خانوم جاهدی هم 

 .. برای اینکار الزم داشتم

 .. وقتی به واحد برگشتم زن عمو خواب بود

 .. لباسام رو درآوردم و یه سوپ مرغ پرمالت براش بار گذاشتم تا جون بگیره

اس کردم فشارم پایینه به یه کیک و آبمیوه بسنده کردمخودمم چون سرگیجه داشتم و احس  .. 

 .. اینقدر تنم کوفته و خسته بود که دلم میخواست شش ماه تمام مثل خرس قطبی بخوابم

 .. روی کاناپه که دراز کشیدم به چند دقیقه نرسید که راحت خوابم برد

و نیم خوردیم ، چون زن عمو سختش بود من بهش سوپ رو دادم ۲یا  ۲ناهارمون رو طرفای   .. 

 .. از بدبختی دست راستش هم شکسته بود و کال خیلی عذاب میکشید

بعد از صرؾ ناهار و شستن ظرفا تصمیم گرفتم برم سوپری چندتا آبمیوه و کمپوت برای تقویت قوا 

 .. بگیرم که شایان بهم زنگ زد

 جانم ؟ -

؟ سالم ، چطوری -  

 هعی بد نیستم ، تو چطوری ؟ -

 .. خوبم ، سرکارم -

زنگ زدی ! چیزی شده ؟ ۱آره تعجب کردم ساعت  -  

 .. فقط خواستم بگم من براتون خرید میکنم ، الزم نیست بری بیرون -
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 از شنیدن این حرؾ تعجب کردم و پرسیدم : تو .. از .. کجا .. فهمیدی ؟

 .. حدس زدم -

گفتم : واقعا نمیخوام اینقدر تو زحمت بندازمت ! دیشب به اندازه کافی دردسر به اپن تکیه دادم و 

 .. درست کردم

آره دردسر درست کردی ولی تو دوست دخترمی ، فکر نکنم خریدن چهارتا آبمیوه و کمپوت زحمت  -

 .. خاصی داشته باشه

 .. شایان تو دیوونه ای -

 . ! میبینمت ، فعال -

طع کرد و من با لبخند روی کاناپه نشستماینو که گفتم تماس رو ق  .. 

چه حس خوبی بود ، فکر اینکه یکی همیشه هوامو داره بهم قوت قلب میداد البته هنوزم برای قضیه 

روناک ازش ناراحت بودم ، دلیل نداشت اون هرزه رو بیاره بیمارستان چون نه تنها کمکم نکرد بلکه 

 فقط روی اعصابم رفت

و نیم بود و زن عمو توی نشیمن داشت ماهواره تماشا میکرد ۷ساعت   .. 

منم داشتم بساط شام رو حاضر میکردم که یهو زنگ در به صدا دراومد ، فهمیدم شایانه ولی اصال 

 .. حواسم به حجابم نبود اخه عادت نداشتم

چهارتا شد و گفت  وقتی زن عمو دید دارم با همون تاپ و شلوارک میرم درو باز کنم چشماش از تعجب

 ! : یارا دخترم این چه سر و وضعیه

انگار که تازه یادم اومده باشه زن عمو چیزی نمیدونه لبمو گاز گرفتم و بدو بدو سمت اتاق رفتم ، یه 

 .. چادر گل گلی سرم کردم و به سمت در برگشتم

 ! قیافم چقدر خنده دار شده بود ، حتما شایان تعجب میکرد

کردم حدسم به یقین تبدیل شد ، شایان اول نگاهی به سر تا پام انداخت و بعد لبخند وقتی در رو باز 

 .. کمرنگی زد

منم چون زن عمو تو نشیمن بود و ما رو میدید تریپ رسمی برداشتم و گفتم : سالم آقای کوشا ، 

 .. بفرمایید

 .. سالم ، ممنون ! براتون خرید کردم -

این چه کاری بود وای بخدا راضی به زحمت نبودم ، -  ! 

 .. لبخندی زد و جوابی نداد

 .. چقدر مودب شده بود ، خندم گرفت
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 .. زن عمو که داشت به ما نگاه میکرد رو به شایان گفت : سالم آقای کوشا ، چطورید با زحمتای ما

 .. او لبخند زیبایی زد و جواب داد : سالم خانوم یکتا ، این چه حرفیه ! کاری نکردم

سختی از جا بلند شد و درحالی که به سمت در میومد گفت : بفرمایید داخل ، بفرمایید شام  زن عمو به

 .. در خدمت باشیم

 .. نه ممنون ، نمیخوام مزاحم بشم -

 .. شما مراحمید -

 لطؾ دارید ، حالتون بهتره ؟ -

ما تعارؾ تیکه  تاحاال ندیده بودم کوشا اینقدر مهربون و صمیمی بشه ! خیلی برام عجیب بود که مثل

 .. پاره میکرد

 .. بله شکر خدا بهترم ، دستتون درد نکنه ! واقعا به موقع به داد من و دخترم رسیدید -

 .. اینو که گفت من لپام سرخ شد و سرم رو پایین انداختم

 .. شایان خریدا رو به دستم داد و گفت : اگه چیزی احتیاج داشتید به خودم بگید خانوم یکتا

که خریدارو دید تعجب کرد و گفت : این چه کاریه آقای کوشا ، بخدا شرمنده میکنیدزن عمو   .. 

منم در ادامه حرفای زن عمو گفتم : دستتون رو نکنه ، برای دیشب هم کلی تو خرج افتادید ! من 

 .. امشب از خجالتتون در میام

تنها انجام میدهالزم نیست خانوم یکتا ، این کاریه که هر مردی برای دوتا خانوم  -  .. 

زن عمو که از رفتار شایان خوشش اومده بود یکم دیگه تعارؾ تیکه پاره کرد ولی در آخر شایان 

 .. ازمون خداحافظی کرد و به واحدش برگشت

 .. در رو که بستم زن عمو با خشوندی گفت : چه مرد خوبیه ، اصال انتظار نداشتم

 .. زیرلب گفتم : حاال کجاشو دیدی

ه خندیدم و خریدا رو توی یخچال گذاشتمموذیان  .. 

 .. بعد از صرؾ شام ، آماده شدم برم پیش شایان تا مثال باهاش حساب و کتاب کنم

 زن عمو اومد داخل اتاقم و گفت : کاش چادر سر کنی ، اینجوری با مانتو و شلوار میری عیب نیست ؟

 .. نه زن عمو جون ! اینجا تهرانه ! بد نمیدونن -

وای منم بیام ؟ به هرحال االن شبه ، درست نیست تو و اون اقا با هم تنها باشیدمیخ -  .. 

 وا زن عمو ! مگه چیه ؟ -
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روی تخت نشست و گفت : زشته ، چه فکری میکنه آخه ! کاش عموت بود ! اینجوری میری دلم 

 .. راضی نیست

د باکالسیه ! از اون منحرفا با خنده گفتم : وای این چه حرفیه ! خودت که شخصیتش رو دیدی ، مر

 .. نیست

 .. تازه کار من دو دقیقه هست دیگه االن برمیگردم

 .. باشه دخترم ، برو و تا این سریاله شروع نشده برگرد که با هم نگاه کنیم -

 .. گونه اش رو بوسیدم و گفتم : چشم

 .. سپس با ذوق به سمت واحد شایان رفتم

خت ، تازه فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده ! خوبه حاال دو روز هم شایان که در رو باز کرد قلبم ری

 .. نگذشته بود

 .. تا منو دید دستم رو گرفت و داخل خونه کشید

 .. بدنم رو به دیوار چسبوند و لبام رو میون لباش قفل کرد

 .. توی موهاش چنگ میزدم و با ولع لباش رو میبوسیدم

مالید و زمزمه میکرد : چرا قایمشون کردی ؟شایان از روی مانتو سینه هام رو می  

 .. زن عمو پخ پخم میکرد -

 .. اینو گفتم و دوباره لباش رو بوسیدم

 بعد از پنج شیش دقیقه لب بازی روی مبل نشستم و پرسیدم : وضعیت کار چطور بود ؟

 .. مشکلی نداشتیم -

 بچه ها چیزی نپرسیدن ؟ -

سراؼتو گرفتندخانوم رفیعی و خانوم علیزاده  -  .. 

 .. آره به خودمم اس ام اس دادند -

 .. کوشا دو لیوان قهوه روی میز گذاشت و گفت : فردا حسابی سرت شلوؼه

 اهوم .. راستی شایان ؟ -

 بله ؟ -

 دیشب ، تو باال پشت بوم چیکار میکردی ؟ -

 ! داشتم هواخوری میکردم ، گفتم که -
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و واتس اپ گفتیفکر کردم میخواستی بخوابی ، آخه ت -  .. 

سرش رو پایین انداخت و گفت : خیلی خب میدونم چی گفتم ولی بعد چون حالم میزون نبود اومدم باال تا 

 .. یکم باد به کلم بخوره

 با تردید پرسیدم : چرا حالت میزون نبود ؟

 چرا میخوای بدونی ؟ -

دم گفتم : راستش زن عمو بهم درحالی که با انگشتام بازی میکردم و به سینی قهوه چشم دوخته بو

 .. گفت که دیشب یکی هلش داده

 ابروهاش رو باال انداخت و پرسید : کی ؟

نمیدونم ، قضیه اش خیلی مشکوکه ! تازه چند وقت پیش که برات عکس فرستادم یادته گفتی یکی  -

 داره نگام میکنه ؟

 ! آره یادمه -

 شاید دزدی کسی تو این ساختمون میاد و میره -

شایدم یا  .. 

 پوزخندی زد و گفت : فکر نمیکنی که من زن عموت رو هل داده باشم ؟

 ! تند تند جواب دادم : نه نه ! اصال .. راستش شاید از قصد نکرده .. باشی

شایان از جا بلند شد و گفت : فرضیه ات اینه ؟ اینکه من زن عموت رو هل دادم ؟ اونوقت چرا خودم 

دم بهش کمک کردم ؟بردمش بیمارستان ؟ چرا خو  

 .. وقتی دیدم دارم گند میزنم متقابال از جا بلند شدم و گفتم : ببین منظورم این نبود

تو گفتی حالت میزون نبود خب حدس زدم بخاطر ازدواج من از دست زن عموم ناراحت بودی و کامال 

 .. ؼیرعمد

میبینی ؟شایان لبخند کجی زد و پرسید : تو منو چی میبینی یارا ؟ منو چی   

 .. بخدا قصد توهین نداشتم شایان من فقط دنبال حقیقتم -

 ... به سمت آشپزخونه رفت و ؼرید : همش دروغ همش تهمت ! دیگه داری خستم میکنی

با حرص جواب دادم : اگه خودت بودی چه فکری میکردی شایان ؟ آخه کسی جز من و تو و شمشک 

تو باال بودی پس باید یه چیزی بدونی ولی همش انکار  تو این ساختمون نیست ! تازه دیشب هم فقط

 ! میکنی

به سمتم برگشت و با عصبانیتی که تاحاال  ازش ندیده بودم گفت : من چیزیو انکار نمیکنم ! من زن 

 ! عموتو هل ندادم
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 ! حداقل میتونی بگی چی دیدی شایان ! میتونی بهم کمک کنی -

چیزی ندیدم ، چرا نمیخوای بفهمی ؟نزدیکم شد و ؼرید : نه نمیتونم ! من   

 .. با لحن بدی گفتم : داری دروغ میگی ! بزدل ! معلوم نیست از چی میترسی نه فقط بهم دروغ میگی

 .. تمومش کن یارا -

انگشت اشاره ام رو به سینش کوبیدم و گفتم : تو تمومش کن و برای یه بارم شده باهام صادق باش ! 

ب چی دیدی و با روناک چه ؼلطی کردیبرای یه بارم شده بگو دیش  ! 

تیکه آخر حرفم از دهنم در رفت ، واقعا نمیخواستم بحثشو پیش بکشم ولی حرفای روناک برام خیلی 

 .. سنگین بود

 پوزخندی زد و جواب داد : روناک ؟ من با روناک چیکار دارم ؟

 کردیش ؟ دیشب کردیش ؟ -

 چی ؟ چه ربطی داره ؟ -

، چه راحت طفره میرفت اشکم داشت درمیومد  .. 

 .. صورتم داغ شده بود و قلبم تند تند میزد

 با گریه داد زدم : جواب سوالمو بده ! دیشب با هم بودید ؟

 .. معلومه که نه ! چجوری میتونستم تو اون -

 .. بی هوا بؽلش کردم و گفتم : هیش ، دیگه چیزی نگو

حرکتی نکرد توی اون چند دقیقه همونجوری موندیم ، کوچکترین  .. 

 .. احساس کردم بازم من مقصرم ، بازم من اشتباه کردم

 .. سعی کردم منطقی باهاش صحبت کنم اما جواب نداد ، همیشه گند میزدم

 .. همیشه همه چیزو خراب میکردم ، شایان رو ناراحت میکردم

 .. داشتم اذیتش میکردم

لم کن خواهش میکنمسرمو به سینش چسبوندم و با عجز گفتم : بؽلم کن ، بؽ  .. 

 .. با بی رحمی منو از خودش جدا کرد و گفت : تمومش کن ! مثل بچه ها شدی یارا

 .. شایان -

با عصبانیت به سمتم برگشت و گفت : به خودت یه نگاه بنداز ! میای اینجا داد و هوار راه میندازی و 

اولت نیستبعد میگی بؽلم کن ! تو حتی نمیزاری من حرؾ بزنم ، این دفعه   .. 
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 .. شایان -

 ! بسه ، دیگه نمیتونم تحمل کنم -

 ! از شنیدن این حرؾ گریه ام شدت گرفت و گفتم : شایان .. اینجوری نگو

 .. در خروجی رو برام باز کرد و گفت : برو باال یارا

 .. نمیرم -

 ! گفتم برو باال -

اینجوری باهام رفتار کنی خودمو میکشم ، قسم یه چاقو از روی اپنش برداشتم و با گریه گفتم : اگه 

 .. میخورم میکشم اگه بگی منو نمیخوای ! شایان خواهش میکنم

با عصبانیت ؼرید : بیا برو باال و منو عصبانی نکن ! برو هروقت یاد گرفتی چجوری با یه مرد رفتار 

 ! کنی برگرد

بلد نیستم ، من بچم ! باید قبل از اینکه منو سرمو تند تند تکون دادم و گفتم : نمیرم نمیرم ! من هیچی 

 عاشق خودت میکردی میفهمیدی ! حاال که عاشقتم اینجوری میگی ؟

 ! مگه من خواستم عاشقم بشی ؟ من فقط خواستم س#س کنیم -

 با عجز پرسیدم : مگه تو نیستی شایان ؟ مگه خودت عاشقم نیستی ؟

 ! یارا تمومش کن ، دارم بهت هشدار میدم -

بم لرزید ، دستام سر شده بودندقل  .. 

 شدت گریه ام کم شد و ملتمسانه پرسیدم : نداری ؟ نه ؟ دوسم نداری ؟

 .. در رو بست ، نزدیکم شد و با یه حرکت چاقو رو از دستم گرفت و گوشه ای انداخت

 .. اشکام بند نمیومدند ، وقتی یاد حرفای روناک میوفتادم قلبم تیکه تیکه میشد

تم رو قاب گرفت و درحالی که به چشمام زل زده بود گفت : عشق جنبه میخواد ، میدونی ؟ شایان صور

 حالم از این جور دوست داشتنت بهم میخوره ، وقتی ذره ای بهم اعتماد نداری عشق میخوام چیکار ؟

دم : من اصال نمیخواستم این حرفا رو بشنوم ، فقط یه جواب آره میخواستم پس با تمام مظلومیتم پرسی

 شایان ، دوسم داری ؟

درحالی که به لبام زل زده بود گفت : من یه بار گفتم دوستت دارم و هیچ وقت از حرفم برنمیگردم ! 

 فهمیدی ؟

 .. انگار دنیا رو بهم داده بودند ، محکم لباش رو بوسیدم و زیرلب گفتم : دیگه دعوام نکن .. میترسم

فقط یه بچم ، اینجوری عصبانی میشی کرک و پرم سپس سرمو به سینش چسبوندم و گفتم : من 

 .. میریزه



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 185 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 ! ببخشید ، نمیخواستم ناراحتت کنم

کمرم رو مالید و گفت : منم نمیخواستم بیرونت کنم ، نمیتونم معذرت خواهی کنم ولی بدون رفتارم دست 

 .. خودم نبود

 .. میدونم -

 .. نرو باال یارا ، امشب بهت نیاز دارم -

نمیشه عشقممیدونی که  -  

 .. گونه ام نوازش کرد و گفت : پس زودتر برگرد تا وسوسه نشدم

 .. هزینه .. بیمارستان -

 .. انگشت اشاره اش رو به روی لبم گذاشت و گفت : مهم نیست ، برگرد

 .. لبخندی زدم و به واحدم برگشتم

انگار سالها طول کشیده بودزن عمو جلوی تلویزیون خابش برده بود ، یه ربعم نشد که پایین بودم ولی   

.. 

 .. گونه اش رو بوسیدم و تلویزیون رو خاموش کردم

روی تشک که دراز کشیدم یاد رفتار چند دقیقه پیشم افتادم ، اگه بهم میگفت منو نمیخواد واقعا حاضر 

 .. بودم رگمو بزنم

 .. من مثل دیوونه ها عاشق شایان شده بودم و میتونستم هرکاری بکنم

حسابی سرم شلوغ بود ، دخترا بخاطر دیروز کلی سوال پیچم کردند و وقتی داستان رو فهمیدند  روز بعد

 .. خیلی ناراحت شدند

 .. زمان ناهار که رسید ، از خستگی کش و قوسی به بدنم دادم و وارد سالن ناهارخوری شدم

 .. تمام همکارا مشؽول بودند ، اتفاقا این دفعه شایان هم بینشون حضور داشت

 .. مثل همیشه با آرامش ؼذا میخورد و دور از جمع نشسته بود

 .. توی دلم یکم قربون و صدقش رفتن و بعد کنار دخترا نشستم

 : هرکی از یه دری حرؾ میزد اما خبرای جدید که فهمیدم اینا بودند

 ! خانوم بهروز باردار شده بود -

 ! داداش محسن داشت ازدواج میکرد -

میخواست بره سوئدخواهر دنیا هم  -  ! 

 .. از شنیدن خبر اول خیلی خوشحال شدم ، راستش من عاشق بچه بودم
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برای لحظه ای به شایان که گوشه ای نشسته و با حالت بی روحی بهمون نگاه میکرد خیره شدم و 

 .. توی دلم گفتم : کاش ما هم میتونستیم بچه دار بشیم

خوبی میداد فکر اینکه اون بابای بچم باشه بهم حس خیلی  .. 

 .. توی رویای خودم ؼرق شده بودم و دستم رو به روی دلم گذاشته بودم که یکهو به سمتم نگاه کرد

خیلی جا خوردم و سریع دستمو برداشتم ، فکر کنم فهمید دارم به چی فکر میکنم چون لبخند موذیانه 

 .. ای زد و سرش رو پایین انداخت

تازه به میون آورد و گفت : آخر این هفته تولدمه ، خیلی دوست داشتم در این بین شیما بود که حرفی 

 .. شما آقایون به همراه خانوماتون تشریؾ بیارید

 ! یه تولد کوچیک و دوستانه هست

 متین مزه ریخت و پرسید : ما چی خانوم علیزاده ؟ ما مجردا رو دعوت نمیکنید ؟

جالسید آقای لشگریشیما با لبخند گفت : شما که گل سر سبد تمام م  ! 

 توی دلم گفتم : چقدر خوب ، خیلی وقت بود دلم یه مهمونی حاال هر چند کوچیک و دوستانه میخواست

.. 

 .. تازه کوشا هم دعوت شده بود ، یعنی میتونستیم با هم باشیم ! چقدر خوب میشد

 امیررضا پرسید : حاال تولدتون رو کجا میگیرید خانوم علیزاده ؟

عموم ، یه رستوران سنتی خیلی خوب تو خیابون چهاردهم دارهرستوران  -  ! 

 بهروز : جدی ؟ رستوران ساالر برای عموی شماست ؟

 .. بله ، اگه خدا بخواد -

 .. پس واجب شد با خانوم خدمت برسیم -

 .. قدمتون روی چشم -

که یهو دنیا پرسید : راستی بعد از ناهار ما دخترا به اتاق برگشتیم ، داشتیم رو یه پروژه کار میکردیم 

 شیما این پنجشبه که بیاد چند ساله میشی ؟

- ۳۷ !! 

 .. آخ آخ ترشیدیااا -

شیما ضربه ای به شونه دنیا زد و با ناز گفت : بی ادب ! دختر مثل قرمه سبزیه ، هرچی بمونه بیشتر 

 .. جا افتاده میشه

 ! دنیا : یعنی مثالت تو حلقم
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 .. همگی خندیدیم

ساعت کاری شایان توی اتاقم اومد و گفت : میرسونمتبعد از   .. 

 .. نه عزیزم ، امشب جایی کار دارم -

 کجا ؟ -

 .. باید یکم برای خونه خرید کنم ، زن عمو هم که اینجوری شده یه کیلو میوه تو یخچال نیست -

 .. آهان -

 .. تو برو من خودم میام -

 .. خب با هم میخریم -

گفتم : خسته ای ، نمیخوام مزاحمت بشمزیپ کیفم رو بستم و   .. 

 .. یکم حرؾ میزنیم ، خستگیمون درمیره ! پاییز هوا زود تاریک میشه -

 .. با هم به سمت آسانسور حرکت کردیم ، اتفاقا متین هم منتظر بود

 .. با دیدن ما پوزخندی و گفت : خوب گرم گرفتیدااا

به من گفت : سه ماهم نشده اومدی اینور ولی خوب  سرم رو از خجالت پایین انداختم که دوباره رو

 .. دوست پسر جور کردی یارا خانوم

 ! مردک الدنگ ! انگار نه انگار تا یه ماه پیش داشت از سر و کول من باال میرفت

 .. توی دلم گفتم : گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده

شتدر آسانسور باز شد ، اومدم وارد بشم که شایان نزا  .. 

 متین که توی اتاقک بود گفت : میخواید خلوت کنید مرغ عشقا ؟

 .. شایان فقط نگاهش کرد

 .. خیالی نیست ، تا بعد -

 .. اینو گفت و دکمه ای رو فشرد

دیگه واقعا حرصم دراومده بود پس به شایان توپیدم و گفتم : نمیمیری بهش یه چیزی بگیااا .. عین 

 ! ماستی ! اه

جواب داد : درسته که جواب سیلی با سیلیه ولی نه همه جابا خونسردی   .. 

 منظورت چیه ؟ طرؾ هرچی از دهنش درمیاد بهم میگه ! به توام میگن مرد ؟ -

 میخوای باهاش دعوا کنم ؟ -
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 .. نه شایان ! میخوام توام جوابش رو بدی -

 .. من اینجوری جواب نمیدم -

 با تعجب پرسیدم : منظورت چیه ؟

نگفت و همون لحظه در اسانسور باز شدچیزی   .. 

 .. از این بی رگ بازیاش متنفر بودم

 ! تاحاال روم ؼیرتی نشده بود ، اصال نمیدونست "ؼیرت" چندتا نقطه داره

 .. کم کم داشت اشکمو درمیاورد

 با هم به سمت فروشگاهی حرکت کردیم ، میوه ، گوشت ، مرغ و هرچی که نیاز داشتم خریدم و باز هم

 .. شایان همشو حساب کرد

 .. اصال نمیزاشت دست به کیؾ پولم بزنم ، خیلی معذبم میکرد

دخل و خرجش کال با هم نمیخورد ، نمیدونستم چرا اینقدر دست و دلبازه وقتی حقوقش چندان نجومی 

 .. نیست

 .. سوار ماشین که شدیم ، چشمک بنزین روشن شد پس به سمت پمب بنزین حرکت کرد

اه ساکت بودتو طول ر  .. 

 ! دلم میخواست یه چیزی بگه ولی هیچی به هیچی

 ناگهان نگاهم به آویز آینه اش افتاد و بی هوا پرسیدم : اینا دندونای واقعین ؟

 .. آره -

 مال چین ؟ -

 .. بز -

 چرا آویزونشون کردی ؟ -

 .. نذر کردم -

نا اینکارو میکنندخندم گرفت و پرسیدم : چی ؟ نذر کردی ؟ فکر میکردم فقط مسلمو  .. 

 .. نه ، ما هم نذر میکنیم ولی یکم با مال شما فرق داره -

 .. ما نذر رو تقدیم خدا میکنیم و شما تقدیم شیطون -

 ! یه قسمتش همینه -

 شیطونتون ناراحت نمیشه که با من میخوابی ؟ -
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 ! اخم کوچیکی کرد و با جدیت گفت : اینجوری صداش نزن ! ابلیس مقدسه

 .. خیلی خب ! چرا عصبانی میشی ؟ اگه تو اینقدر مذهبی هستی چرا -

 .. ابلیس ناراحت نمیشه ، اون ما رو رها کرده تا از شهوت لذت ببریم -

 ! اما اگه اعضای انجمن برادری بفهمند منو میکشند

 چه خشن ! حاال این انجمن کجا هست ؟  -

 .. یه رازه -

 رازاتو به من نمیگی ؟ -

انداخت و با جدیت گفت : نهنگاهی بهم   ! 

 ! زیرلب گفتم : به درک

باک بنزین رو پر کردیم و تو راه برگشت بودیم که وسط خیابون یکهو یه راننده ناشی از پشت بهمون 

 .. کوبید

 .. شایان پوفی کشید و از ماشین پیاده شد

هوار زد : مرتیکه االغ ، راننده ناشی که هم از قیافش معلوم بود مرد شریه با عصبانیت پیاده شد و 

 مگه اومدی یابو سواری که وسط خیابون وایمیستی ؟؟

 .. شایان با خونسردی جواب داد : شما از پشت به من زدید

 .. چرت و پرت نگو بابا ! عین خر وسط خیابون میزنی تو ترمز همین میشه دیگه -

ر وسط خیابون داشت دعوا میکردبوق و صدای رانندهایی که پشتمون بودند بلند شد ، مرتیکه بیشعو  

.. 

شایان سوار ماشین شد و کمی دورتر از خیابون پارک کرد ، وقتی میخواست دوباره پیاده شه بهش 

 .. گفتم : شایان این دنبال دردسره ولش کن

 .. لبخند کمرنگی زد و گفت : مهم نیست

دمسپس از ماشین پیاده شد و منم از آینه بؽل مشؽول دیدن منظره پشت ش  .. 

مردک یاقی چنان داد و هوار میکرد و فحش میداد که انگار ارث باباش رو خوردیم حاال خوبه مقصر 

خودش بود اما شایان با خونسردی به صندوق عقب تکیه داده بود و دست به سینه به هارت و پورت 

 .. بازی مرد نگاه میکرد

ماشین پیاده شدم سپس فریاد زدم : تو دست آخر که دیدم بخاری ازش بلند نمیشه عصبانی شدم و از 

 .. چه مرگته بی شرؾ ؟ دنبال مقصری ؟ اگه دنبالشی زنگ بزن افسر بیاد کوروکی بکشه

 .. شایان از دیدن این حرکتم عصبانی شد و ؼرید : گمشو سر جات
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 .. منم با حرص جواب دادم : از تو که بخاری بلند نمیشه بی عقل ! بزار حداقل من حقتو بگیرم

 مردک یاقی با پوزخند مسخره ای گفت : زنم زنای قدیم ، این ضعیفه چی میگه آخه ؟ بشین سرجات بابا

.. 

 .. شایان تا اینو شنید ، رنگ چشماش قرمز شد

 .. به وضوح مشتای گرد شده و رگای متورم گردنش رو میتونستم ببینم

 .. برای لحظه ای شلوارم رو از ترس خیس کردم

هم از دیدن چهره شایان ترسیده بود ولی سعی میکرد خونسرد باشه حتی اون مرد یاقی  .. 

 .. اینقدر چهره اش وحشتناک شده بود که حد نداشت

شایان یقه مرد رو گرفت و با صدایی که تاحاال ازش نشنیده بودم هوار زد : تو چه گوهی خوردی 

 حرومزاده ؟

، قلبم تند تند میزداینقدر صداش بلند بود که ناخودگاه چند قدم عقب رفتم   .. 

 !! این شایان نبود ، نه اون نمیتونست عصبانی بشه ! اصال بلد نبود

 .. سرجام میلرزیدم و از ترس عرق کرده بودم

شایان یه لحظه یقه اش رو ول کرد و رو به من گفت : گمشو سرجات ، پیاده بشی میدونم باهات چیکار 

 .. کنم

برگشتم ناخوداگاه اطاعت کردم و توی ماشین  .. 

 .. مثل سگ میلرزیدم ، دهنم گس شده بود

 .. از آینه بؽل دیدم که شایان با قدرت عجیبی شروع به زدن مرد کرد

 .. هر آدمی که دور و برمون بود برای جدا کردنشون اومد

 .. ولی مگه شایان ول میکرد ؟ جوری هوار میزد که بدنه ماشین میلرزید

 .. هیچکس جرعت نداشت نزدیکش بشه

 .. اینقدر مرده رو زد که تمام دست و صورتش خونی شده بود

به زور و بال و با تهدید پلیس میخواستند جداش کنند ولی شایان عین دیوونه ها فریاد میزد : من 

 .. میکشمت حرومزاده ! میکشمت

 .. دست آخر با گریه از ماشین بیرون اومدم و به بازوش چسبیدم تا ولش کنه

ای خونی و ترسناکش نگاه کردم و گفتم : جون من شایان ، جون من .. االن میکشیش با اشک به چشم

 ! ! میمیره
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 .. اینو که گفتم دست از کتک زدنش برداشت و از جا بلند شد

 .. همه مردا دور و بر مردک یاقی پریدند تا کمکش کنند

دیکی میخواست به پلیس زنگ بزنه که شایان گوشیش رو گرفت و درجا نصؾ کر  .. 

 .. دیگه کسی جرعت نکرد نزدیک بشه

 ! مردک یاقی میگفت : پلیس نه پلیس نمیخواد فقط بگید بره ! بگید بره

 ... خالصه سوار ماشین شده و به سرعت از اون محل دور شدیم

 .. اگه بگم داشتم کنارش از ترس سکته میکردم دروغ نگفتم

ت اون مردک یاقی دچار کنهاحساس میکردم هر آن ممکنه برگرده و منم به سرنوش  .. 

 ! چرا یهو اینقدر عصبی شد ؟ تاحاال ندیده بودم یه آدم تا این حد خشمگین و ؼیرقابل کنترل بشه

مطمئنم اگه جلوش رو نمیگرفتم با مشتای آهنیش سر اون یارو رو متالشی میکرد و سینه اش رو جر 

 .. میداد

میکردمپاهام رو گرفته بودم و آروم توی خودم گریه   .. 

 ! خیلی ازش میترسیدم ، شایان نرمال نبود

و نیم بود اما ما هنوز بیرون بودیم ۱ساعت و   .. 

 .. شایانم قصد رفتن به خونه رو نداشت ، الکی تو خیابونا چرخ میزد

 ! تو همین حال موبایلم زنگ خورد ، زن عمو بود

 اشکام رو پاک کردم و جواب دادم : جانم زن عمو ؟

کارت تموم میشه دختر پس  ۶الو یارا ؟ خوبی مادر ؟ کجایی تو ؟ چرا نمیای ؟ مگه نگفتی ساعت  -

 کجا موندی ؟

 .. زن عمو من اومدم یکم برای خونه خرید کنم تو راه برگشت راننده تصادؾ کرد -

 خاک عالم ! حالت خوبه ؟ کجایی ؟ -

م ، نیم ساعت دیگه خونممن حالم خوبه ، ماشینش یکم آسیب دید ! دارم برمیگرد -  ! 

 .. باشه دخترم ، سریعتر برگرد ، شب شده دیگه درست نیست تا این ساعت بیرون باشی ، خداحافظت -

 .. خداحافظ زن عمو -

 .. تماس رو که قطع کردم با لحن آرومی رو به شایان گفتم : منو ببر خونه

 مگه نگفتم از ماشین پیاده نشو ؟ -
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و گفتم : میزاشتم اون اشؽال رو بکشی که پس فردا بری زندان ؟ با تعجب بهش نگاه کردم  

 ! من ازش خواستم تموم کنه ولی اون قبول نکرد پس باید نابودش میکردم ! تو جلومو گرفتی -

 چون بهم گفت ضعیفه اینکارو کردی ؟ -

 .. تا وقتی سر و کارش با من بود مشکلی نداشتم ولی اون حق نداشت به تو چیزی بگه -

 ! شایان تو دیوونه ای ! داشتی بخاطر یه حرؾ میکشتیش -

 .. چیزی نگفت و به مستقیم خیره شد

 .. یه لحظه بخاطر اینکارش ته دلم خالی شد و توی دلم کلی قربون و صدقه ؼیرت خرکیش رفتم

 .. چه عجب باالخره یه بارم شده یه روی حساسیتش رو دیدم

شدماز این فکر خندم گرفت و یکم خوشحال   .. 

 .. خالصه ما به خونه برگشتیم و منم به کمک شایان خریدام رو توی آسانسور گذاشتم و بردم خونه

 .. زن عمو نگرانم شده بود ، دلم براش سوخت ! طفلکی

 .. به خودم قول دادم از این به بعد اگه جایی میرم بهش اطالع بدم

ستن وسایل یکم با زن عمو چایی خوردم و شام سریع یه تن ماهی و تخم مرغ درست کردم و بعد از ش

 . فیلم دیدم

 .. شب موقع خواب ، شایان بهم پیام داد

 هنوز بیداری ؟ -

 .. تا گردن رفتم زیر پتو و جواب دادم : اهوم

 .. چقدر این مسیج بازیای آخر شبمون تو واتس اپ رو دوست داشتم ، خیلی کیؾ میداد

 داری چیکار میکنی ؟ -

خشمگین چت میکنمبا آقای  -  � 

 ! خوشم نمیاد اینجوری صدام کنی -

 .. خب تو شلوارم خرابکاری کرده بودم ! چرا اونجوری شدی آخه شایان ؟ من میترسم -

 .. نباید بترسی ، با تو کاری ندارم -

 �تهدیدم کردی خب -

 .. اگه نمیکردم نمیرفتی -

  ❤قربونت بشم که اینجوری مراقبمی -
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- � 

شایانراستی  -  .. 

 بله ؟ -

 دوسم داری ؟ -

 بازم گفتی ؟ -

 ��بگو خبببب -

 .. لوس -

 �مگه من پیشی ملوست نیستم ؟ -

 .. هستی -

  ❤دوستت دارم شایان -

 برای مهمونی شیما میری ؟ -

 اهوم ، مگه تو نمیای ؟ -

 .. نه -

 عههههه ، چرا ؟؟؟ -

نیست تایپ کن ویس داد پس براش نوشتم : حسن فریم )هنزفری( نزدیکم  ! 

 .. گفتم چون ازش خوشم نمیاد -

 ! چرا ؟؟؟ دختر خوبیه -

 .. خیلی حرؾ میزنه -

 �� منم خیلی حرؾ میزنم -

50× آره توام خیلی حرؾ میزنی ولی اون در واقع اینجوریه = یارا  -  

ولی بیا بریم ، خوش میگذره ! تنها هم نمیمونم �😌�خندم گرفت و براش نوشتم : بیشعور   .. 

 ! اگه برنامه نداشتم باشه -

- ❤ ❤ ❤  

 .. میخوام بخوابم ، شبخیر -

یا عشقمی ��❤شایان اینجوری شبخیر بگی حس میکنم یه کار بدی کردم که ازم ناراحتی ، یه  -  � .. 
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 � شبخیر -

یمیرممن آخر سر ناکام از دنیا میرم ! آرزو به دل م -  ! 

 چرا ؟ -

 � چون بهم نمیگی عشقم -

 .. اینکار بچه هاست ، من تو عمل ثابت میکنم -

 !! س#ستل هم برای بچه هاست -

 .. خب اونم تو عمل ثابت کردم -

 پس اعتراؾ میکنی که اونشب خودت بودی ؟ -

- Maybe (شاید) .. 

 � میدونستم کثافط سواستفاده گر ، شبخیر -

 � شبخیر -

گرفت و نوشتم : یکم ناز نکشیااا ! من االن ازت ناراحت شدمحرصم   !! 

 همه دوست پسر دوست دخترا اینجورین ؟ -

 چجوری ؟ -

 ناز میکنند و ناز میکشند ؟ -

نمیدونم ، تو اولین دوست پسرمی ولی فکر کنم آره ! تازه تو که باید خوب بدونی ، زیاد دوست دختر  -

 .. داشتی

شتم ! تو اولین و آخرشینه ، دوست دختر ندا -  ! 

  ❤ یعنی میخوای تا ابد با هم بمونیم شایان ؟ -

 (; نه یعنی اگه باهات بهم بزنم دیگه هیچوقت سراغ دخترای دیگه نمیرم ! مزاحمید -

 � بای فور اور !! دیگه نه من نه تو -

 �شبخیر -

 .. موبایلو کنار گذاشتم و در اتاقم رو بستم

م ، دلم میخواست یکم نازم رو بکشه ولی شایان اصال اهل این چیزا نبودراستش ناراحت شده بود  .. 

سالمونه ۲۸درست هم میگفت ، ناز واسه بچه ها بود نه دوتا خرس گنده مثل ما که نزدیک   !! 

 .. ولی خب من دلم میخواست ، چیکار کنم؟ عقده شده بود اصال
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 .. پوفی کشیدم و روی تشک دراز کشیدم

سرم انداختم که یهو احساس کردم موبایلم داره کنار بالشتم ویبره میرهپتو رو روی   .. 

 !! برداشتم دیدم شایان داره زنگ میزنه

 تا ته زیر پتو رفتم و با لحن آرومی جواب دادم : بله ؟

 سالم ، خوبی ؟ -

 نصفه شبی زنگ زدی حالم رو بپرسی ؟ -

 .. نه زنگ زدم ناز بکشم -

ی ؟خندم گرفت و پرسیدم : چ  

 .. ناز کن -

 وای چی میگی شایان ؟ -

 .. میخوام ناز بکشم -

 شایان دیوونه شدی ؟؟ وای نصفه شبی زده به سرت ؟ -

 .. مگه نمیخواستی ناز بکشم ؟ زنگ زدم خواستتو براورده کنم -

 ! نمیخوام دیوونه ، الکی گفتم-

 خب پس چیکار کنم که قهر نکنی ؟ -

 ! قهر نکردم که ، شوخی کردم -

 ! چه عجیب ، شوخی و جدیت شبیه همه -

 .. مرسی که به فکرم بودی ، انگار تو قلبمی ! هرچی میگم متوجه میشی -

 .. بهش میگن تلپاتی -

 .. آخه تا این حد ؟ گاهی وقتا فکر میکنم منو میبینی -

 شاید .. میخوای یه حدس بزنم ؟ -

 .. اهوم -

پاتو تکون میدی و لبخند زدیاالن تا ته زیر پتو رفتی ، داری انگشتای  -  .. 

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم ، از زیر پتو بیرون اومدم و پرسیدم : شایان ؟ داری منو میبینی ؟

 .. شاید -
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 شوخی نکن ! کجایی ؟ -

 !! فقط حدس زدم -

 !! اینقدر دقیق امکان نداره -

 .. خب مثل اینکه برای من چندان عجیب نیست -

پنجره ؟ توی دیوار دوربین گزاشتی ؟کجایی ؟ پشت  -  

 ! خندید و گفت : دیگه پلیسیش نکن

 .. گاهی وقتا منو میترسونی ، در واقع بیشتر مواقع ! خیلی با بقیه فرق داری ، خیلی -

 .. شاید -

 اینو گفت و پرسید : بخوابیم ؟

 ! اوم .. دلم بؽلتو میخواد -

 .. بیا پایین پیشم بخواب -

رو چیکار کنم ؟خندیدم : زن عمو   

 ! نمیفهمه -

چرا خیلی تیزه ، کاش زودتر برگرده ، دلم میخواد مثل یه ماه پیش هرشب پیشت باشم ، موهام رو ناز  -

 .. کنی ، صورتم رو وسط خوابت ماچ کنی

 متوجه اونا بوسه ها میشدی ؟ -

 .. آره ، خواب بودی ولی منو میبوسیدی ، شیرین ترین لحظه زندگیم بود -

عمیقی کشید و گفت : شبخیر عشقمنفس   .. 

 از شنیدن این حرؾ به حدی ذوق کردم که دلم میخواست از پنجره بپرم بیرون و از شادی بال بال بزنم

.. 

 .. ولی چون امکانش موجود نبود با عاشقونه ترین لحن ممکن جواب دادم : شبخیر زندگیم

بگه فکرشو کنید ! یکی بهتون شبا زنگ بزنه و  این حرفا رو  .. 

 .. شبا که تو بؽلشید تا خود صبح بوسه بارونتون کنه

 شما باشید عاشقش نمیشید ؟

 .. برای آخرین بار صورتم رو تو آینه نگاه کردم ، واقعا با یه کوچولو آرایش چقدر عوض میشدم

 .. امشب پنجشبه بود و قرار بود تا یه ساعت دیگه رستوران باشم
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تم و موهام رو که بافته بودم از دو طرؾ بیرون دادمروسری طرحدارم رو روی سرم گذش  .. 

یه مانتوی صورتی جیػ مجلسی و شلوار لی لوله تفنگی پام کردم و کفشای پاشنه بلندی که همرنگ 

 .. مانتوم بود پوشیدم

 .. زن عمو با دیدن من گفت : ماشاهلل بزنم به تخته ! ببین چقدر ناز شده

مولبخندی زدم و گفتم : مرسی زن ع  .. 

 .. برو دخترم ، مراقب خودت باش ! زودم برگرد -

 ! چشم -

 .. اینو گفتم و جعبه کادوم رو برداشتم و رفتم پایین

 .. زنگ واحد شایان رو زدم و یکم صبر کردم تا در رو باز کنه

 ! دارم میام -

 .. وقتی در رو باز کرد اصال نشناختمش

کراوات مشکی رنگ درست مثل سوپراستارای هالیوود توی اون کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید و 

 .. شده بود

 .. موهاش رو به طرز خوشحالتی باال داده و ته ریشاش رو مرتب و کوتاه کرده بود

 .. عطرش بولگاری مردونه بود و بوی ترش ترنج بینیم رو خنک میکرد

ی میکردمدلم میخواست بیخیال مهمونی بشیم و بریم رو تخت ! واقعا داشتم خوددار  .. 

 مگه میشد یه آدم اینقدر جذاب و خواستنی باشه ؟

 .. استیل خاص و مردونه اش وقتی کنارم قدم میزد بهم اعتماد به نفس میداد

 .. راه رفتن کنار مردی مثل اون ، درحالی که دستات رو گرفته واقعا احساسی توصیؾ نشدنی بود

 ! سوار ماشین که شدیم بهم گفت : خوشگل شدی

خجالت سرم رو پایین انداختم و گفتم : ممنونبا   .. 

 .. چونه ام رو برای لحظه ای باال گرفت و یه بوس ریز از لبام کرد

 .. دلم هری ریخت ، ازش خجالت میکشیدم

 توی راه که بودیم ازش پرسیدم : خب کادو چی گرفتی ؟

بینیموبایلشو بهم داد و گفت : برو تو گالریم ، پوشه دانلود رو بزن ! می  .. 

 بهش گوش دادم و با عکسی از یه دستنبد  رو به رو شدم
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طراحی شده و روش کریستاالی مشکی رنگ کار شده بود و رنگ بدنه ∞ ( مدلش به شکل بینهایت ) 

 .. اش هم رز گلد بود

 ازش پرسیدم : این خیلی خوشگله ! از کجا خریدی ؟

 فقط چندتا سرچ ساده زدم ، تو چی گرفتی ؟ -

عت رنگی رنگی براش گرفتم ، شیما چیزای اجق وجق دوست داره ! فکر کنم از ساعتم یه سا -

 .. خوشش بیاد

 .. که اینطور -

 راستی تولد تو کیه شایان ؟ -

 .. دی ۶ -

ماه دیگه ؟ ۸یعنی حدودا  -  

 .. سرشو به نشونه آره تکون داد

 ! پس باید حقوقمو جمع کنم تا برات یه یه چیز خوب برات بگیرم -

 .. الزم نیست زیاد خرج کنی -

 !! مگه میشه ؟ مثال خانومتم ! فقط نمیدونم باید برات چی بخرم -

 !! یه میکسر جدید برام بخر -

 ! تازه یادم افتاد چه بالیی سرش اوردم پس با شرمندگی گفتم : اوپس ، فکر خوبیه

 تولد تو کیه ؟ -

اردیبهشت ! خیلی مونده ۸۸من اردیبهشتیم !  -  .. 

 .. آره ، خیلی مونده -

 .. تا مقصد دیگه حرؾ خاصی بینمون رد و بدل نشد

 ! رستوران ساالر واقعا بزرگ بود

 .. از پله ها پایین رفتیم و وارد یه فضای سنتی اما شیک و مجلل شدیم

وسط رستوران یه آب نمای کوچیک گذاشته و تخت ها و میز و صندلی ها دور تا دور این آب نما چیده 

دند !  چند نفر هم در گوشه ای از رستوران موسیقی زنده محلی اجرا میکردندشده بو  .. 

 ! با چشم دنبال فرد آشنایی توی رستوران میگشتم اما هیچکس نبود

برای  VIP پس به شیما زنگ زدم و او بهم گفت که به سمت ضلع شرقی برم ، مثل اینکه یه تخت

 .. امشب اجاره کرده بود
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له از هم به سمت ضلع شرقی رفتیممن و شایان با فاص  .. 

شیما و دخترا به همراه محسن ، متین و بهروز و خانومش همگی در اونجا حضور داشتند ، چند نفر 

 .. ؼریبه هم بینشون بود که نمیشناختم و گمان میبردم که از دوستای نزدیک شیما باشند

نفری بودیم ۸۶در کل   .. 

با خوشرویی با من و شایان احوال پرسی کرد شیما با دیدن ما از تخت بلند شد و  .. 

 .. گونه اش رو بوسیدم و ضمن تبریک تولد جعبه هدیه ام رو بهش دادم

 .. شیما که کادوم رو دید با ذوق گفت : وای این چه کاری بود عزیزم

 .. تولد بی هدیه نمیشه که -

 ! دستت درد نکنه زحمت کشیدی -

درون بسته بندی زیبایی گذاشته بود به شیما داد و با لحن خشک و شایان هم هدیه کوچیکش رو که 

 .. همیشگیش گفت : تولدتون مبارک خانوم علیزاده

 .. دستتون درد نکنه آقای کوشا ، اصال انتظار نداشتم ! واقعا ممنون که تشریؾ آوردید -

 .. شایان در جواب تنها به لبخند کمرنگی بسنده کرد

ستانش معرفی کردشیما ما رو به بقیه دو  .. 

 این وسط فقط جای امیررضا و ساسان خالی بود که بعدا فهمیدم برای جفتشون مشکل پیش اومده بود

.. 

 .. خانوما و آقایون از هم جدا نشستند ، هر کدوم یه ضلع از تخت رو تصاحب کرده بودیم

بقیه سرتر بودبه شایان که بین پسرها نشسته بود نگاه کردم ، واقعا یه سر و گردن از   .. 

 .. نه مثل محسن جلؾ بازی درمیاورد نه مثل بهروز خودنمایی میکرد

مثل همیشه ساکت نشسته بود ، یه لبخند کمرنگ به لب داشت و تنها به سواالیی که ازش میپرسیدند 

 .. جواب میداد

بود و مثل  متین هم برخالؾ طبع شوخش امشب ساکت و بی قرار بی نظر میرسید ، کنار شایان نشسته

 .. همیشه با تمسخر نگاهم میکرد

 .. خانوم بهروز کنار من بود ، بابت بارداریش بهش تبریک گفتم و اونم خیلی خوشحال شد

راستش چند سالی بود که من و بهروز جان دلمون بچه میخواست اما نمیدونم حاال قسمت بود یا  -

یگه این اواخر داشتم ناامید میشدم که فهمیدم خواست خدا پنج سالی تالش کردیم اما بچه دار نشدیم د

 .. باردارم

 دنیا جواب داد : آخی ، خدا نگه داره ! حاال دوست دارید بچتون پسر باشه یا دختر ؟
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واال برای من زیاد فرقی نداره ولی بهروز خیلی دختر دوسته ! آخه کال تو خانوادشون دختر ندارند ،  -

 .. سه تا برادرن

لی دختر دوست دارهمادر شوهرمم خی  ! 

 .. من با لبخند گفتم : ایشاهلل خدا بهتون یه دختر تپل مپل و خوشگل بده

 .. عزیزمی یاراجان ، ایشاهلل قسمت خودت -

 .. اینو که گفت نمیدونم چرا برای یه لحظه خیلی خجالت کشیدم

 .. لپام گل انداخت و با شرم به زمین نگاه کردم

اره مشؽول گفت و گو شدیمؼذاها رو سفارش دادیم و دوب  .. 

شیما پوفی کشید و گفت : وای حیؾ شد آقای حسین پور ) امیررضا ( تشریؾ نیاوردند ، قرار بود 

 .. برامون گیتار بزنند

بهروز : آره بخدا ، اینقدر ایشون از خودش تعریؾ میکرد که دلم میخواست ببینم چی میزنه ! خانوم 

ب دستش رو میشه نیومده هاااعلیزاده فکر کنم چون میدونست امش  .. 

 .. اینو که گفت همه جز شایان خندیدند

شیما : اتفاقا گیتارمم آوردماا میخواستم ببینم میتونه رومو کم کنه ! آخه میگفت خانوم علیزاده شما 

 .. اصال بلد نیستی گیتار بزنی ! حاال خودش فرار کرده

 ! خب من مبتدیم ! واال خوبیت نداره

پرسید : حاال کس دیگه ای بلد نیست گیتار بزنه ؟ خانوم بهروز  

 .. دنیا به شوخی گفت : نه بابا ، اصال هیچکس مثل آقای حسین پور هنرمند نیست

 .. مثل اینکه امیررضا خیلی قپی میومده که اینقدر مسخرش میکردند ، دلم براش سوخت

حد اتل متل توتوله بلدم شیما گیتارش رو از پشت تخت بیرون آورد و گفت : من فعال فقط در  .. 

 .. همگی جز آقای خشک خندیدیم

 .. شیما چند ضرب اول رو که زد ، صدای گوش خراش گیتارش تو فضا پخش شد

 ! همگی دستمون رو به روی گوشامون گرفتیم ! خیلی بد میزد

 دنیا با حرص گفت : وای شیما این چیه ؟ چرا اینجوری میزنی ؟

 .. اوا ببخ -

بین حرؾ شیما پرید و با لفظی استادانه گفت : گیتارت کوک نیست ، آکوردا رو اشتباه یهو شایان 

 .. میزنی



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 201 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 ! بده درستش کنم

 .. همگی با تعجب به سمت او برگشتیم و شایان با خونسردی به شیما نگاه میکرد

 .. شیما با تردید گیتار رو به شایان داد و او در عرض چند ثانیه کوک رو تنظیم کرد

چند ضرب نواخت و گفت : خوبه سپس  .. 

 ! دنیا با خنده گفت : آقای کوشا شما هم آره ؟ رو نکرده بودید جناب

 .. بقیه هم خندیدند

 .. زیاد حرفه ای نیستم -

 ! شیما : مگه میشه ؟ یه دست بزن ببینیم چی بلدی

 .. گفتم که زیاد حرفه ای نیستم -

ما اینجا هممون استادیم ! بزن بابا ! بزن کیؾ کنیمیاسمین دوست شیما به شوخی گفت : نه اینکه   .. 

 ! من با تعجب به شایان نگاه میکردم ، دلم میخواست شروع کنه ! تاحاال ندیده بودم گیتار بزنه

 .. شایان یکم مکث کرده و بعد با ریتم دلنشینی شروع به نواختن کرد

زمزمه میکرد متین با لبخند به این صحنه خیره شده بود و زیرلب چیزایی  .. 

 ! هممون مات و مبهوت شایان بودیم ، خیلی قشنگ میزد ! حتی یه نوت اشتباه هم نداشت

 : یهو وسط آهنگ متین با ریتم شروع به خوندن کرد

 بیا بازم بزار رنگی بشه دنیام کنارت

 هنوزم من دلم گیره چشام خیره به راهت

 بیا تا دل نمرده باز بازم یادم بده پرواز

تا دلخوشیم بازم کنار تو بشه آؼازبیا   

 

 : به اینجا که رسید شایان خوند

 

 بیا بی تو من از این زندگی سیرم

 نمیدونی دارم این گوشه میمیرم

 بیا یادم بده پروازو با دستات



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 202 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 دلم با رفتنت دنیاشو از دست داد

 

 ! بهم دیگه نگاه میکردند و با هم میخوندند ، چه صحنه عجیبی بود

تموم شد همگی براشون دست زدیم ، خیلی هماهنگ بودند انگار بارها با هم تمرین کرده  وقتی آهنگ

 .. بودند

 .. واقعا اجراشون بی نظیر بود ، توی دلم به شایان افتخار کردم

 ! واقعا کاری نبود که نتونه از پسش بربیاد

از نگاهش بدم اومد ولی ناخوداگاه یاد نگاه خیره سمیه شدیم که چشم از شایان برنمیداشت ، خیلی 

 .. نمیدونستم باید چیکار کنم

شایان اصال حواسش نبود ولی سمیه داشت چشماشو درمیاورد ، ناخوداگاه اخم ؼلیظی کردم ! زنیکه 

 بیشعور ، چرا اینجوری به عشقم نگاه میکرد ؟

دربیارم ولی جدیدا خیلی حسود شده بودم و اگه کسی نیم نگاهی به شایان میکرد حاضر بودم چشماشو 

 ! نگاه سمیه چنان پرحسرت بود که مطمئنم دلش میخواست االن تو بؽل شایان باشه

 ! توی دلم پوزخندی زدم و گفتم : کور خوندی احمق ! شایان مال منه

بعد از صرؾ شام نوبت کیک شد ، شیما یه کیک بزرگ گرفته بود که دور تا دورش با خمیر گل کاری 

بود ولی به نظر خوشمزه میومدشده بود ، زیاد خوشگل ن  ! 

 .. به دست هممون یه فشفه داد و ما هم براش آهنگ تولد خوندیم

 .. شیما بعد اندکی مکث شمعاشو فوت کرد و با ذوق به ما خیره شد

 ! هممون دست زدیم ، نمیدونستم چی آرزو کرده ولی از ته قلبم دوست داشتم بهش برسه

 

ا رسید ، اول از همه کادوی بهروز و خانومش رو باز کردبعد از بریدن کیک نوبت به کادوه  .. 

 .. یه شال زیبا و خوش رنگ و لعاب براش خریده بودند ، شیما خیلی خوشحال شد و ازشون تشکر کرد

بعد از اونا نوبت به من رسید ، ساعتم رو که دید ناخوداگاه جیػ زد و گفت : وایییی من عاشق این شدم 

 .. یارا ! خیلی خوبههه

 .. از رفتارای بچه گانش خندم گرفت ، خیلی دوست داشتنی بود

 دنیا هم با باز کردن کادو میخوند : تو که زحمت کشیدی ، چرا ویال ندادی ، کنار دریا ندادی ؟

 ! همه با این شعر میخندیدند
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چی خریدهآخر از همه نوبت به شایان رسید ، همه با چشمای درشت منتظر بودند تا ببینند جناب کوشا   

.. 

 شیما جعبه رو باز کرد و با دیدن دستنبند گفت : ایول به ولت آقای کوشا ، راضی به زحمت نبودم بخدا

.. 

 .. شایان : امیدوارم خوشت بیاد

 .. شیما همونجا دستبند رو پوشید و گفت : عالیه جناب ، دستت درد نکنه ! خوش سلیقه هستیااا

 .. ممنون -

میشنیدم که راجبع شایان حرؾ میزدند ، یکی میگفت خیلی جذابه اون یکی پچ پچ دوستای شیما رو 

 میگفت خیلی خشکه ! لعنتیا ، چه مرگشون بود ؟

تموم شد ، بند و بساطم رو جمع کردم و بعد از تشکر و هزارتا تعارؾ  ۹باالخره برنامه مهمونی ساعت 

 .. راهی پارکینگ شدم

نگاه بقیه سوار ماشین شدیم شایان هم دنبالم اومد ، جفتمون دور از  .. 

 اصال دلم نمیخواست برگردم خونه پس بهش گفتم : میشه یه دور بزنیم ؟

 .. سرشو به عالمت آره تکون داد

 .. توی راه بهش گفتم : نگفته بودی گیتار میزنی

 .. بحثش نشده بود -

 دیگه چکارایی بلدی ؟ -

 .. خیلی چیزا -

 چرا سمیه اونجوری نگات میکرد ؟ -

 یکم جا خورد و پرسید : چجوری ؟

 مثل یه عاشق شکست خورده ، بدجور تو کفته نه ؟ -

 ! نمیدونم ، تاحاال دقت نکردم -

 .. خوب با متینم جور شده بودیااا ، انگار نه انگار دشمن خونی منه -

یهو برگشت و پرسید : میخوای همینجوری بهم سرکوفت بزنی ؟ من کاری نکردم که بابتش تیکه 

شنومب  ! 

 ! اینام تیکه نیست عزیزم ، حرؾ حقه -

 یهو کنار خیابون خلوتی زد رو ترمز و گفت : تو چه مرگت شده یارا ؟ چرا اینقدر حساس شدی ؟
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 ! من حساس نشدم ، فقط ازت سوال پرسیدم -

 !! همش مزخرفه !! من کاری نکردم -

میگی .. دستامو به نشونه تسلیم باال بردم و گفتم : خیلی خب تو راست  

 .. 

 

 .. پوفی کشید و ماشین رو خاموش کرد

سرم رو پایین انداختم و با مظلومیت گفتم : من نمیخوام باهات دعوا کنم شایان ولی تو حق نداری 

 .. اینقدر جذاب باشی که تو یه جمع همه دخترا بهت خیره بشند و دربارت حرؾ بزنند

ه به من بنداز ، شبیه وزؼماینجوری احساس میکنم در حدت نیستم اخه یه نگا  !  

 .. شایان پوزخندی زد و نیم نگاهی بهم انداخت

  االن حرفمو تایید کردی نه ؟ -

به نظرم تو داری زیادی تند میری ، رابطه ما هنوز اونقدر پیشرفت نکرده که سر این چیزا بحث کنیم  -

وان نگاه میکنند! من که نمیتونم نگاه بقیه رو کنترل کنم ، مردم به هرچیزی که بخ  .. 

 .. ناراحت شدم ، کاش اینجوری جوابم رو نمیداد ! سرم رو پایین انداختم

  خب دوسش داشتم ، چیکار میکردم ؟

 .. چند دقیقه ساکت موندیم و بعد شایان دستی به روی رونم کشید

 .. ناخوداگاه مور مورم شد

 .. الی رونم رو که نوازش میکرد احساس کردم دارم تحریک میشم

 .. پاهام رو یکم باز تر کردم تا راحتر کارشو انجام بده

 .. شایان آروم آروم دستشو به سمت ناحیه حساسم برد و از روی شلوار لمسش کرد

 .. خیلی خوب بود ، واقعا از حرکات دستش روی بدنم لذت میبردم

 .. دکمه شلوار جینم رو باز کرد و دستشو داخل شورتم برد

عقب خم کردم و در ماشین رو چسبیدمیه لحظه سرمو به   .. 

 .. حرکت دستاش توی اون ناحیه و ناز و نوازشاش منو واقعا تحریک کرده بود

 .. کامال خیس شده بودم

 .. اما نزاشت ارضا بشم و دستشو درآورد
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 .. نگاهی به دستای خیس و لزجش که زیر نور میدرخشید انداختم

لیسید و بعد کمربندش رو باز کردتک تک انگشتاش رو جلوی چشمای من   .. 

 .. دقیقا میدونستم باید چیکار کنم ، اگه بگم خودم اون لحظه دوست نداشتم دروغ گفتم

خیابون کامال خلوت بود ، نمیدونستم کجاییم چون همه جا تاریک بوده و از طرؾ دیگه شیشه های 

سی ما رو نمیبینهماشین کامال دودی بود و از بیرون دید نداشت .. مطمئن بودم ک  !  

 .. با این حال باز پرسیدم : شایان کسی نیاد

  ! تو این ساعت اینجا مثل شهر مردگانه -

 .. یکم صندلیش رو عقب داد ، منم شلوارم رو پایین کشید و روی پاش نشستم

 .. دستام رو دور گردنش حلقه کردم و آه کشداری کشیدم

ول بوسیدن لبای هم شدیمشایانم دستاشو دور کمرم حلقه کرد و مشؽ  .. 

 جدا بعد از یه هفته دوری به این نزدیکی نیاز داشتیم

 .. 

 

هرچند که خیلی استرس داشتم و هر آن احساس میکردم االن یکی سر میرسه ولی واقعا دلم میخواست 

 .. ازش لذت ببرم

 .. مثل همیشه آه و ناله میکردم و شایانم سکوت کرده بود

بیشتر میکرد و تا میومدم جیػ بزنم جلوی دهنم رو میگرفتگاهی شدت ضرباتش رو   .. 

 .. نمیتونستم زیاد سر و صدا ایجاد کنم اما واقعا کار سختی بود

 .. یه لحظه صدای زنگ موبایلم بلند شد

 .. ازش خواستم چند لحظه صبر کنه ، موبایلم رو از توی جیبم درآوردم و جواب دادم

  جانم زن عمو ؟ -

دخترم ؟ خوبی ؟یارا  -   

 .. شایان شروع کرد و من ناخوداگاه آخی گفتم که از گوش زن عمو دور نموند

  یارا دخترم ؟ کجایی ؟ -

 .. سرم رو به سینش چسبوندم و زیر گوشش گفتم : شایان .. آه .. یه دقیقه

  ولی مگه بیخیال میشد ؟
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  .. سعی کردم خودمو کنترل کنم پس گفتم : دارم میام زن عمو ، من

 .. گوشی رو از خودم دور کردم و ناله کردم : آییی

 .. شایان یه چشمام زل زده بود و با لبخند موذیانه ای کارشو ادامه میداد

  یارا ؟ همه چیز مرتبه ؟ -

 یه دفعه صدای ضبطو باال بردم و گفتم : زن عمو اینجا آهنگ زیاده ، ببخشید نمیتونم درست صحبت کنم

!  

آخ گفتیآخه یه دفعه  -  !  

 .. یکی پامو لگد کرد ، من بهتون زنگ میزنم ! خداحافظ -

 .. باشه دخترم ، زود برگرد ، خداحا -

 .. نزاشتم حرفشو تموم کنه و تماس رو قطع کردم

  شایان ضبط رو کم کرد ، خندید و پرسید : چیه ؟ نمیخوای زن عموت بفهمه داری به کی میدی ؟

؟ شایان دیوونه اگه بفهمه چی -  

 .. بزار بفهمه جنده کی هستی ، بزار بهش زنگ بزنم و بگم داری به کی میدی -

دستامو روی شونه هاش گذاشتم ، درحالی که به چشماش زل زده بودم گفتم : خفه شو و کارتو بکن ، 

  .. آخ

 .. یه لحظه سرشو به عقب خم کرد ، چشمای قرمزش سیاهی رفت و داخلم داغ شد

و نالیدم : این چه کاری بود که کردی ؟ روی شونه اش خم شدم   

  ! مگه بچه نمیخواستی ؟ برات یه شاهکار درست کردم -

  دیوونه ! من کی بچه خواستم ؟ -

  یعنی اشتباه حدس زدم ؟ -

از روی پاش کنار رفتم و گفتم : من خودم بچم ، بچه میخوام چیکار کنم ؟ حاال هم بهم چندتا دستمال 

 .. کاؼذی بده

مندار -  .. 

ضربه ای به پیشونیم زدم و گفتم : پس زحمت میکشی و برام چندتا قرص میخری ، دفعه دیگه کاندوم 

  ! میزاری

 .. لبخند کجی زد و ماشین رو روشن کرد
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چند روزی از جشن تولد شیما گذشته بود ، توی آشپزخونه داشتم ظرفا رو میشستم که یهو زن عمو 

چی شد داد زد : یارا یارا بدو بیا ببین  .. 

 .. با همون دستکشای کفی پریدم بیرون و با تعجب به صفحه تلویزیون نگاه کردم

 !! قربانی شانزدهم قاتل مخوؾ تهران ، امروز حوالی پارک چیتگر پیدا شد -

 وای خدای من !! بازم یه قربانی دیگه ؟

 .. زن عمو یکم صدای تلویزیون رو بلند کرد و من به ادامه اخبار گوش سپردم

یابنده مقتول که مردی کوتاه قد بود گفت : من دختر بیچاره رو چند متر اونورتر از پیست دوچرخه 

سواری پیدا کردم ، بدنش آش و الش شده بود ! همونجا بود که فهمیدم کار این خدا نشناسه ، فقط دعا 

 ! میکنم خدا به خانواده هاشون صبر بده خیلی سخته

از هویت واقعی مقتول فعال خبری در دسترس نیست ولی با توجه به شواهد  گوینده اخبار ادامه داد :

موجود وی چند روز پیش به قتل رسیده ، پلیس همچنان در پی یافتن سرنخی برای فاش کردن هویت 

 ! قاتل سریالی است

ا در این خصوص آقای مطهری کارشناس دایره جنایی کنار ما حضور دارند تا عملکرد نیروی انتظامی ر

 .. بررسی کنند

اشکای زن عمو گوله گوله روی صورتش جاری میشد ، کنارش نشستم و با محبت پرسیدم : چرا گریه 

 میکنی زن عمو جون ؟

اینا رو که میبینم دلم ریش ریش میشه مادر ! اخه یه آدم چقدر میتونه پست فطرت باشه ؟ چقدر  -

مردم بیاره ! یه درصد فکر میکنم خدای نکرده میتونه کثیؾ باشه که یه همچین بالیی رو سر دخترای 

 زبونم الل این اتفاق برای عزیزای من پیش بیاد ، میدونی خانواده هاشون چه زجری میکشن یارا ؟

 .. بله متاسفانه ، هنوز هیچ کاریم نکردند -

ش یکم احساس مسئولیتم خوبه واال ، دخترای مردم دارن همینجوری پر پر میشند ولی هیچکس صدا -

 درنمیاد ، آخه این چه زندگی ایه ؟

 .. اینو گفت و دوباره گریه کرد

 .. نمیدونستم چی بگم ، فقط از جا بلند شدم و به آشپزخونه برگشتم

 .. این اتفاق توی دو قدمی ما هم پیش اومده بود

رتی یعنی قاتل تا دم در به من نزدیک شده بوده ولی من اصال نمیشناختمش ! اخه کدوم آدم پست فط

بوده که اینجوری دخترا رو اؼفال میکرده ، اونم یکی مثل خانوم صالحی ! واقعا دلم برای خانوادش 

 .. میسوخت
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امروز تعطیل بود ، از طرفی هم زن عموی بیچاره تمام این دو هفته رو تو خونه سپری کرده بود پس 

تونستم تو خونه حبسش کنمتصمیم گرفتم ببرمش بیرون ، هرچند که دستش هنوزم تو گچ بود ولی نمی  

! 

 زن عمو جون ، میخواید ناهار بریم بیرون یه چیزی بخوریم ؟ -

 .. آره دخترم ، چه پیشنهاد خوبی دادی ! دلم پوسید تو این خونه -

 .. باشه پس بیاین کمکتون کنم حاضر شید

 .. زن عمو رو حاضر کردم ، خودمم مانتو و شلوار ساده ای پوشیدم

یان رو دیدم که با زیرپوش مشکی و شلوار جین دم کاپوت ایستاده و با شمشک توی پارکینگ شا

 .. ماشینش رو میشست

 .. زن عمو با دیدن شایان لبخند زد و سالمی داد ، منم همینکارو کردم

 .. دو روزی بود که حرؾ نزده بودیم ، اینقدر کار سرم ریخته بود که نمیتونستم بهش پیام بدم

بودیم زن عمو ازم پرسید : راستی یارا جانتوی رستوران که   .. 

 جانم ؟ -

راجبع قضیه خواستگاری ، فکراتو کردی دخترم ؟ محرم نزدیکه ! سه روزم تعطیل هستیم ، میتونم  -

 .. یه برنامه آشنایی براتون بزارم

 .. زن عمو من که گفتم -

زن ، اگه خوشت نیومد باشه ، نه دخترم ، اینجوری تصمیم نگیر ! تو بیا ببین ، با طرؾ حرؾ ب -

 .. هرچی تو بگی ! تو مثل دختر خودمی تارا من که بدتو نمیخوام

 .. میدونم اما -

من که میدونم کسی تو زندگیت نیست و داری ناز میکنی عزیزم ولی باور کن ، ناز تا یه سنی خوبه ،  -

سال ازدواج برای یه دختر خیلی سخت میشه ۲۸بعد   ! 

انداختم و گفتم : زن عمو .. منسرم رو پایین   .. 

 .. همون لحظه گارسون ته چینمون رو آورد و رفت

 زن عمو نوشابه ای برای خودش باز کرد و گفت : جانم ، بگو ؟ تو چی ؟

میدونستم اگه الل بمونم زن عمو شوهرم میده ! باید از حقم دفاع میکردم پس گفتم : من با یه نفر آشنا 

 .. شدم

لی خوبه ، چرا اونشب بهم نگفتی ؟خب اینکه خی -  

 !! با شرم جواب دادم : آخه خجالت میکشیدم ، میترسیدم دعوام کنید
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ساله ای که دعوات کنم ! خانومی شدی برای خودت ۸۱عزیزم خجالت نداره که مگه دختر  -  .. 

 .. ممنون ، شما لطؾ دارید -

 .. حاال این طرؾ کی هست ؟ مال تهرانه ؟ تعریؾ کن ببینم -

نمیخواستم بفهمه طرؾ شایانه ، فقط میخواستم از شر این بحث ازدواج خالص شم پس جواب دست و 

 .. پا شکسته ای بهش دادم و گفتم : مال تهرانه ، یه ماهی هست آشنا شدیم

 خب ؟ -

 .. خب قصدمون جدیه ، ایشاهلل برای ازدواج و -

چجوری آشنا شدید ؟ایشاهلل ! پسر مطمئنی هست ؟ از نزدیک میشناسیش ؟  -  

 ! واال دوست مشترک داشتیم ، پسر خوبیه -

 خب با من و عموت کی آشناش میکنی ؟ -

 ! خندیدم و گفتم : زن عمو تازه یه ماهه باهاش آشنا شدم ، هول که نیستم

گفتم حداقل تا تهرانم یه بار ببینمش ، باالخره منم سنی ازم گذشته و چندتا پیرهن بیشتر از تو پاره  -

 .. کردم

 .. ایشاهلل سری بعد -

 ! زن عمو یه قاشق ته چین خورد و گفت : ایشاهلل

 .. صبح شنبه اینقدر کار سرم ریخته بود که حد نداشت

 .. حتی نتونستم یه ناهار درست و حسابی بخورم

 امروز شایان سرکار نیومده بود ، این اولین بار بود که میدیدم مرخصی گرفته ! معموال همیشه حاضر

 .. میشد

از اون طرؾ هم متوجه شدم متین هم امروز حاضر نیست ! کال همگی با هم ؼیبت میکردند و کارا سر 

 .. ما میریخت

سمیه هم کنارم نشسته بود ، از اونشبی که متوجه نگاه هاش به شایان شده بودم بهش احساس سابق 

 .. رو نداشتم

کردم و تا خونه پرواز کردم ساعت نزدیک شیش بود ، با خوشحالی وسایالم رو جمع  .. 

 .. بدون شایان اصال دلم نمیخواست اونجا بمونم

امشب زن عمو برای گچ دستش رفته بود بیمارستان ، راحت میتونستم برم و ببینمش ! آخ که چقدر دلم 

 .. براش تنگ شده بود



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 210 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

میخواستم وقت بیشتری با مسیر نیم ساعته رو با چنان سرعتی طی کردم که ده دقیقه ای رسیدم ، خب 

 !! عشقم باشم

 .. با خوشحالی زنگ واحدش رو زدم و منتظر موندم

توی دلم میگفتم : وای االن میاد و به ازای تمام این چند روز ماچش میکنم ! دلم میخواست لباشو بکنم 

 .. اینقدر که خوشمزه بودند

 .. با لبخند گشادی منتظرش شدم اما کسی در رو باز نکرد

و خورده ای بود ! یعنی شایان هنوز خونه نیومده بود ؟ ۶ساعت نگاه کردم ، به   

 .. باهاش تماس گرفتم ، دلم مثل سیر و سرکه میجوشید

 بعد از سومین بوق جواب داد : بله ؟

 شایان ؟ کجایی ؟ -

 .. بیرون -

 عه ! کی برمیگردی ؟ -

 آخرشب ، چطور ؟ -

امروز زن عمو نبود گفتم بیام ببینمت ولی مثل اینکه کار داریبدجوری خورد تو پرم و گفتم : هیچی ،   

.. 

 .. آره کار دارم -

 .. به در تکیه دادم و گفتم : هوم ، ناراحت به نظر میای عشقم

 .. چیزی نیست ، خوبم ! تو برگرد خونه ، آخرشب بهت زنگ میزنم -

 .. باشه ، مراقب خودت باش ! فعال -

کرد ، منم با لب و لوچه اویزون برگشتم تو خونه بدون خداحافظی تماس رو قطع  .. 

 هعیییی چقدر دلم میخواست ببینمش ! ای خددداااا چرا با این دل بی صاحابم بازی میکنی ؟

لباسام رو عوض کردم و یه زنگ به زن عمو زدم تا حالشو بپرسم ، اونم گفت نیم ساعت دیگه کارش 

 .. تموم میشه

و شرتک روی اپن نشستمیه چایی دم کردم و با تاپ   .. 

اصال حس و حال شام درست کردن نداشتم ، تصمیم گرفتم یه پیتزا بگیرم ! زن عمو هم فست فود 

 .. دوست داشت
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عکس واتس اپ شایان رو چک کردم ، آخ دلم میخواستششش ! آخه من دردمو به کی بگم ؟ جذاب 

 .. لعنتی

ما برام یه مسیج فرستادتوی دلم قربون و صدقه عکسش میرفتم که یکدفعه شی  .. 

 !! بازش کردم ، عکس جسد یه دختر بود

 .. ناخوداگاه گوشی از دستم افتاد و تا اومدم برش دارم لیوان چاییم ریخت

 .. زیرلب ؼریدم : آخ تو روحت شیما ، این چی بود که فرستادی

ین چه بالیی سرش آورده ، اپن رو تمییز کردم و دوباره موبایلم رو برداشتم که دیدم زیرش نوشته : بب

 .. همون مقتول جدیدست

 .. به عکسش دقت کردم ، چقدرم ناز بود بنده خدا

 .. چهره اش شدیدا برام آشنا میزد اما اصال نمیدونستم کجا دیدمش

 .. چند تیکه موی بور روی کلش مونده بود ، فرم صورتشم عجیب آشنا میزد

بیخیال شدمهرچی فکر کردم یادم نیومد کجا دیدمش و   .. 

 !! من که تو این شهر کسیو نمیشناختم تا این برام آشنا باشه ! خدا به خونوادش صبر بده

 .. برای شیما نوشتم : بنده خدا ، گناه داشت

یهو دیدم برام زنگ زد ، جواب دادم که با حالت هول و نگرانی گفت : یارا یارا زود باش این پالکی که 

 .. میگم یادداشت کن یه جایی

 .. منم تند تند یه کاؼذ و خودکار جور کردم و گفتم : خب خب ! بگو

۸۸ ۶۶۷ب  ۳۸ -  

 خب ؟ این چیه ؟ -

 !! برو ببین پالک کوشا چیه -

 با تعجب پرسیدم : بله ؟

 !! اه برو -

 .. آخه االن خونه نیست که -

 .. باشه بابا بای -

ک شایان رو میخواست چیکار ؟اینو گفت و قطع کرد ، قلبم به تپش افتاد ! شماره پال  

 .. یه دفعه برام یه عکس فرستاد که یه دختره به کاپوت یه سمند سورن مشکی تکیه داده بود
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 براش نوشتم : خب این چیه ؟

 خرو ماشین برات آشنا نیست ؟ -

 !! نه -

 .. وای خدااا  این ماشین کوشاست دیگههه -

ختری توی ماشین شایان دیده برام بودم تداعی شداینو که شنیدم ناخوداگاه تصویر اون روزی که د  !! 

 .. موهای بور ، چشمای عسلی ! آره این دختر همون بود

 با تردید از شیما پرسیدم : تو اینا رو از کجا آوردی ؟

دختره دوست دختر رفیقم بود بابا ! منم تازه اینا رو دیدم ! بی کس و کار بوده ، هیچکی جز این  -

، موادیم بوده بنده خدا رفیقم رو نداشته  .. 

 با ترس پرسیدم : کنار ماشین کوشا چیکار میکرده ؟

د منم همینو میگم دیگه ! این عکسه رو تو گوشیش پیدا کردن ! مال یه هفته پیششه ! توی ماشینو  -

 دقت کن ، توی ماشینم یکی نشسته ! خیلی شبیه کوشاست نه ؟

 .. آ .. آره ! ولی بیشتر سایه هست -

 به نظرت آشناش بوده ؟ -

 .. به کلی گیج شده بودم پس روی کاناپه نشستم و گفتم : نمیدونم

 .. تو همین لحظه صدای اؾ اؾ بلند شد پس گفتم : عزیزم من بعدا بهت زنگ میزنم ، خداحافظ

 .. در رو برای زن عمو باز کردم و با حال مشوشی به دیوار تکیه دادم

چه سر و سری داشت ؟ چرا من متوجه رفت و آمدای مشکوکش نشده  آخه این زن کی بود ؟ با شایان

 بودم ؟

 .. یعنی بازم شایان داشت ازم چیزیو پنهون میکرد ؟ خدایا کمکم کن

 .. من واقعا تحمل این همه پنهون کاریو ندارم ، باید میفهمیدم

 .. شب یه پیتزا سفارش دادم ولی یه لقمه خوش از دهنم پایین نرفت

رگیر اون عکس و حرفای شیما بود ، این دفعه اگه اشتباه میکردم تموم بود ! مسلما همش فکرم د

 .. شایان رو از دست میدادم پس تصمیم گرفتم کامال منطقی و خونسرد وارد عمل بشم

و نیم  ۸۸چشمم مدام به گوشی بود ، همش حس میکردم االن بهم زنگ میزنه ولی تا  ۸۸ ۸۸نزدیک 

 .. ازش خبری نشد
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مو هم چون خیلی خسته بود تصمیم گرفت امشب زودتر بخوابه ! تا سه چهار روز دیگه عمو زن ع

 .. فرشاد میومد دنبالش و منم راحت میکرد

 .. مثل اینکه شادی خیلی بی قراری میکرد و دوست داشت مادرش برگرده

ین به وقتی مطمئن شدم زن عمو خواب رفته ، به آرومی در اتاقش رو بستم و پاورچین پاورچ

آشپزخونه رفتم سپس با شایان تماس گرفتم ، دو سه بار اشؽال زد ولی وقتی دید بیخیال نمیشم جواب 

 داد : بله ؟

 کجایی ؟ چرا اشؽال میزنی ؟ -

 .. کار دارم -

 ! فکر کنم گفتی آخرشب برمیگردی آقای کوشا -

 ! میبینی که طول کشیده ، قطع کن -

 شایان ؟ -

 .. بای -

تقی قطع کرد ، خیلی بهم برخورد ! معلوم بود باز داره یکارایی میکنه که من ازشون بی اینو گفت و 

 .. خبرم

 .. پوفی کشیدم و به اتاقم رفتم

 .. توی دلم گفتم : آخه چرا اینجوری میکنی شایان ؟ یه روز خوبی یه روز نه ! پوففؾ

نم ! دلم میخواد فقط بفهمم حقیقت چیهاین پنهون کاریاتم که تمومی نداره ، اصال نمیدونم باید چیکار ک   

یه ساعت بیدار موندم تا شاید بهم پیامی چیزی بده ولی دریػ از یه مسیج ! حتی آنالین هم بود ولی بهم 

 .. چیزی نمیداد

 .. اشکم دراومده بود ، زانوهامو بؽل کرده بودم ، آنالینش رو میدیدم و ؼصه میخوردم

؟ مگه من چیکارت کردم ؟آخه چرا ؟ چرا اینجوری میکنی  -  

 .. یهو دیدم عکسشو عوض کرد

 !! یه عکس از خودش و روناک گذاشت

 .. مثل اینکه جدیدم بود

 اینو که دیدم دیگه طاقتم طاق شد و بهش پیام دادم : بهت خوش میگذره ؟

 .. سین کرد ولی جواب نداد

 چرا باهام اینجوری میکنی شایان ؟ مگه چیکارت کردم ؟ -
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کرد ولی جواب ندادبازم سین   .. 

 .. شایان -

 .. شایانت خوابه عزیزم -

 با تعجب پرسیدم : شما ؟

 (: حدس بزن -

 روناک ، شایان کجاست ؟ -

 !! خوابه ، امشب تصمیم گرفت اینجا بمونه ! آخه خیلی خسته بود ، میگیری که چی میگم -

 ! با اشک تایپ کردم : دروغ میگی

یان روی کاناپه خوابیده بود و باالتنش لخت بودیهو برام یه عکس فرستاد که شا  .. 

 .. زیرشم نوشت : اوم ، توی خواب سکسی تره

 .. براش ویس فرستادم : جنده عوضی اگه بهش دست بزنی

دختره احمق ، واقعا که دوهزاریت کجه�😌�هاهاها -  ! 

 .. دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و گوشی رو کنار انداختم

دادم و زیرلب گفتم : چرا .. چرا ... چراگردبندم رو فشار   .. 

 .. مگه من چیکار کردم ؟؟ خدایا

 .. گریه ام کم کم به هق هق تبدیل شد ، قلبم تیر میکشید ولی نمیتونستم اشکامو کنترل کنم

با گریه سرمو توی زانوهام فرو کردم و گفتم : بابا .. مامان .. کمکم کنید .. من دارم میمیرم ! مامان 

ت داره میمیره ! من تحملشو ندارم مامان ، مامان من نمیتونمدختر  .. 

 .. روی بالشت دراز شدم و به حالت جنینی خوابیدم

 .. گردبندم رو فشار میدادم و گریه میکردم ، چقدر تنها بودم

 ! احساس حقیرترین آدم این دنیا رو داشتم

 .. بهم خیانت شده بود ، به احساسم ضربه زده بودند

تی .. چجوری با چهارتا حرؾ خامش شدممن لعن  ! 

 .. هیچی نمیتونم بگم ! هیچی

 .. فقط باید جای من باشید تا حس اون لحظمو درک کنید

 ! حس یه دختر بدبخت و یتیم که عزیزترین کسش بهش ضربه زده بود
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حاضر کرده دلم میخواست بمیرم ، اونشب ده بار آرزوی مرگ کردم ولی انگار خدا جهنم تازه تری برام 

 ... بود

  کاش اونشب میمیردم ! هنوزم یادم نیست چقدر گریه کردم که خوابم برد

 .. شال گردن بافت طوسی رنگم رو دور مقنعم محکم بستم ، امروز سوز عجیبی میوزید

 .. یه لیوان چایی تلخ برای خودم ریختم و روی اپن گذاشتم

داشتیم به زمستون نزدیک میشدیم از بالکن نگاهی به بیرون انداختم ، دیگه کم کم  .. 

 .. اولین زمستون زندگیم توی تهران

 .. بالکن چقدر خالی بود ، گفتم چندتا گل بگیرم بزارم

 .. رابطم با گل و گیاه خوب بود ، توی شیراز که بودیم چندتا گل نرگس داشتم

 .. چایی تلخم رو تا ته سرکشیدم ، زن عمو هنوز خواب بود

برداشتم و راهی ایستگاه اتوبوس شدم کیؾ و کلیدم رو  .. 

 .. توی تصادفا پارکینگ شایان رو دیدم

 ! انگار تازه توی ماشینش نشسته بود

 .. بی هیچ حرفی به سمت در حرکت کردم ، انگار که اصال نمیشناختمش

 .. وقتی به سمت ایستگاه اتوبوس میرفتم با ماشینش چندبار برام بوق زد اما من برنگشتم

ردم ! دلم نمیخواست ببینمش ، دیشب به اندازه کافی کشیده بودمبؽض ک  .. 

 .. کنارم نیش ترمزی زد ، شیشه رو پایین داد و گفت : یارا ، بیا دیگه

 ! صداشو که شنیدم بؽضم ترکید ، سرمو برگردوندم تا اشکامو نبینه

 .. ضربان قلبم دوباره باال رفت

تی که تو ایستگاه بودند گذشتم تا منو گم کنهقدم هام رو تند تر کردم و از میون جمعی  .. 

 .. راستش اصال دنبالم نکرد ، اصال نیومد تا پیدام کنه

اتوبوس که رسید رفتم اون ته مه ها برام خودم جا گرفتم ، سرمو به شیشه چسبوندم و به حال زارم 

 .. گریه کردم

خدا رو شکر دو سه نفر بیشتر نبودند خانومایی که دور و برم بودند با دلسوزی بهم نگاه میکردند ،  .. 

 .. صبحا اتوبوس این خط خیلی خلوت بود

 .. به دفتر که رسیدم ، ماشین کوشا رو توی پارکینگ دیدم و بازم قلبم درد گرفت



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 216 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 ! انگار براش مهم نبود که من کجام ، چه راحت و بیخیال اومده بود سرکار

عکس کلی سوال پیچم کردند و من در جواب همشون گفتم : توی دفترم که بودیم شیما و دنیا بابت اون 

 ! نمیدونم

 ! واقعا هم نمیدونستم

 .. مؽزم اصال کار نمیکرد که به این چیزا قد بده

 ! ضربه احساسی که خورده بودم چنان بد بود که تا آخر عمر برام کافی بود

 .. شیما و دنیا هم که دیدند حال و حوصله ندارم تنهام گزاشتند

بی حوصلگی مشؽول کار شدم ، دلم میخواست زودتر کارام تموم شه تا برگردم خونه و بخوابم با  ! 

بیدار بودم ۶ ۶دیشب تا   .. 

 ! سمیه برای یه کار اداری رفت طبقه باال ، بازم تک و تنها شدم .. البته همیشه بودم

سمت اتاق من  ننداخت ..شایان رو میدیدم که از جلوی اتاقم میرفت و میومد اما حتی نگاهی به   

 

 .. شال گردن بافت طوسی رنگم رو دور مقنعم محکم بستم ، امروز سوز عجیبی میوزید

 .. یه لیوان چایی تلخ برای خودم ریختم و روی اپن گذاشتم

 .. از بالکن نگاهی به بیرون انداختم ، دیگه کم کم داشتیم به زمستون نزدیک میشدیم

هراناولین زمستون زندگیم توی ت  .. 

 .. بالکن چقدر خالی بود ، گفتم چندتا گل بگیرم بزارم

 .. رابطم با گل و گیاه خوب بود ، توی شیراز که بودیم چندتا گل نرگس داشتم

 .. چایی تلخم رو تا ته سرکشیدم ، زن عمو هنوز خواب بود

 .. کیؾ و کلیدم رو برداشتم و راهی ایستگاه اتوبوس شدم

یان رو دیدمتوی تصادفا پارکینگ شا  .. 

  ! انگار تازه توی ماشینش نشسته بود

 .. بی هیچ حرفی به سمت در حرکت کردم ، انگار که اصال نمیشناختمش

 .. وقتی به سمت ایستگاه اتوبوس میرفتم با ماشینش چندبار برام بوق زد اما من برنگشتم

 .. بؽض کردم ! دلم نمیخواست ببینمش ، دیشب به اندازه کافی کشیده بودم

 .. کنارم نیش ترمزی زد ، شیشه رو پایین داد و گفت : یارا ، بیا دیگه
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  ! صداشو که شنیدم بؽضم ترکید ، سرمو برگردوندم تا اشکامو نبینه

 .. ضربان قلبم دوباره باال رفت

 .. قدم هام رو تند تر کردم و از میون جمعیتی که تو ایستگاه بودند گذشتم تا منو گم کنه

دنبالم نکرد ، اصال نیومد تا پیدام کنهراستش اصال   .. 

اتوبوس که رسید رفتم اون ته مه ها برام خودم جا گرفتم ، سرمو به شیشه چسبوندم و به حال زارم 

 .. گریه کردم

 .. خانومایی که دور و برم بودند با دلسوزی بهم نگاه میکردند ، خدا رو شکر دو سه نفر بیشتر نبودند

خیلی خلوت بودصبحا اتوبوس این خط   .. 

 .. به دفتر که رسیدم ، ماشین کوشا رو توی پارکینگ دیدم و بازم قلبم درد گرفت

  ! انگار براش مهم نبود که من کجام ، چه راحت و بیخیال اومده بود سرکار

توی دفترم که بودیم شیما و دنیا بابت اون عکس کلی سوال پیچم کردند و من در جواب همشون گفتم : 

منمیدون  !  

  ! واقعا هم نمیدونستم

 .. مؽزم اصال کار نمیکرد که به این چیزا قد بده

  ! ضربه احساسی که خورده بودم چنان بد بود که تا آخر عمر برام کافی بود

 .. شیما و دنیا هم که دیدند حال و حوصله ندارم تنهام گزاشتند

وم شه تا برگردم خونه و بخوابمبا بی حوصلگی مشؽول کار شدم ، دلم میخواست زودتر کارام تم  !  

بیدار بودم ۶ ۶دیشب تا   .. 

  ! سمیه برای یه کار اداری رفت طبقه باال ، بازم تک و تنها شدم .. البته همیشه بودم

 شایان رو میدیدم که از جلوی اتاقم میرفت و میومد اما حتی نگاهی به سمت اتاق من ننداخت

 .. 

 

ور مقنعم محکم بستم ، امروز سوز عجیبی میوزیدشال گردن بافت طوسی رنگم رو د  .. 

 .. یه لیوان چایی تلخ برای خودم ریختم و روی اپن گذاشتم

 .. از بالکن نگاهی به بیرون انداختم ، دیگه کم کم داشتیم به زمستون نزدیک میشدیم

 .. اولین زمستون زندگیم توی تهران
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ارمبالکن چقدر خالی بود ، گفتم چندتا گل بگیرم بز  .. 

 .. رابطم با گل و گیاه خوب بود ، توی شیراز که بودیم چندتا گل نرگس داشتم

 .. چایی تلخم رو تا ته سرکشیدم ، زن عمو هنوز خواب بود

 .. کیؾ و کلیدم رو برداشتم و راهی ایستگاه اتوبوس شدم

 .. توی تصادفا پارکینگ شایان رو دیدم

  ! انگار تازه توی ماشینش نشسته بود

هیچ حرفی به سمت در حرکت کردم ، انگار که اصال نمیشناختمش بی  .. 

 .. وقتی به سمت ایستگاه اتوبوس میرفتم با ماشینش چندبار برام بوق زد اما من برنگشتم

 .. بؽض کردم ! دلم نمیخواست ببینمش ، دیشب به اندازه کافی کشیده بودم

ارا ، بیا دیگهکنارم نیش ترمزی زد ، شیشه رو پایین داد و گفت : ی  .. 

  ! صداشو که شنیدم بؽضم ترکید ، سرمو برگردوندم تا اشکامو نبینه

 .. ضربان قلبم دوباره باال رفت

 .. قدم هام رو تند تر کردم و از میون جمعیتی که تو ایستگاه بودند گذشتم تا منو گم کنه

 .. راستش اصال دنبالم نکرد ، اصال نیومد تا پیدام کنه

رسید رفتم اون ته مه ها برام خودم جا گرفتم ، سرمو به شیشه چسبوندم و به حال زارم اتوبوس که 

 .. گریه کردم

 .. خانومایی که دور و برم بودند با دلسوزی بهم نگاه میکردند ، خدا رو شکر دو سه نفر بیشتر نبودند

 .. صبحا اتوبوس این خط خیلی خلوت بود

وی پارکینگ دیدم و بازم قلبم درد گرفتبه دفتر که رسیدم ، ماشین کوشا رو ت  .. 

  ! انگار براش مهم نبود که من کجام ، چه راحت و بیخیال اومده بود سرکار

توی دفترم که بودیم شیما و دنیا بابت اون عکس کلی سوال پیچم کردند و من در جواب همشون گفتم : 

  ! نمیدونم

  ! واقعا هم نمیدونستم

به این چیزا قد بدهمؽزم اصال کار نمیکرد که   .. 

  ! ضربه احساسی که خورده بودم چنان بد بود که تا آخر عمر برام کافی بود

 .. شیما و دنیا هم که دیدند حال و حوصله ندارم تنهام گزاشتند
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  ! با بی حوصلگی مشؽول کار شدم ، دلم میخواست زودتر کارام تموم شه تا برگردم خونه و بخوابم

بودمبیدار  ۶ ۶دیشب تا   .. 

 سمیه برای یه کار اداری رفت طبقه باال ، بازم تک و تنها شدم .. البته همیشه بودم

 ! .. 

 [۳۳:۸۲ ۸۳.۸۱.۸۷] ,شیطان اینجاست

 .. شال گردن بافت طوسی رنگم رو دور مقنعم محکم بستم ، امروز سوز عجیبی میوزید

 .. یه لیوان چایی تلخ برای خودم ریختم و روی اپن گذاشتم

بالکن نگاهی به بیرون انداختم ، دیگه کم کم داشتیم به زمستون نزدیک میشدیماز   .. 

 .. اولین زمستون زندگیم توی تهران

 .. بالکن چقدر خالی بود ، گفتم چندتا گل بگیرم بزارم

 .. رابطم با گل و گیاه خوب بود ، توی شیراز که بودیم چندتا گل نرگس داشتم

، زن عمو هنوز خواب بود چایی تلخم رو تا ته سرکشیدم  .. 

 .. کیؾ و کلیدم رو برداشتم و راهی ایستگاه اتوبوس شدم

 .. توی تصادفا پارکینگ شایان رو دیدم

  ! انگار تازه توی ماشینش نشسته بود

 .. بی هیچ حرفی به سمت در حرکت کردم ، انگار که اصال نمیشناختمش

چندبار برام بوق زد اما من برنگشتموقتی به سمت ایستگاه اتوبوس میرفتم با ماشینش   .. 

 .. بؽض کردم ! دلم نمیخواست ببینمش ، دیشب به اندازه کافی کشیده بودم

 .. کنارم نیش ترمزی زد ، شیشه رو پایین داد و گفت : یارا ، بیا دیگه

  ! صداشو که شنیدم بؽضم ترکید ، سرمو برگردوندم تا اشکامو نبینه

فتضربان قلبم دوباره باال ر  .. 

 .. قدم هام رو تند تر کردم و از میون جمعیتی که تو ایستگاه بودند گذشتم تا منو گم کنه

 .. راستش اصال دنبالم نکرد ، اصال نیومد تا پیدام کنه

اتوبوس که رسید رفتم اون ته مه ها برام خودم جا گرفتم ، سرمو به شیشه چسبوندم و به حال زارم 

 .. گریه کردم

ور و برم بودند با دلسوزی بهم نگاه میکردند ، خدا رو شکر دو سه نفر بیشتر نبودندخانومایی که د  .. 
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 .. صبحا اتوبوس این خط خیلی خلوت بود

 .. به دفتر که رسیدم ، ماشین کوشا رو توی پارکینگ دیدم و بازم قلبم درد گرفت

  ! انگار براش مهم نبود که من کجام ، چه راحت و بیخیال اومده بود سرکار

توی دفترم که بودیم شیما و دنیا بابت اون عکس کلی سوال پیچم کردند و من در جواب همشون گفتم : 

  ! نمیدونم

  ! واقعا هم نمیدونستم

 .. مؽزم اصال کار نمیکرد که به این چیزا قد بده

  ! ضربه احساسی که خورده بودم چنان بد بود که تا آخر عمر برام کافی بود

که دیدند حال و حوصله ندارم تنهام گزاشتند شیما و دنیا هم  .. 

  ! با بی حوصلگی مشؽول کار شدم ، دلم میخواست زودتر کارام تموم شه تا برگردم خونه و بخوابم

بیدار بودم ۶ ۶دیشب تا   .. 

  ! سمیه برای یه کار اداری رفت طبقه باال ، بازم تک و تنها شدم .. البته همیشه بودم

که از جلوی اتاقم میرفت و میومد اما حتی نگاهی به سمت اتاق من ننداختشایان رو میدیدم   .. 

 .. چه زود براش تموم شده بودم ! چه زود ازم خسته شده بود

 روناک راست میگفت ، آخرش برگشت پیش خودش و من با کوله باری از احساس عاشقی تنها موندم

.. 

وی خودم نیاوردممتین بی هوا وارد اتاقم شد ، جا خوردم ولی به ر  .. 

 .. نقشه ای رو به روی میزم گزاشت و چندتا سوال کاری ازم پرسید

 .. سعی کردم تمام چیزی که میدونم بهش بگم

  آخر که میخواست بره بهم گفت : همچین پکر مکری خانوم یکتا ، چیزی شده ؟

  ! نه .. نشده -

  پس چرا مثل همیشه نمیخندی ؟ -

  ! یکم خستم -

به شوخی گفت : خسته نباشی ! کوه کندی ؟خندید و    

 .. در جوابش به لبخند بی رمقی اکتفا کردم

 .. متین یکم دیگه مزه ریخت و از اتاق بیرون رفت
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  .. ساعت ناهار که شد چون اشتها نداشتم .. فقط روی صندلی نشستم و موبایلم رو چک کردم

سرازیر شدند دستی به روی پروفایل شایان کشیدم و ناخوداگاه اشکام  .. 

 .. عکسش همچنان با روناک بود ، دستاشو دور گردنش حلقه کرده و باهاش میخندید

 .. هیچوقت با من عکس نگرفته بود اما حاال

  یارا تو کال بدبختی ، از چی شانس آوردی که از عشق بیاری ؟

 .. توی حال خودم بودم که متین با یه ظرؾ ؼذا وارد اتاقم شد

حالم خوش نیست هعی میخواست خودشو شیرین کنه اینم دیده بود  .. 

 .. اشتها ندارم جناب لشگری ! ممنون -

 .. یه صندلی برداشت و کنارم نشست سپس با خنده گفت : این چه حرفیه یاراخانوم ، اشتها زیر دندونه

 .. ولی من -

  اصال میخواید خودم بهتون بدم ؟ -

از کرد و یه قاشق برنج برداشتبا تعجب بهش نگاه کردم که در ؼذام رو ب  .. 

  آقا متین این چه کاریه ؟ -

 ! با شوخی گفت : بگو آاآاآ

  ! خندم گرفت

 .. آقای لشگری زشته -

  ! زشت پیرزنه خانوم یکتا ، از قدیم گفتن دست متین گله هرکی ازش قیمه نخوره خله - 

ه میاددددهنم رو باز کردم و متین با لحن مسخره ای گفت : هواپیما دار  .. 

 .. لقمه اش رو جوییدم و قورت دادم ، واقعا که این مرد دیوونه بود

 .. برای یه لحظه تمام ناراحتیام رو از یاد بردم و مشؽول خوش و بش با متین شدم

 .. در این لحظه شایان بدون سالم و علیک وارد اتاق شد

جفتمون به شایان خیره شدیمقاشق تو دست متین خشک شد ، خنده منم روی لبم ماسید و   .. 

برای لحظه ای به صحنه ای که بین ما برقرار بود خیره شد و بعد با لحن خونسردی گفت : خانوم یکتا 

  ، میتونم باهاتون صحبت کنم ؟

 .. من با شما حرفی ندارم -

 .. چند لحظه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم -
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و جلوی متین بلند کنه ولی خودداری کردم و دلم میخواست همونجا جوری بشورمش که نتونه سرش

 .. ضمن عذرخواهی از متین از اتاق خارج شدم و به اتاق کوشا رفتم

 وقتی وارد اتاق شدیم در رو ق

 

 [۳۳:۸۲ ۸۳.۸۱.۸۷] ,شیطان اینجاست

 .. فل کرد

  معترض شدم و پرسیدم : چرا قفلش میکنی ؟

  ! نمیخوام کسی مزاحممون بشه -

و پرسیدم : امرتون ؟ دست به سینه شدم   

  سینه به سینه ام ایستاد و گفت : برای دیشب ازم ناراحتی ؟

 .. پوزخندی زدم و اومدم از کنارش بگذرم که دستمو گرفت

 .. ولم کن شایان وگرنه اینقدر جیػ میزنم که همه بریزن اینجا -

  ! ازت سوال پرسیدم -

  مگه من باید به همه سواالت جواب بدم ؟ -

  ! بله -

  ! دستمو ازش جدا کردم و گفتم : درو باز کن

  ! نترس متین فرار نمیکنه -

 .. متین به درک ! من حاضر نیستم کنار تو بمونم -

 .. من رفتاری نکردم که این تنبیه حقم باشه -

  ! پوزخندی زدم و با تمسخر گفتم : خیلی رو داری کوشا .. خیلی

؟یه خداحافظی اینقدر برات مهم بود  -   

 ... با حرص گفتم : خداحافظی ؟ تو فکر کردی من برا اون

 .. ببین خیلی کثافطی ! باز کن این درو

 .. دستشو روی در گذاشت و با جدیت گفت : تا وقتی نفهمم اینجا چه خبره نمیزارم بری

  خب چرا نمیری از اونی که دیشب باهاش حال کردی بپرسی ؟ -

  ! من دیشب با کسی حال نکردم -
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  پوزخندی زدم و با عصبانیت گفتم : روناک چیه پس ؟ هان ؟ روناک کسی نیست ؟

 .. چی میگی ؟ من دیشب -

 .. موبایلم رو دراوردم و صفحه چت خودم و شایان رو باز کردم

 .. بگیر ، بگیر ببین کی دیشب لوت داده ! جندت همه چیزو بهم گفت -

ه نگاهی به چت انداخت گفت : میتونم توضیح بدمشایان با تعجب موبایل رو گرفت و بعد از اینک  .. 

بؽضم گرفت و با صدایی لرزون گفتم : میخوای چیو توضیح بدی شایان ؟ چی ؟ میخوای بگی دیشب چه 

 .. مدلی باهاش رابطه داشتی ؟ سندش اینجاست ! نمیتونی انکارش کنی

یدونی دیشب چی کشیدمسرم رو بین دستام گرفتم و درحالی که اشک میریختم گفتم : اصال م  .. 

  میدونی تا صبح چقدر گریه کردم شایان ؟ میفهمی ؟

وقتی داشتی اینکارو میکردی یه لحظه هم به من و احساسم فکر نکردی ؟ مگه من چیکار کردم شایان 

  ؟ مگه برات کم گذاشتم ؟

رکاری خواستی توی صورتش نگاه کردم و با گریه ادامه دادم : مگه هرچی گفتی نگفتم چشم ؟ مگه ه

  باهام نکردی پس چرا ؟ آخه چرا بهم خیانت کردی مگه من چیکار کرده بودم ؟

  ! یارا ، تند نرو .. من بهت خیانت نکردم -

 .. دروؼگو ! بهم دروغ نگو .. روناک بهم گفت ! ببین ! دیشب باهاش بودی -

؟ چرا باهام اینکارو کردی ؟  دستام رو جلوی صورتم گرفتم و با گریه نالیدم : مگه من چیکار کردم

 .. مگه من

یهو بؽلم کرد و درحالی که کمرم رو میمالید گفت : آروم باش ، من کاری نکردم ! من بهت خیانت 

  ! نکردم

 .. پیشونیم رو به سینش چسبوندم و هق هق زدم

 .. قلبم آسیب دیده بود ، نمیتونستم دردشو نادیده بگیرم

نزدیک کرد و زمزمه کنان گفت : یارا ، من فقط تو رو میخوامشایان لباشو آروم به گوشم   .. 

 .. دروؼگو -

 .. من معتاد تو شدم یارا ، من تو این سه ماه با کسی جز تو نبودم -

 .. بسه -

چونه ام رو باال گرفت و درحالی که با جدیت به چشمام زل زده بود گفت : من دیشب با کسی سکس 

  ! نکردم ، اینو بفهم
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خوام ! نمیخوام ! تو داری بهم دروغ میگی ! اصال معلوم نیست داری چیکار میکنی ، تو همش نمی -

  .. دروغ میگی و پنهون کاری میکنی

  چرا یه روده راست تو شکمت نیست ؟ چرا اینقدر پنهون کاری میکنی شایان ؟

  چرا بهم نمیگی حقیقت چیه ؟

  میخوای حقیقتو بدونی ؟ -

کون دادمسرمو به نشونه آره ت  .. 

  ! امشب بهت نشونش میدم تا باور کنی من دیشب با کسی نبودم و روناک فقط خواسته اذیتت کنه -

  چجوری ؟ -

 ! گونه ام رو نوازش کرد و گفت : کاریت نباشه

 

 [۳۲:۸۷ ۸۳.۸۱.۸۷] ,شیطان اینجاست

کنمتو طول ساعت کاری همچنان باهاش سرد بودم ، دلیلی نمیدیدم که صمیمی جلوه   .. 

 .. شایان هم فهمیده بود و زیاد سر به سرم نمیزاشت

بعد از کار خواستم اتوبوس بگیرم که نزاشت ، اصال نمیخواستم کنارش بشینم ولی بیخیال نشد منم به 

 .. اجبار نشستم ولی تا خود خونه یه کلمه هم حرؾ نزدم

زیرزمینسوار آسانسور که شدیم بهم گفت : شب بهت تکست میدم ، بیا   .. 

  چرا زیرزمین ؟ -

 .. چیزی نگفت

  ! شاید نتونم زن عمو رو بپیچونم -

 .. در آسانسور باز شد و شایان گفت : اون دیگه مشکل من نیست

 .. پوزخندی زدم و دست به سینه به آینه تکیه دادم

 .. زن عمو طبق معمول با خوشرویی ازم استقبال کرد

ده خدا با این دستش چکارایی میکردبرام شام هم حاضر کرده بود ، بن  !  

 .. شام خوردیم ، ظرفا رو شستم و کنار زن عمو نشستم

 .. یکم حرؾ زدیمو درد و دل کردیم

 .. بعد اون سلایر معروؾ شروع شد و حواسش سمت سلایر رفت
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 .. منم موبایلمو برداشتم تا یکم بازی کنم

 .. همون لحظه شایان مسیج داد

  یارا ؟ -

یقه معطلش کردم و بعد جواب دادم : بله ؟دو سه دق   

  هنوز نخوابیده ؟ -

هست ۸۸تازه ساعت  -  !  

 .. آهان ، پس هیچی -

 .. خداحافظ -

  ! یه قلبی چیزی -

 .. ادامو درنیار ، اصال خوشم نمیاد -

 .. باور کن این همه سردی الزم نیست ، من کار اشتباهی نکردم -

گذاشتمجوابشو ندادم و موبایلو کنار   .. 

 .. کم کم زن عمو هم خوابش گرفت و به اتاقش رفت

 .. منم به بهونه کار تو حال نشستم ، یه نیم ساعت معطل شدم تا مطمئن بشم خوابش برده

 .. سپس مانتو و شالی پوشیدم و به شایان پیام دادم : دارم میام

 .. پاورچین پاورچین از خونه خارج شدم و به سمت زیرزمین رفتم

پایین یه چراغ نداشت و به حدی تاریک بود که نمیتونستم جایی رو ببینم ! موبایلمم با خودم  اون

 .. نیاورده بودم پس بریده بریده اسم شایان رو صدا کردم

 .. یکم ترسیده بودم ولی سعی میکردم به خودم مسلط باشم

. منمیهو دستی پهلوم رو لمس کرد ، با وحشت به سمتش برگشتم که گفت : هیش .  !  

 .. قلبم یکم آروم گرفت ، شایان چراغ قوه موبایلش رو روشن کرد و رو به من گرفت

  خب حاال که چی ؟ -

 .. واستا -

 .. اینو که گفت به سمت اتاق تنیس رفت و یکم به قفلش بازی کرد

  پوزخندی زدم و گفتم : چیه ؟ میخوای باهام تنیس بازی کنی ؟

ند گفت : نهیه دفعه در باز شد و با لبخ  .. 
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 .. سپس دستش رو به سمتم دراز کرد ، با تردید دستشو گرفتم دونفری وارد اتاق شدیم

 

 [۳۲:۳۶ ۸۳.۸۱.۸۷] ,شیطان اینجاست

  ! همه جا تاریک بود ، نمیتونستم چیزیو ببینم

 .. بوی گرانیت ، سفال و چسب عجیبی توی هوا پخش شده بود

رنگ شد کوشا برق رو روشن کرد و کل فضا قرمز  .. 

با بهت به دور و برم نگاه کردم ، یه عالمه مجسمه های سکسی از زنای لخت ، عکسای اروتیک و 

 .. نقاشی های شهوانی روی در و دیوار اتاق به چشم میخورد

 .. چندم قدم برداشتم و وسط اتاق ایستادم

  اینجا دیگه کج بود ؟

به در تکیه داده بود نگاه کردمآب دهنم رو با صدا قورت دادم و به سمت شایان که   .. 

 .. نگاهم رو که دید در رو بست و با لبخند گفت : به گالری هنری من خوش اومدی

 .. اینجا -

  ! آره ، اینجا جاییه که من پدیده هام رو خلق میکنم -

  چند قدم عقب رفتم و با تردید پرسیدم : تو .. چیکار .. میکنی ؟

  ! هنر خلق میکنم -

عصبانیت گفتم : این هنر نیست ! پورنهبا   !  

 .. چند قدم بهم نزدیک شد و با لبخند موذیانه ای گفت : نه یارا ، اینجوری نیست

گیج و سردرگم شده بودم پس با شک پرسیدم : اینا چه ربطی داره ؟ مگه من خواستم ماهیتت رو ببینم 

  !! ؟ من خواستم ثابت کنی که خیانت نکردی

اشاره کرد و گفت : مدرک اینجاست ! فکر میکنی چرا دیشب خونه نبودم ؟ به دور و برش   

  ! نمی .. نمیدونم -

 .. خودتو به اون راه نزن -

  بؽضم گرفت و با تردید پرسیدم : داشتی از اینکارا میکردی ؟ با روناک ؟

  ! سینه به سینه ام ایستاد و با لبخند گفت : نه ، با روناک نه

 .. پس -
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اشتم یه هنر خلق میکردمفقط د -  .. 

سرم رو پایین انداختم و گفتم : اینجوری ؟ این هنرته ؟ اینکه عکسای شهوتی و لخت از زنا بکشی ؟ یا 

  مجسمشون رو بسازی ؟

 .. شونه هام رو گرفت و گفت : این کاریه که همیشه میکردم

بعدش چی ؟ باهاشون  سرمو بلند کردم و درحالی که اشک میریختم به چشماش زل زدم و گفتم :

  نمیخوابی ؟

 .. نه نمیخوابم ! این فقط یه نوع کاره -

 .. باور نمیکنم -

 لبخندی زد ، شونه هام رو رها کرد و گفت : مجبور نیستی

 

 [۸۳:۳۸ ۸۲.۸۱.۸۷] ,شیطان اینجاست

  با حرص ؼریدم : یعنی چی مجبور نیستم ؟ معنی اینکارا چیه ؟

خوام توضیح بدم ، تو فکر میکنی من پورن میسازم ! این هنره یاراقوه درکت در حدی نیست که ب -  .. 

قطره ای اشک از گوشه چشمم چکید ، شونه هام رو گرفتم و با تردید گفتم : دخترای جوون رو گیر 

  میاری و ازشون برای این کثافط کاریا استفاده میکنی ؟

 .. اونا با خواست خودشون میان -

ثل ثنا ؟پوزخندی زدم و گفتم : م  

  از شنیدن این اسم شوکه شد و پرسید : ثنا ؟

  !! اره همون دختری که کنار ماشینت عکس گرفته بود ! همونی که معلوم نیست چجوری مرده -

 .. شقیقه هاش رو فشار داد و گفت : اون به پول نیاز داشت

شایان ؟ تو چجوری .. میون گریه هام لبخند کجی زدم و پرسیدم : اصال میفهمی داری چیکار میکنی 

  ! باورم نمیشه

 .. من کار اشتباهی نمیکنم یارا -

 .. نگاهی به دور و بر انداختم و گفتم : آره ، به نظر تو این اشتباه نیست چون هیچ مرزی نداری

 .. تو فکر میکنی اینا با ارزشن ؟ واقعا نمیفهممت

نجا نبودمنفس عمیقی کشید و گفت : فقط میخواستم بدونی چرا دیشب ای  .. 

 .. تو پیش روناک خوابیدی ، اینو نمیتونی انکار کنی -
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 .. با انگشت چشماش رو مالید و گفت : نه انکارش نمیکنم ولی بهش دست نزدم

 .. پوزخندی زدم و گفتم : دیگه مهم نیست

  با نگاه پرسشگری به سمتم خیره شد و گفت : چی مهم نیست ؟

مهم نیست ! من نمیتونم با هر سازی که میزنی برقصمتو .. تو مهم نیستی ! کارات  -  .. 

  ! نمیتونم تحمل کنم شب رو تو خوته اون عوضی بخوابی و از زنا عکسای شهوانی بکشی

  ! یارا این کارمه ! این شؽل دومیه که ازش درآمد زایی میکنم -

یگه نمیتونم تحمل کنم ! خسته شونه ای باال انداختم و گفتم : میتونی این کثافط کاریو ادامه بدی چون د

  ! شدم

  نزدیکم شد و پرسید : داری باهام بهم میزنی ؟

سرم رو پایین انداختم و گفتم : من با شیطون پرستیت و اون مراسمای عجیبت ، با شهوت و هوس 

 .. افراطیت و با هرچیزی که ازم خواستی کنار اومدم ولی دوست ندارم اینکارو ادامه بدی شایان

خوام تو فقط مال من باشیمن می  .. 

  .. مالکیت معنایی نداره -

 .. من یه زنم ! چرا نمیفهمی برام سخته که ببینم اون هرزه های لخت شبا میان پیشت تا -

انگشت سبابه اش رو به روی لبم گذاشت و گفت : بسه ! اگه میخوای باهام بهم بزنی نیازی به توضیح 

 .. نیست

کردمبا چشمای خیسم بهش نگاه   

 و پرسیدم : برات اهمیتی نداره ؟

 .. سرشو به نشونه نه تکون داد

 اینجوریه که تو دوسم داری ؟ -

کاری که من میکنم یه موهبته ! یه وظیفست ! ابلیس ما رو به لذت دعوت کرده ! اگه بخوام بین تو و  -

 .. اون یکیو انتخاب کنم من شک نمیکنم

ا گریه گفتم : ولی من بین تو و خدا و بین خوب و بددستم رو به روی ته ریشش گذاشتم و ب  .. 

 ! تو رو انتخاب کردم ، بدی رو انتخاب کردم ، گناه رو انتخاب کردم شایان

 .. دستم رو گرفت و با خونسردی گفت : کسی مجبورت نکرده بود

 ... چجوری این حرفو میزنی -
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بودم .. میفهمی ؟ چجوری قید این احساس سرم رو پایین انداختم و میون هق هقام گفتم : من عاشقت 

 رو میزدم ؟

 ! اگه خداتون به تو توجه داشت ، بهت قدرت خوددداری و فراموشی میداد -

 .. ولی میبینی ؟ پدر باز هم بازی رو برد

 ! بین جدال شر و خیر ، این شیطانه که ؼالب میشه

نه سر شیطون نه سر خداشایان .. چجوری این حرفا رو میزنی ؟ بحث سر احساس منه !  -  .. 

 .. روشو از من برگردوند و گفت : من تسلیم فرمان پدرم ، نه تسلیم تو

با عصبانیت داد زدم : من زندگیمو به پات ریختم ! هرچی که گفتی گوش کردم ! میفهمی ؟ من باکرگیمو 

 .. بخاطر تو از دست دادم ! من گناه کردم ! بخاطر کثافطی مثل تو

شت به من ایستاده بود پوزخندی زد و گفت : منو سرزنش نکن یارا ، خودت رو همونجوری که پ

 .. سرزنش کن ! من فقط تو رو دعوت کردم ، فقط بهت طعم لذت واقعی رو نشون دادم

 .. تو میتونستی ردم کنی ولی دنبالم اومدی ! اینا همش تقصیر خودته

ؾ میزنیمیون هق هق شونه هام رو گرفتم و گفتم : مثل شیطون حر  .. 

 .. مثل اینکه یادت رفته من کیم -

 .. شایان ، تمومش کن ! من خودتو میخوام ! برگرد سمتم ! برگرد و بهم بگو دوسم داری -

 .. شایان خواهش میکنم

 تو تصمیمت رو گرفتی ، خودت خواستی باهام بهم بزنی ! چرا اینقدر سریع پا پس میکشی ؟ -

اهات بهم بزنم شایانعاجزانه نالیدم : من نمیخوام ب  .. 

 .. من عاشقتم ، نمیخوام از دستت بدم

 ! برگرد و بازم بهم بگو توام دوسم داری

 .. من بدون تو میمیرم شایانم ، خواهش میکنم

 .. خیلی ضعیفی -

 .. عشق تو اینقدر ضعیفم کرده ! من بدون تو چیکار کنم ؟ بدون تو -

با دوتا پا به روی زمین نشستم یه لحظه احساس کردم سرم داره گیج میره پس  .. 

 .. همچنان بهم پشت کرده بود

فقط ازت یه کار خواستم ، فقط خواستم دست از این کثافط کاری برداری ولی ببین چجوری باهام  -

 .. رفتار کردی
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 .. اونوقت من بخاطر تو به زن عموم دروغ گفتم ، باکرگیمو از دست دادم ، به همه کلک زدم

حق من نیست ! من دوستت داشتم ، هیچکس قد من عاشقت نیستشایان ، این   .. 

 ! کاش بمیرم ، کارایی که من کردم جبران پذیر نیست

 .. اینو گفتم و دوباره هق هقم باال گرفت

 .. شایان حتی بهم نگاه هم نکرد ، با بی رحمی در اتاق رو باز کرد و من رو تنها گذاشت

 .. دلم به حال خودم خیلی سوخت

 .. اینا حقم بود ؟ من که اون همه عاشقش بودم ! چرا .. آخه چرا

 .. همیشه من باید ؼرورم رو میشکستم ، باید اینجوری به پاش میوفتادم و التماسش میکردم

 .. شایان هیچوقت به سمتم نمیومد ، فقط من باید تالش میکردم آخه خیلی تنها بودم

من رو بکشه ، یکی هم برای من تالش کنه ولی هیچی عقده محبت داشتم ، دلم میخواست یکیم ناز  .. 

 .. همش من منت کش و بیچاره بودم ، اونی که تحقیر میشد من بودم

 ... کاش اینقدر ضعیؾ نبودم ، کاش یکم میتونستم خوددار باشم تا در مقابل این حقارت ایستادگی کنم

م تا خود صبح نشستم و گریه کردمبا گریه از روی زمین بلند شدم و به واحدم برگشتم ، اونشب  .. 

 ! انگار قرار نبود یه شب راحت رو تو این یه هفته بگذرونم

 .. صبح شده بود ولی من دلم نمیخواست از رختخواب بیام بیرون

 .. همونجوری به حرفای دیشبم فکر میکردم و اشک میریختم

بود ولی من همچنان تو رختخوابم بودم ۹ساعت نزدیک   .. 

صبح نشستم ، گریه کردم ، چتامون رو خوندم و ویساشو گوش کردمتا خود   .. 

 .. دیگه نای هیچیو نداشتم

 .. سرم رو تا ته زیر پتو بردم ، جلوی دهنم رو گرفتم و بی صدا گریه کردم

 .. شایان .. شایان .. شایان -

 .. صدای پای زن عمو رو که شنیدم فهمیدم بیدار شده ولی برام مهم نبود

قلبم درد میکرد که هیچی برام اهمیت نداشت اینقدر  .. 

 .. یه ربع بعد صدای زن عمو بلند شد ، انگار فهمیده بود سرکار نرفتم

 یارا ، یارا دخترم ؟ -
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 .. جوابی ندادم

 .. پاشد اومد تو اتاق و تقی به در زد

 .. بازم جواب ندادم

ام جا خوردپتو رو از روم کنار کشید و با دیدن صورت قرمز و پؾ کرده   .. 

 یارا ، یارا دخترم ؟ چی شده مادر ؟ چرا گریه میکنی ؟ -

 ! بریده بریده گفتم : هی .. هیچی

مگه میشه هیچی ؟ خاک عالم ! از کی تاحاال داری گریه میکنی !؟ بالشتتو نگاه کن ! آخه چی شده ؟  -

 چرا نرفتی دفتر ؟

 .. حالم .. خوب .. نیست -

گفت : جاییت درد میکنه عزیزم ؟ چیزیت شده ؟موهام رو نوازش کرد و   

 .. دستمو روی قلبم گزاشتم و زار زدم : قلبم

 زن عمو با نگرانی پرسید : قلبت درد میکنه ؟ یعنی چی ؟

 ! زن عمو قلبم تیر میکشه ! حالم خیلی بده -

بیمارستانی  زن عمو صورتش رو چنگ زد و با وحشت گفت : یا امام رضا ، بلند شو ! بلند شو بریم یه

 .. جایی

 .. در جوابش فقط زار زدم

زن عمو بلند شد ، یه چادر مشکی روی سرش انداخت و گفت : یارا دخترم پاشو ، پاشو مادر ! 

 میخوای کمکت کنم ؟

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم و گفتم : نمیام

؟ بلند شو یعنی چی که نمیام ؟ بلند شو ببینم ! االن یه اتفاقی برات بیوفته چی -  .. 

جدی جدی داشتم میمردم ، نخواستم لجبازی کنم پس یه شال و مانتو پوشیدم و تلو تلو خوران به سمت 

 .. آسانسور رفتم

همونجوری گریه میکردم و قلبم رو فشار میدادم ، زن عمو هم با دست سالمش کمرم رو میمالید و 

حالت بدتر میشه میگفت : آروم باش دخترم ، گریه نکن مادر .. گریه نکن  ! 

 .. ولی هر حرفی که میزد من بیشتر اشکم درمیومد

 شمشک که ما رو دید رنگش مثل گچ سفید شد و خواست بهمون کمکی برسونه که زن عمو مانع شد

.. 
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 .. همونجا سر خیابون یه دربست گرفتیم و مستقیم سمت بیمارستان رفتیم

 .. توی ماشین که نشستم دیگه نفسم باال نمیومد

 .. قلبم جدی جدی زخم شده بود ، دردش تا مؽز و استخونم رو میسوزوند

 .. به بیمارستان که رسیدیم مستقیما ویزیت شدم

 .. دکتر سعی میکرد آرومم کنه ولی گریه های من دست خودم نبود

هستم توی سرش کوبید و گفت : دخترم ، دختر دسته  ۶فشارم رو گرفت ، وقتی زن عمو شنید روی 

 .. گلم

 .. اشک اونم دراومده بود

 .. ازم نوار قلب گرفتند و بهم سرم زدند

 .. مستقیم زیر دستگاه رفتم ، به سینه های لختم سیم وصل کرده بودند و قندم رو چک میکردند

 ! نمیدونستم مشکلم چیه ، تاحاال همچین حمله ای بهم دست نداده بود

 .. زن عمو کنارم نشسته بود و آروم گریه میکرد

 .. دلم براش میسوخت ، بنده خدا تو چه دردسری افتاده بود

 .. اصال حال نداشتم ، نمیتونستم چشمام رو باز نگه دارم

 .. تو حالت خواب و بیداری بودم و فقط صداهای اطرافم رو میشنیدم

 دکتر از زن عمو پرسید : سابقه دیابت دارند ؟

 ! نه دکتر ، این دختر سالم بود -

خیلی پایینه ، احتماال دچار دیابت نوع دوم هستندقندشون  -  .. 

 خاک عالم ، یعنی چی ؟ -

 .. شما بفرمایید تو اتاق ، من بیشتر براتون توضیح میدم -

 دیگه هیچی نفهمیدم ، من دیابت داشتم ؟ پس چرا تا االن نفهمیده بودم ؟

یاد دیشب میوفتادم ناخوداگاه  اما هیچکدوم از اینا در مقابل خوردن شدن احساسم مهم نبود ، وقتی

 .. زیرگریه میزدم

 .. حالم خیلی خراب بود ، فقط آرزوی مرگ میکردم

یه لحظه احساس کردم در اتاقم باز شد ، احتمال دادم زن عمو باشه اخه چون سینه هام لخت بود ؼریبه 

 .. نمیتونست بیاد
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 .. زیرلب نالیدم : زن .. عمو

ن بو بوی زن عمو نبودعطر خنکی توی اتاق پیچید ، ای  .. 

 .. سعی کردم چشمامو باز کنم ، از ال به الی پلکای تیره و تارم نگاهم به مرد قد بلندی افتاد

 .. ناخوداگاه زمزمه کردم : شایان

 روی پیشونیم خم شد و زیر گوشم جواب داد : بله ؟

 .. قلبم از شنیدن صداش آروم شد

خوبه ؟دستی به پیشونیم کشید و پرسید : حالت   

 .. در جوابش به لبخند کمرنگی بسنده کردم

 .. هنوز دیدم تار بود ، نمیتونستم ببینمش

 .. قطره اشک سمجی از گوشه چشمم چکید و روی گونه هام سر خورد

 .. قطره اشکم رو با انگشت شصتش پاک کرد و گفت : هیش ، اینا چیه

گفت : قلبت درد میکنه ؟سپس نگاهی به برگه گزارشی که باالی سرم بود انداخت و   

 .. صورتم رو برگردوندم

 ! فشارتم خیلی پایینه -

 .. لبم رو گاز گرفتم تا دوباره هق هق نزنم

 ! نگو که اینا بخاطر بحث دیشبمونه -

 .. برو -

 .. یارا -

 ! برو ، نمیخوام ببینمت -

 داری دکم میکنی ؟ -

 .. برو -

 اگه نرم چی ؟ -

: برو ، برو ، بروبؽضم شکست و با گریه گفتم   .. 

 صورتم رو برگردوند و پرسید : چرا داری گریه میکنی ؟

 .. برو -
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 .. این جواب سوالم نیست -

 .. برو -

 ! پوزخندی زد و گفت : خیلی خب ، میرم ! البته بعد اینکه مرخص شدی

میدی نمیخوام تو کنارم باشی ، نمیخوام ! ازت بدم میاد ! ازت متنفرم ! برو ، فقط عذابم -  .. 

 .. حرفی نزن که بعدا ازش پشیمون بشی -

نمیشم ، تو دیشب برام مردی ! اصال برای چی اینجایی ؟ مگه نگفتی منو انتخاب نمیکنی ؟ چرا  -

 اومدی اینجا ؟

 ! دلم برات میسوزه ، تالشت قابل تحسینه ولی خیلی مصنوعیه -

 ! بهت ثابت میکنم چی مصنوعیه چی نیست -

پرسید : چیه ؟ میخوام بهم کم محلی کنی ؟ فکر میکنی برام مهمه ؟ لبخند کجی زد و  

 .. برو شایان ، داری حالمو بدتر میکنی -

 .. نفس عمیقی کشید و گفت : فقط داری با خودت لج میکنی

 .. سپس پا شد و بدون خداحافظی رفت

 .. با رفتنش گریه ام شدت گرفت ، خیلی داؼون بودم

احساس حقارت نکرده بودم ، کاش میتونستم به عقب برگردم و اشتباهاتم رو  تاحاال تو زندگیم اینقدر

 ! جبران کنم

 .. تمام اون روز تو بیمارستان خوابیدم ، شایان دیگه بهم سر نزد

 .. به زن عمو گفتم که از طریق عمو فرشاد شرایطم رو به آقای مدیری خبر بده

 .. اونم قبول کرد

، به خونه که برگشتیم زن عمو مستقیم به رختخواب رفتبود که مرخص شدم  ۶صبح ساعت   .. 

منم با یه بدبختی جدید ، یعنی دیابت نوع دوم زندگی فوق العادم رو شروع کردم ! دیشب بود که فهمیدم 

 .. دیابتم اوت کرده و باید خیلی مراقب خودم باشم ! خنده داره

رفتم و صبحونه سرسری خوردمآمپول و قرصام رو به روی میز گذاشتم ، یه دوش سریع گ  .. 

 .. هوا هم خیلی سرد بود ، شال گردن و پلیور گرمی روی مانتوم پوشیدم و راهی دفتر شدم

 .. باید یکم خودم رو جمع و جور میکردم ، تو این دو سه روز خیلی وا رفته بودم

 !! اگه همینجوری ادامه میدادم ممکن بود حتی اخراج بشم
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محل کار شدم و سعی کردم ریلکس باشمبا یه لبخند وارد   .. 

 .. با سمیه سالم و علیک کردم و اونم به سردی جوابم رو داد ، انگار کال هیچوقت تو باغ نبود

 .. نفس عمیقی کشیدم ، بیشتر از اینم ازش انتظار نداشتم

 .. لپ تابم رو باز کردم و با اشتیاق مشؽول کار شدم

ثل همیشه تو اتاقم اومدندبین ساعت ناهار ، شیما و دنیا م  .. 

شیما با دیدن من خندید و گفت : بابا تو که حالت از منم بهتره ! دیروز این منشیه جوری گفت حالت بد 

 ! شده گفتم االن باید بریم حلواتو بخریم

 دنیا هم خندید و گفت : چی شده بود یارا ؟ چرا حالت بد بود ؟

جدید مثل اینکه مرض قند پیدا کردم ، دردسر -  .. 

 دنیا روی صندلی نشست و گفت : دیابت ؟ جدی ؟ ارثی دارین ؟

 .. نمیدونم ، از طرؾ پدری که مطمئنم نداریم شاید مادری -

 ! شیما : باید از این به بعد بیشتر مراقب باشیاا ، دیابت خیلی خطرناکه

 سرمو به نشونه آره تکون دادم و پرسیدم : شما چه خبر ؟

رگیر کارای دفتریمدنیا : ما هم که د  .. 

 شیما : راستی چیزی از اون دختره ، مو بلونده گیرت نیومد ؟ به نظرت اتفاقی با کوشا دوست بوده ؟

 .. شونه ای باال انداختم و گفتم : مهم نیست

 ! دنیا با شیطنت گفت : مثل اینکه رابطتتون یخده کیش میشی شده

  لبخند کمرنگی زدم و جوابی ندادم

روز عمو فرشاد اومد تهران و زن عمو رو بردفردای همون   .. 

 کم کم داشتم بهش عادت میکردم ولی نمیتونستم پیش خودم نگهش دارم ، شادی به مادرش نیاز داشت

.. 

 .. عمو هم یه شب اینجا موند و از شنیدن خبر دیابت من خیلی نگران شد

پیدا کنم اما من دلم راضی نبود بهم گفت درست نیست تنها بمونم و بهتره برای خودم یه هم خونه  ! 

 ! عموصبح روز جمعه زن عمو رو با خودش به شیراز برد و قرار شد بهمن ماه باز بهم سر بزنه

 .. دلم براشون تنگ میشد ، من که دیگه جز اونا کسیو نداشتم
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 .. پنج روزی از رفتن زن عمو و تنهایی من گذشته بود

سرکار بودم ، وقتیم میومدم اینقدر خسته و مونده بودم که  ۶ا زندگیم روال یکنواختی داشت ، صبحا ت

 ! حال هیچکاریو نداشتم

 .. کاش میتونستم کالسی چیزی برم

انگار خدا اونشب صدامو شنید چون فرداش آقای مدیری تایم کاری رو نزدیک تر آورد و قرار شد از 

شروع کنیم ۸۸ساعت   .. 

 ! دیگه ناهارمونم خودمون میبردیم

 .. تقریبا اواسط آذرماه بودیم که یه باشگاه ورزشی و کالس موسیقی ثبت نام کردم

 ! دلم میخواست سنتور یاد بگیرم

 .. شماره شایان رو پاک کرده بودم ، دیگه کال با هم حرؾ نمیزدیم

توی محل کار که جلوی هم آفتابی نمیشدیم و توی خونه هم اگه تو پارکینگی جایی همو میدیدم جهت 

اهمون رو عوض میکردیمنگ  .. 

 ! درست مثل دوتا ؼریبه شده بودیم

راستش دیگه دلم نمیخواست تو اون خونه بمونم ، هم کنارش معذب بودم و هم با همچین آدمی احساس 

 .. امنیت نداشتم

 .. روز یکشنبه بود که وقتی داشتم از سرکار برمیگشتم کنار یه گل فروشی یه گلدون گل تورنیا دیدم

های صورتی و زیبایی داشتگلبرگ  .. 

تازه یادم اومد میخواستم بالکنم رو تزیین کنم ، البته فایده ای نداشت وقتی قرار بود از اونجا برم با این 

 .. حال اون گل رو خریدم چون به دلم خیلی نشسته بود

 .. گلدون رو توی بالکنم گذاشتم و یکم بهش آب دادم

به شکمم زدملباسام رو عوض کردم و آمپولم رو   .. 

متری رو ببینم ۷۸ ۶۸موبایلم رو باز کردم تا یه سری به سایت دیوار بزنم و قیمت خونه ها   .. 

تومن بود ، یعنی کل حقوقم ! اونم تو مناطق متوسط ۳تا  ۸اجارشون ماهی   .. 

 .. واقعا پیدا کردن خونه تو تهران اونم به تنهایی معضلی بود

میدونستم نه نمیاره ولی آخه چه بهونه ای براش جور میکردم ؟دلم میخواست به عموم بگم ،   

 .. یه دوش آب گرم گرفتم ، لیوان هات چاکلتی برای خودم درست کردم و تلویزیون رو روشن کردم

 .. بازیگری که تو فیلم بود خیلی شبیه شایان بود ، ناخوداگاه فکرم سمتش رفت و آهی کشیدم
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ولی شمارشو نداشتمهوس کردم پروفایلش رو چک کنم   .. 

 دلم براش تنگ شده بود ! جالبه ، تنها چند متر باهام فاصله داشت ولی من نمیتونستم بهش نزدیک بشم

.. 

 .. چند روز دیگه هم تولدش بود ، یادش بخیر ! بهش قول داده بودم براش میکسر بخرم

 .. با یاداوری خاطرات و حرفامون دلم گرفت

موبایلم رو بؽل کردم روی کاناپه دراز کشیدم و  .. 

 .. یاد اون شبایی که با هم چت میکردیم افتادم ، یاد زنگاش ، بیرون رفتنامون ، بوسه هاش

 .. بؽض سنگینی به دلم نشست و اشکام بی اختیار جاری شدند

 .. دلم براش تنگ شده بود ، دلم برای همه چیزش تنگ شده بود

وجودم عاشقش شده بودمنمیتونستم ازش متنفر باشم ، من با تمام   .. 

 .. ولی اون حتی تو این مدت سراؼمم نگرفته بود ، اصال براش مهم نبود

 .. دوسم نداشت فقط تظاهر میکرد داره ! قلبم خیلی درد میکرد

 .. ما فقط دوماه با هم بودیم ، آخه چرا اینجوری شد ؟ چرا

 .. اشکام تمام کوسن رو خیس کرده بودند

افتاده بود و از گریه داشتم سکسکه میکردمآب بینیم راه   .. 

چرا این باید سرنوشت اولین عشقم اینجوری میشد ؟ چرا من نباید طعم عشق واقعی رو میچشیدم ؟ آخه 

 مگه من چیم از بقیه کمتر بود ؟

 .. دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم ، شمارشو از شیما گرفتم و پروفایلشو چک کردم

 ! آنالین بود

تازه بود ، چقدر جذاب شده بود عکسشم  .. 

 .. چقدر عینک بهش میومد ، چقدر لباس زرشکی تو تنش قشنگ بود

 .. چقدر موهاش خوب شده بود

 .. چقدر چقدر

 .. اشکام گوله گوله میچکیدند و صفحه موبایلم رو خیس میکردند

 .. خیلی وقت بود واتس اپو چک نکرده بودم

دم و الکی چتای سابقمون رو خوندمیکی از عکسای جدیدم رو آپلود کر  .. 
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 .. برای بار هزارم داشتم اینکارو میکردم

 : یکی از ویساش رو که باز نکرده بودم باز کردم

 .. ازش خوشم نمیاد -

 ! یادش بخیر ، همونی بود که هنزفری نداشتم

 برای یه لحظه بیخیال ؼرورم شدم و بهش پیام دادم : خوبی ؟

شدم ! چرا واتس اپ امکان حذؾ پیام نداشت ؟ لعنت بهشاما همون لحظه پشیمون   .. 

 .. دو دقیقه بعد جواب داد : آره

 .. دیگه چیزی نگفت

 .. منم موبایلو گذاشتم کنار و دوباره رفتم تو فاز گریه ! امشب باز تا خود صبح داستان داشتم

 یهو صدای مسیجم بلند شد ، برداشتم دیدم نوشته : تو چطوری ؟

 .. خوب -

 .. میدونستم دیگه جواب نمیده پس نتم رو خاموش کردم

 

 : سه روز بعد

تموم میشد برمیگشتم که متوجه  ۷یه روز معمولی و بارونی بود ، داشتم از کالس موسیقی که ساعت 

 .. شدم چترم خراب شد

 .. هرکاری میکردم باز نمیشد ! از کالس تا ایستگاه اتوبوس هم کلی راه بود

گندم لعنت فرستادم ، این دیگه چه اوضاعی بود ؟ توی دلم به شانس  

 .. تصمیم گرفتم همینجوری برم خونه ، کار دیگه ای از دستم برنمیومد چون پول تاکسی نداشتم

 .. آهی کشیدم و تا خود ایستگاه پیاده رفتم

 .. سعی میکرد از زیر آفتاب گیر مؽازه ها رد بشم که زیاد خیس نشم ولی چندان فایده نداشت

 .. ایستگاه کامال خالی بود ، مثل اینکه دیر رسیده بودم

 .. پوفی کشیدم و زیپ کاپشن زرشکیم رو محکم بستم

 .. آسمون هم که باهام سر لج افتاده بود چون هرچی که میگذشت شدت بارون بیشتر میشد

ار روی سرم نه شام درست کرده بودم و نه لباسام رو از ماشین بیرون آورده بودم ! توی خونه کلی ک

 .. ریخته بود
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 .. چون هوا سرد بود آب بینیم پشت سر هم میومد ، دستمال کاؼذی هم نداشتم ! چه شانسی

 .. توی حال خودم بودم که یکهو با صدای بوق ماشینی به خودم اومدم

 ! انگار ماشین شایان بود

 ! یکم که به سرنشین دقت کردم فهمیدم خودشه

گفت : سوار شو ، میرسونمتیکم شیشه رو پایین داد و   ! 

 .. نه ! منتظر اتوبوسم -

 .. تا یه ساعت دیگه از اتوبوس خبری نیست ! سرما میخوری -

 .. دیدم راست میگه ، از طرفی سردمم شده بود پس برخالؾ میلم سوار ماشینش شدم

 .. بخاریش روشن بود ، کلی حال کردم

خشید ، نمیخواستم مزاحمت بشمبا شرمندگی سرم رو پایین انداختم و گفتم : بب  ! 

 چیزی نگفت و پرسید : میری خونه ؟

 .. آره -

 .. دستامو نزدیک بخاری کردم و ادامه دادم : چقدر خوبه ! خیلی سردم بود

 شام خوردی ؟ -

 .. نه -

 .. میخوای -

 .. لبخندی زدم و گفتم : نه ، نمیخوام

 ! من که هنوز چیزی نگفتم -

شام بخوریم دیگه ؟میخواستی بگی بریم  -  

 .. نه .. میخواستم بپرسم دستمال کاؼذی میخوای ؟ آخه آب بینیت -

 .. تازه متوجه بینیم شدم ، دستام رو جلوش گرفتم و با خجالت گفت : ممنون ! ببخشید

 .. یه برگ دستمال بهم داد ، ناخوداگاه یاد اونشبی که تو ماشین با هم س#س کردیم افتادم و لبخند زدم

چی فکر میکنی ؟ به -  

 .. هیچی -

 ! لبخند زدی -
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 .. یاد یه چیزی افتادم -

 شب خوبی بود نه ؟ -

 .. با تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد : داشتی شب تولد شیما فکر میکنی

 ! آره -

 .. منم -

 .. اینو که شنیدم پوزخندی زدم و سرمو به شیشه تکیه دادم

بریم یه چیز گرم بخوریم ؟حاال که بحثش پیش اومد ، میخوای  -  

 .. کلی کار تو خونه دارم -

 .. دوست ندارم تنهایی شام بخورم -

 .. منم دوست نداشتم ولی هروقت که بهش نگاه میکردم بؽضم میگرفت

 .. با این حال چیزی نگفتم و شایان منو به سمت یه آش فروشی برد

 .. از ماشین پیاده نشدم چون تو مؽازه جا نداشت

وتا آش شله مشهدی برامون گرفت و توی ماشین آوردشایان د  .. 

 .. ازش تشکر کردم و درحالی که به بیرون نگاه میکردم مشؽول خوردن شدم

 .. کم حرؾ شدی -

 .. همونجوری که به پنجره نگاه میکردم گفتم : حرفی ندارم

 هنوز تنهایی ؟ -

 .. من همیشه تنهام -

 .. اینو که شنید ، ساکت شد

م و به سمتش برگشتملبخندی زد  .. 

 ! قیافش توهم بود

 ازش پرسیدم : تو چی ؟ با چند نفر بعد بودی ؟

 .. نگاه سردی بهم انداخت و گفت : هیچکس ! گفتم که تو آخریشی

یه جوری حرؾ نزن که آدم باورش نشه ! چرا من باید آخریش باشم ؟ منی که حتی دوماهم باهات  -

 ! نبودم

 ! آدم یه بار عاشق میشه -
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 لبخند کجی زدم و گفتم : تعبیرت از عشق همون حسیه که بهم داشتی ؟

 .. تو اصال عاشق نبودی وگرنه وای نمیستادی و زجر کشیدنم رو تماشا نمیکردی

 .. آدما فرق دارن -

 .. نه شایان ، احساس آدما فرق نداره ! آدمی که عاشقه اینقدر بی تفاوت نیست -

چیز بین ما تموم شده ! فقط میخوام از این اشتباه دربیای چون دلم برای  نمیخوام باهات بحث کنم ، همه

 .. دختری که بعد از من میاد تو زندگیت میسوزه

نفس عمیقی کشید و با اطمینان گفت : هیچکس نمیاد تو زندگیم ، من مثل همیشه زندگی میکنم ! قبل از 

 .. توام همین بودم

ولی واقعا نبودمشاید فکر کنی من بهت بی تفاوت بودم   .. 

 ! تو فکر میکنی کسی که دوستت داره باید همیشه در خدمتت باشه و بهت توجه کنه

 .. من اینجوری نیستم

 .. تو دوسم نداشتی ، اینو مطمئنم ! الزم نیست به چیزی تظاهر کنی چون ازت ناراحت نمیشم -

ودخواه نبودی رابطمون طوالنی ظرؾ خالی آش رو باالی فرمون گذاشت و گفت : مسلما اگه اینقدر خ

 .. تر میشد و این حرفا رو راجبع احساسم نمیزدی

 ! من خودخواه بودم ؟ دیگه نمیتونی این یه وصله رو به من بچسبونی -

آره ! تو میخواستی من وظیفه ام رو فراموش کنم و به خواسته تو توجه کنم ! چون حسادت زنونت  -

 .. داشت اذیتت میکرد

بخاطر تو از تمام اعتقادات و باورام گذشتمشایان من  -  .. 

 دستی توی موهاش کشید و گفت : و درست بخاطر همین نباید دنبالم میومدی ! به خودت یه نگاه بنداز

.. 

 .. ولی توام راضی بودی -

بله چون من به احساساتم مسلطم ولی تو چی ؟ با هر دعوا و مشاجره ای کارت به بیمارستان میکشه  -

ساله ای ۸۶بچه های  ! مثل  ! 

 .. لبخند کمرنگی زدم و گفتم : من اونشب تا صبح گریه کردم

 ! میتونستی با یه پیام آرومم کنی ولی همونم ازم دریػ کردی

من خیلی حساسم ، خودتم میدونی چقدر زود اشکم درمیاد ! بهم بگن پخ من تا فردا گریه میکنم چه 

خورد کردیبرسه به تو که اونجوری احساسم رو   .. 

سالته یارا ۳۶مثال  -  .. 
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سرمو برگردوندم و گفتم : چه ربطی به سن داره ! مگه قلبم این چیزا حالیش میشه ؟ تو نمیفهمی چون 

 .. دختر نیستی

چون تاحاال زندگیتو به پای یه نفر نریختی ! دخترا اینجورین میدونی ؟ اونا وقتی عاشق میشن از جون 

 .. و دل مایه میزارن

ایان دیگه جوابی نداد ، ماشین رو روشن کرد و به سمت خونه رفتیمش  .. 

 .. توی پارکینگ که رسیدیم ، ماشین رو خاموش کرد

 .. خواستم پیاده شم که دستم رو گرفت و گفت : خب حداقل بیا مثل دوتا دوست باشیم

 دوتا دوست ؟ -

 ! دوتا دوست معمولی -

باهات رابطه داشته باشم ؟چرا فکر میکنی عالقه دارم بازم  -  

 دلت برام تنگ نمیشه ؟ -

 .. نگاهی به چشمای آبی یخیش کردم ، هرشب دلم براش تنگ میشد

 .. به نشونه باشه سرتکون دادم و به واحدم برگشتم

 .. کارام رو انجام دادم ، به گلم آب دادم و یکمم خونه رو انجام دادم

چقدر پژمرده شده بودم به قیافه خودم توی آینه نگاهی انداختم ،  ! 

 .. خیلی وقت بود بند نزده بودم ، صورتم داشت پر میشد

 .. یه دستی به سر و روم کشیدم ، موهامم صاؾ کردم

 .. تا اومدم روی تخت دراز بکشم صدای مسیجم بلند شد

 میای پایین فیلم ببینیم ؟ -

 ! چند بار پیام رو خوندم ! شایان بود

کاری میکنم ؟چرا فکر میکرد همچین   

 .. نه -

 .. موبایل رو کنار گذاشتم تا بخوابم اما دوباره صداش دراومد

 ! فیلم قشنگیه ، یکمم خوراکی دارم -

 .. نه نمیام ! میخوام بخوابم -

 .. نه به اون شوری شور نه به این بی نمکی ، هر وقت دورش خالی میشد میوفتاد دنبال من
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 .. رفیقا با هم فیلم میبینند -

 .. رفیقای صمیمی نه مثل ما -

 .. شاید باید یکم نرم تر رفتار کنی -

 .. پوفی کشیدم ، شالم رو به روی سرم گزاشتم و مانتویی پوشیدم

 .. زنگ درش رو زدم با لبخند باز کرد و گفت : میدونستم میای

 واقعا منظورت از این رفتارا چیه شایان ؟ -

 .. فقط میخوام فیلم ببینیم -

و لبخند زد اینو گفت  ! 

 .. وارد خونش شدم ، ازم خواست شال و مانتوم رو دربیارم ولی من دلیلی نمیدیدم

 .. روی زمین چندتا بالشت و پتو ، پفک و چیپس و انواع تنقالت حاضر کرده بود

 چرا به روناک نمیگی بیاد باهات فیلم ببینه ؟ -

 .. دستش رو به روی کمرم گذاشت و چیزی نگفت

شستم ، حسابی خودم رو جمع و جور کرده بودمروی زمین ن  .. 

 ! راحت باش -

 ! راحتم -

شایان فیلم رو پلی کرد ، با خودم عهد بستم اگه بی تربیتی بود همین گلدونی که کنارمه بزنم تو سرش 

 !! و فرار کنم

 .. اما فیلم شروع بدی نداشت

 ازش پرسیدم : ژانرش چیه ؟

نمیدونمیهو تی شرتش رو درآورد و گفت :   .. 

 ! با تعجب بهش نگاه کردم و زیرلب گفتم : من اینجا چیکار میکنم اخه

 .. یه ربعی از فیلم گذشته بود ، به نظر ترسناک میومد

 .. دلم میخواست برگردم خونه ولی اصال توانش رو نداشتم

 .. چشمم رو پفکا بود ! شایان که نگاهم رو دید بهم تعارؾ کرد منم یکی برداشتم

دستاش رو زیر سرش ستون کرده و به کمر دراز کشیده بود و داشت فیلم تماشا میکرد خودش  .. 

 .. منم تقریبا به مبل چسبیده بودم ، هوای خونش گرم بود
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 .. دلم میخواست مانتوم رو دربیارم ولی زیرش تاپ پوشیده بودم

 ! آخرش گفتم به درک ، اینکه تاحاال منو ده بار لخت دیده

اوردم و شالم رو کنار گذاشتممانتوم رو در  .. 

 تاپم خیلی نازک بود ، جوری که نوک سینه هام ازش زده بود بیرون و بلندیش هم تا باالی نافم میرسید

.. 

 .. کال تو خونه راحت میگشتم و بدم میومد زیاد لباس بپوشم

 .. موهام بلند و صافم رو جلوی سینم ریختم که زیاد معلوم نباشه

طوسی بود که باهاش مشکلی نداشتم شلوارم یه اسلش  .. 

 .. کاسه پفک رو کنار خودم گذاشته بودم و میخوردم

راستش فیلم قشنگی بود ! داستانش درمورد یه پسر و دختره بود که میرن جنگل تا روی گیاها تحقیق 

 .. کنند ولی گیر چندتا آدمخوار میوفتند

ند توی کلبه تنها شدندیه جا از فیلم دختر و پسره که لوسی و جک نام داشت  .. 

 .. احساس کردم االن صحنه #کسی میشه پس دراز کشیدم و تا ته زیر پتو رفتم

 نگاه نمیکنی ؟ -

 .. صحنه داره ، بزن جلو -

 .. هنوز که چیزی نشده -

 ! خب االن میشه -

 از کجا میدونی ؟ -

اهمخیر سرم این همه فیلم دیدم ! وقتی دارن میالسن یعنی اینکه اهم  -  .. 

 .. خب من دوست دارم نگاه کنم -

 .. پس هر وقت تموم شد بهم بگو -

 ! یه چیزی خورد و گفت : باشه

 .. چند دقیقه گذشت و شایان گفت : دختر بدن نازی داره

 .. به من چه -

 میدونی دارن چیکار میکنند ؟ -

 ! نه و نمیخوام بدونم -
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 .. جک داره زیر گلوش رو میک میزنه -

شنیدم یه لحظه گرمم شداینو که   ! 

 .. لوسی سعی میکنه پسش بزنه ولی خودشم دلش میخواد -

 .. الزم نیست تو -

شایان با لحن داؼی ادامه داد : دارن لب بازی میکنند ، جک تو اینکار خیلی حرفه ایه ! لبای لوسیو 

 .. میمکه و با سینه هاش بازی میکنه ..

 

انگیزی این صحنه ها رو توصیؾ میکرد که انگار خودش جای  تنم داغ شده بود ، با چنان لحن #هوت

  ! جکه ! ساکت شده بودم .. دلم میخواست تعریؾ کنه

  ! داره شورتش رو پایین میکشه ، حیؾ نشون نمیده -

لوسی داره حال میکنه ، معلوم نیست جک اون پایین داره دقیقا چیکار میکنه ولی صدای ملچ مولوچش 

 .. میاد

صداش رو دراورد اینو گفت و  .. 

 .. ناخوداگاه دستم رفت سمت شورتم

 F#ck me Jack  F#ckkk : لوسی

 .. میشنوی یارا ، داره التماس میکنه جک بکنتش ! داره از #هوت گریه میکنه -

 .. آه ریزی کشیدم و زیرلب گفتم : بسه

 !! ولی واقعا دلم نمیخواست بس کنه

فعال دست به کار بشه ! منتظره التماسش کنهجک داره دیوونش میکنه ، نمیخواد  -  .. 

 .. حس لوسی مثل من بود ، دقیقا میتونستم حسش کنم

 .. هوت عقلم رو از کار انداخته بود و زیرلب شایان رو صدا میزدم#

 .. اوم ، دارن آماده میشن -

 .. چه صبریم داره ! من اگه بودم اینقدر آروم پیش نمیرفتم

شده بود وای ، شرتم مثل دریاچه  !  

 .. دستم رو توش نگه داشتم و ریز ریز آه میکشیدم

 .. احساس کردم شایان تکون خورد و نزدیکم شد
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 ..نمیتونستم دستمو از شورتم دربیارم ! فلج شده بودم

 یه دفعه پتو رو از روم کنار کشید ، با دیدن من و دستم لبخند موذیانه ای زد و پرسید : کمک میخوای ؟

د میزد ، واقعا دلم میخواستشنفسم تند تن  !  

 .. پس سرمو به نشونه آره تکون دادم و شایان بدون هیچ حرفی به سمت پاهام رفت

 .. با آرامش شلوارم رو درآورد و نگاهی به شورت صورت و خیسم انداخت

  واسه جک اینقدر خیس کردی یا من ؟ -

 .. از سوالش خندم گرفت

ورد ، بوسی بهش زد و سرشو بین پاهام بردخودشم خندید و شورتم رو آروم درا  .. 

 .. فیلم همونجوری داشت پخش میشد ، دیگه #کسی نبود ! آدمخورا پیداشون کرده بودند

 .. موهاشو ناز کردم و نالیدم : تندتر

 .. وقتی حرکات زبونش رو تندتر کرد موهاش رو کشیدم و جیػ کوتاهی زدم

چه ؼلطی میکنمولی وقتی ارضام کرد تازه فهمیدم دارم   .. 

 .. سریع روی پام پتو کشیدم و گفتم : دیگه بسه

 

  ! درحالی که آبم رو از دور لباش لیس میزد گفت : حاال نوبت توئه

  ! شورتم رو از باالی سرم برداشتم و با حرص گفتم : نه شایان ! دیگه نمیزارم

االن میخوای برگردی ؟شورتم رو پوشیدم که دستش رو زیر سرش ستون کرد و گفت : یعنی    

  ! تو کار اشتباهی کردی -

 .. من که اینجوری فکر نمیکنم -

  شلوارم رو برداشتم تا تن کنم اما یهو دستم رو گرفت و پرسید : نمیخوای ارضام کنی ؟

  مثل اینکه یادت رفته ما بهم زدیم ؟ -

 .. فقط همین امشبه ! اینقدر سخت نگیر ! دوستا بهم گوش میدن -

  ! دستشو پس زدم و گفتم : من از اینجور دوستا نیستم

 .. شلوارم رو پوشیدم و اومدم در رو باز کنم که دیدم قفله

  به شایان که روی مبل نشسته بود نگاه کردم و با عصبانیت پرسیدم : کلیدش کجاست ؟
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  یهو کلیدش رو توی دستاش تکون داد و گفت : اینو میگی ؟

  ! بدش به من -

بگیرشبیا  -  !  

 .. با قدم های بلند به سمتش رفت که کلید رو توی شورتش گذاشت

  ! با تعجب بهش خیره شدم که گفت : برش دار دیگه

  ! زود باش کلیدو بده شایان ! حوصله بازی ندارم -

 .. به شورتش اشاره زد و گفت : اگه میخوای برگردی هیچ مانعی ای نمیتونه جلوتو بگیره

شدم بردارم که گفت : اینجوری نه ، زانو بزن نزدیکش شدم و خم  .. 

 .. پوؾ -

 .. زانو زدم و شلوارش رو کشیدم پایین

 .. شورتش مشکی بود و #لتش از زیر خودنمایی میکرد

 .. دست زدم ببینم کلید کجاست اما با لمس دستام تحریک شد

 .. شایان کلیدو بده -

 .. سرشو داد عقب و با لحن خماری گفت : برش دار

 .. شورتش رو آروم دادم پایین و کلیدش رو برداشتم

  ! خندم گرفت ، پسرا زود تحریک میشن

 .. یکم شیطنت کردم و چند بار بهش ناخون زدم

 .. همین کافی بود تا شایان دیوونه بشه

  ! ادامه بده یارا .. ادامه بده -

از من به عنوان سوراخ جنسیت پوزخندی زدم و گفتم : من اسباب بازیت نیستم شایان ! نمیتونی 

 .. استفاده کنی

 .. اینو که گفتم چشماش باز شد و با تعجب بهم نگاه کرد

من اگه باهات خوابیدم ، اگه هروقت خواستی تنمو در اختیارت گذاشتم چون عاشقت بودم ! چون  -

 .. نمیخواستم از دستت بدم

رحم تر از این حرفاییچون فکر میکردم اینجوری میتونم نگهت دارم ولی تو بی   .. 
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من هیچوقت اون دختر پاک و معصوم نمیشم اما دیگه یاد میگیرم به هر آدم عوضی که از راه رسید 

 .. اینقدر بها ندم

تو خوردم کردی شایان ، احساسم رو کشتی ! درسته هنوزم دلم برات تنگ میشه ولی واقعیت اینه من 

 .. دوست ندارم به اون دوران برگردم

این مدت که حرؾ میزدم با تعجب بهم نگاه میکرد ، اصال انتظار همچین برخوردیو نداشت ولی من تمام 

 .. حرفایی رو زدم که از اعماق دلم بود

 .. اومدم از جا بلند شم که دستمو گرفت و منو روی مبل دراز کرد

ال تموم کنی ؟سپس روم خیمه زد و با حرص پرسید : معنی این حرفات چیه ؟ میخوای رابطمون رو ک  

 ! رابطه ما خیلی وقته تموم شده -

 .. توی چشمام زل زد و گفت : تو عاشق منی

اهوم ، هستم ولی .. تا وقتی یاد نگرفتی به خواسته های منم اهمیت بدی نمیخوام دوباره با تو رابطه  -

 ! ای رو شروع کنم چه به عنوان دوست پسر چه به عنوان یه دوست معمولی

ینکارو کنینمیتونی ا -  .. 

فکر کردی تا آخر دنیا منتظرت میمونم شایان ؟ همین االن یه خواستگار سمج دارم که واقعا عاشقمه  -

 .. ولی دارم اینجا با تو الس میزنم

 فقط با بهت بهم نگاه کرد و پرسید : میخوای باهاش ازدواج کنی ؟

 .. دارم کامال جدی دربارش فکر میکنم -

برم تا باهاش قرار بزارم احتماال این تعطیالت  .. 

 .. پس -

 پس ؟ -

 من چی ؟ -

 .. لبخند کجی زدم و گفتم : تو که دخترای زیادی دور و برت داری ! یکی کمتر

 ! دیگه هم کسی نیست مزاحمت باشه

 .. پوزخندی زد ، از روم بلند شد و شلوارش رو باال داد

سادتم رو تحریک کنی ولی کور خوندی ! سپس به سمتم برگشت و گفت : داری بهم دروغ میگی تا ح

 .. من به کسی حسادت نمیکنم ، ابلیس بهم این قدرتو داده

منم از جا بلند شدم و گفتم : پس به ابلیست بگو بهت قدرت فراموشیم بده عزیزم ، چون از این به بعد 

 ! همینجوری باهات رفتار میکنم نه به عنوان یه دختر عاشق پیشه
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ای متعجب شایان از در بیرون رفتمسپس در مقابل چشم  .. 

 .. توی رختخواب به اتفاقای امشب خیلی فکر کردم ، شایان فقط منو برای سکس میخواست

 .. این خیلی واضح بود و امشب کامال ثابتش کرد

 .. سالم بود و از طرفی توی سن ازدواج و تشکیل خانواده بودم ۳۶

نستم چهارتا قرار بزارم و آشنا شمحاال با پژمان نه ولی با کس دیگه ای میتو  .. 

 .. البته با یه مرد واقعی نه یکی مثل شایان

دلم نمیخواست زن عمو رو ناراحت کنم پس تصمیم گرفتم حداقل دو جلسه قرار با پژمان بزارم و بعد یه 

 .. جوری ردش کنم ، اصال خدا رو چه دیدی ! من که خیلی وقته ندیدمش شاید ازش خوشم اومد

این فکرا لبخند ریزی به روی لبم اومد و خوابیدمبا   .. 

روز بعد هم تصمیمم رو به زن عمو گفتم ، اونم خیلی خوشحال شدم و ازم خواست آخر هفته که همون 

 .. محرم بود سه چهار روزی بیام شیراز

 .. منم قبول کردم و آماده جمع کردن ساک و وسایالم شدم

بود ، کاش زودتر سه شنبه میشد و میرفتمدلم برای شادی و ؼرؼراش تنگ شده   ! 

 .. به استاد موسیقیم زنگ زدم و برنامه کالسم کنسل کردم

سالی داشته باشه ۱۸اونم قبول کرد ، مرد جنتلمنی بود ! میخورد   .. 

 .. سرکار که بودم به بچه ها گفتم دارم میرم شیراز

میموندنداونا هم برنامه های خودشون رو داشتند ولی اکثرا تهران   .. 

اتفاقا اونروز شایانم تو اتاق داشت ناهار میخورد ولی وقتی این خبر رو که شنید بی تفاوت از جا بلند 

 .. شد و رفت

 ! دیگه کال بهم نگاه هم نمیکردیم

 .. رابطمون جوری بود که حتی دور و بریا هم متوجه رفتار سردمون شده بودند

م ! انگار از چشمم افتاده بوددست خودم نبود ، کال بهش سرد شده بود  .. 

 .. یه دختر وقتی حس کنه طرؾ مقابلش فقط برای سکس باهاشه احساس انزجار بهش دست میده

 .. من ازش متنفر نبودم ، فقط دیگه دوسش نداشتم

اون میخواست از من به عنوان ابزار جنسیش استفاده کنه ولی من بهش این اجازه رو ندادم ، از 

ودم ولی گاهی دلم براش تنگ میشدتصمیمم راضی ب  .. 
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شایان توی رابطه دوست پسر خیلی خوبی بود ، نمیتونم محبتاش رو نادیده بگیرم ولی خب قسمت این 

 .. بود که جدا بشیم منم نمیخواستم با خواست خدا بجنگم

! مثل  بعد از ناهار ، همگی سر کارمون برگشتیم .. یه ساعتی که گذشت دیدم شایان با وسایلش رفت

ساعتی کار داشتیم ۶اینکه زودتر از موقع موعد مرخصی گرفته بود آخه هنوز   .. 

 .. اهمیتی ندادم ، به من چه ربطی داشت ؟ حتما دنبال مدالی سکسیش بود

 یه لحظه از اتاق بیرون اومدم تا آب بردارم که دیدم متین با صورت درهمی از اتاق شایان بیرون اومد

.. 

تو اتاق شایان چیکار میکرد ؟ تعجب کردم ، این  

 .. متین اصال منو ندید و به سمت اتاق کار خودش رفت

 .. چرا اینقدر اینا مشکوک بودند ؟ آدم میترسید بخدا

 .. پوفی کشیدم ، آبمو خوردم و دوباره به اتاقم برگشتم

رای خودم وقتی داشتم برمیگشتم خونه یه بسته پاستا و سوسیس گرفتم تا امشب شام خوشمزه ای ب

 .. برهم بزنم

 ! با شوق و ذوق وارد پارکینگ شدم ، ماشین کوشا سرجاش بود

 پوزخندی زدم ، طرؾ از دفتر مرخصی گرفته بود بیاد خونه چرت بزنه ؟

 .. دکمه آسانسور رو زدم و چند لحظه منتظر موندم

 !!! در آسانسوز که باز شد با دیدن صحنه رو به روم جیػ خفیفی کشیدم

رو که میدیدم باور نمیکردم !! اون .. شایان .. بودچیزی   .. 

 .. تمام لباس سفیدش خونی شده و از حال رفته بود

 .. دو دستی توی سرم کوبیدم و پالستیک خریدم رو گوشه ای انداختم

 .. فوری بؽلش کردم تا نبضش رو بگیرم

 ! خیلی آروم میزد

آمبوالنس رو گرفتماسترس مثل برق توی تنم پچید و هول هولکی شماره   .. 

 .. مدام صورتش رو دست میزدم و قلبش رو چک میکردم

 اشکام گوله گوله میچکیدند ، آخه چه بالیی سر شایانم اومده بود ؟

 .. سرشو تو بؽلم گرفتم و با تمام وجودم زار زدم

 .. عشقم ، عشقم ! خواهش میکنم زنده بمون ! خواهش میکنم -
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شیا زار میزدمجیػ و داد میکردم و مثل وح  .. 

 .. شمشک انگار خونه نبود چون هرچی جیػ زدم سر و کلش پیدا نشد

 .. فقط شایان رو بؽل کرده بودم و مدام پیشونیش رو میبوسیدم

 ! ؼلط کردم شایان ، ؼلط کردم -

 .. خدایا نجاتش بده ای خدا ، تو رو به امام حسین قسم نزار از پیشم بره

ا گریه سرمو روی قلبش گذاشتماین حرفا رو فریاد زدم و ب  .. 

 ! نمیزد ! قلب شایانم نمیزد

 .. برای یه لحظه با بهت به صورتش خیره شدم و از ته دل اسمشو صدا زدم

 .. به محض اینکه از بیمارستان رسیدن توی آمبوالنس بهش شوک الکتریکی دادند

ه میکردممن فقط پشت در آمبوالنس ایستاده بودم و با گریه به این صحنه نگا  .. 

گردبندم رو فشار میدادم ، اسم مامان و بابا رو صدا میزدم و زیرلب زمزمه میکردم : مامان ، بابا 

 .. نجاتش بدید

 .. جون منو بگیرید و نجاتش بدید ، مامان بابا خواهش میکنم

 .. من نمیخوام بدون اون زندگی کنم ! خواهش میکنم

کرده بود و برنمیگشت شوک الکتریکی فایده نداشت ، ایست قلبی  .. 

 .. دستم رو به روی قلبم گذاشتم و با گریه زمزمه کردم : جون منو بگیرید ، جون منو بگیرید

 .. با آخرین شوکی که بهش دادند ضربان قلبش برگشت

 ! اینو که فهمیدم از خوشحالی بال درآوردم

 .. فوری توی امبوالنس پریدم و با گریه بؽلش کردم

میکردند جدام کنند ولی من همشون رو پس میزدمدکترا سعی   .. 

 .. به حدی خوشحال بودم که هیچی برام مهم نبود ! عشقم برگشته بود

 ! پیشونیش رو بوسیدم و زیرلب با گریه زمزمه کردم : ممنون که برگشتی .. ممنون

 .. از پشت شیشه به شایان که زیر چندتا دستگاه روی تخت خوابیده بود نگاه کردم

 ! هنوز بهوش نیومده بود

ساعتی از بیهوشیش میگذشت ۱ ۲شب بود ، تقریبا  ۸۸خیلی نگرانش بودم ، ساعت   .. 
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دکترا میگفتن حالش خوبه ولی مگه من آروم میشدم ؟ من تا اون چشمای آبی خوشرنگش رو نمیدیدم 

 ! خیالم راحت نمیشد

، منم فوری جلوش رو گرفتم و پرسیدم  پرستاری که تو اتاقش بود بعد از چک آپ کوتاهی بیرون اومد

 : حالش چطوره ؟

 .. خوبه ، تا یکی دوساعت دیگه بهوش میاد -

 نفس راحتی کشیدم و لبخند زدم که یهو پرسید : نسبتتون با مریض چیه ؟

 .. ناخوداگاه گفتم : همسرشم

 .. برگه ای بهم داد و گفت : بفرمایید اینجا رو امضا کنید

ا بی رمقی روی صندلی نشستممنم انجام دادم و ب  .. 

 ! کاش میدونستم مشکلش چیه ولی هیچکس بهم جواب درست و حسابی نمیداد

 .. توی حال خودم بودم که یهو دیدم متین و شمشک دارن از دور میان

 .. با تعجب از روی صندلی بلند شدم ، جفتشون نگران و آشفته بودند

 متین که نرسیده پرسید : شایان کجاست ؟

انگشت به اتاق رو به رو اشاره کردم اما تا خواست وارد اتاق بشه گفتم : مالقاتش ممنوعه ! از  با

 .. پشت شیشه میتونی ببینی

متین از پشت شیشه چند لحظه به شایان خیره شد و بعد مشتی آروم به در کوبید و سرش رو پایین 

 .. انداخت

ستاش گرفتشمشک هم با ناراحتی روی صندلی نشست و سرشو بین د  .. 

 با تعجب به رفتارشون نگاه کردم ! اینا چرا این شکلی میکردند ؟

 کنار شمشک نشستم و پرسیدم : از کجا فهمیدید ما اینجاییم ؟

 ! آم .. آمبوالنس .. رو .. دیدم -

 تو متین رو از کجا میشناسی ؟ چجوری آوردیش ؟ -

نجوری .. دید .. دیدمشاینو که گفتم هول شد و بریده بریده گفت : هم .. همی  ! 

 .. هنوز تو هنگ این اتفاق بودم که دیدم شاهین داره از راهرو میاد

 .. پسرا تا شاهین رو دیدند کنار رفتند و سرشون رو پایین انداختند

 دیگه واقعا کؾ کردم ، این مگه تهران بود ؟

 ? wat het gebeur : شاهین از پشت شیشه به شایان نگاه کرد و رو به بقیه گفت
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 .. هیچکس جوابی نداد

 شاهین که انگار تازه منو دیده بود با نگرانی ازم پرسید : تو آوردیش اینجا ؟

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

 چطوری این اتفاق افتاد ؟ -

دونملحنش خیلی ترسناک بود ، اصال شبیه شاهین اون روزی نبود ! پس بریده بریده گفتم : نم .. نمی  ! 

 یهو با عصبانیت داد زد : تو آوردیش اینجا بعد نمیدونی چه اتفاقی براش افتاده ؟

 .. از صدای فریادش چهارستون بدنم لرزید و چند قدم به عقب رفتم

 .. متین که حالت صورت منو دید شاهین رو کنار برد و چیزایی بهش گفت که نشنیدم

 کامال گیج شده بودم ! اینجا چه خبر بود ؟

 چرا شمشک و متین اومده بودند اینجا ؟ شاهین از کجا رسیده بود ؟

 .. هزارتا سوال توی ذهنم داشتم که جواب هیچکدومو نمیدونستم

 .. یه ساعتی گذشته بود ، هممون روی صندلی انتظار نشسته بودیم

 .. هیچکدومشون قصد رفتن نداشتند

ی با شایان داشتند ؟واقعا کاراشون عجیب بود ! آخه متین و شمشک چه صنم  

 .. حاال خوبه متین ازش بد میگفت ، معلوم نبود با خودش چند چنده

 ! اینقدرم نگران و مشوش بودند که جرعت نداشتم چیزی در این باره ازشون بپرسم

 پدر و مادرش اینجا نیستند ؟ -

شایان االن اونجا بوداینو که گفتم پسرها با نگاه بدی بهم خیره شدند ! انگار تقصیر من بود که   !! 

 .. نگاهشون رو که دیدم بیخیال شدم و تصمیم گرفتم دیگه حرفی نزنم

 در این بین پرستاری بهمون نزدیک شد و گفت : آقایون ، شما همراه آقای کوشا هستید ؟

 .. همگی سر تکون دادند

 .. هنوز هزینه صندوق رو پرداخت نکردیداا ! تا آخر امشب اگه میشه لطؾ کنید -

 .. همشون به نشونه باشه سرتکون دادند و پرستار رفت

 شاهین رو به متین کرد و گفت : چقد تو چنته داری ؟

- ۲۸۸ 



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 254 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 : سپس رو به شمشک کرد و همین سوالو پرسید

 ! ص .. صد -

 .. باید پولو از تانی بگیرم ! امروز براش پول ریختم -

بزنیمتین : نمیتونی از خرج زندگی تانی و داریان   ! 

 میگی چیکار کنم ؟ -

 .. شمشک : با ..ب

 ! اینو که گفت هردو نفر با ؼصب نگاهش کردند و شمشک خفه خون گرفت

 متین از جا بلند شد ، دستاشو توی جیبش کرد و پرسید : انجمن چی ؟

 .. شاهین : طول میکشه

من کنان گفتم : من به  اصال نمیفهمیدم دارند راجبع چی حرؾ میزن با این حال لب باز کردم و من و

میشه ! میتونم همشو بدم ۲۸۸و ۸حقوق این ماهم دست نزدم !   .. 

 شاهین با تعجب پرسید : واقعا اینکارو میکنی ؟

 .. اگه بحث جون شایان باشه همه چیزمو میفروشم -

 .. شاهین به نشونه باشه سرتکون داد و بقیه ساکت شدند

هرچی داشتیم پرداخت کردیمخالصه اینکه هزینه بیمارستان رو با   .. 

بود ، شایانم همچنان بیهوش بود ! انگار قصد نداشت دریای چشماش رو آبی کنه ۸ساعت   ! 

 .. شاهین و متین یه لحظه هم نمیشنستند ولی شمشک آروم آروم گریه میکرد

 .. دلم براش سوخت ! حدس میزدم چیزی نخورده باشه ، از جیبم یه شکالت دراوردم و بهش دادم

 ! اول ازم قبول نکرد ولی بعد با اشتیاق مشؽول خوردنش شد

سالی داشته باشه ولی رفتارش مثل بچه ها بود ۳۸ ۳۶با اینکه میخورد   .. 

 .. شاهین که این صحنه رو دید رو به من گفت : تو هم برو یه چیزی بخور ! حتما گرسنته

 .. نه اصال میل ندارم -

اینجا بمونیم ، بهتره  یه چیزی بخوری و برگردی خونه ! ما هستیممتین : شاید الزم باشه تا صبح   .. 

 .. تا وقتی نبینمش دلم آروم نمیگیره -

 ! شمشک درحالی که شکالت میخورد گفت : اون .. بر .. میگرده ! سا .. سایان .. خیلی .. قویه

 ! اولین بار بود که میدیدم داره به اسم صداش میکنه
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کرد ، قطره ای اشک از گوشه چشمش چکید و گفت : باید برگرده شاهین نگاهی به پنجره  .. 

 از روی صندلی بلند شدم و پرسیدم : مشکلش چیه ؟ چرا اینجوری میشه ؟

 .. شاهین : اگه تاحاال بهت نگفته حتما نمیخواسته بدونی

 .. ولی من میخوام بدونم -

 .. شاهین نگاهی بهم انداخت و گفت : یه بیماری العالج داره

 با تعجب پرسیدم : چه بیماری ای ؟

یه نوع مریضی خونی ! وقتی هیجان زده یا عصبی میشه این حالت براش پیش میاد ، باید تو پنج  -

 .. دقیقه اول قرص بخوره که به حالت نرمال برگرده وگرنه میره تو کما

 .. ناخوداگاه یاد اون دو باری که حالش بد شد افتادم

بی تفاوتم ؟ چرا فکر میکردم دیگه دوسش ندارم ؟ من داشتم میمردم چرا فکر میکردم بهش  .. 

 .. اگه شایان چیزیش میشد چی ؟ حتی نمیتونستم به زندگی بدون اون فکر کنم

 .. هممون توی حال خودمون بودیم که موبایل متین زنگ خورد ، از ما دور شد و جواب داد

داحافظی کردبعد هم زیر گوش شاهین چیزهایی گفت و از ما خ  ! 

 مثال قرار بود تا صبح بمونه ؟ اصال چه دلیلی داشت به عنوان یه همکار اینقدر مایه بزاره ؟

 .. پشت شیشه ایستاده بودم و به اتفاقات این مدت فکر میکردم

 .. به شایان ، به احساسم و به اینکه چقدر به بودنش نیاز دارم

بحثش میشد موضوع رو میپیچوند و من چقدر احمق هیچوقت بهم نگفته بود مریضه ! همیشه وقتی 

 .. بودم که نفهمیدم مشکلش چیه

 .. آروم از پشت شیشه اشک میریختم و از خدا میخواستم جونش رو حفظ کنه

 .. حاضر بودم زندگیم رو بدم و شایان رو زنده ببینم

 .. همینجوری که داشتم گریه میکردم متوجه حرکت انگشتاش شدم

کامو پاک کردم و دیدم که چشماش رو کم کم باز کردبا خوشحالی اش  ... 

 ! از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم

 .. از روی ذوق گریم گرفت و با شادی گفتم : شایان بیدار شده ! شایان

 .. شاهین و شمشک که این خبر رو شنیدند با تعجب به سمت شیشه اومدند

یشه به ما نگاه کردشایان چشماش رو کامال باز کرده و از پشت ش  .. 
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 .. شاهین لبخند گشادی زد و براش بای بای کرد

 .. منم دستام رو به روی دهنم گذاشتم تا صدای گریم رو خفه کنم

اون لحظه که دوباره تونستم چشمای آبی و زیباش رو ببینم شیرین ترین لحظه زندگیم بود ، هیچوقت 

 ! اونشب رو فراموش نمیکنم

ود که به بخش عادی منتقلش کردند و ما تونستیم ببینیمشصبح ب ۲ساعت نزدیک   .. 

 .. شاهین و شمشک اول از همه رفتند تو اتاق ولی من یکم مردد بودم

 .. میترسیدم جلوی همه بزنه تو پرم ولی دلم براش پر میکشید

 .. باالخره پا روی ؼرورم گذاشتم و داخل شدم

دید جو سنگینه به بهونه ؼذا شمشک رو برد بیرون تا ما شایان اصال بهم نگاه نکرد و شاهین هم که 

 ... تنها باشیم

 .. آروم آروم به تختش نزدیک شدم و کنارش نشستم

 لبخند زورکی زدم و پرسیدم : حالت خوبه ؟

 سرشو به نشونه آره تکون داد و پرسید : اینجا چیکار میکنی ؟ مگه االن نباید تو راه شیراز باشی ؟

تنهات بزارمنمیتونستم  -  .. 

 .. میبینی که داداشم اینجاست ، نیازی بهت ندارم ! برو -

 داری ادامو درمیاری ؟ -

 .. نیم نگاهی بهم انداخت و گفت : برو

 .. خیلی خب من اونروز اشتباه کردم ولی تو دلیلی برای این رفتار نداری شایان -

اده ؟من اصال نمیفهمم تو اینجا چیکار میکنی ؟ کی بهت خبر د -  

 .. موهاش رو کنار زدم و با لبخند گفتم : هیشکی

 .. سپس به چشماش زل زدم و ادامه دادم : دلم براشون تنگ شده بود

 .. جوابی نداد

انگشت اشاره ام رو به روی لبش کشیدم ، اشک توی چشمام جمع شد و گفتم : مگه میتونم دوستت 

 نداشته باشم ؟ مگه میتونم عاشق این لبا نباشم ؟

 .. فقط خودمو گول زدم ، من میخوامت شایان

 .. میخوام برگردی
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 .. چیزی نگفت و با نگاه سردش بهم خیره شد

 .. سرمو به روی سینش گذاشتم و درحالی که گریه میکردم گفتم :خیلی ترسیدم

 .. خیلی

 ! وقتی دیدم قلبت واستاده دنیا روی سرم خراب شد

ان ، نمیخوام دوباره این حالتو ببینمنمیخوام دوباره این حسو تجربه کنم شای  .. 

 .. خیلی دوستت دارم ، خیلی

 .. لباسش رو چنگ زدم و درحالی که اشک میریختم ادامه دادم : دیگه نرو ، دیگه هیچوقت نرو

 .. هیچ واکنشی نشون نمیداد ، ترس اینکه پسم بزنه مثل خوره وجودم رو میخورد

شدت گرفت لپم رو بیشتر به سینش چسبوندم و گریم  .. 

 .. شایان نفس عمیقی کشید و دست آزادش دور شونم حلقه کرد

 .. سپس با لحن خونسردی گفت : خیلی خب ، گریه نکن

 .. اما این حرفش گریم رو تشدید کرد و پیشونیم رو به سینش چسبوندم

 .. آروم باش ، کل لباسم رو تفی کردی -

کردم و به لبخند کمرنگی که روی لباش نقش بسته بود از شنیدن این حرؾ خندم گرفت ، سرمو بلند 

 .. خیره شدم

 .. شایان نگاهی به سرم که درحال اتمام بود انداخت و با یه حرکت از دستش دراورد

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : داری چیکار میکنی ؟

 .. روی تخت نشست

 .. یهو دستمو گرفت و به سمت خودش کشید

اهاش همکاری کنم و روی پاش نشستممنم مجبور شدم ب  .. 

 ! خندم گرفت و با چشمای خیسم پرسیدم : شایان داری چیکار میکنی ؟ اینجا دوربین داره

 .. گور باباش -

 .. اینو گفت و به سمت دوربینی که توی اتاق بود فاک داد

 .. سپس در یه حرکت ناگهانی صورتم رو قاب گرفت و لبام رو بوسید

خیلی تنگ شده بود ، در حالی که توی موهاش چنگ میزدم باهاش همکاری کردم و از  دلم برای لباش

 .. لبای شیرینش کام گرفتم
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 .. یهو منو روی تخت دراز کرد و روم خیمه زد

 ! شایان اینجا بیمارستانه -

 .. اصال به حرفم توجه نکرد و دوباره لباشو به لبام چسبوند

میکرد و گاهی ویشگون میگرفتهمزمان با لب بازیمون رونامو لمس   .. 

 .. یهو در باز شد و شایان از روم بلند شد

اول فکر کردم دکتری چیزی اومده تو و قلبم ریخت ولی با دیدن شاهین و شمشک که با تعجب به ما 

 .. نگاه میکنند خیالمون راحت شد

 ! البته من که از خجالت سرخ شدم

؟شاهین لبخندی زد و پرسید : خوش میگذره   

 .. شایان : بدون مزاحمت شما آره

 ! شاهین : باید میزاشتم بمیری داداش کوچیکه

 .. با شنیدن این حرؾ همگی خندمون گرفت

 .. بعد از کارای ترخیص ، همگی سوار ماشین شاهین شدیم و اون ما رو به خونه رسوند

میدادتوی راه به زبون محلیشون چیزایی به شایان میگفت و اون فقط سر تکون   .. 

 .. خیلی دلم میخواست بفهمم چی میگن ولی چون خجالت میکشیدم حرفی نزدم

 .. شاهین ما رو رسوند خونه و از همون طرؾ رفت

 .. وقت ناهارم شده بود ، من که از دیشب چیزی نخورده بودم و خیلی گرسنم بود

: بیا تو ، همینجا یه چیزی شایان رو تا دم واحدش همراهی کردم و خواستم به واحدم برگردم که گفت 

 .. میخوریم

 ! پیشنهاد خوبی بود

 .. خونش مثل همیشه مرتب و منظم بود

 .. شایان روی مبل نشست و سرش عقب داد

 .. منم شال و مانتوم رو دراوردم و کنارش نشستم

 .. سینش رو ریز بوسیدم و گفتم : کاش شاهینم برای ناهار میموند

 .. نمیتونست ، کار داشت -

 .. اقال به شمشک یه تعارؾ میزدی ! بنده خداها از دیشب نگرانت بودند -
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 .. نمیومد -

 .. پس براش ناهار میبرم -

 .. سرشو به نشونه باشه تکون داد

 از جا بلند شدم و پرسیدم : الزم نیست قرصی چیزی بخوری ؟

 .. نه فعال وقتش نیست -

 میخوای برات سوپ بزارم ؟ -

گفت : نهقیافش تو هم رفت و   ! 

 از دیدن قیافش خندم گرفت و گفتم : پس چی ؟ میخوای پیتزا سفارش بدم ؟

دستاش رو زیر سرش ستون کرد و گفت : میخوام برام هنرنمایی کنی ! تاحاال دستپختت رو نخوردم ، 

 نکنه آشپزی بلد نیستی ؟

 ! دست به کمر شدم و جواب دادم : چرا ، خیلیم خوب بلدم

 .. پس ثابتش کن -

 .. خیلی خب ! فقط وایستا و تماشا کن -

 .. اینو گفتم و به سمت اشپزخونه رفتم

 .. شایانم همونجا لم داد و تلویزیون رو روشن کرد

 ! میخواستم کلم پلو درست کنم ، ؼذای اصیل شیرازی

 .. این ؼذا رو از زن عمو یاد گرفته بودم و توی درست کردنش مهارت داشتم

و مشؽول سرخ کردنشون شدم که یهو موبایلم زنگ خورد گوشتا رو قل قلی کردم  .. 

 .. فوری از توی کیفم برش داشتم ، زن عمو بود ! احتماال نگرانم شده بود

 جانم زن عمو ؟ -

 سالم دخترم ، خوبی ؟ کجایی مادر ؟ برای ناهار نمیرسی ؟ -

 .. نه زن عمو جان ! من امروز نمیام -

نداشتی ؟وا !! یعنی چی ؟ مگه بلیط  -  

 . یه مشکلی پیش اومد اون برنامه کال کنسل شد -

 چه مشکلی ؟ -

 !! یه مشکل کاریه زن عمو جون ! این تعطیالت نمیتونم بیام .. شرمندتونم بخدا -
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 .. دشمنت شرمنده ولی دخترم من به خانوم رستمی اینا خبر دادم -

، قسمت نشد ! شماره خانوم رستمی رو  در حالی که گوشت رو با پیاز هم میزدم گفتم : بخدا شرمنده

 .. بده من خودم از خجالتشون درمیام

 .. این حرفا چیه ، حاال عیبی نداره ولی دیگه اینکارو نکن مادر ! ملت بیکار نیستند که -

 .. چشم چشم ، ببخشید -

 .. برو به کارت برس ، خداحافظت عزیزم -

دستای شایان دور کمرم حلقه شدمنم خداحافظی کردم و نفس عمیقی کشیدم که یهو   .. 

 .. یه لحظه از جا پریدم که صورتش رو توی گودی گردنم فرو برد و گفت : اوممم

 ! چه بوی خوبی میدی

 با خنده گفتم : شایان چیکار میکنی ؟

 .. دارم عطرتو حس میکنم -

 ! دیوونه برو استراحت کن ! مثال دیشب تو کما بودی -

گرفت و گفت : مهم االنه که خیلی خوبماز پشت جفت سینه هام رو   .. 

 .. یهو قاشق چوبی رو برداشتم و زدم رو دستش

 .. فورا ازم جدا شد و اخی گفت ! منم خندیدم و گفتم : حقته ، تا توباشی که دیگه شیطونی نکنی پسر بد

 .. خب امشب که نمیتونی از زیر شیطونیم دربری -

 .. زبونمو براش دراوردم و خندیدم

ساعتی گذشتیه   .. 

 .. ؼذای شمشک رو زودتر بردم ، با خوشحالی قبول کرد ولی هرچی اصرار کردم نیومد باال

 ! حتما خجالت میکشید

 .. شایان دور میز ناهار خوری نشسته بود و با موبایلش ور میرفت

 .. کلم پلو رو توی دیسی ریختم ، بوش داشت دیوونم میکرد

گوشتای قلقلی که الش بود با آدم حرؾ میزداون ته دیگای طالیی و روؼنی و   .. 

 .. دیس ؼذا رو به همراه ساالد کشمش و نوشابه رو به روی میز گذاشتم

 شایان سرشو بلند کرد و با دیدن کلم پلو گفت : داری باهام شوخی میکنی دیگه ؟

 رو به روش نشستم و گفتم : چطور ؟
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 آخه این چیه ؟ -

معرفی میکنم کلم پلو یارا پز ! از آشناییتون خوشبختم جناب کوشابه دیس اشاره زدم و گفتم :   ! 

سپس به ساالد اشاره زدم و ادامه دادم : ساالد کشمش شیرازی ، مخصوص کوشا ! با طرح شکلک 

 .. اخمو

 

 کوشا نگاهی به ساالد انداخت و پرسید : این منم ؟

ه ! این گوجه ها هم لباتهاهوم ، ببین این زیتونا چشماته ، این خیارشورا ابروهات -  .. 

 .. لبخندی زد و چیزی نگفت

 .. منم بیشتر از این مزه نریختم و مشؽول خوردن ؼذا شدم

 

Selena Gomez - The heart wants what it want 

 

You got me sippin’ on something 

 تو باعث شدی چیزی رو ذره ذره تجربه و احساس کنم

I can’t compare to nothing 

 ! که نمیتونم با هیچ چیز دیگه ای مقایسش کنم

I’ve ever known, I’m hoping 

 من همیشه میدونستم و امیدوار بودم

That after this fever I’ll survive 

 ! که بعد از این تب و عالقه باز هم ادامه میدم و زندگی می کنم

I know I’m acting a bit crazy 

بازی در میارممیدونم که دارم یکم دیوونه   

Strung out, a little bit hazy 

 … )بند( یکم مبهم به نظر می رسم Strung out و مثل

Hand over heart, I’m praying 

 با یه قلب تسلیم شده دعا می کنم
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That I’m gonna make it out alive 

 ! که زنده از تمام این مشکالت و پیچیدگی ها گذر کنم

 

The bed’s getting cold and you’re not here 

 تو نیستی و این تخت بی تو داره سرد میشه

The future that we hold is so unclear 

آینده ای که انتظارش رو می کشیدیم دیگه واضح نیست و معلوم نیست چه اتفاقی برای عالقه و آینده 

 ی ما میفته

But I’m not alive until you call 

و زنگ نزنی انگار که زنده نیستماما من تا زمانی که ت  

And I’ll bet the odds against it all 

 و با تمام افکار بد و ناخوشایند شرط می بندم که اتفاق نمیافتن

Save your advice ’cause I won’t hear 

 … نصیحتت رو واسه خودت نگه دار! چون من گوش نمیدم

You might be right but I don’t care 

با تو باشه ! اما من اهمیتی نمیدم شاید حق … 

There’s a million reasons why I should give you up 

 برای ترک کردن تو میلیون ها دلیل وجود داره

But the heart wants what it wants 

 !! اما دل ، چیزی رو میخواد که میخواد

���� 

یل بودیم و میتونستم حسابی باهاش حرؾ بزنمتمام بعد از ظهر با شایان موندم ، این چند روز تعط  .. 

 .. عصر که شد رفتیم بیرون و یه دوری تو خیابونا زدیم

 .. کنار خیابون ذرت مکزیکی خوردیم و گپ زدیم اما چون سرد بود سریع برگشتیم خونه

کردم برای شام هم مرغ سوخاری خرید ، فکر کنم از دستپختم خوشش نیومده بود چون هرچقدر اصرار 

 ! من شام درست کنم گفت نه
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دوباره برگشتیم خونه ۱خالصه اینکه شب ساعت   .. 

 .. شاممون رو خوردیم و کنار هم نشستیم

خیلی حرؾ داشتم که باهاش بزنم ولی میدونستم االن جاش نیست ! نمیخواستم لحظه های خوبمون رو 

 .. خراب کنم

ضی ؟براش قرصاشو آوردم و ازش پرسیدم : چند وقته مری  

ساله ۸۸درحالی که کاناال رو باال و پایین میکرد گفت :   ! 

سال ؟ پس چرا درمان نمیکنی ؟ ۸۸با تعجب پرسیدم :   

 .. العالجه -

 اینو که شنیدم تنم یخ زد و با تردید پرسیدم : یعنی .. چی ؟

 ! یعنی اینکه تا شیش ماه دیگه میمیرم -

 ! نه ! امکان نداره -

لبخندی زد و پرسید : چرا ؟به سمتم نگاه کرد ،   

 .. اشک تو چشمام جمع شد ، جلوی دهنم رو گرفتم و گفتم : شایان ، خواهش میکنم

 .. وقتی اشکامو دید زیر خنده زد و گفت : چته دختر ؟ چرا گریه میکنی ؟ شوخی کردم

 .. بؽضم شکست و با گریه به سینش کوبیدم

 ! بیشعور ! کثافط ! احمق -

ا من گریه میکردم ، فکر اینکه از پیشم بره باعث میشد مثل بارون ببارمشایان میخندید ام  .. 

 .. سرمو روی سینش گذاشتم و گفتم : بیشعور ، ترسیدم

 از چی ؟ -

 .. از اینکه بخوای از پیشم بری -

 ! همه میمیرن -

 .. اهوم ولی تو باید بعد از من بمیری -

 ! که اینطور -

و گفتم : فدات شم ، قربون هیکل دخترکشت بشم که فقط مال  سینش رو از روی تی شرت بوسیدم

 ! خودمه

 .. تو که قدر نمیدونی -
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 سرمو بلند کردم و پرسیدم : چرا ؟

 !! تو همچین شبی ، با من تو خونه تنهایی ولی داری گریه میکنی -

 میخوای چیکار کنم ؟ -

کردممن اگه به جات بودم ، کمال استفاده رو از این پسر سکسی می -  .. 

دستمو به روی برجستگی روی شلوارش گزاشتم و گفتم : اهوم ، منم میخوام همینکارو کنم ! اما االن 

  نه

.. 

  ! سپس از کنارش بلند شدم و گفتم میرم باال ، یکاری دارم .. برمیگردم

  ! با بیخیالی شونه هاش رو باال انداخت و گفت : باشه

ا بود با هم رابطه نداشتیم پس باید همشو جبران میکردمفکرای خوبی توی ذهنم داشتم ، مدت ه  .. 

 .. یه دامن جین کوتاه که زیرش شورت مشکی پاپیونی پوشیده بودم تن کردم

 .. دکلته زرشکی رنگی پوشیدم که نصؾ سینه هام رو بیرون انداخته بود

 .. موهای فرم رو با موس و ژل دور شونه هام ریختم و آرایش پررنگی کردم

 .. چکمه های مشکی رنگی پوشیدم و یه کمربند چرم هم برداشتم

 .. زنگ واحدش رو که زدم ، دست به کمر ایستادم

  ! شایان در رو باز کرد از دیدنم تعجب کرد

لبخند موذیانه ای زد و به در تکیه داد سپس با نگاه شهوت آلودی سر تا پام رو برانداز کرد و گفت : با 

  کسی کار داشتید ؟

  با لوندی پرسیدم : اینجا منزل آقای کوشاست ؟

 .. خودمم -

  دستی به موهام کشیدم و گفتم : میشه خواهش کنم امشب جرم بدید ؟

  ! البته -

 .. اینو گفت و با یه دست منو کشید داخل

  ! از بدو ورودم لبامون رو بهم گره زدیم و مشؽول ماچ و موچ شدیم

میکرد سینه هام رو از توی دکلته دربیاره اما اینقدر لباسم تنگ بود که شایان باسنم رو میمالید و سعی 

  ! نمیتونست
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 .. همونجوری که لب میگرفتیم به سمت نشیمن هدایتش کردم

 .. به روی مبل هلش دادم و ازش فاصله گرفتم

ار شایان با چشمای خمارش بهم خیره شد ، به راحتی میتونستم آلت تحریک شده اش رو ببینم ، انگ

  ! بدجوری مشتاق حرکتم بعدیم بود

کمربند چرمم رو توی دستام چرخوندم و گفتم : امشب #نده چکمه پوشت میخواد تمام این مدت رو 

 .. جبران کنه ، امیدوارم جنبشو داشته باشی و زود جا نزنی

 .. تا خود صبح #یکنمت -

  ! لبخندی زدم و گفتم : شرط میبندم که نمیتونی پیرمرد

متحانش میارزهبه ا -  .. 

 .. کمربندم رو کنار انداختم و روی پاهاش نشستم

 .. در اولین حرکت دکلتم رو دراورد و سینه هام رو توی دستاش گرفت

  ! نسبت به اوایل رابطمون بزرگتر شده بودند و همینم شایان رو تحریک میکرد

 .. سرشو به سینه هام فشار میدادم و ناله میکردم

و بلد بود ، میدونست باید چیکار کنه تا یه زن به جنون برسهشایانم خوب کارش  !  

 .. واقعا که تو #کس محشر بود

همونجوری که سینه هام رو میخورد دور باسنم رو گرفت ، از روی پاهاش بلندم کرد و به سمت اتاق 

 .. خوابش برد

 .. روی تخت درازش کردم و دامنم رو باالی سرش دراوردم

قرار داشت و به راحتی میتونست دیدم بزنهسرش بین پاهام   !  

  ! به شورت پاپیونیم اشاره زدم و گفتم : از هموناست که دوست داری

  اینو کی خریدی ؟ -

  ! دیگه دیگه -

 .. دستاشو دراز کرد تا شورتم رو دربیاره اما من مانعش شدم و گفتم : امشب نه عزیزم

ت ایستادم و گفتم : اول اینجاسپس یا چکمه های پاشنه ده سانتیم روی تخ  .. 

 .. سپس پاشنه کفشم رو به روی سینه ها و شکمش کشیدم

 .. شایان میخندید و حال میکرد
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  ! لبه کفشم رو به #لتش از روی شلوار میمالیدم و اون لذت میبرد

 یکم که باهاش ور رفتم کفشامو دراوردم

باز کرد و انداختش کنار دوباره بین سرش دو زانو نشستم .. پاپیونای شورتم رو  .. 

 .. بدنمو یکم بهش نزدیکتر کردم و شایان لباشو به قسمت حساسم چسبوند

 .. ناخوداگاه لبخندی روی لبم اومد و مشؽول ور رفتن با سینه هام شدم

 .. نمیتونستم چشمام رو از لذت باز نگه دارم ، آه و ناله هام کل اتاق رو برداشته بود

ده بودمدیگه حسابی تحریک ش  .. 

 .. شایان با انگشت وارد کار شد ، آخ ریزی گفتم و موهام رو باال گرفتم

  ! چشمام رو بسته بودم و فقط لذت میبردم

 .. با گازی که گرفت یهو چشمام رو باز کردم و بهش نگاه کردم

  ! چشمکی زد و یه ماچ آبدار کرد

 .. باالخره نوبت من تموم شد و روی تخت دراز شدم

کنارم دراز کشید ، دستشو زیر سرش زد و پرسید : چطور بود ؟ شایان   

 .. مثل همیشه عالی بودی عشقم -

 .. لبخندی زد و لبم رو بوسید

  ! روی تخت هلش دادم و گفتم : دیگه بسه

 .. شلوار و شرتش رو با هم پایین دادم و اومدم شروع کنم که یهو گفت : وایسا ! اینجوری حال نمیده

نی چی ؟هوم ؟ یع -   

 .. بزار ثبتش کنم -

 .. اینو گفت و از عسلی کنار تخت موبایلشو برداشت

  با تعجب پرسیدم : میخوای فیلم بگیری ؟

 .. آره -

 .. نه شایان ! اصال خوشم -

  ! بیخیال ، سریع پاکش میکنم -

 .. شونه ای باال انداختم و گفتم : پاک نکنی من میدونم با تو
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چسبوندم و شایانم فیلمبرداری رو شروع کردسپس لبامو بهش   

 .. 

با اون آرایش ؼلیظ و کاری که میکردم حس پورن استارای حرفه ای رو داشتم ! واقعا جلوی دوربین 

  راحت نبودم ، این خارجیا چجوری روشون میشد اونکارا رو کنند و هزار نفر ببینن ؟

کیؾ کنه منم حرفی نداشتمسعی کردم بیخیال باشم ، اگه این باعث میشد بیشتر   .. 

 .. بین کار بودمو چشامو بسته بودم که گفت : #نده کوچولو به من نگاه کن

 .. چشامو باز کردم و به دوربین نگاه کردم

  داری برای کی #اک میزنی ؟ -

  ! برای شایان -

  لذت میبری ؟ -

 .. اهوم -

 .. اینو گفتم و دوباره مشؽول شدم

- # اینو برای عموت بفرستمنده من ، میخوام   .. 

  ! میخوام ببینه برادرزادش چه #نده ای شده

 .. منم که اصال تو حال خودم نبودم گفتم : هرکاری دوست داری بکن

 .. مثل اینکه ###م بد مستت کرده -

  ! آره ، مستش شدم -

 .. لبخند موذیانه ای زد و بعد گوشیشو کنار گذاشت

میخوام جرت بدم بلند شو خوشگلم ، دیگه بسه ! -  .. 

 .. دور لبام رو پاک کردم و لبخند پررنگی زدم

3دم دمای صبح بود ، حدود ساعت   .. 

 .. دیگه جدی جدی نا نداشتم

 .. ساعت به انواع و اقسام روشا به فنا رفته بودم 3

 .. دیگه کاری نمونده بود که امتحان نکرده باشیم

دوباره و دوبارهنیم ساعت استراحت میکردیم و بعد دوباره و   .. 

 .. آتیش شهوت جفتمون به قدری زیاد بود که هیچکدوم کم نمیاوردیم
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دیگه احساس میکردم پوست اندامای جنسیم به اندازه یه مو نازک شده به طوری که اگه یه کبریت 

 .. میرفت توش میسوخت

 .. شایان ضربه اخرو زد و بعد کنارم افتاد

 .. جفتمون از خستگی نفس نفس میزدیم

  ! دیگه تحمل نداشتم ، دستامو باال بردم و گفتم : باشه تو بردی ! دیگه نمیتونم

 .. منم میخواستم همینو بگم -

  ریختی توم ؟ -

 .. این آخرین سریو آره -

  ! قرار بود از این به بعد با کاندوم باشه -

 .. شونه ی باال انداخت و گفت : یادم رفت

رفتم پوفی کشیدم و به سمت دستشویی  .. 

 .. وقتی برگشتم دیدم لباساشو پوشیده

  چرا لباس مباس تن کردی ؟ -

  ! سرده -

 .. به منم یه تی شرت بده -

 .. شورتمو پوشیدم

 .. کشو لباساش رو باز کرد ، در کمال تعجب دیدم همشون مشکین

  کال با رنگای دیگه میونت خوب نیست نه ؟ -

این رنگ مورد عالقمهیکیشون رو بهم داد و گفت : چرا ولی   !  

 .. با هم روی تخت دراز کشیدیم

 .. خیلی خوابم میومد ، دیشبم که نخوابیده بودم

 .. چشمام از بی خوابی میسوخت پس بدون هیچ حرؾ اضافه ای خوابیدم

 .. با برخورد نور افتاب به داخل اتاق ، چشمام رو از هم باز کردم

لؾ تخت برگشتمکش و قوسی به دستام دادم و به جهت مخا  .. 

 .. جای شایان خالی بود ولی صداش از بیرون میومد

 .. داشت به یه زبون دیگه حرؾ میزد
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 .. از روی تخت بلند شدم ، پیچ و تابی به بدنم دادم ! بدنم مثل چوب خشک شده بود

ایستاده و گیج و منگ به سمت نشیمن حرکت کردم و شایان رو دیدم که با باال تنه لخت پشت به من 

 .. پای تلفن با کسی صحبت میکنه

 .. لبخندی زدم و از پشت بؽلش کردم

 .. بازم چشمم به اون خالکوبی عجیبش افتاد و کنجکاو شدم

یکم جا خورد ولی دستام رو از پشت گرفت و رو به پشت خطیش چیزهایی گفت که نفهمیدم ، سپس 

 .. تلفن رو قطع کرد و به سمت من برگشت

از لبام گرفت و گفت : پس باالخره بیدار شدیبوس ریزی   ! 

 ! اوممم ، خیلی خسته بودم -

 من خسته کننده بودم ؟ -

 ! چونشو بوسیدم و گفتم : نه دیوونه

 دستم رو به روی کمرش کشیدم و با ناز گفتم : راستی یه چیزی بپرسم ؟

 ! بپرس -

 این چیزی که پشت کمرت نوشتی چیه ؟ -

جمله ژاپنیه لبخندی زد و گفت : یه  ! 

 خب معنیش چی میشه ؟ -

 ! شیطان اینجاست -

 با تعجب پرسیدم : چی ؟

 ! گونه ام رو نوازش کرد و گفت : بهش توجه نکن

صبح بود ۸۸خمیازه ای کشیدم و به ساعت نگاه کردم ،   ! 

مشایان نگاهی به موبایلش کرد و گفت : برای یه کاری باید برم بیرون ، یه ساعت دیگه برمیگرد  .. 

 چه کاری ؟ -

 ! شخصیه -

 .. مشکوک نگاهش کردم که خندید و گفت : نگران نباش ، اون نیست

 برای ناهار برمیگردی ؟ -

 .. آره ، یه چیزی از بیرون میگیرم -
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 .. نمیخواد ! خودم درست میکنم -

 .. به سمت اتاقش رفت و دیگه جوابی نداد

گفت : پس میبینمتده دقیقه بعد با یه تیپ رسمی بیرون اومد و   .. 

 .. آ راستی -

 هوم ؟ -

 با خجالت پرسیدم : اون فیلمو پاک کردی ؟

 یهو موبایلش رو دراورد و جلوی چشمم گرفت و گفت : این ؟

 .. هنوز پاک نکردی که -

 .. خواستم خودت پاکش کنی -

 .. لبخندی زدم و فیلم رو پاک کردم

حاال برم ؟شایان هم در مقابل لبخندی زد و پرسید :   

 ! لب و لوچم آویزون شد و گفتم : برو

 وقتی قیافم رو دید نزدیکم شد ، چونم باال گرفت و گفت : برام الزانیا درست میکنی ؟

 دوست داری ؟ -

 .. عاشقشم -

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

 .. یه لب کوتاه ازم گرفت و بعد تنهام گذاشت

ع گرفتممنم برگشتم به واحدم ، یه دوش سری  .. 

 .. موهامو بافتم و یه پلیور بافت کرم که بلندیش تا زانوم میرسید به همراه یه ساپورت مشکی پوشیدم

 .. هوا کم کم داشت سرد میشد و لباسای زمستونی منم کوچیک شده بودند

 .. باید با اولین حقوقم یه سری چیز میز میخریدم ، فعال که هیچی تو دست و بالم نداشتم

د شایان برگشتم و الزانیا رو درست کردمبه واح  .. 

 .. کارم که تموم شد ، تصمیم گرفتم یه چرخی تو خونه بزنم

 .. اول از همه هم از اتاق کارش شروع کردم

 .. یه میز کامپیوتر قدیمی گوشه ای از اتاق بود و فرشی دستبافت روی زمین پهن شده بود



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 271 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

یخورد و یه کتابخونه معمولی هم در سمت چپ قرار داشتیه تابلو با اعداد جبری باال میز به چشم م  .. 

 روی یکی از قفسه های کتابخونه چندتا قاب عکس قدیمی دیدم که پرده ای از خاک روشون نشسته بود

.. 

بی دندون رو به رو شدم  ۱ ۷قاب عکس رو پاک کردم و با تصویر یه پسر بچه   .. 

 ! خندم گرفت ، شایان چقدر کوچولو بود

عکس موهاش رو چتری زده بود و داشت میخندید ! عزیز دلمتوی   ! 

 .. قاب عکس دوم رو برداشتم ، تو این عکس جمعیت زیادی به چشم میخوردند

چندتا پسر قد و نیم قد که فقط یه دختر قد بلند و عصبانی بینشون ایستاد بود و چندتا میانسال هم 

 .. پشتشون بودند

وست هم دیده میشد ، انگار مال زمانی بود که توی آفریقا بودندبین این میانسلها چندتا سیاهپ  .. 

 .. عکس آخر رو برداشتم و با تصویر یه زن زیبا رو به رو شدم

 ... چشماش درست شبیه چشمای شایان بود

 .. نفس عمیقی کشیدم و عکسا رو کنار گذاشتم

 .. توی کتابخونش چندتا کتاب دعا با خط عبری و انگلیسی هم بود

 .. شایان خیلی مذهبی بود ، کال جز کتابای مذهبی چیزی نداشت

 .. یه شیطان پرست مذهبی ، خنده داره نه ؟ منم اول باورم نمیشد

 ! نگاهم به گوشه کتابخونه افتاد ، یه کیؾ گیتار خاکی اونجا بود

 .. بازش کردم و گیتار مشکی کالسیکی رو دیدم

، خندم گرفتهک شده بود  666روی بدنه گیتار عالمت   ! 

 .. اینقدری که شایان به یاد شیطون بود و بهش بها میداد من به یاد خدا بودم ؟ مسلما نه

 ! واقعا برام جای تعجب داشت

همین شایان اگه اون اتفاق نمیوفتاد عمرا بهم نزدیک میشد .. تعصبات دینیش به طور عجیبی حالم رو 

 ! بهم میزد

م که یهو صداش از پشت سر اومدهمینجوری به گیتار خیره شده بود  .. 

 .. آره ، قبال میزدم -

 چرا االن نمیزنی ؟ -
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 ! نمیدونم .. یهو بیخیالش شدم -

 .. به سمتش برگشتم و پرسیدم : بیا یه امتحانی کن ! مطمئنم مثل اونشب قشنگ میزنی

 .. لبخندی زد و نزدیکم شد

تقریبا داشت یادم میرفت اینو دارمگیتار رو برداشت ، یکم کوکاش رو چک کرد و گفت :   .. 

 .. روی میز نشست و منم کنارش نشستم

 .. یه ضرب کلی زد و بعد با ریتم به نواختن شروع کرد

Etefaghi-Erfab kalbod 

 تا بشه نور تا بشه دور دوباره از جلو چشم

 برو به سر دوباره من تو فکر اون دوتا چشاشم

ناهشماون که سوخت به زیر شعله نفهمید گ  

 یعنی بهم فکر میکنه نمیدونه من خمارشم

 من خمارشم

 من خمارشم

 تا دیدمت فهمیدم عاشق خندتم دیوونه یه بار بگی دوستت دارم دیگه یاد من میمونه

 اینکه عاشقتم بهت میگم همیشه میمونم نه تقصیر توعه نه من این اتفاقی بوده

 .. اتفاقی بوده

 .. دستاتو بهم بده تا ببرمت باال

 حرفاتو بزن به من همین حاال

 .. از همون روزی که دیدمت ، عاشقتم تاحاال

 دارم میشم عاشقش نمیبره خوابم اگه شب نکنم فکر بهش نمیره از یادم

 .. حتی خنده هاش و اون چشماش اگه بیاد سمتم ، میکنم عشقمو ثابتش

میسپارم به قرص ماهتبده به من قول که دیگه یادت نره این شبا رو ، اگه یادت بره تو رو   .. 

 قرص ماهمی تو ، تک ستارمی تو

  هرجی دارمی تو ، آرزوی توی خواب و بیدارمی تو

 .. وقتی آهنگ تموم شد با تعجب بهش گفتم : پس رپ هم میخونی
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 .. گاهی اوقات یه تیکه ای میام -

 کاری توی این دنیا هست که شما نتونی انجام بدی ؟ -

 .. لبخندی زد و گفت : آره

 ! من که باورم نمیشه -

 .. گیتار رو کنار گذاشت و گفت : همه آدما یه نقطه ضعفی دارند ، منم یه آدمم

 سپس بحث رو عوض کرد و پرسید : ناهار درست کردی ؟

 آره ، گرسنته ؟ -

 .. دارم میمیرم -

 .. سرمیز که داشتم ؼذا رو میکشیدم دیدم داره گیج میزنه

دراوردم خیلی ترسیدم و فوری قرصاشو  .. 

 .. خندید و گفت : نگران نباش ، فشارم پایینه ! از صبح چیزی نخوردم

 مطمئنی ؟ -

 .. سرشو به نشونه آره تکون داد و با اشتیاق مشؽول خوردن ناهار شد

 .. هوا خیلی سرد بود ، بلند شدم و پنجره آشپزخونه رو بستم

 .. زمستون سردی تو راهه -

ند زدمنگاهی به شایان کردم و لبخ  .. 

 .. دور لبش رو با دستمال کاؼذی پاک کرد و گفت : باید چند دست لباس گرم بگیرم

 .. منم همینطور -

 کی میری خرید ؟ -

 ! روی صندلی نشستم و گفتم : هر وقت که حقوق بگیرم

 مگه هنوز نگرفتی ؟ -

رو پایین انداختمنمیدونست که کل حقوقم رو برای بیمارستانش خرج کردم پس چیزی نگفتم و سرم   .. 

 .. پس کار تو بود -

 .. مهم نیست ! آخر برج پول میاد تو دست و بالم -

 چرا اینکارو کردی ؟ -
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 سرمو بلند کردم و گفتم : چون عشقم تو بیمارستان بود ، توام بودی همینکارو میکردی نه ؟

 ! لبخندی زد ، دستم رو گرفت و درحالی که نوازشش میکرد گفت : معلومه

 .. پس دیگه چرا نداره -

 .. امروز میریم خرید -

 خرید چی ؟ -

 ! خرید زمستونی -

دستم رو جدا کردم و با شرمندگی گفتم : الزم نیست ، هنوز یه هفته ای تا زمستون مونده ! تا اون 

 .. موقع هم خدا بزرگه

 .. ولی دوست دارم با هم خرید کنیم -

 .. باشه ولی هروقت که پول دستم اومد -

 !! نه ، من امروز میبرمت خرید -

شایان واقعا لزومی نداره که اینقدر برام خرج کنی ، ما که تو رویا زندگی نمیکنیم ! من میدونم توام  -

به این پول نیاز داری ، به هرحال زندگی تو تهران واقعا سخته ، اجاره خونه هم باالست ! من واقعا 

 .. نمیخوام دردسر درست کنم

مرد میخواد زن مورد عالقشو ببره خرید یعنی فکر همه چیزو کردهوقتی یه  -  ! 

 ! ثروت من افسانه ای نیست ولی میتونم برای زن مورد عالقم چندتا لباس گرم بخرم

 .. لبم رو کج کردم و گفتم : اینجوری منم باید برات یه چیزی بخرم

 .. خب اگه از چیزی خوشت اومد ، برام بگیر -

اختم و گفتم : خیلی خبشونه ای باال اند  .. 

 .. تا عصر اتفاق خاصی نیوفتاد ، لباسامون رو پوشیدم و به سمت فروشگاهی رفتیم

 .. امروز روز عاشورا بود ، خیابونا کم کم داشتند شلوغ میشدند

 .. هیئتا و دسته ها تو خیابونا چرخ میزدند ، ما هم از هر راهی برای فرار از ترافیک استفاده میکردیم

شایان با خونسردی به این صحنه ها نگاه میکرد ، مثل مردم عادی بود ولی هیچکس از عقایدش خبر 

 .. نداشت

 .. یادمه توی ترافیک ، یه جا صدای نوحه و سینه زنی میومد

 .. دستمو روی قلبم گزاشتم و همزمان با نوحه روی سینم میزدم

 ! شایان آهنگ ماشینش رو کم کرد
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کردم و پرسیدم : چرا اینکارو کردی ؟از این حرکتش تعجب   

 ! احترام به شخصی که از این دنیا رفته در هر شرایطی واجبه-

 اوم ، مگه تو امام حسینو میشناسی ؟ -

 .. بله ، میشناسم -

 اون برای خدا جنگید ، میدونی ؟ -

 .. شجاعتش قابل تحسینه ، اون یه سرباز فداکار بود -

 .. شیطون ازش بیزاره -

تو انجیل شیطان ، بخش لویاتان ، یاد میگیرم به کسایی که قابل احترامن ، احترام بزاریمما  -  .. 

 جالبه خیلی از ما اینکارو نمیکنیم -

 .. تو یه بخشی از تاریخ اسالم ، تا اونجایی که خوندم یه سری توی دینشون افراط کردند -

 .. بهشون میگفتند خارج شده ها

 خوارج رو میگی ؟ -

، خوارج ، میدونی که اونا خیلی اهل قران و نماز بودند آره -  .. 

 ! یعنی دانش قرآنی زیادی داشتند

 .. تو یه جنگ در مقابل پدرشون قرار گرفتند ، حدس میزنم نهروان بود

 .. اونا فکر میکردند پدر از دین خارج شده ولی در واقع خودشون افراط کرده بودند

 منظورت از پدر ، امام علیه ؟ -

 .. آره ، خودشه ! اونا خانواده شجاعی بودند -

خندم گرفت و پرسیدم : آخه تو اینا رو از کجا میدونی ؟ شرط میبندم اطالعات تاریخی تو از خود 

 .. مسلمونا هم بیشتره

 .. من کتابای زیادی مطالعه کردم -

 خب ، حاال منظورت از بحث خوارج چی بود ؟ -

هر آیینی افراط گر وجود داره ، کسایی که از دین خارج میشن و فکر  توی کوچه ای پیچید و گفت : تو

 .. میکنند دارن کار درستو انجام میدن

 .. شیطان پرستی هم همینه ، اونا از دین خارج میشن و قوانین انجیل شیطان رو زیرپا میزارند

 و کی منعشون میکنه ؟ -
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تناقص پیش میادشونه ای باال انداخت و گفت : هیچکس ، اینجا یه   .. 

شیطان ما رو برای لذت بردن از مادیات آزاد گذاشته و از طرؾ دیگه کشتن حیوانات و انسانها رو منع 

 ! کرده

 .. اگه یه کسی با خونریزی بخواد خودش رو ارضا کنه ، باید قوانین انجیل رو زیر پا بزاره

 ! دستمو به روی دهنم گرفتم و گفتم : چه وحشتناک

تردید پرسیدم : چرا تو .. داری این راهو ادامه میدی ؟سپس با   

 .. جوابی نداد

شایان تو یه شیطون پرست خوبی ، من همیشه فک میکردم شیطون پرستا کارای بد میکنند ! مثل  -

 .. قربانی کردن دخترای باکره و

ر پرستن و آره ، این به دوران تفتیش عقاید کلیسا تو دوران قرون وسطی برمیگرده ، اونا ش -

 .. جریانشون با ما کال فرق داره

 پس شما بد نیستید ؟ -

 .. پوزخندی زد و گفت : هیچ آدمی بد مطلق نیست ، همه ما خاکستری هستیم

 بدی در خوبی و خوبی در بدی ! منظورمو میفهمی ؟

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم

 تاحاال درباره فلسفه یین و یانگ چیزی شنیدی ؟ -

، همونی که شبیه دوتا دایره سفید و سیاهه ؟اوم  -  

 آره ، میدونی فلسفش چیه ؟ -

 .. نه -

 .. یین و یانگ نشون دهنده قطبای مخالؾ و تضادای جهان هستند -

 ! البته این به این معنی نیست که یانگ خوبه و یین بده .

جهان اند . وقتی تعادل و  میدونی یین و یانگ مثل شب و روز یا زمستون و تابستون یا بخشی از چرخه

 ! احساس خوبی به وجود میاد که تعادل بین یین و یانگ برقرار باشه

 .. اوم چه جالب ! تاحاال نشنیده بودم -

 ! هیچی کامال یانگ یا کامال یین نیست ، مثالً آب سرد در مقابل آب جوش یینه ولی در مقابل یخ یانگه -

هم همینند ! درسته ؟ همشون یین یا همشون یانگ نیستند ! یهو وسط حرفش پریدم و گفتم : انسانا 

 .. انگار فقط همو کامل میکنند
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 .. لبخندی زد و گفت : درسته ، تا وقتی یین نباشه یانگ هم نیست

 ! بهش نگاه کردم و گفتم : تا وقتی زمستون نباشه تابستون معنی نداره

 .. و تا وقتی شر نباشه -

 .. خیری به وجود نمیاد -

 .. لبخند معنی داری زد و گفت : درسته ، خیر به وجود نمیاد

 .. شایان منو به پاساژ خیلی بزرگی برد که اسمش کوروش بود

 ... آدم سرش گیج میرفت ، با اینکه تعطیالت بود چشم چشمو نمیدید

 .. با استفاده از پله برقی به طبقات باال تر رفتیم

چشم میخوردفروشگاه های بزرگی سراسر پاساژ به   .. 

 .. یکم دور زدیم و من دوتا پیلور گرم و یه پالتو خریدم

 .. شایان هم یه کت گرم و چندتا بافت گرفت

 .. واقعا که هرچی میپوشید به تنش میومد ! آخه هم قدش بلند بود و هم هیکل رو فرمی داشت

 .. من کوتاه بودم اما هیکلم توپ بود

کش خاکستری افتاد ، خواستم اینو خودم براش بخرم پس وقتی توی وسیله ها چشمم به یه جفت دست

 .. داشت حساب میکرد دستکشو جدا خریدم

 .. بعد از خرید برای صرؾ شام به فست فودی رفتیم

 .. شایان منو رو باز کرد و به شوخی گفت : امشب فقط ساالد میخوریم

 .. معلومه کؾ گیرت ته دیگ خورده ها -

ده برگردیم خونه چون پول بنزینم ندارمآره دیگه ، باید پیا -  .. 

 .. خندیدم و گفتم : پس بزار به حساب من

 .. عه ، خب من یه کینگ برگر میخورم -

 خب چنده ؟ -

هزارتومن ۶۱ناقابله ،  -  ! 

 با تعجب پرسیدم : مگه سر گردنست ؟

 ! اینجا نوشته -
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امشب سیب زمینی سرخ کرده هم کفایت دستم رو به روی قلبم گذاشتم و گفتم : واییی قلبم ! برای 

 .. میکنه

 لبخند کمرنگی زد و پرسید : حاال جدی چی میخوری ؟

 ! جدی سیب زمینی میخورم ، خیلی گرونه -

 .. شوخی کردم ، هنوز جیبم پره -

تومنی بخوریم ؟ با یه لقمه نون پنیر  ۶۱بابا نگه دار شاید آتیش گرفتی چه لزومی داره بیایم همبرگر  -

زی هم آدم سیر میشهسب  ! 

 برگر سوخاری بگیریم ؟ -

 .. انگار دارم با دیوار حرؾ میزنم -

 .. باشه ، دوتا برگر سوخاری میگیرم -

 .. پوووووففففؾ -

 .. از جا بلند شد و به سمت پیشخوان رفت ، مرتیکه احمق ! انگار به ولخرجی اعتیاد داشت

ساله افتاد که کنار دستگاه بستنی سازی  ۸۳ ۸۸وقتی داشتیم شام میخوردیم ، چشمم به یه پسربچه 

 .. ایستاده بود

 ..  مثل اینکه از بچه های کار بود ، سر و وضعش که اینو نشون میداد

 .. هرکسی بستنی میخرید ، میرفت و قطره آخری که ته سوراخ مونده بود لیس میزد

یدم دلم ریختاین صحنه رو که د  .. 

 .. شایان پشت به این صحنه نشسته بود و چیزی نمیدید پس بهش گفتم : یه لحظه پشت سرتو ببین

 برگشت عقب و پرسید : چی شده ؟

 .. اون بچه -

 .. اینو گفتم و با ناراحتی سرمو پایین انداختم

 .. حتما خیلی گرسنست -

هم گرسنه و هم خستهاشک تو چشمام تو جمع شد و با بؽض گفتم : آره ،   .. 

 شایان نگاهی به من کرد و با تعجب پرسید : داری گریه میکنی ؟

 .. اینو که گفت بؽضم شکست و جلوی مردم راحت زیر گریه زدم

 .. سرمو بین دستام گرفتم تا بقیه بهم نگاه نکنند
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 ! هیش ، آروم باش -

خوره ؟اشکامو پاک کردم و پرسیدم : میشه براش یه چیزی بخریم تا ب  

 .. سرشو به نشونه آره تکون داد و بعد از چند دقیقه با یه پالستیک همبرگر و نوشابه برگشت

 .. ؼذام از دهنم افتاد ، به سمت پسربچه رفتیم

 .. اول نمیخواست قبول کنه ولی بعد با اصرار ما ؼذا رو گرفت و لبخند شیرینی زد

 

وسید گرفتجفت دستامو باالی سرم چسبوند و الله گوشم رو ب  .. 

 .. آه شایان -

ضربه هاش رو محکم تر کرد ، لباش رو به گوشم نزدیک کرد و گاز ریزی گرفت سپس با لحن خماری 

 جواب داد : بله ؟

 .. اومممم .. آه .. بسه .. آیییی -

 .. چیزی نگفت

 .. به چشمای که عاشقشون بودم زل زدم و آه ؼلیظی کشیدم

 .. اخم کرد

و نالیدم : بداخالق .. آه ته ریشش رو مالیدم  .. 

 .. سرشو توی گودی گردنم فرو برد و ضربه هاشو متوقؾ کرد

شونه هاشو بؽل کردم و به شوخی گفتم : دیدی امشب به کاندوم به کارمون اومد ، بعد تو میخواستی 

 .. نگیری

 .. کس با کاندوم برام لذتی نداره# -

سالگی بابا بشی ؟ ۳۹عزیزم این پیشگیریه ، تو که دلت نمیخواد تو  -  

 .. کنارم دراز کشید و گفت : از پدر شدن متنفرم

 .. بهم اون دستمال کاؼذیو بده ، توفیم کردی نکبت -

 شایان ازجا بلند شد ، لباسش رو کال پوشید و گفت : سیگار میکشی ؟

 .. اهوم -

برمیگردممیرم تا مؽازه ، االن  -  ... 

 .. من فقط شورت و تی شرتم رو پوشیدم
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 ! سرم خیلی درد میکرد

 .. موبایلمو چک کردم ، از طرؾ عمو ، خانوم جاهدی و استاد موسیقیم پیام داشتم

 .. اول از همه پیام استادم رو باز کردم

 ! چه عکس زیبایی -

داز پروفایلم تعریؾ کرده بود ، خندم گرفت و نوشتم : لطؾ داری  .. 

 .. خانوم جاهدی و عمو هم چیز خاصی نگفته بودند

 .. شایان بعد ده دقیقه برگشت

 .. روی تخت نشستیم و سیگارامونو روشن کردیم

 .. بهش نگاهی انداختم و گفتم : نمیدونستم اهل دود هم هستی

 .. کم پیش میاد ! تو چی ؟ تاحاال ندیده بودم بکشی -

دبیرستان کشیدماهلش نیستم ولی اولین بار تو  -  .. 

 .. اینو که گفتم خندم گرفت و ادامه دادم : پشت ساختمون مدرسه ، خیلی ترسناک بود

 .. که اینطور -

 دو زانو نشستم و گفتم : تو چی ؟ دبیرستانت چطوری بود ؟

 .. همونجوری که به مستقیم خیره شده بود جواب داد : مزخرؾ

 .. از اون بچه شرا بودی یا -

ساکت بودم ، سر کالسا میخوابیدم و از درس خوندن فرار میکردمهمیشه  -  .. 

 .. فکرشو میکردم -

 ! پسرای دبیرستانی احمق ترین موجودات کره خاکین ، رفتارشون رقت انگیزه -

ساله بودی ؟ ۳۹خندیدم و جواب دادم : چرا اینو میگی ؟ مگه تو از شکم مامانت   

متعصبانه و تو سر و کله هم زدن خیلی باحالن ولی در واقع هیچی اونا فکر میکنند با اون عقاید  -

 .. نیستند

 ! همه میخوان خودشونو ثابت کنند و با قلدری روی بقیه مسلط بشند

 .. تو از اون کتک خورا بودیااا -

 .. لبخندی زد و جوابی نداد

 نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم : اولین بار که سکس داشتی چند سالت بود ؟
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ونزدهپ -  .. 

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : جدی ؟

 .. پسر کنجکاوی بودم -

 اما آخه .. اصال کال تا حاال با چند نفر خوابیدی ؟ -

 .. این سوالت درست مثل اینه که بخوای تک تک ستارها رو تو آسمون بشمری -

 ! یعنی چی ؟ اگه هروزم با یکی بوده باشی به اندازه ستاره ها نمیشه -

 .. پوزخندی زد و جواب داد : مثال زدم ، منظورم اینه که تاحاال نشمردم ! خیلیاشونم یادم نمیاد

 ! حتی اسمشونم بلد نبودم ، ما فقط سکس .. میکردیم

 تو تهران ؟ -

 .. پوکی به سیگارش زد و گفت : همه جا

 با این وجود تاحاال با هیچکدوم رابطه جدی نداشتی ؟ -

جدی فراری بودممن از رابطه های  -  .. 

 پس من اینجا چیکار میکنم ؟ -

 .. نگاهی بهم انداخت و گفت : تو ؟ تو فرق داری ! من بهت احساس دارم

 ! نمیمیری بگی دوسم داری -

 .. یه بار گفتم -

 .. چشم ؼره ای بهش رفتم

 .. پاهام رو جمع کردم ، چونم رو به روی زانوم گذاشتم و گفتم : دلم میخواست اولی باشم

سیگارش رو خاموش کرد ، نیشخندی زد و گفت : پسرای کم تجربه و باکره نمیتونند دخترا رو دیوونه 

 .. کنند ، مسلما اگه تجربم زیاد نبود تو االن اینجا نبودی

بهش نگاه کردم و گفتم : تو عالی هستی ولی اینکه با صدنفر بودی همیشه تو مخمه ! خصوصا با این 

 .. حرفات

یرت و مالکیت معنی نداره ، اینا یعنی اگه کسی بازم بهت پا بده یا چشتو بگیره .. باهاش همش میگه ؼ

 میخوابی نه ؟

 .. جمله آخرم رو با لحن ناراحتی گفتم

 .. شایان لبخندی زد ، روی تخت درازم کرد و روم خیمه زد
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پا بدم سپس لپم رو بوسید و گفت : با وجود شبایی که برام میسازی فکر نمیکنم به کسی  .. 

یعنی من هرشب جر بخورم تا اقا فکر خیانت به سرش نزنه ؟ این انصافه ؟ تعهد و مسئولیت پذیری  -

 توی کتاب شیطون پرستا نقشی نداره ؟

من که هرشب نمیکنمت و راجبع سوالتم باید بگم ابلیس ما رو ازاد گذاشته تا از مادیات لذت ببریم ،  -

 .. پس باید کمال استفاده رو کنیم

بدون تعهد یا هرچیزی ! این چیزیه که پدر میگه ! اونایی که مادیات رو میپرستند و دنبال لذت جنسین 

 ! کامل از فرمانش پیروی میکنند  ولی من .. میخوام  تو سیرم کنی

 اینو که گفت تی شرتم رو باال داد و لیسی به نافم زد و ادامه داد : بدن سفیدت هرشب تشنه ترم میکنه

.. 

ه لحظه سردم شد و احساس مورمور بهم دست دادی  .. 

 .. خندیدم ، تی شرتمو پایین دادم و گفتم : برای امشب بسه شایان ؛ دیگه واقعا نمیتونم

بوسی به نافم زد و کنارم دراز کشید ، سرمو به سینش چسبوندم که گفت : امشب خودمم به طرز 

 .. عجیبی خستم

خواب بلند شدم نصفه شب با صدای نواختن گیتار از  .. 

 .. چشمای خمارم رو آروم مالیدم و به جای خالی شایان نگاه کردم

نصفه شب بود ۲ساعت موبایلم رو چک کردم ،   ! 

 .. پوفی کشیدم و زیرلب گفتم : شایان آخه االن

از جا بلند شدم تا به سمت اتاق کارش برم اما همینکه از در بیرون رفتم دستی منو به سمت خودش 

 .. کشید

 .. برگشتم و با تعجب دیدم که شایان دستمو گرفته

 .. قیافش درهم و نگران بود ، از سر و صورتش عرق میریخت و دستای مثل یخ سرد بود

 ! صدای گیتار همچنان پخش میشد ولی شایان اینجا بود

 .. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و بریده بریده پرسیدم : تو .. تو

همی گفت : تو هم اون صدا رو میشنوی ؟با وحشت و استرس مب  

 

 .. با حالی آشفته از خواب پریدم و با چشم دنبال شایان گشتم

 ! اما باز هم کنارم نخوابیده بود
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 .. ناگهان با حسی خیسی و زبون زدن شخصی در وسط پام روی تخت دراز کشیدم

 ! تمام بدنش زیر پتو بود و من اصال نمیتونستم ببینمش

! نصفه شب داشت چیکار میکرد پسره دیوونه  ! 

 .. لبخندی از سر لذت زدم و پاهام رو باز کردم

 .. آی شایان ، آخ یواش تر -

 ! ناخونای بلندش رو به روی رونم کشید ، خندیدم و نالیدم : ناخونات از منم بلندترهااا .. اوممم

ترین خوراکی دنیا رو وسط پام رو زبون میزد و به طرز عجیبی میخورد ، انگار داشت خوشمزه 

 .. میلیسید

 .. شایان امشب خیلی حشری شدیااا ، تاحاال هیچوقت اینجوری نکرده بودی -

 .. با گازی که گرفت دستام رو زیر پتو بردم تا موهاش رو چنگ بزنم اما هرچی سعی کردم نتونستم

رد زیادی داشتمکم کم تعداد گازاش رو بیشتر کرد ، دیگه لذت نمیبردم و فقط جیػ میزدم ! د  .. 

 شایان ولم کن داری چیکار میکنی ؟ -

 .. هیچ حرفی نمیزد و فقط کارشو ادامه میداد

 .. ناخوداگاه متوجه صدای خس خسی از زیر پتو شدم

 و با نگرانی پرسیدم :چرا اینجوری نفس مکشی ؟

 .. اصال حرؾ نمیزد

 ! خیلی ترسیده بودم

گوژپشتی که سرشو بین پام فرو کرده و از اون ناحیه خون میمیکید جیػ پتو رو کنار انداختم و با دیدن 

 .. بلندی کشیدم

از شدت ترس نفسم باال نمیومد ، مدام با پاهام سعی میکردم پسش بزنم ولی اون موجود مثل زالو از 

 .. بدنم خون میمکید

وردبا تمام قدرتی که داشتم لگد محکمی به سرش زدم و اون با خشم سرشو باال آ  .. 

 .. با دیدن صورت داؼون و زخمیش تمام وجودم ؼرق بیم و هراس شد

 .. نمیتونستم نفس بکشم ، احساس خفگی بهم دست داده بود

 .. با آخرین قدرتی که داشتم جیػ خفیفی کشیدم و

 .. یارا ، یارا .. بیدار شو -
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 .. با تکون های شدید کسی از خواب پریدم و نفسی تازه کردم

رو بررسی کردم تا مطمئن بشم کسی خفم نمیکنه و با دیدن شایان که با تعجب نگاهم میکرد دور گلوم 

 .. زیر گریه زدم

شایان بدون هیچ حرفی بؽلم کرد ، سرمو به سینش چسبوندم و جلوی دهنمو گرفتم تا صدای هق هقمو 

 .. خفه کنم

 .. شایان موهام رو نوازش میکرد و کمرم رو میمالید

م بشم ، خیلی ترسیده بودم و گریه میکردمنمیتونستم آرو  .. 

 ! آروم زیر گوشم گفت : چیزی نیست ، فقط کابوس دیدی

 .. شا .. شایان -

 بله ؟ -

 .. تی شرتشو تو مشتم گرفتم و جوابی ندادم

 .. اونشب بدترین شب زندگیم بود چون تا خود صبح نتونستم درست و حسابی بخوابم

توی ذهنم تکرار میشد و رعب و وحشتی وصؾ نشدنی به جونم تصویر اون گوژپشت کریه مدام 

 .. مینداخت

 .. شایان تا صبح بؽلم کرد ولی حتی اون آؼوش گرمش هم نتونست ذره ای از وحشتم کم کنه

 .. صبح روز بعد با صدای زنگ در از خواب بیدار شدم

 .. شایان زودتر از من پاشد ، سریع خودشو جمع و جور کرد و به سمت در رفت

 ! نفسی تازه کردم و روی تخت نشستم ، خیلی سردم بود

 ! از بیرون صدایی آشنا شنیدم ، مثل اینکه برامون نذری آورده بودند

 .. از روی تخت بلند شدم ، سرم خیلی درد میکرد و احتمال میدادم بخاطر کم خوابی باشه

 .. شایان که در رو بست با صدایی رسا گفت : یارا بیا ناهار بخور

 توی دلم گفتم : ناهار ؟ مگه ساعت چند بود ؟

 .. با بی حالی از اتاق بیرون زدم و دو ظرؾ ؼذا دست شایان دیدم

 این چیه ؟ -

 ! خانوم جاهدی فرستاده -

 ! آهان ، ؼذای امام حسینه .. امروز تاسوعاست -
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 شایان ؼذاها رو به روی اپن گذاشت و پرسید : گشنت نیست ؟

! تو بخورنه میل ندارم  -  .. 

 .. من این ؼذا رو نمیخورم -

 ! پوفی کشیدم و در ظرؾ رو باز کردم ، عدس پلو هم بود ! چقدرم گوشت داشت

 .. شایان : اگه نمیخوری بزار یخچال

 چرا دوتا داد ؟ -

 .. گفتم خونه نیستی ! ؼذاتو داد تا من بهت بدم -

 زیرلب آهایی گفتم و ؼذاها رو توی یخچال گذاشتم

رایا -  .. 

 هوم ؟ -

 میای بریم حموم ؟ -

 .. روی اپن یه بطری مربا بود ، انگشتمو کردم توش و لیسی زدم

 سپس در حالی که ملچ ملوچ میکردم پرسیدم : با هم ؟

 .. آره ، وان رو پر میکنم -

 ! اهوم ، باشه -

 .. تو هر دو طبقه عالوه بر دوش یه وان نقلی هم داشت

بودم چون احساس میکردم نمیتونم خودمو بشورممن تاحاال توش ننشسته   .. 

 .. شایان اول رفت تو حموم ولی من یکم صبر کردم

 .. در این بین گوشیم زنگ خورد ، زن عمو بود

 جان دلم ؟ -

 سالم گشنیزم ، خوبی مادر ؟ -

توی صداش بؽض عجیبی داشت ، یکم نگران شدم و گفتم : من خوبم زن عمو شما چی ؟ شما دارید 

ریه میکنید ؟گ  

 .. اینو که گفتم فینی کشید و با صدایی لرزون جواب داد : نه مادر ، چیزی نیست

 الهی من فدات شم عزیزم ، چرا گریه میکنی ؟ -

 .. واال از تو چه پنهون که االن داشتم به یادت آش امام حسین رو هم میزدم دلم هواتو کرد -
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برسی و امسال شادی هم یه دانشگاه خوب قبول شه تا  یارا دخترم نذر کردم اگه تو به سر و سامون

 .. هفت سال تاسوعا آش بپزم

 .. دستم رو به روی قلبم گزاشتم و گفتم : عزیز دلمی زن عمو ، من به فدای قلب مهربونت بشم آخه

 .. ایشاهلل هرچی از خدا میخوای بهت بده

 .. من جز خوشبختی تو و شادی چیز دیگه ای نمیخوام -

هلل زن عمو، ایشاهللایشا -  .. 

 .. ناگهان صدای عمو از پشت تلفن بلند شد که میگفت : سالم منم به دخترمون برسون

 .. عموت سالم رسوند عزیزم -

 .. شما هم سالم من رو به عمو و شادی جون برسونید و از طرؾ من عمو رو یه ماچ گنده کنید -

کی یاد گرفتی آخه ؟ زشته بخدازن عمو با شرم جواب داد : دختر تو این حرفا رو   .. 

 .. خندیدم و گفتم : دوستتون دارم ، اگه کاری ندارید

 نه نه دخترم ، ببخشید مزاحمتم شدم ! برو به کارت برس .. خداحافظ عزیزم -

 .. خداحافظ -

 تماس رو قطع کردم و به شایان که حوله ای دور کمرش به چارچوب در حموم تکیه داده بود نگاه کردم

.. 

 نمیخوای بیای ؟ -

 .. تی شرتم رو دراوردم و گفتم : چرا االن میام

 .. واقعا به یه دوش جانانه نیاز داشتم ، بدنم شدیدا کوفته بود

 .. اول شایان توی وان نشست و بعد من رو به روش نشستم

 کی بود بهت زنگ زد ؟ -

: زن عمو یکم بیشتر تو آب فرو رفتم ، پام رو به روی گردنش کشیدم و گفتم  .. 

 سپس به ناخونای الک قرمز پام نگاه کردم و ادامه دادم : خوشرنگه ؟

 .. شایان لبخندی زد و من انگشتای پام رو به لبش چسبوندم

 .. بوسی روشون زد و انگشت شستم رو مکید

 .. قلقلکم میومد ولی از یه طرؾ برام جالب بود

معلوم بود رسوندمپام رو پایین آوردم و به #لتش که از زیر آب   .. 
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 یهو شایان بی مقدمه پرسید : خب ، دیشب چه کابوسی دیدی ؟

 .. یه کابوس عجیب ، نمیخوام بهش فکر کنم -

 اون آدم ؼیرعادی بود نه ؟ -

 .. با پاهام #لتش رو گرفتم و سرمو به نشونه آره تکون دادم

 .. پس تو هم دیدیش -

 با تعجب پرسیدم : چیو ؟

ک زدن از خواب بلند شدم ، اول فکر کردم تویی ولی بعددیشب با حس #ا -  .. 

 ! خیلی عجیب بود

 .. با نگرانی گفتم : شایان منم یه همچین خوابی دیدم ، اون گوژپشت

 .. اون ؼیرعادی بود ! منم اول فکر کردم تو داری اونکارو میکنی

نمیاد به نظرت عجیب نیست که جفتمون یه خواب ببینیم ؟ اصال با عقل جور در  .. 

 .. خوابامون که دست خودمون نیست -

 ! آره ولی همچین خوابی حتما تعبیر داره -

 میخوای دنبال تعبیر چی بری ؟ لیسیدن یه گوژپشت ؟ -

 .. سرمو پایین انداختم و گفتم : نم .. نمیدونم

راجبعش فکر شایان سرشو به عقب خم کرد ، چشماشو بست و گفت : فقط یه خواب بود ، بهتره دیگه 

 .. نکنی

 .. بی هوا پرسیدم : ممکنه اون

 اون چی ؟ -

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم و مردد گفتم :  شیطان .. باشه ؟

 یهو چشماشو وا کرد و با تعجب پرسید : منظورت چیه ؟

 ! شایان باید واقع بین باشیم ، اون گوژپشت درست مثل جن و پریا بود -

نباشه پس بهتره دعا کنیم اون -  .. 

 با تعجب پرسیدم : چرا ؟

 ! چون خوابمون میتونه به معنای یه زنگ خطر جدی باشه -

 زنگ خطر چی ؟ -
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 .. سرشو تکون داد و گفت : نمیدونم یارا ، واقعا نمیدونم

 

 ... یه هفته مثل برق و باد گذشت ، تعطیالت تموم شد و همگی به زندگی عادی برگشتیم

دی بود ، یعنی چند روز روز قبل از تولد شایان ۸امروز   ! 

 .. اتفاقا تولدش جمعه هم افتاده بود و من کلی وقت داشتم تا یه سورپرایز خوشگل برای آماده کنم

توی محل کار مدام فکرم درگیر تولدش بود ، امروز عصر براش میکسر میخریدم و کیک تولد رو هم 

 .. خودم درست میکردم

امشون کفایت میکردحقوقم برای تم  ! 

اما دلم میخواست عالوه بر اینا یه کادو دست سازم بهش بدم بنابراین کلی فکر کردم و به این نتیجه 

 .. رسیدم که عکس خودم رو قاب کنم و بهش بدم تا همیشه جلوی چشمش باشم

 ! دلم میخواست هرچه زودتر قیافه شایانو وقتی کادومو میگیره ببینم

د ، یه سر به شیما و دنیا زدمساعت ناهار که ش  .. 

 .. بدجوری مشؽول خوش و بش بودند

 تقی به در زدم و پرسیدم : خانوما ، اجازه هست ؟

 .. شیما : آره عزیزم ، بیا تو

 .. وارد اتاق شدم و روی یکی از صندلیا نشستم

 دنیا : خب داشتی میگفتی ؟

خجالت نمیکشی همچین حرفایی میزنی ؟شیما : هیچی دیگه ، منم بهش گفتم با این قد و هیکلت   

 خب اون چی گفت ؟ -

 .. هیچی بابا اسگل بالکم کرد -

 از شنیدن حرفاشون کنجکاو شدم و پرسیدم : جریان چیه ؟

شیما خندید و جواب داد : هیچی بابا ! دیروز یه پسره پلشت اومده بود دایرکتم میگفت بزار من کؾ 

ن سگت بشم ! کثافط اینقدرم خوشگل بود که نگوپاتو بلیسم ، بیا منو بزن ، بزار م  .. 

 با تعجب پرسیدم : جدی میگی ؟ پسره اینکارو کرد ؟

 .. دنیا : اینقدر اینجور پسرا تو اینستاگرام زیادن که نگو ، فکر کنم مریضی چیزی هستند

 .. من تاحاال ندیدم -



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 289 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

ا هستند چی رو میخوای ببینی ؟ تا فالوور که همشون هم آشن ۳۶شیما خندید و گفت : خب عزیزم با 

 مگه مثل من شاخی ؟

 .. اینو که گفت رو به دنیا ادامه داد : راستی گفتم شاخ ، علی نابی رو که میشناسی دنیا

 دنیا یکم فکر کرد و جواب داد : اوم ، همون پسر شاخه ؟ با اکیپ محمد ایناست ؟

زعفرانیه گرفتهآره همون مدل جیگره ، آخر هفته یه پول پارتی تو  -  ! 

 دنیا با هیجان پرسید : جون من ؟ پول پارتی تو زمستون ؟

۷۸آره ، استخر سربستست ! ورودیش برای دخترای مجردم مجانیه ولی برای زوجا نفری  -  .. 

 ! وای شیما ، منم میخوام بیاممم -

رم ! اگه بخواید تو و یارا شیما بادی به گلو داد و گفت : منو که دعوت کرده ، گفته دو تا از دوستامم بب

 .. رو میبرم

 با تعجب پرسیدم : ببخشید ؟ من ؟

 ! آره دیگه ! مفتی مفتی میبرمت یه جای توپ که تاحاال مثلشو ندیدی -

 ! سرفه ای کردم و گفتم : ببخشید ولی من تاحاال همچین جاهایی نبودم و اصال نمیدونم پول پارتی چیه

 .. دنیا و شیما با هم خندیدند

 ! دنیا : واقعا نمیدونی ؟ بابا استخر پارتیه دیگه

 استخر پارتی مختلط ؟ چجوری آخه ؟ -

 شیما : تو دیگه چقدر پرتی یارا ، تاحاال نشنیدی ؟

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم

دنیا : االن حس توضیحش نیست فقط بدون پارتی تو یه استخر سربسته هست و کلی دختر پسر جیگر 

 .. میان

 با مایو ؟ -

 .. شیما خندید و به تمسخر گفت : نه عزیزم با چادر میایم تو آب

 

 .. از طعنه هاشون خوشم نمیومد ، سرم رو پایین انداختم و گفتم : من نمیتونم بیام

 شیما : چرا گلم ؟ آقاتون اجازه نمیده ؟

 مردد پرسیدم : آقامون ؟
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خرشانس دنیا به سمت در اشاره کرد و گفت : مستر جیگر دیگه  ! 

 .. شایانو میگفتند ! آقام ! چه لوس

 .. نه اون کاری نداره من خودم از اینجور محیطا خوشم نمیاد -

 ! دنیا با حرص گفت : وای یارا امل بازی درنیار دیگه

 .. نه ، واقعا خوشم نمیاد کلی پسر و دختر لخت ببینم و از طرؾ دیگه آخر هفته برنامه دارم -

پرسید : چه برنامه ای ؟ شیما فوضولی کرد و  

 .. تولد کوشاست ، میخوام سورپرایزش کنم -

 .. دخترا بهم نگاه کردند و یه صدا گفتند : اوالالالال

 ! شیما : پس حسابی درگیری

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

 در این لحظه شایان تقی به در زد و گفت : میتونم بیام تو ؟

 .. دنیا : بفرمایید آقای کوشا

 شایان با سر سالمی به همه کرد و رو به من گفت : ناهار نمیخوری ؟

 .. چ .. چرا -

 ! ساعت ناهار داره تموم میشه ، اگه میخوای بریم بیرون یه چیزی بخوریم -

 نگاهی به دخترا که با حسادت نگام میکردند کردم و با خجالت جواب دادم : نه همینجا یه چیزی میخورم

.. 

باشه تکون داد و از اتاق بیرون رفتسرشو به نشونه   .. 

چند لحظه بینمون سکوت برقرار شد و منم که جو رو نامناسب دیدم با خداحافظی کوتاهی به سمت در 

حرکت کردم اما لحظه آخر صدای شیما رو به وضوح شنیدم که با لحن آرومی به دنیا میگفت : دختره 

 .. #نده ، نیومده پسره رو تیػ زده

شون قلبم شکست و خیلی ناراحت شدماز این حرف  .. 

 یعنی چون با یه نفر دوست شده بودم ، #ندم ؟

تا آخر ساعت دپرس و پکر شدم ، حتی سمیه هم از این تؽییر رفتارم تعجب کرده بود ولی من واقعا 

 .. انتظار همچین تفکری رو از دخترایی که ادعای دوستی میکردند نداشتم

یان طبق معمول اومد تو اتاقم تا با هم بریمساعت کاری که تموم شد ، شا  .. 

 .. نگاهی به قیافه بیخیال و سرد سمیه انداختم
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 .. چقدر با شیما و دنیا فرق داشت

 .. زیر لب خداحافظی ای کرد و رفت ولی من هنوز وسایلم رو جمع نکرده بودم

 شایان که قیافه پکرم رو دید یکم تعجب کرد و پرسید : چیزی شده ؟

میقی کشیدم و بی مقدمه پرسیدم : به نظرت من هرزه ام ؟نفس ع  

 هرزه ؟ -

 .. آره ، مثال هیچی نشده با تو ریختم رو هم و ده بار باهات خوابیدم -

 یه دختر خوب اینکارا رو میکنه یا یه هرزه خیابونی ؟

 .. لبخند ملیحی زد ، دستاشو توی جیبش کرد و گفت : خب فکر کنم بدونم چه اتفاقی افتاده

 اوم جدی ؟ چه اتفاقی ؟ -

 ! اونا بهت حرفی زدند که فکرتو مشؽول کرده -

از روی صندلی بلند شدم و گفتم : فقط یه حرؾ نبود ، خیلی واضح و روشن بهم لقب هرزه رو نسبت 

 .. دادند ، اونم بخاطر اینکه با تو میرم و میام

میکنند ؟ اینقدر برات مهمه که اون دخترای از خود راضی چه فکری -  

شونه ای باال انداختم و گفتم : نه ، فقط یه سوال پرسیدم ! در هر صورت جامعه ما دختریو که فقط با 

 .. یه نفر باشه و باهاش سکس کنه یه هرزه میبینه

 .. تا وقتی ازدواج نکنیم اونا همینو میگن

 ازدواج ؟ -

این نگاهی که جامعه به دخترا داره واقعا لپ تابمو توی کیفم گذاشتم و گفتم : آره ازدواج ، میدونی 

 .. حالمو بهم میزنه

یعنی یه نگاه به خودت بنداز شایان ، تو با صدتا دختر خوابیدی ولی هنوزم یه مردی و چیزی از 

 .. ارزشت کم نشده اما من که فقط با تو بودم چی ؟ همین االنم ارزشم از سنگ پا کمتره

 .. این تفکرتو دوست ندارم -

ن تفکر من نیست ، جوریه که بقیه منو میبینند ! تو هرکاری کنی بازم یه مردی و کسی بهت سخت ای -

 .. نمیگیره اما من

پوفی کشیدم و گفتم : همین االنشم هر لحظه ای که باهات حرؾ میزنم ریسک کردم ، اگه یه درصد این 

همه جا میرهخبر به گوش آقای مدیری برسه چی ؟ همه چیزو به عموم میگه و آبروم   .. 

 اینا رو میگی تا راجبع ازدواج فکر کنم ؟ -
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در کیفم رو بستم و گفتم : نه شایان ، اینا رو میگم تا بدونی تو چه موقعیتی هستم و چقدر برام ارزش 

 .. داری که دارم تمام این ریسکا رو به جون میخرم

 ولی تو چی ؟

رای من چیکار میکنی ؟اینو که گفتم به سمتش برگشتم و ادامه دادم : تو ب  

 با تردید پرسید : چی میخوای ؟

 .. میخوام دست از اون کار بکشی -

 .. پوفی کشید و جواب داد : توی ماشین در موردش حرؾ میزنیم

 .. وسایالم رو جمع کردیم و با هم به سمت ماشینش رفتیم

 .. شایان از ساختمون بیرون زد و گفت : نمیتونم بیخیال وظیفم بشم یارا

 .. پوزخندی زدم و گفتم : چقدر خودخواهی شایان ، امکان نداره بخاطر بقیه از خودت بگذری

 ! اینجوریه که من هستم ، نمیتونم کاری کنم -

 .. سرمو به شیشه چسبوندم و گفتم : خیلی بدی

من از این حرفت تعریؾ برداشت میکنم ، بد بودن که به خودی خودش بد نیست ! یه خصلته  -

 .. ضروریه

 .. پوزخندی زدم و گفتم : خدا رو شکر همیشه هم یه جواب تو آستینت داری

 ! لبخندی زد و جواب داد : بهتره بگی بازی با کلمه رو خوب بلدم

 .. خودخواه -

 .. تا خودخواه نباشی به چیزی که میخوای نمیرسی -

ا برای من همیشه اول تو با معصومیت پرسیدم : پس چرا من نبودم ؟ چرا هیچوقت نبودم شایان ؟ چر

 بودی ؟ چرا بخاطرت حاضرم هرکاری کنم ؟

 .. چون تو قلب پاکی داری ولی من نه و خب پایان همچین داستانایی چندان خوش نیست -

 منظورت چیه ؟ -

 ! طبق معمول جوابی نداد

 

به تولدش شب تولد شایان بود ، از صبح تا حاال داشتیم خونه رو تزیین میکردیم مثل اینکه خیلی 

 .. اهمیت میداد
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یه لباس سفید که بلندیش تا زانوم بود پوشیدم ، تاج گلم رو به روی سرم گذاشتم و از اتاق بیرون 

 .. اومدم

 .. همزمان با من شایان هم از اتاق کارش بیرون اومد و با هم در راهرو رو به رو شدیم

 ! برای لحظه ای نگاهم روی استایلش ثابت موند

و شلوار یه دست مشکی یقه انگلیسی چقدر خوشتیپ شده بود توی اون کت  .. 

موهای بلند و مشکیش رو از فرق کج گرفته و با ژل و سشوار به بهترین حالت ممکن مدل داده و توی 

 .. گوش سمت چپش که سوراخ بود گوشواره نقره ای انداخته که با دکمه سر دست پیراهنش ست بود

، بی اختیار چند قدم بهش نزدیک شدم و گفتم : چه قدر خوب شدی بوی عطرش داشت دیوونم میکرد  

.. 

 .. تو هم همینطور -

 ! سپس نگاهی به سر تا پام انداخت و ادامه داد : با لباس سفید مثل فرشته ها میشی

نمیدونستم ازم تعریؾ کرده یا نه پس فقط لبخند زدم و گفتم : دیگه االناست که مهمونات برسن ، بیا 

رو آماده کنیم کوکتال  .. 

 .. سری به نشونه باشه تکون داد

امشب قرار بود چندتا از دوستای شایان رو ببینم ، خیلی هیجان داشتم و از طرفی میترسیدم سوتی هم 

 .. بدم

 .. وقتی داشتیم کوکتال رو حاضر میکردیم شایان بهم گفت : یادت باشه که تو آتئیست هستی

؟ با تعجب پرسیدم : بگم بی دینم  

 .. آره ، نمیخوام چیزی بفهمن ! هرچند که ازت سوالی نمیپرسن ولی دلم نمیخواد سوتی بدی -

 سرمو به نشونه باشه تکون دادم و با تردید پرسیدم : راستی امشب روناکم اینجاست ؟

 آره ، چطور ؟ -

 .. گفتم شاید بخاطر اون اتفاق -

د که به خاطر من هیچ کاری نمیکنیپوزخندی زدم و ادامه دادم : هیچی ؛ یادم رفته بو  ! 

 بطری شراب رو گوشه ای گذاشت و پرسید : نباید دعوتش میکردم ؟

 ! اون میخواست بینمون رو بهم بزنه شایان -

لبخندی زد و گفت : تو چطور میتونی اینقدر حسود باشی ؟ اون فقط یه عکس بهت داد ! اگه میخواست 

ینقدر مست بودم که چیزی حالم نمیشدمیتونست کنارم لخت دراز بکشه ، من ا  .. 
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 .. با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم : چجوری میتونی همچین حرفی بزنی شایان ، اون

در این لحظه زنگ در به صدا دراومد ، شایان دستی توی موهاش کشید و گفت : بحث رو همینجا نگه 

 .. دار ! ببین امشبم میتونی ناراحتم کنی

ست ، من که چیزی نگفته بودم ! فقط انتظار داشتم اون روناک عوضی رو دعوت دلم از این حرفش شک

 .. نکنه

 .. سرم رو پایین انداختم و با قلبی دردمند از مهموناش استقبال کردم

 .. اتفاقا روناک هم بینشون بود ، به محض ورود از گردن شایان آویزون شد و لپش و بوسید

اما به قدری توی شوک بودم که نتونستم کاری کنماز دیدن این صحنه چشمام گرد شد   .. 

 اون عوضی انگار که تازه منو دیده باشه دستشو به سمتم دراز کرد و گفت : چطوری یارا جون ؟

با ناراحتی به شایان که لبخند مسخره ای به لب داشت نگاه کردم ، انگار نه انگار اتفاقی بینشون افتاده 

 .. باشه

فقط صدایی لرزونی گفتم : خوبمبهش دست ندادم و   .. 

دو پسر دیگه ای که همراه روناک بودند هم به ترتیب خودشون رو معرفی کردند ولی من به قدری 

 .. شوکه و ؼمگین بودم که دیگه هیچی نفهمیدم

 .. شایان دستشو دور کمرم حلقه کرد که مثال بگه ناراحت نباشم ولی قلب من واقعا شکسته بود

نفری میشدند ، اتفاقا بین مهموناش تانی و  ۸۶ ۸۶هموناش هم رسیدند ، دیگه حدود تک تک بقیه م

 .. شاهین هم بودند

 .. تانی خیلی ناز بود ، چشمای آبی ، موهای مشکی و یه هیکل مانکنی عالی داشت

 .. البته شاهینم مثل شایان خوشگل و خوشتیپ بود ولی احساس میکردم تانی ازش خیلی سر تره

لی حرؾ میزد ، از هر دری میگفت ، با همه بگو مگو میکرد و الکی میخندیدتانی خی  .. 

گاهی وقتا نگاه حسرت بارش رو به روی شاهین احساس میکردم ، انگار وقتی با زنای دیگه میخندید 

 .. ناراحت میشد

 ! نمیدونم چرا فکر میکردم عاشق شوهر سابقشه

حظه هم از شایانم چشم برنمیداشتو روناک ، روناک از همه بدتر بود چون یه ل  .. 

کامال معلوم بود چشمش دنبال عشقمه ، منم یه بار از حرصش سرمو روی شونه شایان گذاشتم و 

 .. بازوشو بوسیدم

شایان که به زبون محلی مشؽول گفت و گو با یکی بود از دیدن ای صحنه تعجب کرد اما من تنها لبخند 

باشه کمرنگی نثارش کردم تا خیالش راحت  ! 
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دخترای مهمونی زیاد نبودند ، فقط من و تانی و اون عوضی و دوتا دختر دیگه بودیم که به نظر خواهر 

 .. بودند

 .. تانی وقتی دید من ؼریب افتادم از کنار شایان بلندم کرد

 .. خانوما گوشه ای جمع شده بودند ، من و تانی هم بهشون پیوستیم

خند مهربونی زدنداون دوتا دختره که منو دیدند لب  .. 

یکیشون که موهای بلند و مشکی داشت و اسمش چیستا بود ازم پرسید : مثل اینکه حوصلت سر رفته 

 .. بود

 ! یکم احساس ؼریبی میکنم -

روناک لبخندی زد و گفت : چرا عزیزم ؟ کنار ما بهت خوش نمیگذره ؟ معلومه ! چون تو مثل ما 

 نیستی نه ؟

، دختره عوضی ! دنبال هر موقعیتی میگشت تا من رو تو مخمصه بندازهنمیدونستم چی بهش بگم   .. 

تانی دستش رو دور گردنم انداخت و گفت : دخترم رو اینقدر اذیت نکن رونی !  شرط میبندم تا حاال تو 

 .. مهمونیای ما نبوده

 .. چیستا : آره منم ندیدمش ، نمیدونم شایان از کجا این خوشگل خانوم رو پیدا کرده

دختر دومی که موهاش رو از ته زده و کچل بود جواب داد : من یه بار دیدمش ، همون روزی که 

 ! میرفتیم نماز سیاه

مشکی  Bmw یکم به قیافه دختره نگاه کردم و تازه یادم اومد این همون دختر مو صورتیه که تو اون

 .. نشسته بود پس لبخند گشادی زدم و گفتم : اره خودمم

بینم تو اینجا زندگی میکنی ؟تانی : ب  

 ! در واقع طبقه باال هستم -

 چیستا : اوالال پس حتما خیلی خوش میگذرونید نه ؟

 .. اینو که گفت چشمکی زد ولی من منظورشو نفهمیدم

 ! دختر کچله که اسمش ویدا بود گفت : شایان تو #کس فوق العادست

 .. اینو که شنیدم چشمام از تعجب چهارتا شد

: موافقم ، اون میدونه باید چیکار کنه تا یه زن دیوونه بشه ! لعنتیچیستا   ! 

 .. بریده بریده پرسیدم : شما .. با هم

تانی خندید و گفت : شایان تقریبا همه دخترای انجمن رو کرده ! مطمئنم اگه منم زن داداشش نبودم باید 

 ! تقدیمش میشدم
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 انجمن ؟ -

وست پسر عزیزت چه آدم مهمیه ، اون دیویل سه سیونهچیستا : مثل اینکه هنوز نفهمیدی د  ! 

 با تعجب پرسیدم : دیویل سه سیون ؟

 .. روناک مقداری شراب نوشید و گفت : اونکه محلی نمیفهمه دخترا

 ویدا خندید و جواب داد : پس نمیدونه دوست پسرش پسر ابلیسه ؟

ل نشسته و بقیه اطرافیان با احترام آب دهنم رو با صدا قورت دادم و به شایان که تنهایی روی مب

 باهاش صحبت میکردند نگاه کردم و زمزمه کنان پرسیدم : پسر ابلیس ؟

تانی : قضیه مال خیلی وقته پیشه ، میدونی مادر اون روانی بود ! یه ساحره که ادعا میکرد با شیطان 

 ! خوابیده و شایان رو از اون حامله شده ، برای همینم زنده زنده سوزوندش

 ! چیستا : شما به اون داستان باور دارید ؟ به نظر من که ماتیا یه #نده روانی تمام عیار بود

تانی شونه ای باال انداخت و گفت : هیچکس نمیدونه ، همه میگن اون یه جور مالیخویا داشته ! بعد از 

نگفته شایان  اینکه فهمید آخرین بچش معلوله شدت هم گرفت چون فکر میکرد شیطان بخاطر اینکه

 .. پسرشه نفرینش کرده ! برای همین همه جا این حرفو جار زد

 .. واقعا گیج شده بودم ، پس برای همین شایان شیطان رو پدر صدا میکرد

 .. نمیدونستم چی بگم پس فقط به حرفاشون گوش سپردم

 ! تانی : باعث تاسفه که یه ساحره احمق مثل اون زن عمو من باشه

م : زن عمو ؟ تو دختر عموی شایانی ؟با تعجب پرسید  

 ! بله ، دختر عموی شایان و اولین فرزند خاندان -

ناگهان یاد اون قاب عکسی که تو اتاق کار کوشا بود و یه دختر عصبانی بین اون همه پسر بچه بود  

 .. افتادم و زمزمه کنان گفتم : و تنها دختر خاندان

 ! زدی به هدؾ -

تو بودی پس اون دختر عصبانی -  !! 

 تانی با تعجب پرسید : دختر عصبانی ؟

 .. یه عکس با پسرا داشتی -

 .. یهو زد زیر خنده و گفت : آه اون عکسو میگی ! لعنتی ، یادش بخیر

حتی فکر کنم ماتیا روانی هم اون روز بود ، تن هممون لباسای تمیز و تازه پوشونده بودند و 

 ! مجبورمون کرده بودند عکس بگیریم
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دخترا با شنیدن این حرؾ خندیدند و چیستا در حالی که محتوای جامش رو تکون میداد گفت : تو دختر 

 .. خوش شانسی هستی یارا

 چرا ؟ -

سرش رو باال آورد ، با چشمای درشت سبز رنگش بهم زل زد و گفت : چون میتونی هرشب باهاش 

 ! باشی ، حال اینکه قیافه و تیپ آنچنانی هم نداری

دی زدم و گفتم : آره ، من قیافه و تیپ عالی ندارم ولی یه چیزی دارم که شما دخترا هیچوقت به پوزخن

 .. دستش نمیارید

سپس به قلبم اشاره کردم و ادامه دادم : من یه قلب پاک دارم و مثل شما فقط دنبال س#س با شایان 

 ! نیستم ، من عاشقشم و میتونم اینو بهتون ثابت کنم

ا ، بلبل زبونم که هستیویدا : نه باب  ! 

تانی که دید نزدیکه دعوامون بشه پا درمیونی کرد و گفت : هعی دخترا ، ادامه ندید ! امشب شب تولد 

شایانه ، خودتون میدونید که شب تولد هر آدمی چه روز مقدسیه ! پس نباید هیچ نزاع یا مشاجره ای 

 .. باشه

ی بیشتر از یه اسباب بازیهویدا : طرؾ خیلی جدی گرفته ! فکر میکنه چیز  ! 

 .. بی توجه به حرفای تانی و ویدا چشم ؼره ای نثار دخترا کردم و پیش شایان برگشتم

تمام شب دو دستی بهش چسبیده بودم ! هر دختری که اینجا بود چشمش دنبال عشق من بود ، آخه 

ین حرفایی بزنه ؟ چقدر یه دختر میتونست عوضی و هول باشه که پیش دوست دختر یکی دیگه همچ

اون شب بود که متوجه شدم رقیب من تنها روناک نیست ! بلکه تمام دخترای این جمع چشمشون دنبال 

 .. شایانه ! واقعا نمیتونستم درک کنم که اون با تک تک این دخترا خوابیده

 .. تا پایان شب دپرس بودم

ؼم به این صحنه چشم دوختم شایان کیکش رو برید و همه ابراز شادی کردند اما من تنها با  ... 

مدام حرفای دخترا تو ذهنم مرور میشد ، اینکه همشون میگفتن من فقط یه اسباب بازیم ولی این 

 .. نمیتونست واقعیت داشته باشه چون اونم عاشقم بود

هنوبت به کادوها رسید ، هرکسی یه چیز آورده بود ! نمیدونستم با دادن میکسر باید خجالت بکشم یا ن  

! 

آخه هدیه بقیه خیلی فانتزی و شیک بود حتی اون روناک عوضی بهش چنان مجسمه زیبایی داده بود 

 .. که یه لحظه از کادوی خودم شرم کردم

 .. باالخره کادوی منم باز کردند ، شایان با دیدن میکسر لبخندی زد و گونم رو بوسید

ر گوشش گفتم : اینم دومیشهاما من از توی کیؾ دستیم هدیه دومم رو بهش دادم و زی  ! 
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 برام دوتا کادو گرفتی ؟ -

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

 .. شایان لبخندی زد و کادو رو باز کرد

 .. با دیدن عکس من توی قاب کمی جا خودو و نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت

از یه بچه یتیم بیشتر از اینم لبم رو با شیطنت گاز گرفتم اما روناک ساکت نبود و با تمسخر گفت : 

 ! انتظار نمیره ، عقده ای

 .. با تعجب به روناک نگاه کردم ، اون از کجا

 نکنه شایان بهش گفته بود ؟

 .. با چشمای نم دارم نگاهی به شایان که کنارم نشسته بود انداختم و پرسیدم : تو اونو بهش

گفت : میشه کیک رو بیاری ؟ اما شایان حرفم رو قطع کرد و با بی تفاوتی به تانی  

 .. تانی هم برای اینکه جو رو عوض کنه با شوخی و خنده به سمت یخچال رفت

اما من با شرمندگی سرم رو پایین انداختم ، نگاه تحقیر همه رو روی خودم حس میکردم و اینا فقط 

 .. بخاطر شایان بود

 .. از کنارش بلند شدم ، اونم اهمیتی نداد

کردم و به دور از همه سر در گریبان فرو بردم گوشه جمعیت کز  .. 

 ! تانی کیک رو اورد ، کیکی که من با عشق براش پخته بودم

 .. روناک جای من نشست و دستش رو دور بازوی عشقم حلقه کرد

 ! شایان اینقدر بی ارزشم کرده بود که نمیتونستم از جا بلند شم و در مقابل اون دزد بدکاره بایستم

چشمای خیسم نظاره گر خنده ها و شوخیاشون شدمفقط با   .. 

 .. درست مثل یه زوج عالی به نظر میرسیدند و بقیه هم با تحسین بهشون نگاه میکردند

شایان تمام این مدت نیم نگاهی به من ننداخت ، اینقدر ؼرق شادی بود که اصال عدم حضور من رو 

 .. نفهمید

برای بار دوم بوسه عاشقانه ای به روی گونه اش کاشتبا خوشحالی کیکش رو فوت کرد و روناک   .. 

 .. دیگه نمیتونستم تحمل کنم پس بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم و تا اخر شب گوشه ای نشستم

 .. هیچکس متوجه من نشد ، انگار من رو نمیدیدند

 .. دلم به حال خودم میسوخت ، بچه یتیما همه جا مظلوم بودند
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ولد شایان ذوق داشتم و چه بی رحمانه رویاهام برای امشب نابود شدچقدر برای شب ت  .. 

به این ترتیب بعد از صرؾ کیک و شراب مهمونی به پایان رسید و کم کم خونه از ازدحام جمعیت خالی 

 .. شد

 .. توی خونه شایان با بی حالی روی مبل نشستم

ه امشب میتونستم از دستش فرار کنم ؟ خیلی خسته شده بودم ، دلم یه خواب راحت میخواست ولی مگ

 .. از طرفی هم بخاطر حرؾ دخترا خیلی ناراحت بودم

دلم میخواست امشب دست رد به سینش بزنم ولی اخه تولدش بود ! چجوری میتونستم همچین شبی رو 

 ! کوفتش کنم ؟ اگرچه که اون کوفت کرد و اصال به روش نیاورد

احساس زنونم شدم و سعی کردم جوری وانمود کنم که شایان ناراحت  باالخره بعد از کلی کلنجار بیخیال

 ! نشه ولی بعدا به حسابش برسم

 .. توی افکار خودم ؼرق بودم که شایان با یه شیشه شکالت ) نوتال ( کنارم نشست

 .. انگشت کوچیکشه کامال کاکایویی کرد و نزدیک لبم آورد

 .. با تعجب بهش نگاه کردم که گفت : بخور

ا اکراه انگشتش رو لیسیدمب  .. 

 ! چقدرم خوشمزه بود

 خسته ای ؟ -

 .. نمیدونستم چه جوابی بهش بدم ، نمیخواستم ازم ناراحت بشه پس به دروغ گفتم : نه زیاد

 .. اگه بخوای میتونی بری بخوابی -

 روی پاش نشستم و با شیطنت تصنعی گفتم : بدون سکس شب تولدت ؟

گوشم گفت : میخوای قبلش یکم داغ بشیم ؟ بوسی از گردنم کرد و زیر  

 

 [۸۸:۳۸ ۸۳.۸۸.۸۷] ,شیـــطــان ایـــنجاســت

[Forwarded from شیـــطــان ایـــنجاســت (�Angela�)] 

#Part201� 

 .. با ناراحتی تو صورتش نگاه کردم و تمام اتفاقای امشب توی ذهنم مرور شد

و اومدم بلند شم که گفت : میخوام باهات چندتا پیک بزنمیه لحظه دستام رو از دور گردنش باز کردم   ! 

 .. جبهه گرفتم و گفتم : میدونی که نمیخورم
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 ! لبم رو با انگشت اشاره اش نوازش کرد و گفت : امشب تولد منه پس باید هرچی میگم گوش کنی

 .. زورگو -

ودکا برگشت منو از روی پاش بلند کرد و بعد از چند دقیقه با دوتا جام و یه بطری  .. 

 ! اینا رو از کجا میاری ؟ من که تو اتاقت مشروبی ندیدم -

 .. قرار نیست همه چیزو ببینی -

 سپس برام یکم مشروب ریخت و بعد انگار که تازه چیزی یادش اومده باشه گفت : سک نمیخوری نه ؟

 با تعجب پرسیدم : چی ؟

خیار برگشتجوابی نداد و بعد از چند دقیقه با یه ظرؾ ماست و   .. 

 اینا برای چیه ؟ -

 .. الکلش باالست ، ممکنه بهت نسازه ! پس اینا رو هم همراهش بزن -

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم

 .. شایان جامشو باال گرفت و با لبخند موذیانه ای گفت : به سالمتی

 .. جاممون رو بهم زدیم ، من بینیم رو گرفتم و یه نفس باال رفتم

لخ الکل تا ته گلوم رو سوزوند پس سریع یه خیار برداشتم خوردممزه ت  .. 

 .. به شایان نگاه کردم که انگار داشت آب میخورد

 .. هنوزم ازش دلگیر بودم ، دلم میخواست بهش بگم چه مرگمه ولی نمیتونستم

 .. احساس کردم اگه حرفی بزنم دعوامون میشه و ترکم میکنه پس طبق معمول سکوت کردم

ونم رو با دست تمیز کردم و با حرص گفتم : چجوری اینو میخوری ؟ اه حالم بهم خورد ! این چه زب

 ! #وهیه

 .. نباید یه نفس باال بری -

 ! خواستم یه سرش کنم -

 .. جامم رو برای بار دوم پر کرد و گفت : این دفعه آروم تر

 میشه بپرسم این بساط برای چیه ؟ -

برابر میشهوقتی مستی لذت #کس دو  -  ! 

 .. منظورشو نفهمیدم و عین خنگا بهش زل زدم

 .. وقتی نگاه من و دید لبخندی زد و گفت : تا نیم ساعت دیگه متوجه میشی



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 301 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. به این ترتیب من پیک دوم و چهارم رو سر کشیدم

 .. کم کم احساس سرگیجه و سرخوشی بهم دست داد ، یکم سردم بود پس به شایان گفتم : سردمه

 میخوای بریم تو اتاق ؟ -

ته دلم راضی نبودم ، همش تصویر اون و روناک جلوی چشمم بود حرفی نزدم ولی شایان دستم رو 

 گرفت و به سمت اتاقش برد ..

 .. به محض رسیدن روی تخت ولو شدم و چشمام رو بستم

ین میبردم و میخندیدماحساس میکردم رو آسمونام و دارم روی ابرا راه میرم ، الکی پاهام رو باال و پای  

.. 

 .. بیش از حد سرخوش بودم ، دلم میخواست برم فضا و ستاره ها رو بؽل کنم

 .. شایان پیراهنم رو دراورد ، توان هیچگونه حرکتی نداشتم

 .. فقط با مستی میخندیدم و بهش نگاه میکردم

هام داشتهانگار همه چیزو از یاد برده بودم ، انگار یادم نبود امشب چه رفتاری با  ! 

 .. خیلی سریع لباسام رو دراورد و خودش هم لخت شد

 .. روی بدنم خیمه زد و از زیر گلوم شروع به بوسیدن کرد

 .. من فقط آه میکشیدم و به صورت ؼیر طبیعی از این حس لذت میبردم

 .. همون یه بوسه اول کافی بود تا کامال خودمو خیس کنم

و بعد سراغ سینه هام رفتاز روی ترقوه ام گاز ریزی گرفت   .. 

 .. نوکشون رو میکشید و با حرص گاز میگرفت

 .. من که هیچ حس نمیکردم و فقط از ال به الی چشمای خمارم هیکل بزرگش رو میدیدم

شایان زیاد باهام بازی نکرد ؛ امشب میخواست سریع کارو یکسرع کنه پس روی تخت نشست و 

 .. مجبورم کرد جلوی پاش زانو بزنم

 .. سرم رو به سمت #التش هدایت کرد و من درعالم مستی اما با بی رقبتی مشؽول شدم

 .. موهام مزاحمم میشدند ، شایان از موهام رو دور دستاش جمع کرد تا کارمو درست انجام بدم

 .. تمام #لتش رو با آب دهنم خیس کردم

 ! نفساش نامنظم شده بود ، میدونستم چقدر دوست داره باهاش ور برم

 .. لبام دیوونش میکرد
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 .. داشتم کارمو میکردم که یهو با لحن خماری گفت : یارا میخوام دهنتو ب#ام

 یعنی چی ؟ -

 .. زانو بزن #نده کوچولو -

 .. با ترس به چشمای یخش نگاه کردم و بعد مثل ؼالمی مطیع روی زمین زانو زدم

میمالید گفت : میخوام دهنتو ب#ام ، پس مثل شایان رو به روم ایستاد و درحالی که آلتش رو به لبام 

 .. آدم بازش کن ! یادت باشه عق نزنی

 .. دهنمو با اکراه باز کردم و اون یه ضرب کارشو انجام داد

 .. موهام رو از پشت گرفت و مشؽول جلو و عقب کردن آلتش توی دهنم شد

 نمیتونستم تحمل کنم ، تا ته گلوم میرفت و داشت حالمو بد میکرد

.. 

 .. چشمام از اشک خیس شده بود ، داشتم خفه میشدم

 ! خواستم پسش بزنم که شایان نزاشت ، سیلی محکمی در گوشم زد و ؼرید : گفتم عق نزن

 .. با تمام قدرتم پسش زدم و بعد به سرفه افتادم

 شایان خندید ولی من با عصبانیت بهش نگاه کردم و گفتم : چه مرگته ؟ میخوای منو بکشی ؟

ونم رو باال گرفت ، به چشمای خیسم زل زد و با جدیت گفت : تو #نده منی یارا ، هر ؼلطی بخوام چ

 .. باهات میکنم

 .. با تعجب بهش نگاه کردم ، دستمو روی صورتم گذاشتم و با بهت گفتم : تو منو زدی

 ! آره زدم ، الزم باشه همه جات رو کبود میکنم -

کردم و خودمو عقب تر کشیدم که یهو از پشت موهام رو گرفت و با تعجب به صورت وحشتناکش نگاه 

 ... بلندم کرد

 .. آی آی آی مووهااااممممم -

 .. هیش ، خفه شو -

 اینو گفت و منو از پهلو به دیوار چسبوند

 .. سپس یه پام رو باال گرفت و #لتش رو بدون هیچ هشدار قبلی واردم کرد

دجیؽی زدم که کل پنجره های خونه لرزی  .. 

شایان برای بار دوم به صورتم سیلی زد و گفت : خفه شو  میخوای در و همسایه ها هم بدونند داری 

 به من ## میدی ؟
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 .. اینو گفت و مشؽول تلمبه زدن شد

 .. اصال نمیتونستم روی پام بند بشم ، هم مست بود و هم از شهوت زیاد سست شده بودم

هام کامال سست و خم شده بودند فقط دستمو به دیوار تکیه دادم ، زانو  .. 

 .. آروم اسمشو صدا میزدم و ناله میکردم

 .. شایان هم گاهی ناله میکرد و حرفای داؼی میزد که شهوتم رو دو برابر میکرد

 یارا بار چندمه که دارم میکنمت ؟ -

 .. آه آه .. نمیدونم -

 دوست داری بازم بهم بدی ؟ -

، هرشب شایان ! هرشبخندیدم و با ناله گفتم : اهوم   ! 

 اینو خودم پارش کردم ، نه ؟ -

 .. آره تو پارش کردی -

خندید و با لحن شهوت انگیزی گفت : ولی هنوزم تنگه ، خیلی تنگ و داؼه ! دارم حال میکنم #نده 

 .. کوچولو ! دارم با ##ت حال میکنم

 .. دیگه چیزی نگفتم و فقط آه کشیدم

ت خسته شد ، بدنم رو به روی تخت خم کرد و دوباره از پشت کارشو ادامه بعد از پنج دقیقه از این حال

 .. داد

 .. به باسنم سیلی میزد و چنگ میگرفت

 .. وقتی تو این حالت قرار میگرفت ؼیرقابل کنترل میشد و منم مجبور بودم بسازم

 .. درد مضاعفی هم میچشیدم و دم نمیزدم

اره باسنم رو انگشت میکنهتوی حال خودم بودم که یهو احساس کردم د  .. 

 .. شایان خواهش میکنم ، پشتم درد میگیره -

 .. اولین بارت نیست -

 .. آخرین بار تا دو روز میسوخت ، لطفا -

 .. امشب شب تولد منه ، پس هرکاری بخوام میکنم -

 ! باشه منم تو تولد خودم تو رو میکنم -

زدم و روی تخت دراز شدم اینو که شنید با بی رحمی کرد تو باسنم ، جیؽی  .. 
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 .. از پشت لباشو به گوشم نزدیک کرد و گفت : هنوز کاری نکردم که

 .. با بی جونی گفتم : خواهش میکنم ، نمیتونم شایان

 .. با لحن خشنی گفت : هنوز ارضام نکردی

 .. کاندوم بزار -

 .. نمیخوام -

 .. پوفی کشیدم و دوباره به حالت داگی ایستادم

بعد از پنج دقیقه ارضا شد و کنارم افتاد باالخره  .. 

 از تمام برنامه سکس همین یه قسمت رو دوس داشتم ، همین لحظه ای که بؽلم میکرد و منو میبوسید

.. 

 .. امشب چقدر درد کشیدم ، خدا میدونست که آنال چقدر برام مشکل بود اما مجبور بودم خفه بشم

 .. اینقدر جیػ زده بودم که گلوم میسوخت

 .. با مظلومیت بش نگاه کردم ، چشمای معصومم رو که دید پوزخندی زد و از روی تخت بلند شد

 کجا میری ؟ -

 ! میخوام دوش بگیرم -

 .. اینو که گفت ساکت شدم و پتو رو به روی هیکل لختم انداختم

 ! کاش زودتر میومد و بؽلم میکرد

 وقتی از حموم اومد و کنارم دراز کشید

به سرمو به سینش مالیدم و بوسیدمشمثل یه گر  .. 

 ... شایان دستاشو زیر سرش ستون کرد و گفت : امشب زیاد خوشحال نبودی

 ! چرا ، بودم -

 ! فکر میکردم گرم تر برخورد کنی اما تو کامال تخریبم کردی -

 سرمو بلند کردم و با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم : من تخریبت کردم ؟

فت : فراموشش کنروشو برگردوند و گ  .. 

 .. شایان -

 ! شبخیر -

 با بهت به این رفتار سردش خیره شدم ، اخه چرا ؟ مگه من چیکار کرده بودم ؟
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 .. بؽضم گرفت

 دلم به حال خودم میسوخت ! چرا اینقدر ذلیل و بی کس بودم ؟

صیرم گفتم : در کمال بی پناهی از پشت بؽلش کردم و در حالی که از اعماق وجودم میدونستم بی تق

 .. ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم

 ! ولی کردی -

 .. قسم میخورم قصدم این نبود شایان من -

 .. دستامو از دور کمرش باز کرد و با بی تفاوتی گفت : میخوام بخوابم ، شبخیر

 .. قلبم دوباره درد گرفت

اینقدر بدبخت بودمعشقم اینقدر راحت خوردم میکرد اونم بخاطر هیچی ! اخه چرا ؟ چرا   .. 

 .. رومو برگردوندم و تا خود صبح گریه کردم ، شایان یه لحظه هم برنگشت

 گاهی وقتا به عشقش شک میکردم ولی بعد به خودم دلداری میدادم که حتما دلیلی برای سردیاش داره

.. 

ه دلیلیاخه چه دلیلی میتونه باعث بشه بزاری دختر مورد عالقت تا صبح با گریه بخوابه ؟ چ  .. 

 .. صبح زود بعد از اینکه دوش سریعی گرفتم یه نیمرو حاضر کردم و لباس مرتبی پوشیدم

 ! شایان هنوز خواب بود ، اگه ولش میکردی تا فردا صبح هم میخوابید

 .. نمیخواستم حرفای دیشب رو به دل بگیرم و بازم ناراحتش کنم

 .. اگرچه دیشب با چشمای خیس خوابیدم

اتاق و دیدم که به شکم خوابیده و سرش رو زیر بالش فرو بردهرفتم تو   .. 

 : کنارش نشستم و چند بار کمرش رو بوسیدم و زمزمه کنان گفتم

 قربونت بشم ، نمیخوای بیدار شی ؟ -

 ! با صدای بم و خواب آلودش جواب داد : خیلی خستم ، بزار یکم بخوابم

اساژ میدادم گفتم : اینجوری از کار عقب میوفتیروی کمرش نشستم و درحالی که شونه هاش رو م  .. 

 .. یکم باالتر -

 دور گردنش رو مالیدم و پرسیدم : اینجا خوبه ؟

 ! آ .. آره -
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بوسی به روی گردنش زدم ، از روش بلند شدم و گفتم : صبحانه حاضره ، زود حاضر شو بیا یه چیزی 

 .. بخور

هم زل زدبالشت رو برداشت و با چشمای خواب آلودش ب  .. 

 .. موهای مشکی پریشون و چشمای آبی زیباش حتی تو این حالت هم هوش از سرم میبرد

 .. دو لیوان چایی ریختم و برای خودمون روی میز گذاشتم

 .. تلویزیون رو روشن کردم و مشؽول تماشا برنامه ای شدم

 .. ده دقیقه ای طول کشید تا حاضر بشه ! پسرا همیشه زود حاضر میشن

 ! دور میر نشست و یه قلپ چایی خورد سپس پرسید : چرا االن بیدارم کردی ؟ تازه ساعت هشته

 .. دلم میخواست با هم صبحونه بخوریم آخه باید برم باشگاه -

 کدوم باشگاه میری ؟ -

 ! نوین ، سه چهارتا کوچه پایین تره -

 .. خب پس میرسونمت -

 ! الزم نیست ، خودم پیاده میرم -

ه نیمرو برام گرفت و بهم داد سپس با لبخند کمرنگی گفت : میرسونمتیه لقم  .. 

 .. لقمه رو ازش گرفتم و بوس ریزی به لپش زدم

 .. سپس درحالی که به لیوان چاییم نگاه میکردم گفتم : راستی دیشب دوستات حرفای جالبی زدند

 هوم ، چیا گفتند ؟ -

 ! اینکه تو دیویل سه سیونی -

اون قضیه هم حرؾ زدندپس راجبع  -  .. 

 ! بله ، تقریبا فهمیدم که دوستات هم عین خودت دیوونن ! آخه پسر شیطان ؟ خنده داره -

یه قلپ چایی نوشیدم و ادامه دادم : منظورشون از اون حرفا چی بود ؟ میگفتن مادرت ادعا میکرده با 

 .. شیطون خوابیده

شیطان به پدرم خیانت کرده آره ، اون میگفت من پسر ابلیسم ! میگفت با -  .. 

 .. انجمن هم حکم اعدامش رو صادر کرد ، اونو زنده زنده سوزوندند

 آخه واسه چی همچین حرفی زد ؟ -

 .. موذیانه جواب داد : کی میدونه ؟ شاید واقعا من پسر ابلیس باشم
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 ! به شوخی گفتم : مطمئنم نیستی ، تو یه ### آتیشی یا دم و شاخ نداری

ما مادرم یه #نده دیوونه تمام عیار بودهپس حت -  .. 

راستی مگه نگفتی انجمن مادرتو سوزونده ؟ پس اون زنی که میگفتی مادرته و کلیپسش تو ماشینت  -

 بود چی ؟

 .. لبخندی زد و جواب داد : اون دایمه ، مادر من سینه هاشو بریده بود و اون زن بهم شیر میداد

 .. چه ترسناک -

رو میترسونه ؟ زندگی من تو -  

 .. سرمو پایین انداختم و با تردید گفتم : یکم آره ، آخه این چیزا برام ؼیرعادین

 .. عادت میکنی و درباره دیشب -

 .. با شنیدن این حرؾ سرمو باال اوردم و بهش نگاه کردم

 ! نمیخواستم ناراحتت کنم ، خودت میدونی حسم چیه -

با لبخند زورکی جواب دادم : نه عیبی نداره منم به دل نگرفتم از شنیدن این حرؾ کمی دلم اروم شد و  

.. 

شایان دستمو گرفت و درحالی که نوازشش میکرد گفت : تو برای من خیلی عزیزی یارا ، نباید بزاری 

 ! این چیزا اذیتت کنه

 .. میدونم فدات شم -

  شایان لبخندی زد و در جوابم گفت : خوبه

و بعد از یه خداحافظی عاشقونه برگشت شایان منو تا باشگاه رسوند  .. 

 .. وقتی اینجوری مهربون میشد دلم قیجی ویجی میرفت

 .. با نگاهم بدرقه اش کردم و بعد به سمت باشگاه رفتم

 ! چقدر خوب بود که امروز مهربون شده بود

 .. لباسام رو با یه تاپ و شلوارک زرد ورزشی عوض کردم و موهام رو دم اسبی بستم

ریمو توی گوشم گزاشتم و تردمیل رو روشن کردم که یکهو دستی شونم رو لمس کردهنرف  .. 

 .. جا خوردم و فوری به عقب برگشتم و با زنی تو پر که لبخند گشادی به لب داشت رو به رو شدم

 زن نگاهی به سر تا پام انداخت و با ذوق پرسید : یارا یکتا ؟

میشناخت ؟ زبونم بند اومده بود ، این منو از کجا  
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 .. به نشونه آره سر تکون دادم و گفتم : ببخشید ، به جا نیاوردم

زن خندید و با خوش رویی گفت : واقعا یادت نیومد ؟ این منم ! الهه شهیدی ! مدرسه نور السادت ، 

 سه سال راهنمایی رو با هم بودیم یادته ؟

اش توی خاطراتم منعکس شد ، خیلی وقتی اینو گفت تازه دو هزاریم افتاد و برای لحظه ای چهره 

ساله ای که میشناختم نبود ، خیلی تپل شده بود ۸۱ ۸۲تعجب کردم ! این الهه اصال اون دختر   !!! 

 .. با این حال لبخند پررنگی زدم و گفتم : آه ، یادم اومد ! چه حسن تصادفی

اینجا چیکار میکنی ؟وای اصال فکر نمیکردم اینجا ببینمت ! شیراز ! تهران ! دختر تو  -  

 .. بخاطر کارم نقل مکان کردم -

 الهه با ذوق پرسید : پس مشؽول شدی ؟ جدی ؟

 آره ، تو یه دفتر معماری کار میکنم ! تو چی ؟ باالخره به آرزوت رسیدی ؟ -

 .. الهه خندید و گفت : تقریبا ، االن توی پزشکی قانونی کار میکنم ولی فعال کار آموزم

دلش میخواست وارد دایره جنایی بشه ، از دوران راهنمایی هم تو بحر این چیزا بود ، کال یادمه همیشه 

 .. روحیه ماجراجویانه ای داشت اما بخاطر اخالق و رفتار مهربونش همه دوستش داشتند

 .. بعد از یه ربع ورزش الهه ، روی صندلی ای که کنار هالتر بود نشستم و الهه هم نزدیکم شد

ش شرشر عرق میریخت ، از دیدنش خندم گرفت ! یادمه توی دوران راهنمایی به قدری از سر و رو

 ! الؼر بود که یونیفرم مدرسه توی تنش لق لق میزد اما حاال یه زن تپل مپل شده بود

الهه کنارم نشست ، انگار معنای لبخندم رو سریع فهمید ولی ناراحت نشد و به شوخی گفت : زندگی 

خته ! هیکلو نگاه ، خرسی شدم برای خودممتاهلی بد بهم سا  .. 

 .. این چه حرفیه ، اونقدرا هم بد نیست -

 الهه قاه قاه خندید ، مقداری آب از بطریش نوشید و پرسید : تو چی ؟ در چه حالی ؟

 هوم ، منظورت ازدواجه ؟ -

 ! آره دیگه دیوونه -

که به رابطه قبل از ازدواج اعتقادی نداشت نمیدونستم چه جوابی بدم ، الهه از اون دسته دخترایی بود 

و اگه میگفتم دوست پسر دارم کلی سرزنشم میکرد ! منم که اصال حال و حوصله نصیحت شنیدن 

 .. نداشتم روی هوا گفتم : خب من تازگیا نامزد کردم

 ! اینو که شنید خیلی خوشحال شد و گفت : وای عزیزم مبارکه ، ایشاهلل عروسیت

جواب دادم : ممنون ! تو چی ؟ چند وقته ازدواج کردی ؟لبخندی زدم و   

 ! سه ماهه که با پسرعموم عقد کردم ولی هنوز جشن نگرفتیم -



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 309 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. نیشم باز شد و با محبت گفتم : عزیزم ، پس باالخره بهش رسیدی

 ! آره یادته چقدر ازش حرؾ میزدم ؟ آخرش هم قسمت خودم شد -

رو برداشتم سپس گفتم : اره یادمه وقتی رفته بود خواستگاری  از روی صندلی بلند شدم و بطری آبم

 .. دخترخالش چقدر گریه کردی ، برات خوشحالم الهه

 .. بهم بگو اال ، خودت که میدونی به الهه عادت ندارم -

 .. با خنده گفتم : یادم نبود ، ببخشید

گفت : بعد از باشگاه ، تو رختکن الهه هم از جا بلند شد و درحالی که به سمت دستگاه دوچرخه میرفت 

 .. بمون ! میخوام شمارتو بگیرم

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم و مشؽول کار با دمبل شدم

بعد از باشگاه ، توی رختکن دوش مختصری گرفتم ، موهام رو با سشوار خشک کردم و آماده رفتن 

 .. شدم البته الهه هم همراهم بود

د و بدل کردیم و توی ایستگاه اتوبوس منتظر تاکسی ایستادیمشماره هامون رو با هم ر  .. 

راستش خیلی خوشحال بودم که باالخره یکی از هم کالسی هام رو پیدا کردم ، شاید با الهه توی دوران 

مدرسه چندان صمیمی نبودم اما باالخره یه دوست میتونست تو این شهر ؼریب همدم مناسبی برای من 

 .. باشه

ایستگاه نشسته بودیم و با هم حرؾ میزدیم که احساس کردم موبایلم داره ویبره میره پس  روی صندلی

 .. جواب دادم

 جانم عزیزم ؟ -

 یارا کجایی ؟ -

 .. تو ایستگاه اتوبوس منتظرم -

 ! میام دنبالت -

 .. به ساعت مچیم نگاهی انداختم و پرسیدم : دیرت نشه ! نیم ساعت دیگه باید دفتر باشیااا

 نه ، تو خیابونم ! کدوم ایستگاهی ؟ -

 ! همونی که تو خیابون باشگاست ، اوم راستی یکی هم همراهمه -

 کی ؟ -

 .. یکی از دوستای دوران راهنماییم ! جریانش طوالنیه -

 .. خیلی خب ، االن میرسم -
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 .. باشه عشقم ، منتظرتم ! فعال -

یطنت امیزی بهم زل زده بود گفتم : نامزدم بود ، شایان تماس رو قطع کرد و من به اال که با لبخند ش

 ! داره میاد دنبالمون

 .. الهه با شرمندگی گفت : وای خدای من این چه  کاریه ، خجالت میکشم یارا ! تو خودت برو

 اصال این حرفو نزن ، حاال که داره میاد اینجا پس چرا تو رو نرسونیم ؟ -

 ! آخه خجالت میکشم ، زشته -

کجاش زشته ، شایان اصال اونجوری نیست نه بابا -  .. 

 .. الهه یکم دیگه سرخ و سفید شد و بعد با اکراه قبول کرد

 .. بعد از پنج شیش دقیقه شایان رسید و یکم جلوتر از ایستگاه توقؾ کرد

 .. قربون تیپ دخترکشش بشم ! از همین فاصله هم دیوونم میکرد

تمن کنار شایان نشستم و الهه هم پشت نشس  .. 

شایان با خوشرویی باهاش سالم و علیک کرد و الهه هم با خجالت جوابش رو داد کال دختر آروم و سر 

 ! به زیری بود

 .. بعد از سالم و احوال پرسی رو به شایان گفتم : ایشون نامزد من هستند ، شایان کوشا

فهموندم که ساکت باشهشایان از شنیدن کلمه نامزد چشماش درشت شد اما من با ایم و اشاره بهش   ! 

 .. الهه هم با شرم اظهار خوشبختی کرده و خودش رو معرفی کرد

 .. شایان در جواب تنها سرش رو تکون داد و گفت : منم خوشبختم الهه خانوم

توی راه که بودیم شایان کال سکوت کرده بود انگار هنوزم از لفط نامزد شوکه بود ! خب چی میگفتم ؟ 

پسرمه که اوضاع خیلی خیت میشد ! با این حال من برای اینکه جو سنگین نباشه  اگه میگفتم دوست

 بحث رو باز کردم و رو به الهه گفتم : عزیزم خونتون کجاست ؟

 .. ما تو ونک میشینیم -

 راستی چند وقته اومدی تهران ؟ -

رفت و امد برامون  از وقتی عقد کردم اومدم اینور چون محمد انتقالی گرفت منم مجبور شدم بیام ، -

 .. خیلی سخت بود

 .. به سالمتی -

 .. اینو گفتم و رو به شایان ادامه دادم : الهه  جون تازه ازدواج کرده و تو پزشکی قانونی کار میکنه

 .. شایان آینه جلو رو به سمت الهه تنظیم کرد و با لبخند کمرنگی جواب داد : مبارکه الهه خانوم
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 .. خیلی ممنون آقا شایان -

 .. باالخره بعد از یه ربع به خونه ای که اال آدرسش رو داده بود رسیدیم

 .. دستتون درد نکنه آقا شایان ، بخدا راضی به زحمت نبودم -

 ! زحمتی نبود -

 .. اال رو به من کرد و گفت : امشب شام در خدمت باشیم

اهلل یه شب مزاحمتون میشیمفکر کردم داره تعارؾ میکنه پس با لبخند گفتم : مرسی عزیزم ، ایش  .. 

جدی گفتما ! میدونی که اهل تعارؾ نیستم یارا ، حاال هم که پیدات کردم نمیخوام دست از سرت  -

 ! بردارم ، تو این شهر ؼریب هم خیلی تنهام

 .. آخه اال -

 .. هیس دیگه حرفی نزن ، امشب شام با آقا شایان منتظرتون هستم ! محمد هم خیلی خوشحال میشه -

از اینکه برای خودش میبرید و میدوخت خیلی حرصم گرفته بود سعی کردم قانعش کنم اما اال فکر 

میکرد دارم تعارؾ میکنم و اصرار داشت که مهمونمون کنه ! دست آخر هم من تسلیم شدم و دعوتش 

 .. رو قبول کردم

 .. بعد اال با هزارتا تعارؾ و تشکر از ماشین پیاده شد و رفت

در ورودیشون رو بست شایان لب باز کرد که چیزی بگه اما من انگشتم رو به نشونه سکوت  همینکه

 .. باال بردم و با کالفگی گفتم : خودم میدونم چه گندی زدم ! لطفا توام کشش نده

 لبخند ژکوندی زد و پرسید : آخه واسه چی گفتی نامزدیم ؟

فتم دوستیم یه میکروفون برمیداشت و تا آخر فکر کردی از قصد همچین حرفی زدم ؟ بابا اگه میگ -

 .. ساعت زیر گوشم روضه میخوند ! اصال این چیزا تو کتش نمیره

 .. شایان ماشین رو روشن کرد و گفت : خب حاال نتیجه دروؼت رو هم ببین

حاال مگه فرقیم داره ؟ نه اینکه ما اصال مثل زن و شوهرا نیستیم ! خیلی سخته یه شب نقش شوهرم  -

 رو بازی کنی ؟

 .. نه سخت نیست ، فقط میخواستم بدونم چرا همچین حرفی زدی -

 ! چون حوصله شنیدن نصیحت نداشتم جناب -

 ! خیلی خب ؛ قانع شدم -

 .. اینو که گفت خیالم راحت شد ، سرمو به شیشه تکیه دادم و چشمام رو بستم

 .. بعد از ساعت کاری دفتر طبق معمول با هم به خونه برگشتیم
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شایان یه کادو هم گرفته بود ، نمیدونستم کی بهش داده اما فکر اینکه کار شیما یا دنیا باشه خیلی اذیتم 

 .. میکرد چند بار خواستم ازش بپرسم ولی بعد پشیمون شدم

 .. یه پالتو کرم رنگ ، شلوار کتون جذب قهوه ای و بوت های کرمی به تن کردم و آماده مهمونی شدم

ان هم یه پالتو مردونه خاکستری رنگ ، پلیور مشکی و شلوار جین همرنگی به تن کرد ، از طرفی شای

 .. تیپش رو خیلی دوست داشتم ! بهم میومد

 .. تند تند به سمت ماشین رفتم و تا ریموت رو زد سوار شدم

 ! هوا شدیدا سرد شده بود ، امروز فردا بود که برؾ بباره

ؾ ببینم ! توی شیراز زمستونا برؾ نمیبارید ، فقط سرد بود اما گفتم برؾ ، چقدر دلم میخواست بر

شنیده بودم تهران گاهی اوقات زمستونای برفی طوالنی ای داره ! کاش امسال هم از اون زمستونا 

 .. داشته باشه

یکم که موتور ماشین داغ شد شایان بخاری رو روشن کرد ، از خونه ما تا ونک راهی نبود البته اگه 

تهران رو در نظر نمیگرفتی ترافیک  ! 

 .. بهش گفتم دم یه شیرینی فروشی نگه داره آخه زشت بود برای اولین بار دست خالی بریم خونشون

تومنی خالی میشد ۱۸ ۲۸شایان یه کیلو شیرینی تر خرید ، بنده خدا هرجایی با من میرفت باید   ! 

زدم و اونام چون ماشین نداشتند اجازه دادند  باالخره بعد از نیم ساعت به خونه اال رسیدیم ، بهش زنگ

 . ما از جای پارکینگشون استفاده کنیم

طبقه بود و الهه اینا تو طبقه سوم زندگی میکردند ، توی نماش هم سنگ  ۶آپارتمانشون یه ساختمون 

 ! شیری رنگ کار شده بود و در کل جلوه مدرن و امروزی ای داشت ، معلوم بود نوسازه

دو سه دقیقه به واحد الهه اینا رسیدیم ، خودش و شوهرش دم در منتظر بودند بعد از صرؾ  .. 

 .. با دیدن ما خیلی خوشحال شدند و با خوشرویی ازمون استقبال کردند

سالی داشت ، عینکی بود و موهای کم پشت و جو گندمی داشت ۱۸شوهر الهه   .. 

یادمه اون موقع که راهنمایی بودیم قرار بود با البته این چهره برای من دور از انتظار هم نبود آخه 

 .. دخترخالش ازدواج کنه که البته به دالیلی که هیچوقت نفهمیدم خواستگاریشون بهم خورد

الهه ما رو به سمت نشیمن هدایت کرد ، خونه نقلی و تر و تمیزی داشتند ! قشنگ معلوم بود که خونه 

 .. عروس و دوماده

خوش رنگ و لعاب بود و بوی زندگی میدادهمه وسایالشون تازه و   .. 

عکس عروسیشون هم تو نشیمن زده بودند ، لباس الهه کال پوشیده بود ، حتی موهای بلوندش هم به 

 .. درستی معلوم نبود

 .. یه ژست سر و سنگین کنار شوهرش گرفته بود که اصال به قیافه مهربون و دوست داشتنیش نمیومد
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شده بود ، رنگ  فندقی به پوست سفید و چشمای عسلیش بیشتر میومدامشب البته یکم نازتر   .. 

یه تونیک قرمز رنگ و شال مجلسی مشکی به تن کرده که با آرایش ملیحش هارمونی زیبایی پیدا کرده 

 .. بود

من و شایان کنار هم روی مبل نشستیم و محمد هم رو به رومون نشست ، از همون اول معلوم بود چه 

میه ! انگار از شایان خوشش اومده بود چون خیلی باهاش حرؾ میزد و سعی داشت به ادم خونگر

 ! طریقی در صحبت رو باز کنه

 .. اال برامون نوشیدنی و کیک آورد ، منم که حسابی سردم بود با کمال میل قبول کردم

 محمد در این بین از شایان پرسید : خب آقا شایان ، جایی مشؽول هستید ؟

تو یه دفتر مهندسی کار میکنمبله من  -  .. 

 چقدر عالی ! پس مهندس هستید ؟ -

 ! خیر آرشیتکتم ) معمارم ( -

 ! الهه کنار شوهرش نشست و گفت : اتفاقا محمد هم تو دفتر مهندسی کار میکنه

 من با کنجکاوی پرسیدم : جدی ؟ شما هم معمارید ؟

 .. نه من پیمانکاری میکنم -

بعد اال هممون رو به صرؾ شام دعوت کردیکم دیگه حرؾ زدیم و   .. 

 شایان و محمد دور میز ناهارخوری نشستند و من تو آشپزخونه رفتم تا به اال کمک کنم

بوی خوش قرمه سبزی و ساالد و مرغ توی بینیم پیچید و به شوخی گفتم : اوالالال ، راضی به زحمت 

 .. نبودیم خانوم

هچه زحمتی ! یه شام درست کردم دیگ -  .. 

 .. سنگ تموم گذاشتیااا خوشگل -

 .. درد نگیری ورپریده -

 .. اینو که گفت جفتمون خندیدیم

من مشؽول چیدن زیتون تو ظرفا شدم و الهه هم داشت ماستا رو با گلبرگ سرخ و نعنا تزیین میکرد که 

 پرسیدم : چجوری وقت کردی این همه هنر یاد بگیری ؟

واستم شوهر کنمدیگه وقتش بود ! خیر سرم میخ -  .. 

 .. یادش بخیر تو راهنمایی بلد نبودیم یه برنج بار بزاریم -

 .. الهه خندید و گفت : آره یادته ؟ چه دورانی بود ! االن ببین ! جفتمون شوهر داریم
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 ! از شنیدن این لفظ پوزخندی زدم ، شوهر

یه جوری شد اال که پوزخندم رو دید پرسید : چیزی شده ؟ تا اسم شوهر اومد قیافت  .. 

 .. نه بابا ، چیزی نیست -

 ای کلک ! دعواتون شده ؟ -

 .. لبخندی زدم و گفتم : نه عزیزم ، این چه حرفیه ! شایان زیاد اهل دعوا نیست

 به نظر میاد پسر خوبی باشه ولی خیلی کم حرؾ و ساکته ! خجالت میکشه یا مدلش اینجوریه ؟ -

 .. کال اینجوریه -

فه شوهرت برام خیلی آشناسولی یارا قیا -  .. 

 اینو که گفت خیلی تعجب کردم و پرسیدم : یعنی چی ؟

 .. نمیدونم واال ، انگار قبال یه جایی دیدمش ولی اصال یادم نمیاد کجا -

یکم جا خوردم ، آخه چرا قیافه شایان باید برای الهه آشنا به نظر میومد ؟ یعنی داشت اشتباه میکرد یا 

ودند ؟ فقط خدا جوابشو میدونستقبال همو دیده ب  ! 

 .. باالخره بساط شام رو چیدیم و خودمون هم دور میز نشستیم

من با اشتیاق مقداری برنج ریختم و گفتم : به به ببین کدبانو چی درست کرده ، ماشاهلل از هر انگشتت 

 .. یه هنر میریزه ها

 .. همگی جز شایان خندیدند

سنگین شایان کمی معذب شده بودند پس منم سقلمه ای بهش زدم که الهه و محمد بخاطر رفتار سر و 

 .. سرشو باال آورد و به من نگاه کرد

با ایم و اشاره ازش خواستم یکم گرم تر برخورد کنه ، اونم فقط به نشونه باشه سر تکون داد ! االن 

 ! اون دوتا فکر میکردند که شایان چه آدم خشکیه ! البته بود ولی خب

مرغ برای خودم ریختم و مشؽول خوردن شدم ، محمد از وضعیت کارش حرؾ میزد و ما هم من یکم 

 .. جوابش رو میدادیم

 کم کم بحث به کار الهه رسید و من پرسیدم : کار تو پزشکی قانونی یکم سخت نیست ؟

 ! نه تنها سخته بلکه خیلیم خطرناکه -

 چرا خطرناک ؟ -

لهه جان کال دوست داره بره تو دهن شیر ! چند بار بهش گفتم محمد : خطرناک نیست یارا خانوم ، ا

 ! اینکارو نکن ، گوشش بدهکار نیست که
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 با تعجب پرسیدم : وا ، مگه اتفاقی افتاده ؟

الهه پوفی کشید و گفت : بابا محمد داره پیاز داؼشو زیاد میکنه ! سه چهار ماه پیش بود که تو 

ن هم همین قتالی اون خدا نشناس کاؾ بود ، اسمشو که شنیدید سازمان استخدام شدم و اولین پروندمو

 ؟

با شنیدن این اسم مو بر تنم سیخ شد و به نشونه آره سرتکون دادم که الهه ادامه داد : اون زمان تازه 

سالهه رو انجام داده بود ، همونی که تو چیتگر پیداش کردند ۸۶قتل اون دختر   ! 

دم و شادی خبراشو برامون میخوندآهان ، من اون موقع شیراز بو -  .. 

آره همون ، منم که تازه استخدام شده بودم گفتم برم تتوی این قضیه رو دربیارم پس سر صبح دور  -

 .. از چشم محمد رفتم سر محل جرم

 چشام از تعجب گشاد شد و پرسیدم : اال ، جدی اینکارو کردی ؟

میاد ! آخه این پرونده کارش دیرتر انجام میشد من فقط آره بابا ، میخواستم ببینم سرنخی چیزی گیرم  -

 .. میخواستم بفهمم داستان چیه

 .. محمد مقداری نوشابه نوشید و گفت : نتیجه بی فکریت هم دیدی خانوم خانوما

 ! وای اال چی شد ؟ نگو که کاؾ رو دیدی -

یکردم که یهو صدای پا شنیدم الهه خندید و گفت : نه بابا ، کاؾ چیه ! داشتم از صحنه عکس برداری م

 .. اما تا برگشتم عقب یه پتک گنده خورد به کلم و از حال رفتم

 !! خدا مرگم بده !!! دختر تو دیوونه ای -

الهه خندید و گفت : خب چه میدونستم قاتلمون قراره برگرده سر صحنه جرم ، اونم سر صبح ! چه قاتل 

 ! بی محلیه

کجا میدونی قاتله بود ؟با تردید پرسیدم : حاال از   

فقط حدس میزنم ! آخه کی جز اون قاتل روز بعد از جرم میتونه برگرده سر صحنه و یه زن بی دفاع  -

 .. رو با پتک بزنه ؟ حاال شانس آوردم نگهبان پارک زود رسید ، وگرنه االن اال بای بای بود

 ! وای خدا نکنه ، این چه حرفیه -

ت کرده بود پرسید : نگهبان از کجا فهمید شما اونجایید ؟شایان که تمام این مدت سکو  

 .. واال مثل اینکه صدای چرخای ماشینم رو شنیده بود ، اون موقع یه پراید سفید داشتم -

 .. شایان زیر لب آهایی گفت و دوباره سرش رو پایین انداخت

مم نبود با چی کوبیده بی شرؾ محمد در ادامه حرفای الهه گفت : تا دو هفته سرش باد کرده بود ، معلو

 .. ! ولی همینکه اون نگهبانه رسید جای شکر داره وگرنه معلوم نبود چه بالیی سرش میومد
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 به پلیس جریانو گفتید ؟ -

الهه مقداری ساالد خورد و گفت : آره ولی چه فایده ؟ بیشتر وقتمون رو هدر دادیم چون اون روانی بعد 

داداز اون دوتا قتل دیگم انجام   .. 

 .. با تاسؾ گفتم : یکیشون تو دو قدمی ما هم بود

 .. همون منشیه ؟ الهی بمیرم ! خبرش همه جا پیچیده بود -

 .. آره ، خانوم صالحی ! زن خیلی خوبی بود -

 ! محمد : خدا بیامرزتش

 نفس عمیقی کشیدم و با ناراحتی پرسیدم : واقعا هدؾ اون روانی چیه ؟ چیو میخواد ثابت کنه ؟

الهه دست از ؼذا کشید و با تردید گفت : سر شامم هستیم و درست نیست که من این حرفا رو بزنم ولی 

 ! به نظرم انگیزه مذهبی داره

 با تعجب پرسیدم : مذهبی ؟

محمد : بابا الهه چندبار بهت گفتم که شیطان پرستا تو ایران نمیتونن همچین کاری بکنند ، اون تو 

میگیرن ، ما که تو ایران کلیسای شیطانی جایی نداریم خارجه که میان قربانی  .. 

وقتی این حرفا رو شنیدم ، بند دلم از ترس پاره شد و با شک به شایان که با خونسردی کنارم نشسته 

 .. بود نگاه کردم

الهه : خب بابا این که نظر من نیست ، استادم هم همینو میگه ! آخه من قبال چندتا پرونده قتالی 

ن پرستا رو تو سایتای خارجی دیدم ، اونا قلبشون رو درمیارنشیطا  .. 

 ! ولی این قاتله دست و پاشون رو میبره -

اره دیگه مشکل همینجاست ! نمیدونم چرا اینکارو میکنه ولی احتمال میدم انگیزه قتال مذهبی باشه  -

، هم جوون اند و هم پوست آخه همه دخترایی که انتخاب میکنه سه تا ویژگی دارند ، هم باکره اند 

 .. سالمی دارند

 منظورت از پوست سالم چیه ؟ -

 اال به آهستگی و جوری که فقط من بشنوم گفت : یعنی لک یا جوشی روی بدن ندارند ، مثل اینه صاؾ

! 

 .. زیر لب آهایی گفتم و به دزدکی به شایان نگاه کردم

به این قضیه نداشتم ! اگه قضیه قتال به شیطان یعنی اون چیزی میدونست ؟ نمیدونم چرا احساس خوبی 

 پرستا مربوط میشد چی ؟

 .. شایان در کمال خونسردی و آرامش شامش رو میل کرد و بعد با خوشرویی از الهه تشکر کرد
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 ! اونا هم دیگه بحث قتل رو ادامه ندادند آخه وجهه خوبی هم نداشت

جا به جا کردیم و یکم از بچه های دوران مدرسه خالصه اینکه بعد از صرؾ شام من و الهه ظرفا رو 

 .. حرؾ زدیم

در عین حال که با الهه حرؾ میزدم حواسم به شایان بود ، داشت با محمد شطرنج بازی میکرد ، فکر 

 .. نمیکردم شطرنج بلد باشه ولی شایان تو هرکاری یه دستی داشت

بود و  ۸۸ت و میوه آورد ، ساعت نزدیک بعد از اینکه آشپزخونه رو تمییز کردیم الهه برامون شرب

 .. میدونستم که این آخرین وعده ؼذاییمونه

بازی شایان و محمد هم تموم شد و اونا صفحه رو جمع کردند ، محمد که از دیدن بازی شایان تعجب 

 .. کرده بود گفت : فکر کنم گفتید تازه کارید آقا شایان ولی راحت منو مات کردید

و جواب داد : شانسی بودشایان لبخندی زد   .. 

 ! اما من خوب میدونستم که هیچ شانسی در کار نبوده

من و شایان کنار هم نشستیم ، شایان دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو بیشتر به خودش چسبوند ، با 

 .. لبخند به صورت جدیش نگاه کردم و ته دلم خالی شد

اد کی عروسی میگیرید بچه ها ؟ ماشاهلل بزنم به تخته یهو الهه بی مقدمه ازمون پرسید : اگه خدا بخو

 .. خیلی بهم میاید

نمیدونستم چه جوابی بهش بدم ، میترسیدم دهن باز کنم و حرفی بزنم که ازش پشیمون بشم با این حال 

تا اومدم کلمات رو تو ذهنم جفت و جور کنم و جوابی تحویل الهه بدم شایان با اطمینان جواب داد : این 

 .. بهار رسما ازدواج میکنیم

با دهن باز بهش نگاه کردم ، این چه حرفی بود که زد ؟؟ آخه بهار دو ماه بیشتر باهامون فاصله 

 ! نداشت

 .. محمد : به سالمتی ، پس حتما دارید سور و ساط عروسی رو میچینید دیگه

اخت و با آرامش گفت : بله ، شایان لبخند کجی زد ، نگاهی به من که از تعجب چشمام گرد شده بود اند

 ! تو فکرش هستیم

الهه : ایشاهلل که خوشبخت بشید ، اینقدر دلم هوای یه عروسی کرده ! دو سه سالی هست که جشن 

 آشنا نرفتم ولی یارا جون قراره جبران کنه دیگه ، ببینم ما هم دعوتیم ؟

ب داد : بله ، معلومه که دعوتید ! دیگه واقعا نمیدونستم چی بگم پس فقط سر تکون دادم و شایان جوا

 .. دوستای یارا ، دوستای منم هستند

 .. الهه و محمد لبخند زدند و برامون آرزوی خوشبختی کردند

 .. بعد از صرؾ شربت و شیرینی از اونها خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم
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ش الهه رفت ، حاال چجوری باید واقعا باورم نمیشد که شایان همچین حرفایی زده ! الکی الکی آبروم پی

این گندکاری رو جمع میکردم ؟ اگه میفهمید بهش دروغ گفتم خیلی ناراحت میشد و کلی سرزنشم 

  میکرد و همه اینا هم تقصیر شایان بود

به محض اینکه ماشین راه افتاد و توی کوچه پیچید با حرص گفتم : واسه چی اون حرفا رو زدی 

ارم ! چرا اینقدر خالی بستی ؟ من و تو قراره بهار ازدواج کنیم ؟ شایان دوماه شایان ؟ بابا من آبرو د

دیگه بهاره ! خدای من الهه همه چیزو میفهمه ، من تازه یه دوست پیدا کرده بودم و تو همه چیزو بهم 

 ! زدی

 شایان با آرامش دنده ماشین رو جا به جا کرد و پرسید : چرا اینقدر ؼر میزنی ؟

ینکه توی بی عقل منو بازیچه قرار دادیبخاطر ا -  ! 

 .. این دروغ خودت بود که گفتی نامزدیم ! منم برای اینه طبیعی جلوه بدم اون حرفا رو زدم -

با عصبانیت جواب دادم : میتونستی بگی هنوز برای عروسی برنامه ای نداریم ! آخه چرا گفتی بهار 

 شایان ؟

ازدواج کنم از کجا معلوم ؟ شاید بخوام باهات  -  .. 

با تعجب پرسیدم : چی ؟ چی داری میگی ؟ حالت خوبه ؟ االن وقت مسخره بازیه ؟ تو که میدونی حرؾ 

 .. مردم چقدر برام مهمه شایان

 یهو کنار خیابون نگاه داشت و پرسید : فکر میکنی دارم مسخره بازی درمیارم ؟

زده به سرت نه ؟با تعجب به صورت جدیش نگاه کردم و پرسیدم : نصفه شبی   

 نه ، اتفاقا کامال حالم خوبه ! اگه بخوام باهات ازدواج کنم ، باید به کسی جواب پس بدم ؟ -

 ! پوزخندی زدم و گفتم : مثل اینکه یادت رفته من چی هستم

 .. نه یادم نرفته ، من همه چیز یادمه و میدونم دارم چیکار میکنم -

کرد ، آب دهنم رو با صدا قورت دادم و گفتم : داری جدی انگار جدی جدی داشت ازم خواستگاری می

 حرؾ میزنی ؟

 .. برای لحظه ای به مردمک لرزون چشمام خیره شد و بعد با لبخند کمرنگی گفت : نه

انگار یه پارچ آب یخ ریخته باشند روی سرم ، با حرص ازش رو برگردوندم و گفتم : خیلی بی مزه ای 

 .. ! احمق

؟ اینو دوست داری -  

 چیو ؟ -

 .. اینکه رسما زنم بشی -
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 دستمو الکی تو هوا تاپ دادم و به تمسخر گفتم : برو بابا ، مگه دیوونه شدم ؟

 .. چیزی نگفت ، ماشین رو روشن کرد و تا انتهای راه با هم حرؾ نزدیم

 ! صبح زود ، ساعت شیش از خواب بلند شدم ، جدیدا سحرخیز شده بودم

کردم ، اینقدر خاک گرفته بود که داشت حالمو بد میکرد ، با خودم تصمیم گرفتم اتاقم رو جمع و جور 

 .. تو اولین فرصت یه دستی به سر و روی خونه بکشم

 .. صبحونه مختصری خوردم و یکم تلویزیون تماشا کردم

وقت زیر دلم شدیدا درد میکرد ، امروز یا فردا مطمئنا عادت ماهیانم شروع میشد ولی آخه من که هیچ

 .. تو این دوره درد نداشتم

لباسای اداریم رو تنم کرد و به سمت واحد شایان رفتم ، جدیدا چقدر پروو شده بودم ! نمیدونستم 

 .. اینکارم درسته یا نه ولی شایان اصرار داشت که خودش منو برسونه و اگه تنها میرفتم شاکی میشد

 .. در رو باز کرد و با کیؾ سامسونتش بیرون اومد

 .. زیرلب صبح بخیری گفت و منم دکمه آسانسور رو زدم

با هم سوار ماشین شدم و به سمت دفتر حرکت کردیم ، توی ماشین زیر دلم تیر کشید و قیافم در هم 

 .. رفت

 .. تا کمر خم شدم و دستام رو به روی دلم گذاشتم

 شایان که این حالمو دید پرسید : مشکلی پیش اومده ؟

 .. نه چیزی نیست -

 .. به نظر خوب نیستی -

 ! چشمام رو از درد بستم و گفتم : مشکالت زنونه هست دیگه

 .. که اینطور -

 !! معموال اینقدر درد ندارم !! انگار یکی داره به دلم مشت میزنه .. آخخخخ مامان -

 .. تو زنی و این خیلی زیباست -

؟ با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : درد کشیدن من زیباست  

 .. اینکه هر ماه بهت یادآوری میشی تو مبدا آفرینشی و همچنان میتونی بچه دار بشی -

 .. شایان اینقدر درد دارم که حرفاتو اصال متوجه نمیشم !! پس لطفا چیزی نگو -

 .. یه دفعه بؽل یه داروخونه نگه داشت و چند دقیقه بعد با قرص مسکن و یه بطری آب معدنی برگشت

خور ، خوب میشیاینا رو ب -  ! 



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 320 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. سرمو به نشونه باشه تند تند تکون دادم و قرص رو با آب باال انداختم

 .. بعد از نیم ساعت به دفتر رسیدیم ، حالم خیلی بهتر شده بود پس از شایان تشکر کردم

 .. متین دیگه کمتر سر به سرم میزاشت اما با نگاهش همچنان منو میخورد ، خیلی ازش بدم میومد

یل فکر میکردم مرد خوبیه ولی کم کم داشتم به این نتیجه میرسیدم که اون هیچی جز یه عوضی اوا

 .. نیست

 .. با این حال رابطش با شایان خیلی خوب بود و همین منو حرص میداد

 .. خوبه اول داشت زیرآبشو پیش من میزد و حاال

 .. توی اتاق مشؽول کار بودیم و از طرفی شیما هم حرؾ میزد

پسره پروو ، دو روزم نشده با هم رل زدیم بهم میگه با داداشیات حرؾ نزن ! که چی آخه ؟ تو کی  -

 هستی که واسه من تعیین تکلیؾ میکنی ؟

 .. دنیا : واال ، اینقدر بدم میاد از اینجور پسرا

یگه شیما پرونده اش رو ورق زد و گفت : حاال خوبه فقط سعید و رضا رو تو فرندام دید ، وگرنه د

جدی جدی قاطی میکرد ! بابا هعی بهش میگفتم داداشمن باورش نمیشد که ، اگه جاست فرندام رو 

 میدید چیکار میکرد ؟

 من با تعجب پرسیدم : مگه تو با چند نفر دوستی ؟

شیما با ناراحتی جواب داد : وا ! یارا این چه سوالیه ؟ مگه من هرزه ام که همچین چیزیو میپرسی ؟ 

گه فقط با میثمممعلومه دی  ! 

 .. آخه داشتی از رضا و اینا -

 ! یهو وسط حرفم پرید و گفت : بابا اونا داداشیامن

 .. خب داداشای واقعیت که نیستن -

 ! شیما پوفی کشید و گفت : ولش کن تو نمیدونی ! حسش نیست توضیح بدم

انداختماز شنیدن این حرؾ یکم ناراحت شدم اما چیزی نگفتم و سرم رو پایین   .. 

برام سوال بود که شیما چطور میتونست با یه نفر باشه و اینقدر دوست و داداش داشته باشه ؟ به نظرم 

 .. کار درستی نبود

دنیا که جو ساکتمون رو دید گفت : حاال دیروز من با مهدی رفتم بیرون ، دوست پسرم نیستااا ! دوست 

جا که فهمیدم منو داره میبره فالفلی چنان کیفم رو تو  اجتماعیمه ! بعد منو برد فالفلی ! یعنی همون

 .. سرش کوبیدم که نگو

 شیما خندید و جواب داد : وای واقعا ؟ چه پسر چیپیه ) بی کالسیه (
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همینو بگو ! من کمتر از لمزی و ساالر ) دو رستوران گرون قیمت در تهران ( ؼذا نمیخورم ، این  -

بد چیزی نیستاااامنو برده بود کجا ! یکم فهم هم   .. 

یه لحظه خواستم بگم مگه مهمه که کجا ؼذا میخورین ؟ مهم اینه چقدر بهتون خوش میگذره ولی بعد 

 .. از این حرفم پشیمون شدم چون حتما تیکه های بدی میشنیدم

 دنیا و شیما اصال شبیه من فکر نمیکردند

 .. 

یم بیرون ، اتفاقا چون یه مؽازه فالفلی برای ساعت ناهار چون ؼذا باب میلم نبود با شایان رفت

 .. نزدیکمون بود منو برد اونجا

  خندم گرفت ، راستی اگه من دنیا بودم باید با کیفم میزدم تو سرش ؟

جدیدا رابطمون جوری شده بود که همه فهمیده بودند ولی نمیدونستم آقای مدیری خبر داره یا نه ، دلم 

ه عمو اینا بگه بگم ولی موقعیت مناسب رو پیدا نمیکردممیخواست خودم قبل از اینکه کسی ب  .. 

به نظرم پای تلفن درست نبود و بهتر بود ماه دیگه که عمو اینا میان اینجا باهاشون موضوع رو در 

 .. میون بزارم ، هرچند که نمیدونستم چجوری

م چی ؟ شایان که به شایان که با اشتیاق به ساندویچش گاز میزد نگاه کردم ، راستی اگه میگفت

 .. نمیخواست باهام ازدواج کنه ! فقط خودمو خراب میکردم

ولی اگه مخفیم نگه میداشتم باالخره یکی به گوششون میرسوند ، خیلی آشفته و مردد بودم و 

 .. نمیتونستم ؼذا بخورم

  شایان که حالمو دید پرسید : هنوزم مشکالت زنونت اذیتت میکنه ؟

 .. نه فقط یکم تو فکرم -

  تو فکر چی ؟ -

  ! رابطمون -

  شایان صاؾ نشست و با لبخند پرسید : توی رابطمون چیز خاصی هست که آزارت میده ؟

سرمو به نشونه آره تکون دادم و گفتم : شایان ، رابطمون مثل روز روشن شده و تقریبا همه ازش بو 

 .. بردن

اون عموماحتماال آقای مدیری هم امروز فردا میفهمه و بعد از   .. 

اگه اونا بفهمن مشکلی ندارم ، چون من یه دختر بالؽم اما اگه بفهمن رابطمون بخاطر ازدواج نیست 

 .. مشکل پیدا میکنم

 .. منم میخواستم درباره همین مسئله باهات صحبت کنم -
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  با تعجب پرسیدم : چه مسئله ای ؟

: ازدواجیکم مکث کرد ، نگاهش رو ازم دزدید و با لحن آرومی گفت   .. 

  قلبم ریخت ، یعنی چی میخواست بگه ؟

  با تردید پرسیدم : چیزی شده ؟

 .. به نظرم اینجا جای مناسبی برای این موضوع نیست ، امشب راجبعش حرؾ میزنیم -

  ! ولی من تا امشب دق میکنم شایان -

آماده باش ۱لبخندی زد و گفت : ساعت   .. 

  میخوایم کجا بریم ؟ -

 .. میفهمی -

 .. اینو که شنیدم نیشم باز شد و توی دلم آشوبی شد

  ! یعنی چی میخواست بگه ؟ خیلی هیجان داشتم

 .. شایان به ؼذام اشاره کرد و گفت : بخور ، تا شب خیلی مونده

وای قلبم داشت از شدت هیجان از تو سینم بیرون میزد ، یعنی میخواست ازم خواستگاری کنه ؟ یعنی 

اشت ؟ آخه چجوری ؟ مگه امکان داشت ؟جدی جدی امکان د   

لبخندی زدم و از این افکار شرمم گرفت ، سرم رو انداختم پایین و زیر چشمی به شایان که ساندویچ 

 .. میخورد نگاه کردم

 .. دلم میخواست زودتر شب شه و من مقصودش رو بفهمم

ماتم خشک شد ! مردی با شنل یکهو نگاهم به پشت پنجره مؽازه افتاد و با دیدن صحنه رو به روم 

  ! سیاه داشت بهمون نگاه میکرد ، تمام صورتش با کاله شنل پوشیده شده بود ! خیلی ترسناک بود

  شایان که نگاه خیره ام رو دید به عقب برگشت و با تردید ازم پرسید : یارا چی شده ؟

پس با لبخند زورکی جواب چند بار پلک زدم و تصویر اون شخص محو شد ، انگار توهم زده بودم  

 ! دادم : هی .. هیچی

 .. اینو که شنیدم نیشم باز شد و توی دلم آشوبی شد

 ! یعنی چی میخواست بگه ؟ خیلی هیجان داشتم

 .. شایان به ؼذام اشاره کرد و گفت : بخور ، تا شب خیلی مونده

زم خواستگاری کنه ؟ یعنی وای قلبم داشت از شدت هیجان از تو سینم بیرون میزد ، یعنی میخواست ا

 جدی جدی امکان داشت ؟ آخه چجوری ؟ مگه امکان داشت ؟
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لبخندی زدم و از این افکار شرمم گرفت ، سرم رو انداختم پایین و زیر چشمی به شایان که ساندویچ 

 .. میخورد نگاه کردم

 .. دلم میخواست زودتر شب شه و من مقصودش رو بفهمم

مؽازه افتاد و با دیدن صحنه رو به روم ماتم خشک شد ! مردی با شنل یکهو نگاهم به پشت پنجره 

 ! سیاه داشت بهمون نگاه میکرد ، تمام صورتش با کاله شنل پوشیده شده بود ! خیلی ترسناک بود

 شایان که نگاه خیره ام رو دید به عقب برگشت و با تردید ازم پرسید : یارا چی شده ؟

شخص محو شد ، انگار توهم زده بودم پس با لبخند زورکی جواب دادم  چند بار پلک زدم و تصویر اون

 ! : هی .. هیچی

 .. ساعت کاریم که تموم شد به همراه کوشا از دفتر بیرون اومدم

 .. آسمون ابری و گرفته بود و برؾ نم نم میبارید

ن دادم و دستم رو دلم ؼش رفت ! تاحاال از نزدیک برؾ ندیده بودم ، بی اختیار شیشه ماشین رو پایی

 .. بیرون بردم تا دونه های برؾ رو شکار کنم

 .. هوا واقعا سرد بود پس عطسه ای کردم

شایان شیشه رو باال داد ، بخاری رو روشن کرد و گفت : اگه تا آخر امشب برؾ بباره فردا همه جا 

 ! سفید میشه

 اوممم چه خوب ! بعدش میتونیم بریم برؾ بازی ؟ -

ر سفیهی بهم انداخت که من گفتم : خب مگه چیه ؟ تاحاال برؾ بازی نکردمنگاه عاقل اند  .. 

 .. منم همینطور -

کؾ دستام رو بهم زدم و با ذوق گفتم : پس چه بهتر ! جفتمون میریم برؾ بازی و بعد یه شیرکاکائو 

 .. گرم میخوریم

 .. شایان لبخندی زد و دیگه جوابی نداد

کردم و لباس گرمی پوشیدم ، نمیدونستم قراره کجا بریم اما چون هوا  توی خونه یکم موهام رو آرایش

 .. سوز داشت و احتمال میدادم قدم بزنیم یه پالتو پشمی مشکی تن کردم

 چکمه های چرمی مورد عالقم رو که دوسال پیش خریده بودم پوشیدم و یه شال زرشکی هم سرم کردم

.. 

لب جیگری براق تکمیل کرده و سورمه ای به زیر چشمام  زرشکی ام رو با یه رژ -در آخر تیپ مشکی 

 .. کشیدم

 .. کیؾ دستی زنونم رو برداشتم و به سمت پارکینگ رفتم
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 ! شایان مثل همیشه زودتر از من منتظر بود

 سوار ماشین که شدم نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت : میخوای از راه به درم کنی ؟

کن بی ادب خندیدم و گفتم : چشاتو درویش  ! 

 دنده اش رو جا زد و ماشین به راه افتاد

 .. توی راه بودیم که ازم پرسید : بریم اول شام بخوریم یا

 نه زیاد گشنم نیست ! برنامه دومت چیه ؟ -

 .. داشبورد رو باز کن -

 ! مشکوک نگاهش کردم که لبخند زد و گفت : نگران نباش ، چیز بدی نیست

ردم چشمم به دوتا بلیط افتاد ؛ انگار مال شهربازی بوددر داشبورد رو که باز ک  ! 

 خندم گرفت و با تعجب پرسیدم : شوخی میکنی ؟ سرزمین عجایب ؟

 عجیبه ؟ -

 ! شایان اینجا مال بچه هاست -

 ... ما جایی میرم که بزرگا میرن ، تیراندازی ، سینما چند بعدی و -

بابا ، فکر کردی این چیزا برام کاری داره ؟دست به سینه شدم و گفتم : درسته قورتت میدم   

 ! خب امتحانش میکنیم -

 ! پوزخندی زدم و سرم رو به شیشه چسبوندم ، پسره دیوونه

 .. شایان دستم رو گرفت و با هم از ورودی شهربازی گذشتیم

 .. شهربازی سر بسته سرزمین عجایب طبقه اخر یه پاساژ بزرگ بود

ه ای تفننی در کنار هم چیده شده و سر و صدای بدی به پاکرده بودندانواع و اقسام بازیای رایان  .. 

تا  ۳۸اول با فکر اینکه با تنها آدم بزرگای اینجا هستیم خیلی خجالت کشیدم اما با دیدن دختر و پسرای 

ساله خیالم راحت شد ! تعداد آدم بزرگا از بچه ها بیشتر بود ۳۶  .. 

مادرشون در راسته چپ شهربازی مشؽول بودند اما جوونا تو راسته رو به اکثر بچه کوچیکا با پدر و 

 .. رو ؼلؽله ای کاشته  و انواع بازی های رایانه ای و دستی رو قرق کرده بودند

شایان با صد تومن کارت شهربازیمون رو فعال کرد و من با شوق و ذوق به سمت ایستگاه تیراندازی 

 .. حرکت کردم

ه رو بازی کردیم ، خیلی بهم خوش گذشتخالصه چندتا وسیل  ! 
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تاحاال با یه دوست به همچین جایی نیومده بودم ، با شایان بهم خیلی خوش میگذشت چون تو همه بازیا 

  پایه ام بود و کم نمیاورد

تاحاال با یه دوست به همچین جایی نیومده بودم ، با شایان بهم خیلی خوش میگذشت چون تو همه بازیا 

بود و کم نمیاوردپایه ام   .. 

 .. تو سینما چند بعدی کلی جیػ زدم و تو ایر هاکی دو سه دست ازش بردم

 .. احساس کردم بهم آوانس میده اما همینم برام شیرین بود

دست آخر که شارژ کارتمون داشت تموم میشد و فقط میتونستیم یه بازی بکنیم ازش خواستم برام با 

گک اسباب بازی باال میارن ، یه اسب تک شاخ بیارهاون دستگاه های بازی که با چن  .. 

واقعا صحنه حساسی بود چون چند نفر دورمون جمع شده بودند و اگه میباخت خیلی ضایع میشد اما 

 .. شایان با کمال خونسردی درخواستمو قبول کرد و آخرین شارژ کارتمون رو استفاده کرد

یشد ضربان قلبم باالتر میرفت ، یعنی میتونست موفق هرچقدر چنگک به اون اسباب بازی نزدیک تر م

بشه ؟ حاال انگار داشت چه کار مهمی انجام میداد ! من واقعا اهل اسباب بازی نبودم ولی اگه قرار بود 

 .. این اسب تک شاخ اولین هدیه شایان به من باشه با جون و دل قبولش میکردم

نبینم اما با دست و هورا جمعیت چشمام رو باز  وقتی چنگک باز شد چشمام رو بستم تا شکستش رو

 .. کردم و دیدم که شایان تک شاخه رو از باجه دستگاه برداشت و بهم داد

اون لحظه به قدری خوشحال شدم که بی توجه به جمعیت محکم بؽلش کردم و با ذوق گفتم : مرسی 

 ! عشقم ، این بهترین هدیه زندگیمه

ابم رو با بوسه ای به پیشونیم دادشایان یکم پشتم رو مالید و جو  .. 

 .. تک شاخه رو به روی میز ؼذا گذاشتم و شایان یه پیتزا و دوتا سیب زمینی سرخ کرده سفارش داد

 .. طبقه پایین همون پاساژ رستورن های متعددی قرار داشت و ما تصمیم گرفتیم همونجا شام بخوریم

ش خیلی خنگ و بامزه بودعاشق این تک شاخ سفید و خپل شده بودم ، قیاف  ! 

 ! یه شاخ طالیی خوشگل داشت و یاالی فانتزیش هم صورتی رنگ بود

 .. مثل بچه ها بهش زل زده بودم

 شایان با فیش ؼذا برگشت و با دیدن قیافه ذوق مرگ من گفت : اینقدر دوسش داری ؟

 خب این اولین هدیه تو به منه ! نباید دوسش داشته باشم ؟ -

میدونستم برات هدایای بیشتری میگرفتماگه  -  .. 

 ! خب االن که فهمیدی -

 .. خب کوچولو ، از این به بعد تک شاخای بیشتری برات میگیرم -
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 .. زبونم رو براش درآوردم و خندیدم که یهو صدای مسیج موبایلش بلند شد

: کی بود ؟ شایان دور از نگاهم صدای موبایلش رو سایلنت کرد اما من با فوضولی پرسیدم  

 ! پیامای تبلیؽاتی لعنتی -

 ! مگه رایتل هم از این پیاما میده ؟ فکر کردم فقط ایرانسل اینجوریه -

 .. نه ، همه اپراتورای ایران دنبال خالی کردن جیب ما هستند -

 

گارسون شماره فیشمون رو خوند و بعد شایان بعد از چند دقیقه با اون پیتزا استیک خوشمزه و سیب 

 .. زمینی سرخ کرده برگشت

 .. به قدری گرسنه بودم که حد نداشت پس با ولع مشؽول خوردن شدم

 ! من عاشق سیب زمینی سرخ کرده بودم و امکان نداشت از خیرش بگذرم

 شایان که این شور و اشتیاق منو دید پرسید : میخوای یه برگر هم بگیرم ؟

قط دلم سیب زمینی میخوادنه همین خوبه ، من زیاد پیتزا نمیخورم ! ف -  .. 

خالصه اینکه شاممون رو بین شلوؼی و سر و صدا جمعیت میل کردیم و بعد با هم از پاساژ خارج 

 .. شدیم

 ! دیگه کم کم وقتش بود تا شایان سر صحبت رو باز کنه چون صبر خودمم به سر اومده بود

دورتر از پاساژ پارک کرده بود که  ازم خواست تا کمی در پیاده رو قدم بزنیم ، از قصد ماشین رو

 .. همچین موقعیتی نصیبمون بشه

 .. منم پیشنهادشو قبول کردم و با هم مشؽول پیاده روی شدیم

 .. برؾ همچنان میبارید و الیه الیه زمین رو  سفید میکرد

 ! سکوت برؾ زیبا بود و صدای قرت قرت خشک و پودهای پای ما هم از اون زیباتر

بازوی شایان حلقه کرده بودم و کنار مرد مورد عالقم قدم برمیداشتمدستم رو دور   .. 

 ! ناخواگاه چشمم به دستاش افتاد ، دستکشای مشکی رنگی پوشیده بود که به نظر نو بودند

یکم ناراحت شدم ، تاحاال دستکشایی که من براش گرفته بودم نپوشیده بود پس اینا از کجا اومده بودند 

 ؟

محکم تر کردم و بوسه آرومی به بازوی قوی و مردونه اش زدمحلقه دستم رو   .. 

 ! چقدر کنارش آرامش داشتم
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سرشار از  احساس خوشبختی بودم ، حس میکردم من خوش شانس ترین زن دنیام که مردی مثل 

 .. شایان رو کنارم دارم

حرفای ناگفته اش با تمام جون و دلم عاشقش بودم و دلم میخواست شایان هم امشب عشقش رو با 

 ! ثابت کنه

شایان کمی تو فکر بود اما باالخره سکوتی که بینمون بود رو با جمله : نظرت درباره رابطمون چیه ؟ 

 ! شکست

 .. من عاشق این رابطم ، به نظرم رابطه ما دوتا عاشقانه ترین و قشنگترین حس دنیاست -

 فکر میکنی میتونی کنارم بمونی ؟ -

! یه لحظه هم شک نمیکنم شایان ؛ خودت که میدونی چقدر عاشقتماهوم ، تا ابد  -  .. 

نفس عمیقی کشید و جواب داد : تو این مدت اتفاقای مختلفی بینمون افتاده ، تو هم تحت فشار زیادی 

 .. بودی ! من میتونم درکت کنم ، چون سنت داره میره باال خانواده مذهبیت اصرار دارن ازدواج کنی

ترجیح دادم سکوت کنم تا ببینم حرؾ حسابش چیهچیزی نگفتم ،   ! 

من قبل از تو آدمی نبودم که دنبال ازدواج باشم ، در واقع همیشه از قید و بند رها بودم ! اما حتی  -

 ! ابلیس هم ما رو به ازدواج و تشکیل خانواده توصیه کرده

 .. اینو که گفت ضربان قلبم باال رفت و سرجام ایستادم

نه به سینه ام ایستاد و با چشمای خوشرنگ آبیش بهم زل زدشایان هم سی  .. 

 دستم رو به روی قلبم گزاشتم ، یعنی میخواست چی بگه ؟

 .. شایان دستش رو توی جیبش برد و یه جعبه قرمز رنگ کوچیک بیرون آورد

 من و من کنان پرسیدم : این .. این چیه ؟

هاد ساده بهت میدم یارا ، میخوای من مالک تو باشم ؟با آرامش در جعبه رو باز کرد و گفت : یه پیشن  

با دیدن حلقه تک نگینی که توی جعبه بود خون توی بدنم منجمد شد ، نمیتونستم باور کنم که داره بهم 

 !!! پیشنهاد ازدواج میده

به قدری شوکه و متحیر بودم که نمیتونستم لبام رو از هم باز کنم پس با تعجب بهش نگاه کردم و 

رسیدم : میخوای .. باهم .. ازدواج .. کنیم ؟پ  

 ! آره -

 .. اینو که گفت از خوشحالی جیػ کوتاهی زدم و از گردنش آویزون شدم

شایان که انتظار این واکنش رو نداشت سکندری ای خورد اما فوری خودش رو نگه داشت و دستاش 

 .. رو دور کمرم حلقه کرد
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نبود وسط خیابونیم و کلی آدم ما رو میبینن بلند بلند میخندیدم ، اصال برام مهم  .. 

 ! از ته قلبم شاد بودم ، دلم میخواست پرواز کنم

 شایان سعی میکرد آرومم کنه ولی مگه میتونستم ؟

 ! اشک شوق میریختم و گردنش رو فشار میدادم ، تو خوابم هم همچین شبی رو نمیدیدم ! خدایا شکرت

میشکنی آروم باش یارا ، داری گردنم رو -  .. 

 ! شایان نمیدونی که باهام چیکار کردی ! هیچوقت اینقدر خوشحال نبودم -

 خب حاال نمیخوای حلقتو بگیری ؟ -

از گردنش جدا شدم و با شرم گفتم : آخه اینجوری که نمیشه ، باید با عموم هم صحبت کنی ! 

 .. خواستگاری و

خودت راضی باشیبین حرفم پرید و گفت : اونا فرمالیتست ، مهم اینه   ! 

 خندیدم و با شوق گفتم : مگه میشه نباشم ؟

 .. سپس حلقه رو دستم کردم و با به دستای ظریؾ و سفیدم خیره شدم

به خونه که رسیدیم ، از همون دم در آسانسور منو بوسید و تا رسیدن به واحدش لحظه ای از لبام جدا 

 ! نشد

شدیم ، همه جا تاریک بودهول هولکی در رو باز کردیم و وارد خونه   ! 

 .. شایان برق رو روشن کرد و من برای لحظه ای همون مرد شنل پوش مشکوک رو پشت سرش دیدم

قلبم از کار افتاد و دیگه تو لب بازی با شایان همکاری نکردم ، چشامو بستم ولی وقتی باز کردم 

 ! تصویر اون مرد ترسناک ناپدید شد

ه پشت سرش نگاه کرد و پرسید : چیزی شده ؟شایان که بی میلیم رو دید ب  

 ! یکی .. تعقیبمون .. میکنه -

 کی ؟ -

 شالم و مانتوم رو درآوردم و با سردرگمی گفتم : نمیدونم ، مثل یه توهمه ولی خیلی واقعی به نظر میاد

! 

 ! فکر کنم بخاطر هیجان زیادته -

 ! نه شایان ، این ؼیرعادیه -

 

: اخه کی میتونه تعیقبمون کنه یارا ؟ اینجا خونه منهکاپشنش رو درآودد و گفت   .. 
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 .. به سمت جایی که مرد رو دیدم  یعنی کنج نشیمن رفتم و دستی به دیوار کشیدم

مطمئنم یکی اینجا بود ، شک ندارم ! انگار همش داشت زاغ سیاهمون رو چوب میزد ولی آخه کی جز 

  شایان میتونست توی خونش بیاد ؟

ؼرق بودم که دستاش دور کمرم حلقه شده و با بی تابی مشؽول بوسیدن گردن و شونه توی افکارم 

 .. های لختم شد

امشب شب مهمی بود و من نباید به این راحتی خرابش میکردم پس با فکر اینکه فقط یه توهم ساده 

 .. بوده به سمت شایان برگشتم و لباش رو بوسیدم

های لختش نشستم و خودم رو تکون تکون دادمشایان روی تخت دراز کشید و من بین پا  .. 

چشمام از فرط لذت سیاهی میرفت ، حس فوق العاده ای داشتم ! درسته که این اولین رابطمون نبود 

 .. ولی من بخاطر امشب به قدری خوشحال بودم که احساس شهوتم دو برابر شده بود

ازی میکردمموهای فر و بلندم رو باال میدادم و با سینه های لختم ب  .. 

 .. شایان داغ شده بود ، تنش مثل کوره گرم بود و ناله میکرد

 .. روی لباش خم شدم و بوسه ای کوتاه ازش گرفتم

 .. لبخندی نثارم کرد و آلتش رو درآورد

  ! بینیم رو به بینیش مالیدم و با ناز گفتم : وقتی خانومت بشم دیگه به کاندوم نیازی نداری

شیدم و با دستمال کاؼذی بدنم رو تمیز کردم ، شایان هم کاندوم استفاده شده رو سپس کنارش دراز ک

 .. درآورد و الی دستمال کاؼذی گذاشت

  سرمو روی سینه اش گذاشتم و پرسیدم : قراره هرشب رو این تخت بخوابیم ؟

 .. آره -

  تو این خونه ؟ -

  ! اگه ازدواج کنیم اینجا نمیمونم -

کردم و پرسیدم : پس کجا میریم ؟با تعجب بهش نگاه    

 .. یه جای بهتر -

  ! بگو دیگه -

 .. بهم نگاه کرد ، نگاهش ناراحت بود ! نمیدونستم چرا امشب اصال خوشحال نیست

من که کار بدی نکرده بودم ولی شایان تمام شب ناراحت بود و حتی کوچکترین واکنشی به خوشحال 

 .. من نشون نداد
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بشم پس چرا اینقدر بی احساس رفتار میکرد ؟مثال قرار بود زنش    

  این افکار داشت آزارم میداد پس پرسیدم : مطمئنی میخوای ازدواج کنیم ؟

 .. درحالی که به سقؾ زل زده بود گفت : آره

  به نظر خوشحال نیستی ، من کار اشتباهی کردم ؟ -

  ! نه ! من فقط یکم خستم -

 .. که اینطور -

  میشه بخوابیم ؟ -

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم ، شایان آؼوشم رو رها کرد و پشت به من خوابید

  با ؼم به این صحنه خیره شدم ، آخه چرا اینجوری میکرد ؟

پوفی کشیدم و منم در جهت مخالفش خوابیدم ، کاش میدونستم تو مخش چی میگذره ! واقعا آدم پیچیده 

 ! ای بود

اب بلند شدمنصفه شب با احساس سرما از خو  .. 

به بؽلم نگاه کردم ، شایان نبود ! انگار شوفاژ ها هم خاموش شده بودند چون خونه مثل عصر یخبندان 

سرد بود منم که لخت خوابیده بودم از ترس اینکه سرما نخورم یه لحاؾ دور بدنم پیچیدم و صدای پچ 

 .. پچی که از نشیمن میومد دنبال کردم

ن اومدم و هیکل شایان رو تو نشیمن دیدم که داشت پشت به من با گوشی آروم آروم از راهرو بیرو

 .. حرؾ میزد

پاورچین پاورچین به سمتش قدم برداشتم تا متوجه حرفاش بشم اما از بخت بدم پام به میز خورد و 

 .. شایان فوری برگشت

 .. انگشتم خیلی درد گرفت و قیافم در هم رفت

کرد و پرسید : حالت خوبه یارا ؟شایان بی خداحافظی تماس رو قطع   

 در حالی که انگشت شصتم رو میمالیدم گفتم : آه آره ، چیزی شده ؟

 نه ، چطور ؟ -

نگاهی به ساعت مچیم انداختم و گفتم : آخه ساعت سه نصفه شب داشتی پچ پچ میکردی ! گفتم حتما 

 .. مسئله مهمی پیش اومده

 .. شایان لبخندی زد و گفت : چیزی نبود

 ! شوفاژا چرا خاموش شدند ؟ دارم یخ میزنم -
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 .. االن درستش میکنم ، تو برگرد تو تخت -

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم و دوباره به اتاق برگشتم

 .. شایان یکم با شوفاژ ور رفت و بعد کنارم دراز کشید و دستاش رو از پشت دور کمرم حلقه کرد

 با کی حرؾ میزدی ؟ -

 .. هیشکی -

 .. بهم دروغ نگو شایان ! از این مخفی کاریات بدم میاد -

 .. مطمئن باش اگه مسئله خاصی بود بهت میگفتم -

 ! دیگه چیزی نگفتم ، چشمام رو بستم و سعی کردم ذهنمو از هر فکری پاک کنم

 .. صبح روز بعد ، برا خودم و شایان صبحونه ای مفصل حاضر کردم

همچی روی میز مهیا بودکره ، مربا ، املت ، نون تست و   .. 

نگاهی به حلقه تک نگینم انداختم و ناخوداگاه لبخندی زدم ، هنوزم نمیتونستم اتفاقات دیشب رو هضم 

 کنم ! یعنی داشتم خواب میدیدم یا شایان جدی جدی بهم پیشنهاد ازدواج داده بود ؟

دلهره ای نداشتم و با رضایت  باید هرچه زودتر این مسئله رو به عمو اینا میگفتم چون اینجوری هیچ

 .. خانوادم به طور رسمی میتونستم باهاش ازدواج کنم اما

ناگهان یادم افتاد که شایان شیطون پرسته ، خب اگه اینجوری باشه که ما نمیتونیم تو محضر عقد کنیم 

 ، یعنی اون فکر این قسمتا رو نکرده بود ؟

ز خودش بپرسمهیچ جوابی برای سوالم نداشتم و ترجیح دادم ا  .. 

شایان دوش سریعی گرفت و با لباس مرتب دور میز نشست ، با خوش رویی ازش استقبال کردم ولی او 

 .. جوابم رو به سردی داد

 .. آخه چرا اینجوری رفتار میکرد ؟ کم کم داشتم دیوونه میشدم

 .. بی توجه به من مشؽول خوردن صبحونه شد

ممنم آهی کشیدم و مقداری چای نوشید  .. 

 ! اصال بهم نگاه هم نمیکرد ، با این کارش داشت قلبم رو تیکه تیکه میکرد و خبر نداشت

 ! تا خواستم لب باز کنم و چیزی بگم دوباره صدای نحس مسیج موبایلش بلند شد

 ! شایان پیام رو باز کرد و لبخند کمرنگی زد

 حرصم گرفت ، یعنی کی بهش پیام داده بود ؟
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: مطمئنی فقط رایتل بهت پیام میده ؟ این لبخندت چیز دیگه ای رو نشون میده هاا به حالت طعنه گفتم  

.. 

موبایلش رو سایلنت کرد و توی جیبش گذاشت سپس بی توجه به من از روی صندلی بلند شد و گفت : 

 .. تا ده دقیقه دیگه پایین باش

 شایان معلوم هست تو چته ؟ -

رفتاصال بهم گوش نکرد و از خونه بیرون   ! 

 با تعجب به این صحنه نگاه کردم ! مردک دمدمی مزاج ؛ آخه اون چش بود ؟

توی راه یه کلمه هم باهام صحبت نکرد ، کم کم داشت دقم میداد ! آخه مشکلش چی بود ؟ دیگه طاقت 

نیاوردم و بهش توپیدم و گفتم : میشه بگی دلیل این کم محلیات چیه ؟ من چیکار کردم که اینجوری 

میکنی ؟ رفتار  

با صدای نسبتا بلند من کمی جا خورد اما خونسردیش رو حفظ کرد و گفت : بابت تک تک کارام باید 

 بهت جواب پس بدم ؟

 ! بابت این رفتار بیخود و بی جهتت آره -

ساعته ناز و نوازشت کنند ۳۱من رفتارم عادیه ، این تویی که فکر میکنی همه باید  -  ! 

شایان من قراره زنت بشم ، تو دیشب بهم پیشنهاد ازدواج دادی و ما یه مرحله پوزخندی زدم و گفتم : 

 تو رابطمون پیشرفت کردیم ! این چیزا برات اهمیتی نداره ؟ اینقدر بی احساسی ؟

 .. چیزی نگفت ، این سکوتش بیشتر حرصم میداد

تمام دیشب برؾ باریده بؽضم گرفته بود ، از پشت شیشه به منظره برفی و سفید خیابون چشم دوختم ، 

 .. و زمین از فرط سرما یخ بسته بود

 .. قطره اشک سمجی از گوشه چشمم چکید و روی گونه ام افتاد

 .. من مستحق این بی تفاوتی نبودم ، من مستحق این همه بی مهری نبودم

مو مشخص قلبم درد میکرد ، دیگه داشتم از این رفتارای ضد و نقیض شایان خسته میشدم ! چرا تکلیف

نمیکرد ؟ چرا بهم نمیگفت احساس واقعیش چیه و راحتم نمیکرد ؟ یه روز مثل یه عاشق واقعی رفتار 

 .. میکرد و وقتی خرش از پل میگذشت دوباره همون آدم سرد و بی تفاوت سابق میشد

 تا کی باید این رفتاراشو تحمل میکردم ؟ تا کی ؟

که شایان تک تک اشکام رو دید و  دم نزد ! شاید تقصیر تمام طول راه بی صدا گریه کردم و مطمئنم 

 .. من بود که اینقدر سریع وا داده بودم ، شاید تقصیر من بود که هیچ ناز و ادایی نداشتم

 .. شاید مقصر همه این اتفاقا خودم بودم
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ه دوزی توی دفتر دخترا حلقمو دیدند ، خیلی تعجب کردند و حرفایی زدند که همش از سر حسادت و کین

بود ! تبریکاشون هم به قدری مصنوعی بود که اگه نمیگفتند سنگین تر بودند ، معلوم بود آتیش 

حسادت داره وجودشون رو میسوزونه ولی چه فایده ؟ چرا به آدمی مثل من حسادت میکردند ؟ اونا که 

 .. از دلم خبر نداشتند و فقط ظاهر داستان رو میدیدند

چند شخصیتیه ! نمیدونستند دارم چی میکشم ، نمیدونستند این بی تفاوتیاش  نمیدونستند شایان یه آدم

 .. داؼونم میکنه و همچنان بهم حسودی میکردند

 .. تمام طول روز با احساساتم درگیر بودم ، به شایانم که حرفی میزنم بهم میپرید

یال میکردمنمیدونستم چی درسته یا چی ؼلط ! نمیدونستم مشکل از کجاست و فقط فکر و خ  .. 

نزدیک ساعت ناهار پشت لپ تابم نشسته بودم و کار میکردم که دوباره چشمم به حلقه ظریؾ و تک 

نگینم افتاد ، ناخوداگاه آهی کشیدم که از نگاه سمیه دور نموند پس سرش رو باال آورد و پرسید : چرا 

 آه میکشی ؟

کم پیش میومد که ازم سوال ؼیرکاری  تعجب کردم ، سمیه عادت نداشت اینجوری حرؾ بزنه و خیلی

 ! بپرسه

 .. سرمو به چپ و راست تکون دادم و با لحن گرفته ای گفتم : هیچی

 .. مثل اینکه آقای کوشا بهت پیشنهاد ازدواج داده -

 .. آه ، آره ! یه مدته رابطمون جدی تر شده -

 و تو قبول کردی ؟ -

دملبخند تلخی زدم و سرمو به نشونه آره تکون دا  .. 

سمیه با تاسؾ سر تکون داد و گفت : چطور پیشنهاد ازدواج مردیو قبول کردی که کمترین شناختی 

 ! ازش نداری

 از شنیدن این حرؾ یکه خوردم ، چشمام رو ریز کردم و با تعجب پرسیدم : ببخشید ؟

؟من واضح و رک حرؾ میزنم یارا ، تو کوشا رو نمیشناسی ! چطور همچین حماقتی کردی  -  

چه دختر بی ادب و گستاخی بود ! این چه طرز حرؾ زدن با یه همکاره ؟ انگار تمام ادب و شخصیتش 

 ! رو فراموش کرده بود

اصال کم نیاوردم ، جبهه امو حفظ کردم و به تندی جواب دادم : خانوم رشیدی من واقعا دلیل این حرفا 

 ! رو نمیفهمم ، شما حق ندارید با من اینجوری صحبت کنید

سمیه پوزخندی زد و گفت : دلم برات میسوزه که بهت همچین حرفیو میزنم ! چون تو نمیدونی داری 

چیکار میکنی ، فکر میکنی عاشقته ؟ فکر میکنی همه کاراش از سر عشقه ؟ تو باید باهوش تر از این 

 .. حرفا باشی خانوم یکتا
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باالخره کی چشمای کورتو باز میکنی !  من تا امروز سکوت کردم که ببینم تا کجا میخوای پیش بری و

 ! اگه فکر میکنی شایان عاشقته سخت در اشتباهی دختر کوچولو

تاب و تحملم از شنیدن این حرفا سر اومد ، با خشم از جا بلند شدم و ؼریدم : شخصیتت رو حفظ کن ! 

ی دیگران تعیین من با شما شوخی ندارم ! این چه طرز حرؾ زدنه ؟ انگار اینجا همه عادتشونه برا

 .. تکلیؾ کنند ! شما نه منو میشناسی نه شایانو ! از رابطه ما هم هیچ خبری نداری پس بهتره خفه

در مقابل سمیه هم از جا بلند شد ، حرفم رو قطع کرد و با خونسردی گفت : تو فکر کردی چی هستی ؟ 

آخری هم نمیشیشاهزاده خانوم رویاهاش عشقت ؟ تو اولین زن زندگیش نیستی یارا ،   .. 

چرا نمیفهمی که اون داره ازت استفاده میکنه ؟ چرا نمیفهمی که تو براش ارزشی نداری ! یارا شایان 

 ... اونی نیست که تو فکرشو میکنی ، اون

 .. به اینجا که رسید یهو حرفش رو خورد و چند لحظه به عقب زل زد

ایستاده بود رسیدم رد نگاهش رو گرفتم و به شایان که پشت سرم با لبخند  .. 

 ! چرا سمیه حرفشو قطع کرد ؟ انگار میخواست بهم یه چیزی بگه ولی نتونست

 شایان با لحن خونسردی گفت : خانوم رشیدی ، میتونیم خصوصی صحبت کنیم ؟

 .. قطره ای اشک از گوشه چشم سمیه ریخت و با بؽض گفت : من .. من

شد ؟ دیگه جدی جدی داشتم شاخ درمیاوردم با تعجب بهش نگاه کردم ، آخه این یهو چش  .. 

 .. شایان تنها لبخند میزد و به اشکای سمیه نگاه میکرد

دختر بیچاره دیگه نمیتونست جو رو تحمل کنه و گریه کنان از دفتر خارج شد اما تا اومدم دنبالش برم 

 .. شایان جلوم رو گرفت و منو تو آؼوش کشید

رفت ؟ چی میخواست بهم بگه ؟ مدام از خودم سوال میپرسیدم اما چرا گریش گرفت ؟ چرا اینجوری 

 .. نمیتونستم جوابی براش پیدا کنم

 .. لحظه اخر وقتی تو بؽل شایان بودم متین رو دیدم که با قفل فرمون از دفتر خارج شد

سوال کنجکاویم بیش از بیش تحریک شده بود ! رفتارای ضد و نقیض شایان ، حرفای سمیه و هزاران 

 ! دیگه چنان ذهنمو درگیر کرده بود که احساس میکردم کلم داغ شده

شایان موهام رو نوازش میکرد و سعی میکرد آرومم کنه اما این دفعه نمیخواستم اینجوری آرومم بشم 

 ! ! تنها چیزی که این بار منو آروم میکرد حقیقت بود ! حقیقت واقعی شایان و اطرافیانش

ا شایان به خونه برگشتمبعد از ساعت کاری ب  .. 

 .. درد بدی توی سرم داشتم و شایان اینو فهمیده بود پس بهم یه قرص و آب داد

بعد از خوردن اون قرص کمی آروم شدم ولی این دفعه من محلش ندادم و هرچقدر سعی میکرد به 

 .. طریقی بحث رو باز کنه جوابش رو سر بسته میدادم
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م سکوت کرد و تا رسیدن به مقصد هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشددست آخر هم که دید محلش نمید  .. 

 ! با بی تفاوتی از هم خداحافظی کردیم و من به واحدم برگشتم

توی دلم گفتم : باالخره میفهمم تو کی هستی شایان ولی فقط اگه بفهمم تو اونی که فکر نیستی ، این 

زم مخفی نکرده باشی جناب کوشابار برای همیشه تمومش میکنم ! پس بهتره چیزیو ا  .. 

 .. دم در که رسیدم ، بسته ای نظرم رو جلب کرد

 این دیگه از کجا اومده بود ؟

 ! اون بسته یه کارتن بزرگ و ضخیم بود که روش برچسب اداره پست زده شده بودند

 .. شونه ای باال انداختم و کارتن رو به داخل بردم

رو گرم کردم و بعد از صرؾ شام به سمت اون کارتن مرموز لباسام رو عوض کردم ، ؼذای دیشب 

 .. رفتم

آدرس و نشونی من که دقیق بود ! یعنی مطمئن بودم اشتباهی نشده اما آدرس فرستنده چی ؟! حتی 

 .. معلوم نبود از کجا فرستاده بودند ! من چقدر خنگم که زودتر اینو ندیدم

چمدون قدیمی و نامه ای سفید رنگ رو دیدمبا تردید بسته رو باز کردم ولی فقط یه   ! 

 : ابتدا نامه رو برداشتم و نوشته رو خوندم

 از حجره تاریکی به سمت نور نگاه کن .. این چمدون همه چیز رو میدونه

 ! ازش خوب مراقبت کن یارا ، تو تنها کسی هستی که میتونی خودت رو نجات بدی

 .. از طرؾ ناشناس

و دلهره ای به جونم افتاد ولی به آرومی در چمدون قدیمی رو باز کردم از خوندن متن پیام ترس  .. 

 ! اما با دیدن عکسی که تو چمدون بود چشمام از تعجب گشاد شد

 !!! این که عکس دسته جمعی شایان بود

همون عکسی که چندتا بچه قد و نیم قد کنار هم ایستاده و بزرگترها هم پشتشون بودند اما این چه 

ه من داشت ؟ربطی ب  

چند بار عکس رو نگاه کردم و به تک تک صورتا خیره شدم تا شاید چهره آشنایی ببینم ولی هیچی ! 

 .. هیچکدوم رو نمیشناختم

 .. پوفی کشیدم و عکس رو گوشه ای انداختم

عکس بعدی رو برداشتم ، بازم شایان بود ! همون عکسی که توش میخندید و دندوناش پیدا بود ! آخه 

عکسا چه ربطی به من داشت ؟ هیچکدوم برام آشنا نبودنداین   .. 
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 .. آخرین عکس ، همونی عکسی بود که من از پدر و مادرم داشتم

 کی میتونست این عکسو داشته باشه ؟ چرا همه چیز اینقدر پیچیده شده بود ؟

باید میخوندمشاما همه چیز به همین جا ختم نشد چون توی اون چمدون یه دفترچه قدیمی هم بود که   

.. 

 .. دفترچه رو برداشتم و روی کاناپه نشستم

 .. ورق اول رو که باز کردم با جمله ای بزرگ که انگار با خون نوشته شده بود مواجه شدم

 ! یه جمله عجیب و به زبونی ناآشنا

تکرار خیلی ترسیدم و برگه ها رو تند تند ورق زدم اما تمام برگه ها شبیه بهم بود و یه جمله رو 

 ! میکرد که معنیشو نمیفهمیدم

از ترس بؽضم گرفته بود ، با چشمای اشکی ورق میزدم ولی انگار صفحات اون دفترچه مرموز تمومی 

 !! نداشتند

 .. قلبم گروپ گروپ میزد و تنم مور مور شده بود

 .. فقط ورق میزدم و جمله عجیب خونی رو میدیدم

ا انگار دستام چسبیده بودند ! انگار نمیتونستم جم بخورمسعی میکردم دفترچه رو کنار بندازم ام  ! 

یه لحظه مکث کردم و دست از ورق زدن برداشتم  و چشمام رو بستم ولی احساس کردم دستی مچم رو 

 .. لمس میکنه

 .. چشمام رو با تردید باز کردم و با دیدن همون گوژپشت ترسناک و کوتوله گریه ام شدت گرفت

ای شیطانی سر داد و با یه دست قلبم رو از سینم بیرون کشید گوژپشت کریه خنده  .. 

توان هیچگونه حرکتی نداشتم ، چشمام باز مونده بود و به قلب خونی و قرمزم که توی دستای اون 

 .. گوژپشت شیطانی فشرده میشد چشم دوختم

 .. دستم رو به روی سینم گذاشتم و با دیدن جای خالی قلبم جیػ بلندی کشیدم

 یارا ؟ یارا ؟ -

 .. با صدای کوبیده شدن در چشمام رو به آرومی باز کردم و پلکام رو مالیدم

 .. خمار خواب بودم و نمیتونستم موقعیت مکانیم رو ارزیابی کنم

 به دور و برم نگاه کردم ، من تو خونه خودم بودم اما کی روی کاناپه خوابم برد ؟

ری تق تق میکوبید و صدام میکرد ! به نظر نگران بودصدای شایان از پشت در میومد ، همینجو  .. 

شب بود 6با حالت خماری از جا بلند شدم و به ساعت نگاه کردم ،   ! 
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 .. در رو باز کردم ولی کسیو ندیدم

 پس شایان کجا رفته بود ؟ یعنی توهم زده بودم ؟

 .. شونه ای باال انداختم و اومدم در رو ببندم که چیزی مانع شد

مین نگاه کردم ، یه بسته بندی مرموز روی زمین بودبه ز  ! 

 .. بسته رو توی خونه آوردم ، کش و قوسی به بدنم دادم ، انگار صد سال بود که خواب بودم

 ! بسته آدرس فرستنده نداشت و همین منو مشکوک کرده بود

 .. کارتن رو باز کردم و با نامه ای سفید و چمدونی قدیمی رو به رو شدم

نامه رو برداشتم و نوشته اش رو خوندماول   : 

 از حجره تاریکی به سمت نور نگاه کن .. این چمدون همه چیز رو میدونه

 ! ازش خوب مراقبت کن یارا ، تو تنها کسی هستی که میتونی خودت رو نجات بدی

 .. از طرؾ ناشناس

 .. از خوندن همچین نامه ای استرس بدی به جونم افتاد

اشتم و چمدون رو باز کردم اما در کمال تعجب چشمم به همون عکس دسته جمعی از نامه رو کنار گذ

 .. شایان افتاد

 ! این صحنه ها برام خیلی آشنا بود ، انگار قبال هم تو این زمان بودم

 .. توجهی نکردم و عکس دوم و سوم رو دیدم

 .. در آخر چشمم به دفترچه قدیمی ای افتاد

ه رو باز کردم اما روی اولین صفحه نوشته مرموز و خونی رنگی رو دیدمروی کاناپه نشستم و دفترچ  

.. 

من قبال هم اینجا بودم ! مطمئنم بودم ولی یادم نمیومد که قراره چه اتفاقی بیوفته پس به سرعت برگه 

 .. ها رو ورق زدم

 .... یه لحظه چشمام رو بستم و وقتی باز کردم

پای تلفن حرؾ میزدم که صدای زنگ درم بلند شدداشتم شام درست میکردم و با زن عمو   .. 

 .. باشه زن عمو ، من دیگه میرم ! فعال -

بعد از خداحافظی پیش بند آشپزیم رو درآوردم و در رو باز کردم اما کسی رو ندیدم ، ناخودگاه چشمم 

 .. به کارتنی که جلوی پام بود افتاد

بردارم سرمای عجیبی در وجودم رخنه کردچمدون رو باز کردم ولی تا اومدم دفترچه رو   .. 
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 .. به دفترچه دست نزدم و از جا بلند شدم

 .. با تردید به دور و بر نگاه کردم ، اینجا برام آشنا بود

 ! ساعت دو نصفه شب رو نشون میداد ، انگار زمان تکرار میشد

ردمبدو بدو توی آشپزخونه رفتم و با دیدن ؼذای دیشب که روی میز بود یخ ک  .. 

 .. من که همین االن داشتم شام درست میکردم پس چرا

 .. در این لحظه صدای مهیبی از چمدون به گوشم رسید ، آروم و با شک به عقب برگشتم

 ! انگار یه چیزی توی چمدون خرخر میکرد

نفسم توی سینه حبس شده بود ، با دستای لرزون و اضطراب مفرطی در چمدون رو باز کردم و 

رو برداشتم دفترچه  .. 

 .. اولین برگه رو که ورق زدم دستی زشت و شیطانی با ناخون های بلند و کثیؾ مچم رو گرفت و بعد

 

 .. پلکام رو به آرومی باز کردم و به سقؾ نورانی که باالی سرم بود زل زدم

 من مرده بودم ؟

 اینجا بهشت بود ؟

 من داشتم خدا رو میدیدم ؟

دن شایان که باالی سرم ایستاده بود پرسیدم : تو هم مردی ؟سرمو کمی کج کردم و با دی  

یه دفعه مردی سفید پوش وارد اتاق شد و گفت : هیچکس نمرده خانوم کوشا ، شما و همسرتون 

 ! حالتون کامال خوبه

 خانوم کوشا ؟ همسرم ؟ همسرم کیه ؟ -

 .. شایان لبخند ملیحی زد و اون موقع بود که خاطراتم دوباره زنده شد

 .. مرد سفید پوش که انگار دکتر بود فشارم رو چک کرد و یه آمپول به سرمم زد

سپس نسخه ای به دست شایان داد و گفت : اینم داروهاشونه ، میتونید از داروخونه بیمارستان تهیه 

 ! کنید

 .. ممنون -

 حال خودتون بهتره ؟ -

بله ، بهترم شایان دستی به بخیه کوچیکی که روی سرش بود کشید و گفت :  .. 
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 . خدا رو شکر ، بیشتر مراقب خودتون باشید ! تا بعد -

 .. دکتر اینو گفت و از اتاق خارج شد ، اصال از حرفاشون سردرنمیاوردم

 من اینجا چیکار میکردم ؟ مگه ما تو راه برگشت به خونه نبودیم پس چرا از حال رفته بودم ؟

میون انگشتاش قفل کرد و پرسید : بهتری ؟ شایان روی صندلی کنارم نشست ، انگشتم رو  

 .. با تعجب بهش نگاه کردم ، انگار از نگاهم همه چیزو خوند و با تاسؾ گفت : تصادؾ کردیم

 بریده بریده پرسیدم : ت .. تصادؾ ؟

اره ، توی راه اصال تکون نمیخوردی ! انگار از حال رفته بودی سعی کردم بیدارت کنم اما کنترل  -

از دست دادم ماشین رو  .. 

نمیدونستم چرا احساس میکنم داره بهم دروغ میگه ! درد شدیدی رو پشت کلم حس میکردم پس 

 .. پرسیدم : چرا پشت سرم

 .. حدس میزنم وقتی تصادؾ کردیم خورده به جایی -

 ماشین کجاست ؟ -

 نگران ماشینی ؟ -

 ! آره خب کلی پول خورده -

؟ اصال حالمو پرسیدی ؟ پوزخندی زد و گفت : اونوقت من چی  

 دارم میبینم که خوبی ! چرا باید ازت سوال بپرسم ؟ -

 .. از جا بلند شد و گفت : فراموشش کن ! من برمیگردم خونه

 با حالتی معترض پرسیدم : میخوای منو تنها بزاری ؟

 .. اصال بهم گوش نکرد و از اتاق خارج شد

یچ تصادفی در کار نبوده و اینا همش یه بازیه کثیفهدیگه مطمئن شدم یه جای کار داره میلنگه ! ه  .. 

 ! من میفهمیدم جریان چیه ، باالخره میفهمیدم

روی کاناپه نشستم و به فضای بهم ریخته خونه نگاه کردم ، تو این مدت کنترل اوضاع خونه خودمم 

 .. نداشتم ولی االن الویتم فهمیدن هویت واقعی شایان بود

دم و چشمام رو بستم ، هنوزم فکرم درگیر اون خواب عجیب و ؼریب بود ! چرا روی کاناپه دراز کشی

 مدام یه صحنه تکرار میشد ؟ یعنی اینا همش یه جور هشدار بود ؟

 .. اون نوشته ! اون جمله خونی ! انگار قبال هم دیده بودمش ولی یادم نمیومد کجا
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کنم و ناگهان یاد اون نوشته روی  کمی مکث کردم و سعی کردم خاطرات گذشتم رو عمیق تر مرور

 ! پنجره اتاق دفتر افتادم

 ! مثل برق گرفته ها از جا پریدم و گالری گوشیم رو باز کردم ، مطمئن بودم ازش عکس گرفتم

باالخره بعد از چند دقیقه باال و پایین کردن عکسام به عکس پنجره رسیدم ، حدس درست بود ! این 

وابم بود ولی چجوری باید معنیشو میفهمیدم ؟نوشته مثل همون نوشته توی خ  

 ! )گوگل ترجمه( استفاده کنم Google translater یه دفعه فکری به سرم زد و تصمیم گرفتم از

 ! اینترنتم رو روشن کردم و جمله رو نوشتم ، انگار به زبون آفریقایی هم بود

و موبایلم از دستم افتادکمی صبر کردم تا گوگل معنی کنه ولی با صدای در از جا پریدم   .. 

 .. صفحه اسکرینش کال سیاه شد ، زیرلب فحشی نثار خودم کردم و به سمت در رفتم

 ! شایان پشت در بود

 چشم ؼره ای تقدیمش کردم و پرسیدم : فرمایش ؟

 شوهرتو توی خونه دعوت نمیکنی ؟ -

 از کی تاحاال شوهرم شدی ؟ -

وقتی اینو کردی تو دستتدست چپم رو باال گرفت و گفت : از   .. 

 .. دستمو پس کشیدم و جواب دادم : تا وقتی اسمت تو شناسنامم نره همچین نسبتی با هم نداریم

 لبخندی زد و پرسید : چرا اینقدر ازم عصبی هستی ؟

 ! میخوای بدونی چرا ؟ چون تو تمام این مدت باهام عین یه اشؽال رفتار کردی -

ان میگی کهاگه بخاطر قضیه بیمارست -  .. 

پوفی کشیدم ، به سمت نشیمن رفتم و گفتم : من ازت انتظار زیادی ندارم شایان ، نمیخوام برام ادای 

عاشقای روانی رو دربیاری من فقط یکم توجه و اهمیت میخوام که خدا رو شکر فقط زمانی که خرت 

؟ رو پل گیر میکنه نصیبم میکنی ! این قراره رابطه زن و شوهری ما باشه  

شایان هم متقابال وارد خونه شد ، در رو بست و گفت : حداقل بزار دو روز بگذره بعد این حرفا شروع 

 ! کن

 .. تو منو درک نمیکنی -

نزدیکم شد ، سینه به سینه ام ایستاد و گفت : تو برای من خیلی مهمی یارا ، من سعی میکنم اینو بهت 

ایثابت کنم ولی تو همیشه یه چیز بیشتری میخو  

 .. تو منو گیج میکنی شایان -
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 ! گونم رو نوازش کرد و گفت : چیزی برای گیج شدن نیست ، من همون ادم همیشگیم

 .. لحظه ای مکث کردم و به چشمای سرد و بی روحش خیره شدم

شایان لباش رو بهم نزدیک کرد ، لبامون تنها چند میلیمتر با هم فاصله داشت که انگشت اشاره ام و به 

لبش گذشتم و با تردید گفتم : تو کی هستی ؟روی   

 انگار از حرفم جا خورد چون پرسید : منظورت چیه ؟

 .. این نگاه یه مرد عاشق نیست -

 با این حرؾ دست نوازشگر سردش رو گرفتم و ادامه دادم : این دستای یخ دستای یه مرد عاشق نیست

.. 

 پوزخندی زد و گفت : خب که چی ؟

ت بهش ایستادم و از توی شیشه تلویزیون بهش نگاه کردمازش دور شدم ، پش  .. 

 .. چرا اینقدر سردی و بعد ادعا میکنی که دوسم داری -

 ! امروز خیلی عجیب شدی -

به سمتش برگشتم و با بؽض گفتم : چون میترسم ! تو نمیفهمی چون جای من نیستی ! شایان من 

 ! میترسم ! تو منو میترسونی

موبایلش زنگ خورد ، انگار فوری بود چون جواب داد تا اومد جوابی بده  .. 

نمیفهمیدم چی میگه چون داشت محلی حرؾ میزد اما نگران و مشوش به نظر میرسید انگار خبر بدی 

 .. بهش داده بودند

 .. هول هولکی خداحافظی کرد و رو به من گفت : باید برم

 کجا ؟ -

بیمارستانهبا ناراحتی جواب داد : داریان ، داریان تو   ! 

 با تعجب پرسیدم : برادرزادت ؟ آخه چرا ؟

سرش رو به نشونه نمیدونم تکون داد و با عجله به سمت در رفت اما منم دنبال رفتم و گفتم : ببین منم 

 ! باهات میام

 .. تو کجا -

 حرفش رو قطع کردم و گفتم : نمیخوام تنهات بزارم شاید بتونم کمکی کنم

تکون داد ، نگران تر از این بود که بخواد چیزیو برام توضیح بده یا مانعم بشهسرشو به نشونه باشه   

.. 
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 .. فوری مانتو و شالی تنم کردم و با شایان سوار آژانسی شدم

احساس میکردم نباید تو این موقعیت تنهاش بزارم و از طرفی هم میخواستم به طریقی دستش رو ، رو 

 ! کنم

نی دوباره زنگ زد و گفت بریم طبقه دومبه محض ورود به بیمارستان تا  .. 

ساله افتاده بود  ۶شایان نگران بود ، منم از این حالش ناراحت شده بودم ! آخه چه اتفاقی برای یه بچه 

 ؟

وقتی وارد راهرو طبقه دوم شدیم تانی رو دیدیم که گوشه دیوار دستاشو جلوی صورتش گرفته و داره 

 .. گریه میکنه

و دید خودشو توی بؽلش انداخت و با عجز نالید : پسرم .. پسرم رو نجات بده .. داریان تانی تا شایان ر

 ! داره میمیره

 با تعجب به این صحنه خیره شدم ، چه اتفاقی افتاده بود ؟

شایان سعی میکرد تانی رو اروم کنه ولی مگه اروم میشد ؟  من مادر نبودم اما میتونستم نگرانی و 

! اون فقط یه بچه داشت و حتما تحمل همچین مصیبتی براش خیلی سخت بود حساسیتش رو درک کنم  

.. 

 .. شایان تانی رو به روی صندلی انتظار نشوند و ازش پرسید که چه اتفاقی افتاده

تانی نمیتونست درست حرؾ بزنه ، همش گریه میکرد و سکسه اش گرفته بود پس شایان بهم گفت که 

هش گوش دادمبرم و براش یه آب بخرم منم ب  .. 

وقتی یکم آب خورد آرومتر شد و با صدای گرفته و بؽض الودی گفت : اونا میخوان پسرمو بکشن ، 

 .. شایان اونا بچمو میشکن

 ! وقتی این حرؾ رو ادا میکرد دستاش میلرزید و چشماش خیس و سرخ شده بود

 .. دلم براش سوخت ، کنارش نشستم و سعی کردم ارومش کنم

خم از روی صندلی بلند شد و پشت به ما ایستادشایان با ا  .. 

 .. تانی سرش رو به روی شونه من گذاشته بود و آروم آروم گریه میکرد

 من که نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و نمیتونستم حرؾ خاصی بزنم پس فقط ازش میخواستم اروم باشه

.. 

 .. شایان به دیوار رو به رومون تکیه داد و چشماش رو بست

 ! کی میخواسته داریان رو بکشه ؟ کی همچین کاری میکنه ؟ اون فقط یه بچست

 .. توی حال خودمون بودیم که ناگهان شاهین از دور پیدا شد
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تانی تا شاهین رو دید از جا بلند شد و با ؼصب به سمتش رفت ، شاهین انگار که انتظار همچین چیزیو 

بی جونی نثار سینه اش کرد و با عجز نالید : بچم داره داشته باشه اومد بؽلش کنه اما تانی مشتای 

 .. میمیره .. تو کجایی .. تو کجا بودی عوضی ! پسرم داره میمیره ! بچم

شاهین که شرمنده و متاسؾ به نظر میرسید سعی میکرد تانی رو کنترل کنه و مانع مشتاش بشه اما 

 .. نمیتونست

ی برای جدا کردنشون برنمیداشتشایان با خونسردی نگاشون میکرد و هیچ قدم  .. 

 .. باالخره بخاطر سر و صدایی که به پا کرده بودند چندتا پرستار اومدند و جداشون کردند

شاهین هم حال میزونی نداشت ، اونم پدر بچه بود و مطمئنا از این قضیه ناراحت بود ولی نمیدونستم 

 ! تانی چرا اینقدر ازش عصبانیه

انتظاری که رو به روی ما بود نشستند و من و تانی هم کنار هم نشستیمپسرا روی صندلی   .. 

 شاهین شقیقه هاش رو مالید و با یاس پرسید : کی این اتفاق افتاد ؟

 تانی که دیگه جونی براش نمونده بود پوزخندی زد و گفت : برای تو چه فرقی داره ؟

 ! مثل اینکه من پدر اون بچم -

به سمت شاهین حمله کنه اما من مانعش شدم و ازش خواستم اروم بگیرهتانی اومد تا دوباره   .. 

بؽض زن دوباره شکست و میون گریه های دردناکش گفت : تو پدرشی ؟ تو یه آشؽال به تمام معنایی ! 

اون زمانی که اون افراطیایی حرومزاده بچمو زدند و مثل یه حیوون تو پارکینگ ولش کردند کجا بودی 

عای پدر بودن میکنی ؟ هان کجا بودی ؟ پی الواتیات ؟که االن اد  

 .. شاهین با شرمندگی سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت

 ! انگار از خودش خجالت میکشید و سرافکنده بود

کرم کنجکاویم کم کم داشته پروانه میشد پس بیش از این خودمو معتل نکردم و از تانی پرسیدم : 

تاده ؟مشکل چیه ؟ چه اتفاقی اف  

اون افراطیای لعنتی وقتی من داشتم تو خونه کار میکردم و پسرم تو حیاط مشؽول بازی بود ریختند و  -

 .. داریان رو مثل یه سگ کتک زدند

با شنیدن این حرؾ دلم خالی شد ، دستم رو به روی دهنم گرفتم و بریده بریده پرسیدم : آخه .. چجوری 

 .. اون .. فقط ..  یه بچست !؟

نی با قلبی پر از درد و ؼم مادری سر تکون داد و گفت : فقط چون بچم آلبنیسم ) بیماری زال که طی تا

این بیماری موهای فرد کامال سفید میشه ( داره اونو نفرین شده میدونند ! اون بچه منه ! هرچی که 

حبسش کرده و اون  هست بچه منه و من عاشقانه میپرستمش ! اما افراطیا میگن ابلیس قبل از این دنیا

 ! از دروازه جهنم فرار کرده
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با شنیدن این حرفا چشمام درشت شد ، بچه حبس شده ؟ دروازه جهنم ؟ جالبه حتی شیطون پرستا هم 

 .. میتونستند خرافاتی بودند

شاهین : قبال هم این اتفاق افتاده بود ، وقتی داریان بچه تر بود اونو دزدیده بودند تا به ابلیس تقدیم 

 .. کنند

 ! میخواستند پسرمون رو تو اتیش بسوزونند

بند بند دلم با شنیدن این حرؾ پاره شد و جهالت و حماقت این مردم متاسؾ شدم پس پرسیدم : بعدش 

 چه اتفاقی افتاد ؟

 .. شایان از جا بلند شد ، نفس عمیقی کشید و گفت : من نزاشتم

 تو چجوری جلوشون رو گرفتی ؟ -

و هنوزم هوادارای خودم رو دارم من پسر ابلیسم -  .. 

 .. با تعجب بهش نگاه کردم ، اصال سر از حرفاشون درنمیاوردم

 ! تانی : اون زمان هنوز از مقامش طرد نشده بود و یکی از دوازده راهب اصلی بود

ی چه جالب ، من هیچکدوم از اینا رو نمیدونستم ! پس بخاطر همین اینقدر مذهبی بود و تمام انجیل ها

 ! شیطان رو حفظ میکرد

 .. تانی از جا بلند شد و رو به شایان گفت : فقط تو میتونی بچمو نجات بدی

 .. نمیتونم ، من که دیگه اونجا نیستم و افراطیا هروز دارن بیشتر میشن -

 .. شاهین هم متقابال ایستاد و گفت : خودت میدونی اونا ازت چی میخوان تا تو رو برگردونند

زد و گفت : اونقدرام که فکر میکنید آسون نیستپوزخندی   .. 

تانی نالید : اون بچمه شایان ، تو هنوز هواداری خودتو تو انجمن داری و میتونی این اوضاع رو سر و 

 ! سامون بدی ! فقط کافیه بهشون ثابت کنی کی هستی

 ببخشید میشه یکی به منم بگه اینجا چه خبره ؟ -

سمت من برگشتند و شایان با لبخند گفت : فقط یه بحث تکراری و خسته  با شنیدن این حرؾ همگی به

 .. کنندست

 ! در این لحظه پرستاری بهمون نزدیک شد و گفت که داریان بهوش اومده

 .. همگی با خوشحالی به سمت اتاقش رفتیم

 ! پسر کوچولو نگون بخت زیر سرم و سیم اکسیژنی بوده و سرش هم چندتا بخیه خورده بود

انی با عشق بچشو بؽل کرد و شاهین مشؽول ناز و نوازش دستش شدت  .. 
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 ! داریان با گیج و منگی به اطراؾ نگاه میکرد و هنوز هم خمار خواب بود

از دیدن موهای سفید و پوست برفیش یکم جا خوردم ، پس بخاطر همین اون افراطی ها این بال رو 

 ! سرش اورده بودند چون زال بود

عشق بازی پدر و مادر و بچه تموم شد ، شایان با خوشرویی کنار بچه نشست و گفت :  بعد از اینکه

 قهرمان کوچولو من چطوره ؟

 .. بچه با خماری جواب داد : خوبم عمو

 سپس نگاهی به من انداخت و پرسید : شما منو خوب کردید ؟

 .. لبخندی زدم ، کنارش ایستادم و با محبت گفتم : نه من دکتر نیستم

یان دستمو گرفت و گفت : این دوست دختره منه داریان ، قراره زن عموت بشه ! دوسش داری ؟شا  

 .. داریان نگاهی بهم انداخت و گفت : یکم زشته ولی دوسش دارم

 .. از شنیدن این حرؾ خندم گرفت و شایان هم لبخند مهربونی به سمتم زد

لی انتظار نشسته بودیم و تانی هم پیش شب بود ، من و شایان کنار هم روی صند ۸۸ساعت نزدیک 

 .. بچش بود

 .. شاهین هم کارای پزشکی پسرش رو انجام میداد

سالش بود و  ۶توی دلم خدا رو شکر کردم که جون یه بچه بی گناه الکی از دست نرفته ! اون فقط 

 .. هنوز هیچ درکی از این زندگی نداشت

شی شایان بلند شد اما تا اومد جواب بده تانی از توی حال و هوای خودمون بودیم که صدای زنگ گو

 .. اتاق داریان بیرون اومد و به شایان گفت که کار واجبی باهاش داره

 .. شایان هم از سر ؼفلت و نگرانی موبایلش رو به روی صندلی گذاشت و به سمت تانی رفت

نیست اینا چشونهنفس عمیقی کشیدم و زیرلب با خودم گفتم : خدا بخیر بگذرونه ، معلوم   ! 

 ! موبایل شایان مجددا به صدا دراومد ، این بار پیامک بود

 .. کنجکاو شدم یه سری تو موبایلش بکشم اما ادبم اجازه نمیداد

از یه طرؾ احساس کنجکاوی داشت قلقلکم میداد و از طرؾ دیگه با خودم میگفتم که اینکار درست 

هنیست و اگه شایان منو ببینه خیلی بد میش  ! 

 ! یکم با خودم کلنجار رفتم ولی دست اخر تسلیم حس کنجاویم شدم و موبایل رو برداشتم

جالب بود که گوشیش رمز نداشت انگار خیلی به اطرافیانش اعتماد داشت اما نمیدونست که یه دوست 

 .. دختر فوضول گیرش اومده

ونه بود نگاه کردمبا این فکر ریز خندیدم و به پس زمینه گوشیش که عکس یه صلیب وار  .. 
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 .. آی آی از دست تو شایان ، حتی تو موبایلت هم بیخیال این چیزا نمیشی

 .. داخل واتس اپش رفتم تا ببینم منو چی سیو کرده

 اما با دیدن چیزی که سیوم کرده بود چشمام گرد شد ، این دیگه چه معنی ای میداد ؟ اسم منو به نام

vervloekte  شاید به زبون محلی معنای عشقمی عزیزمی چیزی میداد ! موبایل سیو کرده بود ! خب

خودم که ناقص شده بود و نمیتونستم این حرؾ رو ترجمه کنم اما با فکر اینکه عشقم سیو کرده دلم 

 .. قیجی ویجی رفت

توی دلم داشتم قربون صدقش میرفتم که یه پیام از طرؾ شخصی ناشناس روی صفحه واتس اپش اومد 

اینترنتش روشن بود! انگار   .. 

 ! سیو شده بود باز کردم و با دیدن پیامش دستم یخ زد R چت اون فرد که اسمش

 .. عزیز دلم ، چرا جوابمو نمیدی ؟ خیلی نگرانتم -

 چیزی که میدیدم باور نمیکردم ، کی داشت مرد من رو عزیز دلم خطاب میکرد ؟

 .. یک آن احساس کردم دنیا داره دور سرم میچرخه

تای قبلیشون رو نگاه کردم ، برای یه ماه پیش ، دوماه پیش ، پنج ماه پیشچ  ! 

نفسم باال نمیومد ، این زن کی بود ؟ کی بود که شایان عشقم خطابش میکرد ؟ کی بود که شایان دم به 

 .. دقیقه بهش میگفت دوستت دارم

 ! هیچوقت به من این حرفا رو نزده بود

تم باور کنم ! گفتم شاید یکی از فامیالشونه ولی با دیدن عکسی که بین اشکم داشت درمیومد ، نمیخواس

 ! چتاشون بود فهمیدم که هیچ نسبت فامیلی ای در کار نیست و اون زن روناکه

توی عکس شایان و روناک کنار هم لخت لخت روی تخت دراز کشیده بودند و روناک داشت سلفی 

 .. میگرفت

نده ×من خوشمزه تره یا اون ×× بود و روناک زیرش نوشته بود : عکسشون برای همین یه ماه پیشم 

 ؟

نده برام چه حکمی داره ! پس چرا سوال ×و شایان متقابال جواب داده بود : تو که میدونی اون 

 میپرسی ؟

 .. قطره ای اشک از دیدن این حرؾ روی گونم چکید

ی ؟یکم پایین تر روناک بهش گفته بود : دستکشای جدیدمو دوس دار  

و شایان یه عکس از همون دست کشای نو و مشکی فرستاده و براش نوشته بود : هرچس سلیقه تو 

 .. باشه محشره و روناک هم در مقابل جوابش رو به زبون محلی داده بود
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دلم برای خودم میسوخت ، اینقدر از این اتفاق شوکه شده بودم که حتی نمیتونستم گریه کنم ! انگار 

نشده بودهنوز باورم   .. 

 .. موبایل رو کنار گذاشتم و پوزخندی به حالم زدم

 .. توی یه حالت خلسه فرو رفته بودم ، مؽزم فرمان نمیداد

 ! عصبانی نبودم ، ناراحت نبودم ، فقط شوکه بودم

 .. انگار قلبمو منجمد کرده بودند چون ضربانش رو حس نمیکردم

ان نمیشنیدمگوشام کر شده بود و هیچی از هیاهو بیمارست  .. 

 .. جفت پاهام فلج شده بودند و نمیتونستم از جام تکون بخورم

 توی ذهنم مدام یه جمله تکرار میشدو اونم این بود : چرا من ؟

 چرا من ؟ چرا من ؟ چرا من ؟ -

 .. اصال متوجه اوضاع و احوال دور و برم نمیشدم و کامال توی خودم ؼرق شده بودم

کنارم ، کی پیشم نشست اما وقتی حالم رو دید انگار نگران شد یا بهتره بگم نفهمیدم کی شایان اومد 

 ادای آدمای نگران رو دراورد و پرسید : حالت خوبه یارا ؟

 ! برای چند لحظه به صورتش خیره شدم ، این آدم ارزش یه قطره اشک منم نداشت

این چند ماه که تحقیرم کرده و  دلم میخواست توفی توی اون صورت مصنوعیش بندازم و به اندازه تمام

 .. منو بازیچه خودش کرده بود ازش انتقام بگیرم

 .. شایان گونه ام رو نوازش کرد و لبخند مزخرفی زد

 .. سرم رو کمی کج کردم و به چشمایی که تا همین یه ساعت پیش تمام زندگیم بودند خیره شدم

 .. چه ساده از چشمم افتاد ، چه ساده ازش بیزار شدم

 ! از چشمای آبیش که هیچوقت مثل یه مرد عاشق به نظر نمیرسیدند بیزار شده بودم

 ! چشمایی که تمام این مدت حقیقت رو فریاد میزدند ولی من احمق نفهمیدم

 .. دستش رو با سردی پس زدم و از جا بلند شدم

؟شایان هم که از این رفتارم جا خورده بود از جا بلند شد و پرسید : چیزی شده   

 .. پوزخندی زدم و با خونسردی جواب دادم : نه

سپس به موبایلش که همچنان روی صندلی بود اشاره کردم و با طعنه گفتم : عشقت نگرانته آقای کوشا 

 ، نمیخوای بهش جواب بدی ؟

 ! با این حرؾ رنگ نگاه شایان عوض شد
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و اومد چیزی بگه که دستم و  برای اولین بار احساس کردم ترسیده ، آب دهنش رو با صدا قورت داد

 .. شل کرده و جلوی همه سیلی محکمی نثارش کردم

 .. همون لحظه تانی و شاهین هم سر رسیدند و هردونفر این صحنه رو دیدند

 ! انگار خیلی تعجب کرده بودند

 چند نفر دیگه که تو اون راهرو بودند به سمت ما برگشتند و پچ پچ ها شروع شد ولی دیگه برام مهم

 .. نبود

 ! نه آبرو ، نه ؼرور شایان ، نه عشق

 .. به هیچی اهمیت نمیدادم

برای چند لحظه صورتش رو که از شدت ضربه سیلیم کج شده بود صاؾ نکرد و فقط و فقط سکوت 

 ! کرد ! انگار الل شده بود

 چیزیم میتونست بگه ؟ هیچ دفاعی داشت ؟

ت کردم کؾ راهروحلقه ازدواجم رو با حرص از دستم دراوردم و پر  .. 

سپس انگشت اشاره ام رو به نشونه تهدید باال آوردم و با لحن قاطع و محکمی گفتم : اگه فقط یه بار 

 ! دیگه ، نزدیکم بشی جوری میکوبمت که ندونی از کجا خوردی بی شرؾ

چیزی  سپس راهمو کشیدم و جلوی چشم همه به سمت راه پله راه رو حرکت کردم اما یه دفعه انگار که

نده اون دوست دختر عوضیته که هرشب زیر ×یادم افتاده باشه به سمتش برگشتم و گفتم : در ضمن ، 

 ! یکیه نه من که فقط با توی حرومزاده بودم

 .. سپس با بیخیالی پوزخندی زدم و به سمت طبقه اول رفتم

نفهمیدم اما همه اینا تازه شروع بدبختیام بود و اینو تا وقتی که سوار تاکسی شدم  .. 

 .. به محض اینکه سوار ماشین شدم تمام ؼرورم محو شد و با حال ؼیرمعمولی شروع به گریه کردم

انگار تازه فهمیدم چه ضربه ای خورده بودم ، مثل کسی که دستش میشکنه و بعد از چند ساعت متوجه 

 .. دردش میشه

میدیدماما درد من شدیدتر بود ! ایکاش دستم میشکست و این روز رو ن  .. 

 .. قلب من مثل شیشه خورد شده بود و تازه االن دردش رو حس میکردم

 ! نمیتونستم به راحتی نفس بکشم و مؽز و استخونم از درد این قلب میسوخت

 .. حرکت خون رو توی رگام حس نمیکردم ، از بس حالم بود که امکان داشت هر لحظه از حال برم
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که منو به بیمارستان برگردونه ولی من نمیخواستم جایی که اون کثافط راننده که حالمو دید اصرار کرد 

توش قدم میزاره باشم ! حتی نمیخواستم برم خونه ! بی کس و تنها توی این شهر پست گیر افتاده بودم 

 .. ، از همیشه تنهاتر بودم و هیچ پناهی نداشتم

احساس میکردم فقط اون میتونه کمکم کنه !  با این حال بی اختیار آدرس خونه الهه رو به راننده دادم ؛

احساس میکردم اون تنها کسیه که تو این شهر میتونه به دادم برسه آخه من دردم رو به کی میتونستم 

بگم ؟ آخه به کی میتونستم بگم که شایان روح و جسمم رو نابود کرده ! به کی میتونستم بگم ؟ از کی 

 ... میتونستم کمک بخوام  ؟ از کی

یشونیم به صندلی ماشین چسبوندم و دستام رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای نالم رو خفه کنمپ  .. 

 ! من نابود شده بودم ، احساس میکردم  در هم شکستم و هیچ راه فراری نداشتم

Niaz _ Khianat 

 تو که میدونستی من دوستت دارم

 تو که خبر داشتی از قلبم و احساسم

داشتم حالیت بود اون حسی که بهت  

 هیچکسو جز تو من نمیخواستم

 هرکاری کردی تو رو بخشیدم

 باز تو رو دوستت داشتم وقتی ازت رنجیدم

 من که همه جوره به پات وایستادم پس چرا اینه جوابم

 هعی خیانت دیدم و بازم تو رو بخشیدم

 باز تو رو دوستت داشتم وقتی ازت رنجیدم

اینه جوابمهرکاری کردی به پات وایستادم پس چرا   

 من هنوزم هرشب با فکرت بیدارم اما دیگه باید بری تو از یادم

 ... مطمئنه قلبم باز میای یه روزم اما اون من نیستم اون من دیروزی و

 .. زنگ آیفون رو فشار دادم و کمی صبر کردم

اومده  هم گذشته بود ، من اینجا چیکار میکردم ؟ چقدر بی کس بودم که تو این ساعت ۸۳ساعت از 

 .. بودم پیش الهه

 معلومه االن خواب بودند ، چرا من فکر هیچ جا رو نکرده بودم ؟

 .. اهی کشیدم و یه قدم به عقب برداشتم که یهو صدای الهه از پشت ایفون بلند شد
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 بله ؟ -

لهه از شنیدن صداش بؽضم گرفت ؛ لبم رو گاز گرفتم تا بؽضم رو خفه کنم و با لحن گرفته ای نالیدم : ا

 .. ، منم .. یارا

 یارا جون تویی ؟ چی شده عزیزم ؟ -

 می .. میشه بیام تو ؟ -

 .. آره آره ، حتما ! بیا -

 .. با گفتن این حرؾ در رو باز کرد و من وارد خونش شدم

 الهه لباس راحتی به تنش کرده بود و از موهای ژولیده و چشمای خسته اش معلوم بود که خواب بوده

.. 

خجالت کشیدم که این وقت شب مزاحمش شدم ولی مگه چاره ایم داشتم ؟خیلی   

 .. الهه با نگرانی منو به داخل دعوت کرد ، محمد هم از اتاق بیرون اومد

 ! نصؾ شبی زابراهشون کرده بودم

 ..  وقتی چشمای سرخ و صورت پؾ کرده منو دیدند خیلی تعجب کردند ، نمیدونستم چی باید بگم

م شایان باهام همچین کاری کرده ، فقط آبروی خودم رو میبردمنمیتونستم بگ  .. 

 .. دلم نمیخواست جلوی الهه و محمد حقیر بشم پس داستانی توی ذهنم جور کردم و تحویلشون دادم

الهه بهم یه لیوان  آب داد و من تعریؾ کردم : امشب با شایان دعوام شد ، خیلی عصبی شدم و از 

 .. خونه اومدم بیرون

میدونستم باید کجا برم ، جز شما کسی رو نداشتم ! واقعا ببخشیدن  .. 

 .. فقط دلم میخواست ازش دور باشم

اینو که گفتم بؽضم ترکید و درحالی که با انگشتام بازی میکردم ادامه دادم : مزاحم شما شدم ، نمیدونم 

 .. با خودم چه فکری کردم

میمالید با محبت گفت : اشکال نداره عزیزم ، همه زن و الهه کنارم نشست و درحالی که شونه هام رو 

 .. شوهره با هم دعوا میکنند ؛ اصال از قدیم و ندیم گفتند دعوا نمک زندگیه ! گریه نکن قربونت بشم

محمد هم دنباله حرؾ الهه رو گرفت و گفت : الهه درست میگه یارا خانوم ، اصال عیبی نداره شما 

 .. مراحمید

الهه چسبوندم و با عجز برای بدبختیم گریه کردمسرمو به شونه   .. 

 .. نمیدونستم باید چیکار کنم ! هنوزم تو شوک حقیقت بودم و بی اختیار اشک میریختم
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 .. محمد اتاق مهمان رو برام حاضر کرد و من با خجالت ازش تشکر کردم

م اما اونا چی ؟ همیشه چجوری باید این لطفشون رو جبران میکردم ؟ فقط دروغ تحویلشون داده بود

 .. باهام خوب رفتار میکردند

 .. روی تشک نشستم و سرم رو بین دستام گرفتم ، هنوز حتی مانتو و شالم رو هم درنیاوردم

چرا باید این بال سر من میومد ؟ مگه من چیکارش کردم ؟ من که هر وقت هرچی ازم خواست براش نه 

 .. نیاوردم

م رو به پاش ریختم که نگهش دارممن باکرگیمو دادم و احساسات  .. 

 .. حاضر بودم جونم رو بدم تا اون زنده بمونه اما شایان عوضی منو جز یه جنده خیابونی چیزی نمیدید

چرا نفهمیدم ؟ چرا اینقدر خر بودم ؟ اون پچ پچای شبانه اش و ؼیب شدنای یهوییش بویی جز خیانت 

د داشتمنمیداد ولی من خر مثل جفت چشمام بهش اعتما  .. 

 .. توی افکار ندامت گر خودم ؼوطه ور بودم که الهه با تقی به در وارد شد

 .. سرمو بلند کردم و با چشمای خیس و لبخندی تلخ بهش خیره شدم

 .. الهه کنارم نشست و گفت : دلم طاقت نیاورد اینجوری ولت کنم

 .. گفتم شاید دلت بخواد با یکی درد و دل کنی

االن خسته ایاما .. تو  -  ! 

 .. نه زیاد خسته نیستم ، راستش امشب منم با محمد یکم بحثم شد و پیشش نخوابیدم -

 ! دلم میخواد یکم فکر کنم ، گاهی وقتا جدایی الزمه

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم و اشکام رو پاک کردم

 .. فکر نمیکنم فقط یه دعوای ساده بوده باشه -

کردم و با ناراحتی گفتم : مهم نیست به صورت مهربونش نگاه  .. 

 ! مگه میشه نباشه ، اون شوهرته -

یاد اون لحظه ای که حلقمو وسط راهرو بیمارستان انداختم افتادم و گفتم : گاهی وقتا به یه جایی 

 .. میرسی که دیگه هیچی برات مهم نیست ، نه عشق ، نه شوهر ، نه آبرو

 و تو به اینجا رسیدی ؟ -

فکرشم نمیکنی که چی دیدمحتی  -  ! 

 .. نمیخوام ازت بپرسم چی دیدی چون مطمئنم بیشتر عذابت میده -

 ! پوزخندی زدم و گفتم : خب ممنون ! حداقل تو درکم میکنی
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 به نظرت میتونید حلش کنید ؟ -

 !! نه ، ما دیگه به آخرش رسیدیم -

بهتر باشه به رابطتون یه فرصت الهه شونم رو مالید و گفت : شما حتی عروسی هم نکردید شاید  .. 

 ! بین صحبتش گفتم : همچی تمومه ، من نمیتونم ! دیگه بریدم ! من نابود شدم

 .. با این حرفا دوباره بؽضم گرفت و بی اختیار گفتم : الهه من زندگیمو دادم

 .. جسم من دیگه پاک نیست ! من و شایان

تفاقات بینمون با صدای بلندی گریه کردمبه اینجا که رسیدم بؽضم ترکید و با یادآوری ا  .. 

الهه که انتظار شنیدن همچین حرفی از جانب من رو نداشت با تعجب بهم نگاه میکرد ، حتما داشت توی 

ذهنش قضاوتم میکرد و بهم انگ هرزگی میچسبوند ولی خدا شاهده که من فقط بخاطر احساسم همچین 

 .. کاری کردم

اونم دوسم داشته باشه ، فکر میکردم با اینکار میتونم نگهش دارم ولی من دوسش داشتم و میخواستم 

 ! فقط خیالبافی میکردم

نده خیابونی رو داشتم چون تنم رو در اختیارش گذاشتم ! کسی که میگفت اینا ×من فقط براش حکم یه 

دم هر وقت کس یه نیازه فقط شعار میداد تا منو رام کنه ! چقدر خر بودم که نفهمی×همش تابوئه و 

 .. میخواد ازم استفاده کنه باهام مهربونه

 ! چقدر خر بودم که نفهمیدم حرفای عاشقانش همش کشکه

شایان بخاطر من حتی حاضر نشد از دعوت نکردن روناک بگذره ! همونجا باید میفهمیدم که چقدر 

 .. براش بی ارزشم

یه جا خالی کنه و من احمق تمام این  اون فقط میخواست از من سواستفاده کنه ، فقط میخواست کمرشو

کس عشق میاره ! نه اینا همش الکیه ! هیچ عشقی در کار نیست×مدت فکر میکردم   .. 

ما فقط با هم بازی میکنیم ، جدایی حکمه و عشقا دروؼه ! حکم اینه اخرش یکی توی تنهایی و تاریکی 

زه که دختری این گوشه داره جون بده و اون یکی با معشوقش توی تخت حال کنه و ککش هم نگ

بخاطر اشتباهات تو میمیره ! ککش هم نگزه که این دختر برای تو از چیزایی که براش مهم بودند 

 ! گذشته

برای شایان هیچی جز خودش اهمیت نداشت و من چقدر احمق بودم که با وجود تمام هشدارایی که همه 

ور کورانه به دنبال مردی رفتم که فقط تن منو حتی اون روناک عوضی هم میدادند چشمام رو بستم و ک

 .. میخواست

الهه کنارم دراز کشیده بود و موهام رو نوازش میکرد تا شاید بتونه آرومم کنه ولی مگه من به این 

 راحتی بود ؟

 .. حاال که به گذشته فکر میکردم حقیقت هر لحظه برام روشن تر میشد
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اینقدر ساده نبودم تا میفهمیدمتمام این مدت فقط بازیچه بودم و کاش   .. 

 .. کاش به بقیه گوش میدادم

 .. عشقش کورم کرده بود و جز اون کسیو نمیدیدم

همش تقصیر خودم بودم و نمیتونستم به کسی خورده بگیرم ، من چشمام رو بسته بود و این تاوان 

 ... کسی بود که کور کورانه روی آتیش راه بره

 : صبح روز بعد

چایی خوشرنگ روی میز گذاشت و گفت : مدرسه ای که توش درس میخوندیم یادته ؟الهه دوتا   

 لبخند کمرنگی زدم و جواب دادم : آره ، یه حیاط فوق العاده با درختای خرمالو ،

 یه آب خوری قدیمی که شیرای زنگ زده ،

 ! یه دروازه فوتبال وسط حیاط آسفالت

 .. یادش بخیر ، دلم برای اون دوران تنگ شده

 از بچه هامون کیا رو یادته ؟ -

 ! کمی فکر کردم و بعد جواب دادم : کوکب ، زهرا ، ترالن و نسیم

 الهه خندید و پرسید : یادته نسیم از خرمالو میترسید ؟

 ! آره هروقت بهش نشون میدادیم جیػ میزد -

 .. دختر مهربون و خوش خنده ای بود ، همه معلما دوستش داشتند -

تای صمیمی بودیدیادمه دوس -  .. 

 .. سرش رو پایین انداختم و لبخند تلخی زد

 ! یکم جا خوردم پس پرسیدم : شنیدم سال اخر ازدواج کرد

 .. آره ، سال اخر با یکی ازدواج کرد و از شیراز رفت -

 هنوزم باهاش حرؾ میزنی ؟ -

آوردم ، وقتی اومدم الهه کؾ دستاش رو به لیوان چایی چسبوند و گفت : با بدبختی شمارشو گیر 

 .. تهران اولین کاری که کردم دیدن نسیم بود

 اوم ، چه خوب ! حالش چطور بود ؟ -

الهه نفس عمیقی کشید و گفت : اول که زنگ خونش رو زدم منو نشناخت اما وقتی خودمو معرفی 

 .. کردم خیلی خوشحال شد
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 .. با نسیم چند سال پیش خیلی تفاوت داشت

حواسش سر جاش نبود ! یه ؼم عجیبی رو توی چشماش حس میکردمبیخودی میخندید ،   .. 

 با تردید به الهه نگاه کردم و گفتم : اون خوب نبود ، نه ؟

الهه سرش رو به نشونه تاسؾ تکون داد و گفت : بهم گفت پنج سالی هست جدا شده ، تنها زندگی 

مسایه داشتمیکرد ! تو یه خونه ویالیی قدیمی که پنجره ای به سمت حیاط ه  .. 

 خونش خیلی تاریک و دلگیر بود ، یادمه ازش پرسیدم چجوری تنها اینجا زندگی میکنی و نمیترسی ؟

 .. اونم جواب داد چرا بترسم و خندید .. بی اختیار به حیاط همسایه نگاه کردم

 ! تو حیاطشون پر .. از .. درختای .. خرمالو .. بود

بهم دست داد و برای چند دقیقه جو ساکتی بینمون حکمفرما شداز شنیدن این حرفا احساس ؼریبی   .. 

اما با صدای زنگ در اصلی جفتمون از حال و هوای ساکت بیرون اومدیم و الهه گفت : من در رو باز 

 .. میکنم تو بشین ، سپس چادری به سر کرد و به سمت در رفت

هم تو شوک اتفاقات دیروز بودمبه چایی خوش رنگ و لعابی که جلوم بود نگاه کردم ، هنوز   ... 

 .. هضم همچین چیزی برام سخت بود ، باید یه تصمیم اساسی برای زندگیم میگرفتم

 .. دیگه بچه بازی کافی بود ، باید چشمام رو باز میکردم و راه درست رو انتخاب میکردم

 .. با صدای آشنایی که از سمت نشیمن میرسید گوشام رو تیز کردم

ن بود !! اینجا چیکار میکرد ؟؟انگار شایا !! 

با فکر اینکه اون وقیح بی چشم و رو اومده اینجا خونم به جوش اومد و با توپ پر از جا بلند شدم و 

 ... به سمت در رفتم

 .. حدس درست بود ، شایان پشت در ایستاده و با الهه صحبت میکرد اما با دیدن من لبخند کمرنگی زد

صم گرفت و داد زدم : اینجا چه ؼلطی میکنی بی شرؾ ؟ مگه من نگفتم از دیدن لبخند کریهش حر

 نمیخوام دور و برم ببینمت ؟؟

الهه نگاهی به من انداخت و با شرم لبش رو گاز گرفت ولی برای من هیچی مهم نبود من فقط 

 ... میخواستم شایان رو به ازای تمام بالهایی که سرم اورده بود تحقیر کنم

چیه ؟ من احساسم مرده بود آبرو چیه ؟ شرم  ! 

 .. شایان دستی توی موهاش فرو برد و با خونسردی گفت : میخوام باهات صحبت کنم

 ! من هیچ حرفی با تو ندارم حرومی -

 .. الهه به سمت من برگشت و با نگاه سرزنشگرش بهم چشم دوخت
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 .. ولی من باهات حرفای قشنگی دارم خانوم یکتا -

میزش صبرم لبریز شد و با مشت بهش حمله ور شدماز شنیدن لحن تمسخرآ  .. 

الهه با دیدن این صحنه چنگی به صورت زد و اومد منو جدا کنه اما اتیش خشمم به قدری داغ و شعله 

 .. ور بود که هرآن امکان داشت الهه رو هم بسوزونم

با ضربه محکمتری  شایان الهه رو کنار زد و سعی کرد مشت و لگدای منو خنثی کنه اما من هر دفعه

 .. بهش حمله ور میشدم و جیػ میزدم

الهه فقط داد میزد : بسه یارا ، نکنید تو رو خدا ، یارا .. آقا شایان ! بسه نکنید زشته ! بخدا ما اینجا 

 ! آبرو داریم ! بیاید تو حلش کنیم ! تو رو خدا جلوی همسایه ها زشته

ه شد و در رو بستشایان علرؼم تمام مشتا و لگدای من داخل خون  .. 

من که فقط جیػ میزدم و بهش فحش میدادم ، انگار دیوونه شده بودم ! شایان دیوونم کرده بود چون 

 .. هیچ کنترلی روی رفتارای ؼیرعادیم نداشتم

 .. با این حال اون تمام مدت سکوت کرده بود و اجازه میداد خودمو خالی کنم

بال موبایلش میگشت تا به محمد زنگ بزنهالهه گریش گرفته بود و با سردرگمی دن  .. 

 ! کثافت ، حرومزاده ، میکشمت ! میکشمت -

 .. یارا آروم باش ، برات توضیح میدم -

چنگی به صورتش انداختم که انگار سوزش بدی داشت چون برای لحظه ای چشماش رو بست و بعد با 

 .. عصبانیت سیلی ای نثارم کرد

که روی زمین افتادم و بؽضم گرفت قدرت دستش به قدری زیاد بود  .. 

 .. الهه از دیدن این صحنه نگران شد و دوید و کنارم نشست

شایان از عصبانیت نفس نفس میزد ، وقتی صورت وحشتناکش رو دیدم یاد اونروزی که تصادؾ کرده 

 .. بودیم افتادم و برای لحظه ای سست شدم

یان رو بکشم ، این تصمیمم حتمی بود ! حاضر بودم الهه سعی میکرد آرومم کنه اما من میخواستم شا

 .. برم زندان اما قبلش همچین موجود کثیفیو رو از روی زمین پاک کنم

شوری خونم رو گوشه حس میکردم با این حال از جا بلند شدم و با خشم ؼریدم : تو به چه حقی منو 

وهی خوردی دو قورت و ×ؾ ! یه میزنی هان ؟ با چه حقی روی من دست بلند میکنی ؟ مرتیکه بی شر

 .. نیمتم باقیه

 .. الهه : یارا تو رو خدا

 ! برو اونور الهه ! برو ببینم این اشؽال چی میخواد بگه -
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شایان که هر لحظه بیشتر عصبی میشد از شنیدن این حرؾ دندون قروچه ای کرد و گفت : درست 

تن تو خیلی میخارهحرؾ بزن ! من نیومدم اینجا باهات دعوا کنم ولی انگار   .. 

 ! من با تو هیچ حرفی ندارم ! فقط میخوام بمیری میفهمی ؟ میخوام بمیری مرتیکه بی ناموس -

مچ دستم رو با ؼیظ گرفت و ؼرید : میخوای منو بکشی ؟ آره ؟ بیا ببینم جرعتشو داری یا فقط حرؾ 

 ! میزنی

یه چاقو از روی میز برداشت و بهم داد با گفتن این حرؾ منو به دنبال خودش توی اشپزخونه کشید و  

.. 

 الهه فقط التماس میکرد تموم کنیم ولی کو گوش شنوا ؟

چاقو رو که بهم داد ، لباسش رو توی تنش جر داد و با دستای باز داد زد : بزن ، جرعت داری بزن ! 

 ! بزن بکش

 .. از شدت تؽیر چشمام به رنگ خون دراومده و عقلم فرمان نمیداد

توی دستم میلرزید ، نمیتونستم بزنم ! نمیتونستمچاقو   ! 

 .. بؽضم گرفته بود و با چشمای اشکی به شایان نگاه میکردم

 ! به صورت کبود و رگای متورمش

 .. دلم نمیومد همچین کاری کنم ، من خیلی ضعیؾ بودم

 .. چاقو از دستم افتاد و همزمان بؽضم ترکید

ی زار زدمشونه هام رو بؽل کردم و با درموندگ  .. 

شایان چند لحظه بهم خیره شد و بعد در یه حرکت ؼیر منتظره بؽلم کرد اما حتی یه ثانیه هم توی بؽلش 

 .. نموندم و سریع پسش زدم

 .. نمیخواستم ببینمش ، حالم ازش بهم میخورد

 .. در همین لحظه محمد  با آشفتگی وارد اشپزخونه شد

خودم خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم لباس کار تنش بود ، برای لحظه ای از  ... 

 ! تو دو دقیقه چه آبروریزی ای راه انداخته بودم

اشکام تمام صورتم رو خیس کرده بودند ، هر چهارنفرمون تو نشیمن نشسته بودیم و محمد و الهه 

 .. سعی داشتند آشتیمون بدند

حسم رو درک نمیکردندهیچکدومشون نمیدونستند چی تو دلم میگذره ، هیچکدومشون   .. 

سرم رو کمی بلند کردم و با ؼصب به شایان که خونسرد و بی روح رو به روم نشسته بود و چای 

 .. مینوشید نگاه کردم
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دلم میخواست بپرم و گلوش رو جر بدم ! هر وقت تو صورت نفرت انگیزش نگاه میکردم خون جلوی 

و داشتم با چاقو سینه اش رو میشکافتم و به چشمم رو میگرفت کاش همین یه ساعت پیش که فرصتش

 .. ازای تمام بدی هاش زجرش میدادم اما حیؾ که جربزه همچین کاری رو هم نداشتم

محمد فاز نصیحت برداشته بود و سعی میکرد راممون کنه ! بدبخت تقصیری هم نداشت اخه هیچکدوم 

ردند یه دعوا الکی اتفاق افتادهنمیدونستند شایان چه اشتباه بزرگی مرتکب شده همگی فکر میک  .. 

نده خطاب کرده و من با چشمای خودم عشق بازیش رو با یه ×چی بهشون میگفتم ؟ اینکه شایان منو 

زن دیگه دیدم ؟ اگه اینا رو میگفتم کی بیشتر خورد میشد ؟ ؼرور من یا شایان ؟ مردا که براشون مهم 

رو تحمل کنند و دم نزنند نیست ! این زن ها هستند که همیشه باید خیانت  .. 

این زن ها هستند که ؼرورشون له میشه و کسی صداش درنمیاد ، حاال اکه یه زن خیانت کنه چی ؟ 

حتما میگن هرزه یا بی کس و کار بوده اما وقتی یه مرد خیانت میکنه کسی نمیگه جنس خودش کثیؾ 

ن داستان میشکنه چون حتما اون کم بوده ! ذاتا پست فطرت بوده ! همیشه همه کاسه کوزه ها سر ز

 .. گذاشته ، اون بی لطفی کرده

 هیچس از شبایی که این زن تا صبح اشک میریخته یا کم محلی هایی که میدیده و دم نمیزده خبر نداره

.. 

 .. هیچکس از دل این زن با خبر نیست ، هیچکس احساسم رو نمیفهمه

شده ، اون حس منو کشته بود ! اون قاتل احساسات اینکه شایان چه جرمی در قبال احساسم مرتکب 

 ... من بود

 .. اون مقصر بود نه من ، من براش کم نزاشتم

 .. من زندگیمو به پاش ریختم ، عاشق و دلباخته اش بودم ولی حاال چی ؟ فقط بازنده این داستانم

 .. یه بازنده که حتی نمیتونه لب باز کنه و از حقش دفاع کنه

اختیار که بقیه سرزنشش میکنند در حالی که نمیدونند این بازنده از کجا به اینجا رسیده یه بازنده بی  .. 

 .. چه زجرایی رو تحمل کرده ، چه دردایی کشیده

همه آدما فقط با چشماشون قضاوت میکنند بدون اینکه بخوان بفهمن تو چی دیدی ، داستان تو چی 

 .. بوده

رحماین آدما خیلی بی رحمن ، خیلی بی   .. 

 .. محمد ازمون خواست بریم تو اتاق و خصوصی صحبت کنیم

من چه حرفی با قاتل احساسم داشتم ؟ چی میخواستم بگم ؟ اون چی میخواست بگه ؟ اصال اینقدر رو 

 .. داشت که حرفی بزنه ؟ خیلی دلم میخواست بدونم چه حرفی داره که امروز بخاطرش اومده

ه اتاق مهمون رفتم و رو به پنجره ایستادمپس در کمال بی میلی با شایان ب  .. 
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 .. شایان در رو بست و گفت : پس باالخره تنها شدیم

زیاد طول نمیکشه ، چون نمیخوام بیشتر از پنج دقیقه کنارت بمونم ! بهتره زود حرفاتو بزنی و گم  -

 .. شی بیرون

 حاال چرا اینقدر خشن ؟ -

سمتش برگشتم و گفتم : ببخشید که باهات نمیگم و  از این بی چشم و روییش جری تر شدم ، به

نده هنوز اونقدرام احمق نشده ! عشق و حالتو که باهام کردی ، چرا ×نمیخندم جناب کوشا ، آخه این 

 برنمیگردی پیش روناک جونت ؟

 ! پوزخندی زد و گفت : پس حسادت کردی

و با روناک خوابیدی اونم چند ماه با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم : تو بهم خیانت کردی عوضی ! ت

قبل از اینکه منو بشناسی ! اونم میدونست  عوضی هستی ولی اینقدر بی ؼیرته که در مقابل هرزه 

 ! بازیات بهت چیزی نگفته اما من اینجوری نیستم شایان خان

ی خواستی باهام اینو که گفتم انگشتم رو به نشونه تهدید باال آوردم و ادامه دادم : تا به امروز هر ؼلط

کردی ، هرچقدر اذیتم کردی دم نزدم ، بی توجهیات رو دیدم و آخ نگفتم ، تا صبح زیرت جون دادم و 

صدامم درنیومد ولی دیگه بسه ! دیگه دوره تاخت و تازت تموم شد جناب کوشا ، دیگه نمیتونی منو 

 .. برگردونی

یارا مرد ، تو کشتیش از این به بعد هم باید تو رویاهات دنبال من بگردی چون  .. 

اینو که گفتم بؽضی راه گلوم رو بست و با صدایی لرزون اما قاطع ادامه دادم : تو منو کشتی شایان ، 

 .. من مستحق این چیزا نبودم

 ! من دختر بدی نبودم ، تو ازم استفاده کردی

 .. اشکام کم کم داشتند راه خودشون رو پیدا میکردند

ایستاده و با نگاه سردش بهم زل زده بود شایان با خونسردی جلوم  .. 

انگار داشت یه نمایش مسخره تماشا میکرد ، از این حسش حالت انزجار پیدا کردم و با گریه گفتم : 

 .. حالم ازت بهم میخوره ، تو روانی هستی ! کاش بمیری

اما من با قاطعیت  لبخند کمرنگی زد و چند قدم بهم نزدیک شد ، دست دراز کرد تا اشکام رو پاک کنه

 .. دستش رو کنار زدم و گفتم : دیگه بهت اجازه نمیدم لمسم کنی

 فکر میکنی برای لمس تن زن خودم ازت اجازه میگیرم ؟ -

 .. با تعجب به این بی شرمیش نگاه کردم و به تمسخر گفتم : یا خری یا خودتو زدی به کوچه علی چپ

فکر کردی با چهارتا حرؾ میتونی ولم کنی ؟ تو رسما قبول  شایان لبخند موذیانه ای زد و گفت : نکنه

 .. کردی زن من بشی و دیگه راه برگشتی نداری
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خفه شو ! من اون موقع نمیدونستم چه ذات کثیفی داری بیشرؾ اما حاال فهمیدم و دیگه نه تو نه  -

 ! هیچکس دیگه ای نمیتونید منو وادار به ازدواج کنید

جدی ای گفت : اما تو دیگه نمیتونی حرفتو عوض کنیشایان با لحن محکمی و   .. 

 ! با حرص جواب دادم : چرا میکنم ! خوبم میکنم تا بفهمی فقط هول تو نیستم

 .. اینقدر عجوالنه تصمیم نگیر یارا ، تو نمیفهمی داری چیکار میکنی -

رای من تعیین تکلیؾ چند قدم ازش دور شدم و با خنده هیستریکی گفتم : تو فکر کردی کی هستی که ب

میکنی ؟ بابامی ؟ عمومی ؟ تو فقط یه اشؽالی که من خر بهش اعتماد کردم اما االن  ارزشت از نوار 

 ! بهداشتیمم کمتره ، شنیدی ؟ از نوار بهداشتیم

 ! لبش رو گاز ریزی کرد ، انگار خندش گرفته بود

 ! مرتیکه مازوخیسم از توهینام لذت میبرد

ور اتاق انداخت و بعد با تردید پرسید : فاصله این اتاق تا نشیمن چند متره ؟نگاهی به دور تا د  

 ! با تعجب بهش نگاه کردم ، چقدر پرت حرؾ میزد

تا اومدم حرفی بزنم دستشو به نشونه سکوت روی لبش اورد و درحالی که اروم اروم بهم نزدیک 

متری فاصله باشه و به نظرم همین فاصله هم کافیه ۱ ۲میشد گفت : فکر کنم   .. 

 .. هرچقدر که شایان بهم نزدیکتر میشد من عقب تر میرفتم

 .. رنگ چشماش و لحن صحبتش واقعا ترسناک بود و ضربان قلبم رو باال میبرد

دهنم رو کار به جایی رسید که من به دیوار چسبیدم و شایانم رو به روم ایستاد سپس با یه است جلوی 

گرفت و زیر گوشم زمزمه کنان گفت : تو همین فاصله میتونم بدون اینکه کسی بفهمه یا حتی شک کنه 

و فقط در عرض چند دقیقه خفت کنم ! دستامو روی گلوت بزارم و اینقدر فشار بدم که چشمات از حدقه 

 .. بزنه بیرون و رنگ این پوست خوشگلت کبود کبود شه

برسه و نه اون احمقا میفهمن چیکارت کردم چون به محض اینکه بیرون برم  نه عمویی هست به دادت

 .. سراغ تو رو ازم میگیرن و منم با با این

حرفاش که به اینجا رسید چاقوی ضامن داری از توی جیب کتش دراورد و درحالی که جلوی چشمم 

ین خونه هر سه تاتون رو میچرخوند ادامه داد : با این خوشگله سینه جفتشون رو جر میدم و تو هم

 .. دفن میکنم

 ! بعدش هم راهم رو میکشم و هیچکس نمیفهمه که شما سه چجوری به درک واصل شدید

 با وحشت به مردمک آبی چشماش نگاه کردم ، اون چی میگفت ؟ چرا اینجوری حرؾ میزد ؟

ردانگار ترس رو توی چشمام دید چون دستش رو برداشت و چاقو رو توی جیبش فرو ب  .. 



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 360 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

نمیتونستم حرفاش رو تجزیه تحلیل کنم ! داشت باهام شوخی میکرد یا امکان داشت دست به همچین 

 .. کاری بزنه ؟ شوکه و گیج بودم

شایان نگاهی به سر تاپام انداخت و گفت : همین االن با من برمیگردی خونه ، به محمد و الهه میگی 

ی بهم زدیکه اشتباه کردی و منم فراموش میکنم چه حرفای  .. 

 ! ما با هم ازدواج میکنیم و تو رسما زن من میشی

چشمام از اشک خیس شده و از طرؾ دیگه توی شوک حرفاش ؼرق شده بودم پس فقط با لحن سردی 

جواب دادم : تو چی میگی ؟ انگار اصال نمیفهمی چیکار کردی ! شایان .. من دیگه نمیخوام باهات 

 ! ازدواج کنم

و درحالی که گونه هام رو نوازش میکرد گفت : خوب میفهمم اما این هیچ تؽییری تو  لبخند کمرنگی زد

 .. رابطه ما ایجاد نمیکنه چون من تو رو میخوام

نده خطابم کردی×تو با روناک خوابیدی شایان ، تو  -  ! 

م پاک کنممیتونم بیخیالش بشم ، مگه نمیخوای برات یه کاری انجام بدم ؟ میتونم روناک رو از زندگی -  

.. 

سرم رو پایین انداختم و با گریه گفتم : تو ؼرورم رو شکستی ، جلوی چشم من هرشب با اون پچ پچ 

 .. میکردی ! نمیتونم ببخشمت شایان نمیتونم

 .. اما تو عاشق منی -

 .. دست نوازشگرش رو پس زدم و گفتم : چون عاشقتم تن به هر ذلتی نمیدم

نمیگردم و به هیچکسم دروغ نمیگم ! رابطه ما تموم شده ، نمیخوام حرؾ آخرم اینه شایان ! من بر

 .. ببینمت

شایان برای چند لحظه سکوت کرد و بعد با لحن جدی و وحشتناکی گفت : کاری نکن که زندگی ای رو 

 ! که خودم برات ساختم با دستای خودم نابود کنم

مشکلت چیه توهم داری ؟پوزخندی زدم و جواب دادم : تو ؟ تو این زندگیو ساختی ؟   

 .. من طعم لذت رو بهت یاد ندادم که به این راحتیا ولم کنی -

 ! اگه پسم بزنی زندگیتو نابود میکنم یارا ، دارم بهت هشدار میدم

 با تاسؾ سری تکون دادم و گفتم : تو دیوونه ای ، برای خودم متاسفم که با همچین ادمی رابطه داشتم

! 

سمت در حرکت کردم که صداش میخکوبم کردبا گفتن این حرؾ به   .. 

 .. کاری میکنم تا دوباره پیش خودم برگردی و التماسم کنی -

 .. جهنم واقعی رو جلوی چشمات رسم میکنم و تو رو توی آتیش خشم و نفرتم میسوزونم
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ره مثل در حالی که پشت بهش ایستاده بودم گفتم : میدونی که تهدیدات روی من هیچ اثری نداره ، بهت

یه مرد واقعی از زندگیم بیرون بری ! ما دیگه برای هم فقط یه خاطره ایم ، برای من یه خاطره از 

 .. حماقتم و برای تو یه خاطره از احمق ترین دختر دنیا

به زودی بهت نشون میدم که حرفای من فقط در حد یه تهدید عادی باقی نمی مونند ، من بهت سه  -

ردی و ازم عذرخواهی کنی اگه فرصتت تموم شه از هیچ راهی برای عذاب روز فرصت میدم تا برگ

 ! دادنت دریػ نمیکنم

 ! به سمتش برگشتم ، پوزخندی زدم و گفتم : پس بچرخ تا بچرخیم

 : دو روز بعد

 .. بفرمایید ، اینم یه گارد محکم برای موبایل جدیدتون -

مبا ذوق به موبایل جدیدم نگاهی انداختم و لبخندی زد  ! 

 .. بیچاره قبلیه بدجوری به فنا رفت

 .. مبلػ مورد نظر رو حساب کردم و به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم

در همین بین یادم اومد که زن عمو بهم گفته بود باهاش تماس بگیرم پس مسیرم رو عوض کردم و یه 

 .. تلفن عمومی پیدا کردم

 .. کارت کشیدم و شماره زن عمو رو گرفتم

دو بوق ، سه بوق و باالخرهیه بوق ،   .. 

 الو ؟ بفرمایید -

 .. الو سالم زن عمو جون ! منم یارا -

 یارا دخترم این تویی ؟ چرا از تلفن عمومی زنگ زدی ؟ -

موبایلم پوکیده زن عموجون ، این دوروز بی گوشی بودم ! تازه االن وقت کردم یه موبایل دم دستی  -

 .. بگیرم

مادر ، خودت خوبی ؟ اوضاع مرتبه ؟آی حاال اشکال نداره  -  

 آره عزیزم ، همچی خوبه ! اوضاع شیراز چطوره ؟ شادی سخت مشؽوله نه ؟ -

آره دیگه ، جدیدا به فکر المپیادم افتاده ! مثل اینکه اگه رتبه بیاره الزم نیست کنکور بده برای همین  -

یسی کردهتو المپیادی که اسفند ماه قراره تو تهران برگزار بشه اسم نو  .. 

 ! از شنیدن این حرؾ خوشحال شدم و گفتم : آخی چقدر خوب ، ایشاهلل که مدال طال بیاره

 ایشاهلل تا ببینیم چی پیش میاد ؛ راستی تو آخر هفته شیرازی دیگه ؟ -

 .. اره بخاطر این سه روز تعطیلی گفتم بهتون یه سری بزنم ! دیگه دلم داره باال میاد -
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آخر هفته میبینیمت ! داری راه میوفتی بهم یه زنگ بزن ، لباس گرمم بیار ، شیراز  به سالمتی ، پس -

 ! خیلی سرد شده

 چشم چشم ! میارم ، فعال کاری ندارید زن عمو جون ؟ -

 ! نه گشنیزم ، برو به سالمت -

 .. میبوسمتون ، خداحافظ -

برداشتم که با سر به هیکل  بعد از قطع نفس لبخندی از سر خوشحالی زدم و قدمی به سمت خیابون

 .. نیرومندی برخورد کردم

 ! سینه های اون فرد اینقدر قوی بود که پیشونیم درد گرفت

 .. درحالی که پیشونیم رو میمالیدم سرم رو بلند کردم و در کمال ناباوری با شایان رو به رو شدم

 .. محلش ندادم و رامو کج کردم که یهو مچ دستم رو گرفت

ش نگاه کردم که گفت : کجا با این عجله خانوم یکتا ؟با تعجب به  

 ! همه مثل شما بیکار نیستند آقای کوشا -

با گفتن این حرؾ مچ دستم رو کشیدم و اومدم قدمی بردارم که گفت : کم کم دارم عاشق این خیره 

 .. سریات میشم

 ! دیگه حنات برام رنگی نداره -

 .. تند نرو عزیزم ، هنوز یه روز مونده -

 ! پوزخندی زدم و گفتم : مگر اینکه تو خواب ببینی من برگردم و ازت عذرخواهی کنم

 .. دیگه به ادامه حرفاش گوش ندادم و سوار اتوبوس شدم

 .. مرتیکه اشؽال خودشیفته ! یه ؼلطی کرده بود و تازه دو قورت و نیمش هم باقی بود

اتش خندیدمتوی ذهنم این رفتاراش رو به تمسخر گرفتم و به توهم  .. 

 .. ام رو از توی کیفم دراوردم و یه آهنگ از سیروان خسروی پلی کردم mp3 سپس

ساعت توی شارژ باشه ۳۱توی دفتر موبایلم رو به شارژ زدم اخه مؽازه دار گفته بود باید   .. 

چقدر زود نگاهی به جای خالی سمیه که برای سومین روز پیاپی نیومده بود انداختم و با خودم گفتم : 

 .. تعطیالتش رو شروع کرده

خانوم منشی جدید میگفت هیچ خانواده ایم نداره تا ازش خبر بگیرن ، شمارشم خاموشه ! کم کم همه 

 .. داشتند نگرانش میشدند

 ! خیلی دلم میخواست دوباره ببینمش و ازش درباره اون حرفا سوال کنم
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ود اما من فکر کردم داره حسادت میکنهاون کامال شایان رو میشناخت و بهم هشدار داده ب  .. 

 .. انگار از شایانم میترسید چون تا اونو دید الل شد ، هیچوقت نفهمیدم چرا

 ! اما چه دختر عجیبی بود

 .. توی ساعت شیما و دنیا طبق معمول وارد اتاقم شدند

که بارم کنندهنوز از جدایی من و شایان چیزی نمیدونستند ، منم نمیخواستم حرفی بزنم تا تی  .. 

دنیا به جای خالی سمیه نگاه کرد و با طعنه گفت : ما داریم اینجا جون میکنیم اونوقت معلوم نیست 

 .. مادمازل کجاها داره حال میکنه

 .. شیما : آخ آخ گفتی ! مردم چقدر بی فکر شدند

ین حرفی میزدتوی دلم خندیدم ، یکی باید به خودشون که هفته دو سه بار مرخصی میگرفتند همچ  ! 

 دنیا : خب یارا جون برنامه تو برای تعطیالت چیه ؟

 .. باالخره تصمیم گرفتم برم شیراز -

 شیما : اوالال ، با نامزد جدیدت یا تنها تنها کلک ؟

 .. لبخند تصنعی زدم و گفتم : تنها

 .. دنیا خندید و گفت : مجردی میری عشق و حال دیگه

گ شدهبیشتر دلم برای خانوادم تن -  .. 

 .. دنیا : منم دارم با فامیالمون میرم شمال

 ! شیما : خوشبحالتون من که این تعطیالت تهران پالسم ، بابام که جایی نمیره

 دنیا با تعجب پرسید : پس دوست پسرت چی ؟

 ! شیما : با اون بچه قرتی که کات کردم اصال به دلم نمینشست خیلی گیر میداد

این مردای گیر گند دماغ بدم میاد که نگو دنیا : ایییی اینقدر از  ! 

کس میزد ! پسره اشؽال انگار من هرزه ام×شیما پاهاش رو به روی هم انداخت و گفت : فقطم حرؾ   ! 

 دنیا : وای بهت پیشنهاد داد ؟

اره بابا ده بار ! منم دیدم خیلی رو مخه گفتم بره گم شه ، دو هفته هم نبود باهاش دوست بودم هعی  -

 ! میگفت بریم خونه ، پوووؾ

با شنیدن این حرفا یاد حماقتای خودم افتادم ، من که اینقدر راحت تنم رو در اختیار شایان گذاشته بودم 

 .. از شیما پرادعا و دنیا لوس هم کمتر بودم
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  از خودم دلگیر شدم ، قلبم درد گرفت و بؽض سنگینی راه گلوم رو بست

پدر و مادرم رو چی میخواستم بدم ؟ جواب خدا رو چی میدادم ؟ چرا  من دختر بدی شده بودم ! جواب

اینکارا رو کردم ؟ چرا برچسب هرزه رو برای لذتای چند دقیقه ای خریدم ؟ چرا اینقدر به خودم ظلم 

 .. کردم ؟ حالم از بدنم بهم میخورد

 .. احساس میکردم نجس شدم ! نجاستی که نمیتونم هیچوقت پاکش کنم

نازکی روی چشمام نقش بست و با سرافکندگی سرم رو پایین انداختمپرده اشک   .. 

از خودم خجالت میکشیدم ، من چطور دست به همچین کارای زشتی زده بودم ؟ چطور آبرو و عفتم رو 

زیر سوال بردم ؟ چطور با آیندم بازی کردم ؟ اونم فقط برای مرد هوس بازی که اینقدر راحت بهم 

 .. خیانت کرد

ط یه قربانی بودم ! قربانی حماقتای خودممن فق  .. 

 .. تو راه برگشت به خونه ، چندتا دختر دبستانی رو دیدم که از جلوی کوچمون میگذشتند

ؼروب ! چرا این دخترا  ۷ ۶برام جالب بود اخه این دور و برا مدرسه ای پیدا نمیشد ، تازه اونم ساعت 

 با لباس مدرسه باید این اطراؾ میپلکیدند ؟

با این حال اهمیت چندانی ندادم و بی تفاوت از کنارشون گذشتم ، انگار حال عادیم نداشتند چون مدام 

 .. گیج میزدند

دلم براشون سوخت و لحظه ای سرجام ایستادم سپس به سمتشون برگشتم و ازشون پرسیدم که چه 

کشیدند و رفتندمشکلی براشون پیش اومده اما اون دخترا بهم جوابی ندادند و راهشون رو   .. 

خیلی ترسناک بودند ، حالت چشاشون ؼیرطبیعی بود و صورتاشون زرد و بی روح شده بود ! شاید 

ساله بودند نمیدونم ۸۸ ۸۸  .. 

منم که دیدم اینحوری رفتار میکنند بیشتر از این ذهنم رو درگیر نکردم ، حتما یه مامان بابایی داشتند 

 .. که به فکرشون باشند

و تخم مرغ رو بهم زدم و شام مختصری نوش جون کردمتن ماهی   .. 

سپس برای بار آخر چمدونم رو چک کردم ، حوله ، سوییشرت گرم ، کاله و همه وسایل مورد نیازم 

 .. همراهم بود

 .. نفس آسوده ای کشیدم و تصمیم گرفتم یه اپالسیون کامل انجام بدم

این حال نسبت به پرزای ریز بدنم حساسیت داشتم کارم یه ساعت طول کشید آخه کم مو بودم ولی با  .. 

 .. بعد از اپالسیون هم وارد حموم شدم تا آبی به بدن بزنم

 .. دوش آب حموم سمت چپ و در اتاقکی شیشه ای قرار داشت
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شامپو ها و لوسیونامو اماده کردم و درحالی که زیر لب آهنگ بی محتوایی زمزمه میکردم مشؽول باز 

موهام شدمکردن گره   .. 

 .. به بدن لخت خودم توی آینه نگاهی انداختم و لبخند کجی زدم

 ! مثل مدال ژست گرفتم و با لحن مسخره ای گفتم : اوم چه سینه های خوشگلی داری عزیزم

 .. سپس خنده ریزی کردم و دوش آب رو باز کردم

بشه تقریبا سه چهار دقیقه ای طول میکشید تا پکیج کار بیوفته و آب گرم  .. 

 ! دوباره جلوی آینه ایستادم و لبخند دندون نمایی زدم ، امروز کال رو فاز مسخره بازی بودم

 ! چشمام رو لوچ میکردم و میخندیدم ، یه لحظه به عقل خودم شک کردم

 .. گاهی وقتا چقدر دیوونه میشدم

 .. همینجوری که به آینه زل زده بودم متوجه مسئله عجیبی در پشت سرم شدم

 .. یه شی کوچیک و ناشناخته باالی کمد لوسیون و شامپوم به چشم میخورد

 .. نمیدونستم چیه ، یکم بیشتر از توی آینه دقت کردم

 ! اون شی درست مثل یه .. دوربین .. بود

به عقب برگشتم و آروم آروم به کمد نزدیک شدم اما یکدفعه با صدای زنگ که به صورت متوالی پخش 

پریدممیشد از جا   .. 

 این موقع شب کی میتونست باشه ؟

 .. شیر اب رو بستم و لباسم رو پوشیدم

 ! از چشمی در نگاهی انداختم ، شایان بود

این موقع شب چی میخواست ؟ تصمیم گرفتم در رو باز نکنم اما همین که یه قدم برداشتم از پشت در 

ودم نشکستمشگفت : میدونم اونجایی یارا ، این در لعنتیو باز کن تا خ  .. 

 .. من با تو کاری ندارم ! دلیلیم نمیبینم درو برات باز کنم -

 ! ولی من باهات حرؾ دارم -

 ما حرفامونو زدیم شایان ، چرا دست از سرم برنمیداری ؟ نمیبینی اوضاع فرق کرده ؟ -

 .. برای لحظه ای سکوت کرد و بعد با محتاجی گفت : یارا ، حالم خوب نیست

این حرؾ نگران شدم ولی با فکر اینکه خودشو زده به موش مردگی گفتم : پس برو به از شنیدن 

 .. روناک جونت زنگ بزن ، مطمئنم هرجایی باشه خودشو میرسونه تا بهت کمک کنه

 .. یارا بهت نیاز دارم -



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 366 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. پوزخندی زدم و زیرلب گفتم : منم داشتم

نمیدم با لحن جدی گفت : امشب اخرین فرصتت بود ، چند بار به در مشت زد ولی وقتی دید اهمیتی 

 اخرین شبی که میتونستی برگردی و ازم عذرخواهی کنی با وجود اینکه میدونستی چقدر بهت نیاز دارم

.. 

پشت در نشستم و با تمسخر گفتم : تو کی برام خوب بودی که با این حرفا تهدیدم میکنی ؟ تو یه اشؽال 

 .. به تمام معنایی

میدم بمیرم تا برگردم و بابت هیچی ازت معذرت خواهی کنم ! دیگه تموم شده شایان ، دیگه برام ترجیح 

 .. اهمیتی نداری

 .. آرزو میکنم هیچوقت نمیدیدمت

اینو که گفتم بؽضم گرفت و درحالی که سرم رو بین زانوهام فشار میدادم ادامه دادم : شاید اینجوری 

هوست نمیشدپاک میموندم ، شاید بدنم بازیچه   .. 

شاید میتونستم به خودم اعتماد کنم ولی تو همه چیزمو ازم گرفتی ! خواهش میکنم برو ، برو و دیگه 

 .. اسممو نیار

 .. با گفتن این حرفا بؽضم ترکید و درحالی که گریه میکردم کلمه برو رو بارها تکرار کردم

و از چشمی در به بیرون نگاه کردم ، انگار  بعد از پنج دقیقه وقتی دیدم صدایی ازش درنمیاد بلند شدم

 ! رفته بود

 .. برام مهم نبود ، مطمئنم اگه به کسی نیاز جدی پیدا میکرد اون من نبودم

کس کنه×شایان فقط میخواست با من   ! 

 .. قلبم خیلی درد گرفت ، از تهدیدای بی اساسش ، از این رفتار خودخواهنش و از حماقتای خودم

ملش میکردم ؟ با خودم عهد بستم که وقتی عمو رو دیدم راجبع نقل مکان باهاش صحبت تا کی باید تح

 .. کنم

 .. درسته که یه اشتباهی کرده بودم ولی نمیخواستم ادامش بدم

 .. ظهر روز چهارشنبه ، با پرواز هواپیما به سمت شیراز حرکت کردم

هیجان داشتم این اولین بارم بود که تنهایی سوار هواپیما میشدم و خیلی  .. 

 .. من سمت پنجره نشسته بودم و یه آقای میانسال هم کنارم نشسته بود

 ! تقریبا یک ساعت و نیم توی راه بودم

 .. از این باال آدما و ساختمونا ریز و ذره بینی بودند

 .. هنزفریم رو داخل گوشم گذاشتم و یه آهنگ الیت پلی کردم
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تو موبایل جدیدم بریزم و با هنوز وقت نکرده بودم آهنگای قبلیمو   mp3 ام اهنگ گوش میدادم .. 

 .. به عکس صفحه موبایلم که تصویری از خودم و عمو بود خیره شدم و لبخند زدم

 ! چقدر دلم براشون تنگ شده بود ، برای دیدن همشون لحظه شماری میکردم

 .. باالخره بعد از صرؾ یک ساعت و نیم وارد فرودگاه شیراز شدم

منتظرم بود ، با آؼوش باز به استقبالش رفتم و او هم در مقابل با محبت بؽلم کردعمو   .. 

 .. بعد از کمی احوال پرسی و ابراز دلتنگی سوار ماشین عمو شدیم و با هم به سمت خونه حرکت کردیم

 .. توی راه از اوضاع کار و وضعیت تهران سوال کرد و منم دست و پا شکسته جواب هایی دادم

 .. هنوز برای عنوان مسئله نقل مکان زود بود و میخواستم کمی صبر کنم

دقیقه ای راه بود ۱۸از فرودگاه تا خونه   .. 

 .. گرسنه و تشنه بودم ، هوا هم خیلی سرد و باد سوزناکی میوزید

 ! پنجره رو سریع باال دادم تا سرما نخورم اخه دلم نمیخواست این دو سه روز مریض احوال باشم

خونه که رسیدیم شادی و زن عمو با روی خوش ازمون استقبال کردند به  .. 

 .. شادی نسبت به چهار پنج ماه پیش تپل تر شده بود که نشون دهنده اثرات خونه نشینی اش بود

زن عمو هم رنگ موهاش رو شرابی کرده بود ، قربونش بشم با اینکه مومن و اهل خدا بود هیچوقت 

شید و میگفت زن باید تو هر سنی به خودش اهمیت میده چون ما زنا زودتر از از خودآرایی دست نمیک

 .. مردها شکسته میشیم پس نباید بعد از ازدواج یا اول پیری خودمون رو ول کنیم

 .. به کمک عمو چمدونم رو توی اتاقم گزاشتم و روی تختم ولو شدم

 ! دلم برای این تخت گرم و نرم و بوی اتاقم تنگ شده بود

 ) هنوزم اون قاب عکس جمله حافظ

ها ( باالی تختم به چشم  اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل

 .. میخورد

 .. نفس عمیقی کشیدم و لباسام رو با یه تونیک بلند و صورتی و ساپورت مشکی عوض کردم

ی بستمآبی به دست و صورتم زدم و موهام رو دم اسب  . 

 .. زن عمو ناهار رو به روی میز چیده بود

 ! روی صندلی نشستم و با لبخند گفتم : دستتون درد نکنه زن عمو جون راضی به زحمت نبودم

 .. مادر این چه حرفیه ؟ چه زحمتی ؟ برای دخترم ؼذا پختم دیگه -
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ه شوخی گفت : به به ، مثل عمو هم سر میز اومد و در حالی که با اشتیاق به ؼذاها نگاه میکرد و ب

اینکه عیال خانوم امروز سنگ تموم گذاشته ! یارا قدمت خوبه هااا ، این زن عموت تو نیستی به ما 

 .. ؼذا نمیده که

 .. خندم گرفت و جواب دادم : عه عمو ! راجبع زن عمو جونم اینجوری حرؾ نزن

زن عمو هم با مالقه ضربه ارومی به کتؾ شوهرش زد و به شوخی گفت : ای بی حیا ، من بهت ؼذا 

ماه پیشمون نبوده هااا ۱نمیدم ؟ حاال خوبه یارا   .. 

 .. همگی با این حرؾ خندیدند و همزمان با برنج کشیدن عمو ما هم شروع کردیم

آقا امشب یادت باشه داری برمیگردی بهم یه وسطای ناهار بودیم که زن عمو رو به عمو فرشاد گفت : 

 .. زنگ بزن تا بگم چیا میخوام

 عمو به نشونه باشه سر تکون داد و شادی پرسید : مگه امشب چه خبره ؟

 .. فخری خانوم اینا امشب شام میان -

 با شنیدن این اسم کمی دلشوره گرفتم و و با تردید پرسیدم : فقط فخری خانوم و آقای رستمی ؟

 .. نه عزیزم ، پژمان و پریا هم هستند -

 ... استرس عجیبی سراسر وجودم رو فرا گرفت ، آخه چرا اون باید میومدند ؟ به خشکی شانس

 .. حاال من از خجالت نمیتونستم تو صورت فخری خانوم نگاه کنم ، ای خدا

 .. شادی : وای پریا میخواد نازنین رو بیاره ؟ ای جونم

زنین کیه ؟با تعجب پرسیدم : نا  

ماهه داره ۶زن عمو خندید و جواب داد : مگه نمیدونستی یارا جون ؟ بهت نگفته بودم ؟ پریا یه دختر   

.. 

 وا ، پریا کی باردار شد کی بچه آورد ؟ -

 .. هردو نفر خندیدند و زن عمو لبش رو به نشونه شرم گاز گرفت

ه این چیزا رو زشت میدونستهیچوقت جلو عمو حرؾ از بارداری و اینجور چیزا نمیزد آخ  .. 

بعد از صرؾ ناهار شادی رفت درس بخونه ، عمو هم طبق معمول جلوی تلویزیون لم داد و من و زن 

 .. عمو هم مشؽول جمع کردن سفره شدیم

 .. وقتی داشتم ظرفا رو جمع میشستم زن عمو سقلمه ای بهم زد و با خجالت پرسید : راستی یاراجان

 جانم زن عمو ؟ -

من اونروز پای تلفن ازت چیزی نپرسیدم چون گفتم شاید راحت نباشی اما االن میخوام بدونم قضیه تو  -

 و اون پسری که باهاش آشنا شده بودی چی شد ؟
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 .. از شنیدن این حرؾ دپرس شدم و با بی رمقی جواب دادم : هیچی

 یعنی چی هیچی ؟ -

مفقط یه آشنایی ساده بود ، ما کال بهم نمیخوردی -  .. 

 ای وای من ، خوشتون نیومد ؟ -

 .. به دروغ گفتم : چند جلسه قرار گذاشتیم دیدیم روحیاتمون بهم نمیخوره

زن عمو نفس راحتی کشید و درحالی که ظرفا رو پاک میکرد گفت : ناراحت نشیاا دخترم ولی بهتر ، 

تهرانی اتفاقی برات نیوفته ! تو اصال از وقتی اینو بهم گفتی دلم مثل سیر و سرکه میجوشید که وقتی 

این دوره و زمونه آدم نمیتونه راحت به کسی اعتماد کنه ! بحث یه عمر زندگیه هااا ، منم به عموت و 

شادی حرفی نزدم چون خودمم خیر و صالح این رابطه رو نمیدیدم ! باز خدا رو شکر که خودت زودتر 

ام گناه نیوفتادیمتوجه شدی و دست کشیدی و مثل دخترای دیگه تو د  .. 

 .. از شنیدن این حرؾ مورمورم شدم و سرم رو پایین انداختم

 .. بنده خدا زن عمو فکر میکرد چه دختر پاکیم ولی من فقط گناه کرده بودم

 .. دلم به حالش سوخت ، چه دل صاؾ و ساده ای داشت

 از خودم خجالت کشیدم ، من چجوری اینقدر بی شرم و حیا شده بودم ؟

عمو در ادامه حرفاش گفت : حاال هم دیر نشده ، امشب از قصد فخری خانوم اینا رو دعوت کردمزن   .. 

بد نیست یکم با پژمان اشنا شی ، هم پسر مودبیه و هم تحصیلکرده و خانواده داره ! این همه معطلشم 

ه ! اون تا االنم کردیم درست نیست ، تو بیا ببینیش فوقش خوشت نیومد که البته بعیدم میدونم میگی ن

 .. که بهش جواب ندادی نه تنها ناراحت نشده بلکه همه رو گذاشته پای شرم و حیات

فخری خانوم میگه پژمان یارا یارا از دهنش نمیوفته و مصممه که شانسش رو امتحان کنه ! ما هم که 

 .. دوست خانوادگی هستیم و زشته پسر به این خوبیه رو پس بزنیم

ا میگن حتما دختره یه مشکلی داشته ، مردم دهن بیننداونوقت همسایه ه  .. 

 .. در مقابل حرفای منطقی زن عمو هیچ جوابی نداشتم ، راستم میگفت

مگه پژمان چه مشکلی داشت که من بخوام راحت ردش کنم ؟ اخه چه بهونه ای برای خانواده ام 

 .. میاوردم ؟ گیج و سردرگم شده بودم

وبایلم رو برداشتمروی تختم دراز کشیدم و م  .. 

هیچ پیامی نداشتم ، اخه کی به من فکر میکرد ؟ نگاهی به عروسک تک شاخی که شایان برام گرفته 

 .. بود انداختم

 ! حتی نمیدونم چرا با خودم اورده بودمش
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 .. عروسک رو بؽل کردم و بوی یال های صورتیش رو با عشق استشمام کردم

 ! هنوزم عطر تن شایان رو میداد

 .. بی اختیار یه قطره اشک ریختم و زیر پتو فرو رفتم

 .. عروسک رو محکم به سینم فشار میدادم و به دوران خوبی که باهاش داشتم فکر میکردم

 .. به اولین باری که دیدمش ، به اولین باری که لبام رو بوسید

 ! اولین باری که بهم گفت دوسم داره

که میترسیدم و بؽلم میکرد یعنی همه اونا الکی بود ؟ اون شبایی  .. 

 .. شبایی که با هم پای تلفن حرؾ میزدیم ، دور دورامون ، بوسه ها ، خنده ها و عشق بازیمون

 هیچ کدوم براش معنی نداشت ؟

 .. اخه چرا ؟ چطور اینکارو باهام کرد ؟ مگه نگفت من تنها دختر زندگیشم و قبل از من کسی نبوده

گه ، اینجوری احساسم اینقدر خورد نمیشدکاش میفهمیدم فقط دروغ می  ! 

 .. با یادآوری تمام این خاطرات دلم گرفت و شروع به گریه کردم

همونجا ، زیر اون پتوی گرم و تاریک و به دور از چشم همه به یاد عشقم گریه میکردم و تنها 

 .. یادگاریش رو توی بؽلم فشار میدادم

 .. شایان ، شایان ، شایان

تونستنی ؟ چجوری باهام اینکارو کردی ؟چجوری   

 .. موبایلم رو برداشتم و واتس اپش رو چک کردم

نده استفاده کرده×انالین بود ! حتما داشت با روناک چت میکرد و بهش میگفت چجوری از این   .. 

چقدر احمق بودم که فکر میکردم عاشقم شده ، فکر میکردم منو میخواد ولی اخرش چی شد ؟ مثل یه 

 .. دستمال کاؼذی ازم استفاده کرد و دورم انداخت ! مثل تمام دخترای دیگه ای که باهاشون بود

 .. فقط بهم کلک زد ، من با بقیه فرقی نداشتم

گول زبون چرب و نرمش رو خوردم و به این روز افتادم ! این حق من نبود ، این حق یه عاشقی مثل 

؟ ای خدا من نبود ! خدایا چرا اینکارو باهام کردی  .. 

 .. این حرفا رو با خودم تکرار میکردم و اشک میریختم

 .. دلم خیلی پر بود و فقط با گریه خالی میشدم

کاش میتونستم به عقب برگردم و همه چیزو درست کنم ولی پشیمونی دیگه فایده ای نداشت ، من باخته 

 ! بودم ! زندگیمو باخته بودم
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ب کردم و به چهره مزین شده خودم توی آینه نگاهی انداختمشال سفید رنگم رو به روی سرم مرت  .. 

اینقدر از عصر گریه کرده بودم که زیر چشمام پؾ کرده بود و اجبارا با وسایل ارایشی به صورت بی 

 .. روحم رنگ پاشیده بودم

 میوه ها رو به روی میز چیدم و با لبخند تصنعی رو به زن عمو گفتم : تموم شد ؟

جون فقط این پیش دستی ها رو بی زحمت بزار رو اپن مهمونا اومدند دیگه معطل نشیمآره یارا  -  ! 

شادی که روی مبل نشسته بود و با موبایلش ور میرفت گفت : حاال مامان یه جوری تشریفات دیده 

 ! انگار دارن میان خواستگاری بابا فخری خانوم اینان دیگه

ه ! فخری خانوم و شمسی خانوم نداره که ! شما هم به مهمون مهمونه دیگه دخترم این چه حرفی -

 .. جای بازی بازی با اون ماس ماسک برو یه شالی چیزی روی موهات بزاره زشته جلوی نامحرم

 .. شادی پوفی کشید و به سمت اتاقش رفت

 منم داخل اشپزخونه شد و به زن عمو گفتم : کمک نمیخواید ؟

نم زیر این قرمه سبزیو کم میکنم تا قشنگ جا بیوفتهنه دخترم ، کارم تموم شده ! اال -  .. 

 .. سنگ تموم گزاشتید زن عمو ، خسته نباشید -

زن عمو نگاهی تحسین برانگیز به سر تا پام انداخت و با تمجید گفت : هزار ماشاهلل ، به به ! چقدر 

هارده داری میدرخشیزیبا شدی دخترم ، رنگ سفیدم خیلی بهت میاد ، قربونت بشم که مثل ماه شب چ  

.. 

 .. با شرم جواب دادم : خجالتم میدید زن عمو

 ! ماشاهلل ماشاهلل بعد از اینکه مهمونا رفتند یادم بیار یه اسفند دود کنم -

 .. لبخندی زدم و با تواضع از اشپزخونه خارج شدم

بسته شیرینی تشریؾ باالخره زمان موعود فرا رسید و فخری خانوم به همراه همسر و بچه هاش با یه 

 .. فرما شدند

هرکی نمیدونست فکر میکرد مراسم خواستگاریه ولی واقعا اینجوری نبود چون من هنوز پژمان رو 

 .. ندیده بودم و از اخرین باری که تو عروسی پریا مالقاتش کرده بودم دوسالی میگذشت

هم با گرمی باهام سالم و احوال فخری خانوم با بوسه های فراوون ازم استقبال کرد و شوهر و دخترش 

 .. پرسی کردند

 .. پژمان اخر از همه وارد خونه شد و با نگاه مهربونی بهم سالم داد

 .. منم زیرلب سالمی کردم و بعد با بی تفاوتی به سمت اشپزخونه رفتم

 .. نسبت به دوسال پیش تؽییر چندانی نکرده بود
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ه اش در مقابل موهای بلند شایان چندان زیبا به نظر پسر خوش چهره ای بود اما موهای مشکی اراست

 .. نمیرسیدند ! چشم های تیرش از چشمای آبی و بی روح شایان بشاش تر  بودند

 .. قدش از شایان کوتاه تر بود اما

اما چرا همش توی ذهنم اونو با شایان مقایسه میکردم ؟ چرا همش میخواستم یه چیزی از وجود شایان 

پیدا کنم ؟رو توی پژمان   

 چرا اینقدر برام مهم بود ؟

 .. با لبخند مصنوعی از مهمونا پذیرایی کردم اما ته قلبم اشوبی بود

 .. هیچکس از دردم خبر نداشت ، هیچکس نمیدونست چقدر شکسته شدم

 .. بعد از پذیرایی کنار فخری خانوم و سپیده نشستم

 .. هردوشون ازم تعریؾ میکردند

ین االن منو عروسش حساب میکرد نمیدونم با چه فکری برای من تعیین تکلیؾ فخری خانوم که از هم

 .. کرده بود با این حال حرفی نزدم ، من پژمانو نمیخواستم

 .. حتی اگه اون تنها مرد روی زمین بود من بازم باهاش ازدواج نمیکردم

س میکردم اما دوست موقع شام پژمان رو به روم نشست ، سنگینی نگاهش رو تمام مدت روی خودم ح

 .. نداشتم سرمو بلند کنم

چی میشد شایان رو به روم میشنست و بهم نگاه میکرد ؟ با یاداوری روزایی که میرفتیم رستوران و 

 .. شایان رو به روم مینشست ناخوداگاه لبخندی زدم و سرم رو بلند کردم

 .. اون دوتا چشمای ابیش ، اون صورت بی روح و دوست داشتنیش

چیزش جلوی چشمم بود ، کم کم داشت بؽضم میگرفت پس دوباره سرم رو پایین انداختم و مشؽول  همه

 .. بازی بازی با ؼذام شدم

 .. بعد از صرؾ شام برای هوا خوری به سمت بالکن رفتم ، دلم گرفته بود

 .. هوای شایان رو کرده بودم

ش این دل بی صاحابم هم میفهمید اون با وجود تمام بدیاش و خیانتش هنوزم دلم براش تنگ شد ، کا

 .. چه ادم رذلیه ولی عشق که این حرفا حالیش نمیشه

توی حال خودم بودم که ناگهان پژمان در بالکن رو باز کرد و وانمود کرد که نمیدونسته من اینجام و با 

 لبخند پرسید : اومدی هوا خوری ؟

ادسرمو به نشونه اره تکون دادم که اومد و کنارم ایست  .. 

 خودم رو کمی جمع و جور کردم که گفت : میدونستی نسبت به دوسال پیش خیلی خوشگل تر شدی ؟
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 یعنی زشت بودم ؟ -

 ! خندید و جواب داد : نه ولی االن خیلی خوشگل تر شدی

 .. رومو برگردوندم و چیزی نگفتم

 از من بدت میاد یارا ؟ -

 .. با تعجب بهش نگاه کردم ، چه بی مقدمه پرسید

 نه ، چرا باید بدم بیاد ؟ -

 .. اخه احساس میکنم همش ازم دوری میکنی -

 ! درحالی که با انگشتام بازی میکردم من من کنان گفتم : نه من فقط یکم .. خجالت .. میکشم

 پژمان به شوخی گفت : ما که قراره همین روزا بریم سر خونه زندگیمون پس از چی خجالت میکشی ؟

وشم نیومد و چپ چپ بهش نگاه کرد که خندید و گفت : خیلی خب ! میدونم دخترای از این حرفش خ

 .. ایرانی زیاد از اینجور حرفا خوششون نمیاد ولی من واقعا بهت عالقه دارم یارا

 .. نمیدونم باید چی بگم -

 .. پژمان به نرده های بالکن تکیه داد و با ارامش گفت : فقط راجبعم فکر کن

بار قرار بزاریم تا همو بشناسیم ، هرجا که تو بخوای ! راستی شنیدم تهرانیمیتونیم چند   .. 

منم هفته دیگه اونجام ، یکی از دوستای آفریقاییم رو میخوام ببینم ، اگه دوست داشته باشی میتونیم 

 .. بریم بیرون

ود ! کاش مسلما نمیخواستم ؼرور کسی اینقدر دوستم داشت راحت خورد کنم ، پژمان پسر خوبی ب

 .. هیچوقت شایان رو نمیدیدم ، شاید اینجوری میتونستم دل به این مرد عاشق بدم

 .. فقط سرمو به نشونه باشه تکون دادم و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد

فخری خانوم اینا نیمه شب رفتند ، زن عمو خسته شد بود پس بهش کمک کردم تا بساط شیرینی و 

 .. چایی رو جمع کنه

و مستقیما رفت تو اتاق خواب و بهمون شبخیر گفتعم  .. 

 ... شادی هم فردا کالس داشت و برای همین تنهامون گذاشت

دوباره من و زن عمو تنها موندیم ، یکم از پریا و شوهرش سهراب که امشب تو جمع ما حضور 

 .. نداشت حرؾ زد و گفت که تو عسلویه کار میکنه و وضع مالیش عالیه

وباره میخواد بحث رو به سمت پژمان بکشونه پس خودم پیش دستی کردم و گفتم : احتماال میدونستم د

 .. هفته دیگه میاد تهران
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 کی ؟ اقا پژمان ؟ -

 .. اهوم -

 تو از کجا میدونی ؟ -

 .. توی بالکن که بودم یه لحظه اومد -

 .. زن عمو لبخند کمرنگی زد و گفت : پس با هم خلوت کردید

فقط ازم خواست راجبع رابطمون فکر کنمنه زیاد ،  -  .. 

 و تو چی گفتی ؟ -

 ! سرم رو پایین انداختم و جواب دادم : گفتم باشه

 زن عمو خوشحال شد و گفت : پس باالخره تصمیم درستو گرفتی ! میدونستم تو چه دختر عاقلی هستی

.. 

ه و اصرار داره تو رو برای احتماال امشب خودت هم فهمیدی که فخری خانوم چقدر به این وصلت راضی

 .. پسرش بگیره

 ! بله فهمیدم -

 .. پس ایشاهلل بعد از اینکه بیشتر با پژمان اشنا شدید قرار خواستگاری رو میزاریم -

از شنیدن این حرؾ بؽضم گرفت اما برای اینکه جلوی زن عمو سوتی ندم فقط سرتکون دادم و بعد به 

دمبهونه خستگی به اتاق خوابم پناه بر  .. 

 .. شالم رو برداشتم و با گریه به روی تخت افتادم

 .. سرم رو توی بالشت فرو برده و با عجز از شوربختیم گله میکردم

 چرا باهام اینکارو کردی شایان ؟ چرا ؟

 .. چرا ارزوهامو نابود کردی

چرا ازم  من میخواستم عروس تو باشم ، میخواستم تو پدر بچه هام باشی ! اخه چرا منو فروختی ؟

 استفاده کردی مگه من چیکار کردم ؟

 .. با مشت به بالشتم میکوبیدم و بی صدا زار میزدم

 .. من پژمان یا هر مرد دیگه ای رو نمیخواستم ، من فقط شایان رو میخواستم

 .. با تمام بدیا و کج خلقیاش ، حتی با خیانت بزرگی که در حق احساسم کرد

و ضعیؾ من عاشق بودم ، یه عاشق احمق  .. 
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چجوری میتونستم مردی که حسم کرده فراموش کنم ؟ چجوری میتونستم از اولین کسی که باهاش 

 .. خاطره ساختم دل بکنم

 .. کاش خدا بهم قدرت فراموشی میداد وگرنه خاطراتم مثل موریانه مؽزم رو میخوردند

جلوی چشمم بود به هر طرؾ که نگاه میکردم شایان رو میدیدم ، همه حرفاش و خنده هاش  .. 

 .. اون حرفای عاشقانش مثل یه آهنگ دلنشین توی ذهنم نواخته میشد و منو ؼرق لذت میکرد

 چجوری بهم نارو زد ؟ چجوری اون شبای داغ و خیسمون رو فراموش کرد ؟

 چجوری عشق بازیامون رو نادیده گرفت ؟

تنش رو حس کنم هنوز چشمای خمار و صدای مردونه اش یادمه ، هنوزم میتونم عطر  .. 

 .. مثل دیوونه ها گریه میکردم و زیرلب اسمشو صدا میزدم

 .. داشتم تنهایی جون میدادم ، کاش مامان و بابا امشب منو با خودشون میبردند

 .. تحمل زندگی بدون شایان برام ؼیرممکن بود

شب بود ک منم کمی اروم تر شده بودم ۳ساعت نزدیک   .. 

میچرخیدم و عکس بقیه رو الیک میکردمتوی اینستاگرام   .. 

 .. ناگهان چشمم به یه پست جدید از شایان خورد که نوشته بود : عشق با انتقام به پایان میرسد

 .. پوزخندی زدم و صفحشو باز کردم

 .. روی یکی از عکساش موندم و با حسرت به لباش خیره شدم

 .. در همین لحظه الهه بهم از واتس اپ پیام داد

 .. پی امشو باز کردم

 بیداری ؟ -

 اهوم -

 نظرتو راجبع این لباس بهم میگی ؟ -

برام عکس یه لباس شب قرمز فرستاد ، خیلی بدقواره و زشت بود پس براش نوشتم : واسا االن بهت 

 .. یه عکس میدم ببین اون چطوره

تباهی برای شایان سند سپس یه عکس از یکی دیگه فوروارد کردم اما از بی حواسیم دستم خورد و اش

 .. شد

 .. تا اومدم کنسلش کنم دیدم رسیده و حتی همون لحظه سین کرد
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 .. پوفی کشیدم و به بی حواسیم لعنت فرستادم سپس براش نوشتم : دستم خورد ، ببخشید

 .. جوابی نداد ، میدونستم جواب نمیده پس توجهی نکردم و عکسو برای الهه فرستادم

خوشش اومد و بهم گفت که عروسی پسرخالش نزدیکه و میخواد یه لباس جدید از لباس من بیشتر 

 .. برای جشن بدوزه

 .. توی دلم به حالش ؼبطه خوردم ، خوشبحالش چقدر خوشبخت بود

شوهری داشت که عاشقش بود ، مامان و باباش دوسش داشتند و سر کارش هم عزت و احترام داشت 

ن کجا احترام داشتماما من چی ؟ کی منو دوست داشت ؟ م  .. 

فهمیده بود با شایان کات کردم ولی هنوز نفهمیده بود اون فقط دوست پسرم بوده نه نامزدم ! منم 

 .. نمیخواستم چیزی بهش بگم اخه ابروم میرفت

یکم درباره زن پسرخالش ؼیبت کرد ، میگفت دختره از دماغ فیل افتاده ، دیپلمست ولی یه جوری قیافه 

ر چه کاره بزرگی کردهمیگیره انگا  .. 

 .. از حرفاش خندم گرفت

 .. داشتم براش مینوشتم : حاال اسمش چیه که در کمال تعجب از طرؾ شایان برام یه عکس اومد

 .. جوابی نداد ، میدونستم جواب نمیده پس توجهی نکردم و عکسو برای الهه فرستادم

پسرخالش نزدیکه و میخواد یه لباس جدید از لباس من بیشتر خوشش اومد و بهم گفت که عروسی 

 .. برای جشن بدوزه

یکم درباره زن پسرخالش ؼیبت کرد ، میگفت دختره از دماغ فیل افتاده ، دیپلمست ولی یه جوری قیافه 

 .. میگیره انگار چه کاره بزرگی کرده

 .. از حرفاش خندم گرفت

ز طرؾ شایان برام یه عکس اومدداشتم براش مینوشتم : حاال اسمش چیه که در کمال تعجب ا  .. 

 .. بدون اینکه به اله جواب بدم عکس رو باز کردم و با یه عکس از خودم رو به رو شدم

 .. توی اون عکس خواب بودم ، انگار وقتی کنارش میخوابیدم ازم عکس گرفته بود

 .. زیرش یه عالمت لبخند :( گذاشت و دیگه چیزی نگفت

ز اینکارا چیه ؟پس براش نوشتم : منظورت ا  

 .. این عکستو دوست دارم -

 ! پوزخندی زدم و نوشتم : بدون اجازم ازم عکس میگرفتی

 .. دوست داشتم عالوه بر شبا هر وقتی که خواستم صورت معصومتو نگاه کنم -
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 .. قطره ای اشک از گوشه چشمم چکید که نوشت : گریه نکن ، نمیخوام چشات خیس بشه

اهمیت میدادی اونکارو نمیکردی :( خیلی وقته که هرشب گریه میکنم تو اگه به اشکای من -  .. 

 ! شاید اگه دیشب ازم معذرت خواهی میکردی مجبور نبودی -

 تو بهم خیانت کردی اونوقت من باید ازت معذرت خواهی کنم ؟ شایان میفهمی چی میگی ؟ -

ش فرصت عذرخواهی نمیدادمتو جلوی همه خوردم کردی ، اگه هر کس دیگه ای جای تو بود به -  .. 

با اشک براش نوشتم : خیلی بدی شایان ، اخه مگه چیکارت کرد که بهم خیانت کردی ؟ مگه هرچی 

 گفتی نگفتم چشم ؟

 .. تو نمیفهمی -

همش همینو میگی خب بگو که بفهمم ! تو بهم پیشنهاد ازدواج دادی درحالی که با یکی دیگه  -

 میخوابیدی ؟

جوابی ندادسین کرد ولی   .. 

 اصال دوسم داشتی ؟ -

 .. به حدی این جمله رو مظلومانه گفتم که دلم به حال خودم سوخت

 .. بازم سین کرد ولی جواب نداد

 .. لبخند دردناکی به حالم زدم و گفتم : فهمیدم شبخیر

 کجا ؟ -

 ! برم کپه مرگمو بزارم شاید فردا صبح فرجی شد نفسم باال نیومد و مردم -

برمیگردی تهران ؟ کی -  

 !!! به تو ربطی نداره -

 .. عصبیم نکن یارا ، مثل بچه ها شدی -

فقط همینو بگو باشه ؟ همش بگو بچه ای بچه ای ! اره من بچم ! ولی حداقل اینقدری ادمم که به  -

 احساساتت لطمه نزدم و هر چیزی گفتی نه نیاوردم ولی تو که بزرگی چی ؟ تو چه گلی به سرم زدی ؟

 .. میخوام درستش کنم -

با حرص نوشتم : چیو درست کنی ؟ تو احساسام رو نابود کردی ! من بمیرمم با اشؽالی مثل تو 

 .. برنمیگردم

 ! میخوام ازدواج کنم شایان ، میخوام با یه مرد واقعی که امشب دیدمش ازدواج کنم

 .. خودمم میدونستم چرت و پرت گفتم ، مثل دیوونه ها میخواستمش
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 .. تو برای منی -

از این اطمیناش بدم میومد انگار عروسک خیمه شب بازیش بودم نخواستم جلوش کم بیارم پس نوشتم 

 .. : تو خواب ببینی

 .. همونجوری که دیشبم گفتم زندگیتو جهنم میکنم -

 ! تو قبول کردی پیشنهاد ازدواجم رو قبول کردی و مال من شدی نمیتونی زیرش بزنی

اینترنتم رو خاموش کردم ، چقدر یه ادم میتونست وقیح باشه ای خداپوفی کشیدم و   !!! 

 ... هنزفریم رو برداشتم و درحالی که به سقؾ ساده اتاقم زل زده بودم آهنگی از احالم رو پلی کردم

دیگه دیره -احالم  )  ) 

 هنوز عطر تنت اینجاست

 هنوز عکس دوتاییمون رو دیواره

یره و دیوونه وار دوستت دارههنوز این ادم تنها برات میم  

 دلم خیلی برات تنگ شده قلبم بهونت رو میگیره

 اروم اروم همه خاطرات مثل فیلم از جلو م رد میشه میره

 هنوز میخوامت اما دیگه دیره

 نگو جدایی کار تقدیره

 گذشتن از گناهت اسون نیست

 کسی که عاشقت بود داره میره

  ... و

رخت خواب موندم صبح روز بعد تا دیر وقت توی  .. 

 .. اصال حس و حال چیزی نداشتم ، انگار داشتم افسردگی میگرفتم

صبح بود و من همچنان به کنج دیوار زل زده بودم 10ساعت   .. 

 .. تقریبا دوساعتی میشد که تو این حالت بودم و ذهنم خالی خالی بود

وفی کشیدم و روی تخت نشستمزن عمو که انگار نگرانم شده بود چند بار اسمم رو صدا کرد ، پ  .. 

 .. حوصله خودمم نداشتم چه برسه به بقیه ! کاش شیراز نمیومدم

 .. ابی به دست و صورتم زدم و با موهای ژولیده توی حال نشستم

 زن عمو کمی از دیدنم جا خورد و پرسید : دخترم این چه سر و وضعیه ؟
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گفتم : خیلی خستمهمونجا روی کاناپه دراز شدم و با لحن خواب الودی   .. 

 مگه دیشب ساعت چند خوابیدی دختر ؟ -

 .. صبح 4 -

 وا ، تا اون ساعت بیدار بودی ؟ -

 .. چشمام رو مالیدم و گفتم : با یکی از دوستام چت میکردم

 .. بلند شو بلند شو یه لقمه نون پنیر بخور تا ناهار ته دلت رو بگیری -

میز نشستمسرمو به نشونه باشه تکون دادم و دور   .. 

 .. هیچکس جز من و زن و عمو نبود ، شادی که کالس داشت عمو هم که صبحا سرکار میرفت

بین صبحانه بودیم که زن عمو بهم گفت : راستی دخترم پای تلفن نشد بهت بگم اما عموت چند وقت 

 .. پیش یه چمدون تو خونه مادربزرگت پیدا کرده

نه ؟ چجوری ؟ مگه هنوز خرابش نکردند ؟با تعجب پرسیدم : تو خونه مامان سکی  

 .. نه ، دارند خرابش میکنند ! درگیر کارای اداریشن -

 .. عموت هفته پیش رفته بود اونجا تا انبار رو بریزه بیرون و این چمدون رو پیدا کرد

 حاال جریانش چی هست ؟ -

 ! چیز خاصی نیست اما عزیزه ، خاطرات پدر و مادرته -

لفظ لبخندی روی لبم اومد و ناخوداگاه گردبندم رو لمس کردم سپس با ذوق پرسیدم : حاال با شنیدن این 

 این چمدون کجاست ؟ توش گل برگ خشک شده و نامه های جوونیاشونه ؟

 .. زن عمو خندید و گفت : ای ورپریده ، من که ندیدم گذاشتم خودت بازش کنی

کردمذوق زده شدم و با اشتیاق صبحانه ام رو میل   .. 

 !! زن عمو چمدون قدیمی رو بهم نشون داد ، شکل اشنایی داشت اما اصال یادم نمیومد کجا دیدمش

 .. چمدون رو باز کرد و در نگاه اول چشمم به نامه هایی کهنه خورد

 .. با لبخند برشون داشتم و نگاهی به متن نامه ها کردم

بی و مودبانه نوشته بودمثل اینکه اوایل اشناییشون بود چون مامان خیلی اد  ! 

 .. بابا هم زیر همه نامه هاش شعری عاشقانه از حافظ رو با خطی زیبا به تحریر دراورده بود

 .. دلم به حال عشق پاکشون سوخت و با افسوس دستی به روی متن نامه بابا کشیدم

 .. اونا واقعا عاشق هم بودند ! بدون هیچ چشم داشت یا بدون هیچ خیانتی
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کنارم نشست و با لبخند مهربونی به من و چمدون نگاه کرد زن عمو  .. 

سپس دستش رو دور شونم حلقه کرد و گفت : آی نرجس ، آی شاهرخ .. کجایید که ببینید دخترتون 

 ! داره تو نامه هاتون فضولی میکنه

 از شنیدن این حرؾ خندم گرفت و پرسیدم : به نظرتون اگه اینجا بودند عصبانی میشدند ؟

رشو به نشونه نه تکون داد و گفت : به نظرم اونا این چمدون رو برای تو گذاشتندس  .. 

درست مثل این گردبند ! اونا میدونستند دلت براشون تنگ میشه و بهت این چمدون رو دادند تا 

 .. خاطراتشون رو زنده نگه داری

زشون حرؾ بزنی ؟قطره اشک کوچیکی از گوشه چشمم چکید و با حسرت پرسیدم : میشه یکم ا  

 زن عمو گونه ام رو با مهربونی پاک کرد و گفت : از چی بگم گشنیزم ؟

 .. اینکه چطوری اشنا شدند و ازدواج کردند -

 ! اونو که صدبار برات گفتم -

 .. میشه بازم تعریؾ کنید ؟ واقعا دلم میخواد بشنوم -

 .. زن عمو روی تختم نشست و به پاش اشاره زد

مه های مامان و بابا رو بؽل کرده بودم سرمو روی پاش گذاشتم و با عشق به حرفای زن در حالی که نا

 .. عمو گوش سپردم

 .. پدر و مادرت چند سال عاشق هم بودند ، مادرت دختر همسایه دیوار به دیوارشون بود -

 .. یادمه اون زمانا که میرفتیم مدرسه پدرت همیشه دنبالمون میکرد ! شیفته مادرت شده بود

هعی خدا بیامرزتشون ! بار اولی که تا مدرسه دنبالمون کرد نرجس اصال بهش محل نداد ، دختر 

 باحیایی بود اما مگه پدرت دست برمیداشت ؟ اینجوری بود که کم کم تونست دل مادرتو به دست بیاره

.. 

میکرد و جواب  توی همین رفت و امادا کم کم نرجس از شاهرخ خوشش اومد اما بازم بهش بی اعتنایی

 .. نامه هاش رو نمیداد ! باالخره دو سالی گذشت تا پدرت تونست دل مادرتو نرم کنه

 مدت زیادی با هم خاطرخواهی داشتند و این قضیه رو فقط من و داداش شاهرخ یعنی عموت میدونستیم

.. 

ساله شد پدرت اومد خواستگاری اما پدربزرگ و مادربزرگ مادریت  ۸۹ ۸۱باالخره وقتی مادرت 

راضی وصلت این دوتا نمیشدند اخه پدرت کار درست و حسابی نداشت و شبیه قاچاق چیا یا کسایی که 

کارای بدی انجام میدند از شؽلش حرؾ نمیزد ، حتی خانوادشم از کاراش سردرنمیاوردند ! نصؾ سال 

کسی نمیدونست شیراز بود نصؾ دیگش رو  ! 
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یه لحظه حرؾ زن عمو رو قطع کردم و پرسیدم : اون زمانا باستان شناسی کار حساب نمیشد ؟ چرا 

 اینقدر بدبین بودند ؟

نه دخترم ، پدر بزرگ و مادربزرگت ادمای سنتی ای بودند و داماد بازاری میخواستند اما پدر تو ادم  -

 ! عجیبی بود

 چرا اینو میگید ؟ -

هیچوقت دقیقا نفهمیدم چیکار میکنه ، میگفت باستان شناسه و تو تخت جمشید کار میکنه و  چون ما -

 ! یه دفعه سر از آفریقا درمیاورد

سرمو از روی پاهای زن عمو بلند کردم و با تعجب پرسیدم : افریقا ؟ چرا افریقا ؟ تاحاال هیچوقت 

 .. حرفی ازش نزده بودید

انا تو خیلی کوچیک بودی ! پدر و مادرت به خاطر کار نامعلومی که دلیلی هم نداشت ، چون اون زم -

 ! بابات انجام میداد چند سالی تو افریقا زندگی میکردند

 کجای افریقا ؟ -

 ! فکر میکنم افریقای جنوبی بود ، ژو .. ژو .. ژوناسبرگ ؟ یا یه همچین چیزایی -

 .. ژوهانسبورگ .. اونا تو ژوهانسبورگ بودند -

افرین ! همینجایی که گفته بودی آهان -  ! 

 با تردید پرسیدم : اما اخه چرا ؟ چرا اونا اینجا نبودند ؟ مگه بابا چیکار میکرد ؟

 ! چی بگم دخترم ، هیچکس نفهمید -

 چرا تا االن بهم حرفی نزدید ؟ -

 .. اخه فکر نمیکردم چیز مهمی باشه -

در به صدا دراومد نگاهی به چمدون انداختم و تا اومدم چیزی بگم زنگ  .. 

 .. زن عمو از روی تخت بلند شد و گفت : این حتما شادیه ، برم ببینم کالسش چه خبر بوده

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم و زن عمو از اتاق خارج شد

 هنوزم تو شوک حرفاش بودم ، پدر و مادر من تو افریقا چیکار میکردند ؟ چرا من نمیدونستم ؟

چیکار میکرده که اینقدر مشکوک بوده ؟ دلم میخواست از همه این چیزا سردربیارم ولی اخه یعنی بابا 

 چجوری ؟

 .. ناگهان به یاد چمدون افتادم ! مطمئنا این یه چمدون ساده نبود ، حتما چیزی برام گذاشته بودند

 .. با این فکر دوباره سر وقت اون چمدون برگشتم و مشؽول بررسی سوراخ سمبه هاش شدم
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 ! هیچی ! هیچی ! هیچی جز چندتا عکس ساده و یه دفترچه خالی نبود

 .. پوفی کشیدم و کنار چمدون دراز شدم

 اخه چرا برام چیزی نگذاشته بودند ؟ یعنی فقط میخواستند من حرفای عاشقانشون رو بخونم ؟

 .. به المپ اس ام دی باالی سرم زل زدم ، سفید و نورانی بود

رو اذیت میکرد پس دستم رو جلوی چراغ گرفتم نورش داشت چشمام  .. 

 .. نور از بین انگشتام رد میشد و به روی صورتم سایه مینداخت

 .. ناگهان جمله ای توی ذهنم مرور شد و ناخوداگاه زمزمه کردم : از حجره تاریکی به سوی نور بنگر

 .. با این حرؾ دفترچه خالی رو برداشتم و به سمت نور گرفتم

کمال تعجب نوشته هایی روی سطح کاؼذ پدیدار شدنددر   ! 

چشمام از تعجب چهارتا شد و تالش کردم نوشته ها رو بخونم اما نمیتونستم چون به زبون عجیبی 

 .. نوشته شده بودند که احتماال افریقایی بود ! درست مثل همون زبونی که بارها دیده بودم

د ؟یعنی تمام این اتفاقا بهم ربط پیدا میکر  

انگار مامان و بابا تالش داشتند یه چیزیو بهم بگن ! انگار یه راز بزرگ توی زندگیشون دفن شده بود 

 که باید پیدا میکردم ولی چجوری ؟

 .. با عربده ای که از سمت نشیمن بلند شد دفترچه از دستم افتاد

چنان سیلی محکمی نثارم  عمو با چشمای قرمز و موهای پریشون جلوی در اتاقم ظاهر شد و تا منو دید

 .. کرد که روی زمین پرت شدم

 .. سیلی عمو به قدری محکم بود که بالفاصله خون از کنار لبم جاری شد و با ترس بهش زل زدم

زن عمو که منو دید صورتشو چنگ زد و کنارم نشست و شونه هام رو در آؼوش کشید سپس با 

ن چیکار کردی ! چرا دختر یکی یدونم رو میزنی ؟ آخه عصبانیت داد زد : فرشاد خدا ازت نگذره ! ببی

 تو چت شده ؟

عمو گوشی موبایلش رو به سمت زن عمو پرت کرد و با لحن ترسناکی گفت : بیا ، بیا ببین دختر یکی 

 ! یه دونت چه گلی کاشته ! ببین تو تهران چیکار میکرده

زد : مینا گمشو کنارهمزمان با گفتن این حرؾ کمربندش رو باز کرد و بعد عربده   .. 

زن عمو اصال موبایل رو نگاه نکرد ، با عربده عمو از جا پرید و سپر محافظم شد و نالید : فرشاد تو 

 .. رو خدا ، تو رو خدا اروم باش بگو چی شده

 ! گمشو کنار مینا وگرنه تو رو هم کبود میکنم -
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وی جنازه من رد شی تا بزارم یارامو بزنیفرشاد تو رو به جون امام حسین بگو چی شده ، باید از ر -  

.. 

عمو با خشونت زن عمو رو پرت کرد و بالفاصله کمربند ضخیم چرمیش رو به روی تن ظریفم فرود 

 .. اورد

 .. با اولین ضربه چنان اخی گفتم که ته گلوم سوخت

و بی اعتنا به حالت اینقدر شوکه شده بودم که توان حرؾ زدن نداشتم ، داشتم از ترس میلرزیدم  اما عم

 ! من برای بار دوم و سوم با کمربند بهم ضربه زد و فحش داد

ندگی کنی ؟ اره ؟ رفتی ×دختره هرزه ، من فرستادمت تهران تا برای خودت کسی بشی ! رفتی اونجا  -

ندگی پول دربیاری ؟ بی ؼیرت ، بی شرؾ×از   ! 

گرفت و به دیوار چسبوند سپس در حالی که از زن عمو دوباره پرید تا سپرم بشه اما عمو  گلوش رو 

شدت خشم میلرزید گفت : الکی جلو نیا زن ، الکی از این کثافط دفاع نکن ! این مایه ننگته ! این هرزه 

ندگی میکرده×تو تهران   .. 

 .. فیلمشو برام فرستادند میفهمی ؟ فیلم این هرزه بی ؼیرت رو فرستادند

جب چهارتا شد و درحالی که خودم رو روی زمین میکشیدم تا از دست با شنیدن این حرؾ چشمام از تع

 عمو راه فراری پیدا کنم زیرلب پرسیدم : چی ؟

 ! یهو عمو با ؼیظ به سمتم برگشت و پرسید : چی ؟ تو میگی چی ؟ تو اصال نباید حرؾ بزنی پتیاره

نده مردم شدی ؟ حاال ×ال دیگه با گفتن این حرؾ موبایلش رو برداشت و بهم نشون داد و فریاد زد : حا

میزنی ؟××× واسه مردا   

 .. با دیدن فیلمی که جلوی چشمم بود دنیا روی سرم خراب شد

اره اون من بودم ، همون فیلمی بود که شایان ازم گرفته بود ! همون فیلمی که جلوی چشمم پاکش کرد 

 .. اما چجوری

یکنه ! میگفت عذابم میده پس منظورش این بودناگهان یاد حرفاش افتادم ، میگفت زندگیمو جهنم م  .. 

 .. با یاداوری اون حرفا چشمه اشک توی چشمام جوشید و با بؽض به عمو گفتم : بخدا توضیح میدم

 دیگه چیو میخوای توضیح بدی پتیاره ؟ هان ؟ دیگه چی داری که بگی ؟ -

و گرفت و بعد با ناامیدی زن عمو که هنوز باورش نمیشد اون زن من باشم گوشی رو از دست عم

 .. نگاهم کرد

اون نگاه مالمت گر زن عمو به قدری سوزناک بود که تمام دردام رو فراموش کردم و با شرم سرم رو 

 .. پایین انداختم

 .. زن عموی بیچاره الل شد ، فقط چند قطره اشک ریخت و سریع از اتاق بیرون رفت
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سرد داد و گفت : حاال راضی شده هرزه خانوم ؟ اشک زن عمو که این حرکت رو دید خنده هیستریکی 

 .. عموتو دراوردی خوشحالی ؟ ما بهت اعتماد کردیم بی شرؾ

عمو که اینو گفت فریاد زد : من بهت اعتماد کردم بی مروت ! این جواب محبتام بود ؟ اون دختر پاک 

کنی یارا ؟ چطور تونستی به  کجاست ؟ اون برادر زاده معصوم من کجاست ؟ چطور تونستی بهم خیانت

 اعتمادمون ضربه بزنی ؟

 .. هیچی برای گفتن نداشتم ، فقط سرم رو پایین انداخته و اشک میریختم

 .. حاضر بودم تا حد مرگ کتک بخورم ولی این حرفا رو از جانب عزیزام نشنونم

ه سمتمون اومد و با در این فاصله شادی هم از کالس برگشت ، با دیدن ؼوؼایی که توی اتاقم بود ب

 .. تعجب به منی که روی زمین افتاده و گریه میکردم نزدیک شد

 سپس رو به پدرش کرد و پرسید : بابا .. چی شده ؟

 .. عمو چیزی نگفت ، قطره اشکی از گوشه چشمش چکید و بعد با ناراحتی از خونه بیرون زد

شادی انداختم و زار زدم با رفتن عمو گریه ام شدت گرفت و بی اختیار خودمو تو بؽل  .. 

 .. شادی گوشی ای که روی زمین بود برداشت و فیلم رو پلی کرد

 .. با شنیدن صدام خجالت کشیدم و خودمو بیشتر به سینه شادی چسبوندم

دلم میخواست زمین دهن باز کنه و منو ببلعه ! دلم میخواست خدا همونجا جونمو بگیره تا زیر بار این 

، داشتم از درون اتیش میگرفتمبی شرمی له نشم   ... 

 .. دیگه چجوری تو روی خونوادم نگاه میکردم ؟ دیگه چجوری میتونستم سرمو جلوی عمو بلند کنم

شادی همون سه ثانیه اول فیلم رو که دید متوجه ماجرا شد و گوشی رو کنار انداخت ، سپس با محبت 

کرد بؽلم کرد و درحالی که موهام رو میبوسید باهام گریه  .. 

 .. نیم ساعتی توی بؽل هم بودیم ، زن عمو اصال تو اتاق نیومد

 ! خدا میدونه چقدر دلش شکسته بود

 .. بیشتر از این موندن تو این خونه رو جایز ندیدم و بلند شدم و چمدونم رو بستم

 شادی با تعجب پرسید : کجا میری یارا ؟

گریه سکسکه میکردم گفتم : نمیتونم .. اینجا .. بمونمشال و مانتوم رو پوشیدم و درحالی که از شدت   

! 

 .. اما یارا -

در این لحظه صدای زن عمو از جلوی در بلند شد که میگفت : بزار بره شادی ، بزار بره تا دیگه 

 ! نگاهم به صورت نحسش نیوفته
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 .. با شنیدن این حرؾ به سمت زن عمو برگشتم و به چشمای خیسش نگاه کردم

ونی و خجالت به سمتش رفتم که طلب عذرخواهی کنم اما زن عمو توفی توی صورتم انداخت و با پشیم

 .. با حرص ؼرید : توؾ به شرفت ! گمشو از خونه من بیرون

لبخند تلخی نثارش کردم و بعد با گریه ساک و چمدون پدر و مادرم رو برداشتم و بی هیچ حرؾ اضافه 

 .. ای از خونه بیرون اومدم

از میون پیاده رو گذشتم و به خیابون اصلی رسیدم با گریه  .. 

 خدایا این چه بالیی بود که سرم اومد ؟ حاال باید چیکار کنم ؟

گیج و سردرگم شده بودم ، یعنی واقعا شایان این بال رو سرم اورده ؟ اون مرتیکه پست فطرت چجوری 

 تونست باهام اینکارو کنه ؟

سلب شده بود و گریه تنها سالحم بود قدرت تفکر و تصمیم گیری از وجودم  .. 

مردمی که از اون ناحیه میگذشتند با دلسوزی یا حتی تعجب بهم نگاه میکردند ولی من کوچکترین 

 .. اهمیتی نمیدادم

 .. مؽزم از هجوم این همه اتفاق هنگ کرده بود و قدرت تعیین تکلیؾ نداشتم

، اسمم رو پرسید و منم با گریه جوابش رو دادم در این بین خانوم میانسال مهربونی بهم نزدیک شد  .. 

 .. برام یه بطری اب خرید و اصرار کرد که کمکم کنه ولی من نمیخواستم از کسی کمک بگیرم

 .. میخواستم خودم تتوی این قضیه رو دربیارم

رین یکم که کنار اون خانوم نشستم حالم سرجا اومد و بعد ضمن تشکر در اولین قدم به سمت نزدیکت

 .. شرکت هواپیمایی رفتم و یه بلیط لحظه اخری برای دوساعت دیگه خریدم

دستام از فرط عصبانیت میلرزیدند ، انگار تازه از شوک دراومده و متوجه انتقام بزرگ شایان شده 

 .. بودم

 .. روی یکی از نیکتای پارکی که وسط میدون بود نشستم و شماره اون بی همه چیز رو گرفتم

.. دو بوق .. سه بوقیه بوق   .. 

 .. و بعد ، مشترک مورد نظر اشؽال میباشد ، لطفا بعدا تماس بگیرید

پوزخندی زدم و با خودم گفتم : حاال دیگه زنگای منو رد تماس میکنی ؟ باید همون روزی که فرصت 

آبروم لکه داشتم میکشتمت ! اگه به جرم قتل زندان میرفتم حداقل یه انگلی مثل تو رو پاک میکردم و 

 دار نمیشد ولی حاال چی ؟

 !! سپس زیرلب ؼریدم : میکشمت شایان کوشا ، میکشمت
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شاید پنج شیش بار باهاش تماس گرفتم و اون رد تماس زد اما برای بار اخر طاقتش به سر رسید و 

 جواب داد : بله ؟

پست فطرت ! وقتی صداش توی گوشم پیچید وجودم توی خشم و نفرت ؼرق شد و ؼریدم : بی شرؾ 

 چطور تونستی با ابروی من اینکارو بکنی ؟

 ببخشید ؟ -

خفه شو و ادای ادمای بی گناه رو درنیار ، من بهت اعتماد کردم شایان ! چجوری تونستی اینجوری  -

 بهم ضربه بزنی ؟

 تو االن کجایی یارا ، چی میگی ؟ -

رقی میکنه ؟ برات مهمه که عموم مثه با این حرؾ خشمم به بؽض تبدیل شد و داد زدم : برای تو چه ف

سگ منو کتک زده و زن عموم از خونه انداخته بیرون ؟ برات مهمه که دیگه هیچی برام نمونده شایان 

 .. ؟ چرا اینکارو باهام کردی ؟ چرا ؟

 .. باید با هم حرؾ بزنیم -

الم توی صورتت نمونهخفه شو من باهات حرفی ندارم ! من اگه ببینمت اینقدر میزنمت که یه جای س -  

.. 

 .. تمام این حرفا رو با گریه میزدم و نفرینش میکردم

 .. یارا -

از روی نیمکت بلند شدم و داد زدم : خفه شو فقط خفه شو اسم منو توی دهن کثیفت نیار .. فقط دعا 

 ! کن پام به تهران نرسه

 .. با گفتن این حرؾ تماس رو قطع کردم و سرمو بین دستام گرفتم

ه راحت زندگیم نابود شد ، باید فکر همچین روزایی رو میکردمچ  .. 

اون زمانی که ؼرق لذت بودم و چشمامو بسته بودم باید فکر همچین روزایی رو میکردم ! چجوری 

 اینقدر راحت به شایان اعتماد کردم ؟ چجوری ابرومو کؾ دستش گذاشتم ؟ خدایا چرا اینقدر ذلیل بودم ؟

.. 

خل هواپیما بودم به واکنشی که قرار بود نشون بدم فکر کردم ، نمیخواستم مثل دفعات توی مدتی که دا

قبل تند و بی پروا باشم چون میدونستم شایان افسارم رو در دست داره و به راحتی میتونه رامم کنه ! 

 .. نمیخواستم عکس العملم رو حدس بزنه و مثل اسب رام شده باهام رفتار کنه

عصبانیت به جایی نمیرسم و شایان به راحتی خشمم رو خنثی میکنه پس تصمیم گرفتم فهمیده بودم با 

 .. این دفعه مثل خودش اروم جلو برم و این عوضی رو به سزای اعمالش برسونم

 .. طرفای ساعت پنج و نیم بود که به خونه رسیدم
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نب به سمت واحد شایان رفتمدر اولین وهله چمدون و ساکم رو توی واحدم انداختم و با قیافه حق به جا  

.. 

 .. امروز تعطیل بود و گمون میبردم خونه باشه پس تقی به در زدم

 .. شایان اول از توی چشمی نگاه کرد و بعد از اندکی مکث درو باز کرد

 .. نگاهی به سر تا پاش انداختم ، موهاشو کوتاه کرده و صورتش رو کامال شیش تیػ کرده بود

رد و گفت : بله ؟با سردی بهم نگاه ک  

 بله ؟ جدی ؟ -

 به در تکیه داد و پرسید : کاری داشتی ؟

 مگه نمیخواستی با هم حرؾ بزنیم جناب کوشا ؟ -

 اینجا ؟ -

 جای بهتریو سراغ داری ؟ -

 .. پوزخندی زد و از جلوی در کنار رفت

 ! وارد خونش شدم ، برخالؾ همیشه نامرتب بود

در نبود من حسابی زده به سرتپس با تمسخر گفتم : مثل اینکه   .. 

 .. در مقابل با طعنه جواب داد : عشقت دیوونم کرده

 .. روی مبل نشستم و شال و مانتوم رو دراوردم

 شایان روی میز یه قهوه گذاشت ، پوزخندی زدم و پرسیدم : خودت چی ؟

 .. چیزی نمیخورم -

خوای کدوم دختریو بدبخت کنینمیخوای کامتو تلخ کنی ؟ خوشگل موشگلم کردی ! دیگه می -  .. 

 .. سرشو بین دستاش گرفت و جواب داد : تو هیچی نمیدونی

تی شرتم رو باال دادم و به ردای کبودی روی تنم اشاره کردم و با بؽض جواب دادم : ولی اینو خوب 

  میدونم ، میبینی شایان ؟ اینو خوب میدونم که زندگیم رو نابود کردی

روی کبودیای بدنم ثابت موند ، اون نگاه ارومش رنگ نفرت گرفت و با  سرش رو بلند و نگاهش

 جدیت پرسید : کی اینکارو باهات کرده ؟

سمو دیده×مگه فرقیم داره ؟ اگه کرده حتما حقم بوده چون فیلم س -  .. 

س منی که بخاطر حیا تو کل خانواده زبون زد بودم×فیلم س  .. 
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وی کثافط از بین بردممن آبروی خودم و خانوادم رو بخاطر ت  ! 

اشکام با گفتن این حرؾ مثل سیل جاری شدند ، دیگه نتونستم بیشتر از این خودداری کنم پس از جا 

 ! بلند شدم و فریاد زدم : خدا لعنتت کنه شایان ، ببین باهام چیکار کردی

ه فقط تو رو خواستم گناه من چی بود ؟ اینکه عاشقت شدم ؟ اینکه دار و ندارم رو به پات ریختم ؟ اینک

 .. ؟ شایان چرا .. فقط بهم بگو چرا

 .. دیگه نتونستم حرفمو ادامه بدم و با عجز هق هق زدم

سمون رو پخش نکردم×شایان از جا بلند شد و گفت : من فیلم س  .. 

از شنیدن این حرؾ برای لحظه ای گریم بند اومد ، سرمو باال اوردم و پرسیدم : چی ؟ بازم داری دروغ 

 .. میگی ؟ نمیتونی یه بارم شده

سمون رو پخش نکردم×حرفمو قطع کرد و با لحن قاطعی گفت : من فیلم س  .. 

 .. سپس چند قدم بهم نزدیک شد و ادامه داد : اگه میخواستم نابودت کنم از این راه استفاده نمیکردم

 .. به چشمای آبیش زل زدم و با تعجب گفتم : ولی تو تهدیدم کردی

ن فیلمو نداشتم ؛ خودت پاکش کردیمن او -  ! 

 !!! از کجا معلوم جایی کپی نکرده بودی -

 .. یه تای ابروش رو باال انداخت و پرسید : واقعا فکر میکنی همچین کاری میکنم ؟ دست بردار

 .. از توی کثافط هیچی بعید نیست ! من که دیگه یه کلمه از حرفاتم باور نمیکنم -

گفت : مسخرستشایان پوزخندی زد و   ! 

س تنبهیت کنم×هنوز اینقدر احمق نشدم که با یه فیلم س  .. 

 .. داری دروغ میگی -

 .. دستاشو باز کرد و با قاطعیت گفت : تو مختاری هرجوری دلت میخواد فکر کنی

اینو که شنیدم خونم به جوش اومد و با مشتای محکم به سینش حمله ور شدم و فریاد زدم : اشؽال بی 

و نمیتونی با من اینجوری حرؾ بزنی ! حداقل بهم دروغ نگو برای یه بارم شدهشرؾ ت  .. 

شایان که از ضربه های پی در پی من عاصی شده بود باالخره جفت دستامو با یه حرکت گرفت و 

درحالی که به چشمای خیسم زل زده بود با جدیت گفت : یارا من بهت دروغ نگفتم ؛ عاشقتم ! میفهمی 

 ! ؟ عاشقتم

 .. میخوامت یارا ، میخوامت -

 .. من عاشقت شدم
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 .. اینو گفت و موهام رو بوسید

 .. یعنی داشتم خواب میدیدم ؟ همیشه دلم میخواست یه روزی اینجوری بؽلم کنه ، منو ببوسه

 .. انگار به رویام رسیده بودم ، داشت میگفت عاشقمه ! داشت میگفت منو میخواد

شمم چکید و زیرلب گفتم : منمقطره اشک کوچیکی از گوشه چ  .. 

 ! همین یه کلمه کافی بود تا دوباره دیوونه بشه

 ! باسنم رو از روی شلوار میمالید و منتظر حرکتی از جانب من بود تا امشب رو داغ کنه

 .. لبخند تصنعی به صورتم پاشیدم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم تا تمایل منو درک کنه

مو دید لبخند موذیانه ای زد و بعد از زیر باسنم بلندم کرد و به سمت اتاق خواب بردشایان که این حرکت  

.. 

 .. روی تخت درازم کرد و سنگینی وزنش رو به روی تنم انداخت

 .. تا اومد لبامو ببوسه ، انگشت اشاره ام رو به روی لبش گذاشتم و گفتم : اینجوری نه

کنمبهم بگو مشروبات کجاست ! میخوام داغ   .. 

 .. لبخندی زد و گفت : زیر تخت

 .. بوس کوتاهی از لبش گرفتم و گفتم : االن برمیگردم

 .. سپس یه بطری ودکا برداشتم و به سمت اشپزخونه رفتم

 .. مشروبا رو توی جام ریختم و به فکری که توی سرم بود احسنت گفتم

 .. شایان یه ضرب نوشیدنی رو سر کشید و دور لبش رو پاک کرد

 ! یکم با هم لب بازی کردیم .. میخواستم هعی لفتش بدم تا نقشم عملی بشه

 .. باالخره بعد از یه ربع عشق بازی روی تخت دراز شدم و پاهام رو باز کردم

 .. دستش رفت سمت کمربندش ، یکم گیج میزد

میاد عشقم ؟ سعی میکرد هوشیار باشه اما نمیتونست ، لبخند موذیانه ای زدم و ازش پرسیدم : خوابت  

 .. نمیدونم .. یهو .. چم .. شد -

 .. دستشو گرفتم و روی تخت درازش کردم ، به پهلو خوابید

 .. توی چشمای خمارش زل زدم ، با دستم لباش رو نوازش کردم و گفتم : عیبی نداره ، بخواب

 .. به چند ثانیه نرسید که چشماش کامال بسته شد و به خواب عمیقی فرو رفت

تخت بلند شدم و رو به شایان گفتم : دیگه نمیتونی گولم بزنی از روی  .. 
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 .. امشب همه چیزو میفهمم

 ! سپس نفس عمیقی کشیدم و زیرلب گفتم : چه خوب شد که قرص خواب زن عمو رو با خودم اوردم

 .. موهام رو با کش محکم دور سرم بستم و به سمت اتاق کارش حرکت کردم

له توی ذهنم مرور شد ، از حجره تاریکی به سوی روشنایی بنگرناخوداگاه دوباره این جم  .. 

 ... حجره تاریکی .. حجره

 .. رو به روی کتابخونه اش ایستادم و به قفسه ها نگاه کردم

 .. تنها چیزی که نظرم رو جلب کرد اون سه تا قاب عکس خانوادگی بود اما اینا که به کارم نمیومدند

تاق بیرون برم که ناگهان فکری به سرم زدپوفی کشیدم و خواستم از ا  .. 

 .. موبایلم رو از توی کیفم برداشتم ، چراغ قوه اش رو روشن کردم و یکی از عکسا رو برداشتم

 ! همون عکسی که بچه ها ایستاده بودند و چندین سیاهپوست پشتشون قرار داشتند

دم زل زدمچراغ قوه رو زیر عکس گرفتم و در کمال تعجب به چیزی که میدی  ... 

با نوری که به عکس خورد تصویر دو نفر دیگه هم ظاهر شد ، چهرشون مبهم بود اما مطمئن بودم 

 .. زوج هستند

عکس از دستم افتاد و عکس بعدی که مال شایان بود زیر نور گرفتم ، درست مثل عکس قبلی تصویر 

بودند برای همین داشت میخندید اون زوج با ژستی متفاوت ظاهر شد ، جفتشون شایان رو بؽل کرده 

 .. اما وقتی نور رو دور میکردی تصویر اون زوج ناپدید میشد

 دیگه کم کم داشتم میترسیدم ، چرا این عکسا اینقدر عجیب بودند ؟

 .. پوفی کشیدم و عکسا رو سرجاشون برگردوندم

 .. روی زمین نشستم و با ناامیدی به موبایلم نگاه کردم

باید هویت این زوج رو پیدا میکردم ؟ چشمم به کتاباش افتادپوؾ حاال چجوری   .. 

 ! همشون عبری بودند من که نمیتونستم بخونم

موبایلم رو برگردوندم و به روکش پالستیکی که به قابش چسبیده و من هنوز درش نیاورده بودم دست 

 .. زدم

ت از تهران برام گرفتهیاد اون روزی افتادم که عمو با موبایل سابقم وارد خونه شد و گف  .. 

 .. یادمه گفته بود یکی از دوستاش خریده چون عمو سر از مارک گوشی درنمیاورد

 .. اره یادمه خیلی ذوق کردم ، چه روزایی بود

 ... دقیقا یه هفته بعد از اینکه کارای انتقالم جور شد اقای مدیری برام اون گوشیو فرستاد
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از تعجب درشت شد و با خودم گفتم : آقای مدیری اون گوشیو برام با مرور این خاطره ناگهان چشمام 

 فرستاد ؟

با این فکر بدو بدو به سمت واحدم رفتم ، کشو میزم رو باز کردم و فاکتور موبایل قبلیم رو بیرون 

 .. اوردم

 .. درسته ، زیر اسم خریدار اقای مدیری نوشته شده بود

ود ؟ این کار دلیل خاصی داشت یا فقط از روی محبت بود ؟برای چی اقای مدیری به عموم کمک کرده ب  

 یا شایدم .. میخواسته منو کنترل کنه ! اما چرا ؟

 ! گیج شده بودم ، هزاراتا سوال بدون جواب توی ذهنم بود که جواب هیچکدوم رو نمیدونستم

 .. بیخیال کارگاه بازی شدم و دوباره به واحد شایان برگشتم

تاق کارش برگردم و موبایلم رو بردارم اما در قفل شده بود ! هرکاری هم کردم باز خواستم دوباره به ا

 .. نشد ، به خشکی شانس

 .. با فکر اینکه هنوزم خوابه داخل اتاقش شدم اما تخت خالی بود

 خون توی بدنم منجمد شد ! یعنی کجا رفته بود ؟

 دنبال این میگردی ؟ -

به عقب برگشتم و با دیدن شایان که کلیدی رو توی دستش با صدایی که از پشت سرم ساتع میشد 

 .. تکون میده آب دهنم رو با صدا قورت دادم

 .. میتونم برات توضیح بدم -

در اتاق رو بست و پرسید : چیو توضیح بدی خوشگلم ؟ اینکه منو خوابوندی تا توی خونم سرک 

 بکشی ؟

 .. شایان باور کن -

ی قفل کرد و درحالی که داشت کمربندش رو باز میکرد گفت : من سعی در اتاقش رو با همون کلید دست

 .. کردم باهات خوب باشم

 .. شایان -

 بهت گفتم عاشقتم نگفتم ؟ -

 .. قطره ای اشک از گوشه چشمم چکید و یه قدم عقب رفتم

 ! تو فیلم سکسمون رو پخش کردی -

 .. نه ، من اینکارو نکردم -
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دروؼگو به دیوار چسبیدم و نالیدم :  .. 

 .. لبخند ترسناکی زد و سرجاش ایستاد

 تو بهم خیانت کردی .. چرا دروغ میگی ؟ -

 ! ناگهان تیؽی از توی جیبش شلوارش برداشت و جلوی چشمای من رگشو زد

 ! خون روی زمین فواره زد و من با چشمای گشاد از تعجب به این صحنه خیره شدم

 .. نفسم باال نمیومد

اده بود و مثل یه مجسمه خشک شده بودمقلبم از کار افت  .. 

مردمک سیاه چشمای شایان بین سفیدیش گم شد و بعد با صدایی ترسناک  و کلفت که هیچ شباهتی به 

 .. صدای واقعیش نداشت فریاد زد : تو نمیتونی منو بازی بدی ! من پسر اونم ! من دیویل سه سیونم

ز جام جم بخورماز ترس زبونم بند اومده بود و نمیتونستم ا  .. 

 .. بؽض خفیفی راه گلوم رو بست و بدنمو بیشتر به دیوار چسبوندم

 .. هیچ راه فراری نداشتم ، نمیدونستم باید چیکار کنم

شایان با همون دستای زخمی که خونش کؾ زمین رو قرمز کرده بود و چشمای سفید و جهنمیش به 

 .. من نزدیک میشد و من هیچ راهی نداشتم

ینه به سینه هم وایستاده بودیم ، مثل بید میلرزیدم و اشک میریختمدرست س  .. 

 .. چهره برزخی و چشمای کامال سفیدش وحشت سختی به جونم انداخته بود

 .. خواهش میکنم شایان .. خواهش -

 .. حرفمو قطع کرد و انگشت اشارشو روی لبم گذاشت

 ! با برخورد انگشتش به لبم پوستم اتیش گرفت

شایان به قدری داغ بود که انگار از اتیش ساخته شده بودانگشت   .. 

 ! تو دوباره آفریده شدی تا به قعر جهنم برگردی ! بوسی انگل -

 .. حتی یه کلمه از حرفاشم نمیفهمیدم و فقط دنبال راه فراری بودم

  با چشم مدام به دنبال وسیله ای برای پس زدن این موجود وحشتناک میگشتم

گلدون سفالی که روی عسلی بود مؽزم به کار افتاد و در یه حرکت ناگهانی گلدون رو برداشته با دیدن 

 .. و به سرش کوبیدم

 .. شایان آخ بلندی کشید و درجا روی زمین افتاد
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 .. دستام رو روی دهنم گذاشتم و جیػ خفیفی کشیدم ! من چیکار کرده بودم ؟ من

اما نبضش نمیزدکنارش نشستم و هول هولکی نبضشو گرفتم   !  

 .. خدای من ، شایان مرده بود

 آب دهنم رو قورت دادم و با عجله از کنارش بلند شدم ، نمیتونستم یه لحظه هم چشم از جسدش بردارم

.. 

 .. چند قدم عقب رفتم تا به در بسته خوردم

 .. اشکام پشت سر هم گونه ام رو تر میکردند و نمیتونستم فکر کنم

کشتم ! من اونومن شایان رو   .. 

با ضربه محکمی دستگیره در رو شکوندم و از واحدش بیرون زدم و در ورودی رو همچنان باز 

 .. گذاشتم

 .. قلبم مثل گنجشک تند تند میزد و بی هدؾ توی خیابون حرکت میکردم

 .. تصویر جسد شایان یه لحظه هم از جلوی چشمم نمیرفت ! من دیگه قاتل شده بودم

کشتم ؟ چجوری ؟ چجوری اونو  

 .. شاید شمشک پیداش میکرد ، شاید روناک زنگ میزد

 .. شاید شاهین به خونش میومد ولی اونا که نمیفهمیدند من شایانو کشتم ! نه نه امکان نداشت ولی

ولی اگه اثر انگشتمو پیدا میکردند چی ؟ من حتما اعدام میشم ! حتما زندان میرم ! خدایا من چجوری 

م ؟یه ادمو کشت   

 .. با افکارم درگیر بودم ، حتی توان برگشتن به اون خونه و از بین بردن مدارک رو نداشتم

انگار حالم از کنترل خارج شده بود چون هیچی نمیفهمیدم ، چشمام از ترس کور شده بودند و هیچیو 

توی  نمیدیدم ! بی توجه به چراغ سبز از وسط جاده میگذشتم و بی هدؾ با چشمای خیس و قرمز

 .. خیابون راه میرفتم

  ! با دیدن تاکسی ای که نام ونک رو داد میزنه ناخوداگاه یاد الهه افتادم

 .. اره شاید اون میتونست بهم کمک کنه ، شاید اون میتونست نزاره برم زندان

اره خودشه ، الهه میتونه بهم کمک کنه ! بی هیچ فکری سوار ماشین شدم و به سمت خونه اون راه 

تادماف  .. 

 .. حتی یادم نمیاد ساعت چند بود ولی هوا تاریک بود

 .. همه مسافرای توی ماشین با وحشت بهم نگاه میکردند ، حتما همشون فهمیده بودند من قاتلم
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 ! حتما همشون میدونستند من شایانو کشتم

 .. ناگهان چشمم به دستام افتاد ، جفتشون خونی بودند ! خون شایان بود

شدت گرفت و سعی کردم با مانتوم خون رو پاک کنم ولی پاک نمیشدگریه ام   .. 

 ! همچنان خیس و لزج بود

 مسافری که کنار من نشسته بود با تعجب پرسید : خانوم حالتون خوبه ؟

با وحشت بهش نگاه کردم ، این که شایان بود ! حتما فهمیده بود چه بالیی سرش اوردم و تا اینجا 

ازم انتقام بگیره دنبالم کرده بود تا  .. 

 .. از ترس سکسکه ام گرفته بود و نمیتونستم حرفی بزنم

 در این لحظه مسافری که جلو نشسته بود بود به سمت من برگشت و پرسید : خانوم اتفاقی افتاده ؟

 .. اونم شایان بود ! مگه میشد ؟ چرا هردوشون شبیه شایان بودند

بود هم به ترتیب بهم نگاه کردند ، همشون شبیه شایان بودندراننده و مسافری که سمت مخالفم نشسته   

.. 

 ! همشون فهمیده بودند من قاتلم

 .. یک باره چشمای هر چهارنفرشون سفید شد و یکصدا قاه قاه زدند

 .. جیػ بلندی کشیدم و درحالی که به روی صندلی مسافر و راننده چنگ مینداختم خواستم پیاده شم

و من سرمو بین دستام گرفتم تا قیافه جهنمی شایان رو نبینم ماشین درجا توقؾ کرد  .. 

 در این لحظه زنی با صدای نازک دستشو روی پشتم گذاشت و پرسید : خانوم ؟

سرمو با تردید باال اوردم و به مسافری که کنارم نشسته بود نگاه کردم ، زنی بلوند ، میانسال و کمی 

 .. توپر

بود و راننده و مسافر جلویی نگاه کردم سپس به مردی که کنارم نشسته  .. 

 .. همشون با تعجب به من نگاه میکردند ، یک ان دستمو باال اوردم اما اثری از خون نبود

 من چم شده بود ؟ چرا مدام توهم میزدم ؟ چه بالیی سرم اومده بود ؟

حرکت کردمکرایه تاکسی رو با تمام پولی که داشتم دادم و با پای پیاده تا خونه الهه   .. 

توی راه مدام صدای شیطانی شایان توی گوشم تکرار میشد که میگفت : تو دوباره آفریده شدی تا به 

 ! قعر جهنم برگردی ! بوسی انگل

 .. اون منو اینجوری خطاب کرد ، بهم گفت بوسی انگل

 اون بهم لقب داد ، اما چرا ؟ اینجا چه خبر بود ؟
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ه به سمت واحدش رفتمزنگ خونه الهه رو زدم و با عجل  .. 

 .. الهه تنها بود ، با دیدن قیافه من ترسید و چند قدم عقب رفت

 .. حتما اونم فهمیده بود شایانو کشتم ! خدایا من دیگه راه فراری نداشتم

گریه ام کمی ارومتر شد و با صدایی لرزون گفتم : میتونم توضیح بدم ، من نمیخواستم اونو بکشم .. 

 .. نمیخواستم

 الهه که تعجب به من چشم دوخته بود پرسید : یارا .. چی شده ؟

 .. از شنیدن این حرؾ به هق هق افتادم و همونجا جلوی در زانو زدم

چند دقیقه بعد روی کاناپه نشسته بودم ، الهه برام یه لیوان اب قند اورد و منم تمام جریان رو براش 

 .. توضیح دادم

اوردم ، گفتم اون چقدر ترسناک شده بودبهش گفتم چه بالیی سر شایان   .. 

 ! گفتم که میخواست اذیتم کنه و هیچ چیزی رو از قلم ننداختم

الهه با وحشت به حرفام گوش سپرد و بعد ازم خواست تا به محل حادثه برگردیم ولی من اونقدر شجاع 

یفهمیدنبودم که بخوام برگردم ! اگه تا االن پلیسا فهمیده بودند چی ؟ اگه کسی م  .. 

 .. اما الهه قاطع تر از این حرفا بود ، اون اصرار داشت تا دوباره منو به اون خونه برگردونه

پس به سرعت اماده رفتن شد و ازم خواست همراهیش کنم ، اینقدر عجله داشت که نزاشت ازش بپرسم 

 ! محمد کجاست

 .. اصال مثل الهه همیشگی نبود

باس خونه تنش نبود ؟ با شک به رفتارش نگاه میکردم و توان هیچ نوع چرا تا االن بیدار بود ؟ چرا ل

 .. مخالفتی نداشتم ! حتما اون بهتر میدونست

سفیدش راهنمایی کرد ، کی ماشین خریده بودند ؟ همه چیز خیلی زود پیش  206الهه منو به سمت 

 ! رفت

صحبت بود حاال سکوت کرده و با توی راه یه کلمه هم با هم حرؾ نزدیم ، الهه ای که همیشه درحال 

 .. جدیت به مسیر خیره شده بود

 ! منم از ترس سکوت کرده بودم و از درون توی دلم اشوبی بود

 حاال باید چیکار میکردم ؟ چجوری از این مخصمصه راحت میشدم ؟

 .. الهه جلوی در اپارتمان نگه داشت ، برق واحد شایان همچنان روشن بود

قورت دادم و از الهه که با جدیت بهم نگاه میکرد پرسیدم : مطمئنی اینکار درسته ؟ اب دهنم رو با صدا  

 .. فقط سرتکون داد و از ماشین پیاده شد



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 396 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. منم به دنبالش رفتم و وارد خونه شدم

توی حیاط شمشک مشؽول ابیاری گال بود ، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشه ! حتی با ورود من 

بهمون سالم کردلبخند زد و   .. 

باورم نمیشد ، یعنی اون چیزی نفهمیده بود ؟ خب بهتر ! شاید اینجوری میتونستیم جسد شایانو بدون 

 .. هیچ دخالتی از بین ببریم

 .. وارد اسانسور شدیم و دکمه طبقه رو زدیم

 الهه ازمم پرسید: کلید داری ؟

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم و گفتم : در بازه

ن لحظه در اسانسور باز شد و ما با واحد در بسته شایان رو به رو شدیمهمو  .. 

 

 .. الهه با تردید به من نگاه کرد و گفت : پس این

 ! حرفشو قطع کردم و با اطمینان گفتم : میتونم قسم بخورم که خودم بازش گذاشتم

 .. پس چند بار دستگیره در رو باال و پایین کردم اما قفل بود

میشد ؟ یعنی کی اینجا اومده بود ؟مگه   

دراین بین که من با دستگیره در مشؽول بودم در باز شد و من در کمال ناباوری با چهره شایان توی 

 .. چارچوب در مواجه شدم

 .. الهه زیاد تعجب نکرد و زیرلب سالمی گفت اما من حتی نمیتونستم کلمه ای ادا کنم

! شایان زنده بود ؟ اخه چجوری ؟ من خودم نبضشو گرفتم ! خودم باورم نمیشد که دارم اینو میبینم 

 .. فهمیدم مرده

 .. این دیگه چه جور بازیه کثیفی بود

 .. روی مبل نشستم و با تعجب به اطراؾ چشم دوختم

انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود ، آخه چرا ؟ من خودم با چشمای خودم دیدم که شایان مرده ! من 

گذاشتم اما حاالدرو باز   .. 

 یعنی همش یه توهم ساده بود ؟ یعنی من داشتم دیوونه میشدم ؟

 .. سرم گیج میرفت و دستام سر شده بود ، احساس میکردم فشارم خیلی پایینه

 .. الهه و شایان توی اشپزخونه حرؾ میزدند ولی من هیچی نمیشنیدم

و گیجی بهم دست داده بودانگار به انسولین نیاز داشتم چون احساس خواب الودگی   .. 
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 .. چند دقیقه بعد الهه و شایان از اشپزخونه بیرون اومدند

 .. هنوزم نمیتونستم باور کنم زندست ! مگه اون جلوی من رگشو نزده بود پس چرا

یهو نگاهم به دست باندپیچی شده اش افتاد پس از جا بلند شدم ، قیافه حق به جانبی به خودم گرفتم و 

ن رو بلند کردم و داد زدم : اگه من اشتباه میکنم ! پس این چیه ؟دست شایا  

 .. الهه : آروم باش یارا

 ! با ؼیظ رو به او گفتم : بزار بهت ثابت کنم من دیوونه نیستم

 .. سپس با حرص باندهای سفید رو از دست شایان جدا کردم اما هیچ جای زخمی ندیدم

ولی من .. ولی چشمام از تعجب درشت شد و زیرلب گفتم :  .. 

الهه نگاه تاسؾ باری بهم انداخت ..ملتسمانه بهش خیره شدم و گفتم : بخدا من دیوونه نیستم الهه ! 

 .. شایان رگشو زده بود ، اون مرده بود ! من راست میگم

 .. اشک توی چشمام جمع شده بود ، از نگاه متاسفش حالم بهم میخورد

ه میکرد ، انگار نه انگار که همین دوساعت پیش اتفاقی افتاده شایان با خونسردی به رفتار من نگا

 ! باشه

 .. سرمو بین دستام گرفتم و بهشون پشت کردم

 .. دیگه نمیتونستم جلوی سیل اشکام رو بگیرم پس به گریه افتادم

الهه با محبت شونم رو لمس کرد و گفت : یارا میدونم تو شرایط بدی هستی ولی شاید الزم باشه به 

رؾ آقا شایان گوش کنیح  .. 

 با تعجب به سمتش برگشتم و پرسیدم : حرؾ شایان ؟

اون بهم زنگ زده و گفته بود که داری میای پیشم ، من میدونستم تو اونو نکشتی و اتفاقی بینتون  -

 .. نیوفتاده ! شما فقط یه دعوای ساده کردید

میزد ؟داشتم شاخ درمیاوردم ، یه دعوای ساده ؟ الهه از چی حرؾ   

شایان که دست به سینه ایستاده بود گفت : خیلی ممنون که تا اینجا تشریؾ اوردید الهه خانوم ، حتما 

 .. جبران میکنم

الهه با شرمندگی سری تکون داد و یه کارت از جیبش دراورده و گفت : این شماره یه روانپزشکه 

 .. خوبه ، میدونی چقدر برام عزیزی یارا

، شاید الزم باشه به حرؾ شایان گوش کنی و با یه دکتر قرار مالقات بزاریمن صالحتو میخوام   .. 

 .. الهه باهام مثل دیوونه ها حرؾ میزد ، انگار مطمئن بود من دیوونم
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نمیتونستم باور کنم اینقدر راحت گول شایان رو خورده! اون چجوری توی ذهن الهه نفوذ کرده بود ؟ 

بود که من دیوونم ؟چجوری اینقدر راحت قانعش کرده   

نمیتونستم حرفی بزنم ، فقط با چشمای خیسم به الهه که اخرین امیدم بود زل زدم و با تمام توانی که 

 ! برام باقی مونده بود گفتم : خواهش میکنم ، من دیوونه نیستم .. کمکم کن الهه

ال نمیتونم کمکت کنمالهه سری به نشونه تاسؾ تکون داد و با شرمندگی گفت : متاسفم یارا ولی فع  .. 

اینو گفت و به سمت در خروجی حرکت کرد ، شایان هم پشت سرش رفت و من دو زانو به روی زمین 

 .. نشستم

 یعنی همه اون اتفاقا خواب بود ؟ یعنی من قاتل نبودم ؟

من  سرمو بین دستام گرفتم و درحالی که شقیقه هام رو میمالیدم با خودم تکرار کردم : من چم شده ..

 ! چم شده

 ! نفسم تند تند میزد ، من نمیتونستم تو این خونه بمونم

سرمو باال اوردم و در اولین نگاه با شایان که جلوم ایستاده بود و با خونسردی بهم نگاه میکرد رو به 

 .. رو شدم

 شایان چند قدم بهم نزدیک شد ، چونه ام رو باال داد و گفت : برای شام پاستا میخوری ؟

تعجب بهش نگاه کردم ، چقدر عادی رفتار میکرد ! انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده بودبا   .. 

 .. از روی زمین بلند شدم ، دستشو پس زدم و به سمت در رفتم اما قفل بود

وقتی این صحنه رو دیدم به سمتش برگشتم و داد زدم : این دیگه چجور بازی ایه لعنتی ؟ داری باهام 

 چیکار میکنی ؟

زخندی زد و گفت : فکر میکنی دارم باهات بازی میکنم ؟پو  

بؽضم گرفت و از حالت تهاجمیم بیرون اومدم و گفتم : خواهش میکنم شایان .. با من بازی نکن ! 

 .. خودتم میدونی من دیوونه نیستم ! میدونی دارم راست میگم

 .. تو مرده بودی ! تو

 .. تو

باشه دستمو روی قلبم گزاشتم و گفتم : تو دوباره به قعر جهنم ناگهان انگار که چیزی بهم الهام شده 

 .. برمیگردی

شایان چند قدم بهم نزدیک شد و گفت : تو خیلی خسته شدی ، این مدت اتفاقای زیادی بینمون افتاده که 

 .. تو رو گیج کرده

 با تردید بهش نگاه کردم و گفتم : چرا ؟
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 چرا چی ؟ -

اقا بیوفته ؟ چرا من شایان ؟ چرا از اول من ؟ چرا همیشه من بودم ؟ من چرا برای من باید این اتف -

 چیم ؟

 .. گونه ام رو نوازش کرد : این چیزیه که خودت انتخاب کردی

 .. نه ، من انتخاب نکردم ! هیچیو انتخاب نکردم -

 .. لبخند کمرنگی زد که ادامه دادم : نه عاشق شدنم ، نه رفتارام ، نه اینجا بودنم

 ! هیچ کدوم به انتخاب خودم نبوده

 .. انگار همیشه میشناختمت ، انگار میدونستم قراره اینجا باشم ولی چشمام رو بسته بودم

 .. مثل یه بازی از پیش تعیین شده

 .. انگار حتی میدونستم قراره بازیم بدی ولی بازم نمیتونستم از عشقت دست بکشم

پدر و مادرم ؟ چرا آفریقا ؟ولی چرا ؟ چرا من ؟ چرا تو ؟ چرا عکس   

حتی نمیدونم االنم دارم خواب میبینم یا نه ! مرز خواب و خیال رو نمیتونم تشخیص بدم اما مطمئنم این 

 .. عشق اتفاقی نبوده

 .. شاید قبال یه جایی دیده بودمت ، شاید بارها عاشقت شده بودم

 .. ولی میدونم آخر این داستان قشنگ نیست ، میدونم ما

حرفا رو که میزدم سرم گیج میرفت ، قندم افتاده بودم این  .. 

  دیگه نتونستم ادامه حرفم رو کامل کنم و بی اختیار چشمام رو بستم

 .. چشمام رو به ارومی باز کردم ، دنیا دور سرم میچرخید

 .. من کجا بودم ؟ احساس معلق بودن داشتم و چشمام سیاهی میرفت

پاها و سقفی چوبی باال سرم میدیدمدنیا برام وارونه شده بود ،   .. 

 .. دستام خشک شده بودند ، نمیتونستم بدنم رو تکون بدم

 .. تا اومد به دستم حرکتی بدم درد شدیدی توی تنم پیچید که تا مؽز و استخونم رو سوزوند

ه متوجه با بی رقمی به دستم که با میخ آهنی به چوب کوبیده شده بود نگاه کردم و همونجا بود که تاز

 .. درد عمیق جفت دستام شدم

 .. از کؾ دستام خون میریخت و جفت پاهام به باالی چوب وصل شده بود

 .. سرم رو پایین انداختم و با تصویر خودم توی اینه قدی بزرگی که رو به روم بود مواجه شدم
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 ... این من بودم که روی یک صلیب وارونه اویزون شده بودم

دستام به با میخ به تخته چوب کوبیده شده و برهنه بودمدرست مثل حضرت عیسی   .. 

اتاقی که توش بودم خالی و تاریک بود ، از سقفش اب چکه میکرد و جز یه میز اهنی زنگ زده و اون 

 .. اینه و یه تلفن قدیمی چیزی دیده نمیشد

ی قهوه ای رنگ قرار باید خودمو به تلفن میرسوندم ، تلفنی که در چند سانتی متریم روی یه میز عسل

 .. داشت و تنها راه نجاتم بود

اما چجوری میتونستم از دست این میخا خالص بشم ؟ اونم وقتی درد و خونریزی داشت امونم رو 

 .. میبرید

 .. نفس عمیقی کشیدم و سعی در یاداوری خاطراتم کردم

بعدمن و شایان با هم تو یه خونه تنها بودیم ، من یه چیزایی بهش گفتم و   .. 

 بعد چه اتفاقی افتاد ؟

 اصال یادم نمیومد ، یعنی شایان منو به این روز دراورده بود ؟

 .. به بدن لخت و نحیفم نگاه کردم ، جای نقطه چین هایی روی تنم به چشم میخورد

 .. دور پاهام ، دستام

 .. معنی اینا چی بود ؟ کامال گیج شده بودم

تصویر خونین و مالینم توی اینه نگاه کردم ، ببین به چه روزی  دوباره سرم رو پایین انداختم و به

 .. افتاده بودم ! حتی به زنده موندن هم امیدی نداشتم

در این بین یهو نگاهم به دوربین بزرگی که گوشه ای سقؾ نصب شده و انگار داشت از این اتاق 

 .. فیلمبرداری میکرد خیره شدم

 یعنی کسی داشت من رو میدید ؟

وربین نگاه کردم و با تمام توانم داد زدم : کمک ، منو از اینجا بیارید بیرونبه د  ! 

 ! اما تمام تالشم بی نتیجه بود

 .. نمیدونم چقدر گذشت ، پنج ساعت هشت ساعت ده ساعت فقط یادمه مدت زیادی بود

 .. اینقدر وارونه مونده بودم که از بینیم خون میرفت ، سنگینی مؽزم رو حس میکردم

 ! نمیتونستم به درستی فکر کنم ، باید خودمو نجات میدادم ! من نمیتونستم اینجا بمیرم

سعی کردم دستامو به عقب بکشم و اینجوری خودمو از بند میخای اهنی نجات بدم ولی همش بی فایده 

 .. بود چون جز درد و جیػ های خفیؾ چیزی نصیبم نشد
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باید خودمو به اون تلفن میرسوندمتنها راه نجاتم اون تلفن کذایی بود ،   !! 

برای اخرین بار جیػ زدم و کمک خواستم اما وقتی فهمیدم نمیتونم جز خودم به کسی تکیه کنم بیخیال 

 ! جیػ داد شدم و سعی کردم از فکرم استفاده کنم

ی اون طنابا درسته که دستام با میخ اجیر شده بودند ولی هنوز پاهام ازاد بودند فقط اگه میتونستم از ال

 .. پامو ازاد کنم اونوقت رها میشدم و با کمر به زمین میومدم

 .. نزدیک به یه ساعت به اون طنابا ور رفتم ، دیگه داشتم ناامید میشدم

 هیچ جوره نمیتونستم خودمو ازاد کنم ، پوفی کشیدم و چند دقیقه استراحت کردم اما دوباره مشؽول شدم

.. 

ه داشت اشکم درمیومد ، از یه طرؾ بخاطر میخا و از طرؾ دیگر بخاطر نمیدونم چقدر گذشت ، دیگ

 .. پاهام داشتم حرص میخوردم پس جیػ بلندی کشیدم و دوباره به گریه افتادم

ناگهان دوباره با دیدن نقطه چین هایی که روی دست و پام بود یاد حرفهای خاله  منشی افتادم ، اون 

ع میکنهمیگفت کاؾ دست و پای دخترا رو قط  .. 

سپس نگاهی به دوربین انداختم ! همونی دوربینی که قبل از مرگ از دخترا فیلم میگرفتند ! نه نه ! من 

 .. نمیتونستم قربانی کاؾ باشم ! من نمیخواستم اینجوری بمیرم

 با شنیدن صدای پایی که به اتاقم نزدیک میشد گریم شدت گرفت و با تمام توانی که داشتم زور زدم و در

 .. اخر پاهامو از بند طناب رها کردم

بخاطر بهم خوردن وزن و تعادل با کمر به زمین اومدم و چوبی که به با میخ به دستام متصل بود با 

 .. فشاری که از طریق نیروی کمرم وارد اوردم کنده شد

ختیاری نفس نفس زنان از روی زمین بلند شدم ، تخته چوب همچنان به دستام متصل بود و من هیچ ا

 .. روی انها نداشتم

رو  ۸۸۸با عجله به سمت تلفن رفتم و با استفاده از پام گوشی تلفن رو برداشتم و با بینیم شماره 

 .. گرفتم

 .. با دومین بوق جواب دادند

، بفرمایید 11کالنتری منطقه  -  .. 

کمک کنید من اینجا گیر  بازم صدای پا رو شنیدم و استرسم زیاد شد و تند تند گفتم : خواهش میکنم بهم

 .. افتادم یکی داره میاد سراؼم

 ! لطفا اروم باشید خانوم محترم ، خودتون رو معرفی کنید و آدرستون رو شمرده شمرده بیان کنید -

از این همه ارامششون حرصم گرفت و درحالی که چشمم به در بود با گریه داد زدم : من نمیدونم کجام 

ساعت باشه که اینجا گیر افتادم ، لطفا کمکم کنید ! من فکر میکنم کاؾ  ۸۸اید نمیدونم کی دنبالمه ! ش

 .. اینجاست ! کاؾ کاؾ
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 .. کاؾ ، همون قاتل سلایر -

نزاشتم حرفشو کامل کنه و داد زدم : فقط تو رو خدا زودتر خودتونو برسونید ! اون میخواد منو بکشه 

 .. اون

 

تلفن از پام رها شدیهو تماس قطع شد و حرفم نصفه موند و   .. 

 .. ده دقیقه ای با تلفن درگیر بودم ، از ترس صدای پا نمیتونستم تمرکز کنم

 .. باالخره با صدای باز شدن در از جا پریدم و به شایان که توی چارچوب در بود چشم دوختم

 .. یارا -

 .. تا اومد یه قدم بهم نزدیک بشه فریاد زدم : جلوتر نیا

اسیب بزنم نیومدم تا بهت -  .. 

اب دهنم رو با صدا قورت دادم و در حالی که دنبال راه فراری تو دور تا دور اتاق میگشتم گفتم : پس 

 ! تو .. همون .. قاتل سریالی هستی

 .. نه یارا .. داری اشتباه میکنی -

 .. با این حرؾ یه قدم دیگه برداشت اما با جیػ بنفشی که زدم سر جاش میخکوب شد

دروغ نگو عوضی ! ببین باهام چیکار کردیبهم  -  ! 

 ! یارا داری اشتباه میکنی لعنتی ، من کاؾ نیستم ! من کسیو نکشتم -

تا دختر بدبخت بودم ۸۶خفه شو خفه شو ! منم یکی از قربانیات بودم نه ؟ منم فقط یکی از اون  -  ! 

همون چیزیه که انجمن میخواد فکر کنیشایان با جدیت گفت : یارا تو نمیفهمی همه اینا یه تلست ! این   

! 

 منظورت چیه ؟ -

اونا میخوان تو منو مقصر بدونی تا شیال رو نجات بدند ! اون تو دردسر افتاده ! شیال تو دردسره  -

 ! چون کافه لعنتیه

 با تعجب پرسیدم : شیال دیگه کیه تو از چی حرؾ میزنی ؟

نمیدونی و این برات خیلی خطرناکه شایان چند قدم بهم نزدیک شد و گفت : تو هیچی  ! 

 .. با لحنی قاطع داد زدم : سرجات بمون ! وگرنه

 .. در همین لحظه صدای آژیر پلیس بلند شد ، شایان به در نگاه کرد و گفت : اونا موفق شدند

 منظورت چیه چرا یه چیزی نمیگی که منم بفهمم ؟ -
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 ! laaste towenaar  : شایان زیر لب زمزمه کرد

 این یعنی چی ؟ -

 .. تا اومد حرفی بزنه پلیسها به داخل اتاق ریختند

در همون لحظه اول شایان دستیگر شد ، انگار از قبل حکم جلبش رو داشتند و برای همه چیز اماده 

 ! بودند

نمیدونم چجوری اینقدر سریع اتفاق افتاد ، فقط لحظه اخر نگاهم به چشمای آبیش افتاد که برخالؾ 

نسرد به نظر نمیرسیدند ، این دفعه فقط توی چشماش ترس رو میدیدم ، یه ترس مبهم از همیشه خو

 .. اینده ای نامعلوم

 .. هیچ حرفی نزد و زیر لب چند بار اون کلمه نامفهوم رو زمزمه کرد

 .. توی حالت خلصه فرو رفته بودم

 .. نمیدونستم معنی اون کلمه یعنی چی ولی به زودی میفهمیدم

 

بعدسه روز   : 

 .. سرمو به سمت پنجره برگردوندم ، سه روزی از اون شب نحس میگذشت و من توی بیمارستان بودم

 .. باالخره امروز مرخص میشدم ! قرار بود الهه بیاد دنبالم

 .. تلویزیون اتاقم رو روشن کردم

 .. قاتل سریالی معروؾ تهران دستگیر شد ! این خبر تیتر همه روزنامه ها و اخبارها بود

 .. دستم رو به روی قلبم گزاشتم و زیرلب اسمی که شایان برای اخرین بار زمزمه کرده بود ادا کردم

 ! یعنی چه معنی ای میداد ؟ هنوزم نمیدونستم

یاد اخرین حرفاش برای تبرعه کردن خودش افتادم ، وقتی میگفت شیال کافه ! چقدر یه ادم میتونه حقیر 

زندگیش دروغ بگهباشه که تا اخرین لحظه   ! 

گزارشگر اخبار حواشی قتل های شایان رو تا به امروز شرح میداد و عکس هایی از او در حالی که 

 .. صورتش شطرنجی بود پخش میکرد

 .. لباس بازداشتگاه تنش بود

نمیتونستم صورتشو ببینم ولی حتی از این پشت هم میتونستم حدس بزنم چه حالی داره ! شایان به 

مالش رسیدسزای اع  .. 

 .. حاال اون خانواده های بی گناه و روح دخترای بی گناه توی آرامش هستند
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 .. از اینکه من هفده امین قربانی نبودم لبخندی زدم و تلویزیون رو خاموش کردم

 .. طاق باز خوابیدم و به سقؾ سفید اتاقم زل زدم

تایید میکرد اما دلم همچنان ندای بی گناهی  با اینکه همه چیز با هم جور درمیومد و عقل و منطقمم اینو

 .. شایان رو سر میداد

 ! نمیدونم چرا ، شاید بخاطر احساسی بود که بهش داشتم

شایان گناهکار بود ، اون میخواست منو قربانی کنه و عقلم اینو خوب میدونست اما دلم دائما فریاد 

دنبال حقیقت برممیزد که حرفای شایان دروغ نبوده ، دلم میگفت که باید   .. 

 .. گیج و سردرگم شده بودم ، نمیدونستم چی درسته و چی ؼلط

 .. دستی به جای خالی گردبندم کشیدم و دوباره بؽضم گرفت

 .. از اونشب تاحاال گردبندم رو ندیده بودم ، نمیدونستم کجاست

 ! من بی عرضه تنها یادگار پدر و مادرمو از دست داده بودم

دم که الهه با تقی به در وارد اتاقم شدتوی حال خودم بو  .. 

 .. به سمتش لبخند زدم و جوابم رو با لبخند داد

 .. از اونشب تاحاال خیلی پشیمون به نظر میرسید ، پشیمون از اینکه بهم اعتماد نکرده

 ! از اینکه منو رها کرده و به حرؾ شایان گوش داده

ه چیزو از نگاهش بخونماینا رو به زبون نمیاورد اما من میتونستم هم  .. 

 الهه کنارم نشست و پرسید : خب خب خانوم خانوما ، حالت خوبه ؟

 سرمو به نشونه اره تکون دادم و الهه گفت : دیگه دستات درد نداره ؟

 ! بعد از اون ده تا بخیه ای که خوردم نه -

 .. الهه خندید و گفت : دختر تو خیلی خوش شانسی

شانسم ؟ من همه چیزمو از دست دادمبا حسرت جواب دادم : خو  .. 

 .. دیگه امیدی برام نمونده ! دارم به این فکر میکنم که کاش توی اون اتاق میموندم و جون میدادم

الهه گونم رو نوازش کرد و با محبت گفت : هعی هعی اینجوری حرؾ نزن تو اشتباهاتی کردی ولی 

 .. دلیل نمیشه ارزوی مرگ کنی

قابل جبران نیستند ! یعنی .. پوؾ الهه یه نگاه به من بنداز ، روی این تخت کذایی اشتباهاتی که  -

خوابیدم در حالی که خانوادم رو به طور کلی از دست دادم ، عشقم یه قاتل سریالی از اب دراومده و 

 ! حتی نمیدونم هنوز شؽلم رو دارم یا نه
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در به خودت فشار بیاری ! درسته که تو کارای همه چیز درست میشه یارا ، نباید با این افکار اینق -

خیلی بدی کردی ولی انسان جایزالخطاست منم مطمئنم عمو و زن عموت بخاطر قلب بزرگی که دارند یه 

 .. مدت دیگه به سمتت برمیگردند

 ! برای اون مرتیکه قاتلم هراتفاقی که بیوفته مقصرش خودشه نه تو ! تو فقط یه قربانی هستی

و جواب دادم : قربانی حماقتای خودم لبخندی زدم  .. 

 .. اصال زن عمو این چند روز زنگ زد تا ببینه زندم یا مرده ؟ اونم زمانی که خبرم همه جا پخش شده

 .. الهه اهی کشید و گفت : اینقدر حق به جانب نباش یارا ، تو که میدونی چیکار کردی

 ! اونا حق دارند ، نبایدم سراؼت رو بگیرند

ق با الهه بود ، با اینکه سه روز از اون ماجرا میگذشت زن عمو دلسوزم حتی یه بارم بهم شاید ح

 .. زنگ نزده بود با اینکه از سمت الهه میدونست من بیمارستانم و چه بالیی سرم اومده

 .. شاید اگه مادرم بود اینجوری برخورد نمیکرد ، اونکه مادرم نمیشه

یان داشتم و تمام این کارا رو برای عالقم کردماونکه نمیفهمه من چه عشقی به شا  .. 

 .. زن عمو هیچی نمیفهمید چون مادرم نبود چون با مادر واقعیم تفاوت داشت

 .. ازش انتظاریم نداشتم درکم کنه ! یه هرحال اون توی دنیا من نبود

 .. الهه کارای ترخیص رو انجام داد و با هم از بیمارستان خارج شدیم

زو میدونست ، تو این سه روز مثل یه خواهر کنارم مونده و به تمام درد و دالم بدون هیچ دیگه همه چی

 .. قضاوتی گوش داده بود ! نمیدونستم چجوری باید ازش تشکر کنم

 من واقعا لیاقت این همه محبت رو از طرؾ کسی که مدام بهش دروغ گفته بودم داشتم ؟

دیدم که توی ماشینش نشسته وقتی از بیمارستان بیرون اومدیم متین رو  .. 

 او با دیدن ما فوری از ماشین پیاده شد و گفت : خانوم یکتا ، حالتون چطوره ؟

توی این سه روز متین دو سه باری بهم سر زده و مایحتاجم رو تهیه کرده بود نمیدونستم چرا این همه 

ته میتونه شانسش رو امتحان محبت میکنه شاید چون فکر میکرد االن که شایان از زندگیم بیرون رف

 .. کنه ! نمیدونستم چرا تمام مردای دور و برم فقط به فکر منافع خودشوح هستند

هیچکس نمیخواست به عنوان یه برادر و حامی کنارم باشه ! همشون میخواستند تا به واسطه محبتای 

بودندافراطی بهم نزدیک شده و استفاده الزم رو از وجودم ببرند ولی کور خونده   .. 

یارا یکتا دوبار یه اشتباهو مرتکب نمیشه ! من خودم رو وقؾ مردی کردم که از همه عاشق تر به نظر 

میرسید و در اخر تو زرد از اب دراومد حاال چرا باید به مردی مشکوک مثل متین نزدیک بشم که 

 معلوم نیست با خودش چند چنده ؟
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ر دیگه پیش من زیرابشو میزنه ! آدم اگه دوستی مثل متین یه بار برای شایان تا بیمارستان میاد و با

 .. داشته باشه دیگه به دشمن نیاز نداره

 .. به سردی باهاش سالم و علیک کردم و او ازم خواست تا خونه همراهیم کنه

 ! منم سری به عالمت مثبت تکون دادم اما واقعا نمیدونستم باید کجا برم

موم خانوم جاهدی توی این سه روز قفل اپارتمانم رو عوض کرده که از الهه شنیده بودم به واسطه ع

 .. من نتونم وارد خونه بشم

 .. انگار دوست داشتند منو وسط خیابون ببینند

عمو با اینکار میخواست هرزگیمو ثابت کنه اما شاید اگه پدر واقعیم اینجا بود باهام همچین برخوردی 

میکشید و از ؼم دلم جویا میشدنداشت ، شاید دست محبتی به سرم   .. 

شاید اگه پدر و مادر واقعیم اینجا بودند هرگز اینقدر تنها و بی کس نمیشدم که به مردی مثل شایان پناه 

 .. ببرم

 .. کسی که ؼرور ، اختیار و باکرگیمو ازم گرفت تا شاید اندک محبتی نصیب دل بیچارم کنه

شتند هیچوقت اینقدر خوار و ذلیل نمیشدمشاید اگه خانواده واقعیم اینجا حضور دا  .. 

 .. شاید فقط شاید

الهه که قیافم ناراحتم رو دید انگار ذهنم رو خوند چون ادرس خونه خودشون رو داد اما من دیگه 

 .. نمیخواستم بیشتر از این مزاحمش بشم

این بزرگی برای  الهه اصرار میکرد که من براش مزاحمتی ندارم ولی مگه میشه دختری با مشکالت به

کسی مزاحمت نداشته باشه ! الهه قلب بزرگی داشت و من به این خاطر ازش ممنون بودم اما با 

 .. پافشاری من او از خواسته اش صرؾ نظر کرد و بعد از خداحافظی ای کوتاه وارد اپارتمانش شد

 ... حاال فقط من و متین بودیم ، تنها و ساکت

توی تهران بودم ، یادش بخیر ! چه ارج و قربی داشتمدرست مثل اولین روزهایی که   .. 

مایه افتخار خودم و خانوادم بودم ، با ؼرور و سربلند توی خیابون راه میرفتم و روحیه شاد و سرزنده 

ای داشتم اما حاال چی ؟ کمرم از اتفاقات اخیر شکسته بود ، دیگه نه ؼروری داشتم که بهش بنازم نه 

اال بگیرمابرویی که سرم رو ب  ... 

حتی متین هم متوجه رابطه من و شایان شده بود ، نمیدونم چجوری شاید از طریق اخبار شایدم با 

 ... حدس و گمان اما از نگاه تحقیر امیزش شرمم میگرفت

 .. دلم میخواست زمین ذهن باز کنه و منو قورت بده اما شاهد نگاه های قضاوت گری مثل متین نباشم
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نو مقصر میدونستند انگار من تنها دختری بودم که برای عشقش از همه چیز گذشته ، نگاه هایی که م

فقط کاش میتونستم داد بزنم ای مردم ! من خودم قربانیم ! قربانی تنهایی و بی کسیم ، قربانی 

 .. خودخواهی پدر و مادرم

دقربانی حسرت نداشته هام ! فقط یکم منو بفهمید ، فقط یکم با من همدردی کنی  .. 

 متین کنار یه ابمیوه فروشی نگه داشت ، ازش پرسیدم : اینجا چیکار میکنیم ؟

تمرز دستی رو کشید و گفت : یه نگاه به خودت بنداز ، رنگ به صورتت نمونده ! بیا یه چیزی بخور 

 .. جون بگیری

 .. از حرفش خجالت کشیدم و لبم رو به دندون گرفتم

ا لیوان اب پرتؽال برگشتمتین رفت و چند دقیقه بعد با دوت  .. 

 .. ابمیوه رو از دستش گرفتم و زیر لب تشکری کردم

 .. محبتای متین ؼیرعادی بود ، از اینکاراش خوشحال نمیشدم فقط دلم میخواست نیتش رو بفهمم

 .. پس یه قلپ ابمیوه خوردم و گفتم : تو این مدت خیلی زحمت کشیدید اقای لشگری

 ! خواهش میکنم -

میدونم چجوری باید این محبتاتون رو جبران کنم اخه همیشه فکر میکردم ازم متنفریدفقط ن -  .. 

 .. متین نگاهی بهم انداخت و با طعنه گفت : ازت متنفر نیستم فقط انتظار نداشتم اینقدر راحت پسم بزنی

 .. پس برای اون قضیه -

 .. فراموشش کردم ، تو دیگه با شایان -

پوزخندی زد و ادامه داد : یا همون کاؾ معروؾ قرار میزاری نه ؟به اینجا که رسید   

 .. دیگه قراری درکار نیست ! همه چیز بین ما تموم شده -

 ! من که بهت گفته بودم اون چه ادم خطرناکیه -

ولی نگرانشم شدی ! یادت رفته ؟ اونشب تو بیمارستان ! اصال نمیتونم باور کنم که تو از این قضیه  -

ریالی خبر نداشتی چون بهتر از هرکسی شایان رو میشناختیقاتل س  .. 

متین یه قلپ امیوه خورد و گفت : درسته که من از بچگی شایان رو میشناختم اما روحمم خبر نداشت 

 .. که اون از اینکارا میکنه ما زیاد صمیمی نبودیم

 .. ولی تو برادرشی -

ت پس با تعجب نگاهم کردمتین جا خورد ، انگار انتظار این حرؾ رو نداش  .. 
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منم لحنی قاطع به خودم گرفتم و جواب دادم : فکر کردی نمیفهمم ؟ اون نگرانیا ، اون اهنگ خوندنتون 

 .. ! اون عکس خانوادگیتون

 .. تو شاهین ، شمشک و شایان با هم برادرید

میگی اون برادر منه متین پوفی کشید و دستاشو باال برد : خیلی خب تسلیمم خانوم مارپل ! تو درست  

.. 

 .. و این یعنی تو هم یه شیطان پرستی -

 .. زدی تو خال -

 .. باید حدس میزدم ، شماها خیلی مشکوک بودید اما هنوزم فکر نمیکنم حقیقتو بگی -

به نظرت اگه میدونستم شایان قاتله سریالیه و اینجوری ما رو به خطر میندازه دست روی دست  -

یطان یه انجمن سریه و اعضای اون زندگی مخفیانه ای دارند ! اگه یکی مثل شایان میزاشتم ؟ انجمن ش

 .. همچین کاری کنه جون خیلیا توی خطر میوفته

حرفاش منطقی بود ، نمیدونستم باید چی بگم پس به جاش پرسیدم : ولی شمشک چی ؟ اون که باید 

 .. خوب میدونست

ی نمیدونیم توی اون زیرزمین چیکار میکنه ! اخرین باری اون هیچی نمیدونه چون یه کند ذهنه ! حت -

 .. که دیدمش به چندتا دختر بچه دبستانی فالفل میفروخت انگار کامال مخش تعطیله

 به اینجا که رسید حرفشو قطع کردم و گفتم : دختربچه دبستانی ؟

 اره خب مگه چیه ؟ -

اون موقع توی کوچه دیده بودم رفت و بی هوا ناخوداگاه ذهنم سمت اون چندتا دختربچه دبستانی ای که 

 .. گفتم : داروی بیهوشی

 ! سپس ادامه دادم : اون دختر بچه ها رو میکنه

 متین با تعجب پرسید : چی ؟

اون دختربچه ها رو با داروی بیهوشی ای که تو فالفالش میریزه بیهوش میکنه و بعد بهشون تجاوز 

نمیفهمن چه بالیی سرشون اومده ! تبریک میگم متین ! شما  میکنه دخترا هم که به هوش میان اصال

 ! یه خانواده شیادین

با گفتن این حرؾ اومدم در ماشین رو باز کنم که متین دستم رو گرفت و گفت : هعی هعی تند نرو ! 

 .. شاید ما یه قاتل و یه متجاوز کودک ازار داشته باشیم ولی تو نمیتونی با اونا منو قضاوت کنی

شو محکم پس زدم و گفتم : تو از هردوی اونا بدتریدست  ! 

سپس به سمت پیاده رو رفتم که متین از ماشین پیاده شد و گفت : به هرحال اگه کمکی خواستی در 

 .. خدمتم خانوم یکتا
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 .. پوفی کشیدم و زیرلب گفتم : اره مگر اینکه یه دست و یه پام قطع شده باشه

به سمت اپارتمانم رفتمسپس دستام رو توی جیبم کردمو   .. 

 .. شمشک توی پارکینگ نبود ، خب بهتر ! باید این قضیه رو هم فیصله میدادم

 .. البته هنوز از حرفام مطمئن نبودم اما بدون شک شمشک یه کاری با اون دخترا میکرد

توی  باید هرچی زودتر به پلیس زنگ میزدم البته اگه میتونستم ثابت کنم ! در ؼیر این صورت که

 .. دردسر بدی میوفتادم

اگه حدسم درست باشه پس اون دخترا چجوری هیچی از تجاوز نمیفهمیدند ؟ واقعا برام عجیب بود ! 

 .. خانواده متجاوز و قاتل دیگه نوبره

همونجوری که فکر میکردم قفل اپارتمانم عوض شده بود ، خوبه ! حاال دیگه یه شرت هم نمیتونستم 

 .. بردارم

دم و با استفاده از پله به طبقه پایین رفتم اما ناخوداگاه جلوی واحد شایان متوقؾ شدمپوفی کشی  .. 

 .. درش نیمه باز بود ! ناگهان فکری به سرم زد

 .. شاید میتونستم یه چند روز اینجا بمونم البته قبل از اینکه پلیسا بریزن اینجا

منو اینجا میدیدند برام شر درست میشدمطمئنا میخواستن خونه شایان رو زیر و رو کنند و اگه   .. 

خانوم جاهدیم تا چند روز دیگه در این اپارتمان رو کال پلمپ میکرد اما اقال امشب که میتونستم تو این 

 ! خونه باشم

 .. با این فکر وارد واحدش شدم

 .. همه چیز مثل اخرین باری بود که از اینجا بودم

ورده بود روی اپن بودحتی هنوز اون لیوان چایی که الهه خ  .. 

 .. پوفی کشیدم و شال و مانتوم رو به روی میز انداختم

 .. نگاهی به دور و بر خونه انداختم و با یاد خاطراتمون لبخند کمرنگی زدم

 .. انگار همین دیروز بود که اینجا روی مبل نشسته بود و براش میرقصیدم

 .. براش کلم پلو درست کردم و با ساالد خوردیم

 .. به سمت اتاق خوابش رفتم

تختش بهم ریخته بود ، روی تخت به پهلو دراز کشیدم و ناگهان چشمم به همون قاب عکسی که روز 

 .. تولدش براش خریده بودم افتاد

 ! پس اون قاب عکس رو اینجا گذاشته بود
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قطره ای اشک لبخندی زدم و قاب رو برداشتم ، به صورت خندون خودم نگاهی انداختم و بی اختیار 

 .. ریختم

 .. سرمو توی بالشت فرو بردم ، عطر شایانم رو میداد

 .. چجوری میتونستم هنوز عاشقش باشم ؟ عاشق مردی که قاتل دخترای جوون و بیگناه بود

 ! عاشق مردی که میخواست منو بکشه

 .. هنوزم دیوونه وار میخواستمش

لشت رو بوسیدمبالشت رو بؽل کردم و با یاداوری عشق بازیمون با  .. 

کسمون تنگ شده بود ، احمق بودم ولی هنوزم میخواستم کنارش باشم×دلم برا   .. 

 .. هنوزم دلم میخواست ببخشتش ! انگار برا قلبم مهم نبود اون چه ادم پست فطرتیه

 .. من فقط میخواستم شایان پیشم باشه ، بؽلم کنه ، منو ببوسه ، بهم بگه دوسم داره

ی که توی بیمارستان بودم و یهو از دراومد تو و بهم گفتمثل اولین بار  .. 

 چی میشد االنم از این در بیاد تو و بهم بگه همه اینا یه خواب بوده و هنوزم منو میخواد ؟

 .. کاش میتونستم به شب خواستگاریش برگردم ، اونشبی که بیشتر از هر وقت دیگه ای خوشحال بودم

یه ! کاش نمیفهمیدم بازیچه شدم اینجوری شاید قلب دردم کمتر میشدکاش نمیفهمیدم چه ادم عوضی ا  

.. 

 : اروم اروم اشک میریختم ، بالشتی که تو بؽلم بود نوازش میکردم و زمزمه میکردم

 .. قربون موهای مشکیت بشم ، قربون چشمای آبی یخت بشم

ت نکنی ؟ میشه دوستم داشته دلم برات خیلی تنگ شده شایانم ، میشه برگردیم به عقب و تو بهم خیان

 باشی ؟ میشه هیچوقت دیگه دروغ نگی ؟

 .. من عاشقتم شایان ، عاشقتم

 .. نمیخوام باور کنم تو کافی ، نمیخوام باورکنم

 .. تو نمیتونی کاؾ باشی ، تو خودت گفتی که از اینکارا نمیکنی

شرپرستات پس چرامگه نگفتی با کشتن ادما و ریختن خون مخالفی ؟ مگه نگفتی اون کار   .. 

با یاداوری این حرفای شایان چشمام رو باز کردم ، روی تخت نشستم و زمزمه کردم : درسته ، اون 

 .. بهم گفت افراطیایی که از دین خارج شدند همچین کاری میکنند اما شایان که افراطی نبود

 یعنی ممکنه تمام اینا فقط یه پاپوش باشه ؟

واب بلند شدم و به سمت اتاق کارش رفتمبا این فکر فوری از تخت خ  .. 



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 411 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. کامپیوترش رو روشن کردم

 ! حاال تا باال بیاد میخواست جون بده

 .. بعد از سه دقیقه صفحه لود شد و من با تعجب به تصویر مانیتور خیره شدم

 .. این که تصاویر یه خونه بود

 ! یکم که دقت کردم فهمیدم اون خونه ، واحد منه

و اثاثیه ام بهم ریخته بود ولی مطمئنم خونه خودم بود ! یعنی شایان تمام این مدت توی  تمام اسباب

 خونه من دوربین وصل کرده بود و منو میدید ؟ اما اخه چطوری و چرا ؟

بی اختیار یاد اون روزی که توی حموم یه شی کوچیک شبیه دوربین دیدم افتادم و زیرلب گفتم : پس 

 .. اون واقعا دوربین بود

بیخیال اون تصاویر شدم و سایت گوگل رو باز کردم ، شاید قبال برام مهم بود که چرا اینکارو کرده ولی 

 .. االن بیشتر میخواستم بی گناهی شایان برام ثابت بشه

یکم فکر کردم و بعد اخرین کلمه ای ه شایان اونشب بهم گفت نوشتم ! مطمئن نبودم دارم درست 

ی که یادم بود هجی کردم و گزینه جست و جو رو زدممینویسم یا نه فقط هرچ  ... 

تمام نتایج به زبون افریقایی اومد ! اخه من که افریقایی نمیفهمیدم پس اول با استفاده از سایت گوگل 

 .. ترجمه اون کلمه رو به فارسی برگردوندم

بل چه ربطی به کاؾ نتیجه واقعا عجیب بود ! معنی اون کلمه آخرین جادوگر میشد ولی آخه جادو جن

 داشت ؟

 .. پوفی کشیدم و موس کامپیوتر رو رها کردم

زیرلب با خودم زمزمه کردم : آخرین جادوگر ، آخرین جادوگر ، شیال ، شیال .. یعنی اینا بهم ربطی 

 .. دارند ؟ نمیدونستم

 .. توی حال خودم بودم که صدای زنگ موبایلم از نشیمن بلند شد ، شماره برام ناشناس بود

 اول نخواستم جواب بدم اما بعد با فکر اینکه کار واجبی داشته باشه گفتم : الو ؟

 الو ؟ یارا یکتا ؟ -

 صداش برام اشنا بود اما یادم نمیومد کجا شنیدم پس گفتم : بله خودمم ؛ شما ؟

 ! هه ! بایدم به جا نیاری ! شنیدم سرت خیلی شلوؼه و ابروریزی به بار اوردی -

؟؟ببخشید  -  

 ! منو بگو که فکر میکردم دختر پاکی هستی و جز تو به کسی فکر نمیکردم ! تو ابروی منم بردی -

 ! با این حرؾ زیرلب ؼریدم : پژمان
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اره خودمم چه خوب یادت اومد ! فقط بهت زنگ زدم تا بگم واقعا ازت ناامید شدم فکرشم نمیکردم  -

خجالت همچین آدم کثیفی باشی تو ابروی خانوادتو بردی  .. 

حرفشو قطع کردم و با عصبانیت گفتم : ببین آقا پژمان من هرکاری که کردم پاش وایستادم ، کارمو 

تایید نمیکنم اما به نصیحت شمام احتیاج ندارم ! من که زورت نکرده بودم تا با من ازدواج کنی خودت 

 .. پاپیچم شدی ! االنم اصال وقت برای این حرفا ندارم

- ر کردی فقط اویزون توام ؟ من اراده کنم بهترین مدالی روسی دورم ریخته تو رو کی ههههههه ! فک

میگیره اخه ؟ برو دست به دعا شو تا با این گندی که باال اوردی یکی بیاد دنبالت و رو دست خانوادت 

 .. نمونی یارا خانوم

ن مدالی روسی و از شنیدن این حرفا خونم به جوش اومد و با حرص گفتم : پس برو دنبال همو

 ! مزاحمم نشو احمق بیشعور

 .. اینو که گفتم گوشی رو قطع کردم و روی مبل ولو شدم

 ! چه ادم نفهمی بود ! اه

 .. تماس پژمان بدجوری روی مخم رفته بود پس تصمیم گرفتم خودمو اروم کنم

قبال اینجا جا  اول یه دوش اب سرد گرفتم و چون لباس نداشتم یکی از تی شرتای شایان و شرتی که

 .. گزاشته بودم پوشیدم

 .. سپس با همون موهای خیس توی اشپزخونه اومدم و قهوه ای برای خودم درست کردم

 .. روی مبل نشستم و تلویزیون رو روشن کردم

 .. هنوزم فکرم درگیر کلمه ای بود که شایان بهم گفته

 .. اخرین جادوگر ، اخرین

 خب اخه این چه معنی ای میداد ؟

 .. داشتم با افکارم کلنجار میرفتم که زنگ در به صدا دراومد

خیلی ترسیدم ! یعنی کی میتونست باشه ؟ هیچکس نمیدونست من اینجام ! نکنه یکی از دوستای 

 شیطان پرست شایان بود و اومده بود خرمو بگیره ؟

کردمبا این فکر یه ماهیتابه از اشپزخونه برداشتم و از چشمی در به بیرون نگاه   .. 

کسی نبود ! پس گارد گرفتم و همزمان با باز کردن در ماهیتابه رو فرو اوردم اما متین تو یه واکنش 

 سریع ضربه ماهیتابه رو مهار کرد و با تعجب ازم پرسید : تو چته دختر ؟

ازش با دیدن متین یکم خیالم راحت شد ولی از اینکه بی هوا اومده بود اینجا جا خوردم و من من کنان 

 پرسیدم : از کجا .. میدونستی .. من .. اینجام ؟
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متین پالستیکی که توی دستش بود به روی میز جا کفشی گذاشت و گفت : اول رفتم باال دیدم هیچکس 

 ! نیست پس حدس میزدم پایین باشی

 .. خصوصا که صدای تلویزیونت تا راهرو میومد

س انگار که چیزی یادم اومده باشه دستم رو به روی زیرلب اهایی گفتم و ماهیتابه رو کنار گذاشتم سپ

 ! دهنم گرفتم و گفتم : خاک عالم برگرد

 متین با تعجب پرسید : چی ؟

 ! عههه برگرد من لختم -

 ! متین نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت : لخت ؟ تو که لباس تنته

ری ؟دستم رو به حالت ضربدری روی باال تنم گرفتم و گفتم : اخه اینجو  

متین نگاه عاقل اندرسفیهی بهم انداخت و گفت : تو دیوونه ای ! هزارتا پلیس برهنه دیدنت و اینجا با 

 وجود اینکه تی شرت به این بلندی و گشادی پوشیدی میگی لختم ؟

 .. اینو که گفت پوفی کشید و پالستیک رو به سمت اشپزخونه برد

گفتم و فقط روی تی شرت یه سوییشرت که اونم مال منم که دیدم داره حرؾ حق میزنه دیگه چیزی ن

 .. شایان بود پوشیدم

 .. متین بسته های ؼذا رو از توی پالستیک دراورد و به روی میز گذاشت

 .. با تعجب به این صحنه نگاه کردم و گفتم : راضی به زحمت نبودم

 .. قابلی نداره -

 .. دو نفری پشت میز نشستیم و مشؽول خوردن شدیم

ؼذا ازش پرسیدم : تعجب نکردی که چرا اینجام ؟ بین  

 .. شاید چون بخاطر اتفاقای اخیر رابطت با خانوادت بهم خورده -

 توی دلم به هوش و درکش احسنت گفتم و با خجالت جواب دادم : شبیه خیابونیا شدم نه ؟

 .. متین گازی به چنجه زد و گفت : همه ادما توی زندگیشون مشکل دارن

کوتاهی زدم و زیرلب گفتم : بابت ؼذا ممنون ، انتظارشو نداشتملبخند   .. 

 ! حدس میزدم گرسنه باشی -

 .. راستش اینقدر ذهنم گرفتار اتفاقات اخیره که دیگه سمت گشنگی نمیره -

 متین یه قلپ نوشابه خورد و گفت : چطور ؟ مگه بازم چیزی شده ؟
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ش شیطان پرست و از طرفی برادر شایان بود پس از این نمیدونستم باید به متین بگم یا نه ، اون خود

لحاظ قابل اعتماد به نظر نمیومد اما چون یه مدت افریقا بود شاید میتونست کمکم کنه پس قضیه اخرین 

 .. جادوگر رو بهش گفتم

 ! متین با دقت به حرفام گوش دادم و بعد گفت : اره میشناسمش

 با تعجب پرسیدم : جدی ؟

شیطان پرستی اونو میشناسه ، توی گوتو زندگی میکنه در واقع هر -  ! 

 گوتو ؟ اون دیگه کجاست؟ -

 ! یه شهر تو افریقای ؼربی -

 با تعجب گفتم : افریقا ؟ چرا افریقا ؟

 .. چون این یارو که بهش میگی آخرین جادوگر افریقاییه -

اهاش حرؾ بزنم ؟ نمیتونم برم پوفی کشیدم و دست از ؼذا برداشتم و جواب دادم : حاال چجوری باید ب

 .. افریقا

اون هیچ شبکه اجتماعی ای نداره و رییس یه قبیلست ! تنها راهی که میتونیم باهاش صحبت کنیم  -

 .. اینه که بریم گوتو

 اخه چجوری ؟ -

 ! با هواپیما ! با هم میریم -

 صبر کن صبر کن ! با هم ؟ یعنی من و تو ؟ -

اون برادرمه ! اگه آخرین جادوگر چیزی میدونه پس منم باید بدونم متین سری تکون داد و گفت :  .. 

 پس شاهین و شمشک چی ؟ -

شاهین باید اینجا مراقب خونوادش باشه ، االن که شایان توی دردسر افتاده انجمن خانوادمون رو  -

 .. تهدید میکنه و شمشک هم میتونه از خودش مراقبت کنه

افریقا ؟پس ازم میخوای با هم بریم  -  

 .. متین سرشو به عالمت اره تکون داد

 ! با تردید نگاهش کردم ، اصال بهش اعتماد نداشتم

 .. میدونی که بهت اعتماد ندارم -

متین دستاشو روی صندلی باز کرد کرد و گفت : حق داری برای همینم میتونی هرکسی که میخوای 

 .. همراهمون بیاری
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 ! اخه کی ؟ من که کسیو ندارم -

 خب پس ؟ -

 .. با تو تنها نمیمونم ! تا اخر امشب بهت خبر میدم که کیو میتونم با خودم بیارم -

 ... متین لبخندی زد و گفت : هرجور که میلته خانوم یکتا

 .. متین از پیشم رفت ، شب بود و بارون شر شر میبارید

 .. از پشت شیشه به منظره دلگیر و تاریک خیابون چشم دوختم

ی متین درست بود و تنها راه فهمیدن حقیقت رفتن به افریقا بود چی ؟ احمقانه به نظر میومد اگه حرفا

 .. ولی چاره دیگه ایم نداشتم

کاش حداقل یکی بود که پشتیبانم بشه ، یکی که ازش مطمئن باشم اخه متین داداش شایان بود و توی 

اعتماد کنم و از طرفی چاره ایم نداشتماین مدت از همه مشکوک تر به نظر میرسید ! نمیتونستم بهش   

.. 

 .. حرفاش با هم جور درمیومد

یکم فکر کردم و بعد اومدم شماره الهه رو بگیرم تا از او بخوام همراهیم کنه هرچند که میدونستم 

 .. احمقانست ! به هرحال اونم زندگی و شوهر داشت نمیتونستم زندگی اونو خراب کنم

گذاشتم و روی مبل نشستم با این فکر گوشی رو کنار  .. 

 .. در همین لحظه صدای زنگ ایفون بلند شد ، شک کردم ! چقدر این خونه رفت و امد داشت

 .. از جا بلند شدم و از ایفون تصویری صورت پژمان رو تشخیص دادم

پوفی کشیدم و توی دلم گفتم : این موقع شب تو رو کجای دلم بزارم ! معلومم نبود چجوری ادرسمو 

 .. گیر اورده

 اول نخواستم جواب بدم ولی بعد گوشی رو برداشتم و گفتم : فرمایش ؟

 یارا تویی ؟ -

 اوال تو نه و شما دوما بله خودمم ! گفتم فرمایش ؟ -

 ها پس اینجا زندگی میکنی ! اینجوریه ؟! دوست پسر احمقت پیشت نیست ؟ -

بارم کنی باید بگمپژمان اگه اینقدر بیکاری که اومدی اینجا تا تیکه  -  .. 

 حرفمو قطع کرد و گفت : نه نیومدم تیکه بارت کنم ! این در رو باز کن برات خبرای دسته اولی اوردم

.. 

 چه خبری ؟ -
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 ! د میگم این در بی صاحابو باز کن بیام تو بگم دیگه نمیبینی بارونه ؟ دارم خیس میشم -

 .. خیلی خب خیلی خب ! طبقه اول -

درو باز کردم اما سریع پریدم و شال و مانتوم رو پوشیدماینو گفتم و   .. 

پژمان نمیدونست اینجا خونه شایانه و دلیلیم نداشت بفهمه ! خیلی دلم میخواست بدونم این موقع شب 

 ! اینجا چیکار میکنه

ت : بعد از چند دقیقه از اسانسور بیرون اومد ، جلوی در دست به سینه ایستاده بودم که منو دید و گف

 ! سالم فراری

 .. چشم ؼره ای نثارش کردم و گفتم : من از جایی فرار نکردم فقط خودم خونه و زندگی دارم

 .. پژمان با فوضولی به داخل سرک کشید و گفت : اوم پس اینجا اون کارا رو

دستمو شل کردم و سیلی محکمی نثارش کردم که الل شد سپس با عصبانیت ؼریدم : اگه بازم با من 

ثل هرزه های خیابونی حرؾ بزنی هرچی دیدی از چشم خودت دیدی مفهومه ؟م  

پژمان که انتظار این واکنشم رو نداشت ، دستش رو به روی جای سیلی گذاشت و گفت : اخ ! دردم 

 ! اومد

 .. بگو چیکار داری و از اینجا برو -

 !! تو خیلی وحشی شدی یارا -

ی ذهنم درگیرهروی اعصابم نرو پژمان به اندازه کاف -  ! 

 .. حداقل به یه چایی گرم دعوتم کن این بیرون مثل موش اب کشیده شدم میترسم سرما بخورم -

 .. نگاهی به سر تا پاش انداختم و با حرص گفتم : بخدا خیلی رو داری

 حاال میتونم بیام تو ؟ -

 ! از جلوی در کنار رفتم و گفتم : فقط پنج دقیقه

برم کفایت میکنهخیلی خب همینم برای خ -  ! 

 .. پژمان وارد خونه شد و من درو محکم بستم

 دو لیوان چای سبز حاضر کردم و جلوش گذاشتم سپس با لحنی طلبکار پرسیدم : خب ؟ خبرت ؟

پژمان هورتی کشید و گفت : فقط اومدم اینجا بگم که تو برام هیچ ارزشی نداشتی و فکر نکن با اون 

! من از اولم بهت حسی نداشتم و تموم اون کارا و برنامه ها  بخاطر کارت خیلی ضربه خوردم ، نه 

مامانم بود ! اون میخواست تو عروسش بشی و من واقعا خیلی خوشحالم که تو این گندو باال اوردی 

 .. چون دیگه مجبور نیستم ادای ادمای عاشق پیشه رو دربیارم
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حال بودم که قرار نیست این پسره لوس رو تحمل از شنیدن این حرفا یکم جا خوردم اما از ته قلبم خوش

کنم پس با لبخند گفتم : چه احساس متقابلی ! چون منم اصال عالقه ای به این وصلت نداشتم و 

 .. خوشحالم که با اینکارم جفتمون رو نجات دادم

ای پژمان سری به عالمت مثبت تکون داد و درحالی که داشت به چاییش نگاه میکرد با لحن گرفته 

 .. گفت : اما از یه لحاظم این گندکاریت اصال به نفعم نیست چون من

 چون تو ؟ -

پژمان پوفی کشید ، سرشو باال اورد و درحالی که بهم زل زده بود من و من کنان گفت : راستش من 

 ! شادیو دوست دارم

 دهنم با شنیدن این حرؾ باز موند و پرسیدم : چی ؟

ن هنوز بچست و منم .. خب چجوری بگم ! از اولم اونو دوست داشتم ولی اره میدونم احمقانست ! او -

مامیم از تو خوشش میومد االن با اینکار تو از چشم همه افتادی اما خانوادتم بدنام شدند و امکان نداره 

 !  بدون اجازه مامیم بتونم با شادی ازدواج کنم

پس اون شادی رو میخواست و تمام این مدت  با تعجب به پژمان که این حرفا رو میزد نگاه میکردم ،

 .. منو بازی داده بود

البته این دفعه اصال از این اتفاق ناراحت نبودم چون خودمم هیچ عالقه ای به پژمان بچه ننه نداشتم 

پس فکر شومی به سرم زد و با لبخند گفتم : خب پس تو شادیو میخوای و من مایه ننگ خانواده شادیم 

میتونی با اون باشیو برای همین ن  .. 

 .. دقیقا -

 اگه یه کاری کنم که مادرت به این وصلت رضایت بده چی ؟ -

 پژمان با تعجب پرسید : تو یه کاری کنی ؟ اما چجوری ؟

 .. لبخند موذیانه ای زدم و گفتم : کاریت نباشه ! بسپرش به من

 وا .. وقعا اینکارو میکنی یارا ؟ -

یعنی کی بهتر از تو میتونه شوهر شادی باشه ؟با ذوق گفتم : معلومه !   

 ! واقعا خوشحالم که دارم اینا رو میشنوم چون تو بدترین انتخاب برای من بودی

پژمان چپ چپ نگاهم کرد که من خندیدم و گفتم : شوخی کردم ! من اینکارو برات انجام میدم اما یه 

 .. شرط داره

ت : چه شرطی ؟پژمان یه تای ابروش رو باال انداخت و گف  

 یادته یه بار از دوست افریقاییت حرؾ زدی ؟ همون که قرار بود بیاد تهران ؟ -

 .. آ ، آره اما کاراش جور نشد -
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 با کنجکاوی پرسیدم : خب اون اهل کجا بود ؟

 پژمان با تردید پاسخ داد : توگو ! چطور ؟ اتفاقی افتاده ؟

لیه ! خیلی عالیهکؾ دستام رو بهم زدم و با ذوق گفتم : نه عا  .. 

 : سپس با هیجان ادامه دادم

 .. شرطمون اینه پژمان ! تو با من میای توگو و منم کاری میکنم تا مادرت به این ازدواج راضی بشه

 پژمان با تعجب پرسید : چی ؟ منظورت چیه ؟ توگو ؟ افریقا ؟ دیوونه شدی یارا ؟

به این نیاز دارمببین فقط دو روز ! ازت خواهش میکنم من واقعا  -  .. 

تو ازم میخوای برم تو دهن شیر ؟ اونم تو یه کشور خطرناکی مثل افریقا ؟ اونجا قبایل افریقایی  -

 ! وحشی ای زندگی میکنند

 .. میدونم میدونم ! اما من باید برم -

 آخه چرا ؟ چی تو رو میکشونه اونجا ؟ -

نیه اما من واقعا به کمکت نیاز دارم ! میشه لطفا از روی مبل بلند شدم و تند تند گفتم : داستانش طوال

 .. فقط همین یه بار اینکارو کنی ؟ بعد من واسه همیشه مادرتو راضی میکنم

پژمان یکم مردد بود ، هم شادی رو میخواست و هم نمیخواست برای زندگیش ریسک کنه اما با 

سفر براش توضیح دادم اصرارهای من باالخره قبول کرد و منم سر بسته هدفم رو از این  .. 

 پژمان نفس عمیقی کشید و گفت : حاال کی میریم ؟

 .. فرداشب -

 و کی همراهمونه ؟ -

 ! به جای خالی متین روی صندلی ناهار خوری خیره شدم و زمزمه کنان گفتم : یه ؼریبه

 : روز بعد

 افسر گیت ورودی نگاهی به سر تا پام انداخت و پرسید : یارا یکتا ؟

 .. خودمم -

 .. خب پاسپورتتون مشکلی نداره ، میتونید خارج بشید -

 .. نفس عمیقی کشیدم و به متین و پژمان که جلوتر از من متظرم ایستاده بودند پیوستم

 پژمان که از تاخیر یه ساعته هواپیما عاصی شده بود پرسید : تو رو دیگه چرا معطل کردن ؟

نمیدونمشونه ای باال انداختم و گفتم :   .. 
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 !  ایران اینجوریه دیگه ! فقط بلدن ادمو معطل کنند انگار نه انگار ما هم کار داریم -

متین چشم ؼره ای نثار پژمان کرد و گفت : بسه دیگه ! از اول راه مثل پیرزنای ؼروؼرو فقط داری 

 .. نق میزنی

نجوری تلؾ کردید ولی وقت واسه از شماها انتظار ندارم درک کنید اخه نصؾ عمرتون رو تو ایران ای -

 ! من طالست

متین پوفی کشید و زیرگوش من ؼرید : با این نخاله ای که همراهمون اوردی ، میترسم کار دستمون 

 ! بدی

نمیدونستم چه جوابی بهش بدم ! از همون لحظه اول که دم خونه من همو دیده فاز کلکل و دعوا 

 .. برداشتند

ی نداشتند اما من کی رو جز پژمان که یه دوست افریقایی داشت و از این انگار کال نسبت بهم حس خوب

طریق ما رو از ؼذا و خونه بی نیاز میکرد میتونستم ببرم ؟ تازه اون احمق تر از این بود که بخواد سر 

 .. از کارمون دربیاره و از این بابتم خیالم راحت بود

کرده بود ، از ایران پرواز مستقیم به افریقا  متین دیشب دوتا بلیط لحظه اخری برای امروز جور

 .. نداشتند و اول باید به فرودگاه دبی میرفتیم

 .. توی هواپیما ، پژمان تک افتاد و من و متین کنار هم نشستیم

 .. او همچنان زیرلب ؼرؼر میکرد و مخمون رو میخورد

یش که توی فرودگاه به مامانش واقعا یه مرد چقدر میتونست لوس و بچه ننه باشه ؟ یاد یه ساعت پ

 .. زنگ زده بود و از ترس دروؼش دست و پاش میلرزید افتادم

به مادرش گفته بود که بخاطر کارای اداری داره دوروزی برمیگرده المان و حتی جربزه همین کارم 

 .. نداشت

قط از نظر من شاید دروغ گفتن برای من عادی شده بود و پژمان داشت کار درستو میکرد نمیدونم ! ف

 .. اون لحظه خیلی مسخره بود

دیدن یه مرد گنده که نزدیک بود اشکش بخاطر پیچوندن خانوادش دربیاد و یه ساعت تمام منو بخاطر 

 .. این کار سرزنش کنه و خط و نشون بکشه خنده دار بود

ر بود ولی هیچکدوم اینا در مقابل شایان مرد نبودند ، اگرچه بدخلق ، مرموز و یه دروؼگو ماه

دوستش داشتم و کاش میتونستم این حقیقت تلخو عوض کنم که اون چقدر دوست داشتنیه و در عین 

 .. حال با تمام مردای دور و برم فرق داره

دلم براش تنگ شده بود ! اگرچه ممکن بود قاتل باشه اگرچه ممکن بود منو بکشه اما مثل روز اولی 

 .. که دیدمش دلم براش پر میکشید

 .. مثل روز اولی که خانوم جاهدی توی حیاط بهم معرفیش کرد
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 .. مثل اولین باری که با چشمای آبیش درگیر شدم

 .. مثل اولین باری که حس کردم قلبم از عشقش لبریز شده

 .. واقعا همچی اولش قشنگه

 .. کی فکرشو میکرد یه روز کارم به اینجا برسه ؟ کی فکرشو میکرد از همیشه تنها تر بشم

 .. نمیدونستم مقصر تمام اینا شایانه یا خودم که با چشم بسته سراؼش رفتم

 البته دیگه دنبال مقصر نبودم ! شاید هردومون به یه اندازه تقصیر داشتیم اما دلم میخواست بفهمم چرا

.. 

 چرا من ؟ چرا اون ؟ چرا این عشق ناگهانی ؟

که فقط سه ماهه میشناسمش ! نه نه انگار خیلی چرا یهو به خودم اومدم و دیدم زندگیم شده مردی 

 .. وقت بود میشناختمش

 .. انگار سالها بود با هم عشق بازی میکردیم ، شایان منو بلد بود ! اون احساسم رو درک میکرد

 .. اون میدونست چی میخوام ! اون میدونست چیکار میکنم

 .. انگار نیمه گمشده هم بودیم ، مطمئنم عاشقم بود

نمیگفت ، چشماش نمیگفتند اما آؼوش پر مهرش ، لبای داؼش و صدای قلبش عشق رو فریاد خودش 

 .. میزد

 شایانم منو میخواست اما .. چرا به اینجا رسیدیم ؟

 متین نگاهی به من که سخت درگیر افکارم بودم انداخت و گفت : به چی فکر میکنی ؟

ن به کجا ختم میشه ؟خیلی چیزا .. آیندم ، گذشتم .. این که داستان م -  

 .. همچیز بستگی به سرنوشتت داره -

بهش نگاه کردم و گفتم : میگن سرنوشت مثل یه کتاب از پیش تعیین شدست ، به این جمله باور داری 

 ؟

 .. لبشو کج کرد و گفت : هیچ کتابی وجود نداره چون سرنوشت چیزیه که ما انتخاب میکنیم

شینم یا نهمن انتخاب میکنم اینجا کنار تو ب  .. 

با این حرؾ فندکش رو بیرون اورد و روشن کرد ، سپس در حالی که به چشمام زل زده بود ادامه داد : 

 .. من تعیین میکنم این فندک روشن باشه یا نه

 .. با تردید بهش خیره شدم

 .. چشمای متین بین اجزای صورتم دوران میکرد ، نگاهش معذبم کرده
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ده برقرار نبود ، میخواستم نگاهمو ازش بگیرم اما نمیتونستمبین صورتامون فاصله زیا  ! 

 .. تنها چند میلی متر بین لبامون فاصله وجود داشت

 .. احساس گرما میکردم ولی تا اومدم دهن باز کنم و چیزی بگم متین در فندک رو بست

دوندصدای فندک باعث شد یه قد بپرم ! متین از دیدن حرکتم پوزخندی زد و روشو برگر  .. 

الکی بحث رو عوض کردم و پرسیدم : ولی اگه این هواپیما سقوط کنه چی ؟ این یعنی داستانمون به 

 .. پایان میرسه و سرنوشتمون هم همینجا تموم میشه

 .. اینکه سوار همین هواپیما هم شدیم به تصمیمای خودمون برمیگرده نه اون کتاب مسخره -

بوده ؟چرا لشگری ؟ اینم تصمیم خودت  -  

 .. متین با تردید بهم نگاه کرد ، انگار منظورمو نفهمیده بود

 ! منظورم فامیلیته -

 .. چون نمیخواستم از اون تبار باشم -

 .. مگه اون تبار -

 .. هر نسلی یه داستانی داره و داستان خانواده منم نفرین شدست -

 داستانش چیه ؟ -

پس زمزمه کنان گفت : بیا راجبعش حرؾ نزنیممتین سرشو به صندلی چسبوند و چشماشو بست س  .. 

 .. تو هم مثل شایانی ! کال هر چهارتاتون مشکوکید و عادت دارید همه چیزو مخفی کنید -

 .. شاید رازای مهمی داریم که قرار نیست تو بدونی -

ندونیولی الزمه که بدونم متین ! من قربانی شایان بودم ! این خیلی احمقانست که تو هیچی  -  .. 

 ! قبال هم بهت گفتم که روحمم خبر نداشت -

 .. شما که خیلی بهم نزدیک بودید ! اون پچ پچای یواشکیتون اون -

 .. حرفمو قطع کرد و با خمیازه ای گفت : خب ما اکثرا با هم بحث میکردیم

 سر چی ؟ -

 ! اینکه چقدر اون بی عرضست -

 .. اما نیست -

ته اش نگاهی بهم انداخت و گفت : تو خیلی چیزا رو نمیدونیاز ال به الی پلکای نیمه بس  .. 

 .. خب بگو که بفهمم -
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 .. در همین لحظه سر و کله خلبان زنی پیدا شد که به انگلیسی میگفت کمربندامون رو ببندیم

 .. پوفی کشیدم و کمربندم رو بستم و به پنجره چشم دوختم

کاش میتونستم بفهمم تو مخش چی میگذرهاز اینکه هعی منو میپیچوند متنفر بودم ،   ! 

 .. ساعت نزدیک شش صبح بود که به فرودگاه دبی رسیدیم

 .. از خستگی چشمام باز نمیشد ، توی هواپیما اصال نتونستم بخوابم

 .. صندلیا راحت نبودند و از طرؾ دیگه ذهنم درگیر اتفاقات اخیر بود

ت یکم میتونستم استراحت کنمپرواز بعدی دوساعت دیگه میرسید ، توی این مد  .. 

 .. به یکی از رستوران های فرودگاه رفتیم

 .. متین برامون سه تا ساندویچ سینه مرغ سفارش داد

پژمان برخالؾ دوساعت پیش ساکت بود و دیگه ؼرؼر نمیکرد ، انگار منتظر فرصتی بود تا تنها گیرم 

 .. بندازه و از جانب متین و این کارها سوال پیچم کنه

اتفاقا متین بعد از سفارش ؼذا برای رفتن به دستشویی از جمعمون دور شد و همون لحظه پژمان 

 .. شروع کرد : خب خب

 سرمو باال اوردم و پرسیدم : چیزی شده ؟

 آقا کی باشن ؟ -

 ! داستانش طوالنیه -

از کار و زندگیم زدم  تو هم که فقط بلدی همینو بگی ! اصال من نباید بدونم اینجا چه خبره ؟ ناسالمتی -

 ! تا باهات بیام افریقا

 .. اصال حوصله سوال و جواب ندارم -

پژمان چشماشو ریز کرد و با طعنه گفت : امیدوارم بدونی داری چیکار میکنی یارا چون اگه برات 

 ! مشکلی پیش بیاد من بار و بندیلم رو میبندم و برمیگردم تهران ! روی فداکاری من اصال حساب نکن

 .. نگران نباش ، محتاج تو نمیشم -

پژمان بطری آبشو برداشت و گفت : امیدوارم همینجوری باشه ! چون اونوقت خودت و اون اقا خرسه 

 .. باید تنها بمونید

 ! در همین لحظه زنگ موبایلم به صدا دراومد ، الهه بود

 نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم : بله ؟

 الو یارا جون ، رسیدی دبی ؟ -
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 .. آره عزیزم ، االن تو فرودگاهم -

 ! خواستم بگم من امروز دارم دنبال کارای حکم تجسس خونه شمشک میرم -

از شنیدن این خبر لبخندی روی لبم نشست و پرسیدم : واقعا ؟ اینجوری خیلی بهتره ! از اون قضیه 

 .. خیلی نگران بودم میترسیدم دیر بشه

بهم گفتی دارم روش کار میکنم ! اگه فرضیت درست باشه و تیم نه نگران نباش ، از دیشب که  -

 ! تجسس بتونه چیزی پیدا کنه حداقل زندان روی شاخشه

 .. فقط زودتر اینکارو انجام بده ، معلوم نیست توی دل اون خونواده ها چی میگذره -

 .. نگران نباش من پیگیرم -

ه از پژمان دور میشدم پرسیدم : اوضاع شایان یکم مکث کردم ، از روی صندلی بلند شدم و درحالی ک

 چطوره ؟

 .. فعال هیچ خبری ازش ندارم ، توی کالنتری منطقه ما نیست -

 .. اما میدونم بازداشتگاهه و هیچ سند و وثیقه ایم براش قبول نمیکنند

 .. که اینطور -

 یارا ؟ -

 هوم ؟ -

نم با متین که داداش قاتل سریالی داستانهتو از کاری که داری میکنی مطمئنی ؟ اخه افریقا ! او -  ... 

 .. حرفشو قطع کردم و با قاطعیت گفتم : اگه امروز اینجام یعنی یه احساسی بهم میگه شایان قاتل نیست

 اگه برات تله گذاشته باشه چی ؟ به این فکر کردی ؟ -

یکنمکمی مکث کردم و بعد جواب دادم : نه فکر نکردم اما دارم شانسمو امتحان م  .. 

 ! ولی این حس خیلی قویه الهه ! شایانم قاتل نیست .. اینو مطمئنم

 ! آخه از کجا ؟ اون تو رو لخت از یه صلیب اویزون کرده بود -

 .. نه ، این نمیتونست کار اون باشه ! شایان هیچوقت بهم اسیب نزده -

زیو انجام داده ، کسی که هیچوقت باهام همچین کاری نمیکنه ! این کار کسیه که بارها همچین چی

 .. میخواسته برای شایان پاپوش درست کنه

 .. نمیدونم چرا الهه ! نمیدونم کی با شایان مشکل داره ولی به زودی میفهمم

 ! حاال هم که متین میخواد بهم کمک کنه فهم حقیقت برام اسون تر میشه
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ر شده باشه ولی یادت نره اون برادر مراقب خودت باش یارا ، شاید متین االن تو لباس یه دوست ظاه -

 ! کیه

 .. نه حواسم هست -

 خب من دیگه بیشتر این مزاحمت نمیشم ، باید برگردم سرکارم ! مراقب خودت باش -

 .. تماس رو قطع کردم و به سمت میز و صندلی برگشتم

 .. سفارشامون رو اورده بودند اما متین هنوز برنگشته بود

ساندویچ گاز میزد ، چقدر بی ادب بود که قبل از حضور ما داشت ؼذا کوفت پژمان با بی تفاوتی به 

 .. میکرد

 اصال به روی خودم نیاوردم و پرسیدم : متین کجاست ؟ هنوز برنگشته ؟

 شونه ای باال انداخت و درحالی که روی ساندویچ سس میزد گفت : حتما توی صؾ دستشویی گیر کرده

.. 

سمت دستشویی مردونه رفتم چشم ؼره ای نثارش کردم و به  .. 

 خالی خالی بود ! با تردید وارد شدم و اسمشو صدا زدم : متین ؟ اینجایی ؟

 .. اما جوابی نشنیدم

 در تک تک توالتا باز بود و کسی توشون دیده نمیشد ! یعنی کجا رفته بود ؟

ی سینه کسی برخورد با خودم گفتم شاید رفته چیزی بخره ، پس یه لحظه به عقب برگشتم و با سر تو

 .. کردم

 .. سرمو باال اوردم و با دیدن چهره متین خیالم راحت شد

 بازوهامو گرفت ، لبخند دخترکشی زد و پرسید : راه گم کردی ؟

 .. اومده بودم دنبالت اخه دیر کردی -

 .. درحالی که داشت بازوهامو نوازش میکرد گفت : داشتم با تلفن حرؾ میزدم

ختم و گفتم : اهانسرمو پایین اندا  .. 

 تو چی ؟ -

 من چی ؟ -

 نگرانم شدی ؟ -

 .. خودمو از زیر دستای نوازشگرش آزاد کردم و با بی تفاوتی گفتم : نه

 .. سپس درحالی که به سمت خروجی میرفتم ادامه دادم : بیا یه چیزی بخور ، تا افریقا راه زیادیه
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 .. متین لبخندی زد و به عالمت مثبت سرتکون داد

 .. بعد از دو ساعت سوار هواپیما به مقصد توگو شدیم

 .. مسیر طوالنی ای بود ، این بار من و پژمان کنار هم نشسته بودیم و متین تک افتاده بود

 .. من لبه صندلی نشسته و پژمان پیش پنجره بود

و نرم بهم دلم میخواست یکم استراحت کنم ، چشمام از خستگی میسوخت اما هیچ جا مثل یه تخت گرم 

 .. مزه نمیداد

پژمان همون نیم ساعت اول به خواب عمیقی فرو رفت ولی متین بیدار بود و با هنزفری اهنگ گوش 

 .. میداد

 .. یکم به استایل و قیافش دقیق شدم ، به اندازه شایان جذاب نبود اما پسر خوش چهره ای بود

 .. هیچوقت به این چشم نگاهش نکرده بود

میومد ، به خاطر دخالتاش ، موذی بازیاش و اون طعنه های بیجاشهمیشه ازش بدم   .. 

 .. اما با این اتفاقات اخیر متوجه شده بودم که متین هم چندان پسر بدی نیست

 .. شاید فقط از روی حسودی زیرآب شایان رو میزده و بهمون تیکه مینداخته

هیچ وجه مشترک دیگه ای با هم  بهشون نمیخورد با هم برادر باشن ، یعنی جز اون چشمای آبی

 .. نداشتند

اصال انگار چشمای آبی یه ژن ارثی توی خانوادشون بود چون هر چهارتا داداش ها از این رنگ چشم 

 .. برخوردار بودند

 .. ولی نگاه هیچکدومشون مثل شایان سرد و در عین حال جذاب نبود

 .. وقتی یاد نگاهش افتادم دلم برای چشماش ؼش رفت

میشد بازم اون شکلی نگاهم کنه ! دلم برای نگاهش تنگ شده بود کاش  .. 

 .. گالریم رو باز کردم و یکی از عکسای شایان رو دیدم

ناخوداگاه لبخندی روی لبم نقش بست که از چشم متین دور نموند و گفت : عشق ادمو کور میکنه .. نه 

 ؟

 با تعجب به سمتش برگشتم و پرسیدم : منظورت چیه ؟

نظورم خودتی ! اینقدر عاشق شایانی که با وجود فرضیه ای که دربارش وجود داره هنوز عکساشو م -

 ... نگاه میکنی و لبخند میزنی ! هیچ فکر کردی که اگه اون قاتل سریالی باشه

حرفشو قطع کردم و با حرص جواب دادم : هر لحظه که از این ماجرا میگذره بیشتر به این باور میرسم 

اتل نیستکه اون ق  .. 



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 426 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. ولی اگه باشه -

 ! تو چجور برادری هستی ؟ حتی به داداشتم اعتماد نداری ! شماها دیگه نوبرید -

ما با هم صمیمی نبودیم ، شایان هیچوقت باهام حرؾ نمیزد ! با اینکه از نظر سنی به من از شاهین  -

 .. نزدیکتر بود همیشه ازم دوری میکرد

اب کرداون خودش این زندگیو انتخ  .. 

 ! ولی شاهینم چیزی نمیدونسته -

 .. اون هیچوقت کنارمون نبوده ! همیشه فکر میکرد عاقل ترینه اما در واقع احمق ترین بود -

 .. حاال هم حرؾ من اینه ، اگه انجمن مطمئن باشه شایان قاتل سریالیه به خانواده رحم نمیکنه

نگران خانوادت باشی ! به نظر نمیاد چندان از مرگ پس بهتره به جای اینکه اینقدر نفوس بد بزنی  -

 .. ترسیده باشی

 ! متین لبخند کجی زد و گفت : من که جزو خانواده نیستم

 .. با تعجب پرسیدم : منظورت چیه ؟ اونا برادراتن

 ! خیلی وقته که راهمو جدا کردم ، اگه اتفاقی بیوفته خطری منو تهدید نمیکنه -

اینجا چیکار میکنی ؟ چرا برات مهمه که شایان بی گناهه یا نهپس میشه بگی االن  -  .. 

 .. شایان برام مهم نیست یارا -

 با تردید پرسیدم : پس چی مهمه ؟

 .. تو -

از شنیدن این حرؾ تعجب کردم ، سرمو پایین انداختم و زیرلب گفتم : من دوست دختر برادرتم و تو 

 .. داری بهم نخ میدی

اول عاشقت شدم ولی جلو نیومدماین من بودم که  -  .. 

 ! متین بس کن -

 ! تو هیچوقت نخواستی حرفامو بشنوی -

 .. نه نمیخوام بشنوم ! من مال تو نبودم و هیچوقتم نمیشم -

 ! بهتره این حرفا رو تموم کنی

 .. متین سری تکون داد و بعد روشو برگردوند

 .. پوفی کشیدم و سرمو به صندلی چسبوندم
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، حال بهم زن ترین خانواده دنیا بودند این برادرا  .. 

شب به توگو رسیدیم ۱ساعت   .. 

مسافرا یکی یکی از هواپیما پیاده میشدند ، بیشترشون سیاه پوست و عرب بودند ! بهتره بگم ما تنها 

 .. ایرانیای این پرواز بودیم

اجازه ورود گرفتیمهر سه نفر به سمت گیت خروجی رفتیم و بعد از اینکه هویتمون تایید شد ،   .. 

توی سالن انتظار چندین نفر با پالکارت منتظر مسافراشون بودند ، نمیدونستم دوست پژمان کدومشونه 

 پس ازش پرسیدم : اون رفیقت .. کجاست ؟

 .. پژمان یکم اینور و اونورو نگاه کرد و بعد با دیدن کسی لبخند گشادی زد و دست تکون داد

ساله سیاه و الؼر برخورد کردم ۳۸ ۳۸رد نگاهش رو گرفتم و به یه پسر   .. 

 .. پژمان ما رو بهم معرفی کرد ، اسم پسره تمپا بود و قبال با پژمان تو آلمان درس میخوند

 .. بعد از آشنایی تمپا با من و متین به سمت تاکسی ای که بیرون فرودگاه منتظر بود رفتیم

وراتم شهر گرم و خشکی بودتوگو درست بر طبق تص  .. 

ساختمونای قدیمی ، خیابونای خاکی و کثیؾ و خونه های حلبی توی ذوقم میزد البته از کشوری که 

 .. سالها مستعمره انگلیس و فرانسه بوده جز این هم انتظار نمیشد داشت

اما انگار داشت  تمپا انگلیسی رو با لحجه ؼلیظ افریقایی حرؾ میزد ، خیلی خوب نمیفهمیدم چی میگه

 .. از وضعیت راه و شهر حرؾ میزد

تاکسی زرد رنگی که توش نشسته بودیم بوی بنزین میداد ، راننده اش سیاه پوستی الؼر بود که 

 .. دستاش پیسی داشت

از بین خیابونا که رد میشدیم مردم گرسنه و الؼری رو میدیدم که گوشه و کنار خونه های حلبی نشستن 

ما نگاه میکنند ، دلم خیلی براشون سوختو با حسرت به   .. 

 .. تقریبا نیم ساعتی توی راه بودیم تا به یه سوییت کوچیک تو حومه شهر رسیدیم

 .. تمپا بهمون کمک کرد وسایالمون رو جا به جا کنیم

خونه کوچیک اما مرتبی بود ، دو خواب بیشتر نداشت و جز یه یخچال و یه گاز پیک نیکی چیزی توی 

خونه نبوداشپز  .. 

 .. تمپا بهمون گفت که این خونه رو فقط برای دوروز اجاره کرده و باید سریع تخلیش کنیم

 .. ما هم که قرار نبود بیشتر از دو روز اینجا بمونیم پس قبول کردیم

 .. پژمان و تمپا رفتند تا برامون شام تهیه کنند ، داشتم از گرسنگی سقط میشدم

نشستم و یکم خودمو باد زدمروی صندلی چوبی قدیمی   .. 
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 ! توی زمستون بودیم اما هوای آفریقا واقعا گرم بود

 .. از ایران تا اینجا دست به شال و مانتوم نزده بودم اما دیگه داشتم میپختم

زیر مانتوم یه تی شرت پوشیده بودم ، پس مانتو و شالم رو دراوردم و توی یخچال دنبال اب گشتم اما 

 .. هیچی به هیچی

یهو متین از اتاق بیرون اومد و با دیدن من گفت : داری دنبال آب معدنی میگردی ؟ جدی ؟ مثل اینکه 

 ! یادت رفته ما کجاییم

 در یخچال رو بستم و پرسیدم : که چی ؟ چون اینجا افریقاست باید تشنه بمونیم ؟

این  یعنی هیچ آبی در کار  متین چند قدم بهم نزدیک شد و گفت : اینجا حتی سینک ظرفشوییم نداره ،

 .. نیست و باید از چاه بیاری

 پوفی کشیدم و گفتم : حاال چاه از کجا پیدا کنیم ؟

 تقریبا تو یه کیلومتری این خونه یکی دیدم ، میای یه نگاهی بندازیم ؟ -

 .. با تعجب پرسیدم : یه کیلومتر ؟ دیوونه شدی ؟ خب به پژمان زنگ میزنیم

پژمان که روی میز بود اشاره کرد و گفت : اون گیج تر از این حرفاستمتین به موبایل   .. 

 ! توی دلم چندتا فحش ابدار نصیب پژمان کردم ! مردک بی حواس

واقعا تشنم بود و از طرفی نمیتونستم یه کیلومتر پیاده روی کنم چون تا االنم داشتم از پا درمیومدم اما 

ول کردمچاره دیگه ای نداشتم پس به ناچار قب  .. 

خودمم نمیدونم چجوری به متین اعتماد میکردم ، اگه همینجا سر به نیستم میکرد چی ؟ کی میخواست 

 .. نجاتم بده !؟ منم که مثل احمقا به همه اعتماد میکردم

 .. به ناچار دو سطل برداشتم و با متین به سمت چاه حرکت کردیم

داشت پدرم رو درمیاوردبا اینکه شب بود ، اما گرمای اون بیابون خشک   .. 

 .. از شدت رطوبت لباسام خیس شده و به تنم چسبیده بود

 .. متین هم دست کمی از من نداشت

 ! پاهام گز گز میکرد ، محض رضای خدا یه ماشینم از اینجا رد نمیشد

 .. تا به چاه برسیم یه ساعتی طول کشید ، تو تمام طول راه یه کلمه هم با متین حرؾ نزدم

 کنارش احساس راحتی نداشتم ، میترسیدم هر لحظه یه کار ؼیرعقالنی انجام بده ولی اون بی اصال

بخارتر از این حرفا بود ! احساس میکردم اگه شایان به جای متین کنارم راه میرفت تاحاال ده دفعه منو 

 .. تو اون بیابون خلوت و تاریک به فنا داده بود

گفتم توی دلم به این اخالق متین احسنت  
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 .. چه خوب میتونست خودشو در مقابل دخترا نگه داره ! این دوتا برادر از هیچ لحاظ شبیه هم نبودند

 .. دو سطل اب رو پر کردیم و با هم این مسیر طاقت فرسا رو برگشتیم

 .. وقتی به خونه رسیدیم پژمان و تمپا هنوز برنگشته بودند ، دیگه تشنگی برام مهم نبود

ق میدادم و لباسام خیس خیس شده بودندمثل سگ بوی عر  .. 

 .. بی توجه به متین شالم رو برداشتم و روی مبل ولو شدم

 .. متین تی شرت مشکی رنگش رو دراورد و گوشه ای انداخت

 .. با دیدن بدن ورزیده و برهنه اش یکم خجالت کشیدم و سری نگاهم رو دزدیدم

، از نظر هیکل و تناسب اندام از شایان ورزیده تر بود اما متین بی توجه به من توی خونه رژه میرفت  

.. 

 .. روی جای جای بدنش رد تیػ و بخیه و سوختگی دیده میشد

انگار قبال بارها زخمی شده ! دلم میخواست دلیلش رو بپرسم اما میترسیدم یهو بی مقدمه شروع کنم 

 پس با کمی من و من پرسیدم : آقای مدیری .. بهت گیر نمیده ؟

 چرا باید گیر بده ؟ -

 .. سه روز تمام کارتو ول کردی -

 .. وضعیت توی شرکت اشفته تر از این حرفاست -

 ناخوداگاه پرسیدم : حال سمیه چطوره ؟ اون برگشته ؟

 ! متین درحالی که بهم پشت کرده بود کمی مکث کرد و بعد گفت : نه ، هیچکس نمیدونه کجاست

رفتی دنبالش .. دیدمتاون روز وقتی با قفل فرمون  -  .. 

 خیلی ریلکس به سمتم برگشت ، یه تای ابروش رو باال داد و پرسید : خب ؟

 ! یکم دستپاچه شدم و جواب دادم : خب .. گفتم شاید فهمیدی کجا رفته

 .. یادم اومد از قفل فرمون جدیدم برای ماشین استفاده کنم ، اصال نفهمیدم داره کجا میره -

ره دروغ میگه ولی مدرکی هم نداشتم تا ثابتش کنم پس فقط سری تکون دادماحساس میکردم دا  .. 

 .. متین بی هوا پرسید : مثل اینکه داری کارای دستگیری شمشک رو انجام میدی

 .. با تعجب بهش نگاه کردم و به تته پته افتادم

 .. چیزه .. خب .. من -

اقعا میخوای اینکارو کنی ؟وقتی داشتی با تلفن صحبت میکردی صداتو شنیدم ، و -  
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 ! خب اگه شمشک کودک ازاری کرده باشه حقش جز این نیست -

 ! ولی تو مطمئن نیستی -

قیافه حق به جانبی به خودم گرفتم و گفتم : بله ! برای همینم اول کاری نرفتم به پلیس زنگ بزنم و از 

 ! الهه خواستم تا حکم تجسس بگیره

شجاعی هستی متین لبخندی زد و گفت : دختر  .. 

 .. سپس چند قدم بهم نزدیک شد و سینه به سینه ام ایستاد

 .. اول داداش شایانم رو انداختی گوشه حلفدونی ، حاال هم داری با شمشک اینکارو میکنی -

 ... شاید باید همینجا کارتو یه سره کنم تا یاد بگیری به خانوادم نزدیک نشی

رو میکردی ولی تو متینی ! کسی که از خانوادش متنفره ! برای اگه شایان بودی حتم نداشتم اینکا -

 .. همینم بهم خرده نمیگیری

 .. چون برات مهم نیست چه بالیی سرشون میاد

فقط اینجا یه چیزی ذهنمو درگیر کرده ! چرا اونروز توی بیمارستان بودی ، وقتی جون شایان برات 

 .. مهم نیست

برام اهمیتی نداشته باشه اما اون دیویل سه سیونه ! یعنی پسر شاید شایان به عنوان یه برادر  -

 ! شیطانه و به همین خاطر بین هواداراش ارجب و قرب خاصی داره و مرگش موجب اشوب میشه

 .. اما اگه االنم ثابت بشه که قاتل سریالیه -

قراره میگیره و اونوقت بخاطر اینکه امنیت انجمن رو به خطر انداخته تا اخر عمر مورد نفرین  -

 .. خانوادش از بین میرن

 و این وسط چی به تو میرسه ؟ -

 .. من فقط یه بیننده ام ! سرنوشت هیشکدومشون برام مهم نیست ! از خانواده متنفرم -

 به خطای روی سینش اشاره کردم و گفتم : اونا اینکارو کردند ؟ نه ؟

 .. لبخندی زد و گفت : اونا جزوی از اینکار بودند

همه اینا یادگاریه ، یادگیری اینکه بفهمم خانوادم با من چیکار کردند و انجمن چه لطؾ بزرگی در حقم 

 .. انجام داد ! من برده شیطانم .. تا اخر عمرم میمونم

 .. با تعجب به متین که این حرفا رو با کینه و نفرت ادا میکرد نگاه کردم ، انگار دلش خیلی پر بود

ودم ، چشمایی که ؼرق حسادت و ؼضب بودبه چشماش زل زده ب  .. 

 .. متین که نگاه خیره ام رو دید دست از حرؾ زدن برداشت و در مقابل بهم خیره شد
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 .. این چشما چقدر ترسناک و نفرت انگیز بودند

هرچقدر که نگاه شایان بی روح و آروم بود چشمای متین مثل دریایی متالطم پر از جوش و خروش 

 .. بود

لم میخواست بدونم تو قلبش چی میگذره ، کاش میتونستم بفهممخیلی د  .. 

 .. نگاه متین از چشمام به سمت لبام سر خورد و برای لحظه ای کلید کرد

 .. نمیتونستم از سرجام تکون بخورم ، انگار مسخ شده بودم

 .. پاهام به زمین چسبیده بود و دستام قدرت حرکت نداشتند

یک کرد ، انگار میخواست منو ببوسه ! یعنی جدی متین میخواست منولباشو اروم اروم بهم نزد  .. 

 اما برخالؾ تصوراتم لحظه اخر لباش رو به گوشم چسبوند و گفت : هنوزم تشنه ای ؟

 .. چیزی نگفتم ، هنوز یکم شوکه بودم

 .. همون لحظه در باز شد و متین یه قدم ازم فاصله گرفت

ه بطری اب وارد خونه شدندتمپا و پژمان با دو پالستیک و ی  .. 

ساعت بود که چیزی نخورده بودم ۸۳نگاهی به ساعت انداختم ، بیشتاز از   ! 

 ! تا اخر شب بین من و متین حرفی رد و بدل نشد ، آدم عجیبی بود درست مثل برادرش

بعد از شام تمپا نقشه لومه ) پایتخت توگو ( رو اورد و از روی نقشه مسیرهایی رو نشون داد و به 

انگلیسی گفت : این راه بازار سیاهه ! معبد چیکه هم تو همین مسیره ، آخر بازار به جنگل میرسیم و 

میکنهساعت وقت داریم تا به معبد بریم ! آخرین جادوگر اونجا زندگی  ۱از اونجا تنها   .. 

 من با تعجب پرسیدم : بازار سیاه ؟ اون دیگه چی ؟

 .. متین به جای تمپا جواب داد : بزرگترین بازار جادوگری دنیا و البته خطرناک

 چرا خطرناک ؟ -

 .. چون اونجا طلسمای سیاه میفروشن ، طلسم مرگ ، طلسم فراموشی و -

؟ بین حرفش پریدم و گفتم : تو به این چیزا باور داری  

 .. پژمان : این افریقاییا استاد سحر و جادوان ، این چیزا ازشون بعید نیست

 ! من که باور نمیکنم -

 ! متین لبخند کمرنگی زد و گفت : باید ببینی تا بفهمی چی میگم

 .. تمپا به انگلیسی بهمون گفت : خب اگه بخوایم  به موقع به معبد برسیم باید صبح زود حرکت کنیم
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جعبه کمک های اولیه و طناب و چاقو داشته باشیمبا خودتون   .. 

 پژمان با تعجب پرسید : چاقو ؟ طناب ؟ آخه برای چی ؟

تمپا ضربه ای به شونه پژمان زد و گفت : اینجا آفریقاست برادر ! باید هوای +ون همدیگرو داشته 

 .. باشید ! اینو گفت و قاه قاه خندید

از شایان پیش اخرین جادوگر بود و من فردا بهش میرسیدم ؟ اگه اما من تو این جهان نبودم ، یعنی ر

 .. شایان بی گناه بود چی ؟ چجوری باید کمکش میکردم ؟ چجوری باید عشقمو نجات میدادم

 .. سواالت زیادی توی ذهنم بود که جواب تک تکشون رو میخواستم

لم بوسیدم ، دلم براش له له روی زمین سفت و سرد دراز کشیدم و عکس شایانو از توی صفحه موبای

 .. میزد

من باالخره ثابت میکردم اون بیگناهه ! میخواستم باورش کنم ، برای یه بارم شده میخواستم بهش 

 .. کمک کنم

 .. گوشیمو توی بؽلم کردم و به خاطرات خوبمون فکر کردم ، به روزای تلخ و شیرینمون

ی رو گذروندیمچهار پنج ماهی از اشناییمون میگذشت ، چه دوران  .. 

چه شبایی که اشک ریختم ، چه ترسایی که حس کردم و تنهایی هایی که کشیدم اما احساس میکردم 

 .. سالها از اون زمانا دور شدم

تنها چهار پنج  ماه از اولین مالقام با شایان تا به امروز گذشته بود و من به عنوان یه زن بالها کشیده 

از همیشه قوی ترم بودم اما حاال احساس میکردم  .. 

احساس میکردم برای اولین بار توی زندگیم از هیچی نمیترسم ، من میخواستم حقیقتو پیدا کنم و توی 

 !! این راه هیچکس نمیتونست مانعم بشه

 

Not afraid anymore - Halsey 

 

I am not afraid anymore 

 من دیگه از چیزی نمیترسم

 

Standing in the eye of the storm 

 توی چشم طوفان ایستاده ام
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 چشم طوفان دقیقا مرکز طوفان هست یک منطقه ای)

 دایره ای شکل همراه با باد و هوای مالیم هست و نشون

 (دهنده ی اینه که به زودی طوفانی در راه هست

 

Ready to face this, dying to taste this sick sweet warmth 

 

بشم، دارم میمیرم که طعم این گرمای شیرین ناخوشایند رو بچشمآماده ام که باهاش رو به رو   

 

I am not afraid anymore 

 من دیگه از چیزی نمیترسم

 

I want what you got in store 

 اون چیزی رو که توی انبار داری رو میخوام

 

I'm ready to feed now, get in your seat now 

جات بشینم من آماده ام که تؽذیه کنم ، بیام سر  

 

And touch me like you never 

 و لمسم کن طوری که هیچوقت تا حاال انجام ندادی

 

And push me like you never 

 و هولم بده طوری که هیچوقت تا حاال انجام ندادی

 

And touch me like you never 

 و لمسم کن طوری که هیچوقت تا حاال انجام ندادی
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Cause I am not afraid, I am not afraid anymore 

 چون من دیگه از چیزی نمیترسم ، دیگه از چیزی نمیترسم

 

No no no, No no no, No no no 

No no no, No no no, No no no 

 

I am not ashamed anymore 

 من دیگه از چیزی خجالت نمی کشم

 

I want something so impure 

 من یه چیز خیلی ناپاک رو میخوام

 

You better impress now watching my dress now fall to the floor 

 

 بهتره من رو تحت تاثیر قرار بدی، وقتی لباس من رو ببینی به زمین بیافتی

 

Crawling underneath my skin, sweet talk with a hint of sin 

 جلوی بدن سینه خیز بری ، حرفهای شیرین با نشانه های از گناه بزنی

 

Begging you to take me 

کنی×ازت خواهش میکنم منو   

 

Devil underneath your grin, sweet thing 

 شیطان پشت اون لبخند و حرفهای شیرینت هست
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But she play to win, heaven gonna hate me 

 .. اما بازی میکنه تا برنده بشه ، بهشت از من متنفر میشه و

برای هر اتفاقی اماده بودمصبح روز بعد اماده رفتن شدیم ،   .. 

 .. جعبه کمک های اول رو توی کوله ام گزاشتم و کتونیام رو پوشیدم

 .. تمپا یه جیپ قدیمی برای امروز اجاره کرده بود که با اون باید راهی مسیر میشدیم

 .. وقتی همه چیز رو چک کردم همگی راه افتادیم

که ازش میگذشتیم یه کویر بی اب و علؾ بودباد گرم توگو لبام رو خشک کرده بود ، مسیری   .. 

 .. از شدت گرما صندلیای جیپ داغ شده بودند و پوستم شرشر عرق میکرد

 .. من و متین پشت نشسته و پژمان و تمپا و راننده جیپ جلو بودند

 .. حدودا چهار ساعتی توی راه بودیم تا باالخره به ) اکودوسوا ( رسیدیم

وش جمعیت توجهم رو جلب کرداز همون اول جوش و خر  .. 

زنای سیاهپوست با لباس های محلی دسته دسته توی خیابون ها راه میرفتند و گاهی برای خرید ، کنار 

 .. ؼرفه های عجیب و ؼریب بازار سیاه می ایستادند

 راننده به زبون محلی به تمپا چیزی گفت و او رو به ما ترجمه کرد : این میگه فقط تا ؼروب اینجا

 ! میمونه و اگه تا راس ساعت شیش برنگردیم تنها میره

 .. همگی به عالمت باشه سر تکون دادیم و به سمت بازار حرکت کردیم

بود و به گفته تمپا ما حداقل تا معبد  ۸۸میدونستم که باید سرعت عملمون رو باال میبردیم ، االن ساعت 

نم ! امروز تنها یه شانس برای فهمیدن حقیقت چهار ساعت پیاده روی داشتیم .. نمبیخواستم ریسک ک

 .. داشتم و اینو به بقیه هم گوشزد کردم

بازار سیاه جادوگران عجیب ترین بازاری بود که تاحاال دیدم ، وقتی از میون ؼرفه ها میگذشتم اسکلت 

 .. سر انسان ، ببر و میمون حالم رو بهم زد

می و وسایلی که هیچ جای دنیا پیدا نمیشد توی انواع مجسمه های دست ساز و جنسی ، عود های س

 ! این بازار بود

حتی وقتی از جلوی یه ؼرفه میگذشتم چندتا زن لخت دیدم که جلوی یه در ایستاده و با لبخند به ما 

نگاه میکنند و وقتی داخل ؼرفه که اتاقک خشتی کوچیک با یه پنجره باز بود نگاه کردم متوجه امیزش 

شدم اما سریع رومو برگردوندمچند مرد و یه زن   .. 

 !!! اینجا دیگه چه قبرستونی بود
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از هر قسمتی که میگذشتیم فروشنده ها جلو میومدند تا ما رو به خرید ترؼیب کنند اما من همشون رو 

 .. پس میزدم

جلوتر که رفتیم متوجه جمعیت انبوهی شدیم که توی بازار پخش شده بودند ، متین بهم گفت : دستمو 

 ! محکم بگیر

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم

 .. پژمان و تمپا جلومون بودند

صدای زنگوله ها و داد و هوار فروشنده ها برای تبلیػ وسایلشون دائما حواسم رو پرت میکرد ، برای 

 .. یه لحظه چشمام رو بستم و وقتی باز کردم دستای متین رو توی دستای خودم ندیدم

این طرؾ و اون طرؾ نگاه میکردم اما انگار هر سه نفرشون با هم ؼیب شده بودندگیج و سردرگم به   

... 

یکم ترسیدم ! حاال باید چجوری پیداشون میکردم ؟ موبایلمو دراوردم تا بهشون زنگ بزنم اما دریػ از 

 .. یه خط انتن

 .. توی حال و هوای خودم گم شده بودم که زنی ؼریبه و سیاه دستم رو گرفت

د پریدم و با تعجب به زن ؼریبه که با دندون های طال بهم چشم دوخته بود نگاه کردمیه ق  .. 

زن کولی که از فرق سر تا نوک پا خالکوبی کرده بود و مثل هندیا لباس یه دست قرمز با تور و دامن 

:  پوشیده بود لبخند دندون نمایی زد و چیزی به محلی گفت که نفهمیدم و به انگلیسی جواب دادم

 ! نمیفهمم چی میگی ! دستمو ول کن

 .. اما اون زن دوباره حرفشو تکرار کرد و مچم رو بیشتر فشار داد

چند بار سعی کردم دستمو پس بکشم اما زن فشارش رو بیشتر میکرد ! المصب چه قدرتی هم داشت 

ؼریدم :  انگار اصال زن نبود ! داشت مچ دستم رو میشکست پس با عصبانیت پسش زدم و به فارسی

 .. ولم کن احمق

 .. زن به روی زمین افتاد

 .. توری قرمز رنگش دور سرش پیچید و برای چند لحظه تکون نخورد ، یکم تعجب کردم

نگران شدم که نکنه چیزیش شده باشه پس به ارومی نزدیکش شدم و با تردید شونه اش رو تکون 

 دادم و پرسیدم : خا .. خانوم ؟

ترسیدم زن تکون نخورد ، خیلی  .. 

چند لحظه مکث کردم و اومدم یه قدم دور بشم که زن سرشو بلند کرد ، از دیدن  چشماش که کامال 

 ! سفید شده بود رنگ باختم

 .. چند قدم ازش دور شدم ، زن چند بار محکم سرشو به زمین کوبید
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فعه سرشو محکم دوباره به سمتش شتافتم ، خواستم مانعش بشم اما زن به خودش رحم نمیکرد ! هر د

 .. تر به زمین سنگی میکوبید ! داد میزدم و کمک میخواستم اما انگار هیچکس متوجهمون نبود

 .. انگار هیچکس ما رو نمیدید چون همه با بی تفاوتی از کنارمون میگذشتند

 .. زن با اخرین ضربه ای که به سرش کوبید مؽزشو متالشی کرد و خونش روی صورت من پاشید

به دست و لباس خونیم خیره شدم پس اومدم بلند شدم که دوباره زن مرده چشماشو باز کرده با وحشت 

 .. و لحظه کؾ دستم رو لمس کرد

 .. یارا .. یارا -

با صدای متین که دستم رو تکون تکون میداد از حالت خلصه خارج شدم و به چشمای متعجبش نگاه 

 .. کردم

 حالت خوبه ؟ -

ن دادمسرمو به نشونه اره تکو  .. 

پژمان و تمپا هم کنارم ایستاده بودند ، نفهمیدم چم شده بود انگار باز هم توهم زده بودم پس ازشون 

 پرسیدم : چرا واستادیم ؟

پژمان : چون تو مثل میخ سرجات خشک شده بودی هرچی صدات کردیم تکون نخوردی گفتیم حتما یه 

 ! مرگت شده

پرسید : مطمئنی خوبی یارا ؟متین شونه هام رو گرفت و با تردید   

سرمو به نشونه اره تکون دادم ، دستاشو پس زدم و گفتم : بهتره حرکت کنیم ! نباید وقتمون رو از 

 .. دست بدیم

 ! پژمان و تمپا تایید کردند اما متین هنوز از حالم مطمئن نبود پس حتما اونم حس کرده بود چی شده

دم اومد لحظه اخر دستمو لمس کرداخه اون زن کی بود ؟ چی بهم گفت ؟ یا  .. 

 .. کؾ دستم رو باال اوردم و با دیدن رد قهوه و لجنی که روی دستم بود جا خوردم

پس من توهم نزده بودم ! اما چجوری بقیه متوجه اون زن نشده بودند ؟ چجوری فقط من بودم که همه 

 ! چیزو میدیدم

توایی و گرم از همینجا شروع میشد و در بین همین باالخره به انتهای بازار رسیدیم ، جنگل های اس

 .. درختا معبد بزرگ اخرین جادوگر قرار داشت

کولمو پشت سرم محکم کردم و با دقت از میون جنگل راه افتادم ، تمپا جلوتر از همه حرکت میکرد و 

 .. بعد از اون پژمان و من و متین راه میرفتیم

و چوب های سمی و خاردار حرکتمون رو کندتر میکردتنه چوب های شکسته ، صخره های سنگی   .. 
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نزدیک به یه ساعت گذشته بود و ما هنوز نصؾ راه رو هم نرفته بودیم ، پژمان مدام ؼر میزد انگار 

 .. خسته شده بود

عرق از سر و روی هممون میریخت ، باورم نمیشد محلی های توگو هروز این همه راه برای عبادت 

ت مثل یه جهنم بودمیان ! اینجا درس  .. 

متین وسط راه تی شرتش رو دراورد و توی کولش انداخت ، منم شالم رو دور سرم بستم و لبه های 

 .. شلوارم رو باال بردم

 ! پژمان در حالی که نفس نفس میزد ؼرید : ببین به خاطر تو چه گیری افتادم

کردی خوشحال میشهخوش بین باش پژمان ! شادی بخاطر این فداکاری که در حقش  -  .. 

 ... متین پوزخندی زد و پژمان برگشت و چشم ؼره ای نثارم کرد

ده دقیقه بعد پژمان روی تنه چوبی ولو شد و یه بطری آب از تو کوله اش برداشت و گفت : دیگه 

 .. نمیتونم ! تمومه ! باید استراحت کنیم

وقت تلؾ کنیم به کوکو ) راننده ( نمیرسیم ! تمپا به اسمون اشاره کرد و به انگلیسی گفت : اگه بخوایم 

 .. باید زمان رو حفظ کنیم

پژمان هم به انگلیسی جواب داد : خفه شو تمپا ، این پا ، پای آدمه ! من یه اسب لعنتی نیستم که سه 

 .. ساعت مداوم بکوبم و یورتمه راه برم ! من ادمم خب ؟ به استراحت نیاز دارم

معدنی رو روی سرش خالی کرد و روی تنه چوب دراز شد با گفتن این حرؾ بطری آب  .. 

 .. متین پوفی کشید و گفت : تو فقط وقتمون رو هدر میدی ! انگار اصال نمیفهمی چه شرایطی داریم

 ! پژمان انگشت فاکش رو باال اورد و گفت : همتون برید به جهنم ! من میخوام ده دقیقه چرت بزنم

گرفته بود ، مردک لوس و خودسر ! به ناچار مجبور شدیم یه ربعی از دست پژمان و کاراش حرصم 

 .. توقؾ کنیم

ذخیره آب زیادی نداشتیم و باید برای چندین ساعت بطریامونو پرآب نگه میداشتیم ولی پژمان اینو درک 

 .. نمیکرد

 .. باالخره بعد از یه ربع دوباره به راه افتادیم

ود ، احساس میکردم رطوبت هوا داره خفم میکنهآفتاب ظهر توگو سرمون رو داغ کرده ب  .. 

سرم گیج میرفت و کمی حالت تهوع داشتم ولی باید مقاومت میکردم ! باید به معبد میرسیدم ! 

 .. نمیتونستم بیخیال شایان بشم ، باید میرفتم اونجا و بی گناهی شایان رو ثابت میکردم

بیشتری راه افتادمبا این افکار عزمم رو جذب کردم و با قدرت   .. 

تقریبا دو ساعتی گذشته بود ولی هنوز به معبد نرسیده بودیم ، گرمای هوا و خستگی مفرط حرکتمون 

 .. رو کند کرده بود
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 .. ساعت سه بود و ما تنها سه ساعت برای برگشت به بازار وقت داشتیم

 .. ذخیره آبمون تموم شده بود و همگی هالک و تشنه بودیم

و متین جلوتر از بقیه حرکت میکردیم و پژمان پشت سر ما میومدمن و تمپا   .. 

در بین مسیر رود باریک اما پرابی رو دیدیم که از وسط جنگل میگذشت ، پژمان با دیدن رود از 

خوشحالی بلند بلند خندید و به سمت آب رفت اما تمپا گفت : رفیق اینکارو نکن ! ما نمیدونیم توی اون 

 ! آب چیه

با بی تفاوتی به سمت تمپا برگشت و گفت : آب آبه ! منظورت از این حرفا چیه ؟پژمان   

 .. اینجا افریقاست پژ ! تو نمیتونی هرچیزی که میبینی بخوری ! ممکنه اون آب -

پژمان به حرفای تمپا گوش نداد و لب رود زانو زد ، من که از حرفای او نگران شده بودم لب باز کردم 

اید تمپا راست بگه .. از اون ابو گفتم : پژمان ش  .. 

 .. اما او بدون توجه به حرؾ ما سرشو توی رود پر آب فرو برد

 .. پوفی کشیدم و به این جاهلیت و خودسریش لعنت فرستادم

 تمپا شونه ای باال انداخت و پرسید : شما هم میخواید چیزی بنوشید ؟

ایت گفت : پس به راهمون ادامه میدیممن و متین به عالمت نه سر تکون دادیم و تمپا با رض  .. 

 .. در همین لحظه صدای فریاد پژمان بلند شد

هر سه نفر با نگرانی به او نگاه کردیم که دستاش رو جلوی لبش گرفته و مثل مرغ پرکنده باال و پایین 

 .. میپرید

: هعی پژ ، چی تمپا جلو اومد و در حالی که سعی داشت پژمان رو اروم کنه با حالی مشوش پرسید 

 شده ؟ چی شده ؟

از حرکات ؼیرعادی پژمان منم نگران شدم ، کوله ام رو به روی زمین انداختم و فوری به کمکش 

 .. شتافتم

پژمان دستاشو از روی لبش برداشت و با داد و فریاد به انگلیسی نالید : اون مار لعنتی لبم رو گزید ، 

 .. اون مار

عنتی اون کارش تمومهتمپا فحشی به داد و گفت : ل  ! 

 با تعجب پرسیدم : چی ؟

 ! مار آبی توگو سم مهلکی داره ! اگه تا یه بیست دقیقه دیگه پادزهرش رو نزنیم پژمان میمیره -

 ! دست و پام از ترس میلرزید ، نه نمیتونم بزارم همچین بالیی سر پژمان بیاد ! نمیتونستم

چجوری باید پیداش کنم ؟ تند تند پرسیدم : پاد .. پادزهرش کجاست ؟  
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 .. پادزهرش توی بیمارستان شهره ، حداقل چهار ساعت با ما فاصله داره -

 .. نه نه نه ! این نمیتونه درست باشه ! باید یه راه حلی باشه -

 .. در همین بین پژمان از حال رفت و درست توی بؽل من فرود اومد

با ناامیدی گفت : وقت زیادی ندارهتمپا کنارش زانو زد و پلکاشو باال داد ، سپس   .. 

 ! اشک توی چشمام جمع شده بود ، نمیتونستم این مصیبت رو تحمل کنم

 با بؽض پرسیدم : حاال باید چیکار کنیم ؟

 .. متین با خونسردی گفت : به راهمون ادامه میدیم

ادیم ولی اون کار من و تمپا با تعجب به چهره اروم متین نگاه کردیم و او گفت : ما بهش هشدار د

 .. خودشو کرد ! االنم مرگ و زندگیش به ما ربطی نداره

 ! با گریه داد زدم : چطور میتونی اینقدر خودخواه باشی ؟ اون دوست ماست

متین کوله اش رو به روی دوشش تنظیم کرد و گفت : اشتباه نکن یارا ، اون فقط دوست توئه ! چیزی 

یادت که نرفته برای چی اومدیم اینجاکه االن برای ما مهمه هدفمونه ،   .. 

 ! ما نمیتونیم پژمان رو به حال خودش ول کنیم -

متین با عصبانیت به نگاه کرد و گفت : ولی االن پای زندگی شایان در میونه ! ما فقط یه فرصت برای 

ال شایان پیدا کردن حقیقت داریم و اونم همین نزدیکیه ! میخوای به رفیق جون جونیت بچسبی و بیخی

 بشی ؟ اره اینو میخوای ؟ زندگی کی برات مهمه ؟ برادرم یا این احمق ؟

با چشمای اشک الودم به متین که در کمال بی رحمی این حرفا رو ادا میکرد نگاه کردم و بعد از میون 

 دندونای کلید شده ام ؼریدم : من .. پژمانو .. ول .. نمیکنم ! فهمیدی ؟

کنش رو از من نداشت جا خورد و با پوزخندی گفت : پس کنار جسدش بشین و متین که انتظار این وا

 ! گریه و زاری کن ! من میرم

 .. با گفتن این حرؾ اومد تا قدمی برداره اما با صدایی که از درخت ها بلند شد سرجاش ایستاد

 .. با تعجب به درختای خزین پوش دور و برمون که در حال جنب و جوش بودند نگاه کردم

 .. اب دهنم رو با صدا قورت دادم و چاقویی که توی جیبم گزاشته بودم رو چک کردم

متین و تمپا گارد گرفته بودند ولی من همچنان کنار جسد نیمه جون پژمان نشسته و نظاره گر این 

 .. واقعه ؼیر عادی بودم

 متین با تعجب پرسید : اینا دیگه چه کوفتین ؟

ظ طبیعتنمحافظ طبیعت ! اینا محاف -  .. 

 متین : چی ؟
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ناگهان جلوی چشم های متعجب ما چندین مرد خزه پوش از بین درخت ها جدا شدند ! انگار تمام این 

 .. مدت با خز و برگ استتار کرده بودند

مردهای ؼریبه نیزه های چوبیشون رو از ال به الی علؾ هایی که روی زمین بود برداشتند و به سمت 

 .. ما نشونه گرفتند

 .. متین و تمپا گاردشون رو رها کردند ، همگی دستامون رو به نشونه تسلیم باال برده و صاؾ ایستادیم

در این بین ، مردی که از همه قد بلندتر بود جلو اومد و به زبون محلی چیزی گفت که تمپا به ما اشاره 

 .. کرد و جوابی داد

قد بلند که انگار رهبر گروه بود نزدیکم شد ،  از هیچکدوم از حرفاشون سردرنمیاوردم اما وقتی مرد

 .. احساس وحشت سر تا پای وجودم رو فرا گرفت

 .. مرد سیاه که سرش رو تراشیده و دور سرش رو با میخ سوراخ کرده بود نگاهی به سر تاپام انداخت

هوه ای و گردنم رو مثل یه سگ بو کشید و در یه حرکت کؾ دستم رو بلند کرد اما با دیدن اون رد ق

 ! لجنی شوکه شد و زیرلب چیزی گفت که نفهمیدم

 از شنیدن این لفظ تعجب کردم و به فارسی پرسیدم : چی ؟

 .. مرد جلوی پام چهار دست و پا زانو زد و چیزی گفت

 ! من که نمیفهمیدم چی میگه ولی با این حال تمپا ترجمه کرد : میگه برو روی کولش سوار شو

 من ؟ -

داد تمپا سر تکون  .. 

انتظار این واکنش رو نداشتم ولی از اونجایی که خیلی ازشون میترسیدم قبول کردم و روی دوش مرد 

 .. نشستم

مرد ؼولتشن ناگهان از روی زمین بلند شد و من دقیقا روی دوشش قرار گرفتم ، از ترس اینکه بالیی 

 .. سرم نیاد محکم بهش چسبیده بودم

صحنه نگاه میکردند ! مرد خواست حرکت کنه که من مانع شدم و به متین و تمپا با تعجب به این 

 ! فارسی گفتم : نه ! بدون پژمان جایی نمیرم

تمپا برای مرد حرفم رو ترجمه کرد ، او نگاهی تحقیر امیز به پژمان انداخت و به یکی از افرادش 

 .. چیزی گفت

 .. مرد دومی لبای پژمان رو بوسید و زهر رو مکید

کم هشیاریش رو به دست اورد ، تمپا کنارش زانو زد و همه چیز رو براش توضیح داد پژمان کم  .. 

با اینکه هنوز منگ و گیج بود اما به گفته محافظان طبیعت تا یه ساعت میتونست دووم بیاره و برای 

 .. پاک کردن خون از زهر مار در قبیله اون افراد وقت داشتیم



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 442 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

لی یه ساعت زمان زیادی بود و با این تفاسیر ما به معبد نمیرسیدیم از شنیدن این خبر خوشحال شدم و

 .. و ماشینمون هم از دست میدادیم

با این حال برای من سالمتی پژمان توی اولویت بود ، اون به خاطر من روی زندگیش ریسک کرده بود 

 ! و من نمیتونستم همینجوری ولش کنم

من احترام بزاره ، شاید االن نمیتونستیم به معبد برسیم متین هم برخالؾ میلش مجبور شد به تصمیم 

 ! ولی مطمئن میشدیم حال پژمان خوبه

وارد چادر پژمان شدم ، یه ساعتی بود که اون داروهای گیاهی رو به خوردش داده بودند ، باید مطمئن 

 .. میشدم حالش خوبه پس کنارش نشستم

ن لبخند کمرنگی زدپژمان به ارومی چشماش رو باز کرد و با دیدن م  .. 

 دستمو به روی سینش گزاشتم و پرسیدم : حالت خوبه ؟

سرشو به نشونه اره تکون داد و با بی جونی گفت : این داروهای گیاهی بد بهم ساخته ، فکر نمیکردم 

 .. زنده بمونم

 .. دیوونه -

 ! ممنون -

 بابت ؟ -

نمیدونم چجوری باید ازت تشکر کنم یاراتنهام نزاشتی ، فکر نمیکردم همچین کاری کنی !  -  .. 

انگشت اشاره ام رو به روی لبش گذاشتم و گفتم : هیس ! نیازی به تشکر نیست ، این یه کار تیمی بود 

 ! ! تو زندگیتو برای من به خطر انداختی و به همچین جایی اومدی .. نمیتونستم تنهات بزارم

ند زدم .. معبدپژمان لبخند بی جونی زد و گفت : اما من گ  .. 

 ! مهم نیست ، االن فقط سالمتی تو مهمه -

 پس دوست پسر احمقت چی ؟ -

 لبخند کجی زدم و گفتم : نمیخوای ادم شی ؟

 ! اصال ازش خوشم نمیاد -

 ! ولی تو که تاحاال اونو ندیدی -

 .. تو رو که دیدم ، سلیقتو میشناسم ! حتما یه چیز افتضاحه -

کردم و گفتم : شاید باید میزاشتم بمیریچشم ؼره ای نثارش   ! 

 .. خندید و گفت : حقیقت تلخه
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جوابی ندادم و سرمو پایین انداختم که پژمان گفت : راستی از دخترای اینجا راجبع اخرین جادوگر 

 ! شنیدم

 با تعجب سرمو باال اوردم و پرسیدم : چی ؟

ایی از اخرین جادوگر میگفتند ، مثل اینکه اون دخترایی که یه ساعت پیش توی چادرم بودند یه چیز -

 ! اون همینجاست

 داری جدی میگی ؟ -

 .. اره ، مثل اینکه صبحا برای عبادت میره و شب برمیگرده اینجا -

 ولی .. ولی .. تو از کجا اینا رو فهمیدی ؟ مگه زبون بومی بلدی ؟ -

ایی یاد گرفتمباالخره تو این یه مدتی که با تمپا رفت و امد کردم یه چیز -  ! 

 .. پس اگه این قضیه درست باشه -

پژمان حرفمو قطع کرد و گفت : درست حدس زدی ! اخرشب اخرین جادوگر اینجاست و معنیش اینه تو 

 .. هیچیو از دست ندادی

از خوشحالی دستام رو به روی دهنم گذاشتم و با ذوق گفتم : خدایا شکرت ! این بهترین خبری بود که 

 ! شنیدم

 .. دست خبرچینش درد نکنه ، برو جونمو دعا کن -

دستمو روی سینش گذاشتم با قدردانی گفتم : واقعا ازت ممنونم پژمان ! نمیدونم چجوری باید این لطفو 

 ! جبران کنم

 .. تو جونمو نجات دادی ! منم بهت یه خبر خوب دادم ، فکر کنم بی حسابیم -

 .. لبخندی زدم و بعد از چادر بیرون اومدم

 .. میخواستم هر چه زودتر این خبرو به تمپا و متین که دور کنده درختی نشسته و ناهار میخوردند بدم

 .. متین که اینو شنید به طعنه گفت : پس باالخره موش مردگی پژمان به دردمون خورد

 ! تمپا : این عالیه ، امیدوارم هرچه زودتر به خواستت برسی یارا

نشستم تا از سوپی که زنان قبیله با احترام برامون حاضر کرده بودند میل  ازش تشکر کردم و کنارشون

 ! کنم

هنوز هم دلیل این همه ارج و قرب رو نمیدونستم ، چرا اونا به منی که تاحاال یه بارم ندیده بودمشون 

اشتم احترام میزاشتند ؟ چرا اون مرد ؼریبه منو روی دوشش گذاشت و تا اینجا اورد ؟ سواالت زیادی د

 .. و باالخره امشب جواب همه رو میگرفتم

 .. شب شده بود ، کنار درختی ایستاده و به منظره تاریک جنگل نگاه میکردم
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موبایلم اصال انتن نمیداد ، دلم میخواست از الهه اخبار تهران رو بگیرم ولی هیچ راه ارتباطی ای 

 .. نداشتم ! مردم اینجام کال از تکنولوژی به دور بودند

 .. زنا بچه های زیادی داشتند و یه سریاشون لخت میگشتند

 ! مردها هم همه قد بلند و ورزیده بودند

 .. اسم این قبیله طبق گفته های تمپا "چیکه" به معنای قدرت خدا بود ! اسم عجیبی داشت

روشن همینجوری که به درخت تکیه داده و منتظر ایستاده بودند متین کنارم سبز شد و یه نخ سیگار 

 کرد ، پوزخندی زدم و پرسیدم : اینو از کجا اوردی ؟

 ! محلیا بهم دادند ، میخوای امتحان کنی ؟ ارگانیکه -

چشم ؼره ای نثارش کردم که خندید و گفت : چیه ؟ هنوز بخاطر قضیه امروز ازم ناراحتی ؟ من نگران 

 .. خودمون بودم یارا

 .. تو یه عوضی به تمام معنایی -

یلی مهربونی ، اینو میدونستی ؟ولی تو خ -  

 داری مسخرم میکنی ؟ -

به هیچ وجه ! یه نگاهی به خودت بنداز ! تو برای پژمان از عشقت گذشتی ، بخاطر عشقت از خودت  -

 .. گذشتی ! میشه گفت برای تو همه جز خودت اهمیت دارند

 .. انگار همیشه اینجوری بودم -

 چرا ؟ -

 چرا چی ؟ -

ن تکیه داد و پرسید : چرا اینکارو میکنی ؟ فکر میکنی اگه شایانم به جای تو بود به درخت مقابل م

 اینکارو میکرد ؟

 ! کمی مکث کردم و بعد جواب دادم : نه .. نمیکرد

 پس ؟ -

من شایان نیستم ، من یارا یکتام ! دختری که به خاطر داداش احمقت از همه چیزش گذشت ، االنم  -

ندارمچیزی برای از دست دادن   .. 

 .. فقط میخوام بی گناهیشو به خودم ثابت کنم ! به اینکه تمام مدت عاشق یه قاتل نبودم

 .. ولی اگه هم اون واقعا یه قاتل حرومزاده باشه ، تو عاشقش میمونی -

پوزخندی زدم ، سرمو باال بردم و درحالی که به ستاره ها نگاه میکردم گفتم : فکر نمیکنم حتی یه 

روزم بتونم از عشقش دست بکشم ، فقط اگه قاتل نباشه میتونم کمکش کنم از زندان ازاد شه ! من 
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ه زندگی جدید نمیتونم هیچوقت شایان رو بابت کارایی که باهام کرد ببخشم ولی میتونم بهش کمک کنم ی

 ! رو شروع کنه ، بدون من ! با روناک .. یا هر دختر دیگه ای

 .. اینو گفتم و قطره ای اشک از گوشه چشمم چکید

سپس ادامه دادم : اما هیچکس نمیتونه مثل من عاشقش باشه ، هیچکس بیشتر از من نمیتونه عاشق 

 .. چشماش ، لباش ، خنده هاش باشه

بیشتر عاشق تر باشه ، هیچکس نمیتونه شایانو با تمام بدیاش بخواد ! با تمام هیچکس نمیتونه از من 

 .. کارایی که کرد

 .. هیچکس از من بیشتر دوسش نداره ، هیچکس

مطمئنم یه روزی دلش برام تنگ میشه ، چون هیچکس از یارا احمق تر نیست ! هیچکس عاشق تر 

 .. نیست

 

مه دادم : حق با توئه ، شایان هرچی که باشه من عاشقش اینو که گفتم بؽضم ترکید و با عجز ادا

 .. میمونم ! چون اون اولین مرد زندگیمه ، نمیتونم خاطراتمون رو فراموش کنم

 .. نمیخواستم اینو به کسی بگم ، اما من بدون اون واقعا خوشحال نیستم

ار میمیرم و زنده میشمشاید فقط تظاهر کنم حالم خوبه ولی من هرشب تا صبح گریه میکنم ، هزار ب  .. 

بدون اون خندم نمیگیره ، نفس کشیدن برام سخته ، نمیتونم تمرکز کنم نمیتونم فکر کنم نمیتونم ؼذا 

 .. بخورم

 .. من خیلی بدبختم ، خیلی بدبختم که عاشق شایانم ولی این بدبختیو دوست دارم

بور نیستی یارا ، مجبور نیستی اینو متین نزدیکم شد ؛ شونه هامو بؽل کرد و زیر گوشم گفت : تو مج

 .. بخوای

سپس گونه ام رو به آرومی نوازش کرد و در حالی که به چشمای خیسم زل زده بود ادامه داد : من 

 ! اینجام ، میخوام کنارت باشم .. فقط کافیه بهم اعتماد کنی

ادبا گفتن این حرؾ تره ای از موهام رو کنار زد و لباش رو مماس لبام قرار د  .. 

مثل اینکه بخواد مهر مالکیت رو به لبام بزنه ، آماده یه بوسه داغ و شهوت آلود بود ، با هجوم لباش 

 .. به سمت صورتم ناگهان از خواب ؼفلت بیدار شدم و سرمو پایین انداختم

 .. مشتامو محکم فشار دادم و با لحن محکمی گفتم : من نمیتونم

 نمیتونی ؟ -

رحالی که به چشمای نافذ آبیش زل زده بودم ادامه دادم : نمیتونم به شایان خیانت سرمو باال آوردم و د

 .. کنم
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 ! من مال اونم

 متین که از این واکنش من جا خورده بود یه قدم عقب گرد کرد و بعد پرسید : چطور اینو میگی ؟

که چه حسی داری  اون اولین کسی بود که حسم کرد ، نمیتونم به احساسم خیانت کنم ! درک میکنم -

 .. متین ولی من عاشق برادرتم

 ! با تمام وجودم عاشقشم و مال اون میمونم تا زمانی که مرگ ما رو از هم جدا کنه

 ! متین پوزخندی زد و گفت : مثل قدیسه ها حرؾ میزنی

شاید قدیسه نباشم ولی احساس پاکی دارم و نمیخوام این احساس رو با شهوت  و هوس به گناه  -

شمبک  .. 

متین به نشونه تاسؾ سر تکون داد و گفت : تو میتونستی سرنوشتتو تؽییر بدی ولی سرشت پاکت 

مانعت شده ، این حسو در هم بشکن ! تمام قدرت و اختیارت رو در اختیار نفس پاکت قرار نده ، بزار 

 .. شهوت سراسر وجودت رو فرا بگیره و بعد با من بخواب .. همینجا ! روی همین زمین

 پوزخندی زدم ، به خودم اشاره کردم و گفتم : به نظرت شبیه همچین دختراییم ؟

من و پسر شیطان یکی شدیم ، هم خوابی با اون بهم این قدرتو داد و این احساسی که بهش دارم با 

 ! هیچی عوض نمیشه

 .. داری اشتباه میکنی -

م ! من فقط با یه مرد یکی میشم و اونم شایانهنه ، برای اولین بار توی زندگیم دارم کار درستو میکن -  

.. 

متین دیگه حرفی نزد ، سکوت کرد و سرشو پایین انداخت انگار از این که به هدفش نرسیده بود آشفته 

 .. بود

 .. بهش توجهی نکردم و روی هدؾ اصلیم که مالقات با اخرین جادوگر بود متمرکز شدم

اواز شنیده میشد ، پس با متین به سمت چادرها برگشتیم تا از فاصله نه چندان دوری صدای طبل و 

علت این امر رو جویا بشیم ، تمپا از یکی از زن های قبیله دلیل این ساز و اواز رو پرسید و زن جواب 

 .. داد که آخرین جادوگر در حال بازگشت از معبده و این سر و صدا هم برای ورود او برپا شده

ل شدم و با عزمی راسخ منتظر ورود او موندماز شنیدن این خبر خوشحا  .. 

اخرین جادوگر که پیرمردی سیاه پوست و خمیده با سری طاس و یک عصای چوبی بلند بود جلوی 

 .. چشم ما ظاهر شد

پشت سر او چند مرد جوون و عریان مشؽول طبل زدن و چند نفر هم مشؽول بوسه زدن بر خاک پای 

 .. او بودند

اونها خیره شدم ، انتظار همچین چیزیو نداشتم با تعجب به رفتار  .. 
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تنها چند ثانیه از ورودش نگذشته بود که پیرمرد موسیقی رو با اشاره ای قطع کرد ، سر طاسش رو 

 .. باال آورد و بعد در حالی که مستقیما به من خیره شده بود گفت : بوسی انگال

به تنم افتاد اما سعی کردم عادی جلوه کنم پس  از دیدن چشمای سفیدش که انگاری نابینا بودند لرزی

سر جام ایستادم که ناگهان پیرمرد به فارسی و با لحنی قاطع گفت : من دارم قدرت بوسی انگل رو حس 

 .. میکنم ، اون اینجاست

 ! فرشته دوباره زاده شده ، اون اینجاست و در میون ما حضور داره

ت من گرفت و به زبان محلی ادامه داد : بوسی انگالبا گفتن این حرؾ عصاش رو مستقیما به سم  .. 

 .. نگاه تمام افراد به سمت من برگشت و همگی در مقابلم زانو زدند

پژمان و تمپا که از دیدن این صحنه نزدیک بود شاخ دربیارند با تعجب بهم نگاه میکردند و در این بین 

منظره مقابل خیره شده بودفقط متین بود که دست به سینه و با نگاهی خونسرد به   .. 

وارد بزرگترین چادر قبیله که متعلق به اخرین جادوگر بود شدم ، فضای چادر با چندین شمع نورانی و 

 .. روشن شده بود

 .. بوی عود درخت لیمو و پوست حیوونای وحشی باعث گزگز بینیم میشد

ه انگلیسی گفت : پدرم االن میاددختری به اسم ایمانی منو به دور میزی هدایت کرد و با لبخند ب  .. 

 .. دور زمین نشستم ، روی میز دو نفره چندتا برگه و جوهر قدیمی وجود داشت

فضای چادر برام عجیب و ؼریب بود شاید چون هیچوقت توی همچین جاهایی نبودم اما اصال احساس 

ی داشتوحشت نمیکردم ، نمیدونم بخاطر چی بود اما همچی در عین تازگی برام کهنگ  ! 

 .. ایمانی کنارم نشست گفت : تو همونجوری که اجدادم تعریؾ میکردند زیبایی

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : اجدادت ؟

بله ، تمامی اجدادم از تو برای من و خواهرام داستان های متفاوتی تعریؾ میکردند ، میگفتند باالخره  -

 ! یه روزی میای و منجی ما میشی

شما ؟منجی  -  

 .. بله ، منجی قبیله چیکه ! بزرگان قبیله من تو رو عبادت میکنند ، براشون مقدس هستی -

من که کامال از شنیدن این حرفا گیج شده بودم فقط به نشونه تایید سری تکون دادم و توی دلم گفتم : 

ونم خودمو از پاک باال خونه رو دادند اجاره ! من چطوری میتونم منجی اینا بشم ؟ من حتی نمیت

 .. دردسری که ساختم نجات بدم

در همین لحظه اخرین جادوگر از پشت چادر ظاهر شد ، به محض ورود او من و ایمانی از جا بلند 

 .. شدیم اما پیرمرد فروتن با محبت گفت : بشین فرزندم



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 448 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

عجیب تر این  برام جالب بود که میتونست فارسی صحبت کنه ، یعنی از کجا یاد گرفته بود ؟ از همیشه

 ! بود که با وجود نابیناییش همه چیزو میدید

 .. دوباره روی زمین نشستم ولی اینبار ایمانی با اجازه پدر چادر رو ترک کرد

پیرمرد رو به روی من نشست و درحالی که قلمش رو از جوهر پاک میکرد گفت : پس باالخره برگشتی 

 .. یارا

ا میدونید ؟با تعجب پرسیدم : شما اسم منو از کج  

 ! این اسمی بود که مادرت بهش عالقه داشت و واقعا هم سزاوار و شایسته توئه -

 شما مادرم رو میشناسید ؟ -

 .. پیرمرد لبخندی زد و گفت : من همه چیزو میدونم

با حال سردرگمی پرسیدم : اما .. اما اخه چجوری ؟ شما .. اینجا .. پدر و مادرم .. فارسی حرؾ 

بوسی انگل و شایان .. چه ربطی بهم دارند ؟زدنتون ..   

 .. پیرمرد حرفم رو قطع کرد و گفت : هنوز خیلی چیزا هست که تو نمیدونی

بله و اینجا اومدم که بفهمم ، شایان اونشب اسم شما رو گفت ! میخوام بهم کمک کنید و اگه چیزی  -

د بهم بگیددرباره قاتل سریالی ای که تو تهران ازاده پرسه میزنه میدونی  .. 

 .. پیرمرد از جا بلند شد و در کمال ارامش گفت : از قاتل سریالی خبری ندارم

 پس .. پس .. پس اون برای چی بهم گفت بیام اینجا ؟ -

پیرمرد شمعی که در گوشه چادر رو به خاموشی بود در دست گرفت و درحالی که به نقطه کوری زل 

ت رو درک کنیزده بود گفت : برای اینکه حقیقت وجود  .. 

 حقیقت وجودم ؟ -

 .. اینکه تو کی هستی و هدؾ از خلقتت چی بوده -

 ! من .. من .. واقعا منظورتون رو متوجه نمیشم -

پیرمرد با فوتی شعله شمع رو خاموش کرد و بعد گفت : به از هجره تاریکی به سمت روشنایی بنگر 

دم : پس اون چمدون و دفترچه کار شما بود ؟..با شنیدن این حرؾ چشمام از تعجب گرد شد و پرسی  

 پیرمرد جوابی نداد ، جو ساکت و مرموز چادر قلبم رو لرزوند و با تردید ادامه دادم : آقای پیرمرد ؟

روشنایی در درون توئه ! تو از نور زاده شدی و به نور بازمیگردی ، تو وارث واقعی خورشید ،  -

قی شیطان هستیملکه هفت آسمان و اولین معشوقه حقی  .. 

 .. از هیچکدوم از حرفاش سردرنمیاوردم پس فقط با شک به لباش چشم دوختم
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پیرمرد ادامه داد : در زمان ازل ، یعنی زمانی که هنوز آخرین نسل از انسان پا بر زمین نزاشته بود ، 

 .. فرشتگان در آخرین طبقه از بهشت فرمانبردار فرمان خداوند بودند

انها فرشته ای نورزاده به نام آرای که مظهر زیبایی ، پاکی و صداقت بود محبوب خداوند در میون تمام 

 .. واقع شد

آرای در درجه ای از معنویت و زیبایی قرار داشت که تمامی فرشتگان مدهوش او بودند ، همه جز 

 .. شیطان

الی ، خودخواهی ذاتی و آرای از سالها پیش شیفته و دلباخته او شده بود ولی شیطان به دلیل رتبه ع

 .. ؼرور افراطی اش او رو ذلیل و حقیر میشمرد

خودبینی شیطان موجب اخراج او از بهشت شد ، خداوند درهای رحمت رو به سوی او بست و سرشت 

 .. پلید شیطان برای همیشه در تاریکی فرو رفت و اتش انتقام و کینه وجودش رو داغ تر کرد

ان رفت و محبت و عشقش رو نسبت به او برمال ساخت ، همین کافی بود تا آرای دلباخته به دنبال شیط

 .. شیطان پلید از احساس فرشته بی گناه برای رسیدن به اهداؾ شوم خود بهره بگیره

 .. او در ظاهر با آرای رابطه دوستانه برقرار کرد و بارها با او به معاشقه پرداخت

، او از آرای کلید بهشت رو برای فریب دادن آدم و  وقتی فرشته عاشق ؼرق عشق شیطان شده بود

 .. حوا درخواست کرد

آرای اول قبول نکرد ؛ اما شیطان تهدیدش کرد که اگه مطیع فرمانش نباشه  او رو ترک میکنه و آرای 

 ... به ناچار به تک تک خواسته های شیطان برای انجام نقشه های شومش تن داد

هشت ، خشم خداوند گریبان گیر آرای معصوم شد و او فرشته محبوبش رو اما بعد از اخراج انسان از ب

 .. طرد کرد

 .. آرای از چشم تمامی فرشتگان افتاد و به پست ترین درجات بهشت نزول کرد

بعد از اون به درگاه شیطان که در قعر جهنم قرار داشت پناه برد و در کمال بی رحمی از سوی او پس 

 .. زده شد

 

پای شیطان زانو میزند ، شیطان به او پشت کرده آرای جلوی ]  ] 

 .. تو بهم گفتی بهت کمک کنم -

 .. من هرکاری که گفتی انجام دادم ، از همه چیزایی که داشتم گذشتم

 .. تو باعث شدی من نابود بشم ! به بال هام نگاه بنداز ! به من نگاه بنداز ! عزازیل به من نگاه کن

عوت کردم ، این خودت بودی که بین من و خداوند شهوت رو پذیرفتیمن فقط تو رو به لذت د -  .. 

 ! حاال به جای اینکه منو سرزنش کنی ، خودت رو سرزنش کن
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 [ قطره ای اشک از گونه آرای میچکد ]

 .. ولی من عاشقت بودم -

 [ شیطان بلند بلند میخندد ]

 .. عاشق من ؟ چقدر ذلیلی آرای -

خواهش میکنم ، من دارم عذاب میکشم ! خشم خداوند وجودم رو عزازیل ، بهم کمک کن !  -

 .. میسوزونه

 میخوای بهت کمک کنم ؟ -

 [ آرای سرش را به نشانه آره تکان میدهد ]

 [ شیطان به سمت او برمیگردد و دست در موهای بلند و سفید رنگ او فرو میبرد ]

 میخوای چیکار کنی ؟ -

 [ شیطان لبخند میزد ]

رو از عذاب خداوند رها کنم میخوام تو -  ! 

 شیطان در یک حرکت موهای بلند و سفید رنگ آرای را با ناخون های پهن و سیاه خود کوتاه میکند ]

] 

 [ آرای دست بر سرش میگذارد و با چشمهای نگران به او مینگرد ]

د این صحنه هست حاال زمان اون فرا رسیده تا برای همیشه به وجود تو پایان بدم ! اگر خداوند شاه -

 کجاست تا محبوبش رو نجات بده ؟

 [ شیطان بلند بلند میخندد ]

 .. خواهش میکنم عزازیل ! خواهش میکنم -

 [ شیطان انگشت اشاره اش را به روی لب آرای میگذارد و زیر گوش او نجوا میکند ]

 .. فقط یه فرشته میتونه یه فرشته دیگه رو از بین ببره -

آرای را با ناخون های بلند و تیز خود میبردشیطان زیر گلوی  ]  ] 

آرای برای همیشه به نیستی محکوم شد و شیطان خون آرای رو به داخل شیشه ای ریخت و به زمین 

 .. تبعید کرد تا در جایگاه پست انسانها به دست فراموشی سپرده بشه

( اولین معشوقه شیطان و بعدها او به خاطر عشقی که به شیطان داشت بوسی انگل ) فرشته شیطانی 

 .. تنها وارث حقیقی هفت آسمان و زمین معرفی شناخته شد

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم ، این حرفا چه معنی ای میداد ؟ این چیز چه ربطی به من داشت ؟
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حرفای آخرین جادوگر که به اینجا رسید زیرلب ذکری زمزمه کرد و بعد ادامه داد : آرای هرگز باز 

 ! نمیگشت مگر اینکه کسی از اون خون بنوشه و دوباره در زندگی متولد بشه و اون فرد تو بودی

م ؟ من ؟ آخه چجوری ؟ واقعا متوجه نمیشم چی میگید آقای پیرمرد من خیلی گیج شدم ! فقط اینجا  -

دیداومده بودم تا از قاتل سریالی سردربیارم اما شما برام یه داستان از اساطیر تعریؾ کر  .. 

آخرین جادوگر لبخندی زد و گفت : این داستان نیست دخترم ، این حقیقت وجودته ! تو آرای هستی ، 

 .. ملکه آسمان ها و زمین ، معشوقه شیطان

از روی زمین بلند شدم ، حرفش رو قطع کردم و گفتم : ببخشید آقای پیرمرد ولی من اصال به این چیزا 

عمولیم نه ملکه و نه معشوقه شیطانباور ندارم ! من فقط یه دختر م  .. 

 .. ولی تو با پسر شیطان خوابیدی -

 .. با تعجب به سمتش نگاه کردم ، لبخند کمرنگی به لب داشت و به نقطه نامعلومی زل زده بود

 .. بریده بریده پرسیدم : شما .. از .. کجا

 .. هیچ چیز از احوال دو جهان بر من پوشیده نیست -

حرفتون درست باشه میتونید بهم بگید اون قاتله یا نهپس اگه  -  ! 

 ! پیرمرد از جا بلند شد و در حالی که به سمت خروجی میرفت گفت : اون هرگز به تو دروغ نگفته

 ! ولی .. بهم .. نارو .. زد -

 ! پیرمرد در لحظه آخر لبخندی زد و گفت : از حجره تاریکی به سمت روشنایی بنگر

ه یعنی چی ؟معنی این جمل -  

 .. پیرمرد به قلبش اشاره کرد و ادامه داد : از این کمک بگیر

 .. اما -

 ! کار تو اینجا تموم شده بوسی انگل -

ولی من هنوز هیچ مدرکی برای اثبات بی گناهی شایان ندارم ! من دنبال داستان شیطان و فرشته  -

 .. نبودم ! میخوام بی گناهی شایان رو ثابت کنم

تهران و با چشم دل به اطرافیانت نگاه کنبرگرد  -  .. 

 ! کسی که دنبالش میگردی بین شماست و از هرکسی بهت نزدیکتره

اون چیزیو میخواد که در پیرامون تو قرار داره و هر وقت ازت پس بگیره ، تو رو نابود میکنه ! 

 .. دخترم ، به راحتی به هرکسی اعتماد نکن ، این دنیا جای خطرناکیه

به نشونه باشه تکون دادم ولی وقتی آخرین جادوگر داشت از چادر خارج میشد ناگهان یاد چیزی سرمو 

 .. افتادم و با صدای بلندی گفتم : پدر و مادرم
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پیرمرد سرجاش ایستاد و من ادامه دادم : هنوز از من ناامید نشدند ، مگه نه ؟ منظورم اینه شما گفتید 

نیاز هر دو جهان آگاهی دارید پس یع  .. 

آخرین جادوگر لبخند مرموزی زد و گفت : اونا هرگز از تو ناامید نشدند ، فقط از من خواستند تا بهت 

 .. بگم گردبند رو پس بگیری

 .. گردبند ؟ کدوم گردن -

 .. یهو انگار که چیزی یادم اومده باشه حرفمو قطع کردم و گفتم : حلقه ازدواجشون

 ! اون ازت مراقبت میکنه -

ه نشونه آره تکون دادم و بعد با چشمای نگرانم آخرین جادوگر رو بدرقه کردمسرمو ب  .. 

 .. وقتی از چادر خارج شدم ، ایمانی رو دیدم که با یه جعبه کوچیک منتظر ایستاده بود

 نزدیکش شدم و پرسیدم : منتظر کسی هستی ؟

 .. بله ، منتظر تو -

 چی شده ؟ -

پرسید : اینجا نمیمونی ، مگه نه ؟ایمانی یکم این و اون پا کرد سپس   

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم و گفتم : من اونی که فکر میکنید نیستم ! من

حرفمو قطع کرد ، تند تند سرشو تکون داد و گفت : میدونم چی میخوای بگی ولی پدرم هیچوقت اشتباه 

 .. نمیکنه ! من و خواهرم از بچگی منتظرت بودیم

یای و منجی قبیلمون بشی ! تا ما رو از شر و جنگ راحت کنیمنتظر بودیم تا ب  .. 

 چه جنگی ؟ -

جنگ با قبلیه زویا !! اجداد من از صدها سال پیش با این قبیله توی جنگ بودند ، هزاران نفر کشته  -

 .. شدند ! مادربزرگم میگفت وقتی تو برگردی قبیلمون رو نجات میدی

مانی زل زدم و گفتم : میفهمم چی میگی ولی متاسفم که ناامیدت با ناراحتی به چشمای مشکی رنگ ای

 .. میکنم ! من به اینجا تعلق ندارم ! حتی نمیدونم کی هستم

 .. تو بوسی انگلی یارا ! تو -

این حرفا رو پدرت بهم زد ایمانی ولی من هیچ اعتقادی به اینجور افسانه ها ندارم ، من برای فهمیدن  -

ده بودم ولی فقط چندتا افسانه نصیبم شدحقیقت به اینجا اوم  ! 

 .. اینا افسانه نیست ، همش واقعیته ! تو فقط هنوز درک نکردی کی هستی اما وقتی درک کنی -

در این لحظه صدایی از پشت چادرها بلند شد و ایمانی تند تند گفت : میدونم که فردا صبح از اینجا 

م اینو بگیریمیرید و من وقت زیادی ندارم اما ازت میخوا  .. 
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 .. با گفتن این حرؾ از توی جعبه کوچیک یه سکه اهنی بیرون اورد و ادامه داد : اینو نگه دار

 با شک نگاهی به سکه انداختم و گفتم : این چیه ؟

 .. اگه بخوای پیش ما برگردی این سکه کمکت میکنه پیدامون کنی -

زم داری ایمانی ولی من فکر نمیکنملبخند کجی زدم و جواب دادم : میدونم چه انتظاری ا  .. 

ایمانی دستمو مشت کرد تا سکه رو محکم بگیرم سپس با لحنی قاطع گفت : فقط نگهش دار ، مطمئنم 

 .. یه روزی برمیگردی و بهمون نیاز پیدا میکنی

 .. چند لحظه مکث کردم و بعد سرمو به نشونه باشه تکون دادم

اره با یه مشت فکر و خیال و سوالهای بیجواب تنها موندمایمانی به سرعت از من دور شد و دوب  .. 

 .. صبح روز بعد آماده رفتن شدیم ، امروز باید به تهران برمیگشتیم

هرچند که از این سفر بی فایده چیزی نصیبم نشده بود ولی حتما الهه برام خبری داشت ! اینجا که انتن 

بودم حتما چیزهایی نصیبش شده پس بعد از جمع نداشتم و نمیتونستم ازش خبر بگیرم ولی مطمئن 

 .. کردن یه سری آذوقه و خداحافظی و تشکر از اهل قبیله اماده برگشتن شدیم

اخرین جادوگر برامون دعایی زیر لب زمزمه کرد و با عصای بلندش ضربه ای به شونه هامون زد ! 

دند چیزی نمیفهمیدمشاید اینم از رسومات بدرقه اشون بود چون از دعاهایی که میخون  .. 

پژمان و تمپا جلوتر از بقیه راه افتادند ، از دیشب تاحاال حال پژمان بهتر شده بود و دیگه اثری از 

 .. آسیب های نیش مار آبی توی جسمش دیده نمیشد

من و متین کوله هامون رو محکم کردیم ولی لحظه اخر که میخواستیم حرکت کنیم ایمانی از راه رسید 

درحالی که نفس نفس میزد زیر گوشم گفت : یادت باشه اون چمدون رو از ؼریبه ها دور نگه داریو   

.. 

 با تردید پرسیدم : منظورت چیه ؟

 .. به زودی میفهمی -

 .. اینو گفت و سپس با اطمینان خاصی توی  چشمام زل زد

بود بهم متلک انداخت و  لب تر کردم و سرمو به نشونه باشه تکون دادم ، متین که ناظر حرکات ما

 گفت : مادمازل نمیخوای راه بیوفتی ؟

 ! چرا .. چرا .. االن میام -

با گفتن این حرؾ دستای ایمانی رو محض اطمینان محکم فشار دادم و به همراه متین از اونجا دور 

 .. شدم

عصر به سمت دبی  بعد از بستن وسایل توی خونه اجاره ای ، تمپا برامون ناهار خرید و گفت که امروز

 .. پرواز داریم
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 .. خدا رو شکر کردم که باالخره دارم برمیگردم ، انگار این روزها اصال تمومی نداشت

 ! پژمان گازی به ساندویچ زد و گفت : پس اون پیرمرد فقط چندتا داستان برات تعریؾ کرد

ت وقتم رو هدر دادمحتی نمیدونم ربطشون به زندگی من چی بود ! احساس میکنم تمام این مد -  .. 

 .. پژمان : سخت نگیر ، شاید دوست پسرت فقط یه شوخی کوچولو باهات کرده

اینو که گفت پقی زیر خنده زد ولی من با حرص بهش نگاه کردم که خندشو قورت داد و گفت : ببخشید 

 .. ! خواستم جو رو عوض کنم

اون میدونسته آخرین جادوگر یه چیزایی متین : شایان که هیچ کاریو بی هدؾ انجام نمیده ، حتما 

میدونه ! باید دقیق تر به حرفاش گوش میدادی ، نمیدونم چرا نزاشتن من بیام تو چادر ! انگار 

 .. میخواست فقط با تو حرؾ بزنه

شونه ای باال انداختم و گفتم : حرفاش هیچ ربطی به قضیه قاتل نداشت ولی جالبه که پدر و مادرم رو 

نگار همه چیزو درباره من میدونستمیشناخت ! ا  .. 

پژمان : خیر سرش جادوگره ! بایدم از این چیزا بدونه ولی تنها چیزی که اونجا خیلی برام جالب بود 

 این بود که بوسی انگل صدات میکردند ، ولی نمیدونم معنیش یعنی چی ؟

رشته شیطانی ، لقب اولین و  اومدم دهن باز کنم تا چیزی بگم که متین به جای من جواب داد : یعنی ف

 .. آخرین معشوقه شیطان بود

 .. با تردید به متین نگاه کردم و گفتم : پس تو اون داستانو میدونی

 ! متین مقداری نوشابه نوشید و گفت : هرکسی که توی انجمنه میدونه

 و میشه بگی اینا چه ربطی به من داره ؟ -

ال اخرین جادوگرو ندیده بودم ولی االن که باهاش مالقات پوزخندی زد و جواب داد : نمیدونم ، تاحا

کردم فهمیدم اون فقط یه پیرمرد دیوونست که زیادی راجبعش اؼراق میشده ! حتی چیز خاصیم نگفته 

 .. مگر اینکه

 مگر اینکه ؟ -

متین لبخند کجی زد ، دستاشو پشت سرش ستون کرد و به طعنه گفت : مگر اینکه تو چیزیو داری از 

ا پنهون میکنیم  ! 

 با تعجب پرسیدم : منظورت چیه ؟

ممکنه چیزی باشه که نخوای بهمون بگی ؟ یا اینکه نخوای بگی اون دختره لحظه اخر چی بهت گفت  -

 ؟
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هول شدم و به من و من افتادم ، دلم نمیخواست متین و پژمان از قضیه چمدون بویی ببرند چون هم 

بودند که به هر کسی اعتماد نکنم پس جواب دادم : چی .. چیزی ایمانی و هم پدرش بهم توصیه کرده 

 .. نگفت ! فقط ازم خواست مراقب خودم باشم اخه خیر سرم بوسی انگلم و با شماها سفر میکنم

 پژمان زد زیر خنده و گفت : خب خب فرشته بودند چه حسی داره ؟

 .. خنده تصنعی سر دادم و زیرلب گفتم : دیوونه

به متین که با لبخند موذیانه ای بهم زل زده بود نگاه کردمسپس زیر چشمی   .. 

انگار تمام این مدت منتظر شنیدن یه چیز جدید بوده و هدفش از این سفر برخالؾ من فقط درباره 

شایان نبوده ! کاش میتونستم ذهنشو بخونم ، فکر میکردم متین افکاری داره که کامال با من متفاوته ! 

ود برای همینم دنبالم راه افتاده بود فقط کاش میتونستم بفهمم چیه و چه ربطی به من اون دنبال چیزی ب

 ! داره

همینکه پامون رو داخل ورودگاه ایران گذاشتیم خوشی سر تا پای وجودم رو فرا گرفت ، واقعا هیچ کجا 

 .. مثل وطن خود ادم نمیشد

بودم و از همیشه خسته تر بودمبعد از این همه ساعت بی خوابی باالخره به تهران برگشته   .. 

 .. توی سالن انتظار الهه و محمد رو دیدم که منتظرمون ایستادند

 .. با خوشحالی به سمتشون رفتم و بعد از سالم و احوال پرسی متین و پژمان رو بهشون معرفی کردم

وغ گفتم که البته دقیقا نسبتم رو باهاشون توضیح ندادم چون هیچ صنمی باهام نداشتند و به در

پسرعموهامن ! خدایا من چقدر به محمد دروغ میگفتم حاال خوبه الهه حقیقت رو میدونست وگرنه 

جلوی اونم شرمنده میشدم اما محمد چی ؟ اون یه مرد بود و از هیچی خبر نداشت حاال اگه میفهمید من 

 .. با این دوتا ؼریبه هم رفتم خارج که دیگه واویال

بش محمد رفت تا ماشین رو از پارکینگ بیرون بیاره و من و پژمان و متین تنها بعد از اندکی خوش و 

 .. شدیم

 .. از جفتشون بابت این سفر قدردانی کردم و پژمان برخالؾ همیشه با تواضع جوابم رو داد

با این حال هرچقدر که الهه اصرار کرد که امشب شام کنارمون باشه قبول نکرد و بعد از خداحافظی بهم 

فت که در دسترس باشم تا به زودی همو مالقات کنیم ، حدس میزدم خسته باشه و دیگه اصراری به گ

 .. موندنش نکردم

اما متین همچنان کنارمون ایستاده بود ، الهه بهش تعارؾ زد که امشب رو با ما بگذرونه ولی اونم 

 قبول نکرد و فقط پرسید : شمشک کجاست ؟

وبه ! معلوم شد تجاوزی در کار نبودهنگران نباشید ، اون حالش خ -  .. 

 .. اینو که شنیدم نفس عمیقی کشیدم و گفتم : خدا رو شکر ! پس حدسم ؼلط بود
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نه همه همش ولی بحث تجاوز نبوده ، امیدوار بودم امشب اقا متین هم پیشمون باشند تا قضیه رو  -

 .. براشون تعریؾ کنم

کارای مهمی دارم شاید بعدا مزاحمتون شدممتین به سردی جواب داد : متاسفم ، امشب   .. 

الهه یکم از این جواب جا خورد ، به هر حال اونا برادر بودند و این بی تفاوتی متین یکم ؼیرعادی به 

 .. نظر میومد

 .. متین هم مثل پژمان ازمون خداحافظی کرد و به سوی خودش رفت

اه که بودیم الهه ازم پرسید : این دیگه کیه ؟ من و الهه هم به سمت ماشین محمد حرکت کردیم ، بین ر

 .. حتی حال شایان رو هم نپرسید

 ! اونا زیاد با هم صمیمی نیستند اگه همچین چیزایی ازشون دیدی تعجب نکن -

 ! ادم چه چیزا که نمیبینه ! تو چی ؟ خودت چیکار کردی ؟ بگو ببینم که دارم از فوضولی میترکم -

: فرصت برای حرؾ زیاده ولی فعال فقط میخوام شایانو ببینم .. زمان  لبخندی زدم و جواب دادم

 مالقاتش کی هست ؟

اصال حرفشم نزن ! فعال تو بازداشتگاهه  و اجازه مالقات اصال نداره ، تمام مدارک بر علیهشه یارا ،  -

 .. هیچ جوره نمیشه ثابت کرد که اون کاؾ نبوده

 مگه اثر انگشتی چیزی ازش دارند ؟ -

 .. فعال که نه ولی توی محل جرم حاضر بوده و این خودش یه نوع مدرک به حساب میاد -

 .. پوفی کشیدم و گفتم : باید دنبال یه وکیل خوب باشیم

 مدرکی پیدا کردی که بی گناهیش ثابت بشه ؟ -

 ! سرمو به نشونه نه تکون دادم و گفتم : همش وقت تلؾ کردن بود

گی به سمت خونشون راه افتادیمسوار ماشین محمد شدیم و هم  .. 

کارای زیادی توی تهران داشتم که باید یکی یکی بهشون میرسیدم و اولیش هم سر زدن به دفتر و 

صحبت با اقای مدیری بود ! نمیدونم متین یا بقیه شرایطو براش توضیح داده بودند یا نه و یا اصال با 

 !عموم صحبت کرده بود ؟

دت کوتاه برای رسیدگی به کارای شایان مرخصی بگیرم هرچند که امکان میخواستم ببینمش و یه م

 .. داشت قبول نکنه ولی میخواستم شانسمو امتحان کنم

بین راه دیگه با الهه حرفی نزدم ، محمد هنوزم چیزی نمیدونست و فقط فکر میکرد من به خاطر قضیه 

شایان کمی افسرده شدم و با قصد و نیت خیر داشت بهم کمک میکرد البته به لطؾ اخبار و روزنامه ها 

ی اخبار انتشار داده فهمیده بود قاتل سریالی دستگیر شده ولی به دالیل امنیتی که صورت و اسم قاتل تو
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نمیشد نمیدونست اون فرد کیه و دائما منو نصیحت میکرد که با شایان سازش کنم و از خر شیطون بیام 

 .. پایین ! مرد بیچاره ساده ! چه دنیایی داشت

خالصه اونشب رو توی خونه الهه گذروندم ، مثل اینکه از طرؾ اداره پلیس برای تجسس و تحقیقات 

پلمپ شده بود و اگرم میخواستم نمیتونستم برم اونجا ساختمون ما کال  .. 

بعد از صرؾ شام ، محمد برای خواب از جمعمون خداحافظی کرد ، من و الهه هم فرصت رو مناسب 

 .. دیدیم کنار هم نشستیم و پای صحبت رو باز کردیم

م تجسسش رو گرفتم اول الهه شروع کرد و گفت : از وقتی که رفتی افتادم دنبال کارای شمشک  ، حک

 ! و خونش رو گشتیم ، یکی دو روزیم بازداشتگاه تحت نظر بود ولی اثار تجاوز پیدا نکردیم

 پس قضیه چی بود ؟ -

 ! الهه مقداری قهوه نوشید و گفت : طرؾ از دخترا عکس میگرفته

 با تعجب پرسیدم : وا یعنی چی ؟

ردن رو نداره که بخواد تجاوز کنه کال مرد نیستیعنی چی نداره که عزیزم ! این آقا اصال اون چیز ک -  

.. 

 .. زیرلب گفتم : پس قبال درست فکر میکردم

 چی ؟ -

 هیچی هیچی ! پس اگه چیز کردن رو نداره چرا از بدن لخت دخترا عکس میگرفته ؟ -

ل نداره دل که داره×عزیزم د -  ! 

و گفتم : دیوونه جدی بگواز شنیدن این حرؾ خندم گرفت و ضربه ارومی به پشت الهه زدم   ! 

الهه هم خندید و جواب داد : نمیدونم واال ، فعال توی تیمارستان بستریه تا مشکلشو بفهمن ولی دکترش 

 ! میگفت احتماال فتیش دختر بچه داره

 وای اال زیردیپلم حرؾ بزن ! اینایی که میگی یعنی چی ؟ -

از لحاظ شهوانی مثل یه شی که بشینه نگاهش  یعنی پا و دست و بدن دخترا رو دوست داره ولی نه -

 ! کنه

 اخه این دیگه چه مرضیه ؟ -

الهه شونه ای باال انداخت : چمیدونم واال ، این خانواده از دم عجیبن ولی خدا رو شکر تجاوزی نبوده ! 

 ! دخترا رو بیهوش میکرده ازشون عکس میگرفته و بعد بای بای

؟ از شایان خبری نداری ؟ هوؾ خدا رو شکر .. از شایان چی -  

 .. بهت گفتم که اصال اجازه مالقات نداره -
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 ! حاال موندم از کجا براش یه وکیل خوب پیدا کنم -

الهه یکم من و من کرد و بعد با تردید گفت : خب یکی .. هست .. ولی مطمئنم نیستم این پرونده رو 

 ! قبول کنه

 با کنجکاوی پرسیدم : کی ؟ وکیل خوبیه ؟

ره اسمش مهرزاد جهانیه ! دفترش تو ولنجکه دیگه خودت ببین چقدر گرون میگیرهآ -  .. 

 ! عیب نداره ، فوقش دو سه تیکه طالهامو میفروشم پولشو میدم ! فقط کار کنه بسه -

 ! واال کار که میکنه ولی باید ببینم قبول میکنه یا نه -

نمادرسی شماره تلفنی چیزی بهم بده خودم باهاش حرؾ بز -  .. 

الهه موبایلشو از روی اپن برداشت و گفت : بیا تو اینستاگرام یه پیچ داره به سواالی حقوقی جواب 

 .. میده

 .. آیدی اینستاگرامشو توی موبایلم زدم و صفحش باال اومد

برای یک لحظه قیافه جذاب و مردونه مهرزاد چشمم رو گرفت و چند لحظه روی عکس پروفایلش 

 .. مکث کردم

که متوجه اوضاع شده بود سقلمه ای بهم زد و گفت : چی شد ؟ رفتی هپروت ؟ الهه  

 .. یهو از عالم ناخوداگاهم بیرون اومدم و گفتم : چی .. چیزه ! نه بابا

 چشمتو گرفته ؟ -

پوزخندی زدم و گفتم : دیوونه نشو ! فقط انتظار نداشتم یه همچین فیسی داشته باشه ؛ بیشتر شبیه 

ل هامدالست تا وکی  .. 

 ! موافقم برای همینه که اکثرا هم پرونده طالق قبول میکنه -

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : وا ! یعنی چی ؟

 .. الهه خندید و گفت : هیچی بزرگ میشی میفهمی

 !! عه الهه -

مالقات  ای بابا گفتم که هیچی ! بیا فعال شماره تلفنشو بردار فردا یه زنگ به دفترش بزن ببین وقت -

 ! میده یا نه

بهش گوش کردم و بعد با خجالت گفتم : الهه ببخشید که این مدت اینقدر مزاحمت شدم ، بخدا خیلی 

 .. شرمندم

 ! دشمنت شرمنده عزیزم ، تو مراحمی منم دوست دارم بهت کمک کنم چون این کارمه -
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 لبخندی زدم و گفتم : فدات شم الهی ، میشه بریم بخوابیم ؟

وقتی بهم نگی تو افریقا چیا گذشت نه تا -  ! 

 .. بخدا اینقدر مسخره بود ، حس میکنم شایان دستم انداخته -

 .. با هزار زور و بال رفتم اونجا و چیزی جز چندتا داستان و افسانه نصیبم نشد

 چه افسانه ای ؟ -

قدس ، فرشته یا کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم : پوؾ اصال حرفشم نزن ! منو کرده بودن الهه م

همچین چیزایی ! فقط مسخره بازی بود ولی یه پیرمردی اونجا بود که مامان و بابامو میشناخت اونم 

زیاد برام جای تعجب نداشت چون به هر حال خانوادم یه مدت تو افریقا بودند و احتمال داشت باهاش 

کنه گمراهم کرد سر و سری داشته باشند اما در کل بیشتر از اینکه به حقیقت نزدیکم  ! 

 الهه هوفی کشید و گفت : که اینطور ! یعنی هیچی به هیچی ؟ قضیه شیال و اینا چی ؟

من که نفهمیدم شیال کیه ولی اون پیرمرده میگفت نزدیکته و باید به اطرافیانت اعتماد نکنی ! اصال   -

ه چیزایی بهش نمیگم کلید نمیدونم به حرفاشون گوش بدم یا نه ، از یه طرفم متین فهمیده بود که ی

 .. کرده بود اصال بدجوری مشکوک میزد

 چرا مگه چیکار میکرد ؟ -

چشمام رو مالیدم ، خمیازه ای کشیدم و گفتم : خیلی دلش میخواست تو این سفر اتفاقی بینمون بیوفته 

 ! ولی زهی خیال باطل ! فقط باید حواسمو جمع کنم تا از قضیه چمدون چیزی نفهمه

چمدون ؟کدوم  -  

یه چمدون که پدر و مادرم برام یادگار گذاشتند ولی االن به لطؾ عمو و نیروی انتظامی نمیتونم بهش  -

 .. دسترسی پیدا کنم البته خیلیم بد نیست حداقل اونجا جاش امنه

 ! الهه به نشونه تایید سرتکون داد و گفت : البته اگه تا االن خونه تو رو هم تجسس نکرده باشند

نه من دیگه چرا ؟خو -  

 .. هرچی باشه تو هم همسایه شایان بودی و از فردا پس فردا باید چندبار بازجویی هم بشی -

 ! پوفی کشیدم و گفتم : پس بریم بخوابیم که روزای سختیو در پیش داریم

الهه حرفمو تایید کرد و به سمت اتاق خوابش رفت منم توی اتاق مهمون روی بالشت ولو شدم و به 

سقؾ مسطح اتاق که با چراغ خواب سفید کم نوری روشن شده بود چشم دوختم ، فکرم همچنان درگیر 

 .. شایان بود

اینکه االن اونجا چی میخوره ، چی میپوشه ، حالش چطوره ! فقط ای کاش میتونستم برای دو دقیقه 

 .. باهاش حرؾ بزنم ! بدجوری دلتنگش بودم

ه نفهمیدم چجوری خوابم بردخالصه اینقدر فکر و خیال کردم ک  .. 
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صبح زود از خواب بلند شدم ، ابی به دست و صورتم زدم و با لباس دیشبی از اتاق خارج شدم ، محمد 

 .. خونه نبود اما الهه سفره صبحانه ای روی میز اماده کرده بود

 .. طبق عادت سالم و صبح بخیری بهم گفتیم و دور میز نشستیم

م کرد ، نگاهی به سر و روم انداخت و گفت : بهتره تو این چند روز یکم به الهه صدای تلویزیونو ک

 .. خودت هم برسی

 لقمه نون و پنیری گرفتم و پرسیدم : حال بهم زن شدم ؟

 ! دیگه کم کم میتونم سیبیالتو ببافم عزیزم -

برای بعدا ، امروز خندم گرفت ، لقمه رو درسته توی دهنم جا دادم و در حالی که میجوییدم گفتم : بزار 

 .. کلی کار ریخته رو سرم

 .. باشه باشه ! حاال با دهن پر حرؾ نزن زشته -

لقمه رو قورت دادم و لبخند دندون نمایی زدم ، سپس از الهه مانتو بلندی قرض گرفتم که توی تنم لق 

م .. شلوار لق میزد ، بدبختی اینه یه دست لباس درست و حسابیم نداشتم ! مقنعه مشکی به سر کرد

 .. پارچه ای مشکی راه راه الهه رو با بدبختی دور کمرم سفت کردم و اماده رفتن شدم

 .. اول از همه باید یه سر به دفتر آقای مدیری میزدم

صبح بود ! پس تا االن همه مشؽول کار بودند 9نگاهی به ساعت انداختم ،   .. 

وارد اسانسور شدم و به طبقه مورد نظر رفتمیه تاکسی دربست به سمت دفتر گرفتم و بعد از مدتی   .. 

منشی اقای مدیری از دیدنم خوشحال شد و با خوشرویی ازم استقبال کرد منم به گرمی جویای احوالش 

 .. شدم و او منو به سمت دفتر آقای مدیری هدایت کرد

ی بهش نگفته بود بر خالؾ تصوراتم آقای مدیری با عزت و احترام باهام برخورد کرد ، شاید عمو چیز

و از اوضاعم خبری نداشت شایدم اینقدر مرد بود که حوادث گذشته رو به روم نیاره ! در هر صورت از 

 برخوردمون خرسند و دلگرم شدم و با آرامش و شرمندگی شرایطم رو برای آقای مدیری توضیح دادم

.. 

مدیری ، من شرمندتونم و میدونم  داستان از این قراره که یه مدت نمیتونم اینجوری کار کنم آقای -

قراردادای سنگینی داریم ولی اوضاع زندگیم واقعا بهم ریختست به هر حال اگه هم قرار باشه اخراجم 

 .. کنید مانعی نمیبینم ! واقعا حق دارید ، من سعی کردم کارمند منظمی براتون باشم ولی واقعا نتونستم

ایطتت رو درک میکنم دخترم ، هممون  تو زندگیمون آقای مدیری لبخند مهربونی زد و گفت : شر

 .. مشکالت زیادی داریم ولی دوست داشتم به همکاری با هم بیشتر ادامه بدیم

 .. بی هوا دستمو روی میز گذاشتم و گفتم : من واقعا شرمندتونم ولی دیگه نمیتونم
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دفتر بودی ولی بهت خرده آقای مدیری دستمو گرفت و جواب داد : تو یکی از بهترین کارکنای این 

نمیگیرم چون همچنان جایگزین های زیادی در برابرت دارم ولی دوست دارم بیشتر روی من حساب 

 کنی ، هرچی نباشه من دوست صمیمی عموتم و از هرکسی تو اینجا بهت نزدیکترم مگه نه ؟

 .. اینو که گفت لبخند دندون نمایی زد و فشار دستشو بیشتر کرد

س بدی بهم دست داد و دستمو جدا کردم سپس از جا بلند شدم و با خجالت گفتم : من دیگه ناخوداگاه ح

 .. کم کم از حضورتون مرخص میشم

 .. ولی شما هنوز یه قهوه هم نخوردید خانوم یکتا -

 .. نیازی نیست من -

نید ؟آقای مدیری کراواتش رو کمی شل کرد ، حرفمو قطع کرد و گفت : دارید از دستم فرار میک  

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : بلههه ؟

در همین لحظه منشی درو باز کرد و با یه سینی قهوه داخل شد اما با دیدن من که سر پا ایستادم کمی 

 جا خورد و ازم پرسید : به همین زودی تشریؾ میبرید ؟

خارج شدم نگاهی به سینه قهوه و صورت منشی انداختم و بعد بدون هیچ حرفی از اونجا  .. 

 .. دیگه هیچ کاری توی این دفتر کذایی نداشتم ، نه با آقای مدیری نه با بقیه

انگار اینجا هر کسی به نوبه خودش خطرناک و مرموز بود ! حتی به شیما و دنیا هم سر نزدم اگرچه 

بودم که که اون بی معرفت ها توی این مدت یه احوال پرسی ساده هم از من نکرده بودند ؛ چه ساده 

 فکر میکردم میتونم بهشون اعتماد کنم ولی دنیا و شیما اصال شبیه اون دخترایی که فکر میکردم نبودند

.. 

بعد از استعفای اختیاریم با پای پیاده به سمت دفتر مهرزاد نامجو که ادرسش رو از اینستاگرام برداشته 

 .. بودم حرکت کردم تا مستقیما وقت مالقات بگیرم

پیاده رو قدم میزدم زیرچشمی به منظره کدر و دلگیر شهر نگاه کردم ، این شهر از اولین  وقتی میون

روزی که به اینجا پا گذاشته بودم چقدر تؽییر کرده بود ! انگار سالها از اون روزی که از ترمینال پیاده 

 .. و سوار ماشین خانوم جاهدی شدم میگذشت

بود ، گاهی نفس کشیدن ؼیر ممکن میشد ، انگار  از  هوای این شهر بدون شایان تنگ و نفس گیر

روزی که شایانم رفته بود ؼباری سراسر شهر رو گرفته و منظره هیجان انگیز و رویایی تهران پشت 

 .. شیشه های قلبم به دست فراموشی سپرده شده بود

 .. بی هوا هنزفریم رو درآوردم و درحالی که اشک میریختم آهنگ بی تو رو پلی کردم

 

 زندگی یک چمدان است که می آوریش
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 بار و بندیل سبک می کنی و می بریش

 خودکشی ، مرگ قشنگی که به آن دل بستم

 دسِت کم هر دو سه شب سیر به فکرش هستم

 گاه و بیگاه ُپر از پنجره های خطرم

 به َسرم می زند این مرتبه حتما بپرم

 چمدان دست تو و ترس به چشمان من است

ترین حالت ؼمگین شدن استاین ؼم انگیز  

 بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم

 با ؼم انگیزترین حالت تهران چه کنم

 بی تو پتیاره پاییز مرا می شکند

 این شب وسوسه انگیز مرا می شکند

 قبل رفتن دو سه خط فحش بده ، داد بکش

 هی تکانم بده ، نفرین کن و فریاد بکش

مقبل رفتن بگذار از تِه دل آه شو  

 طوری از ریشه بکش اّره که کوتاه شوم

 مثل سیگار ، خطرناک ترین دودم باش

 شعله آؼوش کنم حضرت نمرودم باش

 .. و

 

 .. به ساختمون بلندی که رو به روم بود نگاهی انداختم و نفس عمیقی کشیدم

موهای بلند رو فشردم ، نگاهی به زن سانتی مانتال رو به روم که  6سوار اسانسور شدم و دکمه طبقه 

و نارنجی رنگش رو از زیر نیم وجب شال صورتی بیرون داده و آرایش ؼلیظی کرده انداختم و توی دلم 

 .. گفتم : مگه اومدی عروسی

انگار دختره ذهنمو خوند چون چند بار با صدای ملچ ملوچ ادامسش رو جوید و پرسید : با مهرزاد کار 

 داری خانوم خوشگله ؟

اوردم و به زن بی شرم نگاهی انداختم و پرسیدم : بله ؟با تعجب سرمو باال   
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 ! مهرزاد دیگه ، وکیل جوون -

 .. آهان ، آره -

 ! فکر نمیکنم با این سر و وضعی که روی هم ریختی تحویلت بگیره عزیزم -

 .. نگاهی به کفشای ساده و مانتوی گشادم انداختم و گفتم : ولی من فقط بخاطر کار اینجام

ر کار میان اینجا ، خود من سه ماهه که میخوام از شوهرم طالق بگیرم ولی مهرزاد بی همه بخاط -

 .. شرؾ تر از این حرفاست

 .. مهم نیست ! منم میدونم چجوری با بی شرفا برخورد کنم -

 .. زیادی مطمئن به نظر میای عزیزم ، به سیست نمیخوره مال این حرفا باشی -

ندادملبخندی زدم و دیگه جوابی   .. 

 .. اسانسور تو طبقه مورد نظر توقؾ کرد و من و اون زن ؼریبه وارد دفتر شدیم

به منشی که زنی جوون و خوش قد و باال بود نزدیک شدم و گفتم : میخوام با اقای جهانی مالقات 

 .. داشته باشم

 منشی از زیر عینک طبی اش نگاهش بهم  انداخت و پرسید : وقت قبلی دارید ؟

به نشونه نه تکون دادمسرمو   .. 

 .. پس مالقاتیم در کار نیست -

 اونوقت چرا ؟ -

خانومم آقای جهانی که بیکار نیست برای هرکسی وقت بزاره باید از قبل وقت داشته باشید ، ایشون  -

 ! سرشون خیلی شلوؼه

 .. از حرص مشتامو فشردم و ؼریدم : اما من

لی انتظار نشست و گفت : بیخی خوشگل ! خواه ناخواه یه در این لحظه زنی که همراهم بود روی صند

 .. ساعتی اینجا معطلی پس چک و چونه نزن

 ! بی توجه به حرؾ زن به منشی گفتم : من میخوام االن آقای جهانی رو ببینم

منشی از جا بلند شد و با قاطعیت توی چشمام زل زد و گفت : گفتم که نمیشه ! زیادیم قد قد بازی 

میدم نگهبانی پدرتو دربیاره ، گمشو بیروندربیاری   ! 

 .. از این برخورد بی ادبانه خونم به جوش اومد و سیلی محکمی نثار زن منشی کردم

نده بی کس و کار ! منو میزنی ؟ حاال بهت نشون میدم×زن منشی برای چند ثانیه کپ کرد و داد زد :   

.. 
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ماده حمله شد که در اتاق مهرزاد باز شد و با با گفتن این حرؾ پنجوالی بلندش رو باال برد و ا

 عصبانیت پرسید : اینجا چه خبره ؟

 .. منشی : االن که زنگ زدم نگهبانی میفهمی یه من ماست چقدر کره داره

با گفتن این حرؾ تلفن رو برداشت تا نگهبانی رو خبر کنه ، منم با پرویی توی چشماش زل زدم و با 

ست داری انجام بدهخونسردی گفتم : هر ؼلطی دو  ! 

 مهرزاد در یه حرکت ناگهانی مانع تماس منشی شد و رو به من گفت : مشکلت چیه ؟

 ! من میخوام با شما حرؾ بزنم -

 خب چرا مثل آدم از منشی وقت نمیگیری ؟ -

 با خشم به منشی نگاه کردم و گفتم : میشه خصوصی صحبت کنیم ؟

بفرمایید داخل مهرزاد اندکی مکث کرد و بعد جواب داد :  .. 

 .. منشی : اما اقای جهانی

مهرزاد : شما هم برخورد درست با موکل رو یاد بگیر خانوم مومنی ! دفعه دیگه  عذری رو قبول 

 .. نمیکنم

منشی خفه شد و من با لبخند پیروزمندانه ای با مهرزاد وارد اتاقش شدم ، او در رو بست و گفت : 

چه جایی قدم گزاشتیدامیدوارم متوجه باشید که به   

 .. خیالتون راحت ، اگه متوجه نبودم پامو تو همچین جاهایی نمیزاشتم -

 .. مهرزاد لبخند کجی زد ، به صندلی ای که رو به روی میزش بود اشاره کرد و گفت : بفرمایید بشینید

ستاش رو زیر به نشونه باشه سر تکون دادم و روی صندلی نشستم ، مهرزاد هم مقابلم قرار گرفت و د

چونه زد سپس گفت : بزار حدس بزنم ، سه چهار ساله با شوهرت ازدواج کردی ، خرجی نمیده ، 

معتاده و دست به زن داره ! اول بخاطر خانوادت حاضر نشدی جلو بیای ولی وقتی فهمیدی زن دومی 

 .. هم صیؽه کرده تصمیم گرفتی کار رو یه سره کنی

قشنگی بود ولی این داستان من نیستپوزخندی زدم و گفتم : تراژدی   .. 

مهرزاد ابرویی باال انداخت ، روی صندلی لمید ، با نگاه کنجکاوی سر و وضعم رو آنالیز کرد و بعد 

 پرسید : دختر فراری هستی ؟

 .. نوپ -

 زن دوم ؟ -

 .. اوم نه -
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س اینجا چیکار بدجوری از جوابام جا خورده بود چون یکم خودش رو جمع و جور کرد و پرسید : پ

 میکنی ؟

در همین لحظه منشی تقی به در زد و وارد شد ، سینی نسکافه ای روی میز گذاشت و با چشم ؼره ای 

 .. از اتاق خارج شد

 .. مهرزاد فنجون نسکافه اش رو برداشت و رو به من گفت : امیدوارم تلخ پسند باشی

 مگه میشه طعم زندگیم رو نپسندم ؟ -

ن نسکافه رو برداشتم و یه جرعه نوشیدماینو که گفتم فنجو  .. 

 .. مهرزاد لبخند مرموزی زد و پرسید : نگفتی داستان تو چیه

 .. میفهمید -

 ! چه رسمی -

 .. دلیلی برای صمیمیت نمیبینم -

 ! اینجا همه با هم صمیمین ، مخصوصا اگه قرار باشه کار پرونده هاشون سر وقت انجام بشه -

میز گذاشتم و پرسیدم : شما بهترین وکیل تهرانید ؟فنجون نسکافه رو روی   

 ! مهرزاد بادی به گلو انداخت و با ؼرور جواب داد : خب آره

اینو که شنیدم توی چشمای آبیش زل زدم و با لحنی محکم گفتم : ولی برای من از یه سگ کم ارزش 

 .. ترید

 مهرزاد از شنیدن این لفظ تعجب کرد و پرسید : بله ؟

مقامتون باعث نمیشه به هر دختری که از راه میرسه همچین درخواستای بی شرمانه ای بدیدجاه و  -  

.. 

شاید دخترای دور و اطرافتون آرزو همخوابی با شما رو داشته باشند ، چون یه مشت احمقن که فکر 

واستفاده س میتونند قلبتون رو به دست بیارند ! البته شما هم خوب بلدید از این قضیه س×میکنند با س

کنید و با استفاده از احساس پاک بقیه جسمتون رو ارضا کنید ولی این بار فرق داره ! چون من 

برخالؾ ظاهرم یه دختر ساده لوح و ژنده پوش نیستم ، پشت این صورت یه زن زخمی و شکسته 

 .. زندگی میکنه

و آخرین امیدم پیش شماستاگه اینجام بخاطر اینه که تو این راهی که میرم به درهای بسته خوردم   .. 

مهرزاد که تمام این مدت با دقت به حرفام گوش میداد وقتی صحبتم به اینجا رسید لحظه ای درنگ کرد 

 .. و بعد چند بار برام کؾ زد و خندید

با تعجب به این رفتارهای ضد و نقیضش چشم دوختم که در این بین تلفن اتاقش زنگ خورد و به خط 

 .. منشی وصل شد
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 .. اقای جهانی جلسه مهمتون تا یه ساعت دیگه -

مهرزاد همونجوری که چشمام زل زده بود به منشی جواب داد : کنسلش کن ، دیگه هیچ مالقات و 

 .. جلسه ای رو قبول نمیکنم

 .. این گفت و خط رو قطع کرد ، سپس دوباره روی صندلی لمید

تی به ته ریشش کشید و پرسید : خب ، این برق کنجکاوی توی چشماش بهم چشمک میزد ، مهرزاد دس

 راهی که ازش حرؾ میزنه ، چجور راهیه ؟

 .. دستمو توی کیفم بردم و روزنامه ای که امروز از دکه ای خریده بودم روی میزش گذاشتم

 .. مهرزاد با نگاه پرسشگری بهم خیره شد

ام آزادش کنمانگشت اشاره ام رو به روی سر تیتر روزنامه گذاشتم و گفتم : میخو  .. 

 " قاتل سریالی تهران دستگیر شد "

 مهرزاد پوزخندی زد و پرسید : و چی باعث شده یه دختر کوچولویی مثل تو همچین تصمیمی بگیره ؟

 دست به سینه نشستم ، نفس عمیقی کشیدم و گفتم : همیشه اینقدر راجبع موکالتون کنجکاوی میکنید  ؟

برام جذابه نه ، ولی داستان دخترکوچولوها -  .. 

چاقوی ضامن داری که از توگو با خودم اورده بودم از توی جیبم برداشتم و در یه حرکت ناگهانی بین 

 .. دو انگشتی که روی میز گذاشته بود فرود آوردم

 .. چاقو دقیقا از میون انگشت اشاره و وسطش گذشت و چوب نرد میز رو سوراخ کرد و سیخ ایستاد

رکت ناگهانی جا خورده بود فوری دستشو برداشت ، با چشمای گشاد از تعجب بهم مهرزاد که از این ح

 نگاه کرد و ؼرید : داری چه ؼلطی میکنی ؟ با خودت سالح سرد حمل میکنی ؟

 این دنیای بزرگ برای یه دختر کوچولو خیلی بی رحمه ، مگه نه ؟ -

 .. تو دیوونه ای -

یدوارم از همکاری با دیوونه ها نترسیچاقو رو از روی میز برداشتم و گفتم : ام  .. 

 .. از کجا میدونی قراره باهات همکاری کنم ؟ من جونمو دوست دارم و تو خیلی خشنی -

 .. پوزخندی زدم و گفتم : پس ترسیدی آقای جهانی

 ! یه وکیل از هیچی نمیترسه -

 .. ولی از دخترکوچولوها -

میاد ولی من واقعا تو کار پرونده های کیفری نیستممهرزاد خندید و گفت : از حاضر جوابیت خوشم   .. 

 یعنی نمیتونی ؟ -
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 .. کی گفته نمیتونم ؟ فقط چون هزینش زیاده -

بدون اینکه به ادامه حرفش گوش کنم دستامو زیر مقنعه بردم و گوشواره های طالمو دراوردم و روی 

تومنه ! وزن سنگین  918جفتش عیار ، قیمت  ۸۱میزش گذاشتم سپس ادامه دادم : دو جفت طالی 

گرم ! برای قبل از کار کافیه ؟ ۱.۶حدودا   

 .. مهرزاد لبخندی زد و گفت : مثل اینکه شدیدا مصممی

بله و اگه مبلػ مورد نظرتون رو بهم بگید فردا تا اسرع وقت به حسابتون میریزم ، فقط محض  -

 ! اطمینان میخوام نصفش قبل از کار و نصفش بعد از کار باشه

میلیونه  ۳۸این یه روال عادیه ولی کارت با دو سه تیکه طال حل نمیشه عزیزم ، مبلػ مورد نظر من  -

 .. ! پرونده های جنایی از این کمترم نمیشه

 از شنیدن این مبلػ کمی جا خوردم اما به روی خودم نیاوردم و پرسیدم : تا کی مهلت دارم ؟

 .. حداقل پس فردا -

از روی میزش برداشتم و بهش دادم و گفتم : شماره حساب ؟یه برگه و خودکار   

مهرزاد خندید و درحالی که داشت شماره حسابشو مینوشت گفت : واقعا ازت خوشم اومده ، مشتاقم 

 .. بدونم تا پس فردا چجوری بیست میلیون جور میکنی ، بهت نمیاد اینقدر پول تو حساب داشته باشی

شماره حساب نگاهی انداختم و گفتم : همیشه اینقدر زود از روی ظاهر  سپس برگه اش رو بهم داد ، به

 آدما قضاوت میکنید آقای جهانی ؟

 .. مرد برای چند لحظه بهم خیره شد و بعد لبخند مرموزی زد

 از روی صندلی بلند شدم و پرسیدم : تا ساعت چند وقت دارم ؟

- 1 پاشایی میبینمتون و شمارتون ؟بعد از ظهر ، اگه مبلؽو واریز کردید توی رستوران   

اونجا هستم ، نه یک دقیقه زودتر و نه دیرتر 1ساعت  -  ! 

 ! مهرزاد پوزخندی زد و گفت : مشتاق دیدار دوباره ام

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم و بی هیچ حرؾ اضافی از دفترش خارج شدم

ری نبودروی صندلی انتظار مترو نشستم ، حداقل تا ده دقیقه دیگه خب  .. 

موبایلم رو بیرون اوردم و بین مخاطبینم دنبال شماره عمو سهراب ) دوست صمیمی پدرم ( گشتم و 

 .. باالخره بعد از کلی باال و پایین زدن شمارشو پیدا کردم

اول یکم دو به شک بودم ، میترسیدم عموم چیزی بهش گفته باشه و بخاطر همین جوابم رو نده یا 

د بدی داشته باشه ولی بازم چاره ای نداشتم ، عمو سهراب تنها امیدم بوداصال باهام برخور  .. 

 .. باالخره بعد از چند دقیقه این دست و اون دست کردند شمارشو گرفتم
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 .. بوق اول ، بوق دوم ، بوق سوم و

 .. سالم -

 الو ؟ -

 سالم بفرمایید -

 آقای حاجی زاده ؟ -

 خودم هستم بفرمایید -

عموجان ؟ من یارا هستم دختر شاهرخ یکتا ! خاطرتون هست ؟ حالتون خوبه -  

عمو سهراب به محض شنیدن اسم شاهرخ خوشحال شد و با لحن گرمی گفت : یارا جان ؟ تویی دخترم 

 .. ؟ معلومه که یادم هست ! ماشاهلل چقدر صدات تؽییر کرده شدی اصال صداتو نشناختم

تبه ؟خانواده خوبند ؟ عمو و زن عمو ؟ همچی مر  

خندیدم و گفتم : بله عمو جان ، همگی سالم میرسونند .. شما خوبید ؟ مهستی خانوم و ثریا جون 

 چطورن ؟

خدا رو شکر هم مهستی خوبه ، این اواخر انفوالنزا گرفته بود ولی االن چند روزه بهتره ، ثریا هم که  -

 ! امسال سومه سخت درگیر درساشه ، خانمی شده برای خودش

گهشون داره ، سالمت باشندخدا ن -  .. 

ممنون دخترم ، نمیدونی مهستی چقدر مشتاق دیدارته ! از وقتی رفتی تهران بی وفا شدی دیگه یه  -

 ! زنگ هم به خاله نمیزنی

 .. شما عزیزمید عمو جان ، واال اینقدر گرفتاری برام پیش اومده که وقت سرخاروندن هم ندارم -

د نده دخترم ، چیزی شده ؟ اگه مشکلی هست بگو عمو کمکت کنهعمو با نگرانی پرسید : خدا ب  ! 

 .. واال عمو جان ، قرض از مزاحمت این بود که میخواستم بهم یه لطفی بکنید -

 جانم عمو ؟ -

متر زمین بود ! یادتون هست ؟ بابام قبل از مرگش همه رو  200اون زمینای سیم جوش بود ، حدودا  -

لتشو داده بود دست شمابه نامم زده بود ولی وکا  .. 

 ! آره آره یادم هست -

عمو جون ببخشید بخدا ، زحمتتونه ولی میشه اون زمینا رو حداقل تا پس فردا یه جوری بفروشید  -

 .. بره ؟ حتی زیرقیمت ! خیلی به پولش نیاز دارم

هزار  500ی دخترم اگه مشکلی هست بگو من کمکت کنم االن اون زمینا خیلی با ارزشه حداقل متر -

 ! تومنه و تو این فصلم مشتری نیست
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تومنم میخوام بفروشم 200عمو ، تو رو خدا اینجوری نگو ! بدجور دستم تنگه ، شده متری  -  ! 

 چقدر پول میخوای ؟ -

 ! میلیون 20 -

 .. بیست میلیون ؟ خونه ای ماشینی میخوای بخری ؟ فکر نمیکنم عموتم به اینکار راضی باشه هااا -

 .. نه عموجون ، بحث خونه و ماشین نیست -

برای یه کار قضاییه ، توی ساختمون سازی به مشکل برخوردیم و چون اشتباه از من بوده مجبور شدم 

 .. خسارت بدم ولی آه در بساط ندارم

تومن به حسابت  25عمو خیالش راحت شد و گفت : دخترم اینکه دلخوری نداره ، من خودم تا فردا 

م ! اون زمینا رو نگه دارواریز میکن  .. 

 ! وای عمو بخدا راضی به زحمت نیستم -

چه زحمتی دخترم ؟ میدونی پدرت چقدر تو بدبختیا دستمو گرفته ؟ این پولو بهت میدم تا حداقل تا  -

 شش ماه دیگه بهم برگردون باشه ؟

 .. بخدا خجالتم میدید -

بدم ، تو شماره حسابتو بده بهم ، من خودم تا اخر این کم ترین کاریه که برای شاهرخ میتونم انجام  -

 .. امشب واریز میکنم

با شرمندگی گفتم : عمو اصال روم نمیشه ، شما خیلی بهم لطؾ دارید ! نمیدونم چجوری این محبتتون 

 .. رو جبران کنم

ه که االن عمو خندید و گفت : چه جبرانی دخترم ؟ پدرت قبال برام جبران کرده ! زود شماره حسابتو بد

 .. جلسه دارم

 .. چشم ، دستتون درد نکنه ! به خانوم بچه ها سالم برسونید ، خدانگهدار -

 ! خداحافظت دخترم مراقب خودت باش -

تماس رو که قطع کردم نفس عمیقی کشیدم و ناخوداگاه لبخند زدم ، فکرشم نمیکردم عمو سهراب بهم 

تومن میتونم دو  5میریزه ! خدایا شکرت ! حداقل با اون تومن به حسابم  25پول قرض بده ولی گفت 

 .. دست لباس برای خودم بگیرم

 .. با این فکر خوشحال شدم و به سمت مترویی که در حال توقؾ بود حرکت کردم

وقتی به خونه الهه برگشتم بوی خوش قرمه سبزی ریه هام رو پر کرد ، الهه با روی باز ازم استقبال 

اع و احوالم شد منم همه چیز رو از زیر تا پیاز براش تعریؾ کردم و او در مقابل کرد و جویای اوض

برگه ای با عنوان بازجویی در اختیارم قرار داد ، مثل اینکه از فردا بدبختیم شروع میشد و باید از این 

 .. کالنتری به اون کالنتری میرفتم
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سازی شایان الزمه پس بد به دلم راه ندادم و با با این وجود میدونستم تمام این مسائل برای روند آزاد 

 .. خیال خوش به تخت خواب برگشتم

از دیروز تاحاال خبری از متین و پژمان نشده بود حتما جفتش مشؽول انجام کارای عقب افتاده بودند و 

 .. وقت خالی نداشتند

و متین از واتساپ بهم پیاد تو همین افکار ؼوطه ور بودم و با موبایلم اینستاگرامو چک میکردم که یه

 .. داد

 امروز استعفا دادی ؟ -

 ! توی دلم گفتم چه زود فهمید

 آره ، چطور ؟ -

 چرا اینکارو کردی ؟ -

 ! تا وقتی مسئله شایان رو حل نکنم نمیتونم منظم سرکار حاضر شم -

 پس از کجا پول درمیاری ؟ -

 یکاریش میکنم ، تو چرا نگران شدی ؟ -

 .. هیچی -

 از کجا فهمیدی استعفا دادم ؟ -

 ! منشی مدیری بهم گفت -

 .. آها -

 ! شبخیر -

 .. درست مثل برادرش سرد بود ؛ بحث رو عوض کردم و براش نوشتم : از شمشک خبر داری یا

 .. فهمیدم تو روزبه بستریه ، شاهین فردا بهش سر میزنه ! بدون اجازه دکتر نمیتونیم مرخصش کنیم -

 .. که اینطور -

 و شایان ؟ -

 ! دنبال کارای قضاییشم -

 ! خوبه ، شبخیر -

 .. جوابی بهش ندادم و موبایلو کنار گذاشتم ، فردا روز خسته کننده ای در پیش داشتم
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لبه چادر مشکیم رو محکم گرفتم و وارد اتاق بازجویی شدم ، از دم پاسگاه تا اینجا چندتا خبرنگار مدام 

گوناگون مؽزم رو میخوردند ، درست مثل اولین روزی که از اون اتاق با  تعقیبم میکردند و با سواالت

 .. دستای میخ کوب شده پیدام کردند

 .. دم در اتاق بازجویی پاسبان ها مانع ورود خبرنگاراها شدند

الهه بهم گفته بود که کارم سه چهار ساعتی طول میکشه و شاید بارها مجبور باشم به افراد مختلؾ 

م ولی نباید خودم رو میباختمجواب پس بد  .. 

بازپرس که مردی هیکلی با لباس فرم نیروی انتظامی بود پشت میز نشست و با احترام از من پذیرایی 

 ... کرد

در ساعات اولیه بازجویی فقط سواالت شخصی مثل اسم و فامیل ، وضعیت شؽلی ، خانوادگی و 

رابطه و چگونگی اشنایی من و شایان نزدیک شد ،  تحصیلیم رو ازم پرسیدند ولی بعد سواالت کم کم به

سامون چیزی رو از قلم نینداختم و تمام این ×منم در کمال صداقت به همه چیز جواب دادم و به جز س

 .. مدت سعی کردم تا روی خوب و صمیمی شایان رو جلوه بدم

رو معلول بر این علت بازپرس ازم درباره دلیل سفر ناگهانی ام پرسید و منم عوض شدن حال و هوا 

 ... ذکر کردم که البته چندان قانع کننده نبود چون گفت

 کی برای عوض کردن حال و هوا میره به همچین جایی ؟ -

و منم جواب دادم : برخالؾ وضعیت اقتصادی و اجتماعی اش طبیعت بکری داره و منم میخواستم بعد 

 ... روحی و معنویم رو با این سفر تقویت کنم

بازپرس مشکوک نگاهم کرد و بعد درباره همراهانم ، کارهایی که در اون سفر انجام دادیم و محل 

 .. اقامتون سوال هایی رو ذکر کرد و منم همه چیز رو به جز قضیه بازار سیاه شرح دادم

برام جالب بود که هر سوالی میکرد بیشتر وارد جزییات میشد و پشت سر هم میپرسید تا گیجم کنه و 

اگه دروؼی میگم مچم رو بگیره ولی چون قبال تمام این سوال و جواب ها رو با الهه تمرین کرده بودم 

 .. سوتی خاصی ندادم

بازپرس سوابق و ضوابط متین و پژمان رو بررسی کرد ولی هیچ رد و نشونه خالفی توی زندگیشون 

ل و سپس پلیس امنیت توگو تماس پیدا نکرد ، او همچنین برای بررسی سوابق تمپا با پلیس بین المل

برقرار کرد که همه اینا نزدیک به دوساعت طول کشید ولی باز هم به در بسته خورد و مجبور شد بعد 

ساعت سوال و جواب بی وقفه بازجویی رو پایان بده 5از   .. 

3ازم اثر انگشت و عکس های  x4 کار گرفتند و برای منم پرونده ای تشکیل دادند ، هرچند که گناه

نبودم ولی مثل اینکه در روند تحقیقات جنایی تمام این کارها الزم بود خصوصا برای منی که رابطه 

نزدیکی با شایان داشتم ، از طرؾ دیگه بازپرس بهم هشدار داد که دیگه از کشور خارج نشم چون 

پلیس تحقیقاتش حداقل تا سه ماه باید تحت نظر پلیس فعالیت کنم چون این سفر  اخرم مشکوک بوده و 

 ! رو توی توگو ادامه میده
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 .. منم با ارامش به حرفاش گوش کردم و چون از همه چیز مطمئن بودم به عالمت باشه سر تکون دادم

وقتی از در مرکز خارج شدم دوباره جمعیت انبوهی از خبرنگارها با دوربین های عکاسی و میکروفون 

 .. های ریز و درشت دور و برم جمع شدند

 خانوم یکتا چرا دو سه روز از ایران خارج شده بودید ؟ -

 خانوم شما با کاؾ دقیقا چه نسبتی داشتید ؟ -

 ایا تعرضی بهتون صورت گرفت ؟ -

 ایا مورد ازار روحی قرار گرفتید ؟ -

 نسبت به واکنش هایی که توی شبکه های مجازی صورت گرفته چه نظری دارید ؟ -

نمیکرد ، پس با کمک نیروهای پاسبان پلیس همه رو کنار زدم و سریع  نمیدونستم چی بگم ! مؽزم کار

 .. وارد ماشین الهه شدم ، او هم وقت تلؾ نکرد و فوری از اون منطقه دور شد

 .. چادرم رو روی شونه هام انداختم و نفس عمیقی کشیدم

 .. حسابی معروؾ شدیا یارا -

 ! چه معروفیتی -

ته کسی اسم و چهره واقعیتو ندیده ولی شایان تا دلت بخواد فحش خبرت توی تلگرام پخشه ، الب -

 ! خورده

دیشب توی اینستاگرام چندتایی دیدم ، عکس یه ؼریبه رو گذاشته بودند و زیر نوشته بودند این  -

 .. همون قاتل سریالی معروؾ تهرانه اگه موافق اعدامشی الیک کن ! دلم براش سوخت

مگه پلیس به راحتی عکس قاتل رو پخش میکنه ! اونم کاؾ ! مگر  اوووؾ عجب دیوونه هایین ! -

اینکه دادگاه علنی اجرا بشه و جرمش ثابت بشه ولی چون هنوز مدرک محکمی ندارند شایان فقط 

 ! مظنون اصلیه و توی بازداشتگاهه

 پس اگه مدرک محکمی ندارند چرا ازادش نمیکنند ؟ -

ه قتل بوده ولی هیچ مدرک محکمی در کار نیست ، خودشم میگم که چون مظنون اصلیه و توی صحن -

اقرار به چیزی نمیکنه ! حتی خود توام نمیتونی شاهد باشی تا جرمش رو اثبات کنی چون زنی و برای 

 .. قتل عمد نمیتونی به تنهایی شهادت بدی

 .. من هیچوقت چیزی از شایان ندیدم ، فقط میتونم شاهد بیگناهیش باشم  -

هفته دادگاه داره ، این دومین دادگاهشه ! میخوان تمام شواهد و مدارک رو کنار هم بزارند !  اخر این -

 .. اگه ثابت بشه شایان مجرمه

 ! شایان مجرم نیست الهه -
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 .. ولی اگه باشه هیچ راهی نیست ، خانواده ها دخترا صدرصد قصاص میخوان -

شاهدی ! من مطمئنم هیچی ازش ندارند ولی اونا نه اثر انگشتی از شایان پیدا کردند نه -  .. 

 ! درسته ! برای همین شانس زیاده -

 .. فقط یه وکیل خوب نیاز داره تا ازادش کنه -

 راستی قضیه پول چی شد ؟ -

 ! عمو سهراب دیشب برام ریخت ، منتظرم فردا بریزم تو حساب مهرزاد خان -

 ! الهه خندید و گفت : انگار از دستش حسابی دلخوری

جوری باهام برخورد کرد که انگار یه دختر هرزه مقابلشه ! اشؽال عوضی ! بخدا اگه بخاطر شایان  -

نبود توی صورتش توفم نمینداختم ! بهم میگفت دلم میخواد ببینم چجوری بیست میلیون جور میکنی ، 

 ! منم فردا میرم بهش میگم خوردی ؟ حاال هستو توؾ کن بی شرؾ

یوونهالهه خندید و گفت : د  ! 

 ! پوووؾ الهه نرو خونه ، بپیچ تو عبدل اباد برم چهار دست لباس بخرم -

 الهه با تعجب پرسید : وا مگه خسته نیستی دختر ؟

از خستگی دارم بیهوش میشم ولی فردا دو دست لباس ندارم که برم یارو رو ببینم ؛ خونه زندگیم که  -

 .. فعال پلمپه ! نمیشه لخت بگردم که

ب ، قانع شدم ولی بعدا بهم بگو تو بازجوییت چی گذشتخیلی خ -  .. 

 .. دستمو روی سرم گذاشتم و گفتم : پوؾ همش چرت و پرت

 صداتم ضبط کردند ؟ -

آره بابا ، هیچ دروؼیم نگفتم ! به جز هدفم برای توگو رفتن ، المصب بازپرسه بهم تیکه هم انداخت  -

ادو رفتم اونور اونوقت یقه منم میگرفتند مینداختند کنار ولی نمیتونستم بگم برای پیدا کردن جادو م

 .. شایان

 .. الهه خندید و دیگه چیزی نگفت

با خودم فکر کردم ، شایان که مسلمون نیست پس احتماال نمیتونه قصاص بشه ! چون یه جایی خونده 

ون نیست شاید بودم که قصاص ؼیر مسلمون ها شرایطی داره پس اگه میتونستم ثابت کنم شایان مسلم

میتونستم نجاتش بدم ولی از طرفی هم گفته بودم صیؽش شدم و اگه حرفم دوتا میشد احتمال داشت 

 .. خودمو به جرم زنا بگیرن ! کامال گیج شده بودم و نمیدونستم باید چکاری انجام بدم

پرسته چی ؟  نفس عمیقی کشیدم و از پنجره به بیرون چشم دوختم ، اصال اگه میفهمیدن شایان شیطون

 نکنه به عنوان مرتد حسابش میاوردند و بدتر میشد ؟
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 ! آهی کشیدم و زیرلب گفتم : نگران نباش شایان ، من نجاتت میدم

 .. صبح روز بعد ، ضمن صرؾ صبحونه یه دوش سریع گرفتم

بودم موهام رو با سشوار صاؾ کردم و شلوار جین لوله تفنگی و کاپشن بلند سفیدی که دیروز گرفته 

پوشیدم و شال آبی رنگی روی سرم گذاشتم سپس با استفاده از لوازم ارایش الهه کمی رژ لب و پنکیک 

 .. زدم

بعد از مدت ها چهره ادمیزاد به خودم گرفته بودم ! از این فکر خندم گرفت ، کیفم رو برداشتم و بعد از 

مونده بود ،  ۸م ، نیم ساعت به خداحافظی و تشکر از الهه به سمت رستوران پاشایی به راه افتاد

 ! اینقدر چرک و کثیؾ و داؼون بودم که سه ساعت طول کشید حاضر بشم

 وقتی به مقصد رسیدم ، پول آژانس رو حساب کردم و بعد وارد رستوران مجلل و ایتالیایی پاشایی شدم

.. 

ا افتادم و لبخند زدمیه حوض آب نما وسط رستوران بود ، با دیدن اون حوض ناخوداگاه یاد تولد شیم  

.. 

 .. پشت حوض مهرزاد دور میز دو نفره ای نشسته و سرش توی موبایلش بود

میدونستم فقط برای رو کم کنی اینجاست و منتظره تا من نیام و حسابی کیؾ کنه آخه هنوز براش پولو 

 ! واریز نکرده بودم

اما چون پشت حوض بودم منو گاهی سرش رو باال میاورد و این طرؾ و اونطرؾ رو نگاه میکرد 

 .. نمیدید پس پوزخندی میزد و به نشونه تاسؾ سرتکون میداد

 .. هوفی کشیدم و با دیدن گارسونی که به سمتش میره فکری به سرم زد

 .. از گارسون خواستم تا بزاره من میلک شیک اش رو براش ببرم ، او هم با تردید قبول کرد

ه بود ، مهرزاد از جا بلند شد ، نیشخند مسخره ای زد و موبایلشو توی تقریبا  دو دقیقه ای به یک موند

 .. جیبش گذاشت

 .. منم از موقعیت استفاده کردم و با استفاده از درگاه آنالین ده میلیون به حسابش انتقال دادم

همزمان با صدای مسیجش که نشون از خبر انتقال واریز بود ، با سینی میلک شیک جلوش ظاهر شدم 

لبخند کمرنگی زدم و  .. 

مهرزاد که انتظار دیدنم رو نداشت ، با تعجب موبایلش رو دراورد و وقتی پیام بانک رو دید لبخند 

 ! موذیانه ای زد و گفت : این شد حرؾ حساب

This is the end 

 این آخرشه

Hold your breath and count to ten 



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 475 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 نفست رو حبس کن و تا ده بشمار

Feel the earth move and then 

 ...احساس کن زمین حرکت میکنه و بعد

Hear my heart burst again 

 و بشنو که قلب من دوباره از هم شکفت

 

For this is the end 

 چون که این آخرشه

I've drowned and dreamt this moment 

 مدت طوالنیه که منتظر این لحظم

 

So overdue, I owe them 

مدیون اونامپس وقتش رسیده  من   

Swept away, I'm stolen 

 دوباره کج شده من دزدیده شدم

 

Let the sky fall, when it crumbles 

 اجازه بده آسمون پایین بیاد  زمانی که فرو بریزه

We will stand tall 

 ما مقاومت میکنیم

Face it all together 

 همگی باهم

Let the sky fall, when it crumbles 

بده آسمون پایین بیاد  زمانی که اسمون فرو بریزهاجازه   

We will stand tall 
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 ما مدت طوالنی مقومت میکنیم

Face it all together 

 همگی باهم

At skyfall 

 وقت آخر الزمان

At skyfall 

 وقت آخر الزمان

 ... و

زده سوق  تمرکزمو از سمت صدای آهنگ گرفتم و به سمت مهرزاد که رو به روم نشسته و بهم زل

 .. دادم

با چنگال و کارد مقداری استیک خورد کردم و بعد بدون اینکه بهش نگاهی بندازم پرسیدم : اصال 

 .. درست نیست که به یه خانوم اینجوری زل بزنید آقای جهانی

 من زیاد آدم مبادی آدابی نیستم خانوم .. ؟ -

ا هستمدست از خوردن استیک برداشتم و با لبخند جواب دادم : یکت  .. 

 ! منظورم اسم کوچیکته -

 فایده اش چیه ؟ -

 فایده چی ؟ -

 ... اینکه اسم کوچیکم رو بدونی -

 خب به هر حال ما قراره با هم همکاری کنیم و از طرفی تو اسم منو میدونی من چرا نباید بدونم ؟ -

 ! با خونسردی نگاهش کردم و گفتم : یکتا کافیه

دیگه سوالی نپرسید ، منم لبخند ریزی زدم و از اینکه با دو تا قرار کوتاه مهرزاد همونجا ساکت شد و 

 .. دهنشو بسته بودم به خودم افتخار کردم

بعد از صرؾ ناهار ، مهرزاد بهم گفت از امشب کارای اداری شایان رو دنبال میکنه و منم در جواب 

مشورت کنی و تمام جزییات پرونده رو  بهش گفتم : آخر این هفته دادگاه داره ، میخوام با وکیل سابقش

 .. ازش بگیری

 ! سپس شماره وکیل رو بهش دادم و گفتم : نمیخوام این دادگاه رو ببازیم

 ! مهرزاد شماره رو گرفت و گفت : نگران نباش ، من کارمو خوب بلدم
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 .. از جا بلند شدم و گفتم : نگران نیستم ، من هرکاری برای آزادیش انجام میدم

ه یه سوال شخصی بپرسم ؟میش -  

 ! نه -

 چرا اینقدر این یارو برات مهمه ؟ -

 ! کیفم رو روی دوشم مرتب کردم و گفتم : به خودم مربوطه

 ! ولی من باید بدونم با کیا طرفم -

 ! در همین حد بدون که مرگ و زندگی من توی دستای این ادمه و اگه نباشه منم نیستم -

: قضیه عشقیه ؟مهرزاد پوزخندی زد و پرسید   

 ... لبخند کجی زدم و گفتم : تا دیدار بعدی به درود آقای جهانی

 ! مراقب خودتون باشید خانوم یکتا ، تهران شهر خطرناکیه -

 ! نیشخندی زدم و جواب دادم : دیگه نه

 

شب بعد از شام محمد بهمون گفت که برای سفر کاری چند روزی میره مشهد ، الهه یکم ناراحت شد که 

 .. نمیتونه همراهیش کنه و من از همشون ناراحت تر که این همه مزاحمشون شده بودم

نمیدونستم چیکار کنم ، نه خونه ای داشتم نه پشتوانه ای ! تنها حامی من الهه بود ، نمیدونستم اگه از 

ث اینجا هم برم باید کجا بمونم و خدا رو شکر که الهه درکم میکرد و چیزی بهم نمیگفت که باع

 .. ناراحتیم بشه

 .. خدا میدونه چقدر از حضورم معذب بودم ولی چاره ای نداشتم

بعد از اینکه با کمک الهه اشپزخونه رو مرتب کردیم من به اتاق مهمون رفتم تا بین اون دو نفر رو 

 .. خلوت کنم ، هرچی نباشه محمد و الهه تازه عروس و دوماد بودند و به خلوت نیاز داشتند

مطالعه نشستم و چندتا کتاب حقوقی که امروز عصر از کتابخونه قرض گرفته بودم باز کردم  پشت میز

 .. تا درباره قصاص و شرایطش مطالعه کنم

شاید چهار پنج ساعت توی کتابا گشت زدم ! اینقدر که زیر نور چراغ مطالعه چشمام از خستگی 

 .. میسوخت

وارد اتاق شد و پرسید : هنوز داری اونا رو میخونی  دست اخر الهه تقی به در زد و با یه سینی چای

 یارا ؟

 .. کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم : بهت که گفته بودم تا اخر امشب این فصل رو تموم میکنم
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الهه سینی چایی رو روی میز گذاشت و گفت : عزیز دلم بهتره یکم استراحت کنی فردا رو که ازت 

 .. نگرفتند

دادگاه شایان نزدیکه و من باید یه چیزایی بلد باشمنه نمیتونم ،  -  .. 

 !!! اما اینجوری به خودت اسیب میزنی یارا -

 .. خندیدم و گفتم : من حالم خوبه ! نگران نباش کسی با کتاب خوندن نمرده -

صبحه ۲ولی االن ساعت  -  ! 

بخوابم باشه ؟پس تا صبح میتونم بیدار باشم و این قسمتو تحمل کنم بعدش قول میدم  -  

 

الهه با دلسوزی نگاهم کرد ، بوسه ای به روی موهام زد و گفت : قربون دل مهربونت بشم .. من فقط 

 ! نگرانتم

 .. میدونم چی میگی الهه ولی نمیدونی توی دلم چه اشوبیه -

 .. میفهممت عزیزم ، میفهممت -

طره اشکی سرازیر شدبا ناز و نوازشای الهه بؽض کردم و ناخوداگاه از گوشه چشمم ق  .. 

این روزها ؼم دلم درست مثل اتیش زیر خاکستر شده و منتظر کوچکترین جرقه ای بود تا شعله ور 

 .. بشه

 .. الهه هم با اشکای من گریه میکرد و قربون و صدقم میرفت

یا از  خودمم نمیدونستم دلم از چی گرفته ، از شایان که قلبم رو شکست  ، از خانوادم که ترکم کردند

عمو و زن عموی بی رحمم که مثل یه حیوون پسم زدند ! دلم از همه چیز گرفته بود و آؼوش الهه پناه 

 .. گاه امن من برای خالی کردن دردای کهنه و تازه ام بود

نمیدونم چه مدت گذشت که بعد آروم شدم ، الهه توی بؽلم چرت میزد ! دلم به حالش سوخت و با محبت 

ایتش کردمبه سمت تشکم هد  .. 

 .. سپس با حسرت به صورت مهربون و پاکش توی خواب چشم دوختم

 ! چه راحت خوابیده بود درست برخالؾ من که انگاری چشمام با یه شب خواب اسوده ؼریبه شده بود

 .. دوباره به سمت میز مطالعه برگشتم ، خستگی امونم رو بریده بود

الری باز کردم ، بوسه ای به روی عکسش زدم و درست موبایلم رو برداشتم و عکس شایان رو تو گ

مقابل چشمام قرار دادم تا با دیدن چهره عشقم انرژی بگیرم و به این ترتیب تا صبح تمام کتاب ها رو 

 .. مطالعه کردم
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 : چند روز بعد

روز موعود فرا رسیده بود ؛ من و الهه چادر مشکیامون رو سرمون کردیم و به سمت دادگاه راه 

فتادیم ، بین راه هم سارا ) دوست و همکار الهه ( رو سوار کردیم ، سارا کسی بود که تو پزشکی ا

 .. قانونی وظیفه کالبد شکافی دخترا و تشخیص اثر انگشت رو بر عهده داشت

طبق گفته های سارا ، هیچ تشابهی بین اثر انگشت شایان و اثری که روی بدن دخترا بود وجود نداشت 

ونست مدرک محکمی برای ما تو دادگاه باشهو همین میت  .. 

 .. از دم در دادگاه هزاران نفر جمع شده بودند ، ازدحام و شلوؼی امون سربازان رو بریده بود

 .. همگی پشت حریم تعیین شده ایستاده و منتظر حضور شایان و برپایی دادگاه بودند

از ماشین پیاده شدم لبه چادرم رو محکم گرفتم و با یه صلوات به همراه سارا  .. 

مردم با دیدن من شروع به فحاشی و توهین کردند ؛ مثل اینکه از قبل فهمیده بودند من تو جناح شایان 

 .. هستم

همه این اتیش ها هم از زیر گور اون مردک بیشعور که چند روز پیش بهم زنگ زده و ازم خواسته بود 

نا فکر کردند چون من اونشب قربانی بودم حاضرم تا شهادت دروغ علیه شایان بدم برمیخاست ! او

 .. علیه چیزی که ندیدم شهادت بدم ولی همشون کور خونده بودند

 .. خالصه از میون مردم رد شده و وارد راهرو دادگاه شدم

مهرزاد و یه مرد ؼریبه توی راهرو مشؽول جر و بحث بودند اما با ورود من به صحبتشون خاتمه 

هم گفت : همچی ردیفه ؟دادند و مهرزاد ب  

 سرمو به نشونه اره تکون دادم و با نگرانی پرسیدم : اگه نشه .. قصاص .. میشه ؟

 ! صدرصد ! خصوصا که بعضی دخترا مستامن و معاهد بودند ، جرمش سنگینه -

 یعنی چی ؟ -

خودش معاهده ، یعنی مسلمون نبودند اما زیر سایه اسالم زندگی میکردند ! به عالوه اینکه شایان  -

 .. راه دیگه ای وجود نداره

 .. من نمیفهمم -

به صورت ساده ، اگه ؼیر مسلمونی که معاهده و زیر سایه اسالم زندگی میکنه ؼیر مسلمون دیگه  -

 ! ای رو عمدا بکشه حکمش قصاصه

 درباره دینش چیزی گفتی ؟ -

قط گفتم بی خداستمهرزاد نفس عمیقی کشید ، دستاشو توی جیبش فرو برد و گفت : ف  ! 

 مرتد حساب نمیشه ؟ -
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مرتد زمانیه که طرؾ از اسالم به سمت بی خدایی گرایش پیدا کنه ! شایان مرتد نیست اما اگه  -

 .. گناهکاریش ثابت شه که بعید میدونم عفو هم نمیشه

ست من مدارکشون رو بررسی کردم ، همش ناقصه ! یعنی جز چهارتا چت که معلومم نیست طرؾ کوشا

 .. یا نه چیزی ندارند

 کوشا باهاشون چت کرده ؟ -

خودش که انکار میکنه ، فقط چندتا چت با اسم کوشا توی موبایل دختراست که اینم مدرک محکمی  -

نیست ! فقط اینکه یهویی توی صحنه قتل اومده یکم کارو سخت میکنه ، خودشم حرفی نمیزنه ! آدم 

 .. عجیبیه

تموم بشه بازم کارمون گیره ، چون برای حضور در صحنه جرم باید دلیل کافی اگه این جلسه به نفع ما 

 ! داشته باشه

 .. پوووؾ ، پس کلی کار داریم -

 .. در این لحظه صدای بوق ممتد ماشین ها از بیرون دادگاه بلند شد ، فهمیدیم شایان رو اوردند

 .. مهرزاد و اون مرد ؼریبه به سمت خروجی رفتند

استرس و سرگیجه دو زانو روی زمین نشستم ، سارا زیر بازوم رو گرفت و با نگرانی اما من از 

 پرسید : یارا جان ، یارا حالت خوبه ؟

 .. احساس حالت تهوع دارم ، نمیدونم چمه ! هوا میخوام -

 .. در این بین الهه هم به ما پیوست و با دیدن حال زار من پریشون شد

ه حیاط ببرنددو نفری دستم رو گرفتند تا ب  .. 

 .. دنیا دور سرم میچرخید ، معدم میسوخت و دستام از استرس یخ زده بود

 ! باالخره بعد از دو هفته قرار بود شایانو ببینم و مثل بید میلرزیدم

 .. به حیاط که رسیدیم با شایان رو در رو شدم

 .. الهه و سارا زیر بازوم رو گرفته بودند تا پس نیوفتم

ن که لباس مندرسی به تن کرده و سر و صورتش زخمی بود کمرم شکستبا دیدن شایا  .. 

 .. پاهام سست شدند و بؽضی که تمام این مدت توی دلم خفه کرده بودم ترکید

شایان اما .. یه نیم نگاه خشک و خالی هم به من ننداخت و دست بسته به همراه پاسبان ها به سمت 

 .. ورودی دادگاه حرکت کرد

جلوی هجوم و بلوای مردم رو میگرفتند ، خانواده های داغ دار با دیدن شایان جیػ و فریاد پاسبان ها 

 .. میزدند
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 .. بیشتر از این نتونستم این وضعیتو تحمل کنم و داخل دادگاه شدم

 .. نیم ساعتی تا برپایی جلسه و حضور قاضی معطل شدیم

پایین انداخته بود ، جز مهرزاد هم به تمام این مدت شایان روی صندلی انتظار نشسته و سرش رو 

 .. کسی حق صحبت نمیداد

خانواده شاکیان دور از ما منتظر بودند ، یکی از مادرها که زن تپل و نسبتا قد کوتاهی بود تمام پاسبان 

 .. ها رو کنار زد و با جیػ و داد به سمت شایان حمله ور شد

اال نیاورد تا دلیل این جیػ و هیاهو رو جویا بشهاما شایان کوچکترین تکونی نخورد ، حتی سرش رو ب  

! 

وقتی هجوم اون مادر داؼدار رو دیدم سپر شایان شدم ، زن با داد و نفرین چادر و صورت منو چنگ 

 ! میزد تا کنار برم و بتونه شایان رو زیر چنگ مشت و لگداش به هالکت برسونه

و آروم کنندچندتا مامور زن سریع توی سالن جمع شدند تا آشوب ر  .. 

شایان هیچ حرکتی نمیکرد اما من سپر دفاعیش شده بودم و هرکسی نزدیکش میشد داد میزدم : گم شید 

 .. ، خفه شید ، گم شید ، تنهاش بزارید ! تنهاش بزارید

 .. الهه و سارا سعی میکردند ارومم کنند اما من مثل وحشیا همه رو پس میزدم

ه عشقم اسیب نزنه ! زن ها و مردها فحش و بد و بیراه نثارم میکردند چادرمو باز کرده بودم تا کسی ب

 .. ولی برای من هیچ ارزشی نداشت

 .. من فقط شایانو میخواستم ! نه عزت ، نه احترام نه آبرو .. همه رو به باد داده بودم

این قاتل  یکی از مادرهای داغ دار از دور داد زد : الهی سیاه بخت بشی دختره بی کس و کار ! از

حمایت میکنی ؟ تو رو هم باید ببرن باالی دار ! ایشاهلل تو اتیش جهنم جز و جیگر بزنید که دخترمو 

 ! شماها به باد دادید ، گلنازم ! عشق مادر

 .. وقتی این حرفا رو ادا میکرد بلند بلند زجه میزد و با مشت به سینش میکوبید

دممنم در پاسخ فقط اشک میریختم و هق هق میز  .. 

 .. پاسبان ها آشوب رو رفع کردند ، نگهبانی که کنار شایان بود ازم خواست دور بشم

 .. برگشتم و به شایان که همچنان سرش رو پایین انداخته بود چشم دوختم

 .. حتی سرش رو باال نیاورد تا صورتمو ببینه

 .. قطره ای اشک از گوشه چشمم چکید و زیرلب اسمشو صدا زدم : شایان

 ! سرشو بین دستاش گرفت و رو به سرباز گفت : اینو بفرست

 .. وقتی اینو شنیدم قلبم تیکه تیکه شد و با تعجب بهش خیره شدم
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 .. سرباز : خانوم لطفا مزاحم نشید ، االن موقعیت مناسبی نیست

االن این  بی توجه به حرؾ سرباز جلوی پای شایام زانو زدم و ملستمانه گفتم : شایان ؟ شایان ، این ؟

 .. شدم ؟ شایان بهم نگاه کن

 ! لعنتی حتی دستاشو از روی صورتش برنمیداشت تا بتونم بهش نگاه کنم

گریه ام شدت گرفت ، با زور دستاشو کشیدم و درحالی که با چشمای اشکیم بهش زل زده بودم گفتم : 

 .. شایان .. بهم نگاه کن

عماق وجودم سوخت و ناخوداگاه دستاش رو ول کردمچنان نگاه سرد و بی روحی بهم انداخت که تا ا  

.. 

 ... الهه و سارا بازوم رو گرفتند و از روی زمین بلندم کردند

 .. همون لحظه بهمون گفتند دادگاه شروع شده و بریم داخل

دیگه هیچی نمیفهمیدم ، نگاه سرد شایان چنان قلبمو منجمد کرده بود که احساس سرگیجه بهم دست 

 .. داد

میدم قاضی کی اومد ، کی دادگاه رسما شروع شد و کی کار به اعترافات متهم رسیدنفه  .. 

 ! با توجه به مدارک ارائه داده شده از متهم میخواهیم که در جایگاه از خودش دفاع کنه -

وقتی اینو شنیدم سرمو باال اوردم و  شایان رو دیدم که تو جایگاه ایستاده و با خونسردی به بقیه نگاه 

 .. میکنه

 ! من کسی رو نکشتم ، دفاع دیگه ای ندارم -

وکیل شاکیان : آقای قاضی اعتراض دارم ، شواهد ما نشون میده که شما در صحنه شکنجه این خانوم 

) به من اشاره کرد ( حضور داشتید ، چجوری میتونید ثابت کنید که اونشب به صورت اتفاقی سر از 

 اونجا دراورید ؟

ولی مهرزاد از جا بلند شد و در جواب گفت : موکل من ادعا میکنه که کسی رو  شایان سکوت کرد

نکشته ! این ادعا صحت داره چون با توجه به مدارک پزشکی قانونی اثر انگشتی که روی جسد 

 .. مقتوالن مشاهده شده هیچ سنخیتی با اثر انگشت موکل من نداره

با کسی همکاری داشته موکل شاکیان : اعتراض دارم ! قاتل به طور حتم  ! 

 قاضی : آقای شایان کوشا درباره این اتهام چه دفاعی از خود دارید ؟

 .. من کسی رو نکشتم ، با کسی هم همکاری نکردم ! اینو به همتون گفتم -

پس اونشب کجا بودید ؟ اگه مدرکی دارید که ثابت میکنه شما به طور اتفاقی در اونجا حضور داشتید  -

 .. ثابت کنید

 .. شایان باز هم سکوت کرد
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از استرس انگشتام سر شده بود ، پس چرا حرفی نمیزد ؟ بگو دیگه شایان ! بگو اونشب پیش من 

 .. بودی

 .. من با -

 .. به لباش چشم دوختم و شایان ادامه داد : من با

انتظامی در همین لحظه پاسبانی وارد جلسه شد و رو به قاضی گفت : آقای قاضی ، از طرؾ نیروی 

یه تماس اضطراری دارید  6منطقه   .. 

 ! قاضی : تا ختم این جلسه زمان داریم

 .. پاسبان : عالیجناب ، سرگرد طاهری شخصا تماس گرفته تا دادگاه همینجا به به پایان برسه

 همگی از شنیدن این حرؾ تعجب کردیم و مهرزاد با تردید پرسید : تماس مربوط به این پروندست ؟

 6، قاتل سریالی پیدا شده ! کاؾ همین یک ساعت پیش شخصا خودشو به نیروی انتظامی منطقه بله  -

 .. معرفی کرد ، اثر انگشت و مدارک ارائه شده کامال با قاتل مطابقت داره

 .. قاضی : باید خودم با سرگرد حرؾ بزنم

 .. پاسبان ادای احترام نظامی انجام داد و موبایل رو به دست قاضی سپرد

قلب هممون توی دهنمون بود ! یعنی واقعا کاؾ خودشو به نیروی انتظامی معرفی کرده بود و تمام این 

مدت درباره شایان درست فکر میکردم ؟ خدایا شکرت ! از این فکر لبخند گشادی زدم و به شایان که 

 .. همچنان در جایگاه متهم ایستاده و با خونسردی نظاره گر ماجراست خیره شدم

اد که کامال گیج شده بود با ایم و اشاره به شایان عالمت میداد و شایان بی هیچ جوابی فقط پلک مهرز

 .. میزد

 شاکیان و وکیل  و منشیان دادگاه همگی با هم پچ پچ میکردند و همهمه ای توی دادگاه برقرار شده بود

.. 

تماس رو قطع کرد و با توجه باالخره بعد از بیست دقیقه مکالمه و تصدیق هویت سرگرد طاهری قاضی 

به صحبت های سرگرد چکشی به روی میز زد و گفت : مدارک ارائه شده که در خدمت کالنتری منطقه 

هست از صحت و اعتبار الزم برخوردارند ، بدین وسیله متهم از تمامی اتهامات وارد شده مبرا  ۸۸

 ! است

آقای شایان کوشا را بی گناه دانسته و حکم تهران ، متهم یعنی  6از این رو دادگاه اسالمی منطقه 

 ! بازداشت ایشان را لؽو مینماید ، ختم جلسه

وکیل شاکیان از جا بلند شد و با حال طلبکاری پرسید : یعنی چی ختم جلسه ؟ با یه تماس تلفنی همچی 

 !!! حل شد ؟ تکلیؾ این خانواده های داؼدار چی میشه ؟ اینا حق دختراشون رو میخوان

ها با اشک زاری بلند شدند و اشوب به پا کردند اما قاضی بی هیچ جوابی از مجلس بیرون رفتمادر  .. 



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 484 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 از خوشحالی توی پوست خودم نمیگنجیدم ! یعنی واقعا همه چیز حل شده بود یا داشتم خواب میدیدم ؟

 پاسبان دستبند شایان رو باز کرد و مهرزاد با لبخند به شایان تبریک

 .. گفت

سر تکون داد و ازش پرسید : میتونم برگردم خونه ؟او تنها   

امروز که نه ! خونت هنوز تحت نظر نیروی انتظامیه ! فعال یه مدت خودم تحت نظر میمونی و برای  -

 .. حضورت توی صحنه جرم بازجویی میشی

مهمونیداگه این قاتل خودشو معرفی کرده باشه ، پای همتون گیره و حداقل سه چهار ماهی اینجا   .. 

اینو که گفت رو به من ادامه داد : و از اونجایی که صیؽه نبودید اگه قضیه رابطتون لو بره ، یارا شالق 

 .. میخوره

 با تعجب پرسیدم : چرا ؟ چرا باید شالق بخورم ؟

چون با یه نامحرم زنا داشتی ، مگر اینکه یه صیؽه جعلی درست کنی و نشون بدی اصال از چیزی  -

اشتیخبر ند  .. 

 .. نگران اون نباش ، خودم میتونم ردیفش کنم فقط یکم خرج برمیداره

 ! پوفی کشیدم و گفتم : نگران پولش نباش

 شایان همچنان به من پشت کرده بود پس دوباره پرسید : االن کجا میرم ؟

یدو برمیگردی بازداشتگاه تا لباس و وسایلت رو پس بگیری ، فردا صبح اول وقت میتونی خورش -

 ! ببینی

 .. اینو که شنیدم دستم رو به روی قلبم گزاشتم و زیرلب گفتم : خدایا شکرت

سارا و الهه هم از این قضیه خوشحال بودند ، همچی کم کم داشت حل میشد ولی هنوزم مجهوالت 

 ! زیادی توی این داستان وجود داشت

اشت ؟ چرا باید تو همچین روزی یعنی کی خودشو به پلیس معرفی کرده بود ؟ چه نسبتی با کوشا د

 .. اینکارو میکرد و اخر از همه اینکه چی این داستانا رو بهم مرتبط میکرد

 .. احساس سرگیجه میکردم ، از صبح تاحاال دل ضعفه داشتم

 .. دیگه نفهمیدم چی بین مهرزاد و شایان گذشت

 .. بی اختیار روی صندلی دادگاه نشستم و چشمام رو بستم

م رو باز کردم ، اولین چیزی که دیدم صورت مهربون الهه بودوقتی چشما  .. 

 سرمو چرخوندم و با  دیدن سرمی که قطره قطره توی خونم میرفت پرسیدم : بازم از حال رفتم ؟
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 بازم ؟ منظورت چیه ؟ -

 ! فکر کنم امسال این بار چهارمه -

ه فیل رو هم پس مینداختالهه خندید و گفت : بهت حق میدم ، اون استرسی که تو داشتی ی  ! 

 شایان کجاست ؟ -

 ! فعال تو حلفدونی -

 یعنی جدی فردا ازاد میشه ؟ -

 اره باورش سخته نه ؟ -

 .. چشمامو بستم و با بیحالی جواب دادم : همه چیز خیلی پیچیده شده ! سرم داره میترکه

بود دختر !  6عیه ، فشارت رو در همین لحظه مهرزاد با یه ابمیوه و کیک از در داخل شد و گفت : طبی

 .. من موندم تو چقدر سگ جونی که تا االن زنده موندی

 با تعجب به مهرزاد نگاه کردم ، این اینجا چیکار میکرد ؟

 یکم خودم رو جمع و جور کردم ازش  پرسیدم : مگه االن نباید تو جلسه باشید ؟

سپس گفت : امروز نهمهرزاد برام ابمیوه و کیک رو باز کرد و به دستم داد   ! 

 .. ممنون اما من اشتهایی ندارم -

 الهه با حرص گفت : ای دختر ناز نکن دیگه ! میخوای خودتو بکشی ؟

 .. اما -

 ! مهرزاد : بخور یکتا خانوم ، نمیخوای بیوفتی رو دستمون که

 .. خندم گرفته بود ، چقدر بهم توجه میکردند

اد پرسیدم : حالش خوب بود ؟جرعه ای از ابمیوه نوشیدم و از مهرز  

 کی ؟ -

 ! شایان دیگه -

 ! مهرزاد لبخند دندون نمایی زد و گفت : از من و توام بهتره

 .. خوبه -

 حاال اینقدری که تو خاطرشو میخوای اونم خاطرتو میخواد ؟ -

 منظورت چیه ؟ -

 ! نمیخوای بگی که عاشقش نیستی -
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 .. اخم کمرنگی کردم و گفتم : این چیزا

ین حرفم پرید : میدونم بهم ربط نداره ، تو این یه هفته هم دم نزدی ! خودشم درباره تو چیزی نگفت ! ب

 .. انگار رابطتتون یه نمه کشمشیه ولی کامال میشه فهمید عاشقشی

 .. جوابی ندادم و سرمو پایین انداختم

اصلی رو میون کشید و مهرزاد هم که جو رو ساکت دید ، برای اینکه بحث رو عوض کنه قضیه قاتل 

 .. اخباری که به سرعت توی تلگرام منتشر شده بود بهم نشون داد

 ! مثل اینکه اسم طرؾ دانیال . ک بوده

و ساکن تهران 67مهرزاد : دانیال . ک ! متولد   .. 

 .. دکترای ریاضی محضه و گرایش خاصی نداره و صرفا  برای لذت دست به همچین کاری زده

ن با خون بازی ارضا میشده و وجود هر نوع شریک و همکاری در حین ارتکاب به گفته خودش او

 .. جرم هاش انکار کرده

 الهه : یعنی خودش همه اون کارای وحشتناک رو انجام میداده ؟

 .. درسته ، یه نابؽه به تمام معنا بوده -

محاکمه بشه من : چرا خودشو معرفی کرد ؟ اون میتونست راحت بچرخه و بزاره شایان به جاش  ! 

 ! به گفته خودش از این جنون خسته شده بوده و نمیخواسته یه بی گناه به جای اون از بین بره -

 ! الهه پوزخندی زد و گفت : عذاب وجدان برای همچین قاتلی ؟ احمقانست

 .. مهرزاد : فعال که شده و شواهد قابل توجه ای داره

 ..  مطمئنم یه نسبتی با شایان داشته -

 .. مهرزاد : کسی چمیدونه ! ولی بهتره فعال صداشو درنیاریم که پای دوست پسرت گیر نکنه

سرمو به نشونه باشه تکون دادم اما تو ذهنم فکرای دیگه ای داشتم ! باالخره تک تک رازاتو کشؾ 

 .. میکردم جناب کوشا

 .. بعد از اتمام سرم ، پرستار سرنگ رو از دستم خارج کرد

داشتم و این قضیه به طور واضحی از ظاهرم مشهود بود پس مهرزاد به من و الهه یکم دل ضعفه 

 .. پیشنهاد صرؾ ناهار در رستوران رو داد ولی من قبول نکردم و گفتم : ایشاهلل برای یه وقت دیگه

 : مهرزاد که انگار توی پرش خورده بود چیزی نگفت پس منم بحثو عوض کردم

 .. میلیون باقی رو امشب ۸۸ -

 ! نیازی نیست ؛ تا فردا صبر میکنم -
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لبخندی زدم و با قدرانی گفتم : ازتون ممنونم ، بدون تالش شما امکان نداشت بتونیم مدارک رو 

 ! گرداوری کنیم

 .. مهرزاد شونه ای باال انداخت و گفت : من فقط وظیفمو انجام دادم

 .. امیدوارم دیگه همدیگرو مالقات نکنیم آقای جهانی -

گفتن این حرؾ مهرزاد کمی ناراحت شد ، سرشو پایین انداخت و گفت : البتهبا   .. 

 ! منظورم برای کارای حقوقی بود -

نیشخندی زد  و همزمان با صدای زنگ موبایلش رو به من گفت : فکر کنم یه دردسر تازه در پیش 

 دارم ، خانوم یکتا .. میتونم تا منزل همراهیتون کنم ؟

که بهم گذاشته بود خوشم اومد ولی جواب دادم : دوستم ماشین داره ، بیشتر از از احترام یهویی 

 .. مزاحمتون نمیشیم

 .. پس مهرزاد ازم خداحافظی کرد و من و الهه بعد از پرداخت هزینه بیمارستان به خونه برگشتیم

کلید ساز بگردم و بعد احتماال این اخرین روزایی بود که اینجا میگذروندم چون از فردا میخواستم دنبال 

 .. هم کار جدیدی برای خودم دست و پا کنم

احتماال از اون خونه اسباب کشی میکردم ، نه برای شما بلکه برای ابرو و اعتبار خودم بهتر بود تو 

 .. اون محله افتابی نشم

 .. من و الهه سر ناهار باز هم از قضیه بی گناهی شایان و پیدا شدن کاؾ صحبت کردیم

قدری این داستان عجیب و رمزالود بود که هرچقدر فکر میکردیم به نتیجه ای نمیرسیدیم ، همچی به 

 ! واقعا سریع اتفاق افتاد

دانیال ک ! نمیدونستم شیال این وسط  چیکارست ؟ یعنی میتونست اسم مستعار دانیال باشه ؟ یعنی این 

مه اینا چه ربطی به قضیه افریقا و اخرین ادم کی بود ؟ چرا یهویی سر و کلش پیدا شده بود ؟ اصال ه

جادوگر داشت ؟ توی ذهنم پشت سر هم سواالتی تکرار میشد که جوابش فقط در دست یه نفر بود ، 

 ! شایان

 .. بعد از صرؾ ناهار برای مسواک جلوی اینه دستشویی ایستادم

ند و ژولیده ام افتاد ، همینجوری که مسواک میزدم و به حوادث اخیر فکر میکردم چشمم به موهای بل

 .. مسواک رو کنار گذاشتم و دستی توی موهای فر و قهوه ای رنگم فرو بردم ، چقدر بلند شده بودند

 .. ناخوداگاه یاد داستان آرای و شیطان افتادم

 .. شیطان موهای دختر رو کوتاه کرد و زیر گلوش رو برید

س شده ام بیشتر دقت کردمبا این فکر دو دستی گلومو چسبیدم و به تصویر منعک  .. 

 .. انگار موهام توی آینه کوتاه شده بود و سایه سیاهی از پشت سر نگاهم میکرد
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یهو به عقب برگشتم اما چیزی ندیدم ، با شک و تردید دوباره به اینه نگاه کردم ! این حتما خطای دیدم 

 .. بود که داشت موهامو کوتاه نشون میداد

نگاه سرد و خشک شایان توی ذهنم تداعی شد که تا مؽز و استخونم رو پوزخندی زدم و دوباره 

 .. سوزوند

 ! مؽزم درد گرفت و دستمو به روی قلبم گذاشتم

 .. چشمه اشک توی چشمام جوشیده و منتظر کوچکترین کنشی بود تا جاری بشه

 .. ناگهان چشمم به قیچی کوچیکی که در درون جای مسواکی قرار داشت خورد

برداشتم و چندبار باز و بسته کردم ، سپس دوباره نگاهی به آینه انداختم قیچی رو  .. 

 .. احساس کردم دستش تو موهامه ، سرمو به چپ و راست تکون دادم تا دستشو از موهام بیرون ببره

 ! اه لعنتی بیرون نمیبرد ! ولم نمیکرد

یال میشد ؟تند تند موهامو بهم میریختم تا دستشو بیرون بیاره ولی مگه بیخ  

دیگه اشکم دراومده بود ، قلبم مثل مؽزم از درد میسوخت ! اصال نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم و فقط 

 ! جیػ میزدم ولم کن شایان ، ولم کن

چشمامو که باز میکردم تصویر اون سایه لعتتی دست از سرم برنمیداشت ، کم کم داشتم از کنترل خارج 

 .. میشدم

زمین میریختم ، بی وقفه گریه میکردم و داد میزدم اما انگار هیچکس صدامو موهامو میکندم و به 

 .. نمیشنید ، انگار هیچکس نمیفهمید من اینجام ! توی تاریکی و خلسه فرو رفته بودم

اینقدر حالم خراب شده بود که نمیتونستم مرز بین واقعیت و خیال رو تشخیص بدم ، مشتامو گره کردم 

یالی دو دستی اینه رو شکوندمو برای اون تصویر خ  .. 

 .. خورده شیشه های اینه دستم رو برید و توی سینک و روی زمین فرود اومد

انگار این حرکت کافی بود تا دستم برای چیدن موهای پر پشت و بلندم روون بشه ، مثل دیوونه ها 

دستای شایانو حس نکنم .. موهام  میزدم و از هیچ قائده خاصی تبعیت نمیکردم ، انگار فقط میخواستم 

 ! انگار میخواستم از خودم فرار کنم ، انگار بدجوری شکسته بودم

 ! چون وقتی چشم باز کردم و به خودم اومدم دیگه اون دختر دختر کوچولوی سابق رو توی اینه ندیدم

فتانگار این این تصویر جدیدم راضی تر بودم چون ناخوداگاه صدای گرم قطع شد و دلم اروم گر  .. 

 نگاهی به زیرپام که پر از موهای ریز و درشت و خورده شیشه های اینه بود انداختم و پوزخندی زدم

.. 

در همین لحظه الهه بی هوا وارد حموم شد و با دیدن موهای من و شیشه ها از ترس به من و من افتاد 

 .. و گفت : یا .. یارا
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گاهش کردمموهای کوتاهم رو پشت گوشم گزاشتم و با لبخند ن  .. 

 .. سپس با پاهای برهنه از روی موهای چیده شده و خورده شیشه ها گذشتم و از حموم بیرون رفتم

 

She lives in the shadow of a lonely girl, 

 او در سایه ی یه دختر تنها زندگی می کند

 

Voice so quite you don't hear a word 

 صداش آرامه، یک کلمه هم نمی شنوی

 

Always talking, but she can't be heard 

 همیشه درحال صحبت کردنه، اما صداشو کسی نمی شنوه

 

You can see her hurt if you catch her eye 

 می تونی صدمه دیدنشو ببینی اگه به چشمهاش نگاه کنی

 

I know she's brave, but she's trapped inside 

ردهمی دونم شجاعه، اما از داخل گیر ک  

 

Scared to show, but she don't know why-yyy 

 برای نشان دادنه خودش ترسیده، اما نمی دونه چرا

 

Wish I knew back then what I know now 

 ای کاش چیزی رو که االن می دونم قبالً می دونستم

 

Wish I could somehow go back in time 
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م عقبای کاش یه جوری می تونستم در زمان برگرد  

 

Maybe listen to my own advice!! 

 شاید به نصیحت خودم گوش می کردم

 

I'D TELL HER TO SPEAK UP, TELL HER TO SHOUT OUT 

 بهش میگم حرؾ بزنه، بهش میگم فریاد بزنه

 

TALK A BIT LOUDER, BE A BIT PROUDER 

 کمی بلندتر حرؾ بزن، کمی مؽرورتر باش

 

TELL HER SHE'S BEAUTIFUL, WONDERFUL 

 بهش بگو زیبا، شگفت آور است

 

EVERYTHING SHE DOESN'T SEE 

 هر چیزی که نمی بینه هست

 

YOU GOTTA SPEAK UP, YOU GOTTA SHOUT OUT 

 باید حرؾ بزنی، باید فریاد بزنی

 

AND KNOW THAT RIGHT HERE, RIGHT NOW 

 و می دانم که همین جا و حاال

 

YOU CAN BE BEAUTIFUL, WONDERFUL ANYTHING YOU WANNA BE 

 می تونی زیبا، شگفت انگیز و هرچیزی که می خواهی باشی
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LITTLE ME 

 من ِ کوچیک

 

Yeah, you got a lot of time to act your wage 

 آره، زمان زیادی برای انجام دادن کارهات داری

 

Hand a lot of book with a single page 

ادی با یک صفحه بنویسکتاب های زی  

 

Hands on the clock, only turn one way-yyy 

 دست ها بر روس ساعت، فقط یک طرؾ می چرخند

 

Run too fast then you risk it all 

 سریع میدوی و بعد ریسک زیادی می کنی

 

Can't be afraid to take a fall 

 نمی تونی از افتادن ترس داشته باشی

 

Felt so big, but you look so small 

 احساس بزرگی می کنی، اما خیلی کوچک به نظر میایی

 .. شب موقع خواب ، گوشه ای از اتاق نشستم و ؼرق افکارم شدم

 .. ؼرق اینده ای نامعلوم و بدون هیچ پشتوانه ای ! ؼرق تنهایی و تاریکی

ی نداشتممگه چقدر میتونستم پیش الهه بمونم ؟ فوقش تا فردا ، دیگه هیچ جای  .. 

میدونستم بهم چیزی نمیگه ولی شعور خودم چی ؟ من فقط براش دردسر بودم مخصوصا با کاری که 

 .. امروز کردم ، شیشه حمومش رو شکستم ! من دیگه چه احمقیم
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سرم رو بین دستام گرفتم و نفس عمیقی کشیدم ، حاال باید تو این شهر ؼریب بدون پول چیکار میکردم 

هم میشد ؟؟ دیگه کی پنا  

بازم یاد شایان افتادم ، یاد مردی که بخاطرش از زندگیم گذشتم و همه چیزمو دادم اما اون با بی رحمی 

 .. پسم زد ، برای بار هزارم پسم زد و قلبمو شکوند اما این دل بی صاحاب من این چیز حالیش نبود

میشه به خواب ابدی فرو برمکاش میتونستم بمیرم ، دلم میخواست تو بؽلش شایان بمیرم و برای ه  .. 

 .. این وابستگی شدیدم داشت منو میکشت

میدونستم فردا صبح ازاد میشه و از طرفی کسی دنبالش نمیاد ! من اگه میرفتم چی ؟ بازم ؼرورمو 

 .. خورد میکرد ، بازم منو میشکست

ست شایان بودباالخره که چی ؟ باید باهاش رو به رو میشدم چون پاسخ نصؾ مجهوالت زندگیم د  .. 

شایانی که هرگز بهم دروغ نگفت ولی توی بؽل یکی دیگه خوابید و فیلم سکسمون رو پخش کرد ! 

 .. راستی که چطور اخرین جادوگر اون حرفو بهم زد ، شایان هیچوقت به من حقیقتو نگفت

 .. همیشه پنهون کاری میکرد ، نمیخواست من چیزی بفهمم

بون بود و مطمئن بودم دوسم داره ، مثل اخرین باری که تو اون اتاقک گاهی وقتا مثل فرشته ها مهر

چشمای نگرانشو دیدم و گاهی هم مثل اهریمن بدجنس میشد ، درست مثل امروز که با اون نگاه نافذ 

 .. سردش وجودم رو به اتیش کشید

د که تمام تصوراتم رو خیلی گیج بودم ، گاهی وقتا فکر میکردم دوسم داره ولی بعد یه حرکتی انجام میدا

 .. بهم میریخت

مثل شبی که بهم پیشنهاد ازدواج داد ! کاش میتونستم بفهمم حرؾ دلش چیه ، کاش شایان برای یه 

 .. بارم شده حرؾ دلشو بهم میگفت

 ! باالخره اینقدر کاش کاش کردم که نفهمیدم کی خوابم برد

 

 .. صبح روز بعد ، دستی به سر و صورتم کشیدم

مختصری میل کردم و بابت اتفاق دیشب بارها از الهه عذرخواستم ، انگار دیوونه شده بودم !  صبحونه

کنترلم دست خودم نبود و چقدر این دختر ماه بود که به راحتی پذیرای عذرخواهیم شد و با شوخی و 

 .. خنده حالمو سرجا اورد

بخدا خیلی ماهی ، نمیدونم چجوری ازت  وقتی داشتم میرفتم ، با قدرانی بهش خیره شدم و گفتم : الهه ،

 ! تشکر کنم

 .. من که کاری نکردم -
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اینو که گفت انگشت اشارمو روی لبش گذاشتم و گفتم : اصال این حرفو نزن ، تو  بیشتر از هرکس 

 .. دیگه ای بهم کمک کردی ! نمیدونم چجوری باید لطفتو جبران کنم

 .. تو فقط سر و سامون بگیر برای من کافیه -

 .. بی اختیار بؽلش کردم و با محبت گفتم : برام از خواهر عزیزتری

 .. الهه در حالی که پشتم رو میمالید جواب داد : فدات بشم

 .. یکم تو بؽلش موندم و زمانی که خواستم ازش جدا بشم الهه پرسید : راستی یارا

 هوم ؟ -

 از اینکار مطمئنی ؟ -

 از چی ؟ -

مطمئنی الزم نیست منم همراهت باشم ؟ دیدن دوباره شایان ، -  

 ! لبخندی زدم و گفتم : نگران نباش من امروز خوبم

اما هنوزم به نظرم کار درستی نیست ، شایان که از همه اتهامات تبرئه نشده ! چجوری بهش اعتماد  -

 میکنی ؟

 ! دارم به قلبم اعتماد میکنم الهه نه به شایان -

باشه سرتکون داد و گفت : به هرحال مراقب خودت باش ، این برادرای الهه که اینو شنید به نشونه 

 ! کوشا واقعا عجیبن

 .. نگران نباش ! من از پس شایان براومدم ، دیگه بقیشون اونقدر ترسناک نیستند -

 ! ببین عشق با ادم چیکار میکنه -

وکیله هم بد چیزی نیستااا  نیش خندی زدم و اومدم کفشامو بپوشم که الهه دوباره گفت : راستی این اق

 .. ، حس میکنم گلوش پیشت گیر کرده

 .. با تعجب پرسیدم : مهرزاد ؟ نه بابا ! یه هفته ای که نمیشه

حاال ببین کی گفتم ، دیروز که از حال رفتی بیشتر از من نگرانت بود توی بیمارستانم که مثل پروانه  -

 ! دورت میچرخید

کاری نکرد ؟راستی دیروز .. شایان ..  -  

الهه لبخند کمرنگی زد و سکوت کرد ، جوابمو گرفتم پس فقط سری تکون دادم و بعد با خداحافظی بی 

 .. رمقی ازش جدا شدم

 ! مطمئنم حتی طرفم هم نیومده بود اونوقت من خر داشتم میرفتم دنبالش
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 ! چرا داشتم همچین کاری میکردم ؟ بخدا منم یه تختم کمه

و تصمیم گرفتم برگردم باال اما با یاداوری احساس مسئولیت و تعهدم نسبت به یه لحظه حرصی شدم 

گندی که باال اورده بودم تصمیم گرفتم اینکارو انجام بدم هرچند که با گرفتن وکیل مناسب و پیروزی در 

 .. دادگاه از قبل دینم رو ادا کرده بودم

از استرس عرق کرده بودم و کؾ دستام  با یه تاکسی دربست به سمت زندان  حرکت کردم ، توی راه

 .. سر شده بود

 میدونستم تو این دیدار جفتمون مثل ؼریبه هاییم ، ؼریبه هایی که یه روز آشناترین آدم همدیگه بودند

.. 

 .. هردو از هم دلخور بودیم ، من از اتفاقات قبل از زندان و او بخاطر بی اعتمادی من

بود ، از مهرزاد شنیده بودم که همین حدودا ازاد میشه ۱ وقتی به نزدیک زندان رسیدم ساعت  .. 

پول تاکسی رو دادم و جلوی درب آبی بزرگ زندان که محل رفت و امد سربازها و خانواده ها بود 

 .. منتظر ایستادم

دو مامور جلوی در کشیک میدادند و چندین مامور از باالی برج های مراقبتی محوطه زندان و اطراؾ 

نظر داشتندو زیر   .. 

واقعا که زندان جای ترسناکی بود ، از اینکه خبرنگارها در این نزدیکی نیستند کمی تعجب کردم ! البته 

االن که شایان از اتهامات تبرئه شده و قاتل اصلی پیدا شده بود دیگه دلیلی برای ازدحام و شلوؼی 

 .. وجود نداشت

دم ، چه جای دلگیری بودحدودا یه ربعی جلوی ورودی زندان منتظر ایستا  .. 

خانواده ها با ؼم و اندوه ساعت ها پشت این در آبی ؼول پیکر منتظر میموندند تا لحظه ای شوهر ، 

 .. پسر و آشنایانشون رو ببینند

شاید خیلی از اونا مثل شایان به ناحق اونجا اسیر شده بودند و چه دردی بدتر از اینکه عزیزت در 

ر بگذرونهجایی مثل زندان روزگا  ! 

 .. با باز شدن در بزرگ ، ناخوداگاه سرمو باال اوردم و به منظره رو به روم خیره شدم

شایان با یه ساک دستی ، با وقار و استوار از سمت در ورودی به جلو گام برداشت و با دیدن من که 

 .. تک و تنها منتظر ایستادم برای چند لحظه سرجاش متوقؾ شد

ار دیدنم رو نداشت ، به راحتی میتونستم تحیر رو از چشمای آبی خوش رنگش ببینمانگار که اصال انتظ  

.. 

 ! چشماش کوه یخ رو اب میکرد

 .. اونجا بود که برای اولین بار بعد از مدتی طوالنی نگاهم متوجه تؽییرات جزیی صورتش شد
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یشه پخته تر و جذاب تر به ریشاش رو کامال بلند و پر کرده بود ، موهای مشکیش رو باال داده و از هم

 .. نظر میرسید

 .. یکم هم الؼر شده بود اما هنوز هیکل عضالنی و قوی اش عقل از هوش آدم میبرد

 .. از این احساس که بینمون جریان داشت بؽضم گرفته بود اما نمیخواستم گریه کنم

جانب شایان بودممدام لبم رو گاز میگرفتم تا مانع ریزش اشکام بشم ، منتظر هر واکنشی از   ! 

 .. بعد از دو دقیقه سکوت ، چند قدم به سمتش برداشتم و درست رو به روش ایستادم

سرمو پایین انداختم و وقتی از خشکی چشمام مطمئن شدم سرمو باال اوردم و این بار با اطمینان به 

 .. چشماش زل زدم

گذریم بهم میندازیمیه نگاه سرد ، مثل همون نگاهی که وقتی از کنار مردم عادی می  .. 

 .. ساده اما سرد ، شده بودیم دوتا ؼریبه ! گفتن این حرفام سخته ولی

چجوری انکارش کنم ؟ دلش با عشقم ؼریبه شده بود ! انگار که همه چیزو برای هیچی از دست داده 

 .. بودم ولی بازم ارزششو داشت

هم ساخته بودیم پشیمون نبودم ، شایان تو نمیخوام بگم اشتباه کردم چون هنوز از اون لحظاتی که با 

 گناهم بودی ، شیرین ترین گناه زندگیم ! حاضر بودم زندگیم رو به پات بریزم ؛ هنوزم حاضرم

 .. ولی خب میدونی ؟ این بار آخرین باری بود که بهت اعتراؾ کردم

ین بار این منم که تو رو چون این دختر میخواد برای اولین بار برنده این بازی باشه عزیزم ، برای اول

به تسلیم وادار میکنم ، افسانه دوباره تکرار میشه ولی اینبار این منم که تو بازی ماتت میکنم عشق 

 ! من

 

 من یه گلدون پر از گل بودم

 وزش چشم تو پاییزم کرد

 عشق من! عشق به دست

 آوردنت با همه دنیا گالویزم کرد

 مردم از تشنگی اما لب تو

خنده دعوتم نکردیه عطش به   

 بین این اومده ها و رفته ها

 هیچکس، مث تو اذیتم نکرد
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 سر این سفره هنوزم یه نفر

 روز و شب منتظر مهمونه

 مطمئن باش کسی قادر نیست

 منو از عشق تو برگردونه

 اگه دوس نداشتی رنجوندنمو

 هیچوقت از تو نمی رنجیدم

 اگه زندگی می کردی با من

مزندگیمو به تو می بخشید  

 

 ! شایان یه تای ابروش رو باال داد و گفت : خب این سورپرایز ویژه ای بود

 .. برای سورپرایز نیومدم ، فقط احساس میکردم باید جبران کنم -

 چیو ؟ -

 ! گندی که زدم -

 ! دست به سینه ایستاد و به طعنه گفت : پس باالخره برای معذرت خواهی اومدی

 با تعجب پرسیدم : باالخره ؟

تو این یه ماه گذشته تو فقط ازارم دادی ، میدونی .. انتظار داشتم زودتر از اینا برای عذرخواهی بیای  -

 ! ولی االنم دیر نشده

 ! فقط دو کلمه برات دارم ! خفه .. شو ! حتی لیاقت لطؾ و محبت منم نداری -

میکنی اینا فقط انجام میدونم چکارایی کردی و فکر نکن بابتشون ازت قدردان نیستم ولی احساس ن -

 وظیفه بود ؟

 انجام وظیفه ؟ -

 ! تو باعث شدی من چند هفته زندانی بشم با اینکه بی گناه بودم -

 .. از تو پروو تر ندیدم ! بخدا نوبری -

 .. برادرمم فرستادی گوشه تیمارستان -

 منظورت شمشکه یا بقیه برادرات ؟ -
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پیروزمندانه ای زدم و با ؼرور گفتم : ماه تا ابد پشت ابر شایان از شنیدن این حرؾ جا خورد ، لبخند 

 .. نمیمونه آقای کوشا

 ! در هر صورت باید میفهمیدی -

 آه جدی ؟ تازه به این نتیجه رسیدی ؟ پس چرا تموم این مدت بهم دروغ گفتی ؟ -

نمیشهاشتباه نکن یکتا ، من بهت دروغ نگفتم فقط راست هم نگفتم ! اینکه که دروغ حساب  -  .. 

یکم حرفشو دو دو تا دو چهارتا کردم و بعد باز با لحن طلبکاری پرسیدم : حاال هرچی ! تو زندگیمو 

نابودی کردی منم انداختمت زندان ! فقط فرق من با تو این بود که من گندمو جبران کردم ولی تو ؟ تو 

 .. چیکار کردی ؟ هیچی ! وایستادی و بدبختیمو تماشا کردی با این حال

شایان یه لحظه چشماش رو بست و حرفمو قطع کرد ، با تعجب بهش خیره شدم که زیرلب گفت : چقدر 

 ! ؼر میزنی ! تمومش کن

 آه شرمنده ، یادم نبود که زندگی من اهمیتی نداره ، هرچی نباشه یه عروسک بیشتر نبودم نه ؟ -

رمت اون روزایی که داشتیم اینجا اومدم پوزخندی زدم و ادامه دادم : امروز فقط برای ادای دینم ، به ح

و خوشحالم که تو اون قاتل سریالی حرومزاده نیستی چون اونوقت نمیدونم باید چیکار میکردم اونم 

زمانی که همه چیزمو برات از دست داده بودم ! بازم میگم فقط خوشحالم که زندگیم برای یه قاتل هدر 

و بگم من عاشق یه مرد درست و حسابی بودم ! اینو که گفتم  نرفت ! با این حال میتونم سرمو بلند کنم

 ! بهش پشت کردم و ادامه دادم : خداحافظت آقای کوشا

 .. اما تا اومدم یه قدم بردارم بازومو کشید و دوباره به سمتش برگشتم

 با عصبانیت دستمو جدا کردم و ؼریدم : داری چیکار میکنی ؟

تی ؟عاشقم بودی ؟ یعنی دیگه .. نیس -  

از اینکه بین تمام حرفام فقط به این نکته توجه کرده بود حرصی شدم و گفتم : نه نیستم ! کم بال سرم 

 ! اوردی ؟ عشقت تو دلم مرد

 .. خودمم میدونستم دارم دروغ میگم ولی برای حفظ ؼرورم این چیزا الزم بود

 .. که اینطور -

 .. خب دیگه خداحافظ -

 .. اینو گفتم و از دور شدم

 .. انتظار همچین برخوردی داشتم ، زیاد شوکه نشدم ! به هرحال شایان همیشه از آدم طلبکار بود

 .. سوار تاکسی خطی شدم ، هنزفری توی گوشم گزاشتم و چشمام رو بستم

سرمو به شیشه تکیه دادم ، یعنی اومدنم بی فایده بود ؟ من فقط میخواستم گندمو درست کنم ! شاید اگه 

هیچوقت اینکارو نمیکرد ولی من که شایان نبودمشایان بود   .. 
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 .. هوؾ ، چه برخورد بدی داشتیم ! از این به بعد هم همینجوری میشد

دیگه نمیخواستم عشقمو بروز بدم ، کار سختی بود ولی گاهی وقتا جدایی تنها حق انتخابمونه ، اونم 

 ! زمانی که دیگه نه اعتمادی هست و نه امیدی

ماه دیگه ! تا اون موقع یه کار  ۶ ۱ارتمان خانوم جاهدی اسباب کشی میکردم ، حداقل تا به زودی از اپ

 .. بهتر دست و پا میکردم و حداقل یه پس اندازی داشتم

 .. فعال که دست و بالم خیلی خالی بود

تاکسی چند متری جلو رفت و بعد برای سوار کردن مسافری توقؾ کرد ، وقتی در باز شد و طرؾ 

بوی عطر شایان توی مشامم پیچید اما به قدری خسته بودم که دلم نمیخواست چشمامو باز کنمنشست   

.. 

 .. خودمو جمع و جور تر کردم تا تن مسافر بهم برخورد نکنه

 راننده : با همید ؟

 ! بله -

 .. با شنیدن صدای شایان از تعجب چشامو باز کردم و به او که در کنارم نشسته بود خیره شدم

ان که انگار به طور اتفاقی منو دیده بود گفت : خانوم یکتا ، چه حسن تصادفی ! دنیای کوچیکیه نه شای

 ؟

 یاد اولین باری که توی دفتر دیده بودمش افتادم و گفتم : تعقیبم میکنی ؟

 ! نه -

 .. پس چجوری -

 ! فقط اتفاقی بود -

 .. خودم میتونم پول تاکسیو بدم -

به راننده گفت : برای این خانوم جداگانه حساب کنیداینو که گفتم شایان رو   ! 

 .. از دیدن این حرکت حرصم گرفت ، مردک بی شخصیت ! من یه تعارؾ زدم

 ! اومدم کیؾ پولم رو بردارم که فهمیدم توی کیؾ بزرگم نیست

 .. مؽزم سوت کشید و تبش قلبم باال گرفت

گفتم : اقادستمو به روی صندلی جلوییم چسبوندم و با بی رمقی   .. 

 .. انگار نشنید پس دوباره گفتم : اقا نگه دارید

 ببینم تو چته ؟ -
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 .. به شایان که کنارم نشسته و با خونسردی بهم نگاه میکنه خیره شدم و با نگرانی گفتم : کیؾ پولم

 یهو از توی جیبش یه کیؾ کوچیک قرمز بیرون اورد و پرسید : منظورت اینه ؟

شتم و ده بار خدا رو شکر کردم ، نمیدونستم اگه کیؾ پولم گم میشد باید چیکار دستمو روی قلبم گذا

 .. میکردم

 ! تا اومدم کیفو ازش بگیرم ، مانعم شد و گفت : قرار نیست بهت برش گردونم

 منظورت چیه ؟ -

 ! من پول تاکسیو حساب میکنم و تو یه صبحونه مهمونم کن -

کاری انجام بدم ؟چه بی چشم و رو ! چرا باید همچین  -  

 .. چون من هنوز نبخشیدمت -

 ! با عصبانیت گفتم : به #نم

احساس کردم یکم بلند تر از حد معمول این کلمه رو فریاد زدم چون راننده از توی اینه نیم نگاهی 

 .. بهمون انداخت و سرشو به نشونه تاسؾ تکون داد

دم : شایان کیفمو پس بده و گورتو گم کناز خجالت سرخ شدم و لبم رو گاز گرفتم سپس زیر لب ؼری  ! 

 ! من که هنوز نبخشیدمت -

 با حرص گفتم : اخه باید چیکار کنم که دست از سرم برداری ؟

 ! یه صبحونه مهمونم کن ، تو جای من نبودی که سه هفته ؼذای زندان بخوری -

 اگه اینکارو کنم بیخیالم میشی ؟ -

 .. بله -

صبحونه مهمونت میکنمخیلی خب ! فهمیدم ! یه  -  .. 

 .. اینو که گفتم لبخند موذیانه ای زد

 .. حاال کیفمو پس بده -

 .. نمیدم -

 ببخشید ؟ اونوقت چرا ؟ -

 .. کیفمو توی جیبش گذاشت و جوابی نداد

 ! با دیدن این حرکت زیرلب ؼریدم : هیچ تؽییری نکردی ! احمق

خیره شدشایان خودشو به نشنیدن زد و به منظره بیرون   .. 
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 .. وارد کافه ای شدیم و پشت میز دونفره ای نشستیم

 .. شایان منو رو باز کرد و گفت : خیلی وقت بود که با هم یه قرار اروم نزاشته بودیم

 ! و از این به بعد هم نخواهیم گذاشت -

 منو رو بست و با خونسردی پرسید : پس فکر میکنی میتونی خودتو گول بزنی ؟

گول نمیزنممن کسیو  -  .. 

چشمات داره داد میزنه که این کارات همش اداست ، فکر میکنی نمیفهمم ؟ تو رو مثل کؾ دستم  -

 .. میشناسم یارا

از این حرؾ حرصم گرفت ، نمیخواستم مثل موم توی دستاش باشم ! نمیخواستم حرکت بعدیم رو پیش 

 .. بینی کنه ولی شایان همیشه از واکنش بعدیم خبر داشت

 ! همه چیز بین ما تموم شده ، دلیلی برای ادا و اطفار نمیبینم -

 .. گاهی وقتا رابطه تموم میشه ولی عشق نه -

 ! ببین کی داره حرؾ از عشق میزنه -

 ! به صندلی تکیه داد ، دست به سینه شد و  گفت : میدونی که هرگز دروغ نگفتم

ست و دروؼش بمانداین حرفیه که تو و اخرین جادوگر میزنید ، حاال را -  .. 

 ! پس اونو دیدی -

بله و مزخرؾ ترین سفر زندگیم رو تجربه کردم ! واسه چی اسمشو اوردی ؟ اون بهم هیچ کمکی  -

 .. نکرد فقط چندتا داستان و افسانه گفت

 ! داستان شیطان و آرای -

 ! درسته ولی هنوزم نفهمیدم این قضیه چه ربطی به من داره -

بودم ، اولین بار این داستانو از زبون مادرم شنیدموقتی بچه تر  -  .. 

 و ؟ -

 ! فکر میکنم شیطان عاشقش بود -

 .. هیچ عاشقی نمیخواد مرگ معشوقش رو ببینه -

شایان که اینو شنید لبخند کمرنگی زد و درحالی که به چشمام زل زده بود گفت : گاهی برای کمال باید 

 .. خون داد

 چه کمالی ؟ -
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وجود ، کمال نفسکمال  -  ! 

 ! این چیزا هیچ ربطی به شیطان و آرای نداره -

فکر میکنی میخواست اونو از بین ببره ؟ پدر عاشقش شده بود ولی حس میکرد اگه با آرای بیشتر از  -

 .. این ادامه بده به سمت نیکی حرکت میکنه

شد و کمال نفس شیطان از بین اونوقت دیگه جایی برای شر باقی نمیموند ، دنیا پر از عدل و داد می

 ! میرفت

ولی اون آرای رو نابود کرد چون خودخواه بود ، حتی اگه اینی که تو میگی باشه ، اون به کمال  -

 ! خودخواهی رسید

فکر میکنی اشتباه کرد ؟ خب بزار برات یه مثال بزنم ، اگه تو خودخواه بودی ، االن جایگاهت اینجا  -

نه عاطفی ؟ بدون همه چیز ؟ ولی تو همیشه منو ترجیح دادیبود ؟ بدون پول ؟ پشتوا  .. 

 .. آرای هم عزازیل رو به خودش ترجیح داد و به هالکت رسید

 .. نمیتونیم بگیم عزازیل عاشقش نبود ولی پدر انتخاب درستو کرد

 ! همون انتخابی که من باید بکنم

؟پوزخندی زدم و پرسیدم : چیه ؟ نکنه هدؾ بعدیت کشتن منه   

 .. شایان لبخند کمرنگی زد و در همین لحظه گارسون ؼذاهامون رو اورد

 .. موقع صرؾ صبحانه یادم اومد ازش درباره قاتل سریالی بپرسم ، پس گفتم : شایان

 در حالی که داشت نون تست رو به مربا اؼشته میکرد جواب داد : هوم ؟

 دانیال ک کیه ؟ -

 همون قاتل سریالی ؟ -

یش ؟تو میشناخت -  

 .. نه نمیشناسمش -

 ! ولی تو گفتی اسمش شیالست -

 .. قاتل سریالی واقعی با اسم شیال کار میکرد -

 منظورت چیه ؟ خب تو از کجا اینو فهمیدی ؟ -

 ! یه چیزایی دربارش شنیده بودم -

 پس این اسم مستعارشه ! چرا با اسم کوشا با بقیه دخترا ارتباط برقرار میکرد ؟ -

عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و پرسید : مگه فقط یه کوشا تو کل این دنیا وجود داره ؟ شایان نگاه  
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 .. نه -

 پس ؟ -

 تو فیلم سکسمون رو پخش کردی ؟ -

 لبخند کمرنگی زد ، یه جرعه چای نوشید و پرسید : میخوای نیومده ، سوال پیچم کنی ؟

 ! خیلی چیزا هست ازشون بی خبرم و جوابشون دست توئه -

 ! نه ، من نفرستادم -

 پس کار کی بوده ؟ -

 .. میتونه هرکسی باشه -

 چرا اینو میگی ؟ -

خب موبایل من قابلیت همگام سازی با بقیه مخاطبینم رو داره ، در واقع با فضای ابری که ایجاد کردم  -

دم برای ، هر موقع فیلمی بگیرم توی این فضا ذخیره میشه و در صورتی که به پوشه اصلی انتقال ن

 .. بقیه مخاطبینم ارسال میشه

با چشمای درشت از تعجبم بهش نگاه کردم و پرسیدم : خاک به سرم ، یعنی همه اون فیلمو تماشا 

 کردند ؟

نه همه ، من فردای اون روز همه چیزو از فضای ابری حذؾ کردم ولی مثل اینکه یکی از بقیه  -

مو دیدهزرنگ تر بوده و زودتر از اینکه پاک کنم فیل  ! 

 مخاطبینت دقیقا کیا بودند که با عموم اشنایی داشتند ؟ -

 ! فقط آقای مدیری -

 .. پس کار خود موذیشه ! مردک کفتار بی شرؾ -

 .. شایان یه لقمه نیمرو برای خودش گرفت و گفت : باید از اول هم میفهمیدم

 شایان ؟ اون چرا باید همچین کاری کنه ؟ -

تو و عموت فاصله بندازه شاید میخواسته میون -  .. 

 که چی بشه ؟ -

 ! که راهت به چنگت بیاره -

 ! احمقانست !!! اینکه تو اون فیلمو فرستاده باشی با عقل بیشتر جور میاد -

 ! خب به هر حال منم دلم نمیخواست فیلم ###م دست عموت بیوفته -

 ! حالمو بهم نزن ، دارم صبحونه میخورم -
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درنیار ، حداقل پیش منادای باکره ها رو  -  ! 

 .. پوزخندی زدم و پرسیدم : یه سوال دیگه

 چی ؟ -

 از کجا فهمیدی حلقویم ؟ -

 من فهمیدم ؟ -

 با خجالت گفتم : اونشب تو .. س#ستل ! اعتراؾ کن تو بودی ، از دروؼی که بهم گفتی ناراحت نمیشم

.. 

بهت منظوریو نمیرسونه ؟ وقتی صبح بشه همه چیز به حالت عادی برمیگرده ، این حرؾ -  

 .. تازه دو هزاریم افتاد و گفتم : پس .. برای .. همین .. تمام .. این .. مدت

 .. چشمکی زد و گفت : من که چیزی یادم نمیاد

لبخند کمرنگی زدم و ناخوداگاه حرفای اونشبش برام مرور شد ، اون گفته بود وقتی صبح بشه همه 

همین وانمود میکرد ولی من از اول اشتباه متوجه شده بودمچیزو فراموش میکنیم پس برای   .. 

 .. ولی بازم دلم میخواد بدونم از کجا فهمیدی -

 ! بهتره زیاد بهش فکر نکنی -

 ! مطئنم با اون دوربینایی که تو خونم کار گذاشته بودی نمیتونستی بفهمی -

ک کشیدیخب مثل اینکه از همه چیز سر دراوردی و توی کامپیوترمم سر -  ! 

 با کنجاوی پرسیدم : واقعا چرا شایان ؟ چرا منو نگاه میکردی ؟

 ! لیوان ابمیوه اش رو تا اخر سر کشید و گفت : میخواستم بشناسمت

 یعنی چی ؟ -

 .. میخواستم ببینم کی هستی ، کجا میری کجا میای ، با کی حرؾ میزنی-

 کی اون دوربینا رو اونجا کار گذاشتی ؟ -

که خونه نبودی و یادت رفته بود درو قفل کنییه روز  -  .. 

 چرا اینا رو زودتر بهم نگفتی ؟ -

 ! خب تو نپرسیدی -

 .. دیگه چیزی نگفتم و ادامه صبحانه رو در ارامش و سکوت میل کردیم

 .. بعد از صرؾ ؼذا ، با هم به سمت اپارتمانمون حرکت کردیم
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 .. خونه عزیزم ، دلم براش تنگ شده بود

ا جلوی در خانوم و آقای جاهدی ایستاده بودند و کالفه به نظر میومدنداتفاق  .. 

 .. من و شایان که بهشون رسیدیم ، چنان برخورد بدی باهامون کردند که از خجالت اب شدم

خانوم جاهدی کم مونده بود ، از شدت عصبانیت موهای کوتاهم رو دونه دونه از سرم در بیاره و آقای 

ل تاسؾ به ما نگاه میکردجاهدی هم در کما  .. 

خانوم جاهدی : من فکر کردم ادمی دختره پتیاره هرجایی ! اومدی اینجا  #وه خوری کردی ؟ خونمو به 

 !!! گند کشیدی

 .. سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم ، حرفی نداشتم که بزنم

 ! هرچیزی میگفت راست بود ، نمیتونستم حقیقتو انکار کنم

ی همه چیز تو خونم راه دادم ! اینجا رو کردید فساد خونه ، من تو این محل ابرو داشتم ! دوتا اشؽال ب -

 .. حاال نمیتونم سرمو جلوی در و همسایه باال بگیرم ! خدا ذلیلتون کنه بی شرفا

آقای جاهدی سعی میکرد همسرش رو اروم کنه اما خانوم جاهدی مثل مرغ پرکنده بال بال میزد و 

ورد ، اینقدر با حرص و جز حرؾ میزد که هر ان احتمال میدادم پس بیوفتهحرص و جوش میخ  .. 

خانوم جاهدی : به جفتتون فقط یه هفته فرصت میدم جل و پالستون رو جمع کنید بزنید بیرون ، 

 .. بیشعورا

 با تعجب پرسیدم : چی ؟ یه هفته ؟

موی شارالتانت اعتماد کردم ! همونی آقای جاهدی : تو خفه شو دختره بی آبرو ! منو بگو که به اون ع

که االن بهش زنگ زدم گفته این دختره هرزه هیچ نسبتی با من نداره ! برو لب خیابون واستا ! تو رو 

 .. چه به زندگی تو اینجور جاها

از شنیدن این حرفا دیگه گریم نمیگرفت ، فقط با خونسردی ایستاده و به آقای جاهدی و حرفاش گوش 

 .. میکردم

نمیدونم چی شد که یکدفعه چشم باز کردم و دیدم شایان یقه آقای جاهدی رو چسبوند به دیوار و در 

کمال خونسردی بهش گفت : گفتید یه هفته ، حرفی نزدیم ! پس ##ن خودت و زنتو جمع کن و از اینجا 

 ! گمشو ! خونه تا یه هفته دیگه خالیه .. نزار چاک دهنتو بدوزم

هل داد و شوهرش رو در اؼوش گرفت ، پیرمرد که از این لحن شایان کمی  خانوم جاهدی شایانو

 .. ترسیده بود کمی بد و بیراه گفت و با زنش از اونجا دور شد

شایان هم انگار که اتفاقی نیوفتاده باشه در اپارتمان رو باز کرد و وارد حیاط شد ، منم به دنبالش رفتم 

 .. و صداش زدم : شایان

 .. سرجاش ایستاد
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 ! ممنون -

طبق عادت چیزی نگفت و دوباره به حرکت ادامه داد اما وقتی دید من دنبالش نمیام پرسید : برمیگردی 

 ؟

 لبخندی زدم و گفتم : کجا برگردم ؟

 ! پیش دوستت -

 .. از کجا میدونی پیش اون بودم -

 ! چون .. جز اون دیگه .. کسیو نداری -

 .. نه برنمیگردم -

به فکر وسیله هات باش ، یه هفته مثل پس بیا باال و -  .. 

 ! حرفو قطع کردم و گفتم : عموم کلید رو عوض کرده ، نمیتونم برم تو خونه

 .. شایان از شنیدن این حرؾ جا خورد و گفت : که اینطور

 .. ممنون که به سواالم جواب دادی ! من دیگه باید برم -

تم تا به سمت در حیاط حرکت کنم که صدای شایان از با گفتن این حرؾ چند قدم عقب گرد کردم و برگش

 پشت سر بلند شد : امشب جایی برای موندن داری ؟

 .. واقعا نداشتم

 .. دیگه نمیتونستم پیش الهه برگردم ، خجالت میکشیدم ! تازه محمدم امشب برمیگشت

اتاقکی میگرفتم البته اگه دیگه واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم ، شاید تو پارک میخوابیدم ، شایدم یه 

 ! پول ناچیزم کفایت میکرد

 .. کمی مکث کردم و جواب دادم : اره

 ! مجبور نیستی دروغ بگی -

به سمتش برگشتم و گفتم : تو هم مجبور نیستی نگرانم باشی ، هرچی نباشه خودت باعث و بانی این 

 بالهایی نه ؟

ینگرانت نیستم ، فقط نمیخوام تو جنازه بعدی باش -  .. 

 .. پوزخندی زدم و پرسیدم : چرا ؟ حاال که دیگه کاؾ دستگیر شده

 .. کاؾ های زیادی تو تهران پرسه میزنند -

 میگی چیکار کنم ؟ -

 ! امشب بهت جا میدم -
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 ! از این لحن متنفرم ، از این ترحم .. تو فقط داری ؼرورمو میشکنی -

کنی ؟چجوری میتونی توی همچین حالتی به ؼرورت فکر  -  

 ! چند قدم بهش نزدیک شدم و گفتم : شاید همه چیزمو از دست داده باشم ولی هنوز ؼرورمو دارم

 .. قوی تر از قبل شدی -

 .. باورش برای خودمم سخته ولی درد و ؼم تو بهم خیلی چیزا یاد داده -

یشایان دستاشو توی جیبش فرو کرد و گفت : واقعا دلم نمیخواد امشب اون بیرون بمون  .. 

 .. منم دلم نمیخواد با تو توی یه خونه تنها باشم -

 فکر میکنی اتفاق خاصی بینمون میوفته ؟ -

تو چند هفته زندان بودی ، االن بیشتر از هر وقت دیگه ای س#س میخوای ! نمیخوام کسی که  -

 .. باهاش میخوابی من باشم

 اینقدر تو س#س حال بهم زن شدم ؟ -

اک دیدمت ،  نتونستم با خودم کنار بیاماز وقتی توی بؽل رون -  ! 

 .. تو تنها دوست دختر من بودی -

 به تمسخر گفتم : پس با روناک چی بودی ؟ جاست فرند ؟ برای همین میکردیش ؟

 .. من روناکو نکردم -

بازم بؽضم گرفت ، وقتی بحث خیانتش میشد نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم ، روحم زخمی شده بود ! 

ی بود شاکی میشدهر دختر  .. 

 با چشمای خیس از اشک داد زدم : ولی لخت کنارش خواب بودی ! خودم دیدم ! خودم دیدم لخت بودی

.. 

شایان با لحن محکم و سردی گفت : یارا ، من میدونم تو چیا دیدی و توضیحش واقعا االن سخته چون 

 .. تو نمیخوای بهم گوش کنی ولی من روناکو نکردم

دختر واقعی من بودی و من کنارت تو تنها دوست  .. 

حرفش که به اینجا رسید اندکی مکث کرد و بعد با لحن آروم و مهربون تری ادامه داد : من کنارت 

 .. احساس خوبی داشتم ، من با رابطه هامون ارامش میگرفتم

 .. هیچوقت این حسو تجربه نکرده بودم

بؽض دو رگه شده بوداینا رو که میگفت چشماش نم گرفته و صداش از سر   ! 

 .. اومد بؽلم کنه که نزاشتم و گفتم : بسه
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 ! تا همینجاش بسه

 ! خیلی خب ! قبول دارم هنوز زوده ، امشب بهت دست نمیزنم ، قول میدم -

 .. میدونستم هیچوقت زیر قوالش نمیزنه با این حال هنوزم دلم رضا نبود اما چاره دیگه ایم نداشتم

واحد شایان حرکت کردم پس با بی میلی به سمت   .. 

 .. کلید رو توی جای قفلی انداخت و وارد خونش شدیم

فضای خونه کامال بهم ریخته بود ، چند هفته بود کسی پا توی اینجا نزاشته و خاک همه جا رو گرفته 

 .. بود

 .. شایان با بیخیالی نگاهی به اطراؾ انداخت و به سمت اشپزخونه رفت

خوابش عوض کردم و روی تخت نشستملباسامو توی اتاق   .. 

 سرم شدیدا درد میکرد ، چجوری تا یه هفته خونه پیدا میکردم ؟

 .. نه پس اندازی داشتم نه میتونستم جایی برم ، چقدر بی کس شده بودم

 .. به حال خودم گریم گرفته بود ولی اشک و ناله فایده ای نداشت

جود اورده بودم و باید ازش بیرون میومدماین مخمصه ای بود که خودم برای خودم به و  .. 

 .. با این فکر از جا بلند شدم تا به سمت نشیمن برم اما توی چارچوب در با شایان برخورد کردم

 .. آه ، نمیدونستم اینجایی -

 .. سرم رو پایین انداختم و گفتم : اشکال نداره

؟ نگاهی سرم انداخت و پرسید : کی موهاتو .. کوتاه .. کردی  

 .. دیروز -

 ! جالبه -

 چی ؟ -

 .. موهات ! بهت میاد -

 ! ممنون -

 اومدم از کنارش بگذرم که گفت : برای ناهار چی میخوری ؟

 .. هیچی -

 .. دیگه منتظر شنیدن ادامه حرفش نشدم و به سمت اشپزخونه رفتم

 .. دوتا قرص از توی کابینت برداشتم و با آب میوه باال انداختم
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شتم ! یه سردرد لعنتیهمینو کم دا  .. 

 .. صدای دوش اب که بلند شد متوجه شدم شایان رفته حموم

 .. تلویزیون رو روشن کردم و ؼرق افکارم شدم

 !  مشکالت پشت سر هم برام اتفاق میوفتاد

 .. بیشتر از هر موقع دیگه ای احساس تنهایی میکردم

دادم ، الهه بودموبایلم که زنگ خورد ، از افکارم بیرون اومدم و جواب   ! 

 جانم اال ؟ -

 سالم عزیزم خوبی ؟ کجایی تو ؟ من ناهار درست کردم .. کی میای ؟ -

 .. دستت درد نکنه مهربونم ولی من دیگه نمیام -

 وا یعنی چی ؟ پس کجا میمونی ؟ -

 ! خونه خودم -

 .. اخه تو که کلید نداری -

برمیدارم ! الهه واقعا نمیدونم چجوری ازت تشکر یه جوری حلش کردم ، فقط امشب میام وسایالمو  -

 .. کنم

 آخه چرا اینقدر یهویی ؟ همه چیز مرتبه ؟ -

 .. اهوم ، نگران نباش ! من خوبم -

 .. دلم برات تنگ میشه -

 ! خندم گرفت و جواب دادم : من که نمردم ، فقط رفع زحمت کردم

 .. آخه بهت وابسته شده بودم -

نم همینطورآهی کشیدم و گفتم : م  .. 

 .. راستی شایان -

 ! اون حالش خوبه ، امشب که اومدم اونجا برات تعریؾ میکنم -

 .. باشه عزیزم پس فعال تا شب -

 .. تماس رو قطع کردم و روی کاناپه دراز کشیدم

 .. چند دقیقه چشمام رو بستم ولی با صدای پای شایان دوباره چشم باز کردم و سیخ نشستم
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حوله سفیدی به دور کمرش بسته بود و موهای خیسش رو با حوله کوچکی خشک میکرد در حالی که 

وارد اشپزخونه که مشرؾ به نشیمن بود شد ، یه بطری اب از تو یخچال برداشت و پرسید : با کی 

 حرؾ میزدی ؟

 .. الهه -

 نگرانت شده بود ؟ -

 .. سرمو به نشونه اره تکون دادم

د گفت : باید برم بیرونشایان مقداری اب نوشید و بع  .. 

 برای چی ؟ -

 .. کارای اداری ، کارت بانکیم مسدود شده و گاز و برق هم قطعه ! یه سری خرید هم دارم -

 .. آها -

برگردم ، تا اون موقع تنها میمونی ؟ 4 3شاید تا  -  

 .. اهوم -

 ! از بیرون ناهار میخرم -

 ! باشه -

خداحافظی کوتاهی از خونه خارج شدشایان لباساش رو عوض کرد و بعد با   .. 

 .. خیلی خسته بودم ، خوابم میومد

به سمت اتاق خوابش رفتم ، تا زیر گردن زیر مالفه فرو رفتم و بعد از مدت ها یه خواب راحت رو 

 .. تجربه کردم

 .. با صدای شایان از خواب بلند شدم ، خمیازه ای کشیدم و به دور و اطراؾ نگاه کردم

خواب بودم هنوز گیج  .. 

 شایان توی چارچوب در ایستاد و بهم گفت : هنوزم میخوای بخوابی ؟

 ! نه ، گشنمه -

 .. بیا بیرون ، برات ناهار خریدم -

 .. دور میز ناهار خوری نشستیم ، شایان یه پیتزا بزرگ با سیب زمینی و پنیر و نوشابه خریده بود

 .. با اشتیاق مشؽول خوردن شدم

دیم شایان گفت : تصمیمتو گرفتی ؟بین ؼذا که بو  
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 در چه مورد ؟ -

 ... اینکه میخوای کجا بری -

 .. نمیدونم ! واقعا نمیدونم -

 .. اینو که شنید دست از ؼذا کشید و گفت : خب من برات یه پیشنهاد دارم

 با کنجکاوی پرسیدم : چه پیشنهادی ؟

 چرا با من زندگی نمیکنی ؟ -

تو ؟ پوزخندی زدم و پرسیدم : با  

 .. بله -

نمیخوام سربار کسی باشم تا همین االنشم پشت سرم حرؾ زیاده و در ضمن تو خودت هنوز جایی  -

 .. نداری پس چجوری

 .. یه اپارتمان توی انقالب دارم ، مال خودمه ! سه سال پیش خریدمش -

 .. پس آواره نمیشی -

 ! نه نمیشم -

 .. خوبه -

 نظرت چیه ؟ -

: معلومه که جوابم منفیه پوفی کشیدم و گفتم  ! 

 و دلیلش ؟ -

 فکر میکنی اونقدری قابل اعتماد هستی که همچین چیزیو قبول کنم ؟ -

 .. بله ! اونی که ؼیرقابل اعتماده تویی ، من همیشه رو راست بودم ! چه با احساسات خودم چه با تو -

بیشتر به ضرر منهاین تویی که نمیدونی داری چیکار میکنی ، پس هم خونگی با تو   ! 

از این حرؾ حرصم گرفت ، چشمامو ریز کردم و پرسیدم :  اصال از کی تاحاال اینقدر برات مهم شدم که 

 .. همچین پیشنهادایی بهم میدی ؟ من باهات س#س نمیکنم ! اگه تمام این حرفات

میگم به  شایان چشماشو بست و نفس عمیقی کشید سپس حرفمو قطع کرد و گفت : چرا هرچیزی که

 س#س ربط میدی ؟

ؼیر از اینم نیست ! تو بخاطر س#س با من دوست شدی ! نکنه انتظار داری یاد چیز دیگه ای بیوفتم  -

 ؟

 .. احمق تر از اون چیزی هستی که فکرشک میکردم ! دخترای زیادی دور من هستند -
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لی دختر ریخته ، همشونم پوزخندی زدم و گفتم : معلومه ، هرچی نباشه پسر شیطانی ! دور و برت ک

 ارزشونه باهات بخوابن نه ؟

 .. نمیخوام باهات بحث کنم ؛ فقط بهت یه پیشنهاد دادم و جوابش آره یا نه بود -

 ! نه ، هیچوقت همچین کاری نمیکنم -

 .. خب ، پس امیدوارم بتونی تا یه هفته دیگه یه آلونکی برای خودت دست و پا کنی -

ناهارمون رو در سکوت میل کردیمبه این صورت بقیه   .. 

 .. امروز اروم ترین روز زندگیم تو این مدت بود

 .. باالخره بعد از چندی تونستم برنامه مورد عالقمو تماشا کنم ، راحت بخوابم و یه ؼذای گرم بخورم

دگیری با شایان کمک کردم و یکم خونه رو تر و تمیز کردیم ، جارو و طی کشیدم ، ظرفا رو شستم و گر

 .. کردم

 .. شایان هم مواد ؼذایی رو دسته بندی کرده و اتاق ها رو مرتب کرد

شب شده 8وقتی به خودمون اومدیم دیدیم ساعت   ! 

 .. روی کاناپه ولو شدم ، از خستگی کمرم راست نمیشد

 .. شایان هم رو به روم نشست

مناسب بودم اما هنوزم فکرم درگیر  هنوز خیلی چیزا بود که باید ازش میپرسیدم ، فقط دنبال یه فرصت

پیشنهاد ظهرش بود ! شایان ادمی نبود که الکی همچین پیشنهادایی بده مطمئنم دلشم به حالم نمیسوخت 

 .. و نقشه شومی توی ذهن داشت که باید ازش سردرمیاوردم

 .. دو فنجون چایی و کیک توی سینی حاضر کردم و روی زمین گذاشتم

وی رو باال و پایین میکرد و چای مینوشیدشایان کانال های تی   .. 

 فرصت رو برای پرسیدن سوال هام مناسب دیدم و گفتم : شایان ؟

 هوم ؟ -

 میتونم ازت یه چیزی بپرسم ؟ -

 چی ؟ -

 تو واقعا نمیدونستی شمشک از دختربچه ها سواستفاده میکنه ؟ -

 ! میدونستم -

 با تعجب گفتم : پس چرا حرفی نزدی ؟

ن داداش کوچیکم بود و اگه حرفی میزدم تو مثل االن مینداختیش گوشه تیمارستانچون او -  .. 
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 .. ولی اون بیماره -

 ! اما بی ازار بود ، شمشک با اون دخترا کاری نداشت -

 .. ولی -

 .. شایان با لحن سردی گفت : تو فقط به خانوادم گند زدی یارا ، بهتره راجبعشون صحبت نکنی

واقعا گیجم ؛ این مدت برام اتفاقای عجیبی افتاد میدونم ولی من -  .. 

 ! راستش ، دلم میخواد بدونم تمام این مدت با کی دوست بودم

 .. بهم اطمینان کن یارا ، هرچی کمتر بدونی خوشحال تری -

 ! فقط میخوام سه تا چیزو بدونم -

 شایان دستاشو زیر سرش ستون کرد و پرسید : خب ؟

و هل داد ؟کی اونشب زن عمو ر -  

 ! هیچکس ، خودش افتاد -

 بهم دروغ نگو شایان ؛ اونشب چه اتفاقی افتاد ؟ -

 .. من باال پشت بوم مشؽول نیایش بودم که سر و کله زن عموت پیدا شد -

اول پشت کولر ابی قایم شدم تا منو نبینه اما بعد از اینکه سر و گوشی اب داد موقع برگشتن احتماال 

ر کرد و افتادچادرش زیر پاش گی  .. 

 ! ولی اون گفت احساس کرده یکی هلش داده -

 .. اون موقع شب کسی اونجا نبوده -

 سرمو به نشونه تایید تکون دادم و بعد پرسیدم : کی منو به صلیب بسته بود ؟

 .. اینو که شنید گفت : نمیخوام تو رو وارد این قضیه کنم

 ! چه قضیه ای ؟ من قربانی شیال بودم -

! قربانی شیال نبودی اون فقط یه شبیه سازی بود تا من توی تله بیوفتم نه -  .. 

 آخه کی همچین کاری انجام میده ؟ -

 .. شایان دهن باز کرد که جوابی بده ولی یهو برقا رفت و خونه ؼرق تاریکی شد

 .. زیر لب ؼریدم : به خشکی شانس

ت خروجی میرفت گفت : االن برمیگردمشایان چراغ قوه موبایلشو روشن کرد و درحالی که به سم  .. 
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قلبم تاالپ تاالپ میزد ، توی همچین خونه ای تنها بودم و هیچ نوری هم دیده نمیشد ! حال و اوضاعم 

 .. دست کمی از فیلمای ترسناک نداشت

باالخره بعد از چند دقیقه شایان باال اومد و گفت : برق سراسری قطع شده ، امشب رو مجبوریم با 

قوه سر کنیم چراغ  .. 

 .. یهو یادم اومد که باید پیش الهه هم میرفتم اما اصال حال و حوصله نداشتم پس بیخیال شدم

 ! صورت شایان زیر نور سفید چراغ واقعا ترسناک میشد

 ..  بهم گفت : بیا بریم رو بالکن

اصلی بود ایستادیمیه پتوی مسافرتی دور خودم پیچیدم و با شایان روی بالکنی که مشرؾ به خیابون   

.. 

 .. یه جعبه سیگار و فندک از توی جیبش دراورد و بهم تعارؾ زد

 .. یه نخ برداشتم و با فندک روشن کردم و به منظره تاریک و خلوت خیابون چشم دوختم

 .. روی نرده های بالکن خم شده بودم و از سیگار کام میگرفتم

 ..  کنت پاور بود ، سنگین و سرد ! مثل قلبش

به شایان که مثل یه کوه یخ ایستاده و با بی تفاوتی به جلو خیره شده بود نگاهی انداختم و بی مقدمه 

پرسیدم : تاحاال شده فکر کنی .. کم کم داری بی مصرؾ میشی ؟ اینکه هیچ راه نجاتی نداری ! اینکه 

 .. این زندگی بی معنیه

یاین زندگی بی معنیه ولی این تویی که بهش معنا مید -  .. 

 ! اگه تقدیری در کار نبود -

تقدیری در کار نیست ، انسان مختاره ! زندگی به خودی خودش چیزی نیست ، اما به عهده ماست که  -

بهش معنا بدیم ! ارزش چیزی جز معنایی که ما بهش میدیم نیست ، قبل از اینکه به دنیا بیای ، زندگی 

 ! ای نبوده

یزه ! انگار خدا هیچ نقشی ندارهتو فکر میکنی انسان هسته همه چ -  .. 

 ! خدا توی اراده انسان نقش نداره ، انسان ازاد افریده شده و مختار مطلقه -

توی این جهان هیچ قانونگذاری جز انسان وجود نداره ، هیچکس نمیتونه بجز خودت به تو کمک کنه ! 

 ! بشر میتونه از حد خودش فراتر بره

عنی اینکه بشر در وجودش محدود نیست بلکه پیوسته توی جهان فراتر رفتن بشر از حد خودش ی

بشری حضور داره ! اگه میخوای از این مخمصه نجات پیدا کنی نمیتونی به کسی متکی باشی چون این 

 .. خودت بودی که این راهو انتخاب کردی
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فکار زجر آور و خب .. سرمو پایین انداختم و گفتم : میدونم ، یه بار بهم گفتی ! عادت میکنم ، به این ا

به همه چیز عادت میکنم   ! 

 .. آدما توانایی باالیی دارن -

 توی چی ؟ -

 ! فراموشی -

 لبخندی زدم و گفتم : من که نگفتم فراموش میکنم ، گفتم فقط عادت میکنم ! این دوتا خیلی فرق دارند

.. 

ادای آدمای خوشحالو میدونی وقتی عادت میکنی یعنی سعی میکنی کمتر ؼصه بخوری ، بیشتر 

 .. دربیاری ، کمتر فکر و خیال کنی ، بیشتر عمل کنی

 .. کمتر حرؾ بزنی ، بیشتر سکوت کنی

 ! کمتر عشق بورزی ، بیشتر سرد باشی

 .. ادما مجبورن عادت کنند چون به قول خودت گاهی وقتا عشق کافی نیست

 .. شایان کام عمیقی از سیگار گرفت و چیزی نگفت

بعضی اوقات فکر میکنم فقط من توی این دنیای دیوونه تنهام ! انگار فقط قلب من شکسته  میدونی ، -

 .. ، انگار فقط من خانوادمو از دست دادم و اونوقت خیلی احساس تنهایی میکنم

جدیدا احساس میکنم از خدا دور شدم ، انگار دیگه بهم اهمیت نمیده ! قبال باهاش خیلی دوست بودم ، 

وش میکرد و دلداریم میداد ! از وقتی بد شدم خدا ازم دور شدهمیشه بهم گ  .. 

 این چه خداییه که بنده هاشو توی سختی رها میکنه ؟ -

شاید خدا از دستم ناراحته چون بارها بهم نشون داد که راهی که دارم میرم اشتباهه ولی من پافشاری  -

 .. کردم ، گفتم اینو میخوام

چاقوی بزرگ تیز بخواد و مادرش براش نخره اما اینقدر جیػ و داد کنه که مثل بچه ای که دلش یه 

 .. باالخره مادره راضی بشه ولی اون بچه با چاقو سینه خودشو پاره کنه

مادر چیکار میتونه بکنه ؟ هیچی ! نمیخوام خدا رو مقصر بدونم ! من خودم عاشقت شدم و پشیمون هم 

 .. نیستم

ا نیاز دارید تا راه درست و ؼلطو بهتون نشون بده ؟ چرا خودت خدای چرا شما همیشه به یه خد -

 خودت نمیشی ؟

لبخند کمرنگی زدم و گفتم : چون من با این باور بزرگ نشدم ، همیشه یکی باالی سرم بوده تا بهم بد و 

 ! خوب رو گوشزد کنه

 .. ولی جواب نداده چون سرشت انسان سرکشه ! از گناه لذت میبره -
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قبتشم میبینهو عا -  .. 

 .. اینو که گفتم به خودم اشاره کردم و گفتم : مثل این گناهکار

 ! این عاقبت گناه نیست ، عاقبت بی اعتمادی و سادگیته -

 تو چرا از این سادگی و اعتماد سو استفاده کردی ؟ هوم ؟ -

 .. شایان یه نخ سیگار جدید روشن کرد و گفت : اسمشو این نزار

م : چی بزارم ؟ عشق ؟ تو عاشقم بودی ؟با عصبانیت گفت  

 یهو بی هوا دستمو گرفت و روی قلبش گذاشت سپس با جدیت گفت : حسش میکنی ؟

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

 محکم میزنه نه ؟ -

 .. آره محکم میزنه -

 .. هیچوقت اینجوری نبوده ! فقط وقتی کنار توام ضربانش میره باال -

توی دو قدمیت وایستادم تنم گر میگیره ، فقط اینجاست که احساس ارامش میکنمفقط وقتی اینجا   ! 

دستمو برداشتم و با طعنه گفتم : این حرفا قشنگه ، کاش هنوزم اون یارای سابق بودم تا با شنیدنشون 

 .. قند توی دلم اب میشد

 .. گاهی وقتا خیلی زود دیر میشه -

یرم بخوابم ، ممنون بابت سیگارخمیازه ای کشیدم و گفتم : من دیگه م  .. 

 ! هنوز که شام نخوردی -

 .. میلی ندارم ، شبخیر -

 .. با گفتن این حرؾ به اتاق خواب رفتم و روی تخت ولو شدم

 .. نمیدونم چقدر گذشت که با صدای کسی از خواب بیدار شدم ، نگاهی به دور و بر انداختم

شت منو صدا میزد ؟اتاق همچنان خالی و تاریک بود ، پس کی دا  

 .. من اینجام -

 ! سرمو چرخوندم و به آخرین جادوگر که با عصای بلندش در کنج اتاق ایستاده نگاه کردم

 این اینجا چیکار میکرد ؟

چشمام رو چند بار مالیدم ، روی تخت نشستم و پرسیدم : تو از کجا پیدات شد ؟ مگه نباید تو آفریقا 

 باشی ؟
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دخترم ، من واقعا اینجا نیستماین فقط یه خوابه  -  .. 

 ! واسه چی اومدی تو خوابم ؟ من که به تو فکر نمیکردم -

 ندای درونیت منو فرا خوند ، یه حسی بهم القا کرد که به کمک نیاز داری و منم اومدم تا کمکت کنم -

.. 

 اما چجوری ؟ -

 .. من میتونم به خواب هر کسی که بخوام نفوذ پیدا کنم -

 ! عجب -

 یهو صدای ناشناخته ای از نشیمن شنیدم و پرسیدم : اون بیرون چه خبره ؟

 ! صدای پسر شیطانه -

از جا بلند شدم و به سمت نشیمن رفتم اما شایان اصال متوجه حضورم نشد پس از اخرین جادوگر که 

 در کنارم گام برمیداشت پرسیدم : چرا متوجه من نشد ؟

نمیفهمه اینا فقط یه خوابه ، اون چیزی  -  .. 

 .. چقدر عجیب ! تاحاال همچین حسی نداشتم -

 با گفتن این حرؾ روی کاناپه نشستم و ادامه دادم : پس تو اومدی بهم کمک کنی ؟

 ! درسته -

 .. اما من به کمک کسی نیازی ندارم ! یادم نمیاد کسیو صدا کرده باشم -

 .. اخیرا روی تصمیمی مرددی -

 چه تصمیمی ؟ -

جادوگر با عصاش به سمت شایان اشاره کرد و گفت : پسر شیطان بهت پیشنهادی داده و تو اخرین 

 .. ردش کردی اما هنوز از ته قلبت مطمئن نیستی که چی میخوای ! تو هنوزم این مرد رو دوست داری

 خب که چی ؟ من که قبول نکردم باهاش همخونه بشم ! این به نفعم نیست ؟ -

شه ولی فعال پسر شیطان تنها امید توئهشاید باشه شاید نبا -  ! 

از روی کاناپه بلند شدم ، بهش پشت کردم و با حرص گفتم : نخیرم ، من خودم میتونم از پس خودم 

 ! بربیام

 چرا خودت رو فریب میدی دخترم ؟ -

 .. من کسیو فریب نمیدم ، دیگه نمیخوام ضعیؾ باشم ! میخوام روی پای خودم وایستم -
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ی میخوای ولی این در حال حاضر امکان پذیر نیست ، تو باید به شایان اعتماد کنی ، اون میدونم چ -

 ! میتونه کمکت کنه

 پوزخندی زدم و گفتم : کمک ؟ اون عامل تمام بدبختیامه ! چجوری میخواد کمکم کنه ؟

برداری به زودی میفهمی ، تنها کافیه بهش اعتماد کنی و از حجره تاریکی به سمت روشنایی گام -  .. 

 .. پوفی کشیدم و گفتم : من هیچوقت معنی این جمله رو نمیفهمم

 .. برای درک این جمله باید بهش عمل کنی -

 ! ولی من نمیدونم روشنایی کجاست -

اخرین جادوگر دستش رو به روی قلبش گذاشت و گفت : روشنایی در درونته ! فقط کافیه گوهر 

هیچکس جلودارت نیستوجودت رو کشؾ کنی ، اون وقت دیگه   .. 

 .. با قاطعیت گفتم : همین االنشم کسی نمیتونه جلومو بگیره ! من اون آدم سابق نیستم

شاید بارها هویتت رو عوض کنی یارا ولی تا وقتی به خودشناسی نرسی نمیتونی توی این بازی  -

 .. برنده باشی

ن خواب بودم و اینا هم تخیالت ذهنم بود نمیدونستم چه جوابی بهش بدم ، اون که اصال واقعی نبود ! م

 .. پس سکوت کردم

انگار حرفاش به اندازه کافی برام قانع کننده بود چون برای چند لحظه به شایان که در حال تماشای 

 ... فیلمی از لپ تابش بود خیره شدم و بعد

تا خوابم رو تجزیه  یهو از خواب پریدم و به پشتی تخت چسبیدم ، چند ثانیه سرمو بین دستام گرفتم

 ! تحلیل کنم

 این دیگه چه رویایی بود که دیدم ؟ یعنی همش توهم بود یا آخرین جادوگر واقعا به خوابم اومده بود ؟

 از نشیمن صدای تلویزیون شنیدم

یه تاپ بندی نازک و بیژامه راه راه بنفش آبی پوشیده بودم  پس پتوی مسافرتی رو روی شونه های 

به سمت نشیمن که ؼرق تاریکی بوده و تنها کور سوی نوری از سمت تلویزیون معلوم  لختم انداختم و

 .. بود رفتم

شایان که با باال تنه برهنه روی کاناپه دراز کشیده و داشت تلویزیون تماشا میکرد با دیدن من پرسید : 

 چیزی شده ؟

 سرمو به نشونه نه تکون دادم و در جواب سوال کردم : برق اومد ؟

 .. آره یه ساعت پیش اومد -

 ! یه ساعت ؟ مگه چقدر خواب بودم
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 ! نگاهی به ساعت مچیم کردم ، دو و بیست دقیقه شب بود

 پس ازش پرسیدم : تو چرا بیداری ؟

 .. خوابم نمیبرد -

 شام خوردی ؟ -

 .. نه هنوز -

 ! برات یه چیزی درست میکنم -

ب زمینی و تخم مرغ و پنیر برداشتمپتو رو به روی اپن گذاشتم و از یخچال مقداری سی  .. 

هوای خونه کمی سرد بود ، انگار شایانم متوجه این قضیه شد چون سوییشرت مشکی رنگی به تن کرد 

 .. اما من لباس نداشتم

 برام یه سوییشرت قرمز اورد ، اندازش کوچیک بود پس ازش پرسیدم : این مال کیه ؟

 .. مال تانیه ، قبال زیاد اینجا میومد -

 شایدم برای روناک بود ، کسی چه میدونست ؟ احتماال فقط نمیخواست سرش ؼر بزنم که چیزی نگفت

.. 

 .. منم اهمیتی ندادم ، سوییشرت رو به تن کردم و مشؽول سرخ کردن سیب زمینی و تخم مرغ شدم

 .. شایان دور میز ناهار خوری نشست و مشؽول ور رفتن با موبایلش شد

م و مشؽول کشیدن شام شدمسفره رو حاضر کرد  .. 

نصفه شب داشتیم شام میخوردیم ! ما دیگه آخر شب نشینی بودیم 3ساعت   .. 

شایان همچنان سرش توی گوشیش بود ، پس بهش تیکه انداختم و گفتم : دو دقیقه دیرتر جواب بدی 

 .. نمیمیره ! بخور ، ؼذات یخ میکنه

اشتهام کور شد و با عصبانیت ؼریدم : به جهنم که  اصال بهم توجه نکرد ، انگار سخت درگیر بود !

 .. نمیخوری

 .. با گفتن این حرؾ بلند شدم و تمام ؼذا رو جلوی چشمش توی سطل اشؽال ریختم

 شایان با خونسردی به این صحنه نگاه کرد و پرسید : واسه چی اینکارو میکنی ؟

جلوی لرزیدن لبام رو بگیرم و بعد با صدای بؽضی راه گلوم رو بسته بود ، دستمو جلوی دهنم گرفتم تا 

خفه ای گفتم : تو بشین با روناک و موناک و اره و عوره و شمسی کوره چت کن ! من خر رو بگو 

 .. برات شام پختم

 .. شایان دوباره با لحن ارومی گفت : یارا
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اردیگه نتونستم بؽضم رو کنترل کنم و فریاد زدم : خفه شو ! اسم منو روی زبونت نی  ! 

شایان موبایلشو جلوم انداخت و بعد با همون لحن سرد همیشگیش گفت : حالم داره از این رفتارات بهم 

 .. میخوره

 .. سپس از جا بلند شد و به سمت اتاق خوابش رفت و در رو محکم بست

اشکام مثل سیل جاری شدند و چند بار از سر حرص بازوهامو چنگ زدم ! چرا نمیتونستم حسادتمو 

ترل کنم ؟ به فرض که داشت با اون روناک عوضی چت میکرد ! چرا من نمیتونستم نسبت بهش بی کن

 .. تفاوت باشم ؟ خدایا چرا بهم قدرت خودداری نمیدی

 .. با این افکار دیوونه میشدم ، اول فکر میکردم اسونه

وی شدم که روی فکر میکردم میتونم از هم آؼوشیش با یه زن دیگه بگذرم ، فکر میکردم اونقدر ق

روناک ببینمش و دم نزنم اما فقط اشتباه میکردم ، حسادت زنونم مانعم شده بود ! نمیتونستم به راحتی 

 .. از شایان بگذرم

حاضر بودم مال من نباشه ولی نمیتونستم بهش اجازه بدم که مال کس دیگه ای باشه و این یعنی اوج 

 ! خودخواهی

روم تر شدم و به سمت اتاقش حرکت کردمبعد از چند دقیقه خودخوری کمی ا  .. 

یکی دو بار اروم به در کوبیدم ولی وقتی دیدم جواب نمیده بی اجازه وارد اتاق شدم و دیدم شایان رو 

 .. به روی پنجره و پشت به در ایستاده

 میتونم بیام تو ؟ -

 ! جوابی نداد ، میدونستم عصبیه

 .. همیشه وقتی عصبی بود سکوت میکرد

اتاق شدم ، در رو بستم و با شرمندگی گفتم : من نباید اونقدر تند رفتار میکردم ، بهم ربطی داخل 

 ! نداشت با کی چت میکنی ، متاسفم

 .. بازم جوابی نداد

دیگه حرفی نزدم ، من عذرخواهیمو کرده بودم چه دلیلی داشت بیشتر از این اصرار کنم ؟ اگه ادم 

ش برنمیداشتفهیمی بود درکم میکرد و ساز سرزن  .. 

 .. اومدم در رو باز کنم که با لحن ترسناکی گفت : ببندش

 .. از صدای وحشتناکش ناخوداگاه دستام شل شد و دستگیره در رو ول کردم

 .. به همدیگه پشت کرده بودیم ، منتظر هر واکنشی از جانب شایان بودم

 .. فحش ، توهین ، دعوا
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ت سرمهچشمامو بستم و یه لحظه احساس کردم پش  .. 

هیچ حرکت خاصی نمیکرد ، فقط منو بو میکشید و نوک بینیش رو به گردن ، موهام و شونه هام 

 .. میمالید

 .. خیلی ترسناک شده بود اما من خودمو نباختم

 .. مثل مجسمه سیخ ایستادم و کوچکترین استرسی به دلم راه ندادم

 .. بعد از چند ثانیه گفت : بوی بهشت میدی

تو قول دادیشایان  -  .. 

 ! میدونم -

 .. شاید اگه خیانت نمیکردی االن -

 .. ازم دور شد و گفت : برو بیرون

 سر جام ایستادم و با بؽض پرسیدم : چرا میخواستی باهام ازدواج کنی ؟

 .. آدما برای چی ازدواج میکنند -

بهت بگم ولی اونشب  تو که روناکو داشتی ! میدونی اونشب چقدر خوشحال شدم ؟ هیچوقت نتونستم -

 .. بهترین شب زندگی من بود

 .. دلم میخواد بارها و بارها تکرارش کنم ، دلم میخواد برگردم و همونجا بمونم تا دنیا تموم بشه

زندگیم مزخرؾ شده ، من هیچ دلخوشی ای ندارم ! خسته شدم ! از همه جا طردم کردند ، عموم بهم 

مردم به چشم یه دختر خیابونی نگام میکنند میگه هرزه ! از کارم استعفا دادم ،  .. 

کاش حداقل تو رو داشتم ! کاش حداقل مال من بودی تا بهشون ثابت کنم از دست دادن این چیزا 

 .. ارزششو داشته

 چرا مال من نشدی شایان ؟ مگه من چیکارت کردم ؟ مگه چی کم گذاشتم ؟

 .. نمیفهمیدم دارم چی میگم ، مؽزم از کار افتاده بود

دلم یه دنیا حرؾ داشت ! داشتم پشت سر هم جمالتی رو میگفتم که واقعا بی معنا بود ولی وقتی قلبم 

 .. درد میگرفت نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم

 .. درد عشقم مثل زخم عمیقی بود که با کوچکترین حرکت از هم باز میشد

 ! اصال چرا اینا رو بهش میگفتم ؟ خودمم نمیدونستم

و توی بؽلم گرفته بودم ، خودمو دلداری میدادم و میگفتم : عیب نداره ، درست میشه یارا ، بازوهام

 .. درست میشه



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 521 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

شایان که تمام این مدت نظاره گر رفتارم بود ، چند قدم بهم نزدیک شد ، نفس عمیقی کشید و اسمم رو 

 صدا زد

 .. یارا -

 .. سرمو باال اوردم و با اندوه به چشمای سردش چشم دوختم

 تو حاضری دوباره با من شروع کنی ؟-

 از شنیدن این سوال شوکه شدم و پرسیدم : چی ؟

 حاضری دوباره با این آدم .. شروع کنی ؟ -

نه ، حاضر نبودم ! واقعا دلم نمیخواست دوباره تحقیر بشم در ضمن مگه من ؼرور نداشتم ؟ کم حقارت 

وباره بیام و این رابطه رو  شروع کنم ؟کشیده بودم ؟ کم بهم انگ هرزگی زده بودند تا د  

پس میخواستم سرمو به عالمت منفی تکون بدم که شایان در ادامه پیشنهادش گفت : البته به عنوان 

 ! همسرم

 با تعجب به چشمای آبیش نگاه کردم ، چی گفت ؟ به عنوان همسرم ؟ یعنی چی ؟

 .. بزار من صاحبت شم -

نیاز داشته باشم ؟ از لحنش بدم اومدمگه من اسب بودم که به صاحاب   ! 

 .. تو برام مردی -

 ! سریع تصمیم میگیری -

 .. نمیخوام با آدمی مثل تو ازدواج کنم -

 راه دومت چیه ؟ -

تو چت شده ؟ اول ازم خواستی هم خونت بشم حاال هم بهم پیشنهاد ازدواج میدی ! از جون من چی  -

 ! میخوای که اصرار داری نزدیکت باشم

 .. شایان هوفی کشید و گفت : من فقط

 تو فقط ؟ -

 ! بهم پشت کرد و ادامه داد : من فقط میخوام بهت کمک کنم

 از کی تاحاال خیر شدی ؟ -

 ! تو االن تو موقعیتی نیستی که زبون درازی کنی -

یواقعا با چه طرز فکری همچین حرفای احمقانه ای بهم میزنی ؟ فکر میکنی با اون گندی که زد -  .. 

 شایان با لحن خشنی گفت : یارا برای بار هزارم میگم ، من با روناک نخوابیدم ؟
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 به طعنه گفتم : پس از کجا فهمیدی خوشمزست ؟

 مگه من گفتم هست ؟ -

 ! نه ولی گفتی تو که میدونی اون #نده برام چه حکمی داره ! تک تک حرفات یادمه -

الت رو میگیریاگه بزاری من مالکت بشم جواب تک تک سوا -  .. 

 اوال مالک نه و شوهر ! مگه من اسبم ؟ -

 .. وقتی ازدواج کنیم تو تمام و کمال مال من میشی -

 مگه نمیگفتی مالکیت معنی نداره ؟ -

 شایان زیر گوشم زمزمه کرد : مگه دوست نداری مالکت باشم ؟

 .. خودتم میدونی که هیچوقت تن به همچین کاری نمیدم -

فکر کن یارا ، تو االن هیچ جایی رو نداری ! بدون پول و بدون تکیه گاه میخوای کجا بری ؟عاقالنه  -  

به تمسخر گفتم : اینکه کنار تو باشم چی ؟ اینکه هروز توهینا و تحقیراتو تماشا کنم بیشتر بهم اسیب 

یوفتممیزنه ! ترجیح میدم لب خیابون بخوابم تا هر وقت که صورتتو میبینم یاد اون بالها ب  .. 

 ! شایا با خونسردی خاصی گفت : میتونیم درستش کنیم ، کافیه تو بخوای

پوزخندی زدم ، دستگیره در رو چرخوندم و اندوهگین جواب دادم  : متاسفم شایان ، شاید قبال آرزوم 

 .. بود همسرت بشم اما االن فقط از اون دوران برام یه خاطره خوب مونده ، من نمیتونم ببخشمت

منتظر جوابش نموندم ، روی کاناپه ولو شدم و بخاطر پیشنهاد عجیب و یهویی شایان سخت در  دیگه

 فکر فرو رفتم ؟ یعنی این مرد دنبال چی بود ؟

 .. صبح با صدای ظرؾ و ظروؾ از خواب بیدار شدم ، کش و قوسی به بدنم دادم و روی مبل نشستم

اشپزخونه رفتم و با دیدن او که در حال سر و کله زدن با انگار شایان داشت اشپزی میکرد ، به سمت 

 .. قابلمه ماکارونیه خندم گرفت

 .. به کابینت تکیه دادم و نظاره گر رفتارش شدم ، هنوز متوجه حضورم نشده بود

 .. برای لحظه ای دست از سر و کله زدن برداشت و نفس عمیقی کشید

کنیک خاص تمام ماکارونی رو توی سینی برگردوندمدر همین لحظه من دست به کار شدم و با یه ت  .. 

 .. شایان نگاه تحسین امیزی بهم انداخت و چیزی نگفت

ظهر بود ، چقدر خوابیده بودم ! انگار خستگیم تمومی نداشت 12ساعت   .. 

 میدونستم امروز باید از اینجا برم ، چندتا پانسیون قیمت میکردم ، شایدم دو شب توی پارک میخوابیدم

.. 
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 ! فعال بهترین تصمیم همین بود

بعد از صرؾ ناهار ، ظرفا رو شستم و آماده جمع کردن وسایلم شدم که شایان در چارچوب در اتاق 

 .. ظاهر شد و گفت : پس تصمیمتو گرفتی

 .. در حالی که داشتم شالم رو به روی سرم مرتب میکردم جواب دادم : خیلی وقته

ش گفتم : بابت دیشب و امروز ممنون ! لطؾ بزرگی بودسپس کیفم رو برداشتم و رو به  .. 

 .. سرشو به نشونه آره تکون داد ، انگار از رفتنم زیاد خوشحال نبود

از خونه شایان بیرون اومدم و گوشیم رو چک کردم ، الهه ده بار زنگ زده بود ! حتما بابت دیشب 

 .. نگران شده بود

م ، اول ازم خواست یه سر برم پیشش ولی امروز کارای پس بهش زنگ زدم و همه چیزو توضیح داد

 .. واجب تری داشتم

 .. با استفاده از گوگل ادرس چندتا پانسیون با قیمت کم رو پیدا کردم

ساله که انگار صاحب  50 40اول از همه با اتوبوس به سمت پانسیون های پایین شهر رفتم ، یه زن 

ه تشک و تلویزیون قدیمی نشون دادمتری با ی 6پانسیون بود  بهم یه اتاق   .. 

 .. از سقؾ اتاق اب چیکه میکرد ، قیافه زنه هم معتاد میزد

 .. به نظرم جای امنی نبود پس قبول  نکردم

دخترای معتاد و فاحشه دور و اطراؾ پایین شهر زیاد بودند ، از هر طرؾ که میگذشتم مردای رذل و 

و منم از ترس بدو بدو از کنارشون میگذشتم اوباش بهم چندتا متلک ناموسی مینداختند  .. 

اصال دلم نمیخواست با این آدما درگیر بشم ! اگه قرار بود اینجا بمونم چی ؟ نکنه یهو تو خیابون بهم 

تعرض میکردند ! از این ارازل هیچی بعید نبود اینا حتی به ناموس خودشونم رحم نمیکردند چه برسه 

 .. به من که یه دختر تک و تنهام

از فکر پانسیون توی پایین شهر با دیدن جو موجود بیرون اومدم و با یه اتوبوس مستقیم به سمت 

 .. ولیعصر حرکت کردم

روی صندلی نشسته بودم که ناگهان موبایلم زنگ خورد ، شماره برام ناشنا بود ولی با این حال بازم 

 .. جواب دادم

 الو ؟ بفرمایید ؟ -

تا ؟سالم ، خانوم یارا یک -  

 بله خودم هستم ، شما ؟ -

 من نیکخو هستم خانوم ، استاد موسیقی ! اموزشگاه هم نوا خاطرتون هست ؟ -
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با شنیدن اسم اموزشگاه و صدای استاد ناخوداگاه همه چیز به خاطرم اومد و با لحن گرمی جواب دادم 

ض کردم تمام شماره هام پریده : سالم استاد ، بله بله یادم اومد ! شرمنده نشناختم ، اخه موبایلمو عو

 .. بود

 اشکالی نداره عزیزم ، زنگ زدم حالتو بپرسم ! کجاها هستی ؟ میدونی چند جلسست کالس نیومدی ؟ -

 .. شرمنده استاد ، این اواخر برام یه مشکالتی پیش اومد که دیگه نتونستم بیام -

 خدا بد نده ، چیزی شده ؟ میتونم کمکت کنم ؟ -

گفتم : نه آقای نیکخو ، مسئله خاصی نیست شما لطؾ داریدخندیدم و   .. 

 اگه خاص نیست چرا دختر با استعدادی مثل تو یهو کالسشو ول کرده ؟ -

 .. واال از شما چه پنهون که یه سری مشکالت مالی داشتم ، دیگه نتونستم ادامه بدم -

 مگه شاؼل نبودی ؟ -

 .. از کارم استعفا دادم -

قدر بد شد ! میتونی یه سر بیای اینجا باهات صحبت کنم ؟ای بابا ، چ -  

 با تعجب پرسیدم : در چه مورد ؟

خب االن که اینو شنیدم خیلی ناراحت شدم ولی از تو چه پنهون که جدیدا دیسک کمر گرفتم و یه مدت  -

نباشی  خونه نشین شدم ، یه کمک یار برای کالس سنتور بچه ها نیاز داشتم ! تو هم شاید حرفه ای

 .. ولی با بچه های مبتدی میتونی کار کنی ! اگه میتونی بیا اینجا با هم صحبت کنیم

تومنی راحت درمیاری 90 100حقوقشم بد نیست ، کالس بگیری ساعتی   ! 

از شنیدن این حرفا واقعا خوشحال شدم و با ذوق گفتم : جدی میگید استاد ؟ واقعا ممنون نمیدونم 

 ! چطوری ازتون تشکر کنم

 ! ههههه ، مگه شوخیم دارم ؟ تو بیا اینجا یه جوری جبرانش میکنی -

 خندیدم و گفتم : دستتون درد نکنه ، االن بیام اونور ؟

بیا 8 7االن که زوده ! طرفای  -  .. 

 با تردید پرسیدم : مگه اون ساعتا کالس داریم ؟

شلوغ باشه که نمیتونیم عزیزمیه موقع گفتم بیای که سرم خلوت باشه راحت باهات صحبت کنم ،  -  .. 

 ! با قدردانی جواب دادم : حتما استاد ، حتما میام

 .. پس تا شب -
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با قطع تماس دوتا دستامو روی قلبم گذاشتم و از صمیم قلب خدا رو بخاطر این نعمت بزرگ شکر کردم 

یه با ارزشی بود! واقعا پیشنهاد استاد توی این برهه زمانی برای منی که آه در بساط نداشتم هد  .. 

 .. لبخندی زدم و شادی مضاعفی در جونم تزریق شد

 .. با پیشنهاد کار سرمو به شیشه اتوبوس چسبوندم و با خوش خیالی به آینده ام فکر کردم

شد ، خوشحال و خندون به سمت  8خالصه چند ساعتی توی شهر گشت زدم تا ساعت نزدیک 

 .. اموزشگاه رفتم

ری گیرم اومده بود قرص قرص بودته دلم از اینکه کا  .. 

اموزشگاه هم نوا دو طبقه بود ، طبقه اول کالس بچه ها و نوجونا و طبقه دوم هم ابدارخونه ، دوتا 

کالس پیانو که فقط سه شنبه ها به راه بود و دفتر آقای نیکخو که هم استاد و هم موسس اموزشگاه 

 .. محسوب میشد

منم با ارامش از پله ها باال رفتم و به دفتر آقای نیکخو رسیدم تمام کالس ها خالی شده بودند ،  .. 

تقی به در زدم و وارد اتاق شدم ، استاد که تنها بود با روی خوش ازم استقبال کرد و پشت سرم در رو 

با کلیدی قفل کرد اما وقتی نگاه متعجب و نگران منو دید گفت : برای محض اطمینان قفل کردم که 

حممون نشه اخه هنوز کارش تموم نشدهابدارچی مزا  .. 

منم سرمو به نشونه باشه تکون دادم اما ته دلم اصال احساس خوبی نداشتم ، فضای اتاق خفه بود و از 

 .. طرؾ دیگه استاد بهم انرژی منفی میداد

وقتی رو به روش نشستم و او شروع به صحبت کرد از لحن کالم و چشمای هیز و وقحیش دو هزاریم 

 ! افتاد ! من برای کار اینجا نبودم ، مطمئنم اون اهداؾ شومی توی سرش داشت

اصال امروز نگاه هاش روی اعصابم بود و همش معذبم میکرد ! سرمو پایین انداخته بودم تا چشمام 

بهش نیوفته ولی احساس میکردم با نگاهش داره بدنم رو زیر ذهن کثیؾ و شهوت آلودش به تاراج 

 .. میکشه

لحظه از جا بلند شدم که مانع شد و با لحن چندشی گفت : کجا میری عزیزمیه   .. 

 ! من و من کنان چواب دادم : بب .. ببخشید یادم اومد .. یه کاری .. دارم

 ! از ترس عرق کرده بودم

 .. استاد با لبخند بهم نگاه کرد و منم به سمت در رفتم اما کلیدی ندیدم

سه چی اینجا اومده بودم ؟ دستی دستی خودمو بدبخت کردم ! حاال اشک توی چشمام حلقه زد ، وا

 چجوری خودمو نجات میدادم ؟

 .. شونه هام از فرط گریه میلرزیدند
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استاد دستاشو دور کمرم حلقه کرد و مثل یه سگ هار گوشم رو از زیر شال گاز گرفت سپس با لحن 

 .. شهوت الودی گفت : مدت ها منتظر این لحظه بودم

شو به سمت باال تنه ام حرکت داد ، سینه های گرد و سفتم رو توی مشتاش گرفت ، دور لباش رو دستا

 لیس زد و گفت : اوم ، اینا هلوان یا طالبی ؟

 .. گریه ام بند نمیومد ، میدونستم راه فراری برام باقی نمونده اما نمیخواستم به این ذلت تن بدم

 .. خواهش میکنم ، استاد -

کنی وحشی تر میشمالتماسم  -  ! 

 .. هق هق زدم و گفتم : تو که خودت یه دختر داری ، تو دیگه چرا

اینو که گفتم فورا برم گردوند و چنان سیلی محکمی نثارم کرد که پخش زمین شدم و از بینیم خون 

 .. جاری شد

 .. سپس چند بار به پهلو و شکمم ضربه زد و ؼرید : تو یه هرزه ای ! لیاقتت همینه

ر میکنی خبر ندارم ؟ اخبارت همه جا پخشه ! فقط برای من خار داره ؟فک  

 .. با هر لگدی که میزد درد توی تک تک سلوالی بدنم میپیچید و جیػ میزدم ، هیچ راه فراری نداشتم

 .. کسی صدامو نمیشنید ، کسی نمیدونست من اینجام

د بشم ای خداخدایا کمکم کن ! جز تو کسیو ندارم ، نزار طعمه هوس این مر  .. 

 .. وقتی کتک زدناش تموم شد همونجا روی کؾ سرامیکی اتاق پاهامو از هم باز کرد

 .. وقتی دیدم دستشو سمت کمربندش برد وحشی شدم و جیػ و فریادم به هوا رفت

ساله تنومند کجا و من کجا 40با مشت و لگد بهش حمله میکردم و اشک میریختم اما قدرت اون مرد   

.. 

جیػ زدم ، خیلی گریه کردمخیلی   .. 

 .. خیلی خدا رو صدا زدم ، خیلی التماسش کردم اما بی فایده بود

 ... اون اشؽال دستامو باالی سرم نگه داشت ، شلوارمو باز کرد و تا زانو هام پایین کشید

ر من فقط گریه میکردم و زیرلب التماسش میکردم ولم کنه اما اون سگ مذهب با اشکای من شهوتی ت

 .. میشد

وقتی شورت صورتیمو دید زیر لب جونی گفت و لیسی به روی گونه هام زد که چندشم شد اما تا اومد 

 .. ازم لب بگیره تفی به صورت قبیح و زننده اش انداختم که از خشم چند سیلی محکم نثار صورتم کرد

اتفاق بیوفته ! نمیزاشتم بهم دستشو برد سمت شورتم اما من همچنان مقاوت میکردم ، نمیخواستم این 

 .. تعرض کنند ! من نمیتونستم بزارم
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در همین بین موبایل استاد زنگ خورد ، اول نخواست جواب بده اما وقتی برای بار سوم و چهارم 

زنگش به صدا دراومد فحشی سر داد ، روم خیمه زد چونمو محکم در دست گرفت ، تهدیدم کرد و با 

صدات دربیاد ، میفرستمت اون دنیالحنی ترهیب آمیز گفت :   .. 

 .. سرمو تند تند به نشونه باشه تکون دادم

 .. مرد از اتاق بیرون رفت و درو محکم بست و دوباره از پشت قفل کرد

منم مثل جرقه پریدم ، شلوارمو باال دادم و سعی کردم راه فراری برای خودم پیدا کنم چون میدونستم 

ه کاری از دستم ساخته نیستاگه اون بی شرؾ برگرده دیگ  .. 

همونجوری که اشک میریختم چشمم به تلفنی که روی میز کارش بود افتاد ، هول هولکی برش داشتم 

و اول به پلیس زنگ زدم اما وقتی بعد از سه بوق جواب نداد بیخیال شدم و با همون حال زار اولین 

بودم گرفتم شماره ای که به ذهنم رسید یعنی شماره شایان که از حفظ  .. 

 .. بعد از اولین بوق جواب داد و صدای سردش توی گوشم پیچید

 بله ؟ -

 شایان شایان خودتی ؟ -

 انگار از شنیدن صدام نگران شد چون با تعجب پرسید : یارا ؟ این تویی ؟ چیزی شده ؟

میخواد بهم دست درازی با گریه نالیدم : شایان تو رو خدا کمکم کن ، شایان من اینجا گیر افتادم ! اون 

 .. کنه

 کی یارا کی ؟ تو کجایی ؟ از چی حرؾ میزنی ؟ -

یه لحظه به سمت صدای نیکخو گوش سپردم ، انگار اخرای مکالمش بود پس تند تند و با عجز و البه 

به شایان گفتم : اموزشگاه نوا ولیعصر طبقه دوم شایان ! تو رو خدا نجاتم بده ، تو رو جون هرکسی 

داریدوست   .. 

در همین لحظه در اتاق باز شد و نیکخو با دیدن تلفنی که توی دستم بود فریاد زد : به کی زنگ زدی 

 سگ هرزه ؟

 .. یهو دیدم شایان قطع کرد ، گوشی از دستم افتاد و اروم اروم به عقب رفتم تا به دیوار چسبیدم

م اون حرومزاده شدماخرین امیدم توی دستاش شایان بود ، چشمامو بستم و منتظر هجو  .. 

 .. نیکخو مثل یه حیوون وحشی سیم تلفنو از برق کشید ، کمربندشو باز کرد و با سگکش جونم افتاد

 ! با اولین ضربه جیؽم به اسمون هفتم رسید

باالخره بعد از هشت هفت ضربه محکم ، یقمو گرفت و تن بی جونم رو روی میز انداخت ، دیگه نای 

 .. مقاومتم نداشتم

 ! تمام بدنم از درد سر شده بود
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پس با بی رمقی سر کج کردم تا شاهد این لحظه دردناک نباشم ، باید قبول میکردم که دیگه کارم تمومه 

 .. و من مورد تعرض قرار گرفتم

با این فکر قطره ای اشک از گوشه چشمم جاری شد و از زیر پرده اشکام تصویر مادرم رو مجسم 

 .. کردم

ند میزد ، لباس سفیدی به تن کرده و با صورت مهربونی به چشمای اشکیم نگاه میکردداشت بهم لبخ  

.. 

 .. ناخوداگاه لبخندی روی لبم نشست و یاد خاطره ای افتادم

 یادمه وقتی چهار سالم بود یه روزی از مامانم پرسیدم : مامانی عشق یعنی چی ؟

ت : عشق یعنی همیشه یه راهی هستمامانم دست محبتی روی سرم کشید و با لحن مهربونی گف  .. 

 اوم یعنی چی ؟ -

 ! وقتی یه روز عاشق شدی میفهمی -

 .. اما من االن میخوام بفهمم مامانی -

 میدونی وقتی مامانی ؼصه میخوره ، بابایی چیکار میکنه ؟ -

باشی  با لحن کودکانم گفتم : خب اگه یکم ناراحت باشی برات پیتزا میخره اگه یکم بیشتر ناراحت

 ! میبرتت گردش و اگه خیلی خیلی ناراحت باشی برات جینگیل پینگل میخره

مامان خندید و گفت : میبینی ؟ بابایی همیشه یه راهی برای خوشحال کردنم پیدا میکنه و این عشقه ! 

 .. اینکه هیچوقت از هم ناامید نشید

 یعنی تو و بابایی عاشق همید ؟ -

شیطون ! این حرفا رو از کجا یاد گرفتی ؟ مامان با خنده گفت : ای نقلی  

 .. خب بابا همیشه یه راهی پیدا میکنه ! پس یعنی اون عاشقته ! کنار هم خوشحالید -

 .. آره ما عاشق همیم -

 مامانی منم یه روز عاشق میشم ؟ -

 .. مامان بدنمو توی اؼوش کشید ، موهام رو بوسید و زیر لب گفت : همه یه روزی عاشق میشن

 حتی آدم بدا ؟ -

 ! عشق خوب و بد نمیشناسه ، وقتی بیاد توی دلت دیگه بیرون نمیره -

 ... چه حس عجیب و ؼریبیه مامانی -

 ! خیلی عجیبه -
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 .. چشمام رو بستم و برای اون لحظه نفرت انگیز اماده شدم اما هرچقدر انتظار کشیدم اتفاقی نیوفتاد

که جلوی روم ایستاده و نفس نفس میزنه میون اشکام خندیدم  پس چشمام رو باز کردم و با دیدن شایان

 .. و به صورت کامال ؼیرارادی پریدم و بؽلش کردم

 .. شایان در مقابل دور کمرم رو گرفت و محکم به تنش فشار داد

 .. سرمو به سینش چسبوندم و با گریه اسمشو زدم

 .. شایان-

 .. هیش ، چیزی نیست -

گفتم : مرسی که اومدییقشو چنگ زدم و با عجز   .. 

 : شایان منو از خودش جدا کرد ، با چشمای سرد و آبیش بهم زل زد و گفت

 .. دیگه اینجا نمیمونی

سرمو به نشونه اره تکون دادم و به نیکخو که پخش زمین شده بود با نفرت نگاه کردم و پرسیدم : 

 چیکارش کردی ؟ نکنه مرده باشه ؟

بهوش میاد نمرده ، یکی دوساعت دیگه -  ! 

 .. شلوارمو باال دادم ، به کمک شایان لباسامو مرتب کردم و با هم از اون اموزشگاه نحس خارج شدیم

با دیدن ماشین شایان که وسط خیابون پارک شده و تمام راننده های دور و بر مشؽول داد و بیدادند 

 .. ترس برم داشت و با تعجب پرسیدم : چرا وسط خیابون

دنبال جای پارک بگردموقت نبود  -  .. 

شایان منو سوار ماشین کردم و چنان نگاه ترسناکی به بقیه راننده ها انداخت که همگی خفه خون 

 .. گرفتند

 ! پس به سرعت ماشینو روشن کرد و از اون محل دور شدیم

 توی راه که بودیم متوجه شدم داره سمت خونه نمیره پس ازش پرسیدم : داریم کجا میریم ؟

 .. بیمارستان -

 ! شایان ، من حالم خوبه -

 .. جوابی نداد ، بازم خشک و جدی شده بود ! درست مثل اولین روزایی که دیده بودمش

از نگاهش میترسیدم ، چنان با ؼضب دور و اطرافش رو نگاه میکرد که انگار منتظر کوچکترین کنشی 

 .. برای یه دعوا و خون ریزی بزرگ بود

ره به بیمارستان رسیدیمخالصه اینکه باالخ  .. 
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دکتر با دیدن جراحتای بدنم اول به شایان شک کرد و فکر کرد که مورد ضرب و شتم خونگی قرار 

گرفتم پس چون خودش زن بود زیر گوشی بهم گفت که میتونم علیه شوهرم شکایت نامه ای تنظیم کنم 

نداره با این حال مطمئنم اصال باور  ، اما من بهش اطمینان دادم که قضیه این جراحات به شوهرم ربطی

 ! نکرد

شایان هزینه بیمارستان رو حساب کرد ، حسابی شرمندش شده بودم ! نمیدونستم چجوری باید از 

خجالتش دربیام به خصوص که وقتی داشتیم از ماشین پیاده میشدیم فهمیدیم وقتی وسط خیابون پارک 

ه و سپر خط خوردگی و تو رفتگی ایجاد کردندکرده بوده چندتا ماشین بهش مالیدن و روی بدن  ! 

 .. شایان هیچکدوم از اینا رو به روم نیاورد ، ادم صبوری بود ! اما دل خودم که اروم نمیشد

هرچی نباشه اگه شایان نبود االن من توی دستای اون مرد هوس باز بودم و معلوم نبود بعد از تجاوز 

 .. وحشیانش میخواد چه بالیی سرم بیاره

ساله  12واقعا بعضی مردای این دور و زمونه چقدر رذل شدند ، یادمه همین نیکو بی شرؾ یه دختر 

داشت که با خودم کالس سنتور میومد ، مگه من چند سال از دخترش بزرگتر بودم ؟ دلش به حال 

اال دخترش نسوخت ؟ دوست داشت یکی این بال رو سر دختر خودش بیاره ؟ چه آدمای بی رحمی ! احتم

نیکخو با صدنفر اینکارو کرده بود که سرنوشت دختر کوچولوش براش هیچ اهمیتی نداشت وگرنه این 

دنیا دار مکافات بود ، کائنات برمیگردوند ! شاید االن نه ولی مطمئن بودم یه روزی اون دختر 

بی شرؾ کوچولوی معصوم بخاطر اشتباهات پدر احمقش به خاک سیاه میشینه و اون موقعست که اون 

 .. میفهمه دخترایی که بهشون تعرض میشه تو چه جهنمی زندگی میکنند

چون اونا فقط تنشون رو از دست نمیدند  بلکه روح و ذهنشون هم با اون تجاوز لعنتی از بین میره و 

 .. در تاریکی مطلق فرو میرن اما کسی نمیخواد بفهمه ، نمیخواد بدونه این دخترا چی میکشند

همدردی نمیکنند ، اگرم بفهمند بهشون تجاوز شده بجای همدردی یا تقصیرا رو گردن  کسی باهاشون

خودشون میندازند یا هرزه خطابشون میکنند و یه سیخونکی هم بهشون میزنند ، بعضی مردهای این 

 ! جامعه واقعا بیمار جنسین

رد *هوتی تمام عیار باشه ولی نگاهی به شایان که کنارم بود انداختم و با خودم گفتم : شاید شایان یه م

هیچوقت منو به زور وادار به انجام کاری نکرد حتی وقتی صدامو ضبط کرد و منو تا پایین کشوند این 

 .. خودم بودم که بهش اجازه دادم بهم دست بزنه

 .. من خودم خواستم با شایان بخوابم و اون هیچوقت از در زور وارد نشد

ه این اخالقش احسنت گفتمبا یاداوری کارهاش توی دلم ب  .. 

شایان توی پارکینگ ماشین رو خاموش کرد اما وقتی دید من پیاده نمیشم ازم پرسید : نمیخوای بیای 

 باال ؟

 .. در حالی که با انگشتام بازی میکردم گفتم : اخه من نمیتونم

 چرا ؟ -
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 ! این دو روز فقط دردسر ساختم -

تفاق بیوفته ؟میخوای دوباره بری بیرون تا اون ا -  

 .. معلومه که نه -

 پس چی میخوای ؟ -

 ! شایان من همش برات مزاحمت ایجاد میکنم ، اونم تو این دوران که اسباب کشی داری -

 خب تو این دوران میتونی دوتا جعبه باال و پایین ببری نه ؟ -

زنایی مثل من به چشم یه آره ولی .. خب بازم خجالت میکشم ! با اتفاق امروز فهمیدم جامعه به  -

 .. هرزه نگاه میکنه از طرفی نمیخوام اون بیرون باشم و از طرفی هم معذبم

 ! نمیدونم چرا داری بهم کمک میکنی

نمیخوام گوشه خیابون بخوابی و به فالکت بیوفتی ! تو بهم کمک کردی ، منم دارم جبران میکنم !  -

 .. میخوام بی حساب شیم

پس پیشنهاد ازدواجتم برای همین بود ؟ با شرمندگی پرسیدم :  

بله ، اینجوری هم در دهن مردمو میبندی هم یه جا برای موندن داری هر وقتیم که کار و بارت جور  -

 .. شد میتونیم طالق بگیریم

 .. که اینطور -

 خب ؟ -

 خب چی ؟ -

 ! باهام ازدواج کن -

پ بخره ! مگه تصمیم به ازدواج اینقدر نگاهی به صورت خونسردش انداختم ، انگار میخواست تیتا

 راحت بود ؟

 .. اخه شایان من -

 .. االن نمیتونی ناز کنی -

 .. ناز نمیکنم ببین ، من تا دیشب فکر میکردم تو بخاطر س#س بهم نزدیک شدی -

 .. میدونی که آدمی نیستم تا برای س#س ازدواج کنم -

م ، بهم دست نمیزنی ؟با شک پرسیدم : این یعنی اگه با هم ازدواج کنی  

 ! قول نمیدم -

 .. حدس میزدم -
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 .. به هرحال وقتی زنم باشی کسی نمیتونه جلومو بگیره -

 .. پوزخندی زدم و گفتم : همتون فقط به س#س فکر میکنید

 ! خب من به تو کمک میکنم تو هم به من ، بیا عادالنه کار کنیم -

و بهم بزاری توی خونت زندگی کنم ؟منظورت این عادالنه اینه که من بهت بدم ت -  

 مگه بقیه زن و شوهرا چیکار میکنند ؟ -

 .. با لحنی تاسؾ بار گفتم : برات متاسفم که ازدواجو فقط تو همین میبینی

 ! ازدواج ما قرار نیست واقعی باشه -

 ! ولی س#سامون که واقعیه -

 .. چرا اینقدر سخت میگیری ؟ تو که اولین بارت نیست -

پوزخندی زدم و گفتم : چون سخته ! فکرشو بکن ! هر بار که کنارت بخوابم فکر میکنم تو قبال روی 

 .. اون تخت با روناک خوابیدی و منو *نده خطاب کردی

 ! میدونم چی میگی ، حسادتت برانگیخته شده -

 ! حسادت ؟ تو به این میگی حسادت ؟ من روحم داؼون شده -

کجا باشی ؟ این ؼرورت به چه درد میخوره وقتی چاره ای نداری ؟ قضیه اما االن چی ؟ میخوای  -

 .. روناکو فراموش کن ! من اون ادم سابق نیستم که بپیچونمت

 .. برات شوهر خوبی میشم ، مثل زن و شوهرای عادی زندگی میکنیم

 .. عادی بودن با تو معنا نداره -

ین به نفع خودتهراجبعش فکر کن یارا ، تا اخر امشب فکر کن ! ا -  .. 

 .. حقم داشت ، باالخره باید بین ؼرور و بقا یکی رو انتخاب میکردم

 .. یا گوشه خیابون میخوابیدم و ؼرورمو حفظ میکردم یا کنار شایان و ؼرورم رو لگد مال میکردم

 .. مگه چیزیم جز ؼرور برام باقی مونده بود ؟ راه دیگه ای نداشتم

بهتر از همخوابی با مردای معتاد و ؼریبه بود به نظرم همخوابی با شایان  ! 

 

 .. برای شام کتلت درست کردم ، تمام بدنم بوی گوشت و پیاز میداد

 .. دلم میخواست بعد از شام یه دوش مختصر هم بگیرم
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بعد از صرؾ شام راهی حموم شدم ، تن سفید و برفیم زیر چنگال اون مرد وحشی کبود و سیاه شده 

خودم سوخت و بیست دقیقه هم زیر دوش نشستم و گریه کردم بود دلم به حال  .. 

 .. وقتی از حموم بیرون اومدم حوله کوتاهی دور بدنم بستم که شایان بی هوا داخل اتاق شد

 .. از دیدن من ککش نگزید ، ساک کوچیکی روی تخت گذاشت و گفت : اینا رو الهه برات فرستاده

ایان بیرون رفتسرمو به نشونه باشه تکون دادم و ش  .. 

 ! جدیدا چه خوددار شده بود

 .. یه تونیک استین حلقه ای زرد و ساپورت مشکی پوشیدم و موهای کوتاهم رو با حوله خشک کردم

 .. سپس به الهه پیام دادم و بابت لباسام ازش تشکر کردم

 باز خوبه چهار دست لباس داشتم وگرنه چیکار میکردم ؟

شایان طبق معمول جلوی تلویزیون نشسته و مشؽول تماشای فیلمی بودبود ،  1ساعت نزدیک   .. 

 .. منم رو به روش نشستم و به طریقی بحث رو باز کردم

 خب میتونیم صحبت کنیم ؟ -

 ! آره -

 .. من تصمیمو گرفتم -

 همونجوری که به تلویزیون زل زده بود گفت : خب ؟

 .. میخوام زنت بشم -

 .. تصمیم عاقالنه ایه -

 ! ولی شرط داره -

 شایان یه تای ابروش رو باال انداخت و پرسید : چه شرطی ؟

 .. هیچوقت منو نپیچون -

 .. یکم سخت شد -

 ! معترض گفتم : شایان

 .. خیلی خب ، پیچوندن نداریم -

 .. فقط همین -

 کی رسمیش کنیم ؟ -

 .. سرمو پایین انداختم و گفتم : هر وقت تو بگی
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ازمایش خون میریمفردا صبح برای  -  .. 

 با تعجب پرسیدم : اینقدر زود ؟

 ! هرچه زودتر بهتر -

 فقط یه چیزی ؟ -

 شایان صدای تلویزیونو کم کرد و پرسید : چی ؟

 .. ما چجوری میتونیم ازدواج کنیم ؟ تو شیطون پرستی من مسلمونم -

 ! شرعا درست نیست اما رسما میشه -

 یعنی چی ؟ -

کافر ازدواج کنی در شرع اسالم حرامه ولی کسی نگفته نمیشهیعنی اگه تو با یه  -  ! 

 توی محضر میخوای بگی شیطون پرستی ؟ -

 .. برای من مهم نیست ! فقط میخوام اسممون تو شناسنامه هم باشه -

 .. آهان ، پس رسما میتونیم -

خودم مبلست ! فقط حاال هم بهتره بری بخوابی از فردا کارای اسباب کشی رو شروع میکنیم ، خونه  -

 .. وسایل ضروری رو جمع میکنیم و بقیه رو میفروشیم

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم و به اتاق رفتم

 

صبح روز بعد به همراه شایان به ازمایشگاهی که در نزدیکی خونمون بود رفتیم و بعد از دو ساعت 

 .. معطلی تست خون و اعتیاد دادیم

اشتازدواج چقدر دنگ و فنگ د  ! 

 .. از قبل گواهی فوت پدر و پدر بزرگم رو به همراه داشتم و نیازی به عمو نبود

 .. شناسنامه جفتمونم که تکمیل بود و بعد از جواب ازمایش مانعی سر سراهمون دیده نمیشد

 .. شایان هنگام بازگشت ، چندتا کارتن خالی خرید

صبح هم قرار بود کلید ساز بیاد و درمو باز کنه  دیگه از ظهر شروع به بسته بندی وسایل کردیم ؛ فردا

 .. تا وسایل ضروریم رو جمع کنم

 ! اپارتمانم که از قبل مبله بود و من بجز چندتا لباس و وسایل ارایش و بهداشتی چیزی از خودم نداشتم

این چند روز حسابی قرار بود سرمون شلوغ بشه ! فقط دلم میخواست از این خونه برم و یه نفس 

 .. راحت بکشم
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 ! دلم ارامش میخواست

 .. شایان هم باهام خوب رفتار میکرد ، دیگه کارای مشکوکی ازش نمیدیدم

 ! زندگیمون روی روال عادی افتاده بود ، هرچند که برای گفتن همچین حرفی هنوز یکم زود بود

 .. موقع جمع کردن کتابخونه اش چشمم به کتابای عبریش افتاد

خودم گفتم : یعنی دارم کار درستی میکنم ؟ میخوام با یه شیطون پرست ازدواج کنم پوفی کشیدم و با 

 .. هرچند که نمیدونم کارم اشتباهه یا نه

بعد از جمع کردن کتاباش چشمم دوباره به اون قاب عکسا افتاد ، ناگهان یاد چمدونی که توی خونه 

نمیخواستم شایان از حضور چنین چمدونی  گذاشته بودم افتادم ، خدا رو شکر که فعال جاش امن بود !

اگاه بشه ، این چمدون خیلی مهم بود پس نباید به راحتی در اختیار دیگران قرارش میدادم حتی اگه 

 ! طرؾ مقابلم شایان بود

 .. تا شب نصؾ وسایال رو جمع کردیم اما خورده وسیله ها باقی موند

 .. دیگه جفتمون جنازه بودیم

و تخم مرغ درست کردم و همراه شایان نوش جان کردیم ، نسبت به قبل اروم تر برای شام تن ماهی 

 .. شده بودیم و دیگه زیاد حرؾ نمیزدیم

شب برای خواب ، چون رخت خواب و تخت رو جمع کرده بودیم ، دوتا پتو مسافرتی و بالشت برداشتیم 

 .. و روی فرش  شش متری جلوی تلویزیون دراز کشیدیم

بابت این تصمیم مردد بودم ولی راه دیگه ای نداشتم هنوزم توی دلم  .. 

اگه با شایان ازدواج نمیکردم به کی پناه میبردم ؟ با این حال حرفایی که درباره تصاحبم میزد منو 

 .. میترسوند

 .. خیلی چیزا بود که دربارش نمیدونستم و به راحتی تن به این ازدواج لعنتی داده بودم

رفت اما چون به شایان پشت کرده بودم نمیتونست اشکامو ببینهاز این افکار بؽضم گ  .. 

 .. از کجا به کجا رسیدیم ، یه دختر تحصیلکرده و نجیب حاال چیزی جز یه تیکه اشؽال نیست

دختری که امروز در معرض تجاوز قرار گرفت و برای حفظ جونش مجبور شد درخواست ازدواج کسیو 

یا دشمنشه قبول کنه که معلوم نیست دوستشه  ! 

اگه شایان نقشه ای داشت چی ؟ یعنی واقعا نیتش چی بود ؟ چرا میخواست باهام ازدواج کنه ؟ یعنی 

 .. فقط میخواست بی حساب بشیم ؟ فکر نمیکنم

 .. وقتی یاد حرفای کافه درباره مرگ آرای به دست شیطان میوفتادم گریم بیشتر میشد

ن من انجام بده ؟ اما چراامکان داشت تمام این کارا رو برای کشت  .. 
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 مگه من چه گناهی کرده بودم ؟

اگه همین االن کنار قاتل جونم خوابیده بودم چی ؟ خدایا چرا کمکم نمیکنی ؟ چرا راه درستو بهم نشون 

 .. نمیدی

 .. من نمیخوام بمیرم ، نمیخوام به دست شایان کشته بشم

خدا ، نزار اینجوری از دنیا برماگه شایان داره باهام بازی میکنه بهم نشون بده   .. 

همینجوری که گریه میکردم و با خدا حرؾ میزدم دستای شایان از پشت دور کمرم حلقه شد ، بوسه ای 

 .. به گردنم زد و گفت : فرشته کوچولوی من

 .. از شنیدن این حرؾ اشک توی چشمام خشک شد و تنم یخ زد

نجوا کنان گفت : نمیخوام از دستت بدم ولی اونا  شایان حلقه دستاشو محکم تر کرد و زیر گوشم

 .. نمیزارن

 .. تمام بدنم از ترس سر بود و شرشر عرق میکرد

سرشو کامال توی گودی گردنم فرو برد و ادامه داد : نزار خوب بشم چون اینجوری نمیتونم بهشون 

 .. کمک کنم

 .. تو حالمو خوب میکنی ، فرشته کوچولو

 .. شا .. شایان -

با صدای بؽض الود گفت : نمیخواستم بمیری ، دوستت داشتم ولی مجبور شدم یهو  .. 

 .. نمیدونستم داره از چی حرؾ میزنه ، کامال گیج شده بودم

 .. گریش گرفته بود ، معلوم بود داره گریه میکنه

 .. کاش دوباره برنمیگشتی ، نمیخواستم این حسو تجربه کنم -

مقاومت کنم ولی نتونستمفکر کردم میتونم در برابرت   ! 

 .. به سمتش برگشتم و با دیدن چشمای قرمز اشکیش قلبم تیکه تیکه شد

 صورتشو بین دستام قاب گرفتم و پرسیدم : شایان .. حالت خوبه ؟

 .. سرشو به نشونه نه تکون داد و گفت : خوب نیستم ، خوب نیستم یارا

 ! قلبم درد میکنه

حبت گفتم : قربون قلبت بشمدستمو روی سینش گذاشتم و با م  .. 

 .. مظلومانه نگاهم کرد

 .. یهو تمام بدیاش از یادم رفت ، دوباره قلبم سرشار از عشقش شد و به آرومی لباش رو بوسیدم
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 .. شایان مانع شد ، با تعجب بهش نگاه کردم

 .. بهم پشت کرد و با مظلومیت گفت : نمیخوام فکر کنی برای س#س جلو اومدم

ین فکری نمیکنممن همچ -  .. 

 مطمئنی ؟ -

 مگه شوهرم نیستی ؟ -

 ! هنوز که نشدم -

 .. از اینکه این همه تؽییر کرده بود واقعا خوشحال بودم ، توی دلم بهش افتخار کردم

 .. شایان واقعا تالششو میکرد و من اینو به چشم میدیدم

ی امیدی توی دلم روشن کرد که به با این حال هنوزم برای قضاوت زود بود اما با این حرکتش کور سو

 .. تؽییر مثبتش امیدوار شدم

 

 .. با چشمای خمار از خواب و موهای افشون به سمت دستشویی رفتم

اینقدر خوابم میومد که حاضر نبودم چشمامو کامل باز کنم ، فقط از زیر پلکی نیم باز مواظب در و 

 .. دیوار بودم

با دیدن شایان که مشؽول شست و شوی صورتشه تازه بی توجه در دستشویی رو باز کردم و 

 هوشیاریم رو به دست اوردم و با تعجب گفتم : تو اینجا .. چیکار میکنی ؟

 اجازه ندارم توی خونه خودم صورتمو بشورم ؟ -

انگار تازه یادم اومده بود اینجا کجاست و من کیم ! گیج خواب بودم پس زیرلب آهانی گفتم و درحالی 

و از خستگی میکشیدم ادامه دادم : میخوام جیش کنم ، برو بیرونکه دستام  .. 

 .. خانوم جوان ، تو نمیتونی بیای تو دستشویی و منو بیرون کنی -

 ! ولی االن میریزه -

 ! خب برو کارتو بکن -

 .. شونه ای باال انداختم و روی توالت فرنگی نشستم

و شوی ریشاش بود خیره شدم دستم رو زیر چونه زدم و به شایان که مشؽول شست  .. 

ریشای بلندش تقریبا کل صورتش رو پوشونده بود اما این از جذابیتش کم نمیکرد ، به نظرم االن بیشتر 

ساله شده بود 30شبیه مردای   ! 

 وقتی نگاه خیره ام رو دید پرسید : چیزی شده ؟
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 .. نه داشتم فکر میکردم -

 .. سرشو تکون داد

چی فکر میکردم ؟نمیخوای بپرسی به  -  

 ! نه -

 .. به این فکر میکردم که برای ماه عسل باید چمدون جدید بگیرم یا -

 شایان پوزخندی زد و پرسید : ماه عسل ؟

 .. خب من و تو قراره ازدواج کنیم ، همه زوجا بعد از ازدواج -

بزار روشنت  شایان ابی به صورتش پاشید و در حالی که با حوله ریشاش رو پاک میکرد گفت : خب

 .. کنم ، ما ماه عسل نمیریم

 عروسی که نمیگیرم ، مهمونی که نمیگیرم ، ماه عسلم که نمیگیرم ! این چه جور ازدواجیه ؟ -

 .. بهت که گفتم بودم واقعی نیست -

میدونم ولی دوست دارم یه سفر کوتاه مدت برم ، این مدت ذهنم خیلی درگیر بوده ! گفتم شاید بتونم  -

روزی به اسم ماه عسل از زیر بار مشکالت شونه خالی کنمدو سه   .. 

 دخترا عاشق این چیزان نه ؟ -

 عاشق چی ؟ -

 ! اینکه یه لباس عروس مجلل بپوشند و ماه عسل به یه جای رویایی سفر کنند -

 .. همه نه ، حداقل من نه -

ه ! بچه های دوست داشتنی و شاید قبال ارزو داشتم یه زندگی رویایی داشته باشم ، همسری که عاشقم

 .. یه خونه نقلی و کوچیک

 .. یه آشیونه گرم برای عشقمون ، جایی که رویاهامو توش بسازم

 .. ولی از وقتی با تو اشنا شدم فهمیدم رویا معنی نداره ! تو واقعیت محضی

 ! رویاپردازی کار بیهودیه ، ما توی خواب و خیال زندگی نمیکنیم -

.. رویا نداشتی ؟ یعنی تو تاحاال -  

شایان برای چند لحظه به اینه رو به روش خیره شد و بعد بدون هیچ حرفی از دستشویی بیرون رفت و 

 . دوباره تنهام گذاشت

 .. بعد از صرؾ صبحانه ، تیپ شیکی زدم و یکم هم آرایش کردم

 .. امروز قرار بود هم کلید باال رو درست کنیم و هم جواب آزمایش رو بگیریم
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ایان کلید ماشین رو برداشت و بهم گفت : اول بریم جواب ازمایشو بگیرمش  .. 

 ! خب چرا اینکارو کنیم ؟ تو برو سراغ ازمایش منم میرم سراغ کلید ساز -

 چرا با هم نباشیم ؟ -

راستش اینو گفتم که قضیه چمدون لو نره اخه یادمه اخرین بار اون چمدونو وسط نشیمن رها کرده 

ب دادم : به نظرم اینجوری کمتر وقت تلؾ میشهبودم پس جوا  .. 

 .. بهتره منم باشم -

 ! عجب سمجی بود

 چرا ؟ مگه من نمیتونم از پس خودم بربیام ؟ -

 .. به هر حال تو زن منی و بهتره تو این شرایط کنار یه مرد ؼریبه تنهات نزارم -

یچوقت اینجوری حرؾ نمیزداز این حرفش واقعا تعجب کردم ، این ادم شایان نبود ! اون ه  .. 

نمیدونم چرا به جای اینکه بهم حس خوبی منتقل بشه بیشتر به این رفتارش شک کردم ! مطمئنم یه 

 ! کاسه ای زیر نیم کاسه بود

خالصه همراه شایان سراغ کلید سازی رفتیم ، کار باز کردن قفل دو ساعتی طول کشید ولی به محض 

رد پس ضمن عذرخواهی از من و آقای کلید ساز دور شد و به سمت باز شدن  موبایل شایان زنگ خو

 .. پارکینگ رفت

منم که فرصت رو مناسب دیدم فورا به داخل پریدم ولی با دیدن نشیمن خالی چشمام از تعجب چهارتا 

 شد ! من مطمئنم اون چمدونو همینجا ول کرده بودم ، پس چجوری االن ؼیبش زده بود ؟

لحظه صدام زد و ازم خواست یه فرم رو پر کنم ، به عالوه قرار شد که تا فردا  آقای کلید ساز همون

 .. کلیدای جدید رو به دستمون برسونه

وقتی اون مرد حرؾ میزد من اصال توی این دنیا نبودم ، همش ذهنم درگیر اون چمدون بود ! من درو 

ی که به اینجا دسترسی داشت عمو قفل کرده بودم مگه میشه چمدون یهو ؼیبش بزنه ؟ احتماال تنها ک

 ! بود که اونم شخصا نیومده بود تهران و وظیفه عوض کردن کلید رو به شخص دیگری سپرده بود

 با این فکر بیشتر نگران شدم و از خودم پرسیدم : نکنه اون فرد ناشناس به خونم دستبرد زده باشه ؟

مو چک کردم ، همه چیز سر جاش بودپس بعد از خداحافظی از آقای کلید ساز فورا اتاق خواب  .. 

انگار فقط چمدونم آب شده و به زیر زمین رفته بود ، با اضطراب روی تختم نشستم و چونمو الی 

 .. دستام گرفتم

 یعنی اون چمدون کجا رفته بود ؟

از طرفی نمیتونستم نسبت به این قضیه بی تفاوت باشم و از طرؾ دیگه نمیخواستم شایان متوجه حال 

 .. بی قرارم بشه و شک کنه
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پس یه جعبه کارتن خالی از طبقه پایین برداشتم و مشؽول جمع کردن لوازم آرایشیم شدم ، انگار شایان 

 ! هنوزم توی پارکینگ مشؽول حرؾ زدن بود

 .. نمیدونم چرا بهش مشکوک بودم ، جعبه رو ول کردم و پاورچین پاورچین به سمت پارکینگ رفتم

ستون ها قایم شدمپشت یکی از   .. 

 .. شایان به زبون محلی با یکی صحبت میکرد ، کاش میتونستم معنی حرفاشو بفهمم

 .. یه لحظه سمت من برگشت ولی من خودمو سریع عقب کشیدم با این حال حس میکردم منو دید

وددوباره به سمت جایگاهش نگاه کردم اما کسی رو ندیدم ، حتی صدای مکالمه اش هم قطع شده ب  ! 

 به شانس خودم لعنت فرستادم و تا اومدم به سمت آسانسور برگردم با سر به سینه شایان برخورد کردم

.. 

 .. سرمو باال اوردم و با دیدن نگاه پرسشگرش بریده بریده گفتم : دیر .. دیر کردی

 ! یه تماس خانوادگی داشتم -

ید : چیزی شده ؟به کفشهام چشم دوختم و زیر لب آهایی گفتم که دوباره پرس  

 نه نه ! چطور ؟ -

 .. یکم رنگ و روت پریده -

 ! نه چیزی نیست ، راستی در درست شد -

 میدونم ، وقتی کلید ساز داشت میرفت هزینه رو حساب کردم ! گفت تا فردا کلیدای جدید حاضر میشه -

.. 

 ! آره حاضر میشه -

بخاطر این تماس مشکوک شایان بهم ریخته قلبم توی دهنم بود ، از طرفی بخاطر چمدون و از طرفی 

 .. بودم ولی نمیخواستم به رو بیارم ، هر چند که انگاری چندان موفق نبودم

به تصمیم شایان قرار شد که امروز رو به کارای ازدواج اختصاص بدیم و اخر شب برای جمع کردن 

اخر شب زمان بیشتری برای فکر  خورده وسیله ها اقدام کنیم ، منم مجبور شدم قبول کنم ! اینجوری تا

 .. کردن به چمدون داشتم

بعد از گرفتن جواب ازمایش به سمت بازاری برای خرید حلقه رفتیم ، دلم میخواست کمی فکرم رو ازاد 

کنم و به عنوان یه تازه عروس به این جزییات خاص توجه بیشتری داشته باشم پس نفس عمیقی 

همه چیز خالی کردم سپس با لبخند از شایان پرسیدم : حق انتخاب  کشیدم و برای چند دقیقه ذهنمو از

 حلقه که با من هست نه ؟

 .. نگاه تمسخرامیزی بهم انداخت و گفت : نه
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 ! واقعا ظالمی -

 .. میدونم و از این لذت میبرم -

 از این ظلم ؟ -

 ! لبخند موذیانه ای زد و جواب داد : آره

گفتم : عالی شد ، دیگه هیچ دلخوشی ای ندارمدستی به زیر چونه زدم و با خودم   .. 

 .. باالخره بعد از یه ساعت به صنؾ جواهر فروشان تهران رسیدیم

متری که چندین مؽازه طالفروشی به صورت متوالی در کنار هم  900 800فکرشو بکنید ! یه بازار 

 ..  قرار داشتند

دحتی فکر کردن به همچین فضایی هم تپش قلبمو باال میبر  ! 

به همراه شایان مشؽول قدم زدن از بین مؽازه ها شدیم ، راستش اصال شبیه تازه عروس دامادها 

 .. نبودیم

 .. شایان نه دستمو میگرفت و نه کنارم قدم میزد

مثل یه بید خشک از کنار مؽازه ها میگذشت و دستاشو توی جیبش فرو کرده بود ، انگار از دیدن 

ت نمیبرد ! به وضوح میتونستم اون حالت انزجار و تنفر از تعهد و ازدواج همچین منظره هایی واقعا لذ

رو توی چهرش ببینم ! با این حال او میخواست برای بار دوم با من مزدوج بشه و همین پیشنهاد هم 

 .. جای تعجب داشت

کنار عروس و دامادهایی رو میدیدم که با شوق و ذوق و دست در بازوی هم قدم میزدنند و گهگاهی 

 ! مؽازه ای توقؾ میکردند و برای آیندشون نقشه میکشیدند

 .. توی دلم به حالشون ؼبطه خوردم ، خوشبحالشون ! چقدر عاشق هم بودند

 ! چه زندگی رمانتیکی در پیش داشتند

 اما من چی ؟

 .. مثل یه اسب رام پشت سر صاحبم حرکت میکردم ، نه حق نظردهی داشتم نه اعتراض

وجه به من گاهی پشت ویترینی چند لحظه وایمستاد و بعد بی هیچ حرفی میگذشتشایان بدون ت  .. 

در تمام مدتی که مشؽول پیاده رفت در بازار اصناؾ بودیم حتی برای لحظه ای به پشت سر نگاه نکرد 

 .. تا شاید چشمای خیس ، پاهام سست و چهره ؼمگینم رو ببینه

تم میون ؼلؽله جمعیت بی هیچ ترس یا آبرویی گریه میکردماز بی پناهی خودم گریم گرفته بود و داش  .. 

 ! هوا سرد بود اما قلب یار سردتر
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خودم دستامو گرفته بودم و حس میکردم شوهرم اینکارو کرده ، اینجوری حس بهتری بهم دست میداد 

 .. و قلبم گرم میشد

له بین انگشتامو پر کنهاما جز انگشتای بزرگ و مردونه یه مرد واقعی هیچ چیز نمیتونست فاص  .. 

دلم به حال خودم میسوخت ، هیچوقت فکر نمیکردم با همچین وضعیتی ازدواج کنم ! بی کس ، بی پناه 

 ، حقیر ، خورد و ذلیل اما مگه چاره دیگه ایم داشتم ؟

همینجوری که انگشتامو بهم قفل کرده و با گریه به کفشام چشم دوخته بودم پشت سر شایان حرکت 

دم که ناگهان به جسم سختی برخورد کردم و وقتی سرمو باال اوردم دوباره با صورت او رو به رو میکر

 .. شدم

انگار نمیدونست که دارم گریه میکنم چون اول از دیدن اشکام جا خورد اما به روی خودش نیاورد ، 

 .. سرمو به سینش چسبوند و از روی شال بوسه ای به موهام زد

ی گریه میکنم ، منم نمیخواستم توضیح بدم دلم از چی گرفته پس بی حرکت سر حتی نپرسید برای چ

 .. جام ایستادم

شاید اون لحظه صدها نفر از کنارمون گذشتند و انگشت نمای خاص و عام شدیم ولی بوسه شایان مثل 

 .. مرحمی بود که دست لطؾ به روی دردام میکشید و برای چند ثانیه از خود بی خودم کرد

تشنه ای که سر در آب فرو میکنه و مثل قاصدکی که با زمزمه باد از دست ساقه به سمت آسمون مثل 

 .. به پرواز درمیاد

 .. تمام آرامش و لذت یکباره توی تنم ؼلیان کرد و دست در گردن َمردم انداختم

د نفرت انگیزممرد بیرحمم ، مرد قاتلم ، قاتل احساستم ، قاتل باکرگیم ، مرد سردم ، مرد ظالمم ، مر  .. 

 .. مردی که عاشقشم ، مردی که دست کمی از شیطان نداره ولی من هنوزم عاشقشم

 شایان دستامو از دور گردنش باز کرد و زیر گوشم گفت : چقدر داؼی ، مگه سردت نیست ؟

 ! بؽلت گرمم کرد -

نقش میبست و دلم رو  اینو که شنید لبخند مهربونی زد ، از همون لبخندا که سالی یه بار روی صورتش

 .. به قهقرا میبرد

 ... آماده قدم زدن که شدیم دستمو گرفت و توی جیبش گذاشت

 .. با ذوق به این صحنه نگاه کردم که گفت : میدونی من زیاد از اینکارا بلد نیستم ، تو باید بهم یاد بدی

 ! میترسیدم مسخرم کنی -

اینجا خیلیا مثل ما هستندمسخرست ، فقط میخوام بدونم چه حسی داره ،  -  ! 

 ! پس اونم به زوجایی که عاشقانه در کنار هم حرکت میکردند دقت میکرد
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از این میزان توجهش خوشحال شدم و سرمو به بازوش چسبوندم که شایان اخمی کرد و گفت : نه در 

 .. این حد

 .. خیلی خب ! فهمیدم -

به بزرگترین جواهرفروشی ای که در بازار قرار داشت به این ترتیب از بین مؽازها گذشتیم تا باالخره 

 .. رسیدیم

نمیدونم از پشت ویترین چی نظر شایان رو جلب کرد که وارد مؽازه شد و منم به تبعیت از او حرکت 

 ... کردم

 .. مؽازه به قدری بزرگ بود که چندین متصدی پشت هر قسمت از جواهر فروشی قرار داشتند

، یه قسمت برای دستنبند ویه قسمت برای انگشتر   .. 

مؽازه شیک و تر و تمیزی بود ! جواهرتش هم به نظر گرون میرسیدند با این حال انگار شایان تمام 

 .. این راه رو برای رسیدن به همچین جایی طی کرده بود

از  ما به قسمتی که مربوط به انگشتر بود رفتیم ، پشت میز شیشه ای ایستادیم و به ویترینی که مملو

 .. انواع حلقه های ازدواج بود چشم دوختیم

 شایان ازم پرسید : کدوم یکی ؟

اول فکر کردم داره ازم نظر خواهی میکنه ، پس با ذوق اون انگشتر نگین کاری شده زیبایی که در 

 .. وهله اول نظرم رو جلب کرده بود نشون دادم

 شایان ، میشه اینو بیارید باال ؟ -

 .. متصدی : حتما

د دست در زیر میز شیشه ای برد و اون حلقه های ناب رو برامون باال آوردمر  .. 

با ذوق کودکانه ای به لب های شایان زل زده بودم تا او هم حسن انتخابم رو تایید کنه ولی شایان با 

 ! بدجنسی گفت : این حلقه رو کال کنار بزارید

ه این رفتارش چشم دوختم که لبخند موذیانه ای انگار یه سطل اب یخ ریخته باشن روم ! با دهان باز ب

 ! زد ، انگار از حرص دادن من لذت میبرد

 ... چقدر حیؾ ، واقعا دلم اون حلقه نگین کاری شده رو میخواست

من خر و ساده چه راحت بهش اعتماد کردم ، باید از اولم میفهمیدم شایان حرؾ منو آدم حساب نمیکنه 

متصدی شکست! چقدر راحت ؼرورمو جلوی   .. 

 ... دیگه میخواستم تا آخر خرید خفه بمونم ، از این رفتارش به اندازه کافی تحقیر شده بودم

شایان برای بار دوم نگاهی به حلقه ها انداخت و چون چیزی نظرش رو جلب نکرد پرسید : یه چیز 

 . خاص تر میخوام
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 حلقه خاصی مد نظرتون هست ؟ -

لقه جذاب باشه ، این طرحا خیلی کلیشه این ! آدم که نمیتونه چند بار ازدواج نه دقیقا اما میخوام یه ح -

 کنه ، پس چرا برای اولین تجربمون یه چیز درست و حسابی انتخاب نکنیم ؟ مگه نه عزیزم ؟

این تیکه اخر رو ، رو به من گفت اما من بهش بی محلی کردم و جوابی ندادم پس متصدی با خنده گفت 

چشم بانو همون اولیه رو گرفته: مثل اینکه   ! 

 شایان دستشو دور کمرم حلقه کرد و با لبخند موذیانه ای پرسید : اینقدر عامه پسندی ؟

 .. با ؼضب نگاهش کردم و اومدم دستشو کنار بزنم که فشارشو بیشتر کرد

باب میل  متصدی یه جعبه دربسته از زیر میز بیرون آورد و گفت : خب ، این کارامون واقعا خاصه و

 ! هر سلیقه ای نیست شاید قیمتا چندان منطقی نباشه اما چشم هر بیننده ای رو خیره میکنه

 .. اینو گفت و در جعبه رو باز کرد

فقط سه ست حلقه توی جعبه قرار داشت ، از دیدن طرحای عجیب و ؼریب حلقه ها تعجب کردم ! اینا 

یشون شبیه یه ستاره و دایره و آخری که اتفاقا نظر دیگه چی بودند ؟ یکیشون شبیه دوتا بز بود ، یک

 .. منو جلب کرد طرح یین و یانگ بود

 .. مطمئن بودم شایان حلقه مورد نظرشو پیدا کرده ، اون دقیقا همچین چیزی میخواست

درست بر طبق حدسیاتم همون حلقه یین و یانگ رو انتخاب کرد و متصدی هم طبق عادت گفت : 

نداره قربان ، یین و یانگ از کم یاب ترین و خاص ترین کارهای ما هستندانتخابتون حرؾ   ! 

 درباره فلسفشون خبر دارید ؟

 .. بله ! خوبی در بدی و بدی در خوبی ! تکامل و بقا -

 ! به نظرم برای عروس و دومادی مثل شما بهترین انتخابه -

ی خاص و شیکه اما دلم میخواست حلقه اما من واقعا از طرح حلقه خوشم نیومده بود ، میدونستم خیل

 .. ازدواجمو خودم انتخاب کنم

 .. شایان حلقه یین ) سیاه ( رو به دست کرد ، واقعا هم بهش میومد

 .. پس ازم خواست  یانگ ) سفید ( رو تست کنم ، منم به ناچار قبول کردم

، انگار یه خاصیت اهن ربایی انگشتامونو در مساوات هم قرار دادیم که ناگهان حلقه ها بهم چسبیدند 

 ! داشتند

من برای لحظه ای از این واقعه ترسیدم و متصدی که متوجه هراسم شده بود با خنده گفت : چیزی 

 .. نیست بانو ، این حلقه ها خاصیت آهن ربایی دارند و همو جذب میکنند

 من : مگه طال نیستند ؟
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د میدان مؽناطیسی قوی ای که ایجاد میکنند بخاطر همینم خاص هستند ، چون طالن ولی با ایجا -

 ! همدیگرو جذب میکنند

 ! شایان لبخندی زد و گفت : این دقیقا همون چیزیه که دنبالشم

 18امیدوارم همینطور باشه قربان ، فقط درباره قیمتش .. جفت حلقه ها میشه چیزی در حدود  -

 ! میلیون ناقابل

میلیون ؟ مگه آب دست یزید افتاده ؟ 18پرسیدم :  با شنیدن این حرؾ رنگم پرید و با تعجب  

 ! نفرمایید خانم ! خب اینا کارای تک ما هستند و هرجایی پیدا نمیشند -

تا اومدم حرفی بزنم شایان کارتشو بیرون اورد و پرسید : دستگاه کارتخوان دارید یا چک قبول میکنید 

 ؟

متصدی دستشو کشیدم و به کنجی هدایتش  با بهت توی صورت شایان خیره شدم و با عذرخواهی از

 .. کردم

میلیون برای دوتا حلقه ازدواج ؟ کار ما با چهار  18سپس با تعجب پرسیدم : دیوونه شدی شایان ؟ 

 ! پنج میلیونم راه میوفته

 ! اما این حلقه ازدواج منه و دوست دارم یین و یانگ باشه -

واقعیت نه مناره تو میتونی اونا رو بگیری ولی با همسر  -  ! 

 .. خب وقتی طالق گرفتیم حلقه رو ازت میگیرم -

 ! واقعا که خیلی بیشعوری -

 .. شونه ای باال انداخت و دوباره به سمت متصدی حلقه برگشت

 .. پوفی کشیدم و به این ولخرجیش لعنت فرستادم

برلیان جات بود  وقتی فروشنده داشت برای حلقه ها فاکتور مینوشت نیم ست برلیانی که توی ردیؾ

 .. چشمم رو گرفت

 .. جای خالی گردبندم رو لمس کردم و بی اختیار لبخند زدم

 ! چقدر اون گردبند توی گردنم شیک میشد

 .. در همون لحظه زنی قد بلند و زیبا همون نیم ست رویاییم رو به متصدی نشون داد

 .. مرد نیم ست رو پایین آورد و روی میز گذاشت

کم چقدر جذاب تر به نظر میرسید ، گردبند رو به روی گردنش گرفت و رو به شوهرش از این فاصله 

 گفت : عزیزم بهم میاد ؟

 .. به تو همچی میاد ملکه من -
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 زن با تعریؾ اؼراق امیز شوهرش خنده لوندی سر داد و پرسید : برام میخری ؟

 ! تو جون بخواه بانو -

به سمت شایان که مشؽول بررسی جزییات فاکتور بود  از دیدن عشق بازیشون خندم گرفت و نگاهمو

 .. سوق دادم

 .. یکم بهش نزدیک شدم و شونه به شونش ایستادم

 همونجوری که سرش توی فاکتور بود ازم پرسید : داشتی چیکار میکردی ؟

 .. هیچی -

 از اون نیم سته خوشت اومده ؟ -

چیزی نگفتماز سر اینکه بازم حرکت نیم ساعت پیشو تکرار نکنه   .. 

 ! حتما بازم میخواست بزنه تو پرم

در همین لحظه مرد فروشنده نیم ست رویاییم رو توی جعبه مخملی جنسی گذاشت و به شایان گفت : 

 آقای کوشا ، فاکتور اینو جداگانه بنویسم ؟

 .. اگه میشه -

 با تعجب به این صحنه نگاه کردم و پرسیدم : چی ؟ چیشد ؟

اما من ماتم خشک شده بود ! اون فروشنده میخواست نیم ست رویاییم رو برای ما  شایان جوابی نداد

 فاکتور بزنه !؟ باورم نمیشد مگه اون مرده نمیخواست اینو برای همسرش بخره ؟

وقتی فروشنده مهر جواهر فروشی رو به روی فاکتور زد و ضمن عرض تبریک جعبه حلقه و نیم ست 

الی بال درآوردمرو به دست شایان داد از خوشح  ! 

یعنی شایان اون نیم ستو برای من خریده بود ؟ اصال از کجا فهمید من از اون خوشم میاد ؟ یعنی تمام 

 این مدت حواسش به من بود ؟

 !! از این حرکتش به وجد اومدم ! فقط منتظر بودم یه لحظه تنها شیم تا بپرم و لپشو ببوسم

وشی خارج شدیم ، بازوشو بؽل کردم و درحالی که تند تند به محض اینکه من و شایان از جواهر فر

 ! دستشو بوس میکردم گفتم : مرسی مرسی مرسی مرسی که برام خریدی

 شایان که از این حرکتم تعجب کرد بود و با تردید پرسید : تو چته ؟

 .. نمیدونی چقدر خوشحالم که اونو برام گرفتی -

 چیو ؟ -

 ! همون نیم ست رویاییم -
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ه برای تو گرفتم ؟مگ -  

از شنیدن این حرؾ کرک و پرم ریخت ، بازوشو ول کردم و با ناراحتی پرسیدم : پس برای کی .. 

 خریدی ؟

 با جدیت گفت : باید همه چیزو برات توضیح بدم ؟

 .. سرمو پایین انداختم و جواب دادم : نه ، متاسفم من نباید زود قضاوت میکردم

میدادم ؟ داشتم از خودم متنفر میشدم ! همش حس میکردم داره برای چرا اینقدر زود واکنش نشون 

 .. خوشحالی من کاری انجام میده ولی بعد نتیجه معکوسی میدیدم

 اون که منو دوست نداره ، چرا باید به سلیقه من توجه کنه ؟

دسرمو پایین انداخته بودم و با شرمندگی به رفتار زشتم فکر میکردم که شایان لپم رو کشی  .. 

 .. سرمو باال آوردم که پوزخندی زد و گفت : مثل یه بچه گربه شدی

 .. لبخند تصنعی زدم که جعبه نیم ست رو از توی بسته دراورد و جلوم گرفت

 .. بیا بگیر -

با ذوق دستمو دراز کردم که جعبه رو پس کشید و گفت : جدی فکر کردی مال توئه ؟ چرا من باید برات 

 پول خرج کنم ؟

چشمای درشت بهش زل زدم ! پاک از دستش خل شده بودمبا   .. 

 .. از دیدن قیافم خنده شیرینی سر داد و زیر لب گفت : احمق

 ! سپس به سمت بازار اصناؾ به راه افتاد

ماشین شایان دو کوچه باالتر از صنؾ پارک بود پس ازم خواست سر جام بمونم  تا با ماشین سوار کنه 

 .. منم قبول کردم

همینجوری که توی پیاده رو منتظر ایستاده بودم یهو موبایل زنگ خورد اما تا اومدم جواب بدم موبایل 

 .. از دستم افتاد ، گارد و موبایل جدا شد

یه پسربچه شیطونم از این موقعیت استفاده کرده و زودتر از من گارد موبایلمو برداشت و وسط خیابون 

الش کردم و اصال حواسم به ماشینی که با سرعت زیاد به سمت حرکت پر تردد دوید منم با عصبانیت دنب

میکرد نبود ، یه لحظه سرمو برگردوندم و دیدم وسط خیابونم و درجا خشک شدم که یک منجی از پشت 

 .. دستم رو کشید و به سمت پیاده رو آورد

کنندچشم باز کردم و دیدم توی بؽل مهرزادم و مردم دور و بر با سرزنش نگاهم می  .. 

 ! خانوم این چه کاری بود -

 .. بابا یکم مراقب خودت باش ، نزدیک بودا +
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 .. دختر عجب شانسی اوردی -

 .. اون لحظه اصال توی حال خودم نبودم ، خیلی ترسیده بودم پس یهو جلوی مهرزاد زدم زیر گریه

ش بودممرد هم سعی میکرد دلداریم بده اما من هنوزم توی شوک اتفاق چند لحظه پی  .. 

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد ! اصال نفهمیدم چطور از وسط خیابون سر دراوردم ! راستی اگه 

 ! مهرزاد نبود جدی جدی میمردم

 .. هییشش ، خانوم یکتا ! چیزی نیست -

 .. دلم نمیخواست جلوی این ادم گریه کنم ولی از ترس افسار خودداری رو از دست داده بودم

شایان سر رسید و با دیدن من گریون و مهرزاد نگران سریعا جویای اتفاق شد و آقای  در همین بین

وکیل هم همه چیزو توضیح داد پس شایان نگاه تاسؾ باری نثارم کرد که جلوی مهرزاد خجالت کشیدم 

 ! و گریم خشک شد

س کردم کمی آقای وکیل یکم از اوضاع و احوالمون جویا شد و وقتی خبر ازدواجمون رو شنید احسا

ناراحت شد اما با لبخند تصنعی تبریک بی روحی گفت و حضور در دادگاه آخر هفته کاؾ رو بهمون 

 .. یاداوری کرد

 .. سپس با خداحافظی کوتاهی ازمون دور شد و رفت

 .. چه فرشته نجاتی بود ! بدون مهرزاد من االن اون دنیا بودم

ابم میداد ! نمیدونستم از چی عصبی یا ناراحته ، من که وقتی توی ماشین بودم ، نگاه سنگین شایان عذ

 .. کار خاصی نکرده بودم

 ! از جو ساکت و عمیق بینمون احساس خفگی بهم دست داده بود

 .. هوفی کشیدم و شیشه رو پایین دادم که شایان با لحن خبیثانه ای گفت : بده باال

 ! من گرممه -

 ! گفتم بده باال -

وادار به هر کاری میکردتن صدای خشنش منو   .. 

به حرفش گوش دادم و اومدم صدای ضبط رو زیاد کنم که او ازم پرسید : نمیتونی دو دقیقه آروم 

 بگیری ؟

 .. توی لحن صداش تمسخر و تندخویی موج میزد

 صبرم لبریز شد و پرسیدم : میشه بگی یهویی چت شده ؟ مگه باهام دعوا داری ؟

نگاهمم نکردجوابی بهم نداد ، حتی   ! 

 .. سکوت جواب من نیست -



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 549 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. اخم ؼلیظی بین ابروهاش شکل گرفت

 ! شایان با توام -

نفس عمیقی کشید ، انگار میخواست یه جوری خودشو اروم کنه ! از این رفتاراش واقعا تعجب کرده 

 .. بودم

 ! اون وکیله ، توی نخته -

 چی ؟ -

 یعنی تو نفهمیدی ؟ -

ا مهرزاد باید همچین حسی به من داشته باشه ؟شایان چی میگی ؟ چر -  

 ! پوزخندی زد و گفت : مهرزاد

 .. تو دیوونه ای ! حتی به داداش خودتم اعتماد نداری -

 ! متین یه عوضیه ، من اونو میشناسم و این یکی حرومزاده رو هم میشناسم -

 .. بس کن شایان ! همچین چیزی نیست -

و ؼرید : تو هیچی نمیفهمی ! خیلی خامی دستی توی موهای پرپشتش فرو برد  .. 

 چی توی وجود این مرد تو رو حساس کرده ؟ -

 ! مثل یه عاشق .. بهت نگاه میکنه -

 .. جوری که تو هیچوقت نگاهم نکردی -

 ! نمیدونم چرا بالفاصله بعد از گفتن این حرؾ پشیمون شدم ولی دیگه برای جمع کردنش خیلی دیر بود

م پرسید : دوسش داری ؟با بی تفاوتی از  

 .. چیزی نگفتم ، سرمو به سمت شیشه سوق دادم و دستی زیر چونه زدم

 فلسفه تو از عشق چیه ؟ -

 ! نمیخوام باهات حرؾ بزنم -

 .. احساس پیچیده ایه و به قول ابن سینا مراتب متفاوتی داره -

 .. بهش جوابی ندادم

عالقه نیستهمه موجودات عاشقن ، میدونی ! عشق فقط  -  .. 

 .. یه نوع سازگاری برای تکامل و بقاست
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میل به خیر برای هر چیزی ، برای من خیر تویی چون منو کامل میکنی اگرچه هیچوقت نمیخوای اینو 

 .. بفهمی

 ما هیچ تفاهمی با هم نداریم ؛ پس چجوری اینو میگی ؟ -

اص هر موجودی رسیدن به اونچه در وقتی عاشقی دنبال تفاهمات نمیگردی ، منظور من اینه خیر خ -

 ! حقیقت مالیمشه یا اونچه احساس میکنه که مالیمشه هست

 عشق مثل مالیخولیاست ، اسم این بیماریو شنیدی ؟

 ! نه نشنیدم -

شایان پشت چراغ قرمز ایستاد و گفت : یه نوع افسردگی خاص که وقتی بهش مبتال میشی ، از درون 

روز ممکنه فقط به خودکشی یا خودزنی فکر کنی ، تنها باشی ، بیدل  و بیرون رنج میکشی ! در طول

 .. باشی ، تنگی نفس بگیری و روزها و ماه ها به سمت ؼذا نری و شب بیداری بکشی

از هیچی لذت نمیبری ، با شنیدن شادترین خبر دنیا کوچکترین لبخندی نمیزنی و بی هیچ دلیلی توی 

 .. دنیا ؼم و اندوه فرو میری

شنیدن این حرفا یاد خودم افتادم و با دقت بیشتری به شایان حرفای گوش سپردمبا   .. 

وقتی عاشقی ، یا بهتره بگم وقتی به عشق مبتال میشی به هیچ چیزی جز اندیشه معشوقت فکر  -

 .. نمیکنی ، دست از ؼذا و خواب میکشی ، رنج میبری چون عشق بی رنج و عذاب نیست

 : سپس زمزمه کرد

نان عین درمان است گویی نیست ؟ هستدرد جا  .. 

 .. رنج عشق آسایش جا است گویی نیست ؟ هست

 .. نفس عمیقی کشید و ادامه داد : تو منو میفهمی

از شنیدن این حرفا تحت تاثیر قرار گرفته بودم پس سرمو به نشونه آره تکون دادم و او گفت : وقتی 

سمت روحت رو تقدیمم کنی ، مطلقا مال من بشیقراره زن دویل سه سیون باشی باید عالوه بر ج  .. 

با تعجب بهش نگاه کردم که انگشت اشاره اش رو به روی گونه ام کشید و درحالی که با اخم توی 

 چشمام زل زده بود گفت : فهمیدی فرشته کوچولو ؟

 ! من نمی .. نمیفهمم -

تصاحبت کنم شایان لبخند محوی زد و گفت : تابع من باش ، فقط من ! بزار من  .. 

 .. شایان منو میترسونی -

 .. وقتی شوهرت بشم اینا رو بهتر میفهمی -

 مظلومانه پرسیدم : میخوای اذیتم کنی ؟



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 551 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 ! نه -

 پس چی ؟ -

 .. میخوام تو رو مال خودم کنم -

 ! من االنشم مال توام -

 .. ولی همین نیم ساعت پیش توی بؽل مهرزاد بودی -

شد شایان باور کن اتفاقی -  .. 

 .. بله و برای همین میگن پیشگیری بهتر از درمانه -

 میخوای باهام چیکار کنی ؟ -

چیزی نگفت ! در همین لحظه پسری دست فروش به شیشه ماشین کوبید و با اصرار ازمون خواست 

 .. که یه شاخه گل بخریم

با  خرید و بهم دادشایان نگاهی به قیافه نگرانم انداخت و بعد از اون پسر یه شاخه گل رز زی  .. 

 .. نمیدونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت

 .. وقتی تردیدم رو دید لباشو جلو اورد و یه بوس ریز از پیشونیم کرد که بهم خیلی مزه داد

 ! جدیدا لبمو نمیبوسید ، نمیدونم چرا اینقدر خوددار شده بود ولی همین کنترلش بهم حس خوبی میداد

و جفتمون گرسنه بودیم ، شایان به یه رستوران سنتی دعوتم کرد و اونجا چنجه  وقت ناهار شده بود

 .. خوشمزه ای میل کردیم

 .. از این اوقاتی که با هم داشتیم خیلی لذت میبردم ولی وقتی ذهنم سمت چمدون میرفت دلواپس میشدم

 ! هنوزم فکرم درگیرش بود

دمون رو بهم نشون بده ، منم که مشتاق دیدارش بودم بعد از ناهار شایان بهم گفت که میخواد خونه جدی

 .. پس با کمال میل قبول کردم

طبقه با نمای سنگ سفید بود ، یه حیاط ساده با دو سه تا درخت زبون  ۱خونه جدیدمون یه ساختمون 

گنجشک و شاه بلوط هندی داشت اما به پای حیاط خونه قبلیمون نمیرسید با این حال البی بزرگ و 

که چشم هر بیننده ای رو جذب میکرد جای کم و کاستی حیاط رو میگرفت شیکی  .. 

بود پس با اسانسور به سمت واحد رفتیم 3واحد شایان طبقه   .. 

 .. یه جای کفشی چوبی و دو کشویی جلوی در بود ، شایان درو باز کرد و هر دو وارد خونه شدیم

راحتی بود به اندازه خونه قبلیمون بزرگ نبود اما جای دنج و  .. 
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توی نشیمن یه کاناپه دو نفره طوسی و یه مبل بادی تک نفره بنفش کنار هم قرار داشتند و رو به 

اینچ به چشم میخورد 24روشون یه تلویزیون   .. 

در سمت راست نشیمن یه میز ناهار خوری دونفره با دو رنگ متفاوت بنفش و طوسی و همچنین 

تکتابخونه مجهز و کاملی قرار داش  .. 

اشپزخونه مطبخی شکل و دلگیر بود که تنها با یه پنجره بزرگ و باز به ناهار خوری و نشیمن دید 

 . داشت با این حال از نظر وسایل اشپزی و شست و شو تکمیل بود

رو به رو اشپزخونه دستشویی و حموم و در دو قدمی حموم راه رو باریک و کوتاه قرار داشت که به 

ی میشددو اتاق خواب منته  .. 

اتاق خواب اول مجهز کتابخونه ، میز کامپیوتر ، و کمد دیواری بزرگ و جا داری بود که برای لباس 

های ؼیر ضروری محل مناسبی به نظر میرسید و اما اتاق دوم که فکر میکنم اتاق مشترکمون بود جای 

 .. کار زیادی داشت

توالت چوبی هیچ چیز درست و حسابی ای توی جز یه تخت دو نفره مشکی سفید و پرده کهنه و یه میز 

 .. اون اتاق نبود ، باید یه فکر اساسی برای اینجا میکردم

توی اتاق راست ایستاده و در افکارم مستؽرق بودم که دستای یخ شایان دور کمرم حلقه شد و بوسه 

 .. ریزی به روی شونه ام نشوند

زیر گوشم زمزمه کرد : نظرت راجبع این اتاق سپس با لحنی که تا حدی با ش*وت آمیخته شده بود 

 چیه ؟

 .. یکم کار داره -

 اون تختو دوست داری ؟ -

که تاج طوسی ساده ای  Mdf خب تنها چیزی که از این اتاق دوست داشتم همین بود ، یه تخت دو نفره

 ! داشت و با یه ست مشکی سفید تزیین شده بود

قراره هرشب اینجا ب*نمت پس به عالمت آره سر تکون دادم که گفت :  ! 

 .. ته قلبم با این حرؾ خالی شد ، البته که نمیتونستم از واقعیتا فرار کنم

دستاشو به سمت باال تنم سوق داد و سینه هامو از روی تاپ لمس کرد اما من مانعش شدم و بحثو 

 .. عوض کردم : خب ، خونه قشنگیه ! بهتره برگردیم و وسایال رو زودتر جمع کنیم

 .. شایان لبخند کمرنگی زد و حرفمو تایید کرد پس با هم به خونه خانوم جاهدی برگشتیم

شب هنگام جمع کردن وسیله های خونه خودم ، الهه بهم زنگ زد ، یکم حال و احوال کردیم و من خبر 

 .. ازدواجم رو بهش دادم

پیشش ولی من روی تصمیم  شدیدا شوکه شد و کلی نصیحتم کرد ، حتی ازم خواست تا دوباره برگردم

 .. مصمم بودم
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 .. یارا ، من فکر نمیکنم کار درستی باشه ! ما هنوز خیلی چیزا از گذشته شایان نمیدونیم -

میدونم الهه ولی اگرم بخوام چیزی ازش بفهمم باید نزدیکش باشم ! من دیگه  از روی احساسم  -

 ! تصمیم نمیگیرم

آخه چرا بیشتر اینجا نموندی ؟نمیدونم یارا ؛ خیلی نگرانتم !!  -  

باالخره که باید میرفتم ، الهه ! من میدونم این ازدواج بهترین کار نیست اما شاید اینجوری بتونم  -

درباره سرگذشت خانوادم چیزی بفهمم ، این هدفیه که میخوام بهش برسم ، این که خودمو پیدا کنم و 

 .. میدونم شایان جواب تک تک سواالمو داره

 ! چی بگم یارا ، این خانواده واقعا ؼیرطبیعین -

 خبری از دانیال ک نشده ؟ -

 آخر این هفته دادگاه داره و شما هم به عنوان شاهد حضور پیدا میکنید مگه نه ؟ -

 آآآآ .. آره ! هفته سختی در پیش داریم ! تو فردا به عنوان شاهد میای محضر ؟ -

 .. آره ، فقط اگه محمدم باشه -

ی نداره ، فقط چون کسیو ندارم گفتمعیب -  ! 

 کسی از خانواده شایان قرار نیست بیاد ؟ -

 ! نه فکر نمیکنم ، همین االنشم کسی نمیدونه -

 .. پس تا فردا میبینمت ، فعال -

 .. تماس رو قطع کردم و هوفی کشیدم

 ! تقریبا تمام وسیله ها رو جمع کرده بودم

ن قاب عکس پدر و مادرم لبخندی زدمکشو زیر تخت رو باز کردم و با دید  ! 

 .. دستی به روی شیشه قاب عکس کشیدم و دوباره یاد چمدون افتادم

 !! هیچ نظری درباره اینکه کجاست یا بهتره بگم دست کیه نداشتم

قاب عکسو توی بسته بندی محکمی پیچیدم و اخرین کارتن رو هم کنار در گذاشتم تا شایان فردا 

 ! ترتیبشونو بده

رمو چرخوندم و ناگهان چشمم به دوربینی که از زیر لوستر سقفی چشمک میزد افتادس  .. 

 .. تمام خونه ام به دوربین مدار بسته مجهز بود

 .. با این فکر یهو جرقه ای در ذهنم ایجاد شد
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اون درسته ! تمام خونه من به دوربین مجهز بود و این یعنی من میتونستم از کامپیوتر شایان ببینم کی 

 ! موقع اینجا بوده و چمدونم رو برده

 .. از این فکر انگیزه گرفتم و دوباره به سمت واحد شایان رفتم

 ! خونه اش لخت لخت شده و تنها جایی که باقی مونده بود همون کامپیوتر و دم و دست گاهش بود

اشتبرای شام به الویه آماده بسنده کردیم و بعد شایان برای دوش مختصری تنهام گذ  ... 

منم که این فرصت رو مناسب دیدم جلدی توی اتاقش پریدم و کامپیوتر رو روشن کردم ، مثل دفعه قبل 

 .. تا زمانی که باال بیاد دقم داد

 .. اما به محض لود شدن ، توی پوشه فیلم های ذخیره شده رفتم و تاریخ مورد نظر رو سرچ کردم

باالخره دزد مورد نظر رو یافتمسپس کمی فیلم رو جلو و عقب کردم تا   ! 

دزد مورد نظر که البته یه زن الؼر اندام با قد متوسط بود تماما مشکی پوشیده و نگران به نظر 

 .. میرسید

ظاهرش برام اشنا بود پس روی تصویرش زوم کردم و با دیدن چهره سمیه شاخ دراوردم ! اون اینجا 

 چیکار میکرد ؟

ن برداشته و هراسون از خونه خارج شد ، اصال نفهمیدم چجوری درو سمیه چمدونم رو از کؾ نشیم

باز کرد ! سمیه از کجا میدونست اون چمدون اینجاست ؟ اصال چجوری در خونم رو باز کرده بود ؟ با 

دیدن این صحنه هزارتا سوال توی ذهنم نقش بست و یاد آخرین برخوردمون توی دفتر افتادم ، من از 

میه رو ندیده بودم ، انگار اون روز میخواست بهم یه چیزی بگه ولی با ورود اون به بعد دیگه س

 .. شایان حرفش رو قطع کرد و بعد متین دنبالش رفت که البته خودش اینو انکار میکنه

 .. با دیدن اون فیلم ذهنم مؽشوش تر شد ، دوباره کامپیوتر رو خاموش کردم و روی کؾ زمین نشستم

و با خودم گفتم : با هر چیزی که میفهمم نه تنها هیچ مشکلی از مشکالتم کم  دستامو زیر چونه زدم

نمیشه بلکه یکی دیگه اضافه هم میشه ، حاال چجوری باید سمیه رو پیدا میکردم ؟ یادمه اون همیشه 

کم حرؾ ترین و مشکوک ترین فرد اداره بود و هیچکس ازش خبر نداشت پس پیدا کردنش مسلما کار 

 ! راحتی نبود

 .. یه لحظه فهمیدم که صدای شیر آب قطع شده ، حتما شایان از حموم بیرون اومده بود

 .. نمیخواستم شک کنه پس سریع از اتاق خارج شدم و چراؼو خاموش کردم

 .. سپس اروم اروم به سمت اتاق خوابش رفتم ، پشت به من مشؽول لباس عوض کردن بود

ی شرت راحتی پوشید ولی یه حوله سفید بزرگ همچنان موهاش رو با حوله کوچیکی خشک کرد ، ت

 .. دور کمرش بسته شده بود

به دیوار تکیه دادم و بهش خیره شدم ، اصال نمیفهمیدم دارم به چی نگاه میکنم چون فکرم یه جای 

 .. دیگه بود



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 555 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 شایان همونطوری که بهم پشت کرده بود با طعنه گفت : میخوای همونجا وایستی و نگاه کنی ؟

 .. با صدای بمش به خودم اومدم و سرم رو پایین انداختم

 .. بعد از یکی دو دقیقه به سمتم برگشت ، شلوارشو پوشیده بود

 .. چند قدم بهم نزدیک شد ، چونمو باال گرفت و پرسید : انگار فکرت درگیره

 .. نه من خوبم -

 .. که اینطور -

م انداخت و پرسید : برای فرداشب اماده ای ؟با گفتن این حرؾ نگاه خریدارانه ای به سر تا پا  

 .. اهوم -

 .. با انگشت شصتش لبام رو نوازش کرد و گفت : خوبه ، چون برات یه برنامه عالی دارم

 چی ؟ س*س تو هوای ازاد یا زیر بارون ؟ -

 ! از شنیدن این حرؾ خندش گرفت اما به رو نیاورد و گفت : چطوره دو سه روزی بریم مسافرت

 کجا ؟ -

 ! شمال -

 موذیانه پرسیدم : این یه جور ماه عسل حساب میشه ؟

 ! میتونی اسمشو اینم بزاری -

 پس وسیله ها چی ؟ خونه چی ؟ -

شایان نگاهی به دور و بر انداخت و گفت : همه چیز جمع و جوره ، تا فردا عصر همه رو به خونه 

 .. خودم انتقال میدم و اینجا خالی میشه

هفته یه دادگاه داریمآخر این  -  .. 

 ..  خب بعد از دادگاه میریم -

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم و گفتم : خیلی خستم

 ! روز خسته کننده ای بود -

 .. روی کؾ زمین دراز کشیدم و پتوی مسافرتی رو به روی خودم انداختم سپس زیرلب شبخیری گفتم

و سرد اذیتم میکرد یه ربعی توی جام وول خوردم اما سرامیک سفت  .. 

چشامو باز کردم و به شایان که رو به سقؾ خوابیده و دست بر پیشونیش گذاشته نگاه کردم ، چه 

 .. راحت خوابیده بود
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 ! یکم دیگه وول خوردم اما نتیجه نداد ، کمرم درد میکرد

ریهمونطوری که با خودم کلنجار میرفتم صدای شایان بلند شد و گفت : چقدر تکون میخو  .. 

 .. چشماش همچنان بسته بود و هیچ تؽییری توی حالت صورتش دیده نمیشد

 .. خوابم نمیبره ! زمین سرده -

 .. چشماشو باز کرد و سرشو به سمتم کج کرد

 .. نگاه سرزنشگری بهم انداخت و گفت : بیا روی من بخواب

 با تعجب پرسیدم : چی ؟

 .. به سینش اشاره کرد و گفت : بیا اینجا

 .. اینجوری که له میشی -

 .. دوباره دستشو روی پیشونیش گذاشت ، چشماشو بست و چیزی نگفت

 .. منم که دیدم چاره ای ندارم به حرفش گوش کردم

کیلوییمو روی بدنش میزون کردم 40سرمو روی سینش گذاشتم و تقریبا تمام هیکل   .. 

 .. تنش داغ بود ، گرماشو دوست داشتم

روی جفتمون انداختم و با صدای ضعیفی گفتم : ممنونپتوی مسافرتی رو به   .. 

 .. طبق معمول جوابی نداد

 .. سرمو به سینش چسبوندم و به صدای تاپ تاپ قلبش گوش سپردم

 .. چقدر محکم میزنه -

 .. وقتی اینجایی ضربانشو میبری باال -

جواب دادم : یه روزی در حالی که روی سینش با انگشت اشارم خطای فرضی رسم میکردم زمزمه وار 

باشه ، بیام اینجا کنارت ، سرمو بزارم روی سینت ، چشمامو ببندم و فقط به ضربان قلبت گوش بدم ، 

 .. فقط توی آؼوشت آروم بگیرم ، فقط حست کنم و اینجوری دنیا رو فراموش کنم

 .. که اینطور -

 ! کاش یکم رمانتیک تر بودی -

زی میونم خوب نیستمن فقط می*نم ، زیاد با عشق با -  .. 

 .. لبخند کمرنگی زدم و گفتم : فقط کافیه هرچی که احساس میکنی به زبون بیاری

 .. واقعا نمیتونم -
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 سرمو باال بردم و درحالی که مظلومانه به چشماش زل زده بودم گفتم : امتحان کن ، فقط همین یه بار

.. 

 .. نیشخندی زد و گفت : مسخرست

 ! شایان -

سعی میکنم خیلی خب -  .. 

 .. با شنیدن این حرؾ دوباره سرمو پایین اوردم و به سینش چسبوندم

شایان دست در موهای کوتاهم فرو برد و درحالی که نوازششون میکرد گفت : این کار سختیه .. تو 

 ! خودت باید بفهمی حسم چیه

 فکر کن نمیدونم ، اونوقت بهم چی میگی ؟ -

 .. میگم من یه حسی بهت دارم -

 چه حسی ؟ -

 .. یه حسی که فقط با تو امکان داره ، یه میل شدید قلبی ! یه حسی که با منطق جور درنمیاد -

 اسم این حس عجیب چیه ؟ -

 .. اسمش عشقه -

 عشق یعنی چی ؟ -

 ! یعنی همیشه یه راهی هست -

! چقدر شبیه  سرمو بردم باال و با بهت توی چشمای آبیش زل زدم ، عشق یعنی همیشه یه راهی هست

 .. مامانم گفت

 ! شایان .. اگه راهی نباشه چی ؟ اگه آخر این بازی .. هیچ راهی برای نجاتمون نباشه -

 .. چشماشو بست ، لبخند کمرنگی زد و گفت : من نجاتت میدم

 قول میدی ؟ -

 ! کمی مکث کرد و بعد جواب داد : قول میدم

 مظلومانه پرسیدم : دوسم داری ؟

 .. دارم -

 چقدر دوسم داری ؟ -

 .. مثل بچه ها نشو -
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 خب میمیری بگی خیلی دوستت دارم ؟ -

 .. عشق واحد اندازه گیری نداره -

 ! میدونم ولی آدمای که عاشق میشن از این حرفا بهم میزنند دیگه -

 ! شایان نفس عمیقی کشید و بعد گفت : یارا ، امشب چقدر پرحرؾ شدی

نمخب دوست دارم باهات حرؾ بز -  .. 

 .. امشب خیلی خستم -

 .. منم خستم ولی خوابم نمیبره ، تو هم نخواب -

 پس چیکار کنم ؟ -

 به نظرت چرا به صبحانه میگم صبحونه ولی به پروانه نمیگیم پروونه ؟ -

 .. نمیدونم ، شاید به خاطر قواعد زبان شناسیه -

 .. به نظرم یه نوع تبعیض به حساب میاد -

جور دیوونه ای که داری این ساعت به همچین چیزی فکر میکنی و نمیزاری من به نظرم تو یه  -

 .. بخوابم

 ! خب خیلی ذهنمو مشؽول کرده بود -

 ! شایان با لحن تاسؾ باری گفت : احمق

 .. خودتی -

 .. شبخیر یارا -

 ! با مشت توی سینش کوبیدم و ؼریدم : نخواب شایان .. اه

توی آؼوش گرمش به خواب فرو رفتماما شایان خوابید و منم کم کم   .. 

 .. صبح سحر ، نیسان های آبی برای جمع کردن وسایل خونه اومدند

مرد قوی هیکل تک تک اسباب و اثاثیه رو پشت وانت گذاشتند و یک سری از وسایل هم برای  4

 .. سمساری بردند

رین خاطراتم رو رقم زده بودمبرای آخرین بار به آپارتمان عزیزم نگاه کردم ، جایی که بهترین و بدت  .. 

خانوم و آقای جاهدی که جلوی در منتظر بودند با چند تیکه سوزناک کلیدا رو ازمون گرفتند ؛ ازشون 

 .. دلخور نبودم

 .. شاید اگه هرکسی جای اونا بود همچین کاری میکرد
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 .. سوار ماشین شایان شدم و به سمت خونه جدیدمون رفتیم

ها تا عصر وقتمون رو گرفت و بعد خونه نقلیمون صحنه کارتن های ریز و  کار حمل و نقل وسیله

 .. درشت بود

 .. شایان پول کارگرا رو داد و بعد جفتمون روی کاناپه دراز شدیم

 ! واقعا اسباب کشی کار سختی بود ، حاال خوبه ما وسایل اساسی مثل مبل و تلویزیون و .. نداشتیم

اسی که مربوط به حموم و لباس هامون بود باز کردیمبه کمک شایان چندتا کارتن اس  .. 

 .. امروز عصر با الهه هماهنگ کرده بودم تا به عنوان شاهد توی محضر حضور داشته باشند

بعد از ظهر خوردیم و بعد تند تند حاضر شدیم 4ناهارمون رو ساعت   .. 

لب قرمزم هارمونی کاملی داشت من یه مانتوی جلوباز زرشکی و شونیز سفید تنم کردم که با رنگ رژ  

.. 

شایان هم در مقابل یه دست کت و شلوار و پیراهن مشکی پوشید و با استفاده از ژل و سشوار موهای 

 .. پرپشتش رو باال داد

 .. ریشای بلندش رو مرتب کرد و توی گوشش یه گوشواره ریز مشکی انداخت

ا پا مشکی تیپ زدی ؟ مگه مجلس ختمه ؟از دیدن استایلش تعجب کردم و ازش پرسیدم : چرا سرت  

 .. شایان لبخند موذیانه ای زد و گفت : آخر شب میفهمی

 مگه چه خبره ؟ -

 ! گونه ام رو با انگشت شصتش نوازش کرد و جواب داد : میخوام سورپرایزت کنم

 .. ترجیح دادم دیگه ازش چیزی نپرسم ، در خونه رو قفل کردیم و با هم به سمت محضر رفتیم

 .. محمد و الهه زودتر از ما رسیده بودند

محمد برامون یه دسته گل رز زیبا خریده بود ، خیلی خوشحال شدم و بابت این هدیه ازشون تشکر 

 .. کردم

محمد هم با شادی و دعای خیر لطفش رو نشون داد اما الهه زیاد خوشحال به نظر نمیرسید و توی 

میزدچشمای قهوه ای رنگش ترس و نگرانی موج   .. 

انگار میترسید بالیی سرم بیاد ، نمیخواستم دوباره الهه رو درگیر مشکالتم کنم پس تمام اطمینان و 

 .. ارامشم توی چشمام پاشیدم و به سمت الهه مشوش نگاه مطمئنی انداختم که دلش آروم شد

 .. سپس همگی به سمت محضر رفتیم

ایان شناسنامه هامون رو گرفتپیرمرد مسنی که توی اتاق نشسته بود ، از من و ش  .. 
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 از زیر عینک شیشه ایش نگاهی به جفتمون انداخت و پرسید : دائمی هستید ؟

 ! یکصدا جواب دادیم : بله

 عاقد نگاهی به فرم اظهاراتمون انداخت و از شایان پرسید : مذهب ؟

با دیدن چهره از شنیدن این سوال قلبم ریخت و به لحظه با وحشت به سمت شایان برگشتم اما 

 .. خونسردش قلبم آروم گرفت

 ! حتما برای این سواالت آماده بود

 .. توی فرم ذکر کردم -

 ! میبینم -

 با خودم گفتم یعنی چی نوشته ؟

 عاقد از من پرسید : نام پدر اقا دومادمون چیه ؟

 ! به تته پته افتادم و من و من کنان گفتم : پ .. پدرش .. چیز .. چیزه

اطمینان جواب داد : سیمباشایان با   .. 

 اسم عجیبیه ! مگه ایرانی نیستند ؟ -

 .. توی آفریقا به دنیا اومدند -

 به معنای ؟ -

 ! شایان نفس عمیقی کشید و گفت : شیر

 .. پس اسم پدرش سیمبا بود

 عاقد از من پرسید : هنوز مهریه تعیین نکردید ؟

 .. من مهریه نمیخوام -

دلسوزی گفت : بی مهریه که نمیشه عزیزمالهه نزدیکم شد و با   .. 

 ! اخه الزم ندارم -

 ! شایان که انگار از دست این همه سوال و جواب به تنگ اومده بود ؼرید : یه چیزی بگو

سکه 2از لحن صداش ناراحت شدم و با بی تفاوتی جواب دادم :   ! 

 عاقد چشماشو ریز کرد و با تردید پرسید : مطمئنی ؟

 ! بله -

س شروع میکنیمپ -  .. 
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 .. بدین ترتیب عاقد اجازه گرفت با جواب " بله " من و خوندن خطبه عقد  ما رسما زن و شوهر شدیم

 .. الهه و محمد برامون کؾ زدند و بهمون تبریک گفتند

منم با لبخند از هردوشون تشکر کردم و عاقد هم  برای سند ازدواج ازمون امضا گرفت و بدین ترتیب 

وشا شدممن یارا ک  .. 

 .. وقتی که جفتمون قباله رو امضا زدیم شایان از توی جیبش یه جعبه بیرون اورد

 با ذوق به اون جعبه مخملی خیره شدم و پرسیدم : این دفعه دیگه مال منه ؟

 .. تا وقتی زن منی -

 .. لبخند کمرنگی زدم و به حلقه ام نگاهی انداختم

سید ، شایان به مناسب این روز میمون و مبارک همه رو به شام بعد از اینکه بساط عقدمون به پایان ر

 .. دعوت کرد

 .. ناگفته نماند که اصال انتظار این حرکتو از جانب شوهرم نداشتم ، شوهر ! چه واژه دلپذیری بود

الهه و محمدم با کمال میل پیشنهاد شام رو پذیرفتند و همگی برای صرؾ شام به رستوران مجلل و 

انو رفتیمسنتی شهرب  .. 

البته شایان قبل از رسیدن به رستوران جلوی یه قنادی توقؾ کرد و یه کیک شکالتی خوشمزه برامون 

 .. خرید ، دیگه داشتم از خوشحالی بال درمیاوردم

 .. از اینکه امشب اینقدر مهربون و دست و دلباز شده بود ؼرق لذت شدم

دکوراسیونی مدرن داشت و دارای دو قسمت مجزا ) رستوران رستوران شهربانو ، یه فضای سنتی اما 

سفره خونه ( بود که شایان ما رو به قسمت رستورانی دعوت کرد -  .. 

 .. اونشب من باقالی پلو سفارش دادم و برای اولین بار کنار شوهرم شام خوردم

ودیم کوچکترین نگاه شایان مرد رمانتیکی نبود ، تمام طول مدتی که توی رستوران کنار هم نشسته ب

عاشقونه ای بهم ننداخت ، دستامو از زیر صندلی نگرفت و حتی مثل زوج های تازه عروس و داماد 

بوسه ای روی گونم نکاشت اما اینکه تمام مدت در طول ؼذا حواسش بهم بود و هرچی که میخواستم 

 .. برام مهیا میکرد بهم حس خوبی میداد

به دلم مینشست نمیدونستم چرا اینکاراش بیشتر  .. 

شاید بهم عزیزم نمیگفت ، شاید منو عشقم خطاب نمیکرد و گاهی مثل یخ سرد و مثل سنگ سخت و 

 .. سفت میشد اما من همینجوری دوسش داشتم

برام مهم نبود که چقدر توی ابراز احساسات ضعیفه ، من کنار شایان احساس خوبی داشتم اما گاهی که 

توی صورت سرد و بی روحش نگاه میکردم با خودم فکر میگفتم اگه تمام اینا یه بازی باشه چی ؟ اگه 
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بود اما دلم میخواست ازت سو استفاده کنه ؟ اگه هدفی داشته باشه ؟ اینا مهم نیست ؟ چرا .. برام مهم 

 .. باور کنم شایان عاشقمه ، دلم میخواست باور کنم اینا همش واقعیه و اون مرد منه

 .. نمیخواستم به گذشته فکر کنم و کاراشو تجزیه تحلیل کنم ، انگار خسته بودم

 .. دلم فقط ارامش میخواست

هامون ارامش کنار مردی که عاشقشم ، توی خونه کوچیکمون و به همراه بچه  .. 

ارزوم بود یه روز خوش رو کنار شایان بگذرونم بدون اینکه از اینده ام بترسم ، بدون اینکه از قضاوتا 

 .. فرار کنم

 ! فقط میخواستم مثل یه زوج عادی زندگی کنیم اما انگار عادی بودن برای ما واژه ؼریبی بود

شین شدیمبعد از صرؾ شام از محمد و الهه خداحافظی کردیم و سوار ما  .. 

 .. شایان یه نخ سیگار روشن کرد و به راه افتاد

 .. شیشه پنجره رو کمی پایین دادم ؛ سوز سردی میوزید

 .. اسمون شب پر از ستاره اما آروم و خفه بود

 .. نگاهی به شایان یا بهتره بگم شوهرم انداختم و لبخند زدم

میدونستم توی راه خونمون نیستیم نمیدونستم قراره کجا بریم ، مسیرمون معلوم نبود اما  .. 

نمیخواستم ازش چیزی بپرسم که حس و حالم عوض شه پس منتظر شدم ببینم چیکار میکنه ، شایان 

 .. تمام طول راه باهام حرفی نزد

 .. نزدیک به دو ساعت توی راه بودیم ، تا به منطقه فشم رسیدیم

 ! پس امشب قرار بود توی ییالق وقت گذرونی کنیم

سر صبح دل تو دلم نبود ، میدونستم امشب از خیرم نمیگذره ، بار اولمون نبود اما بازم استرس  از

 .. گرفته بودم

 .. شایان با ریموت در ورودی ویال رو باز کرد و وارد پارکینگ شدیم

 .. خونه ویالیی حیاط سرسبزی داشت ، منطقه فشم کال جای خوش اب و هوایی بود

نه دو طبقه نوساز با نمای گچ سفید و پنجره های بزرگ و دل بازی بود که در ویالی شایان هم یه خو

 .. نظر اول چندان چنگی به دل نمیزد اما به نظرم دیزاین داخلش بهتر از نمای بیرون بود

 .. شایان کلید رو توی جای قفلی انداخت و درو باز کرد ، سپس به من اشاره زد و گفت : برو داخل

ارد خونه شدم و وسط نشیمن ایستادمخرامان خرامان و  .. 
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درست بر طبق انتظارم داخل خونه بر خالؾ ظاهر قدیمیش فضای دنج و نسبتا مدرنی داشت اما چندان 

 .. مجهز نبود

اینچ و توی اشپزخونه تنها یه یخچال دو طبقه و یه گاز قرار  24توی نشیمن دوتا مبل و یه تلویزیون 

 .. داشت

اجاره ای باشه پس رو به شایان پرسیدم : فقط برای امشبه ؟حدس میزدم این ویال   

 .. در حالی که کراواتش رو شل میکرد سر تکون داد

منم مانتو و شالم رو دراوردم ، زیر شونیزم یه تاپ قرمز پوشیده بودم که با رنگ رژ لبم ست بود ، یقه 

لوار جین چسبون و فاق کوتاهم با اش به قدری باز بود که جفت سینه های بلوریم رو نمایش میداد و ش

 .. این تیپ ، هیکل س*سیمو تکمیل میکرد

شایان از توی کابینت یه بسته سیگار برداشت ، جدیدا دم به دقیقه سیگار میکشید ! از این اخالقش 

 .. اصال خوشم نمیومد

 .. تا اومد یه نخ روشن کنه ، سیگارو از دستش گرفتم و گفتم : امشب بیخیال

سر تا پام انداخت و سری تکون داد نگاهی به  .. 

 انتظار داشتم واکنش بهتری نسبت به هیکلم انجام بده ولی انگار چندان از استایلم خوشش نیومده بود

.. 

 دستی توی موهای پرپشتش فرو کرد و پرسید : مشروب میخوری ؟

 با تردید پرسیدم : تو حالت خوبه ؟

 چطور ؟ -

؟ واسه چی میخوای مشروب بخوری -  

 ! میخوام یکم داغ شم -

 نگاهی به سر و وضعم انداختم و گفتم : اینقدر زشت شدم ؟

 .. لبخند موذیانه ای زد و گفت : از این س*سی تر نمیشی

 پس چرا اینقدر دست دست میکنی ؟ -

 دوست داری زودتر شروع کنیم ؟ -

ار بود از نو بسازم پس باید نمیدونستم چی بگم ، راستش بابت اتفاقات گذشته یکم مردد بودم اما قر

قبولش میکردم ! سعی کردم خودمو عالقه مند نشون بدم و با یاداوری رابطه های گذشتمون حس عشق 

 .. و ش*وتم رو تقویت کنم

 .. سرمو به نشونه اره تکون دادم که با لبخند گفت : امشب به روش پسر شیطان می*نمت
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 روش پسر شیطان ؟ -

گرفت و درحالی که توی چشمام زل زده بود گفت : خودتو تسلیمم کن تا بهت شایان با یه دست چونمو 

 .. معنی لذتو نشون بدم

ازش میترسیدم ، وقتی اینجوری حرؾ میزد خیلی ترسناک میشد ، فقط سرمو به نشونه باشه  •

 .. تند تند تکون دادم

من گفت : بریم باال شایان چونمو ول کرد و یه بطری شراب از توی یخچال برداشت ، سپس رو به  .. 

 .. با همدیگه از پله ها باال رفتیم تا به اتاق خوابی در بسته رسیدیم ، شایان ازم خواست درو باز کنم

 .. وقتی که اینکارو انجام دادم و وارد اتاق شدم با دیدن منظره اطرافم رنگ باختم

دارای آینه قدی بود متری با یه تخت دونفره قرمز مشکی و یه میز توالت که 12یه اتاق   .. 

رو به روی من یه صلیب چوبی وارونه به دیوار نصب شده و در کنارم نشان چشم جهان بین با اسپری 

 .. روی دیوار رسم شده بود

   ! به عالوه اینکه یه طناب دو شاخه بلند از حلقه محکمی اویزون شده بود

رنگ بودندفضای اتاق با نور قرمز روشن شده و تمام دیوارها مشکی   .. 

 ... یه لحظه ترس سراسر وجودم رو فرا گرفت و اومدم تا به عقب برگردم که با شایان رو در رو شدم

او در کمال خباثت ، در رو قفل کرد و کلیدشو گوشه ای انداخت سپس شیشه شراب رو به روی میز 

دوسش داری ؟ محراب شکلی که رو روی چشم جهان بین بود گذاشت و ازم پرسید : نظرت چیه ؟   

 .. با تردید پرسیدم : شایان ، چرا اینجا رو اینجوری کردی ؟ من میترسم

درحالی که دکمه های پیراهنش رو تک به تک باز میکرد خنده شیطانی ای سر داد و گفت : تا به 

امروز به عنوان یه مرد عادی باهام خوابیدی ولی امشب تو زن پسر شیطانی و پدر نظاره گر رابطه 

ستما  .. 

 .. آب دهنمو با صدا قورت دادم و چند قدم عقب عقب رفتم تا به در چسبیدم

سپس از پشت مشؽول بازی با قفل در شدم ، شایان که این واکنشمو دید خندید و گفت : عزیزم ؛ اون 

  قفله ! کجا فرار میکنی ؟

 .. از روی ترس بؽضم گرفته بود پس ملتسمانه گفتم : شایان خواهش میکنم

 .. من که هنوز کاری نکردم -

  میخوای چیکار کنی ؟ هان ؟ -

 .. شایان سینه به سینه ام ایستاد و زیر گوشم نجواکنان گفت : میخوام بهت یه حال اساسی بدم

 .. با صدایی لرزون گفتم : من میترسم
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  شونه های لختم رو لمس کردم و با صدای  ضعیفی پرسید : از چی ؟

 .. تو -

 ! حق داری -

س چونمو نوازش کرد و با مهربونی گفت : ولی امشب فقط قراره س*س کنیم ، نمیخوام بهت اسیب سپ

 ... بزنم

 .. پس .. پس .. چرا نمیای مثل بچه ادم اینکارو انجام بدیم ؟ چه نیازی به این -

 .. انگشت شصتشو به روی لبم کشید و گفت : هیش هیش هیش ، ما ادمای معمولی نیستیم

 .. نمیفهمم -

 ! امشب میفهمی -

با گفتن این حرؾ به لباس و کاله گیس سفیدی که روی تخت بود اشاره زد و گفت : تا وقتی من پدر رو 

 .. احضار میکنم و مشروب میخورم تو اینا رو بپوش

 شایان واقعا این چیزا الزمه ؟ -

  ! همش برای لذته -

مشؽول عبادت شد ، شروع به کندن لباس  نمیدونم چرا مثل یه بره مطیع به حرفش گوش دادم و وقتی

 .. هام کردم

شمع در هر گوشه از ضلع وجود  4شایان جلوی محراب ایستاده و روی میز مستطیلی شکل محراب 

 .. داشت

روی میز یه انجیل شیطان و دو جام نقره با سر بز به چشم میخورد و از همه اینا وحشتناک تر صدای 

عبادت به شیطان درود میفرستاد و کلماتی عجیب و ؼریب ادا میکردبم شایان بود که هنگام دعا و   .. 

منّزه است شیطان از آنچه به او نسبت مي دهند. عقل های خرد عظمتش را ندیدند و روح های  -

 ترسان، 

  .حضورش را انکار کردند

  هر کس به دامنش چنگ زد به سعادت رسید و آن که از او روی گردانید

  .دنیایش تباه شد

  . خردمندان وام دار اویند و سودجویان به درگاهش در سجود

 .فضل او هرکه خواست گرفت و هر که بازگشت را پذیرفت

  او را چون جستی در لحظه یافتی که او در 
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  . تجلّی ست هر دم و هر کسش یافت از او بهره ها برد

تر با این موضوع برخورد کنم ،  من تمام اینا رو به حساب آیینش گذاشتم و سعی کردم کمی شجاعانه

 .. اون شیطان پرست بود و دیدن همچین چیزایی چندان دور از انتظار به نظر نمیرسید

تمام مدتی که شایان این حرؾ ها رو ادا میکرد پشت به من ایستاده بود ، من زودتر از پایان عبادتش 

س فرشته ها بود انداختمحاضر شدم و از توی آینه قدی نگاهی به لباس سفیدم که مثل لبا  .. 

جنس لباسم از ریون براق بود ، یه پیراهن سفید کوتاه که تا زیر باسنم میرسید و یه چاک بلند از یقه تا 

 .. ناؾ که لباس رو به دو نیم تقسیم کرده بود

 حتی دوتا بال هم پشت لباس اویزون بود که زیر کاله گیس بلندم پنهان میشد !  شایان هم چه فانتزی

 .. های برای رابطش داشت

از دیدن قیافم خندم گرفت ، البته نمیتونم زیباییم رو توی اون استایل انکار کنم چون به طرز 

 .. باورنکردنی ای سفید بهم میومد و خودم تا قبل از این هیچوقت متوجه این قضیه نشده بودم

م نفس عمیقی کشید و یه لحظه شل شایان که به پایان عبادت رسید به سمت من برگشت و با دیدن اندام

 .. شد

 .. منم در مقابل لبخند کمرنگی زدم

 پیراهنش رو کامل درآورد و تنها با همون شلوار مشکی رو به روم ایستاد 

توی دستش یه جام شراب بود ، مقداری سر کشید و ازم خواست دهنمو باز کنم منم بهش گوش دادم و 

حین لب بازی به دهنم ریختشایان با اینکار محتویات مشروب رو   .. 

 .. از این حرکت خیلی خوشم اومد و یکم تحریک شدم

 شایان جام رو کنار گذاشت و در حالی که دورم میچرخید گفت : تو کی هستی ؟

 .. یارا -

  یارا چی ؟ -

 .. حواسم نبود و اشتباهی گفتم : یکتا

 .. همین کافی بود تا از جانب شایان سیلی محکمی بخورم

ی دستش با صورتم برخورد کرد روی زمین افتادم و با وحشت به شایان چشم دوختموقت  .. 

دستمو روی گونم گذاشتم و تا اومدم اعتراضی کنم شایان خم شد و ازم لب محکمی گرفت سپس زیر 

  گوشم زمزمه کرد : تو از این به بعد فقط یارا کوشایی ، فهمیدی ؟

سرمو اروم اروم به نشونه باشه تکون دادممن که هنوز توی شوک سیلی اش بودم   .. 

 .. بلند شو -
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 .. بی درنگ از جا بلند شدم و ایستادم

 .. شایان وسط اتاق رو نشون داد و گفت : برو اونجا

 .. تن صداش لحن دستوری داشت ، پس بهش گوش کردم و وسط اتاق با اون لباس نیمه برهنه ایستادم

نزدیکم آورد و بهم دستور داد : دستتو بیار باالشایان یه جام نقره خالی و چاقو   .. 

 .. قلبم تند تند میزد ، با لحن مضطربی پرسیدم : شایان میخوای

 .. اما چنان نگاه ترسناکی بهم انداخت که حرفمو قورت دادم و دستمو باال آوردم

ایجاد کرد که   شایان یه لیس کوچولو کؾ دستم زد و بعد در یک حرکت با چاقو زخم عمیقی روی دستم

 .. جیؽم به هوا رفت

 .. خون از کؾ دستم فواره زد و توی جام ریخت ، از درد گریم گرفت و نالیدم : شایان .. دستم

 .. اما او بی توجه به چشمای گریونم ، دست خودش رو هم برید و مقداری خون به درون جام ریخت

یلرزیدم اما جرئت جیک زدن نداشتمحاال جام نقره از خون جفتمون پر شد ، داشتم از ترس م  .. 

شایان در حالی که چیزهایی زمزمه میکرد خون رو به صورت یه دایره نسبتا بزرگ دور من ترسیم کرد 

 .. و بعد از چهار جهت یه شکل ستاره مانند کشید

 از دستم همینجوری خون چکه میکرد ، از  درد چهره ام توی هم رفت و با بؽض نالیدم : شایان بهم

 ! چسب زخم بده

 .. جوابی نداد

فقط داشتم خون از دست میدادم ، تا اومدم دو قدم از دایره دور بشم چنان فریاد وحشتناکی زد که چهار 

 .. ستون بدنم لرزید و سرجام خشک شدم

 .. با خشونت چونم رو گرفت ، انگار میخواست فکم رو الی مشتهای محکمش خورد کنه

زل زد و گفت : اگه یه بار دیگه به پدر بی احترامی کنی ، میکشمت سپس با بی رحمی توی چشماش  .. 

 ! بریده بریده نالیدم : خوا .. خواهش .. می .. کنم

شایان در حالی که انگشت شصتش رو از روی لبام تا وسط نافم میکشید گفت : میدونی که آرای عاشق 

 .. پدر بود

ری میکرد و پدر هم اینو خوب میدونستهمونجوری که تو عاشق منی ! اون برای پدر هرکا  .. 

 .. وقتی انگشتش بین سینه های رسید لحظه ای مکث کرد و گفت : اونا شبای داؼی رو گذروندند

 .. افسانه ها میگن آرای جوری جیػ میکشید و ناله میکرد که صدای تا دروازه بهشت میرسید

وشتی کبود تبدیل میکردساعت ها س*س میکردند و پدر بدن بلوری آرای رو به تکه گ  .. 
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 .. شایان -

انگشتشو به سمت نافم برد و با لذت ادامه داد : بدنت درست مثل آرای سفیده ، عطر تنت ریه هامو پر 

 .. میکنه

  ! نمیتونم برای تصاحبت صبر کنم

 .. با گریه نالیدم : شایان

 .. میخوام تو شروع کنی ، زانو بزن -

  ! در برابر پادشاهت زانو بزن

اما من اینکارو نکردم و شایان وقتی نافرمانیم رو دید نفس عمیقی کشید و گفت : نمیخوام از زور 

  ! استفاده کنم ، بزار لذت ببریم

  قول میدی اذیتم نکنی ؟ -

  مگه تاحاال توی س*س اذیتت کردم ؟ -

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم

 .. پس زانو بزن -

پاش زانو زدمبه حرفش گوش دادم و جلوی   .. 

 .. با انگشت شصت لبامو نوازش کرد و گفت : آه ، این لبا منو دیوونه میکنند

 .. تنم با این حرفش گر گرفت ، بی اختیار کمربندشو باز کردم و زیپ شلوارشو پایین دادم

 نمیدونم چرا با دیدن آ*تش حس شهوت سراسر وجودم رو گرفت و مثل یه زن بدکاره به جونش افتادم

.. 

 ... شایان فقط ناله میکرد و آه میکشید ، منم با لذت از شوهرم پذیرایی میکردم

این حس خیلی ؼیرعادی بود ، منی که تا دو دقیقه پیش داشتم از ترس میمردم حاال فقط دلم س*س 

 .. میخواست

  .. یهو احساس کردم دهنم داغ شد ، از این حس ارضا شدم

لیسیدم تمام آبشو قورت دادم و دور لبمو  .. 

 .. شایان که چشماشو باز کرده و نظاره گر رفتارم بود لبخندی زد

 .. مثل یه بچه گربه معصوم بهش چشم دوختم

 .. دختر خوب -
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از روی زمین بلندم کرد و دوباره لبامو بوسید و بهم گفت : امشب پدر داره نگاهمون میکنه ، میخوام 

 .. سنگ تموم بزاری

نشونه باشه سر تکون دادمچشمامو خمار کردم و به   .. 

 .. همین کافی بود تا شایان لباسم رو با یه حرکت جر بده

 .. جفت سینه های سفیدم از زیر لباس بیرون افتاد

 .. شایان جون ریزی گفت و مشؽول میک زدن نوک سینه هام شد

بودم و پشت سر  داشتم از لذت بیحال میشدم ، بعد از یه مدت طوالنی دوباره همچین حسیو تجربه کرده

 .. هم خیس میشدم

  شایان دستشو آروم توی شرتم فرو برد و با طعنه پرسید : این پایین چیکار کردی .. هوم ؟

 .. دارم دیوونه میشم -

 .. ولی قرار نیست به همین زودی ب*نمت -

 .. خمار نالیدم : نگو شایان

: خیلی زودهبا انگشتش قسمت حساسم رو نوازش کرد و زیر گوشم زمزمه کرد   .. 

 .. آه -

 .. هوم -

 .. الی پاهامو بستم و نالیدم : آه شایان ، نکن

با یه فشار دوباره الی پامو باز کرد و گفت : هرکاری بخوام میکنم ، این بدن دیگه مال منه .. مگه 

  نیست ؟

 .. چشمامو بستم و جواب دادم : چرا هست

شدم و تمام اب منیم کؾ دستاش ریختوقتی مالشش رو تند تر کرد بی اختیار ارضا   .. 

 .. شایان انگشتای خیسش رو به لبام مالید و گفت : بیا مزه خودت رو بچش

 .. به حرفش گوش دادم و تک تک انگشتاشو با لذت لیسیدم

 .. شایان تنمو به بدن داؼش چسبوند و با نوازش شرتمو پایین کشید

دیمحاال هردومون برهنه در مقابل هم ایستاده بو  .. 

 .. بشین -

سر جام زانو زدم و شایان یه دور دورم چرخید ، سپس پشت سرم ایستاد ، موهای مصنوعیم رو از 

  پشت سر گرفت و زیر گوشم زمزمه کرد : حاضری روحتو به شیطان تقدیم کنی ؟
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سرمو به نشونه اره تکون دادم ، بوسه ای در الله گوشم کاشت ، دستاشو باال برد و با صدای 

ستحکمی فریاد زدم  :  

  ! جلو آی ای شاهزاده تاریکی و حضورت را اشکار کن

من ذهنم را بر رئوس پرفروؼی متمرکز کرده ام ، با شهوت منتخب لحظه های پرباری که با حرارت می 

  ! درخشد در حبابی باد کرده

من در کردارها و پیام اور خرسندی های شهوانی را نزد من آور و بگذار این نیاز تاریک و پرهوس 

 ! جریانات آینده به خود شکل بگیرد

 .. سپس بهم دستور داد : خم شو

 .. خم شدم

شایان یه جام شراب رو به روی کمرم خالی کرد و درحالی که کمرم رو میلیسید مشؽول ماساژ ناحیه 

 .. حساسم شد

 .. وقتی زبون داؼش با تن سردم برخورد میکرد ؼرق شهوت میشدم

حطی زده ها کمرم رو میلیسید و شراب میخوردشایان مثل ق  .. 

 .. گاهی حرفای س*سی میزد که تحریکم کنه ، منم که در اوج قرار داشتم همراهیش میکردم

 .. بعد از اینکه کامال شراب قرمز رو از روی تنم پاک کرد ، ازم خواست بلند شم

یزون بود جفت دستامو بستدوباره ایستادم و شایان با استفاده از طنابی که باالی سرم او  .. 

یکم ترسیده بودم ، انگار وحشت رو از توی چشمام خوند چون یه لب ریز ازم گرفت و زیر گوشم گفت 

 .. : هیش ، چیزی نیست

سپس با چشمای ثاقبش بهم خیره شد ، توی تاریکی اتاق چشمای شایان مثل دو یاقوت آبی رنگ 

 .. میدرخشیدند

لباشو ببوسم اما شایان مانعم شد و در حالی که با انگشت شصت نوک سینه  خودمو به جلو تاپ دادم تا

  های گردم رو میمالید گفت : لذت بخشه ؟

 .. چشمامو بستم ، سرمو تکون دادم و خمار نالیدم : خیلی

شایان گاز ریزی از گردنم گرفت و بوسه های داغ و خیسش رو از سمت گلو و سینه به پایین تنم  

 .. هدایت کرد

 منم فقط سرمو به چپ و راست میچرخوندم

 .. و ناله میکردم ، توی آسمونا بودم

 .. وقتی به ناحیه حساسم رسید ، کمی پاهامو از هم باز کرد
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اول یه بوس آروم روی اون قسمت کاشت و بعد الی اندام جنسیم رو با دو انگشت باز کرد و زبونش 

 .. رو در بین محتویات این ناحیه سر داد

که نوک زبون شایان با قسمت حساس جنسیم برخورد میکرد ، میلرزیدم و پاهامو بهم فشار  وقتی

 .. میدادم اما شایان مانعم میشد و پاهامو باز نگه میداشت

از شدت لذت سست شده بودم و التماس میکردم بشینم اما شایان نمیزاشت و چون دستام با طناب بسته 

 .. شده بود هیچ راهی نداشتم

ام به تحلیل رفته بودند ، هیچ جونی توی بدنم نمونده بودزانوه  .. 

دفعه لرزیدم و ارضا شدم اما شایان دست بردار نبود 10شاید اونشب بالػ بر   .. 

وقتی ریشای کلفت و زخمتش به پوست نازکم برخورد میکرد ، شهوتی تر میشدم و مثل مار به خودم 

 .. میپیچیدم

کم داشت گریم میگرفت پس برای آخرین بار ملتسمانه نالیدم : شایان .. تپش قلبم باال رفته بود و کم 

  ! خواهش میکنم .. بسه ! بسه

انگار فهمید صبرم لبریز شده ، چون نگاهی به چشمای خیسم انداخت و برای آخرین بار بوسه ای به 

 .. اون ناحیه کاشت

: هنوز که اتفاقی نیوفتاده ، برای چی  بلند شد و ایستاد ، با انگشت سبابه اش اشکامو پاک کرد و گفت

  گریه میکنی ؟

  عاجزانه پرسیدم : میشه دستامو باز کنی ؟

 .. نه -

 .. دلم میخواد بشینم ، پاهام طاقت ندارند -

 .. دستی به روی رون های ظریفم کشید و در یه حرکت جفت پاهامو باال داد

داشتندحاال جفت اندام های جنسیمون در برابر هم قرار   .. 

 .. خودمو بهش فشار میدادم که بیشتر حسش کنم

 .. شایان که بی قراریم رو دید دوباره ولم کرد

  ! دیگه داشتم خون به جیگر میشدم پس نالیدم : میخوامت شایان .. اذیتم نکن

 .. او با خونسردی یه جام شراب برای خودش ریخت ، انگار هیچ عجله ای نداشت

ن کرد و درحالی که مشروب مینوشید و رو به من گفت : این صحنه مقدس ؛ سپس یه نخ سیگار روش

 .. چیزی نیست که به راحتی ازش بگذریم
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میخوام با تمام وجودت ازم بخوای که تو رو مال خودم کنم ، میخوام داد بزنی که میخوای روحتو بهم 

 .. بفروشی

ردم جیػ زدم : آره من میخوام مال تو شهوت بهم فشار آورده بود پس در حالی که با طناب پیچ میخو

 .. باشم ، میخوام روحمو بهت بفروشم ، دارم میمیرم ! من میخوام مال تو باشم پسر شیطان

شایان از شنیدن این حرؾ لبخند پررنگی زد ، کام عمیقی از سیگار گرفت و دودش رو توی صورتم 

 .. خالی کرد

مطمئنی از این تصمیم پشیمون نمیشی ؟ سپس در حالی که گونم رو نوازش میکرد پرسید :   

 .. من فقط میخوام هرشب با تو س*س کنم ، هیچی بهتر از این حس نیست -

 .. بهت قول میدم که هرشب این حسو با هم تجربه میکنیم -

اینو که گفت ، یکی از پاهامو باال داد و در حالی که توی چشمام زل زده بود زمزمه کرد : نیروی نفوذ 

اشد که حرمت ذهنی که از ش*وت تهی است را بشکند و چنان که دانه می افتد در خاک و سم من ب

 ریشه میدهد فکر من نیز در ذهن تو نفوذ کند و تو ناامیدانه ریشه دادن خواسته های من را شاهد باشی

.. 

 .. به نام شیطان بزرگ ، باشد که افکار پنهانم در حرکت بدن ها در جهت هوس من قرار گیرد

 .. سپس با یه حرکت آلتش رو واردم کرد و از زیر دندونای کلید شدش ؼرید : جاوید باد شیطان

 .. به محض دخول ، چنان جیؽی سر دادم که گوشام سوت کشید

 .. سوزش دردناکی پایین تنم رو به اتیش کشید ، انگار چاقو فرو کرده بودند

د و شاهد درد کشیدنم بود شروع به ضربه زدن شایان معطل نکرد و در حالی که توی چشمام زل زده بو

 .. کرد

از شدت درد نزدیک بود بیهوش بشم ، التماسش میکردم ولم کنه ولی او با خشونت بیشتری به کارش 

 .. ادامه میداد و لذت میبرد

 .. جفت پاهام رو بؽل کرد و درحالی که که تنمون در مقابل هم قرار داشت مشؽول کار شد

سست شده بودند ، حتی نای ناله کردن هم نداشتم دستام از خستگی  .. 

احساس لذت و درد شدیدی میکردم ، درست مثل یه تیکه گوشت شده بودم که زیر دستای شایان ورز 

 .. میخوردم

 .. تقریبا پنج دقیقه توی این حالت قرار داشتیم ، اما ارضا نشد

 .. پس دستامو باز کرد و منو در همون حالت در آؼوش گرفت

پاهامو به دور کمرشحلقه کردم و سرمو به سینش چسبوندم ، مثل یه بچه کواال بی پناه و درد کشیده 

 .. شده بودم
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 .. شایان روی تخت درازم کرد ، کاله گیسم رو کنار انداخت و بوسه ای به روی پیشونیم کاشت

ودمسپس چند دقیقه ناز و نوازشم کرد تا دوباره تحریک بشم اما من خیلی خسته ب  .. 

  وقتی بی رمقیم رو دید زیر گوشم گفت : خیلی اذیت شدی ؟

 .. با صدای ضعیفی گفتم : کاش یکم مالیم تر بودی ، خیلی وقت بود س*س نداشتیم ! دردم گرفت

 .. اینقدر شهوتیم میکنی که از خود بی خود میشم -

 .. ریشاش رو نوازش کردم و گفتم : هنوز ارضا نشدی

 .. نه نشدم -

مو باز کردم و گفتم : پس بیا ادامه بدیمپاها  .. 

 .. بوسی گوشه لبم زد و خودش بلند شد و بین پاهام قرار گرفت

سپس با دست کمی آ*تش رو به روی ناحیه حساسم سر داد و نوازش کرد ، روی تنم خیمه زد و در 

ساس میکنی آرای حالی که آ*تش رو اروم اروم واردم میکرد توی چشمام زل  زد و پرسید : بهشتو اح

  ؟

نفسام نامنظم شده بود ، چرا آرای صدام زد ؟ جدی نگرفتم و سرمو به نشونه اره تکون دادم و نالیدم : 

 .. من عاشق این بهشتم

دستامو دور گردنش حلقه کردم ، شایان خم شد و در حالی که ازم لب میگرفت ضربه های پیاپش رو 

 .. شروع کرد

ی تحریک کننده میزد که ش*وتم رو دو برابر میکردحین آمیزش ، زیر گوشم حرفا  .. 

وقتی اون تن خیس و صورت قرمزش رو میدیدم لذت میبردم و وقی در معرض اصحکاک بدنامون قرار 

 .. میگرفتم وجودم پر از حس آرامش میشد

 .. شایان داشت بهم طعم هم آؼوشی و لذتی اجتناب ناپذیر رو نشون میداد

د و تنها با مرد مورد عالقم میتونستم به دست بیارملذتی که وصؾ شدنی نبو  !  

وقتی این ابشار لذت در وجودم خالی شد ، انگار از تمام دؼدؼه هام فارغ شدم ، نفس عمیقی کشیدم و 

 .. به مردم که کنارم افتاده و از خستگی نفس نفس میزد نگاه کردم

رو میسوزند و از بطن به روی تخت سر  جفتمون منتظر این لحظه بودیم ، داؼی هوس وجودش الی پام

 .. میخورد و زیرم رو خیس میکرد

دستمو به روی اندامم که حاال با مایع شور و حرارت شایان لزج شده بود بردم و طعم گناه رو مزه مزه 

 .. کردم

 .. شایان که کنارم دراز کشیده بود با لبخند به این صحنه نگاه کرد
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لودگی خودمو توی بؽلش جا کردمسرمو روی سینش گذاشتم و با   .. 

شایان موهام رو بوسید ، تن و بدن لختم رو زیر نوازش های عاشقونه اش لمس کرد و بعد با نگاه 

 .. گیرا و موذیانه ای بهم زل زد

منم با لبخند جوابشو دادم ، توی این چند دقیقه که در آؼوش هم بودیم کوچکترین حرفی به میون 

ن حرؾ های زیادی برای گفتن داشتنیاوردیم اما نگاهمو  .. 

نگاهی پر از شهوت ، پر از خواستن ، پر از وسوسه س*س .. س*س و س*س ! دیگه کسی 

نمیتونست بین من و شایان فاصله بندازه ؛ ما یکی شده بودیم و این من بودم که سر تسلیم در مقابل 

مطلقی که بینمون برقرار بود خواسته های شهوانیم فرود اوردم اما هنوز از این حس و آرامش 

 .. پشیمون نبودم

سرمو توی جسم سختی که رو به روم بود فشار دادم ، اه این سنگ سفت دیگه از کجا پیداش شده بود 

  ؟

چشمامو تا نیمه باز کردم ، سرمو باال بردم و نگاهی به شایان که تنم رو در آؼوش گرفته و خواب بود 

 .. انداختم

ه موقعیت مکانیم رو ارزیابی کردم و فهمیدم من کیم و اینجا کجاستتازه اونموقع بود ک  .. 

 .. سرمو بیشتر توی بؽلش فشار دادم و بوسه ای به روی سینه پرموش زدم

 .. بدنم خشک شده بود ، در جهت مخالفش برگشتم و دوباره چشمام رو به روی هم گذاشتم تا بخوابم

و بوسه ای روی موهام زدشایان دستاشو از پشت دور کمرم حلقه کرد   .. 

 .. سرشو توی گودی گردنم فرو برد و نفس عمیقی کشید

 .. تن سفیدم مثل پوست مرغ دون دون شد

 یکم دلم رو ماساژ داد و بعد با صدای خماری پرسید : خوب خوابیدی ؟

 .. اهوم -

 .. دوباره بوسه ای به موهام زد

 ازش پرسیدم : ساعت چنده ؟

  ! یازده -

  جدی ؟ -

با شنیدن این حرؾ اومدم بلند شم که فشار دستاشو بیشتر کرد و با چشمای بسته گفت : یکم بیشتر 

 .. بخواب

  ! گرسنمه -
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 .. پلکاشو تا نیمه باز کرد ، دستی توی موهاش فرو برد و پرسید : بزار بیدار شی

 .. تو بخواب ، من میرم یه چیزی درست کنم -

ه خوابیددستشو روی چشماش گذاشت و دوبار  .. 

 .. از روی زمین تاپ و شلوار جینم رو برداشتم و دوباره تن کردم

 .. سپس نگاهی به فضای اتاق انداختم ، به نظرم االن چندان ترسناک نبود

 یاد دیشب که افتادم ، تنم از درد تیر کشید ! باورم نمیشد که با اون طناب وسط اتاق اویزون شده بودم

.. 

دیشب خالی کردم و لنگان لنگان به سمت اشپزخونه رفتمذهنمو از اتفاقات   .. 

  ! هنوز هم توی قسمت پایین تنم احساس درد میکردم

خدا رو شکر همه چیز مهیا بود ، سه تا نیمرو سرخ کرده و پنیر و کره و مربا روی میز گذاشتم و آب 

 .. و چایی دم کردم

یشبهتنم بوی تند الکل میداد ، احساس میکردم از شراب د  !  

 .. پس حوله تمیزی از توی کمد برداشتم و به طرؾ حموم رفتم

 .. صدای دوش آب از داخل میومد ، فهمیدم شایان داره حموم میکنه

 .. به در تکیه دادم و منتظر موندم

 .. دو دقیقه بیشتر نگذشته بود که شایان درو باز کرد و من از پشت به داخل حموم افتادم

رد ، ارنجم ضرب دید ولی به روی خودم نیاوردم و از روی خجالت لب گزیدمبا تعجب بهم نگاه ک  .. 

  دستامو گرفت و از روی زمین بلندم کرد سپس ازم پرسید : پشت در چیکار میکردی ؟

 .. منتظر بودم حمومت تموم شه -

مدی با هم لبخند موذیانه ای زد ، با انگشت سبابه اش گوشه لبم رو لمس کرد و ازم پرسید : چرا نیو

 دوش بگیریم ؟

 .. جای دیشبی به اندازه کافی درد میکنه -

 .. نمیتونی انکار کنی که بهت خوش گذشته -

  ! دردش بیشتر از لذتش بود -

 .. هرچیزی بهای خودشو داره -

  نگاهی به سر تا پاش انداختم و پرسیدم :  اگه ازت بخوام منو بشوری چی ؟ اینم بها داره ؟
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پایین داد و گفت : بهاشو دیشب دادیبندای تاپمو   .. 

شایان هیچوقت از س*س خسته نمیشد ! وقتی به قول خودش منو شست  جفتمون توی وان دراز 

  کشیدیم ، سرمو روی سینش گذاشتم و پرسیدم : از اینکه باهام ازدواج کردی پشیمون نمیشی ؟

 .. بستگی به خودت داره -

ی نگهت دارم ، ولی بازم یکی مثل روناک پیدا میشه و تو میری من که تمام تالشمو میکنم تا راض -

  ! توی بؽلش

 .. من دیوونه رابطه با توام ، بهت خیانت نمیکنم -

 .. ولی قبال کردی -

 .. مجبور بودم -

سرمو باال بردم و درحالی که با معصومیت توی چشماش نگاه میکردم پرسیدم : چرا ؟ چرا مجبور 

  بودی قلبمو بشکنی ؟

  با انگشت ضربه ای به بینیم زد و گفت : این که بدونی من فقط تو رو میخوام برات کافی نیست ؟

  خودت اگه بجای من بودی ، اینا رو باور میکردی ؟ من گناه داشتم ؛ دلت برام نسوخت ؟ -

 .. من روناکو ن*ردم ، حتی توی اون عکسی که دیدی کامال برهنه نبودیم -

داشتم ؟ چرا اسممومن برات چه حکمی  -  vervloekte سیو کرده بودی ؟  

 .. مسئله مال االن نیست ، نمیتونم برات توضیح بدم -

 .. بؽضم گرفت ، سرمو بیشتر به سینش چسبوندم و گفتم : این زخما هیچوقت خوب نمیشن

 .. تالشمو میکنم تا برات شوهر خوبی بشم -

 چجوری ؟ -

 .. بهت اسیب نمیزنم -

 .. شایان -

ا محبت جواب داد : جانم ؟ب   

  اولین باری بود که با " جانم " جوابم رو میداد ، لبخند کمرنگی زدم و پرسیدم : دوسم داری ؟

 .. آره -

  حتی بیشتر از پدرت ؟ -

 .. اینو که گفتم اخماش در هم رفت و با لحن سردی جواب داد : خودتو با پدر مقایسه نکن
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 .. چشم ، ؼلط کردم -

به روی سینش زدم و زیرلب زمزمه کردم  : بداخالقبوسه ای    .. 

براش یه لیوان چایی ریختم ، تلویزیون رو روشن کردم و دور میز ناهار خوری دو نفره که وسط 

 .. اشپزخونه بود نشستم

 .. شایان در حالی که با موبایلش بازی میکرد جرعه ای چای نوشید و گفت : امروز عصر باید برگردیم

دادگاه فرداستاهوم ،  -  !  

 .. سرشو به نشونه آره تکون داد

  ! یه لقمه کره و مربا گرفتم و ازش پرسیدم : راستی .. شایان

  سرشو باال آورد و درحالی که با اون دو چشم اقیانوسی بهم زل زده بود جواب داد : هوم ؟

 .. راجبع دیشب .. میخواستم بپرسم ! بازم اون اتفاقات تکرار میشن یا -

 .. اون فقط یه جور آیین برای شب اول ازدواج بود -

 .. پس شما توی آیینتون زنا رو به بند میکشید و -

   ! میون حرفم پرید و گفت : این که عالیه

توی عمرم اونجوری ارضا نشده بودم اما درد زیادی هم داشتم پس لب کج کردم و جواب دادم : 

  سورپرایزت همین بود ؟

 .. آره -

م بیشتر برای خودت یه نوع سورپرایز به حساب میومدبه نظر -  .. 

  نیشخندی زد و دوباره مشؽول بازی با موبایل شد

 .. ولی حداقل ، دیگه الزم نیست به کسی جواب پس بدیم -

 .. نه الزم نیست -

  ! البته جز تو -

  مردد پرسید : منظورت چیه ؟

رابطمون شجاع تر شدی ! یادمه بهم میگفتی یه انجمن دستامو زیر چونه زدم و گفتم : نسبت به اوایل 

 .. نامی اگه رابطمون رو متوجه بشه طردت میکنند

  ! من خیلی وقت پیش طرد شدم -

  منظورت چیه ؟ -
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شایان لبخند معنی داری زد ، قفل گوشیشو فعال کرد و به صندلی تکیه داد سپس گفت : یادته که بهت 

وی برای ارضای خواسته های میتونه دست به هرکاری بزنه حتی اگه گفته بودم ، یه شیطان پرست ال

  کشتن دیگران باشه ؟

 .. سرمو به نشونه اره تکون دادم

  ! پس حتما اینو هم یادت هست که گفتم انتوان الوی با کشت و کشتار مخالؾ بوده -

 .. یادمه گفتی اینجا یه تناقص پیش میاد -

عادی و حتی کشیش های معمولی حق تفسیر و تجزیه تحلیل انجیل طی دوران قرون وسطی ، مردم  -

 .. رو نداشتند

در واقع رهبر کاتولیک ها علم آموزی رو یه جور گناه به حساب میاورد چون باور داشت وقتی مردم از 

هویت واقعی مسیحیت و کلیسا آگاه بشند دیگه کسی ازشون حساب نمیبره و نمیتونند با فروش بهشت 

ساده و احمق پول پارو کنندبه مردم   .. 

با این حال وقتی با سیلی از انتقادات رو به رو شدند دست به یه عمل هوشمندانه زدند ، اونا در 

کتابخونه های صومعه رو باز گذاشتند اما یه شرط تعیین کردند و اونم این بود که کسی حق نداشت 

زهبیرون از این صومعه ها به تفسیر و تشریح انجیل بپردا  .. 

  مردد پرسیدم : چرا همچین شرطی تعیین کردند ؟

شایان لبخند موذیانه ای زد و جواب داد : سادست ! چون اینجوری هیچکس به حقیقت دست پیدا 

  ! نمیکرد

  چرا ؟ مگه چه بالیی سر اونا میومد ؟ -

زمان هیچوقت هرکسی که برای تفسیر انجیل وارد صومعه ها میشد ، به طرز مشکوکی میمرد ! اون  -

فکر نمیکردند دلیل مرگ این افراد به خاطر زهری باشه که توی برگ برگ کتاب ها وجود داره و رهبر 

کاتولیک ها این مرگ رو خشم عیسی تعبیر میکرد تا مردم احمق از ادامه این راه صرؾ نظر کنند و 

تر و دست مردم عامه  همچنان توی جاهلیت زندگی کنند و جیب کشیش ها و اسقؾ های اعظم هروز پر

 .. و بدبخت تنگ تر بشه

از شنیدن این حرؾ تعجب کردم و دوباره پرسیدم : اونا توی ورقه کتابها زهر میریختند ؟ اما اخه 

 چطوری ؟

 .. شایان از جا بلند شد ، یه مجله از روی اپن پرداشت و به دستم داد و سپس گفت : ورق بزن

  چی ؟ -

  ! ورق بزن -
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کردم اما تا اومدم برگه اول رو ورق بزنم متوجه شدم که دو برگه مجله بهم چسبیده  به حرفش گوش

پس طبق عادت انگشت اشاره و سبابه ام رو با اب دهان خیس کردم و دو برگه رو ازم جدا کردم و به 

صفحه ای رو ورق زدم 30این ترتیب مجله   .. 

  خب ؟ -

اونجا بود که جوابم رو گرفتمشایان نگاه عاقل اندر سفیه ای بهم انداخت و   .. 

اون کشیش های عوضی زهر رو به برگه های بهم چسبیده کتب آؼشته میکردند و هر فردی که با آب 

  ! دهن ورق ها رو جدا میکرد به صورت ناخوداگاه زهر میخورد و به هالکت می افتاد

 .. مجله رو کنار گذاشتم و به آرومی گفتم : که اینطور

نفر تونست از این حیله جون سالم به در ببره و اون کسی نبود جز مارتین لوترولی فقط یه  -  .. 

  ! رهبر پروتستانیسم -

 .. لوتر متوجه شد که زبون تموم فوتی ها سبز رنگه و خب این عادی نبود -

پس برای مطالعه انجیل از دستکش استفاده کرد و به این ترتیب متوجه نیرنگ کلیسا شد و قیام کرد و 

 .. از سمت کلیسای کاتولیک ها مردود شد

 ولی این چه ربطی به طرد شدن تو داره ؟ -

  ! من با قوانیشون مخالفت کردم -

نگاه مشکوکی بهش انداختم که از جا بلند شد ، یه نخ سیگار برداشت و جلوی پنجره آشپزخونه ایستاد 

 .. و ادامه داد : فکر میکردم قدرت اینو دارم تا با همشون بجنگم

من دویل سه سیون ، تنها پسر شیطان و وارث حقیقی تاریکی هستم اما اونا به هیچکس رحم نمیکنند ، 

براشون فرق نداره پسر شیطانی یا ماجیستر ) چهارمین مقام بلند کلیسا شیطان ( اگه با قوانینشون 

 .. مخالفت کنی ، از ردیؾ رهبران انجمن طرد میشی

 .. مثل تو که مخالفت کردی - 

به سمتم برگشت و جواب داد : و از مقامم طرد شدم ، اونا بهم تهمت گمراهی زدند و من به اینجا 

  ! رسیدم

 .. ولی تو که .. خیلی پایبندی ! پایبندتر از هر آدمی که دیدم -

  ! گاهی اوقات ایمان افراطی هم کار دست آدم میده -

ردم و به سمتش گرفتمنیشخندی زدم و یه لقمه تخم مرغ برای شایان درست ک  .. 

شایان لقمه رو ازم گرفت و گفت : شاید بپرسی چرا وقتی دیگه حتی رهبر معظم نیستم با تو ازدواج 

 .. کردم
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  واقعا چرا ؟ -

  ! یه عمر برای اونا زندگی کردند ، دیگه وقتشه برای خودم زندگی کنم -

بر دارند ؟ولی خانوادت .. چجوری با این مسئله کنار میان ؟ اصال خ -   

 .. گونه ام رو نوازش کرد و گفت : به زودی یه مهمونی خانوادگی میگیرم و همه رو مطلع میکنیم

 .. با یادآوری خانواده یاد عمو ، زن عمو و شادی افتادم و آه سوزناکی کشیدم

  شایان صندلی اش رو نزدیکم آورد و در حالی که دستم رو نوازش میکرد پرسید : چیزی شده ؟

 .. گفتی خانواده ، یاد خانواده نداشته و از دست رفتم افتادم -

  دلت براشون تنگ شده ؟ -

 .. خیلی -

  میخوای بازم ببینیشون ؟ -

   .. پوزخندی زدم و گفتم : به لطؾ آقای مدیری دیگه نمیتونم ! اونا دیگه توی صورتم توفم نمیندازند

 .. من خانوادت میشم -

انداختم و گفتم : چه بخوام چه نخوام جز تو دیگه کسیو ندارم ! تمام دار و نگاهی به صورت جذابش 

  .. ندارم شدی

  ! با هم یه زندگی تازه رو شروع میکنیم -

 .. لبخندی زدم و گفتم : خوشحالم که کم کم داری بهم اعتماد میکنی و همه چیزو باهام درمیون میزاری

اطمینان توی صورتم زل زده بود جواب داد : من تؽییر شایان دستمو محکم فشرد و در حالی که با 

  ! کردم ، میخوام مردت باشم .. فقط تو

 .. چرا قبال این تصمیمو نگرفتی شایان -

  ! هیچوقت از دستت نداده بودم تا بفهمم دوری چقدر مشکله -

 .. من االن خیلی تنهام -

  ! تا وقتی کنار منی نباید از این حرفا بزنی -

ه پرسیدم : دوسم داری ؟مظلومان   

 لبخندی زد و بوسه ای به روی پیشونیم کاشت

بعد از شست و شوی ظرؾ های صبحونه نفس راحتی کشیدم و از شایان که روی مبل نشسته بود 

  پرسیدم : خب ، برناممون چیه ؟ االن برمیگردیم ؟
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  به این زودی ؟ -

 .. خودت گفتی فردا باید تهران باشیم -

وقت داریمهنوز یکم  -  .. 

 .. کنارش نشستم و پرسیدم : میخوای چیکار کنیم ؟ اینجا که ماهواره هم نداره

  ! میریم بیرون -

  ! تو این سرما ؟؟؟ لباس گرم نیاوردم -

 .. به سوییچ ماشین که روی اپن بود اشاره زد و گفت : برو از صندوق عقب بردار

  با تعجب پرسیدم : کی وقت کردی لباس جمع کنی ؟

 .. وقتی حواست نبود -

 .. از توی صندوق عقب ساک لباس ها رو برداشتم

یه هودی گرم سفید رنگ ، کاله پشمی همرنگ و شلوار جین آبی آسمانی پوشیدم و چکمه های بلند 

 .. مشکیم رو به پا کردم

گذشته  شایان دست کش هایی که براش خریده بودم پوشید ، با دیدن اون دست کش ها ، ناخوداگاه یاد

 .. افتادم و پوزخندی روی لبم نقش بست

نه نمیتونستم ، نمیتونستم گذشته رو فراموش کنم ! زخمایی که روی قلبم ایجاد شده بودند عمیق تر از 

 .. این حرفا بودند ، با هر اشاره ای دردم تازه میشد و بؽضم میگرفت

داخل ماشین نشستمرومو از شایان گرفتم و بی هیچ حرفی به سمت پارکینگ رفتم و   .. 

نمیتونستم حرفاشو باور کنم ، چجوری باید اون حرفا و عکسا رو نادیده میگرفتم ؟ چجوری باید روی 

  احساساتم یه ضربدر بزرگ میکشیدم ؟

فقط داشتم خودمو گول میزدم ، مطمئن بودم نمیتونستم با این زخما کنار بیام ولی چه کاری از دستم 

اشقش بودم و از طرؾ دیگه گذشته ازارم میدادساخته بود ؟ از طرفی ع  .. 

هرچقدرم فکر و خیال میکردم به جایی نمیرسیدم ، اگه از عشقشم میگذشتم جایی برای رفتن نداشتم ! 

 .. اگه میموندم هم باید میسوختم و میساختم

 .. پوفی کشید و سرمو به صندلی چسبوندم

گفت : حداقل بخاری رو روشن میکردی که یخ همون لحظه شایان سوار ماشین شد و با دیدن من 

 .. نمیزدی

  چشمامو بستم و ؼریدم : مثال برات مهمه ؟

  چی ؟ -
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  ! کالهمو تا روی چشمام پایین کشیدم و گفتم : بیخیال ، حوصله جر و بحث ندارم

  باز چی شده ؟ -

 .. شایان روی اعصابم نرو -

  ! با من درست صحبت کن -

از روی حرص کالهمو عقب دادم و با عصبانیت گفتم : اگه درست حرؾ نزنم چیکار انگار اربابم بود ! 

  ! میکنی ؟ فقط بلد زور بگی

  ! معترض شد : تو یهو چه مرگت  میشه ؟ تا نیم ساعت پیش که خوب بودی

دم شایان فقط برو ! نزار چیزایی که نباید بگم به زبون بیارم ، فقط به یکم زمان نیاز دارم تا با خو -

کنار بیام ، به هرحال این تو نبودی که بهت خیانت شده ! همیشه خدا یه خری مثل من هولت بوده که 

  ! جرئت نداشته به مرد دیگه ای نگاه کنه چه برسه باهاشون بخوابه

خیالت جمعه که تو اولین و آخرین مرد روی زمین هستی که به من نزدیک میشه ولی من چی ؟ هر 

ز روناک میبینم اون خاطرات لعنتی برام تداعی میشهدفعه که یه چیزی ا  .. 

شایان نفس عمیقی کشید و گفت : خب اگه فکر میکنی من روناکو کردم ، چرا تو بهم خیانت نمیکنی تا 

  ! بی حساب شیم ؟ اینجوری حداقل دل خودت خنک میشه

ی محکمی نثارش کردماز شنیدن این حرؾ به قدری آتیشی شدم که ناخوداگاه دستمو شل کرده و سیل  .. 

 

شایان پوزخندی زد و من که از شدت عصبانیت تپش قلب گرفته بودم ؼریدم : بار آخرت باشه که با من 

مثل هرزه ها حرؾ میزنی ! شاید تو یه بی ؼیرت تمام عیار باشی شایان کوشا ولی من یه نجیب زاده ام 

 ! و نمیخوام تنم به خاطر حماقت تو آلوده بشه

ره خفه شی و گذشته رو فراموش کنیپس بهت -  !  

با گفتن این حرؾ مچ دستمو محکم گرفت و در حالی که توی چشمام زل زده بود گفت : یه بار دیگه 

 .. روی من دست بلند کنی ، میدونم باهات چیکار کنم

 .. مچ دستمو کشیدم و به حالت قهر به سمت شیشه برگشتم

افتاد شایان هم ماشین رو روشن کرد و به راه  .. 

در تمام طول راه سکوت کردیم چون اصال دلم نمیخواست صداشو بشنوم و مثل اینکه اونم همچین 

 ! حسی داشت

 

  ! منطقه فشم ، اونم توی همچین فصلی عجب منظره ای داشت
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  ! سراسر جنگل و راه با برؾ و یخ پوشیده شده بود

ی همین دوست داشتم فقط بپرم پایین و الی من عاشق برؾ بودم ، توی شیراز زیاد برؾ نمیبارید برا

  ! برؾ ها ؼل بخورم و آدم برفی درست کنم

 .. از پشت شیشه با لبخند به جاده سفید رنگ خیره شدم

از باریک راهی گذشتیم و سر از وسط جنگل بیرون اوردیم ولی بیش از این نمیتونستیم با ماشین جلو  

 .. بریم

هیچ موجود زنده ای روی سطح زمین دیده نمیشد حداقل سه متر برؾ باریده بود ،  .. 

از ماشین پیاده شدم و به سختی از میون برؾ ها حرکت کردم ، پاهام اون زیر از سرما منجمد شده 

 .. بودند ، یخ از الی درز چکمه نفوذ کرده و جورابم رو خیس کره بود

شتمدستام از شدت سرما سر شده بودند ، با خودم گفتم کاش دستکش دا  !  

 .. شایان هم در فاصله نه چندان دوری از من برؾ نوردی میکرد

 .. نمیدونستیم مقصدمون کجاست ، فقط میخواستیم از این راه بگذریم

 .. طولی نکشید که به انتهای جنگل رسیدیم و هردو به تماشای منظره یخ زده دریاچه ایستادیم

نوک بینیمون قرمز شده بود اما همه اینا یه حس  برؾ نم نم میبارید ، جفتمون از سرما میلرزیدم و

 .. خوشایندی توی دلم ایجاد میکرد

 .. شایان به آرومی دستای سرخم رو گرفت و محکم فشار داد

 .. زیرچشمی نگاهی به صورت مردونه و جذابش انداختم و لبخند کمرنگی زدم

کوت و کم حرفی نداشتیمهمین کافی بود تا دوباره آشتی کنیم ، انگار بیش از این تحمل س  ! 

 .. شایان از توی صندوق عقب ، یه گاز پیک نیکی و چندتا پنیر کبابی بیرون اورد

از اینکه تدارک همه چیزو دیده بود خوشحال شدم ، دوتا چوب نازک اما محکم از شاخه درختا کندیم و 

 .. دور گاز پیک نیکی نشستیم و پنیرها رو به سیخ کشیدیم

ز کجا این فکر به سرت زد ؟ازش پرسیدم : ا   

  چه فکری ؟ -

  ! گاز پیک نیکی و پنیر کبابی -

  دوسش داری ؟ -

یه گاز از پنیر زدم و سرمو به نشونه آره تکون دادم که گفت : وقتی بچه بودم ، آخر هفته ها با برادرام 

  ! توی جنگل دور اتیش جمع میشدیم و پنیر کبابی و گوشت اهو میخوردیم
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پس حتما کلی خوش میگذشتاوه ،  -  .. 

  شایان که به نقطه ای نامعلوم زل زده و به انگار گذشته ها فرو رفته بود به نشونه آره سر تکون داد

  شایان ؟ -

  با صدای من از فکر بیرون اومد و جواب داد : بله ؟

  میتونم یه سوال بپرسم ؟ -

 .. بپرس -

اینه واقعا چه اتفاقی برای خانوادت افتاد ؟ من و من کنان پرسیدم : چه بالیی .. منظورم   

 .. نفس عمیقی کشید و گفت : مادرم رو به اتیش کشیدند

  اما .. مادرت فقط یه زن بیمار بود ، چرا کسی جلوشون رو نگرفت ؟ -

کسی نمیتونست در برابرشون بایسته ، اونا تصمیمشون رو گرفته بودند تا ماتیا جادوگر رو به جرم  -

ا شیطان از بین ببرندرابطه ب  .. 

  پس چرا تو رو .. از بین نبردند ؟ -

  ! عموی بزرگم نذاشت -

  چرا ؟ -

 .. چون باور داشت با اینکار شیطان فرقه رو نفرین میکنه -

من نمیفهمم ، اونا جوری رفتار میکنند که انگار تو واقعا پسر شیطانی ولی اینا همش شبیه افسانست  -

کنه که شیطان کسیو حامله کنه ؟! کی میتونه باور    

 .. شایان با جدیت گفت : اون با مادرم خوابیده بود

 .. شایان ، شیطان که -

میدونم ، اون مثل ما جسم نیست اما میتونه خودشو به شکل انسان دربیاره ! مادرم یه جادوگر بود ،  -

 .. اون شیطانو احضار کرد و دور از چشم ناپدریم باهاش خوابید

تی ناپدرت فهمید چیکار کرد ؟وق -   

ناپدرم از من متنفره چون میگفت جادوی سیاه من باعث شده تا شمشک معلول به دنیا بیاد ، اون منو  -

  ! نحس میدونه

 .. دستشو گرفتم و با محبت گفتم : ولی تو تقصیری نداشتی

  ! البته که نداشتم ! من .. من خیلی بچه بودم -

خب ، با این همه ، چی تا امروز تو رو به شیطان وفادار نگه داشته ؟هوفی کشیدم و پرسیدم :    
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  ! بی تردید جواب داد : عشق

  عشق ؟ -

عشقی که همه ازم دریػ کردند ، پدر بهم داد ! اون ازم حمایت کرد و منو از مرگ نجات داد ! عمو  -

منم نبودممیگفت که شیطان بهش وحی کرده تا منو زنده نگه داره ، اگه پدر نبود   .. 

عشقی که پدر بهم داد یه عشق معنوی و آسمونیه ! هیچ احدی نمیتونه بین ما فاصله بندازه ، من تنها 

  ! پسر شیطان و وارث تاج تاریکی ام

  ! ولی شاید پدرت از اینکه با یه دختر مسلمون ازدواج کردی ناراحت بشه -

مسلمون بودی از االن به بعد نیستیپوزخندی زد و گفت : تو روحتو به من فروختی .. اگر   !  

  با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم : چی ؟

  ! تو در برابرم تسلیم شدی -

  ! معترض شدم و گفتم : من نمیخواستم از دینم خارج شم ! فکر میکردم اون حرفا فرمالیتست

  ! هیچ چیز فرمالیته نیست -

یسرمو بین دستام گرفتم و گفتم : تو منو گول زد  .. 

 .. نه من گولت نزدم ، ازت چند بار پرسیدم و تو هربار گفتی میفروشی -

 ولی تو باید بهم میگفتی که منظورت چیه ! یعنی من االن شیطان پرستم ؟ -

 .. نیشخندی زد و گفت : معلومه که نه ، ولی مطیع هستی ! مطیع شاهزاده تاریکی و وارث حقیقش

  ! شایان من با تو دیوونه میشم -

  نه ، تو با من به جایی برمیگردی که واقعا بهش تعلق داری ؟ -

  من به کجا تعلق دارم ؟ -

 موذیانه جواب داد : قعر جهنم

 .. واقعا ممنونم -

  تو ملکه تاریکی و تنها وارث حقیقی اسمون و زمین هستی پس برای چی از جهنم میترسی ؟ -

رضای پدرت میشه بس کنی ؟ با این حرفا احساس از جا بلند شدم و با حرص جواب دادم : محص 

میکنم تو یه فیلم تخیلی دارم بازی میکنم ! نه من ملکه اسمون و زمینم نه تو وارث تاریکی ! من منم 

و تو تویی ! اگه قرار بود ما آرای و شیطان باشیم یکیمون بال داشت یکیمون شاخ ، ولی میبینی ؟ ما 

ره پدر مؽزتو درمیارهمعمولی هستیم و این خرافاتت دا  .. 

 .. با گفتن این حرؾ عقب گرد کردم تا به سمت ماشین برگردم که با صدای شایان سرجام میخکوب شدم
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شاید حرفای من االن برای تو دور از واقعیت به نظر بیان ولی وقتی روز موعد برسه تو به حقیقت  -

 .. دست پیدا میکنی

واقعا از این حرفا خسته نشدی ؟ مثال ما تازه عروس و  آهی کشیدم و به سمتش برگشتم و گفتم :

دومادیم اما به جای اینکه عشق بازی کنیم داریم درباره افسانه ها حرؾ میزنیم ، شدی یکی مثل آخرین 

جادوگر ! دیگه داره از هرچی شیطان و فرشته و دین و ایمانه حالم بهم میخوره ، یعنی یه شبم نمیتونم 

دگی کنم ؟ پس کی نوبت من میشه که طعم آرامشو بچشم ؟مثل یه آدم عادی زن   

  شایان دستاشو توی جیبش فرو برد و پرسید : میخوای مثل زوجای عاشق پیشه رفتار کنیم ؟

ناامیدانه گفتم : فقط میخوام یه روز با خودم نگم که تو چرا اینقدر عجیبی ، یه روز بتونم به چشم یه 

  ! معشوقه عادی بهت نگاه کنم

ایان دستشو به سمتم دراز کرد و گفت : پس بیاش  .. 

  با تردید پرسیدم : بازم میخوای دستم بندازی ؟

 .. نه -

 .. مردد دستشو گرفتم و شایان با یه فشار کوچیک دستمو به سمت خودش کشید

به  با فشار شایان تنم به بدنش چسبید و بینیم به سینش برخورد کرد ، از روی درد اخی گفتم و با اخم

 صورت جذابش نگاه کردم که پرسید : درد داشت ؟

  ! حتی وقتی میخوای عشق بازی کنی خشنی -

 .. خنده شیرینی کرد و ازم خواست موبایلشو از توی جیب کتش بیرون بیارم

 .. بهش گوش کردم و شایان اولین آهنگی که روی صفحش بود پلی کرد

ازم خواست ژست تانگو بگیرم با زمزمه موسیقی ، دستشو دور کمرم حلقه کرد و  .. 

  وقتی انگشتامو بهم قفل کردیم زیر گوشم زمزمه کرد : تا حاال با شیطان تانگو رقصیدی ؟

  ! از شنیدن این حرؾ مورمورم شد

 

Dance with the devil - katy perry 

 

I lost my tug of war today 

  من امروز تکه ای از جنگ رو از دست دادم

Took my foot off of the brakes 
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 .. پام رو به روی ترمز گذاشتم

(The definition of insanity is looping on repeat and expecting things 

to change) 

  تعریع دیوانگی در حلقه زدن ، تکرار و منتظر ماندن برای چیزهایی است که تؽییر میکند

 

But what comes up must hit the ground 

چیزی باید براورده شود اما چه   

 

So I drink these anvils down 

  پس من این زخم ها رو مینوشم

 

(She always comes to me highly disguised, an angel whispering, so 

many pretty shapes) 

  ( او همیشه برای من بسیار مبهم به نظر میاد ، نجوای یک فرشته ، تعداد زیادی اشکال زیبا

 

It's a dance with the devil 

  این رقص با شیطان است

A stumbling tango 

  یه تانگو سکندری

It's a dance with the devil 

  این رقص با شیطان است

Trying to borrow from tomorrow 

  تالش برای قرض گرفتن از فردا

 

It's a dance 

  این یه رقصه
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(Oh, no, oh, no, I don't need you) 

(Oh, no, oh, no, I don't need you) 

  اوه نه اوه نه ، من به تو نیازی ندارم

It's a dance 

  این یه رقصه

(Oh, no, oh, no, I don't need you) 

(Oh, no, oh, no, I don't need you) 

  اوه ، نه ، اوه ، نه ، من به تو نیازی ندارم

It's a dance 

  این یه رقصه

 

Just want to connect 

  فقط میخوام بهت متصل باشم

But you won't let me do it 

  ولی تو نمیزاری اینکارو انجام بدم

So I get altered, (twisted and conflicted, so I casually can shoot the 

shit) 

  بنابراین من تؽییر کردم ، درگیر و پیچیده ، پس حاال میتونم بی شیله پیله صحبت کنم

Wish less was going on 

  آرزو میکردم ادامه داشت

Wish I could just throw the ball 

And ignore it all 

  آرزو میکردم فقط میتوانستم توپ را پرتاب کنم و همه چیز را نادیده بگیرم

(Constantly distracted by the noise of my ping-pong) 

پرت میشودهمانطوری که حواسم با صدای توپ پینگ پنگ   
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But what, what is it worth waking up with a crown of clouds? 

  اما چه ، چه چیزی ارزش بیدار شدن با تاجی از ابرها را دارد ؟

 

What is it worth, when my head spins out with doubt? 

  چه چیزی ارزش دارد وقتی سرم پر از شک و تردید است ؟

Wish I could measure when the poison is pouring out 

Oh...  

من و شایان دست در دست هم زیر نم نم برؾ تانگو میرقصیدیم ، زمین از سرما منجمد شده بود و تا 

 .. صدها متر هیچ موجود زنده ای دیده نمیشد

چوقت این اولین باری بود که با شایان میرقصیدم و این بهم حس خوبی میداد چون تا قبل از اینکه هی

  ! نفهمیده بودم که اون چقدر توی تانگو ماهره

وقتی دستشو دراز میکرد تا ازش جدا شم و حلقه بزنم یه هاله سیاه دور هیکل مشکی پوشش حس 

 .. میکردم

حتی احساس کردم چند بار صورت زیبا اما تاریکی رو به جای شایان دیدم ، انگار سردی هوا باعث 

 شده بود توهم بزنم

از ترس سر جام خشک شدمیه لحظه     

اما چنان احساس آرامش میکردم که حاضر نبودم برای چندتا توهم ساده از خیر این رقص رویایی 

 ! بگذرم ، حتی اگه باورم میشد این یه تانگو با شیطانه

 

شب بود که به تهران برگشتیم ، هنوزم بخاطر دیشب تنم کوفته بود اما خونه رو هم  8ساعت نزدیک 

جور نکرده بودیمجمع و   ! 

 .. شایان لباس هاش رو عوض کرد و بعد به سمت حموم رفت

منم از فرصت استفاده کردم و به جمع کردن وسایل اشپزخونه پرداختم ، در همین لحظه صدای زنگ 

 .. گوشیم بلند شد

ردسر شماره ناشناس بود ، یکم ترسیدم اخه هر وقت که یه شماره ناشناس باهام تماس میگرفت برام د

  ! درست میشد

 .. اول نخواستم جواب بدم ولی حس کنجاویم مانعم شد و تماس رو وصل کردم

  بله ؟ -
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  الو .. یارا تویی ؟ -

با صدای شادی قلبم ریخت ، همونجا کنار اپن دو زانو روی زمین نشستم و با ذوق پرسیدم : الو ؟ الو 

  شادی ؟ این خودتی ؟ وای این تویی عزیز دلم ؟

ر بؽضش گرفته بود چون با صدایی لرزون جواب داد : خودمم خانومی ! خودمم عزیز دلمانگا  .. 

همین کافی بود تا پقی زیر گریه بزنم ، دستمو جلوی دهنم گرفتم تا صدای هق هقمو خفه کنم ! انگار 

 .. صدای شادی مثل پتکی توی سرم خورده و درد خانواده رو توی قلبم زنده کرده بود

ارایی ، عزیزم ! گریه نکن .. گریه نکن من اینجامالو ، ی -  !  

  ! با اشک نالیدم : شادی ، فدات شم .. شادی تو کجایی ؟ من دارم بدون شما دق میکنم

  ! من خونم یارایی ! به خدا به زور شمارتو پیدا کردم .. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده -

عمو و عمو چی ؟ الهی من فداتون شم ، حالت چطوره ؟ حال زن -   

شادی در حالی که هق هق میزد نالید : چی بگم یارایی مامان روزی نیست که سر نمازش برای تو 

گریه نکنه بابا هم دیگه اون ادم سابق نیست بخدا دوریت خیلی سخته من االن قایمکی زنگ زدم مامان 

وشیم پاک کرده بودند به زور و و بابا رفتند مهمونی من به بهونه کنکور نشستم خونه شمارتو هم از گ

  ! بال پیدا کردم

  قربونت بشم مهربونم ، عزیز دلم ، شادی کوچولوم ! خوب درس میخونی ؟ آره ؟ -

  آره فدات شم ، قراره آخر این ماه بیام تهران برای المپیاد دعا کن رتبه بیارم یارایی -

لت و شرمندگی به بار آوردم تو برای چشم عزیزم ، ایشاهلل که مدال طال بیاری من که فقط خجا -

 .. خونواده سربلندی بیار ، نزار بگن خانواده یکتا بی آبروان

اینو که گفتم گریم شدت گرفت و شادی ملتسمانه گفت : تو رو خدا اینجوری نگو ، تقصیر تو نبود ! 

لشون کم کم نرم الهی من فدات شم ! بخدا درست میشه به امام حسین درست میشه ، مامان و بابا هم د

  میشه مامان که همیشه تو رو بیشتر از من دوست داشت مگه میشه نبخشنت ؟

 .. من گناه کردم شادی ، من گناه کردم -

خب ما که زبونم الل حضرت فاطمه نیستیم یارایی هممون اشتباه میکنیم ، شنیدم بابا خونه رو ازت  -

در که فکر و خیال کردم ، االن کجایی ؟ خونه داری ؟ گرفته ! بخدا جیگرم کباب شده تو این مدت ، اینق

 . پول داری ؟ اگه کم و کسری داری بگو من از پس اندازم برات میفرستم

 .. از شنیدن این حرفا ، دلم گرفت و احساس شرمندگی کردم

قربون دل مهربونت شم ، خونه دارم پولم دارم هیچی جز بخشش زن عمو و عمو فرشاد نمیخوام  -

! اینقدر دلم براتون تنگ شده که حاضرم جفت دست و پامو بدم ولی یه روز بتونم شما رو ببینم شادی 

 .. ، به پای زن عمو و عمو بیوفتم که منو ببخشند ، خیلی بی پناه شدم شادی ، خیلی



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 591 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

  االن کجایی ؟ پیش کی هستی ؟ -

میفهمید نمیدونستم بهش بگم ازدواج کردم یا نه ولی باالخره چی ؟ باالخره که  !  

 .. من ازدواج کردم شادی -

  اینو که گفتم شادی با تعجب پرسید : جدی ؟ با کی ؟

  ! با یکی از همکارام ، جریانش طوالنیه -

  ! یارایی الهی بمیرم برات که اینقدر بی پناه شدی ، ای کاش میتونستم تو جشن ازدواجت باشم -

بی کسی عادت کردمخوش قلبم ، چیزی نیست اینم میگذره من به  -  .. 

فدات بشم اینو نگو من شده شب و روز به مامان و بابا التماس میکنم که ببخشنت بهت قول میدم  -

 .. یارایی

دیگه طاقت نیاوردم ، روی کؾ اشپزخونه ولو شدم و همونطور که به حرفای قشنگ شادی گوش 

دخترعمو دوست داشتنیم خداحافظی میدادم هق زدم ولی وقتی دیدم حموم شایان تموم شده سرسری از 

 .. کردم و بهش قول دادم که بازم باهاش تماس بگیرم

سپس موبایلو به گوشه ای انداختم و سریع سر و وضعم رو توی آینه دستشویی درست کردم ، چند بار 

  ! صورتمو با اب خیس کردم اما قرمزی چشام از گریه بیداد میکرد

دستشویی بیرون اومدم ، شایان که توی اشپزخونه دنبال ؼذا با همون چشای خیس و پؾ کرده از 

 میگشت ازم پرسید : برای شام چی بخوریم ؟

با بی رمقی شونه ای باال انداختم و روی کاناپه ولو شدم ، شایان از دیدن چهره ام جا خورد و پرسید : 

  بازم گریه کردی ؟

 .. جوابی ندادم

  یارا ؟ -

کن ، من نمیخورمبرای خودت یه چیزی درست  -  .. 

وقتی یاد حرفای شادی میوفتادم بؽضم میگرفت ، زن عموم هرشب به یاد من گریه میکرد ، کمر عمو 

شکسته بود ! آخه من چجور دختری بودم که اینجوری آبروی خانوادمو به بازی گرفته بودم ؟ مدام 

دم که اگه زن عمو و عمو خودمو سرزنش میکردم اما مگه فایده ایم داشت ؟ به خودم دلگرمی میدا

بفهمن من با مرد همون فیلم ازدواج کردم شاید واکنش بهتری نشون بدند و منو ببخشند ولی بازم آروم 

 ! نمیشدم ، من چه بخوام چه نخوام گناه کرده بودم و کسی نمیتونست منکر این واقعیت بشه

شه ولی اون بی احساس تر از این شایان از خونه بیرون زد ، دلم میخواست توی این شرایط کنارم با

 .. حرفا بود که بخواد درکم کنه
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با تماس شادی یاد پژمان و قول و قرارمون افتادم ، قرار بود بهش زنگ بزنم ولی اینقدر درگیر 

مشکالت شده بودم که یادم رفت پس یه اس ام اس با این مضمون براش فرستادم : سالم پژمان ، چه 

  خبر ؟ اوضاع مرتبه ؟

صبح  10ند دقیقه صبر کردم اما جوابی برام نیومد ، تلگرامشو چک کردم ، آخرین انالینش ساعت چ

 ! بود

هوفی کشیدم و موبایلو کنار انداختم ، فردا دادگاه داشتیم ، باید تتوی قضیه چمدون و سمیه رو 

 .. درمیاوردم و هزارتا سوال بی جواب دیگه رو حل میکردم

یک ده بودبه ساعت نگاه کردم ، نزد  .. 

انسولینم رو از توی کیفم دراوردم و به شکمم تزریق کردم ، از درد صورتم جمع شد ، آخه توی این 

  وضعیت این دیابت لعنتی چی میگفت ؟

 .. باید برای شامم یه چیزی درست میکردم چون هر وقت انسولین میزدم گشنم میشد

تلت بپزمبلند شدم و یه بسته گوشت و عدس بیرون گذاشتم تا ک  .. 

 .. لباسام رو بیژامه و تی شرت راحتی عوض کردم و مشؽول پخت و پز شدم

بود ، شایان هنوز برنگشته بود ، نگرانش شدم 11وقتی کارم تموم شد ساعت   .. 

 .. دوباره سر وقت گوشیم رفتم و دیدم که پژمان جوابم رو داده

ضاع مرتبه ، تو و دوست پسر دیوونت در چه سالم یکتا ، یکم درگیر کارای شرکت جدیدم بودم ! او -

 حالید ؟

 .. بیش از این اس ام اس بازی رو جایز ندیدم و بهش زنگ زدم ، بعد از سه تا بوق پژمان جواب داد

 .. به به خانوم یکتا از این ورا از اون ورا -

 .. خندم گرفت و گفتم : مزه نریز پژمان

احوال بگیری ، گفتم دیگه رفتی حاجی حاجی مکه ! قول و نه خدایی انتظار نداشتم ازم خبر و  -

 .. قرارمونم یادت رفته

روی کاناپه نشستم ، از شرمندگی لب گزیدم و گفتم : ببخشید ، میدونم یکم دیر شد ولی بخاطر همینم 

باهات تماس گرفتم ! امشب شادی بهم زنگ زد و یاد تو افتادم ، میخوام به قولم عمل کنم ولی به 

ه مادرت نیاز دارمشمار  .. 

پژمان خندید و جواب داد : میخوای چیکار کنی ؟ به مامانم زنگ بزنی و ازش بخوای به ازدواج من و 

  ! شادی جواب مثبت بده ؟ چاییدی

نه ، میخوام بهش حقیقتا رو بگم ! شاید من دختر نجس و گناهکاری باشم ولی خانواده عموم  -

پاکیه و لیاقت یه زندگی عالی رو دارهاینجوری نیستند ، شادی دختر   !  
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پژمان نفس عمیقی کشید و با بیخیالی جواب داد : خیلی خب ، برات میفرستم هرچند که فکر نمیکنم 

  ! مامی با چهارتا حرؾ راضی بشه

 .. انگار جدی نگرفته بود ولی من باید هرکاری میتونستم میکردم

میدم چون تو بهم کمک کردی منم باید جبرانش کنمپژمان من هرکاری از دستم بربیاد انجام  -  !  

  خیلی خب حاال نزن تو خط فیلم هندی و یکم از خودت بهم خبر بده ! باالخره چیکار کردی ؟ -

نگاهی به در انداختم و جواب دادم : کم کم دارم همه چیزو درست میکنم ، امیدوارم اوضاع بر وقؾ 

  ! مرادم پیش بره

و دارم چون دیگه نمیخوام بهم زنگ بزنی و ازم بخوای بیام یه جایی مثل توگومنم همین آرزو ر -  !  

 .. خندیدم و زیرلب گفتم : دیوونه

و اون پسره نچسب ، سالمم رو بهش برسون و بگو فکر نکنه که نفهمیدم میخواست شما رو راضی  -

وی اون صورت خوشگلش پیاده کنه تا منو تنها بزارید ، اگه بازم خدای نکرده ببینمش یه مشت محکم ت

  ! میکنم

  !! حتما بهش میگم -

خیلی خب یکتا ، من دیگه باید برم ، خوشحال شدم صداتو شنیدم ، برات شماره مادرم رو اس ام اس  -

  ! میکنم ، مطمئن شو از پسش برمیای

 .. لبخندی زدم و جواب دادم : حتما

، چجوری شایان تا این ساعت برنگشته بود ؟ کم پژمان خداحافظی کرد و منم مشؽول چیدن سفره شدم 

  ! کم داشتم نگرانش میشدم

همینکه تلفن خونه رو برداشتم تا باهاش تماس بگیرم ، در باز شد و شایان با یه بسته پالستیک وارد 

 .. خونه شد

  دست به سینه جلوی در ایستادم و پرسیدم : آسه میری آسه میای که گربه شاخت نزنه ؟

و به دستم داد ، کتش رو دراورد و روی اپن انداختپالستیک  .. 

  چی خریدی ؟ -

 .. شام -

  ! ولی من شام درست کردم -

 .. در حالی که به سمتم اتاق خواب میرفت گفت : پس بزار برای فردا

پیتزا و ساندویچ خریده بود ، باورم نمیشد دوساعت برای این ؼذا بیرون مونده پس رفتم تو اتاق و 

م : چرا اینقدر دیر کردی ؟پرسید   
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 .. در حالی که داشت تی شرت مشکی رنگی میپوشید جواب داد : ترافیک بود

  آره ، منم عر عر ؟ -

  ! به سمتم برگشت ، چهره اش خسته بود

 .. با انگشت سبابه و اشاره چشماشو مالید و گفت : اصال حوصله جر و بحث ندارم

 .. اگه حقیقتو بگی جر و بحثی نداریم -

جوابی نداد ، بی تفاوت از کنارم گذشت و ؼذاها رو از توی پالستیک دراورد و روی میز ناهارخوری 

 .. گذاشت

  با حرص ازش پرسیدم : من اینجا پشمم ؟

  یارا ، میزاری ؼذامو بخورم یا نه ؟ -

 .. سرمو به نشونه تاسؾ تکون دادم و به اتاق خواب رفتم

 ! واضح بود داره بهم دروغ میگه

 .. روی تخت ولو شدم ، فکر ؼذا از سرم پرید

 .. موبایلمو دراوردم و مشؽول چرخ زدن توی کاناالی تلگرام شدم که یهو مهرزاد پیام داد

  سالم ، خوبی ؟ -

  جواب دادم : سالم ، ممنون شما خوبید ؟

 بدک نیستم ، چه خبر ؟ برای فردا حاضرید ؟ صیؽه نامه جعلیتون رو درست کردم -

له ، ممنون آقای جهانی لطؾ کردیدب -  !  

  ! سین زد و دو دقیقه بعد جواب داد : چقدر سرد

  مگه قبال گرم بودم ؟ -

  عقد کردید ؟ -

  ! بله -

  ! دوباره دو دقیقه بعد جواب داد : آهان ، مبارکه

  چیزی شده ؟ -

  ... نه من فقط احساس میکردم -

بیخیال یهو دیدم پیامشو پاک کرد و نوشت : هیچی  !  

  ! خب بگو -
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  ! ولش کن تو االن دیگه شوهر داری ، نمیدونم چرا بهت پیام دادم -

 نوچی گفتم و براش نوشتم : آقای جهانی حالتون خوبه ؟

 .. نه خوب نیستم -

  مشکل چیه ؟ -

  ! یارا تو نباید .. پوؾ -

  من نباید چی ؟ -

صبر میکردیآخه چرا اینقدر زود ازدواج کردی ؟ کاش یکم  -  !  

  از این حرفش جا خوردم و براش نوشتم : ببخشید ؟

آخه من .. ببخشید که اینو میگم االنم کار درستی نیست ولی احساس میکنم حاال که از دستت دادم  -

  دیگه چیزی برای قایم کردن ندارم یارا ولی من دوستت دارم

کم داشتم با تعجب به پیام آخرش نگاه کردم و زیرلب گفتم : همینو  !  

 .. پس دیگه جوابشو ندادم و گوشیو روی عسلی کنار تخت گذاشتم

 .. چراؼو خاموش کردم و تا گردن زیر پتوی گرم و نرم پنبه ای فرو رفتم

با خودم فکر کردم ، پس الهه و شایان درست میگفتند ، اون بهم یه حسایی داشت ولی چرا هیچوقت 

  خودم متوجهش نشدم ؟

ام مهم نبود چون من دیگه شوهر داشتم و مهرزادم نباید همچین حرفیو بهم میزدراستش اصال بر   

 .. دیگه به صحت حرفای شایان مطمئن شده بودم و تصمیم گرفتم از این به بعد محلش ندم

 .. پس چشمامو بستم و با خیال راحت خوابیدم

 

 .. یهو احساس کردم موبایلم داره زنگ میخوره ، برگشتم دیدم مهرزاده

 .. یه بار دو بار سه بار ! جواب ندادم

  دیگه بار چهارم از دستش عاصی شدم و گفتم : بله ؟

  همون لحظه شایان وارد اتاق شد و با دیدن من که توی تخت دست به گوشی نشستم ازم پرسید : کیه ؟

 .. از ترس الل شدم و چیزی نگفتم

گرفت و با دیدن اسموقتی این حرکتمو دید شک کرد ، گوشی رو از دستم   Mehrzad  پوزخندی زد و

  گفت : فرشته نجاتت ؟
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 .. بخدا اونجوری که تو فکر میکنی نیستی -

 .. گوشی رو به سمتم پرتاب کرد و چیزی نگفت

  ! به تته پته افتادم و با مظلومیت نالیدم : شایان باور کن

حرفی زدم ؟ از توی کشو یه نخ سیگار برداشت و گفت : چرا ترسیدی ؟ مگه من   

  میدونم االن توی ذهنت چی میگذره ؟ -

  اینکه اون ب*ن آیندته ؟ -

  بؽضم گرفت ، از روی تخت پا شدم و گفتم : خیلی بی چشم و رویی ! من همچین ادمیم ؟

  ! نیشخند تمسخر امیزی زد و گفت : منو خر نکن ، میدونم ازش خوشت میاد

  شایان چی میگی ؟ -

حکمش گرفت و درحالی که تو چشمام زل زده بود ؼرید :  یعنی من نگاهتو چونمو الی مشتای م

  نمیشناسم ؟

با لحن ؼمگینی گفتم :  شایان من بدبخت جز تو کسیو ندارم اخه چرا باید دنبال مهرزاد باشم ؟ من در 

  ! حدش نیستم

 .. ولی اونم بهت عالقه داره -

رو میخوامخب .. خب اصال داشته باشه ، مهم منم که تو  -  !  

چونمو ول کرد و درحالی که سیگارشو روشن میکرد پرسید : اینجوری میخوای ؟ صبح تا شب سرم 

  ؼر بزنی ؟

  تو خودت بودی به این رفتارا شک نمیکردی ؟ -

  چیکار میکردم ؟ از میون ماشینا الیی میکشیدم که تو شک نکنی ؟ -

  ! میتونستی بهم زنگ بزنی -

یبش دراورد و در حالی که جلوی روم باال و پایین میکرد داد زد : این حرومزاده موبایلشو از توی ج

رو ببین ! ببین ! خالیه میفهمی ؟ رفتم برای تو شام بگیرم که این چشمای قرمزو نبینم ! که نبینم داری 

  ! بخاطر شادی و خانوادت گریه میکنی

.. شنیدی ؟از شنیدن این حرؾ خشکم زد و بریده بریده پرسیدم : تو    

  ! تمامشو ! تمامشو شنیدم و میخواستم جبرانش کنم ولی تو همیشه یه قدم از من عقب تری -

از شنیدن این حرفا شرمنده شدم ، سرمو به زیر انداختم و تا اومدم عذرخواهی کنم شایان پیش دستی 

 .. کرد و گفت : دیگه نمیخوام ببخشید و ؼلط کردمات رو بشنوم ! تمومش کن
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قطره اشک بی شرمانه از گوشه چشمم سر خورد و به روی گونه امیه    

 .. از روی استرس مشؽول بازی با انگشتام شدم ، خیلی از رفتار امروزم پشیمون بودم

شایان بهم پشت کرده و سیگار میکشید ، دستمو دور کمرش حلقه کردم و در حالی که کتفش رو 

 .. میبوسیدم گفتم : اشتباه کردم

زد و گفت : بسه دستمو پس  !  

  .. شایان -

 .. پتو و بالشتش رو برداشت و با ناامیدی ادامه داد : هیچوقت درست نمیشی

 .. سپس از اتاق بیرون رفت و دوباره تنهام گذاشت

با این حرکت داؼون شدم ، منم یه زن بودم ، منم شک میکردم ، اصال مگه میتونستم با توجه به گذشته 

؟شایان بهش شک نکنم    

روی تخت نشستم و سرمو بین دستام گرفتم ، یعنی قرار بود تا کی اینجوری زندگی کنم ؟ همش دعوا 

 .. همش جنگ اعصاب ! نمیدونستم مشکل از کیه ولی حس میکردم اون مرد من نیست

شایان خیلی خودسر بود ، اصال درکم نمیکرد ، اصال نمیخواست منو بفهمه ! پس من دردامو به کی 

؟ اون فقط یه زن مطیع میخواست که هرچی بگه قبول کنه ولی من نمیتونستم اون زن باشممیگفتم   ! 

 .. درحالی که گوله گوله اشک میریختم به صفحه موبایلم خیره شدم

 .. مهرزاد بهم پیام داد : ببخشید که با ابراز عالقم ناراحتت کردم

 .. براش نوشتم : عیبی نداره ! حال من از این بدتر نمیشه

  یک دقیقه بعد جواب داد : یارا ؟ چیزی شده ؟

نمیدونم از درد ؼم و ؼصه بی کسیم بود یا دعوای امشب که ناخوداگاه سفره دلمو باز کردم و براش 

 .. نوشتم : خیلی تنهام مهرزاد

  چی شده ؟ -

  ! هیچکس منو نمیفهمه :( خسته شدم -

 .. برام تعریؾ کن -

براش نوشتم : دارم گریه میکنم :( اونم شب اول ازدواجم اشکامو با کؾ دست پاک کردم و  !  

  یارا ؟ تو کجایی ؟ -

 .. خونه -

  کی کنارته ؟ -
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 .. هیشکی ! هیشکی پیشم نیست -

  شایان کجاست ؟ -

 .. باهام قهر کرد مهرزاد ، سرم داد کشید و بازم بهم انگ هرزگی زد ! دیگه خسته شدم -

هر رابطه ای هستهیس آروم باش ، دعوا توی  -  .. 

 .. گاهی وقتا احساس میکنم دوسم نداره ، خیلی خودخواه هست -

یارا تو االن توی وضعیت روحی خوبی نیستی باید استراحت کنی ! فردا میبینمت و با هم حرؾ میزنیم  -

  باشه ؟

 .. من که نمیخواستم به رابطه با مهرزاد ادامه بدم پس نوشتم : نه ! نمیخوام

ی ؟واسه چ -   

  ! نمیشه ، کار درستی نیست -

  خب چرا ؟ -

 .. من شوهر دارم -

  ! ولی اون اذیتت میکنه -

 .. ولی بازم شوهرمه ، خودم انتخابش کردم ! حتی این مکالمه هم اشتباست -

 .. اینو که گفتم برام ویس فرستاد

 .. ویسشو باز کردم

باور کن من بیشتر از این حرفا برات ارزش قائلمیارا اینجوری نگو ، من دوست ندارم ناراحتت کنم !  -  

! 

 .. سرمو زیر پتو بردم و با همون صدای لرزون براش ویس فرستادم

 .. تو دوست خوبی هستی مهرزاد ، ممنون ولی من باید به تنهایی با زندگیم کنار بیام -

 .. تایپ کرد : اما

ر مهرزاددیگه نخواستم این مکالمه رو ادامه بدم پس نوشتم : شبخی  .. 

  ! یارا -

  گوشیو کنار گذاشتم و دوباره هق هقای شبانم شروع شد

 .. توی آینه میز توالت نگاهی به صورت پؾ کرده و بی روحم انداختم

 .. از بس گریه کرده بودم صورتم مثل یه بادکنک پؾ کرده و زیر چشمام گود شده بود
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سیاهی های دور چشمم رو رفع کنم سپس مانتوی بلند یکم کرم پودر به صورتم مالیدم تا گودی ها و 

 .. مشکی و مقنعه همرنگ و شلوار دم پا گشاد پارچه ای به تن کردم

 .. شایان هم حاضر شده بود ، از دیشب تا حاال با همدیگه حرؾ نزده بودیم

  ! این چه جور زندگی ای بود ؟ یه ساعت آشتی میکردیم پنج ساعت قهر بودیم

نداشتیم اصال سازگاری  .. 

 .. شایان سوییچ ماشینش رو از روی اپن برداشت و با هم از خونه خارج شدیم

 .. تا نصفه راه روزه سکوت گرفته بودیم ! انگار نه انگار همین پریروز ازدواج کرده بودیم

  کجای رابطه ما شبیه ادمیزاد بود که این قسمتش باشه ؟

باهام صحبت کنه و چقدر توی این موقعیت به یه همدم و دلم سمت مهرزاد رفت ، بهم گفت که میخواد 

 .. همراه نیاز داشتم

شایان که سگ محلم نمیکرد ، از طرفی قلبمم شکسته بود و ؼرورم اجازه نمیداد تا دوباره التماسش 

 .. کنم ، کاش یکم درکم میکرد ! من که اینقدر دوسش داشتم پس چرا اون

یمتم انداختم و پرسیدم : به نظرت میتونیم با هم کنار بیایم ؟آهی کشیدم ، نگاهی به حلقه گرون ق   

 .. مجبورم تحملت کنم -

 .. مجبوری -

  ! بله -

 .. یعنی دوسم نداری -

  ! سکوت کرد

  چرا اینجوری هستی شایان ؟ یه روز میگی عاشقمی و روز بعد .. ببین باهام چجوری رفتار میکنی ؟ -

یر تعیین شده پیش برهتو نمیزاری این رابطه توی مس -  !  

  مردد پرسیدم : من نمیزارم ؟

  چرا باید فرشته نجاتت تو اون ساعت بهت زنگ بزنه ؟ -

 .. نمیدونم -

 .. میدونی ولی نمیخوای بگی اما من جوابتو دارم ، فقط میخوام از زبون خودت بشنوم -

 .. در حالی که با انگشتام بازی بازی میکردم گفتم : جواب چیه

  ! تو بگو -
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 .. عصبی میشی -

  ! پوزخندی زد و گفت : نه نمیشم

  ! چون خب .. چون بهم گفت دوسم داره ولی من جوابشو ندادم -

 .. شایان کمی مکث کرد و بعد با لحن آرومی گفت : که اینطور

 حاال از کجا میدونستی بهم چی گفته ؟ -

  ! نمیدونستم ! تا دیشب نمیدونستم -

: چی ؟با تعجب پرسیدم    

 .. نمیدونستم ولی میخواستم از زبون خودت بشنوم که چرا توی اتاق خوابمون باهاش الس میزدی -

 .. من با کسی الس نمیزدم -

  پس چرا میگفتی تنهایی و هیچکس کنارت نیست ؟ میخواستی مهرزاد اون لحظه بگه من کنارتم ؟ -

؟ با عصبانیت پرسیدم : تو دیشب توی گوشیم فوضولی کردی   

بار زنگ زد و تو توی خواب ناز بودی نمیتونستم بیخیال بشینم 23وقتی آخر شب  -  .. 

بار ؟؟ 23چی ؟؟  -   

  ! حتما متوجه ویبره لعنتی هم نشدی -

هروز داری بدتر از روز قبل میشی ، این همه فوضولی کردی آخرشم میخوندی که گفتم من شوهر  -

  ! دارم و نمیخوام باهاش در ارتباط باشم

 .. این کارتو توجیه نمیکنه -

پوزخندی زدم و گفتم : دیگ به دیگ میگه روت سیاه ! انگار خودش با من مثل کؾ دست صاؾ بوده ، 

  ! خودت از همه بدتری معلوم نیست چه ریگی تو کفشته

 .. من کاری نکردم که بخوان بابتش جواب پس بدم -

کردم ؟ تو چرا همش یه طرفه پیش قاضی میری ؟ من دستامو باال بردم و حرص جواب دادم : مگه من 

دیشب حالم خوش نبود چون تو بازم بهم انگ هرزگی زدی و سرم داد کشیدی خودت میدونی وقتی سرم 

 .. داد میکشی چقدر ناراحت میشم

شایان دستی توی موهای پر پشتش فرو برد و با کنایه جواب داد : تو هم رفتی پیش آقای جهانی چون 

یه دیو شاخ دارهشوهرت    

از این لحنش چندشم شد و ناامیدانه گفتم : آره آره ، راستش برای همین رفتم و اون آرومم کرد !! 

 .. میدونی شایان گاهی وقتا آرزو میکردم مهرزاد جای تو بود ! حداقل اون مثل آدم باهام رفتار میکرد
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ه چیزی نگفتبا شنیدن این حرؾ نگاه سنگین و معناداری بهم انداخت و دیگ  .. 

از حرفم پشیمون نبودم ، الاقل حرؾ دلمو زده بودم ! اگه یه ذره از درک مهرزادو شایان داشت شاید 

 .. االن وضعیت من این نبود

 

دادگاه آخر هفته همیشه شلوغ بود ، طبق معمول متهم ها با دستبند میرفتند و میومدند و چندین افسر و 

ده بودندشاکی دور و بر محوطه پراکنده ش  .. 

از اونجایی که امروز دادگاه کاؾ بود ، انبوهی از خبرنگارها و عکاسها هم در حیاط دادگاه حضور 

 .. داشتند

طبق معمول خانواده های داغ دیده با یاد دختراشون ناله و شیون راه انداخته بودند و بد و بیراه نثار 

 .. کاؾ میکردند

کرده و با ویلچر به دادگاه اومده بود ، از دیدن این  صحنه حتی یکی از مادرها از ؼم دخترش سکته 

 .. دلم اتیش گرفت و اه سوزناکی کشیدم

وقتی وارد سالن دادگاه شدیم ، الهه ، مهرزاد و افسری رو دیدم که در کنار هم ایستاده و مشؽول گفت 

 .. و گو بودند

ه جعلی رو در اختیارمون گذاشتمهرزاد با خوشرویی با ما سالم و احوال پرسی کرد و مدارک صیؽ  .. 

انتظار داشتم شایان بخاطر دیشب از مهرزاد کینه به دل بگیره و امروز ابرو ریزی به بار بیاره ولی او 

 .. مثل همیشه با خونسردی و متانت رفتار کرد و بابت اون صیؽه نامه جعلی از مهرزاد تشکر کرد

دادگاه گفتم بعد از آشنایی با یارا تؽییر دین دادی ،  مهرزاد هم در مقابل گفت : توی اظهار نامت به

  ! امیدوارم اظهارات قبلی رو در نظر نگیرند چون در این صورت پای هممون گیره

شایان سری تکون داد و من کمی مضطرب شدم ، البته مهرزاد باز هم بهمون دلگرمی داد و گفت 

ه ، همیشه سعی میکرد آرومم کنه و چقدر این میتونه با رشوه و زیرمیزی این قضیه رو حل و فصل کن

 .. قضیه برام دلپذیر بود

 .. کمی بعدتر از ما متین ، شاهین و تانی وارد راهرو شدند

شایان از من خواست کنار مهرزاد و الهه بمونم سپس به جمع خانوادگیشون پیوست و در فاصله دوری 

 .. از ما مشؽول گفت و گو شد

بار بود شاهین و تانیا رو میدید با تعجب زیر گوش من گفت : چه خانواده عجیبین الهه که برای اولین 

 .. ! انرژی منفی عجیبی دارند که وجودش رو تا اینجا حس میکنم

  منظورت چیه ؟ -

نگاشون کن ! انگار حالت نرمالی ندارند ، چهره همشون مثل یخ سرده و توی نگاهشون کینه و  -

 .. نفرت موج میزنه
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نم چرا من همچین حسی نداشتم ، هرچقدر به جمع خانواده کوشا نگاه میکردم بازم متوجه نمیدو

  ! احساسات الهه نمیشدم ، شاید بخاطر اینکه دیدن خانواده عجیبشون برای من تازگی نداشت

 .. بعد از بیست دقیقه باالخره اجازه ورود به اتاق قاضی برای تشکیل جلسه صادر شد

و شاهدان در صؾ اول نشستند شاکیان در ردیؾ چپ  .. 

عده ای خبرنگار هم ته دادگاه روی صندلی ها با دوربین و دفتر نوت برداری اماده برای اعترافات کاؾ 

 .. معروؾ بودند

 .. این اولین بار بود که دانیال ک رو میدیدم و از این بابت استرس شدیدی داشتم

و شایان و خانوادش هم پشت سر ما منتظر بودندمهرزاد در سمت چپ و الهه در سمت راستم نشسته   

.. 

الهه که این تشویش و نگرانیم رو دید دستم رو به آرومی فشرد و مثل یه خواهر مهربون با حرفای 

 .امیدوار کنندش بهم دلگرمی میداد

بلند ، قاضی و منشیان وارد جلسه شدند و بعد از چند دقیقه کاؾ یا همون دانیال رو اوردند ، پسری قد 

 .. بور و چشم آبی که اندامی نحیؾ داشت و و موهاشو از ته تراشیده بود

 .. با ورود او در دادگاه همهمه به پا شد و قاضی با کوبیدن چکش خواهان برقراری نظم و سکوت شد

طبق اظهارات مامور مربوطه و پزشکی قانونی تمامی شواهد با اظهارات قاتل همخونی داشت و جای 

یدی برای بی گناهی نبود اما به نظر من امکان نداشت این مرد نحیؾ و الؼر همون متجاوز شک و ترد

  و قاتل اصلی باشه ، انگار همش یه جور نمایش مزخرؾ بود اما چرا و چجوری ؟

وقتی نوبت به اظهار شهادت شاهدان رسید شایان در جایگاه حضور پیدا کرد و ضمن ارائه برگه صیؽه 

ه که من کنارش بودم صحبت کرد و گفت : من با خانوم یکتا توی خونه بودم ، اونشب نامه از شب حادث

بحثمون شده بود و ایشون برای یکی دو ساعت به منزل الهه خانوم که االن در جمع ما حضور دارند و 

 توی پزشکی قانونی کار میکنند رفت اما بعد از اینکه برگشتند ما اشتی کردیم و اون از من خداحافظی

کرد ، بعدش هم یه تماس مشکوک از جانب فردی ناشناس دریافت کردم که ازم میخواست تا به آدرس 

 .. مورد نظر برم و اونجا بود که یارا رو پیدا کردم

از شنیدن این حرفا تعجب کردم ، یعنی همش همین بود ؟ من مطمئن بودم از شایان خداحافظی نکردم و 

راتوی خونه خودش از حال رفتم پس چ  .. 

   موکل شاکیان از شایان پرسید : شما از قبل با متهم اشنایی داشتید ؟

 .. نه ، من هیچ شناختی نداشتم -

  پس ایشون چجوری به شماره شما دست پیدا کردند ؟ -

حدس میزنم چون شماره من توی لیست اضطراری موبایل یارا بوده اینکارو کردند تا من به اونجا  -

ه منو گناهکار جلوه دادند از زیر قانون فرار کنندبرم و بعد از اینک  .. 
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  ! اما ایشون دقیقا روز دادگاه خودشون رو معرفی کردند -

  ! نمیدونم دلیل این اتفاق چی بوده -

بعد از اظهارات شایان ، کاؾ طبق داستانی که شایان شرح داده بود اعتراؾ کرد که شماره شایان رو 

برداشته و قصدش از تمام این بازی ها متهم جلوه دادن شایان بوده از لیست تماس های اضطراری 

  ! میتونه از زیر قانون فرار کنه و انتخاب من و شایان به عنوان مقتول و قاتل کامال تصادفی بوده

 .. همه جای این داستان از نظر من ایراد داشت ، اون نمیتونست کاؾ باهوش باشه

جلوه بده و بعد تسلیم شد چرا اول میخواست شایانو گناهکار  !! 

اصال با وجود مؽایرت اثر انگشتها راز بی گناهی شایان برمال میشه ، انگار همشون یه داستان  

تکراری رو طی نمایش نامه ای  تعریؾ میکردند تا قاضی رو دور بزنند و موفق هم شده بودند ، چون 

که حکم مشخصی صادر نشد اما بی گناهی قاضی با قاطعیت حرؾ کاؾ و شایان رو تایید کرد و با این

 .. شایان طی اون جلسه مضحک به اثبات رسید

 .. حرفای شایان توی گوشم تکرار میشد که میگفت اونا میخوان منو متهم جلوه بدند تا شیال فرار کنه

 اره ، اونا میخواستند شایان رو متهم جلوه بدند و توی اینکار موفق هم شدند اما چرا با این کاؾ

مصنوعی یا به اصطالح شیال دوباره ورق برگشت و همه چیز به نفع شایان تموم شد ؟ این داستان 

 ! واقعا پیچیده بود ! مثل یه پازل که تکه ای از اون گم شده و معماها اصال با هم جور درنمیومد

 

 .. وقتی جلسه به پایان رسید ، از همیشه سردرگم تر بودم

دیدن لبخند ملیحی که رو صورت برادران کوشا نقش بسته بود به صحت  به پشت سر نگاهی کردم و با

 .. افکار خودم بیشتر پی بردم ، یه جای این قضیه میلنگید و من باالخره میفهمیدم جریان چیه

 .. من و الهه جلوتر از بقیه از دادگاه خارج شده و به حیاط رسیدیم

دیکم نشدند ! چقدر بی ادب بودندخانواده کوشا حتی برای سالم و احوال پرسی هم نز  .. 

 .. وقتی دیدم طبق معمول چند نفری گوشه ای جمع شدند ، کنجکاویم گل کرد و به سمتشون رفتم

 .. مثل همیشه عادی برخورد کردند و سالم و احوال پرسی مختصری با هم انجام دادیم

خواست برای چند لحظه تنهاشون شایان که منو در این جمع خانوادگی مزاحمی بیشتر نمیدونست ازم 

 .. بزارم و منم ناچارا قبول کردم و با چهره ای درهم پیش الهه برگشتم

 الهه که قیافمو دید خندش گرفت و پرسید : کشتیات ؼرق شده ؟

  ! همش میخواد منو دور بزنه ، مطمئنم یه ریگی به کفششه -

  با تعجب پرسید : داری درباره کی حرؾ میزنی ؟
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دیگه شایان -  !  

  ! شک نکن این خانواده یه چیزیشون هست -

سرمو به نشونه آره تکون دادم ، الهه یکم کنارم ایستاد و بعد انگارکه چیزی یادش افتاده باشه نگاهی 

به ساعت انداخت و گفت : وای وای ! دیدی دیر شد ! هنوز ناهار درست نکردم ، محمد یه ساعت دیگه 

 .. خونست

  میخوای بری ؟ -

 .. درحالی که هول هولکی کیفش رو به روی دوشش تنظیم میکرد گفت : آره دیگه گلم ، دیرم شده

سپس بوس ریزی روی لپم نشوند و ادامه داد : بعدا میبینمت ، مراقب خودت باش ! از طرؾ من از 

 .. مهرزاد و شایانم خداحافظی کن

 .. سرمو به نشونه باشه تکون دادم و الهه ازم دور شد

اد هنوز توی جلسه بود ، من اونجا تک و تنها افتاده بودم و به کفشام نگاه میکردممهرز  .. 

 .. اصال توی این دنیا نبودم و به حرفای شایان و دادگاه امروز فکر میکردم

  حاال باید چجوری تتوی این قضیه رو درمیاوردم ؟

ردمدر همین لحظه کسی به شونم کوبید ، از جا پریدم و به عقب نگاه ک  .. 

 .. مهرزاد بود ! لبخندی زدم

  چرا تنهایی ؟ -

 .. به شایان اشاره کردم و گفتم : میخواستند خلوت کنند

 .. مهرزاد دستاشو توی جیبش فرو برد و درحالی که من من میکرد گفت : راستی تو .. دیشب

خوب نبوداز شنیدن این حرفا هول شدم و با دستپاچگی جواب دادم : من یکم .. خب .. حالم   !  

  ! اره اره فهمیدم و حس میکنم نباید اون حرفا رو بهت میزدم آخه تو دیگه ازدواج کردی -

 .. لبخند کجی زدم و گفتم : عیبی نداره ، من ناراحت نشدم

 .. نمیخوام راجبعم فکر بد کنی -

  ! تند تند جواب دادم : نه نه ! من اصال اونجوری فکر نکردم مهرزاد

جلوی دهنم گرفتم و با شرمندگی گفتم : منظورم آقای جهانیهیهو دستمو   !  

 .. خندید

  ! راحت باش -
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 .. دوباره به جلد یارای مؽرور برگشتم و با ؼرور جواب دادم : لزومی نداره

  ! میدونم ، فقط میخواستم بگم میتونی روی من به عنوان یه دوست خوب حساب کنی -

  یه دوست ؟ -

اشتی من همین دور و براماگه کمکی نیاز د -  !  

سرمو به نشونه باشه تکون دادم ، تره ای از موهامو پشت گوشم بردم و در حالی که با خجالت به 

  ! کفشام نگاه میکردم گفتم : ازت ممنونم ؛ بخاطر همه چیز

 .. من فقط وظیفمو انجام دادم -

  ! تو لطؾ بزرگی به من کردی -

 .. تو هم همینطور -

اوردم و پرسیدم : منظورت چیه ؟ سرمو باال   

  ...جوابی نداد ، برای چند لحظه نگاهمون بهم گره خورد و در همین موقعیت صدای شایان بلند شد

 .. امیدوارم مصدع اوقاتتون نشده باشم -

  .. با صدای او جفتمون از حالت خلصه بیرون اومدیم و هول هولکی جواب دادیم : نه .. ما

وحی زد و رو به من گفت : یکم دیرمون شده ؛ برای امشب کلی کار داریمشایان لبخند بی ر  .. 

  مهرزاد با پرویی پرسید : کار ؟

از شنیدن این سوال تعجب کردم ، انگار خودشم فهمید چه حرؾ بیجایی زده چون سریع سرشو پایین 

 .. انداخت ولی بخاطر ؼرورش حاضر به عذرخواهی نشد

در پیش داریمشایان : یه مسافرت کوتاه   !  

 .. به کلی قضیه ماه عسل رو از یاد برده بودم پس دنباله حرؾ شایان گفتم : آره ! یه مسافرت

مهرزاد که انگار کمی ناراحت شده بود برامون آرزوی شادی کرد و بعد با خداحافظی کوتاهی ازمون 

 .. دور شد

ینقدر از اون نگاه ترسیدمشایان با نگاه مبهم و تاریکی بدرقه اش کرد ، نمیدونم چرا ا  .. 

 .. با شیطنت اومدم دستشو بگیرم که پسم زد و راه افتاد

 ! پوزخندی زدم ، دیگه این رفتاراش برام عجیب نبود

  توی ماشین که نشستیم ازش پرسیدم : حاال امشب کجا میریم ؟

 .. جواب نداد
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 .. احساس میکنم دارم با دیوار حرؾ میزنم -

و به راه افتادماشین رو روشن کرد   .. 

  ! با تعجب بهش نگاه کردم و زیرلب ؼریدم : خیلی اشؽالی

  ! بازم بهم توجهی نکرد

  شایان ؟ -

  ! سکوت

سرمو به سمت شیشه برگردوندم و اشک توی چشمام جمع شد اما مانع ریزششون شدم و تمام راه 

 .. بؽضم رو خفه کردم

احد رفتم ، کلیدو توی جای قفلی انداختم و در اولین قدم به خونه که رسیدیم زودتر از شایان به سمت و

 .. وارد اتاقم شدم

  ! میرفتم توی خیابون میخوابیدم بهتر از این بود که این اشؽال رو تحمل کنم

 .. سریع ساکم رو برداشتم و درحالی که بؽض کرده بودم مشؽول ریختن لباسام توی ساک شدم

شدم ، شایان تازه اومده بود و داشت حلقه و ساعتش رو درمیاورد  همه رو چپوندم و بعد از اتاق خارج

 .. که با دیدن من جا خورد

  در ورودی رو که باز کردم ازم پرسید : ساک منم جمع کردی ؟

 .. با خشم به سمتش برگشتم

  ! فکر نمیکنم اون ساک کوچولو برای لباسای جفتمون کافی باشه -

:  برای مسافرت رویاییمون لباس جمع نکردم ! برای خودمه ! فقط ساک رو به روی زمین زدم و گفتم 

 .. خودم ! دارم میرم

 .. یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت : آهان

  آهان ؟ این تمام حرفته ؟ -

 .. در یخچال رو باز کرد و بطری اب پرتؽال رو برداشت

 .. تو که تصمیمت رو گرفتی -

  نمیخوای بدونی چرا ؟ -

ای باال انداخت و گفت : آقای وکیل بهت وعده و وعید داده ؟شونه    

  ! خیلی احمقی -

 .. ؼیر از این نمیتونه باشه چون جایی نداری -
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حاال چون فکر کردی بی کسم به خودت حق میدی هر رفتاری که دلت میخواد باهام داشته باشی ؟  -

  اینقدر بی وجودی ؟

 .. تو روح سرکشی داری -

روی زمین انداختم ، همونجا کنار در نشستم و سرمو بین دستام گرفتمساکم رو به   .. 

 .. اینقدر گریه کرده بودم که چشمه اشکام هم خشک شده بود

چند لحظه چشمام رو بستم تا کمی آروم شم ، من چرا زنده بودم ؟ چرا زندگی میکردم ؟ این دنیا برای 

چشم باز کردم تا به االن بدبخت بودم ! نه خانواده ای من فقط بدبختی و فالکت در پی داشت .. از وقتی 

 .. نه عشقی نه پولی

 .. هیچی برای از دست دادن نداشتم چون هیچوقت به دست نیاورده بودم

  من چرا نفس میکشیدم ؟ چرا اکسیژن هدر میدادم ؟

 .. با این افکار از جا بلند شدم

 .. شایان هنوز توی اشپزخونه بود

ز و بسته کردم تا چیزی که میخوام پیدا کنمچندتا کشو رو با  .. 

  چیزی قایم کردی ؟ -

 .. بهش توجه نکردم تا اخر تونستم یه بسته تیػ پیدا کنم

  شایان پوزخندی زد و با دیدن تیػ پرسید : میخوای برات دل بسوزونم ؟

، من هیچ جایی ندارم  اصال بهش نگاه نکردم ، استین مانتومو باال دادم و با ارامش گفتم : حق با توئه

 .. ، هیچ چیزی ندارم ، برای هیچکسم مهم نیستم پس چرا دارم زندگی میکنم

 اگه بمیرم کسی دلش برام تنگ نمیشه ! شاید اینجوری به ارامش برسم منی که تمام عمرم بدبخت بودم

.. 

  ! دست به سینه ایستاد و گفت : خب ؟ شروع کن

قلبم به درد اومد و لبخند تلخی زدماز اینکه اینقدر براش بی اهمیتم   .. 

  ! تیػ رو به آرومی روی رگم کشیدم و کمی مردد شدم ، ترسیده بودم

 .. آب دهنم رو با استرس قورت دادم ، تنم عرق سرد کرده بود و تند تند نفس میکشیدم

کنم شایان همچنان منتظر بود ، خیلی ناراحت شدم و سعی کردم با جرئت بیشتری تصمیممو عملی  .. 

 نفس عمیقی کشیدم و لبه تیػ رو بیشتر فشار دادم ، دستم به اندازه یه تار مو خراشیده شد و خون اومد

.. 
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 .. از درد چهرم توی هم رفت پس چشمامو بستم و یکم بیشتر فشار دادم ، هنوز به رگم نزده بودم

کمی دورتر از رگم زخم عمیقی وقتی چشمام رو باز کردم و جای تیػ رو دیدم دلم برای خودم سوخت ، 

 .. ایجاد کرده بودم که ازش شرشر خون میرفت و روی سرامیک سفید اشپزخونه میریخت

 . سرمو باال اوردم و با بؽض به شوهرم که همچنان نظاره گر رفتارم بود نگاه کردم

مش کنتیػ رو باال بردم تا این بار روی رگم فرود بیارم که شایان دستمو گرفت و گفت : تمو  .. 

 .. نمیخوام -

  ! تو خودتو نمیکشی -

 .. میبینی که میتونم -

 .. بدبخت با اینکارا نمیتونی ترحمم رو بخری ! حالم از دخترای ضعیؾ بهم میخوره -

 .. لبخند دردناکی زدم و گفتم : من خیلی ضعیفم .. میدونم دوسم نداری ! همش وانمود میکنی

نایییارا ، تو یه احمق به تمام مع -  .. 

  ! بزار خودمو بکشم که تو هم از دستم راحت شی ، من فقط اذیتت میکنم -

 .. دستمو ول کرد و گفت : هرکاری دوست داری انجام بده

  مظلومانه پرسیدم : اگه بمیرم برات مهم نیست ؟

 .. جوابی نداد

 .. یه قطره اشک از گوشه چشمم ریخت

میمالید گفت : بس کنیهو بؽلم کرد و در حالی که کمرم رو   .. 

 .. دوسم نداری دیگه -

  .. یارا -

  کاش دوسم داشتی ولی تو روناکو میخوای نه ؟ -

 .. یارا -

 .. اشکام گوله گوله میچکیدند و پیراهنش رو خیس میکردند

روناک از من بهتره ! حداقل اینقدر لوس و ننر نیست و اذیتت نمیکنه ! من چی ؟ فقط دردسرم ، یه  -

 .. دختر عقده ای ! هیچکسم دوسم نداره

  موهامو ناز کرد و گفت : مگه نگفتی مهرزاد دوستت داره ؟

 .. وقتی یه دختر میگه هیچکس منظورش فقط یه نفره -
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 .. آروم باش -

 .. چی میشه دوسم داشته باشی -

  ! تو که میدونی حسم چیه -

 .. نه نمیدونم -

 .. سکوت کرد

و با شیطنت گفتم : پیراهن سفیدتو اب دماؼی کردم تا دیگه یادت باشه جواب  بینیمو به سینش مالیدم

 .. من سکوت نیست اقای کوشا

 .. با این حرؾ منو از خودش جدا کرد و نگاهی به پیراهن سفیدش انداخت

برای لحظه ای احساس کردم االن سرم داد میکشه اما او نفس عمیقی کشید و ناامیدانه گفت : من با تو 

ار کنمچیک  .. 

 .. دوسم داشته باش -

 .. دست به سینه ایستاد و نگاه سرزنشگری بهم انداخت

 .. نیشم شل شد و با ذوق گفتم : من که اینقدر دوستت دارم

 .. اما  دستم از درد تیر کشید و چهره ام در هم رفت

 .. شایان پوفی کشید و با استفاده از جعبه کمک های اولیه دستمو باند پیچی کرد

 .. سپس پس گردنی آرومی نثار سرم کرد و گفت : حتی عرضه خودکشی هم نداری

  ! من که خواستم خودمو بکشم -

 .. اگه هدفت خودکشی بود اول از ساق دست شروع نمیکردی -

  ! دستامو با شادی باال بردم و گفتم : عوضش یکاری کردم اشتی کنیم

خواب رفتسری به نشونه تاسؾ تکون داد و به سمت اتاق   .. 

 .. بعد از ناهار ، وسیله هامون رو جمع کردیم و راهی شمال شدیم

بین راه که بودیم ، باز یاد قضیه چمدون و سمیه افتادم ، نمیدونستم چجوری درباره سمیه از شایان 

 .. بپرسم

پرسیدم : نمیخواستم شک کنه پس اول از کارای شرکت پرسیدم و وقتی فهمیدم مقدمه چینیم نتیجه داده 

  ! راستی از سمیه چه خبر ؟ این اخرا پیداش نبود

 .. میگن به زوال عقلی دچار شده -

  چی ؟ زوال عقلی چیه ؟ -
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  ! لبخند معناداری زد و گفت : دیوونه شده

  از شنیدن این حرؾ تنم یخ زد و زیرلب گفتم : دیوونه شده ؟

  چطور ؟ -

  ! بریده بریده جواب دادم : هی .. هیچی

  تو چیزی میدونی ؟ -

 .. من ؟ نه بابا چی میخوام بدونم -

 .. آخه از دنیا و شیما خبر نگرفتی ، به نظرم با اونا صمیمی تر بودی -

  ! خب اشتباه میکردم -

 .. نفس عمیقی کشید و گفت : میخوام از اون دفتر بیام بیرون

  چرا ؟ -

  ! حس میکنم زندگیمون رو بهم میریزه -

؟ دلیلی داره -   

 .. شاید -

  ! هرجور مایلی -

دستمو گرفت ، محکم فشار داد و گفت : اگه تو باهام راه بیای ، من یه زندگی رویایی میسازم و 

  ! میبرمت به جایی که همیشه میخواستی

  قعر جهنم ؟ -

 .. توی گلو خندید

  ! به سختی دستمو جدا کردم و به شوخی گفتم : نه ممنون ، من جام راحته

ن لپم رو محکم کشید و گفت : بانمک شدیشایا  .. 

 ! آخ بلندی گفتم و دستشو پس زدم

  ! نکن دیوونه دردم میاد -

  ! ازش لذت ببر ، کم پیش میاد -

 .. من ترجیح میدم باهات قهر باشم ، حداقل اونجوری اینقدر سر به سرم نمیزاری -

ساعت زمان میبره ! میتونی تحمل کنی توی این  ۶خب ، میتونی تا رسیدن به مقصد قهر باشی ،  -

  مدت حرؾ نزنی ؟
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 ! بادی توی گلو دادم و با ؼرور جواب دادم : پس چی ! معلومه که میتونم

 .. من که میگم نمیتونی -

  ! میتونی امتحان کنی -

  ! شرط میبندیم -

 .. دست به کمر شدم : ببندیم

خود متل قو بادم بزنی اگه حرؾ بزنی و این شرطو ببازی باید تا -  !  

  ! این بی انصافیه -

 .. موذیانه جواب داد : شرطه منه

  و اگه تو ببازی ؟ -

 .. هرکاری بگی انجام میدم -

 .. باید بزاری خرسواری کنم -

  با تعجب پرسید : خرسواری ؟

 .. اره دیگه ! بیام رو کولت پیتکو پیتکو کنم -

  یارا تو چند سالته ؟ -

دارمخب دوست  -  ! 

ساعت قهر باشیم و حرفی نزنیم ، قبوله ؟ ۶هوفی کشید وگفت : پس از االن زمان میگیرم ،    

 .. خیلی خب -

اینو که گفتم دستمو زیر چونه زدم و به سمت اتوبان خشک و خالی که زیر نم نم بارون خیس میشد 

  دوختم ! خدای من ! یعنی باید پنج ساعت تمام به این منظره نگاه میکردم

یهو به سمت شایان برگشتم و اومدم چیزی بگم که یهو یاد شرط افتادم و توی دلم تکرار کردم : حرؾ 

  ! نزن حرؾ نزن حرؾ نزن

قزوین بگیرم -و اینجوری بود که تونستم جلوی زبونم رو تا اتوبان کرج   .. 

 .. دیگه وسط راه از کالفگی پاهامو از توی کتونی دراوردم و باالی داشبرد گذاشتم

 .. شایان اومد ؼر بزنه که یهو یاد شرطمون افتاد و سکوت کرد

موذیانه خندیدم ، از توی کیفم فلشم رو دراوردم و زدم به ضبط سپس صداشو بلند کردم و همزمان با 

 : اهنگ خوندم
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 زمستون ، تن عریون باؼچه .. چون بیابون

 درختا ، با پاهای برهنه زیر بارون

* و ادامه دادم به شایان اشاره کردم  : 

  ! نمیدونی تو که عاشق نبودی

 .. چه سخته مرگ گل برای گلدون

 گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه

 .. واسه هم قصه گفتن عاشقانه

 

 چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون

  ! مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون

 

م زل زده بودم و پاهامو به چپ و راست تکون میدادم ادامه درحالی که به جورابای خال خال قرمز *

  : دادم

 

 زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه

 بهار زمستونها برای تو همیشه

 

  : دستامو از هم باز کردم و داد زدم *

 

 تو مثل من زمستونی نداری

 که باشه لحظه چشم انتظاری

 گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون

داری تو گلدونگلهای کاؼذی   

 

 تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی
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 چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون

 بشینم بی تو با چشمای گریون

 بشینم بی تو با چشمای گریون

 

وقتی به پایان اهنگ رسیدیم ، مثل رهبر ارکستر ها تعظیم کردم و با خودم گفتم : مچکرم ! دست نزنید 

 ! ! مچکرم

زیرچشمکی نگاهی به شایان که ریز ریز میخندید انداختم و لبخند گشادی زدمسپس   .. 

 .. وقتی نزدیک مازندران شدیم ، بارون شدت گرفت

من از سبد میوه ای که جمع کرده بودم یه نارنگی بیرون اوردم و مشؽول پوست کندن شدم و با صدای 

  ! بلند گفتم : اوم چه نارنگیه خوشمزه ایه

کرد با اون حرؾ میزنم پس برگشت حرفی بزنه که موذیانه گفتم : به به چه خوشمزست ،  شایان فکر

 ! نوش جونم

 بیچاره نمیتونست ازم چیزی هم بگیره ، دلم براش سوخت و یه دونه نارنگی کنار ترمز دستی گذاشتم

.. 

 .. شایان هم نارنگی رو برداشت و خورد

ذاشتم و وانمود کردم که حواسم نیستبدین ترتیب دو برش سیب و یه خیارم براش گ  !  

 .. پنجره رو پایین کشیدم و دستمو بردم بیرون

شایان شیشه رو باال داد ، میخواست اذیتم کنه که معترض بشم اما من که دستشو خونده بودم حرفی 

 .. نزدم و خانومانه سر جام نشستم

 . انگار داشت کالفه میشد چون با این حرکتم اخم ؼلیظی کرد

نم بهش محل نذاشتم و مشؽول بازی با موبایلم شدمم  .. 

یهو احساس کردم ماشین از حالت تعادل خارج شده پس سرمو کج کردم و با دیدن شایان که از حال 

 .. رفته وحشت برم داشت

 .. گوشی رو پرت کردم و سریع حرکت ماشین رو مهار کردم

صورت شایانو توی دستام گرفتم و داد زدم : شایان  تپش قلبم باال گرفت ، کمربندمو باز کردم و با گریه

 .. ، شایان ! عشقم ! بیدار شو

 .. اما چشماشو باز نکرد
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داشتم سکته میکردم ، پریدم گوشیمو بردارم که یهو مچ دستم رو گرفت و همونجوری که چشماش 

  بسته بود موذیانه گفت : بادبزن همرات آوردی ؟

بودم ، با تعجب بهش نگاه کردم ، هنوز توی شوک بودم اما وقتی انگار یه پس گردنی محکم خورده 

صدای خنده اش رو شنیدم جیؽم هوا رفت و در حالی که با مشت به بازوش ضربه میزدم گفتم : خیلی 

  ! بیشعوری ! اسب االغ وحشی

 .. شایان قاه قاه میخندید ، تاحاال ندیده بودم اینجوری بخنده

که تمام نگرانیام یادم رفت و با عشق بهش زل زدماینقدر محو خندش شده بودم   .. 

 .. شایان که دید دیگه حرکتی نمیکنم جلوی خنده اش رو گرفت و تنها به لبخندی بسنده کرد

 .. ریشای بلندش رو نوازش کردم و گفتم : چقدر قشنگ میخندی

 .. چیزی نگفت

 .. قربونت بشم ، همیشه بخند -

زدیک لبام کردکؾ دستم رو بوسید و لباش رو ن  .. 

توی ماشین ، برای پنج شیش دقیقه یه لب طوالنی از هم گرفتیم و بعد از اینکه دلتنگی این دو روز رو 

 .. خالی کردیم دوباره به راه افتادیم

 

  ! آخ شایان دستم داره از جا درمیاد -

  میخوای زیر شرطمون بزنی ؟ -

دیگه کتم از درد راست نمیشدنزدیک به یه ساعت داشتم با مجله بادش میزدم ،   .. 

 .. باالخره طاقتم طاق شد ، مجله رو کنار انداختم با حرص ؼریدم : خیلی بی رحمی

  ! پس باالخره زدی زیرش -

 .. بابا دستم درد گرفت -

  مگه مجبور بودی قبول کنی ؟ -

  مگه عوضشم میکردی ؟ -

فکرای بهتری به سرم میزنهلبخند شیطنت امیزی زد و گفت : چرا که نه ! تازه داره   .. 

  مثل چی ؟ -

 .. اینکه شب عروسیمون رو تکرار کنیم -
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با شنیدن این حرؾ دوباره مجله رو برداشتم و تند تند مشؽول باد زدنش شدم که لبخند پیروزمندانه ای 

 .. زد

 .. جاده شمال ، خیس و سرسبز

 .. جریان زندگی رو به آدم یاداوری میکرد

لی بخاطر زمستون هوا زودتر تاریک شده بودساعت پنج بود و  !  

 .. شایان از میون جاده خلوتی میانبر زد و سر از یه منطقه جنگلی اما تاریک و ترسناک دراوردیم

  من که یکم ترسیده بودم ازش پرسیدم : تاحاال از این جاده اومدی ؟

 .. آره -

  ! خوبه -

  چیه ؟ ترسیدی ؟ -

تکون دادم که گفت : خب حاال که اینقدر شجاعی بزار برات یه داستان  به دروغ سرمو به نشونه نه

 .. تعریؾ کنم

  چه داستانی ؟ -

 یه داستان واقعی از همین جاده -

 : با کنجکاوی بهش نگاه کردم و شایان شروع کرد

 .. چند سال پیش یه زوج اینجا مردند

  یه .. عروس ؟ -

عروس دستکاری شد و از دره پرت شد و توی جنگل  یه زوج که ماشینشون توسط معشوقه سابقش -

 ..افتاد

آب دهنم رو با ترس قورت دادم که شایان ادامه داد : اون داماد درجا مرد ولی محلیا میگن عروس با 

لباسی خونین از زیر ماشین بلند شد و توی جنگل به راه افتاد ، از هر جایی که میگذشت زمین زیرپاش 

 .. از خون قرمز میشد

هیچکس دوباره اون عروس نفرین شده رو زنده پیدا نکرد اما افسانه ها میگن هنوزم اینجاست و این 

جاده رو نفرین کرده ، برای همین کسی اینجا رفت و آمد نمیکنه چون میگن هرکسی که پا بهش بزاره 

 .. ، کشته میشه

 .. از ترس موهای تنم سیخ شده بود و با دقت به حرفای شایان گوش میدادم

تپش قلبم باال رفت و با تردید نگاهی به فضای دور و برم انداختم ، جنگل تاریک زیر نم نم بارون و 

 .. جیػ اردکها به شدت ترسناک و رعب انگیز شده بود
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 .. احساس سرمای شدیدی میکردم پس بخاری رو زیاد کردم و سرجام سیخ نشستم

 .. شایان سکوت کرده بود و با دقت رانندگی میکرد

  .. دستمو روی قلبم گرفتم و زیرلب پرسیدم : چرا اومدیم اینجا

 .. جوابی نداد

  با صدای نسبتا بلندتری پرسیدم : چرا .. اومدیم .. اینجا ؟

  ! بازم سکوت

  دیگه تاب نیاوردم ، به سمتش برگشتم و جیػ زدم : چرا منو آوردی اینجا ؟

سمتم نگاهم نکردانگار گردن شایان خشک شده بود ، اصال به   !  

 .. با جفت دستامو صورتشو قاب گرفتم و با دیدن چشمای سفیدش جیػ بلندی زدم

 ! فرمونو رها کرد و بعد از اون فقط تاریکی ، درد و خون رو حس کردم

با احساس زخم دردناکی چشمامم رو باز کردم و وقتی خودم رو در ماشین معلق دیدم متوجه شدم چپ 

 .. کردیم

شایان که ؼرق خون بود نگاه کردمبه سمت   .. 

لبام از شدت ترس میلرزیدند ، هنوز صدای جیػ اردکها توی گوشم بود که رعد و برق و زوزه باد هم 

 .. شروع شد

شیشه تیزی توی شونم فرو رفته بود ؛ به سختی از خودم جداش کردم و کشون کشون خودمو از زیر 

 .. ماشین نجات دادم

م رو سوزوند ، باک ماشین ترکیده بودبوی تند بنزین بینی  !  

 .. خودمو به طرؾ شایان رسوندم و با زحمت از زیر ماشین بیرون کشیدمش

  ! تمام سر و صورتش خونی بود ؛ دستمو که روی نبضش گذاشتم بؽضم گرفت ؛ شایان مرده بود

 .. در همین لحظه صدایی زوزه وار از پشت سرم شنیدم

به عقب نگاه کردم ، هیچکس نبودبا دستپاچگی بلند شدم و   !  

فوری یه چوب بلند از روی زمین برداشتم و درحالی که به دور خودم میگشتم با چشم صاحب صدا رو 

 ... جست و جو کردم

 .. هیچکس نبود ! تنها صدایی زوزه وار از پس درختها دیده میشد

 .. تمام شجاعتمو جمع کردم و به سمت یکی از درختها رفتم

شدت گرفته بود و به سر و صورت خونیم شالق میزدبارون   !  



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 617 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

وقتی بیشتر به درخت نزدیک شدم ، با دیدن زنی که لباس عروس خونی پوشیده نفسم توی سینه حبس 

 .. شد

 .. زن که در فاصله نه چندان دوری از من ایستاده بود لبخندی شیطانی زد

فرار کنم ، بدو بدو به محل حادثه برگشتم اما  همین کافی بود تا تمام نیروم رو جمع کرده و از دستش

فرد با ردای سیاه پوش دور حوضچه ای  12دیگه نه ماشینی در کار بود و نه جنازه ای به جاش 

 .. خونی جمع شده بودند و یه زن برهنه با صورتی پوشیده توی حوضچه خوابیده بود

نی زیر گوشم زمزمه کرد : اینجا در همین لحظه چاقویی روی گردنم قرار گرفت و همون عروس خو

  ! آخر خطه

  و اینجوری گلوم رو مثل بره ای برید و سالخی کرد

  یارا ، یارا ؟ -

 با تکون های شدید کسی از خواب بلند شدم و به سمت شایان که با خستگی نگاهم میکرد چشم دوختم

.. 

و با تردید پرسیدم : ما کجاییم ؟یکم طول کشید که موقعیت مکانیم رو ارزیابی کنم ، چشمامو مالیدم    

  رسیدیم خونه ، وقتی خواب بودی برات ؼذا خریدم .. گرسنته ؟ -

خواستم بگم نه ولی با احساس سوزشی که توی معدم حس کردم سرمو تند تند به نشونه آره تکون 

 .. دادم

باالشایان کلید ورودی رو بهم داد و گفت : من چمدونا رو میارم ؛ تو با ؼذا برو   .. 

چند لحظه بهش خیره شدم ، هنوز هم نمیتونستم اتفاقاتی که افتاده بود تجزیه تحلیل کنم ! یعنی همش 

 .. خواب بود ؟ پس چرا اینقدر واقعی به نظر میرسید

  شایان که نگاه خیره ام رو دید پرسید : تو حالت خوبه ؟

دم و با گیج و منگی به سمت خونه حرکت مردد سرمو به نشونه آره تکون دادم و بعد از ماشین پیاده ش

 .. کردم

در نظر اول که هیچی از ویال ندیدم ، به محض اینکه درو باز کردم روی مبل نشستم و سرمو بین 

  دستام گرفتم ، این چه رویای کوفتی بود که دیدم ؟ نکنه دوباره داشتم توهم میزدم ؟

وی در گذاشت و بعد کش و قوسی به بدنش داد ، دو سه دقیقه بعد از من شایان رسید ، چمدونا رو جل

  ! معلوم بود حسابی خستست اونوقت من مثل مفت خورا اینجا نشسته بودم و به توهماتم فکر میکردم

 .. سریع بلند شدم ، شال و مانتوم رو کنار گذاشتم و پریدم بساط شاممون رو پهن کردم

ز کرد و پرسید : لباس گرم آوردی ؟ هوای شمال شایان دور میز ناهار خوری نشست ، یه بطری دوغ با

درجه هست 3-  !  
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اصال توی این دنیا نبودم ، فقط سری به نشونه اره تکون دادم و بطری دوؼمو باز کردم تا توی لیوان 

 .. بریزم

 .. اصال حواسم نبود که دوغ داره لبریز میشه ، شایان یهو دستمو گرفت و با تعجب گفت : یارا

شده بودم چه گندی زدم ، تندی بلند شد ، یه دستمال از روی اپن برداشتم و مشؽول پاک تازه متوجه 

 .. کردن میز شدم

  سرم مثل یه کوه سنگین شده بود و درد میکرد ، شایان که نگرانم شده بود ازم پرسید : اتفاقی افتاده ؟

 .. نه -

 .. انگار زیاد میزون نیستی -

رسیدم : راجبع اون افسانه .. راست گفتی ؟نمیدونستم بهش چی بگم پس فقط پ   

  کدوم افسانه ؟ -

  ! افسانه عروسی با لباس خونی که جاده مازندران رو نفرین کرده بود -

  ! انگار واقعا هیچی نمیدونست چون با بهت به صورتم خیره شد

ماتی میزدم آخه بهش چی میگفتم ؟ اینکه زنت دیوونست !؟ خودمم نمیدونستم چرا گاهی همچین توه

پس سکوت کردم و سعی کردم دیگه به اون اتفاقات فکر نکنم ! هرچی بود ، فقط یه خواب بود ! من 

 . االن توی ماه عسلم بودم و لزومی نداشت فکرمو درگیر کنم

 .. بعد از خوردن شام ، یه پتو گلبافت دو نفره برداشتیم و کنار هم نشستیم تا تلویزیون تماشا کنیم

جفتمون خسته بودیم ولی هنوز برای خواب خیلی زود بوداگرچه   .. 

 .. شایان محو تماشای فیلم شده بود و من توی ذهنم برای فردا برنامه ریزی میکردم

 .. عجب فصل بدی اومده بودیم شمال ! حتی نمیتونستیم تو دریا شنا کنیم

پرسید : به چی فکر میکنیشایان که فهمیده بود ذهنم مشؽوله ، دستشو دور کمرم حلقه کرد و   .. 

  ! به اینکه فردا چیکار کنیم -

  برنامه خاصی داری ؟ -

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم

 .. من دارم -

  چی ؟ -

 ! نمیگم ، سورپرایزه -

 .. از سورپرایزات دل خوشی ندارم -
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 .. لبخند موذیانه ای زد و گفت : عاشق این یکی میشی

 .. خب یکم بهم بگو -

مو به سینش چسبوند و درحالی که با دست زخمت و مردونه اش از کمر تا روی باسنم رو نوازش سر

 .. میکرد گفت : صبح میریم خرید و برای ناهار کباب درست میکنم

 .. اومممم چه خوشمزه -

  دوست داری ؟ -

 .. خیلی -

  دیگه چی دوست داری ؟ -

 .. سینشو گاز ریزی گرفتم و با شیطنت گفتم : تو رو

چونمو باال داد و لحظه ای به چشمای قهوه ایم زل زد ، سپس بوس ریزی روی لبم نشوند و همونجا 

 .. روی مبل درازم کرد

 

برهنه کنار هم روی مبل دراز کشیده بودیم ، سرمو روی شونش گذاشته و با ناخون روی سینش خطای 

 .. فرضی رسم میکردم

تموم میشه ؟ چرا همیشه اولین حسای خوب اینقدر زود -   

 ... همونطوری که چشماشو بسته بود جواب داد : اولین حسای خوب

دستشو گرفتم باال و درحالی که با انگشتاش بازی میکردم گفتم : اولین باری که سوار ترن هوایی 

 .. میشی

 .. اولین باری که یه توله سگو بؽل میکنی

  ! اولین س*س

 .. هر شروعی یه پایانی داره -

باید اینجوری باشه ؟چرا  -   

 .. قانون طبیعته -

 .. قانون -

  کمی مکث کردم و دوباره گفتم : اولین باری که س*س کردیم .. یادته ؟

 .. اهوم -
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حس عجیبی بود ، یه جور ترس ، شهوت ، انگار زمان متوقؾ شده بود و ما فقط میخواستیم  -

 .. انجامش بدیم

  .. رابطه با تو برام فوق العادست -

  سرمو بردم باال و پرسیدم : چرا اینو میگی ؟

 .. چون همیشه اینجوری بوده -

  همیشه ؟ -

 .. از زمانی که پدر و آرای مثل ما دراز میکشیدند ، برهنه در کنار هم -

 .. بعد از یه رابطه ش*وت انگیز

  شیطان چجوری عاشقش شد ؟ -

قش بشهشایان توی صورتم نگاه کرد و جواب داد : نمیخواست عاش  .. 

  ! اون فقط برای رسیدن به بهشت میخواست ازش استفاده کنه

  پس چی شد ؟ -

 .. با نوک انگشت گونمو نوازش کرد و گفت : عاشق شد

 .. عاشق چی -

  ! معصومیت ، بی باکی و فداکاریش -

  لحظه ای سکوت کردم و بعد پرسیدم : مثل تو ؟

 .. چیزی نگفت

 

بین نمیبرداگه عاشقش بود اونو از  -  .. 

  ! مجبور شد -

 .. هیچ اجباری در کار نبوده -

  ! تو اونجا نبودی -

  مگه تو بودی ؟ -

  ! من پدر رو میشناسم -

  حاال پشیمونه ؟ -

 .. نه -
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 .. شایان .. اگه -

  اگه چی ؟ -

  سرمو دادم پایین و پرسیدم : اگه پدر ازت بخواد ، منو قربانی کنی اینکارو انجام میدی ؟

 .. نوازش های شایان متوقؾ شد ، دستشو از روی کمرم برداشت و سکوت کرد

 .. با مظلومیت توی چشماش زل زدم که گفت : نمیتونم ازت بگذرم

 .. با این حرؾ لبخندی روی لبم نقش بست اما او ادامه داد : ولی اگه بخواد چاره ای ندارم

  ! لبخندم محو شد

ر حالی که موهامو میبوسید گفت : به این چیزا فکر نکندوباره سرمو به سینش چسبوند و د  .. 

 ! من فقط سکوت کردم ، شایان هیچوقت عوض نمیشد

 

صبح روز بعد برای خرید وسایل ناهار از خونه بیرون زدیم ، این اولین باری بود که به متل قو سفر 

 .. میکردم

  ! شهر توریستی و مدرنی بود

ع مواد ؼذایی شمالی ، از زیتون و باقاال بگیر تا ماهی شور توی بازار به سمت بازار روز رفتیم ، انوا

 .. پیدا میشد

شایان که انگار بارها به این بازار اومده بود مستقیما به سمت قصابی آشنایی رفت ولی چون من از 

بوی گوشت خوشم نمیومد بیرون قصابی ایستادم و در همین حین مشؽول تماشای دکان بقلی که یک 

 .. زیتون فروشی پربار بود شدم

مؽازه دار که مردی خوش لهجه بود یه ظرؾ کوچیک زیتون پروره برای تست بهم داد ، ازش تشکر 

 .. کردم و مشؽول خوردن زیتون شدم که گوشیم زنگ خورد ! پژمان بود ، جواب دادم

  الو ؟ -

  ! تو کجاییییی یارا ، بیا به دادم برس -

شدم و ظرؾ از دستم افتاداز شنیدن فریادش هول   .. 

  زیرلب فحشی نثار پژمان کردم و با کالفگی پرسیدم : وای ! چته پژمان مگه داری سرمیبری ؟

  ! یارا تو کجایی که شادیمو عروس کردند -

 با تعجب پرسیدم : یعنی چی ؟

میم حرؾ بزنیبابا ، زن عمو و عموت دارند شوهرش میدند حاال چیکار کنیم ؟ مگه قرار نبود با ما -  !  
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با کؾ دست به پیشونیم کوبیدم و خجالت زده گفتم : ای وای من ! ببخشید پژمان به کلی یادم رفت ، 

 .. نگران نباش ! امروز زنگ میزنم و درستش میکنم

یارا فقط هرکاری میکنی زودتر انجام بده چون خود شادی هم راضی نیست و توی روی دروایسی  -

  ! خانوادش مونده

اشه باشه ! نگران نباش من حلش میکنمب -  .. 

 .. اگه شادی زنم بشه و بریم سر خونه زندگیمون یه عمر دعاگوت میشم -

 .. خندم گرفت و گفتم : خیلی خب دیوونه ، اینقدر مزه نریز

در همین بین که پژمان وراجی میکرد چشمم به زنی مشکوک افتاد که سرلخت وسط خیابون ایستاده 

به من نگاه میکرد ، یکم به دور و برم نگاه کردم دیدم نه ، فقط منو زیر نظر داره !  بود و مستقیما

انگار نه انگار که تو بازار بود ، با موهای سفید و پیراهنی حریری وسط بازار ایستاده بود و داشت 

 ! چشمام رو درمیاورد

به سمت اون زن رفتم دیگه به حرفای پژمان توجهی نکردم ، ناخوداگاه گوشی از دستم افتاد و  .. 

هرچقدر بیشتر بهش نزدیک میشدم شباهت باورنکردیمون برام ملموس تر جلوه میکرد ، کار به جایی 

 .. رسید که درست در چند سانتی متری هم سینه به سینه ایستادیم

،  باورم نمیشد !!! انگار داشتم توی آینه نگاه میکردم !! اون زن درست شبیه من بود ، همون چشما

 .. همون لبا ، همون بینی ! تنها وجهی که ما رو متمایز میکرد رنگ موهامون بود

 .. بی اختیار دستمو نزدیک بردم تا صورتشو لمس کنم که مانعم شد و به پشت سر نگاه کرد

 

برای لحظه ای به عقب برگشتم و با دیدن شایان که دست در جیب ایستاده و به ما نگاه میکنه ، 

کردماحساس سرما   .. 

  یعنی شایان هم این زن رو میدید ؟

دوباره به سمت همزادم برگشتم ولی با دیدن جای خالیش بهت زده شدم ، اون که تا همین چند لحظه 

  ! پیش اینجا بود

 .. در همین لحظه شایان شونمو لمس کرد و گوشیمو بهم داد

  چرا گوشیتو جلوی مؽازه انداخته بودی ؟ -

و جواب دادم : خب .. خب .. من به من و من افتادم  !  

 .. یهو دستشو روی پیشونیم گذاشت و با نگرانی گفت : چقدر داؼه ، حتما تب کردی

  ! اما من اصال احساس گرما نمیکردم ، بیشتر سردم بود
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 .. یارا ، میخوای بریم دکتر ؟ احساس میکنم از دیشب تاحاال -

م شایان ! نگران نباش ! یکم سرم درد میکنه .. دلم حرفشو قطع کردم و با قاطعیت گفتم : من خوب

  ! میخواد زودتر برگردیم خونه

 .. خیلی خب ، بیا برگردیم -

بدین ترتیب با هم از اون بازار عجیب فاصله گرفتیم ولی من لحظه ای ایستادم برای آخرین بار به 

 .. جایگاه همزادم نگاه کردم

 

ان رو پر از آب داغ کردم و توش نشستملباسامو دراوردم و وارد حموم شدم ، و  .. 

 .. سرمو به عقب تکیه دادم و چشام رو بستم تا ذهنمو از همه اتفاقات این دو سه روزه خالی کنم

شایان داشت ناهار درست میکرد و این بهترین موقعیت بود تا بتونم برای یه ساعتم شده با خودم خلوت 

 .. کنم

یفم بهم لذت میداد ، چقدر دلم یه حموم ارامش بخش میخواستاحساس برخورد آب داغ با پوست ظر  .. 

احساس کردم از دیشب مریض شدم چون مدام عطسه میکردم و اب بینیم هم راه افتاده بود ، فقط دعا 

 .. دعا میکردم واگیردار نباشه ، نمیخواستم شایان رو هم بیمار کنم

تر توی آب فرو رفتم ، دیگه اب تا نزدیک همینجوری که توی افکار خودم ؼوطه ور بودم یکم بیش

 .. چونه هام رسیده بود

لبخندی زدم و دستامو به حالت ضربدری روی سینم گذاشتم اما در همین موقع احساس کردم زنجیر 

 .. وان داره دور پام پیچیده میشه

ال به زیراب چشامو باز کردم و سعی کردم خودمو باال بکشم اما موفق نشدم و با نیروی ؼیرارادی کام

 .. فرو رفتم

جفت پاهام الی زنجیر وان قفل شده بود ، هرچقدر دست و پا میزدم نمیتونستم خودمو باال بکشم ! 

 .. انگار یه وزنه سنگین روی سینم قرار داده بودند

 .. ششام پر از اب شده بود و نمیتونستم به راحتی نفس بکشم

اما کسی کمکم نمیکردزیر آب جیػ میزدم و اسم شایانو صدا میکردم   .. 

  ! انگار زمان مرگم فرا رسیده بود ، با چشم صورت پدر و مادرم رو دیدم

 احساس میکردم قراره به خونوادم بپیوندم که ناگهان دستی ظریؾ از زیر آب نجاتم داد و منو باال اورد

.. 

اطرافم رو زیر نظر  به محض اینکه باال اومدم ، از توی وان بیرون پریدم و نفس نفس زنان دور و

 .. گرفتم
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  ! انگار هنوز هم اطمینان نداشتم که زندم

 .. دستمو روی گلوم گذاشتم و چند سرفه بلند سر دادم

 .. مقداری زرد اب کؾ حموم استفراغ کردم و دو دستی تنم رو چسبیدم

هستی ؟ چی سپس با ؼضب به زن ناجیم که همون همزاد امروزیم بود نگاه کردم و داد زدم : تو کی 

  میخوای ؟

 .. زن که مثل یک قدیسه گوشه حموم ایستاده بود با ناراحتی بهم نگاه کرد

یکم که حالم سرجا اومد ، راست ایستادم و دوباره داد زدم : ازت پرسیدم تو کی هستی ! چرا جواب 

  نمیدی هان ؟ چرا نمیزاریو به نفس راحت بکشم ؟ مشکلتون با من چیه لعنتیا ؟

ت اشارشو به نشونه سکوت به روی لب قرار دادزن انگش  .. 

 .. انگشتمو به نشونه تهدید باال آوردم و گفتم : برای آخرین بار ازت میپرسم ! تو

 .. من توام -

  چی ؟ -

  ! تو منی -

  !! اصال از حرفات سردرنمیارم -

 .. پس چرا یه نگاه به خودت نمیندازی -

داری بازیم میدی ! تو فقط یه توهمی ! مثل هزارتا توهم دیگه که  اخم کردم و با عصبانیت جواب دادم :

  ! توی این چندماه تجربه کردم

 .. همزادم به آینه اشاره کرد و گفت : از حجره تاریکی به سمت روشنایی بنگر

 دیگه کامال متوجه شده بودم که بازم توهم زدم ، دستمو روی زانوهام گذاشتم و گفتم : ببین .. عزیزم ..

خواهش میکنم .. تمومش کن خب ؟ من نمیخوام دیگه از حجره تاریکی به روشنایی نگاه کنم ! من االن 

  ! یه زندگی خوب دارم ! میدونم تو رو آخرین جادوگر فرستاده تا بازم نصیحتم کنید ولی خب

! دارم دستامو باز کردم و ادامه دادم : خب منم بهش گوش دادم و به شایان اعتماد کردم ! ببین 

 .. زندگیمو میکنم ، پس دیگه دلیلی برای این توهمات وجود نداره

 .. تو متوجه نیستی یارا ، شیطان سراؼت میاد و تو رو قربانی میکنه -

نه تو متوجه نیستی توهم احمق ! من دارم زندگی میکنم ! یه شوهر دارم که عاشقشم ، دلم میخواد  -

گذرونم نه مثل یه زن روانی ! پس همین االن از خیالم گمشو ماه عسلم رو مثل هزارتا عروس دیگه ب

 .. بیرون
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اون نه تنها تو بلکه خانوادتو از بین میبره یارا ، همونطوری که شیطان منو از بین برد ! اون مرد  -

  ! پسر شیطانه

  از شنیدن این حرؾ گیج شدم پس پرسیدم : منظورت چیه ؟

د شد و پرسید : یارا ؟ هنوز حمومت تموم نشده ؟ ناهار تقریبا در همین لحظه صدای تق تق شایان بلن

 .. حاضره

 .. نگاهی به جای خالی زن کردم و بعد حوله ای دور تنم پیچیدم و در رو باز کردم

 .. شایان نگاه ش*وت انگیزی به هیکلم انداخت و گفت : وقتی خیس میشی ، دلم میخواد لیست بزنم

لبمو بوسیدخنده لوندی سر دادم و او   .. 

  سپس به سمت اشپزخونه اشاره زد و گفت : میخوای ببینی برای ناهار چی حاضر کردم ؟

 .. اهوم -

 .. حتما از دیدنش خوشحال میشی -

  یکم شک کردم ، آخه چرا باید از دیدن کباب خوشحال میشدم ؟

 .. شایان چشامو از پشت گرفت و آسه آسه به سمت اشپزخونه هدایت کرد

ازم فاصله گرفت و با شیطنت گفت : تا نگفتم باز نکنیاااسپس   .. 

 .. خندیدم

  .. نه دیوونه -

3 2 1!  3خب حاال ، با شمارش  -  .. 

رو ادا کرد چشامو باز کردم و با دیدن هیکل برهنه زنی که روی اپن افتاده از ترس  3وقتی شماره 

 .. خشک شدم

ون اورد و گفت : نظرت چیه ؟شایان از داخل کابینت سر بریده شده ای بیر   

 .. نمیتونستم نفس بکشم ! اون سر چقدر .. چقدر .. چقدر شبیه

  ! شایان سر رو برگردوند و گفت : اینم از این

 ! شادی ! شادی ! اون سر شادی بود

جیػ بلندی کشیدم و از خواب پریدم ، درحالی که دستامو توی هوا تکون میداد اسم شادی رو فریاد 

میلرزیدم میزدم و  .. 

  شایان با صدای جیػ و داد من توی اتاق پرید و پرسید : یارا ؟ یارا چی شده ؟
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با دیدن او از جا پریدم ، آباژور کنار تخت رو از برق کشیدم ، به حالت دفاعی گارد گرفتم و از الی 

 دندونای کلید شده ام ؼریدم : شادی کجاست ؟ شادی کجاست بی همه چیز ؟

عی داشت آرومم کنه گفت : چی میگی یارا .. تو االن تو خونه منی ! اینجا ویالمونهدر حالی که س  !  

جیػ زدم : خفه شو بی شرؾ ! خفه شو شیطان ! تو خود ابلیسی ! از جون من چی میخوای ؟ از جون 

  خانوادم چی میخوای ؟

 .. نمیفهمم چی میگی یارا .. من داشتم ناهار درست میکردم -

حرؾ یخ کردم ، اباژور رو به روی زمین انداختم و به سمت اشپزخونه دویدماز شنیدن این   .. 

 .. روی اپن خالی بود ، زیر کابینتم چیزی دیده نمیشد

کاردی از توی کشو برداشتم و رو به شایان که با خونسردی جلوی اپن ایستاده بود گفتم : یا بهم میگی 

ون مادرم یه تار مو از سر شادی کم شه میکشمتشادی کجاست یا میکشمت ! شایان میکشمت ! به ج  

.. 

 .. یارا .. تو االن یکم مریض -

 .. نزاشتم حرفشو کامل کنه و روی سینه لختش خط عمیقی انداختم

 .. شایان داد بلندی کشید ، به عقب رفت و دستشو روی سینش گذاشت

نبودکؾ دستاش در کسری از ثانیه پر از لخته خون شد اما برای من مهم    .. 

 .. جیػ زدم : شایان بگو شادی کجاست وگرنه میکشمت

 .. روی زمیم دراز کشید ، پوزخندی زد و گفت : تو دیوونه ای

  ! فریاد زدم : اگه نگی شادی کجاست از این دیوونه ترم میشم

مزاده شایان هم از کوره در رفت و داد زد : برو تمام این خونه رو بگرد احمق ! اخه چرا باید اون حرو

  اینجا باشه ؟

 .. کارد رو محکم گرفتم و تک تک اتاق ها ، دستشویی و حموم رو گشتم اما اثری از شادی پیدا نکردم

  ! انگار جدی جدی توی خونه نبود و من بازم توهم زده بودم

 .. به نشیمن برگشتم و با دیدن شایان که کؾ زمین افتاده و از بینیش خون میره قلبم ایستاد

ه بهش حمله عصبی دست داده بود و داشت خونریزی میکرد ! کارد رو گوشه ای انداختم و فوری دوبار

 .. از توی چمدون قرصش رو پیدا کرده و به زور توی حلقش فرو کردم

 .. توی آؼوشم گرفتمش و درحالی که پیشونیشو میبوسیدم دوباره به ؼلط کردن افتادم

داگوه خوردم ، شایان .. شایان تو رو خ -  ..  
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  ! دلم به حالش میسوخت ، من داشتم دیوونه میشدم و با این توهمات بهش اسیب میزدم

من .. من .. من دیگه اون یارای سابق نبودم ! این کارا دست خودم نبود ! انگار یهو جنی میشدم ، 

  ! مطمئنم اگه اون لحظه شایان نزدیکم میومد میکشتمش

م ، بؽضم گرفته بود ! نمیتونستم بزارم با یه روانی زندگی کنهاز کنارش بلند شدم و روی مبل نشست  !  

 .. من عقل سلیم نداشتم ، ممکن بود بهش اسیب بزنم

همونجا تصمیمو گرفتم ، نمیتونستم کنارش بمونم ! من چاره ای جز ترک شایان نداشتم ، نه دیگه این 

 .. زندگیو نمیخواستم

یفهمیدم چمه ! نمیتونستم با توهماتم به این رابطه ادامه بدمباید اول خودمو درمان میکردم ، باید م  .. 

میدونستم چند دقیقه طول میکشه تا بهوش بیاد ، حلقمو روی سینش گذاشتم و بدون فکر از خونه 

 .. بیرون زدم

حتی یه ساک لباس هم جمع نکردم ، فقط یه مقدار پول ، کیؾ دستی و موبایلم رو برداشتم و مستقیما 

تهران حرکت کردمبه سمت   .. 

 .. سوار یه تاکسی دربست شدم و با سه مسافر دیگه به راه افتادم

  ! حتی دلم نمیخواست بمونم تا اتوبوس گیرم بیاد

 .. تقریبا از شهر خارج شده بودیم که موبایلم زنگ خورد ، مطمئن بودم شایانه

دم ولی او رگباری زنگ میزد و بؽضم گرفت ، من داشتم چیکار میکردم ؟ نمیخواستم تماسشو جواب ب

  : چاره ای برام نزاشته بود پس به اجبار تماس رو وصل کردم و او بی مقدمه گفت

 .. هرجایی هستی تا نیم ساعت دیگه باید خودتو برسونی خونه -

 .. از لحن ترسناکش مو بر تنم سیخ شد ولی شجاعتم رو از دست ندادم و گفتم : نمیتونم

؟یعنی چی نمیتونم  -   

  ! شایان من بهت اسیب میزنم -

  ! احمق ! زود باش برگرد خونه ! منظورت چیه ؟ تو زن منی -

 .. اما من بهت اسیب زدم -

  با عصبانیت جواب داد : فعال که نمردم ، پس کجا فرار میکنی ؟

خشم و دژم توی صداش موج میزد ، از همین فاصله هم میتونستم رگ های متورم گردن و چشمای 

  ! قرمزش رو ببینم

 .. شایان من برنمیگردم -
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  چی ؟ -

گفتم که برنمیگردم ! تا وقتی نفهمم دلیل این توهما چیه برنمیگردم ! هروقت نزدیک توام تشدید میشه  -

  ! شایان .. من دارم از بین میرم

  آخه االن کجا میری لعنتی ؟ کجا رو داری که بری ؟ -

گریم رو بگیرم و جواب دادم : نمیدونم عشقم ، نمیدونم .. فقط  دستمو جلوی دهنم گرفتم تا جلوی

 .. نمیخوام بهت اسیب بزنم ! فقط نمیخوام عذابتو ببینم

  ! خیلی دوستت دارم ولی دیگه نمیتونم

 .. یارا -

 .. دیگه منتظر ادامه حرفاش نشدم و تماس رو قطع کردم : مراقب خودت باش عشقم

و سرم به شیشه چسبوندمشایانو توی بلک لیست گذاشتم   .. 

 .. نمیتونستم جلوی این اشکا رو بگیرم ، دلم میخواست از ته دل جیػ بزنم و خودمو خالی کنم

 .. این دردا بدجوری توی دلم سنگینی میکرد

 .. فکر میکردم این ماه عسل کنار عشقم رویایی بشه

  ! چقدر منتظر همچین لحظاتی بودم اما فقط داشتم خودمو گول میزدم

شب بود که به تهران رسیدیم و کنار برج ازادی پیاده شدیم ۷ساعت   .. 

 .. نمیدونستم باید کجا برم ، نمیدونستم باید چیکار کنم

  ! فقط میخواستم از شایان دور باشم

 .. اولین کسی که به فکرم رسید ، الهه بود ! بهش زنگ زدم اما جواب نداد

تا دم خونش رفتم اما انگار اونجا هم نبود پنج شیش بار باهاش تماس گرفتم و حتی  .. 

دیگه کامال ناامید شده بودم ، دو زانو جلوی در خونه الهه نشستم و سرمو بین دستام گرفتم که یهو 

موبایلم زنگ خورد ! با فکر اینکه الهست فوری تماس رو جواب دادم اما وقتی صدای مهرزاد توی 

وا رفتگوشم پیچید تمام امیدم دود شد و به ه  .. 

 .. سالم خانوم یکتا ، امیدوارم زمان بدی تماس نگرفته باشم -

 .. سعی کردم آروم باشم ، دلم نمیخواست مهرزاد از این جریانات بویی ببره

  سالم آقای جهانی ، بفرمایید ! کاری داشتید ؟ -

 .. زنگ زدم تا درباره زمان بعدی دادگاه کاؾ بهتون خبر بدم -

؟ بازم ما هستیم -   
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 .. تا وقتی تتوی این قضیه دربیاد ، حضور تمامی شاهدان ضروریه -

 .. اهان -

 .. زمانشم دو هفته دیگست ! هم شما و هم همسرتون -

 .. با شنیدن لؽت اخر دستام شروع به لرزیدن کرد و دوباره بؽضم گرفت

  مهرزاد که سکوتم رو دید پرسید : یارا خانوم ؟ چیزی شده ؟

جلوی لرزش صدام رو بگیرم و بی مهابا گفتم : من تهرانمدیگه نتونستم   .. 

  چی ؟ -

 .. شایانو ترک کردم ، االن تهرانم -

  با نگرانی پرسید : اتفاقی افتاده ؟

 .. مهرزاد ، من دارم دیوونه میشم -

  منظورت چیه ؟ -

  میتونم ببینمت ؟ -

 .. آره حتما .. فردا یه قرار -

دادم : فردا نه ، االنحرفشو قطع کردم و جواب   .. 

 .. اما االن که -

  میشه بیای دنبالم ؟ -

  تو کجایی ؟ -

 .. بهش آدرسو دادم و او گفت : تا ده دقیقه دیگه اونجام

خداحافظی کردم و از روی زمین بلند شدم ؛ هوا خیلی سرد بود منم جز یه سوییشرت نازک زرشکی 

 .. چیزی نپوشیده بودم

تا با مهرزاد با اون لکسوز مشکی رنگش رسید یه ربعی منتظر موندم  .. 

 .. فوری سوار ماشین شدم و از سرما دستامو به بخاری چسبوندم

 .. مهرزاد به شوخی گفت : علیک سالم

 .. زیرچشمی بهش نگاه کردم و زیر جواب دادم : سالم

 .. توی راه ، فقط سرمو به عقب تکیه دادم و برای پنج دقیقه چشامو بستم

دیگه گنجایش این همه مشکل رو نداشتذهنم   .. 
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  مهرزاد صدای آهنگ کالسیک رو کم کرد و پرسید : شام خوردی ؟

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم

  جایی برای موندن داری ؟ -

 .. چشامو باز کرده و سرمو به سمتش کج کردم

  ! خب فهمیدم ، دیگه سوال نپرسم -

نخواستم بیای دنبالم تا برام شام بخری ، شکمم آخرین چیزیه که نفس عمیقی کشیدم و گفتم : ازت 

 .. بهش فکر میکنم

  خب پس چی تو رو کشونده اینجا ؟ -

 .. میخوام کمکم کنی -

  در چه مورد ؟ -

  ! دست به سینه شدم و گفتم : میخوام یکیو پیدا کنم ، یه زن به اسم سمیه رشیدی

  و این زن دقیقا کیه ؟ -

معماهای منکلید  -  .. 

 ! موذیانه خندید و گفت : تازه داستان داره قشنگ میشه

 

 .. کلید رو توی جای قفلی انداخت و دونفری وارد خونه مهرزاد شدیم

 .. یه ویالی دوبلکس شیک و مدرن با بهترین دیزاین اروپایی

ک ها ساخته نمای ورودی خونه از سنگ مرمر شیری رنگ بوده و کؾ زمین از باکیفیت ترین سرامی

 .. شده بود

  ! البته داشتن همچین دم و دستگاهی از وکیل گرونی مثل مهرزاد چندان دور از انتظار به نظر نمیرسید

 .. با شرمندگی به سمت نشیمن گام برداشتم و سرجام ایستادم

  ! مهرزاد کتش رو دراورد و گفت : راحت باش

 .. نمیدونم چرا قبول کردم بیام اینجا -

نباید قبول کنیچرا  -  .. 

 .. خودت میدونی مهرزاد -

  ! خندید و گفت : به رابطه با زنای شوهردار هیچ عالقه ای ندارم ، نگران نباش



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 631 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

  ! روی کاناپه راحتی نشستم و زیرلب گفتم : امیدوارم همینطور باشه

خصوص ؟مهرزاد از توی کتابخونه یه برگه تبلیؽاتی بیرون اورد و پرسید : پیتزا استیک یا م   

  ! شونه ای باال انداختم : هرچی خودت دوست داری

 .. به رستوران زنگ زد و دوتا پیتزا سفارش داد

 نگاهی به صفحه خالی گوشیم انداختم و با خودم گفتم یعنی تا االن شایان چقدر نگرانم شده ؟

ر بهش اسیب میزدمیه لحظه از کارم پشیمون شدم ولی بعد با خودم گفتم اگه اونجا میموندم که بیشت  .. 

  مهرزاد برام یه بطری دلستر باز کرد و پرسید : چرا لباساتو عوض نمیکنی ؟

 .. با جدیت گفتم : همینجوری راحتم

  ! خیلی خب خانوم یکتا ، نخوری ما رو -

  مهرزاد در فاصله دوری از من روی کاناپه نشست و پرسید : آقای کوشا نگرانت نمیشه ؟

االنم شدهمطمئنم تا  -  .. 

 .. یارا تو دیگه کی هستی -

  منظورت چیه ؟ -

آخه به خودت یه نگاه بنداز ! االن اومدی اینجا تا به شوهرت اسیب نزنی ، بخاطرش بلند شدی رفتی  -

افریقا و به یه وکیلی مثل من باج دادی ! اینجور دخترا تو این دوره و زمونه خیلی کم پیدا میشه ، 

  ! کوشا مرد خوشبختیه

 .. اون اولین کسیه که بهم عشق واقعیو نشون داد -

  فکر میکنی کوشا هم اینجوری عاشقته ؟ -

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

 .. که اینطور -

  چرا این سوالو پرسیدی ؟ -

مهرزاد بطری دلسترشو روی میز گذاشت و گفت : خب من سالیانه ساله که توی این کارم و زنا و 

ی رو دیدممردای زیاد  .. 

فکر نکن نمیفهمم قضیه این کاؾ همش یه بازیه و اون دانیال بدبخت طعمه ای بیش نیست ، فقط نقش 

 .. تو رو توی بازی خطرناک شوهرت نمیفهمم

  تعجب کردم و پرسیدم : داری چی میگی ؟
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نم ، فقط خب عزیزم ، مثل اینکه تو هنوزم توی رویا سیر میکنی ! منم عادت ندارم مبهم حرؾ بز -

 .. بهت میگم اون داره ازت استفاده میکنه

  بریده بریده پرسیدم : استفاده .. میکنه ؟

کوشا شیطان پرسته و توی یه فرقه مرموز سمت خاصی داره ، بهش میگن دویل سه سیون یا پسر  -

 شیطان ! این چیزا برات تازگی نداره ؟

از کجا فهمیده بود ؟ قلبم با این حرفا از تپش ایستاد ، مهرزاد اینا رو   

 . وقتی سکوتم رو دید لبخند کشداری زد و گفت : پس تو میدونستی

 .. من .. من -

خیلی خب ، نمیخوام بگم از همه چیز مطمئنم چون سرنخ های زیادی ندارم فقط میدونم شوهرت یه  -

 .. شارالتانه به تمام معناست

 آخه چرا اینو میگی ؟ -

استفاده کرده تا به یه مقامی توی اون انجمن کوفتی برسه ! دقیقا نمیدونم واضحه چون اون ازت  -

 .. چیکار و چه مقامی

 .. این شیطان پرستای کوفتی واقعا عجیبن

  مهرزاد تو اینا رو از کجا میدونی ؟ -

خندید و گفت : چون من یه وکیلم و کارم حل این معماهاست ، این پرونده به طرز عجیبی برام تازگی 

ره حاال هم که تو میخوای حقیقتو بفهمی صدرصد باهات همکاری میکنمدا  .. 

 .. واقعا نمیدونستم چی بهش بگم ، هنگ کرده بودم

 .. همین لحظه صدای زنگ در بلند شد و مهرزاد کؾ دستاش رو بهم زد

  !! شام اومد -

 .. اینو گفت و به سمت در رفت

میکردم ، یعنی چی شایان داشت ازم سواستفاده من که سر جام خشک شده بودم و به حرفاش فکر 

  میکرد ؟ من نمیفهمیدم ! این حرفا چه معنی ای میداد ؟

 .. مهرزاد با دو جعبه پیتزا برگشت و ضبط رو روشن کرد

  ! صدای موسیقی فرانسوی کل خونه رو برداشت

 .. نمیتونستم تمرکز کنم ، با کالفگی به اطراؾ نگاه میکردم

سرم میچرخیددنیا داشت دور   .. 
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  ! فشارم .. فشارم پایین بود

 .. سریع کیفم رو برداشتم تا امپول بزنم اما یادم اومد که امپولمو ویال جا گذاشتم

 .. به مهرزاد که مشؽول چیدن وسایل شام بود نگاه کردم

 .. یه لحظه اومدم از جا بلند شدم ولی سرم گیج رفت و دیگه چیزی متوجه نشدم

 

زم ؟یارا ؟ عزی -   

 .. سرمو توی سینش فرو بردم و لبخند کشداری زدم

  نمیخوای بلند شی ؟ -

 .. نه -

  ! موهامو نوازش کرد و گفت : قربونت بشم ، داره دیرمون میشه

 .. فقط یکم دیگه بخوابم -

  !! مامانی چقدر میخوابی ! بلند شو دیگه -

به پشت سرم نگاه کردم با صدای بچه کوچیکی که منو صدا میکرد چشامو باز کردم و  .. 

  ! دختر بچه کوچیکی جلوی در اتاقم ایستاده بود و منو مامان صدا میزد

ساله که بی شباهت به شایان نبود وارد اتاق شد و با کالفگی گفت : مامان بابا !  14 13یهو یه پسر 

  ! شما که هنوز خوابید

  ! شوهرم با خنده گفت : از دست مامان خواب الودت

.. این که صدای شایان نبوداین   !  

  !! به مردی که کنارم دراز کشیده بود نگاه کردم و در کمال تعجب مهرزاد جهانی رو دیدم

 .. از شدت حیرت چشام چهارتا شد و من من کنان گفتم : تو .. تو

  ! پسرم معترض شد : مامان مدرسم دیر شد ! حتی صبحونه هم نخوردیم

این رویای من نبود ! من نمیتونستم با مهرزاد ازدواج کنمنه نه این امکان نداشت !   .. 

مهرزاد با خنده از کنارم بلند شد و رو به پسربچه گفت : االن حاضر میشیم پسرم .. تو برو لباساتو 

  ! بپوش

 .. پسربچه دستاشو توی هوا تکون داد و به سمت اتاقش رفت

یکردممن که سرجام خشکم زده بود و به این منظره نگاه م  .. 
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 !!!مهرزاد شوهرم شده بود ؟

دختر کوچولو با ناز و عشوه خودشو توی بؽل باباش جا کرد و با شیرینی گفت : بابایی ، از خواب بلند 

  ! میشی چقدر جذاب میشی

 مهرزاد خندید و گفت : ای شیطون ! داری برام دلبری میکنی ؟

چند تار سفید دیده میشد ، صورتش پخته اون مرد چقدر عوض شده بود ! ال به الی موهای مشکیش 

  ! تر شده بود و با عشق به من و بچه هاش نگاه میکرد

 .. بی اختیار از جا بلند شدم و به چهره ام توی آینه مقابل نگاه کردم

  دستی به صورتم کشیدم ، این من بودم ؟

میشدموهای فر مشکیم تا روی کمر بلند شده و روی صورتم کمی چین و چروک دیده   .. 

  شایان ! شایان کجا بود ؟ چرا همه چیز اینقدر بهم ریخته بود ؟

 .. زنگ در که به صدا دراومد ، بدو بدو به سمت ورودی خونه رفتم

  ! مردی به پشت ایستاده بود ، سرش رو از ته تراشیده و هیکل الؼر و استخونیش توی ذوق میزد

  مردد پرسیدم : آقا ؟

دیدن چهره شایان جیػ بلندی کشیدممرد برگشت و من با   . 

 .. شایان .. شایان .. شایان

 .. این تنها کلمه ای بود که پشت سر هم ادا میکردم و یقه مردی که مقابلم بود چنگ میزدم

  ! مهرزاد دستامو قفل کرد و داد کشید : تمومش کن یارا ! شایان اینجا نیست

دمچشامو باز کردم ، من که بازم پیش مهرزاد بو  !  

  نگاهی به دور و اطرافم انداختم ، اینجا خونه مهرزاد بود ! یعنی من هنوزم توی رویا سیر میکردم ؟

  تند تند پرسیدم : شا .. شایان کجاست ؟ اون کجاست ؟

  ! من چمیدونم ! البد هنوز ویالشه -

  ویال ؟ -

  ! متل قو دیگه -

 .. نفس راحتی کشیدم ، پس خواب نمیدیدم

مپولی که توی دستش بود کنار انداخت و گفت : چرا بهم نگفتی مرض قند داری ؟مهرزاد ا   

  از کجا فهمیدی دارم ؟ -
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 .. خواهر خودمم همچین عالئمی داشت ، شانس اوردی هنوز داروهاشو داشتم -

  به تختی که روش دراز کشیده بودم نگاه کردم و پرسیدم : تو منو اوردی اینجا ؟

داشتی هزیون میگفتی اونم تو حالتی که -  !  

 .. من -

  تو چی ؟ -

 .. نمیدونستم چجوری براش توضیح بدم پس سکوت کردم

مهرزاد پوفی کشید و گفت : میدونم توی وضعیت بدی قرار داری یارا ولی الزمه بهم اعتماد کنی ! من 

 .. بهت اسیب نمیزنم

  ! می .. میدونم -

مهمی داریم که باید انجام بدیماالنم بهتره استراحت کنی ! فردا کارای  -  .. 

 .. اینو گفت و به سمت خروجی رفت

  ! مهرزاد -

 .. سرجاش ایستاد

  ! با شرمندگی گفتم : ازت .. ممنونم

  ! لبخندی زد و گفت : بگیر بخواب یکتا

 با این حرؾ برق اتاقو خاموش کرد و من دوباره با خیال های مبهمم تنها شدم

 

شدم ، شقیقه هام از درد سوت میکشیدندصبح زود از خواب بلند   .. 

 .. به تخت نامرتبی که روش دراز کشیده بودم نگاه کردم و بعد کشون کشون به سمت پله ها رفتم

 .. از پایین صدای کاسه بشقاب میومد ، چشمامو مالیدم و به اهستگی از پله ها پایین اومدم

ود با دیدن من لبخند گرمی زد و گفت : صبح مهرزاد که توی اشپزخونه مشؽول درست کردن صبحانه ب

  بخیر لیدی ! دیشب خوب خوابیدی ؟

 .. شالمو روی سرم مرتب کردم و با شرمندگی جواب دادم : بله ، ممنون

  نگاهم به کاناپه نامرتبی که توی نشیمن بود افتاد و ازش پرسیدم : دیشب اینجا خوابیدی ؟

 .. اهوم -

دیچه سخت ! کاش بیدارم میکر -  .. 
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 .. نمیتونستم -

  چرا ؟ -

تخم مرؼا رو توی ظرؾ گذاشت و روی میز قرار داد و گفت : آخه خیلی خوشگل خوابیدی ، مثل یه 

  ! فرشته معصوم

  نصؾ شب بهم سر زدی ؟ -

 .. سه بار -

ساله که تا دوست پسرشون قربون صدقشون  ۸۱از شنیدن این حرفا لپام گل انداخت ، مثل دخترای 

  ! میره قلبشون به تاپ تاپ میوفته شده بودم

 .. دور میز ناهار خوری نشستم و با آرامش مشؽول خوردن صبحانه شدم

 .. مهرزادم بیشتر از این لی لی به الالم نذاشت و همراهیم کرد

 .. یاد رویای دیشب که گفتم ، بیشتر از مهرزاد خجالت کشیدم

اون مرد خوبی به نظر میومد اما نه برای من ، نمیدونم چرا همچین رویایی دربارش دیده بودم وقتی با 

تمام وجودم شایانو میخواستم حتی اندک احساسی هم ته قلبم به مهرزاد نداشتم و تنها به عنوان یه 

 .. وکیل داشتم روش حساب میکردم

ه به سمت حموم رفتمهرزاد زودتر از من ؼذاشو تموم کرد و با اجاز  .. 

 .. منم که با یاد شایان اشتهام کور شده بود  از ؼذا دست کشیدم و موبایلمو برداشتم

پیام از الهه 15تماس بی پاسخ و  38  !  

  .. یه لحظه ترسیدم و فوری پیاماشو خوندم

 .. فقط اسممو صدا زده و ازم خواسته بود بهش زنگ بزنم

بل بود ولی چون گوشیم سایلنت بود نشنیده بودماخرین تماسشم برای ده دقیقه ق  .. 

 .. یهو دیدم موبایلم داره توی دستام زنگ میخوره درنگ نکردم و جواب دادم

  الو الهه ؟ -

  ! وای یارا تو کجایی ! فقط بهم بگو سالمی جون من بگو -

کجایی ؟ چرا اینقدر  از شنیدن صدای نگرانش هول شدم و تند تند گفتم : من سالمم الهه ! تو چطوری ؟

  نگرانی ؟

اخه این چکاری بود دختر ؟ چجوری شوهرتو گذاشتی اومدی تهران تازه به منم خبر ندادی ! من تا  -

دیشب شیراز بودم امروز صبح رسیدم ! شایان پنجاه بار بهم زنگ زد و گفت که اومدی تهران ، 

شیراز موند ! فقط دلم برای تو شور نمیدونی با چه هول و هراسی خودمو رسوندم خونه .. محمدم 
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میزد ، گفتم اخه کجا میخوای بمونی ؟ واسه چی تنهایی پاشدی اومدی تهران ؟ االن کجایی ؟ کی پیشته 

  ؟

 .. الهه میدونم نگران شدی اما من بهترین تصمیمو گرفتم -

االن شایان تو چه یعنی چی یارا ؟ بهترین تصمیم اینه بیای تهران و شوهرتو نگران کنی ؟ میدونی  -

  حالیه ؟ اخه مگه مؽز خر خوردی ؟

  بؽضم گرفت و پرسیدم : شایان .. شایان نگرانه ؟

به تمسخر جواب داد : پ ن پ ! داره از خوشحالی بال درمیاره ! همین االن تهرانه یارا در به در داره 

  دنبالت میگرده ، مثل اینکه توی احمقم گذاشتیش توی بلک لیست ! آره ؟

ا گریه جواب دادم : الهه تو رو خدا ارومش کن ، من نمیخواستم بهش اسیب بزنم ! من دیوونه شدم ب

 . الهه ! روانی شدم ، پیشش بودم توهم زدم با کارد زخمیش کردم الهه تو رو خدا

هیس ، هیس یارا ! این کارتو توجیه نمیکنه ! زن و شوهر مگه با هر دعوا و بزن بزنی همو ترک  -

؟ تو دیگه کی هستی ! فقط بگو کجایی میکنند  !  

نمیتونستم بگم پیش مهرزادم ،الهه کلمو میکند که شبو پیش یه مرد ؼریبه گذروندم ولی اخه چه 

  دروؼی بهش میگفتم ؟

داشتم توی ذهنم یه داستان الکی جور میکردم که صدای مهرزاد بلند شد و گفت : واسه چی داری  

  گریه میکنی یارا ؟

حموم اومده بود و با تعجب بهم نگاه میکرد تازه از  !  

از شانس بدم الهه هم صدای مهرزادو شناخت و با عصبانیت پرسید : احمق بیشعور ! تو خونه مهرزاد 

 جهانی چیکار میکنی ؟

  ! دستپاچه شدم و تند تند گفتم : الهه بخدا .. بخدا .. اونجوری نیست که تو فکر میکنی

بیشعور شوهرتو ول کردی اومدی تهران پیش اون لندهور ؟ به شایان بگم بیاد پس چجوریه هان ؟  -

اونجا جفتتونو از سقؾ حلق اویز کنه ؟ تو که ظرفیت ازدواج نداشتی و میخواستی توی این گوه بازیا 

بیوفتی ؼلط کردی شوهر کردی ! بدبخت شایان مثل سگ دنبالته تو شبو خونه اون کثافط خوابیدی ؟ 

قدر پست شدی یارا خانوم ؟آره ؟ این   

 .. نمیدونم چرا تو اون لحظه الل شده بودم و فقط به توهینای الهه گوش میدادم

 .. حق داشت ، هرچی میگفت حق داشت ! من نباید میومدم خونه مهرزاد

  من نباید وقتی شوهر داشتم میومدم خونه یه مرد ؼریبه ! حاال چه جوابی به شایان میدادم ؟

میزدم و به صدای الهه گوش میدادمفقط هق هق   .. 

 .. مهرزاد که حالمو دید دیگه طاقت نیاورد و گوشیمو ازم گرفت تا با الهه حرؾ بزنه
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 .. منم سرجام نشستم ، سرمو توی زانوهام بردم و به ناله و زاری افتادم

باید چه جوابی  الهه بین حرفاش گفته بود که به شایان میگه من کجام ، میگه کجا بودم و اونوقت من

 .. بهش میدادم ؟ از کارم پشیمون بودم

کاش دستم میشکست و جواب زنگ مهرزادو نمیدادم ولی پشیمونی چه فایده ای داشت ؟ من حتی 

نزاشتم موهامو ببینه ولی مثل یه زن هرزه که به شوهرش خیانت کرده باشه عذاب وجدان داشتم ، الهه 

گناهکارم و با اینکه انگشت مهرزادم بهم نخورده بود حس جوری حرؾ زده بود که احساس میکردم 

 ! یه زن فاحشه و کثیؾ رو داشتم

با صدای مهرزاد که اسمم رو زمزمه میکرد سرمو باال آوردم ، موبایلو به سمتم گرفت و با محبت گفت 

 .. : گریه نکن یارا ، چیزی نیست ! حلش کردم

تعجب پرسیدم : چ ..چجوری ؟ دیگه به شایان نمیگه ؟ چشمای خیسمو پاک کردم ، موبایلو گرفتم و با   

 .. فقط بهش گفتم تو از بی پناهی اومدی اینجا و خودت راضی نبودی -

 .. نه به شایانم چیزی نمیگه ولی باید تا یه ساعت دیگه پیشش باشی تا شایان بیاد و ببینتت

وری ازت تشکر کنماز روی زمین بلند شدم و با قدردانی گفتم : مهرزاد نمیدونم چج  !  

 .. نیازی نیست ، فعال فقط برو حاضر شو تا ببرمت پیش الهه -

  ! راضی به زحمت نیستم  ، تا االنم کلی اذیتت کردم ، روم سیاه-

مهرزاد سینه به سینه ام ایستاد ، کمی شالمو جلو کشید و با مهربونی گفت : اینجوری حرؾ نزن ، یه 

ری میکنه ! همین باعث میشه تا تفاوت یه مرد عاشق و یه هوس باز مرد برای زنی که عاشقشه هرکا

 .. معلوم شه

  ! به چشمای آبی پرفروؼش خیره شدم ، مهرزاد چقدر با محبت و نجیب بود

 . یه مرد عاشق واقعی ، کسی که واقعا دوسم داشت

همه کاری حرفش مثل یه نوار صوتی توی سرم مدام تکرار میشد ، مردی که عاشقه برای عشقش 

میکنه اما شایان چی ؟ اون حتی حاضر نشد بخاطر من از خیر اون هنر احمقانش بگذره اما مهرزاد .. 

اون بخاطر من ، زنی که مطمئن بود هیچوقت بهش دست پیدا نمیکنه نصؾ شب بیرون زد ، بهم جا و 

 .. ؼذا داد بدون اینکه هیچ چشم داشتی داشته باشه یا بخواد تنمو لمس کنه

اهمو ازش دزدیدم ، حتی فکر کردن به این چیزا هم قشنگ نبود ! مهرزاد شوهر خوبی میشد ، نگ

خوشبحال زنش ! اما من شایانو داشتم و االنم باید میرفتم پیش الهه و شوهرم پس تمام افکار مزخرفم 

 .. رو کنار زدم و اماده رفتن شدم

دلگرم کننده ای میزد ولی وقتی یاد صحبت تو ماشین کامال سکوت کرده بودم ، مهرزاد گاهی حرفای 

 .. دیشبمون میوفتادم دلم میلرزید
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یعنی شایان جدی دوسم نداشت و این همه عشق و عالقه من براش مهم نبود ؟ احمقانست ! مگه ادم 

  بخاطر کسی که عالقه ای بهش نداره کل شهرو میگرده و اینجوری نگران میشه ؟

د داشتم و از طرؾ دیگه رفتار شایان محاسباتم رو بهم میزداز طرفی به حرفای مهرزاد اعتما  .. 

 .. اینجوری نمیتونستم قضاوت کنم ، باید از راه های دیگه متوجه احساس واقعیش میشدم

 .. وقتی به خونه الهه رسیدیم شایانو دیدم که به صندوق عقب تکیه داده و سیگار میکشه

ماز شرمندگی لب گزیدم و سرمو پایین انداخت  .. 

وقتی به چشمای ترسناک و اخمای ؼلیظش نگاه میکردم دلم میخواست بمیرم ، مطمئنم شایان این بار 

 .. اگه تنها میشدیم سرمو میبرید و روی تنم میزاشت

 .. اصال دلم نمیخواست مهرزاد از کنارمون بره ولی همچین چیزی امکان نداشت

احوال پرسی کردندمهرزاد و شایان با یکدیگر دست دادند و سالم   .. 

 .. منم دستمو جلو اوردم تا به شایان سالم کنم اما او اصال محلم نکرد و ندیدم گرفت

 ! خیلی ناراحت شدم ، طبق معمول ؼرورمو جلوی بقیه خورد کرده بود

الهه دو سه دقیقه بعد از رسیدن ما با چادر گل گلی سرمه ایش پایین اومد و در همون وهله اول چنان 

ؼره ای نثارم کرد که فاتحم رو خوندمچشم   !  

 .. حتی اگه میتونستم از زیر دست شایان فرار کنم ؼرؼرای الهه امونم رو میبرید

 .. مهرزاد برای هردو نفر به دروغ توضیح داد که من رو وسط راه دیده و تا اینجا همراهی کرده

لهه بود که اذیتم میکردمنم پیرو حرفش تایید کردم و این وسط فقط نگاه های سرزنشگر ا  .. 

شایان معلوم بود باور نکرده و فقط نمیخواد اوضاع رو از این خرابتر کنه چون با پوزخند مسخره ای 

 .. به ما که مشؽول توضیح سناریومون بودیم نگاه میکرد و این پوزخند هر لحظه پررنگ تر میشد

ورهمیدونستم باهوش تر از این حرفاست که با حرفای ما گول بخ  .. 

در اخر شایان با مهرزاد دست داد و از اون تشکر کرد سپس با طعنه گفت : لطفا همین دور و برا باشید 

 .. آقای جهانی ، یارا به وجود فرشته نجاتی مثل شما بیشتر از شوهری مثل من نیاز داره

د : من همیشه اینجام همین کافی بود تا مهرزاد متوجه داستان بشه با این حال خندید و موذیانه جواب دا

 . ، کافیه خانوم یکتا بخواد

  دهنم باز موند ! اخه این چه حرفی بود که زد ؟

 .. شایان هم از رو نرفت و گفت : کسی به این اسم رو نمیشناسم

 .. یعنی همسرتون -
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  آه منظورتون خانوم کوشاست ؟ -

اش شد و دیگه بیشتر از این ، این کلمه کوشا رو با تحکم ادا کرد ، جوری که مهرزاد متوجه تیکه 

 .. کلکل رو ادامه نداد

وقتی مهرزاد ازمون دور شد ، الهه یکم نصیحتمون کرد ، من که تمام مدت سرمو پایین انداخته بودم تا 

 .. چشمم به نگاهاش نیوفته و شایان هم با همون پوزخند مسخره به حرفاش گوش میداد

بمونیم ، خیلی دلم میخواست قبول کنم اصال دوست نداشتم با  الهه تعارؾ کرد تا برای ناهار پیشش

 شایان تنها بشم اما شایان مچ دستمو محکم گرفت و گفت : دفعه بعدی ، فعال کمی کار داریم الهه خانوم

!  

 .. با گفتن این حرؾ کشون کشون منو به سمت ماشین برد و گفت : بتمرگ توی ماشین

بود که اشهدم رو خوندم و سوار ماشین شدمتن صدای به قدری ترسناک و جدی   .. 

 .. شایان هم از الهه خداحافظی کرد و چنان در ماشین رو کوبید که دست و پام به لرزه افتاد

قلبم مثل یه گنجشک تند تند میزد ، اصال نمیدونستم باید چی بگم یا چه واکنشی نشون بدم تا حاال 

مرد خونسرد و اروم کجا رفته بود ؟شایانو اینقدر عصبی ندیده بودم ! پس اون    

شایان کمی معطل کرد تا الهه به اپارتمان برگرده ، سپس یه نخ سیگار روشن کرد و صدای ضبطو باال 

 .. برد

انگار میخواست یه جوری خودشو اروم کنه ، با دو انگشت سبابه و اشاره میون ابروها و چشمامو 

 .. میمالید

و ریش های بلندش رو میخاروند توی موهاش تند تند دست میکشید  .. 

 .. منم روزه سکوت گرفته بودم و فقط زیرچشمی بهش نگاه میکردم

دیگه کم کم داشت اروم میشد ، دقیقا یه بسته سیگار رو اون نیم ساعتی که جلوی خونه الهه بودیم 

ه و سرم تموم کرد ! احساس میکردم دیگه ششی براش نمونده ، چجوری میتونست اینقدر اروم بمون

 .. داد نکشه ؟ کاش حداقل یه جوری خودشو خالی میکرد

وقتی عصبانیت و درداشو توی خودش میریخت ؼصه میخوردم و چه ؼم انگیز که خودم مسبب همه 

 .. این دردا بودم

دلم میخواست جیػ بزنم بگم لعنتی تمومش کن یه حرفی بزن ! سرم داد بکش منو بزن ولی با خودت 

 .. اینجوری نکن

شایان ؼمگین بود ، اینو از نگاهش میخوندم ولی چکاری از دستم برمیومد ؟ من خودم عامل تمام 

 .. بدبختیاش بودم

یهو صدای ضبطو کم کرد و گفت : پس ماه عسل رویاییمون رو بهم زدی تا بیای زیر مهرزاد بخوابی 

  هوم ؟
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 .. شایان -

صداتو بشنوم انگشت اشارشو روی لبش گذشت و گفت : هیس .. نمیخوام  !  

دوباره چشمام نمناک شد ، وقتی دید داره گریم میگیره با لحنی تهدید امیز ادامه داد : اگه صدای گریتو 

  بشنوم ، کاری میکنم از به دنیا اومدنت پشیمون بشی ، خب ؟

 .. یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید و روم گونم افتاد

و بعد به سمت خونه به راه افتادبا انگشت شصت به ارومی اشکم رو پاک کرد   . 

 .. ماشینو توی پارکینگ برد و با همدیگه سوار اسانسور شدیم

 .. تمام این مدت بؽضمو خفه کرده بودم ، نمیدونستم چه سرنوشتی در انتظارمه و این نگرانم میکرد

 .. شایان در خونه رو باز کرد و هردو نفر داخل شدیم

کاناپه نشستمبه سمت نشیمن رفتم و روی   .. 

شایان یه بطری مشروب از توی کابینت بیرون اورد و با خونسردی یه لیوان ویسکی برای خودش 

 .. ریخت

کت جیر مشکی رنگش رو دراورد ، کاله بافت طوسی اش رو از سر برداشت و مشؽول نوشیدن 

 .. مشروب و ورق زدن مجله ای که روی اپن بود شد

لباسامو عوض کنم که با لحن محکمی گفت : بشین خواستم از جا بلند شم و برم  .. 

 .. سرجام خشک شدم

 .. یکم دیگه مشروب خورد و بعد به طرفم اومد ، روی صندلی تک نفره نشست

 .. قلنج گردنش رو شکوند و چند ثانیه چشماشو بست

 .. سپس نفس عمیقی کشید و رو به من گفت : موبایل و کیؾ پول بده

  چی ؟ -

تم کشیدکیفمو از دس  .. 

 .. موبایل و کیؾ پولم رو برداشت و بعد بدون اجازه توی گوشیم سرک کشید

 .. شایان چیکار -

 .. دستشو به نشونه سکوت باال برد و تماس ها و پیامامو چک کرد

  ! میدونستم چیزی پیدا نمیکنه ، مردک احمق شکاک

رو توی جیبشم گذاشت و سیم تلفنو از  وقتی مطمئن شد پیامی بین من و مهرزاد رد و بدل نشده موبایل

 .. وسط نصؾ کرد
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  با تعجب پرسیدم : شایان داری چیکار میکنی ؟

 .. از این به بعد ، همینجوری زندگی میکنی - 

  منظورت چیه ؟ -

موبایل و کیؾ پولت رو ازت میگیرم ، در این خونه تا زمانی که من نیستم قفله و با تموم اطرافیانت  -

قطع میکنمارتباطتو   .. 

  اول فکر کردم شوخی میکنه ، پوزخندی زدم و گفتم : میخوای حبسم کنی ؟

 .. کیؾ پولمو توی جیب شلوارش گذاشت و ادامه داد : میتونی هر اسمی میخوای روش بزاری

  ! شایان مگه دیوونه ای ؟ کیؾ پولمو بده ببینم -

گفت : فکر کردی دارم باهات شوخی میکنم ؟در ورودی رو باز کرد و در حالی که بهم پشت کرده بود    

 .. من نمیفهمم -

  ! پوزخندی زد و گفت : وقتی اینجا زندانیت کردم میفهمی سزای خیانت به اعتماد من یعنی چی

 .. تا اومدم به سمتش قدمی بردارم درو بست و رفت

 .. به پشت در چسبیدم و صدای قفل شدن در رو شنیدم

کوبیدم و داد زدم : شایان این درو باز کن ! من نمیفهمم ! معنی این کارا چیه ؟ چند بار با مشت به در 

  کجا رفتی ؟ شایان ؟

 .. نزدیک به یه ربع اسمشو صدا میزدم اما هیچی به هیچی

  شایان رفته بود و من اینجا تنها بودم

تی تنها موندمپشت در نشستم و سرمو بین دستام گرفتم ، هنوزم باورم نمیشد توی این خونه لعن  .. 

 .. نزدیک به سه چهار ساعت توی همون حالت نشسته بودم ، اصال نفهمیدم کی عصر شد

دلم از گشنگی به قار و قور افتاده بود ، از جا بلند شدم و یه سری به یخچال زدم اما خالی خالی بود ! 

ی کشیدم و درو محکم بستمیادم اومد برای مسافرت یخچالو خالی کردیم تا مواد ؼذایی فاسد نشه ، پوف  

.. 

 .. از توی کابینت یه بسته چیپس دراوردم و همونجا روی زمین شروع کردم به خوردن

عصر بود و من بی هدؾ توی خونه میچرخیدم و گاهی تلویزیون نگاه میکردم 6دم دم های   .. 

بود ! اون حتی  چرا شایان داشت همچین رفتاری میکرد ؟ من که کاری نکرده بودم ! این ناعادالنه

موبایلو ازم گرفته و تلفن خونه رو قطع کرده بود تا من نتونم از کسی کمک بگیرم ولی باالخره که چی 

  ؟ مثال تا کی میتونست منو اینجا نگه داره ؟
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با این فکر دلم گرم شد و با خود گفتم : احتماال تا شب برمیگرده و اونوقت میتونیم منطقی حرؾ بزنیم ! 

منو اینجا رها نمیکنه ! اون دوسم داره ولی االن یکم عصبیه ! خب حقم داره من ماه شایان که 

عسلمون رو خراب کردم و رفتم خونه مهرزاد ، حتما براش سوتفاهم پیش اومده ، من باید از این 

حساسیتای شایان راضی باشم چون این نشون دهنده عالقش به منه و این یعنی حرفای مهرزاد همش 

وده و هیچ سوءاستفاده ای در کار نیستبیهوده ب  !  

 .. با این افکار لبخند پررنگی روی لبم نقش بست

از جا بلند شدم و به سمت اتاق خواب رفتم ، لباسامو عوض کردم و نگاهی به صورت بی رنگ و 

 .. روحم انداختم

 .. هیچوقت فکر نمیکردم توی این سن اینقدر پژمرده بشم

و وضعم برسم و اخر شب یکم از دل شایان اتفاقات اخیر رو دربیارم و با تصمیم گرفتم یکم به سر 

 .. مظلوم نمایی از این حبس لعنتی نجات پیدا کنم

 .. تمام وسایل آرایشیم رو به روی میز توالت ریختم و با مهارت مشؽول خود آرایی شدم

 .. سپس از توی کشو یه تاپ بندی قرمز و یه شلوارک جین آبی پوشیدم

رسیده و تمام  34به  36نگاهی به هیکلم انداختم ، این چند وقت چقدر الؼر شده بودم ! از سایز  سپس

 .. برجستگی های بدنم آب شده بود

 .. یکم سر هیکلم ؼر زدم و بعد روی کاناپه چشم به راه شایان نشستم

 .. ساعت نزدیک به هشت شب بود اما هیچ خبری از شایان نبود

و روی کاناپه چشم به در دراز کشیده بودم و به صدای تیک تاک ساعت گوش از گشنگی ضعؾ کرده 

 .. میدادم

 .. در همین موقع صدای رعد و برق خوفناکی بلند شد

 ! سه متر از جا پریدم ، انگار تهرانو بمباران هوایی کرده بودند 

دوجداره نصب شده بود سریع پرده ها رو کنار زدم با با دیدن حصارهای فلزی که روی پنجره های 

 .. شوکه شدم

  این حصارها از کجا پیداشون شده بود ؟

این اولین بار بود که پنجرهای خونه رو چک میکردم ، نمیدونستم چرا تا قبل از این متوجه این قضیه 

 .. نشده بودم

 .. به این ترتیب پنجره اتاق خواب رو هم چک کردم ، درست مثل نشیمن بود

ثل یه زندان ساخته شده بوداین خونه درست م  !  
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دوباره صدای رعد و برق بلند شد ولی اینبار المپ اتاق اتصالی داد و ناگهان تمام خونه در خاموشی 

  فرو رفت

 .. با بدبختی یه فندک و شمع از اشپزخونه پیدا کردم تا تونستم دور و اطرافم رو ببینم

 .. توی این موقعیت فقط مشکل برقو کم داشتم

یزی نمیدیدم تصمیم گرفتم سرجام بشینم تا شایان برگرده ، هنوزم امیدوار بودم میاد ! تا کی چون چ

 .. میخواست بیرون باشه ؟ باالخره وقتی اروم میشد و دنبالم میومد

 

بود ، تمام شمع ها اب شده بودند و شایان هنوز برنگشته بود 12ساعت نزدیک   !  

 .. از خستگی کالفه شده بودم

ا شدت میبارید و رعد برق صدای اژیر ماشین ها رو دراورده بودبارون ب  !  

 ..  اخرین شمع که سوخت و خاموش شد صبرم سر اومد

 .. فندک رو برداشتم و به سمت اتاق خواب رفتم ، حتما اونجا یه چراغ قوه ای چیزی بود

د که الی شکاؾ بین همینجوری که داشتم تک تک کشو و کمدها رو بهم میریختم چشمم به البومی خور

 .. کمد و دیوار جاسازی شده بود

 .. به زور و بال البوم رو دراوردم و نگاهی به اسم عجیبی که روش نوشته شده بود انداختم

 .. چه اسم اشنایی بود ، انگار قبال هم یه جایی دیده بودمش

سیو کرده بودکمی فکر کردم و بعد یادم اومد این همون اسمیه که شایان منو توی موبایلش   .. 

  ! زیر اسمو خوندم ، به فارسی ترجمه شده بود : ملعون

  تعجب کردم ، چرا ملعون ؟

 .. البوم رو باز کردم و با دیدن عکسی از بچه گیام چشام چهارتا شد

  من خودمم این عکسو نداشتم ! پس اینجا چیکار میکرد ؟

ساله بودم و توی بؽل زن عمو خوابیده  ۹ ۱انگار شخصی از دور این عکسو گرفته بود ، من حدودا 

 .. بودم

 .. این همون سالی بود که با عمو اینا برای عید رفته بودیم حافظیه شیراز

  ! کی این عکسو گرفته بود ؟ مطمئنم کار شایان نمیتونست باشه اخه اون موقع خودشم سنی نداشته

که برای مسابقات سرود دسته  سالگیم رو دیدم ، همون موقعی 10صفحه بعدی عکسی از دوران 

 .. جمعی به تهران رفته بودیم
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عکاس تنها روی صورت منی که میون ده دانش اموز دیگر مشؽول خوندن سرود بودم زوم کرده بود و 

 .. منم بی حواس هم اصال متوجه اون شخص مشکوک نشده بودم

  اخه کی این عکسا رو از من گرفته بود ؟

سالگیم رو که به اتفاق دوستان  20و حتی  18,  16,  14,  12 صفحات بعد به ترتیب دوران

 .. دانشگاهیم به اردبیل رفته بودم نشون میداد

 .. من جلوی دوربین با چند نفر دیگه ایستاده بودم و با لبخند به دوربین نگاه میکردیم

یادم نبودما کامال متوجه عکاس بودیم ولی من حتی صورت اون شخصی که ازمون عکس گرفته بود   !  

 .. انگار تمام زندگیم یه نفر مثل سایه دنبالم بود و تمام اتفاقات زندگیم رو ثبت و ضبط میکرد

 .. کنار هر عکس اطالعاتی به زبون افریقایی نوشته شده بود ، نمیتونستم بفهمم محتواش چیه

 .. عکس اخر ، اخرین روزی بود که توی شیراز زندگی میکردم

و و شادی توی رستوران نشسته و داشتیم کباب میخوردیممن ، عمو و زن عم  .. 

  مخم از کار افتاده بود ؟ مگه میشه یه آدم تمام زندگیش تحت نظر کسی بوده باشه ؟

چرا من هیچوقت متوجه آدمی که تمام طول عمر دنبالم بود نشده بودم ؟ چرا اصال نفهمیدم اون کیه ؟  

 . چرا و چرا و چرا

 

رسیدم البوم رو برگردوندم و با دیدن تصویر سیاه قلمی  از آرای که جلوی شیطان به صفحه آخر که 

 .. دراز کشیده و در حال جون دادن بود لحظه ای به یاد حرفای اخرین جادوگر افتادم و چشمامو بستم

  ! فقط یه فرشته میتونه یه فرشته دیگر رو از بین ببره -

یتو از نور زاده شده و به نور برمیگرد -  .. 

 .. آرای به دنیا بازنمیگشت مگر اینکه کسی از خون او بنوشه -

  : و یاد حرفای شایان که میگفت

 .. تو به قعر جهنم برمیگردی ! جایی که بهش تعلق داری -

 .. گاهی برای کمال باید خون داد -

 .. حرفای مهرزاد پشت سر هم توی ذهنم تکرار میشد

، میخواد به یه مقامی توی اون انجمن لعنتی برسهاون داره ازت سواستفاده میکنه  -  !  

یهو صدای چرخوندن کلید توی جای قفلی بلند شد ، فوری البوم رو توی درز جا دادم و از اتاق بیرون 

 .. پریدم



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 646 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

  شایان برق خونه رو روشن کرد و پرسید : چرا توی تاریکی نشستی ؟

قفل کردم اب دهنم رو با صدای قورت دادم و دستامو پشت کمرم  .. 

 .. پالستیکایی که توی دستاش بود روی اپن گذاشت و ادامه داد : بیرون عجب بارونیه

 .. چیزی نگفتم

 .. نگاهی به سر تا پام انداخت انگار تازه متوجه تؽییراتم شده بود چون لبخند موذیانه ای زد

  کتشو دراورد و با لحن ش*وت الودی گفت : امشب برای من خوشگل کردی ؟

 .. قلبم تند تند میزد ، فقط بهش نگاه کردم ، انگار زبونمو بریده بودند

  پالستیک ؼذا رو باز کرد و پرسید : قبل از شام به حسابت برسم یا بعد ؟

شایان که سکوتم رو دید ، کمربند شلوارش رو شل کرد و با حوصله مشؽول باز کردن دکمه های 

 .. پیراهنش شد

به سمتم اومد ، لباش رو محکم روی لبام گذاشت و با ولع شروع به بوسیدنم  سپس با لبخند موذیانه ای

 .. کرد

 .. من همراهیش نمیکردم ، ترسیده بودم

  ! بؽضم گرفته بود

  انگار شایان حالمو فهمید چون ازم جدا شد و با دیدن اشکام پرسید : چی شده ؟

بودی ؟ من ترسیدم به چشمای ابیش نگاه کردم و با مظلومیت ازش پرسیدم : کجا  .. 

 .. یکم کار داشتم -

  چکاری ؟ دلت اومد درو روم قفل کنی ؟ -

 .. برات الزم بود یارا -

  قراره اینجا زندانی بشم نه ؟ -

 .. سکوت کرد

 .. پنجره ها رو دیدم ، میخوای اینجا زندانیم کنی -

 .. خودت باعثش شدی -

میدونی من بهت خیانت نمیکنمملتسمانه پرسیدم : آخه چرا ؟ شایان تو که   .. 

  ! نمیدونم -

  نمیدونی ؟ -
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 تو دیشب اونجا بودی ، چرا گولم میزنی ؟ -

 .. تو ازش میترسی -

 .. پوزخندی زد

 .. سرمو پایین انداختم و گفتم : اون همه چیزو میدونه ، برای همین ازش میترسی

 .. شایان با تعجب بهم نگاه کرد

نه از من چی میخوای ! میترسی همه چیزو بهم بگه نه ؟ از اینکه ترکت کنم میدونه کی هستی ، میدو -

 .. میترسی ! برای همینم اینجا زندانیم کردی

 .. پوزخندی زد و گفت : اره میترسم ترکم کنی

  ! چرا ؟ تو که عاشقم نیستی -

  چون تو .. تنها چیزی هستی که برام مونده -

  برای رسیدن به هدفت ؟ -

از چی حرؾ میزنی نمیدونم -  .. 

 .. نیشخندی زدم و گفتم : اتفاقا خوب میدونی شایان

تو میخوای اینجا نگهم داره تا زمانش برسه نه ؟ همون زمانی که همیشه ازش حرؾ میزدی ! همون 

 .. زمانی که بهم وعده میدادی

  شایان پوفی کشید ، کمربندشو بست و گفت : بازم شروع کردی ؟

بازیت ادامه بده ! وقتی مهرزاد پیدام کنه اره همینجوری به -  .. 

یهو زیر گلوم رو گرفت و منو چسبوند به دیوار سپس با عصبانیت ؼرید : دست اون حرومزاده 

 .. هیچوقت بهت نمیرسه

 . داشتم خفه میشدم ، راه نفسم بسته شده بود و سینم خس خس میکرد

 .. شایان لحظه به لحظه فشارش رو بیشتر میکرد

میکردم از دستش نجات پیدا کنم اما نمیتونستمتالش   .. 

 .. باالخره وقتی به جون دادن افتادم و چشام از تنگی نفس خیس شد دست از کار برداشت

 .. روی زمین نشستم و به سرفه افتادم

سرمو بلند کردم و با نفرت توی چشماش زل زدم ، این مرد یه شیطان تمام عیار بود ! چرا هیچوقت 

ده بودم ؟قبال ندی   
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شایان دستشو به سمتم دراز کرد تا مثال کمکم کنه اما من پسش زدم و با خشم گفتم : دستتو بکش ! 

 .. کثافت

 ! تو از همیشه پرخاشگرتر شدی -

 .. اون ادمی نیستی که میشناختم شایان ، خیلی عوض شدی -

  .. این تویی که عوض شدی یارا -

دیوونه ای ! دو شخصیتی ! تو حتی نمیدونی از این زندگی چی  سرمو به نشونه تاسؾ تکون دادم : تو

  ! میخوای

 .. تنها چیزی که فعال نیاز دارم اینه که پیشگیری کنم -

  پیشگیری ؟ -

 .. پیشگیری از رابطه تو و اون حرومزاده -

کوشا  خنده هیستریکی سر دادم و گفتم : مثل سگ ترسیدی آره ؟ ماه تا همیشه پشت ابر نمیمونه آقای

  ! ! شاید بتونی منو اینجا نگه داری ولی مهرزاد سراؼم میاد چون عاشقمه

  چی باعث شده فکر کنی اون جدی جدی عاشقته ؟ -

 .. فریاد زدم : حداقل اون منو بخاطر س*س نمیخواد

  چون نیازی نداره ! راستش اون مرد باهوشیه که اینجوری رامت کرده ، میخوای بدونی واقعا کیه ؟ -

  با تعجب پرسیدم : چی ؟ منظورت چیه ؟

موبایلشو از جیبش بیرون اورد و یه عکس بهم نشون داد که در اون مهرزاد و داؾ بلوندی توی بؽل 

 .. هم نشسته و داشتند از هم لب میگرفتند

 .. باورم نمیشد این عکس مال این چند روز باشه اما تا خواستم چیزی بگم شایان گفت : ساعتشو ببین

یقا مال دیشب بود ، بؽضم گرفتدق  .. 

 .. آخه چرا ؟ من فکر میکردم مهرزاد

 یهو فکری به سرم زد و گفتم

  کی این عکسو برات فرستاده ؟ -

  هیچکس ، توی صفحه ای بود که مهرزاد تگ شده ! میخوای بازم ببینی ؟ -

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم و دو زانو روی زمین نشستم

بدبخت بودم ؟ پس دیشب از بؽل اون زن بلند شده بود و ادعا میکرد عاشق منه ! چقدر چرا اینقدر 

  احمق بودم که حرفشو باور کردم
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  شایان یه بطری اب برداشت و پرسید : شکست عشقی سنگینی بود نه ؟

 .. جوابی نداشتم که بدم

 .. اون فقط میخواست ما رو از هم دور کنه -

ه مشؽول اتیش زدن سیگاری بود نگاه کردمبا چشمای خیسم به شایان ک  .. 

 .. دیگه بهتره بری بخوابی -

 .. نمیتونم -

  کامی از سیگار گرفت و پرسید : چرا ؟

 .. گرسنمه ، از صبح تاحاال چیزی نخوردم -

پالستیک ؼذا رو به روی میز ناهار خوری گذاشت و گفت : بیا بخور ، شاید این اخرین وعده ؼذایی 

ر همیمباشه که کنا  .. 

 .. متوجه حرفش نشدم

 .. لباساش رو عوض کردم و جفتمون در کنار هم مشؽول خوردن شام شدیم

  ! درست مثل یه زوج معمولی

 .. بعد از شام شایان یه لیوان اب پرتقال برام درست کرد و گفت : بیا ، برات مفیده

 .. اب میوه رو از دستش گرفتم و با خجالت سرمو پایین انداختم

ام شب با هم حرؾ نزدیم ، دلم نمیخواست بخوابمتم  .. 

 .. میترسیدم وقتی خوابم دوباره توهم بزنم و اوضاع رو بهم بریزم

 .. شایان کؾ نشیمن دراز کشید و چشماشو بست ، منم در جهت مخالفش دراز کشیدم

 .. حاال فقط سرهامون در کنار هم بود و جفتمون به سقؾ نگاه میکردیم

به چی فکر میکنی ؟ ازش پرسیدم :   

 .. هیچی -

  حالت ازم بهم میخوره نه ؟ -

  ! نه -

 .. من زنتم و به یه مرد دیگه تکیه کردم -

  میدونم -

  این عصبیت نمیکنه ؟ -
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 .. من تمام تالشمو کردم -

 .. میدونم بدم -

 .. بله هستی -

  لپمو به لپش چسبوندم و با مظلومیت گفتم : از دستم ناراحتی ؟

قطره اشک از گوشه چشمش چکیدیه   .. 

 .. اشکشو بوسیدم و با بؽض زیرلب گفتم : اینجوری نکن

اما شایان بی توجه به حرؾ من گریه کرد ، گاهی میون اشکاش میخندید و گاهی به زبون محلی چیزی 

 .. میگفت که معنیشو نمیدونستم

ت مثل یه پسربچه داشت گریه میکردبا تعجب بهش نگاه کردم ، انتظار این رفتارو نداشتم ولی او درس  

.. 

 .. احساس میکردم خیلی ؼمیگنه اما کاری از دستم ساخته نبود

 .. در جهت موافق بدنش دراز کشیدم و از پشت بؽلش کردم

 .. دستمو کنار زد

 .. شایان -

 .. دوباره اومدم دستمو دراز کنم که باز پسم زد

در ازم ناراحت بود ؟نمیفهمیدم چرا نمیخواد بهش دست بزنم ، اینق   

 .. منم چیزی نگفتم ، از جا بلند شدم و به سمت اتاق خواب رفتم

  ! دلم نمیخواست بیشتر از این بهش اصرار کنم

 .. خودمم از دستش دلخور بودم

 .. صبح که از خواب پا شدم اثری از شایان نبود و در هم طبق معمول قفل شده بود

برنگشتتا شب دور خونه پرسه زدم اما او   .. 

به این ترتیب روز دوم رسید ؛ بازم شایان نیومده بود ! داشتم نگرانش میشدم ولی هیچ راه ارتباطی 

 .. برام نمونده بود

از دیروز چیزی نخورده بودم و بدنم ضعؾ کرده بود ، انگار شایان یادش رفته بود منم وجود دارم ؛ 

 .. شایدم اتفاقی براش افتاده بود

منفی رو از خودم دور کنم پس ساعت ها پشت در نشستم و منتظر موندم سعی کردم افکار  .. 

 .. روز سوم اما ، از دو روز پیش بدتر بود ، گاز خونه قطع شده بود و داشتم از سرما میلرزیدم
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 .. هرچی کاپشن و سوییشرت بود روی هم پوشیده بودم تا از این سرما رهایی پیدا کنم

ؼذا نخورده بودم و بوی گند عرق میدادم اب بینیم راه افتاده بود ،  .. 

 .. انگار قرار بود اینجا بمیرم ! شایان هنوزم برنگشته بود

روز چهارم و پنجم هم به همین منوال گذشت ، جایی توی خونه نبود که برای فرار نگشته باشم ، دیگه 

 .. مطمئن شده بودم شایان برنمیگرده و من باید اینجا بپوسم

داد میزدم کسی به دادم نمیرسید حتی قسمتی از دیوار رو با میز شکسته بودم و اونجا  هرچقدر جیػ و

بود که فهمیده بودم چرا کسی صدامو نمیشنوه ! این خونه عایق صدا بود و اون شایان عوضی خوب 

 .. میدونست باید منو کجا بیاره

ن متنفر میشدمهروزی که میگذشت بیشتر به صحت حرفای مهرزاد پی میبردم و از شایا  .. 

 .. روز هفتم که رسید ، از ضعؾ و گرسنگی داشتم تلؾ میشدم

 .. من مریض هم بودم و به راحتی از بین میرفتم اما نمیخواستم اینجوری تسلیم بشم

یاد حرؾ شایان افتادم که میگفت این اخرین شامیه که با هم میخوریم ، پس اون عوضی میدونست داره 

یخواست منو اینجا رها کنه اما کور خونده بود ! من باالخره یه راهی برای فرار چیکار میکنه ، اون م

 .. پیدا میکردم

شبا پشت در نشسته میخوابیدم تا در صورت بروز کوچکترین اتفاق هشدار باشم اما یه هفته گذشت و 

 .. هیچکس به سراؼم نیومد

 .. روز هشتم که رسید ، از پشت شیشه صدای نون خشکی ای شنیدم

  ! با تمام توانم به پنجره کوبیدم و داد زدم : کمکم کنید ، کمک ! کمک ! نجاتم بدید

 .. چقدر احمق بودم که فکر میکردم کسی صدامو میشنوه ، هیچکس حتی به این سمت نگاهم نمینداخت

ودمو کم کم داشتم ناامید میشدم ، از طرفی بخاطر گرسنگی نمیتونستم درست فکر کنم و از طرفی باید خ

 .. نجات میدادم

دوباره پشت در نشستم اما عصر همون روز بخت باهام یاری کرد و صدای پای کسی رو از توی راه 

 .. پله شنیدم

 .. مثل فشفشه از جا پریدم و از چشمی در نگاه کردم

 .. با دیدن پیرمرد درشت هیکلی که به سمت واحد ما در حال حرکته از خوشحالی بال دراوردم 

مشت کردم و با قدرت به در کوبیدم و جیػ زدم دستامو  .. 

پیرمرد که انگار گوشش سنگین بود توجهی به صدا نکرد اما من ناامید نشدم و بلندتر داد زدم ، انگار 

  خدا صدامو شنید چون پیرمرد لحظه ای به در نگاه کرد و با صدای بلندی پرسید : کسی اینجاست ؟
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ینجا زندانی کردند ! کمکم کنیدفریاد زدم : کمک ! کمک ! منو ا  .. 

  پیرمرد لحظه ای دستگیره در رو لمس کرد و پرسید : تو کی هستی ؟

 .. من یه دختر تنهام ! لطفا کمکم کنید ! خواهش میکنم -

  از اون خوشگالشی ؟ -

  با تعجب پرسیدم : چی ؟

کردی نه ؟میگم از اون خوشگالشی ؟ واسه چی اینجا انداختنت ؟ حتما شیطونی  -   

 .. چند قدم از در دور شدم و زیرلب گفتم : این پیرخرفت دیگه چی میگه

 .. صدای پیرمرد باز هم بلند شد : عزیزم ؟ من میتونم این درو برات باز کنماا

 .. جوابی ندادم ، احساس بدی داشتم

  خوشگله ؟ -

  ! خفه شو ! نمیخوام صداتو بشنوم -

  مگه کمک نمیخواستی ؟ -

نمیخوامنه  -  !  

  اوه تو از اون خشن هاشی نه ؟ -

  ! گمشو -

اما پیرمرد ضربه محکمی به در کوبید که صدای مهیبی ایجاد کرد ، از ترس دستامو روی گوشم گذاشتم 

 .. و داد زدم : گمشو عوضی ! به این در نزدیک نشو

  ! دارم میام عزیزم ، یکم منتظرم باش -

د شداینو گفت و چند لحظه سکوت ایجا  .. 

 .. منم از فرصت استفاده کردم و یه کارد میوه خوری از توی کابینت برداشتم و رو به روی در ایستادم

درسته بعد از چند لحظه دوباره صدای مهیبی ایجاد شد ، پیرمرد لگد محکمی به زد و در از وسط 

 .. شکافته شد

ببین چی پیدا کردم ! یه حوری  با دیدن من دور لبش رو لیسید و با لحن چندشی گفت : جووون ،

 .. بهشتی اونم وسط این سرما

با این حرؾ اهسته اهسته بهم نزدیک شد ، منم که کارد رو پشت سرم نگه داشته بودم قدم به قدم عقب 

 .. تر میرفتم تا جایی که به دیوار چسبیدم و پیرمرد هوس باز رو به روم ایستاد
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ن که اومد لبامو ببوسه مانعش شدم و با یه حرکت کارد رو در پیرمرد چونه ام رو باال گرفت ولی همی

  .. کؾ دستش فرود اوردم

 ... فریاد پیرمرد بلند شد و از درد به روی زمین افتاد

 .. منم معطل نکردم و پا برهنه به سمت حیاط دویدم

وسط زمین یخ برؾ سر تا سر زمین رو پوشنده بود ، به شانسم لعنت گفتم و با همون پاهای برهنه از 

 .. زده شروع به دویدن کردم

 .. از شدت سرما نمیتونستم به درستی نفس بکشم ، بینیم قرمزه شده و استخونای پام درد میکردند

 .. مثل دیوونه ها از میون مردم میدویدم تا خودمو به جایی برسونم

 .. باالخره سر چهار راه نفس کم آوردم و دو زانو وسط خیابون ایستادم

سی رد میشد فحشی نثارم میکرد ، خیابونا زیاد شلوغ نبودند اما من میترسیدم از بین این مردم هرک

 .. دوباره سرکله شایان یا اون پیرمرد پیدا بشه

 .. از هرکسی کمک میخواستم بی تفاوت از کنارم میگذشت ، مردم دم عیدی دنبال دردسر نبودند

در اون اطراؾ پرسه میزد متوجه من شده بود پس یک دیگه اشکم داشت درمیومد ، ماشین پلیسی که 

 .. افسر چهار شونه نزدیکم شد و ازم خواست سوار ماشین بشم ، بی درنگ قبول کردم

همینکه سوار ماشین شدم جفت دستامو به بخاری چسبوندم ، بعد از یه مدت طوالنی به گرما رسیده 

 .. بودم

بود با تعجب به عقب نگاه میکرد سربازی که به عنوان راننده در ماشین نشسته  .. 

افسر بهش دستور داد به سمت پایگاه حرکت کنه ، از شنیدن این دستور تعجب کردم و من من کنان 

  پرسیدم : چرا .. پایگاه ؟

  اونجا تکلیفت مشخص میشه ؟ -

  تکلیؾ چی ؟ -

مزاحمت ایجاد کردیاینکه چرا با این سر و وضع توی خیابون پریدی و برای اذهان عمومی  -  .. 

با دهن باز به افسر زل زدم و خواستم پیاده شم که گفت : زیاد تالش نکن خواهرم ، نمیزاریم مجرما به 

 .. همین راحتی فرار کنند

 .. مخصوصا مجرمایی مثل تو که با این شکل و ظاهر عفت عمومی رو لکه دار میکنند

میزنه ! من یه دختر اسیب دیده بودم ، هشت روز  باورم نمیشد پلیس مملکتم داره بهم همچین حرفی

 .. چیزی نخورده و چشام از ضعؾ سیاهی میرفت

  ! فقط بخاطر حجاب نامناسبم داشت همین حرفایی بارم میکرد ! این عادالنه نبود
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 .. برخالؾ میلم اونها منو به پایگاه بردند و برام پرونده تشکیل دادند

مین که از شایان دور بودم کافی بودبرام مهم نبود چی پیش میاد ، ه   

اتفاقا اونجا آقای وکیل رو دیدم ، با تعجب به سمتم و اومد و پرسید : یارا ؟ تو اینجا چیکار میکنی ؟ 

چت شده دختر ؟ شایان کجاست ؟ حتی حین حرفاش تالش کرد دستمو لمس کنه اما من پسش زدم و 

 .. ؼریدم : به من دست نزن شیاد

  چی ؟ -

 .. کثافط ! حالم ازت بهم میخوره -

 یارا تو چی میگی ؟ -

ادعا میکردی عاشق منی در حالی که توی بؽل اون دختره وول میخوردی ! فکر کردی من چیم ببو  -

  گالبی ؟

 .. مهرزاد نفس عمیقی کشید و گفت : برات توضیح میدم

  داد زدم : چیو میخوای توضیح بدی ؟ هان ؟ چیو ؟

! اینجا پاسگاه پلیسههیش هیش یارا  -  ! 

برام اهمیتی نداره ! اگه حتی االنم بندازنم گوشه حلفدونی برام مهم نیست ! این درد عمیق تر از  -

 .. اسیبی که شایان بهم زده نیست

مهرزاد با تردید پرسید : چه اتفاقی بین شما افتاده ؟ من فکر میکردم اوضاعتون مساعده چون خبری 

 .. ازت نبود

زدم و گفتم : اوضاعم ؟ میخوای بدونی این یه هفته تو چه خرابه ای جون میدادم ؟ شایان پوزخندی 

منو زندانی کرده بود ! یه هفته توی یه خونه بدون گاز و ؼذا زندانی شده بودم ! دارم از پا میوفتم 

 .. مهرزاد ! میفهمی ؟ اون عوضی باهام مثل یه حیوون رفتار کرد

حرفا شوکه شده بود سعی کرد ارومم کنه اما من داؼون تر از این حرفا بودممهرزاد که از شنیدن این   

.. 

 .. باالخره با تالش و وساطتی که مهرزاد انجام داد ، منو ازاد کردند

 نمیخواستم توی روش نگاهم بندازم اما به حدی ضعیؾ و ناتوان بودم که چاره ای جز همراهی نداشتم

.. 

به رستورانی برد ، دو سه پرس ؼذا سفارش داد و من مثل قحطی  مهرزاد با همون سر و وضع منو

 .. زده ها روی ؼذا پریدم

 .. به مرغ چنگ میزدم و تند تند پلو میخوردم ، باالخره بعد از یه هفته شکمم رنگ ؼذا دیده بود

 .. مهرزاد تمام این مدت با تعجب بهم نگاه میکرد ، انگار هنوز باورش نمیشد چه بالیی سرم اومده
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  وقتی نگاه متعجبش رو دیدم کمی متانت به خرج دادم و پرسیدم : توام میخوری ؟

 .. راحت باش -

 .. دور لبم رو با دستمال کاؼذی پاک کردم و گفتم : فکر نکنی محتاجتم ! پولش هرچی باشه میدم

 .. من همچین فکری نکردم -

  ! خوبه -

آخه چرا ؟هنوزم باورم نمیشه یه هفته زندانی بودی !  -   

 .. بخاطر اینکه اون فهمیده بود من شب پیش تو بودم ! بخاطر اینکه میخواست منو دور نگه داره -

  از چی ؟ -

  ! از تو ! از توی لعنتی -

یارا خواهش میکنم اروم باش ، میدونم االن از دستم عصبی هستی ! خب اره اونشب که اومدم  -

میدونم شایان بهت این چیزا رو گفته تا ازم سلب اعتماد کنیسراؼت توی بؽل اون دختره بودم و   .. 

  اعتمادی باقی نمونده اقای جهانی ! تو فکر کردی کی هستی ؟ اصال با چه هدفی بهم نزدیک شدی ؟ -

 .. باور کن میخوام بهت کمک کنم -

  ! به کمکت نیازی ندارم ! تو یه دروؼگویی -

الشی ایم ولی دروؼگو نیستم ! باور کن من دوستتیارا اینجوری نیست ، آره من ادم  -  .. 

 .. از جا بلند شدم و نزاشتم حرفشو تموم کنه

 .. دیگه این حرفا برام معنی نداره ، حالم از عشقتون بهم میخوره -

 .. اینو گفتم و به سمت در حرکت کردم که مهرزاد از پشت داد زد : حداقل بزار کمکت کنم

 .. به راهم ادامه دادم

  ! درباره سمیه -

 .. سر جام ایستادم و به عقب نگاه کردم

 .. مهرزاد هم از روی صندلی بلند شد و گفت : میدونم اون کجاست

 .. با نگاه پرسشگری بهش خیره شدم

  ::مهرزاد چند قدم جلو اومد و گفت

  باید باور کنم ؟ -

م یارامهرزاد شونه هامو محکم گرفت و با لحن قرصی گفت : بزار کمکت کن  .. 
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  ! به چشمای آبیش زل زدم ، از هرچی رنگ آبیه متنفر شده بودم

 .. دستشو با سردی پس زدم و گفتم : راجبعش فکر میکنم

  مگه نمیخوای زودتر به واقعیت برسی ؟ -

  ! چشمامو برای لحظه ای بستم و درحالی که سعی میکردم خشمم رو کنترل کنم گفتم : در دسترس باش

بهم اعتماد میکنیممنون که  -  .. 

 .. بی توجه به مهرزاد از رستوران بیرون رفتم ، اولین کاری که میخواستم انجام بدم ، دیدن الهه بود

با یه تاکسی به سمت خونش رفتم ، از خستگی چشمامم باز نمیشد ، تا وقتی که به خونه اش برسم نیم 

 .. ساعتی چرت زدم

سر و روی من هین بلندی کشید و گفت : این چه سر و وضعیه وقتی الهه در رو باز کرد و با دیدن 

  دختر ؟

  با بی حوصلگی روی مبل ولو شدم و پرسیدم : فندک داری ؟

 .. الهه که ماتش خشک شده بود فقط نگاهم کرد

 .. پوفی کشیدم و از توی اشپزخونه یه فندک برداشتم

ن کردمسیگاری که توی جیبم از قبل جا مونده بود دراوردم و روش  .. 

 .. اما تا اومدم یه پوک بکشم ، الهه سیگار رو از دستم گرفت و سیلی ای نثارم کرد

 .. پوزخندی زدم و دستمو روی صورتم گذاشتم

انگار دلش طاقت نیاورد چون به چند ثانیه نکشید که بؽلم کرد و درحالی که اشک میریخت پرسید : چه 

 .. بالیی سرت اورده یارا .. چه بالیی

گه بؽضم نمیگرفت ، تمام مدت که الهه بؽلم کرده و شونه هامو نوازش میکرد مثل یه سنگ سخت و دی

بی حس ایستاده بودم و به اون سیگار ارامش بخش و وسوسه انگیزی که روی زمین افتاده بود نگاه 

 .. میکردم

چی نمیفهمیدمالهه موهامو میبوسید ، شونه هامو میمالید و سعی میکرد دلداریم بده اما من هی  .. 

  ! دلم نمیخواست با کسی حرؾ بزنم دلم نمیخواست صدای کسیو بشنوم من فقط سکوت میخواستم

بی تفاوت از کنارش گذشتم و پشت در اتاق تاریکی که تو شبای بی کسیم همدم گریه هام شده بود 

 .. نشستم

 .. الهه به در میکوبید و زجه میزد

ارا ! میدونم تقصیر منه ، من نباید میزاشتم برید ، من نباید میزاشتم یارا خواهش میکنم حرؾ بزن ، ی -

 .. اون حیوون تو رو ازم دور کنه یارا ، نمیدونستم این بال سرت میاد
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چرا اینقدر نگرانم بود ؟ مگه من چم شده بود ؟ از جا بلند شدم و از اینه نگاهی به صورت زشت و بی 

 .. روحم انداختم

م تقریبا از ذهنم محو شده بود ، دیگه خبری از اون دختر خنده رو و مهربون نبودتصویر پنج ماه پیش  

.. 

 .. زیر چشام سیاه شده و چند تار سفید الی موهام دیده میشد

سالگی موهام سفید شه ؟ کی اینقدر داؼون شدم ؟ کی از  25من کی این همه شکسته شدم که توی 

 .. خودم فاصله گرفتم

و به حال خودم زار بزنم ولی چشمه اشکم خشک شده بوددلم میخواست بشینم   .. 

 .. انگار توی این یه هفته از درد زیاد جون گرفته بودم

  دیگه باید چی رو از دست میدادم ؟

باید تا کجا پیش میرفتم ؟ این زندگی چه سرنوشتی برام رقم زده بود ؟ مگه وضعیت از این بدترم میشد 

وم بیارم؟ اونوقت چجوری میخواستم دو  .. 

حاال که حتی تنها عشق زندگیم مثل یه حیوون توی اون خونه سرد ولم کرده بود ، حاال که خونوادم 

 .. سراؼمم نمیگرفتند ، حاال که از جانب بهترین دوستم سیلی محکمی خوردم

 .. دیگه نمیتونست بدتر از این باشه

، دختر بیچاره بخاطر من گرفتار شده بود دلم برای الهه که پشت در بسته گریه و ناله میکرد میسوخت  

.. 

 .. نمیخواستم بیشتر از این کسیو ازار بدم ، شاید زمانش رسیده بود که منم به پدر و مادرم بپیوندم

پوزخندی زدم و با خودم گفتم : من حتی عرضه خودکشیم ندارم وگرنه توی همون خونه لعنتی میموندم 

 .. ، هنوزم از مرگ میترسم

اتاق ، روی سرامیک سرد دراز کشیدم و بی توجه به هیاهو دورم چشمام رو بستمگوشه   .. 

  خیلی خسته بودم ، دلم میخواست برای یک دقیقه هم شده از این زندگی نفرین شده فارغ بشم

صبح زود ، وقتی هنوز خورشید شکفته نشده بود با حالت تهوع شدیدی از خواب بلند شدم و بدو بدو 

ویی رفتم و هرچه خورده و نخورده بودم باال آوردمبه سمت دستش  .. 

 .. دیگه چشمامم داشت از حدقه بیرون میزد ، این وسط فقط مسمومیت ؼذایی رو کم داشتم

 .. از دستشویی که بیرون اومدم ، الهه رو دیدم که توی نشیمن با چادر و سجاده نشسته و نماز میخونه

پرسید : حالت خوبه عزیزم ؟ با دیدن سر و وضع من کمی نگران شد و   

 .. سرمو به نشونه اره تکون دادم
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 .. بیا اینجا -

 .. به سمتش رفتم و کنارش نشستم ، خوشبحالش که اینقدر به خداش نزدیک بود

توی دلم به حالش ؼبطه خوردم ، الهه میون ذکرش روی صورتم فوت میکرد ! یاد زن عمو افتادم و 

 .. لبخند کمرنگی زدم

از و مستحباتش رو به پایان رسوند ازم پرسید : یارا جون ، یه چیزی بگم ناراحت نمیشی ؟وقتی نم   

  ! نه .. بگو -

ببین عزیزم این فقط یه احتماله ، میگم تو این اواخر سرت خیلی گیج میره و ضعؾ میکنی ! االنم که  -

 .. استفراغ کردی میگم نکنه

با دهن باز گفتم : نه ! نه ! امکان نداره به اینجا که رسید تازه دو هزاریم افتاد و  !  

  چرا میگی امکان نداره ؟ -

 .. آخه -

نمیدونستم چرا خودمم فکر میکردم امکان نداره حامله باشم ! نه ! نبودم ! این فقط یه مسمومیت ساده 

 .. بود

  الهه دستمو با محبت گرفت و گفت : میای صبح بریم ازمایشگاه ؟

ستمالهه من حامله نی -  .. 

  ! خب حاال یه ازمایشه دیگه چقدر سخت میگیری -

 .. میدونم نیستم -

گونمو با محبت نوازش کرد و گفت : ایشاهلل که نیستی ، بچه اون حیوون بچه نمیشه ! برم برات یه 

  چایی نبات بیارم ؟

 .. اگه میشه -

 .. الهه با همون چادر نماز بلند شد و به سمت اشپزخونه رفت

از رفتار دیشبم پشیمون بود با شرمندگی گفتم : الهه ببخشیدمنم که   .. 

 .. چرا عزیزم -

 .. دیشب در رو به روت بستم -

 .. حق داشتی ! خودمم ناراحت بودم ! چجوری بهش اجازه دادم تو رو ببره -

 .. سکوت کردم و سرمو پایین انداختم

پرسید : کتکتم زد ؟الهه بعد از ده دقیقه چایی نباتم رو حاضر کرد و ازم    
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 .. نه ! فقط یه بار نزدیک بود خفم کنه -

 ! ضربه ای روی دستش زد و گفت : خاک برسرم

  ! چیزی نیست ! من خوبم -

 .. چرا اینقدر پژمرده شدی یارا ! اخه واسه کی زندگیتو بهم ریختی -

 .. واسه کی بلند شدی رفتی افریقا ، زمینای باباتو فروختی

ه داشت سرزنشم میکرد ، نفس عمیقی کشیدم و میون حرفاش گفتم : میدونم چیکار بازم هیچی نشد

 .. کردم و ازشون پشیمون نیستم

 .. بخدا خیلی کله شقی یارا -

  .. چیکار کنم ؟ بشینم ؼصه بخورم ؟ باالخره که چی ! کاریه که شده -

 .. ایشاهلل دستش بشکنه ! من فکر کردم ادمه -

هیچکدومشون نیستند پوزخندی زدم و گفتم :  .. 

  یعنی چی ؟ -

 .. هرچی عوضی الشیه گیر من افتاده ، نمیدونم چه حکمتیه هرچی اشؽاله سر راه من سبز میشه -

 .. بمیرم برات -

 .. مقداری چایی نبات نوشیدم و گفتم : گاهی فکر میکنم شاید براش اتفاقی افتاده که نیومده دنبالم

چقدر خوش خیالیاه بسه دیگه یارا ! تو  -  ! 

 .. باورم نمیشه شوهرم ، عشقم منو ول کرد تا بمیرم ! اونم وقتی میدونست مریضم -

 .. همه مردا همینن ! محمدو ببین ! دیشب قهر کرد و ساک بست و رفت -

  با تعجب به الهه نگاه کردم و پرسیدم : جدی ؟

زندگی زناشوییت و زندگی کاریت تفاوت قائل اره بخدا ، نمیبینی نیست ؟ گفت تا وقتی یاد نگرفتی بین  -

  ! بشی نیا دنبالم ! مثل دخترا ناز داره

  ! خندم گرفت ، چقدر لوس

بابا یکی نیست بهش بگه من زندگیم کارمه ! برای کارم جون کندم نمیتونم هرشب بیام برای تو هم  -

ه زن گرفتم برای چی ؟ انگار شام هم ناهار بپزم هم خونه رو تمیز کنم ! یکمم تو همکاری کن ! میگ

  ! کلفت گرفته

 .. انگار دل تو از من پرتره -

 .. اووؾ نگو یارا که باید بشینم تا صبح اینجا ؼر بزنم -
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  توی گلو خندیدم و به عکس شفافم

بود که به اجبار الهه لباس پوشیدم و هردو نفر به سمت ازمایشگاهی که در اون  7صبح نزدیک ساعت 

فتیمنزدیکی بود ر  .. 

  ! توی راه بهش گفتم : بابا من به بیبی چکم راضیم

  ! احتمال خطاش زیاده -

  ! یه جنس خوبشو میخریم اال ! ازمایشگاه دنگ و فنگ داره -

 .. باالخره با اصرارهای من الهه راضی شد و از داروخونه یه بیبی چک خوب خریدیم

نمیتونستم به بچه فکر کنم ! اونم بچه شایانفقط توی دلم دعا دعا میکردم حامله نباشم ،   .. 

 .. مرد اشؽالی که ولم کرد تا بمیرم

 .. الهه که نگرانیم رو دید سعی کرد ارومم کنه و گفت : عزیزم فوقش اینه که بچه رو میندازی

  ! نمیخوام به این فکر کنم که بچه ای هست تا به فکر انداختنش باشم اال -

احتمالهبازم میگم فقط یه  -  .. 

 .. هوفی کشیدم

الهه پشت چراغ قرمز نگه داشت ، اتفاقا کنار خیابون یه کبابی بساط کرده و دود کباب راه انداخته بود 

اما همینکه بو بهم خورد احساس حالت تهوع بهم دست داد ؛ دلم نمیخواست به رو بیارم اما داشتم 

 .. میمیردم ! این چراؼم که سبز نمیشد

اشین رو بیارم باال که الهه گفت : وای یارا ، هوا برفیه ! دلت میاد ؟اومدم شیشه م  

دیگه نمیتونستم تحمل کنم ، فوری یه پالستیک فریزر از توی داشبورد برداشتم و دوباره صبحونمو باال 

 .. اوردم

 .. الهه از نگرانی کنار زد و یه بطری اب معدنی بهم داد

میومد و سرم گیج میرفت اینقدر عق زده بودم که از چشمام اشک  .. 

 .. الهه پشتم رو میمالید و ارومم میکرد

جدی جدی داشت باورم میشد حاملم ، ازش خواستم زودتر به سمت خونه حرکت کنه تا من این بیبی 

 .. چک کوفتی رو امتحان کنم ! الهه هم با سرعت به سمت خونه حرکت کرد

تشویی کنم ، الهه پشت در ایستاده بود و هی روی توالت فرنگی نشسته بودم و سعی میکردم دس

  میپرسید : یارا کردی یا بازم برات اب بیارم ؟

کالفه شدم و گفتم : الهه این دوازدهمین لیوان ابیه که بهم دادی ! یکم واستا ! شترم باشه باید تا االن 

 .. بشاشه
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 .. شاید سردته ! برای همین نمیاد -

لطفا لطفا ! من باید زودتر بدونم چه مرگمهچشمامو بستم و توی دلم گفتم :   !  

  ! انگار تلقینم جواب داد

ثانیه صبر کردم ، قلبم تند تند میزد و این پا و اون پا میکردم ۲۸بیبی چک رو امتحان کردم و   .. 

 .. یهو عالمتی روی بیبی چک ظاهر شد ، قلبم ایستاد یعنی من

پرید و با هیجان پرسید : خب خب ؟ چی شد ؟ سریع در دستشویی رو باز کردم ، الهه از جا   

 .. سریع چیز بده چیز -

  چیز چیه ؟ -

  ! جعبشو .. جعبشو بده ببینم -

 .. الهه معطل نکرد و سریع جعبه بیبی چک رو بهم داد

خط مثبت ۳خط منفیه و  ۸روی جعبه نوشته بود   .. 

تار شداینو که خوندم ، یهو فشارم افتاد و دنیا پیش چشمم تیره و   .. 

 .. وقتی چشم باز کردم ، دست نوازشگر زمختی رو به روی سرم احساس کردم

 .. چشمای آبیش چقدر شبیه شایانم بود

 .. لبخند پررنگی زدم و زیرلب اسمشو صدا زدم

  .. هیش ، منم -

 .. نه این صدای شایانم نبود ! دیدم داشت کم کم برمیگشت

یدم و سرمو به جهت مخالؾ خم کردممهرزاد ، مقابلم نشسته بود ! آهی کش  .. 

 .. انگار یادم رفته بود شایانی وجود نداشت ، پدر بچم منو رها کرده بود

پدر بچم ؟ این چی بود که یهو توی ذهنم اومد ! انگار تازه یادم افتاد که چرا بیهوش شدم ، من جواب 

 .. ازمایشو دیدم

  ! باردار بودم

باید به خودم میبالیدم اما از همیشه ؼمگین تر بودم باید از این حس خوشحال میشدم ،  .. 

 مهرزاد با مهربونی گونم رو نوازش کرد و پرسید : حالت خوبه ؟

 .. سرمو به نشونه نه تکون دادم

 .. همون لحظه الهه با دکتر وارد اتاق شد
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ست بود ! روی تخت نشستم و دستمو روی شکمم گذاشتم سپس رو به الهه با تاسؾ گفتم : حرفات در

 .. من باردارم

   چشمای مهرزاد از شنیدن این حرؾ درشت شد و با تعجب پرسید : چی ؟

 .. الهه لبش رو گاز گرفت و ریز ریز خندید

 .. خیلی بهم برخورد ، سرمو پایین انداختم

  ! درد من برای دوستم خنده دار بود

چرا جو میدی ؟ تو فقط یه سوءهاضمه رو آقای دکتر که قیافه پکرم رو دید با خنده گفت : دختر خوب 

  ! تجربه کردی

  با تعجب پرسیدم : چی ؟ سوءهاضمه ؟

 .. الهه با خنده گفت : اهوم ، بیبی چک اشتباه کرد ! بهت که گفتم بریم ازمایش بدیم

 .. اما اما -

  ! مهرزاد که خندش گرفته بود گفت : چه ژستیم گرفته بودی

چقدر ضایع شده بودمبا کؾ دست به سرم کوبیدم ،   ! 

نیم ساعتی طول کشید تا سرمم تمونم بشه ، پرستار با دقت سوزن رو از دستم بیرون کشید و مهرزاد 

 .. هزینه بیمارستان رو حساب کرد

 وقتی الهه داشت کمکم میکرد کفشامو بپوشم ازش پرسیدم : اون اینجا چیکار میکنه ؟

منم گفتم بیمارستانی سه سوته خودشو رسوند نمیدونم واال ! بهم زنگ زد سراؼتو گرفت -  .. 

  .. آهی کشیدم و گفتم : گاهی وقتا مثل جن ظاهر میشه

به کمک الهه و مهرزاد از بیمارستان خارج شدم ، همون لحظه گوشی الهه زنگ خورد و از جمعمون 

 .. دور شد

  ! حس کردم محمده ، پیگیرش نشدم

  مهرزاد ازم پرسید : بهتری ؟

اینقدر نگران حال موکالت میشی ؟ همیشه -   

 .. تو با بقیشون فرق داری -

فرقم اینه که اونا سوارتن ولی هنوز نتونستی منو رام کنی نه ؟ ببین مهرزاد بزار یه چیزیو برات  -

روشن کن اگه بخاطر س*س دنبالم راه افتادی باید بگم به کاهدون زدی چون من قرار نیست باهات 

 .. بخوابم
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ینی سر داد و گفت : تو از شایانم اینجوری فرار میکردی ؟خنده شیر  

 .. خودتو با شایان مقایسه نکن اون شوهرمه -

 .. شوهری که ولت -

 .. دستمو شل کردم و سیلی محکمی به صورتش زدم

 .. مهرزاد از حرفی که میخواست بزنه پشیمون شد و زیرلب عذرخواهی کرد

نکه بدبختیامو توی سرم بزنندبهش پشت کردم و گفتم : متنفرم از ای  .. 

 .. یارا من -

  ! خواهش میکنم برو مهرزاد -

  ! باور کن من برای کمک اینجام -

 ! به سمتش برگشتم و جواب دادم : پس یه کمکی کن و ازم دور شو

مهرزاد چند ثانیه مکث کرد سپس گوشیشو دراورد و از توی گوشی عکسی بهم نشون دا و پرسید : 

برات اشنا نیست ؟این زن    

با دیدن عکس سه در چهاری از سمیه مو بر تنم سیخ شد ! طرفی از صورتش با اسید سوزونده شده و 

 .. دهنش دوخته شده بود

  دستمو گذاشتم روی دهنم و بریده بریده پرسیدم : چه بالیی .. سرش .. اومده ؟

  ! هنوز هیچکس نمیدونه -

: باید ببینمش سرمو باال اوردم و با قاطعیت گفتم  !  

 .. وضعیتش چندان مساعد نیست -

  ! مهم نیست -

 .. خب اگه میخوای ببینیش بهتره عجله کنی چون تا دوساعت دیگه وقت مالقات تموم میشه -

 .. پس بیا راه بیوفتیم -

  الهه که تازه تماسش رو قطع کرده بود به جمع ما پیوست و از من پرسید : چیزی شده ؟

.. تا یه جایی میرممن دارم  -  !  

  الهه با شک به جفتمون نگاه کرد و پرسید : کجا ؟

  ! نمیتونستم ازش چیزیو قایم کنه پس گفتم : میخوام سمیه رو پیدا کنم

 سمیه ؟ -
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 .. تنها کسی که میتونه توی حل کردن معماها کمکم کنه -

  ! الهه : پس منم باهاتون میام

 .. مهرزاد : شاید بهتر باشه شما

 .. الهه چشم ؼره ای نثار مهرزاد کرد و گفت : یه درصد فکر کن یارا رو با تو تنها بزارم

 .. اینو که گفتم به سمت ماشینش حرکت کرد و منم مهرزادم ناچارا دنبالش رفتیم

 .. مهرزاد پشت فرمون نشست و هر سه نفر به سمت تیمارستان روزبه به راه افتادیم

سمیه رو برای الهه به طور مفصل شرح دادم و او هم با دقت به حرفام گوش توی راه قضیه چمدون و 

 .. سپرد

تیمارستان روزبه یه تیمارستان روانی برای بیماران زنجیره ای بود که ساختمون بزرگ و حیاط وسیع 

 .. و سر سبزی داشت

ن بودندیه سری از بیمارها با روپوش آبی روی نیکمت ها نشسته و بعضی هم در حال قدم زد  .. 

مهرزاد ما رو به سمت ورودی هدایت کرد و بعد از اینکه کارت شناسایی و حکم بازدیدش توسط رییس 

 .. تیمارستان تایید شد هر سه نفر به سمت اتاق سمیه به راه افتادیم

طبقه هم کؾ تیمارستان مخصوص بیماران زنجیری بود ، صدای جیػ و داد و هزیون هایی که بیماران 

میزدند تمام سالن رو پر کرده بودفریاد   .. 

من از ترس میلرزیدم اما الهه و مهرزاد خونسرد برخورد میکردند ، شاید بخاطر اینکه قبال با همچین 

 .. مواردی برخورد داشتند

پرستارها به ما گفتند : لطفا مراقب باشید ، این یکی از اون خطرناکاشه ! تا قبل اینکه درو باز کنند 

رشون نشدم ولی به محض ورود سمیه مثل شیری درنده  به سمت ما برگشتمتوجه منظو  .. 

 .. روپوش کثیؾ ابی رنگ و روسری سفید کج و کوله ای بسته بود و از دهانش اب میچکید

 .. با دیدن ما دور لبش رو لیسید و خنده شیطانی سر داد سپس به سمت من حمله ور شد

رستارها حمله سمیه رو مهار کردند و به سختی او رو به از ترس دستمو جلوی صورتم گرفتم اما پ

 .. سمت دیوار بردند

 .. سمیه جیػ میزد : اونو از اینجا ببرید ! اونو نجات بدید ! اونو دور کنید

الهه و مهرزاد با سردرگمی به همدیگه نگاه میکردند و این وسط من به سمیه اشفته خیره شده بودم 

پرستارارها فرار کنهکه تقال میکرد از زیر دست   .. 

 .. جیػ هاش پرده گوشمو اذیت میکرد ، بیشتر از این نمیتونستم این جو متشنج رو تحمل کنم

 .. لحظه اخر نگاه ؼمگین سمیه رو در حالی دیدم که زیر دست امپول های ارامش بخش جون میداد
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 .. بؽضم گرفت و با اشفتگی از اتاق خارج شدم

یوه خرید ، من و الهه بهت زده در کنار هم روی نیکمت  نشسته بودیم و به مهرزاد برام یه بطری ابم

 .. تصاویری که چند دقیقه پیش دیدیدم فکر میکردیم

اون نگاه ؼمگین سمیه ، صورت ترسناکش و اشکی که آخرین بار جلوی شایان ریخت از جلوی چشمم 

 .. کنار نمیرفت

قضایا بهم ربط دارند و یکی این بال رو سر سمیه دلم براش میسوخت ، من مطمئن بودم تمامی این 

اورده ولی کی ؟ چجوری باید میفهمیدم حقیقت چیه ! چجوری میفهمیدم چمدونم کجاست وقتی اون حتی 

 .. نمیتونست مثل یه انسان عادی حرؾ بزنه

 .. مهرزاد : فکر کنم چندان فایده ای نداشت

 .. چیزی نگفتم

ریهبهت که گفته بودم شرایطش چجو -  !  

 .. فکر .. فکر نمیکردم اینقدر وخیم باشه -

الهه در حالی که به نقطه کوری زل زده بود گفت : مطمئنم اون یه چیزایی میدونسته ! برای همین این 

 .. بال رو سرش اوردند تا حرفی نزنه

  اما کی ؟ -

 .. مهرزاد شونه ای باال انداخت : هیچ سرنخی نداریم

پایین انداختمآهی کشیدم و سرمو   .. 

 .. ناگهان مهرزاد زیر لب ؼرید : حرومزاده ! میگیرمت

اینو که گفت شروع به دویدن کرد ، من و الهه هم که از دیدن این صحنه شوکه شده بودیم پشت سرش 

 .. دویدیم و از درب تیمارستان خارج شدیم

به مهرزاد برسم مطمئنم اون  الهه بخاطر وزنش به نفس نفس افتاده بود ولی من همچنان میدویدم تا

  ! چیزی دیده بود

 .. یهو دیدم پیچید توی یه کوچه فرعی ، الهه بیشتر از این نتونست دنبالمون بیاد و سرجاش ایستاد

 .. کوچه بن بست بود

 ! ناگهان دیدم پسر بچه الؼر اندامی ته کوچه ایستاده و دنبال راه فراریه

فت و به دیوار چسبوندمهرزاد با خشونت یقه پسر بچه رو گر  .. 

با عجله خودمو بهشون رسوندم و درحالی که نفس نفس میزدم از مهرزاد پرسیدم : داری چیکار 

  ! میکنی



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 666 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

  ! مهرزاد مشتشو گره کرد و با خشم گفت : این بی شرؾ خیلی وقته داره تعقیبمون میکنه

ونده بود نگاه کردم و پرسیدم : تو با تعجب به صورت پسربچه مقابلم که بینی و لبش رو با دستمال پوش

  کی هستی ؟

 .. پسر سکوت کرد ، از چشمای آبیش فهمیدم ترسیده

  ! مهرزاد با عصبانیت داد زد : تو کی هستی حرومزاده

 !پسربچه دستمالو پایین کشید ، کالهشو برداشت و با تحکم گفت : من شیالم

یی ؟ تو یه دختری ؟چند قدم عقب اومدم و بریده بریده پرسیدم : تو شیال   

  مهرزاد گره مشتش رو باز کرد و با تعجب گفت : شیال دیگه کیه ؟

دختر بچه الؼر اندام سوییشرتش رو درست کرد و با پروویی جواب داد : بخاطر لباسام ایسگا شدید نه 

  ؟

 ! دهنم از تعجب باز مونده بود ، از دور درست مثل پسرا بود

ت و پوستی که مثل برؾ سفید بود ! یاد داریان افتادم ، تانیا میگفت یه موهای سفید ، چشمای آبی درش

   بیماری خاص داره ! یعنی اینا بهم مربوط میشد ؟

  شیال : حاال میشه بگید چرا مثل سگ دنبالمید ؟

  مهرزاد : تو چرا ما رو تعقیب میکنی ؟

 .. تعقیب ؟ توهم زدی آقا خوشتیپه ! من کسیو تعقیب نمیکنم -

پرسیدم : اگه ریگی به کفشت نیست چرا فرار کردی ؟من    

دختر شونه هاش رو باال انداخت و با بیخیالی گفت : خب ترسیدم ! یکی مثل این ؼول تشن تو روز 

  روشن دنبالت بیوفته زهره ترک نمیشی ؟

  ! مهرزاد دوباره مشتشو باال برد و ؼرید : درست صحبت کن بچه

کوچه بازاری گفت : هوی چته ؟ رم کردی ؟ زورت به ضعیفه میرسه ؟دختر گارد گرفت و با لحن    

 .. سرش داد زدم : تو قاتلی ! تو کسی هستی که دخترای بیگناهو کشتی

  شیال با تعجب پرسید : چی ؟ تو از چی حرؾ میزنی ؟

  ! خودتو به موش مردگی نزن -

  مهرزاد که گیج شده بود پرسید  : جریان چیه ؟

هه نفس نفس زنان به ما رسید و گفت : وای وای ! مردم ! چقدر سریع میدوید ! دیگه همون لحظه ال

 .. نایی برام نمونده
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 .. دور بازوشو گرفتم تا پس نیوفته

دختر بچه هم از فرصت استفاده کرد و آماده فرار شد اما تا اومد قدمی برداره مهرزاد یقشو از پشت 

اهات تموم نشدهگرفت و گفت : کجا کجا ؟ هنوز کارمون ب  !  

 .. دختر مشتی به سینه مهرزاد زد و در یک چشم بهم زدن از دستمون در رفت

  ! همینکه اومدم دنبالش بدوم ، مهرزاد بازومو گرفت و گفت : نترس ، جای دوری نمیتونه رفته باشه

  با تعجب پرسیدم : چرا اینو میگی ؟

ت : بچه همین اطرافهمهرزاد کارت شناسایی دختر رو بهم نشون داد و گف  .. 

  الهه هین بلندی کشید و پرسید : وای آقا مهرزاد چجوری اینو گیر آوردی ؟

 .. به شوخی جواب داد : قبال ، جیب بری میکردم

 .. لبخند کمرنگی زدم و به مسیری که دختر طی کرده بود خیره شدم

 .. هنگام شب ، به خونه قدیمی ای در حوالی بیمارستان سر زدیم

نه ای اجری دو طبقه که با دیزاین قدیمی توی ذوق هر ببیننده ای میزدخو  .. 

  ! حتی جاده کوچه اسفالت هم نشده بود

 مونده بودم کیا تو همچین خرابه هایی زندگی میکردند که مهرزاد گفت : خب اینم از خونه شیال خانوم

.. 

ی چجوری اینجا رو پیدا کردی ؟الهه با تعجب به خونه آجری دو طبقه نگاه کرد و پرسید : خدای   

  ! به راحتی -

در گوش الهه که مات و متحیر به مهرزاد خیره شده بود زمزمه کردم : اون یه وکیله ! این چیزا اصال 

 .. ازش بعید نیست

  مهرزاد زنگ در رو فشار داد و بعد از چند دقیقه صدای پیرزنی بلند شد : کیه ؟

هستم برای کار مهمی مزاحم شدم مهرزاد : سالم مادرجان ! جهانی  .. 

  چی میخواید ؟ -

  ! اینبار من گفتم : نگران نباشید ! فقط میخوایم با شیال صحبت کنیم

 .. همچین کسی اینجا نداریم -

  مهرزاد شوکه شد و پرسید : مادرجان مطمئنید ؟

  ! از اینجا برو جوون ! ما اینجا شهرام نداریم -
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پیرزن گوشاش سنگینه و شیال رو شهرام شنیده پس مهرزاد بلندتر داد زد : همونجا بود که فهمیدیم 

  !! مادرجان شهرام نه شیال

در همین لحظه دختری در زنگ زده آهنی رو باز کرد و با دیدن ما گفت : بازم شما ؟ از جون من چی 

  میخواید ؟

  ! من تند تند گفتم : شیال خواهش میکنم ! من باید باهات حرؾ بزنم

  ! اومد در رو ببنده که پامو الی در گذاشتم و ملتسمانه گفتم : فقط پنج دقیقه ! خواهش میکنم

در حالی که داشت در رو برای بسته شدن فشار میداد ؼرید : آخه تو کی هستی ؟ چرا میخوای با من 

  صحبت کنی ؟

 .. من یارام ! یارا یکتا ! بزار بیام تو ! خواهش میکنم -

اسمم اندکی مردد شد و پرسید : یارا ؟ تو یارا یکتایی ؟ دختر با شنیدن   

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

 ... دختر در رو باز کرد و چند ثانیه به چشمام زل زد

 .. ترسیدم و یه قدم عقب گرد کردم به طوری که به سینه مهرزاد چسبیدم

مام خیره شد و گفت : پس افسانه دختر جلو اومد و دستشو روی گونم گذاشت سپس با تحیر توی چش

 .. ها حقیقت داشتند

  چ .. چه افسانه ای ؟ -

  ! تو از بهشت اومدی -

  با تردید پرسیدم : تو اون افسانه رو میشناسی ؟

 .. سرشو به نشونه آره تکون داد

  در حالی که توی چشماش زل زده بودم گفتم : تو اون قاتل نیستی شیال ! تو کی هستی ؟

ه هر سه نفرمون انداختنگاهی ب  .. 

 

 .. شیال ما رو به سمت زیر زمین خونه هدایت کرد

خونه آجری یه حیاط خاکی داشت ، گوشه ای از حیاط چند میز و نیمکت قدیمی روی هم انبار شده و در 

 .. طرؾ دیگه  پیرزن کوری روی پله های خونه نشسته و به نقطه نا معلومی زل زده

بعضیا با چه فالکتی زندگی میکردنددلم به حالشون سوخت ،   .. 

 .. روی زمین نشستیم ، زیرزمین خونه جای تنگ و کوچیکی بود
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یه گازپیک نیکی ، چند عدد نون لواش و سوسیس خام کنار هم و در گوشه ای از خونه رختخواب و 

 .. تشک نامرتبی قرار داشت

بیارمشیال جلوی رومون نشست و گفت : اینجا چیزی ندارم براتون   .. 

  با دلسوزی پرسیدم : تو اینجا زندگی میکنی ؟

 .. سرشو به نشونه اره تکون داد و گفت : از وقتی یادم میاد اینجوری زندگی کردم

  الهه : از کجا پول میاری ؟

  ! کارگری -

 .. الهه : اما تو که دخت

  ! شونه ای باال انداخت و گفت : هیچکس نمیدونه ! نمیزارم اونا بفهمن

  بی مقدمه ازش پرسیدم : تو کی هستی ؟ توی تیمارستان چیکار میکردی ؟

  من باید این سوالو از شما بپرسم ! با خواهرم چیکار داشتید ؟ -

  هر سه نفر همزمان پرسیدیم : خواهرت ؟

 .. مگه پیش شانا نبودید ؟ خودم دیدم از اتاق اون بیرون اومدید -

؟با شک پرسیدم : منظورت سمیه هست    

  ! اون اسم مستعارشه ! اسم واقعیش شاناست -

  مهرزاد : سمیه خواهر توئه ؟

  آره و میتونم بپرسم نسبت شما باهاش چیه ؟ -

 .. لب باز کردم و با ناراحتی گفتم : همکارش بودم

  ! توی چشمام زل زد و گفت : هیچوقت نفهمیدم چرا اینقدر براش مهم بودی

 من برای سمیه مهم بودم ؟ -

  ! آره ! اون همیشه از تو میگفت ! از اینکه پدر و مادرت باعث شدند من سالم بمونم -

  سردرگم شده بودم ، پدر و مادر من ؟ سمیه ؟ مگه میشه ؟

  من نمیفهمم شیال ! منظورت از این حرفا چیه ؟ -

  مگه تو یارا یکتا ، دختر شاهرخ یکتا نیستی ؟ -

 .. خودمم -

متفکرانه ای پرسید : پدرت یه کاوشگر بود نه ؟ دوزانو نشست و با لحن   
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 .. من و من کنان گفتم : من .. نمیدونم ! وقتی بچه بودم اونا خودکشی کردند

 .. پس شانا راست میگفت -

  درباره چی ؟ -

  ! اون میگفت هیچکدومشون راه فرار نداشتند ، نه مادر من ، نه مادر ساتن و نه پدر و مادر تو -

این حرفا قیافم درست مثل یه عالمت سوال بزرگ شده بود ، تا اومدم چیزی بپرسم شیال از شنیدن 

  پرسید : چرا رفته بودی دیدنش ؟

 .. من میخواستم .. چمدونمو -

  ! میون حرفم گفت : چمدونت پیش شانا نیست

  پس پیش کیه ؟ -

  ! من -

حت شد ! حداقل مطمئن بودم چمدونم از شنیدن این حرؾ ذوق زده شدم ، خیال مهرزاد و الهه هم را

 .. دست ؼریبه نیوفتاده

 .. اول فکر کردم شما همونایی هستید که این بال رو سرش آوردید -

  مهرزاد با کنجکاوی پرسید : کی اینکارو باهاش کرده ؟

 . نمیدونم ، شانا هیچوقت بهم نگفت ! حتی نمیزاشت برم بیرون ! همیشه نگرانم بود -

هم جور درنمیومد ، پدر و مادر من ، قاتل سریالی ، پدر و مادر سمیه و شیال ! آخه اینا چه این حرفا با 

  ربطی بهم داشتند ؟

  الهه پرسید : حاال اون چمدونی که ازش حرؾ میزنید کجاست ؟

  ! دختر از جا بلند شد و با هیجان گفت : االن میارمش

 .. سپس از زیرزمین بیرون رفت

کشید و ازم پرسید : به نظرت راست میگه ؟مهرزاد نفس عمیقی    

 .. دلیل برای دروؼگویی نداره -

 .. شاید اون واقعا شیال باشه -

مهرزاد به خونه و زندگیش یه نگاه بنداز ! اون چجوری میتونه شیالی واقعی باشه در حالی که توی  -

  همچین جایی زندگی میکنه ؟

فقط میخواد توجه کسی رو جلب نکنهالهه با لحنی متفکرانه جواب داد : شاید   !  
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پوفی کشیدم ، دست به سینه نشستم و گفتم : حتی باورم نمیشد شیال یه زنه ! تازه مگه فقط یه شیال 

  توی این دنیا وجود داره ؟

مهرزاد : به نظرت مشکوک نیست ؟ یه شیال به تورمون خورده که اتفاقا همونیه که شایان ازش به 

اسم برده عنوان قاتل سریالی  .. 

 .. هرچی فکر میکنم میبینم نمیتونه خودش باشه ! آخه به سر و وضعش نگاه ! خیلی بچست -

  الهه : اصال کجا رفت ؟ چرا اینقدر دیر کرده ؟

 .. در همین لحظه دختر سراسیمه در زیرزمین رو باز کرد و با نگرانی گفت : چمدون نیست

زدیم : نیست ؟هر سه نفر از جا بلند شده و متعجب داد    

  ! سرشو به عالمت نه تکون داد

  داشتم از عصبانیت اتیش میگرفتم ! خدایا این چه سرنوشتی بود ؟

 

 .. الهه بهم یه لیوان اب قند داد ، طبق معمول فشارم افتاده بود

روی پله های خونه اجری نشسته و با ناامیدی به آینده نامعلومم فکر میکردم ، دیگه هیچ امیدی 

 .. نداشتم

شیال میگفت چمدون رو توی انباری قایم کرده بود ، میگفت سمیه اون چمدون رو بهش داده تا از 

کسایی که دنبالشن دور نگه داره و حاال اون احمق چمدون نازنیم که جواب تمام معادالتم بود گم کرده 

  ! بود

دش فحش میداددختر وسط حیاط از این طرؾ به اون طرؾ میرفت و گاهی زیرلب به خو  .. 

 .. الهه و مهرزاد هم به دیوار تکیه داده بودند و به این صحنه نگاه میکردند

دیگه جدی مؽزم کار نمیکرد ، سمیه و اون چمدون تنها کلیدهای من برای حل معما بودند ، حاال که 

تر گیجی مثل سمیه دیوونه شده بود چمدونم هم از دست داده بودم ! نمیفهمم چرا اون چمدون رو به دخ

 .. شیال سپرده بود

 ! همه توی حال خودمون بودیم که پیرزن از خونه بیرون اومد و داد زد : شیال ؟ بیا کمکم کن

دختر مثل فنر پرید و زیر بازوی پیرزن رو گرفت  سپس پیرزن اهسته اهسته از پله ها پایین اومد تا به 

هرزه شد حیاط رسید و کنار باؼچه نشست و مشؽول کندن گیاهان  .. 

  شیال نفس راحتی کشید و گفت : ننه بزرگ ! مگه دیروز اصؽر اقا باؼچه رو هرس نکرده ؟

  ! اصؽر اقا دیروز نیومد ، پسرش کریم اومد اینجا گفت پاش شکسته نمیتونه بیاد -

؟شیال با تعجب پرسید : کریم ؟ کریم دزده ؟ ننه بزرگ چجوری گذاشتی اون بی شرؾ بیاد تو خونمون    
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 ... دخترم چه جوری در رو به ردش میبستم ! اتفاقا اومد انباری رو هم تمیز کرد -

  تا اینو گفت من از جا بلند شدم و پرسیدم : انباری ؟

 شیال با عصبانیت گفت : میدونم با اون عوضی چیکار کنم

 .. چهار نفری به سمت خونه کریم دزده که دو کوچه از خونه شیال پایین تر بود رفتیم

 .. خونه مورد نظر یه ساختمون درب و داؼون با نمای کهنه و هم سبک خونه شیال بود

دختر در حالی که عصای چوبی بلندی در دست داشت با پا لگد محکمی به در زد که مهرزاد جلوشو 

 .. گرفت و گفت : چیکار میکنی دختره احمق ! با اینکارات میتونند ازت شکایت کنند

ین انداخت و جواب داد : این سوسول بازیا تو مرام ما نیستدختر توفی به زم  !  

من و الهه با تعجب بهم نگاه کردیم ، اصال به این دختر نمیومد که خواهر سمیه سر به زیر و ساکت 

  ! باشه ! برعکس سمیه شیال یه دختر گستاخ و حاضر جواب بود

به وسط حیاط که رسید یهو عربده کشید : دختر به خونه وارد شد و ما هم به دنبال او حرکت کردیم 

  ! کریم دزده ! بیا پایین که تو بد هچلی افتادی نا به کار

پسر نوجوونی سرشو از پنجره اتاقک توالتی که در حیاط بود باال اورد و بعد از چند دقیقه در حالی که 

کی باشن ؟بند شلوارش رو درست میکرد از اتاقک خارج شد و با دیدن ما گفت : بر و بچ    

مهرزاد دست دراز کرد تا خودشو معرفی کنه اما شیال مانعش شد و با لحن گستاخی جواب داد : خیالت 

  ! نباشه ، شنفتم از انبار ما تیتیل بلند کردی

پسر خندید و گفت : خب که چی ؟ این همه مفتی براتون جون کندم حق ندارم یه تیتیل ببندم ؟ خرج آقام 

 ! زیاده

الی که عصا رو توی دستاش باال و پایین میکرد گفت : د ن د ! این حرفا تو کت من نمیره ! شیال در ح

 .. تیتیل واسه این ابجیمونه ! پس زود رد کن بیاد و مام از اینجا فلنگو ببندیم

  ! هه چاییدی ضعیفه -

ضعیفه ال کردار ؟اینو که گفته شیال مثل لبو سرخ شد ، به سمت پسر حمله کرد و داد زد : به من گفتی   

 .. با این حرؾ صورت پسر رو به دیوار کوبید و دست چپش رو از پشت خم کرد

مهرزاد قدمی برداشت تا شیال و کریم رو از هم جدا کنه اما شیال داد : تکون نخورید ! من با این 

 .. #رمساق کار دارم

 .. با این حرؾ صورت پسر رو به سمت دیوار سیمانی فشار داد

آخ آخ ! داداش تو رو جون خاک آقات ولم کن ! آخ ؼلط کردمکریم :   !  

 شیال دم گوش کریم ؼرید : از کی تاحاال تو واسه من شاخ شدی جوجه ؟ بزنم فکتو بیارم پایین ؟
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 .. وه خوردم داداش ! #وه ! جون جدت ولم کن دستم شکست# -

د که با لبخند رضایت بخشی به شیال من و الهه با تعجب بهم نگاه کردیم و همون لحظه چشمم به مهرزا

  ! خیره شده بود افتاد ، انگار چندانم از این دختر یاؼی بدش نمیومد

توی دلم یکم احساس حسادت کردم ، شیال چقدر قدرتمند و با عزت نفس بودم ! من در مقابل همچین 

 .. دختری هیچی نبودم

 .. شیال : بنال ببینم تیتیل داِشت کجاست

ه ! به وهلل راست میگمتو زیرزمین -  .. 

  ! دختر یه سیلی تو گوش کریم زد و گفت : اینم واسه این که دفعه بعدی خبت نکنی

  ! سپس رو به ما ادامه داد : بریم چمدونو برداریم

 ... لبخند گشادی زدم و به همراه شیال چمدون رو از زیر زمین برداشتم

رستوران دعوت کرد ، احساس میکردم بیشتر به خاطر مهرزاد به خاطر این موفقیت هممون رو به 

شیال همچین پیشنهادی داده اخه اون دختر به قدری الؼر و استخونی بود که معلوم بود ؼذای درست و 

 .. حسابی نمیخوره

 .. هممون با کمال میل قبول کردیم ، به خصوص من که دل ضعفه شدیدی داشتم

خی درباره قضیه کریم بودند من دور از جمع موبایلم رو توی رستوران وقتی همه مشؽول بحث و شو

 .. دراوردم و یه سر به گالریم زدم

اولین عکسی که برام باز شد عکس شایان بود ، با دیدن صورتش اشک توی چشمام جمع شد و اهی 

 .. کشیدم

 

 .. توی واتساپ انالین شدم تا اخرین بازدیدش رو چک کنم ! تقریبا برای سه هفته پیش بودم

  دلم لرزید ، با خودم گفتم نکنه براش اتفاقی افتاده باشه ؟

 .. درسته اون ولم کرده بود تا بمیرم ولی من هنوزم نگرانش بودم

 .. به متین پیام دادم و حال شایان رو جویا شدم

 .. انالین بود ولی جواب نداد ! چند دقیقه صبر کردم دیدم سین نمیکنه

نگ بزنم ، خاموش بودتصمیم گرفتم به خط شایان ز  !  

  دلهرم بیشتر شد ، با خودم گفتم : اگه جدی جدی بالیی سرش اومده باشه چی ؟ من باید چیکار کنم ؟

 .. شاید واقعا نمیخواسته زندانیم کنه ! شاید االن دنبالمه
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از این افکار احساس خفگی بهم دست داد و با عذرخواهی از جمع به سمت خروجی رستوران حرکت 

مکرد  .. 

روی جدولی که دور باؼچه جلوی رستوران بود نشستم و سرمو بین دستام گرفتم ، حتی فکر اینکه 

 ! اتفاقی براش افتاده باشه باعث میشد قلبم از کار بایسته

 .. دوسش داشتم ، هر اتفاقیم میوفتاد نمیتونستم ازش دل بکنم

نمیتونستم خاطراتمونو کنار بزنم کاش میتونستم فراموشش کنم ، اون با من بی رحم بود ولی من  .. 

  شب اخری که دیدمش داشت گریه میکرد ، چرا شایان سنگم اشک میریخت ؟ چرا پسم میزد ؟

 .. هنوز چند روز بیشتر از بالیی که سرم اورده بود نمیگذشت ولی من مثل دیوونه ها دنبالش بودم

تو چشم شدم با احساس لمس شونه هام سرمو باال اوردم و با مهرزاد چشم  .. 

 .. او کنارم نشست و با دیدن بؽض نگاهم به تمام ماجرا پی برد

 .. پس دلت به این زودی تنگ شد -

 .. نمیتونم -

  نمیتونی چی ؟ -

 .. اشکمو با کؾ دستم پاک کردم و گفتم : نمیتونم دوسش نداشته باشم

 .. چون تالش نکردی نداشته باشی -

درحالی که بازوهام رو میمالیدم گفتم : چجوری تالش کنم .. من حتی بلد دستامو دور بدنم گرفتم و 

  ! نیستم

مهرزاد که دید سردمه ازم خواست بریم توی ماشین بشینیم ، بی درنگ قبول کردم و هردو به سمت 

 .. ماشین که پشت رستوران در مکانی خلوت و تاریک پارک شده بود رفتیم

: شاید باید یکی دیگه رو دوست داشته باشی مهرزاد بخاری رو روشن کرد و گفت  .. 

 .. بهش نگاه کردم و گفتم : وقتی عاشق اونم نمیتونم به کس دیگه ای فکر کنم

 .. ولی اون -

 .. با ناامیدی گفتم : میدونم دوسم نداره

 .. مهرزاد چونمو باال گرفت و گفت : ولی من که دارم

خوشش میاد ؟خب توام دیوونه ای ! کی از آدمی مثل من  -   

 .. یه دیوونه مثل من -

  ! لبخندی زدم و زیرلب گفتم : بامزه
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 .. جدی میگم یارا -

 چیو ؟ -

  چرا سعی نمیکنی منو دوست داشته باشی ؟ -

 .. پوفی کشیدم : دست بردار

 .. خب بهش فکر کن ! من خوشگلم  خوشتیپم و پولدارم و مهم تر از همه -

کرد و با لحن رمانتیکی ادامه داد : من عاشقتم و نمیزارم این چشما تر  به اینجا که رسید اندکی سکوت

 .. بشه

  ! پوزخندی زدم و گفتم : دیدم چقدر عاشقمی ! عشقت تو اون عکس معلوم بود

 ! خب چیکار میکردم ؟ تو با شوهرت توی ماه عسل بودی و منم میخواستم فقط تنهاییمو پر کنم -

و گفتم : اینکارتو توجیه نمیکنه ! من اونی نبودم که ادعای عاشقی  با عصبانیت توی صورتش زل زدم

  ! کردم

مهرزاد سر تسلیم فرود آورد و گفت : خب ! قبول دارم اشتباه کردم اما باور کن من از هر نظر از 

 .. شایان سرترم یارا

  ! دنیا رو به پات میریزم ، فقط کافیه تو بگی آره

و با ناامیدی گفتم : تو درک نمیکنی سرمو به نشونه تاسؾ تکون دادم  .. 

  چیو ؟ -

 .. اینکه من با تو خوشحال نیستم -

خنده هیستریکی سر داد و پرسید : با کی خوشحالی ؟ شایان ؟ اون سادیسمی احمق که فقط بلده اشکتو 

 .. دربیاره

برای من جای  بؽضم گرفت ؛ اون حق نداشت به عشقم توهین کنه ولی شایان اینقدر بدی کرده بود که

 ! دفاع نگذاشته بود

 .. سرمو پایین انداختم و زیرلب ؼریدم : این حرفا واقعیتو عوض نمیکنه ، من دوسش دارم

  ! این عشق از اول تا اخرش اشتباهه -

  مگه قراره همه عشقا مثل کتاب داستانا رویایی باشند ؟ -

ی کوچکترین عالقه ایم بهت نداره یارا ، مهرزاد با دلسوزی گونه اشکیم رو پاک کرد و گفت : اون حت

نمیتونی اینو ببینی ؟  اگه شایان عاشقت بود اون به جای من اینجا نشسته بود ولی االن کجاست ؟ 

 .. هیچکس نمیدونه و دنبالتم نمیاد

  ! چون .. اون .. عاشقت .. نیست
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زی نمیفهمید ! منم مثل بچه خردسالی شده بودم که براش یه معادله سخت رو حل میکردند و چی

نمیفهمیدم مهرزاد چی میگه یا بهتره بگم نمیخواستم بفهمم ! من دلمو به کاراش ، خنده هاش ، 

آؼوشش و محبتاش خوش کرده بودم و مهرزاد احمق با کمال بی رحمی ریشه خاطراتم رو هرس 

 .. میکرد

رده باشند بؽضم گرفته درست مثل یه دختر کوچولو که عروسکشو گرفته و جلوی چشمش تیکه تیکه ک

 .. بود

هر لحظه امکان داشت اشکم سرازیر بشه و سر این احمق فریاد بزنم تو چی از احساسم میدونی ! تو 

 .. چی از جونم میخوای

مهرزاد بی توجه به چشمای بؽض الودم به حرفای زهرآگینش ادامه میداد و قلب نازکم با هر جمله ای 

 .. که به زبون میاورد میشکست

ار به جایی رسید که زیرلب گفتم : بسهک  .. 

  مهرزاد : چرا از خواب بیدار نمیشی ؟

 .. تو رو خدا -

 .. یارا ، شایان -

  ! دستمو روی گوشم گرفتم و جیػ زدم : بس کن بس کن بس کن بس کن

 .. اینو که گفتم مثل کسی که عزیزترین کسشو از دست داده باشه شروع به شیون و زاری کردم

د سعی میکرد ارومم کنه ، پشیمونی از چهره اش مشخص بود اما من نمیخواستم بهش گوش کنممهرزا  

.. 

هق هق میزدم و زیرلب شایانو صدا میکردم ، مهرزاد از اینکه توی این شرایطم دنبال عشقم میگردم 

 .. ناراحت شد

 .. در همین لحظه موبایلم زنگ خورد ، با فکر اینکه شایانه سریع جواب دادم

 .. توی این شرایط فقط صدای آرامش بخشش میتونست نیکوتین وجودم رو ارضا کنه

 ...اما با صدایی که توی گوشم پیچید دنیا روی سرم چرخید

 .. یارا .. یارا ! تو کجایی ! دخترم ! دخترم از دست رفت -

 .. زن عمو این کلمات رو با حال زاری زمزمه میکرد و ازم کمک میخواست

از گریه نمیتونست نفس بکشهزن بیچاره   !  

 .. من فقط سکوت کرده بودم ، نمیتونستم چیزی بگم ! هنوزم از صدای زن عمو توی شوک بودم
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یارا دخترم گم شده ! فرار کرد تهران ! یارا دخترمو پیدا کن ! عموت سکته کرده یارا تو رو خدا  -

 .. دخترمونو پیدا کن

بود ، نمیفهمیدم جریان چیه تجزیه تحلیل این حرفا برام خیلی سخت  !  

 .. انگار شادی گم شده بود ، انگار زن عمو داشت گریه میکرد و انگار عموم سکته کرده بود

 .. بی اختیار یاد دوران کودکیم افتادم و توی خلسه فرو رفتم

تا  وقتی دخترکوچولوی آزاد و شادی بودم ، توی باغ عمو با پاهای برهنه میدویدم و صدای خنده هام

 .. آسمون اوج میگرفت

 .. هنوز نور خورشید ظهر که چشمام رو اذیت میکرد و گرمای شدید تیرماه رو حس میکردم

از دور شادی رو دیدم ، دختر کوچولویی یک ساله که توی بؽل زن عمو نشسته و با دندونای 

 .. خرگوشیش برام دست تکون میداد

ن در فاصله نه چندان دوری از اونها دست در دست عمو کنار منقل نشسته و کباب درست میکرد و م

 .. نسیم مطبوع تابستون به روی چمن های سرسبز میچرخیدم و با پروانه ها همراه میشدم

با یاد خاطراتم لبخند کمرنگی زدم ولی وقتی گریه زن عمو اوج گرفت و با عجز اسمم رو صدا زد تازه 

 .. فهمیدم کجام

شت ساله نبودم ، دیگه پروانه نبود ، نور نبود ، خورشید نبودمن دیگه اون دختر کوچولوی ه  !  

چند سالی از اون روزها میگذشت ، دیگه نه من اون دختر بچه معصوم بودم و نه شادی برام دست 

 .. تکون میداد

  وقتی از خیال خوشم خارج شدم با صدایی لرزون زمزمه کردم : زن عمو ؟

 .. یارا -

دیگه تحمل نکرد و موبایلو از دستم گرفت و اونجا بود که مهرزاد  .. 

 

 ... صدای پیجر بیمارستان توی گوشم میپیچید

روی صندلی نشسته و گریه میکردم ، توی دوساعت نصؾ بیمارستانای تهرانو چه حضوری و چه 

 .. تلفنی چک کرده بودیم ولی اثری از "شادی یکتا" در بین بیماران دیده نمیشد

میدادند اما من آروم نمیشدم شیال و الهه دلداریم  .. 

دلم خیلی پر بود ، از یه طرؾ شایان ، از یه طرؾ شادی و زنگ های پی در پی زن عمو که دلواپس 

  ! تک دخترش بود
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زن عمو گفت که شادی دو شب از خونه  به سمت تهران فرار کرده و توی نامه ای نوشته که نمیخواد 

 .. با ارسالن ازدواج کنه

دائما خودشو نفرین میکرد و میگفت اگه میدونسته شادی به این ازدواج راضی نیست زن بیچاره 

 .. هیچوقت اصرار نمیکرده

احتمال میدادم با پژمان هماهنگ کرده باشه ولی نمیخواستم اینو بگم پس در اولین اقدام به پژمان زنگ 

 .. زدم اما جواب نداد

 .. ساعت دو نصفه شب بود ، حتما خوابیده بود

 .. با ناامیدی موبایلم رو توی کیفم پرت کردم و شقیقه هام رو مالیدم

سرم از درد داشت منفجر میشد ! شیال و الهه بعد از یک ساعت ازمون خداحافظی کردند ، حق هم 

 .. داشتند

 .. باید به کار و زندگیشون میرسیدند

دوباره مزاحم الهه بشم ، جلوی منم با مهرزاد سوار ماشین شدم ، محمد برگشت بود ! نمیتونستم 

 .. شوهرش معذب بودم

 .. میدونم دوست نداری بیای خونه من -

 .. میخوام برگردم خونه خودم -

  مهرزاد با تعجب پرسید : خونه خودت ؟

 .. سرمو تکون دادم و گفتم : شاید شایان

 .. یارا -

زنشم انگشت اشارمو به نشونه سکوت روی لبم گذاشتم و گفتم : من هنوزم  !  

 از اینکار مطمئنی ؟ -

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

 .. مهرزاد ماشینش رو روشن کرد و به  آدرسی که داده بودم رفت

با خداحافظی مختصری از مهرزاد جدا شدم و علی رؼم اصرارهایی که برای موندنم کرد به سمت 

 .. اپارتمانم رفتم

اشه گارد سفت و سختی گرفتم اما در اپارتمان رو که باز کردم از ترس اینکه اون پیرمرد قبیح اونجا ب

 .. هیچکس توی خونه نبود

 .. از اخرین باری که اینجا بودم چیزی تؽییر نکرده بود ، فهمیدم شایان برنگشته و آهی کشیدم

 .. دمای خونه همچنان پایین بوده و برق هم قطع شده بود
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دیوار نگاه کردم ، حاال باید چیکار میکردم ؟ دلم از این وسط نشیمن نشستم و با ناامیدی به در و 

سرنوشت تلخ گرفت ، زندگی من از کی اینقدر زهر شد ؟ از روزی که شایان رو دیدم ؟ روزی که لب 

 ! هاش رو بوسیدم و باهاش تو یه تخت خوابیدم ؟ نمیدونم

دیم و حرؾ زدیمبه کؾ زمین نگاه کردم ، این آخرین جایی بود که با شایان دراز کشی   .. 

 .. اون گریه میکرد و پسم میزد ، نمیدونم دردش چی بود ! شایان هیچوقت از درداش با من نمیگفت

مثل اون شب کؾ نشیمن دراز کشیدم و سرمو به سمت زیر مبل کج کردم که ناگهان شی براقی نظرم 

 .. رو جلب کرد

اجم لبخند تلخی زدمبه سختی دست در زیر مبل فرو بردم و با دیدن حلقه ازدو  .. 

زیر حلقه یه برگه یادداشت کوچیک به چشم میخورد که روی اون برگه چند گزینه مربعی ای شکل تیک 

 ! خورده و در پایان گزینه ها یک عالمت سوال بزرگ نوشته شده بود

خالی بودبرگه یادداشت رو برگردوندم تا شاید جمله ای ببینم که معنای این شکل رو تفهیم کنه اما   .. 

 ..  توجهی نکردم و به سمت اتاق خوابمون رفتم ، جایی که قرار بود با شایان بخوابم

روی تخت نشستم و دستی به روی مالفه کشیدم ، سرمو چرخوندم و با دیدن جای خالی عشقم بؽض 

 .. کردم

مو روی بالشت با استفاده از بالشت بدن شایان رو به روی تخت درست کردم و مثل بچه ای مظلوم سر

 .. گذاشتم

 .. بوسه ای به روی بالشت زدم و احساس کردم سینه شایان رو میبوسم

اشکام ناخوداگاه سرازیر شدند و درحالی که سرمو توی بالشت میفشردم نالیدم : برگرد شایان ، من 

 .. بدون تو میمیرم

کجایی ؟من نمیخوام بدون تو زندگی کنم ، دلم برات تنگ شده لعتتی .. آخه تو    

به روی بالشت مشت میزدم و با گریه مینالیدم : آخه تو کجایی لعنتی ، مگه نمیگفتی دوسم داری ! چرا 

 .. ولم کردی شایان ! مگه قرار نبود مراقبم باشی

  ! مگه قرار نبود پیشم بمونی ! دوستت دارم دیوونه

 .. هق هق زدم و جمله آخر رو با عجز تکرار کردم : دوستت .. دارم

 .. با احساس دست گرمی که شونه رو میمالیدم سرمو باال بردم و توی چشمای آبیش زل زدم

 .. میدونستم همه اینا توهمه اما دوست داشتم باور کنم اون اینجاست ، کنارمه ، بؽلم کرده

 .. انگشت سبابه اش رو روی گونه های اشکیم کشید و لبخند کمرنگی زد

یه هام زمزمه کردم : آخه .. چرانوک انگشتشو بوسیدم و میون گر  .. 
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  ! سکوت کرد ، خیال من که نمیتونست حرؾ بزنه

سینه ام از شدت گریه به خس خس افتاده بود ، به لباسش چنگ زدم و گفتم :  بهت نیاز دارم .. 

 .. میخوامت شایان ! شایان

 .. دارم میمیرم ، کمکم کن ! مگه قرار نبود مراقبم باشی

ذیتت نکنم ، دیگه عصبیت نمیکنم ، دیگه به حرفات گوش میدم فقط برگرد و قلبمو قول میدم دیگه ا

 .. اروم کن شایان

 .. بدون تو دنیام خراب میشه ، هیچی قشنگ نیست من فقط با تو خوشحالم ! من هیچی جز تو نمیخوام

 .. هیچی هیچی هیچی

ی رو تا وقتی که به خواب فرو برم احساس کردم پلکام دارند سنگین میشند اما لبام همچنان کلمه هیچ

 ! تکرار میکردند

صبح روز بعد با صدای زنگ موبایل کوفتی که دو روز پیش مهرزاد برام خریده بود از خواب پریدم و 

 .. با فکر اینکه شایان باهام تماس گرفته فوری جواب دادم

  ! شایان -

ه شادی گم شدهاما با صدای پژمان ذوقم کور شد و انگار تازه یادم اومد ک  .. 

 .. فقط بهم بگو کجا ببینمت یکتا -

  معلوم بود حسابی از دستم شاکیه ، نمیدونستم چرا ! مگه من گفته بودم شادی فرار کنه ؟

 .. ادرس دفترتو بهم بده -

  ! سریع خودتو برسون -

 .. تماس رو قطع کردم ، دستی به سر و وضعم کشیدم و اماده رفتن به سمت دفتر پژمان شدم

 .. نیم ساعتی طول کشید تا باالخره به دفتر رسیدم

تقی به در زدم و وارد اتاق پژمان شدم ، او که پشت به پنجره ایستاده بود با ورود من برگشت و نگاه 

 .. خصمانه ای بهم انداخت

 ... از خجالت لب گزیدم و سرمو پایین انداختم

و چی بزارم ! هیچوقت باورم نمیشد تا این حد پژمان با لحن سرزنشگری شروع کرد : نمیدونم اسمت

 .. پست باشی

  سرمو باال بردم و با تعجب پرسیدم : چی ؟

  چطور تونستی اینقدر احمق باشی یارا ؟ -



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 681 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

 .. پژمان من منظورتو نمیفهمم -

  اون دختر ، دخترعموت بود این چیزا برات معنی داره ؟ -

؟ من که به شادی نگفتم بیاد تهران چرا جوری رفتار میکنی که انگار من مقصرم -  !  

 اوه جدی ؟ -

اینو که گفت موبایلشو دراورد و یه اس ام اس که از طرؾ شماره من ارسال شده بود بهم نشون داد : 

  اگه تو نگفتی ، پس این ادم کیه ؟

التمتن پیام همچین مضمونی داشت : میدونم تحت فشاری عزیزم ، کافیه بیای تهران ! من میام دنب  .. 

  ! با چشمای متعجبم دو سه بار پیامو خوندم و بعد بریده بریده گفتم : من .. اون .. پیامو .. نفرستادم

  حاال هم داری انکار میکنی ؟ جدی ؟ -

باور کن پژمان ! من اصال دو شب پیش نمیدونستم شادی همچین تصمیمی داره ! مگه دیوونم که  -

  تشویقش کنم از خونه فرار کنه ؟

  پس این پیام کار کیه ؟ این پیام چیه که شادی واسم اسکرین گرفته و فرستاده ؟ -

  به خودت چی گفته ؟ -

  ! موبایلشو به سمتم گرفت و گفت : ویسشو گوش بده

 .. ویس رو پلی کردم : پژمان عزیزم ، من نمیخوام با ارسالن ازدواج کنم

هم باشیم ، من این زندگی رو بدون تو نمیخوام امشب به پیشنهاد یارا میام تهران تا همیشه کنار  !  

 .. با دهان باز به ویس گوش دادم ، حتی چند بار صدا رو پلی کردم تا به صحت حرفا پی ببرم

مثل اینکه جدی جدی خود شادی بود ! اما من که بهش چیزی نگفته بودم ، اصال تمام این مدت گوشیم 

 .. دست شایان بود

هزاریم افتاد و رو به پژمان گفتم : کار شایانهبا این فکر تازه دو   .. 

  پژمان با تعجب پرسید : یعنی چی کار شایانه ؟ دوست پسر احمقت با شادی چیکار داره ؟

این سوالیه که خودمم جوابشو نمیدونم ! موبایل سابقم تمام این مدت دست من نبوده ، تازه دو روزه  -

ه خط سابقمم تا دو روز پیش دسترسی نداشتم تا همچین پیامی این موبایل جدید رو خریدم ! من حتی ب

 .. به شادی بدم

  پژمان چشماشو با انگشت سبابه و اشاره مالید و پرسید : خب االن شایان کجاست ؟

 .. سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم

  ! یارا با توام -
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  ! نمی .. نمیدونم -

  یعنی چی که نمیدونی ؟ -

ای منو زندانی کرده بود ، ده روزی میشه که ندیدمشاون یه هفته  -  !  

 .. پژمان آشفته شد و با بی رمقی روی صندلی نشست

 .. انگار واقعا مسبب تمام این اتفاقات خودم بودم

  ! چند دقیقه که گذشت با نگرانی از جا بلند شد و گفت : باید دوست پسرتو پیدا کنیم ! بهش زنگ بزن

خودمم نگرانشم فکر میکنی نکردم ؟ -  !  

  این آدم هیچ فک و فامیلی نداره ؟ -

  ! به داداشش یعنی متین پیام دادم ، جوابو نداده -

پژمان دستی توی موهاش فرو برد و گفت : اینا همش تقصیر توئه یارا ، اگه فقط با مادرم حرؾ میزدی 

 .. تا راضی بشه

 .. من که -

آدمی هستی که دیدم وسط حرفم پرید و گفت : تو خودخواه ترین  !  

  اینو که گفت از دفتر بیرون زد

 .. هرچقدر به متین یا شاهین زنگ میزدم برنمیداشتند ، انگار همگی آب شده و توی زمین رفته بودند

 .. سرمو به شیشه تکیه دادم و زیر چشمی نگاهی به پژمان که با کالفگی رانندگی میکرد انداختم

 .. حتما خیلی نگران بود

  زن عمو چجوری باهات تماس گرفت وقتی شماره جدیدتو نداشت ؟ -

 .. شمارم جدید نیست ، من خط سابقمو سوزوندم و توی این گوشی فعال کردم -

 .. پس شایان زودتر از تو به شادی پیام داده ولی اخه چرا -

 .. نمی .. نمیدونم -

ه ای به تنم افتادناخوداگاه یاد رویایی که توی شمال دیده بودم افتادم و رعش  .. 

 .. نه شایان هیچوقت همچین کاری نمیکرد ، اون به شادی اسیب نمیزد ! مطمئنم شادی زنده بود

 .. چند بار دیگه به شایان ، متین و شاهین زنگ زدم ، هر سه نفر خاموش بودند

 .. کالفه شدم و موبایلمو به درون کیفم انداختم

داره خدا میدونه االن زن عموت چه حالی -  .. 
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 .. سرمو به نشونه اره تکون دادم و همون لحظه زن عمو حالل زادم زنگ زد

 .. میدونستم میخواد اه و ناله کنه ، حق هم داشت ! شادی تک دخترش بود

مگر اینکه توی همچین شرایطی به یادم میوفتادند ، میدونستم دارم خودخواهانه فکر میکنم ولی هنوزم 

 .. از دستشون دلخور بودم

 .. یکم باهاش صحبت کردم و دلداریش دادم ؛ در حال حاضر کار دیگه ای ازم ساخته نبود

من و پژمان به کالنتری منطقه رفتیم و فرمی مبتنی بر گم شدن شادی پر کردیم و اونا هم به ما اطمینان 

تمون دادند که در اسرع وقت برای یافتن شادی اقدام میکنند ، وقتی از کالنتری خارج شدیم جف

میدونستیم که اگه خیلی سریع اقدام کنند حداقل تا سه ماه دیگه میتونند اثری از شادی پیدا کنند و اون 

 .. موقع ممکن بود خیلی دیر بشه پس تصمیم گرفتیم خودمون هم دست به کار شیم

متین ،  پژمان ازم جدا شد تا پارکهای بزرگ شهر رو بگرده و منم مستقیما به محل کار سابقم رفتم تا

 .. شایان یا هرکس دیگه ای رو که به این داستان مربوطه پیدا کنم اما دفتر بسته بود ، تعجب کردم

  چرا توی یه روز کاری دفتر مهندسی آقای مدیری باید تعطیل می بود ؟

  بی درنگ با شیما تماس گرفتم و او بعد از دو بوق جواب داد : بله ؟

تمالو سالم شیما جان ، یارا هس -  .. 

 .. آه سالم -

  خوبی عزیزم ؟ خانواده سالمتن ؟ -

  مرسی گلم همچی مرتبه ! چی شد یادی از ما کردی بی معرفت ؟ -

واال امروز اومدم یه سری به دفتر بزنم هم شما رو زیارت کنم هم یه کاری انجام بدم دیدم تعطیله ،  -

  چرا ؟

  ! اووو ، دفتر که یه هفته ای میشه تعطیل شده -

  با تعجب پرسیدم : یه هفته ؟ چرا ؟

منم درست و حسابی نمیدونم ، آقای مدیری هفته پیش اومد کارو تعطیل کرد ما هم آس و پاس شدیم !  -

 .. همین االن که دارم باهات حرؾ میزنم میخوام برم برای کار مصاحبه انجام بدم

  ولی .. ولی آخه چطوری ؟ -

ع اتفاق افتادچی بگم عزیزم ، همچی خیلی سری -  !  

  دنیا و آقایون چی ؟ همشون اخراج شدند ؟ -

 .. اره همه تک به تک از کار بیکار شدند -

  با تردید پرسیدم : شایان و متین چطور ؟
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 .. هممون سرنوشت مشابهی داشتیم -

 .. که اینطور -

افظیارا جون من بعدا باهات صحبت میکنم فعال درگیر اتوبوسم ! دیر میشه ! خداح -  .. 

 .. تند تند گفتم : باشه باشه خداحافظ ! ممنون

و تماس رو قطع کردم و به در دفتر تکیه دادم ، چرا اینقدر سریع این همه اتفاق افتاده بود ؟ پس اون 

ساختمونای تجاری پنج ساله ، اون اماکن مسکونی گرون قیمت و پروژه های خارج از کشور چی ؟ 

د ؟یعنی همشون از بین رفته بودن   

  دیگه مؽزم کار نمیکرد به الهه زنگ زدم و جریانو براش توضیح دادم

  الهه برام یه لیوان چایی اورد و ازم پرسید : این اتفاقات خیلی مشکوک نیست ؟

خودمم دارم دیوونه میشم ! همچی خیلی سریع اتفاق افتاد ، اول ؼیب شدن شایان و حاال هم شادی و  -

یبسته شدن دفتر آقای مدیر  .. 

  ! میتونم قسم بخورم تمام این جریانات بهم یه ربطی دارند الهه

آخه چجوری ! من هنوزم باورم نمیشه که شایان به شادی از جانب تو پیام داده ، آخه واسه چی باید  -

  همچین کاری کنه ؟

 .. سرمو بین دستام گرفتم و گفتم : اون این اواخر خیلی مرموزتر شده بود

؟منظورت چیه  -   

  نمیدونستم باید رویامو برای الهه تعریؾ کنم یا نه ، اصال مگه اهمیتی هم داشت ؟

 .. نمیدونم الهه ! شایان هیچوقت عادی نبود -

  ! اما اخرین جادوگر میگفت اون هرگز به تو دروغ نگفته -

  پوفی کشیدم و جواب دادم : اصال از کجا معلوم خود اون پیرمرد صادق باشه ؟

کشید و از جا بلند شد الهه آهی  .. 

  نگاهی به دور و اطراؾ خونه انداختم و پرسیدم : محمد کجاست ؟-

  ! کجا میخواد باشه ، سرکاره دیگه -

 آشتی کردید ؟ -

 .. اهوم -

  خوبه خدا رو شکر ! راستی چمدون هنوز صندوق عقب ماشینته ؟ -

م نیست چند نفر دنبالشننه اوردمش باال ، گفتم خطرناکه اون پایین باشه ! معلو -  .. 
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  خیالم راحت شد و گفتم : دستت درد نکنه ! میاریش ؟

 .. الهه به سمت اتاق رفت و بعد از دو دقیقه با چمدون برگشت

 .. به کمک هم در چمدون رو باز کردیم ، تمام وسیله هام توش بود

  ! خدا رو شکر کردم که کریم دزده بازش نکرده

و برداشت و پرسید : اینا چین ؟الهه یکی از نامه ها ر   

 .. نامه های پدر و مادرم -

  تو این چمدونو از کجا آوردی ؟ -

درحالی که داشتم اون دفترچه مشکوک رو ورق میزدم گفتم : من پیداش نکردم ، این چمدون توی 

 .. انباری خونه مادربزرگم بود ! وقتی میخواستن اونجا رو خراب کنند پیداش کردند

تردید پرسید : حاال این چمدون چرا اینقدر مهمه که همه دنبالشن ؟ این که فقط چندتا نامه  الهه با

  ! عاشقانه و یه دفترچست

 .. بین همه اینا یه رازی پنهون شده -

  چه رازی ؟ -

دفترچه رو به سمت نور المپ گرفتم و گفتم : ببین ! این دفترچه خالیه ولی وقتی زیر نوره یه نوشته 

روش معلوم میشن ! یه جور نوشته هایهایی   ... 

  ! آفریقایی -

  از کجا میدونی ؟ -

  از خطش فهمیدم ولی یه جور زبون افریقایی سخته ! کی اینو نوشته ؟ -

 .. شونه ای باال انداختم و گفتم : نمیدونم ، شاید پدر و مادرم

د ؟خب چرا اونا از این راه استفاده کردند ؟ چرا به فارسی ننوشتن -   

  .. اندکی فکر کردم و گفتم : چون میخواستند از حجره تاریکی به سمت نور نگاه کنم

 این یعنی چی ؟ -

ناگهان یاد یکی از عکسا افتادم ، همون عکسی که پسربچه ها دسته جمعی ایستاده و تانی اخمو پشت 

  ! سرشون بود

بچه موکوتاه خود سمیه هست ولی تانی یکی از دختربچه ها خیلی شبیه سمیه بود ، حتم داشتم این پسر

  ! میگفت اون تنها دختر خاندانه کوشاست

 .. زیر لب گفتم : مگر اینکه سمیه از خاندان کوشا نباشه
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  الهه با تعجب پرسید : چیزی گفتی ؟

 .. باید شیال رو بیاریم اینجا -

  شیال ؟ -

 .. سرمو به نشونه آره تکون دادم

گرفته بود پس بهش زنگ زد الهه شب قبل شماره شیال رو  .. 

 .. دو ساعت بعد شیال خونه الهه بود و با حیرت به دفترچه و نوشته ها نگاه میکرد

 کنارش نشستم و ازش پرسیدم : تو چیزی از خانوادت میدونی ؟

  ! ما اصالتا آفریقایی بودیم ! منظورم اینه خانواده من اونجا زندگی میکردند -

و مادر من ساتیا با هم خواهر بودند شانا میگه ماتیا جادوگر  .. 

  اخمام توی هم رفت و با تردید پرسیدم : ماتیا ؟ معشوقه شیطان خاله تو بود ؟

 .. سرشو به نشونه آره تکون داد

  ! ضربان قلبم باال رفت و بریده بریده گفتم : پس تو باید ..شایانو .. بشناسی

  ! همچین کسیو نمیشناسم -

  ! اون پسر شیطانه -

 منظورت ساتنه ؟ -

 

  ساتن ؟ اون دیگه چیه ؟ -

شونه ای باال انداخت و گفت : خودمم نمیدونم ! تاحاال ندیدمش ولی شانا میگفت یه پسرخاله شیطان 

 .. زاده و پلید به اسم ساتن دارم

  ! زیرلب گفتم : پس اسم واقعیش اینه

نمیتونم اینو ترجمه کنم ! افریقایی بلد شیال چند برگ دفترچه رو ورق زد و گفت : خب من که االن 

  ! نیستیم

 .. الهه پوفی کشید و گفت : ما رو باش با کی اومدیم سیزده به در

 .. خب دست من نیست ! هیچوقت اونجا نبودم ! از وقتی یادمه پیش ننه بزرگ و شانا زندانی بودم -

  تاحاال نشده بود از خودت بپرسی چرا زندانی هستی ؟ -



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 687 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

ترچه رو بست و گفت : چرا ! همیشه میپرسیدم و شانا بهم میگفت اون بیرون آدمایی هستند که شیال دف

 .. دنبال کشتن من هستند

  دنبال کشتن تو ؟ آخه چرا ؟ -

  ! دستی توی موهای سفیدش کشید و گفت : بخاطر این

  با تعجب پرسیدم : چون موهات سفیده میخواستند بکشنت ؟

- میگفت ، من از یه بیماری ژنتیکی رنج میبرم ! یه بیماری که توی خون مادر من و شانا که اینجوری 

 .. ساتن وجود داره

  ! با خودم گفتم : پس برای همین داریان هم زال بود

یاد حرفای تانی افتادم ؛ او میگفت عده ای دنبال کشتن داریان بودند ، درست مثل شیال ! تانی میخواست 

هم سعی داشت خواهرشو در امان نگه داره پسرشو حفظ کنه و سمیه  .. 

  ! انگار این انجمن با موسفیدا مشکل داشت

 .. شیال نفس عمیقی کشید و گفت : ولی میتونم با کمک کتاب راهنما این دفترچه رو ترجمه کنم

  کتاب راهنما ؟ -

  ! هر زبونی یه کتاب دیکشنری داره دیگه -

  الهه پرسید : خب چقدر طول میکشه ؟

 .. شیال اندکی فکر کرد و گفت : خب حداقل یه ماه

  من و الهه همزمان پرسیدیم : یه ماه ؟

 .. این یه کتاب سنگینه ! باید روش وقت بزاریم -

 .. الهه : و تا اون موقع که نمیتونی برگردی خونه ! اونجا برات امن نیست

 .. شیال با ناراحتی گفت : من که جاییو ندارم

که با دلسوزی به دختر نگاه میکرد انداختم و لبخند کمرنگی زدم ، میدونستم الهه نگاهی به الهه 

 .. نمیزاره شیال به اون خونه برگرده

قرار شد شیال یه ماهی پیش ما موندگار بشه که هم دفترچه رو ترجمه کنه و هم از دست کسایی که 

اعتماد میکرد و شاید سمیه هم از این  دنبالش بودند در امان بمونه ، دختر ساده ای بود ! سریع به همه

 .. بابت نگران بود

پژمان تمام پارکهای شهر رو گشت اما هیچ اثری از شادی پیدا نکرد ، راهی نمونده بود که امتحان 

 .. نکرده باشیم

  ! حاال فقط باید آگهی گمشده چاپ میکردیم
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ان کوشا خاموش بود ، کسی به تمام این مدت که همگی درگیر یافتن شادی بودیم ، موبایل برادر

 .. اپارتمان سر نمیزد و دفتر هم به کلی تعطیل شده بود

 .. حاال چند روزی از گم شدن شادی میگذشت ، من شبا به اپارتمان برمیگشتم تا شاید شایان رو ببینم

 .. اما هروز که میگذشت از این انتظار لعنتی ناامید تر میشدم

و به خیابون خلوت و تاریک زل میزدم تا شاید رد پایی از او پیدا کنم گاه تا صبح پشت شیشه مینشستم  

.. 

  ! سرتاسر خونه رو گشته بودم و چیزی جز اون دفتر مشکوک عایدم نشده بود

 .. انگار جز حلقه ام از شایان یادگار دیگه ای نداشتم

 ! هرچقدر به روزهای بهاری نزدیکتر میشدیم ، امید دلم خاموش تر میشد

های زمستونی کم کم آب شده و رگه های از بهار در گوشه و کنار شهر دیده میشد برؾ  .. 

نبض باؼچه میتپید و درخت ها شکوفه داده بودند ، زمین نفسی تازه کرده و نسیم خنک بهاری از جا 

 .. برخاسته بود

 بوی عیدی ، بوی توپ

  بوی کاؼذ رنگی

 بوی تند ماهی دودی ، وسط سفره نو

جانماز ترمه مادر بزرگبوی یاس   

 با اینا زمستونو سر می کنم

 یا اینا خستگیمو در می کنم

 شادی شکستن قلک پول

 وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد

 بوی اسکناس تا نخرده الی کتاب

 با اینا زمستونو سر می کنم

 یا اینا خستگیمو در می کنم

 فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه

از روی بته های نورشوق یک خیز بلند   

 برق کفش جفت شده تو گنجه ها
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 با اینا زمستونو سر می کنم

  یا اینا خستگیمو در می کنم

 

 .. صدای ضبط ماشین رو کم کردم و به مهرزاد که با شوق به ماهی قرمزا نگاه میکرد لبخند زدم

 .. پالستیک ماهی رو به سمتم گرفت و گفت : نگاشون کن یارا ! چه تپل مپلن

یز خندیدم و گفتم : اهوم بامزنر  !  

  کی فکرشو میکرد خرید عید اینقدر هیجان انگیز باشه ؟ -

  با تعجب پرسیدم : تاحاال برای عید خرید نکرده بودی ؟

مهرزاد به سمت خیابون فرعی پیچید و با ناراحتی گفت : من هیچوقت این موقع سال ایران نبودم ، 

راستش فکر نمیکردم اینقدر هیجان انگیز باشه ، داری ازم مرد  امسال هم به پیشنهاد تو اومدم !

 .. خانواده میسازی یارا

لبخندی زدم و سرمو به شیشه تکیه دادم که مهرزاد انگشتاشو الی انگشتای گرم دستم قفل کرد و با 

 .. محبت گفت : ممنونم

 .. چیزی نگفتم و انگشتاشو فشار دادم

 

یل ناهار رو خرید ، ازم خواسته بود امروز براش اشپزی کنم ! منم مهرزاد از سوپرمارکت بزرگی وسا

 .. میخواستم زرشک پلو درست کنم

 با شوخی و خنده وارد خونه شدیم ، تا لباساشو عوض کنه مرؼو توی سینک گذاشتم و دستامو شستم

.. 

باره سر و شالمو دور سرم بستم تا بوی مرغ نگیرم و با مهارت مشؽول شستن برنج شدم که یهو دو

  کله مهرزاد پیدا شد و پرسید : به به کد بانو ، ببینم شما کمک آشپز نمیخواید ؟

 .. چشم ؼره ای نثارش کردم که یه چاقو از روی سینک برداشت

  ! به طعنه گفتم : دستتو نبری پسر جون

  ! بشین و سیاحت کن -

خورد کنه دستشو برید و دادش به هوا رفتاینو گفت و یه گوجه از تو یخچال برداشت اما همینکه اومد   

.. 

 .. منم هول شدم و برنج رو زیر شرشر آب رها کردم

 .. دست مهرزادو گرفتم و با نگرانی پرسیدم : وای .. چت
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 .. اما با دیدن انگشت سالم و لبخند مضحکش لجم کردم و با حرص گفتم : خیلی بیشعوری ! مسخره

د : نگرانم شدی ؟پقی زیر خنده زد و با پرویی پرسی   

  با ؼرور جواب دادم : نه ! چرا باید نگرانت بشم ؟

 .. دیدم چجوری برنجو ول کردی -

 .. خیلی لوسی بخدا -

  حاال میزاری کمکت کنم ؟ -

  ! لبخندی زدم و گفتم : اگه خرابکاری نمیکنی چرا که نه

میز چیدیم باالخره با شوخیای مهرزاد و ؼرؼرای من ناهار رو درست کردیم و سر  .. 

  ! زرشک پلو ، سیب زمینی و ساالد با طرح شکلک اخمو

 .. مهرزاد با ذوق دور میز نشست و گفت : به به احساس میکنم خانوم خونم برام ؼذا درست کرده

 .. از دیدن این صحنه لبخندم خشک شد و دستام شروع به لرزیدن کرد

 .. بؽضی ته گلوم رو بست و دوباره چشمام اشکی شد

مهرزاد سرشو با خنده باال آورد اما با دیدن چهره من جا خورد و پرسید : یارا ؟ چرا داری گریه میکنی 

 ؟

 .. روی زمین نشستم و دستامو دور سرم گرفتم

 ! به دیس اشاره زدم و گفتم : معرفی میکنم کلم پلو یارا پز ! از آشناییتون خوشبختم جناب کوشا**

امه دادم : ساالد کشمش شیرازی ، مخصوص کوشا ! با طرح شکلک سپس به ساالد اشاره زدم و اد

 .. اخمو

  کوشا نگاهی به ساالد انداخت و پرسید : این منم ؟

 .. اهوم ، ببین این زیتونا چشماته ، این خیارشورا ابروهاته ! این گوجه ها هم لباته -

 ** لبخندی زد و چیزی نگفت

 .. دستمو روی قلبم گذاشتم و اسمشو صدا زدم

 .. شایان شایان شایان شایان -

 .. مهرزاد رو به روم زانو زد ، مچ جفت دستامو گرفت تا آرومم کنه ولی نمیتونستم آروم بگیرم

 .. امکان نداشت وقتی یاد شایان میوفتم به راحتی بیخیال بشم
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مدام برام تداعی اشکام گوله گوله میچیکیدند و گونمو خیس میکردند ، نفسم باال نمیومد و خاطراتمون 

 .. میشد

  ! مهرزاد سرمو به سینش چسبوند و زیر گوشم نجوا کرد : هیس ، آروم باش یارا .. آروم باش

  سرمو به سینش مالیدم و زیرلب گفتم : شایان .. شایان تو اینجایی ؟

 .. مهرزاد اول کمی سکوت کرد و بعد گفت : آره اینجام

تنهام نمیزاری نامردباالخره برگشتی ؟ مگه نگفته بودی  -  .. 

 .. هیش یارا -

  .. به سینش چنگ زدم و نالیدم : دیگه از پیشم نرو .. دیگه نرو

 .. آؼوششو محکم تر کرد شالمو از سرم کنار زد

 .. میون گریه هام با صدای بلند خندیدم و گفتم : موهامو دوست داری ؟ برای تو کوتاه کردم عشقم

 .. آره دوست دارم -

وی موهام گذاشتم و گفتم : نازم کن .. بهم بگو دوسم داری ! بهم بگو ! خواهش میکنمدستاشو ر  .. 

 .. از گریه به هق هق افتاده بودم ، التماسش میکردم بهم بگه دوسم داره

 .. مهرزاد : یارا خواهش میکنم به خودت بیا

 .. سرمو به سینش فشار دادم و گفتم : نمیخوام نمیخوام نمیخوام

شایانمو میخوام شایانم ،  .. 

 .. مهرزاد با تاسؾ بهم نگاه کرد و محکم تر از قبل در آؼوشم گرفت

 

 .. روی تخت نشستم و مهرزاد قرصای آرام بخشمو بهم داد

 .. دستشو روی پیشونیم گذاشت و با خیال راحت گفت : فعال تب نداری

  سرمو با شرمندگی پایین انداختم و پرسیدم : بازم اونجوری شدم ؟

 .. به عالمت آره سر تکون داد

 .. دارم کم کم دیوونه میشم -

  ! نه نه اینجوری نگو -

این چهارمین بار توی این هفتست ! نمیدونم دیگه باید چیکار کنم ، من حتی قرصامم سر موقع  -

 .. میخورم
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ل بکشهکنارم نشست ، دستمو با محبت گرفت و گفت : یادته که دکتر چی گفت ؟ ممکنه تا دو سال طو  

.. 

  ! من نمیخوام تا دوسال اذیتت کنم -

  ! میدونم ولی من میخوام صبر کنم ، تو ارزششو داری یارا .. من مطمئنم -

 .. لبخند زدم و مهرزاد با محبت گفت : یکم استراحت کن ، من از بیرون شام میگیرم

 .. باشه -

موبایلمو برداشتماینو گفت و از اتاق بیرون رفت ، منم روی تخت دراز شدم و   .. 

 .. بازم آخرین آنالینش تؽییری نکرده بود

 .. نگاهی به پیامایی که براش داده بودم انداختم و دوباره گریم گفت

 .. قربونت برم ، شایانم ، عشقم ، شوهرم -

تو کجایی عزیزدلم ؟ چرا نمیای منو از این جهنم ای که توش گیر افتادم نجات بدی :( عشقم مگه من 

ر بد بودم که اونجوری ولم کردی :( مگه نمیگفتی عاشقمی چرا تنهام گذاشتی :( چرا به شادی به چقد

جای من پیام دادی ، حاال دیگه نه تو رو دارم نه شادیو :( عموم سکته کرده شایان ! زن عموم 

ره جون میده بیمارستان خوابیده :( خانوادم نابود شده ! فقط تو برام موندی نفسم ، کجایی که یارات دا

 .. ، بیا کمکم کن شایان خواهش میکنم

  : و پیام بعدی

نفسم امروز رفتم دکتر ، مهرزاد منو برد ! از دوریت مریض شدم :( جواب ازمایشمو ببین .. دریچه 

 .. قلبم مشکل پیدا کرده :( اعصابم ناراحته ! شایان دارم بدون تو تلؾ میشم آخه کجایی

مم بودو پیام بعدی که اخرین پیا  :  

 � .. عشقم پس فردا شب عیده ، نمیخوای بیای دنبال خانومت ؟ :( من ازت عیدی موخواما

و پیام امشبم که براش نوشتم : شایانی دلم برات پر میزنه نفسم ، فرداشب عیده بازم فرصت داریم ، 

 .. میشه برگردی ؟ دوستت دارم

شروع کردم به زار زدن گوشی رو کنار گذاشتم و سرمو توی بالشت فرو بردم و  .. 

 .. با صدای مهرزاد از جا بلند شدم ، آبی به دست و صورتم زدم و برای صرؾ شام به طبقه پایین رفتم

 .. دو تا همبرگر گرفته بود ، دور میز نشستیم و مشؽول خوردن شام شدیم

  مهرزاد : حالت بهتره ؟

 .. اهوم -

 .. خدا رو شکر -
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 .. خبری از شایان -

به نشونه نه تکون داد و گفت : حکم اعدام دانیالم اومدهسرشو   .. 

  ! اون بدبخت هیچکارست -

 .. ولی تمام شواهد بر علیهشه نمیشه کاری کرد -

  شادی چی ؟ -

 .. مهرزاد آهی کشید و با ناامیدی گفت : انگار جفتشون اب شدند رفتند توی زمین

شتم که مهرزاد گفت : واسه چی اینقدر کم ؼذا شدی پکر شدم ، اشتهام کور شد و همبرگر رو کنار گذا

 .. یارا ؟ کم کم داری به یه تیکه استخون خالص تبدیل میشی ! اینجوری نکن

 .. از سر میز شام بلند شدم و گفتم : نمیخورم ، اشتها ندارم

 .. ! آخه -

  ! کیفمو از رو مبل برداشتم و گفتم : ممنون ، من میخوام برگردم خونه -

 .. االن ؟ یارا -

 .. سرمو پایین انداختم و با مظلومیت گفتم : شاید برگرده

  ! خیلی خب میرسونمت -

 .. با تاکسی -

 ! اخم کرد و با جدیت گفت : میرسونمت

 .. از مهرزاد خداحافظی کردم و وارد واحد نقلیم شدم

فردا عید بود ، اگه شایان امشب کلی کار داشتم ، میخواستم خونه رو مثل یه دسته گل درست کنم ! 

  برمیگشت و خونه رو نامرتب میدید چی ؟

 .. سریع دست به کار شدم و یه جاروی حسابی زدم

 .. گردگیری کردم ، طی کشیدم و اماده فردا شدم

دقیقه بود ، صبحم میرفتم سبزه و ماهی میخریدم و تا شایان بگرده ارایشم  1:40سال تحویل ساعت 

 .. میکردم

فکار به خودم دلگرمی دادم ، روی تخت دراز کشیدم و بالشت مورد عالقمو به جای شایان بؽل با این ا

 .. کردم

  ! بوسی به بالشت زدم و با عشق گفتم : فردا میبینمت عشقم
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صبح زود با انرژی مضاعفی از خواب بلند شدم ، صبحونه مختصری خوردم دوش گرفتم و راهی بازار 

 .. شدم

و لعاب ، دوتا ماهی تپلی به نیت جفتمون و دوتا تخم مرغ رنگی خانم و آقا خریدم یه سبزه خوش رنگ 

  .. و به خونه برگشتم

 .. سبزی پلو بار گذاشتم و بدو بدو مشؽول آرایش و سشوار موهای کوتاهم شدم

و بیست دقیقه بود ! هنوز بیست دقیقه تا لحظه سال تحویل مونده بود ، تیپ شیکی زدم و  1ساعت 

مبل نشستم و با عالقه به سفره هفت سینم چشم دوختم روی  .. 

 ! یه گوشم به زنگ بود ؛ یه گوشم به تلفن

 .. دقیقه ها تند تند میگذشتند ، حاال تنها پنج دقیقه به لحظه سال تحویل مونده بود

م من تک و تنها توی اپارتمون نقلیمون حلقه به دست نشسته بودم و تا اخرین لحظه به بازگشت عشق

 .. امد داشتم

توی دلم گفتم : شایانی اگه بیای همه چیزو میبخشم ، یه شروع تازه میکنیم ! تو فقط بیا تا به همه 

 .. ثابت کنیم عشقمون ابدیه ، اینکه تو آدم بده نیستی تو نفس منی

شایان ، بیابیا ثابت کنیم ما مثل بقیه نیستیم ، تو بیا تا من دنیامو به پایت بریزم عشق دلم ! بیا   .. 

 .. اگه نیای .. من دیگه نمیتونم جلوی مهرزاد ازت دفاع کنم ، اونوقت مجبورم به حرفاش ایمان بیارم

من میدونم تو دوسم داشتی ، خودت گفتی ! مگه من فرشته کوچولوت نبودم ؟ شایان اگه نیای مضحکه 

 .. خاص و عام میشم

ن بعد از امروز به بعد یه زندگی تازه رو شروع میکنماگه امروز نیای ، بهتره دیگه هیچوقت نیای چو  

... 

 .. پس بیا ، بیا ، بیا

 .. چشمامو بستم و پشت سر هم کلمه بیا رو تکرار کردم ، تقریبا یه دقیقه مونده بود که زنگ خورد

 .. از جا بلند شدم و با ذوق گفتم : میدونستم میای میدونستم

رو برداشتمبدو بدو به سمت آیفون رفتم و گوشی   .. 

 .. اما وقتی صدای مهرزاد توی گوشم پیچید تمام امیدم به یکباره نابود شد و گوشی ایفون از دستم افتاد

 .. نگاهی به صفحه تلویزیون که لحظه تحویل سال رو اعالم میکرد انداختم

 .. قطره ای اشک از گوشه چشمم سر خورد و روی گونم افتاد

زانوهامو بؽل کردم ، شایان برنگشته بودزیر ایفون نشستم و جفت   .. 

 ! مرد من ، به دنبالم نیومده بود
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 .. اندکی بعد مهرزاد رسید ، با شوق در رو باز کرد و با دیدن من که زانوی ؼم بؽل گرفتم شوکه شد

 .. سرمو باال آوردم و نگاهی به هدیه بسته بندی شده ای که توی دستش بود انداختم

نشست و با دلسوزی ازم پرسید : حالت خوبه ، یارا ؟ مهرزاد رو به روم   

ته ریشش رو با محبت نوازش کردم ، سرمو به عالمت آره تکون دادم و ناخوداگاه بوسه ای به روی 

 . لبای قلوه ایش نشوندم

 !! ناگهان مهرزادو پس زدم و جفت دستامو روی لبم گذاشتم

 

 .. پوزخندی زدم و چشم از آیفون برداشتم

انو به روی زمین نشستم و درحالی  که به نقطه نامعلومی زل زده بودم زیرلب گفتم : حتی توی دو ز

 .. رویاهامم نمیتونم بهت خیانت کنم

 .. سرمو به دیوار تکیه دادم و چشمامو بستم

مهرزاد با شوق در رو باز کرد و یا یه دسته گل رز زیبا وارد خونه شد اما با دیدن من که روی زمین 

م جا خورد و پرسید : حالت خوبه یارا ؟نشست   

 .. چشمامو باز کردم و با لبخند تلخی سر تکون دادم

مهرزاد دستشو به سمتم دراز کرد ، نگاهی به آخرین جایی که شایان دراز کشیده بود انداختم و بعد از 

 .. چند لحظه درنگ دستشو گرفتم و از روی زمین بلند شدم

ای گذاشتم و صدای تلویزیون رو کم کردم گلها رو توی یه گلدون شیشه  .. 

مهرزاد کتشو دراورد ، نگاهی به دور و بر انداخت و با محبت گفت : پس بگو خانوم خانوما واسه چی 

  ! میخواست برگرده خونه

 .. میخواستم اینجا رو تمیز کنم -

  خونه من چشه ؟ -

تحویل سال توی خونه خودم باشمروی کاناپه نشستم و گفتم : همیشه دلم میخواست موقع   .. 

  تنها ؟ -

 .. سکوت کردم

 .. ببخشید -

  ! مهم نیست ، تقصیر خودم بود که فکر میکردم برمیگرده -

  مهرزاد کنارم نشست ، دستمو محکم توی دستش گرفت و گفت : حاال چی ؟ تصمیم خاصی داری ؟
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 .. من که نمیتونم زندگیمو مختل کنم ، شاید سخت باشه اما -

 .. نفسی تازه کردم و ادامه دادم : میخوام یه زندگی تازه شروع کنم

  به خودش اشاره زد و گفت : این بنده خدا هم توی این زندگی جدیدت جا داره ؟

 .. شاید -

  شاید ؟ -

 .. فکر کنم با اتفاقی که برام پیش اومده تا آخر عمرم از مردا فرار کنم -

 .. اما من مثه همه مردا نیستم -

 .. نگاهی به سر تا پاش انداختم و به طعنه گفتم : من که تفاوتی نمیبینم

 .. با مظلومیت گفت : یارا

 .. چیه ؟ فکر نکن یادم رفته که -

 ! خیلی خب خیلی خب ! یادمه -

تو خیلی بی رحمی ، من اینجا دارم بال بال میزنم چجوری نمیبینی چقدر دوستت دارم ، اینقدر که حاضر 

ات تؽییر کنمشدم بر  .. 

 .. پوزخندی زدم و گفتم : بهت اعتماد ندارم

منم نمیخوام اینقدر زود اعتماد کنی ، فقط یه شانس میخوام تا خودمو بهت ثابت کنم یارا ! من همون  -

چیزی میشم که تو میخوای ، هر قدری که شایان ؼد و مؽرور بود و اشکتو درآورد جبران میکنم ، 

بشه ! من مثل یه مرد پشتت وایمیستمنمیزارم چشمات خیس   .. 

 .. توی دلم گفتم : مؽرور بود ، اذیتم میکرد ولی همین اذیتاشم دوست داشتم

 .. نگاهمو ازش دزدیدم که دستمو فشار داد و ملتسمانه توی چشمام زل زد

 .. چشمای مهرزادم آبی بود درست مثل شایان ! اما این کجا و اون کجا

ل یه اقیانوس پهناور بود و من مثل یه ماهی کوچولو که توی عمق نگاهش چشمای شایان درست مث

 .. ؼرق میشدم

 .. تمام زندگیم به چشماش وابسته بود ، اون دوتا الماس درخشان و دوست داشتنی من

هنوزم اولین باری که نگاهمون بهم گره خورد یادمه ، ازش ترسیدم اما مسخ تکبر و جذبه ای که توی  

یزد شدمچشماش موج م  .. 

 .. یارا تو فقط بهم آره بگو تا بهت نشون بدم چقدر  میتونم خوشبختت کنم -

 .. میدونم تو دنبال پول نیستی اما هرچقدر طال و جواهر بخوای به پات میریزم
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 .. نمیزارم آب توی دلت تکون بخوره ، برات شؽل پیدا میکنم ، میزارم توی خونم خانومی کنی یارا

ای بی ارزشو برام تکرار میکرد ، ظاهرا بهش گوش میکردم اما هوش و هواسم جای مهرزاد این حرف

 .. دیگه بود

 .. توی خیاالت خامم ؼوطه ور شده بودم و به آینده ای دست نیافتنی فکر میکردم

 .. مثال کاش من و شایان توی همین خونه نقلی زندگی میکردیم ، یه زندگی آروم و بی دردسر

شق ، با بچه هامون !بچه هامون توی نشیمن بازی میکنند ، شایان از در وارد میشه یه زندگی پر از ع

 .. و با عشق بؽلشون میکنه

خیلی دوسشون داره ، منم دوست داره ! عاشق خانوادشه و هیچ چیزو به ما ترجیح نمیده ! یه شاخه 

 .. گل رز بهم میده ، هیچ شبی بدون گل نمیاد خونه

میگه : میدونی چقدر دوستت دارم یارا ؟ و من با خنده بهش میگم : هرشب  پیشونیمو میبوسه و بهم

 .. بهم میگی

 .. اونوقت براش شام حاضر میکنم ، به بچه هامون شام میدیم

شایان پدر خوبیه ، اون عاشق اینه با بچه هاش وقت بگذرونه و من چقدر از دیدن این صحنه لذت 

 .. میبرم

ریزش کردندنمیدونم کی اشکام شروع به   .. 

 .. به خودم اومدم و دیدم که مهرزاد با چشمای قرمز و خیسش بهم نگاه میکنه

  انگشتامو دور چشماش کشیدم و با خنده گفتم : چرا گریه میکنی دیوونه ؟

دستامو روی صورتش نگه داشت و درحالی که قطره قطره اشک میریخت گفت : چرا باهات .. اینکارو 

.. کرده   .. 

یه هام زدم زیر خنده و گفتم : کی ؟ داری راجبع چی حرؾ میزنی عشقم ؟میون گر   

 .. مهرزاد سرمو محکم به سینش چسبوند و گفت : کمکت میکنم .. نمیزارم تنها بمونی

 .. سینشو بوسیدم و گفتم : تنها نمیمونم ، خودت گفتی تنهام نمیزاری

 .. پشتمو مالید

  نمیزاری دیگه ؟ -

 .. نه نمیزارم -

  سرمو باال بردم و درحالی که به چشمای آبیش زل زده بودم گفتم : دوسم داری ؟

 .. سرشو به عالمت آره تکون داد
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 .. منم دوستت دارم -

 میخوای برات قرصاتو بیارم ؟ -

 .. لبخند تلخی زدم و سرمو به نشونه آره تکون دادم

** 

 

  ! آقای کوشا عزیز سالم -

ثانیه   14دقیقه و  23و من حدودا یک ماه و دو هفته و یه روز و  دقیقه شبه 23:  45االن ساعت 

 .. هست که بهت فکر نمیکنم

حاال که این پیام رو برات توی واتساپ مینویسم و تو طبق معمول نمیخونی از آخرین باری که بهت پیام 

مگه قول نداده  دادم یه ماهی میگذره ، آقای کوشا چگونه تونستی تو شب سال تحویل منو تنها بزاری ؟

 .. بودی که کنارم بمونی ، هرچند که االن دیگه مهم نیست ! پیشاپیش عذرخواهیت رو پذیرا میشم

 .. آقای کوشا عزیز ، تو این یه ماه شبی نبوده که تو گوشه و کنار شهر به یادت تنهایی قدم نزده باشم

ام خوردیم یادت هست ؟ اونجا در خیابونها کمی فرق کردند ، اون پیتزا فروشی که بار اول با هم ش

دست تعمیره ! دیشب برای خوردن شام به اونجا رفتم اما با درهای بسته و تابلوی ) در دست تعمیر ( 

 .. برخورد کردم و در کمال یاس و ناامیدی تا خیابونی که اولین بار اونجا رهات کردم پیاده قدم زدم

ب متاسؾ و شرمنده امراستی هیچوقت فرصت نشد بگم چقدر بخاطر اون ش  !   

راستش آقای کوشا عزیز ، من واقعا دختر بی ادبی نیستم اما هیچوقت با یه شیطان پرست واقعی 

برخورد نکرده و همیشه از آدمهایی مثل تو میترسیدم اما تو تمام ترس و وحشتم رو از بین بردی ، خدا 

های شیطانی سردرنمیارم هرچند که تو خیرت بده ! شاید این دعای مضحکی برات باشه اما من از دعا

  ! انجیل شیطان مطالعه کردم ) شیطان پرستان هرگز دعا نمیکنند (

بله تعجب نکن ، من تو این یک ماه انجیل شیطان رو مطالعه کردم و با هر خطی که میخوندم به یادت 

  ! میوفتادم

سیدمفقط ایکاش اینجا بودی تا ازت درباره ابهامات بخش لویاتان میپر  ! 

 ! در هر صورت ، با دینت آشنایی بیشتری پیدا کردم

آقای کوشا عزیز ، نمیدونم این رو االن بهت بگم یا بعدا اما مسئله مهمی پیش اومده که تا هفته پیش 

درگیرم کرده بود ! عمو فرشادم رو یادت هست ؟ بله همون عموی بی رحم که تنم رو زیر مشت و لگد 

هربون من هفته کبود کرد ) نمیخواد خودت رو ناراحت کنی ، گذشته ها گذشته ( اون عموی چندان نام

پیش فوت کرد و زن عموم هم به دنبال اون از حال رفت اما حاال چهار روزی میشه که حالش بهتر شده 

) بحمدهللا ( اما انگار که منو مقصر همه چیز میدونه و تو خواب و خیال ، احتماالتی مبتنی بر گناهکار 

منو با بی رحمی از خونه بیرون کرد .  بودن من تو تمام این بدبختی ها براش الهام شده ، برای همین
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اگرچه قصد من تنها کمک رسوندن بود اما زن عمو داد و بیداد راه انداخت و در و همسایه رو به خونه 

کشوند تا عاقبت من برای بار سوم یا چهارم ) دقیق یادم نیست ( به کالنتری رفتم ! آخ شرمنده شده 

ز کنه و همون جا منو ببلعه .. ) خدا برای هیچکس نیاره (بودم که نگو ، دلم میخواست زمین دهن با   

جونم برات بگه که بله ، به این گونه من از خونه طرد شدم و دوباره به تهران برگشتم ، االن هم تو 

خونه آقای نامجو زندگی میکنم ! میدونم کار درستی نیست اما نمیتونستم تو خونمون تنها بمونم ، به 

بهم توصیه کرده بود تا حدالمکان در کنار کسی زندگی کنم و به طور مرتب چک آپ  دلیل بیماریم دکتر

  ! بشم

تو این یه ماهی که اینجا موندم متوجه شدم مهرزاد مرد خیلی خوبیه ، برام از هیچی کم نمیگذاره ) 

 البته این به این معنی نیست که از تو سرتره (

یه های گرون قیمت سورپرایزم میکنه و برام یه اتاق مثل پروانه دورم میچرخه ، هرشب با گل و هد

 ... جداگانه توی خونه خودش تهیه کرده

آقای کوشا ، چرا اون اینقدر با شما متفاوته ؟ هر زن دیگه ای بود تا االن شیفته عشق و ولخرجی های 

ودشم گفتممهرزاد شده بود اما من ، نمیدونم ! شاید هیچوقت نتونم دوباره عاشق بشم ، اینو به خ  .. 

یادمه دو هفته پیش ازش پرسیدم : حاضری منو با تمام زخمایی که آزارم میده دوست داشته باشی و 

اون فوری جواب داد آره ! آقای کوشا ، اون جدی دوسم داره ؟ مگه عشق اینجوریه ؟ مگه عشق پر از 

د شیرینت نیست ؟ مگه ابرازعالقه های رنگارنگه ؟ مگه پر از سردی ، بی محلی و گاهی اون لبخن

عشق اون شوخیای نادر و حرفای دوست داشتنیت نیست ؟ اگه عشق مثل مهرزاده ، یعنی تو دوسم 

 .. نداشتی ؟ اما من توی بؽلت بودم ، قلبتو حس کردم

  قلبت عشقو داد میزد ، پس چرا عشق مهرزاد این رنگیه آقای کوشا ؟

جوابشو پیدا کنماین سوالیه که هرچقدر فکر کردم نتونستم   .. 

راستی شیال ) دخترخالت ( هنوز اون دفترچه رو ترجمه نکرده ، دختر ساده و خنگیه ! الهه هم 

 .. گهگاهی کمکش میکنه ، منم بعضی از روزها ) حدودا سه روز در هفته میرم پیششون (

ت تنها بمونه و مادربزرگ شیال ) مادربزرگ واقعیش نیست ( هم اونجاست ، چون نابینا بود نمیتونس

 . الهه هم قبول کرد اون کنارشون بمونه

الهه خیلی مهربون و قویه آقای کوشا ، با اینکه محمد بازم قهر کرد صبوری به خرج داد و تمام این 

 .. مدت لبخند زد

  ! کاش منم یکم مثل الهه بودم

بح تا عصر ! راستی توی یه فروشگاه بزرگ مشؽول کار شدم ) کنار صندوق هستم ( ، شیفت ص

  ! فروشگاه همشهری ، خیابون ولیعصر ، رو به روی پارک
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آدرس رو دادم تا اگه روزی این پیام رو خوندی و دلت برام تنگ شد ) شاید تنگ شد ( بدونی من کجام 

، نه نگران نباش ! حقوقش خوبه ! تا همین االنم پس انداز کردم ، میخوام به زودی برای خودم یه 

بخرم و دیگه سربار کسی نباشمماشین و خونه   .. 

آقای کوشا ، جایی نیست که توی این شهر به دنبال تو و شادی نگشته باشیم ! آرزو میکنم کنار هم 

باشید و تن جفتتون سالم باشه ، هیچ آرزویی جز سالمتیتون ندارم ، اما امید دارم که به زودی 

 .. برمیگردید

د ، خیلی عصبانی شدم و بهش گفتم این کارا چیه اما او زن عمو برای شادی مجلس ترحیم گرفته بو

 .. باهام برخورد بدی کرد و از محلس بیرونم انداخت

 .. منم تا صبح فرداش گریه کردم ! دلم نمیخواست باور کنم شادی عزیزم مرده

پژمان هم مثل من از دیدن آگهی ترحیم شادی داؼون شد ، خدا میدونه توی این مدت کوتاه چقدر 

سته شدهشک  .. 

اما من نمیخوام باور کنم شما اینجا نیستید ، مطمئنم روزی برمیگردید و به همه ثابت میکنید که اشتباه 

 .. میکنند

اینم از اخبار این یه ماه آقای کوشا ، دلم برت قد سوراخ جوراب یه مورچه شده ! ببخش که توی این 

با این حال فراموشت نکردم ( مدت بهت پیام ندادم ، با زندگی جدیدم درگیر بودم )   

اردیبهشت ! یادت که نرفته ؟ 11راستی این ماه تولدمه ،    

  � میشه فقط یه نشونه با امید بهم بدی که پیامامو میخونی ؟

 دوست دار تو ، یارا کوشا

 

بود ! حدودا چهل دقیقه ای میشد که داشتم  00:  20گوشیمو خاموش کردم و کنارم گذاشتم ، ساعت 

اش حرؾ میزدمباه  .. 

 .. چشمامو بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم

صبح با صدای آالرم گوشیم از جا بلند شدم ، یونیفرم کار و مقنعه مشکی کرواتیم رو سر کردم و به 

 .. طبقه پایین رفتم

  ! همزمان با من مهرزار از در وارد شد ، توی دستاش دو تا کافی ) قهوه ( بود

گفت : صبح بخیر عزیزملبخند پررنگی زد و   .. 

 .. سرمو پایین انداختم و زیرلب گفتم : صبح بخیر

 .. مهرزاد قهومو به دستم داد و نگاهی تحسین برانگیز به سر تاپام انداخت

  امروز چقدر خوشگل شدی -
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 با تعجب پرسیدم : خوشگل ؟

  ! من که مثل همیشه ام

  ! نمیدونم ، به چشمم خوشگل تر اومدی -

انداخت و با شرمندگی گفتم : ممنونملپام گل   .. 

 .. میز صبحانه رو حاضر کردم و جفتمون دور میز نشستیم 

 .. همینکه اومدم از کافی سر بکشم ، مهرزاد یه جعبه شیک کوچیک به سمتم هل داد

  ! با تردید به جعبه نگاه کردم که به شوخی گفت : نترس چیز بدی نیست ! قا قا لی لیه

ردم و با دیدن سوییچ بنز هین بلندی کشیدمجعبه رو باز ک  .. 

 .. مهرزاد خندید و گفت : میخواستم دیشب بهت بدم اما دیدم دپرسی

 چشمام از تعجب گشاد شد ، سوییچ بنز رو روی میز گذاشتم و پرسیدم : آخه چرا همچین کاری کردی ؟

  ! دیدم یه سری به نمایشگاه ماشین زدی -

؟تو .. تو تعقیبم میکنی  -   

  ! دستشو روی قلبش گذاشت و گفت : قسم میخورم اتفاقی شد

 ! اما .. اما من .. من نمیتونم اینو قبول کنم -

  مهرزاد جا خورد و پرسید : آخه چرا ؟

این خیلی زیاده ! من نمیخوام تو بهم همچین هدایایی بدی مهرزاد ، نمیتونم جبرانش کنم اینجوری  -

 .. فقط احساس شرمندگی میکنم

 .. اما .. یارا -

از روی صندلی بلند شدم و درحالی که بند کیؾ دوشیم رو میفشردم گفتم : میدونم تو قصدت خیر بوده 

 .. اما من واقعا بهش نیازی ندارم

مهرزاد ناراحت شد ، سرشو پایین انداخت و گفت : هیچکدوم از چیزایی که برات گرفتم قبول نکردی 

 .. اما هنوز حلقه اون توی دستته

 .. نگاهی به حلقم انداختم و سکوت کردم

چند لحظه به سوییچ زل زد سپس از جا بلند شد و با اندوه گفت : فکر نمیکنم تو هیچوقت عاشق من 

 .. بشی

 .. مهرزاد -

 .. عیبی نداره ، فقط میخواستم خوشحالت کنم -
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 .. سرمو پایین انداختم و گفتم : متاسفم

 .. لبخند تلخی زد و از کنارم گذشت

پوفی کشیدم ، باید هرچه زودتر از این خونه نقل مکان میکردم ! مهرزاد داشت زیاده روی میکرد و 

 .. من اینو نمیخواستم

 

هزار تومن 345اینم از فاکتورتون ، میشه  -  .. 

 پیرمرد نگاهی به فاکتور انداخت و گفت : ما که چیزی نخریدیم ، چرا اینقدر زیاد شد ؟

اکتور نوشته شده عموجونهمه قیمتا توی ف -  .. 

 .. پیرمرد سری تکون داد و کارت کشید

  اخرین نفر توی صؾ هم راهی کردم و

 .. روی صندلی نشستم

 .. امروز اول ماه بود و به حسابم پول واریز میشد

توی ذهنم برای خرید ماشین حساب کتاب میکردم ، دلم میخواست زودتر برای خودم یه وسیله نقلیه 

رفت و امد با اتوبوس برام سخت بود جور کنم ،  !  

توی حال و هوای خودم بودم که مردی دستشو روی صندوق گذاشت ، سر باال آوردم و با پژمان چشم 

 .. تو چشم شدم

  کمی جا خوردم و پرسیدم : این تویی پژمان ؟

 .. لبخند تلخی زد

  ! چقدر پیر و شکسته شده بود

بیشتر تا پایان سانس کاریم نمونده بود نگاهی به ساعت انداختم ، ده دقیقه  .. 

 .. پژمان به نوشیدن چای دعوتم کرد و با هم به سمت کافه ای رفتیم

 .. دو لیوان چای سبز سفارش داد و بهم گفت : سه هفته ای میشه که ندیدمت

  ! چجوری .. چجوری فهمیدی من اونجام -

 .. از الهه پرسیدم ! دوستت -

ن انداختم و درحالی که با انگشتام بازی میکردم گفتم : هنوزم نتونستیم ردی سرمو با شرمندگی پایی

 .. ازشون پیدا کنیم

 .. اونا دیگه برنمیگردند -
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 با تعجب پرسیدم : چطور میتونی اینقدر راحت این حرفو بزنی ؟

 ! فکر میکنی راحته ؟ من دختر مورد عالقمو از دست دادم -

دادم منم دخترعمو و شوهرمو از دست -  .. 

 .. اون خودش عامل تمام این بدبختیاست یارا -

 .. بهم بر خورد ، اخم ریزی کردم و سرمو پایین انداختم

 .. پژمان پوفی کشید و گفت : خیلی خب میدونم یکم تند رفتم ، این روزا حال خوشی ندارم

 .. هممون همینطوری هستیم -

گذاشتدست در جیبش کرد و یه بلیط هواپیما روی میز   .. 

 .. جا خوردم و با نگاه پرسشگری بهش خیره شدم

 .. مال امشبه ، من برمیگردم -

  برمیگردی ؟ کجا ؟ -

 .. آلمان -

 .. اما ما که هنوز شادیو پیدا -

میون حرفم پرید و با ناامیدی جواب داد : یارا ، بهتره هرچه زودتر قبولش کنی ! اینجوری برای خودت 

 .. راحتره

با صدای لرزونی پرسیدم : تو حتی جنازشم ندیدی بؽض کردم و  !  

 .. این چیزیه که همه میگن -

  اما .. اما تو نباید ناامید بشی پژمان مگه دوسش نداری ؟ -

 .. از جا بلند شد و گفت : دلم میخواست باور کنم شادی زندست اما نمیتونم

رگردم تا خودمو درمان کنممن به اندازه کافی تمام این مدت زجر کشیدم ؛ فقط میخوام ب  .. 

 .. امروزم اومدم تا فقط از تو خداحافظی کنم ، نمیخوام فکر کنی بی معرفت بودم

  .. اشک توی چشمام حلقه زد و گفتم : تو

  .. بلیطشو از روی میز برداشت و با لحن سردی گفت : خداحافظ یارا

 .. سپس از در کافه بیرون رفت و منم به دنبالش دویدم

ن ابری بود و نم نم بارون میزد ، پژمان زیر نگاه ؼمگینم سوار ماشین شداسمو  .. 
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چیزی که تا امروز به خوبی یادمه ، نگاه بی رمق و دردناک پژمان بود که تا مؽز و استخونم رو 

 .. سوزوند

بودم شاید اون نگاه چند ثانیه بیشتر طول نکشید اما چنان قلبم رو به درد اورد که تا سالها به یادش  .. 

 ! عصر روز شنبه ، اخرین باری بود که پژمان رو دیدم

  الهه برام یه لیوان چای اورد و با ذوق به موهاش اشاره کرد و گفت : بلوند بهم میاد ؟

 .. خندیدم : خوشگل بودی ، خوشگلتر شدی عزیزم

 .. به شوخی روی مبل افتاد و گفت : من ؼش

لحظه شیال از اتاق خواب بیرون اومدجفتمون با هم خندیدیم و در همین   .. 

 .. نگاهی به سر تا پاش انداختم و سوت بلندی زدم

امروز شیال و الهه از صبح به ارایشگاه رفته بودند ، الهه موهاشو رنگ کرده و دستی به سر و 

   ! صورتش کشیده بود و شیال هم برای اولین بار  اصالح و مانیکور کرده بود

شد و ؼرؼر کرد : این دیگه چه وضعشه ؟ من حتی نمیتونم با این ناخونای جدیدم شیال دست به کمر 

 .. شلوارمو بکشم باال

 .. الهه : باید کم کم یاد بگیری مثل دخترا باشی

 .. شیال کنار الهه نشست و با مظلومیت گفت : مثل مامانا شدی

 .. خب فکر کن مامانتم -

سال ازت کوچکترم 7نمیتونم ! من فقط  -  !  

 .. الهه موهای شیال رو بهم ریخت و به شوخی گفت : عادت میکنی دخترم

 .. شیال جیػ جیػ کرد : بهم نگو دخترم ! من دختر کسی نیستم

 .. خندم گرفت ، این دوتا هم با هم ماجرایی داشتند

  نگاهی به دور و بر انداختم و پرسیدم : مامان بزرگ کجاست ؟

 .. شیال : توی اتاق خوابه

نگرانی از الهه پرسیدم : اذیتت که نمیکنه ؟با    

اون مهربون ترین پیرزنیه که دیدم ، اصال احساس نمیکنم یه ؼریبه تو خونمه ! منو یاد مادربزرگ  -

  ! خدا بیامرز خودم میندازه

  خوشحالم که همه چیز مرتبه ، کارای ترجمه چجوری پیش میره ؟ -
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آخراشیم اما نثر کتاب به یه جور زبون رمز نوشته شده ! حاال  شیال کؾ دستاشو بهم زد و گفت : تقریبا

 .. که ترجمه کردیم باید نثر رو گره گشایی کنیم

 .. من که عاشق بازی با معمام

  ! هوفی کشیدم و با خودم گفتم : این دفترچه هم فقط شده دردسر

  الهه به شیال گفت : میتونی بری برای شام یکم خرید کنی ؟

  ! اره حتما -

 .. لیستی که از قبل تهیه کرده بود به دست شیال داد و گفت : فقط زودی برگرد

شیال پوفی کشیدم و همونجوری به سمت در خونه رفت که الهه داد زد : دختر یه شال بزار ! کی 

  میخوای یاد بگیری ؟

  ! ای بابا ! حاال یه تیکه پارچه میخواد چیکار کنه ؟ کی به من نگاه میکنه -

هه : این قانون مملکته عزیزم نمیشه کاریش کرد ! تو هم باید کم کم عادت کنیال  .. 

 .. شیال ؼرؼرکنان شال و مانتویی پوشید و از در خارج شد

احساس کردم الهه از قصد این کارو کرده تا با من خلوت کنه و شکم زمانی به یقین تبدیل شد که برای 

یه ای برگشتچند لحظه به اتاق رفت و با برگه احضار  .. 

  چشمام از دیدن عنوان برگه گشاد شد و بریده بریده پرسیدم : ط .. طالق ؟

 .. لبخند تلخی زد و گفت : امروز صبح به دستم رسید

 اما .. اما آخه .. آخه چرا ؟ -

 .. زن صیؽه کرده -

 چی ؟؟ -

  ! با خونسردی گفت : زن .. صیؽه .. کرده

تونست ؟اما .. اما .. اون چطوری  -   

 مگه بقیه مردا چجوری میتونند ؟ -

  ! نمیتونه به همین راحتیا طالقت بده -

پوزخندی زد و گفت : بخاطر عدم تمکین طالقم میده ، کسی به داد ما زنا نمیرسه ، من تمام زندگیم رو 

  ! برای عشق و کارم گذاشتم در نهایت این نصیبم شد

: احساس میکنم همش تقصیر منه با شرمندگی سرمو پایین انداختم و گفتم  !  

 .. الهه دستمو به گرمی فشرد و با محبت گفت : تقصیر تو نیست ، خودم خواستم بهت کمک کنم
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  ! اما اگه منو نمیدیدی هیچوقت درگیر این قضایا نمیشدی -

 .. اونوقت نمیتونستم چهره واقعی محمد رو بشناسم -

ونم بگم متاسفمنمیدونم باید چی بگم ، فقط .. فقط میت -  !  

الهه خندید و گفت : از وقتی بچه بودم عاشقش بودم ، کنار هم بزرگ شدیم و من اونو مرد رویاهام 

میدیدم اما وقتی ازدواج کردیم فهمیدم زندگی مثل سرزمین عجایب نیست و منم سیندرال نیستم ، محمد 

وی رویاهام باهاش قدم میزدم حتی یه مرد بود درست مثل همه مردا ، اون شاهزاده عاشقی نبود که ت

مثل مجنون عاشقم نبود ! اون فقط یه مرد بود و شاید چیزی که اذیتم میکنه همین باشه ! گاهی وقتا از 

ادمای دورمون یه تصور ؼیرواقعی میسازیم و اینقدر بهشون دل میبندیم تا اون تصور از مرز واقعی 

 ! آدما پیشی میگیره

مو بیشتر باز میکردم تا امروز به این حال نمیوفتادمشاید باید اون زمان چشما  .. 

با ناراحتی به حرفای دوست صمیم گوش سپردم ، الهه دوست داشتنی من اون روز تلخ ترین حرفایی 

که از وجود یه زن برخاسته میشد به زبون آورد و چقدر تحمل اون لحن سوزناکش برای منی که مثل 

 .. او درد کشیده بودم سخت بود

تمام اونشب الهه میخندید ، هرچند که خندش از ته دل نبود اما میتونستم دردی که پشت چهره اش قایم 

 .. شده ببینم

 .. بعد از صرؾ شام با آژانس به خونه مهرزاد برگشتم

 .. سالم بلندی سر دادم اما جوابی نشنیدم ، کیفم رو به روی اپن گذاشتم و سرکی توی خونه کشیدم

ناپه خوابش برده بودمهرزاد روی کا   

گوشیمو چک کردم ، پنج شیش باری زنگ بود ، به بی حواسیم لعنت فرستادم و یه پتو روش انداختم 

 .. که چشماشو باز کرد

 .. با دیدن من پوزخندی زد و به طعنه گفت : باالخره برگشتی

 .. ببخشید که بهت خبر ندادم ، خونه الهه بودم -

ه بخوای بهم خبر بدیمهم نیست ؛ مگه من کیم ک -  !  

  ! مهرزاد .. بازم شروع نکن -

 .. پتو رو به روی سرش کشید و دیگه حرفی نزد

 سینک اشپزخونه خالی بود ، ازش پرسیدم : شام نخوردی ؟

 .. نه -

  چرا ؟ -
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 .. اشتها نداشتم -

 .. برات یه چیزی درست میکنم -

  ! الزم نکرده -

پوفی کشیدم و به سمت اتاقم رفتماینم که انگار از من طلب داشت !   .. 

 .. لباسام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم

 .. تنم بوی عرق تندی میداد پس از جا بلند شدم و به سمت حموم رفتم

یه مقدار شامپو کؾ دستم ریختم و با آرامش مشؽول شست و شوی موهام شدم ، چشامو بسته بودم و 

میخوندم زیر لب آهنگ ؼریب آشنا گوگوش رو  .. 

 .. موهامو زیر دوش ، آب کشیدم و برای لحظه ای چشمامو باز کردم که با کؾ خونی مواجه شدم

 .. دستامو روی دهنم گذاشتم و به دوش آب که مثل رنگ خون قرمز بود و شرشر میریخت نگاه کردم

  برای لحظه ای قلبم از کار ایستاد و تا

خورد و با باسن به روی زمین افتادمتا اومدم فرار کنم و جیػ بکشم پام سر   .. 

برای چند لحظه چشمام سیاهی رفت اما وقتی سرحال اومدم رنگ آب به حالت عادی برگشته بود ! 

  شوکه شدم و چند بار پلکامو باز و بسته کردم ، یعنی بازم توهم زده بودم ؟

 .. حوله ای دور تنم پیچیدم و از اتاق حموم خارج شدم

کردم و مشؽول پوشیدن لباس راحتی شدم اینترنتمو روشن  .. 

  چند ثانیه بعد صدای آپدیت پیامام بلند شد ، آخه کی میخواست به من پیام بده ؟

 .. گوشیو برداشتم و با دیدن پیامی از طرؾ شایان درجا خشک شدم

 .. ضربان قلبم باال رفته بود و دستام از استرس میلرزید

فرستاده بود پیامشو باز کردم ، تنها :( برام  !  

  عکس پروفایلش رو کامال مشکی کرده بود ؛ نگران شدم و بهش گفتم : شایان ؟ تو کجایی ؟

 .. سین کرد اما جواب نداد

 ! روی تخت نشستم و دوباره نوشتم : شایان با توام

- ☝ � 

 من نمیفهمم ! معنی این شکلکا چیه ؟ -

 .. در همین لحظه در اتاقم باز شد



 
 

 
  S i r a م  ل ق ه  ب   

 

Page 708 

 2017 رمان شیطان اینجاست .

مهرزاد منو با اون لباسا نبینه تا گلو به زیر پتو فرو رفت از ترس اینکه  

 .. اما برخالؾ تصورم مهرزاد پشت در نبود

پتو رو کنار زدم و با تردید به در نگاه کردم که ناگهان شایان با باالتنه لخت و زخمی از پشت در ظاهر 

 .. شد

 .. چشماش کامال سفید شده و حالت نرمال نداشت

خت عقب عقب رفتم ، شایان قدمی به سمتم برداشت و دم در افتاداز ترس به روی ت  .. 

فوری به سمتش دویدم و تن سردش رو در آؼوش گرفتم و در حالی که سر و صورتش رو چک 

  ! میکردم بهش گفتم : شایان .. شایان .. تو چه بالیی سرت اومده ؟ شایان

و تنش در بؽلم میلرزیداما او حرؾ نمیزد ، از دماؼو دهنش کؾ خون جاری میشد   .. 

 .. خیلی ترسیده بودم ، جیػ میزدم و مهرزاد رو صدا میکردم اما کسی به دادم نمیرسید

شایان مشتشو به سمتم گرفت ؛ از ترس اینکه بخواد بهم اسیبی بزنه دستمو جلوی صورتم گرفتم اما 

مادرم در دستش مواجه شدم وقتی دیدم اتفاقی نیوفتاد چشم باز کردم و با گردبند حلقه های پدر و  .. 

 .. تا اومدم گردبند رو بردارم شایان مانع شد ، با تردید توی چشمای سفیدش زل زدم

  : لب باز کرد تا چیزی بهم بگه اما موفق نشد و تنها کلمه ای که ادا کرد این بود

 .. وال .. پور .. گیس

ین دیگه چیه ؟ باهام حرؾ بزنتکونش دادم و با نگرانی پرسیدم : والپورگیس ؟ شایان ؟ ا  ! 

 .. اما او چیزی نگفت و چشماشو بست

 

 .. چشمامو باز کردم و با سقؾ تاریک اتاق رو به رو شدم

 .. یعنی داشتم خواب میدیدم ؟ چقدر واقعی به نظر میومد

بود ! چقدر نادر 00:00سرمو مالیدم و نگاهی به ساعت انداختم ،   .. 

رو باز کردم اما کسی پشت در نبودماز جا بلند شدم و در اتاق   .. 

پتوی نازکی دور شونم انداختم و یه دوری توی خونه زدم ، مهرزاد همچنان روی کاناپه خوابیده بود و 

 .. همه چیز سر جاش بود

 .. دستگیره در اصلی رو چک کردم و وقتی خیالم راحت شد به اتاقم برگشتم

قی نکرده بودگوشیمو برداشتم ، هنوزم اخرین بازدیدش فر  .. 

  ! پس من فقط خواب دیده بودم ، اما اصال یادم نیست که کی برای خواب به تخت رفتم
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 .. دوباره روی تخت دراز کشیدم و مشؽول بازی با موبایلم شدم ، دیگه خواب از سرم پریده بود

یس توضیح همینجوری که توی نت میچرخیدم چشمم به مطلبی افتاد که درباره جشنی به نام والپورگ

 .. داده بود ، یه جشن مربوط به شیطان پرستی

 .. برام جالب بود ، به نظرم این اسمو قبال یه جایی شنیده بودم

روز برگزاریش هم دقیقا یه روز قبل از تولدم بود ، حوصلم نکشید متن سایت رو تا اخر بخونم ، 

قی فرو رفتمچشمام سنگین شده بود پس موبایل رو کنار گذاشتم و به خواب عمی  .. 

 

 .. چند روزی از آخرین کابوسم درباره شایان گذشته بود

اردیبهشت تنها دو روز با تولدم فاصله داشت 9امروز یعنی   .. 

سالگی میشدم ، دیگه کم کم داشتم به  26چه تولد مضحکی ! تنها ، بی کس و دور از خانواده وارد 

میرسیدم ولی از این بابت خوشحال نبودم 30  !  

وی تخت نشسته بودم و با خودم فکر میکردم که امسال چه سال عجیب و زهری بودر  .. 

اتفاقات زیادی برام پیش اومده بود ، از انتقالم به تهران گرفته تا آشنایی با شایان و راز عجیب پدر و 

 .. مادرم ، ازدواج ناگهانیم با مردی که نمیشناختم و و و

یمن تر باشه ، پارسال رو که فقط با اشک و اه و ناله سپری کردمامید داشتم سال جاری برام خوش   .. 

مهرزاد تمام این چند روز درگیر کارای دفتر و موکالش بود ، میدونستم تولدم یادشه چون دیروز به 

صورت نامحسوسی ازم پرسید که آیا برای پنج شنبه برنامه ای دارم و منم جواب دادم نه ! احتماال 

ی سورپرایزم کنه ، شایدم اصال یادش نبود و من الکی داشتم دلمو صابون میزدممیخواست یه جور  .. 

 .. فعال که بهترین هدیه برای من پیدا شدن شادی و شایان بود

رو لبه تخت نشسته بودم و تاب تاب میخوردم ، سرمو بین دستام گرفته بودم و به تیک تاک ساعت 

 .. گوش میدادم

پنج رسیده ؛ صبرم لبریز شدوقتی دیدم عقربه ها به   .. 

  ! از جا بلند شدم و گفتم : دیگه بسه ! دیگه نمیتونم ! دارم تو این خونه روانی میشم

لباس مرتبی پوشیدم و یه ارایش کمرنگ کردم و موهای کوتاهم رو با دو گل سر مزین ساختم ، موهام 

ی موهامو کوتاه کردم ، کدوم آدمی از زیر شال مثل سیم ظرفشویی شده بود ! با خودم گفتم عجب ؼلط

  موهای فرو کوتاه میکنه ؟

سالمه 40از اون گذشته باید برای خودم رنگ مو میخریدم ! کسی نمیدونست فکر میکرد    !  

ساله فاجعه بود 26از ظاهر جدیدم اصال راضی نبودم ، این قیافه برای یه دختر   !  
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ندانی توی ظاهرم ایجاد نشدیکم رژ لبم رو پر رنگ کردم ولی بازم تفاوت چ  .. 

 .. پس سشوار رو برداشتم و به جون موهای فرم افتادم

 ! این بار از ظاهرم راضی تر بودم

تومنی ته حسابم مونده بود ! با خودم گفتم :  300روی تخت نشستم و شماره حسابمو چک کردم .. یه 

بود اشکال نداره که یکم برای خودم خرج کنم ؟ مثال پس فردا تولدم  .. 

با این فکر از خونه بیرون زدم و به سمت پاساژ ارزونی رفتم تا اقال برای پس فردا شب یه لباس 

 .. مجلسی شیک تهیه کنم

 .. در بین مؽازه ها دنبال یه لباس مناسب سفید میگشتم تا با یه تاج گل بپوشم 

و روی قلبم گذاشتم ، یعنی درست مثل شب تولد شایان ! با یادآوری اون شب لبخند تلخی زدم و دستم

  االن شایانم کجا بود ؟

 .. از پشت ویترین چشمم به لباس مجلسی دخترونه زیبایی افتاد ، دقیقا همون چیزی بود که میخواستم

 .. یه پیراهن آستین سه ربع سفید که تا باالی زانو میرسید و در قسمت کمرش دانتل کار شده بود

و به قیمت مناسبی تهیه کردمبه داخل مؽازه رفتم و پیراهن ر  .. 

سپس یه جفت کفش سفید مشکی پاشنه بلند خریدم و از اونجایی که احساس گرسنگی میکردم به سمت 

 .. مؽازه ای برام صرؾ چای و کیک رفتم

 .. وقتی داشتم چایی مینوشیدم ، موبایلم زنگ خورد ، طبق معمول مهرزاد بود

  الو ؟ -

فتی ؟بازم همینجوری بلند شدی ر -   

 .. اومدم خرید کنم -

 .. چرا وقتی میخوای بزنی بیرون بهم خبر نمیدی دختر ! حداقل بزار بدونم کجایی -

 .. ببخشید ، شارژ نداشتم -

  تو همیشه گیر شارژی ! ببینم با شارژایی که میگیرم چیکار میکنی ؟ میخوریشون ؟ -

 .. خندم گرفت و گفتم : خب نتم زود به زود تموم میشه

 .. خیلی خب قانع شدم معتاد بدبخت ، فقط امشب زودتر برگرد خونه تا با هم شام بریم بیرون -

  امشب ؟ -

 .. آره ، تو یه رستوران جا رزور کردم -

  ! یهو از دهنم پرید و گفتم : امشب که تولدم نیست
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گفتم : ببخشید مهرزاد چند لحظه سکوت کرد و من که از سوتی وحشتناکم سرخ شده بودم با شرمندگی 

 .. ، منظوری نداشتم

 .. متوجه شدم داره پشت گوشی ریز ریز میخنده پس زیرلب ؼریدم : درد

  چیزی گفتی ؟ -

 .. نه -

 .. خب پس زودتر بیا خونه ، در ضمن یادم نرفته تولدت پس فردا شبه بانو ! برات برنامه دارم -

د من مهم نیستمن منظوری نداشتمااا ! حاال تو این هیری ویری تول -  !  

  ! تو که راست میگی -

  ! نیشم شل شد و با شیطنت گفتم : باور کن

 .. باید قطع کنم ، میخوام یه دوش بگیرم -

 .. باشه ، مزاحمت نمیشم ! فعال -

اینو گفتم و تماسو قطع کردم ، میدونستم االن باید به سمت خونه راه بیوفتم اما اون کیک شکالتی 

مو درمیاورد پس یه برش دیگه برداشتم و تا اومدم جرعه ای چای سر بکشم یه خوشمزه داشت چشما

تومن شارژ ریخته بود 50برام اومد ، مهرزاد دیوونه برام  Esharj اس ام اس از طرؾ  .. 

  (: ! تلگراممو باز کردم و بهش پیام دادم : ممنون

 .. سپس موبایلو کنار گذاشتم و یه ربعی با خودم خلوت کردم

یابون ایستاده بودم تا تاکسی بگیرم که گوشیم زنگ خورد ، با فکر اینکه مهرزاده جواب دادم : لب خ

 .. دارم میام ! تاکسی گیرم نمیاد

 .. کجا میای فلونی ؟ با کسی قرار داری منتظر بودی ؟ بابا این منم شیال -

مهرزاد ! حالت چطوره ؟عه شیال ! ببخشید اصال به شماره نگاه نکردم .. دارم برمیگردم پیش  -   

 خوبم یارا ، زنگ زدم بهت بگم ما تقریبا کارای ترجمه رو حل کردیم ! فقط یه سری جاها مال خودته -

.. 

  با تعجب پرسیدم : یعنی چی ؟

 .. بهتره خودت بیای و ببینی ، به نظرم فقط تو میتونی حلشون کنی -

و بپیچونم میترسم عصبانی شهمیشه بزاریم برای فردا ؟ اخه االن بخوام مهرزاد -  !  

 ... اما این خیلی مهمه -
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میدونم عزیزم میدونم ولی این چند روز به اندازه کافی سرکشی کردم ، شاید اخر شب یه سری به  -

 .. اونجا زدم ؛ اگه امشب نشد فردا صبح زود حتما اونجام

ار میتونم انجام بدمباشه پس منم تا اون موقع کلمو بیشتر کار میندازم تا ببینم چیک -  .. 

  خب فعال کاری نداری ؟ -

  ! نه یارا ، فقط مراقب خودت باش -

  با خنده پرسیدم : چرا اینجوری میگی ؟

  چجوری ؟ -

 .. به تاکسی ای که داشت به سمت میومد عالمت دادم و گفتم : یه جوری که انگار یکم نگرانی

 .. خب راستش یکم احساس خطر میکنم -

پرسیدم : احساس خطر ؟با تعجب   

  تاحاال نشده دلت شور بزنه اما ندونی برای چی ؟ -

  سوار تاکسی شدم و گفتم : گاهی وقتا ، االن توام همچین حسی داری ؟

 .. با لحن عجیبی گفت : فکر میکنم قراره یه اتفاق بد بیوفته

سیخ شدصدای مضطرب و نگرانش حتی روی منم تاثیر گذاشت و ناخوداگاه مو بر تنم   .. 

 .. چند لحظه سکوت کردم و به خیابون ؼبارآلود شهر نگاه انداختم

  یارا ؟ تو حالت خوبه ؟ -

  ! آ .. آره -

  االن کجایی ؟ -

  ! توی تاکسیم ، دارم میرم پیش مهرزاد -

 .. خوبه ، اونجا جات امنه -

  شیال تو چیزی میدونی ؟ -

نگرانت کنمهنوز نه ، البته مطمئن نیستم ! نمیخوام  -  .. 

  ضربان قلبم باال گرفت و پرسیدم : جریان چیه ؟

  ببین فعال نیاز نیست بهش فکر کنی ! فردا صبح راجبعش حرؾ میزنیم ، باشه ؟ -

 .. باشه -

 .. پس فعال -
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تماسو قطع کردم و به تاکسی خالی نگاهی انداختم ، نمیدونم چرا یهو ته دلم لرزید و شقیقه هام درد 

 .. گرفت

سیرمون از شدت ترافیک بسته شده بود ، ترافیکای تهرانم که امون ادمو میبریدندم  .. 

 .. هنزفریمو از توی کیفم دراوردم و مشؽول اهنگ گوش دادن شدم

دریافت کردم 11111هنوز یه ربع بیشتر نگذشته بود که پیام ناشناسی از یه شماره عجیب به شکل   .. 

تماس بگیرید ! به کمک شما نیاز دارم مضمون پیام این بود : لطفا با من  ... 

 .. جا خوردم ، اینجور شماره ها معموال تبلیؽاتی بودند

اول اهمیت چندانی ندادم اما بعد از اینکه پیام سه چهار بار تکرار شد کالفه شدم و به شماره مربوطه 

 .. زنگ زدم

  ! یه بوق ، دو بوق ، سه بوق

 .. و باالخره

  الو ؟ -

 .. سکوت -

  ! الو سالم -

 .. سکوت -

 .. ببخشید کسی اونجاست ؟ من یکتا هستم شما چندباری از این شماره به من پیام دادید -

 .. ناگهان صدای ضعیفی که بی شباهت به شادی نبود نظرمو جلب کرد : یارا

  با تعجب داد زدم : شادی این تویی ؟

  ! کمکم .. کن -

کجایی ؟تند تند گفتم : شادی ! شادی تو    

  ! کمکم .. کن -

  ! شادی باهام حرؾ بزن ! تو کجایی ! حالت خوبه ؟ لعنتی باید باهات حرؾ بزنم -

 .. من .. زیاد .. وقت ندارم -

  ! دستام از ترس میلرزیدند و قلبم توی دهنم میزد ، این صدای شادی بود

  منظورت چیه ؟ شادی بهم بگو کجایی ؟ شایان پیشته ؟ -

 .. جاهدی -
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  جاهدی چی ؟ جاهدی چی ؟ -

 .. خونه تو -

  ! خونه من ؟ من که خونه ندارم -

  ناگهان تماس بی دلیل قطع شد

  شادی ؟ شادی تو اونجایی ؟ -

بار پشت سر هم بهش زنگ زدم اما  ۳۸فحشی زیر لب نثار شبکه های مخابراتی کردم و برای بالػ بر 

 جواب نداد

از عقلم استفاده کنم ، خب اون بهم دو کلمه بیشتر نگفت ! جاهدی و دست آخر ناامید شدم و سعی کردم 

  ! خونه تو

  با خودم گفتم ، نکنه منظورش آپارتمان آقا و خانوم جاهدی بوده ؟

  ! آره درسته ! همینه ! شادی حتما اونجا بود

رکت کردماینو که فهمیدم فورا آدرس جدیدی به راننده دادم و بی خبر به سمت اپارتمان سابقم ح  .. 

ساعت تقریبا هشت شب بود که به اونجا رسیدم ، از اینکه خانوم و اقای جاهدی در ساختمون باشند و 

 .. بازم تحقیرم کنند ترسیدم اما پیدا کردن شادی و شایدم شایان ارزش ریسک کردنو داشت

متوجه شدم در بازهچهار پنج باری زنگ تمام واحد ها رو فشار دادم اما کسی جواب نداد ؛ آخر سر   .. 

 .. کمی شک کردم ، اما شجاعت به خرج دادم و با اسانسور به سمت طبقه دوم حرکت کردم

 .. همینکه در واحد دوم از اسانسور پیاده شدم بوی گندی مشامم رو آزار داد

گیره انگار یه چیزی توی این اطراؾ فاسد شده بود ، نمیدونستم این بو از چیه ، بینیمو گرفتم و دست

 .. درو چرخوندم

بوی تعفن هر لحظه بیشتر میشد ، به سمت نشیمن چرخیدم و با دیدن جسم بی جون شادی که از سقؾ 

 .. حلق اویز شده بود جیػ بلندی کشیدم

 .. به سمتش دویدم و بدنشو تکون دادم

تن لخت و کبودش مثل تکه گوشتی میلرزید ، چشماش از حدقه بیرون زده و موهاش از ریشه 

 .. سوزونده شده بود

 .. " روی تنش با خون نوشته بود " انتقامتو گرفتم عزیزم

 .. دستمو روی دهنم گذاشتم و چند قدم به عقب رفتم

 .. از دیدن جنازه او حالت تهوع بهم دست داده بود ، تنم مثل بید میلرزید
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دم گوشیو برداشتم و همون لحظه گوشیم زنگ خورد ، در حالی که به جنازه شادی از ترس زل زده بو

  .. تماس رو بدون هیچ حرفی وصل کردم

 .. الهه : یارا

 .. بگو -

  فقط تو کجایی ؟ -

 .. آب دهنم رو با صدا قورت دادم ، یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید و سکوت کردم

از اونجا الها با نگرانی فریاد زد : نه نه ! نه تو نمیتونی اونجا باشی ! اون میخواد بکشتت ! یارا 

  ! خارج شو

 .. یارا ، اون خود شیطانه ! اون شیطان زادست ! هرچه زودتر از جایی که هستی خارج شو

شیال فهمید ، اون دنبالت اومده ! تو آرای هستی ! تو از وجودشی ! شیطان از هیچ راهی برای 

 .. بازگشتت دریػ نمیکنه

 .. سکوت کردم

این مدت بازیت داد ، شایان همون شیطانهجیػ زد : تو نفر بعدی هستی ! تمام   !  

 .. گوشی از دستم افتاد و با تردید به عقب برگشتم

 .. شایان با باال تنه لخت به دیوار تکیه داده بود و با پوزخند مسخره ای نگاهم میکرد

 .. اشکام جاری شدند و زیرلب التماس کردم : تو رو خدا

ق بیرون اومدند و هر چهار نفر در کنار هم دست به سینه همون لحظه متین ، شاهین و شمشک از اتا

 .. ایستادند

 .. چند قدم به عقب رفتم و ملتسمانه گفتم : من نمیخوام بمیرم

 ! متین یه قدم نزدیک شد ، کؾ دستاشو بهم زد و گفت : بازی تمومه ملعون

 .. تاریکی ، ترس ، خون -

 .. تاریکی ، ترس ، خون -

خونتاریکی ، ترس ،  -  .. 

 .. چشمام رو به آهستگی باز کردم ، دیدم همچنان تار بود

 .. صدایی زمزمه وار توی گوشم تکرار میشد و جمالت مبهمی ادا میکرد

  سرمو با بی رمقی به چپ و راست کج کردم ، من کجا بودم ؟
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از سقؾ احساس میکردم تنم خشک شده ، سرمو باال بردم و دیدم که مچ جفت دستام با طناب محکمی 

 .. بسته شدند

 .. گلوم خشک شده بود ، آب نیاز داشتم

 .. با تمام توانی که برام مونده بود داد زدم : آب .. آب میخوام

 .. در همین لحظه در آهنین جلوی روم باز شد و شایان پست فطرت داخل شد

اشتند با یه سطل پشت سر او دو فرد که شنل سیاه و بلندی پوشیده و ماسکی به شکل کالغ به صورت د

  .. وارد اتاقک تنگ و تاریک شدند

 .. اتاق بوی خون میداد و نوری قرمز رنگ فضا رو روشن میساخت

 .. سرمو باال بردم و ملتسمانه به شایان زل زدم

  ! آ .. آب -

 .. شایان به شنل پوش ها اشاره کرد و به زبون محلی چیزی گفت

سطل رو به روی سرم خالی کردندهردو نفر بهم نزدیک شدند و به یکباره   .. 

 .. آب یخ خونم رو منجمد کرد و جیػ بلندی زدم

 .. یکی از شنل پوش ها خم شد و سیلی محکمی به صورتم زد

مزه خون رو کنار لبم حس کردم و آماده گریه شدم ، دوباره دستشو بلند کرد تا بهم اسیب بزنه اما 

چیزی گفتشایان دستشو توی هوا گرفت و با جدیت بهش   .. 

 .. شنل پوش اطاعت کرد و با دیگری از اتاق خارج شد

از ترس گریم گرفته بود ، دلم میخواست جیػ بزنم و کمک بخوام اما حضور شایان مانعم میشد پس 

 .. ملتسمانه نالیدم : خوا .. خواهش ... میکنم

 .. رو به روم ایستاد و گفت : در برابر مرگ التماس نکن

و با چشمای اشکیم بهش زل زدم سرمو باال بردم  .. 

  ! حداقل بهم بگو چرا .. چرا باید بمیرم ! خواهش میکنم -

 یعنی هنوز نمیدونی ؟ -

  ! نه نه نمیدونم ! حداقل بهم بگو چرا تمام این مدت بازیم دادی -

 .. شایان پوزخندی زد و گفت : این کاری بود که باید انجام میدادم

  منظورت چیه ؟ -

برگردیم به سالها قبل ، قبل از اینکه تو به دنیا بیای بزار -  ! 
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 .. شاهرخ با حالی آشفته و نگران پشت در اتاق قدم میزد و انتظار میکشید ]

 .. مدام به ساعت نگاه میکرد و توی موهاش دست میکشید

  اگه راهی جز از دست دادن نرجس و دخترشون نباشه چی ؟

و برای آینده ای نامعلوم انتظار میکشید مدام با خودش فکر و خیال میکرد  .. 

 .. ماتیا در اتاق رو باز کرد سرکی به راهرو کشید سپس یواشکی از شاهرخ خواست که داخل شه

 .. شاهرخ سراسیمه وارد اتاق شد و با دیدن صورت گریون همسرش به اصل ماجرا پی برد

  ! ماتیا : هیچ راهی وجود نداره ! اون بچه بیماره

دستشو به روی شکمش گذاشت و نالید : اما .. اما .. خودت گفتی اگه دخترمو از بین ببرم دیگه نرجس 

 .. نمیتونم حامله بشم

ماتیا تره ای موهای بلند قرمز رنگش رو کنار زد و جواب داد : اگه بخوای دختره رو نگه داری 

  ! میمیری نرجس ! اون بچه بیماره

ماتیا ، تو همیشه میتونستی شاهرخ : اما تو میتونی نجاتش بدی  !  

 .. ماتیا به اون دو نفر پشت کرد و گفت : نمیتونم .. این بار نمیتونم

نرجس خواهش کرد : ماتیا ، خواهش میکنم ، این بچه برای من خیلی با ارزشه ! من میخوام نگهش 

 .. دارم

  .. تو خودت قبال گفتی یه راهی هست ! اون داروی گیاهی ! اون معجون

تیا به سمت اون دونفر برگشت و با عصبانیت گفت : میخواید زندگیتونو بخاطر یه بچه به خطر ما

بندازید ؟ اگه انجمن بفهمه از اون دارو مصرؾ کردید هر سه نفرتون رو سالخی میکنه ! همونکاری 

  که با قبل از شما کرد ! میخواید دخترتون نفر بعدی باشه ؟

اریم تاریخ دوباره تکرار بشه ! برای من زندگی دخترم از همه چیز نرجس : کسی نمیفهمه ! ما نمیز

 .. مهم تره خواهش میکنم ماتیا

 .. جادوگر چرخی زد و گفت : نمیتونم زندگیمون رو به خطر بندازم

  ! اگه اونا بفهمن من اون معجونو درست کردم ، کاری رو انجام میدند که با مادربزرگم کردند

د و با جدیت گفت : اینکارو بخاطر ساتیا انجام بده ، بخاطر خواهرتشاهرخ نزدیک جادوگر ش  .. 

 ! اون به ما مدیونه !  انجمن ساتیا رو به خاطر خداپرستی زنده زنده میسوزوند

  ! ماتیا دستشو روی دهن شاهرخ گذاشت و ؼرید : خفه شو لعنتی ! دیگه اون کلمه رو به زبون نیار
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انجام بدهنرجس : ماتیا لطفا ! اینکارو   .. 

جادوگر دستشو برداشت و گفت : همین االنم بخاطر ساتن شایعات زیادی دربارم وجود داره ، داگون 

بخاطر مرگ برادرش منو مقصر میدونه و با این حرفا ازم خواسته توی دادگاه تفتیش عقاید اعتراؾ 

  ! کنم ساتن بچه سیمبا نیست

کردی متهم کنندشاهرخ : اونا نمیتونند تو رو به کاری که ن  .. 

 .. داگون پست تر از این حرفاست ! اون بچهامو از هم جدا کرد -

 .. اون باعث شد تا ماستیما یه قاتل بار بیاد و ساتن منزوی بشه

 .. داگون بچه هامو شکنجه کرده شاهرخ ، من رد زخما و کبودیاشون رو دیدم

ال هم بچه هامو به شیطان تقدیم کردهاون فرانسوی لعنتی اول ازمون زمین هامون رو گرفت و حا  .. 

  شاهرخ : میخوای بچهاتو نجات بدی ؟

  ! معلومه که میخوام -

پس بهمون کمک کن اون معجون لعنتی رو بسازیم ، ما هم بهت کمک میکنیم ماستیما و ساتن و  -

 .. کایوت رو برداری و از اینجا بری

 .. جادوگر لحظه ای درنگ کرد

 

کردم و با بی جونی پرسیدم : کایوت کیه ؟ ماستیما کیه ؟ داگون کیه ! من سرمو به عقب کج 

 .. هیچکدومو نمیشناسم

  ! شایان لبخندی زد و گفت : چرا .. خوب میشناسی

  .. سرمو جلو آوردم ، پوزخندی زدم و گفتم : برادران کوشا لعنتی

 .. و حدس میزنی داگون -

زمیناتون رو گرفت و شما عقده ایا رو بار آوردآقای مدیری همون فرانسویه که ازتون  -  .. 

 .. شایان از شنیدن این حرؾ عصبی شد و سیلی محکمی به صورتم زد

خنده هیستریکی سر دادم و گفتم : اون شما رو به کلیسا شیطان برد و عذابتون داد ! برای همین متین 

شو بنده شیطانو میدونست ! اون ردای یا همون ماستیما لعنتی از خانوادش متنفر بود ! برای همین خود

 .. زخمی ، اون جای سوختگیا نشون میداد داگون یا همون مدیری اشؽال چه بالیی سرتون اورده

مخ همتون رو شست و شو داده نه ؟ از تو یه مذهبی خرفهم ساخت و از اون یه قاتل سریالی ! فقط 

 نمیفهمم چرا شیال ؟ چرا بهش گفتی شیال ؟

ود که کلیسا روش گذاشتاین اسمی ب -  .. 
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  ! خندیدم و داد زدم : پس همتون یه مشت قاتل و شیاد بودید

 .. ما فقط خدمتگزار بودیم -

 ! توفی به روی کفشش انداختم و گفتم : همتون برید به درک ! عوضیای پست فطرت

 .. شایان نوک کفشش رو با سینم پاک کرد و گفت : درست مثل خانوادت سرکشی

از فرمان کلیسا سرپیچی کردند و برای نجات جونشون به ایران پناه بردند ،  فکر نمیکردند اونا هم 

دست داگون بهشون برسه ! اما وقتی فهمیدند داگون دنبالشونه خودکشی کردند و تو رو به دست 

 .. عموت سپردند ، احمقا

 .. پس .. پس اونی که تمام این مدت ازم عکس میگرفت -

آلبومو دیدیپوزخندی زد : پس   !  

  ! معلومه که دیدم -

تو همیشه تحت نظر بودی ، داگون چندین سایه پشت سرت فرستاده بود تا ببینند چیکار میکنی ! ما  -

 .. حتی از کوچکترین مسائل زندگیتم خبر داشتیم

  این وسط به تو چی میرسه ؟ هان ؟ مرگ من جز پاچه خواری چه نفعی برای تو داره ؟ -

پشت کرد و گفت : من مقامم رو از دست دادم ، با مرگ تو میتونم مقامم رو به دست بیارم و  شایان بهم

 .. خانوادم رو حفظ کنم ، موهای سفید داریان بخاطر سهل انگاری مادرم بوده

 .. اگه اون معجونو درست نمیکرد و به خورد تو نمیداد ، آرای متولد نمیشد

خاطر وجود توئه ! موهای سفید آرای مثل نفرینی در بین بچه های اگه این بیماری توی خانواده ماست ب

 .. ما میچرخه  و افراطیا هرکسی که به این بیماری مبتالست میکشند

 .. با خودم گفتم : پس برای همین سمیه اونقدر از شیال محافظت میکرد

 ... شایان ادامه داد : اولین بچه ای که جون سالم به در برد شیال بود

دومیش داریان ! من نمیزارم خانوادم بخاطر وجود تو از هم بپاشه ! کاری که شروع کردم تموم و 

 .. میکنم

  پس نقش اون دخترای بدبختی که دسته دسته کشتیشون چیه ؟ -

 .. من اون دخترا رو نکشتم -

  ! برادرت که اینکارو کرد -

داگون مریض بود و جادوگر این نسخه رو درسته ، اون به درخواست کلیسا قربانی گرفت ، دختر  -

 .. تجویز کرد

  دختر داگون ؟ مگه مدیری هم دختر داره ؟ -
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 .. تو میشناسیش -

  ! کمی فکر کردم و با پوزخند گفتم : معلومه ! روناک

تو و روناک همو میخواستید ، روناک مریض شد و کلیسا از برادرت خواست تا طبق تجویز جادوگر 

ا رو قتل عام کنه ! پس این وسط چرا پای تو گیر بود ؟ چرا تو زندان افتادی ؟ چرادسته دسته دختر  .. 

 .. میون حرفم پرید ، به سمتم برگشت و گفت : نافرمانی کردم

  از چی ؟ -

 .. از پدر -

 منظورت چیه ؟ -

 .. چند لحظه سکوت کرد و گفت : الزم بود تنبیه بشم ، اگه زندان رفتم حقم بوده

.. تو چی میگی ؟ انگار اصال خودت نیستیشایان  -  ! 

 .. دوباره بهم پشت کرد و گفت : من فقط پسر شیطانم

 ... تو نمیتونی منو اینجا نگه داری ! مهرزاد -

دست اون بهت نمیرسه ، هیچوقت نمیفهمه کجایی ! شاید اون مرد زرنگی بوده اما تو احمق تر از  -

قتی میدونستی تنها راه نجاتتهاونی بودی که بهش اعتماد کنی ، حتی و  .. 

 .. چون عاشق تو بودم -

بله ، بودی ! همونجوری که آرای عاشق پدر بود ! تو باعث میشی من به کمال برسم ، با نوشیدن  -

 .. خونت بیماریم درمان میشه و مقامم رو پس میگیرم

  .. بؽض کردم ، سرمو پایین انداختم و گفتم : چطور تونستی تمام این مدت

  یعنی میخوای بگی هیچوقت عاشقم نبودی ؟

 .. شایان به سمتم برگشت ، جلوم ایستاد و چونمو باال گرفت

 .. لحظه ای توی چشمام زل زد و گفت : من

در همین لحظه در باز شد و دو کالغ شنل پوش چیزی به شایان گفتند که بی مهابا رهام کرد و از اتاق 

 .. خارج شد

این بار حقایق دردآوری فهمیده بودم که قلبم رو عمیقا آزار میداددوباره تنها شدم اما   .. 

مادرم برای حفظ جونم از یه معجون دارویی استفاده کرد و انجمن اونو گناهکار شناخت ، این خرافات 

 .. لعنتی پدرشون رو دراورده بود و فکر میکردند وجود من باعث بیماری زال بین بچه هاشون شده
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این مدت عاشق مردی بودم که قاتل جونم بود ؟ اون شادیو کشت ، باعث مرگ عموم شد چجوری تمام 

 .. و خانوادم رو نابود کرد

درست مثل هشداری که آرای بهم داده بود و من چقدر احمق بودم که تمام این مدت توهماتم رو نادیده 

  .. گرفتم

راهی برام نمونده بودسرمو پایین انداختم و به حال زارم گریه کردم ، دیگه هیچ   .. 

 کی میخواست توی همچین جایی پیدام کنه ؟

توی خواب و بیداری بودم و یکم چرت میزدم که باز هم در آهنین باز شد ، از خواب پریدم و دیدم که یه 

 .. زن برهنه با نقاب بالماسکه و دو کالغ شنل پوش وارد شدند

دم که زن به کالغ ها اشاره کرداز دیدن ظاهرش وحشت کردم  و خودمو به عقب کشی  .. 

دو نفری نزدیکم شدند و طنابو باز کردند ، از فرصت استفاده کردم و شروع به دست و پا زدن و جیػ 

و داد کردم اما با ضربه ای که به سرم خورد از حال رفتم و وقتی بهوش اومدم که توی وان چوبی دراز 

بودند و آواز محلی میخوندندکشیده و دو زن برهنه مشؽول شست و شوی بدنم   .. 

 .. داشتم از ترس زهره ترک میشدم

 .. هردو زن نقاب به چهره داشتند و لبخند پررنگی زده بودند

من با گیجی و سردرگمی بهشون نگاه میکردم و ازشون کمک میخواستم اما انگار هیچکدوم زبونم رو 

 .. بلد نبودند

یوون رو قربانی کنند ، اول بهش آب و ؼذا میدند و بدنشو توی فیلما دیده بودم هر وقت میخوان یه ح

 .. تمیز میکنند

  با خودم گفتم نکنه زمان مرگم رسیده ؟

 .. با این فکر قلبم به تپش افتاد و شروع به جیػ و داد کردم

 .. یهو از توی وان بلند شدم و بدو بدو به سمت در اصلی رفتم و درو باز کردم

شت در ایستاده بودند که با دیدن من گارد گرفتنددو کالغ شمشیر به دست پ  .. 

 .. چند قدم به عقب رفتم ک در رو بستم ، هیچ راه فراری نداشتم

نمیتونستم بدون سالح از میون اون کالؼای لعنتی بگذرم ، با این زنا هم که نمیتونستم حرؾ بزنم پس 

  باید چیکار میکردم ؟

ؼلیظی گفت : برگرد بانو .. باید کارمون رو تموم کنیم یکی از زن ها بهم نزدیک شد و با لحجه  !  

گریم گرفته بود ، دستامو مشت کردم و سرمو به چپ و راست تکون دادم که زن لبخند گشادی زد و 

 .. گفت : نکنه میخواید کالؼا رو صدا کنم ؟ اونا به اندازه ما مالیم نیستند
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دامه داد : و سالهاست از اینا ندیدنداینو که گفت دستشو روی اندام حساسم گذاشت و ا  .. 

 .. ما همه زنیم ، به همدیگه آسیب نمیزنیم

 .. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و برای لحظه ای به در نگاه کردم

  .. نمیتونستم باهاش مخالفت کنم چون نمیدونستم حرفاش راسته یا دروغ اما دلم نمیخواست ریسک کنم

زنها کار شست و شوی بدنم رو تموم کردنددوباره به وان برگشتم و   .. 

سپس یه ردای سفید حریری که تمام برجستگی های بدنم رو نشون میداد و بود و نبودش تاثیری 

 .. نداشت به تنم کردند

جلوی آینه نشستم و زنها مشؽول ارایش صورتم شدند ، گاهی وقت اشکهام مانعشون میشد که با 

خواستند گریه نکنم ! مگه میتونستم برای زندگیم گریه نکنم ؟ من توی دستمال پاک میکردند و ازم می

 ناکجا اباد با این لخت و پتیای زبون نفهم گیر افتاده بودم و معلوم نبود میخواستند چه بالیی سرم بیارند

.. 

ق وقتی کار ارایششون تموم شد ، کالغ ها چشمامو با پارچه سیاهی بستند و از میان راهرو به سمت اتا

 .. نامعلومی هدایت کردند

وقتی چشمام رو باز کردم ، خودمو در اتاق مجللی که با چرم حیوانات مزین شده بود یافتم ، دو مبل با 

پوست مار در سمت چپم و یه فرش با پوست پلنگ روی زمین پهن شده بود و جلوی روم مردی پشت 

 .. به من ایستاده و کت و شلوار یه دست مشکی پوشیده بود

زیرچشمی دنبال راه فراری میگشتم که مرد برگشت و دوباره با چهره نحس شایان که جام مشروبی در 

 .. دستش بود رو به رو شدم

 .. با دیدن ظاهرم لبخند رضایت بخشی زد و بهم نزدیک شد

 .. چونمو باال گرفت و اومد لبامو ببوسه که توی صورتش توؾ انداختم

توؾ رو پاک کرد پوزخندی زد و با انگشت کوچیکه  .. 

  تا کی میخوای اینقدر گستاخی به خرج بدی ؟ -

 ! با نفرت توی چشماش زل زدم و گفتم : برو به جهنم ! حالم ازت بهم میخوره

 .. تو حق داری از دستم عصبی باشی ولی نمیتونی بهم توهین کنی چون من پسر اربابتم -

نوچه کسی نیستمتو هیچ عددی نیستی بدبخت توهمی ! منم مثل تو  -  .. 

 .. دیگه داری زیاده روی میکنی در صورتی امشب باید با من مالیم تر باشی -

  انتظار داری به پات بیوفتم و التماست کنم قاتل جانی ؟ -

 .. خودت میدونی که فایده نداره -
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یکنی ؟پس چرا منتظری ؟ این همه تشریفات برای چیه ؟ چرا راحت زیر گلومو نمیبری و خالصم نم -   

 .. تا وقتی وارد محفل خون نشیم همچین کاری نمیکنم -

  محفل خون ؟ -

  ! شایان به ارومی موهای کوتاهم رو نوازش کرد و گفت : درسته ! محفل خون

 ! دستشو پس زدم : دستای کثیفتو بهم نزن عوضی

 .. شایان کؾ دستاشو بهم زد و دوباره اون کالؼای چندش از راه رسیدند

پنجره رفت و به فارسی گفت : بهتره یکم  با اینا باشی تا یاد بگیری چجوری با پسر اربابت به سمت 

 .. صحبت کنی

اینو که گفت ترس برم داشت و دست و پام شروع به لرزیدن کرد اما نمیخواستم التماسش کنم ! حاضر 

  ! بودم بمیرم اما به دست و پای این کثافط نیوفتم

گفت و اون کالغ ها کشون کشون منو از اتاق خارج کردند و دوباره به  شایان چیزی به زبون محلی

 .. همون زندون تنگ و تاریک انداختند

انتظار داشتم بهم نزدیک بشند یا کتکم بزنند ولی هیچ کاری نکردند و درب اهنین رو بستند ...منم 

شنید ! انگار اینجا اخر دنیا گوشه اتاق افتادم و با جیػ و داد به دیوار ضربه زدم ، هیچکس صدامو نمی

 .. بود

 

ساعت گرسنه و تشنه توی زندان بودم 12نزدیک به   .. 

 .. از گشنگی به روی زمین کز کرده و تمام لباسم کثیؾ شده بود

در آهنین که باز شد ، چشمامو نیمه باز کردم اما بخاطر فشارم دیدم تار بود و نمیتونستم چیزیو درست 

 .. و حسابی ببینم

یادمه دو کالغ از روی زمین بلندم کردند و از راهروی تاریکی به سمت محفل بزرگی هدایتم کردند فقط  

.. 

 .. حتی نمیتونستم یه کلمه حرؾ بزنم ، لبام از تشنگی خشک شده و توان فریاد ازم سلب شده بود

ین دایره یه یادمه محفلی که شایان به اون محفل خونی میگفت یه سالن دایره شکل بود و در مرکز ا

 .. صندلی درون حوضی از خون قرار داشت

 .. تمام محفل با مجسمه های سیاه و شیطانی تزیین شده و دوازده کالغ دور تا دور دایره ایستاده بودند

 .. توانایی بیناییم کم و بیش بهتر شده بود انگار چشمام داشت به نور عادت میکرد

داشتهر کالغ نقابی با رنگ متفاوت بر چهره   .. 
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دو کالؼی که همراهیم میکردند ، تن بی جونم رو به روی صندلی درازم کردند و پاهام رو از هم باز 

 .. کردند

 .. مچ هر کدوم از پاهام رو محکم با کمربند به صندلی بستند

 حاال دامن حریری لباسم باال رفته و پایین تنم کامال دید داشت اما اینقدر بی جون و ناتوان بودم که

 .. توانایی اعتراض نداشتم

به چپ و راست نگاه میکردم و کالغ هایی رو میدیدم که هرکدوم یه شمع در دست داشته و به منظره 

 .. رو به روشون خیره شدند ، هیچکدوم حرکت نمیکردند

چرا دلشون برام نمیسوخت ؟ مگه یه دختر بی پناه توی این حالت دیدن داشت ؟ واقعا از عذاب کشیدنم 

ت میبردند ؟لذ   

برای یک لحظه تمام چراغ های محفل خاموش شد ، حاال تنها نور کم سو شمع ها فضا رو روشن 

میساخت ، ترس و وحشت داشت وجودم رو ذره ذره میخورد که زمزمه ای از میون جمعیت شنل پوش 

 برخاست : چو شب فرا رسیده

کسی منتظر اوستشیطان رستاخیز کرده ، او خوب میداند ، اینجا در تاریکی   .. 

سپس موسیقی گوش نوازی بلند شد و زنانی برهنه از همون دری که من داخل محفل شده بودم ، به 

 .. ترتیب با ناز و کرشمه وارد شدند

 : شش زن با نقاب هایی رنگی به دورم میرقصیدند و یکی از کالغ ها با ریتم اهنگ زمزمه میکردند

اه جهان، ما به نیرو های تاریکی فرمان می دهیم که قدرت های به نام شیطان ، حاکم زمین و پادش

  خویش

  . به ما تقدیم کنند

  . در های جهان خود بگوشایید و ما را همچون برادری به استقبال آیید

  . به ما عطا کنید لطؾ هایی را که از آن سخن می گوییم

اّول می زییم و با زندگی گوشتی در هم ما نام تو را همچون نامهای خود گزیدیم ! ما همچون حیوان 

  . آمیخته ایم ! ما زیبا را می ستاییم و خراب را نفرین می کنیم

  . و به اسم همه ی خدایان، ما فرمان می دهیم که آن چه می گوییم انجام شود

  ( Hail satan ) بر خیز و جلو آی ای زاده شیطان ! جاوید باید شیطان

اوید باد شیطانو سپس همگی داد زدند : ج  !  

 طولی نکشید که بعد از این دعای شیطانی ، درب اصلی باز شد و شایان با هیکل برهنه به سمتم اومد

.. 

 .. با دیدن او تنم به لرزه افتاد ، حدس میزدم زمان مرگم نزدیکه
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 ... از شدت اضطراب حالت تهوع گرفته و گوله گوله اشک میریختم

رداشت ، از خونی که زیر صندلی من بود پر کرد و با ناز به دست یکی از زن های رقاصه جامی ب

 .. شایان داد

 .. شایان نگاهی به زن انداخت و جام رو یه نفس سر کشید

 .. هرچه بیشتر بهم نزدیک بود ، دلهره ام شدت میگرفت

اره توی چشمای آبیش مستی موج میزد ، توی دستاش یه چاقو تیز به شکل بز بود که حدس میزدم قر

 .. کارم رو بسازه

 .. دیگه نتونستم تحمل کنم و شروع کردم جیػ زدن

با هر جیؽی که میزدم کالغ ها صداهایی عجیب به شکل خنده های شیطانی سر میدادند و رقاصه ها تند 

 .. تر چرخ میزدند

بدبخت بی شایان به راحتی جلوی پام قرار گرفت ، چون پاهام از هم باز بود هیچ تالشی نکرد و من 

 .. جون هم هرچقدر سعی کردم با مشت از خودم دورش کنم موفق نشدم

 .. شایان روی تنم خم شد و زیر گوشم زمزمه کرد : فقط سعی کن لذت ببری

  ! ولم کن ! لعنت بهت -

مچ دستامو گرفت و باال سرم نگه داشت ، برخالؾ دفعات گذشته هیچ معاشقه ای انجام نداد و با 

چشمام زل زد و کاری باید انجام میداد شروع کردخونسردی توی   .. 

با اولین ضربه چنان فریادی زدم که صدای موسیقی برای چند ثانیه قطع شد اما وقتی شایان آه کشید 

 .. دوباره صدای ساز و اواز بلند شد و رقاص ها آوازی محلی سر دادند

شته ! سابقه نداشت اینقدر زود ارضا بشهپنج دقیقه بیشتر طول نکشید ، انگار مدت ها بود رابطه ندا  .. 

 .. تنم مثل بید میلرزید ، احساس میکردم خودمو خیس کردم ولی ارضا یا تحریک نشده بود

 .. شایان از روی تنم بلند شد به کالغ هایی که دور تا دورمون ایستاده بودند نگاهی انداخت

تجاوز کرده بود ! اون وحشی رذل جلوی چشم  هنوزم توی شوک اتفاقی بودم که برام افتاده ، اون بهم

 .. همه بهم دست درازی کرد

 .. به جیػ و فریاد و تقالهایی که میکردم توجه نداشت ، کسی به دادم نرسید

 .. هنوزم نمیتونستم درک کنم چه بالیی سرم اومده ، اشکام روی گونم خشک شده بودند

ض برداشت و لبه اش رو به کؾ دستش مالیدشایان چاقویی که با خودش آورده بود از کنار حو  .. 

 .. دستامو توی هوا تکون میدادم و جیػ میزدم : ولم کنید ! بزارید برم ! ولم کنید

 .. شایان لبه تیز چاقو رو به روی سینه هام کشید و یه خراش کوچیک ایجاد کرد
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میتونی .. این منم ! یارا توی چشمای ابیش زل زدم و با معصومیت گفتم : شایان ... شایان ! چجوری 

 .. ! مگه عاشقم نبودی لعنتی ؟ مگه .. مگه

شایان بی توجه به حرفام روی تن لختم دوباره خم شد ، چاقو رو به زیر گلوم کشید .. چشمامو بستم ! 

 .. نمیخواستم آخرین چیزی که میبینم نگاه نحسش باشه

به سمت در جلو بدو 3مه کرد : با شماره شایان چاقو رو به سمت پاهام برد و آروم زیر گوشم زمز  ..  

 .. متوجه حرفش نشدم ! بدو ام ؟ من که

-1 2 3 .. 

 .. وقتی شایان کلمه سه رو ادامه کرد چاقو رو به زیر پام برد و جفت کمربند ها رو برید

کالغ  منم از فرصت استفاده کردم و سریع از جا پریدم اما وقتی سر باال اوردم دیدم که جنازه تک تک

 .. ها به دورمون ریخته و چندین مرد نقاب زده با چاقو باالی سر جنازه ها ایستاده بودند

معطل نکردم و  بدو بدو به سمت در جلو رفتم و وارد یه راهرو تاریک که با چندین مشعل قدیمی 

 .. روشن شده بود شدم

 .. نگاهی به پشت سر انداختم به سرعت راهرو رو طی کردم

رو میشنیدم که داشت از سینه بیرون میزد صدای قلبم  .. 

  شایان ولم کرد ، آخه چرا ؟ مگه قرار نبود منو قربانی کنه ؟ چرا ولم کرد ؟ چرا اون کالؼا رو کشت ؟

  اون مردای نقابدار کی بودند ؟ یعنی اونا از طرؾ شایان به محفل اومده بودند ؟

طویل رو طی میکردم سواالت زیادی توی ذهنم میپچید و همزمان راهروی  .. 

 .. باالخره به جایی رسیدم که دوباره یکی از کالغ ها جلوی روم ظاهر شد

 .. با دیدن او نفسم حبس شده و یه قدم عقبگرد کردم

مرد شنل پوش چند لحظه مکث کرد و سپس نقابش رو برداشت و من با دیدن چهره متین زهره ترک 

 شدم و گفتم : م .. متین

ماستیما صدام کنی ملعونترجیح میدم  -  .. 

 .. اینو که گفت دو چاقو از زیر شنلش دراورد و به حالت ضربدری روی هم گرفت

بی هوا تصمیم گرفتم از همین راهی که اومدم برگردم ، مطمئن بودم اگه اینجا بمونم از دست متین 

 .. نجات پیدا نمیکنم

متین دور نشده بودم که با سینه شایان پس دوباره شروع به دویدن کردم اما هنوز چند قدمی از 

 .. برخورد کرده و به زمین افتادم
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دو برادر رو به روی هم ایستاده و با نگاهی خصمانه یکدیگر رو ورانداز میکردند و این وسط من بودم 

 .. که میخواستم از دست جفتشون فرار کنم

ار ماستیماشایان با همون لحن خونسرد همیشگیش گفت : از سر راهمون برو کن  .. 

 : متین خنده هیستریکی سر داد و گفت

  فکر میکنی به همین راحتی میتونی از شرم خالص شی ؟

 .. دارم بهت اخطار میدم -

تو سرپیچی کردی ساتن ! باید همون موقع که فرصت داشتم میکشتمت ! از اولم میدونستم به درد  -

بارها به داگون گفتم اما اون احمقا گوش ندادند  اینکار نمیخوری ، تو داشتی عاشقش میشدی و من اینو

، میدونستم تو از پس کشتن یارا برنمیای ، شاید داگون مرده باشه ولی من انتقامش رو میگیرم ! با 

  ! مرگ تو و این ملعون ، من در جایگاه ماجستیر قرار میگیرم و بر انجمن حکومت میکنم

ت کنم داداش بزرگه ولی تو هیچوقت نمیتونی جای منو شایان پوزخندی زد و گفت : نمیخوام ناامید

بگیری ! همیشه میخواستی به چیزایی برسی که مال منه ولی یادت باشه ماستیما تو هیچی جز یه ؼالم 

 .. حلقه به گوش نیستی

بهت ثابت میکنم ساتن ! بهت ثابت میکنم چه کارایی ازم ساختست و جنازه بی ارزشت رو به روی  -

مارت اتیش میزنمسقؾ همین ع  .. 

 .. پس بیا و امتحان کن -

 .. وقتی که شایان اینو گفت متین با جفت چاقوها به او حمله ور شد و من از وسطشون فرار کردم

شایان با مهارت تمام حمله های متین رو خالص میکرو و میگفت : من نمیخوام بهت اسیب بزنم ! تو 

  ! برادرمی

ه کنخفه شو و مثل یه مرد مبارز -  !  

فرصت برای فرارم عالی بود ، حاال که اون پست فطرتا مشؽول هم بودند من میتونستم فرار کنم پس 

بدو بدو به سمت دری که در انتهای راهرو بود رفتم اما در لعنتی قفل بود ! حدس میزدم کلیدش دست 

 .. متین باشه پس به شانسم لعنت فرستادم و دوباره به عقب بازگشتم

ضربه ای که شایان به سینش وارد کرد خم شد و جلوی پای من افتادمتین با   .. 

  ! شایان پوزخندی زد و درحالی که مشتاش رو میمالید گفت : هنوزم مثل دخترا دعوا میکنی

  متین با دهانی که ازش خون جاری میشد گفت : اوه جدی ؟

نه من فرو برداینو که گفت بی هوا از جا بلند شد و یکی از چاقو هاس رو در شو  .. 

 .. از دردی که توی شونم ایجاد شد جیػ بلندی کشیدم و به روی زمین افتادم
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شایان هول شد و فوری کنارم زانو زد و تن بی جونم رو در اؼوش گرفت و درحالی که صورتم رو 

  چک میکرد گفت : یارا ، یارا .. حالت خوبه ؟

که از فرصت استفاده کرده و جفت چاقو ها رو از  چشمام تار شد و لحظه اخر متین بی شرؾ رو دیدم

 .. پشت در کتؾ شایان فرو برد

 .. مرد فریادی کشید و روی زمین افتاد

 .. من از درد شونه نمیتونستم جم بخورم و شایان با کتؾ های زخمی کنارم افتاده بود

رمانتیک جالبترین قتلی  متین بی رحم چاقوها رو از تن برادرش بیرون کشید و با خنده گفت : این مرگ

 .. میشه که انجام دادم ! فرشته و شیطانی که عاشق هم شده بودند ، سزای شما چیزی جز مرگ نیست

متین جمله آخر رو با صدای بلند فریاد زد اما همین که میخواست چاقو رو در قلبم فرو بیاره شایان بلند 

 .. شد و در یک حرکت گردنش رو شکست

جلوی پام افتاد و من از وحشت خودمو به عقب کشیدمجنازه متین درست   .. 

 

  ! شایان با همون کتؾ های زخمی بهم نزدیک شد اما من جیػ زد : گمشو .. بهم نزدیک نشو

 .. نمیخوام بهت اسیب بزنم -

 .. خفه شو لعنتی ! خفه شو -

 .. یارا -

بشنومقطره ای اشک از گوشه چشمم چکید و داد زدم : خفه شو ! نمیخوام   !  

 .. جلوی پام زانو زد و ملتسمانه گفت : اینکارو نکن ! از من متنفر نباش

تند تند گفتم : تو زندگیمو نابود کردی پست فطرت ! تو تو تو .. تو تمام این مدت بازیم دادی ، از اولش 

 .. با نقشه نزدیکم شدی

 .. شایان میون حرفم پرید و گفت : عاشقت شدم

شد و با تعجب بهش زل زدماشک توی چشمام خشک   .. 

 .. شایان خودش رو به آؼوشم رسوند و سرشو توی سینه هام فرو برد

 .. عاشقت شدم .. عاشقت شدم فرشته کوچولو من -

  ! الل شده بودم ، عطر تنش منزجر کننده بود

 .. تمام این مدت باید بهت میگفتم چقدر عاشقتم یارا -

 .. اینکه چقدر منو دیوونه کردی
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ام سخت بود تا بین تو و پدر انتخاب کنم و من در آخربر  .. 

سرشو بلند کرد ، توی چشمام زل زد و گفت : من تو رو انتخاب کردم چون بهم معنای عشقو نشون 

 .. دادی

زیر چشمی نگاهی به چاقوی متین که سمت راستم قرار داشت انداختم و وقتی شایان مشؽول گفتن اون 

برداشتم حرفای مضحک بود چاقو رو  .. 

 .. یارا ، میدونم اشتباه کردم ! من نباید زندانیت میکردم -

  ! تو .. دختر .. عموم .. رو .. کشتی -

 .. فقط میخواستم انتقامتو بگیرم چون دیدم عموت چیکار کرد -

  ! تو مریضی -

! بخاطر تو  نه نیستم من فقط عاشقت شدم ، فقط میخواستم بهت ثابت کنم چقدر دوستت دارم ، ببین -

 .. تک تک اعضای اون انجمن لعنتی رو از بین بردم

 .. با تردید توی چشماش زل زدم و گفتم : تو شیطانی

  چی ؟ -

  ! تو خود شیطانی -

 .. یارا -

نمیزارم دوباره با این حرفا رامم کنی ! تو کسی هستی که به قعر جهنم برمیگرده ، این بار من تاریخو  -

 .. مینویسم

که گفتم چاقو رو از زیر در قلب شایان فرو بردم ، او چند لحظه به چشمام خیره شد و بعد از حال اینو 

 .. رفت

تمام لباس حریرم از خون شایان قرمز رنگ شد ، چاقو رو از قلبش بیرون کشیدم و تنش رو به جهت 

 .. مخالفم هل دادم

متین برداشتم ، نگاهی تحقیر امیز به بیشتر از این زمان رو از دست ندادم و کلید رو از توی جیب 

 .. جنازه هردو نفر کردم و در خروجی رو باز کردم

همین که پامو از در بیرون گذاشتم ، صدها کالغ شنل پوش در سمت چپ و راست جلوی در ایستاده 

 .. بودند

 .. آسمون شب تاریک بود و جلوی پای من مسیری از ذؼال و اتش قرار داشت

ا کردم و بی هوا پامو روی ذؼال گذاشتم اما در کمال تعجب سوزشی احساس نکردم نگاهی به کالغ ه

 .. پس قدم دوم و سوم رو برداشتم
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  ! انگار داشتم روی سنگ سرد راه میرفتم پس ادامه مسیر رو قدم به قدم طی کردم

ه و لبه های ههه کالغ ها با دیدن این صحنه زانو زدند و من در حالی که حرارت ذؼال ها شعله ور شد

 .. لباس حریرم رو میسوزوند از میون آتیش گذشتم

 

 

Boy, look at you, looking at me 

 !عشقم،نگات می کنم، داری مُن نگاه میکنی

I know you know how I feel 

 میدونم که میدونی چه احساسی دارم

Loving you is hard, being here is harder 

بودن سخت تره عاشِق تو بودن سخته و اینجا  

You take the wheel 

 !بقیه اش با خودت

I don’t wanna do this anymore 

 

 !من دیگه نمیخوام ادامه بدم

It’s so surreal, I can’t survive 

 !خیلی وهم آمیزه،نمی تونم جوِن سالم به در ببرم

If this is all that’s real 

 !اگه تنها چیزی که حقیقت داره همیناست

[Chorus] 

 All I wanna do is get high by the beach 

 

 تنها چیزی که می خوام اینه که از ساحل باال برم

Get high by the beach, get high 
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 از ساحل باال برم، باال برم

 

All I wanna do is get by by the beach 

 

 تنها چیزی که می خوام اینه که از ساحل باال برم

Get by baby, baby, bye, bye 

 

 رد بشم عزیزم، عزیزم، خدافظ، خدافظ، خدافظ

The truth is I never 

 حقیقت اینه که که من هیچ وقت

Bought into your bullshit 

 !خریدار چرت و پرت گفتنای تو نبودم

When you would pay tribute to me 

 

 تو کی میخوای به من احترام بذاری؟

Cause I know that 

میدونم کهچون    

All I wanted to do is get high by the beach 

 تنها چیزی که می خوام اینه که از ساحل به آسمون برم

Get high baby, baby, bye, bye 

 باال برم عزیزم، عزیزم، خدافظ، خدافظ، خدافظ

[Verse 2] 

 Boy look at you, looking at me 

 !عشقم،نگات می کنم، مُن نگاه میکنی

I know you don’t understand 
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 می دونم که نمی فهمی

You could be a bad mother//ker 

 !!می تونی یه حر/م//زاده باشی

But that don’t make you a man 

 ولی اینجوری بودنت هم ازت یه مرد نمی سازه

Now you’re just another one of my problems 

 حاال تو هم یکی دیگه از مشکالتمی

Because you got out of hand 

 !آخه از دست در رفتی

We won’t survive 

 !ما جوِن سالم به در نمی بریم

We’re sinking into the sand 

 !توی ماسه ها ؼرق میشیم

[Chorus] 

 All I wanted to do is get high by the beach 

 تنها چیزی که می خواستم این بود که از ساحل به آسمون برم

Get high baby, baby, bye, bye 

 باال برم عزیزم، عزیزم، خدافظ، خدافظ، خدافظ

All I wanted to do is get high by the beach 

 تنها چیزی که می خواستم این بود که از ساحل به آسمون برم

Get high baby, baby, bye, bye 

 

 باال برم عزیزم، عزیزم، خدافظ، خدافظ، خدافظ

The truth is I never 

 حقیقت اینه که که من هیچ وقت
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Bought into your bullshit 

 خریدار چرت و پرت گفتنای تو نبودم

When you would pay tribute to me 

 تو کی میخوای از من قدردانی کنی

Cause I know that 

 چون  میدونم که

All I wanted to do is get high by the beach 

 

اینه که از ساحل به آسمون برم تنها چیزی که می خوام  

Get high baby, baby, bye, bye 

 باال برم، خدافظ، خدافظ، خدافظ

[Outro: Spoken] 

 Everyone can start again 

 همه می تونن از نو شروع کنن

Not through love but through revenge 

 نه با عشق بلکه با انتقام

Through the fire, we’re born again 

 از میوِن آتش، دوباره متولد میشیم

Peace by vengeance 

 

 آرامش با انتقام گرفتن

Brings the end 

 

 !!!به آخر می رسه
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 .. و دانلود کنید

 

 .. هیچکس در این مسیر جلومو نگرفت

 .. تک تک کالغ ها با احترام از جلوی راهم کنار رفته و من رد میشدم

از ورودی عمارت درآوردم به راحتی از میون آتیش گذشتم و سر  .. 

 .. یه بنز قدیمی جلوی عمارت پارک بود

 .. حتی به پشت سر نگاهی ننداختم ، فقط میخواستم از این عمارت لعنتی فرار کنم

  .. سوار ماشین که شدم چشمم به گردبندم افتاد که از آینه جلو اویزون بود

 .. پوزخندی زدم و گردبند رو به داخل گردنم انداختم

 .. ماشین رو روشن کرده و به سرعت از اون منطقه دور شدم

Feet don’t fail me now 

 زانو بزن و تمومم کن

Take me to the finished line 

 من رو به سمت خط پایان ببر

Oh my heart it breaks, every step that I take 

  با هر قدم، قلبم میشکنه

But I’m hoping that the gates, 

امیدوارم دروازه هااما   

They’ll tell me that you’re mine 

 به من بگن که مال منی

Walking through the city streets 

 در حالی که در خیابانهای شهر قدم میزنم

Is it by mistake or design? 

  اشتباهه یا طرح ریزی شده

I feel so alone on a Friday night 
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در این شب جمعه ایخیلی احساس تنهایی می کنم   

Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine? 

 اگه به تو بگم که مال منی، آیا احساس راحتی می کنی

It’s like I told you, honey 

 انگار به تو گفتم عزیزم

Don’t make me sad, don’t make me cry 

0ناراحتم نکن، منو به گریه ننداز   

Sometimes love is not enough and the road gets tough 

 گاهی عشق کافی نیست و )پیمودن این راه( سخت میشه

I don’t know why 

 نمیدونم چرا

Keep making me laugh, 

 میخندم

Let’s go get high 

  بیا، بذار شاد بشیم

The road is long, we carry on 

 این جاده درازه، باید ادامه بدیم

Try to have fun in the meantime 

 بیا در حالی که توش قدم بر میداریم شاد باشیم

Come and take a walk on the wild side 

 بیا و در این دنیای وحش قدم بزن

Let me kiss you hard in the pouring rain 

  بذار در زیر بارون تورو ببوسم

You like your girls insane 

دیوونه بشنتو دوست داری دخترات   
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Choose your last words 

 آخرین حرفت رو انتخاب کن

This is the last time 

 این آخریم فرصته

Cause you and I, we were born to die 

  چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم

Lost, but now I am found 

 گم شدم، ولی حاال پیدا شدم

I can see, but once I was blind 

 میتونم ببینم، ولی کور بودم

I was so confused as a little child 

 درست مثل کودکی خوردسال گیج بودم

Tried to take what I could get 

  میخواستم چیزی رو میتونم بگیرم رو بدست بیارم

Scared that I couldn’t find 

 میترسیدم که نتونم پیدا کنم

All the answers, honey 

مام اون جوابها رو پیدا کنم عزیزمنتونم ت  

Don’t make me sad, don’t make me cry 

 ناراحتم نکن، منو به گریه ننداز

Sometimes love is not enough and the road gets tough 

  گاهی عشق کافی نیست و )پیمودن این راه( سخت میشه

I don’t know why 

 نمیدونم چرا

Keep making me laugh, 
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ندممیخ  

Let’s go get high 

 بیا، بذار شاد بشیم

The road is long, we carry on 

  این جاده درازه، باید ادامه بدیم

Try to have fun in the meantime 

 بیا در حالی که توش قدم بر میداریم شاد باشیم

Come and take a walk on the wild side 

 بیا و در این دنیای وحش قدم بزن

Let me kiss you hard in the pouring rain 

 بذار در زیر بارون تورو ببوسم

You like your girls insane 

  تو دوست داری دخترا دیوونه بشن

Choose your last words 

 آخرین حرفت رو انتخاب کن

This is the last time 

 این آخریم فرصته

Cause you and I, we were born to die 

بدنیا اومدیم که بمیریمچون منو تو،   

Choose your last words 

  آخرین حرفت رو انتخاب کن

This is the last time 

 این آخریم فرصته

Cause you and I, we were born to die 

 چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم
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Choose your last words 

 آخرین حرفت رو انتخاب کن

This is the last time 

ریم فرصتهاین آخ   

Cause you and I, we were born to die 

 چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم

 

 .. و دانلود کنید

 

  : دو ماه بعد

 .. روی صندلی انتظار نشسته بودم و با انگشتای دستم بازی میکردم

 .. همون لحظه پرستار اسمم رو صدا زد ، از جا بلند شدم و با نگاه پرسشگری بهش خیره شدم

 .. پرستار لبخندی زد و برگه آزمایشو به دستم داد

 .. نگاهم روی جواب ازمایش میخکوب شد

  ! تبریک میگم عزیزم ، جواب آزمایش مثبته -

 ! سرمو باال آوردم و زیرلب گفتم : امکان نداره ، من حامله بودم

( 1ادامه دارد ) پایان فصل  

 

 پایان

 


