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W w w .  Ketabsaz . info**   
در زمینه رمان و کتاب تالش دارد که تمام کتاب ها و رمان های ایرانی به صورت مجاز در  کتاب ساز

 سایت قرار دهد تا در لحضاتی کنار شما همراه باشیم
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 کیستار : کتاب نام

  رابین : نویسنده

 

 شکنجه :معنی به لغت در

 جن و انس خالق نام به

 به مستاصل .داد نمی رو تقلبی هیچ ي اجازه و بود رفته فرو بدي سکوت تو سالن

 سرش .شدم خیره فرشاد

 .نوشت می چیزي برگه روي 240 سرعت با و بود پایین

 :گفتم لب زیر .نبود ما به حواسش انداختم؛ مراقب به نگاهی چشمی زیر

 .. فري ...فري -

 ؟کرد نمی نگاه چرا لعنتی

 :گفتم تر بلند کمی

 فرشاد -

 :پرسید وار زمزمه .شد خیره بهم و خورد تکونی

 ؟ سوال کدوم-

 خیره هامون برگه به و پایین انداختیم سرمونو سریع مراقب هیسس صداي با

 شدیم

 زمین خوندن به رو اي کره سریال چرا که کردم لعنت خودمو بار هزارمین براي

 . دادم ترجیح

 :پیچید مگوش تو فرشاد صداي

 ؟ بهنام-

 :شدم خیره بهش سریع

 ؟ سوال کدوم بنال -

 !ده و هفت و شش و پنج و دوازده-

 .کردم مظلوم چشامو .زد پلک بار چند
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 کن کمکم . میفتم -

 :زد داد مراقب

 ؟ ور اون خبره چه -

 

 ٤ 

 سر حساب یه با .شدم خیره ام برگه به دوباره و گردوندم چشم .گفت می رو ما

 و تقلب زور با فهمیدم انگشتی

 تازه .گرفتم می 10 شاید کنن رحم بهم احمدي و خدا اگه نوشتن؛ پرت و چرت

 !شاید

 دیدي؟ .کرد بیچاره رو من که سیما و صدا بسوزه اي .کشیدم سوزي جگر اه

 تروخدا؟ دیدي شدم؟ تجدید دیدي

 24 اونم خره؟ می سریال و فیلم میره امتحانا موقع محصلی کدوم اخه ا ا ا

 ؟قسمت

 .که کشه می منو بابا خدا

 پاي نشستی می بعد میدادي رو امتحانت اخري این مردي می بهنام حاال

 مردي؟ می خدایی نه کامپیوترت؟

 .دارم برش هک کرد اشاره ابرو با .انداختم فرشاد به نگاهی .افتاد پام جلو کاغذي

 کردم باز رو کاغذ و زدم لبخندي

************ 

 چطور : برداشتم کفشم بند بستن از دست و باال گرفتم سرمو بامداد صداي با ؟

 20 ؟ بود

 !من اونم . 20 حتما .اره : گفتم خنده با

 ؟ دادي خوب خدایی : خندید

 .زدم گند . داریا خوشی دل : کشیدم اهی

 .معلومه قیافت از .بدي خوب نمیاد بهت الک .دونستم می - میثاق
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 بابا؟ نه : گفتم تمسخر با

 بمیري تو : خندید

 اي؟ اماده : گفت و پرید حرفمون وسط احسان

 .بریم اره، :برداشتم رو کیفم و وایسادم صاف . بستم محکم رو کفشم بند

 موفق . بود خوبی سال :دادم دست باهاش و رفتم کنارش . انداختم میثاق به نگاهی

 دیوونه باشی

 . طور همین منم براي . مرسی : خندید

 بود حقت کردم هم بدي بشه کوفتت که دیدي خوبی اگه : کرد بغلم

 ؟ کردنه خداحافظی طرز چه این : خندیدم

 . باش خودت مواظب : کوبید ام شونه به اي ضربه

 خداحافظ . توام -

 . همیشه براي . بیرون اومدیم دبیرستان از احسان با

 واسه رفتم می باید مدرکم و کارنامه گرفتن از بعد . شد تموم هم ترم امتحاناي

 . کنکور

 

 ٥ 

 حال و حس واقعا . زدم گند رسما و اخر امتحاناي این . بشم قبول دارم شک هنوزم

 . نبود خوندن

 به دارم کم کم .ولگردي اینا فرهاد با رفتم می یا سیستم پشت نشستم می یا همش

 که رسم می نتیجه این

 .بخونم رو ام فاتحه باید و حتمیه افتادنم

 . شدیم جدا هم از و دادم دست احسان با . رسیدیم خیابون به

 از . افتادم راه خونه سمت به زنان قدم و کردم جا به جا ام شونه روي رو ام کوله

 ي فاصله خونه تا ندبیرستا

 نبود زیادي
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 اینکه با . بود باحالی شهر بجنورد . شدم خیره جلوم به و جیبم تو کردم فرو دستمو

 هوا اما بودیم خرداد اواسط

 .وزید می مالیمی نسیم بود خنک

 کنی می نگاه درختش و دار به وقتی که طوري . سرسبزه فضاش . شهرمونم عاشق

 چشم ازشون نمیاد دلت

 . برداري

 . هاش کوه و جنگل دیدن با مخصوصا . میده بهم رو خوبی هواي و حال کال

 خونه وارد . کردم باز رو در و اوردم بیرون رو کلیدم . رسیدم خونه به باالخره

 . شدم

 بودن خواب همه ، همیشه مثه

 میزنه رو اول حرف خواب ؛ قران و روزه و نماز از بعد ما ي خانواده تو معموال

 درد کمی سرم . بستم چشمامو . تخت رو کردم پرت خودمو و شدم قماتا وارد

 . شدم خیره اتاقم به . کرد می

 .داشت قرار اتاق ي گوشه بلند نسبتا فلزي تخت یه . رنگ کرمی دیواراي با اتاق یه

 کرمی تختی رو یه روش

 . بودن انداخته

 تو بس از . ینزم خوردم می مخ با همیشه خوابیدم می تخت روي که اوایل یادمه

 . زدم می غلت خواب

 . شد می پیدا غیره و ادکلن و تافت و ژل اقسام و انواع کمدم توي . زدم لبخندي

 به زیاد که بود بخاطر اینم

 خودم به . ببینتم ژولیده کسی افتاد می اتفاق کم . زیاد خیلی یعنی . رسم می خودم

 بازي ژیگول ولی رسم می

 . میذاشت بابا نه مدمیو خوشم نه . نمیاوردم در

 واسه باید . نبودم بیکارم بیکار همچین البته . بیکاري ماه 4 . شدم خیره سقف به

 زیادم البته .خوندم می کنکورم
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 نشده قبول کنکور کسی خوندن چهارماه با دونستم می .نبودم کنکور بند و قید تو

 ولی .باشم دومیش من که

 .دیگه دلخوشیه خب

 

 ٦ 

 ، کالسی ، مهمونی . مدت این واسه کردم می حسابی درست ریزي برنامه یه باید

 می که جوري این. مالسی

 . بیرون زدم اتاقم از و کردم عوض رو لباسام . شدم بلند جام از. بیکاري از مردم

 ي؟اومد بهنام ا :کرد متوقفم پدرم صداي

 .. می کنی صبر دقیقه پنج یه . راهم تو االن نه -

 ؟ کنی می مسخره منو . زهرمار - پدرم

 ؟ باشم کی سگ من . شوما جون نه -

 . دادي رو امتحانت - بابا

 .. دارم نه -

 کردم غلط . بابا کردم غلط : زدم داد سریع . برد یورش طرفم به

 ایشاهلل؟ میشی که قبول : وایساد سرجاش

 :زدم يلبخند

 .انشاهلل-

 چی؟ یعنی – پدرم

 .دیگه انشاهلل یعنی-

 ناظم و مدیر جلو همه اون . میارم در رو پدرت بیفتی اگه بخدا !منو ببین بهنام-

 بخواي که نکشیدم شرمندگی

 فهمیدي؟ بیفتی

 :گفتم اروم

 ؟ میکشن رو شرمندگی -
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 !!بهنام :زد داد

 .معلمه تدس .که نیست من دست نمره جان بابا خب جانم؟-

 بیفتی؟ کشی نمی خجالت خودت واقعا نه-

 تکون تاسف ي نشونه به سرشو اونم و نگفتم چیزي .نه بگم نکردم جرات .خندیدم

 .شد رد کنارم از و داد

 و داد الکی . جوریه همین بابا تریپ . بیرون اومدم خونه از و کشیدم راحتی نفس

 اصال متاسفانه . کنه می بیداد

 . میره ضعف و غش دخترش تا 3 براي دلش و نداره جماعت پسر به اي عالقه

 .خوان نمی رو ما مامانمونم ، بابا . که نداریم شانس

 

 ٧ 

 جنازه باید یا بشینیم هم کنار دقیقه 4 از بیشتر اگه کال . دارم بحث و جر زیاد بابا با

 جنازه یا قبر تو بزارن منو ي

 . رو بابا ي

 بنده با قبر تو رفتن شانس منه از تر زور پر و تر گنده خیلی بابا که اونجایی از و

 ، نشاط و شیما ، شهرزاد . اس

 ازم شهرزاد .دارن خودشونو به مخصوص اخالقاي کدوم هر ، خواهرام تا سه

 ازدواج میشه سالی 3 و بزرگتره

 . ذاره نمی سرم به سر زیاد و خوبیه دختر . داره ساله یه ي بچه یه و کرده

 بیماري . اعصاب رو شدت به و ساله 16 دختره یه . شیماست اون مقابل ي نقطه

 فکر و داره بینی بزرگ خود

 دست بهش بودن باحال احساس و اندزه می کل باهام زیاد . مقدسه مریم کنه می

 .اعصابه رو یکم کال . میده

 با سال یه . داره رو خودش مخصوص اخالقاي . خوبیه دختر وسطیم خواهر نشاط

 . داریم سنی تفاوت هم
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 . کشیدم پوفی تره نزدیک اخالقام به خیلی خیلی تا دو اون به نسبت .راحتم باهاش

 !واال. میدم گیر اونا به نشستم کنه درست خودمو اخالقاي نیست یکی

 .کردم حرکت فرهاد ي خونه تسم به و شدم موتورم سوار و دادم تکون سرمو

********* 

 ؟ کنی چیکار رو تابستون خواي می حاال -

 نمی : بود کار مشغول اشپزخونه توي . شدم خیره فرهاد به و باال گرفتم سرمو

 راستی .... بیکارم که فعال . دونم

 ؟ شده چی بازوت

 . شکست مسابقه تو : خندید

 ؟ هنسکاف یا قهوه : بیرون اورد اپن از سرشو

 نسکافه : باال پرید ابروهام

 نداریم -

 . قهوه : کردم اخم

 بهتره چاي همون . میشه بد حالت . تلخه -

 . مرض : غریدم

 اومد لیوان تا دو حاوي سینی یه با بعد دقیقه دو . پیچید گوشم تو اش قهقهه صداي

 . نشست زمین رو و هال تو

 باشگاه : برداشتمش و زدم خنديلب . بود نسکافه . انداختم لیوان داخل به نگاهی

 ؟ چطوره

 چطور؟ . خوبه - فرهاد

 

 ٨ 

 ... مسابقاتت -

 . باختم - فرهاد

 ؟ کنی می شوخی -
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 باختم . استانی تو :شد خیره نسکافه دود به و کشید اهی

 !داداش سرت فدا .نداره اشکالی حاال .بد چه ... اوه -

 شد؟ تموم مدرسه ؟ کنی می چیکار تو . خیال بی : زد لبخندي

 تو کردم می خفگی احساس .خالص یعنی .شدم راحت ... اوهوم : گفتم خوشحالی با

 !امتحانا

 :خندید دل ته از

 !میخونی درس تو که چقدرم .ماشاهلل-

 توام؟ مثل من مگه چی؟ پس-

 !خودتون واسه هستین ارشمیدسی شما .بابا نه-

 !کنم چیکار رو تابستون گرفتم ماتم فقط :خندیدم

 .کالس برو خوب - فرهاد

 ؟ کردي مشورت هم کسی با یا رسید فکرت به این تنهایی جنابعالی .اخی -

 کالس؟ ري نمی چرا بده؛ منو جواب .مسخره - فرهاد

 باهوش؟ کالس کدوم -

 هوم؟ .خودمون باشگاه همین بیا- فرهاد

 .فو کنگ نه دارم دوست تکواندو نم -

 میدن یاد هم تکواندو ما باشگاه تو خوب - فرهاد

 . باباشه واسه باشگاه انگار ما باشگاه ، ما باشگاه میگه همچین . اهههه -

 ؟ میاي :خندید

 . مجبورم -

 ؟ کرده مجبور رو تو کی .اوه - فرهاد

 . اون یا یشمم کشته من یا که خونه بمونم اگه !بابا .دیگه بابام -

 !گیري می سخت خیلی. بهنام گیري می سخت خیلی - فرهاد

 

 ٩ 
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 میگی؟ اینو چرا کنی می زندگی دیگه شهر یه توي اونا از جدا داري که تو -

 مجبورم دانشگام واسه من - فرهاد

 .کردي فرار مادرت و پدر دست از هم تو .نداره ربطی-

 کنه؟ فرار مادرش و پدر دست از کسی میشه مگه خوب؟ پسر اخه حرفیه چه این-

 !اره-

 کی؟ خب-

 !من-

 !همین .بیفته برات اتفاقی خواد نمی .نگرانته بابات .جان بهنام ببین-

 . نیست حسش . فري نزن بیخود حرف -

 ؟ باشگاه میاي . بده نوم جواب حاال .راحتی جور هر .خب خیلی - فرهاد

 تکواندو؟ : هم تو کردم قفل دستمو و کردم دراز پامو

 !تکواندو ... اوهوم - فرهاد

 .دم می بهت خبرشو . کنم می فکر بهش .باشه -

 ؟ باري کاري خوب : شدم بلند جام از

 ؟ ري می : شد بلند جاش از من از تبعیت به فرهادم

 الفع . دارم کاري خونه تو کمی . اره -

 خداحافظ .دیدمت شدم خوشحال: ام شونه رو زد خنده با

 باشگاه به راه توي . کردم حرکت و شدم موتورم سوار . بیرون زدم خونه از نیش

 رزمی هاي هنر . کردم می فکر

 یه هم جورایی یه . بگیرم یاد میخواست دلم بود هم وقت خیلی . داشتم دوست رو

 اینکه هم خونه از بود فرار راه

 باالخره اینکه تا زد سرم به واجور جور فکراي کلی خونه خود تا . شد می گرم سرم

 . رسیدم خونه به

 با . شهرزاد به خورد چشمم که شدم هال وارد خونه اوردم رو موتور اینکه از بعد

 اومدي کی . سالم: گفتم تعجب
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 ؟

 خوبی؟ .میشه اي دقیقه چند . سالم - شهرزاد

 .نیستم بد -

 . نفره تک مبل روي دمکر پرت خودمو

 

 ١٠ 

 اینجایی؟ باز که تو -

 ها بابامه خونه . وا - شهرزاد

 ... اینکه نه شیم خالص شرت از که دادیم شوهرت . باباته خونه که باباته خونه -

 .بهنام نکن اذیتش-

 !خب حقیقته-

 میزنه سر باباش مامان به . که نیست تو ثهم - بابا

 !حرفیه اینم .بله -

 خوندي؟ رو امتحانت -

 !صدبار این .شده تموم امتحانامون عزیزم .پدرم-

 بچگی . کرده غلط . نکن اخراج رو اقا که کن التماس معلما به کلی : غرید حرص با

 پررو پررو اقا حاال کرده

 کنه می نطق واسه داره من روبروي نشسته

 . کردم خودم رو التماساش خوبه حاال :گفتم اروم و پایین انداختم سرمو

 ؟ چیه قضیه : گفت تعجب با شهرزاد

 بزنن رو گردنمون خواستن می کردیم کوچولو شیطنت یه بابا هیچی -

 ؟ کوچولو : گفت حرص با بابا

 اي رقهت دیگه کوچیکتر این از گفت می بردیا تازه . شما جون بود کوچولو خیلی -

 . نیست

 انداختی؟ ترقه : خندید شهرزاد
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 . داشت قلبی ناراحتی که معلممون پاي جلو ترقه یه : گفتم اروم

 ؟ مرد ؟ شد چی بعد سرم به خاك - شهرزاد

 .است زنده . ها خوشه دلت . بابا نه -

 شکر رو خدا ... اوه : کشید راحتی نفس

 ؟ میاد ( شوهرش ) شمس ، شهرزاد : شد بلند جاش از بابا

 . میاد . اقاجون اره - شهرزاد

 بابا : گفتم بلند و دریا به زدم دلمو

 !بله : طرفم برگشت

 

 ١١ 

 تکواندو کالس برم میخوام -

 !خب – بابا

 !میخوام پول .دیگه خب -

 چی؟ واسه-

 .وسایلش و لباس شهریه،-

 ؟ چقدر - بابا

 .دونم نمی :شد پررنگ لبخندم ، بپرسم فرهاد از باید .بخوره اب تومانی هزار 60

 50 کنم فکر

 .بردار کارتم از بعد .باشه-

 کارت؟ کدوم فقط .گرم دمت :خندیدم

 !ملی بانک-

 !درست دستت .ممنون-

 .نگفت چیزي و خندید

********** 

 . اتحاد باشگاه : داختمان نگاهی تابلو به و شدم پیاده موتور از
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 من دل به .شیکیه باشگاه رسید می نظر به کال .داشت قشنگی تابلوي . زدم لبخندي

 .نشسته که یکی

 بسم . کردم جا جابه ام شونه روي ، رو ام کوله . برداشتم سرم از رو کاسکت کاله

 باشگاه وارد و گفتم ي اهلل

 . شدم

 . اومدین خوش :پریدم جام از مردي ايصد با که پاییدم می رو اطراف کنجکاوي با

 سالم : نالیدم و قلبم رو گذاشتم رو دستم

 !خدمتم در من .عزیزم سالم : خورد رو اش خنده

 ...چیزه .ماست از خدمت-

 اومدم . هستم بهنام .. اهوم : شدم مسلط خودم به و کردم مصنوعی ي سرفه

 . نام ثبت براي

 لطفا کتونمدار .جان بهنام اومدین خوش . بله -

 !لحظه یه کنین صبر مدارکم؟ -

 

 ١٢ 

 بانک کارت همراه به مدارك . میز رو گذاشتم و برداشتم دوشم رو از رو ام کوله

 ام کوله زیپ و اوردم بیرون بابا

 . بستم رو

 رمایینبف : کردم تقدیم دستی دو رو مدارك

 .شد کردن چک مشغول و گرفت دستم از . زد لبخندي

 اتاق یه و کن رخت براي جا یه . داشت خونه حالت باشگاه . انداختم اطراف به نگاهی

 براي تجهیزات با و بزرگ

 .ورزش

 درسته مدارکتون-

 :گفتم و سمتش برگشتم.
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 کنم؟ تقدیم باید چقدر ببخشین بعد .بله-

 .نداره قابل -

 .کنم یم خواهش -

 نداره رو شما قابل البته .هزارتومان ده هم بیمه و هزارتومان چهل شهریه-

 پس بهم رو کارت کرد حساب اینکه از بعد .گفتم هم رو رمزش و دادم رو کارت

 .داد

 .بفرمایید-

 .اجازه با-

 به داشتم که حالی در . افتادم راه رختکن سمت به و دادم رو لبخندش جواب

 کله با کردم می هنگا اطرافم ادماي

 . یکی شکم تو رفتم

 کجاست؟ حواست -

 .شرمنده اقا ببخشین-

 .باش مواظب .کنم می خواهش -

 .ببخشین بازم .چشم بله-

 بیرون بلوزمو و رفتم گوشه یه . بودن اونجا هم دیگه پسر تا 2 . شدم رختکن وارد

 . اوردم

 :کردم گاشونن . شدن خیره بهم و شدن ساکت جفتشون کردم احساس لحظه یه

 ؟ اقایون افتاده اتفاقی

 ؟ جدیدي :گفت توجه بی یکیشون

 تون اجازه با : کردم براندازش

 

 ١٣ 

 اومدي خوش -

 ممنون : زدم لبخندي



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 15 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 . بندن یم رو بندهاش جوري چه بودم مونده حاال . پوشیدم رو تکواندوم لباس

 بلکه رفتم می ور باهاش هی

 خیره جوري همین و نمیشدن خیال بی که هم پسرا . نمیشد رقمه هیچ اما شه بسته

 چند . کردن می نگام خیره

 لعنتی : گفتم بلند و شدم کالفه اخرش . رفتم ور باري

 . بردار دستتو : کنارم اومد و زد اي بامزه لبخند پسرا از یکی

 . بندمش یم خودم خواد نمی -

 ببندم بذار االن .میدن یاد بهت کالس تو .دیگه بندمش می بردار-

 میشه؟ زحمت-

 . بردار -

 . بستن رو بند کرد شروع که برداشتم دستمو

 فهمیدم . خودم گرفتم یاد ..حاال .. اها -

 . ممنون :طرفش برگشتم . کردم حرکت رختکن در طرف به

 وارد و بیرون اومدم رختکن از . داد نتکو هوا تو دستشو و زد مهربونی لبخند

 تجهیزات دیدن با . شدم سالن

 .رفت غنج خوشی از دلم باشگاه

 جا این ادم اصال .بابا باحاله خیلی . شدم خیره اطراف به دوباره و زدم پلک بار چند

 میشه وسوسه بینه می رو

 .کنه ورزش ساعت صد روزي

 ، نداشت که خاصی چیز خوب . شد کالس وارد که پسر یه به خورد چشمم دفعه یه

 که چیزي فقط . ابدا

 یه که وقتی تا و زد زانو در جلوي شد وارد وقتی که بود این کرد جلب توجهمو

 ( بود مربی احتماال که ) مرد

 سمت به و برداشتم ازش چشم زده شگفت .نشد بلند جاش از ، نداد تکون سرشو

 بود ایستاده کنارم که پسري
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 برگشتم

 اقا؟-

 !لهب-

 زد؟ زانو چرا پسره این-

 پسره؟ کدوم-

 

 ١٤ 

 .دیگه تو اومد که همینی-

 !خواهی معذرت احترام، واسه .اهان -

 خواهی؟ معذرت احترام؟-

 .اره-

 زدن؟ زانو به داره ربطی چه اینا خب-

 بیاد اون از بعد که کسی هر شده، کالس وارد استاد هک وقتی تکواندو توي ببین-

 مقابل اجازه گرفتن براي باید

 بشه کالس وارد داد اجازه استاد وقتی .بزنه زانو در

 جدي؟-

 !جدي-

 :خندیدم

 .است بامزه چقدر-

 .خندید اونم

 است بامزه .اره-

 دیگه چیز یه ببخشید -

 !بفرما -

 کجاست؟ کو؟ تون مربی -

 . بود مربی مرده همون . بود درست حدسم . کرد اشاره مردي به پسره
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 ؟ چیه اسمش بعد -

 امینی شاهین . امینی -

 کرد می فکر ادم که بود هایی چهره اون از اش چهره . کردم نگاش .گفتم اوهومی

 البته . مهربونیه مرد خیلی

 با ادم کردم می احساس بازم ولی داشت تناقض پیشونیش روي اخم با حس این

 ! تیهمحب

 .تر معمولی اي بینی و معمولی لباي . سبزه پوست و متوسط قد ، جوون مرد یه

 ها بچه از نفر چند با داشت

 .بود نشده شروع کالس هنوز انگاره .کرد می صحبت

 . رفتن می اومدن می پسرا و انداختم نگاهی دیوار و در به و نشستم گوشه یه

 . نبود من به حواسش کسی

 .بدید تشکیل صف یه .اینجا بیاین ها بچه : زد داد امینی ثانیه ندچ از بعد باالخره

 

 ١٥ 

 داشت قرمز کمربند که پسري به مربی . وایسادم صف اخر و شدم بلند جام از

 . کنارش رفت اونم و کرد اشاره

 . دوییدن کرد شروع و صف اول و برگشت دوباره هم پسره و گفت چیزي

 اینکه تا دویید و دوییدیم هی جوري همین دوري چند یه . دوییدن کردیم شروع

 . وایساد باالخره

 می خس خس به گلوم زود خیلی .اومد می بدم دویدن از کال .کشیدم بلندي نفس

 .افتاد

 : گفت و ومدا مربی ، نرمشی حرکات ساعت نیم از بعد . دادن نرمش کرد شروع

 خودش تمرین سر بره کسی هر

. 

 نکنم؟ چیکار ؟ کنم چیکار که حیرون بودم مونده من وسط اون



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 18 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :گفتم سریع .سمتم اومد محکم قدمهاي با امینی موقع همون

 .استاد سالم-

 نیستی؟ تمرینات سر چرا .سالم-

 !امینی اقاي جدیدم من-

 اومدي؟ کی !جدیدي -امینی

 .ردمک نام ثبت امروز همین-

 .کن صبر .بله-

 . سروش : گفت بلند و سرش پشت برگشت

 اومد گندمی پوست و کشیده صورت ، فشن نیمچه موهاي با بلند قد پسر یه

 احترام اداي امینی به و کنارمون

 ؟ گن می چی . بود مشکی . گاد ماي اوه . انداختم نگاهی کمربندش به سریع . کرد

 یک دان اها

 کن کار اهاشب . وارده تازه - امینی

 چشم - سروش

 ؟ چیه اسمت : طرفم برگشت امینی

 . یوسفی بهنام . هستم بهنام -

 :کرد اشاره سروش به و گفت اهومی

 .بگو بهم اومد پیش موردي .میکنه کار باهات سروش-

 چشم بله-

 . جا این بیا : گفت سروش لحظه همین تو .شد دور ازمون

 

 ١٦ 

 جمع حواستو خوب بگم چیز هر از قبل : زدن حرف کرد شروع . ایستادم گوشه یه

 بازي شلوغ جا این . کنی می

 میشی تنبیه نکنی تمرین و ندي انجام درست اگه . موقوفه شیطنت و
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 . داد تکون سرمو

 حرکت این . چونبیه یا باش اماده حرکت میگیري یاد که حرکتی اولین : داد ادامه

 . میشه انجام جوري این رو

 . تفاوت کمی با البته بود خبردا مثه تقریبا . دادن یاد کرد شروع

 . میام االن کن تمرین اینو - سروش

 . گذشت تمرین به اي دقیقه ده تقریبا . کردن تمرین کردم شروع و گفتم چشمی

 پسرا از تا چند به خورد چشمم

 . زدن می لگد میته، اسمش فهمیدم بعدا که پالستیکی، چیز به پاشون با داشتن که

 . بود باحال خیلی خیلی

 می یعنی .بزنم ضربه اونا به و بگیرم جدید کمربند زودتر داشتم دوست اینقدر

 شد؟

 ؟ گرفتی یاد : اومد سروش که کردن تمرین کردم شروع دوباره

 . اهوم -

 چونبی - سروش

 ایستادم حالت نهمو به بعد ثانیه چند

 چونبی - سروش

 اطاعت و دادن دستور بار چند از بعد . بایستم تا کشید طول ثانیه چند دوباره

 انجام درست : گفت سروش کردن

 حالت همون سریع باید چونبی میگن وقتی . پایینه عملت سرعت ولی دي می

 .بایستی

 .سخته خیلی خب .بله-

 .میکنی عادت-

 امیدوارم -

 .... . ه ( جوموك ) مشت ي ضربه میدم یاد بهت که بعدي حرکت . خوبه - سروش

****** 
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 . روش کردم پرت رو خودم رسیدم که مبل اولین به . شدم خونه وارد خسته

 . کشید می تیر وحشتناك بدنم

 . میاد باال داره جونم کردم می حس حرکت هر با که طوري

 ؟ ياومد بهنام ا : باال گرفتم رو سرم مادرم صداي با

 

 ١٧ 

 اختالط باهاتون داره . روحمه این . په نه په : گفتم می عادي حالت تو . کردم نگاش

 کنه می

 تکون به خاطر همین به . نبود پروندن مزه و کردن کل کل حس واقعا االن اما

 وماوه : کردم اکتفا سرم دادن

 داریم مهمون حموم برو پاشو - مادرم

 .رم می بعدا -

 ؟ میکنی اذیت داري : کرد احمی مامانم

 .رم می دیگه دقیقه دو کنین صبر .دیگه ندارم حوصله االن میگم ؟ چیه اذیت -

 حموم برو - مادرم

 .. کن صبر دقیقه دو . کنه می درد تنم مامان -

 بدن خودت رو بریزي گرم اب .میره در تنت از خستگی حموم برو – مادرم

 .میشه بهتر هم دردت

 و برداشتم رو حموم وسایل و لباس دست یه . شدم اتاقم وارد و گفتم چشمی ناچار

 کردم حرکت حموم طرف به

. 

 دونستم می اگه .اخه بود تکواندویی چه این .پهلوم خدا اي :میزدم غر هی لب زیر

 !خب رفتم نمی اینجوریه

 کال ریشم ته دیدن با . شدم خیره صورتم به . بستم رو رد و شدم حموم وارد

 لبخند و کردم فراموش دردامو
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 . داش گرفتنته زن وقت کم کم . بهنام شدي مرد . زدم بزرگی

 داش چاکر : شدم خم کمی و کردم صاف امو یقه

 !زنجیري ي دیوونه . خندیدم

 صورتم تو که چیزي اولین . شدم خیره صورتم به بازم و اوردم در رو بلوزم

 پوست کشید می رخ به خودشو

 زد می بچگانه بیشتر ام قیافه اما بود سالم 17 اینکه با . بود سفیدم

 و صورتم با متناسب لب . معمولی و متوسط چشماي . پر تقریبا و صاف ابروهاي

 . معمولی کامال . معمولی بینی

 که کسی هر واقع در .کرد نمی توجه جلب هیچیم اصال که بودم معمولی قدري به

 دید می بار اولین براي منو

 باشه سالت 16 میاد بهت میگفتن اکثرا .باشی ساله نوزده خوره نمی بهت گفت می

 حرص من چقدر .هفده یا

 .خوردم می

 ریشم ته سمت رفت نگام دوباره

 

 ١٨ 

 این بابت قدري به . بودم اورده در ریش که بود روز سه . شد گپررن لبخندم

 تا که بودم شده مرگ ذوق قضیه

 شد می بین ذره زور به حاال . ریشم به میکشیدم دستمو میخورد توقی به تقی

 میشه چه خوب ولی .ها دیدش

 .نداره هم درمان و جوِ  کرد؟

 و صورت به سرعت با اب قطرات . کردم باز رو دوش شیر و اوردم در لباسامو

 . خورد می بدنم

 اینکه با . بود خوب . کرد خوش جا لبم رو محوي لبخند . افتادم تکواندو کالس یاد

 شده کوفته خیلی خیلی تنم
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 بود خوب اما کرد می درد و

 گیري سخت با تمرین تا چند و بود اي جدي حال عین در مهربون پسر سروش

 چیزي فقط . داد یاد بهم تمام

 ؟ کرد می غلطی چه وسط اون استاد که اینه بود سوال رامب که

 ؟ کرد می تدریس باالتر هاي بچه به فقط و نداشت من کار به کاري چرا

 می سواالتی خودم سروش از و میزد سر بهمون بار یه ساعت ربع ؛ چند هر

 ... بازم اما پرسید

 شروع و برداشتم مو شونه . ایستادم اینه جلو و پوشیدم رو لباسم استحمام از بعد

 . دادن حالت رو موهام کردم

 . پایین اوردم رو شونه . شد سرد طبیعی غیر طور به حموم هواي کردم حس

 اب . پیشونیم رو نشست اخمی

 ؟ ترسیدي چرا . نشده چیزي . دیوونه : دادم قورت رو دهنم

 با چیزي دمدی اینه تو از دفعه به . شدم خیره اینه به دوباره و کشیدم عمیقی نفس

 . کرد عبور پشتم از سرعت

 ... نبود هیچی . کردم نگاه رو حموم برگشتم زده وحشت

 می باال بزور نفسم . بیرون کردم پرت خودمو و کردم باز رو حموم در ترس با

 دیدن با شدم هال وارد . اومد

 ؟ بهنام خوبی : گفت ، ام خاله پسر ، امین . کردم جور و جمع خودمو مهمونا

 . میگه چی داره امین فهمیدم نمی و بود رنگ سیاه چیز اون درگیر هنوز مفکر

 سري اروم . بودم شوك تو هنوز

 دادم امو تکیه و کردم قفل تو از رو در . اتاقم تو کردم پرت خودمو و دادم تکون

 سعی . لرزید می لبام . در به

 شد؟ می مگه اما نکنم درگیر زیاد فکرمو کردم

 بهنام اه : غریدم . شدم خیره در به ترس با و پریدم جام از رمت دو در صداي با

 . توهمی . نیار در بازي ترسو
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 بله؟ ..ب : گفتم نلرزه و باشه طبیعی کردم می سعی که صدایی با

 ؟ بهنام خوبی -

 خوبم : زدم لبخندي . بود نشاط . کردم باز رو در

 !ات عمه ارواح اره : زد داد دلم تو چیزي

 

 ١٩ 

 ؟ اومده کی نشاط : باشم توجه بی درونم صداي به کردم سعی

 . عمه با هاشون بچه و ارام خاله و سمیه خاله -

 :زدم سوتی

 نیام؟ من میشه حاال خبره؟ چه-

 .نمیشه .نخیر-

 .ندارم حوصله بخدا .تروخدا-

 میخوره بر ونبهش .بهنام زشته-

 ...اخه ولی-

 !دوباره نیار در رو بابا صداي .دقیقه دو فقط-

 :نالیدم ناراحتی با و کشیدم اهی

 .باشه-

 . بستم رو در .شد دور ازم و داد تکون سري

 بابا باز رفتم نمی اگه چون . مهمونا پیش برم تره عاقالنه دیدم کردم که دوتا دو

 به اون حاال . میشد پزي زود

 شدم می دیوونه صد در صد حموم توي اتفاق مورد در خیال و فکر از . جهنم

 احسان کنار ، نفره دو مبل روي . بیرون زدم اتاق از و کردم پیک و شیک کمی

 . نشستم

 پریده رنگت ؟ خوبی - احسان

 نیست چیزي نباش نگران ... خوبم : نیفتم حموم یاد کردم کنترل خودمو
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 خانما . انداختم نگاهی فامیل و فک به . صندلی یپشت به داد تکیه و گفت اهانی

 غیره و شیرینی مورد در داشتن

 .. و اقتصاد همیشه مثه اقایونم زدن می حرف

 یه با خانوادگی محفل در نشستن دقیقه چند از بعد . بود رفته سر شدید ام حوصله

 بلند جام از خواهی معذرت

 . صندلی روي نشستم و کردم روشن رو سیستم . شدم اتاقم وارد و شدم

 . شدما می خفه داشتم . اخیش

 و صندلی و پشتی به دادم رو ام تکیه . شدم اینترنت وارد و زدم خبیثی لبخند

 کارام از. محاسنم به کشیدم دست

 .شد بلند نهادم از اه ارور دیدن با .کردم باز رو اینترنت ي صفحه .گرفت ام خنده

 ناچاري سر از .شانس بخشکی

 به ندارم عالقه اصوال .کردم باز رو عکسام ي پوشه و شدم شخصیم ي هپوش وارد

 همین واسه کنم نگاه عکسام

 

 ٢٠ 

 بهم بدجوري بود مانیتور ي گوشه که عکسها از یکی .سراغشون رم می دیر به دیر

 روش . زد می چشمک

 چیزي دیدن با .کردم نگاهی . شد باز روم جلو بزرگ سایز با عکس و دمکر کلیک

 تنم پشت سردي عرق

 عکسیه؟ چه دیگه این .نشست

 قورت رو دهنم اب . عکس تا پنج دقیقا . بود جن از اتفاقی ي شده گرفته عکس

 .شدم دقیق تصویر به و دادم

 نشاط کار یا زیاد الاحتم به .کامپیوتر توي نریختم رو عکسا این من بودم مطمئن

 ..شیما یا بود

 ...شیما اي
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 معلوم تصویر تاریک فضاي از . بود شده خیره دوربین به لبخند با که مردي عکس

 تصویر ي گوشه .شبه بود

 کردم نگاه که بار اولین . داشتن تاکید قسمت اون رو انگار . بود قرمزي مربع

 دقیق کمی . نشد دستگیرم چیزي

 شد

 که چشایی با مطلق سیاه صورت . شد سیخ تنم به مو و بست یخ بدنم تو خون

 قرمزي به دوربین فلش بخاطر

 بود کرده کمین سنگی کوتاه دیوار پشت . میزد

 به . خارجی شهرهاي اموزاي دانش از تا چند عکس . اوردم رو بعدي عکس

 چین یا کره اهل خورد می قیافشون

 . کرد می اشاره رتصوی ي گوشه به که فلش یه هم باز و . باشن

 ... سیاه صورت هم باز

 . میزد لبخند دوربین به که پسري عکس بازم . بود طبیعت توي فضاش سوم عکس

 ، عکس چپ ي گوشه

 . داشت ترسناك موجود از محوي تصویر

 مثه پیش دقیقه چند اتفاقات . میز رو گذاشتم رو سرم و بستم رو تصویر سریع

 . میخورد رو وجودم داشت زالو

 . بودم کرده وحشت ... نه نه . بودم رسیدهت

 سیاهی اما . بود باقی شکرش جاي بازم . بودم ندیده رو موجود اون ي چهره

 جونم به بدجوري رو ترس مطلقش

 اخ .دادم می قرار عنایت مورد رو شیما اجداد داشتم وجودم تمام با . بود انداخته

 دیگه این .نرسه بهت دستم اگه

 حسابی؟ دختر من امپیوترک تو ریزي می چیه

 .کشیدم عمیقی نفس و زدم پلک چندبار
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 باز . بود شده خشک دهنم اب . نشستم سرجام سیخ ارومی تق تق صداي شنیدن با

 .. تق تق هم

 . شدم بلند جام از اروم . افتاد می لرزه به پشتم ناخواسته که بود اروم قدري به

 ... تق تق

 

 ٢١ 

 . دادم فشارش پایین سمت به اروم و دستگیره سمت رفت دستم

 با که طوري . روم پریدن احمق شروین و بردیا و شد باز شدت با در دفعه یه

 . خوردیم زمین به پشت

 ؟ کنین می غلطی چه هست معلوم : زدم داد

 نمیاي چرا : گفت شروین . نشست زمین روي . عقب دادم هلش . خندید بردیا

 ؟ بیرون

 ؟ من اتاق تو بیاین گفت کی : کردم نگاش چپ چپ

 (پدرم) مسعود عمو -

 میام االن بیرون برید . خوب خیلی : کشیدم پوفی

 . ها نپیچونی - شروین

 ؟ زدنه حرف طرز چه این : گفتم اخم با

 . دیگه بیرون بیا - بردیا

 !!بیرون .هدیگ میام گفتم. خب خیلی -

 7 ، ام خاله پسر شروین . بیرون اومدیم اتاقم از هم با و شدم بلند جام از حرص با

 ام عمه پسر هم بردیا . سالشه

 ، . داره رو سال 10

 با میخواد دلم که طوري . میرن رژه اعصابم رو خیلی وقتا گاهی . شیطونن خیلی

 کنم قطع رو گردنشون تبر

************* 
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 سرمو . میریخت بهم اعصابمو کمی میخورد بشقاب به که چنگال و قاشق صداي

 خیره خانواده به و باال گرفتم

 نشسته بابا روبروي دقیقا سفره پایین مامان و سفره باالي همیشه مثه بابا . شدم

 نشسته بابا وردل منم . بود

 ابدا . ها خودشیرینی و خواري پاچه اینکه نه . بودم

 . باباتون به بدین برنج : گفت می مدام مامان یعنی . بود ربیشت اینور امکانات چون

 . باباتون جلو بذارین مرغ

 . باباتون جلو بذارین خرما

 عزیزم مسعود ؟ داري قاشق جان مسعود ؟ رسه می مرغ به دستت جان مسعود

 کوفت عزیزم ؟ میخوري ماست

 ؟ بهت بدم زهرمار جان مسعود ؟ میخواي

 این بینم می وقتی میخورم حرص انقدر . مهمونه ارانگ کنه می تعارفش همچین

 اه اه . کنه می جوري

 شانس بده خدا . خواسته خدا از که هم بابا

 

 ٢٢ 

 قاشقم تند تند . هاشون خونه رفتن و بودن نمونده شام واسه مهمونا شکر رو خدا

 دیگه . کردم می خالی و پر رو

 . بیرون ریخت می دهنم از برنجا داشت

 :بابا

 !گلوت تو پره می .بخور اروم .جان بهنام-

 بده رو ماست اون شیما : شدم خوردن مشغول دوباره و دادم تکون سري توجه بی

 بردار خودت - شیما

 چشم بگو بده میگم -
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 خیز . دادم فشار هم رو ولبام حرص با . شد غذاش خوردن مشغول و نکرد توجهی

 رو ماستی سطل برداشتم

 . زد صدام بابا که ریختم ماست کمی خودم براي . برداشتم

 ؟ بله -

 ؟ بود چطور کالس - بابا

 ؟ کالسی چه : وسط پرید برهنه پا شیما حین همین تو

 شیما کردن ادم کالس : گفتم تفاوت بی

 بامزه . هه هه - شیما

 رفتم تو به -

 ؟ کالسی چه بگو . دیگه نشو رهمسخ - شیما

 ؟ فضول داره ربطی چه یکی تو به اخه -

 . زنمتا می بهنام - شیما

 نیستی حرفها این مال -

 ...حاال - شیما

 بخورین غذاتونو . دیگه بسه : زد تشر مادرم

 بفهمم اگه میخورمش انگار .نمیگه اخه -شیما

 :گفتم خنده با

 !خوردي شایدم-

 !بهنام-

 

 ٢٣ 

 شد؟ راحت خیالت .تکواندو فهمیدي؟ !تکواندو بابا .دیگه بسه -بابا

 .نداد ادامه دیگه و گفت اهانی شیما . شدم خوردنم غذا مشغول دوباره

 :گفت و سمتم برگشت بابا

 ؟ نگفتی -
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 . بود خوب -

 شکر رو خدا – بابا

 .. مسعود راستی - مامان

 ؟ خانم بله -

 داریم مهمون نذاري قرار هم جایی . بخري شیرینی و میوه باید فردا -

 ؟ فردا خبره چه : خورد تکون شاخکام

 بیاد خواستگار نشاط واسه قراره : گفت نشدنی وصف ذوقی با مامان

 ؟ کی ؟ خواستگار ...خواستگ : افتادم سرفه به . بیرون پاشید دهنم از برنجا تمام

 . خب بخور اروم ؟ چته : داد دستم رو ابی لیوان مادرم

 ؟ بیاد قراره کی -

 فیضی خانم پسر -مادرم

 ؟؟ کیه دیگه فیضی خانم -

 مریم عمه شوهر خواهر -

 ؟ بود قحط ادم : تمسخر با . خندیدم

 باش مودب بهنام - مادرم

 بود هخوشمز ممنون : شدم بلند جام از و بشقاب رو انداختم رو قاشق

 . تخت رو انداختم خودمو . اتاقم تو کردم پرت خودمو و بیرون اومدم اشپزخونه از

 رو گوشی باالخره تا خورد بوق تا چند . فرهاد زدم زنگ و برداشتم رو گوشی

 ؟ الو : برداشت

 . فرهاد سالم : زدم غلت تخت رو

 ؟ خوبی . سالم - فرهاد

 ؟ اي خونه . گذره می . نیستم بد -

 

 ٢٤ 

 ؟ چطور . اره -
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 ؟ تون خونه بیام میشه -

 یازدهه ساعت االن ؟ پسر خوبه حالت -

 ؟ نیام -

 منتظرتم نیاي؟ چرا .بیا نه -

 بیرون زدم اتاقم از و کردم عوض رو لباسام سریع . کردم قطعش خداحافظی بی

 : کرد متوقفم انمام صداي که

 ؟ کجا

 اینا فرهاد ي خونه میرم -

 ؟ وقته دیر که االن -

 .نیست مهم -

 از و بیرون اوردم و موتورم . شدم حیاط وارد و چرخوندم دستم تو رو سوئیچ

 . بیرون زدم خونه

 یه . انداختم خونه به نگاهی . رسیدم اینا فرهاد ي خونه به دقیقه چند از بعد

 طبقه اینا فرهاد . طبقه 14 اپارتمان

 هم درمونی درست اسانسور شون خونه بدبختانه . نشستن می دوازدهم ي

 هفتم ي طبقه تا فقط یعنی . نداشت

 شانس که هم گاهی . رفتیم می پله با باید ها طبقه ي بقیه و میخورد اسانسور

 اسانسور و کرد می گل خوشگلم

 رو طبقه همه اون جوري چه که گرفتم می عزا رسما مواقع جور این . بود خراب

 . باال برم

 روي کاغذ دیدن با . شدم خونه وارد و کردم پارك اپارتمان جلوي رو موتور

 " . ماسید لبام رو خنده اسانسور

 " است خراب

 حوصله من خدا . شدم خیره ها پله به ناراحتی با . پیشونیم به کوبیدم دست با

 ... باال برم ندارم
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 ... حیف . خونه برگردم نداشتم حوصله که حیف . کشیدم پوفی

********* 

 پشت رسیدم وقتی . باال کشوندم خودمو و اخر ي پله رو گذاشتم رو پام بدبختی با

 بزور اینا فرهاد ي خونه در

 . زدم رو خونه زنگ حال همون تو . بیاد جا حالم کمی شدم خم . میومد باال نفسم

 . المس : کرد باز رو در پژمان بعد ثانیه چند

 ؟ خوبی . سالم : کردم دراز جلوش دستمو و دادم تحویلش اي کوله و کج لبخند

 ؟ بودین خواب : انداختم خونه داخل به نگاهی

 

 ٢٥ 

 تو بیا . بیداریم نه : زد لبخندي

 خونه وارد و اوردم بیرون رو کفشم . مداد مالیم لبخندي با رو لبخندش جواب

 . شدم

 ؟ کجاست فرهاد -

 بشین . حموم رفته -

 طرف به پژمانم . روش کردم پرت خودمو و رفتم مبل طرف به و گفتم اهانی

 و پژمان .شد واردش و رفت اتاقی

 . شناختن می منو اینجا اومدم می بس از . بودن فرهاد هاي خونه هم علیرضا

 22 تقریبا . کنه می کار هم فو کنگ کنارش در و گرافیکه ي رشته دانشجوي فرهاد

 خودم به گاهی . سالشه

 ؟ میاد کنار رفتارام با چطوري میگم

 هال وسط دانشگاش بساط خدا ي همیشه و میخونه معماري . سالشه 21 پژمان

 مهربونیه و خونگرم پسر . ولوئه

 ؟ چرا دونم نمی . بیام کنار باهاش تونم نمی من ولی

 . نچسبه زیادي یکم من نظر از
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 . غرغرو هم گاهی ، خیال بی ، باحال ، پایه . خودمه دوي شعبه ... علیرضا اما و

 !!همیشه . لبشه رو لبخند خدا ي همیشه که اینه اونم . داره باهام تفاوت یه فقط

 اعصاب و اخالقیم بد پسر میگن اکثرا . همه تو اخمام همیشه که من عکس بر

 خودم اما ندارم مونیدر درست

 کنم نمی فکر جوري این

 اش رشته . دانشگاه بود رفته امسال تازه و سالشه 19 علیرضا . گفتم می داشتم

 حس گاهی . بود روانشناسی

 . ارومه اینقدر همیشه که بودنشه روانشناس همین بخاطر شاید میکنم

 همرام کلی و گیره می تحویلم خیلی میام وقتی . قائله برام زیادي احترام همیشه

 . زنه می فک

 براش واقعا . دوسته من با اخالقی خصوصیات همچین با که خله خیلی اینکه خالصه

 !!هی هی . متاسفم

 ؟ ها میده جواب کی کردم درش به راه از فردا پس خو

 ؟ کردي گم راه . اینورا از به به : باال گرفتم سرمو فرهاد صداي با

***** 

 بزن ضربه تقدر با بهنام - سروش

 . دیگه میزنم دارم خوب -

 

 ٢٦ 

 .. تر محکم -

 خورد پام انگشت کردم حس که زدم ضربه میت به قدرتم تمام با و کشیدم پوفی

 . کردم خفیفی ي ناله . شد

 از کمی شاید تا کردن می بپر بپر کردم شروع درد از و دستم تو گرفتم پامو

 . شه کم دردش

 . زنی نمی قدرت با اصال : داد تکون سري
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 . بزنه تونه نمی هم رونالدو دیگه تر قدرت پر این از . شکست پام . بابا بمیر

 رونالدو ؟ نه دیگه گفتم درست

 ؟ کجه کشتی

 ... چی هر اه

 نگاهی .شد یالمخ بی دقیقه چند براي و برگردوند سرشو سروش پسري صداي با

 ي هاله . انداختم پام به

 با .انداختم هومن و پسره به نگاهی چشمی زیر .بود مونده روش صورتی کمرنگ

 .دادن دست هم

 ... هومن نه تو نه . نیستی روزه دو - سروش

 ؟ خبرا چه . بیام نتونستم !شرمنده بودم، درگیر - پسره

 ؟ خوبی ؟ خبر چه تو . سالمتیت - سروش

 گذره می - پسره

 ؟ کیه این : سروش طرف برگشت و انداخت بهم نگاهی

 . اومده دیروز . جدیده شاگرد - سروش

 چی فهمیدم نمی . بودم معذب نگاش زیر . انداخت بهم نگاهی دوباره پسره

 . میخواد

 ؟ اومده پیش مشکلی -

 نه : داد تکون سري

 . مرینامت سر میرم من جان سروش دیگه خوب : داد ادامه سروش به رو

 ؟ دارین مسابقه امروز دونی می : گفت دفعه یه داد تکون سري سروش

 . شد دور ازمون و گفت اهومی

 ؟؟؟؟ داریم مسابقه -

 نیستی شون جزو تو . داریم ما -

 ؟ چرا ا-
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 چی ي مسابقه . اینجا اومدي نیست روز دو تو . پسر اخه : انداخت بهم بدي نگاه

 ؟ بگیرن ازت

 

 ٢٧ 

 . لحاظ اون از . اهان -

 موهاي با کوتاهی قد پسر .زد صدا رو ها بچه از یکی و نداد جوابمو سروش

 .کنارمون اومد بدو بدو فرفري

 بله؟-

 .بهنام براي بگیر رو میت-

 چی؟ خودت-

 دارم مسابقه-

 باشه .اهان-

 بزنه ضربه ستدر باشه حواست-

 .هست حواسم .باشه-

 :کردم اعتراض حوصله بی

 . نیست حسش . مادرت جون خیال بی سروش واي-

 استاد بعد کن تمرین دیگه دقیقه دو فقط . است مسابقه دیگه ساعت ربع ببین -

 یاد بهت جدید تمرین میاد

 . میده

 ضربه .سهبر اش مسابقه به تا شد دور ازمون بهم توجه بی سروش .کشیدم پوفی

 .کوبیدم میت به محکمی ي

 اروم گوشه یه .کنه شروع رو مسابقه تا بشینیم مرتب گفت استاد بعد دقیقه چند

 .دوختم چشم بهشون و نشستم

 شروع بودن، دوست انگار که پسر تا دو . شد شروع مسابقه استاد سوت صداي با

 هر . همدیگه زدن کتک کردن
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 از گوشم ي پرده !ببین و بیا کشیدن، می دادي بزنن ضربه خواستن می که وقت

 درد بیدادشون و داد همه این

 صوتی الودگی چرا ؟ کنین کاري کتک یواش مردین می حاال خوب . بود گرفته

 ؟ اخه کنین می ایجاد

 . کنین خبردار رو ادم و عالم نیست الزم . بکشین اروم بزنین اروم

 ؟ کنن می جیغ جیغ اینقدر چرا اینا : پرسیدم بود دستم کنار که پسري از

 ؟ جیغ جیغ : گرفت اش خنده

 ؟ داره خنده کجاش کردن جیغ جیغ کردم فکر خودم با

 . اره -

 . رزمیه هاي هنر قانونه این -

 ؟ قانون -

 

 ٢٨ 

 جنگه اعالم جور یه نکرد جیغ جیغ تو قول به یا زدن داد . اهوم -

 . فهمم نمی -

 وقتیه دقیقا داد این . بزنن لگد پا با میخوان که زنن می داد وقتی چون . واضحه -

 . کرده اصابت هدف به پا که

 ؟ بعدش خوب . جالبه -

 دل ته جوري یه و میشه رقیب ترسوندن باعث داد که اینه هم اش دیگه ي فایده -

 کنه می خالی رو رقیب

 !!! عجب -

 باهاشون میشی اشنا کم کم . داره زیادي بم و زیر رزمی هاي هنر -

 .زد چشمکی و

 زدم لبخندي

 .امیدوارم-
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 کردن سرد از بعد . کنیم سرد داد دستور استاد که گذشت مسابقه از ساعتی نیم

 : گفت بلند

 . نباشین خسته همگی – استاد

 ام معدنی اب . شدن قمتفر همه بعد ثانیه چند . زدن دست کردن شروع ها بچه

 به و برداشتم زمین روي از رو

 ؟ بهنام : کرد متوقفم استاد صداي که کردم حرکت رختکن سمت

 ؟ جانم : طرفش برگشتم

 ؟ گرفتی یاد رو حرکات ؟ خوبی : زد لبخندي استاد

 تقریبا اومم .. بله : زدم لبخندي

 بگم بهت رو چیزا سري یه بود رفته یادم اول ي جلسه . گیري می یاد کم کم -استاد

 . نشد وقت اصال یعنی .

 . استاد شماست با گوشم-

 خاصی قوانین تکواندو خود کال و تکواندو کالس : کرد شروع و کشید عمیقی نفس

 و بشه رعایت باید که داره

 . میشه تنبیه کنه سرپیچی قوانین از که کسی

 ؟ هستن چیا قوانین این-

 – امینی

 مربی به احترام

 به نیز گروهی احترام با و کرده شروع مربی به جمعی دسته احترام با را کالس

 .بردن پایان

 

 ٢٩ 

 دارند حضور کالس در تکواندوکاها که صورتی در ، کالس به مربی ورود هنگام در

 مربی به ، حاضر افراد باید

 .بذارن سیکال احترام
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 .نشدن خارج آن از یا وارد کالس به مربی اجازه بدون

 دوستان و ها باشگاهی هم به گذاشتن احترام

 در کسی اگر حتی ، آن از خروج و اون به ورود هنگام تمرین محل به احترام اداي

 .نباشد آن

 حتما ، باشگاه در شدن حاضر دیر صورت در اما نشدن کالس وارد مربی از دیرتر

 شده کالس وارد مربی اجازه با

 کردن عوض لباس او اجازه با و

 .نشدن تمرین محل وارد کفش با هیچگاه

 خاموش را خود همراه تلفن همیشه (Silent) نکردن فکر آن به کالس در و کرده

 ساکت یا

 تماس رد سریع . شد بلند نهادم از اه . خورد زنگ گوشیم گفت رو جمله این تا

 کالس االن : گفت استاد که زدم

 گفتم می . بگذریم . شده تموم

 .نکردن عوض لباس مربی ي اجازه بدون ، غیبت جلسه یک از بعد

 نشدن حاضر کالس در آشفته ظاهر با

 کردن کوتاه را خود ناخن تمرین جلسه هر از قبل

 کردن اتو و شسته تمرین جلسه هر پایان در را خود یونیفرم

 نکردن ینتمر کمربند و یونیفرم بدون هیچگاه

 نکردن صحبت بیهوده هیچگاه و کردن رعایت را سکوت و نظم کالس در

 ایستادن چاریوت حتماً ، دارید سوالی یا کنید می صحبت مربی با وقتی

 ؟ چاریون-

 (احترام اداي *چاریوت) .داد یاد بهت سروش که همون .* چاریوت-امینی

 . اهان-

 به خودمو کمی و کمرم به بودم زده دستمو . انداختم نگاهی خودم به لحظه یه

 عین و بودم کرده خم چپ سمت
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 حالت به و کردم جور و جمع خودمو سریع . کردم می نگاه استاد به طلبکارا

 هم اسمی چه . ایستادم چاریوت

 هه ؟ چاریوت . داشت

 . نبود حواسم . ببخشین-

 

 ٣٠ 

 . نشه تکرار-امینی

 چشم-

 و جایی دیواري یا در به بچسبون . نویسم می برات رو اي کره ده تا یک از – امینی

 . کن حفظش

 ؟ فردا تا : گفتم بهت با

 بگیري یاد باید اما . کم کم . نیست مهم نشد هم فردا – امینی

 رو اعداد تا شدفتر سمت رفتیم امینی با . دادم تکون تایید ي نشونه به سري

 . بنویسه

 : جلوم گرفت رو کاغذ بعد دقیقه پنج . نوشتن کرد شروع و برداشت کاغذي

 . بفرمایید

 . مرسی-

 یک بود نوشته فارسی ستونی اول ردیف . بود ردیف سه . انداختم کاغذ به نگاهی

 ... سه دو

 اي کره اعداد همون انگار که بود نوشته رو هایی کلمه فارسی به وسطش ردیف

 انگلیسی تلفظ اخرم ردیف . بود

 . بود نوشته رو ش

 بخونم تونستم می راحت و بود خوب خطش دست

 . نباشین خسته . ممنونم-

 . بفرمایید . باشی زنده : زد لبخندي
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 از لباسم تعویض از بعد . کردم حرکت رختکن سمت به و بیرون اومدم دفتر از

 . بیرون زدم باشگاه

************ 

 حق سرعت پر اینترنت . ... نت .... اره ؟ ها ؟ سه میشه . ست . تول ... تو . هانا-

 ماست مسلم

 .خنده زیر زدم

 به دوباره و کردم اي سرفه .کرد نگاهم چپ چپ کرد می عبور کنارم از که مردي

 شدم خیره کاغذ

 ... داست . اره .. ست ... دا .

 حرف شما مثه هم قورباغه . تونزبان این با بمیرین اي : دادم تکون رو کاغذ کالفه

 . اخه زنه نمی

 یو . کوپ ایل .. اي . یاست .. یا : انداختم کاغذ به نگاهی دوباره . شدم خیابون وارد

 ...دو

 . باال گرفتم سرمو ماشین ي کشیده بوق صداي با

 تو الستیکا جیغ صداي . زد چشمامو ماشین نور . افتاد اتفاق لحظه یه توي چیز همه

 چیزي .پیچید خیابون

 کوبیده ماشین کاپوت به محکم. پیچید تنم تو دردي . کرد برخورد بدنم به محکم

 ... بعد و شدم

 

 ٣١ 

 .نفهمیدم هیچی

**** 

 می وضوح به رو اطرافم ي همهمه صداي . کشید می تیر فجیعی طرز به سرم

 بسته همچنان چشمام . نیدمش

 بدم تکون رو پلکم که نداشتم اینو قدرت . بود
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 ؟ نیومد هوش به پسره این-

 خدا نیومده حال به هنوز که بدبخت این به زدي چطور . بیهوشه که فعال . نه-

 . عالمه

 ؟ گردنمون بیفته خونش بمیره نکنه میگم : گفت استرسی پر صداي

 !شو خفه لطفا ولی میگم اینو هشرمند ، عزیزم ، جون ارمین-

 .تربیت بی-

 :گفت اي دیگه صداي

 .بمیره اخرش تا بزن بد نفوس هی حاال .ارمین دیگه میگه راست-

 :پیچید اتاق تو خنده صداي

 .داره که سیاهی سق این با واال-

 !بخند خودت به .مسخره-

 بچه از . همیزن اشنا اش قیافه : شنیدم رو اومد می طرفم به که هایی قدم صداي

 ؟ نیست خودمون هاي

 که ارمینم . نکنم گمون که هومنم . نداریم بچه که ما واال : خندید اولیه صداي

 زن بهش کسی اس پپه اینقدر

 . ده نمی

 جوك دیگه هم واسه دارن . اینجاست مریض سالمتی نا . کنین بس : زد تشر یکی

 . کنن می تعریف

 . میگم ور باشگاه هاي بچه .نگو چرند اینقدر-

 . اومد بهوش کنم فکر : گفت بود کنارم که کسی . دادم تکون کمی رو پلکم

 شنوي؟ می صدامو ... ؟ پسر اقا ... اقا : زد ضربه ام گونه به اروم . کنارم نشست

 اهاي؟

 هر بازم چشم دیدن با . بودن ورم و دور پسر چهارتا . کردم باز اروم چشممو

 . شدن ولو طرف یه کدوم

 ؟ امکج من-
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 امنه جات– پسره

 چی؟ یعنی-

 

 ٣٢ 

 . نگو چرت : رفت بهش اي غره چشم اشون دیگه نفر یه

 کامال که صدایی با .کردم نوازشش دستم با و کردم اي ناله .کرد می درد به سرم

 : کردم زمزمه بود حال بی

 ؟ خبره چه اینجا بگه من به نفر یه میشه-

 . کردي تصادف ! هیچی: بود نشسته میز روي که پسرا از یکی

 ؟ االن خوبی : کرد کمکم پسرا از یکی . بشینم کردم سعی

 مرسی . خوبم-

 روي که پسري . باشن دانشجو میخورد بهشون . پسر تا چهار . شدم خیره بهشون

 میز رو از بود نشسته میز

 به خورد چشمم شدم خیره اتاق توي پسراي به . رفت بیرون اتاق از و پرید پایین

 پسره یه . بود روبروم که کسی

 پیوسته نیمچه ابروهاش . مشکی ابرو چشم . مشکی فشن موهاي . سبزه و بلند قد

 می دقت اگه یعنی . بود

 رفته هم روي . بود پوشیده مشکی پا تا سر . است پیوسته فهمیدي می کردي

 . بود خوشگل اش قیافه

 . پر و سفید صورت . صورتم تو میزد و بود نشسته کنارم که کسی همون دوم نفر

 موهاي . بود پر هیکلش

 یه . اومد می مهربون نظر به . تیره اي قهوه چشاي . بود زده باال اونو که مشکی

 و بود پوشیده سفید پیراهن

 . زیبا تا بود مهربون بیشتر اش قیافه . بود کرده تا رو استیناش
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 خودم مثه . مشکی ابرو چشم و تیره کمی پوست . انداختم نگاهی سوم نفر به

 به خیلی لبخندش اما بود معمولی

 می خوشگل . کنم نگاش بشینم هی داشتم دوست که طوري . نشست می دل

 تیره ابی لباس یه . خندید

 . اومد نمی بهش اصال چند هر . ابی لی شلوار با بود پوشیده

 . مسکنه : داد بهم قرصی و اب لیوان . شد اتاق وارد بود رفته بیرون هک پسري

 بخورش

 . ممنون : کردم تشکر

 و تخت ، صندلی ، میز . چرخید اتاق وسایل روي چشمام . اومدم خودم به دفعه یه

 ... کامپیوتر

 اما بود نکشیده بیمارستان به کارم حاال تا . کامپیوتر میز سمت برگشتم سریع

 توي نفهمم که نبودم ساده اینقدر

 به خیلی بخوان اینکه مگه. بیمارستانی هیچ . ذارن نمی کامپیوتر بیمارستانی هیچ

 می بعید که کنن لطف بیمارا

 .دونم

 حساب به احتیاجی اصال یعنی . نیستم بیمارستان فهمیدم ساده سرانگشتی حساب یه با

 4 از اتاق . نداشت کتاب

 بودم نکرده تصادف من مگه ببینم وایسا . است خونه واسه که میزد داد کیلومتري

 ؟ کنم می چیکار اینجا پس ؟

 . بودم نزده توهم حساب این با . بود شده باندپیچی . سرم رو کشیدم دستمو

 

 ٣٣ 

 نمی یادم چیز هیچ . افتاد اتفاقی چه ادفتص از بعد بیاد یادم تا اوردم فشار مغزم به

 ضربه اون از بعد انگار . اومد

 .. شدم بیهوش
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 تصادف من : کردن می نگام تعجب با داشتن که انداختم نگاهی پسرا به شک با

 ؟ میگم درست کردم

 به چرا ؟ بیمارستان نبردین منو چرا پس : شد ریز چشمام . دادم تکون سرشونو

 ؟ رینندا خبر ام خانواده

 دو گاومون : گفت لب زیر یکیشون . کردن جور و جمع خودشونو ضایعی طرز به

 . زایید قلو

 . میگم تبریک : نالید بود پوشیده سفید لباس که پسري

 ؟ اقایون چیه قضیه-

 .دادم ماساژش و کردم خم سرمو کمی .کشید تیر سرم

 ؟ میکنه ...فرقی چه حاالا...حال : گفت پته تته با بود شده مشکی لباس که پسري

 . بدین منو جواب-

 ؟ بود نشسته فرمون پشت کی : کردم ریز چشمامو . داد قورت رو دهنش اب

 . من : مشکی لباس

 ؟ گواهینامه : پایین بیام تخت رو از کردم سعی

 ؟ گواهینامه : پرید روش از رنگ

 ؟ نداري گواهینامه نکنه ؟ چیه-

 خندید ترسیده . داد قورت رو دهنش اب

 !ندارم خب ..خب ...گواهینامه ...گواهینامه دونین، می خب-

 اگه حسابی مرد خوب . رل پشت بود نشسته نداشت گواهینامه پسره . کردم اخم

 می غلطی چه مردم می من

 می نگرفته نامه گواهی تو که اوردن راه سر از رو جونشون ملت مگه ؟ ها ؟ کردي

 ؟ ماشین پشت شینی

 میشینین ندارین نامه گواهی وقتی فرمایین می جا بی خیلی یجنابعال : گفتم عصبی

 از بعد تازه . ماشین پشت
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 بیمارستان بفرستین منو اینکه جاي به ، بدبخت من به زدین تون ماشین با اینکه

 !خونه تو اوردین

 کنه سکته مونده کم دوستش دید که پسرا از یکی . انداختن بهش نگاهی دوستاش

 . مشما حاال خوب : گفت

 . خوبه حالتون شمام شکر رو خدا . نشده چیزي که حاال

 ؟ وکیلشین شما-

 نه – پسره

 

 ٣٤ 

 ؟ باباشین-

 !نه که معلومه– پسره

 برادرشین؟-

 !نخیر – پسره

 ؟ جنابعالیه مال ماشین-

 !هن چیه؟ واسه سواال این– پسره

 . نزن حرف پس-

 . نشو پررو دیگه : کرد اخمی . خورد جا

 انگار شما . انگار کنم تقدیم دستی دو باید هم چیزي یه . شدم بدهکارم بیا . هاهاها-

 این ؟ نه نیستین متوجه

 گردین می بر جنابعالی تازه کرده ناقص رو بنده هیکل کل زده عزیزتون دوست

 می ؟ نشم پررو میگین

 ؟ کنم شکایت ازتون تونم می دونستین

 دونستم نمی و گفتم عریضه نبودن خالی براي رو اخر ي جمله . گرفت ام خنده

 موردي همیچن تو میشه واقعا

 ؟ نه یا کرد شکایت
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 . نشست لبم رو خبیثی لبخند دیدم رو پسره ي زده وحشت ي چهره وقتی

 معذرت دوستم ررفتا بابت من . کنین توجه لحظه یه شما : کرد نگام ملتمس پسره

 . بیاین کوتاه شما . میخوام

 . کنم می خواهش

 ... گذشتم دوستتون وقیح رفتار از من گیرم-

 عصبانیت از . ابدا . ها خجالت از حاال که نه . شد سرخ سفیده لباس پسر گفتم اینو تا

 شد خیز نیم جاش تو . بود

 . نگیا بهش چیزي تمادر جون ، رابین : گفت اروم . گرفتش پسرا از دیگه یکی که

 ؟ میگه چی بچه این ببین اخه د – رابین

 . نگو هیچی . هیسس-

 ؟؟؟؟؟ هومن– رابین

 . نگو هیچی میگم– هومن

 17 . نیست بچه ، بینید می که بچه این . رابین جناب میکنم عرض اطالعتون محض-

 روز 14 و ماه یک و سال

 . داره سن حدودا همین و

 

 ٣٥ 

 کرد اي خنده تک هومن

 . زرشک -

 کردم اي قروچه دندون و کردم ریز چشمامو

 ؟ بله-

 ؟ کنین می میل داریم زرشک اب میگه . هیچی– مشکیه لباس

 شکایت ازتون وقتی : ابروم دو بین نشوندم غیظی اخم و رفتم بهش اي غره چشم

 می هم با وقت اون کردم

 !چسبه می بیشتر جوري این. خوریم می زرشک اب شینیم
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 ملت کردي فکر : گرفتم رو اش یقه ایستادم روبروش پایین اومدم تخت از

 تو که اوردن راه سر از رو جونشون

 ... بیرون نرم خونه از من اینکه مگه ؟؟؟ بهشون بزنی

 چرا : داشت گهمن حرکت از گرفت بازومو که بودم نداشته بر قدم یه هنوز

 بخدا ؟ من داداش میشی عصبانی

 شکایت با سرتون شما مگه ؟ میشه حل چیزي شکایت با مگه . نداشتیم منظوري

 ؟ میشه اروم ؟ میشه خوب

 .. مربوطه خودم به دیگه اینش-

 اقا : کنارم اومد و شد بلند جاش از باشه هومن اسمش میدادم احتمال که پسري

 باشگاه هاي بچه که شما

 . بیاین کوتاه رو دفعه این حاال . خودمونید

 . رفتم در سمت به دوباره و کشیدم پوفی

 بی بیفتیم پاش و دست به باید البد . سریشه چقدر : کرد غر غر لب زیر رابین

 میزدي همچین کاش . شه خیال

 ؟ اي کینه قدر این ادم اخه . نمیشد بلند ها فعال فعال کما رفت می کله با

 ؟ بگیرم اجازه شما از باید . زندگیم خونه سر مبر میخوام-

 ؟؟ شنید : گفت لب زیر . زد خشکش

 به چشمم . انداختم اطراف به نگاهی . بیرون اومدم خونه از و زدم پوزخندي

 رفت اخمام . افتاد بروم رو قبرستون

 فکر . اینجا وحشتناکه ؟ کردن می زندگی قبرستون روبروي ترسیدن نمی . هم تو

 به بزنه خوابی بی شب کن

 میشه بلند ات کله از دود کال ببینی رو اینجا روي پیاده بیاي بخواي بعد سرت

 . انداختم کوچه داخل به نگاهی ؟ کجام بفهمم کردم سعی و زدم پس رو افکارم

 حاال تا . تاریک و بود خلوت

 . شناختم نمی رو محله این اصال . بودم نیومده جا این
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 ٣٦ 

 من اینکه مگر . رانندگیت این با ذاتت تو اي ؟ کنم چیکار حاال . شد بلند نهادم از آه

 ماشین برات که کسی اون

 .. نبینم رو خریده

 . شه بلند اژیرش صداي شد باعث که زدم ماشین چرخ به لگدي

 !اه . توام زهرمار-

 جایی یه به باالخره . کردم حرکت سمتش به و کردم انتخاب رو یراه شانسی

 ... دیگه میرسیدم

************ 

 روي بیچارگی با . شدم خیره خیابون به دوباره و فرستادم لعنتی گندم شانس به

 خلوت .نشستم خیابون جدول

 دهیاز از ساعت . کشیدم پوفی و انداختم نگاهی ساعتم به . خلوت خیلی خیلی . بود

 خاکی چه حاال . بود گذشته

 ... خدا اي ؟ بریزم سرم به

 ؟ ها ؟ دارم من شانسیه چه این

 ؟ پرسی نمی ادرس وقت هیچ چرا اخه . کشیدم اهی و دستام بین گرفتم رو سرم

 کم ات مردونه ابهت و غرور از

 شد راحت حیالت ؟ شد خوبت شدي گم که حاال ؟ میري می ؟ میشی خسته ؟ میشه

 ؟ اره ؟

 خیره مشکی ماشین به و باال گرفتم سرمو . پریدم جام از متر دو بوقی صداي با

 رنگ دودي هاش شیشه . شدم

 دونه نمی ادم ؟ اینا چیه . نداشت حد که میومد بدم ها شیشه این از اینقدر . بودن

 . زنه می حرف کی با داره

 ؟ کیه این . شدم خیره ماشین به کردم می غر غر دلم تو که همونطور
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 شو سوار : گفت پایین بده رو شیشه اینکه بدون بود نشسته ماشین تو که کسی

 . برسونیمت

 خیره شیشه به که بود این ترش درست . شدم خیره پسره به و کردم ریز چشامو

 . نبود معلوم چیزي اخه . شدم

 .. خوشگله اقا : شد بلند دوباره پسره صداي

 شبی نصف کیه دیگه این . گرفتم گاز لبمو حرص با . خنده زیر زد بلند پشتش

 خیلی صداش ؟ گرفته شوخیش

 . شناسم می رو صدا این بودم مطمئن . زیاد خیلی . میزد اشنا

 زود چه هر کردم می دعا دلم تو . شدم دور ماشین از قدم چند و برگشتم عصبی

 مگه اخه . شه کم شرش تر

 ... چیزي همچین میشه

 . نکن اذیتش ، فرشاد : پیچید ماشین تو اي دیگه صداي

 دور کمی ماشین از بهشون توجه بدون . پایین کشیدن رو شیشه دیدم چشمی زیر

 در شدن باز صداي که شدم

 سالم : اومد کنارم پسري بعد ثانیه چند . خورد گوشم به ماشین

 

 ٣٧ 

 . است مشکیه لباس پسر همون دیدم عقب برگشتم بهت با . باال دپری هام ابرو

 ارمین اسمش زدم می حدس

 ؟ هوم : کردن می صداش ارمین دوستاش نکنم اشتباه یعنی . باشه

 . هستم ارمین من : جلوم گرفت دستشو ارمین

 امرتون؟ .هستم بهنام . بله : فشردم دستشو . بدم دست باهاش کرد می حکم ادب

 بلد رو اطراف این شما که نبود حواسم من . جان بهنام خوشبختم : زد لبخندي

 اومدیم همین واسه نیستین

 کردم پیداتون شکر رو خدا که دنبالتون
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 کالس تریپ اگه دونستم می اینکه با . بود اروم ظاهرش . بود مودب . کردم نگاش

 فردا تا بره اون و وردارم

 . ممنون : گفتم و مالیدم تنم به رو چی همه ي پیه اما بمونم خیابون توي باید صبح

 . نمیشم مزاحم

 . نمیاد گیر ماشین شب وقت این ، اطراف این . خونه رسونمت می ؟ چیه مزاحم-

 . میشه زحمت باعث :گفتم ناچارا . بود افتضاح خورش ماشین . گفت می راست

 . بفرما . میشیم خوشحال ؟ داداشم حرفیه چه این-

 شبی نصف . اومدم می کوتاه بود بهتر . کردم حرکت سرش تپش و زدم لبخندي

 خونریزي و جنگ ي حوصله

 . واال داره خجالتم . کشیدم خجالت کمی . کرد باز رو در احترام با ارمین . نداشتم

 پیچیدم پاشون و پر به کلی

 ... حاال

 کمک صندلی روي که پسري .نبود من غیر کسی عقب صندلی روي . نشستم عقب

 برگشت بود نشسته هرانند

 ؟ خوبی سالم : پشت

 ؟ خوبین شما . ممنون : دادم دست باهاش

 . بود شما با حق . خونه تو رفتارمون بابت ببخشین . مرسی- پسره

 . بزرگترین شما بهرحال . ببخشین باید شما-

 . فرشادم من : زد لبخندي

 . هستم بهنام منم . خوشبختم-

 . شدم خیره پنجره بیرون به . برگشت سرجاش و زد لبخندي بازم

 ؟ جان بهنام– ارمین

 ؟ بله– کردم بلند سرمو

 ؟ وره کدوم از خونتون-
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 ٣٨ 

 . کرد حرکت خونمون سمت به و داد تکون سري ارمین . دادم رو ادرس

 نظر هم گاهی . زدن می حرف هم با ارمین و فرشاد . دادم تکیه ماشین پشتی به

 بدون که پرسیدن می منو

 شدن خیالم بی ندارم زدن حرف قصد دیدن که هم اونا . دادم می تکون سر هدف

 رها خودم حال به منو و

 تخته یه . ماشین کف به خورد چشمم که انداختم ماشین به اجمالی نگاهی . کردن

 بود افتاده کوچولو تقریبا ي

 وحشت . ترمز رو زد ماشین دفعه یه که شم خم اروم شد باعث کنجکاوي . پایین

 . صندلی به چسبیدم زده

 ؟ کنی می غلطی چه داري : زد داد و طرفم برگشت ارمین

 . هیچی مادرم جون به . هیچی : شد گشاد ترس از چشمام

 تخته اون به دست قسم خدا به : صورتم جلو گرفت تهدید ي نشونه به انگشتشو

 . کنم می قلم رو دستت زنیب

 ؟ فهمیدي

 وحشتناك خیلی ارمین ي قیافه . بود اومده بند زبونم . کردم بسته و باز رو چشمم

 اینکه محض به . بود شده

 انگار حاال : غریدم بود شده دورگه عصبانیت و ناراحتی از که صدایی با برگشت

 مرتیکه . خورم می شو تخته

 . وحشی . گیره می پاچه

 کشیدم بلندي نفس و بستم چشمامو .زدم می نفس نفس ترس تشد از

 .. میشم پیاده-

 .. که ارمین ، بهنام-فرشاد

 .. دار نگه : گفتم بلند

 ... نارنجی نازك : غرید ارمین . کرد ترمز ماشین
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 بخورم سر با بود مونده کم . پایین کردم پرت خودمو و کردم باز حرص با رو در

 . زمین

 . ندي کشتن به وخودت بپا– ارمین

 . بسه ارمین– فرشاد

 سالمت به : بهم کوبیدم محکم رو در حرص با

 اوردم که شانسی . شدم دور کنارشون از سرعت با . نه یا رفتن ببینم نموندم دیگه

 خونمون نزذیک تا که بود این

 . شدم واردش و رسیدم خونه به دقیقه چند از بعد . بودیم رسیده

*********** 

 

 ٣٩ 

 باز طاق تخت روي میومد اتاقم توي تا که بابا مامان هاي زدن غر به توجه بی

 توي بودم رفته بودم کشیده دراز

 خطی خط کال اعصابم . میدادم فحش پسره تا چهار اون به گاهی چند از هر . فکر

 ستمد دم که چیزي هر بود

 توي تازه کرده ناکارم زده پسره ؟ ا ؟ ا : کردم می پرت یا گرفتم می گاز یا میومد

 می بیداد و داد سرم ماشین

 ؟ ها ؟ کردم می نگاه رو بدقواره و زشت ي تخته اون من میشد چی انگار حاال . کنه

 ؟ شد می چی

 تا . رتس تو خاك : سرم توي کوبیدم دستی دو . افتادم ماشین توي رفتارم یاد

 می شکایت که بودي خونه توي

 چی همه رفت یادت شون ماشین توي رسیدي تا کردي می کنم می شکایت کنم

 حاال تا کی از شعور بی ؟ رو

 قیافه جلوشون هم کلی که ، کرده تصادف باهاش که میشه کسی ماشین سوار ادم

 گرفته؟
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 . ام چهره رو شستن اخمی . گذروندم نظر از ارمین با شدنم روبرو صحنه دوباره

 . نیست اروم اصالم . اخالق بد

 اه . من قبر سر اومده انگار پوشیده مشکی هم پا تا سر . تا سه اون به رحمت صد

 اینقدر ؟ تفلون اینقدر ادمم . اه

 ؟ نچسب

 اون یعنی . ذهنم توي دوید شون قیافه دوباره . بستم چشمامو و خوابیدم پهلو به

 این ارمین چرا ؟ بود چی تخته

 نگران هم ساده ي تخته یه مگه ؟ شد نگران فرشادم چرا ؟ بود حساس روش قدر

 ؟ داره شدن

 خیلی ظاهرا که پسر یه . بست نقش ذهنم تو هومن ي چهره . چرخیدم پهلو اون به

 منو انگار . بود جواب حاضر

 . میدید وضع خل ي بچه یه چشم به

 ها ؟ وضعاس حل شبیه کجام من . کنه می خود بی-

 خوشگل . بخوره گره بهم ابروهام شد باعث رابین ي چهره . دنده اون چرخیدم

 اخالق اما خوشگل خیلی . بود

 . اصال . نداشت

 غرغر زیاد خودم که درسته حاال . ندیدم ازش اخالقی خوش من شاید دونم نمی

 . هستم جوابم حاضر . کنم می

 اشتباهی اگه . کنم نمی توهین بابا به . میشه سرم ادب اما میشم پررو بابا جلوي

 ... اینکه نه وایمیسم پاش کنم

 . بخوابم کردم سعی و دادم فشار هم رو محکم رو چشمم

****** 

 خوابم . نشده صبح هنوز که بود معلوم اتاق تاریک هواي از . کردم باز رو چشام

 نیازم ي اندازه به . اومد می
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 . کرد نوازش رو گردنم سردي تدس که بستم دوباره رو چشمام . بودم نخوابیده

 . سرد خیلی . بود سرد دست

 که بود سنگین قدري به چشمام . دادن می حرکت گردنم روي رو یخی انگار

 دونم نمی .بمونم بیدار نمیتونستم

 ...افتاده اتفاقی انگار نه انگار .رفتم خواب به دوباره که شد جوري چه

 

 ٤٠ 

*** 

 بلند یاشار که برگردوندم سرمو . پیشونیم رو نشست غلیظی اخم رابین دیدن با

 ... رابین ، رابین ؟ ا : گفت

 عجیب .کردم گرم کارم به سرمو و نکردم توجهی بهش . طرفمون برگشت رابین

 کال . عجیب خیلی . بود

 . بود عجیب گروهشون

 از بیش بودن اروم و خونسردي با فرشاد ، ناگهانیش هاي حالت تغییر اون با ارمین

 اون با هم رابین ، حدش

 .... هومن و ترسناکش چشاي

 می پاچه دفعه یه ارمین مثل نه . بود مسخره گروه اون عادیه عضو تنها شاید

 خیلی فرشاد مثل نه گرفت

 . کرد می نگاه بد رابین مثه نه و بود ریلکس

 ازش میشد باعث که داشت حالتی چشاش . شدم خیره رابین به و باال گرفتم سرمو

 رنگ . دونم نمی . بترسم

 شاید من نظر به . بود ترسناك کمی نظرم به این و بود خالص مشکی چشاش

 چشم ها ایرانی درصد 2 حدود

 !کمرنگ یا پررنگ یا حاال . ایه قهوه چشماشون اکثرا . باشن مشکی

 ؟ چیه تخم و اخم همه این دلیل : گفت که کردم اخمی . اومد طرفم به رابین
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 کمربندش اون که حیف ولی صورتش تو زدم می مشت یه حتما تونستم می اگه

 می لهم صد در صد و بود قرمز

 . کردم گرم زن مشت ادمک به رو سرم و شدم کردنش ادب خیال بی . کرد

 !شده چی کرد تعریف واسم فرشاد : پیچید گوشم تو اروم صداش

 !میگم تبریک .نباشین خسته-

 . همین . عصبیه کمی فقط نیست بدي پسره ارمین ببین– رابین

 مشکی چشاي دیدن از دلم هزارمین براي . شدم خیره چشاش به و وایسادم صاف

 رو اینا چرا : لرزید ترسناکش

 ؟ میدي توضیح من واسه

 ... تو خوب– رابین

 چیه حرکات این از دوستاتون و شما نظورم فهمم نمی واقعا من . رابین اقاي ببین-

 روم از ماشین با که اولش ؟

 . کردین بارم متلک کلی خواهی معذرت جاي به خونه توي بعدشم . شدین رد

 گم که وقتی ، هیچی این گیرم

 میدارن ور محبت تریپ کلی و کنن لطف مثال میان تون عتیقه دوستاي اون شدم

 تخته یه سر ماشین توي بعد

 .. و زنن می داد سرم نخور درد به ي یدهپالس ي

 

 ٤١ 

 و شدم کفري نزنه قهقهه که بود گرفته خودشو جلوي بزور که رابین دیدن با

 . هاتون خنده این از اینم : گفتم

 !بخندم منم بگین میخندین؟ چی به دارین دقیقا بگین میشه

 . کنم خواهی معذرت ازت دیشب رفتار بابت خواستم بهرحال . نگیر سخت– رابین

 !کنی می عادت
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 غریدم حرص با رفت اینکه محض به بود مونده باز دهنم . زد چشمکی و گفت اینو

 عادت سال صد میخوام :

 اه . نکنم

 . زدم ادمک به مشتی کالفه

******* 

 حرکت در سمت به . گذاشتم ام کوله وير چپوندم کیفم توي بزور رو لباسم

 کرد متوقفم هومن صداي که کردم

 ؟ بله : طرفش برگشتم .

 ؟ اوردي رو گوشیت ببین ؟ جان بهنام خوبی : گفت لبخند با و فشرد دستمو

 ؟ ببخشید-

 شاید گفتم شده پیدا مون خونه تو گوشه یه اخه . نشه تفاهم سو .. اوه– هومن

 باشه تو گوشی

 ... لحظه یه یساوا . اها-

 رفته یادم کال که خوردم حرص رفتارشون دست از اینقدر دیشب . کردم فکري

 . نیست همرام موبایلم بود

 خیالش بی تقریبا خاموشه دیدم زدم زنگ بهش وقتی اما گشتم دنبالش صبحم

 . بگردم دنبالش عصر تا شدم

 . خودمه گوشی انگار-

 می بعدشم گوشیت دنبال میریم هم اب پس . باشه : ام شونه رو گذاشت دستشو

 . خونه رسونیمت

 زیاد بودم گرفته تصمیم دیشب ماجراي اون از بعد . عقب کشیدم خودمو اهسته

 این . نشم نزدیک بهشون

 از من نه زدن می داد و شدن می کالفه اونا نه . بود بهتر هممون واسه طوري

 . خوردم می حرص دستشون

 ! خب-
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 . حساسم شخصیم وسایل روي اصوال چون . نه بگم تمتونس نمی . کردم نگاش

 خیلی و گوشیم مخصوصا

 . نشدم نبودش متوجه دیشب که بود عجیب

 : کشیدم پوفی

 ... اخه ولی-

 . بزنم حرف باهات خوام می بهنام– هومن

 

 ٤٢ 

 .نباشه فمحر شو ساکت یعنی این

 عوض رو لباسم کن صبر : لبش رو نشست اي گنده لبخند . دادم تکون سري ناچار

 نریا جایی ... میام زود . کنم

. 

 دادم تکون سري کالفه . شد رد کنارم از سرعت با هومن . گفتم اي باشه لب زیر

 معدنیم اب از اي جرعه و

 . نوشیدم

********** 

 دادي کی به دل

 خواد مین رو تو دیگه اون

 افتادي کی یاد

 یاد ز برده رو تو اون

 ازادي دل بغض

 زیاد کن گریه اره

 ... شکست قلبتو دیدي

 . کرد خاموش رو ضبط هومن

 ... که بود خوب ؟ کردي قطعش چرا ؟ ا-
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 . بزنم حرف باهات باید ببین– هومن

 بفرمایید-

 نیست بدي پسر ارمین : کرد جا به جا رو دنده و کشید عمیقی نفس

 !شد شروع خدایا . کشیدم وفیپ

 نداره ربطی من به-

 . دیشب اخالق بد و تخس بهنام همون جلد تو بودم رفته دوباره

 بود ناراحت ارمین . کردن تعریف واسم رو قضیه ها بچه ببین-هومن

 اش عمه ارواح اره : گفتم لب زیر

 . ازش داري پري دل چه : خندید

 

 ٤٣ 

 تخته یه . بگو تو اخه : گفتم حرص با و بهم کوبیدم دستمو . کردم ذوق اش خنده از

 رو ارزشش فکستنی ي

 ؟ داشت خدایی نه ؟ داشت

 معمولی ي تخته یه اون : گفت و کشید عمیقی نفس . رفت لباش رو از اروم خنده

 . هست امانتم . بهنام نیست

 . حساسیم تخته این رو تامون چهار هر مبعدش

 اصال چرا ؟ ماشین تو انداختینش چرا مهمه براتون اینقدر که حاال : گفتم حرص با

 ؟ خونتون نبردینش

 دوستم پیش از رو تخته این 4 ساعت باشگاه بیایم اینکه از قبل ، من داداش– هومن

 هم بالفاصله . اوردیم

 .. که باشگاهم بعد . باشگاه اومدیم

 کف که ما : داد ادامه مالیمتري لحن با دفعه این . انداخت بهم گذرا نگاهی

 که بودیم نکرده بو رو دستمون

 ... و کنیم تصادف قراره
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 ؟ باشگاه بودن نیومده ارمین و فرشاد چرا امروز راستی . شدم قانع ، خب خیلی-

 . کنه قبتمرا ازش تا مونده هم ارمین . بود شده مسموم فرشاد : زد لبخندي

 دکتر رفتین ... نده بد خدا : گفتم خواري پاچه هم کمی و عریضه نبودن خالی براي

 ؟

 هم هومن . بیاد بیرون سردي اون از فضا خواستم می فقط . نبود مهم برام جواب

 چون شد قصدم متوجه انگار

 تکواندوت راستی . بهتره حالش شکر رو خدا . باشی زنده : کرد استقبال لبخند با

 ؟ میره پیش چطور

*********** 

 . خودته خونه . باش راحت : گفت هومن . شدم خونه وارد هومن سر پشت

 . ممنون : زدم اي کوله و کج لبخند

 وارد هومن . انداختم نگاهی اطرافم به و نشستم اي نفره تک مبل روي اروم

 مشغول منم و شد اشپزخونه

 . شدم خونه کنکاش

 غیر ي اشپزخونه یه با داشت اتاق تا دو . جور و جمع و کوچیک تقریبا ي خونه یه

 احتماال هم دستشویی . اپن

 . داشت قرار راهرو ته که بود دري اون

 . گذروندم نظر از رو خونه کل . ابدا . نبود شیک اصال اما بود اي بامزه ي خونه

 با رو مبل دست یه هال توي

 می لباس و اشغال خونه دیوار و در از . بود شده چیده ممکن ي سلیقه بدترین

 خونه . بود واضح دلیلشم . ریخت

 فهمم نمی واقعا . شد نمی این از بهتر دیگه باشه دانشجو پسر چهارتا صاحبش که اي

 وضع متوجه چطور دیروز

 . تعجبه جاي . نشدم وحشتناکی این به
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 ٤٤ 

 جایی برم رابین با باید ببخش بهنام : رسید کنارم و اومد بیرون اشپزخونه از هومن

 . میام زود .

 همراهتون به خدا . برین بله . بله : کردم جور و جمع خودمو

 . میشی معطل خورده یه یعنی : خندید

 . نیست مشکلی نه . اها-

 اومدم وقتی : داد تکون هوا تو دستشو . رفت در سمت به و دستم داد رو گوشیم

 . تون خونه برمت می

 ... بدو هود رابین : زد فریاد هومن . زدم محوي لبخند

 تن اینجوري نگین . بگن این به که هود رابین حیف ؟ هود رابین . گرفت ام خنده

 لرزه می گور تو هود رابین

 . خب

 زدن خونه از نهوم با و داد تکون دستی برام . بیرون اومد اتاقی از سریع رابین

 تو و شدم بلند جام از . بیرون

 این سر بالیی چه ببین . شده اینا نصیب که خونه این حیف واقعا .زدم چرخی هال

 . خدا اي ؟ اوردن خونه

 تخته یه به خورد چشمم . زدم خونه تو چرخی دوباره . جیبم تو کردم فرو دستمو

 به نگاهی . بود افتاده گوشه که

 . نبود هال تو هیچکی . انداختم اطراف

 روش که متوسط ي تخته یه . شدم خیره تخته به دقت با و نشستم پام روي اروم

 . بود شده نوشته الفبا حروف

 . بود نوشته خیر و بله صفحه پایین

 ... مسخره چه . باال پرید ابروهام

 نیست چیزي اینکه ؟ حساسن روش همه گفت می هومن که بود تخته همون این

 اروم . کهنه ي تهتخ یه جز
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 حتما گفتم خودم به . خورد تکون اروم اتاق اویز کردم حس که کشیدم دست بهش

 حرکت که بود باد بخاطر

 . کرد

 چشمم که شدم بلند جام از . نمیاد بادي هیچ هال توي بودم مطمئن خودم اما

 بهش سریع . ارمین به خورد

 لبخند . زدم دست اش هتخت به من ندیده یعنی این و بود ریلکس . شدم دقیق

 . لبم رو نشست خوشحالی

 ؟ کنی می حقم در لطفی یه ، بهنام – ارمین

 بفرمایید-

 . خوابیده ؟ کنم حموم برم سریع من تا بشینی فرشاد پیش ري می ببین-

 ! حتما . نیست مشکلی ... خوب ... اومم-

 کنم می جبران . گرم دمت : زد لبخندي

 

 ٤٥ 

 شلوار و لباس دست یه با بعد دقیقه دو و اتاق توي چپوند خودشو . نگفتم چیزي

 حموم وارد سریع . بیرون اومد

 . بشم پشیمون ترسید می انگار . شد

 حرکت بیرون بود اومده ازش ارمین که اتاقی طرف به و دادم تکون سري خنده با

 پریده رنگی با فرشاد . کردم

 براش دلم لحظه یه که طوري بود شده معصوم خیلی . بود خوابیده تخت روي

 صندلی یه تخت کنار . سوخت

 شده خورده ترك و خشک لباش . شدم خیره بهش و نشستم روش . بود چوبی

 سرش به چی ببین . اخی . بود

 . حیوونی . طفلک . اومده
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 تو چیزي شکستن صداي دفعه که کردم می احساسات ابراز داشتم جوري همین

 طرف از صدا . پیچید خونه

 سعی . کوچولو حرکت یه از دریغ . انداختم نگاهی فرشاد به . اومد می اشپزخونه

 ممکنه . باشم اروم کردم

 ؟ چی باشه دزد اگه اما . باشم شده توهمی

 کردم رکتح اشپزخونه سمت به . بیرون اومدم اتاق از و شدم بلند جام از اروم

 . وایسادم جام سر لحظه یه اما

 . میاره در دخلمو دقیقه دو سر که باشه مسلح اگه

 . ترسیدم می بیشتر لحظه هر . بیشتر شدت با بار این . شد تکرار دوباره صدا

 انگار و بود حموم توي که ارمینم

 . شنید نمی رو صداها اصال

 چاقو دل دو . چاقو و بشقاب یه به خورد چشمم . انداختم نگاهی اطرافم به ترس با

 حرکت یه توي و برداشتم رو

 تکه چندین . ایستادم جام سر زده بهت اشپزخونه دیدن با . شدم خونه اشپز وارد

 اشپزخونه کف روي شیشه ي

 هیچ . انداختم اطرافم به نگاهی . بود شده خاکشیر رسما ها بشقاب . بود ریخته

 کس هیچ . نبود کس

 ؟ بود خبر چه جهنمی ي خونه این تو . شدم می نهدیوو داشتم دیگه

 قدمهاي از غیر قدمی صداي کردم حس لحظه یه که کردم حرکت اتاق طرف به

 وایسادم اروم . شنوم می خودم

 اتاق توي از ها قدم صداي . بود درست حدسم . دادم گوش اطرافم به دقت با .

 شاید : گفتم . میومد حموم کنار

 . برگشتن اینا هومن شایدم . بیرون هاومد حموم از ارمین

 بدترین اب شیر صداي . کردم حرکت حموم طرف به بشه راحت خیالم اینکه براي

 لحظه اون تو که بود صدایی
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 . بشنوم تونستم می

 .. ارمین : گفتم میشد خارج گلوم از بزور که صدایی با

 ؟ جانم– ارمین

 . هیچی : باشم خونسرد کردم سعی و بستم چشمامو

 

 ٤٦ 

 بود افتاده زمین روي صورت با فرشاد . دوییدم اتاق طرف به فرشاد داد صداي با

 . بود خون قطره چند کنارش .

 ارمین بعد دقیقه دو . زدن صدا رو ارمین کردم شروع و نیوردم طاقت دیگه .

 حموم از پوشیدهن ، پوشیده لباس

 ؟ شده چی ؟ شده چی : گفت ترس با و اومد بیرون

 زانو . کنارمون اومد سرعت با . سرش تو کوبید دستی دو . کردم اشاره فرشاد به

 مدام . برگردوند رو فرشاد و زد

 . باشه خونه تو کسی ترسیدم می انگار . کردم می نگاه اطرافم به

 . توام با بهنام– ارمین

 . کنم بلندش کن کمکم : بودم بهت تو هنوز . شدم خیره بهش و رفتمگ باال سرمو

 . تخت روي بزاریمش باید

 بلندش و گفتم خدایی یا . سرشو هم ارمین . گرفتم رو پاهاش و دادم تکون سري

 تخت رو گذاشتیمش و کردیم

. 

 نفس . کرد باز رو چشماش باالخره فرشاد که زد سیلی صورتش به بار چند ارمین

 یاداوري با . کشیدم یراحت

 و هومن و شد باز در لحظه همین تو که کرد رخنه دلم تو کمی ترس اتفاقات

 شدن خونه وارد صدا و سر با رابین

. 
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********* 

 بهشون . کرد می بیشتر ترسمو سکوت این و بود رفته فرو بدي سکوت توي اتاق

 لم مبل به رابین . شدم خیره

 توي هی و زد می غر لب زیر هومن . میکرد اهینگ فرشاد به مبهوت و بود داده

 وي هم ارمین . میرفت راه اتاق

 . بود گرفته دستاش تو رو سرش و نشسته تخت ي لبه

 ... هم فرشاد

 بدبخت ؟ شد خوبتون ؟ گفتم دیدي ؟ گفتم دیدي : پریدم جا از رابین داد صداي با

 . داره خطر نگفتم من مگه

 کل . عقب میکشی خودتو میاد در کار گند تا ، اره که تو : زد پوزخندي ارمین

 . ما گردن میفته هم تقصیرا

 . ارمین کنم اسفالت رو دهنت بیام نذار : غرید رابین

 حنابعالی نکبت دوستاي پیش از رو یا وي که اینه از غیر ؟ میگم دروغ مگه – ارمین

 ؟ اوردیم

 ... تونمپشت من شد طوري . نمیشه طوري بخدا : اورد در اداشو بعد

 ؟ چیه سر دعوا فهمیدم نمی . کردم می نگاه کلشون کل به شده گشاد چشاي با

 ؟ ایه صیغه چه دیگه یا وي

 . جفتتونم با . شید خفه : زد داد هومن

 گوري کدوم جنابعالی افتاد می اتفاقا این وقتی : گفت و ارمین طرف برگشت

 ؟ بودین

 

 ٤٧ 

 . حموم : کرد اخمی ارمین

 رفتی کردي ول رو مریض . دیگه همینه : غرید رابین . شد گشاد همشون چشاي

 ؟ کنی چیکار حموم
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 . بود فرشاد کنار بهنام : کشید پوفی

 ... پسره این اخه – رابین

 میخوام من : گفتم دش می خارج گلوم از بزور که صدایی با و پایین انداختم سرمو

 . خونمون برم

 برمت می شو بلند : داد تکون سرشو و کشید عمیقی نفس هومن . طرفم برگشتن

. 

 باهاش تونم می تر راحت که کسی تنها . گفتم می هومن به باید . کردم نگاش

 باید حتما . کنم برقرار ارتباط

 . بود صد در صد شدنم دیوونه صورت این غیر در . گفتم می بهش

 ؟ بهنام : گفت ارمین دفعه یه . شدم بلند جام از

 حموم وقتی چرا : کرد نگام شک با . شدم خیره بهش سوالی و طرفش برگشتم

 ؟ کردي صدام بودم

 . بهش شدم مات

************ 

 دیدن از . شد ظاهر روم جلو بابا . شدم خونه وارد ممکن اعصاب بدترین با

 زا که شدم شوکه قدري به ناگهانیش

 . عقب رفتم قدم یه ترس

 ؟ خونه تو اومدي کفش با چرا -بابا

 به حواسم که بودم ناراحت و عصبی اینقدر . گفت می راست . انداختم پام به نگاهی

 . نبود کفشام

 توپش بود معلوم که بابا . بیارم در رو کفشم تا رفتم و گفتم نبودي حواسم لب زیر

 : کردن غر غر کرد شروع پره

 . جونت بالي میشه دستت عصاي بشه کن بزرگ پسر . هدیگ همینه

 و داد چرا دیگه . اوردم در که کفشمو : شدم خیره بهش و جوییدم حرص با لبمو

 ؟ کنین می بیداد
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 ؟ بودي گوري کدوم امشب -بابا

 . باشگاه : شدم خیره بهش و وایسادم صاف

 ؟ شده شب نصف 12 ساعت تا رفتن باشگاه حاال تا کی از -بابا

 . مامان جون به نیست خوب حالم . نده گیر بابا : گفتم ملتمس و کشیدم پوفی

 بده جواب . زنم می حرف باهات دارم : گفت یلند و کشید بازومو که برم اومدم

 

 ٤٨ 

 ؟ مو بچه داري چیکار ؟ مسعود تهخبر چه : بدم رو جوابش تا شد مانع مامان صداي

 کرده ام دیوونه ؟ دارم چیکارش : زد فریاد که بیرون کشیدم دستش تو از بازومو

 کی به . کرده روانیم . خانم

 کردم غلط . انداختم پس اینو کردم غلط من ؟ بگم کی به اقا ؟ بگم

 . کرد می خالی من سر داشت بود پر کجا از دلش دونست می خدا . کردم بغض

 بابا رفتار نذاشتم اعصاب خودم

 . بود کرده بدترش

 با ؟ مگه کردم چیکار : گفتم کنه پنهون بغضمو و نلرزه کردم می سعی که صدایی با

 زهرماري ؟ زدم تیک دخترا

 از که کردم چیکار ؟ هم رو ریختن مردم دختر با پسرت گفته کسی ؟ خوردم

 دارین االن چرا ؟ پشیمونین بودنم

 وقت هیچ چرا ؟ پرسین نمی رو علتش چرا ؟ اومدم دیر چون ؟ زنین می داد سرم

 ؟ پرسین نمی رو کارام علت

 جهت بی و نخورین جوش و حرص هی تا ، باشه کننده قانع تون واسه دلیلش شاید

 با دیشب . نزنین داد سرم

 ؟ بستی رو سرت چرا ؟ شده چت بهنام نگفتی . خونه اومدم شده پاپیچی سر

 چرا . بودم بیهوش ساعت دو . بابا بودم کرده تصادف : دادم قورت رو دهنم اب

 .. چرا ؟ نپرسیدین
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 . بیرون کردم فوت عصبی نفسمو . اتاق توي کردم پرت خودمو و کشیدم پوفی

 و چرت اون .. احمق. .. احمق

 . لوس پسره . اه ... دخترا عین شدي ؟ گفتی می بود چی پرتا

 بی خیلی بابا . زیاد خیلی . بود پر دلم . بستم وچشمام و تخت رو انداختم خودمو

 . کرد می رفتار باهام منطق

 . زیاد خیلی

 توقع ؟ شده چی سرت که بپرسه حداقل داشتم انتظار خونه اومدم که دیشب

 می مو باندپیچی سر وقتی داشتم

 کنه مشخص چشاش حداقل . بره ام صدقه قربون اینکه نه . بشه نگران کمی بینه

 . نمهنگرا که

 تونستم نمی وقت هیج چرا . بودم شده توقع پر خیلی من شاید ؟ بود زیادي توقع

 باهاش خوب ي رابطه یه

 می پول بگم بهش شارژ کارت خریدن براي ترسیدم می حتی چرا ؟ کنم برقرار

 مامان باید همیشه چرا ؟ خوام

 ؟ بینمون باشه واسطه

 فلزي سگک یه و دراز چرم هی . نبود واسطه مامان . نشست لبم رو پوزخندي

 . سخت ي واسطه یه . بود واسطه

 خوابیده صداها میشد اي لحظه چند . شدم جا به جا جام تو و دادم قورت بغضمو

 مامانم . کردم اخمی . بود

 لعنت . بدیه حس چه . بودم اضافی خونه این تو من . بود بابا با حق انگار . نپرسید

 . حس این به

 به و کنم بلند رو سرم کمی کشیدم دراز که طور همون شد باعث تق تق صداي

 بود مامان صداي . شم خیره در

 ؟ بهنام :
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 ٤٩ 

 . گفتم هومی و تخت روي انداختم خودمو اما . نشست لبم رو محوي لبخند

 . کن زبا رو در . زهرمار و هوم– مامان

 این از کال . رفت نمی هاش بچه ي صدقه قربون . بود اخالقش . گرفت ام خنده

 . یومد نمی خوشش ها تریپ

 . مامان میاد خوابم-

 اوردم شام برات . کن باز رو در . خودتو نکن لوس -مامان

 . غذا جان اي . نشستم سیخ جام تو شام اسم شنیدن با

 . بود گرفته اش خنده مامان . کردم باز رو در و کردم حمله در طرف به سه بشمر

 ؟ کجاست ؟ کو-

 ؟ کجاست غذا : کردم اخمی خالیش دست دیدن با

 . دارم کارت قبلش ولی میارم االن : خندید

 . اتاقم تو اومد اروم . رفتم کنار در از و دادم تکون اروم سرمو

 خدارچر صندلی روي مامان . شدم خیره سقف به و تخت رو انداختم خودمو

 . شد خیره بهم و نشست کامپیوترم

 . کنه شروع مون یکی بودیم منتظر انگار . بودیم کرده سکوت دو هر

 ؟ بله : گفتم و نیاوردم طاقت همیشه مثه

 ؟ خبر چه : شد خیره چشام به و صندلی به داد شو تکیه

 . گذره می . نیست خبري : باال انداختم مو چونه

 ؟ چطوره باشگاه : زد چرخی

 ؟ بگین رو چیزا این اومدین ... مامان-

 . بده جوابمو ... بهنام : گفت همچنان اما خندید

 .. بهتره خونه از حداقل . خوبه : دوختم چشم سقف به و زدم روحی بی لبخند

 ... خونه . زدم پوزخندي

 ؟ کردي تصادف کی : کرد نگام
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 ؟ کنه می فرقیم مگه : کردم نگاش

 ... میگم نکن لوس خودتو-

 دیشب : کشیدم اهی

 

 ٥٠ 

 . نگرفتم جلوشو . کرد باز رو باند اروم . نشست تخت ي لبه رو و شد بلند جاش از

 . کنه بازش گذاشتم

 .. هست هم زخمی چه : گفت و انداخت ش بینی به چینی . انداخت زخمم به نگاهی

 .. ببندمش خوام می برگرد : داد ادامه . برگردوندم وسرم

 بندمش می خودم . خواد نمی-

 .. برگرد میگم – مامان

 . بشین : کردم نگاش

 دستش حرکت به . چرخوندن سرم دور رو باند کرد شروع . نشستم تخت روي

 تو بودم رفته و بودم شده خیره

 . شد گرانن بابات نبودي که دیشب : گفت اروم که هپروت عالم

 ؟ کرد می شوخی داشت . سمتش برگشتم

 ؟ کنی می شوخی-

 دارم شوخی تو با من مگه : کرد اخم

 نه : زدم لبخند

 ؟ کنی می فرار بابات از چرا : کرد فوت پرصدا نفسشو

 . خیال بی-

 ؟ بهنام -

 ؟ هوم-

 بده جواب-

 ؟ بشه چی که بگم-
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 بگو . دیگه میفته اتفاقی یه البد-

 .. مامان کن ول-

 بخوابم خوام می : تخت رو انداختم خودمو

 مکثی رسید که در به . رفت در سمت به و شد بلند جاش از و کشید عمیقی نفس

 بیدارم من داشتی کاري : کرد

. 

 . رفت بیرون اتاق از و کرد خاموش رو چراغ

 ... فکر تا هزار موندم من

 

 ٥١ 

******** 

 ؟ اخه کنی می اذیت چرا : شد خیره چشام به کشید پوفی کالفه

 ادمم ؟ کنی نمی ول چرا . اه . کردما گیري چه . دونم نمی من اقا : گفتم حرص با

 ؟؟؟ سریش اینقدر

 ؟ فهمی می شده بدتر فرشاد حال . بهنام : گفت و گرفت رو بازوم

 ؟ حسابی مرد چه من به-

 نزن داد ؟ میشی عصبی چرا . بابا خب خیلی : اورد باال تسلیم حالت به دستشو ارمین

 کنن می فکر ! ا ...

 شدم مزاحمت

 ؟ نشدي-

 . کردم خواهش . دوستات نه و تو نه . نشو نزدیک من به: گفتم امیز تهدید حالت با

 نشو نزدیک ؟ فهمیدي

 ؟ هست کی رانگا حاال . بابا برو : گفت لب زیر و کشید پوفی

 چسبان اینقدر ادمم ؟ کین دیگه اینا . شدم رد کنارش از و نشنیدن به زدم خودمو

 . نیست کنم ول ؟
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 ؟ شدم سیر جونم از مگه . بشم نزدیک تون کیلومتري چهار به دیگه عمرا من

 کردم سعی و دادم تکون شدت با سرمو . شد سیخ تنم به مو اتفاقات اوري یاد با

 . نمنک فکر بهش زیاد

 شین جمع همگی : پیچید کالس تو استاد صداي

 خیره بهش منتظر و دادیم تشکیل دایره یه امینی دستور به . رفتم کالس وسط به

 . شدیم

 رو ازش . افتاد روبروم دقیقا ارمین بد بخت از . دادن نرمش کرد شروع

 چند . شدم خیره استاد به و برگردوندم

 . گفتن چیزي لب رزی کرد شروع ارمین که گذشت ثانیه

 نمی انجام درست رو حرکات . بود ریخته بهم اعصابم ؟ میگه چی فهمیدم نمی

 لب حرکات به دقت با . دادم

 ؟ چیه حسابش حرف بفهمم تا شدم خیره هاش

 ؟ گی می چی : غریدم لب زیر

 ؟ توام گی می چی : زدم داد ناخواسته . داد تکون رو لبش

 زدم گند .. پساو . شدن خیره بهمون ساکت همه

 بهم رو کالس نظم چرا : گفت بلند استاد که دادم تحویلشون اي کوله و کج لبخند

 ؟ ریزي می

 تا 100 : شدم خشک سرجام بعدیش حرف شنیدن با که کردم جور و جمع خودمو

 . میري نشست دراز

 .. اینا مامانم . تا صد . لرزیدن کرد شروع پاهام

 

 ٥٢ 

 . متنفرم نشست دراز از من

 .. من ولی استاد : نالیدم

 تا 120 – استاد
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 کنم می خواهش استاد : پرید رنگم

 ببینم برو . 200 کنمش می بدي ادامه 140 - استاد

 چشم یه شد زدنام زور تموم ي نتیجه اما کنم اعتراضی ت کردم باز رو دهنم

 . فضعی

 می تو دست از کشم می چی هر که ارمین ببرن رو نحست ي قیافه شور مرده

 . لعنتی . کشم

 خیال زهی اما باشه کرده فراموش استاد که کردم می خدا خدا . شد تموم نرمش

 این اون از بدتر حاال . باطل

 .. بشماره رو نشستام دراز ي شماره تا ارمین به بود گفته که بود

 که منه شانس به اگه ؟ شد می وکیلی خدا نه ؟ شد می هم بدتر این از من خداي

 حرص با . شد می صد در صد

 . نبستمش تا ببند : غریدم . شدم خیره اش شده باز نیش به

 میشه خراب پوستت نخور حرص – ارمین

 . خنده زیر زد پق و

 . شیم می تنها باالخره که ما : گفتم بزور . میدادم فشار هم رو محکم رو دندونم

 ؟ نه مگه

 . تو جون باحالی خیلی : زد لبخندي

 .. پسره جونت عمه جون-

 نداره خوبیت . زشته . عزیزم نده فحش– ارمین

 پسرم بیار تشک برو : زد اي گنده لبخند

 گند به روزمو . مسخره ي مزه بی . دادم فشار بهم و کردم مشت محکم دستمو

 اه . کشید

 گند به روزمو . مسخره ي مزه بی . دادم رفشا بهم و کردم مشت محکم دستمو

 اه . کشید
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 جات سر اگه نیست بهنام اسمم . اوردم رو تشک و رفتم وسایل طرف به حرص با

 . ارمین اق نشونمت

******** 

 72 - ارمین . 74 . 76 . 80 . ..و 85

 به نیستی بلد که شمردنم : گفتم تمسخر با زدم می نفس نفس که همونطور

 سالمتی

 100 . کنم می لطف بهت دارم : کرد نگام چپ چپ .

 

 ٥٣ 

 رفته تا چند : اومد استاد صداي . کردم شروع دوباره و دادم قورت امو خنده

 ؟ ارمین

 تا 105 : گفت جدیت با ارمین

 بشمره وري.ط که بود اش وظیفه ندچ هر . کردم قایم ام سرفه پشت رو لبخندم

 رو نشست دراز تا 140 که

 نظرم کمی کردم حس اما بود انداخته جونم به رو شر این خودش اخه . نرم کامل

 حس دیگه . شده عوض بهش

 ازش قبل شدت اون به اما بشم عاشقش اینکه نه . متنفرم ازش خیلی کردم نمی

 نبودم متنفر

******** 

 سونیمتر می شو سوار– فرشاد

 رم می خودم ممنون : زدم تهی و سر بی لبخند

 نکن لوس خودتو شو سوار – رابین

 . شدم سوار و کشیدم پوفی . خورد می مژگانم عمه درد به کردنشونم تعارف

 . من کنار هم ارمین و رابین . بودن نشسته جلو هومن و فرشاد

 ... بکشم اه هی . بکشم اه هی و نفر یه بغل برم داشتم دوست ها لحظه اون تو
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 .. شد می خوب چقدر

 ؟ خوبه حالت : اومد رابین صداي . کشیدم سوزي جگر اه

 ... چیزه : گفتم اروم و کردم خیس لبمو . دادم تکون سرمو برگردم اینکه بدون

 ؟ بزنیم دور یکم میشه .. اومم

 دارین دوست اگه البته

 تو و رفتن می غره مچش بهم شایدم . پرروئه چقدر گفتن می خودشون به شاید

 . دادن می فحش بهم دلشون

 ... شه نمی سرش تعارف پسره این گفتن می دیگه بهم شون خونه تو بعدا شاید

 با کمی . بمونم خودم خلوت تو داشتم احتیاج . زیاد خیلی . بود گرفته دلم من اما

 بگیرم اروم تا کنم خلوت خودم

. 

 . فکر تو رفتم و بستم رو چشمام . کردن حرکت کرد شروع حرفی هیچ بی

 غروب تنگ که وقتی

 زنه می شیشه به بارون

 دنیا هاي غصه همه

 منه ي سینه توي

 

 ٥٤ 

 بارون هاي قطره توي

 صدام بغض میشکنه

 پنجره دونه یه از غیر دیگه

 خوام نمی هیچی

 خونم می اواز و میشینم پنجره این پشت

 مونم می بارون تو رسیدنت واسه منتظر

 داره اي تازه رنگ انتظارت بارون زیر
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 باره می بارون وقتی انگار ترم عاشق منم

 ( قمیشی سیاوش – پنجره )

 .. محرم یه . برادر یه . داشتم رفیق یه داشتم دوست چقدر

 ندارم هم حسابی درست قرفی یه . بذارم میون در حرفامو باهاش بتونم که کسی

 ... که

******** 

 صورتشون به لبخندي . خونه رسوندنم اینا ارمین که بود شده تاریک تقریبا هوا

 چراغ . شدم خونه وارد و زدم

 ها اتاقم تو بره کسی نمیاد خوشم میدونن . کردم اخم ناراحتی با . بود روشن اتاقم

 ولی میشم سگ دونن می .

 ؟ بده گوش که کیه

 بر قدم از قدم هنوز . کردم جا به جا ام شونه روي رو ام کوله و کشیدم یپوف

 زد خشکم جام سر که بودم نداشته

. 

 چشم با . شدم خیره خون هاي قطره به و شدم خم اروم . کردم ریز رو چشمم

 یه که خون منبع دنبال گشتم

 بست یخ بدنم تو خون دفعه

 تو بیشتر لحظه هر اخمام . داشتمبر رو بسته زبون حیوون و کردم دراز دستمو

 یه احمق ادم یه . رفت می هم

 . گنجیشک یه قلب تو بود کرده بزرگ میخ

 ... بسته زبون این طفلی . میشن پیدا ادمایی چه

 طرف بوده ظالم چه . شدم خیره بهش و داشتم برش . کشیدم اهی

 حالت : غریدم عصبی . بود زدن قدم حال در سایه . اتاقم ي پنجره به خورد چشمم

 داده اجازه کی . گیرم می رو

 ...شیما ... شیما ؟ من اتاق تو برین
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 ٥٥ 

 هال سمت به سرعت با و بود حیاط توي که اي زباله سطل رو انداختم رو گنجشک

 کفشم سریع . کردم حرکت

 رفته فرو مطلق تاریکی توي خونه . افتادم راه اتاقم طرف به و اوردم بیرون رو

 بقیه . داشت تعجب جاي . بود

 ؟ بودن نشسته خونه تو تاریکی تو جوري چه

 چسبونده که یادداشتی به خورد چشمم . شدم خیره اطرافم به و زدم رو برق کلید

 به . هال ي آینه روي بودنش

 ها بچه و بابات با . سالم : خوندنش کردم شروع و کندم رو کاغذ و رفتم سمتش

 ) جون مامان ي خونه رفتیم

 . بیا کالست از بعد خواستی . ( مادرم مادر

 .. مادرت

 چی سایه اون پس . شد گشاد چشمام که برگردم اومدم و باال انداختم امو شونه

 ؟ بود

 بود رفته چرا حاال . خونمون اومده چیزي دزدي البد . شد حبس ام سینه تو نفسم

 هم خیلی ؟ من اتاق توي

 . میزد قدم من اتاق توي داشت . رسید می نظر به ریلکس

 چاقویی تا کردم حرکت اشپزخونه سمت به و برداشتم ام شونه رو از رو ام کوله

 رو پاهام نفر یه که بردارم چیزي

 . شدم زمین پخش صورت با . کشید

 هامم نفس تیح کردم می حس . بود شده بلند بدجوري هام نفس صداي

 بودم مطمئن . ترسناکن و وحشتناك

 منو این و داشت زور خیلی طرف اومد می بوش که طور این . اومده در دخلم

 انداخت می وحشت به بدتر
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 . اومد در ام ناله . پیچوند و گرفت سریع دستمو که برگردم کردم سعی

 کمرم روي گذاشت دستمو

 شده باعث همه و همه وزنش نیسنگی با همراه دستم درد . کمرم روي نشست

 رقمه هیچ . بشه کم تحملم بود

 . بخورم تکون تونستم نمی

 نفر یه بودم امیدوارم . زدم می صدا خدامو مدام لب زیر . بودم بسته رو چشمام

 یه از دریغ ولی . کنه کمکم بیاد

 ... کمک

 تو سنا ي کودکانه صداي و شد روشن چراغها دفعه یه که گذشت چقدر دونم می

 : پیچید خونه کل

 جوووون بهنااااااااااااااااام

 بهم که بس . کردم می قایم اتاقم توي خودمو صد در صد بود عادي حالت تو اگه

 لحظه اون تو اما . چسبید می

 . ها خیلی یعنی . شدم خوشحال خیلی

 

 ٥٦ 

 سمتم اومد دو با سنا که نشستم زمین روي اروم . نبود خبري فشارها اون از دیگه

 . روم کرد پرت خودشو و

 ؟ خوبی . جون عمو سالم : اومد بند نفسم

 سنا میشد مگه ؟ بود رفته بیرون خونه از جوري چه یارو اون . افتاد کار به مخم

 درسته حاال ؟ باشه ندیده اونو

 نیست که کور ولی هست هم خل و میزنه گیج خیلی دختره این

 سنا : گفتم داشتم سراغ خودم از که لحنی مالیمترین با و پام رو گذاشتم رو سنا

 رو کسی اینجا تو عزیزم ، جان

 ؟ جون عمو دیدي
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 محالههههه ، محاله ، محاله اخالقی خوش همه این و بهنام

 عمویی اره-

 ؟ رو کی : ماسید لبام رو از خنده

 و گفتم سالمی لب زیر . شدن خونه وارد پدرم و نشاط و مامان لحظه همین توي

 : شدم خیره سنا به دوباره

 رو خودت معلومه خوب

 . رو بچه نزن ؟ ا : گفت نشاط که سرش تو زدم محکم حرص با . خنده زیر زد بلند

 . داره گناه

 کرده اسگول منو . اشگول دختره . بمیره بره-

 ؟ بهنام : گفت بابا که شدم بلند جام از

 داریم مهمون نرو جایی فردا : شدم خیره بهش منتظر و برگشتم

 ؟ سالمتی به کی-

 ؟ رفت یادت . نشاط براي خواستگار – بابا

 ؟ چه من به . بیان خوب . اها-

 ها ندارم حوصله . نکن شروع بهنام : گفت حرص با

 ؟ هست کی داماد حاال . چشم : کشیدم پوفی

 . اعتمادي ارشام . ارشام-

 مبارکه : دادم تکون سري حوصله بی

 شدم اتاقم وارد و

 ارمین

 : گفتم خنده با . نداخت می لرزه به رو خونه هاي شیشه فرشاد ي قهقهه صداي

 . نبستمش خودم تا فرشاد ببند

 

 ٥٧ 

 ؟ کنی می شوخی : گفت بود شده سرخ خنده شدت از که فرشاد
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 سمت به . برداشتم میز روي از رو ها بشقاب و دادم تکون نه عالمت به سرمو

 کردم حرکت اشپزخونه

 بهش همینجا از من . بشه داداشت نصیب قراره زنی برادر چه خداییش– فرشاد

 . واقعا میگم تسلیت

 اونم ... واي يوا : نشست مبل روي و برداشت کتابخونه توي از رو کتابی رابین

 شود چه . بهنام

 ؟ چشه بهنام مگه . نیست هم جوریا این – هومن

 هم خیلی . لوسه اما نیست خاصیش چیز ببین : نشستم کنارش و دادم تکون سري

 لوسه

 خواهرش اسم حاال . معمولیه رفتاراش . اتفاقا نه : باال انداخت رو اش شونه هومن

 ؟ هست چی

 خیلی ببین . بگیرم رو حالش میخواد دلم اما خوبیه پسر امبهن .. هومن ببین . نشاط-

 خیلی . گستاخه و سرکش

 کنه ادبش باید نفر یه . گستاخه

 ؟ چه شما به گستاخه که گستاخه خوب – هومن

 سرش بالیی یه بزنم میگه شیطونه . کنم سر ادمایی همچین با تونم نمی من ببین-

 بیارم

 نیار در بازي دیوونه ارمین : شد گشاد چشاش هومن

 شدم خیره گلدون به و زدم لبخندي همیشه از تر خبیث من اما

 بهنام

 وال و هول تو چنان . بودم شده خیره مادرم کاراي به و بودم داده لم مبل روي

 حاال . نداشت حد که بود افتاده

 اینقدر . دیگه اس ساده مهمون یه بابا . مون خونه بیاد میخواد جمهور رئیس انگار

 صداي . نداره فنگ و دنگ
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 مسعود . اومدن سرم به خاك : صورتش تو کوبید محکم مامان . شد بلند در زنگ

 . کن باز رو در برو

 ببین و بیا که بود کرده هول قدري به . بود دیدنی بابا ي قیافه

 بره نشاط – بابا

 ببینم برو . نگو چرند : رفت بهش اي غره چشم مامان

 . نمیرم من یعنی این . خواب تاقا توي انداخت خودشو بابا

 خودش دور کرد شروع مامان . اومد در صدا به دوم بار براي خونه زنگ صداي

 . رم می من بابا : چرخیدن

 . خودتونو کشتین

 . کردم باز رو در و کردم فوت اروم نفسمو . رفتم در سمت به و شدم بلند جام از

 حدودا خانم یه به خورد چشمم

 بعد . شن داخل کردم تعارفشون . کردن پرسی احوال و سالم دکر شروع ساله 43

 48- دختره یه خانمه اون از

 

 ٥٨ 

 که پسر یه به خورد چشمم . شد وارد باشه ساله 30 حدودا خورد می بهش که دیگه

 با و بود من سمت موهاش

 حرف ( داماده زد حدس شد می دستش توي گل دست از که ) رشس پشت مرد

 بد کردم شروع دلم تو . زد می

 . ریلکسه چه ؟ میري می . بزن حرف بعد تو بیا خوب : گفتن بیراه و

 من چشماي و همانا طرف برگشتن . برگشت پسره که کردم مصتوعی ي سرفه

 . همان هم شدن فلکس شبیه

 ؟ کنه می چیکار اینجا این . خودمونه اخالقه گند ارمین اینکه ؟ ا

 این . . داد دست باهام و جلو اومد ارمین ناباوري کمال در که بودم بهت تو هنوز

 خورش چیز نکنه ؟ شده چش
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 ؟ کردن

 ؟ جان بهنام خوبی-

 بهترین هوا یه انگار شما . ممنونم : گفتم وار زمزمه

 مهم صورت هر در . بود زده نشنیدن به خودشو شایدم . نشنید شاید . نداد جوابی

 کردم تعارف داماد اقا به . نبود

 . شه وارد

 تو بود چیزي یه . پسرم اره . مادر گفتم کم بگم چی هر که محسناتش از بگم چی

 نه اخ . گودزیال هاي مایه

 ارمینه مشخصات که این ببخشید

 دلم به کمی بود شده باعث که چیزي اما داشت معمولی ي قیافه شوخی از جدا

 اش مردونه حیاي و شرم بنشینه

 کرد نمی نگاه صورتم تو و زد می حرف احترام با کردم می تعارفش که وقتی . بود

 جالب خیلی . بود جالب برام .

 هی هی ؟ بود نرفته گلش دسته داداش این به ارمین چرا واقعا

 با که تاقما توي برم اومدم . شد وارد هم دوماد اقا تعارف ساعت دو از بعد باالخره

 از محترمه پدر ي غره چشم

 توي لحظه یه خواست نمی دلم واقعا . نشستم ارمین کنار و شدم منصرف تصمیمم

 از . بمونم جایی همچین

 نمیومد خوشم زیاد چیزا این و خواستگاري مراسم

 کردن لگد رو قالی هاي گل کردم شروع پام با و پایین انداختم رو سرم

 ؟ میشد چی نه ؟ اتاقم تو برم اشتمیذ بابا اگه شد می چی

 فامیل داریم سالمتی به : شم خیره بهش و باال بگیرم سرمو شد باعث ارمین صداي

 ؟ شیم می

 این با چرخ 18 تریلی زیر برم حاضرم من . دادم تحویلش اي کرده تصادف لبخند

 نشم فامیل بداخالق پسره
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 اومدین شخو خیلی : گفت پدرم اقاي که بگم بهش چیزي یه اومدم

 دادیم زحمت ببخشین . محبتتون از ممنون : شد جا به جا اعتمادي خانم

 

 ٥٩ 

 من میشد چی اخ . کردم می نگاه غازشون یه من صد هاي تعارف به حوصله بی

 می بعد ؟ بودم اتاقم توي االن

 ؟ کردم می گردي نت رفتم می بعد . نشستم می ترمکامپیو پشت رفتم

 ؟ میشد چی اخ

 ؟ نمیارن چایی خانم عروس : گفت اعتمادي خانم که گذشت چقدر دونم نمی

 ؟ دخترم ؟ جان نشاط : گفت تري بلند صداي با و البته : زد لبخندي مادرم

 ... من بفرمایین اجازه اگه پدر : برداشتم خیز اروم

 جان بهنام بشین– بابا

 ... ولی-

 هستن ناراحت ما حضور از بهنام اقا شاید– اعتمادي خانم

 ... فقط من ؟ حرفیه چه این نه : شدم شرمنده کمی

 بگیر : گفت بشنوم خودم فقط که طوري لب زیر و کشید رو لباسم اروم ارمین

 کنه لهت نزده بابا تا بشین

 هدیگ بتمرگ : زد تشر . شدم خیره بهش شده گشاد چشاي با

 ؟ نداري ادب چرا . میشیم فامیل داریم مثال . ... و بتمرگ : کردم نگاش اخم با

 مشت دستمو حرص با . گفت بابا برو شبیه چیزي لب زیر و برگردوند ازم روشو

 . خوره می بهم ازت حالم . کردم

 گرفت نمی سر وصلت این کاش

 تعارف کرد شروع ارمین پدر از . شد وارد چاي سینی به با نشاط بعد ثانیه چند

 خواهرش و مادر به بعد . کردن

 . ارشام به نهایت در و خودمون ي خانواده به بعد ارمین به بعد
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 صورتش به لبخندي . من به خورد چشمش دفعه یه . نشست پدرم کنار اومد اروم

 این و داشت استرس . زدم

 میشد دیده وضوح به چشماش توي

 سر بریم بفرمایین اجازه اگه قربان خوب : گفت و کرد پدرم به رو اعتمادي اقاي

 موضوع اصل

 بفرمایین . شماست دست هم ما ي اجازه : زد لبخندي پدرم

 از غرض که دونین می خودتون خوب : داد ادامه و کرد اي سرفه اعتمادي اقاي

 دختر که هست این مزاحمتمون

 دست یقیچ و ریش دیگه حاال . کنم خواستگاري پسرم براي رو گلتون خانم

 غالمی به رو پسرم . شماست

 ؟ نه یا کنین می قبول

 کنه ازدواج احمق این با کی هر بدبخته : گفت لب زیر . زد پوزخندي ارمین

 

 ٦٠ 

 ؟ بود من خواهر با . طرفش برگشتم

 ؟ گفتی چی : غریدم

 ؟ هوم : شد خیره بهم اي خنثی نگاه اب و سمتم برگشت

 ؟ بودي من خواهر با-

 دارم تو خواهر به چیکار ... بابا نه : برگردوند سرشو حوصله بی و زد زهرخندي

 ؟ من

************************** 

 . دخترمه نظر مهم البته : زد لبخندي و کرد اي سرفه پدرم

 کنن صحبت برن هم با بدین اجازه اگه پس- اعتمادي خانم

 میکنم خواهش-
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 جاش از نشاط با همراه هم ارشام . شد بلند جاش از اهسته . کرد اشاره نشاط به و

 شد بلند

 رفع گرفتن تصمیم اش خانواده با همراه اعتمادي اقاي ساعت نیم از بعد باالخره

 خیره نشاط به . کنن زحمت

 ! زد می برق چشماش ... باشه راضی خورد می بهش . شدم

 حاال داشتین تشریف : شد بلند جاش از ممادر

 رو ارمین این میزنم . ها ندارم معصاب اعصاب من ؟ اقا باشن داشته تشریف کجا

 کنم می له

 میشیم مزاحم گرفت سر وصلت اگه ایشاهلل . ممنونم خیلی : خندید ارمین خواهر

 . بیرون زدن خونه از کردن پاره تیکه تعارف کمی از بعد خالصه

 ؟ بشم فامیل ارمین با بود رقرا یعنی

 هه

 عمرا

******* 

 رابین

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ جووون هومن -

 زهرمار - هومن

 دیگه نباش نامرد ؟ ا -

 رابین نچسب من به اینقدر . کردي غلط - هومن

 

 ٦١ 

 ؟ هومن . بار یه همین فقط . من جون ؟ هومن-

 نه -

 هومن . پاتم خاك ؟ هومن ؟ رفیق . تروخدا . نوکرتم ؟ جون هومن -
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 تو کوبم می اتو همین با نباش سریش اینقدر . دیگه نه یعنی نه میگم . رابین اه -

 سرتا

 . تروخدا . نوکرتم هومن . تروخدا . میفتم ببین . داداش من مرگ -

 انداخت بهم نگاهی چپ چپ و کشید پوفی

 ؟ رسونی می : کردم باز رو نیشم

 فهمه می رسالتی میگم دارم ؟ نه نیست حالیت خوش زبون انگار تو - هومن

 . کنه می اخراج جفتمونو

 کنه نمی اخراج تقلب بخاطر استادي هیچ بابا : شد تر عمیق لبخندم

 منم ي عمه جنابعالی هاي بازي ضایع با ، دوما نیست کس هیچ رسالتی اوال - هومن

 کنه می اخراجت

 . ببند : غرید . خندیدم

 رسونی می : کردم باریک چشمامو

 رابین کردي ام خسته : کشید عمیقی نفس و بست رو چشماش

 ؟ نه یا رسونی می حاال . واقعا نباشی خسته . اخی-

 باشه . منو کشتی-

 اقایی خیلی : زدم بزرگی لبخند

 خانمی شما -

 باش زود . یمدار کالس دیگه ساعت نیم : سرش تو زدم اروم

 . شد لباساش زدن اتو مشغول و گفت اي باشه

******** 

 حرکت مرتضی و هومن سمت به کشیدم می زمین رو رو کفشام که حالی در

 . کردم

 صلوات نیفتیم یخچال ي درجه یاد ببینیم مونو نمره : گفت خنده با مرتضی

 خوردم سر اروم و دیوار به دادم رو ام تکیه . زدم زهرخندي
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 داداش ؟ خوبه حالت ؟ شد چت داداش : کنارم اومد و داد هل رو مرتضی نهوم

 ؟؟

 . میفتم : گفتم اومد می چاه ته از که صدایی با . دادم فشار رو هام شقیقه

 

 ٦٢ 

 ؟ دیوونه ناراحتی این بخاطر : گفت بهت با هومن . دادم قورت اروم بغضمو

 نگامون دارن ها بچه . افتادي که افتادي . زشته پاشو بابا : کنارمون اومد مرتضی

 کنن می

 . نبود بد بگیرم بود قرار که اي نمره بخاطر من حال . شدم خیره بهش ناراحتی با

 نبود مهم برام نمره اصال

 کس هیچ ؟ وحالم فهمید می کی . بود خراب اي دیگه چیز بخاطر من حال

 نیست خوب حالم ؟ خونه بریم میشه داداش : انداختم هومن به نگاهی

 تا گرفت رو دستم و زد مهربونی لبخند . شدم خیره بهش ملتمس . کرد نگام گنگ

 . شم بلند

 که بود راه وسط . کردیم حرکت حیاط سمت به و کردیم خداحافظی مرتضی با

 افتادم و رفت سیاهی چشمام

 . زمین

 ... بگیر دستمو ؟ خوبه حالت: زد زانو کنارم هومن

 لبم رو خندي زهر . دادم فشار محکم رو هام شقیقه . صورتش جلو گرفتم دستمو

 لعنتی درد همون بازم . نشست

... 

 ... هم باز

 رسوند خودشو سریع . بهمون خورد چشمش استادامون از یکی رحمانی اقاي

 چش : پرسید هومن به رو . بهمون

 ؟ شد
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 استاد دونم نمی : باال انداخت هاشو شونه نهوم

 . خوبه حالم : گفتم بزور

 اجازه با . کردم نگرانتون شرمنده : کردم استاد به رو و شدم بلند جام از

 ؟ خوبه حالت مطمئنی : گفت که برم اومدم

 لطفتتون از ممنون . بله : زدم صورتش به لبخندي

 اب میرم : گفت دفعه یه هومن که شدیم ماشین سوار . بیرون زدیم دانشگاه از

 کنم فکر . بگیرم چیزي اي میوه

 افتاده فشارت

 ؟ جانم : طرفم برگشت . گرفتم دستشو که شه پیاده ماشین از اومد

 ببخشین هیچی : کردم ول دستشو

 ؟ بود خوب حالت که امتحان از قبل ؟ تو شده چت : کرد نگام و نشست درست

 نیست هیچی : گفتم . ماشین ي شیشه سمت برگشتم و دادم تکون سرمو

 

 ٦٣ 

 ؟ نیستیم رفیق مگه ؟ شده چی . نیست هیچی معلومه - هومن

 ؟ لعنتی بفهمی میخواي رو چی . کردي ام خسته . هومن کردي ام خسته-

 میزنم گرنه و بزنه حرفی نباید عمواق این دونست می خوب . شد ساکت هومن

 کنم می لهش

 معلوم نا اي نقطه به . زد می منو دل حرف اهنگش چقدر . شد شروع بعدي اهنگ

 . شدم خیره

 بابا مامان گفت و زد زنگ بهم حسام امتحان از قبل . خسته ي خسته . بودم خسته

 . گرفتن طالق

 . شکستم . شد خم واژه این شنیدن با کمرم . رحمی بی ي واژه چه ... طالق

 : طالق هم باز . زدن می فریاد سرم تو اهنگ هاي کلمه . شدم خیره اسمون به

 رسیده سر تفریح وقت فهمید ، رسیدش سر تقویم به عمیق نگاهی
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 برگردونه قدیمارو خدا میشد کاش ، سرگردون ها کوچه تو ، درگم سر

 سالخورده فرد یه اشچشم تو که جوونی ، مرده حال زمان تو که هایی گذشته

 ساختم اهریمن اطرافم آدماي از ، باختم تقریبا حاال که منم قربانی اون و

 !نبینم؟ اهریمن دیگرانو داري انتظار ، نبینم من وقتی خیري هیچ مادر پدر از

 !بشن؟ جدا میخوان که مادري پدر از ، چشم؟ تا دو با من ببینم کجا از عشقو

 کرد انداز بر منو و سرم رو ریخت دردو ، کرد ازب دهن دنیا ، رسید که ما به

 حق نا تصمیم این از شدم پاره تیکه ، هم با تصویر داشتم شما از دلم تو من

 بدوزم؟ سوزن نخ با دلمو کنم؟ ،چیکار بسوزم مخصوصا که میخواد اینو دنیا وقتی

 صیتو دائما دارم که مردم یه من ، میکنم نصیحت رو شما دارم که منم دفعه این

 میکنم

 نکنه بلرزه تنت زنن می حرف هم با پدرت و مادر وقتی . باشی تنها . داره درد

 نکنه . بشه شون دعوا دوباره

 ؟ بزنن داد ؟ بکشن جیغ نکنه ؟ بزنه رو مادرت پدرت

 ؟ شن می جدا که کنن تهدید

 . باشی تنها اما باشن . باشی اونا بدون اما باشی داشته پدر و مادر . داره درد

 سخته خیلی خیلی . سخته تحملش . سخته . داره درد . نبیننت اما باشن

 کردین؟ خراب منو فرداي اینکه جز به ، کردین؟ برام کاري چه شما بدونم میخوام

 مغزیم نوار صافه خط یه خدا به ولی ، سنگین خالف و مواد پی برم نمیخوام

 مستی تمام متباه شباي دواي ، تاثیر نداره هوار و داد نه ناله نه

 

 ٦٤ 

 کردین آب بر نقش شما منو امید ، پرتین حواس خیلی رفته یادتون منو

 شب نماز تو کنین دعا منو نمیخوام ، نوازشم ي تشنه وار دیوانه من

 میدي؟ آزارو بی فرزند ینا جواب بگو ، دیدي نیازارو ي همه و هام خواسته تو

 همیم دور میبینم وقتی میکنم حال ، منی خود تو یعنی ، منی بت تو بابا
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 بسوز حقیقت آتیش تو که میگم خودم به ، دوست یه از دریغ و تنهام ، شما بدون

 یادم که . م تنها که بره یادم بذار ، نخون . میشه بدتر داره حالم که نخون . نخون

 کرد خراب زندگیمو طالق بره

 . کرد جهنم زندگیمو طالق که .

 12 با داداشم که بره یادم . طالقه همین سر زیر بدبختیم ي همه که بره یادم بذار

 رو مادري بی باید سن سال

 سرمون رو انداخت رو نحسش ي سایه طالق چطوري بره یادم . کنه تحمل

 بشینین من صداي پاي شده بارم یه ، ببینین من نگاه از دنیارو بارم یه

 بگیریم هم کنار در دستامونو بیاین ، بچینین حل راه یه من خاطر به بیاین

 بشینین من صداي پاي بار یه ، بار یه ، ببینین من نگاه از دنیارو ، بار یه

 بگیریم هم کنار در دستامونو بیاین ، بچینین حل راه یه هم خاطر به بیاین

 لعنتی؟ محضر اون تو رفتین چرا چرا؟ ، یمقد از مغزمه توي ، سوال این وقته خیلی

 شومه جغد مثل تنهایی شباي توي که ، تومه عقده کلی ، نه که سوال

 !منو؟ لیاقت نداشتین وقتی اینجام چرا ، هنوز طاقته بی دلم ضعیفم جوون یه من

 بدین؟ پس کی به میخواین گرفتین خدا از منو ، ببین هست یکی منم سر باال ، باشه

 خوب شبانته بیداري ثمر این مادر ، توست امانت این گرگ؟ ماعتج این به

 کاري پاس شما دستاي توي من چقد ، کنم؟ داري راز بخوام دیگران جلوي چقد

 شدم؟

 ببینن؟ ترحم چشم به منو دیگران چقد ، بگیرم؟ توهم جدایی بعد ترس از چقد

 تیتاپ یه هام گریه واسه نیستم بچه ، غریب یه تاب بی یه بیمارم یه ، ببین منو

 بخرین

 بد آدماي ي همه میمردن آخرش / درد دواي ما واسه بودن هات قصه مادر

 نده یادم بودنو بد و کن خوبی بیا ، بده آدم میشم منم شما طالق با

 ( یاس - من بخاطر )

 ؟ شنوي می صدامو . مامان کن گوش
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 ٦٥ 

 به اي ذره هاتون گیري تصمیم تو نباید چرا . بودم عشقتون ي ثمره . پسرتم من

 ؟ بدین اهمیت داداشم منو

 وجودمون اینقدر چرا ؟ میاد سرمون بالیی چه تو از بعد نباشه مهم برات باید چرا

 ؟ شده ارزش بی برات

 احتیاج محبتت به هنوزم . مقدیم ي بچه همون من . نکن هیکلم و قد به نگاه مامان

 . دارم نیاز بودنت به . دارم

 ؟ اینو فهمی می . بودنتم محتاج هنوزم . محبتت به محتاجم

 چطوري رو مامان بدون خونه . شیم می نابود مامان بی ما . بره مامان نذار . بابا

 خونه تو چطوري ؟ کنم تحمل

 ؟ نیست توش نفسش که بکشم نفس اي

 تند تند صداي . کن گوش رو کوچیکت پسر ي خفته هق هق ايصد . کن گوش بابا

 کن گوش مو کوچولو قلب

 . بره مامان نذاره و بیرون بیاد خواد می قلبم ؟ بینی می .

 بدون رو خونه اون من . میره می حسامم . میرم می مامان بی من . بیا کوتاه بابا

 خوام نمی . خوام نمی مامان

 ... کاش . بود خواب یه اش ههم کاش . بستم اروم رو چشام

******** 

 بهنام

 هم با ارشان و نشاط . گذشت می خواستگاري جریان از اي هفته سه به نزدیک

 هم بعدش روز دو . کردن نامزد

 و ما اصوال . بگیریم خودمون ي خونه توي رو عقد مراسم شد قرار . عقد

 و عروس که اینه مدلمون فامیالمون
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 گیرن می اشون خونه تو مراسمی خواستن اگه کنن یم عقد محضر میرن داماد

 براي شن می اماده که نه اگه

 . بخونن رو عقد ي خطبه تازه مراسم سر که نبود اینجوري یعنی . عروسی

 . بگذریم

 . نبود من نظر این البته . بودم کرده پیشرفت گیري چشم طرز به تکواندو توي

 . گفت می جوري این ارمین

 . دیگه کردم پیشرفت البد کردي پیشرفت میگه ادم ونیخ دشمن وقتی خوب

 حرصیم خیلی خیلی شیما که بار یه . دارم دوست رو تکواندو کنم می احساس کال

 از یکی خواستم ، بود کرده

 حس که جوري یعنی . کرد پیاده فکمو زد خودش که کنم پیاده روش رو فنون

 تازه . شد خرد دندونام کل کردم

 ؟ تروخدا بینی می . داره کاراته مشکی کمربند شیما فهمیدم که بود روز اون

 . کنن می چیکار برادرش و خواهر بفهمه باید ادم میگن که چیزاس همین واسه

 . کنن نمی چیکار

 تو اصوال . زدن در که زدم می لبخند افکارم به و بودم کشیده دراز تختم روي

 در مادرم از غیر کسی مون خونه

 پیدا دیکشنریش تو اي واژه همچین خودش قول به که شیما . زنه نمی رو اتاقم

 باز رو در هم نشاط . شه نمی

 

 ٦٦ 

 بگه بخواد اینکه مگر زنه نمی منو اتاق در کال که هم بابا . زنه می در بعد کنه می

 خاموش رو بخاري یا کولر

 . کن

 مامان تو بیا-

 ؟ خوابیدي : اتاق تو کرد سرشو مادرم و شد باز در
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 . بیدارم نه-

 . بیرون بریم اینا ارشان ي خانواده با قراره شو اماده– مادرم

 ؟ سالمتی به کجا : کردم اخمی

 ... نیک پیک ، گردش . دیگه بیرون : گفت خیالی بی با

 ؟ کردن عروسی اینا مگه . بیخود-

 متوجه من چند هر گفت چیزي لب زیر . شد خیره بهم لحظه چند و زد لبخندي

 . نشدم

 . دیگه کردن عقد– مادرم

 . نمیام من : کشیدم پوفی

 ؟ چرا : باال انداخت ابروشو دونه یه

 ؟ چیکار بیام من ؟ داره ربطی چه من به اخه -

 . بیاي حتما که داشت اصرار ارمین ولی میگم همینو منم واال– مامان

 کچل دوستات اون و تو دست از اخر من که ارمین بگیري درمون دوا بی ددر اي

 . میشم

 . بیرون رفته دوستاش با بگو : کردم فوت حرص با نفسمو

 نمیشه : زد لبخندي

 ؟ چرا-

 . اي خونه گفتم چون – مادرم

 باید رو کی . نمیاد خوشم پسره این از من اقا . موهام تو کردم فرو دستمو کالفه

 ؟ ببینم

 . گرفتم اتیش که گفت چیزي مامان اخر ي لحظه

 وقت یه تا کوفتیت اتاق این تو بچپ دخترا این عین اینقدر . درك به – مامان

 . ساله چهارده دختر . ندزدنت

 ... خدا اي ؟ دردمو بگم کی به . کردم اي ناله . بیرون زد اتاق از و

 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 92 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ٦٧ 

 می دوش به رو ننگ این بار عمر اخر تا باید گرنه و رفتم می باید . نبود اي چاره

 ؟ ساله چهارده دختر . کشیدم

 ؟ من ؟ اس ساله چهارده دختر کی . هه

 بادي یه حداقل . بود نشده بدم همچین . کشیدم اي خمیازه و نشستم تختم روي

 . خورد می ام کله به

 گذاشته گنده قدي ي اینه یه روش . گرفتم قرار میزم روبروي و شدم بلند مجا از

 می راحت همین واسه بودم

 . کنم درست موهامو تونستم

 رسیدم نتیجه این به هفته یه از بعد . بود خالی ریشم جاي . شدم خیره صورتم به

 چیز خیلی . بزنمش بهتره که

 چقدر بخاطرش که افتادم می این یاد وقتی . یومد نمی صورتم به اصالم . بیخودیه

 خنده بودم شده مرگ ذوق

 گرفت می م

 . کردن درست موهامو کردم شروع و برداشتم رو تافت و شونه

********** 

 از رو هدفون و اومدم خودم به خورد می تکون صورتم جلو که دستی دیدن با

 . بیرون کشیدم گوشم

 ؟ هان-

 ؟ قایق سوار بریم میاي – ارمین

 ؟ ایقق-

 ؟ میاي . سواریه قایق شهربازي ته . اره – فرشاد

 . شدم بلند جام از و دادم تکون سري خیال بی

 از بعد گردش اولین عنوان به اونم . شهربازي باشیم اومده که شد نمی باورم

 . عاشق اردك دو اون نامزدي
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 گل عنیی . بود اومده دنبالش هم فرشاد ، ارمین بر عالوه که بود این جالبیش و

 . شد اراسته نیز سبزه به بود

 و کردم پلی رو اهنگی . گوشم تو گذاشتم رو هدفون و اوردم بیرون رو موبایلم

 مردونه هاي شونه کنار تفاوت بی

 . کردم حرکت ارمین و فرشاد ي

 . شدم خیره بهشون و جیبم تو کردم فرو دستمو

 نکنیم خیانت بهم ، عاشقی تو شد می کاش

 نکنیم اهانت دل به ، بگذریم که چیز همه از

 ذاري می پاتو که جا هر ، کنم جارو شد می کاش

 میاري گل واسم وقتی ، ادما حسودن چقدر

 

 ٦٨ 

 ( زارعی علی – کاش اي )

 قراره کردم می حس . شد خالی دلم ته دفعه یه . ها قایق به خورد چشمم دور از

 قدري به . بیفته بدي اتفاق

 رو هدفون و شدم دادن گوش اهنگ خیال بی که بود شده زیاد نگرانیم و دلشوره

 . بیرون کشیدم گوشم از

 بهمون و کنن می نگامون دارن چشم چندین کردم می حس . بود شده تار جلوم

 باال نفسم . زنن می پوزخند

 خیره تا دو اون به و ایستادم لحظه یه . شد سرد یعجیب طرز به هوا . اومد نمی

 به و نبود خیالشون عین . شدم

 . نشدن منم ایشتادن متوجه انگار . دادن می ادامه راهشون

 چک رو اطرافم و برگشتم عقب به گرفتن فاصله ازم متري دو اینکه محض به

 سرمون پشت کسی هیچ . کردم

 . نبود
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 تازه . دوییدم اینا ارمین سمت به و کردم زیاد سرعتمو . بود شده تند کمی نفسم

 حرکت از و شدن ام متوجه

 . ایستادن

 ؟ شده چیزي ؟ بهنام خوبه حالت – فرشاد

 بریم . خوبم نه : دادم تکون سرمو و زدم معنی بی لبخند

 کم . گرفتن قرار کنارم هم اونا بعد ثانیه چند . کردم حرکت اونا از جلوتر خودم

 حالت به زچی همه داشت کم

 . گرفت قرار ام شونه رو سرد دستی که گشت می بر اولیه

 تازه انگار و بود ام شونه به نزدیک هوا رو دستش که فرشاد سمت برگشتم سریع

 . کنه صدام خواست می

 فکر حتی . نبوده فرشاد به متعلق دست اون کنم فکر نداشتم دوست هم درصد یه

 کار از قلبمو بهش کردن

 . مینداخت

 جات از یهو چرا : کرد خالی رو دلم ته فرشاد صداي که باشم اروم کردم یسع

 ؟ پریدي

 من شاید . کرد می ام کالفه بدتر ، زد می موج صداش تو ترس از هایی رگه

 . بودم شده توهمی

 دیگه ام شونه به زدي دست تو خوب : باشم خونسرد کردم سعی

 . اره ، اره : گفت دفعه یه اما بینمب شو حالت تونستم نمی . شد خیره جلو به فرشاد

 . رسیدیم دیگه خوب

 به دلمو میدادم ترجیح شخصه به اما . گه می دروغ داره زد می داد صداش

 ... اینکه تا کنم خوش دروغاش

 گرو هم تومنی چند و داد رو پول ارمین . رسیدیم ها بلیط فروش قسمت به

 . گذاشت

 . بشیم سوارش بتونیم راحت تا رفتگ رو ها قایق از یکی بند پسرا از یکی
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 ٦٩ 

 ساخته دریاچه روي اتاقکی یعنی . بود دریاچه همون روي ها بلیط فروش قسمت

 تا خورد می پله تا دو . بودن

 . اب تو بري تونستی می

 . قایق توي اومدن فرشاد و ارمین سرم پشت شدم قایق سوار همه از اول

 و برداشت فرشاد رو پاروها از یکی . زد لبخندي بهمون و کرد ول رو طناب پسره

 اون . زدن پارو کرد شروع

 . برداشت ارمین هم رو پارو یکی

 از تند تند . بودم شده خیره کردن می حرکت اب توي که سیاهی هاي ماهی به

 . رفتن می ور اون به ور این

 اي صخره باالي به خورد چشمم که کردم بلند سرمو . نشست لبم رو محوي دلبخن

 دریاچه از رو شهربازي که

 نفسم . کردن می نگام اخم با و بودن شده خیره بهم قرمزي چشماي . کرد می جدا

 انگار . شد حبس ام سینه تو

 و عجیب صورت چشمها صاحب قدري به . بدم تکون چشمامو تونستم نمی

 ادم ناخواسته که داشت ترسناکی

 . کرد می وحشت

 دیگه ولی شدم خیره محل همون به دوباره و دادم فشار هم رو محکم رو چشمم

 . نبود ازش خبري

 خفیف خیلی لرزشش . لرزیدن کرد شروع قایق دفعه یه که کشیدم راحتی نفس

 دقت کسی اگه که طوري بود

 . نمیشد متوجه کرد نمی

 به زیادي اب که طوري . خورد بدي تکون قایق ناگهان اما بشم خیال بی کردم سعی

 . شد ریخته قایق داخل
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 ؟ شد چی : گفتن تعجب با اومدن خودشون به تازه که ارمین و فرشاد

 . بودن نفر دو این لحظه اون تو چیز ترین اهمیت بی واقع در . نبود اونا به حواسم

 . بریم . هیچی-

 . اب تو کرد پرتم و گرفت رو ام یقه پشت از دستی که بود نشده تموم حرفم هنوز

 سرعت با اب . اورد می بند رو تنفسم راه داشت همه دهنم و بینی توي اب هجوم

 پاهام . شد می هام ریه وارد

 . بدم تکونش تونستم نمی و بود شده قفل

 نداشتم نایی دیگه . کنه می دور اونجا از منو سرعت به داره نفر یه کردم می حس

 اون تو که یزيچ تنها .

 . بس و بود اکسیژن خواستم می خدا از لحظه

 بودنم زنده به امیدي . میرم می دارم دونستم می . شد می بسته اروم چشمام

 قدرتی پر دستاي این با اونم . نبود

 بودن شده پیچیده کمرم دور که

 ... نفهمیدم هیچی دیگه و شد بسته چشمام . گذشت ثانیه چند

 

 ٧٠ 

************ 

 اتاق توي که الکلی بوي از . بودم بیمارستان توي . کردم باز رو چشام حالی بی با

 اینو راحت خیلی شد می بود

 . داد تشخیص

 . کردم اي سرفه . نبود کسی اتاق توي . چرخوندم چشم

 جلومو که شم بلند اومدم . داخل اومد فرشاد و شد باز اتاق در بعد لحظه چند

 استراحت باید گفته دکتر : گرفت

 کنی

 خوبه حالم من-
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 افتادم سرفه به

 کامال مشخصه : کرد براندازم

 بیرون و بود ایستاده پنجره پشت . شدم خیره فرشاد به . افتادم تخت روي حال بی

 لحظه هر . کرد می نگاه رو

 ان غریبی عجیب ادماي کردم می حس بیشتر شدم می نزدیک بهشون بیشتر که

 قبالها برعکس االن ولی

 ؟ خوان می جی ؟ شونه کله تو چی بفهمم . بیارم در کارشون از سر داشتم دوست

 ؟ چیه مشغول فکرشون

 یه شدم می نزدیک بهشون وقت هر درسته . بود شده جالب برام رفتاراشون

 ... اما اومد می سرم بالیی

 ؟ بهنام : پیچید تاقا تو صداش

 ؟ هوم -

 ... شهربازي تو دیشب : شد خیره بهم و طرفم برگشت

 عمیقی لبخند . شذ اتاق وارد سراسیمه مامان و شد باز در دفعه یه لحظه همین تو

 جانم اي . نشست لبم رو

 . بود شده نگرانم

 کرد شروع و خورد فرشاد به چشمش تازه . کشید راحتی نفس لبخندم دیدن با

 دقیقه چند . کردن احوال و الح

 . رفت بیرون اتاق از فرشاد بعد

 بود مشخص مماغش و چشما قرمزي از . شدم خیره مادرم به و نشستم جام سر

 دردانه بخاطر ساعتها که

 گریسته پسرش

 ؟ امد می دنیا این سر بر بالیی چه مرد می خوشگلش پسر این اگر اه

 .. روز ان از امان
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 ٧١ 

 هیچ که لبخندي با . کنم باز نوشابه خودم براي بیشتر تا شد مانع مامان صداي

 کنم جمعش تونستم نمی رقمه

 شدم خیره بهش

 ؟ میخندي چی واسه : کرد اخمی

 ؟ خوبی : شد تر پررنگ لبخندم

 خونه ریم می شو اماده : شد خیره پنجره به

 ؟ کرد مرخصم دکتر مگه -

 کنم عوض رو لباسم تا شدم بلند جام از . بیرون رفت اتاق از و داد تکون سرشو

 ها قرص و امپول انواع لطف به . گذشت می کذایی گردش اون از روز دو قریبا

 اما بود شده بهتر کمی حالم

 . سوخت می بدجوري گلوم

 افتاده خواب تخت روي رسما روز دو این تو . بود کرده ام کالفه بدجوري صداش

 تونستم نمی رقمه هیچ و بودم

 . باشگاه برم

 هوامو خیلی مدت این تو مامان البته . نبود مساعد رفتن بیرون براي اصال حالم

 می رسیدگی بهم مدام و داشت

 . خودش ترفند با اونم . کرد

 هم رو رو مچشما . بیرون بیام غازم یه من صد افکار از شد باعث تلفن صداي

 اشک مدام تب شدت از . گذاشتم

 . کرد می خرد رو اعصابم بیشتر همینم و شد می جمع چشمام تو

 تلفن بیا . بهنام– مامان

 ؟ الو : برداشتم رو تلفن . بیرون اومدم اتاقم از به و کندم دل تختم از بزور

 . بیفتم وحشتناکی ي سرفه به تا بود کافی کلمه همین گفتن
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 افتاده روزي و حال چه به ببین ... اوه اوه : پیچید گوشم تو رابین ي هپسرون صداي

 . سالم . ام بچه

 : بیرون کشیدم اش جعبه از کاغذي دستمال برگ یه و مبل رو کردم پرت خودمو

 ؟ خوبی سالم

 . بهترین اینکه مثه شما– رابین

 بهتره حالت : داد ادامه و خندید

 حال بی و بینیم رو کشیدم رو دستمال . اومد در اشکم . کردم وحشتناکی اي سرفه

 عیان که چیز ان : گفتم

 <؟ داشتی کارم . است بیان به حاجت چه است

 ببرنمون دیگه ي هفته قراره باشگاه طرف از راستش . شه بهتر حالت ایشاهلل -رابین

 ؟ میاي . تفریحی اردوي

 

 ٧٢ 

 ؟ برن می هم رو کارها تازه مگه خوب : کشیدم باال رو ام بینی

 رو همه شده قرار زده شانست . استثنائاته از یعنی . بردن نمی قبال واال – رابین

 ببرن

 این با که من : شد بلند نهادم از اه خوردگیم سرما یاداوري با ولی زدم لبخندي

 بیام جایی تونم نمی وضعیت

 ولی خودته میل البته . میشه بهتر حالت حتما دیگه هفته یه تا حاال اووووه – رابین

 چون . بیاي که اینه من نظر

 ؟ میگم چی که گیري می . میاد پیش بار یه سال 500 هر که هاست اتفاق اون از این

 کجا ؟ شنبه چند راستی . میام شد بهتر حالم اگه . بابا باشه : نشست لبم رو لبخندي

 ؟ چی با ؟

 نمی دیگه رو چیش با . ساري بریم شده قرار . دیگه ي هفته ي چهارشنبه – رابین

 دونم
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 ؟ چی یعنی-

 . بزرگه خدا دیگه بعدش . تهران میریم اینجا از یعنی – رابین

 . میدم خبر بهت من . باشه اها-

 . استاد دست بدیم رو امار یکشنبه تا قراره چون . زود فقط باشه – رابین

 ؟ باري کاري . برم باید من دیگه خب . باشه-

 . برسون سالم . قربانت – رابین

 . حق یا-

***************** 

 رو کردم پرتش اي حرفه کامال حرکت یه تو و بیرون کشیدم کمدم از رو چمدونم

 به محکم اول البته . تخت

 . تختم رو افتاد بعد خورد دیوار

 اي حرفه گممی بهش من و نیست مهم زیاد چند هر

 چیز ترین مهم خوب . زدم شیرجه لباسم کمد سمت به و خاروندم کمی رو بینیم

 و موبایل معلومه ؟ چیه

 ؟ میشه تا دو این بدون مسافرت مگه اصال . هندزفري

 از یکی توي گذاشتمش احتیاط با . کردم پیدا رو موبایلم باالخره گشتن کلی از بعد

 دم که چمدون هاي قسمت

 برگشتم . شد باز در که بردارم رو لباسام تا رفتم کمدم سمت دوباره . باشه دستم

 . خودمونه شیماي دیدم عقب

 ؟ نداره در وامونده اتاق این : کشیدم پوفی

 ؟ میاري در چیه ها بازي سوسول این . بابا کن ول – شیما

 . شدم لباسام کردن جمع مشغول دوباره و دادم تکون سري

 

 ٧٣ 

 . شد خیره حرکاتم به و تختم روي نشست هم شیما
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 ؟ داشتی کاري : طرفش برگشتم

 ؟ کنی می چیکار ببینم اومدم جوري همین . هیچی نه ... ؟ ها – شیما

 دیوونه . باال انداختم رو ام چونه تفاوت بی

 قراره کجا حاال : پیچید اتاق تو صداش که کردن جمع رو لباسام کردم شروع

 ؟ ببرنتون

 . ساري-

 هفتگانه عجایب از من اتاق تو اونم شیما وجود . شد ساکت دوباره و گفت اهومی

 اصوال . اومد می حساب به

 زیر . رفت نمی هم بیرون و اتاقم تو بود اومده حاال ولی ببینه منو نداره چشم

 . انداختم نگاهی بهش چشمی

 کردم می حس خوبی به اینو من و بود هکالف

 ؟ شیما-

 ؟ ها – شیما

 ؟ خوبه حالت ؟ شده چیزي-

 ؟ باشم بد باید چرا : کرد نگام

 ... من اتاق تو اومدي خب-

 : گفت سریع چون شد منصرف انگار اما کرد باز رو دهنش اروم . کرد نگام شیما

 . نیست چیزي . کن ولش

 موندم خیره در به وتمبه و مات . بیرون زد اتاق از و

***************** 

 . بزنیم چرخی یه اطراف این میریم شین اماده ها بچه-

 قبل از حالم . گذشت هفته یه زود چه . شدم خیره بهشون و کردم باز چشامو بزور

 از دیگه و بود شده بهتر خیلی

 شربت و قرص گونی یه خوردن لطف به البته . نبود خبري گوشخراشم صداي اون

 . دیگه شو بلند . کردي ام دیوونه بهنام – فرشاد
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 . میشم بلند االن باشه : زدم معنی بی لبخند . شدم خیره بهش خاروندم سرمو

 : اومد در دادم . موند تموم نیمه فرشاد لگد با که کشیدم باالیی بلند ي خمیازه

 . شکست پهلوم ؟ دیوونه چته

 گفتم کی ببین . کنما می لهت مزن می بشه دیر اگه ببین . زهرمار– فرشاد

 

 ٧٤ 

 و دست شستن از بعد . کردم حرکت دستشویی سمت به و شدم بلند جام از

 . بیرون اومدم دستشویی از صورتم

 . شد اکشیرخ پهلوم استخوان کل . داره هم قدرتی چه . کرد می درد هنوز پهلوم

 بیرون مظفري اقاي اتوبوس . بیرون زدیم خونه از شدیم اماده همگی اینکه از بعد

 دفعه یه . بود منتظرمون خونه

 گفتم و کردم شهاب به رو سریع . نیاوردم رو م هندزفري و موبایلم که افتاد یادم

 موبایلم میرم سریع من ببین :

 ؟ باشه . میام و میارم رو

 . ها میفته راه اتوبوس االن . بایلومو کن ول – شهاب

 . میام زود نه-

 بودن نیومده همه هنوز . دوییدم خونه سمت به گفتناش بهنام بهنام به توجه بی

 بود مونده باز خونه در و بیرون

 جلوي . کردم حرکت بودن داده بهمون که اتاقی سمت به و شدم داخل سریع

 کردم شروع و زدم زانو چمدونم

 گشتن گوشیم نبالد چمدون توي

 نودهشتیا مجازي ي کتابخانه توسط کتاب این () است شده منتشر و ساخته

 به و شدم بلند جام از . بودم شده کالفه . کردم نمی پیداش میگشتم چی هر

 خبري . نچ . انداختم نگاهی اطرافم

 نبود
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 خبري حاال اما چمدونم تو گذاشتمش شدم بیدار خواب از که صبح بود یادم دقیقا

 نبود ازش

 کمد در به و کردم ریز رو چشمم . چرخوندم اروم سرمو . پیچید اتاق تو صدایی

 می که چیزي از . شدم خیره

 انگار . شدم شل . شد می باز اروم اروم کمد در . بیفتم پس بود مونده کم دیدم

 . بودن گرفته پاهام از رو قدرت

 . شدم می تر نزدیک کردن سکته مرز به نم و میشد باز بیشتر لحظه هر کمد در

 هیچ بدون کمد در دفعه یه

 بزنم اتاق از و بیام خودم به که بود کافی همین . شد بسته محکم خارجی علت

 . بیرون

******************** 

 . نگرفت اروم دلم بودم ننشسته صندلیم روي و نشده اتوبوس سوار که وقتی تا

 ؟ بریم – مظفري اقاي

 بفرمایین : گفتم زدم می نفس نفس که رهمونطو

 ببرتون نمیاد دلش ادم که کنین می رو کارا همین : کرد غرولند لب زیر امینی

 دیگه تفریحی اردوي

 

 ٧٥ 

 . کشیدم یقعم نفس بار چند و دستام توي گرفتم سرمو هاش غرولند به توجه بی

 اجر مثه اتاق توي ي صحنه

 . شد می کوبیده سرم رو

 ؟ داداش خوبه حالت : ام شونه رو گذاشت دستشو متین

 نکن نگام اینجوري : بود شده ترسناك نگاش . شدم خیره بهش و باال گرفتم سرمو

 ؟ چرا : گفت ترسناکی صداي با

 نکن نگام اینجوري : کردم اخمی
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 حدقه از خواست می انگار . شد می تر کریهه و گتربزر داشت لحظه هر چشماش

 طرز به صورتش . بیرون بزنه

 . بود شده تندتر و تند نفسم. شد کبود و سیاه بدي

 نکن اینجوري . متین شدي ترسناك خیلی-

 . نخند : زدم داد . وحشتناك و بلند هاي خنده صداي . خنده زیر زد دفعه یه

 بهناام-

 عادي نظر به چیز همه . بودم اتوبوس تو . شدم خیره فماطرا به و پریدم خواب از

 قضیه دونستم نمی . اومد می

 ؟ دیدم واقعیت تو یا بود خواب هم کمد ي

 بود بهتر جوري این اره . نبوده بیشتر خواب یه فقط کنم فکر دادم می ترجیح

 و درختا دیدن با . رسیدیم جنگل به کردم می رو فکرش که اونچه از زودتر خیلی

 . رفت یادم رو قضیه کال گلها

 اتوبوس در شدن محض به . بردم شیرجه در سمت به نایستاده ، ایستاده اتوبوس

 اطرافم به لبخند با و شدم پیاده

 . جنگل . جونم اي . انداختم نگاهی

 که بود وقتی اومدم که باري اخرین کنم فکر . بودم نیومده شمال بود وقت خیلی

 . چهارم بودم رفته

 حساسیت رطوبت به شیما که بود این علتش ترین مهم اما داشت زیادي یلدال

 . شمال بی شمال یعنی . داره

 ... بهنام : گفت بلند فرشاد که بودم نداشته بر قدم از قدم هنوز

 . ببر رو اینا : گفت و بغلم گذاشت رو وسایل تا چند . طرفش برگشتم

 ؟ بذارمشون کجا : کشیدم پوفی

 بذار همونجا رن می کجا ها بچه کن نگاه-فرشاد

 . کردم حرکت بقیه دنبال به و دادم تکون سرمو

***** 
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 ٧٦ 

 سر ام حوصله . بود کشیده دراز اي گوشه یه کسی هر و بودیم خورده ناهار تازه

 بعد و شدم بلند جام از . بود رفته

 شدم دور کنارشون از کفشام پوشیدن از

 ؟ میري کجا : رسید کنارم امیر که بودم نکرده حرکت قدم چند تقریبا

 رفت سر ام حوصله . بزنم چرخی یه میرم-

 میریم اینجا از غروب از قبل . باش دسترس در . باشه – امیر

 کال . ودب کننده دیوونه جنگل فضاي . کردم حرکت دوباره و گفتم اي باشه لب زیر

 جنگل و سبزم رنگ عاشق

 ... واویال دیگه رنگه سبز کلهم که هم

 نهادم از اه . شدم دور بقیه از خیلی کردم می حس اما گذشت چقدر دونم نمی

 که اینه جنگل بدي تنها . شد بلند

 . داره بلندي بخت خیلی نشه گم اگه ادم و همه شبیه جاش همه

 فلک به سر درخت عالمه یه بین . بودم لجنگ وسط . انداختم اطرافم به نگاهی

 . کشیده

 ؟ کنم چیکار حاال . کشیدم پوفی

 به صدا . پیچید گوشم تو اي ناله صداي که برگردم اومدم و کردم گرد عقب

 کردم می حس که بود واضح قدري

 . نشسته بغلم نفر یه

 چیکار ؟ مکن چیکار . بستم رو چشمام . شد تکرار دوباره صدا که شم خیال بی اومدم

 ؟ نکنم

 عصر . انداختم اسمون به نگاهی . شد می اب هم سنگ دل که کرد می ناله طوري

 ... بشه دیر اگه . بود شده
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 صدا کردم شروع و دریا به زدم دلمو . شدم برگشتن خیال بی . شد تکرار ناله

 اینجاست کسی ... ببخشین : زدن

 ؟ الو ... ؟

 ... نک کمکم اقا : پیچید گوشم تو صدایی

 رو پاهاش محکم و بود نشسته گوشه یه ادم یه به خورد چشمم . چرخوندم سرمو

 : زدم زانو کنارش . بود گرفته

 ؟ خوبه حالتون اقا

 ؟ خوبه حالت میگی تو . میرم می دارم-

 و بود کرده گیر پاش تو حیوونا ي تله . شد کباب جیگرم . انداختم پاش به نگاهی

 . رفت می ازش چی مثه خون

 ... باید . نیست خوب حالتون شما : گفتم نگرانی با

 . بریم میخوایم .. بهنام : بزنم حرفمو ي ادامه شد مانع ارمین و فرشاد صداي

 کجایی؟

 ؟ کجایی . بهنام هی – فرشاد

 

 ٧٧ 

 . اینجام من ها بچه : گفتم بلند

 ؟ کنی می غلطی چه اینجا : کنارم اومدن و شدن ام متوجه تازه دقیقه چند از بعد

 . بریم میخوایم پاشو

 کمکش باید . داره گناه : گفتم بردارم مرد زخمی پاي رو از رو چشمم اینکه بدون

 کنیم

 . میایم االن . کردیم پیداش اره ... هومن – ارمین

 ؟ هومنه – فرشاد

 ؟ میده انتن اینجا مگه : گفتم تعجب با . داد تکون سري ارمین

 . شو بلند حاال . عجایبه از . واال دونم نمی -فرشاد
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 . کرد قطع رو گوشی ارمین

 . نمیام من -

 . میگم بهت شو بلند ؟ چی یعنی ها بازي مسخره این – ارمین

 خون از نکنیم کمکش اگه . شده زخم . کن نگاه پاشو : گفتم و کردم اشاره مرد به

 میره می ریزي

 به اخه : گفت اروم و گوشه یه برد منو . کرد بلندم سریع و گرفت دستمو فرشاد

 پاشو ؟ احمق داره ربطی چه تو

 . ها مونیم می جا کنه می حرکت اتوبوس بریم

 . بود شده خیره بهم ملتمس . انداختم مرد به نگاهی

 . اومد می سرش بالیی اگه

 اروم دلم امن جاي یه نرسوندم رو مرد این وقتی تا : پیشونیم رو نشست اخمی

 گیره نمی

 مادرت جون بریم پاشو . میشه پیدا نفر یه بابا : کشید پوفی ارمین

 میخواین شما . نه : گفتم تحکم با . بود اومده در اشکش . زدم زل مرد به دوباره

 این تو و مرد این من برین

 کنم نمی ول پاش این با جنگل

 سر هم رابین و هومن لحظه همین توي . کردم حرکت شسمت به و گفتم اینو

 : گفت حرص با ارمین . رسیدن

 ؟ حاال کنیم چیکار

 و کشید اش چونه به دستی رابین . کرد تعریف تا دو اون براي رو قضیه فرشاد

 رو خدا . بهنامه با حق : گفت

 . بریم کنیم ول روز و حال این با رو نفر یه نمیاد خوش

 . بشم تو فداي من الهی : نشست لبم رو لبخندي

 بهمون شن نمی ما حریف دیدن وقتی هم تا سه اون . کنارمون اومد و زد لبخندي

 . پیوستن
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 ٧٨ 

 ؟ دارین چیزي اي خونه اینجا شما . جان پدر – فرشاد

 اون . هست خونه یه ، جنگل طرف اون . اره : گفت و داد تکون سري حال بی مرد

 منه واسه

 . بیرون بکشیم پاش از رو تله این باید اول . کیو اي – رابین

 . حاال خب – فرشاد

 ؟ کنین می بازش جوري چه حاال-

 . نزن حرف یکی تو – ارمین

 . بداخالق : گفتم لب زیر

 . بود نمونده براش حالی یگهد مرد . کردیم باز رو تله اون هومن و فرشاد زور با

 . من کول رو بذارش ... رابین – هومن

 . میرم خودم . نمیخواد . نه – مرد

 ... که نمیشه ؟ حالتون این با-

 کولتون خودم االن وایسا اصال : گفتم سریع بره بهم اي غره چشم هومن اینکه از قبل

 . کنم می

 کن کمک فقط . مردم من مگه . بابا برو : گفت حوصلگی بی و بداخالقی با هومن

 . کولم رو بذارمش

 . اقایی خیلی : زدم لبخندي

 . نداد جوابی

 . کردیم حرکت . هومن ي شونه رو گذاشتیم رو مرد و کرد کمکم رابین

 از گفت می مرد گاهی . کرد می اذیت منو این و بود حاکم بینمون محض سکوت

 همین و بریم ور کدوم

 . شکست می رو سکوت

 ؟ فرشاد : بودن رابین و فرشاد . خورد گوشم به اي مزمهز صداي
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 ؟ هوم-

 کردیم می رو اینکار نباید کنم می حس . زنه می شور دلم – رابین

 . شد تیز گوشم

 ؟ اخه چرا – فرشاد

 . میشم دیوونه دارم . دونم نمی – رابین

 نیست چیزي . نده راه بد دلت به – فرشاد

 

 ٧٩ 

 ...امیدوارم : گفت لب زیر . شد خیره جلو به و کشید پوفی رابین

 کردم سعی و دادم تکون سرمو . بود شده خالی دلم ته بدجوري رابین حرفهاي با

 . بردارم دست افکار این از

 ؟ هومن : گفتم اروم و شدم نزدیک هومن به

 ؟ جانم : سمتم برگشت

 . کنم کمکت بذار . شدي خسته-

 شدت از ترسم می . زخمشم نگران فقط . رسیم می کم کم . نیست چیزي – هومن

 بیاد سرش بالیی خونریزي

. 

 با . رسیدیم قدیمی و اجري ي خونه یه به که بود شده غروب . کردم سکوت

 که انداختم عقب به نگاهی تعجب

 ؟ کو ؟ شد چی یارو اون : تمگف بهت با . شدم روبرو مرد خالی جاي با

 ؟ رفت کجا ؟ شد چی ؟ ا : انداخت پشتش به نگاهی تعجب با هومن

 ؟ بود سرکاري : کشیدم پوفی

 و بود شده تاریک کامال هوا . شدم خیره اطرافم به و موهام تو کردم فرو دستمو

 . کرد می عصبیم بدتر همین
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 همینه اخالقش . شکمش تو مبر پا جفت با تا بگه چیزي متلکی رابین بودم منتظر

 . میده حرص منو هی . دیگه

 ؟ بکنیم غلطی چه حاال – ارمین

 . نیست همراتون چیزي اي قوه چراغ . گردن می دنبالمون دارن حتما – رابین

 . برگشت قوه چراغ با بشه شاید

 میگی تو رفت کجا یارو میگم ؟ بود کجا مون قوه چراغ . قشنگ : کشیدم پوفی

 ؟ رداریمب قوه چراغ

 پاي اون با تونست می عمرا نبود کفشش به ریگی اگه یارو این ، خوشگل – رابین

 . بره جایی اش شده چالق

 . کنیم فرار هست وقت تا باید . بیاره سرمون بالیی یه میخواد حتما

 اینکه جاي به . شده شب . دیگه بسه : زد نهیب ارمین که بدم رو جوابش اومدم

 بریم گوري کدوم کنیم فکر

 اه . کنن می بحث هم با دارن نشستن

 میریم . هست خونه یه که اینجا . داداشم نکن خرد خودتو اعصاب تو – فرشاد

 بذارن رو امشبه یه میگیم

 . بزرگه خدا بعد تا شون خونه بخوابیم

 بریم . خوبه : داد تکون سري ارمین

 چیزي زنگی دنبال هومن . کردیم حرکت قدیمی اجري ي خونه سمت به نفري 5

 با . نبود چیز هیچ اما گشت

 . باال انداختم رو ابروهام . شد باز بدي صداي با در زد در دست

 

 ٨٠ 

 . انداختیم بهم نگاهی

 ؟ نیست کسی ... ؟ خانم ... اقا . صاحبخونه : گفت بلند فرشاد

 . نیومد یصدای هیچ



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 111 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ؟ کنیم چیکار ها بچه-

 ؟ واال بگم چی : موهاش تو کرد فرو دستشو هومن

 . نداشتم رو درخت و دار پر جنگل اون تو موندن ي حوصله و کرد می درد سرم

 ... اقا : گفتم بلند من ایندفعه

 ... الو ؟ نیست کسی

 . سکوت بازم

 . ها بچه برگردیم بیاین-

 شیم گم ممکنه بعدشم . بینن نمی همو چشم چشم االن ؟ جوري چه – ارمین

 میشه بدترمون

 . منطقیه : دادم تکون سرمو

 ؟ هوم . جنگله تو موندن از بهتر . تو بریم بیاین میگم : گفت رابین

 روبروم که اونچه دیدن با . شدم وارد سرش پشت . شد وارد همه از اول خودش

 بدبینی با . شد سر پاهام بود

 . نداختما اطرافم به نگاهی

 که بود این بدتر . کرد تحمل شد می اینو حاال . متري پونزده خونه شور مرده یه

 غسل جایگاه روي جنازه یه

 . بودن گذاشته

 تو مثه اونم .. که نیست چیزي ... نیار در بازي کولی بهنام . دادم قورت رو دهنم اب

 که تفاوت این با . ادمه

 کشه نمی نفس دیگه

 ؟ بخوابیم اینجا : گفت بهت با فرشاد

 . نیست اي چاره– رابین

 ؟ جسد یه بغل – فرشاد

 خوراك جنگل بریم اینکه مگر . نداریم اي دیگه راه . نکن اذیت ... فرشاد – رابین

 بشیم حیوونا
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 مونم نمی اینجا من : دیوار به داد شو تکیه

 موافقم فرشاد با – ارمین

 نداره ما کار به کاري ؟ کنین نگاه اباب ؟ بریزیم سرمون به خاکی چه میگین – رابین

 ... ان ان ؟ نه میگین .

 

 ٨١ 

 ؟ شما حال . قربان شد عرض سالم : گفت و شد خم . رفت جنازه سمت به و

 اما جسارته .. عزیز اقاي ببخشین

 ؟ بخوابیم اینجا ما رو امشب یه ینمید اجازه که بگیم خواستیم می

 محکم . طرفش کرد پرت و اورد بیرون کفششو هومن که برد تر نزدیک گوششو

 . کمرش به خورد

 لهت زنم می نیار در بازي دیوونه : گفت هومن که عقب برگشت حرص با رابین

 ... کنما می

 لهت مزن می نیار در بازي دیوونه : گفت هومن که عقب برگشت حرص با رابین

 ... کنما می

 ؟ بخوابم مرده یه بغل دارم دوست من کنین می فکر : سمتش رفت و زد لبخندي

 گین می شما ولی واال نه

 به اون حاال ؟ تاریکه جقدر دیدي ؟ انداختی بیرون به نگاه ؟ بریم کجا ؟ کنیم چیکار

 ؟ چی یعنی جنگله . درك

 ... یعنی . گرسنه وحشی حیوون از پر یعنی

 . دیگه بسه . اه : کردم اعتراض هومن بجاي من هایندفع

 . میگما این به وري دري یه من : گفت هومن به رو و شد عصبی

 . شدم خیره پنجره به و نشستم زمین رو

 . کنم جمع هیزم میرم من پس . باشه : پیچید خونه شور مرده تو فرشاد صداي

 صبح تا بمونیم اینجوري اگه
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 ؟ بندیم می قندیل

 . اممی منم-

 . باش-

 بیرون بریم اینکه از قبل . کردیم حرکت در طرف به و شدیم بلند جامون از هم با

 . برگردین زود : گفت هومن

 ... ممکنه داره زیاد حیوون اینجا

 هست حواسمون . نباش نگران – فرشاد

 هم و بیرون اومد بعد لحظه چند اونم . بیرون اومدم اونجا از فرشاد از زودتر

 رفتن راه کردیم شروع مه ي شونه

 یه که کردن جمع رو ها چوب کردم شروع و شدم خم . گرفت فاصله ازم فرشاد .

 کل تو جیغی صداي دفعه

 . انداختم نگاهی اطرافم به ترس با . شدن رها دستم از ها چوب . پیچید جنگل

 جیغ. بود زن یه جیغ صداي

 . ناله همراه

 . فرشاد : زدم داد

 . فرشاد : زدم داد و کردم حرکت بود رفته فرشاد که متیس به . نیومد صدایی

 ؟؟؟؟ فرشاد

 

 ٨٢ 

 رو کش دراز خون به غرق صورت با فرشاد . زد خشکم روبروم ي صحنه دیدن با

 زانو جلوش . بود افتاده زمین

 ... فرشاد ... داداش ... فرشاد : زدم

 سیلی ترس با . میداد بد گواهی دلم . شدم خیره اطرافم به و باال گرفتم سرمو

 فرشاد : زدم گوشش تو محکمی

 ... فرشاد ... شو بلند مادرت جون
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 . موهام تو کردم فرو دستمو عصبی

 بود اردویی چه دیگه این . ام شونه رو گذاشتم رو دستاش از یکی و کردم بلندش

 ؟ شد من نصیب

 رسوندم شده خراب اون به خودمو جوري چه دونم نمی . بود شده مقطع نفسهام

 . توش کردم پرت خودمو و

 بدویین . کنین کمک : گفتم بندازم نگاهی بهشون اینکه بدون

 عرق خیس هومن . باال گرفتم سرمو عصبی و نشد خبري ولی گذشت لحظه چند

 جایی به متفکر رابین . بود

 .داد می دلداري هومن به داشت هم ینارم . بود شده خیره

 ؟ خبره چه اینجا-

 مونم نمی اینجا دیگه لحظه یه من – هومن

 ؟ شده چی-

 . شدي خیاالتی شاید . خره باش اروم بابا = ارمین

 ؟ خبره چه اینجا میگم . شماهام با ... اهاي-

 ؟ چیه خیاالتی . بابا برو – هومن

 . شده بیهوش فرشاد ببین رابین : برگشتم رابین طرف به و کشیدم پوفی

 ؟ کردي چیکارش چرا : برداشت کردن فکر از دست و اومد خودش به

 ؟ بریزیم سرمون تو خاکی چه باید ببین بیا ؟ دارم چیکارش من-

 بیهوش فرشاد . دیگه بسه : زد داد . اومد می هنوز تا دو اون بحث و جر صداي

 . شده

 ابی بطري توش از و برداشت رو کیفش ابینر . شدن ساکت تا دو اون گفت اینو تا

 کمی مقدار . اورد بیرون رو

 . کشیدم راحتی نفس . کرد باز چشماشو بالفاصله فرشاد . صورتش رو ریخت اب

 تو از کاغذي دستمال ارمین



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 115 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اروم جو این . کرد تمیز رو صورتش روي خون اروم اروم و اورد بیرون جیبش

 . نداشت دوامی زیاد

 ؟ کو جنازه : گفت که ارمین صداي

 

 ٨٣ 

 فرشاد کال . کرد تالفی غسل خالی جاي با ام زده وحشت نگاه . برگردوندم سرمو

 جام از و کردم فراموش رو

 اما باشم اروم کردم سعی . کردم می حس وضوح به رو پاهام لرزش . شدم بلند

 . نبود ممکن

 با . زدم کنار بود شده مچاله گوشه یه که رو ملحفه . ایستادم جایگاه سر باالي

 سر پاهام مار زیادي تعداد دیدن

 حلقه گلوم دور و رفت باال تنم روي از ماري بجنبم خودم به اینکه از قبل . شد

 ... شد بسته

 . شد می شتربی لحظه هر فشار . برد یورش سمتم به و پرید جاش از ارمین

 . میرم می همینجا بودم مطمئن

 احساس ؟ میکنه چیکار فهمیدم نمی . اومد طرفم به و برداشت رو چوبی تکه ارمین

 فکر ي اجازه بهم خفگی

 . نمیداد کردن

 یه دیگه من : زد داد هومن . شدم راحت مارها اون شر از ارمین کمک به باالخره

 مونم نمی اینجا لحظه

 شد خارج خونه شور دهمر از سرعت با و

 . خدااااااا اي : پیشونیش تو زد ارمین

 با رو کلمه یه تنها ذهنم . افتادم زمین روي حال بی . کرد حرکت هومن دنبال به و

 تو ممکن صداي ترین بلند

 فرار : زد می فریاد سرم
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 به نگاهی . لرزید می دستام و بودم عصبی . کنم فکر درست تونستم نمی حتی

 . انداختم رشادف و رابین

 تو هم فرشاد . کرد می فکر داشت و بود شده خیره نامعلوم اي نقطه به رابین

 از هر و بود شده جمع خودش

 هیچی بود اومده بهوش وقتی از . شد می بلند ازش ضعیفی ي ناله صداي گاهی

 با لب زیر فقط و گفت نمی

 . زد می حرف خودش

 در . بستن رو در سریع و تو پریدن هومن و ارمین و شد باز بدي صداي با در

 در به زدن می نفس نفس که حالی

 . دادن تکیه

 ؟ پریده رنگتون چرا ؟ شده چی : شدم بلند جام از

 که فشاري با اما شد می باز کمی گاهی در . زد می مشت در به پشت از کسی

 اوردن می بهش ارمین و هومن

 . داد نمی بهش رو کامل شدن باز ي اجازه

 ؟ دیدین چیزي شما ؟ کیه این : پرسید اشکار ترسی با رابین

 . بود اومده بند وحشت از زبونشون انگار . زدن نمی حرفی کدوم هیچ

 با و اروم هومن و ارمین . نبود ها مشت اون از خبري دیگه . گذشت لحظه چند

 نگاهی . شدن دور در از دودلی

 نبود خبري واقعا انگار . انداختم در به

 

 ٨٤ 

 . کردم می فکري یه باید . پاهام رو گذاشتم سرمو . نشستیم زمین روي هم کنار

 ، موندن خونه شور مرده تو

 با خصوصا . بدیم انجامش لحظه اون تو تونستیم می که بود کاري ترین احمقانه

 پیش دقیقه چند که اتفاقایی
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 بود افتاده

 دونستم نمی . سرشون تو بزنم میخواست دلم . انداختم هومن و ارمین به نگاهی

 . شدن الل چرا

 دو اون انگار . بود فرشاد و رابین نپرسیدناي سوال کرد می عصبیم بدتر که چیزي

 کجا از قضیه دونستن می تا

 ؟ میخوره اب

 می عصبیم بیشتر مه هومن ترس . کنم فکر تونستم نمی درست و بودم عصبی

 . کرد

 . لرزید می فقط . کردم نگاهش

 شدم می متوجه کمتر کردم می دقت چی هر . گفت می چیزایی لب زیر

 . شدم می نگرانش داشتم کم کم

 لنگه می قضیه جاي یه : پیچید خونه شور مرده تو رابین صداي

 ؟ اوردي گیر وقت هم تو رابین : گفت کالفه ارمین

 . تره شجاع نفر سه این به نسبت گفت می بهم حسی . مشد خیره ارمین به

 . زن یه جیغ صداي . پیچید جنگل تو جیغی صداي بزنه حرفی رابین اینکه از قبل

 . زد می جیغ بریده بریده

 بدزدتش بخواد کسی یا کنه اذیتش بخواد کسی که انگار

 . است خونه همین تو زن  کردم می حس که بود نزدیک قدري به جیغ صداي

 ؟ شنیدین – ارمین

 ؟ رو چی-فرشاد

 . زن یه جیغ . جیغ صداي-

 ؟ کجا : گفت ترس با هومن که شد بلند جاش از ارمین

 ... کنه اذیتش بخواد کسی اگه . کشه می جیغ داره یکی ؟ کري – ارمین

 ؟ داره ربطی چه تو به . احمق اخه : غرید رابین
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 هر کردم می حس که بود بلند قدري به دفعه این . شد بلند دوباره جیغ صداي

 پاره گوشم ي پرده ممکنه لحظه

 بشه

 

 ٨٥ 

 جام از سریع . رفت بیرون در از و نکرد درنگ دیگه وضعیت این دیدن با ارمین

 حرکت دنبالش به و شدم بلند

 بود خفه بدجوري فضاش . بمونم خونه ورش مرده تو نداشتم دوست . کردم

 حتی . شم خالص وضعیت اون از تا بزنم چنگ ریسمانی هر به شد می باعث همینم

 یه ریسمان اون اگه

 ... باشه پوسیده و کهنه ریسمان

 . ندیدم رو ارمین بیرون اومدم که خونه شور مرده از

 و بود شده اب انگار اما زدم می صداش مدام و کردم می نگاه رو اطرافم تعجب با

 . زمین توي بود رفته

 این توي که اتفاقایی . بگیرم ساده رو شدنش گم نباید دونستم می . بودم ترسیده

 دست نباید رو افتاد می جنگل

 . بود معرکه پس کالهم گرنه و گرفتم می کم

 . گردم می ارمین دنبال دارم و جنگلم وسط دیدم اومدم که خودم به

 مکان اون تو تنها اینکه از ترس . شدم خیره اطرافم به و دادم تقور رو دهنم اب

 باشم شده گور و گم تاریک

 . برم جلوتر قدم چند شد باعث

 بدترین شب تاریکی توي که ها شاخه اون با کشیده فلک به سر هاي درخت دیدن

 داشت رو ممکن تصویر

 . بیفته لرزه به هام زانو شد باعث

 . درخت و درخت و ودب درخت فقط میدید چشم تا
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 . نداشته وجود اي خونه شور مرده یا کلبه اصال که انگار

 اومده دخلم بشم گم اگه دونستم می . بودم کرده بغض

 بود اونجا که کسی حتما . نشست لبم رو امیدواري لبخند ضعیفی صداي شنیدن با

 شور مرده به منو تونست می

 برسونه خونه

 ؟ تاینجاس کسی : باال گرفتم سرمو

 ... کن کمکم بهنام -

 کرد می چیکار اینجا اون ولی بود خودش نداشتم شک . برد ماتم صداش شنیدن با

 ؟

 ... کن کمکم کنم می خواهش ... بهنام -

 زنه می حرف باهام داره و ایستاده بغلم کردم می احساس . بود نزدیک صدا

 ؟ کجایی تو .. تو : برداشتم جلو به قدمی

 

 ٨٦ 

 کجایی تو : برداشتم جلو به قدمی . شد می تر دور رفته رفته دارش خش صداي

 ؟ میکنی چیکار اینجا ؟؟

 ... بهنام بده نجاتم -

 ؟ کجایی فرهاد : زدم داد

 جلوي تونستم می زور به . تاریک خیلی . بود تاریک جنگل . برداشتم جلو به قدمی

 هوا توي دستمو . ببینم پامو

 . نخورم درخت و دار به تا بودم داشته نگه

 : کشید فریاد کنان التماس . کرد می گریه داشت انگار . بود بغض پر فرهاد صداي

 . بهنام کشن می منو اینا

 بده نجاتم

 . تر دور لحظه هر . شد می دور صداش
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 . عزیز خیلی . بود یزعز برام فرهاد . شدم می دیوونه داشتم

 باشه جنگل تو چیزي حیوونی اگه . بود انداخته دلم به رو شک جنگل تاریکی اما

 . صده در صد مرگم

 . کنم ریسک تونستم نمی

 . بود شده خالی دلم ته . رسید می گوشم به دور از سگی واق واق صداي

 . دویدم جلو سمت به و نکردم درنگ فرهاد فریاد صداي با

 . بود گوشم تو فرهاد داد صداي فقط ؟ رم می کجا به دارم تمدونس نمی

 اي خنده صداي دفعه یه کردم بیشتر قدمامو سرعت . اومد می سرش بالیی اگه

 خشکم . پیچید جنگل کل تو

 منبع تنها و بود تاریک افتضاحی طرز به جنگل فضاي . رفتم عقب کمی ترس با . زد

 نور که بود ماهی نور

 . ببینم پامو جلوي کمی شد می باعث کمش

 30 توي مردي دیدن با . انداختم نگاهی اطرافم به نجاتی راه کردن پیدا براي

 پایین ریخت قلبم ترس از متریم

 تو بدجوري سفیدش لباس و چهره بود شده باعث صورتش روي ماه نور بازتاب

 باشه دید

 و پوشیده ديبلن و سفید لباس . بود ریخته هاش شونه رو مشکیش و بلند موهاي

 . اومد می طرفم به اروم اروم

 . کرد می پرواز طرفم به واقع در

 . زد می تند تند بدجوري قلبم . بودم ترسیده

 پوست . خورد نمی ادمیزاد به صورتش . شد می تر نزدیک لحظه هر مرد

 چهره و بود رنگ خاکستري صورتش

 . رکد اش

 کاش . بود مخم رو بدجوري اش خنده صداي . بلند . خندید . رفتم عقب عقب

 بست می دهنشو
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 ٨٧ 

 . زمین خوردم پشت به و کردم گیر چیزي به پام

 قبل از تر کریهه و تر بلند لحظه هر اش خنده صداهاي . اومد می در اشکم داشت

 ترس شدت از پاهام . شد می

 . بود شده سر

 نمی . شد می تر نزدیک و تر نزدیک لحظه هر . بردارم چشم ازش تونستم نمی

 . داشت فاصله باهام چقدر دونم

 17 ؟ متر 20 ؟ ...

 لباس دامن حرکت تونستم می خوبی به حاال . عقب کشیدم خودمو نشسته

 زمزمه ترس با . ببینم رو سفیدش

 ... محمد ال و محمد علی صل و همالل ... کن کمکم خدا ... کن کمکم خدا : کردم

 خدایا .. خدایا

 . عقب کشیدم خودمو نشسته . شد تر بلند مرد ي خنده صداي

 جام از بهش تکیه با بتونم تا درختی سمت رفت دستم . بود شده نزدیک بهم خیلی

 . شم بلند

 . طرفش برگشتم کرده وحشت . شد قطع اش قهقهه صداي

 فرو محض سکوت تو جنگل . انداختم اطراف به نگاهی ترس با . نبود ازش خبري

 . بود رفته

 واقعا انگار . انداختم اطرافم به نگاهی . لرزید می پاهام . شدم بلند جام از زور به

 نبود ازش خبري

 خیلی خیلی . بود سنگین قدمهاش . پیچید جنگل تو هایی قدم صداي لحظه همین تو

 یه که انگار . سنگین

 رفت می راه زمین روي وزن هیوال
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 که طوري . شد تر نزدیک و تر تند ها قدم صداي . ام چسبیده درخت به ترس با

 متر چند فقط کردم می حس

 صداي . بود شده کالفگیم باعث همه و همه ترس و عصبانیت . داره فاصله باهام

 صداي به تبدیل ها قدم

 سنگ با هاشپا برخورد صداي . چرخید می دورم داشت نفر یه انگار . شد دویدن

 خالی دلمو ته بدجوري ها ریزه

 . بود گرفته ام گریه انگار . کرد می

 فاصله درخت از هم متر میلی یه حتی مدت این تو . چرخید و چرخید و چرخید

 : گفتم لرزونم لبهاي با . نگرفتم

 ... خدا

 صداي . نبود سنگین قدمهاي اون از خبري دیگه . شد قطع دویدن صداي بالفاصله

 برام درختا برگ و شاخ

 . اومد می حلقم تو قلبم برگ و شاخ تکون هر با . بود دنیا اهنگ بدترین

 مکان اون تو موندنم ثانیه هر . کردم می فرار باید . شدم جدا درخت از اروم اروم

 یه هنوز . بود محض حماقت

 . داد فشار مو شونه یخی دست که بودم نگرفته فاصله درخت از متري

 بدترکیب ي چهره یه با بودم مطمئن . برگشتم عقب به و زدم اديفری ترس از

 شم می رو روبه

 

 ٨٨ 

 بود عالم ي چهره ترین دلنشین لحظه اون ، رابین ي چهره

 متري سانتی چند از جغدي . برگردونم رو سرم شد باعث جغدي هوهوي صداي

 روي و کرد عبور سرعت با مون

 . نشست درختی

 پوش سفید مرد چشماي مثه . داشت عجیبی و خاص برق چشماش
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 از چشم تونستم نمی هم لحظه به و بودم ترسیده . شدم نزدیک رابین به ناخواسته

 ي فاصله درخت . بردارم جغد

 . متر دو شد می رفته هم روي شاید . نداشت باهامون زیادي

 تروخدا . بریم اینجا از تروخدا : کردم التماس رابین به لب زیر

 بلند سرمونو زده وحشت . پیچید جنگل کل تو خراشی گوش ي خنده صداي

 خیلی ها خنده صداي . کردیم

 . زدن می قهقهه داشتن باهم نفر چند انگار . بود نزدیک

 کردم می فکر لحظه هر که طوري . بلند و تیز خیلی . بود تیز اشون خنده صداي

 پاره گوشم ي پرده ممکنه

 . بشه

 عقب به قدمی ترس از . وایساد جلومون و پرید پایین درخت از حرکت یه با جغد

 و گرفت باال سرشو . برداشتم

 بلند . شد می تر خراش گوش و بلند اش خنده صداي کم کم اما اروم اول . خندید

 بلند خیلی خیلی . خندید می

 شد بلند نفر چند هاي خنده صداي دوباره لحظه همین توي .

 کردم شروع پاش به پا . کشید دستمو و نیورد طاقت صحنه این دیدن با رابین

 دلم . داشتم بدي حس . دویدن

 . بشم راحت نحس جنگل این شر از زودتر چه هر میخواست

 شد می کاش

********** 

 گیره نمی لعنتی : زد رو تماس قطع ي دکمه عصبی

 نکرده خداي کنین می سکته االن . باشین اروم تروخدا . امینی اقاي-

 مادر پدر جواب ؟ کنم چیکار خدایا : لرزید می دستش . پیشونیش به کوبید عصبی

 خدایا ؟ بدم چی رو ها بچه

 کن رحم خودت
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 . شد پیاده اتوبوس از ، شمس

 ببینم اتوبوس تو برو : بپره جا از شد باعث امینی اقاي فریاد

 ... اقا ولی – شمس

 

 ٨٩ 

 . تو بر گفتم : شد تر بلند فریادش

 موقع همین تو . برداشت اتوبوس از چشم خشم با امینی . شد اتوبوس وارد شمس

 مربی از یکی ، کمالی اقاي

 . اومدن کنارش جنگلبان با همراه کاراته هاي

 پنج . دامنت به دستم اقا : گفت التماس با و رفت سمتش به جنگلبان دیدن با امینی

 . شدن گم شاگردام از نفر

 بدم مادرشونو پدر جواب تونم نمی من بخدا . کنین کمکم تروخدا

 . عزیز اقاي باشین اروم : گفت اروم بود میانسال حدودا مردي که جنگلبان

 انشاهلل کنیم می پیداشون

 کن کمکم خدایا : نالید لب زیر و موهاش تو کرد فرو ودستش امینی اقاي

 اون از . بود ممکن اتفاق بدترین پسرا شدن گم اما داشت رو بدي اتفاق هر انتظار

 به ترسید می که چیزي

 . باشه افتاده نفر پنج اون براي اتفاقی نکنه اینکه از . لرزید می . بود اومده سرش

 ... جنگل وحشی حیووناي اگه

 کنه خطور ذهنش به بد افکار خواست نمی دلش . داد تکون شدت اب سرشو

 ؟ میداد چی رو مادرشون پدر جواب که واي

 خواست می دلش .داد می آزار رو گوشش بودند اتوبوس داخل که ها بچه صداي

 دهنشون تو بزنه دست پشت با

 می . زد می شور دلش . نداشت رفتاراش روي کنترلی واقعاًِ و بود عصبی .

 کم پسرا سر از مو تار یه اگه نستدو
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 .کرد می حماقت احساس . موهاش تو کرد فرو دستشو . میارن در پدرشو بشه

 می رو مردم هاي بچه باید چرا

 . دادن اردو پیشنهاد ، احمق پسر تا چند ؟ اومد می چکارشون به اردو اصالً . آورد

 اصالً ؟ کرد می قبول باید چرا

 اردو؟ به چه رو تکواندو باشگاه

 به کرد می شروع شد می عصبی وقتی . بود عادتش . عصبی و بلند . خندید

 ترسناك واقعاًِ هاش خنده . خندیدن

 ؟ خوبه حالتون : گفت ترس کمی با کمالی آقاي که طوري . بود شده

 . کرد نگاهش

 ؟ ریخت می سرش به خاکی چه

*************** 

 . زدم زار دلم تو دیدنش با . کردیم اپید رو خونه شور مرده دوباره رابین کمک با

 این توي هم لحظه یه من

 مونم نمی جهنم

 ؟ کمه عقلم مگه

 

 ٩٠ 

 سرش پشت ترس با . شد واردش سرعت به رابین بزنم حرفی بتونم اینکه از قبل

 سمت به سریع . کردم حرکت

 : گفت حال همون در . داشت برشون و رفت ها کیف

 بریم کنید جمع

 ؟ بریم کجا : گفت پریده رنگی با آرمین

 و جک تا چند کنار اومده خوشت خیلی انگار : زد داد و برداشت رو ها کیف رابین

 جمع ؟ نه ، بخوابیم جونور

 . ببینم کنید
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 بود گذاشته سرشو که بود هومن . چرخوندم سرمو . شد بلند مانندي ناله صداي

 رفتم نگرانی با . پاهاش روي

 . خوبه حالت هومن : سمتش

 ؟ هومن : زدم زانو جلوش نگرانی با. نخورد تکونی

 میریم می همینجا ما : بود دار خش صداش . شد خیره رابین به و کرد بلند سرشو

 . فهمه نمی کس هیچ .

 . رابین تمومه کارمون

 هومن جلوي و زد کنار منو . سمتمون اومد بینرا بگم چیزي بتونم اینکه از قبل

 صورتشو هومن . زد زانو

 کن نگاه منو : صورتش طرف دو گرفت دستشو رابین . برگردوند

 . کن نگاه منو گفتم : شد تر بلند رابین صداي . نداد اهمیتی هومن

 . برگشت هومن

 . کس هیچ ؟ فهمیدي ، بیاره سرما بالیی تونه نمی کس هیچ : گفت رابین

 معلومه : زد داري صدا پوزخند هومن

 ؟ روح فقط و فقط ؟ نبود روح احضار قرارمون مگه : زد فریاد دفعه یه

 و پرید رنگش . بود کرده فراموش درداشو که انگار . کرد نگاه من به سریع فرشاد

 ؟ هومن : گفت بلند

 ؟ روح : شد گشاد خشم از چشمام

 . واي : پیشونیش به کوبید دست با آرمین

 ؟ چیه روح ؟ کردین مسخره منو : زدم داد

 اون . زدیم گند : گرفت جبهه سریع هومن . شدن خیره هومن به خشم با سه هر

 همه حقشه . بازیه وسط االن

 ؟ بدونه رو چی

 

 ٩١ 
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 مدت این تو که افتادم می این یاد قتیو . کردم می خریت احساس . بود مسخره

 واسم ترسناکی اتفاقاي چه

 از که بود خودم تقصیر . بود احمقا این سر زیر همش . لرزید می پشتم بود افتاده

 داده رو بهشون اول همون

 . بودم

 بدین منو جواب -

 ؟ شده چی بدونی خواي می : زد داد . شد خیره بهم هومن

 . شو خفه ، هومن : فرشاد

 دونی می . چاه وسط افتادي ... بیچاره : کشید فریاد تر بلند و نداد اهمیتی هومن

 کنن می اذیتمون دارن که اینا

 ؟ کین

 . کن تمومش هومن : زد داد رابین دفعه این

 ؟ چی یعنی فهمی می ! جن . بدبخت جنن : هومن

 قورت رو دهنم آب . ! جن ... من خداي ... خدا . شد شل زانوهام . بست یخ تنم

 مرگم بودم مطمئن . دادم

 خوش و شانسی خوش آخر دیگه این ... هه .... جن تا چند دست به مردن . حتمیه

 نمی در صدام . بود اقبالی

 سفید مرد اون یاد . گفت نمی هومن کاش . بود اومده بند زبونم انگار . اومد

 ... جنازه ... جغد ... افتادم پوش

 .... اینا یعنی

 . نداشتم ریشونکا که من -

 من . نداشتم کار کسی به که من - کناریم دیوار به چسپیدم و پایین انداختم سرمو

 من . نکردم احضارشون که

 ؟ من چرا آخه . نکردم اذیتشون که
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 همه این ؟ آخه من چرا : گرفت می ام گریه بمیرم قراره زودي به اینکه فکر با

 چرا ... شخص همه این ... آدم

 ؟ زده فلک من

 دلم . بودن کرده جهنم زندگیمو تا 4 این . بود تا 4 این تقصیر . باال گرفتم سرمو

 از . بکشمشون خواست می

 بارید می بدبختی برام زمین و آسمون از بود شده باز زندگیم به پاشون که وقتی

 . بکشمشون خواست می دلم .

 چشمام . ندادم یتیاهم . لرزید می پاهام . شدم بلند جام از تصمیم این دنبال به

 نفرت احساس . بود رابین زوم

 . گرفت پامو سرتا

 تاشون 4 که نبود مهم برام . کنم چیکار خوام می دونست می انگار . کرد نگام

 مهم برام . ان مشکی کمربند

 مهم . منه هیکل دوبرار هیکلشون که نبود مهم برام . سفیدم کمربند من که نبود

 می چک یه اگه که نبود

 

 ٩٢ 

 و مشت زیر بگیرنم ممکنه که نبود مهم . بشم بیهوش ممکنه صورتم تو خوابوندن

 چیز هیچ . نبود مهم . لگد

 . نبود مهم

 .شدم ور حمله سمتش به حرکت یه توي

 ؟ کنی می غلطی چه داري : زد داد ارمین

 جاش از هومن . چرخید صورتش . صورتش به کوبوندم محکم و کردم بلند پامو

 اومد طرفم به و پرید

 . هومن طرف از سیلی خوردن با بود برابر دوم لگد . زدم رو دوم لگد

 . کشید سوت گوشم
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 با . ام شونه به کوبوند و کرد بلند پاشو حرکت یه توي . داشت سنگینی دست چه

 تیر کمرم . زمین خوردم کمر

 یدکش

 کردم صورتم حصار دستمو ناخواسته . رفت باال دستش . شکمم رو نشست

 است بچه هنوز . بابا کن ولش : پیچید گوشم تو اي خنده صداي

 بارشون وري دري یه تا دادم می فشار بهم محکم رو دندونام . بود کرده قفل فکم

 . بود شده فلج زبونم . نکنم

 رو حالم خورد می صورتم به که هومن عصبی نفساي . بودم بسته محکم چشمامو

 . کرد می بدتر

 ؟ کردي غلطی چه : اومد بیرون اش شده قفل دندوناي بین از صداش

 محکم و کرد بلند کمی و گرفت هامو شونه . ندادم جوابی . بود شده عصبی

 . زمین رو کوبوند

 . شد خرد فقزاتم ستون کردم حس . اومد در آخم

 احمق کن ولم-

 . شدم بلند جام از . رفت پسرها طرف به . شد بلند شکمم روي از و زد پوزخندي

 در طرف به بلند قدمهاي با

 کردم حرکت

 ؟ کجا : پیچید گوشم تو صداش

 ؟ کجا پرسیدم . توام با اهاي : زد داد دفعه یه . ندادم جوابشو

 دهنت تو زنم می جوري یه . ها من واسه نکش عربده بیخودي : طرفش برگشتم

 خوردي کجا از نفهمی

 ؟ پیش دقیقه چند همین مثه : زد پهنی و پت لبخند . شد باز صورتش

 زد قهقهه

 ؟ خندي می چی واسه ! زهر ! کوفت-
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 ٩٣ 

 کن یتاذ هی حاال داریم مکافاتی چه بینی می . نباش تخس اینقدر . بهنام – رابین

 نزن حرف یکی تو-

 . پیچید جنگل تو صدایی بگه چیزي اینکه از قبل

 هومن : گفت می ... گفت می نفر یه انگار ... انگار

 نشدم خیاالتی بشم مطمئن خواستم می . برگشتم بقیه سمت به باز دهنی با

 می ثابت بهم باید که رو چیزي بود چهارتاشون هر لب روي که پهنی و پت لبخند

 کرد ثابت رو شد

 ؟ شنیدین هم شما-

 . بردیم حمله در طرف به مغول قوم عین . پریدن جاشون از

 . بود پا به عروسی دلم تو

 ؟ اینجاست کسی : زدم فریاد

 ؟ کجایین ها بچه : پیچید جنگل تو صدایی

 . شد پررنگ لبخندم

 ... یعنی

 شنوه می صدامو کسی : زدم داد قبل از بلندتر . رفتم جلو . درخشید دور از نوري

 ؟

 بهنام-

 . شدن نزدیک بهمون مرد سه باالخره که کشید طول ثانیه چند

 ... امینی اقاي : گفتم داد می نشون رو حلقم ته تا که لبخندي با . جلو پریدم هوا بی

 بودم کرده کپ . پروند چشمام از رو برق خورد صورتم به که سیلی

 . کردم اخم

 ...اقا : جلو اومد ارمین

 کمربندهاي اصال . گفتن راست . اردو اوردمتون کردم اشتباه : کشید فریاد یامین

 اردو به چه رو قرمز از تر پایین
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 ؟ داره ربطی چه من به : شد اروم صدام ؟ رفتن

 ببینم شین گم . کنم می خرد گردنتو بیاد در صدات : زد داد

 . دادم فشار محکم رو فکم

 بود گرفته دردم . رفت می دستم گوشت توي ناخنام . کردم مشت دستمو

 

 ٩٤ 

 می باید الدنگ چهارتا این جلوي که بود تحقیري حس مهم . نبود مهم این اما

 کشیدم

 نکبت : غریدم لب زیر

 ؟ گفتی چی – امینی

 هیچی-

 با ببرن تونو همه شور مرده : زدم یم غر لب زیر . کردم حرکت ازش جلوتر و

 تون عتیقه اردوي این

***************** 

 . پام جلو گذاشتم رو چمدونم و شدم پیاده اتوبوس از

 اقاي گرم دمت : گفتم نبود فریاد شبیه کم که صدایی با اتوبوس تو رفتم کمر تا

 گذشت خوش خیلی . جعفري

 ؟ بیرون برید می رو ما زمبا : گفتم تر بلند . داد تکون سري و خندید

 نزن حرف اینقدر برو : زد لگدي پاش با متین

 اتوبوس . اوردم بیرون اتوبوس از سرمو و دادم تکون دست همه براي . خندیدم

 . کرد حرکت

 توي از رو کلید . ایستادم مون خونه جلوي . برداشتم رو ساکم و دادم تکون سري

 خونه در و اوردم بیرون جیبم

 . دمکر باز رو

 . شدم خونه وارد
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 کردم سالم . شدم هال وارد و اوردم بیرون پام از کفشامو

 ... نیومد جوابی

 .داد می بد گواهی دلم

 . زدن صدا رو مادرم و پدر بلند بلند کردم شروع و کردم ول هال تو رو چمدونم

 ... نبود خونه تو کس هیچ

 طرف به و گذاشتم يا گوشه ساکمو . شدم واردش و کردم حرکت اتاقم طرف به

 خودمو . کردم حرکت تختم

 . روش انداختم

 . بستم خستگی با چشمامو

 . داشتم استراحت کمی به احتیاج . بود اورده فشار روم عجیب روز چند این اتفاقات

 چشمامو نداشتم حوصله . اومد هال تو از شیما صداي و سر . کشیدم عمیقی نفس

 اهمیتی همینم براي . کنم باز

 کرد می درد پاهام . بخوابم کردم سعی و منداد

 

 ٩٥ 

 : کردم پوفی حرص با شیما دیدن با . شدم خیز نیم جام تو. شد باز محکم اتاق در

 ؟ خبرته چه

 ؟ اومدي کی . سالم : زد لبخندي

 . سالم علیک . میشه ساعتی نیم-

 . شد خیره بهم و نشست تختم ي لبه اومد

 ؟ چیه : بستم چشمامو

 بهنام : گفت بده قورت رو اش خنده کرد می سعی که حالی در

 ؟ هوم-

 . افتادي رو ت ریاضی-

 . سالمت سرم : گفتم سردي به . خنده زیر زد پق
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 . زد خشکش

 ؟ یعنی نشدي ناراحت-

 ؟ دیگه خب . ردمنک شاهکار دونستم می . نه : گفتم خیالی بی با

 ماسید دهنش تو حرف موبایلم زنگ صداي شدن بلند با

 . انداختم نگاهی اصلی ي صفحه به . داشتم برش و رفتم گوشی طرف به

 ؟ فرهاد برداشتم رو گوشی . بود فرهاد

 اینجا بیا سریع بهنام-

 سالم علیک : گفتم بهت با

 باش زود . مهمه خیلی . احمق : گفت عصبی

 ؟ کردي صادفت ؟ شده چی-

 سریعتر ... ادرس این به بیا !؟ شاسگول اخه میگم تو به کنم تصادف : کرد پوفی

 بیرون برو شیما-

 .شد بلند جاش از و کرد پوفی .کردم گرد چشمامو .کرد مکثی شیما

 هستی؟ بهنام -

 بگو آره -

 .سریع جا این بیا -

 

 ٩٦ 

 :نالیدم حال بی

 ندارم، رو ها پیتی در شوخی این حوصله ام خسته من آقا مارو؟ کردي اسگول -

 .خداحافظ

 :فرهاد

 .برادرمند شاپ کافی تو دیگه دختر یه با خواهرت نامزد ! غیرتت به خوش -

 .بست یخ رگام تو خون

 ؟ مطمئنی ؟ چی -
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 :فرهاد

 .داداش جون آره -

 :بود شده کلفت خشم شدت از صدام ، ستمب چشمامو

 کجا؟ -

 ... کردم اشتباه من شاید ... بهنام ... شاپ کافی -

 رو اتاق در و بیرون اومدم اتاق از .کردم قطع رو گوشی و بزنه حرف نذاشتم

 صداي با .بهم کوبیدم محکم

 .خورد هم به وحشتناکی

 .پرید جاش از شیما

 خبرته؟ چه -

 .میگه چی نبود مهم اصالًِ .ندادم جوابشو

 ترین سریع با و آوردم بیرون رو موتورم .بیرون زدم خونه از سریع هاي قدم با

 طرف به تونستم می که سرعتی

 داره صورتم از کردم می حس اما بود سرد هوا اینکه با .کردم حرکت شاپ کافی

 خودم به .بیرون زنه می آتیش

 .دیده اشتباه فرهاد شاید که دادم می دلداري

 پارك اي گوشه رو موتور .برسم شاپ کافی به تا کشید طول دقیقه دو از کمتر

 شاپ کافی وارد سرعت با و کردم

 ظاهر جلوم فرهاد پریده رنگ چهره .نبود خبري گشتم؛ چشمام با رو اطراف .شدم

 :غریدم .شد

 کجاست؟ -

 :گفت نگرانی با

 .حتماًِ دیدم اشتباه من باشه؟ .خیال بی داداش، بهنام -

 :اومد بیرون ام شده قفل دندوناي بین از شیر غرش شبیه صدایی
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 ٩٧ 

 کجاست؟ -

 .دونم نمی -

 :زدم داد

 زنی؟ می حرف الکی چرا پس مرتیکه؟ دونم نمی چی یعنی -

 .موهام تو کردم فرو ور لرزید می خشم از دستایکه . طرفمون برگشتن مردم

 فرهاد اروم صداي. برگردوندم سرمو

 آبی ماشین به خورد چشمام . کرد می خواهی معذرت مردم از که بود گوشم تو

 توش پسر و دختر یه که رنگی

 تو .آرشامه ماشین بود مطمئن جورایی یه .انداختم پالکش به نگاهی سریع .بودند

 همین با هم خواستگاري شب

 .بودند اومده ماشین

 اما خودشه نداشتم شک .بود باال العاده فوق پالك مثل چیزایی حفظ توي ام حافظه

 .زد آب به گدار بی شد نمی

 :گفت بلند فرهاد .بیرون زدم شاپ کافی از محتاط اما محکم هایی قدم با

 !بهنام؟ -

 .نکردم توجهی

 و کردم بلند سرمو آروم .گرفتم پناه اي دیگه ماشین کنار و رسیدم ماشین نزدیک

 بود خودش .شدم خیره بهش

 .خورد می خونمو داشت خون .قرتی دختر یه با همراه

 بیرون جیبم توي از گوشیمو .کرد می نوازش رو آرشام ي گونه داشت دختر

 عکس به کردم شروع و آوردم

 .گرفتن

 .نبود دخترشه دوست طرف کنه اثبات که این براي جالبی دلیل
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 نتونستم دیگه . خودش سمت کشید رو دختر آرشام عهدف یه که کردم صبر بازم

 .شد بلند دود ام کله از کنم نگاه

 .پریدم جام از و گرفتم عکس دوتا سریع

 حال و حس تو .ماشین به رسوندم خودمو دو با و جیبم تو گذاشتم رو گوشی

 نمی رو کسی انگار .بودند خودشون

 .دید

 .پریدن جا از .زدم ماشین کاپوت روي به محکمی مشت .بود کرده قفل فکم

 :زدم نعره

 !مرتیکه پایین بیا -

 

 ٩٨ 

 .کردم باز درشو و رفتم راننده کمک صندلی طرف به .پرید وضوح به آرشام رنگ

 می ترس شدت از که زن

 تو خوابوندم محکمی سیلی و رفت باال دستم .شد پیاده ماشین از سریع لرزید

 ماشین سقف با سرش .صورتش

 .کرد برخورد

 !گمشو -

 که بود نرفته قدمی چند هنوز .دویدن کرد شروع بلندش پاشنه هاي کفش با

 .افتاد زمین روي و خورد پیچ پاش

 .کردم حرکت آرشام طرف به راننده کمک در بستن از بعد و برداشتم ازش چشم

 :گفتم داد، می سهمگینی طوفان از خبر که آروم صداي با .بازکردم درشو

 .پایین بیا -

 ... داري جان بهنام -

 .نکردم خراب سرت رو ماشینو هاي شیشه تا پایین بیا گفتم -
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 .بیرون کشیدش ماشین از و اش یقه سمت رفت دستم .نخورد تکون جاش از

 .فکش تو خوابوندم مشتی

 .ماشین به کوبیدمش و گرفتم رو اش یقه

 بود؟ کی زنیکه این -

 .خدا به بود شرکتمون همکار -

 جاري لبش از خون .زدم هم رو دوم مشت .اومد جوش به خونم قسمش شنیدن با

 .شد

 !هان؟ کنن؟ می غلطا این از همکارا با حاال تا کی از -

 دیگه کلمه یه بودم آماده .زدم می نفس نفس خشم شدت از و بودم کرده داغ

 تو برم پا جفت تا بزنه حرف

 .شکمش تو خوابوندم مشتی .صورتش

 .نکردم عزادار مادرتو تا بزن حرف -

 .شد خم درد از

 :زدم داد

 !عوضی بنال -

 .بود فرهاد .طرفش برگشتم خشم با .کشید عقب به و گرفت هامو شونه کسی

 .بسه بهنام -

 

 ٩٩ 

 می پاك رو لبش ي گوشه خون و بود داده تکیه ماشین به .بود آرشام به چشمم

 که بردم یورش طرفش به .کرد

 :کشید رو دستم دوباره فرهاد

 !کن بس ... بهنام -

 :گفت بلند مسنی مرد

 .بفرستین صلوات بابا -
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 رو مآرشا که نبود این از تر مهم برام لحظه اون هیچی .شنیدم نمی رو انگارصداها

 کردم می حس تازه .بکشم

 .انگیزه نفرت چقدر

 :شد بلند نفر یه صداي . کردم حمله طرفش به

 2000 اول مشت -

 .کرد برخورد صورتش به که بود بعدیم مشت . نبود مهم برام اطرافم صداهاي

 :کشید عقب منو و اومد طرفم به مردي

 .بفرمایید . زشته پسرم، -

 از خواهرمو مگه .دیگه دختر یه با میره عقده من خواهر با .حاجی حالله خونش -

 بدمش که آوردم جوب توي

 ؟ شارالتان مرتیکه این دست

 .بوسید صورتمو طرف دو

 .نداره خوبیت .کارا این زشته -

 ... من خواهر به -

 بفرمایید .زشته :داد فشار مو شونه

 :گفتم تهدید با و آرشام طرف به برگشتم

 که میارم سرت به بالیی وگرنه دي می هرموخوا طالق محضر میاي عصر -

 .بزنن زار حالت به آسمون مرغاي

 فهمیدي؟

 :گفت داشت خش که صدایی با

 .دم نمی طالقش -

 بله؟ - :زدم پوزخندي

 .دارم دوست زنمو من -

 

 ١٠٠ 
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 :پیچید یابونخ تو عصبیم هاي خنده صداي

 چشمت کنی اضافه غلط .گفتم که همین .فهمیدیم داشتنم دوست معنی واال خوبه -

 .درمیارم کاسه از رو

 بهنام؟ -

 .دوید طرفم به سرعت با فرهاد .شدم سوارش و موتورم طرف برگشتم

 ري؟ می کجا -

 .قبرستون -

 خونه وارد و انداختم کلید . رسیدم خونه به . میگه چی ببینم ندادم گوش دیگه

 تلویزیون جلوي مادرم پدر . شدم

 زدن می حرف هم با اروم و بودن نشسته

 سالم : گفتم لب زیر

 ؟ اومدي کی . خیر به رسیدن : برگشت عقب به پدرم

 میشه ساعتی نیم یه-

 . نشستم مادرم کنار مبل روي

 ؟ افتاده اتفاقی یه-

 ؟ چی-

 وارد و شد بلند جاش از رمماد . زد صدا رو مادرم شیما ، لحظه همین توي

 کشیدم عمیقی نفس . شد اشپزخونه

 ؟ شده چی-

 ... ارشام-

 ؟ چی ارشام-

 ... ، دیگه دختر یه با ارشام : کردم پوفی

 ؟ بکنه کاري همچین بود شده روش چطور ارشام . پایین انداختم شرم با سرمو

 نشست لبم رو پوزخندي

 ؟ دهکر غلطی چه ارشام : پیچید پدرم محکم صداي
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 . دیدمش دیگه دختر یه با - گفتم لب زیر

 شدم دقیق صورتش به . تلویزیون ي صفحه سمت برگشت

 مهربون ... جدي ... محکم ... مردونه

 برداشتم افکارم از دست صداش با . نشست لبم رو لبخندي ناخواسته

 

 ١٠١ 

 بوده فامیلش شاید ؟ مطمئنی – پدرم

 چه داشت بگم شد نمی روم . اوردم بیرون رو گوشیم و جیبم تو کردم فرو دستمو

 . کرد می غلطی

 . حد این در دیگه نه اما ام پررو خیلی من درسته حاال

 دادم رو گوشی . کردم کلیک نظرم مورد عکس روي و کردم باز رو گالري

 . دستش

 . لرزید می بدجوري . فکش به خورد چشمم . کرد نگاهش

 ؟ فهمیدي چطوري-

 شاپ کافی توي : کردم جا به جا خودمو کمی . شد می ترسناك داشت اش قیافه

 بودند دوستم برادر

 کرد فوت محکم رو نفسش

 الدنگ : غرید لب زیر

 ؟ بابا-

 ؟ بله – پدرم

 ؟ کنی می چیکار-

 ؟ گفتی نشاط به : پرسید عوض در . نداد جوابمو

 شدم خبردار تازه . نه-

 بهش میگم خودم . نگو . خوبه-
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 میگه برگشته دي می خواهرمو طالق میگم بهش بابا : گفتم و دریا به زدم دلمو

 نمیدم طالقشم . دارم دوستش

 ؟ اونه دست مگه . گفته پرت و چرت-

 داشتم دوست ولی چرا دونم نمی . کشیدم جلو کمی خودمو . شد عمیق لبخندم

 یکم . بشم تر کنزدی بهش

 بشه کمتر هامون فاصله

 ؟ بابا-

 ؟ چیه دیگه : گرفت اش خنده حالتم دیدن از . انداخت بهم نگاهی

 ؟ میکنن اذیت رو ادما ها جن چرا : گرفتم گاز مو باالیی لب

 تلویزیون ي صفحه به که حالی در پدرم . بود یهویی و مقدمه بی خیلی سوالم

 شتو که لحنی با بود مونده خیره

 ؟ داري ها جن کار به چیکار : گفت میداد تعجب اندك از بویی

 

 ١٠٢ 

 اشنا خوب اخالقش این با نیارم در سر که اخالقاش از کدوم هیچ از . کرد مکث

 و کرد می سکوت اول . بودم

 عمومی اطالعات این هالك من چقدر و . میداد ئیاتجز با جوابتو ثانیه چند از بعد

 بودم باالش

 زندگیشونو دارن . ندارن باهات کاري باشی نداشته باهاشون کاري اگه معموال-

 رو ملت دارن چیکار . کنن می

 ... ؟ بدن ازار

 ؟ کنن اذیت ممکنه باشه نکرده کاري کسی اگه خب-

 . کرد سکوت

 . کنن می اذیت کافر هاي اجنه از بعضی . اره : گفت بعد ثانیه چند

 ؟ پرسی می چی واسه : گفت مشکوکی لحن با و کرد نگاهم
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 . همینجوري ... ؟ هوم : زدم لبخندي

 که من . کرد می اذیتم بدجوري جن ي قضیه این . کردم حرکت اتاقم طرف به و

 چرا پس . بودم نکرده کاري

 ؟ کردن اذیتم

******** 

 من انگار . فهمیدم نمی رو علتش . بود افتاده جل ي دنده رو هام با امینی

 تو مصیبت و بال همه اون میخواستم

 بیاد سرم کوفتی جنگل اون

 رو صورتش دکوراسیون پاشم گفت می شیطونه . زد می شنگول خیلی ارمین

 . کنم عوض

 . جنگل تو ي قضیه شد می اینم . گرفت ام خنده

 . کرد می قیمه قیمه منو ، هیچی نمیخورد که کتک

 ؟ هست حواست بهنام-

 ؟ استاد جانم-

 بهت میگم چی ببین کن جمع رو حواست : کرد پوفی سروش

 باش راحت . بگو . بگو-

 کرد می حرفی پر داشت که مدتی طول تو . دادن اموزش کرد شروع سروش

 با که بود ارمین به فقط حواسم

 . خندیدند می نخودي گاهی از هر و کرد می تمرین دوستاش داشت

 . این از اینم برادرش از اون . بودن پررو چقدر . اومد نمی در خونم زدي می کارد

 اینا ي خانواده تو انگار خجالت

 است نشده تعریف

 

 ١٠٣ 

 !!؟؟ بهنام : زد فریاد سروش بار این
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 ؟ کرد چیکار : شد ظاهر نج مثل امینی لحظه همین توي

 . استاد بخدا هیچی-

 ساکت– امینی

 در مو پدر امینی بگه چیزي اگه میدونستم . کرد باز رو دهنش سروش . کردم اخم

 . میاره

 . شدم خیره بهش ملتمس

 ببخشین . استاد هیچی : کرد پوفی

 . نشست لبم رو پهنی و پت لبخند

 ي همهمه صداي . رفت برقا که دبو برنداشته قدم از قدم هنوز . گفت اهومی

 . شد بلند پسرا

 رفت می فرو مطلق تاریکی توي ، نبود روشن چراغ اگه که بود جوري سالن

 ؟ تعطیلیم استاد : شد بلند پسرا از یکی صداي

 . انداخت سالن به گذرا نگاهی امینی

 . کرد ورزش نمیشه که تاریکی تو و کولر بدون . دیگه اره-

 کنیم سرد شین جمع : موهاش تو کرد فرو دستشو

 نبود ورزش حال و حس واقعا . رفتم جلو خوشحالی با

 که اوردم بیرون رو لباسم تازه . شدم کن رخت وارد کردیم سرد اینکه از بعد

 وارد دوستاش همراه به ارمین

 . شدند رختکن

 . هم تو رفت ابروهام ناخواسته

 ؟ خوبی . بهنام سالم- رابین

 . کعلی : گفتم لب زیر

 . انداختم بهشون نگاهی چشمی زیر . پوشیدم لباسمو

 ؟ چته – هومن

 ؟ باشه چیزیم قراره مگه : گفتم پوزخند با . شدم خیره ارمین به
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 رسه می نظر به طور این : کرد براندازم ارمین

 باشه شده بهتر حالش رسید می نظر به . فرشاد سمت برگشتم و ندادم جوابشو

 

 ١٠٤ 

 ؟ خوبی-

 بهترم . ممنون : زد لبخندي

 . پوشیدن کفشامو کردم شروع و زدم زانو

 . نکردم توجهی . زدند می حرف هم با کردن می عوض رو لباسشون که حالی در

 که برم تا شدم بلند جام از

 بهنام : کرد متوقفم هومن صداي

 . شطرف برگشتم

 ؟ میري چی با-

 ؟ داره ربطی شما به-

 هست حواست . ها شدي ادب بی خیلی : باال پرید ابروهاش

 . کردم اخم

 ؟ میري پیاده . باشگاه از بیرون ندیدم رو موتورت : کرد پوفی

 . نبود رفتن پیاده حس واقعا اما . بگیرم حالشو و کنم حفظ رو ام جذبه کردم سعی

 شپش جیب تو هم پاپاسی یه

 بگیرم تاکسی تا شد نمی پیدا ام زده

 مجبورم : شد اویزون هام شونه

 . خندید ارمین

 ؟ ارمین اقا داره خنده-

 . بریم . شدي لوس چه-

 دیدنم با هومن . کردم می نگاه رفتنشون به حرص با و بودم وایساده جام سر

 دیگه بیا : زد لبخندي
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 . میرم خودم نه-

 . کشید دستمو

 میاره در ادمو کفر کارات از بعضی ولی ها ینش ناراحت – هومن

 گرفت ام خنده . کرد نگاهم

 خیره نگاهم . افتاد راه به و نشست فرمون پشت رابین . شدیم ماشین سوار هم با

 همین توي . بود بیرون به

 . برداشت رو گوشی . خورد زنگ فرشاد گوشی لحظه

 : شنیدیم می رو فرشاد صداي فقط

 

 ١٠٥ 

 ؟ خوبی ... امیر سالم-

....- 

 ؟ مگه چطور . بیرونم-

...- 

 ؟ داري الزمش االن واسه مگه حاال -

....- 

 . میارمش االن . خب خیلی-

....- 

 فعال . خواهش-

 . موند گوشی به خیره لحظه چند و کرد قطع رو گوشی

 ؟ دبو کی : گفت هومن

 میخواد شو جزوه . امیر – فرشاد

 خیره هومن به و کرد ریز چشماشو گرفت می گاز رو ناخنش نوك که حالی در

 . شد

 ؟ نه کردي گمش – هومن

 شد باز فرشاد نیش
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 کشتت می امیر . دیوونه– هومن

 .. بودم گذاشته تو جون به-

 ؟ حاال میکنی چیکار . بابا نگو هیچی – هومن

 دیگه کنیم پیداش بگردیم باید . واال دونم نمی-

 گردیم می دنبالش خونه میریم . خونه برسون رو بهنام خب-

 ؟ تون خونه بیام میشه-

 رو دونستم نمی واقعا . کردم جور و جمع کمی خودمو . شدن خیره بهم تعجب با

 ؟ زدم حرفو این حسابی چه

 . ببینم رو شون خونه دوباره داشتم دوست خیلی ولی

 نباشم زاحمم اگه البته-

 خوشحال : گفت و اومد خودش به زودتر فرشاد . انداختن نگاهی بهم تعجب با

 میشیم

 

 ١٠٦ 

 از شایدم بود خباثت روي از شاید . نشست لبم رو لبخندي . داد مسیر تغییر رابین

 اام بود چی هر . جنون روي

 بگیرم حالشونو تونستم می میخواست دلم خیلی

 موندم خیره بیرون ي منظره به و کردم قفل بهم دستمو

********* 

 ؟ اي سلیقه بی انقدر چرا تو-

 ! هست مرتبی چه به خودش انگار میگه همچین . اهه-

 زنه نمی مو خالص کربن با که این ؟ اس جزوه این االن . کیو اي اخه-

 بلند جام از . بود برداشته رو خونه فرشاد و هومن صداي و سر . گرفت ام خنده

 توي قدي ي اینه جلوي و شدم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 147 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 گوشم تو رابین صداي که زدم لبخندي . شدم خیره ام چهره به . ایستادم هال

 . بهنام : پیچید

 ؟ بله : طرفش برگشتم

 باعث . ابلیموئه شربت . بخورش : بود دستش تو رنگی سبز محتواي با لیوانی

 . نگیره عضالتت ورزش بعد میشه

 گفتم ممنونی لب زیر و داشتم برش

 شدم خیره اینه به دوباره . شد اتاقش وارد و زد لبخندي

 میز روي سرم پشت دقیقا . نشست لبم رو لبخندي . تخته همون به خورد چشمم

 . داشت قرار دونی اشغال از پر

 خوردم ازش قلوپی و کردم نزدیک لبم به رو لیوان

 مبل روي نشه مشکوك بهم دید منو کسی اگه اینکه براي . شدم تخته زدیکن

 خیره تخته به . نشستم کنارش

 بیشتر دقت با بار این . شدم

 کشید می خودش سمت به رو کسی هر که طوري . خاص و بود خوشگل

 خوردم رو شربتم از دیگه قلوپ یه

 حیف . بود من مال تخته این کاش

 رو اطرافم و باال گرفتم سرمو سریع . کرد عبور سرعت به ذهنم از فکري لحظه یه

 نبود کسی . کردم چک

 اطراف به نگاه یه بازم . کردم باز رو کیفم زیب حرکت یه توي

 نبود هیچکس

 . بستم رو زیپش و کیفم تو گذاشتمش سریع و برداشتم رو تخته

 خوردم رو شربت از قلوپی . بود کرده عرق صورتم

 

 ١٠٧ 
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 متوجه بود ممکن لحظه هر . موندم می اونجا بیشتر نباید میگفت بهم حسی یه

 پخ پخ اونوقت بشن کارم

 . دیگه میرم من ها بچه : گفتم بلند نکنن شک اینکه براي . شدم بلند جام از

 خداحافظ

 الحا بودي ؟ کجا : زد فریاد هومن

 فعال . نمیشم مزاحم . مرسی نه-

 کردم پرت خودمو و کردم باز رو در سرعت با . میگه چی ببینم نایستادم دیگه

 بیرون

 . اومدم بیرون خونه از . کردم باز رو دستگیره و کردم عبور حیاط از سرعت با

 حس . انداختم اطرافم به نگاهی

 به مدام . دویدن کردم روعش ناخواسته . شده گم تخته بفهمن که االن کردم می

 می حس . گشتم می بر عقب

 لحظه همین تو . میپاد منو چشماش با داره و وایساده قبرستون تو نفر یه کردم

 کوچه وارد جوونی پسر و دختر

 . کردند براندازم تعجب با و شدند

 تخته . کردم لمس کیفمو . پایین انداختم سرمو و کردم کم رو سرعتم زده خجالت

 نفس . بود سرجاش هنوز

 مالوندم بهم دستمو . بود سردم . کشیدم عمیقی

 این چرا . کردم تر زیاد رو قدمهام سرعت . شدن خارج ازکوچه پسره و دختر

 وارد باالخره ؟ شد نمی تموم کوچه

 . کشیدم راحتی نفس و پایین انداختم سرمو . بود شلوغ کمی خیابون . شدم خیابون

 . جیبم تو کردم فرو دستمو

 . پول قرون دو یافتن امید به

 . رفتم می پیاده باید . نبود اي چاره . شد بلند نهادم از اه جیبم ي پارچه لمس با

 کشیدم اه دل ته از و انداختم خیابون به نگاهی
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 اسم . نبود یادم درست اما . بودم شنیده اسمشو قبال . تخته سمت رفت فکرم

 . داشت اي بامزه

 بود؟ چی

 ؟ اسمش بود چی خدایا . بیاد یادم اسمش تا اوردم رفشا مغزم به

 ؟ مینا ؟ شیوا ؟ وي یا ؟ یا وي

 کاش . شد اب دلم تو قند . کردم لمس رو کیفم . چی هر حاال . دادم تکون سرمو

 . خونه به برسم زودتر

 پارکی . انداختم اطرافم به نگاهی . بود افتاده خس خس به استرس شدت از گلوم

 قرار خودم از جلوتر متر چند

 اطراف رو چشمم ورود محض به . دویدم پارك طرف به سرعتم تمام با . داشت

 خوري اب باالخره . چرخوندم

 . کردم حرکت طرفش به . دیدم رو

 و اب ي لوله زیر گرفتم دستمو . پام کنار گذاشتم و اوردم در ام کوله از کیفمو

 . خوردن یخش اب از کردم شروع

 

 ١٠٨ 

 . شد کمتر کمی گلوم خس خس

 سه به برگشتم اینکه محض به . برداشتم رو کیفم دوباره و کردم کوتاهی ي سرفه

 ایستاده بروم رو که مرد تا

 که شدم زده شوك شون یهویی دیدن از قدري به . کردم برخورد بودن

 . ابخوري هب چسبیدم ناخواسته

 . شد بلندتر شون خنده کم کم ولی خندیدن می اروم اول . خندیدن کردن شروع

 اي کوله و کج لبخند

 . دادم تحویلشون

 برم باید من ببخشین : گفتم اهسته
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 . شد بلندتر اشون خنده

 ؟ کجا ... که اومدي تازه-

 ؟ ها-

 . شد بلندتر شون خنده

 لطفا .. کنار برین-

 . شد می خطرناك داشت نگاهشون . شدم جدا ابخوري از ومار . نکردن حرکتی

 . جلو اومد یکیشون

 دویدن کردم شروع و پاهام رو ریختم رو قدرتم تمام

 . بودن دنبالم . انداختم عقب به نگاهی . پیچید پارك تو شون خنده صداي دوباره

 . بخشیدم سرعت دویدنام به

 . بود فایده بی

 نفس نفس . بیرون زدم پارك از کنم توجهی اینکه بدون . کردم برخورد مردي به

 تا شدم خم کمی . زدم می

 . عقب برگشتم . بیاد جا نفسم

 . نبود خبري

 که گذشت چقدر دونم نمی . کردم حرکت به شروع بازم . کشیدم راحتی نفس

 از پاهام . رسیدم خونه به باالخره

 باز رو در . اوردم یرونب رو کلیدم و کردم پوفی . کرد می گز گز رفتن راه شدت

 شدم خونه وارد و کردم

 گند خدایا . شد بلند نهادم از اه صبح اتفاقاي یاداوري با . اومد می صدا و سر کمی

 کسی هم من از تر شانس

 ؟ اینجا بیان اینا ارشام باید االن چرا ؟ هست

 . شدم هال وارد . زدم دیوار به لگدي حرص با

 علی . نداشتم رو کس هیچ ي حوصله . شدم قماتا وارد و کردم سالم لب زیر

 . رو ارشام ي حوصله الخصوص
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 گذاشتم رو کیفم . پریدم روش و کردم حمله تخت طرف به نبسته بسته رو در .

 . اوردم بیرون رو تخته و جلوم

 

 ١٠٩ 

 ارشام اقا اینجا نه بود محضر قرارمون : شد بلند درمپ صداي موقع همین تو

 . شدم خیره بهش و تخت رو گذاشتم رو تخته

 یوسفی اقاي دم می توضیح رو چی همه من-

 به خاصی جذابیت و زیبایی بود شده نوشته تخته دور تا دور که فارسی حروف

 کردم جمع پاهامو . بود داده تخته

 . پام رو گذاشتم رو ام چونه و

 بده توضیح خب خیلی– درمپ

 تمرکز دقیقه دو من گذاشتن اگه . کردن می صدا و سر چقدر اه . بستم چشمامو

 ؟ کنم

 چونه دوباره . کشیدم دستمو سریع و کردم لمس رو تخته ي گوشه انگشتم نوك با

 . پام رو گذاشتم رو ام

 ؟ بهنام - پدرم

 ؟ هوم : گفتم بردارم تخته از چشم اینکه بدون

 اینجا بیا- پدرم

 ؟ چی واسه-

 می طنازي تخته روي ، بود دورش تا دور که حروفی . بودم زده زل تخته به

 . نشست لبم رو لبخندي . کردند

 ؟ خوشگلی انقدر چرا تو

 . بهنام : زد فریاد اینبار

 گرد عقب اخر ي لحظه تو . کردم حرکت در طرف به و پریدم پایین تخت از

 شتمگذا تخت زیر رو تخته و کردم
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 ... پر تخته میدید شیما اگه .

 رو نشاط ي شناسنامه ، بایگانی تو برو : گفت پدرم شدم هال وارد اینکه محض به

 بیار

 چشم-

 دوست زنمو من یوسفی اقاي : گفت ارشام که بودم برنداشته قدم از قدم هنوز

 . دارم

 . بود تخته پیش روحم و دل . شدم خیره بهش حوصله بی

 ؟ شه کم شرش پسره این زودتر چه هر شد می چی

 . بیار برو بهنام ، ؟ چه من به : زد پوزخند پدرم

 ؟ نشاط : کرد رو نشاط به ناراحتی با ارشام

 

 ١١٠ 

 ؟ بیرون کنم پرتش لگد با شد می کاش . نداشتم هاشونو بازي لوس ي حوصله

 با و بشینم راحت خیال با عدب

 ؟ برم ور خوشگلم ي تخته

 ؟ شد می چی

*************** 

 . کردم می نگاه خیره تخته به بازم و بودم نشسته تختم روي . بود شب 11 ساعت

 . بود خاموش اتاقم چراغ

 به شدن متوسل با باالخره ارشام . گشت می عصر اتفاقاي حوش و حول ذهنم

 رو درمپ رضایت تونست نشاط

 . برداشتم رو تخته و کشیدم عمیقی نفس . بگیره طالق نشاط نذاره و بگیره

 ؟ کنن می کار باهاش جوري چه حاال

 اطالعات ماورالطبیعه ي زمینه تو که کسی تنها . شدم بلند جام از و کردم پوفی

 نشاط . بود نفر یه داشت باالیی
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. 

 نشست می شایدم کرد می ما سوژه شاید ؟ خواستم می کمک ازش جوري چه حاال

 که اه . کردن نصیحت به

 نداشتم رو اش مادربزرگانه هاي نصیحت ي حوصله

 ؟ میکنن کار باهاش جوري چه فهمیدم می جوري یه باید که باالخره ؟ ارزید می

 نمی دردم به که ندونسته

 . خورد

 زدم رو نشاط اتاق در و دریا به زدم دلمو

 ؟ هوم : اومد صداش

 ؟ تو بیام . بهنامم-

 تو بیا ... ادب با : کرد مکثی

 . گذاشت اگه . کنم رفتار وار انسان خواستم بار یه . گرفت ام خنده

 نگاه خیره سقف به و بود کشیده دراز تختش روي . تو رفتم و کردم باز رو اتاق در

 . کرد می

 ؟ شدم مزاحم-

 ؟ شده چی : کرد نگاهم

 ؟ میدي جوابمو بپرسم سوال یه : کردم قفل هم تو دستامو و نشستم تختش ي لبه

 ؟ نه که چرا باشم بلد اگه : باال انداخت هاشو شونه نشاط

 ؟ کنی نمی نصیحت ساعت دو بعد-

 

 ١١١ 

 ؟ ايمیخو چی . بچه میزنی مشکوك : گذروند نظر از هیکلمو و کرد ریز چشماشو

 . ها دادي قول : دزدیدم کنجکاوش نگاه از نگاهمو

 ؟ من ؟ کی ؟ قول : گرفت اش خنده

 نشاط : زدم تشر
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 بگو خب خیلی : خندید نخودي

 ؟ کنن می کار جوري چه یا وي با-

 می چی واسه : شد خیره سقف به و سرش زیر برد دستشو . باال پرید هاش ابرو

 ؟ پرسی

 ... شد قرار-

 جوابمو . مجازه پرسیدن سوال ولی . نکنم نصیحت شد قرار : حرفم وسط پرید

 ؟ چطور . بده

 ؟ بگو تو حاال-

 گم نمی هیچی ندي جوابمو تا-

 کنجکاوي یه کن فکر : کردم پوفی

 ؟ بشه چی که-

 ؟ میکنی اذیت چرا . دیگه گم نمی بگو گی نمی اگه-

 . اه . لوس پسره . بابا بشین بیا : گفت که شدم بلند جام از

 .. خب : شدم خیره بهش و تخت ي لبه نشستم دوباره . گرفت ام خنده

 . ارواحه احضار ي تخته یا وي : چشمام به شد خیره و شد جا به جا تخت رو کمی

 دونه می خانمم مینا ي دوساله ي بچه که اینو-

 تخته این از . است نه یا بله معنی به ي کلمه از برگرفته یا وي : کرد نگام حرص با

 ارواح کردن احضار رايب

 . میکنن استفاده

 ؟ داره اونا حال به نفعی چه بشه احضار روح

 ... دیگه دلیل تا هزار و شیطنت ، کنجکاوي ، سوال پرسیدن : باال انداخت اشو شونه

 ؟ شیطنت-

 ها باور این اینکه براي و ندارن اعتقادي اینا و روح به که هستن ها خیلی . اهوم -

 تخته این از کنند مسخره رو

 گیرن می رو حالشون هم معموال که . کنن می استفاده
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 ١١٢ 

 ؟ کی -

 ؟ کی چی -

 ؟ گیره می رو حالشون کی -

 جن -

 ؟ جن -

 اهوم -

 ؟ ارواحه احضار واسه تخته این گفتی که تو ولی : کردم فکري

 اجنه هم معموال . میشه احضار روح جاي به جن معموال اما اینه کاربردش . هدرست -

 . کافر ي

 ؟ میکنن کار باهاش جوري چه . کن ول رو اینا حاال -

 گرفت ام خنده . بود افتاده چشماش مردمک توي ام قیافه . شد خیره چشمام به

 ؟ بهنام -

 ؟ هوم -

 کردن منع رو تخته این از استفاده ادیان تمام تقریبا -

 ؟ اخه چرا -

 چرا میگی تو . میشه احضار روح جاي به جن گم می دارم . من برادر خطرناکه -

 ؟ اخه

 اس بامزه اخه -

 ؟ چی -

 تخته -

 ؟ دیدي تو مگه -

 دیدم اینترنت تو عکسشو ... چیزه ... نه یعنی ... اره ... ؟ ها -

 . شد خیره سقف به و گفت اهومی
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 ؟ میکنن کار باهاش جوري چه-

 ! دونم نمی -

 ؟ چی یعنی -

I don't know ... . -نمیدانم اینکه یعنی 

 

 ١١٣ 

 ؟ میشه مگه-

 ؟ ام ننه یا بوده مدیوم بابام ؟ نشه چرا -

 ؟ مدیوم-

 میگن رو ارواح احضار ي واسطه : کوبید پیشونیش به دست با عصبی و کرد پوفی

 مدیوم

 اهان-

 تو نشاط صداي که ؟ نکنم چیکار ؟ کنم چیکار کردم فکر خودم با . کردیم سکوت

 ؟ بهنام : پیچید اتاق

 . بود سقف به خیره بازم . طرفش برگشتم

 ؟ بدیم ادم خیلی من-

 ؟ جان : باال پرید ابروهام

 ؟ هوی شد چت : کردم هول . بود اشک پر چشاش . کرد نگاهم

 ؟ بدیم ادم خیلی من-

 ؟ گفته کی ... نه -

 .. دیگه دختر یه با ارشام چرا پس -

 . افتاده اتفاقایی چه افتاد یادم تازه . شد جاري چشمش ي گوشه از اشکی ي قطره

 ؟ داره ربطی چه-

 . کردم تا باهاش بد من شاید . دیگه یکی با رفته ارشام که داشتم مشکلی یه حتما-

 ... که الکی وقت هیچ
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 دیگه نکن گریه میگم . . نشاط اه ... نیست اینجوري اصالم . دیوونه نکن گریه-

 خورد فرو بغضشو

 ؟ نگرفتی طالق چرا-

 باال انداخت هاشو شونه

 بازي خاله زندگی . بگیر رو طالقت فردا همین نداري دوستش اگه ؟ چی یعنی-

 ، کن اشاره فقط تو . که نیست

 جلوت میذارم شو جنازه

 . ها باش زدنت حرف مواظب-

 !؟؟ ها : گفتم زده شوك

 ؟ وسط این میگی چی تو اصال ... دارم دوست رو ارشام-

 

 ١١٤ 

 ؟ خوبه حالت تو : کردم نگاهش تعجب با

 ؟ خوبی تو اهوم-

 ؟ میکنن کار باهاش جوري چه-

 . بخوابم میخوام بیرون برو : کرد اهمنگ مشکوك

 ؟ میخوابی ساعت این که مرغی مگه . شبه نه ساعت تازه ... نشاط-

 کن خاموش هم رو چراغا میري : صورتش رو کشید رو پتو . گرفت اش خنده

 . دارم الزم بخدا .... نشاط . دیگه نکن اذیت – کنار کشیدم رو پتو

 میاد سوز . ببند هم رو در : صورتش رو کشید دوباره رو پتو

 . نشاط-

 سوز . میاد سوز : زدم غر لب زیر . شدم بلند تختش رو از حرص با . نگفت هیچی

 نامرد .... میاد

 که بهم کوبیدم رو در حرص با . بیرون رفتم اتاقش از کردم خاموش رو چراغا

 دیوار به لگدي .داد بدي صداي
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 اه . ندیدیم خیري هم جماعت خواهر از . بزنن گندت : زدم

 : کردم نگاهش خیره بازم . برداشتم رو تخته . کردم قفل رو در و شدم اتاقم وارد

 ؟ کنم چیکارت

 که داشتم رو ادمی احساس . انداختم بهش نگاهی حسرت با و نشستم تختم روي

 حسابش تو پول ها میلیارد

 . کنه برداشت ازش تونه نمی اما هست

 کردم شروع و پریدم جام از سریع نشاط حرفاي یاداوري با . کشیدم سوزي پر اه

 با . کاغذ و خودکار دنبال گشتن

 که رو چیزایی کردم شروع و تخت رو نشستم . کردم پیداشون بدبختی تا هزار

 از بعد . نوشتم بود گفته نشاط

 . خوندمش . شدم خیره بهش و برداشتم رو کاغذ کارم شدن تموم

 دور سه ... دور دو. .. دور یه

 چیزي تنها نشاط حرفاي از . نشد نصیبم بخوري درد به چیز هیچ . نداشت اي دهفای

 اسمش بود شده عایدم که

 داشت باحالی اسم چه ... یا وي . بود

 یا وي

 بدرد چیز واقعا . هیچی به هیچی . خوندمش و روم جلو گرفتم رو کاغذ باره دو

 . بود نشده نصیبم بخوري

 . هال وسط افتاد .کرد پرتش و دمکر مچاله رو کاغذ . شدم کالفه

 

 ١١٥ 

 ذهنم حتما صبح . خوابیدم می باید . کردم خاموش رو چراغا و شدم بلند جام از

 یه فردا حتما . کرد می کار بهتر

 . کردم می حالش به فکري
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 نمی . بستم چشمامو . انداختم خودم رو پتومو . مرفت تختم سمت به فکر این با

 خواب به که گذشت چقدر دونم

 رفتم

******* 

 فکر چی هر . بود بسته چشمام هنوز . شدم بیدار خواب از ساعت زنگ صداي با

 کی اومد نمی یادم کردم می

 ؟ کردم تنظیم رو ساعت

 به صداش . چیدپی اتاق تو اومد می تختم کنار دیوار طرف از که تقی تق صداي

 ناخواسته که بود واضح قدري

 . کردم باز رو چشمام

 . میداد بودن وقت دیر از خبر و بود تاریک هنوز اتاق فضاي

 . اهسته هم گاهی شد می بلند گاهی و بود اهسته صداش .. تق تق

 سعی و بستم چشمامو . کرد می صدا و سر همیشه اخه ؟ بود تختم صداي شاید

 صدا اما شمبا تفاوت بی کردم

 اهسته راك صندلی . کردم باز حالی بی با چشمامو . پیچید می اتاق تو همچنان

 اهسته و اروم . خورد می تکون

 . بود نشسته روش نفر یه انگار . رفت می عقب و جلو به

 به خیره و بود شده باز ممکن حد اخرین تا چشام . پرید سرم از کل به خواب

 تق تق . کردم می نگاه صندلی

 تکون از صندلی حرکتم این با . شدم خیز نیم جام تو . پیچید اتاق تو دوباره دیوار

 . ایستاد خوردن

 شده صدا و سر پر استرس شدت از نفسم . بود حاکم خونه تو مرگباري سکوت

 تا کردم بسته و باز چشمامو . بود

 نهمی . خوردن تکون کرد شروع دوباره راك صندلی . نیستم خواب بشم مطمئن

 و باز شدت با اتاق در لحظه
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 تو چی همه . کردم روشن رو چراغا و پریدم جام از اتفاق این دیدن با . شد بسته

 رفت دستم . بود عادي حالت

 . کوبید می تند . قلبم سمت

 بود جاش سر چی همه . کردم بررسی رو اتاق وضعیت دوباره و کشیدم پوفی

 باید . بود گذاشته تاثیر روم بدجوري جنگل توي اتفاقاي . کردم فوت محکم نفسمو

 می استراحت خورده یه

 دراز از بعد و کردم خاموش رو چراغا . شدم می دیوونه حتما گرنه و کردم

 بخوابم کردم سعی تخت رو کشیدن

********* 

 

 ١١٦ 

 می دم رو چایی داشت مامان . مالوندم بهش پنیر کمی و کندم رو نون اي تکه

 صبحونه قبل از که شیما . کرد

 بود سرکار پدرمم . بود خورده

 که رو صبحانه . بینیم می رو همدیگر ناهار ي وعده فقط ، ما ي خانواده تو اصوال

 . خوره می جدا جدا کی هر

 ي کله شیما مثه هم یکی ، شد می بیدار خواب از ظهر 12 ساعت من مثه یکی چون

 حال در اتاقش تو سحر

 کردنه ورزشش تمرین

 واسه کسی هر خوریم می اگه یا خوریم نمی یا یعنی . طور همین شامم ي وعده

 خوره می خودش

 کسی تنها موارد اینجور تو . فرهاد سراغ رفتم می باید . دهنم تو گذاشتم رو لقمه

 حساب روش شد می که بود

 چه نبود مهم براشم . میداد انجام رو خطري جور همه . ودنب ترسو و بزدل . کرد

 بیفته ممکنه اتفاقی



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 161 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 یه واقعا و کردیم می صداش دیوونه اش دیگه دوستاي هم ، من هم که جوري

 واقعی ي دیوونه یه . بود دیوونه

 . دادم قورت رو لقمه

 ؟ ودنب شده تخته نبود متوجه حاال تا یعنی . اینا رابین و هومن سمت رفت فکرم

 اي خونه شور مرده همون تو ام جنازه االن بودن فهمیده اگه . هم تو رفت اخمام

 پناه بهش جنگل تو که بود

 درمونی درست اعصاب کدومشون هیچ بودم فهمیده مدت این تو . بودیم برده

 کدومشون هیچ . ندارن

 ندبل جام از . کشیدم سر نفس یه و برداشتم رو شیر لیوان . کردم فوت نفسمو

 به دست سریعتر چه هر باید . شدم

 ... شکی هیچ بدون . ریختن می رو خونم نفر چهار اون گرنه و شدم می کار

 تخته . باال زدم رو روتختی و زدم زانو تختم روبروي . کردم حرکت اتاقم طرف به

 برگ روش . برداشتم رو

 . بود ریخته درخت

 ؟ چین دیگه اینا . باال پرید ابروهام

 . نشست لبم رو لبخندي . شدم خیره تخته به دوباره و ریختم کنار رو ها برگ

 گذاشتم رو تخته و برداشتم کیفمو

 در طرف به و برداشتم بود عسلی روي که موبایلمو و شدم بلند جام از . توش

 رو حرفایی لب زیر . کردم حرکت

 . ندم سوتی وقت یه تا کردم می زمزمه میگفتم فرهاد به باید که

 ؟ بهنام میري کجا : پیچید مامان صداي

 . بیرون-

 ؟ میاي ناهار واسه-

 . نکنم فکر . دونم نمی-
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 ١١٧ 

 . بیرون زدم خونه از

******* 

 و این : پیچید خونه تو علیرضا صداي . انداخت تخته به نگاه یه من به نگاه یه فرهاد

 ؟ بهنام اوردي کجا از

 ؟ کنه می فرقی چه : باال انداختم هامو شونه

 ؟ چیه این میدونی– پژمان

 بدي یاد بهم نیست احتیاجی تو . اره : زدم تشر سریع

 بداخالق : کرد اخم

 ؟ خب : گفت اروم فرهاد . شدم خیره تا دو اون به و رفتم بهش اي غره چشم

 ؟ میکنن کار باهاش جوري چه-

 ؟ بدونی میخواي چی واسه-

 ... دیگه کنم کار باهاش میخوام-

 یعنی . شدم خیره رفتنش به بهت با . شد بلند جاش از و موهاش تو کشید دستشو

 ؟ میشه مگه ؟ زد جا فرهادم

 بزدل-

 . ترسویید همتون . مبل به دادم مو تکیه حرص با . شد اتاقا از یکی وارد فرهاد

 . ها ترسو

 ؟ تو میگی چی : گفتم تند که دکر باز لب پژمان

 ... خب دارم کارت-

 . نکرده الزم-

 بود دستش تو دفتر یه . هال تو اومد فرهاد لحظه همین تو

 دردت به کال . اینا و یا وي ي تخته . روح و اجنه مورد در اطالعات از پر دفتر این-

 میخوره
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 جانم اي : زدم ورق رو صفحاتش و کشیدم دستش از رو دفتر اي کودکانه شعف با

 ؟ اوردي کجا از اینو .

 دنبال مدت یه . پیشه سال دو واسه : باال انداخت هاشو شونه و زمین رو نشست

 . بودم چیزا این

 ؟ کردي ول چرا-

 . نداره اي فایده-

 ؟ چی یعنی-

 شدم خیال بی منم . نشد هیچی کردم کاري هر یعنی-

 

 ١١٨ 

 نشست لبم رو خبیثی لبخند . زدم ورق رو دفتر دوباره و گفتم اهانی

 ... راستی – فرهاد

 ؟ هوم : گفتم کنم بلند سرمو اینکه بدون

 ؟ باشه همرات مدیوم باید حتما تخته با بازي براي – فرهاد

 ؟ چی : پرسیدم گنگی با و باال گرفتم سرمو

 مدیوم-

 ؟ هوم-

 مدیوم میگن رو ارواح احضار ي واسطه : شد تکرار سرم تو نشاط حرفاي

 ؟ بیارم کجام از مدیوم حاال . اهان-

 . واال دونم نمی : گفت اي خنده با و باال انداخت هاشو شونه

 ؟ فرهاد : گفتم سریع . افتادم چیزي یه یاد دفعه یه . زدم ورق رو ها برگه

 ؟ بله-

 اصال . ... پژمان اما کرد نمی اذیتم علیرضا حضور . ختماندا تا دو اون به نگاهی

 باشه جمعمون تو نداشتم دوست

 سوسول . بزیش پاچه ریشاي اون با .
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 کرد می خطی خط اعصابمو عجیب حضورش . اتاقش تو بره شد می کاش

 ؟ شده چی– فرهاد

 ؟ نکردي خبرم چرا ؟ شمال رفتی کی تو – کردم نگاهش

 ؟ انه : کرد نگاهم تعجب با

 جنگل ... شمال-

 ؟ کی ؟ شمال رفتم من : کرد اشاره خودش به انگشت با

 . جنگل اومدي . دیگه اره-

 حرص با . کشید می دست تخته به و بود نشسته کنارم . انداختم پژمان به نگاهی

 سکوت و گرفتم ازش نگاهمو

 میگفت چرتی یه حتما . بزنم حرف جنگل اتفاقاي از جلوش اومد نمی خوشم . کردم

 ، اعصاب بی جدیدا که منم

 . اوردم می سرش بالیی یه

 . پژمان : گفت پژمانو به کرد رو بود شده من عصبی حالت متوجه که فرهاد

 

 ١١٩ 

 ؟ بله : باال گرفت سرشو

 ؟ خري می ناهار مون واسه میري-

 ظهره یک ساعت تازه که االن ؟ االن : انداخت ساعتش به نگاهی

 پاشو پاشو . گشنمه ؟ داره ایرادي چه – فرهاد

 ؟ بگیرم چی . خب خیلی : شد بلند جاش از و باال انداخت اي شونه

 ؟ میخوري چی : برگشت من سمت فرهاد

 ! کرمته چی هر . باشه کوفت باشه مفت : گفتم بود دفتر تو سرم که حالی در

 اماده برو تو حاال : کرد رو پژمان به . شدم خیره دفتر به دوباره و زدم نديلبخ

 پول . بگیري چی بگم تا شو

 ؟ داري
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 دارم اره : گفت اتاقا از یکی سمت رفت می که حالی در

 ؟ فرهاد بگیرم چی : گفت کالفگی با و بیرون اومد دوباره بعد دقیقه چند

 ؟ یخورینم چی خودتون . واال دونم نمی – فرهاد

 میخوام پلو زرشک من : گفت سریع علیرضا

 ؟ چی خودت : کرد رو پژمان به

 . خوبه پلو زرشک همین – پژمان

 . مشکی نوشابه با بگیر پلو زرشک دست چهار پس . خب خیلی – فرهاد

 علیرضا به . کشیدم راحتی نفس رفتنش با . بیرون رفت در از و داد تکون سرشو

 انداختم نگاهی

 هیچی . دارم امتحان من ببخشید : شد بلند جاش از و گرفت رو ظورممن سریع

 نخوندم

 باش راحت : گفتم اهسته . پایین انداختم سرمو و گرفت ام خنده

 . دادم قورت امو خنده . ره می داره من بخاطر دونستم می خودم خوبه حاال

 ؟ خوبه حالت تو بهنام : گفت فرهاد

 . کردم نگاهش

 ؟ شمال نرفتی الاص میگی تو یعنی-

 . اتاقم تو بودم چپیده همش هفته دو این من . بخدا نه-

 ؟ کنی نمی که شوخی : شد ریز چشمام

 

 ١٢٠ 

 . مادرم جان به نه-

 ... صدا اون پس : گفتم لب زیر . کردم لوله دستم تو رو دفتر و پایین انداختم سرمو

 ؟ شده چی-

 . گفتم رو جریان اهسته . بودم ترسیده کمی . کردم نگاهش

 ؟ مطمئنی : موند خیره صورتم به لحظه چند براي اونم
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 . دادم تکون سرمو

 فرهاد گم نمی دروغ : شد باز لبم ناخواسته . کرد نگاهم جوري یه

 ؟ میگی دروغ گفتم کی من دیوانه : زد لبخندي

 بگه ادم نیست الزم رو چی همه-

 . کردم باز رو دفتر بازم

 ؟ فرهاد-

 ؟ هوم-

 ؟ بود کی اون پس ، نبودي تو شخص اون اگه-

 . نگیر جدي رو جا اون اتفاقاي : زد مهربونی لبخند

 ؟ چی یعنی-

 . نیستن واقعی که بینه می رو چیزا سري یه فشار تحت ادم-

 ؟ میگی چی گیرم نمی : دادم تکون سرمو گنگی با

 . دیدي رو اینا همین واسه بودي فشار تحت تو . ادمه تخیل ي زاده که چیزایی یه-

 باش مطمئن

 . کردم نگاهش

 . توئه با حق اره-

 . ریخت بهم اوضاعم پوش سفید اون دیدن از بعد دونستم می خوب خودم ولی

 از بعد لحظه چند دقیقا یعنی

 مبد فریب خودمو دادم ترجیح اما . فرهاد صداي شنیدن

 بود بهتر خیلی اینجوري

 . فرهاد : گفتم سریع چیزي اوري یاد با

 ؟ بله : گرفت اش خنده

 

 ١٢١ 

 ؟ میداري نگه واسم رو تخته-
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 ؟ جان-

 ؟ هوم-

 ؟ گفتی چی– فرهاد

 . هیچی-

 ؟ واست دارم نگه رو تخته-

 . دادم تکون سرمو اهسته

 ؟ چی براي-

 . نمیتونم من خب-

 ؟ چرا-

 ، هست بابا ، هست مامان . کرد ارواح احضار نمیشه که مون خونه تو چون خب-

 سه . هست شیما اونا از بدتر

 میداري؟ نگه . من جون . میشه

 . نچ-

 ؟ فرهاد ؟ ا : گفتم ناراحتی با

 ؟ چی که دارم نگهش من اخه-

 تا خونتون میام شب فردا پس یا فردا ببین : کردم رت نزدیک بهش کمی خودمو

 وارد زیاد که من . کنیم بازي

 . من جون داداش ! فرهاد . تروخدا . بلدي تو . نیستم

 ... اخه-

 ... من جون گفتم-

 . شدم مظلوم سریع . کرد نگاهم

 ؟ کنم چیکارت دیگه خب خیلی : گرفت اش خنده

 . موال به نوکرتم : اش شونه رو زدم و پریدم جام از زده ذوق

 . خندید اهسته و داد ماساژ اشو شونه
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 نگه برام رو تخته اگه . بودم ممنونش واقعا . شد پهن و پت لبخندم و کردم نگاهش

 صد در صد داشت نمی

 . شدم می بیچاره

 

 ١٢٢ 

 راحت که دونستم می بهتر خودم . بودم اورده که اي احمقانه ايه بهونه بخاطر نه

 هاي فضولی شر از شدن

 می نحس گروه اون زود یا دیر که بود این مشکلم . سوته دو کار من براي شیما

 . منه پیش تخته که فهمیدن

 بودم کرده پیداش تازه . بره دستم از تخته زودي این به نمیخواست دلم

 ؟ کنی می سیر کجا : بردارم دست افکارم از دش باعث فرهاد صداي

 ! فرهاد میگم-

 ؟ هوم-

 ... میدونی تو-

 . بپرسم قراره چی نمیدونستم . کردم نگاهش

 ؟ میدونم رو چی من-

 . خیال بی هیچی-

 ؟ خوبه حالت تو-

 تو جان نمیشه بهتر این از . اررره-

 . شد بلند جاش از

 ؟ میري کجا-

 . میام دارم کار-

 چقدرم . گرفت ام خنده تصویر تا چند دیدن با . شدم خیره دفتر به و فتمگ اهومی

 پرته و چرت نقاشیش بشر این

 . جات هستم من کنار برو گفته نقاشا به اصال .
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 رو کیفم ناهار خوردن از بعد . اومد غذا هاي کیسه با پژمان بعد دقیقه چند

 بودي : سمتم اومد فرهاد که برداشتم

 .حاال

 گذشت خوش . میرم نه-

 کردم می سعی که صدایی با و بهش کردم رو . نبود کسی . انداختم خونه به نگاهی

 : گفتم دارم نگهش اهسته

 ؟ دیگه باشه راحت خیالم

 ؟ چی بابت : پرسید گیجی با

 دیگه تخته-

 ؟ تخته-

 

 ١٢٣ 

 !!! فرهاد : غریدم

 هست حواسم . تخت خیالت نه . گرفتم . گرفتم اهان-

 . ها بزنه بهش دست پژمان این نمیذاري ببین : انداختم اطرافم به نگاهی دوباره

 در رو چالش و چشم وگرنه

 . میارم

 .. خوبی این به پسر ؟ داري بدبخت این با مشکلی چه تو نفهمیدم اخر من : خندید

 . نکنما تاکید هدیگ فرهاد . خوبم من-

 باشه دیگه گفتم. بهنام کردي ام خفه-

 . کنم جبران عروسیت ایشاهلل . مرسی . خوبه-

 بزن حرف کم : شد بلند اش خنده صداي

 حرکت موتورم طرف به و ام شونه رو گذاشتم رو کیفم . بیرون زدم اپارتمان از

 کرده گیریش پنچر دیشب . کردم
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 . بیرون برم باهاش متر دو تونستم می عمرا شچرخا اوضاع اون با وگرنه . بودم

 اوردم بیرون جیبم از رو سوییچ

 . گرفت قرار ام شونه رو دستی که

 قلبم فرشاد و ارمین ي نشسته خون به ي چهره دیدن با که برگشتم عقب به

 قدم یه ناخواسته . پایین ریخت

 عقب رفتم

 . سالم : زد پوزخندي

 . دمکر سکته ؟ طرزشه چه این . علیک-

 و موهاش تو کرد فرو دستشو . داد تکون سرشو و شد تر پررنگ پوزخندش

 ؟ خوبی : گفت امیز تمسخر

 ؟ خوبین شما ممنون-

 . شما محبتاي از : گفت حرص با

 مطلب اصل سر برو ؟ ارمین میگی پرت و چرت چرا : غرید حرص با فرشاد

 ؟ کجاست یا وي : من به کرد رو دفعه یه

 ؟ چی چی-

 ؟ نه چیه یا وي نمیدونی تو – فرشاد

 ؟ خوردنیه . نه-

 ؟ نخوردي . اره :گفت تمسخر با

 

 ١٢٤ 

 ؟ هست طعمی چه حاال . نمیدونستم من . بامزه چه . نه ؟؟ اا-

 هاي مایه تو چیزي یه : گفت حال همون در . زدن تا رو استینش کرد شروع ارمین

 . زرشک ...

 . است خوشمزه پس-

 راستش استین سراغ رفت . بود کرده تا کامل رو چپش استین
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 مخصوصا . اره : داد جواب فرشاد اینبار . زدن تا رو استینش کرد شروع فرشادم

 . کنی لهش قشنگ اول اگه

 و درس گها خدا بر توکل با . میخورم تون خونه میام ایشاهلل : رفتم عقب کمی

 من . بده اجازه زندگی ي مشغله

 .. فعال برم باید دیگه

 غرش شبیه صدایی . کشید پشت از رو تیشرتم ي یقه کسی که کردم گرد عقب

 .. ببین : پیچید گوشم تو شیر

 ؟ کجاست تخته ... بریزم رو خونت همینجا نکن کاري

 : گفتم حال مونه تو گلوم سمت رفت دستم . اورد می فشار گلوم به داشت لباسم

 می حرف چی از فهمم نمی

 ! زنی

 . شد خرد دندونام کردم حس . زمین رو شدم پرت. شد کوبیده دهنم تو مشتی

 . بزنه منو نداشتم توقع فرشاد از

 اینجا ، بودن چلونده منو حسابی جنگل تو . اومدم می کوتاه جلوشون نباید دیگه

 بود من نوبت دیگه

 ؟ مرتیکه کردي لطیغ چه : زدم فریاد دفعه یه

 ... اي اي . شد خرد دندونام ، انصاف بی . گرفت اتیش لبم کردم حس

 کارم طلب کردي دزدي : زد داد . پیچید سرم تو ارمین عصبی ي قهقهه صداي

 چیزي یه باید انگار ؟ هستی

 می بر بهمون دستی دو رو تخته میري االن همین یا ، خوشگله ببین . کنم تقدیم هم

 .. ای گردونی

 . شدم بلند جام از

 ؟ چی یا-

 . من اعصاب به زدي گند ؟ اقا چی یا : وایستادم جلوش

 هیییعع . اومد نمی خون . سوخت می بدجوري . لبم سمت رفت دستم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 172 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 بزنه خون ام لوچه و لب از بعد بزنه منو یکی بود مونده دلم به حسرت یعنی

 .. فیلما این عین . بیرون

 چی : اومد من سمت به نفر یه . بیرون اومدن می ونهاش خونه از مردم کم کم

 ؟ اقا شده

 . من دهن تو خوابونده اومده یهویی . بپرس اقا این از-

 ؟ الکی : خندید بلند فرشاد

 

 ١٢٥ 

 . الکی کامال . اره-

 . کنی حظ بدم نشونت من الکی یک-

 باش اروم : گرفت هاشو شونه پشت از مردي که شد ور حمله طرفم به دوباره

 چیه مشکلتون ؟ شده چی . جوون

 ؟

 . شناسم می رو فطرت پست این من . لطفا نکنین دخالت شما : گفت ارمین

 محل تو سرتو نتونی وقت چند تا که نکن کاري یه . بهنام ببین : برگشت سمتم به

 ... کنی بلند

 . نیست من دست میگم ؟ ترسونی می بچه : ایستادم روبروش و رفتم فشطر به

 ؟ ایشاهلل که بلدي فارسی

 . سوخت می بدجوري لبم . بزنم داد زیاد تونستم نمی

 . کردم نگاهش اخم با . طرفم اومد فرشاد

 . بوسیدن رو هام گونه کرد شروع تصورم برخالف

 . من بدش . میخورهن دردت به اون بخدا ، نوکرتم ، بهنام ببین-

 . میگین چی فهمم نمی-

 . بود سرخ سرخ صورتش . شد جلب بهش توجهم تازه . اومد در صداش ارمین

 اومد نمی در خونش میزدي کارد
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. 

 ؟ میخوره دردي چه به اون میدونی اصال تو ؟ میکنی اذیت چرا-

 ؟ زنی می حرف چی به راجع فهمم نمی میگم ؟ میگی چی-

 . نیست من دست گفتی می که پیش دقیقه دو تا : زد پوزخند فرشاد

 . کنین تمومش بفرستین صلوات بابا : گفت بلند پیرمردي

 می . رفت می آبروم داشت اي مسخره طرز به . ریخت فرشاد حرف از دلم

 بی صد در صد بدم ادامه اگه دونستم

 سوتی پشت سوتی . میدادم سوتی داشتم خفن خیلی . شدم می ابرو

 کردم حرکت موتورم طرف به و پایین انداختم سرمو همین واسه

 نکن درست شر من واسه برو . من برادر برو-

 شد بلند مردم صلوات صداي

 بوسید صورتشو سمتشو رفت پسري که کرد باز دهنشو ارمین دیدم چشمی زیر

 . لطفا بفرمایید . شده اشتباهی حتما ! من برادر : پیچید گوشم تو صداشون

 

 ١٢٦ 

 ... اون ولی-

 بفرمایین . زشته اقا-

 سرمو . کردم حرکت خونه طرف به و دادم گاز . زدم رو موتور استارت

 . برگردوندم

 لب حرکت با . کشید می نشون و خط واسم داشت که فرشاد به خورد چشمم

 . گفت چیزي

 . میکشمت .. شبیه چیزي

*********** 

 . شدم پیاده ازش . کردم پارکش اي گوشه و خونه تو بردم بدبختی با رو موتور
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 . زدم چرخش به لگدي حرص با و هم تو کشیدم اخمامو . انداختم بهش نگاهی

 شانس بمیري ... شانس بگندي

 . شانس بترکی ...

 تو که سوزشی . فتمگر گاز لبمو . برگشتم عقب به و موهام تو کردم فرو دستامو

 اخمام شد باعث پیچید دهنم

 شدم خیره جلوم به نگرانی با دوباره و شدم لبم گرفتن گاز خیال بی . هم تو بره

 ؟ کنم چیکار خدایا-

 . ها حسابی درست گند اون از زدم گند گفت می بهم حسی یه

 ؟ بریزم سرم به خاکی چه . کشیدم اهی

 بودم شده اشنا باهاشون که وقتی از ؟ داره اي یدهفا چه عتیقه ي تخته یه انگار حاال

 کل قضیه این سر همش

 لبم رو لبخندي گذاشتم جا فرهاد پیش رو تخته اینکه یاداوري با . داشتیم کل

 . نشست

 است هفتگانه عجایب از . دادي انجام درست رو کاري یه باالخره

 صورتم به افتاب . بود شده خطی خط عجیب اعصابم . شدم خیره باغچه به . هه

 می ام کالفه بدتر و میخورد

 کرد

 ؟ هان ؟ باشی دومیش تو که کنه فکر درست تونسته کی افتاب زیر

 انداختم ساعت به نگاهی . شدم واردش و کردم حرکت خونه طرف به فکر این با

 . بایستم جام سر شد باعث پدرم صداي. بود ظهر از بعد 1

 ؟ بودي کجا . سالم-

 . خوردن می ناهار داشتن و هال توي بودن انداخته رو سفره . طرفش برگشتم

 . اینا فرهاد ي خونه . سالم-

 

 ١٢٧ 
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 بخور ناهار بیا – مامان

 . خوردم ممنون – باال گرفتم دستمو

 شد بلند پدرم صداي که اتاقم تو برم اومدم

 .. بهنام – پدرم

 ؟ بله-

 ؟ دیدي تو کارنامه-

 ندارم اعصاب اصال . نه االن خواهشا . نه االن خدایا . شدم خشک سرجام

 ؟ هوم : طرفش برگشتم مستاصل

 یادش تا کنم لهش بزنم گفت می شیطونه . بود نشسته شیما لب رو خبیثی لبخند

 بزنه لبخند جوري چه بره

 دیدمش بله-

 ؟ رسه می هفت به : گفتم هستها . پایین انداخت سرشو

 بزنی تبصره میتونی . شدي 8,5 . اره : داد تکون سرشو

 . پس خوبه . ول اي ول اي-

 پیچید گوشم تو صداش . شیما به کردم رو

 . بشه تجدید ادم زشته خیلی-

 ؟ چندمی کالس تو-

 میگم کال-

 ؟ چندمی کالس . بده منو جواب . نگو کال-

 دوم-

 ؟ چندمم کالس من خب-

 پیش : کرد پوفی

 نزن حرف پس خب-

 . تخت رو کردم پرت خودمو و شدم اتاقم وارد

 ؟ حاال کنم چیکار
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 ١٢٨ 

 میان دوباره زود یا دیر اینکه یعنی این . منه پیش تخته بودن فهمیده . کردم فکري

 سیلی قطف اینبار . سراغم

 زیر گذاشتم سرمو . کنم شکر رو خدا برم باید نکشن چاقو بعد ي دفعه زدن

 . شدم خیره سقف به دستامو

 پیدا رو تخته داشت امکان لحظه هر . کردم می شروع رو بازي باید زودتر چه هر

 و مونم می من اونوقت کنن

 ... حسرت عمر یه

 . چرخیدم پهلوم به

 دست دست چی هر . بهتره خیلی اینجوري . اره . کردم می تموم رو کار امشب

 اتفاقاي بود ممکن کردم می

 بیفته بدتري

 ارمین***

 . کرد می بازي نعل چهار تامون سه هر اعصاب رو ، هومن گیتار هاي نت صداي

 اون و پاشم میخواست دلم

 دادم فشارش امو شقیقه رو گذاشتم دستمو . حلقش تو بکنم پهنا از رو گیتار

 ؟ کنی تمومش لطفا میشه هومن : غریدم حرص با

 . زد لبخند و کرد نگاهم

 . ها نکن خالی من سر ناراحتی بهنام دست از-

 . المصبو گیتار اون کن جمع . مخی رو خیلی . دیگه میگه راست – فرشاد

 : زد اي دیگه نت

 ؟ کنین چیکار میخواین حاال- هومن

 باش مطمئن . کنم می اپید رو تخته اون بکشم اتیش به شونو خونه شده-
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 با که رابین به خورد چشمم . شدم خیره اي نقطه به و دستم به کوبیدم مشت با

 مبل به زمین روي راحت خیال

 کرد می بازي موبایلش با و بود داده لم

 چیکار ... عموو . میکنه بازي داره اقا میزنیم بال بال اینجا داریم ما : زدم پوزخندي

 ؟ رو یارو این کنیم

 اومد در کفرم . نداد جوابی ابینر

 اهاي ... برادر ... تواما با-

 ؟ هوم : کرد نگاهم

 افتاده پسره دست یا وي ؟ بکنیم غلطی چه میگم . زهرمار و هوم-

 بهتر : باال انداخت هاشو شونه

 

 ١٢٩ 

 داره ؟ خوبه حالت تو رابین : شد بلند من از قبل فرشاد ايصد . شد گرد چشمام

 پسره اون دست یا وي میگه

 !؟؟؟ بهتر میگی تو . است

 اوردیم شانس هم کلی تازه . بهتر . اره-

 ؟ چرا بپرسم میتونم-

 . شد خیره بهم و پاهاش رو گذاشت رو موبایل

 خودمون . نداشت واسمون اي دیگه چیز دردسر جز یا وي ؟ رفته یادت-

 یه که حاال . بزنیم اتیشش میخواستیم

 ؟ بشیم کارش مانع چرا کرده دورش ازمون و شده پیدا دیگه نفر

 ؟ میگی چی داري فهمی می تو : بود اومده در لرزش به صدام

 براش یا وي فهمه می خودش باالخره پسره اون . نکن سختش اینقدر . ارمین-

 می کاریش یه بعدم . دردسره

 . دیگه کنه
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 مبهمه چیزي یه فقط : کرد ریز چشماشو . برداشت رو گوشی دوباره

 : پرسید اهسته و برداشت کار از دست رفت می ور گیتارش با همچنان که هومن

 ؟ چی

 ؟ داره عالقه تخته این به اینقدر چرا این : شد خیره نامعلومی ي نقطه به

 ؟ هان-

 : گفت هیجان با . کرد می سیر اي دیگه عالم انگار رابین . بود تامون سه هر صداي

 که بار اولین ؟ یادتونه

 دعوا قضیه این سر چقدر ؟ شد جلب تخته به توجهش اول همون از ؟ دیدیمش

 ؟ داشتیم

 دور این بود مریض هم فرشاد که موقعی حتی . میگه راست : پایین انداختم سرمو

 . پلکید می تخته بر و

 ؟ چی که خب : شدم خیره بهش

 . نیست خوبی ي نشونه این : گفت مشکوکی لحن با

 نیست خوبی ي نشونه اصال : کرد نگاهمون

 ؟ چرا-

 ... نکنه : پیچید اتاق تو هومن انگیز هیجان صداي . خورد جرقه ذهنم تو چیزي

 . خورد گره بهم نگاهمون

 ؟ ممکنه چطور ولی

**** 

 

 ١٣٠ 

 . بابا برو . بهنام ؟ کی اونم . کن فکر :شد بلند فرشاد ي خنده صداي

 ؟ چشه مگه : کرد اخم هومن

 ... بزن گیتارتو تو . هیچی . هیچی-

 زدن نت کرد شروع
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 بانمکه خیلی ؟ مگه چشه . من جان نه-

 . میگی تو که همون . اره : زد پوزخندي فرشاد

 . شد خشک جاش رس دفعه یه زد اي دیگه نت

 . فرشااد-

 ؟ داریم امتحان ما: نالید هومن .کرد نگاهش فرشاد

 ؟ چی امتحان بابا نه : پرید فرشاد رنگ

 داریم امتحان مادرم جان به : گفت استرس با و کرد فکري

 ؟ چنده ساعت کالسمون-

 . خندید رابین . پریدن جاشون از فنر مثل دو هر

***** 

 زودتر ساعت تا کردم سرگرم بود بدبختی هر با خودمو شب هفت ساعت تا

 قصد ساعت انگار ولی . بگذره

 دیدن با . گذشت قرن شش ي اندازه به برام ساعت شش . نداشت کردن حرکت

 جام از زده ذوق خورشید غروب

 کوبیده باز طاق که کردم باز شدت با رو در . بردم حمله اتاقم طرف به و پریدم

 با ودب مونده کم . دیوار به شد

 . گذشت ثانیه چند . بشه حفظ تعادلم تا گرفتم در به خودمو . زمین رو بیفتم مغز

 سمت رفتم و اومدم خودم به

 . کنم عوض رو لباسم تا لباسیم جا

 و موبایل و برداشتم کیفمو . پوشیدمش سریع و برداشتم لباسمو ترین دست دم

 . انداختم داخلش رو فرهاد دفتر

 که بودم نداشته بر قدم از قدم هنوز . کولم رو ختمشاندا و بستم رو زیپش

 روي که کاغذایی خرده به توجهم

 . نتونستم اما بشم خیالش بی خواستم . شد جلب بودن ریخته طاقچه
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 خیلی اما نبود درشت اونقدر . برداشتم شو تا چند و کردم حرکت کاغذا طرف به

 هایی کلمه شد می . نبود ریزم

 . خوند رو دبو شده نوشته روش که

 

 ١٣١ 

 ..مدي ارواح احضار ي واسطه : بود نوشته . کردم نگاهش و برداشتم رو اش تیکه یه

 شدم خیره بهش و برداشتم رو اي دیگه ي تکه . بود شده پاره کاغذ قسمت اون از

 . خیر و بله معنی به :

 رو اینا کی من ولی بود خودم خط دست شبیه عجیب خطش دست. شدم کخش

 ؟ بودم نوشته

 شده مهم برام اینقدر چرا نمیدونم . شدم خیره اي نقطه به و کردم ریز چشمامو

 ؟ داشت اهمیتی چه اصال ؟ بود

 نوشتم می همیشه که پرتی و چرت تا هزار مثه اینم

 و جویدم رو ناخنام از اي گوشه . زنهمی عادي غیر کمی اوضاع میگفت بهم حسی یه

 . شدم خیره کاغذ به دوباره

 بهش و برداشتم رو کاغذ از دیگه ي تکه یه دوباره . شد زده ذهنم تو اي جرقه

 . شدم خیره

 خودش بخدا . نوشتمش منم و بود زده بهم نشاط که حرفایی همون . بود خودش

 بود

 ؟ پوره پاره اینقدر چرا ولی

 نودهشتیا مجازي ي کتابخانه توسط کتاب این () است شده منتشر و ساخته

 فیلم یه ي صحنه مثه چیزي . ... ولی بودم کرده اش پاره خودم حتما . کردم فکري

 از . کرد عبور ذهنم از

 . اتاق وسط انداختمش بعدشم و کردم اش مچاله حرص

 ... صبحم
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 مطمئن جورایی یه ولی نبود زاچی این به حواسم صبح . نشست پیشونیم رو اخمی

 . نیست اتاق وسط کاغذ بودم

 ؟ چی یعنی : کردم زمزمه

 ؟ بود کرده پاره اینو مادرم شاید خب

 تونست می دید می مامانم اگه . بود احمقانه . کردم فکر ام فرضیه به ثانیه چند

 دیگه . اشغال سطل تو بندازتش

 ؟ کاریه چه

 . بابا کن ول ؟ بهنام کنی می سختش انقدر چرا : گفتم حرص با و دادم تکون سرمو

 ؟؟؟ خبري چه اما . هست خبرایی یه دونستم می . زد می شور دلم اما

**** 

 دادم فشارش و زنگ دستم یکی اون با بیاد باال نفسم تا زانوم رو گذاشتم دستمو

 دستم دوباره و بستم چشمامو.

 زانوم رو گذاشتم رو

 

 ١٣٢ 

 در ي استانه در علیرضا و شد باز در . بیاد جا نفسم تا کشیدم عمیق نفس تا چند

 . ایستاد

 . بهنام داداش . به-

 ي عمه : زدم می نفس نفس هنوز . وایستادم صاف و کشیدم عمیقی نفس دوباره

 ؟ کیه ... خونه این ... طراح

 . بوسیشون دست برم امخو ...می من

 خنده با و ام شونه رو کوبید . جاش سر اومد حالم . کشیدم عمیقی نفس دوباره

 . تو بیا : گفت

 ؟ کجاست فرهاد : شدم خونه وارد

 ؟ بودي اینجا صبح که تو ؟ اومدي دوباره شده چی . حمومه-
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 ؟ برم ناراحتی : کردم نگاهش

 ؟ قربان چیه ناراحت . شما اي خونه صاحب : زد لبخندي

 ارامشش این من چقدر و ریلکسه خیلی . بودم ژکوندش هاي لبخند همین عاشق

 . داشتم دوست رو

 ؟ رفته کی . حاال خب-

 . حموم رفت شما پاي پیش-

 . نمیاد بیرون ها حاال حاال پس : گفتم ناراحتی با . مبل رو نشستم و کردم پوفی

 نکنم گمون : باال انداخت شو شونه

 ؟ خودت خوبی : مبل به دادم لم و مکرد نگاهش

 ؟ چطوري تو . گذره می ممنون-

 ! علی . نیستم بد-

 ؟ بله-

 ؟ داري اطالعات اینا و روح ي درباره تو-

 ؟ چطور . بیش و کم هی-

 کنم ارواح احضار میخوام امشب-

 ؟ فردا پس یا فردا نبود قرار مگه ؟ سرعت این با : شد گرد چشماش

 ماژور فورس شرایط یه ... خب : مالوندم بهم دستمو و شتمبردا مبل از مو تکیه

 صبر نمیشه دیگه اومده پیش

 . ام خانواده تحویل میدن مو جنازه کنم صبر اگه یعنی . کرد

 ؟ کردي چیکار ؟ شده چی : شد نگران صورتش

 

 ١٣٣ 

 ؟ شدي نگران چرا . علی جون هیچی : گفتم سریع کنه سکته ندهمو کم دیدم

 ؟ بهنام کردي چیکار : گفت تند و کرد اخم

 .. من ... من . کن گوش حاال . هیچی : نالیدم و زدم لبخندي
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 ؟ بیارم در کجام از مدیوم : گفتم مظلوم و کردم نگاهش

 . خیال بی ، میشه شر ! داداشم ببین-

 ! نکنی تونی می ترسی می اگه تو : گفتم تمسخر با و دمدا لم مبل به دوباره

 عزیزم کنم نمی مجبورت من : زدم مصنوعی لبخند

 ؟ ترسوام من ؟ من : برخورد غیرتش رگ به انگار

 البته ! میرسه نظر به طور این : کردم فوت و کردم خم دستم کف رو انگشتامو

 نیست بز هر کار . میدم حق بهت

 .. کوفتن خرمن

 ؟ کن احتیاط یکم میگم دارم بده-

 اس دیگه چیز احتیاط . ترسی می تو-

 ترسم نمی میگم . زهرمار-

 ؟ کنی پشیمون منو میخواي چرا پس ترسی نمی اگه : زدم پوزخندي

 بدي باد به تو سر میترسم چون .. چون-

 ترسی می-

 . بابا برو : گفت لب زیر

 . خندیدم

 ؟ بیارم کجام از مدیوم ؟ جونم علی-

 میدونم چه من . من جیب از : زد لبخندي حرص با

 . علی-

 کشید پوفی . شدم خیره بهش ملتمس

 میکنیم کاري یه . بیاد فرهاد وایسا-

 حموم از اقا کردم می صبر باید . نبود اي چاره انگار . دادم بدنم به قوسی و کش

 صبر از من چقدر. بیرون بیاد

 اه . متنفرم کردن
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 ١٣٤ 

 . بیرون اومد و کند دل حموم از فرهاد باالخره تا گذشت ساعتی ربع کنم فکر

 رو گذاشتیم رو تخته باالخره تا کردیم شروع دوازده ساعت فرهاد پیشنهاد به

 تخته دور نفري چهار هر و زمین

 اي چاره ولی نبودم پژمان نحس ضورح به راضی اصال من چند هر . بستیم حلقه

 جگر رو دندون باید . نبود

 داشته حضور پژمان باید حتما که داده گیر فرهاد این چرا نمیدونم حاال . میذاشتم

 نفعی حضورش واقعا ؟ باشه

 . من براي حداقل . نداشت

 من . نشست کنارمون دوباره و کرد خاموش رو چراغا و شد بلند جاش از علیرضا

 نشسته علیرضا و رهادف بین

 بود داشته نگه خودش کنار قبل از که عودي فرهاد . بود روبروم هم پژمان بودم

 استکانی توي اونو . زد اتیش رو

 . وایسته صاف تا داد قرار بود کرده پر خاك از که

 . بخونید رو فتح ي سوره : گفت فرهاد .

 و بود زمزمه تصور به خوندنمون سوره . کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس

 شنیدم می رو محیط صداي راحت

. 

 . کرد بازش و برداشت رو بود کنارش که قرانی فرهاد لحظه چند از بعد

 ؟ کنی چیکار میخواي-

 . میخونم رو جن ي سوره-

 مثلث روي بذارین دستاتونو : گفت و کشید عمیقی نفس فرهاد . گذشت ثانیه چند

 . تخته وسط

 : پیچید اتاق تو فرهاد ي اهسته صداي بعد ثانیه چند . کردیم اطاعت حرفی هیچ بی

 اتاق این در روحی ایا
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 ؟ هست

 اتاق این تو روحی ایا : کرد بازش دوباره و بست چشماشو فرهاد . نیومد صداي

 ؟ هست

 اتاق تو اي دیگه صداي خودمون نفسهاي صداي از غیر به . سکوت از بود پر اتاق

 پیچید نمی

 بده نشون بهمون خودتو تخته طریق از اتاقی این تو اگه : شد زبا پژمان دهن اینبار

. ... 

 . بده نشون ما به خودتو اتاقی این تو اگه : گفت تر شمرده دوباره مکثی از بعد

 رو که طوري . شد سرد ناگهانی و عجیب طرز به هوا و پیچید اتاق تو سردي باد

 . نشست خفیفی لرز تنم

 . شد متوقف " سالم " ي کلمه روي و کرد حرکت مثلث لحظه همین تو

 نکنه . شد خالی دلم ته ناخواسته . نشست همشون لب روي هیجان روي از لبخندي

 می فشار مثلث به پژمان

 ؟ اورد

 

 ١٣٥ 

 ؟ چیه اسمتون : پرسید سوال اولین عنوان به فرهاد

 بهم حسی یه . بودم شده عصبی . کرد حرکت د . ا . ص . ر . م حروف روي لثمث

 شروع رو بازي نباید میگفت

 انگ بهم ها بچه که کنن تموم رو بازي بگم ترسیدم می طرف یه از . کردم می

 دیگه طرف از بزنن رو ترسو

 . برم تخته طرف به نداشتم جرات

 . میاره فشار مثلث به داره مانپژ . بابا کنین جمع : گفتم بلند ناخواسته

 روح . خرافاته اینا ي همه : گفتم اما لرزید می کمی صدام اینکه با . شدم بلند جام از

 . پژمانه همین کار ؟ چیه
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 نداره وجود روحی . توئه تقصیر همش : زدم داد و طرفش برگشتم

 ؟ داره ربطی چه من به . بود خودت پیشنهاد خوبه – پژمان

 اینا . است احمقانه ؟ روح . بابا شو خفه : گفتم بلند و دادم تکون اهو تو دستمو

 . داستانه همش

 بلندي صداي با و زمین رو افتاد بود عسلی روي که گلدونی لحظه همین تو

 گرد ترس از چشماش . شد شکسته

 ؟ میشکنی گلدون من واسه حاال : طرفش برگشتم . شد

 . نبود من کار .. نه : شد سیخ سرجاش

 . لعنت پدرشون بر-

 ي چله اینکه با . پیچید اتاق تو سردي باد و شد باز هم از شدت با اتاق ي پنجره

 طرز به هوا اما بود تابستون

 روي رو مثلث سریع فرهاد . دادم قورت رو دهنم اب . بود شده سرد عجیبی

 لب زیر و گذاشت خداحافظ ي کلمه

 ظخداحاف و ازت ممنون : گفت سریع . خوند چیزي

 کارام انگار . نمیداشتم بر کارام از دست اما بودم ترسیده اینکه با . باال پرید ابروهام

 . نبود خودم دست

 ؟ فهمه می زبون این اخه-

 طرز از بودم شده پشیمون چی عین . گرفتم گاز رو زبونم سریع زدم حرفو این تا

 اماده لحظه هر . زدنم حرف

 . نشد هیچی تعجب مالک در اما بیفته دیگه اتفاق یه بودم

 تو از فرهاد ؟ گفتم دیدین : گفتم باز نیشمو افته نمی اتفاقی دیگه اینکه از زده ذوق

 . اینکارا بعیده

 ... خداحافظ ... گذشت خوش . مون خونه میرم من : کردم اخم

 حس . نبود خوب حالم واقعا . بیرون زدم خونه از سریع و دادم تکون هوا تو دستمو

 ممکنه لحظه هر کردم می
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 بود زده اتصالی شون خونه برق تیر . بود تاریک عجیب هوا . شم زمین به نقش

 بی شون کوچه همین واسه

 . بود شب 11 . انداختم نگاهی ساعتم به . نبود قبرستون به شباهت

 

 ١٣٦ 

 تو . اوردم بیرون جیبم از رو سوییچش و کردم حرکت موتورم طرف به سریع

 گردنم دور دستی لحظه همین

 قدري به دستش فشار . بود اومده بند نفسم . اورد فشار گلوم به و شد حلقه

 نفس نمیتونستم که بود محکم

 . بکشم

 قدرتمند قدري به . شد نمی ولی کنم جداش خواستم و دستش سمت رفت دستم

 نکشیده نیهثا چند به که بود

 ... شدم زمین بر نقش

*** 

 بوي استشمام از . کردم باز درد کمی با چشمامو . کشید می سوت سرم تو چیزي

 حدس بود پیچیده که بدي

 ؟ بیمارستان چرا ولی . بیمارستانم زدم

 تنم رو لرزي اوریش یاد با . افتاده اتفاقایی چه بیاد یادم تا اوردم فشار مغزم به

 که شم بلند خواستم . نشست

 بخوري تکون نباید گفته دکتر . بخواب بگیر : گرفت جلومو یکی

 ؟ شده چی-

 ؟ کردي غلطی چه بپرسم میشه . نیستم جریان در من ولی . بود جالبی سوال-

 تو : نالیدم حال این با بود شده سنگین سرم . شدم خیره ارمین عصبانی ي چهره به

 ؟ میکنی چیکار اینجا تو ...



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 188 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 چیکار . بده منو جواب . میزنیم حرف بهش راجع بعدا : داد تکون هوا تو دستشو

 ؟ تو کردي

 . بخدا هیچی-

 ؟ میداد جواب کی مردي می اگه دیوونه . نخور رو خدا قسم-

 ؟ میگی چی-

 ... احمقی تو چقدر .. نمیشه باورم : موهاش تو کرد فرو دستشو و شد بلند جاش از

 تو گفتم چیزي یه من حاال

 ؟ ماشین جلو کردي پرت ودتوخ چرا

 .. من ارمین ؟؟؟؟؟ کی ؟ من ؟ جان=

 . تو و میدونم من بعدا . بخواب فعال . نزن حرف-

 ...کن باور ارمین-

 . میزنیم حرف بعدا . بخواب ... هیسسس : گفت و بینیش رو گذاشت دستشو

 نفر یه . بود مشغول عجیب فکرم . بخوابم نمیتونستم . بستم چشمامو و کردم اخم

 اونوقت بکشه منو میخواست

 ؟ ماشین جلو انداختی خودتو چرا میگفتن اونا

 

 ١٣٧ 

 است احمقانه

 ...کن باور ارمین-

 . میزنیم حرف بعدا . بخواب ... هیسسس : گفت و بینیش رو گذاشت دستشو

 نفر یه . بود مشغول عجیب فکرم . بخوابم نمیتونستم . بستم چشمامو و کردم اخم

 اونوقت بکشه منو میخواست

 ؟ ماشین جلو انداختی خودتو چرا میگفتن اونا

 . بیرون رفت اتاق از ارمین که دیدم چشمی زیر . شد باز اتاق در . است احمقانه

 اما بخوابم کردم می سعی خیلی



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 189 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 بود اورده فشار اعصابم روي بدجوري وقت چند این اتفاقاي . اومد نمی خوابم

 تمرکز کردم سعی بستم چشمامو.

 ؟ بود شده قیچی اندر چپ چی همه چرا . کردم اشتباه رو کار کجاي بفهمم و کنم

 نفر یه میخواست چرا اصال

 . نداشتم دشمنی کسی با که من ؟ بکشه منو

 . کردم اشتباه رو قسمت کدوم بفهمم تا اوردم فشار مغزم به و بستم چشمامو

 داد نمی اجازه و کرد می درد سرم

 بعدشم و بکنیم بازي یه بود قرار فقط . بشه جوري این نبود قرار اصال . کنم فکر

 خالص

 .. ولی بترسونن منو میخواستن اینا ارمین احتماال

 بخوان که نمیداد معنی کارشون اصال . ... افتادم بیهوش من که بودن دیده اونا اگه

 جلو انداختم خودمو من بگن

 . ماشین

 سرم . کرد عبور چشمام جلو از فیلم مثل وقت چند این اتفاقاي . دادم تکون سرمو

 اون که امروزم ... کشید تیر

 ... شخص

 نکنه ... ؟ بودم کرده چیکار ؟ اومد می سرم داشت بالیی چه . کردم بغض ناخواسته

 ؟ بمیرم نکنه ...

 . بهنام زدي گند . موندم خیره قاتا در به و جویدم ترس با لبمو

 گلوت رو بود گذاشته دستشو نفر یه ؟ بکشنت میخوان که دوباره کردي غلطی چه

 . میداد فشار و

 ، خونه تو بعد ي دفعه اگه ؟ میکنی چیکار رو بعد ي دفعه اوردي شانس دفعه این

 چه بندازن گیرت ، تنهایی

 . بهنام شدي بدبخت . شستن تنم رو لرزي فکرش از ؟ ریزي می سرت به خاکی

 شدي بدبخت
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 کنم پیدا حلی راه یه بتونم تا کنم تمرکز کردم سعی و بالشت تو کردم فرو سرمو

 رسید نمی ذهنم به هیچی ولی

. 

 فکر این با . دیگه روز سه دو شاید . میرم می ها زودي همین به بودم مطمئن

 . شد سرازیر ام گونه از اشکی

 نفر یه. بگیرم رو اشکام جلوي نمیتونستم اما راچ نمیدونم . بستم چشمامو

 ... بکشه منو میخواست

 

 ١٣٨ 

 ! نیست ها بمیري تو اون از دیگه بمیري تو این بهنام

 من ماون . تمومه کارم شکمم تو بزنه چاقو یه ؟ میخواد زور چقدر من کشتن مگه

 خودم از نیستم بلد حتی که

 میخواد که کردم چیکارش من مگه ؟ گناهی چه به ؟ حقی چه به اخه ولی . کنم دفاع

 زورم که منی ؟ بکشه منو

 کردم فرو سرمو . بگیرم اشکامو جلوي تونستم نمی اصال . رسید نمی هم مورچه به

 هق هق به و بالشت تو

 کن چیکار اخدای ؟ بریزم سرم به خاکی چه . افتادم

 که بشینم درست اومدم . کردم پاك اشکامو سریع . تو اومد پدرم و شد باز در

 : گفت

 . کنی استراحت باید گفته دکترت . بخواب .. نه نه -

 . خونه برم میخوام-

 ... میگه دکتر -بابا

 ! خونه برم میخوام فقط . خوبه حالم-

 . تو دست از : گفت حرص با و داد تکون سرشو کالفه . شدم بلند جام از
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 به رو خونه اما نبود خوب حالم اینکه با . کنه صدا رو پرستار تا رفت بیرون اتاق از

 بیمارستان آور خفقان فضاي

 باعث و بود پیچیده اتاق تو زهرمار و کوفت و سرم و الکل بوي . دادم می ترجیح

 دست بهم تهوع حالت شد می

 . بده

 پرستار با همراه بعد لحظه چند . پدرم ومدنا منتظر و زدم تکیه تخت پشتی به

 . شد اتاق وارد

****** 

 : پیچید گوشم تو استاد صداي

 ؟ بهنام – استاد

 ؟ جانم : ایستادم چاریوت حالت به سریع

 بده یاد بهت رو جدید تمرین تا رابین پیش برو -استاد

 ... استاد : رفتم وا رسما

 ؟ چیه – استاد

 ... استاد ... کنه نمی کار خوب اصال رابین ؟ دین نمی یاد من به خودتون چرا استاد-

 روز روشنی به چند هر . کنم منصرف رو استاد تا زدم می چنگ ریسمونی هر به

 عمرا استاد که ، بود مشخص

 گردن رابین خدایا . بیفتم پاش و دست به بود مونده کم دیگه . بشه قضیه خیال بی

 . شکوند می منو

 

 ١٣٩ 

 ... تروخدا استاد ... دفعه یه همین استاد-

 . بیفت راه ؟ رابین یا باشم من داره فرقی چه ؟ میگی چی -استاد

 : نالیدم

 ... استاد-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 192 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 : زد فریاد

 ... بهنام-

 داشتم شانس گها . که ندارم شانس . دوئیدم رابین طرف به و بستم دهنمو سریع

 مغول قوم این بین االن که

 . افتادم نمی گیر

 همه . انداختم نگاهی اطرافم به و باال گرفتم سرمو تعجب با . پیچید دادي صداي

 و بودن خودشون کار مشغول

 انگار . بود مرد و زن صداي . شد بلند فریاد و داد صداي . زد نمی فریاد کسی

 . کردن می بحث هم با داشتن

 بلند صدا قدري به . کجاست از صدا فهمیدم نمی کردم می نگاه اطرافم به یچ هر

 تو کردم می حس که بود

 . دادم تکون سرمو . مغزمه

 و بستم محکم چشمامو . شد بلندتر داد صداي که بودم نداشته بر قدمی هنوز

 داشت مخم . پایین انداختم سرمو

 . شه قطع صداها شاید تا دادم فشارش و سرم سمت رفت دستم . کشید می سوت

 میز کنار بود بدبختی هر با خودمو . بدم انجام کاري تونستم نمی و بودم منگ

 بهش دستمو و رسوندم منشی

 بود میز روي که لیوانی به دستم ناخواسته . شد بلند زن جیغ صداي . دادم تکیه

 صداي با لیوان و کرد برخورد

 زدم زانو زمین رو و رفت سیاهی چشمام . شکست مهیبی

 ؟ خوبه حالت بهنام-

 اون از خبري دیگه و بود شده قطع صداها ولی چرا دونم نمی . اومد نمی باال نفسم

 . نبود بحث و جر و جیغ

 : گفتم اهسته و باال گرفتم دستمو که گرفت بازومو کسی

 کن صبر دقیقه یه-
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 نمی گهدی . بود نشسته دلم تو بدي ترس . کردم بسته و باز چشمامو بار چند

 کنار از تفاوت بی قبل مثه تونستم

 خیال بی بگم . باال بندازم مو شونه و بگذرم اتفاقا

 . همتون به لعنت : غریدم

_ کتابخانه _ _ _ _ _ _ _ _ _  نودهشتیا انجمن کاربر * رابین – کیستار نودهشتیا_

 ١٤٠ 

 بهش شوکه . اومد طرفم به و زمین رو افتاد اهسته بسکتبالی توپ لحظه همین تو

 زمزمه اهسته . شدم خیره

 : کردم

 ؟ میشه برگزار بسکتبال کالس اینجا-

 شدم ، بودن شده جمع دورم که هایی بچه متوجه تازه . شد بلند اي همهمه صداي

 معین که شدم بلند جام از .

 : گفت (منشی)

 . میدن یاد رو رزمی هنرهاي فقط اینجا . بابا نه-

 ؟ وسط این چیه توپ اون پس-

 ؟ توپ کدوم : شد بلند ارمین متعجب صداي

 . اومد بند زبونم . زد خشکم

 ؟ بینی نمی رو توپ اون تو .. تو ...ت-

 . انداختن اطراف به نگاهی

 : گفت گنگی با فرشاد

 ؟ توپ کدوم . نه-

 . نمیاد باال نفسم کردم حس

 . پریده رنگت ؟ خوبه حالت بهنام : سمتم اومد هومن

 ؟ بینی نمی رو توپ ونا تو ؟ چی یعنی-

 ؟ توپی چه . نه گفتم : انداخت نگاهی سالن کل به دوباره
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 زده توهم . بابا کن ولش : گفت تمسخر با و داد تکون دستی رابین

 : زدم داد

 . دهنتا تو بزنم نکن کاري یه رابین-

 : گفت خونسردي با اما هم تو رفت اخماش رابین

 .. اخه خوري نمی ما به -رابین

 ؟ نمیخورم تو هب من-

 . شد بلند استاد صداي

 . تمریناتون سر برین . کنین بس-

 

 ١٤١ 

 : گفت و سمتم اومد استاد لحظه همین تو . شدن متفرق ها بچه

 . بهتره حالت-

 : گفتم اهسته . زدم اش پدرانه صورت به لبخندي

 ببخشین . بهترم . استاد منونم-

 . لحظه یه کن صبر – استاد

 . دستم داد و طرفم اومد . برداشت کاکائویی و کرد حرکت یخچال طرف به

 افتاده فشارت کنم فکر . بخورش – استاد

 : گفتم اهسته

 خوبه حالم من . نیست احتیاجی-

 . میکنه بهتر حالتو کمی . بخور – استاد

 : گفتم لب زیر و کردم قبول ناچار به

 . ممنون-

 نظر از رو سالن کل سریع . افتادم توپ یاد دفعه یه . کردم حرکت ها بچه طرف به

 . نبود خبري . گذروندم
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 همینم . نیست منتظرم جالبی اتفاق کردم می حس . زد می شور بدجوري دلم

 کالفه و عصبی بدتر میشد باعث

 . بشم

 به خاکی یه بعدا تا کنم سرگرم وخودم کردم سعی و دادم تکون شدت به سرمو

 اون به خورد چشمم . بریزم سرم

 . میکردن دوري ازم بگم بهتره یا . نداشتن باهام کاري که بود عجیب . نفر چهار

 . چرا دونستم نمی

 . شدم دیوونه من کردن می فکر شایدم

 ها عوضی . میکنم حالیتون : کردم زمزمه و زدم پوزخندي حرص با

 خودمو که بود عاقالنه . میده گیر دوباره استاد ، رابین پیش نرم اگه دونستم می

 ادم ي بچه مثل و نکنم سبک

 . برو نشست دراز تا دویست بگه دوباره اینکه از قبل پیشش برم خودم

 . طرفم برگشتن و شد قطع صداشون . رسیدم کنارشون

 ؟ بهنام شده چیزي : کرد نگاهم تعجب با هومن

 بده اموزش بهم رابین تا بیام نیست وشسر چون گفته استاد-

 

 ١٤٢ 

 . کردم اي قروچه دندون حرص با . باال پرید وار اتوماتیک چهارتاشون هر ابروهاي

 و عصبی کافی ي اندازه به

 نداشتم دیگه ور تا چهار این اطوارهاي ادا ي حوصله . بودم ترسیده

 اونا با که رامین به خورد چشمم . شد جدا دوستاش از و گفت اي باشه اهسته رابین

 . بود بخند بگو حال در

 : پیچید سرم تو صداش

 پرت خودتو چرا تو گفتم چیزي یه من حاال ... احمقی تو چقدر .. نمیشه باورم -

 ؟ ماشین جلو کردي
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 چی نگفت چرا ؟ نداد توضیح رو قضیه اچر . نداشتم بر ازش چشم و جویدم لبمو

 ؟ نپرسیدم خر من چرا ؟ شده

 ؟ هوم

 : گفتم و سمتش رفتم . بود منتظرم . انداختم گذري نگاه رابین به

 ؟ رابین-

 ؟ بله-

 ؟ بده یاد بهم ارمین تو جاي به میشه ببین-

 : گفت و باال انداخت هاشو شونه فقط . پیچ سوال نه کرد امتناع نه ناباوري کمال در

 کنم می صداش االن اوکی – رابین

 . ممنون-

 حرفی هیچ بدون هم ارمین . گفت براش رو قضیه و رفت ارمین طرف به رابین

 گوشه به هم با . اومد طرفم به

 . رفتیم سالن اي

 : گفت و کوبید بهم دستاشو

 ؟ گرفتی یاد چی االن تا ... خب-

 : گفتم اي معصومانه لحن با و کردم حرکت سمتش به سوالش به توجه بدون

 ؟ میدي جواب بهنام جان بپرسم سوال یه ارمین-

 بپرس-

 ؟ بود شده چی روز اون-

 ؟ کی-

 . دیشب-

 ؟ پرسی می من از . بکشی خودتو میخواستی تو : رفت بهم اي غره چشم

 

 ١٤٣ 
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 رو اینکار خواستم می اگه د . بکشم خودمو نمیخواستم من مادرم جون به ارمین-

 کردم نمی مالعام تو که بکنم

 ؟ که فهمی می .

 . میده نشون اینو شواهد ولی – ارمین

 اطرافم به و پریدم جام از ناخواسته . زد صدام کسی کنم باز رو دهنم اینکه از قبل

 ؟ کیه : انداختم نگاهی

 . که نبود کسی ؟ خوبه حالت بهنام : گرفت موباز و سمتم اومد ارمین

 به . کرد صدام نفر یه : میکردم نگاه سالن اطراف به ترس با . زدم می نفس نفس

 . کرد صدام خدا

 و گلوم رو گذاشت دستشو نفر یه روزم اون . نیستم دیوونه من : طرفش برگشتم

 که داد فشار اونقدر . داد فشار

 . نکردم خودکشی بخدا ... نکردم خودکشی من ... . شدم بیهوش

 . نداشتم روشون کنترلی هیچ و بود هیستریکی حرکاتم ي همه

 ... اروم . نیست اینجا هیچی . باش اروم : داد تکونش و گرفت تر محکم بازومو

 از و بودم کرده وحشت . نلرزم تونستم نمی . باشم اروم تونستم نمی من ولی

 شرشر . لرزید می بدنم کل ترس

 . کردم می نگاه اطرافم به هی و بودم کرده عرق

 . نیستم دیوونه من-

 . اي دیوونه تو نگفت کسی : گرفت بازومو دو . گفتم داد با اینو ناخواسته

 کن ول بازومو : کشیدم عمیق نفس بار چند و بستم چشمامو

 : گفت مالیمت با . کرد ول بازومو مکث ثانیه چند از بعد

 ؟ خونه ببرمت میخواي-

 دري یه حتما گرنه و نداشتم حوصله که حیف . شدم جمع دورمون دوباره سرهاپ

 . کردم می بارشون وري

 : گفت استاد
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 خونه ببرش ارمین-

 . استاد چشم-

 . میرم خودم . خواد نمی-

 میاري خودت سر بالیی یه کنی می تصادف روزت و حال این با . نکرده الزم– استاد

 بار باقالی بیار خر اونوقت

 . نک

 . برم تونم می . نیست بد حالم اونقدرم-

 

 ١٤٤ 

 ؟ گفتم چی نشنیدي ارمین– استاد

 یه که داشتم نیاز واقعا ولی کردم پوفی . دهنت تو نزدم تا بگیر خون خفه یعنی این

 که خودم . برسونه منو نفر

 . رفتم می حال از داشتم

 مدت این تو . کنیم عوض هامونو لباس تا کردیم حرکت رختکن طرف به ارمین با

 بر عقب به ترس با همش

 اما کنه می نگاهم داره یکی کردم می حس . کردم می نگاه اطرافمو و گشتم می

 رو کسی میگشتم بر وقتی

 . کردم حرکت ارمین سر پشت و کشیدم عمیقی نفس بار چند . دیدم نمی

 مغزم تا بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلی پشتی به . شدیم ماشین سوار هم با

 تو که اهنگی . بگیره اروم

 سرم تو زد می داشت یکی انگار . کرد نمی منتقل بهم خوبی حس شد پخش ماشین

. 

 دیوونه خیلی . کنه قطع رو اهنگ شد می کاش . بود شده سردم . لرزیدم می

 بود کننده

 : گفتم اهسته . شدم مچاله خودم تو
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 ؟ داري قران دي سی ارمین-

 . موند ساکت ثانیه چند و کرد نگاهم تعجب با

 ؟ قران-

 ؟ داري . اره-

 کرد باز رو داشبورد و شد خم طرفم به . کرد پارك گوشه یه و داد تکون سرشو

 حال بی . شد گشتن مشغول و

 تو گذاشت و کرد پیدا ور نظرش مورد دي سی ثانیه چند از بعد . کردم نگاهش

 لحظه چند . ماشین پخش

 اروم و بستم چشمامو . پیچید ماشین تو قران قاري بخش ارامش صداي . گذشت

 . گرفتم

 . نشستم سیخ صندلی رو و کردم باز چشمامو وحشت با . شد باز در کردم حس

 : گفت بهت با ارمین

 . یواش ؟ چته-

 ؟ ري می کجا-

 . میام االن . مغازه رم می دارم– ارمین

 برو .. اومم ... باشه ... . اهان-

 . افته نمی اتفاقی . نترس : زد لبخندي

 

 ١٤٥ 

 به . بست رو ماشین در و شد پیاده ماشین از . کردم بسته و باز اهسته چشمامو

 قران به و دادم تکیه صندلی

 که بود بخش ارامش صوتش قدري به . بود شاطري استاد صداي . دادم وشگ

 نمی . گرفت اروم دلم ناخواسته

 در و بست رو در . ماشین تو اومد نایلون یه با ارمین که گذشت چقدر دونم

 چشمی زیر . کرد باز رو نایلون
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 کوییتبیس یه . توش کرد فرو رو نی ش و اورد بیرون رو اي ابمیوه . کردم نگاهش

 و اورد بیرون نایلون تو از هم

 دستم داد

 افتاده فشارت احتماال . بخورش-

 . ره نمی پایین گلوم از چیزي ولی نکنه درد دستت-

 ؟ کدوم حاال . حلقت تو کنم می زور به نخوري– ارمین

 ؟ زوریه-

 : گفت تحکم با

 . اره-

 . نمیره پایین گلوم از چیزي ارمین جان به : کشیدم پوفی

 خودته میل حاال . دم می خوردت به زور به نخوري تمگف-

 رو ابمیوه از قلوپ یه . نداد جواب . کردم تشکر اهسته و برداشتم دستش از

 . خوردم

 . دادم تکیه صندلی به و بستم چشمامو . بود گوشم تو هنوز قران قاري صداي

 ... خونه رسیدم می زودتر کاش

 که کردم باز رو در . داشت نگه مون ونهخ کنار ارمین که گذشت چقدر دونم نمی

 برگشتم . گرفت مو بازو ارمین

 ؟ هان : کردم نگاهش گنگی با و سمتش

 ؟ میدي بهم تو شماره– ارمین

 : گفتم حالی بی با

 ؟ میخواي چی واسه-

 ؟ میدي . دارم کار– ارمین

 چند . زد رو شماره و اورد در داشبورد تو از گوشیشو . گفتم رو شماره کسل

 : گفت بعد لحظه

 . منه ي شماره اون . زدم تک بهت-
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 ؟ نداري کاري ، دیگه خب . اوکی-

 

 ١٤٦ 

 پناهت و پشت حق . برو نه– ارمین

 خداحافظ-

 شینما به نگاهی چشمی زیر . کردم حرکت خونه طرف به و شدم پیاده ماشین از

 ي اشاره با . انداختم ارمین

 ؟ ري نمی چرا : پرسیدم دست

 ؟ هان : پایین کشید رو شیشه و داد تکون گنگی با سرشو

 ؟ ري نمی چرا میگم-

 رم می کنن باز برات رو در-

 . نداشت هم اهمیتی . چیه محبتش کردن گل علت فهمیدم نمی . باال پرید ابروهام

 این ارزوم تنها لحظه اون تو

 . نشم بلند دیگه که بخوابم جوري . بخوابم فقط که بود

 ... شد می کاش

 . شدم خونه وارد و دادم تکون ارمین واسه دستمو . شد باز تیکی صداي با در

 خارج کوچه از و داد تکون سري

 خورد چشمم حیاط در . شدم خونه وارد بلند هاي قدم با و بستم رو خونه در . شد

 جلوي که اي گنده کفش به

 آه . اینجاست ارشام اینکه جز نداشتم کفش به راجع حدسی هیچ . بود افتاده پاگرد

 چه گر . شد بلند نهادم از

 وارد کرده بق . بود من اعصاب رو بازم اما نداشت من به ربطی هیچ حضورش

 روي پدرم کنار ارشام . شدم خونه

 برگشت . کردم سالم اهسته . کرد می سواري اسب مخش رو و بود نشسته مبل

 . شد بلند جاش از و طرفم
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 ؟ خوبی . جان بهنام سالم-

 دادم دست باهاش . سمتش رفتم ناچارا و کردم اخمی

 ؟ خوبی تو . نیستم بد-

 . گذره می شکر-

 ...می من ؟ نداري کاري-

 . شدم ساکت پدرم ي غره چشم با

 اینجا بیا بهنام -بابا

 . نه االن ؛ خدا کنم می التماست . نه االن خدایا . شد گرد چشمام

 ... بابا ولی : نالیدم

 ؟ بهنام– بابا

 

 ١٤٧ 

 شروع و شد هال وارد چاي سینی با مادرم . نشستم تکی مبل روي و کشیدم پوفی

 سرمو . کردن پذیرایی کرد

 . بخوابم برم میذاشتن کاش . اومد می خوابم . بستم رو چشمام و مبل به دادم تکیه

 بشم خیره بهش و کنم باز چشمامو حالی بی با شد باعث ارشام نحس صداي

 ؟ کسلی ؟ بهنام شده چیزي– ارشام

 . خوبه حالم نه-

 که اخ . شد بلند صداش دوباره بعد لحظه چند . نگفت چیزي و کرد نگاهم کمی

 لهش شم پا خواست می دلم

 . کنم

 ! شدي افسرده انگار ولی کنم می فضولی ببخش– مارشا

 : گفتم اخالقی بد با

 ؟ جان-

 : گفت بابا بگه چیزي اینکه از قبل
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 خبري قبلت ماه چند هاي شیطنت اون از . پریده رنگت . ارشام میگه راست-

 ؟ بابا شده چیزي . نیست

 . دادم تحویلشون اي کوله و کج لبخند

 خوبه حالم . نه-

 مشکلت شاید ؟ اون پیش بري خواي می . روانشناسه . دارم دوستی یه من ببین-

 ؟ شه حل

 . شد مانع پدرم صداي که کنین محبت شما نکرده الزم بگم اومدم

 ؟ داري شمارشو . عالیه-

 ... بنویسم من بدین خودکار و کاغذ یه اگه فقط . بابا بله– ارشام

 ؟ بدین خودکار و کاغذ چیو چی : گفتناش پرت و چرت وسط پریدم طلبکاري با

 نیستم دیوونه من

 : گفت مادرم

 ؟ مطب رن می ها دیوونه فقط مگه ؟ چیه حرفا این . بهنام-

 میگن اینجوري . بله-

 : گفت و زد مهربونی لبخند ارشام

 میده حل راه اونم میگی بهش رو مشکلت . مشاوره نیما . من عزیز ، جان بهنام-

 که زد حرفی اگه . بهت

 بشکن منو گردن بیا ديش ناراحت

 

 ١٤٨ 

 : گفتم سریع

 شکنما می-

 بشکن باشه– ارشام

 ؟ بهنام– بابا

 ؟ چه من به . میگه خودش-
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 : گفتم و ارشام سمت برگشتم

 لطف هم شما . دیگه کوفت هیچ نه روانشناس نه میخوام مشاور نه من . جون اقا-

 . بردار من سر از دست کن

 ؟ بهنام : زد تشر مادرم بار این

 محکم خیلی نه . بستم رو در . اتاق تو کردم پرت خودمو و شدم بلند جام از عصبی

 . یواش خیلی نه

 . شده ادم من واسه اقا . زدم دیوار به لگدي حرص با

 حاال . دادم می فحش لب زیر . بستم چشمامو حرص با و تخت رو انداختم خودمو

 . عالمه خدا چی و کی به

 بزنم رو یکی میخواست دلم . نداشتم کارام و حرفام روي کنترلی و بودم عصبی

 که کی هر حاال . کنم پار و لت

 . بود ممکن ي گزینه بهترین ارشام واگیر هاگیر این تو . باشه تر دست دم

 احتیاج اي دیگه چیز هر از بیشتر خواب به . بخوابم کردم سعی و بستم چشمامو

 اینکه بر فرض با البته . داشتم

 ببره خوابم

 . رفتم خواب به بعد لحظه چند . افتاد هم رو پلکام و شد سنگین رفته رفته چشمام

*********** 

 می حرف کسی با اهسته و بود نشسته سرم باال یکی انگار . اومد می پچ پچ صداي

 که بودم خسته اونقدر . زد

 همیشه مثل و بود شیما احتماال . چیه ببینم و کنم باز چشمامو نداشتم حوصله

 کردم اخم . کنه اذیتم میخواست

 . شد تر بلند پچ پچ صداي که کردم تمرکز خوابیدن واسه دوباره و

 نشسته اتاقم توي که مرد تا سه به خورد چشمم . کردم باز رو چشمم حال بی

 سرم از خواب دیدنشون با . بودن

 . موندم خیره بهشون و شدم نیمخیز جام تو . پرید
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 به داشتن انگار ! میگن چی بفهمم تونستم نمی که بود اهسته قدري به صداشون

 . میزدن حرف اي دیگه زبون

 یکی و چرخید می خودش دور و بود نشسته چرخدارم صندلی روي اونها از یکی

 داده لم زمین روي شونم دیگه

 . بود

 

 ١٤٩ 

 تونستم نمی و بود رسیده خودش اوج به قلبم ضربان . بود اومده بند زبونم

 . بگیرم اروم اي لحظه

 : نالیدم

 ؟ هستین ...کی ...کی-

 اب دادن قورت قدرت حتی که بودم کرده وحشت قدري به . طرفم برگشتن

 . ودب شده سلب ازم هم دهنم

 . بود اتاق تو ممکن صداي ترین وحشتناك هام نفس صداي

 . موند خیره لبش رو چشمام . زد لبخندي بود نشسته صندلیم روي که شخصی

 تر دور هم از رفته رفته لبهاش

 تخت به چسبیدم . ببینم رو دندوناش کل راحتی به تونستم می که جوري . شد می

 ! بیرون برین ...برین ...بر-

 هم دوستش . شد تر بلند هاش خنده صداي کم کم اما اهسته اول .... خندید

 خنده صداي . کرد می همراهیش

 از که خندیدن می عادي غیر و بلند قدري به . بود شده بلند خیلی خیلی هاشون

 . نشست تنم رو لرزي صداشون

 مسخره هاشون خنده با داشتن انگار ... ترسناك خیلی . بود ترسناك هاشون خنده

 کردن می ام

 . بودم شده الل انگار . بدم تکون رو زبونم تونستم نمی و ترسیدم می
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 ...نخند : کردم بغض . کوبیدن می بیل سرم تو انگار . بود مخم رو هاشون خنده

 ... نخند لعنتی

 دفعه یه که اومدم جلو کمی . تخت پایین بیام که بدم تکونی پام به کردم سعی

 یکم و تعجب با . شدن ساکت

 وارشون دیوانه هاي خنده از خبري . کردم نگاهشون و باال گرفتم سرمو ترس

 می براندازم سکوت با فقط . نبود

 . شد نمی شنیده هم پچی پچ صداي حتی . کردن

 اینکه محض به . کرد می اذیتم بدتر اتاق مرگبار سکوت . دادم قورت رو دهنم اب

 رو گذاشتم رو پاهام از یکی

 . پریدم خواب از و شد ریخته صورتم رو یخی اب زمین

 با و بودن وایساده سرم باال شیما و نشاط و مامان . کردم باز وحشت با رو چشمام

 کردن می نگاهم نگرانی

 . بود نشسته زمین رو دیوار به زده تکیه پدرمم

 ؟ شده چی ..چی-

 . کشیدي می فریاد خواب تو– نشاط

 ؟ من-

 ؟ شده چت– مادرم

 میشه درست . نیست چیزي . کرده سردیم کنم فکر . هیچی-

 

 ١٥٠ 

 بار چند . کردم پاکش و کشیدم صورتم به دستی کالفه . بود عرق خیس صورتم

 جا حالم تا کشیدم عمیق نفس

 . باشم تنها دادم می ترجیح که بودم اشفته قدري به . بیاد

 : زدم لبخندي

 برین . نیست چیزي . ببخشین-
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 ؟ مطمئنی– شیما

 بیاد جا حالم گیرم می دوش یه منم برین شما . اره-

 ؟ بیارم برات خواي نمی چیزي– مادرم

 . ممنون نه-

 فکر تو . انداختم بهش نگاهی . پدرم از غیر به رفتن بیرون همه ثانیه چند از بعد

 . بود

 ؟ بابا-

 . باال گرفت سرشو

 ؟ رین نمی-

 : گفت سکوت ثانیه چند از بعد و کرد نگاهم

 . نیما پیش ري می فردا-

 : گفتم و دادم تکون سرمو همین واسه . نداشتم کل کل حس و بودم حوصله بی

 نمی فکر . بینم می که اي دیگه خواب هزاران مثل . بابا بود ساده خواب یه فقط-

 سوسول این به احتیاجی کنم

 باشه ها بازي

 کرد نگاهم کالفه

 ندازیم نمی راه بیداد و داد اینجوري ولی بینیم می خواب هم ما-

 . بابا-

 : گفت من به اهمیت بی و شد بلند جاش از

 فرستم می برات رو ادرسش و شماره-

 : کردم زمزمه بعد لحظه چند . رفت بیرون اتاق از

 ؟ نمیشه پیدا من بر و دور ریلکس ادم یه چرا ؟ دیکتاتورن همه اینجا چرا-

 

 ١٥١ 
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 ابی تا شدم حموم وارد لرز و ترس با لباسم و حوله برداشتن از بعد و کشیدم اهی

 و فکر از شاید . بزنم تن به

 .. بیام در خیال

****** 

 حتم به من رفت می پیش وريج همین اگه که این اونم . بود واضح خیلی چیزي یه

 صداي . شدم می دیوونه

 دلم خیلی . بستم چشمامو و صورتم رو کشیدم رو پتو . بود مخم رو پژمان

 که شد نمی باورم . بخوابم میخواست

 . هام فانتزي از یکی جز بشه روزي یه خاطر ارامش با خوابیدن

 شدم خیره اتاق در به و برداشتم صورتم رو از رو پتو سرعت با . شد باز اتاق در

 اتفاقاي بازم ترسیدم می انگار

 رو پتو دوباره و کشیدم پوفی فرهاد ي چهره دیدن با . بیفته غریب و عجیب

 پژمان صداي . صورتم رو انداختم

 : اومد اتاق توي هال تو از

 ؟ خوبه بهنام حال-

 کار تو که داشت ربطی چه اون به اصال . شده نگران من واسه اقا . زدم پوزخندي

 ي پسره ؟ میکرد دخالت من

 . نکبت

 : پیچید سرم تو نزنه فریاد کرد می سعی زور به که فرهاد صداي

 ؟ مرگته چه دقیقا بگی میشه بهنام-

 صورت اما نگرانمه گفت می چشماش . شدم خیره صورتش به و زدم کنار رو پتو

 داد نمی نشون اینو خشمگینش

 فریاد بار این که صورتم رو بندازم رو پتو دوباره خواستم و باال انداختم مو شونه .

 : کشید

 بده جواب . توام با-
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 : گفتم حوصله بی

 ؟ مزاحمتم ؟ چیه-

 ؟ مرگته چه . بده منو جواب . بابا شو خفه : پهلوم رو کوبید

 : نشست لبم رو پوزخندي

 ؟ جدیده مدل-

 : پرسید گیجی با

 ؟ چی-

 احساسات ابراز-

 

 ١٥٢ 

 ؟ شده چی فرهاد جان نه : تخت رو کرد پرت خودشو و خندید

 : گفتم سردي با و کردم نگاهش

 ؟ شد راحت خیالت . شدم دیوونه-

 نیست اي تازه چیز اینکه : خندید خیالی بی با

 : گفتم حال همون در . صورتم رو کشیدم رو پتو و زدم پوزخند بازم

 ؟ دارین اور خواب خونتون تو فرهاد-

 ؟ قرص– فرهاد

 نمیشی متوجه کنن منفجر تگوش کنار هم بمب اگه که ها قوي این از . اهوم-

 ؟ میخواي . کنه تر راحت کارتو زهرمار کنم فکر– فرهاد

 . میشم ممنونت عمرم اخر تا که بدي زهرمار اگه-

 بود شده دور ازم که صداش بعد لحظه چند . شد بلند تخت رو از و کشید پوفی

 میارم رو قرصا: پیچید گوشم تو

 شده . میارم در رو قضیه توي و ته بعدا . نگفتی هیچی و کردي زرنگی نکن فکر اما

 . گلوت زیر بذارم چاقو

 : گفتم اهسته
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 . میگم بهت خودم . نیست چاقو به احتیاجی-

 محض به . نبود مهم صورت هر هب . زد نشنیدن به خودشو یا نشنید دونم نمی

 تو در شدن بسته صداي اینکه

 می جورایی یه هم گرفت می نفسم هم . کنار زدم صورتم رو از رو پتو پیچید اتاق

 یه با بعد لحظه چند . ترسیدم

 گرفتم ازش و شدم خیز نیم جام تو . اتاق تو اومد قرص بسته یه با و اب لیوان

 رو دستم سریع که اوردم بیرون رو ها قرص از تا سه . گفتم ممنونی لب زیر

 خبرته چه ... هوي : گرفت

 ؟ ت خانواده تحویل بدم رو ت جنازه میخواي ؟

 نیست خوش حالم فرهاد-

 ! دونه یه فقط ... کردي غلط– فرهاد

 . بذاري اگه بکپم دقیقه دو میخوام . اه دیگه کنم کوفت بذار . بابا کن ولم-

 : گفت و داد تکون تاسف رو از سري . باال پرید ابروهاش

 ؟ کنی خودکشی میخواي مگه ... جون احمق . تر دهن بد دیروز از روز هر-

 

 ١٥٣ 

 چند . باال انداختم رو قرص سه هر حرکت یه توي و دادم تکون سرمو حوصله بی

 شد خیره بهم شوکه لحظه

 . خري خیلی : کشید پوفی حرص با اون از بعد

 برادرانه صداي . بستم چشمامو . شدم ولو تخت رو و دادم تحویلش محوي لبخند

 چیزي : پیچید گوشم تو اش

 هالم تو . کن صدام خواستی

 : گفتم حوصله بی

 ممنون ... باشه-

 ؟ نداري الزم چیزي– فرهاد
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 . قربونت نه-

 فکر خواب به و گذاشتم هم رو چشمامو . بیرون رفت اتاق از و داد تکون سري

 و بودم خسته خیلی . کردم

 می گرم چشمام داشت تازه . کنه اثر قرصا تا کنم صبر که نداشتم اینو ي حوصله

 طرز به اتاق هواي که شد

 ها پنجره . انداختم نگاهی اتاق به و کردم باز چشمامو بدبختی با . شد سرد عجیبی

 فرهاد ینکها با . بود بسته

 بود شده سرد قدري به هوا اما بود کرده روشن رو کولر پیش دقیقه پنج همش

 . میاد برف داره اتاق تو انگار که

 باعث نشست تنم رو که لرزي . کردم تر جور و جمع خودمو و انداختم چنگ پتو به

 . بشه خیس چشمام شد

 . بخوابم اي لحظه اتاق سردي وجود با شاید تا گذاشتم هم رو دوباره چشمامو

 صدا . ندادم اهمیتی و کلفتی پوست به زدم خودمو . پیچید اتاق تو تقی تق صداي

 و میشد تر بلند لحظه هر

 : نالیدم . بیشتر من تن لرزش

 ... نه دوباره میکنم خواهش... نه دوباره خدایا-

 بیعص . گرفت می اروم دوباره و میشد تر بلند گاهی از هر . نبود بشو قطع صدا

 اتاق به و نشستم رو تخت رو

 : کردم زمزمه . نبود خاصی چیز . انداختم نگاهی

 ؟ فرهاد ؟ اتاقه این تو کسی-

 : گفتم لب زیر . نشست لبم رو عمیقی لبخند . کشیدم راحتی نفس . شد قطع صدا

 ... ترسیدي احمقها عین ؟ خره نبود چیزي دیدي-

 رو افتاد بود عسلی روي تخت کنار که گلدونی که بود نشده تموم ام جمله هنوز

 . شکست بدي صداي با و زمین
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 صداي . گذروندم نظر از رو اتاق وحشت به امیخته نگاهی با و چسبیدم تخت به

 به . بود کننده کر قلبم کوبیدن

 

 ١٥٤ 

 که بودم نداشته بر قدم از قدم هنوز . پایین اومدم ختت از و انداختم چنگ پیرهنم

 با . کشید و گرفت پامو کسی

 دل ته از . برید رو امونم صورتم سوزش . اومدم فرود ها شیشه خرده تو صورت

 : زدم فریاد

 !!! فرهاد-

 لگد که شم بلند کردم سعی و زمین رو گذاشتم دستمو . شد خیس صورتم

 . کرد برخورد کمرم به محکمی

 خراب اتاق این تو اومد نمی کسی چرا ؟ اومد نمی فرهاد چرا . شد بلند فریادم

 ؟ شده

 پاهام روي رو دستی سرماي لحظه همون که رفت تخت سمت لرزونم دست

 سرد دستش قدري به . کردم حس

 به شاید تا زدم می فریاد رو فرهاد اسم دل ته از . ببنده یخ تنم شد باعث که بود

 دست اون اما . برسه فریادم

 و اومد می صدایی و سر اتاق بیرون از . بردن جایی به و کشیدن پامو کرد شروع

 پایین و باال رو دستگیره کسی

 . بود امیدبخش فرهاد صداي . کرد می

 ؟ بهنام ... ؟ شنوي می صدامو ...؟ خوبه حالت ...؟ بهنام ... ؟ بهنام-

 تا بچرخونم سرمو تونستم نمی و بود زمین سمت به سرم که بود اینجا بدبختی

 اورده در رو پدرم که احمقی اون

 رو امونم صورتم سوزش و کمر درد . رسیدیم کتابخونه کنار به . ببینم رو بود

 حس لحظه همین تو . بود بریده
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 نظرم از رو اتاق و باال گرفتم سرمو ترس با . شد برداشته پاهام از فشار کردم

 به خورد چشمم . گذروندم

 از چشمام . کرد می سقوط سمتم به داشت سرعت با که فرهاد بزرگ ي بخونهکتا

 دل ته از و شد گشاد ترس

 : کشیدم فریاد

 ... نه-

 چشمم . شدن اتاق وارد پژمان و فرهاد و شد باز شدت با اتاق در لحظه همین تو

 بود کتابخونه میخکوب هنوز

 : گفت وحشت با و زد زانو کنارم فرهاد . بود برگشته اولش حالت به که

 ؟ شنوي می صدامو ... ؟ اومده سرت بالیی چه بهنام ؟ اینجا خبره چه ؟ شده چی-

 بفهمه که بیارم در خودم از صدایی تونستم نمی حتی . بود شده قفل زبونم اما من

 به خیره خیره فقط . ام زنده

 با شتدا دیدم خودم چشماي با خودم که کتابخونه یه . کردم می نگاه کتابخونه

 فریاد . من رو افتاد می سرعت

 : بخورم تکون شد باعث پژمان

 بینی نمی ... احمق کرده سکته شاید ... امبوالنس بزن زنگ حرفها این جاي– پژمان

 بزنه حرف تونه نمی مگه

 ؟

 

 ١٥٥ 

 سعی اما بزنم حرف تونستم نمی . کردم باز دهنمو و دمدا تکون سرمو حالی بی با

 رو کارشون جلوي کردم می

 بی و کردن تالش بار چند از بعد . دادن نمی اهمیت بهم اي ذره اما اونا . بگیرم

 و بستم چشمامو موندن نتیجه
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 طاقت و بیشتر دردش لحظه هر که صورتم سوزش و کمرم درد به کردم سعی

 اما ندم اهمیتی شد می فرساتر

 . نداشت هم اي فایده خب

 اخمام شد باعث و شد بیشتر صورتم زخم سوزش . وزید صورتم تو سردي نسیم

 دو پچ پچ صداي . هم تو بره

 : پیچید گوشم تو نفر

 ! نداره طوالنی عمر پسر این-

 ؟ رسه می هالکت به االن یعنی ؟ چرا– دومی

 و جنیان توسط و مونه می هزند انقدر اون ... نه : شد تر اهسته اولی صداي

 که طوري شه می شکنجه شیاطین

 . مونه نمی زمین رو هاشم استخون حتی

 هیچی دیگه و خورد سرم به محکمی ي ضربه لحظه همین تو . پرید سرم از هوش

 .... نفهمیدم

********* 

 . ببندمش سریع شد باعث چشمام به خورشید نور تابش . کردم باز چشمامو

 : پیچید گوشم تو پژمان صداي

 ؟ شنوي می صدامو ؟ خوبه حالت بهنام-

 : گفتم لب زیر و کردم باز چشمامو نرم

 خوبم-

 ..تش ...تش : نالیدم . کرد می خس خس و سوخت می و گلوم

 : داد تکون سرشو گنگی با

 ؟ چی-

 ... اب : کردم باز هم از خشکمو هاي لب

 اومدم لیوان یه با بعد حظهل چند . زد شیرجه اتاق یخچال طرف به و گفت اهانی

 زیر گذاشت دستشو . طرفم
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 پژمان . بشه بلند نهادم از اه شد باعث کمرم درد . شم خیز نیم کرد کمک و کمرم

 ؟ شد چی : شد هول

 .. کمرم-

 . نبود حواسم ببخش .. اخ ... اخ– پژمان

 

 ١٥٦ 

 ازم رو لیوان سریع که بنوشم ازش اي جرعه اومدم ؛ کرد نزدیک لبم به رو لیوان

 خیره بهش زده بهت . کرد دور

 شدم

 ؟ گفتی چی تو ... تو– پژمان

 ؟ هان-

 ؟ کمرم ... گفتی ... گفتی– پژمان

 بخورم کوفتی اب اون از یکم تا کردم تر نزدیک سرمو و دادم تکون سرمو حال بی

 لیوان عصبانیت با پژمان اما

 . تختم کنار میز رو کوبید رو

 ؟ کردي مسخره– پژمان

 ؟ بله : باال پرید ابروهام

 بود فرسا طاقت دردش . شدم کش دراز دوباره درد از . کشید تیر دوباره کمرم

 ! فرسا طاقت ...

 ؟ بهنام چی یعنی : سمتم اومد نگران پژمان

 . گفت می لب زیر چیزي نگرانی با شتدا اون پیچیدم می خودم به درد از من حاال

 چشه کردم نمی درك اصال

 همین واسه مگه ؟ برده بهتش اینجوري کمرم درد از چرا ؟ داد نمی اب بهم چرا ؟

 مالینم و خونین صورت و

 ؟ مرگشه چه دیگه پس ؟ بیمارستان نرسوندنم
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 ؟ رو ما کردي فیلم– پژمان

 یه به . کردم می نثارش گرگی کف یه حتما وگرنه شم بلند جام از نداشتم حال

 چند هر کردم اکتفا غره چشم

 لبم به رو لیوان دوباره . دستش اومد کار حساب اون خب ولی نشد خنک دلم

 ازش کمی گذاشت و کرد نزدیک

 لیوان اب کل و لرزید دستش که بود نرفته پایین گلوم از اب قلپ یه هنوز . بخورم

 عصبی . لباسم رو ریخت

 . کرد عود کمرم درد هدوبار و شدم

 ؟ نیومد بهوش : اتاق تو اومد فرهاد لحظه همین تو

 : گفت لبخند با و سمتم اومد فرهاد . کشید کنار خودشو و داد تکون سرشو پژمان

 ؟ چطوري-

 دلم . چرخوندم صورتمو و بستم چشمامو . زدم می نفس نفس درد و حرص از

 ي قیافه به چشمم نمیخواست

 دستی . رسه نمی من به خیري این از دونستم می اولم همون از. بیفته پژمان نحس

 حتم به بودم مطمئن که

 ؟ بهنام شده چیزي : کرد نوازش موهامو فرهاده به متعلق

 

 ١٥٧ 

 . کنه گم گورشو بگو اون به-

 برداشت موهام کردن نوازش از دست . شنید فرهاد اام بود پایین و حال بی صدام

 گفت پژمان به چیزي اهسته و

 : زد زنگ گوشم تو پژمان صداي .

 ... من مادرم جون به فرهاد-

 ! احواله ناخوش که بینی می ... بیرون برو فعال ... دونم می– فرهاد
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 اصال . نکردم نگاهش .. نشست تخت رو و سمتم برگشت پژمان رفتن بیرون از بعد

 و برگردم نداشتم حوصله

 . دیوونه بگه بهم برگرده نبود بعید هم فرهاد از . بشنوم هم اینو هاي پرت و چرت

 مستقیم هم پژمان چند هر

 .. کنم تحمل رو بودن دیوونه انگ تونستم نمی . داد نشون کاراش با ولی نگفت

 ! تونستم نمی

 ؟ زنی نمی حرف چرا ؟ هخوب حالت : پیچید گوشم تو فرهاد ي اهسته صداي

 : گفتم سمتش برگردم اینکه بدون

 ؟ بیمارستان اوردین منو چرا-

 ؟ بهنام– فرهاد

 ... بده جوابمو لطفا-

 ... بودي خیره نقطه یه به فقط و بزنی حرف تونستی نمی اصال تو خب– فرهاد

 بیهوش و زدي فریاد یه بعدشم

 . شدي

 ! نه ارهدوب ... خدایا میکنم خواهش ... نه خدایا

 صورت تو ...؟ خونیه صورتم نفهمیدي تو ... تو یعنی : سمتش برگشتم وحشت با

 ؟ ندیدي رو خونیم

 ؟ بهنام چی یعنی : زد مهربونی روي از لبخندي . کرد نگاهم گنگی با

 می صورتم و سر از عرق درشت هاي گلوله ... بود کرده داغ تنم ... کردم داغ

 به وحشت با من و پایین اومد

 این من . شد می نگران داشت نگاهش کم کم که فرهادي . کردم می نگاه فرهاد

 نداشتم دوست رو نگران نگاه

 ! نداشتم دوست رو شدم دیوونه کرد می فکر که نگران نگاه این ...

 کنن فکر خواستم نمی . زدم می حرفمو باید اما لرز رو بود رفته تنم . لرزیدم می

 کرف خواستم نمی . شدم دیوونه
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 . چله و خل یوسفی بهنام کنن

 منم و کشید پامو .... یادمه قشنگ بخدا ..... ها شیشه خرده تو رفتم صورت با من-

 ... ها شیشه خرده تو افتادم

 فرهاد ... کشید پامو که بیرون بیام اتاق از اومدم ... ترسیدم ... شکست گلدونه اول

 بخدا ... گم نمی دروغ من

 

 ١٥٨ 

 به زد لگد با ... نیستم دیوونه مادرم جان به .. نیستم دیوونه من ... گم نمی دروغ

 بخدا ... خودش ... کمرم

 ... کن باور تروخدا ... فرهاد کن باور حرفامو ... کمرم به کوبید لگد با خودش

 خودم مرگ به ... گم نمی دروغ

 ! گم نمی دروغ

 با فرهاد . بیرون بزنه ام سینه از بود ممکن ان هر انگار . کوبید می تند تند قلبم

 گرفت دستمو روزم و حال دیدن

 داد فشار و

 .. بهنام باش اروم .... کنی می سکته ... کنم می باور ... باش اروم بهنام -فرهاد

 کرده وحشت وحشت . بودم کرده وحشت . نداشت تمومی من لرزیدن اما

 نالیدم و قلبم سمت رفت دستم . بودم

. 

 . کردن صدا رو پرستار کرد شروع فرهاد

 . نیستم دیوونه ... خوبه من حال ... خوبه من حال-

 . اتاق تو اومد پرستار بعد لحظه چند

 ؟ شده چی-

 . گرفته درد انگار قلبشم ... لرزه می داره که بینین می– فرهاد
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 که سرنگی با همراه بعد لحظه چند . بیرون رفت اتاق از و داد تکون سرشو

 اتاق تو اومد مسکنه میدونستم

 . کردم احساس بازوم تو سوزشی بعد لحظه چند . دادم فشار هم رو چشمامو

 : پیچید گوشم تو فرهاد صداي

 . باش اروم ... بهنام نیست چیزي-

 . رفتم خواب به دوباره که گذشت چقدر دونم نمی

******** 

 گرفته رو خودم تصمیم . کرد مرخصم دکتر بیمارستان تو موندن روز دو دبع

 هر . نیما پیش رفتم می باید . بودم

 می کشف باید . بودم ناچار رو دفعه این ولی نداشتم خوشی دل روانشناسا از چند

 سرم داره ها بال این چرا کردم

 بال و پر زیر فتمبی و بشم خل یا بمیرم جوونی اول نداشتم دوست که من . میاد

 . مادرم

 که بابا . بیرون زدم اتافم از . جیبم تو گذاشتمش و برداشتم رو پولم کیف و موبایل

 کلنجار تلفن دفتر با داشت

 : پرسید دیدنم با کنه پیدا رو کسی ي شماره تا رفت می

 ؟ ري می کجا-

 ! بیرون-

 

 ١٥٩ 

 برام خیلی . بیرون زدم خونه از منم ؛ شد کارش مشغول دوباره و نگفت چیزي

 کلمه شنیدن از بعد بابا که جالبه

 که بشه مطمئن میخواد انگار . گه نمی چیزي دیگه من توسط اونم " بیرون " ي

 لبخندي . مونم نمی خونه
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 حوصله واقعا . گرفتم تاکسی مرسید که خیابون به . پایین انداختم سرمو و زدم

 . برم پیاده دنیا سر اون تا نداشتم

 درباره حرفام شنیدن از بعد دکتر . رفتم فرو فکر به و پنجره به دادم تکیه سرمو

 و کرد ام معاینه ، کمرم درد ي

 که صورتمم . نبود روش ناقابلم کبودي یه حتی . نیفتاده براش اتفاقی هیچ گفت

 فقط تانبیمارس اوردنم وقتی

 . سفید سفید .. بود شده سفید

 زنگ . نبود خونی صورتم دیدنم اتاق تو وقتی که یادشه قشنگ گفت می فرهاد

 اما بودم شده شوکه و بود پریده

 . نبود خونی صورتم

 حواست بهنام اقا . رفتم فرو فکر به و پایین انداختم سرمو . هم تو رفت اخمام

 می فکر دارن همه که کجاست

 . بکن غلطی یه. شدي خل کنن

 رو رو ماشین جلوي ي اینه راننده . کشیدم اهی و دادم فشار هم رو لبمو حرص با

 لبخند با و کرد تنظیم صورتم

 : گفت

 ! پکري ؟ جوون چیه-

 . دیگه میاد پیش .. نیست چیزي : دادم تحویلش حال بی لبخندي

 ؟ شه شاد دلت بگم چیزي یه میخواي– راننده

 میکنید لطف : دادم تکون سرمو

 : گفت و کرد اي سرفه

 ! درمیارن بال نامزدى دوران در زنها- راننده

 !! ..…دم ازدواج از پس

 . شاخ شوهرشان کارهاى دیدن از وبعد
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 غرورتو باید ها بعضی جلوي : پیچید گوشم تو فرهاد صداي . باال پرید ابروهام

 خواهش ازشون باید ... بشکنی

 بی یخمکاي نکنن تعریف جوك برات که ... کنی التماسشون و بیفتی پاشون به ... کنی

 ! نمک

 و کرد غرغري لب زیر مرد . کردم سکوت و دادم تکون سري و گرفت ام خنده

 لحظه چند . شد ساکت دوباره

 : پیچید صداش که گذشت

 . رسیدیم پسر اقا-

 

 ١٦٠ 

 بود پر باالسرش ه بود ساختمون یه . انداختم اطرافم به نگاهی و باال گرفتم سرمو

 احتماال که تابلوهایی از

 برگشتم و دادم تکون سري . دیگه بود نوشته دکترها تخصص و اسم روشون

 . راننده طرف

 ؟ کنم تقدیم چقدر . دستتون قربون-

 ! نداره قابل– راننده

 . میکنم خواهش ایینبفرم .. باشین زنده-

 .. تومان هزار سه– راننده

 پول اوردن بیرون از بعد . اوردم بیرون رو پولم کیف و چیبم تو کردم فرو دستمو

 : سمتش گرفتم دستی دو

 . شما خدمت

 : گفت و گرفت رو پول

 ! خیر اهلل جزاك-

 هب و ایستادم رو پیاده روي به . شدم پیاده ماشین از و گفتم ممنونی لب زیر

 . انداختم نگاهی ساختمون
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 ي خونه تا چند و بود مارکت سوپر روبروش که بود خیابون یه توي ساختمون

 تا هم ساختمون کنار . مسکونی

 نیما کارت پولم کیف توي از و دادم تکون سري . بود خونه فقط کرد می کار چشم

 اینکه از بعد . اوردم بیرون رو

 اونم که بده رو کارتش که خواستم امارش از خودم شدم مرخص بیمارستان از

 . داد بهم کارتشو زده ذوق

 ... روانشناسی مشاوره ... امینی نیما دکتر . شدم خیره کارت به

 ... ششم ي طبقه ... ساختمان : ادرس

 0917 : تماس ي شماره ....

 و شیکی ساختمون . شدم ساختمون وارد گویان اهلل بسم و گرفتم کارت از نگاهمو

 کرمی رنگ . بود نوسازي

 باید پله تا چهار از . نکنه گم پاشو و دست و باشه اروم ادم شد می باعث ها دیوار

 به رسیدم می تا رفتم می باال

 اومده راه گرنه و کنه کار اسانسورش که کردم التماس خدا به دل ته از . اسانسور

 ! واال . گشتم می بر رو

 ازش جوونی دختر و شد باز انسوراس در لحظه همین تو . رسیدم اسانسور به

 .. شکر رو خدا خب . بیرون اومد

 ! کنه می کار انگار

 . ششم ي طبقه زدم . شد بسته در . شدم اسانسور وارد بیرون اومد دختره وقتی

 حرکت اسانسور بعد لحظه چند

 . پایین بره قلبم ضربان شد باعث بود شده پخش اسانسور تو که الیتی اهنگ . کرد

 نگاهی خودم به اینه توي از

 

 ١٦١ 
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 سرمو و کشیدم عمیقی نفس . بودم کرده عرق کمی و بود پریده رنگم . انداختم

 به خورد چشمم . پایین انداختم

 ظریف صداي لحظه همین تو . جیبم تو گذاشتمش سریع . بود دستم که پولی کیف

 : پیچید اسانسور تو زنی

 . ششم ي طبقه-

 کردن غلط به . لرزید می پاهام . بیرون اومدم و کردم باز درشو . ایستاد اسانسور

 خواست می دلم . بودم افتاده

 نیما پیش رفتن براي تصمیمم افتاد می برام که اتفاقایی یاداوري با اما برگردم

 عمیقی نفس . شد تر مصمم

 . انداختم ها در به نگاهی . شه خنک کمی بود کرده داغ حاال که صورتم تا کشیدم

 که اتاقی به خورد چشمم

 دکتر اقاي . شدم خیره دیوار کنار تابلوي به . روانشناس دکتر بود نوشته پایینش

 . امینی نیما

 نفري سه دو . . شدم واردش و زدم دري مطمئن نا قدماي با و دادم تکون سري

 شستهن ها صندلی روي که

 روي و کردم سالمی لب زیر . شدن خیره بهم و باال گرفتن سرشونو بودن

 سرمو و نشستم صندلی نزدیکترین

 رو معطلی ي حوصله . بگیره وقت برام بودم گفته ارشام به موقع همون . انداختم

 . نداشتم

 بندش پشت . بیرون اومد ازش پوش شیک زنی و شد باز در لحظه همین تو

 : شد دبلن منشی صداي

 ! یوسفی اقاي-

 ؟ بله : باال گرفتم سرمو

 : گفت منشی و منشی سمت رفت زن

 ! لطفا بفرمایید . هستن منتظرتون دکتر اقاي-
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 میداشتم بر که قدمی هر . شدم بلند صندلی روي از و کردم تشکر لب زیر

 نمی . رفت می باال قلبم ضربان

 . بود شده مرگم چه دونستم

 . نداره وحشت انقدر که رفتن مشاوره بهنام

 . گرفتم نمی اروم رقمه هیچ . نداشت اي فایده اصال

 : گفت محکمی و مهربون صداي . زدم در اهسته و رسیدم درش پشت به

 ! بفرمایید-

 : کردم زمزمه . کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمامو

 ! خودت به کردم توکل ... کریم اوس-

 با بود نشسته میز پشت که جوونی رپس . شدم واردش و دادم فشار رو دستگیره

 سالم : گفت و زد لبخند دیدنم

 ؟ خوبی

 

 ١٦٢ 

 ! مرسی : کردم زمزمه . نشست لبم رو محوي لبخند لبخندش با

 اتاق ردیوا و در به نگاهی . پیچوندم می هم تو دستامو همش و بودم نگران

 اما بود بخش ارامش فضا . انداختم

 شد بلند میز پشت از نیماست همون بودم مطمئن حاال که پسره ترسیدم می من

 با . کرد اشاره اي صندلی به و

 : گفت گرمی و صمیمی لحن

 ! بشین-

 همون اینکه جاي به تصورم برعکس . نشستم صندلی روي و کردم تشکري لب زیر

 یصندل یه بشینه میز پشت

 می رو اتاق محسوسی نا ترس با . نشست روش و روبروم گذاشت و برداشت

 چلوندم می هم تو دستامو و پاییدم
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 گرفته دردم . دادم فشار بهش که بس شده داغون دستم استخون بودم مطمئن .

 تونستم نمی واقعا خب اما بود

 احتماال . مبگ چی و کنم شروع جوري چه که رفتم می کلنجار خودم با . بگیرم اروم

 من حرف منتظر االن اونم

 . بود

 صورتم به بعد و دادم می فشارش قدرت با داشتم که دستام به نگاهی نیم نیما

 : گفت و انداخت

 ؟ خبر چه ؟ خوبی-

 نداشتم جرات . داد نمی انتقال بهم رو بدي حس هیچ و بود صمیمی و اروم لحنش

 به و باال بگیرم سرمو

 : گفتم اومد می چاه ته از انگار که داییص با . کنم نگاه چشماش

 ؟ دکتر اقاي خوبین شما ... شکر-

 ! داري دوست اگه البته . نیما بگو بهم . خوبم منم .. شکر رو خدا : خندید

 : گفتم مکثی بعد .. شدم خیره بهش زده بهت لحظه چند و باال گرفتم سرمو

 حتما ... چشم-

 : گفت و زد لبخندي

 ؟ بابا ؟ مامان ؟ خوبن ادهخانو خب .. ممنون-

 . دارن سالم ... ممنونم-

 ؟ دبیرستانی چندم ! باشن سالمت-نیما

 شد تموم البته .. دانشگاهی پیش-

 ؟ گرفتی تو کارنامه-

 ! خب بله : کردن نمی عرق و نبود قفل هم تو دستام دیگه حاال . گرفت ام خنده

 

 ١٦٣ 

 ؟ بودي راضی ت نمره از-
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 داره کنم حس که نبود طوري لحنش . چشماش تو زدم زل و کردم جمع جسارتمو

 . کنه می فضولی کارم تو

 . باشم اروم منم شد می باعث بودنش اروم این من و داشت ارامش

 نبود بد کل در ولی کاشتم گل دونه یه خب-

 . ده نمی مزه که اینا بدون .... تحصیلیه سال نمک دیگه چیزا ینا : خندید حرفم این با

 ؟ اره انگار هم شما نیما اقا : گفتم ناخواسته

 ! خوبیم ي بچه کال من : گفت و زد لبخندي

 ! مشخصه : خندیدم

 ؟ درسی چه حاال– نیما

 ! ریاضی-

 باشی موفق ایشاهلل-

 لطفتون از ممنون-

 : گفت لبخندش همون با . اش چونه یرز گذاشت و کرد قفل هم تو دستاشو

 ! بفرمایید .. خدمتم در من ... گل بهنام اقا خب-

 : گفتم خودش مثل

 لطفا ... بهنام بگین بهم میشه اگه-

 حتما .. چشم-

 ... کنم شروع کجا از کردم می فکر خودم با . شدم خیره بهش و کردم سکوت

 بهشون کرده سکوت و فشردم بهم انگشتامو . بستم چشمامو و کشیدم عمیقی نفس

 شروع کجا از . شدم خیره

 ؟ شد شروع جوري چه ؟ شد

 : کردم نگاه نیما به و گرفتم نفس دوباره

 از دونم نمی ... ترسناك هم گاهی .. غریب عحیب ... افتن می واسم اتفاقا سري یه-

 ؟ چرا دونم نمی ؟ کی

 ... هست چی هر ولی
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 ! میکنه روانی منو داره هست چی هر : کشیدم عمیقی نفس

 از لباشو . شدم خیره کرد می نگاهم جدیت با که چشماش به و باال گرفتم سرمو

 : گفت و کرد باز هم

 

 ١٦٤ 

 ؟ اتفاقایی چه-

 .. خب .. ! رفیقمه ... فرهاد ي خونه بودم رفته بار اخرین مثال .. مثال .. دونم نمی-

 ... اومد تق تق صداي اولش

 که اینه جالبیش ؟ چیه جالبیش دونین می حاال ... زدنم کتک کرد شروع نفر یه بعد

 هیچ نه دکتر نه دوستم نه

 .. بینه نمی رو زخما اون دیگه کس

 ؟ میکنی احساس خودت و بینیش می خودت فقط یعنی– نیما

 .. شکست گلدون ... فرهاد ي خونه بودم رفته که روز همون مثال . درسته کامال-

 .. شکوند رو گلدون نفر یه

 کسی که بیرون بیام اتاق از اومدم ... شکوندش ولی کی دونم نمی ... ندیدمش من

 رفتم صورت با و کشید پامو

 هم .. کردم احساس صورتم روي رو خون حرکت بخدا .. هاش شیشه خرده تو

 .. رو دردش هم .. رو سوزشش

 گفتن می ... نبوده چیزي هیچ گفتن می پژمان و فرهاد ولی ... رو حرکتش هم

 هم ساده خراش یه اصال صورتم

 . برنداشته

 ؟ افتاده ت واسه اتفاقایی چه دیگه خب-نیما

 ! کنه ام خفه خواست می نفر یه ... بارم یه ... بارم یه-

 می انگار .. نداختم یم اطراف به نگاهی گاهی از هر و بود افتاده لرزش به صدام

 بهم پشت از نفر یه ترسیدم
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 . کنه حمله

 کن نگاه منو .. بهنام– نیما

 . دلهره .. ترس با ... شدم خیره بهش

 : گفت بخشی اطمینان و مطمئن لحن با

 ! کنه نمی تهدید رو تو جون هم چیزي هیچ ... چیز هیچ .. نیست اینجا چیز هیچی-

 ؟ هوم

 عصبانیت با ... شده خیره بهم پشت از یکی میکنم حس .. میکنم حس : بستم چشمامو

 ! کنه می نگاهم داره

 : گفتم ملتمس . شد می گردتر و گرد وحشت از چشمام

 ؟ نیما کنم چیکار-

 . نفس .. بکش عمیق نفس .. نیست اینجا چیز هیچ .. باش اروم– نیما

 نشدا به بخواد که معلمی مثل . کشیدن عمیق نفس کرد شروع هم خودش

 نمی اصال من ولی . بده یاد اموزش

 سرمو و چسبیدم سرمو دستی دو ! عمیقش به برسه چه کنم تنفس عادي تونستم

 : پایین انداختم

 تونم نمی .. تونم نمی-

 

 ١٦٥ 

 ، سنگین ، اهسته ؛ زد می قدم قاتا تو داشت کسی . پیچید اتاق تو قدمایی صداي

 شدت با سرمو ! محکم

 نشست تنم رو سردي عرق بود نشسته صندلیش روي که نیما دیدن با و باال گرفتم

 ؟ اتاقه تو کی ...

 حتی . بود نیما ي چهره میخکوب فقط ام شده گشاد چشماي اتاقه تو اون .. اتاقه تو-

 برگردم نداشتم جرات
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 داشتم وحشت واقعیت با رویارویی از . ترسیدم می . هسرم پشت کی ببینم و عقب

 ! وحشت ..

 کر ممکنه لحظه هر کردم می حس و بود پرکرده رو گوشم تمام قدمهاش صداي

 ! بشم

 ؟ افتاده اتفاقی چه ... بهنام-

 .. منو ... سمتم میاد داره اون ... سمتم میاد داره .. میشه نزدیک داره-

 مثل .. گرفت قرار هام شونه رو سردي دست که بود نشده کامل ام جمله هنوز

 اتاق وسط و پریدم جام از فشنگ

 اومد در اشکم . دویدم

 ؟ شده چی : ایستاد مقابلم و پرید جاش از من مثل هم نیما

 .. کن کمکم .. میکشه منو بخدا .. کشه می منو .. اتاقه این تو .. اینجاست اون-

 کن کمکم تروخدا

 می ام سینه ي قفسه به خودشو و تپید می وار دیوانه . قلبم سمت رفت دستم

 حضور از اونم انگار . کوبید

 . باشم ریلکس تونستم نمی دیگه .. باشم اروم تونستم نمی . بود ترسیده ناگهانیش

 شدم می دیوونه حتم به من

 ؟ کرد نمی کاري یه نیما چرا .

 ؛ شدم خیره کنارم به و برگشتم سریع ! کردم یخ . گرفت قرار ام شونه دور دستی

 فوت نفسمو ترس با . بود نیما

 . کردم

 نیست چیزي ... ! منم .. نترس- نیما

 گرفت اي شماره و رفت تلفن طرف به . نشوند صندلی یه روي منو و کرد هدایتم

 : گفت بعد لحظه چند .

 ! میشم ممنون ... اتاقم تو بیارین قند اب لیوان یه لطفا خانم-
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 نمی اتاق تو قدمی صداي دیگه . کردم صورتم حایل دستمو . گذاشت رو گوشی

 . شد سرازیر اشکام . پیچید

 بدبخت اینقدر چرا . لرزید هام شونه ... هیچکس .. کرد نمی باور حرفمو کس هیچ

 بیچاره اینقدر چرا ؟ بودم شده

 اصال ؟ کرد می اذیتم داشت که بود خبري بی خدا از کدوم دیگه این ؟ بودم شده

 ؟ من جون از خواستمی چی

 دست پشت با و بودم کرده خم سرمو حالی در . کردم حس کنارم رو کسی حضور

 . کردم پاك اشکامو

 ببخشین .. ببخشین ... میخوام معذرت-

 

 ١٦٦ 

 به . بود ایستاده روم جلو قند اب لیوان و کاغذي دستمال ي جعبه با که بود نیما

 سریع .. نکردم نگاه صورتش

 میخوام معذرت : گرفتم دستش از دستمالی و لیوان

 ترسیدم می شاید ! کنم می خواهی معذرت ازش تند تند داشتم چرا دونستم نمی

 رفیقم زن برادر بگه خودش به

 اینجوري کسی ومدا نمی خوشم .. نارنجیه نازك چه یارو ببین بگه یا . خلیه ادم چه

 ( بهم راجع ) بم راجع

 ... اومد نمی خوشم .... کنه قضاوت

 نداره اشکالی .... باش راحت– نیما

 مسلط خودم به کمی شد باعث همینم . داد نمی سرزنش یا تمسخر بوي صداش

 . کشیدم عمیقی نفس . بشم

 حاال . پایین انداختم سرمو و کردم جور و جمع و خودم که گذشت چقدر دونم نمی

 به میشد روم اگه عمرا دیگه

 ! کنم نگاه صورتش
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 ؟ افتاد اتفاقی چه االن ... بهنام-

 : گفتم ناامیدي با

 قدم اتاق تو داشت قبلش دقیقه چند ... گرفت رو هام شونه نفر یه .. دونم نمی-

 قدمهاش صداي من ... زد می

 شنیدم بخدا .. شنیدم رو

 : گفت بعد لحظه چند و کرد سکوت

 ؟ افته می برات اتفاقا این وقته ندچ-

 چطور . نبود شدت این به اوایل البته ... دوماه .. نیم و ماه یه کنم فکر : کردم فکري

 ؟

 ؟ کی از یعنی-

 دونم نمی-

 ؟ بود کی افتاد برات که اتفاقی اولین .. بهنام کن فکر-

 ! نبود بار ولینا اون نه نه .. چشما اون .. شهربازي .. کردم تمرکز و بستم چشمامو

 ... دونم نمی ... دونم نمی-

 ؟ افته می اتفاق این بیشتر وقتایی چه .. نکن اذیت خودتو .. خب خیلی-

 .. بکشه دلشون وقت هر .. روزا .. شبا ... بیگاه گاه-

 نشدم دیوونه من ... جناس کار این ... نیما : زدم پوزخند

 : پیچید گوشم تو نیما صداي . شدم می ناامید بیشتر لحظه هر

 

 ١٦٧ 

 ؟ جن-

 دارن جنا گفته .. خونه شور مرده همون تو ... گفت هومن خود ! جن .. اهوم-

 ! کنن می اذیتمون

 عجیبه-

 ؟ چی -
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 میکنن اذیت رو تو دارن جنا اینکه-

 ؟ چرا-

 . دارم اطالعات شون درباره نخود حد در فقط ولی نیستم گیر جن من ببین-

 یه افرید رو اونا خدا که موقعی

 اذیتمون و بشن دنیامون وارد نتونن تا داد قرار اونا دنیاي و ما دنیاي بین اي فاصله

 میتونن زمانی فقط ... کنن

 . باشن کرده فراهم براشون رو زمینه ها انسان خود که بشن ازار باعث

 : گفتم تمام حوصلگی بی و حالی بی با

 فهمم نمی-

 نشون واکنش بهت نسبت اونا شدي باعث که کردي کاري یه تو یعنی ! واضحه-

 بدن

 : گفت حال همون در و شد بلند جاش از

 ! منتفیه کل به فرضیه این حال این با-

 ؟ اي فرضیه چه-

 اجنه اذیت و ازار همین-

 : پرسیدم گیجی با

 ؟ چرا خب-

 حداقل یا اذیت ازار این باید دیگران باشه بوده ها جن اینکار فرض به اگه چون-

 ؟ نه مگه . میدیدن رو اثارش

 ؟ شدم دیوونه من میگین هم شما یعنی-

 کم کم انگار . بود ناراحتی و ناامیدي از پر ... نبود هم بداخالق . نبود طلبکارانه لحنم

 که کردم می قبول باید

 ! ندارم تیمارستان جز جایی

 یه .. میشه باعث .. خب ... که میاد پیش براش مشکالتی یه ادم .. بهنام ببین .. نه-

 کنه فکر و ببینه رو چیزایی



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 233 ـازکـــتاب ســـــبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 بهتر اون . روانپزشک به میدم ارجاع رو ات پرونده من صورت بهر .. داره واقعیت

 ! کنه کمکت تونه می

 

 ١٦٨ 

 نداشتم حرفاش قبول جز هم اي چاره ... نداشتم مخالفت ي حوصله . کردم سکوت

 بهنام حرف کی . انگار

 با همراه و بود خودم به مربوط انگار که اي پرونده ؟ کرد می باور رو دیوونه

 به ناامیدي با . برداشت خودکاري

 حداقل داشتم انتظار چرا ؟ کنه باور حرفامو داشتم توقع چرا . شدم خیره حرکاتش

 از چرا ؟ دیوونه نگه بهم اون

 ؟ بارید می برام داشت دیوار و در

 ببینم وایستا– نیما

 : کرد ریز چشماشو و باال گرفت سرشو

 ؟ گفته کی گفتی تو ... گفتی تو-

 ؟ هان : کنم درك رو اش جمله معنی تا شدم خیره بهش استفهام با

 ؟ تهاس جن کار که بهت بود گفته کی-

 چهارتا اون از یکی .. رابین شایدم .. دونم نمی ... هومن .. اهان-

 : پرسید سریع و میز رو انداخت رو خودکار

 ؟ کین اینا-

 نحس گروه-

 چقدر ... نحس گروه .. رسید ذهنم به لقب این ناخواسته کامال ولی چرا دونم نمی

 مخصوصا .. اومد می بهشون

 ! نیششیطا چشماي اون با رابین اون به

 بهنام پرسیدم جدي-

 شدم اشنا باهاشون تکواندو باشگاه تو-
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 گفتن خونه شور مرده تو گفتی خودت ؟ ایه صیغه چه دیگه خونه شور مرده خب-

 : گفتم حوصله بی . بگیره رو دنیا کجاي میخواد سواال این با دونستم نمی

 شور مرده تو بریم شدیم مجبور .. شدیم گم .. باشگاه طرف از .. اردو بودیم رفته-

 ! خونه

 ؟ اس اجنه کار گفت هومن چرا-

 میخواي چی به . اس اجنه کار گفت هومنم دیدیم ازار و اذیت مقدار یه ! نیما واي-

 ؟ سواال این با برسی

**** 

 العاده فوق کالم بی اهنگ . بستم چشمامو و تاکسی ي پنجره به دادم تکیه سرمو

 تاکسی تو بخشی لذت

 : پیچید گوشم تو نیما صداي . بزنم لبخند شد می باعث و بود پیچیده

 

 ١٦٩ 

 داره چیزایی یه کنم فکر . میذارم برات هیپنوتیزم ي جلسه یه . بیا دوباره فردا-

 میشه دستگیرم

 مشخص . انداختم بود ریلکسی هالعاد فوق پیرمرد که راننده به نگاهی چشمی زیر

 داره نظیري بی ارامش که بود

 کالم بی اهنگ رپ ي کننده دیوونه هاي اهنگ جاي به و بودم اون مثل اگه منم .

 اینم از دادم می گوش

 ! واال ! بودم می ارومتر

 : انداخت طنین ذهنم تو خودم صداي

 ؟ میام در تو کنترل به من یعنی ؟ هیپنوتیزم-

 : گفت مهربونی صداي با پیرمرد

 جوون-

 ؟ حاجی جانم : برادشتم شیشه از سرمو
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 ! ندادي ادرس-

 ؟؟؟؟؟ واقعا-

 بخدا اره : افتاد خنده به که گفتم بهت با اینو قدري به

 اهان-

 دوست اگه تو پرسم می ازت سوال تا چند فقط من ! عزیزم نه : خندید نیما

 میگی بدي جواب بهشون نداشتی

 ! راحت خیلی .. بگم ندارم دوست

 ! پسر اقا– راننده

 ؟ جان-

 ! دیگه بگو رو ادرست-

 .. راست سمت بپیچین .. ببخشین اخ-

 دادن رو ادرس کردم شروع

 ؟ بپرسم ... دیگه سوال یه اقا-

 بپرس تا دو شما-

 نیام در هیپنوتیزم حالت از دیگه من که ممکنه .. ممکنه .. ! کافیه دونه یه همون نه-

 ؟ بمیرم یعنی ... یعنی .. ؟

 . اوردم بیرون جیبم از رو گوشی و باال کشیدم خودمو کمی .. خورد زنگ گوشیم

 . انداختم اش صفحه به نگاهی

 تو صداش . گوشم بغل گذاشتم رو گوشی و زدم رو اتصال ي دکمه . بود فرهاد

 : پیچید گوشم

 

 ١٧٠ 

 ؟ خوبی کچل سالم-

 هیپنوتیزم موقع تو . کنم راحت رو خیالت بذار .. !نیفتاده اتفاقی همچین حاال تا-نیما

 بعد. میري فرو خلسه یه به
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 مثل اخر در ! میخوابی ساعت نیم الی ربع مدت به شد تموم هیپنوتیزم اینکه از

 ! میشی بیدار خواب از همیشه

 همین

 : زد زنگ گوشم تو فرهاد نگران صداي

 ؟ الو ... ؟ اي زنده بهنام-

 : گفتم و اومدم خودم به

 بگو کارتو .. توئه به حواسم ! خوبه حالم اره

 ؟ خبر چه ؟ خوبی– فرهاد

 ؟ چی تو .. روانشناسه این پیش بودم رفته .. نیستم بد : صندلی به دادم رو ام تکیه

 ؟ کیه دیگه اون ؟ روانشناس- فرهاد

 ؟ نه بودم نگفته تو به ؟ ا : خاروندم مو سرمو

 ؟ حاال هست کی .. نه-

 ؟ زدي زنگ داشتی کاري خب .. میکنم تعریف واست بعدا-

 بپرسم حالتو خواستم .. همینجوري نه-

 ! بودي یادم به که ممنون : زدم لبخندي

 ؟ داریم .. نداریم بیشتر که بهنام دونه یه .. قربانت-

 . پیچید می یگوش تو هاش نفس صداي .. کردم سکوت

 ؟ باري کاري . نشم مزاحمت .. خب خیلی -فرهاد

 ! برسون سالم . ممنون .. مراحمی-

 ! فعال توام . باشه-

 ! حق یا-

 بودیم رسیده . انداختم اطرافم به نگاهی . ایستاد ماشین . کردم قطع رو گوشی

 راننده سمت برگشتم . خونه

 ؟ کنم تقدیم چقدر . ممنون-
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 ١٧١ 

 ي صفحه . بود شده تاریک هوا . شدم پیاده تاکسی از و دادم پولشو گفت رو مبلغ

 و کردم روشن رو موبایلم

 تو گذاشتم رو گوشی . داد می نشون رو نیم و هشت . انداختم ساعتش به نگاهی

 به . شدم خونه وارد و جیبم

 پوفی . رسید گوشم به خونه تو از صدایی و سر حیاط تو گذاشتم پامو کهاین محض

 ؟ شده خبر چه باز . کشیدم

 نشسته هال تو نشاط و بابا و ارشام . شدم هال وارد و اوردم در پام از کفشمو

 ارشام به ها قاتل عین نشاط . بودن

 نمی دامها که خونه تو اومده کسی که بودن شده متوجه انگار . بود شده خیره

 دادن

 بدونم داشتم دوست خیلی اینکه با . انداختم بهشون نگاهی و کردم سالم لب زیر

 . نپرسیدم چیزي اما شده چی

 ؟ اصال چه من به . کنم دخالت خصوصیشون زندگی تو نداشتم دوست

 : پرسیدم و بابا به کردم رو و دادم دست باهاشون

 ؟ کجان شیما و مامان-

 ت خاله ي خونه رفتن-

 ؟ شده خبر چه ؟ چرا .. اهان-

 دعوتیم شام-

 : شد منفجر بمبی مثل نشاط . شدم اتاقم وارد و گفتم اهانی

 بودي داده قول تو ارشام-

 به بابا .. نکردم کاري من پدرم جان به .. مادرم جان به ... من عزیز .. جان نشاط-

 ؟ کنی باور بخورم قسم کی

 ؟ بود چی رههشما اون پس .. دیگه میگی دروغ داري-

 ! بکنید منو شفاعت شما ! دامنتون به دستم یوسفی اقاي-
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 ؟ بودي نداده قول مگه تو ... ارشام بده منو جواب-

 باور بخورم قسم کی به ... پیمانه اسمشم .. دوستمه ي شماره ... عزیزکم .. نشاط-

 بهش بیا میخواي ... ؟ کنی

 بزن زنگ

 ... خودت جون اره-

 . بیاین کوتاه ؟ ا .. بابا زشته– پدرم

 ؟ کنه می چیکار ببین اخه بابا-

 انقدر چرا دونم نمی . شدم خیره سقف به خسته و تخت رو انداختم خودمو

 . کردم می تنهایی و بدبختی احساس

 و درد هیچ بدون ، راحت خیلی . بمیرم و زمین بذارم سرمو خواست می دلم

 ! فالکتی

 

 ١٧٢ 

 اجنه باید اّد جهان جمعیت میلیارد هفت بین چرا . امید نا و خسته . بودم خسته

 گرفتن می رو بدبخت من گردن

 ؟ سرشون خیر نداشتن سراغ رو بهتري کس ؟

 زنده به امیدي عنوان هیچ به .. کردم جور و جمع خودمو و زدم چنگ پتو به

 یا دیر دونستم می . شتمندا موندنم

 ها جن دست از کی . زدنش حدس نبود سختی کار . میرم می فجیعی طرز به زود

 که بود برده در به سالم جون

 ؟ کی نه ؟ باشم دومیش من

 چه به . کنم روشن رو کولر برم شد نمی ام حوصله اما بود گرمم . کشیدم اهی

 خاطر به ؟ کی خاطر به ؟ امیدي

 کیه . کنم تحمل هم رو زهرماري گرماي این بذار .. میرم می خرهباال که من ؟ چی

 ؟ بگزه ککش که
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 وقت چند .. اي بیچاره چقدر .. بهنام بدبختی چقدر . گرفت لرزي تنم فکر این با

 کسم هیچ میري می دیگه

 ؟ چی بخاطر فهمه نمی

 . ردمک مرور ذهنم تو رو نیما حرفهاي . چرخیدم پهلو به و زدم غلتی ناراحتی با

 پسره . نشست لبم رو پوزخندي

 گیر که بچه . کرد شد نمی غلطی هیچ هیپنوتیزم با . گفت می ور و شر داشت

 تونست می چیکار . بود نیاورده

 ؟ مثال بکنه

 مثل ... بلند بلند . گریه زیر بزنم خواست می بیشتر دلم چیزا این به کردن فکر با

 و زمین رو بکوبم پامو ها بچه

 : بزنم داد

 خوام نمی ... خوام نمی .. خوام نمی-

 مطب تو که اتفاقی یاداوري . کردم پاکش بداخالقی با . چکید ام گونه روي از اشکی

 تنم شد باعث بود افتاده

 ... انداختم نگاهی خیره اطرافم به و شدم خیز نیم جام تو زده وحشت . ببنده یخ

 . بود جاش سر چیز همه

 ترس با . شد زده اتاق در لحظه همین تو . مکشید عمیقی نفس خاطر اسوده

 اي دستگیره به و باال گرفتم سرمو

 : پیچید اتاق تو پدرم صداي . شدم خیره شد می پایین و باال تند تند که

 ؟ بهنام-

 ؟ بله-

 . ت خاله ي خونه بریم شو اماده-

 نمیام-

 ؟ چی-

 نمیام . ندارم حوصله گفتم-
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 ١٧٣ 

 لحظه یه کن باز رو در-

 بی با . نبود اي چاره اما کنم طی رو راه همه این و شم بلند جام از نداشتم حوصله

 رو در و شدم بلند جام از میلی

 نبود ارشام و نشاط از خبري . شدم خیره هال به پدرم ي شونه ي باال از . کردم باز

 ؟ کجان تا دو اون-

 ؟ نیما پیش رفتی .. حیاطن تو-

 به لرزید می کمی که لبهایی با و بستم چشمامو .شد فشرده قلبم . کردم ول رو در

 کردم پشت پدرم

 اره-

 نشست کامپیوتر صندلی روي و شد اتاق وارد پدرم . کشیدم دراز تختم روي

 ندارم حوصله ... اونجا نمیام من-

 خیال بی بابا زودتر چه هر که کردم دعا دل ته از چشمامو روي گذاشتم رو ارنجم

 . بیرون بره اتاقم از و شه

 : شد بلند صداش . بودم معذب جورایی یه . نداشتم زدن حرف ي حوصله

 ؟ گفت چی ؟ شد چی ؟ جدي-

 نیست بارش هیچی پسره-

 ؟ چی-

 حالیش هیچی : چشمم رو گذاشتم هم رو ارنجم یکی اون و کردم تنگ چشمامو

 میدونم بعید اصال . نیست

 باشه خونده درس

 : گفت بار سرزنش

 ؟ گفت چی مگه حاال ؟ زدنه حرف طرز چه این بهنام-

 نکبت ي پسره کنه بیمارستان راهی  منو بود مونده کم ؟ بگه خواستی می چی -
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 : شد گیج صداش

 ؟ چی یعنی-

 : گفتم حوصله بی

 هیچی ... جون اقا هیچی-

 . دش چی ببینم بزن حرف درست-

 بعید چند هر . فهمیدم چیزایی یه . کنم هیپنوتیزمت بیا فردا گفت .. دیگه هیچی-

 دونم می

 

 ١٧٤ 

 : دادم ادامه تمسخر با و برداشتم چشمم روي از رو دستام

 میزنه مفت حرف زیاد احتمال به البته و-

 ! مبهنا-

 ندارم حوصله .. ببخشین ... بخوابم میخوام : کشیدم پوفی . شد داغ چشمام پلک

 ؟ مهمونی نمیاي-

 .. سالمت به .. برین شما نه-

 رو بالشت حرص با . بیرون رفت اتاق از لحظه چند از بعد و شد بلند جاش از

 . سرم رو گذاشتم و برداشتم

 .. شد می اشک .. بمیرم جا همین شد می کاش . دادم فشارش

 به احتیاج . بخوابم خواستم می بازو و زور با مدت این تو . گذشت چقدر دونم نمی

 خواب یه . داشتم خواب

 از کالفه . بیاد سراغم خوابی دونستم می بعید دیگه چند هر . حسابی و درست

 زدم اتاقم از و پایین اومدم تخت

 گشتن مشغول و شدم پزخونهاش وارد . خوردم می اور خواب قرص یه باید . بیرون

 پیداش بعد دقیقه چند . قرص
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 اتاقم تو برم خواستم . بیرون اومدم اتاق از خوردم رو قرص اینکه از بعد . کردم

 از . شدم پشیمون راه وسط که

 . کرد می منتقل بهم رو بدي حس . ترسیدم می اتاقم

 پتومو و تمرف تختم سمت به شدم اتاقم وارد سریع .. بد العاده فوق حس یه

 پتو ناگهانی تصمیم یه با اما برداشتم

 به شدید احتیاج .. حموم رفتم می باید . چرخیدم کمد سمت به و کردم ول رو

 حموم شاید . داشتم گرفتن دوش

 کرد می اروم رو اعصابم کمی

 دوش یه فقط . شدم حموم وارد سریع و بیرون کشیدم کمدم از شلوار و لباس یه

 می بهتر رو حالم ... سرد اب

 کردم بسته و باز حالی بی با چشمامو و ایستادم اینه جلوي . شدم حموم وارد . کرد

 حوصله اصال .. بودم خسته .

 . نداشتم رو چیز هیچ و هیچکس ي

 تنم به سرعت با اب قطرات . کردم حرکت دوش زیر طرف به و کشیدم اهی

 عمیقی نفس .. کردن می برخورد

 . بستم چشمامو و کشیدم

 باز رو چشمام زده وحشت میشه روشن خاموش داره حموم چراغ اینکه احساس با

 قدي بلند مرد دیدن با . کردم

 سینه کنار تا بلندش موهاي . اومد بند نفسم بود پوشیده مشکی و بلند لباس که

 کل به صورتش رسید می اش

 از .. زدن داد کردم شروع قدرت تمام با که برداشت سمتم به قدمی . بود سوخته

 حس بی پاهام وحشت شدت

 کنم فرار و بدوام در سمت به که نداشتم اینو قدرت حتی . بود شده

 

 ١٧٥ 
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 به و بود اسمون روي که پاهایی . بود شده پاهاش میخکوب چشمام . کنارم اومد

 دهبری . کرد می پرواز طرفم

 لرزید می تنم . بودم کرده وحشت . خواستم می کمک و کشیدم می فریاد بریده

 گونه روي سرعت با اشکام و

 محکمی سیلی بعد و کرد نوازش رو صورتم سنگینش دست . کرد می حرکت هام

 عقب عقب . زد گوشم به

 زمین خوردم محکم و کردم حرکت

 با و اومد بند نفسم . اورد فشار ام سینه ي قفسه به پاش با و کرد پرواز سمتم به

 عقب کشیدم خودمو وحشت

 ته از . بده دست بهم خفگی احساس شد می باعث اورد می ام سینه به که فشاري

 و کشیدم می فریاد دل

 . نمیخواست دلم ... بمیرم ها زودي این به نمیخواست دلم .. خواستم می کمک

 از حال و حس . رفت سیاهی چشمام . رفت فرو پهلوم توي تیزي چیز لحظه همین

 . رفت تنم

 دستمو ترسناکش دست با . شد خیره بهم وحشتناکش صورت با و زد زانو کنارم

 ترق صداي . پیچوند و گرفت

 . پیچید استخونام ترق

 گشاد چشماي . بخورم تکون اي ذره تونستم نمی و بود کرده قفل پام و دست

 ي چهره میخکوب فقط ام شده

 منو و جلو بیاد ترسیدم می . شد می زیادتر ترسم لحظه هر . دبو زشتش و کریهه

 هم اینو قدرت حتی . بکشه

 .. استخونم درد نه و داد می اجازه ترس نه . عقب بکشم خودمو که نداشتم

 و کرد می حالم بی بود تنم تو استخونام شکستن از که دردي . کرد ول دستمو

 لحظه چند و رفت عقب کمی
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 . بود وایستاده پیش لحظه چند که بود جایی میخکوب هنوز امچشم . شد غیب بعد

 چشمم که نداشتم اینو قدرت

 ؟ عرق خیس . بود خیس خیس صورتم . بچرخونم رو

 بود رفته یادم هم کشیدن نفس حتی . بودم کرده کپ .. بود افتاده کار از مغزم

 . پیچید حموم تو صدایی . انگار

 ي صحنه دیدن با . شد گردتر و گرد چشمام . چرخوندم رو سرم زده وحشت

 کم کم . زدم لبخند عجز با روبروم

 قابل غیر و وار دیوانه هاي خنده و شد تبدیل بلند اي قهقهه به بعد و خند ریز

 اور وهم و سرد سکوت کنترلم

 . شکست می رو حموم

 هر . ... و گوزن و میمون و اسب . درشت و ریز هاي حیوون از بود شده پر حموم

 . رفتند می طرفی به ومکد

 حموم دوش زیر اسب . کرد می وورجه ورجه شویی لباس ماشین روي میمون

 ... چرخید می

 به چشمم مقابل که گوزن به خورد چشمم .. زدم قهقهه .. بلند .. خندیدم بازم

 میخکوبش . شد تبدیل خروس

 : اومد حموم پشت از صدایی . شد محو لبام رو از خنده و شدم

 ؟ بهنام .. ؟ خوبه حالت ... !؟ بهنام-

 

 ١٧٦ 

****** 

 : شد خیره امینی دکتر به ملتمس یوسفی اقاي

 . میره دستم از داره ام بچه ... کنید کاري یه .. قسم خدا به رو شما اقا-

 : گفت بداخالقی و حرص با نیما

 ؟ گذاشتین تنهاش حسابی چه رو ؟ بده بهنام حال دونستین نمی ماش مگه-
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 : پایین انداخت سرشو

 نیومد کردم کاري هر ... نیومد-

 از کاري ولی میگم اینو متاسفم : شد خم میزش سمت به و کشیده پوفی کالقه

 میاد بر من دست

 : رفت وا . ریختن سرش رو یخی اب کرد احساس یوسفی

 ؟ چی یعنی-

 : گفت بیشتري مالیمت با و کرد اروم رو لحنش . شد تاثرم نیما

 که اتفاقایی به توجه با . میکنن اذیتش ها جن که گفت اینجا اومد بهنام که دیشب-

 فکر افتاده مطبم تو براش

 . باشه گفته بیراه و بد زیاد کنم نمی

 حرفها این جاي به : شد می نزدیک کردن سکته مرز به داشت لحظه هر یوسفی

 جوري چه ؟ کنم چیکار گینب

 ؟ میشه خوب حالش

 ؟ کردین پیداش حموم تو وقتی داشت حالتی چه گفتین-

 به و بود شده مچاله خودش تو گوشه یه : گفت گیجی با و کرد فکر کمی یوسفی

 . کرد می نگاه خیره نقطه یه

 اقاي . کرد نگاهم گیجی با فقط . نکرد افاقه دادم تکونش و زدم صداش چی هر

 ام بچه سر بالیی چه تردک

 ؟ اومده

 پسرتون .. که بگم باید باشم راست رو باهاتون بخوام اگه ... بخوام اگه خب – نیما

 شده دیوونه

 ؟ چی : پرید جاش از یوسفی

 لطفا بشینین ... اقا باشین اروم-

 سرش رو گذاشت دستشو و مبل رو کرد پرت خودشو یوسفی
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 مرد ي شونه رو گذاشت دستشو . رفت شطرف به و شد بلند میزش پشت از نیما

 . نباشین ناامید : گفت اهسته و

 بزرگه خدا

 

 ١٧٧ 

 ؟ دکتر کنم چیکار : شد خیره بهش و گذاشت هم رو چشماشو

 : گفت و زد غمگینی لبخند

 حتما نره یادتون البته . کنه کمکتون بتونه یدشا . درست کار روحانی یه پیش برید-

 باشه مردم قبول مورد باید

 ؟ میشه درست-

 مردم قبول مورد باید حتما شخص اون معنویت بر عالوه کنید دقت ولی انشاهلل-

 . خدا به کنید توکل . باشه

 میشه درست

 کردین لطف . ممنون خیلی : شد بلند جاش از غمگین یوسفی

 : زد لبخند نیما

 بدین اطالع من به افتاد اتفاقی هر اس وظیفه ؟ حرفیه چه این-

 .. سوال یه فقط . حتما چشم-

 ! بفرمایید جانم-

 ... ؟ کرد کاري براش شد می یعنی ؟ بود خوب حالش اینجا اومد روز اون که بهنام-

 ... یعنی

 ونمد نمی . شده اینجوري افتاده براش که دیشبی اتفاق خاطر به کنم می فکر من-

 ولی نه یا بود گفته بهتون

 ... اما بدم انجام روش هیپنوتیزم تا اینجا بیاد امروز بود قرار

 : داد ادامه تاسف با و فشرد لبشو

 باشه داشته اثري هیپنوتیزم دیگه نکنم فکر ... اتفاقا این با-
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 سمت به و برداشت رو کارتی . رفت میزش طرف به و شد بلند جاش از نیما

 : گرفت یوسفی

 بدین اطالع بنده به حتما افتاد اتفاقی هر میکنم تاکید ... اتفاقی هر .. منه کارت این-

 میکنم رو سعیم منم .

 بزنم جان بهنام به سري یه حتما فردا یا امروز

 دستشو محبت با و زد لبخندي نیما . کرد تشکر لب زیر و گرفت رو کارت یوسفی

 : گذاشت مرد ي شونه روي

 میشه درست .. میکنم خواهش

 باید دونست نمی . شد خارج ساختمون از و نشست مرد لباي رو غمگینی لبخند

 ؟ بشه کی دامن به دست

 بده انجام تونست نمی کاري هیچ اون و شد می نابود داشت دستی دستی پسرش

 دلش . نداشت خوبی حس .

 زا یکی با باید . شد ماشینش سوار . بریزه بهم رو زمان و زمین خواست می

 . گذاشت می میون در روحانیون

 . کرد جا به جا رو دنده و چرخوند رو سوییچ . کرد کاري شد می شاید

 

 ١٧٨ 

****** 

 از رو در یوسفی . شد خونه وارد گویان یاهلل یوسفی اقاي با همراه رحمانی اقا حاج

 اقا حاج کنار و تبس پشت

 : برگشت یوسفی سمت به و انداخت خونه به نگاهی اقا حاج . گرفت قرار

 ؟ یوسفی اقاي کجاست پسرت-

 حاجی اتاقشه تو-

 ؟ اتاقش تو برم میشه-

 لحظه یه ... بذارین فقط .. البته-
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 به بهت با و بود نشسته گوشه یه دیشب مثل . شد بهنام اتاق وارد و گفت اینو

 دیدن . بود شده یرهخ اي نقطه

 خبر بهنام به داشت قصد . اورد می درد به رو پدر دل پسر ي پریده رنگ صورت

 تا اتاق تو میاد کسی که بده

 تا دیشب از چون .. نداره اي فایده بود مطمئن جورایی یه چند هر . نباشه معذب

 .. خورد می تکون نه بهنام حاال

 .. نه میخورد غذا نه .. شنید می صدایی نه

 صورتش و سر به . افتاد می هق هق به دفعه یک بعد و خندید می بلند بلند گاهی

 . زد می ضجه و کوبید می

 جورایی یه . بشه دور ذهنش از افکار این تا داد تکون رو سرش یوسفی اقاي

 گه نمی بیراه و بد نیما بود مطمئن

 باشه شده دیوونه تنش ي پاره ... پسرش که کنه باور خواست نمی دلش اما

 صداي با . زد زانو کنارش و کرد حرکت بهنام طرف به . نشست قلبش تو دردي

 کرد زمزمه اي اهسته

 ؟ جان بابا-

 کنه نگاهش که برنگشت حتی بهنام . نشنید صدایی

 ببینتت خواد می ... اومده رحمانی اقا حاج ، بابا .. جان بهنام-

 هم باز . زد اش شونه به دستی و کشید اهی . ندید پسرش از العملی عکس هم باز

 ... سکوت و سکوت

 : گرفت قرار حاجی مقابل . بیرون زد اتاق از و شد بلند جاش از ناامید

 اقا حاج تو بفرمایین-

 با یوسفی . شد اتاق وارد کوبید در به که اي تقه با و زد مهربونی لبخند پیرمرد

 موند منتظر در پشت کالفگی

 . موند خیره اش زده بهت و غمگین صورت به و نشست جوون پسر کنار حاجی

 ؟ پسرم-
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 نشد شنیده بهنام از صدایی

 

 ١٧٩ 

... 

 جا از حاجی دیدن با . پروند جا از رو همسرش و یوسفی اقاي در شد باز صداي

 طرفش به هول با و شدن بلند

 . کردن حرکت

 ؟ زد حرف ... ؟ گفت چی ... ؟ خوبه حالش ... ؟ شد چی-

 مبل روي اهسته پرسید می سوال نفس یک که یوسفی خانم به توجه بی اقا حاج

 با شوهر و زن . نشست

 شدن خیره بهش و نشستن حاجی روبروي ، مبل روي نشدنی وصف استرسی

 ؟ خوبه حالش ام بچه .. بگین چیزي یه قسم قران به رو شما اقا حاج– یوسفی خانم

 زمزمه و کرد باز لب . چرخید بهنام مادر و پدر نگران صورت روي پیرمرد نگاه

 : گفت وار

 ... افتاده پسرتون براي که مجهولی ي صحنه یا اتفاق-

 : داد ادامه و بست چشماشو

 ... بده دست از رو عقلش که شده باعث ... شده باعث-

 : انداخت اندامش به لرزه پدر و مادر بغض پر و لرزون صداي

 ؟ چی-

 هق به وضوح به یوسفی خانم . کرد سکوت و انداخت پایین سرشو . نداشت جوابی

 دست دو با . افتاد هق

 . زد ضجه و پوشوند رو صورتش

 ام بچه ... ام بچه-

 موند خیره قا ا حاج به ملتمس و گرفت باال سرشو-

 ... بکنید کاري یه .. سمق خدا به رو شما .. دامنتون به دستم اقا حاج-
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 خواهرم نمیاد بر من دست از کاري-

 .. بخدا .. میشه درست روحانی یه پیش بیام اگه گفت ... گفت نیما ولی– یوسفی اقاي

 .. االن ولی باشه شده زده جن پسرتون که بود صورتی در اون .. درسته-

 صدایی با و بست رو چشماش . بشه اروم کمی تا کشید عمیقی نفس یوسفی اقاي

 زد می موج توش ناراحتی که

 : گفت

 ؟ شده جوري این چرا=

 

 ١٨٠ 

 نشون واکنش ش علیه ها جن که شده باعث داده انجام که کارایی یا کار با بهنام-

 که شدید واکنش یه ... بدن

 بشه اینجوري شده باعث همینم

 هق هق همچنان و بود شده قرمز بینیش نوك که حالی در گیجی با یوسفی خانم

 : گفت کرد می گریه

 ؟ داره ها جن به چیکار بهنام ... ؟ اخه کاري چه .. فهمم نمی-

 ارواح احضار .. فهمیدم من که طور اون ... کنم فکر-

 ؟ روح احضار : شد بلند هقش هق و زد چنگ صورتش به

 گیج و درهم اخماي با نداشت همسرش از کمی دست انگار که هم یوسفی اقاي

 : پرسید

 ارواح احضار جمع تو مدیومی وقتی تا گن نمی مگه .. مگه ؟ اقا حاج میگین چی-

 کوفت هر یا روح .. نباشه

 نیست مشکلی اصال پس .. پس ... ؟ شه نمی ظاهر اي دیگه

 : گفت و تانداخ بود برافروخته صورتش که مرد به نگاهی حاجی

 ... اما شه نمی احضار روحی نباشه مدیومی تا که گیم می هنوزم-

 داد ادامه و کرد تازه نفسی
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 ... مدیومه بهنام-

 . پایان

 توفیق اهلل من و

 92 اسفند
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