
 

 : خالصه

داشتن  یقتحق یتبچگ یاهایشبانه و رؤ یهاکابوس یروز بفهم یک  اگه
 !کنی؟یم کار یچ 

 یمعمول یزندگ  یک  اییگهد یکه داره مثل هر آدم عاد  یهدر مورد پسر  ماجرا
رو  یشکه زندگ  یشهم یبیو اتفاقات عج هایقتاما متوجه حق گذرونه؛یرو م

 !کنهیم یلتبد یهپر خطر و پر حاش یزندگ  یک ساده به  یزندگ  یک از 

 یشهو اون مجبور به سکوت م کنهیش باورش نمطبع و سرزندهشوخ دوست
 دونهینم کسیچ. هیرهلو م یز و همه چ یشهتر ماوضاع ترسناک ینکهتا ا

ترسناک، وحشتناک و  یهامشکل از کجاست و فقط مجبور به تحمل صحنه
 یقهرمان زندگ   یگهها دکه اون  یشهمعلوم م  یقتحق  یهستن و زمان   یریگجن

 مردم. یهستن و ناج  ودشونخ

 

 

و واج زل زده بودم به  طور که هاجهمون یه؟چ یگهد هاینمقلب القلوب! ا یا
 ینکنم؟ اگه ا  کار یضرب گرفتم. حاال چ   یز م  یخودکار رو رو  ی،امتحان   یهابرگه

با  یوقت فرق بنده خدا کار کنم که اون یک دست  یر برم ز یدبا یوفتمترم رو ب
 خر بارکش ندارم.



که سمت چپم بود نگاه کردم.   یابرداشتم و به پو یخیرو از سٔواالت مر  نگاهم
 بله! آقا مشغول نوشتنه!

خان بزرگ انداختم که   ینگاه به استاد گرام، لطف   یک تا بناگوش باز شد.    نیشم
 نظر گرفته بود. یر زعقاب همه رو  یننشسته و ع یز پشت م

 یدش تا شام رو کردم تو برگهغاز کّله ینشدم و ع یلمتما یابه سمت پو آروم
 شد. یرمدستگ یزیچ یک 

مطمئن   ینگاه کردم؛ وقت   یزده رو برگه! دوباره به لطف   یمهانگار خ  یانشد! پو  عه
 خم شدم. یادوباره به سمت پو یستشدم حواسش ن

 !یا... پوی! هویسپ -

بهم نکرد! دوباره صداش کردم. نوچ انگار آقا تو باغ  یاتوجه ینکمتر   یاپو اما
 نگاه کردم. یاو بعد به پو ی. دوباره به لطف یستن

 خره! با توام! یا...پویس! پیهـو -

خر صداش کنم تا  یدمن شد. حتمًا با سرش رو بلند کرد و تازه متوجه پویا
 یدمسف  یبرگه  یمتوجه  ینگاه کرد بعد به من. وقت   یبه لطف   یا! پوینهمن رو بب

 »خاک تو سرت« باال گرفت.  یزد و کف دستش رو به نشونه  خندییششد، ن

 یمارستانمن ب یشبد دونهینگاهش کردم. حاال خوبه خودش م چپچپ
آروم   ید،نگاه معترض من رو د  یوقت   یامامانم بودم و نتونستم بخونم. پو  یشپ

نباشه. بدون   ینجاحواسش ا  وقتیک نگاه کرد که    یبه لطف   سر تکون داد. بعد



 منش رو به سمت آروم و نامحسوس برگه یلیبه من نگاه کنه، خ ینکها
 رو گرفتم. برگه یع سر  یطانیهام برق زد و با لبخند شگرفت. چشم

رو مخم بره؛ اما  یادز یدشا ینکه! با ایهواقعًا پسر با معرفت یاگرم! پو دمش
 یدوست  ینهمچ یه یشههم یدآدم با یگمهمش هوام رو داره. اصاًل من م

 داشته باشه.

دور کامل نگاه عاشقونه کردم، خودکار رو گرفتم و به  یکرو  یاپو ینکهاز ا بعد
 ش چشم دوختم.برگه

نگاه کردم؛ آخه دو تا   یابه پو  یکه فقط مو دو تا سؤال نوشت. شاک   ین! ااکهی
 رو نوشته. ل؟ من گفتم االن همهسؤا

 زد. ینگاهم شد، لبخند ژکوند یکه متوجه  پویا

دو تا سؤال هم، دو تا   خیالیش دوختم ب نگاهم رو ازش گرفتم و به برگه  پوکر 
 یتتموم شد سرم رو بلند کردم که موقع یسؤاله. شروع کردم به نوشتن. وقت 

 کنم.  یرو بررس یلطف  یمکان 

رو بهش   یاپو  یحواسش نبود. خواستم برگه  یاال به اال. لطف واال قوة    الحمداهلل
 .یدمشن ییبدم که از سمت راستم صدا

 ! یان...رایس! پیه  -

ش رو سمتم بابک مواجه شدم. بابک برگه یسمت صدا که با برگه برگشتم
ش رو گرفتم نامحسوس برگه  یلیو خ یعگرفته بود و مطمئن بودم پر پره. سر 

 نگاه کردم که منتظر بود. یادادم. به پو یلشتحو از سر تشکر  یو نگاه 



اون هم با چشمک من و برگه بابک  ید؛تقلبمون رس یعنیزدم که  چشمکی
 یلطف   ییاز سر تشکر به بابک کرد. بعد دوتا  یو نگاه   یدفهم  یعدستم سر   یتو

 نظر گرفتن و من هم شروع کردم به نوشتن. یر رو ز

 نوشتم. باألخره تموم شد. یآخر هم با بدبخت  سٔوال

 که دستم شکست!  آخ

 یهوکه   یسهبدم تا اون هم بنو یارو به خود پو یابابک و پو یبرگه خواستم
ها بلند شد طلبفرصت  ینع  یعشد. سر   کالس متوجه  یاز دخترها  یکی  یدمد

 و گفت:

 ی؟چ  یعنی! کننیها تقلب ماون عه عه! آقا -

 بهمون انداخت. یزینگاه ت یابا اعتراض اون دختر عقده لطفی

 گفت:  اومدیطور که به سمتمون ماز جاش بلند شد و همون یع سر  بعد

 اونجا چه خبره؟ -

اما  یره؛خودش رو بگ یخواست برگه یع . بابک سر یمتامون هول شدسه  هر 
بابک رو  یبرگه یع هم هول شده بود سر  یاپومن رو گرفت.  یبرگه یاشتباه 
 گرفت.

 یها برگه رو اشتباه وسط هنگ کرده بودم. خواستم بگم نه احمق ینا من
که برداشته بود   یبلند یهابا قدم یشده بود و لطف  یر د یگهاما د ین؛برداشت

 .یدبه ما رس

 ین؟هست یرستانیآره؟ مگه بچه دب کردین،یتقلب م ینشما سه تا داشت -



 شدم: قدمیشپ یعسر  من

 ما و تقلب؟ نه بابا! کنین؟ی! چرا زود قضاوت میه؟چه حرف یننه آقا ا -

 کرد:  یهمکار یع سر  پویا

نشستم  یکل  یشب! من دیستقشنگ ن یشمآقا، اصاًل شوخ یگهراست م -
 و بابک هم خواندن! یانخوندم. عالوه بر من را

کردم برخالف وجدان درونم   ی!« سعیزرت! چقدر هم تو خوند  درونم:  وجدان»
 بهم خودم رو قانع کنم. ینهداشت بر  یکه سع

 کنینیتقلب م ینشما دار یدد یفیس یم؟ وقت : به نظرتون من بچهلطفی
 !طورهینواقعًا هم یعنی

جون  یبگم، لطف  خواستی! دلم میرهخانم م یفیهم قربون صدقه س چقدر 
 ! اما به جاش گفتم:دونیمیهمه ندونن ما که م

 !یستیمن کارهاینخانم بد متوجه شد. ما اصاًل اهل ا یفیحتمًا س -

 ادامه داد: بابک 

 .یاد! واال خدا رو خوش نمزنینیبه ما تهمت م  ینواقعًا که آقا، شما االن دار  -

 زنه؟یها حرف مبزرگننه ینتعجب به بابک نگاه کردم. چرا ع با

 گفت:  لطفی

آره؟ به  ینگول بزن یباز یبمننه من غر  ینمنو با ا تونینیم ینفکر کرد -
 گول سه تا دانشجو رو بخورم؟  یامسال سابقه درخشانم م ینظرتون من با س



 گفت:  بابک 

ها!  یمگولتون بزن  خوایمیم ینباور کرد ی! شما جدیه؟چه حرف ینعه آقا! ا -
 دین؟یاصاًل چطور انقد راحت به حرف اون دختره گوش م

که لومون داد اشاره کرد. همون لحظه دختره با   یفیبه همون دختره س بعد
 اعتراض و حرص رو به بابک گفت:

 یبگ  یدپس با یبه اسم صدام کن یستدختره اسم داره! منتها در شأن تو ن -
 خانم! یفیس

 بابک جواب داد گفت: یاز بابک پرروتر بود به جاکه   پویا

! سومًا سرت کنیمیپس همون دختره صدات م  یاواًل تو نه شما! دومًا دختر   -
 !یادنم یرتکه شوهر گ  طوریهینتو کار خودت باشه هم

 خنده. بابک گفت: یر حرف کل کالس زدن ز ینا با

 .یمندار اصاًل تقلب ینباور کن ین،اصاًل مارو بگرد یاینآقا ب -

 .کردیمیتقلب م یمو مستق یمتقلب نداشت ی. ما اصاًل برگهگفتیم راست

 .یدم! من خودم دکردینیهم تقلب م یپسره: نه نه شما تو برگه همون

شو کّله  خواستیچپ نگاهش کردم و دلم مرو خفه کنه. چپ  ینا  یکیخدا    ای
 گفت:  یارهکم ن  ینکههم واسه ا یابکنم. پو

. ینینمونو بببرگه یاینب یمهم تقلب کرد یکه از برگه  کنینیعه! اگه فکر م -
 !یستهم ن یههامون اصاًل شبجواب ینیدبب یگه،د یاینب یآقا لطف 



جا شد. ها جابهکه برگه  دونستینشون بده. نم برگه رو خواستینه! م وای
تا استادها   تیمنوشیتفاوت م  یها رو با کمموقع تقلب جواب  یشهما سه تا هم

 یداسوءاستفاده کنه تا نجات پ یوهش یناز ا خواستیهم م یاشک نکنن. پو
 هچل. یتو افتیمیم دونستینم یگهد یم؛کن

 کردم مانع بشم!  یسع سریع

 دوننیم یلطف  ی. آقایت رو نشون بدبرگه یستن یازیجان! ن یا: نه پومن
 .یستیمن کارهینما ا

 نشون بده، گفت: یبه لطف  برگه رو کردیم یطور که سعهمون پویا

 .یمو بفهمه تقلب نکرد ینهمون رو بببرگه یلطف  ی! بذار آقایاننه را -

کنم. همش هم چشم و   یرو راض  یاپو  کردمیم  یو سع  کردمیمخالفت م  من
 یف و لط کردیانگار. بابک فقط نگاهمون متا بفهمه؛ اما انگارنه اومدمیابرو م

 شده بود. یجگ

 : بسه!لطفی

 .یستادیمدو تامون صاف سر جامون ا هر 

 .ینمبب ینبد یتونو نوبت : برگهلطفی

*** 

هامون برگه یوقت  ی. لطف یمدانشگاه نشسته بود یاطح یصندل یرو ییتا سه
ترم  ین. گفت که ما رو ایمجا شده و ما واقعًا تقلب کردجابه یدفهم ید،رو د

 .ینهنبتو کالسش ما رو  یگهگفت که د  ینمو ا ندازهیم



 .یمترم هم افتاد ینروزگار! ا ی: ه پویا

 الکییالک   یجورو به حال خودم تٔاسف خوردم که چه  یشونیمپ  یزدم رو  محکم
 بدبخت شدم.

 من دردم گرفت. ی! چقدر محکم زدی: واپویا

 یکه منصرف شدم و محکم زدم پس کّله  یشونیمبزنم رو پ  یگهد  یکی  خواستم
 که دادش بلند شد.  یاپو

 زنی؟یعه خره چرا م -

 ی! آخه گاوسون من کل اجزایکبود شدن  یقزدم ال یکیآخه حقته! تازه  -
که   یکرد  یچخر سه پ یجا شد از بس چشم و ابرو اومدم. باز توصورتم جابه

 .ینشون بد یبرگه رو به لطف  یدحتمًا با

 جا شد.که برگه جابه  کنمی! من کف دست بو نمتینیشآخه ان -

 زر نزن بابا! -

هم با نگاه من  یابابک که تا اون موقع ساکت مونده بود زل زدم. پو به
 شد و گفت: یهقض یمتوجه

 بابک! چته؟ یه  -

 سرش رو بلند کرد و گفت: بابک 

 یم؟رد شد یاالن جد -

 بچه هنوز تو شکه. ی: الهپویا



 !یکن  یهگر   یخوایم : نگومن

دخترا بزنه  ینع خوادیچپ نگاهم کرد و الحمدهلل متوجه شدم نمچپ بابک 
 .یهگر   یر ز

 بچه نشو! یان: نه بابا رابابک 

 شد و گفت: یلحظه جد یک پویا

 یم؟کن  کار یچ  یبسه! جد یبازآقا مسخره -

راه چاره گشتم؛  یک فکر فرو رفتم و دنبال  یو تو یدمموهام کش یرو ال دستم
 ییجه. سرم رو بلند کردم تا نتیدناممکن به ذهنم رس یینهاما فقط چند گز 

 .کنهینگام م یبابک با لبخند موز یدمناموفق رو بهشون بگم که د

انداخت و  یااشاره به پو یک تکون دادم که بابک  «یه؟»چ یبه نشونه سری
 یباز یشاقهوه یبا موهابود و  یینکه سرش پا  یازد. به پو یلبخند گشادتر 

منظور بابک شدم. ناباورانه به بابک نگاه کردم.  ینگاه کردم و متوجه  کرد،یم
 گفت:  یاتکون داد و رو به پو یتاز سر رضا یبابک لبخند

 ... .یگمم یجون! داداش فدات بشم اله یاام... پو -

دخترانش  یغ . من و بابک تو کف جیدکش  یبنفش یغ و ج یدفهم یعسر  پویا
از جاش بلند شد و خواست فرار کنه؛ بابک   یزدم  یغ طور که جهمون  یا. پویمبود
 رو گرفت. یااز جاش بلند شد و پو یعسر 

 زنییحرف م  یرینبا ش  یریلحظه گوش کن! تو فقط م  یک جان! داداش    یاپو  -
 جون گوش کن... . یا. پوینترم نندازه! هم ینکنه ما رو ا  یکه باباش رو راض



. از خنده دلم خواستیو کمک م یزدم یغو فقط ج رفتیبار نم یر ز یاپو اما
 کردیم یو بابک همش سع یزدهمش دست و پا م یادرد گرفته بود. پو

 یحساب   یاجلف بود. پو  یلیبود که خ  یدختر لطف   یرین،کنه. راستش ش  یشراض
 یابشه؛ اما پو یک نزد یاداشت به پو  ینشسته بود و همش سع یرینبه دل ش

کنه که بره مخ  یرو راض یاپو خواستیوحشت داشت. بابک م یرینز شا
جونش رو واسه دخترش   یحرف بزنه، چون لطف   یرو بزنه و بره با لطف   یرینش
 .خواستیو کمک م کردیداد م یغ ج یاپو ین. واسه همدادیم

 یارو گرفته بود و پو یاوپا پوبلند شدن نداشتم، بابک چهار دست یخنده نا از 
بره کل  یشپ طوریینفرار کنه. گفتم اگه هم کردیم یبا چنگ و دندون سع

نداشتم؛ اما بازم بلند شدم  یجون  ینکهرغم ا ی. علیاطتو ح ریزنیدانشگاه م
 و بابک رو جدا کردم.

 .یساوا یقهدق یک بابک!  -

 هم آروم گرفت. یاو پو یستادمن ا یبا لحن جد بابک 

 نداره. یراه نجات  یوفتهب یرینش یر گناه داره اگه گ  یاپو -

 م گرفت؛ اما خودم رو جمع و جور کردم و ادامه دادم:ذره خنده  یهحرفم    ینا  با

 .کنیمیم یداپ یگهراه د یک  -

 بغلم و گفت: یدپر  یع سر  پویا

 .یمعشقول یمرس یدادمن رو نجات  ی،جون  یان! رایوا -



س. برخالف باطنم که بابا کرکر خنده  یندخترا کرده بود. اصاًل ا  ینرو ع  لحنش
 یاو نشستم، پو یم گرفته بود آروم ازش جدا شدم و رفتم سمت صندلخنده

 گفت:  یاپو یهوکه   ینهکنارم نشست و بابک خواست کنارش بش

فرعون، برو  یطان،ش یزید،نشو! قاتل،  یکور! به من نزدبرو اون یای؟کجا م  -
 ور!اون

. یدمخند دادمیطور که سر تکون مو با تأسف همان یینرو انداختم پا سرم
 رو نگاه کرد و اومد کنار من نشست. یاچپ پوبابک چپ

 ها. کردم  یبابک شوخ  ی: ه پویا

 بابا! دونمی: مبابک 

 .ینمم تو رو بب: اما هنوز چشم ندار پویا

به   توجهیب   کردمیبزرگ دانشگاه نگاه م  یاطکرد، همزمان که به ح  یپوف   بابک 
 هاشون گفتم:زر زر کردن

 ها!بچه -

 : جان.پویا

 شه،یدلم خنک نم یارمدختره در ن یارو ینرو سر ا یشتالف یمن تا وقت  -
 ی؟شماها چ 

که!   یارمازش در ب  ییبابا  یک !  رفتیم  یادم...داشت  ی: آهان آره! دخترهبابک 
 .یساوا یده؟مارو لو م



 گفت:  یاپو یهوکه   یمقتل بود یتو فکر نقشه ییتا سه

 مامانت بهتر شد؟ یان،را یراست  -

 افتادم آروم گفتم: یشبد یادمکه   یرونفکر اومدم ب از 

 بار حالش بد شد.سه  یمارستانتو ب یشب! دشهیبدتر نشه بهتر نم -

 چه بد! ی: واپویا

 ین؟پول عملش رو جور کن ین: تونستبابک 

 .کنیمیرو م یمون: نه؛ اما سعمن

 یانب  یهبق  ینکهآخرم بود. قبل از ا  یمبزنه زنگ خورد و تا  یتا خواست حرف   پویا
که از   یمبود ینفرات  ینگفت اول  یشدسمت در. م یمو رفت یمبرن ما بلند شد

بود، آخه من و   یقت خداحافظ و  یدیم. به جاده که رسیرونب  یمدانشگاه اومد
 بابک مخالف ما. یطرف بود و خونه ینخونمون از ا یاپو

 ین؟ندار یها، کار: خب بچهبابک 

 خداحافظ. یول،نه ا -

 خداحافظ. -

کرد. بابک با سرعت دور شد. البد  یهم با تکون دادن سر خداحافظ  پویا
که ما سه تا  ینهرو داشت به موقع به اتوبوس نرسه! جالب ا یناسترس ا

هم  یاچون من به خاطر عمل مادرم فروختم، پو یمندار ینماش کدومیچه
 . بابک هم کالً یدواسش نخر   یگهتصادف کرد باباش د  یداشت؛ اما وقت   ینماش



سه   ویستب  یاندار بود. کثر شأن بود من رانداشت. اصاًل حال و روزمون خنده
بچه  ینهستم برگشت از دانشگاه رو مثل ا یپا خرس قطب یک ساله که 

 .یامب یادهپ ها،یرستانیدب

. کنمیبراش م یفکر  یک هم تموم بشه  یوتر کامپ  یترم از مهندس ینا خب
و هشت سالشه،  یستسامانه، بتر دارم اسمش داداش بزرگ یک خب بنده 

 مشغوله. یمارستانخونده و تو ب یپزشک 

که  یدبار بزرگ کردنمون رو به دوش کش ییپدرم مرد، مادرم تنها یوقت  از 
 بعدش افتاد گردن سامان.

 عمل بشه.  یدو با یهبستر   یمارستانب  یتو  یماریب یک مادر بنده به خاطر   االن

هرچند  یم،پول عملش رو جور کن کنیمیتالشمون رو م یتو سامان نها من
رو  یشترش. کنهیکنم؛ در واقع سامان داره جور م  تونمینم یمن که کار خاص

 .یمجور کن یگهد یلیونم یستب یدو فقط با یمجور کرد

 مامانت؟ یشپ یریامروز م یان: راپویا

 : نه خالم هست.من

 ینا؟اوه، خاله م -

و  یستادمو زل زد به من. ا یستادا یانه تکون دادم که پو یرو به نشونه سرم
 منتظر نگاهش کردم.

 به برق سه فاز؟ یدیچسب یه؟: چمن

 خالت... . یکیپس اون  یستن ینا: اگه خاله مپویا



 یآروم ادامه حرفش رو خورد که کالفه سرم رو تکون دادم، برگشتم و پوف   پویا
 کردم.

 یراتخاله سم کنی؟یم ی! شوخ نیارا یبلند گفت: وا یبا صدا پویا
 جاست؟ آره؟اون

 گفتم:  یبه سمتش برگشتم و با لحن ناراض دوباره

 مامانم. یشجاست، پاون یراآره. آره سم -

 : اما مگه... .پویا

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

ازشون  یمبرا پول عمل مادرم رفت یول یم؛ما باهاشون قهر بود دونم،یآره م -
 .کنیمیو به زور تحملشون م یمپول قرض گرفت

سکوت کرد، بدون توجه بهش به راهم ادامه دادم. خودم خوب  پویا
اشتباه محض بود، به سامانم گفته بودم؛ اما  یک کردن ما   یآشت  دونستمیم

 .یمنداشت یاهمون روز حال مامانم بدتر شد و ما چاره

حد توان خودش در    ینامن دو تا خاله دارم، با دو جهان متفاوت! خاله م  خب
هوامون رو داره و از همه   یلیکمکمون کرد و من واقعًا دوسش دارم. خ  یلیخ

 ... .یراماما خاله سم یه؛لحاظ عال

من رو  یدنداره ، مخصوصًا من! اصاًل انگار چشم د یبیعج یدشمن باهامون
 یشخودخواه و حسوده. سه سال پ  یلینداره، همش دنبال مّنت گذاشتنه و خ

بود که به  یدهبه ما رس ی. بعد از مرگ پدرم ارث یمباهاشون دعوا افتاده بود



تانکر آب  یهبود و  یدهها رو باال کش. کل پولیمبود خبر یازش ب  یرالطف سم
 .فهمیدیمیوقت نم یچه گفتیبهمون نم یپور عل یله،هم روش! اگه اون وک

هم مراعات من رو  یابود و پو  یر گذشته درگ  یادآوریر  آخر راه ذهنم به خاط  تا
 .گفتینم یزیو چ کردیم

آخرش  یناز کرد؛ ول یباال. کل یادخواستم ب یااز پو یدیمبه در خونه رس وقتی
. دست کردم تو یستادیما یو پشت در ورود یمها باال رفتقبول کرد. از پله

 نکردم. یدارو پ یدتم کلرو گش یبمج یاما هرچ  یارم؛رو در ب یدکه کل  یبمج

 ها. یدر رو باز کن خوایینم ینکهمثل ا یان: راپویا

 کنم! اه.  یدارو پ یدکل  یسا: وامن

 .یبمشروع کردم به شخم زدن ج بعد

 .یگه: خب زود باش دپویا

 .ینه به حاال که انقدر عجله دار کردی،ی: نه که تا حاال واسه اومدن ناز ممن

 دارم. ییدستشو ی: ِد آخه لعنت پویا

برداشتم و با  یبمگرفت؛ اما زود جمعش کردم. دست از گشتن ج مخنده
 گفتم:  یابه پو یدیناام

 !یستن -

 .ریزمیالمصب من دارم م یست؟ن یچ  یعنی: پویا



 یراستش رو خم کرد تو  یپا  یپاهاش رو محکم بهم جفت کرد و زانو  بعدش
 به سمتش گرفتم و گفتم: یدم رو به حالت تهدچپش. انگشت اشاره یپا

 !ذارمیت نممن زنده یزیبر  ینجاا یاپو -

 .یاد: مگه دست منه؟! خودش مپویا

 !یاد: خب بهش بگو نمن

 !؟زنییتو چرا باهاش حرف نم یگی: اگه راست مپویا

باز شد. به سمتش هجوم بردم که بزنم  یششچپ نگاهش کردم که ن چپ
 ش کنم.له و لورده

 تند گفت:داد و تند یجا خال سریع

 که بتونم بدوم.  یستمن یتیبه خدا من تو وضع یسا،جان من وا یانرا -

گفت که دلم سوخت. به حالت زارش نگاه کردم و  یالحن مظلومانه با
رو کجا گذاشتم آخه؟   یدهاشدم. کالفه برگشتم سمت خونه، من کل  خیالشیب 
 !یفپ

 کنی؟ی! زود باش استخاره میان: راپویا

 !یست؟ن یدکل  بینییمگه نم -

 ناباورانه نگاهم کرد و گفت: پویا

 باز کن! و در رو یار رو در ب یدبسه کل یداداش شوخ  یانرا -

 .یستدر کار ن یشوخ  یدنگاهش کردم که فهم یقعم من



 زود باش! یاد،داره از جاش در م هامیهکن کل  یداپ یراه  یک یان: راپویا

 هست! یراه  یک  -

 .یهمنظورم چ یدفهم یقهبهم نگاه کرد و بعد از چند دق مشتاق

 !یارمطاقت ب تونمی! نه، من نمیان: نه راپویا

از  یدبا یا یادتا سامان ب یسیمانقدر وا یدبا یا یم،ندار اییگهد یچاره یاپو -
 .یماتاق بپر  یپنجره

 یینهتا اومدن سامان نگه دارم خودم رو؛ گز  تونمیاول من نم یینه: گز پویا
 حالم بپرم؟ ینبا ا یدوم هم من چطور

 یو به سمت پشت خونه که پنجره یینها رفتم پارو گرفتم و از پله بازوش
 اتاقم بود حرکت کردم همزمان گفتم:

 !یساوا یگمبهت م -

 گفتم:  یاو رو به پو یستادما یدمرس یاطبه پشت ح وقتی

 !یر برام قالب بگ -

 نگاهم کرد و گفت: یامردهبا حالت ننه پویا

 مگه من تحمل وزن تو رو دارم؟! -

 شرک کرد. یگربه  ینسبزش رو ع یهاچشم بعد

تر از ذره درشت یهمن فقط  یکلیم! بسه لطفًا! من و تو هم قد و هم هیاپو -
 که.  یستمن یکر توام، غول پ



 یهودستش که  یکالفه دستش رو قالب کرد. خواستم پام رو بذارم رو  پویا
 دستش رو باز کرد و تند گفت:

باش کفشت رو  دستم؟! زود یرو یبا کفش پاتو بذار خوایی! می؟چ  یگهد -
 !ینمبب یار در ب

 یمدادم؛ خم شدم و بند کتون یرونب یرو مشت کردم و بعد محکم نفس دستم
دوباره قالب گرفت. با هزار مکافات پام رو گذاشتم   یارو باز کردم و در آوردم. پو

 شروع کرد غرغر کردن. یاکه پو  یرم،اتاقم رو بگ یپنجره یدستش تا لبه یرو

 یشون؟بشور میریی! میدهمرده م یماه  ی! جورابت بویعوض یان: راپویا
 .یشمدارم خفه م یلعنت 

 !یسا! وایک ! اصاًل جوراب تو عطر بیادهنت رو ببند پو -

قالبش رو باز کرد و رفت عقب، من   یهو  یاکه پو  گرفتمیلبه پنجره رو م  داشتم
 !یدمهام رو شنتک استخونتک   یو رسمًا صدا  ینبدبخت هم با کّله افتادم زم

به سمتم اومد و  یاموندم. پو ینزم یطور روو همون یدماز سر درد کش دادی
 گفت:

 ی؟! مردی. ه یانرا -

نگاه کردم   شیدهسبز ترس  یهاجام نشستم تو چشم  یکه به زور تو  طور همون
 و با حرص گفتم:

 !ی؟ردزهرمار! گوسفند، االغ! چرا دستت رو باز ک -

 !مردمیم شدمیخفه م کردمی. اگه فرار نمدادیگوه م  ی: بابا پات بوپویا



 دستم!  ی. وایمونور مدهنت رو ببند! آخ کمرم. گم شو اون -

بهم  یشتر که اعصابم رو ب خندیدیم ریز یز ر یابلند شدم. پو یبدبخت  با
 .یدبه ذهنم رس یفکر  یک  یهو یول ریخت؛یم

 خب تو برو باال! یلیخ -

 متعجب گفت: پویا

 ی؟چ  -

 گفتم:  یدوباره حرص من

 باال! یریتو م گیرمیمن قالب م -

 یشاقهوه یمن کرد؛ اما بعد سرش رو تکون داد. که موهامن کمیک  پویا
 صورتش. یرو یختر

 .یآره! من برم بهتره تو عرضه ندار: آرهپویا

به خاطر افتادنم کتف و  کهینا انگفتم. ب یزیچ یابروم رو دادم باال؛ ول یک 
رو باز کرد و  یشبند کتون یااما تو سکوت قالب گرفتم، پو کرد؛یکمرم درد م

 ی اکتفم حس کردم؛ اما نقشه  یرو تو  یدستم که درد بد  یپاش رو گذاشت رو
 .دادیتحمل م ییزهکه داشتم بهم انگ

 !و برو باال، عجله کن یر پنجره رو بگ یلبه یازود باش پو -

 ذره باالتر ببر! یک  رسهی: دستم نمپویا



رو محکم بستم و دستم رو باالتر بردم. همزمان که درد و تحمل  هامچشم
 موندم. یاپو ییدمنتظر تأ کردمیم

 : آهان گرفتم!پویا

از پنجره   یاحرف قالب دستم رو باز کردم و عقب رفتم. پو  ینا  یدنمحض شن  به
 شد و با داد گفت: یزونآو

 !یانبسه. را یزود باش، شوخ  ی؟! کجا رفت یانرا -

 !یمن رو ننداز یتا تو باش -

 !خیالینه ب  ی؟: چ پویا

 !یجا بمون تا ادب بشهمون -

ش رو کّله کردیم یبود، سع یزونطور که از دو تا دستش آوهمون پویا
 بچرخونه و به عقب نگاه کنه.

 .یانکمکم کن دستم درد گرفت را  یاا غلط کردم. ب! داداش، بسه آقیان: راپویا

. اول خندیدمیو من فقط م کردیم دادیاز پنجره داد و ب  یزونجور آو همون
رفته   یسه. از خنده رکردیالتماس م  کنمینم  یکمک   یدبعد که د  کردیم  یدتهد

 .یدمسامان از پشت سرم شن یصدا یهوبودم که 

 ره؟!چه خب جاینا یان: ِا ِا راسامان



دستش نگاه کردم و معلوم بود تازه از سر کار اومده.  یتو یفو ک یدکل به
 یز هاش رو رطور که چشمنگاه کرد و دوباره به من. همون یامتعجب به پو

 گفت:  کردیم

 !یائه؟اون پو -

 با داد گفت: پویا

 یو مهره یچکمکم کن واهلل پ  یاسامان، داداش دستم به دام...نه شلوارت! ب -
 دستم باز شد. سامان!

رو بغل   یارفت، پو  یاو به سمت پو  ینرو انداخت زم  یدو کل  یفک  یع سر   سامان
 رفت؛یم یسازاز من بود و بدن تر یکلیه یلی. سامان خیینکرد و آورد پا

آروم  یزد،نفس منفس یا. پویینرد پارو آو یاراحت پو یلیخ ینواسه هم
 کردم به سمت عقب فرار کنم.  یلبخندزنان سع

 سامان متوقفم کرد. یبرگشتم و خواستم در برم که صدا سریع

 بردین؟یم یفتشر  یی! جایانجناب را -

 گفتم:  یع سر  گرفتمیهام رو باال مطور که دستو همون برگشتم

 .روع کردش یامن نبود پو یر باور کن سامان تقص -

از جاش بلند شد و به سمتم اومد. سامان که متوجه هدفش  یاپو یدمد یهو
 رو گرفت. یاپو یع شد سر 

من رو بکوبونه؛ اما   یادسامان خالص بشه و ب  یقو  یهااز دست  یزدزور م  پویا
 .خندیدیکردن و به من م  دادیزورش رو نداشت پس شروع کرد به داد و ب 



کتکت بزنم   یناحمق. من فقط دستم بهت برسه همچ آشغال، ی: پسرهپویا
 .جاینا  یا! اگه من آبگوشت درستت نکردم! بکنی؟یم  یزون! من رو آویخیتار

چون  تونست،یاما نم آورد؛یبه سمتم هجوم م کردیم یدکه تهد  طور همون
 رو گرفته بود. یاپو یلکسر یلیسامان خ

 .یدش یزونخودت آوعه به من چه : عهمن

تا  یچوندبهم حمله کرد که سامان محکم دستش رو گرفت و پ تر یوحش پویا
 سرد گفت:طور خونهول داد و همون یگهرامش کنه بعد به سمت د

باال، اشتباه  یداد نزن. خودت رفت  کننیبسه! مردم دارن استراحت م یاپو -
 خودته!

 گفت:  مالوندیکتفش رو مطور که همون پویا

واسم قالب گرفت؛ اما بعد از قصد رفت  یانرا یدیان خودت د! سامیرنه خ -
رو نگه   ییمداشتم از بس دستشو  ییاونه! تازه من دستشو  یر عقب همش تقص

 داشتم شکمم درد گرفت.

سرد بود؛ اما از چشماش خنده فوران ش خونسامان نگاه کردم، چهره به
 گفت:  یاخودش رو گرفته بود. رو به پو یجلو یول کرد؛یم

 !کنمینگران نباش خودم آدمش م -

 ادامه داد: اهمیتیمن بلند شد. سامان ب  یشاک  یحرف صدا ینا با

 .ییبرو دستشو یع باال سر  یمبر  یانده، ب یتاالن هم ولش کن بهش اهم -



نداشت  اییگهد یبهم انداخت و سر تکون داد، البته چاره یبا َاخم نگاه  پویا
 بهش فشار آورده بود. ییدستشو یو از طرف  شدیسامان نم یفچون حر 

ها از پله یابرداشت و همراه پو ینزم یرو از رو یدو کل یفخم شد و ک سامان
 بهم حمله نکنه. یهو ایباال رفت. همزمان مواظب بود پو

 یاشدن پو یع که حاصل ضا  یتاز سر رضا یو لبخند یستادمپله ا یینپا من
 یدمرفت داخل. خند  یع سر   یاباز کرد و پو  یاپو  ی. سامان در رو برازدمیبود، م

بزرگ و  یاطو به اطراف نگاه کردم. به ح یدمکش یقیو برگشتم، نفس عم
 پر از گل. یباغچه

و  کردیباغچه رو مرتب م یتبا حوصله و خالق یشههم عاشق گل بود، مادرم
درخت   یکبود،    یجاتباغچه گل و انواع سبز   یاط. دو طرف حخوندیآهنگ م

 یکه پنجره  یاطبه پشت ح  خوردیراه م  یکقرار داشت و    یاطبزرگ هم ته ح
 حیاطاتاقش رو به  اتاق من و سامان بود، چون مامان دوست داشت پنجره

در هم   یک.  یماحترام گذاشت  یمشمن و سامان به تصم  ینباز بشه و واسه هم
 .رسیدیم یرزمینبود که به ز یاطآخر پشت ح

نور  یر و زرد داشت که ز یصورت  ید،ها قرمز، سفسمت باغچه رفتم. گل به
سمت چپم که داشت  ید. نگاهم خورد به گل سفردنکیم ییآفتاب خودنما

 !یمبود یدهوقت بود بهشون نرس یلی. خیشدخشک م

 یر جور کردن پول و من هم درگ یر سامان درگ یمارستانمامان رفت ب یوقت  از 
! به اطراف نگاه کردم یمشده بود  خیالیها رو ب دانشگاه شدم و کاًل خونه و گل



 ین. با اینزم  یر . حتمًا سامان گذاشته تو زمشیدکنم؛ اما ند  یداکه آبپاش رو پ
 کنم.  یداحرکت کردم تا آبپاش رو پ یاطحدس به سمت پشت ح

سخت  یلیزنگ زده رو باز کردم؛ البته خ یدر آهن یدم،رس ینزم یر به ز وقتی
 ینا یتو یدنرفتم و دنبال آبپاش گشتم که د یینها پاهم باز شد. از پله

 ینخنک بود. از ب یکمو هوا  اومدیوبت مرط یسخت بود. بو یکم یکیتار
سمت   اونرنگ، به    یآبپاش نارنج   یدنکه با د  یدچشمم چرخ  یلاون همه وسا

تر که متوجه شدم نور داره کم کم گرفتمیحرکت کردم. داشتم آبپاش رو م
 .یشهداره آروم بسته م ینزم یر در ز یدم. برگشتم و دیشهم

 ینزم  یر ز  یهااز پله یمهبسته شد. سراس  یدنمسمت در رفتم؛ اما قبل از رس  به
 .یدمرو از پشت در شن یاپو یباال رفتم که صدا

 یکور خوند  ذارم؟یم جوابیمن اون کارت رو ب  ی! فکر کردخانیانخب را -
 حاال تا شب اونجا بمون!

 گفتم:  متعجب

 !ی؟تو در رو بست  یاپو -

 ادامه دادم: کالفه

 در رو باز کن حال ندارم! یفپ -

! همونجا بمون تا درس عبرت بشه برات تا با ی؟زرنگ  ی: عه فکر کردپویا
 !یسرورت خوب رفتار کن

 چرند نگو! زود باش در رو باز کن. یا: سرورم؟! پومن



 جان! یانبسته مجبورم کن را یاز پشت درها تونیی: اگه مپویا

 لند گفتم:به در و ب یدمحرص پام رو محکم کوب از 

 ! باز کن در رو!یستدار ناصاًل خنده یاپو -

 !زنم؟ی: پس چرا من دارم از خنده عر مپویا

هم تابلو بود. بعدش ادامه   یلیبخنده و خ  یزدکه زور م  یدمصداش رو شن  بعد
 داد:

 .کنمی! حاال همونجا بمون کپک بزن! من در رو باز نمیدی؟د -

 به در و بلندتر از قبل گفتم: یدمبا پا کوب یگهبار د یک 

 خره در رو باز کن! -

قسر در  ذارهیسرورت م یفکر کرد یتا آدم بش کنمی: من در رو باز نمپویا
 !یجبران و در ضمن خر هم خودت  یباشه برا ین! ای؟بر 

خورد شد. با  ی. اعصابم حساب یدمشن یشدهاش رو که دور مقدم یصدا بعد
 قرار دادم. یترو مورد عنا یامشت و لگد افتادم. به جون در و همزمان پو

جا رفتم. همه یینو رفته، کالفه برگشتم و از پله پا سفایدهیب  یدمکه د  بعد
 یلیباشه! خ یاقوهچراغ یدبا ینجا. ادیدمیبود و به زور جلو پام رو م یکتار

قفسه دنبال   یو سمت راست پله رفتم و تو  یرزمینز  یبا دقت به سمت گوشه
و فقط با دست دنبالش  ینمبب تونستمیقوه گشتم، اصاًل و ابدًا نمچراغ

رنگ،  یمثل اسپره گرفتم؛یقوه بود رو مچراغ یهکه شب  یزیو هر چ گشتمیم
 و... . یکاغذ  یلوله ی،بطر 



 جاین. نوچ انگار اگشتمیقوه مقفسه به قفسه با دست دنبال چراغ  طور همون
سمت چپ حرکت  یعنی ینزم یر ز ییگه! برگشتم و به سمت طرف دیستن

به گردنم خورد. برگشتم به عقب  یکیلحظه حس کردم نفس  یک  یهوکردم، 
 بارهشدم دو یاالتیپشتم نبود! البد خ یو دستم رو تو هوا چرخوندم؛ اما کس

برگشتم. به جلو حرکت کردم   یرزمینسمت چپ ز  یعنی  یگهسمت طرف دبه  
! دادم بلند ینکرد و افتادم زم  یر گ  یز چ  یکهنوز چند قدم نرفته بودم که پام به  

 شد و آخ و اوخم پشت سرش!

 یر رو به خ یخدا بعد ین،زم خورمیدوباره درد گرفت، با االن دو باره م کتفم
پام  یبه چ  ینمتا بب یدمکش  ینزم یدستم رو روکنه. با آخ و اوخ بلند شدم و 

 نکردم! یداپ ینرو زم یزیچ یکرد؛ اما در کمال نابارور  یر گ

به سمت راست رفتم.  یع. بلند شدم و سر گرفتیداشت ترسم م دیگه
قوه گشتم که انگار و درش رو باز کردم، دنبال چراغ یداپاچه کمد رو پدست

رو  ! نور چراغ قوهیشمه گشتم که...آخرو گرفتم. دنبال دک شیهشب یز چ یک 
 .یگهد یلهگرفتم؛ اما تنها فقط خودم بودم و چند تا وس  یرزمینبه اطراف ز

 ینطور که به ا! همونیرون؟برم ب یرو چرخوندم به اطراف. من چطور چراغ
گشتم تا در   یزیچ یا یدیها و دنبال کلرفتم سمت قفسه کردمیسوال فکر م

 یاخسته بودم. من فقط دستم به پو یو حساب  کردیرو باز کنم. کتفم درد م
 برسه!



آوردم.   یرونرو ب  یو گوش  یبمدستم رو بردم تو ج  یع افتادم. سر   یمگوش  یاد  یهو
سامان  یشماره یع ! رسمًا فراموش کرده بودم. سر ید؟چرا از اول به ذهنم نرس

 که بعد از چند بوق جواب داد.  دینکش یرو گرفت و منتظر شدم. طول

 بله؟ -

 !یانمنم را یسامان! خدارو شکر جواب داد -

 !یان؟را -

خونه  ی. حق هم داشت که چرا وقت یزدسامان داد م یتعجب تو صدا قشنگ 
 زنگ زدم. منم بودم انتظارش رو نداشتم!  یشبه گوش  یمندار  یاهستم و فاصله

 !یز کن پل  در رو باز  یاب یرزمینمز یسامان، من تو -

که در  یزنگ زد یاط. از حیگه! خودت باز کن دی: بابا تو چقدر تنبلسامان
 رو برات باز کنم! یرزمینز

اون  یعنیافتادم  یر گ یرزمینز یمن تو ینبب یست؛نه نه! منظورم اون ن -
 عنتر در رو بست. یایپو

 !یامخب باشه، االن م یلی: آهان! خسامان

. بدبخت هنگ کرده یچیدگوشم پ  یبوق بوق قطع کردنش تو یصدا بعدش
 بود.

کنار قفسه. رفتم به   یبه اطراف نگاه کردم که چشمم افتاد به اون صندل کالفه
بلند شد و  یژویژشق یدرب و داغون نشستم که صدا یصندل یسمتش، رو



ر باز شد. نو یرزمینپا اومد و بعد در ز یصدا یقهمنتظر موندم. بعد از چند دق
 درد گرفت! امهنور اومد چشم یهوبود  یک چون تار یعنیاومد داخل  یادیز

 اومد و متعجب رو به من گفت: ییناز پله پا سامان

 !کنی؟یم کار یچ  جاینتو ا یانرا -

 یدمکه د  یرمپاش رو بگدر رو بست من اومده بودم آب یابهت گفتم که! پو -
 در بسته شد.

. یداخل قفسه گذاشتم. سامان لبخند محو زد  قوه رو خاموش کردم وچراغ  نور 
پاش رو برداشتم، ش گرفته بود. آبما دو تا خنده  یبچه گانه  یحتمًا از کارها

 رفت و من هم پشت سرش. یرونسامان ب

 گفت:  رفتیطور که راه مهمون سامان

 !ین؟بزرگ بش خواینیشما دو تا نم ینمبب -

 گفتم:  ییدر کمال پرو من

 یر پاش رو بگآب ینداداش ا یزه کودک درونمون فعال شده! راست نه بابا تا -
 .یامرو آب بده، من االن م یدهاون گل سف

دست سامان گذاشتم و خودم به سمت خونه رفتم تا به خدمت   یرو تو  آبپاش
 برسم. یاپو

 آروم گفت: سامان

 یری؟کجا م  -



 :گفتم

 و گو کنم.گفت   یاذره با پو یک  یرمم -

 کرد و آروم گفت:  یاخندهتک  سامان

 قبل از تو رفت، نرو! -

 سر جام و برگشتم به سمتش. ایستادم

 ! رفت؟ی؟چ  -

 رفت، گفت کار داره. یعسر  یتو زنگ بزن  ینکه: آره قبل از اسامان

زودتر در رفت؛   یرونب  یاممن م  دونستینگفتم، البد م  یزیتکون دادم و چ  سر 
زدم و به فردا فکر   یباهاش! لبخند مرموز  کنمیداره. فردا دردودل من  یراداما ا

لبخند  یدن. با دکردیکردم. به سامان نگاه کردم، اون هم به من نگاه م
باال انداختم و  ایونهکرد و سرش رو از تأسف تکون داد. ش  ینچ نچ یطانیمش

 گفتم:  گرفتمیطور که آبپاش رو از دستش مهمون

 !یههو ،یخب جواِب ها -

آب کنار  یر پاش رو به کمک شکه آبطور کرد. همون  ینیسکوت سنگ سامان
 یکداشتم و  یبیحس عج ین؛زم یر ز یشفکرم رفت پ کردم،یدرخت پر م

 یس. پس من به چ ها توهم بود؟! نه مسخرهاون یهمه یعنیبودم.  یجور
 پسبا    ی؟فقط توهم باشه! اگه نباشه چ   هاینا  یدکنارم بود؟! شا  یخوردم؟! ک 

 اومدم. یرونکه خوردم از فکر ب  یگردن 

 .یرهبزغاله آب داره هدر م ی: ه سامان



پاش پر . آبگفتیپاش نگاه کردم. راست مبه سامان و بعد به آب متعجب
پاش به سمت آب رو بستم و با آب  یع ! سر رفتیشده بود و آب داشت هدر م

 .یشمها بودم که سامان اومد پب دادن به گلها رفتم. مشغول آ گل

 !ی؟تو خوب  یان: راسامان

 خانواده خوبن؟ ین؟آره. شما خوب -

 با خنده گفت: سامان

 زدمیم ی! تازه من هر بار پس گردن یتو فکر  یگم،م  یبسه! جد یبازمسخره  -
 !ینزد یاما االن حرف  شدی؛یم یشاک 

 .یستن یمهم یز چ یعنی یچی،ه -

تر بهم نگاه نافذش با دقت یهاکرد و با اون چشم  یز ش رو رهاچشم سامان
 ینکه معلوم بود قانع نشده. ا  یکرد؛ بعد به ظاهر سر تکون داد، در صورت 

به بعد سامان چهار  ینحواسم رو جمع کنم چون قراره از ا تر یشب یدبا یعنی
گل رو   تادونگ حواسش سمت من باشه! آروم رفت رو پله نشست، من چند  

کم  یک و کنار سامان نشستم.  ینپاش رو گذاشتم زمآب دادم بعد آبکه 
 گفتم:  کردمیها نگاه مپله یینطور که به پامکث کردم و همون

 مامان بودم تا صبح چهار بار حالش بد شد! یشکه پ  یشبد -

 نگفت. یزیو چ یینسرش رو انداخت پا سامان

 دادم: ادامه



زودتر عمل بشه؛ امم...چقدر از پول  یدداداش! با یشهداره بدتر م یتشوضع -
 !ی؟جور کن یرو تونست 

 آروم گفت: یبا صدا سامان

گرفتم که در   یمارستانب یسرو از رئ یلیونموند! پنج م یلیونفقط پانزده م -
 بشه. یهکار کنم تا تصف  یششپ یسه ماه  یک  یدعوض با

تا مامان رو عمل کنه و   میو انقد رو بد  یمبا دکتر مامان صحبت کن  تونیمینم  -
 یم؟بد یمرو بعد جور کرد یلیونپانزده م

کم   یک لحنش متوجه  یچهره آروم خودش رو حفظ کرده بود؛ اما تو سامان
 شدم. یغصه و دلخور

! کنهیموضوع فکر کردم؛ اما دکترش اصاًل انصاف نداره و قبول نم  ینقباًل به ا  -
 یمارهاماز ب یکی ینمباز بب گیرمینم یو پول چندان  یمدکتر عموم ینکهمن با ا

مامان   ینکهباشه! اما با ا  یاگه سرماخوردگ   یحت   گذرم،یپول م  یر پول نداره از خ
 .کنهیباز هم قبول نم جراحیهمهمه و بحث عمل  یلیقلبشه و موضوع، خ

 یلیو خ  یدکش  یقیبگم. سامان نفس عم  تونستمینم  یزیکردم؛ البته چ  سکوت
 م و گفت:زود خودش رو جمع کرد، دستش رو گذاشت رو شونه

 یمپول رو جور کرد همهین. ایستن یزیچ یلیون! پانزده مخیالیرو ب  یناا -
 .کنیمیهم جور م ینا

سر تکون دادم و لبخند زدم. خوشحال بودم که حداقل سامان رو داشتم.   آروم
 یشهمامان! هم گاهیهمن بود و هم تک گاهیهبود هم تک یبانمبعد بابا اون پشت



مثل بابا!  یقاً دق ایستاد،یم یقو یطشرا یهمه یسرد و آروم بود و توخون
 ت:گف  وزد  یز لبخند ر یک م برداشت سامان دستش رو از شونه

 با دانشگاه؟! کنییتو چه م یمحاال بگذر -

آب دهنم رو به زور قورت دادم و لبخندزنان  یلطف  یامروز و آقا یادآوری با
 گفتم:

 !یگهد یمهست گذرونم،ی. میه  -

زد و   یزیم شد. چشمک رمتوجه حالت چهره یزشت  یهابا اون چشم سامان
 گفت:

 هست؟! یستکه وسط ن  یدختر مختر  یپا -

 ردم و گفتم:ک  پوفی

 زن من بشه؟ یادم ی! ک یدار یاچه دل خجسته -

و  یکدست یهاخنده که دندون یر باال انداخت و آروم زد ز ییابرو سامان
 گفت:  خندیدیطور که ممعلوم شد. سامان همون یدشسف

 عاشق صداقتتم! -

 جذابش نگاه کردم و گفتم: یچهره به

! رهیها دلم ضعف م  خندییکه م  طوریینسامان! ا  یمن هم عاشق توام! وا  -
 .شدمیباور کن اگه دختر بودم خودم زنت م

 سر تکون داد و گفت: خندیدیطور که مهمون سامان



 !آوردمیمن هم سرت هوو م -

 لبخند گفتم: با

 بابا چشمم روشن!نه  -

 گفت:  یو صاف کرد و به شوخ ر  یدشمردانه سف یراهنپ یقهمغرورانه  سامان

رفتار هم که در حدم باشن، البته پولدار و خوش  گرفتمیخوشگالشون هم م -
 !یستباشه بد ن

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم: خندون

 اشتها!چه خوش -

 !یگهد ییمما -

رو نگاه به منظره روبه یم. داشتیمسکوت کرد ییو بعدش دو تا خندیدم
 کم مکث آروم گفتم:  یک که بعد   کردیمیم

 یدی؟سوال بپرسم مرد و مردونه جواب م یکسامان  -

 گفت:  خیالیب  سامان

 آره بپرس! -

تو االن ازدواج  یهاهمسن یعنی! یده؟سن ازدواجت رس کنییتو فکر نم -
خودت هم از  یدمکه من فهم  یداشته باشن! خب، جورهم بچه  یدکردن، شا

 ی،که هست  یستیو ورزشکار ن یکله. خوشیادداشتن زن و بچه بدت نم
 یهمه چ  ی،که هست   یستیهم ن یافهق . خوشیکه هست   یستین یپخوشت



تو همه  ینهبخوام رک بگم، سؤالم ا یعنی. یهست  یمرد زندگ  نگو قش یدار
 یتشتو که موقع ی؟پس چرا ازدواج نکرد یرو دار یهمسر عال یک  یبرا یز چ

 !یازدواج کن یبه خاطرش نتون که   یستن یضعف  یچو ه یرو کامل دار

 سکوت آروم گفت: یقهدق به جلو نگاه کرد و بعد از چند سامان

 !یتوضع ینتو و مامان رو تنها بذارم، مخصوصًا تو ا خوامیچون نم -

جمله جوابم رو داد که  یک تو  یندهنم بسته شد. بابا المصب! همچ رسماً 
 گفتم:  یکه گفتم بر فنا رفت. بعد از مکث طوالن   یاپنج تا جمله

باشه بعد  ی. هر چ یحق هم دار کنی،یم یتشدم! احساس مسئول متوجه -
 ها گفته باشم! یرمبگ یمن دوست ندارم ترش یول ی؛ااز بابا تو مرد خانواده

 یاقهوه  یهامامانه! چشم  یه. چقدر شبیدمتعجب نگاهم کرد بعد خند  سامان
رنگ هم هستن. درست مثل هم یباً تقر ییکه دو تا  ییخرما یروشن و مو

! آخه تو یشمم متنفر ماز چهره یبابام هستم که گاه  یهمامانم؛ اما من، اه شب
دلشون تن و یوفبابام م یاد کننیبه من نگاه م یشاد، همه وقت  یهالحظه

 شادم! یهاشون تو لحظهغصه یل. رسمًا دلگیرهیم

 یمیتیصم گیری؛یهم ماه  یشکار، گاه  رفتیمیمن و سامان با بابا م همیشه
 شهیباورم نم یبود، چقدر زود گذشته! هنوز هم گاه  یما بود استثنائ  ینکه ب

 فت:نگاه کردم که سامان گ یاطکه پدرم ُمرده. از فکر گذشته در اومدم و به ح

 یمبعد هم بخواب یمبخور ییبزنم دو تا یزیچ یک پاشو ساعت هفت شده،  -
 صبح زود برم سر کار. یدچون با



تکون دادم که سامان بلند شد و من هم بلند شدم و پشت سرش رفتم تو   سر 
 ینا یو رو کردم و تو یر ها رو زو کانال یزیونتلو یخونه. رفتم نشستم پا

داره  یدمکانال که د یهدرست کنه. زدم  یزیچ یک فاصله سامان رفت که 
 دنشبو یطانیمطلب در مورد ش یک قباًل  یده؛نشون م یکارتون باب اسفنج 

 خونده بودم، پس عوضش نکردم و مشغول نگاه کردن شدم.

! سیرهاز هفت گناه کب یباب اسفنج  یتهم راست بود که هفت شخص واقعاً 
 یآقا  یز،به هر چ  یاد: عالقه زیپالنگتون: حسادت، باب اسفنج   ی،: تنبلیک پاتر 

هم  ی: غرور و تکبر ، اختاپوس: خشم و اون گر یخرچنگ: طمع، سند
 !یپرست شکم

 اومدیکه به ماوراء مربوط بود خوشم م  یزهاجور چ  یناز ا  یشهجالب! هم  چه
 .شدمیم یگیرشونو پ

و  یکپاتر  یاسفنج مطلب خونده بودم مادر و پدر باب  یکجا هم  یک 
 ینهم یباشن برا یاختاپوس رو استخدام کرده بودن تا مواظب باب اسفنج 

و  کردینقل مکان نم خوردیبهم م یحالش از باب اسفنج  ینکهاختاپوس با ا
که به ظاهر خنگ بود واقعًا خنگ نبود   یجورها اونوقت یهم بعض یکپاتر 

 !کردیم یها رو بازنقش خنگ  ییجورا یک  یشد؛زرنگ م و

 یر بود چون ز یجا هم خونده بودم فرمول مخصوص همون باب اسفنج  یک 
 یر،بده و بعدش هم پن  یر واسه پرورش نبود تا بعدًا ش  یزیو چ  یگاو  یچه  یادر

از کجا اومده؟ اگه  یشداستفاده م یهمبرگر خرچنگ  یکه تو  یریپس اون پن
بدنش  یسوراخ ها یباب اسفنج  شدییمتوجه م کردییدقت م تر یشب



استفاده  یکه تو همبرگر خرچنگ   یریپس اون پن یقهعم یلیجاها خ یبعض
خرچنگ با  یآقا ینهم یبود برا یبدن باب اسفنج  هاییکههمون ت یشدم

باز هم اخراجش  یزدکه م ییو ضررها یباب اسفنج  یبازاون همه خنگ 
 .کردینم

سامان من   یدم که صداو افکار خودم بو  ینگاه کردن کارتون باب اسفنج   غرق
 رو از فکر در آورد:

 !بینی؟یم یباب اسفنج  یتو دار یانرا -

 با خنده گفتم: کردمیرو خاموش م یزیونطور که تلوشدم و همون قرمز 

 !یفقط واسه وقت گذرون  -

و با اون خنده مخصوص   ینهطور دست به سجام بلند شدم که سامان همون  از 
 که!  یمنگاهم کرد. آبرو ندار

دستم رو شستم و  یع زده. سر  یاملت مشت  یک یدمتو آشپزخونه که د فتمر 
. از یماز خجالت شکممون در اومد ییسامان هم اومد و دو تا یز نشستم سر م

مرغ کارش حرف نداره. بعد از خوردن با تخم یسامان تو آشپز  یمحق نگذر
نباشم  ور و فرار کردم به اتاقم تا مجب ینگ ها رو انداختم تو سمرغ ظرفتخم

 ظرف بشورم.

 یع شدم سر   ینآنال  یدد  ینکهبه محض ا  یا. پویتخت نشستم و رفتم تو گوش  رو
 داد. یامپ

 یی؟: سالم کجاپویا



 ج بده! یآن شد یدمنوشت: د دوباره

 :نوشتم

 سالم خونه. -

 آرامش داشته باشم از دستت؟ یدمن نبا -

 کردم:  یپتا دوباره

 به تو داشت؟ یآن شدم که شدم! چه ربط  -

 واسه من باشه. خب چه خبرا؟ یدتکست با یناول ی! آن شدیگه: نشد دپویا

 یای؟: فردا دانشگاه منوشتم

 کنم.  یسکیر ین: فکر نکنم حاضر باشم همچپویا

 خنده فرستاد. یکر است بعدم

 کردم:  یپتا سریع

 ! یتا زجرکش بش  کنمیم  یت. اصاًل خفه چرا؟ سالخکنمیت مبخدا خفه  یاپو  -

 سرور جان! کنمیم کارتیچ  ینبب یساآبروم جلو سامان رفت. وا -

 :پویا

 .یمن تو رو زندان  یکرد  یزونتو من رو آو یگه،د یمشد یما مساو ینبب -

کردم. االن من   یزونتمن هم آو ی! تو من رو انداخت یزرنگ  یلیخ یفکر کرد -
 من هم... . یکرد  یرو زندان 



 گذاشتم.  ینرو نقطه چ شبقیه

 ش؟: من هم؟! ادامهپویا

 برات. یدمم یحتوض یزیکیفردا ف -

 !یخیال: بابا بپویا

 .یر امکان نداره. خب شب به خ -

 گفت:  یع سر  پویا

 کجا؟  -

 بغض فرستاد. یکر هم است بعد

 !یگه. خب برم بخوابم دکایآمر  -

 !یم: نرو بمون چت کنپویا

 م.بخوابم خسته خوامی! مکارم؟یمگه ب  -

 باز. یرهم سر مبار بهت رو زدم ها. حوصله یک : بابا پویا

. تو کشهیاحمق نشو. ساعت نه شد. من تا بخوابم دو ساعت طول م یاپو -
 هم بخواب خو.

 .یادخوابم نم -

 به من چه؟ یادبابا. تو خوابت نم یا -

 ی؟به سامان گفت  یم؟کن  کار یچ  خوایمیرو م یلطف  یراست  -



 کردم:  یپکم فکر کردم و بعد تا  یک 

 براش ندارم! یفعاًل فکر دونمینم -

 بخوابم! خوامیسامان هم نگفتم؛ االن کاًل حال ندارم فکر کنم. م به

 : باشه برو بخواب انقدر غر نزن.پویا

 یککردم و   یپالیرو ر یکر مثبت هجده فرستاد. اون است یکر است یک هم  بعد
 کردم.  یپفحش مثبت هجده نثارش کردم بعد تا

 .یر خ من رفتم بخوابم. شب به -

 .یر : باشه شب به خپویا

بعد از  ییکنار تخت، بعد رفتم سمت دستشو یز م یرو گذاشتم رو گوشی
و مسواک زدن برگشتم و خودم رو انداختم رو تخت. طاق باز  سازییهتخل
و سامان رو داشتم  یاپو ینکهفکر. از ا یزل زدم به سقف و رفتم تو یدم،خواب

و آمد  تبا هم رف یاداما خب ز یه؛واقعًا خوشحال بودم. بابک پسر با معرفت
 .یمندار

 یطونه؛شر و ش یاآدم رو داره. پو یهوا یو حساب  یهخوب یلیداداش خ سامان
زودتر از تصورم  یلیهام خفکرها بودم که چشم ینهم ی. تویهخوب یقرف یول

 شد. ینسنگ

**** 



سرم حس  یتو یشدم. درد بد یدار از خواب ب یخراشبلند و گوش یصدا با
باز کردم تا  یهام رو به سخت . چشمکوبهیمغزم رو با پتک م یکیکردم؛ انگار 

 کنم.  یدامنبع صدا رو پ

آهنگ   ینهمچ  یتعجب کردم! من ک   خوردیکه زنگ م  یز رو م  یمگوش  یدند  با
 رو گذاشته بودم؟! یخراشزنگ گوش

 یااسم پو یدنرو برداشتم که با د یاطراف نگاه کردم. هنوز شب بود، گوش به
آهنگ زنگ  ینا یاشتم تا صدابرد یع چند تا فحش آبدار نثارش کردم. سر 

 ی. با صدایشدهام به زور باز مداشتم و چشم  یجهخراش رو نشنوم. سرگگوش
 آلود و دو رگه جواب دادم.خواب

 بله! -

 یداری؟ب یان: سالم راپویا

ش کنم! آخه رو فرو کنم تو وان آب و خفه یالحظه دلم خواست سر پو یک 
 !؟یدیبود که پرس یچه سؤال مضحک  ینا یلعنت 

 بنال. -

 .ادبی: ب پویا

 کرده گفتم:  یو قاط  اعصاببی

 من اعصاب ندارم ها. یاپو -

که واست گذاشتم رو دوست  یآهنگ زنگ  ی: الزم به گفتن نبود. راست پویا
 ی؟دار



 !ی؟آهنگ مزخرف رو گذاشت  ینتو ا -

 یطونشدم شنگول شد و ش  یتجا خوردم و اذ  یمن حساب   یدکه د  یناز ا  پویا
 گفت:

 البته من نبودم، دستم بود! -

 گفتم:  یتر شدم و حرصکالفه  من

 ! حاال حرفت رو بزن!یخودت بدتر کرد یرو برا یطفقط شرا -

 من... . یان: راپویا

 وسط حرفش و گفتم: پریدم

 ساعت چنده؟! یراست  -

 !سیقه! ساعت سه و چهل و پنج دقینمبب یسا: اوم. واپویا

وقت  ینا یاافتاده باشه که پو ی! احتمال داره اتفاق یقهو چهل و پنج دق سه
شدم. آب دهنم رو  یز خ یمشب بهم زنگ زد. صدام رو صاف کردم و تو جام ن

 قورت دادم و پر استرس گفتم:

 افتاده؟! همه خوبن؟! یشده؟! اتفاق  یزیچ یاپو -

 : نه راستش... .پویا

به سردردم  یگهاز قبل شدم. د یارتر گرفتم و هوش  یبد یحرف دلشوره ینا با
 گفتم:  یشتریندادم و با استرس ب یتاهم



 یبابات اتفاق  یامامان  ی! بابک حالش بد شد؟ برای؟راستش چ  یا؟پو یچ  -
 افتاده؟

 یستم؟: من آدم نپویا

 یه؟منظورت چ -

 .یستها همه خوبن، من حالم خوب ن: اونپویا

 :یدمپرس نگران

 !یا؟پو شدهیچ  -

 !یوا شد،یچ  دونیی! نمیان: راپویا

حرف زد که من تا مرز سکته  یآه خاص یک غمناکش دلم رو لرزوند. با  صدای
 رفتم.

 !یحرف بزن لعنت  شده؟یچ  یاپو -

تا  یرزمینز یرفتم تو کارییمن از ب  یبخواب  یتو رفت  ی! وقت یان: راپویا
 .یارمکه گذاشتم رو از چمدون درب  ییهالباس

نصف  ینواسه هم یست؛جا ن یگهلباس داره و تو کشو و کمدش د یلک  پویا
. با دونستمیرو از قبل م ینداخل چمدون. ا یرزمینتو ز ذارهیها رو ملباس

 گفت:  تر یدهو ترس تر ینغمگ یاگوش دادم! پو  یشتریب یدلشوره

 وحشتناک بود وحشتناک! شه،ی. باورم نمیدمد یچ  دونیی! نمیوا -

 ! میرمیم یدارم از نگران  شدهی! زود بگو چ یچوننپ انقدر  یاپو -



بودم رو  یدهکه پارسال خر  یاون کت چرم شه،یاصاًل باورم نم یان: راپویا
 چقدر بد بود! دونییموش خورد و سوراخ شد! نم

 خواستیکم قاط زدم! دلم مدهنم باز موند و هنگ کردم؛ اما بعد کم اولش
هم  یهام رو از حرص روطور که دندون. همونیارهانقدر بزنمش خون باال ب

 مانند گفتم: یدشمرده و تهدشمرده سابیدم،یم

 ! آره؟!یدیفهم  کنم،یم  تتیکهیکه! برو دعا کن دستم بهت نرسه؛ وگرنه تیاپو  -

رو قطع کردم و پرت کردم کنارم  یرو باال بردم و داد زدم. گوش صدام آخرش
کف   یرو گذاشتم رو یشونیمتخت. سردردم بدتر شده بود. خم شدم و پ یرو

موقع شب از خواب  ینشاسگول من رو با اون حال، اون هم ا یدستم. پسره
 کرد که بگه کتش رو موش خورده!  یدار هراسون ب

نگو آقا نگران کت  یدهد یزیچ یدزد یجسد یک گفتم البد  من
فحش بلد بودم و بلد نبودم نثارش کردم. از جام بلند   یشه. هرچ خوردهموش

بخورم تا سردرم بهتر بشه. به سمت آشپزخونه راه افتادم.   یقرص  یک شدم که  
 یقرص برداشتم و انداختم باال. به اطراف نگاه کردم و وقت  یک  یخچالاز 
 یخچالآب رو از  یبطر  یعسر  یستف نشدم که سامان اون اطرا طمئنم

 .یدمسر کش یواشکیبرداشتم و 

اتاقم. در رو بستم و رو تخت دراز  یگذاشتم سر جاش و برگشتم تو بعد
 .یدمکش

! آخه آدم انقدر شاسگول؟ هر یغیجوجه ت یرو ینیبش یاله یاسرم! پو آخ
که قبل از خواب در موردش زده بودم رو پس گرفتم. انقدر تو جام  یحرف 



هام رو ببندم دوباره که خواستم چشم  ینجا شدم تا خوابم گرفت. همجابه
 م. دوباره هراسون از جاچیدیمغزم پ یزدن تو یغ خراش جگوش  یاون صدا

برداشتم و دوباره اسم  رو یسرم حس کردم. گوش یتو یکه درد بدتر  یدمپر 
 . اولش خواستم جواب ندم؛ اما بعدش منصرف شدم.یدمرو د یاپو

 یه؟: باز چمن

 !ی؟جوابش رو بگ  یشهکرد، م  یر فکرم رو درگ یزیچ یک یان: راپویا

 کردم و گفتم:  پوفی

 بگو! -

بمونه  ینمونب یگهبهمون بگه اولش که م یراز خوادینفر م یک ی: وقت پویا
 کجامون بمونه؟!  یقاً دق

 رم و به حال خودم تأسف خوردم.س یزدم تو محکم

 یا  ی؟چ   یعنیبرو؟ اصاًل زول  زول  گنیچرا نم  یا؟زولب  یگنچرا م  کهینا  یا:  پویا
که داشت از   یبود موقع یندرالاندازه س اییشهاون کفش ش یچرا وقت  ینکها

از پاش در اومد و جا موند؟ مگه کفش فقط اندازه   کردیدست شاهزاده فرار م
در آورد و گفت کفش   بازیچرا شاهزاده اسکول  یگه،د  یز چ  یکاون نبود؟ بعد  

 یندرالچرا رنگ مو و چهره خود س کنم؟یباشه باهاش ازدواج م یاندازه هرک 
رفت  ینکنن؟ اصاًل چرا ساعت دوازده که همه جادو از ب  یداشرو نگفت تا پ

 نشد؟ یعاد یندرالشد اون کفش س یعاد یز و همه چ



بدم قطع کردم؛ بعدش رفتم تو  یجواب  ینکهو بدون ا یدمکش یقیعم نفس
گونه عوض کردم.   زادیآهنگ زنگ آدم یک و اون آهنگ زنگ رو با  یماتتنظ
 کنار تخت.  یز م یخاموش کردم و گذاشتم رو رو یگوش

 رو به خدا گفتم: یدمصاف خواب بعد

 یدی؟هم موجود بود آفر  ینآخه نوکرتم، ا -

*** 

 .یقهساعت نگاه کردم. چهار و پنجاه و پنج دق به

تو جام   یکرده بود تا االن هرچ   یدار گاگول من رو از خواب ب  یایکه پو  یوقت   از 
 جا شدم و قدم زدم باز هم خوابم نگرفت.جابه

کرد. واقعًا چرا تو کارتون   یر درگبود ذهن من رو هم  یدهکه پرس  هاییسؤال
ها متوجه شدم من هم مثل حرف ینسؤال بود؟ جدا از ا یانقدر جا لندیزنید

 خلم! یاپو

نداره! از جام  یدهنوچ فا یام،کردم از فکر در ب  یسمت راست و سع چرخیدم
 هال. یبلند شدم و رفتم تو

بشه؟ بهتر برم  یکه چ   ینمبش کار یبه هال انداختم. من ب  ینگاه  حوصلهبی
 ییو تنها یستن کسیچه یابونبزنم. مطمئنًا االن تو خ یچرخ  یک  یرونب

 به اتاق برگشتم و رفتم سراغ کمد.  یعفکر سر   ینبا ا  یده؛حال م  یلیقدم زدن خ

چرم همرنگش رو برداشتم و کمتر از  یشرتسو یک و  یمشک  ینشلوار ج یک 
برداشتم که نگاهم به خودم   یز م  یو ساعتم رو از رو  ی. گوشیدمپوش  قهیدق  یک 



م داده بود؛ اما من تا به چهره  روحییحالت ب   یک   یمافتاد. چشم آب  ینهآ   یتو
! همه از خدا رروزگا یبابام شاد و پر نشاط بود. ه  یچهره یادمهکه   ییجا
من چشم  اونوقت یان،داشته باشن که جذاب به نظر ب یچشم آب  خوانیم
 و اصاًل رنگ و رو ندارم! یدهدارم؛ اما انگار کود بهم نرس یآب 

چنان ساعت اومدم. به سمت اتاق سامان رفتم و هم یروناز اتاق ب غرغرکنان
 یده،رو به مچ دستم بستم. بعد آروم در اتاق رو باز کردم تا اگه سامان خواب

. دادیصدا نم  قیژ یژ ق  گهینشه. خدارو شکر سامان به در روغن زده بود و د  یدار ب
تو   کردییک جسد چاق رو فرو می  یانگار داشت   یدر رو باز کن  خواستییقباًل م
 آور.قدر استرس. همون قدر پر سروصدا، همونیواریکمد د

بود نگاه کردم. چقدر آروم  یدهتخت خواب یسامان که معصومانه رو به
گذاشتم؛ بعد به سمتش رفتم و   یبمج یرو تو یمبود. گوش یدهمظلومانه خواب
بشه.   یدار ب  یدم. خواستم بوسش کنم؛ اما ترسیدمهاش باال کشپتو رو تا شونه

 دخواباما خودش ب گه؛ینم یزیمهربونه و چ یلیهرچند که مثل مامان خ
 .یشدم

رو باز  یاومدم و از هال رد شدم. در ورود یرونآروم از اتاقش ب طور همون
برداشتم. دلم  یمشک  یکتون  یک  ی. از جا کفشیوونا یکردم و رفتم رو

رنگ  خواستمیقدم بزنم، نم یکیتار یباشه و تو یلباسم مشک  خواستیم
 . هباش  یرونموقع ب  ینا  یروشن بپوشم و جلب توجه کنم. هرچند فکر نکنم کس



و ساکت گذاشتم. نور  یک تار یباز کردم. پا به کوچه گذشتم و در رو  یاطح از 
خاموش  هایههمسا از چراغ برق کوچه رو روشن کرده بود و برق خونه یکم

 بود.

برداشتم که  یبمرو از ج یمفکر گوش ینبا ا چسبه؛یم یآهنگ مشت  یک  االن
چنان که ! همیفرو از اتاق بردارم پ یرفت هنذفر یادمبابا  یآهنگ بذارم. ا
آهنگ  یبه راهم ادامه دادم. مجبور شدم بدون هنذفر  زدمیسر خودم غر م

 یابونخ ویبلندش ت یگوش بدم. تا حد امکان صداش رو کم کردم تا با صدا
 یکی،. از تارزدمیگرفتم و با آرامش قدم م  یشنکنم. جاده رو در پ  یمردم آزار

البته  کردم،یکار رو م  ینا ی. هر از چند گاه بردمیلذت م ییسکوت و تنها
 خونه. تو گشتمیبعدم بر م زدمیم یرونمتوجه بشه ب یکس  ینکهبدون ا

در حال حرکت  ینیها خاموش بود و ماشمعمول چراغ اکثر خونه طبق
و  هایابون! از خیقهنگاه کردم. پنج و هفت دق یم. به ساعت مچدیدمینم

. داشتم از زدمیبا آهنگ و تنها قدم م هدفیو ب  شدمیمبسته رد  یهامغازه
سمت چپم شدم.  یابوناز ته خ یحرکت  یکه متوجه  شدمیسه راه رد م یک 
 چند نفر مرموزانه در حال حرکتن. یدمکه نگاه کردم د  تر یقدق

حرکت  ی. طورچیدمیبهشون جلب شد و ناخواسته به سمت چپ پ توجهم
 یک ینه،ها رو بباون یانگار نگرانن کس زدنیم یدو اطراف رو د کردنیم

 ینچه خبره، واسه هم  ینم! کنجکاو شدم تا ببیرنم  ییجا  یواشکیانگار    ییجورا
 بشم پشت سرشون راه افتادم. یدهد ینکهبدون ا



دستشونه! آروم  یتو اییلهوس یک شدم که سه نفر هستن. هر کدوم  متوجه
و  شدمیم یمونپش ی. هر از گاه کردمیحرکت م و با فاصله پشت سرشون

خب به من چه البد چند تا بچه  گفتمیبرگردم به خودم م خواستمیم
 یامواد بکشن  یابخورن  یکنن، مثاًل زهرمار  یطنتش خوانیسوسولن که م

ها؛ اما رفتارشون برام جالب جور حرف ینکنن از ا  یرنگ کار یوار د یک یرو
! ینکنن هم  کار یچ   خوانیم  بینمیم  یرمفقط م  شه،ینم  یزیبود. تهش که چ

 اتم بشکافم که! خوامینم گردمیبعد هم بر م

خلوت و سوت  یحساب  یمکه بود  یی. به اطراف نگاه کردم جایستادنا باألخره
 ینها پخش و پال بودن، چند تا ماششده، آشغال  ینقاش  یوارهاو کور بود. رو د

. اون کنهینم یزندگ  ینجادرب و داغون پارک شده بود. انگار اصاًل آدم زنده ا
کردم. خراب و  نگاهبه خونه  یقحرکت کردن. دق یاتا به سمت خونه سه

ترسناک و  ی. دو طبقه و بزرگ بود. حساب یمیهکه قد  یزدمتروکه بود، داد م
 .رسیدینظر ممرموز به 

حدس بزنم. تا االن که نتونسته بودم  یزهاییچ یک  تونستمیم ییجورا یک 
آرومشون   یهاو خنده  یهاشون، شوخ اما از سرعت قدم  ینم؛هاشون رو ببچهره

 مشخص بود جوونن! یشونسنشون رو حدس زد؛ اما از شاداب یشم

زده جن ردخویساختمون م یناومدن. به ا ینجاا یکنم بدونم واسه چ   گمون
 واسه احضار روح! ینجاباشه. فکر کنم اومدن ا

دست دو نفرشون نگاه کردم، شمع  یتو یل. به وساشدمیمطمئن م یدبا اما
رو باز  یداشتن در ورود یها سعدادم. اون یصراحت تشخ یلیرو خ یوانو ل



ته  یجانیه یک من هم همراهشون برم.  خواستیدلم م ییجورا یک کنن. 
نرو! متأسفانه من  گفتیعقلم م یاما از طرف  داد؛یرو بهم منظر  یندلم ا

 تر از اونم که حرف عقلم رو گوش کنم. با صدا بلند گفتم:شقکّله

 !یسینوا یه  -

انگار هول کرده بودن.   ییجورا  یک برگشتن به عقب و به من نگاه کردن.    سریع 
 ی. دستم رو تویستادا یدمرس یکشوننزد یبه سمتشون حرکت کردم و وقت 

حال  ینو در ع یعاد یهاشلوارم گذاشتم و بهشون نگاه کردم؛ چهره یبج
 بودن. یو مو مشک  یداشتن. هر سه تا چشم چشم و ابرو مشک  یجذاب 

 گفت:  یع سر  یکیشون

 بله!؟ -

 گفتم:  ریلکس

 کنین؟یم ر کایچ  ینجاا -

 طلبانه گفت:با حالت مبارزه یگشوند یکی

 !یم؟به شما جواب پس بد یدچرا با -

 سامان شدم: یهلحظه حس کردم شب یکجواب دادم که  یلکسقبل ر مثل

 !یستن کنینیکه فکر م  یطوراون -



که  یدستش؛ همون شخص یشکل تو یلیمستط ییلهافتاد به وس نگاهم
دستش بود. درست حدس ( ouija) یجااو یگرفته بود. تخته  یحالت تدافع

 گفتم:  یع زده بودم! سر 

 جا؟ینا ینواسه احضار روح اومد -

 نگاهم کردن که ادامه دادم: یدشک و ترد با

من هم  ینرو کن کار ینا ینبگم اگه خواست خواستمیباو، فقط م یننترس -
 یام؟باهاتون ب

 بود گفت: یهاز بق تر یکه انگار خودمون   یکیشونتعجب نگاهم کردن.  با

 !یباو؛ اما اگه جرأتش رو دار یا! بیچه عال -

 گرفته بود رو بهش گفت:  یکه از اول حالت تدافع  یکس  همون

 !یگی؟م یچ  فهمییم یناس یه  -

زهرمارمون  یم،خوش بگذرون خوایمیمگه؟ بابا ما م یشهم ی: خب چ سینا
 نکن!

 پسره: یکی ناو

 .یشهچهار نفره هم م یجاتازه او یر،ام یگهراست م -

 وسط حرفش و رو به من گفت: یدپر  ینابگه که س یزیخواست چ پسره

 !یاما اگه جرٔاتش رو دار یا؛آره ب -

 زدم و مرموز گفت: یطونیش لبخند



 جرأت خوراکمه. -

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت: سینا

 !طورینکه ا  -

 گفت:  یر به اومدنم نبود، ام یه که از اول راضپسر  همون

 ... .یعنی یستیفقط فضول که ن -

 جواب دادم: قاطعانه

 !یستمن هایسوسول باز یننه باو نترس اهل ا -

 بودن رفتم و گفتم: یستادهکه ا  ینگفت. به سمت در یزیتکون داد و چ سر 

 در باز بشه. ینا خورهیمن که چشمم آب نم -

به در وارد کردم. درست حدس زدم در قفل  یکیبه در فشار کوچ یدمرس وقتی
 یمدر رو بشکون  ینکهبازش کرد مگر ا  یبه راحت   شدیبود. نم  یعیبود، هرچند طب

 که فکر نکنم اون سه تا بخوان کل محل رو جمع کنن.

.، معلوم بود تازه کردیمنتظر نگاهم م ییتا و بهشون نگاه کردم. سه برگشتم
نداشت   یو با من مشکل  دونستمیکارن! آخر اون پسره که هنوز اسمش رو نم

 گفت:

 !ی؟دار یزیچ یخب تو فکر  -

 زنان گفتم: لبخند

 داره! یفکر  یک  یشههم یانرا -



 گفت:  امیر 

 !یانهپس اسمت را -

 گفتم:  یکیکوچ  یمگذاشتم و با تعظ  مینهس یدستم رو رو من

 بله و درخدمتم. -

 ام و گفت:شونه یآروم زد رو سینا

 .یهست  ینه خوشم اومد ازت! بچه باحال -

 زدم و گفتم: لبخندی

 !یاز خودته مشت  یباحال -

 پسره گفت: اون

 یان؟آقا را یهخب حاال فکرت چ -

 تا باال به خونه انداختم و گفتم: ییننگاه از پا یک  من

پشت خونه رو   یمداشته باشه، بر  یزیچ  یدر پشت   یدبا  یاخونه  ینهمچ  یک  -
 .شیمی. اگه نبود از پنجره وارد عمل مینیمبب

هم پشت   یهسر تکون داد. جلوتر از همه به سمت پشت خونه رفتم؛ بق  پسره
 خودش رو بهم رسوند و گفت: یناسرم اومدن. س

 چند سالته؟ یراست  -

 جواب دادم: رفتمیکه راه م  طور همون



 و سه. یستب -

 جب گفت:با تع سینا

 و سه سالته؟! یستب ی! جدکنییم یشوخ  -

 گفتم:  تفاوتبی

 آره چطور؟! -

 زنه،یگانه مبچه  تیافهق  یلیسالت باشه! خ  23  خورهی: پسر اصاًل بهت نمسینا
 هجده سالت باشه! یانوزده  کردمیفکر م

 دو تا ابروم رو باال بردم و گفتم: متعجب

 فته بود!رو نگ ینبهم ا یتا به حال کس ی؟جد -

 و برانداز کردم. یستادما یدیمپشت خونه که رس به

 دره! یک جا : اونا اونامیر 

 و صد البته درب یچوب  یمیدر قد یک نگاه کرد.،  یزداون سمت که اشاره م به
 دستاش رو بهم مالوند و گفت: زدهیجانه یناو داغون. س

 تو کارش. یم! پس بر یولا -

باز بود،  یمه. در نیمخونه به راه افتاد یتکون دادم و به سمت در پشت  سری
 یینشصدا داد و پا یژ و یژ . موقع باز شدن قشهیمعلوم بود خرابه و بسته نم

کار   ینواسه ا یجانشجلوتر از همه رفت داخل، معلومه ه یناشکسته بود. س
 .یرهاز همه مخصوصًا ام تر یشب یلیخ



و متأسفانه نتونسته بودم اسمش رو بفهمم. آخر از بود  تفاوتیپسر ب  اون
بود  یطوالن  یراهرو یک  یهمه وارد خونه شدم، بعد از وارد شدن از در پشت 

از  یدو تا پنجره بود و بعض یکه چند تا اتاق تو راهرو قرار داشت. تو هر اتاق 
 ینیدرشون باز بود. در کل خونه جو سنگ هایها درشون بسته و بعضاتاق

ها چون اون یکی،ترسناک! مخصوصًا تو اون تار یلیسکوت خ یک و داشت 
متوجه شد و رو به من   یناتاشون چراغ قوه داشتن؛ اما من نداشتم. س  هر سه
 گفت:

 من. یشپ یاب یانبرا یه  -

 دادم: جواب

نه  یانمو در ضمن من را ینمبب تونمیقوه ندارم و مبه چراغ یچندان  یاز نه ن -
 .یانبرا

خونه رو روشن کرده بود و من  اومدیخونه م یهاکه از پنجرهماه  نور 
 یو حساب  ینمبب یشدسخت م یلیخ یمنته ینم،بدون چراغ هم بب تونستمیم
 خونمون نبود. یرزمینز یکیبه شدت تار ییجورا یک . کردمیدقت م یدبا

 .یانتا را یادخوشم م یانو در ضمن من از برا یلته: هر جور مسینا

 ینبود و فقط چند تا روزنامه رو  یموکت   یافرش    یچافتاد که ه  ینبه زم  نگاهم
در اومده بودن. معلوم  هاشونیپاره و بعض هایواریافتاده بود. کاغذ د ینزم

 ها رو از پا در آورده.بود رطوبت اون



جو   یک . خونه  کردمیجلوتر از من بودن و من پشت سرشون حرکت م  هااون
نبود  یبار یناحساسش کنم. اول تونستمیواضح م یلیداشت که خ ینیسنگ

تو  یاهمراه پو تر یشب یا ی. دو سه باراومدمیم یاخونه ینهمچ یککه تو 
خاص   ییجورا  یک خونه    یناما ا  یم؛رفت  یادیز  یبغر   یبعج  یها و جاهاخونه
 بود.

تر اما من آروم شدیم؛یاز راهرو رد م یمو بگرد یمبش یوارد اتاق  ینکهبدون ا
و فقط از  شدمیها نم. وارد اتاقینمها رو ببتا بتونم داخل اتاق رفتمیراه م

اتاق رد شدم جز  یک . از انداختمیبه داخل م ینگاه  یک  یع گذرا و سر   یرونب
 .یدمند یزیچ ینزم یرو یهاروزنامه

 یخال  یمثل اتاق اول  یدو تا جعبه کارتون گوشه اتاق بود. اتاق بعد  یبعد  اتاق
وسط  یدسف یز چ یک  یافتاده بود. اتاق بعد یینبود و فقط چند روزنامه پا

 ینواسه هم یدمشگذرا د  رفتمیطور که راه مبود. من همون یستادهاتاق ا
شد. چند  یادز لبمو تپش ق یدرنگم پر  یهو. یستادمبعد از رد شدنم از در، ا

نبود!   ینگاه کردم. کس  که رفته بودم رو آروم به پشت برگشتم و دوباره  یقدم
رنگ وسط اتاق و داشت به من نگاه   یدسف  یز چ  یک اما من حاضر قسم بخورم  

 .کردیم

ها و بچه یناکردم. س  یو بهونه که توهم بود خودم رو راض یدام ینبه ا فقط
 بودم! یستادهازم فاصله گرفته بودن و من تنها پشت سرشون کنار در اتاق ا



چرا؛ اما   دونمیها همراه شدم. نمبا بچه  یع کوتاه انداختم و سر   یاتاق نگاه   به
بگم غلط کردم   ینابه س  خواستی! دلم مترسوندیمنو م  ییجورا  یک خونه    ینا

 به خرج دادم و سکوت کردم. دارییشتنچراغ قوه رو بده؛ اما خو

و اون پسره هم  یر ام ینا،حدس بزنم س تونستمیبود و م غریبییبعج جای
حس من داشته باشن. خونه کاماًل متروکه؛ اما  هاییع تو ما یسح یک 

 یمتروکه یهامورد باعث متفاوت بودنش در برابر خونه ینخوفناک بود و ا
 .یشدم یگهد

 یزیچ  یک اتاق بزرگ که    یک و به    یمو درب و داغون رد شد  یطوالن   یراهرو  از 
 ییسه تا ینکهبا اها انقدر بزرگ بود که اون جاین. ایدیمهال بود رس یهشب

بود.  یکها تارقسمت تر یشاما بازم ب چرخوند؛ـیچراغ قوه رو به اطراف م
مثل   ینهم  واسهداشت؛    یککوچ  یپنجره  یکنبود، فقط    ینرو زم  یفرش  یچه

 بود. یخال یباً راهرو نور نبود. تقر 

من هم به  طور،ینهم هم یهو بق یستادا یناس یدیمبه وسط هال رس وقتی
و خودشون  ینتو دستشون رو گذاشتن زم یل. وسایستادمها ااز اون یرویپ

شمع رو روشن   یناشدن! س  ینشستن، بعد هرکدوم مشغول کار  ینزم  یهم رو
هم واسشون چراغ قوه  یر ام کرد،یرو آماده م یجااون پسره تخته او کرد،یم

 شده بود. یزیرنامه رکه انگار رفتارهاشون از قبل ب  یطور داشت؛یرو نگه م

و بهشون زل زدم.   یستادمطور اونجا اهمون  بازییجهم با کمال احترام و گ  من
رد و بدل  یحرف  یچنشستن. تا االن ه ینزم یکارشون تموم شد رو یوقت 

 رو به من گفت: یر که ام  کردمینشده بود و من داشتم به وجودشون شک م



 دته.نکن، خونه خو یبیغر  ینبش یا! بیانرا یه  -

. من یدنبود خند یچ  یاسمش چ  دونمیبا اون پسره که نم ییدو تا و
 ینا. سکنهیرفتار م طوریینفروختم که ا یر ام ینبه ا یتر  یزمچه ه دونمینم

 به کمکم شتافت و گفت: یعسر 

 نکنا! یتشاذ یر ام یه  -

 گیری؟یبچه رو م ینچرا انقدر طرف ا ینابابا س یگفت: ا  امیر 

 باهاش حال کردم گفت: یلیکه خ  یبا لحن تند سینا

. دومًا زنهیم گانهش بچهچهره یو سه سالشه منته یستب یساواًل بچه ن -
 یشه؟م یتحسود یهچ

. آخ یدندر آورد که اون و پسره دوباره خند یتمسخر شکلک  یبه نشونه امیر 
 ینا یها! اگه بود رفتار یخال یاپو یجا یعنیپسره رو اعصابه.  ینکه چقدر ا
 .کردیش ممشت حواله یک و مطمئنًا  ذاشتینم جوابیکودن رو ب 

 یاکننده  یتم گذاشت و با لحن گرم و حماشونه  یو دستش رو رو  یستادا  سینا
 گفت:

 !یگنم یادز یور یدر هایناحضار رو بچسب. ا یا! ولش، بیانبرا یخیالب -

لحظه بلرزم؛   یک باعث شد    ینزم  ی. سردینتکون دادم و نشستم رو زم  سری
 یر و ام یناو دو طرف من س یمنشست یرهشد. به صورت دا یاما بعدش عاد

 رو به پسره گفتم: یعمن. من سر  یرونشسته بودن پسره هم روبه

 سؤال دارم! یک قبل شروع  -



 گرانه نگاهم کرد که من گفتم:پرسش پسره

 !یه؟اسمت چ -

 تفاوتییکه تظاهر به ب   یانداخت، بعد جور  اییرکانهو ز  یز اول بهم نگاه ت  پسره
 گفت:  کردیم

 .یوانک  -

نگاه کردم که شروع کنن. دور   یهنگفتم. منتظر به بق  یزیتکون دادم و چ  سری
 یها رو روقوهوسطمون بود. چراغ یجاتا دورمون شمع روشن بود و تخته او

 بود. یوانل یک  یجاخته اوگذاشته بودن و وسط ت  ینزم

 گفت:  سینا

 یدشا  یاما تو چون تازه اومد  یم؛ما قباًل با هم هماهنگ کرده بود  یانخب برا  -
 ... .یکار ندون   یوهش

 وسط حرفش و گفتم: پریدم

 !یستبارم ن یناول دونییخب م دونم،یمورد م یندر ا یزاییچ یک نه من  -

 زد و بعد گفت: یقیلبخند عم امیر 

 .کنیمی! پس شروع میعال یلیمباشه خ -

 تامون گفت: رو به هر سه سینا

 !ین؟اها آمادهخب بچه -



وجود  یکه احضار خوردیچشمم آب نم یکیکردن. من  ییدبا سر تأ همه
 .یچیو بعد ه شنویمیصدا م یک داشته باشه ته تهش 

ها از اون  یدمن هم به تقل  یوانل  یشون رو گذاشتن روسه تا انگشت اشاره  هر 
درآورد و شروع به  یبشکاغذ زرد رنگ از ج  یک  یوانکار رو کردم که ک  ینهم

بودن و من تا  یبغر  یبعج یلیخ خوندیکه م  ییخوندن ورد کرد. وردها
 بودم. یدهحاال نشن

 یلبخند کمرنگ   یناهاشون رو بسته بودن. سچشم  یهشدم! بق  یوانمحو ک  کامالً 
 رو لبش بود.

 تر یقجلب شد. دق ینام به پشت سر سخورد و توجه یز ل ینااز صورت س اهمنگ
ها تکون اومد و نور شمع  یمیپشت سرش بود. باد مال یزیچ یک نگاه کردم، 

که در حال خاموش بود کردم و دوباره   یبه شمع  ییخوردن. نگاه گذرا  یکیکوچ
 یخطا  معمولنبود و طبق    یزیزل زدم. چ  ینابه پشت سر س  ترییشبا دقت ب

 !یدد

شون و همه خوندیورد نم یگهد یوانهمه جا رو گرفت. ک یسکوت طوالن  یهو
 یزی. خواستم چیزدم یهسا یوار د یهاشون رو بسته بودن. نور شمع روچشم

 سکوت کرده بودن که جرأت نکردم. یو جد یقدق یها طوربگم؛ اما اون

. گذشتیمان م. ز یشهم یتهش چ  ینمگرفتم سکوت کنم تا بب  یمتصم پس
با  خواسمی. دلم میشدداشت صبرم تموم م یگهسکوت، سکوت و سکوت! د

به موقع  ینا! که سیگهبزنه د یزر یک  یکیتونداد بگم شماها چه مرگتونه 
 و گفت: یدکش  یامردهچشماش رو باز کرد. آه ننه



 نداره! اییدهفا خیالیها ب بچه -

 هاشون رو باز کردن.شمچ یهم با ناراحت  یوانو ک یر کم امکم  بعد

ورد جن احضار  ینبا کمک ا یرهاگورد مخصوصه! تموم جن ین: اما اکیوان
 باشه! فایدهیب  ینامکان نداره ا کننیم

اطالعات اشتباه بهت داده، وگرنه  یاروکه جواب نداد! البد   بینیی: اما مامیر 
 !اوفتادیم یاتفاق  یک  یدتا االن با

 موضوع فکر کرد. یننگفت و تو سکوت به ا یزیچ کیوان

 !یم؟کار رو کن  ینا یدبا یگفت چه زمان   یارو! اون یوانک  ی: ه سینا

 برق زد و با ذوق گفت: یوانک  یهاچشم یهو

اما ما  کردیم؛یکار رو م  ینقبل از اذان صبح حدود سه شب ا یدآره! ما با -
 اشتباه بود! یمونبندپس زمان جاینا یمبعد از اذان اومد

 گفت:  سینا

 ورد واقعًا مال احضار باشه! یناحتمال وجود داره که ا ینا یعنیپس  -

 مخالفت کرد و گفت: امیر 

 یممخروبه و نه تنها ورد رو خوند یخونه یک تو  یم! ما اومدیناس خیالیب  -
احضار رو تو مختلف    یوهسه تا ش  یعنی  یم،هم استفاده کرد  یجاتازه از تخته او

 ! یدمو ند یدیمنشونه هم نشن یک یاما حت  یم؛جا جمع کرد یک 



گفت؟ ما زمان  یچ  یوانک یدی! مگه نشنارزهی: اما به امتحانش مسینا
کارها رو   ینو دوباره هم آیمی. ما فردا دوباره میمرو انتخاب کرد یاشتباه 

 .یمهست ینجاتفاوت که فردا شب ساعت سه ا ینبا ا کنیمیم

 فکر. یزل زد و رفت تو یجاساکت به تخته او امیر 

کرج همراه پدرم   یرم! من فردا شب متونمی: آره درسته؛ اما من فردا نمکیوان
 برگردم. یگهو احتمااًل چهار روز د

تو چرا  یانبرا ی. ه مونیمی! منتظرت مکنیمی: ما بدون تو احضار نمسینا
 !ی؟اکت س

 باال انداختم و گفتم: ایشونه

 .طوریینهم -

 گفت:  سینا

 واسه احضار؟! یایبعد م یخب تو واسه دفعه -

 تکون دادم و گفتم: یسر  من

 .ارزهی! به قول تو به امتحانش میامآره م -

و دوباره امتحان  جاینا یایماومد م یوانک یخب پس وقت  یلی: خسینا
 .کنیمیم

 یشهشت برم پ یدمن با یمبر  یمجمع کن یایناالن ب یدیمهم: باشه بابا فامیر 
 بابام.



 اومد گفت: یادش یزیکه انگار چ  یهم طور سینا

 یدار ! مامانم ساعت هفت از خواب بیمبر  یمجمع کن ینآره زود باش اوه آره -
 .یشهم

بهش نگاه کردم که  یکرد. سؤال  یلشروع به جمع کردن وسا یع شد و سر  بلند
 متوجه نگاه من شد و با خنده گفت: یهو

 .جاینزدم و اومدم ا یماز خونه ج یواشکیمن  دونییآخه م -

 زد و گفت: یچشمک  یطونش بعد

 که؟  فهمییم -

 تکون دادم. یسر  یدمفهم یبه معن خندیدم

رو   یلو وسا  یمها رو خاموش کرد. شمع یمرو جمع کرد  یلها وساکمک بچه  به
از  ییقوه نبود؛ چهار تابه چراغ یازیروشن شده بود و ن یباً . هوا تقر یمداشتبر 

 گفت:  یر ام  یدیمخونه رس  یکه به جلو  ینو هم  یماومد  یرونب  یهمون در پشت 

 ین؟ندار یبرم کار یدطرف با ینها من از اخب بچه -

 ی؟: چرا اتفاقًا پول دارسینا

 آورد و گفت: یرونرو ب یبشکرد و بعد ج  یبشج یتو یدست  امیر 

 بردار! بینییم یاگه پول -

 محکم بهش زد و با خنده گفت: یپس گردن  یک  سینا

 ! یربرو وقتم رو نگ  یابرو، ب  یاب  ی؟بکن  تونییم  یچه کمک   یآخه تو که پول ندار  -



 گفت:  یواننگفت، به جاش ک یزیو چ یدخند امیر 

 !یفتمقربون بند ک یقتم،رف یتا پول دار -

رو به همه از سمت راست  یمختصر  یبعد از خداحافظ  یر که ام  یدخند سینا
 گفت:  ینارو به س یوانجاده رفت. ک

 یری؟مادربزرگت م یخب خونه -

 گفت:  سینا

 برم خونه. یدنه بابا با -

 گفت:  یع سر  کیوان

 .یرمم یآخه من اون طرف  یری،واقعًا؟ من فکر کردم تو خونه مادربزرگت م -

 گفت:  خیالییبا ب  سینا

 فکرها نکن. یناز ا یگهخب د -

 گفت:  کیوان

 خداحافظ. یرم،م یر خب پس من همراه ام -

 یچکه داشت از پ  یر صبر کردن به سمت ام  یاگفت و بدون لحظه  یعرو سر   این
برسه اون صدا  یر که به ام دویدیچنان که با عجله م. همیددو یشدرد م

 خودم حرکت کردم. یر زدم و آروم به سمت مس ی. لبخند کج کردیم

 یری؟! کجا میانبرا ی: ه سینا



 برگردم آروم به راهم ادامه دادم و گفتم: ینکها بدون

 خونه. یرمو م یانهاسمم را -

 یان؟ت از کدوم طرفه برا: خونهسینا

 رو نشون دادم و گفتم: رفتمیکه داشتم م  یریسر مس با

 .یطرف  ینا -

 .یما هم بر ب یسا: پس واسینا

 اومدیآروم به سمت من م یلیخ یناو منتظر شدم که بهم برسه. س ایستادم
به خونه   ینگاه   یک مدت    ینا  ی. تورسیدیهم به من نم  یگهکه تا صد سال د

 گوشم گفت:  یتو یکی یهورفتم که  یانداختم و تو فکر احضار بعد

 خوفناکه نه؟ -

تو  یطانیبا لبخند ش یناد. سرگ شبهسرم رو برگردوندم که گردنم رگ چنان
 ینا  یهوچرا    ین. ایزدرنگش برق م  یمشک   یهابود و چشم  یستادها  قدمیمیمن
بود نگاه کردم   یستادها  یناکه قبال س  ییبه جا  یجاومد؟ گ  یشد؟ اصاًل ک   یختیر

 کردم:  زمهترسناکش زل زدم. زم یو اون چهره یناو دوباره به س

 !یستاالنت ن یختتر از رخوفناک -

 یخزد که مو به تنم قد دو بند انگشت س یطانیقهقه ش یناکمال تعجب س  در 
 و هاج واج گفتم: یرونشد. ح



 یهاو با اون قدم یبود یستادهجا اتو که اون جا؟ینا یاومد یتو اصاًل ک  -
 .رسیدیینم یگهصد سال د داشتییبر م یکیآروم و کوچ

 هاش برق زد و خندون گفت:چشم دوباره

 ! فهمهینم  یکه کس  یامو م  یرمم  یزده. جورجن  ینامن معروفم به س  دونییم  -

 گفت:  ترییطانیبا لحن ش بعد

از طرفم  یادیز یبترسناک و عج یزهای! قراره چیانبرا یبهتره عادت کن -
 .ینیبب

 و گفتم: خندیدم

 یلمف یگریواسه باز یدی! جون مزنییترسناک حرف م یلیناموسًا خ -
 اون هم از نوع ترسناکش. یوودیهال

 شد و با خنده گفت: یلحنش عاد دوباره

 .یشمم یفح ینجااصاًل من دارم ا یقًا،آره دق -

درباره  یناو تو اون مدت س یمبه سمت جلو حرکت کرد یی. دو تاخندیدم
 کهیناره. اد یس و مادر پدر به شدت حساسبچهتک  ینکهخودش حرف زد. ا

داره  یادیز ییعمو و دا ینکهعاشق مادربزرگش و پدربزرگشه که فوت کردن. ا
عملش،  ولمادرم و پ یماریس. من هم از مرگ پدرم، بخانواده یزُدردونهو عز 

و  رک یلیخ ینام براش حرف زدم و سبرادر بزرگم و مشکالتم با خاله
ازش تشکر کردم.  انهیمبدبختم! من هم صم یلیکنده بهم گفت که خپوست

 گفتم:  ینارو به س یدیمبه دم در خونمون که رس



 یای؟. باال نمیدیمخب رس -

 شد. یر د یگه: نه قربونت. من برم دسینا

 گفتم:  ییروتکون دادم و با خوش یرو باز کردم بعد رو بهش سر  در 

 یواقعًا خوشحال شدم. بچه باحال  یدنتخب از د  ی،باشه هر جور دوست دار  -
 !یهست 

 با خنده گفت: سینا

 از خودته. یممنون باحال -

 زدم و گفتم: لبخندی

 .یناجانخب خداحافظ س -

رو ببندم   یاطدر ح  خواستمیالعمل رو داشت. معکس  ینهم در جواب، هم  اون
 گفت:  یهوکه 

 ... .یآهان راست  -

 گفت:  ینگاهش کردم که با مهربون  منتظر 

 پول عمل مادرت رو بدم. تونمیمن م -

 نگاهش کردم و گفتم: ناباورانه

 ی؟چ  -

 پول عمل مادرت رو بهت بدم. تونمیپولدارن، من م یلیراستش ننه بابا خ -



که پول عمل مادرم جور شد. با   شدیباورم نم  یخوشحال شدم و از طرف   خیلی
 و تعجب گفتم: یخوشحال

 یدی؟پول عمل رو م یجد کنی؟یم یشوخ  -

 با لبخند گفت: سینا

 آره! چرا که نه. -

 گفتم:  ترییشب یخوشحال با

بعدش پول رو بهت  یدممن قول م یمرس یشه؛خوب م یلی! واقعًا خیهعال -
 برگردونم.

 .یستن یابابا! عجله خیالیب  -

 گفت:  یناازش تشکر کردم که س دوباره

 یشماره ین! خب اکنهیموضوع انقدر خوشحالت م ینا دونستمیواقعًا نم -
 . ریزمیخط بفرست من واست پول رو م ینمنه. غروب شماره کارتت رو به ا

تشکر ازش  یکردم. بعد از کل یورو در آوردم و شماره رو س یمگوش سریع
 و اون رفت. در رو بستم و به سمت خونه حرکت کردم. یمکرد  یخداحافظ 

تعجب  یشد سامان واقعًا تو جور کردن پول مشکل داشت و جا یعال خیلی
 .اومدیمیبر نم  یلیونم15و از پس    یمهمه پول رو جور کرده بود  ینبود که ما ا

ش . چهرهیرونسامان از اتاق من اومد ب  یدمهال شدم و در رو بستم که د  وارد
 .رسیدینگران به نظر م



 !ی؟تو کجا بود یان: راسامان

. خیالیرو ب   هاینبخورم. ا  ییهوا یک  یرونرفتم ب  گرفت،یم نمخواب  یچیه  -
 پول عمل مامان جور شد!

 یلیپول جور شد خ  یدفهم  یساعت حدود هفت بود. سامان وقت   یدمرس  وقتی
حفظ کرده بود؛ اما  رو یشگیشهم یخونسرد ینکهخوشحال شد، با ا

 .یزدهاش برق مچشم

جور کردم و  یجورپول رو چه که  یدتمام ازم پرس ساعتیمن یک نزد بعدش
رو  یمیمقد یهااز دوست یکیراه  یها! من هم گفتم توحرف ینو ا شدیچ 
خراب شده بود کمکش کردم و بعدش اون من رو رسوند.  ینشکه ماش  یدمد

به ما  تونهیمامان رو بهش گفتم اون ناراحت شد و گفتش که م یهقض یوقت 
 پول رو قرض بده.

 یعو ازش تشکر کنه. اون سر  ینهتا دوستم رو بب خواستیم یلیخ سامان
عمل مامان رو انجام بده و به دکتر  یو کارها یمارستانتا بره ب یدلباس پوش

 بگه که امشب مامان رو عمل کنه.

 یر و ام  ینادر کنم. ذهنم رفته بود سمت س  یهم رو مبل ولو شدم تا خستگ   من
کم سخت قلق بود؛ اما حتمًا   یک  یر بودن، هرچند ام یخوب  ی! پسرهایوانو ک

همراهمون  خواستیم یکیمن هم بودم و  یدبود، شا یاطشبه خاطر احت
 .کردمیبرخورد رو م ینا یادب

گذرون گرم و خوشخون یلیو خ انداختیم یاپو یادمن رو  یتا حدود سینا
هام و چشم یدماومدن سامان از طبقه باال رو شن یینپا یقدم ها یبود. صدا



ش مردانه  یدسف  یراهنپ  ینطور که داشت دکمه آسترو باز کردم، سامان همون
 و گفت: یینها اومد پااز پله بستیرو م

 یرمطرف ممامان رو برسم از اون یکارها یمارستانب یرممن دارم م یانرا -
 مطب منتظرم نمون و ناهارت رو بخور!

نگاه  یک روم برداشت. روبه یز م یرورو از  یفشتکون دادم که سامان ک سری
 مبل انداخت و گفت: یم روبه جسم وا رفته

 !یایسر حال ب یریدوش آب سرد بگ یک البته بهتره قبلش  -

 زور تو جام صاف نشستم و گفتم: به

 داشتم. یسؤال یک باشه فقط داداش من  -

شد و  ینهدست به س یدمکث من رو د یکم مکث کردم که سامان وقت   یک 
 نگاهم کرد. تر یقدق

 خب...؟ یریگجن یام...برا -

 ش بود:حرفم رو خوردم و منصرف شدم؛ اما سامان منتظر ادامه بقیه

 خب؟! -

به ذهنم. تو برو   یدرس  یبغر   یبعج  یهادوباره از اون سؤال  یچی: ام...همن
 نشه! یرتد

سر تکون نگاهم کرد، بعد آروم  یهچند ثان ینهطور دست به سهمون سامان
 داد و گفت:



به آب نداده  یباشه و دسته گل یگیکه م طور ینهم یدوارمباشه! فقط ام -
 !یباش

 کردم و گفتم:  پوفی

 نه بابا! من؟ من حواسم به خودم هست! -

 باال انداخت و گفت: ییابرو یک  سامان

 !طورینکه ا  -

برداشت به سمت در رفت و  یز م یرو از رو یدشتکون دادم که سامان کل سر 
 گفت:

 مواظب خودت باش! یرمخب من دارم م -

 .طورینباشه داداش! تو هم هم -

 یناکه س  یارو در آوردم. به شماره یمرو گوش یدمسامان رفت از مبل پر  وقتی
منتظر موندم؛ اما جواب   یقهکردم. چند دق  یامک بهم داده بود شماره کارت رو پ

کلک بوده باشه؛ اگه کلک بوده باشه، من  هاینا نداد. به خودم گفت نکنه
واسه  یدهمن رو د تکه تازه دو سه ساع  یم که باور کردم، پسر ساده یلیخ
 پول عمل مادرم رو بده؟ یلیونپونزده م یدبا یچ 

برداشتم. بعد  یز زود باورم! غرولند کنان رفتم تو اتاقم و لباس تم یلیخ اوف
باال  یس و طبقهراست رفتم به سمت حموم. راستش خونمون دو طبقه یک 
اتاق بود که قباًل دفتر کار بابام بود؛ اما االن  یک اتاق مامان و بابام و  یرایی،پذ

 .یگهد یتاق خالا یکو  داتاق من بو ییناتاق خواب سامان شده. طبقه پا



 هم وسط بود. یته راهرو بود و سالن بزرگ  یینهم طبقه پا حموم

. یمرو زنده نگه دار  یادشتا    یمنفروخت  وقتیچخونه رو بعد از مرگ بابام ه  این
واقعًا دلم واسه  ی. گاه یمداشت یخوش یو چه زندگ  یمپولدار بود یلیقباًل خ

 !یشهروزها تنگ ماون

جا کردم دستم جابه  یها رو توفکر نکنم. لباس  یزهاچ  ینبه ا  یگهکردم د  سعی
راهرو برداشتم   یقدم رو تو  یناول  یبلند به سمت راهرو رفتم. وقت   یهاو با قدم

و برگشتم به سمت عقب.   یستادما  یده. ترسیدماز پشت شن  یاناله  یصدا  یک 
 تر یفو هر لحظه ضع  بود  یفضع  یلیها بود؛ اما صدا خاز اتاق  یکیمنبع صدا  

 .یشدم

 ی. احتمااًل صدایشدکم محو مو به صدا گوش کردم که کم  یستادما  یقهدق  چند
کردم و به راهم ادامه دادم.   یبهونه خودم رو راض ینبود. با ا یزیچ یاگربه 

شده! در حموم رو باز کردم و رفتم  یبچند روز خونه واسم عج ینچقدر ا
خاطر سرعت   هخاموش شد. ب  یع وشن کردم سر برق رو ر   ینکهداخل. به محض ا

 و قلبم رسمًا اومد تو حلقم! یدملحظه ترس یک برق  یو حرکت ناگهان 

شد؟! چرا خاموش شد؟ امکان داره برق رفته باشه؟  یشکل ینا یهوچرا  این
 یدسوخت! دوباره دستم رو به سمت کل  یعنینه، وگرنه چرا برق سالن روشنه؟  

! یلیخ یبهعج یلیره امتحان کردم. روشن شد! خبرق بردم و شانسم رو دوبا
 جور کنم.کردم ذهنم رو جمع   یو سع یدمکش  یقینفس عم

! لباسم رو در آوردم و یارهحالم رو سر جاش ب تونستیدوش آب گرم م یک 
که دوش آب   یدوش، آرامش یر رفتم ز یع بعد دوش آب گرم رو باز کردم. سر 



هام رو بستم، برخورد آب با . چشمدادینم یگهد یز چ یچه دادیگرم به من م
 یر که حس کردم ز  بردمیحس لذت م  ینکتفم برام مثل ماساژ بود. داشتم از ا

شده؟ اخم  یشمبه پارچه ابر  یلتبد یکقرار داره. انگار سرام ینرم یز پام چ
 یر پام نگاه کردم. ز یر هام رو باز کردم به زابروم نشست. چشم یرو یمیمال

 !یمشک  یپام پر بود از مو

 ینپام زل زدم. خم شدم و آروم مو رو لمس کردم؛ اما ا یر تعجب به ز با
کردم به   یدونه مو رو بلند کردم و سع یک یهو؟از کجا اومد  یمشک  یموها

به پشت   یدرفتم تا رس  طوریینو هم  یدمکنم. مو رو کش  یداکمکش منبع رو پ
 سرم. 

 یزیحسش کنم! چ  تونستمیرو نداشتم؛ م  و جرأت برگشتن  یدملحظه ترس  یک 
حس کنم. نفسم بند اومد قلبم تندتند  تونستمیرو که پشت سرم بود رو م

نبود.  یچیآروم مو رو ول کردم. تموم جرٔاتم رو جمع کردم و برگشتم! ه یزدم
 یرم؛رو بگ  موراحت شد. خواستم دوباره   یالمدادم و خ  یروننفسم رو با صدا ب

 نبود! ینزم یرو ییمو یچاما ه

 یامکان نداره توهم بوده باشه! من خودم مو رو برداشتم؛ وا  ی؟چ   یعنی  چی؟
 .یشمم یوونهخدا دارم د

شامپو رو برداشتم و شروع به  یعبمونم. سر  ینجاا خواستیدلم نم دیگه
.ور که . همونیرونهرچه زودتر برم ب خواستیشستن خودم کردم. دلم م

پشت   ییهصدا، اون سا  یرزمین،ز  کردم؛یبه اتفاقات فکر م  شستمیسرم رو م



 هاینا  هاتاق اون خونه، مو، خونه و...هم  یپوش تو  یداون لباس سف  ینا،سر س
 توهم باشه! شهیکه نم

کردم خودم رو آروم   یسع  گرفت،یترسم م  رسیدیکه به ذهنم م  هاییینهگز   از 
 از کنارم اومد. بوم! ییصدا یه یهوکه   یشدت کارم تموم مکم داشکنم! کم

همون طرف  یوار و به اون سمت نگاه کردم. همون صدا از د یستادما سریع
دوش آب رو بستم. آب دهنم رو  کردمینگاه م یوار طور که به داومد. همون

نفر  یک به زور قورت دادم. دوباره همون صدا تکرار شد! بوم، بوم، بوم! انگار 
 گفتم:  یع . سر یزدمشت م یوار از اون طرف د

 سامان! -

 یو همون اندازه بعدش سکوت! حساب  یتمفقط همون صدا! با همون ر اما
حوله رو  یع ! سر یسکوت طوالن  یهترسم گرفته بود. همه جا سکوت شده بود، 

و با همون شک و ترس از  یدمگرفتم و بعد از خشک کردن تنم لباسم رو پوش
اون طرف حموم که صدا  یدمکه فکر کردم د کمیک . نیروحموم اومدم ب

 یو حموم کنار هم بودن و صدا یرزمینقرار داره! ز یرزمینز یقاً دق اومدیم
 !اومدیطرف ممشت از همون

و وارد هال شدم. به ساعت نگاه کردم. نه و پنجاه و شش   یرونحموم زدم ب  از 
! ولش زمان رفت و به موقع یفتو دانشگاه باشم. پ یدبود و االن با یقهدق
 یرون،از خونه برم ب خواستمیو م ترسیدمیاز خونه م ییجورا یک ! رسمینم

 !یاطح یرو گرفتم و رفتم تو یمپس گوش



خشک کردنش   یاما اصاًل حوصله  کرد؛یبود و آب ازش چکه م  یسخ  موهام
خشک کردن  یخونه برا بهتر بگم جرأت نداشتم برگردم تو یارو نداشتم، 

 موهام!

 ییجورا یک. یرزمیناما حواسم رفت سمت ز ینم؛رو پله بش خواستم
بهش بندازم. کار  ینگاه  یک و  یرزمینهرجور شده برم ز خواستمیم

 !یستمبود؛ اما من هم عاقل ن یااحمقانه

. یرزمینز یرو روشن کردم و خواستم فالش رو روشن کنم تا برم تو گوشی
 دارم. یامیشماره آشنا پ یکاز طرف  یدمهمون لحظه د

 انجام شد. یاتعمل یان،سالم برا -

 یز هم فکر کنم منظورش وار یات. عملیناستکه س  یدمفهم یام،پ یتو یانبرا از 
پر از تشکر واسش فرستادم.   یامپ  یک زدم و    یپول به حساب بود! لبخند محو

رو روشن کردم و بعد در رو هول  یفالش گوش یدمرس یرزمینبه در ز یوقت 
 جایناز هم  وبترط  یباز شد و بو  یبد  یژ و  یژ ق  یقبل با صدا  یدادم. مثل دفعه

صورت مواجه  یبا بند عنکبوت رو یقاً که دق  یین. آروم از پله رفتم پایومدم
ش نثار سازنده یلب فوش یر صورت برداشتمشون و ز یشدم. با غرولند از رو

 کردم.

 یگهد ینبود. نور گوش یراه پله بند عنکبوت  یکه اومده بودم رو  یروز د یادمه
 یکیتار یتو یهو بق یشدروشن م یرزمیناز ز یانداشت و فقط گوشه اییدهفا

سمت  یوار اون خونه انداخت. به سمت د یادکه من رو   رفتنیمطلق فرو م
 که کنار حموم بود.  یواریچپ رفتم. همون د



 یوار چند بار به د یدستم رو مشت کردم و آروم امتحان  یدمرس یوار به د وقتی
حموم   یکه تو  ییاما صداش با صدا  داد؛یم  اییهدو ال  یصدا  یه  یوار . دیدمکوب
صداش اصاًل مثل اون   یزدمشت م  یوار به د  یکیاگه    یعنی.  کردیفرق م  یدمشن

بود که انگار از  ریحموم صدا طو ینبود؛ اما تو یدمکه تو حموم شن  ییصدا
کردم که نور   یمتنظ یرو گذاشتم رو قفسه و طور ی. گوشاومدیم یوار خود د

 یچشدم؛ اما ه  یرفتم و مشغول بررس  یوار باشه. بعد به سمت د  یوار به سمت د
 نبود. یک مشکو  یز چ

بود  یوار رو د میهکردم فکر کنم. نگاهم به سا  یو سع یوار د یروروبه ایستادم
 با سرعت رد شد. یگهد یهسا یک  میهاز کنار سا یدمد یهوکه 

هام خورد که به چشم یممستق یبرگشتم. نور فالش گوش یع و سر  ترسیدم
 کنم.  یز باعث شد چشمام رو ر

نظر گرفتم؛ اما جز  یر رو ز یرزمیناطراف زو با همون حال  یزدتند متند قلبم
فرو رفته بودن. انگار به سمت  یکیتار یبودم همه جا تو یستادهکه ا  ییجا

 تر یقبودم. جلو رفتم و دق یستادهصحنه ا  یمن نورافکن گرفته بودن و من رو
 نگاه کردم... .

آب دهنم رو به زور قورت دادم و  یست،ن یکس  یا یزیمطمئن شدم چ وقتی
اما  ینم؛دونه از آجرها رو بردارم و پشتش رو بب یهتا  یوار برگشتم به سمت د

بود و مثل  یستادهمن ا ییهکه کنار سا  یدمرو د یهسا یهکه برگشتم   ینهم
 .کردینگاه م یوار من داشت به د ییهسا



 یهاز سا نستمتویبلندش رو م ی! موهاسرهیک  یزن با لباس یه یسایه
نگاه کنم،   اییگهد  یبه جا  یوار د  یرو  ییهبدم. جرأت نداشتم جز سا  یصتشخ

 انگار خشکم زده بود!

آروم به سمت  یه. سایزدکمرم نشسته بود و قلبم تند تند م  یرو یسرد عرق
که تو   یدهنش تا آخر باز شد جور یهوشد.  تر یشمن برگشت. تپش قلبم ب

 آدم بالغ رو قورت بده! یه تونستیاون حالت راحت م

رو  یگوش  یحت  یابرگردم و  ینکهبرم داشت و تا مرز سکته رفتم. بدون ا ترس
 ... . یدمدو یرزمینبردارم با داد به سمت در ز

رسوندم. عقب گرد  یاطبه پشت ح یع رو با شدت باز کردم و خودم سر  در 
. بعد به راهم ادامه دادم و زدمینفس مانداختم و نفس یرزمینبه ز ینگاه 
 پله رو رد کردم. داخل خونه شدم و در رو پشت سرم بستم. یکیدوتا 

 لرزیدیهام از ترس م. هنوز دستیدمکش  یقیدادم و نفس عم  یهبه در تک  بعد
 .یزدتند مو قلبم تند

! اون توهم نبود. چه یدمرو د یهشک بودم. اون سا یو تو شدیباور نم هنوز 
. درسته تا کنیمیم  یخونه زندگ   ینا  ی! ما هشت ساله تویوفته؟م  داره  یاتفاق 

 بود. یعاد یرزمیناما تا االن اون ز یم؛استفاده نکرد یرزمیناز ز یاداالن ز

ما  ید. شایستزده نکه جن  یرزمینانسان نبود؛ اما ز یز مطمئنم اون چ من
 .یدیمند یخاص یز بارم چ یهاما همون  یم؛بر  یرزمینبار ز یهسال دوازده ماه 



آشپزخونه   ی. رفتم توپرسیدمیرو م  یلشسرم بود و همش دل  یتا فکر تو  هزار 
. موهام یدمتختم دراز کش یاتاقم و رو یآب خوردم بعد رفتم تو یوانل یهو 
بود و هنوز کامل خشک نشده بود؛ اما حال خشک کردنش رو  یسذره خ یه

 یاما سع  ؛داشتم  یو به سقف زل زدم. هنوز حس بد  یدمنداشتم. طاق باز خواب
 کردم آروم باشم و تا اومدن سامان صبر کنم.

**** 

 یکه باال  یدمسامان رو د  یهوچشمام رو باز کردم و به اطراف نگاه کردم.    آروم
و تو جام  یدمکش  یکوتاه   ییازه. خمکردیمن نگاه م سرم نشسته بود و به
 دادم و رو به سامان گفتم: یههام تکنشستم، بعد به دست

 ی؟اومد یک   ی؟اع سالم خوب  -

 سرد سامانه.خون  یچهره  یتو  یبرق نگران   یهکه دقت کردم متوجه شدم    یکم

 جوابم رو بده گفت: ینکهبدون ا سامان

 شده؟یصورتت چ  یانرا -

 تار ابروم رو دادم باال و متعجب گفتم: یهنگاهش کردم و  سؤالی

 صورتم؟! -

م سوخت گونه  یهوم رو لمس کرد که دستش رو دراز کرد و آروم گونه سامان
و ناخواسته دست سامان رو گرفتم   یعسر   یلیو از درد صورتم رو جمع کردم. خ

 و گفتم:

 آخ سامان! -



 ی؟کرد  کار یتو چ  یان: راسامان

 گفتم:  زنهیحرف م  یسامان درباره چ   دونستمینم  ینکهافتادم و با ا  مامان  یاد

 کنه؟یعمل م  ی. جواب منو بده مامان چطوره؟ ک یستن  یمهم  یز ولش کن! چ  -
 ی؟کارهاش رو انجام داد

 صورتم رو ول کنه گفت: یهقض خواستینم ینکهرغم ا یعل سامان

 ینا. االنم خاله مکنهیآره کارهاش رو کردم و دکتر گفت فردا صبح عمل م -
 مامان هم بهتره. ینکهرفته و ا یراسم یششه،پ

 و گفتم : یدمکش  یتاز سر رضا یقینفس عم من

 خوبه! خداروشکر که پول جور شد. یلیخ -

 شد؟یصورتت چ  ی: نگفت سامان

 شده؟ ی: اوووم مگه چه شکلمن

کرد   یسع  یشدکتر   ینهماهرانه و زم  یلیزخمم نگاه کرد و خ  با دقت به  سامان
 کنه:  یفزخمم رو توص

فشار  یگهد یکماگه  ییجورا یهنداره!  یهبه بخ یاز اما ن یقه؛عم یکمزخمش  -
انگار   ییجورا  یهشده    یدهزخم بر   ین! ایشدت از هم باز مرسمًا گونه  یشدوارد م
 با... .

 یاستشد و با س یجد یهوکه  گشتیم یفواسه توص یاکلمه دنبال
 گفت:  یشگیشهم



 ی؟کرد  یتو که دعوا نکرد یانرا -

 جواب دادم: سریع

 شده! طوریینمن حواسم نبود از پله سر خوردم ا یه؟نه سامان! دعوا چ -

 یا  خورهیبهونه از پله افتادن بهش م  ینو ا  یزخم چه شکل  دونستمینم  حتی
که داره بهم   باریدیچون از چشماش منه. مطمئن بودم که سامان باور نکرده،  

اجازه داد قسر در  پیچونمیمن دارم م ید( اما سامان که دی)خر خودت  یگهم
 برم. سر تکون داد و گفت:

 ی؟غذا خورد -

 نه تکون دادم. یرو به نشونه سرم

 : بهت گفتم که ناهار بخور!سامان

 و بعد گفت: یدکش  یقیعم نفس

. تو هم برو کنمیخورشت داد من االن گرمش م  برنج و  یکم  یناباشه، خاله م  -
صورتت رو بشور مواظب زخمت باش. االن ساعته سه بعد از ظهره! تو صبح 

 نه؟ یتا االن خواب بود

 مور شد.مور  یجور یهافتادم. تنم  یرزمینز یادگفت صبح   وقتی

 .یدمخوابم گرفت خواب : آره، حموم رفتم بعدشمن

 بلند شو! زود باش زدم،ی: حدس مسامان



بلند شدم و برق رو روشن  یعرفت، به محض خروجش سر  یروناز اتاق ب بعد
 .ینهآ  یکردم و رفتم جلو

خون خشک شده بود؛  یکمخط بزرگ بود و کنارش  یهام گونه  یاوه! رو اوه
 شده. یجادزخم ا ینکه انگار دو ساعته ا  یطور

چرا فکر کرده دعوا  یدمشده! حاال فهم یدهکه سامان گفت انگار بر   طور همون
 ینبا چاقو خط انداخته؛ اما چطور ا  یکیبود که انگار    یافتادم، چون زخم طور
 کنمیکه فکر م  یزیاون چ یدوارمافتادم، ام یرزمینز یاداتفاق افتاده؟ دوباره 
 رفتم. یروننباشه! آروم از اتاق ب

بشقاب   یه  یز م ی. سامان روصورتم رو آب زدم رفتم تو آشپزخونه  ینکها  بعداز 
 .کشیدیگذاشته بود و داشت برنج م  یوانل یهو 

 خوری؟ی: خودت نممن

 و شروع کن! ین: نه خوردم، بشسامان

 تکون دادم، نشستم و شروع به خوردن کردم که سامان گفت: سر 

 .ینجاا یادبه دوستت بگو شام ب یراست  -

با دهن پر از غذا خشکم زد و  یحرکت  یچچهار تا شد و بدون ه هامچشم
 بگم. یزینتونستم چ

 کنی؟ینگاه م ینچرا همچ یه؟: چسامان

و قورت دادم، بعد خودمو زدم به کوچه  یدملقمه رو جو یو به سخت  سریع 
 چپ و گفتم: یعل



 منظورت از دوستم همونه که پول عمل مامان رو داد؟ -

 !یادهم بگو ب یاپو یا اگه دوس دارام یگه؛: آره دسامان

 اما فقط... . یگم؛: باشه ممن

. یمغذا درست کن یمجور کنم. ما بلد یامکث کردم که فکر کنم چه بهانه یکم
که مامان خوب   یگهموقع د یهبگه باشه  یداگه غذا رو بهونه کنم سامان شا

 یادب یطونبپزه و از خر ش یدرست حساب  یغذا یهشد  کار یب  یناخاله م یاشد 
 ادامه دادم: ینهم ی. برایینپا

 بهشون؟ یمبد یغذا چ  -

 .خریمیباو آماده م خیالی: ب سامان

 ! انگار سامان مصمم بود.نوچ

سامان هم  زدمیم یتر نتونستم جور کنم و اگه حرف اضافه یابهونه دیگه
 .فهمیدیم یعزرنگ سر 

 ع و جور کردم و رفتم تو اتاق.جم یع خوردم، سر  یعسکوت غذا رو سر  در 

! با اعصاب داغون یستن یمگوش یدمد یهوام بدم که  یپ ینابه س خواستم
کجا گذاشتم؟! کل تخت و   ینو...اووف من ایشروع کردم به گشتن دنبال گوش

 یدم؛چرخ  یو اتاق و هال رو گشتم بعد رفتم سراغ آشپزخونه اون جا کل  یز کل م
 اما نبود.

 سامان بدونه! شاید



بزنم و  ینکهدر اتاق رو بدون ا یدمبه اتاق سامان رس یپله رفتم باال، وقت  از 
 باز کردم و رفتم تو. یرماجازه بگ

 منو...اع اع! ی: سامان! تو گوشمن

 !یرونگمشو ب  یان: راسامان

من رفتم داخل بدبخت  ی. وقت کردیبنده خدا داشت لباس عوض م سامان
 جا افتاد تازه داد زد که گمشم منم که پررو. یشزارخشکش زد، بعد که دو ه

نرفتم و همون دم در  یروناز اتاق ب یهام رو گرفتم؛ ولجلو چشم سریع 
از سکوت سامان تعجب کردم و دستم رو آروم از  یه؛. بعد از چند ثانیستادما

 .یستادها یمقدم یک سامان با اخم تو  یدمهام برداشتم که دجلو چشم

 یدمفکر بودم که د ینا یتو ید؟نقدر زود شلوارش رو پوشا یچه جور این
 کردن.  دادیشروع کرد سرم داد و ب  یتسامان با عصبان

من اول در بزنم و  گییبا خودت نم ی؟احمق! مگه شعور ندار ی: توسامان
هم من  ینا یستیبچه که ن گی؟یطرف اجازه داد برم تو اتاقش؟ نم یوقت 

 یبهنداره. اگه غر  یرادیبار من داداشت بودم و ا ینبهت بگم؟ االغ حاال ا یدبا
 !یشعورب یِت ترب یها؟ ب  یبود چ 

و همزمان در اتاق رو بست. از درد گوشم به آخ و اوخ  یدگوشم رو کش  محکم
و منو  یدطور گوشم رو کشهام همونبه ناله توجهیافتاده بودم؛ اما سامان ب 

طور داد و ول کرد. همون یتو بعد باألخره رضا یز همراه خودش برد سمت م
 گفتم:  مالوندمیم رو مکه آروم گوشم داغون شده



 !کنی؟یم ی! حواسم نبود. چرا قاط یدباشه حاال ببخش -

نگفت و به جاش با اخم نگاهم کرد. آروم نشست رو تخت.  یزیچ سامان
هنوز حرصش  دونستمیمحتاط چون م یلیخ یمنم آروم کنارش نشستم؛ ول

 .یارهنکنه و پدرم رو در ن یوقت تالف  یهآماده باشم که  یدنکرده. با یرو خال

تو   یاومد  یواسه چ  یبنال  خواییبه من؟ نم یبزغاله زل زد  ین: چرا عسامان
 اتاق؟

 کنم،ینم یدارو پ یمرفته بود. راستش گوش یادم! ی: آهان خوب شد گفت من
 !یدی؟رو ند یمتو گوش خواستم بگم

آروم وا شد. با حرص به جلو نگاه کرد و   یشمچپ نگاهم کرد که نچپ  سامان
 بدون توجه به حرفم گفت:

 ماه بازم برم تهران. ینا یدشا ی...راست یفشانس رو نگاه! پ -

 و دلخور گفتم: شاکی

 بازم سامان؟ -

 و گفت: یدکش  یشاقهوه یبه موها یدست  سامان

 متأسفانه! -

 سکوت کردم که سامان متوجه شد آروم برگشت سمتم و گفت: دلخور 



تنهات  یدمامان نبا یطتنها تو خونه سخته و مخصوصًا با شرا دونمیم ینبب -
! در گردمیماهه و بعدش دوباره بر م یکفقط  یستی،بذارم؛ اما تو که بچه ن

 !یرمم یستبار که ن یناول ینضمن ا

رو به سامان شدم.  یهو یقهنگفتم. بعد از چند دق یزیتکون دادم و چ سر 
 گفتم:  یشدم. با لحن شکاک  یک کردم و بهش نزد  یز هام رو رچشم

 تهران؟ راستش رو بگو؟! یریماه م یکماه  یک تو چرا انقدر  ینمبب -

 یچشمام رو تو یکه رنگ آب   یسامان جور یهام زل زدم تو چشماچشم با
 .دیدمیم یشچشم عسل

 پلک زد و گفت: جیگ  سامان

 هن؟ -

 ی؟جا زن گرفت : راستش رو بگو سامان! اونمن

 برو! یاب یگه،م یچ  یست! معلوم نینمبب یرونبرو ب یا: بسامان

 فقط... . یرم: باشه ممن

 یرونب کردیطور که داشت منو از اتاق پرت مرو حرفم. همون یدپر  سامان
 گفت:

 !یالک  یگهنزن! چرت پرت م یادیبرو، حرف ز یاب -

حال   یلیخنده. خ  یر و در پشت سرش بست که بلند زدم ز  یرونانداخت ب  منو
 یماومد گوش یادم...آهان تازه یم! اوه حاال گوشیسامان اسکول کن یدهم



دوباره در اتاق سامان رو زدم؛   ینهم  یبرم برا  یی! جرأت نداشتم تنهایرزمینهز
 بگم سامان گفت: ییز فرصت کنم چ ینکهقبل از ا یول

 ینهمچ یشمبلند م یبه خاک آقام قسم اگه گورت رو گم نکن یانرا -
 ثبت بشه! ینسبه باد کتک که تو گ گیرمتیم

بابا!   یا  کردم،یم  یباهاش شوخ   یدکنم االن؟ نبا  کار یبود. چ   یسخت   یدتهد  اوه
 یگه،د  کنمیتهش سکته م  یرمبخورم آخه؟ جهنم ضرر خودم تنها م  یچه خاک 

 از دوباره صدا کردن سامان کمتره! یسکشجاش ر به

رو به  یزیچ یدر اتاق رو باز کردم صدا ینکهرفتم و به محض ا یینها پاپله از 
...تق...تق...تق! با تعجب و ترس رفتم تو هال تا یدمصورت منظم از هال شن

جمع شد! پنجره باز بود  یالمپنجره هال که باز بود خ یدنبود. با د یچ  ینمبب
 .کوبیدیم یوار پنجره رو به د یشهو باد ش

. مخم هنگ یهعسل  یز م  یرو  یمگوش  یدمرو بستم و خواستم برگردم که د  پنجره
امکان نداشت، من خودم  یندستم. ا یرو گرفتم تو یکرد. جلو رفتم و گوش

 جا گذاشته بودم! یرزمینز یتو یادمه

 س!مسخره دونمیرو آورد، م یمسامان گوش حتماً 

رو گرفتم   یناشماره س  خیالیحرف خوردم رو باور نداشتم؛ اما بازم ب   ینا  خودمم
 و بعد از چند بوق برداشت.

 : الو!سینا

 ی؟خوب  ینا: سالم سمن



 یی؟تو یان: سالم ممنون...براسینا

 .یانم: نه من رامن

 جان! یانبه برا: عهه بهسینا

اسمم  خواستیانگار نم یستبابا آدم بشو ن ین. ایرونرو فوت کردم ب نفسم
 شلوارم و گفتم: یبدستم رو بردم تو ج یهبگه!  زادیآدم یهرو شب

 یایب شیمیمن زنگ زدم بگم امشب شام خوشحال م خیالیخب...ب  یلیخ -
 خونه ما!

 ید؟مگه چند نفر  شیم؟ی: مسینا

از دوستام هم بگم   یکی  یا،پو  یستمنو داداشم، البته اگه سختت ن  یچ: ه  من
 .یادب

 گفت:  ییدر کمال پرو سینا

 .یارمرو همراه خودم ب یر ام خوامیتازه منم م یست،نه بابا سختم ن -

 نداره! ی: باشه اشکال من

 !بینمتی: باشه پس هفت مسینا

 یگفتم االن شام چ   رو رو بنازم. ساعت گفت، تعداد مهمانم گفت. ماشاءاهلل
کردم. حال نداشتم تا   یخدا حافظ   یع سر  ینهم  یبرا کنه،یم  یینباشه هم تع

و  یناس یا،ام دادم که پو یسامان پ یبه گوش ینطبقه باال برم واسه هم
 .یاندوستش م



* یلحظه هوس کردم برون افکن یه. یدمدراز کش یناتاق و رو زم یتو رفتم
 روح از بدن( یرادا یانجام بدم!* )به عمل جداساز

 یحس کردم حساب  یوقت  یهام بستم. بعد از مدت و چشم یدمباز خواب طاق
بشم  خیالیب  خواستیهام رو باز کردم. دلم مخواب آلود شدم به زور چشم

 یکه قباًل خونده بودم سع  یبخوابم. به سقف زل زدم و طبق مطلب یرمو بگ
 .شمیم یک کنم که دارم به سقف نزد  ینکردم تلق

 کردمیحس م ییجورا یهکم باالتر. از انگشت پام شروع کردم و کم اول
واقعًا روحم داره از بدن جدا  کردمی. حس میشمدارم موفق م جدییجد

کنم و کنترل   ی! خواستم حرکت یشمم تر یک و نزد یک و من به سقف نزد یشهم
و  مداز کجا او دونمیرنگ نم یاهموجود س یه یهوکه   یرمحرکاتم رو بدست بگ

به شکمم وارد کرد که باعث شد به سرعت از سقف فاصله   یمحکم  یضربه  یهو
 و به جسمم برخورد کنم. یرمبگ

 یکیانگار  زدم،ینفس مجام نشستم. نفس یتو یخس یع از برخورد سر  بعد
و  کردیول کرده. شکمم درد م یقهگلوم رو فشار داده بود و بعد از چند دق

 یزیچ یکیاما جز تار کردم؛ی. اطراف اتاق نگاه مکردمیاحساس ترس م
 .دیدمینم

و بعد برگشتم و به در اتاق نگاه کردم. انتظار داشتم  یروناز اتاق اومدم ب تند
م شونه یرو یدست  یه یهوچرا!  دونستمیاما نم یرون؛ب یادب یکیهر لحظه 

و  یاگه برگشت  یاننشست. از ترس جرأت برگشتن نداشتم. به خودم گفتم را
 به سمت در خونه بدو! یعسر  یمواجه شد یترسناک  یز با چ



 ی؟تو تب و لرز دار یان: راسامان

سامان دهنتو! من رسمًا قبض روح شدم   یعنیو به سامان نگاه کردم.    برگشتم
 که.

 ی؟بود بهم داد یت چ چرت و پر  یاماون پ ی: راست سامان

 کردمیم یو سع کشیدمیم یقبه سامان نفس عم اهمیتیهمچنان ب  من
خودم رو آروم کنم و وانمود کنم  کردمیم یخودم رو جمع و جور کنم. سع

 .یعهطب یز همه چ

 حرف بزن! ی؟الل شد یان: راسامان

 گفتم:  یز ر یک آخر  یقرو بستم و بعد نفس عم چشمام

هم بهت ندادم، فقط  یچرت  یامپ یچتب هم ندارم. ه نه سامان الل نشدم. -
 .ینجاا یانو دوستش م یناگفتم س

 گفت:  سامان

 .ینگفت  یزیچ یننه تو همچ -

 :من

 یه؟منظورت چ -

 یام یرو درآورد. بعد پ یشگوش  یشکرد و از داخل شلوار ورزش  یفیپ سامان
 یاز طرف من فرستاده شده بود، رو باز کردم و جلو  یعنیکه واسش فرستادم  

 من گرفت:



! تو دییتاوانش رو م  کردی،یاون کارو م  یدنبا  ی،مرتکب شد  یاشتباه بزرگ   -)
 !(میرییم

که از طرف من به سامان فرستاده شده بود زل زدم و   یام یواج به پ هاج
 گفته بودم نبود!  یناام که در مورد س یشده بودم. اون پ یجگ

 نفرستادم! یزیچ ین: سامان من حاضرم قسم بخورم همچمن

چرت و پرت رو   ینا  یرون! از اتاق پرتت کردم بیگی: آره تو که راست مسامان
 !یواسم فرستاد

 گفتم:  تر عصبی

 !گفتمیراحت بهت م یلینفرستادم، وگرنه خ ینوسامان من ا -

بزنم که سامان بحث رو عوض   ینزد. خواستم حرف   یسکوت کرد و حرف   سامان
 کرد:

 یاما چ  گیریم؛یخب شام رو از رستوران م یاد؟دوستت م یخب االن گفت  -
 یریم؟بگ

 و کالفه گفتم: بیخیال

 .یگهجلوشون د یمبذار یز چ یهبابا  -

 شده؟ یزیچ یان: راسامان

 !یستن یچی: نه سامان. همن

 !اییدهو ترس یجگ  کنمی: حس مسامان



 مرتبه. یز ت منو کشته! نه نگران نباش همه چحس مادرانه یعنی: من

ساعت  یهآماده بود.  یز و همه چ یمو سامان تا شب خونه رو مرتب کرد من
 ینااومدن، سامان با س یر و ام ینابعله! س یدمبه صدا در اومد که د یفونبعد آ 

نظر  یر رو ز ینارفتار و برخورد س یشانافذ قهوه یهابا چشم یگرم گرفت؛ ول
اما   شناختم؛یموضوع شدم، چون برادر خودم رو م  ینگرفته بود. من متوجه ا

 یلیمتوجه رفتار سامان شده باشه چون سامان تو ظاهر خ ینافکر نکنم س
 و خونسرد بود! یعاد

 ینظر خوب  ینااما نسبت به س یدم؛نفهم یز چ یر برخورد سامان نسبت به ام از 
شده! سامان   یر ام  یمن متوجه سخت مزاج کرده بود. البد سامان هم مثل    یداپ

بود گذاشت جلوشون. مطمئنًا اگه مامان بود تو  یدهرو که خر  یرینیجعبه ش
! کردیمیم  یراییاز مهمان پذ  یمداشت  تجربهی: اما خب دو تا ب ذاشتیظرف م

 چه شود!

که چه عرض کنم...انگار نوشابه رو با  ییهم من دم کردم، البته چا چایی
خودم   یو مهماندار  ی! افتضاح بود. تا به حال به آشپز یکرد  یاط شکالت تلخ ق

که تا االن خودمون هم   یبهعج بینمیو سامان دقت نکرده بودم؛ اما االن م
 .یمزنده موند

داشت در مورد  ینانشسته بودم. س یر و ام یناس یکنار سامان رو به رو  من
! آره از حق ذاشتیبغلمون م یر هندوانه ز یمچرا منو سامان خوشگل ینکها

بود؛ اما تا به حال به چهره خودم فکر نکرده بودم،   یافهسامان خوش ق  یمنگذر
 !یعهطب ینالبته ا



ها تحت حرف ینبا ا یادز ینهم یبرا یرهنبود که خودش رو بگ یآدم سامان
البته  یمنداشت یاخالق  ینهمچ یخداروشکر خانوادگ  یعنیقرار نگرفت!  یر تأث

 که کاًل استثنا بود.  یرااله سمبه جز خ

که   یدمقلوپ ازش خورد. به وضوح د یهرو برداشت و  ییچا یوانل یه سینا
 هم جمع شد و حالت تهوع بهش دست داد! یصورتش تو یناس

 یبا اون چا دادیبپرم بزنم پشتش. طفلک داشت رسمًا جون م خواستم
 یبرا یوانل یهه به زور لبخند بزن کردیم یطور که سعهمون یناخودم! س
 م و گرفتم.خنده ی. به زور جلویدضرب هم رو سر کش یک و  یختخودش ر

 یدمنو از ذهنش و دهنش با اس یداشت طعم چا ینافاصله که س ینا توی
 ینکها  یاباز شده بود    یخششروع کرد به صحبت کردن. انگار    یر ام  کردیپاک م

 انگار از سامان خوشش اومده بود!

تازه تموم شده بود و سامان تازه مهلت صحبت  یر صحبت ام یقهده دق بعد
 کرد.  یداپ

بابت   یناس  ینکهخوشحال شدم و ا  یلیخ  یناومد  ینکهها از ا: خب بچهسامان
. گردونمیازت ممنونم. سر زمان مناسب بهت بر م  یکه بهمون کرد  یکمک مال

 یم؟شام رو بخور یمه بر تونخب اگه گرسنه

رو هم دعوت کردم، حداقل تا شام منتظرش  یا: نه آخه سامان من پومن
 .یمباش



دهنش رو  یتو یرینیش یناتکون داد که س ییدسرش رو به نشونه تأ سامان
 به زور قورت داد و گفت:

 یه؟ک  یاپور -

 کردم و گفتم:  یدتأک یااسم پو یرو من

 .یمبا هم بود یاز بچگ  ییجورا یهاز دوستامه و  یکی...یاپو -

 گفت:  یر سر تکون داد و رو به ام سینا

 .یادرو رد کن ب یرینیکله خر! اون ش  یه  -

رو گرفت  یرینیش یکه جعبه  یناسامان سرش آورد باال و با تعجب به س یهو
بگه دوباره  یزیچ ینکهتو دستش و مشغول خوردن شد زل زد. بعد بدون ا

. جفت ابرومو باال انداختم و سرم رو به سمت یینآروم سرش رو انداخت پا
 مخالف برگردونم تا لبخند محوم مشخص نشه!

رفتم   یفونخونه بلند شد. قبل از سامان به سمت آ   یفونآ   یلحظه صدا  همون
شنگول وارد   یابدون در باز کردم، چند لحظه بعد پو  یدمرو د  یاوچهره پ  یو وقت 

 خونه شد.

 و... . یان؟را یخوش ی: سالم بروبچ! چه خبر سامان؟ خوب پویا

خنده دارش   یافهبه ق  توجهیموند و زل زد بهشون. ب   یناو س  یر ام  یرو  نگاهش
 جواب دادم:

 ی؟خوبم و خوشم! تو خوب  یا،سالم پو -



جواب هردوتامون رو  یاپو یکرد؛ ول  یسالم و احوال پرس یاهم با پو سامان
جعبه  ینابود. س یدهد ینیبود داد، انگار فرازم یناو س یر نگاهش رو ام یوقت 
 .یستادا یناهمراه س یرمو بلند شد همزمان ام یز م یرو گذاشت رو یرینیش

 درسته؟ ی،باش یاپور ید: تو باسینا

 !یامگفت: نه غلطه من پو  پویا

جالب و خنده   یز زد و با لذت زل زد به اون دوتا. انگار چ  یلبخند گشاد  سامان
 .دیدیم یدار

 .یرهام ینو ا ینام: اع واقعا؟ خوشبختم من سسینا

 هر دو تاتون. یدن: منم خوشبختم از دپویا

 یناس  یهوو سامان نشست که    یناس  یک مبل تک نفره نزد  یحرف رو  یناز ا  بعد
 گفت:

 س!گربه  یهاع چقدر چشمات شب -

 متعجب گفت: پویا

 ین؟توه یابود  یفاالن تعر  -

 گفت:  یناکار رو کرد. بعد س  ینهم یر رو مبل نشست که ام سینا

 بود. یفتعر  یشتر ب -

 لبخند زد و گفت: پویا

 سپاس سپاسگذارم. -



رداشت، ب ییچا یوانل یهو  یرینیش یه یا. پویمدو تا هم سر جامون نشست ما
از خوردن منصرف  یعبو کرد و سر  یکمنگاه کرد بعد  ییبا تعجب به رنگ چا

 رو درسته انداخت تو دهنش! یرینیشد. به جاش ش

سکوت رو شکست و  ینا. سکردیمینگاه م یاهم در سکوت به رفتار پو ما
 گفت:  گرفتیدستش م یرو تو یرینیهمزمان که جعبه ش

 یری؟اصاًل دانشگاه م یه؟ت چرشته یجان چند سالته؟ راست  یاخب پور -

و  یوترهم کامپو چهار سالمه، رشته یست. بنده بیاست: راستش اسمم پوپویا
 ی؟بخور خواییم ییرو تنها یرینیاون ش

 نگاه کرد و گفت: یادستش نگاه کرد و بعد به پو یتو یرینیبه ش سینا

و آره  یهم هواشناسر سالمه، رشتهو چها یستجان. منم ب یاخوشبختم پور -
 بخورم. خوامیم ییتنها

دو تا با هم راحت برخورد  ینکه ا  یقدر یعنینشست،  ینارفت کنار س پویا
 هستن و با هم تعارف ندارن! یمیانگار دوست قد کردنیم

که من   یی. از اونجاگیرییو دندون درد م یادهز یکم یرینی: فکر کنم شپویا
 !یرو بخور یرینیش کنمیو کمکت م کنمیم یمهربونم فداکار یلیخ

 گفت:  ینابرد؛ اما س یرینیرو به سمت ش دستش

 خورمی! خودم میستمن  یهمه از خود گذشتگ   ینبه ا  یجان واال راض  یانه پور  -
 نگران نباش مواظب دندونم هم هستم! 

 !کنمیکمکت م  یاب یاب یمندار یحرف  ین! ما اصاًل همچیه؟چه حرف ین: اپویا



 مانع شد. ینااما س یره؛رو بگ یرینیکرد جعبه ش  یسع و

 یفدا خورمی: نه داداش! من اصاًل دندون درد رو دوست دارم. خودم مسینا
 تو.

 که همه بخورن، پس بده به من!   یدنرو خر  یرینیش  ینخوشگل! ا  ین: ببپویا

 یش؟بخور ییتنها خواییکه همه بخورن تو چرا م  یدن: اگه خر سینا

 رو پخش کنم حاال هم بدش به من. یرینیش خواستمی: نه آخه من مپویا

 دادم، نگران نباش! یرینیمن به همه ش یر : نخسینا

 جان اون واسه مهموناست، لطفًا بدش به من. ینا: سپویا

 م؟ خب معلومه مهمانم.: البد من صابخونهسینا

که سامان بلند شد و رفت   کردنیبحث م  یرینیدو تا داشتن سر جعبه ش  اون
دستش اومد و به  یتو یرینیجعبه ش یهآشپزخونه. بعد از چند لحظه با 

 گرفت رو گفت:  یاسمت پو

رو  یناگرفتم. از همون لحظه که س  یرینیمن از قبل دو تا جعبه ش یاپو یاب -
 .سازینیشما با هم نم یای،تو ب یوقت  یدمو شناختم فهم یدمد

ها خوشحال شد و پسر بچه ینع یدادن دست خر! کلتاپ  یهم انگار ت  پویا
و  کردیرو نگاه م یناس دار یمعن یکرد. هر از گاه   یرینیشروع به خوردن ش

 تو دهنش. ذاشتیرو م هایرینیچشمش ش یجلو



 رفتیو دوباره م کردیاون دو تا نگاه م یبچگانه یدر سکوت به کارها امیر 
آشپزخونه و کمکش  یدم تا برم توسامان بلند ش ی. با اشارهیشگوش  یتو

 سامان گفت: یموارد آشپزخونه که شد ییکنم. دو تا

 ها رو با دستمال پاک کن تا خشک بشن.لطفًا تو اون ظرف یانرا -

شروع به  یز م یها رفتم. با پارچه روو ظرف یز گفتم و به سمت م ایباشه
 یکیشون یهوخشک کرده بودم که  ها کردم، تازه دو تا روخشک کردن ظرف

شد.  یکهبگم صدها ت تونمی! به جرأت مینزم یخورد و افتاد رو یز از دستم ل
 به سامان نگاه کردم که معترضانه زل زده بود به من.

 ی؟خشک کن تونییظرف نم یه: پسر تو سامان

 خورد آخه! یز : از دستم لمن

اونم   ی؟درست انجام بد  تونییکار رو نم  یه  یعنی! بابا  یاره: بهونه هم مسامان
 ظرف خشک کردنت! یناز ا ینمدرست کردنت، ا ییاز وضع چا

خوش عطر شده  یلیهم خ ییمادرشوهرها غر نزن سامان! تازه چا ین: عمن
 بود.

 گذاشت و گفت:  یشرو به نما دستشیک  یهادندون سامان

 خوش عطر بود المصب! یلیخ -

 و گفتم: گذاشتم  یشرو به نما دستمیک  یهادندون منم

 !زنهیخون من موج م یتو یاصاًل استعداد آشپز  -



 کردن دندونامون، سامان گفت:  یترینو یقهاز چند دق بعد

 باش! هایشهمواظب ش طرف،ینا یاب یواشرو ببند!  یشتخب ن یلیخ -

خورد شده آروم به سمت سامان رفتم.  هاییشهش ینتکون دادم و از ب سر 
فاصله جارو رو آورد. بعد از رد شدنم شروع به جمع کردن   ینا  یسامان هم تو

 کرد. رو به من گفت:  هایشهخورده ش

رو جمع کنم تو به رستوران زنگ بزن و سفارش غذا  هایشهتا من ش یانرا -
 رو بده.

 یاو پو ینارو بردارم. س یمباال رفتم تا گوش یتکون دادم و به سمت طبقه سر 
البته  کردنیصحبت م یز چ یهرو خورده بودن و داشتن با هم سر  هایرینیش

 بحث کردن بود! داشتم از کنارشون رد یهشب تر یشگفت ب  شهیصحبت که نم
 گفت:  یر که ام  شدمیم

 مرتبه؟ یز . همه چیدمشن یشهشکستن ش یمن صدا یانرا -

نشسته بود؟!  یلکسر ینطوریبعد ا یدشن یشهشکستن ش یصدا ینا یعنی
 جلدالخالق!

 !یلکسیمرتبه! ماشاهلل تو چقدر ر یز : آره همه چمن

 آشپزخونه. یام: بابا حال نداشتم بلند بشم بامیر 

 یچخودم بود. بدون ه یهمورد شب ینا یجدانًا تو. ویدو اونم خند خندیدم
 خونه به رستوران زنگ بزنم.  یبه سمت طبقه باال رفتم تا با گوش  اییگهحرف د



اتاق مامان بود. المپ رو روشن کردم و شماره رو طبق معمول از  یتو تلفن
مامان برداشتم. با تلفن شماره رو گرفتم و منتظر جواب از  یشآرا یز م یرو

 گفتم:  یع بوق خوردن قطع شد. من سر  یصدا یهوت خط موندم. طرف پش

 سالم رستوران ترنج؟ -

 !یومدن ییصدا یچاز پشت خط ه اما

 دوباره گفتم: من

 الو؟ -

 نفس. یصدا یکمبازم سکوت و  اما

 : الو!من

 !یدننفس کش یصدا فقط

 شنوید؟یمنو م یصدا ید،: ببخشمن

. تلفن رو از گوشم جدا اومدینفس از پشت خط نم  یجز صدا  یصدا  یچه  اما
درست بود! دوباره  یز انداختم، همه چ یینگاه گذرا یهش کردم و به صفحه

بار حرف نزدم و منتظر موندم. سکوت...  ینتلفن رو به گوشم چسبوندم؛ اما ا
. 

از  یگرگ وحش  یاسگ  یهمثل خرناس  یخراشوحشتناک و دل یصدا یهو
 یعو سر  یدمزن! ترس یهخراش بلند و دل یغ ج یعد صداپشت خط اومد و ب

 تماس رو قطع کردم. معطلییتلفن رو از گوشم جدا کردم. ب 



از پشت  یهو! کردمیوحشتناک فکر م یو ناباورانه به صدا یزدتند متند قلبم
طور خشکم زد و تکون ...همونیدمرو شن  ینزم  یرو  یزیافتادن چ  یسرم صدا

 .یدمرو شن ینناخن رو زم یدنکش  ینخوردم! صدا

برگشتم و پشت سرم نگاه  یعکردم آروم باشم و با شماره سه سر  سعی
سر جاش بود،  یز اطراف رو نگاه کردم؛ اما همه چ تر یقنبود! دق یچیکردم...ه

ز سمت کمد تا ناخن که ا یپر بود از جا ینزم ی! رویننگاهم افتاد به زم یهو
 شده بود! یدهبه سمت من کش

 ها بود.ناخن یجا یکرده بودم و نگاهم رو  وحشت

کمد قفل شد. آروم به سمت کمد رفتم و   یآروم باال و باالتر رفت و رو نگاهم
 نبود! ییصدا یچگوشم رو چسبوندم به در کمد. ه  یدم،بهش رس یوقت 

 یچتو اتاق ه  جایندن؛ اما ابو  یینطبقه پا  یهسامان و بق  ینکهبود با ا  پعجیب
 خودم نبود! یدنجز نفس کش یصدا

رو مشت کردم و پر استرس، آروم سه بار کمد ضربه زدم. تق...تق...تق!   دستم
م رو دادم نفس حبس شده  یدمنشن  یصدا  یچکه ه  یو بعد منتظر موندم. وقت 

 .یرونب

هنوز ترسم   حال  ینبودم؛ اما با ا  یدهنشن  یو عکس العمل  ییصدا  یچه  ینکها  با
و خودم رو  یرونهرچه زودتر از اتاق برم ب خواستیبرطرف نشده بود! دلم م

 تنها بمونم! خواستیبرسونم. دلم نم یهبه سامان و بق



 یکیشون یبا گوش یینرفتم پا یتا وقت  یبمرو برداشتم و گذاشتم تو ج شماره
! یدماز کمد شن یصدا یه یهوکه  یرونب رفتمیزنگ بزنم. داشتم از اتاق م

 تق...تق...تق! 

 یکیدوباره حبس شد و آروم برگشتم به سمت کمد! از داخل کمد انگار    نفسم
 یحس یهمثل من به کمد ضربه زده بود. جرأت نداشتم به سمت کمد برم. 

و با  یروناز اتاق زدم ب یع سر  ینهم یکار رو کنم! برا  ینا یدکه نبا  گفتیم
 کردنینگاهم م  ؤالیکه س  یاو پو  یر ام  یچهره  یرفتم و وقت   یینها پاعجله از پله

 آروم گرفتم. یدمرو د

 یدی؟چته؟ مگه جن د یان: راپویا

 : فکر کنم!من

بودم. رفتم تو  یاما من کاماًل جد یدن؛و خند کنمیم یفکر کردن شوخ  اونا
. با اخم رفتم چیننیرو مدارن باهم سفره  یناسامان و س یدمآشپزخونه و د

 تو آشپزخونه و رو به سامان گفتم:

 !یمبا هم صحبت کن یدسامان ما با -

 متعجب شد و گفت: یکم سامان

 !ی؟هست  یو جد یباشه، حاال چرا انقدر عصب -

 زدم: داد

 ... .جاین...اجاین. ایشمم یوونهچون دارم د -



 یجا یمسخره بود و هرک  یلیادامه بدم! به نظرم گفتن ماجرا خ نتونستم
 ینلحظه از کار خودم تعجب کردم چون ع یه. گرفتیش مسامان بود خنده

به سامان  خواستمیلوس و تخس رفته بودم تو آشپزخونه و م یهاپسر بچه
 مسوءتفاه یا یدد یدرباره چند مورد چرت و احمقانه که امکان داشت خطا

 حرف بزنم!باشه 

خجالت بکش پسر! بسه خودت رو احمق نشون نده! اونا فقط  یانرا اووف
 یاد. البد زینهحساس شدم! احتمااًل هم  یلیحتما خ  یده،د  یسوء تفاهم و خطا

 !بینمیم یونجن و ارواح شدم دارم هذ ینا یگیریپ

 :سامان

 ی؟چ  جاینا زنی؟یچرا حرف نم یان؟را شدهیچ  -

 یصحنه رو عاطف   یع بگم؟ بهتر سر   ی. اوه االن چ کردیم منگاه  یهم سؤال  سینا
اما ته  رسه؛یبه نظر م یکنم، درسته سامان پسر خشک و خونسرد  یو هند

فقط مامانه! اون از  یچوندنشپ ی! االن تنها راه برایهاحساسات یدلش حساب 
 .کنهیباور م  مئناً مهربون و مط  یلیم به مامان خبر داره و چون ته دلش خعالقه

! من دلم واسه مامان تنگ شده، واسه دستپخت کنهیم مداره خفه  ینجا: امن
 یمامان دلم تنگ شده. واسه اون روزها که خونه پر شده بود از سروصدا

رستوران،   یغذاها  ینآشپزخونه ا  ینکوت، اس  ینتنگ شده. ا  یناو ا  یجاروبرق 
 !کننیم میوونهاتاق مامان همشون دارن د ینا



. یدمرو د  یسامان دلسوز  یهاراه انداختم! قشنگ تو چشم  یهند  یلمف  عجب
زد و آروم دستش رو گذاشت رو   یفقط تو سکوت زل زد به من. لبخند مهربون 

 م بعد گفت:شونه

! بینییروزها رو م  ینهمچ  یعًا متأسفم که دارسخته! واق  دونمیم  دونم،یم  -
 یدرست بشه، باشه؟ اصاًل کارم اشتباه بود فرستادن تو تو  یز همه چ  یدمقول م

احتمااًل اونجا خاطرات   فرستادمیتو رو م  یدبود. نبا  یااتاق مامان فکر احمقانه
 مامان واست زنده شد. متأسفم!

عذاب وجدان  ی. حساب یزدنگاه سامان موج م یتو یتأسف و دلسوز قشنگ 
اما خب  کردم؛یموضوع استفاده م ینسامان از ا یچوندنپ یبرا یدگرفتم! نبا

 ینتک ادلم واسه تک  شدمیچاره نداشتم. درسته قباًل که وارد اتاق مامان م
 یگهمامان قراره عمل بشه و برگرده د  یدمفهم  یاما االن وقت   یشد؛تنگ م  یزهاچ
اون موضوع گذشته رو بهونه  یدنداشت. نبا یتموضوع واسم اهم ینا
 !کردمیم

 :من

کردم مامان که قراره خوب بشه   یرو یاده! من زینه سامان تو اشتباه نکرد -
کار   یهمن نتونستم  ی. تو هم حق داریهرو یادهز یکمرفتارم  ینو برگرده ا

 خوب انجام بدم و همه کارها افتاد گردن تو!

 :سامان

 درست بشه. یز رو کنم که همه چ یمسع یدمقول م یول یان؛واقعًا ممنونم را -



طور ساکت اون همون ینافشرد. س شیدهورز یبازوها ینمنو بغل کرد، ب بعد
م از نقشه یزیمطمئن بودم چ ینکه. با اکردیبود و نگاه م یستادهگوشه ا

 .کردمینگاهش احساس خجالت م یر اما بازم ز یده؛نفهم

 یزمرو کردم. حاضر بودم همه چ کار ینا کهینداشتم از ا یاحساس بد واقعاً 
 بگم. یگهد یز چ یهرو بدم و به عقب برگردم و اون حرف رو نزنم به جاش 

زد. به زور لبخند زدم   یقیمنو از خودش جدا کرد و لبخند مهربون و عم  سامان
 بودم! یاز خودم عصبان  یچون حساب 

 یینسامان ساکت و ناراحت رفت تو هال. شرمنده سرم رو انداختم پا وقتی
 موهام بردم. یو دستم رو ال

 :سینا

 یان؟شده را یزیچ -

 رو بلند کردم و گفتم: سرم

 نه! -

 نگفت. یزیسر تکون داد و چ سینا

کمک کردم تا سفره رو بندازه. آخ که  ینااحساس بد عذاب وجدان به س با
نزد و گذاشت تو حال  یحرف  یناخودم رو خفه کنم! س خواستیچقدر دلم م

دلم چند تا فوش نون و آبدار   یخودم بمونم؛ منم از فرصت استفاده کردم و تو
 بار خودم کردم.



سر سفره که   یمنشست  یها اومدن و پنج نفر بچه  یهبق  یمسفره رو گذاشت  وقتی
 و گفت: یرونن منو از فکر آورد بساما

 ی؟سفارش داد یچ  یراست  رسه؟یم یغذا ک  یانخب را -

 رفته بود سفارش بدم! یادم. رسمًا یشونیمحرفش محکم زدم رو پ ینا با

 :سامان

 زنی؟یچرا خودتو م -

 :پویا

 کرد!  یداپ یریفکر کنم بچه خود درگ -

 .رفت زنگ بزنم واسه رستوران یادم: راستش سامان من

 :سامان

 ی؟کرد  کار یتو اتاق مامان چ  یپس رفت  ی؟چ  یعنی -

 گفتم:  یبا شرمندگ  من

 رفت زنگ بزنم. یادماومدم و  یع فقط رفتم و سر  یچیه -

 و دلهوره گفت: یبا نگران  یناس یهو

 بخورم؟ غذا کو؟ ینکن! من االن چ  یشوخ  ی؟هان؟ چ  -

 با غر ادامه داد: ینا. سینابه س یمبا دهن وا مونده زل زد همه

 هان. ی؟رو نکرد کار ینچرا ا ی؟زنگ بزن  یمگه نرفت  فهممیاصاًل نم -



 و گفت: ینابه س یدپر  پویا

که چرا غذات آماده   زنییسرش غر م ی! داریهست  ییتو چه مهمون پرو -
 خونه من! یار ب یفشب تشر  یهتو  یست؟ن

 گفت:  سینا

 یشنداره چون پ یتیفت اهمر  یادش یانبرا ینکه! اصاًل ایدنه خب ببخش -
 ...دونییاما م یاد؛م

 رو شکمش و ادامه داد: یدکش  یبه حالت مظلوم دستشو

 شام امشب گذرونده بودم! ید. کل روز رو به امخوامیمن گشنمه! غذا م -

 شده گفت:  یعاص  یناکه معلوم بود از دست س  یبا لحن  یر بود؟! ام  یک   یگهد  این

 !یفهآداب معاشرتش ضع یکم یناس ینا یدببخش -

 گفت:  یهبا کنا پویا

 !یمقرار گرفت یاندر جر  -

 یزهاییلب آروم چ یر ز یام گرفته بود و به زور طاقت آوردم. پوخنده حسابی
نگفت و تو سکوت بلند شد و رفت  یزیگفت و روش رو اونور کرد. سامان چ

 برگشت. یقهزنگ بزنه، بعد از چند دق

در مورد خانواده و...صحبت کردن. تو  یمو شروع کرد یمهم نشسته بود دور 
تر داره برادر و خواهر بزرگ یه یر س و امتک بچه یناکه س  یدماون مدت فهم



 یناه مثل سگفت ک  یر هم به درخواست ام  یاکه هر دو تاشون ازدواج کردن. پو
 گرم گرفتن.  ینشستن و حساب  ییس و دو تاتک بچه

که سامان زحمت آوردنش و حساب کردنش   یدساعت بعد غذا رس  یک   حدوداً 
 شروع به غذا رو خوردن کردن. یاقبا اشت ینا. همه از جمله سیدرو کش

غذا تموم شد همه مشغول جمع کردن سفره و گفت و گو شدن. بعد از  وقتی
 خوادیگفت که م  یاگرفتن که برن، پو  یمتصم  یناو س  یر و...امسه ساعت حرف  

 یزاییقبول کردم راستش با اون چ یلمن بمونه؛ منم با کمال م یششب رو پ
 هترینب ینامشب رو تنها بگذرونم. ا خواستیدلم نم یچبودم ه یدهکه د

 یبرا  ینهنوزم عذاب وجدان سامان رو داشتم. ا  یمن بود. از طرف   یفرصت برا
 پرت کردن حواسم خوب بود.

 .یمکرد  یشونبدرقه تا دم در همراه برای

 !یاینشما ب یحال داد، دفعه بعد یلی: واقعًا دمتون گرم امشب خسینا

حال داد، واسه فردا که نه؛ اما واسه پس فردا  یلیواقعًا خ یگه: راست مامیر 
 !یایناگه ب یشمواقعًا خوشحال م خونمون. یایننهار ب

آخه واسه فردا قراره برم تهران   یستمها؛ اما متأسفانه من ن: ممنونم بچهسامان
 .یامماه نم یک و حدود 

 :سینا

 یای؟ماه نم یک واقعًا  -

 .یایمفرصت ب ینتو اول یدم: آره متأسفانه؛ اما قول مسامان



. اگه دوست یمدار یخونه مجرد ینامنو س ین،: باشه هرجور که راحتامیر 
 .ینبمون یدناصاًل خواب یاینب ینداشت

 ی؟: جدپویا

و سفر هستن و چون  یحدر حال تفر  یشتر : آره راستش بابام و مامانم بامیر 
اونا واسم  ین. واسه همرمیهمراهشون نم یاداز مسافرت خوشم نم یادمن ز

 خونه جدا گرفتن تا مستقل باشم.

دارن. بدبخت همش تنها بود.  یگرد: آره بابا، مامان باباش عشق جهانسینا
م خانواده ینکهرغم ا یکردم و عل یگناه داره از خود گذشتگ  یدممنم د

 !یششمن برم؛ اما بساطم رو جمع کردم رفتم پ خواستنینم

 حال نکرده بود گفت: یناکه اصاًل از حرف س  امیر 

 یتو هم اومد یننت،خونه چشم نداشتن بب یببند بابا! تو که ننه بابات تو -
. تازه کنییم یهم مفت زندگ  خوریی. هم مفت میسر بار من بدبخت شد

 !دییپول آب و برق و گازم هم که نم

و پدر و  یشت. من اومدم پیکن! تو واقعًا ناشکر   یو خوب  یابابا ب ی: اسینا
 مادرم رو به خاطر تو تنها گذاشتم!

که  ی! اون روزیپدرت از خداشونم بود که تو بربسه! مادر : بسهامیر 
پدرت زودتر از تو  یرفت چطور یادت یمن بش یاهم خونه خواستییم

 مادرت زودتر از تو لباسات رو جمع کرد؟ یارو آورد؟  یلتوسا



طور که همون یر . امیدمکه ما همه خند یر ام یبا غرولند زد رو شونه سینا
 د برگشت سمت ما گفت:بع ید،خند مالوندیش رو مشونه

 !یمبر  یگهها ما دخب بچه -

 یری؟! تو همراه سامان میانبرا ی: راست سینا

 .مونمی: نه باو من خونه ممن

 یای؟ب تونیی: خب پس تو مسینا

 :من

 !یداوم شا -

 رو به من گفت: سامان

بشه؟ خب   یکه چ   یماه کامل خونه بمون   یک   خواییم  یان،را  یگهخب برو د  -
 !یشهحال و هوات عوض م یکمبرو 

 یماه بمونم؟ بعد از مکث  یک اون اتفاقات افتادم. مگه خرم  یادحرف  ینا با
 گفتم:  یکوتاه   یلیخ

 !یامباشه م -

 دستش رو بهم مالوند و گفت: سینا

 !یهعال -

و ما  یرونرفتن ب  یاطپاره کردن باألخره از در ح  یکهت  یو کل یاز خداحافظ   بعد
 داخل خونه. میبرگشت



 ها گفت:سمت پله رفتیطور که مهمون سامان

 کنم.  یتا تهران رانندگ  یدبخوابم فردا با یرمها من مخب بچه -

 ییها باال رفت تا بره تو اتاقش؛ ما هم دو تاسر تکون دادم و سامان از پله  من
 ینشست رو تختم و من هم بعد از بستن در رفتم رو صندل  یاتو اتاق. پو  یمرفت

 بود. یر فکرم درگ ینشستم. هنوز عذاب وجدان داشتم و حساب 

 :پویا

 !شدهی! زود باش بنال چ یاانرا -

گنده شده اول   یها. با چشمیدمصداش از فکر در اومدم و توجام سه متر پر   با
 بگم؟ ی: چ یدمپرس یجزل زدم بهش و بعد گ

 برات افتاده رو! یچه اتفاق  ینکهکالفه گفت: ا  پویا

 که!  یوفتادهن ی: اتفاق؟ نه باو اتفاق من

 یادکه منو    یهام و با لحن مرموزرو تخت جابه جا شد و زل زد تو چشم  پویا
 گفت:  انداختیم یناس

هم من و   ینوشده! ا  یزیتچ  یهتو    شناسمیم  ی! من تو رو از بچگ یانرا  ینبب  -
 ال چته!پس انکار نکن و زود بن یم،هم سامان متوجه شد

 کردم و گفتم:  یپوف  من

 !کنییبگم باور نم خیالیب  -

 .کنمی: حاال تو بگو باور مپویا



بگم؛ اما موضوع رو گفتم.  خواستیدلم نم ینکهو با ا یدمکش  یقیعم نفس
داشتم حرف بزنم. از   یاز خودم ن  یاز طرف   کنه،یول نم  یااگه نگم پو  دونستمیم

 یاهمشو گفتم و بعد منتظر عکس العمل پو  اون اتفاق تو حموم تا اتاق مامان
 شدم.

 خنده و گفت: یر زد ز یاپو یهو

 رو بگو نگفتم واسه من داستان آقا لولوعه بگو که. یقتبابا گفتم حق -

لب از جام بلند شدم. رفتم به  یر و با فحش ز یازل زدم به پو یو شاک  کالفه
 خندیدمیهنوز داشت م یاتشک، بالشت و پتو برداشتم. پو یهسمت کمد و 

 :گفتیم یو با مسخره باز

 لولو پشت سرته!  ی...مواظب باش تو رو نخوره! واایلولو! واا -

 یتشک و...رو رو  یاپو  ی. بدون توجه به مسخره بازخندیدیاسب م  ینع  بعد
 پرت کردم و گفتم: یاانداختم، بعد بالشت رو به سمت پو ینزم

 بخوابم. خوامیبرو سرجات بتمرگ م یا! بیگهخب، بسه د یلیخ -

 گفت:  ید،برداشت و رسمًا خنده تو دهنش ماس یدندست از خند پویا

 !میدهمن سر جام خواب -

 گفتم:  رفتمیم یاکه به سمت پو  طور همون

 بخواب واست جا انداختم. پاشو! ینزم یبرو رو یادهن منو باز نکن، ب یاپو -

 بخوابم! ینزم یرو تونمی! من نمین؟زم یرو ی؟چ  -



 یحساب  یدبعد از سه ساعت زر زدن و گفتن ماجرا بهم خند ینکهخاطر ا به
 با حرص گفتم: ینهم یبودم برا یشاک 

 .ینمخب به من چه؟ از تختم بلند شو بب -

رو   یدمدراز کش  یع سر و از تخت بلندش کردم بعد  یدمدستش رو کش  همزمان
 گفت:  یبا حالت زار یاتخت تا نتونه جام بخوابه! پو

 .یگهبذار من بخوابم رو تخت د یانرا -

باشه منو دست  ینگفتم و بعد رومو اونطرف کردم. حقشه تا ا ینوچ  من
 یشدهام گرم مهام رو بستم. داشت چشمرو تنم و چشم  یدمنندازه! پتو رو کش

هام رو از درد باز . چشمینزم یاز تخت با کمر فرود اومدم رو یدمد یهوکه 
 کردم و با آخ و اوخ اطراف رو نگاه کردم.

. با لبخند رو تختم نشسته بودم و یاپو یرو باال گرفتم که نگاهم افتاد رو  سرم
. بدجور حرصم کردیدبخت افتاده بودم نگاه متخت که من ب  یینداشتم به پا
من   یحمله  یع سر   یاهجوم آوردم. پو  یابلند شدم و به سمت پو  یعگرفت. سر 

 کرد... .  یبالشت به سرم خنث  یدنرو با کوب

بالشت   یع لحظه با ضربه بالشت جا به جا شدن مغزم رو احساس کردم! سر   یه
آغاز جنگ بالشت  ین. اایوسط فرق سر پو یدمکنار تخت رو برداشتم و کوب

 بود!

 یدار اون شب که زنگ زد و منو از خواب ب یهازدم. تموم عقده تونستمیم تا
م کرد رو کرد و االن که مسخره یزندون  یرزمینکرد، اون موقع که منو تو ز



و مجبور  یرونب یختتو بالشت ر یکردم! آخرش هم تموم پرها  یسرش خال
 بشم. خیالیشدم ب 

 گفت:با ناله   پویا

 گردنم!  آییآخ سرم...آ  -

 و نصفه جون گفتم: خسته

 !زدمتیم یبرو خداروشکر کن که بالشت پاره شد، وگرنه تا جون داشت  -

تو   ترسم،ی. من میاشد  یاز دستم کفر   ینبود نامرد؟ حساب   ی: اوه انقد کاف پویا
 !کشییامشب منو م

 .ینشده رو زم یختهر یخنده، بعد نگاهم افتاد رو پرها یر ز یمزد ییتا دو

 رو نگاه کن! ینجا: اوه امن

 از جاش بلند شد و گفت: پویا

 .یگهد یشهم ینرو سرم هم یوفتیم هایامثل عقده یوقت  یگه،بله د -

 ی؟تو چرا انقدر احمق و گاو یاپو -

 ازم فاصله گرفت و با خنده گفت: یکم پویا

 ون دوست تو هستم! چ یدشا دونم،ینم -

 زدم: داد

 !یاپو -



 با خنده گفت: پویا

 جان! -

در  یع داد و سر  یکه جا خال  یرمشهام بگشدم و خواستم با دو تا دست بلند
حال نداشتم دنبالش برم؛  یرونکه از اتاق رفت ب  یدمرفت. پشت سرش دو

 .یستادمدر اتاق ا یپس همونجا جلو

 گفت:  هایبچه دبستان   ینو بهم نگاه کرد بعد ع  یستادتو راهرو و کنار پله ا  پویا

 ترسی؟ینکنه م یای؟چرا نم یا! بیرمنو بگ یاب -

اصاًل! خواستم بگم  خارهیتنش م یلیبشر خ ینم گرفت. ارفتارهاش خنده از 
خفه  یاپشت سر پو یزیچ یدنبا د یهوکه   مونیایاونجا تو زنده نم یاممن ب

 شدم... .

حس شده بود!   یتموم تنم ب   یا،گنده شده زل زدم به پشت سر پو  یهاچشم  با
اما اون  خندید؛یو م گفتیرو به من م یتبه واقع خیالیب  یاپو

 یها افتاده بود و داشت خودش رو از روبود! رو پله یاموجود...پشت سر پو
 جه بود و متو تادهیسپشت به پله ا یعنیپشت بهش  یا. پوکشیدیها مپله

 بگم! اما توان حرف زدن نداشتم! یاداد بزنم و به پو خواستمینبود. م

 ینکه تو اون خونه نفر   یهمون   یدم،د  یرزمینز  یرو تو  شیهبود که سا  همونی
 اتاق بود! یشده، تو

 !یدمحموم د یکه تو  یمشک  ییبا همون موها ید،لباس بلند سف با



برام سخت شده بود!  یدن. نفس کشردمکیو فقط نگاه م یومددر نم صدام
صورتش رو گرفته بود.  یچون موهاش جلو ینمصورتش رو بب تونستمینم

 یادراز و چندشش رو به سمت پو یانگار زمان متوقف شده بود. دستا
 چنگ بندازه! یابه پو خواستیم یاهشس یهاگرفت...با ناخن

کردم و با تمام   یسخشکم رو با زبونم خ یهارو جمع کردم لب یمانرژ تموم
 توان داد زدم... .

 ! از اونجا دورشو!یاپو -

 یدمکه د  یزیچ یناون موجود سرش رو بلند کرد و منو نگاه کرد...آخر  یهو
مطلق فرو  یکیتار یهمه جا تو یهوبود!  یاپو ییدهنگاه پرسشگرانه و ترس

! چیدیها تو کل خونه پرقهمراه خاموش شدن ب  یاپو  یادداد و فر   یرفت. صدا
 .مبود برم؛ اما راه رو گم کرد یاکه پو  یخواستم به همون سمت 

 !یاپو -

 بود. یک به اطراف نگاه کنم؛ اما همه جا تار کردمیم یسع ترسیده

 سامان! -

کنم. تالش   یداشونتا پ زدمیرو داد م یانبود. اسم سامان و پو ییصدا هیچ
بودم و ترس   یدهکنم! ترس  یدانوم و راه رو پاز طرفشون بش  ییکه صدا  کردمیم
 یهام سع! با دستکردیم میوونهسرشون اومده باشه داشت د ییبال ینکها
 بود! فایدهیاما ب  کنم؛  یداکم راه رو پتا کم یرمرو بگ یزیچ یا یوار د کردمیم



پله باعث  یرو یز اون چ یر . تصوشنیدمیم ییو نه صدا دیدمیم یزیچ نه
بشه...نگاه آخرش به من! اون لبخند ترسناک و  تر یشتپش قلبم ب یشدم

 بزرگش! با تمام توان داد زدم... .

 ! یانرا -

 .یدمرو شن یاپو ییدهترس صدای

 !یاپو -

 یه؟زن چ یصدا ینا یانرا یی؟! تو کجابینمتینم یان: راپویا

 .یدمنشن یزیچ کردم گوش بدم؛ اما  یآب دهنم رو قورت دادم. سع بزور 

. صدا از خندهیکه داره م  یادزن م  یه  یصدا  یانچه خبره؟ را  ینجاا  یان: راپویا
 !یاد؟کجا م

 نداره! بهش گوش نده، آروم باش! یرادخب ا یلیخ -

! حدس یدرس یچوب  یز چ یه. باالخره دستم به یرمرو بگ ییجا کردمیم تالش
 زدم احتمااًل بوفه باشه پس من االن سمت راهرو و هال هستم.

 یری؟رو بگ ییجا تونیینم یی؟تو کجا یاپو -

 یزی. من چیستادمخودم ا ی! من همون جایانرا دونمی: نمپویا
 چه خبره؟ جاینا یان...رابینمینم

کردم به سمت چپ برم که فکر کنم تهش به   یسؤالش جواب ندادم و سع  به
کنم،   یدارو پ یاکردم با دستم تو هوا پو  یها برسه! تا ته رفتم و سعمت پلهس



 یزیچ یچبرگشتم؛ اما ه یع ! سر یدمنفس شن ییصدا یهکنار گوشم  یهو
 !شدمیم ی. داشتم عصبدیدمینم

داد.  یدهجوابم رو ترس یارو صدا زدم. پو یابه راهم ادامه دادم و پو سریع
وحشتناک بود! اما  یلیخنده خ ین صدا. معلوم بود اولرزیدیصداش م

 .شنیدمینم یزیبود که من چ یبعج

دستم رو گرفت! اولش   یزیچ  یه  یهوکه    دادمیدستم رو تو هوا تکون م  داشتم
دستم حس کردم ترس تموم   یفشار ناخن رو رو  یاما وقت   یاست؛فکر کردم پو

کتفم حس   یرو تو یشد و درد بد یدهدستم کش یانهوجودم رو گرفت! وحش
 دستماز سر درد زدم،  ی! دادینزم یشدن دستم افتادم رو یدهکردم. با کش

 !کردیو کتفم درد م سوختیم

 :یدمرو شن یانگران پو صدای

 ! یانرا -

 مع کردم و گفتم:هم ج یکردم صدام رو صاف کنم. صورتم رو تو  سعی

 !یشتپ یاماالن م یا،پو یستن یزیچ -

 ینزم یپام رو گرفت و من رو یدست  یهوبلند بشم  ینزم یخواستم از رو تا
 شدم!  یدهکه احتمااًل اتاق بود کش  یبه سمت 

و تالش  شدمیم یدهکش  ینزم یفقط رو یول یرم؛رو بگ ییجا کردمیم تالش
پام رو آزاد کنم؛ اما اون دست محکم پام رو گرفته   کردمیم  یبود! سع  فایدهیب 



شدن دچار  یده. باألخره متوقف شد! پوست تنم به خاطر کششدیبود و نم
 بلند شدم! یسوزش شده بود. به سخت 

 یکه از جا  یفیضع یرو صدا زدم. اون با صدا یاراه برگشت بودم. پو دنبال
و باإلخره  یدمکنارم کش  ار یود یجوابم رو داد. دستم و رو اومدیم ینامعلوم

 .شدیکردم. بارها امتحان کردم؛ اما المپ روشن نم  یدابرق رو پ یدکل

. احتمال دادم یدمو محکم رس  یآهن  یز چ  یهرو به اطراف کشوندم تا به    دستم
بود، پس من االن تو اتاق کار هستم! به  ینزم یباشه که رو یگاوصندوق 

 کنم.  یدارو پ یزکار م مکه از قبل از خونه داشتم تونست  یتصور

 ی. دستم روکردمیو فقط داشتم با حدس و گمان کار م دیدمیرو نم جاهیچ
کردم. سوزش دستم و کتفم بدتر شده بود   یداتا باألخره کشو رو پ یدمکش  یز م

روشنش   یعکردم و سر   یدا. باألخره چراغ قوه رو پکردیکارم رو سخت م  ینو ا
 کردم.

 یوار د  ی! خون رویوارد  یکه نگاهم افتاد به خون رو  رو به اطراف چرخوندم  نور 
کارم هم بود، به دستم نگاه کردم و دستم رو   یز م  یرو  یشده بود و حت   یدهکش

شده بود کار  یدهکتف و دستم رو کش یهوکه  یچنگ  ی! جایدمخون آلود د
 زخم بد! یهخودش رو کرده بود. 

و  یرونپام گرفتم. از اتاق اومدم ب یبهش راه افتادم و نور رو جلو اهمیتبی
 ینبود. صداش کردم؛ ول یااما پو ینم؛رو بب یاهال چرخوندم تا پو ینور رو تو

 !یدمنشن یجواب 



ها نگاه کردم، با نگاه بازم نبو. برگشتم و به پله یاتاق خودم؛ ول یتو رفتم
رو بازم صدا زدم؛   یامور شد. پوو تنم مور افتادم    یر اون تصو  یادها  کردن به پله

 اما فقط سکوت!

حال تموم دل و جرٔاتم رو  ین. با با اسوختیو پشتم م کردیدرد م دستم
سامان رو صدا زدم؛  یدمبه طبقه باال رس یها باال رفتم! وقت جمع کردم و از پله

 .یدمنشن ییصدا یچاما ه

و اتاق سامان. در رو باز کردم و . آروم رفتم تیشدم تر یشداشت ترسم ب  کمکم
چراغ رو به سمت داخل اتاق گرفتم. آروم وارد اتاق شدم و به سمت تخت 

 یناخدا ا  یمواجه شدم! واا  یسامان راه افتادم. پتو رو کنار زدم و با تخت خال
 کجا هستن؟!

! برگشتم یدمرو شن  یخراش وحشتناک   یصدا  یهوکه    یروناز اتاق برم ب  خواستم
! آب دهنم رو قورت یومدتخت م یر به سمت صدا گرفتم. صدا از زو نور رو 

نشستم، چراغ رو به  ینزم یدادم و آهسته به سمت تخت رفتم و آروم رو
 تخت گرفتم. یر سمت ز

! سرم رو تا حد امکان یشدم یدهکوب  مینهبه قفسه س وار یوانهاز ترس د قلبم
 یبود و حت  تاریکیک تخت بردم و چراغ رو اطراف چرخوندم! اون ته تار یر ز

 یک تار  یهاباز قسمت  ینور چراغ قوه رو به اون سمت گرفته بودم؛ ول  ینکهبا ا
 یاز سر راحت  ینفس یستن یزیچ یچمتوجه شدم ه یو نامعلوم بود. وقت 

 . سر جام نشستم و سرم رو بلند کردم!یدمکش



که با   یدمرو د یزیچ ییهتخت سا یبلند کردم روسرم رو  ینکهمحض ا به
و مطمئن بودگ  خوردیهاش به من ماز من نشسته بود. نفس یفاصله کم

 ینتخت. با دست لرزون چراغ رو به سمتش گرفتم، هم  یرو به من نشسته رو
 شد. یبکه چراغ رو به اون سمت گرفتم غ

بهم  یحس یه. ندمچرخویچراغ رو به اطراف م یدهجام بلند شدم و ترس از 
 کنهیداره نگاهم م ینکهو تصور ا لرزیدیاطرافه! دستم م یناون هم گفتیم

و چراغ قوه رو به اطراف  رفتمیعقب م. عقبکردیم تر یشاسترس منو ب
 خوردم... . یکیاز پشت به  ینکهتا ا چرخوندمیم

م رو دادم نفس حبس شده  یاپو  یدنبرگشتم. با د  یع و سر   یدمکش  یکوتاه   داد
 با داد گفتم: یباً . تقر یرونب

 ! یدم! ترسیاحمق روان  -

 مثل من داد زد: یباً هم تقر  پویا

 .یدمنکه من ذوق کردم! خب منم ترس -

 ی؟: تو کجا بودمن

اومده بود و باعث شده بود تا مرز سکته برم؛ اما از  یناگهان  یلیخ ینکها با
 خوشحال بودم. یلیخ یدمشد ینکها

 یهو یوحشت زده رفتار کرد یعنتر اون شکل یتو ینکه! بعد ادونمیچه م -
 خواستمیتا م یصدام کرد یشد. بعدم که اومد یک برق رفت و همه جا تار

 !یشد یبسمتت غ یامب



 اومد گفت: یادش یز چ یهانگار  یهو

تا  یکرد  یخنده رو پل یراستش رو بگو تو اون صدا یاجان پو یان،را یراست  -
 ی؟رسون منو بت

 گفتم:  ینهم یبترسه برا یاپو خواستمیمونده بودم. نم یدو راه  بین

 آره من بودم. -

 بحث رو عوض کردم. یع بعد سر  و

 .یمبرق بنداز یوز نگاه به ف یهتا  یاطتو ح یمبر  یا! بخیالیاالن هم ب  -

 آهان باش حاال کجاست؟ -

 .یدمنشونت م یاب یاط،پشت ح -

 .یمبه سمت پله رفت ییگفت بعد دو تا  یاباشه پویا

 سامان کو؟ یراست  -

ها پله یو با دقت نور چراغ رو رو یمبود یدهپله رس یینکه به پا  طور همون
 گرفته بودم گفتم:

 تو اتاقش نبود من... . دونمینم -

 یز هام رو رجا روشن شد. چشمبرق اومد و همه یهوادامه بدم که  خواستم
باز شد و سامان اومد  یبعد در ورود یکمعادت کنه.  ییکردم تا به روشنا

 ینا یبکرد؛ اما نکته عج  یدگیرس یوز که سامان خودش به ف  یدمداخل. فهم
 . رو به ما گفت:رسیدیو سردرگم به نظر م یبود که عصب



 ین؟شما خوب -

 فقط... . یم: آره خوبمن

 وسط حرفم و گفت: یدپر  یاپو یهو

 ! یستممن اصاًل خوب ن بندی؟یچرا جمع م یم؟رو خوب یچ  -

 :یدمپرس کردمیکه چراغ قوه رو خاموش م  طور همون

 چرا؟ -

 جواب داد: یعانگار دلش خون بود سر  پویا

زن   یک وحشتناک    یخنده  یتازه صدا  شدییم  یببرق رفت همش غ  یوقت   -
 .شنیدمیرو م

 گفتم:  یع سر  کرد،یفکر م یموضوع  یهکرد و انگار به   یمیاخم مال سامان

 گذاشتم!  یزن رو من با گوش یمن که بهت گفتم اون صدا یااع پو -

 تند گفت: پویا

لحظه قبل از  ینشات آپ شو بابا! منم عرعر باور کردم. بابا اون صدا تا آخر  -
دستت نبود.   یزیچ  یکردم گوش  یداتهم پ  یکنم بود. وقت   یداتتو اتاق پ  ینکها

اصاًل  یاری؟ب یکن  یدارو پ یتگوش  یر ب یکیتو اون تار یوقت کرد یتازه تو ک 
 االن اون صدا رو بذار! ینهم یگیاگه راست م



هم  یلیهرچقدرم خر باشه؛ اما خنگ نبود! خ یابگ. پو یبودم که چ  مونده
 یر سامان زد ز  یهوبگم که   یچ   دونستمیمشکل کار بود. نم ینزرنگ بود و هم

 باال انداختم و مشکوک به سامان نگاه کردم. ییخنده. ابرو

 گفت:  یدهبر  یدهطور که نفسش بند اومده بود بر همون سامان

 ! ینیخودتو بب  یافهق  ید...بایااون...اون صدا رو من...من گذاشتم بودم! آخ پو  -

پسر   ینع  یاکه! پو  کردیرو نم  کارهاین. سامان ایدحرف بنگ از سرم پر   ینا  با
 ش رو کج کرد و گفت:تخس لب یهابچه

 !یدمخند یهرهرهر مقدار -

 خنده رو به سامان گفتم: با

 کردن!  یسگاتو کار ا ی! تو هم زدیطونش یا -

 که از خنده قرمز شده بود گفت:  سامان

 !یدهحال م یلیخ یاترسوندن پو یمنته یمبچه خوب یلینه بابا من خ -

 .دینی! شما برادرا تا صبح منو سکته ممونمینم جاینمن ا یون: آقاپویا

 .یدهم خند یاکم پوخنده که کم یر ز یمسامان زد منو

 .یمخب بهتر امشب رو کنار هم تو هال بخواب یلی: خسامان

ما دو  یشپ خواستیداشت که سامان م یلیتعجب نگاهش کردم. چه دل با
رو دوست داره،   ییو کاًل تنها  یدنتنها خواب  یشهتا بخوابه؟ اونم سامان که هم



کرد   یز سبزش رو ر  یهاچشم  یاداره؟! پو  یکه تازگ   کنهیم  ییچرا امشب کارها
 و رو به سامان گفت:

 یه؟ت چ! زود باش بگو نقشهیاز همون اول بهم نظر دار دونستمیم -

 گفت:  یزد و به شوخ  یابه پو یشخندن یهکه سامان   خندیدم

 !یستی چشمم تو رو نگرفته در حدم نفعالً  یستیهم ن یمال ینهمچ -

 !دونستیمیما نم یبود ی: اوه شت! سامان تو عجب آدم پست و مغرورپویا

ساکت شد. بعد نگران به من نگاه کرد و  یهوبده؛ اما  یخواست جواب  سامان
 گفت:

 شده؟ی! دستت چ یانرا یه  -

. یدرس  ! سامان به منیمدست خون  یبه سمتم حرکت کر. نگاهم افتاد رو بعد
دستم   یرو  یقعم  یهادستم رو گرفت و خراش  یع کنم سر   یحرکت   ینکهقبل از ا
 کرد.  یرو بررس

 :سامان

 شده؟یدستت چ  یانرا -

شده دستت؟ اون از صورتت اونم  یختیر ین! چرا ایادداره خون م ی: واپویا
 کنی؟یم کار یاز دستت! تو چ 

 گفت:  یعصب سامان

 جواب منو بده! یانرا -



 سامان نگاه کنم گفتم: یهابه چشم ینکهبدون ا من

برق رفت منم داخل  یکه،خراشه کوچ یه کنین؟یبابا چرا بزرگش م یا -
 یدهچاقوها کش یکنم حواسم نبود دستم رو  یداآشپزخونه رفتم تا شما رو پ

 !ینشد. هم

 بلند گفت: یبا صدا پویا

 چاقوها؟! ی؟چ  -

 گفت:  سامان

دنبالمون   گشتییم  یدحتمًا با  یایم؟تا ما خودمون ب  یجا نموند  یها  خب چر   -
 !؟دادییو کار دست خودت م

مانندش  ییطال یموها یال ینگفتم و سکوت کردم. سامان کالفه دست  چیزی
 گفت:  یاسکوت، رو به پو یقهنبود. بعد از چند دق یخوب  یکه نشونه  یدکش

 ! یارشجعبه قرمز رنگ هست ب  یه  کمد  یبرو تو اتاق من تو  یاخب. پو  یلیخ  -

ها باال رفت. سامان منو کشوند برد تو از پله یعسر تکون داد و سر  پویا
 ی. با لحن دستورینکرد و گفت بش  ینهارخور یز آشپزخونه، بعد اشاره به م

 !یهعصبان ی. معلوم بود حساب یزدباهام حرف م

. من داداشم رو یصندل یرفتم نشستم رو یتر حرف اضافه یچبدون ه پس
 ی! تویفقط حرف گوش کن  یدبا  یهکه عصبان  یمواقع  دونستمیو م  شناختمیم
چون  یسو استفاده رو ازش بکن یتنها یدسرده باموارد که سامان خون یهبق



کام   االم ت یددر خطره و نبا یجونت حساب  یهعصبان یاما وقت  گه؛ینم یچیه
 !یمخالفت کن

آب جوش رو رفت و  یبعد به سمت کتر برداشت،  یز پارچه تم یه سامان
 ییروروبه  یکارش تموم شد صندل  یکردن پارچه شد. وقت   یمشغول ضد عفون 

جعبه قرمز وارد  یههم با  یاعقب و نشست روش. همزمان پو یدمنو کش
اطراف زخمم  یهاکردن خون  یز آشپزخونه شد. سامان با پارچه مشغول تم

 گفت:  یابه پو مانشد و همز 

 !یز م یبذار رو ار یاون رو ب -

سامان نگاه کرد.   یبه کارها  یو با کنجکاو  یز م  یآروم جعبه رو گذاشت رو  پویا
 یدکش  یکمو جعبه رو  یز م یکرد پارچه رو انداخت رو  یز سامان که زخم رو تم

 گفت:  یاداخلش شد. بعد رو به پو یلسمت خودش و مشغول برداشتن وسا

 .ییبردار و بذار تو لباسشو ینجاپارچه رو از ا ینا -

سرد سامان خون دونستیاطاعت کرد، انگار اونم مثل من م یمجبور پویا
 .ریمیکنترلش رو از دست بده جفتمون به فنا م  یوقت  یشگیهم

 ییرفت سمت لباسشو  یزدلب آروم غر م  یر رو برداشت و همچنان که ز  پارچه
برگشت  یع ت بعد سر . پارچه رو انداخت داخل و درش رو بسینتکنار کاب

 و دقت نگاه کرد. یسمت ما و دوباره با کنجکاو

با  یکار  یا یزیدارم به چ یمن بود. منم وقت  یهاز رفتارهاش شب یبعض دقیقاً 
 .زنمیلب غر م  یر ز  یکل  یدهبهم دستور م  یکی  کنمینگاه م  یجانو ه  یکنجکاو



که سامان   یرونگفتم و از فکر اومدم ب  یدستم حس کردم آخ   یکه تو  یدرد  با
 و گفتم: یدمکش  ینی. هیدمرو آمپول به دست د

 آمپوول! -

 یبه چهره وحشت زده من انداخت و با همون اخم قبل ینگاه  یمن یه سامان
. سرنگ رو پرت یرونب یدکرد، بعد آمپول رو از زخمم کش  یقرو تزر حسییب 

 یر اثر کنه. ز حسیینگاهم کرد. منتظر بود ب  ینهو دست به س یز م یکرد رو
 ذوبداشتم  رفتیهم کنار نم یهثان یککه  یبشو اخم عج ینشنگاه سنگ

 بود. یستادههم ساکت کنار ما ا یا. پوشدمیم

 یر ذهنش رو درگ  یزیچ  یامشکوکه    یزیبود که انگار به چ یسامان جور  چهره
 کرده!

 گفت:و بعد   کردیهاش منو اسکن مبا چشم داشت

 !ینبش یر اونجا! بگ ینستاوا یلعزرائ ینع -

 یالحظه فکر کردم با منه؛ اما بعد از نشستن پو یهنگاهش به من بود  چون
 .کردمیمتوجه شدم اشتباه فکر م یکنار  یصندل یرو

 ینا؟خاله م یشپ یتهران رو بر  یرمچند روز که م ینا خوایی: مسامان

 مکث کردم تا حرفش رو بفهمم بعد آروم گفتم: یکم

 ترم!جا راحت ین! همیستن یازینه ن -

 گفت:  یبنگاه عج یکمسکوت کرد و بعد از  سامان



 !یهرجور راحت  -

سرد و مهربون اون سامان خون یگهشده! د یجور یهسامان  کردمیم حس
سط سامان شده بود. با گرفتن دستم تو یبمرموز و عج یکمنبود، انگار  یقبل

 یهو از جعبه نخ بخ یز م یدوباره بهش نگاه کردم. دستم رو صاف گذاشت رو
 رو برداشت. یاز مورد ن یلو وسا

م. آروم دستم انداخت و بعد دوباره به چهره  یرو  یقچنگ عم  یبه جا نگاهی
مکث کرد و بعد  یکمانداخت،  یگهنگاه د یهصورتم  یبه زخم رو یگهبار د یه

 شد.مشغول  یهبا نخ بخ

 یزدم یهخم شد و با دقت به دست سامان که ماهرانه بخ تر یشب یکم پویا
حواسش رو   تر یشب  یاز اون اخمش مونده بود؛ ول  یکمنگاه کرد. سامان هنوز  
 با ذوق گفت: یاکه پو  یشدکم داشت کار سامان تموم مداده بود به کارش. کم

 بزنم! یهرو من بخ یسامان بده آخر  -

که پر ذوق منتظر واکنشش   یاوهاش رو باال انداخت و به پواز ابر  یکی سامان
 بود نگاه کرد.

 نچ! -

 ! توروخدا!یگهبذار د -

 : نه!سامان

 یدمرو من بدوزم! بخدا دستت رو د یسامان! بده آخر یگهنکن د یت: اذپویا
 گرفتم!  یاد



 یش؟بدوز خواییته که م: مگه لحاف خونه ننهسامان

هم کوتاه  یام گرفت؛ اما به زور قورت دادم. پوخنده یکمحرف سامان  ینا با
 و دوباره گفت: یومدن

 !یگه! بذار بدوزم دیتق  گرفتم به جان مش  یادداداش سامان من  -

 گفتم:  سریع 

 کنهیپاره م  یکهدستم رو ت  گیرهی! میوقت دلت نسوزه بهش بد  یهدااداش    -
 !یرهم

رو  یهبخ ینطور آخر . همونیدکش  یقینفس عمبه ما دو تا نگاه کرد  سامان
 به سمتم خم شد و آروم گفت:  یکم  یاجمع کردن. پو  یلزد و شروع کرد به وسا

 که دستت جر خورد من بدوزم؟  یدفعه بعد گمایم یانرا -

 پر ذوق رفت عقب. یاو سر تکون دادم که پو خندیدم

! یمبخواب یریمگتو هال ب یارینلحاف و پتو رو ب ینپاش ین: زود باشسامان
 .ینپاش

 گفتم و بلند شدم. سامان آروم گفت:  ایباشه

 دستت باش! یهمواظب بخ تر یشب یکمتو  یانرا -

به سمت اتاق. به کمک هم پتو و بالشت رو  یمرفت یاتکون دادم و با پو سر 
درد نداشتم   یادبود و ز  حسیب   یکمتو هال. دستم که هنوز    یمو انداخت  یمآورد

 !سوختیم یکمفقط پشتم 



کم زخم و داشتم کم یزود ین. به همینزم یشده بودم رو یدهبد کش واقعاً 
که انداخته   ییو به جا یرون. سامان هم از آشپزخونه اومد بشدمیم یلیز

 یتنها بخوابه؛ اما حرف   خوادیکه دلش م  یزدهاش داد منگاه کرد. چشم  یمبود
جامون دراز  یتو یم. ما هم رفتیددراز کش یسوم یاج ینزد و آروم رفت تو

 .یدیمکش

و به سقف زل  یدمنکردم. طاق باز خواب یمنم مخالفت  ید،وسطمون خواب پویا
و  یاهکه انجام دادم افتادم! اون موجود س  یبرون فکن یادحرکت  ینزدم. با ا

گذشت   یکمکردم بهش فکر نکنم.   یو سع یدمترسناک! به سمت چپ چرخ
 ... .شد ینهام سنگکم چشمکه کم

*** 

به بدنم دادم و صاف   یهام رو باز کردم. کش و قوسکشان آروم چشم  خمیازه
 به سقف نگاه کردم.

و سامان نگاه کردم. سامان مثل  یاجام نشستم و به پو یمکث تو یکماز  بعد
هم پاش رو گذاشته بود دور کمر  یاآروم و معصومانه خواب بود و پو یشههم

 کرده بود.  یر هاش هم گردن طفلک رو اسسامان و با دست

از جام بلند شدم   دادمیطور که با تأسف سر تکون مکردم و همون  یاخنده  تک 
و آب زدن دست و صورت برگشتم   یساز  یهو بعد از تخل  ییرفتم سمت دستشو
 یرهارده کنجد و ش  یخچاله و از  بودن. رفتم تو آشپزخون  یدهتو هال، هنوز خواب

نون نشستم  برداشتنو بعد از  ینهارخور یز م یخرما رو برداشتم. گذاشتم رو
 و مشغول خوردن شدم.



 به رفتار سامان فکر کردم. همزمان

رو درست کرد و  یوز رفت ف یحاضر شد کنار ما بخوابه؟ چرا وقت  یشبد چرا
بود که   یسؤال  ینا  کنه؟یم  یرو داره مخف   یشده بود؟ چ   یبعج  یکمبرگشت  

 کردیسخت زبون باز م  یلیچون سامان خ  فهمم،یها نمحاال  مطمئن بودم حاال
 فوق العاده بود! یشو راز نگه دار

ول  یز م یطور روشدم دست از خوردن برداشتم و اونا رو همون یر س وقتی
 کردم و برگشتم تو هال.

رو از خودش  یابه زور پوکه داشت   ینهشده بود و نکته جالب ا یدار ب سامان
 .کردیجدا م

 خوای؟یکمک م  -

رو سر جاش  یاصدام تازه متوجه حضور من شد. همزمان که پو یدنشن با
 گفت:  ذاشتیم

 !یستمبه زحمت ن ینه راض -

 و گفتم: خندیدم

 !گرفتمیکنار هم! کاش چند تا عکس م  یننامزدها خواب بود ینع -

 لبخند محو گفت: یهبا  سامان

 !کندمیاونوقت پوست از سرت م -



طور که به سمت راهرو و که سامان از جاش بلند شد. همون خندیدم
به ساعت انداخت که نگاه منم رفت  ینگاه  رفتیم ییدستشو

 !یقهسمتش...هشت و هفت دق

 :سامان

 شده! یرمد یکمرو دم کن لطفًا،  ییچا یانرا -

صبحانه  یآشپزخونه. من خودم شخصًا برا گفتم و برگشتم سمت ایباشه
رو  ی. کتر کردمیبا نون مربا و...اکتفا م یر و به نون و پن خوردمینم ییچا

وا رفته بود.  ینزم یهمچنان رو یاگاز و برگشتم تو هال. پو یگذاشتم رو
از راهرو   داییص  یهرو روشن کنم که    یزیونخواستم برم کنترل رو بردارم تا تلو

 ... .یدمشن

داد. بحث رو ادامه ندادم  یلمتحو ینگاهش کردم که لبخند ژکوند چپچپ
 یینها پاهم پشت سرم راه افتاد. داشتم از پله یا. پویرونو از اتاق رفتم ب

 رو برداشت و گفت: یدمسف یکتون   یاز جاکفش یاکه پو  رفتمیم

 بپوش! یدمثل من سف -

من بود انداختم، بعد بدون  یدسف یبه کفش خودش که در اصل کتون  نگاهی
 یاحساس راحت  یا. کاًل پویدمرو هم برداشتم و پوش یکتون   یتر حرف اضافه

بند   یع نگرفتم! سر   یدافتاد کل  یادم  یهوفکرها بودم که    ین! تو همکردیم  یادیز
 گفتم:  یاکفش رو دوباره باز کردم و رو به پو

 !یاماالن م یساوا یم،فتنگر  ید! کلیدکل  -



 :پویا

مخزن  یهمثل دفعه قبل من رو با  خواستییکنم! م  حواستیخاک تو سر ب  -
 !ی؟پشت در نگه دار ییدستشو

 ببند اون منقارت رو! یااه پو -

 و گفت: یدخند پویا

 مخزن پر بود! یه یکباور کن نزد -

 خفه شو! یاپو -

ها رفتم باال و رفتم تو از پله نگفت. دوباره یزیو خوشبختانه چ یدخند پویا
 یدرو کردم؛ اما کل  یر رفتم تو اتاقم و کلش رو ز  یم. مستقیرمرو بگ  یدخونه تا کل

 ینجا هم نبود. پس اآشپزخونه و اتاق کار رو گشتم؛ اما اون یرایی،نبود پذ
 کجاست؟!  یلعنت  یدکل

بندازم. در اتاق سامان رو  ینگاه  یهپله باال رفتم تا اتاق سامان و مامان رو  از 
 از پشت سرم رد شد! یکیحس کردم  یهوباز کردم و خواستم برم تو اتاق که 

آب   یدمند یزیچ  یسرم رو به عقب چرخوندم و وقت   یعاسترس و ترس سر   با
در اتاق سامان جلوم با  یهودهنم رو قورت دادم. برگشتم تا برم تو اتاق که 

 !چیدیبلند بود که تو کل خونه پ  یقدر  بسته شدن به  یشدت بسته شد و صدا

قلبم ناخودآگاه رفت باال. آروم به عقب رفتم و از در فاصله گرفتم.  ضربان
 اومدیکه از پنجره م یممکن پنجره باز بوده باشه و در به خاطر باد یعنی



ممکن هم  یر اما غ یه؛امسخره یهفرض دونستمیم ینبسته شده باشه؟! با ا
 کردم آروم باشم.  یو سع یدمکش  یقینبود. نفس عم

 !یگهد یا! بیدی؟ماس -

 یلب فوش یر دوباره باعث شد سه متر تو جام بپرم! ز ییناز پا یاداد پو صدای
 نثارش کردم و داد زدم:

 !یامکنم م  یدارو پ ید! بابا بذار کلی؟شد ییدهمگه شش ماهه زا -

کردم باز   یارکردم بازش کنم؛ اما هر ک  یبه سمت در اتاق سامان و سع رفتم
در رو قفل کنه!  تونهینشد! در از داخل قفل شده بود و مطمئنًا باد پنجره نم

. یینها رفتم پاشدم و از پله یدکل  خیالیو برگشتم. ب  یدمترس یبار جد ینا
. داشتم از یدمکش  میقیو نفس ع یرونخودم رو از در هال پرت کردم ب یع سر 
 گفتم:  یدهبر  یدهکه همزمان بر   یومدمم یینپا یکیها دو تا پله

 ... .یدارو پ ید! نتونستم...نتونستم کلیا...یـپو...پو -

 ی! با تعجب به اطراف نگاه کردم وقت یستن یاطح یتو یامتوجه شدم پو یهو
 بلند داد زدم: یستنه واقعًا ن یدمد

 !یاپو -

 و گفت: یروناز پنجره طبقه باال سرش رو آورد ب پویا

 !جامینمن ا -

 :من



 !کنی؟یم کار یجا چ تو اون یاپو -

 :پویا

دنبالت؛ اما تو  ینجااز تو بپرسم! من اومدم ا خواستمیسوال رو م یناتفاقًا ا -
 !کنی؟یم کار یچ  یینپا

 زدم تو سرم و گفتم: محکم

 زود باش! یینپا یاب ی؟بمون جا  یه تونیینم یقهخدا دو دق یا -

 :پویا

 کنی؟یحاال چرا انقدر عجله م خبیلیخ -

 :من

 !یینپا یابا من بحث نکن! زود ب یاپو -

. من یمواسم ادا در آورد و سرش رو برد داخل. مثل پت و مت شده بود پویا
ها باال رفتم و باال! دوباره از پله یرهاون م یینپا یاممن م یینهباال اون پا یرمم

 یاپو یشدم. وقت  یابعد منتظر به داخل زل زد و منتظر پو یستادم،در ا یکنزد
 .یرونب یدممثل جت رفتم سمتش و کش یدمرو د

 ی؟ابوالفضل! مگه رم کرد -

 !یادیه؟انتظار ز ینخفه شو! ا یقهدو دق یا: پومن

 یدمت. محکم زدم تو سرش و کشدوباره ادام رو در آورد که حرصم گرف پویا
 .یاطبه سمت ح



 گفت:  یشاک  مالوندیطور که سرش رو مهمون پویا

 تو هم بزن! همه زدن تو هم بزن! -

 !یوفت: چرند نگو راه بمن

مظلوم نگاهم کرد. نفسم رو دادم  یشاگربه  یهاساکت و با اون چشم پویا
 و گفتم: یرونب

زدم تو سرت! راستش  یدبابا ببخش نکن! باشه یختیر ینرو ا تیافهاوف ق -
 ... .یکمخونه 

 من بود: یوسط حرفم و انگار منتظر عذرخواه  یدپر  پویا

 سرت! یفدا ینکهشده و ا یبغر  یبعج یکمخونه  دونمیآره بابا م -

نگفتم. با هم از در  یزیچ یگه! ددونستیتعجب نگاهش کردم، پس م با
 .یرونب یمرفت یاطح

 !ید؟خب مقصد کجاست س -

 خونه بابک! -

 حله! -

داشتم   یحس بد  ییجورا  یهشروع کرد به حرف زدن؛ اما من تو فکر بودم.    بعد
 کردمیوقت فکرش رو نم  یچقراره شب دوباره به اون خونه برگردم. ه  ینکهاز ا
 روز از خونه خودم بترسم. یه



 یدمرس ی. وقت یمرفت یادهکل راه رو تا خونه بابک پ  یاچرت و پرت گفتن پو با
 یع سر  یالطف کرد و اون دهن وراجش رو بست. خواستم در بزنم که پو یاپو

 عقب و آروم گفت: یدمنو کش

 باشه؟ یگمبابک م یرو من برا یهقض ینبب -

 :من

 !؟یاون اتفاقات رو واسه بابک بگ  خوایینکنه تو م یا! پویه؟قض ی؟چ  -

 ی؟شد یوونهد ی؟: چ پویا

 گفت:  یهوکه   گهیراحت شد و فکر کردم نم خیالم

 !یگممعلومه که م -

 رو فشردم و آروم گفتم: بازوش

 بابک به عقلم شک کنه! خوامی! نمیاردر ن یخل باز یاپو -

اما منم بودم پس حرف   یز؛چ  یه  یباش  یدهاتفاقات رو فقط تو د  یناگه فقط ا  -
 داره! یدار خر  تر یشدو نفر ب

 گفتم:  یحالت تهاجم با

 !یحرفم رو باور ندار گفتییاما تو که م -

 :پویا

! سیگهد  یز چ  یه. االن صحنه  یوفتهبود که اون اتفاقات ب  یناون واسه قبل از ا  -
 !یگمدر کل من ماجرا رو بهش م



 !ذارهیم یابونسر به ب رویا یمجان ما اون ماجرا رو براش بگ یاپو -

 خوبه؟ گمینم یزی: باشه بابا اوف چپویا

هم رفت جلو و زنگ خونه   یابهش اعتماد نداشتم سر تکون دادم و پو  ینکها  با
اومد  یختهبهم ر یو با موها حوصلهیبابک ب  یقهبابک رو زد. بعد از چند دق

 در رو باز کرد.

 ی؟رو بر مگردان شد یشانپر  یسوچرا گ شدهی: َبه َبه آقا بابک! چ پویا

 ول کن حوصله ندارم! یا: پوبابک 

 :پویا

 منه! یحموقع واسه تفر  ینجووون االن بهتر  -

 داد و گفت: یرونب یچپ نگاهش کرد بعد خسته نفسچپ بابک 

 داخل! یاینب یستادین؟چرا دم در ا -

 !یما تعجب نکرد یدناز د ینکه: آره حتمًا؛ اما مثل امن

 داخل!  یاینعادت دارم، ب یااومدن پو یهویی: نه بابا به بابک 

. بابک کنار یمرفت  یرو بست. به سمت در ورود  یاطداخل که بابک در ح  رفتیم
 یصدا  یهوکه    یمو ما دو تا هم مشغول باز کردن بند کفش شد  یستاددر هال ا

 .یمزل زد کردینگاهمون م خیالی! ناباورانه به بابک که ب یدیمخنده دختر شن

از  خوردیدختر! بهت نم یهخنده دلبرانه  ی!؟ صداشنومیم ی: َبه َبه چ پویا
 بابک جان. یکارها کن  ینا



 . سه تا دخترن که... .یستن کنییطور که فکر م: اونبابک 

 بلندتر گفت: یبا صدا پویا

عمو! بد  یمو خبر نداشت یبود یشرفتههم نه، چه پ یدونهماشااهلل سه تا!  -
 !کنمیکه، تو برو به کارت برس منم فقط نگاه م  یمموقع مزاحم شد

 و گفتم: یازدم تو سر پو محکم

 پسر حرف بزنه بعد! یساوا یقهبزغاله دو دق -

 و دستش رو برد باال بعد گفت: یدخند پویا

 زود باش بگو!  یازم من پنهون کن  تونیینم  یول  زنم؛یباشه من حرف نمباشه  -

 رو به من گفت: بابک 

مامانم،  یشاز دوستاشون اومدن پ یکیهام و راستش دو تا دخترخاله -
 دوستشون لباس بدوزن! یواسه شب نامزد خوانیم

هم  یو حساب  یاطهمادر بابک خ دونستمیشدم چون م یهمتوجه قض تازه
 داره. یمشتر 

 ی؟ار کالفه: اع باشه من باور کردم، حاال تو چرا انقدپویا

 حرف دلش رو زده باشه گفت: یاکه انگار پو  بابک 

صبح تا االن اومدن و با  ینا! ازنهیآخ دست رو دلم نذار که خمپاره م -
گرما شلوارکم   ینمجبور شدم تو ا یناکردن به خاطر ا  خوابیهرهرشون منو ب 



بس نبود رفتن از بس رو مشغول کردن که  ینشلوار عوض کنم. ا یهرو با 
 امانم وقت نکرد غذا بپزه و تا االن گشنه موندم!م

 دلسوزانه گفت: پویا

 یرونب برمتیبرادرم! نگران نباش االن م یدیکش  یبرات، چ  یرمبم یآخ اله -
 !زنیمیم ینهار مشت  یه

 همزمان گفتم: یختم،رو گرفتم تو بغلم و موهاش رو بهم ر یاخنده سر پو با

 ی؟بود یدلسوز ک  یگربه  -

که بود موهاش رو کامل بهم   یمن با هر زور یکرد مانع بشه؛ ول  یسع پویا
 شروع کرد به غر زدن: یاولش کردم پو ی. وقت یختمر

اع االغ! سه ساعت موهام رو درست کرده بودم...بفرما با مرام بودن هم اع -
 دردسر داره!

 و گفتم: خندیدم

 اشکال نداره فدا سرم.  -

 :پویا

 !یانجناب رو، آق را -

از کل اتاق  یفتوص یهداخل. تو نگاه اول  یمو بعد از در زدن رفت خندیدیم
ها و پارچه  ینمخزن پارچه و نخ! مادر بابک با سه تا دختر ب  یهداشت   یشدم

ما از جاش  یدن. با درفتیها نشسته بود و داشت با متر و پارچه ور منخ



 یکرد، ما هم باهاش احوال پرس  یپرسسالم و احوال  یبلند شد و به گرم
 گفت:  یع بابک سر  یمساکت شد ی. وقت یمکرد

 خوای؟ینم یزیچ یرون،برم ب خوامیها ممامان من با بچه -

واسه خونه   یلهوس  یسر   یه  یمبر   یدبابک: نه پسرم فقط زودتر برگرد، با  مامان
 .یریمبگ

هم  یاه. پوگفت و بعد رفت تو اتاق تا لباسش رو عوض کن یاباشه بابک 
رفتم نشستم  یستادممداد ا ینع یدمپرو رفت لم داد رو مبل! منم که دپرو

 کنارش؛ اما مثل آدم.

. منم یاطگفت و دو تا بلند شدن رفتن تو ح  یزیاز دخترها چ  یکیرو به    خاله
 یبه پهلوم زد. با حالت تدافع  یسقلمه  یاپو  یهوکه    کردمیبه رفتنشون نگاه م

باز نامحسوس به دو تا دختره اشاره زد. سرم رو  یشن برگشتم سمتش که با
 تکون دادم که خم شد و گفت: یسؤال

 !یابها رو دراحمق در و داف -

 لب گفتم: زیر 

 ی؟خب که چ  -

 زده! یرو من قفل یکی: اون پویا

 غر زدم: یاو آروم رو به پو یینرو انداختم پا سرم

نکن!  یطانیپات قسم بتمرگ سر جات و فکر ش یکهجان انگشت کوچ یاپو -
 !یشه؟م یبابا نگاه کنه مگه چ 



 آروم گفت: پویا

 ها!ها نه از اون نگاهآخه احمق از اون نگاه -

 باشه؟! یادبتمرگ تا بابک ب یقهدو دق یاپو -

 هم مال تو باشه؟ یکیمال من، اون  یکی: اون پویا

 یشکونن یهپاش رسوندم و  زد. دستم رو آروم به رون یطانیلبخند ش بعد
 گرفتم که داد رفت هوا!  یدرست حساب 

 شده؟یآقا چ  ی: وادختره

 : سوزن رفته تو پاتون؟دومی

 یرو یوانو با ل ینخودم رو زدم به اون راه! سرم رو انداختم زم یع سر  خیلی
رو به  مالوندیطور که رون پاش رو مقرمز شده بود و همون یاور رفتم. پو یز م

 ت:دخترها گف

درد  تر یشهم ب یاطیتو پام. المصب از چرخ خ رفتیکاش فقط سوزن م  -
 داشت!

به من متوجه شدن   یاپو  یرو نگاه کردن که با اشاره  یاپو  یتا دخترها سؤال  دو
 از اونا گفت: یکیخنده.  یر و زدن ز

 !یباحال یلیخ یوا -

 داد و گفت: یشونیشبه پ یچروک  پویا

 ی؟با من -



 با ناز گفت: دختره

 .رسیدیبه نظر م یپسر باحال یلیبله با شمام! خ -

 گفتم:  یالب به پو یر وا رفته آروم ز یشن با

 !ییدگاوت زا  -

 گفت:  یرلبهم ز پویا

بزنم تو  خوامیصدا، رفتار همه خوبه. خوشم اومد م یافه،ق ی،سادگ  یکل،ه -
 کارش.

 یر ز زدمیم یند مصنوع طور که رو به دخترها لبخرو بلند کردم و همون سرم
 گفتم:  یلب

 سر جات! ینخر نشو بش -

 !یس: هپویا

 صداش رو صاف کرد و گفت: بعد

 دن؟ینم ییخب خانوما افتخار آشنا -

کار خودش رو   یشهاحمق هم یاپو ین. ایدمهم ساب یحرص دندونم رو رو از 
 .کردیم

 بازم با همون عشوه گفت: یدختره دوم همون

 شما؟ س،یدهدوستم سپ ینممن شراره هستم و ا -



 و خوشبختم اونم فراون! یام: َبه چه ژزاب! بنده هم پوپویا

 و گفت: یدخند یز دوباره ر یدوم دختر 

 منم خوشبختم...اونم فراون! -

 دختره گفت: یکی. اون ینبا خجالت سرش رو انداخت زم بعد

 یا؟چند سالتونه آقا پو -

 و سه سالمه و شما؟ یست: راستش من بپویا

 :یاول دختر 

 و دو. یستمن ب -

 : خب شراره خانوم شما چند سالتونه؟پویا

 شد و گفت: یدسرخ سف دختره

 !یسالگ  یستتو ب یرمسالمه، البته م یستمن ب -

 یا  یر اول. دختشناختمیزد. از اون لبخندها که فقط من م  یطونیلبخند ش  پویا
 گفت:  یدههمون سپ

 کنه؟  یدوستون قصد نداره خودش رو معرف  یاآقا پو -

 یادب یطونسرد نگاهش کنم تا از خر ش یلیکردم خ  یرو باال گرفتم و سع سرم
 .یینپا

 خشک گفتم: خیلی



 نه! -

 هاش گنده شده و با ناز گفت:چشم دختره

 وا چرا؟ -

 یر همزمان ز کنم،یرو درست مشدم و وانمود کردم که دارم لبه شلوارم  خم
 گفتم:  یالب رو به پو

 جمعش کن! کمک! یاپو -

 کنه گفت:  یمخف  کردیم یطور سعش گرفت و همونخنده پویا

 اییگهجز زنش با کس د  یادراستش دوستم ازدواج کرده و اصاًل خوشش نم  -
 هم صحبت بشه!

 :گفت  یدهبگم که سپ یزیتعجب سرم رو باال آوردم و خواستم چ با

و اصاًل بهشون  زنهیبچه گانه م یلیاشون خآهان! پس متأهلن؛ اما چهره -
 ازدواج کرده باشن! خورهینم

خانومشون رو  ینکهتا ا کردمیباهاش باور نم یمدوست یل: واال منم اواپویا
 زود مستقل شد. یلیپانزده ساله بود ازدواج کرد و خ یجان وقت  یان. رایدمد

دست و پام له  یر رو ز یاپو خواستی! دلم میندخترا رسمًا افتاده بود زم فک 
 گفت:  یشتریب یطنتبا ش یاپو یه؟چه مزخرفات ینکنم. آخه ا

 بچه هفت ساله هم دارن! یه یشوندر ضمن ا -

 : واقعًا؟سپیده



. آروم کردیهاش خنده فوران مبود؛ اما از چشم یصورتش کاماًل جد پویا
 با همون وضع گفت: یااما پو به پاش؛ یدمکوب

 عمو! یگهش هم دارم به من مبله کاماًل! تازه عکس بچه -

 با ناز گفت: دختره

 جان! یا -

 بابکم!  یزمان بند  ینکه بابک اومد. عاشق ا  یارهرو در ب  یشخواست گوش  پویا

 !یمبر  ینکردم. پاش  یر د یدها ببخش: خب بچهبابک 

 و گفت:  یستادا  یدهرو به دخترها اتو کش  یاکه پو  یماز جامون بلند شد  ییتا  دو

 با شما خوشبخت شدم...مخصوصًا شما خانوم! ییواقعًا از آشنا -

که معلوم بود   یزل زد و دوستش با لبخند یاذوق زده و عاشقانه به پو شراره
و داشت   یرون. بابک رفته بود بکردیبه دلش نشسته نگاهش م  یحساب   یاپو

باز و بسته شدن در   یچون همش صدا  گشتیدنبال کفشش م  یتو جا کفش
 .یومدم یجا کفش

 گفت:  یارو به پو شراره

 با شما خوشحال شدم. ییمنم از آشنا -

 گفت:  یبا لحن جذاب  پویا

 نه به اندازه من خانم! -

 گفت:  یع سر  یدهرسمًا دلش ضعف رفت! سپ دختره



 ین؟کنیم یشما کجا زندگ  رین،یم ینکه دار  یفح یول -

 .کنمیم یاطراف زندگ  ین: راستش من همپویا

 با ناز گفت: سپیده

 !کنمیم یاطراف زندگ  ینواقعًا؟ آخه منم هم -

 گفت:  یبا تعجب ساختگ  پویا

 یدم؟پس چرا من شما رو تا االن ند ی؟جد -

 !ینتوجه نکرد یدیند یدمشا دونمی: نمدختره

 و کار بلد گفت: یطونش پویا

مطمئنًا   دیدمیشما م  یزبون و خوش  یبه با نمک   یه خانومنه فکر نکنم چون اگ  -
 !موندیم یادم

رو  یادلخور شد. دست پو یکمقند تو دلش آب شد؛ اما اون دختره  دختره
 گفت:  یع سر  یاکه پو  یدمکش

خب خانوما انشاهلل بتونم شما رو دوباره مالقات کنم. االنم با اجازه شما من  -
 .یرمدارم م

 یسع یبودن؛ ول یناراض بردمیرو داشتم م یاپو ینکهاز ا یحساب  دخترها
کنن و به زور لبخند بزنن. بعد شروع کردن به چرت پرت   یظاهر ساز  کردنیم

با اونا  یارو ول کردم. پو ایمنم پو یناخوشحال شدن و ا یلیگفتن که خ
 کرد و پشت سرم راه افتاد.  یخداحافظ 



برگشتم.  یاو رو به پو یستادمرفتم کنار در ا یرونب یماز در رفت ینکهمحض ا به
 گذاشتم و گفتم:  یاشونه پو یدستم رو رو

 ازدواج کردم و بچه هفت ساله دارم! یخب که من تو پانزده سالگ  -

 رو قورت داد و گفت: با خنده بزور آب دهنش پویا

 نجاتت بدم! یخودت خواست  -

 یمدار شدیمتوجه نم یو منتظر ما بود؛ ول کردیپله نگاهمون م یینپا بابک 
 .زنیمیحرف م یدرباره چ 

 گفتم:  آروم

 .یوفت. راه بیدبابک جونت رو خر  یاآخ پو -

رو بپوشه، منم آروم پشت سرش رفتم...   یشرفت تا کتون  یع و سر   یدخند  پویا
. 

به   ی. وقت یمراه در مورد احضار و جن و...حرف زد  یو تو  یمراه افتاد  ییتا  سه
 بابک گفت: یدیمرس یامورد نظر پو یکباب 

 یم؟شب رو تو خونه باغ مادربزرگ بگذرون یه یهها نظرتون چخب بچه -

هم  یاموزتدربزرگ خدا بما یندارم؛ اما مطمئن ی: من که با رفتن مشکلپویا
 نداره؟ یمشکل

. بابک ادامه یمدر نشست یکنزد یز م یناول یو رو یمشد یوارد کباب  ییتا سه
 داد:



 ی؟چ  یعنی -

نامه هم ننوشت که  یت: آخه اون خونه باغ مال بنده خداست و تو وصپویا
 جا؟اون یمباشه، واقعًا درسته ما بر  یوارث اونجا ک 

س! و احترام به روح مرده یتخان به فکر رضا یاپو بینم؟یم یَبه چ : َبهمن
سکته نکردم  یداریتو ب یشد،هام چپ مچشم دیدمیو تو خواب م ینا یعنی

 !یلیهخ

 هم در جواب گفت: یا. پویدخند بابک 

م رو رو سرم و خرخره یوفتهخوش ندارم نصف شب روحش ب یچواال من ه -
 !یملولو قرار گرفت یتتو خونتون مورد عنا ی! به اندازه کاف یرهبگ

 خونتون؟ ی؟: چ بابک 

 یوقت  یاگوسفند آخر کار خودش رو کرد! پو  یرو نگاه کردم، پسره یاپو حرصی
 هم جمع کرد. یو صورتش رو تو یز هاش رو رداد چشم یسوت  یدفهم

 خواستم بحث رو عوض کنم: سریع

 مونن؟یم اون دو تا دختره تا شب خونتون یبابک راست  یه  -

 ! مگه خونتون... .دونمی: آره... نه...نمبابک 

 گفتم:  یع بپرسه سر   یاپو  یخواست بابک دوباره دهن باز کنه و در مورد سوت   تا

 تو بمونم. یشمن امشب رو پ یرناگه اون دخترها م -

 ی؟پس سامان چ  یسا...وایه: اوم باشه عالبابک 



 : بابا سامان رفته تهران.من

 : بازم؟!بابک 

 : متأسفانه!من

 تازه دهن باز کرد: پویا

 !یبهعج یکمتهران رفتن سامان  ینا یهقض -

 سر تکون داد. ییدبه نشونه تأ بابک 

 ینکهمرد شده، پس ا یه یباً تقر  یگهکرد. اون د  یشکار  شهی: آره؛ اما نممن
 !یرهسنش ازم اجازه بگ  ینبا ا  تونهی. اون که نمیعیهطب  ییبخواد بره جا  ییتنها

که زده بودم رو قبول   یحرف   ینحرف زده بودم و اصاًل ا  میدهبر خالف عق  کامالً 
نداشتم. اون هر چقدر هم بزرگ شده باشه؛ اما هنوزم برادر من و پسر مامان 

 بود. یبود و تنها گذاشتن ما کار اشتباه 

 یگر ج یهبگم  میر ! من میگهاما خب نظرته د یان؛را یدار یبی: منطق عجپویا
 بکشه. یخواسه ما به س یو دمبه مشت 

 که گفته بود رو انجام بده.  یبلند شد رفت تا کار پویا

 یره؟تهران م دلیلیکه سامان چرا ب   یستواقعًا برات مهم ن یان: رابابک 

بابک زنگ خورد.  یبگم که خوشبختانه همون لحظه گوش یبودم چ  مونده
 خت.اندا یبه صفحه گوش ینگاه  یهبابک 

 !یاماالن م -



کنجکاو   یکمحرف بزنه.  یتا با گوش یرونبعد با تعجب بلند شد و رفت ب و
 دور ورم نگاه کردم. ینشستم و به آدما  خیالیشدم؛ اما حال نداشتم پاشم. ب 

مشغول حرف زدن بودن.   یز م  یهدور    یرزنپ  یهزن جوون به همراه    یهمرد و    یه
گذاشته بودن   یآفتاب  ینک نشسته بودن و ع یوار کنار د  یز م یسه تا مرد هم رو

بود و بعدش دو تا مرد  یخال یبعد یز پچ کردن بودن. دو تا مو مشغول پچ
نفر   یه  یهوکنم    گاهاطراف رو ن  تر یقنشسته بودن. تا خواستم دق  یآخر   یز هم م

 جلو. یدپر 

 .یارنگفتن االن م  : سفارش رو دادمپویا

 پری؟یبگو چرا م یاخو مثل آدم ب -

 و گفت: یز م یآروم نشست رو پویا

 !یکدیگرند یآدم اعضا یبن -

 باال انداختم و گفتم: ابروی

 داشت؟ یچه ربط  ی؟چ  یعنی -

 گفت:  خیالیب  پویا

دلم خواست  یهوآدم رو توش داره  یکلمه  یدمنداشت؛ اما د یراستش ربط  -
 بگم.

 اومد و گفت: یمهبابک سراس یهوم دهن باز کنم خواست تا

 برم! خداحافظ! یدها من بابچه -



 رفت. یروناز در دوباره ب یمکن  یدامهلت حرف زدن پ ینکهجت قبل از ا ینع و

 : اع کجا؟پویا

 رفت؟ یهو: چرا من

و  یز برگشت سر م یهبلند شد و پشت سرش رفت. بعد از چند ثان یعسر  پویا
 گفت:

 رو داره! یکبابک گاز داد رفت المصب سرعت سون -

 رفت؟ یختیر ینا یهوآخه چرا  -

 بهم انداخت و گفت: ینگاه  یمن پویا

 تمرکز کنم... . یساوا -

 .شیقهشق یرو بست و انگشت اشاره رو گذاشت رو چشماش

 شدم... . یکنزد وایسایسا! وابینمیم یزاییچ یهآهان دارم  -

 .یدزدم تو سرش که خند محکم

 کنی؟یاالغ منو مسخره م ی: زهرمار! پسرهمن

 دونمیدارم! من چه م  یبکه انگار من علم غ  زنییحرف م  یجور  یه: آخه  پویا
 چرا رفت.

رو   یدر آوردم و شماره بابک رو گرفتم؛ اما اشغال بود. گوش  یبماز ج  رو  گوشیم
 گفتم:  یو بعد مکث  یز م یگذاشتم رو



 افتاده باشه! یاتفاق  ترسمی! میبهعج یلیخ -

 گفت:  یشخندبا ن پویا

 یافتاده، وگرنه اون طور یاتفاق  یهخو معلومه  ی؟فکر کرد ییخودت تنها -
 و دمبه بود! یگر بحث ج یاونم وقت  رفتینم شدیبلند نم

 همه سال تو رو تحمل کردم؟! ینا یآخه من چطور -

 گفت:  ییبا پرو پویا

 با عالقه! -

 رو کنترل کردم گفتم: یتمعصبان ینکهو بعد از ا یروندادم ب یقیعم نفس

 .یمپاشو بر  -

 با تعجب گفت: پویا

 کجا؟  -

 .یگهخونه بابک د یمبر  -

 گفت:  یطونش پویا

 خونشون؟! یبر  خواییچرا م حاال -

 .یمکن  یداو بابک رو پ شدهیچ  یمکه بفهم  -

 اون رفته خونه؟ دونییتو از کجا م -

 پاشو! یدم،احتمال م یول دونم؛نمی



 نکن! یبا روح و روان من باز یانرا -

 نکردم که. یمن با روح روانت باز ی؟چ  -

 ینوا یگر کباب بره و ج  یناز ا یمن االن که رفتم سفارش غذا بدم کل ینبب -
نشستم. لطفًا با روح روانم  ینجاخوردن اونا ا یداالن به ام یدممخلفات رو د

 نکن! یباز

 پاشو گوسفند! کارد بخوره به اون شکمت. -

شکمم  یپک دارم که چاقو تو یسچون من انقدر س یست: بخوره مهم نپویا
 .رهیفرو نم

 :من

 ! پاشو حالم رو بهم نزن پاشو!ینرو بب یاز خود راض یشا -

 باال انداخت و گفت: ییابرو پویا

 کنی؟یباور نم -

 :من

پک عمرًا   یساما س  ید؛شا  یچرب   خورهیخوب معلومه که نه! بابا تو از بس م  -
 !یداشته باش

 بندی؟یم یشرط چ  -

 ذاری؟یبعد تو واسم شرط م ینه،ک اوضع باب -

 با لحن و چهره مغرور گفت: پویا



 !یجرأت شرط بستن باهام رو ندار یحت  یدید -

 شدم و گفتم: شیر 

 !یماصاًل شرط ببند یاگفته؟ ب  یک   -

 خندون گفت: پویا

 ی؟باشه خب شرط چ  -

 ! تو بگو.یهرچ  -

 فکر کرد و گفت: یکم پویا

! تو ینابود اسمش... آهان س یچ  یارواون  یداگه من بردم تو با ینکهشرط ا -
که آهنگ مهوش   یو بعد مجبورش کن  یتو گون   یشو بکن  یرو بدزد  یناس  یدبا
 .کنمیهمون کار رو م یتو بگ  یهرچ  یرو داد بزنه بخونه! اگه تو برد یوشپر 

 :من

 نه!رو؟ نه ینا! سیچ  -

 گفت:  یحرص درار یشخندبا ن پویا

 بچه؟! یجرٔاتش رو ندار یه؟هه چ -

 وا دادم: یع سر  یلیجرعتم رو بهش نشون بدم خ ینکها یکردم و برا  حماقت

 قبول! طوریهین! اصاًل اگه ایرمنه خ -

 رو گرفت. شرتشیت  یینبلند شد و پا یع حرفم سر  ینا یدنبعد از شن پویا



 !کنی؟یم یکار احمق چ یه  -

 .دمیپکم رو بهت نشون م یسس -

 !شهیخانواده نشسته نم ینجاگوسفند ا  -

نشسته بودن انداخت   یرزنپ  یهزن و مرد و    یهکه    یوار کنار د  یز نگاه به م  یه  پویا
 به سمت در... . یددستم رو گرفت و منو کش یهوو سر تکون داد. 

 کجا؟  یاپو -

 .یااه حرف نزن همراهم ب -

بعد   ی،ه بزرگ کنار کباب کوچ  یمنو برد تو  یاپو  یدمو د  یرونب  یمرفت  یحرف   بدون
 رو داد دستم. یشگوش

 :من

 بکن! کار ینخونه ا یمخب بذار رفت -

نشون بدم. محکم زدم تو سرم و با تأسف نگاهش  یداالن با یننه من هم -
فرم  رو یحساب  یکلشرو در آورد که دهنم وا رفت. ه شرتشیت  یاکردم. پو
 یکلشکم هکم  کردیتالش م  یگهد  یکمپک و بازوش به راه بود.    یکسبود و س

 کرد و گفت:  یاتک خنده میافهق یدنبا د یاسامان! پو یهشب یشدم

 ی؟دار یورزشکار یکلفقط خودت ه یفکر کرد یه؟چ -

 پک و بازو... . یسانقدر س ی: تو ک من

 وسط حرفم و گفت: یدپر  پویا



. اون روز که ینساختن بود یکلحال هباشگاه و در  یتو و سامان همش تو -
که   یکردنت رفتم اون باشگاه   یع منم واسه ضا یدیرو به رخم کش یکلتتو ه

 !یدعوا کرده بود یرشقباًل با مد

 !یخفن شد یلیپسر خ -

 با ذوق گفت: پویا

 !یلیآره خ -

 جا چه خبره؟!شما...اون یه  -

گشت ارشاد   یدنبرگشتم و با د  یمهکه سراس  یاپو  یدهافتاد به چهره ترس  نگاهم
 زد! یخکل تنم 

*** 

 یچقدر سع  یم. چقدر به سربازها التماس کردیمنشسته بود  یساداره پل  داخل
راست  یک ! اما گوششون بدهکار نبود که نبود. یمبد یحبراشون توض یمکرد

منم به   داد؛یتکون م  یمدام پاش رو به حالت عصب  یا! پویمارو آوردن کالنتر 
بود و داشتم   ینزانوم گذاشته بودم. نگاهم به زم  یشده و آرنجم رو روجلو خم  

 یاپو یپا یهاتکون دادن یخودم رو حفظ کنم؛ ول یخونسرد کردمیم یسع
 .کردیاعصابم رو خورد م

 صاحبدارت رو تکون نده! اه! اعصابم خورد شد. یاون پا یقهدو دق یا: پومن

باشم!   یلکسکه ر  ینماس  یاوردنن  ینتر : آخه خره! ما رو برداشتن آوردن کالپویا
 ما رو... . یستمعلوم ن



که ما رو گرفته بود   یاز سربازها یکیحرفش رو کامل کنه  یاپو ینکهاز ا قبل
که ازش اومده   یکه اشاره به اتاق   یمرو صدا زد. از جامون بلند شد یلیمونفام

 .یمبه سمت اتاق رفت ییبود کرد. سر تکون دادم و دو تا

و خشن،   یکلیمرد ه  یه.  یمدر کنار رفت و ما با استرس وارد اتاق شد  یجلو  از 
 یزشم یرو یهابه برگه ینشسته بود و جد یزشپشت م یبا لباس سرهنگ 

 . سرباز پشت سرمون گفت:کردینگاه م

 خودشونن! یناجناب سرهنگ ا -

 گفت:  یخشن و خشک  یبا صدا اون

 !یبر  تونییم -

 یستادههمون جا ا یا. منو پویرونسرباز هم بعد از احترام از اتاق رفت ب اون
جوون بود و احتمااًل  یلی. سرهنگه خکردیمیو با استرس بهش نگاه م یمبود
! یهتو کارش جد یمعلوم بود حساب  یاستشسن و سال سامان بود. از سهم

رو گرفت  هاگههم گذاشت. بعد بر  یرو جمع کرد و رو یز رو م یهاآروم برگه
کرد   دستیک اون رو صاف و  ی. وقت یزم یدستش و محکم ضربه زد رو یتو

 بعد سرش رو بلند کرد. یز،گذاشت گوشه م

 یتو یو خشن یداشت و حالت جد یرنگ  یو نافذ مشک  یز ت هایچشم
تر بود، بگم؟! از سامان با اون عظمتش هم درشت  یکه چ   یکلش بود. هچهره
باشه که قراره ما رو ادب کنه  یکس  ین. اگه ایامن و پو یچهار تا یقاً دق یعنی
 مرکز من مت  ینگاهش رو  تر یشانداخت و ب  ینگاه   یا! به منو پوینحس  یاپس  
 بود.



 !یارینجلو زن و بچه مردم لباس در م یابونکه تو خ  -

 کنترلش کنه گفت:  کردیم یکه سع  یلرزون  یبا صدا پویا

بعدم   یم،بود  یکوچه کنار کباب   ینبود و ما تو  یابونقسم، خ  یزمآقا به جون عز   -
 ما اصاًل... .

 رو قطع کرد: یاپو حرف

 !ینینبش -

 ساکت شد و به زور آب دهنش رو قورت داد. پویا

 یشتر ترسمون ب یشدداشت که باعث م یو مصمم یز ت یلیه خنگا سرهنگه
. با یرو صندل یمنشست یمرفت یدآروم و با شک و ترد یحرف  یچبشه. بدون ه

 گفت:  یهمون حالت جد

 ادامه بده! -

 من گفت:و با من یع سر  پویا

 رفت! یادماوم... یزهاممم...ما...چ -

لت خشن سرهنگ حق هول کرده بود. البته با اون چهره و حا یاپو بدبخت
 بشه. یطورداشت اون

 ما گفت: ییدهخشک و بدون توجه به حالت ترس سرهنگ

 نبود کوچه بود و شما اصاًل؟ یابونخ -

 گفت:  یع اومد و سر  یادش پویا



 ! یماومد! خب ما اصاًل قصد لخت شدن نداشت  یادمبود    جاینآها آره ممنون ا  -

 خشن گفت: سرهنگ

 تو کوچه؟ ینپس چرا رفت -

 رو به دوستم نشون بدم. یکلمو ه یارمکه من لباس در ب  یم: رفتپویا

 کرد:  یدتأک سرهنگ

 !ینکه لخت بش  یپس رفت  -

 کالفه و با استرس گفت:  پویا

 نبود! یننه نه منظورم ا -

 تکرار کرد: یجد سرهنگ

 ! یاونم تو کوچه، پس با قصد لباس در اوردن رفت   یاریتا لباست رو در ب  یرفت   -

بود  ینجناب سرهنگ! منظورش ا ین: نه منظور دوستم رو بد متوجه شدمن
به مردم  خواستیرو به من نشون بده و نم یکلشه خواستیکه فقط م
 نشون بده!

 سر تکون داد و گفت: پویا

 !یگهآره راست مآره -

 خشک گفت: سرهنگ



هدفت فقط نشون دادن بدنت   یگیبعد م  یلباست رو در آورد  یابونتو، تو خ  -
 به دوستت بود؟

و  یز سرهنگ کاًل آدم ت ین. ایرهبگ شیهکم مونده بود گر   یگهبدبخت د پویا
 یم! البته از حق نگذرذاشتیمنگنه م  یر که بود ز  یبود و آدم رو هر طور  یشکاک 
 گفت:  یبا حالت زار یابود! پو یحرفش منطق  ییخدا

 !یستمنامرد ن یگهباشم؛ اما د یطونبابا من هرچقدر هم ش -

 یبا نگاه کردن تو  خواستیزل زد. انگار م  یابه پو  یهخشک چن دثان  سرهنگ 
ها رو برداشت و ! تو سکوت برگهیهرو بشناس یشذات واقع یاپو یهاچشم

 گذاشت تو پوشه، ادامه داد:

 ی؟پک و بازوتو نشون نداد یکسخونه س یچرا تو -

کنم!   یع همون لحظه بزنم دوستم رو ضا خواستمیمن م: را...راستش منویاپ
هستم که دوست دارم همون لحظه طرف مقابل رو  یمن آخه کاًل آدم عجول

 بسوزونم.

 !یه: کافسرهنگ 

 که آروم از جاش بلند شد و رفت به سمت در.  کردیمیترس نگاهش م با

 !ین: منتظر بمونسرهنگ 

 یمبا صدا داد یید از بسته شدن در نفسمون رو دو تااز اتاق رفت که بع بعد
 .یرونب

 لحظه اصاًل خودم رو باختم! یه! یه: عجب آدمپویا



جواب بدم!  یکار بلده! من همش مونده بودم االن چ   یحساب  یارو: بابا من
 بپرسه! خوادیم یاسترس داشتم االن چ  تر یشب

پرونده کلفت  یهطرف رو به  که  ییهاز اون آدما یارو! معلومه یانرا ین: ببپویا
 با صد ضربه شالق! یتو سلول انفراد فرستهیم

 از نگاه مرموز آخرش معلوم بود! یقاً : دقمن

 یم؟کن  کار یاالن چ  یان: راپویا

 !دونمی: نممن

آدم رو  یکلشبگه در باز شد و سرهنگ اومد داخ.، ه یزیتا خواست چ پویا
باشه! اون سرهنگه و با اون سن  طوریینا یدمالبته با برد،یتا مرز سکته م

 ویستب  یه  خوردیبوده. بهش م  یاکمش معلومه از همون اول آدم کله گنده
تالش کرده  هرو داشته باشه و از رفتارش معلومه ک یو هشت سال یستنه_ب
دادن.  یع بهش ترف یهم مجبور یهآدم رو خوابونده تو بازداشتگاه. بق یو کل

 نشست و رو به ما دو تا گفت: زشیاومد دوباره پشت م

 چند سالتونه؟ -

 و چهار. یست: من بپویا

 سه. ویست: منم بمن

 تکون داد و گفت: سر 

 رین؟یدانشگاه م -



از  یمنو نگاه کرد منم در جواب با نگاه ته یسؤال یاسر تکون دادم. پو من
 اطالعات نگاهش کردم.

 ی؟رو به دوستت نشون بد یکلته خواستییم یواسه چ  -

و  یکنم. اون گفت تو شکم دار شیع ضا خواستمی: خب گفتم که مپویا
 منم بهم برخورد و... . یههمشون چرب

 !یه: کافسرهنگ 

 هم ادامه نداد. پویا

 ی؟رو به دوستت نشون بد یکلتتو خونه ه تونستیی: واقعًا نمسرهنگ 

! اما دونمی! اون لحظه عجوالنه رفتار کردم مید: اشتباه کردم ببخشپویا
 !کنمینم کاروینا یگهد یمبر  یدبذار کنمیخواهش م

 رو نگاه کرد بعد رو به من گفت: یاپو یقهچند دق سرهنگ

 کار رو کنه؟  ینا خوادیم یدیفهم یوقت  یبهش نگفت  یزیچرا چ -

کاو شده : جناب سرهنگ! بخدا اون لحظه بهش گفتم؛ اما خب خودمم کنجمن
 نزدم! یپس حرف  یشهم یچ  یبودم ته شرط بند

 :یامن شد و رفت سراغ پو خیالیدوباره ب  سرهنگ

 یاد؟کار رو کنه تو خوشت م  ینجلو ناموس تو ا یکیاگه  -

 اخم گفت: یبرخورد و با کم یرتشکه به رگ غ  پویا

 معلومه که نه! من... . -



 گفت:  یخشک و جد نصفه موند. سرهنگ  یالحظه در زدن و حرف پو همون

 تو! یاب -

 احترام گذاشت و اومد داخل بعد گفت: سرباز 

 اومده که... . یزدانی یانجناب سرهنگ برادر را -

 و حرف سرباز رو قطع کردم: یرمخودم رو بگ یجلو نتونستم

 کنه؟یم کار یچ  ینجااع سامان ا -

 به حرفم گفت: اهمیتیو ب  یجد سرهنگ

 تو. یادبگو ب -

 یاحترام گذاشت و رفت. هزار تا سؤال به مغزم هجوم آورد. سامان ک  سرباز 
 خوادیاالن م دونه؟یبهش خبر داد؟ از کجا م یاومد؟ مگه تهران نرفت؟ ک 

وقت نشد به طرح سؤاالتم  یگهگفتن؟ اون...د  یبهش چ  یعنیکنه؟   کار یچ 
 از در اومد داخل. یشگیشسرد همبپردازم چون سامان با چهره خون

 بهم گفت: یرلبآروم ز یاانداخت. پو یابه من و پو ینگاه  نیم

 آبرو نموند واسمون! -

 باشم. یکردم عاد  یسع یمعذب شدم؛ ول یحساب  گفتیم راست

 با لبخند گفت: یهواومد و  یز به سمت م سامان

 َبه َبه آقا ارسالن! -



از جاش بلند شد و با  اعصابیاون سرهنگ خشن و ب  یدمکمال تعجب د  در 
 بودمش گفت: یدهکه تازه د  یدلبخن

 سامان! یشد یداکم پ  -

... کردیمیهاج واج نگاهشون م  یارو بغل کردن و من و پو  یگر دو تا هم د  اون
. 

 بغلشون چلوندن! یرو تو یگههمد یاجلو چشم منو پو حسابی

 : دلم برات تنگ شده بود ارسالن!سامان

 همون ارسالن خودمون صادقانه گفت: یا سرهنگ

 دلم برات تنگ شده بود! یلیمنم خ -

 از سامان جدا شد و گفت: بعد

اومد تو اتاق  یداداشت رو گفتن شک کردم؛ اما وقت  یلیفام ینکهبه محض ا -
 مطمئن شدم!  یدمو وجه اشتراکتون رو د

دلت  یاشدن و از اون حال و هو  یحرف انگار تازه متوجه موضوع اصل  ینا  با
 در اومدن. یدار و د یتنگ 

. یمهم هست یهو ته چهره شب یکه ما از نظر رفتار  یگنم هایلی: آره خسامان
و من فقط متوجه شدم که   یومدصدات واضح نم  یزنگ زد  یخب ارسالن وقت 

 کردن؟  کار یچ  یبد یحتوض یشهبرادرم بازداشت شده! م



ن نگاه کرد. پس ارسالن به ارسال  یبه من انداخت و جد  ینگاه   یمدوباره ن  بعد
 براش زنگ زده بود!

 !جاین: داداشت و دوستش به جرم لخت شدن در مأل عام آوردن اارسالن

موضوع  ینسامان گرد شدن و ناباورانه نگاهم کرد. حق داشت ا هایچشم
 قدم شدم. یشپ یعبزنه سر  یحرف  ینکهبود. قبل از ا ینسنگ یحساب 

 !یستن کنییکر مکه ف  ی: سامان باور کن اون جورمن

 ی؟کار رو کرد  ینتو واقعًا ا یان: راسامان

 تعجبش بود البته حق داشت. ینهمراه ا یتعصبان یکم

: به جون مامان اصاًل هدفم زن و بچه مردم نبود. اصاًل اون لحظه تو کوچه من
کار رو، فقط   ینا یمنگفتم. ما از عمد نکرد یزیخلوته چ یدمنبود، منم د یکس
 سوءتفاهم بود! یه

بفهمم  یجون مامان و قسم خوردم سامان سکوت کرد. من خودم وقت  چون
. سامان یشهکار رو کنه اعصابم خورد م  ینزن و بچه مردم بخواد ا  یجلو  یکس

 ینچه برسه به که فکر کنه داداشش ا  یگهحساس د  یهم که رو مسائل ناموس
 کارو کرده!

حرفش رو باور  ینبرادر توعه پس من ا یانکه را  ییجا: سامان از اونارسالن
به نظر  یپسر خوب  یشونچون حتمًا مثل تو اهل صداقته! کاًل دو تا کنمیم
تعهد بده و تو هم  یدبخوام آزادش کنم. با شهینم یلاما خب بازم دل یان؛م

 .یرو امضا کن یرشبه عنوان داداش بزرگترش ز



خوب رو نسبت به ما دو تا داشت که  نظر  ینسرهنگ، ارسالن جان ا االن
که   یبا اون کس ینپس ا کرد؟یو رفتار م یزدحرف م یز آم یدانقدر تند و تهد

 !کنه؟یبرخورد م ینداره چه طور ینسبت بهش نظر خوب 

کشو دو تا برگه در آورد و داد به ما و ما هم اون   یخم شد و از تو ارسالن
 یهمراهش نبود سامان برا یگتر بزر  یاچون پو یم،که گفت رو نوشت  یزاییچ

 اون رو هم امضا کرد.

فکرها بودم که سامان   ینهم  یگذشته! تو  یر به خ  ینکهاز ا  یدمکش  یقیعم  نفس
 ی. ما هم چون تویمراهرو ومنتظرش بمون یتو یمخواست تا بر  یااز من و پو

و سامان و ارسالن تو  یرونب یمرفت یع سر  یمعمرمون انقدر خجالت زده نبود
 اتاق موندن.

بود   یستادههمون جا کنار در ا  یا. پوینمسالن تا بش  یتو  یبه سمت صندل  رفتم
 .کردیباز بود داخل اتاق رو نگاه م یمهدر که ن یو از ال

 !کنی؟یم کار ی! چ ینبش یا: بمن

 بدون توجه به حرفم گفت: پویا

 کردن؟!  یرونکه مارو ب  یگندارن م یچ  یعنی -

 داشت سرک بکشه گفتم:  یکه سع  یالم دادم و رو به پو  یبه صندل  خیالیب   من

 !ینبش یا! اصاًل به ما چه بدونمیمن چه م -

 یا. پوکردیم یکه داشت فضول  یانگاه سامان افتاد به پو یدملحظه د همون
 سامان از جاش بلند شد و در رو کامل بست. یدمعقب رفت که د یکم



کنجکاو شده بودم. آخه چرا در رو بست؟! اگه درباره   یکارش حساب   ینا با
 یاداشت؟ پو  یهمه محکم کار  ینبه ا  یازیما بود چه ن  یریموضوع دستگ  ینا

 تعجب گفت: یو کم یجانبرگشت و با ه

 شد؟یچ  یدید -

 که!  یستم: آره کور نمن

 : چرا در رو بست به نظرت؟پویا

اومد کنارم رو  کردینگاهش م یجور که نگاهش به در بود و سؤالهمون بعد
 نشست. یصندل

 !بستمیمنم جاش بودم م کردییم یفضول یکه تو داشت   یطور: واال اونمن

 با حرص گفت: پویا

 بو داره! یهبابا قض ی؟تو چرا انقدر خر  یانرا -

 یدارن راجبه گذشته و شخص  یدندوست هم رو د  رو بو داره؟ دو تا  ی: چ من
 .زننیحرف م

 کرد و گفت:  یاخم کمرنگ  پویا

 یو دار  یکه تو برادرش  یانقدر راز داشته باشه در صورت   یدسامان با  یواسه چ   -
 !ی؟ندون  یزیچ کنییم یسقف زندگ  یه یر باهاش ز

 کنه،یداره و اون رو پنهون م  یشخص  یلیهرکس واسه خودش راز خ  یا: پومن
 !یگهداره د ییرازها یهسامانم 



 کنه گفت:  یزیداشت منو متوجه چ یکه سع  یشد و با لحن تر یک نزد پویا

داره درسته؛ اما سامان رازهاش  ییرازها یه یفکر کن! هر کس یکم یانرا -
 نبود! طوریینشده! سامان ا یاداز حد ز یشب

رازهاش رو به  یادبود و ز طوریینهم یبچگ  ! سامان از یا؟پو یگیم ی: چ من
 !گفتینم یکس

 و گفت: یشونیشبا دست زد رو پ پویا

 من افتاد؟! یر بود گ یک   یگهمشنگ د ینخدا! ا یا -

 برگشت سمتم و گفت: یجد بعد

 یبا کس یشدر مورد مسائل شخص یاد! گوش کن! آره درسته سامان زیانرا -
! کردیهم رفتار نم یبغر  یبعج طوریینو کم حرفه؛ اما ا زنهیحرف نم

 !کنهیم یرو مخف  یزاییچ یهانگار  یداً جد

 یزاییچ  یه! انگار  یش جدبود و چهره  یز مطمئن و اخطار آم  یحساب   هاشحرف
امروز صبح که   یاد.  یزدکه مدرک داره حرف م  یلیبود و مثل وک  یدهاز سامان د

 یکم یشبشچهره د ینکهافتادم و ا کردیمه مزمز  یزاییچ یهسامان تو اتاق 
 و مشکوک بود. یبعج

 حرف بزن! دونی؟یم یتو چ  کنه؟یرو پنهون م یزی: چه چمن

که برام   رفتی. انگار داشت با خودش کلنجار میینسرش رو انداخت پا پویا
 .یروننه. سرش رو باال کرد و نفسش رو داد ب یابگه 

 زل زد بعد آروم گفت: کردمیمن که منتظر و مشکوک نگاهش م به



حقته  ینبه نظرم ا کنییم یتو اون خونه باهاش زندگ  یتو دار یانرا ینبب -
 اون... . یان! رایکه بدون 

زودتر خودم رو به تهران  یدچون من با یمبر  ینصحبتتون تموم شد؟! پاش -
 برسونم!

ما  یبه جلو نگاه کردم. سامان رو به رو یدهو ترس یدممتر تو جام پر سه
لحظه واقعًا  یه ی. براکردیما رو اسکن م یزشت یهابود و با چشم یستادها

بود و هاج واج به سامان نگاه  یدهبدبخت رنگش پر  یا! پویدماز سامان ترس
 .کردیم

به خاطر شما از تهران عقب  ین،زود باش یستادین؟: چرا همون جا اسامان
 موندم.

واقعًا حرف   یدمکه فکر کردم د  یکم.  یزدهاش برق مبود؛ اما چشم  یعاد  نشلح
بود! نگاهش  طوریینسامان ا یتمام مدت حالت چهره یداً درسته! جد یاپو
عقاب بود! چرا من تا االن متوجه نشدم؟ از جامون بلند  یهمثل  یع و سر  یز ت

 کهیند! اومی. سامان پشت سرمون بود، آروم راه میمو راه افتاد یمشد
 !خیاله؟یشده پس چرا انقدر ب  یرشد گفتیم

 !کنیم؟ینم ی: از ارسالن جون خداحافظ پویا

 و کوتاه گفت: یجد سامان

 !یستن یاز نه ن -



سامان  یدیمسامان رس ینبه ماش ی. وقت یرونب یماومد یساز اداره پل بعد
 گفت:

 ! کارتون دارم. یسینوا -

نگاهش   یدمبه سامان کردم که د  یموند. نگاه   یندر ماش  یرهدستگ  یرو  دستم
اومد و آروم  تر یک سامان نزد یستادما یابود! برگشتم و کنار پو یعصب یز،ت

 گفت:

! از ینکه از من داشت شما رو تصور کرد و گذاشت بر   یارسالن طبق شناخت  -
چوب   یرو پا  یارو  یکه تا وقت   یهچون اون آدم  ینشانس آورد  یلیلحاظ خ  ینا

! شما از رحمهیخشن و ب  یلی. تو کارش خشهیطرف نم خیالیه ب دار نکش
شکر  ز جا نما یناالن و هم ینهم یناگه بدون دونین،ینم یچیش هسابقه

پس بهتره حواستون رو جمع   ین؛ها ندارشانس  یناز ا  ی! دفعه بعدخونینیم
 !ینکن

و منظور سامان ر  یم،بگ یچ  دونستیمی. نمیندو تامون خورده بود زم فک 
تهران گند باال  یرهم یکه وقت   دادی. داشت بهمون هشدار مشدیمیمتوجه م

 !یارهدفعه پدرمون رو در م ینچون ا یاریم،ن

 چپ: یخودم رو زدم به کوچه عل اما

 سامان؟! یهمنظورت چ -

 !یهمنظورم چ دونییخوب م یلی: خسامان

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب



 باور کن! یمنکرد کاروینداداش ما از عمد ا -

 کنم.  یع رو ضا یان! من فقط خواستم رایم: ما که بهت گفتپویا

 سر تکون داد و گفت: سامان

 !یشهبد م یلیدو تاتون خ یباشه وگرنه برا طوریینهم یدوارمام -

 نگاه مرموز و معنادار کرد و گفت: یه

 !یلیخ -

 سروصدای. ما هم ب ینتو ماش  ینیمدر کرد بشکه سامان دستور صا  یمنگفت  چیزی
 ی. سامان ما رو رسوند و لحظهیمو تا خود خونه حرف نزد  ینتو ماش  یمنشست

بعد گاز   یم،دردسر درست نکن کهینو ا یمآخر دوباره بهمون گفت مواظب باش
 رو گوله کرد و رفت.

کامل   یکه وقت   یمبه رفتنش نگاه کرد یمبود یستادهجا اکه همون  طور همون
 و گفتم: یدمچرخ یارفت رو به پو

! اون مهربون و آروم بود؛ اما االن انگار یستسامان مثل قباًل ن یدرست گفت  -
 کالفه و مشکوکه!

 مغرورانه ژست گرفت و گفت: پویا

 بهت گفتم که! -

 که سامان رفت نگاه کردم و گفتم:  یبه سمت  دوباره

 خب زود باش بگو! -



 :پویا

 رو؟ یچ  -

 :من

 !یبگ  یتو کالنتر  خواستییکه م  یهمون  -

 ... .یانرا ین: آهان آره ببپویا

 یبه صفحه گوش یبازم نصفه موند. نگاه  یازنگ خورد و حرف پو یگوش  یهو
نفس زنان و با بابک نفس یدمجواب دادم که د یع بابکه، سر  یدمکردم که د

 عجله گفت:

 !یانالو الو را -

نفس نفس طوریینچرا ا ی؟رفت  یهوچرا  یی؟تو کجا شده؟ی: بابک چ من
 زنی؟یم

 جا؟ینا یخودت رو برسون  یع سر  تونییم یان: رابابک 

 یی؟آر...آره تو کجا شده؟ی: چ من

 خودتو برسون، لطفًا عجله کن!  یع سر   یانکوچه جلوتر از خونمونم! را  یه:  بابک 

 ینچرا ا یننگاه کردم. ا یقطع کرد. هاج واج به صفحه گوش یعسر  بعدش
 یامتا خواستم به خودم ب یزد؟حرف م یدهبود؟ چرا انقدر هول و ترس یختیر
 .یدهتند تکونم مدو تا بازوم رو گرفته تند یاپو یدمد

 :پویا



نه؟! اون  یششپ  یمبر   یدبا  گفت؟یم  یبود؟ بابک بود! چ   یک   شد؟یچ   یانرا  -
 کجاعه؟ البد آدرس داد!

 داد زدم: یرونب یدمهاش کشبازوم رو از دست من

 !یدیجواب خودت رو م یاحمق ول کن منو، تو خود که دار -

 !یگی: اع واقعًا؟ آره راست مپویا

 !یخودت جواب داد یدیاالنم خودت سوال پرس ین: بفرما هممن

 با تک خنده گفت: پویا

 از دست رفتم! -

 گفت:  یع بخندم که سر  خواستم

 شده؟یچ  یحاال جد -

 .یدمرو کش یابابک افتادم و دست پو یادحرف  ینا با

 یمو بر  یمکوچه جلوتر از خونشونه، گفت عجله کن  یهزود باش! بابک  یا: بمن
 بزرگ تو راهه! یبدبخت  یه! حتمًا یه. معلوم بود هول کرده و عصبیششپ

تو  یوفتیمقراره برعکس اون همه هشدار سامان ب دونستمیدومون م هر 
! یتو چاه بدبخت   یوفتیمب  یمتا بر   دویدیمیفقط با عجله م  یر ا آخر مسدردسر! ت

 .کردیمیکمکش م  یدخب بابک دوستمون بود و در هر صورت با

 کردیم،یسرعتمون رو کم م  آوردیمینفس کم م  یو وقت   یمراه رو رفته بود  نصف
 .دادیمیهم از دست نم یهثان یهاما  داشتیم؛یتند قدم بر ممثاًل تند



 یرونشون اومد بخونه یک از کوچه نزد یکی یهوکه   یمخونشون بود نزدیکای
 بابکه! یدمکوچه. برگشتم د  یتو یدرو کش یامن و پو یو بازو

 !یاینب ینزود باش ینکرد  یر : چقدر دبابک 

! ما یمپشت سرش رفت یرفت و ما هم مجبور یدبپرسم دو یخواستم سؤال تا
 و گفت: بردیشون مخونه یوچه پشت رو به سمت ک

 !ینبرام بکن یکاری خوامیها ازتون مبچه -

 ! دیمیپس بگو انجام م یم،: بابا ما االن به خاطر تو اومدمن

 دم در خونه و... . یختناومدن ر هایسها، پلبچه ینید: بببابک 

 وسط حرفش: یدپر  پویا

 گرفته؟  یتشوخ ی؟چ  -

 بذار بدبخت حرفش رو بزنه! یا: پومن

گوش   گفتیم  یعسر   یعبه ادامه حرف بابک که سر   ییساکت شد و دو تا  پویا
 :یمداد

شدن و بابام رو لو  یر مواد بابام دستگ یطلب کارها ینین! ببیانممنونم را -
هم خونه   یهکجاست! مامانم و و بق  یستدادن. االن بابام که خودش معلوم ن

 یداخونه رو بگردن تا موادها رو پ خوانیها مور هستن، االن مأم یههمسا
من اصاًل مهم  یکنن، بعد هم دنبال بابام هستن که بندازن تو زندان! برا

به خاطر  یگهخوبه چون د یلیتازه برعکس خ کننیم کارشیکه چ   یستن
 اما... . یاره؛پول موادش سرمون بال نم



 ی؟: اما چ من

خونه جا  یمهم رو تو یلیبرگه خ هیکه من  جاستینا ی: اما بدبخت بابک 
 برش دارم. یدگذاشتم و با

 و گفتم: یستادمجام ا سر 

 ها دارن؟به برگه کار یمأمورا دنبال موادن چ  یگی؟بابک چرا چرند م -

 ها راستش من... .: اوووف بچهبابک 

دو  یاو منو پو یستادیم. ایمبود یدهبه پشت خونه بابکشون رس یباً تقر  دیگه
 .یممنتظر ادامه حرف بابک موند ییتا

االن هر لحظه امکان داره  یمها بخدا وقت ندار: راستش من...اوف بچهبابک 
 یها رو بردارم بعدش همه چ اون برگه  ینداخل! لطفًا کمکم کن  یزنمأمورها بر 

 !یدمم یحرو براتون توض

ندونسته  خواستیکنم. دلم نم  کار یبگم و چ  یچ  دونستمیکردم. نم  سکوت
که اون برامون   یمبابک حق داشت ما زمان نداشت  یانجام بدم؛ اما از طرف   یارک

 گفتم:  یزهاچ ینا خیالیکنه، پس ب   یفتعر 

 ها کجان؟خب باشه! اون برگه یلیخ -

 چرمه! یمشک  یفک  یهمطالعه گذاشتمش داخل  یز م ی: داخل اتاق روبابک 

 گفتم:  یاتکون دادم و رو به پو سر 

 !یازود باش بجنب پو -



قالب گرفت و  یع نبود به خاطر رفاقتمون سر یته دلش راض ینکههم با ا پویا
 یجا صدا یننگاه کردم. از هم یپشت  یاطو به داخل ح یوار د یرو یدممن پر 

 یککه نزد  یدمپر   یبشنوم. بدون معطل  تونستمیمأمورها رو م  یدر زدن و صدا
 مادر بابک! یهاگلدون  یرو یوفتمبود ب

برگشتم   یدمداد شن  یاز پشت سرم صدا  یهوخونه که    یبه سمت در پشت   رفتم
کردم داد نزنم و با   ی. سعمالونهیو کمرش رو م  ینزم  یافتاده رو  یاپو  یدمو د

 با حرص گفتم: کردمیکه به زور کنترلش م  ییصدا

 !خوری؟یم یچه گوه  یدار یاپو -

 بلند گفت: یور با صداطنبود، همون  یطو شرا  یتاصاًل انگار متوجه وضع  پویا

. داشتم یرهدونه قالب بگ یه یستبابک گوساله بلد ن ینبه من چه؟! ا -
 باالتر! منم... . یددستش رو کش یهوکه   یوار رو د اومدمیم

 وسط حرفش گفتم: پریدم

 .یازود باش ب کنیمیخفه شو فقط! بعدًا راجبش صحبت م -

طور با کفش رفتم م. همونبازش کر   یع سرعت خودم رو رسوندم به در و سر  با
 یشددر زدن مأمورها بلندتر م یداخل و به سمت اتاق بابک راه افتادم. صدا

براتون   یناگه در رو باز نکن  دادنیکه داشتن هشدار م  شنیدمیو صداشون رو م
 خیالیب  یگهد ورهامأم ترسیدمیها! استرس داشتم و محرف ینو ا یشهبد م

 ل.داخ یانهشدار دادن بشن و ب



 رفتمیطور که مبود. همون یکیو خونه هم غرق تار یشدم یک داشت تار هوا
. پس مامان بابک زنگ زده بود بهش و یششونسمت اتاق بابک فکرم رفت پ

افتاده.   یرفت! طفلک به خاطر پدرش تو چه دردسر   یمهسراس  یطوراون اون
گناه   یلی! بابک و مادرش و خواهرهاش خیهپدر چرت یلیبابک خ یواقعًا بابا

 هر کدوم رو بزنه و زور بگه. تونهیدارن، اون هر وقت دلش خواست م

. اگه پدرم بود مطمئنًا بابک رو یشواسه زندگ کشهیواقعًا زحمت م بابک 
 یر . االن اگه پدر بابک رو دستگدادیبهش م یکار  یهخودش و  یشپ بردیم

 ینرو کنن؛ اما ا یشونراحت زندگ توننیو م یشنکنن و ببرن اونا خالص م
 خواستیدلم م  یلیسؤاله! خ  یبرام جا  یزدکه بابک در موردش حرف م  یابرگه

و به کارم برسم. کاًل  یامدر ب یزهاچ ینکردم از فکر ا  ی. سعیارمازش سر در ب
 یبا صدا یا. پوکردیکارمون رو سخت م  یننبود و ا یر نور گ یادخونه بابک ز

 گفت:  یانندپچ پچ م

 تو کدوم اتاقه؟ -

 !دونمینم ی: اه لعنت من

حواسمون   ی. اه لعنت یقبل از من رفت تو اتاق اول  یع از کنارم رد شد و سر   پویا
 یعتو کدوم اتاقه. منم وقت رو از دست ندادم و سر  یمنبود که از بابک بپرس

حدس زدم اتاق بابک باشه. رفتم تو اتاق. به زور اطراف  ی،رفتم تو اتاق دوم
 .ینمرو بب یز رو نگاه کردم تا م

برق رو روشن کنم؛  خواستمیبود. م یکتار یباً . اتاق تقر یدمرو د یز م باألخره
 یعسر  کردمیم یسع یننمأمورها نور المپ رو از پنجره بب خواستمیاما نم



رو  یچرم مشک  یفبودم که ک یز م یک کنم و بزنم به چاک. نزد  یدارو پ یفک
 !یدمد

 یز کنار م  یصندل یهوشدم و خواستم برم سمتش که برش دارم؛ اما  خوشحال
 ینزم  یرو  یصندل  یدگیشد. کش  یباتاق غ  یکیتار  یشد به عقب و تو  یدکش
به  یاتاق که صندل یک به قسمت تار یدهکرد بود. ترس  یجادرو ا یبد یصدا
 شد نگاه کردم. یدهسمت کش اون

آروم از پشت سر  یاپو یهوو همونجا خشکم زده بود که  یزدتند تند م قلبم
 گفت:

 !کنی؟ینگاه م یبه چ  یگهاونجاست! برش دار د یفاع ک -

 یصدا یهوبزنم که  ی. برگشتم به سمتش و خواستم حرف یزدبا شدت م قلبم
 !چیدیتو کل خونه پ یشدن در ورود یدهبلند کوب

گنده شد با ترس به المپ هال که مآمورها روشن کردن نگاه کردم.   هامچشم
جت   ینکه داشتن ع  شنیدمیعقب و صدا مأمورها رو م  یدمنو کش  یع سر   یاپو

کنن.   یدااتاق پ ینا یامکان داشت ما رو تو یهو هر ثان چرخیدنیخونه رو م
و دو  داشتمرو بر  یفک  یع مدم و سر سمت پنجره. به خودم او یدمنو کش یاپو
که از دو طرف خورد   یم. پنجره رو باز کردیمبا جهش به سمت پنجره رفت  ییتا

 !یواربه د

 و داد زد: یداز مأمورها صدا رو شن یکی

 جاست؟اون یک   -



 یاطنگاه کرد. ح  یینرفت لبه پنجره و به پا  یعسر   یاکه سکته کردم. پو  یکی  من
 یه صدم ثان یک بگه به  یزیگشت و تا خواست چبزرگ بود بر  یهخونه همسا

برگشت و  یا! پویدیمدو تا از مأمورها رو پشت سرمون د یهکه سا  یدهم نکش
 از مأمورها داد زد: یکی. یدپر  یعسر 

 !ینجانها ا! بچهیسینوا -

برگردم به  ینکهبدون ا یننصورتم رو نب ینکها یبرق روشن شد و منم برا یهو
 ینرفته بود و ع ییروروبه یوار به سمت د یا. پویینپا یدمپر  یعپشت سر سر 

دو نفر واسش قالب   یدبا  ی. حاال تو حالت عادرفتیازش باال م  یمرد عنکبوت 
بود  یبا هر زحمت  دیوار منم از  ید،پر  یاکه پو  یوار ! منم رفتم به سمت دیرنبگ

که باعث   شنیدمیرو از پشت سرم م مأمورها دادیداد و ب  یباال رفتم. صدا
 از استرس به سرعتم اضافه کنم. یشدم

خوشحال  یلیس. خکوچه  یوار اون طرف د یدمد یدمرس یوار د یبه باال وقتی
لحظه مکث  یهبود و  یدهبه سر کوچه رس یا. پویدمپر  یشدم و بدون معطل

بدو  یاپو یدن،شدم شروع کرد به دو یکشنزد یکرد تا من بهش برسم. وقت 
مأمورها رو  یصدا یگهد ینکهبا ا دویدیمیم یممن بدو! تا جون داشت

تا  کردیمیرد م یکییکیها رو . کوچهیستادیملحظه هم نا یهاما  شنیدم؛مین
 .یبه جاده اصل یدیمرس ینکها

 ی. تو جاده آدماشدنیها داشتن روشن مبرق  یر شده بود و ت  یک تار  یگهد  هوا
نفس کم آورده بودم و  یگهد دویدیم،یهمچنان منبود و ما دو تا  یادیز

 نفس زنان گفتم:. با همون حال زار نفسرفتیم یاهیهام سچشم



 ...مردم.ی! ایسا..وایوا...وا...وا -

 ی. صدایستادمو منم از خدا خواسته ا یستادکه حالش از من بدتر بود ا  پویا
 کل جاده رو برداشته بود!  یامنو پو یهانفس زدن

 !دویمیخر م ینع یم...! همش داریمسوزوند یخ...امروز چقدر کالر : آ پویا

 !ی: آخ گفت من

نفس بکشم. همزمان   کردمیم  یزانوم و سع  یشدم و دستم رو گذاشتم رو  خم
 یاپو یهوکه   یومددستم نگاه کردم تازه حالم داشت سر جاش م یتو یفبه ک
 و بلند داد زد: یدهترس

 بدوو! یانراا -

 یه یدمبه پشتمه. برگشتم به عقب که د یانگاه پو یدمرو باال آوردم که د سرم
! یدنمن اونا هم منو د ییدهپشت سرمونه. از بخت ور پر  یسپل ینماش

هم  یوقته در رفته و کل یلیجان خ یاپو یدمبگم الفرار که د یابرگشتم تا به پو
ز دادن و گا  یپشت سرش که صدا یدمدو یبا من فاصله داره. بدون معطل

 از پشت سرم بلند شد! یسپل ینماش یر آژ

از   یفکنم. ک  تر یشسرعتم رو ب  کردمیم  یبد بود و بزور سع  یلیو روزم خ  حال
 !دویدمیو م زدمی! منم که بدتر ازش فقط عر مکردیدستم ناله م یفشار تو

کوچه منم   یه یتو یچیدکه پ  یدمباهام فاصله داشت و از دور د یلیخ پویا
از  یسپل ینماش یه یهوکوچه که   یتو یچمکوچه بودم و خواستم بپ  یک نزد



 یدم. راهم رو بسته بود و خواست برگردم که دیدجلو اومد و به کوچه رس
 نداشتم. یراه فرار یچه یدهاز پشت سرم بهم رس یگهد یسپل ینماش

هاشون رو به شدن. تفنگ  یادهچشم بهم زدن پ یه یتو یناز ماش مأمورها
 سمتم گرفتن و صداهاشون بلند شد.

 سر جات! جم نخور! ینبش -

 !کنیمیم یک شل یتکون بخور -

 سرت! یدستت رو بذار رو -

 ! تکون نخور...زود باش.ینبش -

 خواستنیو م  زدنیداد م  سرهیک م کرده بودن و  محاصره  هایسدو طرف پل  از 
 ین،سرت و بش یدستت رو بذار رو گفتنیم یگهلحاظ د یهتکون نخورم. از 

 یطرف  یهو از  ینمسرم و بش یدستم رو بذارم رو یدل من چطور یزانخو عز 
 تکون هم نخورم؟!

و دستم رو  ینرو انداختم زم یفو آروم زانو زدم. ک یدمکش یقیعم نفس
 گردنم.  یگذاشتم رو

*** 

 یاما به هر زور  کرد؛یدستم کارم رو سخت م یر خودکار رو برداشتم. زنج  آروم
 که به سمتم گرفته شده بود رو امضا کردم.  یاکه بود برگه

 کنن!  یشبازداشتگاه تا فردا بازجو ینشببر  -



کنارم احترام گذاشت، بعد بازوم رو گرفت و منو به سمت در کشوند.   مأمور 
 فقط سکوت کردم! ینهم ینداره، برا یدهالتماس فا دونستمیم

در رو باز  یه. نگهبان کنار در یمرفت یینو به سمت طبقه پا یماتاق خارج شد از 
 داخل.  یمکردن و ما رفت

 یآهن یاکه به نرده میرو بردن به سمت بازداشتگاه. از سالن رد شد من
 زندانه! یهچقدر شب جاین. ایدیمرس

پشتش نشسته بود. منو به اون  یسافسر پل یهها بود و قبل از نرده یز م یه
 . مأمور کنارم:یز م یجعبه گذاشت رو یهسمت بردن که 

 رو بذار تو جعبه. یدار یو هرچ  یساعت، کمربند، گوش -

که گفته بود رو انجام   یتم همون کارتکون دادم که دستم رو باز کرد. داش سر 
 وارد سالن شد. دادیبا داد و ب  یاپو یدمدر سالن باز شد و د یهوکه   دادمیم

داد و  یاکه ساکت بشه اما پو  دادیهشدار م آوردشیکه داشت م  مأموری
 نگاهش افتاد به من. کهینتا ا کردیم دادیب 

 تو رو هم گرفتن؟ یا: پومن

 کنی؟یم کار یچ  ینجا: تو اپویا

 !کنییرو که تو م ی: همون کارمن

 !ی: من فکر کردم در رفت پویا

 من اونم من در رفتم؟ یگرفته؟ فکر کرد  یتشوخ یا: پومن



 رو بده! یلت: حرف نزن. زود باش وسامأمور

رو بده  یلشبهش گفت که اونم وسا یز رو آوردن کنارم که افسر پشت م پویا
 بعد دستش رو باز کردن.

 یهوبره که  خواستیجعبه. م یههم ساعت و...رو مثل من گذاشت تو  پویا
 افسره گفت:

 !ینبد یدآقا کمربندتون رو هم با -

 با تعجب برگشت و گفت: پویا

 ی؟با من -

 گفت:  یاسر تکون داد که پو افسر 

 !دمینه من کمربندم رو نم -

 گفت:  یجد افسر 

 !یکمربندت رو بد  یدنه، گفتم با یا یمد من نگفتم -

 و گفت: یدکمربندش رو چسب  یع سر  پویا

 !یمن رد بش یاز جنازه یدبا یریکمربندم رو بگ  خواییاگه م -

 کمربند رو بده! ولش کن!  یا: پومن

 دارم! یاز کمربند ن  ینبرام گشاده! من به ا یکه داد  ی. واال شلواریان: نه راپویا

 از قبل گفت: تر یو افسر جد یدآروم خند یکنار  مأمور 



 !یریم؟بزور بگ یا یدیآقا کمربندت رو م -

 !یینپا یاد: بابا شلوارم مپویا

 کمربندت رو بده!  یار : بهونه نافسر 

. تو اون وضع من رو گردن یینپا یادشلوارم م یری: اگه کمربندم رو بگپویا
 گیری؟یم

 .یدندفعه هر دو تا مأمورها خند این

 ینداد ی،که داد  یبهت گفتم کمربندت رو بده! اگه کمربندت رو داد :افسر 
 !یشهبد م یلیبرات خ

 !یارنشلوار رو از پامون در ب خوانی. رسمًا میماکرد  یری: عجب گپویا

 یز کنار م  یآروم رفت سمت کشو یم. مأمور کنارخوردمیخنده داشتم جر م از 
 و گفت: یات سمت پوبرداشت و گرف یشلوار گشاد نارنج  یهو بازش کرد 

 بپوش! ینوا یرشبگ یاب -

 شلوار رو برداشت و گفت: پویا

 بوس!آهان حاال شد. فدات بوس -

با   یز م  یکمربندش رو در آورد و گذاشت رو  یابدبخت هنگ کرد. بعد پو  مأمور 
 که مأمور بهش داده بود.  یدست شلوارش رو گرفت و با اون دست شلوار  یه

گوشه تا شلوارش رو   یهرفت  یارو باز کردن و ما رو بردن داخل. پو یانرده در 
 نگاه کردم.  رفتنیعوض کنه منم آروم رو برگردوندم و به مأمورها که داشتن م



نشست و مشغول ور رفتن با  یز طور پشت متا مأمور رفتن و افسر همون دو
 شد. یز م یرو یهاپرونده

 تره!از شلوار خودمم راحت  ینا یش: آخپویا

با اون  یکو ش یلکسر یلیخ یدمدوختم. د یارو از افسر گرفتم و به پو نگاهم
نشستم و  ینزم یشلوار گشاد نشست گوشه و لم داد. آروم رفتم کنارش رو

 به جلو نگاه کردم.

 یشه؟م یبه نظرت فردا چ  یان: راپویا

 یکار  و فروختیمیاحتمااًل ولمون کنن، چون ما مواد رو نم یول  دونم؛ی: نممن
 پدر بابک بود.

 ی؟چ  یفهاون ک یه: پس قضپویا

 یگه،س دشناسنامه یسر  یهباشه؟ تهش  یچ  خوادیمگه م یفک  ی: تومن
 یو خوش یر به خ یز همه چ کنهیم یفو ماجرا رو تعر  یادمطمئنًا بابک هم م

 .یشهتموم م

 !ینیخوش ب یلی: تو خپویا

 !کنی؟یفکر م اییگهتو جور د یا: پومن

 با شلوار گشادش ور رفت و گفت: پویا

 !خوریمیاگه شانس ماست اصاًل حبس ابد م یگممن م -

 گفت:  یاکردم که پو  سکوت



 !یرون؟ب یارهب جاینما رو از ا تونهیبه نظرت ارسالن نم -

 نگاهش کردم و گفتم: چپچپ

 کار رو کنه؟!  ینا یدبا یواسه چ  -

نگفتم   یزیهاش رو باز کرد و کف دستش رو به سمت باال گرفت. چدست  پویا
 یکیمن    ی؟درست باشه چ   یاسرد بازداشتگاه. اگه فکر پو  یوار دادم به د  یهو تک

هام رو خدا اگه سامان بفهمه! آروم چشم  یبرم آب خنک بخورم. وا  خوامینم
 فکر نکنم... . یزهاچ ینکردم به ا  یبستم و سع

*** 

گردنم خورد شده! به محض   کردمیهام رو باز کردم. رسمًا حس مشمزور چ  به
بود و  یک تار یباً که بودم شدم. همه جا تقر   ییهام متوجه جاباز کردن چشم

 یبود که به جا یکیسرم پنجره کوچ ینبود. از باال یز پشت م یسافسر پل
 داشت. یآهن یلهم یشهش

د! خواستم تکون بخورم؛ اما پا زندان بو یهنبود که واسه خودش  بازداشتگاه
سرش رو گذاشت  یاپو یدمنگاه کردم که د یین! به پاتونمیمتوجه شدم نم

 یه! اما فقط کافآزارهی. چقدر تو خواب ناز و ب یدهپام و مظلومانه خواب یرو
لوله کردمش بعد  م،که گردنم بسته بود رو در آورد  یوشرتیبشه... . س یدار ب

 سرش. یر رو گذاشتم ز یوشرترو بلند کردم و س یاآروم سر پو

هام تک استخونتک   یبه بدنم دادم که صدا  یجام بلند شدم و کش و قوس  از 
ها سرک بکشم. کردم به اون طرف نرده  یها رفتم و سعنرده یکدر اومد. نزد



 یچشتگاه بود و هبازدا ینا ییروشنا یومدکه از پشت سرم م  یفقط نور مهتاب 
شدم تا بهتر  خم. به جلو کردیرو سخت م یدند یننبود. ا اییگهمنبع نور د

 از پشت سرم رد شد... . اییهسا یه یهوکه   ینمبب

رنگ بازداشتگاه مواجه شدم. من  یخاکستر  یوار جت برگشتم که با د عین
د از پشت سرم ر  یکینشدم، من مطمئنم!  یاالتیرد شد! خ یکی یدمخودم د

خدا دارم   یشده بود. وا  یکلحظه تار  یهشده بود، چون نور پنجره پشت سرم  
 !یشمم یوونهد

کردم تپش قلبم رو با نفس   ینشستم. سع یابرگشتم سرجام و کنار پو سریع 
سامان افتادم.   یاد  یهوآروم شده بودم که    یکمکنترل کنم. تازه    یقمعم  یدنکش

 یناز ا  یدوارم. امیوفتهب  یکه قراره چه اتفاق   کردمیچه شود! به فردا فکر م  یوا
 .یمکن  یدامخمصه نجات پ

! یانرا خیالیپشت سرم افتادم. اوف ب  یهسا یادکه دوباره   یدمباز خواب طاق
! تو جام یبترس یدتا صبح با یجور ینبخواب تا صبح بشه، وگرنه هم یر بگ

خنده  یهام رو بستم که صداو چشم یدموابجا به جا شدم آروم به پهلو خ
 .یدمرو شن یآروم و خوفناک 

شدم تو جام و  یز خ یم. هراسون نیومدرو باز کردم که صدا هنوز م هامچشم
من داشتم کل  یول یومد؛ها مبه اطراف نگاه کردم. صداش از اون طرف نرده

اون طرف چشمم افتاد به  یهو ینکهتا ا کردمیبازداشتگاه رو از نظر رد م
 ها... .نرده



نور مهتاب که به زور  یر ز یدشخراب شده! لباس سف ینراست ا سمت
کردم   یز هام رو ر! چشمکردیم  ییبازداشتگاه رو روشن نگه داشته بود خودنما

 !یزدم ی. نگاه ترسناکش به من بود و لبخند گشادینمکه بهتر بب

کنم. نگاهم بهش بود   یدار رو ب  یاپو  خواستیو دلم م کوبیدیم  وار یوانهد  قلبم
 ینزم یهاش روشدن قدم یدهبه سمت چپ. صدا و لرزش کوب یددو یهوکه 

 رد شد. یوار از د یدبه اون سمت بازداشتگاه رس یدلم رو لرزوند! وقت 

 یواریکمرم و به د  ینشسته بود رو ی! عرق سردایستادیداشت رسمًا م قلبم
اطراف   یدهمل نشستم سر جام و ترس. کاکردمیشده بود نگاه م  یبکه توش غ

کرده   یشونپر   ی. منو حساب کردمیاحساس م  یرو  ینی. نگاه سنگیدمد  یرو م
 و بلند گفتم: یاوردمبود. طاقت ن

 جناب سروان! -

نگرفتم. دوباره  یجواب  یول چید؛یسالن بزرگ بازداشتگاه پ ینا یتو صدام
 !یدمنشن یزیچ یچصدا کردم؛ اما ه

 جناب سروان...! -

 سکوت! و

 !؟یستن یکس  -

 شده؟یچ  -

 .کردیشده بود و خواب آلود نگاهم م  یدار ب  یا. پویدمخاطر صدا سه متر پر   به

 !یدمشبخدا د یدمش! دجاستیناون ا یا: پومن



 و گفت: یدکش  اییازهکه هنوز خواب آلود بود خم  پویا

 !یگی؟چه م یدی؟رو د یکدوم ناجنس  -

 ما بود! همون... . یخونه یکه اون شب تو  ی: همون من

 بود گفت: یدهانگار خوابش پر  پویا

 نکنه تو... . یانرا -

هاش گنده حرفش رو قطع کرد و وحشت زده به من زل زد. چشم یاپو یهو
 هاش کشدار و سخت! من گفتم:شده بود و نفس

 نشدم. من... . یوونهاما بخدا د کنی؛یفکر م یچ  دونمیم یاپو -

بلکه داره به پشت سرم  کنه،یبه من نگاه نم یاپو یدمکه نگاه کردم د  تر دقیق
 !کنهینگاه م

دو سه   یا. جرأت برگشتن رو نداشتم! پوکردیسرم نگاه مداشت به پشت    پویا
که   یاکه در آخر با صدا خفه  یومددر نم ییبار ل..*باش رو تکون داد؛ اما صدا

 گفت:  لرزیدیم

 ! یانرا -

پس   یده؛پشت سرم د  یزیچ  یه  دونستمیزده بود و استرس داشتم. م  خشکم
نبود  یچگشتم! هبر  یعو سر  یدمکش  یقیآب دهنم رو قورت دادم، نفس عم

. کردیبرگشتم که هنوز داشت به پشت سرم نگاه م یادوباره به سمت پو
 خنده. یر زد ز یابزنم که پو یخواستم حرف 



بزنم چپل و پلش  خواستی. دلم ماومدیخونم در نم زدییحرص کارت م از 
 م آخر گفت:نداشته یشبه ر یدنخند یقهبعد از حدود سه دق یاکنم. پو

 باحال بود! یلیخ یانرا یوا -

 ش شدت گرفت!خنده و

 رو! یشتزهر مار ببند ن -

 تو واقعًا باورت شده بود! -

 یدنخند یبعد از کل یاچپ نگاهش کردم که پوغش کرد از خند.، چپ بعد
 رو بست و گفت: یششکم نکم

تر امن  جاینس! اشماست جن زده  ی. اون خونهیستن  یزیکه چ  جاینبابا ا  -
 بخواب! یر بگ یشد یاالتیاز خونه خودمونه واال. البد خ

 نگاهش کردم و گفتم: شاکی

 یشماول هم به ر ینمثل دفعه قبل! بب ینشدم باز دار یاالتیخفه! من خ -
 حق با من بود! یدیتهش د یدیخند

اون مورد فکر نکنم. آره درسته تو خونه شما باور نکردم؛ اما بعدش  یندر ا -
که حرفم برعکس بشه.   اوفتهینم  یاتفاق   ینجااما ا  یدم؛اتفاق افتاد و به چشم د

 !یدمطمئن باش س

هاش رو بست که چشم یقیو بعد نفس عم یدآروم تو جاش دراز کش دوباره
 !یددوباره خند یهوکه   کردمیطور نشسته نگاهش مبخوابه. همون



 !یاپو -

 !گیرهیخنده م م یوفتم...متیافهق یاد! یستبخدا دست خودم ن -

 یع خنده. من با حرص به سمتش هجوم آوردم که سر یر بلندتر زد ز بعد
 رو بست. یششباال آورد و ن یمدستش رو به نشونه تسل

*** 

 ینهاش رو بست که بخوابه. منم ساکت نشسته بودم و به اچشم پویا
زانوم.   یانداختم رو  سرد و دستم رو  یوار دادم به د  یه. تککردمیموضوع فکر م

 .یرونب یدمنو از فکر کش ییکه صدا  کردمیها نگاه مبه نرده

 ی؟وجدانًا راست گفت  یانرا -

شده بود نگاه کردم. سرم رو  خیز یمکه تو جاش ن  یارو چرخوندم و به پو سرم
طور که آب دهنش رو به زور قورت داد، بعد همون یاآروم تکون دادم که پو

 گفت:  کردیاه مبه پشت نرده ها نگ

 بود کجا رفت؟ یز افسره که پشت م ینا -

 .دونمینم -

 کامل نشست و گفت:  پویا

 اون افسره اجازه داشته باشه ما رو تنها بذاره! کنمیمن فکر نم -

نداره پس اون افسره هرجا   یراه فرار  یچه  جاینبنداز! ا  ینجانگاه به ا  یه  یاپو  -
 بره و راحت باشه! تونهیم خوادیکه دلش م



 راه فرار نداره؟ جاینگفته ا  یک   -

 نگاهش کردم و گفتم: مشکوک

 یه؟منظورت چ -

شد و آروم و  یکبه پشت نرده انداخت بعد به من نزد یع نگاه سر  یه پویا
 مغرورانه گفت:

 !یانرا یتو منو دست کم گرفت  -

شدم که   یک بهش نزد  یکمش رو به سمت من گرفت.  دست مشت کرده  آروم
 آروم مشتش رو باز کرد.

 :من

 !بینم؟یدارم م یمن چ  یاخدا پو یواا -

 گفت:  یشخندین یهبا  پویا

 ساده بود! یلیخ -

 :من

 هست؟ یستن جاینا یدکه کل  یننه؟! ا کنییم یشوخ  یدار یاپو -

 یدکل  یدبا  یمه. بابا عقل کل من واسه چ نهخونه ن  یدکل  ین: معلومه که نه اپویا
 !جاستینا  یدم رو سه ساعت تو دستم پنهون کنم. ها؟ معلومه که کلخونه ننه

 و گفتم: کردمینگاه م یادست پو یتو یدبه کل ناباورانه



 !ی؟آورد یر رو گ یدکل  ینتو چطور ا یاپو -

 :پویا

 !یانرا یها باشحرف ینتر از ازرنگ  کردمیفکر م -

 گفتم:  یازد که من با تک خنده یباز چشمک  یشبا ن عدب

 !یدم؟بود. چرا تا االن نفهم یافوق العاده یکمربند شلوارت! بهونه  -

 گفت:  پویا

 یمنه و من دارم بهونه یکه شلوارت کاماًل اندازه  ی. خودت شک نکردیقاً دق -
 یارم؟م یالک 

 !ییناقال یلیتو خ یاپو -

 کرد و گفت:  یکوتاه   یمبا سر تعظ پویا

 خوشحالم! یار هوش هستم و از مالقات با شما بس همتایپادشاه ب  -

بلند شدم   یع ها رفت که من سر و از جاش بلند شد، به سمت نرده  یدخند  بعد
 و گفتم:

 یم؟که فرار کن  یهبه نظرت کار درست یاپو -

فردا   ییبازجو  یبرا  یاپرونده  یچواسه ما که هنوز ه  یان؟را  یهست   ینگران چ   -
ما هم  یدیآماده نکردن، چون مسئول پرونده رفته بود خونه! خودت هم د

 کنهینره سکوت م تر یینش پادرجه ینکهواسه ا یز افسر پشت م ینا یمدر بر 
 کردن.  یر و انگار نه انگار که ما رو دستگ



 ... .کنییفکر نم یدنحداقل چند تا سرباز ما رو د یاپو -

 وسط حرفم: یدپر  پویا

 کننیالبد فکر م جا،ینا یارننه بابا ده هزا رتا مجرم م یدن؟که ما رو لو م  -
 !کردنی. بعدشم مطمئنًا انقدر خسته بودن که به ما توجه نمیمما آزاد شد

کاماًل   ینکهموضوع شده بودم. با ا ینزرنگ بود و من تازه متوجه ا یلیخ پویا
 .یزدبود؛ اما بازم ته دلم شور م یاحق با پو

 !یشهحل م یو خوش یر موضوع به خ ینا یدشا یماما اگه بمون -

دفعه قبل ولمون  یبه راحت  کنیی! فکر میالیخوش خ یلیتو خ یاناوف را -
مال   ین. اون واسه گشت بود گرفتنمون، ایارننه بابا پدرمون رو در م  کنن؟یم

 واسمون. نبر یمواده! و کمش پنج سال زندان م

 یابه رفتن نبودم. پو  یته دلم راض  یول  کرد؛یم  یتمفکر زندان رفتن هم اذ  حتی
گذاشت تو و چرخوند که با  یرونرو از ب یدخودش رو چسبوند به نرده، کل

 برگشت سمتم و گفت: یاباز شد. پو یبلند و کوتاه  یصدا

 نه؟ یا یایم یرممن دارم م یانرا -

 خدا! یمحض رضا کنمیممن تو رو ول ن یشد یوونهد -

 رفاقت و مرام رو عشقه! -

 یمکه نتون  ینه درحد یبود؛ ول یکو پشت سرش رفتم. همه جا تار خندیدم
انداخت و بازش کرد؛ جعبه   یدرفت سمت کشو، کل  یا. پوینیمپامون رو بب  یجلو



اما  دیدم؛یداخل جعبه رو م یات. به زور محتویز م یرو در آورد و گذاشت رو
 .یمرو برداشت یلمونبه هر حال وسا

 ی. معلوم بود حساب یدکش یقینفس عم یاپو یمرو که برداشت وسایلمون
رو تنها  یاپو تونستمیخب نم یازش نداشتم؛ ول یمضطربه! منم دستم کم

بازداشتگاه که اسمش رو زندان  ینا یجرأت نداشتم تو یبذارم و از طرف 
و  یم! به سمت در رفتیدمکه د  یزی با چگذاشته بودم تنها بمونم، مخصوصاً 

برگشت  یعانداخت؛ بعد سر  یرونبه ب یدر نگاه  یآروم بازش کرد و از ال پویا
 و کالفه زد تو سرش. من آروم گفتم:

 هات غرق شد؟ یچرا کشت  یهچ -

 هم مثل من گفت: پویا

! زننیبود تو سالن هستن و دارن گپ م یز که پشت م  یچند تا افسر با اون  -
 آخه؟! یمبر  یورچط

 پچ کنان گفتم:آروم پچ من

فکر  ی. ما چ یستن یکر و پ در یب  جاینها! معلومه که ا یهعجب بدبخت -
 واقعًا؟ کردیمیم

فکر کن. تو  یهبشم! زود باش  خیالیب  تونمیم، نماومده جاشینمن تا ا -
. زود باش، االن وقتشه یهمه جا حضور داشت   یبه عنوان راه حل کمک   یشههم

 !ینشون بد یخود

 کردم صدام رو کنترل کنم:  یسع من



من تا صبح چشم  داشتییاگه برنم ی،رو برداشت  یدمن راه حلم؟ تو کل یاپو -
 . بعد من راه حلم؟موندمیگوشه م  یه ییانتظار بازجو

 !یمن گفت راه حل کمک  -

به  یگرفتم. باألخره فکر   نظر  یر رو ز ینزم یر و کل ز یروننفسم رو دادم ب آروم
 سرم زد و گفتم:

 !یمبر  تونیمیما از پنجره هم م -

اول از  یناما نگفتم که من اسکولم! ا ی؛هه بابا پرفسور گفتم کمک راه حل -
 شده! یچسه پ یآهن ییلهاما پنجره با م رسه؛یهمه به فکر آدم م

وع پنجره رو ن ین. من ایارهکار ب یفکرش رو رو تونهینم یاره؛ اما کس -
 هست! قباًل سامان برام گفته بود! یدکل  یکنارش جا  شناسم،یم

 گفت:  یامفتخر نگاهم کرد و با حالت دلگرم کننده پویا

 ... .یرو داشت  یبانپشت یرویحکم ن یشهژانم! تو واسم هم یانرا ینآفر  -

 حرفش کامل بشه: نذاشتم

 هست! یمشکل یهاما  -

 ی؟چ  -

 .یمرو ندار یدکل  -

 دستش اشاره کرد گفت: یتو یدبه کل پویا

 یه؟چ ینپس ا -



 .یستپنجره که ن یددر بود؛ اما کل یداون کل -

 یم؟کن  یکار چ یگیبابا! خب االن م یغ  -

 سوهان ناخن! -

 نگاهم کرد که گفتم: یسوال پویا

 بازش کرد. یشهبا اون م -

 برات؟ یارمب یر من االن سوهان از کجا گ -

 !یمو بگردها ر تو جعبه یدبا -

 یاره؟م یزیچ ینهمچ یهبازداشتگاه  یهمراهش تو یکس  کنییفکر م -

 !ینیمبب یمبر  یا. بیارهحتمًا م جاینا یارنشکرده باشه و ب  یدختر دزد یهاگه  -

با دقت کشو   یو حساب   یمرفت  یز به سمت م  ییسر تکون داد که آروم دو تا  پویا
فالش زد و من مشغول  یشبا گوش یانشه! پو یدتا صدا تول کردیمیرو باز م

نگاه افتاد به اون  یهواون بودم که  یهشب یزیچ یه یاگشتن دنبال سوهان 
 .یانقره یءش

 گرفتمش. آوردمش باال و گفتم:  آروم

 یدشانس بهمون رو کرد...رو که چه عرض کنم رسمًا پر  یاجان! پو یجانم -
 رو! ینجابغلمون! ا

 با ذوق گفت: پویا

 !یدکل  -



 !یمکرد  یداپ یو چ  گشتیمیم یدنبال چ  ینبب یده،! آره کلیسه -

به سمت پنجره   یع . سریمباور کن  تونستیمیو اصاًل نم  یمخوشحال بود  حسابی
 کرد.  یدرو دوباره از داخل کل یادر نرده یاو پو یمرفت

 کنی؟یم کار ی: چ من

 !ی: محکم کارپویا

 یسع یو امتحان  لهیگذاشتم داخل م یرونرو از ب یدبه حرفش کل خیالبی
رو  یدکل یکردم و با خوشحال یداشکنم. باألخره پ یداجاش رو پ کردمیم

دوش   یبپرم رو  خواستیباز شد که دلم م  یفیکوتاه و خف  یچرخوندم با صدا
 و از ذوق عربده بزنم! یاپو

نبود.  یادیفاصله ز یینپنجره و نشستم. تا پا یزور خودم رو کشوندم رو به
 یاکه پو  یدمپر   معطلییطبقه همکف بود. ب   یبازداشتگاه تو  یباً خوشبختانه تقر 

باشه.  یاطشح جاینبه و اطراف نگاه کردم. فکر کنم ا یدهم پشت سرم پر 
کردم. دو راه   نگاهروشن اطراف  یاطکردم و به ح  هامیهتازه رو وارد ر یهوا

 سمت چپ و دو تاش سمت راست بودن. یکیبود که 

 یم؟بر  یداز کدوم طرف با -

و از  ینگبه پارک یمکه برس  یماز اون طرف بر  یدفکر کنم با یول دونم؛ینم -
 !یمجا در بر اون

. یمبه اون سمت رفت ییپنجره رو بستم و دو تا یع سر تکون داد که سر  پویا
ما  ینگهبان  یانباشه  یاطح یتو یوقت سرباز یهکه   کردیمیدقت م یحساب 



 یادز  یمباشه؛ اما خب ما داشت  ینگهبان کنار در ورود  کنمیه فکر م. البتینهرو نب
 یبعج یکم بودیم یواسه ما که ته بدشانس ینو ا آوردیمیم یخوش شانس

 بود!

و ساکت  یبار جد ینو واسه اول یومدمن م یپشت سرم پا به پا پویا
 یچاسترس دو تامون انقدر باال بود که ه یسرد بود؛ ول یکم. هوا دیدمشیم

 ینکه داشتم به ا  یشدم تر یک کم داشت بارواسمون نداشت. راه کم یتیاهم
 یندر ع ولی رفتیم؛ی. تندتند راه مکردمیم یداپ یقین یمکه اشتباه اومده بود

مدام پشت سرش رو   یاهامون بلند نباشه. پوقدم  یصدا  کردیمیم  یحال سع
 دزدها! یهشب یممن اطراف رو. شده بودو  کردینگاه م

بود. باألخره   یشمواسه ما انگاره جاده ابر   ینبود؛ ول  یطوالن   یادسمت چپ ز  راه
 بود.  ی. درش چوب یدیمدر رس  یهبه    ینگپارک  یاما به جا  یدیم؛رس  یر به آخر مس

 .یمبرگرد یدبن بسته. اووف با ینکه! ای: اکهپویا

 .یسانه وا: نهمن

در رو تا آخر باز  یبه در دادم که در باز شد. وقت  یکهول کوچ یهرفتم و  جلو
که   کردمی. ناباورانه نگاه میپشت کالنتر  یکردم نگاهم افتاد به جاده اصل

 مشتش رو محکم تو هوا تکون داد و گفت: یاپو

 !یوالو  یآ  یلیمن تو رو خ یاجان! خدا یجانم -

 :من

 . زود باش!یوفتیمام یر گ  یین،پا یار صدات رو ب یسه -



شروع   یبا ذوق و شوق از در رد شد و تو جاده اصل  یع به من سر  توجهیب   پویا
که هنوز  یابه رقص پا رفتن کرد. از در رد شدم و پشت سرم بستمش. پو

 رو راه افتادم. یادهو به سمت پ یدمرفتن بود کش یک مشغول حرکات اتروبات

کم   یلیخ یبود؛ ول یجاده اصل ینکهاتو دلم نبود که زودتر برسم خونه. با  دل
پا  یموقع صبح همه خوابن و ک  ینرد بشه. البته ا ینیکه ماش  یومدم یشپ
. کردیرو روشن م یابونو سرد بود و نور چراغ خ یکتار یرون؟ب یادم یشهم

 .یمدر رفت یکه جد  شدیو اصاًل باورمون نم داشتیمیتند قدم بر متند

 ریم؟یاالن کجا م -

 خونه! یگهمعلومه د -

 بلند گفت: یو با صدا یستادا پویا

 ی؟چ  -

 و تکرار کردم:  ایستادم

 !یگهخونه د ریمیم -

 که سامان برنگشته!  یخونه شما...حداقل تا وقت  یام! من نمی؟شد یوونهد -

 یگی؟م یدار یچ  یاپو -

 نرم خونه شما. یمن حاضرم برم دوباره تو بازداشتگاه؛ ول یگمم -

 یه یم؟به سرمون بزن یو خب پس چه ماست  یدمتو موهام کش یت دس کالفه
 و گفتم: یدمکش  یقنفس عم



 یم؟کجا بر   خواییخب. م یلیباشه، خ -

چون چند روز نبودم خونه،  شه؛یخونه منم نم شه،ی: خونه بابک که نمپویا
قورمه  یبعد از دو روز االن برم و بگم فرار کردم مطمئنًا مادرم از گوشتم برا

 .یناو س یر ...خونه اممونهی! پس فقط مکنهیاستفاده م یسبز 

 یاپو یول یناشون؛برم خونه س خواستمی. واقعًا نمیگهم ینواالن ا دونستممی
شده  یبود! پس به هر زور یوونگی. رفتن به اون خونه دگفتیراست م

 موافقت کردم.

 من شارژ ندارم براش زنگ بزنم! یباشه ول -

 ی؟چ  یزنگ برا -

 .یرمکه آدرس خونشون رو بگ  -

 .دونمیمن م -

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

و اونم بهم آدرس رو  یدمپرس یر از ام ینتو و سامان تو آشپزخونه بود یوقت  -
 .زنمیم یخکه دارم   یمبر  یاداد. االنم ب

داده  یاکه پو  یراه افتادم. تا آدرس یابار من پشت سر پو یننگفتم و ا چیزی
 شدنیسر کوچه پاهام داشتن خورد م یدیمرس یساعت راه بود. وقت  یمبود ن

بود، البته معلوم بود فقط  یکیساکت و تار ی. محلهکردنیدرد م یو حساب 
 !یکهتار ینطوریها اموقع  ینا



ها ها بود. خونهجاده یکیتار لیدل ینها با فاصله از هم بودن و همبرق تیر 
هم بودن.  یروبهکوچه دو تا خونه بود که رو  یبودن. تو یکمتر از حالت عاد

 گفت:  یازنگ زده بود به رفتم که پو  یکماز درها که قرمز رنگ و    یکیبه سمت  

 .یستاون ن -

 به سمتش که گفت: برگشتم

 اون دره! -

. در یرمکوچه رو گاز بگ  یوارهایبود از خنده د یک نگاهم افتاد به در نزد وقتی
بود که باالش با رنگ زرد نوشته شده بود هنر دست  یادخترونه یصورت 
 .یخودم

 باز گفت: یشبا ن پویا

 خونه داره.با صاحب یباییز یدر همخون  -

 رهسیک زنگ و  یدستش رو گذاشت رو یاو پو یمخنده به سمت در رفت با
 فشار داد.

 دنبالمون؟ یوفتنبا کلنگ ب یاول کار خواییم کنی؟یم کار یچ  یاپو -

 .هاسیمردم آزار ینش به هممزه -

ما  سرهیک . یدمرو شن ینافحش س یصدا یاطبگم چون از ح یزیچ نتونستم
ها ها از گفتن آننامناسب بودن فحش یلرو بسته بود به رگبار فحش )به دل

 (یممعذور



 یهو.  دادیزنگ رو فشار م  ترییشوا شده بود و با عالقه ب  تر یشب  ششین  پویا
 یهابا چشم ینارو گرفت و از زنگ جدا کرد. س یاآرنج پو یدر باز شد و دست 
پخش و پال، لباس کج و کوله همراه با شلوارک و اخم  یپف کرده و موها

 گرفته گفت:  یبا صدا یناشد. س یانپررنگ نما

 چه وضع در زدنه؟! بزنم چپل چالقت کنم؟  ینا  ی؟ه سر آورد... و...مگیکهمرت  -

 یشپ یع بود. سر  یاز کارش راض یمعلوم بود حساب  یزدبرق م یاپو هایچشم
 قدم شدم:

مجبور   یمرو نداشت  یی. راستش جایمبد موقع مزاحم شد  یدببخش  ینا،سالم س  -
 بخاطر زنگ هم متأسفم. من... . یایم،ب یمشد

آرنج  یناحرفم رو خوردم. س یهبه عالمت سکوت بق یناباال اومدن دست س با
 یو بلند یقعم یازههاش رو مالوند و خمرو ول کرد بعد با دستش چشم یاپو

بعد خواب آلود و منگ  یدمگفت که نفهم  یزیچ یه. تو همون حالت یدکش
 برگشت داخل.

 اع رفت! -

 خنده گفت:با  پویا

 داخل. یاینفکر کنم گفت ب -

 نگاهش کرد و گفتم: حرصی

 !ریزیایها نمکرم  یناز ا یگهد یاپو -

 گفت:  یبا خنده حرص دارار پویا



 !ریزمیچشم نوکرتم هستم، مار م -

 یبزرگ با کل  یاطح  یهرو!    جاینماشاءهلل! ا  یکردم و رفتم داخل. آ   یپوف   کالفه
پشت اون  تونستمیجا م ینت که از هماستخر هم داش یهدرخت و گل، 

که پشت  یارومون بود، پوو متوسط روبه یالییخونه و یه. ینمشباغچه بب
 و گفت: یدکش  یسوت طوالن  یهسرم اومده بود 

 !یمتلپ کن جاینخونه، هم گردمیبر نم یگهپسر من د -

 !یاریدر ن یباز یدهند یاپو -

 نگاه!نگاه م،یدهد یلینکه خ -

 کارها رو.  ین! نکن ایهپس خونه خودتون چ یاپو -

 باشه بابا. -

 یر که ام  یممحو نگاه کردن به اطراف شده بود  طور ینو هم  یالبه سمت و  رفتیم
 چهارچوب در ظاهر شد. یپف کرده تو یهابا چشم

 !ینها! خوش اومد: سالم بچهامیر 

 .یمموقع اومد ینا ید: سالم ببخشمن

 تو. یاینب یه؟چه حرف ینبابا ا: نه امیر 

داخل.  یمدر کنار رفت و ما رفت یاز جلو یر . امیمهامون در آوردکفش  سریع 
 یک حال ش ینساده؛ اما در ع یلشداشتن. همه وسا یاناموسًا عجب خونه

 بودن.



 خونه خودتونه. ین: راحت باشامیر 

 خونه خودمون بود که... . ین: واال اگه اپویا

حرفش رو عوض کرد. ادامه حرف   یع سر   یاکه پو  یاشکم پو  یتو  یدمآرنج کوب  با
 :یاپو

 !یهست  ی. واقعًا آدم مهمان نوازیممنونم مرس -

 کردم و گفتم:  یرایشحرفش رو و من

 !ینهست -

 گفت:  پویا

 !ینه هست  -

 با خنده گفت: یر بگم که ام یزیخواستم چ من

از خواب   ی. راستش وقت کنمیم  یزد من از طرفش عذرخواه   یرف ح  ینااگه س  -
 .یشهبد خلق م یکمو خوابش کامل نشده باشه  یکن  یدارشب

 هستم... . یا: بخشش از بزرگان است. من که کاًل آدم بخشندهپویا

 کالفه گفتم:  من

 بسه! یاپو -

 :یددوباره پرس یاکه پو  یدخند امیر 

 زد چرا؟ بشیاز جلو در غ یهواالن کجاست؟  -



 : رفته خوابش رو کامل کنه!امیر 

 کنه؟یفقط کجا داره خوابش رو کامل م ی،: آهان اوک پویا

 !یز کرم نر   ینبش یا: پومن

 .یزمکرم بر   خوامی: من که نمپویا

 ش گرفته بود.خنده یزدحرف رو م ینداشت ا یوقت  خودش

 یارم؟ب خورینیم یزی: خب چامیر 

 : نه ف... .من

 !یاز گشنگ  میرمی. دارم میشمممنون م یاریاز شام مونده ب یکم: اگه پویا

 ینا؛خوشحال شدم که اومد یلی...البته خیزیچ یه: حتمًا چرا که نه! فقط امیر 
 افتاده؟ یاتفاق  ین؟اومد یهوییموقع و انقد  یناما چرا االن ا

 : نه بابا، ما خون... .من

 .یمفرار کرد یس: آره از دست پلپویا

 ینرو بکوبونم. ا  یاپو  خواستیهاش گنده شد. آخ خدا چقدر دلم مچشم  امیر 
 !یهو کله شق ییبشر ته پرو

 ین؟فرار کرد یس: از دست پلامیر 

 .کنمیم یف: آره داستانش مفصله. بعد از غذا برات تعر پویا

 رفت! یادم: آهان آره غذا...امیر 



 گفت:  یلکسپرو و ر پویا

 .یادم یشنداره پ یبع -

 زدم. یرجهش یابه سمت پو یع رفت تو آشپزخونه و من سر  امیر 

 !یگی؟م یچ  ی: احمق تو دارمن

 گفت:  خیالیو ب  یبا اون نگاه خنث  پویا

 رو! یقتحق -

 ینبا ا کردمیم یهام بستم. سعدونه محکم زدم تو سرم و چشم یه من
 .شدیاما نم یام؛موضوع کنار ب

 !ینغذا بخور یانب یستادین؟: چرا اامیر 

 برداشتم و با لبخند گفتم: یشونیمپ یدستم رو از رو سریع

 !یاالن حتمًا مرس -

 ینهارخور یز م یهگند نزنه. آشپزخونه   یشتر رفتم که ب یع رفت و منم سر پویا
 یریش  یدبه رنگ سف  یکسوخته. سرام  یابه رنگ قهوه  ینتوسط داشت و کاب

 رنگ بود، کاًل از اون باحاال.

 یستادهبود. من ا یمهردن شد. برنج و خورشت قنشست و مشغول خو پویا
 .کردمینگاه م خوردیو راحت داشت م خیالیکه ب   یابود و به پو

 ینا؟س یا کنییم یتو آشپز  یر : اممن

 بلند گفت: یبا صدا امیر 



 تر یش! ما بیممون مرددست به غذا بزنه همه  ینا! بال به دور! نه بابا سینا؟س  -
 .دیمیاوقات سفارش م

 با دهن پر گفت: پویا

 ! شمارش رو حتمًا بهم بده.یهرستورانش عال -

 گفت:  یر دادم که ام یرونب نفسی

 خوری؟یتو نم یانرا -

 ! یرم: نه راستش سمن

 با همون دهن پر دوباره گفت: پویا

نخورده که  یزی. از صبح صبحانه تا حاال چیگهداره دروغ م یز نه بابا مثل چ -
! یمبدرقه کن یمبر  یمصبحانه رو نصفه ول کرد رفتیالبته داداشش داشت م

 یمرفت یمگشت اومد ما رو برد. باز اومد  یمبا دوستمون کباب بخور یمبعد رفت
مدارک رو کش  کیفخونه، دوستمون زنگ زد ما رو برد که از خونشون   یمبر 
 یمسوزوند یکالر  یکل یدیمدو یساز دست پل یلومتر ه ک. اونجا هم سیمبر 

بدن دستمون، بعدشم  یاوردننون آب ن یهبازداشتگاه. اونجا  یمبعدشم افتاد
وقت کرد غذا بخوره  ی. به نظرت خودت ک جاینراست ا یک یماومد یمدر رفت
 یره؟س یگهکه م

 یر افق محو شدم. ام ی. من فقط ساکت توکردیهاج واج فقط نگاه م امیر 
 کرد و گفت:  یخنده زورک 

 نه؟ کنییم یشوخ  -



 گفت:  خیالیب  پویا

 نه. -

 شوکه شد. امیر 

 ... .یعنیبود؟!  یواقع ینااالن ا -

دارم باهات؟ درک کدومش واست سخته که باور  ی: اع مگه شوخ پویا
 س!ساده یلیخ کنی؟ینم

 و تعجب گفت: یبا ناباور امیر 

 یلکسر یلیچون خ یوفته؟اتفاقاتا براتون م ینشما هرروز ا...ام...یزهاع چ -
 ! شما... .زنییحرف م یدار

 یو صد البته رو اعصاب! باور کن ما از اون خالفکارا  خیالیب   یا: نه بابا کاًل پومن
که اونم انشاهلل حل   یمآورد یکاًل بد شانس  یهو یروز فقط د یستیم،ن یاحرفه

 !یشهم

 هنوز شوکه بود.سر تکون داد؛ اما  امیر 

البد   ینکه شما گفت  یزاییبراتون جا بندازم. با اون چ  یرم: خب االن...من مامیر 
 .یناخسته یلیخ

 پدرم در اومد. ی: آخ آره گفت پویا

دونه  یهگوسفند.   یایبا همون حالت متعجب رفت و من موندم و پو امیر 
همه رو  یختر ینهم یبرا خورد،یمحکم زدم پس گردنش. داشت آب م



بعد گردنش رو   یز؛م  یرو گذاشت رو  یوانل  کردیطور که سرفه م! همونیرونب
 سرش بودم. یباال یلعزرائ ینمالوند و به سمت من برگشت که ع

 زنی؟یچرا م -

 یمکار باش  یتما جنا هینکاز ترس ا یر . االن امکنمیم یبعدًا بدتر تالف  یساوا -
 گوشه.  یه شینهیچاقو تو دستش م یهو با  خوابهیتا صبح نم

 .یستاونقدرها هم ترسو ن یر نه بابا ام -

 ینه؟گوشه بش  یهچاقو و با ترس  یهواقعًا با  ینکنه انتظار دار -

از حرص دادم بلند شدم و رفتم به سمت   ییباال انداخت که صدا  یشونه  پویا
 یمشک  یراحت  یها. مبلیرمآروم بگ یکمتا  زدمیهال قدم م هال. داشتم تو

دو طرف هال بود که  یداشتن. پنجره بزرگ  یتضاد باحال یدسف یک سرام
 زدمیم  قمو....  یمشک   یعسل  یز روش داشت. بوفه و م  یابلند و ساده  یهاپرده

 یه. یکه نگاهم افتاد به پله کنار در پشت   کردمیو با تماشا خودم رو سرگرم م
 نگاه بندازم.  یهنبود! کنجکاو شدم برم  ینگاه به عقب کردم. کس

تا اتاق دهنم وا رفت! سه یدمبه طبقه باال رس یها آروم باال رفتم. وقت پله از 
 یونتلوز یهبود. چون  یدند یونجا که فکر کنم واسه تلوز یهخواب داشت و 

 روش.بهدست مبل باحال رو یهود و ب یوار د یبزرگ رو

روم قرار مبل که نگاهم افتاد به پرده بزرگ که روبه یرو ینمبرم بش خواستم
تراس. آروم در  اییشهداشت. پرده رو کنار زدم که نگاهم افتاد به در ش

 !یاَبه عجب منظرهرو باز کردم و وارد تراس شدم. َبه اییشهش



بود. انگار کل شهر رو  یز ر یهاه پر از چراغدورها نگاه کردم کاون دور  به
بزرگ و سرسبز در کنار   یاطنگاه کردم که ح  یین. به پاینیبب  ینجااز ا  تونستییم

 .یریو فاز بگ یکن  یآهنگ رپ باحال پل یه یدهجون م یناستخر بود. آخ ا

حال   ینکاماًل روشن بود و در ع  یاطبود؛ اما ح  یک تار  ینکهباحال بود با ا  خیلی
. مطمئنًا نکارهیچ  یر کنجکاو شده بودم که بفهمم مادر و پدر ام  یلی! خیاییرو

راحت پول عمل مامان  یلی. آخه خطورینهم هم ینااز اون خر پوالن. البد س
 رو قرض داد!

آب  یتو یزیزدن چ یرجهبلند ش یکه صدا  بردمیم یضاز منظره ف داشتم
که رفته استخر...پدرش رو در   یاستاگه بفهمم پو یم رو جلب کرد. واتوجه

. آخه نصف استخر ینمها خم شدم تا بتونم کل استخر رو ببنرده ی! رویارمم
شه؟ من ینبود! مگه م یچیتراس بود. همه جا رو با دقت نگاه کردم، ه یر ز

 !یدمخودم اون صدا رو شن

و با دستم  یرونو سرم رو بردم ب ینمتا بتونم بهتر بب یدمتراس دراز کش یلبه
 ینبود؛ اما صدا  یچیه  یدم. کل استخر رو دیوفتمتعادلم رو گرفتم که از تراس ن

بشنوم! خواستم بلند بشم که  تونستمیرو م یینرو از پا یکس  یدننفس کش
 دم رو گرفت.بو تهلبه تراس گذاش یدستم رو که واسه تعادل رو یدست  یه

دهنم! با ترس و وحشت به دست نگاه کردم. دست  یاومده بود تو قلبم
محکم دستم رو رو گرفته بود. خواستم داد بزنم؛ اما صدام   یو و استخوان   یدسف

 یر که مقاومت کردم. دست رفت ز یدممحکم دستم رو کش یهو. یومددر نم
 شد. یبتراس و غ



از  کشیدمیو سخت نفس م مالوندمیطور که مدستم رو گرفتم و همون مچ
 اییشه. برگشتم سمت در شکردمیبه لبه تراس نگاه م  یدهجام بلند شدم. ترس

به  ینکه. بدون اسیدهپشت سرم بسته و پرده هم کش اییشهدر ش یدمکه د
 .یدمپشت سرم نگاه کنم به سمت در دو

از  یو ترسناک  یبعج یصدا یهرو صدا کردم.  یر سه بار به در تنه زدم و ام دو
که  ییبشه صدا یخمو به تنم س یشدکه باعث م یصدا یدم،پشت سر شن

پشت سرمه؛ اما جرأت  دونستمی! میشدم یدهگربه هم شن یصدا ینشب
هو ی!  کردمیو صداشون م  زدمیتر در منداشتم برگردم و نگاه کنم و فقط محکم

 صدا قطع شد.

زد و منتظر هر اتفاق  بود خشکم اییشهطور که به روم به در شهمون
 یدمد یهوبودم. اما صدا کاماًل قطع شده بود. آروم برگشتم که  یوحشتناک 

 یزونهلبه نرده آو یزدم یدو سف یکه به رنگ آب   یو پوست  یدبا لباس سف یزیچ
 .کنهیو با لبخند به من نگاه م

. خواستم برگردم یدمتا آخر باز شد و دوباره همون صدا رو اومد. ترس دهنش
آدم درسته رو قورت  یه تونستیکه م  یباز شد! جور تر یشدهنش ب یهوه ک

لبخند  یدمکه د  یزی! صدا بلندتر شد و تنها چیرزمینز یتو یهشب یقاً بده. دق
 ش بود... .ترسناک و دهن تا آخر باز شده

 یسردرد بد یشدکار م ینمانع از ا یدیهام رو باز کرد. نور شدچشم آروم
و جون نداشتم. خواستم آروم تو جام جا به جا بشم  کردیداشتم، تنم درد م

 یه؟که بودم نگاه کردم. شوخ  ییبا تعجب به جا تونم،ینم یدمکه د



 ترکیدیکنار خواب بود. سرم داشت م  یصندل  یرو  یر بودم و ام  یمارستانب  توی
واقعًا شکسته   یدم. انگار شکسته بود. خواستم تکون بدم که دکردیو پام درد م

کجاست؟ چرا  یاپو کنم؟یم کار یچ  جاینمن ا یهو؟ شدیگچه! چ  یو تو
جا؟ بعد از اون اتفاق یناصاًل چرا اومدم ا  ینجا؟اومدم ا  یداغونم؟ ک   طوریینا

 شد؟یچ 

 ینمسرم بود که دنبال جوابشون بودم. خواستم تو جام بش یتا سؤال تو هزار 
 یهبند چدست یناضافه شد. ا یگهسؤال د یهدستم  یدستبند تو یدنکه با د

در هم وارد اتاق شد.  یدستم؟ همون لحظه در باز شد و سامان با چهره یتو
 :فتبه سمت من اومد. گ یعسر  یدو تعجب د یجگ  یمنو اونطور یوقت 

 هزار مرتبه شکر. یاخداروشکر! خدا ی؟به هوش اومد یانرا یوا -

 ی درد بدتر از سردرد رو تو یهو منو محکم تو بغلش گرفت که  یشمپ اومد
منو  یعکه سامان دست پاچه سر   یدمستون فقرات پشتم حس کردم. داد کش

 ول کرد و رفت عقب.

 ی؟...حواسم نبود. خوب یدآخ! ببخشآخ -

زدم و  یهم جمع کردم به زور لبخند یطور که از درد صورتم رو توهمون من
 گفتم:

 .یشمم ترمیذهنم جواب بده عال یبه سؤالت تو یکیقط اگه آره فآره -

 بپرس! -

 نفس گفتم:  یکو    یرمبگ  یدهکردم درد رو ناد  یگرفتم و تا حد امکان سع  نفسی



 شده؟یداغونم؟ پام چ  یختیر ینچرا ا جام؟ینکجاست؟ من چرا ا  جاینا -
نه از خو یخوابه؟ چطور یشمچرا پ یر کجاست؟ ام یاچرا سردرد دارم؟ پو

چرا   ی؟مگه تهران نبود  جایی؟یندر آوردم؟ تو چرا ا  یمارستانسر از ب  یرشونام
 خوب شد؟ شد؟یبه دستم دستبند زدن؟ مامان کجاست؟ عملش چ 

 خواستیتکون داد که انگار م ینگاهم کرد و بعد سر  یقهدق یه سامان
 نفس گفت: یک هام رو هضم کنه و بعد حرف

پات  یین،پا یخودت رو پرت کرد یرشونزندانه. تو از تراس خونه ام یاپو -
. مامان عمل کرد، االن کنهیکه خورده درد م  یاشکست و سرت به خاطر ضربه

تو موند، چون  یشهم پ یر جاست، امس. چند روزه اونخاله یبهتره خونه
 و... . یمبمون یشتپ یبهم کمک کنه و نوبت نوبت  خواستیخودش م

 مگه چند روزه؟! ی؟نوبت نوبت  وایسایساوا -

 !هوشییتو االن چهار روزه ب  -

. چهار روز؟! امکان نداره! حاال داشتم از یومدداشت از کاسه در م هامچشم
 .پرسیدمیخودم سؤال م

اتفاق افتاد؟ من که  ینا یچطور هوشم؟یاز تراس افتادم؟ چهار روزه ب  من
شد! داشتم به اون  یختفاق مو به تنم ساون ا یادآوریبا  یهوبعد از اون...
 افتادم. یاپو یاد یهوکه   کردمیماجرا فکر م

 چرا تو زندانه؟ یاسامان! پو -

 تو جواب بده! پرسمیسؤال بسه. حاال من م -



 گفت:  یظاخم غل یهبا  یهونگاهش کردم که  سؤالی

 یان؟را کنییم یچه غلط  یتو دار -

 گفت:  تیگنده شد. سامان با عصبان  هامچشم

. اونم پوشه و کنییم یو از دوستت دزد یریباال م یگرانخونه د یوار از د -
 یاریلباس در م  یابونخ  یتو  یریو قاچاقه! م  ییشوکه مربوط به پول  یاسناد

. یریمواد مخدر در م  یسمدرک از دست پل  یبا کل  یوفتی،گشت ارشاد م  یر و گ
. تو کنییپرت م  نبعدش هم خودت رو از ساختمو  کنی،یاز بازداشتگاه فرار م
نکنه مواد هم جا به جا  ی؟تا حاال انقدر خالفکار شد یچه مرگته؟ تو از ک 

 !ی؟کرد

 نگاهم خسته شد و داد زد: ینکه سامان از ا  کردمیواج نگاهش م هاج

 !یشد یلتبد یبه چه اوباش کالهبردار یننبودم. بب یشتدو روز پ -

 شده بود. یدار سامان از خواب ب دادیکه با داد و ب   دمیرو شن یر ام صدای

 . خداروشکر!شهی! باورم نمیبهوش اومد یانرا یوا -

رو خبر کنه.  ینامطمئن شد رفت دکتر و ا ی. وقت یشمبلند شد و اومد پ امیر 
هاش شدم. حرف یر تو اتاق شروع کرد به قدم زدن که من درگ یسامان عصب

مدارک شناسنامه نبود؟   یعنیاون پوشه    یگه؟م  یپوشه اسناد قاچاق؟ سامان چ 
 ینا یعنی. دانهاالن زن یابابک قاچاق کرده؟ نه بابا، پو یعنیامکان نداره! 

 .یهجد یلیموضوع خ



 شه؟یآزاد نم  مونهیتو زندان م  یعنی!  ی. وایمما با فرارمون کار رو بدتر کرد  آخ
که از سامان   یزاییبه چ  طور ین. همکردمیبودم و بهش فکر م  یانگران پو  یلیخ

که   کردمیفکر م ین. بعدش به اکردمیبودم فکر م یدهشن یفاون ک یدرباره
ها رو موضوع  ینا  تونستمنمیجوره    یچدر آوردم. ه  یمارستانسر از ب  یچطور

 .یرهم یاهیهام داره سکم حس کردم بدنم سرد شده و چشمدرک کنم. کم

. با دست آزادم کشیدیم یر و قلبم ت لبم حس کردم یرو رو یزیچ خیسی
 یومدکه به زور از دهنم در م یفیضع یرو گرفتم و با صدا یشونیممحکم پ

 سامان رو صدا کردم:

 سامان! -

 !یه؟چ -

به سمتم اومد.   یدههاش گنده شد و ترسچشم  یهوبرگشت؛ اما    یعصب  سامان
و دکتر  یزدم مبهم و تار سامان بود که داد یر تصو یدم،که د  یرییتصو ینآخر 

 مطلق! یاهیهمه جا مثل خون قرمز شد و س یهو. کردیرو صدا م

*** 

 بود و ساکت. یک هام رو باز کرد. همه تارچشم آروم

جام نشستم و به   یبود آروم تو  یاهیافتاده بودم و دور تا دورم س  ینزم  روی
 اطراف نگاه کردم.



نداشتم؛ اما  یجهسرگ یگهپام تو گچ نبود. د یگهنبودم، د یمارستانب یتو دیگه
 یکجام و چه خبره. پشت سر هم خبرها  دونستمیبه جاش سر در گم بودم! نم

 افتاده بود. یبیغر  یببودم و اتفاقات عج یدهشوکه کننده شن

اون اتاق. اون  یخونه خرابه. تو یتو یز اون چ یدنمامان! عملش. د بیماری
ناخن  یحموم. جا یتو ی! اون موهایمگوش  یی. جا به جایرزمینز یتو یهسا

و گشت  یریکف اتاق مامان! اون کمد و اون صدا. تهران رفتن سامان. دستگ
برداشتن  یدم در خونه بابک! درخواست بابک برا یسارشاد. پل

 یمون. فرارمون! قاچاق بودن اون اسناد. اون اتفاق رودوباره یری.دستگیفک
من! مرخص   هوشییدنم از تراس. چهار روز ب ! پرت شیاتراس. زندان رفتن پو

 که االن هستم. اتفاق پشت اتفاق!  ییشدن مامان. جا

 یمنطق  یلبود که همش تو فکرم بود و دنبال سؤال و دل ییهاموضوع این
ها موضوع  ینبه ا  یکیسکوت و تار  یاتفاق افتادن؟ تو  یناا  ی. چطورگشتمیم

بودم و  یجاز جام بلند بشم و بفهمم کجام، گ خواستمینم ی. حت کردمیفکر م
 شوکه.

*** 

 * ارسالن *

 بود. تر یدهتر و رنگ پر نگران یگهاز هر وقت د سامان

مالقات   یاتاق بودم. برا  یک که سامان داد زد و دکتر رو صدا کرد من نزد  زمانی
وارد اتاق شدم سامان با حالت زار  یاومده بودم. وقت   یو برداشتن گواه   یانرا

 من! یخدا ی. واکردیرو صدا م یانرا یو عصب



اون  یر ز یانرا یدو پوست سف یومدخون م یانچشم را یدماغ و گوشه از 
رو   یانکه سامان را  یکرده بود. زمان   یجادا  یخون قرمز تضاد خوفناک   یهاخط

 !ینمهم بب یومدم یاناز گوش را یتونستم خون رو که حت  دادیتکون م

پسر  یه. پشت سرم کردمیصحنه نگاه م ینبه ا زد و کنار در فقط خشکم
رفته بود صدا کنه اومدن و وارد اتاق  ینکهدکتر که مثل ا یهجوون با  یباً تقر 

که دکتر   ییاتاق و کارا  یبودن تو  یختهدکتر ر  یشدن. بعدش پرستارها با صدا
 کردنیم یسع ه! دو تا از پرستارها و اون پسر دادنیرو انجام م گفتیم

درشت   یکلببرن؛ اما سامان با اون ه  یروندور کنن و ب  یانسامان رو از تخت را
 و داد و هوار راه انداخت. کردیمقاومت م یشو قو

هاش رو باز کرد و با اون دو چشم  یمدت کوتاه   یفقط برا  یاناون لحظه را  در 
 .یرهباعث شد سامان آروم بگ یننگاه کرد. ا رنگ به سامان یآب  یهاتا چشم

بسته شد پرستارها سامان رو راحت از اتاق  یانرا یهادوباره چشم وقتی
 یمارستانب  یصندل  ینکرد. االن رو  یبار سامان اصاًل مقاومت   ینبردن و ا  یرونب

حدس   یشدشده بود. از نگاهش م  یرهکنارم نشسته بود و ساکت به در اتاق خ
 !عصبیهم  یبود، خسته، ناراحت و کم یر داغونه. درگزد که چقدر 

 یچهار روز به اندازه کاف  ین. اگفتمینم یزیاحترامش ساکت بودم و چ به
کنه؛   یرو راض هایسپل یجور یهکه   کردیم یبراش سخت بود. سامان سع

 یفرار از دست قانون گواه   یسالمه و فقط برا  یانرا  کردنیاما همکارهام فکر م
اصاًل  دونستمیو م شناختمیآورده بود. من کاماًل سامان رو م یب قال یپزشک 
 .دهیرو انجام نم  یعنوان با دروغ و کلک کار  یچو به ه  یستن  یآدم  ینهمچ



اما   جنگید؛یو م  ایستادیبود که صاف م  یاول هم که شناخته بودمش آدم  از 
 یالبته با اون سابقه خوب  شناختن،یو سرهنگ ارشد اون رو نم یسپل یسرئ

کارش راه   یارتش واسه خودش دست و پا کرده بود تا حدود  یکه سامان تو
 شده بود!  هاادارهو    یبرگه باز  ینا  یر چهار روز چقدر درگ  ینافتاده بود. آخ که ا

بود  یاپو  یان،دوست را  یآزاد  یر درگ  یبود و از طرف   یانرا  یدنبال کارها  سامان
شده   یصترخ  یمارستان. مادرش هم از برفتیاون دادگاه مدادگاه به    ینو از ا

 یبدهکار  ی. واسه پول عمل مادرش کلکردیم  یدگیبه مادرش رس  یدبود و با
همش  یادبدش م بردایو کاله یکه از بدقول  ییباال آورده بود و از اون جا

 بود که پول رو جور کنه. یندنبال ا

 یتهران کار واجب یبودم سامان تو یدهفهم یکه من تا حدود  اییگهد جور 
 ینکهها به کنار اهو دادگا هایریدرگ ین. اکردیزودتر حلش م یدداشت که با

هاش از دوست  یکیبود و مادرش تازه عمل کرده بود    یمارستانبرادرش گوشه ب
 تو زندان بود خودش از لحاظ احساسات آزار دهنده بود!

 ییجورا  یهته و داغون سامان به حق بود.  نگاه خس  ینواقعًا ا  بینمیکه م  االن
 یاز وقت  یادمهها مرد بود، واقعًا مرد بود. اون موقع  یلیسامان از نظر من خ

مادرش کار کرد و خرج داد، بعدش که مادرش از  یپدرش مرد اون پا به پا
که خبر اومد   یروز نرو گردن گرفت. او یتمسئول ییتوان افتاد خودش تنها

 .یادمهو پدرش فوت کرده ر 

کنه و اونا خودشون رو ببازن. با  یهمادر و برادرش گر یجلو خواستنمی
که من انقدر   ینهبه خاطر ا یدبود. شا یکه از درون داشت مثل مرد قو  یبغض



! با اون کردمیم یشو اون رو ستا دیدمیو بدون نقص م یسامان رو عال
 بود! یرتو مهربون، صادق، با جنبه و با غ یاقهوه یهاچشم

داشتم سامان برام  یادیز یهامن دوست ینکهبود با ا  یمیمدوست قد  سامان
همه  یناز ا یجور یه یدکمکش کنم. با  خواستی. واقعًا دلم مکردیفرق م
چرا   دونمینم  یه،چ  یعذاب وجدانم برا  دونمی. نمکردمیکم م  هاشیتمسئول

تکون دادم و آروم  یکمکش کنم! سر   خواستمیاما م یزه؛سامان انقدر برام عز
 گفتم:

 سامان. -

رو از در برداشت و به من نگاه کرد. پسر جوون کنارم  شیرهنگاه خ سامان
 ساکت به ما نگاه کرد.

 سرد و آروم گفتم: من

آزادش کنن!   یشمهم م  یاپو  یکارها  یگیر پ  ندازم،یرو راه م  یانرا  یمن کارها  -
 شده رو بده به من. یلهاشون رو که واسشون تشکپرونده

 ینداره و از ا یاز کمرنگ ته نگاهش بود و معلوم بود واقعًا به کمکم ن  یدام یه
صداش   ینهم  یفرصت طلب باشه برا  خواستیحرف خوشحال شده؛ اما نم
 رو صاف کرد و آروم گفت:

. خودم یستن  کار ینبه ا  یاز اما ن  ی؛کمکم کن  خواییارسالن! واقعًا ممنون که م  -
 . .حلش..

 گفتم:  یجد من



 یمینه من به عنوان دوست قد یول ی؛دار اییدهچه عق دونمیسامان م -
 !کنییها رو بده به من بعدش جبران مکمکت کنم. اون پرونده  خوامیم

 خواستیخوشحال بود؛ اما نم  یشدکم م  یتشمسئول  یهداشت    ینکهاز ا  سامان
اما چون چاره نداشت سر  دونستم؛یرو قشنگ م ینبندازه، ا یگرانگردن د

نگفتم. سامان  یزیتکون داد و با لبخند ازم تشکر کرد. سر تکون دادم و چ
و به  یدنکه در باز شد. سامان و پسره از جا پر   کردیداشت هنوز نگاهم م

 سمت در رفتن. دوباره چهره سامان نگران شده بود.

 .یستادماز جام بلند شدم و کنار پسره ا آروم

 برادر توعه؟ یمار : اع سامان بتر دک

 : آره حالش چطوره؟سامان

بهش  یهواون تشنج که  دونی،ی: واال سامان جان تو که بهتر از من مدکتر 
 دست داد باعث شد بره تو کما متأسفانه!

 خدا! ی: واسامان

 ینم،ش رو ببهاش صورتش رو پوشوند و نتونستم چهرهبا دو تا دست سامان
 د چون بدون شک داغون شده.البته مهم هم نبو

خودت   خواییاصاًل سامان م  کنیم،ی: نگران نباش ما تالش خودمون رو مدکتر 
 ی؟سر داداشت باش یشخصًا باال



به صورتش و بعد به اون دکتره نگاه کرد. رنگش  یددستش رو کش سامان
از هر وقت  تر توانیو ب  تر روحیهاش ب بود و چشم یگهاز هر زمان د یدتر سف

 .گهید

 موهاش و گفت: یال یدرو کش دستش

اجازه  یمارستانب یسو رئ یستمن ن یمارستانب ینچون ا شه،ینه نم -
و خودم دست به کار  زدمی! وگرنه من اون لحظه دکتر رو صدا نمدهینم
 .شدمیم

 که متوجه لحن داغون و کالفه سامان شده بود گفت:  دکتر 

 ینانگار اول  کنییرفتار م  یجور  یهپسر    ی؟اسامان آروم باش. چرا انقدر کالفه  -
 رفته تو کما! یمار ب یهباره 

 صادقانه به دکتر نگاه کرد و گفت: سامان

 داداشمه! یمار فرق داره، اون ب ینا یعل -

 گفت:  یترشد و با لحن دوستانه تر یک نزد دکتر 

بودن که رفتن تو  هایلیخ یستمورد کما ن ینکه اول  ینهمنظورم ا دونمیم -
زود  یلیاونم خ یه،کما و دوباره خوب شدن! نگران نباش داداشت پسر قو

 یکه باال  جاینا یایتو ب زنمیحرف م یمارستانب یس! من با رئیشهخوب م
 !یسر برادرت باش



باشه! اما  یاندکتر را خوادیکس مثل من نم  یچباور کن ه یعل ین: ببسامان
سر   یو باال یامدکترها ب  یهمجبورم مثل بق  یرمبگ یالو انتق جاینا  یاممن اگه ب

 ها بشم!پرونده یگیر پ یداما من زمان ندارم و با یسم؛وا یگهد یمارهایب

سامان رو گرفتم و سمت خودم  ی. بازویشدداشت اعصابم خورد م دیگه
 . آروم و طبق معمول خشن گفتم:یدمکش

دو  ینا یهاسر وقت پرونده یرمپسر! من هستم م یار در ن یسامان خر باز -
 .زنمیداشتم زنگ م یاز نفر، هر موقع به امضات ن

 مردد بود که دکتره گفت: سامان

رو من از  یمارهاتاز ب یبعض یبر  خواییهر موقع م کنم،یمنم کمکت م -
 !ینکن یداپ یهم مشکل یمارستانب یستا با رئ کنمیم یزیتطرفت و

 زد و گفت: یلبخند خشک  سامان

 ها!ونم بچهممن -

 به شکمش و گفتم: یدمآرنج آروم کوب با

 بچه بزرگ شده پسر! -

 کرد.  یاکه سامان هم تک خنده  یدنو پسره خند دکتر 

 صحبت کنم. یمبر  یاب یگهد یقهبرم. سامان تو ده دق ید: خب من بادکتر 

رو  یتسر تکون داد و دوباره ازش تشکر کرد، دکتر رفت. منم موقع سامان
 گفتم:  و یدممناسب د



انجام بدم، بعدًا اون  یدکه با یختهکار ر ی. کلیرمخب سامان منم دارم م -
 پرونده رو بفرست دفترم.

از دو تاشون دور شدم. از  یخال یسر تکون داد و منم بعد از خداحافظ  سامان
کردم. به سمت   هامیهرو وارد ر یرونتازه ب یاومدم و هوا یرونب یمارستانب

نگاه  یمن یهپارک بود رفتم و خواستم سوار بشم که  نیابوکه کنار خ  ینماش
 توش بود. یانرا که  یانداختم. نگاهم افتاد به اتاق  یمارستانبه ب یکوتاه 

 !یبو عج یعاز پشت پنجره رد شد! سر  یزیکردم چ  حس

به پنجره اتاق نگاه انداختم. فکر  ترییشکردم و با دقت ب یکمرنگ  اخم
 ینشدم. سوار ماش یاالتیبود! البد خ یع سر  یلیپرستار بوده باشه، خ کنمینم

 به صدا در اومد. یسیمشدم و خواستم استارت بزنم که ب

 : از واحد شش به مرکز، از واحد شش به مرکز به گوشم! من

و پالک هفتادبه  یعتیشر  یابونگزارش از خ یهاز مرکز به واحد شش!  -
 خودت رو به اونجا برسون! یم،و چهار دارسه_هفتاد

 شد! یافت: درمن

 یدامسخره پ یموردها  یناز ا  یلیخ  یداً رو روشن کردم. جد  ینماش حوصلهبی
کم نبود امکان  یروها؟! فقط اگه نچرت و پرت ینشده. آخه منو چه به ا

ق انداختم. برام جالب نگاه به پنجره اتا یمن یه! دوباره یرمنداشت گردن بگ
که   یجور ونداداش سامان خودش رو از تراس پرت کنه؟ ا یدبود که چرا با

 ینبود. امان از دست ا یهم صبور یدشا یا خیالیبودم پسر ب  یدهمن فهم



خورده  یشکست عشق  ینم. البد دختره بهش پا نداده، ایپسر جوون امروز
. رسیدیبه نظر نم  یاهل عشق عاشق   ینخودش رو پرت کرده! اما اون که همچ

رو روشن   اشینبشم! م  یگیرشپ  یدمشکوکه، با  یلیخ  یهقض  ینبگم. ا  یچ   یه 
 کردم و راه افتادم... .

اتوبان   یرو تو  ینو در سکوت ماش  کردمیمختلف فکر م  یهاراه به پرونده  توی
 پر شد. ینماش یتو یرونسرد ب یدادم و هوا نییپا یکمرو  یشه. شروندمیم

*** 

 رایان

 

 ی،نه تشنگ  ی،نداشتم. نه گشنگ  یاحساس یچنشسته بودم و ه یکیتار توی
 یه یهواتفاقات بود که  یر ! فکرم درگیگهد یز چ یچنه درد و نه ه ی،نه خستگ 

 هی! سرم رو باال کردم و به اطرافم نگاه کردم. یدماطرافم شن یکیصدا از ته تار
 !یک کوچ  یچراغ نفت  یهچراغ از سمت راستم روشن شد. 

 یکنور کوچ  ینا  یکیتار  یکردم و با تعجب به چراغ نگاه کردم. تو  یکمرنگ   اخم
 یبیحس مبهم و عج یهلحظه  یه. یشدم یدهبود د یتکبر   ییکه مثل روشنا

راه کوتاه  ینوجودم رو گرفت. از جام بلند شدم و به سمت چراغ رفتم. هم
 بود. یشاز حالت عاد تر یشمتر ب یانگار به اندازه س

آروم  دیدم؛ینم یبیعج یز چ یچبهش زل زدم. ه یدمکه به چراغ رس  همین
رو روشن  یینور کم جا ینبود. ا فایدهیبرش داشتم و به اطراف گرفتمش. ب 



بود  یک کرد و نزد  یر گ  یزیپام به چ یهوروم به جلو حرکت کردم که . آ کردینم
 .یرملحظه تونستم تعادلم رو بگ یناما آخر  یوفتم؛ب

 یبود صدا ینضربان قلبم رفته بود باال و جالب ا یکماتفاق  ینخاطر ا به
. انگار من شنیدمیو از اطرافم م شنیدمینم مینهضربان قلبم رو از قفسه س

گرفتم. به سمت همون   یندرون خودم بودم! برگشتم و چراغ رو به سمت زم
 کرده بود.  یر گ  یزیپام به چ ییجا

 یکم!  یدمافتاده د  ینزم  یرو رو  یگرفتم جسم  ینکه نور رو به سمت زم  همین
و گلوم خشک شده بود! به سمت جسم رفتم و نور رو   کردمیاحساس ترس م

شده بود. درست   چیدهیرنگ کامل پ  یدپارچه سف  یهبه سمتش گرفتم. داخل  
جنازه! آروم کنارش نشستم و خم شدم. آب دهنم رو قورت دادم. بعد   یهمثل  

بود سکته   یک نزد  یدمکه د  یزیرنگ رو از صورتش برداشتم. با چ  یدپارچه سف
 رس و ترس آروم اسمش رو صدا زدم:کنم! با است

 سامان! -

 یدچشماش رو بسته بود و داخل پارچه سف یده،و پر  یدبا رنگ سف سامان
جنازه! قلبم   یهدرست مثله    تحرک،یو ب   جونیب   یلیشده بود. خ  یچیدهرنگ پ

و ترسناک به درد اومده بود. ناباورانه صورت  ینصحنه غمگ ینا یدناز د
 یشدم! اشک تو یرههاج واج به جسمش جلوم خرو لمس کردن و  یدشسف
! با زار صداش کردیم مگلوم داشت خفه  یجمع شده بود و بغض تو  هامشمچ

 کردم:

 سامان! -



روم بدون حرکت بو. شروع کردم به تکون دادم روبه یدهسرد و رنگ پر  جسم
 :کردمیو صداش م زدمیجسمش. زجه م

 سامان! -

 یوونهرسمًا داشتم د یومد،. دلم به درد مصحنه رو نداشتم ینا یدند طاقت
. خواستم نبضش کردمیو صداش م دادمیجسم رو تکون م قرار ی! ب شدمیم

 باشه! یمرگش واقع شدی. باورم نمیرمرو بگ

 بشنوم. یگهبار د یهسامان رو  یدننفس کش یضربان و صدا خواستممی

جسم  یرو...روبهیک کوچ یچراغ نفت  یه! تنها کنار یکیسکوت و تار توی
که با   یرم! خواستم نبض سامان رو بگشدمیم  یوونهبرادرم! داشتم د  حرکتیب 

و ترسناک   یبعج  یهام خشکم زد! نگاهم به دستادست  یگرفتن دستش تو
ن یرنگ ب یه. یزونو دراز! با گوشت آو یاستخون  یهاسامان قفل شد، دست

 !یو آب  یسبز لجن

بسته سامان. نگاهم افتاد دوباره به  یهاشمچهره سامان نگاه کردم، به چ به
دستش و بعد دوباره به صورتش. حس کردم چهره سامان داره ترسناک 

لبخند   یههاش باز کرد! با  چشم  یهونگاهش کردم که    ترییش! با دقت بیشهم
 !یطانیترسناک ش

 یلیچهره خ یهشده بود به  یلکرده بود و تبد  ییر از چهره سامان تغ شچهره
و به سمتم حمله کرد.  یدکه ترسناک خند  یدمکش  یو داد یدمک. ترسترسنا

و خاموش شد!  ینزم یافتاد رو یخودم رو به عقب پرت کردم که چراغ نفت 
 مطلق فرو رفتم... . یکیتار یتو



 یهچند ثان یر از کدوم سمت برم. تصو دونستمیفرار کنم؛ اما نم خواستممی
بکوبه! دستم رو  مینهبه قفسه س وار یوونهضربان قلبم د یشدباعث م یشپ

 بودم! یدهترس یکنم. حساب   یداتا چراغ رو پ کشیدمیم ینزم یرو

 کنم و کالفه بودم!  یدارو پ یچراغ نفت  تونستمنمی

 یر که بودم ز  ییاز جا یهوماجرا تموم بشه که  ینهر چه زودتر ا خواستممی
سفت و محکم افتادم!   ینزم  یه  یزود رو  یلیشد! سقوط کردم که خ  یپام خال

پشتم حس کردم که نفسم رو واسه   یتو  یبرخورد کردم درد بد  ینبا زم  یوقت 
 .یدلحظه بر  یه

سالن بزرگ  یه یتو ینم،جام بش یکردم تو  یچشمام رو باز کردم و سع آروم
که من قباًل اومده بودم؛ اما  ییو آشنا. جا یمیسالن قد یهبودم... . 

 ییصدا  یچبزرگ روشن شده بود؛ اما ه  یها! همه جا با المپیک   مدونستینم
و کتفم  ماز جام بلند شد یکس نبود و من تنها بودم! به سخت   یچ. هیومدنم

 رو مالوندم. همزمان به اطراف نگاه کردم.

*** 

 امیر

سالن   یمسئول و صحبت کنن. من تو  یشرفته بود که با همون دکتر پ  سامان
 یانبودم؛ بهم زنگ زده بود و من درباره کما رفتن را یناو منتظر س رفتمیراه م

 .یادگفت که االن م  شد،یبهش گفتم. اصاًل باورش نم



 ی! از طرف خواستیرو م یخواب درست حساب  یهخسته بودم و دلم  واقعاً 
رفتم؛ چون  یانرو تنها بذارم و برم خونه، به سمت اتاق را یانرا تونستمینم

 .یشهبد م یلینباشه خ یششپ یو کس یشدالش بد مح یاناگه را

موضوع ذهن  ینخودش رو پرت کرده باشه! ا یانکه را  شدیباورم نم هنوزم
رو کرد؟! اما به  کار ینچرا ا پرسیدیمیکرده بود و همش م  یر مون رو درگهمه

 !رسیدیمینم یاو قانع کننده یجواب درست و حساب 

ر رو باز کردم. برق اتاق خاموش بود. برق رو آروم د  یدمرس  یانبه اتاق را  وقتی
 یهافتاده بود و  جونیتخت ب  یرو یانروشن کردم و در اتاق رو بستم. را

 لحظه واقعًا دلم براش سوخت.

بود نگاه کردم. با  یاندهن را یکه تو  یارفتم کنارش نشستم و به لوله آروم
 ینرو کرد؟ آخر  کار یندوباره اون سوال تو ذهنم تازه شد. چرا ا یانرا یدند

 !رسیدیافسرده به نظر نم زدمیبار که داشتم باهاش حرف م

سوءتفاهم بود، پس   هایریاعترافاتش گفت که تموم اون دستگ  یهم تو  پویا
 یترس زندان رفتن خودکش یانبود که بخواد به خاطر عذاب وجدان  یجور

 برق اتاق خاموش شد! یهوکه   کردمیها فکر مموضوع ینکنه! داشتم به ا

هام چشم ینکهبرق خاموش شد؟! تا ا یهوتعجب به اطراف نگاه کردم، چرا  با
خاموش بشه؟  دلیلیبرق ب  یشه. مگه میدطول کش یکمعادت کنه  یکیبه تار

! از جام بلند شدم که برم برق رو روشن کنم. داشتم با دقت به یبهعج یلیخ
 یو ترسناک   ناکوحشت  یصدا  یه  یهوکه    رفتمیبرق که کنار در بود م  یدسمت کل

 برگشتم و به عقب نگاه کردم. یدهاز پشت سرم اومد! ترس



همه جا رو گرفته  یقیسکوت عم یهبود و  یاز حالت عاد تر یشاتاق ب تاریکی
وجود  کردم،یحس م یزیچ یهاتاق  ینا یبود! تو ینسنگ یبود. جو حساب 

ضربان قلبم با شدت  دونستمیرو نم یلشکه دل  یرو! از استرس و ترس یزیچ
در ظاهر  وبچهارچ یتو ینادر باز شد و نور سالن وارد اتاق شد. س یهو! یزدم

 بلند گفت: یشد و با صدا

 !کنی؟یتو؟ چرا برق رو روشن نم یادخوشت م یکیتا حاال انقدر از تار یاز ک  -

 خاموش شد! یهویینه بابا برق  -

 یهاتو هم عجب بهونه یف! پشهیخاموش نم یهوکه   یمارستانبابا برق ب -
 !یرام یاریدر م یامسخره

! شناختمشیم  یده،باز ادامه م  یناس  دونستمینگم چون م  یزیدادم چ  ترجیح
 و گفت: یانسر را یرفت باال یناس

 یومد؟هنوز بهوش ن یانبرا ینا -

تر دوباره حالش بدتر شد و دک یهوراستش بهوش اومده بود خوب بود؛ اما  -
 گفت رفت تو کما.

 یگی؟م یشت! جد ی: واسینا

 خواستمیانداخت. جلوتر رفتم و م  یانبه را  یقیرو تکون دادم که نگاه عم  سرم
 صحبت کنم. ینابا س کردمیچهار روز بهش فکر م ینا یکه تو  یزیدر مورد چ

 ... .ینااوم س -

 برداشت بهم دوخت. یاننگاهش رو از را سینا



 نبود؟ یبعج یکم یانرا یکشخود  ینبه نظر تو ا -

 ینمرو بندازن تو زندان ا یاو پو ینباشه؟! خواستن ا یبعج ینه واسه چ  -
اون تو، تحملش رو نداشت خواست خودش  یوفتهب خوادیکه م  دونستیم

 رو بکشه.

 یکه چطور  یدمشده بودم. د  یدار ب  یزدکه داشت با سامان حرف م  یاما موقع  -
بودن اسناد قاچاق بودن تعجب کرده   یدهکه دزد  یاون مدارک   یدکه فهم  یناز ا

هاش در تو زندانه اون کم مونده بود چشم یاسامان گفت پو یبود. تازه وقت 
 شوکه شده بود! ی. اصاًل انتظارش رو نداشت، حساب یادب

 ی؟بگ  یچ  خواییم یر : امسینا

! ییهشوپولبود اسناد  یفکه تو ک  یاون اسناد دونستینم یانرا ینا،: سمن
باعث شد خودش  یپس چ  یه،زندان رفتن جد یهقض دونستیاون اصاًل نم
 رو پرت کنه؟

 هست... . یادیز یل: خب دالسینا

 وسط حرفش و گفتم: پرید

برادرش هم  یشد،مادرش که عمل کرد و داشت خوب م ینا؟س یلیچه دل -
گفت تا   یاکه پو  یجور. اوندونستیزندان هم که نم  یهزنده و سالم بود، قض
 باعث شد؟ هوم؟ ینشده، پس چ  یبه حال عاشق دختر

. آخر کنهیو معلوم بود داره فکر م  کردیساکت شده بود داشت نگاهم م  سینا
 .یمنگاه کرد  یانبه را  ییتکون داد که دو تا  دونمیسر هم سرش رو به نشونه نم



*** 

 ارسالن

 خونه متروکه  یهکه    ینه کردم، اروم نگابهرو  یرو نگه داشتم و به خونه  ماشین
زنگ زدم. واقعًا برام سوال بود  یان یرو برداشتم و به عل ی! گوشیستن یشتر ب

 خونه متروکه بهم دادن؟! یه یتو یتمأمور یهکه چرا 

فروش  یدخر  خوانیبدونم اگه بحث مواد مخدره که چند نفر م خواستممی
 یگهد یفکرها سیگهد یزایکنن به چند تا از افرادم خبر بدم. اگه بحث چ

 اون خونه! یتو یرمم یچ  یبدونم برا خواستمیکنم، در کل م

 : الو!یان علی

 که... .  ینوقت ندارم زود برو بب یادز ینبب ی؟: سالم خوب من

 حرفم رو قطع کرد: شما؟! یان علی

 !شناسی؟یتا حاال مافوقت رو نم ی: از ک من

نبود...   یوکه نشناختم راستش شماره شما س  ید: عه سالم قربان! ببخشیان  علی
. 

 وسط حرفش: پریدم

پالک  یعتیشر  یابوناز طرف مرکز بهم آدرس خ ین! ببخیالیخب ب  یلیخ -
خونه متروکه  یهفقط  یدمهفتاد و سه_هفتاد و چهار رو دادن. اومدم د

 !یهدعواعه چمواده،  یه،بحث دزد یهداستان چ ین. برو ببجاستینا



 : چشم قربان!یان علی

 !تریع : منتظر خبرتم، فقط سر من

به  یشدم. نگاه  یادهپ ینبشنوم قطع کردم و از ماش یجواب  ینکهبدون ا بعد
تا طبق اون اقدام   موندمیم  یجهمنتظر نت  یدروم انداختم. باخونه متروکه روبه

به خونه متروکه   اییگهد  یرو قدم زدم و صبر کردم. نگاه   یادهپ  یکنم. آروم تو
 منتظر موندم... . یگهد یکم. رسیدیبه نظر م یخوفناک و جالب یانداختم. جا

اما حوصله صبر کردن نداشتم.   فهمیدم؛یم  ید. بایومدداشت گندش در م  دیگه
بهم خبر بده! بهتره خودم برم سر و  خوادیم یک   یستمعلوم ن یان یعل ینا

حواسم رو جمع  یدراه افتادم. با یمیقد یآب بدم، به سمت خونه یگوش
 هاس!معلومه پاتوق اون پر دل و جرأت یختشچون از ر کردم،یم

. به سمت یننامکان داره منو بب  دونستمیبرم، چون م  یاز در اصل  خواستمنمی
رو کردم  یمدر باز بود. تمام سع زدمیرفتم و همون جور که حدس م یدر پشت 

 یراهرو یهکه از در رد شدم   ینحرکت کنم! وارد خونه شدم، هم صدایکه ب 
راهرو چند  یبود! تو یبو عج یکتار یروم بود، حساب روبه یک و تار یطوالن 

 برام جالب بود. یتا اتاق بود که حساب 

 یباً . تقر ینمود ببب یتا اگه کس انداختمیبه داخل م ینگاه  یمن یهراه  سر 
 !یدمشن یپچ پچ  یراهرو بودم که صدا یآخرها

کردم سمت صدا برم، صدا از سمت راستم که   یکرد و سع  یز هام رو ت گوش
پام رو نگاه  یر . آروم رفتم و با دقت زیومدم شدیوسط خونه م ییجورا یه
 رو لگد نکنم و با سر و صدا مهمونم رو خبر دار نکنم! یزیکه چ  کردمیم



به سمت وسط خونه که  یوار دستم گرفتم و از پشت د یرو محکم تو اسلحه
 یدمکه رس  داشتمیحرکت کردم. آروم قدم بر م یشدم یسالن اصل ییجورا یه

 بود. ینالت یا یعرب  یبغر  یبعج یهاجمله یهشب تر یشسمت صدا! صدا ب

ن رو کل جز قرآ   یمدوران افسر   یتو  یباً نداشت قرآن باشه، چون من تقر   امکان
و به اتاق بزرگ که  یوار قرآن نبود! رفتم پشت د یهاصاًل شب ینحفظ کردم و ا

نشسته بود وسط  یاهس یوشرتنفر با س یهبه گمونم هال بوده نگاه انداختم. 
 یلی. نور شمع خبودکنارش   یلهچندتا شمع روشن کرده و چند تا وس یههال، 

نشسته بود و داشت اون . اون فرد کردینم یخونه رو نوران  یادکم بود و ز
 .گفتیرو م یبعج یزهایچ

به سمت چپ رفتم تا چهره شخص رو بهتر   یوار وارد هال شدم، از کنار د  آروم
متوجه   یعزنگ خورد! اون فرد سر   یمگوش  یهو... . به سمت جلو رفتم که  ینمبب

! سامان یدمرو صورتش رو دروبه  ینهاز آ   یهوشد. خواست بلند بشه در بره که  
 !کرد؟یم کار یچ  ینجاا

 !یه  -

رفتم لبه پنجره و به  یع . سر یینپا یدازش پر  یهوو  یدبه سمت پنجره دو اون
شد، اون سامان بود! امکان   یر در گ  ینگاه کردم. در رفته بود! ذهنم حساب   یینپا

! مگه کرد؟یم کار یچ  جاینشده باشم، امکان نداره؛ اما اون ا یاالتینداره خ
 نبود؟! یمارستانب یاون تو

 چیدیپ یان یعل یرو برداشتم که صدا کشتیکه داشت خودش رو م  گوشیم
 تو گوشم.



به دفتر رو  یشد، چون اجازه دسترس یر د ید: سالم قربان! ببخشیان علی
که به شما داده بودن به خاطر سر   یتینداشتم. من آمار رو در آوردم و مامور

 یغ ! چند نفر گزارش جاومدیون خونه در مبود که از ا  یو ترسناک   یادز  یصدا  و
 رو داده بودن! یبعج یو صدا

چه وقت زنگ زدن بود؛ اما خب اون  ینآوار بشم سرش که ا خواستممی
استرس داشت، پس  یشده حساب  یر د ینکهنداشت و معلوم بود از ا یریتقص

 گفتم:  حوصلهیکوتاه و ب 

که صبح در موردش   یمرخص یبر  تونییم یزی،چ یهخب ممنون! و  یلیخ -
 .یبهم گفته بود

 خوشحال شده بود. یحساب  یان علی

 ممنونم ازتون واقعًا ممنون! یه،عال ینا گین؟یم یقربان جد یواا -

زنگ زدنش پس  یجواب دادن نداشتم، مخصوصًا با اون زمان بند حوصله
 خالصه کردم:

 خداحافظ! کنم،یخواهش م -

 با همون ذوق گفت: یان علی

 ظ قربان!خداحاف -

کردم و تو فکر رفتم.   گاهیهرو قطع کردم و رفتم لب پنجره. دستم رو تک  گوشی
بهش به  اهمیتیب  یول کردم؛یخودم احساس م یرو ینینگاه سنگ ینکهبا ا

 .کردمیکرده بود فکر م  یر که ذهنم رو درگ  یتر موضوع مهم



 جاینون ابود! اما ا جاین! که سامان ایومد؟خونه م یناز ا یغج یصدا که
 یناافتاده بود. ا ینزم یکه رو  یلیبه عقب نگاه کردم، به وسا کرد؟یم کار یچ 
رو داشت؟! امکان داره واقعًا سامان و داداشش خالفکار   یقصد چه کار  یه؟چ

 یز چ  یه  یهنه! قض  شم؟باشن؟ امکان داره من در موردشون زود قضاوت کرده با
 .فهمیدمیم یدبا س،یگهد

 یگرفتم و بعد به سمت در خروج   ینزم  یرو  یلچند تا عکس از وسا  یگوش  با
 تونستمیواضح م یلیخ ینوبود. ا ینساکت و سنگ یراه افتادم. خونه حساب 

 .یرونخونه بزنم ب  ینهرچه زودتر از ا  خوادیچرا دلم م  دونستمیحس کنم! نم

انداختم به خونه    اییگهنگاه د  یم. نیدمکش  یقنفس عم  یرونخونه که زدم ب  از 
بودم، اشتباه نکردم.  یدهراه افتادم. من سامان رو د ینو بعد به سمت ماش

وقت کرد خودش رو  یبود، ک  یمارستاننبود! اما چرا؟ اون که تو ب یدد یخطا
 برسونه و چرا؟! جاینبه ا

 یدبه گزارش بندازم؛ اما قبلش با یگهنگاه د یه ید. بایومدعقل جور در نم با
اول کجا برم که سر در  یدبا دونستمی! میشدمشخص م یدبا رفتم،یم ییجا

 !یارمب

*** 

 رایان

 یلیخ یک موز یهکه توش بودم انداختم.   صدایییبه تاالر روشن و ب  نگاهی
 یهکه شب  اییشهش یو بزرگ! لوسترها ییتاالر طال  یهبود.   یو آروم پل  یمیقد



 یوفته؟واسم م  یداره چه اتفاق   یا! خدایبلند و سلطتن  یهاالماس بودن! با پرده
 من کجام؟

 یتکون   یهگرفتم    یمباآلخره تصم  شدم،یاز قبل م  تر یدهو ترس  تر یلحظه عصب  هر 
 به خودم بدم. به سمت در بزرگ سمت راستم راه افتادم.

! فقط یمستخدم یچو روشن. بدون ه یبقصر عج یهقصر بودم،  یتو انگار 
 یسع یدمبه در رس یتش رفتم. وقت باشه به سم یراه خروج  ینکها یدبه ام

کردم؛ اما نشد! بارها و بارها تالش   ی! دوباره سعشدیکردم بازش کنم؛ اما نم
 قفل بود. یرونکردم؛ اما از ب

 یهودار شد. برگشتم که خش یکموز یصدا یهوفکر باز کردن در بودم که  تو
 د.حاکم ش یبزرگ  ینبه ا یجا یتو ینآهنگ کاماًل قطع شد و سکوت سنگ

سکوت کر کننده بود! برگشتم سمت در و دوباره  ینا شدم،یم یوونهد داشتم
 ها خاموش روشن شدن!چراغ یهوکردم بازش کنم؛ اما   یسع

 بینم؛یدارم کابوس م دونستمیخوابم! م یتو دونستمیبار تکرار شد. م سه
 یهو. یرونب یامب یخواب لعنت  یناز ا تونستمیکنم! نم  یکار  تونستمیاما نم

تاالر  یهبه  یلتبد یشپ یهچند ثان یمها خاموش شد و تاالر پر نور و مالبرق
 شد! یلترسناک و مرموز تبد

 یدندو  یصدا  یهوباز کردن در امتحان کنم که    یدوباره شانسم رو برا  خواستم
. ینزم یرو یزیشدن چ یدهکش یبعد صدا یدم،رو از دست سر شن یزیچ

 یدهکش  یهام سخت شده بود. صداگرفت و نفسدوباره استرس وجودم رو  



! صدا یراه فرار یچو من تنها بودم. بدون ه یومدم ینزم یرو یشدن جسم
 !رفتیو همچنان ضربانه قلبم هم باالتر م یشدم تر یک نزد

آرامش قبل از طوفانه! خواستم آروم  ینا ینکهجا سکوت بود و غافل از ا همه
. آروم برگشتم کردمیچون حسش م پشت سرمه یزیچ دونستمیبرگردم، م

موجود انسان  یهجلوم بود!  ینزم یرو یزیو به پشت سرم نگاه کردم. چ
بود. جفت پاهاش قطع شده بود و معلوم بود خودش  یینمانند که سرش پا

 کشونده!  جاینتا ا رو

و  یاهداشت که س یوحشتناک  یها... . دستیومدداشت از جاش در م قلبم
 یختهصورتش ر یسرش جلو یچندش آور بودن! بدنش پر مو بود و موها

! آروم خم شدم به کردمیصحنه رسمًا سکته م ینبود. داشتم از ترس ا
 سمتش، آب دهنمو به زور قورت دادم... .

دورش. با  یخون  یدبود! نگاهم افتاد به پارچه سف یینهمچنان سرش پا اون
و  کردیشده بود! خرخر م تر یشترسم بپارچه  یگوشت رو  هاییکهت یدند

لب بسم اهلل بگم  یر بود. نفسم سخت شده بود خواستم آروم ز یینسرش پا
 سرش رو بلند کرد! یهوکه 

و خودم رو به عقب پرت   یدمکش  یکه داد بلند  یدرو به سمت من کش  خودش
م اما دست  یرم؛رو بگ  ییجا  کردمیم  یو سقوط... . سع  یکیکردم! بعد دوباره تار

 یرهایسقوط کردم و تموم تصو یکیتار ی. دوباره توشدیبند نم ییبه جا
 اطراف محو شد... .



هم جمع کردم.  یصورتم رو از درد تو ین،زم یشدن بدنم دوباره رو یدهکوب  با
هام رو باز کرد و هراسون به اطراف نگاه چشم یبا درد بدن و به هزار بدبخت 

 باشه! جاینهنوز ا ترسیدمی! مترسیدمیکردم...م

 جایناما ا  یشد؛واضح م  یدمانع د  هاشونیهتا دورم پر از درخت بود که سا  دور 
به اطراف نگاه کردم. حاال من  یدهجنگل بودم و تنها. ترس یهم آشنا بود! تو

 !یشه؟ها عوض م؟! چرا انقدر مکانبرم یرونجا ب یناز ا یچطور

 چرا دنبال منه؟ کنه؟یم یاون داره باهام باز چرا

! خودت رو جمع جور کن! االن وقت یانها نگاه کردم. بسه راترس به درخت  با
لرزون به راه افتادم،   ی! آب دهنم رو به زور قورت دادم و با پاهایستجا زدن ن

بود؛ اما ساکت نبود، بلکه با  یکتار. کردمیبا دقت به اطراف نگاه م یلیخ
 یومدنبود از کجا م  لومکه مع  یگهد  هاییوونو ح  یرجیرکج  یزوزه گرگ، صدا

 پر شده بود.

. تنم یرمبدونم دارم به کجا م ینکهبدون ا رفتمیراه م یممستق جوریهمین
خراب شده  ینزودتر از ا خواستمیداغون بودم. م یو حساب  کردیهنوز درد م

پشت سرم  یزیچ یدندو یکه با صدا رفتمیم طوریینشتم همبرم. دا
و  فتماسترس گر  یشهدوباره شروع م یز تصور که داره همه چ ینبرگشتم. از ا

از ترس گلوم خشک شد. دوباره همون صدا از سمت چپ اومد! و سمت 
 راست... .

که سرعتش   ییاتفاق بودم. از اون جا  یهو منتظر    چرخیدمیهمون سمت م  به
باعث ترسم  ینو هم یهحدس بزنم چ تونستمیم یشدم یببود و غ یادز



م و فرار از اون جا بر  خواستمیفقط م یه،بدونم چ خواستمینم یگه! دیشدم
 یو پشت سرم رو نگاه نکردم، صدا یدمکنم. به سمت راست با سرعت دو

 بترسم! تر یشب یشدباعث م ینو هم شنیدمیپشت سرم رو م ویدنشد

 یر . پام گدویدیو پشت سرم م یکمکردم؛ اما اون همچنان نزد  یادرو ز سرعتم
 !ینکرد و افتادم زم

 یاخنده  یسرم نبود؛ اما صدا  پشت  یزیچ  یچبرگشتم، ه  یع ترس و لرز و سر   با
 !جاستینا دونستمی. مکردمیاطرافم نگاه م یهابلند شده بود. به درخت

*** 

 امیر

 رو مرتب کردم و از جام بلند شدم، آروم گفتم: لباسم

 .یامالقات پو یرممن دارم م یناس -

 یدن؟االن اجازه مالقات م یمطمئن -

 کمکم کنه!  یگمم کنه،یهام اونجا کار ماز دوست یکیآره  -

و بعدش که سامان  مونمیم یانرا یشباشه برو، من تا فردا بعد از ظهر پ -
 .یشتپ یاماومد م

بود.  جونیو ب  یدهانداختم. رنگ پر  یانبه را ینگاه  یمتکون دادم و ن سر 
 .یرونبود که خون ازش بپاشه ب ینل..*باش خشک و قرمز بودن و انتظار ا



و هنوز  یدانگار چسب یکه رفته بود با دکتر و مسئول حرف بزنه؛ ول  سامان
 یقی. نفس عمیانرا یشهست پ  یناجمع بود که حداقل س یالمبود! خ یومدهن

به سمت در  یم. مستقیروناز اتاق زدم ب یکوتاه   یو بعد از خداحافظ  یدمکش
 یمرادبه    گ زن  یهرو برداشتم و    یممدت گوش  ینا  یحرکت کردم. تو  یمارستانب

 زدم، بعد از دو تا بوق جواب داد... .

*** 

گفت که االن   یانداختم. مراد  یشدم و به در بزرگ زندان نگاه   یادهپ  یتاکس  از 
 باشه! طور ینهم یدوارمموقع زنگ زدم، ام ینوقت آزاده و من بهتر 

 یبزرگ  یاطبه نگهبان وارد شدم. ح یحسمت در زندان رفتم و بعد از توض به
برام گفته  یکجا برم، چون مراد  دونستمیساختمان روبه روم بود، م یهبود و 

 یدمرس  یگفته بود رفتم. وقت   یکه مراد  ییبه سمت جا  یبود. پس بدون معطل
 آروم چند بار در اتاق رو زدم.

 بله! -

 مالقات اومدم من... . یسالم منم برا -

رچوب در چها یتو یبا باز شدن در نصفه موند و چهره شاداب مراد حرفم
 ظاهر شد.

 اع رضا! -

 !یر ام -



همون  یا ی. مرادیمگل هم رو ماچ کرد  یرو یو حساب  یمرو بغل کرد همدیگر 
 خودمون: یرضا

 بودمت! یدهوقت بود ند یلیخ -

 .کردیلبخند بهم نگاه کرد. انگار داشت گذشته رو مرور م با

 رضا! طور ینمنم هم -

 کرد.  ییاق راهنمازد و منو به سمت داخل ات ترییقعم لبخند

 !ینیمبشه تا همو بب یامالقات باعث شد بهونه ینخدارو شکر که ا -

 گفتم:  شدمیکه وارد م  طور همون

سرت شلوغ بود  سرهیک  یباشه تو سرگرم کارت شده بود یآره واقعًا، هرچ  -
 منم گفتم مزاحم نشم.

قباًل   ینتهبرات وقت دارم؛ م  یشههم  ی،! تو مثل داداشمیر؟ام  یهچه حرف  ینا  -
 سرم شلوغ بود! یکم یادز هاییفتبه خاطر ش یکه گفته بود

روش روبه  ینشست و با دست اشاره به صندل  یصندل  یکرد. رو  یکوتاه   مکث
 کرد و بعد گفت:

 !جاست؟یناز دوستات ا یکی ی! خب پس گفت ینبش یستادی؟چرا ا -

 که اشاره کرده بود نشستم و گفتم:  یصندل روی

 در آورد. جاینسر از ا یچطور یدآره بنده خدا خودش نفهم -

 جرم رو بهش انداختن! ینپس ا -



 یهااز اون خالفکار   یارو  کردمیآره چه جورم! من اول که اومد خونمون فکر م  -
 یارو یداما بعد فهم یزد؛حرف م یزهاچ یندرباره ا یلکسسابقه داره چون ر

 که دوستش گفت کش برن اسناد قاچاقه!  یاون مدارک  دونستیاصاًل نم

بود؛ اما از  یعیو طب یتکرار یلیموضوع براش خ ینتعجب نکرد، انگار ا رضا
 گفت:  یهمدرد یرو

 زودتر موضوع روشن بشه و آزادش کنن. یدوارمچه بد! ام یوا -

 از سر تشکر زدم که رضا گفت: یلبخند من

مالقات دو ساعته  یههماهنگ کردم و  کنمیمعطلت نم نیاز ا تر یشخب ب -
 یه؟جور کردم برات، کاف

 !کنمیممنونم رضا جبران م یه،خوب یلی! دوساعت زمان خیهعال ینبابا ا -

پاشو پاشو  یم؟ها رو دارحرف ین! من و تو ایه؟چ یاتچرند ینا یر اع ام -
 !زنییحرف م یادیز یببرمت که دار

از تشکر بود از جام بلند شدم. به سمت در اتاق رفت که  یکه حاک   یلبخند با
 ییگهو به سمت بخش د یرونب یممن پشت سرش رفتم. از ساختمون اومد

 یتو امن شدنیم یاد. کم تعداد نگهبان و سربازها داشت زیمساختمون رفت
 ساختمون دو برابر!

. من رو به داخل یدچیرو باز کردن که صداش تو کل سالن پ  یآهن  یانرده  در 
کرد و   ییبود راهنما یآهن یز م یهو  یاتاق بدون اثاث که فقط دو صندل یه

 گفت:



 !یارندوستت رو ب یگمبمون، االن م جاینتو هم یر خب ام -

 یآهن یصندل یرفت. رو یرونها از اتاق بحرف ینتشکر و ا یبعد از کل و
 .رو نگاه کردمو محکم روبه یمانیس یوار نشستم و به د

. به در یدمقدم و بعدش باز شدن در اتاق رو شن یبعد صدا یقهپنج دق حدود
دستش ظاهر شد. از جام بلند شدم که  یدستبند تو یهبا  یانگاه کردم که پو

 گفت:  یاپو

 !یتیممکه بچه   کردمیکم به خودم شک م! داشتم کمیرخانبه امبه -

کرده بودم که   یداپ  یقین  یگهبه سمتم اومد. د  یشهشاد و شنگول مثل هم  بعد
از   یوقت   یمرو بغل کرد  یگر بار هم د  ینو شنگوله! واسه اول  خیالیبابا کاًل ب   ینا

ساکت شد. رو  یهوبگه که  یزیدهن باز کرد و خواست چ یاپو یمهم جدا شد
 گفت:  رفتیم یرونکه داشت از اتاق ب  یبه سمت سرباز

 نره! یادتصلوات  عجله؟ ینداداش کجا با ا -

 یاکه از سر تعجب چروک خورده بود به پو  یشونیسرش رو بلند و با پ سرباز 
 نگاه کرد.

 ی؟ما رو وا کن یقفل و چفت شده یهادست ینا خوایی: نمپویا

 اجازه رو ندارم... . ین: نه متأسفانه اسرباز

 وسط حرفش: یدپر  پویا

عمرو عاصم  یر زنج ینا کن او یاو ب یروناز قانون بکش ب یزتداش جان عز  -
 رو!



 گفت:  یامردد بود که پو سرباز 

که   یستمیم یستمس یندر نرم! البته با ا یدموا کن قول مردونه م یاداش ب -
 در برم! تونمیهم بشم بازم نم یینامرئ ینراه انداخت

اومد و  یاجمعش کرد، بعد به سمت پو یعزد و سر  یمحو یلبخند سرباز 
. یرونرفت ب  اییگهگفت و سرباز بدون حرف د  یشیآخ  یادستبند رو باز کرد. پو

. دوباره سر جام نشستم یو خودش رو انداخت رو صندل  یدرو کش  یصندل  یاپو
 یرو یکبود  هنگاه کردم متوج یاکه به پو  یقبود. دق یاپو یروروبه یقاً که دق
بگم  یزیچ ینکهو قبل از البش شدم. متوجه نگاهم شد  یش و زخم روگونه

 گفت:

 باحالم رو ندارن! یرفتارها یاقتل هایبعض دونییم -

دعوا افتاد و شاخ به  یو سر تکون دادم. معلوم بود اون داخل حساب  خندیدم
 شاخ شده.

 خب؟ -

 گفتم:  ینهم یبرا یهمنظورش چ دونستمیهاش نگاه کردم، مچشم توی

 بهتر شده بود! یانآهان آره...را -

 االن حالش چطوره؟ ی؟به کار برد یچرا فعل ماض ی؟چ  یعنیشده بود؟!  -

ها رو از هوش اومده بود؛ اما بعدش خبر تو و تموم اتفاقراستش اولش به -
که دکتر گفت مثل   یجوربد شد. البته اون  یاندوباره حال را  یهو  یدسامان شن

داروها باعث شده بود چشماش رو باز کنه. االن وضعش بدتر شد و  کهینا



که  ی! دکتر گفت همون مقداریفهخف یلیرفت تو کما، البته هول نکن خ
 ... .یادز یلیهوش اومده بود با استقامت خبه

 گفت:  یوسط حرفم و شاک  یدپر  پویا

لم سا یبا بدن  یتو کما! خود من تو حالت عاد یرهخو معلومه بدبخت م -
اون بدبخت که از اون  ینانتظار داشت یگهاز هوش رفتم! د یدمرو شن هاینا

رو  یزاچ ینا ینکهارتفاع پرت شد و ضربه محکم به سرش وارد شد بعد از ا
 و بابا کرم بره؟! یدشن

 خبرها نرفت تو کما، اون به خاطر... . یناون به خاطر ا یانه پو -

 وسط حرفم: یدپر  یقبل یگرفته و با همون لحن شاک   یبا صدا پویا

 ناراحت! یالبد شوکه شد و کل شناسم،یفکر کن. من اونو م طوریینتو ا -

 خم شد و گفت: یز م یرو یانگفتم و سکوت کردم. پو چیزی

 گفت؟  یاالن حالش چطوره؟ دکتر بعد از کما رفتنش چ  -

 یلیتازه به احتمال خ  کننیخودشون رو م  یگفتم که تو کماست. دکترها سع  -
 !یستهبا یانسر را یسامان خودش شخصًا باال یادز

بود هم  ی. واقعًا ناراحت شده بود. هم شاک یینسرش رو انداخت پا پویا
 نگران!

 وضع تو چطوره؟ -

 گفت:  یمیبود. با اخم مال یز هنوز نگاهش به م پویا



 خوبه! -

کرد   یصداش رو صاف کرد و سع یگرفته بود بود. با سرفه مختصر   صداش
 ی. اونم برادیدمیم طوریینرو ا یابار بود پو ینخودش رو جمع جور کنه! اول

 یدفهم  یوقت   ی! حت یبهعج  یلیبود، خ  یلکسر  یلیکه شاد و شنگول و خ  یاییپو
 یازه حت ت  ودقراره بره زندان شوکه بود و متعجب، ناراحت نبود فقط متعجب ب

جمله »ننه دارن منو  کردنشیم یسپل ینلحظه آخر که داشتن سوار ماش
تو   یمنو نبرن« رو به سمت سامان خوند؛ اما االن ناراحت   یر جلوشو بگ  برن،یم

 که وارد شده بود رو نداشت.  یزمان  یاون شاد یگه. دیزدهاش موج مچشم

 یشه؟خوب م یک   -

 .ی! اما به زوددونمینم -

 و رفت تو فکر. یینسرش رو انداخت پا دوباره پویا

 یو به مادر و پدرت نگفته که افتاد یدهدادگاه تو رو انجام م یسامان کارها -
 .ییالق ینرفت یانکرده بهشون گفته تو و را  یزندان. ازشون مخف 

وجود من  ینموضوع براش مهم نبود. با ا ینسر تکون داد؛ اما انگار ا پویا
 ادامه دادم و گفتم:

! یششرو گشت آورده بود پ یانکه تو و را  یهمون  یادته؟ن سرهنگه رو او -
سامان برام گفته بود،  ینو. خب راستش ادونمیمن از کجا م پرسییالبد م

تو و  یآزاد یسرهنگه گفته که کارا ینا ینکه. خالصه ادونستمیمن خودم نم
 و سامان... . یدهرو انجام م یانرا



 ش گفت:غمزده یهاسر بلند کرد با چشم پویا

 دستبند زدن درسته؟ یانگفته به دست را  یلوک -

 مکث کردم و بعد گفتم: یکم ی،دادم به صندل یه. تکیدمکش  یقیعم نفس

محکم  یکار رو فقط برا  ینمجرم خالفکار محسوب مشه ا یه یانآره خب را -
 انجام دادن! یکار

داغونه؟ تازه اون اصاًل اهل فرار  یطورون اونا بیننی: واقعًا که خرن! نمپویا
هم من فکر فرار رو انداختم تو  یمکه تو بازداشتگاه بود ی. اون زمان یستن

 سرش!

رو  یاحال پو یجور یه ینکها ی. برایداد به صندل یهساکت مثل من تک بعد
 دروغ گفتم: یمجبور یارمحالت درش ب ینعوض کنم و از ا

. تا اون موقع یشهزود خوب م یلیو خ یهپسر قو انیآره درسته؛ اما خب را -
. یارنرو انجام داده و دستبند هم از دستش در م یشاون سرهنگه کار آزاد

اومده بودن  یگهد یسامان و دکترها ینجاا یومدمداشتم م یآخه االن وقت 
 ... .یشدم یار کم هوشانگار داشت کم یان،سر را یباال

هام گوش داد. به حرف یدام یسرش رو بلند کرده بود و با دقت و با کل پویا
 ادامه دادم:

 یدابهبود پ یشجسم یتسامان خوشحال بود و معلوم بود که داره وضع -
که با اون   یاما سامان جور یارم؛سر در نم یزاچ یناز ا یاد! من که زکنهیم

 !یهعال ینا گفتیم یزددکتره حرف م



 کرده بود گفت:  ییر که تغ  یو با لحن یزدرق مهاش بچشم پویا

 یشه؟دوباره حالش خوب م یاد؟هوش مداره دوباره به یعنی -

 که من... .  یجور: آره اونمن

 وسط حرفم: پرید

 ! خدا کنه حالش خوب بشه!یهعال ینا -

 .گفتیاز ته دلش م اینو

 گفت:  یاتکون دادم که پو سری

 زندان؟ ندازنشیخوب بشه م یوقت  -

 شما دو تا انجام شده و... . یآزاد ینه فکر نکنم! تا اون موقع کارها -

 !یگی؟م ینه بابا چ  -

 شده بودم و گفتم: گیج

شما رو انجام  یآزاد ینگفتم که! سرهنگ و سامان دارن کارا یزیمن چ -
 یبه؟کجاش عج  ینا یدن،م

 !گذرهی: بابا من تازه داره بهم خوش مپویا

هام در اومد! داره بهم خوش فاصله داشت. چشم ینوجب با زم یک  فکم
 تو زندانه، زندان! ینبابا ا یه؟چ گذرهیم

 !گذرهیرو صورتت معلومه چقدر داره بهت خوش م هاییاز کبود -



 گوشه لبش گذاشت و گفت:  یدستش رو رو پویا

واسم رژگونه   یومددلش ن  یپمخوشگل و خوشت  یلیخ  یدد  یکیبابا    یگی؟م  ینوا  -
 رنگ داد به صورتم!  یکم ینهم ینزنه، برا

 گفت:  یاخنده که پو یر ز زدم

خوش  یلیکه واسه صورتم انتخاب کرد خ  یرنگ  یدمباور کن! بعدش من د -
 لبه موهاش بهم بخوره!  یجرأت نداره حت   یبهش نگفتم، وگرنه کس  یزیرنگه چ

 و گفتم: یدمگرفت. خند  یارانهمغرو یافهق بعد

 !یشسرسختتم که تو زندان هم دار  یهروح  ین! عاشق ایباحال  یلیپسر تو خ  -

 !یستمخودم ن کنمیحس م یداً اما جان داداش جد -

 .یعوض نشد یکمم! ینه بابا خود خودت  -

 گفت:  یع اومد و سر  یادش یز چ یه یهوبگه که انگار  یزیخواست چ پویا

 همراهته؟ یر تو ناخن گ یر ام -

 !؟یرناخن گ -

 .یر آره ناخن گ -

*** 

 ارسالن



رو جواب نداد. دوباره  یسامان رو گرفتم و منتظر جواب موندم. گوش شماره
 ش رو گرفتم که بعد از چند تا بوق جواب داد.شماره

 بله؟ -

 .یمصحبت کن یدبا -

 یی؟اع ارسالن تو -

 یام؟آره کجا ب -

 سالم، دومًا در چه مورد؟! ینکهاول ا -

 !دونییخودت بهتر م -

 !یبش یگیرشپ خواییپس م -

اهلش نبود، در هر صورت  یاد! البته زگهیو دروغ نم کنهیکه انکار نم  خوبه
 .یشدخوب بود که متوجه منظورم م

 یی؟شک نکن، کجا -

 بخورم. یزیچ یهبرم  خواستمیو م یمارستانمب یک من نزد -

 تو رستوران استار منتظرتم. یگهساعت د می! پس نیهعال -

 باشه من... . -

بلند شدم و  یصندل یاز رو یعرو قطع کردم. سر  یادامه نموندم و گوش منتظر 
 بودن گفتم: یششکه پ  یرو به شخص



 مچش رو گرفتم. دونهیخودش هم م -

 روم:روبه شخص

 خود سامان بود؟ یمطمئن -

 بشم. یگیرشپ خوامیم دونهیآره خودش هم متوجه منظورم شده بود و م -

 درسته! مونیجهو اون نت مونهینم یباق  یشک  یچخب پس ه -

 کردم. ادامه داد:  ییدتکون دادم و حرفش رو رو تأ سر 

 !یماون کار رو حتمًا انجام بد یدپس با -

 سر تکون دادم. بازم

 شخص: اون

 ی؟کار رو کن  ینا یخوایم یارسالن مطمئن -

 گفتم:  پوشیدمیرو م میکه کت چرم  طور همون

درست باشه،  هایهسامان بود و اون فرض یدمکه تو اون خونه د  یاگه اون  -
گفتم. اونم   «یمما که رفت یعل یا» یهپس چرا که نه! بعد به سمت در رفتم و 

 پنجره نگاه کرد. یرونگفت و بعدش ساکت به ب  یزیآروم چ

شدم، تا رستوران ساکت  ینو با سرعت سوار ماش یرونن زدم بساختمو از 
گوشه   یه یدمرس یفکر کردم. وقت  یمکه زده بود  یهاکردم و به حرف  یرانندگ 

 ینکه ماش کردمیشدم و داشتم در رو قفل م یادهپ ینپارک کردم، از ماش
 .یدمسامان رو از دور د



 شد. یادهرو پارک کرد پ ینشمتوجه من شد و کنار من ماش سامان

سامان  یافهفرو بردم و به ق یبمج یدستم رو تو ین،دادم به ماش یهتک آروم
نگاه کردم. سامان به سمت من اومد و با لبخند کوتاه سالم کرد. جوابش رو 

 ش نگاه کردم.دادم و دوباره به چهره

 رسالن! ا شناسمینگاهت رو م ین: من اسامان

 گفتم:  یتفاوت  یب  با

 اع چه خوب! -

 سرد گفت: سامان

 باز چت شده پسر؟ -

 مربوط به تو بدجور رو مخمه! یمسائل یه -

 که کاماًل خونسرد بود گفت:  یامتوجه منظورم شده بود؛ اما با چهره سامان

 !یاون مسائل رو بگ  ینجاا خواییتو که نم -

 مطمئنًا نه. -

 !زنیمی: خوبه پس موقع غذا حرف مسامان

برداشتم،  ینرو از ماش میهرو گفت و به سمت در رستوران راه افتاد. تک این
 مکث کردم و بعد پشت سرش راه افتادم. یکم

بشه،  زدهیجانه یومدم یشکم پ  یلیسرد بود. خخون یشههم یباً تقر  سامان
 یهرش حالش بد شد که براد  یمارستانب یمثل تو یهاکم مثاًل نمونه  یلیخ



 یرو یظههم یادمهجا که لحظه تسلط خودش رو از دست داد؛ اما تا اون
 و...تسلط داشت. یاستس یرو هاش،یمهربون  یرفتارهاش، رو

 یلیکه تو خ گفتیبهم م یشهگذشته افتادم. هم یادکه  یمدر وارد شد از 
 کردمیم یمنم زود قاط  ی،. مثل آتش فشان یریو زود از کوره در م یخشن

باشم؟ اونم فقط ساکت و آروم نگاهم   یوبس  جوریینخوبه مثل تو ا  گفتمیم
که   یزیمتوجه شدم تنها چ  یدوران سرباز  یاما تو  گفت؛ینم  یزیو چ  کردیم

 کردیمینم  یطنتوقت ش  یچبودنمونه، ه  یهر دو تامون مشترک بود جد  یتو
 من خشن و سامان محتاط! .شدیمیرو مروبه یهبا قض یجد یشهو هم

اما ته دلمون  کردیم؛یبرخورد م یگذشته جد  یتو هاییهبا قض ینکهبا ا البته
مخصوصًا سامان، پشت اون چهره مسلط و آرومش دل  یمبود یاحساسات 

تو سرش! از خاطرات گذشته  زدمیم ینوا یداشت که گاه  یمهربون  یلیخ
نگاه کردم.  نشستیپنجره مکنار   یصندل یاومدم و به سامان که رو یرونب

 سامان نشستم. یروروبه یصندل یبه اون سمت رفتم و رو

اومد سمتمون که سامان سفارش غذا   یعسر   یدنمونلحظه گارسون با د  همون
آب خواستم. گارسون که رفت   یوانل  یهفقط    ینهم  یم نبود، براداد. من گشنه

بود.  یکیو ش یز تم یسفارش رو به آشپزخونه بده. به اطراف نگاه کردم، جا
احساس کردم که   ینی. نگاه سنگکردیرو هم گشنه م  یر خوش غذا آدم س  یبو

. نگاهش پرسشگرانه کردیسرد نگاهم مبرگشتم به سمت سامان، آروم و خون
 بود.و مسلط  یز ت تر یشو متعجب نبود، ب

 گفتم:  سرد



 انقدر جذابم! دونستمینم -

 هم در جواب گفت: سامان

 !یمربوط به من رو مخته جذاب شد یمسائل یهچون  یدشا -

 .یامخودم به حرف ب  خواستیبگم و م  یچ   خوامیم  دونستیکاماًل م  خودش

 !یریتهران م یادز یاتازگ -

 زد و گفت: یلبخند کج  سامان

 کالغات خبر آوردن؟  -

 به اون کار آره؟ یاره برگشت دوب -

 نداشتم. یاچاره -

سراغش، بعدش   یاما خودت با خواست خودت رفت   ی؛نه تو از اول چاره داشت   -
 . درسته؟یشد یرشدرگ یگهد

 همون لبخند کجش نگاهم کرد و گفت: با

 !یکالغات آشنا کن  ینبا ا یدمن رو حتمًا با -

. چند بار ضربه میقهشق  یم رو گذاشتم روو انگشت اشاره  یدادم به صندل  تکیه
 زدم و گفتم:

 !جانینکالغا ا  -

 .یدباال انداخت و خند ییابرو سامان



 ی؟کن  یفتعر  خواییخب نم -

. اول به من نگاه یزم یبعد دستش رو گذاشت رو یدکش  یقینفس عم سامان
 مکث کرد. یکمکرد و بعد به اطراف، 

 !مونهیخودمون م ینب یز همه چ یشهکه من دوستتم و هم  دونیی: ممن

 ندارم ارسالن! یتو شک  یتو رازدار -

 کنی؟یفکر م یپس به چ  -

 یاددردسر و مشکل ز دونییماجرا کنم! م یتو رو قاط  یدکه چرا با  ینبه ا -
 !یگرفتار دردسر و مشکالتم شد  یازه کاف داره و تو هم به اند

 و به جلو خم شدم: خندیدم

تونستم   ید! بگو شاخیالیپا واسه خودم دردسر و مشکلم ب   یهپسر من خودم    -
 دوا کنم. یدرد

 زد و گفت: یچشمک  سامان

 یم؟بش حسابیب  یپس چطور -

 و گفتم: خندیدم

 !یتحت فرمان من بمون  یمدت حساب  یه یدجبران کردن با یبرا -

 گفت:  یابا تک خنده سامان

 !کنمیکار رو نم  ینکه ا  دونییم -



 .یافتاد یتو چه هچل ینمکن بب  یفحاال تا اون موقع! االن تعر  -

 کرد و بعد گفت:  یمکث کوتاه  سامان

 !یریگ. من دوباره برگشتم سر کار جنیآره درست حدس زد -

 یهکرده بودم؛ فقط منتظر بق ینیب یشتعجب نکردم، چون از قبل پ هیچ
 حرفش موندم.

االن  ینکهو ا یدرست حدس زد ینمکار، ا  ینبا خواست خودم رفتم سمت ا -
 !یدرست حدس زد ینمافتادم تو هچل ا

دوباره حاضر  یچه طور یکه تؤبه کرده بود  ییدوست دارم بدونم تو یلیخ -
 ی؟رو شروع کن یریگجن یشد

بگه که گارسون   یزینگاهش کردم. خواست چ  تر یقسکوت کرد و من دق  سامان
 دستش ظاهر شد، بر خر مگس معرکه لعنت! یتو یبا غذا

 .و بعد آروم رفت یز م یغذا رو گذاشت رو گارسون

 !یگمارسالن، اونم م یدمم یحاونم برات توض -

*** 

 امیر

 طور که مشغول ناخن گرفتن بود گفت:همون پویا



 هامیهم سلول ینرو مخ ا یچند روز حساب  ینجونم برات بگه که داداش ا -
 یه. اگه سامان زود قضیشنرفتم و اونا االن دشمن قسم خورده من محسوب م

 کنه.  یفسردخونه من رو رد یهقض یدنکنه با یفمن رو رد یآزاد

 و گفتم: یدمخند من

چرا آخه رو  دونییت بشن! تو که منبود که دشمن قسم خورده یدمبع -
 یری؟مخشون م

 .یز م یرو گذاشت کنار و خم شد رو یر ناخن گ پویا

 ی؟عادت کرده باش یزیچ یهتا به حال شده به  -

 مثاًل؟ -

 مثاًل غذا خوردن! -

 !میریمیم یماگه نخور یازهاون ن یست،عادت ن یگهپسر اونکه د -

 فهمی؟ی! ممیرمیدارم، اگه نرم م یاز من به رو مخ رفتن ن .یقاً آها دق -

 کاماًل.  -

 بعد گفت: یلم داد به صندل یلکسسر تکون داد و ر پویا

 کنه؟یجان چه م یناس -

رو  یناتا االن س یمارستانب یمو برد یدمرو د یانرا ینامن و س ینکهبعد از ا -
 !یانرا یشپ یمارستانبودم، تازه اومد ب یدهند

 فکر. یرفت تو یکمدوباره  یاحس کردم پو یانگفتن اسم را  با



 بپرسم؟ یسوال یشهم یاپو -

 آره باو بوگو! -

 یواضح  یلو دل معنیهیاز نظر اون حرفم ب  یگفتم؛ ول  ینامن به س ین: ببمن
 بپرسم! شناسییرو بهتر م یاناز تو که را خوامیداره؛ اما م

 گوش داد و من ادامه دادم.  تر یقدق پویا

و  کردیرفتار م یعیطب یلیخ یانخونمون، را یناومده بود یانتو و را یوقت  -
بود، پس   یاون پسر قو  دونمیافسرده باشه! تا اونجا که من م  خوردیاصاًل نم
 کنه؟  یامکان داره اون قصد خودکش یچطور

 .تونستینمبگه که  یزیچ خواستیو انگار م کردینگاهم م یقعم پویا

 !یچ  دونمیوسط کمه؛ اما نم ینا یزیچ یه دونمیمن م -

 شد. یک به من نزد یداد و جد یرونب ینفس پویا

و  یبواقعًا برات عج دونمیبگم م یزونر پشم یزیچ یهبهت  خوامیم یر ام -
منم  یمن اول که بهت بگم تو بخند یدداره! شا یتدرکه؛ اما واقع یرقابلغ

ش کردم؛ اما بعدش و مسخره  یدمداداشش خند  یشبهم گفت به ر  یانرا  یوقت 
 داره... . یتکه واقع  یدمفهم

دارم کنجکاو نگاهش   یدفهم  یحرفش رو ول کرد و با دقت زل زد بهم. وقت   بقیه
 ادامه داد. یمو جد کنمیم



 یششپ تونمیباشم! نم یاناظب رامو تونمیمن االن تو زندانم و نم ینبب -
فکرت بهتر از من کار کنه و  یدشا یبدون  یازه! به نظرم نتونییباشم؛ اما تو م

 اما... . یبه؛عج دونمیم یکن  یداپ یراه 

 :یدمپرس یسؤال من

 اما؟ -

 س!جن زده یانخونه را -

 یهمن  دونستیانگار م یاگنده شد و با تعجب نگاهش کرد. پو  هامچشم
 ادامه داد. یع . سریدمنشون م یعکس العمل ینهمچ

 یان! من رفته بودم خونه رایتهمسخره و دور از عقل باشه؛ اما واقع  یدشا  ینبب  -
رو  یانرا ی. خب من از بچگ کردیرفتار م یببود و عج یو اون همش عصب

کارها کردم که خوب بشه،   یلیمرگش شده. خ یه دونستمیو م شناختمیم
نصف  م،کرد  یشزندان یرزمینکردم، تو ز  یمثاًل پشتش نشستم و خر سوار

 یدمکردم. با بالشت کوب  خوابشیُچس ارزش ب  یز چ یهشب زنگ زدم و سر 
کردم که اونم بخنده و به قول معروف حال و هواش   یگهکار د  یتو سرش و کل

 کردمیم  یکار  یا  ریختمیکه من کرم م  ینشد! قباًل مثاًل تو بچگ عوض بشه؛ اما  
از اون  تر یمن پر انرژ ندبود هرچ یپسر پر انرژ یهاون  کردیم یتالف  یانرا

حس کرد؛ اما چون   یزاییچ  یهنبود! سامان هم    حوصلهیبودم؛ اما اونم انقدر ب 
 .نداد یتموضوع اهم ینبه ا یادبود ز یگهمسائل د یر ذهنش درگ

کنه و منم با دقت   یفکرد بعد دوباره شروع کرد تا ادامه ماجرا رو تعر   مکث
 تا آخر گوش دادم.



و خانواده  یههمسا یادم یادمو  یمبود یطونش یلیخ یو من تو بچگ  یانرا -
 یو کرم باز  یجانبودن. ما همش دنبال ه یکه سهله، کل شهر از دستمو عاص

تر شد؛ اما آروم یکمبه خاطر مرگ پدرش  یانو را یمچشم خورد یول یم؛بود
جاس اون یزهاچ ینجن و ا گفتنیبود! ما هرجا که م یجانهنوزم دنبال ه

 یز چ یا یوفتادنم یوقت اتفاق  یچاما ه کشیدیم؛یو سرک م رفتیمیم یواشکی
 یانرا ینرفت یانکه شما از خونه را  یاواخر! اون شب ینتا ا دیدمینم یخاص

 گفت که من باور نکردم... .  یزاییچ یهم تو اتاق خوابش به

 کردن ماجرا!   یفشروع کرد به تعر  یاپو بعد

سکوت  یو ساکت شده بود. تو گذشتیم یاماجرا پو یفاز تعر  اییقهدق ده
 یادکه گفته بود رو مرور کردم که    یزهاییذهنم چ  یکرد که من هم تو  ینگاه م

 افتادم. یمارستانب یتو یباون اتفاق عج

 :یداد به صندل یهکرد و تک  یپوف  پویا

 !کنییباور نم دونستمیم -

 !کنمینه برعکس، باور م -

 !ی؟چ  -

 دادم: یحتوض براش

برق خاموش شد در  یهو یاناتاق را یبودم، تو یمارستانب یمن که تو ینبب -
هاش روشن بود و امکان نداره فقط برق اتاق المپ یمارستانکه کل ب  یصورت 

حسش   ینا  تر یشندادم. ب یتاهم  یادجا خوردم؛ اما ز  یساب بره. من ح  یانرا



منو  هک کردمیرو حس م یزیچ یه ییجورا یه یعنی...ترسوندیمنو م
 ... . یدمشن یاناز سمت تخت را یبد یصدا یه! آخه ترسوندیم

 وسط حرفم: یددهنش باز مونده بود، بعد با من من پر  پویا

 !یباش جاینا یدتو با یر خدا ام ی...وا یمارستانب یدتـ...تو...تو نبا -

 و منگ گفتم: گیج

 ! چرا؟!ی؟چ  -

 از جاش بلند شد و گفت: پویا

 !یکارو کن  ینا ید! تو نبایتنهاش بذار یدتو نبا یر ام -

 نگاه کردم و گفتم: یاچهره نگران پو به

 .یانهرا یشپ یناآروم باش! س یاپو -

 به حرفم گفت: اهمیتیب  پویا

 یانرا  یشبرو پ  یر ! امیرونخراب شده برم ب  یناز ا  تونستمیخدا کاش م  یوا  -
 و تنهاش نذار...لطفًا!

 !کنمیرو درک نم ینگران  ین! من ای؟تو چرا انقدر نگران  یا: پومن

 یان،را یشموضوع ندارم. لطفًا برو پ یننسبت به ا یبد یلیحس خ یه: پویا
 .یهقض ینود اتنها باشه، مخصوصًا با وج یدلطفًا! اون نبا

 ! تو آروم باش.یرم: باشه باشه ممن



 سر تکون داد که از جام بلند شدم و گفتم: یع سر  پویا

 من... . یشهدرست م یز همه چ یامواظب خودت باش پو -

 وسط حرفم: پرید

 !یمارستانفقط برو ب یستن یزاچ ین! االن وقت ادونمیم دونمیم -

 خواستمیبار بغلش کردم ازش جدا شدم م ینآخر  یسر تکون دادم. برا بازم
 گفت:  یابرم سمت در که پو

 !یر ام -

 و گفتم: برگشتم

 بله! -

 گفت:  پویا

 ی؟بهم قول بد تونییو تنها نذار. م یانلطفًا را -

 زدم و گفتم: یدار بود. لبخند محو یو معن یلیو لحنش خ نگاه

 !یدمقول م -

*** 

 ارسالن

چنگال و قاشق را آروم داخل بشقاب گذاشت و با دستمال لبش رو  انسام
 داد و زل زد به من. یهتک یپاک کرد. به صندل



 !ی؟کن  یفبرام تعر  خوایی: خب االن ممن

 :یدمثل خودم پرس سامان

 !ی؟ش رو گوش کنهمه خواییم -

 !ی؟شک دار -

به   ینگاه   و  یز م  یو سرش رو تکون داد. دستش رو گذاشت رو  یدخند  سامان
 انداخت. یشساعت مچ

 وقت! یهساعت دوازده شب شده، خونه نگرانت نشن  -

 !یزد یمج یمارستانکه از ب  یتو بهتره به فکر خودت باش -

 !یهست  یراندازیتوام که همش دنبال ت -

 نگفتم. یزیو چ خندیدم

 .کنمیم یفخب از اول برات تعر  -

 رو گوش کنم. یهتا پا گوش شدم تا با دقت قض سر 

 ... .یبار برا یهمن  ین: ببسامان

کردم و سامان با تک   یفیزنگ خورد. پ یشباز نصفه موند چون گوش حرفش
 گفت:  یاتک خنده

 صبور باش پسر! -

 رو جواب داد: یشگوش  بعد



 بله! -

-  !... 

 !ی؟چ  -

- . ... 

 گرفته؟!  یت! شوخیگی؟م یدار یچ  -

- . ... 

که داره پشت   یکس  یصدا تونستمیگرانه نگاهش کردم. نمو پرسش سؤالی
 رو بشنوم. زنهیخطه حرف م

 امکان نداره! ینخدا ا یوا -

قرار  یر کم منم داشتم تحت تأثکم یگه. درسیدیو نگران به نظر م ترسیده
 .گرفتمیم

 !یامباشه االن م -

 یلوسا یهو بق یدرد از جاش بلند شد و کلرو قطع ک یگوش  یع گفت و سر   اینو
 برداشت که بره. یز م یرو از رو

 !یری؟کجا م  شده؟یچ  -

 هوش اومده!به یانرا -

 !یهکه عال  ینا -



 نه اون فرار کرده! -

فرار کرده   یانشد. را  یر که فکرم درگ  کردیپول رو حساب م  یعداشت سر   سامان
 بود! هوشیآخه؟ اون که ب  ی! چطوررفتیجوره تو کفم نم یچه ینبود و ا

و به سمت  یماز رستوران خارج شد یع که تموم شد، همراه سامان سر   کارش
 ینالبته ا  یارم،خودم رو ن  ینگرفته بودم که ماش  یم. تصمیمسامان رفت  ینماش
 و سامان پشت فرمون نشست. یمشد ینسامان بود. سوار ماش یمتصم

**** 

 امیر

همش استرس  یا. پوکردمینگاه م یرونبودم و از پنجره به ب یتاکس ر سوا
که تازه   ییبشه. ماجرا یر باعث شد فکرم بدجور درگ ینداشت که من برم و ا

ماجرا گفته بود بدجور تو   ینراجب ا  یاکه پو  ییازش خبردار شده بودم و حرفا
کنه.   یشوخ  عیتوض ینبخواد االن و تو ا یاپو کنمی. فکر نمچرخیدیذهنم م

 کنم؟  کار یچ  یدپس االن با

رو گرفتم. تا  ینارو برداشتم و شماره س یمبزنم. گوش ینازنگ به س یه بزار 
 شد. یدار پد یمصفحه گوش یرو یبعج یشماره یه یهوخواستم زنگ بزنم 

 بله؟ -

- . ... 

 الو! -

 سالم منم سامان! -



 من... . یدم: اووف! خدا نکشتت سامان. ترسمن

 حرفم کامل بشه: نذاشت

 توعه؟ یشپ یانرا یر ام -

 !یانهرا یشپ یناس یا،نه من اومدم مالقات پو -

هوش اومده! خواستم بدونم به یاننبود چون را یمار نه منظورم همراه بنه -
 توعه؟ یشپ

 :من

. دادمیخبر رو م ینا یامن به پو گفتییخداروشکر کاش زودتر م یوا ی؟چ  -
 حتمًا خوش.... .

 وسط حرفم:  یدپر  سامان

 خواستیکجا م  یاکجاست و   دونیی! فرار کرده. تو نمیرفرار کرده ام یانرا -
 بره؟

 ی؟چ  -

 نه؟ یا دونیی! میر ندارم ام یح: حوصله توضسامان

 شدم و گفتم: هول

 ... .یانن...ن...نه! را -

رو قطع کرد و من رو با هزار تا سوال تنها گذاشت.   یحرف گوش  ینا  یدنشن  بعد
با اون  یهوش اومده؟ اون چطوربه یاون ک  ی؟چ  یعنیفرار کرده؟  یانرا



! رو به یلیبود، خ یبعج یلیوضعش تونست راه بره؟ اون چرا فرار کرده؟ خ
 راننده گفتم:

 برو! تر یع آقا لطفًا سر  -

*** 

 ارسالن

 ینگوشه پارک کرد. با سرعت از ماش  یهو با سرعت  یستادا یمارستاندر ب دم
که   یمشد یمارستان. وارد بیمرفت یمارستانکه با همون عجله به ب  یمشد یادهپ

که دوست سامان بود و   یکنار دکتر   یدهبا چهره رنگ پر  ینا. سیدیمرو د یهبق
سامان  یدیمرس بهش ی. وقت بود یستادهکه شرمنده بود ا  یمارستاننگهبان ب

 :یدپرس یع مهلت حرف اضافه زدن رو نداد و سر 

 کجاست؟  یانرا -

 تختش نبود! یتو دونمینم -

 ی؟مگه تو کجا بود -

شد به سمت پنجره،   یدهاز اتاق کش  یصندل  یه  یهو  رفتمیور م  یداشتم با گوش  -
رو باز   هامچشم  یرفت! وقت   یاهیچشمام س  یهوکه    یهچ  یهقض  ینمبعد رفتم بب

 تختش نبود! یتو یانافتاده بودم و را ینزم یکردم رو

 به سمت نگهبان گفتم: سریع

 ین؟مدار بسته رو چک کرد یندورب -



 ی! اصاًل کسیدمند یزیچ یچبود؛ اما ه ینکه کردم ا  یکار  ین: آره اولنگهبان
 نرفت. یروناز در اتاق ب

 اون فرار کرده؟ دونینی: پس از کجا ممن

 مکث کرد و بعد گفت: یکم  نگهبان

 یدهد  ینکهو بدون ا  یانب  خوانیم  یباشنش. آخه چطور  یدهدزد  کنمیفکر نم  -
 بشن ببرنش؟

 زمزمه کرد: سامان

 رو کنه... . کار ینا تونهیانسان نم یهدرسته!  -

بودن.  یدهو نگهبان اون دکتره نفهم ینامنظورش شده بودم؛ اما س متوجه
ما به سمتمون اومد.   یدنشد و با د  یمارستانوارد ب  یمهسراس  یر مون پسر امه
. سامان دادنیو نگهبان و دکتر جوابش رو م  یدهم همون سؤاالت رو پرس  یر ام

خودم   یع کرد. سر یو فکر م  یزدتند قدم مو داشت تند  یمارستانب  یرفت گوشه
 رو بهش رسوندم و گفتم:

 سامان؟! کنییفکر م یبه چ  -

 !یستکار انسان ن  -

 یزیانسان نبود. خواستم چ یهشدن کار  یب. غفهمیدمیمنظورش رو م کامالً 
هم پشت سرش  یناخودش رو به ما رسوند و اون پسره س یع سر  یر بگم که ام

 اومد.

 افتاده! یانرا یبرا یچه اتفاق  دونمی: من مامیر 



 ی؟: چ سامان

 کرده.  یفواسم تعر یا: پوامیر 

 یا؟: پوسامان

 افتاد. ییهاچند روز اتفاق ینبودم. اون گفت که ا یشش: آره االن پامیر 

 زمزمه کرد: سامان

 !دونهیپس اون م -

 رو به من برگشت و گفت: سریع

 ی؟حل کن یرو تا کجا تونست  یاپو یارسالن کار آزاد -

مونده که من گذاشته بودم واسه   یچند تا کار جزئ   یهس؛ اما  آماده  یباً : تقر من
 فردا.

 تونی؟ی. میکار رو تموم کن  یناالن ا ینهم ید: باسامان

 پس آروم گفتم: یهجد یهقض دونستمیمکث کردم. م یکم

 خرج داره! یکمکنم، البته   یکارها  یه تونمیباشه م -

 .کنیمی: نگران پولش نباش، جورش مامیر 

 رو برداشتم تا هماهنگ کنم. یمتکون دادم و گوش سر 

*** 

 امیر



 یآزاد  یکارها  کردیم  ی. ارسالن سعیدهترس  یناآشفته بود و س  یحساب   سامان
 رو جفت و جور کنه منم همش تو فکر بودم. یاپو

 سه ساعت بعد! حدود

همراه ارسالن رفته بود تا اگه  یناو س کردیداشت با افسر صحبت م سامان
 ه.شد اونجا باش یاز به پول ن

 کالفه برگشت و گفت:  سامان

 .یگمرو م هایسنکردن! پل یداشپ -

 یاپو  یهاو تأسف خوردم که چرا تنهاش گذاشتم. حرف  یینرو انداختم پا  سرم
 ربطیب  یاو دلشوره پو ی. پس نگران ترسوندیو منو م چرخیدیمدام تو سرم م

 نبود!

 خونه ما. یمبر  یدبا یر،: پاشو امسامان

 ین. ماشیمرفت یرونب یمارستانو آروم همراه سامان از بجام بلند شدم  از 
رو  ینو سامان ماش یمشد ینسامان اونور جاده پارک شده بود. سوار ماش

 تا حرکت کنه گفت: نداختیطور دنده رو جا مروشن کرد، بعد همون

 یانرا ینکهجوابش به ا کنمیدارم که فکر م یچند تا سؤال جزئ  یه یر ام -
 کجاست کمک کنه!

در حال  یقرو به سمتش چرخوندم. سامان خونسرد و صد البته دق سرم
و  یهو یاونجور یان. رایزدبه من نگاه کنه حرف م ینکهبود و بدون ا یرانندگ 

بود معما  یبعج ینکهعالوه بر ا ینشده بود و ا یببشه غ یدهد ینکهبدون ا



و  شخود یباشه اون رو ی. هرچ کردمیبه سامان کمک م یدهم بود. پس با
 .فهمهیم  یزهاییچ  یهزرنگه. مطمئنًا    یحساب   ینتره و همچنرفتارهاش مسلط

 بپرس! یگم،که بتونه کمک کنه رو م  یزیهر چ -

 اومده بود خونتون؟ یچه زمان  یانرا -

که اون   یهمون شب یقاً اومدن! دق یاو پو ینسه صبح بود که ا یاچهار  یقاً دق -
 افتاد. یاناتفاق واسه را

 قبلش کجا بودن؟ -

 از بازداشتگاه فرار کرده بودن. یمفکر کنم مستق -

 نرفته بودن؟! ییقبلش جا یمطمئن یعنی -

بهم گفته بود تازه فرار کرده بودن و چون   یاکه پو  یسامان! اما جور  دونمینم  -
 ما. یرو نداشتن اومدن خونه ییجا

 دوست شده بود؟ اییگهبا کس د یر ز تو و امج یاتازگ یانرا -

 یکه وقت   کنمیداشته باشه و فکر نم یادیز یهادوست یاناووم فکر کنم را -
 یااحتمال داره به پو تر یشخبرش رو بهم بگه. ب  یادکنه ب  یداپ  یدیدوست جد

 بگه!

 رفتینیم  یرونکه با شما دوست بود و ب  یزمان   ینهاز اون لحاظ نه! منظورم ا  -
 سمتش بره؟  یانباشه و را  یبعج  یکمکه    یارینب  یشده شما همراهتون دوست 

 با ما نبود جز اون دو بار. یادز یاننه را -



بگه که فرصت نکرد چون  اییگهد یز سر تکون داد و خواست چ سامان
امان قطع س  یدمنفهم  یزیزنگ خورد. بعد از صحبت کردن که من چ  یشگوش

 رو انداخت رو داشبورد. یکرد و آروم گوش

 شد؟ یانبود؟ خبر از را یک   -

 ینبه ا کردمیرو حل کرده. فکر نم یاپو یآزاد ینه ارسالن بود، گفت کارا -
 کارش رو راه بندازه.  یزود

*** 

 پویا

 !اکهی

 یطور که سعمردک! همون  یگهبرو باال د  یاب  کنه،یشلوارم با من لج م  یپز  این
شلوار رو بدم باال زبونم رو در آوردم تا تمرکزم بره باال. المصب  یبز کردمیم

بود کردم که در  یاطشلوار و خ ی. چند تا فوش کلفت نثار هرچ رفتینم
 رو زدن. تق...تق!  ییدستشو

 : پره داشم!من

 تق...تق! دوباره

هات زده گوشات روت جز چشم یادهفشار ز ینکهپره! پرر. مثل ا یگمداش م -
 هم کم سو کرده!

 تق...تق! دوباره



باز در رو باز کردم تا خراب بشم رو سرش   یپطور با زداغ کردم و همون  دیگه
 کس پشت در نبود!  یچاون که پشت در بود...اما خفه شدم. ه

در زدن! مگه  یدمچه وضعشه؟! من خودم شن یگهد ین! اینحضرت مرل یا
کس   یچرو از نظر گذروندم؛ اما ه ییکل راهرو دستشو  نباشه؟ یکس  یشهم

 کنن؟!  یر تسخ یاننکنه از ما بهترونه؟! نکنه اومدن منم مث را ینبود. وا

 ی چهار ساله از تورقوز آباد یمدرون: خجالت بکش خرس گنده! مگه مر  ندای
 ! مرد باش برو جلو!ترسی؟یم شونیهکه شب

باال. خودم رو جمع  یدمرو کش یپزدرونم گوش کردم و با زور  یحرف ندا به
 لب به خودم گفتم: یر و جور کردم و ز

 زور تو رو نداره! یشکیتو رو نداره! ه یهاپک  یکسس کسیچ! هینههم -

از  یزیافتادن چ یصدا یهودستم رو بشورم که  رفتمیداشتم م یدام ینهم با
امامزاده خوارج! با  یابزنم.  یو باعث شد ناخواسته داد یدمپشت سرم شن

 زدم. یشونیمپ یافتاده کف دستم رو به رو ینآفتابه که رو زم یدند

از آفتابه  یشد یر خر خاک بر سرت کنن. ناموسًا انقد پ یکهنچ نچ نچ! مرت -
! با ترسیدمیآفتابه بود؛ اما بازم اندرون دلم م  دونستمیم  ینکه! با اترسی؟یم

م رو به سرعت نور شستم. اگه مادرم اونجا دست  یی،ترس و لرز رفتم کنار روشو
 عنتر؟! یوعضشه پسره هچ ینا گفتیام و مپِس کله یزدبود مطمئنًا م



 ینعنتر. خدا بده از گفتیکاًل به پدر گرامم هم مکالمش بود،  یکهت عنتر 
 یهکرده بودم دوباره از ترس به تخل  یهتازه تخل کهین. با وجود اهایهمامان پا

 کردم.  یداپ یاز ن

 عنتر بفهم! یشد یاالتیخ یگه،د یهاز اون قض یروندرون: بابا بکش ب ندای

 دارم! یرت! من روش غیارمامانم رو در ن یگمشو ادا  -

دارن صدا  یوار در و د کنیی! ارور از خودته فک میدرون: حاال هر چ  ندای
 .یدنم

وم بشم. کردم تا آر   یدارم! مکث  یریرسمًا خود درگ یدمبه خودم اومدم د یکم
کف شلوارم! حاضرم قسم   یختقلبم ر یهوبه پشتم کردم، که  ینگاه  ینهاز آ 

 یز چ یچبرگشتم به سمت عقب؛ اما ه یع! سر یدمد یدسف یز چ یهبخورم که 
 ... .ینهنبود، دوباره برگشتم به سمت آ 

پشگلش اومد تو ذهنم! حتمًا توهم زدم.   یافهنگاه کردم دوباره ق  ینهبه آ   وقتی
 یینمنو ترسونده بود. سرم رو انداختم پا  یز اون چ  یو حساب   یزدتند مقلبم تند

 نگاه کردم پشت سرم بود! ینهدوباره به آ  یرو ببندم. وقت  یر که ش

 ... .یاا -

به  یتنش بود و چهره یدکه لباس سف  ی! تا پلک زدم دختر یه؟چه کوفت این
برگشتم و پشت سرم رو  یع شد! سر  یبداشت از پشت سرم غ یشدت نابود

نبود. با لب و دهن از ترس ترک گرفته به زور بسم  ینگاه کردم، جز من کس
 گفتم!  یااهلل



بکش  یبکش خوایی! میباراله یا،لرزون اونجا رو ترک کردم...خدا یپاها با
 یه؟چ یاپلنگ باز ین...ایگهد

و  زدمیبرگردم تو جمع. داد م تر یع سر  ستخوایو دلم م یزدتند متند قلبم
دادهام به  یناز ا یکیتا  دویدیمیم ییدستشو یرونبدون مهلت به سمت ب

 .یادنجاتم ب

! نگهبان دم در چنان یز کنم که خوردم به نگهبان جان عز  یهبود گر  نزدیک 
 .یدهد یمارستانینگاهم کرد، انگار ت

 زنی؟ی: ها چته؟ چرا داد منگهبان

تا اسمش   یرهنشو پا شکسته خواستم حرف بزنم که نگاهم افتاد به پ دست
جلل  یلیه؟زدم روش...قضنفر َانباز؟! هوم؟ انباز فام یقفل یهورو بگم؛ اما 

 الجالب!

قضنفره به  ینا یلیفام یدنبا د یول یزد؛قلبم تند م یشپ یقهاتفاق چند دق از 
به خودش انداخت   یکردم که جر نرم از خنده. قضنفر نگاه   زور خودم رو کنترل

 و گفت:

 ها؟ کنیینگاه م طوریینچرا ا یه؟چ -

من و در  یشبود به باز شدن ن یهر چ  یمال کجا بود؛ ول دونمینم شلهجه
 آخر جر رفتن من ختم شد.

 ازم فاصله گرفت و گفت: قضنفر 



 یبرات اضاف  یگموعضشه؟! م چه ینرو من! ا یختیتف بود ر یاه! هر چ اهاه -
 بزنا! گمشو عقب!

خودم رو نگه دارم   تونستمیفکم از دستم خارج شده بود و نم  یار اخت  یگهد  من
و از اون  خندیدمیم کردمیبهش نگاه م خیرهیرهطور که خهمون ین،برا هم

 شده دور شدم. ینمحل نفر 

کنه   یر منو دستگ  خوادیم  یا  خورمیبر م  ی! به هر ک یاوردممن شانس ن  خدایی
 سربازه عنبازه! ینمثل ا یامنو مثل اون جنه سکته بده  خوادیم یا

 گفت:  هایاز زندان  یکیسلول خودم برگشتم که  به

 خوایمیهات کل سالن رو پر کرده بود، مخنده یببند مرد گنده! صدا یشتون -
 !یمابخاب

 یزدیش،دستمال و  یفرفر  یطرف خفه شدم چون از اون موها ینحرف ا با
چاقوکش هستن و اگه به حرفش عمل  یعدد داش لوط  یک مشخص بود 

 کردم.  یار دونستم و سکوت اخت یز ! پس جایدننکنم جرم م

 بعد! یکم

که اسمم رو صدا زدن. کالفه تو جام  ذاشتمیداشتم بکپ م یگههم د من
 نشستم و به در نگاه کردم که سربازه گفت:

 !یپاشو آزاد -

 .شهیخدا باورم نم واای

 یگی؟م یجد -



 پاشو اومدن دم در منتظرتن! یگه! آره دکنمیم ی: نه شوخ سرباز

 یدمرو جمع کردم که خودم نفهم یلموسا یجت اسک  ینشکرت! ع یا! خدواو
 بلند گفتم: رفتمیداشتم م یبه سمت در رفتم و وقت  یرجهبرداشتم! ش یچ 

به  یلتا تبد ینو مشنگ انقدر بمون یدهات  ییاودافس گوسفندان صحرا -
 مو که رفتوم! ینپشگل بش

 کردنیبا کاردک جمعم م یدسربازها با گرفتنمیچون اگه م یرونزدم ب سریع
 بود ناموسن؟ ی. باألخره از اون جهنم دره خالص شدم، چ دادنیم یلو تحو

بودن! عالوه بر  اعصابیو ب  کلهیزور، همش دعوا، همه هم ب  همش
 ییهاهم خوردم با اون فحش یو روان  یروح  هاییبآس یجسم هاییبآس

 مادرم!  یهااونجا! صد رحمت به عنتر گفتن یشدکه رد و بدل م

جون هم بگم. از  یه یدعنتر پشت سرش با یگهبه بعد که مادرم بهم م ینا از 
اطراف رو نگاه کردم . یش! آخیدمکش  یقنفس عم یه یروندر زندان که رفتم ب

 ینشرو، ارسالن با ماشروبه  یناومده دنبالم که نگاهم افتاد به ماش  یک   ینمتا بب
 منتظرم بود.

 ینداشتم خودم رو زدم به کوچه عل  یخوب   یهاکه باهاش خاطره  ییاون جا  از 
سوت زنان راه  ینهم یجلوش تر زده بودم برا یلی. خشناسمشیچپ که نم

پام  یر ز ینخودم رو گرفتم و رفتم. هنوز ده قدم نرفته بودم که ارسالن با ماش
 خوردیو رفتارش نم  یافهبودم و به ق  یدهکه تا حاال ازش نشن  یو با لحن  یستادا

 گفت:



 !یپخوشت یهِ  -

 ی؟با من -

 ی؟مگه به خودت شک دار -

 نه بابا بال گرفته! -

 با لبخند کج گفت: ارسالن

 !یناخونه سامان ا یمبا هم بر یدبپر باال اعتماد به سقف با -

 یطورارسالن فقط تو کارش اون ینکهخدا خواسته سوار شدم، مثل ا از 
 بود. به محض نشستن گفتم: یبود و تو جمع دوستانه خاک  یرغضبم

 حاال چرا خونه سامان؟ یاکه -

 هوش اومده... .به یان: مگه بهت نگفتن؟ راارسالن

 رو قطع کردم و ذوق زده گفتم: حرفش

بهش  ینهبب یلماگه عزراع یآدم حت  ینا دونستمیم یگی؟راست م یاجونه پو -
 .ذارهیمحل نم

 که ارسالن گفت:  بردمیبرپا بود و داشتم از خبر خوش لذت م یدلم جشن تو

 !یستشن یآمم...ول -

 نگاه کردم و گفتم: یابونبه دو طرف خ خیالبی

 یستش؟ن یچ  یعنی -



 :ارسالن

بردنش!  یافرار کرده  یستهوش اومده رفته، معلوم نبه یوقت  یعنی -
 ثبت نکردن. یچیهم ه هایندورب

 در بود خشک شد. یرهکه در حال ضرب گرفتن رو دستگ  دستم

 یدن؟رو دزد یانرا یگی؟م یدار یچ  -

 نشست.  یشونیمرو پ  ی. عرق سردیدشا  یعنیباال انداخت که    یاشونه  ارسالن

 که رفته؟  یچ  یعنیارسالن.. -

به  دونمی. منم نمیستشکار انسان ن  یگهزده سامان م یبش! غیگهد یستن -
 موال!

راه رو داخل   ییهنزدم چون تو شوک بودم. ارسالن راه افتاد و بق  اییگهد  حرف
ممکنه کجا رفته  یاکجاست   یانرا دونستمی. نمیمکرد  یط  یسکوت ترسناک 

 یقکه ممکن بود سر رف  یرو بستم و به اتفاقات وحشتناک  باشه! فقط دهنم
 فکر کردم... . یادو چند سالم ب ینچند

*** 

 امیر

و  یعهپر شا ی. حاال همه داخل خونهیوستنو ارسالن به جمع پ یابعد پو یکم
 .یمپر ماجرا سامان بود



و  یاز دلتنگ  یتشکر کرد و کل یبغل سامان، کل یددرجا پر  یدرس یوقت  پویا
 هاش گوش داد.گفت. سامان آروم و مهربون به حرف  هاشینگران 

نبود متأسف بود و بعد از  یانمواظب را ینکههم بابت ا یناس یطرف  از 
از عذاب وجدانش کم شد؛ اما هنوز ناراحت   یکم  یناسامان، س  یادز  یهاصحبت
 گفت:  یبا نگران  یابود. پو

 رفت؟ یچ  یعنی ن؟ینکرد یداشکجاست؟ هنوز پ  یانرا -

 .یمسکوت کرد همه

مسئول و نگهبان نداره؟   یکوفت   یمارستانمگه اون ب  دین؟ی: چرا جواب نمپویا
 یرون؟از کما پاشه بعد بره ب یکی یشهچطور م

 !دونیمیرو نم یناو هنوز جواب ا یم: ما هم مثل تو داخل شوکارسالن

 :گفتم

 طوریینتوان آدمه که ا! خارج از یستآدم ن یهکار   یگه،سامان راست م -
 که.  یستن یلهبشه! وس یبغ

 تر از قبل بود.بار ترسناک ین. ابر جمع حاکم شد یسکوت  باز 

 تو... . یعنی: پویا

 وسط حرفش: پریدم

 !یگی! تو درست میارو باور کردم پو یکه بهم زد  ییمن حرفا -

 حرف دل همه رو زد: یباً سر تکون داد و برگشت سمت سامان و تقر  پویا



بگو لطفًا. چرا   دونییم  یزیاگه چ  زنیینم  یحرف   یلبدون دل  دونمیسامان م  -
 یست؟کار آدم ن  کنییفکر م

 کردمی. حس مکردیمنتظرمو به سامان دوختم که مرموز و ساکت نگاه م  نگاه
بود.  یبواسم عج ینا بینم،یهاش ماحساس عذاب وجدان تو چشم یکم

 یسامان نشست رو یست؟چرا گفت کار انسان ن دونست؟یم یسامان چ 
 یسامان نفس  یم،ما خودمون نشست  ینینبگه بش  ینکهداد. قبل از ا  یهمبل و تک

 داد و شروع کرد به صحبت. یرونب

 یناز ا یبخش یه! من یادم یانکه که سر را ییممن مقصر تموم بالها -
 !یدهماجرا رو فهم ی. راستش ارسالن تا حدودامهیاریبدب

هاش گوش حرف به ارسالن نگاه کردم. ساکت و با دقت به حرف ینا با
 .یمو دوباره به سامان دوخت یم. نگاهمون رو از ارسالن گرفتدادیم

اونجا  یموندوست ییجورا یه یمرو با هم بود یمن و ارسالن دوران سرباز -
کردستان که لب مرز بود سرباز  یاز روستاها یکیشروع شد. با ارسالن تو 

از وسط محل  خواستیمیم یبودن، وقت  یب. مردم اون روستا واقعًا عجیمبود
وق زده  یهاو با چشم یمیستادنها واو سقف هایوونهمه رو ا یمرد بش

رو از  یرسناک ت ی! ما ماجراهایمبود ییانگار آدم فضا کردنینگاهمون م
سؤال و  ی. در مورد جن و روح... . همش برام جاشنیدیمیاونجا م ینساکن

 ِی چند تا خرافات   یالنه فقط ساخته خ  یاوجود دارن    ینابود که اصاًل ا  یکنجکاو
 یدیمرو د  یآدم  یه  دادیمیم  ینگهبان   یمشب که من و ارسالن داشت  یه!  یرن؟پ

هم پشت سرش نبود. هرچقدر   یزیچ  ! دلیلیب   طوریین! همدوعهیکه داره م



. حدقه کردیو فرار م کشیدیم یغج یکشنزد یممتوقف نشد! رفت یمداد زد
 ییکارها  ینهم یتشنج کرده، برا کردمیبودن. من فک م یدهاش سفچشم

نره تو کما رو انجام دادم و جواب داد! فرداش اون رو تو  شدنیکه باعث م
ازمون تشکر کردن! منم خوشحال   یلیش خو خانواده  یمکرد  یبستر   یمارستانب

 کرده بودم... .  یکمک   کهیناز ا

 تر یش. بکردنیبه من و ارسالن نگاه نم  یجوراون  یگه: خالصه مردم دسامان
به من و  یلی...خآوردنیم کردنیکه درست م  یمحل یاوقات برامون غذاها

صبح   یهان طرفدووم نداشت چو  یخوش  ینا  یول  گذشت؛یارسالن خوش م
استراحت  یممن و ارسالن تموم شده بود و تو اتاق داشت یفتکه تازه ش

در  خواستنیم زدن،یدر م وار یوونهاومدن در اتاقمون رو زدن! د کردیمیم
 یها. دوباره همون نگاهیمو در رو وا کرد  یدیمنگون بخت رو بشکنن! از جا پر 

هاش مردمک نداشته رو نم چشمبچه که او یهتفاوت که  ینوق زده بود با ا
کردم. فشارش به شدت   شینهداخل و معا  یارنمرد بود. گذاشتم اونو ب  یهکول  

 ینهبود دستم رو موقع معا یک نزد یحت  گفت،یم یونافت کرده بود و هذ
اون   یزیچ  یه.  دیدمیرو م  یمورد  ینهمچ  یهبار بود    ین! اولیرهدهنش گاز بگ

رفته بود تو کتش! ارسالن هم که از  یزیچ یهرو آشفته کرده بود، انگار 
در آورد  یبیشموقع قرآن رو از ج ینبود تو ا یدهدر مورد جن شن هاییروستا

بود؛  یشانس یلیباال سر اون بچه... . خ یهو شروع کرد به خوندن چند تا آ 
 یهوش اومده بود همه چ که به  یقهبچه بعدش غش کرد و بعد پنج دق یول

! کردیهم انکار م  یرهدست منو گاز بگ  خواستیم  کهینا  یرفته بود! حت   یادش
دنبال توپش  یمیفقط داشته تو حمام قد شمخواب بوده و و قبل گفتیم



من و   یشده. واقعًا برا  هوشینامعلوم ب  یز چ  یهو بعد هم به خاطر   گشتهیم
 یکرده بودن که ما ناج  یداپ یقینجا اون ینساکن یبود! ول یبارسالن عج

 طوریین! هر ماه چند تا مورد ایشمونپ یومدنم یع سر  ینهم یبرا م،ییاونا
و خوندن   ینهمعا  یعنی  یتکرار  یهاارسالن با روش  یامن    و  یشمونپ  آوردنیم

! البته دو یماونا محبوب شده بود ینب ی. حساب کردیمیدعا و قرآن حلشون م
و اطالعات به دست  یمبفهم یزهاییچ یهمورد  یندر ا کردیمیم یسع ییتا
 یزهاییچ یه ینهزم ینکه در ا  ییاونا یشپ یگهد یشهرها ... . ما تویاریمب
 یزیو واسه هرچ یمکرده بود  یداهم سررشته پ یتا حدود یم،رفت دونستنیم

کارها پولم   ینبابت ا  یخوب بود! بهمون حت   یز همه چ  یمتو ماورا راه حل داشت
کمک کردن به اون مردم   تر یش. بیمداشتازشون ن یالبته ما انتظار دادن،یم

هم پول در  یمدکر ی. هم خدمت میمکه انگار ماتم زده بودن رو دوست داشت
پسر پونزده   یه  یمونآخر سرباز  یروزها  کهینبهتر؟! تا ا  یناز ا  ی. چ آوردیمیم

 ... .یشمونرو آوردن پ یاشونزده ساله

*** 

 ارسالن

 سال قبل پنج

بر  یمو داشت یممورد جن زده رو درمان کرده بود یهو سامان تازه  من
هفته سه نفر رو  یهشده بود. فقط تو  یادموردها ز یناز ا یا. تازگگشتیمیم
اونا رو  یزیچ یهبه هم داشتن. انگار  یهشب یجن زدگ  یهاکه نشونه  یدیمد

ن سال یروستا چند ینمردم ا گفتیبخش م ینکرده بود! سرهنگ ا  یک تحر 



عذاب و بال سرشون نازل   طوریینباعث شده ا  ینکردن و اگناه بزرگ    یهقبل  
ده سال قبل  یکمردم روستا نزد یمکه من و سامان کرد  یقاییبشه. طبق تحق

رو زجر   کردهیم  یازشون دزد  کهینبوده بخاطر ا  یوونهرو که د  یتیم  یپسر   یه
 ینکردن! هم  رشزنده به گو و در آخر  یختنکش کردن، روش آب جوش ر

که اونجا   ییهاجن ینکهشد تا ا یادآزار اون مردم ز یتشد و اذ ینباعث نفر 
 یکردن. من و سامان کم یتهم شروع به آزار و اذ کردنیم یزندگ 

 ین. هر بار که با ایمبروز بد دادیغرورمون بهمون اجازه نم یول ترسیدیم؛یم
کار رو شروع نکرده   ینکاش از اول ا  یا کردم،یآرزو م شدیمیموارد مواجه م

نبود. اون دوست داشت به مردم روستا کمک کنه.   طور ینسامان ا  یبودم...ول
 کرد یبازم همه تالش خودش رو م  ترسیدیم  ینکهبا ا  شدیکار خسته نم  یناز ا

 یندار یشما روح پاک  گفتنی! مردم روستا مگرفتیجواب هم م یجهو در نت
 گفتنیاثر دار. درست م خونینیکه شما م  ایدعاه ینهم یر خالف ما براب

اونا صد در صد گناه کار بودن! اون پسر  یول دونم؛یروح خودمون رو نم
رو  یکیاونا نبود...اونا فقط  یلدزد وسا یوونهد خانوادهیو ب  خانمانیب 
! یم؟یتبچه  یهبهتر از  یکنن و ک   یکه خشمشون رو روش خال  خواستنیم

از پشتمون  یاو ناله یغج یصدا یهو. یمبود پایگاه یکشب شده بود و نزد
. به سامان نگاه کردم، اونم بهم زل زده بود. سرش رو تکون یستادیماومد که ا

که انگار   یمدردسر در انتظارمونه! به طرف صدا رفت یهکه   یدمداد و منم فهم
که رد چنگ   یبا صورت   دیمیرو د  ی. زن اومدیاون صدا هم داشت به طرف ما م

زن  یم...اول فکر کردکشهیم یغو ج یزنهداره زار م یشهم یدهروش د اخنن
ش بچه یدیمفهم گفتیکه با لکنت م  ییهاحرف یوناز م یجن زده شده؛ ول

زن واقعًا اسفناک شده بود!   ییافه. قیمجن زده شده، ما هم پشت سرش رفت



بود  دهکر   یههاش از بس گر و چشم یومدهاش خون مها رو گونهاز رد ناخن
روستا به زور پسر  یچند تا از مردها یدیم،زن رس یقرمز شده بودن! به خونه
هفته نبود که  ینبسته بودن. پسر مثل موارد ا یپونزده ساله رو به صندل

 ینداشت و همچن یبیعج یاهیشمش سبودن! داخل چ یدهاشون سفچشم
. بود یاههاش هم سداخل چشش بود. انگار خون تو رگ یاهیس یهارگه

 ید. سامان ترسساییدیو به هم م دادیهاش رو محکم به هم فشار مدندون
کرد فک پسر رو باز کنه تا دستمال بزاره   یسع  ینهم  یبرا  یرهزبونش رو گاز بگ

دست  یع حرکت سر  یهدفعه تو  یهرف و پسر سرش رو برد اونط یالش؛ ول
 ینتو دهنم بود! ا  لبم. قکردمیسامان رو گاز گرفت. ناباورانه به سامان نگاه م

 ین! از درد صورتش جمع شده بود. ایزدخون بود که از دست سامان فواره م
. نتونستم قشنگ فکر کنم یاوردمو طاقت ن آوردیصحنه خونم رو به جوش م

به صورت پسر زدم که دست سامان رو ول کرد و دو تا از  یمحکم یو مشت 
 .ینخون آلودش شکست و افتاد رو زم یهادندون

. اون لبخندش لرزه به یزدم یبود و رو به من لبخند زشت  یدهنش خون  حاال
ردوندم که روم رو ازش برگ  یدنمور شدم. شروع کرد به خندتنم انداخت و مور 

فراتر   یزیچ  یهبه طرف سامان رفتم. دستش...داغون شده بود! نه    یمهو سراس
رسمًا کنده  تشسمت مچ دستش رو گاز گرفته بود، گوش یاز داغون! اون لعنت 
. دست پاچه شده بودم که یشدم یدهد  یرهنششلوار و پ  یشده بود. خون رو
 یمنذاشت یبدبخت آورد و با هزار  یآب و باند یه یع سر  ییهمون زن روستا

 خون از سامان بره. یناز ا تر یشب

 سامان! -



 .لرزیدینگاه کرد. بدنش ناخواسته م رمقیهام ب چشم به

 فقط. ینجا بش یه یدم،آروم باش داداش من کاراش رو انجام م -

مون رو خونه یداز مردها کل یکیهاش رو بست. به تکون داد و چشم سری
خودمم قرآن رو   یاره،ب  یریگپانسمان و جن  یابر   یلوسا  یسر  یهدادم و گفتم  

رو خوندم. جواب نداد! صدام رو  خوندمیم یشهکه هم  هایییهوا کردم اون آ 
خونه باعث  یروناز ب یدشد یغج یصدا یهدر همون موقع  یبلندتر کردم؛ ول

 شد حواسم پرت شه... .

جمع  یو فقط پسره بود که تو یمهمه ساکت شد یدیمرو که شن یغج یصدا
خراش مو به تنم ترسناک و گوش یاون صدا یدن. با شنکشیدیم یما داد

که   یمرد یدنبرگشتم با د یدهوا شد. ترس یبلند یبا صدا یهوشد. در  یخس
 .یدمکش  یقینفس عم یارهرو ب یلمون تا وسافرستاده بودمش خونه

 یه؟چ یرونب یسر و صدا -

 شده... . یهم جن یگهد یکی ! البددونمی: نممرد

رو به سامان دادم. ازش  یهبخ یل. وسایشدتر متر و خرابداشت خراب وضع
کنم. بعد   کار یاز دارو بخوره تا دردش کمتر بشه و بعد بهم بگه چ   یکمخواستم  

 حسییتازه رنگ به صورتش برگشته بود. به گفته خودش ب   یقهگذشت ده دق
مجبور  یول د؛بو یانهناش یکمزدن.  یهو بخرو زدم و شروع کردم به دستش ر 

و تهش دستمال تو  کشیدیم یاخفه یبودم زود تمومش کنم. پسر دادها
که دو رگه شده بود رو   ییو دوباره داد زدن با صدا یروندهنش رو تف کرد ب

مختلف روستا   یبار از جاها  یندوباره اومد. ا  یروناز ب  یغ ج  یشروع کرد. صدا



خونه  ی. دوباره در چوب دیم! من و سامان از جامون بلند شیومدم یغج یصدا
اومد داخل! از دهنش  یدسف یهابا مردمک  یبار مرد ینشد. ا یدهمحکم کوب

 خواستی. خواست بره طرف پسر که به زور گرفتمش، میومدم یرونکف ب
سر مرد که مرد افتاد مانع شدم. سامان با چوب زد پشت    یعکه سر   یرهگازم بگ

 .خونهپشت سرش اومدن داخل  یالشمو فام ینزم

 !ینخاک به سرم شوهرم رو کشت یوا ی: ازن

 بشه! هوشیزدم که ب  یشده جور شهوی: نـ...نه خانم؛ فقط ب سامان

.. خواهش .ینشوهر منم شفا بد  کنمی: آقا شما روحتون پاکه التماستون مزن
دفعه  یهشده، با چاقو سر گاومون رو  طوریینا یشپ یقه! از ده دقکنمیم
محل جلوش رو  یها و مرغامونم ببره که مردهاسر اسب خواستی! میدبر 

 ینتو ا ومددنبال شما که از دستمون فرار کرد و ا یومدیمم یمگرفتن. داشت
 خونه.

 کردم به زن آرامش بدم، گفتم:  سعی

 یه؟. اسم شوهرتون چیدخانم آروم باش -

 !یجالل یرِ ...کبیر : ک...کبزن

ها رو داشته بچه ی. االن هوایدمطمئن باش کنیمیرو خوب م یر : ما آقا کبمن
 .یدناونا ترس ید،باش

شده بودن  یمقا یاشک  یهاکه پشت در با چشم  یکشکوچ  یبه دخترها زن
 .یهگر   یر نگاه کرد. دستاش رو وا کرد و دخترهاش رفتن بغلش و زدن ز



 یو اونم به صندل یمرو بلند کرد یرِ بودم اسمش کب دهیکه حاال فهم مردی
 !یمبست

 یزدکه داد م  یکرده بودم واقعًا! اون   یقاط  یگهو د یومدهمچنان م یغ ج صدای
شب  ینپس اون نفر سوم که تو ا هوشه،یما ب  یشاالن پ یر کب  یبود؛ ول یر کب
ق کف اتا  ییهاکه داشت شمع   یسامان با وجود درد  یه؟جن زده شده ک  یاهس

نوجوون که   ر بود. پس  یپاک ساز  یروشن کرد و مشغول آماده کردن خونه برا
بود.  یاوشاسمش س هایدست سامان رو گاز گرفته بود به گفته اون محل

 ینهمچ ینینرمال نبوده،  یادز یتو حالت عاد یظاهرًا از لحاظ عقل یاوشس
بار در چنان محکم  ینا یخل وضع بوده. قرآن رو دوباره به دست گرفتم؛ ول

زن که   یهافتاد! همه تو اتاق داد زدن!    ینزم  یکه شکست و رو  یوار خورد به د
 یچاقو تو یهپاره و  یمهن یهابا لباس یزدها مو دو ساله یش به سچهره

مادرشون  که یر کب یهاسمت بچه رفتیدستش اومد تو خونه! داشت م
هاش کرد. زن هم چاقو رو برد باال و آورد مانعش شد و خودش زو سپر بچه

با چاقو رو قشنگ  ادر شدن گوشت اون م یدهبر  یلحظه صدا یک ! یینپا
زده شده بود و خون به صورت زن جن  یجادا  یزخم بزرگ   یر . پشت زن کبیدمشن

از  یکیه که دوباره چاقو رو باال ببر  خواستیشد و م تر ی. زن جر یدپاش
جمع دستش رو گرفت و محکم با طناب بستش. سامان رفت طرف  یمردها

مرده بود! منم به مردها کمک   یدمشده بود...شا  هوشیکه ب   یچارهسمت زن ب
زن  یر؟کب  یاوش؟برسم. س یبه داد ک  دونستمینفر رو ببندن. نم ینکردم سوم
باعث شد   یاصاًل چ   ؟یرهآبشار ازش خون م  یهکه داره شب  یر زن کب  یاجن زده؟  

گرفتم اول زن جن زده رو آروم کنم، از جمع   یمبشن؟! تصم یک تحر  یناکه ا



براش خوندم.   ییمخاطب قرار دادم و دعا  و. روژان! روژان ر یدماسمش رو پرس
دوباره شروع به دست و پا زدن کرد. هر سه تا  یآروم شد؛ ول یقهچند دق

! یاوشهس  کنهیم  یک که اونا رو تحر   یکس  یدمو فهم  زننیهمزمان دست و پا م
ته چشماش وجود  یقیعم یاهیس یدمکه د  ییکه بر خالف همه موردا  یپسر 

 یشنهادموضوع رو گفتم. پ ینبود ا یر داره! به سامان که مشغول درمان زن کب
آتش  یا  یسپل  یمهم بشن زنگ بزن  یادتر و ممکنه ز  یادنراد زداد اول چون اف

چون خون  یمارستانب یمرو ببر  یر زن کب ید. متقاباًل سامان گفت که باینشان 
. روستا یادتا ب کشیدیطول م یازش رفته. به آمبوالنس زنگ زدم؛ ول یادیز

 سه ساعت باهامون جاینشهرم ا ترینیک دور بود و نزد یلیشهر خ از راهش 
 فاصله داشت!

بود، همه   یبخارج از محدوده! عج  گفتیم  زدمیزنگ م  یسبه پل  یهر چ   اما
 یرهایاز پ یکیروستا!  ین...ایاوشسه نفر...س ینبود! ا یبامشب عج یچ 

 جمع گفت:

 ین...از ایدکه انقد غوغا به پا کرده! شما گناه کار  یتیمهروح اون پسر  ینا -
 حقتونه! فقط خدا شما رو ببخشه. یادبدتر هم سرتون ب

 گفت:  زنی

 خدا خودت رحم کن!   یا!  گیرهیاز ماها رو با خودش نبره آروم نم  یکیاون تا    -

رو اون دو  دهیجواب نم یاوشکه کار س  ییجااز اون یمگرفت  یمسامان تصم با
که   یانگار کس یول یم؛کرد  یریگو روژان رو جن یر . همزمان کبیمتا امتحان کن

 یهکه خون گر  یدمبود. به وضوح د یاوشس کشیدیاز همه درد م تر یشب



 یر اونو تسخ تر یقو یز چ یهفرق داشت.  یهبا بق یاوشس یها! حالتکردیم
 یشدم  تر یشب  یاوشدست و پا زدن س  رفتیمیجلو م  تر یشب  یکرده بود! هر چ 

. روژان و یدمرو شن یداد ترسناک  یکه خوندم صدا  یکه با کلمه آخر   ییتا جا
بودن!   هوشیهاشون برگشته بود فقط ب کاماًل آروم شده بودن و مردمک   یر کب
دو  یکرد و با صدا  پارهدر کمال تعجب دستمال تو دهنش رو  یاوشس یول

 رگه ترسناک گفت:

 ! شماها! شماها!ید! شما قاتلیدشما منو کشت -

زده بود؛ اما طور خشکم باال آورد و دست پا زد. من که همون یخون  یکل  بعد
 !کردیسامان تقال م

دست   یگه...و سکوت! دیدیکش  یخراشبلند و گوش  یغیج  یه  یاوشس  یه  یهو
بود. سامان که همش تالش   یصندل  یجون رو  یآروم و ب   طور ینو پا نزد. هم

 یاوشکه س یدرفت و د یکشنزد یمهسکوت سراس ینا یدنبا د کردیم
آخرش رو با  یهاو معصومش رو دوخته بهش... . نفس ییخرما یچشما

االن  یگهبود! اما اون د یدهو التماس کننده به سامان کش ظلومم یهانگاه
و همه تو شوک بودن، همه  یومدبوق آمبوالنس م ی! صداکردیحرکت نم

 بودن. اون...اون پسر...مرده بود! یدهترس

مادر و پدرش دل آسمون رو  یزار یهو گر  یغ ج یمرده بود...صدا سیاوش
به جسم  یرهسامان که خ یچه برسه دل ما رو! آروم بازو کرد،یسوراخ م

صورت مادر  یرو یشده بود رو گرفتم. خون خشک شده یاوشس جونیب 
دوباره راه  کشیدیهاش مکه حاال خودش به گونه ییهابا چنگ  یاوشس



به  ین! ایستیما که مقصر نبود؛ اما م یزیغم انگ یشدن! صحنه تازهافتادن و 
کرده بود! ما هم   یرشکه تسخ  ییاون پسر بود و روح قو یفخاطر روح ضع

! ما فقط در حد قرآن خوندن یمندار یعیماوراطب یهاو قدرت یمآدم
مردم   ین! ایستما ن  یر ! نه، تقصیمو تالشمون هم کرد  یمکمک کن  تونستیمیم

 یر ! آمبوالنس زن کبشدنیمجازات م یدبا خواستنیچه نم خواستنمیچه 
 یهرو صادر کرد، حاال همه تو اتاق گر   یاوشفوت س  یو گواه   یمارستانرو برد ب

رو با خودش  یکی یدبا یوونهروح اون پسر د گفت،ی. زن راست مکردنیم
و  ردس یها! نفسشدیوگرنه آروم نم گرفتیانتقامش رو م ید...بابردیم

 و گفتم: یدمش کشبه شونه ی. دست کردمیکوتاه سامان رو حس م

 ما نبود، ناراحت نباش داداش! یر سامان تقص -

 گرفته گفت:  ییصدا با

 اگ... . یم،نجاتش بد تونستیمیما م یول -

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

ود ب  یریگسه تا جن یناما ا  یازه؛سه نفر ن  یریگجن  یهما نبود! واسه    یر تقص  -
که   یمنجات بد یمفقط دو نفر رو تونست یستیمن یو ما دو نفر! اونقدرهام قو

جنن و   زنیمیکه باهاشون سر و کله م  ییبود! اونا  یلیخ  یطشرا  ینا  یاونم تو
 خودت رو مقصر ندون! ردیمروح، از ما بهترن سامان! ما تمام تالشمون رو ک

نگاه کرد. سه هفته   شیاوس  جونینگفت و در سکوت به جنازه ب   یزیچ  سامان
 یچ. تو اون سه هفته هیمشده رفت یننفر  یبعد از اون روز ما از اون روستا

 یگهآروم شده و د یتیمروح اون پسر  گفتنی. مردم میومدن یشپ یمورد



 یاوشهم خوشحال بودن و انگار اصاًل مرگ اون س ی. کلکنهینم یتشوناذ
دن و به فکر جون خودشون براشون مهم نبود! هنوزم خودخواه بو گناهیب 

 یهم جا  یاناگه داداشم را  گفتیبودن. سامان همچنان سکوت کرده بود و م
... کردمیم یریگاگه اول اون رو جن کردم؟یکار رو م  ینبود باز هم یاوشس

 ... .اگه...اگه...اگه!شدینم یو دستم زخم کردمینم احتیاطیی. اگه ب 

پزشک تا از روان یشماه تمام کارش شده بود اگه و اما! تهش بردمش پ یک 
در  یریگاز کار جن یمتر شد. از اون به بعد قسم خوردعذاب وجدانش کم ینا
 ... .یمسمتش نر  یگهو د یایمب

 انداخت و گفت: یر سرش رو به ز سامان

 !یمکمکش کن  تونستیمیاما م -

شون آشفته شده بود جلو اومد و تهخاطرات تلخ گذش یدنکه با شن  ارسالن
 سامان. یدستش رو گذاشت رو شونه

چوِب  یاوش. سیشدم یقربان  یدنفر با یک سامان!  یندار یری: تو تقصارسالن
 گناه مردم روستا رو خورد.

 دستشو کنار زد و گفت: سامان

 منه... . یر تقص زنیمیکه االن توش دست و پا م  ییماجرا یول -

 گفت:  ارسالن

 ی؟کرد  کار یمگه چ  ؟یچ  -



ارتش و من رفتم دانشگاه  یراهمون جدا شد، تو رفت  کهین: بعد از اسامان
امسال ترم آخر رو پاس کرده بودم که  یادمه. یدکتر  یلادامه تحص یبرا

داره! رفتارش با  یبیدختر باهام رفتار عج یاز دانشجوها یکیمتوجه شدم 
 !تریببا من عج یشده بود؛ ول یبمدت عج یههمه 

*** 

 ماه قبل چند

. یزدکه داشت باهاش حرف م  یدمروز داخل دانشگاه مادر اون دختر رو د یه
منم که   کرد،یرفتار م  یعیطب  یر غ  یلیخ  هامونیبود! با همکالس  یرفتارش عاد

نظرش گرفتم و متوجه شدم فقط  یر مدت ز یهبودم.  یاهشس یستانگار تو ل
سر کالس  یمخصوصًا با من! وقت  کنهیرفتار م یشکل ینکالس ا  یهابا بچه

بهم نگاه  یوق زده ترسناک  یهاکه با چشم  دیدمیم دادمیبه درس گوش م
دهنش رو باز  شدمیاز کنارش رد م ی. وقت گردونهیو روشم بر نم کنهیم
هاش تو چشم  یقی. نفرت عمدیدمیدندوناش رو به هم م ییدنکه سا  کردیم

که بخواد   اشتیمند یچون من و اون با هم کار کردمیبود. اصاًل درکش نم
مدار خودم راه  ینداشتم و رو یکار  یبرخورد کنه. اصاًل من با کس طور ینا
آخر دانشگاه گفت بعد تموم شدن کالس تو سالن  یروز از روزها یه! رفتمیم

 یهقض ینبه ا یحس خوب  ینکهبزرگ منتظرش بمونم چون کارم داره. با ا
غروب بود و چون  یاهیک نداشتم؛ اما بازم قبول کردم. اون روز نزد

تموم شده بود کنتور برق رو خاموش کرد. وارد   یشساعت کار  مونیچ نظافت
 بود. گفتم: یستادهمن اسالن که شدم دختر پشت به 



 برگردم... . یدوقته با یر د ین؟داشت کارمیچ  ی؟آمم... خانم مراد -

هاش از اشک سرخ بود. چشم یبرگشت. صحنه فوق العاده ترسناک  دختر 
 یی،رو صورتش بود! سرش رو انگار زده بود به جا یلبخند بد شکل یبودن؛ ول

 هم لخته شده بود. یخوردو  یومدچون ازش خون م

 :یدمقدم عقب رفتم و پرس یه ترسیدم

 برات افتاده؟ یچـ...چه اتفاق  -

 خودش نبود گفت: یکه صدا  ییو با صدا یدخند دختر 

 !کننیکه ما رو شکار م  یدیرو م ییآدما ِی نه؟ بو کردییم یریگتو جن -

. اون.. یشدجمله تو ذهنم اکو م  ین! اکننی...ما رو شکار مکننیرو شکار م  ما
 س!شده یر اون تسخ

 وارد سالن شد. یمهزن سراس یهپشتم باز شد و  در 

 مادر همون دختر بود... . اون

 گفت:  یاشک  یهاسالن شد و با چشم وارد

 !ی؟بود سرم آورد ییچه بال ینا یاخدا -

جلوش رو  خواستمی. مگشتیدخترش، معلوم بود دنبالش م یکنزد رفت
 -شده بود. گفت:  یدخترش انگار دوباره حالتش عاد یتا جلو نره؛ ول یرمبگ

 کجاست؟  جاینا کنی؟یم یکار چ جاینمامان؟ ا

 وا مونده بود. مادرش بغلش کرد و گفت: دهنم



 ی؟رفته بود تو جلدت؟ سرت رو کجا زد یباز اون عوض -

 تازه متوجه زخم سرش شده بود. جلو رفتم و گفتم: دختره

 ؟داره یخانم؟ دخترتون مشکل -

 ترسیدیپشتش. انگار م یدکه تازه متوجه من شده بود دخترش رو کش  زن
 بزنم. یبمن بهش آس

موقع مزاحمتون شده. لطفًا  یندخترم ا یدنداره آقا! ببخش ی: به شما ربط زن
 .یدگذشته رو فراموش کن  یهر چ 

. دلم کردیم یتا ببرتش. انگار احساس ناامن یددست دخترش رو کش بعد
رو تو صدا و نگاهش حس کنم.   یدرموندگ   تونستمیسوخت. م  اون مادر   یبرا

. دنبالش یزدم  یببهش آس  یشده بود و حاال ه   یر جن تسخ  یهدخترش توسط  
 رفتم گفتم:

 س، درسته؟! دخترتون جن زدهینخانمم! خانم واست -

 گفت:  یدهترس اییافهاطراف رو نگاه کرد و بعد با ق زن

 ی. من کسیرونب  ندازنیاونو م  یدخوب؟ اگه بگ  یدنگ  یبه کس  یشهآ...آره م  -
 نگو! یبه جز اونو ندارم تو رو خدا به کس

با  یاو پو یانمادر خودم افتادم که موقع دعوا کردن را یاددرد گرفت.  قلبم
 التماس کرد که اخراجش نکنن. یر مدرسه به مد یها توبچه

 :گفتم



. یدمفهم  ینوا  ینبودم واسه هم  یر گجن  یزمان   یه! من  یدنه خانم نگران نباشنه  -
 !فهمنیوقت نم یچاز رفتارهاش تعجب کردن؛ اما ه یهبق

 زن رد شد و گفت: یهااز چشم برقی

 !یرین؟گواقعًا؟ شما جن -

ها بدم اون حرف  یدبهش ام  ینکهگفتم، من فقط واسه خاطر ا  یچ   یدمفهم  تازه
تخصص ندارن   یهدادم؛ اما بق  یصرو گفتم تا بفهمه چون تخصص داشتم تشخ

 جمع بشه. مردد گفتم: یالشو خ شنیمتوجه نم

 یمبر  تونینیاما االن نه! اما شما م کردم؛یم یریگخب آره خانوم من جن -
 ... .یاونا م یگهد یرهایگجن یشپ

 وسط حرفم: یدپر  مادره

عالم و آدم رفتم؛  یش! من پینکار رو کن  ینخودتون ا کنمینه خواهش منه -
 ازم. من ندارم پسرم...من ندارم! خواستنیپول م یکل  یول

 یشرسمًا داشت آت یگرمبدجور سوخت، با لحن بغض مانند مادره ج دلم
لبم رو گاز گرفتم.   یاوشو س  یشخاطرات چهار سال پ  یآور  یاداما با    گرفت؛یم

 مادر دختر گفت:

شروع شد،   یهویی هامیبدبخت   ندارم همه  یپول  یچیپسرم کمکم کن! من ه  -
و احضار ارواح بوده. دو ماه قبل  ینامزد داشته که تو کار جادوگر  یهدخترم 

قطار!  یجلو ندازهیو خودش رو م کنهیم یخودکش یمعلوم نبوده سر چ 
 ایننامزدش  یتو شوک و بعد چند روز رفت و آمد به خونه یرهدخترم م



که   یطور چرخهیهشتاد درجه م ها رفتارش صد ووقت ی. گاه یشهم یشکل
و چاقو   یدمکه سر رس  یزدبار داشت رگش رو م  یه.  یستانگار دخترم خودش ن
 رو از دستش گرفتم!

کنه که هم   یمبادا کار کنمیم یبشچند وقت همش با ترس و لرز تعق این
دختر رو دارم و پدرش   یه  ینمنو بدبخت کنه هم خودش رو. آقا من فقط هم

برم   یگهد  یرهایگجن  یشپ  یستاز دستش بدم! معلوم ن  نمتویفوت کرده نم
... . مردد ردمپول جور ک  یبا بدبخت   کهیننه! البته بعد از ا  یابتونه نجاتش بده  

 به من نگاه کرد من ساکت بودم که گفت:

 کنم؛یاجاره خونه دارم جمع م  یصد تومن دارم اونم براپسرم من فقط هفت  -
 ینماه رو ندم. توروخدا ا ینبا صاحب خونه حرف بزنم ا تونمیاما م

 کنن،یپول رو ازم قبول نم ینا یگهد یو قبول کن! جا یر هفتصدتومن رو بگ
 ه!یشالبته حق هم دارن. توروخدا تو قبول کن. دخترم داره داغون م

 یهبحث  دونستیمن به خاطر پول مردد هستم؛ اما نم کردیاون زن فکر م
بود و بغض مانند  یستاده. اون دختر شرمنده از اول اون گوشه اسیگهد یز چ

صحنه   ینا  یدن. دیارمنتونستم طاقت ب  یگه. دکردیبه التماس مادرش نگاه م
سوخت چه برسه ینفر دلم م  یه  یکه با ناراحت   یاونم واسه من  سوزنیم  یگرمج

 التماس و زجه!به 

 گفتم:

 !کنمیبهتون کمک م ید،باشه نگران نباش -

 گفت:  یهاش رو پاک کرد و با خوشحالدختره اشک  مادر 



 یگه؟د یقبول کرد یگه؟د یگیم یپسرم جد -

 واسه قرص شدن دلش زدم و گفتم: یلبخند من

 قبول کردم مادر جان! -

. با یزدم  یمیمال  یندخوشحال شده بود. دختر هنوز شرمنده بود؛ اما لبخ  مادر 
مادره ازم خواست دم در منتظر بمونم.  یهوتا دم در رسوندمشون که  ینماش
هاش اومد. پول رو سمتم گرفته بود و گفت تو دست  یکه با پول  یدنکش  یطول

از داشتم؛ اما دلم یعمل مامان به پول ن یبرا ینکهمن با وجود ا یرمش،که بگ
ازش خواستم که تا  ین. پول رو نگرفتم و همچنیرمکه از اونا پول بگ  یومدن

دعا و تشکر کرد.  ی! اونم حساب یارهاز پول ن یاسم یریگمرحله جن ینآخر 
 ی! حساب یریگگرفته بودم قرار شد شب برم واسه جن  یادچون آدرس خونه رو  

. دادمیم مهم شده انجا  یتو انسان  نکار واسه وجدا  ینا یدمردد بودم؛ اما با
 یکه تو گذشته انجام داده بودم دوباره تکرار بشه، برا  یاشتباه  خواستمینم

 رفتم. ترییشبار با دست پر و اطالعات ب ینا ینهم

رفتم خونشون تا روح دخترش رو پس  یریگجن یلشب با وسا همون
 ... .یرمبگ

اون جن شدن! انگار به خاطر وجود    ینهام سنگشون رفتم نفسبه خونه  وقتی
. یادن یشپ  یبود. مادر دختر دستش رو به تخت بسته بود تا موقع کار مشکل

 یددر دسترس نبود پس با جایناون ا یبدون ارسالن کار برام سخت بود؛ ول
شد...بر  روعزدن دختر ش یغرو خوندن که ج یاتی. آ رفتمیم یشخودم تنها پ

دختر  ینمرد درون ا یهمرد بود.  یه یدختر بود انگار صداش برا ینکهخالف ا



دختر جن  ینروحه، ا یهاونکه  ی...نکنه نامزدشه؟ ولکردیبود و اونو کنترل م
از   یدشا  یا  ترسیدی. اون ازم مکنییگفت تو ما رو شکار م  ینهم  یس، برازده

 قرار داده بود. دفمن رو ه ینهم یبود برا یدستم عصبان 

از بس طناب   کشیدیم  یغ ج  وقفهیجواب نداد. دختر ب   یارم ادامه دادم؛ ولک  به
 یشنهادهاش زخم شده بودن. به مادرش پهاش فشار آورده بود مچبه دست

که داشتم ممکن بود   یاکار رو انجام بدم. طبق تجربه  ینبعد ا یدادم هفته
داشت   یبستگ   قدرت اون  یزانبه م  ینماه درون روح بمونن. ا  یهجنا تا    یبعض

تا  رفتمیمدت م یهشد رفتن من به تهران شروع شد... . من هر  طور ینو ا
. اگه کردمیکم جن رو از دختره دور مکم  یدکنم چون با  یریگدختر رو جن

مثل  یشدم شیهبه جلسه کار رو تموم کنم قض یدفعه و تو یک  خواستمیم
 یسه هفته دختر با صدا عد. بخواستمیرو نم ینو من اصاًل ا یاوشس یهقض

 کرد! گفت:  یخزد که مو به تنم س یمردونه بهم حرف 

با عذاب  یکه به من و همنوعان من داد  ییهاعذاب یتو رو به خاطر همه -
 !کنمیت مجازات مدادن خانواده

ممنوعه و  یهاکتاب  یکنم حت   تر یشم رو بکردم مطالعه  ی. سعیدبعد خند و
که مثل   رفتمیبردن اون جن م  ینبه از ب  یدفته با ام! هر هرو خوندم  یز کفر آم

 یزدم  ییهاهر بار حرف  یهاش شب و روز رو ازمون گرفته بود؛ ولبختک حرف
! حدود دو یزد. اون حرف از انتقام مکردیقبل نگرانم م یاز دفعه تر یشکه ب

 یدبا  یگهاالن د  دونستمیبار رفتم خونشون، م  ینآخر   یبود که برا  یشهفته پ
 ینس. به مادر دختره هم گفتم که آخر جلسه ینکار رو تموم کنم و آخر 

بره  یرون! از مادرش خواستم از اتاق بشهینم یگهس و اگه االن نشه دجلسه



مخصوص  یهشروع از آ  یو برا وشبست. نشستم جل یو دختره رو به صندل
با   . پوست دخترهیختماستفاده کردم. همزمان آب مقطر همراه با ورد روش ر

 سوخت؛ یبراش م ی. دلم حساب کشیدیم یغو ج سوختیآب پاک م یختنر
شروع به  یصندل یدختره رو یهونبود. با خوندن دعا  یاما االن وقت دلسوز

صورت دختره   یهورو باال بردم.    ندنمو تاب خوردن. سرعت و صدا دعا خو  یجپ
 ینکه! با ایشهصورتش داره دو تا م  یکه کل اجزا  دیدمیکرد. م  ییر شروع به تغ

 بودم؛ اما دست از دعا خوندن بر نداشتم. یدهترس یکم

 یدو جفت شده بود. سع  یز و... همه چ  ینیچشم، لب و دهن، فک، ب  مردمک
کنار انگشت   یهاانگشت یدمد یهوادامه قرآن رو بخونم که  توجهیکردم ب 

قرمز کامل بود. دست از . دو تا از مردمک چشمش یاددختره داره به وجود م
و دوباره   یدمکش  یقیو نفس عم  ینبرداشتم. آب رو گذاشتم زم  یهخوندن اون آ 

شروع به خوندن قرآن کردم. در کنار  یبلندتر  یدفعه با صدا ین. ایستادما
ترسناک   یصدا  یه  یهوکه    ین. تا اشنیدمیهم م  اییگهد  یدختره صداها  یغ ج

 گفت:  یامردانه

 !یزات. از عزگیریمیسامان! ما انتقام م شهینمماجرا تموم  ینا -

 یی! تنها صداشدینم یدهشن یامردانه و دو رگه یصدا یچبعد تموم... . ه و
دختره بود. در باز شد و مادر اومد  ییهو گر  یغ ج یصدا یشدم یدهکه شن

بودم! مادره  یدمکه شن  یزیچ یر بودم و درگ یستادهداخل. من هم اون گوشه ا
 ینکهاز سر شوق سمت دخترش رفت و اون رو نوازش کرد! منم از ا اییهبا گر 

بود! دختره به  یخال یحال بودم؛ اما ته دلم حساب تموم شد خوش یز همه چ
منم   کردن،یه بود و مادرش هزاران بار ازم تشکر مخودش برگشت  یحالت عاد



 یع بود. سر  اییگهد یکه ذهنم جا یبود در صورت  یفهوظ گفتمیمتقابل م
حرف  ینو دلواپس ا راننگ یسر مامان باشم، حساب  یباال یدبرگشتم چون با

مادر  یشچند روز پ کهین! تا ایارمخودم ن یبه رو کردمیم یبودم؛ اما سع
 یپچ و زمزمه مانندپچ یباال صدا یزنگ زد و گفت از اتاق طبقهدختره برام 

و ازم خواست که برم  یوفتهها ب. اون نگران بود نکنه دوباره همون اتفاقیادم
تهران شدم که ارسالن زنگ   یمن راه   ینواسه هم  ؛به اون جا بندازم  ینگاه   یه

ش گفتم االن زد و گفت داداشم رو گشت ارشاد گرفته. منم برگشتم و به مادر 
رو آزاد کردم بعد رسوندمشون دم در  یاو پو یان. اومدم و رایامب تونمینم

گفت که   یالحظه آخر دلم شور زد، چون شب قبلش برق خونه رفته بود و پو
رو تخت   یانرا  یدماز سر کار برگشتم د  یوقت   طور ین. همشنیدمیخنده    یصدا

بود. بهشون هشدار دادم که  یقخراش عم یهصورتش  یخواب بود و رو
رفتم  یمحواسشون رو جمع کنن چون به خونه مشکوک بودم و بعد مستق

نبود. از  یخاص یز زمزمه چ یحدود دو صبح بود. صدا یدمرس یتهران! وقت 
 یهبشن! با  یکاطراف تحر  یهاکه باعث شده بود جن  ودب یریگاثرات جن

دو سه  یها بمونم چون هاز هتل یکیتو  خواستمیحل شد. م یک دعا کوچ
 یادیبه خاطر راه خسته بودم و مدت ز  ی. منم حساب یشدصبح م  یگهساعت د

زنگ زدن و گفتن  یهوها رو رزرو کردم که از هتل یکیبودم.  یدار که ب  یشدم
 از تراس پرت کرده... . روخودش  یانرا

*** 

 سامان

 حال زمان



 :گفتم

. فکر یوفتهخونه م ینپوست ا ر یز ییاتفاقا یهاواخر متوجه شده بودم  ینا -
بودم اونا  یدهتا حاال نشن یول یره؛انتقام بگ خوادیاون جن واقعًا م کردمیم

 کنن... .  یر رو هم تسخ یگر د یبتونن بجز کالبد فرد، جاها

 کردم و گفتم:  یابه پو رو

جا بود. و برق رفت اون جن اون ینتو خونه بود یاناون شب که تو و را -
خورد به  یناگهان  یلیاتاق خ یبرق رفت صندل یوجودش رو حس کردم. وقت 

لب خوندم و  یر رو ز یاتیآ  یعهنوز مونده! سر  یشکه کبود یکمرم، جور
دور شده بود  کردیم یهکه ازش تغذ  یجن از روح  جاینخوشبختانه چون ا

تا  یدکه شما نگران نش  یدهپر  وز یگفتم ف  یبود، رفت. من اون شب الک  عیفض
گند رو جمع کنم. اون شب هزار بار به خودم لعنت  ینا یجور یهخودم 

برسم! بازم من  جاینکار رو شروع کردم که تهش به ا  ینفرستادم که چرا ا
من   مبه دروغ گفت  شنیدییخنده م  یصدا  یکه تو گفت   یوقت   یمقصر بودم، حت 

گفت پس چرا من   یاناما را ی؛شک نکنبترسونمت تا به ماجرا  خواستمیم
 یناما بحثو عوض کردم. ا  رفتم؛یداشتم لو م  یدم؟ها رو نشناون خنده  یصدا

بار  ینشما رو دخالت بدم. اون هفته واسه اول خواستمیمشکل من بود. نم
کنم.   یداجادو و احضار رو انجام دادم تا بتونم سر منشعه حضور جن رو پ

آدرس تهران رو؛ اما آدرس  یاونه خودمون رو بده انتظار داشتم که آدرس خ
وجود اون جن  ینیبود! حس سنگ یبعج یلیخونه رو بهم داد شد که خ یه

 یک شد که رفتم تو اون خونه تا    ین. اکردمیاون خونه رو حس م  یرو تو فضا
رفتم. اون  یمیسل یشدور کنم. پ یزهامجن و روح رو از عز  یشههم یبار برا



بود و بعد از گفتن ماجرا ازش خواستم کمکم کنه اون چند تا  یماهر  یر گجن
دلم  یچداد و گفت که تو اون خونه اجراش کنم. ه یادبهم  یبروش تذه

حالش بد شده به  یانرا یدمد یتنها برم؛ اما مجبور بودم. وقت  خواستینم
. به اون خونه یرونرستان زدم بیمااز ب یمارستانب یسرئ یشبهونه رفتن پ
ها بودن. شمع  یدهکار رو شروع کنم که انگار اونا فهم  خواستمیرفتم و تازه م

شدن در و شکستن  یدهکوب یصدا یهورو گذاشتم تا روشنشون کنم که 
تو خونه  یتجمع یه ینسنگ یدندو یتو کل خونه پخش شد! صدا هایشهش
 هایهکه امکان داره همسا  یوفتادمن ینبودم و به فکر ا یده. من ترسپیچیدیم

. اول یوفتادمجز تموم کردن کار ن یزیچ یچبفهمن. راستش از ترس به فکر ه
و چند نفرن!   یستندونه ن  یهبودم    یدهمحافظت خوندم چون فهم  یورد برا  یه

و از بخت بد من   کننیگزارش م  یسبه پل  یادز  یهم از سر و صدا  هایههمسا
 دونستمیو من م  یدجا بود که ارسالن منو دبندازه اون  گاهن  یهکه    یادارسالن م

بود؛  ینافتاده بودم، ماجرا من ا یا! واقعًا تو بد مخمصهفهمهیزود م یا یر د
 یاناتفاقات بخواد سر را ینا ینکهکرده! ا  یر ذهنم رو همش درگ یسؤال یول
اما چرا اون خونه؟   یرن؛انتقام بگ  خوانیالم و ممشخصه اونا اومدن دنب  یاد؟ب

 ماجرا داره؟ ینو ا یانبه را یاون خونه چه ربط 

 بود گفت: یدهساکت بودن. ارسالن که تازه ماجرا رو فهم همه

 !گفتییسامان کاش همون دفعه بهم م -

رو وارد ماجرا کنم؛ اما االن داره  یکس  خواستمیارسالن! نم تونستمی: نممن
 !یوفتههمون اتفاق م یقاً دق برعکس



 گفتم:  یر رو به ام یفکر کردم و بعد با اخم کمرنگ  یکم

رو  یانرا ینداشت تو بهم گفت  اییگهدوست د یانرا یدمازت پرس یوقت  یر ام -
 !یدیتنها همش دو بار د

 :امیر 

دو بار  یمخونتون رو حساب نکن یمکه اومد یبار یهآره درسته! اگه اون  -
 !یدمشد

 یگهبار د یهاز بازداشتگاه فرار کردن،  یانو را یابود که پو یبار همون شب یه -
 بود؟ یک 

 اومده بود گفت: یادش یزیچ یهکه انگار   یر ام یهو

خونه که همون دم در  یه یتو یمهم واسه احضار روح رفته بود یگهبار د یه -
 همرامون اومد! یومدخوشش م یجانو چون از ه یدما رو د یانرا

 ی؟جد کنی؟یم یخ : شومن

مشخص   یز نبود. همه چ  یبحث و سؤال  یچبه ه  یاز ن  یگهآدرس رو گفت، د  امیر 
بود که آدرس خونه   یلیدل  ینتو اون خونه واسه احضار رفته بود و ا  یانبود، را

شده بود شک کرده بودم.  یدهصورتش بر  یانکه را  یرو بهم دادن. اون روز
 یاما وقت  م؛تعجب کرد یلیرو بهم داده بود خ یبغر  یبعج یاماون پ یوقت 

نفرستاده بود و   یانرو را  یام. معلوم بود اون پشدیبهش گفتم اصاًل باورش نم
 ...کاش!کردمی! کاش زودتر اقدام میهچ یاقضا ینپشت ا دونستمیمن م

*** 
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 و  کردیهام رو باز کردم. پام درد مشدم. آروم چشم  یار هوش  یپچ پچ  یصدا  با
داخل   ینزم  یهام رو باز کردم خودم رو روچشم  یکوفته بود. وقت   یتنم حساب 

. بزور نشستم تو جام و به اطراف نگاه کردم. شب بود هوا یدمجنگل د یه
 !یداطراف رو د یشدسخت م یلیو سرد. خ یکتار

آروم   یته؟واقع  یا  یاسکجاست؟ بازم رو  جایناصاًل ا  کنم؟یم  کار یچ   جاینا  من
کابوس باشه همه   کنمیکردم بفهمم کجام. فکر نم  یو سع یستادمسر جام ا

 یچرا من به جا یستکابوس ن یناما اگه ا یه؛و واقع یعیطب یلیخ یز چ
 جنگلم؟ یتو یمارستانب

 اطراف باشه! ینا یزیچ یآدم یاخونه یه یدباشه حتمًا با یتواقع اگه

رو صدا کنم و کمک بخوام؛   یکس  خواستمیشروع به راه رفتن کردم. م  هدفبی
کم بود. کم  تر یشرو سمت خودم بکشونم ب  هایوونح  تر یشب  ینکهاما احتمال ا

. کردی. هنوز بدنم کوفته بود و پام درد میشدداشت سردتر و سردتر م
گرگ و شغال  یبود. صدا یبعج یز انداختن بود و همه چ یهها سادرخت

 !یرجیرکو صد البته ج یومدم

گرم کنم. چرا انقدر سرد بود؟   یکمکردم خودم رو    یو سع  یدمرو بهم مال  دستم
 یه؟چ  یهخدا قض  یتنمه! وا  یمارستانلباس ب  یدمنگاه به لباسم انداختم و د  یه
 یاما انگار راه تموم رفتم؛یراه م تر یع بودم و متعجب! هرچند که سر  یجگ

 برسم. ییجا یهتا به  رفتمیم یمنداشت، فقط مستق



کنده درخت رد   یه! داشتم از یهمراهم نبود. لعنت  اییگهد یز و چ یگوش  هیچ
 یع خوشحال شدم و سر  یلی! خیدمشن یهلهله و شاد یصدا یهوکه   شدمیم

 یمتوقف شدم. صدا یهوبه اطراف نگاه کردم. خواستم برم سمت صدا که 
 وقت شب؟ ین! اما چرا تو جنگل؟ چرا ایومدم یخنده و شاد

انسان عاقل  یهبودم آب دهنم رو به زور قورت دادم.  یستادهکه ا  طور همون
 !یرهبگ یجشن عروس یکیتار یجنگل، تو یشب، تو یادنم وقتیچه

 حرف بابام افتادم: یاد یهو

 و ینکنار هم بمون  گفتیشکار، بهمون م رفتیمیکه با سامان و بابا م  یزمان  -
 !گفتیها مجن یعروس یدرباره یزیچ یه یدرباره یزیچ یه

شد! ترسم گرفته بود  یخمورد مو به تنم قد دو بند انگشت س ینا یادآوری با
خدا! آروم به سمت عقب رفتم؛ اما  ی! من تنها بودم! وایزدتند مو قلبم تند

تر هام رو تند. قدمیشهم تر یک صدا نزد کردمیحس م شدمیدورتر م یهرچ 
 !یشدم تر یک برداشتم؛ اما صدا بلندتر و نزد

! به هر سمت یدنو خنده. با سرعت شروع کردم به دو یومدهلهله م صدای
از کدوم طرف برم. برگشتم سمت راست  دونستمی. نمیومدصدا م دویدمیم

من شده  . اونا متوجهیدمترس یو صدا قطع شد! حساب  ینخوردم زم یهوکه 
 .یدمبه سمت جلو دو یع! بلند شدم و سر جامینمن ا یدمبودند! اونا فهم

 اومد! یدندو یاز پشت سرم صدا یهو



با  یدزن با لباس سف یهبه عقب نگاه کردم.  دویدمیکه داشتم م  طور همون
! دویدیها به سمت من مدرخت یهسا یکیتار یتو یقابل باور یر سرعت غ

 !شنیدمیواضح م یلیشدن پاهاش رو خ یدهکوب  یصدا

کم داشتم از نفس . کمیدمدو ترییشاز سر ترس زدم و با سرعت ب دادی
دستم رو   یهو    یستادمپشت سرم نبود. ا  یزی. به عقب نگاه کردم. چیوفتادمم

نفس زانوم و خم شدم. نفس  یدرخت گذاشتم، اون دستم رو گذاشتم رو  یرو
 بودم! یدهو ترس زدمیم

نبود، نفس   یزیو به عقب نگاه کردم. چ  یستادمکه حالم سر جاش اومد ا  میک
 ینا یتو خواستمی. نمیزدتند مهنوز از شدت ترس قلبم تند یدمکش  یقیعم

 هرچه زودتر برم! خواستمیجنگل خراب شده تنها بمونم! م

از سمت راستم رد شد!   یزیچ  یهکه حس کردم    کردمیبه عقب نگاه م داشتم
به همون  یدهاز سمت چپم رد شد. ترس یز چ یه یدمبه راست نگاه کردم که د

بودم! همش  یدهد یبود که تو کابوس قبل  یهمون اتفاق   ینطرف نگاه کردم. ا
 !یشداز سمت چپ، راست و...رد م یزیچ یه دیدمیم

 یز مه چه یهو یسه،و قلبم کم مونده بود وا چرخیدمیبه اون سمت م همش
که بعدش اون پشت سرم   یدمبود که تو کابوس د یهمون  یقاً دق ین! ایستادا

بود! جرأت نداشتم به پشت سر نگاه  ینتو کابوس هم دونستم،یم ینوبود! ا
 ... .کردمیکنم؛ اما وجودش رو حس م

به پشت سر هم نگاه نکردم. فقط   یحت   یدم،بدون وقفه به سمت جلو دو  پس
کابوس تکرار بشه! نفس کم آورده   یاتفاق تو خواستیو دلم نم دویدمیم



ما!  یخونه ینخونه ع یهرو، روبه ی. نگاهم افتاد به خونهیستادمبودم؛ اما نا
 .کردمیروم نگاه ممات و مبهوت به خونه روبه

خونه خودمون بود، فقط  ینامکان نداره. ا ینرفته بود! ا یادم یدمکش  نفس
 یبود! آروم به سمت خونه رفتم وقت   یبعج  یلیخ  ینجنگل! ا  یهادرخت  ینب

دلم  یهبرو داخل،  گفتیدلم م یهمکث کردم. دو دل بودم.  یدمبه در رس
 نه برگرد و فرار کن! گفتیم

 یاط. در رو هول دادم و وارد حیدمکش  یقیهام رو بستم و نفس عمچشم  آروم
مثل قبل سر حال نبودن و همه پژمرده شده بودن.   یگهباغچه د  یهاشدم. گل 

 . فقط سکوت!یومدو گرگ هم نم یرجیرکج یصدا یگهد یحت 

 یهرو باز کردم و  یسمت خونه راه افتادم و آروم از پله باال رفتم. در ورود به
 نگاه به داخل انداختم.

درصد هم احساس  یهما بود؛ اما  یمثل خونه یاتو جزئ یلوسا تموم
نسبت به خونه داشتم،  اییبهحس غر  یهکه تو خونه خودم باشم!   دمکر ینم

بودم و به  یستادها یهمون بود. فقط کنار در ورود یلکه کل وسا  یدر صورت 
 .کردمیداخل نگاه م

*** 

 امیر

. ساکت و رفتیعذاب وجدان داشت و مدام تو خونه راه م یحساب  سامان
ساکت   یااون نبود. پو  یر کنه که تقص  یشراض  کردیم  یناراحت بود! ارسالن سع



سکوت کرده بود و فقط ارسالن  ینجاا ینمثل من به خاطر جو سنگ ینابود. س
 یان. واقعًا برام سؤال بود که رایزدسرد و مطمئن با سامان حرف مبود که خون

 کابوس بود!  یه یهشب یز کجاست؟ همه چ

 یاناجازه داده بود را خودسر  یناس ینکهافتادم. اصاًل از ا یدار د یناول یاد
همراهمون  یبهغر  یه خواستیبود. دلم نم یومدهخوشم ن یادمون بهمراه

بودم   یدهباهاش آشنا شدم و فهم  تر یششون و بکه رفتم خونه  یباشه! اما زمان 
 یاکه پو  کردمیمرور م  مرو تو ذهن  یدار د  ین. داشتم اولیهکه پسر باحال و مثبت

 گفت:

 یم؟کن  کار یچ  یداالن ما با -

 بشه! یاناز برا یکه خبر   مونیمیمنتظر م یچ: هسینا

 ! ینیمجا بش ینهم تونیمیما نم ی؟: چ پویا

 به دست و صورتم بزنم! یآب  یه: من مررم سامان

و کالفه برگشت  یدکش  یقیسر موافقت کردن. ارسالن نفس عم ییدبا تأ همه
. سامان کردیش مکالفه ینکنه و ا  یکنارمون. نتونسته بود سامان رو راض

 ساکت و آروم رفت طبقه باال.

 یم؟کن  یکار  خوایمی: ما نمپویا

ور  ینا یریمسگ بگ یه خواییم ی؟دار یجان چه انتظار یا: آخه پورسینا
و صحرا  یابونتو خ یوفتیمور دستمون، راه ب ینچراغ قوه ا یهدستمون و 

 یم؟دنبالش بگرد



 !ینیمپخمه بش  هاییساز پل  یانانتظارم ندارم که منتظر خبر را  ین: نه؛ اما اپویا

 زد و گفت: یامحکم به پو یپس گردن  یه ارسالن

 پخمه اون چشم و چالته گوسفند! -

جا افتاد. آروم  یشگردنش رو مالوند و به ارسالن نگاه کرد. تازه دو هزار  پویا
 زنان گفت:لبخند 

 ک... .  یدارواج پ مسئولیتییب  یلبه دل یداً که جد  یست...نیزهنه چ -

 محکم زد و گفت: یپس گردن  یهدوباره  ارسالن

 اون عموته! مسئولیتیب  -

 ... آم... .یزه: نه منظورم اون نبود! چپویا

 هاش رو بست و گفت:و چشم یدکش  یقینفس عم آخرش

 نه؟ یدمر -

 گفت:  ینانگذاشت و با اطم  یاشونه پو یآروم دستش رو رو سینا

 خوشگل! یلیخ -

 

 یصدا  یهوبگم که    یزیچ  خواستمیزد. م  یکه ارسالن هم لبخند محو  خندیدم
 یمهداد سامان بود! همه سراس یصدا ین...سامان! ایدماز طبقه باال شن یداد

 یکه صدا  یرد اتاق ! ارسالن جلوتر از همه وایمخودمون رو به طبقه باال رسوند
 داد اومد شد.



که   تر یش! بپیچیدیو از درد به خودش م  ینخدا! سامان افتاده بود رو زم  وای
 ... .یاداز شکمش خون م یدمدقت کردم د

*** 
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ها اتاق ی. تورفتمیو جلو م کردمیوارد خونه شدم، به اطراف نگاه م آروم
 .ترسوندیمنو م ینبودم؛ اما فقط سکوت بود! ا یاتفاق  یهو منتظر  رفتمیم

 یاافتادم که پو  یصحنه یادها...اومدم که نگاهم افتاد به پله  یروناتاق کار ب  از 
اون نگاه  یادبه پشت سرش بود!  خبر یو ب  آوردیدر م یکنار پله مسخره باز

 بود! یکیکه بعدش تار  یاون لبخند یادو ترسناک!  یعسر 

کردم بهش فکر نکنم. آروم از پله رفتم باال. به طبقه باال نگاه کردم. آروم   سعی
ناباورانه المپ روشن شد. به سمت جلو رفتم   یلیبرق رو لمس کردم و خ  یدکل

برق اتاق  یدم. آروم در رو هول دادم که دیستادمو پشت در اتاق سامان ا
رو رفتم که روبه کمدسامان از قبل روشن شده بود! داخل اتاق شدم و سمت  

 ... .یدماز پشت شن ییصدا یه یهو

 یسدستش وارد اتاق شد! دست و صورتش رو که خ یتو یابا حوله سامان
 به سمتش رفتم و بلند گفتم: ی! با خوشحالشدی! باورم نمکردیبود خشک م

 سامان! -

 ینشون نداد. در واقع انگار اون اصاًل نه صدا یعکس العمل یچسامان ه اما
که سامان با همون   یستادم! همونجا هاج واج ادیدیو نه منو م شنیدیو ممن



گوشه و به چهره   یهچهره گرفته رفت سمت کمد و درش رو باز کرد. رفتم 
 یببرام عج  ینو ا  دیدیکنم! اون منو نم  کار یچ   دونستمیسامان نگاه کردم. نم

 شدم... . یزیمتوجه چ یهوکه   کردیجعبه رو باز م یهبود. سامان در 

بودم و  یدههام گنده شده بود! ترسبود! چشم یستادهپشت سرش ا چیزی
پشت سرش نبود! بلند صداش  یز عاجز از حرف زدن. سامان متوجه اون چ

 کردم:

 ساماان! -

 یبپشت سرش غ یز اون چ یهو. خواستم سمتش برم که شدیمتوجه نم اما
هم افتاد به سامان! سامان نگا  یهوکجاست،    ینمشد. به اطراف نگاه کردم که بب

. سمتش کردیبود، چون برگشته بود و به پشت سرش نگاه م  یدهد  یزیانگار چ
صدام رو  هو ن دیدیکردم باهاش حرف بزنم؛ اما اون نه منو م  یرفتم و سع

 !شنیدیم

تخت   یر از ز  یدست  یه  یهوبالشت.    یسمت تخت و حوله رو انداخت رو  رفت
اون دست   یهوکه    ینزم  یسامان رو گرفت! سامان افتاد رو  یو پا  یروناومد ب

کردم دست سامان   یو سع  یدمکش  یتخت! داد بلند  یر کرد اونو بکشه ز  یسع
 !تونستمیاما نم یرم؛رو بگ

 یبودم! دستم که سع یو من...انگار نامرئ  یشداتاق خاموش روشن م المپ
 .یشدرد م یرهسامان رو بگ کردمیم

کنم!  یکار تونستمیتخت و من نم یر ز یشدم یدهداشت کش سامان
 یبکلمات عج  یهسامان  یهوسامان جدا کنم که  یدست رو از پا خواستمیم



نفس زد. سامان به نفس یبشسامان جدا شد و غ یگفت. دست از پا  یبیغر 
بود! همون زن   یستادهپشت سرش ا  یزیافتاده بود و خواست بلند بشه که چ

 .یدبا لباس سف

شده بود! اون به شکم سامان چنگ زد که  یر اما د یرم؛جلوش رو بگ خواستم
 یمه... . سراسیومدو از شکمش خون م  ین! افتاد زمیداز درد کش  یسامان داد

پشتم  یرو تو یشدم به کمد، درد بد یدهکوب  یهوبه سمت سامان رفتم که 
 حس کرد!

به خودش زور خواستم از جام بلند بشم. نگاهم به سامان که از درد  به
شد و من افتادم   یبغ  یز همه چ  یهوکه    رفتمیبود! داشتم سمتش م  پیچیدیم

از سرما بلرزم! هنوز پشتم درد  یشدو سرد جنگل باعث م یس. خاک خینزم
 . به زور نشستم تو جام و به اطراف نگاه کردم!یزدو قلبم م کردیم

 سامان! -

 .سکوت

 سامان! -

 سکوت. بازم

 نباشه! یتواقع یناکابوس باشه! خدا کنه ا  جاین! خدا کنه همه اوای

*** 

 سینا

 خدا. ی: وامن



 شده؟ی: سامان چ پویا

سامان رو  یع. ارسالن سر یمبود یدهو ترس یجو گ یمبه سمت سامان رفت همه
هم جمع شده بود و دستش   یبرگردوند و سرش رو باال گرفت. چهره سامان تو

اهش افتاد به شکم سامان که . ارسالن نگدادیشکمش فشار م  یرو محکم رو
 ... .یومدخون ازش م

شکم   یرو  یقعم  یهاچنگ   یسامان رو در آورد که نگاهم افتاد به جا  تیشرت
هنوز تو شوک بود. من که فکم  یر و عقب رفت! ام یدکش  ینه یاسامان! پو

خون   یاگاراآبشار ن ینشده بود و ع  یده! بدجور خراشیشدم یدهکش  ینزم  یرو
شکم سامان و رو به   یکه برداشت بود رو گذاشت رو  یا. ارسالن پارچهیومدم

 گفت:  یاپو

 رو روشن کن...زود باش! ینزود باش برو ماش -

 گرفته گفت:  یهم بود به زور با صدا یش توطور که چهرههمون سامان

 ! من خوبم.یستن یاز نه... نه ن -

 سرش داد زد و گفت: ارسالن

 .یخوبم داغون  یگیسامان! هر بار م یستیخفه شو! تو خوب ن -

 داد زد: یر و ام یاپو یهرو  بعد

 !یستادین؟چرا ا -

و بعد به سمت در رفتن   یدها چرتشون پر بدبخت  یدن،سه متر پر   ییدو تا  اونا
 که ارسالن رو به من گفت:



 !یارب یز تم یزود باش پارچه -

ارچه و لباس دم دستم بود برداشتم پ یبه سمت کشو رفتم و هرچ  سراسیمه
رو از شکم سامان برداشت و داد دستم،   یو به ارسالن دادم. ارسالن پارچه خون 

 شکمش. یکه دادم رو گذاشت رو  یز تم یهابعد پارچه

کمک کردم و  یع دست سامان رو گذاشت گردنش و بلندش کرد، سر  آروم
رو آورده بود دم در. سامان رو سوار  ینماش یا. پویینطبقه پا یمسامان برد

نشست پشت فرمون و  یاکه ارسالن نشست کنار سامان. پو  یمکرد  ینماش
 راننده. ارسالن رو به من گفت: یرو صندل یر ام

 جا!اون یاب یمارستان،ب ریمیما م -

 یفقط من بدبخت اضاف  یعنیگاز رو گوله کرد.   یابزنم که پو یحرف  خواستم
 ی. نگاه یاطدستم نگاه کرد و آروم برگشتم داخل ح  یتو  یون بودم؟ به پارچه خ

 به خونه انداختم و آب دهنم رو قورت دادم. بر خر مگس معرکه لعنت!

خونه  ینا یبرم؟ نه منو دار بزنن تنها تو یطانیش یخونه ینا یاالن تو من
برگشتم و در رو باز کردم، خودم رو از در پرت کردم تو کوچه.  یع. سر رمینم

برم.  یادهکه سامان گفت پ  یمارستانیتا ب ید. بایرمبگ یپول ندارم تاکس خب
 یابونبرم تو خ ینکه هنوز تو دستم بود نگاه کردم. اگه با ا  یبه پارچه خون 

و در رو بستم.   یاطپارچه رو انداختم تو ح  یعآدم کشتم! سر   کننیمردم فکر م
 فشنگ شروع کردم به راه افتادن... . ینبعد ع



تازه  ی. آخ جونم در رفت! خم شدم و نفسیمارستانبه در ب یدمرس باآلخره
که جون گرفتم رفتم داخل و دنبالشون گشتم،   یکمکردم. پاهام درد گرفت بود.  

 کنم؟  یدارو از کجا پ ینااالن من ا

*** 

 رایان

کنم. با اخم به درخت   یداسامان رو پ خواستیبودم. دلم م یعصب حسابی
اطرافم  یبعج یهافکر و اتفاق یپام رو دراز کرده بودم. تو یهداده و  یهتک

 !یوفتهداره م یغرق شده بودم. کاش بفهمم چه اتفاق 

 گشتمیم  یزیو دنبال جاده، خونه چ  شدمیبلند م  یدبود. با  فایدهیب   نشستن
طرفه و جنوب کدوم  شمال کدوم دونستمیخراب شده ببره. نم ینکه منو از ا
 از کدوم راه برم! یدبا دونستمیطرفه، نم

! درست ی؟جا زانو غم بغل کرد  یه  ینشست   یشد  یسرت مرد  یر ! خیانرا  بسه
 یو سع  یدمکش  یقیطرف رو انتخاب کردم. نفس عم  یه  شدم،یبلند م  یدبود. با

انقدر   یا  رسیدمیم  ییجا  یهبه    یاکردم که آروم باشم! همون راه رو گرفتم رفتم  
! واسه محکم کار هم ماز ترس سکته کن یا یرمبم یتا از گشنگ  موندمیم ینجاا

شد و جن  یامعجزه یدخوندن تا شا یالکرس یهکه شده شروع کردم به آ 
 .یدمند یزیچ

برخورد   یهوکه    یهبود و قدم زنان تازه شروع کردم به خوندن آ   یبمتو ج  دستم
 یر باعث شد پرت بشم سمت چپ و سرم بخوره به تنه درخت. سرم ت یزیچ

 یاهیکه س  ییهاداشت. با دستم سرم رو گرفتم و با چشم یو درد بد یدکش



 رگیجهو س خوردیکردم اطراف رو نگاه کنم. حالم داشت بهم م  یسع رفتیم
 گرفته بودم.

ضربه محکم  ش رو بخونم؛ اماکردم ادامه  یزور لبم رو تکون دادم و سع به
 یه،الکرس یهمشکل از خوندن آ  یدمکه به کمرم خورد مانع شد! فهم یبعد

 یهبخونم همون اییهآ  ذارهیو نم کنهیکه بهم حمله م  یزیاون چ دونستمیم
 بود! ونهکه تو خ  یکه رو تراس بود، همون   ی. همون کنهیم یتمکه همش اذ

اما سوره جن رو بلد نبودم، سوره جن؛    یابخونم    یالکرس  یهآ   یدبا  یا  دونستممی
که معلوم نبود   یبد  یهارو خواستم بخونم؛ اما ضربه  یالکرس  یهپس همون آ 

الل شدم  یکه به شکمم وارد شد به کل  ی! با ضربه بعدیشداز کجاست مانع م
 خوندن برداشتم. یهو دست از آ 

 یاگه بخونم و ادامه بدم زنده موندنم با خود خداست! از درد رو دونستممی
باعث  یجهانقدر زور نداشتم ناله کنم. سرگ یو حت  پیچیدمیبه خودم م ینزم

همه   یهوبودم که   ینتونم به اطراف نگاه کنم. منتظر ضربه بعد  یشده بود حت 
 شد... . یاهجا کامل س

*** 

 سینا

شده  یچیو پنج. سامان زخمش باند پ یق ساتا یکردم، تو  یداشونپ باألخره
نبود.   یر و ام  یااز پو  ی. خبر پوشیدیبود و داشت به کمک ارسالن لباسش رو م

 وارد اتاق شدم و بلند سالم کردم. جوابم رو دادن که دکتره گفت:



 ی،بزن   یو چه دارو و پماد  یکن  کار یبا زخمت چ   دونییخب سامان خودت م  -
حال  ینا یتو یگهد یدوارممواظب خودت باش اممن بگم! خب  یستن یاز ن

 .ینمتو روز نب

. ارسالن نشست کنار سامان یرونبا تکون سر تشکر کرد و دکتر رفت ب سامان
 و منم رفتم ور دلشون.

 ی؟: بهتر من

 نبود که. یخاص یز : آره بابا چسامان

 : آره ارواح عمت!ارسالن

 ی؟ساز مخالف بزن  ی: ارسالن تو چرا دوست دارسامان

 رو بپرسم. ینهم خواستمی: اتفاقًا از تو مارسالن

 شکر در کالمتون! یدا: ببخشمن

 و ارسالن سر بلند کردن و زل زدن بهم. سامان

 شد شکمت؟ طوریینا شدیچ  یبگ  یشه: اما سامان جان ممن

 ساکت بود که ارسالن گفت: سامان

 پرسی؟یسؤاله تو م ینبچه جان آخه ا -

 باال انداختم که سامان آروم زمزمه مانند گفت: ایشونه

 تو اون خونه! یمبر  یدارسالن ما با -



 کرد و گفت:  یمینگاهش رو به سمت سامان چرخوند. اخم مال ارسالن

 خونه؟ نکنه منظورت... . -

 حرفش رو کامل کرد:ساکت شد که سامان  ارسالن

 .یدیکه منو د  یادرسته همون خونه -

 ی؟کن  کار یچ  خوایی: مارسالن

به جلو  یکم یادز یجانو ه یدوخت. از کنجکاو یننگاهش رو به زم سامان
منتظر جواب از طرف سامان بودم. ارسالن هم  ترییشخم شدم و با دقت ب

 .کردیمرموزانه به سامان نگاه م

 وع کردم و تموم کنم! که شر   ی: کارسامان

 گفت:  ییبگه که از پشت سر صدا یزیخواست چ ارسالن

... یرهنتونست مسکن رو بگ  یارو گرفتم! اما پو  یکه گفت   یکیو ک  یوهارسالن آبم  -
. 

 نگاهم کردم و گفتم: یشاک  یر حرفش نصفه موند. به ام یهبق و

 آخه االن وقت وارد شدن بود خرمگس؟! -

تکون داد که ارسالن  شده؟یمگه چ  یگیم یچ  یسرش رو به معن امیر 
 به ورود اون دو تا رو به سامان گفت: اهمیتیب 

 اشتباه باشه! یدوارماما ام زنم؛یم ییهاحدس یهسامان  -

 کالفه گفت:  سامان



 یچکجاست! ه  دونمی! اصاًل نمیستن یانارسالن؟ را یدار یازم چه انتظار -
 یعیطب  یناا  دونیینشد! خودت م  یهرچ   یاشده باشه    یدهد  ینکههم از ا  یخبر 

 یکار یدداره با یمشکالت  یه یانرا یدممن همون موقع که فهم یست،ن
 !سههست از اون خون یبشه. هر مشکل یرتر د یناز ا خوامی. نمکردمیم

! زل زد یمساکت شد. ارسالن هم ساکت بود. در واقع همه ساکت بود بعد
 گفت:  یارسالن و با حالت التماس مانند یهاچشم یتو

مواظبش  ید. من بایادسرش ب ییبال خوامیبرادرم برگرده! نم خوامیمن م -
 !یده. اون حتمًا االن ترسبودمیم

تر . نگاهش مصممهاش رو باز کردچشم  یهاش رو بست و بعد مکث چشم  بعد
 گفت:  یجد یلیبود. خ یگهاز هر وقت د

 کهینانجام بدم! ا یاون خونه لعنت  یرو تو یاون مراسم لعنت  یرممن دارم م -
من  یانچه ن یاینبه خودتون داره؛ اما چه شما ب ینه بستگ  یا یاینباهام م

 !یرمم

برگشت سمت  یکرد و موهاش رو چنگ زد. بعد عصب یفیکالفه پ ارسالن
 سامان و گفت:

! هم تو میریی!؟ مفهمیی. ممیرییجا ماون یخر! تو بر  ییکهآخه مرت -
 یریگ. چند بار بهت بگم سامان؟! تو جنیدیهم ما رو به کشتن م میرییم

اونا  یاد،از تو بدشون م ی! اون موجودات لعنت یرو کشت  یکیشونتو  ی،کرد
 تینهبا عالقه اون قلب رو از س  یکن  یک اشتباه کوچ  یک نتظر فرصت هستن و  م



قشنگ  یرو انجام داد یریگاون روز جن ی! وقت فهمی؟یم یرونب کشنیم
 بهشون! یمجوز قتل خودت رو داد

 به ما اشاره زد و گفت: یعصب بعد

اجازه ندارن  هایاونا لعنت  دونییدر برن. خودت م یدشا یناو س یاپو یر،ام -
اجازه   ین! ما اکنهیبزنن؛ اما من و تو...من و تو بحثمون فرق م  یببهشون آس

 یسک دستشون! ر یمداد یمکرد  یریگجن یلعنت  ییاون روستا یتو یرو وقت 
 داره بفهم!

کنم؟ کاماًل  کار یچ  یگیاما تو م دونم؛یارسالن! م دونمیرو م ینا: اسامان
دست   یبرش گردونم! انتظار دار  تونمین مشده و م  یبغ  یانمشخصه چرا را
 رو دست بذارم؟

کرد که سامان به زور از تخت بلند شد. زخمش تازه بود واسه   یپوف  ارسالن
حال  یندستش رو گذاشت رو شکمش؛ اما باز با ا یهدردش گرفت.  ینهم

 رفت سمت در.

 : سامان!پویا

 راهش ادامه داد و گفت: یهبه بق اهمیتیب  سامان

 درستش کنم. ید! خودم بایانشما ب یستن یاز جا! ناون یرممن م -

 ... .یروناز در رفت ب و

 طور که زل زده بود به در گفت:از رفتن سامان ارسالن همون بعد

 س!دنده یهخر و  یلیبشر خ ینا -



 گفت:  یاکه پو  یمکرد  ییدما تأ یهمه

 !یهمرد بامرام یشدندگ یهو  یاما با وجود خر باز -

 ارسالن همچنان به در نگاه کرد و گفت: یم،کرد  ییدهمه تأ بازم

 س!العادهفوق یش،دندگ یهو  یآره با اون خر باز -

 کرد و گفت:  پوفی

 خر بامرام رو تنها بذارم! ینا تونمینم -

 یمکرد و ن  یبرداشت و به سمت در راه افتاد. دم در مکث   یرو از رو صندل  کتش
 رخ به ما شد و گفت:

 !یستن یاجبار یچه خودتون داره، هب یبستگ  -

. ارسالن از اتاق رفت یدیمنپرس  یسؤال  ینهم  یبرا  یه،منظورش چ  دونستیممی
 سمت در رفت و گفت: یاکه بره دنبال سامان. پو  یرونب

 دوستمه! یانخب را -

 . به سمت در رفت و گفت:یبشدستش رو کرد تو ج یههم  امیر 

 ! یاممن ن یهخب بزدل -

 ینخوش نداشتم ع  یچاونم پشت سرشون رفت. فقط من مونده بودم که ه  و
 یریگترسوها بمونم، پس منم پشت سرشون رفتم. البته چون هم واسه جن

 ینگرفتم موفق م یجهکه هزار بار امتحان کردم و نت



واسه  ینکهداشت و هم ا یادیز یجانهم ه ینم،بب تونستمیو باألخره م شم
 ینهم  یواسه رفتن داشتم؛ برا  یادیز  یل. خالصه دالکنیمیکار رو م  ینا  یانرا

 .یمجوجه اردک پشت سر سامان راه افتاد ینع یهمگ 

*** 

 امیر

. به خونه یمشد یادهشد و ما هم پشت سرش پ یادهپ یناز ماش سامان
 جاینا یمکه واسه احضار اومده بود یشب یناول یادرومون نگاه کردم. روبه

بود! ارسالن و سامان جلوتر راه افتادن و ما پشت سرشون   یافتادم، عجب شب
 یهابا حرف  اام  یمون؛سر خونه زندگ  یماصرار کرد که ما بر   یلی. سامان خیمبود

 .یایمو همراهش ب یمکار جا کن  ینخودمون رو تو ا یمسوزناک تونست

 یهاش. روز اومده بودم فرق د ینکه اول  یکه داشتم با حس  یحس راستش
و   یجانداشتن. سامان ه  یجانیه  یهفضا حاکم بود. همه    ینب  یخاص  یتجد

 یجانه  یر رو داشت، ام  یتو حس جد  یجانحس تالش رو داشت، ارسالن ه
 ی. بنده هم حس و حالم قاط یاسترس و دلتنگ  یجانهم ه یادلشوره و پو

 .بودشده  یپاط 

 یداخل. سامان در رو آروم هول داد که با صدا  یمبر   یبار قرار بود از در اصل  این
. من یموارد خونه شد  یکییکیباز شد و همراه ارسالن رفت داخل. بعد    یژیق

هم  یهخوندم. مطمئن بودم بق یالکرس یهآ  یهوارد خونه بشم  ینکهقبل از ا
کنه! وارد خونه که   یر کار رو کردن. خدا آخر عاقبت ما رو ختمه به خ  ینهم



چراغ قوه  یهوکه  یدنکش ین چراغ قوه رو روشن کرد؛ اما طولارسال یمشد
 کرد روشن نشد.  یخاموش شد و هر کار

 چرا خاموش شد؟ ین: اع اارسالن

 پرسی؟ی: آخه برادر چرا از ما مپویا

چراغ قوه   یکینداشت. اون    یدهشروع کرد با چراغ قوه ور رفتن؛ اما فا  ارسالن
 یهچراغ قوه شد و به    خیالیشد. آخرم ب رو هم امتحان کرد؛ اما اونم روشن ن

 گوشه پرتش کرد.

 !زدمی: حدس مسامان

 یزاییچ یه. سامان یمبهش نگاه کرد یمبود یستادهطور که دم در اهمون همه
رو  یت. بعد که کبر یهمشخص نبود چ یکیدر آورد که تو اون تار یبشاز ج

 یه بود رو توشد چیدهیکه دورشون با کاغذ پ  یهاشمع  یمروشن کرد تونست
کردن   شنشروع کردن به سامان تو رو یر . ارسالن امینیمسامان بب یهادست

 شمع کمک کردن که همزمان سامان گفت:

خاموش   ینامثل چراغ قوه و ا  یناها با دعا نوشته دورشون هستن. اشمع   ینا  -
 !شنینم

 ی. آخه دفعه قبلیدمترس یکممن  یها نگاه کرد؛ ولبه شمع  یبا کنجکاو پویا
 یبه قدر  یهخوب بود؛ اما االن قض  یز و همه چ  یمما چراغ قوه و...رو روشن کرد

 یمشمع برداشت یه! هر کدوم شدیبود که چراغ قوه روشن نم یو واقع یجد



جز ارسالن و  کسیتا آب نشن. بازم  یمو زودتر به دستور سامان راه افتاد
 .یمول ما پشت سرشون راه افتادقدم بشه و طبق معم  یشسامان جرأت نکرد پ

االنم  یمهم خودمون تو هال رفت یسمت هال. دفعه قبل رفتیمیم داشتیم
ساختمون  ینا یوارهایبود و د ینهمون جا. جو برعکس دفعه قبل سنگ

نوشته؛ اما اونا   یچ   ینمو بب  یسموا  خواستمیها. ممتروکه پر شده بود از نوشته
عقب   شوناز   ایستادمی. اگه من مدادنیمادامه   یمداشتن به راهشون مستق

 !یوفتهاتفاق ب ینا خواستیدلم نم یچکه ه  موندمیم

اما   ینم؛بب  یاز وجود جن رو حضور  یاثرات   یاجن    یه  خواستمیواقعًا م  یطرف   از 
 ینکهو بدون ا زدیکس حرف نم  یچرو نداشتم. ه یندل و جرأت ا یاز طرف 

داخل   یکیتار  شدیمیها که رد م. از اتاقشدیمیاز راهرو رد م  یممستق  یستیمبا
 یاز رد شدنمون تو  عدو ب  یشدروشن م  یکمدستمون    یاتاق با شمع کم نور تو

 .رفتیمحض فرو م یکیتار

اما با دقت و استرس به اطراف نگاه  رفتیم؛یم یمو مستق یمکنار هم بود  همه
بود. واس اون دو تا رو  ینطور ا یاو پو یر البته واسه من و ام کردیم،یم

 یبیعج یدنخراش یصدا یهوکه   شدیمیهال م یکنزد یم. داشتدونستمینم
ناخواسته قلبم شروع به تند زدن کرد. ارسالن و  یهو. یدیمرو از سقف شن

. یمبهم انداختن که رسمًا قبض روح شد یو نگاه معنا دار یستادنسامان ا
 یوفتیم؟بازنشسته راه ب یر گتا جن پشت سر دو ینکهآخه ما رو چه به ا



 یهاخراش یزور آب دهنم رو قورت دادم و به سقف نگاه کردم. صدا به
. شمع رو یشدگفته م  یدنبا خراش یکلمات   یه. انگار یومدم یبینامنظم و عج
 بلند شد... . یاداد پو یصدا یهوباالتر بردم که 

 یاپو یدیم. در کمال تعجب دیابه پو یمو زل زد یمبا ترس و لرز برگشت همه
 یم؛نگاه کرد  یاتو دهنش. به اطراف پو  ذارهیم  یو ه   کنهیشصتش رو فوت م

 وجود نداره! ییو ماورا یعیهطب یز همه چ یدیماما د

 گفت:  یدما رو د یدهکه نگاه نگران و ترس  پویا

رو دستم، آخ  یختشمع آب شد ر یول یست؛ن یزیچ ی. جنیننگران نباش -
 !یناه کن! نگسوزهیم

دست و پام  یر ز خواستیدلم م یکه حساب   یکیاما من  دونم؛یرو نم بقیه
 لهش کنم. ارسالن با حرص گفت:

 !کشمیقطعًا تو رو م یکیها تو رو نکشن من جن یناگه ا یا،پو ینبب -

 گفت:  پویا

 کردم؟!  کار یمـ...من مگه...چ  -

ش شصت و انگشت اشاره یین،سرش رو به نشونه تأسف انداخت پا سامان
 گفت.  یزیلب چ یر هاش و زرو گذاشت رو چشم

 ین؟استفاده کن خواینیم یجا: از تخته اوامیر 

 هاش فشار داد که ارسالن گفت:چشم یدستش رو رو تر یشتر بکالفه  سامان



 یجا؟آخه تخته او -

 مردد سر تکون داد که ارسالن دوباره تکرار کرد: امیر 

 یجا؟او یآخه پسر جون! تخته -

 چرند گفته و سکوت کرد. من گفتم: یدفهم یر بار ام این

 نشده باشه؟ یبغ یعنی یی؟رفته باشه دستشو یاناحتمال داره را -

 گفت:  پویا

رفته دو روز تو  ییچسب دو قلو زدن؟ اگه دستشو ییمگه تو دستشو -
 کنه؟یم کار یچ  ییستشود

 بعد راه رو گم کرده! یی: البد رفته دستشومن

 صدا نکرد؟ ینرو زم یباشه چرا تو رو که افتاده بود طوریین: اگه اپویا

 !یده: البد منو اون گوشه ندمن

 ... .هاگییبدک هم نم ین: آره همچپویا

 صبرش سر اومد و داد زد: ارسالن

رفته  یی؟! دستشوین؟انقدر شاسگول ! چراگین؟یچرا چرت و پرت م -
بشه رفته  یدهد کهینبدون ا یگرفته؟ چطور یتونشوخ یی؟دستشو
 یی؟دستشو

 گفت:  یر به ام رو



 یم! ما اومدیم؟با روح ننه بزرگمون صحبت کن  یماره؟ مگه اومد  یجا؟تخته او  -
 فهمین؟ی! میممراسم منقلب جن انجام بد

 گفت:  یابه پو بعد

و ما رو  زنییبعد تو داد م یریگجن یمما اومد ی؟دستم سوخت؟ بچه شد -
 رو دستت؟ یختکه فقط شمع آب شد ر  یدیسکته م

 و گفت: یشونیشکالفه دستش رو گذاشت رو پ  بعد

 بدر! یزدهس یماومد یاما رو باش با ک -

 یبعج یداغ کرده و ترسناک شده بو. اون نور کم شمع و اون راهرو رسماً 
 گیشیشههم  یسردبود دوباره خون  یترش کرد. سامان که اول عصبان کترسنا

 رو به دست آورد و گفت:

 جوونن... . یلیآروم باش! اونا خ یکمارسالن  -

 وسط حرفش: یدپر  ارسالن

 اونا... . یستیماما انقدر لوس و ننر ن یم؛! خب ما هم جونیریمنکه ما پ -

 : ارسالن!سامان

آروم   یکمکرد؛    یو مکث   یدکش  یقید. ارسالن نفس عمبو  یکلمه پر از معن  همین
 سرد گفت:شده بود که سامان خون

 یا یجانواسه ه یناومد دونمی! میگهراست م یها ارسالن تا حدودبچه -
 یجد  یکم  یداما با  ین؛هم اومد  یانکه واسه خاطر را  دونمیم  ینمالبته، ا  یحتفر 



ما  ینراه بنداز دادیداد و ب  یککوچ یسوختگ  یهسر  ین. اگه بخوایمباش
 واقعًا کجا خطرناکه! یمبفهم تونیمینم

لحظه رسمًا شرمنده شده بودم. سر تکون دادم که ارسالن شمع رو گرفت  یه
که  یکم. یم. به راه ادامه دادیممنتظر نشد ما بهش برس یو راه افتاد. حت 

 یل صدابه ها یدیمکه رس  ینبه هال؛ اما هم یدیمرس یمگذشت و جلو رفت
 ... .چیدیتو کل خونه پ اییهگر 

 رو به سامان گفتم: ترسیده

 یه؟چ یصدا -

 گفت:  سامان

و مراسم رو  یمبر  ینجاما رو بترسونن که از ا خوانی! مینبه صدا گوش نکن -
 !یمانجام ند

 :گفتم

 ... .یگهد یمخب پس بر  -

خودم احساس کردم.   یچهار تاشون رو رو  یننگاه سنگ  یکیتو اون تار  قشنگ 
که صدا  یمخفه شدم. آروم به راهمون ادامه داد یو مجلس یک ش یلیخ

 آروم بهم گفت: یر . امیمبود یدهبه هال رس یباً . تقر یشدتر مترسناک

 بود؟ یاون صندل جاینا یمکه اومده بود  یدفعه قبل یناس -



حالت   یکم.  ینمش رو ببکردم که تو اون نور کم شمع بتونم چهره  یز ر  هامچشم
طرف اشاره زد، به اون سمت نگاه  یهتو نگاهش بود. به  یدهمتعجب و ترس

 .یدمگوشه هال د  یچوب  یصندل یهکردم که 

 بوده باشه! یدفعه قبل کنمی: آمم.. فکر نممن

 انداخت و گفت: یبه صندل یگهد ینگاه  یمن امیر 

 ... .جاینانداخته ا ینواومده ا یکی میدوار ام -

 گفتم:  من

 !یدوارمام -

. سامان و ارسالن یمو وارد هال شد  یمکرد  یک نزد  یهخودمون رو به بق  ییتا  دو
بر و بر نگاهشون  یمدر آوردن. داشت یزاییچ یه یفو از ک یننشستن رو زم

 که سامان گفت:  کردیمیم

 ینیم؟جلو که ما بب یرینو اون شمع رو بگ یاینب تر یک نزد یشهم -

به سمت اونا. من از فرصت  یمو شمع رو گرفت یمجلو رفت یبا شرمندگ  سریع 
 یرهدا  یه  ینزم  یزل زدم. داشتن رو  دادنیکه انجام م  یاستفاده کردم و به کار

 یهمواد و  یهاز  یدن. واسه کشیبغر  یباشکال عج یهو داخلش  کشیدنیم
جا به طرز  ههم یهو. به اطراف نگاه کردم. کردنیاده ماستف یخاص یزایچ

اما  یوفته؛م یاتفاق  یهاالن  کردمیشده بود. حس م یبساکت و عج یبیعج
 یهتموم شده بود و داشتن  یباً . کار سامان و ارسالن تقر یوفتادن یاتفاق  یچه

 .آوردنیدر م ییهابرگه



 : خب کار تموم شده!سامان

 به ما کرد و گفت: رو

 .یرهدا ینا یتو ینبر  -

 یم؟بکش یرهجن رو داخل دا یدنبا یره؟تو دا یمبر  یدبا ی: مطمئنامیر 

 ما؟ یا یریگتو جن یر : امارسالن

که سامان   یستادیما یرهداخل دا یمساکت شد، حرفش حساب بود. رفت امیر 
 گذاشت بعد به ارسالن گفت:  یرهرو داخل دا یزهاچ یبعض

 ی؟اآماده -

 سر تکون داد که سامان گفت: ارسالن

 ... . یزیچ یه! فقط یهعال -

 نگاهش کرد که گفت: ارسالن

خب؟ کارت رو  ینمنو ور ندار از زم یاشدم ن یمن زخم یاگه مثل دفعه قبل -
 تموم کن!

بگم؛ اما سامان  یزیمردد نگاهش کرد، حق داشت! من خواستم چ ارسالن
 وسط حرفم و گفت: یدپر 

 است! یتسکوت عالمت رضا -

 به سمت ما و گفت: یدچرخ بعد



اگه  یول ین؛نر  یرونب یرهافتاد از دا یها. هر اتفاق بچه طور ینشما هم هم -
و  ینبر  یبه سمت در خروج  یره،م ینکم از بداره کم یرهخاکستر دا یدیند

 . و... ینکن  یاد. تا حد امکان سرعتتون رو زیناصاًل هم به پشت سر نگاه نکن

 کاغذ در آورد و به سمت ما گرفت و گفت:  یهمکث کرد،  یکم

با هم جمع  یحخونه. ترج ینراست بر  یهو  یدرو بخون یناگه الزم شد ا -
 خونه! یهتو  ینبش

کاغذ رو گرفت.   یر سر تکون دادن و ام یهدهنم رو به زور قورت دادم. بق آب
 و تو فکر بود. کردیارسالن ساکت به سامان نگاه م

. سامان شمع رو یستادنا  یرهسامان و ارسالن هم اومدن تو دا  یره،تو دا  رفتیم
 یبو عج  یمیقد  یلیکتاب قرآن بود که البته خ  یهشب  یداد دست ارسالن و کتاب 

هامون گفت. نفس  بسم اهلل رو یقنفس عم یهبود. آروم کتاب رو باز کرد و با 
و   یمداشت  یبد یلیو سکوت حس خ  یکیحبس شده بود. تو اون تار  ینهتو س

کلمات رو  ین. سامان اولیوفتهب یقراره چه اتفاق  دونستیمیاز همه بدتر نم
 یپر شد! انقدر صدا ینسنگ یدندو یتو کل خونه صدا یهونگفته بود که 

و به سمت   یمجا بزن  یکاربود همون اول    یک و بلند بود که نزد  ینسنگ  یدندو
 .یمبدو یدر خروج 

 ینا  یگزینجا  یبیغر  یبعج  یصداها  یهوکه    گفتیرو م  یکلمات بعد  سامان
دستم گرفتم. با وجود  یتر توو شمع رو محکم یزدتند مصداها شد. قلبم تند

داشتم؛ اما االن به غلط کردن  یجانلحظه ه ینواسه ا یشساعت پ یمن ینکها
 بود. یدهپر  یریگواسه جن یجانافتاده بودم و تموم اون ه



بودن و از  یستادها یرهدا یبه ارسالن و سامان بود که جلوتر از ما، لبه نگاهم
 یر ام یخبر نداشتم. خواستم شمع رو بچرخونم که صدا یر و ام یاحال و روز پو

 .یدمرو شن

 !یر ! منو بگیناس -

که افتاد آب   یر . نگاهم به امیومدکه از سمت راستم م  یدمطرف صدا چرخ به
 دهنم خشک شد.

که به   ایینهگز   ین. اولخواستیازم کمک م یدهبود و ترس یروناز خط ب امیر 
 یه. خواستم بقیرونهولش داد ب یرهاز خط دا یزیبود که چ ینا یدذهنم رس

 یهجهش زدم و تازه    یر مبه سمت ا  یع رو صدا کنم؛ اما تحمل نداشتم پس سر
 شدم! یر ام یدهچرخ یبعج یگذاشتم که متوجه پاها  یرونپام رو از خط ب

 یرهاز دا  یرونکه ب  یجا خشکم زد! متوجه شدم اون بودم. همون  یدهو ترس  هنگ 
 !یستن یر بود اصاًل ام

پام رو گرفت. به اون طرف نگاه  یدست  یه یهوکه   یرهبرگردم تو دا خواستم
و  یبعج یلیهاش خدست یرهام کردمیکه فک م یاون  یدمکردم که د

 ترسناک کش اومده.

و  کشیدیبکشونم. پام رو م یرهکردم خودم رو داخل دا یزدم و سع دادی
. دوباره داد زدم و خواستم کمک شنیدنیانگار صدام رو نم تونستم،ینم

پشت به  یاو پو یر مشغول بودن و ام یرهمان جلو دابخوام؛ اما ارسالن و سا
و بازم  مزد ی. دوباره داد بلندتر کردنینگاه م یرهدا یرونمن داشتن به ب

 بود! فایدهیبکشم؛ اما ب  یرهخواستم خودم رو داخل دا



شد و من  یدهپام کش یهوکه از دستش آزاد کنم؛ اما   یدمرو گرفتم و کش پام
بار  ینبودم...ا یرهخط دا یرو یباً . االن تقر ینزم تعادلم بهم خورد و افتادم

شدم به  یدهکش  یهوبود!  یروننبود، بلکه نصف بدنم ب یرهدا یرونفقط پام ب
! یدمرو د یامانع شد. به باال نگاه کردم که پو یزیچ یهکه   یرهدا یرونسمت ب

به   یمهسراس  یر که ام  کشیدیم  یرهدستم رو گرفته بود و منو به سمت داخل دا
 .یوستجمعمون پ

بکشن!  یرهمنو به سمت داخل دا کردنیم یو سع کشیدنیرو م دستم
با لگد  کردمیم یآزادم سع یداد بزنم. با پا خواستیبودم و دلم م یدهترس

 یرونبه ب  ترییشث شد با شدت بباع  کارمیندست رو از دور پام باز کنم؛ اما ا
کلمه   یهدم سامان  ید  یهواز خط بود؛ اما    یرونبشم و االن کاماًل بدنم ب  یدهکش

بشه به سمت  یدهرو بلند تکرار کرد که باعث شد پوست دسته بسوزه و کش
 عقب.

متوجه اطراف باشن فقط کارشون رو  کهینچنان بدون او ارسالن هم سامان
به داخل  یع و منم سر  یدنمنو به سمت داخل کش یر و ام  یا. پودادنیانجام م

فقط شروع کار   ینبودم. ا  یدهترس  یو حساب   زدمینفس مبرگشتم، نفس  یرهدا
. قرار بود بدتر بودکلش    یبرا  یاتازه مقدمه  ینفقط اول مراسم بود. ا  ینبود! ا

 بدتر! یلیبشه...خ یناز ا

*** 

 امیر



بودم چون   یرفت. از دستش عصبان   یرونب  یرهاز دا  یچطور  یناس  دونستمنمی
 یشحرف گوش نکرد و کله شق باز ینااما س ین؛نر  یرونسامان گفت از خط ب

 گل کرد.

بود  یبه قدر یرهچون دا خوابیدمیجا م ینکه اگه الزم بود شب رو هم  من
. گرفتیم  یرو به شوخ   یهمه چ   ینااما س  یم؛بخواب  جاینکه بشه هممون هم

 شیدهچهره ترس  یش کنم؛ اما وقت له و لورده  یرش و حساب س  یوفتمخواستم ب
معلوم  دیدمیرو ن یناو س گشتیبه عقب بر نم یا. اگه پویومددلم ن یدمرو د

 !یومدسرش م یینبود چه بال

 یعنی ینو ا کردنینم یاتوجه ترینیک و سامان اصاًل به اطراف کوچ ارسالن
دخلمون اومده.  یرنا رو بگبره و م یرونانگشت دستمون از خط ب یاگه حت 

کمک کردم بلند   ینابود! به س یفشرو گرفته بود تازه ضع یناس یکه پا  یاون 
دستم   ویچه برسه اون طرفش. شمع ت رفتیمیخط هم نم یک نزد  یبشه. حت 

 رو دوباره برداشتم. ینانجات س یبرا ینرو که گذاشته بودم زم

. خوندیرو تندتر م یمبود یدهکه تا به حال نشن  یبیداشت کلمات عج سامان
هم اتفاق   یبیغر   یبعج  یز چ  یچو سکوت بود. ه  اومدینم  ییصدا یچه یگهد
داد  ینشون م ینو ا دادیصدا به خوندن ادامه م یک ! اما سامان یوفتادن

باز  ایصد یه یهوآرامش قبل از طوفانه! شمع رو به سمت اطراف گرفتم که 
نگاه کردم و متوجه شدم اونا هم  یاو پو ینا. به چهره سیدمشدن در رو شن

 .یدنصدا رو شن



به سمت ما پرت شد  یزیچ یه یدمد یهوارسالن رو صدا کنم؛ اما  خواستممی
به سمت ما پرت شده بود.  یآهن یصندل یه! یاو محکم خورد به کتف پو

 یا؛پو  یشپ  یادلحظه خوندن رو ول کرد و خواست ب  یهشد    یاسامان متوجه پو
دست از خوندن بکشه، پس با حرص دستش رو   یداومد که نبا  یادش  یهواما  

از درد کتفش رو محکم چنگ  یامشت کرد و دوباره به خوندن ادامه داد. پو
 یاخنده یسمتش که صدا رفتمیبه سمتش رفت و منم داشتم م ینازد. س

 !یدیمبلند رو شن

ده باعث شده بود ضربان خن یبه سمت دو تاشون رفته بودم. صدا ترسیده
در  ینمکتفش رو گرفتم تا بب  یدمکه رس  یاقلبم باالتر از حد معمول بره. به پو

 شمع از دستم افتاد و به سمت خط قل خورد. یهونه؛ اما  یارفته 

 رفت تا شمع رو برداره! داد زدم:  یع سر  سینا

 برگرد! ینانه...س -

 یلحظه یرمش،خط بود. رفتم سمتش که بگ یکنزد یناشده بود. س یر د اما
چنگ زدم  یرهببره که شمع رو بگ یروندستش رو از خط ب خواستمیآخر که م

نگاه  ینابرگشتم و به س یع ! سر ینزم یمافتاد یی. دو تایدمو لباسش رو کش
 کردم.

 ی؟خوب  ینا: سمن

 سر بلند کرد و گفت: سینا

 ی؟کرد  ینآره...آره خوبم. چرا همچ -



 !یرون؟ب یدستت رو از خط ببر  خواستییق تو م: احممن

 .یمشمع رو به خاطرت از دست داد یه: بابا سینا

 یدوجه نبا یچ! نگاه کن! سامان و ارسالن به هیریبم خواییتو م ینا: سمن
کمک کنن   یانب  توننی! اونا نمیشندارن موفق م  یدست از خوندن بکشن وقت 

 رو بذار کنار. یپس احمق باز

نشسته بود سر جاش و آروم کتفش   یا. پویاپو  یشساکت شد. برگشتم پ  سینا
 .مالوندیرو م

 ی؟تکونش بد تونییشکسته؟ م کنه؟یدرد م ی؟خوب  یا: پومن

 !یزم حرف نزن پلننه ینع یر : آره بابا! امپویا

 زدم و گفتم: یپس گردن  یه

 تشکرته؟ ینمک نشناس جا -

رو  یهمه آدم صندل ینا ینچرا ب دونمیشه بابا پوزش! نمخب با یلی: خپویا
 ها! . خدا نگذرهکننیواسه من بدبخت پرت م

 طفلک. گفتی. راست مخندیدم

از خط و  یرونانگار قصد کرده بره ب یر رو بگ ینا! اون سخیالی: داش منو ب پویا
 خودش رو به چاف بده!



. کنهینگاه م  یرونداره به بو    یستادهلب خط ا  یناس  یدمعقب نگاه کردم. د  به
و خودش  یروناز خط بره ب خواستیانگار دلش م یناس ینرسمًا داغ کردم. ا

 خودمون.  یشکنم پ  یشاز فوش همراه  یلیرو به کشتن بده. رفتم جلو تا با س

وحشت زده به   یناس  یچهره  یدمو خواستم دهن باز کنم که د  یستادما  کنارش
 یکیتار یجلوشه! رد نگاهش رو دنبال کردم که نگاهم افتاد به رو به رو...تو

زل زده بود. نگاهم رو  یدهبه اون سمت ترس ینا! سیدمرو د یجسم ییهسا
ترس ته دلم رو   بی. حسایزدوار م  یوانهمتمرکز کردم. قلبم از ترس د  یهسا  یرو

 .یدلرز یم یکمکرده بود و دستم   یخال

حرکت کرد و به سمت جلو   یهرو به اون سمت گرفتم و منتظر موندم سا  ع شم
حبس  مینهنور کم شمع مشخص شد! نفسم تو س یش توکم چهرهاومد. کم

نگاه به  ینبا اول ینوشده، ا یر مرد بود! اما تسخ یهش زل زدم...شد و به چهره
 .یدمفهم یدشکاماًل سف  یهاچشم

 یهالباس پاره و انگشت ی،ته و خون فک شکس ید،گنده شده سف  هایچشم
قورت دادم.   ی! آب دهنم رو به سخت لرزوندیرو م  یش دل هر آدمشده  یدهبر 

 ینکشوندم. فقط به ا  یرهرو گرفتم و آروم به سمت وسط دا  ینادست س  یواش
داد  باخودم رو حفظ کنم، وگرنه  یسردجامون امنه خون یرهدا یکه تو  یدام
 .رفتمیم یراست به سمت در خروج  یه دادیو ب 

به سمت ما حرکت   یخرخر بلند  یبا صدا  یدمد  یهوبودم که    یدام  ینهم  توی
اما اشتباه فکر  یشه؛که شد متوقف م یرهدا یک نزد کردمیکرد. من فکر م

به سمت ما حمله کرد!  یبیعج یرد شد و با صدا یره! اون از خط داکردمیم



م اونا یبمون یره! مگه سامان نگفت تو دایوفته؟داره م یچه اتفاق  یاخدا
بودم و  یدهاون از خط رد شد؟ ترس یبرسونن؟! چطور یببه ما آس توننینم
 کنم... .  کار یچ  دونستمینم

! ارسالن و سامان با داد من یدمکش  یسمتمون حمله کرد که من داد بلند به
 یبه سخت   صداس! و  یهاز    تر یجد  یلیافتاده که خ  یمتوجه شدن که اتفاق بد

. سامان بدون یننبب یرهدا یزده رو تونور کم شمع اون مرد جن یتونستن تو
 برداشت! یز خوندن رو قطع کرد و ارسالن سمت ما خ یمعطل

که ارسالن   یرهچندشش خواست منو بگ یهاها و دستزده با ناخنجن مرد
سمت! شمع از دست ارسالن افتاده   یهاز پشت اون رو گرفت و پرتش کرد به  

 .یمرو بسنج یتوضع یماما الحمداهلل خاموش نشد و ما تونست یین؛پا

کم داشت کم شدن که ارسالن کم یر شده باهم درگ یر و مرد تسخ ارسالن
رفت که و به سمت ارسالن  ین. سامان شمع و کتاب رو گذاشت زمآوردیم

 سرش! یرو یدپر  یزیاز پشت چ یهوکمکش کنه؛ اما 

 داد زد: امیر 

 سامان! -

 جلو بره که سامان داد زد: خواست

 !ینبر  -

. ینمجرأتش رو داشتم جلو برم، نه دلش رو داشتم که اون صحنه رو بب نه
 :یزدبود داد م یر چنان که درگکنم. سامان هم  کار یچ  دونستمینم



 !ینفرار کن ینبر  -

 یمدر بر  خواستیدستمون خشکمون زده بود. دلمون نم یما با شمع تو اما
 یبی. به طرز عجیمکمک کن  یچطور  دونستیمینم  یو از طرف   یمو اونا رو ول کن

و سابقه بازم   یکلبود و سامان و ارسالن با اون ه  یادها زورشون ززده  اون جن
 چه برسه به ما! شد،ینم یفشونحر 

و  ین. ارسالن افتاد زمیمبکن یکمک بزرگ   تونیمیکه نم  دونستیمیخوب م این
ش رو نصف و قطع شده یشده نشست رو شکمش. انگشت ها یر مرد تسخ

 هاش رو له کنه!کرد چشم  یارسالن گذاشت و سع یهاچشم یرو

بود  ینفر  ینما سه نفر اول ینبه سمت ارسالن رفت تا کمکش کنه. از ب پویا
هرچند موفق نشد  یدمرده رو از پشت کش یاتکون بخوره. پو که جرأت کرد

ارسالن بلند کنه؛ اما حواسش رو پرت کرد و باعث شد  یزده رو از رواون جن
حمله   یاپو  خودو به سمت    یرونب  یادارسالن ب  یهااون از فکر در آوردن چشم

 کنه!

 خودش رو به عقب پرت کرد و گفت: پویا

 جد سوپر من! یا -

فرصت بود  یهده به سمتش هجوم آورد؛ اما ارسالن که منتظر ز جن مرد
 یشو گوشت یحواسش پرت بشه از پشت به سمتش جهش زد و گردن خون 

 رو با بازوش قفل کرد.



 یدمرد از پشت پر  یاکه معلوم نبود زنه   یزیچ یهنگاه کردم،  یگهطرف د به
که   یکمهاش سامان رو خفه کنه! با دست کردیم یسامان و سع یبود رو

 یتو یزیچ یهزنه!  یدمو فهم یدمرو د یشابلند قهوه یدقت کردم موها
 اریکیاون ت یدستش بود که انگار از پشت انداخته بود دور گردن سامان. تو

 مشکل بود. یدند

محکم با   یاکه با ضربه  یشدداشت رنگ پوست سامان قرمز و قرمزتر م  کمکم
برگشت و  یع بکشه، بعد سر  یقیتونست نفس عم یوانهزن د یآرنج به پهلو

نداشت!  یدهاونو مهار کنه؛ اما فا گاهشیجمحکم به گ یکرد با ضربه  یسع
 بود! یاراد یر نداشت و تمام کارهاش غ یاریهوش یچاون زن اصاًل ه

طرف. خواستم برم  ینا ییبودن و سامان تنها یر و ارسالن اون طرف درگ پویا
بود.  ینزم یکه رو یرفته سمت کتاب و شمع ر یام یدمسمت سامان که د

کار رو تموم کنه! اما   خواستیکنه! م  کار یچ  خوادیم یدمهمون لحظه فهم
 چقدر خطرناکه! کار ینا تونستینم دونست،یاون نم

 یصتشخ یکیهرچند تو اون تار رفتیداشت به سمت کتاب و شمع م امیر 
 یدمش از طرز راه رفتنش فهمباها  یمسخت بود؛ اما به لطف اون سابقه دوست

اگه مراسم رو تموم کنه و اون کتاب رو بخونه   کردیفکر م  یر شه! امخود بزغاله
موجودات  ونفقط ا طوریینا دونستیدر اصل مراسم رو تموم کرده؛ اما نم

 .کنهیم تر ایینهرو ک

کلمه   یه  یحت   یر اگه ام  دونستمیم  ینوسرعت به طرفش رفتم که مانع بشم ا  با
بهش برسم شمع   ینکهممکنه. قبل از ا  یر از اون کتاب رو بخونه زنده موندنش غ



اون مرد  یهوکه   کنمیو کتاب رو برداشت. تازه داشت صفحه کتاب رو باز م
خورد   ینمحکم زم  ناز قبل به ارسالن حمله کرد و ارسال  تر یشده وحش  یر تسخ

 .رفتیم یر ام حمله کرد! داشت با سرعت به سمت یر بعد به سمت ام

رفتم تا مانع بشم!  یر سمت ام یهتو دهنم با تموم سرعت  یومدداشت م قلبم
که به سمتش  اییوانهعقب رفت و وحشت زده زل زد به مرد د یکم یر ام
دو   یر ت  یکبود که سامان متوجه شد و با    یدهرس  یر مرده به ام  یباً . تقر دویدیم

خوردن   ییپرت کرد که دو تا  شده رو به سمت مرده  یر نشون زد! اون زن تسخ
بلند شد و به  ین. ارسالن از زمیادفرصت کرد که به خودش ب یر و ام ینزم

 سمت ما داد زد:

 !ینبر   ین! گمشیرین؟بم  خواینی! میگهد  ین! بر کنین؟یچرا گورتون رو گم نم  -

کرده بود، البته حق   یقاط  یحساب  یمکه زد همه به سمت عقب رفت  یداد با
کنه جلوشون رو   یحرکت  ینکهن رفت سمت اونا تا قبل از اهم داشت. ساما

به سمت راهرو  ییسه تا یمرو گرفتم. داشت ینزم ی. برگشتم و شمع رویرهبگ
 دستم خاموش شد! یشمع تو یهوکه   رفتیمیم

ارسالن  یتقال ی. صداینمرو بب ییجا تونستمیشده بود و نم یکجا تار همه
گم شده بود.   یلعنت  یهاشده یر اون تسخ یغ خرخر و ج یصدا ینو سامان ب

منتظر  یدوارانهبود که ام یزیتنها چ یول اومد؛یهرچند که صدا از دور م
 ن!زنده دادیبودم. چون نشون م یدنششن

عادت کنه از ترس مردم و زنده شدم!   یکیو تا چشمم به تار  یزدتند متند  قلبم
 یدمخودم د یکنزد یه. دو تا ساینمو بباطراف ر  یهباألخره تونستم در حد سا



و هنوز کامل نگرفته بودمش که  هایهاز سا یکیدستم رو دراز کردم به سمت 
 !یدمو سه متر پر  یدمشن یداد بلند

 : ولم کن کثافت!پویا

 منم!  یا: داد نزن پومن

 کو؟  یر ! پس امیی...توینا: سپویا

 اومد: یر ام یصدا شد. خواستم دهن باز کنم که یکمرو گرفت و نزد دستم

 !یمبر  جایناز ا یدبا ین. زود باشجامینمن ا -

و  یمکرد  یدارو رو پراه یبا هزار بدبخت  ییتا و سه یدلباسم رو کش یدست  بعد
نور ماه که از  یبود؛ ول یک . همه جا تاررفتیمیم یمراهرو مستق ی. تویمرفت

 .ینیمبب یمباعث شده بود بتون اومدیها مپنجره اتاق

کرد در رو باز کنه؛   یسع  یر ام  یدیمرس  ی. وقت یمرفت  یسرعت به سمت در پشت   با
خدا، لطفًا باز بشه لطفًا! دوباره امتحان کرد که باز بشه.  یاما در باز نشد! وا
! آروم برگشتم و به یدمرو از پشت شن یفیخر ضعخر  یهمون لحظه صدا

 یهم جلب شد. وقت   یر و ام  یادا تکرار شد که توجه پوپشت نگاه کردم. اون ص
 یزن با لباس پارچه، موها یه. یدته دلمون لرز یمنگاه کرد یکیبه داخل تار

 بود! یستادها یدکامل سف  یهاچاقو به دست و چشم ی،خون 

با ترس همون طور که  یر فکش باعث خرخر کردنش شده بود. ام شکستگی
در رو چرخوند و امتحان   یر بود دوباره دستگ  یشده دوم  یر نگاهش به زن تسخ



 ی! چاقو رو باالیدکش  یغیج یطانیزن ش یهوتر از قبل که کرد. هر بار محکم
 سرش برد و به سمت ما حمله کرد!

در  یناما ا رسید؛ی. زنه داشت بهمون میمدر رو باز کن یمکرد  یاسترس سع با
 یابه دست با ما فاصله داشت که پو  ! حدود دو متر زن چاقوشدیباز نم  یلعنت 

کار رو کرد که  ینا یطرف. درست زمان  یهبه  یددستم رو گرفت و منو کش
 !رفتیچاقو سمت قلبم م یباً تقر 

از قبل شد. چاقو رو باال گرفت و با   تر یدادم وحش  یجاخال یدزده که دجن  زن
و خودم   زدم  یبه سمتم حمله کرد. از ترس داد بلند  ترییشقدرت و سرعت ب

بلند شدم و  یعگردنم رد شد! سر   یرو به سمت عقب پرت کردم. چاقو از جلو
رو حرکت کردم، به سمت راه  یاددوباره به سمتم ب  یاون چاقو خون   ینکهقبل از ا

ها و به سمت پله یمرو رو رد کردجلوتر از من بودن. با سرعت راه یاو پو یر ام
شکست  یکمونکه پنجره نزد  یمبذارپله  یناول یپامون رو رو یمخواست یمرفت

 کردن وارد هال بشن!  یو چند تاشون سع

 رسیدنی. داشتن از پشت به ما مرفتیمیها باال ماز پله ترییشسرعت ب با
 یقضربه زد! دق یاول یجلوش اومد و با چوب به سر مرد وحش یزیچ یهکه 

داغون شده  یبود و حساب  یسامانه! لباسش پاره و خون  یدمنگاه کردم که د
 رو پشتش اومد و بهش کمک کرد.بعد ارسالن از راه یکمبود. 

! پس یمنداشت یراه فرار یچه یدم،ند یزیچ یاطراف نگاه کردم. در خروج  به
بلند شروع  یو با صدا یم. وارد اتاق شدیمبه سمت اتاق جلومون پناه آورد

برسن و در رو  یمبه صدا کردن ارسالن و سامان. با استرس منتظر بود یمکرد



بود. در رو  هو از ترس و استرس گلوم خشک شد یزدتند م! قلبم تندیمببند
 اومدن در رو ببندم... . ینکهگرفته بودم تا به محض ا

بودنش کسب کرده،  یسکه معلوم بود به لطف پل  یضربه محکم و فن  ارسالن
افتاده   یر ر بود رو عقب روند بعد به سمت ما اومد! اما سامان گکه ها  یکیشون

 ینداشت و چند نفر  یدهخودش رو آزاد کنه فا کردیم یبود! هرچقدر سع
 افتاده بودن سرش.

 ! یمدر رو ببند یممجبور بود رسوندیسامان خودش رو نم اگه

در  اگه ی،جن زده وحش یهاو اون انسان موندیاون م یمبست یدر رو م اگه
به عالوه سامان گفته   مردیم؛یمون متو اتاق و همه  یومدناونا م  بستیمیرو نم

 !ینو فقط فرار کن یننجاتم بد یستن یاز افتادم ن یر بود اگه گ

 .یمبود به اتاق و ما منتظر سامان بود یدهرس ارسالن

 : سامان!ارسالن

فرار کرد،  ییدست جلو یر از ز یع جهش سر  یهتازه متوجه ما شد و با  سامان
ها و از شانس بدش چند نفر از اون جن زده یدبعد با سرعت به سمت ما دو

 !یدنپشت سرش دو

 : سامان بدو! پشت سرتن!امیر 

! یرهازشون فاصله بگ  تونستیبازم نم  کردیم  یادهرچقدر سرعتش رو ز  سامان
. لباس سامان یدزنه لباس سامان رو گرفت و کش  یهبود به ما که    یدهرس  یباً تقر 



 یمدر رو بست  یع پاره شد و زنه به عقب پرت شد. سامان وارد اتاق شد و ما سر 
 که چند نفر محکم با در برخورد کردن!

به سمت ما  کردیم یدر قرار گرفت و با اون دست سع یال یکیشون دست
در رو هول  ییو چهار تا یوستنبه من و ارسالن پ یاو پو یر چنگ بندازه! ام

نفس . سامان نفسیمپشت در نشست یادر بسته شد... . من و پو که  یمداد
 !کردیشکمش درد م یزخم رو یش پاره شده بود و جاو گونه یزدم

ولو شده   ی. ارسالن هم داغون و زخمگرفتیو نفس م  یوار داد به د  یهتک  امیر 
از   یفشار  یاصدا    یچو در کمال تعجب ه  یمکوفته بود  ی! حساب ینزم  یبود رو

واسه   یمبودن وارد اتاق شد  یدهد  ینکه. انگار اونا با اکردیمیپشت در حس نم
 !کردنینم یتالش یچاومدن تو اتاق ه

 گفت:  پویا

 تجربه عمرمه! ترینیزونمن! پشم ر یخدا یوا -

 : اونا از کجا اومدن ؟!امیر 

 !یهو شدی: واقعًا چ من

 که تا اون موقع سکوت کرده بود گفت:  ارسالن

که  ینها تر یبکرده، عج یکشونها جن زده شدن. انگار اون دعا تحر ناو -
 !یادهتعدادشون هم ز

 حرف دلمون رو زد و گفت: امیر 



بشن؟  یرهوارد دا توننینم ینجامون امنه؟ مگه نگفت یرهتو دا ینمگه نگفت -
 شد؟یپس چ 

 که سامان کالفه گفت:  یمارسالن به سامان نگاه کرد یحت  همگی

 بشن! یرهوارد دا توننیها نمفتم و درست هم گفتم. جنآره گآره -

 بزنم که گفت: یحرف  خواستم

قدرتش   ییشدن! به تنها  یرهها به کمک کالبد انسان وارد دااون  ینهم  یبرا  -
 یبهتون گفتم؛ اما وقت   ینوبرسونن منم ا  یبو به شما آس  یرهتو دا  یانرو نداره ب

 ینا ییبخوان آدما کردمی. فکر نمکنهیفرق م یهقض یرفتن تو جسم انسان 
 کنن!  یر اطراف رو تسخ

 !یمافتاد یر خدا! گ ی: واامیر 

 !یرونب ریمیم جاین. ما از ایوفتادیمن یر نباش گ یدانقدر ناام یر : امسامان

 !یاده: تعدادشون زامیر 

 یخبندانتو کارتون عصر  یدس ینخوش نداره ع یچبروبچ من ه ینین: ببپویا
 صاًل.حرف بزنما ا

 داد زد: بعد

 !یم! بدبخت شدمیریمیاما ما م -

 !یحرف زد یخبندانتو عصر  یدس یهشب یقاً : اما دقمن



. یشهم  یادداره ز  یبی. تعدادشون به طرز عجیرونب  یمبر   جایناز ا  ید: باارسالن
 بودم! یدهزده ندمن تا به حال انقدر جن

 کرد و گفت:  ییدحرفش رو تأ سامان

 کنه،یرو خودشون ندارن و جن کنترلشون م  یتسلط   یچاونا ه  کهینو ا  یقاً دق  -
برات دل  یانسان معمول یهمثل  یآدم باش ینتر اگه مظلوم یپس حت 

تر بلکه بدتر و دردناک یرنعذاب وجدان بگ یاکه نکشنت  سوزوننینم
کار یچ  یادنم یادشوناصاًل  گردنیبر م یهم به حالت عاد ی! و وقت میرییم

چون اونا اصاًل   یننباش  یناو ا  ینباهاشون صحبت کن  کهینس به فکر اکردن، پ
 !یستنن یشونخود واقع

 یدخوشگل بود منم که جذاب، گفتم شا یلی! اون زن خی: خوب شد گفت پویا
 باهاش حرف بزنم بلکه منو نخوره.

 رو تو اون نور کم ماه حس کردم. یانگاه خشن ارسالن به پو قشنگ 

 .یاسه پوب ی: مسخره بازسامان

شده له و لورده حرف  یر با چند تسخ ینم: خو خر مخم رو گاز نگرفته بشپویا
 بزنم!

 به چاک! یمبزن یدبا یم: االن اصاًل وقت کلکل ندارمن

 .یماز پنجره بپر  یدبا یماز در بر  تونیمی: نمارسالن

 یم؟از پنجره بپر  ی. چطوریم! ما طبقه دوم هستشهی: نمامیر 

 خب باشه تو از پنجره نپر، از در برو! یلی: خارسالن



 هایمانند افتادم. زامب یزامب یهاشده یر اون تسخ یاددر نگاه کردم و  به
هستن!   یو وحش  یعجنن و سر   ینااما ا  یرن؛آروم راه محداقل فکر ندارن و آروم

 که اونم مثل من نگاهش به در بود. گفتم:  یر برگشتم به سمت ام

 !یماز پنجره بپر  یدبا یم،بر  تونیمیاز در نم یر ام -

 آروم سر تکون داد که ارسالن گفت: امیر 

 !یمبر  یدبا ینپس زود باش -

 گفت:  یدکه زودتر از ما به پنجره رس  پویا

خود  یلعنت  ی؟تصور کرد ی. تو ما رو چ ینپدر و مادر! ارسالن فاصله رو بب یا -
 هم قفله!  ینستو گ  یت ارتفاع ح  ین! ایینبره پا  جایناز ا  تونهینم  یمرد عنکبوت 

 !کنمیم یبد تالف  یرونب یمکه بر   جاین. از ایاپو یریرو مخم م یلی: خارسالن

اومد  یبراش ادا در آورد. ارسالن پنجره رو باز کرد که باد سرد یواشکی پویا
نگاهم به در بود   یهسردم شد.    یداخل. چون عرق کرده بودم با باد سرد حساب 

 داخل! یانب یکیشونو استرس داشتم هر لحظه 

 یره؟م ی: اول ک ارسالن

 تازه زبون وا کرد و گفت: سامان

بپرن و تو از  کنمیها کمک مبه بچه جایناول تو برو ارسالن بعد من از ا -
 !کنییتو فرود اومدن کمکشون م یینپا

 .یدسر تکون داد و پر  ارسالن



رفتم لب پنجره   یع دهنم. سر  یرسمًا قلبم اومد تو  یدپنجره پر ارسالن از    وقتی
 ینپاش فرود اومد! اونم با ا یماهرانه رو یلیزل زدم. ارسالن خ یینو به پا

 داد بزنم و بگم: خواستیفاصله! دلم م

 رو! بزن کف قشنگه -

داخل و  یزنبر  هایکار و کنم احتمال داره اون وحش  یناگه ا دونستمیم اما
 رو نشونم بدن! ین واقعکف زد

 بپره! ی: خب بعدسامان

 جلو رفت و لب پنجره نشست، بعد مکث کرد. پویا

 یا؟پو پریی: چرا نمسامان

 :پویا

 من نم... . یادفاصله ز -

رفتم لب  یع هنوز حرفش رو کامل نکرده بود که سامان هولش داد! سر  پویا
 !یدهداره سامان رو فحش م ینو سالم رو زم یحصح یاپو یدمپنجره د

 یه؟ک  ی: خب بعدسامان

باشم. احتمال داشت هر لحظه   یآخر   خواستینگاه به در انداختم. دلم نم  یه
 داخل! یزنبر 

 !یرم: من ممن



 یز رسمًا به چ  یعنی  یدنفاصله پر   یننگاه کردم. از ا  یینلب پنجره و به پا  رفتم
 مکث کردم. سامان اومد کنار و کنار گوشم گفت: یکمرفتن! 

 کمک کنم؟!  یابه تو هم مثل پو یا پرییم -

فاصله پرتم   یناز ا  یکی  خواستیدلم نم  یچدهنم رو به زور قورت دادم. ه  آب
هام رو باز کردم بودم چشم  ی... . وقت یدهام رو بستم و خودم پر کنه پس چشم

منو ارسالن   یننگاه عاشقانه ب  یهدم. انتظار  عاشقانه تو بغل ارسالن بو  یلمف  ینع
 گفت:  و ینرو داشتم؛ اما به جاش ارسالن پرتم کرد زم

 !یپاشو خرس قطب -

سامان بپره.  یمو منتظر بود یستادمرو گرفت. ا یدکه پر   یر رفت جلو و ام بعد
 نگاه کرد. یینسامان اومد لب پنجره و به پا

 رو تموم کنم! کار ینا یدها من با: متأسفم بچهسامان

 !ی؟: چ ارسالن

عقب رفت و در کمال تعجب پنجره رو بست که داد   یآخر   یبا لبخند  سامان
 ارسالن بلند شد:

 بازم! سامان! یمرو نکن! ما وقت دار کار ینسامان! ا -

خدا  ی! واییرو کامل کنه، اونم تنها یریگ! سامان رفته بود جنشدینم باورم
و صد البته  یت! ارسالن با عصبانمونهیسامان زنده نم یادن،ها زاون جن زده

 رفت. ییفحش به سمت در جلو

 !کنی؟یم کار ی: ارسالن چ امیر 



 گفت:  یعصب ارسالن

 !یروناون احمق خنگ رو از اون خونه المصب بکشم ب یرمم -

 دست ارسالن رو گرفتم و گفتم: سریع

 !میرییتو اون خونه م یاگه بر  دی؟ینه ارسالن! مگه تو ند -

بود. ارسالن   فایدهیو تالشم ب   رسیدیهزارم زور ارسالن نم  یکاصاًل زورم به    اما
به سمت  ترییشراحت دستم رو از دور دستش باز کرد و با سرعت ب یلیخ

 در رفت.

ما  ی؟ما رو از صحنه روزگار محو کن یپروردگارا! تو چرا قصد کرد یا: خداپویا
 !یمهست یچه خوب که ب

و  یستادیمجا ا! همویریمواقعًا انگار قسمت بود ما بم کردم،یدرکش م کامالً 
کرد واردش بشه؛ اما  ی. ارسالن رفت کنار در و سعیمبه ارسالن نگاه کرد

 بود! فایدهیاما ب  یزد؛کرد در باز نشد! ارسالن در رو هول داد و زور م  یهرکار

 یم؟کن  کار یها چ : بچهامیر 

مون رو زنده بمونه همه تونهیکدوممون نم  یچتو اون خونه ه یم: اگه بر من
 ! اونا جنن...جن! کشنیم

نبود و در حد زور انسان بود؛ اما االن   یادبودن زورشون ز  یتو جسم انسان   االن
 اومده باشن... . یروناگه از کالبد جسم اونا ب

 !شدنیبهشون نگاه کردم. کاماًل متوجه منظورم م  یدهرو قطع کرد و ترس  حرفم



 تنها برن! یمبذار تونیمی: اما نمامیر 

 گفت:  یارفت که پو یبه سمت در پشت  ارسالن

! به نظر من شجاع و با شیمیها. تهش سقت مبچه یاین! بتونیمیآره نم -
 یلیش خکردنه. المصب جمله  یبهتر از ترسو و بزدل زندگ  یلیمرام مردن خ

نگاه کردم و اونم به   یر و گفت و به سمت ارسالن رفت! به ام  ینبود. ا یننگس
 من.

 !یمبر  یبه اون خونه لعنت  یستیم: مجبور نامیر 

 .دونمی: ممن

 !ترهیشباشه احتمال زنده موندن هم ب تر یشتعداد ب ی: اما هرچ امیر 

 .دونمی: ممن

 نگاهم کرد که گفتم: امیر 

 اما خب... . ترسم؛یم ینه لعنت اعتراف کنم از اون خو یدبا -

 و گفت: یدخند امیر 

 پسر! یمبر  یاب -

 یاارسالن و پو  یدیمرس  ی. وقت یمرفت  یتکون دادم و ما هم به سمت در پشت   سر 
 زد و گفت:   یلبخند محو  یا،نگاه به ما کرد و بعد به پو  یهدم در بودن! ارسالن  

 داره! یبا مرام هاییقنداشته باشه؛ اما رف یچیه یانرا -



از کجا آورده رو روشن کرد، بعد دستش رو  دونمیکه نم یاچراغ قوه بعد
خودم رو  کردمیم یو سع یزدتند مدر پشت. قلبم تند یرهدستگ یگذاشت رو
هاش رو چشم یدمرو شدن آماده کنم! به ارسالن نگاه کردم که دواسه روبه

 !ترسیدی! ارسالن هم مشدی! باورم نمیدکش  یقیبست و نفس عم

باعث شد تپش قلبم بدتر  ین. ایستن خودیپس ب  ترسهیشجاع ما م وقتی
هم مثل من استرس دارن. ارسالن خواست  یاو پو یر بشه! مطمئن بودن ام

 تونیمیما نم  یگهرو بچرخونه؛ اما منصرف شد و برگشت. گفتم االن م  یر دستگ
 ؛ اما در برعکس گفت:واسه نجات سامان یمبر 

 دستتون! یرینبگ یزیچ یچوب  یهداخل.  یمبر  یجور ینهم تونیمیما نم -

چوب و آهن  یسمت چپ ساختمون کل یباً و اون طرف، تقر  یمتکون داد سر 
خواست آهن برداره که  یر . امیمبرداشت یز چ یهبود. هر کدوممون  یختهر

 ارسالن گفت:

در  مینن و قصد کشتنمون رو دارن؛ اما ازده! درسته اونا جنیر نگ ینه آهن -
هستن که داره  خبرنیاز همه جا ب  گناهیب  یهاکه در اصل انسان  یر نظر بگ

 .یشهازشون سوء استفاده م

. گفتیآهن چوب برداشت. ارسالن درست م یسر تکون داد و به جا امیر 
 یباالنشم آس ینرد. اونا همحال و روز در او ینجن بود که اونا رو به ا ینا
دست و پاشون بشکنه!  خواستیمیچون نم یمنبود آهن بردار یاز . ما ننیدهد

 ییکسا  مقابلدر  ینو ا کردیمیاز چوب استفاده م یدما فقط در حد دفاع با
 سخت بود. یلیکه قصد جونمون رو کردن خ



ون و متوجه نشن  ییدوباره رفت سمت در و آروم در رو باز کرد که صدا  ارسالن
 حضور ما نشن. بذار خالصه بگم براتون:

 !یریمبم یرتر د -

رو  کار ین. ایینآورد پا یع چراغ قوه رو باال گرفت و بعد سر  یع سر  یلیخ اول
 ینا یسرهنگ نشد تو راهینه! الحق که ب  یاتو راهرو هستن  ینهکرد که بب

 سن!

اغ قوه رو چر  یتر جمع  یالبا خ یستتو راهرو ن یکه مطمئن شد کس بعد
نظر گرفته بودم که  یر اطراف رو ز  یچ   ین. عیمگرفت باال. آروم وارد راهرو شد

 سرمون. یزناز پشت سر و بغل و...نر  یهو

 یتر چوب رو تومحکم رفتیمیراهرو م یکه پشت سر ارسالن تو  طور همون
و با  یم. ساکت بودکردمیراهرو با دقت نگاه م یهادستم گرفتم. به اتاق

 ینهکرده بود که بب  یز هاش رو تگوش  تر یش. ارسالن برفتیمیتمام راه م  یاطاحت
خورد  یر ام یکه پا  یمدشیوارد هال م یباً تقر  یمنه! داشت یااطرافه  ینسامان ا

 گوشه راهرو!  یصندل ییهبه پا

اما   یرون؛ب  یانکه گفتم االن از گوشه کنار خونه م  یداد، جور  یبد  یلیخ  صدای
لحظه از   یهکه مثل من    یاو شل شدم. پو  یدمکش  ی. نفس راحت یوفتادن  یاتفاق 

 گفت:  یر بود به خودش رو به ام یدهترس ر

 معلول؟ یبچه آدم راه بر ینع گیرییم یتالسم -



زد؛ اما زود خودش رو جمع و جور کرد.  یلبخند محو یااز لحن پو ارسالن
 گفت:  یاستخودش رو حفظ کرد و پر س یحالت جد

 . ما... .یوفتیناگه سروصدا کردنتون تموم شد راه ب -

زمزمه مانند بود که  یصدا یهحرفش رو قطع کرد.  یدکه شن  ییبا صدا یهو
و  یع سامان بود! ارسالن سر  یصدا ین. سامان! ایشدتر مکم واضحداشت کم

 به سمت صدا رفت. صدایب 

 یکه ارسالن با سرعت رفت سمت چپ. وقت   رفتیمیپشت سرش م داشتیم
ارسالن  یدمسمت چپ؛ اما در کمال تعجب د چیدمیاون سمت پ یدمرس

 یتو  یاما جز ما کس  یم؛نگاه کرد  ترییشو با دقت ب  یمجلوتر رفت  یکم!  یستن
 نبود! ینجاا

 : ارسالن!امیر 

 !یهو؟کجا رفت   ین: اپویا

 سمت چپ مطمئنم. چیدیپ ینجا: از امن

 ! یدمآره منم د: آرهامیر 

. ما ارسالن رو یمنداشت یشده بود؛ اما ما فاصله چندان  یبخدا ارسالن غ وای
 ممکن بود! یر غ ین! ایچهار متر  یفاصله یاونم تو یم،گم کرده بود

 یم؟گوه بخور  ینبا ا ی: بروبچ االن چه سسپویا

بشه؟! البد رفته   یبفاصله غ  ینبه هم  یهو  یشه. مگه میمکن  یداشپ  ید: باامیر 
 دنبال صدا. یمبر  یددنبال صدا، ما هم با



خونه بزنم به چاک؛ اما قبول کردم.  ینبرگردم و از ا خواستیدلم م کهینا با
 یستارسالن بود شانس زنده بودن ما هفت درصد بود، االن که ن ی! وقت یوا

 یصدا  یهوکه    یمجلوتر رفت  یکمرصد! همون راه رو  به ُچس د  یدمون رسشانس
 ... .یدیمخنده شن

 جامون خشکمون زد! سر 

. معلوم یمگوش داد  یومدکه از اطراف م  یخنده اکو مانند و ترسناک  یصدا به
 یانگاه بهش انداختم که پو  یهآروم عقب رفت منم    یا. پویادنبود صدا از کجا م

 گفت:

 !یمبمون جاینا ید! ما نباینزود باش -

 ی؟: چ امیر 

بود که  ییهمون صدا ین! اشناسمیرو م خنده وا مونده یصدا ین: من اپویا
 .ینکه شما رفت  ی! همون شبیدمبودم شن یانتو خونه را یوقت 

آروم به سمت در رفت. اونا  یاانداخت، بعد مثل پو یع به اطراف نگاه سر  امیر 
بلند به سمتشون رفتم که   یهاجلو بودن و فقط من عقب مونده بودم! با قدم

پچ مانند بود. به عقب نگاه کردم؛ اما که پچ  یدماز پشت شن ییصدا یه یهو
 !یدمند یزیچ

 ی؟هست  یمنتظر چ  یگهد یاب ینا: سامیر 

دقت کردم که  تر یشب! یدمبرگردم و برم اما بازم اون صدا رو شن خواستم
 سمت راست شدم...  یمیپشت ستون قد یزیمتوجه چ



 یع شده بود. سر  یبغ یهبه ستون نگاه کردم؛ اما اون سا ترییشدقت ب با
 .یدمشن ییبرگشتم که برم؛ اما دوباره صدا

 !یس...پیسکرد( پ  یکوتاه و وحشتناک   ی! )خندهیسپ -

دوباره به اطراف نگاه  و یستادم. انداختیترس تو دلم م تر یشب صداش
پشت ستون حس کردم. تو دلم حدس زدم که نکنه  اییهکردم. دوباره سا

 یدازش بع ینبود و ا یجد یلیاما ارسالن خ کنه؛یم یتمارسالن باشه داره اذ
 یکه چهره  ردماما از ارسالن نه! به ستون نگاه ک رفت؛یانتظار م یابود. از پو
و آروم  کردی. نگاهم میدمبا لبخند زشت و خوفناک پشتش د یوحشتناک 

 دوباره گفت:

 !یسپ -

و رسمًا قلبم  لرزوندیترسناکش ته دلم رو م یها. چشمیدخند یز دوباره ر و
که متعجب   یر برگشتم و با ترس به سمت ام یع تو دهنم! سر  یومدداشت م
 رفتم و داد زدم: کردینگاهم م

 !ینبر  یاوبرو! فرار کن...پ یر ام -

 منو گرفت و گفت: امیر 

 شده؟یچ  یناس زنی؟ی! ساکت باش! چرا داد مشنونیم ینا. سیسه -

شد... .  یر رو بهشون نشون بدم د یمنیخواستم برگردم و اون موجود اهر  تا
 سر جاش نبود!

 یاری؟در م یباز یچرا هند شده؟یچ  ینا: داش سپویا



 گفتم:  یع سر  زدمیکه به سمت ستون اشاره م  یدر حال من

 جا بود! پشت ستون.اون یکیشون -

 یستن یزیبا ترس به ستون نگاه کردن، بعد که مطمئن شدن چ یاو پو امیر 
 گفت:  یشاک  یر جمع شد. ام یالشونخ

نکن. اگه اون جا  دادیداد و ب  یک توهم کوچ یهبه خاطر  یگهلطفًا د یناس -
 !جاینا کشونییاونا رو م دادیهم نبود تو با داد و ب  یزیچ

! همش صدام یزدجا بود، داشت لبخند ماون یز چ یه! یر : توهم نزدم اممن
 !کردیم

زده شدم و دارم از ترس هاچ دو او االنشم جن ینداش! من هم ینا: سپویا
 شو! خیالی! لطفًا ب یرونب یدمم

 ها!: بچهامیر 

با دهن باز  یر . امیششباعث شد حواسم بره پ ینو ا دلرزییم یر ام یصدا ته
به سقف زل زده بود! سرم رو باال گرفتم که همون چهره  ینسنگ یهاو نفس

اون  ی! رنگ پوستش تویدمسقف وارونه د یبلند رو یوحشتناک رو با موها
 !کشیدمی. از ترس به زور نفس مدادیرو نشون م یدیشبازم سف یکیتار

 یهوزدم که  یسقف برعکس شده بود! از ترس داد بلند یودست و پا ر  چهار 
 یر ام یزیچ یه یهوخواست بره کمکش که  یر ! امیاسر پو یبرگشت و افتاد رو

و فحش  یزدداد م یابود! پو یکر مرد جن زده قول پ یه یوار،به د یدرو کوب



برگشت   درجهسرش صد و هشتاد    یهو  یاکه افتاده بود رو سر پو  ی. اون دادیم
 سمت من!

رو ول کرد.  یارفت و پو یرجهکرد و به سمت من ش یوحشتناک  یخنده
! به پشت سر یدنبرگشتم و شروع کردم به دو یععقب رفتم و بعد سر عقب

 بود! ی. صحنه وحشتناک یادو دنبال من داره م یوار د یرو یدمنگاه کردم. د

که   یرهنمونده بود منو بگ  یزید سمتم. چاون جهش ز   یدمکه د  یدمدو  تر سریع 
! کم یدمروش رو کامل شنروبه یوار برخوردش با د یتو راهرو و صدا چیدمیپ

جت خودم رو رو پرت  ینمونده بود سکته کنم و کنترل پاهام دستم نبود. ع
 ها و در رو بستم.از اتاق یکی یکردم تو

 ینطور رو و هم هاشقدم ی. صداشنیدمیش رو از پشت در مخنده صدای
و  یومدخرخر کردن وحشتناکش رو! داشتم به سمت در اتاق م یصدا

س ساختمون متروکه ینباشه ا ی. هرچ شکنهیزود در رو م یا یر د دونستمیم
. دور تا دور اتاق رو از نظر گذروندم که نگاهم افتاد به یستو درش محکم ن

 و تار عنکبوت بسته! یکمد خال  یه

 ینسنگ  یلیهولش دادم پشت در، کمد خ  یبه سمتش رفتم و با بدبخت   سریع 
گوشه اتاق بود اون رو هم برداشتم و گذاشتمش   یصندل  یه!  ارزیدیبود؛ اما م

خدا ردن! آروم عقب رفتم و خداخو  یدر و کمد و...تکون محکم  یهوپشت در.  
در  یشدن ناخنش رو رو یدهکش  یصدا یهوکه نتونه وارد اتاق بشه!   کردمیم

 ... .یدمشن



ناخن از  یدگیکش  ی. صدادادمیترس زهره ترک شده بودم و فقط گوش م از 
سمت چپ حرکت کرد.  یوار کم به سمت درفت و کم یوار در به سمت د یرو

رو   یزیشدن چ  یدهکوب  یهوزل زدم.    یوار دادم و به دبه زور آب دهنم رو قورت  
 رو حس کردم!روبه یوار به د

 داخل وحشت داشتم! یادب کهینو از ا یزدم وار یوانهد قلبم

 یدنهم بود و د یکنکردم. تار یداپ یزیچ یاطراف رو نگاه کردم؛ ول سریع
م رفت یعنگاهم افتاد به همون کمده، سر  یهوکنم؟!  کار یچ  یاسخت! خدا

دوباره  یهوداخلش و آروم خودم رو پشت در نصفه و شکسته پنهون کردم. 
 رومروبه یوار داشت به سمت د بار یناما ا یدم؛ناخن رو شن یدگیکش  یصدا

 .کردیحرکت م

خودت کمکم   یا! خدایعل  یاپنجره شکسته و خاک گرفته داشت!    یهکه    دیواری
. خودم رو یدمغبار گرفته د یشهبلندش رو پشت ش یموها یهسا یهوکن! 

به پنجره و تا  یدخودش رو کوب وار یوانهد یهوکه   یدمتر کشداخل کمد عقب
 یدر حال  دوارد اتاق شد و بع  یکرد! با لبخند ترسناک   یرشآخر خورد و خاک ش

 گفت:  ینرو زم ریختیقطره مکه خون از دهنش قطره

 !جاییینا دونمیم -

تو صداش بود که منو  یزیچ یه. صداش گرفته بود و یدد خندبعد بلن و
قلبم رو کاماًل واضح  یاتاق شروع به حرکت کرد صدا یتو ی. وقت ترسوندیم
 به کمد... . یدکرد تا رس  یوارها. آروم شروع به قدم زدن کنار دشنیدمیم



 ار یوبه سمت د یکرد...بعد با خرخر کوتاه   ی! اون کنار کمد مکث یزدتند م قلبم
 یدمکه د  ینکرد سمت پنجره اتاق رفت. وقت  یداپ یزیرفت. بعد که چ یمکنار

رو  یشدکه از پنجره دور م  شیهاز اتاق استرسم کم شد. سا یرونب یرهداره م
کردم. وقتش بود از   ر و تو دلم هزار بار خدا رو شک  یدمکش  یقی! نفس عمیدمد
 بمونم! جاینتا صبح هم تونستمی. من که نمیرونبرم ب جاینا

 یرونجاش رو دوباره با استرس عوض کرد! اگه موقع ب  یفکر آرامش قبل  ینا  با
! یلیمواظب باشم، خ  یلیخ  ید! بای؟کنن چ   یدارفتن سر و صدا بشه و جام رو پ

 یدمفهم یآروم در شکسته کمد رو باز کردم. به اطراف اتاق نگاه کردم و وقت 
 .یروناز کمد اومدم ب صدایامنه ب 

حرکت کنم.  صدایکردم تا حد امکان ب   یو سع ینرو آروم گذاشتم رو زم پام
 !داشتمیهام رو کوتاه و با مکث بر مو قدم کردمیهمش به اطراف نگاه م

از  ید. پس بایشهسر و صدا م یلیبخوام کمد رو از پشت در بردارم خ اگه
 رفت! یکه اون جن زده لعنت   ییپنجره برم، از همون جا

. به سمت کردمیم یداو...رو پ یاو پو یر و ام رفتمیم یدنداشتم. با ایرهچا
پام   یر پنجره ز  یشهکه خورده ش  یرمچهارچوب رو بگ  خواستمیپنجره رفتم و م
! یدنبه اطراف نگاه کردم! سکوت! خب خداروشکر که نشن یدهشکست...ترس

که   ییبه جا ،اون طرف پنجره یدمو پر  یرونلبه پنجره گرفتم و ازش رفتم ب
 بودم نگاه کردم.

رو راه یه یباً . تقر ینیمبب یر کردن مس  یدادر حد پ یشدبود؛ اما م یک تار خیلی
. رفتیم  یینپله بود که به سمت پا  یهشب  یزیچ  یهطرف    یه!  یشدمحسوب م



خونه،   ینا  ی. مطمئنًا تورفتیم  یرزمینز  دار بود که به سمتتونل پله  یهانگار  
پس حدس زدم که پله هم داره.   زنن؛ینم  یینتونل از طبقه باال به طبقه پا  یه
 بود و تا انتها ادامه داشت. یمصاف و مستق یر مس یهطرف راهرو  یه

! به سمت پله رفتم و رفتمیم یینها پااز پله یدپس با یرونبرم ب خواستممی
و  یزددلم شور م ی. حساب کردمیبار به پشت سرم نگاه م یکهر چند لحظه 

 یلیرفت از پله. خ  یینکنارم رو گرفتم و شروع کردم به پا  یوار استرس داشتم! د
 بشم! ابودو ن یستو ن ینمواظب بودم چون احتمال داشت بخودم زم

 ... .یزیچ یهرفته بودم که پام خورد به  یینها رو پاپله نصف

ماننده! خم  یقوط  یزهچ یهو خواستم داد بکشم؛ اما متوجه شدم  ترسیدم
 یهشب  یزیچ  یهکه دستم خورد به    یدمشدم و برش داشتم. با دست دورش کش

س! اونم متوجه شدم چراغ قوه  یفشارش دادم در کمال ناباور  یدکمه... . وقت 
 رسالن بود!که دست ا  یاچراغ قوه

 یزیچ یهقلبم اومد تو دهنم!  یهوپله گرفتم که  یینقوه رو به سمت پا چراغ
چراغ قوه رو گرفتم سمتش   یها بود! وقت پله  یینکه نصف بدنش قطع شده پا

که از   یهاش رو گنده کرد، جورمتوجه من شد... سرش رو باال گرفت و چشم
باال  یدکش  هاپله  یاز روخودش رو با دست    یعسر   یلی. بعد خیرونحدقه زد ب

 به سمت من!

و با همون  لرزیدیهام مزدم و به سرعت برگشتم. از ترس دست یبلند داد
رو و با تمام سرعت باال. خودم رو پرت کردم تو راه  رفتمیها محال داشتم از پله

و اصاًل  دویدمیرو رو م! چراغ قوه رو گرفتم به جلو و فقط تو خود راهیدمدو



. همش اون صحنه که خودش رو دادمینم یتکنارش اهم  یهااتاق به در و
 چشمم بود! یبه سمتم جلو کشیدیم یبیها با سرعت عجاز پله

! ی! لعنت یرونبرم ب یدخدا من با یبود. وا یوار د یهبه ته راهرو که  رسیدم
نبود.  یزیچ یچبرگشتم به عقب و چراغ قوه رو گرفتم به سمت راهرو، ه

به  دادم،یدستم فشار م یو چراغ قوه رو محکم تو کشیدمیسخت نفس م
 پچ!مثله پچ ی! صدایدمشن ییصدا یه یهوکه   یدمپشتم چسب یوار د

جلو   خواستمی. میومد. صدا انگار از سمت راهرو مدادمیفقط گوش م  ساکت
رد  یهسا ینراهرو رفت اون طرف! ع طرفیناز ا یزیچ یه یدمد یهوه برم ک

 !ینمبب خواستمی. هرچند دلم هم نمیهچ ینمو نتونستم بب یشده بود لعنت 

راهرو. ته راهرو  ینا یهااز اتاق یکی یتو رفتمیم یداطراف نگاه کردم، با به
چهار متر باهام راهرو حدود  یتو یکماتاق نزد ینو اول یوار بودم به د یدهچسب

قدم رو با ترس و  ینکارم رو سخت کرده بود. آروم اول  ینفاصله داشت و هم
جمع   یالمذره خ  یهبودم که    قاتا  هاییک . نزدیگهد  یهالرز برداشتم و بعد قدم

 شده بود.

اومد  یدست  یهدر  یاز ال یهورو گرفتم و خواستم آروم بازش کنم که  دستگیره
بود که  یزیو پام رو عقب بردم، همون چ یدمو پام رو گرفت! داد کش یرونب

قطع شده بود! با داد به سمت عقب   یینکه از کمر به پا  ی! همون یدمپله د  یرو
 !کشیدیم تمخودم رو پرت کردم. پام تو دستش بود و خودش رو به سم

ازش   که  یاپام رو آزاد کردم و با سرعت به سمت همون پنجره  یلگد محکم  با
 اومده بودم رفتم.



خودش   یع هاش سر و به سمت در رفتم. داشت با دست  یدمجت ازش پر   عین
زور زدم   یتو دهنم! با بدبخت   یومد! از ترس قلبم داشت مترسوندیرو به من م

 یک و نزد  رسیدیکمد رو از جلو در ببرم کنار. به عقب نگاه کردم. داشت بهم م
پرت  یروندم رو از همون فاصله کم به ببود. در رو که نصفه باز کردم و خو

که پشت در   یکردم،.در پشت سرم رو بستم و با ترس عقب رفتم. از سکوت 
 نبود! یعیطب ین! ایدمشد ترس

کنم، قلبم   یدارو پ یکیخراب شده  ینا یگرفتم جلو تو  یعقوه رو سر  چراغ
ود! با برام مهم نب یچی. اصاًل هم هیرونبرم ب خواستمیو م یزدم وار یوانهد

. یدمشن یخوندن  یصدا یهو. از سالن رد شدم یدنسرعت شروع کردم به دو
داشتم  یشپ یقهاز ترس چند دق کهیندلم روشن شد. با ا یتو یدینور ام یه

به سمت صدا رفتم که  یع و به صدا گوش دادم. سر  یستادما کردمیسکته م
 یحساب   یومدکه از اطراف م  یبلند  یشدم. از سروصدا  یراییپذ  یهشب  ییوارد جا

 جا خوردم.

به  یدمرو د یهقوه رو به اطراف چرخوندم که ارسالن، سامان و بق چراغ
مرحله  یتو یقاً کارشه و دق یآخرا یباً سامان تقر  یدمسمتشون رفتم که د

افتاده بود و انگار تشنج کرده بودن. در و  ینزم یزده روسختش! چند جن
 د!پیچییکل خونه م  یتو یوحشتناک  یو صدا لرزیدیم یخونه حساب  یوار د

 !یناس -



 یومدم  یرونب  یدکه از دهنشون کف سف  ییهانگاهم رو از جن زده  یر ام  یصدا  با
دستش رو به سمتم گرفت و ازم خواست  یر برداشتم و به جلو نگاه کردم. ام

 .یششونبرم پ یعسر 

اون  ین! بشده بودن یادو سروصداها ز خوندیداشت بلندتر از قبل م سامان
و فقط تکون خوردن   یدمگفت رو نشن  یر که ام  یزیبلند و کر کننده چ  یصداها

پنجره شکست  یشهکل ش  یدمد یهوقدم جلو رفتم که  یه. تازه یدملبش رو د
قوه هم   غسرم گرفتم. چرا یخم شدم و لباسم رو رو  یعشد! سر   یکهو صدها ت

از دستم افتاد. خواستم خم بشم و برش دارم؛ اما انگار زلزله اومده باشه کل 
 ... .یدخونه لرز

شد!   یامتلحظه حس کردم رسمًا ق  یهو    شدنیم  یدهها به هم کوبو پنجره  در 
 یاطراف تو دادیداد و ب  یهام گرفت. صدادست ینخم شدم و سرم رو ب

روم دستم رو برداشتم و اطراف رو نگاه همه جا سکوت شد! آ  یهوگوشم بود. 
 کردنیم ی. معلوم بود موقع خوندن سعیزدنفس مکردم. سامان نفس

! بعد خم شد و شروع کرد به زدنیم یبکنن و از درون بهش آس  ساکتش
خون باال آوردن! چراغ قوه رو برداشتم و با سرعت به سمتش رفتم، البته قبل 

سامان رو بلند کنه و   خواستیارسالن م  از بنده همه دورش جمع شده بودن! 
 ببره به سمت در که سامان گفت:

 نه خوبم ارسالن! -



 دونستیداغون شده بود. ارسالن م یحساب  یول آورد؛یخون باال نم دیگه
 دونستیم ینهم یبرا بینه،یم یر گرو تو مراسم خود جن یبآس ترینیشب
 بار کوتاه اومد! یناول یاما برابود؛  یعصب یحساب  ینکه. با ایعهعالئم طب ینا

. منم که گرفتیداد. داشت نفس م یهتک یوار و به د یننشست رو زم سامان
. نفس گرفتم ینتا مرز سکته رفته بودم با اون اتفاقات ولو شدم رو زم  یحساب 

کار رو کردم، منتها ارسالن   ینهم هم  یر داشتم. ارسالن و ام  یحس آرامش  یهو  
وسط   ینوارد عمل بشه. ا  یع حالش بد شد سر   یهونشست کنار سامان که اگه  

 و به سمت جلو خم شده بود. یستادهکه ا  یدمرو د یاپو یهو

 !یا: پومن

 جواب نداد، همه توجه ها رفت سمتش. دیدم

 !یا...پوی: ه ارسالن

شدم، آروم و محتاط رفتم بهم دست داد. بلند  یو حس بد یدته دلم لرز یهو
 جلو و گفتم:

 ...چته؟!یاپو -

 گفت:  خیالیب  یلیبرگشت و خ یاپو یهو

تر شل یکم یدنبا یضه؟که سامان گالب به رومون رفت انقدر غل  یچرا خون  -
 باشه؟

 خنده؛ اما ارسالن بلند گفت: یر زد ز امیر 

 قاتل بشم! خوادیال اال اهلل! پسره م -



 س!شکالت صبحانه ینکن خودت! ع  یگاخو! سوالم نپرسم؟ ن یه: چپویا

لحظه  یهزده شده و جن یاپو کردیخنده جر رفته بودم. ارسالن که فکر م از 
 گفت:  یارو نگاه کرد که پو یانگران شده بود وحشتناک پو

 حاال؟ زنییچرا م کنم،یخب باشه. من سؤال هم مطرح نم یلیخ -

بود  یدهکه خند  یر . امیدکش  یل..*باش رو محکم بهم فشار داد و نفس ارسالن
 آروم شد و رو به سامان گفت: یکم

 سامان! تموم شد؟ -

برگشت سکوت کرد و آروم لبخند زد، سر تکون داد و  یر به سمت ام سامان
 گفت:

 آره تموم شد! -

 تکرار کرد: گفتیکه انگار داشت به خودش م  یبه جلو زل جور بعد

 تموم شد! -

*** 

 رایان

 له و لورده بودم. یاطراف نگاه کردم. آخ که حساب  به

 یتو اون جنگل خراب شده بودم، بلند شدم و سرم رو ماساژ دادم. حساب   بازم
 یدر کمال ناباور  یدم. به اطراف نگاه کردم که دکردیسر درد داشتم و تنم درد م



اما  ید؛کش یر پام ت یهوبلند شدم که  یع! سر یاداز سمت چپم م ینور یه
 رفتم سمت نور. اهمیتیب 

دادم و  یهدرخت تک یهبرقه! به  یر ت یهکه جلو رفتم متوجه شدم نور مال   یکم
 روم زل زدم.به جاده روبه

 !یستن یواقع بینمیکه م  یزیچ کردمیم حس

! یادداره م  یونکام  یه  یدم. نگاه کردم که دیداز سمت راست شن  ییصدا  یه  یهو
 یباً تقر  یونو بدون فکر رفتم وسط جاده، کام یع! سر شهیخدا، باورم نم یوا

وجب باهام فاصله داشت. لحظه آخر ترمز کرد!  یکبهم و فقط  یزدداشت م
 باز شد.  امیونتو گوشم بود که در ک  یونکام  یک چرخ الست  یدنکش  یهنوز صدا

 ی،رو مشک از اون بازو دارها، چشم اب یکر،مرد قول پ یک که  یونکام راننده
به سمتم اومد   دادیشد. با داد و ب   یادهبود پ  یو اعصاب خط خط   یلوت   یبیلس

 !کنهیاالن تو رو هم سطح با جاده م یانکه گفتم را

 ینبه ا  یونجلو کام  پرییکه م  یکرد  یاالغ! مگه قصد خودکش  یکه: مرتراننده
 ندازییرو م  یهد  ینهسنگ بکوب تو سرت. چرا هز   یه  یریبم  خوایی! می؟گندگ 

و استفاده از کلمات  یونبودن راننده کام ی... )به علت عصبیگردن من! تو
جسدتو   یدبا  االن  کردمی( اگه ترمز نمیمقسمت معذور  یننامناسب از گفتن ا

 !کردمیجمع م

 زادیآدم  یه  یهوجنگل گم شده بودم    یتو  ید،: آقا من غلط! شرمنده ببخشمن
 هول کردم! یدمد



 !ایستادمیکور نبودم که م  دادیی: کنار جاده دست تکون مراننده

 : اع آقا دور از جون! من که خدمتتون عرض کردم!من

افتادم پشت سرش و  یعسر  یون،همچنان غرغرکنان رفت سمت کام راننده
 گفتم:

 !ین؟گوش کن  یشهلحظه م یه یدببخش -

 یکله هبرگشت که رسمًا رفتم تو صورتش، محکم خوردم ب ینهمچ راننده
 ش. آروم عقب رفتم و لبخندزنان به قد و باالش نگاه کردم و گفتم:گنده

 .... .یلب یباد ینا ین! عیکلیماشاهلل عجب ه -

 رو کامل نگفتم که گفت: حرف

 زود بنال! -

حداقل  ینمنو ببر  یشهافتادم م یر گ  جاین: بله چشم راستش قربان من امن
 به شهر خودم؟

 !شهیبرسونم! نم یدبار دارم؟ با بینیی: نه مگه نمراننده

جبران  ین،باور کن ینپس؟ منو برسون یشهم یچ  یتتون: آقا لطفًا. انسانمن
 !کنمیم

 ی؟جبران کن خواییم یگفت: مثاًل چطور  راننده

 کردم و گفتم:  یکلشنگاه به قد و ه یهترس آب دهنم رو قورت دادم.  با

 ین؟هست یستینن ینی...شما که قزویزهآقا چ یگمم -



 خنده و گفت: یر راننده زد ز یهو

 !یهست  ینه خوشم اومد، پسر باحال -

 زدم و گفتم: یزورک  لبخند

 از خودتونه! یممنون باحال -

 راننده گفت: بعد

 !برمتیم  یا! بچسبونییها رو بهم موصله  ینا  یادپسر جون خدا رو خوش نم  -

 !یستهم دستتون درد نکنه، معرفتتون بخدا! واقعًا ممنون ی: وامن

 کجاست؟  یرتخب حاال انقدر هندونه نذار. بگو مس یلی: خراننده

 !یکیهنزد ین: هممن

 : اع نه بابا، بپر باال زود باش.راننده

به سمت در کمک  یعرفت و از در راننده سوار شد. سر  یونبه سمت کام بعد
 یچرا انقدر باالس؟! من چطور  یشصندل  ینخدا ا  یاراننده رفتم و بازش کردم،  

 زدم که گفت: یسوار بشم؟ راننده نشست و منتظر من شد. لبخند

 !یگهبپر باال د کنی؟یچته؟ استخاره م -

 تکون دادم و گفتم: سر 

 .یامالبته حتمًا، االن م -



کردم خودم رو باال بکشم؛   یدست در رو گرفتم و سع  یهو   یدست صندل  یه  با
کردم؛ اما بازم سر   یکرد که لبخندزنان دوباره سع  یاما موفق نشدم! راننده پوف 

 :گفتمیکردم؛ اما نشد. هر بار هم م  یخوردم! بارها سع

 سخته! یکمنشدم،  یونکه من تا به حال سوار کام  یستن -

 .یاماالن م -

. یشمحتمًا سوار م  یگه! االن د...! اع نشدیشمسوار م  ین،صبور باش  یگهد  یکم  -
 باره! ینآخر  یگهد ینآخ نشد! ا

 گفت:  یتراننده داغ کرد و با عصبان آخر 

 بشه! یسوار صندل تونهی! پسره نمیامروز یامان از دست شما سوسوال -

که شدم   یباال. سوار صندل یدگربه از لباس گرفت و کش  ینخم شد منو ع بعد
لباسم رو درست کردم. در رو بستم که روشن لبخند زنان تشکر کردم و همزمان  

 کرد و راه افتاد.

 رو روند و گفت: کامیون

 !ی؟! دعوا کردی؟شد یلیتو چرا انقد زخم و ز -

 جنگلم... . ی: نه راستش دو روزه تومن

 وسط حرفم: یدپر  راننده

 چرا سر و صورتت زخمه؟! یگمبودن لباست مشخصه! من م یفو کث یاز گل -

 : امم راستش تصادف کردم!من



 نگاه چپ بهم انداخت و بعد گفت: یه راننده

تصادف کرده  یعیهطب ی،بزرگ  ینبه ا یونجلو کام یدیکه تو پر  طوریینا -
 !یازی؟! دکتر نی؟تصادف کرد ی. حاال با چ یباش

: نه حالم خوبه، فقط با موتور تصادف کردم. البته زد و در رفت. نشد من
 همراهش برم!

 لب گفت: یر ز راننده

 هم مرده! یتمرده پسر! انسان یگهوجدان د -

 طور که نگاهش به جاده بود گفت:کردم، همون  سکوت

 !یریکجا م  یخب نگفت  -

 کجاست که بهتر آدرس بدم؟  جاینا ینبگ یشه: آم من...ممن

 غر زد و بعد بلند گفت: یزیلب چ یر ز ردهم

 !یلاردب -

 : هن؟!من

 !یی؟. نکنه کم شنوایلاردب یله! اردبیطون: لعنت بر شمرده

 نکن! ی: شوخ من

نخاله چه  یگفت من با تو زبونییچپ نگام کرد که با زبون ب چپ راننده
 ل؟یمظلوم! من از مازندران چطور اومدم اردب ینامام حس یادارم؟!  اییشوخ 



 نه؟! یا یشیم یادهکجا پ  یگی: حاال مراننده

 گفتم:  مظلوم

 آقا من بچه شمالم!  -

 شمال؟! -ترمز کرد و بعد برگشت سمتم و گفت:  راننده

 : آ...آره!من

! شدیاخماش رفت تو هم، البته حق داشت. من خودمم هنوز باورم نم مرده
 !کنم؟یم یکار چ یلمن واقعًا اردب

پسر جون؟  یکهنزد جاین! شمال به ایکیهنزد ینشهرتون هم ی: تو گفت راننده
 آره؟!

باغ شمال باشه، اصاًل فکرش رو   یبترکه چا  جاین: آقا بخدا من فکر کردم امن
 باشه! یلاردب کردمینم

 یادمهستم رو هضم کنم! اوه  جاینا کهینا تونستمیبودم و به زور م گیج
دارن؛ اما آخه نوکرتم!  ینعرض زم یو ط  ییجابه جا ییها توانارفت! جن

 !گردوندییبر م جاینا ی! حداقل آوردی؟چرا منو آورد یلاردب

 جا؟ینا یاومد یتو اصاًل با چ  ی؟کجا هست   دونییپسر تو نم یعنی: راننده

خونه پس  یمارستانت ندازهیم دارهیبگم با جن. گفتم االن منو ورم خواستم
 گفتم:

 هام اومده بودم!با دوست -



 گردی؟ی: خب االن دوستان کجان؟ چرا با اونا بر نمراننده

 ها گفتم:خنگ  یهو شب یجگ  ینهم یبدم برا یچه جواب  دونستمنمی

 !دونمینم -

 با تعجب گفت: راننده

 !؟یدار یزیچ یمریپسر! نکنه آلزا ینمتبب -

بهونه  ینا کنی؟یمنو مسخره م یپس دار گفتیسالمم م گفتمیم اگه
 هم بد نبود پس گفتم: یمر آلزا

 !یرهم یادمرو  یزهاچ یبعض یدهد یبآمم راستش آره تو تصادف سرم آس -

 ینا  یتو  خواستمیشده ببره! نم یدروغ ببافم که منو هر جور  یهبودم    مجبور 
ده و کنار جا  یوونهمنو به عنوان د خواستیخراب شده بمونم! نه اصاًل دلم نم

 !یلم؟اردب یکنه. هنوز تو شوک بودم. چطور  یادپ یاون جنگل لعنت 

 !یگیم یبه ما دار یرفته و اشتباه  یادتهآدرسم  ین: نکنه اراننده

 یادمهو شهر و... یلیممن اسم و فام مونه،یم یادم یزهاچ ینه! بعض: نهمن
 !یرهم یادمرو  یاتفاقات  یفقط گاه 

 !خورهیبه شمال نم یرممن مس ینن بود! ببخب حاال از ما گفت یلی: خراننده

 کرد که گفت:  یستا یدنقلبم از تپ یهو

تو رو هم همراه خودش   یگمجا بهش مبار ببره اون  خواستیدوستم م  یهاما    -
 ببره.



 گفتم:  یآرامش رو به دست آوردم و با خوشحال دوباره

 !ییآقا یلیمن چاکرتم، خ یعنی! بابا یشآخ -

طور که رو روشن کرد. بعد همون  یونو سر تکون داد. دوباره کام  یدخند  راننده
 گفت:  روندیم

چه کنم؟! خدا تو رو گذاشت سر راهم که به دادت برسم! انشااهلل توام هرچه   -
 !یزودتر خوب بش

 یلینگاه کردم. از ته دلم خ یرونکم ب یکیگفتم و از پنجره به تار ممنونی
 یوونهتو اون خراب شده داشت د ییتنها .یدمآدم رو د یهخوشحال بودم که 

 .شدمیم

 دونستمیخوشحال بودم. هرچند نم یلیتموم شد خ یز همه چ کهینا از 
تموم  یزدگ همه اون جن یهو شدیچ  ینکها یاسر در آوردم  یلاز اردب یچطور

 شد! اما ته دلم خوشحال بودم.

رم بخار زده بود. جلو رو گرم کرده بود و پنجره کنا یحساب  یونکام  ینا بخاری
 جا به جا شدم. یرو صندل

و همزمان ضبط رو روشن  کردیم یبه من داشت رانندگ  اهمیتیب  راننده
و  یکه راننده شروع کرد به همخون  یدمبود. آروم خند یکرد. آهنگ آغاص

 عشق کردن با آهنگ.



م رو گرم کرده تن سرد و خسته ینماش یبخار یدادم. گرما یهتک یصندل به
 یهحال بق یدوارمآروم شده بودم. ام یکمحاال  یادز یهابود. بعد از کابوس

 اطرافم کم شد. یو صداها ینهام سنگکم چشمخوب باشه! کم

هام شدم؛ اما انقدر خسته بودم حال نداشتم چشم  یدار آروم ب  یاخنده  یصدا  با
 .خندیدیود که مب یامال دختر بچه یرو باز کنم. صدا

خودم  یرو اییهسا یه یهوکه   کردمیباز کردن چشمم مقاومت م یبرا بازم
از قبل شدم و ناخواسته ضربان قلبم از ترس  یارتر هوش یکمحس کردم. تازه 

که   یزیاون چ یهمه یعنیتموم نشده بود؟  یز باالتر رفت. مگه همه چ یکم
 اشتباه بود؟ کردمیفکر م

 خدا! وای

خورد به صورتم   یکی  یناومد. نفس سنگ  یاخنده دختر بچه  یدوباره صدا  یهو
کردم از خودم دورش   یو با دست سع ید. از جام پر یاوردمطاقت ن یگهکه د

 کنم و از کنارم فرار کنم.

! دقت که کردم یدمد یشهش یمتر  یسانت  یککه باز شد خودم رو تو   چشمم
 !اسیونکام  ییجلو یشهش یدمد

 از کنار برگشتم. ییصدا با

 آخ! -

! دهن و دماغش رو گرفته بود. آخ یدمرو د یونعقب رفتم که راننده کام یکم
 من زده بودم تو دهنش!



! یشد. لعنت   یداصورتش پ  یتو  یترسناک   یتعصبان  یهکه به من افتاد    نگاهش
 یباً تقر  یونبنده خدا بود! راننده کام ینباال سرمه، نگو ا یزیچ یفکر کردم جن

 گفت:  یزین خشونت آمبا لح

 بچه جون! خارهیتنت م ینکهمثل ا -

 یهسا یه یهوبعد  دیدمی! من...من داشتم کابوس مید: آخ واقعًا ببخشمن
 باالسرم حس کردم، من... .

 به من گفت: اهمیتیدر و باز کرد و ب  یتعصبان با

 انبار... . یه یتو یدما با ی! دورهیناز بس سوسول -

از کنار مانع شد، نگاه کردم  یونیبوق بلند کام یصدا یهن چو یدمرو نشن بقیه
 یخال  یبرا  هایبود که بار زده بودند و بعض  یونکام  یکل  جاینبعله! ا  یدمکه د

 کردن اومدن.

 یشپ یونکه کنار کام  یدمرو د یادختر بچه یه یرون،رو از پنجره بردم ب سرم
 یستادها  یونخنده اون بود! به راننده که کنار کام  یپس صدا  خندید،یپدرش م

 بود نگاه کردم و گفتم:

 نداشتم... . یمنم خاطره خوب  یصورتم خم شد یداداش شرمنده! چون تو -

 حرفم رو قطع کرد: حوصلهیب  راننده

بودن، اومدم صدات کنم که  یبعج یلیصورتت خ یهاخم شدم چون زخم -
 رو به رو شدم.ت با صورت و تن آش و الش شده

 !ینتپه سر خوردم و افتاد زم یهتو جنگل از  یزه: آمم...آخه...چمن



با موتور  یمنو رنگ نکن، اول گفت  میدهد یا: پسر جون! من خودم دنراننده
آخه  یاز تپه افتاد یگی. آخه موتور کجا بود تو جنگل؟! االن میتصادف کرد

 !ی؟ن پرت شد! مگه از ساختمویشه؟م طوریینخورده ا ینآدم زم

زرنگ بود و  یلینکردم، پس ساکت شدم. راننده خ یداواس گفتن پ چیزی
 گفتم:  یع شد، خواست بره که سر  خیالیب 

 ین؟منو صدا کن خواستینیم یواسه چ  یراست  -

اون  یاد دادینگاهم کرد و با لحن حرص مانند که نشون م یستاد،ا راننده
 افتاده گفت: یضربه تو دهن

جناب با دست زدن تو دهنم حاال  یدمد یدیم،خواستم صدات کنم بگم رس -
 !یینپا یار ب یفتشر  زنییاگه دوباره نم

 گفتم:  شرمنده

 من واقعًا متأسفم! -

منتظر نموند من برسم،   یکرد و به راهش ادامه داد. حت   یپوف   اهمیتیب   راننده
 باز صد رحمت به ارسالن و سامان!

. اگه رفتینبود و م یالشخ یناما راننده ع یام؛م بمن یسینبگم وا خواستم
! هول شدم و خواستم یبه خونه برس تونییجوره نم یچه یاننباشه را ینا

داشت   یکه فاصله کم  یعاد  ینماش  یبشم! در رو باز کردم و به هوا  یادپ  یعسر 
 شد و...بوووم! یپام خال یر ز یهوبشم که  یادهرفتم پ

 !ییآ  -



 لحظه کامل نفسم بند اومد. آخ! یهبود و واسه بدنم بدتر شده  درد

. کننیو نگاهم م یستادندور تا دورم آدمم ا یدمزور نشستم تو جام که د به
پسر! اگه  یدر آورد یباز یدست و پا چلفت  ی! حساب یانآخ آبروت رفت را

 یونکام  یهاز  یآخه خرس قطب کردیش،یمسخره م یجات بود حساب  یاپو
 !؟یبش یادهپ تونیینم

بلند  ینزدم و از زم یلبخند کردنیکه با تعجب نگاهم م  یتنگاه جمع زیر 
 شدم.

 یشونیشکه با تأسف دستش رو گذاشته بود رو پ  یونافتاد به راننده کام  نگاهم
دستش رو برداشت و به اطراف نگاه  یهدر افق محو شده بود.  یاو به قول پو

ها رو رو خودم نگاه  ینیفلنگ رو بستم و به سمتش رفتم. هنوز سنگ  یع کرد. سر 
من  یهک  ینکه ا  نگاه یهسمت راننده با  رفتمیداشتم م ی! وقت کردمیحس م

 زل زد به من. یخاص شناسمینم

تونستم راه  یبرام نمونده بود؛ اما بازم به سخت  یبدن سالم یگهد کهینا با
 یرونداد ب  ینفس  یکرد. بعد مکث کوتاه   ینیسکوت سنگ  یدمبرم. بهش که رس

در رو  ی،اتاقک  یهبه  یدمو به راهش ادامه داد. پشت سرش راه افتاد که رس
 مسن در رو باز کرد. یباً مرد تقر  یهزد که 

. از همون یگهحرف د  یکرد و کل  یاحوال پرس  یکل  یدراننده جانمون رو د  وقتی
اصاًل متوجه من   یزدکه حرف م  ی! تو اون مدت یهچه آدم پرحرف  یدملحظه فهم

کلمات پشت کلمات رو   یلو س آوردیمختلف رو م یهااسم یز ر یک نشد و 
 .کردیم یجار



کرد   یدافرصت پ  یقه. راننده طفلک به زور دو دقگفتیم  یچ   فهمیدمینم  اصالً 
 ه خودش ببره شمال.که منو آشنا کنه و بگه که منو همرا

 مسن سر تکون داد و گفت: مرد

 یتببرمش چون سر راهمه! کاًل آب هوا هم خوبه وسط راه اذ تونمیآره م -
 .شمینم

 نگاه بهم انداخت. یه

 ینتو ا شهیهاش حدس زدم البته من هماز رنگ چشم یه،شمال یپس گفت  -
 ینخصه، مثاًل هماون ش  یتاصل  گر یانبودم. آخه چهره و ظاهر ب  یقمسائل دق

! دو سه بار یزهبچه تبر   زنهیش داد مهم چهره  یلومتری! از صد کیمنصور مالک 
 حسن ترکه! من همون... . ینهم یاهم بهش گفتم 

 کرد.  یکلمات رو جار  یلس دوباره

وسط حرفش و از راننده  یدمپر  یزدحرف م یز ر یکاون فاصله که داشت  تو
رو داد و  ی. راننده گوشیاپو یارو خواستم تا زنگ بزنم به سامان  یشگوش

فلنگ رو  یع پرحرف نگاه کرد. سر  یرمردبه فک اون پ یدوباره با حالت عصب
 بستم و شماره سامان رو گرفتم، فقط خدا کنه جواب بده.

 ...بوق!بوق

 بله؟ -

 یحس دلتنگ  یه ید،آرامش بخش سامان پشت خط ته دلم لرز یصدا با
 کردم.  یداپ یاصخ



 .یانسامان! منم، را -

 !شهیباور نم یی؟تو یانخدا، را ی! وایان؟: راسامان

 آره منم سامان! -

 ی؟تو خوب  یانصد مرتبه شکرت! را یاشکرت، خدا یا: خداسامان

 آره سامان خوبم من... . -

 وسط حرفم:  یدپر  سامان

 االن؟! ییتو کجا یانرا شه،یباورم نم ی! وایی؟پسر کجا -

 .یلمآممم من اردب -

 !یل؟! اردبی؟: چ سامان

 نداشتم پس ناچار سکوت کردم. یحیتعجب کرده. توض یبود حساب  معلوم

 دنبالت! یامب ییآخه؟ بگو کجا یهاالن وقت شوخ یان: راسامان

سر   یافتاد و چطور  یچه اتفاق   دونمی! نمیلممن اردب  کنمینم  یسامان شوخ   -
شدم   یوانهد  یفکر کن  یدشدم! شا  یجگ  یدر آوردم؛ اما من... من حساب   جایناز ا

 افتاده. یبیو اتفاقات عج یلمسامان؛ اما من واقعًا اردب

 .دونمی! میانرا دونمیم -

 تعجب گفتم: با

 دونی؟یم -



 یسا. االن واکنیمیم  یفهم تعر   یبرا  یوهمه چ  یدیمهمو د  یوقت   یان: راسامان
 دنبالت. یامو م کنمیحرکت م

رو گرفتم  یکی ی. االن گوشیارهقراره منو ب یونرانند کام یه یست،ن یازینه ن -
 عجله دارم! ینهم یبدم برا یدکه با

 یامجا ماون  ی،طالقان   یدونم  یاب  جاینا  یدیرس  یخب! باشه وقت   یلی: خسامان
 دنبالت!

 مامان چطوره؟ یمن باشه سامان! نگران نباش، راست  -

شد رفت   یصکه ترخ  یمارستانرفته بود! از ب  یادممامان رو    ی: آخ به کلسامان
 سفر.  یفرستادمش اونجا و در مورد تو هم گفتم که رفت   یعنی  ینا،خونه خاله م

 یناست؟االن هم خونه خاله م -

 یادمکه برات افتاد به کل   یا اتفاق رو نداره! ب یگهد ی: آره فکر کنم، جاسامان
زنگ زده  یمبه گوش یخونه. دو سه بار یارمشرفت برم بهش سر بزنم و ب

 بودن؛ اما جواب ندادم.

 .یبود یر تو هم درگ ی،ندار یریسامان! مطمئنًا تو تقص خیالیب  -

حدودًا چه  یمبود، بگذر میفهباشه وظ ی! هرچ یانرا یستن طور ین: اسامان
 جا؟ینا سیر یم یساعت 

 .یمحرکت کن خوایمیتازه م دونم،ینم -

 نذار منو! خبر ی: پس ب سامان



 بهت. زنمیخط زنگ نم ینباشه فقط با ا -

 لطفًا! یان،: باشه در هر صورت مواظب خودت باش راسامان

 زدم و گفتم: یها لبخند محومدت بعد

 نگران نباش مادر جان! من حالم خوبه. -

 و گفت: یدمه سامان رو شنو تک خند یشخندن صدای

اند...  یکهبعد به حساب ت کنم،یاول بغلت م یار ب یف! شما تشر یانجناب را -
. 

 حرفش رو قطع کرد. ییصدا یه یهوکه   یزدداشت حرف م سامان

 :صدا

 بازه؟ یشتن جوریینکه ا  زنییحرف م یبا ک  یبال! دار یطونش یه  -

بود! چقدر دلم براش تنگ شده بود. سامان »ال   یاپو  یصدا  ینا  شد،ینم  باورم
 هشدار داد: یز آم یدتهد یاگفت و رو به پو  یاال اهلل«

 طرف شر نشو!برو اون یاپسر! ب -

 از پشت خط: پویا

 که نگو! بخورمت هلو.  یشیانقدر جذاب م یشیم یجون! عصب یا -

 شده بود!تنگ    یاشجنگولک باز  ینا  ی. آخ که چقدر دلم برایدمته دل خند  از 

 مواظب خودت باش. منم ساعت... . یگمبازم م یان: اووف، راسامان



 از پشت خط اومد که گوشم کر شد. یبنفش یغ ج یصدا یه یهو

کار   ینبا من ا یتونست  یخدا! چطور یپشت خطه؟ آره؟ وا یان! رای؟: چ پویا
 یی؟تو یانالو را ی؟رو کن

 باز شد. یشمکه ن  یزدپشت خط داد م از 

 برو اونور! یاب کنی؟یم کار یچ  یدار یا: پوسامان

 !یگهد یا! بیی؟! پدر سوخته کوجایان: راپویا

 !یبرو گمشو اونور! وحش یاپات رفت تو حلقم! ب یا: پوسامان

! زنییحرف م یاومده دار یزنگ زده بعد تو مول کرد یان! راوجدانی: ب پویا
 !یانا! ر یومن کف کردم واسه صداش؟! بده به من گوش گیینم

 :سامان

 ... .یول کن! پو یوگوش  یاپو -

از دست  یاآخ که االن چقدر پو یدم،قطع شد! بلند خند یگوش  یهو...بوق! بوق
راننده   یهوسامان کتک بخوره! واقعًا دلم تن رفتم دم اتاقک خواستم در بزنم که  

 من گفت: یدن. راننده با دیروناز در اومدن ب یرمردهو اون پ

 یدشده تا فردا غروب با  یرماالنشم د  ینهم  یرم! من دارم میدمتخوب شد د  -
 سپردم که ببرتت تا شمال نگران نباش. یبار رو برسونم. به همت 

 یپول یچشدم. باور کن االن ه یونت! مدیهست  ی: واقعًا مرد با مراممن
 من... . یشماره کارتت رو بفرست  یول یست؛همراهم ن



 م:وسط حرف یدپر  راننده

 نمرده! یتکار رو نکردم، هنوز انسان  ینپسر جون من واسه خاطر پول ا -

 کردم و بعد گفتم:  یکوتاه   مکث

 به موال، دمت گرم! یدار یوولا -

 گم شد.  هاشیلو سب یشر ینزد که ب یلبخند راننده

 !ی: راست من

 سرش رو باال گرفت که گفتم: پوشیدیکه داشت کفش م  راننده

 بپرسم.وقت نشد اسمت رو  -

 !یستن یهم ضرور ین: همچراننده

 فقط خواستم بدونم. یداداش! منته دونمی: آره اون رو که ممن

 و گفت: یدخند راننده

 ت!رو بچه یاسمم رو بذار یتزندگ یبه عنوان ناج  خوایینکنه م -

 کردم که گفت:  یاخنده تک 

 سروش هستم! -

 اسمشه! یزیچ ی! با خودم گفتم البد غالمعجب

 !یانم: منم رامن

 سر تکون داد و گفت: راننده



 پسر! یدار یعجب اسم -

 : قابل شما رو نداره!من

 !یزیچ یه ی: راست سروش

 نگاهش کردم: یسوال من

 بله؟ -

 !ی؟واسه افتادن از تپه داغون نشد یادیز یکم: سروش

 مثل دفعه قبل سکوت کردم. بازم

 جور کن! یننه بابات بهونه بهتر  ی: براسروش

بابا  ینگفت و گو کوتاه که تازه قسمت شده بود از ا  یو بعد از کم خندیدم
 یرمردهاز من و اون پ یکه کوتاه بود. بعد از خداحافظ   یفخوشم اومد؛ اما ح

 یهات. از دور دسیونشرفت به سمت کام یلیشهفام یهمت  یدمکه فهم
 همتیحرکت کرد.  یع رو تکون داد و بعد از سوار شدن راحت، سر  شیدهورز

 برگشت سمت من و گفت:

 ی؟خب همسفر! عجله که ندار -

 ندارم! یاهم عجله ین: نه همچمن

 رو جمع کنم. یلبرو داخل منم تا اون موقع وسا یا: خب پس بهمتی

 تکون دادم و پشت سرش وارد اتاقک شدم. سر 



بود.  ینو...هم رو زم ییبود، بساط چا یکاربرد یول یک؛کوچ اً یبتقر  جای
م بود و عالوه بر اون تشنه هم بودم. راستش بدجور دلم قارو گشنه  یحساب 
شدم. اون اتفافات باعث شده بود  یشکم خال ینو تازه متوجه ا کردیقور م

 اصاًل بحث غذا و...رو فراموش کنم.

 یهمت  ینون. پس وقت  یکهت یهغافل از  یدمند ینواس خوردن رو زم چیزی
نشستم و واسه خودم  آوردیم یرونب یلیوسا یک داشت از داخل کمد کوچ

 گفت:  یاسرم و با تک خنده یاومد باال ی. همت یختمر ییچا

 یندر ا دونستمیاما نم ین؛راحت و خون گرم یآدما هایالشم دونستمیم -
 !یلکسنحد ر

 و گفتم: یدمخند شرمنده

 !یینته معدم بدجور سوراخ شده بفرما یحاج  یگهد یدببخش -

 با لبخند گفت: همتی

 !یداغون  یبخور پسر جان، نوش جونت بخور که حساب  -

 یچا یهبعد از . یاوردمخودم ن یبه رو یرو کامل متوجه شدم؛ ول منظورش
 یا یه. یوفتیماومد و گفت که راه ب یلم دادن همت  یقهده دق یهزدن تو رگ و 

 گفتم و بلند شدم.  یعل

*** 

 امیر



. سامان یمبود یدهدراز کش یانشونرا یاتاق خونه یخسته و کوفته تو همگی
 یانرا ینکهآش و الش شده بود. بعد از ا یحساب  یطفلک که از لحاظ جسم

 ها تونست راحت بخوابه.راحت شد و بعد مدت یالشبهش زنگ زد خ

پالس   جاینهم طبق معمول ا  یاداره. پو  یتمأمور  گفتیرفته بود و م  ارسالن
رفت ور دل سامان بغلش کرد  یع هم سر  یارفت پو یدسامان خواب یبود. وقت 
 .یدو خواب

 جدییبود. انگار جد  یبداشت برام عج  یانبه سامان و را  یاکه پو  یادیز  عالقه
رو دوست داشتن.   یاهم پو  یاناونا رو، سامان و را  دونستیداداش خودش م

 یاندازه مهم هستن و از بچگ  یهبراش به  یانو را یاپو گفتیالبته سامان م
هرچه زودتر برگردم  خواستمی.گ شده بود و مکردیجفتشون نظارت م رو

 برگشتم سمت اتاقک. یع ه. پس سر خون

ور داشتم اوضاع رو  ین. منم ارفتیور م  یشکنارم لم داده بود و با گوش  سینا
اون صحنه به  یادآوری... . با یشساعت پ یه. فکرم رفت به کردمیم یبررس

 م رو قورت دادم.زور خنده

*** 

 !یشپ ساعتی

که برامون افتاده بود   یدر مورد اتفاقات  یمو داشت یمنشسته بود ینفر  چهار 
بود سامان بود.  یبغا ینمونکه ب  یو تنها کس یم. همه بودکردیمیبحث م

 یهازدهچرا اون جن  یمافتاده بود  یر اون لحظه که تو اتاق گ  کهینسر ا  یمداشت
 :مباألخره گفت ینکهتا ا کردیمیپشت در ساکت شدن بحث م



 !یونآقا -

 دامه دادم.ا یدسرها چرخ وقتی

 یها جداون جن زده شد؟یچ  یجهنت ینهمهم ا ینبحث چرت رو ول کن ینا -
 خوب شدن؟

طبق معمول  یعنی کردنیرفتار م یعاد یلیبهوش اومدن خ ی: وقت ارسالن
جن زده بعد از آزاد شدن روحش  یهکه   یمتعجب، نگران و هر حس یده،ترس

 کردن فکر کنم خوب شده باشن.  انسان رفتار   ینهم که ع  یمارستانداره! تو راه ب

مخصوصًا اون دختره! تا  کردنیبچه آدم رفتار م ینع یگه: آره راست مپویا
 شماره دادن مقاومت... . یلحظه آخر برا

 چرخوند و گفت: یابا سرعت سرش رو به سمت پو ارسالن

 ی؟چ  -

 چپ: یخودش رو زد به کوچه عل یع سر  پویا

 داداش؟ چییچ  -

 ی؟گفت   ی: تو االن چ ارسالن

 نگفتم. یزی: من چپویا

 رو از نظر گذروند. یاپو یکرد و سر تا پا  یز هاش رو رچشم ارسالن

 درباره جن من نگفتن که؟ یزیچ یمارستانتو ب ینابروبچ ا یگم: مسینا

 رو قانع کنم گفتم: یناس ینکها یبرا من



 دونستنینگار مهاشون اخانواده یدیاون رو داد. البته د یبنه سامان ترت -
 رو! هایزدگ جن یهقض

 ارسالن خالص بشه گفت: یننگاه سنگ یر از ز ینکها یبرا پویا

 گیره؟یاز کجا نشأت م تیهفرض یناع نه بابا، حاال ا -

 گفتم:  یع جواب سر  در 

پچ کنان به سامان گفتن، انگار داشتن ماجرا و پچ یزاییچ یه هایآخه بعض -
که  دونستنیم ییجورا یه. کردنیم یفعر اتفاقات تو خونه رو براش ت

باشه به   یشدن. خب هرک   یبغ  یهوگفتن    هاترییشس و بزدهطرفشون جن
 !کنهیشک م یزهاچ ینا

اونا رو با خوندن  یسامان تونست همه شهیواقعًا باورم نم یه،: منطقارسالن
 یلیاون دعا خ یا  یاره،شکستن طلسم خونه از اون حالت در ب  یبرا  یکل  یدعا
 گفت:  یاسامان کار بلد شده. پو یا یهکار

 ین؟ناموسًا حال کرد یخیرو ب ینازده! حاال ا یبیفکر چ کنم ترک -

 همزمان گفتم: تقریباً 

 یو؟چ -

 تا باز کنه گفت: آوردیرو در م یک پالست یطور که پفک توهمون پویا

و پنج افتاده بودن به  یستدو هزار و ب یشرفتهپ یزامب ینعاولش همه  -
! ینهمزمان تلپ...افتادن زم  هایرقص ربات   ینا  ینجونمون، تهش هم همه ع

 تلفظ کرد. ینافتاده زم یدهگوجه پوس  یه"تلپ" رو با حالت که انگار 



 بچه! رهیجوره رفتارت تو کتم نم یچ: هارسالن

 از حدمه! یشب ی: از زرنگ پویا

 زد و گفت: یشخندین ارسالن

 !یزرنگ  -

 مون شتابان کجا رفت؟جنتلمن ین! حاال ایقاً ...دقیکال: آ بارپویا

 : سامان؟ رفت با تلفن حرف بزنه!سینا

 مانند گفت: یچینگاه کرد و ه یناحرف به س ینبا ا پویا

 حرف بزنه؟  یاز جمعمون رفت که با تلفن خصوص  صدایب   یطورسامان اون  -

از جاش   یع سر   یدمرو د  یاپو  یهاچشم  یسر تکون داد، به وضوح برق تو  سینا
 بلند شد و پفک به دست گفت:

 م ضعف کرد.مون! بچهپفک رو بدم به قهرمان ینخب من برم ا -

 کردم و گفت:  یفی. پیرونب یرهداره م یفضول یبرا دونستمیم کامل

 آره ارواح عمت! -

 داد زد: یناکه س  رفتیم نیروداشت از در ب یاپو تقریباً 

 !یمالندهور، ما هم آدم هست برییهوش! اون پفک رو کجا م -

 به پشت سر نگاه کنه گفته: ینکهبدون ا پویا



 یادمهنوز    یرو خورد  یرینیمش  یزد  یانخونه را  یانقدر شکمو نباش دفعه قبل  -
 نرفته!

 که چشمش به پفک بود گفت:  سینا

 ...پفک!یساداد دستت...! وا یگهدجعبه  یهبابا اونو که سامان  -

 :یدغر  یعصب ارسالن

 پفک!پفک  زنهی! نشسته ور گوشم داد میگهِد ببند دهنت رو د -

 دونه پفک هست! یه: آخه همش سینا

 با غرورلند گفت: ارسالن

برم  یدبا یگهدو ساعت د یه کنهیمنو، سرم درد م یندهنت رو ببند! بب -
 یقهده دق  یشبنتونستم د  یمارستانو ب یو به خاطر اون خونه لعنت   یتمأمور

سرتون  ییبال یه ینمثل آدم بکپم! به جون مادرم قسم سروصدا راه بنداز
 ثبت بشه! یختو تار یارمم

 .یمخفه شد یاستشخاطر قدرت س به

هاش رو رو هم بذاره، داشتم کرد چشم یو سع یدرو مبل دراز کش ارسالن
 یبلند شد. با صدا یاطاز ح یینگذشت سروصدا یکه طول  کردمینگاهش م

. یاطتو ح یمو رفت یدیمبا سرعت از جا پر  یومدم یاطکه از ح  دادییداد و ب 
 لب زمزمه کرد: یر ز کردینگاه م یکه به صفحه گوش  یدیمسامان رو د

 قطع شد... . -



 گرفت و گفت:  یحالت حق به جانب یاکه پو  یاحرص برگشت سمت پو با

 زنگ زده بود و تو بهم نگفتم. یانتو بود! را یر نگاهم نکن تقص طوریینا -

 یهوکه   یارمزنگ زده بود؟ خواستم سؤال تو ذهنم رو به زبون ب یانرا چی؟
کرد و از پشت   ینرو پخش زم  یاحرکت پو  یه  یرفت...تو  یاسامان به سمت پو

 :زدیداد م یر اون ز یا! پوچوندیرو پ یادست پو

آخ شکست! ! آخ...سامان! بابا آروم باش...آخیشی؟م ی! بابا چرا عصبیآ  -
 ... .یزتول کن جان عز 

 چه خبره؟ جاین: اارسالن

 داد زد: یاسر پو کردیم تر یشهمچنان که فشار دستش رو ب سامان

 گوشه؟!  یه تمرگیدییمثل بچه آدم م مردییم -

 : بابا غلط کردم خب!پویا

 شده؟ی: چ سینا

 .یعسل یز و رفت سمت م یدرو قطع کرد از جاش پر  یگوش  کهینمحض ا به

 ی؟بر  خواییم ییداش جا -

 !یان: آره دنبال راسامان

 تعجب گفتم: با

 ید؟رس یزود ینبه هم یان؟را -



 !یدنرس جاینا یناله: آره البته ترمسامان

 !ید: اما بازم زود رسمن

 گفت:  یشدطور که داشت آماده مهمون سامان

رو ولش پسر!  ینانصف راه رو اومده بود، ا ینکهاون موقع که زنگ زد مثل ا -
 دنبالش و... . یرممن دارم م

 وسط حرفش: پریدم

 یام؟منم ب یشهم -

 گفت:  یچهره مصمم نگاه کرد بعد مکث  به

تو هم به  یرونببرم ب یاطرو از ح ینشما یرم! من میاباشه ب خبیلیخ -
 بگو خبر داشته باشن. یکیشون

نگاه کردم، االن من کدومشون رو  یناو س یارفت. به پو یروناز در خونه ب بعد
تا   یکن  یدارشب  یههم آدم یناس  یست،بشو ن یدار که ب  یاکنم؟ پو  یدار از خواب ب

 یدنغر شن  یاکردن    یدار . حوصله بزنهیغر م  یرمردهاپ  ینخود هفته بعد سرت ع
 پشت سامان راه افتادم. خیالیرو نداشتم پس ب 

*** 

 یع مرد چرا انقدر سر  ینشدم و بازم از سامان عقب موندم. ا یادهپ ینماش از 
سرد بود؛ ش خونچهره یستادم! خودم رو بهش رسوندم و کنارش ایره؟راه م

 ...داداششه! یعیه. خب طبیانهرا  یدنمنتظر د  یهاش معلومه حساب اما از چشم



 اما نبود. رفتم سمت سامان و گفتم:  ینم؛رو بب  یانتا را  کردمیاطراف نگاه م  به

 رو داد؟ جاینآدرس ا یانرا یداداش مطمئن -

 : آره باو آدرس هم... .سامان

سمت، رد نگاهش   یهساکت شد. نگاهش رفت به  حرفش رو خورد و    یهبق  یهو
به  یینپا یدپر  یونکه از کام  یانرا یدن! با دیانبه را یدمرو دنبال کردم که رس
تعجب  تر یشب شدیمیم تر یک بهش نزد ی. هرچ یمسمتش حرکت کرد

 افتضاح بود. یانکنم، سرو وضع را  یفشجمله بگم و توص یه! در کردمیم

از  یینیشبود. لب پا ید و گوشه لبش زخمبو یکمرنگ   یچشمش کبود زیر 
و  یدپوست سف یرو یشونیشپ یچاک خورده بود و خون مردگ  یباً وسط تقر 

چنگ و  یگردنش جا  یو پاره بود. رو یتابلو بود. لباسش خاک  شیدهرنگ پر 
بدون لباس  دونهیداغونه، خدا م جوریینبا لباس ا ینهزخم بود و جالب ا

 !یهچطور تنش

راه بندازه و بغلش کنه. حداقل   یهانتظار داشتم سامان گر   یدیمبهش رس  وقتی
 یدرس یانبه را یانتظار رو داره؛ اما برعکس! سامان وقت  ینبرادر، آدم ا یهاز 

نفله شده سامان نگاه  یکلمتقاباًل به ه یانمفقط هاج واج نگاهش کرد. را
سکوت شکست  هألخر ! باکنن؟ی. سکوت! پس چرا فقط هم رو نگاه مکردیم

 سامان گفت:

 ! یانرا -

 لبخند زد که زخم لبش باز شد و خون روش جمع شد. رایان



 !یداغون شد یلیتو...تو چرا...آه پسر خ یان: راسامان

 گفت:  رایان

 !یاز من ندار یتو هم دست کم -

 ی؟افتاد برات؟ کجا بود ی: چه اتفاق سامان

 : جنگل.رایان

 ید. باکردنیبدون توجه به من و راننده پرسش و پاسخ م یانو را سامان
! بابا یستن زادیآدم ینهم ع یشونابراز عالقه و دلتنگ یحت  ینااعتراف کنم ا

 یاالن صحنه هند دیدنیاگه خواهر مادر من بودن بعد اون اتفاقات منو م
 !یبنعج یلیخ ینا،بود؛ اما ا

 !خیالی: داداش من ب رایان

 نگاه کرد و بعد گفت: یانساکت دوباره به را سامان

 اتفاقات. ینمتأسفم بابت تموم ا -

از  یکمنداره،  یریبابا سامان چند بار بهت بگم؟ برادر من! تو تقص ی: ارایان
 اضافه کن. یکم کن و به خودخواه   یتتاون احساس مسئول

ت . جلو رفیاوردصبرش تموم شد و طاقت ن  یگهساکت نگاهش کرد، د  سامان
 بغل برادرانه و از ته دل! یهرو در آغوش گرفت.  یانو را

*** 

 .یمبش یادهدر خونه نگه داشت تا پ یجلو سامان



اونا دو رگه جن و   کردمیفکر م  کردیبغل نم  یانو را  رفتیسامان جلو نم  اگه
 یکه واقعًا برا  یدمبغلشون رو د یاما وقت  یزی؛چ یخوناشام یاانسان هستن 

 رو جمع و جور کردم. یدمدل هم رو بغل کردن افکار پلاز ته  اییقهدق

و عکس از  یمارستانب یمسردرد داشت. سامان اصرار داشت بر  یحساب  رایان
نشکسته و ضربه  ییشقانع نشد و گفت جا یاناما را یرن؛دنده و سر و...بگ

و حرف  کنهیم ینهخونه خودش معا یمنشده. سامان هم گفت که رفت یمغز 
گفت از بس راننده حرف زد سردرد گرفت.   ینما یانو البته را اضافه هم نزنه

زمان گفت که راننده کارت به کارت کرد و هم یسامان هم با خنده پول رو برا
 یقینفس عم یانرو باز کرد را یاطسامان در ح ی. وقت یرهم یادش یشهبزرگ م

 و گفت: یدکش

 .شهیجا خونه خود آدم نم یچه -

خونه، از داخل سرو صدا   یتو  یمکه بر   آوردیمیکفشمون رو در م  یمداشت  وقتی
وارد  ی! وقت یمرو خونه تنها گذاشته بود یی. آخ چه کسایومدم یناو س یاپو

و  یابود و پو یخته. کل خونه بهم ریمرو شدروبه یبا منظره جالب یمخونه شد
 !کردنیداشتن با پتو هم رو خفه م یناس

حلق هم راه تنفس   یبا فرو کردن پتو تو  کردنیم  یو سع  پریدنیهم م  روی
جوجه اردک از  ینسرد رفت جلو دو تاشون رو عهم رو ببندن. سامان خون

. یانکه نگاهش افتاد به را  دادیداشت فحش م یاگرفت و جدا کرد. پو  یقه
 روی.  یانمطمئن شد توهم نزده هجوم آورد سمت را  یاولش مکث کرد و وقت 

 :گفتیو م پریدیسر کولش م



 تو؟ یگوساله! کجا بود  ! دلم برات تنگ شده بود پسر یانرا -

 ش درد گرفت گفت:تموم تن داغون شده یاپو یهاکه از حرکت  رایان

 !یآ  یاری،اگه بگم کجا بودم شاخ در م یواش،آخ!  -

 رو بغل کرد:  یانجلو رفت و را  ینابار س  ینا  ید،دست کش  یاناز چلوندن را  پویا

 !ی! خوشحالم برگشت یانآخ دلم برات تنگ شده بود برا -

 زل زده بود گفت: یانکه به را  یالبخند زد. پو یانازش جدا شد و را بعد

عکس  ینرو...ع شیافهق یگا! نی؟قوم ترکمان جرواجر شد ینپسر تو چرا ع -
 تو صورتش. یدنهم با بشکوب کوب یگهس که دو بار دشناسنامه یتو

 گفت:  یاحالبا لحن ب رایان

 !یهاول یدار د ییزهممنون بابت انگ -

 یمچشم و چال نموند برات که بر  یگهد ی؟شد یختیر ینچرا ا ی: نه جدپویا
 !یخواستگار

 که سامان آروم گفت:  یدخند سینا

 بخوره... . یز چ یهو  یر دوش بگ یاندادنت تموم شد را یزهاگه انگ یاپو -

 وسط و گفت: یدنذاشت حرفش کامل بشه پر  پویا

 یادمرو  یتاصاًل وضع رفتمیداش! تخته گاز داشتم م یآخ خب شد گفت  -
 دارم بخور! یپسمن چ یاب یارفت، ب



 !یبس؟: چسینا

 گفت:  یانکنه و رو به را  یدابحث ادامه پ یننذاشت ا سامان

 لباست رو عوض کن. یر دوش بگ یه. تو برو گیرمیم یز چ یهاالن از رستوران  -

دوش آب گرم   یههم که معلوم بود دلش    یانرفت. را  یبه سمت در ورود  بعد
رفت به سمت اتاق بعد از گرفتن لباس و حوله به سمت حموم  خواستیم

 راه افتاد.

 .یاممنم باهات ب یسا: واپویا

 گفت:  رایان

 قراره برم حموم! یاپو -

 ینههم به سمت درجه آبگرمکن رفت تا بب یانساکت رفت تو اتاق. را پویا
 یتو یانبا لباس را یاپو یهونه، بعد برگشت تو و رفت که بره حموم.  یا یادهز

 یانشروع کرد به لباس در آوردن. را یانو کنار را یروندستش از اتاق اومد ب
 و عاقل نشده گفت: یادهمراهش ب خوادیم یاپو یدکه فهم

 برم حموم . خوامیبعد از من برو االن من مبرادر من! لباست رو بپوش!  -

 !یاممنم م ی: خب که چ پویا

بهمون اشاره  یچشم یر ز یانبهشون که را یمبا تعجب زل زده بود یناس منو
 زد و گفت:



 یر م، حال ندارم! خ! لباستو بپوش، آدم باش! من خستهکننیدارن نگاه م -
 برو گمشو اونور شروع نکن! یاسرم تازه بعد از چهار روز اومدم خونه، ب

 ینگو بال بگو شدم بو  یحسن  ینمنم چند روزه دوش نگرفتم؟ ع  دونیی: مپویا
 !یدممدفوع بوفالو م

 لب گفت: یر ز رایان

 االنم گمشو! یبر  خواستییبه من چه! م -

 شروع کرد به باز کردن کمربند و گفت: پویا

 حموم! یام دوست دارم با تو باصالً  -

 .یابرو اونور، لباست رو بپوش! پو یادخترها لج نکن! ب ینع یا: پورایان

خودش رو انداخت تو حموم؛  یعسر  یستگوشش بدهکار ن  یاپو یدکه د  بعد
خودش رو پرت کرد داخل. در بسته شد و تنها  یع و سر  یاوردهم کم ن یااما پو

 ینااز داخل بود. س ییشوندو تا دادیب داد و  یصدا شندیدمیکه م یزیچ
 م گرفت.کم خندهکه منم کم  خندیدیم

 !یرونگمشو ب  یا: پورایان

 !یدهجان آب چقدر گرمه حال م: جانپویا

 :یدیمشن ترییشرو با حرص ب یانرا صدای

 !یرونخفه شو برو ب -

 .یستمبرو ن یرونداش! من ب یار : به خودت فشار نپویا



 !یرونحموم کنم برو ب خوامیخدا! م ی: ارایان

 گفت:  خیالییبا همون ب  پویا

تنت رو نگاه چقدر کبوده! راستش رو  یاناوه را! شامپو کجاست؟ اوهیشآخ -
 تو؟ کردییم کار یبگو چ 

 وصله بد بچسبونه بهم!  یادب یکی! حاال کم مونده ی: اکهرایان

 بار... . یه ادتهیحموم،  رفتیمیباهم م هایمقد یر به خ یادش: پویا

رو   یراننده به اندازه کاف   ینجان مادرت شروع نکن به حرف زدن! ا  یا: پورایان
 کرد.  یرو یادهمخم پ

تر خودش رو به در حموم اونا باز شده بود و مشتاق یهااز حرف یناس نیش
. یدمتخت دراز کش  یو رو یاناونا رفتم سمت اتاق را  خیالی. ب کردیم یک نزد

. به سقف یدم،پتو بکشم طاق باز دراز کش ینکهستم! بدون اآخ که چقدر خ
 شد. ینهام سنگکم چشمکه کم  کردمینگاه م

*** 

هام رو باز کردم که خودم رو تو اتاق خونه اطراف آروم چشم یسرصداها با
ماشاهلل!  کردم،ی. نشستم تو جام و به سروصداها گوش میدمد شونیانرا

کشان رفتم سمت هال و   یازه! خمیرون؟چه خبره ب یومد،جروبحث م یصدا
 .یدابروهام باال پر  یدمکه د  یزیبا چ



! ارسالن کالفه شده کردنیداشتن با هم بحث م  یاو پو  ینارو! س  جار ینا  اوهاوه
سرد بود و هر لحظه امکان داشت کله دو تاشون رو بکوبه بهم. سامان هم خون

 نبود. یانبود و تو جمع فقط را داده یهتک یوار گوشه به د  یهو محتاط 

بودم؟! من حدودًا  یدهمن چقدر خواب یاونم مثل من خوابه! آهان راست  البد
. مطمئنم صبح یکهتار یک بودم و االن همه جا تار یدهخواب یشساعت ش

 نشده! بر بپرسم!

 ساعت چنده؟ -

 گفت:  کردینگاه م یناو س یاطور که خونسرد به پوهمون سامان

 چهار. -

 تعجب گفتم: با

 چهار صبح؟ ی؟چ  -

 : آره.سامان

 کجاست؟  یانرا یدین؟چرا نخواب یدارین؟پس چرا تا االن ب ی؟: جدمن

 نکنه گفت: یطور که نگاهش به حرکت ارسالن بود که قاط همون سامان

 تو برو بخواب. خوابیمیتو اتاق خوابه! ما االن م یانرا -

 نگاه کردم. یاو پو یناجروبحث س به

 !یرهمنو بگ یبخواد پتو یکس  ییدهکج و کوله! ننه نزا  یسره: پپویا

 ها! بینییبد م یوفتبا من در ن ین. ببییدهکه زا  بینیی: حاال مسینا



 و رو به ارسالن و سامان گفت: یدخند پویا

 هه داداشمون رو! -

 و گفت: یددست از خنده کش بعد

 !یسیس بینمتیم یز ر -

تو بخور  یس یتامینبرو و یا! بیاها بچهحرف ینواسه ا یلیخ ین: ببسینا
 خوشگله!

 داد زد: یصبرش تموم شد! عصب یگهبگه که ارسالن د یزیخواست چ پویا

 !ینخفه ش -

 الل به ارسالن نگاه کردن که گفت: هردو

به خاطر پتو!  ینکرد  یدارمونب یتون نکردم! نصف شبتا خفه ینبتمرگ ینبر  -
 کنین؟یم یو مردم آزار ندازینیراه م دادیداد و ب 

 من طفلک... . یدپتو رو کش یکهمرت ینا ینه! آخه داداش: نهپویا

 وسط حرفش: یدپر  سینا

 تن خودت! اگه من... . کشیدییپرت نگو بابا تو م -

 :یدغر  ارسالن

 یدین،فهم یستمشما دو تا رو آدم نکنم مرد ن یکی! من زننیباز دارن زر م -
 !یستممرد ن



 و گردن جفتشون رو گرفت. یدپر  یهو

 کنی؟یم کار ی: ارسالن! چ سامان

 بهش: یدتوپ ارسالن

 دخالت نکن! یکیتو  -

که از سرما   یمشد یاط! وارد حیاطکشون برد سمت حجفتشون رو کشون بعد
 سرد بود. یلیبود و خ یک تار یجا تا حدود. همهیدلرز یفتنم خف

 ت:و گف یاطرو پرت کرد تو ح یناو س یاپو ارسالن

 !یدینفهم یاینم رینی! تا سر کوچه صد بار کالغ پر مینزود باش -

چه  یاد،نم یرونسرما ب یننکن! بابا سگ تو ا ی: ها؟! جان داش شوخ پویا
 !یمبرسه به ما که کالغ پر بر 

 سرده! اصاًل سرما به کنار. صد تا! یلیخ ی: داداشسینا

 کرد صداش رو کنترل کنه:  یسع ارسالن

 !یستاشدو  کنمیم ینحرف بزن  یادیواسه من! ز  ینرا ننداز  یداداشیداداش  -

و سرسخته، پس  ینظام یه. یستن یاارسالن کوتاه ب دونستنیتاشون م دو
 به سامان نگاه کردن. ارسالن داد زد: یبا حالت التماس

مردم خوابن،  یاال! ینبر  ینزود باش کنین؟یبربر سامان رو نگاه م ینچرا دار -
 .یارمصدام بره باال که پدرتون رو در م یننذار

 دو تاشون هول داد دم در و گفت: بعد



 !ینزود باش یارینسگ منو باال ن یاون رو -

نداره پس شروع کردن به کالغ پر  یدهفا یالتماس و زار دونستنیهم م اونا
و  یزدلب غر م یر ز یام رو گرفتم! پوخنده یبه زور جلو یترفتن. تو اون وضع

پتو استفاده  یهبودم خواب بودن و از  یدهطور که فهم. اونرفتیکالغ پر م
 یکیرو خودش و بعد اون  یدخواب اون پتو رو کش یهابعد وسط کردن،یم

شب  یهکش مکش باعث جرو بحث شد. ارسالنم که اومده بود   ینو ا یدکش
شده  یدار ب یسر چ  یدهفهم یکردن و ارسالنم وقت   یدار بخوابه ب جاینرو ا یگهد

 داغ کرد.

 یبود و سر و صورتشون پف کرده. با لباس خونگ   یختهدو تاشون بهم ر  موهای
بزرگ داشتن از دم در تا سر کوچه کالغ پر  یآب  هایییدمپا یین،و باال پا

 .دادیم رو جمع کردم. سامان از تأسف سر تکون م. به زور خندهرفتنیم

*** 

 رایان

شدم. به اطراف نگاه کردم، تو اتاق خودم بودم،  یدار اذان از خواب ب یصدا با
 یطور نگاه موندن و همون  یدهتو جام دراز کش  یکم!  یشتو خونه خودمون. آخ

و پنج  خودم که سامان بهم داده بود انداختم. ساعت چهار و چهل یگوش
رفتم تو بود! از جام بلند شدم و  یبودم عال یدهساعت خواب یشبود. ش یقهدق

 تو هال نبود! کسیچهال، ه



هال  یتو یخواب خالزد؟ به رخت یبشونغ یهوکجا رفتن؟ چرا   ینا! اعجب
شروع  یز نکنه دوباره همه چ یدم،شن یروناز ب ینگاه کردم.همون موقع صدا

 خدا نه! یشده؟! وا

سرد بود  یلی. هوا خیرونو از خونه زدم ب یجت رفتم به سمت در ورود عین
باز  یشکه با ن  یر تو خودم جمع کردم. نگاهم افتاد به ام تر یشب و خودم رو

 یاز اون استرس یکم. لبخندش باعث شد کردیبود و به کوچه نگاه م یستادها
کجان؛   یهکنه و بقیم کار یچ  جاینکه داشتم کم بشه. رفتم کنارش تا بپرسم ا

 !یدصحنه رو به رو چرتم پر  یدناما با د

صحبت   یزیبود و آروم داشت باهاش در مورد چ  ستادهیکنار ارسالن ا  سامان
داشتن کالغ  یناو س یابود. پو یو عصب یجد یلیاما چهره ارسالن خ کرد؛یم

 .یاز خستگ  شدنیم هوشیداشتن ب  یباً و تقر  رفتنیپر م

 چه خبره؟ جاینا -

 با تک خنده گفت: امیر 

 آخر! یمارسالن زده به س -

 شدم و گفتم: یجگ  تر بیش

 هن؟ -

 با همون لحن گفت: امیر 



 یدار با هم بحث کرده بودن سر پتو زدن با جروبحث ارسالن رو ب  یناو س  یاپو  -
تر منو از خواب و از همه مهم  کنینیم  یکرد گفت مردم آزار  یکردن، اونم قاط 

 زود حکم کالغ پر از سر کوچه تا دم در رو صادر کرد! کنین؟یم یدار ناز ب

لب داشتن فحش   یر . زیا. هنوز هاج واج بودم که نگاهم افتاد رو پویدندخ  بعد
 یلی. حالتش خیشدالل م کردیارسالن نگاهش م ینکهو به محض ا دادیم

 خندیدمیم  یر خنده. منو ام  یر که نتونستم تحمل کنم و زدم ز  یباحال بود، جور
 .یرهت بگشد  ونمباعث شد خنده  ینا  یممواجه شد  یاکه با چشم غره خفن پو

قهقهه  یمو مردم خوابن داشت یمموقع تو کوچه هست ینکه ا  ینبه ا توجهبی
 یبزرگ آب  ی. دلم درد گرفته بود و به کالغ پر رفتنشون با اون دمپازدیمیم

 ریز یز هنوز داشت ر یر ام ی. به زور خودم رو جمع کردم؛ ولکردیمینگاه م
سر تکون داد و  هگفت که ارسالن کالف  یزیچ یه. سامان به ارسالن خندیدیم

 گفت:

 داخل! یرینب یف! شما دو تا لندهور تشر یوص یلخب وک یلیباشه بابا خ -

شکرت  یابرگشتن. داشتن با خدا یع سر  یحرف از خدا راض ینبا ا یناو س پویا
 د گفت:مانن یدتهد یستاد،جلوشون ا یهوسمت در که ارسالن  یومدنگفتن م

با  یا ینکن  یدار چرت منو از خواب ب یزهایبه خاطر چ یگهبار د یه...اگه یول -
 ینتا عمر دار کنمیم یکار یه ینکن خوابیتون مردم رو ب بچگونه یکارا

 یتونه؟نره. حال یادتون



 یبرا  یسر   یدهترس  یناچشماش از لحن محکم ارسالن گشاد شده بود و س  پویا
نگاه ترسناک بهشون انداخت و بعد رفت داخل،  یهتکون داد. ارسالن  ییدتأ
 نگاه کردم که گفت: یاباز به پو یشهم پشت سرش. با ن یناس

 یه؟چ -

 سلطان! یتو کالغ پر رفتن دار نظیرییاستعداد ب  -

 با حرص گفت: پویا

 !یدیمخند یهار مقدارهار  -

طور غرغر کنان رفت داخل. سامان هنوز تو کوچه بود و همچنان همون و
باال انداختم و رفتم سمتش.  ی. ابروکردینقطه نامعلوم نگاه م یهداشت به 

 چشه؟ ینا

 !یداش یکز کن  ینمنب -

 سرش رو بلند کرد با خنده گفت: سامان

 یدی؟لحظه رفتم تو فکر، خوب خواب یهنه بابا  -

بخوابم. غذا هم که ماشاهلل  زادیآدم ینع یقهزده بود دو دق آره باو دلم لک -
 . گیرمیدو تا بشقاب پر خوردم تازه دارم جون م یشبد یدید

که  رفتیمیم یاطبا هم به سمت ح یمبا لبخند سر تکون داد. داشت سامان
 گفتم:

 !یراست  -



 منتظر نگاهم کرد. سامان

 یرون؟ب یرو تو از زندان آورد یاپو -

 رو کرد. کار ین: نه ارسالن اسامان

 : عجب!من

 از پله بره باال که گفتم: خواستیم سامان

 پره! یلیدلم خ یم؟باهم صحبت کن یشهآمم...داداش م -

 از ابروهاش انداخت باال و گفت: یکی سامان

 با من؟ چه عجب! -

 داش من؟ یبهعج یشچ -

 یهواالن  گی،یاتفاقات رو به من نم یامواقع مشکالت  یشتر : خب تو بسامان
 !یمتحول شد

 نشستم رو پله و گفتم: کالفه

 یدیر یزد یم،سفر دلمون واسه داشمون باز کن یمبار اومد یه ینبنازم! بب یا -
 !یبه همه چ 

 . باشه؟یاممن نمازم رو بخونم م یسا: باش بابا لوس نشو! فقط واسامان

کم داشت روشن نگاه کردم هوا کم یاطتکون داد و سامان رفت تو. به ح سر 
 ینزم یر فکرم رفت به ز یهومونده بود کامل روز بشه.  یلیهنوز خ یول یشد؛م

 و اون اتفاقاش... .



نشست   یناس  ینکهدارم؟ با ا  یبد  یتموم شده بازم حس  یز همه چ  کهینبا ا  چرا
کرد؛   یفواسه احضار رو واسم تعر  یماز خونه که رفت یریگجن یکل ماجرها

 اما بازم دلم قرص نشده بود.

پسر! اون همه اتفاق تو جنگل و خونه و...واست افتاد البد هنوز  خیالبی
 نشدم هنر کردم. یزیچ یوونهناموسًا د هایمخودمون یاثراتش مونده! ول

د بگم و بلن یااهلل یه خواستمیکم مگذشت. کم  یقهده دق یهرو پله  نشستم
 آورد. یفبشم که سامان تشر

 سامان! یچقدر زود اومد -

 دارم نشده بود گفت: یشکه هنوز متوجه لحن ن  سامان

 ... .یع آره از قبل وضو گرفته بودم سر  -

 یپس گردن  یه! یهچ یهقض یدرو لبم شد، فهم یشخندحرفش متوجه ن وسط
 بهم زد و گفت:

 !ندازی؟یم یکهزهر مار بزغاله! به داداش بزرگترت ت -

 کرد، اومد نشست کنارم و گفتم:  یاکه اونم تک خنده  خندیدم

 من در خدمتم. یانخب آقا را یلیخ -

 دنبال مامان؟ ریمیامروز م -

 .یارهپدرمون رو در م یمنر  یم،بر  یدبا یگه: آره دسامان

 .خندیدم



 !ینهما رو بب یزخم یافهو ق یختآره مخصوصًا اگه ر -

 موضوع افتاد گفت: ینا یادکه   سامان

 یدمدت با  یهمن که تنم داغونه تا    یم؟جور کن  یارفت، چه بهونه  یادم  یبه کل  -
رو چه  یافهق کنی،یکارو م  یندار بپوشم تو هم هم یقهبلند و  ینلباس آست

 یم؟کن

 ! یمف کردتصاد گیمیم دونمی: چه ممن

چپ چپ کردیاش رو درست مباال رفته ینطور که داشت آستهمون سامان
 نگاهم کرد و گفت:

 .یمارستانب  یوفتهم  گیرهی! اونوقت اون دوباره قلبش میتزرنگ  ینبا ا  یرینم  -

 شتابه،یم یباق  یار که جن افتاده بود به جونمون که رسمًا به د  یم: اگه بگمن
 البته دور از جونش!

 کرد و گفت:  یفیپ سامان

 .یمبهونه جور کن یه یدها، باشده یر واسمون گ ینما -

 !گیمیعنوان نم یچجن و...رو به ه یهآره؛ اما قض -

 !یمهم رو کتک زد یم: البد بگسامان

 و گفتم: خندیدم

تا  کنهیم یاتاق چهار روز زندان  یهمامان مثل قباًل مار رو تو  یطورنه اوننه -
 .یریمبگ یادبا هم کنار اومدن رو 



 :یدهم مثل من خند سامان

 ذاشتیبود! مامان غذا م یی! عجب روزهایادته؟آره اون چهار روز رو  آره -
تو به خاطر  یایم،و با هم کنار ب یمکن  یمتقس یمتو اتاق و خودمون مجبور بود

 .یایمبا هم کنار ب یمتگرف  یاداما آخر  ی؛از درس عقب افتاد یاون چهار روز کل

 کتک خوردم ازت!  یاما قبلش کل یقًا؛: دقمن

 خنده منم با خنده گفتم: یر زد ز سامان

 !یسر غذا لهم کرد یچطور یادمهنخند هنوز  -

باز نگاهم کرد بعد دستش رو انداخت دور گردنم و  یشبا ن یهچند ثان سامان
 .یختبا اون دست کل موهام رو بهم ر

 ! موهام خراب شد!کنی؟یم کار یاع! چ : اعمن

. بعد از یمنگاه کرد یاطبه ح ییدو تا خندیدم،یچنان مولم کرد و هم سامان
 گفتم:  یهچند ثان

 سامان! یراست  -

 :سامان بهم نگاه کرد ادامه دادم وقتی

ماجرا  ینا یکرد؛ اما نگفت چطور  یفرو واسم تعر  یریگجن یماجرا یناس -
 ما در آورد. یسر از زندگ 

 :سامان

 دونی؟یخب، تو تا کجا م -



 ینخدمت بودروستا هم یه یتو قباًل با ارسالن که تو دونمیرو م ینخب ا -
جن  پسر  یه کهینجاست، هم بعد از ات از اونو تجربه کردینیم یریگجن

گفت   ینمرو نکن! ا کار ینا یگهکه د  ینزده مرد پشت دستتون رو داغ گذاشت
 یدبا یگفت   یت دونسیم یزهاچ ینشدم تو که در مورد ا یدمن ناپد یکه وقت 

شد که من  طوریینا ی،کن  یریگتو اون خونه که احضار کردم تا تو جن یمبر 
ولم  کردمیوگرنه تا سکته نم یامخالص شدم و تونستم از اون جنگل در ب

 .کردنینم

 !دونییرو م یز : تو که همه چسامان

 که ادامه داد:  خندیدم

اواخر که   ینمن ا  ینها  دونییکه نم  یخب کارم رو آسون کرد؛ اما اصل مطلب  -
کنم. البد از خودت   یریگداشتم جن یبود که سع ینبه خاطر ا رفتمیتهران م

 یگهافتاد د یاوشکه واسه س ی"سامان که بعد از اون اتفاق  پرسییم
حال   من  یوقت   یان" راستش راشد؟یبره پس چ   یزهاچ  ینسمت ا  خواستینم

به شدت  ینا کردمیفکر نم یو از طرف  یاوردمطاقت ن یدمروز اون مادر رو د
کوتاه تموم   یریگجن یهبا  کردمیکر مف ییجورا یهباشه  یاوشس یهاون قض

تهران رفتنم   یلو دل  یدطول کش  یکم  یریگجن  ین! اکردمیاما اشتباه م  یشه؛م
 یدمصورتت رو د یرو ماومدم خونه و زخ یبود. راستش اون روز وقت  ینهم

 یریگاون جن ینکهاصاًل به ا یکرد  یزیچ ییشک کردم؛ اما گفتم البد دعوا
 یبغر   یبعج  یامغروبش تو بهم پ  ینکهخودم شده فکر نکردم تا ا  یزندگ   یر پاگ
 یادته؟ یداد



 تکون دادم که ادامه داد: سر 

 ی؛معلوم بود خودتم تعجب کرد ینکهبا ا یتو انکار کرد یدمازت پرس یوقت  -
 یزیچ  یههم که برق رفت من با    ی! شب وقت یکن  یتماذ  خواییاما گفتم البد م

زد تو  یاجرقه یهشد که تموم اتفاقات  ینبود و ان زادیشدم که آدم یر درگ
بخواد   کردمیفکر نم  صالً ذهنم! گفتم البد اون جن اومده واسه انتقام از من و ا

 یهقض شنیدیزن رو م یهخنده  یگفت صدا  یوقت  یابرسونه. پو یببه تو آس
بودم با خود من کار داشت   یرشکه من تو تهران درگ  یفرق کرد. چون اون جن

 یداپ  یقینزد    یبتغ  یهوهم تو    یو صداشم گرفته و ترسناک بود، نه زنانه! وقت 
عذاب وجدان داشتم که چرا زودتر اقدام   یهام درست بود و کلکردم که حدس

کمک گرفتم و اونم اون خونه   یزهاچ ینآدم کله گنده تو ا یهاز  یع نکردم. سر 
چون  دادیاون تهران رو نشونم م یدخودم گفتم بارو بهم نشون داد. من با 

جاست و برام سؤال بود که چرا اون خونه؟ اما مشکل از اون  کردمیمن فکر م
 !ینجا احضار انجام داداون یر و ام یناو س تو یدمبعد فهم

اتفاقات  ینا یتهران انجام داد یکه تو یریگبه خاطر اون جن یعنی: من
 اون خونه انجام دادم؟  یبود که من تو  یریگجن  یر قصت  هاینو همه ا  یوفتادهن

 !یدهنشون م جوریین: اسامان

همزمان که به  یشد،تر مکم داشت هوا روشننگاه کردم. کم یاطبه ح ساکت
 گفتم:  کردمیآسمون نگاه م

 هم گفت. یگهد یز چ یه یناس -

 جواب داد: کردیهم مثل من به آسمون نگاه م سامان



 ی؟چ  -

 !یسرد نبودو اصاًل اون سامان خون یاغون شده بودد کهینا -

 با تک خنده گفت: سامان

 ی؟بهم بچسبون  یوصله عاشق  خواییخب االن م -

 اعتماد به نفس گفتم: با

 !یتو واقعًا عاشق من یست،ن یاز که ناون -

 و گفت: یدخند سامان

 عاشق! یر در نظر بگ یتتمجنس -

 افتادم و گفتم: یزیچ یادحرفش  با

 ی؟ازدواج کن خواییهنوزم نم -

 بهم نگاه کرد و با تأسف سر تکون داد. سامان

 عمو بشم! خوامیم یه؟خب چ -

 :سامان

 !یدهپاشو مخت داره ارور مپاشو -

 جواب در بره. سامان از جاش بلند شد و گفت: یر و گذاشتم از ز خندیدم

 .ییبا ارسالن برم جا یدبعد! االن با یها بمونه براحرف یهبق -

 کجا؟  -



 موقوف! ی: فضولسامان

 !رفتییکاش نم  یخب بابا؛ ول یلی: خمن

 از ابروهاش رو باال انداخت و گفت: یکی سامان

 اونوقت؟ یلدل ینبه کدام -

 جواب دادم: تخس

 !یرهبابا حوصله سر م -

 نخودن؟ جاینا یر و ام یناو س یا: پوسامان

 باال انداختم که گفت: ایشونه

راستش   ین،تو شهر بزن  یچرخ   یه  یندستت! بر   یدمرو م  ینخب، ماش  یلیخ  -
 !ینوصل کردم تو ماش یدجد یستمس یه

 گفتم:  یجانه با

 یگی؟جان داداش راست م -

 وار گفت: یدتهد سامان

رو  یتتمراعات حال و وضع یگهد یوار به د یآره فقط مثل قبل بکوبون  -
 !کنمینم

*** 

 با ذوق گفت: پویا



 !یهمن پا یمبه ولت! بر  یوولا -

 کرد:  ییدهم تأ سینا

 تو رگ! یموسط راه بزن یزیمچ یه ییچهار تا یدهآره حال م -

 ینهاز آ  کردمیگردنم درس م  یرو رو یکه داشتم شال گردن مشک   طور همون
 گفت:  یاهمه موافق بودن. پو یباً کنسول به عقب نگاه کردم، تقر 

 یم؟بزن یچرخ  یه یایتو هم م یر؟ام یهتو چ یامنظر گر  -

 با همون حال گفت: یخواب داشت. رو مبل وا رفته بود؛ ول یحساب  امیر 

 !خوابیدمیم موندمیوگرنه م یستن...سامان و ارسالن که نیامآره م -

 !یمبر  ینپس بزن -

 کشان گفت:  یازهچشماش رو مالوند و خم امیر 

 یم؟بخور خوایمیم یحاال چ  -

 گفت:  یبا خوشحال سینا

 !یمبخور یتزاپ یگممن م -

 گفت:  کردیتکون داد و همزمان که قبول م یسر  امیر 

 ! برهیخوابم م  ینقهوه بزنم باال وگرنه داخل ماش  یهمن    یمباشه؛ اما قبلش بر  -

 تکون دادم که گفت: سر 

 !یمفالفل بخور یمبعدشم بر  -



 کرد:  یپا فشار سینا

 .خوریمیم یتزاپ یرمنخ -

 !کنیمیم یینبعد تع یمحرکت کن یسینبابا حاال وا -

 که پول و مول آماده باشه!  یماالن مشخص کن ین: نه همسینا

 به بدنش داد و گفت: یکش و قوس  امیر 

 فالفل؟! یگهم یو ک  یتزاپ یگهم ی! ک گیریمیم ی! اصاًل رأیگهراست م -

 قدم شدم و گفتم: پیش

 .یمفالفل بزن یمبر  یگممن م -

 فالفل!  یگم: منم مامیر 

 نظرش موند: یرو سینا

 یا؟پو یگیم یتو چ  یتزاپ یگممن م -

 : مفت باشه کوفت باشه!پویا

 و گفتم: خندیدم

 .یمفالفل بزن یمبر  یته،با اکثر  یشد! رأ یبآقا تصو -

از مبل جدا شد و  یبا هزار بدبخت  یر قبول کردن که به سمت در رفتم. ام همه
 ینو به سمت ماش یرونب یمجلوتر از ما راه افتادن. از خونه زد یاپوو  یناس



رفتن   یناو س  یر هم نشست جلو ام  یا. نشستم پشت فرمون و پویمحرکت کرد
 به محض نشستن کنارم گفت: یاپشت. پو

 !یایمآهنگ خفن بذار حال ب یهداش اول  -

 کرد:  ییدحرف دلش رو زده تأ یاهم انگار پو سینا

دار بذار شهر بره  یسآهنگ ب یهنصب کرده،  یستمسامان گفت س یقاً آره دق -
 هوا!

 خوابالو گفت: امیر 

 !پرهیخوابم م طوریینآره بذار ا -

همه به درد نخور بود   یهاسه تاشون دستم رفت سمت ضبط. آهنگ   ییدتأ  با
به آهنگ خفن مورد نظرم!  یدمتا رس کردمشونیرو م یروچنان زو من هم

و بعدش تند و باحال، خوب آهنگ رو  یمآهنگ آروم بود و مال یلاوا
 گفت:  یشاک  ینا. سشناختمیم

 ب... . یستمآهنگ خفن بذار که به س یهداش  -

 وسط حرفش: پریدم

 صبر داشته باش! یهآهنگ ته گنگستر باز ینا -

دار شد و  یسآهنگ ببعد  یقهچند دق یهوکه وعده داره بودم،  طور همون
رسمًا   ین! ماشهاینبود و آهنگ هم از اون سنگ  یواقعًا قو  یستمشترکوند. س

سرش رو همراه  یناحال کرد. س یو کل یدکش  ینگاه کردم. سوت  یا. به پویدترک
 .خندیدیم یر و ام دادیآهنگ تکون م یتمبا ر



 !یوالحال کردم ا یلی: خپویا

 پسر! یمبزن بر  -

 یابون. تو خیدمجاده رو شن یرو رو یک الست یگاز گوله کردم. قشنگ صدا  و
قشنگ ترکونده   یستمبود و س  یادآهنگ ز  یو با سرعت روندم. صدا  چیدمیپ

اومد داخل! کل حال کرده بودم.  یکه باد تند  یینپا یدپنجره رو کش یابود. پو
کل   نگمونآه یکارش! صدا  یخوشحال بودم تموم اون اتفاقات رفت پ یلیخ
 یهوبگم بکش باال اون پنجره رو که  یارو گرفته بود. خواستم به پو یابونخ
 ... .ینجلو ماش یدپر  یزیچ

! لبم خورد به فرمون و سوزش یشهتو ش  یمرو ترمز که همه رفت  یدمکوب  همچین
 یدوباره تازه شده بود. صدا  یزخم قبل  یلبم حس کردم، البد جا  یینرو پا  یبد

 اومد: یاناله پو

 ! اووف.یانرو ببرن را یآه، سرم! مرده شور تو و اون رانندگ  -

 گفتم:  کردمیم شینهچنان که معارو لب گذاشتم و هم دستم

 من نبود. یر خفه! تقص -

 حالشون  یر و ام  یناس  ینمخون اومده بود. به عقب نگاه کردم تا بب  یکمفقط    لبم
ازشون، ماشاهلل حالشون از منم بهتر بود! اما بازم  یومدن ییخوبه چون صدا

 :یدمپرس

 ین؟خوب -

 گفت:  مالوندیطور که فکش رو مهمون امیر 



 !یدآره تازه، خوابم پر -

 گفت:  یاپو یهوبگم که  یزیو خواستم چ خندیدم

 !یگااوه بروبچ! داشمون رو ناوه -

و سرو  یاهمرد با لباس س یه. یمنگاه کرد به سمت جلو که اشاره زده بود همه
 .کردینگامون م ینجلو ماش یبوضع عج

 !کنه؟ینگاه م ین: چرا همچپویا

 داد زد: یهو

 هوش عمو برو خونتون! بدو! -

 ببر صدات رو! یاپو -

 یه؟نه؟ اصاًل ک  یاحالش خوبه    ینمشدم تا بب  یادهپ  ینساکت شد که از ماش  پویا
! به اطاعت از من اونا هم ین؟جلو ماش  یدتر از همه چرا پر ! و مهمکارست؟یچ 
 شدن. رو به مرده گفتم: یادهپ

 حالتون خوبه؟ -

 سر تکون داد. یحرف  یچمنو نگاه کرد و بدون ه مرده

 ین؟جلو ماش یدپر  یهو: برادر من آخه چرا سینا

 نگفت. یزینافذش منو نگاه کرد و چ یهابا چشم بازم

 خواین؟یداداش کمک م -



به سمتش رفتم  یبه،غر  یبعج یلیحرف بازم سر تکون داد، عجب! خ بدون
رفتار کردم که انگار  یآروم اسمم رو صدا کرد؛ اما من جور یلیخ یر که ام

مرد سبزه پوست، موها   یهمکث کردم.    یدمبهش رس  ی. وقت یدمصداش رو نشن
 جادوگرها! یهلباس شب یهبا  یمشک  یو چشما

 تون کنم؟کمک  تونمی: ممن

هاش که بهم زل زده بود لب زمزمه کرد؛ اما من محو چشم یر ز یزیچ مرده
 .یدمشدم و نفهم

 ین؟گفت  یزی...چید: ببخشمن

 یعشونم حس کردم. سر  یرو یدست  یه. یدمبازم لب زد و من نفهم مرده
رو متوجه  یشکه کاماًل معن  یم! به چهره هم نگاه کردیدمرو د یابرگشتم که پو

 پررو گفت: یلیو خ یدبه سمت مرده چرخ یا. بعد پوشدیمیم

 !زنی؟یداش موش زبونت رو خورده؟ چرا حرف نم -

 بود! یستادها یببازم ساکت نگاه کرد و فقط مصمم و عج مرده

 الل باشه! یارو یننکنه ا یگمم یان: راپویا

نگم. خواستم برگردم که  یزیدادم جلو مرده چ یحاحتمالش بود؛ اما ترج آره
 گفت!  یزیچ یهدوباره 

 ین؟تکرار کن یشه. میدمنشن ید: ببخشمن

 گفت!  یزیزمزمه وار چ دوباره



انگار  زنیا،یحرف که م یرهتن بم ین! ایز: داش ولوم صدات رو ببر باال پلپویا
 !کنییم ویز یز و

 کردمیکم حس مشون گرفت؛ اما من نه! کمخنده یابا حرف پو یر و ام سینا
 .ندازهیداره دستمون م

 یاد؟از دستم بر م ی: آقا کمک من

 زبون وا کرد. باألخره

 !یدبه من کمک کن توانیدی! شما نمیرخ -

! با ما راحت یاصاًل لغت نامه فارس  ینا،س  ی: اهوع! بابا لفظ قلم! بابا ابوعلپویا
 باش.

 گفتم:  شاکی

 !یاپو -

 خب بابا! یلی: خپویا

 به مرده گفتم: رو

 ین؟ماش یجلو یدینبپرسم چرا پر  تونمیم ید،ببخش -

 با اون نگاه نافذش زل زد به من! دوباره

 خواهمیمن بود! من از شما عذر م یجسم فان  یناز ا یر بنده عارضم که تقص -
 !یدبرسان یاییشمال جغراف یلومتر مرا تا پنج ک شودیو تقاضا دارم اگر م

 تعجب بهش زل زدم که گفت: با



 مساحت را به شما خواهم پرداخت! ینا یینههز  -

 گفت:  کردیکه هاج واج نگاهش م  پویا

 تهشه! ینبابا ا -

 یکردم. واقعًا ته تهش بود! صدام رو صاف کردم و سع  ییددلم حرفش رو تأ  تو
 کردم خودم رو جمع جور کنم:

 !ییدالبته، بفرما -

 یدهم با ترد  یهصحبت کردنش بودم! رفت و سوار شد، بق  یتو کف کتاب   هنوزم
به  یینهاز آ  یرو روشن کردم و راه افتادم. هر از چند گاه  ینسوار شدن. ماش

چنان نگاهش رو من بود. تموم راه رو سکوت کرده که هم  کردمیمرده نگاه م
 سکوت رو شکست: یبهمه! باألخره اون مرد عج یم،بود

 .شومیم یمقصدم است و راه  جاینسپاس گزارم از ارادتان! من هم -

 زدم کنار و گفت: سریع

 حتمًا! -

 حرف بزنه گفتم:  ینکهبه سمتم گرفت و من قبل از ا  یمرده پول  یستادیما  وقتی

 !ییدکار رو نکردم، بفرما  ینپول ا ینه من برا -

 بزنه که گفتم: یحرف  خواست

 لطفًا منو ناراحت نکن داش، بفرما. -



. یدیمکش  یقینفس عم یه یدر و بست همگ  یوقت  شد، یادهتکون داد و پ سر 
طور که ذهنم بود! همون ینما سنگ یگفت برا  شدیم ییجورا یهحضورش 

 گفت:  یر ام یهو یفتمبود خواستم راه ب یرشدرگ

 رو جا گذاشت! یفشاع نگاه کاع -

گفته بود جا گذاشته بود.   یر طور که امهمون  یفش، کبه عقب نگاه کردم  سریع
که رفته بود نگاه کردم، تو جاده نبود! دور زدم و برگشتم سمت   یریبه مس

 زمان گفتم:که رفت، هم  یریمس

 !دیمیاالن بهش م یساوا -

 یادهپ  ینرو از عقب برداشتم. از ماش  یفترمز کردم و ک  یدمش،د  یمجلو رفت  یکم
 شدم و به سمتش رفتم.

 !یفتک  یسا،داداش! وا یه  -

 رو گرفتم سمتش و گفتم: یفک  یستاد،بودم بهش که ا رسیده

 !یرو جا گذاشت  یفتک  -

کالفه شدم و  ینشرو برداشت و بدون حرف نگاهم کرد. از نگاه سنگ کیف
 گفتم:

 شده؟ یزیآقا چ -

 شدم و گفتم: یکرد. عصب  سکوت

 با توام! -



 :یدمشده بود رو شن یادهپ ینز ماشکه ا  یاپو صدای

 !یگهد یاشده؟! ب یزیچ یانرا -

 یکممرده آروم و  یهوبه صدا پشت سرم خواستم لب باز کنم که  توجهبی
 گفت:  یدهترس

 !آیدیاو م -

 ی؟: چ من

 زمزمه کرد: دوباره

 !آیدیاو م آید،یاو م -

 گفتیرو م نیا یبی!؟ اما اون با ترس عجیچ  یعنی فهمیدمینم «آیدیم او»
 بشنوه! یکی ترسیدی. انگار مکردینگاه م یزشت یهاو اطراف رو با چشم

 !شم؟یمتوجه نم یاد؟م ی: ک من

 نگاهم کرد و گفت: یخکوبم یهو مرده

که خودت   یتا زمان   کندینم  یت! او رهایدآ   یتازه شروع راه است...او م  ینا  -
 !یقاتل جان خودت شو

ترس انداخته بود   یهاش حساب اما حرف  آوردم؛یسر در نم  یبشعج  یحرفا  از 
شروع   وار یوانهاز حالت ترس در اومد و د  یهوبزنم که    یبه جونم. خواستم حرف 

شده بود،  یطانخنده ش یهکه شب خندیدیبلند م ینکرد! همچ یدنبه خند



مرده   ین، اگرفتیداشت ترسم م  یگه. دیدمبود که شن  یاخنده  ینتر ترسناک
 گفت:  خندیدیچنان که مبود؟ همچش 

 !دانی؟یتو نم -

 یک . بعد بهم نزدکردینگاهم م یبعج یجور یهقطع کرد و  ش روخنده یهو
 هام زل زد و گفت:چشم یزد. تو یو ترسناک  یبشد و لبخند عج

 ! مواظب خودت باش!آیدیاو م یانرا -

هام ! انگار از چشمدونست؟یاز تعجب گشاد شد. اسمم رو از کجا م  هامچشم
بشم  یککردم بهش نزد  یسع یهعقب رفت و من خوند، آروم عقب ذهنم رو

 همزمان گفتم:

 یگی؟م ی! چ یاد؟قراره ب ی! ک دونی؟ی! تو اسمم رو از کجا میساوا -

 یهوکرد، بعد  یادعقب رفتنش رو زو سرعت عقب یدوحشتناک خند اون
. یرمتا جلوش رو بگ مید! پشت سرش دویدنبرگشت و شروع کرد به دو

 اهمیتیمن ب   یول  یومد؛م  کردنیاز پشت سرم که صدام م  یناو س  یاپو  یصدا
 !یهمنظورش چ فهمیدمیم یدرفتم سمت مرده. با

و برگشت   یستادا  یهوبهش برسم؛ اما    کردمیم  یمن فاصله گرفته بود و سع  از 
ند رفتم ! با قدم بلیستادو نگاهش کردم! همون جور ا یستادمسمتم، منم ا

. خواستم کردیزد. با لبخند نگاهم م یبیسمتش که لبخند ترسناک و عج
و لهش  تگرف  یر با سرعت رد شد و مرده رو ز یونکام  یه یهوبزنم که  یحرف 
 کرد!



 داد زدم: ناخواسته

 نه! -

شد!  یدهکش  یونچرخ کام یر مرده ز یجاده و جسد له شده یرو یدپاش خون
مثل  یز دست قطع شده مرده افتاده بود. همه چ ی،خون  ینزم یکنار جاده رو

 هام بود.کابوس بود! هنوز لبخند آخرش به من جلو چشم  یه

 یجاده نگاه کردم. صدا  یرو  یخون   یفجسدش و ک  هاییکهو مبهوت به ت  مات
 یآمبوالنس و...تو گوشم بود! صدا یر آژ یمردم اطرافم، صدا دادیداد و ب 

و منگ و شوکه بهشون چشم  شنیدمیرو به وضوح م یدنمسخت نفس کش
که   م. به مردم نگاه کردیامتا از اون حالت در ب  یدطول کش  یلیدوخته بودم. خ

 .خوردنیو تأسف م پرسیدنیسؤال م زدنیپر شده بودند و مدام حرف م

 :پویا

 خدا! یوا -

 کردیه خونه نگاه مبه جاد یدهبرگشتم که پشت سرم رنگ پر  یاپو یصدا با
ها هم با دهن باز بودند. اون  یستادها  یاهم پشت سر پو  یناو س  یر . امیدمشد

 .کردنیگنده شده به جسد نگاه م  یهاو چشم

 : وحشتناکه!سینا

 اون... .! اونشهی: باورم نمامیر 



دور بشن   خواستیکه از مردم م  یسپل  یزور آب دهنم رو قورت دادم. صدا  به
بود داشت   یونمرده که فک کنم راننده کام  یه.  یمقدم به عقب بر   یهباعث شد  

 .کردیو التماس م خوردیقسم م یزیبه طرز ترحم آم

 !ینتو ماش یمبرگرد یاینها ب: بچهامیر 

 رفتن. ینعقب به سمت ماشسر تکون دادن و عقب یاو پو سینا

 !یگهد یا! بیان: راامیر 

 نگاهش کردم. فقط

 !یمبرگرد یا! بیسادی؟: چرا واامیر 

 .یمرفت ینسر تکون دادم و به سمت ماش آروم

 ی؟تو خوب  یان: راامیر 

تو   یمحرف بزنم و فقط سر تکون دادم، هنوز تو شک بودم! برگشت  تونستمنمی
 اما من ساکت و بدون حرکت تو جام نشستم. ین؛ماش

 !یگهد یوفتراه ب یان: رااسینا

رو روشن کردم و راه افتادم.   ینماش  رمقی. ب نگاه کردم و سر تکون دادم  یناس  به
 شوکه و ناراحت بود؛ اما بعدش گفت: یکم یلشاوا یاپو

 .یادم یاروز به دن یه یکیو  میرهیروز م یه یکی یگه،د یهنداره! آدم یرادا -

سابقش رو به دست آورد و بعد از راه انداختن   یحرف دوباره انرژ  یناز ا  بعد
 یکم اون دو تا با کارهاو خنده کرد. کم یضبط ، آهنگ و...شروع به شوخ 



اون مرد!   ی! حرفاتونستمیاما من نم  یوستن؛از شوک در اومدن و بهش پ  یاپو
 ذاشتیو نم چرخیدیتو سرم م ینخون...تصادف...مرگ...نگاهش...همه ا

 !یامب یروناز فکرش ب

 یادهازش پ ینمورد نظر، بعد از پارک کردن ماش یبه فالفل یدیمبعد رس یکم
 اییدهحال و روز من چه فا یبود؛ اما برا یقشنگ  ساده و یجا یه. یمشد

. یمنشست یز و بعد سفارش سر م یم! همه وارد شدکرد؟یم یداشت؟! چه فرق 
کردم و   فادهت است. منم از فرصخندیدیکرد و م  ینابا س یشروع به شوخ  یاپو

 رفتم تو الک خودم!

 یونبوق کام ی. چرا اون با وجود صداکردمیاون صحنه تصادفش فکر م به
 ی! چرا کتاب کرد؟یبود؟! چرا اون با لبخند نگاهم م یستادها اهمیتیبازم ب 

 چرا تو ذهنم بود. یبود؟! کل یبچرا انقدر عج یزد؟حرف م

 یمهسراس شنیدیم یونکام یبود تو جاده و صدا یستادها یآدم عاد اگه
 یشتر تصادف نبود. ب یهاصاًل شب ینکنار؛ اما اون نه! ا  کردیخودش رو پرت م

نشست. جدا  یشونیمرو پ یفکر عرق سرد ینبود. با ا یخودکش یهشب یه،شب
 «آیدمیبود که بهم گفت؟ »او    یها چ اتفاق وحشتناک اون حرف  یناز بحث ا

حرف  ینانگار هنوز داشت ا چید،یاه بارها و بارها تو گوشم پجمله کوت این
 از فکر در اومدن: یا! با سقلمه پوگفتیرو م

 کنی؟یم یر س یهوش بزغاله! کجا دار -

 گفتم:  صادقانه



 !رهینم یروناون مرده از ذهنم ب -

 بود که االن تصادف کرد؟ ی: مرده؟ منظورت همون سینا

 یونکام  یر اون از قصد خودش رو تو مس نمکیحس م یی،جورا یه: آره؟ من
 انداخت!

 باال انداخت و گفت: ییابرو امیر 

 بوده؟ یعمد یعنی -

 .کنمیفکر م طوریین: امن

 سکوت رو شکست. خیالیب  یاندادن، پو یفکر کردن و جواب  یکمسکوت  توی

 کردین؟یپچ مسه ساعت پچ یچ  یرو بد یفبهش ک خواستییم یراست  -

مطمئنًا ذهن  گفتمیرو م یتبگم. اگه واقع یچ  دونستمیموندم، نم ساکت
 پس به دروغ گفتم: یشدم یر اونا هم درگ

چقدر ازم  ینکهچقدر حواس پرت شده و ا ینکهداشت در مورد ا یچی،ه -
 .یزدممنونه حرف م

 !ذاشتیبغلت م یر داشت هندونه ز ی: آها پس دم عمر پویا

 متعجب گفت: امیر 

 خیالی؟یتو چرا انقدر ب   احساسی؟یتو چرا انقدر ب   یا؟پو  یهحرفچه    ینآخه ا  -

 یمعشق کن یادن یهاغم خیالیپس بذار ب  یمکن  یبار قراره زندگ  یه: چون پویا
 !ینبهتر از ا یچ  یم،و بخند



 بودنت رو مخه! خیالیاز شاد بودن و ب  یمحجم عظ ینا ی: ولامیر 

 جوکرم! کنمیحس م هازنییکه حرف م  جوریین: اپویا

خود خود  یزخم گنده رو لبت بود و چند تا قتل هم انجام داده بود  یه: اگه  سینا
 یرو به باز یکل زندگ   ینکهتو اوج غم و غصه، ا یدنتخند ین! ایجوکر بود

باهاش برخورد   یکه جونت تو خطره بازم با شوخ   یموقع  یحت   ینکها  گیری،یم
 جوکره! یهشب هاینهمه ا کنی،یم

 گفت:  یا لحن باحالب پویا

 .امیمن عجب خفن یباشم! وا یآدم باحال یدتو حتمًا با یفاتتوص ینبا ا -

 گفت:  یدمنو د یکه خنده  یا. پویدمبود خند یر ذهنم درگ  ینکهبا وجود ا  تقریباً 

 ین؟کن  کار یچ  خواستینیم ین! ناموسًا اگه منو نداشتیدیاع خنداع -

 .یدها هم رسزمان فالفلکه هم  یدنخند یر و ام سینا

ها بهتر شدم. سوار و صحبت یبا شوخ  کردمیتو رگ. حس م یمهم زد فالفل
ازم خواستن که  یناو س یر ام یم،گرفت یشو راه خونه رو پ یمشد ینماش

 موندن. یادیهم ز قدر ینهم گفتنیببرمشون خونه. م

خرت و پرت  یکمتو راه خونه  یاپو یشنهادبه پ یماونا رو رسوند ینکهاز ا بعد
تا خود  یمرو راه انداخت یباز یسب یا. دوباره آهنگ خفن و به قول پویدمخر 

 .یمشد یادهرو تو کوچه پارک کردم و پ ینخونه. ماش

 خر بارکش شدم! ین! عیانرو را یلوسا ینا یر : بگپویا



 !یدارهم ن یک نگه داشتن چهار تا پالست یاقت: انقدر غر نزن بده به من، لمن

 یمشد یاطوارد ح یم،گرفتم و به سمت خونه راه افتاد  یارو از دست پو وسایل
 یدمپله نشست و در کمال تعجب د  یهم رو  یاها باال رفتم. پوکه داشتم از پله

 در آورد، رسمًا شاخ در آورده بودم!  یگار س

 ی؟شد یگاریتا حاال س ی! تو ک یا: پومن

 انداخت بهم و گفت: ینگاه  یمن پویا

 !زنمیمواد هم م ی؟کار  یکجا  -

 تا حاال معتاد شده؟ خواستم دهن باز کنم که گفت: یاز ک  یاپو ینخدا ا وای

 گاگول باشه!  تونهیآخه آدم چقدر م -

 :توپیدم

 !یاپو -

آخه؟  یادم یزهاچ ینبه ا یختمو ر یپمن! ت ی: آخه شاسکول جن زدهپویا
حوصله نداشتم که پرس و جو   یگه. دیارمرو در ب  دل و روده داخلش خوامیم

رفتم   یاتشبه چرند  خیالیب   ینهم  یکار رو کنه برا  ینا  خوادیم  یکنم واسه چ 
 داخل.

 یهاز اتاق اومد،  ییصدا یهرو بذارم تو آشپزخونه که  هایک پالست خواستم
بود که  یهمون آواز ینآواز مادرم بود! ا یصدا ینا ین،مثل آواز. ا یصدا

 به سمت اتاق رفتم. یمه! سراسخوندیوقع مرتب کردن باغچه مم



 ینبعد ا یهمه ماجرا و بدبخت   ینبعد از ا  خواستمیخوشحال بودم و م  خیلی
 همه فاصله بغلش کنم.

نه. چرا امروز صبح بهم گفته  یاره،مامانو ب خوادیبهم نگفته بود که م سامان
امروز  یادناخواسته  یهودر اتاق شدم که  یک! نزدیاریممامان رو ب یدبود که با

 افتادم.

 ته دلم حس کردم. یفیترس ضع یهاون مرده!  یاد

خودم رو پرت کنم تو اتاق؛   خیالیبود. خواستم ب   یوانهد  یه! اون  یانرا  خیالبی
رو گذاشتم کنار در اتاق  یکهشدار داد. پالستته دلم بهم  یزیچ یهاما دوباره 

درو باز   یبود بدون معطل  یگه. اگه هر موقع دیدمکش  یینرو پا  یر و آروم دستگ
در رو باز  یبار دو دل بودم. وقت  یناما ا ینم؛تا مامانم رو دوباره بب کردمیم

 آواز قطع شد. یزمان صداخورد تو صورتم و هم یسرد یکردم هوا

اتاق دنبال  یکیبترسم! با استرس وارد اتاق شدم و تو تار یکمباعث شد  این
برم و برگردم  یرونخواستم از اتاق ب  یدممادرم گشتم...نبود! ترس  یفجسم نح

 یدم،شکستن استخوان از گوشه اتاق شن یصدا یهاما  یاط؛تو ح یاپو یشپ
 جا بود!اون یزیچ یهکنار اتاق،   یزیبرگشتم سمت صدا. نگاهم افتاد به چ

 نگاه کردم ترییشچند قدم جلو رفتم و با دقت ب

 یصندل یزن رو یه...یزیچ یهگوشه اتاق بود که   یچوب  یمیقد یصندل یه
 وار یوانهپشت به من نشسته بود. قلبم د ی،نشسته بود! با لباس خون 

 . اون برگشته بود!کوبیدیم


