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 خالصه :

 

 بیست. کردند ـناه گـ بی های انسان به کمک و گیری جن وقف را عمرشان تمام همسرش همراه به محمدی آقای

 مدت یک برای دارد دوست و شودمی خسته چی همه از بیند می که هایی اسیب از پس محمدی اقای و گذرد می سال

 به باراین و باشد معنی بی او برای شاید کردن استراحت اما. بشود کردن استراحت مشغول و کنار را گیری جن طوالنی

 داندنمی حتی محمدی خانوم. بشود درگیر دنیا آن با و برود طبیعت ماورای سمت به شودمی مجبور همسرش خاطر

 حقایق اما* روحش کردن احضار... *مانده باقی راه یک تنها بشود متوجه کهاین برای رفت دنیا از چی برای خواهرش

  .شوند می کشانده نابودی سمت به خودشان پاهای با قدم به قدم ها آن ی هردو و شودنمی اشکار خوشایندی
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 :مقدمه

اند و یا از دیگران های ترسناک یا مستند دیدهمعموال بیشتر افراد وارد شدن جن به بدن انسان را در فیلم

اری ف، بسیدر جهان اطرا. توانند جن ها را واقعا لمس بکننداند اما برخی از انسان ها نیز وجود دارند که میشنیده

ها، ها، ویروس، میکروبXاز موارد به چشم انسان قابل رویت نیستند اما قدرتشان از انسان بیشتر است؛ اشعه 

 .ها را انکار کردتوان وجود آنها از این جمله اند که نمیها و هم چنین جنها، الکترونسلولیتک

گانه ظاهری 5کران است که از حوزه درک حواس بی هایی از جهانمتافیزیک به معنی ماوراء الطبیعه شامل بخش

مباحث مهم متافیزیک شامل . پایان استها است و بیعلم متافیزیک منطبق با فطرت انسان. ما خارج است

نی در ضمن اگر ج. مبانی، دانش و موجودات متافیزیک است که شامل فرشتگان، جنیان و ابعاد فراطبیعی است

گیر ی جن گیر به وجود نمی آمد و در نتیجه هیچ انسانی پشتش خودش را یک جن وجود نداشت هیچ وقت کلمه

 .کردمعرفی نمی
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نیش خندی می زنم و بدون پاسخِ خاصی، لیوان چایی ام را در دست می گیرم و یک جرعه از آن می نوشم. امروز 

ترین دانشگاه های شهر تهران بود. جلسه ای محرمانه با مدیر یکی از به"بیست و سوم آذر هزار سیصد و نود"

ترتیب دادیم با عنوان سخنرانی بنده و خانومم در داخل بعضی از کالس های دانشگاه و هماهنگ کردن یک 

سری مسائلِ از پیش الزم و البته گرفتن گواهی مدیر برای این سخنرانی. مطلب اصلی جلسه که من و خانومم را 

با صبحت کردن برای دانشجو ها و باز کردن یک سری مسائل و  پشت میز مدیر نشاند روشن سازی در رابطه

البته جواب دادن به همه ی سوال های آن ها به طور شفاف و بدون پرده در رابطه با مقوله ی ماورای طبیعت. البته 

نم تواخواهیم برای دانشجوها سخنرانی بکنیم، تقریبا میاین را بگویم؛ اولین باری نیست که من و خانومم می

کنیم. عشق و عالقه و کنجکاوی زیاد به ماواری طبیعت بگویم ما ده سال است داریم این کار را مرتبا تکرار می

ی کند دیگر قفل مباعث شد که این کار تبدیل بشود به شغل اصلی ی ما. اقای نیک نام دوتا دستانش را داخل هم

 .کند به صبحت کردنشروع می کند وگیرد سپس بحث را باز میو چهره متفکری به خود می

 .راستش من تعریف شما و همسرتان را زیاد شنیده ام و در علم شما اصال شکی ندارم-

زمان با صبحت کردن اقای نیک نام سرش را تکان می دهد. اقای نیک نام اضافه همسرم به نشانه ی تشکر هم

نی است و ممکن است با توجه به روحیه و ضعف دانید بحثِ ماورا بحث سنگیمی کند. اما خودتان بهتر از من می

هایی که در برخی از دانشجو ها وجود داشته باشد اختاللی در ذهن آن ها به وجود بیارورد و در اخر نتیجه مطلوبی 

 .گیریمنخواهد داشت. بالفاصله من و همسرم همزمان برای دفاع از خود و شغلمان جبهه می

 .کندم صبحت میکنم و در ادامه همسرمن سکوت می

تواند کششی غلط را به می !ببینید اقای نیک نام! ایجاد چهار چوب و دور کردن یک موضوعی برای جوانان-

 .سویش ایجاد بکند که در نتیجه عقب ماندن عقل از زمان را به دنبال دارد

 .ندکو حرفش را کامل می بردبرد اما همسرم کمی تُنِ صدایش را باال تر میاقای نیک نام وسط حرفِ خانومم می

فقط بخش کوچکی از ده سال  . خواهیم به دانشجو های دانشگاه شما بگوییممن و همسرم چیز اضافه ای نمی-

تجربه ای که داریم را می خواهیم برای باال بردن علم و دانش، در اختیارِ دانشجو ها قرار بدهیم البته اگر شما 

 !قبول بکنید؟

 .ندکدیگر جدا میکند. نفس عمیقی میکشد و انگشت هایش را از داخل همتغییر می کمی لحن اقای نیک نام

 !دادمصد البته شما می توانید برای دانشجو ها مفید باشید، در غیر این صورت اصال این جلسه را ترتیب نمی-

از  عایت بکنید.سوز جوانان است از شما عزیزان خواهش کردم ربنده فقط به عنوان یک مسئول و شخصی که دل
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 :گویمبرم و میزمان دستم را به نشانه دست دادن جلو میشوم. همروی صندلی بلند می

 .خیالتون راحت! ما از هرز رفتن پرهیز خواهیم کرد

که چیزی بگوید آن یکی دستش را به نشانه سپس اقای نیک نام نیز دستش را به سمتم می اورد و بدون این

 .گذارداحترام روی سینه اش می

 

ساعت یازده و چهل و پنج دقیقهِ ظهر از دانشگاه بیرون امدیم و برای خوردن ناهار به سمت خانه حرکت کردیم 

کم محلی بکنیم. یعنی اصال وقتش را نداریم کنار دخترمون  "تینا"این روزا فشارِ کارمون باعث شده به دخترمون 

دوازده سالش است و تنها فررند من و همسرم است. او در سن باشیم، مدام گرفتار این ور و ان ور هستیم. تینا 

حساسی قرار دارد این را می دانم و خیلی خوب می دانم او در سنی است که به شدت نیازمند محبت و توجه 

است. اما چه بکنم؟! واقعا دست خودم نیست، هنگامی که به خانه برمی گردم احساس می کنم دو تا جسم 

کتاب هایی را  .ارند به مغزم فشار می اورند و انگاری معزم وسط یک منگنه قرار داردسنگین از دو طرف د

تدریس و مطالعه می کنم که مربوط به متافیزیک است و متافیزیک بحث فوق سنگینی است که درک کردنش 

رش دبرای همه اسان نیست. تینا پوست روشنی دارد مانند من کمی تپل است! چشم هایش مانند چشم های ما

عسلی رنگ و کشیده است. قد بلندش نیز به من رفته است. تینا حاصل پانزده سال زندگی مشترک من و همسرم 

آن هم عاشق دختری که از هر  .است. خیلی خوب یادم هنگامی که پا به سن بیست سالگی گذاشتم، عاشق شدم

یی بود که من را شیفته ی خودش او دختر جوان و زیبا .لحاظ نقطه مشترک هایی را در وجودش حس می کردم

 .کرده بود!چشم عسلی ابرو هایی کشیده پوستی روشن و مژه هایی بلند

ان موقعه ها من فقط یک جوان خام بودم وپسری بودم که سرم درد می کرد برای دردسر جالب این جاست این 

به این موضوع پی بردم او نیز  "مهمسر"موضوع ادامه پیدا کرده تا به همین االن زیرا پس از اشنا شدن با زهرا 

مانند من در زمینه ی ماورای طبیعت تبائر دارد و خیلی خوب از این موضوع سر در می اورد و حتی بهتر از من. 

عاشقش شده بودم ولی پس از اینکه به این موضوع پی بردم، فهمیدم نیمه گمشدمو پیدا کرده ام عشق و عالقم 

دیدمش از این موضوع خبر نداشتم. من نمی دانستم زهرا نیز عاشق علم  ل کهبه زهرا دو چندان شد. همان او

آموختن در زمینه ی ماورای طبیعت است. آن موقعه ها زهرا حسی که بهم داشت را از من پنهان می کرد می 

توانستم عشق و عالقه ی دو طرفه را حس بکنم و این دلیلی شد که به سمتش حرکت کردم. حسم درست بود و 

پس از مدتی بالخره اعتراف کرد که او نیز عاشق من است. پس از نامزد کردن متوجه شدم او گذشته خوبی 
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از این حادثه به عنوان  .نداشته تنها خواهرش در یک حادثه جانش را از دست داده و در اوایل نوجوانی فوت کرده

ش حتی کمی حرف بزند من هم ترجیح بد ترین خاطره زندگی اش یاد کرد و هیچ وقت رغبت نمی کند در مورد

می دهم سوالی از او نپرسم. فقط یک بار در اوایل دوران نامزدی برایم تعریف کرد که روحیه اش از ان حادثه به 

نزدیک ترین  "هدیه"بعد خیلی خراب شده و یک مدت او را افسرده کرده و حتی او را تحریک به خودکشی کرده !

تک فرزند بزرگ شد تا در سن بیست و سه سالگی با من اشنا شد و پس از دو  بهش در زندگی بوده. او شخص

 .سال ما باهم ازدواج کردیم

 

نمی دانستیم مشکل از کداممان  !توانیم بچه دار بشویمپس از گذشت زمان به این موضوع پی بردیم که ما نمی

ی گیر قضیه شدیم تا پس از مدتی است،این موضوع هر جفتمان را بدجوری ناراحت کرده بود. به طور جدی پ

 !فهمیدیم مشکل از زهرا است. او دوباره روحیش داغون شد و تا چند وقت اصال نمی توانست حتی حرف بزند 

سعی کردم این موضوع را در زندگی زناشوییمان آتو نگیرم و طوری رفتار نکنم که خودش را گناهکار بداند و یا 

ز ته دلم دوست داشتم بچه داشته باشم. دوست داشتم در این دنیا انسانی فکر بکند ناقص است ! ولی واقعا ا

صدا بزند. این موضوع ادامه داشت تا پس از چند جلسه دکتر در خارج از  "پدر"وجود داشته باشد که من را 

ان خوشحال کشور و به این در آن در زدن بر خالف باورمان دکتر المانی خبر حاملگی زهرا را بهمان داد. از ته دلم

شده بودیم قطعا بهترین خبر زندگیمان بهمان رسیده بود، البته حامله شدنش یک طرف بود!حفظ ان در طرفی 

بالفاصله پس از پدر شدنم صدایی  .دیگر ولی با کمک خداوند دعایی که کرده بودم براورده شد و تینا به دنیا امد

م زیر پاهای همسرت! زیرا او مادر شده بود و خوشحال دم گوشم زمزمه می شد. دنیا زیر پاهایت است، بهشت ه

دوباره روحیه اش برگشت و مثل اوایل زندگی اش شاد شد. حاال باید به نیتی که کرده بودم عمل  .تر از همیشه

می کردم و در هر زمینه ای هر کاری که از دستم بر می امد به طور رایگان برای انسان های نیازمند کمک 

ا اشنا کرد. اقای حسینی را به وسیله یکی از اشناه"اقای حسینی"یتِ قلبی من را با شخصی به اسم کردم. آن نمی

م. توانم بهش بکنکه پی بردم شخصی نیازمند است واقعا دلم خواست هر کمکی که میشناختم و پس از این

م وقتی باهاش مواجه شد البته به گفته آن کسی که معرفی اش کرده بود آقای حسینی نیازمند مادی بودش اما

کردم. یکی از اشناها طوری با آه سوز طور نیست و خیلی فراتراز چیزی بود که فکرش را میفهمیدم این

شخصیتش و زندگی اش را برایم شرح داد که واقعا حس کردم خداوند آن شخص را با توجه به نیت نزدم یا سد 

خارج بود؛ درست یادم می آید که از  که آن موقعه ها از توانمخواست راهم قرار داده. اما او چیزی را از من می
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 .تهران به یکی از استان های دور افتاده رفتم و به مشکل عظیمی برخورد کردم که وصف کردنی نیست

 تصمیم را گرفتم. موضوع را با زهرا در میان گذاشتم

شاید بشود گفت حس ششمم این  .ل خاصیاوایل کمی مخالف بود و عقیده داشت که نباید بروم و بدون هیچ دلی

جوری می خواست. زهرا مدام سوال پیچم می کرد و می پرسید چه کسی او را بهت معرفی کرده. آن کسی که 

حسینی را بهم معرفی کرده بود یکی از هم کارای اشنا توی شرکت بود که اتفاقا خانومش با زهرا در ارتباط بود. 

عرف و کمی منطقی صبحت کردن و شرح دادن زندگی اقای حسینی او کم کم پس از اسم بردن او به عنوان م

 .در اخر سر اضافه کردم .نظرش عوض شد و گفت که هرجوری که خودت می دانی

او یک مرد مسن و تنها است و به قدری حالش بد است که حتی نمی تواند برای خرید شام و ناهار خودش از -

 .استخانه بیرون برود. واقعا نیازمند 

 :زهرا نیز مانند من دلش به رحم امد و گفت

 .عیب نداره، برو عزیزم

اون جمله اش در ذهنم ثبت شد زیرا شَکی که برای تصمیمیم داشتم را کُشت. پیش خودم به خاطر نیتی که 

 نداشتم برای کمک کردن راهی شدم غافل از این که قرار است چه بالیی سَرِ خودم و خانوادم بیاد. ولی خب م

آن موقعه ها فقط بیست و سه سال سن داشتم و خیلی بی تجربه بودم. از طرف دیگر آن قدری خوشحال بودم 

که نمی دانستم دارم چه کار می کنم. توی پوست خودم نمی گنجیدم. اخه از پدرم یاد گرفتم هر گاه از شخصی 

طف او را جبران بکنم. حاال که خداوند چیزی را به عنوان هدیه دریافت کردم هر طور که شده به یک شکل دیگه ل

هدیه به این بزرگی به من داده بود چطور می توانستم بهش بی توجه باشم و طور دیگری لطفش را جبران 

نکنم؟! اصال به هیچ چیزی اهمیت نمی دادم. تصمیم داشتم هرچه قدر که پول بخواهد. بهش بدهم و یا هرکاری 

این قضیه برمی گردد به دوازده یا سیزده سال پیش. اتفاقی که سرنوشت که بخواهد برایش بکنم. یادم است 

 از من یک شخص دیگری ساخت زندگی ام را کامال عوض کرد و به سویی کشاند که

 (هشت سال پیش)

یک نگاه گذرا به ساعتِ مچی ام می اندازم و درحالی که مشغول بستن دکمه های پیراهنم هستم از شوق و 

مدام برای خودم جلوی ایینه باال و پایین م پپرم و ادای  .ی دانم انرژی ام را چطور تخلیه بکنمخوشحالی زیاد نم

را هنگام برگذاری کنسرت در میاورم. لبخندم نیز روی صورتم همه جا  ستاره های معروفِ موسیقی جهانی

وی تختش بیرون میکشمش و همراهم است، چه تو بیداری و چه تو خواب! به سمت اتاق تینا می روم و ارام از ت
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درحالی که لبختد به لب دارم بـ ــوسه ای به زیر گلویش می زنم. طبق معمول زهرا از راه میرسد و با یک چشم 

 :غره و یک لبخند کوچک در گوشه لبش می گوید

 !اوردی چند بار بگویم انقد از تختش بیرون نکشش، خب گـ ـناه دارد دیگر. عجبا. پدرش را در

 !دارد پدرش خودمم فراموش که نکردیعیب ن-

بالفاصله می خندم و آرام برمی گردونمش به داخل تختِ کوچک و ابی رنگش. به سمت زهرا می چرخم و می 

 :گویم

 .من بروم، اگر خدایی نکرده مشکلی پیش آمد زنگ بزن خبر بده-

 :س بی اعتنا می گویدارام سرش را تکان می دهد و مشغول حالت دادن به یقه و کرواتم می شود. سپ

 ! دیر نکنی

 .نه عزیزم خیلی طول نمی کشد. یادت نره به تینا قبل از خواب شیر بدهی-

لبخندی می زند و ابرو هایش را در هم دیگر فرو می برد سپس درحالی که با لحنی صدایش را مزحک کرده می 

 :گوید

 ! نه یادم نمی ره بابای حساس

نزدیک تر می شوم و بـ ــوسه ای به پیشانی اش می زنم و دقیق ساعت هفتِ لبخندی می زنم و آرام به زهرا 

غروب از خانه بیرون می روم به قصد کمک به اقای حسینی. وارد ماشین می شوم، ظاهرا خانه اقای حسینی در 

 رایشخصی که اقای حسینی را بهم معرفی کرد آدرسِ منزلش را نیز دقیق بهم داد تا ب .یک منطقهِ پایین است

کمک راهی بشوم. هرچند تابه حال به آن منطقه نرفتم اما خیلی راحت منطقه و حتی خانه اقای حسینی را پیدا 

کردم. منطقه و خانه اش از چیزی که فکر میکردم خیلی بدتر است. االن به خودم حق می دهم که چرا تا به حال 

  .هیچ اسمی از این منطقه نشنیده بودم

 ق پارک میکنم و خیلی ارام پیاده می شومماشین را زیر تیر بر

حتی یک نفر هم تا به حال در این خراب شده ندیدم و چراغ هیچ کدوم از خانه های اطراف روشن نیست. 

ا مدام دم گوشم زمزمه می شود این یک تله است. لحظه واقعیتش ترس و دلهره ای داخل جانم افتاده و یک صد

و خوب اطراف را برانداز می کنم سپس نفس عمیقی می کشم و چشمانم را  ای از قدم برداشتن پرهیز می کنم

 می بندم. در این حال مدام با خودم تکرار می کنم

اولین قدم و بالفاصله خیلی سریع قدم هایم را رو به جلو برمی دارم و  "ارام باش مرد، همه چی روبه راه است"



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر mehrantakk  | گیر جن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 10 

 ان به این می اندیشم. خداوند اقای حسینی را سد راه منبه خانه حسینی خودم را نزدیک تر می کنم و هم زم

قرار داده تا ناجی او باشم پس نباید به خاطر بهانه های الکی از کاری که دارم می کنم پشیمان و دلسرد بشوم. 

کوچه ای که خانه حسینی در ان قرار دارد بسیار تنگ و تاریک است در حین حال بسیار طویل و طوالنی و پرنده 

خلش پر نمیزند. برای این که از تاریکی بیش از حد زمین نخورم و یک منبع نوری نیز داشته باشم گوشی ام را دا

خوب نور را به همه جا پخش  از جیب راست شلوارم بیرون می اورم و نور فلشش را به داخل کوچه می اندازم و

ت. حتی یک دونه المپ نیز وجود ندارد و ظاهرا زیرا واقعا کوچه تاریک اس .می کنم. هرچند خیلی هم فایده ندارد

دارم به سمت تنها خانه این کوچه حرکت می کنم. لحظه ای می ایستم و اطرافم را نگاه می کنم. نشانی از هیچ 

موجود زنده ای نیست ولی صدای زوزه مانندی را مدام از پشت سر می شنوم! و هنگامی که به عقب برمی گردم. 

 یافت نمی کنم ! شایدم هیچ موجود زنده ای

باد وحشی است که در این زمستان سرد و سوزناک داخل کوچه می پچد و سردی را بهم القا می کند. هوا خیلی 

سرد شده و لحظه به لحظه دارم حس می کنم سرمای بیشتری دارد وارد بدنم می شود. حالی که اکنون دارم 

ی خیال بشوم و برگردم. اما گرمای قلبم می گوید به راهت خیلی نوسان دارد. سردی نوک دستانم می گوید که ب

ادامه بده. نفسی از ته سینه ام می کشم و پس از مکث کوتاهی به راهم ادامه می دهم. قدم به قدم حس می 

کنم خطر دارد بهم نزدیک تر می شود اما همواره به راه رفتن ادامه می دهم. در قهوه ای رنگ و اهنی خانه 

 ست. قدم اول را به سمتش برمی دارم هم زمان گوشم را تیز می کنم. صدایی مانند نفس نفسحسینی باز ا

چشمانم را می بندم و در اخرین لحظه که  .شخصی از پشت بهم نزدیک می شود و به دم گوش هایم می رسد

نم. حتی ک تصمیم را می گیرم از شر خانه حسینی بگذرم و برگردم ضربه سنگینی را به پشت سرم احساس می

 .نتوانستم ببینم چه کسی بهم ضربه زد بی هوش پهن زمین شدم

سرگیجه شدیدی دارم جوری که حس می کنم دنیا دارد دور سرم می چرخد انگاری اصال تو جلد خودم نیستم. 

ضربه انقدری سنگین بود که فکر می کنم زمان زیادی را  .پشت سرم کماکان دارد درد عجیبی بهم وارد می کند

یهوش بودم با این که جفت چشمانم دوباره باز شده ولی از بس سرگیجه و حالت تهوه شدیدی دارم اصال نمی ب

دانم کجا هستم در حدی که نمی توانم سفیدی را از سیاهی تشخیص بدهم. نمی دانم چه کسی ان ضربه سنگین 

نون برایم اهمیت دارد این است که از را بهم وارد کرد هرچند زیاد عالقه ای هم ندارم بدونم. تنها چیزی که اک

این خانه ی لعنتی خارج بشوم. دست راستم را روی پشت سرم می گذارم و ارام با کمک دست چپم از روی 

زمین بلند می شوم کمی تلو تلو می خورم. چشمانم از حدقه دارد بیرون می اید قشنگ می توانم لَخته شدن خون 
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ن بلند می شوم و بالفاصله گرد و خاک را از روی شلوارم پاک می کنم. نمی را توی چشمم را حس بکنم. روی زمی

دانم کجا هستم ولی هرجایی که هستم خیلی محل کثیف و چندشی است. شاید در یک اتاق کوچک تاریک که 

 فقط روی سقف، یک نور گیر دارد. بیش تر از این نمی توانم فضایی که توش هستم را حدس بزنم. موبایلم را از

جیب شلوارم بیرون می اورم و بافلشِ دوربینش کمی فضا را روشن می کنم. نور را در تمام اتاق می چرخانم. 

فقط یک اتاق عادی است با این تفاوت که شخصی که در این جا زندگی می کند یک فرد بسیار مذهبی است. 

جیب است او با هرچیزی که از دستش بر واقعا خیلی ع .زیرا تمام خانه پر شده از نوشته و تابلو های آیات قران

امده روی دیوار قران نوشته. باورم نمی شود گتاب شکست طلسم تاریکی نیز روی طاقچه است باور نکردنیه... 

  .اسم این کتاب را من فقط در داستان ها و فیلم ها دیده و شنیده بودم

کتاب است دقیق نمی دانم چه قدرتی!!  شایعه های زیادی پشت این کتاب است که حاکی بر قدرت داشتن این

 ولی حاال دیگر می دانم فردی که در این خانه است یک فرد عادی نیست

زیرا تعداد زیادی از این کتاب وجود ندارد و تعداد آن ها انگشت شمار است که در کل جهان پخش شده. اولش 

غریب مواجه شدم که حتی سگ نیز در که قرار بود به یک شخص نیارمند کمک بکنم اما با یک کوچه عجیب و 

آن جا پرسه نمی زد. بعدش شخصی یک ضربه محکم و ناگهانی به پشت سرم زد حاال هم که سر از یک اتاقی 

در اورده ام که برای یک شخص فوق مذهبی است و از همه مهم و عجیب تر اکنون دارم با چشمان خودم کتاب 

در نمی اورم پاک گیج شده ام. فقط می توانم بگوییم خداوند اینده شکست طلسم تاریکی را می بینم. واقعا سر 

  .را به خیر بگذراند

نمی توانم نگاهم را از روی کتاب طلسم تاریکی بردارم. می خواستم به سمتش بروم که ناگهانی صدای تق تق 

عقب برمی چیزی از پشت سر به گوش هایم رسید. همین طورکه نور را داخل اتاق پخش می کنم به سمت 

گردم. خیلی ناگهانی صدای باز شدن چفت در به گوش هایم رسید. یکمی هول می کنم اما سعی دارم محکم 

 :باشم. نور را مستقیم به فردی که وارد اتاق شد می اندازم و بلند داد می زنم

 !تو کی هستی و از جان من چه می خواهی ؟

اال گرفت و به نشانه بی خطر بودنش چهار زانو روی زمین بالفاصله فردی که وارد اتاق شده بود دستاش را ب

 :نشست. کمی مکث می کند و با لحن ارامی می گوید

 .واقعا برای آن ضربه ای که به سرت زدم معذرت می خواهم . راه دیگری نداشتم

 :کمی جلو تر می رومم و با لحن صدای بلندی می گویم
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 .جبورم به پلیس زنگ بزنمیعنی چی؟! سریع برایم توضیح بده. وگرنه م-

بالفاصله در همان حالت که چهار زانو روی زمین افتاده کمی سرش را به نشانه نا امید بودن تکان می دهد، 

 :سپس می گوید

 .از دست پلیس نیز کاری بر نمی ایید-

 !منظورت چیست؟-

 .من یک نیازمند مادی نیستم. آن فقط یک حقه بود که شمارا به این جا بکشم-

 ...ما چراا-

 .خانه من جن زده است-

 !منظورت چیست مرتیکه؟! فکر کردی من مسخره تو هستم ؟-

ارام از روی زمین بلند می شود و با قدم های اهسته به سمتم می ایید و دستش را روی شانه ام می گذارد 

شه شده ام. ناخوداگاه یک حس بدی بهم انتقال داده می شه جوری که حس می کنم کمی سنگین تر از همی

چشمانم را میبندم و چند بار سرفه می کنم. هم چنان سرگیجه ام ادامه دارد کماکان حس می کنم دنیا دارد دور 

 :سرم می چرخد. آن مرد با لحنی که شرمندگی ازش موج می زند به چشمانم خیره می شود و می گوید

سعی داشت که بهم صدمه بزند. تو را نیز شناخته  واقعا شرمنده اما از حاال به بعد جنی که برای من ازار داشت و

و به زودی سراغ تو و زندگیت می ایید. به خاطر خودت هم که شده تو مجبوری در این خانه جنگیری بکنی... می 

دونم حرف هایی که می زنم احمقانه به نظر می رسد اما باور کن همش حقیقت دارد. تو نیز مانند من دیگر نمی 

خانه خارج بشوی در غیر این صورت دایره دید تسخیر کننده را بیشتر می کنی و در نتیجه با این توانی از این 

 .کارت به اطرافیانت صدمه می زنی. تو بهتر از من میدونی زمان و مکان برای جن ها بی معنی است

 :چشمانم را می بندم و درحالی که سعی دارم اعصبانیتم را کنترل بکنم می گویم

 ...ال دارم ازتفقط یک سو

 :سرش را تکان می دهد و می گوید

 .خیلی خب می شنوم

 هدفت از این شوخی مسخره چی بود؟-

 .به جان خودم که این شوخی نیست و همش حقیقت محضه-

 .سپس استینش را باال می زند و به باالی مچ دستش اشاره می کند
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 این چنگ را می بینی؟ فکر می کنی کار یک ادم است؟-

 .ش را به چشم هایم میدوزدچشم های

 !برادرم-

 :حرفش را قطع می کنم

 !برادرت؟

 .نفس عمیقی می کشد

 .آن کسی که تو را به من معرفی کرد برادرم بود-

 :نیشخندی م یزنم و می گویم

اقای شاهی برادر تو است؟ عجب! باید بهت بگم هیچ کاری از دست من بر نمی ایید و نمی دانم توی ان مغز -

می گذرد و هدفت چیست ضمنا به من مربوط نیست. می توانم از تو به خاطر اون ضربه که زدی  کوچکت چه

 ...شکایت بکنم ولی می بخشمت و تا اتفاق بدتری نیوفتاده از این جا می

 :حرفم را قطع می کند با لحن ارامی می گوید

 .من به هرکسی گفته ام غیبش زده و یا الکی یک دعایی نوشته و رفته,-

 :ا برادرم تو را بهم معرفی کرد و گفتام

 .او توانایی اش را دارد

 .بس کن این چرت و پرت هارا-

 .سپس حرکت می کنم که از بغل دستش رد بشوم اما او مچ دستم را می گیرد و با اعصبانیت می گوید

 .تو باید جن گیری بکنی این کار به نفع هردویمان است-

 

 .پست دهم

 ...م را مشت میکنم و بدون هیچ حرف اضافه ردش را زیر چشمش به جا میگذارماز اعصبانیته زیاد دست

 او به روی زمین می افتد و دستش را به روی صورتش میگذارد

 .اما همچنان تسلیم نمیشود و ان یکی دستش را یه سمته پای راستم پرت میکند و مچ پام را با قدرت میگیرد

 ...میچرخم و با نوکِ پایم به صورتش ضربه میزنم دوباره خونم به جوش می ایید,خیلی سریع

 سپس با عجله به سمت در خروجیه میدوم و بدون اینکه به پشت سرم نگاه بکنم
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 ...از اتاق خارج میشوم

 .دوباره رسیدم به این کوچه وحشت ناک

 پارک کردهکوچه تنگ و تاریک را با سرعت زیادی سپری میکنم و خودم را میرسانم به جایی که ماشینم را 

 ...ام...بدون هیچ حرکت اضافه ای سوار میشوم,پاهایم را روی پدال ماشین میگذارم و بدون وقفه فقط گاز میدهم

خدای من...مدام حرف هایش دارد تو سرم میچرخد,اون مرد خیلی عجیب و غریب بود انگار...,انگار یک شخص 

م که گویا واقعا با ان چشم ها جنی را دیده است...خیلی عادی نبود ... نمیدانم واقعا ترسی را در چشمانش میدید

عجیب بود,تا به حال نظیرش را در چشمان بقیه ندیده ام,یک حس...میتوانم بگویم تصویر های وحشت ناکی را 

از بازتاب چشمانش دریافت میکردم...پوستِ سرد و رنگ چهره پریده اش...عصبی بودن و دست پاچه بودنش 

حس میکنم...یعنی میتوانم تشخصیص بدهم حرف هایی که میزد حقیقت داشت...تمام هنگام صبحت کردن,

عمرم را تا به حال تحقیق کرده ام و میدانم وجود جن در این دنیا غیرممکن نیست,همچنین اگر شرایطش پیش 

 بیایید ان ها خودشان را در دید انسان ها قرار میدهند

 ...زی را در من دیده که فکر کرده میتوانم جن گیری بکنمکه برادرش است,مگه چه چی"شاهی"اما اقای 

من فقط یک محقق ساده هستم همین...من...من هنوز اماده اینکار ها نیستم و یا بهتر بگویم دوست ندارم هیچ 

  ...موقعه اماده این کار باشم

آن قدری آن اتفاق ها روی مغزم  تا خانه با خودم کلنجار رفتم و مدام اتفاق هایی که افتاد را در ذهنم مرور کردم.

تاثیر گذار بود که چندین بار در طول رانندگی حواسم از مسیر و جاده پرت شد و چیزی نمانده بود که تصادف 

واقعا دست خودم نیست. خوف عجیبی توی وجودم رخنه کرده. نمی توانم نگاه جن زده اش را حضم بکنم  .بکنم

به چشمانم انعکاس می شد. ماشینم را در پارکینگ ساختمان پارک  چون در چشمانش تصویر های وحشت ناکی

 می کنم و پس از بیرون امدن از اسانسور به سمت خانه می روم و کلید را به در می اندازم و وارد خانه می شوم

وم. میش ساعت از یک بامداد نیز گذشته. به زهرا گفته بودم که ده شب خانه ام... کلید را می چرخانم و وارد خانه

سمت اتاق خواب می روم. زهرا نیز با شنیدن صدای کلید از اتاق بیرون می ایید و با یک لباس خواب نازکِ  به

صورتی و دمپایی های سفید و البته با یک قیافه حق به جانب ایستاده و یکی از پاهایش را به دلیل توضیح 

 :ه پیشانی ام می کشم و فقط می گویمخواستن با یک ریتم خواست مدام به زمین می کوبد. دستی ب

 .حالم اصال خوب نیست، امشب را بی خیال شو. فردا برایت توضیح می دهم

 ابرو هایش را باال می اندازد و بالفاصله عکس العمل نشان می دهد
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خیلی خب اصال کی ازت توضیح خواست تو که به من اهمیت نمی دهی و هرکاری که دلت می خواهد انجام می -

 .این هم روش دهی

 .ابرو هایم را داخل هم گره می کنم و به دستشویی می روم تا ابی به دست و صورتم بزنم

 

چشم هایم باز است و به سقف اتاقم خیره شده ام. تا به حال شخصی را ندیده بودم که انقدر ترس در چهره 

 .اش موج بزند

خیلی فضا سنگین بود طوری که راحت می خانه اش یک خوف عجیبی داشت باعث شده بود منم وحشت بکنم. 

شد نیرو هایی غیر انسانی را حس کرد. فکر می کردم مدام در معرض ضربه دیدن هستم و هر لحظه ممکن است 

اسیب ببینم. نفس کشیدن در آن جا واقعا دشوار بود به قدری که اگر چند دقیقه دیگر آن جا می ماندم نفسم قطع 

ن بود. معلوم نیست در آن خانه لعتتی چه گذشته که من تا به حال بحث های می شد. خیلی فضای خانه سنگی

غیر انسانی را فقط در قالب فیلم و یا مستند و یا کتاب دیده و یا خوانده ام. با این که عالقه ام نسبت به این 

وی دنده بحث زیاد است اما امشب حس کردم از ته وجودم ترسیده ام. نفس عمیقی می کشم و هم زمان به ر

راست خود بر روی تخت خواب می چرخم و بـ ــوسه ای به پیشانی ای زهرا می زنم او نیز خواب است و متوجه 

 .نمی شود

*********** 

 «چهار سال بعد»

ساعت چهار صبح است و صدای گریه کردن تینا از اتاق خوابش به گوش هایم می رسد. پتو را از روی خود به ان 

ه های خانه را دو تا یکی طی می کنم و خودم را به اتاق او می رسانم. دستم را روی طرف می کشم، سپس پل

دستگیره در می گذارم صدای گریه کردن تینا هنوز ادامه دارد چشم هایم را می بندم و نفس عمیقی می کشم و 

نار می بینم که از ک سپس ارام در را باز می کنم. خدای من! با چشمان خودم تینا را در دست یک پیرزنی ایستاده

لب و لوچش خون می چکید. پیرزنی که پوست صورتش سفیده سفید است و رگه های ابی کلفتی در دست و 

. تا درِ اتاق تینا را باز کردم ان پیرزن لحظه ای به سمتم برگشت و لبخندِ شیطانی ای زد و صورت او نمایان است

  .رنگش به سمت زمین رها شد غیب شد. تینا نیز از دستان چروکیده و خاکستری

سیگارم را روشن می کنم و هم زمان پنجره ماشین را پایین می دهم. نفس عمیقی می کشم و با دو تا سرفه 

 :سینه ام را صاف می کنم و درحالی که دستم را روی دست زهرا می گذارم می گویم

ده است. من واقعا نیتی را نداشتم که عزیزم قسم می خورم من نمی دانستم دارم به خانه ای می روم که جن ز
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 .تو فکر می کنی

 در این فاصله که از خانه به نزدیک ترین بیمارستان حرکت کردیم

طبیعتا زهرا از من جواب می خواست و هنگامی که او را از خواب بیدار کردم شکاف روی سر تینا را دید. دوست 

م و در این فاصله ی کم از خانه تا بیمارستان که کم تر از یک و را ارام کردداشت زمین و زمان را به هم بدوزد. ا

ربع بود همه چی را برایش توضیح دادم. بالفاصله عکس العمل نشان می دهد و با سرعت دستش را از دستم می 

 .کشد

 .بابک؟! من که چیزی نگفتم-

ی. تو پیش خودت من را اره ولی میتوانم حدس بزنم در ذهنت چی می گذرد و چه فکری در مورد من می کن-

قضاوت می کنی و می گویی من با آگاهی این که می دانستم آن خانه جن زده است به آن جا رفتم تا علم خودم را 

 !ازمایش بکنم. درست است؟

چند لحظه بدون هیچ کالمی بهم خیره می شود سپس در ماشین را باز می کند و به سمت در ورودی بیمارستان 

س و اظطراب مدام چند قدم جلو می رود و دوباره به همان جا بر می گردد. با عجله از ماشین می رود و از استر

پیاده می شوم و به سمتش با اعصبانیت حرکت می کنم. با چن تا قدم سریع خودم را بهش می رسانم و قبل از 

 از قدم برداشتنش می شوم.اینکه بخواهد وارد دوباره وارد بیمارستان بشود از پشت بازویش را میگیرم و مانع 

 :سپس سرش داد می زنم

الزم نیست تو به بیمارستان بروی. دیدی که دکتر چی گفت؟! تینا حالش خوب است و برایش مشکلی پیش نمی 

ایید در ضمن مگه ندیدی بهمان گفت چند ساعت دیگه می توانید ببریدش. پس دیگه براچی هی می ری داخل 

 ...بیمارستان و میای بیرون

نفس عمیقی می  .عجین شده لحظه ای چشم به چشم اشک الودش می دوزم که چه طور با سکوت سنگینی

 .کشم در اغوش می گیرمش و محکم می فشارمش و ارام با کلماتی اعصبانیتم را کاهش می دهم

 .عزیزم حرفم را گوش بده. همین االن زنگ می زنم به اژانس و تو به خانه مادرم می روی-

 .م نیز می سپارم به موقع بیایید و تینا را از بیمارستان بگیرید لطفا روی حرفمم حرف نزنبه برادر

 .سرش را بدون کالمی تکان می دهد. دو تا دستش را نزدیک صورتش می کند و با یک لحن عصبی می گوید

 به ساعت نگاه کردی بابک !؟-

 ...قط سوار ماشین شوبه ساعت کاری نداشته باش، من همه چی را درست می کنم تو ف-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر mehrantakk  | گیر جن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 17 

 :درحالی که دستش را گرفتم با یک لحنِ تمنا وار می گویم

من مادرم را می شناسم و بهت حق می دهم و می دانم باهات بد رفتاری می کند ولی خودت که شرایطمان را -

 ...می بینی. این بار را فقط به خاطر تینا

 :عتراض امیزی می گویدسرش را تکان می دهد و درحالی که بغض کرده با لحن ا

 ...ولی تو چی-

 »حرفش را قطع می کنم و می گویم

عزیزم صد بار که برایت توضیح دادم. من نمی توانم بیایم با این کارم دایره وسعت دید جنی که محاصرم کرده -

 !است را بزرگ تر می کنم

 :با همان لحن می گوید

 ولی تینا چی؟-

واجه شده ولی نمی توانیم که اورا رها بکنیم. می دانم که می توانی از او درسته که تینا نیز با ان جن زده م-

 مراقــبت بکنی. تو علمش را داری 

 :چشمانش را لحظه ای از چشمانم جدا می کنم و درحالی که نگاهش را به روبه رو دوخته میگوید

 بابک خیال زده نشدی؟ منظورم این است واقعا آن پیرزن را دیدی!؟

 :ی آرامی می گویمبا لحن صدا

 !!تینا چی؟! نکنه زخمِ روی پیشانی اش نیز توهم بوده؟! و ما الکی به بیمارستان اوردیمش؟-

نفس عمیقی می کشد وسرش را الی کف دستاتش می گذارد. تار های خرمالویی رنگ موهایش که از زیر 

و سعی می کنم با لحنی که امیدوارانه روسری بیرون امده را کنار می ریزم و بـ ــوسه ای به پیشانی اش می زنم 

 .باشد ازش خداحافظی بکنم

عزیزم نگران نباش! من اسیب نخواهم دید. بهت قول می دهم. تو نیز باید بهم قول بدی مواظب خودت و تینا -

 .باشی

سپس بدون این که منتظر جوابش باشم چند تا قدم بر می دارم و هم زمان دستم را به سمت جیب شلوارم می 

برم تا به اژانس زنگ بزنم. دست چپم را به سمت جیب سمت چپم می برم اما موبایلم همراهم نیست. موبایلم 

 :داخل خانه جا مانده. با قدم های استواری خودم را به ماشین و زهرا می رسانم و با لحن تندی می گویم

ش را توی کیفش می کند و موبایل موبایلم خانه جا مانده. او عکس و العمل نشان می دهد و خیلی سریع دست
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 .همراهش را بهم می دهد

 :ولی با لحنِ خاصی می گوید

 .شارژ پولی ندارد-

 .موبایل را در دستانم می فشارم

 .همین جا بمان. برم یک سوپر مارکت گیر بیاورم-

 .او چیزی نمی گوید فقط سرش را تکان می دهد و سوار ماشین می شود

 چند ساعت زهرا را اذیت نکنید مادر ازت میخواهم در این-

او چند وقت خانه ی شما میماند به زودی به دنبالش می اییم...قضیه اش مفصله...اره...مادر باید قطع بکنم,یادت 

 .بماند بهت چی گفتم...ممنونم...خدافظ

زهرا را سپس بدون حرکت اضافه ای به سمت محلی که ماشینم را پارک کرده ام میروم...اما...در کمال تعجب 

 ...داخل ماشین نمیبینم

 .در وسط خیابان خشکم میزند

البد دوباره داخل بیمارستان شده...درست است که مادرِ و طاقت نمیاورد در بیرون از بیمارستان منتظر بچه اش 

 بماند اما واقعا دیگر شورش را در آورده...اره حتما دوباره به بیمارستان رفته,زیرا

 ...یدم که او داخل ماشین شد...به سمت بیمارستان میرومخودم با چشمان خودم د

 .بعد از چند دقیقه از بیمارستان بیرون می اییم

عجیب است تمام بیمارستان را گشتم ولی خبری از زهرا نبود...حتی از دکتر,منشی, و چند نفر دیگر سوال کردم 

 !که همسرم دوباره داخل بیمارستان شده؟

 ! بوداما جواب همه انها منفی 

به برادر کوچک ترم زنگ زدم و از او خواهش کردم که به بیمارستان برود و تینا را به خانه مادرم ببرد و اکنون با 

حد اکثر سرعت گاز می دهم. جوری که انگار قیامت شده در مخم مواد مذاب فوران کرده و مغزم درحال سوختن 

سرازیر شده. حس می کنم تبدیل شده ام به یک راننده است. اشک آرام آرام از گوشه چشمانم روی گونه هایم 

دیوانه در شهر زیرا چندین بار نزدیک بود با چن تا ماشین تصادف بکنم!! مقصدم همان خانه جن زده ای است 

که این بال را به سر من و خانواده ام آورده. می خواهم به آن جا بروم یا زنده می مانم و با یک راه حلی جنی که 

انه نفوذ کرده است را نابود می کنم اگرم این اتفاق نیفتاد من نیز به قربانی های احتمالی ان خانه جن زده داخل خ
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اضافه می شوم. دیگر برایم هیچی مهم نیست. آن جن به سراغ زهرا آمده و اگر اسم او وسط بیاید اسم خودم 

انی اختصاص دادم اما در طول این سال ها می رود گوشه کناری! تمام عمرم را به مطالعه ی نیرو های غیر انس

هیچ موقع هم چین اتفاقی برایم رخ نداده بود. و هم چین واقعه ای را با چشمان خودم ندیده بودم. جن ها در 

شرایطی قادر به تسخیر انسان هستند. من می دانم که یک جن خبیث در قالب ان پیرزن دارد زندگی می کند 

تسخیر فردی را بکنند پشتش حتما دلیلی است و وقتی که موفق به تسخیر فردی هنگامی که جن ها تصمیم به 

همین طور انسان ها در شرایطی قادر به تسخیر جن ها  ...بشوند آن شخص به طور وحشت ناکی تغییر می کند

دارم ن هستند که به نوع دیگر جن گیر هستند. انسان تسخیر شده را مجنون یا دیوانه یا دیو زده می نامند. شک

  .ان پیرزن نیز یکی از مسخر شده ها است که اکنون می خواهد انسان هارا تسخیر بکند

از ماشین پیاده می شوم. نگاهی به خیایانِ سوت و کور می اندازم و درحالی که هنوز توی شُک غیب شدن 

یچ ابزاری برای همسرم هستم با عجله به سمتِ کوچه ای که ان خانه داخلش قرار دارد قدم برمی دارم. ه

شکست دادن جن ها همراه ندارم و فقط دل بسته ام به خداوند و آیاتی از قران او، اما لبریزم از ترس و دلهره ی 

من سال های زیادی در مورد "زیادی که دارم با خود حمل می کنم ولی با این حالم مدام با خودم تکرار می کنم. 

 ."مع کرده ام، االن وقتش رسیده که از این اطالعات استفاده بکنممسائل ماورای طبیعت مطالعه و اطالعات ج

لحظه ای از عجله ام کم می کنم و ماشین را متوقف می کنم می ایستم و به کوچه ی تنگ و تاریک چشم می 

دوزم. واقعا وحشت ناک است دلهره ی عجیبی از این کوچه منتشر می شود. تا می خواستم به سمتش قدم 

ای حس کردم نفسِ سردی به صورتم خورد و دم گوشم حرفِ کوتاه و گذرایی که شبیه به صدای بردارم لحظه 

یک زن که از ته چاه می ایید، رسید. به خود می آیم چشمانم را می بندم و پس از یک نفس عمیق دوباره به راهم 

د. این بار صدای نفس ادامه می دهم. هنوز مسیری را طی نکرده بودم که دوباره آن صدا دم گوشم زمزمه ش

کشیدنش خیلی نزدیک تر و با فاصله کم تری طوری که من توانستم سردی نفس های او را روی صورتم حس 

این بار نتوانستم خودم را کنترل بکنم و پس از ان که آن صدا را مجدد شنیدم شک ناگهانی بهم وارد شد  .بکنم

خورم و در تاریکی شب چشمانم را با حالت وحشت زده ای به که من را پهن در اسفالت خیابان کرد. به زمین می 

اطرافم می چرخانم تا شاید رد یک انسانی را پیدا بکنم. اما خبر از هیچ موجود زنده و یا مرده ای نیست، هنوز 

اتش وحشتی که در وجودم شلعه ور شده خاموش نشده بود که در همان لحظات، فریاده خیلی بلندِ کوتاه زمان و 
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ت ناکی از خانه به گوش هایم رسید واقعا صدای فریاد خیلی بلند و گوش خراش و نکعره بود جوری که وحش

مشخص است از اعماق وجود انتشار شد. گویی صدا از همان خانه ای است که ته این کوچه قرار دارد. زیرا غیر 

خر دنیاست تا یک محل سکونت. با از ان خانه، خانه دیگری در این محدوده نیست. این خراب شده بیشتر شبیه آ

عجله و دستپاچگی از کف خیابان خودم را بلند می کنم و درحالی که صدا ی فریاد هنوز ادامه دارد. آب دهانم را 

قورت می دهم و نفس عمیقی می کشم و با تمام قوا کوچه وحشت ناک را طی می کنم. در خانه باز است و وارد 

نه یا همان هال حرکت می کنم. مجددا در ورودی هال باز است اما با صحنه می شوم و به سمت قسمت اصلی خا

 ...ای مواجه می شوم که بدون شک نظیرش را فقط در فیلم ها دیده بودم

در یکی از دستاش چاقو است و مدام چاقو را به شکمِ خود فرو می  "حسینی"آن مرد یا بهتر بگویم همان آقای 

لی که از اعماق وجود فریاد می کشد دوباره چاقو را به شکم خود فرو می دهد. دهد سپس بیرون می کشد و درحا

درست پشت  !چندین بار این کار را تکرار می کند و شکم خودش را تکه پاره می کند. اما نه با میل خودش

 شسرش یک دخترِ جن زده ایستاده و با یک لبخند و چهره شیطانی در حال کنترل کردن او است و به دستان

جهت می دهد. پوست بدن آن دختر زرد است و زخم های فراوانی روی دستانش وجود دارد، همین طور چشمش 

قرمز است و یک حالت و یک نفرت در آن زنده است. البته با استفاده از موهای مشکی رنگش، آن یکی چشمش 

 .را پوشانده

ی کند. خیلی آرام گردنش در حال چرخش او لحظه ای می ایستد. سپس جسد آقای حسینی را روی زمین رها م

به سمت من است. فقط کمی مانده بود که چشمانش بهم بخورد که سرعت چرخش گردنش را در یک لحظه 

زیاد کرد. با سرعت گردنش را به سمتم برگرداند تا چشم قرمز رنگش به چشمانم بخورد جیغی گوش خراشی 

دندان و چونه اش سر می خورد و به روی زمین می ریزد. او همین طور از دهانش خون غلیظی از روی  .می زند

دست ها و پاهایش که مانند چوب خشک است را در چند مرحله به سمتم تکان می دهد و درحالی که چهار و 

 .دست و پا به روی زمین افتاده می خیزد و با سرعت زیادی به سمتم می ایید

ولی نتوانستم آن قدری  .به سمتِ در خروجی خانه می دومبه خودم می آییم و به حیاط خانه می روم سپس 

سریع باشم که گیر یک جن زده نیوفتم. او درحالی که می خیزد دستش را به سمت پام دراز می کند و پام را در 
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 !چنگ خودش می گیرد. تقالی زیادی می کنم که از دستش رها بشوم ولی بی فایده بود. نمی دانم چه شد؟

رها کرده بودم و آماده مرگ شده بودم. اما نمی دانم چه شد که آن دخترِ جن زده من را نکشت.  تقرییا خودم را

  .چشم های بسته شده ام را باز می کنم و باز چشم هایم از تعجب درشت میشود

از دهانش خون غلیظی خارج می شود و همین طور که با چشمان قرمز رنگش به چشمانم زل زده جیغی از ته گلو 

جنی که )زیرا می دانم که تسخیر کنندهِ . من نیز دارم بلند بلند با فریاد سوره ایات الکرسی را می خوام. زندمی 

به این اییه و سوره زود واکنش نشان می دهد و یا به نوع دیگر به این سوره حساس (انسانی را تسخیر کرده

همین طور که دانشش را دارم طولی . هندهستند و نمی تواند زمان زیادی تحمل بکند و به این ایه گوش بد

او را لحظه ای با دستم به سمت ... نکشید که آن دختر جن زده شروع کرد به لرزیدن صورت و دست و پاهایش

دیگری هدایتش کردم و سپس با عجله از روی زمین بلند شدم خودم با چشمان خودم دیدم که همان لحظه، 

فته بود در هوا شناور شد و مستقیم به سمت قلب ان دختر جن زده چاقویی که توی شکم اقای حسینی فرو ر

او جیغی از ته گلو می زند و در صدم ثانیه . و با قدرت و شتاب زیادی از باال به سمت قلب ان دختر فرو رفت. رفت

 از روی. انگاری که مقدار زیادی اب جوش را مستقیم به روی پوست زرد رنگش ریخته اند. پوستش می سوزد

سطع پوستش بخار بلند می شود همین طور کم کم سطح پوستش به کل نابود می شود و به گوشت و 

من نیز که از وحشت چند بار تا مرز سکته کردن رفته ام با دست و پاچگی می دوم و خودم . استخوانش می رسید

در طول دویدنم به زمین چندین بار از ترس و وحشتی که در وجودم است . را به در خروجی خانه نزدیک می کنم

دزدگیر در دستم است . خورد، اما با سرعت زیادی کوچه تنگ و تاریک را طی کردم و خودم را به ماشینم رساندم

از تاثیری که آن تسخیر شده به روی روانم گذاشت . اما نمی توانم دکمه باز شدن قفل ماشینم را فشار بدهم

س سپ. برمی گردانم و به درون کوچه تاریک و تنگ نگاهی می کنم سرم را. بسیار دست و پایم را گم کرده ام

 .دکمه باز شدن قفل ماشینم را فشار می دهم! ناخودآگاه نفسی عمیق از اعماق وجودم ازاد می شود و با تمرکز

سوار می شوم و با حد اکثر سرعت درست مانند یک دیوانه سردرگم می رونم و خودم را خیلی سریع به خانه ام 

بهت و تعجبم از طرفی است که چه طور آن جن زده نابود شد و از طرف دیگر آن جن را من نابود . رسانم می

خودم با چشمانم دیدم که چطور پس از خواندن ایات . زیرا تنها کسی که آن جا حظور داشت من بودم. کردم
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علق و سپس به قلبش فرو الکرسی آن جن زده شروع به جوشیدن و سوختن کرد و چه طور آن چاقو در هوا م

 .رفت

 «هشت سال بعد»

کمی توی تخت خواب کش و قس می روم و همین طور که . با صدای ساعت کوکی ام از خواب بلند می شوم

او انگار از من سحر خیز . چشمانم را مالشت می دهم به بغل دستم و به جای خالی زهرا نگاه گذرایی می اندازم

تخت خواب اویزان می کنم و درحالی که ترش مزه ای دهانم را احساس می کنم تو دوتا پاهایم را از . تر بوده

یعنی می شود برای اولین بار زهرا از من زود تر بلند شده باشد و برایم صبحانه را اماده روی "فکر این هستم که 

ت راست به سمبا دستانم کمی چشمانم را مالشت می دهم و از تخت پایین میایم و یک ! میز گذاشته باشد؟

همان لحظه چشمانم از تعجب چهار تا . توی راه به آشپزخانه سرکشی می کنم. دستشویی منزل حرکت می کنم

می شود زیرا برای بار نخست صبحانه را اماده برایم روی میز نهارخوری چهار گوش و قهوای رنگ اماده گذاشته 

نار آن اب میوه است، همین طور یادداشتی که انقدر تعجب کردم که اصال دقت نکردم چه چیزی داخل ظرف ک

او معموال از این کار ها نمی کند و یا به نوعی خیلی عالقه ای به این . کنار ظرف غذایم است خود نمایی می کند

با دیدن آن یادداشت مسیرم را عوض می کنم و به سمت آشپزخانه و میز نهار خوری می روم و . لوس بازیا ندارد

 .می دارمیادداشت را بر

ا کار چن ت. سالم عزیزم ببخشید بدون این که بهت بگم از خانه امدم بیرون، راستش دلم نیامد بیدارت کنم*

 *دوست دارم. ضمنا صبحانه ات را با عشق برایت اماده کردم. عقب مانده داریم که باید انجام می دادم

 .مت دستشویی حرکت می کنملبخندی می زنم و کاغذ را به روی میز می گذارم و دوباره به س

 .دستم را روی دست زهرا می گذارم و درحالی که به چشمانش زل زده ام می گویم

دستش را از دستانم . تا موقعه ای که چشمان تو را دیدم. چشمانِ عسلی رنگ هیچ موقع مورد عالقه ی من نبود-

 :می گوید جدا می کند و درحالی که از شیشه ی جلوی ماشین به بیرون چشم دوخته

 .عزیزم عجله بکن

با یک نیشخندی . دستم را روی ترمز دستی ماشین می گذرم و پس از این که به سمت پایین هلش می دهم
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 :روی لب همزمان می گویم

 از طرز ابراز احساساتم خوشت نیومد ؟

ه روی او ابرو های ظریفش را داخل همدیگر فرو می برد و پس از این که چهره به مخصوص خودش را ب

 :صورتش قالب می شود با لحن ارامی می گوید

 .چرا، اتفاقا خیلی وقت بود از این جور حرف ها بهم نزده بودی

 :با خنده ادامه می دهد

  .دیگه داشتم ازت نا امید می شدم

 .ماشین را دم پارک کوچکی نگه می دارم

 .رایت گذاشته بودم را خواندیبابک خوب شد زود از خواب پاشدی و اون یادداشت هایی را که ب: زهرا

 .زود واکنش نشان می دهم

 !عزیزم تو فقط یک دونه یادداشت برایم گذاشتی، چرا می گویی یادداشت ها ؟-

 :خیلی سریع به سمتم می چرخد و در حالی که با چشمانش بهم زول می زند می گوید

 . من دوتا برایت یادداشت گذاشته بودم! منظورت چیست؟

 :می کنمحرفش را قطع 

 .عزیزم تو فقط یک دونه یادداشت برایم گذاشته بودی و داخلش نوشته بودی کار های عقب مانده دارم-

 :حرفم را با تن صدای متفاوتی قطع می کند

عزیزم دو تا برایت یادداشت گذاشته بودم احتماال تو ندیدی، داخلش نوشته بودم که تینا حالش خوب نیست . نه

 .ترو می خواهم ببرمش دک

 :بالفاصله می گویم

 !بغل همان بود؟

 .اره درست بغل همدیگر بودن-

 !در ضمن تو با خود فکر نکردی چرا تینا را نیز با خودش برده و صبح زود از خوابش بلندش کرده؟-
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 .ابرو هایم را درهم می کشم و ماشین را خاموش می کنم

 .م که تینا حالش بد نبودتو چیزی در مورد دکتر رفتت با تینا ننوشته بودی و دیشب-

 :کمی می خندد و می گوید

 !قطعا داری اشتباه می کنی

تینا از صندلی عقب ماشین خودش را نزدیک تر می کند و . تا نفسش از دهانش خارج شد که چیز جدیدی بگوید

 .تکه کاغذی را به سمتم می گیرد و با صدای نه چندان صاف میگوید

 .منظورش این است-

به سمت کاغذ می برم اما بالفاصله تینا واکنش نشان می دهد و خودش را به عقب پرتاب می کند و  دستم را ارام

از ماشین پیاده می شوم و به . بالفاصله از ته وجودش جیغ می زند و مانند دیوانه ها خودش را تکان می دهد

زهرا . دش را عذاب می دهدصندلی عقب می روم و سعی می کنم متوقفش بکنم اما او بدنش یخ زده و دارد خو

 .بالفاصله خیلی سریع او ارام می شود .نیز به سمتش می آید و دستش را ارام روی شانه اش می گذارد

در اغوشش می گیرم و پس از این که بـ ــوسه ای به پیشانی اش می زنم با یک مکث کوتاه از روی صندلی 

 .عقب ماشین بلندش می کنم و در اغوش می گیرمش

******* 

 :درحالی که تینا را روی تاب هل می دهم به سمت زهرا می چرخم و با تعجب ارام می گویم

 !دلیل آن رفتار عجیب و غریب تینا چه بود؟

سوالم را تکرار می . اما زهراعکس العملی نشان نمی دهد و فقط با یک نگاه سرد و خشک به رو به رو خیره شده

نمی دانم به چی خیره شده چیز . رد نگاهش را به رو به رو می گیرم. ی دهدکنم و دوباره او عکس العملی نشان نم

خاصی وجود ندارد روبه روی او تنها یک پسر جوان الغر اندام و قد بلندِ عینکی با یک کاله روی سرش ایستاده و 

ستم و د لحظه ای تاب را ول می کنم! همین. موبایلش به روی گوشش است و به نظر میاد پشت خط منتظر است

 :را به دور بازوی زهرا می گیرم سپس کمی تکانش می دهم و می گویم

 !عزیزم به چه چیزی چشم دوخته ای ؟
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 :او ارام نگاهش را از روبه رو برمی دارم و درحالی که سرش را یواش تکان می دهد می گوید

 .هیچی

لی که سوار تاب است صدایش را باال می دوباره اسمش را صدا میزنم اما بالفاصله تینا به عقب برمیگردد و درحا

 :بردو با لحن بلندی جیغ می زند و خطاب بهم می گوید

 .سریع تکانم بده! چرا تاب را ول کرده ای؟

 :زهرا عکس العمل نشان می دهد

 .مودب باش

 .نمی خواهم موئدب باشم-

 .جا خالی می دهد و می گوید دستم را به سمت سرش می برم تا ارام به روی موهایش بکشم اما او با پر رویی

 .کاری که بهت گفتم را بکن-

اصال سابقه ندارد تینا این جوری . با تعجب به سمت زهرا برمی گردم و بهش نگاه می کنم او نیز به همچنین

 .زهرا به سمتش می رود و بدون هیچ کالمی یک کشیده به او میزند. رفتار بکند

را روی صورتش می گذارد و از تاپ پایین می آیید و با لحن صدای  بالفاصله تینا رنگش عوض می شود، دستش

 :ارام و بغض الودی رو به زهرا می کند و می گوید

 مادر چرا می زنی ؟

زهرا چیزی نمی گوید و فقط در اغوشش می گیرد و درحالی که به من نگاه می کند با اشاره بهم می فهموند از 

نگاهی مجدد، این بار گــذرا به رو به رو می اندازم . فش را تایید می کنممن نیز بدون کالمی حر. این جا برویم

 دیگر خبری از اون پسر نیست

*** 

این بار من زود تر از زهرا،  .صبح روز بعد مانند همیشه ساعت ده صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بلند شدیم

اما زهرا مثل . دهم آرام زهرا را صدا می کنم دستم را به صورتم می کشم و درحالی که دارم چشمانم را مالش می

از روی تخت پایین می آیم و به سمت پنجره اتاق . همیشه خوابش سنگین است و به این راحتی بیدار نمی شود
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سپس درحالی که به درخت بزرگ و قدیمی که در  .پنجره را باز می کنم تا کمی هوای تازه به خانه بیاید. می روم

نمی دانم چرا هر وقت به این درخت خیره . قرار دارد چشم می دوزم به فکر عمیقی فرو می روم پایین پنجره اتاق

اون درخت . نمی دانم دلیلش چیست. حسی مانند استرس و هیجان. می شوم حس عجیبی بهم دست می دهد

ه جدیدی از اما هر بار به این درخت خیره می شوم، درواز. فقط یک درخت زردآلوی، کهن سال و معمولی است

  .به نوعی من را از این دنیا دور تر و به خدا نزدیک تر می کند. زندگی به رویم باز می شود

به نظر می آید در . به خود می ایم و خودم را از رویای بزرگ زندگی ام جدا می کنم و از پنجره فاصله می گیرم

خواب بلند شده و من چنان غرق در خودم شده  این چند دقیقه ای که از پنجره به درخت خیره شده بودم زهرا از

لبخندی می زنم و سعی می کنم با یک روی خوش، مانند همیشه به استقبال او بروم و . بودم که از او غافل شدم

 :بگویم

 .این بار نوبت من است که صبحانه درست بکنم

تقیم مس. صبح بخیر می گویم با قدم های اهسته از پنجره اتاق به سمت تخت می روم و با صدای رسایی بهش

داخل تخت خواب دراز کشیده و درحالی که چشمانش باز است به سقف اتاق خیره شده و چهره اش خیلی 

این اواخر درست مانند زمانی شده . او حتی جواب صبح بخیر من را نیز نمی دهد. عبوس و غمگین و ناراحت است

اگر از مشکل بزرگی ناراحت بشود واقعا بهم می . دت او استکه فهمید حامله نمی شود، شاید بشود گفت این عا

لب . ریزد، تما این بار یک فرق اساسی وجود دارد و ان این است که من نمی دانم مشکل بزرگ زهرا چیست

به روی تخت خواب می . هایش را به هم دیگر دوخته و فقط با چشمـان نیمه بازی به سقف اتاق خیره شده

اما او همچنان عکس العملی نشان نمی دهد و در همان . را ارام داخل دستم گره می کنمنشینم و دست زهرا 

 :هم زمان می گویم. خودم را بهش نزدیک تر می کنم و با دستم به روی گونه اش می کشم. حالت می ماند

 .با من حرف بزن! عزیزم چی شده؟

ه از گوشه یکی از چشمانش قطره ای اشک در همان حالتی که هست اهسته سرش را تکان می دهد و درحالی ک

 :می چکد جوابم را می دهد

 .خیلی خوابم می آید. خوابم می آید
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 .چشمانم درشت می شود

 !خوابت می آیید؟-

 اصال دیشب نتوانستم چشمانم را روی هم دیگر بگذارم-

 .کل شب را بیدار بودم

 .عزیزم بگو مشکلت چیست، شایــد بتـوانم کمکت بکنم-

 .وز صبح تینا را دکتر نبرده بودممن دیر-

 پس کجا برده بودیش؟-

 .پیش یکی از همکارامون و اون نیز با من موافق بود-

نفسش را برای گفتن جمله ای به داخل فرو برد که خیلی ناگهانی تینا در را باز کرد و درحالی که چشمانش را 

 :خطاب به زهرا می گوید. مالشت می دهد

 !گشنه ام است-

 :ایم را داخل هم دیگر فرو می برم و با لحن خودش می گویمابرو ه

 !!تو که همین االن صبح به خیرت را قورت داد-

 .از دستگیره در اویزان می شود و خودش را لوس می کند

سپس به سمت زهرا . از تخت بلند می شوم و به سمتش می روم و او را در اغوش می گیرم و بلندش می کنم

 :اهی میکشم و خطاب بهش می گویم. همان حالتی که بود قرار دارد میچرخم او هنوز در

من نیز باید به شرکت پدرم بروم تا قبل از اینکه پستی را که در شرکت دارم . استراحت بکن بعدا حرف می زنیم-

رف وضع از یه ط. را به یکی دیگر نداده زیرا او به خاطر غیبت های زیادی که کردم مدام دارد بهم اخطار می دهد

 .مالیمان بهم ریخته و دوباره به حقوق شرکت نیاز داریم

 .بالفاصله ارام سرش را تکان میدهد و چشمانش را مجدد می بندد. او چیزی نمی گوید

 

«۳۱۳۱/۳۳/۳» 
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«۳۱:۰۰» 

از امروز اولین روز . می گذارم و یک بار دیگر از اول تمام نوشته هایم را مرور می کنم A4 خودکارم را روی ورق

گذاشتیم قرار شد امروز برای (مدیر دانشگاه)بهمن ماه تست و طبق قراری که هفته پیش با اقای نیک نام 

زهرا نیز نوشته هایی که برای خودش اماده کرده را در کاغذ های تکه تکه اماده کرده و . سخنرانی اماده بشویم

نم بفهمم او حواسش جای دیگری پرت اما پس از چند سال زندگی مشترکمان می توا. درحال مرورشان است

هرچند نسبت به روزای قبل حالش . دلیلش را نمی دانم اما راحت می توانم از چشمانش این را بخونم. است

مطلوب تر است، اما هنوز سمی که درون او افتاده و دارد نابودش می کند، داخل وجودش مانده به سمتش می 

 .روم او روی مبل خانه نشسته

 !زهرا؟-

 .سرش را از روی کاغذ بیرون می اورد و چشم بهم می دوزد

 بله؟-

لحظه ای نگاهم را از روی صورتش برمی دارم و دوباره بهش زول می زنم سپس چند قدم برمی دارم و بغل 

 دستش می نشینم،

راه  از این او به سمتم برمی گردد و من سر حرف را باز می کنم و طبق حدس هایی که با خود زده ام، شاید بتوانم

 .بفهمم مشکلش چیست

 .راستش یه چند وقتی هست که ناخودآگاه تصویر ها و خاطرات اون شب لعنتی میاد جلوی چشمانم-

 :سرش را تکان می دهد و با تعجب می گوید

 !کدام شب؟

همان شب لعنتی که سر تینام شکاف خورد توسط . همان شب لعنتی که تینا را در دست آن تسخیر شده دیدم_

  !اون پیرزن لجن تسخیر شده

از روی  جیغ خفیفی کشید و. درحالی که رنگش به یک باره تغییر کرد. نفهمیدم چی شد و برایش چه اتفاقی افتاد

اب دهانم را قورت می . درحالی که صدای نفس کشیدنش در سکوت اتاق به گوش هایم می رسد. مبل بلند شد
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 :دهم و می گویم

 !ردم؟ناراحتت ک! عزیزم چی شد؟

م را کمی لحن صدای! چشمانش را می بندد دستش را روی صورتش می کشد و با سر اشاره می کند چیزی نیست

 :باال تر می برم و با آشفتگی خطاب به زهرا می گویم

 .هرچیزی که هست و با من در میان بگذار شاید بتوانم کمکت بکنم. زهرا انقدر از من پنهان نکن

 .حرفم را قطع می کند

 ...دیرمون می شود، سر فرصت -

 .سپس کیفش را از روی مبل برمی دارد و از در خارج می شود

 .من نیز ورق های را داخل کیف چرم و قهوای رنگم می گذارم و به دنبال زهرا می روم

***  

 باالخره زهرا حرف می زند و سفره. کمی از سرعت ماشین کاهش می دم و درحالی که منتظر جوابم سکوت کردم

 .دلش را باز می کند

راستش نمی دانم چه طور برایت تعریف بکنم خیلی سخته پس از این همه پنهان کردن بخواهم برایت تعریف -

 بکنم ولی ازت می خواهم تا پایان حرف هایم سکوت بکنی و وسط حرف نپری

مواقع  که چرا بعضیو باید بهم قول بدهی احساساتی نشوی و احساساتی تصمیم نگیری،زیرا می خواهم بگویم 

ریشه در حقیقت و گذشته دارد، برمی گردد به دوران اوایل  .عجیب می شوم و از کار های من سر در نمی اوری

آموقع ها کنجکاوی چیز های زیادی را ناخواسته بهم . نوجوانی ام همان موقعه ها که خواهرم فوت کرده بود

 .اموخت

 :د و سپس می گویدسرش را باال می اورد و به سمتم برمی گرد

 .و اکنون برایت تعریف خواهم کرد!فکر می کنم حقت است حقیقت را بدانی

 .ماشین را گوشه کناری نگه می دارم

خانه ای داشتیم که یک زیر زمین بزرگ داشت و تا قبل . برمی گردد به خیلی وقت پیش، هم سن های تینا بودم-
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آنجا همیشه سوت و کور و . ب ان جا باهم وقت می گذروندیماز فوت هدیه، پاتوق ما انجا بود و هر روز و ش

ولی با این حال زمان زیادی را در آن زیرزمین می گذراندیم درست در . تاریک بود با چن تا المپ ضعیف بود

 اما من و. حالی که همه ی هم سن هایمان در ان زمان حتی نمی توانستد شب تنها در اتاق خواب جدایی بخوابند

 !هر شبی که میگذشت عالقه من به ان زیر زمین بیشتر می شد ... ق داشتیم، یک تفاوت اساسی با بقیههدیه فر

چیز های خاصی در ان زیر زمین وجود دارد و هدیه را هم با انالیز های . سنی نداشتم اما می توانستم حس بکنم

وارد آن زیر زمین نشویم، اما  اما همیشه پدرم تاکیید داشت که هیچ وقت. خودم به هیجان شوق می اوردم

آن جا حتی در هم نداشت که بخواهد در را . هروقت که چشمان پدرم را دور می دیدم، وارد زیر زمین می شدم

ولی یک پرده قرمز رنگ داشت که خوب در . یک زیر زمین بزرگ و بی در و پیکر. برای مانع از ورودم کلید بکند

 .کنار می زدیمخاطرم است، برای ورود ان پرده را 

زمان و روزگار گذشت تا یک اتفاق ناگوار به تقویم زندگی نسبتا خوبی که داشتم سنگ زد و تقویم من را هل داد 

مثل همیشه، من وارد زیر زمین . در یکی از شب ها که دو شبی بود از هدیه خبری نداشتم... توی لجن و کثافت

و تنها منبع نور که داشتم به غیر از المپ های ضعیف چراغ  .شده بودم و همه جا در تاریکی مطلق خاموش بود

من داخل زیر زمین مشغول راه رفتن بودم تا این که نور چراغ قوه را چرخواندم و اتفاقی چشمانم . قوه ام بود

خورد به یک موشی که چشمان قرمز رنگ پوستی پر از مو و قهوای رنگ با گوش های دراز و همین طور از لحاظ 

ر زیرا می دانستم اگ. اما صدام در نیامد. خیلی ترسیده بودم. ی نیز حدقل اندازه ساق دست یک ادم بودفیزیک

 کمی خود خوری کردم تا. جیغ بزنم پدرم متوجه حظور من داخل زیر زمین خواهد شد

مت ساون موش با سرعت زیادی از نور چراغ قوه فرار کرد و به سمتی رفت که نتوانستم تشخیص بدهم کدام 

دستم روی دهانم گرفته بودم تا یک . سرعت اون موش عجیب و غریب زیاد بود. بود، به نـوعی گم و گور شد

وقت اگر مجدد او را دیدم جیغ نزنم، تصمیم را گرفته بودم و به خاطر وجود آن موش عجیب می خواستم بگردم 

م خورد به یه گوشه ای از چهار کنج زیر چشمان. به اتاقم و درحالی که برگشتم از زیر زمین خانه خارج بشوم

انقدری نور جذبم کرد که . زمین که نور ابی رنگی روشن شده بود مبنع اش نیز از راه دور گنگ و مجهول بود

  .ناخوداگاه خیال ان موش از سرم پرید و به سمتش حرکت کردم
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وی درونم را بیش تر می کرد نور ابی رنگ من را مجذوب خودش کرده بود و هرلحظه که می گذشت حس کنجکا

که با قدم های لرزانی خودم را بـه آن گوشه از زیر زمین رساندم که به شعاع چند قدمی خودش را پوشش داده 

 .منبع نور را پیدا کردم. بود

نمی . آن جا حکاکی شده بود .روی کنج زمین نور درحال ارتعاش بود، خم شدم و زمین را خوب و با دقت دیدم

اما دو تا شکل هندسی بود که داخل یک دیگر رفته . چه چیزی اصال نمی دانستم چه چیزی حکاکی شدهدانم با 

یک مثلث وارونه که داخل دوتا دایره جا شده بود شکل عجیبی داشت تا به حال ان شکل را جای دیگه ای . بودند

نور گرما و حرارت زیادی را از خود خوب یادم است که آن . کما کان نور ابی رنگ درحال ارتعاش بود. ندیده بودم

خم شدم و دستم را به سمت ان اشکال . منتشر می کرد وقتی بهش نزدیک شده بودم، تمام بدنم داغ شده بود

هندسی بردم در همان لحظه طولی نکشید که حرارات بدنم چندین برابر شد، واقعا داشتم از داخل ذوب می شدم 

 احساس عجیبی داشتم. اموش شدخ رنگ ابی نور که بکشم ٮخواستم عق

حسی . حس کردم تمام ان نور ابی رنگ داخل بدنم جا شده بود، وارد دوره جدیدی از زندگی ام شده بودم

 انگار ان زهرا سابق از بین رفت و فرد جدیدی به دنیا امد. متفاوت و سرشار از قدرت

حرارت  !وبی داشتم و همین طور حس بدینمی دانستم چه کار کرده ام و چه چیزی را لمس کرده ام ولی حس خ

اوایل بیشتر حرارت روی رگ های دستم و رگ های . شدید بدنم همواره همراهم بود و از تنم بیروم نمی رفت

ر تا حدی حرارت د. حرارت به کل بدنم به وسیله ضربانم پخش شد. سرم مترکز بود اما همین که کمی گذشت

نید پدرم صدایم را ش. م را بگیرم و ناخودگاه دهانم باز شد و جیغ کشیدمبدنم گر گرفت که نتوانتسم جلوی خود

پدرم را هرگز آن شکلی . و طولی نکشید که با اعصابانیت زیاد وارد زیر زمین شد و با فریاد اسمم را صدا کرد

 .ندیده بودم

وم که نزدیکش بشبدجوری ترسیده بودم، می دانستم نزدیک به چیزی شده ام که تمام مدت پدرم می ترسید 

حرارت بدنم داشت بیشتر می شد و رفته رفته گوش هایم سنگین ! اما دلیلش را نمیدانستم و حس عجیبی داشتم

به طوری که امواج صدا را نمی توانستم خوب دریافت بکنم و انگار تمام صدا ها از راه های دور و نافض به ! تر

پدرم وارد زیر زمین شد و . کم کم برایم محو شدحتی صدای نفس نفس زدن خودمم . گوش هایم می رسد
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هرچند صدای پدرم را خیلی خوب نمی شنیدم ولی مشخص بود او به دنبال من است . چندین بار اسمم را صدا زد

اما هربار که صدایم می کرد بعضی از حروف ها له می شدند و کال به . و با فریاد دارد اسم من را صدا می زند

پس از این که جوابی از من نگرفت فانوسی که در دست داشت را جلو تر گرفت و تغیر . گوش هایم نمیرسید

عجیب ترین . جهت داد و حرکت کرد، مدام اسمم را صدا میز زدو فانوس را به جهت های مختلف می چرخاند

رفته  شمانم رفتهچ. اتفاق در آن موقع، زمانی رخ داد که فهمیدم چشمانم و بینایی ام دارد تغیرات عظیمی می کند

و پدرم که تنها موجود زنده در زیر زمین بود با رنگ غیر قابل توصیف و جدیدی از جهان . دیگر عادی نمی دیدند

آبی رنگم متمایز شده بود، آن هم به شکلی که نمی توانستم صورتش را ببینم و تنها قالب یک انسان را می 

محو  !چون اصال نمیتوانستم خودم را ببینم . نند پدرم نمی دیدمحتی خودمم که یک موجود زنده بودم را ما. دیدم

 .و تنها دلیلی که پدرم نتوانست من را ببیند. شده بودم

یعنی حرکات بدنم را مانند همیشه حس می کردم مثل حرکت کردن پا و دستانم اما وقتی که می خواستم خودم 

 را ناظر بشوم

ه نفسم برای لحظ. ش را دقیق چرخاند به جایی که من ایستاده بودمپدرم فانوس. با هیچ و پوچ مواجه می شدم

 .ای حبس شد

 .با خود گفتم او من را دید و االن است که او به سراغم بیاید

به شکلی خودم را برای هر اتفاقی اماده کرده بودم که پدرم با فانوسش به سمتم امد و زیر لب اسمم را صدا 

او من را نمی دید و می توانست از من بدون دخالت و ایجاد اختالل . من عبور کرد چشمانم را بستم اما او از. کرد

ند پدرم فانوسش را چرخا. برایم خیلی باور نکردنی بود اصال نمی توانستم جهان جدیدم را درک بکنم .عبور بکند

 یشتر می شدحرارت بدنم رفته رفته ب. به سمت دیگری و شروع به حرکت کرد و دوباره اسمم را صدا کرد

من با تمام وجودم دوباره جیغ زدم، اما پدرم صدایم را . همواره احساس ضعف بیشتری ناخوداگاه بهم القا می شد

نمی  .نمیشنید حتی خودمم صدای خودم را نمی شنیدم فقط سعی میکردم خودم را به این شکل تخلیه بکنم

  !دانستم مرده ام و یا زنده؟

یک مسیری را پیش گرفته و بدون  !اصال کنترلم دست خودم نبود. راه رفتن کردنپاهایم ناخوداگاه شروع به 
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مغزم تعطیل شده و همچنین از اختیارم خارج و قلبم نیز ساکت شده . اختیار من پاهایم شروع به حرکت کردن

اطرافم صدای خودم و پدرم را نمی شنیدم اما به جایش مدام صدا های گنگ و بی هویتی در  .بود و نمی تپید

 پرسه می زد که خیلی خوب آن صدا های سرگردان را می توانستم بشنوم و بهشان گوش فرا دهم

پاهایم مسیری را که می خواست  .صدا هایی مانند جیغ فریاد ترس و از زیر زمین خانه بی اختیار خارج شدم

اندام بدنم در طول این مسیر  برای خود انتخاب کرد بود و چشمانم چشم به جاده و جهان آبی رنگ، همراه تمام

! خوب یادم است از خانه خارج شده بودم و فقط راه می رفتم بدون هیچ حرکت اضافه ای . با هم همکاری کردن

ی خیل. اما نه راه رفتن عادی حس می کردم می توانم حدقل چندین برار از وقتی که عادی بودم تند تر راه بروم

همه جا سوت و کور و تاریک بود و تنها منبع نوری که وجود . به خانه ی ما زود رسیدم به نزدیک ترین قبرستان

بالفاصله حرارتی که در وجودم  .داشت ماه اسمان در باالی سرم بود پاهایم را روی زمین قبرستان می کشیدم

 .داشتم گُر می گرفت

 بی اختیار به سمتی چرخید سرم. پوست بدنم از بیرون نه اما از درون حس متالشی شدنش در حال افزایش بود

 .که صدا های گنگی از آن جهت منتشر می شد

چشمانم را بستم او کمی از من فاصله گرفت و من . چشمانِ هدیه خیلی ناگهانی جلوی چشمانم ظاهر شد

 نحرارت بدنم با دید. باورم نمی شود، بعد از سال ها دوباره خواهرم را دیده ام. توانستم تمام هدیه را حس بکنم

او در حالی که چشم به من دوخته دستش را به سمتم دراز می کند تا . چشمان سردش برای لحظه ای خوابید

او لب  .دقیق داخل گودالی که کنارش کنده شده بود. خواستم دستانش را بگیرم او خودش را به سمت پرتاب کرد

 :او بهم گفت. برستان شنیدمهایش را باز کرد و بعد از سال ها من صدایش را از داخل گودالی در ق

 "!عزیزم حرفی نداری برای گفتن؟"

اما امواج صدایم قطع شده بود و فقط ظاهری درحال حرف زدن . خیلی به خودم فشار می اوردم تا حرفی بزنم

هدیه پس از چند لحظه که از شنیده صدایم نا امید . یعنی هرکاری کردم نتوانستم صدایم را به بیرون بدهم. بودم

 بالفاصله حرارت بدنم رفته رفته. دستانش را ضربدری روی سینه اش گذاشت و ارام ارام چشمانش را بست. شد

 .اما دیگر خیلی دیر شده بود. و کم کم توانستم دوباره حرف بزنم و به صورت عادی دنیا را ببینم. کم شد
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ا زمانی که در آن حالت قرار داشتم من تصویر هدیه ر... زیرا دیگر خبری از خواهرم نبود فقط یک گودال خالی

خوب یادم است به شدت عرق کرده . مانند پدرم نا منظم و غیر عادی می دیدم انگار که دوباره زنده شده باشد

بودم و احساس ضعف می کردم و بی اختیار در همان قبرستان بیهوش شده بودم روز بعدش پدرم بهم گفت 

 .وسط قبرستان بیهوش پیدات کردم

 :سپس به سمت زهرا میچرخم و می گویم. استم را می گذارم روی پدال ترمز و ماشین را متوقف می کنمپای ر

 درسته؟! یعنی آن کسی که ان شب دختر تسخیر شده را نابود کرد تو بودی نه من

و  دبرای همینم الکی روز های بعدش برایمـ دلیل اوردی و گفتی، کار ضروری که هیچ وقت نگفتی چی بود پیش ام

 ولی چرا؟. مجبور شدم بیمارستان را سریع ترک بکنم

 !چرا این همه مدت بهم چیزی نگفتی ؟-

 .سرش را می چرخاند و بدون کالمی از پنجره ماشین به بیرون خیره می شد

 !این همه مدت تو قدرتت را از من پنهان می کردی ؟-

نگاهش را از پنجره . رات بد و زنده می کندانگار یک زخم عمیقی از گذشته همراهش است که هر لحظه ان خاط

 :سپس با لفظ ارامی می گوید. برمی دارد و با چشمان عسلی رنگش به چشم هایم چشم می دوزد

 .عزیزم بهتره حرکت بکنیم االن است که دیر بشود

 .دیگر چیزی نمی گویم و دوباره شروع به گاز دادن می کنم

از یک لحاظ خوش حال هستم که . اکم بود، احساس عجیبی دارمتمام طول مسیر سکوت سنگینی در ماشین ح

هم چنین ناراحت هستم چون این . زهرا یک قدرت فوق العاده دارد و این می تواند یک هدیه از سوی خدا باشد

نمی خواهم احساسی باهاش بر خورد بکنم و او را بگذارم داخل . همه مدت زهرا این مسئله را از من پنهان کرده

 ینا مورد در باهاش و بکنم حتٮو سر فرصت با او ص. و به همین خاطر ترجیح دادم فعال سکوت بکنم منگنه

با اینکه خیلی از دست او اعصبانی هستم ولی می دانم او دلیلی دارد که من را قانع بکند . بکنم بحث مهم موضوع

 .من زهرا را خوب می شناسم و فکر میکنم اکنون بهترین تصمیم را گرفتم

ه طولی نمیکشد و بعد از چند دقیقه ما ب!! ولی نمیدانم با این حالی که داریم می توانیم سخنرانی بکنیم یا نه 
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امروز قرار است برای چندین دانشجو . دانشگاه می رسیم و از ماشین پیاده می شویم و وارد دانشگاه می شویم

  .حرف بزنیم

ت؛ که مراد از طبیعت، عالم مادّه و منظور از ماورای آن، عوالم غیر ماوراء الطبیعه یعنی آن چه در ورای طبیعت اس-

عالم غیب نیز همان عالمی است که از نگاه . ماوراء الطبیعه را در متون اسالمی عالم غیب گفته اند. مادّی است

را به دست  آن که می توانیم با عقل نشانه هایی از آن بیابیم و با استفاده از وحی، جزئیات. حسی ما پوشیده است

 .آوریم

 :همسرم سرفه ای می کند و پس از مکث کوتاهی ادامه می دهد

شود که وى در جمیع علوم آن زمان به استثناى ریاضیات، در تاریخ فلسفه از مؤلّفات ارسطو این طور یاد مى 

تیب لى به حسب ترکتاب تألیف کرده و مجموعه تألیفات وى دائرة المعارفى را تشکیل مى داده و چون فلسفه او

تألیفى بعد از طبیعیات ذکر شده بود و از طرف مؤلف نام و عنوان خاصى به آن داده نشده بود بعدها متافیزیک 

به « یکمتافیز»نامیده شد، یعنى قسمت بعد از طبیعیات، و کم کم به مرور زمان به واسطه غلط مترجمین، کلمه 

هر چند این غلط ابتدا یک غلط لفظى به نظر می رسد ویلکن . دمعناى ماوراء الطبیعه و علم مجردات تفسیر ش

 ..این غلط لفظى منشأ غلطهاى معنوى بسیارى شده است

پس از اتمام سخن همسرم دانشجوی جوانی از روی صندلی بلند می شود و دستش را برای میل به سخن باال 

 .می برد

 !ببخشید، من یک سوال دارم ؟-

 :و بلند می گویمارام سرم را تکان می دهم 

 .بفرمایید خانوم محترم

ا این و ی! می شود برای ما توضیح بدهید تعریفتان از جن چیست؟! شنیده ام شما جن گیر های ماهری هستید-

 !که شما واقعا آن مجودات را دیده اید که تسخیر کننده یک انسان باشد ؟

برمیگردم و به همسرم نگاهی می اندازم . گیردیک دقیقه سکوت سالن را در بر می . یک سوال سخت و نا به جا

خیلی دوست . او پس از شنیدن این سوال خود به خود حالش بد شد و پس از معذرت خواهی سالن را ترک کرد
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اما جلویم پنجاه تا دانشجو نشسته که همه به نوعی داوطلب . داشتم به دنبال او بروم و مانند همیشه ارامش بکنم

لحظه ای چشمانم می . ین سخنرانی و از طرفی اقای نیک نام نیز در این سالن حظور داردبودند برای شنیدن ا

خیلی تعجب می کنم از . خورد به همان پسری که ان روز توی پارک دیدم همانی که زهرا بهش زول زده بود

وضوع ادن مبنابراین نفس عمیقی می کشم و بدون کش د. طرفی واقعا نمی شود من هم این سالن را ترک بکنم

آقای نیک نام از روی صندلی . پس از یک معذت خواهی ساده ادامه ی صبحتم را می کنم اما تا شروع نکرده بودم

. آقای محمدی شما جواب خانوم زارعی را ندادید. اش بلند می شود و درحالی که با دستش اشاره می کند

لحظه ای به دنبال . ست یک هم چین حرفی بزندچشمانم ناگهان درشت می شود، واقعا از اقای نیک نام بعید ا

 .جواب کوتاه و قانع کننده ای می گردم که چرا جوابش را ندادم

 .ببینید آقای نیک نام و خانوم زارعی و بقیه دانشجو های حاظر-

شما اول باید یک شناختی علمی از ! من به این سوال پاسخی ندادم زیرا نمی شود از پله اول پرید پله چهارم

 .ماورای طبیعت داشته باشید بعدش در مورد جن گیری که یک کار عملی است بحث بکنید

او هک چین اخالقی نداره  .واقعا عجیب است. نگاهی پر از کینه و حرص. اقای نیک نام کمی چپ نگاهم کرد

آقای  .نگاه می کندحتما به خاطر زهرا است که او دارد با کینه بهم . یعنی نمی دانم چرا این طوری رفتار می کند

من سعی . نیک نام هم چنان ایستاده و با نگاه چپی بهم حواس همه دانشجو ها را به سمت خودش جذب کرده

 .می کنم فضای جمع را در دست بگیرم

 .اقای نیک نام خواهش می کنم بفرمایید بنشینید زیرا جلسه هنوز ادامه دارد-

 .همان چشمانی که کینه درش حلقه زده بهم نگاهش را دوخته خشکش زده و با. او عکس العملی نشان نمی دهد

سعی  .به نظر میاد این رفتار نیک نام همه را تحت تاثیر قرار داده. دانشجو ها آرام پیش خودشان زمزمه می کنند

 .می کنم بهش اهمیت ندهم و با همان فرم قبلی به حرف زدن ادامه بدهم

 اگر انسانی تسخیر شیطان بشود. ی شوند و هم تسخیر می کنندجن ها موجوداتی هستند که هم تسخیر م-

یعنی به غیر از رفتار های عجیب و غریب آن فرد تسخیر . به غیر از روح روان و فیزیک او تغیرات زیادی می کند

شده میتوانیم شاهد تغیرات فیزیکی آن فرد، مانند سفید شدن بیش از اندازه پوست صورت، گود رفتن چشم، 
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 ...های زیاد در نقاط مختلف بدن و غیرهکبودی 

با یک  .از پله ها باال می آید و به سمتم میاد. اقای نیک نام چنتا قدم برمی دارد و به سمت میز من حرکت می کند

 .سکوت سنگین نگاهش را به نگاهم قفل می کند

همشای شان بچه اند می اینا . اقای محمدی مگه من به شما نگفتم همه چی را برای دانشجو ها توضیح نده-

  .ترسند و شب هم خوابشان نمی برد که در نهایت مجبور می شوند بغل پدر و مادرشان بخوابند

گاهم ن! بهم نزدیک تر می شود و دست راستش را روی شانه ام می گذارد دستانش خیلی سرد است، خیلی سرد

سپس سرفه ای کردم و آرام از روی صندلی  .لحظه ای به سمت شانه ام رفت و به دست نیک نام نگاهی انداختم

آن هایی هم که مانده . خیلی از دانشجوها سالن را به خاطر رفتار های عجیب نیک نام ترک کرده اند. بلند شدم

 .اند فقط یا دارند به ریشمان می خندند یا دارند با موبایلشان فیلم می گیرند و مشغول مسخره کردند هستند

ام بردم و ارام دستم را گذاشتم رری دستش و دست یخ نیک نام را از روی شانه ام به  دستم را به سمت شانه

 :سمت پایین هل دادم و ارام گفتم

 !شما چتون شده اقای نیک نام؟-

 :بالفاصله خنده بلند و ادامه داری سر داد و درحالی که صدایش را نازک و زنانه کرده با لحن مزحکی می گوید

 !االن داری شیطونی می کنی. ه بودم مودب باشدخترم مگه بهت نگفت

ناگهان صدای خنده ی دانشجو ها سالن را فرا گرفت همه یک موبایل دستشان گرفته اند و مشغول فیلم برداری 

نمی دانم چه کار بکنم و فقط با نگاه گردی بهش چشم  .پس از ان جمله اش خشکم می زند. از نیک نام هستند

دو تا دستان یخ و سردش را به سمت گلویم می اورد و به دور گردنم قفل می . نمی شیند اما او ساکت. دوخته ام

نیک  .خنده های دانشجوها خیلی سریع تبدیل میشود به جیغ و فریاد. برق کل سالن خیلی ناگهانی می رود. کند

ت میکنم و برای ازادی مقاوم. نام دستانش را دور گردنم قفل کرد و با تمام وجودش به سمت دیوار هولم می دهد

و  اما او عجیب. خود دستانم را چند بار به دستانش می پیچونم تا قفلی که دور گردنم درست کرده باز بشود

تا میرسد به جایی که چشمانم به ... محکم تر. دستانش هر لحظه دور گردنم محکم تر میشود. غریب قوی شده

وانم حدس بزنم کسی که دستانش دور گردنم حلقه شده اقای اما می ت. کل سیاه می شود و جایی را نمی بینم
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در اخرین لحظه چند تا پسر از پشت می آیند و با زور و بازوی زیاد او را چند نفری می گیرند و به . نیک نام نیست

قای نیک نام همراه با چند تا پسر به سمت زمین می اییند و زمین می افتند اما به جایش . سمت عقب می کشند

دستش را  .همان پیرزنی که سالهاست کابوس شب های من است. ن پیرزن وحشت ناک جلویم ظاهر می شودا

نفس عمیقی می کشم و لحظه ای به خود می آیم با هیاهو و صدا سالن از انسان های مشتاق . به سمتم می گیرد

ز خلسه کوچکی که واردش خالصه پس ا. ان توهم درست مانند حقیقت لمس کردنی بود. منتظررو به رو میشوم

 .شده بودم، با کمی تاخییر وارد سالن می شویم و بــه همراه زهرا برای دانشجو ها حرف می زنیم

 

۵\۳۳\۳۱۳۵ 

به سمت دستشویی می روم جلوی ایینه می ایستم، شیر اب را باز می کنم و چند بار با اب صورت خود ! خدای من

 .را می شویم

نمی دانم مشکلم چیست اما اخیرا بدجوری به گذشته می . ام دست بردار نیستندکابوس های لعنتی از زندگی 

ه او در این دنیا ب. اون پیرزنی که ظاهرا سال ها قبل مرده ولی به دالیلی هنوز رد پایی ازش در این دنیا مونده. روم

ن ک زهرا از اتاقموخیلی ناگهانی صدای جیغِ وحشت نا... دنبال چیزی است مانند به قتل رساندن شخص خاصی

دستم را روی دستگیره در می گذارم و به . با دست پاچگی به سمت اتاق حرکت می کنم. و طبقه دوم بلند شد

 !خدای من. ارامی در را باز می کنم

او دارد مثل بید داخل تختش می لرزد و درحالی که دست هایش را روی گوش هایش گذاشته مدام از ته جنجره 

 .چشم هایش را بسته و وسط تخت چهار زانو نشسته و سرش پایین است. خراشی می زنداش جیغ های گوش 

 .خیلی عصبی شده، به نظر میاد توی یک کابوس باشد .درست مانند بید دارد می لرزد

به نوعی رد پایی از خوابش است . از ال به الی جیغ زدناش می توانم حرف هایش را بفهمم که دارد چه میگوید

 می دانم که او دارد رنج می کشد اما کمی صبر میکنم. ون بروز می دهدکه به بیر

تا ببینم او سعی دارد چه چیزی را از خواب به واقعیت منتقل بکند، حتما او یک دلیلی دارد و قصد دارد چیزی را به 

 .من بگوید
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عت به سمتش می روم با سر .کمی می گذرد و او فقط می لرزد و چیز خاصی نمی گوید که چیزی دستگیرم بشود

سپس در حالی که سعی دارم با ارامش او را از خواب بلند بکنم، چند باری اسمش را . و در اغوشم می گیرمش

 .صدا می زنم

 در همان لحظه برق اتاق خاموش میشود و هم زمان

 :صدای مردانه و دو رگه ای از پشت سر به گوش هایم می رسد

 .زهرا،زهرا،زهرا

او را داخل تخت خواب رها می . لحظه ای زهرا از یادم می رود. من داشتم زهرا را صدا می زدمدرست با لحنی که 

  .کنم و بلند می شوم و با احتیاط به سمت عقب و منبع صدا برمی گردم

خیلی جا می خورم هنگامی که یک مرد الغرِ قد . ارام به سمت عقب درست به سمت تنها پنجره اتاق برمی گردم

او  .هوا تاریک است ولی می توانم چشم هایش را ببینم. ه لـ ـختـ را می بینم که روی لبه پنجره نشستهبلند و نیم

با دندون هایش بند رکابی اش را گرفته و در حالی که . خیلی غیر عادی الغر و خیلی غیر عادی قد بلندی دارد

 صدای خرناس مانندی از بینی اش منتشر می کند

ارام ارام به سمتش میروم ولی او درحالی که روی پنجره اتاق . ا کج کرده و بهم زول زدهمانند دیوانه ها سرش ر

میدوم و خودم را به پنجره می رسانم سپس . است خودش را به عقب و در همان حالت به خیابان پرتاب می کند

کی نش روی اسفالت مشاو کف زمین افتاده و خو! لعنتی. خیلی سریع خم می شوم و از پنجره خیابان را می بینم

 .رنگ جریان پیدا کرده

خیابان خلوت . با عجله از خانه خارج می شوم و می روم می ایستم در محدوده ای که او خودش را پهن زمین کرد

 .خلوت است

پرنده پر نمی زند، ساعت از یک و نیمه بامداد گذشته و ماه پرتو های نورش را از البه الی ابر های خاکستری به 

می . المپ جلوی در خانه ام را روشن می کنم و با عجله به قدم هایم سرعت می بخشم. زمین فرستادهسمت 

رسم به همان جایی که آن مرد خودش را از لب پنجره به آن محدوده پرتاب کرد اما هیچ اثری از او نیست، 

یه از جلوی چشمانم رد می تمام آن اتفاق ها در یک ثان. لحظه ای به خود می آییم. خیابان خلوت خلوت است
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من سال ها است که جن گیر . نفس عمیقی از اعماق سینه ام می کشم و ریه خود را کمی تازه می کنم. شود

 .شاید عده ای باورم نداشته باشند و بگویند اسمش خرافست و من بی خودی خودم را مسخره کرده ام. هستم

زیرا شغل من جن گیری است و به وجود . رایم اهمیت نداردشاید اکثر مردم این فکر را پیش خود بکنند اما ب

من یک جن گیر . خارجی جن های خبیث در این دنیا به وسیله اتفاق هایی که با چشمان خود دیده ام باور دارم

 .هستم و از رو به رویی با هیچ جنی هراسی به دل ندارم

دقت به کسی که پشت پنجره اتاق ایستاده است نفسم را در سینه حبس می کنم و چشمانم را ریز می کنم و با 

 .نگاه می کنم

ایان کمی در وسط خی. با نگاه غریبی و کینه خاصی از پنجره طبقه دوم بهم خیره شده. دخترم است، او تیتا است

 .و درحالی که نگاهم در نگاه غریب تیتا قفل شده، خودم را به پنجره می رسانم. به قدم هایم سرعت می بخشم

چشم هایش خاکستری شده و ماده لجز و سبز رنگی . حالتی را به خود گرفته که من را تا حد سکته کردن برد تینا

دستش یک کتاب قران . به کل صورتش پخش شده و ارام ارام از گردنش دارد به سمت پایین سر می خورد

ب شنا به نظر می رسد، آخیلی آ. چشمانم را روی کتاب قران درشت می کنم. است که برعکس به دستش گرفته

دهانم را قورت می دهم و با سرعت به سمت در خانه می دوم و وارد خانه می شوم و با عجله پله های طبقه اول 

اما  !به همان جایی زل زده ام که تینا تا چند لحظه پیش به صورت یک تسخیر شده در امده بود. را طی می کنم

ی خم م. آرام قدم برمی دارم و به سمتش میروم. عکس روی زمین افتادهفقط آن قران بر. حاال از او خبری نیست

 این کتاب قران را در آن زیر زمین خانه جن زده دیدم. شوم و کتاب قران را در دست می گیرم، خشکم می زند

. نکته ای که باعث شد من چشمانم از تعجب درشت بشود. همان خانه ی جن زده که زندگی من را نابود کرده

ن است که کتاب قران بر روی سوره ایت الکرسی است، همان سوره ای که وقتی با دختر جن زده رو به رو ای

 ...روی کتاب با دو خط قرمز رنگ که به نظر میاد خون باشد، یک صلیب برعکس کشیده شده. شدم خواندم

شکلی که بود روی زمین قرار قرآن را به همان . خون، خشک شده و به نظر میاد سال ها در این کتاب ماسیده شد

 دستم را روی. می دهم و با ترس و استرسی که مخم را تحت فشار قرار داده به سمت اتاق تینا حرکت می کنم

 .برق ها خاموش است و به نظر میاد او خواب باشد. دستگیره در می گذارم و در را باز می کنم
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. می بندم و دوباره به سمت آن قرآن حرکت می کنمنفس عمیقی می کشم و اب دهانم را قورت می دهم در را 

 صدای نفس. گوش هایم را تیز می کنم. صدای قدم زدن متوالی شخصی از طبقه ی اول به گوش هایم می رسد

آرام آرام پله ها را طی می کنم و به سمت منبع . کشیدنش نیز در این سکوت سنگین دارد بهم هشدار می دهد

رق زهرا ب. می ایستم. به نظر میاد یکی توی اشپزخونه است. ست نزدیک می شومصدا که نزدیک اشپزخانه ا

 :ابرو هایش را خم میکند و با لحن ضعیفی می گوید. اشپزخانه را خاموش می کند و به سمت من میاد

 این جا چی کار می کنی؟

 :گویم با لکنت می. یکی از دستانش روی پیشانی اش و با ان یکی یک لیوان اب در دست دارد

 ...تو چطو. اومدم یک لیوان اب بخورم

 .نگذاشت حرفم تمام بشود

او به اتاقمون امد و من را از خواب بلند کرد، برایم عجیب بود که تو بغل دستم . تینا اصال حالش خوب نیست-

ی از ببا خود گفتم شاید رفته باشد دستشویی و یا کاره مهمی برایش پیش امده که مجبور شده نصفه ش. نیستی

 .خانه بیرون بزند

 .موبایلت نیز روی میز عسلی بود

 دوباره با لکنت زبان چیزی میگویم و حرفش را تایید می کنم

 :سپس خیلی سریع میروم سر اصل مطلب و سوالی که ذهنم را مشغول کرده است را می پرسم

 !عزیزم گفتی تینا حالش خوب نیست درسته؟

 !آره چطور؟-

 !اتاقمان و تو را بیدار کرد؟ میشه بگی کی امد توی-

 !چند دقیقه پیش چه طور مگه؟-

 .دوباره حالم خراب می شود و فقط سرم را تکان می دهم

 .هیچی تو سریع برو پیش تینا من نیز آب بخورم می آیم-

ت ستینا با چشمانی خاکستری رنگ و لباس بلند و یک د. و در را باز می کنم. با عجله به سمت اتاق تینا می روم
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البته  .سفید و البته همان ماده سبز لجز روی تخت خوابش به شکل چهار زانو نشسته و لبخند شیطانی به لب دارد

در  .آن کتاب قران را برعکس در دستانش گرفتد و با ریتم خاصی مدام گردنش را با طرز خشکی تکان می دهد

 :هش زل زده ام با فریاد می گویماتاق را پشت سرم میبندم و وارد اتاق می شوم سپس درحالی که ب

 جای تو در دنیا مردگان. تو به این دنیا تعلق نداری. تو یک موجود ضعیف هستی که به این دنیا تعلق نداری-

 .است

 .جیغ گوش خراشی می کشد و دهانش به طرز وحشت ناکی باز می شود

 «دو شب بعد»

 :بـ ــوسه ای به پیشانی اش می زنم و می گویم

 .الت راحت باشد تو پیش من جایت امن استعزیزم خی

سپس در حالی که زهرا پتو را کمی باالتر می کشد، بـ ــوسه ای به پیشانی تینا می زند و او نیز بهش شب بخیر 

 .می گوید

زهرا بهم نزدیک تر می شود و درحالی که دستم را در دستش گره کرده با لحنی لرزان . تینا خیلی زود خوابش برد

 :می گوید

 !اون شب چه اتفاقی افتاد؟

 .سرم را تکان می دهم و پس از یک نفس عمیق

اون  .اون تینا را به خانه ی مادرم می بره. هیچی عزیزم ما فردا اول صبح تینا را به دست علیرضا می سپاریم-

 .جایش امنِ نگران نباش

 !خودمان چی؟-

 .ی بری که دورت خلوت باشدخودمون نیز چند وقتی از همدیگه دور می شیم تو باید جای-

 .عزیزم ولی من تو را تنها نمی ذارم، مطمئن باش-

 :از روی تخت بلند می شوم و درحالی که به چشمانش زل زده ام می گویم

 !عزیزم این مشکل من است نه شما، دوست ندارم شما قربانی من بشوید
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 .ومحتی اگر قرار باشد روزی قربانی باشم، دوست دارم قربانی تو بش-

 :در اغوشش می گیرم و زیر لب می گویم

من به آن خانه بازمی گردم و جن هایی که در ان خانه زندگی می کنند را از بین . تو باید به حرفم گوش بدهی-

 .می برم

 ...ولی-

خودت بهتر می ... مثل این که شغل من را یادت رفته ها. هرچی دور من خلوت باشد کارم اسان تر است! هیس-

اگر تو نباشی در نتیجه من می توانم با . آن جن ها برای اسیب زدن مجبورن به قالب اطرافیانم نفوذ بکننددانی 

 !اصل آن ها روبه رو بشوم

***** 

ماشینم را پارک می کنم از ماشین پیاده می شوم و با قدم های استواری روبه روی کوچه می ایستم. کوچه تنگ و 

 .زده قرار دارد تاریک که انتهایش آن خانه ی جن

 !میدانم امشب نیز می توانم موقق بشوم. من یک جن گیر هستم و از هیچ چیز نمی ترسم

قدم به قدم به کوچه و خانه نزدیک تر می شوم. حس بدی که درونم ایجاد شده لحظه به لحظه درحال بزرگ تر 

و شدید تر می شود. به حدی که شدن است. اولین قدمم را به داخل کوچه برمی دارم. ناگهان وزش باد شدید 

راه رفتن برایم مشکل می شود. به سختی خودم را می کشانم. هیچ منبع نوری در کوچه نیست، از جیبم چراغ قوه 

کوچک را بیرون می اورم و نور کمی که دارد را به جلویم می تابانم. اما لحظه ای نمی گذرد پس از پخش کردن 

ا خنده ای شیطانی جلویم ظاهر می شود. از دندان های زرد رنگش خون می نور به داخل کوچه که آن پیرزن ب

 صورتش مثل یک مرده سفید و بی رنگ است و موهای فر زرد رنگش از زیر کاله مشکی که به سر دارد .چکد

به سمت چشمان قرمز رنگش اویزان شده. او با خنده ای شیطانی از من استقبال می کند. و بالفاصله ناپدید می 

شود تا می خواستم به خود بیایم. و چاقویی که در دست دارم را به سمتش بگیرم. باد چراغ قوه ام را با خود برد. 

 .حاال تنها صدای خنده های آن پیرزن در تاریکی مطلق از پشت سر به گوش هایم می رسد

مم تالشم بی فایده است. کمی به روی زمین های اطراف به دنبال چراغ قوه می گردم. پس از چند دقیقه می فه
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چشمانم دارد می سوزد. خوددم می توانم لخته شدن خون  .دست راستم را روی زمین می گذارم و بلند می شوم

را حس بکنم، موبایلم را از جیب شلوارم بیرون می اورم و با نور فلشش فضا را روشن می کنم.نور را به سمت 

رخم و کوچه را طی می کنم به سمت خانه. باد وحشی ارام عقب می چرخانم. سپس مجدد به سمت خانه می چ

شده، چاقو را در دستم می فشارم و هم واره دستگاه امواج یابم همراهم است. با لگد در خانه را باز می کنم و 

وارد می شوم. لحظه ای در حیاط خانه چیزی مانند برق و باد از جلویم رد می شود. اما به دلیل ضعیف بودن برق 

ا المپ نتوانستم تشخصیص بدهم دقیق چه چیزی بود. اب دهانم را قورت می دهم و یک قدم به سمت جلو تنه

برمیدارم، همه جوره خود را برای هرچیزی اماده کرده ام. اما زمان زیادی نمی گذرد که با صدای گربه نفسم را به 

فرم خاصی ایستاده و با نفرت بهم  بیرون فوت می گنم. یک گربه مشکی و پشمالو که چشمان قرمزی دارد با

 .زول زده

نگاهش حس بدی را بهم انتقال می دهد، کینه و وحشت! دم پشمالو اش را باال می اورد و ارام ارام به سمتم می 

اید. آب دهانم را قورت می دهم، سرعتش بیشتر می شود و ناگهانی می پرد به سمتم و پنجه هایش را به سمت 

دم چی شد یک عکس العمل غیر ارادی بود اما چاقو را به سمت گلویش بردم و گلویش را نفهمی .صورت می اورد

قبل از اینکه بهم صدمه بزند بردیم. چشمانم را به خاطر پاشیدن احتمالی خونش به صورتم بستم. اما این اتفاق 

ازش باقی نماند.  نیوفتد در واقع هیچ خونی از اون گربه خارج نشد. سوخت و اب شد تا جایی که هیچ چیزی

ظاهرا این گربه قبال مرده بود. دستی به صورتم می کشم،ضربان قلبم باال رفت و عرق کرده ام. نور ضعیفی که به 

گوشه ای از حیاط وصل شده نمی تواند پاسخ گوی این همه تاریکی باشد. نور گوشی ام را می اندازم چهار 

 گوشه ی حیاط

بکند و یک سر نخ بدهد. به نوعی یک باقی مانده از گذشته... یک راهنما  حتما چیزی هست که بتواند بهم کمک

که بتواند اکنون سر نح بهم بدهد. ارام ارام راه می روم و خوب همه جا را برنداز می کنم. چند دقیقه ای می گذرد 

تم شده را گشچیزی پیدا نمی کنم و همواره از گشتن حیاط سرد نمی شوم. انقدری حیاط هار گوش خانه تسخیر 

تا باالخره چیزی به چشم هایم خورد که توجه ام را جلب کرد. به سمتش رفتم و اولین سر نخ از این خانه جن 

 .زده را پیدا کردم
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 هیچ جنی در برابر روشنایی نمیتواند دوام بیاورد " 

 "بگذار با روشنایی روحت نابود بشود

  !متنش کمی عجیب است ,اما نه برای یک جن گیر

 توانم حدس بزنم چه کسانی به چه نیتی این نوشته را روی دیوار حک کرده اندمی

 بدون شک این نوشته مربوط میشود به قربانیان این خانه

  .کسانی که قبل از مرگشان این را برای نسل بعدی که قرار است وارد خانه بشود نوشتند

 ه به این موضوع پی میبرم دلیلش نامجهوله, اما با کمی تفکر و تامل و بازگشت به گذشت

  ...هیچ وقت هیچ کدوم از مجنون ها در شرایطی که نور باشد خودشان را ظاهر نکردند

  !علتش هنوز واسم مشخص نیست ولی از این موضوع خوشحال هستم توانسته ام به این موضوع پی ببرم

 ! تنها علتی که این کوچه و این خانه تاریک است قطعا همینه

 .!با چه صالحی باید بهشان ظربه بزنم ولی ان صالح دور از دسترسم استمن میدانم 

 .اون صالح نور خورشید است...من باید با نور خورشید ان مجنون ها را نابود بکنم

 از روی زمین بلند میشوم و نگاهی به ساعتم میکنم

 .دم دمای صبح است

 .راه طوالنیه ولی نقشه ای که در سر دارم کوتاه

 مند باشم تا خانوادم در این چند ساعتی که به طلوع خورشید باقی مانده قربانی طلسم تاریکی نشوند باید هوش

 مانند ادم های بیگناه زیادی که در خانه کشته شده اند و روح کسی هم خبر دار نشده 

 اکنون من اینجا ایستاده ام تا به این وضعیت خاتمه بدهم 

 م سنگین استاین وظیفه ای است که روی شانه های

 نمیتوانم سرم را باال بگیرم و خدایم را ببینم تا وقتی این بار ها روی دوشم گردنم را خم کرده

 طلسم تاریکی در نگاه اول فقط از دو واژه تشکیل شده

 اما واقعا طلسمی است که میتواند جهان را به سوی نابودی بکشاند
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جهان به خود دیده، اولین کسی که از این طلسم استفاده این طلسم یکی از خطر ناک ترین طلسم هایی است که 

 .کرد شیطان پرستی محلی بوی که اهل هندوستان و قاره اسیا بود

 این طلسم را با خاکستر افراد خبیث و شیطان صفت که مرده بودند به وجود اورد

 افش قبرستانی وجود داشتو با وِرد هایی که خود به وجود اورده بود این طلسم را وارد خانه ای کرد که اطر

 او فقط میخواست سحر و جادو ای که به وجود اورده بود را امتحان بکند

فکر نمیکرد طلسمش کار بکند و به ان خانه چنگ بزند و قاتل یک خانواده بشود و افراد ان خانه را خیلی راحت 

 .قربانی بکند

ن ساحره شیطان صفت روزی با همان طلسم ان طلسم رفته رفته در شهر ها و کشور های مختلف چرخید تا ا

 تسخیر تاریکی نابود شد و جان باخت...خیلی از منابع میگویند هنوز که هنوزِ

بخشی از روح ان ساحره در یکی از محل های دور افتاده هندوستان سر گردان است،در همان منطقه ای که 

 خودش زندگی میکرد

ز تو میگیرد و تبدیلت میکند به فردی چند شخصیت که مدارم طلسم تاریکی به طوری است که نصف هویت را ا

رفتار های عجیبی از تو سر خواهد زد، سپس کم کم جانت را خواهد گرفت و ان مقدار کمی که از شخصیت 

 ...خودت باقی مانده بود نیز همراه با جسمت از بین میرود

 .فقط میماند روح شیطان صفت تو که با هر ثانیه خبیث تر میشود

طلسم تاریکی گسترش یافته و این اولین باری نیست که میخواهم با این طلسم و افراد تسخیر شده ی این 

 .طلسم بجنگم

 ...و تنها پدیده ای که میتواند به طور کامل ان طلسم و افراد طلسم شده را نابود بکند،نور طبیعی خورشید است

 خیلی زیباست من صالحمـ را از خداوند خواهم گرفت

 خواستم تکانی به خود بدهم که در خانه با سرعت و قدرت زیادی بسته شد می

فقط در چند ثانیه, هیچ چیزی نفهمیده خیلی سریع اتفاق افتاد, اب دهانم را قورت میدهم و گوش هایم را تیز 

... تمیکنم, صدای سرگردانی در هوا سعی دارد چیزی بهم بگوید, منبع اش را نمیدانم ,نمیدانم چه چیزی اس
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  ...ولی

 چشم هایم به دستور مغزم میرود به گوشه حیاط خانه

خدای من.... موهای بدنم سیخ میشود, او همان تسخیر شده ای است که... او همان دختر جن زده ای است که 

  ...چندین سال پیش زهرا نابودش کرد

ون با پوست زرد رنگ و موهای مشکی من تمام این مدت... تمام این مدت فکر میکردم او نابود شده, اما... اکن

اش و تک چشم قرمز رنگش ارام ارام از ته حیاط دارد روی زمین میچرخد و با حرکات عجیب و غربب گردنش 

  .خودش را روی زمین میکشاند و به سمتم می ایید

اله پشت ن صدای وحشت ناکی از خودش در می اورد, کلفت خش دار و همراه با نفرین و بغض و البته یک پیامی

  ...کردناش است

  .از دهان و دندان هایش خون جاری است و رگه های ابی روی پوست زرد رنگش قابل توجه است

 زهرا نتوانست او را با چاقوی مقدس بکشد 

 اکنون من نیز نمیتوانم او را با این چاقوی مقدسی که در دست دارم بکشم

 زند نور خورشید استزیرا تننها پدیده ای که میتواند به او اسیب ب

 پس فعال کاری از دستم بر نمی ایید اما او چی؟ 

 او هم نمیتواند به من اسیب بزند ؟

  .نفرتی که توی تک چشم قرمزش دارد موج میزند چیز دیگری میگوید

 صدای ناله کردناش در حال افزایش یافتن است

 انگاری از ته حنجره و با تمام جانش است

 .د,سال ها میگذرد که مرده و قربانی این طلسم شدهاما او هیچ جانی ندار

 چشم هایم را از چشمش جدا میکنم و در حالی که سعی دارم ارام باشم رویم را نیز از رویش جدا میکنم

 تا دیگر نبینمش, سپس با صدایی رئسا میگویم

 تسخیر شدگانی که از این دنیا رفنه اند دیگر حق بازگشت و حیات را ندارند"
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 "ده ای نمیتواند به انسان زنده اسیب بزندهیچ مر

 سپس چاقوی مقدس را بدون اینکه به سمتش برگردم با دستانم به سمتش میگیرم

 در صدم ثانیه صدای ناله کردنش تبدیل به جیغ های گوش خراشی میشود

نزدیک گوش  به او اهمیت نمیدهم لحظه به لحطه دارد بهم نزدیک تر میشود... تا میرسد و صورتش را از بغل

هایم میکند و با همان صدای گوش خراشش جیغی میزند و بالفاصله ناپدید میشود...کمی بر اثر صدا که داخل 

 سرم نفوذ کرد به خود میپیچم

 ولی خیلی سریع

 .چاقوی مقدس را پایین می اورم میچرخم به سمت در ورودی و به هال خانه چشم میدوزم

 نگاهی به ساعت می کنم

 دقیقه3:56

 ...اکنون وقتش رسیده

 خورشید تنها صالحی است که این طلسم را نابود میکند

 اکسیژن به اندازه کافی در این خانه نیست

 خیلی واضح مشخص است نفس های مرده اتمسفر خانه را مانند یک قبرستان بی روح کرده

درش طلسم شده اند بیشتر  هر قدمی که برمیدارم روی این زمین اطالعاتم نسبت به این خانه و اهالی ای که

 میشود

 انها گناهی نداشتند که اکنون جلد خبیثی در وجودشان رخنه کرده و مانع از ارامش روحشان شده

 وارد اتاقی که ته خانه است میشوم

 با یک کمد بزرگ و قدمی و چوبی رو به رو میشوم

 یمه باز کمد مشخص استنور زیادی در اتاق وجود ندارد, اما دو تا چشم قرمز رنگ از الی در ن

 نگاهی اشنا... نگاهی پر از کینه

 همراه با تالوت چند تا از ایه قران به سمتش قدم برمیدارم
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 ارام ارام, بهش نزدیک تر میشوم,اون دوتا چشم هنوز هم بهم خیره شده

 نفس عمیقی میکشم و دستم را میگذارم روی دستگیره کمد

 تا میخواستم بکشم تا باز بشود

 یف و خاکستری رنگی از الی دوتا در بیرون امد و مچ دستم را داخل دستش گره کرددست کث

 .ناخن هایش مانند حیوان دراز و زرد رنگ است

 فریادی میزنم و همزمان دستم را از دستش جدا میکنم

 در کمد باز میشود و نا خداگاه با دیدن صحنه فریاد میکشم و به عقب پرتاب میشوم

 ای خود را با طناب خفه کردهپسر هفت هشت ساله 

گردنش کج شده دهانش باز است و با چشمان بادامی و ریز و قرمز رنگش به روبه رو خیره شده...گردنش به 

 ,سمت چپ کج شده

 کامال مشخص است که او نیز مرده و فقظ جسمش هنوز داخل کمد باقی مانده

 ...شک ندارم روحش این اطرا

 به گوش هایم میرسدصدای ناله ی خفیفی از پشت سر 

 خودش است

 با سرعت برمیگردم به سمتش و چشم های قرمز رنگش به چشم هایم میخورد با جسم سنگینی به

 سرم ضریه میزند

به سمت کمد و جسمش پرتاب میشوم و می افتم در اغوش جسم سرد و خاکستری رنگش...تا میخواستم تکان 

مانند شکستن چوب خشک تکان میخورد و دور گلویم قفل  بخورم دو تا دست خاکستری رنگش همراه با صدایی

 میشود

سرمایی که به گلویم وارد میشود قابل توصیف نیست... با سختی دستم را به سمت چاقوی مقدس که توی کمد 

بغل دستم افتاده میبرم و قبل از اینکه چشمانم برای همیشه تار و سیاه بماند چاقوی مقدس را در همان حالت نا 

لم به سمت عقب پرتاب میکنم... چاقوی مقدس به سمت سینه اش رفت و سینه جسمش را شکافت جن متعاد
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 .خبیثی که توی جلدش نفوذ کرده بود همراه با جسمش نابود شد و بر اثر کارد مقدس نابود شد

 جیغ و سر صدای زیادی ازش بلند شد, با زور بازو ،خودم را از دستان بی روحش جدا کردم

 .س را از سینه اش بیرون کشاندم و مشغول تماشای سوختن و نابود شدنش شدمچاقوی مقد

 پایان فصل ششم

 

صدای باال رفتن ناگهانی آمپر دستگاه حواسم را به کل به خودش جلب می کند. به سمتش می چرخم، دستگاه 

 .تشخیص وجود نیروی ماورای طبیعه به طور عجیبی در حال هشدار دادن است

ین خاصی که فقط نیرو های ماورای طبیعی را شکار میک کد تند تند درحال عکس انداختن است، همین طور دورب

بدون توقف!صدای دستگاه تشخیص جن به اخرش رسیده، یعنی آمپری که بهش وصل است رسیده روی اخرین 

ذارم و می گ شماره و این یعنی جنی که اکنون وجود دارد خیلی بهم نزدیک است، خیلی نزدیک! دخالت نمی کنم

 دستگاه و دوربین کار خودشان را بکنند. آنها بدون وقف درحال کار کردن هستند

سرعت بسیار باال رفته. تمرکزم روی عکس گرفتن دوربین بود که اندازه ی یک دست بلند و دراز روی قلبم 

ادامه دارد، احساس سوزش شدید که همراه با حرارت شدیدی کردم به خود می پیچم و در حالی که سوزش 

سرم را پایین می اورم و به قلبم چشم می دوزم. جای پنج تا انگشت دراز روی پیراهنم با خون شکل گرفتد. 

توجه نمی کنم، این عکس هایی که اکنون دوربین دارد می گیرد می تواند خیلی بهم کمک بکند. پس باید قوی 

  .باشم و تحمل بکنم

هرلحظه درحال افزایش یافتن است.  .یک کف دست روی سینه ام افتادهدرد و سوزش و حرارت، که بر اثر رد 

سعی می کنم بهش توجه نکنم. زیرا آن تسخیر شدگان نمی توانند اکنون بهم اسیب بزنند زیرا فلشی که از 

به همین  .دوربین مرتعش می شود آن تسخیر شدگان را ازار می دهد و مانع می شود که بهم نزدیک تر بشوند

آن ها نمیتوانند نور را تحمل بکنند، نور  .ست که با روشی از فاصله یکی دو متری سعی دارد بهم اسیب بزنددلیل ا

 فلش دوربین نیز قویِ و دارای چند اشعه ی فرا انسانی است

اما هرگز آن قدری نیست که بتواند طلسم تاریکی را از بین ببرد. یا به نوعی تسخیر شده اصلی را از بین ببرد، 
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خیر و یا قربانی اول. اولین کسی که به ان طلسم دچار شد و یک جن خبیث وارد جلدش شد و آن را نابود تس

کرد. به وسیله همان یک نفر طلسم در کل خانواده ای که در این خانه زندگی می کردند قالب شداما با جن های 

ود می شود. خیلی سریع! صدای ناله مختلفی. به همین خاطر هرگاه تسخیر شده اول نابود شود، بقیه نیز ناب

 دخترانه و خش داری از دم گوشم در صدم ثانیه امد و رد شد

جا خوردم و به دنبال صدا چرخیدم. صدا گنگ بود و در این تاریکی که تنها منبع نورش فلش دوربین است، 

ای کمی  . برای لحظهنتوانستم چیزی ببینم. آن دوربین هروقت جنی شکار بکند روشن می شود و عکس می گیرد

تاخیر می کند و عکسی نمی گیرد تا حاال که بدون توقف مشغول عکس گرفتن بود به نظر میاد تسخیر شدگان از 

جلوی دوربین فاصله گرفتند. شوزش قلبم نیز همراه با رد دست از روی پیراهنم ناپدید می شود. نگاهی به ساعت 

زی دیگر یه طلوع افتاب نمانده. آماده ام. من یک جنگیر هستم و مچی ام می اندازم. هوا گرگ و میش است و چی

 .از هیچ موجودی ترس و هراس ندارم

دوربین دیگر عکسی نمی گیرد، با آرامش به سمتش حرکت می کنم. قدم های آهسته ای برمی دارم و با احتیاط 

 .حرکت می کنم

ین بیرون می کشم و پس از ظاهر شدن با دقت به دوربین را غیر فعال می کنم و عکس هایی که گرفته را از دورب

همه شان نگاه می کنم. عجیب است در همه ی عکس ها آن پیرزن حظور دارد. در کنار بقیه تسخیر شدگان یا 

بهتر بگویم پشت همه ی آن ها با لبخند شیطانی ایستاده و به لنز دوربین خیره شده بقیه تسخیر شدگان 

ری در حال چرخش بودند و یا نمیتوانستند به لنز و فلش قوی دوربین چشم بدوزند نتوانستند، یعنی به سمت دیگ

و یا حتی جلویش بیایستند. چون در عکس ها بی قراری آن ها مشخص است. نکته ای که خیلی مغزم را مشغول 

عکس  پیرزنی با موهای سفید و صورت گچ مانندی، همواره خون از لسه هایش در همه ی .کرده آن پیرزن است

ها در حال ریزش است. لباس قدیمی و محلی بکه به تنش است و به نظر می آید لباس مخصوص ختم است. می 

توانم حدس بزنم قبل از مرگش با این لباسِ مشکی و عجیب در یک مراسم ختم حظور داشته. این پیرزنِ 

 اول و یا تسخیر شده اصلی توانست جلوی لنز و فلش دوربین بی ایستد. پس احتمال این که او تسخیر شده

 .باشد خیلی زیاد است. زیرا همیشه یک ردی از آن در بقیه از تسخیر شدگان به نوعی برجسته می شود
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دوربین و دستگاه تشخیص وجود جن را در همان جا رها می کنم و پس از این که دوباره صدای ناله مردانه ای را 

ی کنم و خود را به طبقه ی دوم می رسانم. هر لحظه به طلوع از طبقه ی دوم شنیدم. به سمت پله ها حرکت م

خورشید نزدیک تر می شوییم و من اشتباهی نکردم و آن تسخیر شده ای که یک بار روی لبه ی پنجره خانه خود 

دیدم اکنون روی پنجره این خانه در معرض برخورد نور است. آرام در تاریکی اتاق به سمتش قدم برمی دارم 

دای ناله کردناش انگاری از ته چاه به گوش هایم می رسد. بهش نزدیک تر می شوم، کارد مقدس در همواره ص

 دستم است

طولی نمی کشد که گردن او مستقل به سمت عقب برمی گردد. یعنی بدنش ثابت است و فقط گردنش به عقب 

 .برمی گردد

ابی اش را گرفته و با چرخاندن گردنش تخمان چشمش در حدقه اش نیست. با دندان های زردش یکی از بند رک

کش می دهدش. تا زمانی که بالخره بند رکابی اش پاره شد، او از لبه ی پنجره فاصله گرفت و روی پاهای 

بلندش ایستاد ولی همان طور که گفتم فقط گردنش به سمتم است و همچنان تمام اندامش در مخالف زاویه دید 

می کند گردنِ کجش را صاف می کند و روبه روم می ایستد. سپس  من است. لحظه ای همان طور که مکث

خیلی ناگهانی به سمتم می دود. کمی جا می خورم او واقعا خیلی غیر عادی الغر و قد بلند است.ودوتا دستاتش را 

 .به سمتم گرفتد و در عرض چند ثانیه خودش را بهم نزدیک می کند

ا فاصله فقط اندازه یک کارد شد. چاقویی که مانع از ادامه دادن راهش شد، کارد من در همان حالت ایستادم ت

مقدس را از پهلویش بیرون می کشم و با یک لگد او را به سمت پنجره هل می وهم. آفتاب طلوع کرده و اولین 

 تسخیر شده ای که نابود کردم به وسیله نور خورشید می سوزد و چیزی ازش نمیماند

  .اکستر هایشبه غیر از خ

نور خورشید روی پوست آن تسخیر شده برخورد و در عرض چند ثانیه او را تبدیل به خاکستر کند. اکنون به کارم 

مصمم تر شده ام. مطالعات من در این ده پانزده سال بهم آموخته طلسم تاریکی وقتی کامل از بین میورود که 

م طبق آن عکس هایی که با دوربین فرا طبیعی گرفتم حدس تسخیر شده اول در آن مکان نابود شود. پس میتوان

 .دقیقه است 5:5:بزنم تسخیر شده اول آن پیرزن است. نگاهی به ساعت خود می کنم، ساعت 
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اکنون وقتش رسیده این بازی را تمام بکنم و برای همیشه این طلسم تاریکی را از این منطقه پاکسازی بکنم. 

گیرد که پا به محلی بگذارند که تسخیر شدگان احساس خطر بکنند. آن وقت  طلسم تاریکی یقه کسانی را می

است که همه جور علیه ان فرد متحد می شوند، تا نابودش بکنند. من خیلی ناخواسته وارد این داستان شدم. نمی 

وم. شدانم شایدم دست سرنوشت وسط است که من را به این سوی هول داد تا ناجی جان یک عده بی گـ ـناه ب

 من به این اعتقاد دارم که خداوند کار بیهوده نمی کند

بنابراین هر اتفاقی که در زندگی ام می افتد یک سودی برایم خواهد داشت چه ان اتفاق بد باشد و یا چه ان 

اتفاق خوب باشد. و من در طول زندگی ام مانند فرزندی که ترس عبور از خیابان دارد و می ترسد که تنها از 

ان عبور بکند هیچ وقت دستان خداوند را رها نکرده ام زیرا تنها قدرتی که در هرکاری به من نیرو می دهد خیاب

خداوند است. خداوند من اسمی را روی خود نگذاشتد و دستان من را ازاد گذاشته مانند یک رفیق صمیمی که به 

 .هر اسمی که بخواهم او را صدا بزنم

ز می کنم و وارد اتاقی می شوم که آن رد چندین سال پیش من را بسته بود. آن موقع در زیر زمین خانه را ارام با

ها من خیلی جوان بودم خیلی بی تجربه. نمی داستم کدام کار درست است کدام کار غلط تنها چیزی که آن موقع 

 ها برایم ارزش داشت حفظ جانم بود. هیچ موقع خودم را یک جن گیر تصور نمی کردم

ن اتفاق باعث جرقه ای شد که من پس از ان اتفاق فهمیدم شروع هرچیزی از درون است و وقتی از شاید هما

درون خودت را یک جن گیر تصور بکنی خیلی راحت به بیرون منتقل داده می شود. آن مرد)اقای حسینی( من را 

 .در این زیر زمین بست

اتی که در آن وجود دارد می تواند مکمل نور به سمت کتاب قدم برمی دارم قدرت کلمات این کتاب و اطالع

خورشید باشد برای نابود سازی همیشگی آن طلسم در این خانه... لحظه ای کفشم به جسمی گیر می کند نور 

فلش موبایلم را پایین می اورم و زیر پام می گیرم. با دوتا چشمانش از پایین صاف و مستقیم بهم خیره شده، 

یده شده و فقط سرش به بیرون مانده و چشمان از حدقه بیرون زده اش مستقیم به جسد حسینی دور کفنی پیچ

سمتم است. میدانم این اخرین تالش مجنون زدگان این خانه است برای مانع شدن از نابودیشان.اما تالش آن 

د از رویش رها بی فایده و الکی است وقتی در چنگم اسیر شده اند و به زودی نابود خواهند شد. خیلی خونسرد 
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می شوم و از زیر زمین خانه خارج و به حیاط بازمی گردم. وسط حیاط می ایستم و کتاب نابودی طلسم تاریکی را 

باز می کنم. حس عجیبی را بهم منتقل می کند. سرم را از کتاب بیرون می اورم. او بهم زل زده و با چشمانی ابر 

 .تاب را می بندم و ارام به سمتش قدم بر می دارمآلود مشغول گریه کردن است لحظه ای بی اراده ک

چشمانش حس عجیبی را بهم انتقال می دهد برای چند لحظه رفتم توی خلسه ی سنگینی. چهره اش از همیشه 

مظلوم تر شده و دو تا دستانش را در هم دیگر قفل کرده و با یک نگاه زیر چشمی بهم زل زده او حس خطر می 

که چهره اش به شدت مظلوم شده. من دوست ندارم او قربانی این ماجرا شود. باید کند برای همین هم هست 

مانع بشوم از رخ دادن اتفاق های ناگوار اکنون او تنها من را دارد و تنها من هستم که می توانم او را بکنم. 

دون م ولی بچشمانش حس عجیبی را بهم انتقال می دهد برای چند ثانیه رفتم توی خلسه سنگینی. نمی دان

اختیار قدم هایم بالفاصله از یک دیگر از روی زمین کنده و به سمت جلو حرکت می کند. یقین دارم کنترلش 

 .دست خودم نیست

  .ولی او دخترم است. چه طور می توانم بهش بی توجه باشم وقتی او در معرض خطر است

خلسه سنگینی می شوم. او لب هایش بسته  چشمانش حس عجیبی را بهم انتقال می دهد. برای چند ثانیه وارد

است اما با چشمانش دارد بهم می گوید در اغوشش بگیرم. خیلی وقت است که این کار را نکرده ام. می دانم که 

چه قدر دلش برایم تنگ شده. او می رود زیر سایه لبخند و نگاهش از همیشه تنگ تر شده. او رفته زیر سایه و 

با سرگیجه و حالت تهوع اما با لبحند و قدم های تلو تلو وارانه در حال حرکت هستم  من اکنون خوشحال هستم.

خدای من دارم به سایه بان نزدیک تر می شوم هنوز حسم مانند قدیم است با این تفاوت که گوش هایم از 

رنمی گردم پشت صدا هایی را می شنود. خیلی بهش اهمیت نمی دهم و همین طور به راهم ادامه می وهم حتی ب

تا منبع صدا را دریابم. با همان لبخند به استقال کسی می روم که صدایی مانند صدای حیوان از پشت سرم در 

  .میاورد. لحظه ای نگاهم را از نگاه تینا جدا می کنم و به عقب برمی گردم

همان گربه ای که  به سمت عقب و آن صدا برمی گردم اما در کمال تعجب دوباره باهاش روبه رو می شوم. با

گلویش را با کارد مقدس بریدم. در این زمان اندک که هوش خود را با صدای ناله های گربه به دست اوردم، 

 .تسخیر شده اول از زیر سایه بان غیبش زد
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فرصت را مناسب می شمارم و کتاب نابودی طلسم تاریکی را باز می کنم و شروع به خواندن می کنم از اواسط 

 .آن

را میبندم و استوار روبه روی ان تسخیر شده می ایستم. آن دختر تسخیر شده او روبه روی من ظاهر شده  کتاب

است یعنی انتخاب دیگری نداشته چیدمان کلمات در ان کتاب به گونه ای است که طلسم و هر روح سرگردان و 

 .ر می اوردیا تسخیر شده ای که به این طلسم دچار شده را مغلوب می کند و به زانو د

هم چنین آن پیرزن قد بلند و درشت هیکل با همان لباس مشکی اش به زمین افتاد و جیغ و فریاد سر می دهد. از 

دهان و دندان هایش خون می چکد. چشم هایش قرمز تر از همیشه شده و کینه ای که در نگاهش موج می زند و 

تیار روی زانوی هایش افتاده و خودش دارد خودش را قابل توصیف نیست زیرا او بدون اخ .بهم انتقال می دهد

 کشان کشان به افتاب نزدیک تر می کند

خاکستر آن پیرزن و آن دختر طلسم شده را با دقت و دستکش مخصوصی که به دست دارم جمع می کنم و می 

نیستی گردد  گذارم داخل شیشه ای. آن خاکستر را با همان شیشه دوباره می سوزنم و اجازه می دهم ره گذر

خدای من باورم نمی شود باالخره تمام شد، حاال می توانم بعد از مدت ها یک نفس راحت بکشم. سال ها است 

که این خانه و اعضای این خانه تسخیر شده من را آزار دادند عالوه بر من خانواده ام نیز به این کابوس دچار 

یلم حرکت می کنم. یادم می آید اخرین بار موبایلم در اتاقی در شده بودند. ناگهانی یاد تینا می افتم به سمت موبا

دستم بود که پسر بچه ی تسخیر شده انجا بود به آن اتاق وارد می شوم موبایلم را کف زمین می ببینم. اما توجه 

 ام به خاکستر آن پسر بچه جلب می شود که داخل کمد است. دقیقا همان جایی که با طنابی خفه شده بود. به

سمتش حرکت می کنم و خاکستر او را نیز پس از پیدا کردن شیشه ی مناسبی داخلش قرار می دهم تا این 

  .شیشه را نیز بسوزانم

 .اکنون سوار بر ماشینم هستم و در راه خانه سپری می کنم

یگر دداستان من مانند برخی از داستان های سینمایی خوش نیست اما حدقل از این موضوع خوشحال هستم که 

ولی اگر یه موقعی از آن تسخیر شدگان مورد حمله قرار می گرفت و اسیب  .خانوادم در ارامش به سر می برند

 .می دید، آن وقت من نمی توانستم خودم را ببخشم
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این حرف ها دیگر الزم نیست، چیزی که اهمیت دارد سالمتی آن ها است، من از سالمتی آن ها باخبر شدم و این 

نیا ارزش دارد.وقتی صدای تینا را از پشت گوشی شنیدم؛ اولین حسی که بهم دست داد این بود که برایم یک د

 انگار دوباره پس از حبس کردن نفسم دارم تنفس می کنم. حس خیلی خوبی بود

پر از ارامش پر از زیبایی! راستش کمی هم متعجب شدم. فکر نمیکردم زهرا روی قولی که بهم داده بود بی 

و قولش را نشکند. قبل از این که به شکار تسخیر شدگان بی آییم از زهرا قول گرفتم که در هیچ شرایطی ایستد 

 .از قدرتش استفاده نکند و به دنبال من نیاد. این قولی که ازش گرفتم چند تا دلیل داشت

ر آن دی را نمی تواند داولین و مهم ترینش این بود که نمیخواستم به خاطر من اسیب ببیند. در ضمن او زمان زیا

 .حالت بگذراند

هنگامی که وارد آن برزخ میشود که هم زنده است و ادم های زنده را میبیند و هم مرده است وادم های مرده را 

 می بیند

 .انرژی زیادی ازش تحلیل میره و او بی رمق بی رمق می شود

او داده است استفاده می کند هم زنده است و هم  به نوع دیگر وقتی زهرا تمرکز می کند و از قدرتی که خداوند به

مرده... قلبش در سینه اش می تپد اما روحش با چشمانش هوشیار راه را می گشایند. جسمش با چشمانی بسته 

سر جایش می ماند اما روحش با چشمانی باز می توانند افرادی که زمان زیادی است که مرده اند را ببینند. هیچ 

 ای اثبات وجود نداره و اکثر مردم نمی تونند بپذیرنش اما به قول خودشدلیل علمی ای بر

 .هدیه ای است مرحمانه از طرف خداوند برای رساندن او به هدفش

باران می بارد و عطرش را در کل فضا می پیچاند. کوچه خلوت خلوت است و پرنده پر نمی زند، قبل از این که 

در جای مخصوص خود قرار بدهم. مسجدی متروکه. سال های زیادی از  بخواهم به خانه بروم باید وسایلم را

بنای این مسجد می گذرد و دیگر تبدیل به یک خرابه شده و همین طور ملک شخصی هیچ فردی نیست. یا بهتر 

 بگویم رفت و امد در این منطقه خیلی کم است،

خود را انجا قرار بدهم. از اوایل جوانی ام به همین خاطر فکر کردم مکان مناسبی است که وسایل ماورای طبیعی 

که داشتم جن گیری کردن را اغاز می کردم هر وسیله ای که فکر می کردم شیطانی و یا عجیب است را در این 
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البته نا گفته نماند دیگر شباهت زیادی به مسجد ندارد و هر چند وقت یک بار آیات قرانی را در  .مسجد قرار دادم

می کنم!!! به سمت میزی می روم که هنوز یک طبقه اش خالی است. در شیشه ای را باز می این مکان تالوت 

کنم و کتاب شکست طلسم تاریکی را نیز در انجا قرار می دهم. از مسجد خارج می شوم و نفس عمیقی می کشم 

  .و در این هوای بارانی نفس خود را تازه می کنم

می کنم. راستش انتظار نداشتم با اولین چیزی که مواجه می شوم زهرا باشد کلید را به در می اندازم و در را باز 

اصال انتظار نداشتم او را داخل خانه ببینم. اما در کمال تعجب او با ارامش خاصی روی صندلی درست روبه رو در 

م . به چشمانخانه نشسته و درحالی که یک لیوان چایی در دست دارد چشمان بسته اش را آرام آرام باز می کند

 :خیره می شود و با لرزش صدایش می گوید

 !خوش آمدی عزیزم

******* 

نمی دانی تمام وقت به یادت بودم دلم شور می زد انگاری با همیشه تفاوت داشت. یک صدایی مدام دم گوشم -

 ....بهم هشدار می داد االن وقتش است باید بری کمک زندگیت اما اسم تینا

 .که دستم را به موی لـ ـختـ و افشون شده اش کشیدم و وسط حرفش پریدم می خواست ادامه بدهد

 !این حرف ها دیگر معنی ندارد ما خودمان این مسیر را انتخاب کردیم یادت که نرفتد؟

 :سرش را به نشانه تایید حرفم تکان می دهد

 عزیزم ما باهم تصمیم گرفتیم جن گیری را انتخاب بکنیم

ی این کار بودیم. فراموش نکن ما همیشه در کارمان موفق بودیم و به خیلی از انسان  هم تو و هم من دیووانه

 .های بی گـ ـناه کمک کردیم

 .به خیلی از مکان های مختلف رفتیم و کلی پدیده عجیب را با چشمان خودمان دیدیم اما هر اغازی پایانی دارد

یم پا پیش بکشیم، هر کسی قدرت مارا ندارد اما عزیزم پایان هیچ موضوعی از اواسط آن نیست ما نمی توان-

 .هنوز انسان های زیادی هستن که به کمک ما نیاز دارند

 .دستش را محکم در دستم می فشارم و سرش را روی شانه ام می گذارم
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من می دانم چه قدر دل تو پاک است و می دانم دوست داری به مردم کمک بکنی اما ما ده سال است که این -

ا داریم تکرار می کنیم. عزیزم به چه قیمتی؟ خودمان داریم نابود می شیم ما به عهدمان وفا کردیم، من کار ر

اعتقاد دارم هر انسانی که به این دنیا میاد یک ماموریت دارد. برای بعضی ها خیلی مهمِ و برای بعضی ها هم کم 

ن می دانم حتی اگر فردا سرم را بگذارم زمین و از تر، من نمی دانم از کدام دسته هستم اما این را به خوبی از اال

این دنیا بروم عذاب وجدان ندارم که به و ظیفه ام به خوبی عمل نکرده ام. فرقی هم نمی کند که در بهشت باشم 

با ترس جهنم و یا در جهنم باشم با امیدِ به بهشت، هرجایی باشم می توانم با غرور سرم را نزد خداوند باال 

زهرا برای من کار هایی که در این دنیا کرده ام مهم است که فکر میکنم حسابم را تصفیه کرده ام و بگیرم. 

 !دوست دارم باقی عمرم را استراحت بکنم حاال چه یک دقیقه باشد و چه صد سال

 سرش را از روی شانه ام برمیدارد و کمی با دستانش سرش را مالشت میدهد سپس رو بهم میکند و میگوید

 !!ن درکت میکنم ولی میدانم تو نمیتوانی من را درک بکنیم-

 چون از یک سری مسائل اگاه نیستی

تو خیلی چیز ها را از زندگی من نمیدانی...نمیتوانم این کار لعنتی را کنار بگذارم وقتی هر روز و هر شب با خودم 

 .کلنجار میروم که روح خواهرم را احضار بکنم

 اسر وجودم را فرا میگیرداما هربار ترس و وحشت سرت

حس خیلی بدی است...از طرفی حس خوبی نیز میتواند باشد هنگامی که روحش را احضار بکنم و سوال هایی که 

 مانند تارعنکبوت در ذهنم نقش بسته را بپرسم

 ,سوال هایی را که فقط او میتواند جواب بدهد

 !!بابک من حتی دلیل فوت خواهرم را نمیدانم

نع از فرو ریختن اشکش میشوم و درحالی که صدام بر اثر بغضی که در گلویم رخنه کرده گرفته و با دستانم ما

 خش دار شده

 میگویم

من کمکت میکنم عزیزم...من کمکت میکنم،اما تو باید بهم قول بدهی این اخرین فعالیت ماورای طبیعت ما -
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 .باشد

 .اغوشم گریه بکند سپس او را در اغوش میگیرم و اجازه میدهم یک دل سیر در

 *** 

 صبح روز بعد, ساعت هفت

 دستم را به سمت ساعت کوکی باالی سرم پرت میکنم و با دستم بهش ضربه میزنم

 !ساعت از روی میز سر میخورد و به زمین برخورد میکند و به وسیله بیرون امدن باطری اش صداش قطع میشود

 .ق میرومخمیازه ای میکشم و به سمت پنجره نمیمه باز اتا

 پرده را کنار میزنم و اجازه میدهم نور افتاب به اتاق بتابد

  .نفس عمیقی میکشم و از بوی خوش گل یاس لذت میبرم

 :به سمت زهرا می چرخم و با لحن ارامی او را صدا می زنم

 .زهرا، زهرا

ن زهرا منصرف می شوم و ناخوداگاه یاد آن شب لعنتی می افتم، به خود می آییم و پس از لبخندی از بیدار کرد

 تصمیم می گیرم بگذارم او بخوابد و خودم بروم و تینا را از خانه ی مادرم بیاورم

این اواخر واقعا روحیه زهرا خیلی داغون شده و مانند گذشته ها دوباره دارد افسرده می شود. من او را از هرچیزی 

در راحت داغون بشود. او هنوز جوان است. اما خط و تو این دنیا بیشتر دوست دارم. نمی توانم اجازه بدهم انق

چروک هایی که جدیدا زیر چشم هایش ظاهر شده این حقیقت را دارد پنهان می کند. زهرا برای زندگی من مثل 

کاپیتان کشتی می ماند که اگر نباشد کل زندگی ام یک جا غرق می شود. او هنوز نتوانسته خواهرش را فراموش 

او تنها خواهرش را داشت و پس از فوت هدیه نابود شد و سایه تنهایی به روی زندگی اش  بکند حق هم دارد

زهرا بار ها تالش کرده که با استفاده از قدرتی که دارد با خواهرش ارتباط برقرار بکند. اما هیچ وقت  .پهن شد

 .دنیا برگرددموفق نشده. دلیلش هم می تواند این باشد که هدیه راضی نیست که دوباره به این 

پله های خانه را آرام طی می کنم تا به شیش یا هفتمین پله رسیدم تلفن خانه زنگ خورد. کمی به قدم هایم 

 .سرعت می دهم و خودم را به تلفن روی طاقچه نزدیک می کنم و گوشی را برمی دارم
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 بله؟-

 این اتفاق نمی افتد؟لحظه ای صبر می کنم تا شماره ناشناس و فردی که پشت ان است جواب بدهد 

 .بله بفرمایید منزل محمدی-

دوباره تنها جواب از پشت گوشی سکوت سنگین است، سرم را تکان می دهم و قبل از اینکه من ارتباط را قطع 

بکنم او این کار را انجام میدهد و گوشی را قطع می کند. سپس بدون درنگ از خانه خارج می شوم و با دزدگیر 

 .را باز می کنم و اماده ی حرکت می شوم ماشین قفل ماشین

دستش را رها می کنم او با شوق و اشتیاق به سمت زهرا می دود و خودش را در اغوشش جای می دهد. لبخند به 

صورت هر دوی آن ها نشسته بنابر این روی لب های من نیز لبخندی پدید می آید. بعد از چند دقیقه تینا از زهرا 

که معلوم است دلتنگ خانه و اتاقش است و به سمت پله ها می دود. حرفم را قطع کردم و جدا می شود ودرحالی 

به سمت گوشی چرخیدم اما در عین ناباوری زهرا با حالت عجیبی از روی مبل بلند شد و مثل کسی که منتظر 

 .تلفن باشد به سمت تلفن دوید

گوشی را گذاشت. آب دهانم را قورت می دهم  گوشی را برداشت و بدون این که چیزی بگوید پس از چند لحظه

و با چندتا سرفه گلویم را تازه می کنم سپس درحالی که به سمت میز عسلی می روم تا یک نخ سیگار بردارم با 

 :صدای رئسایی می گویم

 !عزیزم چه کسی بود؟

 :پس از کمی مکث موهایش را با دست به پشت گوش هایش هدایت می کند و می گوید

 .گرفته بود اشتباه

لبم را کمی کج می کنم و ابروهایم را تاب می دهم سپس فندک را از جیبم بیرون می کشم و سیگارم را روشن 

 .می کنم

 .من می روم شام سفارش بدهم-

 .سرم را تکان می دهم و درحالی که یک کام از سیگار می گیرم از خانه خارج می شوم

******************* 
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 ...سلی بود، پوست روشنی داشت و موهایش خرمالویی رنگ و اندامی الغرتینا: چشم هایش ع

 !چی بهت می گفت؟-

 .تینا: اون خیلی مهربان بود بابا جان

 .صداش چه طور؟ صداش به چه شکلی بود-

 مانند همه ی دختر های دیگه. او صدای خاصی نداشت-

از خودش جداش نمی کرد. او دختر  اما یک عروسک خرس پشمالوی قهوه ای رنگ داشت که به هیچ عنوان

 .مهربانی بود اما هرگز آن عروسکش را بهم نداد تا باهاش بازی بکنم

 :اب دهانم را قورت می دهم و با حالت تندی می پرسم

 مگه تو ازش خواستی که اون عروسک را بهت بده؟

 .می کنمسرش را پایین می اورد و با یک حالت شرمندگی نگاهش را می دزدد. بحث را عوض 

  !دخترم تو توانستی اون دخترو لمس بکنی؟-

 .نه دلیلی نداشت این کار را انجام بدهم-

 یعنی هروقت که هم دیگر را می دید همراه سالم دادن بهم دیگر دست نمی دادید؟-

 نه پدر. او کال از سالم کردن و دست دادن متنفر بود-

 دلیلش را نمی دانی؟-

تکان می دهد. نفس عمیقی می کشم لحظه ای به خود می اییم. انگاری که تینا  چیزی نمی گوید و فقط سرش را

را پشت میز محاکمه گذاشتم انقدر که سوال پیچش کردم. دستی به روی موهای لختش می کشم و از اتاقش 

 .خارج می شوم

 ******** 

. گوشه کناری پارک می کنم از سرعت ماشین کم می کنم و درحالی که به مقصد مورد نیاز رسیدم ماشین را یک

خیایان خیلی شلوغ نیست و پلیسی نیز اینجا نظارت نمی کند. کال منطقه شلوغی نیست به همین خاطر بدون 

دقت ماشین را یک جایی پارک می کنم. پیاده می شوم و چند دقیقه به مغازه ای که روبه رویم قرار دارد خیره می 
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ز او این مغازه را دارد و به خرید و فروش وسایل قیمتی و وسایل شوم، باورم نمی شود پس از سال ها هنو

 .تاریخی مشغول است

لبخندی می زنم و وارد مغازه می شوم شاید اقای اسمائیلی توقع نداشت، کسی که وارد مغازه اش می شود من 

سی کم کم به باشم. خیلی جا خورد و نمی دانست چی بگوید. اما پس از کمی گذشت زمان و سالم و احوال پر

خودش امد. از پشت ویترین و از صندلی بلند شد و به سمتم امد و در اغوشم گرفت، او مرد بدی نیست... یک قد 

 .متوسط دارد ریش پرپشتی و موهایی کوتاه و مرتب

*********** 

ش می اکمی به فکر فرو می رود و سکوت سنگینی می کند. سپس به نشانه فکر کردن دستش را به روی پیشانی 

گذارد و با انگوشتانش فشار می دهد. تسبیح رنگی که در دست دارد را از دور مچ دستش بیرون می کشد و 

 .نگاهش را به نگاهم می دوزد

 .اون برای خیلی وقت پیش بود. باور بکن نمی توانم کمکت بکنم-

 ...مشتی دروغ نگو، می دانم هنوز دستته-

 !چرا باید بهت دروغ بگویم؟-

صندلی بلند می شوم و یک دور مغازه اش را کامل در یک نگاه برنداز میکنم. فضای مغازه خیلی سرد و بی از روی 

روح است و به وسیله ویترین های متوالی وسایل های ارزشی را کنار هم دیگر چیده. ابرو هایم را تاب می دهم و 

 .دوباره به سمتش برمی گردم

 راستی حال پسرت خوب شد؟-

 .ناگهانی بحث کمی متعجب می شود و با لکنت و تاخیر جوابم را می دهد از عوض کردن

 .اره بهتر شده، ولی هنوزم بعضی مواقع مجبور برای تنفس از دستگاه استفاده بکند-

 .خب خداروشکر-

اقای اسمائیلی سرش را به نشانه تشکر تکان می دهد. او یکی از رفیقای دوران دانشجویی من است و این مغازه 

 .ث پدر بزرگش است که پس از فوت پدرش به او رسیده، خیلی زمان گذشتهار
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البته آن موقع ها که پدرش مغازه را اداره می کرد خیلی این منطقه شلوغ تر بود اکنون تبدیل شده به یک منطقه 

قه ساکت طمتروکه که مشتری ها از مناطق دیگر می اییند. البته برای اسمائیلی خیلی هم بد نیست که در یک من

کاسبی بکند. زیرا خطر لو رفتن او کم تر است، هرچی نباشد او اسلحه نیز خرید و فروش می کند. چند قدم برمی 

 .دارم و یک نگاه به تیر آهنای بزرگ روی سقف می اندازم که زیر اجر ها قرار گرفتند

 .قدیما اوضاع بهتر بود-

 .رداز روی صندلی بلند می شود و به سمتم قدم برمی دا

 از چه لحاظ برادر؟-

اوضاع مغازه ات را می گویم. تا همین چند سال پیش که امدم و بهت سر زدم اوضاع بهتری داشتی. اکنون یک -

 .ساعته اینجام ولی پرنده پر نمی زند

 :سرفه ای می کند

 .نمی دانم شلوغی این شهر برای من مهم نیست، من مشتری های خودم را دارم

 .صحیح-

چیزی بگویم که در مغازه باز شد، دوتا جوان وارد شدند و به چشم صاحب مغازه بهم سالم کردند. می خواستم 

زیرا اسماعیلی گوشه کناری نشسته روی صندلی و در دسترس انها نبود. من نیز با چشمانم راهنمایی میکنم که 

 :شت ویترین ایستادند گفتمغازه برای اسماعیلی است. دختره از کیفش یک انگشتر در اورد و در حالی که پ

 بگو ارزش این چه قدر است؟

 .اسماعیلی از روی صندلی بلند می شود

ذره بینش را برداشت و با دقت انگشتر را برنداز کرد. یک انگشتر به ظاهر مردانه با یک دانه یاقوت بزرگ قرمز 

 :رنگ رویش، سرش را تکان می دهد و پس از کج کردن لب و لوچه اش می گوید

 ارزش چندانی ندارد این

 .دختر: چه می گویی اقا، ارث جدم است و خیلی قدیمی و با ارزش است

 پسر: چند تومان می ارزد؟
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 :اسماعیلی سرش را تکان می دهد و چشم راستش را مالشت می دهد

 .گفتم که ارزش چندانی ندارد

 :دختر کمی عصبی می شود و می گوید

 چی می گی بابا مرتیکه؟

 .از دست اسماعیلی کش رفت، پسره که ظاهرا شوهرش است او را ارام می کند سپس انگشتر را

 .اسماعیلی: مودب باش دخترم

 .دختره یک نگاه چپ کرد

 پسر: نگفتی چه قدر می ارزد؟

در همان لحظه تلفنم زنگ خورد. ناگهان همه سکوت کردند و نگاه هر سه ی آن ها سمتم چرخید. گوشی را از 

و پس از این که دیدم زهرا نیست بدون توجه به شماره ای که نمایش داده شده، تماس را جیبیم بیرون کشیدم 

 .رد دادم. زیرا بحثشان برایم جالب شده بود و نخواستم اتیش بین آن ها بخوابد

 .اسماعیلی: پونصد یا پونصد و پنجاه

ه ه نیز مانند دختر بدون کالمی بدختره انگشترو میزاره توی کیفش و با یک نگاه چپ از مغازه خارج می شود پسر

 .دنبالش راه می افتد. پس از خروج آن ها چند قدم برمی دارم و به اسماعلی نزدیک تر می شوم

 !خوبه گفتم مشتری نداری. عجب ادمایی بودن-

 .دستشو مشت می کند و چند بار می کوبد به کف آن یکی دستش

 .حق با اونا بود من داشتم چرت و پرت می گفتم-

 عه. یعنی چی؟-

 .اون انگشتر قدیمی و با ارزش بود-

 جدی، پس چرا نخریدیش؟-

 .پولش را نداشتم. اون انگشتر بیشتر از اون چیزی که فکر بکنی می ارزید یاقوت اصل بود-

 .عجب. پس چرا گفتی ارزشی ندارد-
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 بز خری بکنم -

************* 

ر آب جوش و چایی دوم را می ریزد. سپس ارام به سمتم دومین استکان کوچک و استوانه ای شکل را میگیرد زی

 .می آید و یکیش را به سمتم می گیرد. دنبال سرنخ بودم که خودش آن سر نخ را بهم داد

 !را برای چه میخواهی؟ (Ouija) راستی اقا بابک نگفتی تخته ویجا-

 .استکان را از لبانم جدا می کنم

 ..مرگ و زندگیه کار خیلی مهمی دارم، واقعا مهم مسئله-

 .بابا تو اصال می دونی این تخته چه قدر خطر ناکه؟! تو را چه به این کار ها-

جرعه از چایی ام را می نوشم. او نمیداند که من سال هاست تبدیل شده ام به یک جن گیر ماهر او پیش خود 

 .فکر می کند تنها در شرکت پدرم مشغول کار کردن هستم

 !می خواهم. میتوانی جورش بکنی نه؟ تو فکر بکن برای شخصی-

 .کمی از چایی اش را می نوشد

 .ببین واقعا دلم نیومد وقتی این همه راه را برای ان تخته امدی ازت پنهانش بکنم-

 .هم زمان توی دلم گفتم معلوم نیست مارمولک دوباره چه نقشه ای دارد

 چی را پنهان بکنی، تخته؟ -

مایه دار پول دار امد و با یک قیمت خیلی باالیی خرید و برد. اما پس از گذشت آن تخته را سال ها پیش یک سر-

تخته را برام اورده بود و می گفت این تخته از نظر من یک  .کمی زمان برگشت پیشم، خیلی هم شاکی بود

گرداند و در راسباب بازی بیش تر نیست زیرا به هر دلیلی نتوانسته بود ازش استفاده بکند و مستقیم ان را بهم ب

من آن پول را خرج عروسی دخترم کرده بودم  .عوض پولی که بهم پرداخت کرده بود را تمام و کمال می خواست

 .و دستم خالی خالی بود همچنین پول خیلی گفتنی بود

د وحاال بگذریم که با چه بدبختی و از این ور آن ور قرض کردم تا توانستم دهانش را ببندم زیرا او مدعی شده ب

که اگر پولش را ندهم من را لو خواهد داد و خواهد گفت که وسایل غیر قانونی و اسلحه های قدیمی خرید و 
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فروش می کنم. پس از فشار مالی که آن تخته بهم اورده بود، یک شب که مغازه را بسته بودم و می خواستم به 

 خانه بروم، تصمیم گرفتم از ان تخته انتقام بگیرم

اتش روشن کردم مستقیم ان تخته لعنتی را به درون اتش انداختم اما حدس بزن چی شد؟  هیزم ریختم و

 سوخت و خاکستر شد، اما فردا صبحش وقتی در مغازه ام را باز کردم و وارد شدم

 .با اولین چیزی که مواجه شدم همان تخته بود

پس تصمیم گرفتم او را مجانی و فهمیدم که جدی جدی آن تخته قدرت هایی دارد که از فهم من خارج است. 

 اتفاقی نسیب شخصی بکنم که از هیچ چیز آن تخته اطالعی نداشته باشد،

همین اتفاق نیز افتاد. آن تخته را به یکی از مشتری های همیشگی ام دادم. او تخته را با خود برد ولی طولی 

ن بعد آن شب، مشتری برای همیشه ره نکشید که فردای همان روز دوباره تخته را داخل آن شیشه دیدم. در ضم

گذر نیستی شد و تا همین االن هنوز هیچ خبری نه از خودش و نه از خانواده اش دارم. لحظه ای مکث می کند و 

در چشمانم خیره می شود. سپس استکان خالی را به روی میز می گذارد و تسبیح خود را بر می دارد و در 

 .دستانش می چرخاند

وارد مغازه شدی و شروع کردی از صفحه ویجا گفتی انگار تمام دنیا رو سرم خراب شد. با  راستش اول که-

خودم گفتم اخه به چه درد او می خورد نکنه سرش درد می کنه برای دردسر. با این همه وجود هنوز هم می 

 قصرت نیز منخواهی که ان تخته را داشته باشی؟ رفیق من نمی خواهم مثل آن مشتری ام ناپدید بشوی و م

 ...باشم می فهمی که

 .چشمانم را می بندم و کمی با دستانم مالشتشان می دهم

 .ببین رفیق ممنون که نگران من هستی، ولی مطمئن باش برای من اتفاقی نمی افتد-

 :از روی صندلی بلند می شود و با یک لحن قاطعانه می گوید

 .منه من نمی توانم آن تخته را در اختیارت نمی گذار

سپس چند قدم برمی دارد و پشتش را بهم می کند و از شیشه مغازه اش ناظر خیابان می شود، من نیز از روی 

 .صندلی بلند می شوم و به سمتش قدم برمی دارم
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 .دستم را از پشت به روی شانه اش می گذارم

 تخته ویجا اکنون کجاست؟-

 .طریقی بهم بازگشت هرکاری کردم از خودم دور بشه فایده نداشت دوباره به-

 .دستم را از روی شانه اش برمی دارم و به چشم هایش خیره می شوم

 .تخته ویجا را به من بسپر خواهی دید که هرگز به تو بازنخواهد گشت-

 .من نمی توانم تو را توی دردسر بندازم زیرا این عادالنه نیست-

 :پس از اتمام حرفش گفتم

 .عتماد بکنمن توی دردسر نمی افتم، به من ا

********* ***  

با احتیاط سه تا پله ی نردبان کوچک چوبی را طی می کند و درحالی که روی تخته فوت می کند به سمتم می 

گیرتش، من نفس عمیقی میکشم و همراه تشکر کردن، تخته را محکم در دستاتم می فشارم. اکنون حس می 

را طی کرده ام، مرحله ی بعدی قطعاً زمانی است که بتوانم  کنم اولین قدم برای رسیدن به آرامش همیشگی زهرا

 .دوباره لبخند واقعی اش را روی صورتش ببینم

پس از کلی حرف زدن و سرکله زدن باهاش باالخره راضی شد که تخته را بهم بدهد، البته خواستم مبلغی را 

 .زد بهش پرداخت بکنم که او قبول نکرد و گفت در اولین فرصت بهم سر خواهد

ولی می تواستم هنگام حرف زدنش گنگی و سر درگمی را حس بکنم. و از هیچ چیز آگاه نبود و سر در نمی اورد 

فرمان ماشین را به سمت چپ می چرخانم و پس از چند کیلو متر  .که ان تخته ارزش مند را برای چه می خواهم

، رسم. قطعا هر تالشی که میکنم برای این استمستقیم می افتم توی اتوبان و میزان یک ساعت بعد به خانه می 

ناراحتی و غمی که در صورت زیبای زهرا نشسته از بین برود. این تخته ابزاری است که میتوانم رویش حساب باز 

 .بکنم. تخته ای ممنوعه و ساختار شکن که دروازه جدیدی را به روی دنیای مردگان و ارتباط با انان باز می کند

   .جالبی داردحالت فیزیکی 

 تخته را داخل پالستیک مشکی رنگی گذاشتم و وارد خانه شدم
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طبق معمول تینا با ذوق و شوق از ته خانه به سمتم می آید و با جیغ در اغوشم می پرد. او را در اغوش می گیرم و 

 یک دل سیر

 دتی به جایی بفرستیم و از اوچند ساعتی را باهاش به خوشی می گذرانم. زیرا دوباره مجبور هستیم او را برای م

دور باشیم تا بتوانیم به راحتی خواهر زهرا را احضار بکنم. پس از مدتی دوباره با او وقت گذراندم و حس پدری و 

 .دختری که مرده بود را زنده کردم

*******  

 (یک هفته بعد)

لی که زهرا در اغوشم اشک می دستم را به گوشه ی چشمم می کشم و مانع از فرو ریختن اشکم می شوم. درحا

ریزد، سعی می کنم محکم باشم تا او بتواند بهم تکیه بدهد. هرچی باشد برای او خیلی سخت است که پس از 

 چندین سال دوباره با خواهرش

دیدار بکند با یک تفاوت عظیم. او تنها با روحش ارتباط برقرار خواهد کرد نه با روح و جسمش در کالبد یک آدمی 

 .اما هرچی که در دلش است را خواهد پرسید و منتظر جواب آن به وسیله تخته ویجا خواهد ماند زاد.

از سر جایم بلند می شوم و به سمت اتاق خواب می روم، ساعت از یک بامداد نیر گذشتد. ابتدا در را می بندم و 

اتاق می روم و پرده ی قهوای برق را خاموش می کنم زیرا باید تاریکی مطلق باشد سپس به سمت تنها پنجره 

رنگ را می کشم. به روی صندلی که روبه روی صندلی زهرا است می نشینم و مانند زهرا انگشت اشاره خود را به 

 .روی شی مثلثی شکل می گذارم و احظار روح هدیه را با کالمی که بلند بلند سر می دهم اغاز می کنم

در این جهان باقی خواهد ماند که اجازه دارد هرگاه که اراده بکند می دانم بخشی از هویت انسان پس از توفی "

می تواند از راه و روش های مختلفی با عزیزانش ارتباط برقرار بکند. این غیر ممکن و پیچیده نیست همچنین 

 ".اختاللی در این نظام هستی به وجود نمی آورد زیرا خداوند این جور مارا خلق کرده

از حرف زدن خود داری می کنم زیرا ناگهانی فشاری به سرم وارد می شود. مانند سردرد  لحظه ای می ایستم و

 .های شدید عصبی... مجدد اغاز می کنم

می دانم هدیه تو نیز از این قاعده خارج نیستی تو حق این را داری که با ما ارتباط برقرار بکنی و این حق را خدا "
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 به تو داده

 صدای من را شنیدی یا خیر اکنون برای این که بدانیم

 ".ازتو می خواهم یک نشانه به ما بدهید

سکوت سنگین با تاریکی مطلق عجین شده و ترس و دلهره را به جان هر موجود زنده ای که وارد این اتاق بشود 

 می اندازد

 چند دقیقه در خفگان منتظر جواب و نشانه ماندیم اما 

 .ا میشنوی به ما یک نشانه بدهی. مجددا اتفاقی رخ نمی دهددوباره از تو می خواهم اگر صدای ما ر"

 .اشک های زهرا همواره جاری است

برای بار سوم از تو خواهش می کنم برای ارامش و شادمانی خواهرت به ما یک نشانه بده که بفهمیم در این "

 ...جمع حظو

ده بودم خیلی ارام روی زمین به حرکت در حرفم نیمه کاره ماند. صندلی سومی که کمی با فاصله دور میز قرار دا

امد و به میز نزدیک تر می شود. دلم خیلی نگهانی فرو ریخت و سردردی که داشتم همراه با تپش قلبم دوبرابر 

 .شد. زهرا نیز بدتر چشمانش را نتوانست باز نگه دارد

ن تخته به ما بگویی. ما منتظرت خیلی عالی. از تو متشکرم اکنون می توانی هرچی که دلت می خواهد را با ای"

 .هستیم

دوباره سکوت سنگین و تاریکی چند لحظه ای به ما حمله ور می شود. تا زمانی ادامه پیدا می کند، گلدونی که 

روی میزِ ارایش زهرا بود خیلی ناگهانی از پشت سر من به زمین افتاد و شکست. زهرا جیغ بلندی زد اما من 

به پشت سر نیز نگاه نکردم زیرا این حادثه ها در مراسم احضار روح عادی و قابل  سعی کردم ارام باشم، حتی

هضم است. روح هدیه پس از سال ها می خواهد به این دنیا وارد شود پس طبیعی است اگر اختاللی به وجود 

 .بیاید

ت است و مانند تو نفس عمیقی می کشم، زهرا را به ارامش دعوت می کنم و به او گوش زد می کنم که او خواهر

 .برای این که تو را حس بکند شوق و عجله دارد. سپس دوباره تکرار می کنم
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هدیه اگر می خواهی حرفی را به زهرا بگویی اکنون بهترین موقعیت است. تو میتوانی شی مثلثی شکل را با میل "

انم لِه شد. شی زیر انگشت حرفم تقریبا نیمه کاره ماند و کلمات در زب "و عالقه ی خود روی تخته بکشانی

هردویمان شروع به حرکت در می ایید. در عوض شوکی که به هرجفتمان وارد می شود نا خداگاه چشم هایمان به 

 یک دیگر خیره شد. سپس رد شی را می گیریم

 .ابتدا به روی عدد یک و بالفاصله به روی عدد سه می رود

 .شکل می دهدیا به نوع دیگر هدیه عدد سیزده را روی تخته 

 زهرا پس از سکوت بلند مدتی که در این مراسم داشت

 :به سختی زبان باز می کند و با لبخند و البته با بغضی که در گلویش دارد می گوید

 "؟31عزیزم "

بالفاصله شی به روی تخته به حرکت در می ایید و به سمت باال گوشه ی سمت راست میرود و به روی کلمه ی 

 .قرار می گیرد. زهرا ادامه می دهد انگلیسی "بله"

دنیایی سوال در دلم دارم اما با تمام وجودم به پیامی که برای ما داری گوش می دهم و برایم عزیزِ هدیه جان "

 چه معنی دارد؟ 31عدد 

 .حاال شی روان تر و اسان تر به روی تخته به حرکت در می ایید

"T.A. R.I. K. H.E. M. A. R. G 

 (تاریخ مرگ)

شی به ترتیب روی حروف های انگیلسی قرار می گیرد. و با این پیغام یکی از بزرگ ترین سوال های زهرا حل 

 می شود و

 :نا خوداگاه واکنش نشان می دهد،با ترس صدایش و البته هیجان خاصی ادامه می دهد

 " خدای من چرا هدیه؟ علت مرگت چه بود؟"

چهار تا حروف را نمایش می دهد. اما حتی روح زهرا، فکرش را نمی تخته با سرعت روی تخته کشیده می شود و 

یک جمله چهار حروفه که او را به کل نابود کرد همچنین خود  .توانست بکند که با هم چنین جمله ای مواجه بشود
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 .من نیز شوک عجیبی بهم وارد شد

 :شی با این ترتیب روی تخته کشیده شد

"P. D. A. R" 

 (پدر)

ت خودش را کنترل بکند. انگشتش را از روی تخته برداشت و از روی صندلی بلند شد و دوتا زهرا نتوانس

از  زهرا قانون تخته را شکست و بدون خداحافظی .دستانش را به روی صورتش گذاشت و بدون اختیار گریست

شوم ی صندلی بلند بجایش برخاست. من نیز انگشتم را از روی تخته برمیدارم اما فرصتی پیدا نکردم که از رو

یعنی می خواستم این کار را بکنم اما هنگامی که روح سرگردان هدیه را در ایینه ای که پشت سر زهرا قرار 

داشت دیدم به روی صندلی میخ کوب شدم. هدیه مانند تسخیر شدگان دیگرِ طلسم تاریکی از دهانش خون 

 رنگ و وحشت ناک شده خارج می شود و روحش مانند تسخیرشدگان تاریکی، خاکستری

زهرا از تمام وجودش جیغ می زند و در همان لحظه دوتا دست کثیف و خاکستری در کسری از ثانیه از پشت 

 .گردنم نزدیک صورتم و به دور دهانم پیچیده می شود

 "هزار سیصد و نود و پنج" 

 "ساعت دو بامداد"

یرون انتقال میدهد،همچنین برای تزریق هوای تازه اهی در هوای سرد زمستانی میکشد و بخار دهان خود را به ب

به ریه های خود عجله ندارد زیرا نفس هایش کند شده و با صورت جدی و چشمانم خسته ی خود به رد پای 

 .کفش هایش که به روی برف ها به جا مانده، مات و مبهم خیره و به فکر فرو رفته است

 .ای جیگر پر زدن در این اطراف را نداردخیابان خلوته خلوت است،طوری که هیچ پرنده 

من نیز کمی نگرانی و سردرگمی از ناظر شدن همچین خیابانی در وجودم رخنه کرده، اما سعی میکنم خونسرد 

 .باشم

با یک نگاه مصمم و با ژستی که اصال در این سرما و برف چند سانتی متری باب میلم نیست، چهار زانو روی 

 ول تنظیم کردن دستگای تشخیص صدا های ماورای طبیعت هستمپاهایم نشسته ام و مشغ
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این دستگاه،قادر است به وسیله دو تا سنسور امواج هایی که نیرو های ماورای طبیعت ارسال میکنند را بگیرد و با 

 یک آژیر برای اخطار دادن،بهم کمک بکند تا

 .خانه وجود داشته باشد متوجه ان بشومتا اگر هنوز روح،اجنه،مجنون زده و یا هر نوع تسخیر شده ای در 

اقای محمدی در حالی که از شدت سرما به زیر کاپشن مشکی رنگ و پشمی خودش پناه برده با قدم های اهسته 

ای به من نزدیک تر میشود و با چهره ای که مشخص است سرما اصال بهش سازگار نیست دست خود را به 

من را به سمت باال و ایستادن هدایت میکند،پس از ایستادن چهره شانه ام میکوبد و با حرکت دست دیگریش 

 به چهره روبه روی هم قرار میگیرم و بهم دیگر زول میزنیم

 .سرفه ای میکند و بینی سرخش را چین میدهد

دیگر سفارش نکنم اقای حقیقت نژاد،این خانه ی برادرم بوده و سال ها با خانواده اش در این خانه زندگی -

 صال دوست ندارم اشتباهی مرتکب بشوی کهکرده،ا

 .باعث خشم و عصبانیت روح برادرم بشود

چشمانم را کمی درشت میکنم و در حالی که دست راستم را میگذارم روی دست چپ اش که روی شانه ام 

 گذاشتد،سری تکان میدهم و میگویم

نایی دیدنش را داشته باشید کاری نخواهم ،که شما و یا هر انسان دیگر توامن با چیز های باقی مانده در خانه-

 .داشت، نگران نباشید

 نگران نیستم زیرا از توانایی شما اگاه هستم و میدانم اتفاق بدی رخ نخواهد داد،فقط محض یاد اوری میگویم-

 ...دوست ندارم، هیچ کدوم از ائشیا خانه حتی مقدار کمی جا به جا بشوند،همچنین هیچ دری را نبندید

 .حظه ای سکوت میکند و مجدد اهی میکشدبرای ل

 .سپس ادامه میدهد

این خانه برق، اب و گاز اش قطع شده،تقریبا شش سال پیش هنگامی که برادرم و خانومش فوت کردند،این -

 .خانه و حتی این محل مانند یک متروکه خلوت و ساکت شد

 شش سال پیش تقریبا همین موقعه ها بود
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وست ندارم در موردشون صبحت بکنم، متوجه شدم برادرم و خانومش دیگر در این دنیا بعد از دالیلی که اصال د

نیستند و در همین خانه جان خودشان را از دست داده اند ،از ان زمان تنها یک بار برای خارج کردن اجساد وارد 

 ...خانه شدم،اما صد بار به شدت پشیمان شدم که چرا کسی را با خود همراه نداشته ام

 ...ین خانه به شدت بوی مرگ میدهدا

هر نیرویی که فکر میکنید بهش احتیاج پیدا خواهید کرد بردارید،مخصوصا یک چراغ قوه بزرگ که بتوانید به 

 .راحتی تمام قسمت های خانه را زیر نظر داشته باشید، زیرا در این خانه کوچک ترین روزنه نوری وجود ندارد

 میدارددست چپ خودش را از شانه ام بر

 این بار من آهی میکشم و نفس های خود را تازه میکنم

من فقط یک چراغ قوه کوچک و قدیمی همراه دارم که یادم نمی اید اخرین بار، چه وقتی باطری هایش را -

 .تعویض کرده ام

ی طبیعت بدون اجازه به گذر زمان،رک و پوست کنده مانند هر باری که برای احضار و درگیری با نیرو های ماورا

 اماده میشوم،این بار نیز با لحن مملو از خواهش میگویم

،اما اگر من موفق نشدم،از تو میخواهم برای همسر و پسرم حرف هایی که اکنون میدانم که وظیفه ات نیست-

 ...میگویم را تکرار بکنید

ارام روی یکی از صندلی ها دستگاه را به روی زمین میگذارم و خود بدون اینکه با وسیه ای تماس داشته باشم، 

 .مینشینم شی مثلثی را از مرکز تخته برمیدارم و مجدد به روی مرکز تخته برمیگردانم

میدانم که نباید این کار را بکنم،یعنی یکی از قانون های تخته ویجا را زیر پا میگذارم چون هیچ گاه نباید تنهایی 

انگشت اشاره ام را میگذارم به روی شی و چشمانم را  از این تخته ی احضار کننده روح استفاده بشود،اما

 .میبندم

 اگر روح انسانی در این اتاق وجود دارد یک نشانه بهم بدهد.من قصد"

 .شکار روحی را ندارم،اگر روحی در این اتاق وجود دارد یک نشانه بهـم بدهد

 ".شانه بهم بدهدمیدانم که انسان ها پس از مرگ روحشان در دنیا باقی خواهد ماند...یک ن
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 چشمانم را باز میکنم اما

 اصال انتظار نداشتم با همچین صحنه ای مواجه بشوم

برادرم "همان زنی که اقای محمدی عکسش را به همراه عکس برادرش )شوهرش( نشانم داد و گفت که این دو 

 "و برادر خانومم هستند

 ارواح مشابه میکنداکنون همان چهره با تفاوت هایی که او را از انسان به یک 

به روی یکی از صندلی ها نشستد و لبخندی به لب دارد و چشمانش بدون تحرک درشت شده و فقط به چشمانم 

 خیره شده،همچنین

انگوشت اشاره اش را بغل انگوشت من به روی شی مثلثی گذاشتد و با دست دیگریش به پشت سرم اشاره 

 .دارد

 .لبخند خشکی به لب هایش ماسیده است اجزای صورتش تکانی نمیخورد و همچنان

 .بعد از یکی دو دقیقه خودم را ارام میکنم و پس از یک نفس عمیق این بار با صدای بلند تری ادامه میدهم

 میدانم که ما میتوانیم به وسیله ی این تخته باهمدیگر ارتباط برقرار بکنیم"

 "نشده گوش بدهماکنون من اینجا هستم که به راز مرگ شما که هیچگاه فاش 

زمان زیادی منتظر موندم،اما زنی که روی صندلی نشستد و انگوشت دستش به شی مثلثی شکل است هیچ 

 واکنشی نشان نمیدهد

 .با لبخند دلهره اور خودش،و صورتی همانند گچ دیوار سفید، به پشت سر من اشاره دارد همچنان

ثلثی شکل را به سمت پایین تخته و خداحافظی کردن دیگر منتظر نمی مانم و با انگوشت اشاره ی خود شی م

 ".هیچگاه نباید بدون خداحافظی تخته را ترک کرد "هدایت میکنم،زیرا این قانون دوم تخته است؛

 از روی صندلی بلند میشوم و ارام نور را به سمت پشت سر خود می اندازم،تنها یکـ ایینه ی قدی و ترک خورده،

یینه به سمت کنج سمت راست خود میندازم و از میان بازتاب نور در ایینه،با تصویر یک چیز دیگری...نور را در ا

 .دختر نوجوان که موهایش را به سمت چشم هایش ریخته و لباس یک سره سفیدی به تن دارد مواجه میشوم

 .بی تحرک پشت سر من و کنار صندلی بغل دست زن ایستاده
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 بدنم داغ شده،چراغ قوه از دستانم به سمت زمین رها شدتا خواستم تکانی بخورم حس کردم تمام 

 .و دوباره میان تاریکی گم شده ام

زیاد طول نکشید به قدری تب بدنم باال رفت که به مقدار زیادی از دهانم خون خارج شد و همزمان کشیده شدن 

 .ناخن های تیزی را به روی گردن و صورت خود حس کردم و درد شدیدی را بهم وارد شد

 .،غافلگیر میشوم،دیگر خبری از دختره نیست، در فاصله ای که به عقب برگشتم غیبش زد

 ...واقعا نفسم را میبرد

اما همچنان زهرا به روی صندلی نشستد با این تفاوت که لبخنده به روی لبش پاک و به جایش اخم هایش به هم 

 .دیگر گره خورده اند

دستگاه تشخیص ماورای طبیعت شروع به اخطار دادن میکند خیلی به سمتش حرکت میکنم همزمان صدای اژیر 

 در همان موقع باطری چراغ قوه ام تمام میشود ...سریع نور را به باال میاورم تا علتش را بفهمم ولی 

 .و دوباره میان تاریکی مطلق گم میشوم

 

خارج شدن از دهانم  زمان زیادی نگذشت به قدری تب بدنم باال رفت که خون زیاد و غلیظی شروع به

کردند،خون های غلیظ و لخته شده که از عمق وجودم سرچشمه میگیرند... در میان تاریکی کشیده شدن ناگهانی 

 .ناخن های تیز به روی صورت و گردنم مجدد پس از تب باالیم درد شدیدی را بهم وارد میکند

 به قدری ضربه ها زیاد است که

نم،تنها حس کردم یک دقیقه چشمانم رابسته ام و شیطان را در تاریکی به دیگر نتوانستم از خودم دفاع بک

 .اغوش گرفته ام

 **** 

تینا با دو تا استکان چای تازه دم،از اشپزخانه خارج میشود و با قدم های ارامی به سمت کاناپه ی دو نفره که 

 .عمویش رویش نشستد میرود

 تینا حال دیگر یک دختر بزرگ شده است
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 .ین توصیف کار هر روز و هر شب اش همین شده استاما با ا

یک گوشه ای از خانه عموی خود را گیر می اندازد و با لحن حرف زدن خودش شروع میکند به پرسش های 

 .متوالی،در مورد مرگ پدر و مادرش

زی یحس میکند تنها کسی که میشود حقیقت را از زبانش شنید عموی خودش است،با اینکه بار ها گفته من چ

 .!نمیدانم

 .چایی ها را به روی میز عسلی میگذارد و خود به روی کاناپه کنار عمویش مینشیند

 به نقطه ای خیره میشود و بدون اینکه از ان نقطه چشم بردارد عمویش را صدا میکند

 عمو بهروز؟-

چایی خارج میشود  بهروز لیوان چایی را از روی عسلی برمیدارد و با دستش به روی بخار هایی که از لیوان

 .میگیرد

 بله دخترم؟-

 .بدون درنگ تینا شروع به حرف زدن میکند

 .من امسال کنکور دادم و در رشته ی خود رتبه ی خوبی کسب کردم-

 .بهروز حرفش را به منظور قدر دانی از او قطع میکند

 .درست است دخترم،تو واقعا گل گاشتی بهت تبریک میگویم-

 .ا الی موهای بلند و مشکی رنگش میبرد و کمی ابرو هایش را در هم میکشدتینا با کالفگی دستش ر

 ...ممنونم! اما-

 .میدهد ترجیح زدن حرف به را سکوت و بکند کامل را حرفش نمیتواند ای لحظه ےبرا

بهروز نیز با یک حالت بی اعتنایی یک جرعه از چایی را مینوشد و در حالی که مشخص است همه ی حواسش 

 ری است با لحن ارام و شمرده ای میگویدجای دیگ

 ...اما چی دخترم؟ -

تینا دهان خود را باز کرد، حرفی بزند که او را از بحثی که میخواست پیش بکشد دور و به یک موضوع دیگر 
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 .بکشاند،که خیلی ناگهانی زنگ خانه خورد

د یک نگاه به ساعت و سپس در همان لحظه چهره ی بهروز کمی جدی شد و درحالی که اخم به صورتش نشست

 .یک نگاه به تینا می اندازد

 .یک بار دیگر مجدد زنگ خانه میخورد

 بهروز از روی کاناپه بلند میشود و خطاب به تینا میگوید

 .دخترم یک چیزی بکش روی سرت،شاید یک غریبه بخواهد بیاد داخل-

 تینا در حالی که بی رمق روی کاناپه ولو شده،با اعتراض میگوید

 اخه ساعت یازده شب؟این دیگر چه کسی است؟-

 بهروز ترجیح میدهد فعال به او پاسخ ندهد به همین خاطر میگوید

 .تینا زود باش بلند شو،میخواهم بروم در خانه را باز بکنم-

بالخره با غر غر و حرف های زیر لبی از روی کاناپه بلند میشود و به سمت اتاق خوابش حرکت میکند و در اخر 

 .در اتاقش را به هم دیگر میکوبد سر

 بهروز نیز بلند خطاب به شخصی که سه بار زنگ خانه را زد میگوید

 .امدم-

سپس به سمت در هال حرکت میکند،از هال خارج میشود و وارد یک حیاط چهار گوش کوچیک و نقلی، اما با 

 .صفای خانه میشود و به سمت در اهنی خانه حرکت میکند

  ....و با همان چهره ای که انتظارش را میکشید مواجه میشود در را باز میکند

 .اول،کمی مکث میکند سپس میگوید

 .بفرمایید داخل-

 .مردی که پشت در ایستاده و خود را میان تاریکی شب پنهان کرده،سرش را تکان میدهد و میگوید

 .اقای محمدی فقط امدم بهت بگم که نمیتوانم بهتون کمک بکنم-

 هایش را در هم میکشید و با ناباوری میگوید بهروز ابرو
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 !!اما چرا-

 !!یک شرط دارم-

 بهروز بدون درنگ میپرسد

 چه شرطی؟-

 مرد چند قدم برمیدارد و وارد حیاط خانه میشود

همزمان در حالی که تینا چادر مشکی رنگی که از مادر بزرگش هدیه گرفته است را روی سر خود کشیده،در هال 

 بلند میگوید را باز میکند و

 عمو چه کسی است؟-

 .بالفاصله بهروز از حرص و عصبانیت دندان هایش را بهم دیگر میکشد و به سمتش برمیگرده

 مگه بهت نگفتم از خانه خارج نشو؟-

 .خواستم ببینم نیمه شب چه کسی است زنگ خانه را زده-

 .ول میزندمردی که به عنوان مهمان وارد حیاط خانه شده،چند ثانییه به تینا ز

 بهروز خطاب به تینا میگوید

 ...برو اتاقت سریع،در هال را نیز ببند-

 در همان لحظه خواهر بهروز نیز با نگرانی به تینا اضافه میشود و میگوید

 !چه کسی وارد خانه شده؟-

رادر ب بهروز دستش را به عنوان معذرت خواهی به شانه مرد میکوید و سپس به سمت خانه حرکت میکند خواهر و

 زاده خودش را از نگرانی در میاورد

 اما هنگامی که بعد از دقایقی به حیاط باز میگرده

تنها با یک تیکه کاغذ در وسط حیاط مواجه میشود که به نظر میاید تمام حرف هایی که میخواست بزند را 

 داخلش نوشتد،زیرا دیگر خبری از خود مرد نیستـ

 .او از خانه خارج شده
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دم های اهسته به سمت تکه کاغذی که وسط حیاط رها شده حرکت میکند،خم میشود و کاغذ را بهروز با ق

 .برمیدارد

از چین و چروک های کاغذ و تازه نبودن قلمی که باهاش نوشتد متوجه میشود این یادداشت را از قبل نوشته بوده 

 .و با خود همراه داشتد

حالی که نمیخواهد خواهر و برادر زاده اش بیشتر به او شک بکنند کاغذ را برمیدارد داخل جیب خود میگذارد و در 

 .به خانه برمیگرده

نام دارد،داخل اتاق خود نشستد و مشغول گوش دادن به موسیقی است،اما تینا با یک  "فریده"خواهر بهروز که 

 نگاه منتظر و نگران روی مبل روبه روی در نشستد و به در چشم دوختد

 خانه میشود با نگاه تینا مواجه میشود تا بهروز وارد هال

 .که کلی حرف داخلش قرار گرفتد

بهروز که همیشه سعی دارد او را خوشحال ببیند و اصال نمیتواند چهره درهم و ناراحتش را تحمل بکند،به سمتش 

 .حرکت میکند،اول بـ ــوسه ای به او میزند سپس در اغوشش میگرد

 .میداند او را میتواند خوشحال بکندو شروع میکند حرف هایی میزند که 

 !عزیزم،یادت مانده هنگامی که پدر و مادرت را از دست دادی چه قدر گریه کردی؟-

 ....تو یادت نیست اما من تمام اشک هایت را شمردم

 شک نکن تو به همراه فریده عزیز ترین افرادی هستید که من در زندگی دارم،

ه میدانم میتواند کمی روحت را سبک بکند و از حرارت داغ از دست دادن به همین خاطر خبری برای تو دارم ک

 .پدر و مادرت کم بکند

 .مکثی میکند و با لحن امیدوارانه تری دست تینا را میفشارد و ادامه حرفش را کامل میکند

 یک جن گیر ماهر به اسم اقای افشاری-

 .رگ پدر و مادرت متوجه بشویممیخواهد ما را کمک بکند تا خیلی از حقایق را در مورد م

 .همان پسری که چندین بار ما را با ماشینش به مقصدمان رسانده-
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 پس از تمام شدن حرف های بهروز

تینا دستش را از دست بهروز بیرون میکشد و الی صورتش مییبرد و شروع میکند به کشیدن نفس های 

 ویدعمیق،دستش را از جلوی صورتش کنار میبرد و با اعتراض میگ

 ،یادت نیست پارسال هم همین کار را کردی؟؟یادت نیست چه بالیی سر پدر حمید اومد؟عمو-

 

 بهروز کمی تحت تأثییر،حرف تینا قرار میگرد،ارام میگوید کهدرحالی 

 .او فرق داشت-

 ...چه فرقی داشت عمو بهروز؟ فقط یک پسر دیگه بی پدر شد همین-

 .بهروز لحن حرف زدنش را عوض میکند

 تو هنوز با حمید ارتباط برقرار میکنی؟-

 بیتا سرش را پایین می اندازد و ارام میگوید

 .!من عاشق حمید شده ام-

از همون اول نباید میذاشتم برای تسلیت گفتن به خانواده حقیقت نژاد همراهم بیای تا االن این این حرف را - 

 !نمیزدی

 بیتا با اعصبانیت میگوید

 ق کسی بشوم؟یعنی من حق ندارم عاش-

 .سپس از روی مبل بلند میشود و به سمت اتاق خود حرکت میکند

بهروز نیز چیزی نمیگوید و مانع از حرکت بیتا نمیشود،فقط به مبل تکیه میدهد و دست هاش رو روی سرش قفل 

 .میکند

ا دن میشود...امپس از چند دقیقه یادداشتی که وسط حیاط پیدا کرد را از جیب خود بیرون میاورد و مشغول خون

 حیرت تعجب را در برمیگرد

 ...اصال با خود فکر نمیکرد افشاری در مقابل کاری که میخواهد انجام بدهد همچنین خواسته ای داشته باشد
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 کاغذ را داخل دستش مچاله میکند و چند دقیقه به فکر عمیق فرو میرود تا

 .با صدای سوت کشیدن کتری به خود میاید

اقش بیرون میاید و فقط یک نگاه گذرا به صورت متفکر بهروز می اندازد سپس به سمت فریده از داخل ات

 .اشپزخانه و کتری حرکت میکند

 !!بهروز نمیتواند با خواسته ای که اقای افشاری دارد کنار بیاید

 فریده با سینی چایی از اشپزخانه خارج میشود و به سمت بهروز حرکت میکند

 به فریده میگویداما بهروز با میلی خطاب 

 .من نمیخواهم!!سپس به سمت اتاق خود حرکت میکند-

در را پشت سرش قفل میکند و برق ها را خاموش.به روی تخت خواب ولو میشود و یک نخ سیگار از جیب خود 

 .روی لب هایش میگذارد و در حالی که ارام ارام دودش میکند به سقف اتاق خیره میشه

بهروز فرصت دارد با افشاری بیشتر صبحت بکند و حقیقت را از زبان خودش صبح روز بعد که جمعه است!

 .بشنود،به همین ترتیب ساغت نه و نیم صبح از خانه بیرون زد و به سمت خانه ی افشاری حرکت کرد

 .هم فریده و هم بیتا خواب بودند و متوجه خروج بهروز از خانه نشدند

وی هم بگذارد،با چشم های خواب الود خود و فکری درگیر بهروز دیشب نتونست حتی یک ساعت هم چشم ر

مسائل الزم پشت فرمان ماشین نشست و به سمت خانه ی افشاری حرکت کرد،فاصله زیاد نیست و بعد از چند 

 .دقیقه میرسد

به سمت اپارتمانی که افشاری داخلش زندگی میکند حرکت میکند و زنگ واحدش را فشار میدهد،بعد از دومین 

 .افشاری در را باز میکند و بهروز نیز بدون درنگ وارد میشود و وارد اسانسور ساختمان میشودزنگ 

به سمت واحد ده حرکت میکند ولی قبل از اینکه بخواهد زنگ خانه را بزند خود افشاری در را باز میکند و به 

 !...بهروز تعارف میکند که به داخل بیاید

طور عاشق برادر زاده من شدید؟شما که فقط چند بار دیدیش و باهم دیگر من اصال نمیتوانم درک بکنم شما چ-

 .نیز تا به حال برخوردی نداشتید
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در حالی که افشاری با یک شلوار جین و یک پیراهنه استین تا خورده سینی چایی را روی میز عسلی میگذارد 

 سرش را تکان میدهد و با غرور و لحن حرف زدن مصمم خودش میگوید

 ر همان نگاه اول عاشقش شدممن د-

 !نیازی به برخورد نداشتیم

 !و تنها شرطی که برای انجام کار گذاشته ام ازدواج با بیتا است،من دستمزد یا چیز دیگری نمیخواهم

بهروز در حالی که میداند بیتا عاشق حمید پسر حقیقت نژاد)احضار کننده روح(شده است میان دو راهی گیر کرده 

 .!بی باید بدهداست که چه جوا

 .عاشق شدن امری طبیعی است و نمیشود انکارش کرد که هرکسی یک روز عاشق میشود- 

 .اما اگر تینا به شما عالقه نداشته باشد چی؟ان وقت تکلیف چیست؟

 افشاری دستش را به دهانش میگیرد و کمی به فکر فرو میرود

 .سپس جواب میدهد

 .نمیادمن متاسفم،ان وقت کاری از دست من بر -

 بهروز جرعه ای از چایی را مینوشد،و به سمت مبل و افشاری میرود سپس به چشم هایش خیره میشود و میگوید

 .خیلی خوب همراهم بیا،میخواهیم به یک جایی برویم که شاید برای تو جالب باشد-

**** 

را در این جا نگهداری  درواقع این مسجده مکروته محلی بود که برادرم تمام وسایل جالب و ماورای طبیعی-

 .میکرد

 بعد از مرگ برادرم من مواظب این جا هستم و گاهی در این مسجد قران و نماز میخوانم

 .البته نمیدانم وقتی بغل یک مسجمه ی شیطان پرست کوچک،نشسته ام نمازم قبول میشود یا نه

 افشاری در حالی که با دقت مشغول تماشای تمام وسایل است ارام میگوید

 ...هنگامی که نماز میخوانی،خدا فقط به تو نگاه میکند،نه به اطرافت-

 ...شاید-
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 .افشاری ارام به سمت یک کارد تمام اهنی میرود و با دقت از پشت شیشه به کارد خیره میشود

 .سپس بهروز را صدا میکند

ت هایش ایه های قران که این کارد،باید وسیله ی جالبی باشز تراش کاری های زیادی دارد و در بعضی از قسم-

 .به رویش حک شده به چشم میخورد،همچنین در روی دیگه این کارد قسمتی از کتاب انجیل نوشته شده

 بهروز نفس عمیقی میکشد

 .درسته و فقط این دو کتاب مقدس نیست که قسمتی ازشون روی کارد حک شده،خیلی بیشتر است-

 یماند و سپس میگویدبهروز چند دقیقه بدون کالمی به کارد خیره م

 ...!اگر شرایط طوری شد که من توانستم به ان خانه ی تسخیر شده بروم،این کارد را میخواهم-

 .بهروز اهی میکشد و در حالی که دست به صورتش میکشد نمیتواند مخالفت بکند

ی به خود افشاری چند تا قدم برمیدارد و اواسط مسجد می ایستد،چشم هایش را میبندد و چهره ی مرموز

 .میگیرد

 بهروز که از چهره ی مرموز افشاری ترسیده

 .است،با قدم های کوتاهی خودش را بهش نزدیک تر میکند و از او در مورد رفتار عجیبش میپرسد

 بعد از چند ثانییه چشم هایش را باز میکند و خطاب به بهروز میگوید

 تو نیز صدا را میشنوی؟-

 هدبهروز با تعجب سرش را تکان مید

 !کدام صدا؟-

 .صدای یک دختره کودک یا نوجوان-

 !!تو داری من را میترسانی،این جا مسجد است-

 .این یک حقیقت است اقای محمدی،شیطان در مکان های مقدس نیز است-

 بهروز در حالی که تاب و تحمل شنیدن این حرف ها را ندارد خیلی سریع میگوید

 حاال باید چه کاری انجام بدهیم؟-
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 .مرحله ی اول باید این مکان را اتش بزنیم تا همه چیز از بین بروددر -

سپس در حالی که دست بهروز را از ناحیه بازو گرفته است،با خود میکشاند و با سرعت از مسجد خارج میشود در 

 .مسجد را محکم میبنده

 افشاری دست بهروز را ول میکند و بلند میگوید

 ستاین مکان درست مثل یک متروکه ا-

یعنی هیچ انسانی در این جا زندگی نمیکند،پس نیرو های ماورای طبیعت راحت تر میتوانند در این مکان ها 

 .خودشان را نشان بدهند،ما نباید زیاد این جا بانیم،واقعا خطر ناک است

  .بهروز که سردرگم مانده با یکـ نگاه مات به دنبال افشاری راه می افتد و سوار ماشین میشود

 "عت یک ظهرسا"

 .بیتا یک لیوان نوشابه برای بهروز میریزد و میگذارد کنار بشقاب غذایش

 سپس با لحن سوالی میگوید

 !عمو بهروز،چرا هیچ چیزی نمیخوری؟-

 بهروز کمی سرش را تکان میدهد،

 .باید باهات حرف بزنم-

 خیلی خوب گوش میدهم-

 .نه،یعنی این جا نمیشود-

 ز موبایلش بیرون میاوردفریده در حالی که سرش را ا

 .داداش؟!چه چیزی میخواهی بگویی که من نباید بشنوم-

 .سپس دوباره سرش را میبرد پایین و داخل موبایلش

 .فریده،چیزی که میخواهم بگویم فقط مربوط به تینا است-

 .می اندازدفریده یک برگ از کاهوی ساالد را داخل دهان خود جای میدهد و با بی رمقی شانه هایش را باال 

 تینا دستش را میگذارد روی دست فریده و خطاب بهش میگوید
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 .ما از این جا میرویم عمه،شما غذایتان را بخورید-

بهروز نیز حرفش را تایید میکند و از پشت میز و صندلی بلند میشود و به اتاق خود میرود،تینا نیز دنبالش راه می 

 .افتد و وارد اتاق میشود

 .ابکـ میشونمخیلی خوب عمو ب-

 .بابک در را پشت سر تینا میبنند و به چشم های درشت و مشکی رنگش خیره میشود-

عزیزم یک چیزی بهت میگویم،اگر بخندی و یا هر چیزی بگویی حق داری،اما باید بهت بگم زیرا خیلی مهم -

 .!است و بحث پدر و مادرت است

 .تینا سرش را به نشانه ی مشتاق بودن تکان میدهد

 .یلی خوب میشنومخ-

چند روز پیش داشتی در مورد رتبه ی کنکورت حرف میزدی ولی حرفت را کامل نکردی،چند روز بعد این بار در -

 .مورد حمید و عالقه ای که بهش داری حرف زدی

خوب من توانستم فکرت را بخوانم که تو دیگرـنمیخواهی دانشگاه بروی و با حمید ازدواج یا هر کار دیگری 

 !،درسته؟بکنید

 .تینا با لبخندی گوشه ی لبش سرش را تکان میدهد

 .خیلی خوب،ولی شما هرکاری که میخواهید بکنید را باید عقب بندازید-

 لبخند کوچک بیتا پاک میشود و با اعتراض میگوید

 !چرا؟-

اید و با تو یاقای افشاری برای این که به ما کمک بکند شرط گذاشتد و شرطش این است که به خواستگاری تو ب-

 .ازدواج بکند

 .تینا داشت شروع میکرد به داد زدن و جیغ زدن و اعتراض کردن که بهروز ارامش کرد

ارام باش،تو که نمیخواهی واقعا با او ازدواج بکنی،من دنبال خانه هستم تا از این محل برویم البته بعد از اینکه -

 .کارمان تمام شد و روح پدر و مادرت در اسایش ماند
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 .از این جا میرویم و دیگر خاطرات را دور میرزیم

 ولی اون که تنها چند بار من را دیده است،چطور عاشقم شده؟-

 بهروز سرش را تکان میدهد و میگوید

 .نمیدانم ... شاید عشق در یک نگاه که میگویند همین باشد-

 !اسم اون باید بیاد داخل شناسنامه ام؟-

از این جا خیلی دور شده ایم،ما فقط به خواستگاری او جواب مثبت میدهیم و فقط  نه نه،قبل از این حرف ها ما-

 ...باید تو جوری رفتار بکنی که انگار مجذوب او شده ای

 .ولی این انسانی نیست که همچین کاری بکنیم-

 ...این روز ها انسانیت مرده-

 ....د بدهد...نمیدانست عاقبت چه میشودتینا خیلی سر درگم شد،نمیدانست چه جوری باید این خبر را به حمی

 ...نمیدانست...نمیدانست

 اما خوب میدانست عمو خود بی دلیل از هر ادمی تعریف نمیکند

افشاری حتما توانایی خاصی دارد که انقدر به بودنش پا فشاری میکند،این موضوع کمی تینا را خوشحال 

 ...هایش مینشاند میکند،فکر به ارامش پدر و مادر خود لبخند را به لب

روز ها سپری میشود تا بالخره تینا تمام موضوع را برای حمید تعریف کرد،او خشکش زد،اما از ان جایی که 

پسری منطقی است و تینا را خیلی دوست دارد،این موضوع را پذیرفت،به شرطی که خیلی زود از ان مکان دور 

 .بشوند،تینا نیز شرط او را پذیرفت

 اری با یک دسته گل و یک جعبه شیرینی به خاستگاری تینا امدچند روز بعد افش

 .قطعا جواب مثبت بود

 ...افشاری که خاله ی پیر خود را همراه داشت،تبدیل شد به خوشحال ترین فرد روی زمین

این حجم از عالقه ی افشاری به تینا قابل حضم نبود،حدقل برای خود تینا که میدانست تا به حال هیچ چیزی بین 

 .ان ها نگذشتد،همین موضوع باعث شد کمی مشکوک بشود و به افشاری شک بکند
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رابطه ی بین ان ها نزدیک تر شد،به قدری که افشاری خودش را داماد خانواده ی محمدی میدانست،باالخره 

ل شده یزمانی رسید که افشاری ازش دم میزد،او باید مسجد قدیمی که در انتهای خیابان بنا شده بود و حاال تبد

به یک متروکه و محل قرار گیری وسایل فراطبیعی بود را اتش میزد...خود او از این موضوع خوشحال نبود اما حاال 

 .دیگه اون مسجد دیگه شباهاتی به یک مسجد ندارد و فقط یک خرابه است

شیطان هر  قطعا اقای محمدی به خاطر مقدس بودن مکان،وسایل خود را در ان جا میگذاشت اما خبر نداشت

 .لحظه دارد در ان مکان قوی تر میشود

این اتفاق رخ داد و تمام وسایلی که محمدی به همراه همسرش در طول تمام سال های زندگی خود جمع کرده 

 بودند

 ...در اتش سوخت،و هیچ اثری دیگر از ان مکان نماند به غیر از کارد مقدس

روح محمدی و همسرش طی کرده اند ،نصف مسیر را نیز برای بهروز و اقای افشاری نصف مسیر را برای ارامش 

 .فردا باقی گذاشته اند

قطعا فردا برای تمام عضو خانواده محمدی و خود اقای افشاری روز مهم و سرنوشت سازی است،همچنین 

ییر تغاخرین پروژه ی ماورای طبیت افشاری نیز است، او بعد از پاکسازی خانه به تینا قول داده که شغلش را 

 .بدهد و تبدیل به یک انسان اجتماعی ساده بشود

 .او میخواهد با استفاده از دستگاه های مخصوص نایاب خود این موضوع را یک بار برای همیشه حل بکند

با توجه به این موضوع که چند تا احضار کننده و جن گیر قبل از او جان خود را در ان خانه از دست دادهـ اند او با 

که خطر در ان خانه کمین کرده و نیروی ماورای طبیعت در ان جا زندگی میکند و دوست ندارد انسانی را  علم این

  ...ببیند میخواهد به دیدار ان خانه برود

***** 

 بهروز کمی در چشم های افشاری خیره میشود،سپس دستش را به شانه اش میکوبد و از او کمی قدر دانی میکند

ماشین را مملو کرده از تمام دستگاه هایی که فکر میکند برای انجام و به پایان  افشاری نیز صندوق عقب

 رساندن کار نیازش میشود
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 .اما تنها چند تا فانوس و سه تا پارچه ی سفید رنگ بزرگ را از صندوق برمیدارد

 ...همچنین بکی از صالح های اصلی خود همان کارد مقدسی است که نگذاشت میان اتش برود

ی قبل از حرکت به تینا و بهروز اطمینان میدهد که هیچ اتفاقی برایش رخ نمیدهد و حتی اگر موفق نشود افشار

 .خانه را پاکسازی بکند ان قدری توانایی دارد که خودش از بین نرود

تینا نیز در ظاهر با افشاری خوب است و نگران او،اما قلبش چیز دیگری میگوید هر چه قدر زمان بیشتری که 

گذرد شک و تردید او بهش بیشتر میشود حس ششم تینا این طور میگوید،حس ششم تینا نیر مانند مادرش می

 ...اکثرا راست میگوید

 .افشاری به راه می افتد و وارد خانه میشود

مانند قبل هیچ نوری در خانه نیست،او وارد خانه میشود مستقیم به هال میرود و یکی از فانوس های پر رنگی که 

اه دارد را روی فرش و زمین میگذارد و روشن میکند که نور بسیار زیادی نیز دارد،به نوعی این فانوس میتواند همر

رد پای و یا هر رد دیگری که نیروی ماورای طبیعت از خود به جا میگذارند و چشم ها قادر به تشخیصشان نیستند 

 .را نشان بدهد

مختلف خانه قرار داد، تنها یک رد پیدا کرد که از باالی پله ها به اتاقی بعد از این که همه ی فانوس ها را در نقاط 

 .میرود که تخته ویجا نیز در ان جا است

افشاری متوجه میشود کارش تنها در همین اتاق است اما بر عکس ادم هایی که از این تخته استفاده کردند او به 

 .ر را تمام بکندتخته ویجا عالقه ای ندارد و میخواهد با روش خود، کا

او سه تا پارچه بزرگ و سفید رنگی که با خود اورده است را بغل هم دیگر به روی زمین اتاق می اندازد و اتاق 

تسخیر شد را با پارچه ها به سه قسمت تقسیم میکند جوری که تمام اتاق با پارچه ها پوشش داده میشود،سپس 

کند به نوشتن یک ایه از قران،همچنین میگذارد یکی از پارچه ها روی دو تا از پارچه ها با رنگ قرمزی شروع می

 .سفید باقی بماند

سپس خودش پشت ان پارچه ی بدون قران می ایستد و شروع میکند به خواندن و تکرار همان دو تا ایه از قران 

 .که به روی ان دو پارچه ی دیگر نوشته است
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ری به روی پارچه ی بدون قران ظاهر میشود و با همان چهره بعد از مدت کمی روح زهرا درست رو به روی افشا

 .ی سرد و خاکستری رنگ و همان انگشتی که به جلو اشاره دارد لبخندملیحی دارد

 افشاری کمی دستش را باال تر می اورد

 .و استین کتش را به سمت پایین میگیرد

میکند و از استین کت خود کارد مقدس را ازاد بالفاصله هم زمان با پاک شدن لبخند زهرا او ارنج دستش را صاف 

میکند،بالفاصله خیلی سریع تا کارد مقدس دستش را لمس میکند به عقب میچرخد و کارد را در ناحیه ای پرتاب 

 !!افشاری میدانست ارواح نمیتوانند به روی قران پا بگذارند....میکند که روی پارچه اش قران ننوشته است

 ....به سمت روح هدیه میرود که به روی زمین افتاد و در حال سوختن است با قدم های اهسته ای

 ...چاقوی مقدس فقط از کنار روح هدیه رد شد

 .اما کافی بود تا یک روح سرگردان و خبیث را از بین ببرد

  ..کارد مقدس را از کنار پنجره از داخل دیوار بیرون میکشد و ناظر سوختن روح هدیه میشود

سمت خاکستر روح هدیه حرکت میکند خم میشود و با یک دستکش چرمی شروع به جمع کردن افشاری به 

 .خاکتسر روح هدیه میکند

 .خاکستر روحش که دوباره مانند کالبد انسانی قابل لمس شده است را داخل شیشه ای میریزد

 سفید از کف اتاق بود با خوداز جایش بلند میشود،کار او تمام شده بود،همینطور که مشغول جمع اوری پارچه های 

 فکر میکرد

 "از بین بردن یک روح برای او کار مشکلی نیست"

به پارچه ی دوم که رسید،صدایی از پشت سر و کنج اتاق به گوش هایش رسید،ارام به سمت عقب برگشت و با 

و سرد و بی رنگ ا تصویر زهرا مواجه شد که درحالی روی صندلی نشستد تخته ویجا را رو میز میگذارد،چهره اش

 ....خیلی غمیگین و خشمگین به نظر میرسد

 ...افشاری حس میکند که روح زهرا میخواهد با استفاده از تخته ویجا باهاش ارتباط برقرار بکند

به سمت صندلی حرکت میکند و دور میز گرد مینشیند،او زهرا را میبیند درحالی که چهره ی ناراحتی دارد چشم 
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 ...انگشت دستش را روی شی مثلثی شکل تخته قرارد داده استهایش را بستد و 

 

 .فصل اخر

 محمدی نیشخندی میزند و یک جرعه از چایی خود را مینوشد

 .افشاری نیز با چهره ی خوشحال خود ادامه حرفش را کامل میکند

 مک بعدی بودتا پای مرگ رفتم و برگشتم،تمام وقت منتظر اتفاق وحشت نا...اصال برایم کار اسانی نبود-

 حتی چندین بار داشت اوضاع از دستانم خارج میشد ولی خدا خواست که من زنده بمانم

 .محمدی لبخند رضایت خود را با اهی که میکشد و تشکری که از افشاری میکند کامل تر میکند

یی سپس در حالی که سوالی در ذهنش نقش بست،پس از نوشیدن یک جرعه از چایی سوال را با لحن باال

 میپرسد

حامد جان،از تخته ی ویجا استفاده کردی؟چون میدانم ان تخته دست نخورده در یکی از اتاق ها باقی مانده و -

 .این را نیز میدانم که برادرم و خانومش در همان اتاقی که تخته است فوت کرده اند

 .لبخنده روی صورت افشاری یک جا پاک میشود و کمی به فکر فر میرود

 .برای پاک سازی خانه از تخته ویجا استفاده کردم! بله درست است!تدرست اس-

محمدی از روی کاناپه بلند میشود و در حالی که به سمت پنجره ی رو به خیابان حرکت میکند خطاب به افشاری 

 میگوید

 نتوانستی با برادرم یا همسرش ارتباط برقرار بکنی؟-

 .شانه ی منفی بودن سوال تکان میدهدافشاری کالمی نمیگوید و تنها سرش را به ن-

حامد جان،قطعا هنگامی که این اتفاق هایی که برای من تعریف کردی را برای تینا نیز تعریف بکنی،مانند من -

روحش سبک خواهد شد و ان حس عذاب وجدانی که نسبت به مرگ پدر و مادرش همیشه همراهش بوده از بین 

 .خواهد رفت

 دهان بهروز خارج میشود،هم زمان با خود فکر میکند هنگامی که این کلمات از
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در همین حین که مشغول فکر کردن بود تینا زنگ خانه را  "این پسر حقش نیست به این شکل ضربه بخورد"

  .فشار داد

هنگامی که چشم تینا به چشم افشاری ...بهروز معذرت خواهی میکند و به سمت در حیاط میرود،در را باز میکند

 .نمی تواند زیاد تحمل بکندمیخورد 

افشاری از روی مبل بلند میشود و با صورتی خندان سالم میکند قبل از اینکه تینا بخواهد جواب بدهد بهروز با 

 لحنی لبریز از هیجان و امید واری میگوید

پاکسازی دخترم همانطور که بهت گفتم اقا حامد میتواند ما را کمک بکند دیشب این کار را کرده و خانه را -

 .کرده،همینطور خبر های خوبی برای تو دارد که شک ندارم از شنیدن ان ها خوشحال میشوی

 تینا کمی چهره ی متفکری به خود میگیرد

 .و سعی میکند خود را خوشحال نشان بدهد

 .حتما همینطور است-

 سپس به سمت مبلی حرکت میکند که افشاری روی ان نشستد،کنار او مینشیند و میگوید

 ؟.خیلی خوب اقا حامد دیشب در ان خانه چه اتفاقی رخ داد-

 .افشاری نگاهش را به رو به رو میدوزد و شروع به توضیح دادن میکند

وضعیت خیلی بدی بود،هر لحظه بیشتر داشتم به مرگ نزدیک میشدم،روحیه ام را باخته بودم هیچ امیدی -

 یلی از مسائل را بهتر بکنم و بهتر پیش ببرماما خداوند من را یاری کرد تا توانستم خ...نداشتم

خواهر کوچک تر مادرتون را که شما هیچگاه ندیدیش را احضار کردم و "هدیه"با استفاده از تخته ویجا روح 

 .خیلی از حقایق را هدیه اشکار کرد

 .برای مثال او دلیل مرگش را بهم با استفاده از تخته ویجا گفت

 !دهدنفس عمیقی میکشد و ادامه می

ته الب...هدیه یک پدر بد اخالق و روانی داشتد که او را به دلیل نزدیک شدن به زیر زمین خانه به قتل رسانده-

مادرتون نیز به ان زیر زمین نزدیک شده بوده ولی به قدری که دیگر کار از کار گذشته و ان چیزی که نباید 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر mehrantakk  | گیر جن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 92 

 ...میدیده و لمس میکرده را دیده و لمس کرده

 یجان میگویدتینا با ه

 مادرم چه چیزی را دیده؟-

 افشاری کمی مکث میکند سپس میگوید

پدر بزرگ شما یک دعا نویس یا به نوعی یک جادوگر که سحر و جادو تولید میکرده بوده،او قدرت زیادی داشتد -

 .و یک انسان عادی به حساب نمی امده

کلمات و اعداد بومی ساحره ها در زیر زمین با او یک جادویی را با استفاده از چند تا شکل هندسی ویک سری 

استفاده از تکه چوب درختی که برای ساحره ها ان درخت مقدس است، رسم کرده و به وجود اورده درست زمانی 

 ...که دیگر ان جادو در حال تکمیل شدن بود مادرتون سراغش رفتد

رده ان طلسم را لمس ک....تون ان قدرت را داشتدفکر میکنم باقی داستان را نیز بتوانید حدس بزنید که چرا مادر

 .و قدرت را وارد وجود خودش کرده

درحالی که تینا نشان میدهد انگار کلمات و جمله ها برایش قابل حضم نیستن،با کمال تعجب سرش را تکان 

 میدهد و ارام میگوید

 مگر مادرم چه قدرتی داشتد؟-

بهروز میبرد و بدون کالمی بهش خیره میماند،تینا دوباره  افشاری چشمانش درشت میشود و سرش را به سمت

 .سوالش را این بار با صدای باالیی تکرار میکند

 بهروز به سمتش میرود دستانش را در دست خود میفشارد و میگوید

دخترم فکر میکردم اگر تو این موضوع را نفهمی بهتر است،زیرا بچه بودی ولی قسم میخورم این اواخر -

 .م همه چی را برایت تعریف بکنممیخواست

 درحالی که بغض در گلوی تینا رخنه کرده

 .دستان بهروز را پس میزند و قبل از اینکه اشک هایش سرازیر بشود به سمت اتاق خود میدود

 .بهروز از افشاری معذرت خواهی میکند
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  ...قسم میخورم فکر میکردم میداند!عیب ندارد اقای محمدی تقصیر من بود-

 وز به سمت پاکت سیگارش حرکت میکند و همزمان میگویدبهر

 ...عیب ندارد کمی بهش فرصت بده-

 افشاری نیز بالفاصله میگوید

 .خیلی خوب بهتر است من دیگر بروم فردا میایم و بهش سر میزنم-

 .بهروز به ارامی سرش را تکان میدهد

 .د و از خانه خارج میشودافشاری در حالی که به ساعت مچی خود نگاه میکند خدافظی میکن

بهروز نیز او را تا دم حیاط بدرقه میکند،اما هنگامی که به خانه برمیگرده با چهره ی تینا مواجه میشود که لبخند 

رضایتی گوشه ی لبش سوار شده و ایستاده به او خیره شده، او چیزی نمیگوید بهروز نیز همینطور،اما تینا به 

 .ر اغوشش جای میدهدسمت بهروز میدود و خودش را د

 بعد از چند ثانییه تینا از اغوش بهروز جدا میشود و در حالی که نفس عمیقی میکشد میگوید

این موضوع بهانه ی خوبی است تا من را کمی ناراحت و افسرده جلوه بدهیم و به او بگوییم به یک سفر طوالنی -

 .شی بکنیمان موقعه فرصت داریم از این خانه اثاث ک...مدت نیاز دارم

 .بهروز سرش را تکان میدهد و تایید میکند

،از حق نگذریم او پسر خوبی است و صادق بودنش را با راست گفتن موضوع پدربزرگ و قدرت ولی عمو بهروز-

 .مادرم ثابت کرد

 .درست است دخترم او پسر صادقی است-

 .ولی اجازه نمیدهم تو با اجبار به یک خانه ی دیگر بروی

 .ای همه چیزممنون بر-

 .الزم به تشکر کردن نیست،اکنون روح پدر و مادرت در اسایش است و این خیلی خوب است-

 .زهرا حرف عموی خود را تایید میکند و بدون کالمی چند ثانییه به فکر فرو میرود و به سمت مبل حرکت میکند

 .را فرا بگیردهمینطور بهروز چند دقیقه حرفی نمیزند و باعث میشود سکوت سنگینی خانه 
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 بعد از چند دقیقه بهروز سکوت خانه را با تن صدای پایینی میشکند

 .توانستی موضوع خاستگاری را به حمید بگویی-

 .در حالی که تینا به یک نقطه خیره شده تنها سرش را تکان میدهد

 خوب؟ عکس العمل او چگونه بود؟-

 ...ناراحت شد،خیلی-

 زنگ بزن بگو دیگه همه چی تمام شده عیب ندارد دخترم پاشو االن بهش-

 عمو بهروز؟تو مشکلی نداری با عشق من و حمید؟-

 بهروز لبخندی میزند و سرش را تکان میدهد

 .نه دخترم،بالخره هر کسی یک روزی عاشق میشود-

 .راستی عمه فریده خیلی استرس و ترس داشت از اتفاق هایی که پیش رویمان قرار داشت-

 امی که از سرکار بیایداکنون میتوانم هنگ

  !!!.خبر خوب پاکسازی خانه و ارامش روح پدر مادرم را بهش بدهم و او را دوباره مانند قدیم سرحال بکنم

 ...درست است دخترم-

 .دوباره سکوت سنگینی در خانه حاکم میشود

ن خت و در را باز کرد اولیتا ساعتی گذشت و هوا زد به تاریکی فریده از سر کار برگشت و هنگامی که کلید را اندا

 .تصویری که باهاش مواجه شد چشم های تینا بود که انتظارش را میکشید

تینا سیر تا پیاز ماجرا را برای عمه ی خود تعریف کرد و حال او را دگرگون کرد،فریده نیز مانند خود تینا ارامش 

 .د تا حدودی از بین رفتخاصی بهش قالب شد و عذاب وجدانی که نسبت به مرگ برادرش یدک میکشی

فردای ان شب،تینا به همراه عمو و عمه ی خود به قبرستانی رفتن که اقای محمدی و همسرش چال شده 

اند،چند تا فاتحه و یک سری حرف دل زدند،یا به نوعی برای یک مد زیادی از ان ها خداحافظی کردند زیرا قرار 

نگاه نکنند،هرکدام از اعضای خانواده میخواهند به روشی  است از محل بروند و دیگه پشت سر خودشان را نیز

 .زندگی خود را از نو شروع بکنند و تمام اتفاق های بد را در این محل جا بگذارند
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خالصه بهروز کار های جدید خانه ی جدید را شروع کرد،خیلی زود خانه ای که میخواست را خارج از تهران پیدا 

کار های اتقالی اش به یکـ شهر دیگه را با موفقیت انجام داد،تینا هم که به  کرد،فریده نیز که یک معلم است

انتخواب خود تصمیم گرفت به دانشگاه نرود و پس از مدتی که رابطه اش دوباره با حمید خوب شد با او ازدواج 

 .بکند

ینا بهبود حال ت در این میان که هرکسی مشغول بود افشاری هیچ چیزی نمیدانست و فقط فکر میکرد که برای

 .انها به یک مسافرت طوالنی مدت رفته اند

 ...غافل از این که دیگه قرار نیست دختری که عاشقش شده را ببیند

 ...حتی دیگه جواب زنگ هایی که میزد را نمیدادند

یش ل پاما در این روز ها یک رویدادی رخ داد که خیلی غیر منتظره بود اقای اسمائیلی که تخته ویجا را شش سا

به بابک محمدی داده بود،جز دوستان بهروز محمدی نیز به حساب میایید و در یکی از روز ها که موبایل بهروز 

 .زنگ خورد مانند همیشه فکر کرد افشاری پشت خط است

پس بهش بی محل شد،ولی هنگامی که گوشی برای بار چهارم زنگ خورد،او را کنجکاو کرد،کار خود را رها کرد و 

ت موبایل حرکت کرد و در حین ناباوری شماره کسی را در گوشی خود دید که تقریبا ده سالی است که به سم

 .باهم دیگر برخورد نداشتند

بهروز با خود گفت اگر فقط قصد احوال پرسی را داشت !!میان دو راهی گیر کرد که موبایل را جواب بدهد یا خیر

 .اینقدر زنگـ نمیزد

زد،بهروز صدای خود را صاف کرد و در حالی که غافل است از اینکه برادارش تخته وقتی برای بار ششم زنگ 

 .ویجا را از او گرفته موبایل را جواب داد

پس از سالم و احوال پرسی گرمی که دو دوست قدیمی انجام دادند،اسمائیلی رک و پوست کنده رفت سراغ 

 :بحث اصلی و گفت

ویجا چه کاری انجام داد؟،خط موبایلش هم که از بین رفتد من این  برادرت در چه حالی است؟راستی با تخته-

 اواخر به خاطر از دست دادن پسرم
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 ...داغون و افسرده شده بودم اما حاال حالم بهتر است

 بهروز که نمیدانست چه باید بگوید کمی فکر کرد نفس عمیقی کشید تسلیت گفت و ادامه داد

و میتوانی بری و برداری،البته برادرم دیگر در ان خانه زندگی نمیکند و به تخته ویجا در خانه ی برادرم است ت-

 .دالیلی ان خانه مانند یک متروکه ساکت شده

 حال برادرت چگونه است؟-

  !!حال برادرم خوب است،نگران نباش-

 !بهروز که نمیخواهد انسان های زیادی از مرگ برادرش با خبر بشوند به او دروغ میگوید

مائیلی که کمی به حرف هایش شک کرد، قبول کرد که به خانه ای برود که حاال پاکسازی شده و هنوز هرچند اس

 .تخته ویجا ان جا قرار دارد

هرچند اسمائیلی باید مسیر زیادی را طی بکند تا به ان خانه برسد،ولی ان قدری تخته ویجا ارزش دارد که این 

 .مسیر را برایش طی بکند

و دو شنبه شب به خانه میرسد دقیق شبی و زمانی که فردا صبح ان، خانواده ی محمدی به خانه این کار را میکند 

 .ی جدیدشان اثاث کشی خواهند کرد

 ...هنگامی که اسمائیلی وارد خانه شد تا تخته ویجا را بردارد تنها یک بار به بهروز زنگ زد اما

 "صبح سه شنبه"

سته،مشغول چیدن ضروف تزئینی مس و برنج و گذاشتن ان ها داخل بهروز در حالی که چهار زانو در حیاط نش

 .جعبه است

همچنین مدام کار گر هایی که وسایل مختلف را از خانه خارج میکنند و وارد حیاط میشوند را زیر نظر دارد تا 

 .اشتباهی مرتکب نشوند

 .د و داخل جعبه ها میچینندتینا و فریده هم اخرین وسایل های ریز اشپزخانه را از کابینت خارج میکنن

 دیگر تقریبا میشود گفت کار اثاث کشی ان ها رو به اتمام است

همچنین به .بهروز نیز جعبه ای که در دست دارد را از حیاط خارج میکند و پشت خاور اثاث کشی جای میدهد
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میدهد همچنین از کارگر  کمک فریده و تینا میرود و اخرین جعبه ها را از دستان ان ها میگیرد و پشت خاور جای

ها تشکر میکند و انعامی به ان ها میدهد،همچنین سوئیچ ماشین خود را به فریده میدهد و از او میخواهد که با تینا 

 .به خانه جدید برود و ناظر چینش وسایل باشند

 .رفتبهروز حرف ناگفته ای با صاحب خانه ی جدید دارد و به همین خاطر با انـ ها با خانه جدید ن

 پس از اینکه ان ها رفتند

 بهروز رو به اقای بارانی میکند و میگوید

 .اقای بارانی ممکن است تا چند روز دیگر یک پسر جوانی سر و کله اس پیدا بشود و زنگ خانه شما را بزند-

 .کمی سکوت میکند و ادامه ی حرفش را میزند

 .با من کار دارد میدانم که بچه ی کوچیک هم داری،ولی اصال نترس ان مرد-

 .شما الزم نیست کار خاصی انجام دهید

 تنها اگر دیدید دارد کار اضافه میکند به پلیس زنگ بزنید،پلیس او را زیر نظر دارد

بارانی که پاک گیچ شده و نمیدانم چه باید بگوید تنها سرش را تکان میدهد و با لحن خیلی پایین حرفش را 

 ...تایید میکند

 ...ی تشکر دستش را به شانه ی بارانی میکوبد و بدون حرف دیگری از خانه خارج میشود بهروز به نشانه

خانه ی افشاری تا این خانه فاصله اش کم نیست و در طول این مدت که افشاری فکر میکرد تینا به همراه بهروز 

 .به سفر رفته اند حتی یک بار باهم برخورد نداشته اند

 دو ساعت و نیم بهروز تاکسی میگیرد و پس از

 به خانه ی جدیدش میرسد

 خانه ای که بوی تازگی امید و زندگی بهتر را میدهد

  !او میداند در این خانه اتفاق های خیلی خوبی قرار است رخ بدهد،مانند عروس شدن تینا

و همچنان د،وقتی که بهروز وارد خانه شد،تقریبا تمام وسایل درشت خانه به سلیقه ی تینا و فریده چیده شده بو

ان ها مشغول فکر کردن در مورد طرز چیدن باقی وسایل بودن که بهروز در خانه را باز کرد و وارد شد،وقتی که 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر mehrantakk  | گیر جن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 98 

سلیقه ی خانواده خود را دید شگفت زده شد و لبخند رضایتی به لب هاش نشست و با تکان دادن سرش به جمع 

 .خسته نباشید گفت

مانده بود وصل کردن اجاق گاز خانه برای پختن غذا که این کار را نیز کار چیدمان خانه زودی تمام شد فقط 

 .بهروز انجام داد

 .خانه جدیدشان تقریبا میشود گفت پنجاه متری از قبلی بزرگ تر است و مانند قدیمی دو تا اتاق خواب دارد

 .یکی برای تینا و یکی هم برای فریده و بهروز

کاناپه لم داده و مشغول نوشیدن قهوای که استکانش را با دو دست گرفته شبِ همان روز بهروز در حالی که روی 

 است

 فریده کنار او مینشیند و با سردرگمی از او میپرسد

 .داداش فکر نمیکنی اگر موقعه ای افشاری خانه ما را پیدا بکند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟-

 شدبهروز سرش را تکان میدهد و دستش را به گونه ی خواهرش میک

 افشاری از پلیس میترسد! نگران نباش عزیزم-

 او میداند که سابقه دارد و کوچک ترین شکایتی برای او سنگین تمام میشود

 تازه ما که برای ازدواج او با تینا هیچ مدرکی پیش او نداریم،او تنها یک خاستگاری ساده کرد

 !!.همین

 فریده که کمی با حرف های برادرش ارام شده

 میگوید

 !رسته ولی ما نباید دیگه این بحث را جلوی تینا بکنیم ممکن است بترسدد-

بهروز جرعه ای از قهوه ی خود را مینوشد و در حالی که خود را اماده کرده بود جواب خواهرش را بدهد صدای 

 .جیغ تینا از طبقه ی باال و حمام خانه به گوش هایشان رسید

د و با عجله و سرعت زیاد پله ها را باال میرود،فریده در حالی که خشکش بهروز کمی زود تر از فریده تکان میخور

 .زده ارام تر از بهروز پله های خانه را طی میکند
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او در حالی که موهای خیس خود را پایین ...بهروز تا به طبقه دوم و حمام خانه میرسد با تصویر تینا مواجه میشود

 ترس بهـ بهروز خیره میشود و میگویدگرفته و بدن خود را با حوله پوشانده با 

 .فکر میکنم هنوز داخل حمام باشد...یک سوسک بزرگ از روی بدنم رد شد-

بهروز نفس عمیقی میکشد و در حالی که هنوز نفسش به جا نیامد لب خود را گاز میگیرد و به سراغ ان سوسک 

 .میرود

 فریده نیز که حالش حسابی دگرگون شده

 :گیرد و ارام دم گوش او میگوید،تینا را در اغوش می

 .من را خیلی ترساندی،دیگر همچین کاری نکن-

 تینا که کمی تعجب نیز کرده فریده را از اغوش خود جدا میکند و میگوید

 .معذرت میخواهم-

 ےبهروز در حالی که سوسک را کشته و از حمام خارج کرده رو به تینا میکند و میگوید این خانه ساختار قدیم

 و طبیعی است که حشرات زیادی در این خانه باشند دارد

 لطفا دیگر به خاطر یکـ حشره ان طوری جیغ نزن

 !!قلبم یک جا فرو ریخت

 .خیلی معذرت میخواهم-

 .عیب ندارد تا سرما نخوردی برو حمامت را بگیر-

 .سپس به همراه فریده از طبقه ی اول خارج میشوند

 :فریده رو به بهروز میکند و میگوید

 .لحظه ای حس کردم افشاری دارد تینا را اذیت میکند-

 بهروز با خونسردی میگوید

 دیگر الزم نیست از این فکر های احمقانه بکنی-

 .بهت که گفتم او نمیتواند ما را پیدا بکند
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  .بهتر است هرگز به این موضوع فکر نکنی

 .د و دیگر چیزی نمیگویدفریده حرف برادر خود را میپذیر

و شب ها به خوبی سپری میشود و بدون هیچ نکته و ذره ی منفی در زندگی خود،به کار های خود مشغول روز ها 

 شدند و خیلی زود به محل و خانه جدیدشان عادت کردند

 رابطه ی تینا و حمید دوباره خوب شد و ان ها دوباره با هم چندین دیدار داشتند

ت و رفته رفته رابطه و عشق حمید و تینا بزرگ و بزرگ تر شد و دیگه هیچ چیز بهتر نمیتوانست باشد دو ماه گذش

 .همچنین با گذشت زمان ان ها از تصمیم خودشان مطمعا شدند

تصمیم ان ها ازدواج در سومین ماه تابستان بود،هر دوی ان ها از پیوندی که قرار است میان ان ها به وجود بیاید 

 .دندبه عنوان بهترین اتفاق های زندگی خود میدا

 تقریبا در تمام روز ها حمید دسته گل های مختلفی را برای تینا میخرید و به او هدیه میدهد

 .به قدری که انقدر تنوع گل های زیبا زیاد شد اتاق تینا شکل دیگری به خود گرفته است

 یک زندگیخانواده حمید قشر قوی و ثروت مندی نیستند اما خود حمید تمام سعی اش را میکند تا در اینده 

 راحت را با عشق خود داشته باشد

 تینا نیز با عموی خود جدیدا میتواند راحت تر باشد و راحت تر حرف بزند

 یخوب العمل عکس نیز بهروز البته و گفت کنده پوست و رک ےبه همین خاطر موضوع ازدواج با حمید را خیل

 .کرد حمایت ها ان تصمیم از و داد نشان

 .زمستان تمام بشود و وارد عید نوروز بشوند یک ماه دیگر گذشت تا

 .بهروز سر تحویل سال به فریده و تینا قول داد تا سال جاری تبدیل میشود به بهترین سال های زندگی هایشان

 !بهروز امید دادن را دوست دارد اما هرگز خودش به سادگی امید وار نمیشود

وز تحویل سال دعا های زیادی برای زندگی خود کرد،رو به به هر حال تینا خوشحال ترین فرد خانواده است و ر

خدای خود کرد و هرچی سختی در این سال ها در سینه اش مانده بود را با اه و اشک بیرون ریخت و خودش را با 

 .استفاده از استخراج کلمات سبک کرد
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ی منطقی است و با مغزش البته او خواسته زیادی از خدای خودش ندارد،مهم ترینش سالمتی است تینا دختر

 !نه با قلبش! تصمیم میگیرد و عمل میکند

یلی برای خ...در فاصله ی پنج دقیقه ای به تحویل سال او دیوان حافظ را باز میکند و شروع میکند به فال گرفتند

 !تینا جالب است که قالب تفسیر فال حافظ با تفسیر فال قوه اش همخوانی دارد

 !!ش زندگی بهتر استمفهوم هر دو تا فال های

 ...او از همیشه برای زندگی امید بیشتری دارد

 .!شاید این حمید باشد که دارد به او نیرو میدهد،نیرویی که عشق نام دارد

 سال نو میشود و درختان شکوفه میدهند

 .پرندگان کوچ میکنند و خورشید دوباره گرمای خودش را به زمین میفرستد

ه ی محمدی به مراتب بهتر از گذشته گذشت،ان ها توانستند اتفاق های وحشت ناک در فصل بهار زندگی خانواد

  ....را فراموش بکنند و دیگر بهشون فکر نکنند

فصل بهار نیز خیلی زود گذشت و فصلی از راه رسید که چهارده ام اخرین ماهش جشن عروسی تینا و حمید 

 .برگذار خواهد شد

 "هزار و سیصد و نوده و هفت"

 "یورشهر"

تینا به سمت کتاب خانه ی اتاق خود حرکت میکند و درحالی که خواب به چشم های او نمیشنید،با دقت کتاب ها 

 .را از کتاب خانه بیرون میکشد تا به رمانی برسد که تا به حال نخوانده باشد

د حرکت میکند،روی رمانی را به خاطر اسم و جلد زیبایی که دارد انتخواب میکند و به سمت میزه مطالعه ی خو

 .صندلی مینشیند و کتاب را روی میز قرار میدهد

حدود نیم ساعت چند صفحه را با دقت فراوان میخواند و در حالی که اماده است صفحه بعدی را شروع به 

 .خواندن بکند،احساس تشنگی میکند

و یک لیوان اب اتاق خود را  کتاب را به همان شکلی که در دست دارد روی میز قرار میدهد و به قصد اشپزخانه
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 .ترک میکند

به اشپزخانه میرود پارچ اب را از یخچال بیرون میکشد و یک لیوانه شیشه ای برای خود میریزد،اب را مینوشد و 

 .طبق عادتی که هر شب دارد پارچ اب و لیوان را با خود به طبقه ی دوم و اتاق خود میبرد

را  رمانریده به خواب رفته اند،تینا نیز قصد دارد چند صفحه دیگر از ساعت از دو بامداد گذشتد و بهروز و ف

 .بخواند و بعد به خواب برود

 او از پله های طبقه ی اول باال میرود و به طبقه ی دوم و اتاق خود میرسد

ت دیگریش به دستگیره در فشار میاورد و در را باز میکند،اما در حالی که پارچ و اب را در یک دست دارد با دس

بالفاصله پارچ اب به همراه لیوان شیشه ای از دستش رها میشود و پس از برخورد با زمین میشکند،اب زیادی در 

اتاقش جاری میشود اما تینا بهش بی تفاوت است زیرا در حالی که چشم هایش درشت شده ناظر این 

 ...روی میز قرار داده بود اکنون بر عکس شدهاست،کتابی که 

 تینا خشکش میزند و در حالی که با دو تا دست هایش جلوی دهان خود را گرفتد تا جیغ نزند گیج شده است

او شک ندارد کتاب را همانطور که داشت میخواند روی میر قرار داده بود اما اکنون چشم هایش دارند میگویند که 

 .قرار دارد کتاب برعکس روی میز

ترس و استرس زیادی به او غالب میشود و بدون توجه به اب و شیشه های شکسته و پراکنده شده در اتاقش 

 طبقه ی

 .اول را طی میکند و به سمت اتاق دیگری که عمو و عمه ی خود در ان اتاق خواب هستند میرود

 .کنددیگر تحمل این را ندارد تا جیغ و یا حرف نزند و خودش را خالی ن

 .با عجله در اتاق را باز میکند

 ...عـــموو بهــرو-

  ... ،زیرا نه بهروز و نه فریده در اتاق حظور ندارندحرفش نیمه تمام میماند

شبِ وحشت ناک تینا کامل میشود و به طور جدی احساس خطر میکند،او خطر را حس میکند به نوعی بوی خطر 

 .ه و هیچ چیزی واردش نمیشودهر لحظه شدید تر میشود او ذهنش قفل شد

http://forum.negahdl.com/forums/5/
http://forum.negahdl.com/forums/5/
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بدون شک،شک او میرود به سمت افشاری،اما ترجیح میدهد از خود سر و صدای زیادی منتشر نکند و قصد هر 

 .کاری را که دارد در سکوت انجام بدهد

 بعد از کمی فکر کردن،او تنها فکرش میرود به حمید،از اتاق فاصله میگیرد و با قدم های اهسته و نفس های کند

 .طبقه ی اول را به قصد طبقه دوم،اتاق و موبایل خود طی میکند

ته اب ها به خورده فرش رف.درِ اتاقش نیز هنوز باز است و شیشه های شکسته مانند قبل روی زمین پراکنده است

 شاند و تنها نکته ای که جلب تینا را یک بار دیگر جلب میکند دوباره کتاب است که مانند اول به سمت خط های

 ...روی میز قرار گرفته

تینا این بار عجله میکند و با سرعت بیشتری حرکت میکند،خود را به میز میرساند و موبایلش را از بغل کتاب 

 .برمیدارد و با دستپاچگی شماره ی حمید را وارد میکند

خواب الودگی جواب اولین بار را جواب نمیدهد دومین دفعه را نیز همینطور،اما تماس سوم را با صدای خسته و 

 ...میدهد

در حالی که تینا هر لحظه بیشتر احساس خطر میکند با کلماتی که گاهی زیر زبانش له میشوند تمام ماجرا را از 

 .پشت تلفن برای حمید تعریف میکند و در اخر سر از حمید کمک میخواهد

 ."همین االن میایم"کند و به او میگوید حمید نیز قطعا از طرز حرف زدن تینا میترسد، با کلماتی او را ارام می

تینا با خود فکر میکند تا هنگامی که حمید از راه میرسد چطور جان خود را ایمن بکند و یا کاری بکند که دست 

 ...افشاری بهش نرسد

 ...مشغول فکر کردن بود که ناگهان چشم هایش به سمت کمد لباس های خود میچرخد

ست،قدری که لحظه ای تینا را از شکی که درونش ایجاد شده مدام تحریک میکند تا الی دو تا در کمد کمی باز ا

 ...به سمتش حرکت بکند

 .یک حس یک صدا یک انعکاس دارد به او میگوید به سمت کمد حرکت بکند و در هایش را باز بکند

و گیر کرده و جرعت فرو در نهایت همین اتفاق نیز می افتد تینا با قدم های اهسته و اب دهانی که در گلوی ا

 دادنش را ندارد
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 .به سمت کمد لباس های خود حرکت میکند

کمد لباس او بلند است و به نسبت عرض زیادی نیز دارد و اکثرا تینا،لباس های مجلسی خود را در ان جا اویزان 

 کرده

 ...میکند دو تا دستگیره در را با دو تا دست های خود میگیرد و در یک ثانییه در را کامل باز

اما این بار نمیتواند جلوی خود را بگیرد تا جیغ نزند،بلکه با تمام وجود و از تمام وجود خود جیغ گوش خراشی 

 ...میزند و در حالی که چهار زانو روی پاهای خودش می افتد،اولین اشک از سمت چشم چپ او جدا میشود

 ...که کنار هم دیگر قرار گرفتنداو عمه و عموی خود را میان لباس های مختلف خود میبیند 

 او از دیدن ان ها خوشحال نمیشود زیرا گلوی هر دوی ان ها به وسیله ی کاردی

 ...بریده شده است

از تماشای مرگ ان دو فقط گریه کردن است که از دست تینا بر میایید،اکنون خیلی دیر شده و او هیچ کاری 

 ...نمیتواند بکند

نش دوباره سختی،عذاب و اتفاق های بد را به زندگی تینا پس داد،انگار که بهار نیز از خیلی زود بهار با تمام شد

 .سرنوشت تینا فراری است

به هر صورت او اکنون در خانه با یک قاتل تنها است و قطعا تینا باید مرگ خانواده اش را فراموش بکند و به 

 .نجات دادن جان خود فکر بکند

از چند دقیقه فکر کردن تینا با خود تصمیم گرفت قبل از اینکه حمید از راه برسد از  از روی زمین بلند میشود،پس

خانه فرار بکند،تصمیم تینا صحیح بود اما دوباره سرنوشت ترجیح داد به جای خنده ی لب های او، اشک های 

 .چشم هایش را ببیند

 .های شخصی به گوش هایش رسید تینا میخواست از اتاق خارج بشود که از راهرو دم در خانه صدای قدم

دوباره ذهن او قفل میشود و در حالی که حس میکند خون به مغزش نمیرسد با عجله به داخل همان کمدی خود را 

 .جای میدهد که جسد عمه و عموی خود در سمت راست و چپش قرار میگیرد

مد رفت، خیلی زود پس از اینکه وارد کفکر بهتری در ان شرایط به ذهن تینا نیامد،زیرا او باید سریع تصمیم میگ
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میشود،صدای کفش و قدم های شخص نزدیک و نزدیک تر میشود به قدری که تینا توانست از میان دو تا دره 

 .نیمه باز کمد تصویر قاتل را ببیند

زیرا میتوانست حدس بزند پشت همه ی کار ها افشاری است اما !! قلبش فرو ریخت اما خیلی هم تعجب نکرد

 !اقعا او با خود فکر نمیکرد به قدری عاشقش باشد که به خاطر جدایی دست به ادم کشتن بزندو

در حالی که اشک های چشم هایش بند نمیاید دو تا دست خود را جلوی دهانش میگیرد تا صدای گریه کردنش از 

 .کمد خارج نشود

 افشاری در حالی که کارد مقدس را در دست دارد

،پس از اینکه چیزی با قدم های ریز مدام سرش را به سمت چپ و راست خودش میچرخاندداخل اتاق میشود و 

 .یافت نکرد،با قدم های اهسته به سمت در حرکت کرد تا از اتاق خارج بشود

 تینا نیز دوباره قلبش فرو ریخت.میخواست از اتاق خارج بشود که ایستاد

،دو تا دست هایش را باال میگیرد و شروع به قهقه زدن افشاری درحالی که سر جایش ایستاده و تحرکی ندارد

 .میکند

 قهقه های او خیلی پیوسته بهم و متوالی است

همینطور تن صدایش باال تر میرود و مانند دیوانه ها ان دو دستش را به صورتش میکوبد و موهایش را چنگ 

 .میزند

ه میگیرد و خود را به عقب تر میکشد تا افشاری نتواند تینا که تا حاال داشت او را تماشا میکرد از الی در ها فاصل

 .او را بببیند

 .برای لحظه ای صدای قهقه اش قطع میشود

افشاری دستش را به ...در همان لحظه دو تا در کمد در یک ثانییه باز میشود،تینا همزمان جیغ بلندی میکشد

 روی زمین پهنش میکندسمت موی تینا میبرد و از تار موهایش میگیرد و محکم میکشد و 

 .در کمد را میبند و تینا را به طور کامل از کمد خارج میکند

او را به وسیله کشیدن موهایش به وسط اتاق میکشاند و با فریاد بلندی به جانش می افتد و در حالی که فریاد 
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 بلندی میزند

 .با لحن دیوانه واری میگوید

 .،ان زمان از خودم متنفر شده بودم.یشه امتو کاری کردی که من تظاهر بکنم یک عاشق پ-

 تینا که پاک گیج شده با لحن ارام و لکنت زبان میگوید

 !اگر تو عاشق من نیستی؟ پس چه چیزی از جان من میخواهی؟ برای چی خانواده ام را کشتی؟-

 لحن خندیدن دیوانه وار افشاری ادامه دارد

با دست دیگریش صورت او را زیر انگشت هایش او یک سیلی به صورت تینا میزند و در حالی که 

 یفشارد،صورتش را به صورتش نزدیک تر میکند و ارام میگوید

تینا سعی دارد افشاری را از روی خود کنار بزند،اما هرچی تالش  .من فقط قدرتی که درونت داری را میخواهم-

 .خود کنار بزند میکند بی فایده است،دست های ظریف او نمیتواند تن افشاری را از روی

 هنگامی که از تالش زیاد خسته میشود نفس عمیقی میکشد و میگوید

 !چرا مزخرف میگویی من چه قدرتی دارم؟-

 افشاری لحظه ای صبر میکند و سپس با صدای وحشت ناک بلندی کهـ از انتهای حنجره اش میاید

 .شروع به قهقه زدن میکند

خانه کشیده بود، طلسم معروف و ماندگار ساحره ها است،نکته مهم در ان طلسمی که پدر بزرگ تو در زیر زمین -

به نوع دیگر تو ناخواسته ان قدرت را از مادرت در وجودت داری اما بلند ...مورد ان طلسم ارثی بودنش است

 نیستی ازش استفاده بکنی

 .به این ترتیب من میخواهم پدر بچه ات باشم،همان بچه ای که به دنیا خواهی اورد

 تینا با سردرگمی تمام میگوید

 .من حتی اگر بمیرم اجازه نمیدهم تو همچین کاری را با من بکنی-

 .افشاری درحالی که هنوز روی تینا افتاده،لبخنده مرموذی میزند

 .درسته،هنوز نه اما به زودی این کار را باهات خواهم کرد-
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 .د و به روی زمین میکشدسپس با یک قهقه از روی تینا بلند میشود،دست او را میگیر

به پله ها میرسد او را بلند میکند و در حالی که با دقت پله های خانه را پایین میرود،تینا را محکم میفشارد،تالش 

 .های تینا نیز برای رهایی بی فایده است

ناحیه  میکند و ازافشاری تمام پله ها را طی میکند،تینا را از دستانش رها میکند،او با قدرت به کف زمین برخورد 

گردن و کمر بهش ضربه وارد میشود،از درد به خود میپیچد،افشاری نیز خم میشود و دست و پاهایش را با طناب 

 .به همدیگر میبنده سپس از روی زمین،بلند میشود

درست،در همان لحظه از پشت سر صدایی به گوش های افشاری رسید،متوجه شد که شخصی وارد خانه 

 .ایش تکان نخورد،هرگز به عقب برنگشتشده،اما از ج

صدای قدم های اهسته شخصی که وارد خانه شده لحظه به لحظه نزدیک تر میشود، اما او همواره تکان نمیخورد 

و به عقب برنمیگرده،تنها دستش را به سمت چاقوی مقدسی که زیر پیراهنش و پشت کمر بنده چرمش قایم 

 .کرده میبرد و کمین میکند

 .یتواند با استفاده از چهره ی تینا حدس بزند پشت سر او چه کسی استافشاری م

افشاری به چهره ی تینا خیره میماند و حرکت دیگری نمیکند،ناگهان چشم های تینا درشت میشود افشاری نیز 

در همان لحظه کارد مقدس را از پشت کمربندش بیرون کشاند و در حالی که با یک چرخش نیمه ی بدن خود را 

 .ه سمت عقب میچرخاند کارد را با تمام قدرت به گلوی حمید میکشدب

 ...خون از گردن حمید فواره میکند و قطره هایی از خونش به روی صورت تینا پخش میشود

تینا جیغی میزند و در حالی که دست و پاهایش بسته است سر خودش را به زمین میکوبد و همراه با فریاد،اه و 

 .ه ای که چشم هایش دیده خالی میکنداشک خودش را از صحن

افشاری که نیشخندی گوشه ی لبش نشستد به سمت پیکر حمید میرود که مشغول جان دادن است و هرزگاهی 

 .تکانی نیز میخورد

 همچنان خون از گلویش فواره میکند اما با فشار کم تری

نی کند و درحالی که با دست به قفل فرمادستش را به یقه ی پیراهن حمید میگیرد و پیکر بدون رمقش را بلند می
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 که بغل دستش به روی زمین افتاده اشاره میکند خطاب به تینا

 :میگوید

 عشقت میخواست با قفل فرمان من را بزند؟-

 .خنده ای میکند

 ...اره درسته،تمام مدت من میدانستم تو با این عوضی رابطه داشتی-

 .چند دقیقه سکوت در خانه حاکم میشود ...د فقط اشک میریزدتینا نیز چشم هایش را بستد و از تمام وجو

تینا با کلماتی که از ترس و استرس از دهانش خارج میشود،از افشاری یک سوال میپرسد و سکوت خانه را 

 .میشکند

 اگر من بچه ای که میخواهی بهت ندهم من را خواهی کش؟-

 افشاری ارام میخنده و ارام میگوید

 .چه ام بدون مادر بزرگ بشودمن دوست ندارم ب-

تینا از حالت ارامی که به وجودش قالب شده بود خارج میشود و در یک ثانییه با یک جیغ دوباره خودش را با 

 اشک و اه خالی میکند

 .این همه ادم کشتی تا یک بچه به دنیا بیاید!!اشغاله عوضی-

رچه بیشتر و با لبخندی که هنوز روی صورتش افشاری دستش را از جسده حمید خالی میکند و با اعصبانیت ه

 :ماسیده به سمت تینا میرود و در حالی که داندان هایش را بهم دیگر میکشد با حالت تهدید میگوید

 .قسم میخورم اگر بخواهی کار اضافی بکنی،بالیی به سرت میارم که هر شب ارزوی مرگ بکنی-

 .نفس عمیقی میکشد

 .او اخالق خیلی بدی دارد.من با مادرت دیداره کوتاهی داشتمراستی یادم نبود بهت بگویم -

 .خیلی تند با من حرف زد و گفت اگر به سمت دخترم بروی تو را خواهم کشت

مسخره به نظر میاد؟ البته که همینطور است،او دارد مردی را تهدید میکند که شغلش پاکسازیه ارواح از این دنیا 

 است
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 .ح او را نابود کردممن نیز همین کار را کردم،رو

 تینا با لحن قبلی جیغ میزند و میگوید

 ...خدا لعنتت بکند با روح مادرم چی کار داری-

 افشاری در حالی که کالفه نشان میدهد چشم هایش را باز و بسته میکند سپس بلند داد میزند

 ...تو نیز میتوانی از خدا بخواهی تا من را نابود بکند-

به موهای تینا میگیرد و با قدرت او را به روی زمین میکشاند و از خانه خارج میکند،تینا نیز دوتا دستش را دوباره 

تنها با چشم های اشک الود به چشم های حمید خیره میشود که گردنش خم شده و صورتش به شکلی روی 

 .زمین چرخیده که انگار داره او را نگاه میکند

 ...غرقِ در خون است

 .،و کشاندن موهای تینا او را از خانه خارج میکندافشاری به همان شکل

 .هوا گرگ و میش است و در حالی که باد خنکی میوزد بوی نزدیک شدن پاییز را به خوبی میشود حس کرد

افشاری به دور دهان تینا چسب پهنی میزند و عالوه بر دستانش، پاهایش را با طناب محکمی به هم دیگر 

بغل راننده میگذارد و کمربند ایمنی او را میبنده سپس خودش نیز سوار ماشین و  میبنده،او را به روی صندلی

 لمح سمت به ےپشت فرمان مینشیند گاز میدهد و پس از اینکه کوچه ی خلوت را دور میزند با سرعت زیاد

 میکند حرکت قدیمیشان

 ...زیرا افشاری برای او نقشه ای دارد و باید چیزی را ببیند که او میخواهد

تینا بی حال و بی رمق به روی صندلی دسته و پا بسته نشستد و زور میزند چشم های خماره خوابش را باز نگه 

 .دارد

 .هرچی که افشاری بیشتر گاز میدهد و مسیر بیشتری را طی میکند

 .خیابان،کوچه و جاده های اشنای بیشتری به چشم های تینا میخورد

میبیند وارد خیابان خانه ی دوران کودکی اش شده،همان خانه ای که پدر  به قدری که باالخره به خود میاید و

 ...مادرش در ان جا فوت کردند
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او نمیخواهد چیزی که چشم هایش میبیند را باور بکند اما واقعیت محض ...کمی روی صندلی جا به جا میشود

 .است

که حواس او را به کل جذب میکند،تینا  یک اعالمیه بزرگ فوت، نزدیک به خانه ی دوران کودکی او چسبیده شده

 ...عکس روی اعالمیه را با دقت بیشتری میبیند

 ...افشاری زمان زیادی نمی ایستد او فقط میخواست تینا متوجه ی عالمیه فوت اسمائیلی بشود

ه نا بدر حالی که قهقه میزند پایش را میگذارد روی پدال گاز ،هنوز انقدر سرعت ماشین زیاد نشده بود که تی

 .سمت خانه ی قدیمی برمیگرده و به اتاق طبقه ی دوم خیره میشود

او چهره ی سرد و خاکستری رنگ پدرش را میبیند که با چشمانی قرمز و اشک الود دارد از پشت پنجره برای او 

 دست تکان میدهد

 ...او حاال میتواند دلیل مرگ اقای اسمائیلی را بفهمد

 ....دارد و در حالی که لبخندی به لب هایش نشستد به جاده چشم میدوزداچشم هایش را از پنجره بر می

 "...ارواح ها دوست ندارند انسانی را نجات بدهند و زندگی بخش انسانی بشوند،مگر انسانی که دوستش دارند"

 پایان
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نگاه دانلود مراجعه برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

http://www.forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl

