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 یهم نم گاریشدم.بدبختانه اونجا س یداشتم کالفه م گهی.دمیمطب مهراب منتظر بود یکه تو  شدیم یساعت مین
 ...تونستم بکشم

 نه؟یمطبش بب یاصرار داره ما رو تو  شهیچرا مهراب هم -

ِ  احمق  چون – دیمج . 

 ؟یتو تا حاال خونه ش رفت -

 شنیجزو ِ کارش محسوب م یریمربوط به جن گ یاساسا مهراب معتقد ِ که آموزش ها  یدون یم یول آره،  – دیمج
 .کار بره خونه ش  نیبه خاطر ا یدوست نداره کس نیهم یبرا

 .ادیب رشیهم گ یپول هیکه   نهیبب ضیمر هی ما  ِدنید یتونه به جا یکنه! م  یکه ضرر م  ینجوریاما ا -

ِ  احمق  که  گفتم  – دیمج . 

 کنه؟  ینم یریمهراب چرا خودش جن گ یراست -

 گهیکه د  نهی.اشدیکرد اکثر مواقع تن و بدنش کبود م  یکارا م  نیاون زمان که از ا  ادمهیسازه. یبهش نم - دیمج
 .کنه  یاالن فقط مردم رو خر م

 ؟یچ ادیب شیپ ییاتفاقا  نیمنم همچ یاگه برا -

 .باش دواریتو هم ام ومده،ین شیمن که پ یبرا – دیمج

 یکه هر نکته ا  یجور ده،یم حیخوب توض یلیرو خ زیمهراب.همه چ شیپ امیآموزش م  ی سه ماهه که برا ِکینزد
 یکنم...مثل دعاها.حفظ کردن متن ها  ادداشتیرو  زایچ یاوقات مجبورم بعض  یمونه اما گاه یذهنم م یکامال تو

ِ  یواقعا کار سخت یعرب ! 

 یو با مهراب سالم و احوالپرس میوارد اتاق شد دیاومد و نوبت ما شد.با مج  رونیکه داخل ِ اتاق بود ب  یکس  بالخره
 ...میکرد

 .منتظرت بودم روزید من – مهراب

 .ادیبه امروز که خودش هم ب مینذاشت، گفت برنامه رو موکول کن دیاما مج  امیخواستم ب یم روزیاتفاقا منم د -

 .آخر باشه  یجلسه  نیکنم ا  یم خب،فکر – مهراب

 واقعا؟ -

 .یایب دیهم با گهید یجلسه  هیفکر کرد و گفت : نه ... هیثان  چند

 نه؟ ایآخره   یبالخره جلسه  -

 هات همراهته؟ ادداشتیآخره.  ی جلسه...نه نه – مهراب
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 .آره، اوردمشون -

زد گفت :  یکه داشت صفحه هات رو ورق م  یاوردم و بهش دادم.مهراب در حال  رونیب فمیها رو از ک ادداشتی
هر  نیهم ینکرده برا ادداشتی دی.اما مجرهینم ادتی ینجوریا  ،یکن  یم ادداشتیمنو  یچقدر خوبه که تو حرفا

 .رهیگ  یزنه و وقتمو م یروز به من زنگ م

 .بهش زنگ بزنم ادینم .من اصال خوشمستین ینجوری...اصال هم اگهیم دروغ – دیمج

 ...یگیم درست تو آره،  – مهراب

 .گمیم درست من که  معلومه – دیمج

 حیرفته بگو تا دوباره برات توض ادتیرو  یزیبپرس...اگه چ یدار یآخره.هر سوال  ی جلسه ، گفتم  درست – مهراب
 .بدم

کنم در   یمورد مشکل داشته باشم.همش فکر م صیتشخ یرو حل کنم، تو سیکِ   هیکنم اگه بخوام   یحس م -
 ...!زنم یگند م  نهیزم نیا

 یکه همش فکر م  یاورد، جور  یدرم یخنگ باز یلیخ لی...اوادیحس رو دارن.مثال مج نیهم اولش  همه – مهراب
 !شهینم یچیبشر ه نیکردم ا

 .شو خفه – دیمج

زبونش هم  ریز دیوقتا با یگاه  ،یبخوا حیکه از ُمراجع توض  نهیا  یبکن دیکه با  یکار  نیاول... حال هر به – مهراب
 .کار کردن  یبگن چ شهیها روشون نم ی.چون بعضیبکش

 چرا؟ -

 یبعض نی...به خاطر همشهیها از طرف جن ها م تیآزار و اذ  یسر هیزشت آدم باعث  یاز کارا  یبعض خب – مهراب
 گم؟یم یچ یشی...متوجه مگهیبگن د شهیها روشون نم

 ....اما نه کامالبایتقر -

اما اگه   ستین یضرور نیکن، البته ا  ادداشتیرو  یریگیکه م  یگفتم...اطالعات  ی.داشتم مستین مهم – مهراب
 .هیکنه که مشکل ِ طرف چ  یها مشخص م تی.معموال نوع ِ آزار و اذیبه خودت کمک کرد یکن  ادداشتی

که   نهیمنظورم ا ؟یمشکل از کجاست اونوقت چ دمیباز هم نفهم یرو انجام دادم ول یکه گفت  ییکارا  یاگه همه  -
 بخوام؟ ییجن راهنما هیکه از   شهیالزم م  یکِ 

 عهیش یدونم تو از طرف جن ها یکه من م  یی.تا جافتهیاتفاق م  نیمرحله ا نیدر آخر شهیهم – مهراب
تو  عیفرمانت باشن...در واقع مط که به  یدار یخاص یتو نسبت بهشون برتر میبگ میتون ینم نی...بنابرایمأمور

 .تقواست یکه مالک برتر  یدون یچون م ستن،ین

 شه؟یم یاشرف مخلوقات چ  ی هیقض نیپس ا -
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ازشون کمک   یدیبه ته ِ خط رس یدید یگفتم، وقت  ی.داشتم مستیبحث ن نیا  مصداق اون  – مهراب
 .کنن  یم تییبخواه...راهنما

 .مرحله نی...آخردمیفهم -

کنن و موضوع رو بهت   یدست شیکه خودشون قبل از تو پ  ادیب شیهم پ دیبهت بگم...شا نمیا  البته  – مهراب
 .یازشون بخوا  یزیبگن و الزم نباشه چ

بهت  لویو دل دنیکنن، خودشونو بهت نشون م  یم تیکه مردمو اذ  ییجن ها ایوقتا هم اون جن  یبعض – دیمج
 .اتفاق افتاد  زیتبر یاز دوستام تو  یکی یبرا یزیچ نیهمچ هی شیگن.دو سال پ  یم

 .شهیآسون م  یلیخ ینجوریچه جالب! ا -

  ِ الیهاشونو تموم کنن از همون اول خ تیخوان آزار و اذ یجور جن ها چون نم نیدلتو صابون نزن ، ا ادیز – دیمج
ِ  انتقام  ایمرگ  ایشعارشون  ییجورا هیکنن...  یراحت م رویجن گ . 

 برنده ست؟ ینبرد ک نیاونوقت در ا -

 .میبرنده باش میکن  یم یخوش شانس تر باشه.اما خب...ما سع ی...هر کستین معلوم – دیمج

 !!آخرش دوستت موفق شد؟ -

 .زنن، اونم جا زد یم شیکردن که اگه ادامه بده بچه هاشو آت  دشیتهد ها جن.نه – دیمج

 ؟یاومد چ  شیمنم پ یبرا یمورد نیاگه همچ -

.تهش میکن  یم یفکر هیاتفاق ها برات افتاد   نیبعد اگه از ا یاجازه بده وارد کار بش  ؟ینیبدب انقدر  چرا تو – مهراب
 .یکن  ینم یریگی که مورد رو پ ِ نیا

 .باشه...درک شد -

 نیتو.اگر هم در ح شیپ میفرست یکه به پست مون خورد رو م  یمورد نیاول  د،یمج و من امروز  از  پس – مهراب
 .به ما زنگ بزن یمشکل خورد کار به

کنم چقدر   یکه مشکل شونو حل م  یی.از کسانیوقت بهش اشاره نکرد چیدارم که ه گهیسوال ِ د هیباشه حتما. -
 رم؟یدستمزد بگ

هم که خودت  یبار نی...اولرنیگ  یبدون، هــمـه پول م نویداره.اما ا یبه َمرام ِ خودت بستگ گهید اون  – دیمج
 .من پولمو از سورن گرفتم شم،یپ نیبا سورن اومد

 ...!! بهم نگفته بود؟یگیم یجد -

 .یدار یبا معرفت قیرف – دیمج

 ؟یازش گرفت  یحاال چقدر -
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 .برو از خودش بپرس یبدون ی.اما اگه دوست داردمیسواال جواب نم نیزد و گفت : من معموال به ا یلبخند دیمج

 یادیز یآخر بود، کار  یخودش جلسه  ی.چون به گفته میاومد  رونیو از مطبش ب میکرد  یبا مهراب خدافظ یبزود
 .میو راه افتاد میشد دیمج نی.سوار ِ ماشمینداشت

 ؟یریم خونه – دیمج

 ؟یمنو تا اونجا برسون یتون ی سورن.باهاش کار دارم...م ِشیپ رمینه ، م -

 ؟یکار کرد  یچ نتویماش یندارم.راست یمنم کار ست،ین یراه که  اونجا  تا آره،  – دیمج

 .فروختمش -

 !؟ چرا – دیمج

 .درب و داغون شده بود یلیخ -

 ؟یکن  یکار م  یچ کارِت  واسه االن  پس – دیمج

 .تا تهران مسافر بردم نجایکنم...خسته شدم بس که از ا  یم فیرد یکار  هیروزا  نیهم -

 !یوقت گشنه نمون هی خالصه – دیمج

 .میدار یچند ماه خرج یان نباش.برانه ، نگر  -

 .من حساب کن یرو یشد الزم  پول اگه  – دیمج

 .یحتما...مرس -

 .نشد و زود رفت یداخل، راض ادیکرد.هر چقدر هم اصرار کردم ب  ادهیسورن پ یخونه  یمنو جلو دیمج

سورن از پشت ِ پنجره  یصاحبخونه  دمیکه شدم د  اطیزنگ بزنم رفتم تو.وارد ح نکهیباز بود و بدون ِ ا اطی ح ِ در
 .دهیگزارش م  فتهیب نجایا  یسورن هم هست، هر اتفاق ی!چون دوست بابا ِیکنه.عجب مرد فضول  یداره نگاهم م

 .ضربه به در زدم و چند لحظه بعد سورن درو باز کرد چند

 .یاومد  زود – سورن

 ؟یکش  یم یبخونه ت چصاح نی.سورن تو از دست ادیطول نکش ادیآخر بود، ز  یجلسه  -

 .عذاب  – سورن

 .دییپا یبود داشت منو م سادهیاالن دم ِ پنجره وا -

 .تو ادیم یک  نهیبده بب کیدرو باز بذاره بعد پشت پنجره کش نکهیشغلش شده ا دایجد – سورن

ِ  یعجب خر -  ! 
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 هیکاسه   یکاسه تو دستش برگشت.تو  هیبعد با  هیمبل نشستم.چند ثان یآشپزخونه و منم رو  یرفت تو سورن
 .زد یرنگ بود که سورن داشت با قاشق َهِمش م ی آب ِ عیما

 !ه؟یچ نیا -

 .مو  ِ رنگ – سورن

 ؟یکن  یدلبر یخوا یم یدانشگاه هم که تموم شد.واسه ک گهی! دیتو واقعا ُخل -

که گذاشتم   یا  کهیِمش ِ ت نیتازه با ا.ادیبهم م ایکنم، ثان  یم رنگ موهامو خودم  ِدل واسه من که  اوال  – سورن
 .کردم  یدستشون م هی دیتونم برم سر ِ کار، با ینم

 ؟یبزن یخوا یم یحاال چه رنگ -

 .تر بشه یعیهم گرفتم که طب نیَ سی...تازه وارادیجور بلوند ِ ُپررنگه.حس کردم بهم م هی – سورن

 ؟یچ -

 .کنه  ی...رنگو خوشگل تر منیسیوار – سورن

 ؟یاورد  ریمگه کار گ یراست -

فقط با هم سالم  ستن،ین یمیبابام.البته دوست ِ صم یاز دوستا  یکیدفتر ِ  یجفت مون...تو یبرا آره،  – سورن
 .دارن کیعل

 بهتر نبود؟ میاورد  یم ریکار گ  هی سانسیبه نظرت اگه با همون ل -

...تازه ادیَچم و َخم ِ کار دستمون م ینجوریا  ی.ولتی در ِپ ِیمشاور حقوق هی یشدیم یاونجور  چون نه، – سورن
 .میزن یدفتر م هیخودمون  گهیو چند وقت د میکن  یوکالت هم م

 !میترسم دفتر ِ طرفو به باد بد یم -

 .میهمه درس نخوند نیکه ا  یالک... نترس – سورن

 ؟یایتو هم م ایتنها برم  دیخب...االن من با -

 .میریرنگو بزنم، بعد م نیمن ا سایوا هقی...چند دقامیم منم – سورن

 کشه؟  یطول م قهیچند دق قایدق -

 .ساعت مین – سورن

 .کنم  یباشه.صبر م -

 ؟یشد ریجن گ نکهیاز ا  یدار یاحساس  چه – سورن

 .یچیه -
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 !؟یدیچرا مثه آقا جواب م ن؟یهم – سورن

 ه؟یآقا ک -

مراسم  نیا  یبار هم منو واسه  هی شهیاون لحظه که اومد تهران....اصال ولش کن.م  گه،ید ینیخم امام  آقا  – سورن
 ؟یببر تیریجن گ

 .نه -

 چرا؟ – سورن

 .کنم  یریبعدش مجبور بشم خودتو جن گ دیچون شا -

خودش  یخواست برا یسورن هم م ای.گودمیخر یلوازم ِ کار م یسر هی دی.بامیاومده بود  رونیب دیخر یسورن برا با
 .من یدهایسراغ خر میاول بر  میگرفت  میتصم نیهم یبرا رمیخواستم بگ ینم یادیز زیلباس بخره.من چ

 یفروشنده  هیبود و  ی.فروشگاه بزرگمیکن  دایپ جاتیفروشگاه بدل هی میگشتن بالخره تونست  قهیاز چند دق  بعد
 ...خانم داشت

 ؟یریبگ یخوا یم یچ – سورن

 .چند تا انگشتر -

 .کنم  یخوبه، منم کمکت م یلیخ – نسور

 .مردونه ش رو بهمون نشون بده یانگشترها  میفروشنده خواست از

 حایترج م؟ینیگوشواره هاتون بب  شهیم دیکردم که سورن به فروشنده گفت : ببخش  یداشتم به انگشترها نگاه م من
 .ها باشن ینیکوچولو نگ  نیاز ا

 ؟یگوشواره بخر  یخوا یم -

 .ی...تو هم هست ِیوقته تو فکرشم.االن فرصت خوب یلیخ آره،  – سورن

 کرد؟  یم یاگه من نبودم چه فرق -

 .تو هم بخرم یتونم برا یم االن  – سورن

 ....در ضمن گوشواره هم دوست ندارمستیدستت درد نکنه، من گوشم سوراخ ن -

 یتا ب یریگ  یگوشت رو انقدر محکم م  ن،یبلدم سوراخشون کنم.بب ی.ولستنیمنم سوراخ ن یها گوش  – سورن
 .باشه یسوزن ِ ضد عفون دیتو گوشت...البته بگم، با یکن  یسوزن رو فرو م هیحس بشه، بعد 

 .خوام یدر هر صورت من نم -

 .لتهیم جور هر باشه، – سورن
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 یه بودن رو کنار مکردم و هر کدوم که انداز   یدستم امتحان م یاند.همه رو تو  یمهم نبود انگشترها چه شکل برام
 ...کرد  ینگاه م یجور هیکه فروشنده   یتا جدا کردم، طور یس ستیذاشتم.حدود ِ ب

 ؟یبخر یخوا یرو م نایا  ی همه – سورن

 .آره، الزم دارم -

 اند؟  یچه کار یبرا قایدق نایا  – سورن

 نی خودم ا ِیکنن...انگشتر چوب  یاز روحمو جذب م  یقسمت هیدستم باشن  یمدت تو هیاند، اگه   یفلز نایچون ا -
 .رو نداره ییکارا

 ه؟یچ کاربردش  – سورن

 .الزمشون دارم  یریجن گ یتو -

 ن؟یخوا یهمه شونو م دیمطمئن – فروشنده

 .برم یرو م نایباشه...هم یکاف  گهیکنم د  یبله، فکر م -

 یم م ی! داشت روانرهیمن گوشواره بگ یکرد...سورن هم اصرار داشت که برا  یواقعا داشت بد نگاه م فروشنده
 ...کرد

 چسبه؟ یسوال، روح به گوشواره هم م هی بهراد – سورن

 .میتا بر ریبگ یخوا یم ینده.زودتر هم هر چ ریخوام، انقدر گ یحرفش خندم گرفت و گفتم : من گوشواره نم نیا  با

 .یراحت جور هر باشه، – سورن

 .می خونه شد ِ یژها کارمون تموم شد و راهپاسا  یدو ساعت گشتن تو یکی  ِبعد

 !رونیکنم ب  یکه با لگد پرتت م  یچیه یکنه؟...فقط نگ  ینسترن داره ازدواج م نکهیاز ا  یدار یاحساس  چه – سورن

بود  کیبار هم نزد هیکرد.  یم لهیبهم پ یلیخ دیاواخر، مخصوصا ع  نیخوشحالم.ا یلیمورد خ هی نیاتفاقا بابت ِ ا -
 رو بخونن( 1کسان   چیدونن برن ه یکه نم  ییکردم.)* اونا  فیسرمو به باد بده*...واست تعر

 !ستین داشیمسعود چطوره؟ چند روز ِ پ یبود...راست چوندهیمسعود هم گوششو پ نکهیمثه ا ،یگفت  آره  – سورن

 .تیسعود.اونم رفت مأمورم یرو بندازه خونه  رضایخواست عقد ِ نسترن و عل یزده...عمه مژگان م میج -

 !اد؟یواسه عقد نم یعنی – سورن

 .نود قهیدق ی...ولادیواسه عقد م -

موند.هر  شمیخودش نرفت و پ یخونه  گهیشده بود.با اصرار من سورن د کیخونه هوا کامال تار میدیرس یوقت
 م؟یدار یشام چ ی.سورن بعد ِ چند لحظه سکوت گفت : گفتمینشسته بود ییرایپذ یدو تو
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 .ذارم ینگران نباش، گشنت نم ینگفتم، هنوز بهش فکر نکردم...ول -

 ؟یندار مشروب – سورن

 .نه ، تو ترکم -

 ؟یپول ندار ای یترک تو – سورن

هام ازشون  یریجن گ یبه من بگو که تو یفلسف یمفهوم یرو ولش کن.چند تا جمله  نایدر واقع هر دوش...ا -
 .استفاده کنم

 ؟یجلوه کن لسوفیهات ف یمشتر یجلو یخوا یم – سورن

 .یزیچ نیهمچ هیآره... -

ست که اگر باز ستانند دو چندان  ی پر منفعت ِی بوسه عجب دزد ِ یدزد گه؛یدونه بلدم...شاعر م هی اتفاقا  – سورن
 .گردد

 ...خنده ریگفت و زد ز  نویا

 !یتیترب یب یلیخ -

 .ست گهید یکیشاعر  زم،یعز  کردم  قول نقل فقط من – سورن

 ...مهراِب  دمیبرش داشتم و د زیم یزنگ خورد.از رو لمیلحظه موبا نیهم

 جانم مهراب جان؟ -

 ؟یچطور خوب، پسر سالم – مهراب

 .ممنون ، خوبم -

 ه؟یخبر خوب برات دارم، حدس بزن چ هی – مهراب

 ضیمر هی.امروز گمیخودم م ،یخواد حدس بزن یخواستم مثال حدس بزنم و جواب بدم خودش گفت : نم تا
ِ  یمشکلش جن زدگ دمیداشتم که فهم . 

 .یخب به سالمت -

 !نه؟ ،یسراغت.خوشحال شد ادیتو بهش دادم.احتماال فردا م ی شماره و آدرس  منم – مهراب

 .ذره استرس دارم هی...اما یاِ  -

 .شهیدرست م ست،ین مهم – مهراب

 هست؟ یحاال مشکلش چ -
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.از ستیخوب ن ادیحالش ز نکهیمثه ا ی.ولدمیطرف بود،خودشو ند ی من بابا ِ شیکه اومده بود پ  ینیا  – مهراب
 یچ نمیبوسه.بب یدست ِ تو رو م سیکِ   نی...به هر حال استین زایچ نیو ا یمشکلش افسردگ دمیحرفاش فهم

 .یکن  یکار م

 .یندم.ممنون که خبرم کرد یکنم سوت  یخودمو م یباشه، سع -

 ...کنم.سالم برسون، فعال  یم خواهش – مهراب

 .رو قطع کرد یکنم گوش  یباهاش خدافظ نکهی ا ِ قبل

 !دهی که اصال به حرف آدم گوش نم ِیمهراب چجور روانشناس نیدونم ا ینم -

 اورده؟  ریشد؟ واست سوژه گ یچ – سورن

 !ملت جن زده شدن یهمه  یروز اول نیآره، از شانس بد هم -

 .یمون نکن طی.فقط مواظب باش خیشدیباهاش رو به رو م دیزود با ای رید.نداره اشکال  – سورن

 .چشم جناب -

 .گشنمه  یلیکن...خ  فیحاال هم پاشو برو غذا رو رد گه،ید خب – سورن

 .رمیباشه االن م -

 یتماس ِ مهراب فکرمو مشغول کرده بود که کامال هنگ کرده بودم .اصال نم نیآشپزخونه اما انقدر ا  یتو رفتم
 !درست کنم یچ دیدونستم با

تونم تمرکز کنم.البته اگه  یوجه نم چیبود که طرفم دختر نباشه! وگرنه به ه نیم ا یقلب یلحظه خواسته  اون
ندارم.از اون گذشته  طیجور شرا نیبا ا یبخو ی ونهیکرد اما خب، من م  یموضوع استقبال م نیسورن بود حتما از ا

رو بدتر از  تیوضع ریاوقات دخالت جن گ  یگفت گاه  یم دیرو براشون بدتر کنم!...مج تیبرم و وضع دمیترس یم
 .کنه  یکه هست م  یزیچ

اوردم و سرگرم درست کردن ِ   رونیب تیاز داخل کاب  یبسته ماکاران هی...امیب رونیها ب الیفکر و خ نیکردم از ا  یسع
رو باز کنم  اطیبرم تا در ِ ح رونیخواستم از آشپزخونه ب ی.مدمیزنگ ِ درو شن یبود که صدا نیح نیغذا شدم.هم

 ...پشت ِ در ِ ، برگشتم تا به غذا برسم یک  نکهیبه ا تیاهم  یسورن قبل از من دست به کار شده.ب دمیکه د

مشغول بود و اصال  یلیزدم.فکرم خ یبودم رو َهم م ختهیآب ر  یکه تو  ییها ینبودم و ماکارا سادهیگاز وا  یجلو
...البته دینفر دستش رو با خشونت دور ِ گردنم حلقه کرد و به سمت ِ خودش کش هی هویمتوجه ِ اطرافم نبودم که 

 !کنه  یم حساساتخشن ابراز ا یلیخ دایمتوجه شدم که مسعود ِ...چون جد عیسر

 استقبال ِ عموت؟  یومدین چرا – مسعود

 ..ول کن مسعود، گردنم درد گرفتیکردم تو باش  یفکر نم -

 !دستشو برداشت و گفت : من که محکم نگرفته بودم مسعود
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ِ  ینجوریآره... به نظر ِ خودت ِ ا - . 

 .واسه تو گرفتم نویا  ا،یب – مسعود

 .زیم ی مشروب گذاشته رو ِ یبطر هی دمیو د برگشتم

 !باره یمشروب ِ مفت م واریخوام ترک کنم از در و د ین محاال که م -

 ؟یترک کن یخوا یم مگه – مسعود

 .یاگه اجازه بد -

 .مید یم بشویمن و سورن ترت اری.حاال اشکال نداره...بفتمیکه منم تو خرج ن  یگفت  یم زودتر خب – مسعود

کرد اما   داریسورن به صدا دراومد.صداش من و مسعود رو هم ب لیهوا کامال روشن نشده بود که زنگ ِ موبا هنوز
شد  یسه چهار بار زنگ خورد.آخرش مسعود عصبان قه،یچند دق یسورن در فاصله  لیسورن فورا قطعش کرد.موبا

 !یخور یبشنوم کتک م لتویموبا یصدا گهیبار د هیو گفت : 

 !... اشتباه شددیآروم گفت : ببخش  سورن

 .سرم و گفت : بهراد پاشو، زودباش یخواستم به خوابم ادامه بدم که سورن اومد باال یمراحت  الیخ با

 چرا؟ -

 .سر ِ کار میبر دیبا – سورن

 !از امروز؟ -

 .منتظرمونه اروی گه،ید آره  – سورن

م بلند خواستم از دستش بدم.به زور از جا یوجه نم چیبود که به ه یدوست نداشتم اما مجبور بودم.فرصت گرچه
 .میاتاق تا مزاحم خواب مسعود نش  یتو میشدم و با سورن رفت

 !بمونم داریکردم ب  یتخت نشستم و سع یرو

 برات صبحونه درست کنم؟ -

 یکن لباست رسم  ی.بهراد فقط سعرهینم نییدارم، از گلوم پا دنیخواد.االن استرس ِ نرس ینم نه – سورن
 .هم کت بپوش حایباشه.ترج

 !ستمیدونم، پخمه که ن یخودم م -

 .من تا لباسامو عوض کنم یخونه  میسر هم بر هی دی.بااریب مدارکتم شو، حاضر زود پس – سورن

 ...و اونم کاراشو انجام داد میدیسورن رس یکه به خونه   دینکش ی.طولمیآماده شدم و راه افتاد  یا  قهیدق پنج

 م؟یاونجا باش  دیساعت چند با -
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 .هشت – سورن

 .میوقت دار قهیدق ستیخوبه، ب -

 ؟ی! متوجه شدومدیراه رفتن م یصدا یروونیرشیساعت سه از اتاق ِ ز ی، حوال شبید یراست – سورن

 .خسته بودم یلینه، خ -

 .نیبود دهیخرس خواب نیشما دو تا ع ی.ولدمیذره هم ترس هی دم،یشن من اما  – سورن

 .گفت اشکال نداره  دمیپرس دی...از مجدمی.منم قبال چند بار از باال صدا شنیخرس خودت -

 اد؟یصدا ن گهید یکن  یکار  یتون یاشکال نداره؟!! نم  یچ یعنی – سورن

 یگفت کار ِ جن ها  ی.مشهیمواجه م ییصداها نیخونه ش با همچ یوقتا تو یگفت خودش هم بعض  یم دیمج -
ِ  یخاک . 

 !؟یکرم ِ خاک  یها هیتو ما یزیچ هی یعنی! ؟یخاک جن – سورن

 بایوجود دارن که قدشون تقر ییجن ها هیشمال  یکه تو  یبهم گفت شیچند وقت پ ادتهینه...نه به اون شکل!  -
 دو وجب ِ؟

 .ادمهی آره  – سورن

صداها مربوط به زمان  نی...اروننیهم ب یکنن اما هر از گاه  یم یخاک زندگ یاند.اساسا تو  یخاک یاونا جن ها -
 .رسونن یبه آدم نم ی خاکن.در کل آزار ِرونیکه ب  شهیم ییها

 !یراحت کرد المویگفت : واقعا خ  یزیبا لحن تمسخر آم سورن

 !یسپر مدافع بود شهیهم فتاد،یمن م یکه برا  یاتفاقات  انِ یجر یتو شیچند ماه پ ادمهینه؟  ،یترس یتو م -

 !نیاطیش بزرگراه بشه ت خونه ندارم دوست...خودتم نگران من – سورن

 .اون اتفاقا تکرار بشن  دمیاجازه نم  گهینگران نباش.د -

 .سر و صداها بکن نیواسه ا یفکر هی یشنویاز من م  یول.قبول...باشه – سورن

داد دستمون.از شانس ِ  یحقوق یه الفور دو تا پروند  ینکرد و ف ی، اونم نامرد میدیرس یمعظم یبه دفتر آقا بالخره
شلوغ بود و  یشناخت و به قدر یهم سگ صاحاب خودشو نم یدادگستر ی.تویبد، من مجبور شدم برم دادگستر

 .بود که برگشتم دفتر میو ن کی ساعت  ِ کیرفت که تا ظهر عالف شدم.نزد یم شینظم پ یکارا ب

که به در زدم متوجه   یخوند.با ضربه ا یپرونده رو م هیکه بهمون داده بودن داشت   یاتاق  یسورن تو دمیرس یوقت
 .حضورم شد و چشم از پرونده برداشت

 !؟یشد؟ پنجر شد یچ – سورن
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 ...نشستم یصندل یرو

 .خوندم یوقت حقوق نم چیپدرم در اومد ! کاش ه -

 .یکن  یجاده دنده عوض نم یهم تو یه ،یریگ  ی.در عوض حقوق ثابت میکن  ینداره، عادت م بیع  – سورن

 ...دمیم حیباور کن اونو ترج -

 !؟یشوفر باش یتو دوست دار یعنی نگو، چرت – سورن

 ؟یبود نجای...تو تمام مدت االیخ یب -

 .جالبه یلیکه دست ِ من ِ خ  یپرونده ا نیا. کردم  تلفن چند و برگشتم زود اما  نه، – سورن

  ؟ ِیچرا؟ مگه چه جور -

با  ارویکه   نهیا  هی.قضدمیخند یخوندمش کل ی...وقت ِیفریزد و گفت : پرونده ش ک یزیآم  طنتیلبخند ش سورن
 یبپره جلو هویکه   شهیم میقا واریپشت ِ د نیروز ا هیکردن، بعد   یم یزندگ ییروستا یخونه  هی یتو قشیرف
منم با  دن،یشروع کرد به خند دیرس که  فشیقسمت ِ تعر نیببره...) سورن به ا یحال هیتا بترسونش و  قشیرف
دونسته موضوع از چه قراره،  یهم که نم قشیرف نی(... خالصه ا دمیخند یم هیچ هیدونستم قض یاصال نم  نکهیا

 نیدره و جان به جان آفر یتو فتهیدوه که م ی.انقدر مدنیکنه به دو  یو از ترس شروع م رهیتا مرز زهره ترک م
 .کنه  یم میتسل

 میچند تا تق ِ به در زد ، من و سورن هم الل شد یمعظم یکه آقا  دمیخند یبه مرگ ِ طرف م میهمچنان داشت ما
کرد،   یببندم.اونم با تأسف به حالمون نُچ ُنچ شمویتونستم ن یکردم نم  یم یسع ی.اون لحظه هر چمیستادیو ا
 .تکون داد و رفت یسر

چه  ارویو من گفتم: حاال واسه  می.دوباره نشستمیخجالت بکش زایچ نیبا اکه   میحرفا بود نیما ُپر رو تر از ا البته
 دن؟یبر یحکم

 .میریبگ فیتخف براش  ِ قرار ما. ِعمد   ِ شبه که  حکمش – سورن

 .پرونده رو من ندادن نیخوب شد ا -

 .دار یباال یفرستاد یم طرفو آره،  – سورن

که سورن پول ِ   دمیکش  یهم خجالت م نیناهار بدم...از ا شنهادیپ شدینداشتم و روم نم یگشنم بود اما پول  یلیخ
 .هم نبود برگردم خونه یغذا رو حساب کنه.مجال

جفت مون سفارش غذا  یگشتم سورن دست به کار شد و برا  یراه چاره م هیکه داشتم دنبال   نیح نیهم در
 .اومد  یهم از دستم برنم یخب کار ینبود ول ندیبرام خوشا ادیداد.ز

تماس  ادِ ی یخواستم جواب ندم ول یشروع کرد به زنگ زدن.به شماره نگاه کردم، آشنا نبود.م لمی غذا موبا ِ وقعم
 .که قرار بود بهم زنگ بزنه افتادم و جواب دادم  یمهراب و کس روزید
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 الو؟ -

 ماکان؟ ید،آقایخسته نباش -

 .بله خودمم -

 .ام.شماره تونو از دکتر رمضان گرفتم  یمن نجف -

 بله ، امرتون؟ -

 در مورد من باهاتون صحبت نکردن؟ شونیا  – ینجف

 .نشدن اتیگفتن... وارد جزئ  یتلگراف یلیتونم کمکتون کنم، اما خ یکه من م  نیدار یمشکل هیفقط گفتن  -

 م؟ینیرو بب گهیجا همد هی شهیم – ینجف

 .حتما -

بود که  یاسترس داشتم اما فرصت خوب  یکم  نکهیمن.با ا یخونه  ادیکه ساعت پنج ِ بعد از ظهر بشد   نیبر ا قرار
 .بزنم بیبه ج یپول هی یبحران مال نیا  یتو

کفش   دمیوارد خونه شدم د ی.بعد از کار سورن منو تا خونه رسوند و رفت.وقتدیتا ساعت چهار طول کش کارمون
 !تراسن.تعجب کردم که هنوز نرفته بود یمسعود رو یها

 ...اونجاست  دمیشدم و د ییرایپذ وارد

 !یباش نجایکردم ا  یسالم ، فکر نم -

 .بعد برم نمیمنتظر شدم تا تو رو بب گهی.ددمیتا ظهر خواب نیهم واسه بودم خسته.سالم – مسعود

 شده؟ یزیچ -

 .نه – مسعود

 ؟یمطمئن -

 .آره  - مسعود

 ؟یآشپزخونه که گفتم : ناهار خورد  یرفتم تو یمبل.داشتم م یرو دراوردم و انداختم رو کتم

 .تو هم درست کردم ی، برا یایکردم تو هم م  یم فکر...آره  – مسعود

 .حرف مسعود از رفتن به آشپزخونه منصرف شدم و برگشتم نیا  با

 .ارمیدستت درد نکنه، شب دخلشو م -

 ...برم دیبا گهیو گفت : من داز جاش بلند شد   مسعود
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 .میبا هم بخور ییچا هیبمون  -

 .خدافظ فعال.دارم کار  خونه.ممنون ، نه – مسعود

 .خدافظ -

 .نبود شهیکنم...در هر صورت مثل هم  یاشتباه م  دمی! شازدینظرم مسعود مشکوک م به

نشستم و  ییرایپذ یحوصله شو نداشتم.فقط تو یعنیلباس هامو عوض نکردم... گهیخاطر قرار ساعت پنج د به
 .داده بود رو مرور کردم ادیکه مهراب بهم   ینکات یاون مدت همه   یمنتظر موندم.تو

ازش دعوت کردم که   کیو رفتم تا درو باز کنم.بعد از سالم و عل دمیزنگو شن یساعت پنج نشده بود که صدا هنوز
 .خودم یهم سن و سال ِ بابا بایبود.تقرمرد ِ پنجاه و دو سه ساله  هیداخل. ادیب

 ؟ نیدار لیم یزیچ -

 .ممنون نه – ینجف

 د؟یکن  یتعارف که نم -

 د؟ینیبش شهیم... نه – ینجف

 .دیبله حتما، بفرمائ -

که به من نگاه   ومدیم شیکم پ  یلیچهره ش معلوم بود که اصال اعصاب نداره.چشماش کامال قرمز بودن و خ از
 ...کنه

 .گرفتم  رمضان دکتر از  رو شما آدرس  که  گفتم  تلفن پشت – ینجف

 .از دوستان ِ خوب من هستن  یکی شونیبله ا -

 ...تونه به ما کمک کنه یم شونیکردم ا  یگفت : من فکر م  یعصبان  یلحن با

شون درست بوده.مشکل تونو  صیکه تشخ  دیمن، شک نکن شیپ نیایب دیدادن که با صیاگه دکتر رمضان تشخ -
 .لطفا نیبگ

 ...داره مشکل پسرم – ینجف

 ...اعتماد به نفسم باال رفت  یطرف پسره کل دمیکه فهم  نیهم

 پسرتون چند سالشه؟ -

 .سال ستیب – ینجف

 ه؟یمشکلش چ قایدق ن،یبد حیخب...توض -
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دو  یکی یماه لیاوا  فته،یبود که موقع خواب روش بختک م یشاک نیاز ا  شهیپسرم هم شیپ وقت چند – ینجف
 .سه چهار شب یکم کم شد هفته ا  نکهیتا ا فتادیم یاتفاق  نیبار همچ

 نداره؟ یمشکل ِ تنفس -

 .نداره ینظر مشکل نی...از امشیبرد دکتر ، نه – ینجف

 فته؟یبراش نم یاتفاق  ؟ی چ ِ داریب یوقت -

 یشما م ه؟یندارم.حاال به نظر شما مشکلش چ یقی.اطالع دقستمیخونه ن ادیدونم...من ز ینم –فکر کرد  یکم
 د؟یکن  یبراش کار دیتون

 .کمکش کرد  شهیبله، مسلما م -

 ...راه چاره بودم هیلحظه سکوت برقرار شد و من به فکر  چند

 .کنم  یم میپولش هم هر چقدر شد من تقد ن،یسیبنو یزیچ یورد ایدعا  هی شما ممکنه اگه  – ینجف

به شما بدم چون ممکنه وضع پسرتون بدتر بشه.مشکل ِ پسر ِ شما با چند  یزیچ هی ینجوریتونم هم یمن نم -
 .نمیپسرتونو بب دیمطمئن بشم با نکهیا  یکنه.برا  یمورد مطابقت م

 ... نجایا  ادیکنم ب  ینم فکر – ینجف

 د؟یکن  شیراض دیتون یچرا ؟ نم -

 هی.فقط دهیگوش م  یزنه ، نه به حرف کس یحرف م یکس  که نه با  شهیم یبگم...االن دو هفته ا یچ واال – ینجف
 .خوره یغذا هم نم  یحت نه،یشیگوشه ساکت م

 !نیهمه مدت تازه به فکر چاره افتاد نیکنم چطور شما بعد ِ ا  یدو هفته س غذا نخورده؟! من تعجب م یعنی -

خودم  ی بابا ِادیمنو  قایانداخته بود...واقعا هم خجالت آور بود! دق  نییسرشو پا ینداد، فقط با شرمندگ یجواب
 !نبود یاز دکتر خبر  شدیرو به قبله نم یبود که تا کس ینجوریما هم ا یخونه  یانداخت...تو  یم

براش  یتونم کار یم ادینداره.در اون صورت به احتمال ز ی.البته اگه مانعنمشیب یم امی...من مستین یچاره ا -
 .کنمب

 م؟یبر نیدار وقت االن  – ینجف

 .بردارم لمویوسا نیندارم.فقط چند لحظه اجازه بد یآره...االن کار -

و کتمو برداشتم  ییرایپذ یگذاشتم.دوباره اومدم تو  فمیک  یکردم الزمه رو تو  یکه فکر م  یزیاتاق و هر چ  یتو رفتم
 .میو راه افتاد

 دیرس یبه نظر م یزد.انقدر هم عصب یکلمه هم حرف نم  هیسکوت کرده بود و  میشده بود نیسوار ماش یوقت از
.به رمیکردم که ازشون چقدر پول بگ  یفکر م نیهم نکشم.داشتم به ا گاریس ینزنم و حت یدادم حرف حیکه منم ترج
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ته با توجه به ...البارمیپول بهشون فشار ن یبرا ادی طرف خوب نباشه، ز ِ یخودم قول داده بودم که اگه وضع مال
 .تا مطمئن بشم دمید یخونه شون رو هم م دیبا یداشته باشه.ول ی بد ِیوضع مال ومدیبهش نم ،ینجف نیماش

زنگ زد و وارد خونه  ینجف ی.آقامیشد ادهیخونه نگه داشت و هر دو پ هی یجلو نویماش قهیاز چند دق  بعد
 .دنینم تیبهش اهم ادیز دیرس ینبود.به نظر م کیبود اما اصال ش یبزرگ ی.خونه میشد

 د؟یکن  یم یزندگ نجایوقته ا یلی: خ دمیکه پرس  میبود اطیح یتو هنوز

 .شهیم یهفده هجده سال بایتقر بله، – ینجف

 یکرد لبخند بزنه اما مشخص بود که حال خوب  یم یبود.سع ستادهیمنتظرمون ا یدر ورود یجلو ینجف یآقا  همسر
 .نداره

اونجا وجود   یمثبت یانرژ  چیکردم ه  یگذاشت.احساس م  ری فضا کامال روم تاث ِینیوارد خونه شدم سنگ یوقت
 .داشت ییچراغ ها رو روشن کرده بودن اما باز هم مشکل ِ روشنا نکهینبود و با ا رینداره.خونه شون اصال نور گ

 .اتاقشه...اونطرف  یتو پسرم – ینجف

 .د تا سوال دارممن چن د،ینیلحظه بش هی شهیم -

راحت  المیبابت خ نینداشت و از ا یو من با دقت به اطراف نگاه کردم.سقف ِ خونه مشکل مینشست همه
 .دمیپرس یدر موردشون م دیداشتم...فقط مونده بود اتاق ها که با دیشد.آشپزخونه اُپن بود و بهش د

 ه؟یاسم پسرتون چ -

 .فرزان – ینجف

 د؟یندار یا  گهیفرزند د -

 .رهیشون هم مدرسه م یکیشون ازدواج کرده و  یکی...دارم هم دختر تا دو ، چرا – ینجف

اومد و   نیزم یرو یشدن ِ صندل دهیبه کش هیشب ییآشپزخونه صدا  یتموم شد از تو ینجف یآقا  یجمله  نیا  تا
 ...اونا  یبه اون سمت نگاه کردن.منم جا خوردم اما نه به اندازه  یبا نگران یآقا و خانم نجف

تونه به پسرتون مربوط باشه فکر  یبه چند تا موضوع که م نجایا  امیب نکهی...من تا قبل از انیند تیلطفا اهم -
 .هم وجود داره که مشکل از خونه تون باشه نیبه نظرم احتمال ا دم،یخونه تونو د نکهیکردم اما بعد از ا

 م؟یخونه رو عوض کن نیا  دیبا یعنی – ینجف

خونه مشکل  یتو هیاز پسرتون بق  ریسوال، غ هینظر بدم.فقط  قیتا دق نمیاول پسرتونو بب  دینه لزوما...من با -
 به مشکل ِ پسرتون باشه؟ هیکه شب  یزیندارن؟ چ یخاص

 ...شب ها شتری.البته بمیشنو ی، از اتاق ها م نیدیکه شن  ییصداها نیاوقات از هم  یگاه  فقط ، نه – ینجف

 د؟یشنو یصداها م نیروز از ا یبود که تو یبار نیاول  نیا  یعنی -



 

 
18 

 ...کنم  یم فکر بله، – ینجف

 نم؟یپسرتونو بب شهی.مستیخب...مهم ن -

 ...دیبفرمائ حتما، بله – ینجف

 .از درها اشاره کرد  یکیبه  ینجف یکه چند تا در توش بود.آقا  ییسمت ِ راهرو میو رفت میدو از جامون بلند شد هر

 اگه برم داخل؟  شهیاحت نمنار  -

 ...دیبفرمائ نه، – ینجف

 دمید یخوام وارد اتاقش بشم، تا حداقل معذب نباشه.اما وقت یداشتم بره و به پسرش اطالع بده که م انتظار
 هیمنم کوتاه اومدم.چند تا ضربه به در زدم و وارد اتاق شدم.چراغ خاموش بود اما اتاق  ستیهم ن الشی خ ِنیع

تونستم  یبود با اون نور کم هم م شیو م گداشت و چون هوا هنوز گر  یتور یبزرگ با پرده ها یلیخ یپنجره 
 .نمیبب

.جلو رفتم و دینکرد...انگار اصال نشن یداده.سالم کردم اما توجه هیتک واریکه پسره کنار پنجره نشسته و به د  دمید
 هیکرد.  ینگاه م رونیکنار زده بود و به ب  یرده رو کمسکوت برقرار شد.پ هیکنارش نشستم.چند ثان  یکم  یبا فاصله 

 ایاونجا نبود...  یشده بود نگاه کردم اما کس رهیخ هشکه ب  یداشت.با دقت سمت یبرنم اطیلحظه هم چشم از ح
 !دمید یالاقل من نم

نداد و دوباره گفتم : من  ی!"...اما جوابم؟یبا هم حرف بزن یخوا یلحظه بعد سکوت رو شکستم و گفتم :" م چند
 .یدار یچه مشکل یبهم بگ هیتونم بهت کمک کنم...کاف یم

باز شدن ِ  یلحظه صدا نی.همدیشن یمنو نم یاتاق بود و اصال صدا  ینداد...انگار فقط جسمش تو یهم جواب باز
 دمیباشه که اومده داخل.سرمو به سمت در چرخوندم و در کمال تعجب د ینجف یآقا  دی.فکر کردم شادمیدرو شن

کردم   یاول سع  یکنه.در وهله   یم اهاتاق هست که داره به ما نگ  ینفر تو هیکردم   یدر بسته ست! احساس م
 !طرفم یدونستم با چ یحال نم نیکنن و در ع  یم هیاز ترس تغذ  نیاطیاز ش  یدونستم بعض ینترسم چون م

بود.به چهره ش نگاه  رونیفرزان نشستم.باز هم نگاهش به ب یبه رو یبار رو نیدادم و ا رییستنم رو تغنش یجا
نقص بود.ناراحت به  یبودم.صورتش از همه نظر ب دهیعمرم د  یبود که تو ییپسرها نیاز خوشگل تر  یکیکردم...

 نینداره و به عنوان آخر یا  دهیفا اش.احساس کردم حرف زدن باهزدینم یوجه حرف چیاما به ه  دیرس ینظر م
 ؟یبا من حرف بزن یخوا یجمله گفتم : نم

 رهی.دستمو سمت دستگامیب رونیادامه ندادم و بلند شدم تا از اتاق ب  گهینداره جوابمو بده د الیخ دمید یوقت
 قینفس عم هیمکث کردم ،  یدر دراز کردم تا بازش کنم اما قبل از تماس دست ِ من، در خود به خود باز شد.کم ی

 یتو میمنتظر بودن.ازشون خواستم بر یبا نگران اقپشت ِ در ات یاومدم.آقا و خانم نجف  رونیو از اتاق ب دمیکش
 .میو اونجا حرف بزن ییرایپذ

 که پسرتون باهاش حرف بزنه؟  ستین یکس  چیه -
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 .خوره یزنه ، نه غذا م یحرف م یهست که نه با کس یا  هفته دو...خدمتتون کردم  عرض  نه، – ینجف

 !مشکلشو بفهمم لیتونم دل یمن نم زنهینم یمتاسفانه چون حرف -

 !د؟یکن  یکار  نیتون ینم یعنی – ینجف خانم

 یبراش م یکار  هیاالن   نیزد هم یکم وقت الزم دارم...حداقل تا فردا شب.اگه حرف م  هیتونم،اما  یچرا...م -
 .کردم

 ه؟یچ شما حدس – ینجف

 .رمیگ  یمن باهاتون تماس م د،ینکن ینگم.شما تا فردا شب اقدام یزیه دو مورد مشکوکم...اما بهتره االن چمن ب -

گرفتم و گفتم   یاوردم.پاکت رو سمت ِ خانم نجف  رونیسداب رو از توش ب یباز کردم و پاکت کاغذ فمویدر ک بعد
 .بخوره نیو بهش بد دیَدم کن ییآب جوش، مثل چا  یتو نویسداب هست.ا مانهیپ هیپاکت حدود ِ  نیا  ی: تو

 م؟یبهش بد یخوره! چجور ینم یچیه آخه  – ینجف خانم

 .تو دهنش نیزیبه زور بر -

 ...!هم تعجب آور نبود ادیحرفم هر دوشون جا خوردن...به نظر خودم ز نیا  با

 !؟یچجور یعنی – ینجف

به زور  نویهم ا گهید یکیو  دیریدستاشو محکم بگ دیتون ی...مدیدون یدونم، هر جور که خودتون صالح م ینم -
چون  دیفنجون بهش ند هیاز   شتری...فقط حواستون باشه بنیبه خوردش بد دیدهنش.به هر حال با یتو زهیبر

 .ندازه یفشارشو م

اصرار کرد   یلیدادم.خ حیدر مورد سداب توض زویکرد و منم دوباره براش همه چ  یمنو تا َدم ِ در همراه ینجف یآقا
 دمیم گل کرده بود! رس یدونم چرا اون لحظه شکسته نفس یکه منو تا خونه برسونه اما من ِ احمق قبول نکردم! نم

 ...به خودم لعنت فرستادم یست.کلین بمیافتاد که دو زار پول ته ِ ج  ادمیو  ابونیسر ِ خ

 یکاغذ  زیچ هیو متوجه  دمیُکتم دست کش  یها بی.به جستین یخبر دمیشلوارم د یها بیج یکردم تو  دست
 دمیتعجب کردم اما فورا فهم ی.اولش کلبمهیج یتو یدو تا ده هزارتومن دمیکتم بردم و د  بیج یشدم.دستمو تو

 . ...بامرامه یلی...خبمیج یوگذاشته ت  نویمبل ا یکار ِ مسعود ِ.احتماال اون لحظه که کتمو انداختم رو

 هیهمسا یالیدر ِ و دمیبودم که د دهیخودم نرس یشده بود.هنوز به خونه  کیوارد کوچه شدم هوا کامال تار یوقت
که   ییالیکرد*.)* همون و  ینم یزندگ نجایوقت بود صاحبش ا یلیبودم چون خ دهیوقت درشو باز ند چیبازه...ه

بزرگ  یلیخ یالیانداختم.و  ینگاه خلش( چند لحظه مکث کردم و به دا1کسان   چیه –بود  یدست اسد دشیکل
چراغ هاش هم روشن گذاشته بودن.حدس زدم که صاحبش برگشته.دوباره به راهم ادامه  شتریبود و ب یکیو ش

چراغ تراس بغل در بود.چراغو روشن  ِدیاوردم و وارد خونه شدم.کل  رونیب فمیاز ک  دویدر. کل یجلو دمیدادمو و رس
 .نفر چند ضربه به در زد هیدور نشده بودم که  یرودو رکردم و هنوز دو سه قدم از د
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 عیدختر ِ پونزده شونزده ساله پشت ِ در ِ و فورا بهم سالم کرد.انقدر هم سر هی دمیسمت در و بازش کردم.د برگشتم
د و جا افتا میتازه دو زار هی!بعد چند ثانـــجیگفت...منم که گ  یچ دمیلحظه نفهم هی"سالم" رو ادا کرد که  یکلمه 

تونم...تازه  یبغل هیمن دختر همسا د،ینگاه کنه گفت : ببخش ور اطیکرد داخل ح  یم یکه سع  یجوابشو دادم.در حال
 رمش؟یبگ امیب شهیشما...م اطیح یتو دیپر واری.گربه م از دمیاومد

اومد تو و شروع به گشتن   عیدر کنار رفتم و با دست به داخل اشاره کردم.اونم سر یندادم.فقط از جلو یجواب
 رونیب الیاز اون و  یخانم هیلحظه  نی.همرونیب ادیتا کارش تموم بشه و ب سادمیدر وا یکوچه جلو  یکرد.تو  اطیح

 یپنج بار م هیهر ثان یکرد...تو  یسر هم صدا م تپش یهِ  ومدین یجواب ی".وقتگانهیبلند گفت : " یاومد و با صدا
 .اعصابم  یورفت ر ی! قشنگ داشت مگانهیگفت 

 .گرده  ی...داره دنبال گربه ش منجاستیگفتم : خانوم! دخترتون ا  بلند

و ازم تشکر کرد.البته خودمم از خودم تشکر کردم که همه رو از شر  دیو داد دست کش غیاز ج  گهیرو شکر د خدا
 !نجات دادم بیمه یاون صدا

بودم و  داریبس که خسته بودم.از ساعت هفت صبح ب فتادمیداشتم از پا م گهیدم در منتظر موندم، د قهیدق ده
 .داشتم یو کار یفکر یعالمه دغدغه   هی

بغلش  یتو ختیر یزرِد ب یگربه   هیبالخره با  نکهیمعطِل خودش کرد تا ا یدخترخانم منو کل نیا  خالصه
 !برگشت.دوست داشتم بزنم گربه ِ رو لت و پار کنم

 .یآقا، مرس  دیببخش – گانهی

 .کنم  یش مخواه -

 !دیخواستم درو ببندم که گفت : ببخش یم

 ...درو باز کردم دوباره

 !د؟یکن  یم یزندگ تنها شما – گانهی

 .بله ، با اجازه تون -

 . ...کرد  ی! انگار دو نفر داشتن با هم جر و بحث مومدیحرف زدن م یصدا تون خونه از  آخه  – گانهی

 .خونه رو دارن.خدافظ دی...کلنجایا  انیوقتا دوستام م یبعض -

 یتو دیکم نگرانم کرد...با  هیدر کل  یبود! ول یرو نگاه کرد.عجب فضول اطیح یدرو ببندم باز هم تو نکهیاز ا  قبل
 یتونم جلو یشدم اما باز هم نم ریخودم جن گ نکهی.با اادین شیپ ییاتفاقا  نیاتاق ها دعا بذارم تا چن  یهمه 

 نکهیخودشونو به آدم ها نشون بدن...مگر ا اکه جن ه  ادیم شیکم پ  یلیگفت خ  یم دی.چون مجرمیترسمو بگ
 .داشته باشن یمهم لیدل
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که مسعود برام گذاشته   ییبه دست و صورتم زدم و رفتم سر وقت غذا یاتاق و لباس هامو عوض کردم.آب  یتو رفتم
دادم که مشکل از خونه  یدرصد احتمال م ستیمشکل اون پسره، فرزان بود.فقط ب ریبود.تمام مدت فکرم درگ

 .دنید یم بیخانواده هم آس یاعضا  ی هیبود، حتما بق ینجوریشون باشه چون اگه ا

که مهراب بهم   ییدعاها نیگرفتم از ب  می ده ِ شب بود که تصم ِکیاستراحت کردم...ساعت نزد  یاز غذا کم  بعد
تونه مشکلشو حل کنه.دفترچه  یکه کدوم م  رمیبگ میا بعدا تصمفرزان جدا کنم ت یمداوا یداده بود، چند تا رو برا

 .سه چهار تا دعا عالمت گذاشتم یرو ورق زدم و رو ادداشتمی ی

کاغذ   یرو اتوی...کالفه شده بودم.تمام جزئدمیرس یکردم اما به راه حل نم  یذهنم ماجرا رو مرور م یتو همش
بود که خود ِ  نی.تنها راه حلش ادیرس یبه ذهنم نم یچید...هبو دهیفا یب یبار مرورش کردم ول نینوشتم و چند

سرش اورده  ییاومده بود! معلوم نبود چه بال  بندکه اونم متأسفانه زبونش   فتهیبراش م یفرزان بهم بگه چه اتفاق
 ...بودن که مات و مبهوت شده بود

اتاق و   یآشپزخونه و وضو گرفتم.برگشتم تو  یرفتم تو ادیب رونیب یو از اون آشفتگ رهیذهنم آروم بگ نکهیا  یبرا
دعا  یسر هی نیهم یکرده بود و برا  ینیب شیرو پ یمشکالت نیاوردم.مهراب همچ  رونیقرآن رو از داخل کمد ب

کنار   ییرایپذ ی.قرآن رو برداشتم و رفتم تومشونقرآن گذاشته بود یجور مواقع بهم داده بود که منم ال نیا  یبرا
 .که کردم ببخش  ییمنو به خاطر تمام غلط ها ایقرآن رو باز کنم گفتم : خدا نکهیز انشستم.قبل ا وارید

 یحمد و فلق و ناس رو م یمخصوص سوره ها یقبل از خوندن ِ اون دعا دیاهلل گفتم و قرآن رو باز کردم.با  بسم
کنم   دایموضوع رو پ نیبه روم باز کنه و بتونم راه حل ا یریدر ِ خ هیخدا  نکهیا  دیسوره ها رو به ام نیخوندم.ا

 ...خوندم.بعد شروع کردم به خوندن ِ اون دعا

 یدر اطرافم شدم.مثل صدا یفیضع یخودنش بودم که متوجه صدا لیحدودا سه چهار برگ بود...هنوز اوا دعا
خوندم و حواسم به  یرت زمزمه منکردم و همچنان به خوندن ادامه دادم.دعا رو به صو یحرف زدن بود...توجه

 .دور و ورم بود

  ِ دیسف یسه نفر که انگار پارچه  دمیاتاق شدم.سرمو باال اوردم و د  یحرکت تو هیچشم متوجه  یاز گوشه   هوی
 ی...خوشبختانه قد و قامتشون به اندازه انیم نییاز سقف پا  یخودشون انداخته بودن، دارن به آروم یرو ینازک

من قرار  یو اون سمت اتاق رو به رو مدناو  نیی.آروم آروم پادنیرس یبه نظر م کیکوچ  یلیخعروسک بود و 
تونستم  یبودم که خشکم زده بود و نم دهیترس یکردن...من بقدر  یپچ پچ م گهیگرفتن.انگار داشتن با همد

 نکهیشدم تا ا ی.متوجه حرفاشون نمختیر یم نییکنم...فقط عرق سرد بود که از سر و صورتم پا  یحرکت نیکوچکتر
 کنه؟  یکار م  یپسر داره چ نیگفت : ا  یکیبه اون  یریو ز فیضع یشون با صدا یکی

 .رو هالک کنه انیدعاها جن نیخواد با ا یاز اون افراد در جوابش گفت : م  گهید یکی

 .دهیفقط خودش رو به کشتن م کار ادامه بده  نیبود گفت : به خدا قسم اگه به ا دهیکه سوال پرس  یاون کس  بعد

خودمو به آشپزخونه  یو با بدبخت دمیاتاق نبودن.از دعا خوندن دست کش  یتو گهیبعد اون سه نفر د یا  لحظه
 یآب...م  ریش ریبرداشتم و گرفتم ز وانیل هیکردم.  یاون راه رو ط  یچجور دمیرسوندم.انقدر با عجله رفتم که نفهم
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 یور اون ورش آب م نیاز ا  یکه هِ   دیلرز یم ستمتو د یآب جور  وانیخواستم آب بخورم بلکم حالم بهتر بشه اما ل
 .ختیر

نه! اما به نظر  ای رمیبگ یدونستم حرفاشونو جد یآب خوردم.نم  ینشستم و کم نیزم یکردم آروم باشم...رو  یسع
 یرو به رو بشم.اما چاره ا یبیغر  بیاتاق ها و با موجود عج  یبرگردم تو دمیترس یباشه.م یجد دیتهد هی ومدیم

 .رو براشون بگم هیو قض زنممهراب زنگ ب ای دیخواستم به مج یرفتم.م یحتما م دینبود...با

 رونیکتم ب  بیاز ج  لمویاتاق بهم بود.موبا  نیتر کیاتاق خواب که نزد  یتو دمیاومدم و پر  رونیآشپزخونه ب  از
 . ...کردم  فیبراش تعر انویکه جواب داد فورا رفتم سر اصل مطلب و جر  نیرو گرفتم.هم دیمج یاوردم و شماره 

 رم؟یبگ یجد دیبا نوی؟ ا هینظرت چ -

 .کنم  ینم فکر – دیمج

 ؟یچ یعنی -

به حرفاشون اعتماد  شهیدروغگو اند...اصال نم یلی.جن ها خمیما هم بارها گفت ،یدون یم که  خودت – دیمج
 .ظر من تو هم اعتنا نکنکرد.به ن

 .زنم یکنم دارم جا م  یمنو مطمئن کن!...احساس م یجور هیتو رو خدا  -

زدن  یکردن، کتکت م  یحتما بهت حمله م دنیترس یاگه ازت نم  ن،یذره به اعصابت مسلط باش...بب هی – دیمج
خواستن منصرفت کنن  ینجوری.ادنیازت ترس  دمیم نانی.بهت اطمیدونم!...خودت که تجربه شو دار یچه م ای

 .یکن  یخودتو بدتر م تیچون فقط وضع یکن نترس  ی.االن هم سعیجا بزن دیتو نبا یول

 .کنم  یم ی...سعدمیباشه، فهم -

 شهی...مهراب همی.تازه تو خوش شانس بودادیم شیپ زایچ نیاولش از ا  یهر کس ینره، جا نزن. برا ادتی – دیمج
 .داشت یکیزیف یریدرگ

 .کنم بهتر شدم  ی...حس میممنون که باهام حرف زد -

 ...کنم.مواظب خودت باش.فعال  یم خواهش – دیمج

 .خدافظ -

ظرف غذا با خودش اورده  هی.سورن میکرد  یاستراحت م  میو داشت میبود دهی ظهر بود.دست از کار کش ِ کی یحوال
بود که ابله بشقاب با  نی...اما مشکل ارمیبگ یزیچ رونیالزم نبود از ب  گهیبه کام من شد و د زیبود.خالصه همه چ

 ...میخورد یقابلمه غذا م یتو میبود و هر دو داشت وردهیخودش ن

 ادمیفقط دو سه تاشو  ی...باور کن روحم صد جا رفت! ولدمید یم یور یدر یهمش خواب ها شبید –سورن 
 .کن، زودباش  رشیمونده.برام تعب

 .خورم یخفه شو دارم غذا م -
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 !یبخور ینتون گهیندازم وسطش که د یتف م هیوگرنه  اریدرب لتویموبا بهراد – سورن

 .یدید یخواب یچ نمی...حاال بنال ببیخر یلیحقا که خ -

 ...خواب رو باز کردم ریبرداشتم و کتاب تعب لمویموبا

 .می...همه مون بودمیپدربزرگم ا یروستا یکه تو  دمید خواب اولش  – سورن

 منم بودم؟ یعنیهمه مون؟  -

افتاده   نیزم یاسب رو  هیشون  اطیح یگفتم ، بعد تو  ی.داشتم ممیهمه جمع بود یخانوادگ یعنی نه – سورن
 شه؟یم یچ رشیتعب نیشده بود.بب یبود که بدنش زخم

 ...کردم  دایرو پ یفهرست خواب اسب زخم یتو فورا

 !خـــاک بر سرت«....آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد   ینشانه  یاسب زخم  دنید» نوشته  -

 !ستیخواب که دست خودم ن گهیکار کنم د  یبابا... .چ یا  – سورن

 ؟یدیبرامون د یچه خواب گهیشو بگو، د هیخب بق -

...بعد میودب گهیشهر د هی یپشت ِ بومم.انگار اصال تو هیکه سر ِ   دمی...آهان، بعد خواب دنکهیا  گهید – سورن
 .و در رفتم هیپشت بوم همسا یرو دمی.اما من پرختیپشت بوم فرو ر هوی

مواجه  یناگهان یبتیاست، عالمت آن است که با مص  ختنیدر حال فرو ر یبام خانه ا دینیاگر خواب بب» نوشته  -
 .مرده شور اون خواب هاتو ببره گه،یبسه د«. شد  دیخواه

 !خوابت مشکل داره ریتعب کنم  فکر – سورن

صدقه بده  یزیچ هیالحساب   یخودته.االنم عل ی، مشکل از خواب ها استیخواب دن ریتعب نیبهتر نیخفه شو ا -
 !ینکرد چارمونیتا ب

 . ...گفت : باشه باشه  یالیخ یبا ب سورن

غذا رو خودت درست   نیا  یگفت  یشناسم! راست یکه م  یشیم یآدم  نیوقتا تو اعصاب خردکن تر یسورن ، بعض -
 ؟یکرد

 .در صدد ِ منو خر کنه یلیروزا خ نیا. مامانم...  نـــه – سورن

 چرا؟ -

 .بخت یداده منو بفرسته خونه  ریگ  – سورن

 .ادیتو هم که بدت نم -

 به سر خودش و ما زد؟ یگل  چه گرفت  زن سامان مگه.ندارم دوست اصال  اتفاقا  – سورن



 

 
24 

 د؟ییسامان نزا یراست -

 .دییو گفت : اوووو ، پارسال زا دیخند سورن

 ؟یسال ِ که عمو شد هیاالن   یعنی -

 .ذارن برادرزاده مو بغل کنم ینم یول آره  – سورن

 پسر؟ ایکنن.حاال دختره   یم یکه ازت دارم ، به نظرم کار درست  یبا شناخت -

 .پسر – سورن

...اصال ادیحال مطمئنم اونم از من بدش م نیوقت به سورن نگفته بودم که چقدر از داداشش متنفرم! در ع چیه
ِ  تفلون یلیندازه... کال خ یبهم م ینگاه چپ هی نهیب یرقمه.هر وقت هم منو م چیه ست،یسورن ن هیشب . 

کردم اما   یم نییاوراد و دعاهامو باال و پا  یاتاق نشسته بودم و ه  یرفت.تو یم یکیکم هوا داشت رو به تار  کم
و بگم آقا من کم اوردم و  ینجف شیبرم پ نکهیا  یکیبودم! دو راه داشتم... دهینرس یا  جهینت چیتا اون لحظه به ه

 هیتو فکر راه دوم بودم که  شتریه دعا بهش بدم.بیبرم و  شیبا حدس و گمان پ ایتونم مشکلتو حل کنم،  ینم
 !عمر عذاب وجدان چه کنم؟  هیکنم! اونوقت با   ستیپسره رو سر به ن دمیترس یم یبزنم، ول بیهم به ج یپول

 ایکنم... .فوقش مهراب   یتونم براتون کار ینم گمیاونجا و م  رمیلقمه نون! م هیبا خودم گفتم گور ِ پدر  آخرش
 .گهیکنن د  یمشکلشو حل م دیمج

کار   ییخودت، من جا یبرو خونه  ایبهش بگم ب شدیمن...روم نم شیوسط سورن هم اومده بود پ نیا  حاال
 .باشم زایچ نینمونده بود که فکر ا یشام درست کردن هم نداشتم...در واقع برام اعصاب یدارم.حوصله 

رو برداشتم و  یاونجا.گوش  رمیو باهاش هماهنگ کنم که دارم م رمیتماس بگ هی یگرفتم اول با نجف  میتصم
 ...شمارشو گرفتم

 ؟ بله – ینجف

 حالتون خوبه؟ ،ینجف یسالم آقا -

 ن؟یخوب شما بله، – ینجف

 ن؟یمنو شناخت ،یمرس -

 ... بله بله – ینجف

 ن؟یحال پسرتون بهتر شده؟ اون جوشونده رو بهش داد -

 .اتفاقا چند کلمه هم حرف زد  م،یداد بهش رو جوشونده – ینجف

 گفت ؟  ی؟ چ یجد -
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به زور بهش  نییخوره.باور بفرما یگفت که نم  یکرد.با التماس به ما م  یز خوردن ممانعت ما  شتریب – ینجف
 !میخروند

 !دونم چرا دوست نداشته بخوره ینم ست،یهم بدمزه ن ادیداره...البته سداب ز یدواریام  یهم جا نیهم -

 .کنه  یبدتر م تویگفت وضع  یم – ینجف

 ...باشه دهیرس جهینت نیبه ا ییکنم تنها  ی... فکر نمنطوریکه ا -

 ه؟یچ منظورتون – ینجف

 نم؟یمن امشب فرزان رو بب شهی...میچیه -

 .حتما بله – ینجف

 .شمیمزاحمت شون م گهیساعت د کیپس من  -

 .میهست منتظرتون – ینجف

 ...فعال ، خدافظ -

 .خدافظ – ینجف

 .بگه یزیتونم وادارش کنم چ یم کردم حاال که سداب ، فرزانو به حرف اورده ، منم  احساس

 دیکردم شا  ی.چند تا دعا هم که فکر مختمیدرست کردم و دو قاشق سداب توش ر کیپاکت کوچ هیبا کاغذ  عیسر
 ینجف یخونه  یدرست کنم، بعد راه یزیچ هیسورن  یگذاشتم.قصد داشتم اول برا  فمیک  یبه دردم بخورن رو تو

 .بشم

آماده کردن شام دست به   یبرا نکهیاتاق نشسته بودم و سورن رو تنها گذاشته بودم.قبل از ا  یوقت بود تو یلیخ
روشن ِ و سورن هم رو به  ونیزیتلو دمیو د ستادمیا  ییرایپذ یسر بزنم.کنار ورود هیکار بشم رفتم تا به سورن 

صداش کردم و تازه از  نکهی.تا ا من هم نشد ِ توجهم ینبود...حت ونیزیروش نشسته اما انگار اصال حواسش به تلو
 ...اومد  رونیفکر ب

 درست کنم؟ ینشستم و گفتم : واسه شام چ نیزم یرو

 !؟یهم دار یزیبهم انداخت و گفت : مگه چ یهینگاه عاقل اندر سف هی

 .نخوردم یسیآره بابا ، هنوز به پ -

 .خورم ینم یزیچ...نه – سورن

 ؟یمطمئن -

 .ستین گشنم  ، آره  – سورن
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 .گردم  یزود برم یکرده بود، ول  یکه مهراب بهم معرف  ییارویاون   شیبرم پ دیخب... .من االن با یلیخ -

 ...هستم نجایا  من.برو ، باشه – سورن

 !؟یخور ینم یزیچ یبرم گفتم : مطمئن نکهیشدم تا آماده بشم ، قبل از ا بلند

 .خورم یم یزیچ هی رمیگشنم شد خودم مگفت : اگه    یجد یاعصابش از دستم خرد شد، با لحن  سورن

 . ...باشه -

 .ادینم رتیگ  یهم ببر.االن تاکس نیماش چییسو یریم یدار – سورن

 ؟یخودت الزمش ندار -

 .ببرش ، نه – سورن

 یدر پارک کردم و زنگ زدم.طول یسورن رو جلو نیشده بود.ماش کیهوا کامال تار دمیرس ینجف یبه خونه  یوقت
 !نیگفت : چقدر خوب شد که اومد  یاومد و درو باز کرد.بعد از سالم و احوالپرس  یکه نجف  دینکش

 شده؟ یزیچ -

پسرم  یآه و ناله   یاز اتاق، صدا  هویبا شما حرف زدم،  یتلفن نکهیبگم...بعد از ا یگفت : واال چ  یبا ناراحت ینجف
.مثل  ِیش رو محکم گرفته و دستاش خون ینیب دمیو د میبلند شد.من و همسرم فورا خودمونو به اتاقش رسوند

 .کستهصورتش.اما خوشبختانه دماغش نش ینفر زده بود تو هیکه   نیا

 نزد؟ یکه در مورد اون موجود حرف  نهیبوده؟ منظورم ا ینگفت کار ِ ک -

 . ...نه – ینجف

 االن حالش چطوره؟ -

 .دهیخواب...خوبه – ینجف

 هم خورده؟ یا  گهید زیاز سداب چ  ریغ -

 از چه قراره؟  هیقض نیبفهم نیکنم...شما تونست  ینم فکر – ینجف

 نمیتا بب نجایحرف بزنه تا من بتونم قطعا نظر بدم.االن هم اومدم ا دیدو سه تا احتمال وجود داره اما پسرتون با -
 .نه ایتونم وادارش کنم  یم

 یم ینداره.سع یاما مشخص بود که اونم حال ِ خوشبه استقبال مون اومد   ی.خانم نجفمیهم وارد خونه شد با
 .ش رو پنهان کنه یتونست ناراحت یبود...نم دهیفا یب یکرد لبخند بزنه ول

جوشونده  هیبرم سراغ پسرتون،  نکهیاوردم و گفتم : بهتره قبل از ا  رونیب فمیپاکت ِ سداب رو از ک مینشست یوقت
 .میبراش درست کن گهید ی
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 .کنم  یمن براش درست م نیبد - ینجف خانم

عاشق عسل هم توش   هی شهی.بعدم اگه منیبار نصفشو بجوشون نیا  دیرو بهش دادم و گفتم : لطف کن پاکت
 .واسش بهتره ینجوریا  ن،یزیبر

رفت در مورد اخالق پسرتون سوال  ادمی: من  دمیپرس ینجف یبه آشپزخونه رفت از آقا یخانم نجف نکهیاز ا  بعد
 خونه؟ یاز مکنم؛ فرزان نم

 .بندهیپا فشیبچه هام فقط فرزاِن که به تکال نیدونم...از ب یکه من م  ییجا تا بله، – ینجف

 .هست یرابطه ا هی ایقضا نیا  نیحرفش به فکر فرو رفتم...حتما ب نیا  با

 اتاقش؟  یمن برم تو شهی، م دیببخش -

 ...حتما – ینجف

 .دیمنو صدا کن دیاون جوشونده آماده شد لطف کن  یوقت -

 .چشم ، بله – ینجف

روشن شده  یگذاشته بودن، کم  زیم یکه رو  یکیکوچ  یشدم و به سمت اتاق فرزان رفتم.اتاق با چراغ مطالعه  بلند
 .چراغ اتاقو روشن نکردم نیهم یکنم برا  دارشیبود.فرزان هم خواب بود...اون لحظه نخواستم ب

بار سداب به حرفش  نیبودم ا دواریتونم مشکلشو حل کنم.ام یهم بده مسرنخ ب هیدونستم اگه خود ِ فرزان  یم
 .بگه یزیو مجبورش کنه چ ارهیب

 .نشه کنارش نشستم.صورت و اطراف چشماش در اثر ضربه کبود شده بود داریکه ب  یآروم، جور  یلیرفتم و خ جلو

داشتم  گهیبود.د دهیفا یب یدم ولکر   یمرور م زویکه کنارش نشسته بودم مدام همه چ  یا  هیاون چند ثان  یتو
 !خورد؟ یبه پست من م یجن زدگ ی دهیپد نینادرتر دیشدم! مونده بودم چرا با یکالفه م

هم  یسرد بود و بارون نرم یتراس... هوا کم یهم به کله م بخوره، رفتم رو یباد هیفکرم آزاد بشه و  نکهیا  یبرا
روشن  گارینخ س هیتراس نشستم و  یداغ کرده بودم.کم مونده بود از کله م دود بلند شه.رو یاما من حساب  ومدیم

 .کردم

کردم   یرو هم روشن کنم...حس م یداشتم که دوم ازیدر آرامش گذروندم.ن گاریرو با پک زدن به س قهیسه دق دو
صدا از پشت  هیفندک روشنش کنم  که خواستم با  نیاوردم.هم  رونیب بمیاز ج  گارمویکنه.پاکت س  یحالمو بهتر م

 .، شونه م حس کردم یرو رو یسر توجه مو جلب کرد.تا اومدم به خودم بجنبم تماس دست

 یا  هیپشت سر ِ من نشسته.ثان قایاومده و حاال دق  رونیفرزان ِ که از اتاق ب میدیبه پشتم انداختم و د ینگاه مین
بزنم...دست هاش  یمهلت بشه من حرف ایبگه  یزیچ نکهیمن گذاشت، بدون ِ ا یچشما یبعد هر دو دستشو رو

 .کرد  یم تیشون داشت چشمامو اذ یکه سرد  یسرد بودن جور دایشد
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 یلیخ ریاول تصو  ی هیذهنم نقش بست.ثان یتو ریتصو هیمن بود ،  یچشم ها یلحظه که دست هاش رو همون
 یداره هر لحظه واقع ریاون تصو  دمیکه گذشت د  ی.اما کمیمیقد دیو سف اهیعکس س  هیبود...مثل  رهیگنگ و ت

 .کردم  یاون فضا حس م  ی.انقدر که خودمو توشهیتر م

در حال غروب کردن بود.باد ِ  دیمن خورش یرو به رو قای...دقدمید یدشت رو م هیاز غروب   یخودم منظره ا یجلو
 دنینفر در حال دو هیدور انگار  یلیخ یاورد...در فاصله   یدشت رو به حرکت درم یو علف ها دیوز یم یمیمال

 .داره یدرشت کلیداشت اما مشخص بود که ه یادیز یاز من فاصله   نکهیبود.با ا

 .شد دیلحظه ناپد کیدر  ریمن برداشت و اون تصو یچشما یلحظه بود که فرزان دستاشو از رو نیهم

تونسته بود اون منظره رو بهم نشون بده اما هر  یزان چجوردونستم فر یهمچنان مات و مبهوت بودم...نم من
کردم تمرکز   یشده بودم...سع جیگ  یرو بفهمونه که از گفتنش عاجزه.حساب یزیچ هیخواست بهم  یکه بود، م  یچ

 .کنم.فرزان هنوز پشت سرم بود

اون   یها کهیلحظه تمام ت کیبودم.در  دهیذهنم زده شد.تازه منظور فرزان رو فهم یجرقه تو هیحس کردم  هوی
رو هر چه زودتر به  هیقض دی.باهیدونم مشکل ِ فرزان چ یخودشون قرار گرفتن و مطمئن بودم که م یپازل سر جا

 .هیدونستم راه حل مشکلش چ یگفتم.م  یپدر و مادرش م

 یزیهم چ گوشه نشست اما باز  هیخودش  میکه وارد اتاق شد  نیگرفتم و با خودم به اتاق بردمش.هم  دستشو
 .گردم  یزود برم یلیجا باش، من خ نیگفت.چراغو روشن کردم و بهش گفتم : هم  ینم

 نیبود زم کیاومدم و درش هم باز گذاشتم.انقدر خوشحال بودم و عجله داشتم که نزد  رونیاز اتاق ب  فورا
 ...کردن  یبودن و با تعجب داشتن به من نگاه م ییرایپذ یهر دو تو یبخورم.آقا و خانم نجف

 !!شده؟ یزیچ – ینجف

دونم  ی.نمهیمشکل پسرتون چ دمیگفتم : فهم  میهمه مون نشست نکهی.بعد از اننیرفتم و ازشون خواستم بش جلو
چقدر  دینیب ی...مدمیفهم یم دیچهره ش با دنیبا د شبیواضح بود.از د یلیبودم...خ دمیچرا تا حاال نفهم

 !خنگم؟

 ه؟یچ هیخره قض! بالشمینم متوجه من – ینجف

 ایصورت که موقع ِ خواب  نی.به ارنیگ  یم یاز آدم ها انرژ  یاز جن ها هستن که به طرز ِ خاص  یسر هی،  دیببن -
 یکار لذت م  نیچسبونن...مثل بختک و خالصه از ا یاون شخص م  نهیخودشونو به س یداریاوقات هم ب  یگاه

 .شنیتر م یحال قو نیبرن و درع

 ره؟یگ  یخودش م یپسر منو برا یموجود داره انرژ نیبه نظر شما ا یعنی – ینجف

 .کنم  یبله ، فکر م -

 ...که  ییتر تا جا فیو فرزان ضع شهیتر م یقو روز هر اون  پس – ینجف
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طرفه با پسرتون  کی یعاشقانه   یرابطه  هیجن ، کشتن فرزان باشه.به نظر من  نیکنم قصد ا  ینه نه...فکر نم -
 .هبرقرار کرد

 د؟یدون یم کجا  از  – ینجف خانم

 .زنِ  هیجن  نیچون ا -

و اشک هاش  وردیطاقت ن گهیکه د  ی.خانم نجفختنیبه هم ر یحساب یتموم شدن جمله م آقا و خانم نجف با
 .گفت : نه نه...امکان نداره  یپشت سر هم م ینجف یشد اما آقا ریسراز

رو  ایقضا نیا  یاتاق و همه   یتو نیلحظه رفت هی د؟یرو به من گفت : شما از کجا مطمئن یعصبان  یبا حالت بعد
 !نیکشف کرد

شما بدم.پسر ِ شما خوش  لیبسازم و تحو لمیتخ یتو هوینبود که من  یزیچ نیا  ن؟یشد یچرا شما انقدر عصب -
مثل بختک سراغش  ییت هاخودتون نماز و روزه ش هم به جاست و شب ها هم حال یست...به گفته  افهیق
همون  قایدق نی.انهیب یدشت م هیبه  هیمنظره شب هیاتاقش بودم بهم گفت که مدام   ی...در ضمن االن که توادیم

دونستم  یبهم نشون داده.م رویکنه....) عمدا نگفتم که فرزان اون تصو  یم ینوع جن توش زندگ نی که ا ِییجا
 کنن(  یباور نم

 !د؟یدون یکرد؟ شما راه حل شو م  یبراش کار شهیگفت : به نظرتون م  یبا نگران ینجف خانم

 .نیکرد.البته اگه شما بخوا  یکار  شهیبله ، م -

 .الزمه بکن  ی...هر کارستین یو گفت : باشه ، چاره ا دیبه صورتش کش یدست ینجف

 ؟ نیکه بهتون دادم ، نصفش رو دم کرد  یگفتم : اون سداب  یبه خانم نجف رو

 .ارمشیم االن  ، بله – ینجف خانم

ظرف  هی یش رو تو گهی.نصف ددیجاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت که گفتم : نه ، اونو فراموش کن از
 .دیقاشق سرکه هم بهش اضافه کن هیو  نیزیآب سرد بر

 جن کافره؟ نی، ا دیببخش – ینجف

 .کنم  ینه ، فکر نم -

 د؟یکار کن  یباهاش چ نیخوا یم – ینجف

 .بار مجبورم نیفکر کنم ا یرو بُکشم ول یموجود چیمن واقعا دوست ندارم ه -

 .فرزان بلند شد ادیداد و فر یو از اتاق صدا دیجمله م تموم شد در ِ اتاق فرزان با شدت به هم کوب نیا  تا

که بهش گفتم   اومد  رونیاز آشپزخونه ب  مهیسراس ی.خانم نجفمیمثل فشنگ از جامون بلند شد ینجف یو آقا من
 .دیکه گفتمو درست کن  یزیچ نی: شما بر
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.در اتاق رو باز کردم و واردش شدیم دهیکمک خواستنش همچنان شن  ادیفر یرفتم سمت اتاق فرزان.صدا عیسر
 هیافتاده بود و داشت از   نیزم یخواست وارد بشه در با شتاب بسته شد.فرزان رو ینجف یکه آقا  نیشدم اما هم
 .دمکر   یم یکار  هی دیبودم اما با دهیترس یخورد.حساب یکتک م  یشخص نامرئ

در  یاتاق با سرعت به طرف من پرتاب شد و جلو  یآن کمد ِ گوشه   کیداشت درو باز کنه که در  یسع ینجف یآقا
 !شدم ینداده بودم حتما له م یقرار گرفت...اگه جاخال

برق بردم  دیکه دستمو سمت کل  نینبود ، خواستم چراغ اتاقو روشن کنم اما هم یکاف  زیم یرو یچراغ مطالعه  نور
لحظه دردش رو احساس  هی یاتفاق افتاد که برا  عیخوردم.انقدر سر نیو با صورت زم دینفر پامو کش هیانگار 
 .نکردم

گفت   ینم یزیچ گهیافتاده بود که فرزان د  یدونستم چه اتفاق یفرزان قطع شد.نم ادیداد و فر یلحظه صدا نیهم
آرامش   نی.اما ادیچیپ ی.فرزان وسط اتاق بود و از درد به خودش منمیکردم بش  ی... به زور از جام بلند شدم و سع

 ...وردیَدووم ن شتریب هیچند ثان

نداشت و  یجسم چیشدم که ه یبزرگ ی هیکه کنارش نشسته بودم متوجه ِ سا  یوارید یجلوتر از خودم، رو یکم
 هیآدم نداشت...اما مشخص بود که جسم اون سا  هی ی هیبه سا یشباهت چیه هی.ساومدیبه طرف من م میمستق

 .تونه کارمو بسازه یداره و م یدرشت کلیه

لب زمزمه کردم ؛ سبحان َ  ریو ز دیکه به ذهنم رس  ییدعا نیاول  نیهم یشدم ، برا یاز شرش خالص م  یجور هی دیبا
 ...نیاطیالسماِء نجومًا رجومًا للش  یجعَل ف یالَّذ

نبود.زود خودمو به فرزان رسوندم...شکمشو محکم گرفته  یخبر هیاز اون سا  گهید دمیرس نیاطیش یبه کلمه  تا
 یکرد تا در اتاقو باز کنه و مدام به در ضربه م  یهم داشت تالش م ینجف ی.آقادیچیپ یبود و از درد به خودش م

 .نشد دهیاز پشت در شن  ییصدا گهیبعد د هینچند ثا یزد ول

کنه   یم یبردم چون مطمئن بودم اون جن سع یرفتم و البته فرزان هم با خودم م یم رونیاز اتاق ب  یجور هی دیبا
 .میکن  داشیپ مینتون گهیوگرنه ممکن بود د فتهیاتفاق براش ب  نیفرزانو با خودش ببره.اصال دوست نداشتم ا

بود...صدام زد و منم فورا رفتم تا در  ینجف یزنه.آقا ینفر داره به پنجره ضربه م هی دمیلحظه گذشت که شن چند
 !شده ؟ ی: چ دیازم پرس  یرنگش مثل گچ شده.با وحشت و نگران دمیوارد اتاق شد د یتراس رو براش باز کنم.وقت

بود تا خودمو  یرفت سمت ِ فرزان.فرصت خوب کال سوالشو فراموش کرد و  دیفرزان و حالت اتاقو د تیوضع یوقت
.شما ارمیآشپزخونه و سداب و سرکه رو ب  یبرم تو دی، من با ینجف یو گفتم : آقا ششیبه آشپزخونه برسونم.رفتم پ

 . فرزان بمون ِشیجا پ نیهم

 خودم برم؟ نیخوا یم...باشه – ینجف

 .فتهیب ینه ، ممکنه اتفاق -

 ؟ یاتفاق  چه – ینجف
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 .دیوقت خواست فرزانو با خودش ببره منو صدا کن هی.اگه دیفرزان بمون شیپ نجای...شما فقط استیمهم ن -

 !!ببره؟ – ینجف

 .آره...احتمالش هست -

 و من برم آشپزخونه؟ یبمون نجایشما ا شهیفکر کرد و گفت : نم یکم  ینجف

 .مثل پسرتون شهیشما هم م تیبهتره.وگرنه وضع ینجوریا  دینه...باور کن -

 .لطفا دیبر زودتر پس...باشه – ینجف

 ی...از خانم نجفدمید یکس رو اونجا نم  چیرسوندم.ه ییرایشدم و خودمو به پذ یتراس وارد اتاق کنار یاز رو  زود
بودم  دهیآشپزخونه باشه جلو رفتم.هنوز به آشپزخونه نرس  یظرف سداب و سرکه تو نکهیا  دینبود.به ام یهم خبر
 یم یهر چ یول دمید ینم یچیقطع شد ه قاول که بر  یفرو رفت.لحظه  یکیقطع شد و خونه در تار که برق

.تنها دمید یم هیسا هیمثل  شیرو کم و ب زیکم کم همه چ  نکهیکردن تا ا  یعادت م  یکیگذشت چشمام به تار
 .نداشتن یهوا نور چندان یکیمنابع نور پنجره ها بودن که اونا هم به خاطر شب و تار

تونستم  یپامو خوب نم یبدم و بهشون نخورم.جلو صیرو تشخ وارهایتونستم د یبود که م یخونه به اندازه ا نور
چند لحظه  یرفتم که برا ینخورم.آروم آروم داشتم جلو م یزیخودم دراز کرده بودم که به چ ی.دستمو جلونمیبب

 دهیترس داینبود.شد دایپ زیچ چیاما ه  دمیرخبه عقب چ عی.سرشهیم کینفر از پشت داره بهم نزد هیاحساس کردم 
 .کردم  یتمومش م دیجز رفتن به آشپزخونه نداشتم...با یچاره ا تیفرار از اون وضع یبودم...برا

 یدست زیم یتا به راهم ادامه بدم.آروم جلو رفتم و وارد آشپزخونه شدم.رو دمیبه سمت آشپزخونه چرخ دوباره
م گرفتم...خودش  ینیب ریبود رو برداشتم و ز وانیل هیاز ظرف ها که   یکی...دو سه تا ظرف روش بود...دمیکش

 .داد یسرکه م یبود، بو

رفتم تا  یراه م اطیآروم و با احت  یلیبرداشتم و به راه افتادم.خ وانویکردم.ل  ینصف راهو ط نکهیبودم از ا خوشحال
 .هفتیاز دستم ب  وانینخورم و ل یزیبه چ

عادت   یکیبود اما چشمام به تار کی.همه جا تاردیرس یراه رفتن خودم به گوش نم یاز صدا  ریبه غ ییصدا چیه
 هیمتوجه ِ  ییرایخودم، اون طرف پذ یرو به رو هویاز آشپزخونه دور نشده بودم که   شتریب یکرده بودن.چند قدم

چند لحظه شوک شدم و نتونستم راه برم.عرق سرد بود که از سر و  یبرا دنشیشدم.با د وارید یبزرگ رو ی هیسا
! انگار جسم داشت ستین هیسا هیصرفا  نمیب یکه م  یزیچ دمیکه دقت کردم فهم  ی...کمختیر یم نییصورتم پا

 .رنگ بود اهیبزرگ و س یهاله  هی دمید یکه م  یزیو تنها چ نمشیتونستم درست بب ینم یکیاما به خاطر تار

 یکمک بخوام چون م  یتونستم از کس یکرد کارم تموم بود.نم  یکار کنم...اگه بهم حمله م  یچ دیدونستم با ینم
 !اونا هم به منه  دیو ام ادیاز دستشون برنم  یدونستم کار

 ...رسوندم یتر خودمو به اتاق م عیهر چه سر دیکردم به ترسم غلبه کنم.با  یسع یبود ول یکار سخت  نکهیا  با
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 وانیل یدهانه  یکنم و خودمو به اتاق برسونم.دست راستمو رو  یط عیسر یلیشتم اون مسافت رو خدا میتصم
عنوان از   چیبود اما دوست نداشتم به ه یقطره ش کاف کی...هر چند زهینر رونیگذاشتم تا سداب و سرکه ب

 .بچسبونه بهش ودشوخواستم که اون جن بره سراغ فرزان و خ یدستش بدم!اون لحظه قلبا از خدا م

 بیمه ینخورم.به محض حرکتم صدا نیو به راه افتادم.تمام حواسم به جلوم بود که زم دمیکش  یقیعم  نفس
 یرو به روم خبر یاز اون هاله   گهی...صدا از آشپزخونه بود.ددمیرو شن نیزم یرو نیجسم سنگ هیشدن ِ  دهیکش

خونه به راه افتاده  یتو یبیجع  ی.همهمه شهیم کینفر داره از پشت بهم نزد هیکردم   ینبود.هر آن حس م
 یکشونن.احساس م  یکنن و به اطراف م  یخونه رو جا به جا م لیدارن وسا یادیز یبود که عده  نیبود...مثل ا

 .شدنیتر م کی...هر آن صداها نزدشنیم دهیدارن به طرف من کش لیکردم اون وسا

 یم ی...انگار صدها متر با من فاصله داشت اما به راحتشدیم دهیدور شن یلیخ یزن از فاصله  هی غیج یصدا
از اتاق بلند   یخانم نجف غیو ج هیگر  یشده بودن که صدا ادیبدم.انقدر سر و صداها ز صیتونستم صداشو تشخ

کردم و خودمو به   یط یمترو با بدبخت ند.بالخره اون چادیب رونیکه از اتاق ب  زدیشد اما خوشبختانه به سرش نم
 .اتاق فرزان  یتو دمیتراس و فورا پر یرفتم رو کراستیندم.از اونجا هم اتاق رسو

 یکار  هیبا التماس گفت : تو رو خدا  دیتا منو د ینجف یافتاده بود.آقا  هوشیب ینجف یآقا  یدست ها یرو فرزان
 !بکن

 زیهمه چ نکهیخواستم.از ا یبود که م یزیهمون چ قایفرزان خوشحال شدم.دق تی وضع ِ دنیمن واقعا با د اما
 .زده بودم جانیه یرفت حساب یم شیهمونطور که انتظارشو داشتم پ

نداشت اما به خاطر  یادینور ز نکهیاوردم و روشنش کردم.با ا  رونیب بمیبه فرزان رسوندم.فندکمو از ج خودمو
افتاد گفت :   وانیچشمش به ل ینجف یکه آقا  نیکرد.هم  یاز خودش ساطع م  یاز حد اتاق، نور خوب  شیب یکیتار

ِ  هوشیکه ب  نیبخوره؟ ا یبهش بد یخوا یم یچجور !! 

 .بهش بدم بخوره یزیچ ستیقرار ن -

 !!آشپزخونه؟  ی! چرا رفت؟یکار کن  یچ یخوا ی! پس م؟یچ یعنی – ینجف

 ی...البته برام مهم نبود چون فقط به فرزان فکر مدیفهم شدی.از لحنش مشهیداره بهم مشکوک م یکردم نجف  حس
کامال   یکردم.وقت  وانیعمل کنم.انگشتمو داخل ل  یمناسب نداشتم و مجبور شدم سنت ی لهیکارم وس  یکردم.برا

کارو انجام   نیکردم با دقت ا  یسع یلیخفرزان چکوندم. ینیب یقطره ش رو تو هیاوردمش و   رونیشد فورا ب سیخ
 .بدم

 کهی دایشد ینجف یکرد و با صداش من و آقابرخورد   یمحکم به در ورود یزیچ هیلحظه بود که انگار  نیهم
 یبا تعجب به من نگاه کرد و م ینجف یشد.آقا دهیشن ییرایاز پذ  یبلند غیج ی.بعد صدامیدیو از جا پر میخورد

و سر جاش  دیکش  یقینفس عم شن،اومده با  رونیکه از آب ب  ییفرزان مثل کسا هویبپرسه که  یزیخواست چ
 .نشست
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چراغ اتاقو روشن کرد  ینجف یاومد.آقا  رونیب یکیاز به هوش اومدن فرزان فورا برق وصل شد و خونه از تار  بعد
دونستم  یکه اونم مهم نبود و م  زدیحالش خوب باشه...فقط نفس نفس م دیرس یفرزان.به نظر م شیو برگشت پ
 .تونست حرف بزنه ی.چند لحظه اول نمشهیزود خوب م

 نکهیتازه کنم.از ا ییبکشم و هوا گاریس هیتراس  یلش خوبه تنهاشون گذاشتم و رفتم رومطمئن شدم حا یوقت
کردم بتونم   یوقت فکر نم چیوارد کار بشم ه نکهیداشتم.تا قبل از ا یدسته گل به آب نداده بودم احساس خوب

 .درست انجامش بدم

 گهی، من د ینجف یاتاق و گفتم : آقا  یرفتم.برگشتم تو یگرفتم و م  یپولمو م دینداشتم...فقط با یاونجا کار  گهید
 .برم دیبا

 تموم شد؟ یعنیجاش بلند شد و گفت :  از

 .بله ، ظاهرا -

 م؟یحرف بزن رونیب میبر شهیم – ینجف

 .بله -

 .میستادیاتاق ا  یاز پنجره   یکم  یو با فاصله  میاومد  رونیهم از اتاق ب با

 !فته؟ینم یا  گهیآروم گفت : به نظرتون اتفاق د  ینجف یآقا

 .اون جن رفته  دمیم نانینه...بهتون اطم -

 ن؟یدون یم کجا  از  – ینجف

 .چون مرده -

 نشه؟ دایانتقام پ  یدوستاش برا ی ، از کجا معلوم که سر و کله  ِینجوریا  اگه!  ؟ واقعا – ینجف

 .کنم  یخودم، حلش م شیپ نیاریب فی...اگر هم افتاد، تشرفتهینم یاتفاق  نیکه همچ  دمیمن بهتون قول م -

 .میکن  هیتسو دیبا حاال پس...خب – ینجف

زدم  یفکر لبخند نی.با اارمیازت درب  یپدر هیخواد دبه کنه...با خودم گفتم  یبود که احساس کردم م یطور لحنش
 ....االن وقتشهگهیو گفتم : بله د

 ؟کنم  میتقد دیبا چقدر حاال – ینجف

 .فکر کردم (... صد تومن یعرض به حضورتون که... )کم -

 !!گرد کرده گفت : صـــد تومن  یکرد...ابروهاشو باال برد و با چشم ها  رییلحظه چهره ش کامال تغ هی یبرا

 نایاز ا  شتریکنم جون ِ پسرتون ب  ی.تازه فکر می...صد تا هزار تومنونیلینگفتم که صد م ینجف یاووووو...! آقا -
 .ارزه  یم
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 .ارمیبرم داخل براتون ب نیبد اجازه. شماست با حق باشه، –فکر کرد  یکم

خوشحال  یلیمن خ یاخم و َتخم! ول  یپول رو برام اورد...البته با کل قهیمنتظر موندم و بعد ِ پنج شش دق یکم
 .اومدم  رونیزود از خونه شون ب یلیبرداشتم و خ فمویزدم.ک یلبخند م یبودم و ه

 یرفت...اصال نم یغنج م  یدونه چقدر از گرفتن اون صد هزار تومن خوشحال بودم! دلم از خوشحال یم خدا
 .ببندم شمویتونستم ن

نکردم.زنگ  دایدرو پ دیگشتم اما کل  فمویدر پارک کردم.داخل ک یسورن رو جلو نیبه خونه رسوندم.ماش خودمو
به داخلش  ینگاه میعقب رفتم و ن  یبازه.کم هیهمسا یالیمتوجه شدم در و هویدرو باز کنه... ادیزدم تا سورن ب

.فکر کردم دمید یرو نم یاز خودم کس  ریغ  وزد  یکوچه هم کالغ پر نم  یشون نبود...تو اطیح یتو یانداختم.کس
عمدا بازش   دیشدم.با خودم گفتم شا الیخ یخواستم خودم ببندمش اما ب یرفته درو ببندن ...م ادشونی دیشا

 .گذاشتن

 .ادیکردم سورن ب  ینداشتم...فکر م دنشویلحظه مسعود اومد و درو باز کرد...انتظار د نیهم

 !؟یینجایِا ! تو ا -

 کجام؟  پس! نگو چرند – مسعود

 ؟ یاومد  یکِ  -

 .شهیم یساعت هی – مسعود

 سورن رفته ؟ -

 .هست هم سورن نه – مسعود

 !دیپشت در گفت : ببخش نفر از هیبست که  یداخل و مسعود داشت درو م رفتم

 .ادیازش بدم م  یلیبار احساس کردم خ نیدوم یپشت دره...برا هیدختر همسا دمیدوباره درو باز کرد.د مسعود

 ؟ بله – مسعود

 !نجاست؟یمن ا یگربه   د،یببخش – گانهی

 هی ستیو گفتم : بهتر ن سادمیکرد.جلو رفتم و کنار مسعود وا  یش داشت اعصابمو خرد م یلعنت یاون گربه   با
 !د؟ی...گربه تون باش یمراقب اون گربه  شتریکم ب

 ن؟ینگاه بنداز هی شهیشما! حاال م یتو خونه  ادیدونم چرا همش دوست داره ب ینم – گانهی

.اگرم باشه خودش ستین نجایگفت : نه خانوم، ا  یالیخ یننداخت و با ب اطیهم به ح ینگاه مین یحت مسعود
 ! گربه ست ها  یپره تو خونه تون...ناسالمت یدوباره م

 ...نگاه بندازم هیمن  نیبذار – گانهی
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 !مشیبدزد میکه ما بخوا  ستیهم ن یتفحه ا نی.تازه همچگهید ستین نجایبابا...خانوم ا یا -

 ؟ ِیرو به من گفت : چه شکل مسعود

 .یخور یتا دو روز غذا نم نشیبب خت،یر یو گفتم : زرد ِ ب دمیخند

 .هم با حرف من خندش گرفت مسعود

 !نیدیباال کش ختویر یب یگربه   نیهم که  فعال – گانهی

 .شهیخونه بشه جزو امالک من محسوب م نیوارد ا ی...اساسا هر چیگیشما درست م -

 د؟یکن  یقانون وضع م ینجوریکه ا  دیشما چه کاره ا د،یگفت : ببخش  زیطعنه آم یبا لحن گانهی

 .رهیخواستم جواب بدم که مسعود فورا گفت : جن گ یم

 !ادیزد و گفت : آره اتفاقا بهشون هم م یشخندین گانهی

 .به سالمت"...و درو بست گهیگفت : "خب د  مسعود

ِ  یتلخ گوشت  و لوس دختر عجب  – مسعود ! 

 .رهیو م زهیر یاعصاب منو به هم م  ادی! دو شب ِ م قایدق -

 ؟یکجا بود  تو...کن  ولش – مسعود

 شده؟ یشد و گفت : صورتت چ قیصورتم دق یرو بعد

 کبود شده؟ -

 .آره  – مسعود

 .ستیبابا...مهم ن یچیه -

 شده؟ یگفت : صورتت چ  دیسورن هم اونجا نشسته بود، تا منو د م،یشد ییرایپذ وارد

 .یچیه -

 !...نمی! ماشیکرد  تصادف نکنه – سورن

 .خوردم نیچرت نگو، تصادف کجا بود؟! با صورت زم -

 .راحت شد المیخ...شکر رو خدا خب – سورن

 !فتهین نشیخط به ماش هی یول رمیبود من بم حاضر

 ن؟یسمت اتاق تا لباس هامو عوض کنم.بلند گفتم : شماها شام خورد رفتم
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 .میجواب داد : آره ، واسه تو هم گذاشت مسعود

 ...یمرس -

توالت.با خودم  زیلباس هامو عوض کردم چشمم به سامسونت مسعود افتاد که گذاشته بودش کنار م نکهیاز ا  دبع
گذاشته بود رو بهش پس   بمیج یکه تو  یتومن ستیحاال که پول دستم اومده اون ب هیگفتم فرصت خوب

 !بدم...البته به روش خودش

مسعود  دمیگذاشتم و خواستم درشو ببندم که شن  فیک  ینشستم و بازش کردم.پولو تو فشیکنار ک  ن،یزم یرو
 !؟یکن  یکار م  یگفت : چ

 یبود و با حالت سادهیدر وا یخورد .خندم گرفته بود...مسعود جلو زیهول شدم که تا سرمو بلند کردم به م انقدر
 هیبود حتما  یا  گهیمن کس د یدونستم اگه جا یاز ابروهاش هم باال داده بود.م  یکیکرد.  یطلبکارانه نگام م

 .زد یکتک مفصل بهش م

 !تکون داد و گفت : هوم؟ یسر

 .کردم  یمو صاف م یداشتم بده -

 ؟یبده کدوم  – مسعود

 .یگذاشته بود  بمیج یکه تو  یتومن ستیهمون ب -

 .نذاشتم من – مسعود

 .منرفته پولتو بد ادمیکم پول دستم اومد گفتم تا   هیبه هر حال دستت درد نکنه، امشب  -

 !بدو...بردار هم پولت برو، شو گم  – مسعود

 .بستم و گفتم باشه فوی ک ِ در

 .یخر یلیخ – مسعود

کردم اشتها   یبخورم حس م نکهیکه مسعود برام گذشته بود.تا قبل از ا  ییگوش غذا  ریآشپزخونه و زدم ز  یتو رفتم
 نیا  یوردن فکرم رفت سمت گربه غذا خ  نی.حشدیخوردم...خودمم باورم نم یندارم، اما به محض شروع کل

 .جن هاست  ِیگفت گربه م همباز  یم شهیگربه داره هم  هیکه خودش هم   دیدختره...مج

اتاق ها   یهمه  یرفت تو یم ادمی! همش نهیمن هم هم یگربه به خونه   نیاز حد ا  شیب یعالقه   لیدل احتماال
 .کردم  یکارو م  نیحتما ا دیدختره هم که شده با نیخالص شدن از شر ا یبذارم.برا یزیچ ییدعا

نگاه  ونیزیبود و مسعود هم داشت تلو دهیدراز کش نیزم یبچه ها.سورن رو شیپ ییرایپذ یاز شام رفتم تو  بعد
 نشستم و گفتم : چه خبر؟ نیزم یکرد.رو  یم

 !؟یتو کجا بود یراست – مسعود
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 .داشتم یریجن گ هی -

 ش؟یگرفت  – سورن

 ...آره -

 !رن؟یم شیانقدر خشن پ  شهیها هم یریجن گ نیا  نم،یبب – مسعود

 .خوردم نیو با صورت زم دیپامو کش اروی دمینگفتن.امشب هم تا به خودم جنب یزیدونم واال...به من چ ینم -

ت خواستن جن از  یسر هیتو داره؟ چون  یبرا ی!! اصال چه سودیباش ریجن گ یخوا یم چرا تو موندم من – مسعود
 !یحتما انجامش بد شهینم لیدل

 .نمیب یم وانویپر ل ی مهیاومد...من ن  رمیدر عوض صد تومن هم گ یضربه به صورتم خورد ول هیدرسته  -

انقدر خوش شانس   دیبعد شا یصورتت، دفعه  یبار زدن تو نیارزه! در ضمن ا  ینم اصال  که  من نظر به – مسعود
 .ینباش

 .بود دهیخواست بفهمه تا حاال فهم ی.اگه م ِیروان نیا... بابا کن  ولش – سورن

 !به من نیداد یریبابا...! شماها چه گ یا -

به طرز  رهایاز جن گ  یلیخ یدونست یم ؟یَجوون مرگ بش ی.تو دوست دارگمیم خودت خاطر به من ابله  – مسعود
ساختمون چند طبقه  هی یاز پنجره   ریمال یتو وریجن گ هیکه   دمیشن شیچند وقت پ نیرن؟همیم یم یعیفج

 .نییپرت کرده بودن پا

 !!ها؟ جن – سورن

 یحس بد هیشد.از اون موقع  یاعصابم خط خط  یحساب دمیشن یمنفجر شده بود.من وقت اروی... آره  – مسعود
 !فته؟ین یاتفاق  نیتو همچ یهست که برا ینیدارم.حاال چه تضم

 !که منو انتخاب کردن خودشون هم مواظبم اند  ییبگم...البد اون کسا یخب...چ -

 !کردن؟  یامشب هم برات کار  نم،یبب!! حتـــما آره  – مسعود

 ...داد...به ناچار گفتم : نه یلو م زویصورتم همه چ یکنن...کبود  یدونستم اگه بگم آره باور نم یم

 .تکون داد یتأسف سر یو سورن به نشانه  دنیخند زیکوتاه و البته طعنه آم  یلیو سورن خ مسعود

به خاطر  ینجوریکه ا  یبکش کنار.مگه تو جونتو از سر راه اورد گم،یم خودت خاطر به... جون احمق... بهراد – سورن
 ؟؟یندازیخودتو به خطر م یچندر غاز دار

 !چندر غاز هم نداشتم نیهم روزیمن تا د یول -

 !یکارا بکن  نیخواد از ا یبه من بگو.نم ایب یداشت الزم  پول وقت هر تو – مسعود
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 شد؟یروت م یتو خودت بود -

 !داره؟ یاشکال  چه مگه آره،  – مسعود

 .یکن  ینم یکار  نیوقت همچ چی.تو هیگیدروغ م ی...دارگهینه د -

 ؟یدون یم کجا  از  تو آخه  – مسعود

 .نیبه هر حال...ممنون که به فکر بود -

 !ن؟یهم – سورن

 !ماچت هم کنم؟ امیب یخوا ی...مگهیآره د -

 نه؟ ای یشیم الیخ یب ؟یکن  یکار م  یکه آخرش چ  نهیا  منظورم بابا شو خفه – سورن

 .کنم  یروش فکر م -

رفت ...مشخص بود اصال حوصله  ی.سورن که همش با فندکش ور ممیسکوت کرد یمن همگ یجمله  نیاز ا  بعد
کردم هر لحظه ممکنه پاشه با کمربند   ینداره.مسعود هم که از اون بدتر...بدجور اخم هاش تو هم بود.حس م

 .ترسم یازش م  یلیخ شهیم یعصب  یو کبودم کنه! کال وقت اهیس

 ...ارمیب وهیو عوض کردن فضا گفتم : من برم م تیفرار از اون وضع یبرا

وجه  چیگفتن...اما من به ه  یام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه.به نظرم سورن و مسعود درست ماز ج  عیسر
 زیهم چ دمیحداقل به خاطر پولش هم که شده از دست بدم.تازه با حقوق ِ کار جد تویدوست نداشتم اون موقع

کارو با حقوق کمش قبول   نیه ابزن وکالتدفتر  گهیبتونه دو سال د نکهی...سورن فقط به خاطر اادینم رمیگ  یادیز
روشنه...مهندس ِ و واسه  فشی.مسعود هم که تکلادیگرم درم  یداره، نفسش از جا هیکرده...خودش بچه ما

 چارهیوسط فقط من بدبخت ب نیکنه.ا  یهم انقدر راحت بذل و بخشش م نی.به خاطر همارهیپول درم یخودش کل
 !خواد یهم نم یمال ی هیکه سرما  یریبهتر از جن گ ی.حاال چه کارجبرانش کنم...  یجور هی دیام که با

رو از  وهیکارام بذارم.ظرف م  انیادامه بدم اما سورن و مسعود رو کمتر در جر  یریگرفتم همچنان به جن گ  میتصم
 .ششونیاوردم و برگشتم پ  رونیب خچالیداخل 

سورن و مسعود دارن با  دمیا وارد هال شدم که شناتاق و از اونج  ی.رفتم توومدمیتراس ن یبرگشت از رو موقع
 ...زنن یهم حرف م

 !یخیزنم تار یبهش م یبرسه، کتک دیمج اروی نیا  به دستم اگه  – مسعود

 یریگفت که طرف خودش اصال جن گ  یسر اون دکتره، مهراب ِ.تازه بهراد م ری...همش زستیاون ن  ریتقص – سورن
 !کنه  ینم

 .خوره یم یکه ابلهه به خاطر پول هر گه  نمیاوردن...ا  ریبچه گ گه،ید نهیهم – مسعود

ِ  یشخص یمسئله  هی نی...اارمیخودم ن یکردم به رو  یسع یشدم! ول یم یداشتم از دستشون کفر گهید . 
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باهاشون حرف نزدم...هر بار  یریعنوان در مورد جن گ  چیبودم به ه ششونیکه پ  یو تمام مدت ییرایپذ یتو رفتم
 .کردم  یخواستن در موردش حرف بزنن من بحثو عوض م یهم که اونا م

 .میو حرف زد میدید لمیساعت دو شب ف یکایتا نزد م،یکه با هم ا  ییمعمول وقت ها طبق

تم تونس ینم ومد،یگرفته بودم...از اون طرف هم خوابم م  جهیو سرگ دمیپشت سر هم کش گاریچند تا س من
 ییرایپذ ی.رختخواب ها رو انداختم توارمیخودم و بچه ها رختخواب ب یاتاق تا برا  یچشمامو باز نگه دارم.رفتم تو

 .دارمیدارم حاال حاالها ب ارک  ونیزیننداز، من با تلو نجایکه مسعود گفت : رختخواب خودتونو ا

ِ  زیِهدفن همونجا کنار م یباشه...اگه خواست - ... 

 یپرونده کار یسر هیهال.سورن هم اونجا نشسته بود و داشت  یو سورن رو برداشتم و اوردم تو خودم رختخواب
 .خوند یرو م

 ؟یخواب یاتاق نم  یتو چرا تو – سورن

 .دهیبهم دست م یتونم اونجا بخوابم...حس بد ینم گهید دیع  یبعد اتفاقا -

 من برم اونجا؟ یخوا یم – سورن

 .برهیخستم...زود خوابم م یلی.من خنینه ، تو بش -

 .یراحت جور هر...باشه – سورن

 یهم نم ونیزیتلو یداشتم.حت ییرایبه پذ ی کم ِدیانداختم.د  ییرایدر پذ کیهال ، نزد یرختخوابمو گوشه  من
ما رو  ونیزیتلو یصدا نکهیا  ی در اتاق نشسته بود و همچنان سرگرم پرونده ها بود.برا ِ کی.سورن هم نزددمید
کرد، هر چقدر هم بهش اصرار   خاموشگوشش هدفن گذاشته بود. سورن چراغ هال رو   ینکنه مسعود تو تیاذ

 .هیبراش کاف ییرایکردم روشنش بذاره قبول نکرد و گفت نور ِ چراغ پذ

هر دو طرف  یکم گرمه...رطوبت هم پدرمو در اورده بود.پنجره   هیکردم هوا   یبود اما حس م زییاول ِ پا  نکهیا  با
 هال رو باز گذاشتم و به سورن گفتم : اشکال نداره باز باشن؟

 .باش راحت ، نه – سورن

 قهیزد که حالمو بهتر کرد.چند دق یبه صورتم م یخنک می.نسدمیاز باز کردن پنجره ها رفتم و سر جام دراز کش  بعد
 .دیبار یآروم م  یلینبود و خ دیکرد...البته شد  دنیبعد بارون شروع به بار

نفر داره آروم  هیبودم که احساس کردم  داریخواب و ب یاز دو گذشته بود.خونه در سکوت مطلق بود.تو  ساعت
سورن اون طرف  دمیسورن باشه و باهام کار داره.به زور چشمامو باز کردم اما د دیزنه.فکر کردم شا یبه صورتم م

بال بال  یچشمامو بستم...داشتم از خستگ هودم.دوبار شده ب یاالتیاتاق نشسته و سرش به کار خودشه.انگار خ
 ...برام مهم نبود یچیزدم.ه یم
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داره  اطیح ینفر تو هیبود که  نی پچ پچ...مثل ا ِ هیشب یی.صدادمیصدا شن هینگذشته بود که  دنمیاز خواب  یزیچ
حرف زدن و پچ  یکردم بخوابم که دوباره صدا  ی.محل ندادم و باز سعگهیم یزیلب چ ریزنه و ز یحرف م یواشکی

 گهی.ددیزن هم به گوش رس هی ی هیگر  یشدن... چند لحظه بعد صدا یم شتری...صداها هر لحظه بدمیپچ شن
قرآن  یدادم.از دور صدا یدور و ورم گوش م یو سر جام نشستم.با دقت داشتم به صداها ارمینتونستم طاقت ب

 !مونده بود یتا اذان کلاما ساعت دو بود و   دمیشن یم

 نیهم یبودم برا دهیترس یلیدستش بود.اما من خ یتو یتفاوت به صداها مشغول خوندن پرونده  یب سورن
 ه؟یو گفت : چ دیصداش کردم.اونم از خوندن دست کش

کاغذ گلوله شده رو پرت کرد طرفم   کهیت هیاز ترس خشکم زده بود و دوباره توجهم به صداها جلب شد.سورن   من
 و گفت : چته؟

 نی.با ارمیترسمو بگ یتونستم جلو ی.دست خودم نبود...نمدمیو از جا پر دمیترس یکاغذ بهم خورد حساب  یوقت
و نگران بودم،  یعصب  دمیشن یکه م  ییبه خاطر صداها ی.به اندازه کافدیخند یم زیر هیخنده و  ریحرکتم سورن زد ز

 یگذشت اما سورن همچنان داشت م  هیانکرد.چند ث  یم یهم داشت با خنده هاش بدتر منو عصبحاال سورن 
 یعیرطبیسورن دارن غ یخنده ها دمیکه گذشت د  ینخند!... اما ول کن نبود.کم گهی...بهش گفتم : بسه ددیخند

 هی دمی...فهمدیخند یم یکردم و اونم به طرز وحشتناک  یبا تعجب داشتم بهش نگاه م ینجوری...همشنیم
گوشش هدفن ِ و اصال   یمسعود تو دمینگاه کردم د ییرایو به در ِ پذ برگشتم.انگار اصال اون سورن نبود. ِییخبرا

 یعقب رفتم.به دست ها  یبودم که کم دهیداشت.انقدر ترس یدست برنم دنی.سورن از خندستیحواسش به ما ن
.از اهنیو کلفت داره و دستاش ُپر مو و س بیا انگشت ِ عجپنج تا انگشت، سه ت یبه جا دمیسورن که نگاه کردم د

 یخوردم.دست و پاهام سست شده بودن و نم واریعقب عقب رفتم تا به د  نطوریترس زبونم بند اومده بود...هم
 .تونستم بلند شم

 یمتالشو  اهیکند بود.صورتش س  یلیاما حرکتش خ  ادیکرد به طرف من ب  یسورن از جاش بلند شد و سع نکهیا  تا
سورن با  هوی.دمیکش  یاشکم دراومده بود...به زور نفس م  گهی.ددیخند یم یشده بود و داشت به طرز وحشتناک

 ...سرعت به طرفم اومد

سر جام نشستم.انقدر صدام بلند  اریاخت  یو ب دمیاز خواب پر  یدیو با تکون شد دمیکش  یقیلحظه نفس عم نیهم
 ....هر دوشون کنارم نشستندیمسعود هم صدامو شن ی.حتشمیبود که سورن فورا پرونده رو کنار گذاشت و اومد پ

 ...ی: حالت خوبه؟! منو ترسوند دیپرس یبا نگران سورن

و شکر کردم که اون فقط و خدا ر دمیکش  یبودن.نفس راحت یعاد  گهیبار د نیبه دست هاش نگاه کردم...ا دوباره
 .کابوس بود  هی

ازش گرفتم اما نتونستم آب بخورم...اصال از گلوم   وانویآب برگشت.ل  وانیل هیآشپزخونه و با   یرفت تو مسعود
 .رفت ینم نییپا

 .کارا دست بردار  نیاز ا  گمیکه م  زاستیچ نی.به خاطر همشمیواقعا دارم نگرانت م گهید – مسعود

 ...دمیخواب بد د هیفقط  -
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 !میپر یاز خواب نم  ینجوریا  یول مینیب یم کابوس  هم ما – سورن

 .ترسوندمتون دی منه... ببخش ِ یاز بدشانس  نمیا -

 .میخب... سورن، جمع کن ما هم بخواب یلیو گفت : خ دیبه موهاش کش یدست مسعود

همش به اطراف  قهیو تا چند دق دمیرست ی.من هنوز هم ممیدیخواب یچراغ اتاقو روشن گذاشت و همگ مسعود
 .بعد هم خوابم برد قهینبود.چند دق یاز اون صداها خبر  گهیکردم...د  ینگاه م

دستم گرفته بودم و ورق  یکه مهراب بهم داده بود رو تو  ییاز کتاب ها  یکیمبل لم داده بودم. ی، رو ییرایپذ یتو
کتاب درب   ی هر عکس.صحاف ِریز یسیخوندن نداشت...همش عکس بود با جمالت کوتاه انگل یبرا یزیزدم.چ یم

 .نشن ندهموقع ِ ورق زدن مواظب بودم تا صفحاتش ک نیهم یو داغون بود برا

 رهیرفت.چند لحظه بهش خ یور م لشیفاصله سمت راست من نشسته بود و داشت با موبا یبا کم مسعود
ش  دهیورز یداد و بازوها ینشون م دیاز حد سف  شیبود که پوستش رو ب دهیپوش ینفت یشرت آب یت هیشدم.

 .کردم  یتو شوهر م هزدم و گفتم : مسعود ، اگه من دختر بودم ب یزیآم  طنتی.لبخند شومدنیبه چشم م شتریب

 یسرد و ب یا لحننگاه کرد و ب لشیبهم انداخت، بعد دوباره به موبا ینگاه میاز ابروهاشو باال برد و ن  یکی مسعود
 .گرفتم  یاحساس گفت : اتفاقا منم تو رو م

 باشگاه؟ یریچند ساعت م ی.هفته اباستیز یزیانگ  رتیاندامت به طرز ح  گم،یم یجد -

 . ده – مسعود

 .دست به کار شم دیچه جالب !...منم با -

 .میفتیراه م گهیساعت د هی – مسعود

 !؟ کجا؟ یچ -

 .اطراف شهر  الش،یو میمحمد دعوت مون کرده بر یاز دوستا  یکی – مسعود

 !دوست عمو محمد من و تو رو دعوت کرده؟ -

.منم که دعوتم.مامانت هم گفته تو نایا  بابات جمله از  هستن، همه.نکرده دعوت رو تو و من که  صرفا – مسعود
 .یکنه هنوز باهاشون قهر  یچون فکر م ارمیرو حتما با خودم ب

 !ست؟ وونهید اروی نیا -

 !؟ مامانت؟ یک  – مسعود

 .گمیحرف مفت نزن، دوست عمو محمدو م -

از   وانیک  دمیداره.اونجور که من فهم لیما رو دعوت کرده دل یکه چرا همه   نی... ابایتقر آره!..  آهــــان  – مسعود
 .مزخرفات نیو از ا یروزا برن خواستگار نیگفت ممکنه هم  یم میدختر ِ طرف خوشش اومده.مر
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 .وانیخواد دخترشو بندازه به ک یپس بگو.م -

همونه  یدر کل موضوع اصل یما ها رو دعوت کرده ول رضایعقد نسترن و عل  یبه بهونه  اروی...البته قایدق – مسعود
 .که گفتم

! من خودم اگه صد تا دختر کور و وان؟یخواد دخترشو بده به ک یخاک بر سرش، مگه قحط الرجال اومده که م -
 .دادم تا خرجم کم بشه ینم وانیدونه شو به ک هیداشتم کچل 

 نه؟ ای یایو گفت : به هر حال م دیخند مسعود

 .کارمی.امروز جمعه ست...منم که بامیآره م -

نوع جن هست که  هی یدونست یم یانداختم و گفتم : راست  یشد.به کتاب نگاه لشیدوباره سرگرم موبا مسعود
 درخت داره؟ یسرش دو تا شاخه  یرو

 .رو به مسعود گرفتم و عکس رو بهش نشون دادم کتابو

 ه؟یواقع اروی نیگفت : ا  دهید یچندش آور زیکه انگار چ  یبا دقت به عکس نگاه کرد و با حالت مسعود

 .ننشیب یجهنم م رنیکه م  ییکسا  یعنیجهنم ِ. یآره، متنها تو -

 !!درخته؟ یسرش ِ واقعا شاخه  یکه رو  یزیچ اون  – مسعود

 .خشک شده یاوهوم...ول -

 ...!کم سخته  هی باورش – مسعود

 .داره قتیاما حق -

و جن و خالصه هر  یری! اصال از جن گیحرفا نزن نیاز جمله مامانت از ا  هیبق یوقت جلو هیبهراد،  نیبب – مسعود
 .کنن  یباهات برخورد م یا  گهی...جور دستنینگو.چون اونا مثل من ن یزیچ شهیکه به جن مربوط م  یزیچ

 .کنم  یم یباشه...سع -

 .میو راه افتاد میسه بعد از ظهر بود که کم کم آماده شد ساعت

 کجاست؟  اروی یالیو یگفت -

 .باغ یچا یحوال – مسعود

 .کهیخب پس نزد -

 .رهیداستان کرده منو...خوب جا نم دای جد ِنیماش نیا  یبه زور دنده رو عوض کرد و گفت : دنده  مسعود

 ؟یدرستش کن یبر یچرا نم -
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که...موتورش هم   ستین نیا  فقط مشکلش تازه.شده خراب دفعه هر اما  بار، چهار سه اونم... بردم – مسعود
 .مشکل داره

 .کنن  یاساس  ریتعم هیتا واست  یندگی...بده نماالیخ ی.بهیخوب نیماش یجدا؟ ول -

منتظر بمونم.چند  یقبلش هم نوبت بزنم و کل دینکردن...تازه با یکار  یول یندگیچند بار هم بردم نما نیا  – مسعود
 .شمیکنم از شرش خالص م  یعوضش م  گهیروز د

 ؟یریبگ یخوا یم ینی.حاال چه ماشدمشیخر یاگه پول داشتم ازت م -

 .نگرفتم یمیزد و گفت : هنوز تصم یزیآم  طنتیلبخند ش مسعود

 یکه تو  قهی.بعد از چند دقمیشد یجاده خاک هیجلوتر وارد  لومتریو دو سه ک میدیباغ رس یود به چاز یلیخ
اون اطراف نبود.مسعود   شتریب الیکه دو سه تا و  میدیبه تپه رس هیباز شب یمحوطه  هیبه  میدر حرکت بود ییسرباال

 نیشده بود نگه داشت.ماش دهیکش  یکوتاه  واریداشت و دورش د یبزرگ اطیکه ح  الیو نیاول  یرو جلو نیماش
 .بود دایپ اطیبابا و عمو از داخل ح

 داخل؟ یبزن نویماش یخوا یم -

 .کن  باز درو بپر آره،  – مسعود

تو.خوشبختانه در از  ارهیرو ب نیمسعود باز کردم تا ماش یرو برا الیو یمیو قد یشدم و در ِ چوب ادهیپ نیماش از
 .رو صدا بزنم یکسنبود   یاجیقبل باز بود و احت

ِ  چفت و بست یب یلیخ نجاینداشت، چون در ِ ا یمورد یزد یتو هم نم نویاگه ماش -  . 

 .شترهیب تشیامن  ینجوریا  باز – مسعود

 ...نشه یباز هیوقت خواستم صداش کنم ضا هی ه؟یچ اروی نیا  یلیفام یراست -

 .ستمیبود...مطمئن ن ییصفا کنم  فکر – مسعود

درو باز  انیتا ب میمسعود زنگ زد و منتظر شد میدیکه رس  ی.به در ورودمیبه طرف ساختمون راه افتاد گهیهمد با
 ...کنن

 ...دارم یحس هی -

 ؟یحس چه – مسعود

 .خجالت یها هیتو ما یزیچ هی -

 !یحسو داشته باش نیخوره ا یت نم افهیبه ق یول – مسعود

 !گمیم یجد -
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من خودم بارها بهت دقت کردم...االن کامال  ،یشیمثل لبو سرخ م یکش  یخجالت م یوقت تو شو، خفه – مسعود
 .یا  یعاد

 !دونستم یواقعا ؟ نم -

 شی ر ِتیخودم بود.با اون وضع یاومد و درو برامون باز کرد.حدودا هم سن و سال بابا  ییآقا  هیلحظه بعد  چند
.باهاش سالم کهیدرجه  یها یتوجه شدم از اون مذهبکه دکمه هاشو تا خرخره بسته بود، م  یراهنیو پ لیبیو س

 .میو وارد خونه شد میکرد  یو احوالپرس

 کینزد ادیکردم اما ز  کیجمع بودن...جلو رفتم و با همه شون سالم عل ییرایپذ یبود.همه تو ینسبتا بزرگ ی خونه
وجه دوست  چیدادم.به ه یبه بابام هم دست م دیبا ینجورینرفتم تا مجبور نشم بهشون دست بدم...چون ا

 !دم و در حضورش معذب بودمیکش  یدونم چرا از بابام خجالت م ی.نمادیب شیپ یحالت نینداشتم همچ

که   ارویو نسترن و البته دختر ِ  وانیو ک رضایاز عل  ری.همه بودن به غمیمبل کنار هم نشست هی یمن و مسعود رو
 !نمشیخواست بب یدلم م یلیخ

 ان؟کج  ها بچه – مسعود

 .بزنن یچرخ هی اطراف  رفتن –مژگان  عمه

کردم همه   یکردم اما حس م  ینگاه نم یبود و به کس نییعمه مژگان سکوت برقرار شد.من سرم پا  یاز جمله   بعد
 .کنن  یدارن به من نگاه م

 گه؟یسکوت رو شکست و گفت : خب آقا بهراد...اسمت بهراد بود د ییصفا یبعد آقا هیثان  چند

 ...بله -

 .یبود ضیمر دمیشن بابات از!  شد؟ خوب حالت – ییصفا یآقا

 .نبودم ضینه...مر -

 .انگار االن حالت خوبه  ی...ولیکرد  دایپ یروح یگفت ناراحت  یم بابات آخه... روشکر خدا خب – ییصفا یآقا

که   یبگه!...در حال یزیچ نیهمچ اروی نیداشت به ا یلیشدم.اصال چه دل یکه بابا بهش زده بود عصبان  یحرف از
اوقات نسبت به   یگاه  نیهم یستن،براین زایچ یلیخ انیدر جر نایکردم خونسرد باشم گفتم : بابا ا  یم یسع

بود که خوشبختانه  یا  گهید زیچ انشیجر نیهم که فرمود یروح یماری.اون بشنیم ریمشکالت من دچار سوء تعب
 .مرتفع شد

 ...اهلل  الحمد  – ییصفا یآقا

رو گرفته بودن  گهیو نسترن دست همد رضاینکرد.عل دایبرگشتن و اون بحث ادامه پ هیلحظه نسترن و بق نیهم
 .ندارم یا  ونهیها م یلوس باز نیتحمل بود! اصال با ا رقابلیکه غ  یکیمن  یحرکتشون برا نیو ا
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رو فراموش کردم! ظاهرش با  یهمه چ وانی ک ِدنی اما با د ِیچه شکل ییدختر ِ صفا نمیبود تا بب نیبه ا حواسم
شرت تنگ و  یو ت بیشش ج یاز اون شلوارها  گهیتا آسمون فرق کرده بود.د نیشناختم زم یکه قبال م  یزیچ
رو  یباز لیده بود.هنوز زن نگرفته ، زن ذلی"انسان وار" لباس پوش قتایبار حق نینبود.ا یعجق وجق خبر  یها پیت

 .استاد کرده

آدم کردن ِ   یزدم محجبه بود،اونم از نوع خفن.برا یتعجب نکردم.همون طور که حدس م ادی دختره ز ِ دنید با
 .روش حساب کرد شدیم وانیک

 !سنگ خورده؟ نیبه کدام وانیبه مسعود گفتم : سر ِ ک آروم

 !نبود یختیر نیا  دمشیقبل که د یدونم، دفه  ینم واال – مسعود

 .نیکنار من بش  ایعروس ِ گلم، ب  ایگفت : ب  میمر که عمه  نهیخواست کنار مامانش بش یم دختره

 !...کردم  یتحمل م دینبود...با یچاره ا یباال!ول رهیشنوم فشار خونم م یجمالت رو م نیا  یوقت

 .نشست میرفت و کنار عمه مر دختره

 !ن؟یجواب مثبت رو گرفت یسالمت به مگه – مسعود

مسعود جون، بچه ها حرفاشونو با هم زدن.خانواده ها هم  گهیکرد و گفت : بله د  یدست شیپ وانیک  یبابا
 .موافقن...فقط مونده رسم و رسومات

 .شن ریهم پ ی! به پایمونی م ِ وندیپ چه...باشه مبارک به، به – مسعود

 .لبخند اکتفا کردم هیکردم تا نخندم و به   یخودمو کنترل م یلینداخت.خ یمسعود منو به خنده م یو حرفا لحن

 .که حتما مبارکه  هیجان انقدر پسر خوب وانیک  ممنون، – ییصفا خانم

 .ستیمهم ن ادیمشکل کوچولو داره که اونم ز هی فقط.صد در صد که  اون!  بـــله – مسعود

گندش   یمسعود از اخالق ها دیترس یفورا رنگ عوض کرد.انگار اصال فشارش افتاد...م وانیحرف مسعود، ک نیا  با
 .داشتم گرانیکردن ِ د  عیکه از مسعود در ضا  یمخصوصا با شناخت دم،یترس یشت...منم بودم مبگه.البته حق هم دا

 آقا مسعود؟  یزد و گفت : چه مشکل یلبخند ییصفا یآقا

دختر خانوم ِ شما به  هی... که اونم راه حل داره.فقط کاف ِیخرده مامان هیکه   نهی...تنها مشکلش ایچیه – مسعود
قربون صدقه ش بره، تا بفهمه که  کسرهیبهش توجه کنه و دائما بهش برسه و تر و خشکش کنه و  یکاف  یاندازه 

 !ستنین یا  دهیچیمرد ها موجودات چنــــدان پ

داشتن به ما چپ چپ نگاه  هیزدن اما بق یا  یهم لبخند تصنع ییصفا یخنده و خانم و آقا ریز میو مسعود زد من
 ...کرد  یبود و به ما نگاه نم نییهم سرش پا وانیه خون ِ مسعود تشنه بود.ککردن.مخصوصا عمه مژگان که ب  یم

 ...بار من دست به کار شدم نیا
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 یکه حت  یهم داره، جور یادیو محسنات ز هیخوب یلیپسر خ وانیک  میالبته از حق نگذر  گه،یمسعود درست م -
که به تر و خشک کردن داره ، عروس   یمبرم ازیبودن و ن یمامان نیهاش هم ُپر از ُحسن ِ! مثال به خاطر هم بیع

 .رو هم تجربه کنن یبچه دار یتونن از همون روز اول زندگ یخانوم م

 گهیاما انقدر بهمون چشم غره رفتن که د  میبرد یلذت م میداشت وانیاز دست انداختن ک  یو مسعود حساب من
 لیتحو یشخندیبه من نگاه کرد.منم بهش ن یزیدآمیهم سرشو بلند کرد و با حالت تهد وانی.کمیشد الیخ یب

 !تونه بکنه ینم یغلط  چیدونستم ه یدادم چون م

 گاریخونه س ی.حس کردم اگه تودمیکش  یم گاریتراس و داشتم س یکه اومده بودم رو  شدیم یا  قهیدق چند
رقصه! پس فردا انگ معتاد هم بهم  ی...مخصوصا بابا که نزده مادیبشن و صداشون درب تیاذ  هیبکشم ممکنه بق

 ...یستیو ثابت کن که معتاد ن ایب گهیزنه، اونوقت د یم

 یاز محفل ها  شهی.حوصله م سر رفته بود.دوست داشتم زودتر از اونجا برم.همشدیم کیکم کم داشت تار  هوا
بهم خوش  یلیهستم خ با مسعود و سورن یمتنفر بودم...به نظرم واقعا کسل کننده اند.برعکس، وقت یخانوادگ

 .گذره  یم

 قهیخواستم دو سه دق یبپره م گارمیس یبو نکهیا  ی.برااطیح یگرفتم و پرتش کردم تو  گارمیکام رو از س  نیآخر
.چند ادیداره م یدونستم ک ینداشتم و نم دی.به در ددمیرو شن یدِر ورود یصدا هویصبر کنم بعد برم داخل که 

 .زد یزیآم  هیو سر تا پامو برانداز کرد و لبخند کنا سادیوا دیکه منو د  نیاومد.هم  وانیلحظه گذشت و ک

 .اومده رو بدون  شیکه برات پ  یقدر فرصت ؟یرجذابی، تا حاال بهت گفتم که کامال غ وانیک -

 نداره...کدوم فرصت؟ یتیاهم  برام نظرت – وانیک

دختر  هیکه   ادیم شیچند بار پ تیبشر خیتار یدختر خانوم حاضر شده باهات ازدواج کنه.مگه تو نیکه ا  نیهم -
 بشه؟ یاشتباه  نیمرتکب همچ

گفتن ِ   یپدر و مادرت مهم نباش یکس، حت  چیه یبرا یکنم.وقت  یو گفت : درکت م دیبار بلندتر خند نیا  وانیک
ِ  یعیحرفا طب نیا . 

 !که نزنمش  رمیخودمو بگ یکردم جلو  یم یسع یلیم کرد و خ یعصب  یآخرش حساب  ی جمله

بدجور  زتیکه غرا  نمیب یم ؟یخودمو دارم.اما تو چ ی...زندگستمین گرانیخوشبختانه من مثل تو محتاج توجه د -
 .واسه ازدواج بهت فشار اوردن

.اما من جلوش گارد نگرفتم واریحرف من از کوره در رفت و گفت "خفه شو" ، بعد محکم ُهلم داد به طرف د نیا  با
زدم و  یلبخند یاعصابشو خرد کنم.با خونسرد  شترینداشتم.فقط دوست داشتم ب یکتک کار  ی چون اصال حوصله

 ؟یمنو بزن یخوا یم ه؟یگفتم : چ

 تونم؟ ینم یکن  یگفت : فکر م  تیعصبان  با

 .کنم  یمن اصال به تو فکر نم -
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خواستم با مشت جوابشو بدم  یم کرده بود.م یواقعا عصب گهیسمت در تا برم داخل که دوباره ُهلم داد.د رفتم
 وان،یو محکم گفت : ک یجد یکه با لحن  دمیمسعود رو شن یصدا امیفرصت بشه از خجالتش درب نکهیاما قبل از ا

 ؟یکن  یم یچه غلط یدار

 .نمتیب ی...بعدا ممیزد یگپ پسرونه م  هیبا هم  می،داشتیچیچشم از من برداره گفت : ه نکهیهم بدون ِ ا وانیک

 .جمله از کنار مسعود رد شد و رفت داخل نیفتن ااز گ  بعد

 ن؟یگفت ا  یم یچ – مسعود

 .میبود که حالشو گرفت یشاک -

 !حساس چه – مسعود

.حال ِ دیخند یهم کل یجمع به من گفت؛ اسمتو گذاشتم "دودکش".اون نسترن عوض یجلو دیرفته ع ادشی -
 !نیحاال بب رم،یگ  یجفتشونو م

 .هنوز مونده تا بزرگ شن نایا  ؟یدار یادیز ی حوصله و حال...بابا کن  ولشون – مسعود

 .کرد...دوست داشتم پاشم لهش کنم  یبا حرص منو نگاه م وانیداخل.تمام مدت ک میمسعود برگشت با

خوردم  یشام بمونم بعد برم...گرچه اگه کوفت م یگرفتم برا  میخواستم برگردم خونه اما با اصرار مسعود تصم یم
 !بهتر از اون شام بود

غذا   اطیح یشد که تو نیخنک تر از خونه بود، قرار بر ا رونیب ی هشت شب بود.چون هوا ِکینزد ساعت
 یداشت بهم سخت م یلیساعت هم زودتر تموم بشه و از اونجا برم.خ میکردم که اون ن  یم یشمار هی.ثانمیبخور

رفتم تا  ینم ششونیپ دابودم و عم ستادهیپنجره ا یجلو جمع بودن.من داخل خونه، اطیح یگذشت.همه تو
م  یشام صدام کرد.خواستم بهشون ملحق بشم که گوش یبرا ییصفا ی.آقاادین شیمون پ نیهم ب یبحث گهید

 ...جواب دادم ینگاه کردم...شماره ش ناشناس بود ول لمیموبا یزنگ خورد.به صفحه 

 بله ؟ -

 ماکان؟ یگفت : الو ، سالم.آقا  ریتاخ هیکه با چند ثان  دمیمرد رو شن هی یصدا

 .بله، خودمم -

 .گرفتم  یاعراب  دیبه اسم مج ییآقا  هیمن شماره تونو از  دیببخش -

 بله بله...امرتون؟ -

 .زنم یحرف م میصدام کرد که با اشاره بهش فهموندم دارم با گوش ییصفا ی حرف زدن دوباره آقا ِ موقع

 ...مزاحمتون شدم یچه کار یبرا نیدون یدونم از کجا شروع کنم...حتما خودتون م یواال نم -

 .شمیممنون م نیبهم بد کیکوچ  حیتوض هیاگه   یبله ول -
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شد که  نیاما دوستتون بهمون گفت که کار جن هاست.ا  میروح مزاحم طرف هیبا  میکرد  یفکر م لیحتما...ما اوا -
 .با شما تماس گرفتم

 ه؟یاسم شما چ  د،یببخش -

 .فرومند -

 نیا  نیبگ شهیتا نظر بدم اما م نمیحتما خونه تونو بب دیگنگ بود! هر چند من با  یلیخ حاتتونیفرومند توض یآقا -
 زنه؟ یم بیآس  یبه ک شتریخانواده تون ب یموجود، تو

هاش دارن  تیآزار و اذ  هر روز هم نکهیگفت به همه مون...من، همسرم و پسر ِ دو ساله م، و ا  شهیم – فرومند
 .شنیم شتریب

کنم.شما هم لطفا آدرس   یم ویتماس تونو س ی.شماره نمتونیحتما بب دیمتوجه شدم.همونطور که گفتم من با -
 .نیخونه تونو برام بفرست

 ن؟یاریم فیتشر یکِ   شما فقط،...چشم – فرومند

 .ستین یفردا غروب...البته اگه مشکل -

 .میخوبه...منتظرتون یلیخ – فرومند

 .فعال خدافظ -

 .انگهدار  خد – فرومند

ازشون   رمی.به خاطر تاخهیبق شیگذاشتم و رفتم پ  بمیج یتو لمویمکالمه مون تموم شد موبا نکهیمحض ا به
 یذهنم درس ها یفرومند بود.داشتم تو یکردم و کنار مسعود نشستم. سر سفره تمام حواسم به حرفا  یعذرخواه
 نیزنن.عمدتا ا یم بیخانواده آس یضاکه جن ها به تمام اع  فتهیم یچه اتفاق نمیکردم تا بب  یمرور م مهراب رو

 .رو پشت سر بذارم یراحت سیدادم که کِ  یتونه داشته باشه و احتمال م ینم شتریب لیمورد دو سه تا دل

 یکینمونده بود که  یزیافتاد وسط سفره و چ  کیسنگ نسبتا کوچ هی دمیآن د  کیحواسم به کار بود که  همچنان
 .از پشت ِ سر ِ من و مسعود پرتاب شد...از طرف باغ  قایاز ظرف ها رو بشکنه.سنگ دق

 نهیاز جاش پا شد تا بب  ییصفا ی. آقادنیرس یبه نظر م یعصبان  یی.آقا و خانوم صفامیبه اون سمت نگاه کرد همه
 .قبل بود یبار سنگش بزرگتر از دفعه  نیسفره.ا یافتاد تو  گهیسنگ د هیبعد  یا  هیبوده اما ثان یکار ک

که   هیسنگ انداختن ها کار ک نیا  نهیتا بره و بب دیکفش هاشو پوش  ییصفا یاعتراض همه بلند شد و آقا  یصدا
 .افتاد وسط سفره  گهیسنگ د هی

 .هیدونم کار ک ی...من مییصفا یآقا  دینی من جا افتاد و گفتم : لطفا بش ِیلحظه تازه دو زار نیهم

و رفتم سمت درخت  دمی.کفشامو پوشختمیبشقاب برداشتم و توش چند قاشق برنج و خورش )خورشت( ر هی
و علت  دهیکنن رس  یم یکه اونجا زندگ  ییغذا به جن ها  یبو دمی.فهمشدیکه سنگ ها پرتاب م  ییباغ، جا یها
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رو به  ینداشتم با کس وستا گذاشتم و فورا برگشتم، اصال ددرخت کی.بشقاب رو نزدنهیانداختن سنگ ها هم هم
 !شهیم دایپ یجنگل ها همه نوع یرو بشم...چون تو

 .برگشتم و سرگرم خوردن شدم دوباره

 !بوده باشه ها یزیچ یوونیکنم کار ِ ح  ینم فکر جان، بهراد – ییصفا یآقا

 .نطوریمنم هم -

 .رو باز نکردم هینزنم، منم براش قض یمسعود بهم گفته بود در مورد جن حرف چون

 .دوباره بلند شد تا بره اون سمت ییصفا یآقا

 .دیکنم اون طرف نر  یم شنهادی! من پ دیببخش -

 ...نفر وسط سفره مون سنگ انداخته! حتما قصد مزاحمت داشته هی ؟یچ یبرا آخه  – ییصفا یآقا

 ام؟یمنم باهات ب یخوا یبندازه.م ینگاه هی بهتره جون، بهراد آره  –محمد  عمو

 ...نه – ییصفا یآقا

که بعد از اون سنگ هم   دینیب یخواستن که من براشون گذاشتم.م ی...اونا غذا مدینر دیشنو یاز من م -
 !مونه ینم یمشکل گهیننداختن...د

 !شهینم ریس یوونیح چیه ،یختیهم که تو ر ییذره غذا هی اون  با جان بهراد آخه  –مژگان  عمه

 .از اون غذا بخوره  یکس  ستی...در ضمن قرار نستیاونجا ن  یوونیح -

بدم...مسعود هم دو سه تا سرفه  حیبراشون توض شتریبا تعجب به من نگاه کردن.احساس کردم توقع دارن ب همه
از رفتن به اونجا   ییصفا یآقا  ینجوریدادم بهشون بگم و قائله رو ختم کنم.الاقل ا حینگم اما ترج یزیکرد که چ
 .شدیمنصرف م

کنن   یما استفاده م یغذا  یکنن...چون از بو  یم یقسمت از جنگل ها معموال جن ها زندگ نیا  یتو ن،یدون یم -
نبود که خودشون  ندیشما هم خوشا یبرا نایقی.) با لبخند ادامه دادم : ( میکم براشون ببر  هی، سنگ انداختن که 

 یخودتون م گهینداشته باشن...د یدوستانه ا داون طرف ممکنه باهاتون برخور   نیر.اگرم االن شما بانیجلو ب
 !دیدون

 .رمیگ  یلب گفت : بعدا حالتو م ریز مسعود

 .کردن  یسر جاش نشست...همه بهت زده به من نگاه م ییصفا یآقا

تونن واسه آدم دردسر  ی! جن ها اصال نم ونیخانوما ، آقا ؟یگیو گفت : چرا چرت و پرت م دیخند وانیک  هوی
 !اتیچرند نیو گفت (... چه برسه به غذا و ا دیخند زیبشن...)طعنه آم کیتونن به آدم نزد ینم یدرست کنن.حت
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محکم به طرف درختا  رم،یفرصت بشه جلوشو بگ نکهیکه وسط سفره افتاده بود رو برداشت و قبل از ا  یسنگ بعد
 .سرش یپرتاب شد و با شتاب خورد تو وانیهمون سمت، به طرف کاز   یکه سنگ  دیطول نکش یا  هیپرت کرد.ثان

 میعمه مر  یها غیوسط ج نیآه و ناله ش بلند شد و همه به هول و وال افتادن.ا  وان،یبرخورد سنگ به سر ک با
شده بود و تمام صورتشو گرفته  ریسراز وانیکرد. خون از سر ک  یپسرم پسرم م یواقعا رو اعصاب ِ همه بود و هِ 

 .بود

شده بود واسه خودش...مجبور شدن دو  یهم که تن ِ لش وانی.کمارستانیداد که ببرنش ب شنهادیپ وانیک  یبابا
 ...!بلندش کنن یسه نفر

 ی.همه بد فرم بهم نگاه مدیرس هیکه صداش به گوش بق  یجور رم،یخنده مو بگ یتونستم جلو یاصال نم  من
 !توئه ریمژگان با توپ و تشر گفت : بهراد نخند! همش تقص کرد...عمه

.در ضمن من که گفتم رمیگ  یم دهیحرفتونو نشن نیگفتم : ا  رمیخنده مو بگ یکردم جلو  یم یکه سع  یحال در
 .گردن  یانتقام برم  یباشن بازم برا دهید بی...تازه اگه آسنینداشته باش یباهاشون کار

 .جواب بدم ازشون دور شدم نکهیا  یو برا دمیشن لمویزنگ موبا یصدا نیح نیهم

 بله ؟ -

 تو؟ ییکجا  بهراد ، الو  – سورن

 .باغ یچا میبا مسعود ام...اومد -

 !ُمرده؟ ی! کسادیو داد م غیج یصدا نم،انگاریب سای...وان؟ی! چرا به من نگفتینامرد یلیخ – سورن

 ؟یداشت یکنم...کار  یم فینمرده.بعدا برات تعر ینه ، کس -...دمیخند

شون  یبهم برسون یتون یخونه ت جا گذاشتم...فردا هم دادگاه دارم.م یاز پرونده هامو تو  یسر هی...آره  – سورن
 رم؟یازت بگ  امیب ای

 .ارمشونیبرات م گهیساعت د میتا ن م،یگرد  یبرم میدار گهیاالن د -

 ؟یندار یکار  نکنه، درد دستت – سورن

 .نه ، فعال -

رفتن  ی.خانوما هم داشتن ممارستانیبرن ب یرو م وانیبابا دارن ک نیبا ماش دمیمسعود. د شیپ برگشتم
 ؟یبهم انداخت و گفت : خوب ینگاه چپ هیداخل.مسعود 

 .دونم چرا خندم گرفت و جواب دادم : ممنون یبود اما نم یجد یلیظاهرش خ نکهیا  با

 ...زهیآم  دیکون داد.حس کردم حالتش تهدت دییتا یآروم به نشونه   یلیسرشو خ اونم

 .من نبود ریمسعود ، باور کن تقص -
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 !نگفتم یزیچ که  منم – مسعود

 ...هیجور هیت  افهیآخه ق -

 ؟ ِیچجور – مسعود

سورن دستمه.فردا  یچند تا از پرونده ها هیزودتر خودمو برسونم خونه. دیمن با ی...راستیذره ترسناک شد هی -
 .الزمشون داره

 .ندارم یکار  نجایا  گهی.منم دمیر یم هم با...باشه – مسعود

 دمینفر گفت " آقا بهراد"! برگشتم سمت صدا و د هیکه   دمیسوار بشم شن نکهیقبل از ا یول نیسمت ِ ماش میرفت
ِ  وانینامزد ِ ک . 

 . ...تیبابا...البد اومده گله و شکا یمسعود گفتم : ا به

 .کن  دییگفت تو فقط تا  یها ! هر چ یباهاش کل کل نکن یول گه،یم یچ نیبب برو نداره، اشکال  – مسعود

 .فاصله گرفتم و جلو رفتم نیباشه.از ماش -

 !ن؟یبله، کارم داشت -

و مرتبش  دیجلو کش یش رو کم یموهاش اصال معلوم نبود اما روسر نکهیناراحت باشه،با ا ای یعصب  ومدینم بهش
 ...کرد

 که اون سنگ انداختن ها کار ِ اجنه ست؟  نیدیفهم یخواستم بپرسم شما چجور یمن م د،یببخش -

 !ازم بپرسه  یسوال نیبه ذهنم خطور نکرده بود که بخواد همچ یذره ا یحت طیاون شرا  یتو

حمد هست که اون لحظه هم از حضرت م ثیحد هیمورد چند تا کتاب خوندم. نیکنم...در ا  یبله ، خواهش م -
 .افتاد  ادمی

 !ن؟یفقط هم -

 ...گهیبله د -

 ادتونیمطالبو  نیا  یکه همه   دیبا هوش ا یادیهم ز دی! شانیبا دقت خوند یلیکتاب ها رو خ  نکهیمثل ا -
 ...مونده

 .ذهنم حک شدن یتو نیهم یخب...چون برام جالب بودن برا -

 تونم اسم اون کتاب ها رو بپرسم؟ ی.م ِ یکنم موضوع ِ جالب  یاتفاقا منم فکر م -

که در مورد حک شدن   یاحمقانه ا  یدر کار نبود. مخصوصا با اون جمله  یجوابشو بدم چون کتاب یدونستم چ ینم
 نیا  دی...نبادمیترس یاز مسعود م  یو خالص ول رمیخواست بگم جن گ یپوکم گفتم! دلم م یکله   یمطلب تو

 .دیرس یگوش بابا و مامانم مموضوع به  
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 .بودن،شرمنده ایچ ادینم ادمی قیدو سه تا عنوان مردد ام...دق نیِام...واال االن ب -

 .دوست داشتم بدونم یلیشد، خ فیح -

 تونم برم؟ یاالن من م  د،یببخش -

 .نی...شرمنده معطل شددییبله بله، بفرما -

 .کنم  یخواهش م -

 .قبل ِ حرف زدن فکر کنه ادیم شی...کم پنیناراحت نش وانیک  یگفت : از حرفا  نیشخواستم برگردم طرف ما تا

 .عادت کردم.خدافظ  گهیسالها د نیا  ینه، ناراحت نشدم...تو -

 .میشدم و راه افتاد نیزود سوار ماش یلیخ

 !بود؟ یشاک دستت از  – مسعود

چطور حاضر شده با  یخوب نیدونم، دختر به ا یحرفا.واقعا من نم نیو از ا یدونست یگفت از کجا م  ینه بابا...م -
 ه؟یازدواج کنه!...اسمش چ  وانیک

 .دایش کنم  فکر – مسعود

که مربوط به   یزیبعد مسعود گفت : بهراد ، من به تو نگفتم در مورد جن و هر چ هیحاکم شد و چند ثان سکوت
 نگو؟ یزیچ شهیجن م

 .نداختن تا سر ِ تک تک مونو بشکنن یاون لحظه مجبور بودم.وگرنه انقدر سنگ م  ی.ولیچرا ، گفت -

 ها؟ ،یکه چرا اون جمالت کارشناسانه رو در مورد جن گفت  نهیگفت: حرف ِ من ا  یبار با لحن محکم تر نیا  مسعود

 .خواست بره طرفشون یم ییصفا اروی نیآخه ا -

بره! اصال به تو چه  یذاشت یگفت : خب م  یبلندتر یبا صدا دیرس یبه نظر م یواقعا عصبان گهیکه د  مسعود
 هیتو رو واسشون توج یکارا  کسرهیمــن مجبورم  ،ینیب یبار ننه باباتو نم هیمربوط؟ تو که خبر مرگت صد سال 

 .کنم

 ...دهنم بلند کرد و گفت : بزنم تو یخواست بزنه تو یکه انگار م  یدست ِ راستشو با حالت بعد

 !گفتم : نه نه ، تو رو خدا ،غلط کردم  عیسر منم

 ...از زدن منصرف شد و دوباره فرمون رو گرفت  دمیکه د  یبودم به صندل دهیچسب

 وان،یبود.و االا اگه اون بهراد بود و تو ک وانیکه خورد ک  یو اون یتو بهراد ی...شانس اوردیاورد  شانس – مسعود
 .نهزدمت که دندون سالم برات نمو یم یجور هی

 مسعود ، حالت خوبه؟ -
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 .زنمت ی.نترس ، نمرینگ ژست  انقدر  هم تو...بابا آره  – مسعود

 ...یشیوقتا جدًا ترسناک م یبعض -

سکته کردن ...اونوقت  یدید هوی! یحرف بزن زایچ نیمامان و بابات از ا یجلو نمینب گهید بهراد،! شو خفه – مسعود
 .و درستش کن ایب

 کنم  یم یباشه، سع -

 دمیسورن برسونم اما من قبول نکردم، ترس یخواست تا خونه  یمنو تا خونه رسوند و زود رفت.البته م مسعود
 !بزنه دک و دهنمو خرد کنه یجد یراه جد یدفعه تو نیا

خونه شون پارک  یجلو نیمهمون داشتن.دو سه تا ماش ایبار گو نیباز بود... ا شهیمثل هم هیهمسا یالی و ِ در
 .زدن یحرف م گهیدر با همد یبود و چند تا بچه ها داشتن جلوشده 

 !، آقا دینفر گفت : ببخش هیانداختم و در خونه رو باز کردم که   دیکل

 چیسمت من.ه ومدیداشت م یول دمیخواست وانمود کنم صداشو نشن یصداش اعصابم خرد شد.دلم م دنیشن با
 .رقمه نتونستم فرار کنم

 .اومد و گفت : سالم  جلو

 !سالم.باز گربه تون گم شده؟ کیعل -

 .کنم  یعذرخواه  ازتون  شب اون  بابت اومدم  ، نه – گانهی

 .کنم  ی...خواهش مستین یاومد.مسئله   ادمیکدوم شب؟! آهان... -

 ...لحظه هی د،یدرو ببندم که دوباره گفت : ببخش خواستم

 بله؟ -

 ...دییبفرما م،یدار ینذر امشب  ما – گانهی

اما ول کن   رهیم گهیراحت شده بود که د المیغذا رو به طرفم گرفت.ظرف رو گرفتم و ازش تشکر کردم.خ  ظرف
 ...!نبود

 !...پرسم اسمتونو  کردم  فراموش من – گانهی

 .ماکان هستم -

 .ماکان آقا!  جالب چه ، اِ   – گانهی

 !مه یلیماکان فام -

 ه؟یچ کتونیکوچ  اسم  خب ؟ واقعا – گانهی
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 !د؟یصدا کن کیمنو با اسم کوچ نیخوا یم -

 .خواستم بدونم ینجوریو گفت : نه، هم دیخند

 د؟یندار ی...کاریدادم و گفتم : ممنون بابت نذر لشیلبخند تحو هی.فقط دمید ینم یبهش نگفتم چون لزوم عمدا

 آره؟  د،یریکه کنارتون بود گفت که شما جن گ  ییمزاحم شدم .اون روز اون آقا دیببخش البته  چرا، چرا – گانهی

 چطور مگه؟ -

 نه؟ ای دیهست – گانهی

 !که هستم، امرتون؟  دیفرض کن -

 شه؟یم یچ رشیتعب نمیبه شما بگم بب امیشد که گفتم ب نیا  دم،ید یخواب هی شبید من – گانهی

 .ستین میکار  یخواب تو حوزه  ریهم باشم ، تعب ریکنم.چون فرضا اگه من جن گ  یتونم کمک یشرمنده ، من نم-

خونه مون ام.بعد زنگ خونه  یکه تو  دمیمن خواب د ن،ینی...ببشهیخواب من مربوط به جن م نیا  آخه  – گانهی
بود...بهم گفت من  دهیهم پوش یمشک یپالتو هی.سادهیدم ِ در وا یکلیه یآقا  هی دمیدر د یمونو زدن.اومدم جلو

 هیببر بده به  نویانگشتر داد و گفت ا  هی بهمحرفش...! بعد  نیاز ا  دمیخواب اصال نترس یمن توجن ام،جالبه که 
 .شناختمش یخواب انگار م یتو یبود ول یک  اروی ستین ادمینفر...االن 

 ارو؟یبه  نیآخرش انگشترو داد -

 !رفته ادمیخوابمو  ی هیکنم، بق  یم فکر آره  – گانهی

 اههیانگشتر س  نیکه باهاش ظرف غذا رو گرفته بودم اشاره کرد و گفت : ِا ! هم  یبه دست جانیلحظه با ه نیهم
 !انگشت اشاره تونه  یکه تو  ینیگم! هم  یبود، به خدا راست م

جلب  یکردم صرفا برا  یتونستم بهش اعتماد کنم.حس م یدونم چرا نم ینه ! نم ایدونستم حرفاشو باور کنم  ینم
 یموضوع مهم دیکردم که اگه راست بگه شا  یهم فکر م نیحال به ا نیزنه.در ع یو محرفا ر نیتوجه داره ا

 !خودم یهشدار برا هیهم  دیشا ایباشه...

بد  یگفت در نود و نه درصد موارد جن ها  شهیجور خواب ها معموال گمراه کننده اند اما م نیبگم...ا یواال چ -
جور  نیروح شونو از جسم شون جدا کنن.در واقع ا یتونن اراد یکه م  ییزنن.جن ها یم ییکارا  نیدست به همچ

 نیجور افراد ب نیکمه...همونطور که ا  یلی...تعدادشون خشنیمحسوب م ومیخودشون مد یایدن یجن ها تو
دونم  ی... البته مرنینفر بشن و با روحش ارتباط بگ هیتونن وارد خواب  یکه راحت م  ییآدما انگشت شمارن.کسا

 ءیخواب ش یجن ها تو یبرا دیکه نبا  گنیم ونیروحان یاما همه   ستیدست خود ِ آدم ن زایچ یلیخخواب  یتو
خوان شناخته بشن  یمثال نم ایتونن انجام بدن  ی که خودشون نم ِیکارا ، کار  نیارو جا به جا کرد.چون   یامیپ ای

 .خوان از بار گناهش فرار کنن یوقتا هم م ی...بعضادهیکارشون ز  نیا  لیو خالصه دال

 من گناه کردم؟ یعنی – گانهی
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در کار نبوده باشه و شما  یهم اصال جن دیخود ِ آدمه.شا لیتخ یخواب ها ساخته  شتریب یامکانش هست...ول -
 !نیباش دهیخواب رو د نیکه اون روز دوستم بهتون زد ا  یبه خاطر حرف

که الاقل خودمم بهش   ی...مثال جوردمید یخواب م یا  گهیجور د دیبود با آقا  اون  حرف خاطر به اگه  آخه  – گانهی
من  دی. باور کنییزایچ نیهمچ هی ای...نیخوابم بوده باش یشما تو ایکه در مورد شما باشه   یزیفکر کرده باشم، چ

 !ودمشما نشده ب یاصال متوجه انگشترها  شیچند لحظه پ نیتا هم

 یاراد  ریمسلما غ نیکرده باش  یچون اگرم کار د،یموضوع نکن نیا  ریفکر خودتونو درگ ادیکنم ز  یم شنهادیپ -
 .مورد مجازاتتون نکنن نیبه خاطر ا دمیم نانی.من بهتون اطمرهیگ  یرو در نظر م زایچ نیبوده...به هر حال خدا ا

 !نیاورد  رونیب یرو از نگران یتمسخر گفت : واقعا دستتون درد نکنه، خانواده ا با

 ست؟ین یکنم.امر  یخواهش م -

 .مزاحم شدم دیببخش ممنون، نه – گانهی

 .به سالمت -

سورن رو برداشتم و از  یهال و پرونده ها یرفتم تو عی.سررهیدرو بستم که هوس نکنه دوباره مخمو کار بگ فورا
 .رونیخونه زدم ب

 ه؟ی: ک دیپرس فونی.زنگ زدم و سورن از پشت آدمیو زود رس کهینزد یلیسورن خ یرو شکر خونه  خدا

 .باز کن ، بهرادم -

 .یبهراد، آروم درو ببند صاحبخونه م نفهمه اومد نیبب – سورن

 .باشه ، حواسم هست -

رفتن به  ی و برا ِ اطیدر ِ ح یرو به رو قایسورن دق یدرو زد و منم آروم رفتم داخل.در ِ آپارتمان صاحبخونه  سورن
داره، فقط  یخوب یهم کف ِ...در کل خونه  یبابا رو دور زد.آپارتمان سورن طبقه  نیا  یخونه  دیسورن با یخونه 

ِ  فضول دایو صابخونه ش هم شد ستین ری که نورگ ِ نیمشکلش ا !! 

 ...مهمون داره دمیدر خونه ش بود و فهم یهم جلو گهیکفش د  هیدم در منتظرم بود. سورن

  ته؟ ِ شیپ یسالم ، کس -

 دت؟یند اروی نی...آره سامان ِ ، اکیعل  – سورن

 نه ، مگه چه شده ؟ -

ِ  قدغن شتریمهمون ب هی یشب گهیم –... دیخند . 

که بچه ش هم بغل کرده بود.جلو رفتم و باهاش   دمید ییرایپذ یها رو بهش دادم و رفتم تو.سامان رو تو پرونده
 ...بحث رو با سورن ادامه دادم نیهم یبرا ادیمکردم.چون کال از سامان خوشم ن  کیسالم عل
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 !اد؟یبه اون چه که واسه تو چند تا مهمون م -

دادم بهم گفت  یپول آب رو بهش م ی هیکردم بابا، به تعداد کار نداره.فقط امروز که داشتم سهم  یشوخ – سورن
 .یبد شتریب دیبود که با نیحرفا...منظورش ا نیو ا یمهمون دار یلیتو خ

 ؟یبهش داد -

 !خرم مگه نه، که  معلومِ  – سورن

 سورن که تموم شد سامان گفت : خب بهراد، چه خبر؟ حرف

 .یسالمت -

شده  نیسنگ یلیتونستم راحت با سورن حرف بزنم.َجو خ یسکوت برقرار شد.به خاطر حضور سامان ، نم هیثان  چند
خالص شدن از اون فضا گفتم :  یزد.برا یکلمه هم حرف نم  هیگرفته بود،   یبود...سورن هم اون لحظه الل مون

 ؟یگذاشت  یاسم ِ پسرتو چ

 .یمان – سامان

 .سورنا که با من ست بشه، قبول نکردن دی.من گفتم بذار ِیاسم مزخرف  یلیخ – سورن

 !دیجور هم با تا دو شما که  هم چقدر – سامان

 .ینیب یم موقع اون  شه، بزرگ بذار.اولشه  تازه االن  – سورن

 .داستیکه نکوست از بهارش پ  یسال – سامان

 .ادیازش خوشش م  شتریب شهیبزرگ تر م یمونه، آدم هر چ ی کله پاچه م ِنیکال خصلت ِ سورن ِ.ع  نیا -

 .مخلصم ،یمرس – سورن

 .کنم  یخواهش م -

سامان.دلم  ی نهیپشتش به من بود و سرشو چسبونده بود به س قایچون دق نمیتونستم بب یرو نم یصورت ِ مان من
 ...نمیشو بب افهیخواست ق یم

 !یِ چه شکل نمیزحمت برش گردون من بب یسامان، ب -

کم نق زد   هیسامان برش گردوند رو به من،  یو حال و حوصله نداره.وقت ادیخوابش م یلیبود پسره خ مشخص
  ِ ی...پسره کپنمیکوتاه تونستم صورتشو بب  ی هیاون چند ثان  یبغلش کرد.اما تو ین شکلدوباره همو نیهم یبرا

 .سورن بود، مخصوصا رنگ چشم ها و حالت لباش

 ! هم اند ِ هیشب یلیسورنا...خ نیذاشت یاسمشو م  دیبا گه،یبه نظرم سورن راست م -

 ؟یجد – سامان
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 .شنیبزنه با هم عوض م زیرنگ تم هی  سورن ِ.اگه موهاشو هم ِ تیرا یبه جان تو ، کپ -

 .تا کله شو رنگ کنم ارشیب فردا ، سامان – سورن

هم سرشو به سمت مخالف چرخوند...اصال چشم  یحرکتش ، مان نیجلو رفت و کنار سامان نشست.با ا سورن
 الشی خ ِ نیع  یسوخت...ول یحتما دلم براش م زدیرو نم یطانی سورن رو نداشت! اگه سورن اون لبخند ش ِدنید

 .بشر نیبچه ست ا یکنن...کال آنت  یبودم که بچه ها از سورن فرار م دهیهم د گهیهم نبود.چند بار د

 یکرد بچگانه جلوه ش بده به مان  یم یکه سع  یبار سمت راست سامان نشست و با لحن احمقانه ا نیا  سورن
 .گفت : بذار لپ تو بوس کنم

 .هم دوباره سرشو به سمت مخالف چرخوند یبوس رو دراورد.مان یسه چهار بار پشت سر هم صدا بعد

 .ادینکن، حتما خوشش نم تشیسورن بچه رو اذ -

 بچه بلند  ِغیج هوی یخواد ببوستش ول یکرد.من فکر کردم م  کینزد یگفت "باشه" و سرشو به سر ِ مان  سورن
 .رو گاز گرفته یکه گوش ِ مان  دمیکنار من نشست.تازه فهم  لکسیر یلیو خ دیشد.سورن هم خند

 .شد یکم به سورن غر غر کرد و سرگرم آروم کردن ِ مان  هی سامان

 ؟یماریسورن، تو ب -

 !ادیدونم چرا بچه ها از من خوششون نم ینم – دیخند

 .ومدیمنم بودم خوشم نم گه،یکارات ِ د  نیبه خاطر هم -

 .ومدیتم.قبلش هم خوشش نمبود که گازش گرف یبار نیاول  نیا  کن  باور – سورن

 .ترسه ی که ازت م ِ نی، ا ِدیت پل افهیکال ق -

 !یکن  یبمونم بچه مو هالک م گهید قهی...دو دقمیریم میدار ما ، خب – سامان

و رفت سمت سامان (...فقط  دی...) خندادیازش خوشم نم  ار،یرو ن قهیبعدم اون عت ی.دفعه یاومد  خوش – سورن
 .قبل رفتن بذار من بوسش کنم

 !زنم تو دهنت ها یم شو، خفه – سامان

 .ندارم.برو...خدافظ شیکار  بابا، باشه – سورن

 .میصبح با هم حرف زد یکایکردم و تا نزد  فیسورن تعر یرو برا یمهمون یاز رفتن ِ سامان ، ماجرا  بعد

و مزخرف بودم.انقدر  دهیچیپ یپرونده  هیدفتر مشغول  یمنم تمام مدت تو ،یاز صبح رفته بود دادگستر  سورن
بالخره تونستم  نکهیکردم تا ا  یم نییرو باال و پا یبود که دو ساعت داشتم کتاب حقوق مدن یپاط یپرونده ش قاط

 .برسم یا  جهینت هیاون همه ماده به   نیب

 !بشه ری، ممکنه د ِازدهی! ساعت ؟یستردادگ نیریوارد اتاق شد و گفت : شما نم یمعظم یآقا
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 . کوچولو داشتم که به حمد خدا حل شد ِ ریگ  هی.رمیچشم، االن م -

 یلیخوره.سورن خ یاز دست من حرص م  یلیکنم، خ  یو رفت...واقعا درکش م دیکش  یقینفس عم یمعظم یآقا
ِ  دست اون یفریک  یپرونده ها شتریب نیهم یکنه، برا  یتر از من کار م عیبهتر و سر . 

 یکیرسوندم به  یپرونده رو م دیشدم.اون روز کارم چندان سخت نبود.فقط با یدادگستر یبرداشتم و راه فمویک
 .میقرار داشت گهیظهر با همد یکنم.برا  دایکه خوشبختانه اونم تونسته بودم پ  حاتیتوض یسر هیاز همکارامون، با 

 یسالن اصل یتو قهیشلوغ بود.وارد ساختمون که شدم چند دق شهی. مثل همیدادگستر دمیرس یا  قهیدق ده
بالخره اومد.با هم به  یمعطل قهیدق ستیبدم....بعد ب لیو پرونده رو بهش تحو نمیمنتظر موندم بلکم طرفو بب

 .فتادزود کارمون راه ا یلیاونجا خ  یرغم شلوغ یو عل میدو تا اتاق سر زد یکی

خواستم از  یدوم کار داشت.م یطبقه  یبازم تو ایکرد و رفت.گو  یازم خدافظ  که همکارمون  میپله ها بود کینزد
 زایچ نیا  یدادگستر یندادم چون تو یتی.اهمدمیجر و بحث شن یبرم که از اون طرف سالن صدا نییپله ها پا

 یمرد به گوش م هی یشد.صدا ادیو فر دبه دا لیجر و بحث تبد یصدا هویاومدم که   نیی.دو سه پله پا ِیعیطب
.ناخودآگاه کنجکاو شدم و گهیم یچ ارویبدم  صیداد تشخ یمردم اجازه نم ی.همهمه دیکش  یکه عربده م  دیرس

 .هیسر و صداها مال ک نیا  نمیبرگشتم به اون سمت تا بب

 چارهیُکشمت و ب  یگفت م  یم دادیداشت با داد و ب انسالیمرد م هیعده جمع شده بودن...  هیسمت سالن  اون
 دمید یآن در کمال ناباور  کیکردن آرومش کنن.   یم یعده هم گرفته بودنش و سع  هیحرفا و  نیکنم و از ا  یت م

 .زد یداد هم نم یکرد، حت  ینم دشیتهد ارویدعوا سورن ِ ! اما سورن مثل اون  ی گهیطرف د

 ارو؟ی نیا  گهیم یشده ؟ چ ی: چ دمیخودمو به سورن رسوندم و پرس عیسر

ِ  یبابا ، طرف روان یچیتأسف سرشو تکون داد و گفت : ه یهم به نشونه  سورن . 

که اون اطراف بودن پراکنده   یاومدن و اون بابا رو با خودشون بردن.مردم  یدادگستر یدو تا از سربازها نیح نیهم
که البته کنه،    فیبود.سورن حوصله نداشت براشون تعر یچ انیکه جر  دیپرس یها هم از سورن م یشدن و بعض

 .بشه رومآ  یتا اعصابش کم رونیب میحق هم داشت.ازش خواستم از ساختمون بر

 بود؟ یچ هی: قض دمینگفتم و بعد پرس یزیچ قهی.چند دقمینشست مکتین هی یمحوطه و رو یتو میرفت

مدت که پول  هیداشته.بعد ِ  یمال یبده هینفر  هیکرد به   یم دیکه داشت من ِ بدبختو تهد  ییاروی نیا  – سورن
کاراشو واسه محکوم کردن ِ   یکشه.من همه   یم نویا  یپنج ساله  یبچه  ادیتونه جور کنه ، طلبکار ِ م یطرفو نم
 .بده تیخواد رضا یگفت م  زویهمه چ ریقبل دادگاه زد ز هویکرده بودم اما   فیقاتله رد

 ...کرده  دشیالبد قاتل ِ تهد -

هم قبول کرد  یداد و قاض تیکه اومد و رضا  نجاستیکنم...حاال نکته ا  یفکرو م نیمنم هم قایدق ، آره  – سورن
مجازات  دیکه دادستان گفته قاتل با  میدی...فهمنجایا  میفرستادن و اومد هیهمه مون احضار یاما دوباره برا

 .هم کشک زایچ نیو ا تیبشه...رضا
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 ه؟یچ اروی نیدم ِ دادستان گرم! خب حاال مشکل ا -

 .رو عوض کردم یکنه من نظر قاض  یم فکر – سورن

ِ  یالعموم ِ! عجب خر  یفهمه دادستان مدع یخودش نم یعنی - ! 

 ...واقعا – سورن

 .فراموشش کن ال،یخ یب -

 .پدرسگ کرد  خرد اعصابمو  – سورن

شخص بود اون چند ساعت سورن اصال حرف نزد.کامال م  ی.تومیکارامون برس  ی هیدفتر تا به بق میهم برگشت با
 .از اون خرد نشه  شترینگم تا اعصابش ب یزیکردم چ  ی.منم سع ِیعصب

 .موندم تا تمومشون کنم یم دیکار داشت و با  یبعد از ظهر رفت خونه اما من کم میساعت دو و ن یحوال سورن

 هیگذاشتم.هنوز چند ثان  زیم یخسته شده بودم.سرمو رو یمزخرف، حساب ی دو ساعت خوندن پرونده ها ِبعد
.برش داشتم و به صفحه ش نگاه کردم.فرومند بود که آدرسشو برام دمیشن لمویزنگ موبا ینگذشته بود که صدا

 .اونجا هم برم  دیافتاد که با  ادمیفرستاده بود.تازه 

بشن رو که ممکن بود الزم   یا  گهید یزایگذاشتم، رفتم خونه و دعا و چ  فمیک  یاز پرونده ها رو تو  یکی
 !راحت تره یالاقل از قبل  ایرو دارم... شیپ یکردم مورد آسون  یبرداشتم.حس م

از شهر فاصله داشت و جزو مناطق مرفه محسوب   ی.کمدمیبعد به محله شون رس قهیگرفتم و چند دق  یتاکس هی
کردم و زنگ   دایفرومند رو پ یالیو مجلل ساخته بودن.و کیش یالهایکرد و  ی.اون اطراف تا چشم کار مشدیم

هم  دیشا د،یرس یسال خودم به نظر م وهم سن  بایزدم.چند لحظه بعد خود ِ فرومند اومد و درو برام باز کرد.تقر
 هیبزرگ و سرسبز بود و  یلیشون خ اطی.حمیبا هم وارد خونه شد لکیو سالم ع یدو سه سال بزرگتر.بعد از معرف

 هیکردم که طرف بدون شک بچه ما  یفکر م نیگوشه ش پارک کرده بودن.همش به ا  هیهم  متیگرون ق  نیماش
ِ  دار . 

 د؟یکن  یم یزندگ نجای: چند وقت ِ ا دمیازش پرس  میوارد ساختمون شد یوقت

 .شهیم یسه سال م،یازدواج کرد  یوقت از  – فرومند

آزار و   یبرا لیدل نیتونست بهتر یموضوع ، م نیدقت به همه جا نگاه کردم.خونه شون دوبلکس بود و هم با
 .اجنه باشه  تیاذ

 .کرد  ی" معرفانیلحظه همسر ِ فرومند هم اومد و به من ملحق شد و خودشو "دا نیهم

 ...!و من هنوز تو کف ِ اسم ِ خانوم ِ بودم مینشست یهمگ

 ؟یسی؟ مثال انگل ِیاسم خارج  انیپرسم، فقط کنجکاو شدم...دا یم نویا  دیببخش -

ِ  یکنن خارج  ی.اکثرا فکر م ِ یاسم ِ کرد  هیو گفت : نه ،  دیخند ... 
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 یحساب دمتونید یباشه! وقت نیباالتر از ا یلیخ دیکردم سن شما با  یکنم، من فکر م  یاعتراف  هی نیبذار – فرومند
 .تعجب کردم

 .میکنم هم سن باش  یگفتم.فکر م  کمویاسم کوچ  نیهم ی...برانطوریهم منم – انیدا

 .سالمه 25من  -

ِ  ...) به فرومند اشاره کرد (...مهبد دو سال از من بزرگتر نطوریهم منم – انیدا . 

 !شروع شد؟ یاز چه زمان  قایمشکل تون دق نیبگ شهیام...خب، م -

 .میخونه اومده بود نیدو ماه بعد از ازدواج مون.اون زمان تازه به ا یکیکردم   یم فکر...بله – مهبد

 فتاد؟یبراتون م ییچه اتفاق ها لیاوا -

 یکی.انگار دمیشن یبیعج  یکه از آشپزخونه سر و صداها  میباال بود یطبقه  انیشب من و دا هی ادمهی – مهبد
 یشکستن ظرف ها رو م یشکست...هر دو مون صدا یو م ختیر یم رونیها ب نتیداشت همه ظرف ها رو از کاب

ها  نتیکاب  رونیب یظرف چیه دمیسر و صداها قطع شدن و د هویکه .زود خودمو به آشپزخونه رسوندم  میدیشن
 دهیهم اون صداها رو شن انیدا یشدم ول یاالتیکردم خ  یمرتب سر جاش بود! اولش فکر م یلیخ زی.همه چستین

 .ذاشت ینم یرو باق یشک چیه یمن جا یبرا نیبود.ا

کنم   یشب ها حس م ی.مثال بعضلیوسا ییاز جا به جا  ریشنوم...به غ یم ییزایچ هیوقتا هم من  یبعض – انیدا
 .کنه  یرو زمزمه م یزیچ هیگوشم   ینفر تو هی ای...رهیخونه مون داره راه م یتو یکی

 .زنهیباهاتون حرف م یعنی -

 .کنم  یم فکر ، بله – انیدا

 گه؟یم یچ نیشیمتوجه هم م -

نفر کنار گوشم داره آروم اسممو  هیکنم   یشنوم...حس م یصداها رو م نیا  داریخواب و ب یتو شتریب – انیدا
.مثل ِب یعج  یلیصداش خ دمیموضوع تکرار شد فهم نیچند بار ا یکردم مهبد ِ اما وقت  یکنه.اولش فکر م  یزمزمه م

 !گرفته حرف بزنه  ادیکه تازه   یآدم کر و الل

 زده؟ بیبه خودتون هم آس نکهیا  ایصدا، و سر و  لیوسا ییحد ِ؟ مثال جا به جا نیفقط در هم تشیآزار و اذ -

اون موجود دست از   میکرد  یتموم شد. ما فکر م زیچ همه کال  ماه چند  ِ بعد و بود صدا و سر فقط اولش  – مهبد
چند وقت  نیهاش شروع شدن ، تا هم تیپسرمون دوباره آزار و اذ یسالگ کیسرمون برداشته اما بعد از تولد 

 .زدن بیکه به خودم آس  شیپ

 زدن؟ بیبهتون آس یچجور -

آشپزخونه و چند لحظه   یرفت تو انی.دامیدید یم ونیزیتلو می ساعت نه بود که داشت ِ کیشب ، نزد هی – مهبد
حرکتش داد رو بدون ِ  شهیبه زور م یکه دو نفر  یخچالی دمیمنو صدا زد.فورا رفتم آشپزخونه و د یبعد با نگران
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 میتونست یکدوم مون نم  چیه گهید تیوضعاون   دنیردن وسط ِ آشپزخونه! با داو  میما متوجه بش یحت نکهیا
جمع کنم که  لمویاز وسا  یسر هیاتاق تا   یمادرم.من رفتم تو یخونه  میبر میگرفت  میتصم نیهم یبرا میبمون نجایا
 یافتادم و چند لحظه بعد دوباره ضربه   نیزم یمحکم بود که رو یکمرم.ضربه ش به قدر  ینفر محکم زد تو هی

 .میجمع کنم و از خونه بر لمویکه بود تونستم وسا  یا  یبه شکمم خورد.با هر بدبخت یمحکم

 فتاد؟یبراتون ن یاتفاق  نیرفت نجایاز ا  یوقت -

 .وجه چیه به...نه – مهبد

 م؟یکار کن  یچ دیبا ه؟مای: به نظر شما مشکل چ دیپرس یکردم که با نگران  یمهبد فکر م یبه حرفا داشتم

 ...استرس داشتن  دایچهره هاشون نگاه کردم.هر دوشون شد به

 !فتهیپسرمون ب یبرا یترسم اتفاق یم نیا  از  فقط من – انیدا

 ستیهم در کار ن یتیآزار و اذ  نجایاز ا  رونیخودتون، ب یکنم مشکل از خونه تون باشه.طبق گفته ها  یمن فکر م -
 نجای که ا ِی...احتماال جنرهیرفتن تونو بگ یخواسته جلو یم ییجورا هیاون شب که شما رو کتک زده،انگار   نکهیو ا

 .ترکش کنه ستیدونه و اصال حاضر ن یخودش م یرو خونه 

 م؟یبر نجایاز ا  دیما با یعنی – مهبد

 یداره.برا یهم سقف بلند نیخونه تون دوبلکس ِ و به تبع هم دیدون یهمونطور که خودتون هم م د،ینینه ...بب -
از امام صادق هست که   یمعتبر تی.رواادیم شیمشکالت پ نیاوقات ا  یدارن گاه یکه سقف بلند  ییخونه ها

 .کنن  یم یدر اونجا حاضرن و زندگ انیدارن، جن یکه سقف بلند  ییخونه ها گهیم

 برن؟ انجیکرد که از ا  یکار  شهیم چطور – مهبد

 وارید یرو ن،یاون چهار گوشه با ارتفاع از زم  یو تو میخونه رو انتخاب کن یچهارگوشه  دیراه حلش ساده ست.با -
 .جن ها از دست بده یرو برا تشیخونه مطلوب نیا  شهیباعث م یالکرس  ةی.آمیسیبنو یالکرس  ةیآ

 تموم ِ؟ گهید میکارو بکن  نی: اگه ا دیپرس اقیبا اشت مهبد

 .بله، حتما -

 .اثر کنن  دوارمیام  وار،یبه د میزن یها رو م یالکرس  ةیآ  امشب  ما پس – مهبد

در حالت آماده  شهیهم دیآخه با  ن،یدون یدارم.م فمیک  یبا خط خودم تو ،یالکرس  ةیمن چند تا رونوشت از آ -
دعاها  یردن ِ محل مناسب براک  دایپ یجور وقتا ممکنه تو نیباش باشم.بهتره خودم براتون نصب شون کنم.چون ا

 .ادیب شیپ یاشتباه

 .دیکن  دایمناسبشو پ یخودتون جا شهیخواستم بهتون بگم اگه م یخوبه.اتفاقا منم م یلیخ – مهبد

 باال؟ یتونم برم طبقه  یجام بلند شدم و گفتم : من م از

 ...دیبفرمائ بله، – مهبد
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ها مشخص کنم.هر چهار تا برگه رو  یالکرس  ةیگذاشتن آ  یخونه رو گشتم و تونستم چهار نقطه رو برا یجا همه
 .فاصله داشته باشن نیدوم گذاشتم چون الزم بود دعاها از زم یطبقه  یتو

 یکرد.وقت  یم م یخونه رفتم تا کارمو تموم کنم.تمام مدت مهبد همراه یدعا ، به قسمت شمال نینصب آخر یبرا
تونستم  ی.کامال مدیچیخونه پ یمثل پچ پچ تو یفیضع یلی خ ِیصدا هیچند ثان یچسبوندم برا واریدعا رو به د

 .گفت برام نامفهوم بود  یکه م  یزیصداشو بشنوم اما چ

 شده؟ یزیچ – مهبد

 .دمیشن ییصدا هینه...فقط حس کردم  -

 !دم؟ینشن یزیچ من چرا پس! ؟ صدا – مهبد

 ...نیدیمن فکر کردم شما هم شن ؟یجد -

 !اند؟  یعیصداها طب نیجور وقتا ا نیا  د،یببخش – مهبد

عکس   نایقیبکشن  تویو کبر زنیبر نیشما هم بنز ی.به هر حال اگه رودنیاحتماال دارن عکس العمل نشون م -
 .دیدیالعمل نشون م

 رسونه؟ یم بیحد بهشون آس نیتا ا یعنی واقعا؟ – مهبد

 ...نکهیدونم بله، مگر ا یکه من م  ییتا جا -

 ؟یچ نکهیا  مگه – مهبد

 ....کار ِ من تموم شدستیمهم ن -

 کنم؟  میتقد دیچقدر با ن،یاومد  نیدیزحمت کش یلیخ – مهبد

.فقط میکن  یم هینه.اگه شد اونوقت تسو ای شهیرو به راه م یهمه چ نمیو بب می.بهتره چند شب صبر کنیچیفعال ه -
 .باشه؟دیریافتاد با من تماس بگ  یهر اتفاق نکهیا

 .حتما – مهبد

تونستم تکون بخورم! بعد از شام  یگوشه ولو شده بودم و نم  هیفقط  یساعت از خستگ میخونه تا ن دمیرس یوقت
 .کردم  یتمومش م دیکم از کارم مونده بود ، با  هی یخواست بخوابم ول یدلم م یلیکم حالم جا اومد.خ  هی

ست  گهید یپوشه  هی یدومش که تو ی مهیپرونده رو بخونم متوجه شدم ن نکهی ده بود.قبل از ا ِ کیدنز  ساعت
دست ِ  دیکه شا  دیشدم.به فکرم رس یم الشیخ یب دیکرد و با  یکار  شدی...بدون ِ قسمت دومش هم نموردمیرو ن

 .سورن باشه

شدم فورا خونه شو  دیش ناام یاز گوش  ی سورن رو گرفتم.چند تا زنگ خورد اما جواب نداد.وقت ِ لیموبا زود
 .رو برنداشت یباز هم گوش یگرفتم.اونم هفت هشت بار زنگ خورد ول
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زنگ نزنم تا اگه  قهیگرفتم چند دق  میتونه جواب بده.تصم یدستش بند ِ و نم نکهیا  ایحواب باشه  دیکردم شا  فکر
 .خودش بهم زنگ بزنه نکهیا  ایره انجام بده، دا یکار

 لمینشد.چند لحظه بعد زنگ موبا یگذشت و خبر  قهیدستم بود و منتظر تماس سورن بودم.ده دق یم تو یگوش
.اون لحظه اصال دمیم نگاه کردم اما اسم مهراب رو د یگوش  یبه صدا دراومد و مطمئن بودم که سورن ِ.به صفحه 

 ... اسمش خوشحال نشدم ِ دنیاز د

 بله ؟ -

 ؟یچطور بهراد، سالم – مهراب

 .یخوبم، مرس -

 !؟یبود خواب خبر؟ چه – مهراب

 .کردم  ینه خواب نبودم...داشتم کار م -

 .شدم مزاحم پس – مهراب

 ...هیحرفا چ نینه بابا، ا -

 .بود یازت راض  یلی.خیکرد  فیبهم گفت کارشو رد ینجف – مهراب

 .شمیفرستاده پ دیام که مج  یمورد ریاول گند نزدم.االنم درگ  ی، خدا رو شکر دفعه  آره -

 !به من نگفت یزیچ دی؟! پس چرا مج یجد – مهراب

 .رفته ادشیدونم ، البد  ینم -

فرستمش  یم یا  گهید سیک  هی ریدرگ یگیکنم...حاال که م  یرو معرف یمورد هی بهت زدم زنگ من راستش – مهراب
 .دیمج شیپ

 .کنم برسم انجامش بدم  یخوبه ،منم فکر نم -

 ....مزاحمت نشم بهراد جان، خدافظگهید خب – مهراب

 . ...قربانت، فعال -

 نی.اختیر یمکالمه ام با مهراب تموم شد دوباره سورن رو گرفتم.کم کم اعصابم داشت به هم م نکهیمحض ا به
 ...مسعود رو گرفتم یبار شماره 

 ... الو  – مسعود

 ؟یسالم مسعود ، خوب -

 ؟یخوب تو ، آره  – مسعود



 

 
64 

 !توئه ؟ شی...مسعود ، سورن پیاِ  -

 .رونیب امی.تازه االن دارم از شرکت مستمین خونه اصال  من ، نه – مسعود

 .باشه...فعال خدافظ -

 شده؟ یزیخدافظ ! چ ویچ یچ نم،یب سایوا – مسعود

 دشیداشت تهد ارویاومد،   شیپ ییدعوا هی یدادگستر ی.امروز هم تودهیواب نمزنم ج یبه سورن زنگ م یهر چ -
 !افتاده باشه  یترسم اتفاق یکرد...حاال م  یم

 .بابا...به نظرم پاشو برو خونه ش یا  – مسعود

 .رمیباشه ، حتما...االن م -

 افتاد به من خبر بده، باشه؟  یاتفاق  هر – مسعود

 .باشه...فعال -

.دو بار زنگ زدم و منتظر شدم تا درو دمیسورن رس یزود به خونه  یلیاومدم.خ  رونیآماده شدم و از خونه ب  عیسر
از در   یکردم کم  یزنگ رو فشار دادم.سع گهیبود.سه چهار بار د دهیفا یصبر کردم اما ب قهیدق هیباز کنه.حدودا 

.حس شدیم شتریاسترسم ب  هیپارک شده بود.هر ثان طایح یتو نینه...ماش ای  ِاطیح یتو نشیماش نمیباال برم تا بب
 .موضوع فکر نکنم نیتونستم به ا یلحظه هم نم هیزده سورن رو کشته!  ارویکردم   یم

 !ه؟یواحد ِ صاحبخونه شو زدم.جواب داد : ک زنگ

 ...!دونستم یش رو هم نم یلعنت یلیفام بدبختانه

 د؟یدرو باز کن شهیمن بهرادم، دوست سورن.م دیببخش -

 ؟یزن یچرا زنگ خودشو نم -

 .دهیآخه خودش جواب نم -

 !ستیحتما خونه ن -

ِ  اطیح یتو نشیخونه ست...ماش - . 

 ...! برو مزاحم نشو؟یگیخواد درو برات باز کنه.اصال از کجا معلوم شما راست م ینم دیشا -

دونستم  یاجازه نداد بگم نگران سورن ام، هر چند مرو گذاشت...اصال   فونیجمله بالفاصله آ نیاز گفتن ِ ا  بعد
 !روابط رو درک کنه نینفهم تر از اون ِ که ا

 .مسعود رو گرفتم فورا

 !شد؟ یچ ، الو  – مسعود
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 !کنه  یدرو باز نم ی ول ِاطیح یتو نشیماش -

 ...بزن شو صاحبخونه زنگ خب – مسعود

 .باز نکرد یروان کهیزدم ، مرت -

 .اونجا م  گهید ی قهیام.دو سه دق  یکیبهراد، من همون نزد نیبب! کرده  غلط  – مسعود

 .باشه، منتظرتم -

بکوبم!  واریدوست داشتم سرمو به د یبه مسعود بود.خودم که کال هنگ کرده بودم.از فرت ناراحت دمیام  ی همه
 !باشن یاون جواب ندادن هاش شوخ  دیرس یبه نظر نم یهست ول یسورن آدم شوخ

در  یرو جلو نی.ماشدادیم یبهم دلگرم یکم  دنشیکه وارد کوچه شد.د  دمیمسعود رو د نیبعد ماش قهیدق چند
 .شد ادهیپارک کرد و پ

 !شد؟ باز نکرد؟ یچ – مسعود

 .یایزنگ نزدم.منتظر شدم تا تو ب گهیاصن د -

 .بزن شو صاحبخونه زنگ – مسعود

 .بکن گهیفکر د هینداره. دهیفا الیخ یمسعود ، ب -

 !کنم  یدماغشو خرد م یچجور ینیب یدم در.اونوقت م ادیب بشه مجبور تا بزن زنگ انقد  – مسعود

 !یش هم بد هید دیدارن، تازه با ی.چند شب نگه مون مسیپل زنهیآره حتما، اونم زنگ م -

 .سورنسراغ  یریکنم ، تو هم م  یمن سرگرمش م نجا،یزنمش.زنگ بزن بکشونش ا ینم باشه، – مسعود

 میاز پشت خونه بپر  گمیبرنمون.من م یم انیاونا به جرم مزاحمت م  س،یدر و زنگ بزنه پل یجلو ادیتونه کال ن یم -
 .شهیهم متوجه نم ی.کساطیح یتو

 ! هیمون...عال رنیگ  یم یبه جرم دزد ینجوریا!   به به – مسعود

سورن  یتونن محکوم مون کنن.ما هم که دوستا ینم میندزد یزیمن خودم حقوق خوندم !...تا چ یناسالمت -
 .فتهیسورن ب یبرا یو ممکنه اتفاق میطولش بد یادیدونن.در ضمن اگه ز یم نویمحل ا ی...همه میا

 !شکنم یمن گردنتو م ،یلی...حاال به هر دلمیافتاد  ریاگه گ  یباشه قبول، ول - مسعود

.خوشبختانه صاحبخونه ش هم به اطیح یتو میبپر میتونست یخرابه بود و از اونجا راحت م هی چپ ِ خونه  ِسمت
 ...میکن  دایپ واریمناسب کنار د یجا هی مینداشت و کارمون راحت بود.تونست دیاون سمت د

 م؟یخب، اول کدوم مون بر -

 .ایبعد تو ب رم،یم من اول  – مسعود
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رسه! من  یم وزشیپف یصداش حتما به گوش اون صاحبخونه  اطیح یتو یاگه بپر  شتره،یتو وزنت از من ب یول -
 .باال رفتن به من کمک کن یکنم.تو فقط تو  یبرات باز م اطویبعدم در ِ ح رمیاول م

 یکه بدبخت مون م  نتتیبب اطیح یتو ارویاگه   ؟یگیم یور ینه؟! چرا در ست،ین خوب حالت بهراد – مسعود
پرم.چون قد ام  ینم وارید یاز رو  یول رمی، اول من م نیمون! بب نهینب یکسکه    میریم میدار ینجوریکنه.ما مثال ا

 .رمتیگ  یم وارید یو من از رو یایم تو.بعدم دهیصدا هم نم گهی...دشمیم زونیآو  واریبلندتره راحت از د

 !!ها ستمیهم سبک ن ادیز ؟یرسه منو بغل کن یتو زورت م ،یزیچ هیخوبه...فقط  -

 .نباش اون  نگران بابا، آره  – مسعود

باال رفتم.مسعود  واریاز د  تاطیو با اح دیشد.بعد نوبت من رس اطیباال رفت و وارد ح واریالفور از د  یف مسعود
ناراحت و  یلیخ نکهیو با ا شدیکه خودمم باورم نم  یراحت منو گرفت...جور یلی.خامیب نییپا واریکمک کرد از د

 .نگران بودم اما خندم گرفت

 ...میسورن رفت یسر و صدا به طرف در خونه  یآروم و ب  یلیخ بعد

 م؟یکار کن  یپشت در گفتم : حاال چ میدیرس یوقت

 !تو بود ی دهیا  نیدونم، ا یم چه – مسعود

 .تو میاز تراس بر  میتون یاتاق باز باشه، م  یاگه پنجره  -

 .خب – مسعود

 !گهید نیخب هم -

 !نه ایپنجره باز ِ  نیبب نگاه برو خب – مسعود

 .آهـــان ...باشه -

 ...مسعود شیکردم اما بسته بودن.برگشتم پ  یهر دو اتاق رو بررس یرفتم پشت ِ خونه و پنجره  فورا

پنجره رو  ی شهیش نکهیهم ا گهید یکیتو ،  میو بر یتو با لگد درو بشکن نکهیا  یکی م،یندار شتریدو راه ب نیبب -
 ه؟ینظرت چ ن،ییکشونه پا  ی که هر دو راه صاحبخونه رو م ِ نیمشکل ا یداخل.ول میبر یو اونجور میبشکن

با لگد  یحرکت ناگهان کیفکر کرد ، بعد در  شنهادهامیتکون داد و به پ دییتا یچند بار سرشو به نشونه  مسعود
 !خوشش اومده شتریمتوجه شدم از راه اول ب یعیقفل درو شکوند و بازش کرد.به طور طب

 ینم یچی.همه چراغ ها خاموش بودن و همیو وارد خونه شد میچشم به هم زدن کفش هامونو دراورد هی یتو
 .میدید

زدن به سمت اتاق ها راه  یکه سورن رو صدا م  یبرِق کنار درو زدم و به محض روشن شدن خونه، در حال دیکل
.کنارش دهیدراز کش نیزم یرو رونشیب یهاسورن با همون لباس  دمیاتاق خواب و د  یدرنگ رفتم تو یافتادم.ب

 .شمینشستم و با شدت تکونش دادم.مسعود هم وارد اتاق شد و اومد پ
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نشده  داریتالش ، هنوز ب هیکنم اما بعد از چند ثان  دارشیکردم ب  یم یکرد و سع  یسورن و صدا م یبا نگران داشتم
 !ش یدادم که مسعود گفت : فکر کنم اگه تا حاال زنده هم بود تو کشت یتکونش م انهیبود.انقدر وحش

من گردنش درد گرفته بود.با دست  یانگار به خاطر تکون ها  ی.ولشهیم داریداره ب میلحظه متوجه شد نیهم
  ما تعجب ِ دنیکه مشخص بود از د  ی.به زور چشماشو باز کرد.در حالنهیگردنش رو گرفت. مسعود کمک کرد تا بش

 !تو؟ نیاومد  ی: شما چجور دیکرده پرس

 ...میدرو شکست نیهم یبرا مینگران شد م،یزن یزنگ م میدو ساعته دار -

 !من نبود شنهادیپ نیا  البته  – مسعود

 !داره؟ یواسه شما دو تا مفهوم یخصوص میگفت : حر  تیبا عصبان سورن

 .یداده بود که تو مقتول شد رینشده، اما گ یزیچ گفتم  بهراد به من – مسعود

 !!؟یزد یحرف نیهمچ یتو کِ  -

 .بهش فکر کرده بودم یزد ( ...ول یشخندیچند لحظه فکر کرد : آره خب...نگفتم...)ن مسعود

مسعود زد ، بعد با دو سه ضربه از خجالت من در اومد و  ی نهیمحکم به س یضربه  هیاول با کف ِ دست   سورن
 .نیکن  یدرست م نُ یرو که شکست یدر نیا  نیایقصاص گردنم بود! فردا هم م نیگفت : ا

 ...میرفت رونیرفت.همراهش ، من و مسعود هم ب رونیگوشه پرت کرد و از اتاق ب  هیجاش بلند شد و کتش رو  از

 .ندازم یقفل نو بهش م هی امیم خودم فردا.شکسته قفلش فقط – مسعود

ِ  نیدونستم انقدر خوابت سنگ یسورن ، نم - !! 

خوابم  هویشد  یدونم امروز چ ی.نمستمین نیخواب سنگ ادیو سورن گفت : من ز مینشست ییرایپذ یتو یهمگ
 !دیبزن خونیشماها به خونه م شب شهینم لیدل نیا  یوقت نکردم لباس عوض کنم...ول یبرد.حت

 !دخلتو اورده دیکش  یعربده م  یدادگستر یکه تو  ارویاون ! من فکر کردم  م؟یگرفته بود  یما چه استرس یدون یم -

 من پخمه ام؟ یکن  یم فکر – سورن

ت  یسر و صدا سالخ یتونست ب یم ومدیم ارویاگه   یکه دار  ینیخواب سنگ نیبا ا یول...نه که  پخمه – مسعود
 .رسونمت یمن م م،ی...بهراد پاشو برفتادهین یکنه.االنم که اتفاق

 .براتون شام درست کنم دینیبش د،ینکن ناز حاال – سورن

 .نه ایاز پرونده هام دست توئه   یکی نمیدونم.اومده بودم بب یمن که خوردم...مسعود رو نم -

 .سر وقت پرونده ت رمیبعد م م،یتا من و مسعود شام بخور نیبش ، باشه – سورن

و  دینال ین دو سه ساعت همش از درد گردنش ماو  ی.تومیسورن موند شیشب پ مهین یو مسعود تا حوال من
 .محکم یلی...البته نه خزدیمنو م فتادیم ادشیهر بار هم که 
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نفر چند تا تق به در  هی دمینشسته بودم و با دقت سرگرم خوندن ِ پرونده بودم که شن زمیدفتر ، پشت م یتو
 .ستادهیدر ا یجلو یمعظم یآقا  دمیزد.سرمو باال اوردم و د

 شده ؟ یزیچ د،ی: ببخش دمیرسه.پرس یبه نظر م یعصب  یکردم کم  احساس

 !ساعت چنده ؟ دیدون یم – یمعظم یآقا

 .مِ ینه و ن ایبله، گو یعنیافتاد(...  یواریدادم : نه...) چشمم به ساعت د جواب

تماس رفت شرکت فاضل.طرف چند بار  یامروز صبح م  دی! باومد؟ین یوسفی یآقا  نیا  چرا پس – یمعظم یآقا
 .دهیزنم جواب نم یهم بهش زنگ م یگرفته! هر چ

 .شهیم داشی، کم کم پ دینگران نباش ی! ول ِنیسنگ یلیخوابش خ دمیفهم شبیبگم...منم د یواال چ -

کار   نیا  یکن  ی! اگه فکر میوسفی یتا چشمش به سورن افتاد گفت : آقا یگذشت و سورن اومد.معظم  هیثان  چند
 !یایاز فردا ن  یتون یزنه م یبه خواب صبحت لطمه م

اومده بود.در ضمن با اون شرکت   شیبرام پ یمشکل هیمن خواب نموندم. ی...ولیمعظم یآقا  شرمنده – سورن
 .موکول شد ازدهیهم تماس گرفتم.قرارمون به ساعت 

 .فکر کن! "...و به اتاق خودش رفت شنهادمیگفت :" در هر صورت به پ  زیآم  دیتهد یبا لحن یمعظم

 ...دیرس ی.کالفه به نظر مدیبه موهاش کش ینشست و آروم دست زشیپشت م یحوصلگ یبا ب سورن

 !شده؟ یچ -

 گهیکه د  نجایا  امیخواستم ب یشدم حس کردم حالت تهوع دارم.م داریبابا...صبح که از خواب ب یچیه – سورن
 !شد ینیحالتش ع

 .یومدیبابا...خب نم یا -

 ؟یدیکند، ند  یکه کله مو م  ومدمینم اگه  – سورن

 .ستیت مهم تر ن یبه هر حال کار که از سالمت -

اوردم...اگه دوست بابام نبود عمرا   ریگ  یباز یجا رو هم به زور ِ پارت نیگذاشت و گفت : هم  زیم یسرشو رو سورن
 .داد یاگه بهم کار م

 ...سکوت برقرار شد هیثان  چند

 دکتر؟ میبر یخوا یم -

 .گرفته گفت نه  ییبا صدا سورن

 .حواسم به سورن بود یکار از دست داده بودم و همه   یبرا تمرکزمو
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لحظه  کی ینگذشته بود که سورن از جاش پا شد اما هنوز قدم از قدم برنداشته بود که برا شتریب قهیسه دق دو
 .سهی.زود خودمو بهش رسوندم و کمکش کردم وافتهیبود ب کیتعادل شو از دست داد و نزد

 !تت؟یوضع نیبا ا یبر یخوا یحاال کجا م -

 .ارمیدارم باال م ،ییبرم دستشو دیبا – سورن

 .امیباشه، منم باهات م -

لرزه و به  یدستش بدجور م دمید یداده بود.وقت هیخم شده بود و دستش رو بهش تک ییبه سمت روشو سورن
 .ا نگه داشته از پشت گرفتمش و هواشو داشتمزور خودشو سر پ

 ...وقت حال تورو به هم نزنم هی،  رونیب برو بهراد – سورن

 .نداره، راحت باش ی...اشکالستمینه ، من حساس ن -

 .کامال واضح بود  زیبهش ندادم چون همه چ یحیوارد اتاق شد.من توض یمعظم یلحظه آقا نیهم

 یصندل یکارش تموم شد دهن و صورتشو شست و کمک کردم رو  نکهیآب باال اورد...بعد از ا  یهم فقط کم سورن
 .نهیش بش

 !ماکان ی.آقاستیواقعا حالت خوب ن نکهیگفت : نه ... مثل ا  یبار با لحن مهربون تر نیا  یمعظم یآقا

 بله؟ -

 .بمون ششیپ شد الزم  اگرم  خونه، ببر دوستتو شما – یمعظم یآقا

 .نیچشم، لطف کرد -

 ؟یراه بر یتون یرفت به سورن گفتم : م یمعظم یوقت

 .کنم  فکر... آره  – سورن

 .رمیگ  ی.سر راه هم برات قرص ضد تهوع ممیپس پاشو بر -

 وانیل هیاوردم و با   رونیمبل ولو شد.دو تا قرصو از بسته ش ب یرو ،ییرایپذ یسورن تو میدیبه خونه رس یوقت
دستش گذاشتم که متوجه حضورم  یم.چشماش بسته بود و حواسش به من نبود.قرص ها رو توآب کنارش نشست

 ...شد

 .ارمیباال ب نمیترسم بخورم و ا یم – سورن

 .حالتو خوب کرده نیا  یاریباال ب یتا تو بخوا -

 ...با تو تشیمسئول – سورن

 .آب خورد  یدهنش گذاشت و کم یها رو تو قرص
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 ؟یکن  یم یدونه تو تنها زندگ یم یمعظم اروی نیا  نم،یبب -

 .بابامه قیرف که  گفتم  آره،  – سورن

 ...بمونم شتیآخه گفت اگه الزم شد پ -

 .شدم بهتر کنم  فک.برس کارت  به برو تو ، نه – سورن

 ؟یمطمئن -

 .برو ، آره  – سورن

 !یمرد نمیبب امین -

 .راحت التیخ ، نه – دیخند

 .لتهیباشه، هر جور م -

 .هم ببر نیماش یخواست – سورن

 .رسونم یتک زنگ بزن، فورا خودمو م هیحالت بدتر شده به من  یباشه، فقط اگه حس کرد -

 ...رو هم با خودم بردم و برگشتم دفتر نشیحتما به سورن سر بزنم ماش نکهیا  یبرا

 یاومدم.تمام روز سورن باهام تماس نگرفته بود و م  رونیکردم و از دفتر ب  لیچهار بعد از ظهر کارو تعط ساعت
 .رو هم پس بدم نشیحالش چطوره و ماش نمیسورن تا بب شیشدم که برم پ نیدونستم حالش خوبه.سوار ماش

 گاریپاکت س هیمغازه نگه داشتم و  هی یرو جلو نیندارم.ماش گاریسورن بودم که متوجه شدم س یخونه  یکینزد
زنگ خورد.مهبد فرومند بود.حدس زدم به خاطر دستمزدم تماس گرفته  لمیموبا ن،یبه ماش .موقع ِ برگشتدمیخر

 ...نشستم و جواب دادم نیماش یباشه.تو

 !بله ؟ -

 .ماکان یآقا  سالم – مهبد

 سالم ، حالتون خوبه؟ اون دعاها کار کردن؟ -

 !بدتر شده یلیخ تیا وضعتماس گرفتم.بعد از نصب اون دعاه نیهم یگفت : راستش برا  ینگران با

 !شده؟ یچ ؟یچ یعنی -

 ...ستیحال خانومم خوب ن نیزد واریکه اون دعاها رو به د  شبید از  راستش – مهبد

 ه؟یمشکل همسرتون چ -

ساعت سه نصف شب  یکایاما نزد  فتادین یاتفاق خاص  نیکه شما رفت  یوقت شبیاز اولش بگم.د  دیبذار – مهبد
 انیدا دمیسر وقت بچه که د میکنم و بر  داری.بلند شدم تا خانوممو بدمیپسرمو از اتاقش شن ی هیگر  یصدا
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گوشه   هیاتاق بود اما   یهم تو انیسرخ شده.دا هیبچه از شدت گر دمید نا،یاتاق س  ی.با عجله رفتم توستین
 یافتاده جوابمو نم  یکردم که چه اتفاق  یازش سوال م  یکرد.هر چ  یاعتنا نم  نایس یها هینشسته بود و به گر

 نایاومد طرفم و محکم ُهلم داد...اجازه نداد به س  انیهالک نشه که دا هیداد.خواستم بچه رو بغل کنم تا از گر
 دیدونستم با ی! از ترس نمدمیرو شن یوحشتناک ادیفر یصدا نییپا یاز طبقه   مافتاد  نیزم یرو یدست بزنم.وقت

 یو همه رو بردن! تو ستین نیزد وارهایکه شما به د  ییاز دعاها  یاثر  دمیاومدم و د  رونیب کار کنم.از اتاق  یچ
 کینزد نایاجازه نداد به س  انیقطع شد.تا صبح دا نایس ی هیگر  یرفته بودم صدا رونیکه از اتاق ب  هیهمون چند ثان
 !ارهیب نایسر س ییبال دمیترس ی...مدمیترس یاز حرکاتش م  دیبشم...باور کن

 صبح حال خانومتون بهتر نشد؟ -

! امروز به جز چند تا کلمه بنیاما باز هم حالت هاش عج  ستین یاز اون حرکات پرخاشگرانه خبر  گهید...چرا – مهبد
 .ادیب رونیب نایعنوان از اتاق س  چیبه ه ستینزده و حاضر ن یحرف

 د؟یشما االن خونه ا -

کار کنم! امروز نتونستم سر کار   یدونم چ یکنه...نم  یقبول نم میونه برخ از  که  کردم  اصرار  چقدر هر!  بله – مهبد
 ایباز و بسته شدن ِ درها... ی! مثل صداشهیم دهیاز اتاق ها شن  یبیعج  یبار هم صداها هیبرم.هر چند ساعت 

جرأت ندارم برم به اون اتاق ها سرک  ی...من حترهیراه م نیسنگ یاتاق ها با قدم ها  یداره تو یکیانگار   نکهیا
 ی! خواهش منجا؟یا  دیایب دیتون ی...شما مدیبکن یکار  هی! تو رو خدا هیسر و صداها کار ک نیا  نمیبکشم و بب

 ...کنم

تا  دیتون یاونجام.م  گهیساعت د میفرومند، من ن یاشتباه بوده باشه.آقا  صمیتشخ دی.شاامیب دیاز قرار معلوم با -
 .بردارم ییزایچ هیبرم خونه و  دیآخه با  د؟یحمل کناون موقع ت

 .نیکنم.ممنون که قبول کرد  یم یسع...بله بله – مهبد

 .کنم  یخواهش م -

 یکارو اشتباه کردم.هر چ  یدونستم کجا یشده بودم...! نم جیبرداشتم.واقعا گ لمویرفتم خونه و وسا میمستق
کردم   ی! همچنان حس منی سقف ِ، هم ِ یکه اشکال از بلند  دمیرس یاول م  ی جهیکردم فقط به همون نت  یفکر م

 .کردم  یتر برخورد م اطعانهق دیترن.با یکه باهاشون طرفم قو  ییجن ها نکهیحدسم درست بوده فقط ا

که سورن بهم داده   ییاتاق چاقو  یبرگردم و از تو دیکه به ذهنم رس  دمیپوش یتراس داشتم کفش هامو م یرو
خودمو مجهز  یحساب دیکردم بودن با  یکه فکر م  یزیتر از چ یفرومند قو یخونه  یاال که جن هابود رو بردارم...ح

 ...اوقات تنها راهه  یگاه  ی ، ول ِ یدیالبته بع  وسخت  یلیکار خ  یریدرگ یجن تو هیکردم...هر چند چاقو زدن به   یم

که به فرومند گفته   یساعت می.کارم از نشدیم کیو راه افتادم.هوا کم کم داشت تار نیماش یبرگشتم تو دوباره
 .روشن کردم گاریس هیبره  نیاسترسم از ب  نکهیا  ی.برادیطول کش شتریبودم ب
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 شیبهش زنگ بزنم.گوش دنمیگرفتم قبل ِ رس  میسورن افتادم.تصم ادیبودم که  دهیفرومند نرس یبه خونه  هنوز
 .دفعه جواب داد نیچند بار زنگ خورد و خوشبختانه ا

 .الو  – سورن

 ؟یبهتر شد ؟یسالم ، چطور -

 !نجا؟یا  یایم ی؟ دار ییکجا  تو.کردن  اثر  هات قرص آره،  – سورن

 .شتیپ امی، بعد م ییجا رمیسر م هیاومد.  شیپ یکار  هیاما   ومدمیداشتم م -

 دور دور؟ یبرد نمویماش – سورن

 من مثه خودتم؟ یخفه شو، فکر کرد -

 .نجایا  ایشام ب یکردم بابا...خالصه هر جا هست  یشوخ – سورن

 .هم نباش نتیباشه، نگران ماش -

 !جنبه یزد ب نویحرف ماش یک  – سورن

 ؟یندار یکار -

 ....خدافظیظرفت یب یلیخ نه، – سورن

 .خدافظ -

 عیدرو باز کرد.سر هیپرسه ک نکهیدم در پارک کردم و زنگ زدم.بدون ِ ا نوی.ماشدمیفرومند رس یبه خونه  بالخره
 میو مدام ن دیرس ینگران به نظر م دایمنتظرم بود.شد نهیدر ساختمون، دست به س یوارد خونه شدم.مهبد جلو

 .نداخت یبه داخل خونه م ینگاه

 .سادمیوا نجایمکالمه مون تموم شده ا ی.از وقتیاومد  که  ممنون – مهبد

 !فتاد؟ین یاتفاق خاص -

 .دمیاز باال صدا شن  گهیبار د هی فقط – مهبد

 خانومتون کجاست؟ -

 د؟یکار کن  یچ دیخوا ی.حاال منایاتاق س  یتو – مهبد

 ...باز کردم فمویمبل نشستم و ک هی یرو

 .از قرار معلوم همسرتون جن زده شده -

 جن وارد بدنش شده؟ هی یعنیگفت :   ینشست و با نگران نیزم یمن رو یجلو مبهد
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هم چند تا جن که البته احتمالش  دیکنه...شا  یم تیجن داره ذهنش رو هدا هیکنم   یمنه لزوما...من فکر  -
 . چند تا باشن ِ فیضع

 ؟یرو بدتر کرد چ تیوضع شبید یکار هم مثل دعاها  نیا  اگه  – مهبد

 ... اوردم  رونیب فیدعاهام رو از ک ی دفترچه

من  یهم دعاها نیهم یباشن برا گهید یتر از نوع ها یخونه به نسبت قو نیا  یکنم جن ها  یمن فکر م د،ینیبب -
 .فتهیب یکنم...ممکنه هر اتفاق  یبدتر بشه اول از همه خودم ضرر م تیاثر نکردن.االن هم اگه وضع

 .کنم  دایپ طیاون شرا  یرو برا نشیکردم تا مناسب تر  یکردم به ورق زدن ِ دفترم. با دقت به دعاها نگاه م  شروع

 .کردم  دایخواستم رو پ یمکه   یزیچ بالخره

 ...ناهاشیا -

 د؟یکار کن  یدعا چ نیبا ا دیخوا یم حاال – مهبد

 ادیز ستی...الزم ن ِیکه بشنوه کاف  نی.همدیخودتون بخون نکهیا  ایخانومتون بخونمش... یبرا یجور هی دیبا -
 .میبش کیبهش نزد

 .خوبه یلیخ – مهبد

 ....مهبد هم همراه من بلند شدسادمیدفترو کندم و وا یصفحه  اون

 .خانومتون شیپ میبر دیخب ، با -

 !اتاق و براش بخونم؟  یمن خودم برم تو شهیم – مهبد

 ی..که البته حق هم داره! برانمی که دوست نداره من ب ِ یهمسرش از نظر پوشش جور تیوضع دیکردم شا  فکر
 .قبول کردم که خودش بخونه نیهم

 .دیافتاد فورا منو صدا کن  یمونم.هر اتفاق یاتاق منتظر م  رونیمنم ب د،یبخون نویا  دیباشه.شما بر -

 ...چشم بله – مهبد

پله  یراهرو، رو به رو یپله موندم.مهبد هم به سمت اتاق انتها نیاول  ی.من همونجا رومیهم از پله ها باال رفت با
 یبودم و هر از گاه سادهیپله ها وا یرو یالیخ یها رفت و واردش شد.با رفتن مهبد سکوت حاکم شد.من هم با ب

 .کنه  یدرست م زویهمه چ وکردم.شک نداشتم که اون دعا موثره   یهم به اطراف نگاه م

 کهیبود که بدجور  دی. صدا اونقدر شدادیفر هیشب یزی...چدیچیتو کل خونه پ یبیمه یصدا هویفکر بودم که  تو
چراغ ها خاموش شدن، اما چون  یبعد همه  یا  هی! ثانستیآدم ن  هیمال  دمیکه شن  ییخوردم.مطمئن بودم صدا

 ی.نمشدیم دهیو زنش از اتاق شن بدو داد مه غیج ی.صدانمیتونستم دور و ورمو بب یبود م شیهوا گرگ و م
 .لحظه در اتاق باز شد نینه! هم ایدونستم برم داخل 
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 !ستیاتاق ن  یلرزان و نگران گفت : بچه ...بچه کجاست؟!! تو ییبا صدا مهبد

 .ادیب رونیبچه از اتاق ب دمیبودم ند ستادهیا  رونیکه ب  یاون چند لحظه ا  یشده بودم...تو جیگ  کامال

 !ادیب رونیب دمیمن ند -

 ...ششیپ رمیگفت : بچه رو با خودش برد، من م  هیبا گر انیدا

 !: بچه رو کجا برده؟ دمیجلو رفتم و پرس یدونه بچه رو کجا برده.کم یکه م  دمیفهم

 نییمنتظر جواب نموندم و پا گهی.ددمیشن نییپا یرو از طبقه  نایس ی هیگر  یجواب بده صدا انیدا نکهیاز ا  قبل
 یطبقه  نکهیو چاقومو برداشتم.با ا فمیاوردم و فلشش رو روشن کردم.رفتم طرف ک  رونیب بمیاز ج  لمویرفتم.موبا

 دایازم دور ِ.با دقت به صدا گوش کردم تا منبعش رو پ  یکم  نایس ی هیرگ  یبودم اما احساس کردم صدا نییپا
 .کردن ِ بچه بود  دایاون لحظه پ  یکنم.تمام دغدغه م تو

ِ  نیرزمیاومد و گفت : صدا از ز  نییاز پله ها پا  مهیسراس مهبد ... 

 کجاست؟  نیرزمیز -

قطع  نایس ی هیگر  ی.صداشدیم یراه پله منته هیبرد که به  یکوتاه  یبهم رسوند و منو به سمت راهرو خودشو
 ...میدیشن ینم یچیشده بود و ه

 بود؟ نجایصدا از ا یمطمئن -

 !زنم یدونم...حدس م ینم – مهبد

کرد...فقط از خودش   ینم هیبار گر نیاما ا  میدیرو شن نایس یمهبد درست بود و چند لحظه بعد دوباره صدا حدس
 .اورد  یصدا درم

پله  یپله ها انداختم و راه افتادم.همراه ِ من ، مهبد هم حرکت کرد که ازش خواستم همونجا، باال یرو لویموبا نور
 .ها بمونه و اون هم قبول کرد

رفتم  یتر م نیینداشت، هر چقدر پا یپنجره ا چیرفتم.چون اونجا ه یم نییاز پله ها پا  اطیآروم و با احت  یلیخ
 .از دو سه قدم جلوترمو روشن کنه  شترینبود که ب یهم به حد لمی.نور موباشدیتر م کیهمه جا تار

 یم یبود که انگار داره باز ی.اما صداش طوردیچیفضا پ یتو نایس یدوباره صدا دمیراه پله رس ی مهیبه ن یوقت
 .کرد  یراحت م المویخ یموضوع کم نیباشه.ا دهیترس دیرس یکنه و به نظر نم

 یگذاشتم و باعث شد تعادلمو از دست بدم.رو  یا  لهیوس یم که ناخودآگاه پامو روبود دهیپله نرس نیبه آخر هنوز
که بهش وارد شده بود ،   یو ضربه ا نیدر اثر برخورد با زم لیاز دستم افتاد...فلش موبا  لیافتادم و موبا  نیزم

 .خاموش شد

 ی.جلوشدیم شتریگذشت ترسم ب  یمطلق فرو رفت.هر لحظه که م یکیهمه جا در تار ل،یخاموش شدن ِ نور موبا با
جلوتر  یازش نبود! کم  یاثر  چیه یکنم ول  دایپ لمویتا بتونم موبا دمیکش  یم نیزم یپله نشستم.دستامو آروم رو
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که دقت   یبه دستم برخورد کرد.کم یئیاحساس کردم ش  هویکه   دمیکش  یم نیزم یدستامو رو نطوریرفتم و هم
 هی یبزرگتر از پا یلیچون خ ستین نایس یدونستم پا یحال م نی...در عآدم ِ  یبه پا هیشب یزیکردم متوجه شدم چ

 !بچه بود

 عرق بود.دوست  ِ سی.تمام تنم خدمیکش  یپله نشستم.به زور نفس م نیاول  یو رو دمیترس خودمو عقب کش از
 یکینسبتا کوچ ءیدادم که دستم با ش هیپله تک یرو اونجا ول کنم.دستمو رو نایتونستم س ینم یداشتم برگردم ول

و دکمه هاشو فشار داد.فلشش از کار  اشتمپله افتاده بود.فورا برش د  نیاول  یبود که رو لمیبرخورد کرد..موبا
 .شد از نورش استفاده کرد یافتاده بود اما خوشبختانه صفحه ش سالم بود و م

بود و دستش  ستادهیا  نایس نیرزمیز ی گهی.سمت ددمیاون موجود رو ند  یخودم انداختم ول یجلو لویموبا نور
 دشویکرد و مدام جهت د  یمات و مبهوت به اطراف نگاه م نایداد بود.با عجله به طرفش رفتم.س هیتک واریرو به د

 .نهیب یهم حرکاتش رو م نایو س هکن  یدونستم اون موجود دور و ورمون داره حرکت م ی.مدادیم رییتغ

 فتادهی.هنوز راه ندمیخارج کنم.بغلش کردم و به سمت راهرو چرخ نیرزمیرو از ز نایس عیسر یلیداشتم خ قصد
 .شوک شده بودم یحرکت از دست دادم...حساب یاون صحنه تمام توانم رو برا  دنیبودم که با د

 ستادهیا  وارهایبودن...حدود ده تا زن و مرد اطراف ما، کنار د نیرزمیز یهم تو گهیچند نفر د نایاز من و س  ریغ  به
 .صورتشون نبود یتو یحس چیکردن.انگار همه شون مسخ شده بودن.ه  یبهمون نگاه مبودن و 

رو محکم گرفتم و با سرعت به سمت پله ها  نای.سانیدارن آروم آروم به سمت مون م دمیبعد د هیثان  چند
 شتری.اما سرعت من از اونا بانیهمه شون دارن به طرف پله ها م دمیبه پشت سرم انداختم و د ینگاه می.ندمیدو

مجبور  نمینشه و بتونم جلومو بب وشخام لمیموبا یصفحه  نکهیا  یاز پشت بهم برسن.برا  دمیترس یبود.همش م
 .نمیتونستم جلومو بب یم یدکمه هاشو فشار بدم.به سخت یبودم هِ 

 یمون م بیدم هنوز دارن تعقکر   یپله ها.احساس م یخارج بشم و خودمو برسونم باال نیرزمیتونستم از ز بالخره
 یبرا یفکر هیخواستم بچه رو بهشون بدم و  یکنن.از راه پله دور شدم و شروع کردم به صدا زدن فرومند و زنش.م

بودن از کجا اومدن!  نیرزمیز یکه تو  ییاونا! مونده بودم  دیرس یبه ذهنم نم یچیبکنم هر چند ه تیوضع نیا
 !اونجا بودن؟  یچ یاصال برا

از پشت بهمون   یتا کس دمیچرخ ی.همش دور ِ خودم مدمینشن یبار فرومند و زنش رو صدا کردم اما جواب چند
دوباره  نیرزمیاتفاق ز  دمیترس یترسوند...م یبغلم ساکت بود و سکوتش بدتر منو م یهم تو نایحمله نکنه.س
هنوز  ایبودن اطرافم هستن  نییه پاک  یدونستم اون افراد یهم نداشته باشم.نم یبار راه فرار نیتکرار بشه و ا

 !همونجا موندن

روش گذاشته بودم رفتم و  فمویکه ک  یکردم. به طرف مبل  یم یکار  هیزودتر  دیبود.با ختهیبدجور به هم ر اوضاع
خوشحال  دنشی.با ددمیرو د انیچند لحظه دا یرو به روم افتاد و برا وارِ ید یرو لیبرش داشتم.نور موبا

 دی...بادیریرو بگ نای: خانوم فرومند ، س مگفت  عیجلوتر رفتم و سر یرو بهش بدم.کم نایبود که س یشدم.فرصت خوب
 !میبر نجایهمه مون از ا
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شده بود.دو سه بار صداش  رهینشون نداد.فقط مات و مبهوت به رو به رو خ یعکس العمل  چیبه حرفم ه نسبت
 .نداشت یا  دهیزدم اما فا

 یزیچ یرو دیدونستم کوتاه تره.اولش فکر کردم شا یم نکهیرسه با ا یکردم قدش از من بلندتر به نظر م  احساس
شده  زونیآو  واریفاصله دارن.انگار از د نیپاهاش چند سانت از زم دمیگرفتم و د  نییپا لمویباشه.نور موبا ستادهیا

 !نداشتن ستادهیبود چون پاهاش حالت ا

از دستم   نایبود س کیمبل افتادم و نزد یقدم عقب رفتم.انقدر هول شده بودم که رواون صحنه چند   دنید با
 .شدم نایباال رسوندم و وارد اتاق س یرو محکم گرفتم و به سمت پله ها رفتم.فورا خودمو به طبقه  نای.سفتهیب

 یبه ذهنم نم یچیو رو کردم اما ه ری.با عجله تمام اوراد رو زفمینشوندم و رفتم سر وقت ک نیزم یرو رو بچه
حالت  نیوقت به چن چیمهرآب ه یتمام آموزش ها یمناسب تره.تو طیاون شرا  یدونستم کدوم دعا برا ی.نمدیرس
 .قبل بدتر کنه یدفعه ها مثل تویرو انتخاب کنم که وضع ییدعا دمیترس یاشاره نشده بود! م  ییها

 یکی.دمینفرو شن هی یقدم ها یردم به ورق زدن دفترم که صداکردم تمرکز کنم و خونسرد باشم.شروع ک  یسع
.اون فرد هر لحظه داشت دمید یرو نم ی.آروم دفترو بستم و به راه پله نگاه کردم.کسومدیداشت از پله ها باال م

 دیحس کردم با نیسنگ یاون قدم ها  ا.بدنیرس یقدم هاش واضح تر به گوش م یو صدا شدیتر م کیبهمون نزد
ترسوند.اصال  یمنو م یحساب نیو ا شمیرو به رو م یزیدونستم با چه چ یاز من درشت تر باشه.نم  یلیخ کلشیه

اون   نمیبب نکهیا  یولش نکنم.برا یطیشرا چیو به خودم قول دادم تحت ه فتهیب نایس یبرا یدوست نداشتم اتفاق
پله ها  یرو لوی.نور موباستادمیدر اتاق ا کیدو سه قدم جلوتر رفتم و نزد اد،یم االکه داره از پله ها ب  هیفرد ک

 .نگاه کردم نییانداختم و با دقت به پا

 فرومند ، حالتون خوبه؟ یراحت شد و گفتم : آقا المیخ ی.کمستیجز مهبد ن ینداشتم اون فرد کس شک

 یحرکت چیتو همون حالت موند و ه هیچند ثان ی.براستادیمن ا یبگه اون سمت راهرو ، رو به رو یزیچ نکهی ا ِ بدون
 .نکرد

 ؟ی: مهبد...خوب دمیپرس یتونستم حرف بزنم با نگران یکه به زور م  ی...در حالدیرس یبه نظر نم یعاد  حالتش

.داشت به طرف من هجوم دنیشد و شروع کرد به دو شترینداد و آروم جلو اومد.کم کم سرعت حرکتش ب یجواب
و  دیکش  ادیفر یو ترسناک بیعج  یشدن.با صدا اهیس کهیت هیکرد و چشم هاش   رییچهره ش تغ هویاورد که   یم

زده بود که با در  رجهیدادم.مهبد اونقدر محکم به سمتم ش هیدرو بستم و بهش تک عیزد.سر رجهیبه سمت در ش
قفل رو بچرخونم و درو قفل کنم اما  یرو دیکرد کل  یم یاز چوب در کنده شد.داشتم سع  یبرخورد کرد و قسمت

 .داد یلرزش دستم اجازه نم

در کنار برم و خودمو بهش برسونم.با دست چپم ، دست  یاز جلو  دمیترس یهم بلند شد.... م نایس ی هیگر  یصدا
دم و بغلش کر  نایس شیراستمو محکم گرفتم و تا نلرزه.بالخره تونستم درو قفل کنم و از پشتش کنار برم. رفتم پ

پشت در  ی.کسنمیتونستم بب یکرده بود م  جادیا  رد یکه مهبد رو  یاتاق رو از سوراخ  رونِ یاما چشمم به در بود.ب
 نیجن وارد بدنش شده ، در ع هیزدم  یشده.حدس م میکردم کنار در قا  ی.حس مدمید ینبود...مهبد رو هم نم
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اون جن خودشو به   نکهیبده! مگر ا رییو تغانسان ر  یچهره  ینجوریتونن ا یدونستم که جن ها نم یحال هم م
 ...! شکل مهبد دراورده باشه

تونستم از پنجره بپرم چون ممکن  ینم نای! با سیدونستم چجور ینم یاز اونجا فرار کنم ول  نایبا س دیفکرم رس به
بهمون حمله کنه  ینجوریاز اون افراد ا  یکی ینداشت...اگه حت تیخونه هم که اصال امن ی.تونهیبب بیبود آس

 .دخل جفت مون اومده

 دیکه به ذهنم رس  یزیکدوم دعا موثره.تنها چ  دمیفهم یم دیشدم...فقط با یشون رد م نیاز ب  یخاص یبا دعا دیبا
 .رو برداره یکنه.زود شماره شو گرفتم و منتظر موندم تا گوش  مییتا راهنما رمیبود که با مهرآب تماس بگ نیا

 دهیشن نایس ی هیگر  یکه منتظر جواب دادن مهرآب بودم تو کل خونه فقط صدا  یاون چند لحظه ا  یتو
 .ترسوند ی.سکوت خونه بدتر منو مشدیم

 ؟یچطور بهراد، الو  – مهراب

 ...یکمکم کن  دیافتادم.با  ریجا گ هیمهرآب،  نیگفتم : بب  عیسر یلیخ

 !شده؟ یچ – مهرآب

خونه شون پر از  یام. تو  اروی یکرده بود به مشکل خوردم.من االن تو خونه   یمعرف دیکه مج  یسیسر ِ اون کِ  -
ش وحشتناک شده  افهیپارم کنه...ق کهیبود ت کیاالن هم َمرده بهم حمله کرد،نزد  نیست...هم بهیغر  یآدم ها

 !بود

 گم،یم یچ نیاصال هول نکن.گوش کن بب  ،یکن آروم باش  یگفت : بهراد سع  یشمرده و با خونسرد یلیخ مهرآب
 .االن از اونجا فرار کن  نیهم

 !؟یکن  یم ی! شوخ؟یچ -

 باشه؟ ن،ییفرار کن، شده از پنجره بپر پا یزنده بمون یخوا یم اگه  – مهرآب

 ...کشنش  یبمونه م نجای!اگه استیهنوز حرف زدن هم بلد ن ؟یشنو یشو نم هیگر  یکار کنم؟ صدا  یبچه شونو چ -

همه شون  یرو که گفتم بکن.بچه رو هم ول کن بذار همونجا بمونه.اگه بچه رو با خودت ببر یکار  ، بهراد – مهرآب
 !کنن  یت م کهیت کهی...تانیدنبالت م

 ...باشه -

 .فتهینم یبچه اتفاق یبرا نباش، نگران – مهرآب

 یرو رو نایو س رو قطع کردم ی.گوشدیرس یبه ذهن خودم نم یچیمهرآب اعتماد کنم چون ه یبودم به حرفا مجبور
سوخت...دوست نداشتم  یکرده بود که صورتش کامال سرخ شده بود.دلم براش م  هیتختش گذاشتم.انقدر گر

 .دونه که ازم خواسته بچه رو با خودم نبرم یم یزیچ هیالبد مهرآب   یاونجا ولش کنم ول

 .تونم ببرمت ی...من نمدیگفتم : ببخش  نایبرداشتم و رو به س نیزم یاز رو  فمویک
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مهرآب  یکنم...اگه به گفته   سکیتونستم ر یخواست بغلش کنم.نم یبه طرفم باال اورد...انگار ازم م دستاشو
 ...فتهیبراش ن یبودم بعد از رفتنم اتفاق دواریبود.فقط ام یمرگم حتم ومدنیهمه شون دنبالم م

  ِ یاز اون حد  ادتریز دمیارتفاع چقدره...د  نمیپنجره تا بببرم! رفتم دم ِ  رونیاز اتاق ب  ایبودم از پنجره بپرم  مونده
برم.اگر هم از  نییهم در کار نبود که بتونم راحت ازش پا ییپا ی.جانییکه دست و پام نشکنه و سالم برسم پا

فرض که پاهام  نیبرسم...البته با ا نیزدم تا به ماش یم دورخونه رو  دیکردن با  یم بمیو تعق دمیپر یپنجره م
 !نشکسته باشن و بتونم بدوم

شانس نجاتم هم  ینجوریسالم فرار کنم! ا یبرم و با دست و پا رونیدادم از اتاق ب حیخودمو گرفتم...ترج میتصم
 .شد بزنمش کیبهم نزد یاوردم و ضامنش رو آزاد کردم تا اگه کس  رونیب فیسورن رو از ک یبود.چاقو شتریب

انداختم   رونیرو ب لینبود.نور موبا دایکس پ  چیانداختم.ه  یش به راهرو نگاه یاز شکستگشدم و   کیدر نزد به
 .رو چرخوندم و درو باز کردم دیآروم کل  ستیاونجا ن  یمطمئن شدم کس یو همه جا رو با دقت نگاه کردم.وقت

فس بکشم.ضربان کردم آروم ن  یم ی.سعشدیتونستم آب دهنمو قورت بدم.قلبم داشت از جا کنده م یزور م به
کرد و   ینم هیگر  گهیهم د ناینبود.س رونیب یاومدم.کس  رونی.با ترس و لرز از اتاق بشدیقبلم هر لحظه تند تر م

 یگشتم و پشتمو نگاه م  ی.مدام برمتمرف نییاز پله ها پا  اطیخونه حاکم شده بود.با احت یتو ینیسکوت سنگ
 .دمیشن ینم ییصدا چیخودم، ه ینفس ها یکردم.به جز صدا

اون   یراحت شد ول المیخونه روشن شد.با روشن شدن خونه خ یبرق وصل شد و همه  دمیپله ها که رس نییپا به
 ستادهیزن و مرد دور تا دور خونه ا یبه اطرافم نگاه کردم کل ی.وقتدیطول نکش شتریب هیچند ثان الیخ یآسودگ

.حس کردم االن ِ که به سمتم هجوم دنکر   یگاه مبود.همه شون داشتن به من ن ادیبودن.فاصله شون با من ز
 ..جرأت نداشتم برگردم و بهشون نگاه کنمدمی.با تمام توان به طرف در دوارنیب

انداختم.هر لحظه   یشدم و به در خونه نگاه نیاومدم و خودمو به کوچه رسوندم.سوار ماش  رونیسرعت از ب با
 یهول شده بودم که دستم به شدت م ی.به قدرشدیم شتریو مدام سرعت شون ب شدنیتر م کیداشتن بهم نزد

 .نیدو سه بار از دستم افتاد کف ماش چیی. سودیلرز

.گاز ادیم نیشون داره با سرعت به طرف ماش یکی دمیبودم که د فتادهیتونستم استارت بزنم...هنوز راه ن یبدبخت با
 رجهیش نیبه طرف ماش ارویم و خواستم گاز بدم، اون اما دنده جا نرفته بود.تا دنده رو جا زد  فتمیدادم که راه ب

 .شد نیاشسمت شاگرد شکست و با سر وارد م ی شهیکه ش  یزد، جور

که   ییو سوخته بود، با چشم ها یپدال گاز فشار دادم و حرکت کردم.صورت اون مرد کامال متالش یتا آخر رو پامو
کردم   یزد.دست منو محکم گرفته بود، احساس م یم ادیوحشتناک، فر یشده بودن...دائم با صدا اهیس کهیت هی

با چاقو بهش ضربه بزنم.با تمام قدرت  ردمک  یرو باال بردم و سع نی.سرعت ماششهیاستخون ِ دستم داره خرد م
.نفس رونیپرت شد ب نیو از ماش دیکش  یوحشتناک و گوش خراش ادیکتفش فرو کردم.اونم فر  یچاقو رو تو

 .تونستم با سرعت از اونجا دور شدم یو تا م دمیکش  یراحت
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 ینگاه نیرو نگه داشتم.به ماش نیپارک، ماش هیسورن برسم کنار  یبه خونه  نکهیبعد ، قبل ِ ا قهیدق چند
ازش نمونده بود...! اگه   یچیکه کال نابود شده بود و ه  شهیبود...ش ختهیر یصندل یرو ارویانداختم...خون ِ اون 

 !!ُکشه  یمنو م نهیبب تویوضع نیسورن ا

بعد ،  قهیروشن کردم.دو سه دق گاریس هیدادم و  هیتک نیبه کله م بخوره.به ماش یشدم تا باد ادهیپ نیماش از
بوق خورد فورا  هیمهرآب رو گرفتم.تا  یاوردم و شماره   رونیب نیاز ماش  مویآروم شدم، گوش  یحس کردم کم یوقت

 ...جواب داد

 ؟یکار کرد  یشد؟ چ یچ ، الو  – مهرآب

 !بود؟ یچ انیجر یدون ی...تو مابونمیدر رفتم، االن تو خ -

 خونه بودن، درسته؟ یتو بهیآدم غر  یسر هی ی.تو گفتبایتقر آره  – مهرآب

 .نداشتن یخشک شون زده بود...حالت عاد یزیچ هی ریتحت تاث ایآره.انگار همه شون مسخ شده بودن  -

 ...وحشتاک بهت حمله کرد یچهره ابا  ارویخود ِ  نکهیا  و – مهرآب

 دن؟یم یا  یچه معن نایآره...خب ا -

که   یی.من حتم دارم اون آدم هاستنین یچهره ها از عالئم جن زدگ رییجور تغ نیا  ،یدون یم که  خودت – مهرآب
 .فرقه بودن هیجزو  یدید

 !؟یپرست طانیش یفرقه  یعنی -

قدرت  ایبهشون ثروت  طانیکنن.مثال ش  یمعامله م طانی.فقط با شستنیپرست ن طانیافراد ش  نیا... نه – مهرآب
 .ممکنه باشه یزیخودش سوال ِ چون هر چ رهیگ  یم یکه چ  نی.حاال ارهیگ  یم یزیچ هیو در عوض ازشون  دهیم

 ...منو لت و پار کنن! اه اروهایبود اون  کیکنم! نزد  یش م کهیت کهیبرسه ت دیگفتم : اگه دستم به مج  تیعصبان  با

رفت مطمئنا مثه تو  ی! اگه خودش هم مادیم شیپ یطیشرا نیدونسته همچ ی.چه م ِریتقص یب دیمج – مهرآب
 یعنیمعامله کردن پس چرا از ما کمک خواستن؟!  طانی...اگه فرومند و زنش با شنمیبب سایوا -.فتادیم ریگ

 کردن؟  یغلط  نیدونن همچ یخودشون نم

جور افراد  نی. ایمغز یبه شست و شو هیشب یزیکنه...چ  یبعد از هر مالقات حافظه شونو پاک م طانیش – مهرآب
خواد بهشون  یم طانیش یکنن چون وقت  یم تشونیارواح دارن اذ  ایکنن جن ها   یشون فکر م یعاد  یزندگ یتو
 ادشونی یچیه گهیحال بعد ِ مالقات د ر... به ه فتهیهم وحشتناک براشون م دیو شا یعاد  ریبگه، اتفاق غ یزیچ
 .و ازت کمک بخوان رنیفردا دوباره باهات تماس بگ دی.اصال شاادینم

 نن؟یب یرو م طانیاونا ش  یعنی -

هر مالقات فقط صداشو  یمعامله نکردم! ممکنه تو طانیمن تا حاال با ش یهم آره.راستشو بخوا دیشا...نه – مهرآب
 .امکان داره  یزیبشنون...هر چ
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 کرد؟  یخوندم اثر نم یدعا م یچرا هر چ -

درست کنن.ما که  نارویتونن کار ا ینم انیمن و تو هم ب ی...اگه باباهایچیبهراد ، من و تو که ه نیبب – مهرآب
 نمیامکان ا  یبه توجه خدا دارن...ول ازیجور افراد ن نیزنده ست! ا امتیچون تا ق میرو بکش طانیش میتون ینم

 .رو انتخاب کردن یزیچ نیکم ِ چون خودشون همچن

 ؟یاگه دوباره بهم زنگ زدن چ -

 .کنم  یشون م حیمنو بهشون بده.من خودم توج ی شماره – مهرآب

 !؟یگیبهشون م قتویحق -

ون منو بهش ینگو...فقط شماره  یزیبا خودم در بندازم! تو هم چ طانویش ندارم دوست اصال!  نه که  معلومه – مهرآب
 .بده

که تو خونه شون بود بهم حمله کرد.منم چاقومو تو بدنش فرو کردم! به نظرت   یاز اون افراد  یکی...گهید زیچ هی -
 سراغم؟ ادیانتقام ب  یممکنه برا

 .انتقام برگرده.نگران نباش  یکنم برا  ی! فکر نمی(...چه دل و جرأت دی؟...)خند یگیم یجد – مهرآب

 !؟یمطمئن -

 .راحت التیخ آره،  – مهرآب

 !!یگفت  یوارد کار بشم بهم م نکهیقبل از ا نارویاگه ا  شدیممنون بابت اطالعاتت. چه خوب م -

وجود داشته  ینجوریا  یسه چهار تا فرقه  رانیا  یتو دینادرن.شا یلیموارد خ نی...آخه ادیببخش واقعا – مهرآب
 !سراغ تو ادیم شونیکیدونستم که َاد  یباشه.من چه م

 !رسن یخطرناک به نظر م یلیکرد؟! خ  یمعرف سیبه پل نارویا  شهینم یراست -

به  شنیم لی.تبدادینم ادشونی یچیگردن ه  یبرم یبه حالت عاد نکهیا  از  بعد که،  گفتم... متاسفانه نه – مهرآب
سال  طانیلو نره، ش هیقض نکهیا  یکنه اما برا  رشونیدستگ سیپل ی.ممکنه حتیشگیمعصوم هم یهمون آدم ها
 .زرنگ تره سیاز پل  طانی...مطمئن باش شادیها سراغشون ن

مکالمه مون حق به جانب در مورد  نیآخر  یبگم! چقدر هم تو یبود که به سورن چ نیا  ریراه همش فکرم درگ یتو
 !...زدم یحرف م نشیماش

 دوارمیندازم.فقط ام یم نیماش یبرا شهیش هی رمیو فردا هم م گمیبهش م توی...فوقش واقعستین یچاره ا اما
 !پولم برسه

جلوتر  یسورن پارک کرده.کم یدر خونه  یمسعود جلو نیماش هیشب ن،یماش هی دمیکوچه شدم و از دور د  وارد
مسعود  نی! اختی مسعود بود.اعصابم به هم ر ِ نیانداختم...ماش  یرفتم و کنارش نگه داشتم.به داخلش نگاه
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اعصاب معصاب نداره.اگه   رقمه چیکرد اما مسعود ه  شیکار  هی شهیرو م... .حاال سورن نجاستیا  کسرهیهم 
 .یریذاره برم سمت جن گ یهم نم گهیفصل کتک رو شاخشه! د هیافتاده   یاتفاق  نیبفهمه همچ

 .سورنو گرفتم یمو برداشتم و شماره  یگوش

 ؟ هیچ – سورن

 .امیتونم شب ب یاومده، نم  شیبرام پ یکار  هیمن  نیمرض! بب -

 !؟یکار  چه – سورن

 .کرده  یمعرف دی که مج ِییاز کسا  یکی...در مورد یچیه -

 .میداشت ،کارِتیومدیبابا...شام م یا  – سورن

 اونجاست؟  یمگه کس -

در  میخواست ی.میایم هم تو گفتم  داشتم نگهش شام واسه کنه،  عوض  رو قفل بود اومده  مسعود آره،  – سورن
 .میمدار بذار باهات قرار یبرنامه ا هیمورد 

 ؟یچه برنامه ا -

 .گمیدفتر بهت م یفردا اومد ست،حاالین مهم – سورن

 ...یمن رفتم دنبال چه کار ی.فقط به مسعود نگنمتیب یباشه. فردا م -

 ...فعال باشه، – سورن

 میراحت شد که حداقل با مسعود رو به رو نشدم.تصم المیکم خ  هیاومدم.  رونیعقب گرفتم و از کوچه ب  دنده
 .کنم  فیرد نیواسه ماش شهیش هیگرفتم فردا صبح قبل ِ کار، برم و 

 یناخودآگاه به اطرافم نگاه م فتاد،یم ادمیدونم چرا هر بار که  یو نم ومدیچشمم م یاتفاقات اونشب جلو  مدام
اعتمادمو به مهرآب از دست داده   گهیاغم و کتلتم کنه.دسر  ادیکه زده بودمش ب  ییارویاون   دمیترس یکردم.م

که   فتهیب یاتفاق  گهیبار د هیقول دادم اگه  مبهم نگفته! به خود زویبودم همه چ دهیفهم نکهیبودم...مخصوصا ا
 .کنار بذارم  شهیهم یرو برا یریاز کنترلم خارج باشه، جن گ

 نشویهم ماش دیجد ی هیهمسا ارویشدم تا درو باز کنم.همزمان با من ، اون  ادهیپ نی.از ماشدمیبه خونه رس بالخره
 .شد ادهیدر خونه شون نگه داشت و پ یجلو

 

که   یگفت مرد  یذهنم مرور کردم... م یبود افتادم.حرفاشو تو دهیکه د  ی خواب ِ ادی ن،یماش یدخترش تو دنید با
شکل و  نیهاموس رو با ا شهیافتاد من هم هم  ادمی...یکمش یداشته، با پالتو یدرشت کلیه دهیخواب د یتو

انشگترو به خود ِ من داده باشه!اما   ترهدخ نیا  دیبهم بگه! اصال شا یزیچ هیخواسته  یم دی.شادمید یم لیشما
 ومده؟یانگشتر خودمو به خودم بده؟! اصال چرا سراغ خودم ن  دینه...چرا با
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 !شدمیمطمئن م یزیچ هیاز   دیاما با  دمیرس ینم یا  جهیکردم به نت  یفکر م یچ هر

 دمی.به سمت در خونه شون رفتم که داطیبرده بود داخل ح نویکوچه.طرف ماش  یباز کردم و دوباره برگشتم تو درو
 .بود تا باهاش حرف بزنم...دو سه قدم جلو رفتم و سالم کردم یبنده.فرصت خوب یدختره داره درو م

خواست درو  یحرف زدن نداشت.م یحوصله  شهیالممو داد.انگار برخالف همبهم انداخت و جواب س ینگاه مین
 .سوال ازتون داشتم هی،  دیکه گفتم : ببخش  ندهیبب

 .دیبفرمائ –باز کرد  درو

 .بشم الیخ یدادم ب حی...ترجدیفهم شدیش م افهیکردم اصال حال و حوصله نداره.از ق  حس

 ..خدافظستی...مهم ندی، ببخش یچیعقب رفتم و گفتم : ه  دوباره

 !ن؟یکار داشت  یگفت : چ  دمیکه شن  نیرفتم سمت ماش یم داشتم

 .ستیمهم ن ادیخواستم بپرسم...البته ز یسوال م هیچند قدم جلوتر اومده.گفتم :  دمید برگشتم

 !؟یچ خب – گانهی

 که در مورد جن بود؟  نیدیخواب د هی نیگفت  ادتونهی -

 .ادمهی ، آره  – گانهی

 یدر ِ خونه  نی.شب قبلش شما اومدشهیمربوط م میبپرسم ، به سوال اصل گهیسوال د هی دیاول بذار -
 .نیگشت  یدنبال گربه تون م نیمن...داشت

 خب؟ – گانهی

 ادتونه؟یبود.چهره شو  سادهیکنار من وا  ییآقا  هیاونشب  -

 .بایتقر آره  – گانهی

 !اون آقا بود؟  هیخواب به شما انگشتر داد، شب یکه تو  یاون کس -

 یخاکستر یهاله  هی.انگار ستین ادمی دمویخواب د یکه تو  یدونم...صورت ِ اون مرد ینم –فکر کرد  هیثان  چند
 !که کنارتون بود جن ِ؟  یی! نکنه اون آقان؟یدیسوالو پرس نیچرا ا دیصورتشو پوشونده بود! ببخش

خودم  دایسوالو ازتون بپرسم.آخه جد نیا  دیبه ذهنم رس ینجوری! همستیجن ن نایقیو  نه نه...اون آقا عمومه -
شده.گفتم  یالیسر یخواب ها نیاز ا  ی.دست بر قضا عمو م هم جزونمیب یم ادیز بیو غر بیعج  یهم خواب ها

 .جوابتون ابت.ممنون بستیخواب هامون باشه که از قرار معلوم ن نیب یارتباط  دیشا

سر به دکتر  هی دیکنم،فک کنم شما با  یکرد گفت : خواهش م  یمشکوک بهم نگاه م یکه با حالت  یحال در
 !آشفته ست  یتون بدجور ی...معلومه که اوضاع فکردیبزن

 .شنی.خانواده نگران مدیتون رو ببر فیتشر گهیبود...بهتره شما هم د یجالب شنهادیپ -
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 !دیگجواب داد: چشم، منتظر بودم شما ب زیآم  طعنه

 .به سالمت -

 .اطیح یو بردمش تو نیرفتم سمت ماش فورا

برم دفتر، به  نکهیشدم.قصد داشتم قبل از ا داریزنگ ساعت از خواب ب یساعت هفت صبح بود که با صدا کینزد
 .کنم  دایسورن پ نیماش یبرا شهیش هیسربزنم و  یچند تا صافکار

تونستم چشمامو باز نگه  یشدن نداشتم.به زور م داریبودم.اصال حس و حال ب دهیدراز کش ییرایپذ یتو
.به وضوح رهیخونه راه م ینفر داره تو هیبود که احساس کردم  نیزم یزدم و سرم رو یدارم.همچنان داشتم چرت م

 !بود یوتاهداشت، انگار آدم قد ک یکوتاه قدم برم  یلی...خدمیشن یقدم هاشو م یصدا

باهاشون  یداده بود که تا وقت نانیکنن افتادم.بهم اطم  یم یخاک زندگ یکه تو  ییدر مورد جن ها دیمج یحرفا ادی
 .دمیزدم و به سمت اتاق خواب چرخ یرختخوابم غلت یرو یالیخ یندارن.با ب ینداشته باشم، اونا هم با من کار یکار

اون صحنه فورا سر   دنیاتاق خواب.با د  یبلند رفت تو یو موها دیدختر بچه با لباس سف هی دمیلحظه د هی یبرا
که بچه هاشون   ییدونستم جا یبودم چون م دهیبوده! ترس یقیحق دمیکه د  یزیجام نشستم.شک نداشتم چ

 .باشن، حتما خودشون هم هستن

طمئن بشم م نکهیا  ینترسم.برا ادیظاهر شدن که من ز ینجوریبهم بگن و ا یزیخوان چ یم دیکه شا  دیذهنم رس به
نترسم و به خودم مسلط باشم.آروم آروم جلو رفتم و بدون  ادیکردم ز  یم یبلند شدم و به طرف اتاق رفتم.سع

 یاتاق نبود.همه   یکس تو  چیروشن کردم.ه وبود .چراغ کیتار ی.اتاق کمسادمیوارد اتاق بشم کنار در وا نکهیا
که   یدیافتاد.کل  یواریاتاقو نگاه کردم که چشمم به در کمد د  یخودشون بودن.با دقت همه جا یسر جا لیوسا

 .کرد  یآروم داشت م  یلیقفل در بود خ یرو

هم فقط ازش عبور کرده بود. در هر صورت اصال  دیشده... شا یواریگفت اون دختر وارد کمد د  یبهم م یزیچ هی
 یوقت کس هیه در کمد بود و مواظب بودم تا که چشمم ب  ینداشتم جلو برم و در کمد رو باز کنم! در حال یعالقه ا
برداشتم و از خونه زدم  نویآماده شدم.ماش  عیسراومدم.  رونیلباس هامو برداشتم و از اتاق ب اد،ین رونیازش ب

 .رونیب

ساعت طول بکشه اما متاسفانه تا ساعت ده  هیاز   شتریکردم کارم ب  یرفتم دفتر.فکر نم یم دیهشت با ساعت
رفتم کارواش و دادم داخل  نیهم یبرا ختهیخون ر نیماش یافتاد تو  ادمیعالف شدم! از اون طرف هم تازه 

 .کردن  زیرو تم نیماش

سورن  شیشدن پ عیبه ضا نویاما ا  رهیحالمو بگ یدادم معظم ی.احتمال مدمیبود که رس ازدهیساعت  یکاینزد
دفتر نباشه.زود از پله ها باال رفتم و وارد دفتر شدم.به محض ورود  یتو یبودم معظم دواریدادم.ام یم حیترج

که چشمش به من افتاد، اشاره کرد   نیهمزنه. ینفر حرف م هیو داره با  ستادهیدر اتاقش ا یجلو یمعظم دمید
 .که همونجا منتظرش بمونم
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به داخل  ادیب یمعظم نکهیدمو سرافکنده جلوه بدم.قبل از اکردم خو  یبگه.سع یخواد چ یمشخص بود م کامال
 .انداختم.سورن سرگرم کار بود و حواسش به من نبود  یاتاق مون نگاه

که   یتموم شد و به طرف من اومد.هنوز چند قدم باهام فاصله داشت، در حال ارویبا اون  یمعظم یحرفا بالخره
 .ماکان یآقا  ریگفت : صبح بخ  ینسبتا بلند یزد با صدا یلبخند م

 .دفتر هم توجهشون به ما جلب شد یجمله سورن و منش نیگفتن ا  با

 .ریهم با لبخند جواب دادم : صبح بخ من

کردم بفهمم چرا امروز صبح دلم برات تنگ شده بود و بعد متوجه شدم که تو صبح   یم یسع داشتم – یمعظم
 ؟یبود یتمام صبح مشغول انجام چه کار مهم یکه جنابعال  یبد حیبد نباشه توض دی.حاال شایدفتر نبود

 رید نیهم یاوردم و صبح ساعتم زنگ نزد.برا  یکم بدشانس  هی، من  دیدون یاومدم.م  ریام...واقعا متاسفم که د -
 ستیاز پرونده هام سرجاش ن  یکیکه متوجه شدم   نجایشدم.ساعت نه خواستم خودمو برسونم ا داریاز خواب ب

 .گشتم  یشد که...داشتم دنبالش م نیو ا

پرونده  هی زتیم یکه من رو  یدون یتو م ی.راستیمواظب پرونده ها باش شتریکن ب  یسع... جالب چه – یمعظم
 گذاشتم؟  دیجد ی

 ...انداختم  زمیبه م ینگاه

 .داستیقطرش پ نجایبله... از ا -

 ...جا افتاد میر کنم.بعد چند لحظه تازه دوزارکا  یچ دی...اصال حواسم نبود بامیبه هم نگاه کرد هیثان  چند

 .بندازم ینگاه هیاوه ، بله...من برم بهش  -

 !بود یجالب یو گفت : مکالمه  دینشستم.سورن خند زمیوارد اتاق شدم و پشت م عیرفت و منم سر یمعظم

 !خوشحالم که خوشت اومد -

 ؟ی.حاال واقعا صبح کجا بودادیب شیممکنه پ یهر کس ینباش.برا یانقدر عصب  ال،یخ یب – سورن

 .کردم  یم سیتموم نشده بود.داشتم اونو راست و ر شبمیکار د -

 ؟ یگرفت  یم یکشت  طانی! نکنه با شدهیبوده که تا االن طول کش یکار  چه – سورن

 .چه خبر؟ حالت بهتر شد؟یزیچ نیهمچ هی...یاِ  -

 !بود یچ لشیدل دمینفهم آخرشم. شدم خوب آره،  – سورن

 بود؟ یچ هی.قضیحرف بزن یبرنامه ا هیدر مورد  یخوا یم یگفت  شبیداره...د یتیچه اهم -

 .میختیبرنامه ر یکل  التیبود.با هم واسه تعط شمیمسعود پ شبید.آره  آهان،  – سورن
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 الت؟یکدوم تعط -

 .سه روز شهیبا جمعه هم م له،یتعط که  شنبه پنج شنبه چهار – سورن

 الق؟یی دیبر دیخوا یخب...حاال م -

ِ  ییچه جا یدون یاونجا.نم  میریگرفتم، م  موییدا یالیو دیشده.کل یکم تکرار  هی القیی بابا، نه – سورن ! 

 ...داره یفرق گه،چهیجنگل جنگل ِ د -

 .یشیکن، متوجه م  سهیباغ مقا یرو با چا یکنه.تو جاده نظام  یفرق م یلیخ ، شو خفه – سورن

 .میکن  یم شیکار  هی.حاال تا اون موقع یگیم باشه بابا تو درست -

لحظه  نی.همادیداده بودم تا سورن ب هیتک نیساختمون دفتر، به ماش یاز چهار بعد از ظهر گذشته بود.جلو  ساعت
 .نگاه کردم...مهراب بود میگوش  یزنگ خورد.به صفحه  لمیموبا

 ی...اما باز بالتمیخواستم جواب بدم چون دوست نداشتم گند بزنم به تعط یکار داره.نم  یزدم باهام چ یم حدس
 ...زشته جواب ندم دمیشدم د الیخ

 .الو -

 .جان بهراد سالم – مهراب

 ؟یسالم ، خوب -

 ؟ی. بهراد، در چه حالیآره مرس  - مهراب

 .جنگل رمیچند روزو با بچه ها م نیدارم ا -

که   یآدرس  نیسر به ا هی ،یبر نکهیقبل از ا یتون یم ،یزیچ هیکن.فقط   یما رو هم خال یجا خوب، چه – مهراب
 ؟یبزن گمیم

 !خوام یکن پولشم ماِل خودت من نم  یری، برو جن گ الیخ یمهراب ، جوِن مادرت ب -

 هیفرستمت اونجا. یدارم م نیآسونه، واسه هم  یلیخ یکی نیاستثنا بود.ا  هی: باور کن اون مورد  دیخند مهراب
 .یشیهم کاسب م یزیچ هی،  یسینو یدعا م

 بمینفر داره تعق هیکنم   یسورن کردم.از اون شب هم همش فک م نیبهم داده بودو خرج ماش یکه نجف  یکل پول -
تونه صبر کنه شنبه آدرسشو بهم بنده،  یخراب کنم! اگه طرف م التمویندارم تعط الیکنه...در ضمن اصال خ  یم

 .دیمج شینه که بفرستش پاگرم 

ضرر اون دفه هم  اد،یدستت ب یپول هیدارم واسه تو تا  ی.اگه شد نگهش میبخوا تو جور هر...باشه – مهراب
 .جبران بشه
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که مطمئنم جن بود   دمیخونه م د یرو تو بهیغر  هی روزیخواستم ازت بپرسم؛ د یم یزیچ هی ی.راستیکن  یلطف م -
 ه؟یعاد  نیزد...به نظرت ا بشیچون تا رفتم دنبالش غ

 بود؟ یچه شکل ارویبوده باشه...  یاتفاق  دیدونم، شا ینم – مهراب

 .دختر بچه باشه هی ومدی.به نظر مدمشیمن از پشت سر د -

 بگه؟ یزیکه به نظر برسه بخواد بهت چ  ینکرد؟ جور یخاص حرکت – مهراب

 .شد بیاتاق و بعد غ  ی! فقط رفت تودمیفهم یبگه که خودم م یزیخواست چ ینه، اگه م -

طور  نیا  یحداقل کمتر بترسه.ول ایکه نترسه   دنیبه آدم نشون م یوقتا اونا خودشونو جور یبعض خب – مهراب
 یکه ظاهر شدنشون اتفاق  ادیم شیکم پ  یزیچ نینشون بدن...همچ یخودشونو به کس لیدل یکه ب  ستین

 .شرو به رو شدن باهاشونو داشته با یدگو آما ینترس ادیکن ز  یباشه.به نظر من سع

 !ن؟یهم -

 بگم؟ یچ ی! توقع دارگهید آره  – مهراب

 !رو گرفت؟ یمالقات اجبار نیا  یجلو شهینم -

که بخوام در موردش آموزش   ستین یریجزو مسائل جن گ گهیموضوع د نیدونم.ا یکه من م  ییجا تا نه – مهراب
 .یکن نترس  یسع نکهیکنم.فقط ا  تییراهنما ایبدم 

 !بهم کرد ی...کمک بزرگتییواقعا ممنون از راهنما -

 ؟یندار یخودته که بهت عالقه دارن!... کار ریقدر بلد بودم، تقص نیهم گهید دیببخش – مهراب

 .نه ، سالم برسون -

 .، فعال خدافظ نیهمچن – مهراب

 .میو راه افتاد میشد نیگذشت و بالخره سورن اومد.هر دو سوار ماش  قهیسه دق دو

 ؟یخور یم یچه گه یساعته دار مین -

 .تو شیپ امیتونستم که وسط حرفش ول کنم ب یزد.نم یداشت باهام حرف م یمعظم اروی نیا  شو خفه – سورن

 .دمیرس یرفته بودم تا االن م ادهیاگه پ -

 !برو ادهیبعد پ ی دفه خب – سورن

 .میآخه االن خسته ا  م؟یبر میفردا صبح پاش شهیحاال نم گمی! مرمیم ادهیکه پ  یپس چ -
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کل روزو   دیو با میشیخسته م می.اگه فردا برمیبر ادهیپ دیراهو با شتریبهتره چون ب ینجوریا  اتفاقا  – سورن
 یخوش م میگرد  یم یاون اطراف حساب  میری.فردا هم ممیکن  یتا فردا استراحت م میاگه امشب بر  ی.ولمیبخواب
 .میگذرون

 رفت؟ نیبا ماش شهیکجاست که نم  الیو نی! اونوقت ایجالب یچه استراتژ -

 ...ستیهم که ن الیو یالیو راستش خب – سورن

 ؟یچ یعنی -

 .الستیبهتون فاز بدم گفتم و نکهیا  یکال.من برا  یاطراف قاد  کهیکوچ  یکلبه   هی.ستین الیکال و  نکهیا  یعنی – سورن

 !َکنه  یاگه مسعود بفهمه که کله تو م  ؟یمسخره کرد -

 !یترس یفهمم تو چرا انقدر از مسعود م ینم من – سورن

 گهید رهیگ  یچشماشو م یخون جلو شهیم یعصب  ی!...وقتیدیمسعودو ند تی...تو عصبانیبگ نویا  یحق دار -
 ! میکتلت شد  یمشت بزنه من و تو جفت هی که  ِنیشناسه.دستش هم انقدر سنگ یکسو نم  چیه

 !نشده یهنرمند ِ که تا حاال در برابر من عصب یلی پس خ ِینجوریا  اگه  – سورن

 !یدوستم هم هست نی.من بارها شده خواستم تو رو بکشم...تازه بهتریراست گفت نویآره واقعا، ا -

 ...نداره قتیحق نیا  ، نه – سورن

 .چرا ، داره -

 !ا حاال تو رو کتک زده ؟پرسم راستشو بگو، مسعود ت یم یزیچ هی – سورن

 ؟یکن  یفکر م یخودت چ -

 !!زده؟ یعنی – سورن

بابت خدا رو شکر  نیآخر منصرف شده که واقعا از ا  یچند بار تا مرز زدن رفته، در لحظه  ینه خب...منو نزده.ول -
 یاصن فکر نم  م،یرو شکست...ما همه تو کف بود رضایزد دماغ عل یا  هیقض هیسر  شیچند سال پ ادمهیکنم!   یم

 .بزنه میکرد

 !سر به سرش نذارم ادیباشه ز ادمی – سورن

 .تره نییکتلت شدنت پا  بیضر یتر باش یمیباهاش صم ی.هر چستین ینجورینه بابا...با من و تو ا -

 !یعلم  چقدر...اوه  – سورن

چون تا اون  دهیاونجا.معلوم بود هنوز نرس  ادیبرداره.قرار بود مسعود هم ب لشویسورن تا وسا یخونه  میرفت اول
 .لحظه بهم زنگ نزده بود
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شو به من داده بود  یکوچه سورن کوله پشت  ی.تومیمن شد یخونه  یراه ادهیکار سورن تموم شد، پ  نکهیاز ا  بعد
 ...کرد  یبود و داشت منو خسته م نیکم سنگ  هیگشت.کوله ش   یم فشویو خودش داشت داخل ک

 !!م؟یاورد  یم نویبهتر نبود ماش گمیم -

 نیبه ماش یازی...نمیبر ادهیپ دیش هم که با هی.بقمیریکال م  یمسعود تا قاد نی، با ماش گهید نه – سورن
 !رو کجا گذاشتم یلعنت نی...َاه ، استین

 !؟یگرد  یم یدنبال چ -

 .الکم  – سورن

 !؟یالک بزن  یخوا یم -

 به؟یعج  نظرت به ، آره  – سورن

 .کردم  یزد حتما تعجب م یحرفو م نیاز تو ا  ریغ  یاگه کس  ینه خب ول -

 ...راحت شد المیکردم.خ  داشیپ – سورن

 هست؟ یخدا رو شکر! حاال چه رنگ -

 .یمشک – سورن

 !ها یو گفتم : واقعا مردونه عمل کرد دمیخند

ل  انقد  – سورن  ...زنن، مثال یمشهور الک م یپسرا شتریب االن!  نباش اما

 !امیمن نم یدر مورد آدام المبرت حرف بزن یخوا یاگه م  نیحرفشو قطع کردم : بب عیسر

 !خواستم حرف بزنم یدر مورد اون نم ؟یکن  یم یقاط چرا بابا، باشه – سورن

 .خوام بشنوم یکه من نم  نهی.مهم استی...اصال مهم نیحاال هر ک -

منم  ،ییرایپذ یسورن رفت تو میبود.وارد خونه که شد ومدهی.مسعود هنوز نمیدیمن رس یزود به خونه  یلیخ
 .خودم بردارم یلباس برا کهیرفتم سمت اتاق تا چند ت

، کنار تخت  نیزم یتخت انداختم.از داخل کمد کوله مو برداشتم و رو یاوردم و رو  رونیها رو از کشو ب لباس
رو باز کردم و خواستم لباس  یکوله پشت  پیکوله بذارم.لباس ها رو با دقت تا کردم.ز  ینشستم تا لباس ها رو تو

که   نی اما هم ِی.فکر کردم دستمال کاغذتادرنگ ، کف ِ کوله اف دیسف ءیش هیها رو توش بذارم که چشمم به 
 .کاغذ ِ که مچاله شده  کهیت هیبرش داشتم متوجه شدم 

 ةیآ  دمیکرد؟!! اولشو خوندم...فهم  یکار م  یاونجا چ  یخودم بود! ول یدعاهااز   یکی...شدیکردم.باورم نم  بازش
 .از اونجا سر دراورده!مطمئن بودم که خودم اونجا نذاشتمش  یدونستم چجور یکردم نم  یفکر م ی.هر چیِ الکرس
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 یاون جا  دنیچسب هست.با د یجا هی دعا  ِییقسمت باال یرو دمیشدم.د قیرو صاف کردم و روش دق کاغذ
فکر تمام بدنم داغ شد!  نیفرومند چسبوندم.با ا یخونه  واری که به د ِ ییهمون دعا نیشک نداشتم ا گهیچسب د

 یخواست کار ی.اما نه...اگه مرهیبگبخواد از من انتقام  طانیکردم کارم تمومه مخصوصا اگه خود ِ ش  یاحساس م
 نکهیا  یهشدار باشه برا هیفقط  نیهم ا دیه.شاتونست کارمو تموم کن یکنه تا حاال کرده بود.اصال همون شب م

 ...!بردارم یریدست از جن گ

که   یاز احتماالت  شتریب یزینداره.حتم داشتم اونم چ یا  دهیخواستم به مهراب زنگ بزنم اما احساس کردم فا یم
 .دونه یذهن خودم بود نم یتو

صداش،  دنیکه سورن صدام کرد و با شن  کردم  یدستم بود و همچنان داشتم بهش نگاه م یکاغذ تو  کهیت اون
 .دمیناخودآگاه از جا پر

 ...کرد  یبه من نگاه م یبود و با حالت مشکوک ستادهیدر اتاق ا کنار

 !!؟یکن  یکار م  یچ – سورن

 .کردم  ی...داشتم لباسامو جمع میچیه -

 .ی. فکر کردم تو هم متوجه شددمیشن یبیعج  یصدا هیهمونجا نشست و آروم گفت : من  سورن

 !؟ییچه صدا دم،ینه من نشن -

 .جمله شو ادامه نداد و ساکت شد گهیبه..." و د هیشب یزیچ هی:"  گفت

 !؟یخب چ -

 !گوش کن  ـس،یگفت : ســ  آروم

سکوت  ی! خونه تودمیشن ینم ییصدا چی.اما من هــمیکرد  یگوش م  طیبه مح میو داشت میدو ساکت بود هر
 !...مطلق بود

 هی.چند ثاندیرس یبه نظر م یخورد و کامال جد یبه چهره ش نم یندازه ول یفکر کردم سورن داره دستم م اولش
 ه؟یچ یبعد گفت : به نظرت صدا

 !شنوم که بخوام نظر بدم ینم ییمن اصن صدا -

 !!؟یکن  یم یشوخ – سورن

 !یترسون یمنو م یمعلومه که نه!... تو کم کم دار -

 !؟یشنو ینم چطور – سورن

زنگ در رو  یلحظه صدا نیبود.هم دهیفا یبتونم اون صدا رو بشنوم اما ب دیکردم تمرکز کنم تا شا  یسع دوباره
 ،ییرایپذ یبرم درو باز کنم دست سورن رو گرفتم و گفتم : تو برو تو نکهی.از جام بلند شدم اما قبل از امیدیشن

 .کنم  ینگو، من بعدا حلش م یزیعود چراجع به صدا هم به مس
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 .بود یزیچ هیباور کن  یول...باشه – سورن

 ...دونم یم -

هم  نیتر از ا بیعج  ی.اگه اتفاقگهیگفت سورن داره راست م  یبهم م یحس هیبودم اما  دهینشن یزیچ نکهیا  با
 !کردم  یتعجب نم گهید فتادیم

پشت در  ینیریجعبه ش هیو  حیلبخند مل هیزدم مسعود بود.با  یرفتم و درو باز کردم.همونطور که حدس م عیسر
 .بود سادهیوا

 د؟یحاضر سالم، – مسعود

 !ه؟یواسه چ ینیریسالم...آره، ش -

 .دمیخر نیماش – مسعود

 ؟یگرفت  یِا ؟ مبارکه.حاال چ -

 ...افتاد خندم گرفت  نیکه چشمم به ماش  نیاشاره کرد.هم  نشیدر کنار رفت و با دست به ماش یاز جلو  مسعود

 .کنه  یاگه سورن بفهمه خفه ت م -

 .ادیم خوشش که  من نظر به – مسعود

 !!آره حتما -

که فکر کنم همشون نابود شدن! درو بستم   یدستم گذاشت جور یرو محکم تو ینیریاومد تو و جعبه ش  مسعود
 .سورن شیپ ،ییرایپذ یتو میو با هم رفت

 ؟یکار کرد  ی: اونوقت پژو رو چ دمیگذاشتم و از مسعود پرس  زیم یجعبه رو روکنار سورن نشست.منم   مسعود

 .از دوستام فروختمش  یکی به.رفت کردم  ردش – مسعود

 ؟یگرفت  نیماش مگه – سورن

 .آره  – مسعود

 ؟یچ – سورن

 .که هم اسم خودته  یزد و گفت : همون یلبخند مسعود

 !؟ یجد – سورن

 .آره  – مسعود

 نیگوِشت.تو از قصد ا  ریبخوابونم ز یکیخوام  یسکوت کرد و بعد گفت : مسعود آماده باش م هیچند ثان سورن
 !یکارو کرد
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 .اومد  خوشم مدلش از  تو،  ِ جان به نه – مسعود

 !ومد؟یم خوشت مدلش از  بازم بود مسعود اسمش  اگه  – سورن

 .سورن بهتره ست،ین یمسعود اسم باحال قتشی: خب نه...حق دیخند مسعود

 ...شو خفه – سورن

 .من با سورن موافقم -

 د؟یاز تو پرس  یک  – مسعود

 !فقط نظرمو گفتم -

 !زود یلیکنم...خ  یم یتالف من حال هر در – سورن

 !نیقاتل و مقتول شد نمیوقت برنگردم بب هیبردارم. ییزایچ هیآشپزخونه   یتو رمیمن م -

 .اوردم  ییزایچ هی منم البته  برو، باشه – مسعود

بردارم...از قرار معلوم اون  ییظرف و مواد غذا یسر هیآشپزخونه تا   یو مسعود رو تنها گذاشتم و رفتم تو سورن
 !ادیب ریتوش گ یبه راحت زایچ نجورینبود که ا ییکلبه جا

 ییصدا قهیاون چند دق  یبرداشتم.تو ادیکردم به کارمون م  یرو که فکر م ی.هر چدیربع طول کش هیبه  کینزد کارم
.تمام فتادیهم ن یمعمول ریاون مدت اتفاق غ  یراحت بود.خدا رو شکر تو المیو خ دمیاز سورن و مسعود نشن

 .نیماش یزدم تا ببرشون تو صداتراس گذاشتم و مسعود رو  یهم نبودن رو ادیرو، که البته ز لیوسا

 .اومدم  رونیاتاق و کوله مو برداشتم.چراغ ها رو خاموش کردم و از خونه ب  یتو رفتم

 .رفتم و عقب نشستم لیجلو نشسته بود.منم با کمال م یصندل یرو سورن

 م؟یکجا بر  دی: حاال با دیمحض حرکت مسعود پرس به

 .ستیگفت : االن با من حرف نزن، اصال حالم خوب ن  یکرد با لحن سرد  ینگاه م رونیبه ب شهیکه از ش  یدرحال سورن

 .کال  یاول برو سمت قاد -

 ...باشه – مسعود

رو نه  رشیکه نظ  شهیم لیتبد یبره به ضد حال شیپ ینجوریدونستم اگه هم یکه از سورن داشتم م  یشناخت با
 .گرفتم فضا رو عوض کنم  میتصم نیهم ی! برادهیو نه شن دهید یکس

فال تاروت  هیکرد ازش   یم شنهادیپسره بود...داشت بهم پ هیرفته بودم کتابخونه.فروشنده ش  شیچند روز پ -
 .بخرم

 .خواسته بهت بندازه یتو ساده ا دهید – مسعود
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 .مشتاق شدم بخرمش یلی...اتفاقا خودمم خستین ینجوریاصال هم ا -

 .یهم بش ریفال گ یخوا یحاال م ،یشد ری! جن گهیعال  – مسعود

ِ  ی! فقط واسه سرگرمرمیسر کوچه واسه مردم فال بگ نمیخوام که بش ینم - . 

 !تونه به آدم بگه چند نفر ازش متنفرن؟ یتاروت م نیا  نم،یبب – سورن

 .کنه  ینیب شیرو پ ندهیآ  یتونه تا حدود ینه...فکر نکنم.فقط م -

 .خوره ینم درد به پس – سورن

 !چند نفر ازت متنفرن؟ یدون یتو نم یعنی -

 ؟یدون یم تو مگه! نه – سورن

 .تونم حدس بزنم یم ییجورا هیخب آره... -

 ؟یداشت یحس نیچند بار همچ ایبه نظرت چند نفر ازت نفرت دارن؟!  نم،یبب بگو – مسعود

 .نبوده ادیام...خب، ز -

 !نفر؟ چند مثال – سورن

 !نفر 100حدودا  -

 .بود قتیحق هیموضوع  نیبه نظر من اصال خنده دار نبود. ا یخنده ول ریجمله هر دو زدن ز نیا  با

 چه خبر؟ وانیاز ک  یراست -

 .متاسفانه حالش خوبه یخورده ول هیبخ تا چند سرش – مسعود

 ؟ ِیشون کِ  یازدواجش ِ.عقد و عروس  ی هیمنظورم قض -

 .نشد یدختره زمان شو مشخص کنن اما خبر یه قرار بود خانواد کشنبهی واال...آها  – مسعود

 !چرا؟ -

 .بازم فکر کنه دیدختره گفته با نکهیا  مثه – مسعود

 .شده مونیپش ارویبندم  یم شرط – سورن

 !دمیصورت واقعا بهش حق م نیا  در – مسعود

 !باشن ی خرج و مخارج عقد و عروس ِ ریگ  دیباشه.شا نیا  هیفکر نکنم قض -

 نیا  یمشکل داره.تو تو یاز نظر عقل  وانیک  نیفهمه ا یهر چقدر هم خر باشه م اروی! یا  ساده چقد تو – مسعود
 درست رفتار کنه؟ یبا کس یدیچند سال د



 

 
93 

 .خب...نه -

ازدواج   یهمه  ی جهی.نتشنیهم که ازدواج کنن بازم بدبخت م یا  گهیدو تا با هر کس د نیا  حال هر در – سورن
.نمونه ارهیاز دو سه سال َدووم نم  شتریهم باشن، عشق شون ب گهیهمد یها مشخصه.اگه دو نفر کشته مرده 

 ...گهید مینیب یم میهاشو دار

دوست ندارم بهش فکر کنم! فرض کن االن ما سه  یغلطا نکردم.حت  نیتا حاال از ا نی.منم واسه همقایدق – مسعود
 .شدی، خرج مون هم دو برابر م مشونیاریبا خودمون ب میمجبور بود نکهی.عالوه بر امیداشت یزیچ ینامزد ،یتا زن

 !ینون خور اضاف هی.چه برسه به ارمیدرم زور به خودمم فر و ِقر خرج من...بابا آره  – سورن

لقمه نون چه  هیزدن من کامال عالمت تعجب شده بودم.به خاطر  یو سورن که داشتن با هم حرف م مسعود
 .ستین زایچ نیمجرد موندن ا یبرا لمیبا ازدواج ندارم اما دال یخوب ی ونهیزدن! درسته خودمم م یکه نم  ییحرفا

فراموش  نویماش ی هیزنن و قض یموضوع، هرچند مزخرف دارن با هم حرف م نیخوشحال بودم که به خاطر ا یول
 .کردن

 م؟یکجا بذار  نویماش نیفکر کرد نیمسعود گفت : به ا میدیکال که رس  یقاد به

 . که نگهبان هم داره ِ نگیپارک هیهست.کنارشون  رگاهیکم جلو چند تا تعم  هیآره،  -

و راه  میمونو برداشت لیبه نگهبان، وسا نی.بعد از سپردن ماشمیدیرس نگیو به پارک میکم دور شد  هیکال   یقاد از
 .میافتاد

بود رو مسعود  نیکوچولو هم سنگ  هیکرد و سبد ظرف ها و غذاها، که البته   یخودشو حمل م یکس کوله پشت  هر
 .اورد  یم

 یکه از وسط روستا م  ی.وارد جاده امیکرد  یبه سمت روستا حرکت م مینشده بود.داشت کیهنوز کامال تار هوا
 یراه خاک میرفتکه جلوتر   یجاده آسفالت بود اما کم لی.اوامیکال خارج شد  یزود از قاد یلیو خ میگذشت شد

 .شد.دور و بر جاده پر از دار و درخت بود

و راحت  یرو ادهیپ قهی.بعد از چند دقمیتپه باش هیما در حال باال رفتن از  دیرس یداشت و به نظر م بیش یکم  راه
 یشده بود.سورن از تو کی.هوا هم کامال تارمینیبب میتونست یروستا رو نم یچراغ ها گهید ب،یشدن از شر اون ش

 .مینیجلومونو بب میاورد تا بتون  رونیچراغ قوه ب هیکوله ش 

 !ارم؟یمن سبدو ب یخوا یمسعود ، م -

 .ستین نیسنگ ادیز ، نه – مسعود

 !...رسه یجور به نظر نم نیا  یول -

 .سبدو گرفت یاز دسته ها  یکیمسعود و  شیاومد پ  سورن

 !برق داره؟ تییدا یکلبه   نیخدا ا دیبه ام گمیم -
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 .دونم یکه من م  ییجا تا آره  – سورن

 ال؟یو گنیم کلبه  به شما داهات تو! ؟ کلبه  – مسعود

خفن هم داره. خوب بود  ی نهیشوم هی له،یکه امکاناتش تکم  نهیکنه؟ مهم ا  یم ی...چه فرقالیو... کلبه  – سورن
 م؟یزد یچادر م القیی میرفت یم

 !منه بدبختو شغال برد یکفش ها  م،یچادر زد القیی میت.اون دفه رفگهیراست م -

 اریدرش ب یخوا یچراغ قوه هست.اگه م هیمن هم  یکوله   ی...بهراد توریبخ ادشیو گفت : آره  دیخند مسعود
 .دستت ریبگ

رو  یشتریتر بود و مسافت ب یقو یلیسورن خ یاوردم.نورش از چراغ قوه   رونیمسعود ب یقوه رو از کوله  چراغ
 .کرد  یروشن م

 میرفت یجلوتر م ی.هر چمیدیشن ینم یا  گهید یخودمون ، صدا یپا یسکوت برقرار شد و به جز صدا قهیدق چند
 .مینبود و کامال وارد جنگل شد یاز جاده خبر  گهیکه د  ییتا جا شدیتر م کیبار یخاک یاون جاده 

لحظه فکر کردم اگه  هیزدن. ینم یحرف چیکرد.سورن و مسعود هم ه  یداشت اعصابمو خرد م یبدجور سکوت
فکرش هم وحشتناک  ی! حتشهیم یکنن چ  دایفرومند بودن رو پ یخونه  یکه تو  ییسورن و مسعود وضع کسا

از   نکهیا  یکردن.برا  یم ورموضوع فکر کنم اما مدام افکار ترسناک به ذهنم خط نیبود...اصال دوست نداشتم به ا
 !براتون آهنگ بزارم؟ لمیبا موبا دیخوا یگفتم : بچه ها، م  امیب رونیاون حال و هوا ب

وحشتناک  یهفته خوابا هیتو گوش دادم تا  یکه به آهنگ ها  یبار نیشو.آخر الیخ یب مادرت  ِ جون نه – مسعود
 .دمید یم

 !زنه یداره تو مخم عربده م یکیکردم   یم حس همش منم – سورن

 .هم دارم تی.در ضمن آهنگ الستنیمن اونقدرها هم خشن ن ی! آهنگ هادینکن ادیداغشو ز ازیپ گهید -

 !میدیهم د تتیال  یها آهنگ. کن  فراموش آهنگو  کال  – سورن

 کلبه ساخته؟  نجایرو چه حساب اومده ا تییدا ،یراست -

 .ادیخلوت خوشش م یاز جاها  - سورن

 کاره ست؟  یچ – مسعود

 .داشته باشه تاریگ  هیکلبه ش هم   نیا  یزنه.فک کنم تو یم تاریداره.خودش هم گ یقیموس آموزشگاه  – سورن

 !ست؟یعالقه مند ن  یاخشاب  دیبه مج تییدا انایاح -

 ؟ چطو – سورن

 !روستا فاصله داره نیگفت دو ساعت تا اول  یکلبه داره.خودش م  هی ییجا نیهمچ یآخه اونم تو -
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 !کنه  یم فیتعر یاباخش  دیاز مج  شهیهم چرا گفتم  – سورن

گفتن تکرار   می! از قددهینرس ییبه جا یقیموس یتو تییباشه که دا دهایتقل نیهم خاطر به کنم  فکر – مسعود
 .است  شیبودن دفن خو یکس

 من؟! کلبه شو بهتون داده  ِ ییبه دا نیداد یری...اصال شما چه گگهیداره د ییالگو  هی کس  هر حال هر به – سورن
 ن؟ی، طلبکار هم هست

 !گفتم  نظرمو فقط من – مسعود

 یطرف و اون طرف م نیکردن و من پشت سرشون بودم.مدام نور چراغ قوه رو ا  یو مسعود جلوتر حرکت م سورن
به هم  هیانقدر شب  یلعنت یکرد درخت بود.درختا  یگرفتم و حواسم به دور و برم بود.اطراف مون تا چشم کار م

 گهید یصدا هیقدم هامون  یصدا نیبکردم   ی! موقع راه رفتن حس ممیکردم گم شد  یوقتا فکر م یبودن که بعض
 ی.به عقب برگشتم و نور رو روومدینفر داشت دنبال مون م هی.انگار شدیم دهیفاصله شن یهم هست که با کم

 یزیکردم اما چ  یبا دقت همه جا رو بررس هیکس اونجا نبود.چند ثان  چیپشت سرمون انداختم.ه یدرختا
خودمون  یپا یاز صدا  ریغ  گه،ید یصدا هیقه گذشت که دوباره یدو دق یکی.خودمو به بچه ها رسوندم.دمیند
 ...شدم یاالتیخ نکهیا  ایدونستم واقعا اون صدا وجود داره  ی.نمدمیشن

نفر داره از پشت بهمون  هیکه احساس کردم   دینکش یاوت باشم.اما طولتف یپا ب یکردم نسبت به اون صدا  یسع
که نور چراغ قوه رو به   نیبه پشتم نگاه کردم و هم عیداره! سر یکه داره تندتر قدم برم  دمیشن ی.حتشهیم کینزد

درختا شدم.به سورن و مسعود نگاه  تپش یزیلحظه متوجه حرکت چ هی یپشت سرم گرفتم، برا یسمت درختا
 .دمید یرو نم یشدم.کس رهیو با دقت به اون نقطه خ سادمی.همونجا واستیاصال حواسشون به من ن  دمیکردم د

بار جلوشون قرار گرفتم.هنوز حواسم به پشت سرمون  نیراحت شد.فورا خودمو به بچه ها رسوندم و ا المیکم خ  هی
 ...ستیاونجا ن  یون طرف تا مطمئن بشم کسنداختم ا ینور رو م یبود و ه

 !شده؟ یچ – سورن

 .رهیگ  یداره عقلمو ازم م یریجن گ ی هیقض نی...ایچیه -

 !کنم گرفته تموم شده  یم فکر من – مسعود

 .افتاده  ینه اتفاق دم،ید یزی. نه چنجایاومدم ا  میی: نگران نباش.من بارها با دا دیبا حرف مسعود خند سورن

 ...قبل من باهات نبودم ی چون دفه ها ِ یعیطب -

 .ادینم شیپ یمشکل نترس، – سورن

کلبه رو   میتونست یجلوتر از خودمون م ی.کممیدیرس مینسبتا مال یبیبا ش یریسراز هیبه  قهیچند دق بعد
 .انداخت و درو برامون باز کرد  دی.سورن کلمیگذاشت  نیزم یرو لمونویوسا یدر و همگ یجلو میدی.رسمینیبب

 !!رو چه حساب درو قفل کرده؟ تییدا -
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 .ستیاز روستا دور ن  ادمیز نجایچهار طاق باز بذاره و بره؟! ا یدار توقع – سورن

 !ست؟ین ادیبه نظرت ز نی.امیریراه م میساعته دار هی -

 ...کال  یتا قاد ستین یبود سرعت مون کم شد وگرنه راه کیتار هوا چون – سورن

 .میداخل کلبه و بالکن رو روشن کرد و وارد شد یچراغ ها سورن

 !کردم برق هم داشته باشه  ینم فکر – مسعود

کوه   نیا  یرو گهیم مییبرق داشته باشه.دا هیعیکه طب  نجای.تازه امیستیهم از روستا دور ن ادیز که،  گفتم  – سورن
 .دمید دکل هاشو بهتون نشون مهم چند تا کلبه هست که همه شون برق دارن.حاال فردا که هوا روشن ش یبغل

اتاق   هیداشت با  یهجده متر منیاتاق نش  هی.دیرس یبه نظر م زیبود و تر و تم یو جمع و جور کیکوچ  ی کلبه
فرش انداخته بودن و دور تا  هی منیاتاق نش  یکه کنار هم قرار گرفته بودن.تو  کیاُپن کوچ  یخواب و آشپزخونه 

بزرگ داشت و  نهیشوم هیگفت   یم سورنقرار داشت.همونطور که  یو رنگ و رو رفته ا یمیقد یدورش مبل ها
 .بود تاریگ  هیکنارش هم 

 کجاست؟  ییسوال، دستشو هی -

 .یکارتو انجام بد  عتیدر آغوش طب دی.بامیندار ییدستشو – سورن

 !؟یجد -

 .میحموم ندار ی، پشت کلبه ست.ول رونیکردم. ب  ی: شوخ دیخند سورن

 !کنم، گفته باشم  یرو انتخاب م عتیباشه من همون آغوش طب فیش کث یی.اما اگه دستشوستیاون مهم ن -

.کال دنی"... و شروع کرد به خندینیتوش بب یتون یکه عکس ِ خودتو م  زهیگفت:" نه بابا، انقدر سنگش تم  سورن
 !خوشحال بود واسه خودش

 .و سبد لیم رفت سراغ وساو سورن ه میمبل کنار هم نشست یو مسعود رو من

 .دهن براتون بخونم هیباشه  ادمیافتاد و گفت :   تاریچشمش به گ مسعود

 !خوبه یلینه که صدام خ نطور،یمنم هم -

 .بخونم نکهیا  ایوقت برام جالب نبوده که ساز بزنم  چیه من – مسعود

 .یاستعدادشو ندار  نکهیا  یبرا – سورن

 !؟یدار تو مثال حاال – مسعود

 ساعت چنده؟ یکنم...راست  یم ثابت  بهتون امشب. دارم که  معلومه – سورن

 .انداختم : هفت  میگوش  یبه صفحه  ینگاه
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 م؟یبخور شام االن  نظرتون به – سورن

 .کنم  یم فشیرد شمیمن خودم االن پا م ن،یبش ایتو ب -

 ...مبل انداخت یگذاشت و خودشو برو  زیم یرو گارشویما، پاکت س شیگفت باشه.بعد اومد پ  سورن

 واسه شام؟ یاورد  یچ حاال – سورن

 .نداشتم، شرمنده خچالی...منتها گوشت تو گهیکه داشتم اوردم د  یهر چ -

 ...برداشت و روشنش کرد گارینخ س هی گارش،یاز داخل پاکت س  سورن

 میمسعود رو چپوندم تو حلق ِ کوله پشت یِ نیریمن اون جعبه ش یباشه...راست خچالی تو گوشت  کنم  فکر – سورن
 . بمونه تو خونه خاک بخوره ِ فیاوردمش.گفتم ح

 !هیک  گهید نیبا تعجب به من نگاه کرد و گفت : ا مسعود

 .نداره یتعجب ـچیهـ -

 خچالویآشپزخونه.داخل   یکنم.سبد رو بردم تو  فیواسه شام رد یزیچ هیگذشت که بلند شدم تا   قهیسه دق دو
اگه ازشون استفاده کنم.از   ستیاحساس کردم مودبانه ن  یگوشت بود.ول  خچالی یسورن تو ینگاه کردم.به گفته 

 !استفاده کنم؟  نایاگه از ا  شهیناراحت نم تیی: دا دمیسورن پرس

 .بردار یخوا یم ی...هر چنجایا  امیخوام ب ینداره.بهش گفتم م یاشکال  نه، نه – سورن

 یداده بودم که خودمم خجالت م یبدبخت ها ماکاران نیدرست کردم.انقدر به ا یخودمون ماکاران یبرا عیسر
 !دنیکارها رو انداختن گردن من و خودشون کنار کش  یخودشون بود چون همه  ریتقص گهیبار د نیاما ا  دمیکش

 هیولو شدم تا  نیزم ی.روشدمیم کیداشتم به مرز غش کردن نزد گهیاز خوردن شام و شستن ظرف ها ، د  بعد
مبل نشسته  هی یاز هم رو  یکم  یکارو هم نداشتم.مسعود و سورن با فاصله   نیبکشم اما حس و حال ا گاریس

 یرفت.هر از گاه یرو برداشته بود و باهاش ور م شییدا تاریسرگرم بود.سورن هم گ لشیبودن.مسعود با موبا
 .زدیم یکوتاه  یهم نت ها

 .یبخون یخواست یم یچ نمیبب ریبگ ایعود گرفت و گفت : ببه طرف مس تارویگ  سورن

 !؟یدار دنشویزد و گفت : طاقت شن یهم لبخند مسعود

 شدم.معلومه اوضاع صدات قمر در عقرب مونیپش ال،یخ یبه سمت خودش اورد و گفت : ب تارویدوباره گ سورن

 ِ ! 

 .یاریَدووم ن شییبایز یبود که ممکنه جلو نیا  منظورم – مسعود

 .غش و ضعف شماها رو ندارم.بهراد پاشو، نوبت توئه  یخونم! حوصله  ینم منم پس – سورن
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 بهیما که غر یدونم صدات مزخرفه ول یبخون، م یزیچ هیکه حاال نوبت من باشه؟!! خودت   نیمگه شما خوند -
 .میستین

 .بندم از همه تون خوش صدا ترم یم شرط شو، خفه – سورن

 .من از همه تون قشنگ تره یصدا میزن یحرف م میکه دار  ینجوریهم ن،یبب – مسعود

 ...دوبلر ها نیخوندن شون افتضاحه.مثال هم یحرف زدنشون خوبه، صدا یکه صدا  ییاونا  اتفاقا  – سورن

 .ستیموضوع در مورد همه صادق ن نیا  ضمن در! ام؟  دوبلر من مگه – مسعود

 .ستمیبلد ن ینرایتونم براتون بخونم اما آهنگ ا یمن م -

 !کالس  با چه اوه،  – سورن

 !هم ندارم حفظ شون کنم ی...عالقه استمیرو حفظ ن یرانیا  یکه آهنگ ها  نهیمنظورم ا -

 ؟یبخون یخوا یرو م یخارج آهنگ  کدوم  حاال – مسعود

- Passive. 

 آهنگ  تا صد – سورن

Passive 

 ! کدومش؟میدار ایدن تو

 که  یاون -

Circle Perfect A 

 .خونده

 نه؟ ،یحال کرد یریبا جن گ یلیخ نکهیا  مثه...! آهــــان  – سورن

زدم(... چون تنها آهنگ  یزیآم  طنتیآهنگ عالقه دارم...)لبخند ش  نیبه اون نداره.من اساسا به ا یربط نیا  ر،ینخ -
 .که کل شو حفظم  هیا  یخارج

 بود؟ یش چکدوم آهنگ ِ! اول  ادینم ادمی من – مسعود

 ؛ شهیشروع م ینجوریاولش ا -

Me Tells Doctor My Be Can Dead as Dead 

 .زنم، تو بخون یاول آهنگو زد و گفت : من م  تاریلحظه سورن نت ِ گ نیهم

 .کشم  ینه ، من خجالت م -

 !میو چهار ساعت شبانه روز ور دل هم ا ستیب ما خوبه – مسعود
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 ...خوندن فرق داره ی هیآخه قض -

خوندن رو داشتم ،  یبار نرفتم! چون نه رو ریوجه ز چیو سورن چند بار اصرار کردن که بخونم اما من به ه مسعود
 یرو بلد نبود و آهنگ خال شییجاها هیآهنگو خوند. البته   نینه حال و حوصله شو.آخرش هم سورن خودش هم

بود که سورن  ومدهین شیچ وقت پی.تا قبل از اون شب هدر کل خوب خوند و صداش بد نبود یرفت.ول یم
 .بزنه! خودش هم بهم نگفته بود تاریدونستم که بلد ِ گ یبخونه...اصن من نم

 میگرفت  میو تصم میزد یواسه خواب بال بال م میهمه مون داشت گهیبود که د میساعت ده و ن یحوال
 نهیمسعود رفت سر وقت شوم نیهم یسرد شده بود برا ی.سورن رفت و از اتاق رختخواب اورد.هوا کممیبخواب

 .و روشنش کرد

فاصله کنار هم انداخت.منم از فرصت استفاده کردم و تا سورن و مسعود سرگرم  یرختخواب ها رو با کم سورن
 .دمیبود دراز کش نهیکه کنار شوم  یرختخواب یبودن، فورا رفتم رو

 !یدیپرس رو ما نظر که  ممنون – مسعود

 .منو بلند کن بذار اونور یبخواب نجایا  یخوا یبه جون ِ خودم اصال حال ندارم تکون بخورم.اگه م -

 .ستیسرد ن ادیارزه.امشب هم ز  یخواد. به زحمتش نم ینم بابا، نه – مسعود

چوب  کهیت هی شهیداره خاموش م نهیشوم یدیها ! بهراد اگه شب د شهیصبح هوا سرد م یکاینزد یول – سورن
 .نداز توشب

 ...حال گفتم : باشه نیاصال برام مهم نبود، با ا  نهیشدن شوم خاموش

از   شتریب قهیکنم دو دق  ی.فکر مدیمن و سورن خواب نی.مسعود بدنیلحظه بعد مسعود و سورن هم خواب چند
 .خاموش کردن چراغ نگذشته بود که خوابم برد

بشه.صدا  جادیا  یو باعث شد در خوابم وقفه ا دیبه گوشم رس ییگذشت که صدا  ینم دنمیاز خواب  یادیز مدت
کلبه مشغول راه رفتن بود.اون   یتو د،یکش  یم نیزم یکه پاهاشو رو  ینفر در حال هیبه خش خش بود.انگار  هیشب

از بچه   یکی دیلحظه فکر کردم شا هی.ودنکرد.هنوز چشمام بسته ب  داریواضح بود که منو از خواب ب یصدا به قدر
 ی، اتاق رو کم نهیشوم شیبود اما آت کیراحت بشه چشمامو باز کردم.هوا هنوز تار المیخ نکهیا  یباشن.برا ها

 دمیآن د  هیبالش بلند کردم. یسرمو از رو نم،یسر جام بش نکهیو بدون ا دمیروشن کرده بود.به سمت بچه ها چرخ
خودش انداخته بود و  یرنگ رو اهیس یپارچه  هیمن، کنار سورن نشسته.اون شخص  یورو به ر قاینفر دق هی

تونستم از داخل اون ردا  یلحظه سرشو آروم باال اورد و به من نگاه کرد اما نم نیکرد.هم  یداشت به سورن نگاه م
دونه که من  یم تملحظه تمام بدنم سرد شد.از ترس زبونم بند اومده بود.شک نداش هی ی!! برانمیصورتشو بب

 ی.دستش بزرگ اما استخوندیصورت سورن کش یآروم رو  یلیکنه دستشو خ  یبه من توجه نکهیابدون   یول دارمیب
سورن  یبرا یکردم اتفاق  ینشون نداد.حس م یعکس العمل  چیبود.سورن با لمس دست اون شخص ه اهیو س

 دمیه دو زود سر جام نشستم. خواستم برم طرف سورن ک دمیترس یفکر حساب نیکنه.با ا  ینم یافتاده که حرکت
 .ستین یخبر ارویاز اون   گهید
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که صداش در اومد و   یرد شدن مسعود رو له کردم،جور نیمسعود رد شدم و کنار سورن نشستم.ح یاز رو  عیسر
 ...!یگفت : اووو ! َپک و پهلومو داغون کرد  تیبا عصبان

کنم.دو سه بار صداش کردم و محکم تکونش دادم.بعد چند   داریکردم سورن رو ب  یبه مسعود ، سع تیاهم  یب
 ...گفت : بهراد، تو رو خدا بذار بخوابم  یالتماس  یچشماشو باز کنه با حالت نکهیبه خودش اومد و بدون ا هیثان

 !: حالت خوبه؟ دمیپرس ینگران با

 ؟یچطور تو ، خوبم – سورن

 !گمیم یمسخره ، جد -

 .شمیبخوابم بهتر هم م یگفتم...اگه بذار  یجد منم – سورن

.اما من دیرس یبه نظر م ینجوریالاقل ا  ای.از قرار معلوم حالش خوب بود...دیسرش کش یگفت و پتو رو رو  نویا
بود.در  یعاد  زیاتاق نگاه کردم.همه چ  ی.با دقت به همه جادمیبودم که چند لحظه قبل د یهنوز تو ُشک صحنه ا

 .نبود یهم خبر یا  گهید یعاد  ریغ  زیهر چ ای هیشد.از سا ینم دهیهم شن یبیعج  یو پنجره ها بسته بودن و صدا

 یپهلوش.م یمسعود رد شدم تا برگردم سر جام که ناخواسته با زانو زدم تو یکم راحت شد.دوباره از رو  هی المیخ
 نکهیاسممو صدا زد و از جاش بلند شد.قبل از ا  تیصبانعکس العمل خفن نشون بده! با ع  هیدونستم االنه که 
رختخواب.البته با وجود تشک و  یرو دیببگم با دو دست بازوهامو گرفت و منو محکم کو یدیفرصت کنم ببخش

 .وجب تو بالش فرو رفتم هیبود که قشنگ  دیضربه اونقدر شد یول ومدیبالش دردم ن

 ...دیگفتم : ببخش  دیمسعود دراز کش یوقت

 !به جونت فتمیبا کمربند م یمن رد ش یاز رو  گهیبار د هی قرآن به.شو خفه – مسعود

 .دیباشه، ببخش -

 !دیببخش نگو هم انقدر  – مسعود

نگفتم و ساکت  یزیچ گهیبشنوه! د یو دوست داره تو اون لحظه از من چ هیمعلوم نبود موضع ِ مسعود چ اصال
تونستم  یاما فکرم مشغول بود و نم  ومدیخسته بودم و بدجور خوابم م یلیشدم تا مسعود بخوابه.خودم هم خ

 .بست یمتو ذهنم نقش  ارویاون   ریبستم تصو یخواب تمرکز کنم.تا چشمامو م یبرا

ظاهر شدنش  ی...! ولهیاصن طرف ک  نکهیا  ای! هیزمان خاص چ نیا  یتونستم بفهمم هدفش از ظاهر شدن تو ینم
 یخوب جور ینداشته چون جن ها یخوب تیا ظاهر شدنش ن یکردم برا  یحساس مباشه.ا لیدل یتونست ب ینم

نداره چون خودش  یا  دهیفا دیدونستم کمک گرفتن از مج یکه طرف شونو تا مرز زهره ترک نبرن! م  شنیظاهر م
...تازه شهی!! با احضار که نم؟یاما چجور  دمید یهر جور شده هاموس رو م دیدستم...با یرو ختیرو ر یآب پاک

 .رو احضار کنم یبودن ِ من ممکنه هر جن یناش نیاگرم بشه با ا

 فکر نکنم و بخوابم که مسعود گفت : چته؟ زایچ نیبه ا گهیکردم د  یکالفه شده بودم.سع  یحساب
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 ؟یچ -

 ؟یخواب یچته، چرا نم گمیم – مسعود

 .کلبه ست  یهم تو گهینفر د هیو آروم گفتم : احساس کردم  دمیسمت مسعود چرخ به

 .حس نکردم یزیبودم، چ داریخواب و ب ی. من تمام مدت تویشد یاالتیخ – مسعود

داره؟! خواب مسعود هم  یا  دهیبد رو بدتر کردن چه فا تیاما با خودم گفتم وضع  دمشیخواستم بگم که د یم
 .نگم یزیدادم چ حی.ترجشهیگرفته م

 .بود دنیواقعا وقت خواب گهیدستشو تو همون حالت نگه داشت.د هیبا دست چشمامو بست و چند ثان مسعود

خواستم واسه آماده کردن ناهار دست به کار شم که بچه ها  ی.من ممیدیخواب ازدهیساعت  یکایتا نزد صبح
.ظهر میکن  یآشپز  یشدن ...که البته حق هم داشتن! قرار شد نوبت یمن عاص ینذاشتن.مشخص بود از دست غذاها

 .سورن بودهم نوبت 

ما نشست و شروع کرد به الک  یاورد.اومد رو به رو  رونیو الکشو ب فشیاز ناهار سورن رفت سر وقت ک  بعد
تا چند  شم،یبودم.کال بعد ِ غذا پنچر م دهیکه مسعود روش نشسته بود، دراز کش  یمبل ی، جلو نیزم یزدن.من رو

 .ندارم ویکار  چیحال ِ ه قهیدق

 ه؟یچ ظهر از  بعد واسه ت برنامه – مسعود

 میبر یهم داره.م ونیقل نجایا  میی.دامیمون یاونجا تا غروب م  میریرودخونه هست.م هی نجایتر از ا نییپا – سورن
 .دهیحال م میکش  یم

 ؟ ِیرودخونه ش چجور -

 .دیشنا هم کن دیتون ی.اگه پا بده مهیخوب ی...کال جازِ یتم ، ِآروم  آبش  – سورن

 .شنا ندارم ی...اصال حوصله الیخ یب -

 .ستیکس ن  چیه میریخلوته، ما هر وقت م نکهی.عمقش هم خوبه.بعدم اهیخوب یجا شنا واسه حال هر به – سورن

 .میکرد  یشنا م یسمت جاده نظام میرفت یم میبود بچه ما – مسعود

 .شلوغه یلیخ اونجا  – سورن

 گم؟یکجا رو م  یدون یپل هست...م هیرودخونه ش  لِ یکم خلوت تر بود.اوا  هی زمان اون  البته... آره  – مسعود

 .رفتم آره،  – سورن

 میزد یم رجهیاون پل ِ ش  یاونجا واسه شنا.از رو  میرفت دوستام از  تا چند با بود، مون سال هشت هفت – مسعود
 ومدین نیا  میدیما د قهیو سه دقزد تو آب. بعِد د رجهیپل و با سر ش یاز دوستام رفت رو  یکی ادمهیآب...  یتو

 .ُمرده میدیباال فهم مشیدیکرده.کش  ریسنگ گ هیسرش به  میدیآب د  ریز میباال...رفت
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 بابا... چرا مرد؟ یا -

 ریکف ِ آب.همونجا هم گ  یزده سرش محکم خورده به سنگ ها رجهیکه ش  نینبود،هم ادیز آب  عمق  – مسعود
 .کرده بود

شنوم.مخصوصا اگه در  یرو م زایچ نیا  زهیر ی! من اعصابم به هم میبود گفت یچه خاطره ا نیا  مسعود، – سورن
 ...مورد بچه ها باشه

 .کنم  فیافتادم گفتم واسه شما هم تعر  ادشی هوی – مسعود

 !اونجا؟  یشنا رفت یبازم برا -

 .ه شدم.از شنا هم زدشهیاعصابم خرد م  شمیرد م یاز اون حوال  یوقت االنم. نه – مسعود

 ییایرو یلیکنم خ  یدست راستشو الک زده بود، دستشو رو به ما گرفت و گفت : احساس م یکه ناخن ها  سورن
 !شدم

 .یجذاب ریتو کامال غ -

 .ینگاه کن هیقض نیدخترا به ا دیاز د  دی: با دیخند

 !ادیپسر خوشش ب هیاز الک زدن   یدختر چیکنم ه  ینم فکر – مسعود

 .مطمئن نباش ادیز هم الک  مورد در.بودنمه جذاب منظورم – سورن

 ...یا  افهیتو خوش ق -

 !یزد : خوشحالم که بالخره متوجه شد یلبخند سورن

 یزیچ افهیپسر خوش ق هیانتخاب   ی.ممکنه مالک دخترا برا ِ ینسب زیچ هی ییبایاز اون اول هم متوجه بودم.اما ز -
 .بور باشه یسبز و موها یاز چشم ها  ریغ

 .کنه  ی و رنگش م ِ یسورن پر کالغ یموها نکن فراموش البته  – مسعود

 .شهیم دهی که د ِ یزیرنگ.مهم چ یکنه؟ با رنگ...ب  یم یفرق چه – سورن

 .خودت بهتره یبه نظر من رنگ موها یول -

 نه؟ اد،یسعود مبه م یلیخ یکردم که مش ِ دود  یفکر م نیاون روز داشتم به ا  یراست...مخالفم – سورن

 !باشم جلف ندارم قصد اصال  من – مسعود

 .سر به من بزن هی یموهاتو مش کن یکه دوست دار  یوقت احساس کرد هی اگه  حال هر به – سورن
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هم  یپاش رو هم الک زد! تازه کل یساعت تمام مشغول الک زدن ناخن هاش بود.جالب ِ که ناخن ها کی سورن
کبودن چه برسه به   شهیش هم ناخن هام هم ینجوریرنگ کنه اما اجازه ندادم.هم منم یاصرار کرد که ناخن ها

 .هم بهش نرسه ژنیاکس  نکهیا

 نییکه کلبه روش قرار داشت پا  یتپه ا بی.از شمیرودخونه شد یبعد از ظهر راه میساعت چهار و ن یحوال
هم  یبود.آب زالل یآروم  ی.رودخونه میدیهموار به رودخونه رس ریمس هی یتو یرو ادهیپ قهی.بعد از ده دقمیاومد

 .دید یبه راحت شدیآب، کف رودخونه رو نم  انیداشت اما به خاطر جر

که سورن با خودش اورد.از   ونیقل هیو  یخوراک یو کم راندازیز هی.فقط میبود وردهیبا خودمون ن یادیز لیوسا
 .میعالف بش  یو کل میبگرد زمیدنبال ه ونیقل یاکه الزم نباشه بر   میزغال با خودمون اورد کهیچند ت نهیداخل شوم

و سرگرم  ختیر نیزم یفاصله از ما، زغال ها رو رو ی.سورن هم با کممیپهن کرد نیزم یرو راندازویو مسعود ز من
 .روشن کردنشون شد

تراکم درخت ها کمتر بودن.برعکس، اون سمت  میکه ما نشسته بود  ییبه اطراف انداختم.جا یو نگاه نشستم
خنک بود  یلیبود اما هوا خ یبود.آسمون آفتاب شتریهم ب نشیزم بیداشت، ش یادیز یلیخ یرودخونه درختا

 .کردم  یاوقات احساس سرما م  یکه گاه  یجور

 عمق رودخونه چقدر باشه؟  یکن  یم فکر – مسعود

 .رسه یبه چهار متر هم م نجای.اما جلوتر از امیو ن کی تینها میکه ما هست  یینجایا  – سورن

 !هیبا کلبه چ نجایکنار رودخونه؟! فرق ا  میمن موندم ما چرا اومد -

کنار رودخونه! تمام   امیجنگل ب امیم یکه وقت  نمیبعدم من عاشق ا ؟یکار کن  یاونجا چ  یبمون یخواست یم – سورن
 .نهیمزه ش به هم

 ...یشمال یحاال خوبه بچه  -

 .ستین آدم  خود دست که  عشق  – ورنس

 ؟یگفتم عشق...مسعود، تو تا حاال عاشق شد  یما و گفت : راست شیزغال ها رو روشن کرد و اومد پ سورن

 ؟یشد عاشق  تو – مسعود

 .جواب بده ،یریسوال در م ریاز ز  ی! دارنیبب – سورن

 .دونمنه.واقعا برام جالبه ب ایتو بگو آره  یول دمیم جوابتو – مسعود

 .داره! حاال بگو یتونم درک کنم چه حس ینه...تا حاال عاشق نشدم.اصال نم ییخدا – سورن

 .شدم عاشق  آره،... خب – مسعود

خورد.با تعجب  یبه چهره ش نم یبنده ول یم یلحظه فکر کردم داره خال هیجا خوردم. یحرف مسعود حساب نیا  با
 ؟یسر کارمون گذاشت ای یگیم ی: جد دمیپرس
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 .گمیم یجد – مسعود

 ؟یهنوزم عاشقش نمی.بگو ببستیمهم ن ال،یخ ی...ب؟یبود نکرده رو حاال تا چرا پس – سورن

 .صد در صد – مسعود

 ؟یچرا باهاش ازدواج نکرد یتو که انقدر دوسش دار -

 .عاشقش شدم شوهر داشت  یوقت چون – مسعود

ِ  یشوهر داره؟...عجب روزگار یدیبعد فهم یو گفت : آخ آخ آخ...عاشقش شد دیخند سورن . 

 .دونستم شوهر داره یم قبل از  نه، – مسعود

 !!؟یشوهر داره چرا عاشقش شد یدونست یتو که م -

 .ستین آدم   ِ خود دست که  عشق  سورن قول به – مسعود

لحنش  میزد یحرف م میکه داشت  ینخ روشن کرد.تمام مدت هیبرداشت و  نیزم یمنو از رو گاریپاکت س مسعود
حال و هواش رو عوض کنه  نکهیا  یبراش اتفاق افتاده.سورن برا یزیچ نیبود...معلوم بود واقعا همچ یکامال جد
 !یکنم چطو شوهر طرفو نکشت  یگفت : تعجب م  یبه شوخ

 .ادیدونم اون از من خوشش ب یهم م دیسه نفرو خراب کنم...بع یدوست ندارم به خاطر خودم زندگ - مسعود

 !!نفر؟ چرا سه -

 .دختر هم داره هیما فرار کنه گفت : چون  یداشت از نگاه ها یکرد و سع  یکه به اطراف نگاه م  یدر حال مسعود

که مسعود با وجود بچه و شوهر عاشقش شده و   هیطرف ک نی!مونده بودم امیواقعا جا خورد گهیحرف د نیا  با
در موردش بدونم اما از رفتار  شتریدوست داشتم ب یلیهم نرفته!خ یا  گهیسراغ کس د ساده،یعشقش هم وا  یپا

کشش   گهیو د میموضوع شد نیکنه.من و سورن متوجه ا  یم تشیبحث داره اذ نیکه ا  دیفهم شدیمسعود م
 .مینداد

 ...بودم دهیمظلوم ند ینجوریوقت مسعود رو ا چیکردم تا به حال ه  یم حس

 ؟یکن  شیرو آت ونیقل یخوا یلحظه گذشت که به سورن گفتم : نم چند

 .یگفت  شد خوب...آهان  – سورن

 .انداخت و گفت : نه، هنوز گل ننداخته  یجاش بلند شد و رفت سمت زغال ها.بهشون نگاه از

 ...میولش کن بذار بمونه.عجله که ندار -

 .باشه – سورن
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 هی میبه رودخونه انداختم و رو به مسعود گفتم : مسعود ، پاشو بر ی.نگاهدمیجام پا شدم و کفش هامو پوش از
 .میبه آب بزن یتن

 .کردم که از شنا متنفرم  فیتعر خاطره واست ساعت دو خوبه شو، خفه – مسعود

 .یکن فراموشش کن  یاتفاق بود، سع  هیاون  -

 ؟یکرد  یتو فراموش م فتادیم یاتفاق  نیسورن همچ ای من واسه اگه  – مسعود

 !سوال جواب بدم؟ نیمن مجبورم به ا -

 .هیکاف  یکه روش فکر کن  نیهم – مسعود

 .آب جلو رفت  یشلوارشو باال زد و دو سه قدم تو یپاچه ها سورن

رفتم،  یحموم هم نم یمن حت فتادیم یاتفاق  نیاز شما همچ  یکی ی...فرضا اگه براگهیم درست مسعود – سورن
 !چه برسه به شنا

 !یبوده باش یمیحد با اون پسر صم نیدونم تو تا ا یم دیمسعود گفت : اما بعرو به  بعد

جلوتونو  یکس  دیشنا کن دیدوست دار یلی.بعدم اگه شما دو تا خستین دیبه نظر من اصال بع یول – مسعود
 !دیوجه رو کمک من حساب نکن چیبه ه دینگرفته...فقط اگه در حال غرق شدن بود

 .نداره ییشنا بدوِن تو اصال صفا -

انداخت و   ی.به کف رودخونه نگاهدیرس یزانوهاش م یکه آب به باال  یهم جلو رفت جور گهیچند قدم د سورن
 .کوچولو ها هم داره  یماه نیگفت : از ا

 .میکبابشون کن  اریب ریگفتم : چه خوب! بگ  یشوخ به

 .خورن ینم یدرد چیها متنفرم...مخصوصا نوع قرمزش! به ه یماه نیبا خنده گفت : از ا سورن

 !تو آب؟ یرفت یتو با چه هدف ی...راستستنین تیخاص یهم ب ادیز -

 .به آب بزنم یبه قول خودت تن ایخواستم خنک شم  یم ،ینجوریهم – سورن

 .راه بنداز ونویقل ایب -

 .امیم االن  باشه، – سورن

کرد.من   یبود و به کف رودخونه نگاه م ستادهیآب ا  یمسعود نشستم.سورن همچنان تو شیبرگشتم و پ دوباره
 .کنه  فیرو رد ونیقل ادیتا ب میو مسعود هم حواسمون بهش بود و منتظر بود

 دهیبه داخل آب کش عیسر یلی، خ یبیعج  یرویسورن با ن میدیآن د  هیاز نشستنم نگذشته بود.  شتریب هیثان  چند
 چی.چند لحظه بعد همیاتفاق افتاد که من و مسعود فورا از جامون بلند شد  یحنه تند و ناگهانص نیشد.انقدر ا

 .از سورن نبود  یاثر
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به رودخونه  یچجور دمیهول بودم که نفهم یکردم.به قدر  یم یکار  هی دیشوک شده بودم ...با یحساب
 .دمشید یآب نم  یبود رسوندم اما تو ستادهیکه سورن ا  یی.خودمو به جادمیرس

 .آب  ریز میبر دینداره.با دهیفا ینجوریگفت : ا  یبود با نگران سادهیکه کنار من وا  مسعود

و به  میدیخودمون سورن رو د یآب. به محض ورود، در فاصله چند متر  ریز میجمله هر دو رفت نیتموم شدن ا با
دو متر تا سطح آب  بایتقر میدیبه سورن رس ی.وقتشدیم شتریعمق آب ب  میرفت ی.هر چقدر جلوتر ممیطرفش رفت

 .میفاصله داشت

فاصله داشت و سرش به عقب خم  نیاز زم  یبه حالت درازکش کف رودخونه قرار گرفته بود اما چند سانت سورن
هر چقدر  یباال ول مشیببر میکرد  یو سع میطرفش قرار گرفت هیبود.من و مسعود هر کدوم  هوشیشده بود.کامال ب

 ی.چند بار سعمشیداد از اونجا ببر ینم ازهاج  یقو یلیخ یجاذبه  هیکرد.انگار   یحرکت نم یاذره   میکرد  یتالش م
 .نداشت یا  دهیاما فا  میکرد

 یبودم عمل دواریبه ذهنم خطور کرد.فقط ام یفکر هیلحظه  نی.همارمیکم احساس کردم دارم نفس کم م  کم
کردم.قصد داشتم چاقو رو اطرافش حرکت بدم تا   دایو چاقوشو پ دمیسورن کش یها بیبه ج یدست عیبشه.سر

اوردم اون جاذبه از   رونیبشلوار سورن  بیکه چاقو رو از ج  نیکه هست سورنو رها کنه.هم  یاون موجود، هر چ
اما   دمیکش  یآب.هر دو به زور نفس م  یرو مشیاورد  عیسر یلیفاصله گرفت.خ نیاز زم  یرفت و سورن کم نیب

 .میکرد  یم یکار  هیزودتر  یهر چ دیاسورن بدتر بود و ب تیوضع

 ی...اصال نمدیرس یبه ذهنم نم یچی.تو اون لحظه همیرسوند یو خودمونو به خشک میاومد  رونیاز آب ب  بالخره
 !کار کنم  یچ دیدونستم با

 .تر باشه نییپا دی...سرش بامشیبخوابون یبیسراش به رو کن  کمک  – مسعود

بسپارمش به  دیو با ادیاز دستم برنم  یکار  گهیدونستم د ی.مدمیکه مسعود گفت رو انجام دادم و کنار کش  یکار
 .دونست یم ییزایچ هیمسعود...از قرار معلوم 

 هیبلند کرد.چند ثان نیشکم سورن برد و از زم ریطرف برگردوند و دستاشو حلقه وار ز هیسر سورن رو به  مسعود
 .آب باال اورد  یفه کرد و کمبعد سورن چند تا سر 

 چیه قهیدق کی ِک ی.نزدنطوریولو شدم، مسعود هم هم نیزم یو رو دمیکش  یکه به هوش اومد نفس راحت  سورن
 .سورن شی! چند لحظه که گذشت بلند شدم و رفتم پومدیچون نفس مون باال نم مینزد یکدوم حرف

 حالت خوبه؟ -

 .بایتقر...آره  – سورن

 ...بود ها کینزد -

 .دور رفتم جهنم و برگشتم هیکنم   یم احساس  – سورن

 .نطوریمنم هم -
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 ادمیخواستم عربده بکشم، بعد  یآب اونقدر اعصابم خرد شده بود که م  ریهم از جاش بلند شد و گفت : ز مسعود
 .میبزن مارستانیبه ب سر هیشهر  میبرگرد دیکنترل خشم بود! در ضمن با  یبرا یخوب نی...کال تمرشهیافتاد که نم

 .خوبم من – سورن

 ...یگیم نویا  االن  – مسعود

از شنا واست   گهید نیریش یخاطره  هیبود  کینزد گمیاز سر جاش نشست و گفت : باور کن خوبم....م  سورن
 !بسازم

 !وستمیپ یدفه خودمم به خاطره م نیکنم...چون ا  ینم فکر – مسعود

 ...یکرده بود  ریگ  ریآخه تو اون ز -

 !!؟یجد – سورن

 .نجاتت داد نیآره...) چاقوشو بهش دادم(...ا -

 .آب  یتو دیمنو کش یزیچ هیاومد!   ادمی حاال – سورن

 .چرا سراغت اومدن مینیبب دیجور که معلومه جن بوده که به چاقو عکس العمل نشون داده.فقط با نیا -

 .بهم حمله کنن فاتحه م خونده ست ینجوریا  وگرنه اگه تنها باشم و ه،یخوب فکر – سورن

 .بهتره مینمون نجای.امیبر دیجمع کن گه،ید خب – مسعود

 .کنم هنوز دست و پاهام سست اند  یلحظه صبر کن...حس م هی – سورن

 .چون راه رفتن برات خوبه یایخودت ب دیبا نکهی.فقط امیکن  یصبر م گهید قهیدق چند باشه، – مسعود

گرفتم قبل   میسکوت برقرار شد.تصم هی.چند ثانمی.من و مسعود هم کنارش بوددیدراز کش نیزم یدوباره رو سورن
انداز.خواستم خم شم   ریرو جمع کنم.بلند شدم و رفتم سمت ز لیوسا ی هیو بق راندازیز میبه کلبه برگرد نکهیاز ا

 یدرختا نیب یزیچ هیافتاد.احساس کردم   ونهرودخلحظه چشمم به اون سمت  هی یبرش دارم که برا نیزم یو از رو
 اون طرف رودخونه، پشت  ِ یبیسراش یتو قایشدم.دق رهیبه اون نقطه خ هیکنه.چند ثان  یاون سمت داره حرکت م

 .نمشیدادن واضح بب یدر حرکت بود اما درختا اجازه نم یزیدرختا چ

 دوارمیاز دستم افتاد و دو سه قدم جلوتر رفتم.ترس تمام وجودمو گرفته بود اما باز هم ام  راندازیبه خود ز خود
کامال از پشت درختا   گهیکه د  ییتا جا ومدیاونجا باشه.اون موجود همچنان داشت جلوتر م  یزیچ یوونیبودم که ح

 .خارج شد و خودشو به رودخونه رسوند

  ِ اهیمرد اون طرف رودخونه با لباس س اینفر که معلوم نبود زن ِ  هیم.شوکه شده بود دایشد دمید یکه م  یزیچ از
 یهوا حرکت م یبود و موهاش با وزش باد تو یبود.پوست صورتش خاکستر ستادهیا  یبلند مشک یبلند و موها

.لحظه دنیرس یبه نظر م اهیس کهیت هی اش....از اون فاصله چشم هنمیبب قیصورتشو دق یتونستم اجزا یکرد.نم
 یزیپاش چ ریرفت که انگار ز یراه م یکرد و جور  یآروم حرکت م  یلیخ یلیبعد دوباره شروع به حرکت کرد...خ یا
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داره و کامال بدون  یکه داره قدم برم  دیرس یخورد! اصال به نظر نم یُسر م نیزم یقرار داشت و رو تیبه اسک هیشب
 یدر حال یبچه ها و با دستپاچگ شیفورا رفتم پ شهیتر م کیداره به رودخونه نزد دمید یرفت.وقت یلرزش راه م

 !میبر دیبا نیزودباش ن،یگفتم : پاش  دیلرز یکه صدام از ترس م

 رهیکه بهش خ  یبه سمت عیسر دنیحالت منو د یتونستم از اون فرد چشم بردارم.مسعود و سورن وقت ینم اصال
اون شخص   میاز جا مون بلند ش  میما فرصت کن نکهیانداختن و متوجه موضوع شدن.قبل از ا  یشده بودم نگاه
آب   یحالت شروع به راه رفتن رو مونبشه با ه جادیا  یراه رفتنش وقفه ا یتو نکهی.اما بدون ادیبه رودخونه رس

 .رهیشدنش به ما رو بگ کینزد یتونست جلو ینم زیچ چیکرد! انگار ه

.تو اون دنیبه دو میشروع کرد یی.بعد سه تابلند شه میو کمک کرد میسورن رو گرفت یو مسعود دست ها من
 .میخواستم زودتر به کلبه برس ینداشتم،فقط م ارویخالص شدن از شر از اون  یبرا ینقشه  چیلحظه ه

 !م؟یبدو دیبا کجا  تا – مسعود

 .تا کلبه -

 !!رد شن واریتونن از د ینم اصــال  که  هم ها جن – سورن

بخونم، بلکم بتونم  ییتا دعا سادمینداره.همونجا وا یجن ها کار یبرا واری، رد شدن از د گهیسورن درست م دمید
 .رو متوقف کنم اروی

 ؟یسادیچرا وا ؟یکن  یکار م  یچ – سورن

 .کنم بره  یم یکنم.کار  یمن درستش م ن،یشما بر -

 .میکارشو بساز  میتون ی.مکلبه تا دلت بخواد چاقو هست  یوونه،توید میبر ایو گفت : ب دیدستمو کش مسعود

 .دی! شما بررمیمن جن گ ینگران نباش، ناسالمت -

 !یدان خود باشه، – سورن

متر باهام  یس بایتقر شدیم کیو بهم نزد ومدیهمچنان داشت جلو م ارویو سورن رفتن سمت کلبه.اون  مسعود
انه رو بخونم.با ا یحرز اب ،یریجن گ یدعاها نیاز موثرتر  یکیخواستم  یفاصله داشت.م  یبود ول یطوالن نکهیدجا

گفتم و شروع کردم به خوندن.سخت   میلرحتونه کارساز باشه.بسم اهلل الرحمن ا یازش هم م  یدونستم قسمت یم
 .رو اشتباه نگم یدر تالش بودم که کلمه ا

 ادیره تند تر جلو مدا دمید ی.وقتشدیتر م کیکرد و هر لحظه بهم نزد  شتریخوندن ِ من اون شخص سرعتشو ب با
کرد.مونده بودم   یاما دعا اثر نم  شدیم کیداشت نزد یه ارویکردم.  یتر ادا م عیسر یلیهول شدم و کلمات رو خ

 شتریب یخوندن ادامه دادم.اون شخص چند قدم هشدم اما ب یم دیکم کم داشتم ناام  گهیادامه بدم! د  ایفرار کنم 
بودن  اهی س ِ اهی.چشم هاش سنمیتونستم صورتشو بب یشد واضح تر م یم کیبهم نزد یباهام فاصله نداشت.هر چ

کردم االن ِ که   یدرخت.حس م هیکه پلک داشته باشن! دو سه قدم عقب رفتم و خوردم به   دیرس یاصال به نظر نم
 .ارهیبهم برسه و دخلمو ب
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 ارویاون   نکهیلحظات قبل از ا نیبودم به درخت.اما در آخر دهیکمتر از دو متر باهام فاصله داشت.از ترس چسب
 نیکارو انجام نداده! مثل ا  نیا  یبود که انگار اراد یجور نیفاصله گرفت.جدا شدنش از زم نیاز زم  یبهم برسه کم

به شکل دود  هیو ظرف چند ثان دیکش  ادیفر یو وحشتناک م بَ  ِیبلند کرد. با صدا نیزم ینفر اونو از رو هیبود که 
 !فتبه هوا ر  یرنگ یخاکستر

.دست و ادیتا حالم جا ب دمیکش  قیبکشم و همونجا نشستم.چند تا نفس عم یمحو شد تونستم نفس راحت یوقت
 ایدوست داشتم بدونم محو شدن ِ طرف کار من بوده  یلیبود ها ! خ کیگفتم نزد  یبا خودم م ی...هدیلرز یپام م

 !کمکم کرده  یکس

 

آرامش   نیگفت ا  یبهم م یحس هی یراحت شده بود ول یکم  المیجام بلند شدم و به طرف کلبه حرکت کردم.خ از
 یم یزندگ یادیرنگ ز یخاکستر یشمال، جن ها یجنگل ها ی.تومیرفت یاز اونجا م  دی...باستین داریچندان پا

 .مهبشن به ما حمله کنن کار همه مون تمو کیکنن که اگه فقط چند تاشون تحر

آشپزخونه بود.سورن تا منو   یبود و مسعود هم تو دهیدراز کش نهیو وارد کلبه شدم.سورن کنار شوم دمیرس بالخره
 !؟یکار کرد  یشد؟ چ ی: چ دیپرس ینشست و با نگران دید

 !!کرد  دیفقط خودشو ناپد ایُمرد  دمیشد.نفهم بیدعا خوندم طرف غ هی ،یچی: ه ششیبستم و رفتم پ درو

 .بزرگ از آشپزخونه خارج شد و اومد کنار ما یبا چند تا چاقو مسعود

 !کردم  یخفه ت م ایاون دن  ومدمینکشتت وگرنه خودم م اروی یاورد  شانس – مسعود

 !واقعا خدا رو شکر -

مون باشه تا در صورت لزوم ازشون  شیچاقو پ نیاز ا  یکیبهتره هر کدوم  مینرفت نجایکه از ا  یوقت تا – مسعود
 .میفاده کناست

 لیدل یزنن؟! امکان نداره ب یم بیچرا دارن بهمون آس نکهیروشن بشه.ا دیوسط با نیا  یزیچ هی.فقط هیفکر خوب -
 .باشه

 .یبهتر از ما بدون دیبا لشوی! دلیریگ  جن تو – سورن

 بودنت باهات لج کردن؟ ریگ  جن خاطر به نکنه – مسعود

 !بود پس چرا سورن رو هدف گرفتن؟ ینجوریکنم...اگه ا  ینه، فکر نم -

 !باشم؟ من شون هدف که  معلوم کجا  از  – سورن

 .دمیسرت د ینفرو باال هیهم من  شبیآب، د  یتو دنیامروز که تو رو کش -

 !!؟یسر من ؟! پس چرا بهم نگفت یباال – سورن
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 تیآزار و اذ  نیکه ا  نهی من ا ِنگفتم! به هر حال حرف یزیچ گهیحالت خوبه د دمید یکردم، وقت  دارتیخب من ب -
 .کنن  یخوان تالف یکه االن م  یکرد  یکار  هیباشن.حتما  لیدل یتونن ب یها نم

 .نکردم یکار  چیه من نه، – سورن

 ...یفراموش کرد نکهیا  ای یخودت متوجه نشد دیشا – مسعود

 ؟یختیآب داغ نر  نیزم یرو رایخوب فکر کن، اخ -

 یم ارویدوش آب گرمو باز کنم نماز جعفر ط نکهیدونم؟ من قبل از ا یخودم نم یکرد  فکر! نه که  معلومه – سورن
 !...نیزم یآب جوش رو  ختنیخونم! چه برسه به ر

 !خورده باشه شونیکیممکنه به  ؟یپرت نکرد ییهوا جا یرو ب یزیچ ،یلیدسته ب ،ییچاقو -

 ...کارا رو نکردم  نیا  مطمئنم...نه نه – سورن

 لویبمونم! وسا نجایهم ا گهیشب د هیکه دوست ندارم   یکی.من نیش الیخ یبحث ها رو ب نیا  فعال – مسعود
 .دنبال علت نی...بعدا بگردمیریو م میکن  یجمع م

 .ارمیب مویکه کنار رودخونه جا گذاشت  ییزایچ رمیباشه.پس من م -

 .ادیبال مال سرت ب راندازیو ز ونیقل هیاونجا به خاطر   یترسم بر یشو! م الشیخ یب نه نه – سورن

 !هم ُمرده باشه دیکنم حاال حاالها هم برگرده... تازه شا  یرفته.فکر نم اروی شه،ینم یزیچ -

 .ارمیم لویوسا رمیبمون، من م نجایا  تو بهراد – مسعود

 .رمینـه نــه اصال! خودم م -

 ُمرده باشه؟ اروی دیشا یگینم مگه – مسعود

 !نمرده باشه دمیخب شا -

.به قول خودت هدفشون هم یریبهراد، تو که جن گ نیاز چاقو ها رو برداشت و از جاش بلند شد : بب  یکی مسعود
و  یبهتره.تازه تو چند تا دعا بلد دیهم بمون شی.پنییندارن.طرف حسابشون شما دو تا یسورن ِ...پس با من کار

سراغ سورن  ادیب یزیچ یوقت جن هیباشم و  نجایاگه من ا  یول یازشون استفاده کن  یتون یافتاد م  یاگه اتفاق
 .فاتحه ش خونده ست

 !بهتره یبه نظر من اگه نر یول درسته – سورن

 .ستین ی...مشکلارمشونیم رمیم فورا – مسعود

 !یکن تمام راهو بدو  یباشه برو...اما سع -

 .نجامیا  گهید قهیدق پنج.باشه – مسعود
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نبود.هوا کم کم داشت  یگذشت اما ازش خبر  یاز رفتن مسعود م  یربع هیبودم. ستادهیپنجره ا یجلو ینگران با
نشده برم دنبالش بگردم.رفتم  کیگرفتم تا هوا کامال تار  می.تصمدید شدی کلبه رو به زور م ِرونیو ب شدیم کیتار

 .مسعود و چراغ قوه شو برداشتم یسر وقت کوله پشت

 .دنبال مسعود رمیمن م -

 .تنها بمونم نجای.اصال دوست ندارم اامیاز جاش بلند شد : منم م  سورن

 ....احتماال الزم بشهاریپس چراغ قوه ت هم ب -

 .میاومد  رونیچراغ قوه شو برداشت و با هم از کلبه ب سورن

 !ارهیرو ب یزپرت راندازیز هیداشت بره  یدونم چه اصرار یمن نم -

 یتخس باز ینجوریا  یکارو بکنه.وقت  نی.واجب نبود ایگیدر کل درست م ینبود...ول یهم زپرت نیهمچ – سورن
 .رسه یخواد بزنمش اما چه کنم که زورم نم یدلم م ارهیدرم

 یاول شون بودن اما اثر  یهمونطور سر جا لیوسا ی هیو بق راندازیز میدیرس یسمت رودخونه.وقت میسورن رفت با
که   ییتا جا میبه صدا زدنش و تمام اون اطراف رو گشت میشروع کرد میدیرو د تیاون وضع  یود! وقتاز مسعود نب

که مسعود اطراف رودخونه   میمطمئن شده بود گهی.دمیاز چراغ استفاده کن  میشد و مجبور بود کیهوا کامال تار
 ...ستین

 اون طرفا باشه  دی...شامیدور و بر کلبه رو هم بگرد میبهتره بر گمیم – سورن

سورن رو قبول کردم و با هم به طرف کلبه راه  شنهادیداد.به ناچار پ یجا قد نم چیکالفه بودم که عقلم به ه  انقدر
 .میافتاد

از پشت سر بهمون حمله کنه   یکس  دمیترس یکردم.م  یگشتم و به پشت سرم نگاه م  یراه رفتن همش برم موقع
 .میکن  یکار  میو نتون

 !سورن -

 هوم؟ – سورن

 !اطراف چاه نداره؟  نیا -

 .دونم یکه من م  ییجا تا نه – سورن

 ؟یمطمئن -

 .کنن  دایگمشده رو پ  یزایتونن چ یکه جن ها راحت م  یدون یم خودت احتماال  بهراد،! آره  – سورن

 ؟یآره، خب که چ -

 .مسعود کجاست نیرفقاتو احضار کن بب نیاز ا  یکی خب – سورن
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با خودم  فمویک  یسراغم.در ثان انیتونم به قول تو رفقامو احضار کنم، اگه الزم باشه خودشون م ین نماوال که م -
 !ستمیداره که متاسفانه من حفظ ن ی.احضار جن ورد خاصوردمین

 شهیبالها واسه تو نازل م یرسما سر ِ کارت گذاشتن.تو رو کردن سپر بال.همه  یها ول ینش ناراحت – سورن
 !دنیاونوقت اونا هر وقت دلشون بخواد خودشونو نشون م

 !داره؟ یا  دهیحرفا چه فا نیگفتِن ا -

 !رهینم یدور یجا یروشون فکر کن یکم  هیاگه   یول ،یچیه حاضر حال در – سورن

اما   میدنبال مسعود گشت یچند متر یساعت تمام، اطراف کلبه رو تا فاصله  می.نمیدیکه به کلبه رس  دینکش یطول
 .میبه کلبه برگشت یدیازش نبود.با ناام  یاثر  چینداشت...ه یا  دهیفا

گذاشتم.سورن هم رو به روم نشست و تا   زیم ینشستم و سرمو رو نیزم یکار کنم.رو  یچ دیدونستم با ینم واقعا
 !م؟یکار کن  یبلند کنم گفتم : حاال چ زیم یسرمو از رو نکهی.بدون امیهر دو ساکت بود قهیچند دق

 داشیپ میکه موفق بش  شترهیاحتمالش ب  ینجوری.امیاریروستا چند نفرو با خودمون ب میبر نظرم به – سورن
 .میخبر کن یزیچ یسیپل نکهیا  ای...میکن

 م؟یبر نجایبدون مسعود از ا یگیم یعنی -

 ه؟ی! نظر خودت چمیاریکه کمک ب  میریم – سورن

 ...دونم ینم -

 روستا؟ یبمونم و تو بر نجایمن ا یخوا یم – سورن

نداره! به نظرم رفتن به روستا  یبردن تو که کار گهیمسعودو بردن ، د یبرداشتم : نه نه، اصال! وقت زیم یاز رو  سرمو
 ...میمشکل دار هیرفتن  یفقط برا ه،یخوب ی دهیا

 ؟یچ – سورن

کال   یو نذارن به قاد ارنیسرمون ب ییبال هیراه  نیممکنه ب میفتیراه ب یکیتار ی! اگه االن، تومیبر یکِ   نکهیا -
در اون  ی.ولشهیجن ها متوقف م تیچون موقع ِ اذان صبح فعال میتا اذان صبح منتظر بمون میتون ی.ممیبرس

 !ارنیسرمون ن ییکلبه بال  نیا  یکه تا صبح تو  ستین ینیصورت هم تضم

 سخت شد! به نظرت کدومش بهتره؟ یلیخ کنم  فکر...خب – سورن

 .میرو انتخاب کن یکی دی. بامیندار یچاره ا یول فتهیبرامون ب یدونم، در هر دو صورت ممکنه اتفاق بد یواقعا نم -

 .میفتی، بعد راه م میکن  یتا اذان صبح صبر م فتادین یاگه اتفاق  م،یبمون نجایکم ا  هی گمیم من – سورن

 .رونیب میزن یم نجایو از ا میدار یافتاد فورا چاقو و چراغ قوه ها رو برم  یباشه، قبول.فقط اگه اتفاق -
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پنجره  یرو به رو وارِ یسر ما رد شد، به د یبا شتاب از پنجره وارد کلبه شد و با سرعت از باال یزیچ هیگفتم   نویا  تا
دم برامون سنگ پرتاب ز  ی.حدس ممیافتاد.من و سورن با ترس و لرز به اون سمت نگاه کرد  نیزم یخورد و رو

چاقوئه.از  هی دمیشدم د کیکه بهش نزد  یرفتم.کم ءیبه طرف اون ش اطیکرده باشن.بلند شدم و آروم و با احت
 ...هم به خون آغشته شده بود یبود که مسعود با خودش برد، کم ییبرش داشتم.همون چاقو نیزم یرو

 !کار کردن؟  یبا مسعود چ یعنیگفت :   یبا نگران سورن

 ...دونم یگفتم : نم  یبود، با ناراحت ختهیو اعصابم کامال به هم ر ومدیاصال صدام باال نم  گهیکه د  من

 !یکن  یم یدونم"، بدتر منو عصب ینم" نگو انقدر  خدا رو تو بهراد – سورن

 !بگم؟ دیبا یدونم چ ینم یزیچ یوقت -

 ...یبدون دیبا گهیکه د  نویاصال خون مسعود نباشه! جن ها هم خون دارن؟ ا  دیشا – سورن

با ما مزاح کنه چاقو رو بندازه  نکهیا  یجن رو با چاقو زده باشه بعد برا هیدونم مسعود  یم دی.اما بعستمیمطمئن ن -
 !! کلبه  یتو

 !جنبه ش فکر نکرده بودم نیا  به درسته،...آره  – سورن

که دارن ما   ییدونستم جن ها یبود که نم نیفکر کنم.مشکل ا یمبل نشستم تا کم یرو انداختم و رفتم رو چاقو
 یتونستم کار یم دمیفهم یم نوی! اگه اهیخواسته شون چ نکهیا  ایکارشون دارن   یبرا یلیکنن چه دل  یم تیرو اذ

 .کنم

 یضربه زد.احساس م وارینفر با انگشت به د هی.انگار دیبه گوشمون رس یتق تق یکه صدا  میفکر بود یدو تو هر
سورن نترسه گفتم :  نکهیا  یکردم اما برا  یوجودشو حس م ینیکلبه ست.سنگ  یهمراه ِ ما تو گهینفر د هیکردم 

 ...بود رونیفکر کنم صدا از ب

 !بود داخل از  قشنگ بابا، نه – سورن

! بلند شدم و وونهید ای میشد یکشته م  ای میموند ینداره.اگه م یا  دهیاون کلبه فا  یموندن تو گهیکردم د  حس
 .برداشتم زیم یاغ قوه ها رو از روچر 

 .میبر نجایفورا از ا دیپاشو، با -

 ه؟یخوب فکر نظرت به – سورن

 !رسه یبه ذهنم نم نیبهتر از ا یزیفعال چ -

نگران  ادی.زمیو راه افتاد میاومد  رونیاز کلبه ب  میبردار لمونویوسا نکهیاز چراغ ها رو به سورن دادم.بدون ا  یکی
 .مسعود نداشتن یندارن! همونطور که برا یکردم کاربرد  ی چاقوها نبودم چون احساس م ِ وردنین

 میجرأت نداشت یشرت تن مون بود ول یسرد بود.از شانس، ما دو تا هم ت میکرد  یکه فکر م  یزیاز چ  شیب هوا
.کم میو مواظب دور و برمون بود میگرفت  یراه مدام نور چراغ رو به اطراف م ی.تومیکلبه و لباس گرم بردار  میبرگرد
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 یو جور دیوز یم ی.باد سردمیدید ینم خودموناز درخت ها ،اطراف   یجز انبوه یزیو چ میکم از کلبه دور شد
 ..!خوردن یشده بود که دندون هامون از سرما به هم م

...ما هم رنیم یکنن و م  یها هم تو خواب سکته م یبعض رن،یم یم یتصادفات رانندگ یها تو یبعض – سورن
ِ  نوع ِ ُمردن نیبدتر نی!! امیریم یعالمه جن م  هی نیب میدار نجایا ! 

 !میریم یخفه شو، ما نم -

 ! بهت قول دادن که ما رو نکشن؟؟یگفت : جد  زیآم  هیکنا  سورن

 !عالمه جن هست؟  هی نجایا  یدون ی.بعدم تو از کجا ممیریبم ستیدونم قرار ن یم ینه ، ول -

 !کنن  یاطراف دارن به ما نگا م  نیآدم، هزار تا جن وجود داره...کم ِ کم پنجاه تاش ا  هیهر  یازا  به – سورن

 !ذارن یم یبد ریمن تاث یسورن، حرفات دارن رو -

 .گم  ینم یزیچ گهید...باشه – سورن

به  هیشب یزیچ.دمیرو شن یآروم  یلی خ ِیبعد صدا هی.چند ثانمینگفت و هر دو سکوت کرد یزیچ گهید سورن
 .سادمیوا نیهم یداد صدا رو واضح بشنوم برا یقدم هامون اجازه نم یزمزمه...صدا

 شد؟ یچ – سورن

 ...دمیشن ییصدا هی -

 .دمیسکوت حاکم شد دوباره اون صدا رو شن یوقت

 !؟یشنو یم -

 ...انگار...  آره  – سورن

 .گهیم یچ میبفهم میبار تونست نیآروم بود اما ا  یلیخ نکهی.با امیو به صدا گوش داد میهر دو سکوت کرد دوباره

 !کنه  ینفر داره اسم تو رو زمزمه م هی انگار  – سورن

 ...آره، فکر کنم -

 .میتمام راهو بدو دیگفت : زودباش، با  عیسر سورن

.چند دنیبه دو میشروع کرد ییرو به رو بشم.دو تا یموافق بودم.اصال دوست نداشتم اونجا بمونم و با کس باهاش
نور چراغ  م،یکه جلوتر رفت  ی! کمدیبار یداشت برامون م واریکرد...از در و د  دنیلحظه بعد بارون هم شروع به بار

اونقدر واضح بود که من و سورن همونجا   ری.تصوادنفر افت هیصورت  یچند لحظه رو یمن موقع حرکت برا یقوه 
اما   نمیاون صورت رو نب  گهیبودم که د دواریاون نقطه گرفتم و ام  ی.دوباره نور رو رومیسادیخشک مون زد و وا

 ...میبار از ترس چند قدم عقب رفت نیاون شخص باز هم اونجا بود.ا

 !م؟یبه نظرت به راه مون ادامه بد -
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 !ستین یفکر خوب چیه...نه – سورن

 میخورد کهی یبود که حساب دیشد.صدا اونقدر میدیرو از پشت سرمون شن یبلند و وحشتناک یخنده  یصدا هوی
.به میکار کن  یچ دیدونستم با ی...نمشینه راه پ می.نه راه پس داشتفتنیبود چراغ ها از دست مون ب کیو نزد

 .شدی.قلبم داشت از جا کنده مدیرس یبه ذهنم نم یچیهول بودم که ه یقدر

نداره اما تنها راهمون  یچندان ی دهیزدم فا یهر چند حدس م م،یبزن ونبریکه از سمت چپ م  دیفکرم رس به
و همه جا رو نگاه کردم اما  دمیبه اطراف چرخ عی! سرستین دمیبهش بگم که د نویبود.برگشتم سمت سورن تا ا

برگشتم، درست از همون سمت  که  نینفر محکم از پشت بهم تنه زد.هم هی.اومدم صداش بزنم که دمشید ینم
 یخورد.پشِت سرم به شدت م نیافتادم و سرم از پشت محکم به زم  نیزم یبهم خورد و رو گهید یضربه  هی

 !کارش  یگفتم جمجمه م شکست رفت پ  یسوخت.با خودم م

 یادیز ینیکردم.سنگ  یم یتونستم از جام تکون بخورم.انگار دست و پاهامو گرفته بودن.احساس خفگ ینم اصال
جن  یپا نکهیشده باشم تا ا یدادم ضربه مغز یم حیحال ترج نیکردم.اما در ع  یم حس م نهیس یقفسه  یرو رو

 !ها وسط باشه

از   دمیسرمو چرخوندم که د یچشمام نخورن با بدبخت یقطرات بارون تو نکهیا  ی.براشدیم دتریهر لحظه شد بارون
 یالغر  یبودن و صورت ها دهیپوش یبلند دیسف ی.اون افراد لباس هاانیدرختا چند نفر دارن به طرفم م یالبه ال

هم  ی...گاهدمیشن یپچ پچ م یصدا دمبود، درست مثل گچ.اطراف خو دیسف یبیداشتن.پوستشون به طرز عج
نداشت و اونا هر لحظه  یخوندم اثر یلب دعا م ریز یاشکم دراومده بود.هر چ  گهیزن! د هی ی هی...گرهیگر  یصدا

نداره حداقل چند تا فاتحه واسه خودم  یا  دهیدعا خوندن فا گهیشدن.با خودم گفتم د یتر م کیداشتن بهم نزد
تونستم  یاما به زور م  یا  گهید زیچ ایدونم به خاطر اون ضربه بود  یآخرتم! نم  یباشه برا یتوشه ا هیبفرستم تا 

راحت  المیخوشحال بودم، خ یلیبابت خ نیکردم.البته از ا  یم یاحساس خواب آلودگ  دایچشمامو باز نگه دارم.شد
 .ستمیودم نبود که شاهد مرگ خ

دارن عقب عقب  دپوشیشدم، متوجه شدم اون افراد سف یم هوشیلحظات که داشتم ب نیدر آخر درست
بدم.اونقدر عقب عقب رفتن که  صیتونستم حالت چهره شونو تشخ یو نم دمید یتار م یلیخ زوی.همه چرنیم
 .دمینفهم یزیچ گهیرفت و د نیاطراف از ب  یدرختا محو شدن...تمام صداها نیب

که توش   یرختخوابم. اتاق یتو دمیسرم به خودم اومدم و آروم چشمامو باز کردم.د یتو یفیاحساس درد خف  با
شده بود.تا چند  یچی.سرم باندپدمیبه سرم کش ینشستم و دست عیاوردم! سر  یوجه به خاطر نم چیبودم رو به ه

 !!دونستم کجام یو منگ بودم، نم جیلحظه گ

مو فراموش  یپدر یخونه  لیبابام ام! انقدر اونجا نرفته بودم که شما یخونه  یمتوجه شدم تو تازه هی چند ثان ِبعد
خواست بدونم حال سورن و مسعود  یاز اونجا سردراورده بودم.دلم م  یدونستم چجور ینم یکرده بودم...ول

به اطرافم  یبرم.نگاه رونیب دمیکش  یم جالتخ ییجورا هیاما من   ومدیحرف زدن م یاتاق صدا  رونیچطوره.از ب
 یمسعود رو گرفتم.دو سه تا زنگ خورد ول یکنار رختخوابم گذاشته بودن.برش داشتم و شماره   لمویانداختم.موبا

 .بعد در ِ اتاق باز شد و مسعود اومد داخل هیرد تماس داد.چند ثان
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.اومد و نمیسر جام بش خواستم بلند شم که با دست بهم اشاره کرد ینشده.م شیخوشحال بودم که طور یلیخ
 ...نشده، بذار بغلت کنم تیزیجلوم نشست.گفتم : خدا رو شکر چ

وِر سرت هم  نیزنم ا یبهراد، حوصله ندارم م نیگفت : بش  یحوصلگ یبغلش کنم که آروم ُهلم داد و با ب خواستم
 !ترکونم یم

بود،  یچ شبیدونستم علت اتفاقات د یمن نبود.من اصال نم ریباور کن تقص یکنم.ول  یدرکت م ،یگیراست م -
 !هنوز هم تو کِفـش ام

 .یبود نجایشبانه روز ا هی ی.جنابعالشبینه و پر شبید – مسعود

 !!؟یجد -

 یکه نم  یهست یریخواستم بهت شوک وارد کنم.فقط من موندم تو چجور جن گ یکردم.م  ی: نه بابا، شوخ دیخند
 .یبود سر همه مونو به باد بد کی! نزدیخودتو نجات بد یتون

 !، سورن کجاست؟ یراست -

 .پدر و مادرشه ی خونه اونم  – مسعود

 رون؟یبرم ب ییخودمون؟! من االن با چه رو یخونه ها یمسخره ، چرا ماها رو نبرد -

رو رفتن.چهار  هیقض تا ته ِ نای! بابات اگهیاعصابم خرده د  نیهم یمنم برا ینداشتم، در ثان یا  چاره که  اوال  – مسعود
 .رمی مامانتو بگ ِیو زار ونیش یکنم جلو  یم یساعت داشتم سع

 می! البته دور از جون.دو ساعت داشتیتو ُمرد میمن و سورن فکر کرد م؟یسر دراورد نجایشد که ما از ا یاصال چ -
 !میگشت  یدنبالت م

اون   ی.توارمیصاحاب مرده رو ب لیتا برم اون وسا رونیشد.من از کلبه اومدم ب یواست بگم چ سایوا – مسعود
شد که دو سه تا  یخوردم.جور نیلحظه تعادل مو از دست دادم و زم هی یشد که برا یچ هویدونم  ینم یبیسراش

تونستم  ینم هیبُبره.تا چند ثان ستمباعث شد د د،یدستم چرخ یالمصب تو  یخوردم و اون چاقو نیزم یغلت رو
.اومدم بلند شم شنیم کیعده دارن بهم نزد  هیکردم   ی.احساس مدمیاز اطرافم شن  ییصداها هیتکون بخورم.بعد 

کردم.چند لحظه بعد   یم ینیبه وزنم اضافه شده بود! بدجور احساس سنگ لویک  صدیتونم.انگار س ینم دمیاما د
 .بردشد که خوابم  یچ دمینفهم گهید

 ...شده بود یخون ینجوریپس چاقو ا -

 چطور؟ – مسعود

 !تو رو زدن می،فکر کرد ِیچاقو خون میدیکلبه.من و سورن هم د  یتو رو انداختن تو یآخه چاقو -

 !د؟یتا فرار کن نیومدین رونیب کلبه  از  چرا پس – مسعود

 !میاز کلبه دور شده بود  ی!! کلمیچرا، اومد -



 

 
117 

 داریگذشت که از خواب ب  قهیدونم چند دق ی.نممیرس یشو برات بگم، به اونجا هم م هیبق بذار حاال – مسعود
ام که اطرافش پر از دار و درخت ِ. بلند شدم، لباس   یجاده خاک هی یتو دمیسردتر از قبل بود.د یلیشدم.هوا خ

کس هم نبود ازش بپرسم! تمام دغدغه   چی.هنبودهامو تکوندم و دور و برمو نگاه کردم.اون جاده اصال برام آشنا 
نشده بود،  کیرو گرفتم و راه افتادم.هوا هنوز تار یطرف هیکنم.خالصه   دایشما دو تا احمقو پ امیبود که ب نیام ا

بود که ساعت هم نداشتم تا مطمئن  نجایا  ینگذشته، و هنوز سر ِ شب ِ، بدبخت شتریب قهیکردم چند دق  یمن فکر م
زد.با خودم گفتم اگه هنوز سر ِ شب ِ چرا  یروستا کالغ هم پر نم ی.تودمیروستا رس هیراه رفتم تا به  کم  هیبشم. 

کم اون اطراف رو گشتم تا   هی... الیروستا انقدر خلوت ِ! نکنه افتادم تو داهات جن ها و هزار تا فکر و خ نیا
دو تا  یکیاذان بلند شد.  یلحظه صدا نیچشمم به مسجد افتاد.درش باز بود.رفتم سمتش و جلوش نشستم. هم

 .کال  یکجاست.اونا هم گفتن قاد  نجایخل مسجد که بلند شدم ازشون سوال کردم ادا ومدنیداشتن م رمردیپ

 !؟یشناس یکال رو نم  یتو قاد -

از کنار کلبه   هوی.ریمنو در نظر بگ یاون لحظه   طیکال؟! بعدم شرا  یقاد رفتم بار چند من مگه شو، خفه – مسعود
 !!کال  یاورده بودنم قاد

 شد؟ یخب، بعدش چ -

قاط  یحساب دمیکه شن  نویصبح! آقا ا میساعت چنده اونا هم گفتن چهار و ن دمیپرس ازشون  من بعد – مسعود
 !ارمیجفت تونو ب یسر شما اومده باشه من چجور ییبا خودم گفتم اگه بال یسمت ِ کلبه ول امیخواستم ب یزدم.م

 ؟یرسه من و سورنو بلند کن یتو زورت نم یعنینبند!  یخال -

اون همه   یتونستم بلندتون کنم، چجور یکه م  ممیریام؟!! اصن گ  نایعلومه که نه، مگه من جان سم – مسعود
نبود! از  شمیپ چییسو یبودم ول کینزد نمیکه به ماش  ومدیزورم م نیگفتم، از ا  یاوردمتون؟!...داشتم م  یراهو م
 .بهم داد لشویشون موبا یکیطلب کردم، اونا هم دلشون سوخت و  لیها موبا رمردیاون پ

 !یبابامو گرفت یشماره  یتو هم زرت -

بنداز بعدا حالشو  ادمیرو گرفتم، زنگ خورد اما کثافت برنداشت،  رضایعل  ی شماره اول  اتفاقا  بابا، نه – مسعود
باباتو حفظ  یخونه  ی، فقط شماره  نایاز ا  ریمحمدو گرفتم، اونم آنتن نداد.به غ ی.چند بار هم شماره رمیبگ

خدا،  یفقط گفتم فورا خودشو برسونه.بنده  ردم،نـک فیرو برداشت.ماجرا رو براش تعر یرفتمش که گوشبودم.گ
 ادهیو بعد هم پ میاومد  نیبا ماش ییجاها هیخودشو رسوند.تا  یا  قهیبابات فکر کنم رکورد ِ سرعتو شکست! ده دق

 نمیخواستم بب ی...اول مچوندمشیپ یمن م یشده ول یچ دیپرس یبابات م یراه ه یسمت کلبه.تو میراه افتاد
 میدیبه کلبه رس یکنم.وقت  یرو ماست مال هیقض یجور هیبستن و  یبعد شروع کنم به خال ن،یشما در چه حال

 .طرف هیسورن هم  ،یطرف افتاد هیتو  میدید

 ...میومدیم رونیاز کلبه ب  دیفکر کنم من و سورن نبا -

 !یبرد یموضوع پ نیا  به االن  حداقل که  خوبه – مسعود

 !چرت نگو، تو رو که اول ِ همه چپه کردن -
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 .من شما دو تا رو نجات دادم، پس دهنتو ببند یول آره،  – مسعود

 !لو رفت؟ نایواسه بابام ا هیشد که قض یخب قهرمان، چ -

 .گفتم  قتویبتراشم...حق یا  گهید طیاون شرا  یرقمه نتونستم برا چیاز کنترل من خارج بود.ه  گهید اون  – مسعود

 .ستیمهم ن ادیاشکال نداره...ز -

 ...دیشا تو  ِ نظر از  – مسعود

 ؟یچ یعنی -

 !یخودخواه یلیبه نظر من تو خ یول گمیم نویا  دیش واضحه.ببخش یمعن – مسعود

 نیبار هم به ا هی یمن سال یفقط برام سوال ِ که چرا مامان و بابا ستم،یکنم.در ضمن من خودخواه ن  یخواهش م -
 !دنیآه و ناله سر م  شهی من م ِ یهم دارن، بعد تا حرف از جن زدگ یکه بچه ا  فتنیفکر نم

جن  ی نهی! اگه به قول خودت فقط در زمیزن یبار هم به پدر و مادرت سر نم هی یسال یمن، تو حت زِ یعز  – مسعود
 .ستیمورد ن هی نیکه فقط هم  دمیم نانی! تازه من بهت اطم ِیلیهم نگرانت باشن خودش خ یزدگ

نرفته  ادتیاون موقع رو   یکی.مطمئنم تو شدنینگران م دیانداختن با  رونیاون موقع که منو از خونه ب  ؟یجد -
 یهم از خودت قرض کردم .تو واقعا عمو دشیگرفتم...بعدها پول خر  یخونه مو از خودت م یچون پول اجاره 

 !یهست یخوب

انداختن، فکر   رونیهم که اونا تو رو از خونه ب یاشتباه کنه.وقت  شیزندگ یممکنه تو یکس  هر نگو، چرند – مسعود
 ی.ولیکنم که برگرد  یخواستن تو رو راض ی! تا مدت ها هم از من میبرنگرد گهیکه د  یکردن انقدر تخس باش  ینم

 .ی...البته االنم هستیخر بود یلیتو خ

 گفتن؟  یردم چرا خودشون ازم نخواستن و به تو مخواست من برگ یدلشون م یلی! اگه خیلطف دار -

 !گفتن  یبهت نم مایداشته که مستق یلیدل حتما – مسعود

 .نداشتن یخواسته ا نیبود که اصال همچ نیهم ا لشیآره، دل -

که   یچون در حال دم،یاونم منظورمو فهم  نایقی.گهیفهموندم که داره دروغ م یبه مسعود م میرمستقیغ  داشتم
 خواد؟ یم یاالن دلم چ  یدون یزد و گفت : بهراد ، م یلبخند د،یرس یبه نظر م یعصب

 !نزنم یدر موردش حرف دمیم حیترج یتونم حدس بزنم ول یم -

 من چرا تا حاال تو رو نزدم؟ یدون یم – مسعود

 !وقت درک نکردم چیه قتاینه ، حق -

 .خواد بزنمت یواقعا دلم م گهیمکث کرد : االن د هیچند ثان مسعود
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با تو موافق  یکه هر ک  ستین یاصال روش خوب  نیاما ا  یشیدونم از حرفم ناراحت م یمسعود، م نیخب چرا ؟ بب -
 !یلت و پار کن یرو بزن یباهاش مشکل داشت یلیبه هر دل اینبود 

 ی...کال مشکلت جایکن  یاز مسائلو درک نم  یسر هی که تو  ِ نی.موضوع استین نیا  موضوع اصال  االن  – مسعود
 !بوده باشه یکنم که واقع  یوقتا شک م یبود! بعض یعجب شب  یول –ست.سورن  گهید

 !یکجا رفت  هویکنم که تو   یفکر م نیمن از اون شب همش دارم به ا -

 .شد! انگار اون قسمت از حافظه م نابود شده یچ دمینفهم خودمم کن  باور – سورن

رو باز کردم و شروع کردم به ورق  یه تو ببره! کتاب کلفت و مزخرف ِ قانون مدندلم گفتم مرده شور اون حافظ تو
پرونده جلوش تلنبار شده بود اما  ینشسته بود.کل زشی.سورن هم پشت مارمیاز توش درب  یزیچ هیزدن تا بلکم 

 .کرد  یباال زده بود و مدام به دست هاش نگاه م راهنشویپ یها نیبهشون نداشت، آست یتوجه

داره دست هاشو  دمید یکردم م  یکه سرگرم کتاب خوندن بودم، هر بار که به سورن نگاه م  یا  قهیاون ده دق  یتو
 !وونه؟ید یکن  یکار م  یچ ی: دار دمیصبرم تموم شد و پرس گهیکرد.د  یکنه.داشت اعصابمو خرد م  یبرانداز م

 !کنم، ُجرم ِ؟  یم نگاه هام دست به دارم – سورن

 .ستیبد ن یبه اون پرونده ها بنداز ینگاه هی.در ضمن اگه یکن  یاعصاب منو خرد م  یارد  یول ست،یجرم ن -

 ؟ی خوشگل واسه خودت بزن ِ یخالکوب هیکه   یفکر کرد نیا  به حاال تا بهراد،.هست بهشون حواسم – سورن

 .فکر کنم زایچ نینه، وقت ندارم به ا -

 !آره خب، پست ِ وزارت تمام وقتتو پر کرده  - سورن

 کنم؟  یکار م  ریوز هیمن کمتر از  یکن  یفکر م -

مثل  یعالف  هیدر کل تو هم  یول شتر،یهم ب دینه.شا ییخدا م،یکه توش هست  یمکان و زمان به توجه با – سورن
 .خودم

 .نکن یکیخفه شو، منو با خودت  -

 ریدستم تصو نیا  یخوام رو یم ن،یباال زد و دستشو بهم نشون داد : بب نشویآست  یکیبا دست راست، اون  سورن
 : سمیبدنش هم بنو یکنم.رو  یجغدو خالکوب هی

We are the people that you’ll never get the best of 

Not forget the rest of 

Just sing it loud until the kids will sing it right back 

Are we all we are 
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وقت استراحت  چیما ه گهیکه م  ی! خصوصا اون قسمتیسیبرعکسشو بنو دیاکنم تو ب  یفکر م ی ول ِیجمله جالب -
 .میکن  ینم

 زیآم  دیتهد نیا  ،یدون ی.مادی که من ازش خوشم م ِ نینه، مهم ا ایکه به من ربط داره   ستین مهم اصال  – سورن
 .بودنش رو دوست دارم

 حاال چرا جغد؟ -

 نیهم یکه مورد عالقه شه منصرف کرد برا  یسورن رو از انجام کار شهیدونستم نم یم. ِ خوشگل چون – سورن
عکس   ره،یبگ ینکرده حرفمو جد ییذوقش بزنم چون اگه خدا یبحث رو ادامه ندادم.اساسا دوست ندارم تو گهید

 !دهیمسعود از خودش بروز م یدر حد و اندازه ها یالعمل

و باهاش سالم  مید اتاق شد.من و سورن از جامون بلند شددر بزنه وار  نکهیبدون ِ ا یمعظم یلحظه بعد آقا چند
:  دیبه پرونده ها انداخت و پرس ی.نگاهستادیمن ا زیم یاومد و جلو  کراستی.از شانس بد میکرد  یو احوالپرس

  ؟ ِیقاسم زاده در چه مرحله ا یآقا  یماکان، پرونده  یآقا

که   ییسکوت کردم و با خنده ها هیزنه، چند ثان یفراموش کرده بودم که در مورد کدوم پرونده داره حرف م کال
رو کنار  اتیکردم و جزئ  یمطالعه ش کردم، االن داشتم دوباره مرورش م شیبودن گفتم : چند روز پ یالبته عصب

 .برسم یا  جهینت هیذاشتم تا به  یهم م

 ؟یت نکردصحب خودش با – یمعظم یآقا

 .نه متاسفانه -

 .ینکرد یکار  چیزد و گفت : پس در واقع تا حاال ه یکوتاه  لبخند

 .نهیترش هم قیبله قربان، دق -خنده م گرفت  دوباره

کردِن من   عیکنه به ضا  یشروع م یمعظم یدونم چرا وقت ینم رم،یخنده هامو بگ یتونستم جلو یوجه نم چیه به
 ...کرد  یم کیبدتر منو تحر د،یخند ی! از اون طرف هم سورن داشت مرهیگ  یخجالت بکشم خندم م نکهیا  یبه جا

 .بذارم زیم نیترو پشت ا قیال  لیوک هی شمیبکن وگرنه من مجبور م شیکار  هی زودتر – یمعظم یآقا

 ...!گفت  یجا افتاد که چ میبعد تازه دو زار هیرفت.چند ثان رونیجمله از اتاق ب نیاز گفتن ا  بعد

 ده؟ینم ریوقت به تو گ چیچرا ه -

 .دمیکارامو انجام م  ی همه من چون – سورن

.کال از اون دسته آدم هاست که رونیبندازه ب نجایدنبال بهونه ست که منو از ا ی.معظمستیدرست ن نینه نه، ا -
 .کنه  یمن حال نم ی افهیبا ق

 .نداره یربط زایچ نیا  به نگو، چرت – سورن

 .جور آدما خبره شدم نیشناخت ا ی نهیدر زم گهید گم،یم یجد -
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نده مجبور شدم دنبال پرونده ها بال بال بزنم.هر  ریبهم گ یکیکوچ  یسر هر مسئله  یمعظم نکهیا  یروز برا تمام
ل دادم...الاق یم حیرو ترج یریجن گ قتایندارم.حق یکه به وکالت عالقه ا  شدمیمطمئن م شتریکردم، ب  یچقدر کار م

 !شترهیب جانشیه

 عیبلند نشم.سر گهیخواست بخوابم و د یاز ظهر سورن منو تا خونه رسوند و رفت.انقدر خسته بودم که دلم م  بعد
 یریجن گ یروز هیکردم که اگه   یفکر م نی.همش به ادمیدراز کش ییرایپذ یلباس هامو عوض کردم و اومدم تو

کشته بشم   یریدر راه جن گ نکهیاحتمال ا  ونذارم کنار.چ یبوسم م یداشته باشه، وکالت رو م یبرام درآمد ثابت
ِ  کمتر از وکالت ! 

صد  هیهر ثان یکردم بخوابم اما تو  یعمرم انقدر خسته نشدم.چشمامو بستم و سع  یوقت تو چیکردم ه  یم حس
م شک کردم بود که کم کم خودم ه یکرده بودم.جور  یشد.کامال قاط یچشمم رد م یعجق وجق از جلو  ریتا تصو

به دست و  یبلند شدم تا آب اماخسته بودم   نکهیبدنم باالست.با ا یکردم دما  یباشه.احساس م یکه اثر خستگ
 .چشمم گم کنن یگور شونو از جلو  ریتصاو نیا  دیصورتم بزنم، شا

آب نفسم بند اومد و   یبه خاطر سرد یآب سرد گرفتم. ول  ریسرمو ز نیحرکت نماد کیآشپزخونه و در   یتو رفتم
خواستم جواب  یزنگ در بلند شد.اولش نم یکه صدا  ومدمیم رونی.داشتم از آشپزخونه بدمیفورا سرمو کنار کش

 .شدم و رفتم سمت در شمونیبدم اما پ

 یمردونه  راهنیپ نکهیباز کردم.مسعود پشت در بود.سالم کردم، اونم جواب داد و اومد تو.تعجب کردم از ا درو
 ؟ یتازه گرفت راهنویپ نی: ا دمیمتنفره.پرس راهنیطرح پ نیکرد که از ا  یم دیتاک شهی.چون همدهیچهارخونه پوش

 .ستمیبست گفت : من مسعود ن یکه داشت درو م  یحال در

مطمئن بودم که رنگم  زد،یعقب رفتم.قلبم تند تند م  یکم  اریاخت  یخوردم که ب کهی یجمله به قدر نیا  دنیشن با
 !دهیپرهم 

 !؟ شد چت – هاموس

 .ذره جا خوردم هیفقط  ،یچیزور آب دهنمو قورت دادم : ه به

 ببرمت داخل ؟ یخوا یلحظه مکث کرد و گفت : م چند

 ...تو می.برامینه نه نه نه ! خودم م -

 ! فاصله یالبته با کم  م،ینشست ییرایپذ یو تو میهم رفت با

 نه؟ ،یکرد  تعجب – هاموس

 !ینجورینداشتم...اونم ا دنتویانتظار د  دم،یترس شتریب -

 !ام؟یب رونیکمد ب  یاز تو  یداد یم حیترج – هاموس

 ...وجه چینه، به ه -
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 .نمتیظاهر شدن انتخاب کردم.الزم بود بب یحالت رو برا نیبهتر باش مطمئن – هاموس

 .یبد حیبهم توض نویا  ستید ن! بیدونستم چجور ینم یول نمتیدوست داشتم بب یلیآره، اتفاقا منم خ -

 .سراغت، نگران نباش امیم خودم باشه الزم  وقت هر – هاموس

 سوال ازت بپرسم؟ هیتونم  یم -

 .حتما – هاموس

 گه؟ید نیشیدوقلو محسوب م ییجورا هیاالن تو و مسعود  -

 .بایتقر آره،  – هاموس

  هم ِ؟ ِ هیاونوقت اخالق هاتون هم شب -

 .خونسردتر باشم یکنم، من کم  ی.فکر مادیز نه...خب – هاموس

 !من هم همزاد دارم؟ -

آدما به جز حضرت محمد و دخترش فاطمه و دوازده امام، همزاد دارن.منتها من به شخصه   ی همه.آره  – هاموس
 .دمیهمزاد تو رو ند

 !شمیم وونهیوگرنه حتما د نمشیوقت نب چیه دوارمیمنم ام -

 .میجنگل افتاد صحبت کن یکه تو  ییتا در مورد اتفاقا نجای...من اومدم امیبگذر – هاموس

 .یبد حیدونم.بهتره تو توض ینم یچیمن که ه ،یزیچ هی! فقط هیعال -

 دیگروه نبودن.با  هیجنگل به شما حمله کردن از  یکه تو  ییمن هم گنگ ِ.اون جن ها یبرا موضوع – هاموس
 .بزنن بیخوان به شما آس یعده از جن ها م  هی.یحواستو جمع کن

 ه؟یحمالت چ نیا  لیدونستم.دل یکه خودم هم م  نویا  ؟یبگ نویکه ا  یدور منو تا مرز سکته برد هی نجا،یا  یاومد -

 .شما متحد شدن هیبد عل یاز جن ها  یسر هی میدون ی! ما فقط مستمین که  خدا ام،  جن من – هاموس

 من و سورن و مسعود؟ یعنیشما" " -

 یم یدونم! البته بزود یبا مسعود داشته باشن.دنبال ِ تو و سورن اند.اما چرا شو نم یکنم کار  ینم فکر – هاموس
 !ارمیفهمم، اونوقت ِ که حالشونو جا م

 .دیمنو ندار یکنم تو و دوستات هوا  یاوقات حس م  یمن گاه -

 .میجنگل تمام مدت اطراف شما بود یما تو ،یکن  یم اشتباه  – هاموس

 ن؟یرو شما کشت یاون جن خاکستر -
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 ی.ولدیرس یبهت م میکرد  یکارو نم  نی.اگه امیبلندش کرد نیزم ی.ما فقط از رویکشت  خودت اونو  نه، – هاموس
 .خودت بود که اون بال رو سرش اورد یدعا

 !کنن  یراحت شد که حداقل دعاها کار م المیخدا رو شکر...خ -

ِ  تر قابل ِ حل یقو یدعا هیعکس دارن که اونم با   ریوقتا تاث یموثرن.فقط بعض شهیهم دعاها – هاموس . 

 !من خرد بشه یبود جمجمه  کینزد ن؟ینکرد یچرا زودتر کار ن،یشما که تمام مدت کنار ما بود -

به من موتور جت  یکن  ی! بعدم تو فکر مدیرس یاما تعداد اونا به صد نفر هم م  م،یبود نفر سه فقط ما – هاموس
شما رو به کلبه  می.مجبور شدمیببر رونیتو و سورنو از جنگل ب میتونست یبود که ما نم یجور طیوصل ِ؟! شرا

 .دنیکه مسعود و پدرت سر رس  متونیم از اونجا ببریخواست یاونا عبور کرد.موقع ِ اذان م  نیاز ب  شدی.نممیبرگردون

 اونا شده باشه؟  تیکرده باشه که باعث عصبان  یورن کاربه نظرت ممکنه س -

زدن.البته من هنوز مطمئن  یم بیگروه خاص بهش آس  هیبود فقط  ینجوریا  اگه  چون.کمه  احتمالش  – هاموس
 .کرده  جی که منو گ ِنیحمالت متوجه تو بوده.هم شترِ ی! تا حاال که بارنیسر سورن ب ییکه اونا بخوان بال  ستمین

 !کار کرد؟  یچ دیحاال با -

 .فتهینم ی.نگران نباش، اتفاقمیگیو بهت م میکن  یم دایپ لشویدل ما.بده ادامه  کارِت  به تو – هاموس

 !کنن  یجور اتفاقا رو راحت کشف م نیا  لیکردم جن ها دل  یمن فکر م -

 یاما االن که پا  م،یآدم بود تا حاال مشکلو حل کرده بود  هیسر  ریکارا ز  نی.شک نکن اگه انطورهیهم آره،  – هاموس
 . ...زود یلیخ م،یکن  یم دایپ لشوینگران نباش.ما دل گم،یبازم م یسخت شده.ول یکم  هیجن وسطه قض یکل

 !کنه  یم تیمنو اذ یلیخ یزیچ هی -

 !؟یچ – هاموس

 !کار کنم  یچ دیدونم با یدارم باهات حرف بزنم اما نم اجیوقتا واقعا احت یبعض نکهیا -

 .بپرس سواالتو االن  خب – هاموس

 !خواستم بپرسم رو فراموش کردم یم یاالن هر چ  گه،ید نیهم -

 ...افتادم  هیدختر همسا ادی هوی.ارمیلحظه فکر کردم تا سواالتمو به خاطر ب چند

 یبود.تو دهیدر رابطه با جن ها د یخواب هی یبغل هیدختِر همسا نینه...ا ای یدونم خبر دار یاومد.نم  ادمیآهان،  -
 گهینفر د هیمنو بهش داده و ازش خواسته اونو به  یاز انگشترها  یکیکه   دهیبه تو رو د هیشب یخوابش کس

بوده که  یی لباس ها ِهیطرف شب یکه لباس ها  ودب ادشی نیطرفو فراموش کرده بود.فقط ا یبرسونه.البته چهره 
 .یتو بود دهیکه د  ییاروی.من شک کردم که اون دمتیبار د نی...اون زمان که من اولیدیپوش یم لیتو اوا
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من نبوده... در ضمن من فقط  یبرنامه ها یتو یزیچ نیمن نبودم، چن دهیکه اون دختر د  یکس  نایقی – هاموس
 .دهیند لیتو منو با اون شما ریکس غ  چیشدم، ه یظاهر م یدر نظر ِ تو اونجور

 !تونه داشته باشه؟ یم یا  یخواب چه معن نیبه نظرت ا -

 .و مسخره ست یمعن یب کامال  که  من نظر به – هاموس

 !باشه؟ ندهیممکنه مربوط به آ -

 ...دیشا ، آره  – هاموس

 یمنو جا به جا کنه...نسبت بهش حس خوب لیدختره نخواه که وسا نیبود خواهشا از ا ندهیپس اگه مربوط به آ -
 .ندارم

نکات مهم  یسر هی یکه داشت  ییها یریجن گ نیا  یمونه.بهراد، من دقت کردم که تو تو یم ادمی باشه، – هاموس
 یلیوقتش باشه چون انگشترها خ گهیفکر کنم د ؟یاز انگشترهات استفاده کن  یخوا یم ی.مثال کِ ینکرد تیرو رعا

 .دستت اند یوقته که تو

 .کنم  یبعد ازشون استفاده م یباشه، دفه  -

.مثل یوضو داشته باش ایطهارت  دیاز دعاها حتما با  یهم هست، موقع خوندن ِ بعض گهید زیچ هی – هاموس
 .دجانه یحرز اب ،یجنگل خوند یکه تو  ییهمون دعا

 !اثر کرد؟  یخب من که اون موقع وضو نگرفته بودم، پس چجور -

شد  نی.ایآب بود  ریز یمدت هیبه طهارت جسم داشت، تو هم که قبلش به خاطر سورن  ازین دعا اون  – هاموس
ذره  هی ،یکن  ینم ی! به "ساعت" ها هم اصال توجهیانقدر خوش شانس نباش  شهیکه عمل کرد، اما ممکنه هم
 !هرو بهت گفته باش زایچ نیکنم مهرآب ا  یوقتا شک م یحواستو جمع کن پسر، بعض

 ...کرد  ینم دیتاک زایچ نیا  یرو ادیمهراب ز -

دقت کن.امروز و فردا هم مهرآب باهات تماس  شتریبه بعد ب نیمهم اند.از ا یلیخ نایا  چون کرده  اشتباه  – هاموس
 کنه که مشکل دارن.حتما برو سراغشون، باشه؟  یم یخانواده رو بهت معرف هیو  رهیگ  یم

 !؟یصورت در ارتباط نیباشه...تو با مهرآب هم به هم -

 .عالقه نداره با جن ها مالقات کنه  ادیشکل.مهرآب ز نیا  به نه – هاموس

 ؟یسوال، االن تو در حالت انقباض هی -

 .ت بود یحس ِ شوخ طبع نیانتخاب تو هم  یمون برا لیاز دال  یکی.اصال یبا نمک یلیو گفت : تو خ دیخند کوتاه

 .برام جالبه بدونم دم،یپرس یجد -
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 که من از تو  ِنی.مثل ا ِیعیکامال طب  یمعقوله  هیخودمون  یانبساط و انقباض ما برا  یول درسته آره،  – هاموس
 ."؟یکش  ینفس م یبپرسم "االن دار

 .کم سخته  هیمن  یآخه درکش برا  یدون یم -

 یزی: چ دمیازش پرس  دم،یشن ینم یزیباشه...اما من چ دهیشن ییچند لحظه مکث کرد، انگار که صدا هاموس
 شده؟

 .خواد زنگ بزنه یم – هاموس

 ...متوجه منظورش نشدم اصال

 !!؟یچ -

 .رو برداشت یگوش  االن  – هاموس

بود.هاموس  لمیموبا یصفحه  یبلند شد.اسم مسعود رو میزنگ گوش یکه صدا  دیطول نکش شتریلحظه ب چند
 !گفتم  یدیزد و گفت : د یزیآم  طنتیلبخند ش

 !شمیم ینآخرش من روا  مطمئنم

 .رو برداشتم : الو، سالم یگوش

 ؟یخوب ؟یچطور سالم، – مسعود

 ؟یآره، تو خوب -

 بهت حمله نکرد؟ یزیچ یجن گهی...دستمیبد ن ،یاِ   – مسعود

 ...انداختم : حمله که چه عرض کنم  یهاموس نگاه به

 !؟یچ یعنی – مسعود

 .گفتم  یزیچ هی ینجوری، هم یچیه -

 .بود به من بگو یمشکل اگه  خالصه – مسعود

 .باشه، حتما -

 .نجایا  یایشام ب یبرا شب، فردا بگم بهت زدم زنگ – مسعود

 .امی.اگه تونستم مادیم شیپ یتا فردا چ نمیبب دیبا -

 ..خدافظنمتیب یم شب فردا پس باشه، – مسعود

 ....گفتم اگه -
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 تیپشگل هم به حرفم اهم هی یبه اندازه  ینیرو قطع کرد. یجمله مو کامل نکرده بودم که مسعود گوش هنوز
 !نداد

 !؟ینیمسعود رو بب ینشست نجایتو االن که ا -

 .شنیم یذهنم تداع یگذرا تو  ریوقتا افکارش به شکل تصاو یبعض فقط نه، – هاموس

 رو برداشت؟ یاون لحظه گوش  یدیفهم یفقط افکارش؟! پس چجور -

 !گهیاز افکارش بود د  یجزو اونم  خب – هاموس

بود که هاموس تو  نی! در کل برداشت من استین ی"افکار" و "اعمال" فرق نیواقعا ب ایدونستم من خنگم  ینم
 .نهیب یاون لحظه داره مسعود رو م

 .که بهت گفتمو فراموش نکن  ییزایبرم.چ دیبا گهیاز جاش بلند شد و گفت : من د  هاموس

 رو ؟ ایچ -

صورتش سرخ شد و گفت : دو ساعته دارم در  شه،یرنگ پوستش سرخ م تیود که موقع عصبانمثل مسع قایدق
 !زنم؟ یحرف م یمورد چ

 ؟یشیم یهمون تمرکز کنم...چرا عصب یخواستم بدونم کدوم قشمتش مهمتره که رو یفقط م دم،یآهان...فهم -

 یدونم! بهراد، بعض یم دیکه البته بع  ،یکدومو فراموش نکن  چیکن ه  یحرفام بود.سع ی همه منظورم – هاموس
 .شناسم یکه م  یشیم یآدم  نیوقتا تو خنگ تر

 .دارم یخوب یاتفاقا من حافظه  -

 !کشه  یم یفهمم مسعود چه عذاب یم حاال! واضحه کامال  – هاموس

 ...تو نگران اون نباش -

بعد  قهیرا رفت.به شخصه تا چند دقو فو ستین یازیکنم اما گفت که ن  شیبلند شم که تا دم در همراه خواستم
 .دمیرو نشن اطیدر ح یاز رفتنش صدا

چشمم رژه  یکه جلو  ییایخولیمال ریاز اون تصاو  گهیبار د نیکه بخوابم.خوشبختانه ا  دمیدراز کش نیرو زم دوباره
 .نبود و زود خوابم برد یرفتن خبر یم

 یکاریرفت.از سر ب یکم کم داشت حوصله م سر م  گهیمنتظر سورن بودم.د نیماش یکه تو  شدیم یا  قهیدق چند
شناختم  یکننده...اگه سورنو نم  دیسه چهار جور کرِم توشه؛ ضد آفتاب، ضد لک، سف دمیداشبرد رو باز کردم، د

 .کارا رو ندارم  نیا  یبشم بازم حوصله  رهم دچا یپوست ی عهیضا نیکردم.خود ِ من اگه به خفن تر  یحتما تعجب م

 یکه هاموس ازش حرف م  یاس ام اس از طرف مهرآب بود.آدرس  هیزنگ خورد. لمیبودم که موبا منتظر همچنان
 .یحیتوض چیزد رو برام فرستاده بود، بدون ه
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 .شد نیاومد و سوار ماش  رونیلحظه بعد سورن از ساختمون دفتر ب چند

 .باز منو به حرف گرفت اروی نیشد، ا رید دیببخش – سورن

 گفت؟  یم یچ -

 .کردم  یم دییگفت، فقط تا  یچ دمینفهم اصال  که  من.پرت و چرت – نسور

 .زنه یاون چقدر ابلهه که با تو حرف م -

 .قایدق – سورن

 .روشن کردم گاریس هیاوردم و   نییپا یکم  نویماش ی شهیش

 ...شد یلحظه از دستم عصبان هیبودم مسعود  نایبابام ا یاون روز که خونه  -

 زدت؟ – سورن

 چرا تا حاال نزدمت؟ یدون یم دیکرد.بعد ازم پرس  دینه فقط تهد -

 ؟یگفت  یچ تو خب، – سورن

 .یفهم یرو نم زایچ یسر هیشد گفت تو  یدونم، اونم بدتر عصبان یگفتم نم -

 ؟یتا حاال از مسعود کتک نخورد یاخالق مزخرفت چطور  نیبا ا یدون یتو واقعا نم یعنی گه،ید گفته  راست – سورن

 .زنم، اما شک دارم یم ییحدس ها هینه، البته  -

 .زنمت ینم نیواسه هم ادیمن تو رو دوست دارم، ازت خوشم م گهیداره م یزبون یبا زبون ب اروی – سورن

 !بوده؟ نیواقعا منظورش ا -

 !یداشته باش یقانع کننده تر لیتو دل نکهیمگه ا گه،ید آره  – سورن

 پس چرا من متوجه نشدم؟ -

دونم روزگار  ینم ،یتر بود یاحساسات  لیکنم تو اوا  ی.من فک میکرد  یتعجب م دیبا یشدیم متوجه اگه  – سورن
 !سرت اورده ییچه بال

 !کنه  یابراز احساسات م  بیعج  یلیبهم حق بده، مسعود خ -

 به؟یهواتو داره عج شهیهم نکهیا  – سورن

 .جمیگ  یلیمسائل خ نیا  یگفت، من تو  ینداشتم بدم، کال الل شدم.سورن درست م یجواب گهید

برم خونه  دیافتاد که با  ادمیکه مهراب فرستاده اما   یآدرس  نیلحظه فکر کردم به سورن بگم منو برسونه به ا هی
 رمیِقرون هم برام نمونده.با خودم گفتم م هیخونه  ینه تو بم،یطرف هم متوجه شدم نه تو ج هیبردارم.از  لمویوسا
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پول واسه  یبود که حت نجایا  یاما بدبخت  شه،یبه راه م رو یو وضعم تا حدود رمیگ  یم ارویز اون ا  یپول هیاونجا 
 !هم نداشتم یتاکس هیکرا

 هی شهیبشم گفتم : سورن، م ادهیپ نکهیخونه و سورن نگه داشت.درو باز کردم اما قبل از ا یجلو میدیرس بالخره
 ازت کنم؟  یخواهش

 .بگو آره،  – سورن

شدم و گفتم  الشیخ یکنم.ب  هیبه خاطر دو سه تومن خودمو ضا شهیرقمه روم نم چیه دمیلحظه فکر کردم د چند
 ..خدافظستیمهم ن ،یچی: ه

 ؟یبگ یخواست یم ی! چنمیب سایدستمو گرفت و گفت : وا سورن

 .گفتم  یزیچ هی ینجوری،همیچیه -

 ...دیرس یزورم نم یکردم دستمو از دستش جدا کنم ول  یم یسع یچ هر

 !هم داره کثافت یچه زور -

 .کنم  یول نم ینگ تا – سورن

 .رمیوقتتو نگ یمنصرف شدم، گفتم خسته ا یبرسون ول ییجا هیخواستم بگم منو تا  یبابا م -

 ؟یبر یخوا یول کرد و گفت : االن م دستمو

 .آره -

 .خجالت نداره گهیکه د  نیرسونمت.ا یم باشه، – سورن

 بود؟ نیهم یگفت : بهراد، مطمئن  یشخندیشم که دوباره دستمو گرفت و با ن ادهیپ نیاز ماش  اومدم

 : دمیمحکم کش دستمو

 .رمیخودم م یاگه خسته ا  ی. ولیآره روان -

 .برمت یمنتظرتم.خودم م نجای.برو، من استین یمشکل نه، – سورن

که داشت   دمیرو د هیبستم که دختر همسا یماومدم، داشتم درو   رونیبرداشتم.از خونه ب لمویداخل و وسا رفتم
بهم انداخت و درو بست.البته همون بهتر،  ینگاه چپ هیخواستم بهش سالم کنم اما  ی.مشدیوارد خونه شون م

 !سالم منو نداشت اقتیل

نگه  ابونیخ یوارد کوچه نشد و تو گهیاما سورن د  میکرد  دای.کوچه رو پمیدیبه اون آدرس رس یا  قهیدق ده
 .داشت

پالک  یروشن کردم و راه افتادم تا از رو گارینخ س هیشدم.از سر کوچه  ادهیپ نیکردم و از ماش  یسورن خدافظ با
بودن، البته مشخص بود که اکثر خونه  ییالیخونه هاش هم و شتریبود.ب یضیعر  یکنم.کوچه   دایها خونه رو پ
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عده زن و مرد و بچه   هی دمیرفتم د لوترکه ج  ی.کمشدینم دهیاون اطراف د  یلوکس یهستن و خونه  یمیها قد
 تیاون جمع  نیگردم.از ب  ی که دنبالش م ِ یدر خونه هم باز بود.حدس زدم همون خونه ا سادن،یخونه وا هیاطراف 

 .حدسم درست بود دمیدر اون خونه.به پالکش که نگاه کردم د یگذشتم و خودمو رسوندم جلو

دم در.دو سه بار زنگ زدم  ادیخونه ب یاز اهال  یکیدادم اول زنگ بزنم تا  حیدر باز بود اما داخل نرفتم.ترج نکهیا  با
.اگه حوصله دنیکش  یخونه سرک م یتو یبه من زل زده بودن و ه نطوریو منتظر شدم.اون جماعت فضول هم هم

! منتها گفتنش نیکن  یرو نگاه م یچ نیسادیوا ادیماز دستتون برن  یگفتم آخه شماها که کار  یشو داشتم بهشون م
 .بودن دهیخواستن بفهمن تا اون زمان فهم ینداشت، چون اگه م یا  دهیفا

به شکستن  هیشب ییاوقات صداها  یدر بودم گاه یاون چند لحظه که جلو  یدادم و منتظر موندم، تو هیتک وارید به
 .در یاومدن جلو  انسالیم یبعد، دو تا آقا قهیدو دق یکی.شدیم دهیاز داخل خونه شن  شهیش

 .گفتم : من از طرف دکتر رمضان اومدم  یاز سالم و احوالپرس  بعد

 .خوشحال شده بودن ، بهم تعارف کردن که وارد خونه بشم یلیخ دنمیکرد.انگار از د  رییدو حالت چهره شون تغ هر

 ه؟یاسم شما چ  دیببخش د،یتن فعال وقت نداردکتر گف یاما آقا  میشون گفت : سه شنبه منتظرتون بود یکی

 .من بهرادم -

 . ...هم برادرمه شونیهستم، ا یمنم خالق -

 !رو اعصاب بودن یلیدر برن رد ِ کارشون.خ یمن درو بستم تا اون مردِم جلو یحواسشون نبود ول اونا

 هی.لباسش شبدهیدراز کش وارید یرو یالیخ یپوش با ب دیمرد سف هیسمت چپم،  دمیشدم د اطیکه وارد ح  نیهم
ش کامال  افهیخونه باشه.ق یاز اهال  دیلحظه شک کردم گفتم شا هیو بلند... دیاعراب بود، سف  ی شداشهیبه د
 .بهش نگاه کردم دقتو با  سادمیسبزه.همونجا وا یو پوست یکوتاه مشک  یبود، با موها یعاد

 شده ؟ یزی: چ دیو پرس ستادیجلوتر از من بود ا یکه کم  یخالق یآقا

 ...فقط ،یچیگفتم : ه  دیکردم با شک و ترد  یکه داشتم به اون مرد نگاه م  یدر حال من

 تیبلند شد و سر جاش نشست.تا چشمش به من افتاد با عصبان وارید یجمله مو کامل نکرده بودم که مرد رو هنوز
 !ن؟یپسرو چرا با خودتون اورد نیو برادرش گفت : ا یرو به خالق

کرد و منتظر بود جوابشو   یشنوه، به من نگاه م یو نه صداشو م نهیب ینه اون مرد رو م ومدیکه به نظر م  یلقخا
 .بدم

 د؟ینیب یاشاره کردم و گفتم : شما اون مرد رو نم  وارید یمرد رو به

 .چشماشون از تعجب گرد شده بود گفتن نه یدو در حال هر

پام افتاد.احساس  یسنگ به طرف من پرتاب کرد اما اون سنگ بهم نخورد و جلو هیپوش  دیلحظه مرد سف نیهم
 .تونست منو بزنه یم یخواست سنگ بهم بخوره وگرنه به راحت یکردم خودش هم نم
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 .گفت  میلب بسم اهلل الرحمن الرح ریخالق گفت :" دوباره شروع کردن" و بعد ز یآقا

گفت : گمشو!   یخش دار یبار با صدا نیپام افتاد.ا یرد و دوباره جلوبه طرف من پرتاب ک گهیسنگ د هیمرد  اون
 !برو نجایزودباش از ا

 .برداشتم و به طرفش پرت کردم اما سنگ از بدنش رد شد نیزم یاز سنگ ها رو از رو  یکیشدم و  خم

 .فتهیبرات ب یبد یچون ممکنه اتفاقا ،یخودت گمشو عوض -

 ی.اون جن هم از جاش بلند شد، از رومیرسوندم تا وارد خونه بش یخالق یقاحرکت کردم و خودمو به آ دوباره
 .یندار یقدرت چیه ،یبچه ا هیشروع به راه رفتن کرد و گفت : تو فقط  وارید

 ؟یهست ینگران چ گهی پس د ِ ینجوریاگه ا -

.البته دنیپرس ینم یزیکردن اما چ  یو برادرش مدام با ترس و تعجب به هم نگاه م یخالق ی حرف زدن ِ ما، آقا ِنیح
بودم  دهینترس ادیهاموس رفته بودم اونور ماوراء! اما در کل ز دنیمن خودمم تعجب کرده بودم، انگار بعد از د

 .من احساس خطر کرده دنیچون معلوم بود اون جن با د

ها شکسته  شهیند تا از ش.چدیرس یبه نظر م ختهیهم به هم ر ینبود.کم یبزرگ ی.خونه میهم وارد خونه شد با
 ...دمید یخونه نم یرو تو یا  گهیبود.کس د ختهیر نیزم یرو شهیخرده ش یبودن و کل

 شکستن؟ یها رو چجور شهیش -

 .سنگ با – یخالق

 پس سنگ ها کجان؟ -

 !شنیم بیندازن بعد ِ چند لحظه سنگ ها غ یم سنگ که  بار هر – یخالق

 ستن؟یخانواده تون خونه ن -

 .برادرم یبمونن، فرستادمشون خونه  نجایتونستن ا ینم گهید ترس از  – یخالق

 کنه؟  ینم تشونیاذ  یکس  گهیشون اونجا د نیاالن که فرستاد -

پوش  دیمرد سف هیو گفت  شمیاومد پ  کمیدختر کوچ شبی.فقط دستین یخبر سنگ پرتاب از  اونجا  نه، – یخالق
 .خودمون یخونه  میبرگرد دیبهش گفته با

 !کنن  ینم تتونیکه اونجا اذ  بهیعج -

 چرا؟ – یخالق

دونه و  یخونه نم نیخونه تون، مشخصه که خودشو مالک ا نیاون جن از دخترتون خواسته برگرد  نکهیا  یبرا -
ال سو  یجا ستین یخبر تیچرا اونجا از آزار و اذ نکهیکنه.اما ا  تتونیخواد اذ یبده.فقط م یخواد شما رو فرار ینم

 !داره
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ما افتاد.سنگ به  یپا یفاصله جلو یسنگ ِ نسبتا بزرگ با شتاب از پنجره وارد خونه شد و با کم هیلحظه  نیهم
 .میدید یم بیخورد حتما آس یبزرگ بود که اگه بهمون م یقدر

 .میموفق نشد میکن  دایسنگ اندازو پ میکرد  یندازن.هر چقدر هم سع یبار سنگ م هی قهیدق چند هر – یخالق

 .برش داشتم نیزم یببرنش، خودمو بهش برسونم.از رو نکهیخواستم قبل از ا یطرف سنگ رفتم.م به

) از کتاب مجمع  یَوراَء اهلل ُمنَته َس یَسِمَع اهللُ لمن َدعاء ل یاهللُ َکف  یَ دهنم گرفتمش و آهسته گفتم : َحسبِ  کینزد
 (49صفحه  ریالدعوات الکب

 .شد دهیبه بال زدن کبوترها شن هیشب ییپرتاب کردم.از سنگ صدا رونیبه ب رو از پنجره سنگ

 ساعت چنده ؟ د،یببخش -

 .به شش قهیدق ده – یخالق

 ...بابا یافسوس گفتم : ا  با

 ن؟یرفت یم ییجا دیبا – یخالق

 گه؟یست د کشنبهینه ، مربوط به مشکل شماست.امروز  -

 .بله – یخالق

 .بود که متاسفانه از کفمون رفت خیپنج، ساعت ِ مر -

 کرد؟  یکار  شهینم گهید یعنی – یخالق

مجبور  دیبمونم شا نجایتونم تا اون موقع ا یکه چون من نم  میتا ساعت ده ِ شب صبر کن دیبا ی. ولشهیچرا، م -
لطف  شهی.فقط اگه مدیانجامش بد  دیتون یم ست،راحتین یکه اونم کار سخت  دیخودتون دعا رو بخون نیبش
 .نجایا  نشونیاریسراغ خونواده تون، ب دیو بر دیکن

 ؟ ِیضرور نیا  – یخالق

 .کنم  یبله، فکر م -

 .دنبالشون رمیم من پس باشه، – یخالق

مشخص  ییزایچ هیدادم با اومدنشون  ی.احتمال مارهیرفت تا خانواده شو ب یعذرخواه  یبعد از کل یخالق یآقا
مشکل ِ جن ِ  ومدیدور کردن اون جن بهشون بدم اما دلم نم یدعا برا هیتونستم  یبشه.البته همون موقع هم م

معالجه  یتونستم برا یزده باشن، م بیآس  ونبه ا یو خانواده ش به هر نحو یرو حل نکنم.به هر حال ما اگه خالق
 .رمیش از قرآن کمک بگ

به  یمون رد و بدل نشد.کال آدم آروم نیب یرفح چیتنها بودم، ه یخالق یکه با برادر آقا  یا  قهیاون چند دق  یتو
 یزیچ نیهم یبه حرف زدن نداره برا یحس کردم اونم عالقه ا ومد،یخوشم نم ی.منم از حرافدیرس ینظر م
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 یها رو شکسته بودن.همه جا شهیش شتریبکردم.  یرفتم و به پنجره ها نگاه م یراه م ییرایپذ ینگفتم.مدام تو
 .و مواظب بودم پاهام روشون نره بود شهیخونه پر از خرده ش

رفتم  یبا خودم کلنجار م یه نیهم یندارن.برا یخوب یلی خ ِیکه وضع مال  دیفهم شدیسر و وضع خونه شون م از
 !کاسب شم  یزیوقت گند نزنم و نتونم چ هیذهنم مرور کردم تا  یرو تو زی.همه چرمیکه چقدر ازشون پول بگ

دختر که  هیقد داشت.دو تا پسر و  میقد و ن ی.سه تا بچه دنیو خانواده ش از راه رس یخالق یزود آقا یلیخ
نداشت که اون جن خودش رو به اون دختر  یتر بود.تعجب کیحدودا پنج شش سالش بود.دختره از همشون کوچ

 .دادیبچه نشون م

بودن و دائم به  دهیادرشون چسببه پدر و م یبودن.همگ دهیبچه ها از وارد شدن به خونه ترس دیرس ینظر م به
 نکهیجوابمو ندادن.از ا چکدومیبهشون سالم کردم اما ه یمهربون یافه   یکردن.جلو رفتم و با کل  یاطراف نگاه م

 حیلبخند مل هی نی، واسه هم میفکر کنم پدر و مادره گذاشتن به حساب مهربون یشده بودم خندم گرفت ول عیضا
 !هم سخت تر بود یریکار از جن گ  نیزدم...که از قرار معلوم ا یبا بچه ها حرف م دیدادن.با لیبهم تحو

پدر  یپا یو همسرش کنار هم نشستن ، بچه ها هم رو یخالق ی.آقاننیبش ییرایپذ یخواستم که همه تو ازشون
 یبودن، انگار ممن ن کیکدوم نزد  چیمن نشست.ه یرو به رو ،یادیز یهم با فاصله  یخالق یو مادرشون.برادر آقا

 .معذب شده بودم ، دوست داشتم زودتر از شرا نگاه هاشون خالص شم یکنار من باشن.حساب  دنیترس

افتاد.بچه ها   ییرایپذ یسنگ، با سرعت از پنجره وارد خونه شد و گوشه  هیحرفامو شروع نکرده بودم که  هنوز
 .کردن  یتحمل م دی.اما خب...باادیشون درب هیبود گر کیبودن، نزد دهیترس یلیخ

 .افته  ینم یاتفاق  نجایکه من ا  یتا وقت دی.مطمئن باشدیو نترس دیباش تیاهم  یب دیکن  یسع -

 .کرد  ریکه گوشه خونه قرار داشت رو خرد و خاکش  یفورا وارد خونه شد و گلدون گهیسنگ د هیگفتم   نویا  تا

 .کردن  یم یتاب یرفتن ب یبرا یشون در اومد و حساب هیبچه ها گر گهیبار د نیا

 .زنن ینم یبیبه خودتون آس نجامیکه من ا  یبود تا زمان نیزدم و گفتم : منظورم ا یلبخند

 .فتادین یبار اتفاق نیخدارو شکر ا یول رمیبود خودمم بپرم پشت مبل، پناه بگ کیجمله نزد نیگفتن ا  با

 نیاز ا  رونیدارن وگرنه مطمئنا ب یکنن باهاتون خصومت شخص  یم تیکه دارن شما رو اذ  ییمن شک ندارم کسا -
 شتریب نکهیا  ایباشه  دهیهست که صدمه د یخانواده کس یاعضا  نیاز ب  نم،یزدن.بب یم بیخونه هم بهتون آس

 !ها متوجه اون باشه؟ تیآزار و اذ

 رایو اخ شنیخونه جا به جا م لیوسا شتری.بنطوریخانومم هم هم دن،یند یبیآس  حال به تا که  ها بچه – یخالق
 .شهیعنوان هم متوقف نم  چیهم که پرتاب سنگ شروع شده، به ه

 ؟ یخودتون چ -

 !بله؟ – یخالق



 

 
133 

 به خودتون صدمه نزدن؟ -

کدوممون برخورد   چیسنگ ها هم تا حاال به ه نیا  یکه تا حاال نبوده.حت  یجسم بیبگم...آس یچ واال – یخالق
 .نکردن

 متوجه شون شد؟ یبار ک نیشروع شدن؟! اول یها از ک تیآزار و اذ  نیا -

 یاتاق نشسته بودم و داشتم کتاب م  یخونه تنها بودم.تو یبود که من شب تو شیپ ی هفته دو حدود – یخالق
م دارن کتاب ها  دم،ی.فورا رفتم در ِکمد رو باز کردم و دادیم رونیدر ِ کمد داره دود ب یخوندم که متوجه شدم از ال

 !زده بودن شیسوزن.کمد رو از داخل آت یم شیآت  یتو

 شه؟یاز اونجا رد نم  ی برق ِمیس چیه -

دو روز بعد  یکی.ستین یخبر میاز س  دمیکردم د  یبررس یدادم اما وقت یم یاحتمال  نیهمچ نیا  منم...نه – یخالق
 میگرفت، به زور تونست  شیاجاق آت  یبار هم غذا رو هیگرفتن.  شیآت  یلیدل چیاتاق خواب، بدون ه  یهم پرده ها

 .بود فتادهین یاتفاق  نیوقت همچ چی.تا اون موقع همیخاموشش کن

 و بعد هم پرتاب سنگ ها شروع شدن، درسته؟ نیداشت یسوز شیپس شما چند مورد آت -

 .قایدق بله، – یخالق

در واقع دو نوع جن.با  یعنیندازه. یراه م یوزس شیمردم آت یخونه ها یدو نوع موجود هست که تو د،ینیبب -
ها کار کدوم نوع ِ.به احتمال نود در صد،  تیآزار و اذ  نیواضحه که ا دمیخونه تون د اطیح یکه تو  یوجود کس

 .رنیو ازتون انتقام بگ انیباعث شده که ب نیو ا نیزد بیناخواسته بهشون آس ایشما خواسته 

 کار کرد؟  یچ دیبا حاال – یخالق

که مخصوص دفع سنگ پرتاب سنگ بود رو نوشتم   ییکاغذ دعا  یباز کردم و کاغذ و قلم برداشتم.اول رو فمویک
کاغذ   یسوره آل عمران، رو 144 هیآ  گهیکاغذ د  هی ی(، رویَوراَء اهلل ُمنَته َس یَسِمَع اهللُ لمن َدعاء ل یاهللُ َکف  یَ )َحسبِ 

 .مرو نوشت انیدفع هجوم جن یدعا برا هیهم  یبعد

 .دادم یخالق یدعا رو به آقا نیشدم و اول بلند

 یکیدعا مخصوص دفع پرتاب سنِگ. نی.ادشیریاشتباه نگ  هیکه با بق  دیدعا رو حتما به خاطر بسپار نیظاهِر ا -
 یاُپن آشپزخونه.هر از گاه  ایمثال کمد  ،یبلند هی یخونه، رو یگوشه   هی دیو بذار دیدو تا سوزن ته گرد بهش بزن

 .دیبلند بخون یصدا اهر با ب دیکن  ی.سعذارهیآدم م  یرو یخوب ریدش،تاثیهم بخون

 ...دادم یخالق یرو نوشته بودمو به آقا 144برگه ش شماره  یدعا که باال نیدوم

و به دخترتون  دیرو هفت مرتبه به آب بخون هیآ  نیو ا دیریآب دستتون بگ  یکاسه   ای وانیل هیاز قرآن ِ.  هیآ  هی نیا -
 .نهیب یاون مرد رو نم  گهیدخترتون د دیکارو بکن  نی.اگه ادیهفت بار بخون دینره، حتما با ادتونیبخوره. دیبد
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 ینداره آروم م ی.فرقدیبخون دیشب با 10دعا رو ساعت  نیدعا رو بهشون دادم و گفتم : ا نیتر یدر آخر طوالن و
رو به راه  زیکه همه چ  دمیبهتون قول م دیکارا رو انجام داد  نیا  یکه خونده بشه.وقت  نهی، مهم ابلند ای دیخون

 .شهیم

 رن؟یم یاون جن ها م  میکارا رو انجام بد  نیا  اگه  – یخالق

که شما   یآخر، حال جن  یبا خوندن ِ دعا ن،یزده باش بیشما به اونا آس دمیوجه.چون من احتمال م چینه، به ه -
 .شهیخوب م نیبهش صدمه زد

 !رو فراموش کنم نیکه گفت  ییزایچ نیترسم ا یم من – یخالق

 .سمیپشت ورق ها بنو حاتشونویمن براتون توض نیبد -

 ینداشتم، بلند شدم تا برم.آقا یاونجا کار  گهیرو پشت شون نوشتم.د حاتیها رو گرفتم و مو به مو تمام توض برگه
اگه موفق نشدم   د،یگفت : ببخش  یخالق یآقا  میشد اطیوارد ح یکردن.وقت  میهمراه اطیا حو برادرش ت یخالق

 کار کنم؟  یساعت ده اون دعا رو بخونم چ

 .نیساعت هفت صبح بخون نی.اگه باز هم موفق نشددشیساعت ِ دو ِ شب بخون -

 کنم؟  میتقد دیچقدر با ن،یاومد  نیدیزحمت کش یلیگفت : خ  یو خالق میهم دست داد با

 ه؟ی: شغل شما چ دمیفکر کردم و پرس یکم

 .آموزش و پرورش ام  ی بازنشسته من – یخالق

 .دیریو پولتونو پس بگ دیایب دیتون یخب...پنجاه تومن.البته اگه دعاها کار نکردن، م -

 .هم ازم تشکر کرد یچونه بزنه قبول کرد و پول رو بهم داد و کل نکهیا  بدون

از انگشترها   یکیهاموس در مورد استفاده از انگشترهام افتادم. یحرفا ادیرو ترک کنم  یخالق یخونه  نکهیاز ا  قبل
 چیخوره.فقط به ه یتون باشه، به درد تون م شیانگشتر پ  نیگرفتم : ا  یاوردم و رو به خالق  رونیرو از دستم ب

 .دیخودتون نگهش ندار شیپ د،کالیعنوان دستتون نکن

 کجا بذارمش؟  قایدق یعنی! شمینم متوجه – یخالق

 .رهیم نیاثرش از ب  نیخودتون نگهش دار کی.اگه نزدیزیچ یظرف هی یگوشه از خونه تون.مثال تو  هی -

 ه؟یبپرسم کاربردش چ شهیم – یخالق

ن دست م لیاز وسا  یکی ننیباهام ندارن.اگه بب یخوب ی ونهی...کال مادیجن ها از من خوششون نم د،یدون یم -
 دیتون بذار بیج یمثال تو ای دیانگشتر رو دستتون کن  نیاگه ا  یشن.ول کیشماست احتمالش کمه که بهتون نزد

 .ستیمن ن ادآوری گهیو د شهی.در واقع مال ِ شما مدهیرو از دست م تشیخاص

 .خودم شدم یخونه  یاومدم و راه  رونیب یخالق یشده بود که از خونه  کیکامال تار  هوا
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در  یجلو دمیساختمون باز بود.رفتم باال د ی.در وروددمیمسعود رس یبود که به خونه  میساعت هفت و ن یحوال
 دمیترس یم یخواست برگردم ول یاون همه کفش اعصابم خرد شد، دلم م  دنیکفش هست.با د  یآپارتمان کل

 .مسعود ناراحت بشه

زنگ زدن  الیخ ینه.آخرش هم ب ایکه زنگ بزنم   رفتم یپشت در داشتم با خودم کلنجار م قهیدو سه دق حدودا
 .شهیکوفتم م  یندارم اونوقت شب ِ به اون قشنگ دنشویکنه که من چشم د  یدرو باز م ادیم یکیشدم، گفتم االن 

درو باز  ایکه برداشت گفتم " من پشت درم ، ب  نیمسعود رو گرفتم.هم یاوردم و شماره   رونیب بمیاز ج  لمویموبا
 .بعد مسعود اومد و درو برام باز کرد هیرو قطع کردم و منتظر شدم.چند ثان یکن".گوش

 !ام؟یمن ب یچرا گفت ،ینامرد یلیدادم گفتم : خ یبا هم دست م میداشت یآهسته سالم کردم و وقت  یلیخ

 .ستنین نایهم آروم جواب داد : نترس، بابات ا مسعود

ندارم چون حتم دارم  یشون اصال احساس خوب نیمتنفرم.ب یوادگخان یکه من از جمع ها  نهیا  یاصل  یمسئله  اما
 . منو ندارن ِ دنیکدومشون چشم د  چیه

و  وانی من، ک ِ لیو عزرائ میعمو محمد و عمه مر  یجمع نبودن.فقط خانواده  لیفام یبار همه  نیا  خوبشختانه
 چیکردم اما طبق معمول با ه  یشدم و با همشون سالم و احوالپرس ییراینامزدش.وارد پذ یالبته خانواده 

 .کدومشون دست ندادم

سکوت حاکم شد.چقدر از اون حالت بدم  مینشست نکهیکنار مسعود نشستم.به محض ا  شهیهم مثل
 .کنن  یمنو نگاه م یرچشمیکردم همه دارن ز  ی.احساس مومدیم

 داد و گفت : خب آقا بهراد، چه خبر؟ ریدوباره به من گ وانیپدر نامزد ک ،ییصفا یلحظه آقا نیهم

 .یبه ناچار جواب دادم : سالمت منم

 درسته؟ د،یا  لیشما وک دمیشن – ییصفا یآقا

 ...بله -

در  ادیدونه چقدر بدم م یکردن.خدا م  یکنه چون همه داشتن به ما نگاه م  دایدوست نداشتم بحث ادامه پ اصال
 !...مرکز توجهات باشم

 تموم شده؟ نکهیا  ای یخون یدرس م یدار هنوز – ییصفا یآقا

 .کنم  یم یدفتر وکالت کارآموز هی یدرس که تموم شد...االن تو -

 .نگفت یزیچ گهیتکون داد و د دییتا یسرشو به نشونه  ییصفا یحرف آقا نیا  با

 !؟یاتو کجا درست کردکرد گفت : بهراد موه  یبهم نگاه م یزیآم  هیکه از بدو ورودم داشت با لبخند کنا  وانیک
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جور جمله ها دور از ادب ِ،  نیجمع گفتن ا یدونستم تو یاما م  ستیخواست بگم به تو مربوط ن یدلم م یلیخ
زدم.با همون  یلبخند کوتاه و زورک هیبگم  یزیچ نکهیباشه.بدون ا وانیمثل ک یاگه طرف مقابل آدم مزخرف  یحت

 .ملبخند بهش فهموندم از حرف زدن باهاش متنفر 

بود، انگار همه فقط منتظر بودن تا من حرف بزنم! مونده  یدونم چرا جو اونجور یهمه ساکت شدن.نم دوباره
 هیکند و   یپوست م بیداشت س یزنه.در کمال خونسرد ی که خودش اصال حرف نم ِیزبانیبودم مسعود چجور م

 .داشت یلحظه هم ازش چشم برنم

 د؟یکن  یکار م  ییچجور پرونده ها یرو شتریب شما االن  بهراد، آقا  – ییصفا یآقا

موضوعشون  دنیکه به ما ارجاع م  ییپرونده ها شتریدر کل ب ی...ولیهست؛ قتل، کالهبردار یهمه جور پرونده ا -
 .قراردادهاست

 .ستیپرونده ها در حد تو ن نی! ادن؟یقتل هم م یو با تمسخر گفت : به تو پرونده  دیکوتاه خند  یلیخ وانیک

 !حرف زدن با تو ست،مثلیدر حد من ن زایچ یلیخ -

 .دیخند یحرف م نیداشت به ا هیتا چند ثان مسعود

 ...شوخ طبعِ  یلیخ وانیزد و گفت : ک یبهم لبخند ییصفا یآقا

 .ست گهید ی...)با انگشت به سرش اشاره کرد ( مشکل جاستیحرفا ن نینقِل ا ،ییصفا یگفت : نه آقا  مسعود

 .ادیکال از من خوشش نم  ییدا – وانیک

 !؟یخوند ذهنمو – مسعود

 .کامال مشخصه  ست،یبه خوندن ذهن ن یازین – وانیک

 .بدم رییتونم نظرتو تغ ی، من نم یکن  یفکر م ینجوریا  واقعا اگه  – مسعود

 .مهربونه یلیدر کل خ یکم زبونش تنده ول  هیمسعود ِ ما  نیا  –محمد  عمو

 .هم معلومه افمیمهربونم.از ق یلیگفت : آره من خ  ییصفا یرو به آقا یابا لحن خشک و مسخره   مسعود

 .زهیچ هیاخالق مسعود فقط   یتند نیا  عالج  – میمر عمه

 .مرگه عالجش  آره،  – مسعود

 .یریزن بگ دیبود که با نیبچه! منظورم ا ریبا توپ و تشر گفت : زبونتو گاز بگ میمر عمه

 .رمیگ  یمنم نم رهینگ زن بهراد تا – مسعود

 .رمیگ  یمنم نم رهیتا مسعود زن نگ گمیبه همه م شهیاتفاقا منم هم -

 !د؟یعزب بمون  دیخوا یم گهیهمد خاطر به عمرتون  آخر  تا ، تا دو شما –محمد  عمو
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 یلی.مسعود بلند شد و رفت تا درو باز کنه.خدیزنگ در به گوش رس یصدا میبد یمن و مسعود جواب نکهیاز ا  قبل
 .زود برگشت و گفت : نسترنه

عقد کرده بودن، کمتر   رضایکه نسترن و عل  یراحت بود.از وقت المیخ یناراحت شدم اما کم یلیاون خبر خ  دنیشن از
 !دیپر یبه من م

 ...اول شروع کرد به مزه پروندن  یبعد نسترن اومد و از همون لحظه  هیثان  چند

 ییجون و دا دایو خانوم گلش، ش ییصفا یگلم،آقا  یجان، خاله  ییندا،ز یگرام  ییخاندا ،یهمگ به سالم – نسترن
 .کنه  یمسعود خوشگلم که بد مدل نگاه م

در حد  یمزه  یجک ب هیبود که  نیشده بود.مثل ا یدنید یلیاون لحظه خ  یمن و مسعود تو ی افهیق مطمئنم
 .شکه شده بود بود.اصال بچه م یکرده باشن، مسعود که کامال خنث  فیاعال برامون تعر

 !میبوق که  هم ما – وانیک

 .تنیبزرگتر ها در اولو زم،یعز  نه – نسترن

 یینشست، بعد خطاب به مسعود گفت : سالم دا میبه من انداخت و رفت کنار عمه مر ینگاه مین نسترن
 گهید نیگرد  یبه من کرد(... با از ما بهترون م یقربان؟!!...)با چشم اشاره ا نیی...شما کجامیمخلص یلیجون،خ

 !نیریگ  ینم لیتحو

 .سالم کیگفت : عل  یخشک و خال یلینسترن، خ یتوجه به حرفا یب مسعود

 ن؟یریسر و سامون بگ دیگذشته شما واقعا قصد ندار  یشوخ از  بهراد، آقا  خب – ییصفا یآقا

 .ندارم طشویکنم شرا  ینه، من فکر م -

 .هم خونه یموقعشه چون هم کار دار نیاتفاقا االن بهتر  –محمد  عمو

 .کنم  ینم یاشتباه  نیرو هم داشته باشم همچ طشیمن اگه شرا -

 چرا؟ – ییصفا یآقا

 اهیدختر رو بدبخت و س هینگه دارم،صرفا  یرو شاد و راض یادیز یتونم دخترها یم یزدم و گفتم : چرا وقت یلبخند
 روز کنم؟

متوجه بشن  وانیبگم.دوست داشتم نسترن و ک نویاما اون لحظه الزم بود ا  ستمین یدونستم تفحه ا یم خودمم
نگفت...فک کنم قانع  یزیچ گهیهم د ییصفا یکردم.آقا  فیدلم خنک شد و ک یکردن...حساب  یکه چه اشتباه

 !شد

 هی یکنم حت  یفکر نم یول گمیم نویو گفت : بهراد جان شرمنده که ا رهیخودشو بگ ینتونست جلو وانیوسط ک نیا
 !کنه، چه برسه به چند تا دختر  یدختر هم وجود داشته باشه که بخواد با تو زندگ
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 یکس  گهیم ی! امام علیخودت هم نشناخت ،یچی...من که هیبهت بگم که تو هنوز منو نشناخت دیجان با وانیک -
 .یقضاوت نکن گرانیبهتره در مورد د ریتفاس نیجاهل تره.با ا گرانیکه به خودش جاهله به د

 .میبا اعصاب راحت سر کن دیامشبو بذار  هی د،ینکن بحث هم با انقدر  ها بچه – میمر عمه

 !داره با من بحث کنه یدونم چه اصرار یحرف بزنم...واقعا نم وانیبا ک نکهیمن متنفرم از ا دیباور کن -

 اد؟یخوشم م یلیمن خ یاز کوره در رفت و گفت : فکر کرد  وانیک

 !رسه یبه نظر م نطوریظاهرا که ا -

 .سر به غذاها بزن هی آشپزخونه  تو برو پاشو بهراد، – مسعود

 یبکشم.واقعا جو مسخره ا یآشپزخونه و تونستم نفس راحت  یدرنگ بلند شدم و رفتم تو یحرف مسعود ب نیا  با
 !خوان به کجا برسن یم یالک  یبحث ها نیاز ا  نایدونم ا یبود.من نم

 بایانداختم.تقر  یسر زدن به غذاها بهونه بود اما بهشون نگاه نکهیروشن کردم تا اعصابم آروم بشه.با ا گاریس هی
 .همشون آماده بودن

 .آشپزخونه  یلحظه بعد مسعود هم اومد تو چند

 .امیمن ب یگفت  یکاش نم -

 .نداره یاعصاب خرد  گهیکه د  نیزنه، ا یحرف مفت م شهیهم وانی.کرینگ سخت – مسعود

 .کن من برم  فیزودتر شام رو رد -

 .آماده ست  یصبر کن قهیدق چند باشه، – مسعود

رو هم  یبا قاشق قرمه سبز یبودم و هر از گاه سادهیمشغول آماده کردن ظرف ها شد.منم کنار اجاق وا مسعود
 .زدم یم

 از سورن چه خبر؟  - مسعود

 ...خوبه -

و  دمی.تا به خودم جنبیقرمه سبز یافتاد تو  گارمیخرده از خاک س هی هویزدم  یکه داشتم غذا رو هم م  نطوریهم
لحظه حواسم پرت شد و دستم  هی ی.اما براارمیدادم صداشو درن حیغذا شد.منم ترج  یقاط ارمیخواستم درش ب

 !قابلمه یافتاد تو  گارمی، کل ِ س دیلرز

 .استرس گفتم : مسعود، گند زدم به غذات  ینگم، با کل یزیچ شدینم گهیخاموش کردم.د رشویز یفور

 ؟یکار کرد  یشد؟ چ یچ – مسعود

 !یقرمه سبز یافتاد تو  گارمیس -
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 .کن تا آبروم نرفته  داشیاومد کنار اجاق و گفت : خاک بر سرت! حاال بگرد پ  مسعود

 میبکش یرو از قرمه سبز گارهیته ِ س میفقط تونست قهیبه جون ِ غذا و بعد چند دق میبا قاشق و مالقه افتاد ییتا دو
 گاری.مهم هم همون ته سدهینم یطعم خاص میدید م،یدیکم ازش چش  هیغذا حل شده بود!   یش تو هیبق رون،یب

 ینم داشیکله م! اگه پ  یتو دیرو نکوب ابلمه.البته من شانس اوردم مسعود اون قرونیب میدیبود که ازش کش
 یت م کهیت کهیکشمت" و " ت  یکرد که " م  یم دیتهد ی گشتن ه ِنیکرد چون ح  یکارو م  نیحتما ا میکرد

 !کنم".خالصه خدا بهم رحم کرد

 یخودشونو برا یکامال حرفه ا  یا  وهیهمه به ش دمید یزود برگردم خونه اما وقت یلیداشتم بعد از شام خ قصد
 .مسعودو با اون همه ظرف تنها بذارم ومدیدلم ن دن،یشستن ظرف ها کنار کش

.کال دنیگارکشینشست و شروع کرد به س یخسته شد رو صندل یاز ظرف ها رو شست، وقت  یسر هیمسعود  اول
 ی.به محض نشستن مسعود رفتم و برا ِیعصب  ایخسته  یلیوقتا که خ یکشه،فقط بعض  یم گاریمسعود کم س

 .شستن ظرف ها دست به کار شدم

 !تو رو درک نکردم یدادن ها یمهمون نین هنوز حکمت امسعود، م -

 .گهید یبار هم مهمونش کن هی دیطرف، حداقل با یخونه  یریده بار م یوقت – مسعود

 .! مثه من خودتو خالص کن؟یمن.مگه مجبور ِ زیخب نرو عز -

 .تو با من فرق داره تیوضع – مسعود

 .ستین یهم کار سخت ادیکنن.ز  یخونه شون فراموشت م یبابا...چند بار که نر یا -

 ....منم کمکتون کنم نیآشپزخونه و گفت : اجازه بد  یاومد تو  وانیلحظه نامزد ِ ک نیهم

 .نمونده یادیز زیچ گهید بعدم هست، بهراد.نکنه درد دستت نه، – مسعود

 .که بده  ینجوریا  آخه  – دایش

 .ظرف بشوره دیداره؟... مهمون که نبا یا  یبد چه...بابا نه – مسعود

 شورن؟ یم دارن بهراد آقا  چرا پس – دایش

 .ستین مهمون که  بهراد– مسعود

 .حق ِ آب و گل دارم نجایمن ا -

 .دمیمن انجام م نیهست بگ یکار  اگه  حال هر به – دایش

 .دییممنون، شما بفرما یلیخ -

نگاه هم  هیشم چون با  رهیموضوع بهش خ نیا  دنیفهم یم نبود براناراحته.الز  یزیچ هیمشخص بود که از  کامال
 .دیفهم شدیم
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 گفته؟  یزیچ وانیشده؟ ک یزی... چیناراحت – مسعود

 .کم با هم حرف مون شد  هیکه نشده...فقط امروز   یزیانداخت : نه، چ  نییپا سرشو

 .جور وقتا محکم بزن تو دهنش خفه شه نیزنه.ا یم ادیحرف مفت ز وانیک  – مسعود

 .کنم  یکارو م  نیبه بعد هم نیو گفت : بله، از ا دیکم خند  هی

 .فهمه یزبون ِ منو بهتر م وانیبود به من بگو.ک یمشکل اگه  کل  در – مسعود

 ...اجازه  با.چشم – دایش

ما بود، تو رو خدا مواظبش  یخنده  یسوژه  وانیخانوم، ک داینرفته بود که گفتم : ش رونیاز آشپزخونه ب  هنوز
 .نیباش

 .و گفت : بله، حتما دیبار بلندتر خند نیحرفم ناراحت بشه اما برعکس ا نیکوچولو از ا  هیداشتم حداقل  توقع

خسته  یلیهنوز سر شب بود اما خ نکهی.با ارونیمسعود زدم ب یشب بود که از خونه  میساعت نه و ن یحوال
 .ر برسم خونه و بخوابمبودم.دوست داشتم زودت

رفت...تک و تنها! برام  یراه آهن راه م لیکه داشت کنار ر  دمیرو د هیمون که شدم، دختر همسا ابونیخ وارد
بود و داشت  نییکوچه قدم بزنه.سرش پا  یموقع شب تنها تو نیا  دنیبود که چطور پدر و مادرش اجازه م بیعج

به من  نکهینبود.با ا ابونیخ یتو یگه ایاز من و اون کس د  ریه غرفت.اصال هم متوجه من نشد.ب یراه خودشو م
 .ومدیاز دستم برنم  یدر هر صورت کار ی.ولفتهیب ینگران بودم اون وقت ِ شب براش اتفاق ینداشت ول یربط

شام  ستمیمجبور ن نکهیانداختم و وارد خونه شدم.خوشحال بودم از ا  دیسوت و کور بود.کل شهیمثل هم کوچه
دراز  ونیزیتلو یجلو ییرایپذ یتونم برم بخوابم.زود لباس هامو عوض کردم و اومدم تو یم میدرست کنم و مستق

 .افتاده بود  ریاون چند ماه اخ  یکه تو  یتاتاق بخوابم، مخصوصا بعد از اتفاقا  یندارم تو ی.کال عالقه ادمیکش

از   ریصدا غ هیخوابم  یدارم م یخواستم وقت ی، فقط مکنه  یپخش م یرو روشن کردم. برام مهم نبود چ ونیزیتلو
بکنم.چشمامو بسته بودم و کم  یتالش دنیخواب ینبود برا یازیبشنوم! انقدر خسته بودم که ن وارهایتق تق در و د

 یاتاق به قدر  یاومدن دما  نییسرد شد.پا یوساتاق به طرز محس  یبرد که احساس کردم هوا یکم داشت خوابم م
 .باشه یعیدادم طب یوجه احتمال نم چیبود که به ه یناگهان

نشستم اما  هی! چند ثاندمید یرو نم یالاقل من کس  ایاونجا نبود...  یجام نشستم و دور و برمو نگاه کردم.کس سر
سورن منو صدا زد.  دمیبالش نذاشته بود که شن ی.خواستم دوباره دراز بکشم ، هنوز سرمو روفتادین یاتفاق خاص

 .سورن ِ.کامال واضح بود یصدا، صدا ونسورن فورا از جام بلند شدم.شک نداشتم که ا یصدا دنیبا شن

که سورن بدون اطالع من وارد خونه شده باشه ! به هر حال   دیرس یاز اتاق خواب بود.اما احمقانه به نظر م  صدا
دو بار سورنو صدا زدم اما  یکیز کردم.جلو رفتم و در اتاقو با دینداختم.با شک و ترد یم ینگاه هیرفتم و  یم دیبا

 .کردماتاق خواب نبود.وارد اتاق شدم و همه جاشو نگاه    یتو
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 یصدا هویگرفتم برگردم سر جام و بخوابم که   میو تصم دمیکش  یقیشدم.نفس عم یاالتیخودم قبولوندم که خ به
لحظه  نی.همدمیاز اون صدا جا خوردم و به سمت در چرخ  ی.حسابدمیبسته شدن ِ در اتاق رو از پشت سرم شن

 شتریب نیبود و ا یصدا کامال عاد لحن.شدیم دهیبار صدا از پشت در شن نیکه سورن منو صدا زد.ا  دمیدوباره شن
 .کنه  یم یکه فکر کنم سورن داره باهام شوخ  شدیباعث م

 یو تمام در و پنجره ها بسته اند حساب ستین یپشت در کس دمید یطرف در اتاق رفتم و بازش کردم.وقت به
.تا به دمیرفتم و اونجا رو هم نگاه کردم اما سورن رو ند ییرایبود.فورا به سمت پذ ییخبرا هی.انگار واقعا دمیترس

قبل فرق داشت.صدا از اتاق  یبا دفعه ها هدفع نیاما ا  دمیسورن رو شن یبار صدا نیسوم یخودم اومدم برا
 !زدن یسورن داشتن منو اسم منو صدا م یخونه با صدا یوارهای.انگار تمام در و ددیرس یبه گوش نم یمشخص

نشونه باشن  هیصداها  نیسورن باشن؟! حدس زدم ا یمشابه صدا قایصداها دق نیداشت که ا یچه لزوم اما
 .دردسر افتاده یبه من بفهمونن سورن تو نکهیا  یبرا

 الیخ یتونستم ب ینشد.نم ین رو گرفتم.منتظر شدم تا جواب بده اما خبرسور یشماره  لمویرفتم سراغ موبا عیسر
 .اتاق تا آماده شم  یبشم.زود رفتم تو هیقض

گرفتم و هر بار که جواب   یسورن رو م یراه مدام شماره  ی.تورونیآماده شدم و از خونه اومدم ب  یا  قهیدق دو
به مسعود هم خبر  دن،یگرفتم قبل از رس  میدم که تصمسورن بو یخونه  یکای.نزدشدیداد بدتر اعصابم خرد م ینم

 ...بدم.زود شماره شو گرفتم

 !ه؟یگفت : چ  یحوصلگ یرو برداشت و با ب یگوش  مسعود

 !براش افتاده یاتفاق  هیسورن.فک کنم  یخونه  رمیالو، مسعود من دارم م -

 ؟یچ که  خب – مسعود

 !شده باشه شیزیچ دی! شاست؟یبرات مهم ن -

اون خوابه و تو   نمیو بب امی.بعدم اگه بامی.من که حوصله ندارم تا اونجا بدهیخواب دفعه اون  مثه البد  – مسعود
 . من شو ِالیخ یبه جون جفتتون! ب فتمیاونوقت ِ که با کمربند م  یمنو تا اونجا کشوند یالک

در خونه  دمیزود رس یلینداشت.خ  اومدن ِالیرو قطع کردم.از قرار معلوم مسعود خ ینگفتم و گوش یزیچ گهید
که از پشت   دمیکش  ینقشه م واریباال رفتن از د ی.کم کم داشتم برادمینشن یسورن.دو سه بار زنگ زدم اما جواب ی
 ه؟یگفت : ک  فونیآ

 .باز کن، بهرادم -

 .در خونه منتظرم بود یشدم.سورن جلو اطیباز کرد و وارد ح درو

 !؟یدیجواب نم تویمسخره، چرا گوش -

 .نکردم داشیگشتم پ  یاما هر چ  دمیشن یزنگشو م یصدا – سورن
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 .گرمم شده بود و عرق کرده بودم  دایبودم شد دهیراه رو دو شتری.چون بمیهم وارد خونه شد با

 !رفت یفکر کردم َجوون مرگ شد -

 ؟ینزد زنگ خونه به چرا – سورن

 .ومدمیمن بازم م یداد یخونه افتاد اگه جواب هم م یکه تو  ینداشت...به خاطر اتفاق یفرق -

 ؟یاتفاق  چه – سورن

 .ستیمهم ن ،یچیه -

 .میاتاق خواب، اونجا حرف بزن  یتو میبر ایب... باشه – سورن

خرده ناراحته.از اون  هیکردم   یتخت ولو شدم.سورن هم کنارم نشست.حس م یاتاق و من فورا رو  یتو میرفت
 .نبود یخبر شیشگیهم زیآم  طنتیش یلبخندها

 ؟یپکر -

 .خستم فقط نه، – سورن

 !واقعا؟ -

 ...آره  – سورن

خودش با کمربند  ی.حاال خوب شد قبول نکرد وگرنه به گفته ادیبه مسعود هم زنگ زدم ب نجایا  ومدمیداشتم م -
 .به جون مون فتادیم

 .بزنهتو رو  دمیوقت ند چیکنه.من عمال ه  یم دیتهد فقط مسعود – سورن

چند  نیا  ی چون عقده ها ِ یروز مسعود هوس کنه منو بزنه شک نکن مرگم حتم هی.اگه هیشکرش باق یبازم جا -
 !کنه  یم یسالو روم خال

 .ینیب یرو نم یروز نیهمچ تو باش مطمئن – سورن

انداختم   یبه بخار یاتاق شدم.نگاه  یهوا ی.به محض دراوردن کاپشن متوجه سرماارمیشدم تا کاپشن مو درب بلند
قدم جلو  هیاتاق و   یباشه.کاپشن مو انداختم گوشه  نیهوا هم یخاموشه.حدس زدم علت سرد دمیو د

 ...انداختم  یخودم نگاه کلیبه ه نهیآ  یبودم.تو سادهیوا یقد نهیآ  یرو به رو قایرفتم.دق

 .کرده بودم  یتما خودکشبودم.خدا رو شکر وزنم کم شد وگرنه تا االن ح ابوی نیع  شیمن چند سال پ -

مونم  یم گهید ی قهیخسته ست.با خودم گفتم پنج دق یلیکه خ  شدمیداشتم مطمئن م گهینگفت.د یزیچ سورن
 .رمیبعد م

 ؟یندار یتو نظر -
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 . که گم شده ِیهاش چند سال لیاز فام  یکیگفت که پسر   یم داشت م صاحبخونه... .نه – سورن

 .چقدر بد -

 .شهیمفقود االثر م شهیهم ینفر برا هی...گهید ادیم شیوقتا پ یبعض اوهوم،  – سورن

 ...یانسان  یآره...تراژد -

 .یبرم که تو هم بخواب گهیمنم خستم...د اد،یخوابت م یلیو گفتم : مشخصه تو خ دمیسمت سورن چرخ به

 .بمون گهید قهی.چند دقادینمهم خوابم  ادیزد و گفت : نه، ز ی.لبخندسادیجاش بلند شد و جلوم وا از

اون صحنه شوکه   دنیآن با د  هیکه   دمیچرخ نهیمن گذاشت.دوباره به سمت آ یشونه ها یدستاشو رو سورن
! قبل دمید ینم نهیآ  یتو رشویکردم اما تصو  یشونه هام احساس م یسورنو رو یفشار دست ها نکهیشدم...با ا

 کهیدر جا ت نهیبرخورد کرد و آ نهیُهل داد.سرم با شدت به آ نهیکنم ، منو محکم به سمت آ  یبخوام حرکت نکهیاز ا
کردم   یسوخت، حس م یم یشد.زخم سرم بدجور یصورتم جار ینشستم و خون رو نیزم یرو اریاخت  یشد.ب کهیت
 .کردن  ریتوش گ نهیآ  یها کهیت

 دهیترس ی.حسابدیرس یبه ذهنم نم یچیشوکه بودم که هنه! انقدر  ایکه منو ُهل داده سورن ِ   یدونستم کس ینم
 .یدونستم چجور یفرار کنم اما نم تیبودم.دوست داشتم از اون وضع

کردم دستمو از دستش جدا   ی.سعدیرس یبه نظر م الیخ یب یلیو از جام بلندم کرد.خ دیدستمو محکم کش سورن
اومدم و وارد راهرو   رونیکه از اتاق ب  نیلحظه هم موفق شدم.خواستم از دستش فرار کنم اما هم هی یکنم و برا

 بیاز همه سرم آس  شتری.بدیچیبدنم پ امتم ی.درد تودیکوب  واریشدم، دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو به د
 .شدم یرمق تر م یگذشت ب  یم ی.هر چنمیتونستم بش ینم گهیبود.د دهید

بود حتما  یا  گهیاز سورن ِ! اگه موجود د  ریغ  یتونستم باور کنم اون، کس یرفتم نم یچقدر با خودم کلنجار م هر
 .دادیخودشو نشون م یواقع لیتا اون لحظه شما

گذشت   یم یبودم سورن مثل اولش بشه اما هر چ دواریافتاده بودم.ام  نیزم یکه رو  شدیم یا  قهیدو دق یکی
 ی من رو ِدنی.چند لحظه بعد دوباره اومد سراغم.دست چپمو گرفت و شروع به کششدیرفتارش خشن تر از قبل م

 .آروم حرکت بدم  یلیخ تمودس یکیتونستم اون  ی.فقط به زور مومدیاز دستم برنم  یکار  چیکرد.ه  نیزم

 ...منم...بهراد نیالتماس گفتم : سورن، ا  با

 .سـاکت ســــی: ســـگفت   یبا خونسرد سورن

دوباره اومد  ریآب.بعد از باز کردن ش  ری.سورن دست منو ول کرد و رفت سر وقت شمیبعد وارد حموم شد یکم
 ییکارا  نیسورن رو وادار کرده چن یکینبود که  یوان گذاشت.شک یراحت منو بلند کرد و تو یلیسراغم.خ

از قدرت سورن بود.همش با   اترفر  یلیخ دمید یکه م  یزیتر بوده اما چ یاز من قو  شهیبکنه...درسته سورن هم
مجبورش کرده.فقط  ی...حتما کسارهیسر من ب ییبال نیهمچ شهینم یوقت راض چیگفتم سورن ه  یخودم م

 .بودم زودتر به حالت اولش بگرده دوارمیام
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کارو   نی...هر چند اگه امن انداخته بود تا حرکت نکنم یاز وزنش رو رو  یمنو محکم گرفته بود و کم یدستا سورن
کامال رومو پوشوند.رنگ آب به   نکهیتا ا ومدیتونستم حرکت کنم! آب هر لحظه باالتر م یکرد باز هم من نم  ینم

 گهیکرده بودم نفسمو حبس کنم د  یو قرمز شده بود.من که تا اون لحظه سع یصورت ومدیکه از سرم م  یخاطر خون
 .هام شد هیو ر ینیارد بلحظه آب و  نیو هم ارمینتونستم دووم ب

احساس به   یو ب الیخ ی.باز هم بنمیتونستم صورت سورن رو بب یآب پخش شده بود م  یکه تو  یوجود خون با
 .تونستم نفس بکشم ینم گهیکه د  شدیم یا  هیکردم کارم تمومه...چند ثان  ی.حس مدیرس ینظر م

بود  قهیبه دو دق کیاومدن از آب بود اما نزد  رونیب یبرا یرفت.فرصت خوب رونیتوجه به من از حموم ب یب سورن
 نیتونستم تکون بخورم.فکر کنم به خاطر هم یهم که به سرم خورده بود اصال نم ی آب بودم و با ضربه ا ِ ریکه ز

 !شد المیخ یبود که سورن ب

کردم و با هر بار   یم یاحساس خفگ  دایکالفه بودم،شد  ی.حسابرنیم یاهیکم احساس کردم چشمام دارن س  کم
 یبرا دموی.تمام امرمیحالت رو بگ نیا  یتونستم جلو یوجه نم چی...به هشدیم م هیوارد ر یشتریتنفس آب ب

 .نجات از دست داده بودم

دِر  دمیافتاد.بعد شن  نیزم یاز ارتفاع رو  نیسنگ یلیجسم خ هی.انگار که دیبه گوشم رس یَبم یلحظه بعد صدا چند
کرد.صداها اونقدر بلند   دنیشروع به دو نیبلند و سنگ ینفر با قدم ها هیو  دیشدت به هم کوب از اتاق ها با  یکی

خونه  یزنگ دو سه بار تو ی...صدادمیشن دروزنگ  یبعد صدا یشدن.لحظه ا یم دهیشن یبودن که به راحت
 .صورت کارم تموم بود نیا  ریکردم مسعود پشت در باشه،در غ  ی.آرزو مدیچیپ

کردم   ی.حس مدمیشن یازش نم  ییکه صدا  شدیم یچه خبره و سورن در چه حاله،مدت رونیداشتم بدونم ب دوست
 .ارنیسرش ب ییخواست بعد از من نوبت به سورن برسه و بال ی.دلم نمفتهیم یداره اتفاق بد رونیاون ب

 گهینبود.د یزنگ خبر ی.از صدادشینم دهیشن رونیاز ب  ییهزار تا فکر ناجور از ذهنم گذشت.صدا هیاون چند ثان  یتو
 یم یکه چند لحظه قبل داشتم، احساس سبک  یا  ینیکردم.برخالف احساس سنگ  یآب رو هم حس نم  یسرد

 .کردم  یصورتم حس م یرو رو یدیچشمام بسته بودن اما نور شد نکهیکردم.با ا

رو  زهیر یم نیزم یکه از وان رو  یآب  یتونستم صدا یرفت.م نیو زود از ب وردیَدووم ن شتریب هینور چند ثان اون
.صداهاشون زدینفر حرف م هیکه داشت با   دمیمسعود رو شن یو بعد صدا یدر ِ ورود یبعد صدا یا  هیبشنوم.ثان

 .نشدن رن من و سو ِتیمشخص بود که هنوز متوجه وضع یاصال واضح نبود ول

متوجه  یدونستم مسعود بزود یم نکهیا.با  دمیشن یم فیضع یلیکردم، فقط صداها رو خ  یرو حس نم یزیچ گهید
 .به نجات نداشتم یدیاما باز هم ام  شهیم تیوضع

خودشونو به  یکوتاه  یکه همراهش بود شروع کردن به صدا زدن ِ ما و ظرف ِ مدت  یلحظه مسعود و کس نیهم
توانشو نداشتم.فشار  یبکشم ول قینفس عم هیدوست داشتم  یلیخ دنیکش  رونیمنو از آب ب یمن رسوندن.وقت

 دهیبر دهیو بر ینفر روش نشسته باشه.به سخت هیبود که  نیکردم، مثل ا  یم حس م نهیس یقفسه  یرو رو یادیز
 .دمیکش  ینفس م
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حداقل بهشون بگم برن دنبال  ایخواست جواب بدم  یدلم م یلیکنار من نشست و چند بار صدام زد.خ  مسعود
 ...فیح یچش شده ول ننیسورن بب

 .مارستانیب میبر دیکه همراه مسعود بود گفت : فک کنم با  یکس

 دیسر و صدا وارد خونه شدن ، چون کل یسامان، برادر ِ سورن.حتما به خاطر سامان انقدر ب دمیحرف زد فهم یوقت
 .سورنو داره یخونه 

 کجاست؟  سورن...آره  – مسعود

 .رفت رونیکه از حموم ب  دمیقدم هاشو شن ینداد، فقط صدا یجواب سامان

 !بمب منفجر شده؟ نجایلب گفت: ا ریو ز دیکش  یقیبا حرص نفس عم مسعود

داشتم  گهیرفت.د رونیصداش کرد.مسعود هم فورا از حموم ب یمحض تموم شدن ِ جمله ش، سامان با نگران به
 یگنگ م  یلیمان رو خمسعود و سا یافتاده.صدا  یسورن چه اتفاق یخواستم بدونم برا یکردم...م  یسکته م

 .گنیم یداد که دارن چ صیتشخ شدی.اصال نمدمیشن

 انیاومد.عبور جر  نییپا یناگهان یلیهوا خ یمسعود و سامان بود که احساس کردم دما یحواسم به صدا تمام
 .ستین یخوب یسرد شدن ِ هوا نشونه  نیدونستم که ا یکردم.م  یصورتم حس م یسرد رو رو یهوا

گذشت   ی.هر چقدر مهیچ یتونستم بفهمم صدا یتوجه مو جلب کرد.اونقدر آروم بود که نم فیضع یلیخ یصدا هی
رفته  رونیکه مسعود از حموم ب  یا  هیاون چند ثان  ی پچ پچ ِ.تو ِییمتوجه شدم صدا نکهیتا ا شدیتر م یصدا قو

حموم، دور و ورم  ید نفر توکردم چن  یم سبودم اما اون لحظه ح دهیبه راه رفتن باشه نشن هیکه شب  ییبود صدا
رو هم  زیآم  طنتیو ش زیر یخنده ها یتونستم صدا یاون زمزمه ها م  نیکنن.ب  یاند و دارن با هم پچ پچ م
 .کردن  یو مسخرم م دنیخند یمن م تیبشنوم.انگار داشتن به وضع

دور و ورم چه  نمیکردم چشمامو باز کنم و بب  یفرار از اون وضع نداشتم.سع یبرا یراه چیبودم.ه دهیترس یبدجور
 واریکه کنار د  دمید یرو م یرنگ اهیکه بود بالخره موفق شدم.رو به رو و اطرافم اشباح س  یا  یخبره.با هر بدبخت

تونستم چهره هاشونو  یو نم دنید یتار م زویچزدن.چشمام همه  یآروم حرف م  یلیبودن و با هم خ سادهیوا
 .نمیخوب بب

 .ترسوند یبدتر منو م دنشونی...دنمیدادم چشمامو بسته نگه دارم و اون افرادو نب حیترج

 ریحموم بودن از اونجا رفته باشن، در غ یکه تو  ییزدم کسا ی من.حدس م ِ شیبعد دوباره مسعود برگشت پ یکم
 .کرد  یراحت م المویکم خ  هی نی.ادادینشون م یعکس العمل  هیصورت حتما مسعود  نیا

 .آمبوالنس بفرسفتن  م،ینگران به سامان گفت : بدو زنگ بزن اورژانس بگو دو تا مصدوم دار ییبا صدا مسعود

 فیضع یلیکردن.صداشون خ  یآروم با هم پچ پچ م  یلیآدم داشتن خ  یزمزمه بود.انگار کل یو برم پر از صدا دور
کردم چشمامو باز کنم و   ی.سعادهین زدونستم که تعدادشو ی.اما مگنیم یکه اصال برام مفهوم نبود چ  یبود جور
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کردم وزنم نصف شده! به   ی.حس منمیراحت تونستم بش یلیکردم خ  یکه فکر م  یزی.برخالف چنمیسر جام بش
 .کردم  یرو هم حس نم یدرد چیحال ه نیکردم ،در ع  یم یشدت احساس سبک

 یاتاق نبود که اونم رو  یتو یاز مسعود کس  ریو به غ میبود مارستانیب یبه اطرافم انداختم.تو یو نگاه نشستم
دونستم  یاما نم  دمیشن یتخت گذاشته بود.همچنان داشتم اون زمزمه ها رو م ینشسته بود و سرشو رو یصندل

 .منبع ِ صدا کجاست

.چشماش قرمز دیرس یخسته به نظر م یلیتخت برداشت.خ یلحظه مسعود متوجه من شد و سرشو از رو نیهم
و گفت : شما دو  دیبه موهاش کش ی! دستتیبود نه عصبان یبار به خاطر خستگ نیخوشبختانه اشده بودن اما 

 !بود؟ یچ انی...جردیکن  یم یتا آخرش منو روان

 ی.اولش آروم مدنیشروع کردم به خند لیدل یب هویمسعود نشدم. یوجه متوجه حرف ها چیلحظه به ه اون
 یلیجوک ِ خ هیکردم   یوحشتناک!! حس م ی...از اون خنده هاشدنیم دتریاما هر لحظه خنده هام شد  دمیخند

 یو تعجب بهم نگاه م یرانگوشم بود.مسعود با نگ  یاون پچ پچ ها هنوز تو  یکردن.صدا  فیخنده دار برام تعر
اون لحظه انگار   یدونم ول یخودمم نم یخندم...حت یدارم م یچ یدونست برا یشده بود، نم جیگ  چارهیکرد...ب

 .دونستم یم

 !با التماس گفت : بهراد تو رو خدا نخند مسعود

داشت  زی.تازه همه چدمیخند ینم گهیرفتن...من هم د نیشدن و از ب لیآهسته تبد  یکم کم به پژواک  صداها
 !سکوت گفتم : سورن چطوره؟ هی.بعد از چند ثانومدیم ادمی

 .شکسته سرش! بهتره تو از  حالش مطمئنا...خوبه – مسعود

 ؟یگیه نمدروغ ک -

 .نه – مسعود

 .خدا رو شکر -

 .کنار  یرو بذار یلعنت یریجن گ نیا  دیجدا نگران کننده شده! با تتیوضع بهراد، – مسعود

 !...نمیرو بب یکاره بش  نیکه به تو گفته ا  یگفت : اگه من اون جن  یزیدآمیلب با لحن تهد ریز بعد

 !خودشه تیرا ینداشت که هاموس کپ خبر

 !افتاده؟  ینگفت چه اتفاق سورن

 .شده یواسه حرف زدن نداشت. حاال تو بگو چ یحال خوب یول اومد  هوش به نه، – مسعود

 .به مسعود نگم یزیماجرا چ اتیدادم تا قبل از حرف زدن با سورن، در مورد جزئ حیترج

 .محکم خرد تو سرم یزیچ هی ادمهیبرام گنگه.فقط  یهمه چ ینیدونم... ینم قیدق -

 ؟یگیراست م یدار یمطمئن - مسعود
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 !آره -

خرده  یسر هیهم بود...از قرار معلوم از زخم سر تو هم  یشکسته بود، خون نهیآ  دمید من که  اونجور  – مسعود
 ...!گهید یباش دهید نهیآ  ی طرفو تو ِریتصو دیبا عتای.طبنهیآ  ینفر تو رو ُهل داده تو هی یعنیدراوردن، نهی آ ِ زیر یها

 .ادینم ادمیدونم...باور کن  ینم -

 !ادیب ادتیکن زودتر   یسع یول.کردم  باور...باشه – مسعود

 ساعت چنده ؟ -

 ...میو ن کی - کی – مسعود

 .برم خونه دیمن با -

 .نداره راه اصال  که  صبح تا – مسعود

 .رمیمن م یول -

 .که مسعود جلومو گرفت  امیب نییاز تخت پا  خواستم

 !؟یبر یخوا یلباس ها م نی.بعدم با ایتا صبح بمون دیبا گفتن!  ؟ کجا  – مسعود

 .امشب برم خونه، فردا هم برم سر کار  دی.من باستیاصال برام مهم ن -

 ؟یریمیروز نرو سر کار، م هیافتادم! حاال   یعجب خر  ریگ  – مسعود

 .هم دنبال بهونه ست شینجوریکنه.هم  یاخراجم م  یبه خدا معظم -

 ...یاریم ریگ  گهیکار د  هی پدرش، گور  – مسعود

 ...تو راحته یگفتنش برا -

 .کنه  یشو، به خدا اخراجت نم الیخ یب بهراد – مسعود

 !هیگر  ریاحساساتم کنترل نداشتم.کم مونده بود بزنم ز  ی.اصال روومدیدونم چرا داشت اشکم درم ینم

 ...برم دینه، من حتما با -

 !؟یتا اون موقع تحمل کن یتون ی.مارمیمن برم برات لباس ب یصبر کن دیبا یخدا!...باشه، قبول.ول یا  – مسعود

 !یمنو قال بزار یآره...باشه.مسعود، نر -

 .امیجا باش تا من ب نیراحت.هم التیخ نه، – مسعود
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 رونیب مارستانیه شب بود که از بنصف میساعت دو و ن ی.حوالدیطول کش یساعت میبرگشتن مسعود ن تا
مجبور  شهیمن نم فیحر دیخودش اما من قبول نکردم.مسعود هم که د یخونه  می.مسعود اصرار داشت برمیاومد

 .هم بهم ُغر زد یبمونه...البته کل شمیشد شب رو پ

بشه  یمسعود شاک نکهیشدم.ساعت از هفت گذشته بود.قبل از ا داریاز خواب ب  لمیزنگ موبا یبا صدا صبح
 .رفتن بشم یخفه کردم و بلند شدم تا آماده  لمویموبا

به زخم سرم انداختم  ینگاه مین یخواستم باند ِ سرمو ِبکنم اما وقت یآماده شدم.م  عیبه صورتم زدم و سر یآب
 .نبود ندیشدم، ظاهرش چندان خوشا مونیپش

 .ییرایپذ ی، توسر مسعود یبرم رفتم باال رونیاز خونه ب  نکهیاز ا  قبل

 .سر کار رمیبهش و گفتم : مسعود، من دارم م زدم

 .چشماشو باز کنه گفت : باشه... برو گورتو گم کن نکهیا  بدون

 با خودم ببرم؟ دویمن کل ای یمون یم نجایتو ا -

 .ببر دویخوام برم شرکت.کل یم گهیساعت د هی من نه، – مسعود

 .و خودمو به دفتر برسونم ارمیب ریگ  نیماش هیتونستم  ی.با بدبخترونیرو برداشتم و از خونه زدم ب دهایکل

دفتر نگه  یزود جلو یلیو خ ابونیخ یتو دیچیسورن پ نیماش دمیوارد ساختمون نشده بودم که د هنوز
نداشتم.از  دنشویو انتظار د ادیکردم ب  یداشت.مطمئنا اونم مثل من از ترس اخراج شدن اومده بود.در کل فکر نم

 .می احمق ها شده بود ِ نیعبود.جفت مون   یچیشد و اومد سمت من.اونم مثل من سرش باندپ ادهیپ نیماش

 شد؟ داتیاز کجا پ  گهی: تو د دیجواب سالممو بده با تعجب پرس نکهیسالم کردم ، بدون ا بهش

 .مثه خودت، اومدم سر کار -

 !گمیم شبوید وونه،ید گمینم االنو  – سورن

 !متوجه نشدم یدیمقدمه پرس یب هویآهان... -

 .افتاده  یکردم اتفاق بد  یگفتم : نگرانت شده بودم، حس م  میرفت یاز پله ها باال م  میکه داشت  همونطور

 یزدن م ی! اگه میرسون یم خودتو هم تو خوردنه کتک  و شدن الش  و آش  بحث جا هر چرا موندم من – سورن
 !کرد  یم کهیت کهیکشتنت مسعود منو ت

:  دمیسورن نبوده! ازش پرس ارویهم واقعا اون  دیشا ایکرده خبر نداره...  شبیکه د  یکردم سورن از کار  احساس
 افتاد؟  یچه اتفاق ادتهیتو 

 .ادمهیلحظه شو  نیآخر  تا آره،  – سورن
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 دید.تا ما رو داوم  رونیاز اتاقش ب  یمعظم یسمت اتاق مون که آقا میرفت یم میو داشت میهم وارد دفتر شد با
 !نمیبب دیسیگفت : وا

 .آروم جواب سالم مونو داد و اومد جلو  یلیخ م،یسالم کرد بهش

 !ن؟یشد یختیر نیشده؟ چرا ا یچ – یمعظم

 .مینداد یو سورن جواب من

 !گه؟یتو سر ِ همد نیدیخودم حدس بزم؛ با چماق کوب نیبذار - یمعظم

 .افتاد که از کنترل ما خارج بود...متاسفانه  یاتفاق  هی ،یمعظم یآقا  نه – سورن

خونه تون،  نیتونو ببر فیتشر ن؟یمنو حرص بد نجایا  نیاومد  یچیباندپ یکله ها  نیبا ا یجفت حاال – یمعظم
 .بشم یجوابگو هر کس دیرو دستم فردا با نیفتیم

 .اتاقش  یجمله بالفاصله رفت تو نیگفتن ا  با

 گه؟ی" همون کس و ناکس بود دیکس  هر" از  منظور – سورن

 .آره، فک کنم -

 خونه؟ میبر دیبا ما االن  – سورن

 .شهیم یخونه شاک میخونه؟! دست مون انداخت.بر میبر ویچ ینه بابا چ -

 .کنم مسخره مون کرد  یم حس منم...آره  – سورن

 .مینشست گهیمبل، کنار همد یو رو میاتاق شد  وارد

 !هیبه چ یدونم چ یکنم، خودمم نم  یم یواقعا دارم قاط گهیشد؟ من د یچ شبید نمی: بگو بب دمیسورن پرس از

 یرو م یکوفت  یپرونده ها نیاز ا  یکیبود ، من داشتم  میهشت و ن -ساعت هشت بایتقر شبید – سورن
به آشپزخونه انداختم و  ینگاه می.از اتاق ندمیصدا از آشپزخونه شن هیسکوت بود که  یخوندم.خونه کامال تو

توش نبود.هول شدم  یشک چیه نها ! اص دمیرو د ارویقشـــنگ  ینیآشپزخونه ست...بهراد ،   ینفر تو هی دمید
 .سرم یمحکم خورد تو یزیچ هی هویخواستم برم خفتـش کنم که 

 شد؟ یخب، بعدش چ -

 داری.بعدش هم که بدمینفهم یچیه گهید ن،یبشه؟ من که همون لحظه عن شدم رو زم یخواست یم یچ – سورن
 .کنه  یسرمه داره غر غر م یو سامان هم باال مارستانمیب یتو دمیشدم د

 .بود میساعت نه و ن بایتو تقر یخونه  دمیمن رس ی... .وقتیتو نبود دمیکه من د  یپس اون -

 .! من متوجه نشدمه؟یچ هی؟ قض یچ – سورن
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 دمید یخونه و من متوجه نشدم...وقت یتو یلحظه فکر کردم اومد هی.دمیخونه م شن یتو رو تو یمن صدا ن،یبب -
 ده بود.تو  ِکیساعت نزد ادمهی قیتو.دق یاومدم سمت خونه   عی.سرختهیاوضاع به هم ر  دمیفهم یستیتو ن

 یتو بود منو ُهل داد تو نیکه ع  یاون  یعنیتو ،  هویبعد  م،یکم هم با هم حرف زد  هی.یو درو برام باز کرد یاومد
 .نهیآ

 !یکن  یم یشوخ – سورن

 ...نه به خدا -

 !م؟یکار کن  یچ دیبا ؟یچ یعنی نیا  حاال – سورن

 ...فک کنم دیدونم...با ینم -

 جن خودشو به شکل من دراورده؟ هی نظرت به – سورن

 سرت ضربه زدن؟ یبه کجا نمیدونم! بگو بب ینم قیدق یاحتمالش هست...ول -

 .سرم  ِپشت – سورن

.ممکن هم هست که خودت بوده دمیپشت ِ سرتو اصن ند ینی...دمیتو رو فقط از رو به رو د شبیخب...من د -
 .یباش

 !م؟یکار کن  یچ دیبا حاال – سورن

آشپزخونه   یکه تو  یاون  ادینم ادتیفکر کنم. دی...باشمیسوالو از من نپرس! بدتر هول م نیتو رو خدا انقدر ا -
 بود؟ یچه شکل یدید

 یها هیتو ما یزیچ هیفک کنم َجوون بود... ی.ولنمشیتونستم بب هی...من فقط چند ثانقایدق نه – سورن
 .دادینشون م ینجوریکه ا  کلشیخودمون...ه

زدم اما  یبا هاموس حرف م دیشدم.با یداشتم ُخل م گهی.من که دمی...هر دو نگران بودمیسکوت کرد هیثان  چند
 !یدونستم چجور ینم شهیمثل هم

 سورن؟ -

 هوم؟ – سورن

 ...یتو نبود ارویخوب شد اون  یول -

داد...  یتافت م یکرد، موهاش هم بو  یعطر و ادکلنش داشت خفم م  یسمت سورن و بغلش کردم.بو دمیچرخ
 !عجق وجقم  یبوها نیاون لحظه حس کردم که عاشق ا  یول

 !شکوندم یمطمئن باش گردنتو م یاگه اون تو بود -

 .دیرس یمسعود خدمتم م ایکشتم   یخودم خودمو م ایچون  د،یکش  ینم اونجاها  به کار  – سورن
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بود  دهیفا یالفور از سورن کنده شدم اما ب  یوارد اتاق شد.من ف یمعظم یآقا  هویکه   میحالت بود نیهم یتو
 .بود دهیما رو د یچون معظم

که دوقلو   دی! واقعا مطمئنشهیاصن دلم شاد م  نمیب یما دو تا رو مش یگفت : بــه بـــه ! من وقت  زیآم  تمسخر
 !د؟یستین

 .میخنده مونو گرفته بود یجلو دیرس یبه نظر م یعصب  یخنده مون گرفته بود اما چون معظم بدجور

 خونه؟ دیبر نگفتم مگه – یمعظم

 .دیکن  یم یباهامون شوخ دیدار می...ما فکر کرددیببخش – سورن

 !دارم؟ یشوخ شما با من – یمعظم

 .دینداز یدستمون م دیدار میکه فکر کرد  نهیدر واقع منظورش ا -

 . ...دیخونه.بفرمائ دیبر دیتون یننداختم،م دستتون نه، – یمعظم

 یو راه میاومد  رونیکنه و بخواد از حرفش برگرده، با سورن از دفتر ب  دایپ یمونیفرصت پش یمعظم نکهیاز ا  قبل
خونه  ختیخودش اما من بعد از اون اتفاق دوست نداشتم ر یخونه  می.سورن اصرار داشت برمیمن شد یخونه 
 .نمیشو بب

ذره خواب بال  هیکه داشتم واسه   یکی.من میخسته بود شبیخونه مسعود رفته بود.هر دو از د میدیرس یوقت
راه  هیحرف بزنه و از مخ ِ من  شبید ی هیزدم.سورن هم خسته بود اما همش دوست داشت راجع به قض یبال م

 ...رونیحل بکشه ب

 .مبل نشسته بود یاونطرف تر رو  یگذاشتم.سورن هم کم  زیم ینشستم ، سرمو رو نیزم یرو

 ؟یبخواب یخوا یتو نم -

 نیتونم واسه خواب تمرکز کنم.ا یاعصابم خرده نم  یفکرم مشغوله.وقت یول ادیم هم خوابم اتفاقا  چرا، – سورن
 ...نداره تیتو هم که امن یخونه 

 .تو تجربه کردم یخونه  یتو شبیرو د یواقع تیآره...امن -

 !خودم یترسم، هم از خونه  یم نجای...االن هم از اگهید نهی منم هم ِ یبدبخت – سورن

 ...قبلش بهم خبر بده یمنو بکش یافته.فقط اگه خواست  ینم یاتفاق  دمیبخواب...من بهت قول م ریبگ -

 .جمله خوابم برد نیبعد از گفتن ِ ا هیخسته بودم که چند ثان انقدر

گفت : بهراد   یبلند کرد و با نگران زیم یکرد.سرمو از رو  دارمیگذشته بود که سورن ب  دنمیدونم چقدر از خواب ینم
 !دمیپاشو فهم

 شده؟ ی؟ چ هیچ -
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 !نه؟یکنن! نکنه به خاطر هم  یم تشیذحموم بشاشه جن ها ا یتو ستادهیا  یهر ک گنیم دمیشن من – سورن

 ...!شده بود، خندم هم گرفته بود بدجور جیسورن گ یحرف ها از

 ؟یکرد  یکار  نیمگه تو همچ -

 !...کردم که نگرانمگهید آره  – سورن

 ...داره رادیا  یکار از نظر بهداشت  نی...اوال که اتیترب یب -

 !باش یبهراد، جد اریدرن یباز مسخره – سورن

 یول دمیرو منم شن یکه گفت  ینی.آره، اشمیم یبود؟ باشه...جد یجد یسوال نیدر برابر همچ شهیآخه چطور م -
 .کارو نکن  نیا  گهیباشه.در هر صورت تو د یموجه لیکنم دل  یفک نم

کرده باشم   یکار  ادینم ادمیفکر کردم اما  یکل  یکه تو خواب بود  یدو سه ساعت نیا  ی.من تووونهید نخند – سورن
 .دیبود که به ذهنم رس یزیتنها چ نیکنن...ا  تمیکه جن ها بخوان اذ

 !واقعا من دو سه ساعت خواب بودم؟ -

 ....االن ساعت حدودا دوازده ستگهید آره  – سورن

مثه آدم بخوابم! گردنم  یکرد  یم دارمی...خب بدمیخواب تیوضع نی! من ِ بدبخت سه ساعته با اینامرد یلیخ -
 . ...گرفت  درد

 .رفت.در عوض برات ناهار درست کردم ادمیبود،  ریدرگ فکرم – سورن

 .دیزنگ در به گوش رس یلحظه صدا نیهم

 .به غذا برسم، تو هم برو درو باز کن رمیاز جاش بلند شد و گفت : من م  سورن

 .باشه...برو -

 هیچهارخونه، شب یمردونه  راهنیپ هیدره...اما  مسعود پشت ِ دمی، تا درو باز کردم د اطیح یشدم و رفتم تو بلند
نوع  نیدونستم که مسعود از ا یلحظه شک کردم...م هیبود، تنش کرده بود. دهیکه هاموس پوش  یزیهمون چ

دادم چون ممکن بود  یم یسوت دینبا یهاموس ِ ول سادهیکه جلوم وا  یمطمئن بودم کس بایمتنفره، تقر راهنیپ
 ...به در ِ آشپزخونه انداختم...خدا رو شکر سورن اونجا نبود یمسعود باشه.نگاه

 !: مسعود ؟ دمیپرس دیشک و ترد با

 گهیسر تو اومده! د ییگفت : بهراد، چه بال  یتعجب باال رفتن و با نگران یگفتم ابروهاش به نشونه   نویکه ا  نیهم
 ؟یشناس یمنو نم

 !جمعش کنم یدونستم هم چجور یکاشتم...نم  طیخ یبدجور

 تو رو نشناسم؟ شهیکردم.مگه م  یشدم قاط داریاالن از خواب ب  نیهم د،یببخش -
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 نجاست؟یا  سورن...شده که  حاال – مسعود

 ؟یدیپوش هیچ نیا  یفرستادمون خونه.راست یدفتر، معظم میآره...رفت -

 .اوردم...مجبور شدم  ریگ  نویهم فقط – مسعود

 یشدم.اما آخه من چه م وونهیکرد من د  یهمچنان ناراحت بود، فک م چارهی.بییرایپذ یتو میمسعود اومد با
 . ...هیچ انیکردم هاموسه که اومده بهم بگه جر  یفکر م شبید یدونستم! با توجه به اتفاقا

 ؟یشد دوباره برگشت یچ -

 .جا گذاشتم نجایا  فمویک  – مسعود

 ...سکوت برقرار شد هیثان  چند

 شد؟ یچ شبیمد داو  ادتی یراست – مسعود

 .گمیبرات م ادی...بذار سورن هم بیام...آره، تا حدود -

منطق نبود که  ینداشت پنهانش کنم...مطمئنا مسعود هم اونقدر ب یبه مسعود بگم.لزوم قتویداشتم حق قصد
نکرده که بخواد مورد آزار  یخودش کار خاص یهم به گفته  چارهیسورن ِ ب نکهیسورن رو مقصر بدونه، با توجه به ا

 .افتاده باشه  ردسرد یکه به خاطر من تو  ادهیو احتمالش ز رهیجن ها قرار بگ تیو اذ

لحظه بعد سورن هم به ما ملحق شد.مسعود که مشخص بود اعصاب معصاب نداره، اصال با سورن سالم  چند
 .نکرد، فقط باهاش دست داد کیعل

سورن افتاده بود رو هم شرح  یکه برا  یکردم...البته قبلش اتفاق  فیمسعود تعر یرو برا هیاومدن سورن قض  با
 ...نداشته یریدادم تا متوجه بشه که سورن تقص

 ...نخ روشن کرد هیبرداشت و  زیم یمنو از رو گاریپاکت س مسعود

 !نزده؟ ایشد؟ بالخره سورن زده  یتهش چ دمینفهم من – مسعود

 !در کار نبوده، از من بگذر یگه زده باشم هم عمدا   کن  باور مسعود، – سورن

که   میکن  یکار  هی دی.باستین یخوب ینشونه  نیکار کرد؟ به هر حال ا  یچ دیکه االن با  نهیا  منظورم – مسعود
 ...بدتر نشه تیوضع

 !فکر ِ منو مشغول کرده شبیکه از د  هیزیچ قایدق نیا  – سورن

 : کرد و منتظر جواب بودن.تا متوجه حالتشون شدم گفتم  یدو داشتن به من نگاه م هر

 .فکر کردم یلیمن از صبح تا حاال خ دینیبگم...خب، بب دیآهان...االن من با -

 !یبود خواب همش که  تو – سورن
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جوانب رو هم در نظر گرفتم.به نظرم فقط دو تا  یفکر کردم، همه  یلیگفتم، من خ  ی...داشتم مگمینه، قبلشو م -
بوده که خودشو  یمنو زده جن شبیکه د  ییارویاون   نکهیا  ایموضوع در نظر گرفت؛  نیواسه ا شهیحتمال رو ما

دو تا احتمال با هم  نی.در کل اشدهیکنترل م  نج هیجسم ِ سورن بوده که توسط  نکهیا  ایبه شکل سورن دراورده، 
 ....ندارن یفرق چندان

 !کار کرد؟  یچ دیبا حاال کن،  ش خالصه – مسعود

 ریجن بدنش رو تسخ هیکه منو زده خود ِ سورن بوده و   یاون کس  می.اگه فرض کندیمن فقط دو راه به ذهنم رس -
که   نهیا  شیکنن ، معن  یکار  نیاز جن ها اجازه دارن همچ  یمعدود ینادره و عده  یلیموضوع خ نیکرده، چون ا

ِ  جسم ِ سورن یجن تو هیاالن هم   نیهم ... 

 ه؟یخب حاال چاره ش چ شم،یم یمو قطع کرد و گفت : من کم کم دارم عصبحرف سورن

هست که به خاطر موثر بودنشون  یجور مواقع دو تا راه سنت نیا  یکنم.تو  یاصن نگران نباش، من خودم حلش م -
اون جن رو از   یخاص و ُدُهل کوب یطبل ها یسر هیبا استفاده از  دیبا ای رن؛یگ  یمعموال مورد استفاده قرار م

 اد،یب رونیاز جسمت ب  ارویکه اون   میبزن تکتک  یا  انهیمن و مسعود به طرز وحش نکهیا  ای م،یبکش رونیبدنت ب
 .میراهو انتخاب کن نیدوم میمجبور میما اون ُدُهل ها رو ندار نکهیکه با توجه به ا

دستتون  ریزنده از ز دیبهش گفت : نه تو رو خدا، اگه منو کتک بزن یتر شد و با نگران کیبه مسعود نزد یکم  سورن
 !من طاقتم کمه ام،ینم رونیب

 ه؟یفرض دوم چ نمیرو به من گفت : خبر مرگت بگو بب مسعود

بوده که خودشو به شکل سورن دراورده به هر حال باز  یاون فرد جن  می! اگرم فرض کن؟یشیم یباشه...چرا عصب -
.چون ممکنه هیکار خطرناک  یلیکه البته خ  میجنه رو احضار کن میو مجبور شهیبه سورن مربوط م ییجورا هیهم 

داشته باشه،  یصورت وحشتناک نکهیا  ایباشه  گبزر  یلی...مثال طرف از نظر جثه خفتهیب یموقع ِ احضارش هر اتفاق
احضارش با ماست اما رفتنش با خودشه...اگه احضارش   نکهیظاهر بشه...بعدم ا یا  گهیهم همراه افراد د دیشا ای

تونن متهمش  یاگه ما رو بکشه هم نم  ییجورا هیکنه...در واقع   یم دایکردنمونو پ  تیاذ  یراحت اجازه  میکن
 .میشدن به خودمونو داد کینزد یو بهش اجازه  میکرد  حضارشکنن، چون خودمون ا

داده؟ اصن آدرسشو  ادیبهت  نارویا  وونهیاون روانشناس د  شیپ یفتهمه ر  نیگفت : ا  تیدوباره با عصبان مسعود
 !رمیازش بگ  یحال اساس هیبده به من برم 

من راحته که سورنو کتک بزنم؟ من  یبرا یکن  ی...فکر مدیبه ذهنم رس نایکار کنم؟ فقط هم  ی! خب چدیببخش -
 یکدوم راهو انتخاب م  ریتفاس نی.حاال با امیکنترلش کن  یجور هینشده  نیبدتر از ا تیخواد تا وضع یفقط دلم م

 !د؟یکن

 !انتخابه؟  نیگفت : بهراد، ا  تیبار سورن با عصبان نیا

 !...ناچار گفتم : خب...نه به

 !ه؟یچه جور منطق نیرو حفظ کرده بود گفت : نه؟!! ا شیکه لحن عصبان  یدرحال سورن
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 ...گهیجور منطق ِ د هیخب... -

 !چطور؟ آخه  – سورن

ِ  ... مثه برهان ِ گودلبهیعج  یحلقه  هیگفت مثه   شهیم - . 

 !ه؟یکدوم خر  گهیگودال ؟! گودال د  - سورن

 ."دروغه گمیمن م یکرد که به زبون ِ ساده بگه " هر چ  دایبرهان رو پ نیاون ا  ه،یدان ِ آلمان یاضیر هیگوِدل  -

 !که گفته دروغه  یگفت : پس هر چ  یبا لحن مسخره ا زیآم  هیکنا  سورن

 !قتهیحق هیکه گفته   یزیچ یخب آره...ول -

 !که گفته همزمان هم دروغ بوده هم راست  ییزایبا همون لحن ادامه داد : پس تمام چ سورن

ِ  جور تسلسل هیدر واقع  ،یدون یآره...م - . 

 !امیتونم کنار ب یم نیبا خودش گفت : تسلسل...آره، با ا سورن

 یزیچ هیاون همه دعا و جادو بگرد   نیشو! عمرا اگه من بذارم.ب یکه گفت  ییراه ها نیا  الیخ یب بهراد، – مسعود
 .بده خودم برم ازش بپرسم قتویآدرس اون رف  یتون یاگر هم نم  ار،یب ریگ

 رونیفکرو از سرت ب نی.اما ادمیرس یبهتر جیبه نتا دیبهتر باشه...شا میباشه...به نظر منم اگه فعال دست نگه دار -
 !و درستش کن ادیب گهید ،یشیاونجا قاتل م  یریکن که آدرس مهرابو بهت بدم! م

کدوم از اون دو راه رو انتخاب کنه...که البته حق هم   چیو در آخر سورن حاضر نشد ه دیطول نکش ادیمون ز بحث
  ِ دنید نکهیمگر ا...دیبود که به ذهنم رس یزینبودم.اما متاسفانه تنها چ یکدومشون راض  چیداشت.منم به ه

 .بده رییرو تغ تیهاموس وضع

 یکاف  یبودن. من صبح به اندازه  دهیگوشه خواب  هی چهار بعد از ظهر بود.سورن و مسعود هر کدوم  ِ کینزد ساعت
 .راه چاره بودم هیمبل نشسته بودم در به در دنبال  ی.روومدیخوابم نم گهیبودم و د دهیخواب

کردم گلوم خشک شده.بلند   یتشنمه.حس م یلیاحساس کردم خ  هویاوردم که   یداشتم به مخم فشار م یحساب
و  خچالی یرو دوباره گذاشتم تو یازش خوردم.بطر  یاوردم و کم  رونیب خچالیآبو از   یشدم رفتم آشپزخونه.بطر

عقب رفتم خوردم به   یکه کم  یخوردم جور کهی یهاموس حساب دنیسمت در با د دمیکه چرخ  نیهم
 .بودن یبار لباس هاش سر تا پا مشک نیهمون نگاه اول شناختمش.ا یاوردم داد نزدم! تو.شانس  خچالی

 .وارد شم اطیوقت نشد از در ِ ح گهیکه ترسوندمت.د  دیببخش – هاموس

 م؟ینیبش شهی.مینداره.اتفاقا خوب شد که اومد یاشکال -

 .حتما آره،  – هاموس

 .مینشست یناهارخور زیدو پشت ِ م هر
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 !ننیوقت سورن و مسعود تو رو نب هی گمیم -

 .ینیب یم یمنو درون ی.تو دارننیتونن منو بب یهم نم نجایا  انیب االن  اگه  اونا  ، نه – هاموس

 ؟یچ یعنی -

 ی.ولمیست، بهتره واردش نش دهیچیپ یلی...در کل خدمیمن فقط دارم خودمو به تو نشون م نکهیا  یعنی – هاموس
 .رمیسمت آشپزخونه من فورا م انینشن.البته اگه ب داریاالمکان آروم تر حرف بزن که اونا هم ب  یحت

 !چه خبره؟ ؟یبهم بگ یخواست یم ی: خب...چ دمیپرس آهسته

 یعده از ما هم جزوشونن م  هیاز جن ها که البته   یادیز یعده   نه؛یا  هی: قض زدیهم مثل من آروم حرف م هاموس
 یم تتیاذ  لیکه اوا  ییها یهودیاون   دمیکه من فهم  یی.تا اونجایکه تو از کارِت دست بکشکنن    یخوان کار

 .کردن هم باهاشونن

 خوان منو بکشن؟ یم یعنی -

 .میتونن بکشن چون اجازه شو ندارن، در ضمن ما هم مواظبت ینم که  رو تو ، نه – هاموس

 !!خوان اونو بکشن؟ یکار دارن؟ نکنه م  یپس با سورن چ -

 شیتنگنا.مطمئنم پ یخوان تو رو بذارن تو یکنن.م  یاستفاده م  یبگم، اونا دارن از هر ترفند یچطور – هاموس
 یتلق دیتهد هیشدن ِ سورنو  تیاذ  دیدر واقع تو با ن،ی.ببگمیو نقشه شونو بهت م امیکرده بودن که من م  ینیب

 .یکن

 پس اگه ادامه بدم ممکنه سورنو بکشن؟ -

 .میدینم اجازه  ما خب اما  هست که  احتمالش  – هاموس

 !کشم کنار  یاالن م  نیآقا من رسما از هم -

.فقط فتهیب یذارم اتفاق یکنم.نم  یم ییکارا  هیکمه.بعدم من دارم   یلیخ اما  هست احتمالش  درسته – هاموس
 .نشو وونهیتو د

 .خودمم بکشن...همون که گفتم ستین دیدوستمو بکشن، تازه بع نیخوان بهتر ینشو! م وونهید ویچ یچ -

 یلیخ زیچ هی یکارو ول کن  نیها! اگه االن ا یکن  یم یمنو عصبان ی...کم کم دارمیذار ینم ما که  گفتم  – هاموس
 !یدیباارزش رو از دست م

 !؟یچ -

 .یکه تو کنار نکش  نهیبگم.اون موضوع منوط به ا یزیتونم دربارش بهت چ ینم االن  – هاموس

 .کار کنم  یچ دیتو بگو من االن با -
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ما و اونا قضاوت  نیالقضات جن ها تا ب  یقاض شیپ میببر تتویشکا قراره ما.بده ادامه  خودت کار  به تو – هاموس
 .اونا هم مجبورن اطاعت کنن  ده،یم یکنه.مطمئنا به نفع ِ ما را

 ...! جالبهن؟یدار یِا ، شما هم دادگستر -

 به؟یت عجنظر  به آره،  – هاموس

 ؟یتون گوش نکردن چ یجن ها به حرف قاض نینه...حاال اگه ا -

 یما تو ،آخهیدون یتر هم هست.م نیآدما وسطه مجازاتشون سنگ  یپا نکهی.مخصوصا اشنیم مجازات – هاموس
 !هست ییخبرا هیمشکوکه... یلیوسط خ نیا  یزیچ هی.فقط میدار تیمحدود ییزایچ هی

 ؟یچ -

 .دهیخونه ش د یپسره رو تو هی شبیحرفاش گفت که د ینه، سورن تو ای یدونم دقت کرد ینم – هاموس

 !!؟یبود شمونیتو پ میزد یحرف م میما داشت یوقت نم،یبب -

فرصت بودم که خودمو بهت نشون  هیکردم.از صبح منتظر   یم گوش  حرفاتون به داشتم من آره،  – هاموس
 .مشیریبگ مینتونست میبود ریمنتها چون درگ میدیگفتم، ما هم اون شب اون پسره رو د  یبدم...داشتم م

 خرابکار نبود؟ یمگه اون جزو ِ همون جن ها -

 !جاست؛ اون نه با ما بود نه با اونا نینکته هم گه،ید نیهم – هاموس

 !با اونا نبوده؟ یدون یتو از کجا م -

.اونا هم مشونیریبگ میالبته مجبور شد  م،یسورن بودنو گرفت یخونه  یکه تو  ینفر سه اون  ما چون – هاموس
 .کردن  یم یاطالع  یاظهار ب

 !دروغ گفته باشن دیشا -

 .مطمئنم من ، نه – هاموس

کنن ، اونم   ستیخوان منو سر به ن یعالم م  یجن ها یموضوع مشکوکه؟ حاال که همه  نیا  یکن  یچرا فکر م -
 .شیکی

که هست دوباره خودشو   یکه از کنترل من خارج باشه...اما حتم دارم هر ک  ادیب شیپ یتیوضعترسم  یم – هاموس
 ،ی خودت داشته باش ِ شیچاقو پ هی شهیکن هم  یتو هم سع م،یکه ممکن باشه مواظبت ا  یی.ما تا جادهینشون م

 باشه؟

 ؟یریزن و شوهر َجوون واسه جن گ هی یمن رفتم خونه  ادتهی ،یزیچ هی یمونه. راست یم ادمیباشه. -

 !شنیم دایپ ییمعامله کرده بودن...عجب آدما طانیکه با ش  ییاونا... آره  – هاموس
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هم  یکردم...حساب  دایپ میاونا گذاشته بودمو ته ِ کوله پشت  یخونه  یکه تو  ییاز دعاها  یکیبعد از اون شب  -
 ده؟یتهد هی نیمچاله شده بود.به نظرت ا

 مایمستق طانیترسوندن ِ تو بوده.نگران نباش، ش ی.صرفا براستین یجد ادیکه هست...منتها ز  دیتهد – هاموس
 !سراغت ادیچاقو نم هیبا 

 !کنه  یکارم م  نیاگه به شانس ِ منه که ا  ؟یدون یتو از کجا م -

 نیا  دیفاست.شاحر  نیکرده باشه باهوش تر از ا  یکه سال ها با مالئکه زندگ  یکنه...کس  یکارو نم  نیا  – هاموس
 .سراغت ادیشخصا ب ستیممکن ن یوسوسه کرده باشه...ول طانیکنن رو ش  یم تیکه دارن تو رو اذ  ییجن ها

 !راحت شد المیخدا رو شکر...خ -

به نظر ِ من  یفکرشو مشغول کرده.ول یاون پسره حساب  ی هیفکر فرو رفته بود.معلوم بود قض یتو یحساب هاموس
من دارم هاموس رو  نکهیا  ی هیفقط مونده بودم قض ه؟یجن ها بد چ ی هیمهم نبود...مگه فرق اون با بق ادیز

 !هیچ نمیب ی" می"درون

 !فته؟یعکس نم  یتو رتیتصو رم،یاز تو عکس بگ  نیاالن اگه من با دورب  یعنی گم،یم -

 .نگاهش تو نگاهم خشک شد هیبهم انداخت.تا چند ثان ینگاه خنث هی هاموس

هم  نی!! واقعا کاش منم مثه تو انقدر خوشحال بودم! نه، با دوربتیوضع نیا  یتو هیچه سوال نیا  آخه  – هاموس
 .خودم بخوام نکهیمگه ا ،یریعکس منو بگ  یتون ینم

 دایگم شده رو پ  یزایچ یتون یراحت م ،یراحت شد.خب تو جن المیمنم خ ،یمنو دار یهوا ی...! تو گفتدیببخش -
 .کن  دایپسره رو هم پ نیبرو ا ،یکن

 دمش،یلحظه د هیکنم؟! من فقط   دایشناسمو پ یکه نم  یتونم کس یدونم! چطور م یازش نم  یچیه من – هاموس
 !وجود داره ایدن نیا  یها جن ِ مو بور تو ونیلیتازه م

 .نباش نیباشه، انقدر بد ب بوده یجن خوب دمی! بابا شاپیبود؟ چه خوش ت یی! موهاش طال؟یجد -

فرار  نکهیکرد، نه ا  یبهت کمک م ومدیم میشده بود ریبود اون موقع که ما با اونا درگ یخوب  ِ جن اگه  – هاموس
 !کنه

 .شدم ی! داشتم خفه من؟یدینکش رونیچرا منو از آب ب یآهان، راست -

مون از بابت تو راحت شد خودمونو کنار  الیخ ی.ما وقتنهیممکن بود ما رو بب د،یرس یم داشت مسعود – هاموس
 .میدیکش

 ادتیحواستو جمع کن، چاقو رو هم  یبرم.تو هم حساب دیبا گهیاز جاش بلند شد و گفت : خب...من د  هاموس
 .نره

 !چاقو؟ -



 

 
159 

 !مرض – هاموس

 .راحت التیخودم.خ شیذارم پ یچاقو م هیافتاد.باشه حتما   ادمیآهان،  -

 .: ال اله اال اهلل!...فعال خدافظ لب با حرص گفت ریز

وقت بچه ها  هیرفت سمت دِر آشپزخونه که من با هول و وال بهش گفتم : نه نه از اونجا نرو،  یداشت م هاموس
 !ننتیب یم

" دنید ی"درون هیشده بود.تازه قض یذره هم عصبان هیتکون داد... یسمت ِ من و با افسوس سر دیچرخ هاموس
 ...اومد  ادمیرو 

 .لحظه حواسم پرت شد هی د،یو گفتم : ببخش دمیذره خند هی

 !گفت : چاقو رو فراموش نکن  زیدآمیتهد هاموس

به سقف برسه کامال  نکهیفاصله گرفت و قبل از ا نیاز زم  عیسر یلیانجام بده خ  یا  یحرکت پرش نکهیبدون ا بعد
 یکردم اما استرس لعنت  یم فیم کارامو رددفتر نشسته بودم و داشت یساعت بود که تو کیاز   شتریمحو شد. ب

کم   هیو  ومدیبار م هی قهیهم هر ده دق یاز سورن نبود.معظم  یذاشت حواسم به کار باشه، چون هنوز خبر ینم
چند  یاتفاقا  دمیترس یطرف هم م هیراحت کرده بود اما از  یکم  المویهاموس خ یرفت.حرفا یکرد و م  یغرغر م

 !بهمون نشد یادیقبل که ظاهرا کمک ز یاز قبل.دفعه ها  دتریدوباره تکرار بشن، بلکم شد شیروز پ

زنم جواب  یرفت با خودش ببره.به خونه ش هم که زنگ م ادشیرو هم  شیسورن گوش شبیشانس بد، د از
 .داد ینم

 یگفت : چ  تید و با عصبانوارد اتاق ش یمعظم ی سورن بود که آقا ِ ومدنیبه کتاب بود اما فکرم مشغول ن نگاهم
 میخودم تنظ یسر ِ کارم بذاره قرار ِ امروزو برا ینجوریخواد ا یدونستم م یاگه م  ومد؟یماکان؟ دوستت ن یشد آقا

 !کردم  یم

 .سر قرار رمیمن م نی بد ِیکار ِ واجب  یلی.حاال اگه خومدهیظاهرا که هنوز ن -

 ده؟یانجام م  یرو ک یجنابعال یکارا  اونوقت  – یمعظم

 .خوام برم یهم نم یندارم، دادگستر یمن امروز کار خاص -

 ! ناراحت کردن ِ منو داشته باشه ِتیکه مثل ِ تو و دوستت ظرف  دمیکس رو ند  چیماکان! ه یآقا  – یمعظم

ازمون سر زده   یاگر هم قصور  خت،یبه هم ر زویاومد که همه چ  شیپ یچند روز مشکالت نیا  یواقعا شرمندم، ول -
 .واسته بودهناخ

 !کنم  میتا من هم برنامه هامو با شما تنظ نیمشکل دار یکِ   دیبفرمائ شما – یمعظم

برامون  یقراره اتفاق بد یدونستم کِ  ی! اگه ما مادیم شیپ ییهوی ست،یمشکل که دست ِ ما ن یول دیببخش -
 . ...نبود نیکه حال و روزمون ا  فتهیب
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اون دوستتون   یوقت م،یستین یهمکار یقادر به ادامه  گهین و شما دکنم م  یم فکر من صورت هر در – یمعظم
 !نیهم برام نکرد یچند روزتونو بهتون بدم...هر چند که کار خاص نیمن تا حقوق ا شیپ نیایبرگشت هر دو ب

سر  میومدیبهش ندم! حاال درسته ما سه چهار روز ن کیخودمو کنترل کردم که چند تا فحش رک یلیلحظه خ اون
داغون بود. احساس کردم چونه زدن و بحث کردن باهاش  ی. اعصابم حسابمیکار اما کارمونو درست انجام داد

 .اورده  ریهم گ یخوب یکنه، بهونه   رونیخواد ما رو ب ینداره چون در هر حال م یا  دهیفا

 ...بودن رو توش گذاشتم زیم یکه رو  لمیاز وسا  یسر هیبرداشتم و  فمویک

دفتره.نه تنها به خاطر اخراج شدنمون ناراحت  نیا  ی من کار تو ِ یزندگ یمسئله  نیتر تیدر حال حاضر کم اهم -
 .م برسم گهید یراحت به کارا الیتونم با خ یهم خوشحالم.الاقل االن م یلیخ ستم،ین

کنم که   یاستخدام م  ی درست و حساب ِلیمنم دو تا وک د،یبزرگتون برس یبه کارا دیبفرمائ شما بله، – یمعظم
 .بدونن یاز کاِر حقوق  یزیچ هیحداقل 

بلند  یو با صدا سادمیوا دمیبه در رس یرفتم.وقت یکنم تا در ِ ورود  یباهاش خدافظ نکهیبرداشتم و بدون ا فمویک
 !که بشنوه گفتم : دستمزدتون هم واسه خودتون، سگ خوردش  یجور

 یخونه  ی! دوباره شماره دمیشن یکوچه هم م  یرو از تو یمعظم دادیداد و ب ی... صدااومدم   رونیاز دفتر ب  فورا
دو تا بوق  یکیبرادرش رو گرفتم. یشماره  دهیجواب نم یست و کس دهیفا یب دمید یسورن رو گرفتم اما وقت
 ...خورد و فورا جواب داد

 بله؟ – سامان

 .الو، سالم سامان جان -

 ...سالم – سامان

 ...من بهرادم، دوست ِ سورن -

 چه خبر؟ ؟یسرد جواب داد : چطور یلیخ

هم به خونه ش  یمن جا گذاشته.هر چ شیهم پ لشیدفتر، موبا ومدهیمزاحمت شدم، سورن امروز ن دیببخش -
 .یسر بزن هیخونه ش  یبر شهینگرانشم، گفتم زنگ بزنم به تو که اگه م یلی.خدهیزنم جواب نم یزنگ م

افتاده به   هیا  یچه بدبخت نیدونم ا یزنم...نم یسر م هی رمیهم دارم.باشه م دیبابا...اتفاقا من کل یا  – سامان
 !جون ِ ما

 .خبر بده هیبه من هم  یدستت درد نکنه، رفت -

 .خدافظ باشه، – سامان
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فهمم! البته  ینم لشویکنم دل  یهم فکر م ی!هر چادیقطع کرد.مطمئنم که سامان از من بدش م عیگفت و سر  نویا
 یفقط علتشو درک نم ستین یبیعج  زیبرام چ ومد،یاز من بدشون م  لیدل یکه ب  ییدوران مدرسه بودن کسا یتو

 .کنم

دادم خونه ش نرم.اصال دوست نداشتم با برادرش رو به رو بشم.راهمو گرفتم  حینگران سورن بودم اما ترج نکهیا  با
کنن"...اگه   یکار  میذار یگفت " ما نم  یکردم که م  یهاموس فکر م یخودم.همش به حرفا یو رفتم سمت خونه 

 !اون مراقب بودنش  ازنم، ب یم شیسر سورن اومده باشه خودم شخصا هاموس رو آت ییبال

اومد و درو   رونیاز خونه م ب  هیدختر همسا اروی نیدر ِ خونه م بازه، چند لحظه بعد ا دمیوارد کوچه شدم د یوقت
فکر کردم که صبح در ِ خونه  یهر چ هیاون چند ثان  یمعلوم بود منتظر ِ منه.تو ساد،یهمونجا وا دیبست.تا منو د

بشه، چون  داشیمن پ یخونه  یبابت نگران نبودم.دزد که عمرا طرفا نی.اما از اومدین ادمی یزینه چ ایرو بستم 
 ...روشنه فشیوجود نداره.جن هم که تکل یدزد یبرا یزیچ

 .سالم – گانهی

 ...سالم -

درو  دهیجواب نم یکس  دمید یدر ِ خونه تون بازه، رفتم داخل چند بار هم صداتون زدم وقت دمید من – گانهی
 .رونیبستم و اومدم ب

 .کردم گفتم : ممنون  یدرو باز م دیکه داشتم با کل  یحال در

ن معلومه که حالتون خوب : از چهره تو دیمن وارد خونه بشم پرس نکهیاز چند لحظه سکوت ، قبل از ا  بعد
 افتاده؟  ی.اتفاقستین

 ...افتاده باشه  یگفتم : اگرم اتفاق  یحوصلگ یب با

 نیبا خودم گفتم ا یول ستیافتاده باشه به شما مربوط ن  یخواستم بگم اگرم اتفاق یحرفمو قطع کردم.م عیسر اما
کم گوشتش تلخه که اونم مسلما دست خودش   هیکنم.فقط   ینکرده که بخوام باهاش تند یخدا کار یبنده 

 !ستین

 .فتادهین ینه، اتفاق -

 .خوشحالم یلیزد(...اما من برعکس شما خ یشخندی...)ننیمعلومه که ناراحت یول – گانهی

 .گفتم : خب خوش به حالت  یخنث یلیکه اصال اعصاب نداشتم خ  منم

 .درو بستم یحرف چیبدون ه و

ساعت گذشت  مین بایگوشه پرت کردم و نشستم.فقط منتظر تماس سامان بودم.تقر  هی فمویخونه که شدم ک وارد
 .خوره یداره زنگ م میگوش  دمیکه د

 بله؟ -
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 .ستین نجایا  یسورنم ول ی خونه االن  من الو،  – سامان

 اونجاست؟  ؟یچ نشیواقعا؟!! ماش -

 !ستین یخونه رو دنبالش گشتم ول یجا یهم هست.همه  نشیماش آره،  – سامان

 ...بره نیاومده که مجبور شده بدون ماش  شیبراش پ یکار  دیشا -

 م؟ینداره که بهش زنگ بزن یا  گهیاز شما دوست د  ریادامه داد(...جسارتا به غ  زیآم  هیبگم!...)کنا یچ واال – سامان

 !ن؟یپرس یبا لحن خودش گفتم : برادر شماست، از من م منم

 !گذرونه  یما هفت روز ِ هفته رو با شما ما  هست که  من  ِبرادر – سامان

 !کارش داره  نیا  یبرا یخاص لیالبد دل -

هم داره! منم  یا  گهیالبته اگه دوست د  د،یش زنگ بزن گهید یبحث ها به دوستا نیا  یجا به بهتره – سامان
 .شهیم یچ نمیگردم تا بب  یدنبالش م

 .باشه، خدافظ -

فقط  د،یرس یبه ذهنم نم یراه چاره ا چیگوشه.بدجور کالفه بودم.ه  هیپرت کردم  لمویخراب موبا یاعصاب  با
باشه که هاموس هنوز  فتادهین یهم اصال اتفاق دیبکنه...شا تیوضع نیواسه ا یفکر هیبودم هاموس  دوارمیام

 !دست به کار نشده

 یبار به خونه  هیساعت  میمنم هر ننبود. یهفت ِ بعد از ظهر بود اما تا اون موقع از تماس ِ سامان خبر ساعت
 .سامانو گرفتم که اونم جوابمو نداد یداد.چند بار هم شماره  یجواب نم یکس  یزدم ول یسورن زنگ م

 یبا خودم فکر م یکردم تب دارم.هر چ  یبکشم!همش حس م گاریتونستم س ینم یاسترس داشتم که حت  انقدر
از   نکهیافتاده .ا  یاتفاق  هینبود که  یرو سر کار بذاره.شک هیبق ینجوریکه ا  ستین یسورن آدم دمید یکردم م

 !کرد  یم ینبود بدتر منو عصب یهاموس هم خبر

 .نرم بهتر باشه ییچه خبره اما حس کردم تنها نمیسورن و بب یداشتم برم خونه  قصد

 ...مسعود رو گرفتم.بعد از هفت هشت تا بوق جواب داد یبرداشتم و شماره  لمویموبا

 بله؟ – مسعود

 ؟ییالو سالم. مسعود کجا -

 .کار  سر – مسعود

مسعود  شیدادم پ ی...هر چند از قبل هم احتمال نمستین ششیمطمئن شدم که سورن پ گهیکه گفت د  نویا
 .باشه

 سورن؟ یخونه  میبا هم بر یایم گمیم -
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 .ندارم یمهمون ی شو االن کار دارم اصال هم حوصله الیخ یب مادرت  ِجون بهراد، – مسعود

 !میزیبه سر ِ من بر یخاک هی میبا هم بتون دیشا یایبرم، گفتم تو هم ب ییتونم تنها یآخه من نم -

 ن؟یزد یشده؟! باز چه گند یچ – مسعود

 ...ستین داشیسورن از صبح پ -

 ؟یچ یعنی – مسعود

 ...فک کنم گم شده -

 !ابله؟  یگیبه من م نویا  یدار االن  چرا – مسعود

 .بشه داشیتا غروب پ دیفکر کردم شا د،یببخش -

 !نرفته خونه ش؟ یمطمئن – مسعود

 .دهیجوابمو نم رمیگ  یداداشه رو م یشماره  ی.بعد از اون هم هر چستیصبح که برادرش گفت اونجا ن -

 .رسونم یمن خودمو م یساعت صبر کن مین هیتو  نیگه خورده ! بب  - مسعود

 .باشه، منتظرتم -

  ِ کینزد دمیزد و فهم میتک زنگ به گوش هیو بالخره خودشو رسوند. قهیساعت ِ مسعود شد چهل و پنج دق مین
 .و رفتم دم در دمیکاپشنمو پوش  عیخونه ست.سر

 .شدم نیو منم فورا سوار ماش دیبعد مسعود رس هیثان  چند

 !شمیم مارستانی ت ِ یمن از دست شما راه گهیبا حرص گفت : چند وقت د مسعود

 ... سر ِ خودمه! البته ناخواسته ِریهم ز زیهمه چ نکهیباشه، مخصوصا ا یدادم که از دستم عصبان یبهش حق م واقعا

بدنم باالتر رفته.کاپشنمو دراوردم اما بازم گرمم بود.گرما  یکردم دما  ینشستم حس م نیماش یکه تو  یلحظه ا از
 .شهیورده بود، اونقدر به ستوه اومده بودم که صورتمو چسبوندم به شپدرمو درا

 !تو؟ چته – مسعود

 .کنه  یم میتب هم داره روان نیطرف، ا هیسورن  ی هیاز صبح تب دارم...قض -

 .یخوب ش ینجوریا  دیسرده، شا رونیب یهوا ن،ییرو بده پا شهیش – مسعود

 یسورن تو نی.ماشمیوارد شد میزنگ بزن نکهیباز بود و ما بدون ِ ا اطی.در حمیدیسورن رس یزود به خونه  یلیخ
 .در خونه هم چند تا کفش بود یپارک بود.جلو اطیح

گذشت و سامان درو برامون باز کرد.تا چشمش به   هی.چند ثانمیو منتظر شد دیچند بار محکم به در کوب مسعود
.پدر و مادر میو وارد شد میکرد  یسالم خشک و خال هیاخم هاش رفت تو هم.ما هم اجبارا بهش   یما افتاد حساب
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همشون گرفته و ناراحت بود، به  یهاشناختمش.چهره  یهم بود که من نم گهیمرد د هیسورن هم داخل بودن، 
 .دیرس یبه نظر م یجز سامان که عصب

 !نشد؟ یاز سورن خبر  ؟یوسفی یشد آقا یسورن گفت : چ یرو به بابا مسعود

واقعا  گهی... دمیسراغشو گرفت میشناخت یبگم واهلل...از هر کس که م یگرفته جواب داد : چ  ییسورن با صدا یبابا
 !بگردم دیدونم کجا رو با ینم

 !کار کرد؟  یچ دیبابا...حاال با یا  – مسعود

 .میکن  داشیاونجا پ  دی...شامیریاطراف تماس بگ  یها مارستانیبا ب دیبا – یوسفی یآقا

متوجه  هیخواستم بق یحال نم نیچرخه.در ع ی پام م ِریداره ز نیو زم سمیتونم سر پا وا یکردم نم  یم احساس
 یسر هم به آگاه هی دی" با گهیکه سامان داره م  دمیراه شن یرفتم سمت اتاق و تو نیهم یاون حالت بشن، برا

رفت  ادمیانقدر اعصابم داغون بود که   حزدم فشارم افتاده باشه چون از صب یگوشه نشستم.حدس م  هی". میبزن
بهتر شد  ینشستم حالم کم یبود! وقت یشکرش باق یاومده...باز جا  نییکم پا  هیکردم تبم   یبخورم.حس م یزیچ
چرخن.چند لحظه چشمامو بستم تا بلکم اون  یاتاق دارن دوِر سرم م  لیو کل ِ وسا نیکردم زم  یهنوز حس م یول

  ِ ریچشمم...تصو یجلو ومدیم ریتصو هیچند لحظه که چشمامو بسته بودم مدام  نوهم یبره...تو نیحالت از ب
 .نمینب رویاون تصو  گهیخرابه.چشمامو باز کردم تا د هیبه  هیشب یزیبود...چ یو نامفهوم رهیت

اتاق و درو پشت سرش بست.اومد و   یمسعود اومد تو نیح نیکه متوجه شدم حالم بهتر شده.هم  دینکش یطول
 ...من نشست یجلو

 ؟یخوب – مسعود

 !شد؟ یآره...چ -

 ...یچیه – مسعود

 گفتم : مسعود؟  یناراحت با

 ه؟یچ – مسعود

 . منه ِ ریهمش تقص -

 ؟یدار یریتقص چه تو – مسعود

 .خاک بر سرم، گند زدم...حتما جن ها به خاطر من سورنو بردن -

 ؟جن ها بردنش یدون یم کجا  از  تو نگو، چرند – مسعود

 .منه ریاز کجا...اما تقص  ستیمهم ن -
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نداشت.مسعود هم همراه  یا  دهی...اونجا موندن فارونیسکوت برقرار شد.از جام بلند شدم که برم ب هیثان  چند
گفت :   یو البته مهربون زیدآمیبعد با لحن تهد رون،یچند لحظه نگهم داشت تا نذاره برم ب یمن بلند شد اما برا

 !ها یحرفا نزن نیاز  نایا  یوقت جلو هیبهراد، 

 کدوم حرفا؟ -

 نیبندازن گردن ِ تو.ا ویگردن همه چ  یهم دنبال ِ بهونه م ینجوریهم نایحرفا...ا نی منه و ا ِ ریتقص نکهیا  – مسعود
 .رهیسامان االن سگه سگه...ممکنه پاچه تو بگ اروی

 .گمیباشه نم -

رفع زحمت  گهیسمت ِ در آپارتمان مسعود گفت : خب، ما د میرفت یم میکه داشت  ی.در حالمیاومد  رونیاتاق ب  از
 .دیبذار انیشد حتما ما رو هم در جر ی.اگه خبرمیکن  یم

طرف خودش و  دیذره کش هیداد بود اومد سمت مون و دست منو گرفت  هیلحظه سامان که به اُپن تک نیهم
 !میگفت : کجا؟ در خدمت باش

 !گفت : خدمت از ماست  یجد یلیسمت خودش و خ دیدستمو گرفت کش یکیمسعود اون  بعد

 .همه مونو راحت کن الیسورن کجاست، بگو و خ یدون یدونم تو م یمن که م ن،یرو به من گفت : بب سامان

 !دونم ینه به خدا من نم -

رش گم و گو  یکجا برد  ستیحاال هم معلوم ن ،یناکارش کرد یکه زد  شبیبلند گفت : اون از پر یبا صدا سامان
 !یکرد

 .زد بهرادو ناکار کرد یبرادر جنابعال شبیپر یول شرمنده – مسعود

 !دیبگ دیخوا یم یچ گهید دینگ نویگفت : آره...ا  زیآم  هیکنا  سامان

 !رو کن یدار یاگه مدرک  ه؟یچ تو حساب حرف حاال – مسعود

 .شهیم دایکردم مدرک هم پ  تیرسما ازتون شکا یوقت فردا – سامان

.اما مشخص بود نمیبتونم هاموسو بب دیخواستم از اونجا برم تا شا یفقط م گه،یم یبرام مهم نبود سامان چ اصال
ُهلش  یسامان اون جمله رو گفت مسعود کم نکهیشده...بعد از ا یسامان عصبان یخرده از حرفا هیکه مسعود 

 .خواد بخور یدلت م یداد و گفت : هر گه

به سمت مسعود گرفت.مسعود  زیدآمی"حرف دهنتو بفهم" و انگشت اشاره رو تهدگفت :   تیهم با عصبان سامان
از جاش بلند شد و اومد سمت سامان تا نذاره   یوسفی یدست ِ سامان و دوباره ُهلش داد.آقا یهم محکم زد رو

 .رهیباال بگ نیاز ا  شتریدعواشون ب

دونست  یداد.احتماال سامان م یداد، مسعود هم متقابال جوابشو م یگفت و فحش م  یم یور یدر یه سامان
و بزنه  فتهیب یاتفاق  نیهمچ ادیبدش نم ادیکنه اما من حس کردم مسعود ز  یتونه با مسعود کتک کار یکه نم
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تو رو خدا،  دیعقب و گفتم : بس کن  دمشیکش  یدست ِ مسعودو گرفتم ، کم نیهم یسامانو چپ و راست کنه.برا
 . منه ِریقصاصن ت

 !ستی تو ن ِ ریگفت : نه تقص  یمنو آروم ُهل داد و با همون لحن عصبان مسعود

بود بزنه  کی...نزدومدیرقمه کوتاه نم چی...هرونیب ارمیخواهش و تمنا تونستم مسعودو از اونجا ب یبا کل آخرش
 !پسره رو لت و پار کنه

 یلیکنم اما قبول نکرد.خ  ین بهش گفتم بذاره من رانندگو مسعود پشت ِ فرمون نشست.البته م میشد نیماش سوار
 یکه جلو  یبه خاطر حرف دمیترس ی...منم همش مودیخونش درنم یزد یگفت،کارد م  یهم نم یچیبود ...ه یعصب

 نیداغ کرده بودم به خاطر هم ی.حسابهبدنم باال رفت یکردم دما  یبشه.بازم حس م یاونا زدم، از دستم عصبان
 یهم از من م یحال هیوگرنه  ستیخوب ن ادیحالم ز دی.شانس اوردم مسعود فهمنییپا دمیرو تا ته کش شهیش

 .گرفت

 ؟یریم ی: کجا دار دمی.پرسمیستیمن ن ی خونه  ِریکه گذشت متوجه شدم تو مس  قهیسه دق دو

 .خودم ی خونه...خونه – مسعود

 !بشه یخبر دیخودم باشم، شا یخونه  دیمن امشب حتما با -

 .که گفتم  نیهم – مسعود

 ...من یول -

 !یدیکه شن  نیحرفمو قطع کرد : هم عیسر

شد تا  ادهیپ نی.مسعود از ماشمیدیگذشت و بالخره رس  قهینزنم! چند دق یحرف گهیدادم د حیترج تیاون وضع  با
سمت  انیدارن م الیعمو محمد و عهد و ع  دمیبودم که از دور د نیماش یرو باز کنه اما من هنوز تو نگیدر ِ پارک

 !فرار بود یبرا یکنم...فرصت خوب  کیشدم تا باهاشون سالم عل ادهیپ نیمسعود.از ماش یخونه 

 یزدم تو نویماش عیپارک کنم.سر نویمسعود همراه اونا رفت باال و از من خواست تا ماش ،یاز سالم و احوالپرس  بعد
وارد خونه بشم ، از همونجا مسعودو صدا  نکهیرو برام باز گذاشته بودن.بدون ِ ا یو رفتم باال.دِر ورود نگیپارک

 .در یبعد اومد جلو هیزدم.چند ثان

 .رمیم گهیرو بهش دادم و گفتم : خب مسعود، من د چییسو

 .رنیو م ننیش یساعت م مین نایتو، ا ایب کجا؟  – مسعود

 .رو ندارم یتو رو خدا، من االن اصال حوصله سر و صدا و شلوغ الیخ یب -

 .نییچند پله رفتم پا عیو سر دمیو نذاره برم که من زرنگ جنب رهیخواست دستمو بگ یم مسعود

 !ادیسرت م ییبال هیاونجا   یریم ابله،  – مسعود

 .دمیم حیاونو ترج  یول دیببخش -
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مسعود با  دمیرفتم و خودمو به در ساختمون رسوندم که شن نییهم پامونده رو  یباق یاون چند تا پله   فورا
 !کنم  یت م کهیت کهیاونجا ت  امیبلند گفت : بهراد به خدا امشب م یصدا

چون فکرم مشغول بود متوجه گذر  دمیتا به خونه برسم، شا دیطول نکش ادیرفتم اما ز ادهیراهو پ یهمه  نکهیا  با
 ...زمان نشدم

شدم.همش منتظر بودم  یهالک م یآب خوردم.داشتم از تشنگ  یآشپزخونه و کل  یرفتم تو دمیرس نکهیمحض ا به
اتاق و از   یتو.رفتم تو ادیب واریاگه از د  یخورم ،حت یاز ظاهر شدنش جا نم  گهی... مطمئن بودم دادیهاموس ب

کنار تخت   ن،یزم ی...روییرایپذ یتو محوصله نداشتم بر  گهیبار د نیداخل کشو، چاقو ضامن دارمو برداشتم.ا
وقت ناخواسته ازم دور نشه و دستم  هیشلوارم تا  بیج یتخت گذاشتم.چاقو رو گذاشتم تو ینشستم و سرمو رو

 ...بمونه تو پوست گردو! شانس که ندارم من

شدن. داشتم  یتر م نیگذشت پلک هام سنگ  یم یخسته بودم اما دوست نداشتم بخوابم.هر چ یلیخ نکهیا  با
لحظه  هی یبرد که برا یخودم بخوام داشت خوابم م نکهیحواسم کامال به دور و برم بود.بدون ِ ا یزدم ول یچرت م

تخت برنداشته بودم، فقط داشتم  یوسر جاش.سرمو از ر ادیصدا شدم.اون صدا باعث شد حواسم ب هیمتوجه ِ 
با انگشت به  یبود که کس نیاون صدا تکرار شد.مثل ابعد دوباره   هیدادم.چند ثان یگوش م  طیبا دقت به مح

قدم هاشو به وضوح  یاتاقه.صدا  یبه جز من تو گهینفر د هیلحظه بود که متوجه شدم  نیضربه بزنه.هم وارید
 رونیتا چاقو رو ب بمیشد.فورا از جام بلند شدم و دستمو بردم سمت ج یم کیکه داشت بهم نزد  دمیشن یم
نفر از پشت محکم دستامو گرفت.منو محکم چسبونده بود به خودش  هیبود که  دهیچاقو نرس.هنوز دستم به ارمیب

 یچهره  هیبا  ایکردم االن   یترسوند...حس م یمنو م شتریب نیو ا نمیتونستم چهره شو بب یوجه نم چی،به ه
 !شمیکشته م  یعیبه طرز فج نکهیا  ای شمیرو به رو م وحشتناک

 !گفتم : من چاقو دارم، مجبورم نکن ازش استفاده کنم  بهش

 ریفاصله گرفت ز یخودمو با کم یچاقو هویاز دستاش گرفته...بعد   یکیلحظه حس کردم هر دو دستمه با  نیهم
 .گردنم

 !منه؟! مجبورم نکن ازش استفاده کنم یچاقو نکهیگفتم : ِا ، ا  یلحن مسخره ا با

 ! دوستت؟ ِ شیپ یبر یخوا یگفت : مو   نیزم یرو انداخت رو چاقو

حرف از سورن شد  یو البته َجوون.وقت یکردم صداش اصال ترسناک نبود...کامال عاد  یکه فکر م  یزیچ برعکس
 کجاست؟  یدون یگفتم : تو م  دوارانهیفراموش کردم و ام زویهمه چ گهید

 .ششیتونم ببرمت پ یگفت : من م  آروم

دستمو گرفته  یکردم کس  یحس نم گهی.ددمید بهیمکان غر هی یکه خودمو تو  دیطول نکش شتریب هیثان  کی
نبود...چاقومو با خودش برده  یبود.از چاقوم هم خبر وارید دمیکه د  یزیاما تنها چ  دمیباشه.فورا به عقب چرخ

 !بود
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 چیرابه باشه...هخ ومدیبود.به نظر م یبودم...اتاِق درب و داغون یکاهگل  یوارهایبا د کیاتاق تار  هی یتو من
 کهنه هم داشت...تنها منبع نور، نور ِ ماه بود  ِ یچوب یدر و پنجره  هیبود. یاتاق نبود.کف اتاق خاک  یتو یا  لهیوس

کردم پسره بهم کلک زده چون نه از   یاتاق نبود.حس م  یاز من تو  ریکس غ  چیکه از پنجره وارد اتاق شده بود.ه
 !بود، نه سورن یخودش خبر

کنم...هنوز از اون اتاق   دایگرفتم از اتاق خارج بشم تا سورن رو پ  مینداشت.تصم یا  دهیاون اتاق فا  یتو موندن
 ی مسعود بودم هوا کامال ابر ِشیپ نیماش یکه تو  شیپ قهیافتاد چند دق  ادمیبودم که  ومدهین رونیب

رطوبت  گهیکردم هوا هم د  ی...حس مودب یبود...قبلش هم بارون اومده بود.اما اون لحظه آسمون کامال مهتاب
 !سازن ینم یگل  یشمال هم که خونه ها یگرم تر از قبله...تو  یلینداره و خ

باشم،  ییتونستم هر جا یبهم وارد شد...م یفکر استرس بد نی.با استمیقائمشهر ن یمطمئن شدم که تو بایتقر
 اطیاون ح  یبزرگ شدم.تو اطیح هیاومدم و وارد   رونیتونستم برگردم خونه! از اون اتاق ب یدونستم چطور م ینم
داشت، نه باغچه  ی آب ِ ریبود! نه ش ی خال ِ یکه آدما بتونن ازش استفاده کنن وجود نداشت...خال  یا  لهیوس چیه

 !بود شیسال پ ستیدو ی...انگار اون خونه مال آدمایو درخت

 دهید شیبه نور آت هیشب یکه از پنجره ش نوراتاق بود    هی ،یمیقد یچهار پنج تا پله  یباال اطیطرف ح اون
نه! ممکن بود با هر  ایدونستم برم سمت ِ اون اتاق  یچراغ.مردد بودم...نم هیبود...مثه نور  فی.نور ضعشدیم
آدم   هی نکهیا  دیگرفتم برم اونجا به ام  میتصمبا خودم کلنجار رفتم و بالخره  هیرو به رو بشم...چند ثان یزیچ
نبود!  یحرکتم اراد نیکردم...البته ا  ی.خودمو به پله ها رسوندم و ازشون باال رفتم.مدام هم اطرافمو نگاه منمیبب

 .بشه کیاز پشت بهم نزد  یکی دمیترس یهمش م

مطمئن شدم که اونجا آدم  ییجورا هیاتاق   تی وضع ِ دنیانداختم.با د  یپشت پنجره و به داخل اتاق نگاه رفتم
فرش پهن بود و  هی نیزم ی.رودمیرس یبه نظر م یمیاونجا نبود و همشون هم قد  یادیز لیکنه.وسا  یم یزندگ

نفر هم کنار  هیمتوجه شدم  هوی...ودب یچراغ نفت هی یکرس  یگذاشته بودن.رو  کی کوچ ِ یکرس  هیوسط اتاق هم 
و نه  نمیتونستم صورتشو بب یسرش انداخته بود.نه م یپتو رو هینشسته اما پشتش به من بود و انگار  یکرس

 ...دستاشو

حرکت من ِ جا  نیکردم با ا  یپنجره زدم.حس م ی شهیآروم چند ضربه به ش  یلیتوجهش رو جلب کنم خ نکهیا  یبرا
 یحرکت نینه تنها جا نخورد، با همون حالت سر جاش نشسته بود و کوچکتر یبه خودش بده ول یبخوره و تکون

که همش حواسم به   یحرکت بود.در حال یبار محکم تر اما باز هم ب نیضربه زدم، ا کرد.دوباره به پنجره  یهم نم
باز بشه.درو  یاتاق رسوندم و چند بار بهش ضربه زدم.ضربات من باعث شد که در کم  یاطراف بود خودمو به در ِ چوب

کرده بودم باز هم برنگشت   درو باز بایتقر نکهیآروم ُهل دادم و به داخل اتاق و اون شخص نگاه کردم...با ا  یلیخ
 .کنهتا بهم نگاه  

نداشتم.ممکن بود آدم باشه و  یا  گهید یمشکوک بود اما من هم چاره  یلیخ ارویافتاده بودم...  ریگ  یبدجور
  ِ نی" تا طرفو متوجه خودم کنم...عدیبگه کجام! وارد اتاق شدم و آروم گفتم " ببخش نکهیا  ایبتونه کمکم کنه 

شدم و دستمو  کینزد اروی.کم کم به دمیدرو ن یا  گهیانداختم...کس د  یهم نبود.به دور و برم نگاه الشیخ
افتاد...انگار که   نیزم یرفت و پتو رو نیپتو بود از ب ِریکه ز  یکه دستم بهش خورد جسم  نیسمتش دراز کردم.هم
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بلند شدم و از اتاق  عیسر یلیزدن.خاون صحنه قلبم شروع کرد به تند تند   دنینبود! با د رشیکس ز  چیه گهید
رسوندم ، قبل از  اطیاون خونه بمونم.فورا خودمو به در ح  یهم تو گهید ی هیثان  هی تمخواس ی.نمدمیدو رونیب
 .در کار نبود ینور گهیاون اتاق انداختم اما د  یبه پنجره  ینگاه کوتاه امیب رونیاز اونجا ب  نکهیا

رو گرفتم  یسمت هی یبرم...شانس یدونستم کدوم طرف یشدم.نم یِگل  یوارهایبا د کیتار یکوچه   هیوارد  بالفاصله
داشتن  شهی بدون ِ ش ِیچوب یبود که خرابه و متروکه بودن.همشون پنجره ها ییکوچه، خونه ها  یو راه افتادم.تو

 یبم داشت...ول به ارگ ِ ادی.اون مکان شباهت زدمید ینم یزیچ یاهیکردم جز س  یبه داخل شون نگاه م یو وقت
 .باشه ییتونست هر جا یخب م

شدم  دواریاز نظرم گذشت...ام  هیچند ثان یمکان برا نیا  ریسورن تصو یخونه  یافتاد تو  ادمیلحظه بود که  نیهم
 یشدن ِ خودشو درک نم دی ناپد ِلی.فقط دلوردهیمنو اونجا ن لیدل یب ارویکه سورن همون اطرافه و احتماال اون 

 !برد یحداقل چاقومو نم ایموند  یخواست بهم کمک کنه خودش هم باهام م یکردم! اگه واقعا م

بودن ِ  یچند بار صداش زدم.به خاطر خال نیهم یکرده بود و برا  دوارمیام  یسورن اون اطرافه حساب نکهی ا ِ فکر
 .دمیشن یخودمو م یاونجا انعکاس صدا

 کی.من تو قسمت ِ تارومدیسمت م نینفر وارد کوچه شد.داشت به ا هیچند متر اون طرف تر،  دمید نیح نیهم
زد.  یرفت که با نور مهتاب روشن شده بود.آهسته قدم م یراه م ییکوچه بودم و برعکس ِ من اون شخص از جا

و  ارمیبمونم بلکم شانس ب حرکت یگرفتم همونجا ب  می.تصمشدیتر م کی.هر لحظه نزددهیکردم منو ند  یحس م
 یداشت ، لباس ها یبلند یلی.قد ِ خنمیتونستم چهره شو بب یگذشت راحت تر م  یمتوجه ِ من نشه.هر لحظه که م

 اهیس کهیت هی.موهاش هم دمشونید یم یهم من به خاطر نور ِ کم مشک دیبود...شا دهیپوش یو گشاد یمشک
قسمت ِ  نی.فک کنم بدتردهیستش سفشده بود اما مطمئن بودم پو فیو کث یبود.انگار صورتش با زغال خط خط

 !بدم صیتونستم از اون فاصله تشخ یشو م یدیکه سف  یزاغ ِ مشک یصورتش چشماش بود، چشما

به من  یرفت.وقت ی...فقط شانس اورده بودم که داشت از اونور ِ کوچه راه مدیرس یکم کم داشت به من م  گهید
خدا  یو ه دمید یشده.من داشتم به وضوح اونو م رهیکه من بودم خ  یشد سرعتشو کمتر کرد و به سمت کینزد

کردم اصال   یم یسمت.منم سع نیُزل زده بود به ا شیدرشت ِ مشک ی! با اون چشمانهیکردم اون منو نب  یخدا م
کردم االِن که سکته کنم.خوشبختانه اون فرد توقف نکرد و به   یکه حس م  زدیتند م یتکون نخورم.قلبم به قدر

از نظرم دور شد   یسمت بود.وقت نیلحظه که از کوچه خارج شد چشمش به ا نیاهش ادامه داد اما تا آخرر 
 .برگرده یتا ضربان قلبم به حالت عاد دمیکش  قیو چند تا نفس عم مصبر کرد یبکشم.کم یتونستم نفس راحت

 فتادهیبرام ن یکنم.خدا رو شکر کردم که تا اون لحظه اتفاق  دایکه گذشت دوباره راه افتادم تا سورن رو پ  هیثان  چند
 .ببره نجایکنه و از ا  دایبود که هاموس زودتر ما رو پ نیکشته بشم کم نبود...آرزوم ا  نکهیبود.احتمال ا

سراغم.برگشتم  ادیصدامو بشنوه و ب یا  گهیکه کس د  دمیترس نیاز ا  یخواستم دوباره سورن رو صدا بزنم ول یم
 یو با اون چشما ستادهیپوش ا اهیاز من، اون مرد س  یچند سانت یدر فاصله  دمیبندازم که د یتا به دور و برم نگاه

 اون مرد  ِ دنی.با دنمیچشمامو بب یدیتونستم سف یم یبه راحت یکیاون تار  یبه من ُزل زده! تو اهشیدرشت و س
از جام بلند شدم و با تمام توان شروع کردم   عیافتادم...سر  نیزم یهول شدم که عقب عقب رفتم و رو یبه قدر
 .تونستم از اونجا دور شدم یو تا م دنیبه دو
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دونستم که دو سه کوچه از اون مرد دور  یحال م نیبه هم بودن اما با ا هیاون محل شب  یکوچه ها  ی همه
از من اونجا   ریکس از غ  چیشده بود.ه الیخ یب از قرار ِ معلوم  یکنه ول  بمیتعق یتونست به راحت یشدم.اون مرد م

 .نبود

 

 یخودم صدا ینفس ها یبه جز صدا یکیاون تار  ی.توشدیبودم که قلبم داشت از جا کنده م دهیترس یقدر به
 ییروستا طیمح هی ی.معلوم بود تودیوز یذره هم باد نم هی ی.همه جا در سکون ِ کامل بود،حتدمیشن ینم یا  گهید

 !ذره دلم خوش باشه هی لکه حداق  دمیشن یرو هم نم یحشره ا یحت ای وونیح چیه یهستم اما صدا

  ِ واریبودم دو تا د ستادهیکه توش ا  ینه...!کوچه ا ایراست! سورن رو صدا بزنم  ایبودم برم سمت چپ  مونده
 .کردم  یاحساس ترس م  قایبدون در و پنجره داشت.عم یِ طوالن یکاهگل

بود اما کامال  زیر نکهیاز پشت بهم خورد.با ا  کیسنگ ِ کوچ هیبرم که حس کردم  یکردم کدوم طرف  یفکر م داشتم
پوش  دیمرد سف هی دمیافتاد.د  وارید یمتوجه برخوردش شدم.برگشتم و به پشتم نگاه کردم که چشمم به باال

 دمیجا خوردم...با همون نگاه اول فهم یسابح مرد اون  ِدنیکنه.با د  یو داره به من نگاه م دهیدراز کش وارید یرو
 ...دور و برم نگاه کردم نیعقب رفتم و با ترس و لرز به ا  ی.کمدمید یخالق یخونه  ی که تو ِ یهمون جن

 !؟یداد و گفت : چرا تو همه جا هست هیسرش تک ریدستشو ز یالیخ یجن با ب اون

 .ومدمیبار به خواست خودم ن نیزور آب دهنمو قورت دادم و گفتم : ا به

 ییخبرا هی نجایداد گفت : امشب ا یهوا تابش م یتو یکه با خونسرد  یکرد و درحال  زونیآو  واریاز پاهاشو از د  یکی
 ؟یاومد  یچجور نجا؟یتو رو اورده ا یک  نمیمشکوکه...بگو بب یهست، همه چ

 ...!افتادم  ریگ  یدونم حساب یدونم.فقط م ی...راستش خودمم نمهیداستانش طوالن -

زنه دخلمو  یرفتم، مطمئن بودم االن م ی.منم از ترس همش عقب عقب مسادیو جلوم وا دیپر نییپا واریاز د  جن
 .کنم  یخوام کارِتو تالف یندارم.فقط م تیکه گفت : نترس، کار  ارهیم

 کدوم کار؟ -

تو  یکرده بود.دعاها  یمنو زخم یاز بچه ها  یکیکردم چون دخترشون،   یم تیمن اون خانواده و دخترشونو اذ -
 ببرمت؟ نجایاز ا  یخوا یمنم خوب شد.حاال م یرو که خوندن حال ِ بچه 

براش افتاده باشه.تو  یترسم اتفاق ی.منجایاوردنش ا  یعنی...نجاستیدونم...فک کنم دوستم هم ا ینم -
 !ش؟یدیند

دوست تو  دی.شانجایرو اوردن ا یکیکه   دمیشن بهیاز چند تا غر  یاما اتفاق  دمیرو که ند یکس  –فکر کرد  یکم
 ...باشه

 ؟یکن  داشیپ یتون یم -
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...حتما همونا بهیغر  یُپر شده بود از جن ها نجای! امروز اارمشیکنم اجازه بدن با خودم ب  یفکر نم یآره، ول -
 !یومدیم دیُخدعه ست.نبا هیهم  نجایتو رو اوردن ا نکهیمواظبشن.ا

 !سراغم؟ انیپس چرا االن نم نجایاگه اونا منو اوردن ا -

 نجا؟یاورد ا  ی! تو رو کبهیمنم عج یدونم...برا ینم -

که موهاش بوره...فقط   دهیگفت د  یاز دوستام م  یکیپسر ِ َجوون... هی...دمیفقط صداشو شن دمش،یمن ند -
 .دونم یم نویهم

 ...شناسم یمشخصات نم نیرو با ا ینه... کس -

تونست بره و سورن  ینم ییبهم گفته بود.اون جن تنها نوی...هاموس قبال اادهیبودم تعداد ِ اون جن ها ز مطمئن
بود.خودم هم که کال جرئتش رو نداشتم برم و باهاشون رو به  ادیجفت شون کشته بشن ز نکهیاحتمال ا  اره،یرو ب

 ....دیبه ذهنم رس زیچ هیرو بشم.اون لحظه فقط 

 !؟یشناس یگفتم : تو هاموس رو م  عیسر

 !شناسنش یآره خب، همه م -

 ...افتادم  ریگ  ی! بهش بگو که حسابنجا؟یا  شیاریو ب یکن  داشیپ یتون یم -

 .ارمشیو م رمیاالن م  نی...همستین یآره، کار سخت -

 کار کنم؟  یمن چ یبرگرد یتا وقت -

 .میجا بمون تا ما برگرد نیکشه.هم  یطول نم ادیز ،یکن  یکار  ستیالزم ن -

رسوند.با رفتنش دوباره سکوت حاکم شد و حس ترس  واریو خودشو به اون سمت ِ د وارید یرو دیپر عیسر یلیخ
 .منم هم برگشت

لحظه حس کردم دارم  نیبود.هم یعیطب ریو غ یناگهان یلیکرد.وزش باد خ  دنیبعد، باد شروع به وز هیثان  چند
با  یهمراه با باد شروع شده بود.انگار افراد قایمثل پچ پچ که دق ییشنوم.صداها یباد م یاز صدا  ریغ  ییصداها

چند  یپا یپچ پچ نبود.صدا یفقط صدا گهید ربا نیشدن اما ا شتریبعد صداها ب یباد هم صدا شده بودن.لحظه ا
 .شنیم کیدارن به من نزد یادیز یبود که عده  نی... مثل ادمینفر رو شن

نتونستم  گهیاون صداها د  دنیپاهاشون رو بشنوم.با شن ریها ز زهیخرد شدن سنگ ر یتونستم صدا یوضوح م به
 ی.طوردمیشن یقدم ها رو پشت سرم م یرفتم باز هم صدا یو فورا از اونجا دور شدم.هر قدر جلوتر م ارمیطاقت ب

 !بود بیعج  دنیرس ینم همب نکهیاما ا  انیمن م یکردم اونا هم دارن پا به پا  یبود که حس م

خواستن منو به  یکه اون صداها م  دمی.تازه فهمدمیبن بست د یکوچه   هی یخودمو تو نکهیجلو رفتم تا ا اونقدر
چشمم به  هویهم نداشتم!  یبود که راه فرار نیا  یشدن.بدبخت یتر م کیاون کوچه بکشونن.صداها هر لحظه نزد
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به داخلش  ینگاه دیبا ترس و ترد وم سمت اون خونه .رفتشدیازش خارج م  یفیافتاد که نور ضع  یپنجره ا
 .انداختم

خودمو به سورن  یبودن.فور دهیدرنگ وارد خونه شدم.صداها منو به طرف سورن کش ی اون صحنه ب ِ دنید با
چه  دیدونستم با یبود.اصال نم یخون یافتاده بود و دماغش هم کم  نیزم یرسوندم و کنارش نشستم.سورن رو

 نیباشه و با ا دهید بیگردنش آس  دمیپام بذارم اما ترس یخواستم بلندش کنم سرشو رو ی...مزمیبه سرم بر یخاک
بار صداش  نیبشه.چند داریب دیبدتر بشه.آروم با دست به صورتش زدم و صداش کردم تا شا تشیحرکت وضع

 .بود دهیفا یزدم اما ب

نه  گهیمتوجه شدم که د هویبره. یم نجایرسه و ما رو از ا یدادم که االن هاموس م یم یدواریبه خودم ام همش
 عیسر یلینفر خ هی دمیآن د  هیبه در انداختم که  یهست، نه از اون صداها.سرمو بلند کردم و نگاه یاز باد خبر

کنار رفت که نتونستم صورتشو   عیکرد.اونقدر سر  یما رو تماشا م یمکیکه داشت قا  د،انگاریسرشو از کنار در دزد
پچ پچ  یبعد صدا هی.چند ثانشدیم شتریشده.هر لحظه استرسم ب میقا واریدونستم پشت ِ اون د ی...فقط منمیبب

 ی رو به روم به گوش م ِواریاز پشت ِ د  قایباهام نداشتن.دق یادیز ی.صداها فاصله دمیرو شن یزیر یو خنده ها
 .دنیرس

هم  یا  دهیکار فا  نیهر چند ا د،یرس یاما زورم نم  رونیبا خودم بردارم و از اونجا ببرم بخواست سورن رو  یم دلم
 !بود هم زورشون شترینداشت، اونا هم تعدادشون ب

گذشت   ی.هر لحظه که مشنیم کیعده دارن بهم نزد  هیکردم   یکنم.حس م  داریکردم سورن رو ب  یسع همچنان
مطمئن شده بودم که باهام  گهی.دومدیم نییهوا هم داشت پا یکردم.همزمان دما  یحس م شتریحضورشون رو ب

قدم هاشو  ی.صداشدنفر وارد اتاق  هیندارن.حواسم به سورن بود که کامال حس کردم  یادیز یفاصله 
.لباس داشتن یا  دهیبلند و ژول یبلند و موها ی.هر دو قدسادنیدر وا یدو نفر جلو دمی.سرمو بلند کردم و ددمیشن

 اون دو  ِدنیزده.با د رونیدرشت و از حدقه ب یبلند و چشم ها شین یبود، با دندون ها یهاشون سر تا پا مشک
کردن.آرزوم   یبودن و به ما نگاه م سادهیدر وا یجلو یاونا همونجور  امابسم اهلل گفتم   هینفر تا مرز سکته رفتم.

 !فهمم خدا چقد سورنو دوس داره ی...االن مدمید یسورن بودم و اون صحنه رو نم یبود که جا نیا

 یکه انگار دارن رو  ومدنیبه سمت ِ من م ی.جورانیاون دو نفر دارن به طرف من م  دمینگذشته بود که د یا  هیثان
و هر کدوم  دنی.بالخره به من رسنمیتونستم پاهاشونو بب یلباس هاشون نم یخورن.به خاطر بلند یُسر م نیزم
فرار تقال  یهم نتونستم برا یگرفتن که ذره ا  کممح یبلندم کردن.دستامو به قدر نیاز دستامو گرفتن و از زم  یکی

 .شدم میکنم و زود تسل

توجه  یراحت بود که اونا نسبت به سورن ب المیافتاده بودم اما خ  ریگ  نکهیو با ا میشد یاز اتاق خارج م  میداشت
 یخواهش و تمنا و التماس کردم اما ب یاون دو نفر کل  یبرا هین چند ثاناو  یبود.تو یشکرش باق یبودن...جا

منو  یهم اصال صدا دیکردن!...شا  ینم درکبود که خواهش و التماس رو  یشون جور عتیبود.انگار طب دهیفا
 .دادن ینشون نم یعکس العمل  چیچون ه دنیشن ینم
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زنن.از  یدارن با هم حرف م یادیز یعده   هی.مشخص بود که دیرس یبه گوش م یهمهمه ا یجلوتر از ما صدا یکم
 دینکش یمعلوم نبود.طول ینور ایچراغ  چی.هنمیمحو بب ییها هیتونستم اون مردم رو به شکل سا یاون فاصله م

 .به شکل همون دو نفر بودن شترشونی. بدمیاز اون جن ها د  یادیز یعده   نیکه خودم رو ب

کردم.قلبم هم   یکم کم از فرط ترس داشتم غش م  گهینبود.د یز هاموس هم که خبرنداشتم کارم تمومه...ا شک
 ی.بعضشدیم دهیشن کیخنده هاشون از دور و نزد ی.صدازدیم یآهسته تر از حالت عاد  یلی...خدیتپ یتند نم گهید

 . ...دمیشن یهم من اشتباه م دیدونم، شا ی...نمومدیم هیگر  یوقتا هم صدا

هم از سر ِ راه ما  تیکه دست ِ منو گرفته بودن، شروع به راه رفتن کردن.با حرکت ِ اونا، جمع  یاون دو نفر  دوباره
 ی.وقتمیسادیچاه وا هی یباال قایمتوجه شدم دق هوی.سادمیو ناگهان اون دو نفر وا میجلوتر رفت یرفتن.کم یکنار م

 یتالش م شتریب یهر چ یخالص کنم ولدست اون دو نفر  زکردم خودمو ا  یبا تمام توانم سع هیچ هیقض دمیفهم
و فحش  دادیکه طاقتم تموم شد و شروع کردم به داد و ب  یدادم جور یکردم اونا هم دستمو محکم تر فشار م

 !من اونا هم ساکت شده بودن یدادن.جالبه که با سر و صدا

 یشون به اون دو نفر اشاره ا یکیکردن.متوجه شدم که   یدور چاه حلقه زده بودن و به من نگاه م یادیز ی عده
 .هوا بود یچاه بودم و پاهام رو یدهانه  یتر شدن و من کامال رو کیاون فرد به چاه نزد  یکرد و با اشاره 

دو نفر  نیکه به ا  یاون کس  دمیشده بودم که د دیناام زینداره.از همه چ یا  دهیتقال کردن فا گهیکردم د  احساس
 "...دیداد گفت : "صبر کن یدستور م

رو هم  یکیاون   دیفورا ادامه داد :"بر ارویلب خدا رو شکر کردم که اون  ریراحت شد و ز المیلحظه خ هی یبرا
 ."دیاریب

جمله رو  نیاز قصد ا  اروی.حتم داشتم اون شدیبدتر م تیجمله اعصابم داغون شد...هر لحظه وضع نیا  دنیشن با
 .کنه  یبه زبون ِ ما گفت تا منو عصب

هم که منو  ی.اون دو نفررنیدور چاه دارن عقب عقب م ِت یجمع دمیمنتظر اوردن ِ سورن بودم که د یدیناام با
بودن.بعد احساس کردم که فشار  نیزم یپاهام رو گهی.دمیعقب رفتن و از چاه فاصله گرفت  یگرفته بودم کم

و به اطرافم  دمیبودم.چرخشده  جیگ  ی.حسابرنیگ  یدستشون هم کم شد و اون دو نفر هم دارن از من فاصله م
متوجِه حرکت ِ  نکهیتا ا هیدور شدنشون چ نیا  لیدونستم دل یاز من دور شده بودن.نم  یکم  تینگاه کردم.جمع

 ینگاه م ی.با دقت بهش نگاه کردم.هر چومدیشدم که داشت به سمت من م نیزم یرو یاهیموج ِ س یآهسته 
 !هیچ اهیاوردم اون موج ِ س  یکردم سر در نم

تعداد  اه،یاون موج س  دمیکه گذشت فهم  یشدن.کم یم کیو به من نزد دنیخز یم نیزم یداشتن رو ییزایچ
شدن  کی.اون مارها انقدر بهم نزدشنیم کیخزن و به من نزد یم نیزم یرنگ هستن که دارن رو اهیمار ِ س یادیز

 رهیدا هی یشدن و به اندازه  کیبهم نزد یحد هیبود که مارها تا  نیکه دور و برمو کامال احاطه کردن اما جالب ا
 گهیشده بودن. جن ها هم د لیحا ب،یعج  یمن و اون جن ها نِ یفاصله شونو باهام حفظ کردن.مارها ب کیکوچ  ی

 .شدیم دهیپچ پچ شون شن یخوردن و فقط صدا یاز جاشون تکون نم
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.کم کم شنیم کیارتش دارن بهمون نزد  هیبود که  نی.مثل ادیرس یبه گوش م یمحکم یقدم ها یاطرافم صدا  از
 . ما ِ شیپ ادیکنار تا بهراد ب  دیکه گفت : بر  دمیهاموس رو شن یبودن کنار رفتن و صدا سادهیکه جلوم وا  یتیجمع

بالخره هاموس رو  نکهیجلو رفتم تا ا یباز شد.اون راهو گرفتم و کم یکی مارها راه ِ کوچ ِ نیلحظه از ب نیهم
 ستادهیپشت سر و اطرافش ا یادیبود! افراد ز ریگ  ششیکه کارم پ  فیه شو بکنم، اما ح.دوست داشتم کلدمید

تونستم  یبود و تنها منبع ِ نور، مهتاب بود اما چهره هاشون رو راحت م کیهوا تار نکهیرغم ا یبودن.عل
که به   نیزد.هم یبه زرد م یداشتن.رنگ پوستشون تا حدود یو شفاف یگندم  ی...همشون پوست هانمیبب

 یهم داشت با حالت عصبان یقد بلندتر هیکه نسبت به بق  بیو غر بیعج  یاز اون جن ها  یکی دمیهاموس رس
عقب   یمنو کم دیرس یبه نظر م یعصب  یکه حساب  یحال درگفت.هاموس هم   یزیچ یجلو اومد و به زبون عرب

 .اون جن فرستاد  یبرا یجواب یبه زبون عرب د،یکش

که هاموس به   یرو اورد.حالت یکه هاموس اسم امام عل  دمیاما شن  گنیبه هم م یچ دونستم دارن ینم قیدق
اون   دمیکه د  دیطول نکش ادینداخت...صحبت هاشون ز یمسعود و سامان م ی دعوا ِادیخودش گرفته بود منو 
 یادیز تیشدن.با محو شدِن اونا تازه متوجه جمع دیبه هوا رفتن و ناپد یرنگ یخاکستر یجن ها به شکل دودها

بود.کم کم مارها هم پراکنده شدن  نیرفتن شون هم هم لیبودن...احتماال دل دهیشدم که پشت شون صف کش
 .و از اونجا رفتن

 بود؟ یمارها چ ی هی: قض دمیو پرس وردمیطاقت ن گهید

 !ود؟مشخص نب گه،یبه من انداخت و گفت : اونا با ما بودن د یبود نگاه یکه هنوز عصب  یدر حال هاموس

 !باشن یکردم مارها موجودات بد  یفک م شهیبود.هم بیبرام عج یچرا...ول -

 . ...همشون نه – هاموس

 !گردن؟  یدوباره برم نای! اشه؟یم یحاال چ -

 .زمان اومدن سراغ تو نیا  یبود که تو نیکنم...اشتباه شون ا  ینم فکر – هاموس

 چرا؟ -

روز مرتکب  نیا  یکافر تو  یست.اگه جن ها عهیش یها روز جن ها کشنبهیست. کشنبهی امروز  چون – هاموس
 ...دنیبدون ِ اجازه دو تا آدم رو هم دزد نای.تازه اشهیتر م نی ما بشن، مجازاتشون سنگ ِ هیعل  یتیجنا

 !شد؟ یسورن چ ی سورن افتادم و گفتم : راست ِ ادی هوی

 .تو اما نشد ینه خواستم ببرمش خو یباشه، م ششینفرو گذاشتم پ هی – هاموس

 چرا؟ -

چون مادرش اونجا  شدیخودش هم نم یاونجان...خونه   گهید یعده   هی و سورن برادر و مسعود – هاموس
 .گردن ِ تو  فتهیم زینبرمش وگرنه همه چ ییگرفتم فعال جا  میتصم نیهم یبود.برا
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 االن حالش خوبه؟ -

 .آره  – هاموس

 ...معذب شده بودم یشدن.حساب رهیبه من خ یکه با هاموس اومده بودن همگ  ییمتوجه شدم کسا هوی

 !کنن  یبه من نگاه م یجور هیگفتم : دوستات   آروم

 هیکنم   یلب گفت : احساس م ریتوجه به حرف من ز یکرد، ب  یکه مدام داشت دور و برش رو نگاه م  هاموس
 ...بهیغر  هی! نجاستیا  یکس

اجازه داده   دمیزود فهم یلیگفت.خ  یزیبه همراهاش چ یه حرف ِ من شد و با زبون عربچند لحظه انگار متوج بعد
 . ما رفتن ِ شی اطراف مون پراکنده شدن و از پ ِ تیکه جمع  دینکش یکه از اونجا برن.طول

 !د؟یزن یحرف م یعرب  شهیشماها هم -

 یبلدن.در کل جن ها هر جا که باشن زبون ِ آدما یجن ها بالستثنا عرب یهمه  ،یدون ی...مشهیهم نه – هاموس
 .تونن حرف بزنن یو م رنیگ  یم ادیزود  یلیاطرافشون رو خ

 ...دنیمنو نزد ی.ولدنیبدون ِ اجازه "دو تا آدمو" دزد یتو گفت یآهان، راست -

 !نجا؟یا  یاومد  یچجور تو پس – هاموس

تونه منو  یبودش، اون اومد سراغم و بهم گفت م دهیکه سورن هم د  یاون  ،یزد یکه ازش حرف م  یهمون پسر -
 .امیسورن، من هم قبول کردم باهاش ب شیببره پ

 !؟یدید صورتشو تو – هاموس

 .کنم اون بود  یحس م ینه ول -

 .نبوده ریخ تشیا کنم ن  یم احساس  – هاموس

 !هیدونم هدفش چ ینم ی...ولنطوریمنم هم -

 میسورن رو ببر میتون یوجه نم چیبهراد، االن ما به ه نی.ببارمیم رشیگ  یبزود یدونم...ول ینم منم – هاموس
کنن شماها   یچون فکر م شهیتو و مسعود هم که اصال نم یخودش چون پدر و مادرش اونجان.خونه  یخونه 

 هی یسورن رو ببره بذاره تو مکن  ینفر هم مامور م هیخودت،  یبرم خونه  ی.من، تو رو منیسرش بال اورد
دنبال بهونه ست که از تو و مسعود  یبرادر ِ سورن بدجور نی.افتهیگردن ِ تو نم  یزیحداقل چ ینجوری.اارستانمیب

 !رهیانتقام بگ

 ؟یآخه واسه چ -

 یخودت حدس بزن چه اتفاق گهیدوباره با مسعود دعواش شد و...د شیپ ی قهیچند دق نیهم چون – هاموس
 .افتاد
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 مسعود زدش؟ -

 .کنه.هواشو داشته باش  یهم نداره.به هر حال ممکنه سامان بعدا هم بخواد تالف یتعجب چیه...آره  – هاموس

 وسط؟ ادیب سیپل یمثال پا شه؟یبد نم مارستانیب یباشه، حواسم بهش هست.فقط به نظرت اگه سورن رو ببر -

بخواد از  نکهی.مگه اادیب ادشیکه بخواد   دهیند یزیچ یعنی...ادینم ادشیاز امشب   یزیچ که  سورن – هاموس
 .ادیاز دست من برنم  یکار  گهیصورت د نیکنه که در ا  تیتو شکا

 !تتیواقعا ممنونم از حما -

 .کنم  یم خواهش – هاموس

مثل  یکی نیخونه بود.ا یهمراه سورن تو گهینفر د هی.میدیکه سورن توش بود رس  یلحظه بعد به خونه ا چند
جلو اومد و با هاموس مشغول حرف زدن  دی.تا ما رو دیمشک یداشت با موها یدیهاموس پوست سف

توجه ِ منو جلب کرد.حس کردم  یا  گهید زیزدن اما اون لحظه چ یشد...داشتن در مورد بردن ِ من و سورن حرف م
 رونیبه ب یرفت.ناخودآگاه به سمت در رفتم تا نگاه یراه م رونیداشت اون ب ی.کسدمی خونه شن ِرونیاز ب  ییصدا

 .بندازم

 ؟یری: کجا م دیپرس هاموس

 ...دمیشن یزیچ هیانگار  -

روشن کرده  یخونه بود کوچه رو به مقدار کم یکه تو  یکی.چراغ کوچسادمیدر وا یاومدم و جلو  رونیخونه ب از
 ستادهیما ا یکه اون سمت کوچه رو به رو  یچشممون به پسر هویکه   سادیبود.هاموس هم اومد و کنار من وا

هم داشت.اون پسر نگران به  ی درشت ِ یمشک یکه چشم ها  دیبور و پوست سف یپسر َجوون با موها هیبود افتاد.
 یصورتش بود جا یکه تو  یا  ینگران عیسر یلیبه ما انداخت و خ ی...با همون حالت نگاه کوتاهدیرس ینظر م

کرد.   دنیانداخت و با عجله شروع به دو  نیمز  یرو رو یزیداد.بعد اون پسر چ یزیآم  طنتیخودش رو به لبخند ش
خواست  ی.دلم مدیبگه ، با سرعت دنبالش دو یزیچ نکهی.هاموس بدون ِ اکنه  یمشخص بود که داره از ما فرار م

 .رسم یوقت بهشون نم چیدونستم که ه یدنبالشون برم اما م

خودمه! انگار منو مسخره کرده بود!  یچاقو زیاون چ  دمیانداخته که د  نیرو زم یاون پسر چ  نمیجلو رفتم تا بب فورا
 .به چاقو نداشتم اونو برام اورده بود یازین گهیتموم شده بود و د زیحاال که همه چ

 فشیداستان ِ! اصال تکل یپسره کجا نیا  دمیفهم یکردم نم  یفکر م یخونه.هر چ یرو برداشتم و برگشتم تو چاقو
 ...داره یریگ  هیحتما  یکنه؟! ول  یچرا فرار م ستیرا برگشت؟ اگه ن.اگه دشمن ِ پس چستیبا خودش هم معلوم ن

. 

 

 .دنبال خودت امیبرم، بعد م یسورن بود جلو اومد و گفت : من اول دوستتو م شیخونه پ یکه تو  یکس  اون

 تنها بمونم؟ نجایمن ا یعنیگفتم :   دمیترس یاون مکان م  یکه به شدت از تنها موندن تو  من
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 .برم، بعد دوستت یخودتتو مپس اول  -

 .کنه  یم چارهیعذاب وجدان منو ب  فته،یبراش ب یتنها بمونه و اتفاق نجاینه نه نه، اصال! اگه سورن ا -

 !کار کنم؟  یبالخره من چ -

 .دنبال من ایخوبه.شما سورن رو ببر بعد ب یهمون اول -

 .جا بمون نیباشه، فقط تو هم -

زنه.  یداره قدم م رونیاون ب  یکیکردم   یداشتم.همش هم حس م یقرار بود اونجا تنها بمونم حس بد نکهیا  از
 یبندازم تا مطمئن بشم کس رونیبه ب یدوست ِ هاموس سورن رو ببره و تنها بشم، نگاه نکهیگرفتم قبل از ا  میتصم

انداختم   یاره برگشتم و به اتاق نگاه.دوبدمیدرو ن یکوچه رو نگاه کردم.کس  یو تو سادمی.دم در واستیاونجا ن
 .ستیاز من اونجا ن  ریغ  یکس  دمیکه د

بود که الاقل هاموس  دواریکردم و ام  ینگاه م رونیناکجاآباد ببره.مدام به ب نیکردم زودتر برگرده و منو از ا  یم آرزو
رو  یسکوت حساب نکهی.با اومدیهم از دستم برنم یکار  چیبود.ه ختهیاعصابمو به هم ر  یبرگرده.سکوت بدجور

 .شدمیم یشنوم وگرنه با اون َجو حتما روان ینم یبیغر  بیعج  یکردم که صدا  یاعصابم بود اما باز هم خدا رو شکر م

 هویپشت سرمه که  یکیشده و  نیاتاق سنگ  یکردم فضا  یبهم دست داد.احساس م یبیلحظه حس عج هی یبرا
  ِ قیرف دمیو کم مونده بود داد بزنم که د دمیبه عقب چرخشونه م حس کردم.فورا  یرو رو یتماس دسِت داغ

 .وردمیدرن یباز هیراحت شد و خدا رو شکر کردم که ضا المیخ دنشیهاموسه.با د

 !؟یسورن رو برد یزود نیبه هم -

 ؟یتو حاضر د،یکم طول کش  هیالبته  -

 !م؟یمنتظر هاموس بمون ستیالزم ن  گمیآره.م -

 .ادینه ، اون خودش م -

 ...میباشه، پس بر -

 م؟یکن  یگفتم : حاال پرواز م  یشوخ به

 ؟یقبلش چشماتو ببند یخوا ی...میزیچ نیهمچ هی -

 ؟یچ یبرا -

 .کنه  یمکان افراد رو شوکه م یناگهان رییاوقات تغ  یگاه  ینداره، ول یفرق ادیالبته ز -

 .ببندم دمیم حیام...خب باشه، ترج -
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جر و بحث  یبعد صدا هیثان  کیرو به رو نشم چشمامو بستم و منتظر شدم. یندیناخوشا یبا صحنه  نکهیا  یبرا
 یخودمم و از اون جن هم خبر یاتاق خواب خونه   یتو دمی.زود چشمامو باز کردم و ددمیمسعود و سامان رو شن

 !خوردم...خوب شد که چشمامو بستم جا یبه اونجا منتقل شده بودم حساب هیثان  کیدر عرض  نکهی! از استین

کردن...اون   ی.مسعود و سامان همچنان داشتن با هم جر و بحث ماستیچجور تیوضع نمیپشت ِ در تا بب رفتم
بود! اصال دوست نداشتم با بابام رو به رو بشم، مخصوصا  یته ِ بدشانس گهید نی...ادمیبابام رو هم شن یوسط صدا

 .یوضع نیهمچ یتو

 یخودمو نشون بدم بهتره.اگه نم دمیرس جهینت نیکه فکر کردم به ا  ینه...کم ایبشم  یم جلوشون آفتاببود مونده
 .شدم میو حاال هم قا مارستانیکردم من سورن رو زدم و فرستادمش ب  یرفتم فکر م

راه  اطیخونه به ح یقسمت ها یخط، همه  کی یکه به خاطر قرار گرفتن تمام اتاق ها تو  نهیمن ا ی خونه  ِیخوب
 .اومدم  رونیشدم که فک کنن من از ب اطیدر ِ اتاق وارد ح یکیاز اون   نیهم یدارن.برا

شدم همه سکوت کردن و به من  ییرایکه وارد ِ پذ  نیرسوندم و چند تا ضربه به در زدم.هم ییرایبه در ِ پذ خودمو
 .خونه م متعجب ام ی اونا تو ِ دنید خواستم وانمود کنم از ی...میکینه عل یشدن.منم نه سالم رهیخ

 ؟یبود ی: تو کدوم گور دیپرس تیبا عصبان مسعود

 !رفتم ینم دیبزن خونیبهم شب ینجوریدونستم قراره ا یبه کله م بزنه.اگه م ییهوا هی رونیکالفه بودم، رفتم ب -

 !یهواخور یرفت یگیاونوقت م  یبرادر ِ منو نفله کرد یگفت : برو بابا، زد  دادیو داد و ب تیبا عصبان سامان

 ؟یزن یچرا حرف مفت م ن،ییپا اریآروم ُهلش داد و گفت : صداتو ب  یحوصلگ یبا ب مسعود

 .خنده ریبود بزنم ز کیکردم، نزد  فیک  یطرف صورت ِ سامان سرخ ِ.کل هیشدم  متوجه

 !(ارمیتونم به زبون ب ینم با همون لحن گفت : خودت حرف مفت نزن ...) و چند تا فحش ناجور که اصال سامان

 ومدمی.تا مرمیچشماشو گرفته و االن ِ که بزنه سامان رو لت و پار کنه.رفتم تا جلوشو بگ یمسعود خون جلو دمید
  ِ نیکرد.بابام هم که ع  یم یگفت، بدتر مسعودو عصبان  یکرد و چرت و پرت م  یآرومش کنم سامان دهنشو باز م

 !کرد  یبود و ارشادش م سادهیوا کشینزد فقط ره،یدهن ِ اونو بگ یکرد جلو  ینم یبود اصال سع سادهیماست وا

برو  ایراه داده؟ ب نجایا  یکدومشونو گرفت رو به سامان گفتم : آقا اصن تو رو ک  چیه یجلو شهینم دمید یوقت
 !اعصاب ِ ما رو خرد نکن  رونیب

 ...جادوگر ی کهیخفه شو مرت گهیاومد جلو گفت : تو د  تیبا عصبان سامان

 نیُهلش دادم که نقش ِ زم یکنترل مو از دست دادم و جور  گهی گوشم.د ِ ریدونه محکم خوابوند ز هی بعد
 هیچند ثان ندیصورتش اما متاسفانه اون حالت ِ خوشا یزدم تو یش و چپ و راست م نهیس یشد.نشستم رو

 .رونیب بندازت : تو اونو و مسعود منو از روش بلند کرد.به بابام هم گف وردیَدووم ن شتریب

 ؟یکرد  یقاط هویهال و گفت : آروم باش بابا تو چرا  یمنو برد تو مسعود
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 ؟یبزن گرانوید یفقط تو حق دار ه؟یچ -

 قهیعت  نیا  ی هید یکل  دیبا ادیاگه خون از دماغش ب  یدون ی! میاصول  ریغ  ینجورینه ا یزنم ول یم من – مسعود
 !؟یرو بد

 .و گفتم : آره بابا...درسشو خوندم نشستم

 .یبهراد شدم سر ِ َجوون یتو؟ فک کردم ب یهم نشست جلوم و گفت : کجا بود مسعود

 .بچرخم کمی رونیگفتم که...رفته بودم ب -

 !یگیراست م یدار که  هم حتما...آره  آره  – مسعود

 مسعود؟ -

 ه؟یچ – مسعود

 .سورن اونجاست م،یداطرافو بگر   یها مارستانیب میبر دیبا -

 .زنگ زدن، اونجا نبود مارستانایب یبه همه  نایا  – مسعود

 .االن هست  یاون موقع نبود، ول -

 ؟یناکارش کرد یتو؟ بهراد، نکنه خودت زد یگیم یدار ی! چیچ یعنی – مسعود

 تنها برم؟ ای میبر یایتونم بگم.حاال م یهست که نم ییزایچ هیم؟! فقط  وونهینه بابا، مگه من د -

 ...!هم دارم یا  گهید ی.مگه چاره امیم بابا، باشه – مسعود

 دهیمنو چسب ی قهیسورن  دمی.چشمامو باز کردم ددمیاز خواب پر  یدیشد یبا تکون ها هوی خواب بودم که  ِ غرق
ِ  ...ساعت نهمی" بهراد، پاشو خواب موند گهیو م ". 

گفتم   نیهم یرو بهش بگم و شوکه ش کنم برا هی.نخواستم فعال قضمیبراش! هنو خبر نداشت که اخراج شد رمیبم
 .میدیم حیرو توض یهمه چ یمعظم یبرا میریفردا م ره،یاالن که د  گهی: د

 !ارهی...پدرمونو در مبتیدو روز غ شهیم یبهتره.اونجور میبر االن  پاشو، – سورن

 .بخواب حالشو ببر ری! بگ؟یبر یخوا یحالِت کجا م نی! با ا؟یول کن بابا، تو هم حوصله دار -

 .رمیکه!...باشه، اصن خودم م  دمیینزا چشه؟ حالم مگه – سورن

خوام بهش  یمن م یجفتمونو اخراج کرد...حاال ه روزیبابا، د نیشد بره که من دستشو گرفتم و گفتم : بش بلند
 !ذاره یشوک وارد نکنم نم
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رفت.منم  رونیبگه بلند شد و از اتاق ب یزیچ نکهیمات و مبهوت موند.بعد بدون ا هینشست و چند ثان سورن
رختخواب  یبود...تو دهیخوابم پر گهیگذشت اما د  قهیتا به خوابم ادامه بدم.هفت هشت دق دمیدوباره دراز کش

 .تمنشس ونیزیتلو یجلو مبل یرو ،ییرایپذ یخواب شدم و اومدم تو الیخ ینداشت.ب یا  دهیموندن فا

کنه.همچنان   یکار م  یداره چ نمیتونستم بب یبود.چون پشتش به من بود نم یآشپزخونه ، سرگرم کار  یتو سورن
 !نشست و فورا گفت : اصال به درک شمیمبل لم داده بودم که سورن اومد و پ یرو

کاسه ست   یکه تو  یزیاون چ  دمیزنه.فورا فهم یرو َهم م یا  ی رنگ ِ عیما هیکاسه گرفته دستش و داره   هی دمید
 ...رنگ موئه

 !به درک؟ یچ -

 .تونستم ینم اروی نیخواستم موهامو رنگ کنم از ترس ا یکه اخراجمون کرد.چند روز بود م  نیهم – سورن

 !یکنار اومد  هیقض نیچقد خوب با ا -

 .ستی...کار که قحط نیچ پس – سورن

 ...ختهیر ینجوریآره، مخصوصا واسه من و تو هم -

 .ارمیم ریکار بهتر گ  هیسر ِ دو روز من  ن،یبب حاال – سورن

 خدا کنه...من که از خدامه...سورن؟ -

 ه؟یچ – سورن

 ؟یشیبگم ناراحت نم یزیچ هی -

 موهامه؟ ی درباره – سورن

 .نه -

 .شمینم ناراحت نه، – سورن

 .هیعوض  یلیداداشت خ -

 چرا؟ – سورن

و بهش  میکرد  داتیپ مارستانیب یَکند، بعد که ما تو  یمن و مسعودو م یبه خاطر نبودن ِ تو داشت کله  شبید -
 .رو قطع کرد یحالت چطوره.فقط گفت "باشه" و گوش نهیبب ومدیاصال ن  میخبر داد

 ادیب شیپ یمشکل هیمنتظر ِ  ه،ینجوری...سامان کال اخالقش ایکرد  یتعجب م دیبا مارستانیب ومدیم اگه  – سورن
 ...یبد تیبهش اهم دیکنه.نبا  یو َجو ساز

 ...از کوره در رفتم  هوی یبدم ول تیخواستم بهش اهم یمنم نم -
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 ؟یکار کرد  یچ مگه – سورن

 .گفتن، منم از کوره رفتم و زدمش  یور ی...سامان شروع کرد به فحش دادن و درگهید یچیه -

 و گفت : اونوقت مسعود هم اونجا بود؟ دیخند سورن

 ...آره -

 !هیعجب  – سورن

 ...؟یناراحت که نشد -

 یچه اتفاق روزید یگیامروز برام م  یگفت  یحرف مفت نزنه... راست گهید باشه اون  تا...بابا نه – سورن
 .نمیافتاد...زودباش بگو بب

 ست؟ین ادتی یچیتو ه -

 .نه – سورن

 .گمیشه مخوش به حالت...با -

 ...امیرنگو به سرم بزنم و ب نیبذار من برم ا یبگ نکهیا  قبل – سورن

 ...باشه برو -

که بهتره براش   دمیرس جهینت نیکم که با خودم فکر کردم به ا  هینه. ایرو واسه سورن بگم  هیدل بودم قض دو
 .همه بال سرش اومده.حقش بود که بدونه نیبگم...به هر حال به خاطر من ا

تو  یکس  دمیرس یخودم شدم.وقت یخونه  یاومدم و راه  رونیسورن ب یساعت شِش بعد از ظهر از خونه  یحوال
شدم و داشتم  اطیانداختم و در خونه رو باز کردم.وارد ح  دی.کلدمیکوچه نبود.خوشبختانه اون دختره رو هم ند

مطمئن بودم خودشه  گهیدفعه د نی....ا ِوسهام دمینفر از پشت ِ در مانع شد.درو باز کردم د هیبستم که  یدرو م
 نیدستش بود.اومد تو و گفت : چه عجب ا یهم تو کیکوچ  یپارچه ا ی سهیک  هیظاهر شد. یناگهان یلیچون خ

 !یدیدفعه نترس

 .کنم  یسالم...دارم عادت م -

 .شدم خوشحال...خوبه – هاموس

 !؟ی؟ پسره رو گرفتشد ی: چ دمیپرس میشد یم ییرایوارد پذ میکه داشت  یحال در

 .بگم نویهم بودم اومده  – هاموس

 .دمیامونش نم  رمشیبود اگه بگ دهیو ادامه داد : نه، از دستم فرار کرد.احتماال فهم نشست

 !ش؟یبکش یخواست یم یعنی -
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 .خواستم ازش حرف بکشم ی! فقط میدار یدیپل افکار  چه...نه که  معلومه!  نه – هاموس

 ؟ی!...چقدر دنبالش بودیگفت  یجور هیدونم... یچه م -

 .زد بشیغ  هویو  میدیرس ریبه مال نکهیا  تا...شهر تا چند – هاموس

 !ها باشه؟ یشبیپسره با همون د نیا  ستیبه نظرت امکانش ن -

 .کنم  ی...من تا اون موقع صبر مشهیم داشیهست باز هم پ یبا هر ک یبابت مطمئنم.ول نیا  از  اصال،  نه – هاموس

 !م؟یکجا بود  شبیرفت ازت بپرسم...ما د ادمی یسترا -

 .َسرگز – هاموس

 !!کجا؟ -

 .و بلوچستان ستانیس یشهر ِ تو هی – هاموس

 !چقدر دور! حاال چرا اونجا؟ -

 یکس از اهال  چیهست.ه ادیز یموذ یاون منطقه جن ها  یکنن.تو  یم یزندگ اونجا  ها جن اون  خب، – هاموس
 ییآدما  نیشما دو تا اول ریچند سال اخ نیا  یاون روستا بذاره.فک کنم تو  یکنه پاشو تو  یاون منطقه جرئت نم

 .نیکه از اونجا، جون ِ سالم به در برد  نیبود

 !ُکشنش؟  یوارد اون محل بشه م یهر ک یعنی -

 .شنیها هم از ترس قبض ِ روح م ی...بعضادیز احتمال  به آره  – هاموس

 !...خدا رو شکرمیشانس اورد یلیپس ما خ -

 .برگزار بشه...در مورد مشکل تو یدادگاه قراره فردا – هاموس

 !ام؟یب دیمنم با -

 .مشکل دارن هیقض نیو اونا با ا می ما و اوناست.ما تو رو انتخاب کرد ِ نیب مایمستق هیقض نیا  نه، – هاموس

 .هیشکرش باق یآخرم...خوبه، جا  فیپس من متهم ِ رد -

 .یا  یشاک ،یستین متهم تو – هاموس

 ...یلمیحتما تو هم وک -

 به ضررته؟ یکارو ول کن  نیبهت گفتم اگه ا ادتهی...بهراد، قایدق – هاموس

 .بود شیچند روز پ نی.همادمهیآره  -
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که باهاشون   میدید ی.ممیما هواتو داشت یکرد  یکه به مردم کمک م  یچن وقت نیا  یتو ،یدون یم – هاموس
 ینجوریاز مردم ا  یلی.خینشون داد تتوی...در کل حسن نیریگ  ینم یادیازشون پول ز  ،یکن  یخوب تا م

ات من   تیحسن ِ ن نیهم.به خاطر رهیگ  ی.چند برابر تو از مراجع هاش پول مدیدوستت مج نی...مثال همستنین
 .میبد هیهد هیبهت  میگرفت  میو دوستام تصم

 ه؟یهد نیهست ا یچ! واقعا ممنون...حاال هیعال  یلیخ ؟یجد -

 .جلو اریرو باز کرد و گفت : دستاتو ب یپارچه ا ی سهیدر اون ک هاموس

 دنیکف ِ دستم.با د  ختیر ازیپوست پ یدستم وارونه کرد و کل یرو رو سهیجلوش گرفتم، اون هم ک دستامو
 !!خورن؟ یهم م یبه درد نایا  یول گمیم نویا  دی...ببخشیجا خوردم و گفتم : مرس یکل  ازهایپوست پ

 !خورن پسشون بده یبه دردت نم یکن  یفورا دستاشو جلو اورد و گفت : اگه فکر م هاموس

 .شدم مونینه نه...پش -

 .فرش، تا فردا صبح هم بهشون دست نزن ریرو بذار ز نایخورن!...ا یم دردت به پس – هاموس

 !شه؟یم یبعدش چ -

 .ینیب یرو که گفتم بکن، بعدش رو هم خودت م یکار  – هاموس

 .باشه...در هر صورت ممنون.از دوستات هم تشکر کن -

 ...حتما – هاموس

 .برم دیبا گهیجاش بلند شد و گفت : من د از

 ...یممنون که اومد -

 .یبنداز رشیگ  یدیهمراهت باشه که اگه اون پسره رو د یزیچ ییچاقو هی شهیکن هم  یسع – هاموس

 .کنم حواسمو جمع کنم  یم یباشه...سع -

ندادم که گفت : جواب  یتیخواستم تا دم در با هاموس برم اهم یزنگ تلفن بلند شد.چون م یلحظه صدا نیهم
 .رم،خدافظیبده، مسعود پشت خطه.من خودم م

 ...خدافظ -

 .فرش گذاشتم و تلفن رو جواب دادم ریرو ز ازهایپوست پ عیسر

 الو؟ -

 ؟یچطور...سالم الو،  – مسعود

 ؟ی.تو خوبستمیبد ن -
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 !ته؟ ِش یپ یکس... آره  – مسعود

 نه، چطور؟ -

فردا باهاشون برم  یاونجاست.محمد ازم خواسته برا  یلحظه فکر کردم کس هی...ینجوریهم – مسعود
 .دوستش یالیروستا...و

 .یخب به سالمت -

 .امیمنم نم ادیمن هم گفتم اگه بهراد ن - مسعود

 .چونمیتونم بپ یرقمه نم چیبرم سر ِ کار...وسط ِ هفته هم هست، ه دینه قربونت، من فردا با -

 !یشد اخراج  که  تو نگو، چرند – مسعود

 !!؟یدون یتو از کجا م -

 .گفت  بهم سورن زدم زنگ االن  – مسعود

 .خوام برم دنبال کار بگردم یم یآره خب اخراج شدم...ول -

طرف  هی.از رهیحوصله م سر م یی...من اونجا تنهاگهید کن  قبول.ندارم حوصله نگو پرت و چرت بهراد، – مسعود
 .محمد هم سفارش کرده حتما برم

 .کنم  یکردم ها! باشه...روش فکر م  یریعجب گ -

 .دنبالت امیم فردا من پس – مسعود

 !کنم  یگفتم روش فکر م -

 .خدافظ – مسعود

! اون دوستش چقد خره که نهیچ یبساط ها م نیکه هر روز واسه ما از ا  کارهیعمو محمد ب  نیدونم ا ینم من
 !نایبه ا دهیم الشویو دیکل  کسرهی

از   گهیبعد د یبار هم به خاطر مسعود برم...اما دفعه  هی نیگرفتم ا  میتصم ینداشتم ول لویفام یحوصله  نکهیا  با
 !ستیخبرا ن نیا

واسه شام  یزیچ هیآشپزخونه و   یکم خونه رو مرتب کردم.بعد هم رفتم تو  هیوقت بگذره بلند شدم و  نکهیا  یبرا
 .بخوابم رمیکردم...فقط دوست داشتم شب بشه و زودتر بگ  فیرد

انداختم و دراز   ییرایپذ یرختخوابم رو تو شهی...مثل همادیبود که احساس کردم خوابم م میده و ن ساعت
 الیخ یخواستم بهش زنگ بزنم و ازش بپرسم که ب یدنبالم...م ادیم یبودم کِ  دهیعود پرس.کاش از مسدمیکش

 .که خوابم برد  دینکش لطو  شتریب قهی! چند دقگهیزنه د یزنگ م ادیشدم.به هر حال هر وقت بخواد ب
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بودن  ختهیقائمشهر ر یشدم...انگار کل ِ گنجشک ها داریاعصاب خرد کن ِ گنجشک ها از خواب ب  یبا صدا صبح
که   ییانداختم...ساعت ده بود.بلند شدم تا برم دستشو  ینگاه یواریمن! نشستم و به ساعت د یخونه  اطیتو ح

 .زدم کناررفتم و اون قسمت ِ فرش رو   یحوصلگ یافتادم.با ب  ازهای پوست پ ِ ادی

! دمید یم مویزندگ یاصحنه ه نیاز قشنگ تر  یکیزده شده بودم...فک کنم  جانیه یحساب دمیدیکه م  یزیچ از
فرش گذاشته بودن.سکه ها رو برداشتم و  ریطال ز ینبود و به جاش چند تا سکه  یخبر ازهایاز پوست پ  گهید

هزار تا نقشه براشون  هیاون چند ثان  یتا بناگوش باز بود، بالفاصله شروع کردم به شمردن شون.تو شمیکه ن  یدرحال
 .دمیکش

 .عمرم گرفتم  یبود که تو یا  هیهد نیبهتر نیا  مطمئنم

تا حاضر شم...مسعود هم دم ِ در  دیکم طول کش  هی هفت بعد از ظهر بود که مسعود اومد دنبالم. ِ کینزد ساعت
 .ومدیمنتظرم موند و داخل ن

نرو  یبه من گفت نیشدم گفتم : همچ نیکه سوار ماش  نیاومدم.هم  رونیآماده شدم و از خونه ب  قهیچند دق بعد
 !دنبالم یایفکر کردم ساعت شش ِ صبح م سر ِ کار،

 .اومد، نتونستم.اتفاقا اونا هم از صبح منتظرمونن  شیپ یکار  هی یول امیخواستم صبح ب یم – مسعود

 ...حداقل برم چند جا دنبال کار یزد یزنگ م هیخب به من  -

 ؟ینزد زنگ من به چرا تو اصن. ندارم حوصله نزن، ُغر  بهراد – مسعود

 !شمیهم بدهکار م یزیچ هیمن  میادامه بد  نجوری...همالیخ یب -

نداشت.هنوز تو کف ِ اون سکه  یتیهم برام اهم ادیکردن کار از دست داده بودم اما ز  دایپ یروز رو برا هی نکهیا  با
 .رهیدستمو بگ یپول هیخواستم زودتر آبشون کنم تا  یها بودم...فقط م

 !چنده؟ یمسعود، االن طال گرم -

 تو کار ِ طال؟ یبزن یخوا یم! چطو؟ – مسعود

 ...نه -

 ؟یریزن بگ یخوا یم – مسعود

 !داره ینه بابا، چه ربط -

 ؟یپرس یم یدار مرض پس – مسعود

 !اصن فراموشش کن -

 !ها ستین خوب حالت امروز  – مسعود

 .ام  یاتفاقا امروز عال -
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 !...رسه یکه به نظر نم  نجوریا  واال – مسعود

 به چه مناسبته؟ یمهمون نیا  یراست -

 .رو بذارن یو قرار عقد و عروس انیهم ب وانینامزد ک یقراره شب خانواده  دمیفهم من که  اونجور  – مسعود

 ستن؟یمن فکر کردم قبال مشخص کردن...بابا و مامان ِ من ن ؟یجد -

 .ادیتونه ب یبابات کار داشت، گفت نم نکهیمثه ا یکنم.البته دعوت بودن ول  ینم فکر – مسعود

 .میوارد شد میزنگ بزن نکهیباز بود، ما هم بدون ا اطی.در حمیدیگذشت و بالخره رس  یا  قهیدق ستیب

 داخل؟ یارینم نویماش -

 .باشه رونی...بذار بمیستین نجایا  شتریما که دو سه ساعت ب گه،ید نه – مسعود

 .لتهیهر جور م -

از جاش بلند شد و جلو اومد.نه   دیما رو د یهم تو فکر بود.وقت یتاب نشسته بود و حساب یرو اط،یح یتو وانیک
 !یاینم میفکر کرد م،یمن به اون سالم کردم، نه اون به من...فقط به مسعود سالم کرد و گفت : ظهر منتظرت بود

 .اومدم  که  حاال...خب – مسعود

 هیاون چند ثان  ینگفت.تو یزیچ گهیهم د وانیحرف ک نیدم! با اصراحت کالم مسعو نیا  یواقعا کشته مرده  من
ادکلن زده بود.بوش   یها کل ی عقده ا ِ نیکرد.ع  یگند ِ ادکلنش داشت منو خفه م  یکنارمون بود بو  وانیکه ک  یا

نفس  هیگورشو از کنار ما گم کرد تونستم   میوارد خونه شد یرفت رو اعصاب آدم.وقت یبود ، قشنگ م نیریهم ش
 . ...بکشم یاحتر 

لحظه هم از نشستن مون  هیمن کنار مسعود بودم.هنوز  شهی...مثل هممیو نشست میکرد  کیهمه سالم و عل با
 .شهیروز به روز پر جذبه تر و مردونه تر م وانینگذشته بود که زن عمو گفت : ماشااهلل ک

و گفت :  دیخند یستیرودربا یمسعود ب یکردم نخندم ول  یبود.سع یبه شوخ هیشب شتریمن ب یحرفش برا نیا
 ...شنوه یکه نم  ییآدم چه حرفا

 یخنده شو م یکردم اون هم مثل من داره جلو  یزد.احساس م یشخندیهم ن وانیحرف مسعود، نامزد ک نیا  با
 .رهیگ

 .نکن لهی من پ ِوانیامشبو به ک  هی جان مسعود – میمر عمه

 .ندارم ی شما کار ِوانیوقته با ک یلیمن خ ه؟یچه حرف نیبابا...ا یا  – مسعود

خوشحاله و حوصله  یلیبه مسعود بده اما مشخص بود خ یجواب هیتوقع داشتم  وان،یتوجه به اخالق مزخرف ک با
 .کل کل نداره  ی

 .ی عقد و عروس ِ خیسراغ مشخص کردن تار میگفت : خب، بهتره بر  وانیک  یلحظه بابا نیهم
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 .موافقم منم بله، – ییصفا یآقا

 گاریس اطیح ینداره من برم تو یبحث ها شرکت کنم و آروم به مسعود گفتم : اشکال نیا  ینداشتم تو دوست
 بکشم؟

 ...برو نه – مسعود

 .میشام بخور میخوا یم گهید قهیکه زن عمو گفت : کجا بهراد جان؟ چند دق  اطیح یجام بلند شدم تا برم تو از

 ...بخورم ییهوا هی اطیح یتو رمیم -

سرد بمونم  یاون هوا  یدادم تو یم حیاون تاب ِ دو نفره نشستم.هوا سرد بود اما من ترج  یو رو اطیح یتو رفتم
 دنینفر باشم.واقعا خاک بر سر اون پدر و مادر که اجازه م هی یبدبخت یبرا خیشاهد گذاشتن ِ تار نکهیتا ا

 دهیفا یکردم ب  یکنم اما باز هم حس م  فدوست داشتم دختره رو منصر  ییجورا هیبشه. وانیدخترشون، زن ِ ک
 .دهینم یکارا معن  نیا  گهی د ِیخودش راض یست...وقت

مطمئن نبودم پول ِ  یول رمیبگ نیماش هیخواست  یروشن کردم و فورا فکرم رفت سمِت سکه ها.دلم م گاریس هی
خودش  یفروختمشون...تازه به مسعود هم بدهکار بودم...از بس به رو یم دی.اول باارهیواسم درب نویماش هی
 .که منم فراموش کردم  وردهین

در ِ ساختمون باز شد و نامزد ِ  دمی.چند لحظه بعد ددمیکش  یم گاریکه اونجا نشسته بودم و س  شدیم یا  قهیدق ده
من معذب  ومدهیاد اومد طرفم.هنوز نکم دور و برش رو نگاه کرد و تا چشمش به من افت  هی.رونیاومد ب  وانیک

 یم د،یزد گفت : ببخش یکه لبخند م  یحال رشام صدام کنه...جلو اومد و د یخواد برا یشده بودم.حدس زدم م
 نم؟یتونم بش

 .دیبله، حتما...بفرمائ -

جمع و  یلیخدا هم خ یفاصله باشه.البته اون بنده  یمون قدر نیبزرگ بود که ب یتاب به اندازه ا خوشبختانه
 ...جور نشسته بود

 شد؟ یچ یراست -

 !!؟یچ – دایش

 ...مشخص شد؟ی عقد و عروس ِ خیتار -

 .شام از  بعد گفتن  نه،...آهان  – دایش

داره که پا  یکار  هی.مطمئن بودم شدیگرمم م  یهوا سرد بود، کم کم داشت حساب نکهی.با امیدو سکوت کرد هر
 .بره شهینم

 .اوردم  رونینخ از توش ب هیدست گرفتم و  گارمویس پاکت

 ...بکشم؟ گاریاگه من س  نیشیناراحت نم -
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 ...نیباش راحت نه، – دایش

 ...سرد شده یلی! آخه هوا خنجا؟یشما سردتون نشه ا -

 ...خوبه ، نه – دایش

 .بود دهیفا یکردم اما ب  یاستفاده م  یدادنش از هر ترفند یفرار یداشتم برا گهید

 سوال ازتون بپرسم؟ هی – دایش

 ...دییبله، بفرما -

 !د؟یپوش یم رهیت یلباس ها شهیهم چرا شما – دایش

م با لباس  افهی... .قی.مخصوصا قرمز و نارنجادیروشن رو امتحان کردم، بهم نم یبگم، من رنگ ها یام...واال...چ -
 .شهیمسخره م یلیخ یاون رنگ  یها

 ی.با لباس هادیروشن رو هم امتحان کن یبه نظرم رنگ ها یداشته باشه...ول یخاص لیزدم دل یم حدس – دایش
 .نیناراحت یزیچ هیکنه از   ی.آدم همش فکر مدیرس یبه نظر م نیغمگ  ره،یت

 ؟یجد -

...) نیهست یکنم شما آدم مرموز  یمن جالبه.من همش فکر م یبرا دنتونینوع لباس پوش نیا  البته... بله – دایش
 .برام جالبه ارمیسر از کارشون درب نکهیو مرموز رو دوست دارم، ا رهیت یو ادامه داد(...من آدما دیخند

 ...چه جالب -

 ...رو بهتون بگم یمهم زِ یچ هی نجایمن اومدم ا نیبخوا راستشو – دایش

 ....در خدمتمدییبفرما -

 هیهم دنبال  یلیبگم...خ یدونم چجور یخجالت زده گفت : نم یبا لحن د،یمال یکه دستاشو به هم م  یحال در
 !تونم یبگم نم دی...حاال االن که بانمیفرصت بودم شما رو بب

 من رومو کنم اونور؟ دیخوا یگفتم: م  یشوخ به

رو  یتا قرار عقد و عروس نجایکه امشب پدر و مادرم اومدن ا  دیدون ی... .حتما مگمیو گفت : نه...االن م دیخند
 .هست یکلمش هی یبذارن...ول

 ؟یچ -

 .به همه بگم نویخوام ا یادامه بدم، امشب م  وانیتونم با ک ینم گهید من – دایش

 ...یول میکن  یم یمن و مسعود باهاش شوخ ی...هر از گاهستیاونقدرها هم بد ن  وانیآخه چرا؟ ک -
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که   لی.اواامیتونم باهاشون کنار ب یداره که من نم یبد یاخالق ها  هی.اما ستین یدونم، پسر ِ بد یم بله – دایش
مون تا االن  یکنم که نامزد  یاخالق هاش خبر نداشتم و خدا رو هم شکر م  نیاصال از ا  میبا هم آشنا شده بود

 !دیکش  یماه کارمون به طالق م کینشده، وگرنه سر ِ  یرسم

 .هم داره یخب محاسن یول ادیب بار باد  یاز حد ب  شیباعث شده ب وانیتک فرزند بودن ِ ک نیبله ، قبول دارم...ا -

 یندارم که تو رو ی! حاال من کارشترنیبدش ب یکنم اخالق ها  یهم داره اما من فکر م ییها حسن قطعا – دایش
 شنیبه من مربوط م مایاز اخالق هاش که مستق  یسر هیزنه... یزشت م یو همش حرفا سهیمیپدر و مادرش وا

من اگه با پسر عمو و  م،یچند وقت که با هم رفت و آمد داشت نیا  یتونم تحمل کنم.مثال تو یوجه نم چیرو به ه
 یگرفت و باهام اوقات تلخ  یکردم بهم ُخرده م  یم ی معمول ِ کیسالم و عل لیفام یهر کدوم از پسرا ای مییپسر دا

تونم  ی! آخه من چطور مامیکنار ب  نشیم یرتیغ  یجور آدما که سر هر موضوع ِ الک نیتونم با ا یکرد.من اصال نم  یم
 نزنه و باعث خجالتم بشه؟ یربط یجمع حرف ِ ب یمواظب باشم تو دیکه مدام با  نمک  یزندگ یبا مرد

 .محترمه دیریهم که براش بگ یمی شماست و هر تصم ِیزندگ نی.به هر حال ادمیبله...من کامال بهتون حق م -

 یموضوع مهم رو بهتون بگم...م هیو  نمیهفته همش دنبال فرصت بودم تا شما رو بب هی نیا  یتو من – دایش
 ...دیدون

خواد  یم یبود و از خجالت سرخ شده بود.مونده بودم چ نییانداختم...سرش پا  یقطع کرد.بهش نگاه حرفشو
تکرار  ترایم ی هیجرقه تو ذهنم زده شد...با خودم گفتم نکنه باز هم قض هی هویکشه!   یهمه خجالت م نیبگه که ا

 !شمینفر کشته م هیدست ِ  بهدفعه حتما  نی...چون افتهیب یاتفاق  نیبشه! اصال دوست نداشتم همچ

 .کوفتم شد.فقط منتظر بودم زودتر حرفشو بزنه و بره  گارهیبزنم...س گاریتونستم لب به س ینم گهید

 کیبذارم... ونیموضوع رو باهاش درم نیتونم ا یکه م  دیهست یکس  نیکنم شما بهتر  یم احساس  من – دایش
که من ...به آقا مسعود   شهیم یبهتون بگم.مدت نویو ا نمیفرصتم تا شما رو بب هیهفته ست که در به در دنبال 

 ...عالقه مند شدم

زدم.البته  یلبخند اریاخت  یو ب دمیکش  ینفس راحت دمیشن جمله نیادامه نداد.تا ا  گهید دیحرفش که رس ینجایا  به
 !قبل ِ خودم نخندم هیخودمو کنترل کردم که به افکار چند ثان یلیخ

 ...؟ای دیبه هم بزن وانیبا ک دیخوا یصرفا به خاطر مسعود م -

 وانیک  یتونم اخالق ها ی.من همچنان سر ِ حرفم هستم،نمستین نیا  لشیوجه...تمام دل چیه به نه، نه – دایش
 یچند وقت هر چ نیا  یهم فکر کنم.تو یا  گهیتونم به کس د یخب با وجود آقا مسعود نم یرو تحمل کنم ول

تونم اون حس ِ خاص رو نسبت  یبگم...نم ی" صدا کنم نتونستم...چجوریی"دا شونویا  وانیکردم مثل ک  یسع
 .بهشون سرکوب کنم

 اد؟یز دست ِ من برما  یبله، متوجهم...حاال چه کار -

موضوع رو به شما  نیا  دمیبهتر د نیهم ی...برانیهست یمیصم یلیخ شونیا  و شما که  ندارم شک من – دایش
 ....ییجورا هیبگم تا شما هم 
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 .به مسعود بگم -

 .در مورد من بکنن یکه فکر بد  دینگ یجور هی.فقط تو رو خدا قایدق بله، – دایش

که فکر   گمیم یچشم...من جور ی.ولستین یجور آدم نی.اصال اهیپسر با شعور یلی...مسعود خهیچه حرف نیا -
 .نکنه یخاص

 راحت باشه؟ المیخ – دایش

 .بله، حتما -

 .وقتتونو گرفتم دیجاش بلند شد و گفت : ببخش از

 ...کنم  یخواهش م -

 ....شام تا اون موقع حاضرهنیایب گهید قهیداخل، شما هم چند دق رمیم گهید من – دایش

...اگه مسعود بفهمه حتما دمیبا خودم خند یکه رفت کل  یتکون دادم و اون هم رفت.وقت دییتا یبه نشونه  سرمو
 .خوره یجا م یلیخ

 یم شخندیناخودآگاه ن فتادمیموضوع م نی ا ِ ادینداخت! تا  یعاشق مسعود شده منو به خنده م  دایش نکهی ا ِ فکر
 دیزنه.تا فهم یم دیداره از پشت پنجره منو د وانیخونه که متوجه شدم ک یتاب بلند شدم تا برگردم تو یزدم.از رو

 هی ومد،یازش بدم م  نکهیخوره و با ا یم ی بد ِ الضد ح یدونستم بزود یاز پشت پنجره کنار رفت.م  دمشیمن د
 یسوزه، چون بدبخت ها خودشون نم یشعور م یب یآدم ها  یسوخت...کال من دلم برا یدلم براش م ییجورا

 !شعورن یفهمن ب

مسعود تنهاست و از  دمیانداختم و د  ییرایبه پذ یآشپزخونه بودن...نگاه  یخانوما تو یرفتم داخل همه  یوقت
 ...نشستم ششی.رفتم و پستین یهم خبر هیبق

 !نا؟یکجا رفتن ا -

 .ونان همش  یگفت : ولشون کن بابا، روان  یحوصلگ یبا ب مسعود

 !شده ؟ یچرا؟ مگه چ -

 !کنن  یبابا، رفتن شطرنج باز یچیه – مسعود

 ...دمیپشت پنجره د وانویمن االن ک یچه خوشحال! ول -

 .انداخت و رفت  ینگاه هی اومد  اون  آره  – مسعود

سته دونستم در  یکم شک داشتم...نم  هی یرو به مسعود بگم.ول هیبود تا قض یفرصت خوب م،یکه تنها بود  حاال
 دیلحظه به ذهنم رس هیداشت. یچه فرق گهیگفتم، د  یم دینه! اما در هر صورت که با ایکه همون لحظه بهش بگم 

 یقول ِ من حساب کرده بود.نم یرو ره...دختشدیبه مسعود نگم اما باز هم نم یزیبشم و چ الیخ یکه کال ب
 .رشیتونستم بزنم ز
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 دهیبه هم چسب گهید بایکه تقر  یتر شدم، جور کیبه مسعود نزد یصدامونو بشنوه کم یخواستم کس ینم چون
 !نیتو بغل ِ من بش ایبهم انداخت و گفت : بهراد، ب یاعصاب  ی.مسعود هم نگاه ِ بمیبود

 .صدامو بشنوه یخوام کس یبهت بگم، نم یزیچ هیخوام  یو آروم گفتم : م دمیخند

 !الن خودتو واسه کتک آماده کنا   نیاز هم  زاستیچ نیا  و جن مورد در اگه  – مسعود

 ...ستین زایچ نینه ، در مورد ا -

 ...بگو ه؟یچ ، خب – مسعود

 .شمیاومد پ  وانینامزد ک نیا  م،یبود اطیح ی...االن که توزهیچ -

 دم،خب؟ید خودم – مسعود

 .به هم بزنه.قراره امشب به همه بگه وانیشو با ک یخواد نامزد یگفت که م -

گفت که ماها   ی... .فقط کاش زودتر میگفت  یم کیشو گرفته.بهش تبر یزندگ میتصم نیبهتر ؟یجد – مسعود
 !!به تو گفته؟ نوی... .حاال چرا اومده امیعالف ش  نجایا  میاومد  یامشب نم

 .شده مونیداد که چرا پش یم حیداشت واسه من توض ،یدون یجاست.م نی...نکته ش همگهید نیهم -

منصرف شده...کامال  وانیمزخرف ک تینداره! به خاطر اخالق گند و شخص حیبه توض یازین گهیکه د  نیا  – مسعود
ِ  یهیبد ! 

 .یبدون دیمهمتر هم داشت که فکر کنم تو حتما با لیدل هیبود.اما  لشیاز دال  یکی نیآره خب...ا -

 ؟یچ – مسعود

عد آروم در ِ گوش مسعود گفتم : مثه ب ست،یحواسش به ما ن یبه دور و برم انداختم تا مطمئن بشم کس ینگاه
 .شده لیدختره به تو متما نیا  نکهیا

 !یکن  یم یزد و گفت : شوخ یمکث کرد، بعد لبخند هیچند ثان مسعود

 ...کجا بود  ینه بابا، شوخ -

 ...داد یخودشو به نگران یرفت و جا نیکه اون لبخند از ب  دینکش یطول

 ...!به هم خورد؟ وانیبه خاطر من ازدواج ک یعنیبده!  یلیخ نیا... بهراد – مسعود

خب، دوست داشت که تو  یتموم کنه.ول وانیخواسته با ک یدختره به من فهموند که در هر صورت م ن،ینه...بب -
 . ...ش با خودت هیبق گهی.دیجواب هم بهش بد هیاالمکان   یو حت یموضوع رو بدون نیا

.مشخص بود که میسکوت کرد قهیم که بگم.هر دو، دو سه دقنداشت یزینگفت...منم چ یزیچ گهید مسعود
 ...تو فکر بود قای.عمختهیبه هم ر یحساب
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 ؟یبهش بد یچه جواب یخوا ی: حاال م دمیپرس

 دختره چند سالشه؟ نیا  یدون یم تو – مسعود

 .کیو  ستیب تینها گهی...دستیب -دونم...نوزده ینم -

 .سالمه کیو  یس من – مسعود

 .کردم نخندم... مسعود هم اعصاب نداشت،ممکن بود بزنه دهنمو ُپر ِ خون کنه  یم یسع یلیخ

 ...ستیمهم ن ادیکه ز  زایچ نی: حاال ا گفتم

احساس کردم نسبت به   دمشیکامال مشخصه که بچه ست.همون بار اول که د  نینگو...ا یور یدر – مسعود
بود!...نه  نیمن مثل نسترن و نسر یاون برا  ش،یپ قهیدقدو  نیچه برسه به من! بعدم تا هم نه،ییسنش پا وانیک

 .کنم  وضمو نسبت بهش ع تیتونم ذهن یچون من نم ست،ین یشدن یزیچ نینه...اصال همچ

 .یخودت بهش بگ نویبهتره ا یباشه...ول -

که مسعود اعصاب   دیهمون نگاه اول فهم یاون هم تو  یشام صدامون کرد.حت یاومد و برا  میلحظه عمه مر نیهم
اونم شاخ   دیفهم ی...! اگه میچیو اشاره بهش فهموندم ه مایشده...منم با ا ینداره، به من اشاره کرد که چ

 .شدیم

کنار هم قرار گرفتن.مسعود هم از همون   دایشد که مسعود و ش یسر سفره وضع طور چاره،یشانس ِ بد ِ من ب از
عمرم انقدر معذب   یوقت تو چیشون قرار گرفتم.ه نیب قایو من دق میجامونو با هم عوض کن ایاول به من گفت ب

کنم، دختره   نیمسعودو نفر ومدیکردم...آخه دلم نم  نیلعن و نفر وانویدلم ک یدونه چقدر تو ینشده بودم! خدا م
 .کردم  ییعقده گشا  وانیک  یشد که رو نینداشت...ا یریهم که تقص

 یشروع کرد به صحبت.م وانیرو مشخص کنن و پدر ک یکه زمان عقد و عروس  دیاز شام بالخره وقت ِ اون رس  بعد
 نیا  دنید ی...حوصله شهیگرفته م  وانیحال همه از جمله ک عتایو طب گهیرو به همه م هیقض دایدونستم االن ش

 .بکشم گاریاز اتاق ها تا س  یکی یرفتم تو شه،ب دهیبحث به اونجا کش نکهیقبل از ا نیهم یصحنه ها رو نداشتم برا

گذاشته بود.از   ریمنم تاث ی مسعود رو ِیاعصاب  یبکشم، انگار ب گاریتونستم س یاتاق موندم...نم  یتو قهیدق چند
رفتن و بعد خونه ساکت شد...حدس  یداشتن م ییصفا ی...انگار خانواده دمیجمع رو شن یهمهمه  یصدا رونیب

 .اطیح یبدرقه شون رفته باشن تو یزدم همه برا

لحظه چشمم  هی یگرفته بود.بلند شدم تا پنجره رو باز کنم که برا  یاتاق بدجور  یگرفتم.هوا  جهیکردم سرگ  یم حس
 !نگرفته باشم خوبه یوسط من تومور مغز نیحاال ا ا،یرفت...خدا یاهیس

 یبهتر مکردم   یبهتر شد.حس م یتازه بهم خورد حالم کم یکه هوا  نیرو کنار زدم و پنجره رو باز کردم.هم پرده
 .نداشت یتی.هوا سرد بود اما برام اهمومدینم ِ بارون م یباغ بو یتونم نفس بکشم.از تو

کردم.اونجا پر از دار و درخت بود و باد باعث حرکت شون   یبودم و به باغ نگاه م سادهیپشت ِ پنجره وا همونجا،
شدم...با  یاالتی.فکر کردم خدمی درختا د ِنینفر رو ب هی صورت  ِ ریلحظه تصو هی.نگاهم به رو به روم بود که شدیم
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درختا راه  نینفر داره از ب هیکه   دمیاونطرف تر د  یکن  د،نبود...چند لحظه بع یزیشدم اما چ رهیدقت به اونجا خ
 .شد دیچشمم ناپد یکه اون شخص از جلو  دینکش یاون پسره باشه اما طول  دیکه شا  دی.به ذهنم رسرهیم

تونستم  یبود.نم ادیشدم چون حرکت درختا ز یاالتیهم خ دیها بوده باشه...شا هیاز همسا  یکی دیزدم شا حدس
 !توهم زده بودم ادیبه احتمال ز یبدم...ول صیدرست تشخ

که برگشتم   نیرفتن خبرم کنه.هم ی.فکر کردم مسعوِد که اومده برادمیباز شدن ِ در اتاق رو شن یپشت سرم صدا از
در  یآشپزخونه دستشه جلو  یچاقو هیکه   یقرمز شده بودن، در حال تیکه از عصبان  ییبا چشما وانیک  دمید
 .جلو اومد ی.درو آروم بست و کمسادهیوا

 ...ی منو خراب کرد ِیزندگ تو – وانیک

 .باهاش حرف بزنم یکردم با خونسرد  یسع

 ...بدم حیبذار من برات توض ست،ین یکن  یباور کن اونجور که تو فکر م -

 !گفت : خفه شو  تیصبانع  با

 !نامزدت به خاطر من باهات تموم نکرد...باور کن یول یدار یدونم چه حس یمن م ن،یبب -

 !اریرو به زبون ن دایش اسم  – وانیک

 ...!وردمیمن که اسمشو ن -

در لحظه آخر بودم اما  یحرکت کرد که نتونستم جاخال عیبزنم و به طرفم حمله کرد.انقدر سر یاجازه نداد حرف  گهید
 !رفت تو شکمم یم خیگرفتمش تا ب  ی...خدا بهم رحم کرد چون اگه نمرمی چاقو رو با دستم بگ ِیزیتونستم ت

و اجازه ندم  رمشیمحکم تر بگ یداد، منم از ترس جونم مجبور بودم با دست هِ  یچاقو رو فشار م انهیوحش وانیک
خالص  دیبا یدونستم چجور یرفت.نم یدستم فرو م یتو شتریداد، ب یمحکم تر فشار م یبهم ضربه بزنه...هر چ

به صدا زدن ِ مسعود.کم کم دستم داشت  مطاقتم تاب شد و شروع کرد گهی.دومدیرقمه کوتاه نم چیه وانیبشم.ک
 !یکن  یم یچه غلط یکه مسعود وارد اتاق شد و گفت : دار  شدیُشل م

.بالخره چاقو از دست ِ من جدا شد اما به دیمحکم عقب کش وانوینکرد.مسعود فورا جلو اومد و ک یتوجه وانیک
 منو  ِ تیوضع نیبغلم گرفتم.مسعود هم که ا یافتادم و دستمو با آه و ناله تو  نیزم یکرد که رو  یدرد م یقدر

دلم خنک  یحساب یدرد داشتم ول نکهیا  با.دشیکوب  واریو محکم به د دیکش  وانویبدتر ُگر گرفت ، دست ک دید
 وانیشکست و ک شهیپنجره! ش یپرت کرد تو وانویو خشن، ک بیحرکت عج کیو در  ومدیشد.اما مسعود کوتاه ن

 !...اطیپرت شد تو ح

کردم.جالبه که مسعود باز هم کوتاه   یداشتم نگاه م رتیاون صحنه کال دردمو فراموش کردم! فقط با ح  دنید با
که بود از جام   ینزنه اون نفله رو بکشه با هر ضرب و زور نکهیمنم از هول ِ ا.وانیسر وقت ِ ک رون،یو رفت ب ومدین

 .بلند شم و خودمو به مسعود رسوندم
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جداش  وانیو از ک رمیکردم جلوشو بگ  یم یسع یخون ی.من هم با دستاوانیبا مشت افتاده بود به جون ِ ک مسعود
اعصاب ِ   یوقت یکرد ول  غیو و غیکم ج  هیاولش   میمرمسعود رو گرفتن.عمه  یو جلو دنیسر رس هیبق هویکنم که 

 .نگفت یزیچ گهید دی منو د ِیداغون ِ مسعود و دست ِ خون

کردم.المصب   ی دستمو ُشل م ِ یچیمسعود پشت فرمون نشسته بود، منم داشتم باندپ م،یراه برگشت خونه بود تو
شده  یخون یشرتم هم حساب یت ی! جلوفتادیم انیعمو محمد انقدر محکم بسته بودش که خونم داشت از جر  نیا

داد  یاگه بهم پالون هم م  ی...حتنکردممن قبول  یبهت بدم، ول وانویشرت ک یت ایبهم گفت ب وانیک  یبود، بابا
 .با هم ندارن یدو تا فرق چندان نیعمرا ! هر چند ا  وانیک  راهنیممکن بود قبول کنم اما پ

 ی.مدیرس یبه نظر م یعصب  یلیخ ییجورا هی...دمیترس یم یف بزنم ولحر  وانیخواستم با مسعود در مورد ک یم
 .رهیبگم و حالمو بگ یزیچ هی دمیترس

 ...شد یلباست هم خون -

 .نداره اشکال  – مسعود

 .شهیم زیتم شیبا آب ِ سرد بشور -

 .دونم یم خودم – مسعود

 .بگم یزیچ هیخوام  یفروکش کرده؟ م تتی...ام....االن عصبانگمیم -

 ؟یترس یبهم انداخت و گفت : تو از من م یچپ نگاه

 .بعدا بگم یاگه حوصله ندار  یعنی گمینه بابا...من و ترس؟ م -

 .خوبه حالم االن  بگو،اتفاقا نه – مسعود

بهش چراغ سبز نشون  یعوض بشه و بخوا  دایروز نظرت نسبت به ش هیخواستم ازت بپرسم ممکنه مثال  یم -
 !؟یبد

 .نه – مسعود

 .بهتره ینگ یزیتو هم چ گه،یرو نگو...دختره که نم هیاصل قض  هیپس به بق -

 ؟یچ یعنی! ه؟یقض اصل  – مسعود

 یتو یبمونه، چون در کل که کس ینجوریکنه من مخ ِ نامزدشو زدم.تو بذار هم  یفکر م وانیاالن ک  ن،یخب بب -
 .شهیواسه تو بد م یفکر کنن.ول ینجوریکنه اگه اونا ا  ینم یفرق ادیمن هم ز یبرا اد،یاز من خوشش نم  لیفام

 !کنن  یفکر م یکنه اونا دربارم چ  ینم یمنم فرق یبرا – مسعود

 .بهتره ینجوریبه نظر من ا یدرست.ول نیآره...ا -

 .حرفا رو ندارم نیا  ی...کال حوصله گمینم یزیچ من باشه، – مسعود
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کردم اما نرفت، منتظر   یشدم و باهاش خدافظ ادهیپ نیدر نگه داشت.از ماش یخونه و مسعود جلو میدیرس بالخره
 گانهیدختره،  نیا  یبابا دمی".برگشتم ددیبلند گفت "ببخش ینفر با صدا هی هویبود من وارد خونه بشم بعد بره که 

رو هم خاموش  نی...تازه ماششدی رفتن نم ِالیخ یوسط مسعود هم ب نیکرد.ا  کیست.جلو اومد و باهام سالم عل
 !شد ادهیکرد و پ

 ...دونم یمن هنوز اسم شما رو نم د،یگفتم : ببخش  یاز سالم و احوالپرس  بعد

 .ام  یداد : من اسد جواب

 ن؟یکنن هست  یم یزندگ نجایکه ا  یاسد  یآقا  نیهم یچه جالب! آشنا -

 ...پسر عموم ان شونیا  بله، – یاسد

 .زدم یحدس م -

 چطور؟ – یاسد

 (دمیخند اریاخت  ی...)بدیا  هیشب گهیکم به همد  هی...ینجوریهم -

 !میکنن ما برادر  یها فکر م یلیخ اصال  بله، – یاسد

 ...بله -

 دیشما رو د ینفر داره خونه  هی دمیگشتم، د  یاز سر کار برم  شیپ قهیدق چند من که  حضورتون به عرض  – یاسد
 !رفت عیمشکوک بود.تا چشمش به من افتاد سر یلی...خالصه خدیچرخ یزنه.همش دور خونه تون م یم

 !موهاش بور نبود؟ نیگیکه م  ییاروی نیا  د،یکه مسعود نشنوه گفتم : ببخش  یجور هی

که   یموهاش بور نبود...از اون فاصله ا ادمهیکه   ییتا جا یول دمشیفکر کرد و گفت : واال من که از دور د یکم
 .ومدیبه نظر م یمشک دمشید یمن م

 .نیباشه... ممنون که اطالع داد -

 .ادین شیبراتون پ یوقت مشکل هیبود.گفتم بهتون بگم  فهیکنم، وظ  یم خواهش – یاسد

 .نیلطف کرد -

  ِ انیگفت : جر  دیکه بهم رس  نیطرفم.هم ادیمسعود داره م دمیرفت.برگشتم که د یو اسد میکرد  یهم خدافظ با
 ه؟یپسر ِ مو بور چ نیا

 !کدوم پسر؟ -

 !دمیشن من نگو، چرت – مسعود

با من چپ  یلیدانشگاه، خ یپسره بود تو هی.ستین یمهم زیبابا، چ یچی!...هیدیشن یتو از اون فاصله چجور -
 .رهیبود...فکر کردم اون اومده حالمو بگ
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 بمونم؟ نجایمن امشب ا یخوا یم – مسعود

 .ستین ینه بابا...تو برو، مشکل -

 ؟یسیجلوش وا یخوا یم یدست چالق چجور نیاونوقت تو با ا  ؟یچ ادیب دزد اگه  – مسعود

 .کتش هم واسم جا بذاره  دیمن با یخونه  ادیببره؟ اگه دزد ب یچ ادیآخه دزد ب -

 بمونم؟ یخوا ینم یمطمئن – مسعود

 .آره...برو -

 .امیتک زنگ به من بزن، من خودم م هیشد  یزیچ اگه  فقط...باشه – مسعود

 .باشه...خدافظ -

 ...فعال – مسعود

پول رو  یهمه  داریتونستم بفروشم شون.خر یدوندگ یصبح افتاده بودم دنبال آب کردن ِ سکه ها...بعد از کل از
 خونه  ِ یهم به بانک رفتن نداشتم.از همونجا راه یازیجا شدن، ن فمیک  یبهم تراول داد و خوشبختانه راحت تو

اونقدر به خاطر اون پول ها ذوق زده بودم که   نبود اما م ادیبودن و سر و صدا هم ز شلوغ یلیها خ ابونیشدم.خ
 .خرج شون کنم یکردم که چجور  یفکر م نیاصال برام مهم نبود...فقط داشتم به ا

بودم تا رد شم که  تیصبر کردم و منتظر موقع یپرتردد بود کم یلیخ ابونیچون خ ابون،یخواستم برم اونور خ یم
بار به  نیشدم و ا رهیآشنا افتاد.با دقت به اون طرف خ  یچهره  هیچشمم به  ابونیلحظه، اون سمت خ هی یبرا

بود.منتها حواسش به من نبود...مدام  ابونیمن، اون سمت خ یرو به رو قای.اون پسر ِ مو بور، دقدمشیوضوح د
بود  یبعد شروع به راه رفتن کرد.فرصت خوب هیگشت.چند ثان  یم یکرد،انگار که دنبال کس  یبه دور و برش نگاه م

 .کردم  بشیها رد شدم و تعق نیماش یکنم و خودمو به اون سمت برسونم.با عجله از جلو  یرو ط ابونیتا عرض خ

 هیشلوارش کرد و  بیج یدستشو تو میکه جلوتر رفت  یرفتم.کم یدنبالش م هیبه سا هیرفت، سا یجا که م هر
! مونده بودم  لِ یموبا ءیاون ش  دمیگوشش گذاشت...در کمال تعجب فهم  یرو رو زیچاورد.بعد اون   رونیب یزیچ

 !!!کنن  یتا حاال جن ها از تلفن همراه استفاده م یاز ک

گرفتم!...اما نه... مطمئن بودم خودشه.تو همون نگاه اول   یلحظه شک کردم که نکنه طرفو اشتباه هی
 جیگ  یرو داشت.اصال امکان نداشت اون نباشه.حساب افهیو قهمون قد و قامت و همون شکل  قایشناختمش.دق

 .بود نیمه هیبدونم ک نکهیا  یگمش کنم.تنها شانسم برا  دیدونستم که نبا یم یشده بودم ول

برخوردم با هاموس داشت  نیاول  ی! انگار صحنه رهیخودم م یکه گذشت احساس کردم داره به طرف خونه   یکم
که امکان داره   ییخواستم تا جا یخواستم اجازه بدم متوجه حضورم بشه.م ینم گهیبار د نیا  ی.ولشدیدژاوو م

 .کنم  بشیتعق

کردم و هواشو   یم بشیخودمو باهاش حفظ کنم، کوچه به کوچه تعق یکردم فاصله   یم یکه سع  یحال در
 دمیشد.د دنیه دوب لیکه راه رفت مون تبد  دینکش ی.طولرهیداشتم.کم کم متوجه شدم داره تند تر از قبل راه م
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 ینم گهیکوچه...د  هی یتو دیچیلحظه پ نیداشت.هم یکوتاه  ینفر مکالمه  هیاورد و با   رونیب لشویدوباره موبا
که وارد کوچه شدم   نیوقت گمش نکنم اما هم هیبه سمت اون کوچه رفتم تا  عیسر یلیخ نمش،یتونستم بب

 !نفر هیمحکم خوردم به 

.اونقدر محکم بهش ستیاون ن  دمیکه فهم  دیطول نکش یا  هیو فکر کردم اون پسره ست اما ثان دمیترس اولش
هم خم شده بود.داخل کوچه رو با دقت نگاه  یاز درد کتفش رو گرفته بود و کم  هیتا چند ثان چارهیخوردم که ب

 .نبود یکردم...از اون پسر مو بور خبر

من عجله داشتم...متوجه  د،یه بودم.گفتم : حالتون خوبه؟ ببخشکه بهش خورد  یحواسم رفت سمت ِ کس دوباره
 .شما نشدم

که   نهیکه همچنان کتفشو گرفته بود، انگشت اشاره ش رو باال اورد.متوجه شدم منظورش ا  ینگفت، در حال یزیچ
 .لحظه صبر کنم هی

 دمیفهم سادیکه صاف وا  ی.وقتدیسف یو پوست یمشک یهم سن و سال خودم باشه، با موها دیرس ینظر م به
زد و گفت :  یکرد، لبخند  رییحالتش تغ هیثان  کی.اولش اخم کرده بود اما در عرض هیچشم و ابروش هم مشک

 .یبود دستمو بکشن کینزد

 ...شرمنده...اونقدر عجله داشتم که حواسم رفت -

 ...نداره ینه...اشکال -

 ...بور؟ یپسر با موها هی! کوچه؟  نیا  یتو ادینفر ب هی نیدیشما ند د،یببخش -

من  د،یکوچه نبود...ببخش  یاز من تو  ریغ  یکس  ن،یایشما ب نکهیگفت : نه، تا قبل از ا  یجد یلیفکر کرد و خ یکم
 .برم دیبا گهید

 .رفت دوباره گفتم : بازم شرمنده یداشت م یوقت

 .تکون داد و از اونجا رفت یدست برام

نداشت.از همونجا راهمو گرفتم و برگشتم  یا  دهیدر رفته بود و اونجا موندن فا ارویشده بودم... دیناام گهید
 زیچ چیوارد خونه بشم با دقت کل ِ کوچه رو از نظر گذروندم.همه جا امن و امان بود...ه نکهیخونه.قبل از ا

 .وجود نداشت یمشکوک

و شروع کردم به شمردن.تک تک ِ تراول ها اوردمشون   رونیب فمی پوِل سکه ها افتادم.از ک ِادی هویداخل و  رفتم
 !رفت یدلم غنج م نیماش دی...از ذوق پول ها ُخل شده بودم.واسه خرستنین یرو چک کردم تا مطمئن بشم تقلب

موضوع بود که از اتاق  نیو تمام حواسم به ا دیرس یخرج کردنشون به ذهنم م یبرا دیجد ینفشه  هیلحظه  هر
 یرو یالیخ یکردم فراموشش کنم.با ب  یمشکوک شدم اما سع ی.اولش کمدمیق شنبه تق ت هیشب یفیضع یصدا

 ."شمیم وونهیحتما د مصداها توجه کن نیمبل لم دادم و با خودم گفتم " اگه قرار باشه به تمام ا
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