
                 
 

 

 انجمن کاربر موسوی فاطمه|  یتیم شیطان رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

1 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر موسوی فاطمه | یتیم شیطان

 

 

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

  باشین دیده شاید که فیلمه یک از شده برگرفته یتیم شیطان رمان

 یتیم شیطان:  رمان نام

 ( آیدا)  موسوی فاطمه:  نویسنده نام

 معمایی ، ترسناک:  ژانر

 دانلود نگاه انجمن:  امتیاز صاحب

 ( راوی) شخص سوم:  زبان از

 شمال - ایران:  مکان

 1395/5/26:  تایپ آغاز تاریخ

 : مقدمه

 ... بود شده عاشق گرگ

 ... اش طعمه عاشق
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 ... شد نزدیکش

 ... بوییدش

 و بوسیدش

 ... درید را گلویش دندان با

 ...افسوس

 ... شناسد نمی احساس ذات

 شانسش از ها خیابون.  بده تسکین رو دردش عمیق نفس کشیدن با کرد می سعی.  میشد بیشتر لحظه هر دردش

 ناگهانی درد با.  کرد می بدتر رو حالش ماشین سرعت.  روند می بیمارستان سمت به سرعت با وحید.  بودن شلوغ

 توقف بیمارستان جلوی ماشین باالخره.  فشرد هاش دست توی رو مانتوش و زد بلند جیغی پیچید دلش توی که

 از که کرد کمک مینا به دار سال و سن پرستار یه.  برگشت ویلچر یه با بعد دقیقه چند شدو پیاده وحید.  کرد

 اگر.  بود تنش مشکی ورزشی شلوار یه و همرنگش شال یه با سبز مانتو یه.  بشینه ویلچر روی و بشه پیاده ماشین

 لحظه اون اما.  شد می آب خجالت از شده حاضر بیمارستان توی تیپ این با اینکه خاطر به حتما بود ای دیگه وقت

 ریز چشمای با پرستاری به رو و ایستاد اطالعات جلوی وحید.  بشه خالص درد اون شر از خواست می دلش فقط

 : گفت باشه مشهدی خورد می بهش که

 . کاردارم حمیدی دکتر با _

 ؟ حملشه وضع موقع خانمتون+ 

 . بله _

 . کنید پر رو فرم این لطفا+ 

 فندقیش موهای که دختر.  گرفت تماس حمیدی دکتر با و برداشت رو تلفن و کرد اشاره دستیش بغــل به پرستار

 : گفت بشنوه مینا که طوری وحید.  کرد حرکت به شروع و گرفت رو ویلچر دسته بود گذاشته بیرون مقنعش از رو

 . عزیزم نباش نگران _

 :گفت مهربونی صدای با پرستار.  فشرد انگشتش با محکم رو ویلچر دسته.  میشد بیشتر لحظه هر درد

 ؟ اولته بچه _

 . سومی ، نه ، نه+
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 رو که شنید رو اولی پرستار صدای بشن گم رو راه پیچ در میخواستن که ای لحظه.  نگفت چیزی و خندید پرستار

 گفت وحید به

 . کنید امضا رو اینجا لطفا آقا _

 :داد ادامه لبخند با.  کرد چیکار و گفت چی وحید نفهمید دیگه و پیچیدن بعدی راهرو توی

 ...تارا بزاریم رو اسمش میخوایم+ 

 و مینا به ای صدمه تا میداد هل رو ویلچر آروم خیلی پرستار.  پیچید دلش توی فرسا طاقت درد همون دوباره

 فقط لحظه اون اما بود عجیب خیلی.  نبود راهرو توی هم نفر یک حتی.  بود خلوت راهرو توی.  نشه وارد بچش

 زیر از که رو موهاش تا آورد باال رو دستش و کشید عمیق نفسی.  بود مهم مینا برای درد اون شر از شدن خالص

 رنگش سبز مانتوی.  شد متوقف دستش روی رنگ قرمز های خون دیدن با که بزنه کنار رو بودن زده بیرون شالش

 با که رو مسیری خون.  شد آب مثل چیزی ریزش صدای متوجه.  بود مونده همونطور دستش.  بود شده خونی

 همچنان رو ویلچر خشک سردو ای چهره با موقعیت به توجه بی پرستار.  بود کرده پر رو بودن کرده طی ویلچر

 تخــت روی ناله و آه هزار با مینا.  شدن عمل اتاق وارد شدو باز روشون به رو بزرگ و رنگ سبز دری.  میداد هل

 بدون و آروم خیلی.  بودن عمل وسائل کردم آماده مشغول.  انداخت ها پرستار و دکترا به نگاهی.  کشید دراز

 : گفت بقیه به رو ها دکتر از یکی.  کردن می رو کار این عجله

 . هستن نرمال بدنش اصلی اعضای _

 : گفت بود عرق های دونه در غرق صورتش که درحالی مینا

 ؟ کجاست وحید+ 

 : گفت تری بلند صدای با.  دادن ادامه کارشون به سوالش به توجه بدون دکترا

 ؟ کجاست شوهرم _

 : گفت کرد می دستش رو مخصوص دستکش که درحالی دکترا از یکی

 . میشه راه روبه چیز همه.  باش آروم+ 

 : گفت ها بهدکتر رو زنون نفس.  زد درد از دادی و گرفت رو تخــت های گوشه.  بود شده طاق مینا طاقت

 ؟ کنید می دارین چیکار ؟ شده چی _

 : گفت کشیده صورتی با بود نزده ماسک که ها پرستار از یکی

 . دادی دستش از که متاسفم+ 
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 ؟ چی _

 . مرده تو بچه+ 

 : گفت داد با افتادو تخــت روی دوباره بود شده بلند آرنجش روی که مینا

 . کنه می حرکت اون ؟ میگی داری چی.  زندس نمرده اون.  نه _

 : گفت بود کشیدن نفس به شبیه که آروم صدایی با پرستار

 . متاسفیم.  سخته خیلی دادنش دست از+ 

 : گفت و کرد نــوازش رو سرش پرستار.  بود شده بلند مینا هق هق

 . باشی آروم باید فقط _

 : گفت و دوخت دکتر به رو گریونش چشمای مینا.  رفت مینا طرف به و برداشت شدن آماده از دست باالخره دکتر

 . باشم بیهوش میخوام.  کنید بیهوشم.  نه ، نه ؟ چی+ 

 : گفت جدی خیلی دکتر

 . شده دیر خیلی دیگه نه _

 وارد بود دستش دوربین یک که درحالی وحید شدو باز عمل اتاق در موقع همون.  بود شده بلند مینا جیغ صدای

 داری خش صدای با مینا.  گرفت می فیلم داشت مینا های جیغ به توجه بی.  شد

 : کشید داد

 . میبینم خواب دارم من. نیست واقعی اینا+ 

 : گفت شگفتی با کردو ای خنده پرستار

 . دختر یه بچتون.  موحدی خانوم گم می تبریک _

 مینا جلوی میریخت ازش فواره مثل خون و بود شده پیچیده پارچه یه توی که درحالی رو ای بچه لحظه همون

 . کرد باز رو چشماش ناگهانی طور به.  شد قاطی بچه های گریه صدای با مینا جیغ صدای.  گرفت

.  داد می نشون رو 3 عدد ساعت و بود تاریک خونه.  بود خوابش تخــت توی.  انداخت نگاهی برش و دور به    

 آینه سمت به کردو باز رو بهداشتی سرویس ای شیشه در.  اومد بیرون لحافظ زیر از و کشید صورتش به دستی

.  کشید بود رفته تو ها تازگی که شکمش به دستی بزرگی غم با.  کرد نگاه ژولیدش موهای به آینه توی.  رفت

 آب از لیوان یه و دهنش تو گذاشت رو بخش آرام قرص.  زد کنار رو آینه کشویی شیشه و کرد دراز رو دستش
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 تا ؟ ببینه کابــوس که بود قرار کی تا. نشست دیوار کنار همونجا.  کرد می ذوق ذوق بدجوری سرش. خورد شیر

 نفهمید.  گذاشت زانوهاش روی رو سرش کشیدو عمیق نفسی ؟ نبود بس دوسال مگه ؟ کشید می زجر باید کی

 پرده الی از رو راهش خورشید.  کرد باز رو چشماش شدیدی نور احساس با.  برد خوابش شدو گرم چشماش کی

 برده خوابش بهداشتی سرویس تو دیشب.  شد بلند جاش از آروم.  چشمش تو میخورد ـستقیم مـ و بود کرده باز

 می رو ـرش کمـ که حالی در شدو بلند جاش از.  وحید کار که دونست می.  بود خواب ـت تخـ تو االن اما بود

 نصف با پنیر و نون لقمه دو نمونه خالی معدش اینکه خاطر به ولی نداشت اشتها.  رفت آشپزخونه سمت به خاروند

 خارج خونه از و انداخت سرش روی رو شالش پوشیدو رو شلوارش و مانتو سریع خیلی.  خورد شیرین چایی لیوان

 اومد بیرون بود شده ساخته رودخونه نزدیک و بود شهر از دور که خونش از.  بود کرده سفید جارو همه برف.  شد

 که بود این شمال تو کردن زندگی مزایای.  رسید شهر به تا بود راه تو ساعت یک.  افتاد راه شدو ماشینش سوار و

 رو ماشین.  نبودن شلوغ ها خیابون و بود شانسش روز روز اون.  باشه داشته شهر بیرون عالی خونه یه میتونست

 زدو لبخندی دیدنش با منشی.  داشت قرار دکتر با ها چهارشنبه همیشه.  شد پیاده کردو پارک مطب در جلوی

 سر با و بشه صاف صداش تا کرد ای سرفه.  تو بره میتونه که کرد اشاره و داد تکون سالم معنای به سرشو

 : شد بلند زارع خانوم صدای.  زد در به انگشتاش

 . تو بیا+     

 میز یه رو اتاق کل.  بود روشن ای قهوه و رنگ کرم رنگ از ترکیبی اتاق.  شد اتاق وارد کردو جا جابه رو کیفش    

 سمت به شدو بلند جاش از همیشگیش لبخند همون با زارع خانوم.  بود گرفته ـت تخـ یه با نفره سه مبل یه و

 به تلفن از.  بشینه تا کرد راهنماییش دادو دست مینا با.  داشت درشتی هیکل بودو ساله 40 حدودا.  اومد مینا

 : گفت و نشست مبل روی مینا کنار لبخند با.  بیاره چای لیوان دو که گفت منشی

 . مطلب اصل سر بری یا بپیچونی داری دوست ببینم بگو خب _    

 : گفت زدو شرمگین لبخندی مینا    

 . مطلب اصل سر برم زودتر که میدم ترجیح+     

 . میشنوم خب _    

 . همیشگی ـوس کابـ همون دوباره+     

 ؟ داشت فرق ایندفعه یا بود همونطور _    

 . بود نشده عوض چیز هیچ.  همونطور دقیقا+     

 ؟ کنی می مصرف مرتب رو هات قرص _    

 باشه؟ روزمرم احساسات خاطر به نمیتونه نظرت به.  مرتب.  آره+     
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 . باشه تو روزمره احساسات از تجسمی میتونه میبینی که هایی خواب ، مینا.  درسته _    

 :داد ادامه کردو مکث کمی    

 . کنن می برخورد افتاده اتفاق که اندوهی و استرس با ، اینجوری بدنت و ذهن _    

 : گفت و انداخت پاش یکی اون روی رو پاش مینا    

 ؟ چی باشه نداشته من بچه مردن به ربطی ها خواب این اگه+ 

 : گفت جانب به حق زارع خانوم

 ؟ چیه درباره تو نظر به پس _

 : گفت کردو نگاه زارع خانوم صورت به کشیدو عمیق نفسی مینا

 ... ها ـوس کابـ این شاید و ببینیم رو بچه چندتا بریم که قراره هفته این آخر ما+ 

 : گفت زارع خانوم.  انداخت زیر رو سرش کردو مکث

 . مینا بده ادامه _

 . باشم نداشته رو ای بچه سرپرستی آمادگی هنوز من شاید+ 

 : گفتن به کرد شروع باالخره اما.  بود مردد حرفش گفتن تو.  کرد قالب پاهاش بین رو دستهاش شدو خم

 . شدم می رد شیوا خونه در جلوی از داشتم شب یه _

 ؟ میداد مشــروب و مواد بهت که همون+ 

 . بودم ماشین با.  درسته _

 : پرسید جدی چرخوندو دستش تو رو خودکار زارع خانوم

 داشتی؟ نگه+ 

 : داد جواب بالفاصله مینا

 ... اینکه برای.  نبود که خودم برای زد سرم به ای دفعه یه ، دونی می.  داشتم قصد اما.  نه _

 : گفت خوردو تکون دستپاچه

 . باشیم داشته دست دم بطری چندتا بیادو مهمون واسمون ممکنه خب گفتم _

 : کرد تاکید زارع خانوم
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 . داخل نرفتی اما+ 

 : گفت دادو تکون سر مینا

 . نه _

 : گفت و شد خم جلو به زارع خانوم

 مقاومت دربرابرش تو که اینه بلکه.  بگیری مواد یا ـروب مشـ رفتی تو که نیست این اصلی مسئله من نظر به+

 . کردی

 : داد ادامه زارع خانوم.  بود شده جمع اشک مینا چشمای تو

 ... درنهایت اما.  نمیومدی بر بودم گرفته نظر در برات که هایی آزمایش پس از نبودی آماده اگه تو+ 

 . شد جا جابه جاش تو مینا

 . میگیری تصمیم که تویی این+ 

 و انداخت ساعتش به نگاهی مینا.  کنه فکر هاش حرف به خوب مینا تا گذاشت هم زارع خانوم و نگفت چیزی مینا

 : گفت

 . تینا دنبال برم باید شده دیرم.  متاسفم _

 . کن فکر خوب هام حرف به فقط.  عزیزم اومدی خوش+ 

 فکر زارع خانوم های حرف به داشت کودک مهد خود تا.  بیرون زد اتاق از آشفته ذهنی با دادو تکون سری مینا

 دونه دونه که ها بچه به شدو جمع خودش پالتوی تو مینا.  کرد می نفوذ ها استخون تا و میومد بدی سوز.  کرد می

 موهای اون با بود گرفته دست رو صورتی بزرگ کاغذ یه که درحالی تینا باالخره.  کرد نگاه میومدن بیرون

 .کرد ـل بغـ رو تینا ذوق با مینا.  دوید مینا سمت به کوتاهش قد و خرماییش

 . عزیزم سالم _

 : گفت و ـوسید بـ رو تینا لطیف صورت

 ؟ کشیدی تو اینو وای ببینم، بزار _

 : گفت اشاره با تینا

 (( کرده کمک بهم معلم)) 

 : گفت اشاره با هم مینا
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 (( العادس فوق ، قشنگی پروانه چه)) 

 گفت اشاره با ـوسیدو بـ دوباره رو تینا صورت

 (( سردمه خیلی من ، دیگه بریم)) 

 از رنگ صورتی کالسکه یه با خانومی.  بودن ایستاده قرمز چراغ پشت.  شدن ماشین سوار عجله با هردوشون

 گذاشت گاز روی رو پاش اختیار بی.  توش کوچیک بچه و کالسکه پی رفت مینا حواس تمام.  شد رد ماشین جلوی

 رو پاش و زد دادی مینا.  جلوش پیچید راست سمت از کامیونی موقع همون.  کرد حرکت قرمز چراغ به توجه بی و

 و کردن می نگاه ماشین به تعجب با همه.  شد پر الستیک بوی.  شد بلند ترمز از بلندی صدای.  گذاشت ترمز روی

 : پرسید اشاره با و تینا سمت برگشت بود دراومده شوک از تازه که مینا.  کردن می پچ پچ همدیگه گوش در

 ((؟ نشد که چیزیت)) 

 کردو پارک پارکینگ توی.  افتاد راه و کنار زد رو موهاش کشیدو نفسی مینا.  داد تکون نه نشونه به رو سرش تینا

 سمت به و کرد عوض هاشو لباس.  دوید اتاقش سمت به بالفاصله مینا.  بشه پیاده هم تینا که کرد کمک

 بی و کرد آماده رو ماکارونی.  بزاره رو امیرعلی و تینا عالقه مورد غذای که داشت قصد نهار برای.  رفت آشپزخونه

 صندلیش روی و رفت پیانو سمت به.  رسیدن می امیرعلی و وحید باید دیگه االنا.  اومد بیرون آشپزخونه از هدف

.  بودن کرده اخراجش ، بود نخواسته خودش اون البته.  بود کرده ول رو تدریس پیش دوسال همون.  نشست

.  بود درست کارش هنوزم.  زد تند دور یه گرمی دست برای.  زدن به کرد شروع و گذاشت وپیان روی رو دستش

 نگذشته دوثانیه هنوز.  کرد شروع رو قدیمیش های تدریس از یکی شده اینبارحساب و زد رو عینکش بردو دست

.  کرد اصالح وصشمخص دفتر تو رو ای نکته خودکار با و برداشت زدن از دست.  اومد بلندی تق صدای که بود

 تمرین تونست نمی اینطوری.  کرد فوت رو نفس عصبانیت با تق.  داد ادامه و نکرد توجهی.  تق.  کرد شروع دوباره

 . کنه

 توی رو بسکتبال توپ که داشت سعی کرده کاله و شال تینا.  افتاد راه خونه بیرون سمت به و آورد در رو عینکش

 . کرد می برخورد پارکینگ دیوار با توپ دفعه هر اما بندازه تور

 . تینا+ 

 . بود توپ پی حواسش تینا

 . تینا+ 

 : گفت اشاره با مینا.  شد مینا متوجه تازه افتاد تینا پشت توپ وقتی

 (( کنم م کار دارم من ، نکن پرت رو توپ اینقدر)) 

 : گفت اشاره با بود گرفته رو توپ که تینا
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 (( ببخشید)) 

 : گفت اشاره با بود شده پشیمون رفتارش از که مینا

 ((؟ خب. کنه می تمرین داره مامان آخه ؟ باشه.  کن استراحت خورده یه فقط.  خوام می معذرت ، عزیزم نه))

 : کرد اشاره تینا به رو لبخند با مینا.  شد پیدا وحید ماشین لحظه همون.  داد تکون تایید معنای به رو سرش تینا

 (( اومد بابا)) 

 : گفت قاپیدو تینا دست از رو توپ.  دویید تینا سمت به شدو پیاده ماشین از زود امیرعلی

 . منه مال _

 . کرد سالم میشد پیاده که درحالی و کرد باز رو ماشین در وحید

 . سالم+ 

 سالم _

 . کشید طول خرده یه ببخشید+

 . نداره اشکال _

.  شد رد تور از دقیقا توپ.  انداخت تور سمت به اونو داره نگه دور تینا از رو توپ داشت سعی که درحالی امیرعلی

 : گفت.  رفت ها بچه سمت به وحید

 . من به بدش.  پرو بچه ، خب خیلی+

 که رفت می راست و چپ به علی امیر.  گرفت رو امیرعلی حمله جلوی و تینا دست داد قاپیدو امیرعلی از رو توپ

 : گفت و رفت تور سمت به کردو ـل بغـ رو تینا سریع وحید اما بگیره تینا از رو توپ

 یاال یاال.  بندازش.  بندازش_

 : گفت اعتراض با امیرعلی.  تور تو اداخت رو توپ تینا

 . نیست قبول+

 : گفت و باال انداخت رو تینا توجه بی وحید اما    

 . قدش بزن.  آفرین_    

 : گفت خنده با مینا.  دویید خونه سمت به امیرعلی.  کرد می نگاه بازیشون به داشت خنده با مینا مدت تمام    
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 ؟ امیرعلی بود چطور تمرین.  هی+    

 : زد فریاد شد می وارد که درحالی امیرعلی    

 . بود خوب _    

 . رفت مینا سمت به و کرد ول رو توپ وحید.  دویید برادرش دنبال بالفاصله هم تینا    

 ... دوباره دیشب+     

 : گفت و پرید حرفش تو مینا    

 . بود برده خوابم بهداشتی سرویش تو.  میدونم آره ، آره _    

 : گفت میشناخت کسی هر از بهتر رو مینا که وحید    

 دیدی؟ کابــوس دوباره+     

 . درسته _    

 ... زارع خانوم پیش+     

 . رفتم آره _    

 : فتگ و باال داد ابروهاشو وحید    

 ؟ خب+     

 . مرس روز احساسات خاطر به میگه.  هیچی _    

 ؟ کنی می فکر چی خودت+     

 . کنم قبول رو ای بچه میخوام که اینه خاطر به کنم می فکر _    

 . بگو واضح ؟ چیه منظورت+     

 . باشم نداشته رو جدید بچه یه نگهداری صالحیت من شاید خب ، شاید _    

 . میای بر پسش از تو که باش مطمئن.  تو زیاد استرس خاطر به همش اینا.  مینا کن بس+     

 به که شنید رو امیرعلی اعتراض صدای راه تو.  برد اتاق سمت به کردو ـل بغـ رو تینا مینا خواب موقع شب    

 : گفت می وحید

 . آخرم مرحله.  دقیقه پنج فقط ، خب خیلی_    
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 : گفت جدی خیلی وحید    

 . بزن مسواک برو.  بازی بی بازی+ 

 . کنم می خواهش.  بابا دقیقه پنج فقط.  نمیشه ذخیره بازی.  نامردیه خیلی _

 که درحالی و خوابوند ـت تخـ روی رو ،تینا مینا.  بشنون رو وحید جواب نتونستن و شدن اتاق وارد دیگه

 : گفت اشاره با میاورد در رو سمعکش

 . (( بخونیم رو جدید چیز یه امشب بیا))

 ای خنده مینا.  داد تکون مینا چشم جلوی و آورد در رنگ آبی داستانی کتاب ، کتابش کوچیک قفسه تو تینا

 : گفت اشاره کردوبا

 (( ؟ بشنوی خواهرتو داستان میخوای)) 

 . کرد تعریف به شروع اشاره با و نشست تخــت روی مینا.  داد تکون سر تینا

...  خونه برگشتن بابا و مامان وقتی...  اما... ببینم رو جدیدم کوچولوی خواهر تا...  موندم بیدار رو شب تمام من))

 دوست اما...  بهشته توی خواهرم که خوشحالم من...  بهشت رفته من کوچولوی خواهر... که گفت بهم مامان

 ... (( ببینمش رفتن از قبل که داشتم

 : پرسید اشاره با تینا

 ((؟ فرشتس یه ناال تارا)) 

 : کرد اشاره مینا

 (( زیبا فرشته یه آره)) 

 : کرد اشاره خنده با تینا

 ((؟ میاد گیرم دیگه خواهر یه)) 

 : کرد زمزمه مینا

 . نمیدونم _

 پتو.  افتاد ـت تخـ روی تینا و کشید رو تینا پاهای شوخی به مینا.  کنه خونی لب رو کلمه اون تونست هم تینا و

 سالن توی کس هیچ.  بیرون اومد کردو خاموش رو اتاق چراغ آروم.  ببره خوابش تا.  بهش زد زل کشیدو روش رو

 و شد اتاقش وارد مینا.  کنه بازی امیرعلی نذاره که بود شده پیروز وحید باالخره پس.  گرفت خندش.  نبود

 و هاش شادی ، هاش نگرانی ، هاو ترس تموم.  نوشت مو موبه رو امروزش خاطرات.  کرد باز رو خاطراتش دفترچه
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 فوضولش های بچه دست تا گذاشت مبل تشک زیر اونو و بست رو دفتر دکمه.  کرد ثبت دفتر تو رو مشکالتش

 با رو بود کرده تجویز براش زارع دکتر که قرصی و کرد باز رو کشویی آینه در شدو بهداشتی سرویس وارد.  نیوفته

 وحید تصویر لحظه همون.  بست رو کشویی آینه و گذاشت سرجاش هارو قرص قوطی.  خورد شیر از آب لیوان یه

 . کشید بلندی هیع.  دید پشتش رو

 . میخوام معذرت _

 . کرد تکرار وحید.  کرد فوت محکم رو نفسش کشیدو صورتش به دستی مینا

 . ببخشید ، ببخشید ، ببخشید _

 اشک مینا چشمای تو نکشیده دقیقه به اما خنده زیر زدن هردوشون.  کشید رو وحید دماغ و گرفت خندش مینا

 : گفت دادو تکون رو سرش وحید.  شد جمع

 . کن فراموش رو سال ده اون کن فراموش+ 

 : گفت افتادو راه دنبالش پشیمون مینا.  اومد بیرون بهداشتی سرویس از

 . کنار بزارم رو رفتارم این دیگه باید _

 : داد جواب بود گرفته صورتش جلوی رو مجله که درحالی وحید

 . میگی چی فهمم می+ 

 نگاه بود زده زل بهش بودو گذاشته کنار رو مجله که وحید به خاروندو رو سرش.  اومد فرود بالشت روی سر با مینا

 : کرد

 . ترسم می خیلی ، میشم عصبی ، خوشحالم.  زدم هیجان خیلی من_

 : داد ادامه مینا.  زد زل سقف به و برداشت مینا به زدن زل از دست وحید

 . بود بچه دادن دست از از قبل درست داشتم احساسی همچین که باری آخرین+ 

 : گفت وحید

 . بدی قرار شرایطی همچین توی رو خودت من خاطر به خوام نمی _

 : گفت کشیدو دراز مینا

 . نیست تو خاطر به فقط...  فقط+ 

 : داد ادامه و گرفت رو وحید دست



                 
 

 

 انجمن کاربر موسوی فاطمه|  یتیم شیطان رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

13 

 

 . داره نیاز بهش واقعا که کنم هدیه کسی به داشتم تارا به نسبت که رو احساسی و عشق میخوام+ 

 : گفت فشردو رو دستش وحید

 ؟ مطمئنی _

 : گفت دادو تکون سرشو کردو مکث کمی مینا

 . آره ، آره+ 

 : گفت زدو لبخندی وحید

 . داری رو گرفتنش سرپرستی به آمادگی کنم فکر پس.  خوبه _

 همیشه مثل.  نبود جاش تو وحید شد بیدار که صبح.  داشت شک دلش ته هنوز اما داد تکون سر خنده با مینا

 خونه هیچکس.  شد آشپزخونه وارد ژولیده موهای همون با همیشگی قرص خوردن از بعد.  بود شده بیدار زودتر

.  خورد زنگ خونه تلفن.  خورد بیستکوییت دوتا با رو چایی فنجون یه.  مدرسه بود برده هارو بچه وحید.  نبود

 . بود مادرش اعظم.  رفت تلفن سراغ و گذاشت کابینت روی نصفه رو چایی

 . مامان سالم _

 خوبی؟.  عزیزم سالم+ 

 . زندم هنوز مرسی _

 . باشی زنده همیشه که ایشاال+ 

 داشتی؟ کاری.  مرسی _

 ... راجب...  خب+ 

 بچه؟ _

 ؟ نرفتین هنوز.  درسته آره+

 . نه هنوز _

 : داد ادامه مینا.  نگفت چیزی کردو سکوت اعظم

 . بریم قراره امروز اما _

 . آورد مینا لب روی رو لبخند کشید خوشحالی سر از اعظم که نفسی صدای

 ؟ برین کی که قراره.  خب+ 
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 . دیگه ساعت یک گمونم _

 . باشی موفق.  عزیزم نمیشم مزاحمت من+ 

 . کم دعا برام.  مامان مرسی _

 . پناهت و پشت خدا+ 

 خودش.  بگیره سرپرستی به رو بچه که داشتن اصرار همه.  رفت فرو فکر به و داد تکیه میز به کردو قطع رو تلفن

 ترسیدو می الکی داشت شاید.  داشت شدیدی اضطراب چرا دونست نمی اما بود موضوع این خواهان شدیدا هم

 آینه جلوی که مینا گوشی به بشه پیاده اینکه بدون رسیدو وحید باالخره.  نه هم شاید اما.  بود طبیعی همه اینا

 . زد زنگ بود ایستاده

 ؟ الو _

 ؟ حاضری.  عزیزم سالم+ 

 . درم جلوی االن آره _

 : گفت خوردو رو خندش وحید

 ؟ واقعا+ 

 داری؟ شک آره _

 . چرا خودم چشمای به اما ندارم شک اصال شما حرف به+ 

 چطور؟ _

 . بینمت نمی در جلوی چرا نمیدونم آخه+ 

 : گفت خنده با مینا

 . میام دارم.  گفتم دروغ.  باشه _

 : گفت شیطنت با وحید.  شد ماشین سوار.  افتاد راه کرد صاف رو شالش اینکه از بعد کردو قطع رو گوشی

 . میخوام معذرت واقعا+ 

 چی؟ برای _

 . موندی منتظر در جلوی همه این اینکه برای+ 



                 
 

 

 انجمن کاربر موسوی فاطمه|  یتیم شیطان رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

15 

 

 رو بیرون پنجره از و آورد بیرون همیشگیش عادت به زبونشو گذاشته سرکارش وحید بود فهمیده تازه که مینا

 جاش به اما.  بود کرده جمع پارو روبا خیابون تموم های برف شهرداری و نبود برفی هیچ خیابون توی.  کرد نگاه

 . کرد روشن رو رادیو همیشه مثل وحید.  بود سفید سفید ها رو پیاده و ها خونه سقف و ها درخت روی

 (ها شنونده همه به کنیم می سالمی) 

 . کرد عوض رو رادیو کانال وحید

 ( چسبه می که چیزی تنها زیبا و برفی روز این تو) 

 . کرد عوض رو کانال دوباره

 ( ما همیشگی مهمون سیفی دکتر آقای.  بله) 

 : گفت اعتراض با مینا کرد عوض رو کانال وحید که بار این

 ؟ کنی می عوض رو کانال هی چرا_

 . کنه باز رو خانوم سرکار اخمای که گردم می حسابی و درست چیز یه دنبال+ 

 . نیست هم تو هام اخم من _

 . میگی دروغ+ 

 . گم نمی دروغ من _

 . باشه خب خیلی+ 

 : گفت کالفه مینا.  کرد سکوت و نگفت چیزی وحید

 . میترسم.  باشه ، باشه _

 چی؟ از بپرسم میتونم+ 

 ؟ نخواد منو اگر _

 . داره دوست که باش مطمئن.  سراغشون بیاد یکی که هستن منتظر فقط خونه یتیم اون تو ها اون+ 

 و ها بچه.  کردن پارک خونه یتیم در جلوی و رسیدن.  کرد رانندگی سکوت در هم وحید و نگفت چیزی دیگه مینا

 . بودن گو و گفت مشغول و حیاط توی ها کارکن از تا چند

 ؟ کنیم درست برفی آدم میخوای _

 . آره+
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 . شد پرت ها بچه گوی و گفت از وحید حرف با مینا حواس

 ؟ گفتی چی _

 . سرده خیلی هوا اینجاها میگم+ 

 برف بهش داشت که کوچیکی بچه دختر دست از داشت سعی که کرد نگاه کارکنی به دادو تکون سر مینا

 . کنه فرار مینداخت

 . دیگه بسته هی _

 به.  کنه می نگاهش داره کسی ها پنجره از یکی از که کرد حس.  انداخت ساختمون به نگاهی زدو لبخندی مینا

 . اومد سمتشون به رویی خوش با اونجا مدیر.  ندید پشتش رو کسی اما کرد نگاه پنجره

 . سالم+ 

 . سالم _

 . گرفتین رو تصمیمتون باالخره که خوشحالم+ 

 . همینطور ماهم _

 : گفت خنده با وحید

 نه؟ اومدیم باالخره+ 

 : گفت دادو دست خونه یتیم مدیر با مینا

 . خوشحالم دیدنتون از_

 . اومدین که ممنون+ 

 : گفت و انداخت نگاهی برش و دور به مینا

 . قشنگیه جای چه اینجا _

 : گفت خونه یتیم مدیر

 . بزن گشتی یه برو پس+ 

 : گفت خنده با وحید به رو

 . ها نکنید خرابکاری _
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 : گفت گونه تسلیم حالتی با وحید

 . باشه باشه+ 

.  داره نظر در شیروونی زیر پنجره از رو اون نفر یک اینکه از بود غافل.  رفت وحید به ای غره چشم خنده با مینا

 : گفت کردو اشاره برفی آدم به خنده با وحید

 . کن نگاه رو برفی یتیم اون+ 

 ؟! برفی یتیم _

 . برفی یتیم+

 می بازی و دوییدن می سالن توی کوچیک و بزرگ های دختر.  شد سالن وارد زدو وحید دست به مشتی مینا

 : گفت تر کوچیک دختر یه به رو نازک صدای با دختری.  کردن

 . بده نشونش خانوم مریم به.  نه _

 از رو ـگار سیـ رنگ قرمز پاکت.  بکشه ـگاری سیـ تا اومد در سالن از شده ها بچه محو مینا دید که وحید

 زبون به آواز.  داد گوش دقت با و بست هاشو چشم.  شنید رو آوازی صدای موقع همون.  آورد بیرون جیبش

 جیغ پشتش از بچه دوتا.  رفت باال ها پله از آروم خیلی و برگردوند جیبش به رو ـگار سیـ وحید.  بود آلمانی

 : دوییدن خنده با و زنون

 . آرومتر ، آرومتر _

 . برسی من به تونی نمی تو+ 

 . میتونم چرا _

 از بود پر راهرو تو.  رسید راهرویی به تا رفت باال هارو پله وحید.  میگذشتن مینا جلوی از شادی و خنده با ها بچه

 واقعا دیگه بعضیای اما.  هستن چی که نبود مشخص قابل اصال ها نقاشی از بعضی.  ها بچه جورواجور های نقاشی

 به نگاهی.  رسید باز نیمه و رنگ سفید دری به تا کرد دنبال رو آواز صدای بازم وحید.  بودن قشنگ و هنرمندانه

 آواز که درحالی و بود نشسته در به پشت ساله هشت حدودا دختری.  انداخت بود درس کالس که اتاق داخل

.  برگرده تا افتاد راه بعد کردو نگاه نقاشیش و دختر به پشت از کمی وحید.  کشید می نقاشی بوم روی میخوند

 : کرد متوقفش دختر صدای

 ؟ بفرمایید+ 

 . کرد سالم شد می وارد لبخند با که درحالی و کرد باز درو و برگشت وحید

 . سالم _
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 رد کالس های میز بین از وحید.  خوند می آواز و کشید می نقاشی همچنان بودو برنگردونده رو روش هنوز دختر

 و ها ماهی نقاشی.  بودن میز روی بزرگی های ورقه.  انداخت دختر جلوی میز به نگاهی.  شد نزدیک دختر به شدو

 : گفت کردو نگاهشون دونه دونه وحید.  میومدن نظر به قشنگ و زنده عجیبی طرز به داشتن صورت که هایی گل

 کشیدی؟ تو هارو نقاشی این همه+

 ؟ میاد خوشت آره _

 . نظیرن بی اینا+

 : گفت لبخند با و برگشت باالخره دختر

 . ممنونم _

 سیاهی های دونه گونش روی و داشت سفیدی صورت.  بود درشت فر و مشکی بودو هاش سرشونه تا دختر موهای

 خوش با.  بود بسته دستش و گردن به مشکی روبان.  داشت مرتبی نسبتا های دندون و مشکی های چشم.  بودن

 : گفت وحید به رو رویی

 ؟ چیه تو اسم. آنا بگو بهم.  آناهیتا من اسم+

 کردو دراز رو دستش وحید.  کرد می پیدا ای بامزه حالت و دندوناش روی میومد باالییش لب میزد حرف وقتی

 : گفت

 . خوشحالم دیدنت از.  وحید_

 : گفت و رفت آناهیتا کناری میز سمت به وحید.  شد نقاشی مشغول دوباره دادو دست وحید با آنا

 ؟ بشینم میتونم+ 

 . البته _

 مینا پایین.  بود خواب بودو پیچونده ای میله دور رو دمش که بود شیری تصویر بود کشیدنش درحال آنا که نقاشی

 : گفت شدو نزدیک بهش پشت از خونه یتیم مدیر.  بود ها بچه بازی تماشای مشغول همچنان

 . نمیشم خسته ها بچه این کردن بازی تماشای از وقت هیچ من+ 

 . میومدیم اینا از زودتر باید ، ببخشید.  همینطوره واقعا _

 : گفت مدیر

 . نیست آسونی کار بچه یه پذیرفتن فرزندی به.  اومدین زودم تازه.  نباش ناراحت+ 
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 : گفت دادو تکون سری مینا

 . بکشه ـگار سیـ میره گفت وحید _

 : گفت مدیر

 ؟ بگردیم دنبالش میخوای یا ؟ کنه پیدا مارو بتونه کنی می فکر+ 

 . بود شده خیره آنا هنرمندانه کشیدن نقاشی به همچنان باال وحید

 ؟ گرفتی کجا از رو نقاشی این ایده_

 . هستن گو قصه من های نقاشی+

 : داد ادامه کشیدو شیر بدن روی رو قلمش

 . کنه پیدا رو هاش توله تونه نمی که غمگینه شیر ماده یه درباره یکی این+

 : گفت و انداخت نقاشی به دقیقی نگاه وحید

 . خنده می داره اما _

 . میشه خوشحالیش باعث که چیزیه تنها این.  میبینه رو هاش بچه خواب داره اون+

 . کنه پیداشون که امیدوارم _    

 . کن نگاه.  کنه می پیدا+     

 . کشید بوم روی کردو نارنجی رو قلمو و برد دست    

 که ای لحظه همون درست.  نداشتن مادر پدرو چون...  بودن ترسیده خیلی و بودن شده گم جنگل توی اونا+    

 حاال...  بود ـوابیده خـ که کردن پیدا درخت این زیر رو مادرشون باشن تنها عمرشون آخر تا قراره کردن می فکر

 . شده تعبیر خوابش که میبینه بشه بیدار وقتی

 : گفت کردو نگاه وحید به لبخند با اون    

 . کرده پیدا رو خانوادش دوباره اون+     

 ؟ ساختی رو داستان این خودت.  العادس فوق _    

 : گفت دادو تکون رو سرش آنا    

 . آره+     



                 
 

 

 انجمن کاربر موسوی فاطمه|  یتیم شیطان رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

20 

 

 : گفت می مینا که اومد خونه یتیم مدیر و مینا صدای    

 . میاد اتاق این از صداش کنم فکر_    

 : گفت آنا به رو شدو بلند جاش از وحید.  شدن کالس وارد مدیر و مینا    

 . مینا.  بشی آشنا همسرم با خوام می+    

 : داد ادامه وحید.  زد بزرگی لبخند مینا    

 . آنا همون یعنی.  آناهیتا این مینا+    

 . داد سرتکون لبخند با مدیر که کرد مدیر به نگاهی مینا    

 . خوشحالم دیدنت از ؟ چطوره حالت.  سالم _    

 : گفت کردو اشاره ها نقاشی به وحید.  داد دست مینا با آنا    

 . اونه کار ها نقاشی این همه+    

 : گفت کرد می نگاهشون که همونطور مینا    

 . واقعا_    

 . آره+     

 : گفت بود صورتش تو که تعجبی با مینا    

 . قشنگن خیلی.  هستن العاده فوق_    

 : داد جواب آنا    

 . ممنون+    

 ؟ گرفتی یاد کجا از رو کردن نقاشی _

 . داشتم کردن تمرین واسه زیادی وقت فقط من+ 

 : گفت و گرفت دستش تو رو قلمو دوباره شدو محو لبخندش

 . کنندس خسته خیلی اینجاها+ 

 : گفت و نشست وحید کنار مینا

 ؟ کنی بازی ها بچه با نمیری چرا ، میره سر حوصلت اگه_
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 : گفت زدو لبخند دوباره آنا

 . زنه نمی حرف من با کسی هیچ.  نداره معنی من واسه کارها این+

 : داد ادامه وحیدو و مینا سمت برگشت

 . دارم فرق بقیه با من کنم می فکر+ 

 : گفت کرد می نگاه هاش توله و شیر نقاشی به و بود شده خم که درحالی مینا

 . باشی متفاوت بقیه با که نداره اشکالی هیچ_

 : گفت بالفاصله وحید

 . هستین دیگه هم شبیه خیلی دوتا شما+ 

 : گفت آروم صدایی با آنا.  بود گرفته خندش هم آنا حتی.  خندید زدو وحید به محکمی های ضربه دوبار مینا

 . کنن تبدیل خوبی های چیز به رو اونا و کنن قبول رو میوفته براشون که بدی اتفاقات...  باید مردم من نظر به_

 : گفت و انداخت بود شده محو لبخندش که مینا به نگاهی

 ؟ نیست اینطور _

 : گفت زودتر وحید

 . آره+ 

 . داد تکون سر بعد کردو مکث مینا

 . دقیقا _

 کردو باز رو آنا پرونده مدیر خونه یتیم دفتر توی.  زد چشمکی دادو تکون سر مدیر.  انداخت مدیر به نگاهی مینا

 : گفت

 چندسالی اینکه به توجه با. قویه خیلی کردنش صحبت آلمانی که عجیبه اما گرده برمی روسیه به اصلیتش+

 . کنه می صحبت عالی خیلی هم فارسی اینجا اومده نیست بیشتر

 : پرسید مینا

 ؟ جاها این میارین بچه هم دیگه های کشور از_

 . سخته خیلی محیط با دادنشون ،وفق بکنیم هم رو کار این اگر اما.  کم خیلی+ 
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 : گفت و انداخت پرونده به نگاهی

 . شدن کشته سوزی آتیش یه توی ، آوردن ایران به رو اون که ای خانواده+ 

 : گفت ناباوری با وحید

 سوزی؟ آتیش _

 : داد ادامه مینا

 . من خدای+ 

 : داد ادامه مدیر

 و باهوشه خیلی.  العادس فوق کوچولوی دختر یه اما کشیده سختی خیلی اون.  بیرون بیاد تونست سختی به آنا _

 ها روبان اون.  شاهزادس یه واقع در اون.  مودبه و اخالق خوش خیلی و فهمه می بیشتر خیلی سنش به نسبت

 . هستن دستش دور و احساسات ابراز همیشه

 : گفت وحید به رو مینا

 . همینطور منم+ 

 : داد ادامه مدیر

 . رفتیم می کلنجار باهاش کلی باید آوردنشون در ی واسه_

 : پرسید مینا

 ؟ چطوره ها بچه بقیه با رابطش+ 

 . درسته خیلی کارش ، کنه معاشرت باشه الزم وقتی خب _

 : گفت وحید

 . گرفت گرم زود خیلی باما.  عزیزم+

 . آره _

 : گفت خنده با مدیر

 . بود گرفتن گرم از بیشتر خیلی من نظر به+ 

 : گفت کردو نگاه رو هردوشون چشمی زیر
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 بیاین دیگه هفته سه میتونید شماها و میدم انجام رو دفتری کارهای من.  کردین پیدا عمیق رابطه یه باهم انگار+ 

 . ببرینش

 می حس مینا راه تو.  افتادن راه و شدن ماشین سوار و کردن خداحافظی مدیر با و دادن تکون سر مینا وحیدو

 لبخند دل ته از که شد می باعث موضوع این و کنه برقرار ارتباط آنا با بود تونسته.  داره بهتری احساس که کرد

 : گفت و انداخت بهش نگاهی وحید.  بزنه

 . خوشحالی خیلی اینکه مثل _    

 . دارم حسی چه نمیشه باورت+     

 . بود خواستنی دختر آنا _    

 . خواستنی هم و بود خوشگل هم.  آره+     

 . داشت هم زبونی عجب _    

 : گفت کردو ای خنده تک مینا    

 . بشه ماهری نقاش آینده تو میتونه.  بود عالی واقعا نقاشیش+     

 . هستن گو قصه هاش نقاشی گفت می.  آره _    

 چی؟ یعنی ؟ گو قصه+     

 . کرد تعریف برام رو یکیش.  کردن می تعریف رو ای قصه هاش نقاشی یعنی _    

 . شدین مچ باهم خیلی معلومه که اینطور ؟ واقعا+     

 : گفت وحید.  خنده زیر زدن هردوشون    

 . بود خودش داستان که انگار گفت برام نقاشیش از که داستانی _    

 . بود زده زل وحید به مشتاقانه مینا    

 هاش توله.  میبینه رو تولههاش خواب داره حاال و.  کرده گم رو هاش توله تصویر توی که شیری این گفت می _    

 . کردن پیدا درخت زیر رو مادرشون میمونن تنها آخر تا کردن می فکر که زمانی

 به اونو میادو کسی میمونه تنها کنه می فکر که وقتی درست و نداره مادر پدرو اون گفت میشه یعنی.  جالبه+     

 . میگیره فرزندی

 . اطرافیانشه و خودش زندگی داستان معناش اما بچگونس درظاهر هاش قصه.  آره _    
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 گو؟ قصه یه با یا داریم کر سرو نقاش یه با ما حساب این با پس+     

 :کرد اضافه وحید    

 . ای حرفه باز زبون یه با هم شاید یا _    

 غذایی مواد فروشگاه جلوی رو ماشین وحید.  نداره دوومی هاشون خنده اینکه از غافل.  خنده زیر زدن هردو    

 دار چرخ سبدی.  داشت مطبوعی و گرم هوای بیرون خالف بر فروشگاه داخل.  کنن خرید سری یه تا کرد پارک

 : آورد زبون به رو فکرش وحید که گشتن می قفسه بین.  شدن حبوبات قفسه راهی و برداشتن

 . میدن نشون آنا دیدن با العملی عکس چه ها بچه نظرت به_    

 ... میشه خوشحال تینا نظرم به+     

 : گفت کردو اشاره قفسه به    

 . بردار لپه بسته دو+ 

 : داد ادامه مینا.  گذاشت سبد داخل و برداشت لپه بسته دو وحید

 . بوده خواهر یه منتظر همیشه تینا چون+ 

 چیه؟ امیرعلی راجب نظرت خب _

 . کنه غریبی یکمی احتماال.  نمیدونم+ 

 چی؟ برای _

 . بشه حسادتش باعث شاید و تره بزرگ امیرعلی از خونه میاد آنا که حاال و بوده تر بزرگ اون االن تا اینکه برای+ 

 . کنه می عادت زود ولی.  داره احتمال _

 . زود آره..  بردار چیتی لوبیا بسته سه+ 

 . زد زنگ امروز مامان+ 

 ؟ خب _

 . گرفت می رو بچه سراغ داشت+ 

 : گفت خندیدو وحید

 . داره بچه گرفتن به عالقه دوتا ما از بیشتر مادرت _
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 . میگه من خاطر به فقط اون+ 

 : داد ادامه و برداشت جو ای بسته

 . بزارم کنار رو تارا خاطره زودتر چه هر میخواد+ 

 جلوی نیمکت روی و بیرون رفت مینا کردن رو ها خرید تمام اینکه از بعد.  نگفت چیزی دادو تکون سری وحید

 . نشست کنارش پیرزنی که بود آنا و آینده فکر توی.  کنه حساب هارو جنس وحید تا نشست فروشگاه

 . دخترم سالم _

 . سالم+ 

 . فکری تو _

 . کردم می فکر آینده به داشتم.  نه+ 

 . بگم واست تو آیند میخوای ؟ واقعا _

 . باشه گیر فال که نمیخورد بهش.  انداخت پیرزن به نگاهی

 . سرگرمی برای.  گیرم نمی ازت پولی.  نباش نگران _

 : گفت زدو لبخندی همین برای.  نداره ضرری که فکرکرد خودش با مینا

 ؟ بگیرین رو فالم میخواین چطوری حاال.  باشه+     

 . من بده رو دستت کف _    

.  کشید می انگشت مینا دست های خط روی لبخند با پیرزن.  داد نشون رو دستش کف کردو اطاعت مینا    

 مینا صورت به نگاهی.  شد محو پیرزن لبخند کم کم.  بود داشته نگه شو خند زور به اما بود اومده قلقلکش

 : پرید و کنه کنترل خودشو نتونست مینا.  کرد برسی رو دستش کف نگرانی با دوباره و انداخت

 ؟ شده چیزی+     

 . سیاهی _    

 !چی؟+     

 . میبینم سیاهی لت فا توی _    

 ؟ چیه منظورتون ؟ سیاهی چه+     

 . بیوفته برات اتفاقی یه قراره _    
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 ؟ اتفاقی چه+     

 . نیست خوب هست که هرچی اما.  نمیدونم _    

 :گفت شدو بلند جاش از پیرزن.  بگه چی که نمیدونست    

 . بگیره ازت رو زندگیت ممکنه فالت توی سیاهی.  باش خودت مراقب.  برم باید من _    

 خارج فروشگاه از خرید بزرگ های پالستیک با وحید.  بود مونده مات مینا.  شد دور ای دیگه حرف هیچ بدون    

 . انداخت نگاهی شدش مات چهره به و اومد مینا سمت به.  شد

 . مینا..  مینا _    

 . کرد نگاه وحید به و اومد خودش به مینا    

 . بله+     

 ؟ شده چیزی _    

 . سرده خیلی هوا بریم خب.  نه ، نه+     

 با مینا.  کرد پارک گوشه یه وحید.  نداشت رو خوش حال اون مینا دیگه ماشین تو.  شدن ماشین سوار دوتایی    

 : پرسید تعجب

 ؟ وایسادی چی برای+     

 ...بگو _    

 بگم؟ چی+     

 .بشی اینطوری شده باعث که چیزی _    

 . نشده چیزی+ 

 . نگو دروغ اما بگو بگی میخوای هرچی _

 پوفی وحید.  کرد تعریف براش ماجرارو تمام نمیاد کوتاه هم جوری هیچ و خونده رو دستش وحید دید که مینا

 : گفت کشیدو

 شدی؟ طوری این رمال پیرزن یه حرف خاطر به تو+ 

 . نگرفت پولی ازم اون اما _

 . ببینن سیاه رو ها آدم زندگی میخوان فقط.  همینه کارشون آدما جور این+ 
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 چی؟ برای آخه اما _

 . میبینم مصیبت ، میبینم نحسی ، میبینم سیاهی بگن بلدن فقط میرسن کسی به تا اینا اما چی برای نمیدونم+ 

 .. میگم _

 چیه؟+ 

 . باشن چیزی نشونه همگی میبینم که هایی خواب با حرفش نکنه _

 ؟ میریزی بهم خودتو اعصاب الکی چرا.  مینا توروخدا کن بس+ 

 فقط اون گفت می که داشت باور رو وحید های حرف طرف یه از.  داد تکیه پنجره به رو سرش و نگفت چیزی مینا

 بازی مشغول که تینا.  خونه رسیدن باالخره.  گفته راست پیرزن کرد می فکر طرف یه از و بوده دروغگو پیرزن یه

 : گفت مینا به اشاره با.  ـلش بغـ پرید و مینا سمت دویید شادی با بود عروسکش با

 (( کوش خواهرم ؟ شد چی)) 

 : گفت اشاره با وحید.  خنده زیر زدن مینا و وحید

 (( منه جیب تو)) 

 خاطر به.  کرد عوض لباساشو و رفت اتاقش به خنده با مینا.  کرد حمله وحید جیب سمت به بود کرده باور که تینا

 از اشاره با تینا خواب موقع شب.  کشید دراز خوردو سردرد قرص یه.  بود گرفته شدیدی سردرد خیاالت فکرو

 : پرسید مینا

 ((؟ بود شکلی چه آنا)) 

 : گفت اشاره با کردو ای خنده مینا

 (( شاهزاده یه شاید.  خوشگل دختر یه)) 

 : گفت کردو شیرین ای خنده تینا

 (( ؟ بود شاهزاده یه واقعا)) 

 . داد تکون آره معنای به رو سرش مینا

****** 

 دستش مچ به که هایی ربان و زده پاپیون موهای و خاکستری پالتوی یه با آنا شدو باز خونه یتیم در بعد هفته سه

 : گفت دادو تکون سری وحید.  اومد بیرون بود زده گره گردنش و
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 . برم می هارو چمدون من خب خیلی _

 مینا دست تو رو دستش هم آنا.  گرفت روش روبه و کرد دراز رو دستش و انداخت آنا به نگاهی عالقه با مینا

 : گفت خونه یتیم مدیر.  گذاشت

 . بگیرین تماس من با داشتین نیاز چیزی اگه+

 . خداحافظ ، خب خیلی _

 . ممنون+ 

 با و برگشت مینا.  میداد تکون سردرگمی با رو انگشتش ماشین توی آنا.  شد رفتنشون گر نظاره لبخند با مدیر

 : گفت خنده

 میشه اینطوری تینا ، نه _

 . شد موفق باالخره کردو تقلید رو مینا کار آنا.  داد نشون رو تینا اسم انگشتش با و

 . درسته+

 میشه؟ اینطوری علی امیر _

 : گفت خندیدو مینا.  داد تکون رو انگشتاش و

 . خوبه.  درسته+ 

 : گفت کشیدو سرک ها صندلی الی از آنا.  شدن نزدیک خونه به

 ؟ شماست خونه این_

 : داد جواب وحید

 . هست توهم خونه حاال+

 که دید رو تینا ها پنجره از یکی تو.  چرخوند می خونه روی رو نگاهش.  شد پیاده آنا کردو باز آنا برای رو در مینا

 : گفت اشاره با مینا.  دویید مینا سمت به بدو بدو کردو باز درو تینا.  پایین بیاد تا دویید بدو بدو کشیدو سرک

 !((اومده کی ببین.  عزیزم سالم)) 

 همونطور آنا دراومد مینا ـل بغـ از تینا وقتی.  کرد می تماشا مینا ـل بغـ بود پریده که رو تینا داشت لبخند با آنا

 : گفت اشاره با بود کرده تمرین که

 (( آنا من اسم.  تینا سالم))
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 : کرد اشاره تینا به رو مینا.  زد شیرینی لبخند تینا

 .(( کرد می تمرین داشت رو راه طول تموم اون))

 : پرسید و مینا به کرد رو آنا.  خندید ذوق با تینا

 ؟ بشنوه تونه می_

 . بشنوه صداهارو ، ها لب خوندن اندازه به میده اجازه بهش دستگاه این.  اومد دنیا به ناشنوا تقریبا.  کم خیلی+

 نفری سه.  پریدن به کرد شروع و گرفت رو دستش باذوق تیناهم.  کشید تینا کوچیک صورت روی رو دستش مینا

 : گفت طعنه به میاورد هارو چمدون که درحالی وحید.  شدن خوه وارد

 . میارمشون من ، نکشید زحمت_

 مشغول اعظم بودو شربت خوردن مشغول امیرعلی خونه تو.  شدن خونه وارد و نکردن وحید به توجهی کدوم هیچ

 نگاه رو برش دورو ذوق با که همونطور آنا.  شد بلند و گذاشت کنار رو مجله سریع اعظم در باصدای.  مجله خوندن

 : گفت وحید.  شد سالن وارد کرد می

 . بشی آشنا اعظم مادربزرگ با میخوام+ 

 : گفت دادو فاصله بدنش از دستاش با رو دامنش و شد خم کمی گذاشتو چپش پای جلوی رو راستش پای آنا

 . خوشحالم دیدنتون از_

 : گفت مهربونی با اعظم.  کرد نگاه مینا به کردو ذوق آنا قشنگ تعظیم دیدن با تینا

 . خوشحالم دیدنت از منم.  آفرین+

 میناهم و آنا دنبالش و و رفت امیرعلی سمت به وحید.  بود زده زل آنا به متعجب و بود داده تکیه اپن به امیرعلی

 . افتادن راه

 . آنا این امیر_

 : گفت کردو دراز رو دستش داشتنی دوست لبخندی با آنا

 . امیرعلی سالم+ 

 به بشه پاک صورتش از لخندش اینکه بدون آنا.  کرد خشک سالم یه دادو دست آنا با کردو مکث کمی امیرعلی

 :پرسید کوله و کج قیافه با کردو وحید به رو امیرعلی.  رفت سالن دیگه قسمت سمت

 ؟ پوشیده که لباسیه چه این _
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 : گفت اخم با وحید

 . دیگه بسه+ 

 . پرسیدم سوال فقط _

 :گفت و دویید پیانو سمت به ذوق با ایستاد حرکت از یهویی آنا

 ؟ دارین پیانو شما+

 :گفت مینا

 بگیری؟ یاد زدن پیانو داری دوست.  آره _

 آرزومه+ 

 فرت از چشماش.  شد وارد کردو باز رو رنگ سفید در آنا.  کرد راهنمایی اتاقش به اونو و گرفت رو آنا دست وحید

 پرده بودو شده چیده مختلف های عروسک روش که ـت تخـ یه با رنگ سفید اتاق.  بود شده گرد ذوق و حیرت

 قشنگی هم آکواریوم یک سفیدبا کمد یه تحریرو میز یه.  داشت قرار ـت تخـ باالی ها پرنسس اتاق مثل ای

 :پرسید مینا. بود داده اتاق به زیادی

 ؟ میاد خوشت _

 . عالیه+ 

 . خب خیلی _

 تازه آنای به رو هاشون هدیه تا بودن شده جمع سالن تو همه بود کرده عوض هاشو لباس آنا که بعد ساعت یک

.  کرد پاره رو روش کاغذ و گرفت رو کادو آنا.  گرفت آنا طرف به رو کادوش و رفت جلو تینا همه از اول.  بدن وارد

 : گفت تینا به رو خندیدو آنا(( . ناشنواها برای اشاره آموزش ))SIGN کتاب

 . ممنون+ 

 : گفت مینا به خطاب بالفاصله

 ؟ میشه چطوری ممنون+ 

 به رو رو کار همین آنا.  کرد دور لبش از رو اون ـوس بـ فرستادن حالت به بعد و گذاشت لبش روی رو دستش مینا

 : گفت اشاره با تینا.  کرد تکرار تینا

 (( کنم می خواهش)) 
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 : گفت شدو وارد وحید.  بود ای رایانه بازی درحال دوستاش با آنا به توجه بی سالن طرف اون علی امیر

 . کتابی عجب.  کن نگاه اینجارو وای_

 بود گرفته پشتش که بزرگی کادوی زدو دور یه وحید.  شد بازی مشغول دوباره آوردو در رو اداشون امیرعلی

 : گفت و کرد دور کادورو زدو چرخی ساختگی تعجب با وحید..  بگیره رو کادو تا برد دست خندیدو آنا.  شد معلوم

 ؟ شده چی چیه؟ ؟ چیه _

 :زد داد سالن ور اون از امیرعلی.  گرفت رو کادو ایندفعه کردو دراز رو دستش دوباره آنا

 . بابا+ 

 : گفت آنا به رو بامزه صدایی با علی امیر به توجه بی وحید اما

 ؟ آوردی کجا از اینو وای _

 . زد داد دوباره امیرعلی.  خنده زیر زدن بلند همه

 . کنم می ناکار رو شهاب دارم ببین بابا+ 

 : گفت و انداخت علی امیر به نگاهی وحید

 . عالیه _

 : گفت و باال پرید امیرعلی

 . آره+ 

 خوشحالی با آنا.  امکاناتش تموم با نقاشی بوم ست یه.  شد معلوم هدیه روی عکس و کرد پاره رو کادو کاغذ آنا

 : گفت شدیدی

 . ممنونم _

 : گفت شده خم جلو به مینا

 . ای هدیه چه.  اووووووو+ 

 : زد داد دوباره امیرعلی

 . کن نگاه زودباش.  میشه تموم داره بابا، دیگه بیا _

 : گفت و برگشت عقب طرف به سرسری وحید
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 . خوبه خیلی وااای+ 

 : گفت دوستش به خطاب علی امیر.  کرد می پاره کامل داشت رو کاغذ میخندید نخودی که همینطور آنا

 . افتضاحی تو ، شهاب _

 . شو خفه+ 

 : گفت وحیدو بغـل پرید آنا

 . آوره شگفت _

 نگاهی بود زده زل بهشون که امیرعلی به بود وحید بغـل تو که همونطوری آنا.  کرد بغـل محکم آنارو هم وحید

 : گفت و انداخت مبل روی رو دسته برداره چشم ازشون اینکه بدون امیرعلی.  انداخت باال ابروهاشو کردو

 . نداره فایده اینطوری.  ها بچه بریم+

 : گفت و گذاشت مبل روی رو دسته هم شهاب

 . کشتمت می داشتم دیگه _

 : گفت کردو بغـل تر محکم رو آنا وحید

 . عزیزم اومده خوشت که خوشحالم+ 

 می باال درختی خوه نردبون از که همونطور علی امیر.  دوییدن درختی خونه سمت به و بیرون زدن خونه از پسرا

 :زد داد رفت

 . ها بچه بیاین_

 : زد داد بیرون از شهاب.  دوید درختی خونه دیگه قسمت سمت به شدو درختی خونه وارد

 . زنم می یخ دارم بجنب+ 

 : گفت بست می رو درختی خونه در که همونطور.  بشه وارد که شد موفق شهاب باالخره

 . میزنه یخ داره دستام من خدای _

 : گفت آوردو در رو ای مجله زدو کنار بود کشویی که رو درختی خونه زمین امیرعلی

 . اینجاست همش رفیق+

 : گفت کردو ها مجله به نگاهی پارسا
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 . خفنی های مجله عجب _

 : گفت شهاب

 . تر طرف اون بر+ 

 . میکنه رو زیرو زندگیتو 32 صفحه _

 صفحه به نگاهی و گرفت رو بود نامناسب محتواش چون نخونن ها بچه داشت تاکید مینا که رو ای مجله شهاب

 : گفت امیرعلی به رو خندیدو.  انداخت هاش

 . مامانته شبیه زنه این+ 

 می هم دنبال تینا و آنا حیاط توی.  رفت هردوشون به ای غره چشم فقط امیرعلی.  خنده زیر زدن پارسا خودشو

.  بود بازیشون گر نظاره لبخند با جلوش پنجره از میشست ظرف که همونطور میناهم.  کردن می بازی و دوییدن

 : گفت شدو آشپزخونه وارد اعظم

 . شدن جور باهم خیلی انگار تینا و آنا_

 . آره+ 

 ؟ مینا چطوره اون _

 . میده وفق خوب روخیلی خودش آناداره+ 

.  نمیاد یادش چیزی اون.  نیوفتاده اتفاقی هیچ انگاری که کنه می بازی استخر کنار جوری.  بود تینا منظورم _

 ؟ درسته

 . خوبه اون.  نه+ 

 : پرسید دوباره اعظم.  گذاشت جاظرفی توی رو شده شسته ظرف

 ؟ داری ای برنامه توچه ، خب_

 : گفت کرد می پاک رو شده شسته قاشق که همونطور مینا

 . تدریس سر گردم برمی وقت اون...  شد آشنا اینجا با که آنا+ 

 . مخالفن برگشتنت با کردم می فکر _

 . کنم تدریس خونه توی احتماال...  فقط من.  نبود موسیقی دانشگاه منظورم+ 

 بود خوبی خیلی شغل.  شد بد خیلی _
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 . ندادم استفا خودم میل با که من خب+     

 . بگذرونی رو ترک دوره که بودی مجبور تو میدونم _    

 کنار رو ومواد ـکل والـ نرفتم جایی همچین منم...  برن می کار به ها الکلی پروری باز توی رو جمله این+     

 . گذاشتم

 . داریم هشدار یه به نیاز ها وقت بعضی ما ی همه.  نمیکنه فرقی _    

 ـل بغـ و تینا که شد خیره آنا به و انداخت شوی ظرف توی رو دستمال مینا.  رفت بیرون آشپزخونه از اعظم    

 توجه بی آنا.  درمیاورد اداشو و گرفت می فاصله آنا از مدام امیرعلی.  رفت اعظم که شب.  چرخوند می بودو کرده

 وحید.  میشد زده بلندی های برق رعدو مباریدو وحشتناکی بارون.  بود نقاشی کشیدن مشغول تینا با امیرعلی به

 : گفت و سالن تو اومد

 . بشین بلند خوابه وقت همگی خب+     

 : کرد اعتراض امیرعلی    

 . رسیدم بازی حساس جای به تازه _    

 . خوابه موقع گفتم+     

 : گفت لبخند با شدو بلند آنا    

 . بابا بخیر شب _    

 شد اتاقش راهی گفت بخیر شب هم مینا و تینا به اینکه از بعد آنا.  گفت بخیر شب بهش خوشرویی با هم وحید    

 : گفت و آورد در اداشو پشت از امیرعلی. 

 . لیموشیرین...  بابا بخیر شب+     

 . شد اتاقش راهی بخیر شب بدون و انداخت رو بازی دسته.  شد رو روبه وحید غره چشم با برگشت وقتی    

 و برداشت چمش روی از رو عینکش.  گذاشت مبل زیر رو اون کردو ثبت دفترچه توی رو خاطراتش دوباره مینا    

 به که پنجره به.  نشست جاش تو آنا شدو زده بلندی برق رعدو لحظه همون.  ـت تخـ روی کرد پرت رو خودش

 شدو زده برقی و رعد. شد تینا اتاق وارد.  رفت بیرون اتاقش از و انداخت نگاهی بود شده خیس بارون خاطر

 و آنا بازشدو اتاق در که میشد گرم مینا چشمای داشت تازه.  شد نمایان بود ایستاده تینا سر باالی که آنا تصویر

 . شد بلند سریع بود خورده جا که مینا.  شدن وارد تینا

 شده؟ چی _    
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 . ترسیم می برق رعدو از ما+     

 . تو بیاین _    

 : گفت سریع آنا    

 . بخوابم بابا پیش میخوام من+     

 . خوابید وحید کنار هم آنا و مینا بغـل رفت تینا.  خندیدن وحید و مینا    

 \: گفت کرد می مرتب رو کتش که درحالی وحید صبح    

 . باشه مرتب چیز همه ببینم میزنم زنگ بعدا _

 . میشن تو طرح عاشق اونا.  باشه+ 

 ؟ میدی جواب رو تلفن تو _

 : گفت وحیدو دست داد رو سوویج مینا

 . آره+

 . خدافظ خب خیلی _

 . خدافظ+ 

 :زد داد پایین از مینا.  بود گردنش به ربان بستن مشغول آنا باال

 . پایین بیا.  آنا ؟ آنا+ 

 :زد داد دوباره مینا.  شدن ماشین راهی و برداشتن رو مدرسشون کیف ها بچه

 . بریم باید.  زودباش ، آنا+ 

 : گفت بود ها پله به نگاهش که امیرعلی

 . نمیشه باورم _

 یه.  بود پوشیده چینی چین دامن با صورتی لباس یه و ساق که درحالی آنا.  کرد نگاه ها پله به و برگشت مینا

 گاز رو لبش نمکی با طور به تینا.  داشت همراه هارو ربان همیشه مثل بودو پوشیده لباس روی هم رنگ کرم ژاکت

 : گفت ها بچه روبه خنده با مینا.  گرفت

 . بشینید ماشین تو برین لطفا+ 
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 : گفت تینا به رو باخنده امیرعلی

 . بریم _

 بپوشن فرم غیر لباس میتونستن سال نه زیر دخترای بره خواست می آنا که ای مدرسه توی.  شدن خارج خونه از

 : گفت ایستادو آنا راه جلوی مینا.  نبود مناسب اصال آنا لباس اما. 

 . نیست مدرسه مناسب اصال لباس این عزیزم+ 

 ؟ نیست قشنگ نظرت به.  دارم دوسش من اما _

 برات که رو جین های لباس اون.  نباشی راحت لباس این تو ممکنه که میگم فقط من اما...  قشنگه خیلی چرا+ 

 دارن؟ مشکلی چه خریدم

 : گفت کردو نگاه مینا به جدی خیلی آنا

 . باشه متفاوت آدم اگر نداره اشکالی بودی گفته که میاد یادم..  بخندن من به دیگه های بچه که میترسی تو _

 \: گفت دادو تکون سری مینا

 . بگذره خوش بهت.  میگی راست تو.  آره+ 

 : گفت مینا گوش تو آروم.  کرد می نگاه بهش باز دهن با امیرعلی.  نشست مینا کنار جلو صندلی آنا

 ؟ مدرسه بره لباسا این با اون بزاری خوای می تو _

 . بره تونه می بخواد دلش که لباسی هر با اون امیر+ 

 . بره می منم آبروی اینطوری.  مسخرس این اما _

 کنی؟ بس لطفا میشه+ 

 مینا.  بود دخترونه کنار دقیقا ابتدایی پسرونه مدرسه.  شد خیره بیرون به و صندلی به داد تکیه اخم با امیرعلی

 خودش مدرسه وارد کردو کج راشو حرفی هیچ بدون امیرعلی.  برسونه رو تینا تا رفت کردو پیاده رو آنا و امیرعلی

 : گفت شدو بود شلوغ شدیدا که کالس وارد آنا با همراه معلم.  شد

 . بشینید ، لطفا.  بشینید_

 : گفت معلم.  نشستن جاهاشون سر سریع ها بچه همه

 . گم نمی دوباره _

 : گفت لبخند با معلم و نشستن جاهاشون سر ها بچه همه
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 اینجاها که کنید کاری خوام می همتون از و موحدی آناهیتا اسمش.  ماست جدید آموز دانش این ، خب خیلی_

 . نکنه غریبی احساس

 : گفت تمسخر با بود پوشیده خاکستری سویشرت و داشت روشنی فر موهای که کالس جثه ریز دخترای از یکی

 . پوشیده لباس چوپان یه مثل.  کنید نگاش+

 رو دستاشون کف دستیش ـل بغـ با دختر همون.  شد محو آنا داشتنی دوست لبخند.  خنده زیر زدن ها بچه همه

 : گفت دید اینطوری رو جمع که معلم.  هم به زدن

 . بشین برو.  خب خیلی _

 مرموز لبخندی.  داشت نمی بر دختر اون روی از رو پرکینش نگاه میرفت خالی صندلی طرف به که همونطور آنا

 اون مندانه پیروز لبخند و شدن ساکت یهویی کالس همه که کرد نگاه رو دختر اون طوری بودو هاش لب روی

 . شد محو دختر

 . 27 صفحه برن همه خب خیلی _

 . نیوفتاد بود سعیده اسمش که دختر اون به آنا های نگاه از غیر ای دیگه اتفاق هیچ مدرسه توی روز اون

 بود نشسته سورتمه روی که تینا.  کشید می بود زده یخ که دریاچه روی اونو بودو گرفته رو برفی سورتمه سر آنا

 :زد داد دوییدو بیرون خونه از سراسیمه مینا.  میداد تکون هوا تو هاشو دست خندیدو می

 ؟ کنی می چیکار داری آنا.  نه+ 

 . کشید رو سورتمه باز توجه بی آنا

 ! نه.  شو دور اونجا از+

 : کرد اشاره تینا به رو عصبانیت با مینا.  ایستاد آنا باالخره

 .(( بیرون بیاین باشین زود.  کنی بازی دریاچه کنار نباید میدونی که تو))

 بهم رو موهاش کشیدو نفسی مینا.  شدن دور دریاچه کنار از آنا دنبال حرف بدون شدو بلند سورتمه روی از تینا

 . ریخت

 و بود گذاشته رنگ های گلوله تفنگ توی.  بود گرفته امیرعلی تفنگ تق تق صدای رو محدوده.  تق...  تق...  تق

 باعث اما خورد سرباز به اول شلیک.  کرد می شلیک بازیش اسباب های سرباز و بودو کرده معین که ای نشونه به

 کرد ها سرباز از دیگه یکی سمت به رو سوم شلیک.  بشه کنده دستش که شد باعث دوم شلیک.  بیوفته که نشد

 . شد پرت نشونه روی از سرباز که
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 . هدف به خورد.  ایول_

 روی کبوتری بندازه رو سرباز آخرین میخواست که وقتی.  انداخت رو بقیه کردو شلیک پی در پی و هم سر پشت

 باورش.  افتاد نشونه روی از کبوتر کرد که شلیکی با.  کرد گیری نشونه کردو نگاه کبوتر به دقت با.  نشست نشونه

 برف کمش خون بودو شده زرد کبوتر بال.  کبوتر سمت دویید و برفا رو گذاشت رو بازی اسباب تفنگ.  شد نمی

 نزدیک جون نیمه کبوتر و علی امیر به بود گرفته رو تینا دست که درحالی آنا موقع همون.  بود کرده قرمز هارو

 . شد

 توکشتیش؟+ 

 : گفت بود گرفته گریش که درحالی امیرعلی

 . میشه اینجوری نمیدونستم _

 سمت به اونو.  داشت برش و رفت بزرگی سنگ طرف به و انداخت امیرعلی چهره به خشک سردو نگاهی آنا

 : گفت و گرفت امیرعلی

 . کن خالصش+ 

 : گفت ای گرانه توقیف لحن با آنا.  کرد نگاه آنا به مات امیرعلی

 . تو با مسئولیتش و ، کشه می درد داره اون+ 

 : گفت سریع امیرعلی

 . بود اتفاقی _

 . میمیره درد از نکنی کارو این اگر+ 

 : گفت جانب به حق قیافه با کردو مکث

 میخوای؟ همینو+ 

 : گفت کرد می پاک لباسش با دستهاشو که درحالی امیرعلی.  کرد می نگاه امیرعلی به منتظر تینا

 . کنم نمی کارو این من _

 ها برف روی کبوتر خون.  کبوتر روی کوبید محکم و برد باال رو سنگ آنا شد خارج امیرعلی دهن از حرف این تا

 : گفت خیالی بی با آنا.  بست ناراحتی و خوردگی هم به حال فرط از رو چشماش امیرعلی.  شد پاشیده

 . نیست چیزی+    
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 : گفت اشاره با تینا به رو    

 (( بهشته توی االن))     

 : گفت دادو تکون سرشو امیرعلی    

 مرگته؟ چه تو_    

 که رو سنگ آنا و افتادن راه هردو.  زد بخشی آرامش لبخند هم آنا کردو نگاه آنا به تینا.  خونه سمت دویید    

 . ها برف روی انداخت بود شده قرمز

 : گفت کردو آنا به رو کرد می تنظیم رو آب دمای که درحالی مینا حمـام تو شب    

 ؟ کافیه آب گرمای+    

 . ممنون آره _    

 . بگو بهم خواستی چیزی اگر خب خیلی+     

 از تعجب با مینا.  کرد قفل تو از رو در انا شد خارج حمـام از مینا اینکه محض به.  اومد بیرون حمـام از خندیدو    

 رو دستگیره و گذاشت دستگیره روی رو دستش.  رفت حمـام سمت به اومدو بیرون بود شده واردش که اتاقی

 . نخورد تکون دستگیره.  چرخوند

 آنا؟+    

 . نداد جواب آنا اما زد در    

 . کن باز درو.  آنا+     

 : گفت کردو باز کامل درو مینا.  اومد بیرون بود پوشیده رنگی آبی حوله که درحالی آنا شدو باز در قفل    

 ؟ کنی می داری چیکار+     

 . کنم می قفل درو همیشه من _    

 . کنیم نمی قفل درهارو خونه این ماتو ، نه+     

 ؟ چی دید منو و داخل اومد نفر یه اگه اما _    

 . نمیاد هیچکسی+     

 : گفت بیشتر اطمینان برای    

 . ایستم می در پشت همینجا من بخوای اگر+    
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 : گفت کردو مکثی آنا    

 . خوبه حالم بشن مطمئن تا میخوندم آواز ها کارکن برای خونه یتیم تو همیشه من.  بخونم آواز میتونم _    

 : گفت مینا    

 . باشه+ 

 : داد ادامه ناچاری سر از

 . بار یه همین فقط اما.  خب خیلی+

.  شد آنا اتاق وارد کثیف های لباس برای سبد یه با مینا.  کرد قفل درو دوباره شدو حمـام وارد دادو سرتکون آنا

 یه.  شد آنا نقاشی بوم متوجه بود لباسها کردن جدا مشغول که همونطور.  بود مرتب تمیزو همیشه مثل اتاقش

 خونه وسط اما بود شده کشیده خونه راستی و چپ قسمت و خونه سقف.  بزرگ عمارت یه از کاره نیمه تصویر

 از بود پر کمد تو.  کرد باز رو کمد در.  رفت آنا لباسهای کمد سمت به زدو لبخندی مینا.  بود نشده کشیده هنوز

 گرفته خندش مینا. میشناخت رو دامن فقط آنا انگار.  نبود کمد توی شلواری هیچ.  قدیم برای آلمانی های لباس

 هم باز اما کشید دوباره.  کرد گیر شدو باز نیمه تا کشو اما کشید رو کشو.  کشو سراغ رفت و بست رو کمد در.  بود

 به نگاهش وقتی.  بود کوچیک کتابچه یه.  آورد در رو بود کرده گیر که رو چیزی و کشو ته برد دست.  نشد باز

 آنا.  انداخت حمـام در به نگاهی.  بود شده بسته کش یه کتابچه دور.  انجیل.  شد گرد چشماش افتاد جلدش

.  رنگ کرم ورقاتش بودو شده کشیده صلیبی اون روی و بود ای قهوه انجیل جلد.  میخوند آلمانی آوازی همچنان

 در به نگاهی.  زمین افتاد انجیل لحظه همون.  بیرون کشیدش.  دید رنگ سفید ورقی چسبیده هم به ورقات بین

 میانسال مرد یه.  بود عکس یه سفید ورقه اون درحقیقت.  نیومده بیرون آنا بشه مطمئن تا انداخت ـام حمـ

 از رو مرد عکس و شده پاره عکس های گوشه که بود معلوم.  خندید می و کرد می نگاه ای دیگه جای به داشت

 پدرش عکس ممکنه که کرد فکر خودش با مینا.  خورد نمی ها ایرانی به مرد چهره.  کرده جدا اطرافش فضای

 باال ندونستن معنای به هاشو شونه.  بازه حمـام در نفهمید که بود شده عکس و انجیل محو اونقدر مینا.  باشه

 حرصش پرتیش حواس از.  زد بیرون سریع اتاق از و برداشت رو سبد.  سرجاش برگردوند رو عکس و انداخت

 بسته حاال که ـام حمـ در به رو نگاه اخرین و رفت پایین ها پله از.  کرد خاموش رو برق و برگشت دوباره.  گرفت

 نبودن خیس موهاش که درحالی کردو باز رو ـام حمـ در آنا رفت پایین ها پله از کامال که وقتی.  انداخت بود

 شام میز برگشت کار سر از وحید که وقتی شب.  نبود معلوم نگاهش از چیز هیچ.  انداخت ها پله راه به نگاهی

 : گفت لیسید می گرگا مثل رو لبـاش نمایشی که درحالی وحید.  بود آماده و حاضر

 . غذایی عجب به به _

 حرف که همونطور و پاهاش روی نشوند تینارو و نشست کاناپه روی کنارشون وحید.  خندیدن هردو تینا و آنا

 : گفت تینا به رو هم اشاره با میزد
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 (( بخورم هارو کوچولو خانوم این خواد می دلم من ولی)) 

 کنارش بود شده امیرعلی حالت متوجه که وحید.  بود امیرعلی نخندید که کسی تنها اما خنده زیر زدن همگی

 : گفت ریخت می بهم موهاشو که همونطور و نشست

 ؟ ناراحته ها بازی قهرمان چرا ؟ شده چی _

 : گفت و انداخت بود مینا به کمک مشغول که آنا به نگاهی امیرعلی

 ... دیوونس واقعا دختره این+

 . گرفت جلوش رو دستش و حرفش وسط پرید وحید

 . تو و میدونم من بشنوم ازت حرفی چنین دوباره اگر.  امیر کن بس _

 : گفت معترضانه امیرعلی

 ؟ ناراحتم چرا پرسی می چی برای پس+ 

 : گفت بلند صدای با آشپزخونه تو از مینا بده رو جوابش وحید اینکه از قبل    

 . شده پخته خانوم آنا کمک با امشب غذای _    

 : گفت شدو بلند امیرعلی شده کج دهن به توجه بی وحید    

 . داره خوردن غذا این پس به به+     

 : گفت کرد می خاموش رو تلوزیون که همونطور امیرعلی    

 . نخورم رو غذا این ولی بخورم موش روده و دل بشقاب یه میدم ترجیح _    

 : گفت و گرفت رو امیرعلی بازوی شنید رو حرف این که وحید    

 . داریم کار دیگه باهم اتاق تو امیر و من+    

 . کرد روشن رو برق شدو وارد هم خودش.  انداخت بود آنا اتاق که اتاق ترین نزدیک تو و باال برد رو امیرعلی    

 ؟ مرگته چه تو+     

 . کشت رو کبوتر یه امروز.  روانیه دختره اون _    

 ؟ کشتش و گرفت+     

 . نه _    
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 . بزن حرف درست امیر+     

 . کردم زخمی رو کبوتر اون تفنگم با من _    

 ؟ کشتیش تو پس+     

 . روش زد سنگ یه با روانی اون اما کنیم درمانش میتونستیم.  بود شده زخمی فقط پرنده اون.  نه ، نه ، نه _    

 . نمیشه خوب کبوتر اون که میدونسته آنا شاید+     

 ... هرصورت در _    

 : گفت مصمم پریدو حرفش بین وحید    

 اینطوری رو خواهرت نبینم هم دیگه.  نمیشه روانی کسی کبوتر یه کشتن با باشه اشتباه هم کارش اگر اصال+     

 . کنی صدا

 . نیست من خواهر اون _    

 : گفت بلندی نسبتا صدای با وحید    

 ؟ گیری نمی یاد تینا از یکمی چرا.  خواهرته اون+    

 . همبازیه یه دنبال فقط و کوچیکه خیلی اون _    

 . نیست خبری شام از هم امشب.  کنی درست رو اخالقت باید.  گفتم که همینی+     

 : زد داد امیرعلی.  شد خارج اتاق از و گفت اینو

 . درک به برین همتون.  بهتر _

 : کرد زمزمه و انداخت بودنش گرفته خونه یتم از که آنا عکس تابلو به نگاهی

 . ای زنجیره روانی _

 . میزد پوذخند بهش عکس توی از که انگار آنا

 کردن می خداحافظی دیگه باهم که درحالی ها بچه همه.  خورد آخر زنگ نیوفتادو اتفاقی مدرسه توی صبح فردا

 روی از رو هاش کتاب آرامش با آنا.  شدن خارج کالس از کردن می خوشحالی اظهار مدرسه امروز شدن تموم از و

 شده تعطیل هم امیرعلی مدرسه.  شد خارج مدرسه از.  بود پوشیده بلیز همیشه مثل.  افتاد راه و کرد جمع میز

 : گفت کردو بهش رو امیرعلی دوست پرهام.  بود

 . کردن پیدا ها مونده عقب توی از رو دختره این خانوادت احتماال+
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 مشتاقانه هم دوستاش.  رفت بودن دستش کتاباش از چندتا که آنا سمت به مستقیم و نگفت چیزی امیرعلی

 زمین پخش کتابا که طوری.  آنا کتابای روی کوبوند محکم رو دستش شدو رد کنارش از امیرعلی.  رفتن دنبالش

 : گفت تمسخر با امیرعلی.  شدن

 . باش مراقب _

.  کرد نگاه دوستاش و علی امیر به برگردوندو رو سرش کنه جمع هارو کتاب که بود شده خم که همونطور آنا

 : گفتن خندیدن می تمسخر با که امیرعلی دوستای

 ؟ خوبه حالت+ 

 افتاده زمین روی که رو انجیل بود زده صدا چوپان لقب با رو آنا روز اون که دختری همون.  شدن رد کنارش از و

 : پرسید و آنا سمت کرد رو.  انداخت بهش نگاهی و برداشت بود

 ؟ انجیله این_

 : زد داد بلند صدای با دادو تکون هوا تو رو انجیل دختر.  داد تکون تایید معنای به سرشو فقط و نگفت چیزی آنا

 . مدرسه آورده انجیل خودش با ببینید_

 پس رو انجیل که برد دست حرص با آنا.  گرفت آنا سمت به پوزخند با رو انجیل دختر.  شد بلند همگی خنده

 انجیل یهویی دختر.  شدن خیره دوتا این جدال به و شدن جمع ها بچه کم کم.  کرد نمی ولش دختر اون اما بگیره

 : گفت و امیرعلی سمت کرد رو شهاب.  افتاد جا یه برگش هر و زمین روی شد پرتاب انجیل و کرد رها رو

 . کامله روانی یه خواهرت+

 : گفت بدی لحن با امیرعلی

 . نیست من خواهر اون _

 : گفت بزرگ های دختر از یکی.  کنه جمع رو انجیل های برگه که داشت سعی همچنان آنا

 . کردی بدی کار خیلی+ 

 : گفت و رفت آنا سمت به تر بزرگ دختر حرف به توجه بدون دختره    

 ؟ قالدس این کوچولو سگ اوه _    

 بدی صدای با و پرید جاش از آنا خورد روبان به دستش تا.  کشید دست آنا گردن روی روبان به کردو دراز دست    

 به رو سرش کشیدو می جیغ که آنا به همه.  شد پرتاب عقب به وحشت با دختره.  کشیدن جیغ به کرد شروع

 : زد داد شدو کوچه وارد سراسیمه مدیر خانم.  بودن شده خیره میداد تکون اطراف
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 ؟ شده خبر چه+     

 آنا و گرفت رو دختر اون بازوی خشم با مدیر خانوم.  داد توضیح رو چیز همه و رفت کنارش بزرگ دختر همون    

 : گفت کردو نگاه دختر اون به جدی خیلی مدیر.  کرد راهنمایی دفتر سمت به آروم خیلی رو

 . کنی می اذیت هارو وارد تازه که باره چندمین این.  مقدم+     

 : داد ادامه مدیر.  رفت ور انگشتاش با و نگفت هیچی دختره    

 . کن خواهی معذرت موحدی از حاال.  گیرم می تماس والدینت با بشه تکرار اگر بعدی دفعه+     

 زمزمه و آنا به کرد رو زحمت زورو هزار با.  کرد برخورد مدیر عصبانی چشمای با که کنه مخالفت خواست دختره    

 : کرد

 . ببخشید _    

 با همراه و کتاباش و کیف دخترا از یکی.  شد خارج دفتر از هم آنا.  شد بیرون راهی حرفی بدون و گفت و این    

 . شد مدرسه بیرون راهی کردو تشکری آنا. گرفت طرفش به رو انجیلش

    **** 

 : کرد تاکید مینا. کردن می تمرین و بودن نشسته پیانو پشت مینا و آنا خونه توی    

 . بی ، ای+     

 : گفت لبخند با مینا.  برداشت پیانو روی از رو دستش زدو رو دکمه آخرین آنا    

 . بود خوب خیلی _    

 : گفت لبخند بدون آنا    

 . داشتم غلط تا یازده ، نبود خوب نه+     

 : کرد اضافه آنا.  نگفت چیزی خندیدو مینا    

 . میشم بهتر بعد دفعه+     

 : گفت و آنا سمت کرد رو حرفش به توجه بدون مینا    

 . افتاده اتفاقی چه که گفت من به امروز مدیرت_    

 : گفت شدو خم مینا.  کرد جمع دهنش تو ـاشو لبـ و نگفت چیزی آنا    

 ؟ بزنی حرف دربارش خوای نمی_    
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 . نداره وجود گفتن واسه چیزی+ 

 : گفت زدو زل آنا چشمای تو مینا

 ؟ نه ، میدونی که اینو ؟ درسته ، اینجام تو خاطر به من که میدونی تو_

 : گفت مینا.  داد تکون تایید نشانه به رو سرش آنا

 . بدم نشونت خوام می که هست چیزی یه_

 : گفت و گذاشت آنا جلوی اونو آوردو در خودش دفترچه مثل دفترچه یه و پیانو پشت برد دست

 از تو منو بشه شاید گفتم. کردم می استفاده خاطرات دفترچه عنوان به ازش که داشتم این مثل درست یکی من_

 ... عنوان به این

 : گفت زدو ورق رو دفترچه

 . کنیم استفاده هامون عکس آلبوم _

 : گفت لبخند با مینا.  بود وحید و مینا عروسی عکس ها صفحه از یکی

 . عروسی روز تو پدرتیم و من اینجا_

 . میزد لبخند دوربین به رو کوتاه موهای با پسری.  آورد رو بعدی صفحه مینا.  زد لبخندی آنا

 .عید روز صبح ، امیرعلی این_

 . بود گرفته بغــل تو رو کوچولویی بچه وحید بعدی صفحه.  زد لبخند دوباره آنا

 . تینا این_

 . آورد رو بعد صفحه خندیدو هم مینا.  شد تر پررنگ آنا لبخند

 . تینا و تو اینم_

.  گرفتن آنا ورود روز رو عکس این.  میزدن لبخند دوربین به و بودن کرده ـل بغـ همدیگرو آنا و تینا عکس توی

 : گفت و مینا سمت کرد رو.  شد محو آنا لبخند

 ؟ کیه تارا+ 

 : داد ادامه آنا.  شد جا جابه جاش توی تعجب با مینا

 . میزنه حرف دربارش تینا+ 
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 : گفت آنا به رو و بست رو دفترچه مینا

 . بیا دنبالم _

 گل دسته یک روی روبه.  بودن کرده احاطه رو دورشون رنگ همه از ها گل. شدن گلخونه وارد راهرویی از دوتایی

 خوش خط با تابلو روی.  بود شده نصب طالیی زمینه با کوچیک تابلویی ها گل روی روبه.  ایستادن سفید رز

 : بود شده نوشته انگلیسی

    I never held you ' but ifeelgou. 

 . کنم می احساست اما ، نکردم ـل بغـ تورو وقت هیچ من    

    you never spore ' but I hear you 

 . شنوم می رو صدات اما ، نزدی حرف بامن وقت هیچ    

    I never rnew you' but I love you. 

 . دارم دوست اما ببینمت نتونستم وقت هیچ    

 

 : پرسید آنا.  کرد ـوازش نـ هارو گل از یکی مینا.  بودن سرخ آنا های چشم.  میخوند بلند هارو جمله مینا    

 ؟ افتاد اتفاقی چه+     

 : گفت رفت می ور گل با هنوز که درحالی مینا    

 . مرد بود من شکم توی هنوز که درحالی_    

 : داد ادامه آنا به رو    

 گل این توی ، اون وجود از بخشی کنه می رشد گیاه این که زمانی تا و کردیم پخش اینجا رو خاکسترش ما اما_    

 . میمونه ها

 گوشه از اشکی قطره بودو زده زل ها گل به آنا.  ماسید هاش لب روی لبخندش.  کرد نگاه آنا به دوباره مینا    

 : گفت و مینا سمت کرد رو آنا.  بود سرازیر چشمش

 . هستی خوبی خیلی مادر تو.  بود شانس خوش خیلی موند می زنده اگه+     

 . کرد بغــلش بــوسیدو پیــشونیشو و گذاشت آنا صورت طرف دو هاشو دست مینا    

 . عزیزم مرسی _    
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 : داد ادامه میریخت اشک هم خودش که حالی در    

 . ارزشه با خیلی من برای این.  مرسی _    

 وارد وحید.  بود شام های ظرف کردن جا جابه مشغول مینا و بودن خـوابیده ها بچه تا سه خواب موقع شب    

 :گفت و شد آشپزخونه

 ؟ چطوره حالت+    

 . خوبم _    

 : داد ادامه مینا.  ریخت خودش برای آب لیوان یه و رفت یخچال سمت به وحید    

 . بگیره گرم من با که کرد سعی آنا امروز.  جالبه خیلی_    

 : کرد تاکید وحید

 . جالبه واقعا+ 

 . گیره می شکل ما بین داره رابطه یه که کنم می حس دارم کم کم_

 . شدم می امید نا داشتم کم کم.  خوبه+ 

 : پرسید معترض قیافه با مینا

 ؟ چیه منظورت_

 . بگیری گرم باهاش اونقدرا نمیشه کنم می حس جورایی یه خب+ 

 ؟ کنی می فکری چنین چی برای _

 : گفت و نشست آشپزخونه صندلی روی بعد کردو مکث وحید

 . بدونیمش خودمون مال اونو نمیتونیم و نیست ما بچه آنا کنیم تظاهر که هم قدر هرچه ببین+

 : داد ادامه چرخوندو دستش توی رو لیوان

 ؟ کنی می انتخاب رو کدوم بدی نجات رو یکیشون بتونی فقط تو و باشن خطر تو آنا و تینا اگر مثال+ 

 : گفت بود کشیده کار از دست که مینا

 . تینا معلومه خب _

 . همینه دیگه خب+ 
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 . بگو واضح رو منظورت _

 . کنیم ایجاد مشکل ها بچه بین ناخواسته و بگیریم گرم باهاش درست نتونیم همین خاطر به ممکنه خب+ 

 . خودم های بچه از بعد البته.  دارم دوست هم اون من خب ولی.  میدونم _

 تا.  بود ایستاده حال ای شیشه در پشت خشک سردو ای قیافه با آنا.  برگردوندن رو نگاهشون و خندیدن دوتایی

 : گفت ناراحتی با وحید.  رفت کردو کج رو راهش عجله بدون و آروم خیلی شدن متوجهش مینا وحیدو

 . نداریم دوسش میکنه فکر االن.  لعنتی+ 

 . میشنید نباید_

 . بدیم توضیح براش باید+ 

 . کنم می صحبت باهاش خودم فردا.  نه امشب _

 : گفت کردو باز هوا بی درو مینا.  بود بوم روی نقاشی مشغول اتاقش توی آنا صبح فردا

 . کنیم صحبت باهم دیشب درباره باید ؟ آنا_

 ؟ مجبوریم+ 

 . آره _    

 . داد ادامه کشیدنش نقاشی به و نگفت چیزی آنا    

 . جایگزینه قابل غیر و همیشگی که هست چیزا سری یه ببین_    

 : گفت دادو تکون هوا تو رو دستاش    

 . فرزند به عالقه مثل _    

 : گفت شدو خم مینا.  بود نقاشی مشغول همچنان آنا    

 . بده گوش من به آنا _    

 با بود دختر یه تصویر که آنا نقاشی به زد زل مینا.  مینا سمت برگشت چرخوندو حدقه تو رو چشماش آنا    

 : داد ادامه و روشن موهای

 اما...  باشه بیشتر اینکه نه...  باشه خودت مال که ای بچه به عالقه بگم چطور اما.  داریم دوست تورو ما ببین _    

 ... خب... 

 : داد ادامه رو حرفش آنا    
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 بدون چی برای که اینه مهمه االن که اصلی مسئله اما.  دارن دوس بیشتر رو خودشون های بچه آدما میدونم+     

 ؟ شدین وارد زدن در

 : داد ادامه آنا.  بود شده گرد تعجب از مینا چشمای    

 اطالع بدون و کنم باز درو من اتاقین تو وقتی که دارین دوس شما.  داره خودش برای شخصی حریم هرکسی+     

 ؟ بشم وارد

 باورش.  شد خارج اتاق از سردرگمی با مینا.  شد دختر موهای کردن رنگ مشغول و برگشت زدو حرفو این آنا    

 درحال وحید.  شد وحید کار اتاق وارد کشیدو صورتش به دستی.  باشه کرده توبیخ اونو اینطوری آنا که نمیشد

 . بود نقشه کشیدن

 ؟ کردی صحبت باهاش ؟ شد چی+     

 : گفت و نشست صندلی روی کالفه مینا    

 . کرد محکومم بدجوری اما آره _    

 : گفت و برداشت رو عینکش تعجب با وحید    

 ؟ چیه منظورت+     

 اتاقتون وارد زدن در بدون منم میاد خوشتون ؟ شدین اتاق وارد زدن در بدون چرا شما میگه بهم برگشته _    

 ؟ بشم

 : گفت و برداشت رو کش خط خندیدو وحید    

 ؟ داری دوس خودت.  میگه راس خب+     

 . باش جدی وحید _    

 . کنه رو دیشبمون های حرف تالفی اینکه برای زده حرفو این شاید خب+ 

 اون گفتن واسه استرسی اصال کنم می فکر.  نبود درکار کردنی کم رو و تالفی هیچ انگار.  بود جدی حرفش نه نه _

 . نداشت حرف

 . کنم می صحبت باهاش امشب میخوای خب+ 

 : پرسید کالفه و سمتش برگشت وحید.  نداد جوابی مینا

 ؟ داری ای دیگه فکر+ 
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 زارع دکتر پیش ببریمش شایدبشه گفتم _

 :گفت لبخندی نیمچه با و میزش سمت برگشت وحید

 . روانشناس یه پیش ببریمش زود اینقدر باشه الزم که کنم نمی فکر+

 سرسفره... کرده می زندگی باهاشون که ای خانواده احتماال.  دونیم نمی دربارش زیادی چیز ما دونی می خب، _

 ( بیان بفرست رو لعنتی های زمینی سیب اون:) گفتن می شام

 : داد ادامه اعتراض با مینا خندیدو وحید

 . بزاره بد تاثیر تینا روی خوام نمی میگه؟ چی نباشیم پیشش اگه میزنه حرف اینجوری من صورت تو وقتی_

 . کنم پا به شنگه الم کوچیک حرف یه مال خوام نمی من حال هر به+ 

 : گفت ناامیدانه مینا

 . بگذرون باهاش رو وقتی چند یه فعال پس باشه _

 . ضعیفه باشه+ 

 . داد تکیه صندلی به دوباره خندیدو مینا

 . بود برداشته رو پارک کل صداشون.  کشیدن می جیغ و کردن می هم دنبال ها بچه پارک توی

 . کنیم بازی برف باهم بیا _

 . نکنید پرت برفی گوله همدیگه به+ 

 دخترونه کاله یه و همیشه مثل مشکی لباس یه با تاب روی ساکت آنا.  میداد هل بود تاب روی که رو تینا وحید

 تو که بود دختری همون.  شد دقیق صورتش به آنا.  شد پیاده دوچرخش از صورتی کاپشن با دختری.  بود نشسته

 صورتش.  شد آنا متوجه و برگشت کرد حس رو آنا خیره نگاه که دختر.  بود زده صدا کوچولو سگ رو آنا مدرسه

 : آورد در افکارش از رو آنا زنی زده ذوق صدای موقع همون.  رفت بازی وسایل سمت به شدو جمع

 . همسایه سالم _

 .سالم+ 

 . شدید پیدا کم_

 رو پسری دست بودو گذاشته بیرون سفیدش شال از رو کردش بلوند تازه موهای که دید رو زنی و برگشت آنا    

 . بود گرفته
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 ؟ میشه انجام من بدون ها همسایه جلسات.  بوده شلوغ سرم خیلی+     

 . داشت هم مناسبی هیکل بودو کرده قشنگی اما زیاد آرایش.  انداخت زن پا سرتا از نگاهی آنا    

 . نیست قبل مثل _    

 و کردن نگاه دیگه هم به هردو.  کشید موهاش به دستی و برداشت رو کالهش خوشحالی و خجالت با وحید    

.  کرد نگاه صورتی کاپشن دختر به و برگشت دوباره آنا.  نبود همسایه دوتا مثل اصال رفتارشون.  کردن ای خنده

 ناز پراز صدای دوباره.  کرد بررسی رو آنا نگران نگاهی با میومد پایین سرسره های پله از که همونطور هم دختر

 کرد دور دختر اون فکر از رو آنا زن اون

 بتونید وقتی یه شاید گفتم... باال طبقه ببرمش میخوام که دارم صندلی یه.  داشتم زحمتی براتون راستش _    

 . کنید کمک بهم و بیاید

 .باشه+    

 :کرد تاکید وحید.  کرد نگاه بهشون آنا    

 . حتما+     

 . خوبه_    

 درهمون.  تینا دادن هل به کرد شروع دوباره وحید.  داشت نمی بر وحید روی از رو نگاهش هم لحظه یک زن    

 :گفت حال

 . بده خبر بهمون.  کنیم کمکتون بتونیم مینا منو شاید+    

 :گفت بازم ولی شد کمـرنگ کمی زن لبخند    

 . میزنم زنگ _    

 : گفت پسرش به رو زن.  داد تکون سری وحید    

 . عزیزم بریم _    

 رو نگاهی سنگینی دوباره که دختر.  شد خیره صورتی کاپشن دختر به و گرفت زن از رو خشکش سردو نگاه آنا    

 آتیش رو ـگاری سیـ داشت که افتاد وحید به نگاهش.  ندید تاب روی رو آنا اما تاب سمت برگشت بود کرده حس

 دختر.  نبود آنا از اثری پارک کجای هیچ.  پروند می جا از اونو ای بچه هر تکون اما نترسه که کرد سعی.  میزد

 داخل تا باال رفت آروم آروم.  انداخت اون داخل به نگاهی و رفت باال چوبی بزرگ سرسره نردبون از آروم خیلی

 می بود شده متصل ها سرسره به که که راهی باریکه از همینطورکه.  شده تنها پارک تو که کرد می حس.  شد

 صورتش.  بوده تینا بچه اون شد متوجه که کرد نگاه پایین به ترس با.  گذشت باریکه زیر از شدت با کسی گذشت
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 ازش زنان جیغ دختر و پسر چندتا موقع همون که ایستاد سرسره درگاه کنار آروم خیلی.  بود شده سرخ سرما از

 تا.  رفت سرسره سمت به شد مطمئن آنا نبود از که وقتی.  عقب رفت کشیدو بلندی هیع دختر.  اومدن بیرون

 با آنا.  بود شده دیر خیلی دیگه اما.  برگرده که شد باعث نفرت سر از جیغی صدای بخوره سر و بشینه خواست

 نمی چیزیش میوفتاد پایین طوری همین اگر شاید.  پایین کرد پرت سرسره زیاد ارتفاع از رو دختر توانش تموم

 ها برف روی.  کنه حس رو شدید دردی که شد باعث کردو گیر سرسره به شدت به پاش افتادن راه دربین اما شد

 با آنا.  رسید آنا به که داد تغییر باال به رو رو نگاهش مسیر کردو نگاه بهش تعجب با تینا.  کرد می گریه بودو افتاده

 . رفت ای دیگه سمت به و برگشت غرور

 وحید به نگاهی آنا.  بود ها ظرف کردن آماده درحال مینا و بودن نشسته سکوت توی همه شام سرمیز خونه توی

 : گفت دادو تکون سر براش وحید و انداخت

 . دادی هل رو دخترش تو که میگه میترا پدر+

 :گفت و گرفت جبهه سریع آنا

 . میخورم قسم.  کردیم می بازی داشتیم مافقط.  میگه دروغ _

 . خب خیلی+ 

 :پرسید اشاره با تینا از و گذاشت میز روی رو ساالد ظرف مینا

 ؟ شد چی دیدی تو_

 مشغول کالفه و نگفتن چیزی مینا وحیدو.  انداخته رو اون آنا که گفت دستاش اشاره با دادو تکون سر اخم با تینا

.  کرد تکرار رو آنا کار هم تینا موقع همون.  کرد دعا به شروع زدو گره هم به رو دستاش آنا اما.  شدن غذا کشیدن

 تیکه بریدن مشغول و برداشت چشمش جلوی از رو دستاش آنا.  انداختن همدیگه به نگاهی تعجب با وحید و مینا

 . کرد اشاره امیرعلی به رو تینا. شد گوشتش

 ؟ میگه چی اون مامان چی؟+

 : گفت آنا بده جواب خواست مینا تا

 . بدی بهش رو کره و نون که میخواد _

 : گفت امیرعلی

 . نپرسیدم تو از+ 

 : داد تذکر وحید

 . بسه ، هی _
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 : گفت اعتراض با بودو کرده تیکه تیکه رو هاش گوشت که انداخت آنا بشقاب به نگاهی امیرعلی

 ؟ بخوری غذا آدم مثل نمیشه+

 . رفت امیرعلی به ای غره چشم مینا

 . میخورم غذا عادی من_

 . اومدی که قبرستونی هر از یا ترانسیلوانیا توی احتماال آره،+ 

 . رومانیه کشور از قسمت یه ، نیست کشور یه ترانسیلوانیا.  هستم روسیه از من _

 . هستی روانی یه تو+ 

 :گفتن امیرعلی به رو وحید و مینا

  هی _

 . نزنه حرف اینجوری کسی دیگه.  امیر بسته+     

 . کنن می مسخره اون خاطر به منو دوستام ی همه ؟ کنه می رفتار اینجوری این چرا اما _    

 :کرد تاکید وحید    

 . کنی عوض رو دوستات بهترباشه شاید+     

 : متقابالگفت امیرعلی    

 . خونه دیوونه همون به گردونید برش باشه بهتر شاید_    

 : گفت عصبانیت با وحید.  زدن صدا رو اسمش اعتراض با وحید و مینا    

 . کن خواهی معذرت خواهرت از+     

 . نیست من لعنتی خواهر اون _    

 : کرد تاکید وحید.  شد بلند میز سر از و گفت اینو    

 . من با اون+    

 : گفت خوردو نوشابش از قلپ یه    

 . کنم می حلش خودم+     
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 سمت به شد مطمئن کاملش بودن قفل از که وقتی زدو محکمی قفل درختی خونه در به وحید صبح فردا    

 : گفت و رفت بود نشسته درخت افتاده تنه یه روی که امیرعلی

 . میدم بهت هارو کلید کردی خواهی معذرت هروقت+     

 سبد که درحالی مینا غذایی مواد فروشگاه توی همزمان.  شد خیره جلوش به همونطور و نگفت چیزی امیرعلی    

 : گفت کردو آنا به رو میداد هل رو دار چرخ

 ؟ داری ای عالقه مورد غذای ؟ کنم درست برات امشب بخوای که هست خاصی چیز_    

 . کرد زدن زنگ به شروع مینا تلفن.  داد تکون نه نشانه به سرشو آنا    

 الو؟_    

 : گفت رفت می ور کامپیوتر با خط اونور که درحالی خونه یتیم مدیر    

 ؟ چطوره حالتون+    

 . ممنون.  خوبیم ما_    

 ؟ کنه می چیکار آنا+     

 . دستتون گوشی ، اینجاست اون_    

 : گفت کردو آنا به رو    

 ؟ کنی صحبت میخوای.  قبلیته مدیر _    

 : کرد اصرار مینا.  داد تکون نه معنای به سرشو آنا

 . کوچیک سالم یه فقط ، آنا دیگه بیا _

 : گفت تحکم با آنا

 . نه گفتم+ 

 اما گذاشت گوشش دم رو گوشی مینا.  شد محو لبش روی از لبخند بود شنیده رو آنا صدای که مدیر خط اونور

 : گفت دادو آنا به و برداشت پالستیک یه کنارش از و برداشت رو اون دوباره

 . کن جدا من برای سیب تا پنج برو عزیزم_

 : گفت و گذاشت گوشش دم رو گوشی

 . شد خجالتی ای دفعه یه ببخشید _
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 می رو پزشکیش های گزارش... پروندش تکمیل برای که...  که کنم آوری یاد بهتون که زدم زنگ.  نداره اشکالی+ 

 . خوام

 : گفت تینا روبه اشاره با آنا

 ((؟ میگه داره چی)) 

 : گفت دادو تکیه دیوار به مینا.  مینا به زد زل و برگشت تینا

 . نداره عالقه پزشک دندون به زیاد_

 : گفت اشاره با و برگشت تینا

 (( میزنه حرف تو درباره)) 

 . کرد گرد ناکی خطر طرز به رو چشماش آنا

 ؟ کنه برقرار رابطه باهاتون تونسته+

 . کرد می محاکمم داشت پیش روز چند.  ای رابطه چه _

 :پرسید آنا از اشاره با تینا

 ((؟ چیه محاکمه)) 

 : گفت کرد می جا جابه رو ورقاتی که همونطور مدیر.  نداد جواب آنا

 . بیرون اومده الکش از باالخره کنم فکر+

 : گفت خندیدو مینا

 . آره _

 ؟ بگین من به که نیاورده بار به ای دیگه خرابی+

 . میترا اسم به هست دختری یه مدرسشون توی اخیرا.  بزرگ خرابکاری یه _

 : گفت اشاره با و آنا به کرد رو تینا

 (( کنه می صحبت میترا درباره داره)) 

 نمیدونم دقیقا من. داده هلش آنا میگن.  زمین میوفته میخوره سر دختره کردن می بازی پارک توی داشتن _

 . شده زخمی اون اما چیه داستان
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 ؟ خوبه حالش+ 

 : گفت طعنه با مینا

 . خورده بخیه تا شیش و شکسته پاش قوزک.  خوشبختانه_

 . نبوده شانس خوش هم خیلی+ 

 . نشکست گردنش که آورده شانس _

 . بود زده زل مینا به ها میوه بوفه پشت از همچنان آنا

 به و بست رو دریخچال.  شنید رو صدایی میذاشت یخچال توی غذاهارو مونده باقی داشت مینا که وقتی شب

 مونده باز تعجب از مینا دهن.  میزد پیانو داشت ای حرفه طور به و بود نشسته پیانو پشت آنا.  رفت سالن سمت

 : گفت سرش پشت از مینا شد تموم آنا کار که وقتی.  بود

 . بزنی پیانو نیستی بلد گفتی توکه_

 : گفت اخم با و برگشت آنا

 . نگفتم من ، نه+ 

 . گفتی چرا _

 . کردم قبول منم و بدی یاد بهم که دادی پیشنهاد تو+ 

 ؟ کردی می تظاهر داشتی مدت این تمام پس _

 ناامید خیلی باید داره دوست تو اندازه به رو موسیقی که کسی برای. میاد خوشت من به دادن یاد از کردم فکر+ 

 . بشنوه نمیتونه حتی که دختر یه و نداره عالقه موسیقی به که باشه داشته پسر یه که باشه کننده

 : گفت و گرفت بازوشو مینا.  اتاقش سمت به افتاد راه شدو بلند آنا.  کرد می نگاهش داشت باز دهنی با مینا

 . وایسا ، وایسا _

 سمت به کوبیدو بهم درو.  شد اتاق راهی کشیدو موهاش به دستی مینا.  داد ادامه راهش به نکردو توجهی آنا اما

 : گفت بود توالت آینه جلوی که وحید.  رفت آینه

 ؟ شده چی دوباره+ 

 : گفت کرد می شونه رو موهاش که درحالی مینا
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 بهم داشته مدت این تمام.  میزنه اشتباه بدون رو چایکوفسکی های آهنگ داره دیدم و پیشش اومدم سرزده_

 . گفته می دروغ

 . میگه دروغ گفت نمیشه.  بگذرونه تو پیش رو وقتش میخواد فقط اون+     

 . دیگس چیز یه من با رفتارش.  داره رو رفتار بهترین تو با همیشه اون چون کنی نمی درک تو_    

 ؟ چیه منظورت خب+     

 . پایین داد هل رو میترا. کرد داد و جیغ مدرسه توی نمیدونم _    

 بوده؟ اون تقصیر میگی داری+     

 . باشی مراقبشون بود قرار تو نبودم اونجا که من.  نمیدونم.  عزیزم دونم نمی _    

 . بود اتفاق یه فقط اون دیگه، بسه+     

 ؟ خوبه.  نیست مقصر اون چیزی هیچ واسه پس خب خیلی _    

 : داد ادامه و انداخت ـت تخـ روی رو شونه    

 ؟ کنم باور هم زده آتوسا و تو درباره که حرفی.  کنم می باور میزنه که رو هرحرفی _    

 ؟ گفته چی مگه+     

 . میزدی رو مخش داشتی میگه _    

 : گفت بلندی صدای و خنده با وحید    

 . شده متوجه اشتباه اون احتماال چی؟+    

 ؟ کرد دعوت خونش به تورو اون _    

 . کنم کمکش وسایل کردن جا جابه تو خواست ازم اون+     

 ؟ واقعا _    

 . نذاشتم محلش منم.  آره+     

 . بخندیم بهش ؟میتونستیم نگفتی من به چرا ، من خدای وای _    

 ... میدونستم من نه،+    

 . کردی قایم رو مسئله این تو_    



                 
 

 

 انجمن کاربر موسوی فاطمه|  یتیم شیطان رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

58 

 

 . چیه تو واکنش که میدونستم من عزیزم+     

 : گفت شدو بلند    

 . میگذره ماجرا اون از سال ده درسته؟االن. کنی حسودی میزنم حرف باهاش من که زنی هر به نمیشه ، مینا+     

 . گفتی بهم رو جریان تو که دوساله فقط.  داره مفهومی انگار که میگی جوری یه چیه؟ منظورت _    

 یه تو به من.  کنم جلب رو اعتمادت تونستم که کردم می فکر.  متاسفم موضوع این بابت چقدر که میدونی+     

 دادم؟ دوباره فرصت

 . نیست منصفانه این _

 ؟ نه تو اشتباهات درباره ،اما بزنیم حرف من اشتباهات درباره میتونیم ما یعنی. ببینم بذار+ 

 . بریزه روهم دیگه زن یه با میخواست که بودی االغ یه تو و بودم مریض من _

 سرزنش منو هم کسی.  برم و کنم ولت پیش وقت خیلی میتونستم من. انداختی خطر به رو بچمون زندگی تو+ 

 . کرد نمی

 ؟ مادرت ؟ داده یادت کی هارو حرف این.  میزنی کنایه و نیش ؟ چیه _

 می گوش وحید و مینا دعوای به کشیدو می نقاشی بومش روی لبخند با بودو نشسته اتاقش توی آنا حال درهمون

 از عصبانی وحید.  نقاشی کشیدن مشغول تینا بودو ای رایانه بازی مشغول معمول طبق امیرعلی صبح فردا.  کرد

 :گفت امیرعلی به رو اومدو پایین ها پله

 . دارم کار من.  کن کم رو آشغال این صدای.  امیر+

 . باشه_

 . مرسی+

 آنا.  شد بلند خونه زنگ صدای.  میخوند رو ای مجله داشت مینا سالن اونور.  مبل روی انداخت رو دسته امیرعلی

 : گفت اومدو پایین ها پله از سرحال و دوان دوان

 . کنم می باز من _

 :پرسید لبخند با خونه یتیم مدیر.  ماسید لبخندش در جلوی شخص دیدن با اما کرد باز رو خونه در لبخند با آنا

 . آنا سالم+

 ؟ کنی می چیکار اینجا تو_
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 . داخل بیام میتونم+ 

 . شد بلند جاش از مدیر دیدن با مینا.  شد وارد مدیر و رفت کنار در جلوی از آنا

 . سالم_

 ؟ نشدم که مزاحم.  سالم+

 . نه نه_

 . بشینه که کرد دعوت مدیر از و باال طبقه فرستاد دخترارو مینا.  کرد مدیر با گرمی علیک و سالم هم وحید

 . میشه چیزیش یه آنا احتماال.  شدم اشتباه یه مرتکب من که بگم باید متاسفانه+

 : گفت تعجب با وحید

 . نداشتین مشکلی باهاش وقت هیچ که گفتین شما چی؟_

 . هست هم اون از اثری هست دردسر هرجا اما نداشتم من+ 

 : پرسید سریع مینا

 دردسری؟ چطور_

 . اونجاست اونم ، میشه دستگیر دزدی موقع نفر یک. اونجاست اونم ، کنن می دعوا باهم دختر دوتا+ 

 : گفت تعجب با وحید

 ؟... یعنی این خب_

 : گفت پریدو حرفش وسط مینا

 . بزنه حرفشو بزار+

 یه...  بوده اونجا که وقتی. گرفتم تماس قبلیش مدرسه با گفتی بهم پارک توی دختر اون درباره اینکه از بعد _

 اونجا آنا بازم و میره فرو فکش توی قیچی اتفاقی و پایین میوفته جایی یه از دستش توی قیچی با که بوده پسر

 . بوده

 : گفت سینه به دست وحید

 . خودش صورت تو کرده فرو رو قیچی اتفاقی اون شم نمی متوجه من+

 سوزی آتیش میگن.  کردم تحقیق دربارش بیشتر من.  بوده سولیوان خونه سوزی آتیش حادثه ترین بزرگ اما _

 . کنن پیدا رو مسببش نتونستن وقت هیچ اونا.  بوده عمدی
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 : گفت آرومی صدای با مینا

 ؟ بگین میخواین چی اون درباره شما+ 

 : گفت متقابال وحید

 . باشه شده مرتکب رو جنایتی همچین بچه یه اینکه.  داره؟مسخرست ربط اون به اتفاقات این که _

 آروم رو وحید دستش با مدیر.  میداد گوش هاشون حرف به ترسیده صورتی با داشت دیوار پشت آنا لحظه همون

 : گفت کردو

 ... منه عقاید برخالف+

 :کرد تاکید وحید

 . آره خب_

 مداد با نقاشیش کردن کامل مشغول تینا.  شد تینا اتاق وارد آنا بودند بحث درحال وحید مدیرو که همونطور

 :گفت تینا به رو اشاره با آنا.  بود شمعی

 ((؟ کنی می کمکم.  ببره خودش با منو اومده ، پایینه اون بدجنس زن یه))

 : گفت مینا اما بود نشده قانع هنوز وحید پایین طبقه

 ... اما دیدیم رفتاری مشکل ازش چندباری+

 :گفت سریع وحید

 درسته؟ ، نبود مهمی چیز آره_    

 . بود مهم چرا+     

 . کن فکر خوب دربارش ، عزیزم_    

 : گفت دوباره مدیر    

 چی با بدونیم باید ما من نظر به.  بگیرم تماس بود توش اون که ای نوانخانه اون با کردم سعی من+     

 . سروکارداریم

 : گفت خشم کمی با وحید.  شد می رد ای شیشه دیوار پشت از داشت آروم آنا موقع همون    

 . داریم سروکار باچی که میگم بهتون من خب _    

 : گفت پریدو حرفش وسط مینا    
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 ؟ چیه میدونی نه+     

 خب؟.  داریم سروکار یتیم ساله 9 بچه دختر یه با ما.  کن صبر_    

 : گفت پریدو وحید حرف تو دوباره مینا    

 . زارع دکتر پیش ببریمش باید+     

 . دکتر پیش بریمش می باشه _    

 : گفت اشاره با تینا به رو آنا.  بودن شده وحید کار اتاق وارد دزدکی تینا و آنا    

 (( کن پیدا رو درختی خونه کلید))     

 اما برداشت رو بزرگی دست انبر و رفت ابزار سمت به آنا.  شد وسایل بین گشتن مشغول دادو تکون سری تینا    

 مدرسه کیف داخل و برداشت رو آبی دسته و سنگین خیلی چکش جاش به و جاش سر گذاشتش شدو منصرف

 بهشون و گرفت هارو کلید آنا.  داد تکون هوا توی رو اون خوشحالی با بود کرده پیدا رو کلید که تینا.  گذاشت

 رو صندوق گاو در.  صندوق گاو سمت چرخوند رو نگاهش آنا.  بود همشون بین بزرگ کلید یک.  انداخت نگاهی

 تا شیش.  کرد چکش و برداشت رو اسلحه آنا.  بود صندوق گاو داخل اسلحه یک و اسکناس دسته چند.  کرد باز

 رو گذاشت رو اسلحه و برگشت تینا سمت به.  موند گذاشت رو یکی فقط آوردو در رو همشون.  بود توش گلوله

 : گفت اشاره با.  ـشونیش پیـ

 ((؟ کنی بازی میخوای))     

 :اومد اتاق به مدیر صدای.  داد تکون نه معنای به رو سرش تینا    

 . کنم می خبرتون شد دستگیرم چیزی اینکه محض به+    

 . باشین خودتون مواظب باشه_    

 . ممنون خیلی+    

 : کرد اشاره تینا به رو آنا    

 (( بعد ی واسه باشه))     

 اصلی جاده سمت به سرعت با تینا و آنا لحظه درهمون.  افتاد راه شدو قدیمیش ماشین سوار خونه یتیم مدیر    

 : کرد اشاره تینا به رو آنا.  رسیدن بود شده نصب رودخونه روی که پل به باالخره.  دوییدن می

 (( نشه پیداش ها طرف این دیگه که بترسونیمش جوری باید نمیاد پیش مشکلی هیچ))    
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 پل ستون پشت از آنا.  روند می پل سمت به جا همه از خبر بی مدیر.  داد تکون تایید معنای به سرشو تینا    

 : کرد اشاره تینا به رو و انداخت نگاهی

 . (( برو تینا.  بایسته که بده عالمت بهش دست با.  میاد داره))     

 جاش از و ایستاده تینا دید که آنا.  بیاره در رو موبایلش تا کرد باز رو کیفش در و انداخت کنارش به نگاهی مدیر    

 شدو هل تینا دیدن با مدیر.  زمین خورد جاده وسط پهلو با تینا.  جاده وسط داد هلش شدت با خوره نمی تکون

.  شد متوقف و کرد برخورد ها برف کوچیک تپه به پشت از چرخیدو دور سه ماشینش.  چرخوند چپ به رو فرمون

 سمت به سرعت تموم با مدیر.  کرد می گریه جاده وسط همونطور تینا.  شد پیاده ماشین از زنون نفس نفس مدیر

 : گفت و رفت تینا

 ؟ تویی تینا ؟ خوبه حالت+     

 به رو جاش شدو تموم تینا گریه ثانیه از کسری در.  کرد صدا رو اسمش و گرفت دستش تو رو تینا صورت مدیر    

.  بود باالگرفته رو چکش که دید رو آنا و برگشت کنه می نگاه پشتش به تینا بود شده متوجه که مدیر.  داد اخم یه

 آنا.  کشید دادی صحنه این دیدن از تینا.  مدیر ـشونی پیـ تو کوبید آوردو پایین رو چکش قدرت تموم با آنا

 : کرد اشاره بهش کردو بلند محکم رو تینا و ها برف روی انداخت رو چکش بیخیال

 (( بیرون بیاریمش جاده از کن کمک بگیرو رو پاش.  نکن گریه))     

 : گفت خشم با آنا.  آنا به بود زده زل همونطور تینا    

 (( حاال))     

 چرخ صدای آنا که بودن جاده آخرای دیگه.  کشیدن جاده کنار سمت به رو اون و گرفتن رو مدیر پاهای دوتایی    

 مدیر.  پایین کرد پرت جاده کنار سراشیبی از اونو کشیدو رو مدیر پاهای تر سریع.  شنید رو ماشینی های

 ماشین.  شد مخفی پل ستون پشت ببینتش ماشین راننده اینکه از قبل آنا.  خورد قل پایین سمت به همونطور

 برف روی رو خودش ترس با.  اومد هوش به مدیر موقع همون.  شد رد و گذشت مدیر ماشین کنار از رنگ مشکی

 قدرتش تموم با رو چکش دوباره آنا ببینه رو موقعیتش تا برگردوند که رو سرش.  بشه دور اونجا از تا کشید ها

 آنا.  بود مدیر های تقال گر نظاره و بود ایستاده گوشه یه تینا مدت این تموم...  بار سه...  دوبار...  یکبار.  کوبید

 و رنگش کرم لباس.  رفت تینا سمت به و برگشت آنا.  بست رو هاش چشم همیشه برای مدیر و زد رو ضربه آخرین

 : کرد اشاره تینا به.  بودن خون درشت ریزو های لکه از پر سفیدش پوست

 (( کنیم قایمش کن کمک))     

 واردش و رفت باال درختی خونه های پله از آنا.  افتادن راه به خونه سمت به کردن مخفی رو مدیر اینکه از بعد    

 از که آنا.  کرد می نگاه کرد می پاک رو خون های لکه بیخیال که آنا به بودو کرده کز درختی خونه گوشه تینا.  شد
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 داخل و مدرسه کوچیک کیف یه توی کرد رو چکش با بود کرده عوض که رو خونیش لباس ، شد خالص ها لکه شر

 : کرد اشاره تینا.  گذاشت کرد می مخفی هارو مجله امیرعلی که جایی

 (( گفتی دروغ من به تو))     

 : کرد اشاره متقابال آنا    

 .(( نیست مهم این)) 

 : کرد اشاره دوباره تینا ترسوندن برای

 می چون بکشمش که بودم مجبور من. زندان فرستن می تورو ، کنم قایمش تا کردی کمک من به اینکه خاطر به))

 .(( بده لو منو خواست

 : کرد اشاره و نشست تینا کنار

 ((؟ نمیدی لو رو من توکه)) 

 : کرد اشاره کردو ـلش بغـ آنا.  داد تکون نه معنای به رو سرش چندثانیه از بعد تینا

 (( دارم دوست من.  بیوفته برات اتفاقی هیچ زارم نمی من.  منی کوچولوی خواهر تو.  نباش نگران)) 

 چوبی تیکه با میزدو قدم ها برف توی امیرعلی.  بود کرده اخم همچنان تینا اما.  ـوسید بـ رو تینا سر و گفت اینو

 خونه های پله از داشتن هردو.  شد تینا و آنا متوجه که انداخت درختی خونه به گذرا نگاهی.  میزد کنار هارو برف

.  کرد کردن نگاه به شروع دزدکی کردو پنهان برف تپه یه پشت رو خودش سریع امیرعلی.  میومدن پایین درختی

 دوباره سریع امیرعلی.  برگردوند امیرعلی سمت به رو سرش سریع ایستادو که بود رسیده راه های وسط به آنا

 نفسی.  دید رفت می خونه سمت به که درحالی رو آنا که آورد باال رو نگاهش ثانیه چند از بعد.  شد قایم تپه پشت

 . کشید آسودگی سر از

 چیزی سردی و تیزی که بود ـوابیده خـ بقیه مثل هم امیرعلی.  بودن ـوابیده خـ خوابشون ـت تخـ تو همه شب

 بینیش جلوی سکوت معنای به رو انگشتش که دید رو آنا کرد باز رو چشمش تا.  کرد احساس گلوش روی رو

 : داد فشار گلوش روی رو بری موکت تیغ کشیدو رو موهاش آنا بشه بلند سریع خواست تا.  بود گرفته

 . دیدی چی بگو _

 ؟ کنی می چیکار+

 دیدی؟ چی_

 : گفت زور به بود گرفته گریش که همونطور امیرعلی
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 . بودین درختی خونه تو که دیدم رو تینا و تو من+

 : گفت کشیدو تر سفت رو آمیرعلی موهای آنا

 ؟ چی دیگه_

 ؟ چیه منظورت+

 ؟ دیدی چی دیگه_

 . خدا به ندیدم هیچی من+

 ؟ گفتی چیزی کسی به_

 . نگفتم کسی به. نه+

 ؟ میگم چی فهمی می.  برم می رو گردنت بکشی رو نفست دومین اینکه از قبل گفتی چیزی کسی به بفهمم اگر_

 . آره+

 نشسته منتظر زارع خانوم دفتر تو وحید و مینا صبح فردا.  شد خارج اتاق از کردو ول شدت با رو امیرعلی سر آنا

 : گفت رویی خوش با آنا.  شدن خارج زارع خانوم و آنا شدو درباز باالخره.  بودن

 . بشیم دوست باهم بتونیم که امیدوارم مریم.  زدم حرف باهات که شدم حال خوش_

 : گفت رویی خوش با هم زارع خانوم

 . همینطور منم+

 : گفت آنا به رو وحید

 . عزیزم گردیم زودبرمی_

 : گفت شد می دفترش وارد که درحالی زارع خانوم

 . داخل بیاین تونید می+

 یکی اون روی رو پاش که درحالی زارع خانوم اتاق داخل.  نشست دفتر های صندلی روی و آورد در رو پالتوش آنا

 : گفت مینداخت پاش

 ... نداره گذشته درباره حادی مشکل هیچ آنا...  که اینه من اولیه برداشت+ 

 : پرسید مینا
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 ؟ نداره مشکلی هیچ پس _

 . نه+

 : داد ادامه زارع خانوم خندیدو وحید

 . بگیره قرار برسی مورد باید اطرافیانش با آنا رابطه کنم می فکر من.  نیست خوب خبرای فقط البته+

 : کرد تاکید

 . داره وجود درگیری دوتا شما بین که میکنه احساس اون.  مینا تو با رابطش مخصوصا+

 ؟ خب_

 . میزاری ناکام رو تالشش تموم تو اما کنه خوشحال تورو که کنه می رو سعیش اون+ 

 : گفت تعجب با مینا

 . کردم کار همه من نداره حقیقت این.  دروغه این_

 : گفت کردو وحید به رو

 ؟ نه مگه _

 : گفت وحید

 . بده ادامه رو حرفش بزار+ 

 : داد ادامه زارع دکتر    

 . کرده پیدا احساسی همچین آنا که افتاده اتفاقی یه _    

 : داد ادامه زارع خانوم شدو جا جابه جاش تو مینا    

 بعضی شاید. داری افتاده تینا برای که اتفاقی یا خوردنت مشـروب بابت که گناهیه احساس خاطر به شاید_    

 . بده نشون آنا و تو رابطه تو رو خودشون ناموفق مادر یه عنوان به تو احساسات

 : گفت و گرفت فاصله وحید از مینا    

 . کنم نمی بودن ناموفق احساس من+    

 : گفت معترضانه مینا.  نگفت هیچی زدو پوزخندی وحید    

 ؟ گفته چی شما به اون+    
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 : کرد می زمزمه بودو نشسته دفتر توالت توی آنا موقع همون    

 . احمقه خیلی اون.  نمیدونه چیزی اون...  ندیده چیزی اون_    

 : داد توضیح زارع دکتر    

 . گذرونده رو سختی خیلی شرایط که حساسه و خجالتی کوچولوی دختر یه آنا+     

 . بهداشتی سرویس اتاقک های دیوار به خودش کوبیدن انداختن لگد به کرد شروع شدو بلند جاش از آنا    

 : گفت آرامش با زارع دکتر    

 بردباری و درک کم یه به نیاز فقط اون.  داره مهارت کردن صحبت توی و باهوشه ای العاده فوق طور به اون+    

 . داره

 از و کردن تشکر زارع خانوم از وحید و مینا.  میزد جیغ دل ته از کوبیدو می ها دیوار به رو خودش همچنان آنا    

 : زد داد و رفت درخروجی سمت به وحید.  نبود خودش از خبری اما بود مبل روی آنا پالتوی.  شدن خارج اتاق

 ؟ کجایی.  آنا _    

 .شد خارج بهداشتی سرویس از لبخند با آنا    

 ... بودم رفته.  خوام می معذرت+     

 : گفت پریدو حرفش بین وحید    

 . نداره اشکالی_    

 هیچ بودو سکوت ماشین توی.  شدن خونه راهی همشون کردو خداحافظی زارع خانوم از زیبا ای خنده با آنا    

.  کرد نمی درکش کسی هیچ.  بود مینا بدتر همشون از.  بود غرق خودش افکار توی هرکسی.  زد نمی حرفی کس

 و مینا.  دویید خونه سمت به شدو پیاده ماشین از زودتر آنا.  رسیدن خونه به باالخره.  کنه چیکار باید نمیدونست

 : گفت طعنه وبه شکست رو سکوت مینا.  بودن نشسته ماشین توی ساکت همچنان وحید

 . ممنونم کردی ازم که حمایتی بابت+    

 : گفت و بست رو چشماش وحید

 . دکتر پیش بریم که خواستی خودت_

 . شدن پیاده ماشین از هردو و گفت اینو

 . کن صبر مینا.  مینا _
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 : گفت ایستادو مینا روی روبه وحید

 . میاد در جور عقل با زد که هایی حرف بیشتر اما نیستم روانشناس من_

 : گفت میرفت داخل که همونطور وحید.  خورد زنگ مینا گوشی

 ؟ بدی جواب خوای نمی _

 . کرد وصل رو تماس آوردو در رو مبایلش کردو جیبش داخل دستشو مینا.  شد خونه داخل و

 ؟ الو+

 ؟ موحدی خانوم الو_

 ؟ شما بله+

 خانوم که بدونم خواستم می شدم مزاحم ببخشید.  بهشت کودکان خونه یتیم از هستم حقیقی من_

 ؟ شما پیش اومده( مدیر)محمدی

 ؟ مگه چطور. آره+

 . نگرانشم خیلی من و برنگشته حاال تا دیروز از اون_

 . شد خونه وارد و نگفت چیزی مینا

 . شد جسد نزدیک پلیس رئیس.  بودن ایستاده پل سمت ها پلیس بودو 9 ساعت

 . سالم+

.  شد جمع پلیس رئیس صورت.  شد پدیدار مدیر زده یخ و خونی جسد زدو کنار رو سفید پارچه ها مامور از یکی

 . بوده موحدی وحید خونه بشه کشته اینکه از قبل مدیر که فهمیدن خونه یتیم با تماس از بعد ها پلیس

 . بودن نشسته پلیس رئیس وحیدو و مینا سالن توی

 ؟ ندیدین ازش مشکوکی رفتار بکنه ترک اینجارو محمدی خانوم اینکه از قبل+

 ؟ رفتاری نوع چه_

 . ترس یا اضطراب مثال+ 

 . بود عادی خیلی.  اصال نه_

 ؟ نشد گرفته باهاش تماسی بود اینجا وقتی+



                 
 

 

 انجمن کاربر موسوی فاطمه|  یتیم شیطان رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

68 

 

 . نه_

 . بگیرین تماس باهامون اومد یادتون ای دیگه چیز اگر.  شده تموم اینجا ما کار که کنم فکر خب+

 : پرسید وحید

 ؟ کردین پیدا رو سرنخی یا کردین دستگیر رو مظنونی حاال تا شما_

 . نه هنوز نه+

 : گفت مینا

 . وحشتناکه واقعا ؟ بکنه کارو این باید چی واسه نفر یه آخه... فهمم نمی من _

 توی آنا.  دوخت ها پله راه به رو نگاهش مینا.  شد خارج وحید همراه به خونه از دادو تکون سری پلیس رئیس

 هربار با.  کرد می روشن خاموش بودو گرفته دستش تو رو آکواریوم برق کلید بودو نشسته تاریکی توی اتاقش

 که آدمایی و آتیش تصویر بود زده آکواریوم پشت بودو کشیده آنا که اربابی خونه نقاشی روی چراغ شدن روشن

 می داده نمایش خونه روی مخصوص نور با فقط که هایی نقاشی.  شد می داده نشون کردن می کمک درخواست

.  بود شده بریده پاهاش و دست یکیشون.  بودن شده کشته طرزی به بود کشیده آنا که هایی آدم از هرکدوم.  شد

.  کرد می سرچ اینترنت توی تند تند بودو نشسته تاپش لب جلوی مینا صبح فردا.  بودن زده رو سرش یکیشون

 وحید جلوی اپن روی رو بود گرفته پرینت که رو هایی ورقه مینا.  بود موز شیر کردن درست مشغول هم وحید

 : گفت و گذاشت

 نشونه چه ببین" شخصیتی اختالل دارای های بچه" ببین.  میزد حرف دربارش محمدی خانوم که چیزیه این+

 . داره هایی

 : گفت و کشید ها جمله زیر دستشو

 . میشن دوست کسی با سختی به.  جذاب ظاهر به+

 : گفت وحید

 . بوده این منظورش که نیستم مطمئن_

 . ببین.  بگه بهش رو بشنوه الزمه زارع دکتر که هرچی میتونسته اون+

 : گفت و گذاشت ها برگه از یکی روی رو دستش دوباره

 رو میخوان که رو چیزی تا میندازن هم جون به رو دیگران ها وقت بیشتر.  هستن ماهری های باز زبون ها اون+ 

 بیارن دست به
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 : گفت خیالی بی با وحید

 ؟ بدی نشون دکتر به اینو خوای می خب _

 : گفت مینا

 . نمیدم نشون اون به چیزی من+

 : گفت دادو هل هارو برگه

 . نمیرم پیشش دیگه+ 

 ؟ گرفتی رو تصمیم این کی_

 

 ؟ کنی می فکر چی تو+    

 ؟ بگیری نادیده رو گفت زارع دکتر هرچی خوای می_    

 : کشید داد مینا    

 ؟ کنی باور منو حرف تونی نمی وقت هیچ تو چرا+    

.  کردن نگاه رو آشپزخونه تو و برگشتن هردو.  شد بلند آشپزخونه تو از صدایی بگه چیزی وحید اینکه از قبل    

 مصنوعی لبخندی مینا.  رفت اپن روی لیوان سمت به بود دستش شیر شیشه که درحالی و بست رو دریخچال آنا

 : گفت وحید.  برگشت وحید سمت به زدو آنا به

 . کنیم کاری میتونیم داری الزم کمک ها بچه از نگهداری واسه اگه_    

 : گفت عصبانی و کالفه مینا    

 . ندارم الزم کمک من+     

 : گفت و نشست وحید کنار.  میره باال ها پله از آنا که دید کردو نگاه رو آشپزخونه تو مینا    

 محمدی خانوم حرف اگه. اومده کجا از و کیه اون بدونم میخوام.  بدونم بیشتر اون درباره میخوام فقط من+    

 ؟ بشی مطلع خواستی نمی خودمون های بچه باشه درخطر کسی اگه اینه چی؟منظورم باشه درست

 . میخواستم که البته_    

 . شروع برای ؟ باشه.  میگیرم تماس روسیه توی شده بزرگ توش اون که ای نوانخانه با من+    
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 نگاه رو آشپزخونه تو شدو بلند مینا.  شد بلند صدایی آشپزخونه توی از دوباره بزنه حرفی خواست وحید تا    

 : پرسید کردو نگاه حید و مینا به امیرعلی.  کرد

 ؟ چیه_    

 : گفت وحید    

 . سالم+    

 : گفت و مینا سمت برگشت وحید    

 . باشه+     

 : دست به تلفن مینا بودو ها سبزی کردن پاک درحال تینا.  بودن آشپزخونه تو تینا و مینا شب    

 محمدی خانم ؟ یانه آوردین دست به روسیه توی اسلودیانکا شهر درباره کسی از اطالعی بدونم خواستم می_    

 بله ؟ باشن نداشته اونجا در اون بودن درباره مدرکی هیچ ممکنه چطور.  نمیشم ؟متوجه واقعا...  که بود گفته

 . ممنون ؟ بزنید زنگ من به شد دستگیرتون چیزی اینکه محض به ممکنه...  کنم می خواهش

 . کنه بیدارش تا رفت آنا اتاق به وحید صبح فردا    

 . بریم باید ، آنا+    

 ؟ آنا_    

 : گفت و رفت ـت تخـ سمت به باشک.  باشه آنا اون که داشت شک وحید اما بود پتو زیر چیزی یه

 ؟ آنا_

 رو آنا نقشه که وقتی.  عقب رفت قدم چند ترس از وحید.  بیرون پرید کشون جیغ آنا و رفت کنار پتو یهویی

 : گفت و نشست کنارش فهمید

 . توبردی_

 : گفت وحید.  کرد می نگاه وحید به منتظر آنا

 ؟ چیه_

 . پزشکی دندون برم خوام نمی+

 چرا؟_

 . برم خوام نمی فقط+
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 ؟ میترسی چیه_

 . نه+

 : گفت دادو تکون خنده با سرشو وحید

 . مدرسه نری امروز میتونی بکشی نقاشی من با و بیای اگه.  عقب میندازیم رو برنامه پس_

 : گفت دادو تکون سری خنده با آنا

 . باشه+

 رسیدن مدرسه جلوی که وقتی.  برد مدرسه به رو تینا و امیرعلی مینا و موندن خونه تو وحید و آنا بنابراین

 : گفت مینا که کنه باز رو در تا برد دست امیرعلی

 . امیرعلی وایسا_

 : گفت بفهمه تینا تا کرد می هم اشاره که همونطور

 ؟ چطوره آنا با شما رابطه _

 : گفت و انداخت باال شونه امیرعلی

 . خوبه+

 ؟ آره_

 . مامان آره+

 : گفت امیرعلی به رو صدا با و تینا روبه اشاره با دوباره

 ؟ کرده خالفی کار اینکه یا ؟ بکنید ناراحتی احساس شده باعث حاال تا_

 . نه+

 ؟ نکرده اذیت شمارو مثال _    

 . نه+    

 : کرد اشاره مینا.  داد تکون نه معنای به رو سرش هم تینا    

 (( ؟ مطمئنی))     

 . داد تکون آره معنای به رو سرش تینا    
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 . باشه.  خب خیلی_    

 رو نقاشیش شخصیت پیراهن که همونطور آنا.  بودن بوم روی نقاشی کشیدن مشغول آنا وحیدو خونه توی    

 گفت کرد می پررنگ

 . باشم داشته تو مثل پدر یه تا موندم منتظر چقدر دونی نمی.  باشیم تنها باهم دارم دوست+    

 : گفت وحید    

 ؟ درسته.  مادر ویه_    

 : گفت و گرفت خودش به ناراحت ای چهره آنا    

 . بیاد خوشش من از مادر نکنم فکر+     

 : گفت شدو خم آنا به رو و برداشت کشیدن از دست وحید    

 . توئه عاشق مادر.  نیست درست این_    

 . باشی داشته دوست خودت های بچه اندازه به رو دیگه بچه یه بخوای که سخته.  نداره اشکال+     

 ؟ باشه ای خانواده این عضو تینا و امیرعلی مثل توهم عزیزم_    

 : گفت کردو سکوت کمی وحید    

 . داری دوسش چقدر که بده نشون بهش.  بکن براش خوب کار یه_    

 : گفت زدو لبخندی آنا    

 . خوبیه خیلی فکر+    

 هاش دست که درحالی آنا.  روزنامه خوندن مشغول هم وحید بودو جایی جابه مشغول آشپزخونه تو مینا شب    

 : گفت و شد آشپزخونه وارد لبخند با بودن پشتش

 . دارم هدیه یه برات مامان+    

 : گفت لبخند با مینا    

 ؟ واقعا _    

 : گفت دادو تکون سری آنا    

 . چیدم تو برای هارو گل این+     
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 هاش نفس شدو محو ها گل دیدن با مینا لبخند.  آورد در پشتش از رو تارا خاطرات حاصل و رنگ سفید های رز و

 : گفت داد با و انداخت رو چینی بشقاب.  افتادن شماره به

 ؟ کردی چیکار تو آنا _

 به رو آنا دست مینا.  کشید عقب هارو گل آنا که رفت بود لبش روی ای خبیثانه لبخند که آنا سمت به شدت با

 : اومد در آنا جیغ که کشید شدت

 . دستم آخ+ 

 : کشید داد دوباره مینا

 ؟ کردی اینکارو چرا_

 : کشید جیغ آنا

 . شکست دستم ، بابا+

 : زد داد مینا.  دویید بود شده زمین پخش که آنا و مینا سمت به سراسیمه وحید

 . وحید_

 . بسته دیگه ، هی+

 که همونطور مینا.  بیرون دویید زنون جیغ شدو بلند آنا و گرفت مینارو وحید.  بگیره رو آنا که داشت سعی مینا

 : گفت گریه با بود نشسته آشپزخونه کف

 . کرد کارو این قصد از اون.  خدایا_

 : گفت وحید

 . نه،نه+

 . کرد کارو این قصد از اون چرا_

 . عزیزم نه+

 : کشید داد مینا

 . ارزشه با من برای چقدر ها گل این که میدونست اون _

 : گفت کنه آروم مینارو داشت سعی که درحالی وحید

 . کنه خوشحالت تورو که گفتم بهش من.  عزیزم ، منه تقصیر+ 
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 : گفت کوبیدو آشپزخونه کف مینا

 . نمیشه باورم _

 و انداخت شده نصف های ساقه به رو اشکیش نگاه.  رفت گلخونه سمت به خمیده ـری کمـ با شدو بلند مینا

  شد بلند هقش هق کشیدو ها ساقه به دستی.  نشست و گذاشت کوچیک تابلو اون جلوی رو صندلی

.  برداشت رو گوشتی پیچ و رفت ابزار قفسه سمت به.  شد وارد سفیدش بلند خواب لباس با آنا شدو باز درانباری

 گیره الی رو دستش.  گذاشت هاش دندون الی پیچیدو اون الی رو گوشتی پیچ و برداشت میز روی از رو دستمالی

 روی رو هاش دندون شدت با آنا.  میشدن تر نزدیک دیگه هم به لحظه هر ها گیره.  چرخوند رو اهرم و گذاشت

 شکستن صدای و چرخوند رو اهرم دیگه بار یه قدرت تموم با.  نیاد در جیغش وقت یه تا میداد فشار دستمال

 دونه.  داشت آرومی صدای هاش دندون بین دستمال حضور خاطر به که کشید جیغی.  شد بلند دستش استخون

 شدیدی طور به دستش.  کرد آزار رو دستش پیچوندو برعکس رو اهرم.  ندبود شده پر صورتش روی عرق های

 : کشید داد درد با دقیقه پنج از بعد.  انداخت ـت تخـ روی رو خودش و رفت اتاقش سمت به.  بود شده کبود

 .بابااااا+

 : زد داد دوباره کشیدو تر باال رو پتو

 .باباااا بابااا،+

 : گفت شدو آنا اتاق وارد وحید

 ؟ عزیزم شده چی_

 : گفت گریه با آنا

 . کنه می درد هنوز دستم+ 

 : گفت و نشست ـت تخـ روی کنارش وحید

 . عزیزم نباش نگران.  ببینمش بزار_

 : گفت بهت با.  افتاد آنا دست مردگی خون و کبودی به چشمش و باال زد رو آنا رنگ سفید لباس آستین

 . بیمارستان ببریمت باید.  من خدای_

 : گفت خوابوندو خودشون ـت تخـ روی آنارو وحید برگشتن بیمارستان از که وقتی

 ؟ آره ؟ هستی شجاعی دختر تو که میدونستی _

 : داد ادامه وحید.  شد اتاق وارد کردو باز رو در بود گلخونه توی موقع اون تا که مینا
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 . میشه خوب زود خیلی حالت گفت دکتر _

 و در جلوی رفت هم وحید.  اتاق بیرون رفت کردو پوفی مینا.  کرد مرتب آنا روی رو پتو وحید.  مینا به زد زل آنا

 : گفت ثانیه چند از بعد.  ایستاد جلوش کمد به دست

 . شکستی رو دستش تو _

 : گفت و انداخت آنا به نگاهی وحید کنار از مینا

 . نگرفتمش محکم خیلی من.  نداره امکان+

 : گفت کردو نیمه درو وحید

 . بخوابی پایین طبقه تو باشه بهتر شاید.  بخوابه اینجا میخواد امشب اون _

 زد دلشو.  بود ایستاده شیوا خونه جلوی مردد مینا.  بست رو در هم وحید و پایین رفت حرص با و نگفت چیزی   

 . بود کرده غریب عجیب آرایش همیشه مثل.  در دم اومد شیوا.  زد رو زنگ و دریا به

 . سالم+    

 . تو بیا.  ورا این از.  خودم قدیمی رفیق سالم به به_    

 ... میدونی...  دارم عجله راستش.  نه+     

 : گفت پریدو حرفش بین شیوا    

 ؟ همیشگی همون از _    

 پالستیک.  برگشت مشکی کوچیک پالستیک یه با بعد دقیقه چند و رفت خونه داخل شیوا.  داد تکون سر مینا    

 : گفت و گذاشت مینا دست توی رو

 . باش من مهمون _    

 خوری ناهار میز روی.  روند خونه سمت به سرعت با مینا.  گرفت شیوا سمت به رو پول زدو لبخندی مینا    

 ها بسته.  قرمز گریه شدت از چشماش بودو خیس صورتش.  کرد می نگاه کوچیک های بسته به بودو نشسته

 آوری یاد با.  دوخت زده یخ دریاچه به رو نگاهش.  رفت پنجره سمت به شدو بلند جاش از.  میزدن چشمک بهش

 که کاری بهترین.  کرد خالی شویی ظرف توی رو همشون.  داشت برشون و رفت ها بسته سمت به سریع قدیم

 آنا.  کرد پارک مدرسه جلوی رو ماشین مینا.  شد بهتر آنا دست باالخره و گذشت روزی چند. کنه میتونست

 مینا.  کرد باز رو ماشین در و برداشت رو کیفش هم امیرعلی.  شد پیاده و برداشت کیفشو کردو امیرعلی به نگاهی

 : گفت
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 . باشین داشته خوبی روز+    

 تو از مینا.  بیرون افتادن کیفش زیر از هاش کتاب رفتن باال حین ولی رفت باال رو مدرسه های پله امیرعلی    

 : گفت ماشین

 ...امیر+     

 : رفت سمتش به شدو پیاده نیست حواسش امیرعلی که دید وقتی    

 . ببینم رو کیفت بزار ؟ شد چی+    

 . نمیدونم_    

 . میشه خیس االن ، دار برش.  خریدیمش تازه ماکه+    

 عقب دنده روی رو دنده آنا.  بود زده زل آنا به بودو نشسته پشت صندلی تینا.  کرد باز رو راننده سمت در آنا    

 آروم آروم ماشین.  بود زده زل بهش نگران همونطور تینا.  عقب رفت و گذاشت گاز روی رو دستش و گذاشت

 : زد داد دید رو ماشین که امیرعلی.  کرد رفتن عقب به شروع

 . مامان_    

 : کشید جیغ.  رفت می پاین سراشیتی از که دید رو ماشین و برگشت مینا.  کرد اشاره ماشین به و    

 . کمک...  نه...  تینا+    

 ماشین سمت به سریع میشد ماشینش سوار داشت که مردی.  کشید می داد و دویید می ماشین دنبال همونطور

 ماشین.  افتاد خوردو سر برفی زمین روی بگیره ترمز و بشه سوار اینکه از قبل اما.  کرد باز رو درش دوییدو مینا

 ها برف تپه به پشت از ماشین باالخره.  رفتن می کنار مینا ماشین راه سر از و میزدن بوق میومدن پشت از که ها

 : گفت کردو باز تینارو سمت در عجله با مینا.  ایستاد خوردو

 . نشده چیزیت.  اینجام من ؟ خوبه حالت+

 : گفت کردو ـل بغـ کرد می گریه که رو تینا

 . ببخش منو ، کنارتم عزیزم آره.  اینجام من+

 . بود نشسته زارع دکتر وحیدو روی روبه مبل روی مینا

 . کشیدم رو دستی ترمز و کردم پارک رو ماشین که یادمه دقیقا+

 : گفت زارع دکتر
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 . نگفته ماجرا این تو آنا دخالت راجبه چیزی تینا_

 : گفت کالفه مینا

 . نیست بار اولین این و کنه می مخفی اونو کارای تینا+

 : گفت متقابال زارع دکتر

 . میبینی خودت اشتباهات مسئول رو آنا تو که نیست بار اولین هم این و _

 : گفت و انداخت ها پله راه به نگاهی مینا

 . باشه خونه این توی خوام نمی دیگه ؟ چیه میدونید اصال+

 : گفت پوستی زیر ای خنده با زارع دکتر

 ؟ ببرتش بیادو یکی که ای آماده پس _

 : گفت مینا

 . کنم می هرکاری هام بچه از محافظت برای من.  نیست مهم برام.  آره+

 : گفت آوردو در بود مینا برای که رو موادی خالی های بسته و جیبش تو کرد دست وحید

 . کرده پیدا اینو صبح امروز دختره _

 : گفت مینا

 ؟ آنا دختره از منظورت+

 ؟ میگه دروغ اون ؟ کنه می هم فرقی مگه.  آنا آره _

 : گفت زارع خانوم

 . کردیم رزرو جا یه برات... داره فاصله اینجاها با دقیقه 45 که توانبخشی موسسه یه توی.  داری کمک به نیاز تو_

 : گفت و مبل به داد تکیه مینا

 . شویی ظرف تو کردم خالیش اما خریدم اینارو من.  نکردم مصرف اونو من+

 : گفت تمسخر با وحید

 ؟ کردی خالی و خریدی_

 . نکردم مصرف من که میشه سالی یه االن وحید.  نه+ 
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 : گفت زارع دکتر

 . بکنیم برات کاری تونیم نمی نباشی روراست خودت با که وقتی تا اما کنیم کمک بهت میخوایم ما _

 که داشتم دوست چقدر من که نمیدونید ها لعنتی شما...  کنم مصرفشون میخواستم من.  نمیگم دروغ من+

 . نکردم اما کنم مصرفشون

 : کرد تاکید

 . نکردم مصرف من+ 

 : گفت وحید

 ... شد می چیزیش تینا اگه _

 : گفت مینا

 . نداره ماجرا این به ربطی هیچ صبح امروز اتفاق+

 : گفت دادو تکون سر وحید

 . سخته من برای کردنش باور _

 : گفت و پاش روی زد مینا

 چه نبودی اونجا تو اگر که کنم می فکر خودم با من.  امیرعلیه و تینا وجود کنم نمی مصرف من که دلیلی تنها+ 

 همچین بشه باعث که کنم نمی کاری هرگز من.  میده دست بهم خودکشی احساس کار این با و میوفتاد اتفاقی

 . بیوفته دوباره اتفاقی

 : گفت جدی وحید

 . بود گذار تاثیر خیلی _

 : گفت مینا

 بهت دربارش باید و گفتم دروغ تو به من میدونم ، باشی داشته باور منو که بیارم دلیلی نتونستم هنوز که میدونم+

 . کنی باور حرفمو باید تو اما کنم می بخوای که هرکاری و میگیرم قرار درمان تحت من.  میدادم خبر

 : گفت رحمانه بی وحید

 . کنم نمی باور _

 . باشی داشته اعتماد بهم باید مورد این توی وحید.  باشی داشته باور منو توباید+    
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 : گفت وحید    

 کنم فکر. برم می باخودم هم هارو بچه و کنم می ترکت وگرنه.  بشی درست که میدم وقت هفته یک بهت من_    

 ؟ باشه.  میاد عصر امروز مادرم.  باشه آسون برات کنم می کمکت بتونم که اونجایی تا ؟ خب.  باشه منصفانه

 : گفت زارع خانوم    

 . داره بستگی تو به اما+    

 از رو موهاش شدو نزدیک تینا به پشت از آنا.  بود شده جمع اشک چشمش توی بودو ایستاده تینا ها پله باالی    

 : گفت میخورد سمعک که گوشش کنار زده کنار گوشش کنار

 . کشم می رو مادرت بگی چیزی بهشون اگه_    

 ـام حمـ در جلوی از سریع.  کرد حرکت تینا اتاق طرف به آروم خیلی امیرعلی بود ـام حمـ آنا که وقتی شب    

.  بود نقاشی کشیدن درحال تینا.  کرد می تصور ای زنجیره قاتل رو آنا که انگار.  شد تینا اتاق وارد شدو رد

 :کرد اشاره شتاب با امیرعلی

 ((؟ خوبه حالت تو تینا))    

 : کرد اشاره دوباره امیرعلی.  داد تکون تایید معنای به رو سرش تینا    

 ((؟ شد تصادف باعث اون ؟ کرد چیکار اون))     

 : کرد اشاره امیرعلی.  نداد نشون العملی عکس هیچ تینا    

 (( باشن ما مراقب بتونن بابا و مامان تا کنی کمک من به باید ، دیدی چیزی تو اگه))     

 : کرد اشاره تینا    

 (( کنن کاری نمیتونن اونا))    

 : کرد اشاره امیرعلی    

 ((چرا؟))    

 اول ورقه.  بود کشیده نقاشی شمعی مداد با ها ورقه روی.  آورد در رو هایی ورقه کمدش پشت از شدو بلند تینا    

 باالی آدمک یه بودو زمین روی مرده آدمک یه بعدی نقاشی.  افتاده زمین روی که دختری بودو سرسره نقاشی

 : کرد اشاره امیرعلی.  بود دستش چیزی یه که سرش

 (( ؟ خونس یتیم مدیر این))    
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 و بودن توش آدمک دوتا که بود درختی خونه تصویر بعدی نقاشی.  داد تکون تایید معنای به رو سرش تینا    

 : کرد اشاره شتاب با امیرعلی.  بود خونه گوشه بود شده خونی قرمز شمعی مداد با که کیف مثل چیزی

 (( ؟ کرد چیکار درختی خونه تو اون ، تینا))     

 : کرد اشاره تینا    

 (( کرده قایم اونجا رو بد چیزای))    

 : کرد اشاره امیرعلی

 ((؟ اونجان هنوز بد چیزای))

 : کرد اشاره امیرعلی.  داد تکون آره معنای به رو سرش تینا

 . (( کنن باور حرفمو که مجبورن اونا و میارم درختی خونه توی از چیزارو اون من.  میشه درست چیز همه))

 حرف به داره رفته باال ابروهای با در پشت آنا که نبود حواسش اصال میزدو حرف کردو می اشاره همونطور امیرعلی

 . میده گوش هاش

 قبل از که رو ساکش پوشیدو رو هاش لباس شدو بلند جاش از آروم خیلی مینا بودن خــوابیده همه که وقتی

 اتاق برق کنه بلندش اومد تا زدو کنار تینارو پتوی.  رفت تینا اتاق به آروم خیلی.  برداشت رو بود کرده آماده

 . دید بود دستش المپ کلید بودو نشسته مبل روی که درحالی آنارو که برگشت وحشت با مینا.  شد روشن

 ؟ مینا داری کاری_

 ؟ کنی می چیکار تواینجا+

 . نکن بیدارش.  خوبه اون_

 : گفت کردو اشاره در به مینا

 . اتاقت تو برو+

 ؟ نه مگه.  گذشته ها حرف این از ما کار_

 : گفت مینا

 . کنی اذیت رو هام بچه نمیذارم.  دارم خبر کارهات از من+

 : گفت تعجب با آنا
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 اونجا وحید اگه. بشه غرق رودخونه تو تینا بود نزدیک کردمو مــست که نبودم من میاد یادم که اونجایی تا من؟_

 . بودی زندان تو توهم بودو مرده االن اون...  نبود

 : گفت شده گرد های چشم با مینا

 ؟ گفته بهت اینارو کی+

 . آورد در مینارو خاطرات دفترچه و کنارش برد دست آنا

 . هست این تو ها حرف خیلی_

 : گفت دادو تکون هوا تو رو چه دفتر

 . فهمیدم چیزارو خیلی من_

 . من به بدش+

  خیانتکارت شوهر ، تارا درباره_

 . من به بده اونو آنا+

 . کنی می قایم موادتو های بسته که جایی_

 ... میدم هشدار بهت من...  من+ 

 :خوند روش از کردو باز رو دفترچه مینا حرف به توجه بی آنا

 . میگن بهش اینو...  میخورد تکون داشت هنوز اون مرده ام بچه گفت بهم دکتر وقتی_

 : داد ادامه رو حرفش آنا.  زد چنگ رو دفترچه خشم با مینا

 . بود من شکم تو مرده بچه یه روز 16 برای.  جنین خیالی حرکت_

 . آنا بسته+

 . بکنم رو تصورش میتونستم که بود عذابی ترین رحمانه بی این_

 ؟ مرگته توچه.  کن تمومش.  دیگه بسه+

 . نشدی قائل اهمیت خانوادت واسه تو.  بود خودت تقصیر.  شده دیر دیگه ، مینا+

 : گفت و گرفت بشه خارج اتاق از میخواست که رو آنا جلوی محکم مینا

 ؟ چیه منظورت_
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 ؟ بکنی میخوای چیکار+

 : گفت کردو مینا به آمیز تمسخر نگاهی

 ؟ بزنی منو+

 . شد رد میزد نفس نفس عصبانیت از که مینا کنار از و گفت اینو

 . میزد حرف و رفت می راه آشپزخونه توی دست به گوشی مینا صبح فردا

 ؟ ندونید ازش هیچی ممکنه چطور.  کردیم قبول شما از رو اون ما_

 : گفت بود خط اونور که جوان دختری

 ؟ کنه کمک بهمون بتونه که نمیاد یادش چیزی خودش.  باشن آورده قانونی غیر اونو که ممکنه سولیوان خانواده+

 : گفت جویدو رو لبش پوست مینا

 . میزنم زنگ بهتون بعدا _

 شد پایین راهی ها پله از کردو قایم کاپشنش زیر اونو و برداشت رو چکش ـتش تخـ زیر از سریع خیلی امیرعلی

 در.  بود عالی شد می عملی اگر بود رسیده ذهنش به که فکری.  شد آنا اتاق وارد سراسیمه مینا لحظه همون. 

 انجیل اما کرد باز روهم دیگه کشوهای.  نبود انجیل از خبری اما تهش برد دست و کرد باز آنارو های لباس کشوی

 رو کتاب افتادن صدای که اتاق وسط انداخت هارو عروسک و برداشت هارو بالشت.  نکرد پیدا رو رنگ ای قهوه

 رو انجیل.  بود باز عروسک گوشه.  کرد رو زیرو اونو و برداشت رو صورتی شکل ـستطیل مـ عروسک.  کرد حس

 . انداخت اتاق در به نگاهی و ـت تخـ به داد تکیه.  آورد در عروسک توی از

 تر گرد هاش چشم هرلحظه.  زد ورق هارو صفحه.  افتاد مرد همون عکس به نگاهش که کرد باز رو انجیل دور کش

 آرم.  آورد رو کتاب آخر.  شده پاره و شده جدا بقیه از بود معلوم که مختلف های مرد عکس.  عکس کلی.  میشد

 تو. جاش سر گذاشت رو انجیل کردو مرتب رو اتاق سریع((سارنه موسسه. ))  کرد جلب رو توجهش صفحه پایین

 : گفت مینا شد وصل که تماس.  گرفت تماس و برداشت رو تلفن شماره.  کرد سرچ رو اسمش سریع اینترنت

 ؟ بزنید حرف فارسی میتونید.  سالم_

 : گفت استونیایی لحجه با زنی

 ؟ میزنید حرف فارسی شما+

 : گفت میگه چی زن نفهمیدش که مینا

 ؟ بزنه حرف فارسی بتونه که هست اونجا کسی_
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 . فهمم نمی رو حرفاتون+

 امیرعلی طرف اون از.  بود منتظر دست به گوشی همونطور هم مینا.  بیرون رفت و گذاشت میز روی رو گوشی زن

 برداشت رو گوشی بور موهای با مردی.  رفت باال درختی خونه های پله از و انداخت برش دورو به نگاهی استرس با

 : گفت فارسی به و

 الو؟_

 ؟ ست سارنه موسسه اونجا+

 ؟ بله_

 فرزندی به ایرانی خانواده یه توسط.  بزنم حرف سرپرستیتون تحت های بچه از یکی درباره نفر یه با خوام می+

 ... دختره.  شده پذیرفته

 . نیست اینجا مال اون_

 . نگفتم بهتون هم رو اسمش حتی هنوز من خب+

 . روانیه آسایشگاه یه.  نیست نوانخانه یه سارنه موسسه نیستین متوجه شما_

.  انداخت داخل به زیرکی زیر نگاهی.  بود باز.  انداخت قفل به نگاهی امیرعلی.  بگه چی که بود مونده مات مینا

 همون.  نبود اونجا مجلش جز چیزی هیچ.  زد کنار رو کشویی کف شدو وارد سریع.  نبود درختی خونه تو کسی

 باز رو کیف زیپ آنا.  آنا سمت برگشت ترس با امیرعلی.  شد واردش کردو باز رو درختی خونه بالکن در آنا موقع

 : گفت آوردو در رو چکش کردو

 ؟ گردی می این دنبال+

 : گفت و انداخت رو چکش

 . مدیر بیچاره+

 : داد ادامه و وسط اون انداخت آوردو در کیف توی از هم رو خونیش لباس

 . گناهکاره من اندازه به هم تینا.  بکشمش نتونستم تنهایی خودم+

 : گفت امیرعلی

 . کردی مجبورش تو_

 : گفت و لباس روی انداخت و آورد هم رو خونیش های دستکش آنا
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 ؟ اینجاست چیزی یه که میدونست کجا از اون.  کن فکر یکم+ 

 . بقیه روی انداخت آوردو در هم تینارو نقاشی های کاغذ

 . سوزوند هارو سرنخ همیشه که بهتره+

 : گفت حال درهمون و ریخت روش روبه وسایل روی آوردو بیرون پالتوش از زن آتش بطری یه

 . کنن می دستگیر تینارو اونا.  نمیان من سراغ فقط کنن پیدا اینارو اگه+

 : گفت زدو آتیش رو کبریت

 ؟ میخوای همینو+

 . کن صبر نه_

 . انداخت وسایل روی رو گرفته آتیش کبریت چوب آنا.  بود شده دیر دیگه اما

 . کنی می چیکار داری هست معلوم_

 رو کفش خواست امیرعلی تا.  شد ریخته امیرعلی کفش روی هم کمیش و ریخت وسایل تمام روی رو زن آتش آنا

 : زد داد و رفت در سمت به امیرعلی.  کرد قفل رو درختی خونه در و رفت پایین نردبون از آنا کنه خاموش

 . بیرون بیام بذار_

 خونه بالکن در امیرعلی.  زد زل درختی خونه به ای مندانه پیروز لبخند با و رفت پایین نردبون از سریع آنا اما

 : کشید داد گریه با و بیرون اومد کردو باز رو درختی

 . مامان _

 یتیم تو دخترمسئول همون کردبه می ایمیل موسسه اون برای داشت آنارو عکس که همونطور خونه توی مینا اما

 : گفت بود خط پشت که خونه

 . استونیه کشور توی.  سارنه.  ه ، ن ، ر ، آ ، س.  سارنس موسسه اسم+

 : گفت و برداشت یادداشت از دست خط ور اون دختر

 ست روسیه مال مدارکش تمام.  نیست ممکن ، نه ؟ استونی_

 . بوده اونجا بیمارهای از یکی واقعیش مادر شاید.  فرستم می براشون رو عکسش دارم االن همین من+

 : گفت کردو مکث

 . . اومده دنیا به اونجا حتی شاید نمیدونم+ 
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 : خواست می کمک زدو می داد گریه با و درختی خونه سقف روی بود رفته آتیش خاطر به امیرعلی

 . کمک.  مامان _

 یه آخر لحظه اما کرد سقوط پایین سمت به خوردو سر امیرعلی.  بود کرده سرایت هم خونه سقف به دیگه آتیش

 کرد می نگاه امیرعلی گریه به لبخند با میزدو قدم آنا پایین اون.  گرفت رو درخت به شده وصل های چوب از تیکه

 . خورد می سر داست کم کم امیرعلی دست. 

 . بابا...  مامان_

 حس بود پنجره دم که مینا خونه توی.  افتاد ها برف روی بیهوش شدو پرت باال اون از شدو رها دستش باالخره

 همونطور.  سوخت می آتیش توی داشت که دید رو درختی خونه و برگشت.  دیده نامعقولی چیز ها برف بین کرد

 : کشید داد خانوم شبنم وحید مادر به رو دویید می بیرون سمت به که

 . بزن زنگ پلیس به.  من خدای+

 بودو شده خراب کامل درختی خونه.  داشت برش و رفت کلفتی سنگ طرف به میاد داره مینا بود فهمیده که آنا

 : گفت بردو باال رو کلفت سنگ تخــته و امیرعلی سر باالی رفت آنا.  ریخت می فرو داشت

 . بهشته تو جات تو.  نباش نگران_

 مثل که دید تینارو و برگشت.  افتاد دستش از سنگ شدو پرتاب سمتی به بیاره فرود رو سنگ تخــته اومد تا

 سکوتش باعث مینا جیغ صدای بگه چیزی خواست تا کردو نگاه تینا به نفرت با آنا.  بود افتاده زمین روی خودش

 : شد

 . امیرعلی.  خدایا+

 : کشید داد دوتاییشون به رو و نشست امیرعلی سر باالی

 . کنار برین آتیش پیش از_

 . میشه خوب حالت تو.  اینجام من.  عزیزم.  شو بیدار کنم می خواهش ؟ میشنوی صدامو...  امیر+ 

 می تیکه تیکه آنارو حتما نبود وضع اون تو امیرعلی اگر.  کرد نگاه آنا به نفرت با و زنون نفس آوردو باال رو سرش

 . کرد

 دکتر.  امیرعلی اومدن هوش به نگران.  بود نگران هم آنا حتی.  بودن نشسته نگران و ساکت همه بیمارستان توی

 : گفت بود دار سال و سن و چاق مردی که دکتر.  شدن بلند همه شدو خارج اتاق از

 شانس خیلی.  پایداره وضعش االن.  دیده آسیب شدت به گردنش اما آوردیم بند رو شکمش های ریزی خون ما _

 . آوردین
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 پیشش؟ بریم میتونیم+

 . یوئه سی آی بخش تو االن اون.  دیگه دقیقه چند تا_

 : گفت مینا

 ؟ افتاد براش اتفاقی چه که بگه ما به میتونه+

 . میاد یادش چی که بگیم تونیم نمی دقیق نیاد هوش به که وقتی تا البته.  ممکنه _

 دلداری مینا به وحید. رفت شدو رد کنارشون از ببخشیدی با دکتر.  شد جا جابه جاش توی بود شده بیقرار که آنا

 : داد

 وجود این برای توضیحی یه حتما مطمئنم. همینطور منم.  ناراحتی و خسته که میدونم.  میشه درست چیز همه+

 . باشه خونه دیوونه یه بچه تونه نمی اون.  داره

 اون به راجع که هرچیزی.  نشنیده روهم اسمش حتی اون اومده اونجا از کردی می فکر تو که ای نوانخانه اون_

 . باشه دروغ میتونه میدونی

 . پزشکیش مدارک مدرسش مدارک.  داریم رو پاسپورتش ما+

 . کنی پیدا میتونی هرجایی از هارو کاغذ این_

 : گفت کردو اشاره سارنه موسسه عکس کاغذ به وحید

 . کاغذ تیکه یه اینم ؟ چی این+

 . بود هم مادرت نبودم تنها من.  بود اونجا هم مادرت دفعه این_

 : گفت کشیدو نفسی مینا

 ؟ بوده کی کار تو نظر به.  امیرعلی یا بوده آنا کار یا سوزی آتیش_

 . دونم نمی+

 . نکنی باور تو بدمو توضیح برات چیزو همه که شدم خسته.  شدم خسته دیگه_

 : گفت بیخیالی و تمسخر با مینا

 میرم امشب من میخوای اینو اگه.  میرم امشب من.  کنی فکر من درباره میتونی بخوای هرجور تو ؟ چیه میدونی_

. 

 : گفت تر بلند و نذاشت مینا که بگه چیزی خواست وحید
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 . بره هم آنا که شرط یه به.  شرط یه به _

 گفت مظلوم ای چهره با و وحید مادر به کرد رو میکرد گوش مینارو وحیدو حرفای بودو زده زل ای گوشه به که آنا

: 

 ؟ بخرم نوشابه یه بدید پول میشه+

 : گفت وحید مادر

 . بمونی همینجا باید گفته مادرت_

 زیرکانه لبخندی آنا.  برداشت رو کیفش وحید مادر.  انداخت زیر رو سرش ساختگی ناراحتی با و نگفت چیزی آنا

 : گفت دادو آنا به رو اسکناسی وحید مادر.  زد

 . نکنی دیر.  بگیر بیا_

 چهره شدو محو شیرینش لبخند گذشت راهرو پیچ از وقتی.  افتاد راه و گرفت رو اسکناس زدو شیرینی لبخند آنا

 : کرد اشاره شدو بلند وحید مادر پای روی از تینا.  شد رو خبیثش

 (( آنا دنبال میرم من))

 ـت تخـ سمت به کشیدو رو ـت تخـ دور پرده.  شد امیرعلی اتاق وارد آنا.  کرد قبول لبخند با هم وحید مادر

 . کرد وصل خودش انگشت به و برداشت رو امیرعلی انگشت گیره.  رفت

 رو برش دورو ترسیده و اشکی چشمای با امیرعلی.  شدن باز امیرعلی چشمای برداشت که رو اکسیژن ماسک    

.  ندید اونجا آنارو اما رفت نوشابه دستگاه سمت به تینا.  آورد فرود صورتش روی رو بالشت آنا که کرد نگاه

 رو استینش دوییدو مینا سمت به دوان دوان تینا.  میداد فشار تر سفت رو بالشت آنا اما کرد می تقال امیرعلی

 . کشید

 ؟ شده چی ؟ عزیزم چیه+    

.  برداشت امیرعلی صورت روی از رو بالشت آنا.  دربیاره حرکت به رو مینا داشت سعی بیقراری با فقط تینا    

 انگشت به رو گیره کردو پیروزمندانه ای خنده آنا.  بودن باز سقف روبه باز نیمه همونطور امیرعلی چشمای

 : گفت میکروفون تو زنی. بود اومده در دستگاه جیغ صدای.  شد خارج اتاق از سریع زدو امیرعلی

 .یو سی آی بخش ، 99 شماره_    

 : گفت مادرش به رو وحید دویید امیرعلی اتاق سمت به مینا    

 . باشه تینا به حواست مامان+    
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 : زد داد پرستار    

 . باشین زود 304 اتاق_    

 : زد داد رسیدو در دم مینا    

 . امیرعلی+    

 : گفت دکتر    

 . کنار برین راه سر از_    

 : گفت و گرفت رو جلوش دکتر که بشه اتاق وارد خواست مینا    

 . بمونید همینجا.  قلبیه ایست وضعیت توی اون.  باشین بیرون باید شما_    

 رو تنفس ماسک دکترها.  عقب کشیدتش و نذاشت دفعه این وحید که بشه اتاق وارد خواست دوباره مینا    

 . برداشتن

 . کنیم می شروع_    

 . کن چک رو تنفسی سیستم و خون فشار+    

 : گفت تند تند بلند قد دکتری    

 . زنه می نبضش زنه می نبضش _    

 تو دوییدن به کرد شروع زدو کنار رو وحید دست یکدفعه.  زد می زار بودو ایستاده بیرون اون طورهمون مینا    

 : کشید داد.  کشید می سر نوشابشو داشت که آنا به خورد چشمش پیچید که راهرو پیچ از.  راهرو

 ؟ عوضی کردی کارش چی ؟ کردی کارش چی+    

 با آنا.  گوشش توی خوابوند قدرت تموم با مینا بیاد خودش به اینکه از قبل.  بود زده زل مینا به همونطور آنا    

 : کشید داد بود سمت اون که پرستاری.  شد پرت زمین روی شدت

 . نگهبان_    

 : کشید جیغ کرد می گریه که همونطور مینا.  کرد می دور آنا از داشت اونو بودو گرفته رو مینا دست وحید

 . بکشه منو بچه خواد می اون+

 آنا سمت به کردو خالص وحید دست از رو خودش دوباره مینا.  بود خونی لبش گوشه.  شد بلند زمین روی از آنا

 : کشید می جیغ وسط اون آنا.  گرفتنش محکم ها نگهبان راه بین اما برد هجوم
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 .بابا ، بابا_

 : گفت نگهبان

 . دار نگهش+

 : کشید جیغ دوباره مینا

 . کنید ولم.  کمک.  بکشه منو بچه خواد می اون_

 روی شدو شل کم کم مینا بدن.  مینا بازوی تو کرد فرو رو کننده هوش بی آمپول دوییدو سمتشون به دکتری

 : گفت و کرد بلند رو آنا وحید.  افتاد زمین

 ؟ خوبه حالت+

 می کسی خط اونور بودو خوردن زنگ درحال موبایلش که نفهمید و شد بیهوش کم کم مینا.  داد تکون سری آنا

 . بده فاجعه یه از خبر خواست

 شدو نزدیک بهش شخص اون.  ایستاده سرش باالی که دید رو نفر یک تار تصویر.  شدن باز چشماش آروم آروم

 : گفت وحید.  میدیدن واضح چشماش دیگه.  ایستاد سرش باالی

 ؟ مینا+

 : نالید مینا

 . امیرعلی_

 . میشه خوب حالش اون.  نباش امیرعلی نگران.  میدن خبر بهمون فردا.  کنن می آزمایش روش دارن+

 : داد ادامه وحید و بست رو چشماش مینا

 . خونه ببرم آنارو و تینا میخوام من. کنی استراحت یکم و بمونی اینجا باید تو.  خونه میاد دیگه چندروز تا+

 : گفت کردو باز دوباره رو چشماش آنا اسم شنیدن با مینا

 . بشه نزدیک تینا به نذار کنم می خواهش.  وحید_

 : گفت و رفت در سمت به ثانیه چند از بعد.  کرد سکوت و نگفت چیزی وحید

 . خدافظ.  میشه خوب امیرعلی+ 

 برگشت آنا آخر لحظه.  کرد راهنمایی بیرون سمت به اونو و گذاشت آنا پشت رو دستش اومدو بیرون اتاق از وحید

 کردو ـل بغـ رو تینا.  خودشون خونه برگشت و خونش رسوند رو مادرش وحید.  انداخت مینا اتاق در به نگاهی و
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 آوردو در رو سمعکش تینا.  خوابوندش ـت تخـ روی و کنه عوض هاشو لباس که کرد کمک.  برد اتاقش سمت به

 : گفت اشاره با وحید.  گذاشت کناریش میز روی

 (( بخواب آروم.  دارم دوست))

 : کرد اشاره شدو نزدیک آنا.  کرد قفل بود ایستاده در چارچوب تو که آنا روی چرخوندو رو نگاهش تینا

 (( ببینی شیرین رویاهای))

 آنا.  برداشت رو میز روی های سمعک بشه متوجه کسی اینکه بدون ـوسیدو بـ تینارو ـشونی پیـ شدو خم و

 : کرد اشاره وحید و رفت بیرون

 . (( ببند هاتو چشم))

 لباسش کمد سمت به شدو مینا اتاق وارد آنا.  رفت بیرون اتاق از وحید.  بست رو هاش چشم کردو گوش تیناهم

 مشـ بطری یه با وحید.  گرفت خودش جلوی ایستادو آینه جلوی آوردو در رو رنگ مشکی مهمونی لباس یه.  رفت

 ه*ا*ن*گ داره که میدونست.  ریخت خودش برای پر لیوان یه.  داد لم کاناپه روی ـگار سیـ بسته یک و ـروب

 اضافه های قسمت بریدن به کرد شروع و برداشت رو قیچی آنا.  داشت نیاز بودو خسته اما میده انجام رو بزرگی

 با آنا.  گذاشت سرش روی رو دستش دادو تکیه کاناپه پشت به رو سرش خوردو رو قطره آخرین وحید.  لباس

 : گفت و گذاشت میز روی رو خوراکی و میوه ظرف.  شد نزدیک وحید به پشت از بود دستش که چاقویی

 . بابا سالم_

 . کرد نگاه بود پوشیده ـه دکلتـ سیاه لباس یه که آنا به میدید تار که چشمایی با و برگشت وحید

 ؟ پوشیدی که لباسیه چه این+

 ؟ میاد خوشت_

 که همونطور.  سالس9 دختر یک که انگار نه انگار.  بود کرده آرایش ماهرانه رو صورتش.  نشست وحید کنار آنا

 : گفت وحید.  شد تر نزدیک وحید به جویید می رو انگوری حبه

 ؟ چی یعنی کارها این ؟ صورتت به مالیدی چیه اینا.  کن نگاش+

 : گفت آنا

 . ترسم می.  باشم تنها خوام نمی_

 : گفت و برداشت مبل پشت از رو سرش

 . بابا دارم دوست_
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 : گفت وحید

 . دخترم طور همین منم+

 : گفت آنا

 . دارم دوست واقعا من_

 . دونم می.  دونم می+

 : گفت آنا

 . مینا داشتن دوست مثل.  پدر مثل نه_

 : گفت بلندی صدای با پریدو جاش از وحید

 ؟ خبره چه اینجا ؟ هان شده چت تو ؟ چی یعنی کارها این ؟ کنی می چکار داری+ 

 : گفت بغض با کردو بلند رو سرش بود پایین سرش لحظه اون تا که آنا

 . داری دوست منو که گفتی تو_

 : گفت و گذاشت سرش روی رو دستش کشیدو پوفی وحید

 . ندارم دوست اونجوری تورو من.  گیجی خیلی تو+

 : کرد تاکید

 ؟ فهمی می.  داریم دوست همدیگرو اونجوری مینا منو+

 . فهمم نمی_

 : گفت وحید

 . بزاری احترام مادرت به باید تو+

 بده اهمیت آدم احساس به کسی نکنم فکر. طرفس یه تو منو داشتن دوست رابطه کنم می احساس فقط.  میزارم_

 . وحید مهمی من برای واقعا تو. 

 : گفت اتفاقات از شدن خسته خاطر به بغضی با وحید

 . سخته خیلی.  بکنم چکار باید دونم نمی.  خستم فقط من.  آنا دونم می+

 : گفت شده ریخته اشکای با وحید
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 . هستم امیرعلی نگران من خدایا...  میشه خراب داره چیز همه_

 : گفت آنا

 . العاده فوق پدر یه. وحید هستی خوبی آدم تو+

 : گفت بدی لبخند با شدو نزدیک وحید به

 . جذاب مرد یه و+

 : گفت شدو بلند سریع اومدو خودش به آنا حرف این با وحید

 . شیطون بر لعنت _

 : زد داد شدو بلند

 . اتاقت تو برگرد و کن تمومش.  کن تمومش دیگه بسه_

 : کشید داد هم آنا

 . نزن حرف ها بچه مثل من با+

 نمیتونم دیگه.  کنیم گو و گفت خونه این تو تو آینده درباره باید ما.  میزنم زنگ خونه یتیم جدید مدیر به فردا_    

 . بدم ادامه

 : گفت کینه و بغض با آنا    

 . باشه+    

 رو موبایل کردو دراز دست مینا.  کرد خوردن زنگ به شروع مینا گوشی دوباره بیمارستان تو.  شد اتاق راهی و    

 سیاه چشم خط و ریمل خاطر به که اشکاش و انداخت ـت تخـ روی رو خودش کوبیدو محکم رو در آنا.  برداشت

 : کرد برقرار رو تماس مینا.  کردن کثیف رو بالشت بودن

 ؟ الو_    

 ؟ هستین موحدی مینا شما+    

 . نشست شدو بلند درد با مینا    

 الو؟+    

 . هستم خودم بله_    

 . دیدم فرستادین که رو عکسی االن همین.  گیرم می تماس سارنه موسسه از.  هستم وایاروا دکتر من+    
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 ؟ بشناسیدش تونستید و_    

 : گفت مینا سوال به توجه بی دکتر    

 ؟ شماست پیش ؟ کجاست االن اون+    

 . شوهرمه پیش خونه تو اون.  نیست من پیش اون نه_    

 . بزنه زنگ پلیس به بعد و دربیان خونه اون از ها بچه و خودش االن همین بگین بزنیدو زنگ همسرتون به+    

 ؟ چی برای اما.  کنه نمی گوش من حرف به اون_    

 . بزرگساله زن یه اون.  نیست بچه دختر یه واقعا عکس توی بچه دختر اون بگین بهش پس+    

 : گفت بهت با مینا    

 ؟ چی_    

 : گفت و برداشت شدن حاضر از دست مینا    

 قبول فرزندی به ما که سالس9 دختر یه عکس فرستادم براتون که عکسی.  کنید می صحبت چی درباره_    

 . کردیم

 : گفت و نشست میزش پشت دکتر.  ریخت می سیاه های اشک نفرت با همچنان آنا    

 باعث.  هیپوفیز غده فعالیت یافتن کاهش میگن بهش.  داره کمیاب هورمونی اختالل یه اون.  نیست اینطور نه+    

 . بچس دختر یه شبیه فقط اون.  بمونه کوچیک همیشه اون که میشه

 : داد ادامه دکتر    

 . هستش 1976 سال متولد( آنا) کرامر ماریا ، ما مدارک براساس+

 : گفت و انداخت بود وحشی و ژولیده دختری که آنا پرونده عکس به نگاهی

 . سالشه33 االن اون+

 . شده اشتباه حتما.  نداره امکان این_

 ؟ دیدین بدنش روی زخمی تاحاال.  امیدوارم+

 ؟ زخم کدوم.  نمیدونم ؟ چی_
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 کارکنان به تا شد می نگهداری کیسه یه توی بود اینجا که وقتی.  بود ما بیمارهای ترین وحشی از یکی ماریا+

 زخم جای دستش و گردنش روی شد باعث هم آخرش.  بیرون بیاد بتونه تا بود درتالش مرتب.  نرسونه آسیب

 . بمونه

 . شدن پدیدار عمیقش های زخم کشیدو رو دستش دور و گردن ربان شدت با آنا

 . باشین ندیده رو اونا شما که نداره امکان+

 : گفت دویید می راهرو تو که همونطور مینا

 ؟ شد می نگهداری شما بیمارستان توی چرا اون_

 . کشته رو نفر 7 تاحاال میدونیم ما که اونجایی تا.  بود خطرناک و بیمار شدت به اون+

 : گفت اضطراب با مینا.  شدن معلوم دارش جرم و سیاه های دندون آوردو در رو تقلبیش سفید های دندون آنا

 ؟ بده فریب مارو تونسته چطور.  من خدای_

 زدش رژ لبای روی رو دستمال.  کرد پاک رو سیاه های رد کشیدو گونش روی محکم رو مرطوب دستمال آنا

 . شدن معلوم کبودش و سیاه لبای کشیدو

.  بگیرنش فرزندی به تا داد فریب رو خانواده یک.  زده جا بچه دختر یک جای رو خودش زندگیش تمام توی اون+

 . کشت باهم رو بچش و زن اونو کنه در به راه از رو خانواده پدر نتونست وقتی

 مینا.  بود دیده انجیل الی مینا رو خانواده مرد و بودن هم دور خانواده یک که دوخت عکسی به رو نگاهش دکتر

 : گفت دویید می پایین ها پله از که همونطور

 . سوزوند رو خونه بعدش و_

 واقعا اون اگه.  نداشتیم ازش ردی دیگه ما شدو ناپدید پیش سال یک حدودا اون ؟ دارین خبر کجا از شما.  آره+

 . ندارین زیادی وقت شما باشه ماریا

 حوله کشیدن خاطر به صورتش و بودن صورتش روی ها سیاهی رد هنوز.  کشید صورتش روی باشدت رو حوله آنا

 همه زدو نفرت از دادی آنا.  شد ماشینش سوار سریع کردو قطع رو گوشی مینا.  بود کرده پیدا چروکیده حالت

.  خورد ترک بدی صدای با آینه کردو پرت آینه سمت به رو ادکالن شیشه.  ریخت بهم رو میز روی های وسیله

 چشماش اما بود خواب رخت توی تینا.  انداخت ها پله راه به نگاهی ـگاربود سیـ کردن دود مشغول که وحید

 شدو بلند جاش از تینا.  شد رد در جلوی از سرعت با که دید رو ای سایه.  بود زده زل در پایین به بودو باز هنوز

 رو روبه اتاق بازار آشفته با کردو باز آنارو اتاق در وحید.  نبود میز روی سمعک اما برداره رو سمعکش تا برد دست
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 بیرون که کرد خاموش رو اتاق برق وحید.  بود شده ریخته زمین روی بودو شکسته اتاق های وسیله تمام.  شد

 افتاد بودن اومده وجود به چراغ شدن خاموش اثر بر که هایی رنگ به نگاهش که بیاد

 که راهبه زنی نقاشی.  شدن آشکار دیوار روی های نقاشی حقیقت چرخوندو باال سمت به رو اکواریوم داخلی چراغ

 زن که انگار شد می روشن برق اگر که بود شده زده دار درخت به مخصوص رنگ شب های مداد با بود درخت زیر

 زیر چیزی که کرد حس وحید.  بودن شده عام قتل نقاشی های شخصیت تمامی.  بود ایستاده درخت زیر فقط

 نگاه بود شده زخمی و خونی ها مداد همون با که خودش عکس به بهت با کندو دیوار از هارو ورقه.  هاست نقاشی

.  کرد زدن زنگ به شروع خونه تلفن.  دادن نشون رو مینا تصویر ها ورق شدن کنده با هم اتاق دیگه طرف.  کرد

 : گفت بود گوشش دم گوشی کردو می رانندگی سرعت با که همونطور مینا

 . بده جواب رو لعنتی تلفن زودباش ، وحید ، زودباش _

 : گفت گریه با دادو فاصله گوشش از رو گوشی مینا.  شدن قطع ها برق برداشت رو سیمی بی تلفن تا وحید

 . لعنتی_

.  بود شده تیکه تیکه که انگار کابل.  کنه درست بود پریده که رو فیوز تا شد واردش و رفت انباری سمت به وحید

 که نشد متوجه گرفت می شماره داشت که همونطور مینا.  برداشت رو قوه چراغ و رفت ابزار میز سمت به وحید

 جاده از بود نزدیک چرخوندو رو فرمون سریع اومدو خودش به ماشین بوق با.  میاد داره روش روبه از ماشینی

 و برداشت بود افتاده که رو گوشی سریع مینا.  گرفت دست به دوباره رو ماشین کنترل سریع اما بشه منحرف

 . گرفت تماس

 ؟ اومده پیش مشکلی چه.  110 پلیس+

 : گفت داد با مینا

 . ماست خونه تو جنایتکار یه.  برسونید رو خودتون لطفا_

 کمـ روی رو شدید سوزشی.  رفت هامی پله راه سمت به و مینداخت مسیر روی رو قوه چراغ همونطور وحید

 باالی بود پوشیده جین شلوار و سیاه لباسی که درحالی خبیث ای چهره با آنا.  افتاد زمین روی کردو حس ـرش

 : کرد زمزمه مینا.  کرد خوردن زنگ به شروع وحید موبایل.  ایستاد خورده چاقو وحید سر

 . زودباش_

 : پیغامگیر روی رفت تماس

 . ندارم پاسخگویی امکان حاضر درحال هستم وحید من.  سالم+
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.  روند می خونه سمت به و گذشت می ها ماشین کنار از سرعت با.  کرد پرت صندلی کنار رو گوشی شدت با مینا

 وحید بدن تو شدت با دوباره آوردو در رو چاقو آنا.  گرفت می رو دیدش جلوی و نشست می ها شیشه جلوی برف

...  دوبار...  بار یک.  آورد فرود آوردو در رو چاقو دوباره آنا اما بشه مانع دستش با کرد می سعی وحید.  کرد فرو

.  دید تینارو که چرخوند ها پله باالی سمت به رو نگاهش آنا.  افتاد زمین روی حرکت بی باالخره وحید...  بار سه

 هم آنا دوییدو اتاقش سمت به سریع تینا.  کرد می نگاه چاقو و وحید به داشت باز دهن و ترسیده چشمای با تینا

 سرعت خاطر به. .  خونه رسید مینا باالخره.  شد قایم داخلش کردو باز رو کمد در تینا.  دنبالش افتاد شدو بلند

 آنا.  خونه تو دویید شدو پیاده اون به توجه بی.  خونه دیوار به زد شدت با و کنه کنترل رو ماشین نتونست زیادش

 برداشت رو اسلحه کردو باز رو صندوق گاو در.  زد مرموزی لبخند و برگشت دیوار و ماشین خوردن هم به صدای با

 زوم اطرافش های خون وحیدو خونی جسم روی نگاهش.  کرد نگاه رو برش دورو و شد خونه وارد شتاب با مینا. 

 : کرد زمزمه.  شد

 ؟ وحید_

 . رفت وحید سمت به پا و دست چهار و نشست زمین روی

 ؟ وحید_

 . میزد صدا رو وحید اسم کشون جیغ و گریه زیر زد.  بود مرده وحید.  کرد فعالیت به شروع مغزش کم کم

 ... خدایا...  وحید_

 رفت تینا اتاق به و گذشت وحید بیجون جسم کنار از.  دویید باال سمت به شدو بلند سریع.  افتاد تینا یاد ناگهانی

 تینا اما کرد باز روهم کمد در.  رفت کمد سمت به کردو نگاه رو ـت تخـ زیر.  نبود تینا اما زد کنار تینارو پتوی. 

 حمـ داخل از رو صدایی.  بود عرق درشت ریزو های دونه از پر صورتش.  دویید بیرون سمت به.  نبود هم اونجا

 وان دور شده کشیده پرده به نگاهش.  نبود اونجا کسی.  شد وارد کردو باز رو ـام حمـ در آروم خیلی.  شنید ـام

 برگرده خواست تا.  نبود پرده پشت کس هیچ.  کشید رو پرده ناگهانی و برد جلو رو دستش ترس و شک با.  افتاد

 بود خورده تیر که بازوش به نگاهی.  افتاد زمین روی مینا و شکست بود ـام حمـ و سالن بین که ماتی شیشه

 مینا.  اومد بیرون ها چرک رخت سبد توی از آروم خیلی تینا.  بود ایستاده سالن تو مضحکی لبخند با آنا.  انداخت

 گل شاخه ـت تخـ روی بودو شده روشن شمع اتاق دور.  شد اتاق وارد بود گرفته رو خونیش بازوی که همونطور

 : کرد زمزمه مینا.  بود رزی

 ؟ وضعشه چه دیگه این_

.  زد گره پیچیدو دستش دور رو شالش.  وان لبه گذاشت رو قوه چراغ و رفت اتاق بهداشتی سرویس سمت به

 از آروم خیلی تینا موقع همون.  شد اتاق وارد دست به اسلحه آنا.  کرد جلب رو توجهش در آروم شدن باز صدای

 میداد نشون وان روی خونی قطره اما نبود اونجا کسی.  شد بهداشتی سرویس وارد احتیاط با آنا.  شد رد پشتش
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 دورو و رفت پنجره سمت به.  شد جلب اتاق باز پنجره به توجهش بره بیرون اتاق از خواست تا.  بوده اونجا مینا که

 و بست رو پنجره آنا.  ایستاده شیروونی سقف روی پنجره کنار مینا اینکه از غافل ندید مینارو اما کرد نگاه رو بر

 راه بین اما شد قایم زیرش و رفت میزی سمت به شدو گلخونه وارد آروم خیلی تینا.  رفت بیرون اتاق از کردو قفل

 به وحشتناک ای خنده با رسید آنا گوش به که صدا.  شکست بدی صدای با گلدون کردو گیر گلدونی به پاش

 هارو برف.  رفت گلخونه ای شیشه سقف سمت به شنیدو صدارو بود سقف روی که میناهم.  رفت گلخونه سمت

 : کرد اشاره.  شد متوجهش تینا تا زد شیشه روی.  دید تینارو زدو کنار

 (( بمون همونجا))

 : کرد اشاره تینا به دوباره.  چرخوند آنا سمت به رو سرش مینا.  نشست دوباره آنا ورود با اما شد بلند جاش از تینا

 (( بمون همونجا))

 گلخونه سقف روی رو مینا کردو نگاه رو باال.  شد ای سایه متوجه رفت می شده شکسته گلدون سمت به که آنا

 تینارو ها برگ الی از و برگشت آنا.  گذشت مینا گوش کنار از درست تیر اما کرد شلیک و برد باال رو اسلحه.  دید

 : کشید داد باال اون از مینا.  دید

 . باش نداشته کاریش آنا_

 تینا حرکت متوجه که آنا.  دویید خروجی سمت به کردو استفاده اومده پیش فرصت از تینا.  کرد نگاه باال به آنا

 : کنه پرت آنارو حواس که داشت سعی باال اون مینا.  نخورد هدف به اما کرد شلیک سمتش به بود شده

 . اینجام من.  باش نداشته اون به کاری_

 : کشید جیغ مینا.  شد خارج گلخونه از تینا بودو شده دیر اما کرد شلیک تینا سمت به دوباره توجه بی آنا

 ... آنا_

 و شکست رو بود ایستاده روش که رو ای شیشه قوه چراغ با مینا کنه شلیک خواست تا کردو نگاه باال به آنا    

 بی جسم سمت به.  شد گلخونه وارد دوباره تینا.  افتادن زمین روی هردو کشیدو دادی آنا.  اومد فرود آنا روی

 دیگه.  کشید صورتش به دستی.  شد بلند آنا روی از خوردو تکونی مینا.  داد تکونش گریه با و رفت مینا حرکت

 افتاد راه به خونه بیرون سمت به کردو ـل بغـ تینارو و برداشت آنا دست زیر از رو اسلحه.  بود نمونده براش جونی

 بشه زمین پخش که بود نزدیک چندبار.  رفت می جلو کشیدو می رو پاهاش ها برف روی. بارید می همچنان برف. 

.  کرد می گریه همچنان تینا.  بشنوه لحظه اون میتونست که بود صدایی بهترین براش ها پلیس ماشین صدای. 

.  رفتن گلخونه سمت به ها یکی اون.  گرفت رو وحید نبض یکیشون.  شدن خونه وارد مسلح و اسلحه با ها پلیس

 تا و گرفت تر سفت رو تینا مینا.  آنا حتی.  نبود کسی از خبری اما بود شده ریخته زمین روی خورده شیشه کلی

 برف رو تینارو سریع مینا.  کرد حمله بهش چاقو با زنون جیغ پشت از آنا بره ها پلیس ماشین سمت به خواست
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 و خوردن قل ها برف روی هردو.  شد اسلحه افتادن باعث باهم برخوردشون اما آورد در رو اسلحه و هاانداخت

 چاقو که آنا دیدن با اما بود شده گیج کمی یخ به سرش برخورد خاطر به مینا.  اومدن فرود زده یخ رودخونه روی

 پای تو کرد درآوردو رو چاقو آنا.  دوخت ها یخ به رو لباسش گوشه چاقو دادو خالی جای سریع بود برده باال رو

 به رو خودش کشون کشون شدو بلند دوباره آنا.  عقب کرد پرت رو آنا پاش یکی اون با کشیدو دادی مینا.  مینا

 مینا اما آورد پایین رو چاقو آنا.  برداشت رو اسلحه دادو لیز رو خودش ها برف روی سریع تینا.  کشید مینا سمت

 یخ توی خوردو مینا پای کنار گلوله.  کرد شلیک تینا که بود صورتش پوست با مماس دیگه چاقو.  بود شده مانع

 و ریخت فرو یخ بزنه رو آخر ضربه خواست آنا تا خوردو ترک دورشون های یخ کم کم.  کرد ایجاد رو سوراخی

 بیرون رو سرش باالخره.  بیاد بیرون دریاچه درون از داشت سعی کردو می تقال مینا.  رفتن فرو آب داخل هردو

 خودش مینا بیاره فرود رو چاقو خواست تا و گرفت رو مینا گردن آرنجش با اومدو بیرون هم آنا همزمان اما آورد

 روی ـنه پابرهـ تینا.  کرد فرو مینا زخمی دست همون توی رو چاقو شدت با آب داخل آنا.  کشید آب داخل رو

 سوراخ لبه رو دستاش.  اومد باال آب از زدو آنا صورت به ای ضربه مینا.  شد نزدیک سوراخ به و رفت راه ها یخ

 : کرد اشاره تینا به و گذاشت

 (( خطرناکه اینجا.  عقب برو))    

.  اومد باال کشیدو رو پاش آنا دست بیرون بکشه آب از رو پاش خواست تا.  رفت عقب عقب کردو گوش تینا    

 : گفت نفس نفس با دادو بیرون رو دهنش توی های آب.  بود کرده قایم رو چاقو پشتش

 . مامان ، بمیرم من نذار.  کنم می خواهش+    

 : گفت نفرت با مینا    

 . نیستم تو لعنتی مادر من_    

 صدای شدو کج آنا صورت.  آورد فرود آنا صورت تو نفرتش تموم با و برد عقب رو پاش حرف این گفتن با    

 چشماش.  کرد سقوط دریاچه پایین سمت به شدو رها مینا پای از دستش.  شد بلند هاش استخون شکستن

 برای اما.  کریه و زشت صورتی.  نبود خبری بودن دیده وحید و مینا اول روز که صورتی از دیگه.  بودن باز همچنان

 ـلش بغـ دوییدو تینا سمت به مینا.  کرد پاک نحسش وجود از دنیارو و رفت بین از همیشه برای.  رفت همیشه

 : گفت کردو

 . عزیزم نیست چیزی_    

 مینا دور رو پتویی یکی اون و گرفت رو تینا یکیشون.  رفت میومدن دریاچه سمت به که ها پلیس سمت به    

.  کنه نابود همیشه برای رو یتیم شیطان اون بود تونسته.  انداخت دریاچه سوراخ به رو نگاه آخرین مینا.  انداخت

 وقت هیچ که میدونست.  پسرش شدن معلق زندگی و مرگ بین وحیدو دادن دست از قیمت به ؟ قیمتی چه به اما

 وجودش کل زمان مرور به و میشن بدنش از عضوی دیگه خاطرات این.  کنه فراموش رو تلخ خاطرات این نمیتونه
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 آینده سمت به و برگردوند رو سرش.  برگرده اگر امیرعلی و تینا برای.  موند می مقاوم باید ولی.  کنن می نابود رو

 . موند باقی درشت ریزو های برف زیر همچنان سوراخ اون کردو کتحر نامعلومش

 نیست پری و روح و جن تو همیشه ترس    

 کرد پیدا ها آدم تو میشه رو ترس گاهی    

 باشن کوچیک اگر حتی    

 کرده لونه وجودشون تو شیطان که هستش این مهم    

  

 باشین موفق    

 پایان    

    1395/5/28 

 5:30 ساعت    

    موسوی فاطمه    
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