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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 خالصه:  

 یپشت بوم رفتن، سرنوشتتون رو عوض کنه؟ باعث شه اتفاقات ترسناک و عاشقانه ا هیتا حاال شده 
 من شده! یواسه تون رخ بده؟ برا 

ام واسه ی بی عج یکرد، ماجراها  ری مون گذاشتم سرنوشتم تغپشت بوم خونه   یکه پام رو رو یوقت از
 رو ازم گرفت و بعد... ی زندگ  دیکه ام یترسناک یاومد؛ اول ماجراها شیپ

 ! دیرو بهتره خودتون بخون بعدش

 

 جن و انس« ننده  ینام آفر »به

 َوهم  ی  رمان: حوال نام

 عاشقانه  ،یل ی: ترسناک، تخژانر

 ( یغالم یعل تی ریعاشقانه )با مد ی کاربر انجمن رمان ها  یشاه ملک  قلم: الناز به

 :مقدمه

http://www.romankade.com/
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 و وحشت وجودم را فرا گرفته،   ترس

 رسد،ی مرگ فرا م ای باالخره  کشم؛ی و انتظار م امدهیخود را به آغوش کش یادر گوشه ا،یاز کل دن  دیناام
 معجزه!  ای

  دینور شا یآن کورسو کند،یجلب توجه م  ینور  یناگهان کورسو امی زندگ ینقطه نیتر کی تار در
 .کشمی که انتظارش را م ستیاهمان معجزه 

من همان  یتو برا ،یشوی م گاهمهیو تک  ییآیتو م  ست،یپشتم خال کنمی که حس م  یهنگام
 ! یامعجزه 

به   یز یدارد؛ چ هم وجود یگر ید ز ی وهم و وحشت، چ یحوال  جا،ن یا ،یتا به من ثابت کن  یآمده ا تو
 نام عشق! 

 *** 

 فنجون برداشت، کنارش نشستم. ه ی یگرفتم و وقت الدیم  یرو جلو ییچا ینیس

خدا   م؛یداشت یفقط دو سال اختالف سن یعنیام، و دو ساله   ستیب یعموم بود؛ عمو  الدیم 
دوست داشتم و باهاش راحت تر بودم،   شتریرو از خواهر و برادرم هم ب الدی که من م دونستیم

اومد، اما به خاطر   یخونه  ما م  ادیز الدیم  لیدل نیمادربزرگ و پدربزرگم فوت شده بودند و به هم
رو از   الدیشدم، مامان هم که م ینم  یعصب ای موضوع ناراحت  نینسبت بهش، اصال از ا دمیشد قهعال

 شد.  یل مخوشحا  یلیدوست داشت از اومدنش خ شتریبچه هاش ب

ساله و   کیو  ستیبودند، خواهرم ب  گهیدر حال بحث و جدال باهم د شهی مثل هم  انایو د انیدا
 بودند! دهینرس یو فکر  یهنوز به بلوغ عقل یبود، ول الدیهمسن م انیدا

 زد.  یغر م  انایو د انیدرحال گپ زدن بودند و مامان هم به دا الدیو م  بابا

 با حموم زنونه نداشت! یقدر خونه شلوغ بود که تفاوت  نیا یها ول میاش شش نفر بود  همه

 یکار  هینداشت، همه سرگرم  یا  دهیموندنم اون جا که فا شه،ی کردم سرم داره منفجر م یم  احساس
 گرفتم به اتاقم برم و استراحت کنم.  میگرفت، پس تصم ینم  لیمن رو تحو یبودند و کس 
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به سمت اتاقم   یشدم که اتاق ها توش قرار داشتند. قدم ییگذشتم و وارد راهرو هال خونه مون از
به سمت راه    دیاومد، با ترد یمتوقفم کرد، انگار صدا از سمت پشت بوم م یبیعج  یبرداشتم که صدا

 شد.  یرفتم که به پشت بوم ختم م یپله ا

 نه؟  ایکنم، برم  کاری چ دیدونستم با یدل بودم، نم دو

 شب! یپشت بوم خونه مون رو دوست داشتم اما نه تو من

فضا  نیبودم ترسم از ا دهیکه شن  ییصدا نیشد، حاال با ا یمخوف م  یبی ها اون جا به طرز عج شب
 چند برابر شده بود.

  ر یرو به سمت پشت بوم تغ رمی لرزون مس یشد، با پاها  رهیبه حس ترسم چ میحس کنجکاو باالخره
 شد.  یم  شتریشدم، تپش قلبم ب  یتر م کیراه پله نزددادم، هر قدم که به 

 چیخودم رو آروم کنم، اما بهتر نشدم ه  یتا کم دمیکش  یق یپله  اول نشست، نفس عم یکه رو پام
 بدتر هم شدم! 

 دونستم؟! یو من نم  یقدر ترسو بود ن یجلو دلسا، تو ا  برو

کف دست هام   یام رو مشت کردم، اون قدر فشارشون دادم که رد ناخن هام رو زده  خی یها دست
 موند.

 گرفتم.  شی دهنم رو قورت دادم و ادامه  راه رو پ آب

باشم اما صدا   تفاوتی کردم ب یشد. سع خیاومد، از ترس مو به تنم س یز یشکستن چ یدفعه صدا هی
 بدم. یدم رو دلدار کردم خو یباز تکرار شد، سر جام متوقف شدم، سع

 اس حتما! نترس، گربه  ستی ن یز ی نترس دلسا چ -

صدا،   ب،یعج   یلیخ یصدا هیبه گوشم خورد،  گهید یصدا هیکم خودم رو آروم کرده بودم که  هی تازه
قدر برام ناشناخته بود که بودم، اون  دهیبود که تو عمرم نشن  ییصدا هینبود،   یز یشکستن چ  یصدا
 کنم!  هشیتشب یز یبه چ تونمی نم  یحت
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حس   شهیهستم که هم یآدم کنجکاو قدرنیخوشبختانه ا  ایمتاسفانه  یبودم، ول دهیترس عتایطب  خب
 به حس ترسم!   یحت کنه،یغلبه م امگهید یهابه تموم حس امی کنجکاو

شد که چرا حداقل به  جادیسوال برام ا نیاون موقع ا رفتم،ی لرزون پله ها رو باال م یو با پاها  آروم
 !اد؟ی نگفتم باهام ب الدیم

 پله ها تموم شدند و... باالخره

  یکس  ی عنی کرد،ی قفلش م شهیدر پشت بوم باز بود، بابا هم کردم،ی رو باور نم دمیدی که م یز یچ
 رفته درش رو قفل کنه؟ ادشیاومده رو پشت بوم و 

رفته در رو قفل کنه. با   ادشیاومده و   نجایاقبل از من  یکی دادم، آره حتما   رونی لرزونم رو ب نفس
  گشتمی بر م دیبا  دیدستم رو جلو بردم و در رو هول دادم تا کامل باز شه. مکث کردم، شا اطیاحت
 !داره؟ی ترسو باشم، مگه پشت بوم چ قدرنیا دی نه، من نبا یول ن،ییپا

روم رو برگردوندم   عیکه درگاه رو رد کردم، در محکم بسته شد، با وحشت سر نیقدم برداشتم، هم  آروم
 شدم، باد بستش، مگه نه؟ رهیو به در خ 

 !دی وزی نم یباد چیه اما

از پشت قفلش کرده بود،  یکی انگار  شد،ی اما باز نم دم، یرو کش اشرهیو دستگ دمیسمت در دو به
 !کردیم تمیداشت اذ یکی حتما 

 گفتم:  لرزون یصدا با

 !جاست؟نی... ایک

 امه یداشت گر گهیفضا رو فرا گرفت، د یوحشتناک یقهقه یجمله رو گفتم، صدا  نیکه ا نیمحض ا به
زدم خودم رو   یدست یحس کردم دست دم،یخودم تموم شده د یرو برا ای لحظه دن هی گرفت،یم

 بدبخت کردم. 

اتفاق ترسناک   هی جانیرفتن از ا رونیکنم، مغزم قفل کرده بود، اگه قبل از ب  کاری چ دیبا دونستمی نم
 .کردمی قطعا سکته م افتاد،یم یاگهید
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که از دستم بر   یخانواده، تنها کار   یزدن و صدا کردن تک به تک اعضا  غیوقفه شروع کردم به ج بدون
گذشت که در باز شد و   قهی. چند دقمدیکوبی به در م هی و با گر زدمیبود. صداشون م نیهم اومدیم

 شد.  انیجلوم نما الدیهراسون م یچهره 

 : دیتوش مشهود بود، پرس یکه نگران   ییفورا بغلم کرد و با صدا دید تیمن رو در اون وضع یوقت

 شده تا دق مرگ نشدم!  یشده دلسا؟ حالت خوبه؟ د بگو چ یچ

 . کردمیاما فقط هق هق م من

 و مضطرب تکونم داد و گفت:   یعصب الدیم

 وار؟یاز دستت سرم و بکوبم به د ایشده  یچ یگیم د

 فقط تونستم بگم:  ده،یبر دهیهق هق هام به زور و بر ونیم

 !نیی... پا... می... رب

 کرد. امی همراه نییدستم رو گرفت و تا پا یحرف  چیرو درک کرد که بدون ه  تمیوضع انگار

هام رو پاک کرد و خواست از اتاق بره  تم خوابوندم، با انگشت اشک تخ یرو به اتاقم برد و رو  من
 که دستش رو گرفتم.  رونیب

 نگاهم کرد. یو سوال  برگشت

 التماس لب زدم:  با

 ! نرو

 و گفت:   دیبه سرم کش یدست یمهربون  با

 . گردمی م بر

هام کرد.  چشم یشروع به رژه رفتن جلو  شیپ قهیاز اتاق خارج شد، تمام اتفاقات چند دق الدیم یوقت
 . کردمی م یبا فکر بهش هم قالب ته اومد؟ی سرم م ییچه بال دیرسی نم الدیاگه م
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در کامل باز شد و   یشدم. وقت  رهی با ترس روم رو برگردوندم و به در خ  دمیباز شدن در رو که شن یصدا
 نفسم رو آسوده رها کردم.  دم، یرو د دالیم یچهره 

 

 دستش بود رو بهم داد. یکه تو یقندآب  نم،یتخت بنش یاومد و کمک کرد رو جلو

 تخت نشست و گفت:  یبهتر شده کنارم رو یاحساس کرد حالم کم یوقت

 شد؟  یچ یبگ یخوای نم

  فینفر تعر هی یرو برا دمیو شن دم یکه د ییها زیچ یمن که از خدام بود همه  خواستم؟ی نم چطور
 الد؟ یبهتر از م  یشم، و چه کس یکنم و خال 

که   یکه خواستم برم تو اتاق تا وقت  یکردم؛ از وقت فیرو براش تعر  زیدهنم رو قورت دادم و همه چ آب
 کردم تو فکر فرو رفت. فیرو براش تعر  زیهمه چ ی. وقتدیبه دادم رس الدیم

 شروع کردم به حرف زدن:  عیسر  نی هم یشدم برا وونهیفکر کنه د دمیترس

هم نشدم مطمئنم، به   یاالت یاتفاقا افتاد، خ نیا یگفتم راست بود، به خدا همه   یباور کن هر چ  الدیم
 .کنمیمرگ خودم چاخان نم 

 بهم انداخت و گفت:    ینگاه مهربون الدیم

 . زمی عز دونمیم

 کرد و ادامه داد:   یبعد اخم 

 ! ایمرگ خودت رو قسم بخور نمیهم نب گهید

 گفتم. یآروم یانداختم و باشه  نیی رو پا سرم

 لب زدم:   ریسر به ز طورهمون

 پشتش باشه؟ تونهی م یل یاتفاقا چرا افتاد؟ چه دل نیبه نظرت ا الد،یم
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 ... یول ستمیمطمئن ن  -

 رو باال گرفتم و کنجکاو گفتم:  سرم

 ؟ یول

 تو اتاق؟ ارمی برات ب ای یخور ی شام م  رونیب یا ی ولش کن، م یچ یه -

 گفتم:  یو با پافشار  ومدمیمن کوتاه ن یکرد بحث رو عوض کنه ول  یسع

 ؟ یچ یول 

 داد و گفت:   رونی رو ب  نفسش

 سمت پشت بومم نرو!  گهیتو فکرش نرو، درضمن د گهیتو هم د گم،یوقت مطمئن شدم بهت م هر

 سرم رو تکون دادم.  مظلومانه

 ارم؟ یبرات ب ای رونیب  یایشام م یبرا ینگفت یراست -

 . نجایا اری جفتمون و ب یغذا شهیاگه م - 

 راه برگشت و گفت:    نیرفت. هنوز در رو نبسته بود، ب رونیتکون داد و ب  یسر 

 نکن.  عیافتاده، تو هم ضا یچه اتفاق دی نفهم چکسیه یراست

 دن؟ینشن هیاما بق  یدیتو صدام و شن یچجور  -

 رو باال انداخت.   هاششونه

 یسرشون گرم بود، برا هیتره، در ضمن بق  کیبه پشت بوم نزد  نجایتو اتاقت ا  اومدمیمن داشتم م -
 اما اونا نه.  دمیمن شن  نیهم

 . ارهی خودش و من رو به اتاق ب یرفت تا غذا الدیتکون دادم و م می تفه یبه نشونه  یسر 

 .م هجوم آوردبه ذهن الی عالمه فکر و خ  هیهم تنها شدم و  باز
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 ممکنه تو پشت بوم؟... یعنی

 امکان نداشت! کردمی که بهش فکر م یز یرو تکون دادم تا افکار مزخرفم از سرم بپرن، چ سرم

 اتاق اومد.  یغذا تو ین یس هیبا   الدیدر باز شد و م قهیاز چند دق بعد

  نییبه حرفش گوش دادم و از تخت پا  ن،یرو زم  ن یبش  ایب  یعنیاشاره کرد که  نیسرش به زم  با
 اومدم.

 کرد. یم یغذاست اما اونم مثل من با غذاش باز  نیعاشق ا الدیفسنجون بود، م غذا

 .دونستمیحالش م  نیتو خودش بود و من خودم رو مقصر ا دایشد الدیم م،یاشتها نداشت  کدومچیه

 کردم جو رو عوض کنم و از ته دلم گفتم: یسع

 ؟ ییایدن یعمو نی هترگفته بودم ب بهت

 دراورد.  یاش رو از حالت جدهاش نقش بست که چهره لب  یرو  ییبایز  لبخند

 .ینه نگفته بود -

 هام کش اومد و گفتم:  لب

 ! ییایدن  یعمو نیتو بهتر گم،یاالن م خب

 از خودته خانوم! یخوب  -

 و ادامه داد:  دیرو کش  لپم

 . ییایدن یبرادرزاده  نیهم بهتر تو

 براش فرستادم و گفتم:  یحرفش بوس نیدر جواب ا 

 بخور سرد شد.  

 بدون حرف شروع به خوردن کرد. اونم
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 آوردم.  رونشیو از اون حال و هوا ب دمیبه مقصودم رس خداروشکر

 برگشت. شمیها رو به آشپزخونه برد و دوباره پ ظرف   الدیکه تموم شد م غذا

 ذهنم اومد و به زبونش آوردم:  یتو  یلحظه سؤال همون

 تو هال؟ ادی چرا نم دنینپرس  ؟یگفت یپس بهشون چ ه،یچ انیجر دنینفهم هیاگه بق گمیم 

 .کنهی گفتم سرش درد م -

 فضا رو پر کرده بود. ی. سکوت بددمیتختم دراز کش یگفتم و رو یآهان

 گرفت و گفت:  یشیاز من پ الدی سکوت که م نیشکستن ا یبودم برا یذهنم دنبال جمله ا تو

 ؟ یدل 

 نگاهش کردم که ادامه داد: یسوال

 نگاه به پشت بوم بندازم.  هیبرم  خوامیمن م گم،یم

 سر جام نشستم. خیرو گفت س نیا تا

 ترس بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 . ادیسرت ب  ییبال ترسمی نه نرو م 

 کرد قانعم کنه.  یسع

 موضوع روشن بشه.  نیا فیتکل دیباالخره که با اد،ی نترس نم -

 حرفش بلند شد و به طرف در رفت.  نیدنبال ا به

 التماسش کردم:  یچارگی ب با

 !کنمی خواهش م  نرو،

 گفت:  ی سمتم و با لحن مطمئن برگشت
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 .افتهی نم  ینترس، اتفاق  

 جام بلند شدم و به سمتش رفتم. از

 !امی پس منم م -

 کرد.  مخالفت

 بهتره.  یاینه تو ن -

 و دوباره گفتم:  دمومیمن کوتاه ن اما

 . امیکه گفتم، م نیهم

قبول کرد که باهاش برم. پس هر دومون به سمت پشت بوم   یلجباز  یرفتم رو دنده  دیکه د الدیم
 .میراه افتاد

  الدیکه اونجا بود درآورد و در رو باز کرد. م  یرو از پشت گلدون دیکل الدیم میدیدر پشت بوم که رس  به
 پشت سرش قدم برداشتم. دی اول رفت و من با ترد

 ! یبی نه حرکت عج ،یینبود، نه صدا یعاد ری غ زیچ چیه

 ها افتاده!که واقعا اون اتفاق  کردمیهم داشتم شک م خودم

 !ستین یز ی که چ نجایا -

 رو خاروندم و گفتم: سرم

 !بهی عجخودمم  یبرا دونم،ی نم

 من مطمئن بودم که توهم نزدم. یول

 نگاه کردم و گفتم:  بهش

 ؟یکنی باور نم  

 نگاهم رنگ التماس داشت.  مطمئنم
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 جوابم رو داد:  عیمکث و سر بدون

 من باورت دارم!  چرا،

 لبم اومد.  یحرفش رو  نیاز ا یلبخند

 داد:   ادامه

 چیکنه و ه تی تو رو اذ خوادیکه باشه، م یهر موجود دمیاحتمال م ست،ین  نجایا یز ی فعال چ یول
 .دهینشون نم ه یاز خودش به بق یاثر 

 تکون دادم و لب زدم:  یسر 

 . دیشا 

 . این نجایا ییتنها وقت،چیه کنمی م دیتاک  وقت،چیتو هم ه ن،ییپا میفعال بهتره بر -

برام ترسناک بود، اما   نکهی. با اامین  نجایگفتم، اما مطمئن نبودم به حرفم عمل کنم و ا یآروم ی باشه
 هم رو داشتم! یلیبودم و خ  جانی هم داشت، و من متاسفانه عاشق ه جانیه

اش کنم، بعد از  بره و من هم رفتم تا بدرقه  خواستیم گهید الدیم م،یاومد نییپله ها پا از
 لب گفت:   ریبا من دست داد و ز انا،یو د انیدا یعنیبا مامان و بابا و خواهرم و برادرم   یخداحافظ 

 نباش!  نگران

حس کنم    شدی خوشحال بودم از وجودش، باعث م یلی هم فشردم و لبخند زدم، خ  یرو رو هامپلک 
  یرفت و منم دوباره به بهونه  الدی روش حساب کنم. باالخره م یواسه همه چ تونمی هست که م یکی

 ا هزار تا فکر جورواجور باالخره خوابم برد.ب دم،ی تختم دراز کش یسردرد به اتاقم برگشتم و رو

هام ناخوداگاه باز شدند، البته با نگاه کردن به در چشم یره یشدن دستگ نییباال و پا  یبا صدا صبح
 و دوازده ظهره!  ستیکه صبح ن دمیساعت فهم

 .ادیوارد اتاق شده و داره به سمتم م الدیم  دم یدر نگاه کردم، د به
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 الدیتن کرختم رو تکون دادم و نشستم. م یبه سخت دم،یکش یاازه یو خم  دمی مال یرو کم  هامچشم
 نشست و گفت:  وتریکامپ ز یم یجلو  یصندل یرو

 ؟ی بخواب قدرن یا یتونیم  یسالم، چطور  کیعل

 ام رو باال انداختم.سالمش رو دادم و شونه  جواب

 !دیب یعج دیتونی که نم  ییشماها  ،یدگبه سا -

 : دیرو تکون داد و پرس  سرش

 فتاد؟ ی ن یکه اتفاق خاص  شبید

 »نه« تکون دادم. یرو به نشونه  سرم

 دلسا... یدونی خوبه، م -

 : دمیپرس  دینگفت. با ترد یز یچ گهیهم قفل کرد و د یرو تو  هاشدست

 رو؟  یچ

 و ادامه داد:  دیکش یق یعم  نفس

  دمیشا ای کنه،ی م یپشت بوم زندگ یجن رو هی کنمیمن فکر م  یها... ول ی... نترسکنمی فکر م  من
 چند تا!

  یاما وقت نم،ی بب   کیجن رو از نزد هیدوست داشتم  شهیبگم، هم یچ دونستمی بند اومده بود، نم زبونم
 بدنم رخنه کرد.  یهاقرار گرفتم ترس به تک تک سلول تشیکه تو موقع

 ؟ یمط... مطمئن  -

 انداخت.  نییرو پا  سرش

 .دنینشون م نطوریشواهد که ا -
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  هی دونستمیم یکنم اون هم وقت یخونه زندگ  نیا یتو تونستمی دستم گرفتم، چطور م یرو تو سرم
 مونه!با منم مشکل داره رو پشت بوم خونه ایجن که گو

 گفت:  د،یزارم رو د یافهیکه ق الدیم

داره تو  ی چرا سع فهممی . نمیکن اصال تنها نش  یشه، سع داشیباشه فکر نکنم پ  شتیپ  یکس یوقت
 نداره؟!  یکار  هیکنه و با بق  تی رو اذ

 تکون دادم. نی شده بودم، سرم رو به طرف جیگ

 ؟ یدونیرو از کجا م   نایتو ا ی. راستدونمی نم  یچ یه -

 سرش رو خاروند و جواب داد: 

 . دمیرس جینتا نی کردم و به ا قیاتفاقا افتاد شک کردم و رفتم تحق نیا یراستش وقت 

 طور! نیکه ا -

 اما از کجا؟  کردمی م قیتحق دیمن هم با ق،یتحق درسته

 . ارهیحال و هوا در ب نی کنه تا من رو از ا دایراه حل پ هیکرد  ی سع باز

 م؟ یبزن یدور  هی رونیب  میبر یخوای م گم،یم -

 رفتن داشت؟   رونی دماغ ب دل و تی موقع نیتو ا یک

 . ینه، مرس -

 ؟ یکنیتعارف که نم  -

 چپ نگاهش کردم. چپ

 با تو تعارف داشتم؟ یمن ک -

 جاش بلند شد و گفت:  از
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افتاد   ی. اگه اتفاقگمیبهت م  دمیفهم  یدیجد زیرو بهت بگم، چ  نایپس من فعال برم اومده بودم هم 
 بهم زنگ بزن، تنهام نباش زود پاشو برو تو هال، فعال خداحافظ. 

 کردم.   یجام بلند شدم و باهاش خداحافظ از

فکر احمقانه  هیاما،  نمیهال بش یرفتن و مرتب کردن سر و وضعم، خواستم برم تو  ییشواز دست  بعد
اون جن    خواستی دلم م  یلیخآب بدم.  ی؛ به سرم زد باز برم پشت بوم و سر و گوش ذهنم اومد یتو

 اگه قرار بود زهره ترک بشم. یحت  نمیرو بب

 هام انداختم و به سمت پشت بوم راه افتادم.سر و دست  یتنم بود، شال بلند رو  شرتیت هی

ممکنه رفته باشه؟ نفس   یعنیبار در پشت سرم بسته نشد. وارد پشت بوم شدم مثل اون  یوقت
خوردم، انگار که   نی دفعه به شدت زم کیجلو رفتم اما،  شتریس ب و با اعتماد به نف  دمیکش ی قیعم
 من رو هول داده باشه! یدست

 رو باش فکر کردم رفته!  من

  م،یمشکلمون رو حل کن میبتون  دیباهاش حرف بزنم شا خواستمی ترس و لرز از جام بلند شدم، م با
 حرف بزنم و مشکالتم رو حل کنم!  یموجود نیبا همچ تونمی م کردمی چه ساده بودم که فکر م  یول

 !میلطفا خودت و نشون بده، بذار حرف بزن -

 .دیچ یتو فضا پ یوحشتناک یرو که گفتم قهقهه   نیا

 لرزون گفتم:  ییبا صدا مردم،ی از ترس م  داشتم

 !ترسمی نم  ایراحت نیمن به ا ،یکارات من و بترسون  نینکن با ا یسع

 ! دادیرو نشون م  نیا یلرزونم به خوب یااما دروغ گفتم، و صد ترسمی نم گفتم

نفر   هیانگار  شه،یآن احساس کردم موهام داره کنده م هیکه تموم شد، قهقهه بلند تر شد،  امجمله
گوشه پرت شده، به   هیو   ستیسرم ن یشالم رو دمیبه خودم که اومدم د د،یکشی داشت موهام رو م

کردم   ساحسا  قهینکشم، اشکم در اومده بود، بعد از چند دق غی زور خودم رو کنترل کرده بودم که ج
 نیزم  یکه رو یزد، جور  یل ینفر محکم بهم س کیبکشم که   یموهام آزاد شد، اومدم نفس راحت
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بود که   نیو ذکرم ا هم فکر طی باشه، تو اون شرا دهینشن  یبودم کس دواریام  دم،یکش  یغیافتادم. ج
 مامان و بابا نفهمن! 

 کردمی م یاما در محکم بسته شد، هر کار  نییکه برم پا دمیدو یاشک یهاترس بلند شدم و با چشم با
بفهمه اما، تو اون لحظه   یکس خواستمی نداشت. نم  دهیاما فا  زدمی تند تند به در مشت م شد،ی باز نم

 مهم تر بود!  یجونم از همه چ

 . شدمیم  وونهیداشتم د گهید د،یشنی نم  یانگار کس  زدمی رو صدا م  هیو بق دمیکشی م  غیج  یهر چ 

 ریغ گهید  نیا دم،یکش غیمنظره رو به روم با تمام توان ج دنیپشت سرم رو نگاه کردم، با د برگشتم
 قابل باور بود!

 یاما ماه و ستاره ا شد،ی نم دهیتو آسمون د دیشده بود و خورش  کیروز بود، اما همه جا تار  نکهیا با
 !خوردی هم تو آسمون به چشم نم

 .دیلرزینبود، بدنم از ترس م یکاف یکنم، نور به اندازه  کاری چ دیبا دونستمی نم

  گهیسکته کنم، د خواستمیم دمیصحنه رو که د نیاز جلوم رد شد، ا عیسر اهیس  ی هیسا هیدفعه  کی
 از ترس به سکسکه افتاده بودم.

 !شدی نم یام جار گونه یهم رو  یاشک یبودم که حت دهیشوکه و ترس قدرنیا

 .اومدمی و نم دادمی گوش م الدیکردم، کاش به حرف م یغلط عجب

 یاش همون قهقهه بود، قهقهه که تموم شد صداوحشتناک، کاش همه  یاون قهقهه  دوباره
 گفت:   یوحشتناک

 کن!و گم  گورت

با  شتاب من رو به داخل خونه پرتاب کرد و    ییروی و همون لحظه در پشت بوم به شدت باز شد و ن 
 خودم بود. غی ج یصدا دمی که شن ییصدا  نیآخر

 بود. الدینگران م یچهره  دمیکه د یز ی چ نیرو که باز کردم اول هامچشم
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  یظیخودش رو به اخم غل یبه لبش اومد، اما بعد اون لبخند جا  یلبخند دیبازم رو د یهاچشم یوقت
 داد و گفت: 

 نگفتم نرو پشت بوم؟! مگه

 بودم. مارستان یگفتن نداشتم، به اطرافم نگاه کردم، ظاهرا تو ب  یبرا ینگفتم، در واقع حرف  یز یچ

 گفت:  دیسکوتم رو د یوقت الدیم 

 سؤال من جواب نداشت؟  

 اومد، سکوت بود و سکوت.  رشیکه گ یز ی هم تنها چ باز

 و گفت:  دی لخت و روشنش کش یتو موها یدست کالفه

 حرف نزن.  باشه

 زمزمه کردم:   یآروم به

 دن؟ی... فهم نایمامان ا 

 .تمسخر نگاهم کرد  با

 بهشون بگم؟ یچ تتیراجع به اون وضع  یخواستی پس م -

 هم فشردم. یهام رو رو چشم

 . یگفتی نم  یز یچ -

 جوابم رو داد:  یجد

از  هیبدونه قض خواستی نگران بود و م یل یاول خواستم همون کار رو بکنم، اما نتونستم، مامانت خ 
 چه قراره، منم گفتم.

 گفتم: هیرو تو حدقه چرخوندم و با کنا هامچشم

 برطرف شد البد؟   شیاالن نگران آها،
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 باشه! خبر   یکه از همه جا ب  نهیبه نظرم بهتر از ا ینه خب، ول  -

جور من   ییبه تنها  الدیبود که بخوام م یهم نامرد یاز طرف گفت،ی راست م دیندادم، شا  یجواب گهید
 مسئله رو حل کنه. نی رو به دوش بکشه و ا

 یرو گذروندم. با چشم ها یامروز فکر کردم. چه روز بد  ییکذا یهارو بستم و به اتفاق  هامچشم
 وابم رو داد:ج  یرو صدا زدم. با مهربون الدیبسته م

 جانم؟ 

 زدم:  لب

 افتاد؟  ییچه اتفاقا یبدون یخوای نم

 بهم انداخت.   یکنجکاو نگاه

 . یکن فیتعر  یحوصله نداشته باش  دیگفتم شا یچرا ول  -

 کردم! یکه دق م گفتمی کنم، اگه بهش نم فیبراش تعر خواستیم دلم

 کنم و سبک شم.  فینفر تعر  هی یبرا خوادیچرا دارم، اتفاقا دلم م  -

 کردم.  فیکه برام افتاده بود رو مو به مو براش تعر یبعد هر اتفاق  و

 یتو  یو کالفگ  یدر چه حاله، نگران  نمیاش نگاه کردم تا بب هام به چهره از تموم شدن حرف  بعد
  یاتاق رو ترک کرد. وقت یبه موهاش زد، از جاش بلند شد و بدون کالم ی. چنگزدیهاش داد مچشم

 ! رفت؟ی از حال من م یبود، چه توقع الدیحال م نیا

  دیبا کردمی گلوم رو قورت دادم، حس م یکمکم کن. بغض تو سپارم،ی خودم رو به خودت م ایخدا
هم منزجر   دیشا ایکنم ممکنه شکننده تر بشم،  هیاش گرنگه دارم و اگه بخوام همه  یخودم رو قو

 کننده!

 مرخص شدم.  مارستانی عصر بود که از ب  بایتقر
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بودم، ذهنم به  ری چند روز اخ یهاتو فکر اتفاق   کردم،یبودم و به سقف نگاه م   دهیتختم دراز کش یرو
 طرف.   کی یطرف و کنجکاو  کیترس   دم؛یرس یداشتم به مرز جنون م گهیبود که د ریدرگ یحد

رو برداشتم و تو نت سرچ کردم، همه  ملی. موباکردمی چند تا کتاب راجع به جن مطالعه م دیبا
  هیبا کمک قسمت نظرها تونستم اسم  یمطالب به دردنخور گذاشته بودند، به بدبخت  یهات یسا

  ور یمیقد  یباشه و اون کتاب ها  اریبودم شانس باهام   دواریکنم، فقط ام دایکتاب معتبر و خوب رو پ
 !کردمی نم  داشونیهم اصال پ  دیشا ایکنم،  داشونیپ های راحت نیبه ا دونستمی م  دی. بعارمیب  ریگ

 الدیکردن اون کتاب ها بکنم، اول به ذهنم خطور کرد که به م دایپ یتمام تالشم رو برا دیهر حال با به
اش جور من رو  مجبور نبود همه الد یکه م لیدل نیشدم، به ا مونیکنه، اما بعد پش داشونیبگم برام پ 
خودش   خواستی ممن اون کتاب رو بخونم و  ذاشتینم  دیفهمی اگه ممطمئن بودم  کهن یبکشه و ا

 نیگرفتم ا میکه خسته بودم تصم   ییجاحلش کنه، پس مجبور بودم خودم دست به کار شم. از اون 
 کار رو به فردا موکول کنم.

رو  باز شدن در اومد که باعث شد سرم   یموقع صدا نیهم دم،یو رو به پهلو دراز کش دمیکش یاازه یخم
 .همراهش داشت   وهیو آبم کیک  یحاو ی نیس هی. مامانم بود که هیک  نمیبرگردونم تا بب

 گفت:  یگذاشت و با مهربون زیم یرو رو  ینیس

 . یر یدخترم، بخور جون بگ بخور

هوا براش فرستادم. با لبخند پر مهرش جوابم رو   یتو یازدم و بوسه  اشی همه مهربون نیبه ا یلبخند
 داد و از اتاق خارج شد.

. دوباره سر جام دراز  دیچسب یلیو شروع به خوردن کردم، خ  دمیرو جلو کش ین یسر جام نشستم و س 
فرستادم و سر جام   رونیکردم نشد، نفسم و محکم ب یکردم بخوابم اما هر کار  یو سع دمیکش

 ام سر رفته بود.حوصله  شد،ینم  یطور نینشستم، ا

که طبق معمول،  دمیرو د انیو دا انایکه شدم د ییرایرفتم، وارد پذ   رونی جام بلند شدم و از اتاق ب از
 هیبر عل  کردندیمواقع با هم دعوا داشتند، اما اگه قصد م  شتریب زدند،یهم م یسر و کله   یداشتند تو

 .شدی م  چارهی که طرف ب  کردندی م یباهم همکار  ینفر شن، جور  هی

 زنگ در بلند شد.  یموقع صدا همون
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 دستم رو گرفت، نشوندم رو مبل و گفت:  انیکه دا فونی برم سمت آ خواستم

 حوصله جواب دادن به مامان و ندارم. کنم،یسر جدت من باز م نیبش

 شده بودم!  زیرفت که در رو باز کنه، چه عز انیخنده نشستم و دا با

رو که   الدیوارد هال شدند، م  ییو بعد دوتا  دمیرو شن انیو دا  الدیم  یاحوال پرس یدابعد ص هیثان چند
بعد   یجوابم رو داد و اومد کنارم نشست. کم یاز جام بلند شدم و سالم کردم، اون هم به گرم دمید

 گرفت.  یجلومون جا  انیهم دا

 گفتم:  الدیبه م رو

 ورا؟  نیاز ا خب،

 چپ نگاهم کرد.  چپ

 ؟یانداز ی م کهیپالسم، ت  نجایا شهیمن که هم -

 رو باال انداختم و جواب دادم:  ابروهام 

 ! ایباهوش  ؟یدیکجا فهم از

 و گفتم:   دمیرو برگردوند و حالت قهر به خودش گرفت که خند  روش

 و گفتم. نیتو ذهنم ا ومدین یا گهیکردم، خب حرف د  یشوخ

 نازک کرد و گفت:  یچشم پشت

 . بخشمتی نم

 رو جمع کردم.  هاملب

 معذرت خواست؟  یک -

کنه بلند شد اومد جلو، دستش رو باال برد که انگار   تی دوست داشت من و اذ شهیهم که هم انیدا
 بزنه. خوادیم
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 ترت درست صحبت کن بچه پررو! با بزرگ  -

 صورتم گرفتم و داد زدم:   یرو جلو هامدست

 !مامان

من حساس شده بود و   یدو روز مامان رو نیدهنم گرفت. ا یدستش رو جلو ع یهول شد و سر انیدا
 بهم رفت و گفت:  یاچشم غره انی. داکردمیمنم داشتم سواستفاده م

 لوس!  باشه

 گفت:  عیاومد و سر رونیموقع مامان از آشپزخونه ب  همون

 مامان؟  جان

 گفتم:  کردمی رو نگاه م  انیدا زیآم دیکه تهد  یزدم و درحال  یلبخند

 حل شد.   یچیه

کرد و بعد دوباره به   یو شروع به احوال پرس دیرو د الد یراحت شد، انگار تازه م  الشیکه خ مامان
 آشپزخونه برگشت. 

 . میگذروند یروز تمام رو به مسخره باز  هیهم به جمعمون اضافه شد و  انایکم د کم

 گذاشتم خوابم برد. بالشت  یخسته بودم که تا سرم رو رو قدرنیا

  یظهر بود، به لطف جناب جن کس کی به ساعت انداختم، ساعت  یچشمم رو باز کردم و نگاه هی
 کنه.  دارمیبود تا ب ومدهیزودتر سراغم ن

رفتم و  رونیو بدنم رو کش آوردم. از جام بلند شدم و بعد از مرتب کردن تختم ب  دمیکش یاازه یخم
 به دست و صورتم زدم. یآب

و   دمیدادم و نشستم، واسه خودم غذا کش یمنم سالم خوردند،یآشپزخونه رفتم همه داشتن غذا م به
 کردم.  یک یصبحونه و نهارم رو   یبه نوع
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گرفتم برم سراغ کتاب مورد نظرم   میگذروندم تا ساعت پنج تصمرو به بطالت  ی از نهار چند ساعت بعد
 بگردم. 

رفتم. مامانم  یانداختم و به سمت در خروج  رونی موهام رو از شال ب شیزدم و بدون آرا یاساده  پیت
 : دیپرس دیتا من و د

 کجا؟  باز

 ام!اش تو خونه باز؟ مامان من که همه -

 کجا؟  دمیحرف نزن جواب من و بده، پرس-

 !رونی ب -

  رونی ب  رمیکه گفتم م نیا یجد یعنیشد که دستش بود،   یگفت و دوباره مشغول خوندن کتاب یآهان
باال انداختم و از خونه خارج شدم. از   یا! شونه رون؟یب  رمیرو راحت کرد؟ معلوم نبود دارم م  الشیخ

 دم در بود، نگاهم کرد و گفت:  ی مشک  دیپرا هیقبل به آژانس زنگ زده بودم، 

 د؟یآژانس خواسته بود شما

 رو تکون دادم و با گفتن سالم، سوار شدم. سرم

 *** 

شون هم  جا اصال اسم اون کتاب به گوش چ یبگردم، ه خواستمی بود که م یفروش کتاب  نیهفتم نیا
 نخورده بود! 

با   رمردی پ هیقهوه به مشامم خورد،  یبود، پام رو که تو گذاشتم بو  یمیقد یل یخ یکتاب فروش  ینما
از جاش بلند شد و با   دی. تا من رو ددینوشی نشسته بود و داشت قهوه م یز ی ظاهر مهربون پشت م

 گفت:  یمهربون

 بهت بکنم؟  تونمی م یدخترم، چه کمک  سالم

. به رو گفتم خواستمی که م یاسم کتاب یدیانداختم و با ناام کیکوچ یفروش  به سراسر کتاب  ینگاه
 بودند. ی فروشکتاب یهم تو گهیجز من دو سه نفر د



 وهم  یحوال

23 
 

 قسمت از کتابخونه اشاره کرد. هیو به  دیکش دشیسف شیبه ر یدست

 . یکن  داشیپ ی جا بتونفکر کنم اون  -

 و تعجب گفتم:  ینگاهم رو بهش دوختم و با خوشحال  عیسر

 واقعا؟

 یکنم، برا داشیپ جانیاش گرفته بود، سرش رو تکون داد. اصال توقع نداشتم بتونم اکه خنده  رمردیپ
 که گفت رسوندم. یخودم رو به سمت عی زده شدم و سرذوق  یلی خ نیهم

و دستم رو بردم که برش دارم اما،   زد  یهام برقجست و جو، چشمم بهش خورد، چشم  یاز کم بعد
 . دیکش رونی کتاب نشست و زودتر از من اون رو ب یرو یاگهیهمزمان با من دست د 

 پسر جوون مواجه شدم، با اخم بهش نگاه کردم و گفتم:  هیرو که بلند کردم که با  سرم

 د؟یکتاب بردار  یدستتون رو از رو شهیم د،یببخش

 و جواب داد: دیهم کش یهم اخم هاش رو تو اون

 !دیممکنه شما دستتون رو بردار اگه

  ری همه گشتن از خ نیبودم بعد از ا ضیکه باهاش خوب برخورد کردم پررو شد! مگه مر نیا مثل
 کرده بودم بگذرم؟  دایکه پ  یکتاب

 دستت و بردار؟  دیگ یم کردم  داشیکتابم االن که پ نیمحترم من چند ساعته در به در دنبال ا  یآقا -

 زد و گفت:  یپوزخند پسره

 کتابم. نیمن چند روزه که دنبال ا دی گرد یکتاب م نیشما چند ساعته دنبال ا اگه

 !بردی ام رو سر م داشت حوصله  گهید

 کردم.  دایکتاب رو پ  نیمن زودتر ا ستیبرام مهم ن -

 گفت:  یلجباز  با
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 .دیدارکردم، حاال دستتون رو بر  دایمن زودتر پ  ری نخ

 : دمیاومد و پرس شمونیپ رمردیبعد پ یداغون فروشنده رو صدا زدم، کم  یاعصاب  با

 آقا؟  نیا ای  دیکتاب رو دار نیا دم یآقا، من زود تر از شما پرس د یببخش

 به هردومون انداخت و جواب داد:  ینگاه

 . شما

 زدم و رو به پسر گفتم:   یپوزخند

 حاال دستت و بردار! ؟یدید

 : دیاش غرشده  دیکل یدندون ها  ری از ز پسره

  یکنجکاو هیدختر کوچولو به خاطر  هی دمیداره اجازه نم یکتاب بستگ نیمن به ا یدختر جون زندگ  
 !ارهیمسخره اون رو از چنگم در ب

 کرد؟ یداشت من رو قضاوت م  یبه چه حق اومد،ی خونم در نم یزدی م کارد

 زدم:  ادیفر تی با عصبان 

 خوام؟ ی م یکتاب رو به خاطر کنجکاو نیگفته من ا یمحترم ک  یآقا

 که دهنش رو کج کرده بود، گفت:   یبه خودش گرفت و در حال یز ی تمسخرآم یافهیق

 ؟ ینکنه جن زده شد 

 هام رو بستم، آروم گفتم: رو مشت کردم و چشم هامدست

 کنه.  یم  یمون زندگونهجن رو پشت بوم خ   هیزده نشدم، اما  جن

فکر   یو فقط تو دیام کنه، اما بر خالف تصورم نخندخنده و مسخره  ری حرفم بزنه ز نیداشتم با ا توقع
 گفت:   قهیفرو رفت. بعد از چند دق



 وهم  یحوال

25 
 

تو هم  دمیمن نصف پولش رو م م؟یدارم، چطوره کتاب رو هر دومون استفاده کن یفکر  هیمن  خب
 .میکن  ینصفش، بعد با هم استفاده م

 رو باال انداختم. ابروهام 

 م؟ یبا هم استفاده کن ی باهوش چجور  یآقا -

 باال انداخت. یاشونه

با هم  میذاری بار قرار م هیچند وقت  ایروز دست شما،  هیروز دست من باشه  هینداره،  یکار  -
 .میو باهم مشکالتمون رو حل کن میهم بذار یفکرامون رو رو میتونی تازه م م،یکن یاش ممطالعه 

بعدشم فکر   م؟یکتاب همش در رفت و آمد باش هیرو جمع کردم و گفتم: مسخرس، به خاطر   صورتم
 د؟ یبه من بکن دیتونی م  یمثال شما چه کمک خوره؟ی شما به چه درد من م

 کم به طرفم خم شد و زمزمه کرد:   هی پسره

من   یپس بدش به من، چون برا یایو ب یه خاطرش بر که ب ستیقدر برات مهم نکتاب اون نیا اگه
  یمن کار  یبرا  یتونی که نم ییتو نیبهت بکنم، ا تونمی کمک ها م  یل یمهمه، درضمن من خ یلیخ
 !یکن

 حدقه چرخوندم و گفتم:   یرو تو هامچشم

خودت و دست باال   یل یدرضمن، خ کنن،ی ام بهم شک مو برم خانواده   امیب اد یاگه ز  یمهمه ول برام
 ؟ یبه من کمک کن  یخوایم  یمثال چجور  ا،یگرفت

 تر کرد و شمرده شمرده لب زد:   کیصورتش رو به من نزد پسره

 !رمی جن گ من

  یدستش رو تو هیبا بهت بهش نگاه کردم، پسره ازم فاصله گرفت،  هیگرد شد و چند ثان هامچشم
 گذاشت و گفت:  بشیج

 ؟ی کنی م کاری شد؟ چ یچ
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 گفتم:  یبلند یصدا با

 ؟ یستین  ریگمگه جن  کار؟یچ یخوا یکتاب و م نیا گهی تو د یمرد حساب  خب

 گذاشت.  ش ینی ب یرو رو دستش

  یها تیدر موقع یمتفاوت  یمن با جن ها خوام،ی کتاب رو م نیخاطر ا نیآروم، اتفاقا به هم س،یه -
 ؟ یفکر کرد  شنهادمیشد؟ رو پ یاطالعاتم رو باال ببرم، خب چ دیبا نیهم یبرا شمیرو به رو م  یمختلف

 فکر فرو رفتم. یتو یکم

 فکر کنم. شتریب  دیبا -

 به سمتم برداشت.  یقدم

 چه قدر مثال؟  -

 به خودم گرفتم و جواب دادم:  یمتفکر  یچهره 

 روز!  هی مثال

 اولش قرار گرفت.  یقدم به سمت عقب برداشت و دوباره سر جا هی

روش نوشت، اون رو به سمتم  یز ی آورد و چ رونی ب بشی ج یاز تو یباشه قبوله، تکه کاغذ و خودکار  -
 گرفت و ادامه داد:

هر   یکتاب برا  یاگه نخواست برم،ی کتا بو م نیبهم زنگ بزن، من ا یمنه فکرات و کرد یشماره  نیا
عنوان رو کمک من  چیدر اون صورت به ه یول ،یر یبگ  یاز روش کپ دمیدومون مشترک باشه م 

 حساب نکن! 

 رو ازش گرفتم و گفتم:  کارت

 .پس فعال خداحافظ  زنم،یرو که کردم زنگ م  فکرام

 خواستم برم که صداش متوقفم کرد. 
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 ه؟یاسمت چ ینگفت یراست -

 برگردم جواب دادم: نکهیا بدون

 .دلسا

 به راهم ادامه بدم که دوباره گفت:   خواستم

 ؟ یاسم من و بدون یخوای نم

 تکون دادم.  نیگرفتم و سرم رو به طرف شی راهم رو در پ یادامه

 . ستیبرام مهم ن -

 که زمزمه کرد:    دمیبه راهم ادامه دادم، اما صداش رو شن 

 !پررو

 شدم بلند گفتم:   یخارج م یکه از کتاب فروش  طورهمون

 ! یخودت

 ! کردیمن همه رو مبهوت م زیت  یگرد شده از تعجبش رو تصور کنم، گوش ها یچشم ها تونستمیم

 

 پام نگه داشت. یجلو  یمشک سی جنس هیبودم که  یمنتظر تاکس ابونی خ سر

  من توقف کرد، یطرف تر رفتم که اون باز دنده عقب گرفت و کنار پااون یتوجه نکردم و کم   بهش
خودش   دم،ی خود به خود به سمتش چرخ  دمیآشناش رو شن یصدا  یوقت یخواستم بازم توجه نکنم ول

چقدر درآمد داره که  ریجن گ هیبود، مگه   بیبرام عج دونستم،ی بود؛ همون پسره که اسمش هم نم
 پاش باشه؟ ری ز سی نسج

 .آورد  رونیمن رو از فکر ب  صداش

 . ادینم رتونی گ یتاکس  دیستیبا نجایحم ارسونمتون اگه تا صب  یمن م دییبفرما -
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 .جوابش رو دادم  سرد

 ! رمیم ادهی ممنون پ -

 رو گرفت و گفت:   فمیاومد طرفم ک عیشد و سر ادهیکه پ  فتمیراه ب خواستم

 ! گهید رسونمتونی م دیکن  صبر

 کردم؟ یاعتماد م ریگجن  هیو از همه مهم تر  بهیغر هیبه    دیبا یچ یبرا دم،یرو از دستش کش  فمیک

 .شهیبرام بد م  ننیگفتم که ممنون، خانوادم شما رو بب -

 کرد!   یم  دییبا سر تأ یکرد و هر از گاه ینفر گوش م هی ینگاه کردم انگار داشت به حرفا  بهش

نبود، پس داشت به   یگوشش هم هندزفر  یتوش نبود، تو یانداختم؛ کس نی به داخل ماش ینگاه
 !داد؟ی گوش م یحرف ک

 گفت:  هیبعد از چند ثان 

 هست؟!  رمیکه از قضا جن گ  دیاعتماد کن  بهیغر هی به  دیبا  یچ یبرا دیگی طور! راست م نیا که

 !گذره؟یم  یتو ذهنم چ دیباز موند، از کجا فهم دهنم

 زد و ادامه داد:   یپوزخند

بهت کمک کنه، درضمن من   یو قبول کن شنهادشیره اگه پقرا ریجن گ  نیو بدون هم نیخانم ا یول
 نه جن!  رمی جن گ

از   کردمی فکر م نیداشتم به ا اد، ی از تعجب گرد شده بود، هر آن ممکن بود از جاش در ب هامچشم
 آخ پسره در اومد و بالفاصله گفت:  یکه صدا دهیرو فهم میاصل لیکجا دال

 خوبن! میل یمسلمون خ یکافر بود، جن ها ی منظورم جنا د،یببخش

 حالش خوب بود؟!  گفت؟ی م یچ  نیکردم ا یبا تعجب بهش نگاه م  

 شده بود؟!  یقدم به عقب برداشتم، نکنه جن  هیترس  با
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 د؟ یگ یم  یحالتون خوبه؟ چ -

 بهم نگاه کرد و بعد زد تو سرش و گفت:  جیگ پسره

 پسره خله. گهیاالن م ؟یخواست   یو م نیهم  ایب

 کردم که گفت:  یبا تعجب نگاهش م اشتمد

 ! ییخل تو یهو

 هم گره خورد. یطرز حرف زدنش، ابروهام تو از

 چه طرز حرف زدنه؟  نیآقا؟ ا  یچ یعنی -

 گفت:  دستپاچه

 با شما نبودم!  د یببخش

 یپسره  نی بذارم ا تونستمی رفتم، چطور م  یخودم م دی به سمت عقب برداشتم، با گهیقدم د هی آروم
 به عقب بردارم که باز صداش اومد:  گهیقدم د هیمن رو برسونه؟ خواستم  یمارستانیت

 .دمیم ح یبراتون توض   دیاگه سوار ش ستمی ن یمارستان ی نخند، خانم من ت درد

 گفتم؟ نکنه بلند فکر کردم؟!  یمن تو ذهنم چ دیباز از کجا فهم دم؟یخند یک من

 تعجب گفتم:  با

   دم؟یخند یک من

 .د یتو موهاش کش یدست کالفه

 !ستمیبا شما ن  -

 .کردی داشت خلم م گهید

 رو باز کرد گفت:  نی سمت شاگرد ماش  در



 وهم  یحوال

30 
 

 .دم یم حی راه براتون توض یتو  دینیبش  دییبفرما

 سوار شدم تا بفهمم چه خبره!  یبودم، اما از سر کنجکاو دهیازش ترس یکه کم نیا با

 

گفت   یدادم م یجوابش رو م  یکه وقت زدی م ییهاحرف   هی یپسره هر از گاه ن یو ا میبود  نیماش تو
 بود.  ی درک رقابلیو غ  یب یعج  ت یموقع یل ی !«. خستمی»با شما ن

 پسره گازش رو گرفت و چراغ قرمز رو رد کرد. یول م یدیسر چهار راه رس به

افکارم بهش   یتو قدرن یاسمش رو بگه تا ا ذاشتمی جمله گذشت که کاش م نیذهنم ا یلحظه تو هی
 نگم »پسره«.

 و بعدش گفت:   دیچی پ  نیماش  یپسره تو یقهقهه یدفعه صدا هی فکر بودم که  نیا یتو

 !سی بات

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 ؟یچ

 رو جمع کرد و گفت:  اشخنده

 !سهیبات اسمم

 ن خونه؟! خوام اسمش رو بدونم؟ نکنه ذه یمن م دیاز کجا فهم نیا

 بعد گفت:  هیثان چند

جن دوستم اون ذهن افراد رو    هیجن دارم که... آخ آخ، باشه بابا، با  هیمن   ستم،یذهن خون ن نه
 !گهیو به من م خونهیم

 با شدت سرم رو به سمتش چرخوندم و با ترس بهش نگاه کردم و گفتم:  دمیرو شن نیا تا

 نه؟ یجن تو ماش  هی...  ی... االن یعنی... ی
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 متوقف کرد، برگشت سمتم و دستپاچه گفت:   یرو کنار   نیکه ماش دمیترس دیفهم  انگار

و   دشونی جن مسلمونه، تا به عقا نیا ست،ین  یکنیجور که تو فکر مجن اون  نیا نی نترسط بب نترس
ون جن رو از  به تو کمک کنه که ا تونهی نداره، تازه م یبه کار کس ینشه کار  نیمقدسات مسلمونا توه 

 . یکن  رونی تون بپشت بوم خونه 

 لرزونم گفتم:   یصدا با

 باشه ترسناک که هست! یچ هر

 تکون داد و گفت:   نیرو به طرف  سرش

 !ش یی بایاز ز مونهی دهنت باز م  ین یاش رو بباشتباه نکن، اگه چهره نه

 .دیاز تعجب باال پر ابروهام 

 اس!فرشته ستیجن ن  یگیکه تو م ینجور یخب ا -

 .زد و دوباره راه افتاد یکج  لبخند

 و جن باشم؟!   ریگجن  هی شیپ نیماش هی یبرسه که تو ییبه جا  دیمن با یبودم، چرا راه زندگ  جیگ

 به اون کتاب داره؟! یاز یجن داره، چه ن هیاگه   ،یطرف از

 آدرس؟  -

 گفتم:  یجی افکارم رو پاره کرد، با گ یرشته  صداش

 هوم؟

 داد و گفت:  نروی رو ب  نفسش

 تون و بده. خونه آدرس

 ذهنم رو نداد! یتو یهاجواب حرف  بارنیبود که ا  بیرو بهش دادم، عج آدرس

 گفتم:  م یکوچه که شد کینزد
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 . شمیم ادیمن پ 

 در  و ببندم بهش گفتم:   خواستمی م ینگه داشت، وقت  عیحرفم سر نیاز ا بعد

 ! یجن خوشگله رو نشونم بد نیا دیبار با هی

 هام زل زد و گفت: حس تو چشم  یب

 . یبکن ییدرخواست ها  نیازم همچ یتونی و قبول کن، بعد م  شنهادمیپ اول

  یبود؟! نکنه جن بهونه است تا من و راض ضی رفتارهاش ضد و نق قدرنیچرا ا  نیا د،یباال پر ابروهام 
 کنه؟

مون راه افتادم، رو بستم، به سمت خونه  نیدر ماش گفتم و  یجوابش رو بدم خداحافظ نکهیا بدون
 که به حرکت در اومد.  دمیرو شن نشی ماش یبعد صدا یکم

اصرار داشت   قدرن یا یچ یبکنم پس برا یبراش کار  تونستمی بود، به قول خودش من نم   بیعج برام
محسوب  یجور همکار  هیهم  نی! آره خب به هر حال ا؟یداشته باشم؟ همکار  یباهاش همکار 

 !شدیم

 گرد شده به خودم گفتم: یهالحظه سر جام متوقف شدم، با چشم  هی

 یباهاش همکار  یچرا اگه نخوا  ،یکرد داشیاون کتاب رو ببره؟! تو اول پ یاصال تو چرا گذاشت دلسا
قدر به سرم زدم، واقعا که چه ی! ضربه ا؟یر ی بگ یاصل کتاب دست اون باشه و تو ازش کپ  دیبا یکن

 افتاده بود!  ادمیزود 

 رو برداشت.  فونیآ انیخونه رو زدم که دا  زنگ

 ه؟ یک -

 رو کنار زنگ گذاشتم و گفتم:  دستم

 کن.  باز

 جواب سوال من نبودا! نیا -
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 رو داشته باشم. ییهای شوخ  نی نبودم که تحمل همچ  ییتو حال و هوا اصال

 حرص جواب دادم:  با

 باز کن!  منم،

 !ه؟یمنم ک -

 و گفتم:  دمیآزادم رو محکم تو سرم کوب  دست

 باز کن!  انیدا دلسام

 تو!  ای خب زودتر بگو، ب ؟ییعه دلسا تو -

دستم بود، به قتل  یرو تو حدقه چرخوندم و در رو هول دادم اما باز نشد، قطعا اگه جلو هامچشم
 ! رسوندمشیم

 جواب داد: ان یزنگ رو فشردم. دوباره دا  یبا کالفگ  دوباره

 ه؟ یک گهیبار د نیا

 ام گفتم: شده  دیکل یهادندون ریز از

 دلسام!  بازم

 تو؟  یومدیپس چرا ن ؟ییعه دلسا تو -

 .کردی اش رو کنترل مبه زور داشت خنده انگار

 نشونت بدم! یاخنده هیتو،    امیدر رو باز کن ب  -

 عه در رو باز نکردم؟  -

 دمیو حرص در رو محکم باز کردم که د تی در رو زد. با عصبان د،یخندیکه م ی فت و در حالرو گ نیا
سرش   ی رو باال بردم و محکم به سمتش پرت کردم که تو فمیک خنده،ی و داره م ستادهیراهرو ا یتو

 کرد و گفت:  یاخورد. ناله
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 !انصافی شدم ب  یخوب شد؟ ضربه مغز  تی رینشونه گ قدرن یا یک تو

  یرو از کنار پاش برداشتم. وارد هال شدم و سالم بلند فمی زدم و ک یدلم خنک شد، پس لبخند یکم
 شالم رو از سرم درآوردم.  رفتمی که به سمت اتاقم م یدادم، در حال 

ما بود؛ کنارش نشستم و  یباز خونه  الدیرفتم، طبق معمول م هیبق  شی هام پلباس   ضیبعد از تعو 
 گفت:  یبعد از سالم و احوال پرس

 ؟یبود کجا

 کتابخونه. -

 نگاهم کرد و گفت:  مشکوک

 ؟ یمطمئن

  دواریداشت؟! فقط ام  یچه فرق ،یهم دروغ نگفتم، حاال کتاب خونه نه، کتاب فروش  نیهمچ  خب
 .امی بودم مشکوک نشده باشه که دنبال چه کتاب

 نگفت.  یز یچ گهیتکون دادم و اون هم د دییتأ یسرم رو آروم به نشونه  

 

چه اسم   س؛یبات   رفت،ی نم رونیلحظه از سرم ب  کی سی رو بستم و به فکر فرو رفتم، فکر بات امهچشم
 !یب یخاص و عج 

 کردم؟  یرو قبول م شنهادشیکردم، بهش اعتماد و پ  یم کاری چ دیبا

 *** 

 شب خونه ما بمونه!  الدیگذشت، قرار شد م  هاشی و بد های خوب یشب هم با همه  اون

 . دمیشنی م الدیمامان رو با م یمکالمه یصدا

 .انیتو اتاق دا  ندازمیجان االن برات تشک م الدیم -
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 رو رد کرد و گفت:  شنهادشیپ عیسر الدیم

برا هفت پشتم بس بود، تا صبح   دمیخواب  انینه نه، قربون دستت زن داداش اون بار تو اتاق دا نه
 خرناسش به هوا بود! یصدا

چاره  گهیتو اتاق دلسا بخواب د  ، یبخواب ذارهی آشپزخونه نم لیوسا یبگم واال، تو هالم که صدا یچ -
 !هیچ

  نییهم پا الدیم  برد،ی به سقف بودم و خوابم نم  رهیخ  یمن هنوز چهار چشم  یشب بود ول  نصف
 . دیدی چشمش بود و به گمونم داشت خواب هفت پادشاه رو م  یتخت دستش رو

 یزد واقعا خوشگل بود؟ برا  یکه ازش حرف م یاون جن ه؟یاسمش چ یبودم، اصال معن  سیفکر بات تو
 کنم؟  یاصرار داشت من باهاش همکار  یچ

من رو از جام پروند، با ترس به اطرافم نگاه کردم،   یب یمه  یام غرق بودم که صداافکار پراکنده  یتو
 دقت که کردم متوجه شدم صدا از پشت بومه،

که  ی بیو غر بی عج یمشتم فشردم. دوباره اون صدا تکرار شد؛ همون صدا یتو  زده پتوم رو  وحشت
به زور از   د،ی لرزی بدنم م  کردم،یم ی تر شد، از ترس داشتم قالب ته  دیصدا شد بارن یا دم،یاون شب شن

 نشستم. الدیجام پا شدم و کنار م

 ... پا... شو!الدی... اد... ملیم -

  تیاون وضع یمن رو تو یشد و وقت داریلرزونم چندبار تکونش دادم که ب یهانشد، با دست  داریب
 هاش صورتم رو قاب گرفت و گفت: نشست، با دست عیسر دید

 شده دلسا؟ حالت خوبه؟  یچ

 :  دیپرس یدستش گرفت و با نگران  یام رو توزده خی یهانه تکون دادم. دست یرو به معنا سرم

 ؟یدید یز یچ

 سرم رو تکون دادم. رهدوبا

 ... دمی... ش... شن یو... ول  دمی_ن... نه ند
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 گرفت. یام مسکسکه  دمیترس  یبود، معموال وقتط م  نیکه داشتم هم یبد هیگرفته بود،  امسکسکه 

 . دیکه من رو تو آغوشش کش دمیترس  یل یخ  دیانگار فهم الدیم

 مگه؟ یدیشن  یچ -

 جوابش رو دادم:  زدم،یکه سکسکه م  همچنان

 !دمشیکه... همون شب اول... هم... شن بی... عج یصدا هی

 بده. امی کرد دلدار  یو سع دیموهام کش  یرو یدست

تو دل منبع   یرفت  یتازه با شجاعت پا شد ،یدینترس قدرن یا یول یدیصدا رو اون شبم شن نیتو ا -
وحشتناک تر   ی، تو ممکنه با اتفاق هانشده که یز یباش دختر چ یصدا، االنم مثل اون موقع، دلسا قو

 که! یبترس قدرن یصدا ا هیبا  دینبا  ،یمواجه بش نیاز ا

 . دمیکش رونی رو از آغوشش ب خودم

 ! هی... چیصدا دونستمی اونبار... فرق دا... شت  من اون موقع... نم الدیاما... م -

 ؟ یدونیمگه االن م -

 رو بستم.  هامچشم

 ... جنه. گهی_معلومه د

 هام رو باز کردم. داد که چشم تکونم

 کنم. یم دای نفر و پ هیگردم  یحله، خودم م  یهمه چ ریجن گ هینترس دلسا، جن هم باشه با آوردن  -

کردم بهش اعتماد کنم، سرم رو تکون   یبند اومده بود، سع گهیام دسکسکه   دم،یکش یق یعم  نفس
زودتر حل    زیبودم همه چ دواری. ام دمیسرم کش یرو رو تختم برگشتم و پتوم ی تو یحالی دادم و با ب 

 شه!
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 رفته. الدیکه م  دمیهال، فهم یرفتم تو  یشدم، وقت داریظهر از خواب ب شهیهم مثل

  میآن تصم  کینه؟! در  ایزنگ بزنم  سی بودم که به بات  ریبودم و با خودم درگ   دهیتختم دراز کش یرو
  دمیاش رو گرفتم. بوق اول که خورد تازه فهمکه بهم داده بود رو آوردم و شماره   یخودم رو گرفتم، کارت

 بود!  رید یمونی پش یبرا گهیکنم، خواستم قطع کنم که برداشت، د یم کاری دارم چ

 بله؟  - 

 من و من جواب سالمش رو دادم:  یکم  با

 .سالم

 سالم، شما؟  -

 اعتماد به نفسم رو باال ببرم و گفتم: کردم یسع  دم،یکش یق یعم  نفس

 . دلسام

 ه؟ یدلسا؟ دلسا ک  -

 حدقه چرخوندم و گفتم:  یرو تو هامچشم

 ... یکتاب فروش یروز، تو اون

 ام رو کامل کنم و گفت: جمله نذاشت

 ؟ یفکر کرد شنهادمیشد؟ راجع به پ  یآها دلسا! شناختم، چ  -

 جواب دادم:  دیترد با

 .آره

 خب؟  -

 گفتم:  اومدی که انگار از ته چاه در م ییدو بستم و با صدا هامچشم

 .قبوله
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 فکر فرو برم.  یتو اد یکردم. صداش نذاشت ز یرو از پشت تلفن هم حس م  پوزخندش

 . میتا باهم حرف بزن  نجایا ای ب گهیدو ساعت د یک ی کنمی ام رو برات اس مآدرس خونه  -

 اعتراض کردم.  عیگرد شد و سر  هامچشم

 ات؟!به خونه امیبهت اعتماد کنم و ب دیبا ی چ یخونه؟ برا ؟یچ -

 .د یچی پ  یگوش یبا اعتماد به نفس تو صداش،

  ستین یطور ن یاگه ا ،یبهم اعتماد کرد  یعنیکمکت کنم،  یجاش هم اگه قبول کرد  نیتا هم ن،یبب  -
 !میبا هم نداشته باش یکار  چیپس بهتره ه ،یو بهم اعتماد ندار 

 مجبور بودم اعتماد کنم. دم،یبه صورتم کش یدست کالفه

 . امی باشه، م -

 . یبا -

 رو بدم!   اشی نذاشت جواب خداحافظ  یبالفاصله تماس رو قطع کرد، حت و

 *** 

مورد نظر گشتم، پالک ها   یرو حساب کردم و دنبال خونه  هیشدم، کرا ادهیپ نی از ماش  دم،یرس  بالخره
 کردم. داشینظر گذروندم، خودش بود، پرو از 

شد، شلوار گرمکن و    انیجلوم نما سی بات یبعد در باز و چهره  قهیرفتم و زنگ رو زدم، چند دق جلو
 رو انکار کنم!  تشیجذاب تونستمی تنش بود، نم  یجذب مشک   شرتی ت

که وارد   نی شتم، همقدم به جلو بردا دیسالم کردم، جوابم رو داد و به داخل دعوتم کرد، با ترد آروم
 بود!   یک یبزرگ و ش  یخونه یل یشدم دهنم باز موند، خ اطیح

 خوب باشه! قدرن یا تونهیم  ریجن گ  هی یمال  تیچطور وضع دمیفهم ینم

کردم، وارد   یاش رو ط که چه عرض کنم باغ خونه  اطیح  س،ی فکرها شدم و پشت سر بات نیا الی خیب
 بودم.  دهیند یبزرگ  نی به ا یخونه   کیتو عمرم از نزد م،یسالن شد
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رنگ    ونیدر م یک یمختلف و  یهابا طرح  ییهابود و دور تا دور هال، با مبل  ک یسالن سرام کف
کردم که صداش من رو به   یاش نگاه مخونه لیپر شده بود، داشتم با تعجب به وسا یاو نقره  ییطال

 خودم آورد.

 . نیبش -

 مکث مقابلش نشستم. یل نشست و منم بعد از کم مب هی یرو  خودش

 خب؟  -

 .تعجب نگاهم کرد  با

 خب؟  -

 کم درمورد خودت و...  هی دی_خب نبا

 : د یاش بهم نگاه کرد و پرسشده  زی ر یبا چشم ها سی بات

 و؟  خودم

 گلوم رو صاف کردم و ادامه دادم: یسرفه ا با

 ؟ یبد حیتوض یخودت و اون جن که اون روز گفت درمورد

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 !ایب  یبان  آها،

 بود؟ یک گهید یتعجب بهش نگاه کردم، بان  با

  نیخوشگل دهنم باز موند، ا یپسر چشم آب هی دنینفر سرم رو باال آوردم که با د هی»سالم«  دنیشن  با
 بود؟!  یک

 لبش جا خوش کرد و گفت:  ینگاه کردم که پوزخند معروفش رو سی به بات یسؤال

 !شی نیبب  یخواستی که م هیجن همون
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ذهنم داشتم دود شد رفت   یکه از جن تو  یبود، کال تصورات  یدهن باز بهش نگاه کردم، باور نکردن با
 هوا! 

 هم رفت و حق به جانب گفتم:  یهام تو اخم  انداختند،یداشتند دستم م دیشا

 ن؟ یکرد اممسخره 

جن   نی واقعا ا یعنی»نه« تکون داد. هنگ کرده بودم،  یسرش رو به معنا د، یترد یو ب  نانیاطم با
 بود؟!

 نام نگاه کردم. یجن بان به

 و گارد گرفتم.   دمیکش غی قدم به سمتم برداشت که ج هی

 جاش متوقف شد و گفت:  سر

 ؟ یزنی م غی چرا ج 

 نم دو قورت دادم و گفتم: ده آب

 ناخودآگاه بود. د،یببخش

 !کردم؟ی م یجن معذرت خواه هیداشتم از  یجد

و آب دهنم  دم یکنار کش یمبل کنارم نشست. ناخوداگاه خودم رو کم  یرو تکون داد و اومد رو  سرش
 رو قوت دادم.

 ؟ ینی بب ا ی  یبدون یهم هست که بخوا یا گهید زیچ  ،یدیزدم رو د یکه ازش حرف م  یخب جن -

 انداختم. یبه بان ینگاه مین

 جنه؟ نیاز کجا معلوم ا -

 جوابم رو داد:   عیحرف بزنه و سر  سینذاشت بات   یبان
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 ! کنمی بهت ثابت م   یکنی اسم داره اوال، دوما اگه باور نم نیا

 شدم و گفتم:  رهی ام بهش خشده  زیر یچشم ها با

 !نمیکن بب ثابت

ام  شونه یرو ینگاه کردم که دست اش ی خال  یترس به جا  یشد، با تعجب و کم دیفعه ناپدد کی دمید
  رینگاهم رو تغ رینبود، دوباره مس  یبه پشتم نگاه کردم اما کس   عیو سر دمی کش  یغیقرار گرفت. ج 
 کرد.  یسر جاش نشسته بود و به من نگاه م ینگاه کردم، بان یبان یدادم و به جا

 من و من گفتم:  با

 ...ی... چجور چ

 . دیحرفم پر ونیم

 نداره!  یگفتم که من جنم، چجور  -

نگاه  یکرد، وقت یاش بود و ما رو تماشا مچونه رینگاه کردم، دستش ز سی واقعا جن بود! به بات پس
 صاف نشست و گفت:  دیخودش د یمن رو رو

 ؟ یحاال قانع شد خب،

 »آره« تکون دادم. یرو به معن سرم

 . ارمی مدت ذهنم رو مشغول کرده بود به زبون ب نیکه تو ا ی وقتش بود سؤال حاال

من باهات   یاصرار دار  قدرنیپس چرا ا ،یبه کمک من ندار   یاز ی... تو که به قول خودت ن گمیم -
 کنم؟! یهمکار 

 داد و گفت:  هی تک  نهیهاش رو باال انداخت، دست به س ابرو

 روز بهت گفتم! هی دیشا

 هم رفت.  یتو هاماخم
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 جواب سؤال من نبود! نیا -

 باال انداخت.  شونه

 ! یرو قبول نکن یهمکار  نیا  یتونی م یاگه نخوا -

تفاده موضوع سواس نیدارم و داشت از ا اجیبه کمکش احت  دونستی نثارش کردم، م یلب فحش ریز
کاسشه، اصال من   مین ریز یکاسه ا هیشدم   یداشتم مطمئن م گهیکه بهم داد د یجواب  نی. با اکردیم

پول   تخوب باشه معلومه از راه درس قدرنیا اشی که وضع مال یر ی! جن گ نجا؟یاومدم ا یبه چه جرئت 
 !ارهی در نم

 .د ینگاهم رو به سمت خودش کش یبان  یصدا

خوبه چون باباش پولداره، خودشم از   شمیوضع مال ست،ی اش نکاسه مین ریز یاکاسه ،یکنی اشتباه م -
 کار!  نیعالقه اومده سراغ ا یرو

 لب گفتم:  ریز

 ذهنم رو بخونه! تونهیم نینبود که ا ادمی اه

 اسم داره!  نیا -

 گفتم:  یدار دادم و با لحن کش  رونی رو با حرص ب نفسم

 ! یباشه، بان 

 گفتم:  س ی حرصم در اومد، از جام بلند شدم و رو به بات  رشتیزد که ب یلبخند

 کنم؟ کاری چ دیمون بااون جن تو خونه یبرا من

 جاش بلند شد و جواب داد: از

 .رهی از اونجا م یدعا هست که اگه بخون یسر  هی

 بگو تا بخونم! ؟یی خب چه دعا -
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 تکون داد.   نیرو به طرف  سرش

 کار نکنه. یبخونم ممکنه تو بخون   دیخودم با نه

که  ی و مجبور بودم چشم بسته، به هر چ دونستمی ماجراها نم نیاز ا یاد ی ز زیبد بود که چ چه
 اعتماد کنم!  گفت،یم

 . یدعا رو بخون یایب گمیروز م هیباشه   ارم،یدر نم زای چ نیمن که سر از ا -

کردم و  یرو به بان  دیکردم، با تردشدم و مکث  مونیبرداشتم اما پش یبه سمت در خروج یقدم
 : دم یپرس

 کنه؟یم  کاری اون جن رو پشت بوم ما چ یدونی م تو

 

 پا انداخت و گفت:  یپا رو لکسیر  یلیخ

 ! یزندگ

 بهش انداختم. یچپ نگاه

 ات!از جواب قانع کننده یمرس -

 شد. زون ی اش آوو لوچه لب

 .گهیکنه د یم یبگم داره زندگ  یخب چ -

 گفتم: کالفه

 ما؟  یچرا رو پشت بوم خونه  خب

 رو ازم گرفت.   روش

 تو جواب بدم! یندارم به سؤال ها فهیمن وظ  -

 پررو؟!  نقدریحرص بهش نگاه کردم و به سمت در خونه رفتم، جن هم ا با
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 . ومدنیام نبدرقه یهم برا  چکدومشونیه

 اومدم. رونیبزرگ ب  یهمون باغ خونه رو گذروندم و از اون خونه  ای اطیح

 اش کردم. نثار روح عمه  گهیو دو تا فحش آب دار د  دمیاش رو به هم کوبحرص در خونه  با

اطراف رو که  نیا یهاشماره آژانس گشتم؟ی بر م دیبا  یموندم، خب با چ یهمون طور  هیثان چند
به نظر   کرد،ی ام مبا اسنپ برگشتم خفه دیفهمی نداشتم، اسنپ هم که مامانم اعتماد نداشت و اگه م

 مامانم رو قانع کنم. تونستمی نم  یخودن قابل اعتماد بود ول

 برداشت و گفت:  سی خود بات هیزنگ خونه رو زدم، بعد از چند ثان  ناچاد

 ! ؟یشد برگشت یچ

 ! گه؟یبود د یچه طرز مهمون نواز  نیا 

 د؟ یری زحمت برام آژانس بگ یب شهیم -

 رو گذاشت.  فونی آ یحرف چیه بدون

وقت گذاشته باشند شک   تشی ترب یاش براکه خانواده نیبه ا شتریب رفتیم  شی پ شتریب  یچ هر
 ! کردمیم

سرم،   یرو زمی خاک بر یو دو دست نمیبش  خواستی دلم م ره؟ی برام آژانس بگ خواستی نم  یعنی
 برگردم؟  ادهیهمه راه رو پ  نیا تونستمی م یچجور 

 یظاهرا خبر  یول ره،ی دلش به حالم بسوزه و برام آژانس بگ دیدم در منتظر شدم که شا قهیدق چند
 نبود. 

آشنا کنار پام نگه  نیماش هیبودم که  دهیبه سر کوچه رس  بای به راه افتادم ، تقر اده یداغون پ یاعصاب  با
 داد و گفت:  نییرو پا   نیماش یشه یش سی داشت، بات

 باال.   بپر

 قرار دادم! تیهام مورد عناقدر طفلک رو با فحش دم، چهگفتم و سوار ش  یممنون
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  یسر بحث دمیکش یسر رفته بود، اما خجالت م  دایرو پر کرده بود، حوصلم شد نیماش  یفضا سکوت
کم  قدرنیا شه یهم یعن یشکست،   یسکوت رو م نیو ا دی رس  یعقلش م   سیرو باز کنم، کاش خود بات

 حرف بود؟  

 از عقب گفت:  ییفکرها بودم که صدا نیهم یتو

 فعال روش باز نشده. نه

مواجه   یخونسرد بان یزد گذاشتم و عقب رو نگاه کردم که با چهره   یقلبم که تند تند م یرو رو دستم
 شدم.

 :  دمیغر تی عصبان با

 ! یداد امسکته

 بهم انداخت و متفکر گفت:   ینگاه موشکافانه

 که!  یسالم کو؟

 م و روم رو برگردوندم. بهش رفت  یغره ا چشم

 کم کم عادت کردم.   یول  دمیترسی منم اولش م ،یکن  یعادت م -

 ؟ یبه چ -

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 ظاهر شدنش!  هوی به

 گفتم:  یو رو به بان  برگشتم

 !یاوهون ،یاهن هی ؟یبد  ییندا هیقبل اومدنت  یتونی تو نم  خب

 جوابم رو داد. یال یخی رو باال انداخت و با ب  هاششونه

 اهن و اوهون! یو بذار جا زنمیکه اول م ییهاحرف  نیتو ا گهیداره د یچه فرق -
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 پررو؟!  قدرنیهم ا آدم

 که جنم!  ستمیمن آدم ن -

 ! نیماش یشهیبا سر برم تو ش اشیمونده بود از دست حاضر جواب  کم

 وسط افکار من؟  یجفت پا نپر  قدرنیا شهیمن دلم خواست بگم آدم، م -

 یکه برا فی دهنش خرد کنم، فقط ح  یهاش رو تورو داد که دندون زهیانگ نیکه گفت بهم ا   ینوچ با
 داشتم!   ازیبه اسم زور هم ن یز ی به چ زهی از انگ ریهاش به غخرد کردن دندون

 به هوا رفت.  یبان یبودم که قهقهه   ریخودم درگ  با

 

 رو با حرص بستم و بهش تشر زدم:  هامچشم

 !نخند

 بهش انداخت.  نهیآ یاز تو ینگاه یبا کنجکاو سی بات

 ؟ یخندی م یبه چ -

 بهش نداد. یدرست جواب

 بخندم! خوادیدلم م -

  سی تحمل کنم، بات نیاز ا شتریمسخره رو ب  یو من مجبور نبودم اون فضا می دیرس گهید خداروشکر
 کرد و رفت.  ادهیمون پمثل دفعه قبل من رو سر کوچه

 سر و کله بزنم. انیباز کردن در سه ساعت با دا یهمراهم بود و الزم نبود برا  دیکل  خوشبختانه

 خودش بود! یخونه  گهیما علنًا د یمواجه شدم، خونه الدیخونه که شدم با م  وارد

 ؟ یکنی بز منو نگاه م  نیچرا ع هیسالم چ کیعل -

 رفتم جواب سالمش رو دادم.   یکه به سمت اتاقم م یدو کالفه فوت کردم و در حال نفسم
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هام داشت  چشم  دم،یتختم دراز کش یاتاق شدم و در رو بستم، لباس هام رو عوض کردم و رو وارد
 بود! الدینفر وارد شد، البد م هیکه در اتاق باز و  شدی گرم م

که اومده بود تو، خواستم به جونش غر بزنم که چرا بدون در   یبرگشتم سمت کسجام نشستم،  سر
 زدن وارد شده 

 شخص رو به روم الل شدم.  دنیبا د اما،

پوشونده بود، تو هوا معلق بود و من رو   یاهیاز س یپوش که صورتش رو هم هاله ا اهیموجود س هی
کردم، زبونم از ترس بند اومده بود،  یگرد شده از ترس بهش نگاه م یکرد. با چشم ها ینگاه م

به سمت من حرکت کرد تازه به خودم    یاز خودم نشون بدم، وقت یعکس العمل چیه تونستمی نم
 .شدی ازم خارج نم  ییصدا  یبزنم ول  غیو دهنم رو باز کردم که ج دماوم

شد و من  یتر م کیاون موجود وحشتناک هر لحظه به من نزد وم،یدیمرگ رو به چشم م داشتم
 .خواستمی دلم از خده کمک م یبکنم، فقط تو یکار  تونستمی نم

کنار تختم نگاه کردم، آره   یبه عسل اومدی سرم م  ییکردم وگرنه معلوم نبود چه بال یم  یکار  هی دیبا 
کردم   ینداشت داشتم از ترس سکته م ازم فاصله شتری بود. اون موجود چند سانت ب  نیتنها راهم ا

و محکم به   مدلم آوردم، به زور بلندش کرد  یکشوندم و اسم خدا رو تو یآروم خودم رو به سمت عسل
بهتر بود بگم اون جن که  ایاون موجود  د،یچ یخونه پ یشکستنش تو یکه صدا دمشیکوب  نیزم

 یکه صدا شدمی م دیشتم ناامدا گهیتر به سمت من حرکت کرد، د عیشده، سر یمعلوم بود عصب 
 بلند شد:  الدیم یدر و بعدش صدا یرهیدستگ

 ؟یشد؟ دلسا در و چرا قفل کرد  ی! دلسا چدلسا

 شد. دیبه سرعت ناپد الد،یم یصدا  دنیجن با شن اون

 به من نگاه کرد و گفت:    یداخل شد، با نگران الدیکه اون رفت در باز شد و م نیهم

 بود؟  یچ یشده صدا یچ

 اشاره کردم.   یحرف بزنم، با چشم به عسل تونستمی شوک بودم و نم یتو

 شکسته؟  یچ یبرا نیا -



 وهم  یحوال

48 
 

 بودم صدام برگشته باشه. دواریکردم حرف بزنم. ام یسع

 اون... -

 کردم.  یچشمم حس م یحرف بزنم، جوشش اشک رو تو تونستمی خداروشکر م 

 ... جا!نیاون ج... جن اومده بود... ا الدیم -

 ام شروع شده بود.سکسه  دوباره

 من! یخدا یوا شه؟یمگه م نجا؟یو گفت: ا شمی اومد پ  یبا نگران  الدیم

 اما حاال... اد،یخونه نم یگهی د یو جاها کنهی م یاون فقط رو پشت بوم زندگ  کردمی من فکر م  

 . رو نصفه رها کرد و نگاه نگرانش رو به من دوخت   گفتی که داشت م یاجمله

 کن! یمن زندگ یخونه   ای مدت ب هیاصال  ،یمواظب باش دیدلسا با -

 تکون دادم.  نیرو به طرف  سرم

 ؟ یام چ... چخانواده  یهی... تازه بق ؟یچ اشه یکنم... بق یتو زندگ  یمدت... خونه  هی -

 به دور اتاق انداخت و اومد کنارم نشست.  ینگاه کالفه

 نداره!  یکار  هیاون جن با بق داستیکه پ جورن یا ست،ی به صالح ن  جانیموندن تو ا یول دونم،ی نم -

 ! کردمیم  یفکر اساس هی دیزدم، با یحرف م  سی با بات دیبود که گرفتارش شدم؟! با یبتیچه مص نیا

 بکنم.  یفکر اساس هی دیمن با شهینم  یجور نیا الدینه م -

 ام بند اومده بود. سکسکه  خوشبختانه

 با شک بهم نگاه کرد:  الدیم

 مثال؟  یفکر  چه

 رو تکون دادم:  سرم
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 تنها باشم.  خوامی م رون؟ی ب یفعال بر  شهیم دونم،ی نم

 زنگ بزنم.  سی تنها بشم که به بات خواستمیم

 ط؟ یشرا نیبشه تو ا یکه چ ی تنها باش یخوای م ؟یشد وونهید -

و به   شدی که از جاش بلند م یتأسف تکون داد و در حال  ینگاهش کردم که سرش رو به معنا فقط
 گفت:   رفت،ی سمت در م 

 از دست تو!  امان

 اتاق خارج شد، برگشت سمتم و گفت:   از

 در و نبند.  حداقل

 رفت.   ییرای به سمت پذ و

 رو گرفتم. سی رو برداشتم و شماره بات لمیگوش کردم و در رو نبستم. موبا  الدیحرف م به

 از دو بوق جواب داد: بعد

 الو؟

 سالم. -

 : دیپرس  عیسالمم رو داد و سر جواب

 شده دلسا؟  یز یچ

هم بود به خاطر   یاگه نگران ای کردم ی اشتباه م ایهست؟ حتما  ی صداش نگران  یحس کردم تو چرا
 ! بوده تشیاحساس مسئول 

 مکث گفت:  یکردم، بعد از کم  فیاومده بود رو براش تعر شیکه پ  یاتفاقات یهر حال، همه  به

 من... شی پ یاومد یعن ی ر،یجن گ  شیپ  یتو رفت دهیکه احساس خطر کرده، ظاهرا فهم نهیبه خاطر ا 

 . دمیکش یآه
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 کنم؟  کاریچ  دیبا شه؟یم ی_االن چ

هم   دهیبهت جا م ای مونهیم  شتیکه پ یکس یممکنه برا یاز طرف  ،یتنها اونجا باش  دیفعال نبا -
 نیمگر ا ، یکس شیپ یبر  ای ینگه دار  شتیرو پ یو کس  یکن سکیر دینبا نیهم  یبرا فته،ی ب  یاتفاق

 کامل در مورد جن ها داشته باشه.  یکه اون شخص آگاه

 

 !شدیکه نم  یجور  نیشده بودم، ا جیگ دم،یگز لب

 و منتظر مرگم باشم! نمیبش د یاوصاف با نیکنم؟ با ا کار ی چ دیاالن من با -

 مکث، جواب داد: یاز کم بعد

 راه هست! هی نه،

 :  دم یپرس یکنجکاو با

 ؟یراه چه

 .شمرده شروع به حرف زدن کرد  شمرده

، اما  جا همون یبمون دیپس با یکن  یزندگ یاگهیشخص د یخونه  یتونی اوصاف نم نیتو که با ا -
انسان  هیکه مدام بهت سر بزنه و مواظبت باشه، قطعا   یخوای و م یک ی جونت در خطره و  یجور نیا

باشه   ریگ  نج هی ای دیاز تو مراقبت کنه با خوادیکه م  یجن مقابله کنه، کس هیبا  تونهی نم  یمعمول
 ...ای

 جام، جا به جا شدم.  یتو یکم

 ا؟ ی -

 جن!  هی ای -

 خوردم، با تعجب گفتم:  جا

 !مهی کاف  یکی  نیکنم؟ دستت درد نکنه هم  یجن زندگ هیبا   یبگ یخوایم  یعنیتو؟  یگیم یچ 
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 کرد منظورش رو درست تر بهم برسونه.  یسع دستپاچه

بهت سر بزنه تا اگه تو خطر   دیجن مدام با هیاما  ،یکن ی جن زندگ هینبود که با   نینه نه، منظورم ا -
 !گمیرو م ی من چجور جن  یدونیبتونه کمکت کنه، درضمن خودت بهتر م  یبود

 دادم. رونیب ق یرو کالفه و عم  نفسم

 نه؟ ،یگیرو م یحتما بان  -

 گفت:  نانیاطم با

 ازت مواظبت کنه.  تونهی بهتر م یچرا که نه؟ مطمئنم اون از هر شخص  اوهوم،

 بود.  ی مراقبت از من بان یبرا نهیگز ن یبهتر  دیشا گفت،یفکر کردم، راست م یکم

 کنه؟ یبه نظرت قبول م -

 مکث کوتاه گفت:  هیاز  بعد

 رو داد. شنهادیپ  نیخودش ا 

  سیرفتار بات  ،یبان   شنهادیپ نیبود، نه فقط ا بیعج  یخودش؟! برام کم  د،یهام از تعجب باال پر ابرو
  ی چون فکر م دیکمکم کنه؟ اصال من چرا بهش اعتماد کردم؟ شا  خواستیتر بود، چرا م  بیبرام عج

 ندارم!  یا گهید یکردم چاره 

 ندارم.  یداده، منم مشکل شنهادی باشه، اگه خودش پ  -

 مکث ادامه دادم: یبعد از کم 

 !ممنون

 ؟یندار   یپس، فعال کار  یاوک-

 نه، خداحافظ.  -
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فکر کردم که به   نیبه ا شد،یم یداشت جد  هیفکر فرو رفتم. قض یقطع کردم و تو یاز خداحافظ بعد
 شدم.  مونیکه با تصور عکس العملش پش دینکش هی به ثان یبگم، ول الدیم

 کردم:  زمزمه

 شم،یم وونهیکنم؟ دارم د  کاری چ ایخدا

 رو انتخاب نکنم! یکمکم کن، کمک کن راه اشتباه خودت

پنجره زد. با ترس برگشتم و پشت پنجره رو نگاه کردم، با   نفر محکم به هیافکارم غرق بودم که  یتو 
 مقابلم دست و پام سست شد. یصحنه  دنید

 بود.   ریکرد و آب از دهنش سراز یوحشتناک از پشت پنجره به من نگاه م  یلیخ  یموجود با چهره  هی

 شروع شد.  داره،ی که موقع ترس و وحشت دست از سرم بر نم  ییکذا یباز همون سکسکه  

 رفتم.  یم رون،ی ب ای گفت ب الدیاون موقع که م دیکردم، با تی خر

 خودم رو به   دمیلرز ی. همون طور که از ترس مدمیزد که از جا پر شهیبه ش یمحکم  یضربه  دوباره

 و زار بزنم.   نمیخواستم همون جا بش  یم شد،ی کردم اما در باز نم نییرو باال و پا رهی رسوندم، دستگ در

داشتم زهره ترک   شه،یداره از پنجره رد وارد اتاق م دمیکه د هیتیاون جن در چه وضع نمیتا بب  برگشتم
 کنم.  کاری چ دیبا دونستمی شدم، مغزم از کار افتاده بود، نم یم

شده و منتظر   رهی رو به روم خ یبزنم و کمک بخوام. با ترس به منظره  غیکه ج دی رسی به ذهنم نم  یحت
 یمتر باهام فاصله داشت و من همه  یکه اون جن فقط چند سانت ی وقت قایمرگم بودم. دق  یلحظه 

 شد. دیدفعه ناپد هیرو از دست داده بودم  دمیام

 شد که رفت؟  یکردم، چ یزدم و با تعجب به رو به روم نگاه م یترس نفس نفس م  از

هام تکون  چشم یجلو یکردم که دست یاون جن نگاه م یخال یگرد شده، به جا یهابا چشم داشتم
 : دیو پرس ستادیقدم به عقب برداشتم که صاحب اون دست اومد رو به روم ا کیخورد، با ترس 

 خوبه؟ حالت
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 .دمی کش یاز سر آسودگ یق یشخص مقابلم نفس عم یچهره  دنید با

 ؟ یخوب ؟ی زنی چرا حرف نم -

 ام بند اومد.شد و سکسکه   قیآرامش به خونم تزر  ،یبان یچهره  دنید با

 سرم رو تکون دادم و گفتم:   آروم

 ممنون.  خوبم،

 شد. دیگفت و ناپد یا »خوبه«

لحظه هم تنها   کی  خواستیهال انداختم، اصال دلم نم یدرنگ در رو باز کردم و خودم رو تو بدون
 نیدعا کردم که کاش ا قایسرکنم، اون موقع، عم دی با  یبه بعد چه جور  نیاز ا دونستمی باشم، نم 

که  نیاخودشه، غافل از   یسر جا  زیکه همه چ دمیدیو م شدمی م داریروز ب  هی روزهام کابوس بود و 
 رو بسازه!  امیرو  تونستی کابوس بعدا م نیا

 : د یاز سر جاش پا شد و نگران، پرس د،یام رو دبه من داشت تا چهره  یبهتر  دیکه د الدیم

 شده؟! یچ

باعث شد، همه به سمت من برگردند و نگاه نگرانشون رو بهم بدوزند، مامانم تا من   الدیم یجمله نیا
 لب زدم:  کرد،ی ام مکه بغض داشت خفه  یافتادم و در حال  نیزم  یاش زد. روبه گونه یاضربه دیرو د

 ! رمیم  یآخرش م  دونمیم 

 تشر زد:  برد، ی و به سمت مبل م کردی بلند م  نی زم یکه من رو از رو یو در حال دیبه سمتم دو مامانم

 !ه؟یچه حرف نیا ر ی زبونت و گاز بگ  ا،یگیم  یجور نیآخرته ا بار

 گفت:  عیسر انینشستم دا یوقت

 شده؟ یچ  نمیبگو بب خب،

 انداختم و جواب دادم:  نیی رو پا سرم
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هر جا   دمی کردم فقط رو پشت بومه، اما حاال فهم  یفکر م لیاوا داره،ی اون جن دست از سرم بر نم  
بهم پناه بده با   ایبخواد بهم کمک کنه  یفقط هم با من مشکل داره، اما اگه کس اد،ی من باشم اونم م
 ! کنهی م  دایاونم مشکل پ

 : دیکرد و پرس  زی ش رو رهاچشم الدیم

 ؟ یدون یرو از کجا م نایتو ا 

 .رو حفظ کنم  امیکردم خونسرد یسع

 کتاب خوندم که از کتابخونه گرفته بودم. هیتو  -

 مشکوک شده بود.  بهم

 کدوم کتاب؟  -

 .دمیدهنم رو قورت دادم و نگاهم رو ازش دزد  آب

 پسش دادم.  -

 : د یباال پر ابروهاش

 بود؟   یاسمش چ خب

 هوا تکون دادم. یدستم رو تو کالفه

 !یداد یر یبابا، چه گ  ستین ادمی -

 رو تکون داد، اما معلوم بود هنوز قانع نشده.  سرش

 گفت:  یبا نگران  اناید

 ؟ یکن کاریچ یخوای پس االن م 

 .مونمیگفتم: منتظر مرگم م دیرو بستم و نا ام هامچشم

 : د یکش غیج  اناید
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 باشه! یراه  هی دینه، نه، با ؟یگیم ی! معلومه چ؟یچ

 به اتاقش رفت.   عیزد و سر  هیگر ریز 

 داشت.  یو مهربون  کی بود، اما دل کوچ یکه به ظاهر دختر خشن نی با ا اناید دم،یکش یآه

 هام پوشوندم. رو با دست   صورتم

 کنم؟ کمکم کن! کاری چ ایخدا 

 .دمی خری رو به جون م  الدی م یغرها دیبار با نیا

 حرفا نزن؟  نی از ا گهیمگه نگفتم د -

 بده. امیکرد دلدار  یهم سع انیدا

 نباش دلسا، خدا بزرگه!  دینا ام قدرنیا -

 یهمه دونستمی پر از غمشون نگاه کردم، م یهاصورتم برداشتم و به چشم یرو از رو هامدست
 ن نبودند! مطمئ گفتند،ی که م یی زهایاز چ کدومشونچ یبود و ه یواه دیهاشون امحرف 

  تونستمیم  یجرئت رفتن به اتاقم رو نداشتم، اما تا ک گهی. ددمیکاناپه دراز کش  یحرف، رفتم و رو یب
 تموم بشه؟  یداستان چطور  نیبه اتاقم نرم؟ قرار بود آخر ا

 رو کنارم حس کردم، با ترس، اطرافم رو نگاه کردم.  یکس  حضور

 

 دادم و غر زدم:   رونی ب ینفسم رو از سر آسودگ  الدیم دنید با

 ؟ یمن و سکته بد یخوای سر آدم م یباال یای جن م نیع چته

 به خودش انداخت.   یتعجب نگاه با

 مثل جن اومدم؟ یوا ک -

 نگفتم.  یز یدادم و چ رونیو محکم ب  نفسم
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 دلسا... گمیم -

 چشمم گذاشتم و جواب دادم:  یرو رو دستم

 هوم؟

 به اون بگم؟   یخوایم ره،ی جن گ  دمیدوست داشتم که االن فهم هی  ستانری من دوران دب -

 مکث گفتم:  ی چشمم برداشتم، مردد بهش نگاه کردم و بعد از کم  یرو از رو دستم

 بگو! 

 رو تکون داد و رفت.   سرش

 *** 

اختم. به اطرافم اند یکاناپه بلند شدم و نگاه  یشدم، از رو  داریساعت چند بود که از خواب ب دونمی نم
هم که احتماال ت اتاقاشون بودند،  انایو د انیرفته بود، دا الدیکه م نیهال نبود، مثل ا یتو چکسیه

سمت اتاق   دمیدو ،تنها باشم خواستی بودم، اصال دلم نم دهیکجاست،  ترس دونستمی مامانم هم نم
بگه اما بهش مهلت ندادم و   یز یچ  هی خواستی . مدیدر رو باز کردم که دو متر از جا پر نیهمچ ان،یدا

 بغلش پرت کردم. یخودم رو تو

 شد.  مونیانگار کال از گفتن حرفش پش دیحال من رو که د نیا

 رو دورم حلقه کرد و گفت:   هاشدست

 ؟یدید یشده دلسا؟ باز چ  یچ

 تم. انداخ نییفاصله گرفتم و سرم رو پا  ازش

 !ترسمیفقط از تنها بودن م یچ یه -

 .تختش نشوند  یو من رو رو دیبه سرم کش  یکرد آرومم کنه، دست یسع انیدا

 من اصال! شیبمون پ وونه،ید یست یتنها ن -
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 نگاهش کردم و گفتم:  یدیناام با

 رم؟ یمیم شه؟یم یآخرش چ یعنی

 زجر نکشم. قدرن یو ا رمی پس کاش زودتر بم  رمی قراره بم اگه

 هم رفت.  یتو هاشاخم

 .تحمل کن  گهیمدت د هیصحبت کنه، فقط  رشیگقراره با اون دوست جن الدی! م؟یباز حرف زد -

 ممکن بود درست بشه؟  یعنی

 ؟ یاوضاع بدتر بشه چ ریگاگه با اومدن جن  ؟ یاگه درست نشه چ -

مقصر نبود، مقصر من   انیدا یلبود، و انیدا های بدبخت  نیا یزدم انگار مقصر همه  یحرف م یجور 
 .افتادی اتفاق ها نم نیاز ا کدومچیکردم ه ینم یاگه اون شب کنجکاو دیبودم، شا

 خدا بزرگه نگران نباش.   زمیعز شهیدرست م  -

 دوباره آه و ناله رو از سر گرفتم.  شدم،یم وونه یتکون دادم، داشتم د نیرو به طرف  سرم

 تنها باشم،  خوامینم گهیمن د انیدا -

  یزندگ تونمی نم  یجور نیاتاقم بذارم، من ا یلحظه پام رو تو هیترسم  یم یترسم، حت یم تونم،ی نم
 کنم.

به خودم بگو انجام بدم، تو   یداشت یبه من بگو ببرمت، هر کار  یبر  یخب تنها نباش، هر جا خواست -
 من بخواب، هوم؟ ای اناید شی شبا پ یبر  خوادی تاقتم نما

 .نگاهش کردم  نگران

 ..شما.   یمن بهتره ول یبرا یجور نیا -

 بست و باز کرد.  نانی رو با اطم هاشچشم

 نگران نباش!  شه،ینم مونی ز یما چ -
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 نداشتم!  یاگهید یچاره  شد،یهم م  یبودم، هر چ دواریام

 مامان کجاست؟  یراست -

 

 .کنهیتو اتاقشونه سرش درد م -

 ومده؟ یبابا چرا هنوز ن -

 .رو باال انداخت  اششونه

 . شهی م داشیپ گهیاالنا د -

 زنگ در بلند شد.  یموقع صدا همون

 .اومد  ناهایا -

 . لشیموبا یتو اتاقش نشست و تا کمر رفت تو یکاناپه  یهم رفت رو بعد

 تنها باشم! خوامی بهش گفتم نم شی پ هیبرم در رو باز کنم؟ خوب بود چند ثان  دیمن با یعنی

 برم در و باز کنم.  ترسمی من م ان،یدا -

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین

 . گهید یای م یزنی رو م  فونی آ یر یلحظه م هیکه  شهینم یز یبابا چ  نترس

 التماس بهش نگاه کردم.  با

 ؟ یتو بر  شهینم -

 رو مچاله کرد و سرش رو تکون داد.  اشافهیق

 ! گهیخودت برو د  ست،یجون تو اصال حسش ن -

 رفتم و برش داشتم. فونیاز اتاق خارج شدم و به سمت آ دیو با ترد کالفه
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 ه؟ یک - 

 لرزونم تکرار کردم:  یبا صدا  ومد،ی ن ییصدا

 ه؟یک

زنگ بلند شد،   یدوباره صدا برم که انیدا شیرو گذاشتم و خواستم پ فونیآ دم،ینشن یبازم جواب  اما
 رسوندم.   انیهام رو تند کردم و خودم رو به اتاق داقدم رفتم،ی نم  فونی سمت آ گهیبودم، د دهیترس

 !ترسمیمن م هی ک  نیبرو بب  ایتو رو خدا ب ده،یجواب نم هیک دونمی نم ان،یدا ان،یدا -

هم بلند  انیو با ترس عقب عقب رفتم. دا  دمیکش یغیاش ج چهره  دنیسرش رو بلند کرد، با د انیدا
 وحشتناک بود.   یلیدست قرمز بود، خ کیهاش نگاه کردم، شد و به طرفم اومد. به چشم

قدر التماسش  رو گرفت، هر چه  امقه یبرگشتم و خواستم از اتاق خارج شم اما از پشت  زدهوحشت 
 نکرد.  یتوجه  انیما دا شدم، ا  رهیکرد. برگشتم و با التماس بهش خ  یولم نم  کردم،یم

 جلو اومد و گلوم رو گرفت.  دستش

 ! ی... ان... خف... خفه ام... کر... د ید... دا...  -

 اشکم در اومده بود. فشرد،ی گلوم رو گرفته بود و م دادی نم یتیاهم چیاما اون ه کردمی م التماسش

  یتر م  کی و نزد کیدرآورد و به سمتم گرفت، چاقو داشت به گردنم نزد ییدفعه از پشتش چاقو هی
 نداشت!  دهیبکشم اما فا رونی دستش ب ریخودم رو از ز کردمی م یشد، سع

 

 شو مامان!  داریدخترم، دخترم ب -

 شدم. رهی سرم بود خ یهام رو باز کردم و به مامان که باالترس چشم  با

و   کردیزدم و خودم رو به آغوش گرم مادرم سپردم. نوازشم م هیگر ر یشوک در اومدم، ز یاز تو یوقت
 بده. امی داشت دلدار  یسع

 اش خواب بود، نترس مامان!خواب بود گلم، همه  زکم،یدخترم، عز -
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 .اش فشردم و هق زدم رو به شونه  سرم

 باشه؟  ی طوالن قدرن یا تونهیخواب چطور م هیآخه؟  شهیبود مامان، مگه م ی واقع یل یخ  یو... ول -

 هام رو گرفت. خودش جدام کرد و با دستش اشک  از

 . گهینکن، خواب بود د هیگر گهید زمی حاال شده، عز -

مواجه  انیو دا الدینگران م یبه اطرافم انداختم که با چهره  یو نگاه  رمیبگ امه یگر یکردم جلو یسع
گرد شده بهم نگاه   یبا چشم ها انیو عقب رفتم. دا دمی کش  غیخود به خود ج  دم یرو د انیشدم. تا دا

 . کردیم

 !؟ یترسیچته؟ از من م -

 مامان رو گرفتم و فشردم.  دست

 ... جنه... ذ..هن تو... رو کن... ترل... کرده... و...دمیآ... آخه... خ... خواب د -

 مسخره سراغم اومد! ینتونستم ادامه بدم، باز هم اون سکسه  گهید

  یخال  یحرف هال رو به مقصد اتاقش ترک کرد. به جا  یهم رفت و بعدش ب یتو انیدا یهااخم
 الدیرو از دست م وانیصورتم به خودم اومدم. ل یآب جلو وانیل هی دنیبودم که با د رهیخ انیدا

 ام بند اومد. . خداروشکر سکسکهدمینفس سر کش کیگرفتم و 

 مامان! -

 جوابم رو داد: یمهربون  با

 جانم؟  

 ؟ یتا االن کجا بود -

 به اتاقشون کرد یاچشن اشاره با

 کرد.  یاتاق خواب بودم دخترم، سرم  درد م  یتو -
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هم مامان  الدیکه هم م یبلرزم، طور  یدم که باعث شد به طور محسوس خوابم افتا ادیدفعه  کی
 نگفتند.  ی ز یمتوجه شدند اما چ

 گرده؟ یمامان، بابا چرا بر نم  -

 به ساعت انداخت و جواب داد: ینگاه

 ! شهیم داشیپ گهید االنا

 جمله به جونم افتاده بود رو مهار کنم که زنگ در زده شد. نیا دنیکه از شن  یترس خواستمیم

 

 رو بذارم تو آشپزخونه تو هم برو در و باز کن.  وانیل  نیا رمیباباتم اومد، من م   ایب -

 از جاش بلند شه که دستش رو گرفتم و با ترس داد زدم:  خواست

 !نه

 برگشت و با تعجب بهم نگاه کرد که ادامه دادم: مامان

 . رمی... من نممن

 رفت و گفت:  فونیطور مات و مبهوت به سمت آ همون

 .کنمی خودم باز م باشه

باز و بابا وارد   یبعد هم در ورود قه یدر دو باز کرد، چند دق یعاد یل یبودم که خ  رهی ترس به مامان خ با
 شد.

 جواب گرفتم.  یدادم، سالم کردم و به گرم  رونی ب  یبابا نفسم رو از سر آسودگ دنید با

 اومد کنارم نشست و دستم رو گرفت.  الدیم

 .یکن  یزندگ گهید یجا هی یبر  دیتو خطرناکه، با  یخونه برا نیدلسا ا -

 : مد یپرس یزار  با
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 مثال؟  کجا

 به خودش گرفت.  یمتفکر  یچهره 

 من. یمثال... مثال خونه  -

 تکون دادم.  نیرو به طرف  سرم

 تو هم دردسر درست کنم.  یبرا  خوامی نم  شه،ینم -

 هم گره خورد.  یتو ابروهاش

 نداره. یدردسر کدومه؟ نترس اون جن با من کار  -

 کردم:   زمزمه

 باهات کار داره.  یبهم کمک کن یاگه بخوا چرا،

 ؟ یچ -

 رو تکون دادم. سرم

که خودم   نی ا ایباشم که بتونه ازم دفاع کنه  یکس  شیپ د یبا  ایتو، من  یخونه   امیب تونمینم ،یچ ی_ه
 دردسر نشم.  یکس یتنها بمونم تا برا

 شد.  رهیبهم خ  جیگ

 ؟ یک  شیدلسا؟ مثال پ یگیم یچ -

 رو تو دستام گرفتم. سرم

 !نمدوی نم -

 و گفت:  دیکش  یق ینفس عم الدیم

 هی دیفردا هم با فته،ی برات ن  یکه اتفاق خوابمی م شتیموضوع، لمشب من تو اتاق پ نیا الی خیب فعال
 . رمی دوست جن گ شیپ میسر بر
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که جلوم   ی ز یم یرو رو  ینیغذا اومد، س ین یس هیکردم، همون موقع مامان با   دییسر حرفش رو تا  با
 بود گذاشت و گفت: 

خورده، االنم تو شامت و   یز یچ  هیظاهرا باباتم سر کار   م،یما شاممون رو خورد یتو خواب بود یوقت
 بخور و بعدش بخواب مادر. 

 خودم جمع شدم.   یترس تو با

 .نمی بخوابم باز خواب بب ترسمی نه، م -

 چپ نگاهم کرد.  چپ

 ! یبخواب   یشیو مجبور م ارهی باالخره که خواب بهت فشار م  ؟یبمون  داریب یخوای م یتا ک  -

 .به حرف اومد و نذاشت دهن باز کنم  الدیبزنم که م  یحرف خواستم

  یتو خواب ناراحت  ای ین یبیخواب بد م  یاگه احساس کردم دار  شتمیمن پ ، ینخواب یکرد خودیب -
 نگران نباش. کنمی م دارتیب

 انداختم و به گفتن   نییو پا  سرم

 گفت و به اتاقشون رفت.  یر ی اکتفا کردم. مامان هم شب به خ »باشه«

 کو؟  اناید -

 انداخت.  انایبه اتاق د ینگاه الدیم

 بهتره بگم تو لپ تاپشه!  ایتو اتاقشه،  -

 نگفتم و شروع به خوردن شامم کردم.  یز یچ گهید

 نذاشت و خودش برد. الدیها رو به آشپزخونه ببره که مکه غذام تموم شد، خواستم ظرف  نیاز ا بعد

هال باز شد و سوز   یتو یدفعه پنجره  کیکه  کردمیبودم، فکر م دهیکه د یب ی به خواب عج داشتم
  هویسرد نبود، چرا  قدرنیباز شد؟ اصال هوا که ا هویاومد. با وحشت به پنجره نگاه کردم، چرا  یسرد

 سرد شد؟  



 وهم  یحوال

64 
 

  یو سع کردمی . با ترس به اطرافم نگاه مدیچی پیخونه م یبود که صداش تو د یقدر شدباد اون   وزش
افتاد، با ترس دستم رو به سمت برگه بردم و   زیم یبرگه رو هیهام خودم رو گرم کنم که داشتم با دست 
کاغذ  د،یلرزی رو خفه کردم، دستم م غمیبود سکته کنم، به زور ج   کیبازش کردم نزد یبرش داشتم، وقت

 دهنم گذاشتم.  یو روهام ررو رها کردم و دو تا دست 

 

شده بودم، به  جی! گ؟یچ یعنیشده بود،   دهیو با خون روش خط کش  «یکاغذ نوشته بود »بان یرو
 .شدمیم وونهیداشتم د گهیشده، د دیکاغذ ناپد  دمیخودم که اومدم د

 لب تکرار کردم:   ریبار ز چند

 ! یبان ،یبان   ،یبان 

ازش   کردیکه داشت به من کمک م نیبه خاطر ا دیداشت؟ شا کاری چ یبا بان  نیا آوردم،ی در نم  سر
 داشته باشه!  تونستی نم یا گهید لینه حتما، چون به نظرم دل دیشا اومد،ی بدش م

 من رو به خودم آورد:  الدیم یصدا

 ؟یتو فکر  هیچ

 هام گرفتم.دست  یرو تو سرم

 ی چ یه -

 . یبخواب یبر   دیبا گهیپاشو د -

 وحشت گفتم:  با

 کجا؟ 

 چپ بهم نگاه کرد. چپ

 ! گهیکجا؟ اتاقت د -

 گرفتم.  الدیهام رو، رو به مرو باال آوردم و کف دست  هامدستم
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 کنم اتاقم نه! ینه نه، خواهش م -

 و گفت:  دیبه صورتش کش یدست کالفه

 !خوابمای کجا؟ فکرشم نکن من تو هال نم پس

 هام رو جمع کردم. بهش چشم دوختم و لب نهیبه س دست

 . خوابمیمنم تو اتاق خودم نم  -

 ... یاتاق دا میپس بر -

 .دم یحرفش پر  ونیم عیاش کامل شه و سرجمله نذاشتم

 اونجا هم نه! نه،

 .به سرم زد و شروع به غر زدن کرد  یاضربه 

 دلسا! یلوس شد دایقدر جددرد و اونجا هم نه، چه یا -

من نبود، اون   یفکر کنه، اون که جا یجور نیکه ا دادمیش ناراحت شدم، اما بهش حق محرف نیا با
چه قدر بده، اون  یدیناام دونستی بود، اون که نم دهیرو ند دمیکه من د ییکه تمام اون صحنه ها 

  یکه جرئت نداشته باش نیا دونستی نم ،یچ یعنی ،ی هر لحظه منتظر مرگت باش دونستی که نم
 !  ؟یچ یعنی ،یجا بوده بذار   نیبرات امن تر  یزمان هیکه  ییاتاقت؛ جا  یپات رو تو

هام   العمل عکس  نیرو درک نکنه، حق داشت ا هانیاز ا کدومچ یمن نبود و حق داشت ه یجا اون
 لوس بودنم. یرو بذاره پا

 . خوابمیجا م  ن یاتاق من بخواب، من هم یتو برو تو -

 نگاهش خوندم.  یرو تو تعجب

 ؟ یاتاقت نر  یاما تو ی بخواب جانیتنها ا یحاضر  یعنی -

 انداختم. نیی رو پا سرم
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 .ترسمی م ییاز تنها شتری_آره، از اتاقم ب 

 باز کرد.  هیرو بست و بعد از چند ثان هاشچشم

 .میخواب  یهال م یباشه تو ،یبسوزه پدر مهربون  -

 لبم نشست.  یرو یحرفش لبخند نیا با

 خوابم.  یکاناپه م یرو  نجایمن هم -

 ؟ یمطمئن  -

 »آره« تکون دادم.  یرو به نشونه  سرم

 دونه تشک و دوتا بالش و پتو آورد.   هیحرف رفت و  بدون

ها رو  پهن کرد. برق  نیزم یاز پتو هارو به من داد و تشک خودش رو رو  ی کی از بالش ها و  یکی
 .میدیودمون دراز کشخ  یخاموش کرد و هر کدوممون سر جا

 الد؟ یم -

 هوم؟  -

 .و بهش چشم دوختم دمیپهلو چرخ به

 رت؟ یدوست جن گ  شیپ میری فردا م -

 .اوهوم  -

 : دم یپرس یدیناام با

 کنه؟  یبرامون کار  تونهی به نظرت م  -

 رو تکون داد.  سرش

 .دونمی نم -
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 ...گمی_م

 حرفم رو کامل کنم. نذاشت

 مرگم و و بذارم کم حرف بزن! نگو، بذار کپه -

و   دمیچرخ یحرف چیشده باشه! بدون ه دایپ تی بشر خ ی بشر در طول تار نینکنم ضدحال تر از ا فکر
 .. انگار متوجه شدکردم  الدیو پشتم رو به م  دمیسمت چپم خواب یبه پهلو

 !یبگ  یخواستی م یچ نمی حاال قهر نکن، بگو بب  -

 . رو ندادم  جوابش

 دلسا؟  -

 نگفت.  یز ی چ گهیداد و د رونیهم ساکت موندم، اون هم نفسش رو کالفه ب باز

 

 *** 

 شبیخدا رو شکر از د م،یبود رشیگدوست جن  یتو راه خونه الدیپنج بعد از ظهر بود و با م  ساعت
 .بود فتادهی ن ی اتفاق خاص گهید

 اومدی نم ادمی کردمی قدر که فکر مبرام آشنا بود، اما هر چه  یل یخ میکرد یم یط  میکه داشت یر یمس
هام رو بستم و سرم رو به چشم ارم،یبه مغزم فشار ن  گهیدادم د حیاطرافه! ترج نیا یک یکه خونه

 دادم. هیتک  شهیش

 هام رو باز کردم.منم چشم ستادیا نیماش  یوقت

 نشستم و به اطرافم نگاه کردم.  صاف

 بود!  سیبات یخونه یکه کوچه جانیا

  ایها بود؟   ری جن گ یکوچه  جان ینکنه ا کرد؟ی م یکوچه زندگ نیا یهم تو یا گهید ریجن گ  یعنی
 نکنه...  
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 بود؟! الدیدوست م  سیبات یعنی

 : دم یپرس الدیمطمئن بشم از م کهن یا یبرا

 ه؟یدوستت چ اسم

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین

 .رادمهر 

 بود؟  رهایگجن  یمحله یجد جان ینبود. ا  سیبات پس

زنگ در   ی! وقت سی بات یسمت خونه  رفتی که داشت م الدیم  یرفتم. ول الدیو دنبال م  میشد ادهیپ 
. نکنه اسمش دمیند یاگهید ریگمن که اون روز جن  ؟یچ  یعن یرو زد دهنم باز موند.   سیبات  یخونه

 رو به من دروغ گفته؟

 : دمیپرس الدیبود. رو به م اشی لی رادمهر فام دیشا  د،یبه ذهنم رس  یز یچ

 بزرگ؟  ای کشهی اسم کوچ رادمهر

 که نگاهم کنه، جواب داد: نیا بدون

 . بزرگ

که فکر   هیزی از چ ترک یواقعا کوچ  ایبود؟ دن الدیدوست م یجد سی حدسم درست بود. بات پس
 ! یکنیم

 ده؟ینشون م یچه عکس العمل  نهی من رو بب یوقت سی بودم که بات  کنجکاو

 باز شد.   یکیت یبعد در با صدا هیزنگ در رو زد و چند ثان الدیم

اما اون  ه،ی عکس العملش چ نمیبه استقبالمون اومد، بهش نگاه کردم تا بب سی بات م،یشد اطی ح وارد
 .میتعارف کرد که وارد خونه ش  الد،یبا م یسالم کرد و بعد از سالم و احوال پرس لکسیر  یلیخ

 .میرو رد کرد  باشونی بزرگ و ز اطیح
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 هم رو به رومون. سی و بات می مبل دو نفره نشست هی یرو الدیو من و م میشد  ییرای سالن پذ وارد

 کرد از سالن خارج شد. ییرایکه از همه پذ نیشربت اومد و بعد از ا ینیس  هیبا  انسالیخانم م هی

 از شربتش خورد و گفت:  یکم  سی بات

 .بده  حی توض شتریکم ب هیجان درمورد مشکلتون  الدیم خب،

 غر زدم:  ،یآروم ی ل یخ یلب، با صدا ریز

اطالعات رو   یه که هم یجنم دار  هیتازه  یدونی رو م  یتو که همه چ  ؟یآدم حساب  هیچ شتریکم ب هی
 چه مرگته؟  گهید دهیبهت م

 !شناخته؟یکه از قبل تو رو م گفتیم  یدوست داشت ًا،یدوستشم، ثان ستمیکه من جنش ن نیاول ا -

 گفت:  عیکه سر یظاهر شد  هوی رو باز کردم که بگم تو باز  دهنم

 . یخل شد کنهی فکر م  یجن هست، حرف بزن هی جانیا دونهی که نم الدینزن بابا م حرف

 پس سکوت کردم.  گفت،ی م راست

  یکه برام افتاده بود رو برا ییداشت اتفاق ها  الدیم زد،ی با من حرف م  یمدت که بان نیدر طول ا 
 .دمشیکجاست اما ند یبان  نمیکرد، به اطرافم نگاه کردم بب  یم فیتعر سی بات

 زحمت نکش. امی نامرئ -

  یگشتم و اون بهم م یجن م هیمن داشتم دنبال  بود، یجالب  تیلحظه خندم گرفت، چه موقع هی
 !هیگفت که نامرئ 

 به خودم اومدم:   سی بات یصدا با

  یاگهیهر کس د شیپ  یتو اون خونه بمونه و از طرف دی اوصاف جون دلسا خانم در خطره، نبا نیا با
که اون  نیمگه ا شه،یاون شخصم دردسر م یبلکه برا شه،یهم که باشه، نه تنها مشکلش حل نم 

 مسائل خبره باشه. نیا یشخص تو

 ؟ یبه جلو خم شد و گفت: مثال ک   ینگاه کرد، کم سیشده به بات  ز یر یبا چشم ها الدیم
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 داد و گفت:  هیمبل تک یبه پشت لکسیهم ر سی بات

 من! مثال

 هم رفت و جواب داد:  یتو الدیم یهااخم

 ول کنم؟! جان یا ییام و تنهاهکه برادر زاد یتوقع ندار  

 باال انداخت.  شونه

 نه، خودتم باش.  -

 ؟ یچ -

 شمرده گفت:  شمرده

 . دیبمون جان یات هردوتاتون اتو و خواهر زاده گمیم

 فکر فرو رفت.  یتو الدیم

 گفتم:  آروم

 ! سیپ  سیپ  ،یبان

 . دمیرو درست کنارم شن  صداش

 . فهممیتو ذهنت بگو من م  یبلند حرف بزن خوادی هوم؟ نم -

 ذهنم گفتم:  ینگاه کردم و تو الدیم به

 ه؟ یچ کنه؟نظرشی فکر م یچ به

 تو قبول کنه. یسالمت یبرا دینداره و با یا گهید یکه چاره  کنهی فکر م نیبه ا -

 مکث کرد و ادامه داد: یکم
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 .جان یا دیای، اما م مسافرت دیریباهم م  یبه پدر و مادرت بگه چند وقت خوادیم

 قبول کرد؟  الدیم یعنی

 آره  -

 دلم گفتم:  یتو

 کن!  یبا تو نبودم که بسه کم تو ذهن من فضول شیا

 !اقتیلی ب -

 . گرفتی ام مهخند  زدم،ی حرف م یجور ن یجن ا هیجنه و من با  یکه بان  افتادمیم  نیا ادیوقت به  هر

 .یباهات رفتار کنم که ازم بترس یجور  هی دیبا ره،یات بگ خنده  یحق دار  -

 دلم جوابش رو دادم:  یهم تو باز

 بنداز لطفا!  تی تو افکار من پاراز کم

 کرد:  دیتهد

 !رمی من از تو بگ یحال هی

 .دمیکش یدست از جر و بحث با بان  الدیم یصدا با

 . میکن  یزندگ نجایمدت ا هی دیدلسا با -

 .دونستمی رفتار کنم که انگار نم  یکردم جور  یبودم، تعجب نکردم اما سع زیهمه چ انی که در جر من

 ؟ یمطمئن ؟یچ -

 ها! یدار  است یتو هم خوب س -

 !؟یفقط خودت دار  یبود، خواستم بگم پس فکر کرد  یبان



 وهم  یحوال

72 
 

 قدرن یتا ا کردمی جا گردنش رو خرد م  همون  تونستمی. اگه مکردی بهم نگاه م  شخندیهم با ن  سی بات
 و پوزخند نزنه!  شخندیبه من ن

 .میای ب میو جمع کن لمونیبه مامان و بابات بگم، وسا میحاال پاشو بر م،یمجبور -

 خودم رو به اون راه زدم.   دوباره

 یخونه یار یمن و ب یخوایم  یبه مامان و بابا بگ یخوایم ؟یاامروز؟ بعد با چه بهونه  نیهم -
 دوستت؟ 

 پر از تعجب گفت:  یبا صدا  یبان

 ! ستین طورن ینه انگار ا یول یپخمه ا یلیخ  کردمی فکر م ،یهست یک گهید تو

 نثار روح امواتش کنم. یفحش خواستیم دلم

فرض کرده بودند که  یمن رو چ ها نیاش گرفته بود. اانگار هم تعجب کرده بود و هم خنده سی بات
 تعجب کردند!  قدرنیا

مسافرت که آب و   میری مدت م هی  گمیجاش رو هم کردم، م. نه فکر اون میدارن  یادیآره االن، وقت ز -
 هوات عوض شه.

 .می خونه و بعد از قانع کردن خانواده، برگرد میشد که برگرد نیبر ا قرار

 !؟ییهوی قدرن یچرا ا ش؟ی ک  دیبر  ؟یچ یعنی -

 در جواب مامان گفت:  الدیم

  جانیزودتر از ا یبمونه براش خطرناکه، هر چ جانیاگه ا ،یدیداداش خودت که وضع دلسا رو د زن
 دور شه براش بهتره.

 رو گرفت رو سرش رو تکون داد.  دیچکی که داشت از چشمش م یاشک  اشیروسر  یبا گوشه  مامان

 .گمیودم به باباش ممن خ دی مهم تره، شما بر یام از همه چبچه  یندارم، سالمت یباشه من حرف  -

 گر بودند. فقط نظاره انایو د انیمدت، دا نیهم بلند شد و به اتاقم رفت. ا بعد
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رو   لمیگذاشته و داره وسا نیزم یچمدونم رو رو  دمیمامان رفتم. د شیجام بلند شدم و به اتاقم، پ از
 اش کاشتم. گونه یرو یا. کنارش نشستم و بوسهکنهیاماد م

 .تو زحمت نکش  کنم،ی قربونت برم خودم جمع م -

 رو تکون داد و باهام مخالفت کرد.   سرش

 که! یندار   یحواس درست و حساب ،یجا بذار  یدار  ازیکه ن یز یچ هی ترسمی نه، م -

که قرار بود ازش دور شم غصه  نیبه خاطر ا دونستمی لبم نشست، م یرو یلحن حرف زدنش لبخند از
خودش درست کنه و   یبرا یهاش نقاب حرف  نیو با ا ارهی خودش ن یبه رو کرد،ی م یاما سع  خورد،یم

 .کنه  میرو پشتش قا اشی و نگران یناراحت 

شه   ازمیممکنه ن کردمی که فکر م یز ی شروع به کمک کردن به مامان کردم و هر چ یاحرف اضافه بدون
 چمدون گذاشتم. یو مامان جا بندازه رو تو

 . ختی و مامان پشت سرمون آب ر میشد الدیم  نیسوار ماش ،یحساب   یخداحافظ هیاز  بعد

دادم، ناراحت بودم که بهشون دروغ گفتم، اما خب اگه راستش رو   هیتک نیماش یشه یرو به ش سرم
 ! دادند؟یم دادند،ی که بهم اجازه نم گفتمیم

 . میدیشو رس ادهیپ -

 پارک کرد؟! اطیح یرو هم تو  نیماش الدیکه م م یدیرس یتعجب به اطرافم نگاه کردم، ما ک  با

 .میراه افتاد  الیبه سمت و الدیشدم، بعد از برداشتن چمدونم با م ادهیپ  نیماش از

 گفت:  ،ییآمد گوبعد از خوش  سی بات

 افتاد بفهمم. ی اتاق منه تا اگه اتفاق کیدلسا اتاقش نزد -

 جا بود، ادامه داد:که اون  یرو به خانم مسن  بعد

 .کن  ییهاشون راهنماخانم، آقا و خانم رو به اتاق  حهیمل 

 اتاق هامون رو نشونمون داد. س،یبات  یخانم، خدمتکار خونه حهیمل
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  قایدق سیاتاق بات  دمیکه فهم یجور با اتاق من فاصله داشت؛ اما اون  یل یته سالن بود و خ الدیم اتاق
 داشتم. یشتر یب تی وجود احساس امن نیبا ا سمت چپ اتاق من بود و

رو به آدم القا   یاتاق، آرامش خاص یا روزهی و ف دیسف  ونی بود، دکوراس بایز   یلیاتاق شدم، خ  وارد
 . کردیم

کمد  یرو که با خودم آورده بودم، تو  ی لیهام، تمام وسالباس   ضیرو باز کردم و بعد از تعو چمدونم
 یاستراحت کنم. سرم رو به پشت یاتاق نشستم تا کم  یتو یاناپه ک ی. بعد از اتمام کارم، رودمیچ

سرم   ازلحظه دست  کیبه من کمک کنه  خواستی م یچ یبرا سی که بات نیدادم، فکر ا  هیکاناپه تک
 برام گنگ بود.  یل یخ  تشیشخص کرد؟ی واقعا چرا؟ چرا بهم کمک م داشت؛ی بر نم 

 لحظه هم تنها باشم.  کی خواستی برم، اصال دلم نم  ییرایگرفتم به پذ میتصم

 اما در باز نشد! دمیکش نیی رو پا رهیجام بلند شدم و به سمت در رفتم؛ دستگ از

 کردم.  هیبه تنم نشست، با ترس شروع به صدا زدن بق یلرز 

 شه؟ی در چرا باز نم  نیا د؟یی ! کجاسی ! باتالدیم -

  سی بات یشد و در باز شد، سرم رو باال آوردم و با چهره   نییچند بار باال و پا  رهیدستگ نی ح نیهم
 مواجه شدم. 

 : دم یدادم و پرس  رونی رو آسوده ب نفسم

 سکته کردم!  شد؟ی در چرا باز نم نیا -

 به در انداخت و جواب داد:  یال یخ یب نگاه

 .ادیکم باز کردنش سخته؛ کم کم قلقش دستت م هی

 از جن نبود!  یو خبر مشکل از در بود   پس

 . ایب  یهمه تو هالن، تو هم دوست داشت -

 اتاق نمونم و از اتاق خارج شدم. یتو نیاز ا شتری دادم ب  حی رو گفت و رفت. من هم ترج نیا
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هم با فاصله  یبان زدند،ی و حرف م خوردندی م وهیهال نشسته بودند؛ م یکنار هم تو الدیو م سی بات
 خبر نداره.   یاز وجود بان الدیون بود. معلوم بود مگرشاز اون ها نشسته و نظاره 

 دستش رو دور گردنم انداخت و گفت:  الدیجا گرفتم. م  الدیبه طرفشون قدم برداشتم و کنار م  آروم

 ؟ یراحت  جانیگلم، ا یبه برادرزاده به

 خودشه! یخونه  جان یا کردی فکر م دونستی نم  یک هر

 اوهوم.  -

 ! دمیپوزخند، لبخند د یبه جا سی لب بات یبار رو  نیاول یبرا

 و لبخند؟! سی بات شد؟یالخالق، مگه م جل

 از اون طرف بلند شد. یبان یخنده  یصدا

 . افتهی بار اتفاق م  کی  یقرن دهیپد نیا -

 واقعا!  گفتی م راست

 با حرص غر زد:  سی بات

 مرض!  

 : د یبه اطراف انداخت و بعد پرس  یبا تعجب نگاه الدیم

 ؟ یبا من 

 هول شد.  سی بات

 نه نه، با تو نبودم.  -

 به من انداخت.  ینگاه الدیم

 ؟یپس با دلسا بود -
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 عاجزانه گفت:  سی بات

 نه باور کن.  

 هم رفت.  یتو الدیم یها اخم

 ؟ یکنی من رو مسخره م ؟یبود  یپس با ک -

 و با من و من جواب داد:  دیموهاش کش یتو یدست کالفه

 نه... خب... راستش...  -

 و ملتمسانه گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 ؟ یش الی خیب شهیم

 .میدیخندی بهش م زی ر زی ر یو بان  من

هم بود و در سکوت به  یهاش توکه هنوز اخم  الدیچشم غره توپ بهمون رفت و رو به م هی سی بات
 گفت:   برد،ی سر م

 موضوع شو خب؟  نیا الی خیباور کن با شماها نبودم، ب  الدیم

 .نگفت و سر تکون داد یاگهید زیقدر کالفه شده، چچه سی بات دید یوقت الدیم

 ؟ یاالن ناراحت  -

 جواب داد. کوتاه

 نه. -

 موهاش زد، از جاش بلند شد و به اتاقش رفت.  یتو یچنگ سی بات

 سمتم گرفت و من هم بدون حرف ازش گرفتم.  اریخ  کهیت هی الدیم

 رفتم.  دمیبلند شدم و به سمت اتاق جد اری از خوردن خ بعد
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اتاقه. در رو بستم و به اطرافم  یتو  یاتاق گذاشتم، احساس کردم کس  یرو باز کردم، پام رو که تو در
 . دمیکش  یغیکه پشتش بهم بود ج یکس  دنینگاه کردم، با د

 دهنم رو گرفت.  یبرگشت و جلو عیسر

 چته؟ -

 که ضربان قلبم هنوز هم باال بود، دستش رو کنار زدم و گفتم:   یبود، در حال   یبان

 ؟یایجن م  نیچته؟ چرا ع تو

 به سر تا پام انداخت.  ینگاه

 ام؟ یب  یپس مثل چ گه،یوا! خب جنم د -

 تکون دادم.  نیرو به طرف  سرم

 ؟ یداشت کاری حاال چ -

 باال انداخت.  یاشونه  الی خیب

 . نجایا  امی م ادیظت کنم پس زمن مسئولم ازت محاف ست،ین  یکار خاص -

 تو اتاق من؟  یایب  یجور  نیهم یخوای اش مهمه  یعنی -

 باال انداخت.  شونه

 .ی با لولو دست و پنجه نرم کن دیاما بعدش خودت با ام،ی نم یاگه بخوا -

 .تعجب بهش چشم دوختم با

 لولو؟  -

 همون جنه که دنبالته. -

 داده بود. ری کال تصوراتم رو نسبت به جن تغ ید، بان گرفته بو  امخنده
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 از خودم.  امی خوبه خوبه، راض  -

 .چپ نگاهش کردم چپ

 ی از خود راض ش،یا -

 ادا یلولو ب گمی م -

آخرش من رو   نیتکون دادم، ا ی. سر ستی ازش ن ی اثر  دمینثار امواتش کنم که د یفحش اومدم
 . کنهی م وونهید

 شروع به شونه زدن موهام کردم.  نهیآ یتوالت و جلو  زیم یرو از سرم در آوردم، نشستم جلو شالم

  نهیآ یلخت و بلندم بودم، تو یعاشق مو ها  دم،یتوش کش یموهام دو قشنگ شونه زدم، دست یوقت
شدم، غم!؟ چرا غم؟ دلسا تو   رهی خ زد،ی و درشتم که حاال توش غم موج م یخاکستر  یبه چشم ها

جن هم هست که در مقابل هم نوع خودش ازت   هی ی که به فکرتن، حت  یمه آدم رو دار ه نیا
 نیاز ا کدومچ یه یکه ممکنه کمک ها نهیغمم ا ه؟یغمم چ ه؟یغمت چ گهیکنه، پس دی محافظت م

 که ممکنه نابود بشم. نهیها مؤثر نباشه، غمم ا

به اون شخص نگاه کردم که   نهیآ ی نفر وارد شد، از تو کی افکارم غرق بودم که در اتاق باز شد و  یتو
 . سهیبات دمید

 شالم رو برداشتم و سرم کردم؛ به سمتش برگشتم و گفتم:   عیسر

 !ست یبد ن  یخبر بد هیتو؟  یایم ینجور یا چرا

جلد مغرورش فرو   یش اومد و توکه تا اون موقع مات و مبهوت به من زل زده بود به خود  سی بات
 رفت. 

 چه خبره. نمیفرستاده، بب الدیکه م امی ر یگتون بگم جنبرم خونه  خوامی اومدم بگم من م -

 تکون دادم و اون هم رفت.  میتفه  یرو به نشونه  سرم

 بلند شد! یک یتخت که آخ  یرو دمیرو کوب خودم
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کش،  نفر در حالت دراز  کی. کم کم دمیند یز یتخت رو نگاه کردم؛ اما چ یاز جام بلند شدم و رو عیسر
 گفتم:   تی! با عصبانهیبان دمیظاهر شد،  دقت که کردم د

 اتاق؟  یتو این ی جور  نیبار بگم ا چند

 !؟ هیباق  متمیدو قورت و ن  یلهم کرد یزد -

 گرد شد. هامچشم

 تو اتاق! یاین  ینجور یا یخواستی منه؟ م ریتو! مگه تقص یدار  ییعجب رو -

 گفت:  یالیخی ب  با

 . امیب  یجور ن یکردم ا عادت

 بود.  دهیفای ب نینگفتم، به نظرم بحث کردن با ا یز یچ گهیدادم و د  رونی نفسم رو ب محکم

 اسم داره!  نیا -

 و حرص داد زدم:    تی عصبان با

 !دسیفا  یب  یکردن با بان بحث

 آها، االن خوب شد.  -

 رو گاز گرفتم.  لبم

 تو!  یچه قدر رو مخ -

 گذاشت.  اشنه یس یرو رو دستش

 از خودتونه! یچاکرم  رو مخ  -

 ! میدیکه د میبود دهیند ی زبون دراز  نیبه ا جن

 ؟ ین یزبون درازش رو بب  یکه بخوا یبود دهیتو کال جن د -
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 . دینگاهش کردم که خند یبرزخ یافه یق با

 زنگ خورد،  لمیموقع موبا همون

 بود!  سی بات

 الو؟ -

 !ادیوقت سراغ تو ن هیباشه؟  تونهی کجا م نیبپرس بب  یاز بان ست،ین  نجایجنه ا  نیدلسا، بب الو

. خواستم اوردمیخودم ن  یبود اما به رو بی نگران من بود؟ برام عج یعنینگران بود،   یلیخ  صداش
 ت: بازگو کنم که خودش زودتر گف  یبان  یرو برا سی بات یحرف ها

 بگو نترسه.  اد،یدور و اطرافه، اما به خاطر حضور من جلو نم نیا

 رو دوباره در گوشم گذاشتم. یگوش

 ؟ یدیالو شن -

 آره، فعال خداحافظ.  -

 تماس رو قطع کردم.   یاز خداحافظ بعد

ازش   تونستی داشته م یرو داشت، هر سؤال یبان  سی بد ذهنم رو مشغول کرده بود؛ بات  یز یچ هی
 خواست؟ ی م یچ یون کتاب رو برابپرسه، پس ا

 . یفهمی تو فکرش نرو، به وقتش م ادیز -

 نیا الی خی گرفتم ب میذهنم رو بخونه. تصم تونهیاومد که م ادمیبهش نگاه کردم و تازه  یگنگ با
 موضوع بشم.

  یاز جام بلند شدم، کنار بان ع یسر زنه؛ی خونه پرسه م نیکه اون جن داره اطراف ا نیا یآور  ادی با
 کردم.  ک یخودم رو بهش نزد تونستمیکه م  ییجانشستم و تا اون 

 و گفت:   دیخند  یبان
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 . ادیجام اون نم نیخانم نترس تا من ا ترسو

 نازک کردم و گفتم:   یچشم پشت

 . دمینترس من

 به من؟  یدیچسب یمحبتت گل کرد اومد هویپس  -

انداختم که باعث شد  نییگرد شده بهش نگاه کردم و کم کم، از خجالت سرم رو پا  یچشم ها با
 !ا؟ی ح  یب قدرنیدوباره بخنده. جن هم ا

 ؟ یگفت  یچ -

 رو ازش گرفتم.   روم

 نگفتم. یز یچ -

 !یگی تو که راست م  -

 شدم، برگشتم سمتش و گفتم:  هول

 . گمی نه راست م  -

 . دیباال پر ابروهاش

 فتم! رو گ نیمنم که هم -

 هام رو به هم فشردم.حرص دندون  از

 ؟ یکم تو ذهن من سرک بکش گهید شهیم -

 کرد.  نییرو چند بار باال و پا ابروهاش

 نوچ!  -

 مرض!  -
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 دفعه از جاش بلند شد و گفت:  کیبود کم کم محو شد و  یلب بان  یکه رو یلبخند

 داره.  ازیبرم، اون به کمک ن دیبا من

 ترس از جام بلند شدم و گفتم:  با

 نبود؟  نجایمگه جنه ا ؟یچ یعنی

  ییبرم، هر آن ممکنه بال دیجا دعا بذاره رفته سراغشون، من بااون  خوادیم س یبات  دهیظاهرا فهم  -
 . ارهیب  سیسر بات 

 هم رفت.  یتو هاماخم

 جا دور کنه؟جن هم از اون هی تونهی اگه نم  خورهیم یپس به چه درد ست؟ین  ریمگه اون جن گ -

 . ارهیب  سیسر بات  ییخطرناکه، ممکنه بال  یلیاون جن خ  -

 خودم مچاله شدم.  یشد. از ترس تو بیرو گفت و غ  نیا

 ؟یسراغم چ ادی ب سی و بات یاون جن تو نبود بان  اگه

د؟ با دلهره  . کجا رفته بودمینشن  یرو صدا زدم اما جواب  الدیرفتم، چند بار م نیی جام بلند شدم و پا  از
ترسناک تر از اتاق بود، با عجله پله ها رو باال رفتم و وارد اتاق   یلیبه اطراف انداختم، هال خ ینگاه

 خودم جمع شدم.  یتخت نشستم و تو یشدم، در رو بستم و رفتم رو

دفعه   هیکه  دمییپای نشسته بودم و مظلومانه اطرافم رو م یجور  گذشت و من همون قهیدق نیچند
 . دمیرو ند یشدم اما کس   رهیدر اتاق با شدت باز شد. سرم رو باال آوردم و با وحشت به روم به روم خ

 : دیچ یگوشم پ یتو  یوحشتناک یصدا

 نابود شه! سی تا بات کنمی نابودت م کنم،ی م نابودت

آخرش   یبودم که جمله  دهیترس  قدرن یشدم، اون لحظه ا  رهیگشاد شده از ترس بهش خ  یچشم ها با
 نداشته باشه. یت یبرام اهم

 !«.کنمی»نابودت م شد؛ی جمله تو سرم اکو م هی فقط
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 کردم؟  یمگه من چه گناه رم؛ی بم یجور ن ینذار، نذار ا ایخدا

با وحشت به اطرافم  د،یچ یفضا پ یتو یاقهقهه یمشتم فشردم، صدا یتخت رو تو یترس پتو با
 . قهقهه قطع شد  یصدا  هوی دم،یدینم  یز ی نگاه کردم اما چ

حرکاتم داشته باشم بلند   یرو یار یکه اخت نیدرگاه بود؛ بدون ا یجلو سی رو به روم نگاه کردم، بات به
هام افتادم و اشک  نیزم یتوانم رو از دست دادم، رو دمیکه بهش رس نیهم دمی شدم و به سمتش دو

  وامسن بخ نیا یکه تو کردمی فکرش رو نم  وقتچ یه کردم،یها هق هق مشد، مثل بچه  یجار 
 کنم!  هیگر یجور نیا

 دو زانو کنارم نشست و دستم رو گرفت.  هیاز چند ثان بعد

 دلسا، اون رفت، نترس! ستی ن یز یچ -

 .دمیکش رونی دستش ب یهام رو پاک کردم و دستم رو از توخودم که اومدم اشک به

 کجاست؟  الدیم -

 ست؟ یمگه خونه ن -

 رو تکون دادم. سرم

 نه. -

 رو صدا زد.   یهم رفت و بان یتو هاشاخم

  یب یچه عمو  گهید نی! اد؟ی خونه تنها گذاشت یکجاست؟ دوتاتون با هم دلسا رو تو الدیم یبان  -
 ه؟یتیمسئول

 ! گفتی خب متاسفانه راست م یبد حرف بزنه ول  الدینداشتم درمورد م دوست

 .مظلومانه سرش رو خاروند  یبان

و دلسا رو    رونیب  رهیکه بهت گفت م  الدینبود فقط تو فکر تو بودم. م زایچ نیاون موقع حواسم به ا -
 سپرد به... 
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 ت. ابروش رو باال انداخ  یتا کی سی و خورد. بات حرفش

 به؟ -

 زد و گفت:  یژکوند  لبخند

 من! به

 : دم یبا تعجب پرس ع یدهن باز کنه و سر سی بات نذاشتم

 !دونه؟یتو؟ مگه درمورد تو م به

 تکون داد. سر

درموردم بهش گفت و منم خودم و بهش نشون  سیتو اتاق بات یبود دهیچپ  یجناب عال  یبله وقت -
 دادم.

 .کرد  یهام ادامه بدم و شروع به سرزنش کردن بان نذاشت به سوال سی بات

 من؟! ش ی پ یاومد یولش کرد  یچ یدلسا رو سپرده بهت برا الدیم یو ولش کن االن، وقت نیا -

 جواب داد:  نشست،ی تخت من م یطور که رودستش رو تو هوا تکون داد و همون  یبان

 اش تو فکر تو بودم! من اون لحظه همه  بابا

 رفت. رونیو از اتاق ب  دیموهاش کش یتو  یکالفه دست سی بات

 یر یپذ تی من براش از خودش مهم تره؟ حتما به خاطر مسئول یسالمت یعن یتعجب کردم،  یکم
 بود!  ادشیز

 نابود بشه!«.  سی تا بات کنمی افتادم که اون گفت؛ »نابودت م یاجمله ادی تازه

 بود؟! یجمله چ نیاز ا منظورش

 .ست ین دمیو خواستم ازش بپرسم که د  یسمت بان برگشتم
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هال نبود، باال   یتو یرفتم. کس ن یی تنها شده بودم؟! بدون مکث اتاق رو ترک کردم و از پله ها پا باز
صداشون کنجکاو شدم و   دنی رسوندم. خواستم در بزنم اما با شن   سیرفتم و خودم رو به اتاق بات 
 گوشم رو به در چسبوندم.

 .کنهی جمله گفته که کنجکاوش کرده، انگار داره شک م هیامروز بهش  -

 من بودم؟  منظورش

 ... یز یچ دیحواست باشه اگه ازت پرس  یبان  -

زدم، تو ذهنم حرف زده   یچه گند دمیلحظه تعجب کردم اما بعد فهم  هیشد و ادامه نداد،  متوقف
نشه دستم رو باال بردم و چند ضربه به در زدم. در باز   عیکه ضا نیا یبود! برا دهی شن  یبودم و حتما بان

 .کرد رکجا رو تبهم انداخت، بعد هم خارج شد و اون  یشده نگاه  زیر یهابا چشم یشد و بان

 : دیدرهم پرس یهابا اخم  سی بات

 ؟ یمن کار داشت با

 سرم بود و محکم تر کردم و گفتم: یکه رو یشال

 .دمیترسی م یی... تنهاراستش

 انداختم.  نیی هم سرم رو پا بعد

 بود.  نیی چون سرم پا کنهی م کاریچ دمیدی نم

 تو.   ایب -

باهاش   شدی بود. روم نم   لشیموبا ی آوردم و نگاهش کردم، رو کاناپه نشسته و سرش تورو باال سرم
قدر باهاش راحت نبودم و بهش اعتماد نداشتم. من و من کنان  اتاق تنها باشم، هنوز اون  هی یتو

 : دم یپرس

 ... کجا رفت؟ یبان  -

 بهم انداخت و جواب داد:   ینگاه ،ی چشم ریز
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 . ششیبرو پ  یخوای م  چرخه،یم نرفته تو خونه یخاص  یجا

اومدم نفس   نییاز پله ها پا  یجا رو ترک کردم. وقتدر رو بستم و اون عیرو تکون دادم و سر سرم
به خاطر   دیحس و داشتم، شا نیچرا ا دونمی بود، نم روحی قدر سرد و ب . اتاقش چهدمیکش ی قیعم
 ودش گرفته بود.به خ  یحس و حال  نیکه خودش عنق و سرد بود، اتاقش هم همچ نیا

 با خودت؟   یگیم یچ -

 بود.   یبه روم رو نگاه کردم، بان رو

 ؟ یدیتو باز تو ذهن من سرک کش -

 مبل لم داد. یرو بهم کرد و رفت رو پشتش

 ! کشم؟ی مگه گفتم نم -

 !شدی آدم نم نیتاسف براش تکون دادم، ا یرو از رو سرم

 بهم انداخت.  یچشم نگاه یگوشه از

 جن باشم؟! تونمی م یدم شم وقتآ دیبا  یچ یبرا -

 !بافه؟یداره شر و ور به هم م کردمیمچرا حس   گفت؟یم  یچ د،یباال پر ابروهام 

 .نیبش  ایب  الیخی ب ،یدونی رو نم زای چ یلیآره به نظر تو شر و وره، چون خ -

 : دمیکرم رنگ، نشستم و پرس یمبل دونفره یتعجب سمتش رفتم، کنارش رو با

 دونم؟ی رو نم یچ

 بهت گفتم! یروز  هی دیشا -

  تینهایدختر ب  هیبود که با  یچه کار  نیچه خبر بود؟ ا جان یا دم،یکش امیشون یبه پ یدست کالفه
خونه وجود داشت،   نیا یکه تو ی همه مجهوالت نیبا ا ، ی و فضول یجدا از کنجکاو کردند؟ی کنجکاو م 

 اعتماد! یبودم نه از رو جانی ا یبهشون اعتماد کنم؟ در واقع من از سر ناچار  خواستمی م یچطور 
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خونه  نیا یتو  کسچ یوسط باشه، ه نیهم که ا یمشکوک زیو از من بشنو، هر چ نیا یول  یحق دار  -
 .خوادی بدت و نم

 .شدم رهی بهش خ  مشکوک

 حرفت و باور کنم؟  دیچرا با -

 باال انداخت.  شونه

مدت   نیموضوع تمام ا  نیبا باور نکردن ا یتونیاما من راستش و گفتم، م یباور کن  یستیمجبور ن  -
 .یبه سر ببر  یشک و نگران   یتو ،ییجانیکه ا

 .دادم هیمبل تک یحدقه چرخوندم و سرم رو به پشت یرو تو هامچشم

 بمونم؟  جا ن یا دیبا یمن تا ک  -

 : دمیسر جام نشستم و پرس عیسر

 !؟ینابود نشه چ وقتچیه اگه

 جواب داد:  نانیاطم با

 ! شهیم

 رو از کجا آورده بود؟!   نانیهمه اطم نیا

چشمم جون گرفت،   یقبل جلو قهیچند دق یهااتفاق  دمشیوارد شد. تا د الدیلحظه در باز و م  همون
بود که تخت   یاتش رفتم. سالم کرد اما جواب من ضربه به سم تی از جام بلند شدم و با عصبان  عیسر
 : د یزدم. با تعجب نگاهم کرد و پرس اشنهیس

 شده؟! یچ

  یکردی فکر نم می! اصال بگ؟یرفت یواسه خودت کجا پا شد  جانیا یگذاشت یشده؟! من و آورد یچ -
 ششون؟یپ یمن و گذاشت یبهشون اعتماد کرد یهر دوشون باهم من و تنها بذارن، چجور  نایا

 دهنم گذاشت و گفت:  یرو جلو دستش
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 شده؟ ی چ  نمیلحظه امون بده بب هیدلسا؟  یگیم یچ

 رو پس زدم.  دستش

 !رم یبود بم   کیامروز تو خونه تنها شدم و نزد -

 دوخت.  ی و منگ نگاهش رو به بان جیگرد شد و گ  هاشچشم

 شروع به صحبت کرد.  عیسر یبان

که ممکنه نقشه باشه  دیبه ذهنم نرس نینبود، اون لحظه ا ادمیخطره اصال  یتو  سی حس کردم بات -
 واسه تنها شدن دلسا، ببخش. 

و پشتش رو بهم    دیموهاش کش یتو یکالفه دست الدی باال آورد. م میهاش رو به حالت تسل دست  و
 تند باهاش صحبت کرده بودم! یل یشدم انگار خ مونی ن گرفته. پشعذاب وجدا کردمی کرد. حس م 

 گفتم:  یآروم یصدا با

 اومده. شینداره پ  اشکال

 بدم؟!  اشی دلدار  کردمی م یبودم، اول بهش حمله کردم و بعد سع  یجالب آدم

 اش نگاهم کرد.به خون نشسته یهاسمتم برگشت و با چشم به

خودم و ببخشم،  تونمی نم  ؟یچ اومدی سرت م ییاگه بال اد؟یم ش یپ یاشکال نداره؟ چ  یچ -
 کردم!  یتیمسئولی ب

 دوست نداشتم باعث عذاب وجدانش شم، دستش رو گرفتم. دم،یرو گز لبم

 تند رفتم!  کمی  دیاالن که حالم خوبه، عذاب وجدان نداشته باش، ببخش -

 رو تکون داد.  سرش

 حق با توئه! ،ینه تند نرفت -
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و دست دور گردنم  میمبل نشست یرو گهیرو گرفت و من رو دنبال خودش کشوند، با هم د دستم
 انداخت. 

 لحظه هم ولت کنم.  هی تونمینم گهید کنمی حس م  -

  یلیشدن، خ یلحظه احساس سربار بودن بهم دست داد، احساس مزاحم بودن و وبال گردن کس هی
 بود!  یحس بد

 ام باز کردم. رو از دور شونه  دستش

 جمعه.  شتریحواسشون ب گهیبه بعد حتما د ن ینه نگران نباش از ا -

ه سمت اتاق رفتم. در رو  از پله ها باال و ب زد،ی که صدام م یالدیبه م تیجام بلند شدم و بدون اهم از
کمتر مزاحم   خواستمی تخت پرت کردم. قهر نکرده بودم، فقط م یباز کردم، داخل شدم و خودم رو رو

 بشم! هیبق

که از اون جن   یاهم فکر جمله ی از طرف الد،یطرف فکر اتفاق امروز و م  هیآشفته بود، از   یلیخ ذهنم
مختلف فکر   یزهایبه چ قدرنیا ذاشتن،ی رو آزاد نم  ذهنم یالحظه  س،یو بات  ی بان یو مکالمه   دمیشن

 هام گرم شد و به خواب فرو رفتم.  کردم تا کم کم چشم

 .اومدی هال سر و صدا م  یبود؛ از تو کیشدم هوا تار داریب یوقت

سرم انداختم و  یزدم؛ شالم رو رو  یو رژ گلبه ملیر هیبه سر و صورتم زدم؛  یآب  هیاز جام بلند شدم و  
 از اتاق خارج شدم. 

. خوش به حالشون، چه زود ذهنشون کردندی مبل نشسته بودن و فوتبال نگاه م یرو  سیو بات  الدیم
 ها بود!مرد  یفوتبال واسه یمعجزه نیهم ا دی از مشغله آزاد شد، شا

 : زدیدستش رو باال آورده بود داد م هیکه  یدر حال الدیم

 !یعنتگله، گله، اه ل آها،

 مبل زد.  یدسته یرو یابا اعصاب داغون ضربه  سی بات

 !؟گهیچه طرزشه د نیا -
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 . کردینگاه م جانشونیبه ه ده،ید  یکه دوتا روان  یبود و مثل کس ستادهیهم با فاصله از اون ها ا یبان

 و گفت:   دی کنار کش یسالم کرد؛ کم  دیتا من رو د الدیم

 . نیکنار من بش ایب

 شهینشسته بود، سرد تر از هم الدیهم اون طرف م  سی سالمش رو دادم و کنارش نشستم، بات جواب
 هم نداشت!  یتیهم بهم ننداخت، البته برام اهم ینگاه میبود، ن

 . دمیدو متر از جا پر الدیم ادیفر یصدا با

 چه طرز پاس دادنه!؟ نیا -

 چته؟ -

 و گفت:  دیخند

 رو مخ آدم. رنی خب م د یببخش

  دمیرو د یاونجا نمونم، بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادم. وارد اتاق که شدم بان  گهیادم دد حیترج 
 تخت نشسته بود. یکه رو

 کنارش نشستم که گفت:  رفتم

 برن؟ یفوتبال لذت م ی  از چ نایا 

 هام رو باال انداختم و گفتم:   شونه

 از خودشون بپرس! دونم؟یم چه

 ؟ یجا راحت نیا ؟یدیولشون کن، چه خبرا؟ خوب خواب  -

 رو تکون دادم و گفتم: اوهوم، راحتم.  سرم

 تکون داد.   تیرو با رضا  سرش

 .یرفت بهت بگن شام بخور  ادشونیغرق فوتبال بودن  قدرن یاونا شام خوردنا، ا یخوبه، راست -
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 مگه ساعت چنده؟  -

 دهیقدر خوابشب بود، چه  میهشت و ن نم،یت رو ببحرفم سرم رو چرخوندم تا ساع نیزمان با ا هم
 بودم!

 سهمم مونده؟  -

 !خچالهیسرد گرفته بودن، سهمت تو  چیآره بابا، ساندو -

 گفتم:  کردم،یکه اتاق رو ترک م   یجام بلند شدم و در حال از

 . یگفت  یمرس

وع به خوردن کردم.  و برداشتم، با لذت شر   چمیرو باز کردم و ساندو  خچالیبه آشپزخونه رفتم، در   
 ! دونستمی قدر گرسنه بودم و خودم نم چه

 برخورد کردم.  س یبرم که با بات  رونیشدم از آشپزخونه ب بلند

شد    رهیبهم خ ینگاهش کردم، کم یکردم و خواستم برم که مچ دستم رو گرفت؛ سؤال یخواه معذرت
 بود؟! وونهیو دستم رو ول کرد. با تعجب بهش نگاه کردم، د

 . تکون دادم و به اتاقم برگشتم نیبه طرف رو  سرم

 که خوابم برد. دینکش  هیبه ثان  دم؛یام دراز کشتخت دو نفره  یرو اون طرف انداختم و رو شالم

 *** 

 

رو به رو شدم؛ سر   الدیبشاش م  یهام رو باز کردم و با چهره چشم م،ین یب یجلو  ینرم زی احساس چ با
 صبح بود، گفتم:  میبه ساعت انداختم، نه و ن   یجام نشستم؛ نگاه

 ؟ یکرم دار  

 زد و گفت:  یپهن  لبخند
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 کرم من و داره. نه

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 ! یبامزه شد 

 تر شد و جواب داد: بودم.  قیعم  لبخندش

 باال رفته گفتم: یابرو ها با

 اون که صد البته! 

 به خودش گرفت و ادامه داد: یحق به جانب  یافهیق

 ستم؟ی ن یکردی فکر م نکنه

 شدم جوابش رو دادم:   یاتاق م یتو سیطور که وارد سرو همون

 !اصال

 شی آرا هیاتاق نبود،  یتو گهید الدیاومدم، م رونیب  ییمربوطه از دستشو یاز انجام کار ها بعد
 سرم انداختم و از اتاق خارج شدم.  ی. شالم رو روادیروح در ب یمختصر کردم تا صورتم از اون حالت ب 

بود که  یکتاب  یمشغول مطالعه  الدیاون طرف تر، م   یو کم کردی صحبت م   یداشت با بان  سی بات
 شده بود؛   سیمن و بات ییمسبب آشنا

 رفتم و کنارش نشستم.   الدیسمت م به

 !یمشغول -

 بهم انداخت و دوباره چشمش رو به کتاب دوخت.  یبود نگاه نییطور که سرش پا  همون

 بدونم.  شتریدر مورد جنا ب خوامی م -
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هم  یهاشون توسوق دادم؛ هر دو اخم یو بان س یگفتن »آهان« اکتفا کردم، نگاهم رو به سمت بات به
  شدیو باعث م گفتی م سیبه بات یز یچ  یهم بان یفکرند، هر از گاه  یتو دایبود و معلوم بود شد

 هم بره.  یتو ترش یهاش ب اخم

 !زدند؟ی حرف م  یداشتند درمورد چ یعنی

 گفت و نگاه هر دوشون من رو نشونه گرفت،  یبه بان یز ی چ سیبات   بارنیا

 شدم.   رهیشده بهشون خ زیر یهاازم رو گرفتن. با چشم ع یسر ،دنیخودشون د ینگاه من رو رو یوقت

 مشکوک بودند!  یل یخ  زدند؟ی داشتند در مورد من حرف م یعنی

 صدام زد و گفت:  ی فکر ها بودم که بان نیهم یتو

 تو اتاق کارت دارم.  ایب 

فورا در رو   یبلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم، وارد اتاق که شدم، بان  ده،یترس  یو کم   کنجکاو
 بست و به سمتم اومد.

 .رو تخت   نیبش -

 : دم یتعجب پرس  با

 ؟یواسه چ 

 بهتره.  ینی باهات حرف بزنم بش خوامی م -

 تخت نشستم و گفتم:  یرو دیترد با

 خب، بگو.  

 نشست و شروع به حرف زدن کرد.  کنارم

 گفت؟  ی خاص زی اون جن، اون روز بهت چ -

 جام، جا به جا شدم.  یتو یکم
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 چطور؟  -

 تو بگو.  -

 کنم،ی کرده بود؛ »نابودت م ریها ذهنم رو درگکه مدت یاشد، جمله  یذهنم تداع  یجمله تو کی ع،یسر
 نابود بشه« سی تا بات کنمی نابودت م

 فکر فرو بره. یتو یباز گو کردم که باعث شد حساب  یبان یبودم رو برا دهیکه از اون جن شن یا جمله

 ه؟ یجمله چ نیازت بپرسم منظورش از ا خواستمی اتفاقا م -

 بلند کرد.سرش رو   یجی گ با

 ها؟  -

 بوده؟  یمنظورش چ گمیم -

 تنها گذاشت.  یعالم سردرگم کیتو فکرش نرو« اتاق رو ترک کرد و من رو با  یچ یگفتن »ه  با

از   دیبا دی شا داد،ی جواب سر باال م  دمیپرسی م  یاز بان یهر چ  کردند؟یم یجور نیچرا ا ؟یچ یعنی
 !  دمیپرسی م سی بات

 خودم گفتم:   با

 جواب بده؟!  یجواب نداد؛ حاال اون از خود راض یدلسا، بان  الیخ یب ده؟یاون جواب م یعنی 

 .دمی پرسی ازش م دیبا د،یارزی به امتحانش م  اما

 اس ام اس دادم:  بهش

 تو اتاقت؟ کارت دارم.   امیلحظه ب هی شهیم

 بعد جواب داد: قهیدق دو

 تو هالم من

 ام دادم:  یپ
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 کارم رو بهت بگم بعد برگرد تو هال.  امیلحظه برو تو اتاقت؛ ب هی

 نوشته بود:  دم،یکش یف ی خف غی رو که خوندم از حرص ج  جوابش

 کار رو انجام بدم.  نیا نمیبی نم  یلیدل

 حرص غر زدم:  با

 مغرور، اصال به درک! یعوض

 . دمیتخت کوب یگذاشتم و خودم رو رو زی م یرو رو لمیموبا

   یگذشته بود که صدا هقی پنج دق بایتقر

 بلند شد. میاس گوش ام اس

 بود، س ام اس رو باز کردم. نوشته بود: سی رو برداشتم، بات لمیاز جام بلند شدم و موبا یحال یب  با

 من تو اتاق منتظرتم. ؟یومدیشد پس چرا ن یچ

 اد؟ی نداشت، مگه خودش نگفت نم  یبشر تعادل روان نیا  کردم،ی نگاه م میگوش  یتعجب به صفحه  با

 فرستادم و نشستم، شالم رو مرتب کردم و از اتاق خارج شدم.  رونی نفسم رو ب کالفه

 پا انداخته بود. یاتاق نشسته و پا رو یتو یکاناپه  یوارد شدم. رو   دییبفرما دن یزدم و بعد از شن  در

 شد و گفت:  رهیهام خچشم یاون نگاه نافذش تو  با

 ؟ یاشت د کارمی چ خب،

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 نم؟ یبش شهیم

نشستم و با    یصندل   یاشاره کرد؛ رو وتریکامپ زی م یجلو یابروش باال رفت و با چشم به صندل  یتا کی
 من و من گفتم: 
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 راستش...  خب،

 راستش؟  -

 و ادامه دادم:   دمیکش یق یعم  نفس

 اون روز که تو خونه تنها بودم و اون جنه اومد... ؟یدونیم

 به جلو خم شد و کنجکاو گفت: خب؟  یکم

 تا...  کنمی اون روز... گفت نابودت م -

 کردم؛ خودش حرفم رو ادامه داد: مکث

 نابود بشه؟  سیبات تا

 تکون دادم. دییتأ یهاش نگاه کردم و سرم رو به نشونهچشم یتو

 بهش گفته بود.    یحتما بان دونه،ی کجا م نداشت که از  یتعجب  برام

 درسته؟ ،یبدون یخوای رو م  لشیو حتما االن دل -

 رو تکون دادم. سرم

 اوهوم  -

 داد و گفت:  رونی رو ب  نفسش

 نکن.  یبهت گفتم، لطفا تا اون موقع در موردش کنجکاور  یروز  هی دیشا

 کی. امی قرار نبود کوتاه ب گهید  ربان یا یول کردند،یها خر محرف   نیاش با امن رو همه  ؟یچ یعنی
 گفتم:  تی دفعه از کوره در رفتم و با عصبان

 بهت گفتم؟  یروز  هی دیشا یچ یعنی 

هر لحظه ممکنه نابود   یچ یدنبالمه؟ حق ندارم بدونم برا یچ یحق ندارم بدونم اون جن برا من
 بشم؟
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 ندارم...  حق

 دهنم رو گرفت و مانع از ادامه دادنم شد.  یکنارم اومد؛ خم شد و جلو لکسیر  یلیخ

 بگم، تا به وقتش منتظر بمون، باشه؟ تونمی باور کن االن نم یول ،ی حقته بدون دونمی م -

که حرفش   ن یا یعن یهام رو بستم و باز کردم، اراده چشم ی ب  کرد،ی با اون چشم هاش مسخم م انگار
 دهنم برداشت و عقب رفت.  یو از جلورو قبول کردم. دستش ر

 اتاقم برگشتم. یجام بلند شدم و بدون حرف از

وقت ها اعصابم از دست خودم    یتا بهم بگه، بعض  کردمی م یاون قدر پافشار   دیکوتاه اومدم؟ با چرا
 !شدی خرد م

 . دمیاتاقم رو محکم به هم کوب در

 .دمیرو د یرو که بلند کردم بان سرم

 . دمیتخت دراز کش یموهام رو یشده بود. بدون توجه بهش، با شال رو  یشوکه نشدم، برام عاد گهید

 تخت نشست و گفت:  یکنارم رو  یبان

 ؟ یر یگی نم  لیتحو

 خرد بود.  سیو بات  یرو نداشتم، در واقع اعصابم از دست بان اشحوصله 

 . گهی خودش به وقتش بهت م  سی از دستمون ناراحت نباش، بات -

 برگشتم. سمتش به

 ؟ یتو بگ شهینم

 انداخت:  نییرو پا  سرش

 قسمم داده که نگم.  سیشرمنده، بات  -

 حدقه چرخوندم و پشتم رو بهش کردم.  یرو تو هامچشم
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 نداره!  داریناز نکن که نازت خر ؟یاالن قهر  -

 دادم جوابش رو ندم. حی ترج یشدم، ول   یحرص

 باشه خانم محل نده. -

هنوز   دمیکه د ارمیفکر کردم رفته بلند شدم شالم رو در ب  دمینشن  که صداش رو قهیاز چند دق بعد
 اونجاست! 

 ! یینجایتو که هنوز ا -

 باال انداخت.  شونه

 . رمی نم  ینکن یتا آشت  -

 رو جمع کردم و از جام بلند شدم.  ادیلبم ب یرو  خواستی که م یگرفت، به زور لبخند امخنده

از اتاق خودم خارج شدم و به   نی هم یخوش نشون بدم؛ برا یبهشون رو یزود نیبه ا خواستمی نم
 راه افتادم. الدیسمت اتاق م

 

 رو باز کردم و داخل شدم.  الدیدر اتاق م ،یدر زدن  چیه بدون

 تخت کنارش نشستم و گفتم:  ی. رفتم روخوندشی هم اون کتاب دستش بود و داشت م باز

 کتابه؟  نیاش سرت تو ا همه چرا

 شه.  ادی اطالعتم در مورد جنا ز خوامیهم گفتم که، م گهیبار د هی -

 . دمیکش یآه

 مثال؟  یبکن یخوایم  کاری اطالعات چ  نیداره، با ا یا دهیچه فا -

 که، بده؟  ستیبد ن می اطالعات داشته باش  -

 از کتاب رو بهم نشون داد و گفت:  یقسمت بعد،
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دنبال انسان ها صدمه زدن به بچه   فتنی جن ها ب شهی که باعث م  ییها زیاز چ یک یگفته  نجایا نی بب
جن ها اونا به   یبچه یرو زهیو بر ییجا دیکن  یهاشونه، گفته مثال اگه حواستون نباشه آب داغ خال 

که  نی ا ای م،یاهلل بگکردن آب داغ بسم ی قبل از خال  دیبا شهیهم نیهم یبرا  افتن،ی فکر انتقام م
 .ننیجنا و صدمه بب  یبه بچه  و بخوره یپرت کن یز ی حواست نباشه چ

 رو از کتاب گرفت و به من دوخت.  نگاهش

 ؟ یپرت کن یز ی بار اعصابت خرد نشده چ هی نیبب  -

 گرد شد. هامچشم

 اخالقا دارم؟ نیمن اصال از ا -

 سرش رو خاروند و گفت:  یکم

 گفته که...  نیجا رو بب   نینه، خب ا خب

 رو باال آوردم و گفتم:  دستم

 . یکنی بدتر م یرو فراموش کنم اما تو دار  هیقض نیتو تا ا   شیمن اومدم پ کنم،ی خواهش م بسه

 داد و گفت:  رونی رو ب  نفسش

 م؟یکن  کاری چ  باش،

 جواب دادم:   یزار  با

 ام سر رفته. حوصله  دونمی فقط م دونم،ی نم -

 و گفت:  دیرو کش  لپم

 سر جاش؟  ادیگلم ب یرادرزادهب یکنم حوصله کاری چ خب

 فکر کردم.  یکم

 اط؟ ی تو ح میبر -
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 رو تکون داد و گفت:   سرش

 . باشه

 .میراه افتاد سی بات یکه نه، به سمت باغ خونه  اطیبه سمت ح  میجامون بلند شد از

 شروع به تاب دادنم کرد. الدی تاب نشستم و م  یرو

 . نی بش ای خودتم ب -

 راحتم.  -

 

نره   سیفکرم سمت مرموز بودن بات کردمی م ی. هر کار دادی هم تابم م الدیتاب نشسته بودم و م یرو
 .شدی نم

که احساس کردم حرکت تاب، داره تندتر   دمیسنجی بودم و جوانب مختلف رو م  سیفکر رفتار بات یتو
 .شهیم

شد که  ادی ز  یبه قدر  سرعت تاب  قه،یبود، اما بعد از چند دق زی انگ جانیندادم چون ه تی اهم اولش
 گفتم:  نیهم یهر آن ممکنه پرت شم؛ برا  کردمی احساس م 

 .یدیمن و به کشتن م یبسه، دار  الد،یم

بود. با وحشت خواستم برگردم و پشت سرم   دهیفا یصداش زدم، اما ب گهیچند بار د دم،ینشن یجواب
 دایکم کم ترس داشت به دلم راه پ داد،ی اجازه رو بهم نم  نیتاب ا دیرو نگاه کنم، اما سرعت شد

  گهید  ،اش مطمئن شدم، بدم به لرزه افتادقهقهه  یصدا  دنیبا شن  ،د یلنگیکار م  یجا هی کرد،یم
 خودم بود. غی ج یصدا دمی که شن یز یچ نیخرنتونستم خودم رو کنترل کنم، دستم جدا شد و آ

 *** 

 دنیبود؛ با دقت به اطرافم نگاه کردم تا بفهمم کجام؟ با د دیرو باز کردم، همه جا سف  هامچشم
 .مارستانمی ب دمیسرم بود فهم یکه باال یپرستار 
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دکتر و چند تا پرستار وارد اتاق   هیبعد،   یاز اتاق خارج شد و کم  عیبازم سر یچشم ها دنیبا د  پرستار
 شدند.

به پرستار کنارش گفت و از اتاق خارج شد؛ پرستار ها هم پشت   یز یمن چ ی نهیبعد از معا دکتر
 سرش اتاق رو ترک کردند.

 سؤال به ذهنم خطور کرد:  هی ت ی اون موقع ی. توکردی که نگران بهم نگاه م دم یرو رو به روم د  یبان

 به انسان هاست؟  ه یقدر شب نیا یبان  چرا

 واقعا چرا؟  -

 خودش از خودش خبر نداشت؟   یعنیهام رو از سر تعجب باال انداختم؛  ابرو

 ؟ یقدر فضول و لوس نیتو چرا ا -

 گفت؟  یاالن چ نیگرد شده بهش نگاه کردم، ا یچشم ها با

 ؟ی ستین گه،ید یهست -

 اخم جواب دادم:  با

 . دیشا

 ؟ی اون وقت چرا هست -

 تعجب گفتم:  با

 باشم؟  یجور  نیا خوامی مگه خودم م دونم؟یمن چه م 

 به خودش گرفت.  یمتفکر  یچهره 

 ؟ یخودت از خودت خبر ندار  یعنی -

 جا برسه؟ نیهمه حرف زد به ا نیا یعن یفرستادم،  رونی رو کالفه ب نفسم
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  سیو بات   الدیبعد، م قهیداد، چند دق هیتک   واریلبخند زد، چند بار ابرو باال انداخت و به د روزمندانهیپ
 وارد اتاق شدند. 

 دوشون به سمتم اومدند. هر

 گفت:  زدی صداش موج م  یکه تو یدستم رو گرفت و با غم الدیم

 !شدی چ دمیبه خدا من اصال نفهم د،یببخش دلسا

 و گفتم:  دمی به روش پاش یلبخند

 .دونمیم

 زد و سرش رو تکون داد.   یتلخ  لبخند

 نداشت! یر یعذاب وجدان داره، اما اون که تقص دونستمیم

 رو فشردم و گفتم: دستش

 تو نبود.  ری تقص دونمیمن که م ؟یناراحت  یچ یبرا

 : د یجلو تر اومد و پرس  یکم سی نگاهم کرد. بات فقط

 ؟ یخوب

 !زدیچشم هاش موج م یتو کردیم  جیکه من رو گ یشدم، باز هم همون نگران  رهی چشم هاش خ یتو

 زدم:  لب

 . خوبم

 اتاق رو ترک کرد.  یاگه یهاش زد و بدون حرف دبه مو  یچنگ

 هوش بودم؟  یچند ساعت ب  -

 چند روز!  یچند ساعت نه، بهتره بپرس  -



 وهم  یحوال

103 
 

 زده گفتم:  بهت

 روز؟!  چند

 : دمیرس. پ»آره« تکون داد  یرو به نشونه   سرش

 چند روز؟  خب

 گفت:  یگرفته ا یو با صدا  آروم

 روز.  دو

 بودم؟!  هوشی من واقعا دو روز ب یعنی

 فکر بود نگاه کردم.  یکه تو الدیم به

 خودش حس کرد گفت:  یکه نگاهم رو رو  نیهم

 . یشیمرخص م یک نمی بب  رمیم

 نکرده بود،  یبود؛ چرا شرمنده بود؟ اون که کار  دایصداش هو  یتو یسرم رو تکون دادم. شرمندگ فقط

 کرده بود، کاراش که دست خودش نبود!  ری جسمش رو تسخ  جن

 افکارم رو پاره کرد. یرشته   یبان یهم صدا باز

 بهش حق بده. ،یشدیو شرمنده م  یگرفتیعذاب وجدان م یتو هم بود -

 اکتفا کردم.  فهمم«ی گفتن »م به

رو به هم    یبان یوارد شد و لب ها الدیبگه که م یز یتخت نشست و دهن باز کرد چ یکنارم رو اومد
 دوخت. 

 .شهیدستت که تو گچه سختت م نیبا ا  ؟یکمکت کنم لباسات و بپوش یخوای م  ،یدلسا مرخص -

 .رو تکون دادم سرم
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 .تونمی خودم م  ینه مرس -

 نگفت و از اتاق خارج شد. یز یچ

 و گفتم:   یکردم به بان رو

 رون؟یب  یبر  یکنی م لطف

 تکون داد. نی رو چند بار، تند تند به طرف  سرش

 لطف...  یکال عادت ندارم به کس -

 من حرفش رو عوض کرد.  یچشم غره  با

 . یستین  یالبته تو که هر کس  -

 شد. بیرو گفت و غ  نیا

 م.که بود لباس هام رو عوض کرد یجام بلند شدم و به هر زحمت از

 *** 

حاال که من انتظارش    اد،یسرم ب گهید یبال هیتختم نشسته بودم و منتظر بودم هر آن   یخونه رو یتو
 نبود! یخبر  چیرو داشتم ه

  یفکر  چیکه ه نیسرم گذاشتم و بدون ا ریدست آزادم رو ز دم،یفرستادم و دراز کش  رونی رو ب نفسم
 در بلند شد. یسرم باشه به سقف زل زدم که صدا یتو

 : د یخود به خود به طرف در چرخ سرم

 ه؟یک

 تو؟   امیب تونمی م -

  یبود رو سر کردم و اجازه  نی زم  یکه کنار تختم رو امی بود، سر جام نشستم، روسر  سیبات  یصدا
 ورود دادم. 
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  یصندل  ینداخت و در رو بست. روبه من ا یاجمال  ی باز کرد و وارد اتاق شد؛ نگاه یرو به آروم  در
 بگه اما انگار نه انگار!  یز ی نشست و سکوت کرد. منتظر موندم تا چ  وتری کامپ زیم یجلو

 شد.  رهی کردم که به خودش اومد و به من خ یسرفه ا تک

 باالخره دهن باز کرد و گفت:   هیاز چند ثان بعد

 ؟ یخوب 

 اومده  بود تا فقط حال من رو بپرسه؟!  نیاالن ا د؛یابروم باال پر یتا کی

 همون حالت جواب دادم: یتو

 ممنون.  خوبم،

 کنه؟ی دستت درد نم  -

 به دستم انداختم و جواب دادم:  ینگاه مین

 . یلیخ نه

 : دم یگفت و از جاش پاشد. خواست از اتاق خارج شه که از جام بلند شدم و با تعجب پرس یا خوبه

 ن؟ یهم

 نگاهم کرد.  ی جیسمتم برگشت و با گ  به

 ن؟ یهم یچ -

 که ابروهام از تعجب باال رفته بود، گفتم:  طورهمون

 ؟ یحالم و بپرس  یخواست فقط

 نگاهم کرد، سرش رو تکون داد و گفت:  یکم

 دم؟ یپرسیم دیم باه یا گهید زیچ
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 نگفتم. یز یانداختم و چ نیی رو پا سرم

  ی رهیبعد، وجودش رو درست رو به روم حس کردم. سرم رو آروم آروم باال آوردم و خ قهیدق چند
 نگاهش شدم. 

از   عیعقب گرد کرد و سر سیدفعه بات  کیکه  میبود  رهی اون حالت به هم خ یچه قدر تو دونمی نم
 بود؟!  ینگاه اون چ یمعن  کردم؟ی نگاهش م یجور  نیشد؟ من چرا ا یاتاق خارج شد. چ 

 کردم:  زمزمه

 ؟ یختیبه هم ر ینگاه افکارم رو چه جور  هیبا   نیبب س،ی نکنه بات کارتی بگم چ خدا

ه  نگاه افکارم رو ب هیبا  سی بات گفتم؟یداشتم م یدهنم رو گرفتم. چ یهام گرد شد و جلوچشم عیسر
 بود؟ ختهیهم ر

کدومش   یبه کدومش برسم، رو  دی با دونستمی نم داد،یسرم جوالن م  یو درشت تو زی هزار تا فکر ر 
 تمرکز کنم؟

  ریتکون دادم؛ خدا رو شکر تأث  نیسر و ته سرم رو محکم، به طرف یافکار ب نیفرار از دست ا یبرا
 شد.  یاز هرگونه فکر  یداشت و مغزم ته 

. همون لحظه کردمی جا بود حداقل با اون صحبت م   نیا یسر رفته بود، کاش بان  دیشد امحوصله 
 از پشت گفت:  ییصدا

 ؟ یو صدا زد من

 . کردیخندون نگاهم م  یابا چهره نهی دست به س یبرگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. بان  عیسر

 باهاش حرف بزنم؟  خواستی من دلم م دیدفعه از کجا اومد؟ از کجا فهم  هی نیبرده بود. ا ماتم

 بماند!  -

 و گفت و اومد کنارم نشست.  نیا

 ات سر رفته؟خب، حوصله  -
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 رو تکون دادم:  سرم

 .اوهوم

 زد و گفت:   یثیخب   لبخند

 م؟ یکن  تیو اذ  سیکم بات هی یا هیپا

 تعجب بهش نگاه کردم که گفت:  با

 . یکنی م تشیاذ دهیم فیقدر ک نینگام نکن، ا یجور  نیا

 ؟ یکن تشیاذ یخوای م  یجور _خب چه

 من نه، کار خودته! -

 گرد شده گفتم:  یچشم ها با

 !؟من

 شد و سرش رو تکون داد. نهیبه س دست

 بله تو! -

 : دم یطور با تعجب پرس همون

 ؟ یچطور  خب،

 . اری گوشت و ب -

 اشرو جلو بردم و اون هم نقشه سرم

 بزنه نگاهش کردم و گفتم:  رونیقه ب از حد خواستی که انگار م  ییهابهم گفت، با چشم  رو

 !نه

 زد.  یپهن  لبخند
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 آره! -

 . دمیخندیشد؛ دلم رو گرفته بودم و م  لیداد و کم کم لبخندم به قهقهه تبد یجاش رو به لبخند  تعجبم

 

 ؟ یموافق ه،یکم بخند، حاال نظرت چ گهیبسه د -

 گفتم:  دهیبر دهیشدت گرفت و بر امخنده

 ... خرس گنده.شهیباورم نم ی... که... موافقم... وامعلومه

 خنده زدم. ری دوباره ز و

 گذاشت و گفت:  اشی نیب  یانگشتش رو رو یبان

 ! یر یبابا َنم گهیبسه د س،یه

 بعد... ترسهی برام جالبه از جن نم  یلیآخه خ  -

 خنده و تمسخر ادامه دادم: با

 ترسه؟ ی موش م از

از موش   گهیاز اون موقع د ده،یروش ترس   دهیداره خب، بچه بوده موش پر ای بابا، بنده خدا فوب -
 . ترسهیم

سرم رو تکون دادم و  کردم،ی شده بودند رو پاک م یجار  ادیز یکه اشک هام که در اثر خنده  یحال  در
 گفتم: 

 بازم خنده داره. یول  باشه

 تو هم. گهیخب د -

 ام رو جمع کنم. کردم خنده  یسع

 م؟ یاریخب حاال موش از کجا ب -
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 گفت:  یث یلحن خب با

 . میکنیاستفاده م  یالک  موش

 *** 

 نشه. ی برم و سرگرمش کنم تا متوجه حضور بان سیبود من به اتاق بات  قرار

 وارد شدم.   د«یی»بفرما دن یزدم و بعد از شن  در

 فکرش رو نکرده بودم؟! چرا از قبل گفتم؟ی م یچ  کردم؟ی م کاری چ دیبا

 هوا گفتم: یشدم و ب هول

 .سالم

 ابروش باال رفت و جواب داد:  یتا هی

 ! کیعل

 دستم مو هام رو داخل شال فرستادم. با

 ؟ یخوب  -

 صداش مشهود بود.   یتو تعجب

 تو حالت خوبه؟  -

 زدم و گفتم:  یمضحک  لبخند

 چرا بد باشم؟  اوهوم،

 شد.  رهی نگفت و مشکوک بهم خ یز یچ

 شد.  دیاتاق انداخت و ناپد یرو تو  یکی موش پالست یموقع، بان  همون

 : د یشدم. جا خورد و پرس میزدم و پشتش قا غی ج سی باشه من قبل از بات ی که رد گم کن نیا یبرا
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 شد؟  یچ

 گفتم:  یترس ساختگ با

 ... موش م

 بود تا از جا بپره.  یکلمه کاف  کی نیهم

 کو؟! -

 اشاره بهش نشونش دادم... با

 زد:  ادی شد و فر دیچشمش به موش افتاد، رنگش مثل گچ سف تا

 خدا موش!  ای

 اتاق محو شد!  یکه کال از تو دینکش هیرو گفت و پا به فرار گذاشت، به ثان نیا

اتاق ظاهر شد و موش رو برد،   ی تو یبودم. همون لحظه بان  ستادهیهم هاج و واج وسط اتاق ا من
 بهش بگم.   یز یشد، نذاشت چ  دیپدنا عیسر

 نبود!  سی رفتم، بات  رونی از اتاق ب عیسر

 که گفت:  دمیخدمتکارشون پرس از

 . اطنیح یتو

 . کردیتاب نشسته بود و اطرافش رو نگاه م یاش راه افتادم، روهمون باغ خونه  ای اطیسمت ح  به

 شدم و کنارش نشستم:  کشینزد آروم

 شده؟  یچ

 کجاست؟  یبان  -

 به اطرافم انداختم و گفتم:  ینگاه
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 طور؟چه دونم،ی نم

 گفت:  مظلومانه

 . رهی موشه رو بگ بگم

 . دیبه گوشمون رس یبان  یشدم. همون موقع صدا مونی پش قای لحظه دلم به حالش سوخت و عم هی

 گرفتم. -

و پا شد تا به اتاقش برگرده. عذاب وجدان گرفته  دیکش  یحرف نفس راحت  نیا دنیبا شن سی بات
کنم،  یازش معذرت خواه خواستی نبود. دلم م ندیاصال برام خوشا دنشیبرعکس تصورم، ترس بودم،

 .دادی بهم نم یاجازه ا نیغرورم همچ  یول

 آروم بهم گفت:   یبان

 نشد که... یز یچ الی خیب

 من عذاب وجدان دارم. یول -

 نگفت.  یز یچ گهی تاب نشست و د یرو

تا  ذاشتمی غرورم رو کنار م د یکردم، با یم یو ازش معذرت خواه رفتمیم  دیجام بلند شدم، با از
 وجدانم راحت بشه. 

 کجا؟  -

 جواب دادم:  قاطعانه

 کنم.  یمعذرت خواه رمیم -

 جلوم ظاهر شد و گفت:  عیسر

 . زنهی هفته باهام حرف نم هیبفهمه تا  ا،ینر نه

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ
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 حقته.  خب

 طور!  نی با تو هم هم -

 لب زدم:  یانداختم و با ناراحت  نیی و پار  سرم

 حقمه. منم

نگفت. من هم به سمت   یز یچ  گهیهاش رو بست و داست؛ چشم ده یفا یبحث با من ب دید یوقت
 راه افتادم.   سیاتاق بات

حرف   یهمه  یعنیبود.  رهیخ رونی و به ب ستادهیزدم و بعد از کسب اجازه وارد شدم. کنار پنجره ا در
 بود؟ دهی رو شن  یمن و بان  یها

 حدسم مطمئن شدم.  یاز درست دم،یخودم د  ینگاه سرزنش بارش رو رو یوقت

 دادم. حیسکوت رو به حرف زدن ترج  ط،یاون شرا یانداختم، تو نییسرم رو پا  یحرف بدون

 چرا؟  -

 گفتن نداشتم!  یبرا ینگفتم، در اصل، حرف یز یام سر رفته بود؟ چچون حوصله گفتمی م دیبا

 شهیکه هم نهیاز ا ری مگه دنبال نقطه ضعفاتم که با اون آزارت بدم؟ غ کنم؟یم  تی مگه من تو رو اذ -
 دارم ازت محافظت کنم؟!  یسع

 نقطه ضعف هام بود؟ نبود،  دنبال

  خواد،یقدر که مبهش اجازه بدم هر چه  خواستمی . باز هم سکوت کردم، مدادی با غرورش آزارم م اما
  دونست،ی فروکش کنه. هر کس نم اشی ناراحت  یجور نیشه. بذار ا یخال  تشیسرزنشم کنه تا عصبان

 ازم ناراحت باشه.  یتحمل ندارم که کس  دونستمی خودم خوب م 

 پس؟  یچرا ساکت -

 کلمه گفتم:  کی فقط

 ! دیببخش
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از نگاهش خوند و   شدی رو نم  زیچ  چیبود، ه یخنث  نم،یو بب سرم رو باال آوردم تا عکس العملش ر  آروم
 .کردی من رو کالفه م نیا

 .دادم منتظر جوابش نشم، پس به سمت در حرکت کردم که صداش متوقفم کرد  حیترج 

 صبر کن.  -

 بهش نگاه کردم.   یو با کنجکاو برگشتم

 . یگیقول بده بهم دروغ نم  ینگو، ول یخوای راستش و بگو، اگه نم پرسم،ی سؤال ازت م هی -

 سرم رو تکون دادم. دیترد یکم  با

 رو داد؟ شنهادیپ  نیخودش ا اینقطه ضعفم رو بهت بگه،  یخواست  یتو از بان -

 گفتم؟ی م یانداختم، چ نیی رو پا سرم

 خراب شه، اما قول داده بودم دروغ نگم.  ششیپ  یبان خواستمی نم

 جواب دادم:   کردمی م یکه با انگشتام باز  یحال  در

 راستش...  خب

 ؟ یبان  -

 یتعلل سرم رو به نشونه  یاز کم بعد

 تکون دادم.  »آره«

  عتاً یمگه طب کرد،ی متعجبم م نیراحت شده بود و ا یز یاز چ  الشیداد، انگار خ رون یب  قیرو عم  نفسش
 !شد؟ی تر مشده، ناراحت  اشی که دوستش باعث ناراحت نیاز ا دینبا

 باشه، برو.  -
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  دیبرم. با دادی دستم گرفتم اما دلم رضا نم  یرو تو یره یحرف به سمت در راه افتادم، دستگ بدون
  ییمکث، با صدا یخاطر به سمتش برگشتم و بعد از کم   نینه؟ به هم ای دهیمن رو بخش دمیفهمیم

 : دمیپرس اومد،یم رونیکه انگار از ته چاه ب 

 ؟ یدیبخش

 چند لحظه، فقط چند لحظه رنگ محبت گرفت.  یبراحسش  یب یچشم ها اون

 حاال برو.  دم،یبخش -

 و ادامه داد: دیهم کش یرو تو هاشاخم

 کارش دارم. ادیمعرفت هم بگو ب یب  یاون بان به

 زدم و با گفتن »باشه« اتاق رو ترک کردم.  یلبخند

 برام قابل درک نبود!  اش،ی مهربون نیقدر راحت ببخشه، ا نیا کردمی نم فکر

 بگردم که جلوم ظاهر شد.   یبرم و دنبال بان  اطیبه ح خواستم

 نه؟  دت،یبخش -

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  یخوشحال با

 قدر راحت ببخشه. نیا کردمی فکرشم نم  آره،

 زد.  یکج  لبخند

آقا رو   یغرا هفته هی دیبا رسهی نوبت ما که م یول بخشه،ی راحت م  قدرنی رو ا  ایبعض گهیآره د -
 . میتحمل کن

 . دندیهام از تعجب باال پر ابرو

اگرم   بخشه،ی رو ساده تر م یپس قطعا تو که دوستش د یبخش یسادگ نیمن رو به ا ه؟یمنظورت چ -
 داره!  یشتر یکه از تو توقع ب  نهینبخشه البد به خاطر ا
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 زد.   پوزخند

 آره، حتما! - 

 ! کردمی حرف هاش رو درک نم نیا

 تو فکرش نرو. ال،یخی ب -

 شد. بیرو گفت و غ  نیا

 ... یبان ،یه -

 .شدی تر م  کنندهجیدهنم موند، رفتار هاشون روز به روز گ یتو حرف

 . دیکش  رونیسر و تهم ب یمن رو از باتالق افکار ب الدیم یصدا

 ؟یزدی حرف م یبا ک  -

 .دونهی م  یدرمورد بان الدیاومد م  ادمیلحظه دستپاچه شدم، اما بعد  هی

 . یبان  -

 تکون داد. سر

 !ایشد  قیجن رف  هیخوب با  -

 لبم نشست.  ی رو  یلبخند ناخوداگاه

 ! ستین  یجن معمول  هی یبان  -

 کرد و گفت:  دییسر تا با

 البته! صد

دل و دماغ حرف زدن نداشتم، هنوز از دست خودم  ادیمبل نشست، ز یرو گفت و رفت رو  نیا
 نرفتم و به اتاقم برگشتم. الدیم شی پ نیهم یناراحت بودم، برا
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 شخص«  »سوم

گرفت   میسکوت، تصم یدرمورد کارش بود. پس از اندک  حش، ی و منتظر توض رهی خ  یحرف به بان  بدون
 .د یبگو یز ی خودش چ

 ؟یکرد ی کار  نیهمچ  یچ یبرا شنوم،ی خب، بگو م  -

 ادامه داد: یبا گلگ سپس

 اشتباه کردم که بهت اعتماد کردم و نقطه ضعفم رو بهت گفتم!  من

 انداخت و سکوت کرد.  ن ییرا پا  سرش

 ؟ ی زنی چرا حرف نم -

انجام آن کار را به او   یخودش برا  لیکرد دل یگفتن نداشت، اما سع یبرا یبود و حرف خاص متاسف
 .دیبگو

 بود.  نیهم  دم،یآروم شدنش د یکه برا یاز دست تو حرصش گرفته بود تنها راه یببخش، وقت  -

سمت آن دخترک   اشی نگرانبرد و دل  ادیرا از   یموضوع اصل یی. گودیکش شیدر موها یدست کالفه
 رفت. 

 !دم؟یکه حالش و پرس نیحرصش گرفته؟ از ا یاز چ -

 تکان داد.  نیبه طرف عی سرش را سر یبان

 .ید یکه مدام جواب سر باال بهش م  نینه، از ا -

 .دیرا در هم کش شیهااخم

 !ارهی سر در ب  یاز همه چ خوادی سرتق م یدختره  -

 با تامل گفت:   یبان

 ! ارهی سر درب خواستیهم که بود، م  یو هر کس  بهی خب قطعا رفتارت براش عج  دم،یمن بهش حق م  -
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 . دیکش  شیقبلش را پ قه یبود، عمل چند دق امدهیبه مذاقش خوش ن  یکه حرف بان  سی بات

 ندارم.  یمن فعال با تو حرف  رونی برو ب-

 کی الی مانده بود و فکر و خ س ی فرستاد و اتاق را ترک کرد. حال بات رونیب ن ی نفسش را غمگ  یبان
 دختر. 

 زمزمه کرد:  کالفه

 ؟ ی که وقتش برسه، بفهم ن یل از ارو قب  زیهمه چ یخوای کنم با تو دلسا؟ چرا م  کاریچ من

 »دلسا«

  یخونه  رفت،ی ام سر محوصله  دایجا شد نیبغلم گرفته بودم. ا یتختم نشسته و زانوهام رو تو یرو
 .دمیخندی ها مکم به اون  هیبودند  انایو د انیخودمون باز دا

دل و جرئت داشتم که  یلیهمون باغ رفتم، خ ای اطیبه ح ادیسر جاش ب  یام کمکه حوصله نیا یبرا
 جا برم! به اون خواستمی باز م 

 لذت بخش بود.  یل یخ  خوردیکه به صورتم م  یمیو چشم هام رو بسته بودم، نس تاب نشسته  یرو

 نیکه ا کردمی فکر م  نیدفعه حرکت آروم تاب، تند تر شد، با ترس سر جام نشستم، داشتم به ا کی
 است! شده نیمن نفر یتاب برا

 

 راحت شد.   المیخ  س،یبات  یصدا دنیبزنم، اما با شن غی ج خواستمیم

 ات سر رفته؟حوصله -

 که کردم! یمهربون شده بود؟ اون هم بعد از کار  قدرن یا چطور

 رو دادم:   جوابش

 . یل یخ اوهوم،



 وهم  یحوال

118 
 

 سمتش برگشتم و ادامه دادم: به

 . یتاب بد خوادی نم

 و اومد کنارم نشست.  دیحرف از جانب من، دست از تاب دادن کش نیا دنیشن  با

 رون؟ یب میبر یگه گاه شهینم -

 رو به سمتم کرد.   روش

 چرا؟  رونی ب -

 گفتم:  کردی مظلوم که دل سنگ رو هم آب م یلحن با

 .رهیام سر مام، حوصله آخه همش تو خونه خب

  رهی هام خچشم یتو دونستم،یباره توش هجوم آورده بود رو نم  کیکه  یغم ل یکه دل ییچشم ها با
 گفت:  یشد و با مهربون 

 شام مهمون من، عز...  رون،ی ب میری امشب م گم،یم هیحاضر شو خودم به بق  برو

 باشه!   تونستی که نم زمیخواست بگه؟ عز  یرو خورد، چ  حرفش

 برام مهم نبود. ادیها ز زیچ  نیحال بودم که اقدر خوش  نیلحظه ا اون

 .دمی هام رو به هم کوبو دست  دمیذوق از جا پر با

 آخ جون! -

  شتریپوزخند، ب  یبه جا دایلبش نشست، جالب بود که جد یرو  یمن لبخند یحرکت بچگونه  دنید با
 ! دمی دی لبش م  یلبخند رو

 .دمیرو جمع و جور کردم و به سمت اتاق دو  خودم
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  رونی شال ب  ریرنگم رو از ز یاقهوه یکردم و موها تیال ش یآرا هی دم،یدستم اومد پوش یجلو یچ هر
ذوق زده از اتاق خارج شدم و همه رو    یلیبودم. خ ی. از خودم راضاومدی انداختم، حدودا تا کمرم م

 . دمیمنتظر د نییپا

 حاضر شدن جلو زده بودند؟!  یازم تو ونیزود حاضر شدم اما باز هم آقا قدرن یکردم، من ا تعجب

  خوند،یکه کبکم خروس م  یمن از جاشون بلند شدند، در حال دنیباال انداختم، با د یاشونه  الی خیب
 انداختم. الدیم  یو دستم رو دور بازو دمیدو

 گه؟ید میبر -

 رو دادم:  سی باز جواب بات  شی ن با

 که بله! بله

 .دیرو تکون داد و کوتاه به ذوقم خند  سرش

 .میعقب نشسته بود یمن و بان  م،یکردی به سمت رستوران حرکت م  میداشت سیبات   نیماش یتو

خورد غرق در لذت   یکه به هم م یهام رو بسته بودم و از بادسقف نداشت و من چشم نیماش
 .م یدیرس ی ک دمیلذت بردم که نفهم  نیماش یاز فضا قدرنی. اشدم یم

 بود!   یچه رستوران باکالس و خفن  م،یشد ادهیپ

 جلوم رو گرفت.   یکیسمت رستوران و خواستم وارد شم که  دمیدو عیسر

 د؟ یجا رزرو کرده بود -

 . دمیرو از پشت سرم شن سی بات  یکه صدا کردمیشدن م  عیبگم، احساس ضا ی بودم چ مونده

 با منه مهرشاد! -

در کنار   یخودش رو از جلو عیحرفش سر  دنیو شن سیبات دنیکه انگار اسمش مهرشاد بود با د هپسر
 و هول شده، گفت:  دیکش

 !دیا یم دیطرفا، نگفته بود ن یاز ا س،یسالم رئ  عه،
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 رستوران مال اون بود؟! س؟ی رئ

جواب سالمش و داد و به من اشاره زد که وارد شم، ناخوداگاه احساس    یخشک و رسم  یلیخ  سی بات
 بهم دست داد، سرم رو باال گرفتم و از کنار پسره رد شدم.  یغرور خاص

 .میبهمون گفت دنبالش از پله ها باال بر سی بات

 گفت:  سی بپرسم، بات  یکه سوال  نی. قبل از امیواردش شد سیو پشت سر بات  میدیاتاقک رس هی به

 مخصوص خانواده صاحب رستورانه.  جانیا

 باال رفت، لب زدم:  ابروهام 

 چه باکالسن! مردم

 : د یکنجکاو نگاهم کرد و پرس سی بات

 ؟ یگفت یز یچ

 رفتم.  یاغرهکه بهش چشم   دیبهم خند  یتکون دادم، بان نیزدم و سرم رو به طرف یژکوند  لبخند

تا   خوردیعاشق م  یهابه درد زوج  شتریب ،شدی فضا فقط با نور دوتا شمع روشن م ز،ی دور م مینشست
 زده! سه تا جن 

 .میمخصوص سفارش داد یدهیکوب مونهمه

 : دم یکردم و پرس سی شدم، رو به بات یکه گذشت متوجه نبود بان یکم

 کو؟   یبان

 جواب داد: کرد،ی م  زیکه داشت با دستمال قاشق رو چنگالش رو تم  طورهمون

 آدما بخوره! یاز غذا تونهی اطرافه، اون که نم نیهم

 نگفتم. یز یچ گهیبهش نگاه نکرده بودم، د هیزاو نیا از

 گرفتم برم دستم و بشورم.  میتصم
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 داره؟ ییدستشو نجایا -

 بهم انداخت.  ینگاه  مین سی بات

 باال هست.   یراهرو  نیآره ته هم -

  رونی برق ب دیکردم، کل  دایرو پ یی و دستشو  دمیجام بلند و از اتاقک خارج شدم. به ته سالن رس از
 که زدمش، در رو بستم. نی کردم و بعد از ا دایبرق رو پ دینبود، در رو باز کردم و وارد شدم، کل 

کارم که تموم شد  شستم،یهام رو م دست  کردم،یزمزمه م   یلب آهنگ ریکه ز   یآرامش در حال با
 آب رو بستم.  ریهام رو تکوندم و شدست

کردم   ینداشت، سع دهیکردم، فا  نییرو باال و پا رهیخواستم در رو باز کنم، اما باز نشد، چند بار دستگ 
آب بازه، اما من که بسته  ری ش دمیبا ترس برگشتم و د دم، یآب شن  یصدا هوی ی خودم رو آروم کنم، ول 

 بودمش!

 من! یچهره به جز چهره هیتوش مشخص بود،  اهیس یچهره هیافتاد،  نهیبه آ یالحظه  یبرا نگاهم

هام رو که باز کردم برق هم خاموش شده  . چشمدمیکش غیهام گذاشتم و جچشم یرو رو هامدست
 هی یبزنم ول  غیکنم، برگشتم و شروع کردم به در زدن، خواستم ج دایرو پ دیکل تونستمی نم یبود، حت

  چیبزنم، ه غیج  تونستمینم داد،ی داشت گلوم رو فشار م یک یبهم دست داد، انگار  یدفعه حس خفگ
رو از    سیبات یبعد صدا یکم زدم،ی دست و پا م  ،یخشک یتو  یمثل ماه شد،ی ازم خارج نم  ییصدا

نفس بکشم،  تونستمی به در زدم، نم  یاتوانم ضربه  نیبا آخر زد،ی ا م که اسمم رو صد دمیپشت در شن
 .گفتمیرو وداع م  ی قطعا دار فان موندم،ی اون حالت م یتو شتریب یاگه کم

 رفت.  یاهیهام، ستنم نموند و چشم  یتو یجون گهیکم د کم

 

 شخص«  »سوم

دست به آب رفتنش   یکه کس نیاما هنوز باز نگشته بود، ا گذشت،ی از رفتن آن دخترک م یقیدقا
مختلف به   یبه راه افتاده بود، مدام فکرها سی در دل بات یبد ینبود، اما دلشوره بی عج دیطول بکش

 !ذاشتی او را تنها م دینبا  د؟ یایتنهاست آن جن به سراغش ب ینکند وقت  کرد؛ی ذهنش خطور م
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ها آن د،ی کشیهم م غی اگر ج یصدا بودند و حت  قیران، همه عارستو یهااتاقک یوارهاید یطرف از
 !شدندی متوجه نم

 بلند شد و به سمت در حرکت کرد.  شیدلش قرار نگرفت، از جا آخر

 

 کجا؟  -

 اکتفا کرد. ام«یفقط به گفتن »االن م الد،یجواب م در

 زد:  شی. صدادی اتاق را تکرد نمود و به سمت توالت دو عیسر

 دلسا؟

 !کردی م شی تر از پاو را نگران  نیبود که به در خورد و ا یجان یب یکه گرفت ضربه  یپاسخ  تنها

از کار افتاد،  یاکرد، اما در قفل بود، مغزش لحظه  نیی در را باال و پا یهر یآشوب بود، دستگ دلش
 یبرا یرفت، وقت نییها را پا و پله  دیدو عیکه به ذهنش خطور کرد سر یا فکر زد. ب  شیدر موها یچنگ

 زد.   شینداشت. به سمت مهرشاد رفت و صدا الدیخبر دادن به م

 جانم آقا؟  -

 عجله گفت:  با

 .دو پهلو بهم بده  یگوشچ یپ هی ،یگوشتچیپ

 با تعجب نگاهش کرد و گفت:  مهرشاد

 !بله؟

 : د یکش ادیفر یعصب

 باش!  زود

 بازگشت.  ی گوشتچ یبعد با پ یجا را ترک کرد، کمآن  عیخورد و سر  یتکان  سیبلند بات یاز صدا مهرشاد
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را با دستان    یگوشتچ یرفت، پ ییو دوان دوان به سمت دستشو  دیرا از دستش قاپ یگوشتچ یپ سی بات
در راه هول داد، با  عیبعد در باز شد و سر یکردم، اندک  یبا آن باز  یکرد و کم   دیکل یلرزانش وارد جا

 جانی حس کرد که روح از بدنش خارج شده، با وحشت به سمت جسم ب یالحظه دیکه د یاصحنه 
 زد:  شی. صدا دیدخترک رفت و سرش را در آغوش کش

 دلسا؟

 نه! ای کشدی نفس م  ندیرا نداشت که بب  نیشده بود، جرئت ا  دینگرفت، رنگش مانند گچ سف یپاسخ

راحت   یکم الشیکه به دستش خورد، خ ییگرفت، با هوا اشی نی ب یاال برد و جلودستش را ب  دیترد با
 اورژانس را گرفت.   یرا درآورد و شماره لش یشد. موبا

 »دلسا«

 : گفت ی نفر داشت م هی دم،یشن ی م یمحو یصداها

. به نظرم  مردی م  ادیبه احتمال ز  نجایا دیرسی م رترید کمیقصد خفه کردنش و داشته، اگه  یک ی انگار
 خصومت داره؟  یبا کس  د،یخبر بد  سیبه پل

تنش بود و رو به روش   یدیروپوش سف  زدی که داشت حرف م یباز کردم، کس  ی رو به سخت هامچشم
و موهاش رو   رفتی راه م یبود که با کالفگ الدیتر، مبود. چشم چرخوندم، اون طرف  ستادهیا سی بات

 . زدیچنگ م

 ؟ یبه هوش اومد -

  الدیو م س یانگار توجه بات یبان  یبود، با صدا ستادهیرو نگاه کردم که کنارم ا ی چرخوندم و بان  چشم
 به سمتم اومدند.  عیبه سمتم جلب شد که سر

 : د یدستم رو گرفت و پرس الدیم

 ؟ یخوب

 قرمز شده بود.  الدیم یهاهام رو باز و بسته کردم، چشمچشم فقط

 کنه. امنهیمانع حرف زدنشون با من شد و به سمتم اومد تا معا الدیو م سی با دور کردن بات دکتر
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 . زدیباهام حرف هم م کرد،یم امنه یکه معا همزمان

 بال رو سرت آورده؟   نیا یدختر جون ک -

 !زدندی هم بهم م  یوونگیجن که انگ د گفتمی اگه م گفتم؟یم  یرو ندادم، چ   جوابش

 گفت:  یلحن شوخ  با

 ؟یدیجواب دکترت و نم  عه؟

 نشون ندادم. یالعملعکس  چیه

که   یو از کس  دیبر  سیحتما اداره پل  ینداره، ول بیع نیا د،یزنی نم  یکدومتون به من که حرف  چیه -
 ! دیکن تی کار رو کرده شکا نیا

 گفت:  سیو بات الدیکه تموم شد رو به م کارش

 استراحت کنه.  ماریب  دیبذار  رون،ی ب دیایب گهید قهیدو دق  شمام

 به سمتم اومدند.  الدیو م سی خودش از اتاق خارج شد. بالفاصله بات  بعد

 ؟ یخوب  -

 .حرف بزنم، پس باز هم فقط پلک زدم تونستمیرو بپرسه، نم  نیبود که ا  سیبار نوبت بات نیا

 زد،ی نم ی موند، اون هم حرف  یبه استراحت دارم که اتاق رو ترک کردند، فقط بان   ازی ن دندیفهم  انگار
 محافظت از من بود! یانگار حضورش فقط برا 

فرو   یق یشد و به خواب عم نیهام سنگبعد پلک  یکرد. کم قیبه سرمم تزر یز یپرستار وارد شد و چ  هی
 رفتم.

 

 *** 
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هم با فاصله کنارم نشسته و  یبودم، بان دهیوش کشتخت نشسته و زانوهام رو در آغ یاتاقم، رو یتو
 جرئت نداشتند تنهام بذارن!  گهیبود، د رهی بهم خ

 هم نداشتم! یچیدل و دماغ ه یسر رفته بود و از طرف  امحوصله 

 سر چرخوندم و نگاهش کردم.  یبان یصدا با

 ! خطرهی هم ب  یلیکنم؟ خ یباهات خاله باز  یخوایات سر رفته محوصله -

 بهش انداختم. یوصله نداشتم جوابش رو بدم و فقط نگاه چپح یحت

 و خاروند و گفت:  سرش

 حواسم نبود! ،یکنی نم  یخاله باز  ،یبزرگ شد گهیتو د عه

 لب زدم:  حوصله،ی ب طورهمون

 نفهم! آدم

 .دیخودش رو به سمتم کش یکم

 جنم! ستم،یمن آدم ن -

 هاش رو باال برد و گفت: دست  یهم با مسخرگ  بعد

 !وهاهاهای

از حس   تونستمی اما نم کنه،ی من م یعوض شدن حال و هوا یکارها رو برا نیا دونستمی که م نیا با
به سرش زدم   یاکنم، پس دستم رو باال بردم و ضربه  یپوشچشم دادی که بهم دست م یمسخره شدن 

 .ادیتا حساب کار دستش ب 

 و اعتراض کرد:  سرش گذاشت یرو رو دستش

 ؟ یستیباجنبه ن قدرنی! تو چرا اآخ

 نازک کردم. یچشم پشت
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 به خودم مربوطه! گهیاونش د -

 .کردی از اون حال و هوا، دور م  ی و من رو کم شدی داشت موفق م  انگار

 اش ور دلت باشم و ازت مراقبت کنم.به بعد قراره همه نیبه منم مربوطه، چون از ا گهینه د -

 سر خودش زد.  یتو یهم دو دست بعد

 لبم نشست و شونه باال انداختم. یحرکتش رو نیاز ا یمحو لبخند

 ! ستین نمیکه هست، از فردا هم نهیهم -

 زد که دادم به هوا رفت.  میشونیبه پ یاضربه 

 نکنا!   یواسه من بلبل دراز  -

 شد. گرد هامچشم

 ؟ی بلبل دراز   ؟یچ یچ -

 نشست و با اعتماد به نفس، سرش رو تکون داد. نهیبه س دست

 ستم؟یآدما رو بلد ن یاصطالحا  یفکر کرد ؟یپس چ -

 . کردی تر از قبل مروز به روز من رو شوکه  یباال انداختم، بان  ابرو

 !ی به روز باش  قدرنیتوقع هم نداشتم ا ینه ول -

 دلش گفت:  یهاش رو باال انداخت و حس کردم توبار با لبخند ابرو چند

 !«. گه ید گهی»د 

 خنده زد و گفت:  ریز

 !یبا من روت اثر گذاشته ها، ذهن خون شد ینی همنش نیآفر

 گرفت، پس انگار حدسم درست بود!  امخنده
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 چشم دوختم و گفتم:  یبه ساعت انداختم، ده شب بود. به بان  ینگاه

 م؟ یخوری شام نم چرا

 بهم انداخت و جواب داد: یچشم نگاه یگوشه از

 !دیخوریچرا شام نم  نیبب  نییبرو پا  ؟یپرسی من م از

 هم پشت سرم اومد. یرفتم، بان  رونیفرستادم، از جام بلند شدم و از اتاق ب   رونی رو محکم ب نفسم

د، جلو رفتم  گاز بو یبه سمت آشپزخونه حرکت کردم. خدمتکارشون پا میرفتم و مستق  نییپله ها پا از
 : دمیو پرس

 ه؟یچ غذا

 .؟«ی»چشم ندار   گفتی نگاه بهم انداخت که انگار داشت م  هی

 کتلت!  -

 خشک گفت:   یلیبهم بندازه، خ  ینگاه  میکه ن نیا بدون

 ! کنمی نم یکار   نیکه آقا اجازه ندن همچ یتا وقت  ر، یخ

خدمتکار هم سرآشپز ارشد   نیامپراطور و ا سی قصر بود، بات جان یانگار ا د،یاز تعجب باال پر ابروهام 
 دربار!

 . دیخند  زیر  یبان

  س یبه بات یز ی چ نیبرخورده بود، راهم رو کج کردم و خواستم به اتاقم برم، محال بود واسه همچ بهم
 رو بزنم!

 شکمم متوقفم کرد.   یپله ها باال رفتم و خواستم وارد اتاقم شم، اما صدا از

لب دادم و وارد اتاقم شدم. از   ریز  یرو تحمل کنم. فحش ت ی وضع نیا تونستمیام بود و نم گشنه واقعا
  یمونده بودم چجور  یول  خوردم،ی غذا م دی. باامیتا با خودم کنار ب ادیخواستم فعال داخل اتاق ن   یبان

 نشم! کی بگم که کوچ سی به بات
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 شدم.  رهی و به خودم خ نهیآ یجلو رفتم

 بهش؟  گفتمیم ی چ دیبا

 جلومه. سی کردم بات فرض

 من و بده! یخدمتکار زبون نفهمت بگو غذا نیمن گشنمه زود باش برو به ا س،ی بات نیبب  -

 شد.  یجور   هی یلیخ نیسرم رو خاروندم، نه ا یکم

 من و بده؟ یغذا یگی خدمتکارت م   نیبه ا سی اهم، بات -

 نه خوب نبود!  نه

 من و بده. یبه خدمتکارت بگو غذا سیبات  -

 و دوباره به خودم نگاه کردم.  دمیکش میشونیبه پ یشد. دست یدستور  یلیم خه نیا نه

 .کنمی شل و پلش م  زنمی نده م خوامایمن غذا م ه؟یجورن یخدمتکارت چرا ا  نیا سیبات  -

 کل اتاق رو فرا گرفت.   یکی یقهقهه  یم که تموم شد صداجمله نیا

 نه، یترس برگشتم به پشت سرم نگاه کردم که، چشمتون روز بد نب  با

خودش   ینگاه من رو رو یغذا دستش گرفته و از خنده اشکش در اومده بود. وقت ینیس هی سی بات
 شده بودند، پاک کرد و به سمتم اومد. یاز چشمش جار  ادیز یهاش رو که در اثر خنده اشک د،ید

 گفت:  زد،ی که هنوز هم خنده توش موج م ییتوالت گذاشت و با صدا  زی م یغذا رو رو ینیس

 ؟ یبه من بگ  یایبرات سخت بود ب قدرنی! اوونهید

 نگفتم. یز یانداختم و چ نیی رو پا سرم

 !نمتیبب  -
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 ! شتر؟یب نیشدن از ا  عیضا یعن یشرم زده نگاهش کردم.  یرو باال آوردم و با چهره  سرم

 به قهقهه شد.   لیکش اومد و اون لبخند تبد یهاش به لبخندام افتاد، کم کم لبکه به چهره نگاهش

 نثارش کردم.  یلب فحش ریز

 بامزه شده بود! اتافه یقدر قآخ چه -

 اش رو کنترل کرد و گفت: خنده یاچپ نگاهش کردم که با تک سرفه  چپ

 و بخور سرد نشه. غذات

 از اتاق خارج شه که گفتم:  خواست

 ...ارهیمن ادا در ب یبرا یجور نیا گهیخدمتکارت بگو دفعه د نیا به

 . دیحرفم پر ونیبهم انداخت و م یز یت نگاه

 ؟ یکنی م کاری چ -

 جا خوردم.   یحرفش حساب نیا با

 !کرد؟ی رنگ عوض م قدر نیچرا ا ؟یچ یعنی

 که ادامه داد:  کردمی نگاهش م مات

 تره؟ خدمتکار چند سال از تو بزرگ  اون

 نه؟ تهیکه حال ی و بزرگ کیکوچ

 رو گفت و اتاق رو ترک کرد. نیا

 . دمیبه هم خوردن در دو متر از جا پر یصدا با

 ! شیپرروان  -

 ذاشتم.گ  نیزم  یغذا رو برداشتم و رو ینی ندم؛ س تی کردم بهش اهم یسع
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  سی بات بیو غر  بی عج یکردم نتونستم از فکر رفتارها یقدر سعبه غذا خوردن کردم اما هر چه  شروع
 . به کل اشتهام کور شده بود! امی ب رونیب

 .زدم ی جا بود تا باهاش حرف م نیا ی بان کاش

 : دم یموقع صداش رو شن همون

 بگو.  جانم

 جن ظاهر شد!  نیباز ع -

 به سرم زد. یاضربه 

 عقل کل! گهیخب جنم د -

 .گهیجمله د نی خب عادت کردم به ا ؟ یزنی _باشه بابا چرا م

 رو تکون داد.  سرش

 ! یاوک -

 . دیباال پر ابروهام 

َلس یخوشمان آمد، چه چن ها  ؟یاوه، اوک -  !یک 

 و گفت:  دیخند

 ؟ یداشت کارمیبابا، حاال چ  زی مزه بر کم

 شدم. یجد   یحرفش کم نیا با

 !شه؟یم  یجن هو یچرا  سیبات   یدونیستم بپرسم تو م خوا -

 اعتراض کرد.  عیسر

 ! ه؟یچ شهی م  یجن یهو -
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 باال بردم.  میرو به حالت تسل هامدست

 شه؟ یم یجور   نیا هویحواسم نبود، خب چرا  دیعه ببخش -

 : د یپوکر پرس افهیق با

 ؟ یجور  چه

 ! شهی آدم جهان م  نیاخالق تربه بد ل یبعدش تبد یلحظه  قا یلحظه خوبه، دق هی -

 و گفت:  دیجلو کش یهم قالب کرد. خودش رو کم یهاش رو توو دست   زیرو ر هاشچشم

 گذشته؟ نتونی ب یچ  قایبگو دق تو

 کردم.  فیماجرا رو براش تعر ازی تا پ ریو از س  دمیکش یق یعم  نفس

 هام صاف نشست و شونه باال انداخت. تموم شدن حرف  با

 . ستین  بیعج نیخب ا -

 کردم.  تعجب

 ! ست؟ین بیچطور عج  ؟یچ یعنی -

و عالوه بر اون نگه داشتن  کنهی کار م  سیبات  یوقته برا  یلیچون اون خدمتکار خ  ستین بیعج  -
 مهمه.  یلیخ س یبات  یحرمت ها برا

 .د یباال پر ابروهام 

 ! ادینه بابا؟ بهش نم -

 کرد و گفت:  نییبار ابروهاش رو باال و پا چند

 . گهید گهید

متفاوت بود، روز به روز   کردمی که من فکر م یقدر با اونچه سی بات تیفکر فرو رفتم. شخص یتو
 برام مجهول بود!   تشیاما باز هم شخص   شناختمشی م ترش یب
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 بودم، زمزمه کردم:  رهیخ  نی که به زم یحال  در

 مرموزه؟  قدرنیا چرا

 یجا گهیاخالقاش برام گنگه، تو که د  یهنوز بعض شناسمشیمنم که چند ساله م ه،یجورن یکال هم -
 !یخود دار 

 اومد که به زبونش آوردم.  شی برام پ یدفعه سؤال کیرو تکون دادم.  سرم

 ؟ یآشنا شد سی با بات  یتو چجور  یراست -

 من و من کرد.  یکم

 خب راستش...  -

 بهش چشم دوختم که سرش رو تکون داد.   کنجکاو

 کنه. فیبرات تعر س ی مفصله، حاال بعدا بگو خود بات اشهیقض -

 چپ نگاهش کردم:  چپ

 مسخره!  تنبل

 نگفت.  یز ی و چ دیخند

 بخوابم.  خوامی م رونی خب برو ب -

 به تو دارم؟   کاری بخواب من چ -

 به سرش زدم.  یاضربه 

 . رونی برو ب گمیم -

 : د یسرش گذاشت و نال یرو رو دستش

 ازت محافظت کنم؟  دیخب مگه من نبا  ،یوحش یآ
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 بهش رفتم: یغره ا چشم

 کنم؟ رونتی ب  ای رونی ب یر یاالنم م  ،یتونی م دونمی پشت در مواظب باش، م از

 .شد  نهیزد و دست به س یشخندین

 .یگیکن اگه راست م رونمی ب -

 !تونمینم  کردی د؛ فکر ملب هام اوم یرو یکج  لبخند

. به سمت اتاق  کردی با تعجب بهم نگاه م یرفتم. بان  رونیاز جام پاشدم و از اتاق ب  لکسیر  یلیخ
 رفتم و در و رو باز کردم. سی بات

 من، گفت:  دنیسرش رو باال آورد و با د سی بات

 ؟ یزنی در نم  چرا

 هام رو باال انداختم: شونه

 ندارم.  عادت

 .دیکش یاکالفه  نفس

 ؟ یدار  کاری چ خب

 مقدمه گفتم:  یب

 .رونیبگو از اتاق من بره ب   یبان نیا به

 تعجب بهم نگاه کرد.  با

 چطور؟  -

 مانع شد:  یبان  یجوابش رو بدم که صدا خواستم

 . ایکن کاریچ یتو هم خوب بلد ،یآ یآ
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 .به خودم گرفتم یحق به جانب  یافهیق

 ! ستمیقدرام پخمه ناون -

 انداخت.  یبه بان ینگاه  یجد سی بات

 ؟ یکرد تشیاذ یبان  -

 هول شد.  یبان

 بود! ی شوخ هیها؟ نه بابا،  -

 .ابروش رو باال انداخت  کی سی بات

 ؟ی چجور شوخ  -

 جواب بده.  یبان نذاشتم

 .مونهیشب تو اتاقم م  گهیم -

 شروع به دفاع از خودش کرد.  عیسر  یهاش تو هم رفت. باناخم سیبهم رفت و بات  یچشم غره ا یبان

 ازش مواظبت کنم...  تونمی خب اگه تو اتاقش باشم بهتر م  -

 .حرفش رو عوض کرد دیرو د سی و نافذ بات ینگاه جد یوقت

 بود!  یدر هر صورت شوخ -

 انداخت.  نییمظلومانه سرش رو پا و

 اتاقت.  یدلسا تو برو تو -

  سیبات  یپشت سرم اومد که صدا یبه سمت در رفتم و بان الی خیب  س،یحرف بات  نیا دنیشن  با
 متوقفش کرد.

 برو؟  یمن گفتم بان  -
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 به اون ها راهم رو ادامه دادم.  تیبرگشت و من هم بدون اهم  سیبه سمت بات یبا زار   یبان

 تخت انداختم. یاتاق شدم. در رو بستم، شالم رو در آوردم و خودم رو رو وارد

 هم گذاشتم به خواب فرو رفتم. یپلک هام رو رو تا

 *** 

 شخص«  »سوم

حجم از گرما در    نیشد. ا داریاز خواب ب یدیشد یساعت چند است که با احساس گرما دانستی نم
ت و آن را باز کرد، اما بر خالف تصورش، با باز  قابل درک بود. به سمت پنجره رف  ریغ شی برا  زییپا

 گرم به داخل اتاق هجوم آورد.  یهوا یشدن پنجره، توده 

 تکان بخورد!  توانستی پنجره را ببندد، اما نم خواست

 بزند، اما  غیگشود تا ج دهان

 خارج نشد! شی از گلو ییصدا

 . دیرا به رخش کش اشی ضعف و ناتوان  گر،یاشک درون چشمش، بار د جوشش

از آن بود که به فکر خنک کردن  ترش یترسش ب یول  خت،یری م تر،عرقیل تری گرمش بود که ل قدرآن
 خود باشد! 

 بار هزارم، خود را به او سپرد. یو برا  خواستیکمک م شیدل از خدا در

 شده بود. شی. همان که کابوس شب هادیرا د هیچشم دوخت که باز هم آن موجود کر رونیب به

 اش واضح واضح بود، چهره  بار،نیا اما

اش  . در عجب بود که چرا چهره توانستی م یکند، به راحت  اشی نگار چهره  خواستی که اگر م یطور  به
  ایدن نی دلسا در ا نیداشت که بعد از ا نانیاطم نیاز ا ییطور واضح به او نشان داده بود، گورا به

 .ندی اش را ببکه چهره  مهم نبود شی نخواهد بود، پس برا
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 خود کرد. یو در دل، شروع به خواندن فاتحه  دی لرزی ترس به خود م از

 کرده بود؛   ری ها ذهنش را درگبود که مدت  یجمله ا د،ی که شن یز یچ نیآخر و

 نابود بشه!«. سی تا بات کنمی م »نابودت

 *** 

 »دلسا«

 هام رو که باز کردم، با سه جفت چشم مواجه شدم.  چشم

 تعجب بهشون نگاه کردم.  با

 د؟ یجا جمع شد نیشده؟ چرا ا یز یچ -

 : دیبا تعجب پرس الدیم

 اد؟ینم ادتی  یز یچ یعنی

 مشکوکم رو بهش دوختم. نگاه

 شده؟! یز یمگه چ -

 .به حرف اومد یبار بان  نیا

 گرم بود!  ی لیاتاقتم خ ،یافتاد نی زم یرو  هوشیب دمید  دمیرس  یاومدم بهت سر بزنم، وقت شبید -

 .کردمی نگاه م  یبه بان مات

 نبود؟  ادمی یز ی چرا من چ پس

 ام رو پاک کرده بود؟!حافظه   بارن ینداشت، صد در صد کار اون جن بود، اما چرا ا دنیپرس البته

 

 گفت:  سیکرد و رو به بات  یاتک سرفه   یبان
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 لحظه. هی تو اتاقت  میبر سی بات

 داد.  لمیتحو  یبهش نگاه کردم که لبخند پهن   مشکوک

. به ساعت  میموند الدیسرش رو تکون داد، بلند شد و با هم به اتاقش رفتند. فقط من و م سی بات
 نگاه کردم، 

 بامداد بود.  پنج

 !زنهیمشکوک م  یبان  نیا -

 چپ نگاهش کردم:  چپ

 وقت چرا؟!  ونا

 فرصت ندادم که جواب بده و ادامه دادم:  بهش

که به   کننینم  یکار   سی تو هم بهش شک نکن، مطمئنم نه اون نه بات الد،یبهش اعتماد دارم م من
 ضرر من باشه! 

 ستم یبا الد،ی م یو شهامت رو از کجا آوردم که جلو نان یدفعه اون همه اطم کی دونستمی هم نم خودم
 و اون حرف ها رو بزنم! 

 لب زد:  دیترد با

 . یراست بگ   دوارمیام

 رو باال آورد.  سرش

 ما نزد؟!  یجلو جان یداشت هم یهر حرف یچ یپس برا یول -

 بدم.  دیبا ی چه جواب دونستمی نم

 . دمیکش  میشونیبه پ یدست

 !دونم؟یچه م -
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 تأسف تکون داد. یبه نشونه یسر 

 نداشته باش،   نانیبهشون اطم قدرن یپس ا یاز کاراش خبر ندار  یوقت -

 اعتماد کنه! تونهی دوره و زمونه آدم به چشم هاش هم نم نیا تو

 گفتم: کالفه

 !ه؟یحرفا چ  نیمنظورت از ا االن

 . یجمع کن  ترش یکه حواست رو ب  گمیندارم، فقط م یمنظور خاص -

 جواب دادن به من بده، اتاق رو ترک کرد.  یکه اجازه  نیو گفت و بدون ا نیا

 *** 

 خوابم نبرده بود. افتهیب  یاتفاق کهنیشش صبح بود و من هنوز از ترس ا  ساعت

 برم،  الدیجام بلند شدم که به اتاق م از

چراغش روشنه، اون   دمیرد شم که د سی اتاق بات یخواستم از جلو داشتم؛یرو قدم بر مراه یتو آروم
 بود؟! دهینخوابچرا هنوز  گهید

 کج کردم.   سیراهم رو به سمت اتاق بات الد،یچراغ خاموش اتاق م  دنیگذشتم، اما با د سی اتاق بات از

 ممکن مواجه شدم! یصحنه  نیتربدون در زدن وارد شدم که با بد  شهیهم مثل

 

 روم رو برگردوندم. عیسر

 برام اوضاع رو سخت تر کرد. س،ی معترض بات یصدا دنیشن

گذاشتن؟   یچ  یرو پس برا یتو؟! اون در لعنت یایم نییپا ینداز ی سرت و م  یجور ن یهم  یچ یبرا -
 ها؟

 گوشم گذاشتم تا نشنوم. یرو رو هامدست
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هام برداشت و  گوش  یهام حس کردم؛ اون ها رو از رودست  یهاش رو رودست  قهیاز چند دق بعد
 گفت: 

 . برگرد

 به سمتش برگشتم و با ترس نگاهش کردم. خداروشکر لباس تنش بود.   آروم

 اتاق من؟ یتو یموقع صبح اومد نیا یچ یبرا -

 سرم رو خاروندم. یکم

 تو.   شیپ  امیچراغ اتاقت روشنه، گفتم ب دمید برد،ی خوابم نم  دم،یترسی راستش م -

 بهش انداختم و گفتم:  ینگاه

 برق اتاقت چرا روشن بود؟!  یراست

 چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

 جواب پس بدم؟!  دیتو هم با به

 نگفتم. یز ی هام رو تو حدقه چرخوندم و چ چشم

 رو کاناپه. نیخب حاال برو بش  -

 که گفت رو کردم.  ی»باشه« تکون دادم و کار  یرو به معن سرم

وارد   ری خامه، عسل و ش  ر،ینون، پن یحاو ین یس کیبا  قهیاز اتاق خارج شد و بعد از چند دق  خودش
 کاناپه گذاشت و خودش هم کنارم نشست.  یجلو  زی م یرو رو  ینیشد. س

 فضا رو پر کرده بود،  یبد  سکوت

رو   یپسر تنها بودم حس خوب ک یکه با  نیمزاحمم و البته ا کردمی نداشتم. حس م یخوب   احساس
 .کردی بهم القا نم
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صداش    دم،یام رسخواسته نیکه به ا دیطول نکش  یل ی. خ شکستی سکوت رو م نیحداقل ا  کاش
 رو شکست.  نمونیسکوت ب

 بخور.  -

 اشاره کرد.  زیم یرو ینیبهش نگاه کردم که به س گنگ

 باز بهتر بود! یجور نیرو تکون دادم و شروع به خوردن کردم. ا سرم

 کرد، خودش هم مشغول شد.  دایپ نانیاز جانب من اطم  یوقت

 . دمیخوردم و کنار کش  ریلقمه عسل با ش  چند

 شد پس؟  یچ -

 صبحونه بخورم.  ادیعادت ندارم ز -

 باال انداخت:  ییابرو

 !آهان

مگه من  گذرند،ی ها چه زود م قه یبود، دق قهیدق ستی و ب شیبه ساعت انداختم، ساعت ش  ینگاه
 روشن شده بود. گهیجا بودم؟! هوا د نیقدر اچه

 : دیم. از جام بلند شدم که پرسقدم بزن اطیح  یتو یگرفتم برم و کم  میتصم

 ؟ یر ی م کجا

 چطور؟  اط،ی ح -

 جاش بلند شد.  از

 . امیمنم م -

 .میباال انداختم و با هم از اتاق خارج شد  یاشونه

 ! کنهی درهم ما رو نگاه م یکه با چهره  دمیرو د الدیگذاشتم م رونیکه پام رو از اتاق ب نیهم
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 به جلو برداشت و با پوزخند گفت:  یقدم

 اتاق؟  هیتو  ییدو تا گذرهی م  خوش

که تو گوشم خوابوند دهنم بسته شد. منگ نگاهش   یل یباز کردم که از خودم دفاع کنم اما با س دهن
 من رو زد؟!  گفت،ی که از گل نازک تر به من نم الدیواقعا من رو زد؟ م  کردم،یم

 زده بود. رونی ب  رتی گ گردنش از غسرخ شده و ر   تی از عصبان اشچهره 

 باشه؟! بهیپسر غر هیساعت، تو اتاق  نیتو ا دیمن با یچرا برادرزاده  -

قضاوت   عیسر قدرنیبودم. چرا ا رهی سمت چپم بود، مات بهش خ یکه دستم رو گونه یحال  در
 ! کرد؟یم

 چشم هام جمع شده بود.  یتو اشک

 !د؟یکردی م  یاون تو چه غلط ؟یزنی چرا حرف نم  شده؟ی ها؟ چ -

که   یگلوم رو قوت دادم و خواستم بهش بگم که اشتباه راجع بهمون فکر کرده، اما با مشت یتو بغض
 خوابوند، دهنم بسته شد. الدی صورت م  یتو سی بات

 حده؟!  نیاما اعتمادت نسبت به دلسا در هم ،یچ یمن ه  یعوض -

 مخم بود. یرو  یلیخ الدیلب م  یرو  پوزخند

 ! جانیا آوردمتی م  دیاولش نبا از -

 .بره که باالخره به حرف اومدم  خواست

 صبر کن!  -

 اما روش رو برنگردوند.  ستادیا

 . ادامه دادم:دیلرز ی هام از بغض م لب
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 شناخته. یجور ن یخودم متأسفم که عموم من و ا ی خواستم بگم برا فقط

 تختم افتادم. یو محکم بستم و دمر روو خودم رو به اتاقم رسوندم. در ر  دم یرو که گفتم، دو نیا

 کردند.  دایهام راه خودشون رو پسر باز کرد و اشک بغضم

  خوادیوجود داشته باشه، اما م  کردمی فکر نم  یکه حت یاون از موجود ناشناخته ا نه؟یحقم ا ایخدا -
 شده! اعتمادی بهم ب لیدلی ب  تیموقع نیا یکه تو الدیهم از م نیساقطم کنه، ا یاز زندگ 

  یباال یکه احساس کردم کس کردمی که برام مونده بود، درد و دل م یتنها کس  خودم،یبا خدا داشتم
 بهش نگاه کردم. امی اشک  یبرگشتم و با چشم ها ستاده،یسرم ا

 

 بود.   یبان زدمیطور که حدس م  همون

جن، برام از    نیکه جنه، همهم دارم؛ برام مهم نبود  گهی نفر د هیموقع حس کردم که به جز خدا  اون
 رفاقت کرده بود.  ترش ی صد تا انسان ب

 نشست.  نیزم  یتختم، رو کنار

 .از ته دلش اونا رو نگفت  الدیمطمئنم م ؟ینکن  هیگر شهیم -

 لبم نشست.  یرو یخندزهر 

 یدونی قضاوتت کنه. تو که نم یجور نیا یکه باهاش بزرگ شد یقدر سخته کسچه  یدونی تو که نم -
 ...یدونی بهت تهمت بزنه، نم  هاتن یتر زیاز عز یکیقدر سخته چه

 .رو خوردم و هق هقم اوج گرفت  حرفم

 . فهممتی م -

 زدم:  داد

 نکن!  هیگر یگیکه بهم م یفهمی نم ،یفهمی نم
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رو   امی ناراحت یکه داشتم همه یبان   یزانو هام و جمع کردم و سرم رو روشون گذاشتم، طفلک نشستم،
 !کردمی م یسرش خال 

 رو شکست.   نمونیسکوت ب یطون یبا لحن ش   یگذشت که بان یهمون طور  یاقهیدق چند

 ...نمی خب حاال بگو بب -

 بهش نگاه کردم که ادامه داد:  یرو بلند کردم و سؤال سرم

 ! د؟یکردیم  کاری تو اتاق چ ییخدا

 . دمیسرش کوب  یحرص بالشت کنارم رو برداشتم و تو با

 و ازم گرفت و گفت:   بالشت

 ! گهیچته سؤال بود د یوحش آخ

 .دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 دادم.  رونی لب نثارش کردم و نفسم رو ب ریز یدار آب  فحش

 س؟ یاتاق بات  یرفته بود یچ یبرا ینه جد -

 دستم گرفتم. یرو تو سرم

خواستم  دم،یترسی م برد،ی خوابم نم  کردمی م یالبته شب که چه عرض کنم دم صبح، هر کار  شب،ید -
رو   الدیراهم رو به اون سمت کج کردم تا م دمیرو د سیچراغ روشن اتاق بات  یاما وقت  الدیبرم اتاق م

 نکنم.  داریب

 لبم نشست و زمزمه کردم:  یرو  یپوزخند

 واقع اومدم ثواب کنم کباب شدم!  در

 هم چپ چپ نگاهش کردم و غر زدم:  بعد

 ؟ یتوئه، کجا رفته بود ری اش تقصهمه اصال
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 گرد شد.  هاشچشم

 برو! یبه من چه خودت گفت  -

 یام رو روهام رو غنچه کردم و دوباره چونه حق نداشتم از دستش گله کنم، لب گفت،ی م راست
 .زانوهام گذاشتم

 مطمئن باش!  شه،یم  مونیپش یهم به زود الدیناراحت نباش، م  -

 ! دوارمیام -

 لحظه در زده شد. همون

 تعجب سرم رو بلند کردم و گفتم:  با

 ! دییبفرما

 

کرد و   یتک سرفه ا دیرو د یمن و بان  یشد. وقت انیچهارچوب در نما یتو س یبات یباز و چهره  در
 گفت: 

 شدم؟!  مزاحم

 تکون دادم.  نیرو به طرف  سرم

 گفت:   یاومد و رو به بان جلو

 رون؟ ی ب یبر  شهیم

 شد. بی حدقه چرخوند و غ یچشم هاش رو تو  یبان

 تأمل گفت:   یرو گرفت و بعد از کم یبان  یجا سی بات

 .یخودت و عذاب بد خوادی نم  بره،ی به اشتباهش م   یپ یبه زود الدیم

 نگاهش کردم. یمن رو به شک انداخت، سرم رو باال بردم و با کنجکاو  یکالمش کم نانیاطم



 وهم  یحوال

145 
 

 ببره؟  یپ خوادی م  یچجور  -

 باعث شد کنجکاوتر بشم.   جوابش،

 تو نگران اونش نباش. -

 بهش انداختم. ینگاه مین

 . رونی برو ب -

 حرفم گفتم:  یام گرفت و در ادامهخنده  یجا خورد، کم انگار

 چرت بزنم.  هی خوام ی م دم،یابتا صبح نخو شبید رونی ب  برو

 گفت و از جاش بلند شد که صداش زدم. یراحت شد، آهان  الشیخ  انگار

 نگاهم کرد. یو سؤال برگشت

 !دیببخش -

 : دیتعجب پرس  با

 چرا؟

 انداختم و گفتم:  نیی رو پا سرم

 شه.  نیبه تو هم بدب الدیشدم م  باعث

بهم نگاه  یجور خاص  هیکه با لبخندش مواجه شدم.  نمی العملش رو ببرو بلند کردم تا عکس سرم
 . کردیم

 زدم اما جواب نداد، انگار محو من بود!  صداش

 !شد؟ی محو من م دیبا  سیکردم افکارم رو پس بزنم، مسخره بود، چرا بات  یسع

 : د یصدا زدم که به خودش اومد و پرسرو    سیبار دوم، بات  یخام زدم و برا االتیخ نیبه ا  یپوزخند
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 ؟ یگفت یز یچ

 رو تکون داد و از اتاق خارج شد.   رشی  د،یدر اشاره کردم که منظورم رو فهم به

 هم افتاد به خواب رفتم. ی. کم کم پلک هام رودمیتخت دراز کش   یهم شالم رو درآوردم و رو من

ترسناک بودم، همه جا رو تار عنکبوت پوشونده بود. با ترس به اطرافم نگاه کردم و با   یکلبه  کی یتو
 رو صدا زدم.  سی تمام توانم بات

بود و    دهیپوش اهیوارد کلبه شد، سر تا پا س هیهمون موجود کر سی بات یکلبه باز شد و به جا  در
 اش معلوم نبود. چهره 

 وحشتناکش گفت:  یاون صدا با

 !نمشیبب اجن یا دیبا من

  ؟یچ یعنی شد،ی ذهنم اکو م یآخرش تو  ی. جمله زدمی نفس نفس م دم،یاز خواب پر یبلند غیج  با
 !د؟یدی اون جا م دیرو با یچه کس

 بدم. یکردم خودم رو دلدار  ی. سعدمیام کشعرق کرده   یشونیبه پ یو دست  دمیکش یق یعم  نفس

 .اش خواب بود دلسا همه الیخی ب -

 نبوده! ی معنی خوابم ب نیا گفتی بهم م یحس هی اما

 

رو   اشیها معن داشت، احتماال اون ری خواب تعب نیاگه ا کردم،ی م  فیتعر یو بان  سیبات  یبرا دیبا
 . دندیفهمیم

 اشم!ب  دهیها خواب نیکمتر از ا کردمی به ساعت انداختم؛ ساعت دو بعد از ظهر بود، فکر م ینگاه

اومدم و  رونی داخل اتاق رفتم. بعد از شستن دست و صورتم ب سیجام بلند شدم و به سمت سرو از
 . دمیشالم رو پوش

 راه افتادم.  سیجلوه دادم، به سمت اتاق بات  امده یپر رنگ یبه چهره   یکه کم نیاز ا بعد



 وهم  یحوال

147 
 

 نبود! یبدون در زدن در رو باز کردم اما، کس شهیهم مثل هم  باز

 اتاقش نبود! یتو سیبه اتاق انداختم اما، انگار واقعا بات   یتعجب نگاه با

 باال، متوقف شدم. یاز طبقه  س یو بات الدیم یصدا  دنیبا شن  ،یبرم ول نیی پا یبه طبقه خواستم

 .ستادمی سمت رفتم و پشت در ا . بدون درنگ به اونادیم الدیصدا از اتاق م  دمیکه کردم د دقت

 حرفاست،  نیتر از ادلسا پاک  یدونیتو که م الدی م هیچ ا یبچه باز نیا -

 !یشناس یات رو که م برادرزاده ؛یشناس ی و درست نم من

 اتفاقات صبح، قلبم انگار مچاله شد. یاداور ی با

 داشته باشه؟! تونهی م یچه معن نیا ی ب رونیاتاق ب هیکه شما صبح با هم از  نیا -

 زد.  یصدادار   پوزخند

 ترسه،ی دلسا سر صبح اومد و گفت م  -

 ! شتیپ ومدهیمن؛ حتما نخواسته مزاحم خواب تو بشه که ن شیاومده پ دهیروشن اتاق من رو د  برق

 ادامه داد: یآروم تر  یبعد با صدا و

 ! اقتی ل یب

 حرفت و باور کنم؟!   دیبا  یچ یبرا -

 م. به در چسبوند شتریرو ب  گوشم

 !؟یوجدان دار  ؟یو عذابش بد یبه ناحق دلسا رو قضاوت کن  یخوایخودته، م لیم گهیاون د -

 و با ترس برگشتم. دمیاز پشت سرم شن ییصدا دفعهکی

 !ستای ن  یکار خوب یفضول -

 و رو قلبم گذاشتم و گفتم:  دستم
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 ! یروان میترسوند

 بود. ادامه دادم:  یبان

 !گنیم ی حقمه بدونم چ    زننی دارن درمورد من حرف م  ه؟یچ یفضول

 تا مچت و نگرفتن.  طرفن یا ایفعال ب -

 . میرفت نیی پا یحرفش گوش دادم و با هم به طبقه به

 و به خدمتکار گفت:  یو بان  میسمت آشپزخونه رفت  به

 لطفا. اری دلسا رو ب یغذا

 تکون داد. یسر  خدمتکار

 نم.گرمش ک  دیبا کشهیکم طول م هی -

 تکون داد و به سمت هال راه افتاد.  یسر  یبان

 و با تعجب گفتم:  میمبل نشست یرو

 نه؟یبی تو رو م  نیا

 و گفت:  دیخند

 نه؟ینب  دیبا یفکر کرد چرا

  یکه از بچگ  نی . اینیبی و من و م یاز وجود من باخبر  ،یشناس ی و م س یبات ستیمدت ن  هیهنوز  تو
 !گهیدوستاش رو بشناسه د یهمه دیقطعا با شناختهی رو م سی بات

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 واال! بگمیچ

 خوابم افتادم و گفتم:  ادیدفعه به  کی
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 ... یبان  یراست

 بهم چشم دوخت که ادامه دادم: منتظر

 . دمید بیخواب عج  ه یبودم  دهیخواب  یوقت

 .باال انداخت  یشونه ا الی خیب

 نداره! ری ول کن بابا، خواب سر ظهر که تعب -

 هم گره کردم.  یهام رو تو دست

 بود،   بیعج  یلیخواب خ  نیاما ا -

 داره! یامیپ هی کنمی م  احساس

 کنجکاو شده بود، نگاهش رو بهم دوخت.  یحرفم کم نیکه انگار با ا  یبان

 مگه؟!  ی دید یحاال چه خواب  -

 کردم.  فیدهنم رو قورت دادم و خوابم رو مو به مو براش تعر آب

 فکر بود انداختم. ی که تو یبه بان ینگاه

 نداره؟!  ری تعب ی گیهنوزم م شد؟ی چ -

 رو خاروند و جواب داد:  سرش

 نظر بکنم!  دیتجد هیدرمورد اون حرفم  دیبا انگار

 تر شدم. کیبهش نزد یکم

 ه؟ یچ رشی خب، به نظرت تعب -

 بگه که همون موقع خدمتکار من رو صدا زد که برم غذام رو بخورم.   یز یباز کرد چ دهن

 لب گفتم:  ریدادم و ز رونی رو با حرص ب نفسم
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 ؟ ی صدام کن  رترید کمهی یمردیم

 و گفت:  دیخند  یبان

 !ای حرف نزن یجور ن یدرموردش ا سیبات  یباشه جلو حواست

 : دم یتعجب پرس  با

 !چرا؟

 روش حساسه. کمیبزرگش کرده،  شه،یمثل دا یی جورا هیزنه  نیخب ا -

 خدمتکار امونم نداد. یرو باال انداختم و خواستم بگم »آها« اما، صدا  ابروم

 دوباره گرمش کنم!  دیبا شهیاالن غذا سرد م گهید ای خانم! ب -

 دادیم  تی بهش اهم  سیبودم، البد چون بات دهیند یپررو نیکردم، تا حاال خدمتکار به ا تعجب
 پررو شده بود. قدرنیا

 جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم.  از

نگاه خدمتکار رو حس   ینیحرف غذام رو تموم کردم و خواستم از آشپزخونه خارج شم که سنگ بدون
 کردم. 

 جا رو ترک کردم.اون  عیلب ازش تشکر کردم و سر ریاکراه ز با

 .دم یرو د  یراهرو بان یباال رفتم و تو یطبقه  به

 : دمی تم و ازش پرسرف جلو

 ؟ یگفت  سی بات به

 گرفت و جواب داد: واریرو از د اشه یتک

 . یکن فیبراش تعر دیخودت با نه

 اتاقش؟  میپس بر -
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 تکون داد. نیسرش رو به طرف  عیسر

 فعال اعصابش خرده، بذار بعدا.  نه

 کردم.  زی رو ر هامچشم

 اعصابش چرا؟  -

 

 شد! بیکه جوابم رو بده غ نیبدون ا هویبزنه اما،  یبودم حرف منتظر

 و اطراف رو نگاه کردم.  دمیگرد شده دور خودم چرخ  یهاچشم با

 .دادیتا سؤال تو سرم جوالن م هزار

 رفتار کرد؟  یطور اون  یاعصابش خرد بود؟ چرا بان  سیبات  چرا

بش خرده،  راهرو، سرگردون قدم زدم. آخرش نتونستم تحمل کنم، برام مهم نبود که اعصا  یتو یکم
   رم،یهام رو بگ جواب سؤال خواستمیمن م

 خوابم رو بدونم؛   ری تعب خواستم،یم

 بدون در زدن وارد شدم.  شهیرفتم و مثل هم  سیبه سمت اتاق بات  نیهم یبرا

 . یصندل  یهم رو یتختش نشسته بود و بان یدرهم رو یهابا اخم  سی بات

 گفت:  ی. با نگران از جاش بلند شد و به سمتم اومد دیتا من رو د  یبان

 ست؟ ینگفتم االن وقتش ن مگه

 باعث شد حرفم رو قورت بدم:  سیبات  یبگم که صدا یز یچ خواستم

 داره؟ کاریچ نم یبب طرفنیا ای ب  یبان

 مردد نگاهش کرد. یبان
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 ؟ یمطمئن  -

 جوابش رو داد:  ینسبتا بلند یبا صدا سی بات

 ! طرفن یا ایب  گمیبهت م آره،

 رفتم و کنارش نشستم. س یکنار رفت؛ به سمت بات  یبان

 ؟یدار  کاری خب بگو، چ  -

 . دمیترس یکم  دم،یعبوسش رو د یچهره  یراستش وقت دم،یکش یق یکردم و نفس عم یاسرفه  تک

 داره، یمعن کنمی که احساس م  دمید بیخواب عج هیراستش، امروز  -

 کنم. فشی برات تعر دیبا

 بره، گفت:  ن ینگاهش از ب  یسرد ا یذره نرم شه،  هی یکه کالمش حت نیا بدون

 .شنومی م بگو

 کردم. فیخوابم رو براش تعر یو همه  دمیکش یق یعم  نفس

 : د یبه خودش گرفت و پرس  یمتفکر  حالت

 نمش؟ یبب جان یا دیبا  گفت

 کردم. نیی رو باال و پا سرم

 و؟   ینگفت ک -

 تکون دادم.  نیرو به طرف  سرم

 ؟یدار  تو زبون -

 رو نداشتم.   اتی چرند نیا ینگاهش کردم. اصال حوصله  فقط

 تکون داد و گفت:  سر
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 ! یمطمئن شدم ندار  االن

 .کالمش کم شده بود  یاز خشک  کمی انگار

 لب زمزمه کرم:  ریز

 ام بود!عمه  کردیم فیکه سه ساعت داشت برات خواب تعر  یاون نه،

 به خودم اومدم. زد،ی رو صدا م یکه بان  سی بات یصدا با

 . جان یا ایب  ،یبان  -

 چشم دوخت.  سی جلو اومد و منتظر به بات  یبان

 ه؟یخواب چ نینظر تو درمورد ا -

 

 به من انداخت و گفت:   ینگاه مین  یبان

 راستش...  -

 من حرفش رو بشنوم، گفت:  خوادی نم  یبود بان  ده یکه انگار فهم سی بات

 تو فعال برو.  دلسا

 لب غر غر کردم:   ری از اتاق خارج شدم. زحرص از جام بلند و   با

 درمورد من حرف بزنن!  خوانیخوبه م ام؟به ی من غر حاال

 نکردند.  یار یرو محکم پشت سرم بستم و خواستم به اتاقم برم اما، پاهام  در

مطمئن شدم   نیاز ا یذهنم رو نشنوه و وقت یصدا یکنم تا بان یاز هر فکر  یکردم ذهنم رو ته  یسع
 . ستادمیبه سمت اتاق رفتم و پشت در ا

 مشخصات که دلسا داد، نیا -
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 جا؟!آگارس بردنت اون  یکه بعد از کشتن بچه  ستین یا همون کلبه  مشخصات

 جاست! چرا، به نظر منم همون -

 فکر نکنم.  ی ز یخودم رو گرفته بودم تا به چ یزور جلو به

 ؟ یبر  یخوای م -

 بکنم تا آگارس دست از سر دلسا برداره. تونمیم یار هر ک  دیبرم. با دیبا -

 گفت:  ینسبتا بلند یبا صدا  یبان

 ! یحکم مرگت و امضا کرد   یعنی یجا بر ! اگه به اون؟یشد وونهید ؟یچ

 بشنوم.  یز یانگار با حالت زمزمه جوابش رو داد چون نتونستم چ سی بات

 : دیغر یبان

 !یمن رد ش یاز رو جنازه  مگه

 شم،یات هم رد شم مشده از رو جنازه  -

 که براش درست کردم نجات بدم!  یگرفتار  نیدلسا رو از ا دیجور که شده با هر

  آورد؛یکنترل ذهنم از دستم خارج شده بود و هزار تا فکر جور واجور داشت به ذهنم هجوم م گهید
 به اتاقم رفتم. عیسر نیهم یبرا

 آروم، آروم سر خوردم و همون جا نشستم.  دادم. هیرو محکم بستم و بهش تک  در

  یکه اون برام درست کرده؟ آگارس ک  یگرفتار  یچ یعنی گفت؟ی م  یچ سیبود؟ بات یچ  منظورشون
 بود؟

 !شدیداشت منفجر م  مغزم

تر بودم که  نیپس سنگ  رن،یاز جواب دادن بهم طفره م شهیاگه ازشون بپرسم، مثل هم دونستمیم
 ازشون نپرسم.  یز یچ
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 فکر کنم سکته رو رد کردم!  یبان یصدا دنین ش با

 ! یپشت در بود  دونمی م -

 ! د؟یفهم ی نکردم، پس چجور  یموقع فکر  که اون برد، سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم، من ماتم

 هام رو ازش بپرسم. بهتره سؤال  دهیکش ش یبا خودم فکر کردم، حاال که بحث و پ اما

 ...یبان  -

 : دی حرفم پرس ونیم کالفه

 .گهیرو م  یخودش به موقعش برات همه چ  سینپرس! بات کنمی م خواهش

 رو بشنوم! یشگیهم یهامزخرف  نیا خواستمی نم ،یهمه حرف تکرار  نیخسته بودم از ا گهید

 گفتم:  یزار  با

 !رسه؟یم ی صبر کنم، پس موقعش ک  تونمینم گهی! من دکنمی خواهش م  یبان

 تختم نشست. یرو تکون داد و رفت رو  سرش

 بپرس... سیاز خود بات  یدرا یاز من نپرس، هر سؤال کنمی خواهش م -

 تر اومد و ادامه داد:   نییصداش پا تن

 !لطفا

 ساده بگذرم.   تونستمی نم  بارنیفرستادم. ا رونی رو ب نفسم

از جا   چارهیراه افتادم. محکم در رو باز کردم که ب   سیجام بلند شدم و با توپ پر به سمت اتاق بات از
 !دیپر

 ؟یکنی در باز م  یجور نیچته چرا ا -



 وهم  یحوال

156 
 

 زدم:  داد

 خب؟! ،یگیرو م یاالن، همه چ نیهم

 : د یگرد شده پرس یچشم ها با

 رو؟!  یچ

 زدم:  ادی هم فر باز

 !یچ همه

 : د یپرس گنگ

 ؟ یچهمه  یچ یعنی

 : دمیهام رو باز کردم و شمرده شمرده ازش پرسرو بستم و سرم رو تکون دادم. چشم هامچشم

 ؟یکرد  کاریافتادم؟ مگه تو چ تی وضع نیچرا؟ چرا من به خاطر تو تو ا-

 !ه؟یک یگیآگارس که م نیداره؟ ا یبه من بدبخت چه ربط  یکرد یهر غلط اصال

 .دیکش یقیچشم هاش رو بست و نفس عم  سی بات

 باشه؟ گم،یرو بهت م یکم وقت بده، خودم همه چ هیبهم  -

 

باشه رو مظلومانه گفت   قدرنیاما ا اومدم،ی کوتاه م دینبا کردم،ی م  ی»نه« و پافشار  زدمی م ادی فر دیبا
خونه رو   ا یگه؟ رو ب زیخودش بهم همه چ ذاشتمیم دیبا  دادم؟ی بهش وقت م دی. باکه دو دل شدم

 کردم؟ ی سرش خراب م یرو

 اما، اومد! اومدی دلم به رحم م دیبهش نگاه کردم، هنوز هم نگاهش مظلومانه بود. نه نبا دیترد با

 فقط سه روز! - 
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  باغاط یکه بهش فرصت حرف زدن بدم، به سرعت اتاق رو ترک کردم و به ح نی رو گفتم و بدون ا نیا
 اش رفتم. خونه

  دمیرو شن یبان  یصدا یوقت  یول دمیرو کنارم حس کردم. اولش ترس  یتاب نشستم که حضور کس یرو
 راحت شد.   المیخ

 ! ؟یدی و زجر م سی قدر باتچه اتیبا کنجکاو یدونی م -

 تو هم رفت. چرا فقط به فکر خودشون بودند؟! هاماخم

 !د؟یدی قدر من و زجر مچه  قتیبا نگفتن حق دیدونی شما م  -

 گفت:  یابه خودش گرفت و با لحن بامزه  یمتفکر  حالت

 قدر؟!چه نه

 زنونه گفت:  یبه بازوش زدم که با صدا یحرص، مشت با

 ؟ یزن یدردم گرفت؛ چرا م  یاو

 لب زمزمه کردم:  ریز

 مسخره؟! قدرنیا جنم

 گفت:  زون یآو یلب و لوچه با

 مگه جنا دل ندارن؟! چرا

 درآوردم. یخودش مسخره باز  مثل

 عه دارن؟! -

 کرد و گفت:  یدهن کج برام

 بخورت! ادی آگارس ب گمیرو مسخره نکنا االن م  جنا

 کرد. دنیخودش شروع به خند و
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 به دلم هجوم آورد!  یو نگران  یاسم آگارس، حس کنجکاو دنیشن  با

 به من داشت؟! یدر واقع چه ربط  ایداشت؟  سیبه بات   یبود؟ چه ربط  یک آگارس

 افکارم رو پاره کرد. یرشته  یبان  یصدا

 ها! شهیفکر نکن دختر آخرش مغزت منفجر م قدرنیا -

 باال انداخت.  یچپ نگاهش کردم که شونه ا چپ

 از من گفتن بود! -

 مندانه جوابش رو دادم:فتم و گلهرو ازش گر نگاهم

 دارم!  یاالن چه حس یدونی که نم تو

 شد.  یجد یکم

 !ه؟یپس دردت چ گه؟ینگفت بهت م   سیدختر مگه بات  -

 .دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 ! نهیدردم ا رم؛یمی م یو کنجکاو یمنتظر بمونم، دارم از نگران  تونمی نم -

 ...یفهمی کم تحمل کن، باالخره م  هیبگم؟!  ی چ -

 ادامه داد: یابا لحن بامزه  و

 خانم! فضول

 به من مربوط نبود!  هیگفت فضول انگار قض یم یجور  هی

 و گفت:   دیچپ بهش نگاه کردم که خند چپ

 موند! یجور همون یدید هویچشمات و چپ کن،  کم

 تر شد.  دیاش شدبهش رفتم که خنده  یبدتر  یغره چشم
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 گه؟یبهم م گهیرو بهم بگه، به نظر تو چند روز د  هیقض گهیواقعا سه روز د  دوارمیام -

 

 !ادیهر وقت با خودش کنار ب  -

 گفتم:  یو با زار  دمیکش  میشونیبه پ یدست

 اد؟ یکنار م یک

 باال انداخت. یاشونه

 منم مثل تو!  -

 رو صدا زد.  یبان س،ی موقع بات همون

 و گفتم:   یرو کردم به بان  عیسر

  وونهیاز چه قراره؟ دارم د هیکن زود تر به من بگه قض شی فقط تو رو خدا راض  خواد؟ی م ی چ نیبب   برو
 به خدا.  شمیم

 شد!  بیکه غ دینکش هیتکون داد و به ثان  یسر 

که بهم دست   یکنم، اما با احساس خفگ قیآرامش به خودم تزر یکردم کم یرو بستم و سع هامچشم
. دادی گردنم رو گرفته بود و فشار م یک ی. انگار اوردین یخودم ساخته بودم دووم یکه برا یداد آرامش

رو به   هوا یتا کم کردمی و تالش م زدمی راه نفسم بسته شده بود و مثل مرغ پر کنده دست و پا م
 !شدی هام بکشم اما، نم هیداخل ر

 . دمینفهم  یز یچ گهیدو تار شد و  رهی برام ت ایکم دن کم

 شخص«  »سوم

 متفکر شد و گفت:  یبان

 ؟ یرو بهش بگ زیاالن همه چ نیهم یخوای م پس
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داد و دستش را   هیتک شیپا هیبه جلو خم شد و همان گونه که نشسته بود، آرنجش را  یکم  سی بات
 اش گذاشت. چانه  ریز

 آره، حقشه که بدونه! -

 پس من برم صداش کنم؟ -

 بعد، در اتاق ظاهر شد و با من و من گفت:  یشد، کم  بیو غ  سر تکان داد یبان 

 خب؟   ای... هول نکنگمیم یز یچ هیکه...  گمیم

 به سمتش هجوم آورد و از جا برخاست.  یاز ترس و نگران  یاباره توده کیبه  

 ؟ یبان شدهی چ -

اما همچنان دست دست  یرا بفهمد، بان  انیهر چه زودتر جر خواستی نبود و م  سیدر دل بات دل
 .دیموضوع را چگونه به او بگو نیا  دانستی و نم کردیم

 اوم... خب راستش... -

 : دیو کالفه غر  یعصب

 ! یبگو نصفه جونم کرد  د  

 نگرانش را به او دوخت.  نگاه

 راستش...  -

 عکس العمل نشان داد. عایسر سی بات

 راستش؟  -

 ! ستیدلسا ن -

را بشکافد،   اشنه یس  خواستیکه قلبش م  یمانند پتک بر سرش فرود آمد. در حال که گفت  یاجمله
 را به او دوخت.   شانشیبه جلو برداشت و نگاه پر یقدم
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 گرفته؟!  تی شوخ تیموقع نیتو ا ست؟ین  یچ یعنی -

 که در حرکاتش مشهود بود، پاسخ داد: یکالفگ با

 ! ستین  گمیبکنم؟ م یشوخ  نی مرض دارم همچ مگه

که سخن  قتیحق  نیا کرد؟یرا انتخاب م  یموضوع ن یهمچ یشوخ یبرا دی چرا با گفت،ی م راست
هم از دستش بر   ی. از همه بدتر که کار خاص کردیآوار م سی را بر سر بات ا ینبود، دن یشوخ   ،یبان
 !آمدی نم

 از ذهنش گذشت.  یبرسد. ناگهان فکر  یاجه یبه نت دی بر افکارش مسلط شود تا شا یکرد کم  یسع

 !یبان  -

 منتظر به او چشم دوخت.   یبان

 برده باشه؟! یلعنت ینکنه دلسا رو به همون کلبه -

 بود. دهیکه دلسا در خواب د  گفتیرا م یاکلبه  همان

 گرد شد. یبان یها چشم

 اون همه جن کافر! نیممکنه؟ دلسا... ب یعنی -

 : د ینالگرفت و  شیهارا در دست   سرش

 ادامه نده! کنمی م خواهش

 با عجله گفت:   یبان

 . اندازمینگاه به اون جا م هی من

 شد.  بیغ یرا گفت و در چشم به هم زدن نیا

 »دلسا«

 چشم هام رو باز کردم.  یآروم به
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 بود؟!  یاچه جهنم دره  گهید جانیبود. ا  یدار چوبسقف نم کی دم،یکه د یز ی چ نیاول

 !شدی از جام بلند شم اما نم خواستم

 . دمیند  یکه بسته شده بودم. به دست و پام نگاه کردم اما طناب انگار

 تکون بخورم!  تونستمی بود که نم  بیعج

که بودم، موجودات   ییخوف کردم. دور تا دور جا دمیکه د یبه اطرافم انداختم؛ با صحنه ا ینگاه
 د، جمع شده بودند!به انسان نداشتن  یشباهت چی که ه یبی و غر  بیعج

 کرد. دنیبدنم شروع به لرز یهمه

 من بود؛  تیتر، موقعوحشتناک بودند و از اون وحشتناک   یلیخ

 تکون بخورم.  تونستمی نم  یحت ،یترسناک یجا  نیهمچ یتو

 آشنا بود،   یلیکه توش بودم خ یمکان 

 گذاشته باشم؟! ییجا  نی چطور ممکن بود من قبال پا به همچ یول

 با ترس سرم رو بلند کردم.  ، ییپا یصدا دنیشن  با

 موجود رو به روم خشکم زد! دنید با

 رو از ترس بستم و خودم رو به خدا سپردم.  هامچشم

 خراشش گفت: گوش  یاون صدا با

 خانم کوچولو؟! یدیترس

 

  ترسناکش ی نداشته باشه، اما اون با صدا میشدم که کار  رهیرو باز کردم و با التماس بهش خ  هامچشم
 سر داد. یطانیش یقهقهه 

 . کردمی م یاز ترس قالب ته  داشتم
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 نفر از پشت صدا زد: کی

 !آگارس

هاش به لبخند  لب  دنشیو با د  دیکه کابوس شب و روزم شده بود به سمتش چرخ یموجود همون
 باز شد.   یکج

من نبود پس اون رو هم  دی د یچون اون سمت تو اومد؛ی اون شخص از سمت چپ م  یصدا
 بود!  یبان ی. اما صداش، مثل صدامدیدی نم

خودم رو   چوقت ی در اون صورت ه ؟یچ اومدیسرش م ییاومده بود؟ اگه بال ییچرا تنها یبان
 ! دمیبخشی نم

 : دیبا خشم غر آگارس

  یمن رو ازم گرفت، از دست دادن همه یزندگ یهمون طور که همه دیکجاست؟! اون با  سیبات پس
 ! نهیرو بب اشی زندگ

 ! آوردمی سر در نم چیهاش هحرف  از

 ادامه داد: آگارس

 !نمش؟یکلبه بب  نیا یتو دیبهش نگفتم با مگه

  دونستمیبودم. م دهیخواب د یکه تو یاهمون کلبه اومد،ی م ادمیکلبه رو  نی هاش داشت احرف  با
 . ستی ن  یمعنی اون خوابم ب

 که خشم توش مشهود بود گفت:  ییبا صدا  یبان

 که به حرف تو گوش کنه! ستیقدر احمق ن اون  سی بات

 جواب داد:  رحمانهی ب

 کوچولو؟  نیجون ا  متیبه ق  یحت -

 کامال واضح بود.  ،ی بان  یصدا یتو حرص
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 !یبکن  یتونی نم  یغلط چی . ه یخفه شو عوض -

 ورتر شده بود. تر شد، انگار که خشم درونش شعلهخشن   صداش

 ؟ ین یرو بب ادیکه ازم بر م  ییغلطا یخوای م -

 بود. دهیچ یکلبه پ  یتو  ،یبلند بان ینفس ها یصدا

هم  یبان یهانفس  یصدا گهید یفضا رو در بر گرفت. حت یز یانگبعد، سکوت وهم هیثان چند
 رها کرد؟!  جانیا یراحت نی رفته بود؟ من رو به هم یعنی. اومدی نم

 .فتهی کرد که باعث شد کل بدنم به لرزه ب یغرش  آگارس

 گرم کرده بودن؟!  ی آدم اشتباه هیهمه مدت سر من رو با  نیا ست؟یبراشون مهم ن  ؟یچ یعنی -

 م.  رو باور کن گفتیکه ذهنم بهم م  ییزهایچ خواستمی برام قابل هضم نبود. نم هاشحرف 

 زد:  ادیبه سمتم اومد و فر آگارس

 ! چهیباز ،یبود چهی باز  هیهمه مدت، فقط  نی . ایستیمهم ن  براشون

 .شدی ذهنم اکووار، تکرار م یآخرش تو یجمله

 ،یبود  چهیباز هیهمه مدت، فقط   نی»ا

 !«.چهی باز 

 

 کل« ی»دانا

 دلسا بود! تیاز وضع س،یداخل اتاق، حاصل خبردار شدن بات  یشکسته  یهاشهیش

فرود   نهییمشتش را باال برد و در آ  ار،یاختی شد. ب وانهیدلسا را به او گفت، د طی شرا یکه بان  یهنگام
 .کرد  جادی ا سیرا در بات  یندیکه به وجود آمد، احساس خوشا یخراشگوش  یآورد؛ صدا
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که   ییمهم بود؛ دلسا شیدلسا برا تی. تنها وضع رفتیش خون م از دست قفهی مهم نبود که ب  شیبرا
 شده بود! ریو ترسناک، اس رحمی آن همه موجود ب نیماب  سی بات ی کار خاطر ندانم حال به 

با    ت،یآن وضع دنیرساند و با د  سیهراسان خود را به اتاق بات  الدیم نه،ییشکسته شدن آ یصدا با
 شد.  رهی خ سی چشمان گرد شده از وحشت و تعجب به بات 

 مشهود بود گفت:  شیکه در صدا یبرداشت و با نگران سیبه سمت بات یقدم  یبان

 ! شهی درست نم  یز ی که چ یجور ن یا ؟یمرد حساب یکنی م کاریچ

هدر   یجور ن یو ا تی پس چرا انرژ یداشته باش روی و سر و کله زدن با اونا ن دنیجنگ  یبرا دینبا مگه
 !؟یدیم

 . دیایها بر ب تا از پس آن  کردی تمام قدرتش را جمع م ستیبای او م گفت؛ی راست م   یبان

 یبرادرزاده دانستی خبر نداشت. نم  زیچ چیبود که از ه یالدیاز همه سردرگم تر، م ان،یم نیا در
 .افتاده است  ریگ ی چه موجودات  انیم ،ییبه تنها اشزدردانهیعز

 : د یپرس ج،یگ

 ؟ یبا ک دنیشما؟ جنگ  نیگیمی چ شده؟یچ

 .دیدست راستش که سالم بود را باال آورد و به صورتش کش  س،ی بات

 گفت:  الدیرو به م  یبان

 خودت و حفظ کن خب؟   یفقط خونسرد گمی م یز یچ هی

 .د یجوشی و سرکه م  ریمنتظر به او چشم دوخت. دلش مانند س الدیم

 ادامه داد:  یبان

 .دنیرو دزد دلسا

 . کردینگاه م یشوکه به بان الدیم
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 مسخره بود؛ مگر نه؟! یشوخ  کی نیا

 گفت:  الدیبه او انداخت و رو به م  یز یآمبه خاطر مدل خبر دادنش نگاه سرزنش سی بات

 اش! مطمئن ب گرده،ی سالم بر م دلسا

 نداشت!  نانیاطم  گفت،یکه م یز ی خودش هم از چ اما

 شده باشد؟  دهیدزد زشیعز یبرادرزاده شد؟ی. مگر مکردیها را هضم مجمالت آن  یسخت الد،بهیم

 موجود ناشناخته؟ یسر کیهم به دست  آن

 زد:  ادیرا در دست گرفت و فر سی بات یقهی ختهیهم ربه  یخونش به جوش آمده بود؛ با اعصاب گرید

 ؟یچه موجود قایدق ؟یک دن؟ی! دلسا رو دزد؟یگیم یمعلومه چ چیه

 ؟ی ن یبا چه تضم گرده؟یسالم بر م یگیخونسرد به من م  یلیوقت تو خ! اونستین معلوم

 ی. با کالفگشدی م دهیچون نمک بر زخمش پاش الدیم یهاخود آشفته بود و حال حرف  سی بات
 شروع به قدم زدن در اتاق کرد.  قراری و عقب آمد. ب دیکش رونیب الدیچنگ مرا از  اشقهی

 را مجاب کند.  الدیکرد م یجلو آمد و سع   یبان

 هیبه خاطر  ؟یت غافل بودما که نبوده؛ اومدن بردنش، اصال تو خودت چرا از برادرزاده  ری تقص -
 به امون خدا! یسوءتفاهم مسخره ولش کرد

  یمقصر بود که از امانت برادرش به خوب الدیم دیشا یگران تمام شده بود. آر  الدیم یبرا ،یبان سخنان
 است! ی چه کس  یمقصر اصل دانستندی م یبه خوب  ،یو بان  سی مواظبت نکرده بود. اما بات

 .می راه چاره باش  هیبه فکر   دیکارا با نیا یبه جا -

 زد و گفت:  یاذهنش جرقه  ناگهان

 ! دمیفهم

 »دلسا«
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نداشتم. کاش   یبه زندگ  یدیام اد،ی به کمک من ب ستیقرار ن  یمطمئن شده بودم کس بایتقر گهید
 .کردندی و خالصم م کشتنمی زودتر م 

 . کردمی م  یاحساس خفگ دای بخورم، شد تونستمیهم نم  کی تکون کوچ ه ی یکه حت  ییجااون از

 . دمیترسی که از عاقبتش م نیبند نبود، هم ا  ییاما هم دستم به جا کشتم،یخودم رو م  شدیم اگه

 اش گفت: نکره  یبه سمتم برداشت و با اون صدا یقدم آگارس،

 ...ادی نم  سیکه بات حاال

 و ادامه داد:  دیاما خببثانه خند  یعصب

 ! یر یمیشکل ممکن م  نیبدتر به

 وحشت بهش نگاه کردم.  با

باشه؟ از مرگ هم شانس   یجور نیبدشانسم که مرگم ا قدرن یا یعنی ایشکل ممکن؟ خدا  نیبدتر به
 !اوردمین

 ! گهید شهیم نی هم یاعتماد کن  یبه هر کس و ناکس یبه خودم زدم. وقت  یپوزخند

 !کردم؟ی م یکار ی چ  کردمی نم اعتماد

 .اومدی از دستم بر نم یاگهید کار

 کاسه!  نیش بود و همآ ن یباز هم هم رفتم،ی نم  سیبات شی و پ  کردمیاگه اعتماد هم نم  یعنی

 اومدم. رونیآگارس از افکارم ب   یصدا با

 ! دیکن اشکهی ت کهی ت -

 سرم خراب شد!  یرو ایجمله دن  نیا دنیشن  با

 ! د؟یکن اشکه یت  کهیت

 .گرفتندی برام در نظر م یحداقل مرگ آسون تر   کاش
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 داشت، ساتور به دست جلو اومد. یه یالعاده کرفوق یکه چهره  یموجود

 !رهی آدم حالت تهوع بگ شدی به لب داشت که باعث م  یاو منزجرکننده فیکث لبخند

و باز هم سکسکه به سراغم اومده بود.  دیلرزی دستش بود رو آروم باال برد. بدنم م یکه تو یساتور 
 .  خوندمیداشتم اشهدم رو م گهید

 نفر داد زد:  کی  دفعهک یهام رو بستم که . چشم هاریب  نییبود تا ساتور رو پا آماده

 کن!  صبر

 که صدا ازش اومد نگاه کردم.  یهام رو باز کردم و به سمتتعجب چشم با

 شد!  دهیبه دلم تاب یدیشخص رو به روم، نور ام  دنید با

 

 طرف تو منم!  ؟یبه اون دار  کاری چ -

که رهام نکرده   نی. راستش از ادادی لبم نشست. حضورش بهم آرامش م ی رو  یلبخند ناخوداگاه
بگه که  یز ی نگاه نگرانش رو به من دوخت و خواست چ سیآروم گرفته بود. بات  یبودند، دلم کم

پر از   یاش محو شد. با صداآگارس، اجازه نداد. بلند قهقهه زد و بعد آروم آروم خنده یخنده  یصدا
 زد:  ادیفر خشمش

من و  گناهی ب ی. تو بچه طرفت منم نبودم یبود؟ حت یطرفت ک  ،یوقع که دختر من و کشتم اون
 !یکشت

 گفت:  یاگرفته یموهاش زد و با صدا یتو یچنگ س،ی بات

 بود! ی اتفاق  یدونی م خودت

 .د یتر و بلندتر از قبل به گوش رس نیخشمگ  صداش،

بود رو ازم   میزندگ یکه تو یکس  ن یمن و، مهم تر یکه زندگ نهیمهم ا ست،یمهم ن یعمد ای یاتفاق  -
 !کنمی کار رو م  نیمن هم متقابال هم ؛یگرفت
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 !رمی تا من آروم بگ یرو از دست بد اتی شخص زندگ  نیزتریعز دیبا تو

از   خواستی آگارس رو کشته بود؟ خب اگه م یبچه سی . باتدمیفهمی هاشون نماز حرف  یچیه
 چرا اومده بود سراغ من؟! ره،ی انتقام بگ سی بات

پس چرا اومده بود سراغ من؟ ما   ره،یرو ازش بگ سی شخص بات   نیزتریعز خوادی م گفتینم مگه
 !میشناختی رو نم گهیدها هماتفاق  نیقبل از ا یحت

 .من رو به خودم آورد  سی عاجز بات یصدا

 !شناختی من رو نم  شیچند وقت پ نیتا هم  ینکرده، اون حت  یاون گناه کنم،ی خواهش م -

 !شناختم؟ی من اون رو نم یول  شناخته،ی که انگار اون من رو م   زدی حرف م  یجور  چرا

 به جلو برداشت و ملتمسانه گفت:  یقدم

 نداشته باش!  یبا دلسا کار  یو بکش ول  من

 زد.  یشخندین آگارس

 که...  نیا یتقاص کار تو رو پس بده، فقط برا  دیاون با -

 . دیدستش رو کالفه به صورتش کش سی رو کامل نکرد. بات شاجمله

 گفت:  ثانهیخب آگارس

 توئه! ریتقص نایگل پسر، همه ا آره

 ه،یبه چ ی چ  دمیفهمی . کاش حداقل مشدمی م ترجیگ  دم،یشنی هاشون رو م حرف  شتریقدر بچه هر
 !مردمی ازش خبر نداشتم، م یکه حت یز یبود اگه به خاطر چ ینامرد

بهم نگاه کرد.   د،یباری م شیکه از شدت خشم ازشون آت  ییهابه سمت من برگشت و با چشم آگارس
ترسناکه، چه برسه به  یجور ن یرو به رو شدن با جن هم دم،یترس ی ضربات قلبم شدت گرفت. واقعا م

 قصدش کشتنته! یکه بدون  یوقت
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کردم تکون بخورم و خودم رو   یکرد و اون جن، به سمتم اومد. سع یاکه انگار جالد بود، اشاره  یجن به
  چیشدم، اما اون انگار ه  رهیهام بود، بهش خچشم ی که تو یعقب بکشم، اما نتونستم. با التماس

تمام   یرحم ی بده، با ب یتیاهم نیترک ینگاهم، کوچ یتو  یکه به تمنا نینداشت. بدون ا یاحساس
 ساتور رو باال برد.

 ل دستش رو قطع کن!او -

. کاش حداقل زجر کشم  کردیصحنه رو تماشا م نیدوختم که با لذت ا یاشک بارم رو به آگارس نگاه
 !کردی نم

 سرنوشتم رو قبول کرده بودم.  گهی رو بستم، د هامچشم

 هام رو باز کنم.باعث شد چشم  یی که منتظر لحظه مرگم بودم، صدا یوقت ،ید یدرست در اوج ناام 

 دست نگه دار! -

 کنم.   دایآشنا نبود. چشم چرخوندم تا صاحب صدا رو پ صدا

 .کردندی بودند و با خشم به آگارس نگاه م ستادهی ا بهیتا موجود غر چند

 شوکه شده بود، دستپاچه به سمت جن جالد برگشت و داد زد:  آگارس

 ! عیسر بکشش،

انداخت. زانو زد و   نیانداخت و ساتورش رو زم  دهیبه موجودات تازه رس یجالد با وحشت نگاه جن
 با وحشت زمزمه کرد: 

 ! دیکردم، اشتباه کردم. من و ببخش غلط

 افراد آگارس هم با وحشت زانو زدند.   یسرش باق پشت

 بودند؟  یها ک. مگه اونکردمی رو به روم نگاه م یتعجب به منظره  اب

  تونستی نم  گهیدستش رو سمت آگارس گرفت و انگار بعدش، آگارس د یتو  ینفرشون، عصا کی
 بکنه.    یحرکت چیه
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 شد. رهیجلو اومد و با نفرت به آگارس خ  یپشت سر اون موجودات، بان  از

 زد:  ادیخورد، فر  یتا چشمش به بان آگارس

 !کنمی تون رو نابود ممن باالخره همه ست،یآخرش ن نیا یول ،یبان یکار خودت و کرد باالخره

 زد:  ادیعصا به دست فر موجود

 یتو دونستمی نم  ،ینیکار و وفادار سرزم درست  یهاتو از جن  کردمی رو ببند! آگارس من فکر م  دهنت
 ! یها درست کردانسان  یر براهمه دردس نیمدت، ا نیا

لبشون  یبا پوزخند گوشه   سی و بات ینگفت. بان  ی ز ی هاش رو با حرص بست و چچشم آگارس
 .کردند ی نگاهش م

 برگشت.  یموجود به سمت بان اون

به   نیگزارشت. از ا نیکه قبال به وجود اومده بود، و ممنونم بابت ا یسوتفاهم  یبرا  یمتاسفم بان -
 !یکن ی جا زندگو اون  یایاجنه ب نی به سرزم یهر موقع خواست یبعد آزاد

 زد و سر تکون داد. یفقط لبخند یبان

 . یو بان سی شدند و من موندم و بات  بیبعد همه اون موجودات غ یکم

  و سی افتادم. بات نیزم  یو دوباره رو  دیتکون بخورم. از جام بلند شدم، اما پاهام لرز تونستمیم گهید
 و بازوهام رو گرفتند.  دندیبه سمتم دو  یبان

 ؟ یخوب  -

 زدم، واقعا حال حرف زدن نداشتم.  یجونی . لبخند بدندیسوال رو پرس نیدوشون باهم ا هر

 رو گرفت و گفت:  سی دست من رو بات یبان

 . دیو ببند چشماتون

 . میکه گفت رو انجام داد یکار 
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 بعد لب زد:  هیثان چند

 . دیکن  باز

 . میدید سیاتاق بات یخودمون رو تو  میچشم باز کرد یوقت

 برام افتاده بود. ییهاکه چه اتفاق  شدی نم  باورم

و من رو   دیبه سمتمون دو  مهیسراس  دنمونینشسته بود، با د سی اتاق بات یکاناپه  یکه رو الدیم
 و تند تند شروع به حرف زدن کرد:   دیرو بوس امی شونیپ د،یمحکم در آغوش کش

 !ذاشتمی تنهات م دیمن بود نبا ری دلسا، ببخشم، ببخش که بهت شک کردم، ببخش تقص د یببخش

 اومدم و مات نگاهش کردم.  رونیبغلش ب از

 چته؟  ر،یلحظه نفس بگ هیباشه  -

 : دیپرس  یمحزون یچهره  با

 م؟ یبخشیم

  یبرام گرون تموم شده بود، ول شیاعتماد یاز دستش ناراحت شده بودم، ب یلی. خ دمیرو گز لبم
 . نمشی ناراحت بب  یجور نیا تونستمی نم

 . نمیبب تونستمیلبخندش رو م یزد. غم تو یسر تکون دادم که لبخند کمرنگ  دیترد با

 یبد یهفراموش کنم. قطعا خاطر تونمی نم ی ببخشم، ول تونمی م دونستیم شناخت،ی من و م الدیم
 نی کامل از ب یته ذهنم، ول رفتی م تاً ینها شد،یاز ذهنم پاک نم  وقتچی که برام ساخته بود، ه

 ! رفتی نم

تخت نشوند. خودش   یبهم من رو رو یکی هام رو گرفت. با فشار کوچرو کنار زد و شونه  الدیم سی بات
 : دیپرس یهم کنارم نشست و با نگران

 خوبه؟ حالت
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هم  لشیدل یکه حت  یدرحال رمی بود بم کی. نزددمیبودم؟ نه نبودم! رسمًا مرگ رو به چشم د خوب
 !دونستمی نم

 نگران.  طورن یو هم ز،ی عالوه کنجکاو بودم، راجع به همه چ به

والش رو گرفت. انگار ذهنم رو خونده بود که سرش رو  جواب س د،یدرهمم رو د یافهی ق یکنم وقت فکر
 انداخت و گفت:  نییپا

 . دمیم حی رو توض یهمه چ برات 

 شدم و منتظر بهش چشم دوختم. سرم رو تکون دادم و گفتم:  نهیبه س دست

 !خب

 نگاهم کرد.  یرو باال گرفت و سوال  سرش

 و ابروهام رو همزمان باال انداختم و ادامه دادم: شونه

 بده.  حیتوض

 .دیموهاش کش یتو یرو به هم فشرد. روش رو برگردوند و دست  هاشلب

 االن؟ -

 رو تکون دادم. سرم

 !؟یپس ک  -

 خم شد.  نییبه سمت پا  یهم قفل کرد و کم  یرو تو  هاشدست

شروع   دیاز کجا با  دونمی و ندارم، راستش اصال نم  شیبرات بگم؟ آمادگ گهیروز د هی شهی... مشهیم -
 کنم!

 انداخت؟ ی م  ریکار رو به تاخ  نیاش ا. چرا همهدمیجو یرو حرص  لبم
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دو روز هم روش. سرم رو تکون   یک یهمه صبر کرده بودم،  نیفرستادم. من که ا رونی رو کالفه ب نفسم
 دادم.

   اد؟یسر آگارس م ییبودن؟ چه بال   یکه اومدن آگارس و بردن ک ییاونا دیحداقل بهم بگ -

 گفت:  شدیکه از جاش بلند م یحال  در

 .کنمیم فیتعر  الدیم یامروز رو برا ی. منم اتفاقاگهیمفصل بهت م یرو بان اون

 ادامه داد: الدیرو به م بعد

 .اطی تو ح ا ی ب یبدون  یخوایم اگه

 از جاش بلند شد و دنبالش رفت.  یبا کنجکاو الدی اتاق خارج شد و م از

هاش گرد شد و  شدم که چشم ره ی پر سوال بهش خ یهابا چشم نهیبه س . دست یموندم و بان من
 : د یپرس

 ه؟یچ

 کرد و گفت:  یابهش نگاه کردم که تک سرفه  یکردم و جد زی رو ر هامچشم

 .کنمی م فیرو برات تعر یخب بابا، همه چ  یلیخ

 پا انداخت. یو پا رو دیکش یق یعم  نفس

مورد عالقه  یاز جنا یکیکه  نیبود، ا دهیچی خبر داغ پ هیاجنه،  نیسرزم یتو  ش،ی سال پ یل یخ -
جن مورد   خواستی باهاش ازدواج کنه. شاه م خوادی شده و م زادیآدم هیحاکم، بر خالف قانون عاشق 

نتونست   انونق یبا نفوذ به اجرا یهااز جن  یک ی یاش رو نگه داره اما نتونست، به خاطر پافشار عالقه
 اجنه اخراج کنه. نیبکنه و مجبور شد اون رو طبق قانون از سرزم یکار 

 لبش نشست و ادامه داد: یرو یمحو لبخند
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کنار عشقش باشه. اونا   خواستی ط ماجنه اخراج بشه، اون فق نی اون جن مهم نبود از سرزم یبرا
 یبچه  هیشدن،   یخوشگل و دوست داشتن یپسر بچه هیصاحب  یباهم ازدواج کردن و بعد مدت

 اما... دادیخوشش رو بهشون نشون م یداشت رو یجن و انسان، زندگ یدورگه

 هاش مشت و فکش منقبض شد. دست  دیکه رس  جانیا به

که باعث اخراجش شده   یهمون اش،نه یریپسرشون، دشمن د یروز تولد سه سالگ یاما درست تو -
پسر بچه رو    ینشد و جونش رو گرفت، هم جون خودش، هم زنش. ول ی بود، به اخراجش راض

رو   یبزرگ شه و طعم بدبخت ییاون بچه تنها خواستی نکشت، نه به خاطر دلرحم بودنش، چون م
 بچشه!

 شه رو گرفت.  یچشمش جار  از خواستی که م یاشک  یجلو

باعث   نی اجنه آورد و ازش مراقبت کرد. هم نیاما بر خالف انتظار اون، حاکم اون پسر رو به سرزم -
 ور تر شه.شد آتش خشم و نفرت اون جن شعله

 تر شد... بزرگ   یکم یوقت

 بار من به حرف اومدم.  نیمکث کرد. ا یو کم  دیبه صورتش کش ی دست یبان

 ... اون بچه دورگه -

 تکون داد. سر

 ام مشکل داشت...با خانواده میکه از قد  یمنم! و اون جن -

 آگارس بود! -

 تکون داد. سر

انسان دارم و   یرگه هیکه من  نی ا یتر شدم اون دوباره دست به کار شد و به بهونه من بزرگ  یوقت -
 آشنا شدم.  س یکه من با بات کرد. اون موقع بود  رونی ب نی بزرگم، من رو از سرزم ی قانون شکن  هیحاصل 

 : دم یپرس عیشدم و سر  کنجکاو
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 ؟ یباهاش آشنا شد یچجور  قایدق

 یاداور ی ایمن بود  یلبخند به خاطر کنجکاو نی ا دونستمی لبش نشست. نم  یگوشه  یلبخند
 خاطراتش. 

با تعجب بهش زل زدم و به   د،یازم ساعت پرس  یک ی هویکه  رفتمی سرگردون راه م ابونیداشتم تو خ -
. دوباره سوالش و تکرار کرد که با دهیکه خودم بخوام من و د نیبدون ا یچجور  کردمی فکر م  نیا
گرد شده  یا افتاد و با چشم شیو که گفتم تازه انگار دوزار  نی!« ا؟ینیبی »من و م دمیازش پرس رتیح

 روش رو برگردوند و خواست دور شه... 

 . دیبلند خند  دیکه رس جاشنیا به

  اشافهیخوشگل باشه و ق قدرنیجن ا هیممکنه  یچجور   گفتی ذهنش و خوندم داشت با خودش م -
 دهینفر و د هیمن که  یاز دست من فرار کنه ول خواستی مثل آدما باشه؟ کامال هنگ کرده بود. م
بالش رفتم اما هر ولش نکردم. با ذوق تا خونه دن  گهید ترسهی بودم که چشم سومش بازه و از جنا نم 

  قدرنیا ی. ول گرفتی م امدهیشونم رفتم نادتو خونه  یحت داد،ی جوابم و نم  زدمی باهاش حرف م یچ
کالفه شد و باهام حرف زد، و کم کم مثل دوتا دوست   گهیو باهاش حرف زدم که د دمیبهش چسب

 .میشد یواقع

بهم    یلبخندم رو جمع کردم که بان  عیلبامه. سر یرو یبه خودم اومدم، متوجه شدم لبخند بزرگ  یوقت
 . دیخند

 شدم.  یجد  دوباره

 اد؟ یسرش م یبودن؟ چ یکه اومدن آگارس و بردن ک ییاونا یخب نگفت -

 پوزخند محو داد. هیو جاش رو به  دیهاش پر کشلب  یاز رو خنده

 یها توو آزار آدم   تیاجنه ست. اذ نیشون رو کنترل کرد حاکم سرزمکه با عصاش همه یاون -
  یو آزار فراتر رفته و اقدام به قتل کرده، وقت  تیاجنه جرمه و حکمش اخراجه، اما آگارس از اذ نیسرزم

بهم شده خوشحال شد و  دایمجازات آگارس پ یبرا یکه باالخره راه نیبه حاکم گزارشش رو دادم از ا
اثبات   یبرا  یدر حق خانواده ما ظلم شده، اما راه دونستی قول داد، اعدامش کنه. اون خودش م

امه  قدر گفتم آگارس قاتل خانوادهآگارس وجود نداشت. اون موقع ها من بچه بودم و هر چه  یکارا
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. اما حاال نداشته یاسابقه  چیو آگارس هم تا حاال ه ستی قبول نکرد و گفتن حرفم قابل قبول ن یکس
. قراره منم برم و دوباره واسه اتفاق چند سال کنهی من رو قابل باورتر م  یهاکه کرده حرف  یکار  نیا
 شهادت بدم.  شیپ

 همه سال. نیا یبود تو دهیکش یچ یبان   یفکر بودم سرم رو تکون دادم. طفل یکه تو یحال  در

 آگارس شد؟   ریبه خاطر تو درگ سی پس بات -

 به هم فشار داد. یرو کم   هاشلب

 ! ستیبه خاطر من ن  شونی و دشمن یر ی راستش به خاطر من اون و دخترش رو شناخت اما درگ -

 شوکه تکون خورد و گفت:  یکه بان  دمیکوب  امی شونیبه پ یابا کف دستم ضربه محکم

 ! چته؟

 : دم ینال زون یآو یلب و لوچه با

 ! کشمی نم گهیشدم د  جیست؟ من گ دهیچیپ  یهمه چ قدرنیچرا ا  ه؟یچ انیهمه جر نیا

 بلند شد و گفت:  یبان یقهقهه  یتخت پرت کردم. صدا یهم خودم رو به پشت رو بعد

رو برات   یز یچ گهید یاگه بخوا ،یخودت کنجکاو شد ،یرو بدون  نایمجبورت نکرده ا یکس خب
 .میکنی نم  فیتعر

 درهم غر زدم:  یهاسر جام نشستم و با اخم  عیسر

 !دیرو بگ  یهمه چ دیبا ر،ی نخ

 و سرش رو تکون داد. دی خند یشتر یشدت ب  با

 ! ستیبا خودت مشخص ن  فتی باشه بابا، تو هم تکل  -

 نازک کردم.  یچشم پشت

 !دم؟یفهمیاگه م شدی م یبهم؟ مثال چ  یرو زودتر نگفت   نایچرا ا -
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 که بگم! یدینپرس -

 به هم گره خوردند. ابروهام 

 !هیچ هیقض دیبه من بگ گفتمیهمه م نیمن ا  دم؟یچطور نپرس -

 رو باال انداخت.  ابروهاش

 به گذشته من نداشت! ی ربط  ،یخودت و بدون   هیقض یخواستی تو م -

 دهن باز نگاهش کردم. با

 من نداره؟! انی به جر  یربط چیه کدومش چیه یکرد فی که تعر یینایا یعنی -

 باال انداخت.  شونه

 نه به اون صورت!  -

 بود؟   دهیچی پ زیهمه چ قدرن یرفتم. چرا ا وا

 

 مشخص شد.  الدیم یدر باعث شد نگاهم رو به درگاه بدوزم. در باز و چهره  یصدا

 و جمع کن.  لتیوسا -

 . دیباال پر ابروهام 

 چرا؟! -

 باال انداخت.  شونه

 ! می بمون نجایما ا نداره یلزوم  گهیچرا؟ خطر رفع شده د هیمنظورت چ -

 در هم پشت سرش ظاهر شد.   یهابا اخم سی موقع بات همون
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احساسات   کرد،ی از همه آدم رو متعجب م شتریکه ب یز یاما چ دم،یفهمی رو نم  سیبات یهااخم  لیدل
 .خودم بود 

ناراحت   یب ی به طرز عج یول شم،ی حال مخوش  یلیتموم شه، خ  هاان یجر ن یا یوقت کردمی م  فکر
عادت کرده بودم. برام سخت بود که بخوام   اشی خونه و اهال نیچرا؛ انگار که به ا دونستمی شدم. نم

 .دل بکنم  جانیاز ا

 بهت بد گذشته؟  جان یا الد؟یچرا م -

 .کرد ی رفتن، گله م یاش برابابت عجله الدیبود که داشت به م سی بات

 !شهیخود آدم نم یخونه جاچیکه، ه یدونی م  ینه ول -

 خودمون برگردم؟  یبرام سخته که به خونه  کردمینبود؟ چرا احساس م طورن یمن ا یچرا برا پس

  ی که رو ستیاگه برگرده، برام آسون ن ای گرده،ی به روال سابقش بر نم امی زندگ گهید کردمی م  احساس
 برم!  شیاون روال پ

 .دیکش رونیافکارم ب  یایمن رو از در الدیم یصدا

 .میگردی امروز بر م نیرو جمع کن هم التیوسا -

 شد. تر ظ یغل  س،یفرم بات خوش  یابروها ونیم اخم

 ؟یدار  یاحاال چه عجله -

رو    لشیبندازه، اما دل  ری هر جور شده رفتنمون رو به تاخ خوادی م سی بات  کردمی م  احساس
 !دونستمی نم

 .می بهت زحمت داد یکاف یمدت به اندازه  نیا -

 به من ادامه داد: رو

 . منتظرم

 رو گفت و از اتاق خارج شد. نیا
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 . ستادمیافتاد و ا ادمی یز یراه چ ونیجام بلند شدم و خواستم به اتاق خودم برم که م از

 : دم یبرگشتم و پرس سی سمت بات به

 ؟ یگیو کجا بهم م یک  

 .نگاهم کرد  یسوال

 رو؟  یچ -

 هاش رو باال آورد و گفت: دست  عیکه سر  رمشی رو باز کردم تا به رگبار غر بگگرد شد و دهنم  هامچشم

 بهت، نگران اون نباش.  گمیم زنمی آها، زنگ م  آها

 شده نگاهش کردم.    زیر یهاچشم با

 ! گهید  دمینگام نکن، گفتم بهت خبر م  یاون جور  -

 ! گهید شدمی سرش آوار م  یرو اومدمینخواست بگه م تایکردم بهش اعتماد کنم. نها یسع

به سراسر اتاق نگاه   یرو تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم. در رو باز کردم و وارد شدم. با غم خاص سرم
 کردم. دلم بد گرفته بود!

نداشتم. چمدونم  یادی ز لیپر از اندوه، به سمت کمدم رفتم و درش رو باز کردم، وسا یبا دل  ر،ی به ز سر
 یتو امگهید یشخص لیهام رو تا کردم و به همراه وسالباس   یکی  یکیدم. رو درآوردم و بازش کر
  هاملهیوس دن خودم جدا کردم تا بپوشم. جمع کر یمانتو و شلوار و شال برا هیچمدون گذاشتم. فقط 

 هام رو عوض کردم. نسبتًا زود تموم شد. در چمدون رو بستم و لباس

و بگه فعال   ادیب الدی م هوی خواستی . دلم مدمیخودم کشچمدونم رو گرفتم و به آروم دنبال   یدسته
 !  میبمون جا ن یسراغم تا ا ادیلحظه دلم خواست آگارس دوباره ب هیتعجب،  تی در نها ی. حتمیمونیم

 امی گزند یاز خدام بود که به روال عاد  دیشده بودم؟ من که با وونهی. دتکون دادم نیرو به طرف  سرم
 برگردم! 
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تر فشردم و با  چمدونم رو محکم  یرو پس بزنم. دسته دهامیو شک و ترد های کردم دودل  یسع
اول گذاشتمش،   یپله  یچمدون رو جمع کردم و رو ی ها رفتم. دستهتندتر به سمت پله  یهاقدم
بلند شد. با تعجب سرم رو باال    یتوسط شخص هویکه   ارمشیب  نییپله پله پا  طورن یهم خواستمیم

 جمله زمزمه کرد:  هیمواجه شدم. فقط  سی آلود باتاخم یبا چهره   و مآورد

 . ارمیم من

ها گذاشت، بعد هم برد و کنار پله  نییچمدون رو پا  عینگاه کردم که سر یس یو مبهوت به بات  مات
 برگشت و به اتاقش رفت! عیسر

 ! دمیفهمی رفتارش رو نم  نیا لیبود؟ دل چش

 .دم یرفتم و چمدونم رو دنبال خودم کش نییها رو پا پله  یسردرگم  با

 .شدی تنگ م  یلی. بغضم گرفت، دلم براشون خکردی که مغموم نگاهم م دمیرو دم در د  یبان

 گفت:  عیکه سر دیحالم رو فهم انگار

 ! ایکن هیگر نمینب

 کردم بغضم رو قورت بدم. یدادم و سع لش یتحو یمحو لبخند

 !ری ها ازمون خبر بگمکه  ی حاج یحاج  ینر  -

 همون لبخند محو جوابش رو دادم:  با

 شد حتما!  اگه

 سر دادم و اعتراض کردم.  یابه سرم زد که ناله یاضربه 

 چته؟! -

 تو هم دست به کمر زد و گفت:  یهااخم  با

 بشه! دی اگه شد؟ با یچ یعنی
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 . دمیالعملش خندعکس  نیا به

 باشه بابا! -

 داد. یجاش رو به لبخند اخمش

 منتظرته، به سالمت. الدیبرو م -

 .نمشونیبب تونمی باز هم م دمی دلم کاسته شد، حداقل فهم یاز غم تو یکم

 دست تکون دادم و اون هم متقابال دستش رو باال آورد. یبان  یلبخند از درگاه رد شدم و برا با

 یاکت درآورد و از دروازه خارج شد. تا لحظه رو به حر  نی ماش الدینشستم و م  الدیکنار م نیماش یتو
 بودم.  رهی خ  یکه دروازه بسته شد به بان

کردم به   ی. سعهام رو بستم دادم و چشم هیتک یصندل یسرم رو به پشت میاز کوچه دور شد  یوقت 
لم قدر دچه دم،یدی ام رو مها خانوادهکه بعد از مدت  ن یفکر کنم، مثال ا جانی نکات مثبت رفتن از ا
 براشون تنگ شده بود. 

 

رو فراموش    یو بان  سی بات  یبرا یکردم دلتنگ  یدر خونه پارک کرد. سع یرو جلو  نیماش میدیرس یوقت
که دست به چمدونم  نیشدم و بدون ا ادهیپ  نیام بپردازم. از ماشخانواده یبرا امی کنم و به رفع دلتنگ 

 . فشردم  وقفهیزنگ و ب  یمون پرواز کردم. دستم رو گذاشتم روبزنم، به سمت خونه

 دستم رو برداشتم.  دمی رو که شن  انیدا یصدا

 سر آورده؟ هیچه خبره؟ ک  -

 . دمیکش غی ذوق ج با

 باز کن!  انیمنم دا -

 ! خبری چه ب ؟ی برگشت یک  ؟ییمنم و... صبر کن، دلسا تو -

 تا بناگوش باز بود گفتم:  شمیکه ن یحال  در
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 کن اول! باز

 به سمتم اومد و غر زد:  د،یکشی ها رو با دو دستش مکه چمدون  یدرحال  الدی. مباز شد  در

 ؟ یکنی همه بار رو با خودت حمل م نی ا یوقت خسته نش هی

 بهش انداختم و گفتم:  یز ی تمسخرآم نگاه

 ما؟! یخونه   یار یچمدون خودت و چرا م باهوش

 ها انداخت. سرش رو خاروند و با خجالت گفت: به چمدون   یجیگ نگاه

 ! یگیراست م عه

 گذاشت.  نیماش یهم چمدون خودش رو برگردوند و تو بعد

.  کردندیبودند و نگاهمون م ستادهیپله ها ا ی. همه باالدمیدر رو هول دادم و به سمت پله ها دو 
  ری خودم رو بغل مامانم انداختم. محکم من رو در آغوشش فشرد و ز  غیپله ها رو باال رفتم و با ج  عیسر

 گوشم لب زد: 

 ذره شده بود مادر!  هیبگردم دلم برات    دورت

 مندانه گفتم:جدا شدم و گله  ازش

 !؟یزدیزنگ م قدرنیا نیهم واسه

 ت. بهم انداخ  یچپ نگاه چپ

 ! ه؟یچه حرف  نیتو حال خوشتون مزاحمتون شم، ا خواستمی من فقط نم  -

 جواب دادم: یاخم مصنوع  با

 ! ایزنی مامان؟ حرفا م هیچ مزاحم

 به کتفم زد و گفت:  یاضربه 

 ! دیحاال، ببخش خب
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 .دمی به روش پاش یلبخند

 کردم مامان، تو من و ببخش که بهت زنگ نزدم.  یشوخ  -

 جواب دادن نداد.  یاز اون ور به مامان اجازه  انیدا یصدا

 شمام!  گهیبسه د -

 گفت:  انیحرف دا یرو هم دنباله  اناید

 ! دیکنی پاره م کهیتعارف ت یه جانیا دیسادی. وادیری بگ  لیما رو تحو کممی گهیم راست

به  یبعد ازش جدا شدم و نگاه ی. کمدمشیسفت به آغوش کش ذوق به سمت خواهرم رفتم و با
 هاش رو باز کرد، من هم بغلش کردم.  و بعد دست  میهم و نگاه کرد یانداختم. کم انیدا

 در اومده بود. الدیم یصدا گهید

 باال.   ارمیو ب نیا دی بابا بسه راه و باز کن -

 با چشم به چمدون من اشاره کرد. و

 طور که انتظار داشتم بابا سر کار بود. . همونمیو وارد هال ش میاز راهرو بگذر میگرفت  میتصم باالخره

نشستم.  انا یهام رو عوض کردم، برگشتم و کنار داتاقم گذاشتم و لباس  یکه چمدونم رو تو نیاز ا بعد
 هی. دمی آب پرتقال خودم رو سر کش وانیتشکر کردم و لمامان برامون شربت پرتقال آورد. با ذوق  

 !کردمی ذوق م  یخوراک  یام گرفت، مثل بچه ها برالحظه خنده 

 خوش گذشت؟  شی خب بچه ها ک -

به لب آوردم و خواستم  یلبخند مصنوع هیدستم فشردم.  یرو تو وانیهام محو شد. للب  یرو  لبخند
 .متوقفم کرد  الدیم یبا دروغ جوابش رو بدم که صدا

 ...مینبود شی راستش ک -

 بهشون بگه؟! خواستی شدم. م رهیخ  الدیسرم رو باال آوردم و به م شوکه
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 : د ینگاه کرد و پرس الدی با تعجب به م مامان

 د؟ یکجا بود پس

 انداخت.  نییسرش رو پا الدیم

 . رمیگدوست جن  یخونه  -

 رو بزنه.  خوادی که م یهاش رو تکون داد تا تونست حرفشوکه چند بار لب مامانم

 دوستت... پسره؟ -

  ادیکه صورتش سرخ شده بود فر یدفعه از جاش بلند شد و در حال  هی انیرو تکون داد. دا  سرش
 : دیکش

 !میما به تو اعتماد کرده بود الدیم به؟ی پسر غر هی یخونه   یبرد یخواهرم و برداشت  ؟یچ

 بهش انداخت و جواب داد: ی نگاه تند عیسر الد،یم

 شد؟ سالم برنگشت؟ مشکلش حل نشد؟  یچ خب؟

 . فشردی هاش رو به هم ممشتش رو سفت کرده بود و دندون  انیدا

 یاش بردخانواده  یبدون اجازه  یکه تو خواهر من و برداشت  نهیصورت مسئله رو پاک نکن، مسئله ا -
 !  دیکه نبا ییجا هی

 االن دور از جونش زنده نبود؟! دیجا شااون رفتی اگه نم یدونست ی م د؟یچرا نبا -

 بگه، مامان شروع به حرف زدن کرد. یز یچ انیکه دا نیبار قبل از ا نیا

 ! د؟یکه شما چرا به ما دروغ گفت نهیا هیجان قض  الدیم -

 شد.  ریلبش رو با زبونش تر کرد و دوباره سر به ز الدیم
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بود که تحت مراقبت   ی اتی ح یلی دلسا خ یموضوع برا ن یچون ا د،یشما اجازه ند میدیستری چون م -
 آدم کاربلد باشه!  هی

 . دیکش اشیشون یبه پ یدست مامان

قدر از دروغ بدش  که چه  یدونیم  ؟یبگ یخوای م یبه باباش چ الد،یم ستی ات قابل قبول ن بهونه  -
 !ادیم

 هم گره کرده بود، زمزمه کرد:  یهاش رو توکه دست  یدر حال الدیم

 داداش گفتم. به

 گرد شد. به بابا گفته بود؟! هامچشم

 هم با تعجب بهش نگاه کرد. ماتش برده بود. مامان

 ؟ یک   -

 . میکه بر نیقبل از ا -

 فکر تر بود. من از مامانم روشن  یاکثر مامان و باباها، بابا  برعکس

 .ور شده بود که مامان دلخ مشخص

 و به من نگفته؟! دونستهی همه مدت م نیاونم ا یعنی -

 کرد نذاره مامان دچار سوتفاهم بشه. یهاش رو جلو آورد و سع دست  عیسر الدیم

  یحت  د،یاگه بفهم میدونستیچون م میما بهتون نگفت د،ی نه زن داداش از دست داداش ناراحت نش -
اش  و همه دیهم بذار یبا آرامش چشم رو دیتونی نم میست یکه ما ن یدر طول مدت د،یاگه اجازه هم بد

 . دینگران

 مامان تو هم رفت.  یهااخم

 به صالحم باشه!  میاگه اون تصم یحت  د،یری بگ میمن تصم یبرا   دیشما حق نداشت -
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 دوخت. نینگاهش رو به زم یبا شرمندگ الدیم

 . دیببخش -

 و گفت:  دیکش یقینفس عم  مامان

 هم درست شد؟  یز یحاال چ  خب

 گفت:   یسرش رو باال آورد و با خوشحال عیسر الدیم

 راحت!  التونیدر امانه خ گهیدلسا د آره،

 هاش رو رو به آسمون برد.دست  مامان

 خدا رو شکر.  -

 دوباره مثل قاشق نشسته خودش رو وسط انداخت.  انیدا

 یمدت خونه  نیخواهر من تو ا ؟ی کنار اومد هیقض نیبا ا یزود نیخداروشکر مامان؟ به ا  یچ یعنی -
 بوده! بهی پسر غر هی

 ! کردی م جای داشت دخالت ب یلیخ  انی. داچسبوندمیداشتم آمپر م گهید

 شروع به حرف زدن کردم.  ادیجام بلند شدم و با فر از

 و خدمتکارشم بودن!  الدیاش بودم که بودم، تنها نبودم که مخونه  -

به تو چه  گهیداشته، د تی بوده و رضا انیشده بابا هم در جر یمامان راض  ام،ی من خودم راض بعدم
 داره؟!  یربط

 گرد شد.  هاشچشم

 من برادرتم! -

 .دمی رو به کمرم زدم و از موضعم کنار نکش  دستم
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تو دخالت کردم که  ی! مگه من تا حاال تو زندگ یستیکه ن  میصاحب زندگ  ،یکه باش، داداشم یهست -
 !؟یدار  ت ی حس مالک  میمن و زندگ  یرو  یجور نیتو ا

 . ومدهیتو هم رفت. معلوم بود حرفم به مذاقش خوش ن هاشاخم

 ! یمن پسرم تو دختر   م،یمن و تو فرق دار -

 داد زدم:  تی عصبان با

 !میجفتمون آدم م،یندار یفرق چیه

 .دمیرفتم و در رو محکم به هم کوب که بهش مهلت حرف زدن بدم به اتاقم نیهم بدون ا بعد

 

به پا    یسرم رو ماساژ دادم. به محض ورودم به خونه چه قشقرق یتختم پرت کردم و کم  یرو رو خودم
 شد!

 داخل اومد.  انایبعد د یزده شد و کم  در

از حالت درازکش در اومدم و   اشره ینگاه خ دنیشد. با د رهیتخت نشست و بهم خ  یرو  کنارم
 نشستم.

 زدم؟ ی حرف م  انیبا دا یجور اون دینبا یبگ یخوای م هیچ -

 تا بناگوش باز شد.   ششین هوی رو تکون داد و   سرش

 اومدم بگم دمت گرم!  ،یجوابش و داد یعال  وونهینه د -

 باز شد.  یهام به لبخندلب  ناخوداگاه

 ام زد و گفت: به شونه یاضربه 

 !ریگجن  یرامون بگو از اقابال، ب  خب
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 شون،یادآور یشد. با  میهام ترسچشم  یجلو یو بان  س یبات یهرو گفت، چهر  نیکه ا نیمحض ا به
 واقعا دلم گرفت و براشون تنگ شد. 

 شد؟  یجور نیا اتافهیق  هویچت شد چرا  -

 رو جمع و بغل کردم.  زانوهام

 دلم براشون تنگ شده. -

 براشون؟!  ؟یچ -

 هول شدم و من و من کردم.  ی. کمدونهی نم  ینبود که درمورد بان حواسم

 . یچی ه یچ یها؟ ه -

 شده بهم نگاه کرد و گفت:  زیر یهاشد. با چشم  ترکی بهم نزد  یو کم دیرو به سمتم کش  خودش

 پسر دو سه تا پسر تو اون خونه بوده؟! هی ینکنه به جا ا؟ی ک یبرا نمیو مرض، بگو بب   یچیه

 شد. رهی بهم خ طونی ش و

 به بازوش زدم و گفتم:  یآروم یضربه 

 ! ؟یگیم یبابا چ  نه

 ؟ یپس چ -

 گرفتم راستش رو بگم. میتصم گفتم؟ی بهش م دیبا

 جن و انسان!  یدورگه هی...  یعنینه  کرد،ی م یجا زندگجن هم اون هی -

 برد.  ماتش

 ؟یذار ی سر به سرم م یدار  -

 .رو به دو طرف تکون دادم سرم
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 ! امی نه، جد -

 رو گرفت و با وحشت گفت:  دستم

 تازه دلتم براش تنگ شده؟! ؟یکن  یجن زندگ هیبا  یتونست یچجور 

جن    نیفکرش رو بکنه که همچ تونستی لبخند زدم. حق داشت تعجب کنه، چطور م یبان   یاداور ی با
 !کنهی تصور همه رو از جن نابود م  یوجود داشته باشه؟ بان یگل

 فرق داره! یکه تو از جن دار  یآدماس، کال با تصور  هی هم شب  یلیخ ه،یاجن مهربون و بامزه  یل یخ -

 رو جمع کرد.  اشافهیق

 !  دهینشن یزای به حق چ -

 شد و گفت:  طونی ش  دوباره

 جن؟  ایتنگ شده  شتریب ریگجناب جن   یدلت برا حاال

جور   هی سی بات یچرا دلم برا دونمی نم  ،یهردوشون ول  یتنگ شده بود؟ برا  شتری کدومشون ب یبرا دلم
 تر! خاص  کمیتنگ شده بود،  گهید

 ؟ یخاک به سرم دلسا نکنه عاشق جنه شد -

 تعجبم بهش نگاه کردم. با

 !؟یچ -

 اش زد.به گونه یاضربه 

 ! ؟یعاشق جنه شد -

 گرد شده گفتم:  یهاچشم با

 ! ؟یگیم یچ وونهید نه

 ؟یشد رهیگپس عاشق جن  -
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 !دیلحظه دلم لرز هیچرا  دونمی نم

 و جواب دادم:  دمیهم کش یرو تو هاماخم

 ؟ یگیبشم؟ چرا چرت و پرت م شونی کی عاشق  دیحتما با مگه

 و در آورد.  ادام

 !؟یشی م یکردم چرا عصب  یباشه بابا چته؟ شوخ  -

 شدم؟ چرا گارد گرفتم؟! یعصب  چرا

 شد. رهی مشکوک بهم خ اناید

رو پشت گاردت   یز یچ یبود بخوا نیا هیشب  ی که گارد گرفت یجور   نیا ،یکردم ول یدلسا من شوخ -
 ؟یکرد دایپ  یبهش حس ی نکنه جد ،یپنهون کن 

 داشته باشم؟!  یحس  سیمن به بات  گفت؟ی م ینگاهش کردم. چ  مات

 نه بابا، معلومه که نه! -

 که زدم شک داشتم! یکه دو دل بودم و خودم هم به حرف   یجواب دادم، در حال قاطع

 

 سرش رو تکون داد. دیبا ترد اناید

 طوره که خوبه. نیاگه ا -

 رفت.  رونیهم پا شد و از اتاق ب بعد

  ریممکن بود واقعا... سرم رو تکون دادم. نه غ یعنیفکر فرو برده بود.   یمن رو تو اناید یهاحرف 
 ممکن بود! 

جواب   ،یگوش یاومدم و بدون نگاه کردن به صفحه  رونی از افکارم ب لم،یزنگ موبا یصدا دنیبا شن  
 دادم:
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 بله؟

 به سالم دلسا خانم! -

 !کرد؟ی م یطور نیشده بودم، قلبم چرا ا  جیصداش ضربان قلبم باال رفت. گ دنیشن  با

 الم.  س... -

 گذره؟ی خوش م ین یبی ما رو نم  ؟یخوب  -

که  نی. با وجود ا هاش تنگ شده بوداون خونه و آدم  ی! دلم براگذشتی نه نم گذشت؟ی م  خوش
دلم براشون تنگ شده بود؛ خصوصا   یلیباز هم خ  یول گذشت، ی اش چند ساعت از برگشتنمون مهمه
 ! سی... بات یبرا

 که بهش دادم کامال برعکس حرف دلم بود. یجواب اما

 ! یلیآره خ  -

 شد؟!  نیواقعا لحنش غمگ ا ی احساس کردم  یطور نیفقط من ا دونمی نم

 !یبه خوش  شهیهم -

 ؟یزنگ زد   یداشت یکار  -

 گلوش رو صاف کرد و گفت:  یاتک سرفه با

 .ی ایهم زنگ بزنم که باهاش ب  گفتم به تو اد،یم الدمیکوه، م میاز دوستام قراره بر یسر  هی. فردا با آره

 .ابروم باال رفت  یتا هی

 ! ستمیمن که دوستت ن ام؟یمن چرا ب  -

 کنم؟ فیو تعر یبرات همه چ یخوای مگه نم -

 کنه؟  فیرو تعر  یبرام همه چ خواستی باالخره م  یعنی

 ؟ یدهنت و باز کن  پی ز یخوایچه عجب! باالخره م  -
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 مکث جواب داد: یاز کم بعد

 !یبدون  حقته

 بشنوم. یقراره چ دونستمی اضطراب گرفتم، نم یکم

 اد؟ یهم م یبان  -

 .ومد یخوشش ن ادیحرفم ز نیکردم از ا حس

 ! ادیآره م -

 . امی باشه م -

 . نمتیبی پس م -

 فعال. -

 وارد شد.  انیدر باز و دا هویرو که قطع کردم   تماس

 ؟یزدی حرف م یبا ک  -

بشر از رو برو نبود! هنوز هم به  نیچرا ا دونمی نم یکرده بودم، ول کسانشیبا خاک  شیپ  کمی نیهم
 که درست بشه! بودمی م دواریام دینبا داد،یکارهام ادامه م یدخالتش تو

 چپ نگاهش کردم. چپ

 به تو چه آخه؟  -

 و گفت:  دیهم کش یرو تو هاشاخم

 !؟یبه سالمت هیخان ک   یبان نیا

 ؟یبود سادهیگوش وا -

 جوابم و بده! -



 وهم  یحوال

194 
 

 گفتم؟یهم م انیبه دا ی درمورد بان دیبا یعنیبگم،  ی بودم چ مونده

 از اون طرف اومد.  الدیم یصدا

 جن.  -

 برگشت و با تعجب گفت:  انیدا

 !جن؟

 امروز صداقتش گل کرده بود؟!  الدیچرا م دونمی گذاشتم. نم امی شونیپ یرو رو دستم

 جن که مراقب دلسا بود.  هی -

 دستاش گرفت.  یسرش رو تو انیدا

 بوده؟! ریگجن و جن  هی شی مدت خواهر من پ نیا  الدیم شهیباورم نم شه،یباورم نم -

 گفتم: انیرو به دا  کردمیکه اتاق رو ترک م   یجام بلند شدم و در حال از

 !کنهی تا آسمون فرق م نی اون جن با تصور تو از جن زم ان،یشلوغش نکن دوباره دا بسه

 گذاشتم. امی ن یب  یبرگشتم و انگشتم رو رو عیباز غر بزنه که سر خواستی اومد و انگار م دنبالم

 .! حوصله بحث باهات و ندارم سیه -

 حرفم دهنش بسته شد. خداروشکر که ادامه نداد.  نیا با

 . میها نشستمبل  یرو

 درمورد کوه بهت گفت؟  سیبات  -

 انیدا یرو داشت جلو نیگرد شده بهش نگاه کردم، چرا ا یهابرگشتم و با چشم الدیبه سمت م عیسر
 بحث کردن باهاش رو دوست داشت؟! گفت؟یم

 هم رفت.  یتو انیدا یهااخم
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 ! گه؟ید هیک  سیبات  -

 خونسرد جواب داد: یل یخ الدیم

 .گهیکه به دلسا کمک کرد د رهیگجن  همون

 هاش رو بست و شمرده شمرده گفت: . چشمشدی دود خارج م  انیدا یهاگوش  از

 بذاره؟! یبا خواهر من قرار کوهنورد  دیچرا با و

 شروع کرد. جوش آوردم.  باز

 یآلرژ  گهی د زنمتا،ی خواهر من م  یبگ گهیبار د هیخواهر من، خواهر من!  یتو هم ه گهیاه بسه د -
 الدمیم م،ی قرار کوه گذاشت نیهم یبهم بگه برا زایچ یسر  هی دی! بایگفت قدرنی م نسبت بهش اگرفت
 نداره! یبه تو هم ربط  اد،یم

 درهمش بهم چشم دوخت. یهاهمون اخم  با

 . امیمنم م -

 تمسخر نگاهش کردم. با

 بله؟! -

 ! امیگفتم منم م -

 شدم.  رهیبهش خ  نهیبه س دست

 !؟ی وقت با دعوت ک اون -

 خودم!  -

 گفت:  الدیباز کردم جوابش رو بدم که م دهن

 . ادیکن بذار ب  ولش

 ادامه داد: انیبه دا رو
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 ! ایاریدر ب یمسخره باز  یحق ندار  یول

دهن  یتو ع یبرداشت و سر بیس  هیوارد هال شد،  وهیظرف م هیبا  اناید هویاومد باز غر بزنه  انیدا تا
 گذاشت. انیدا

 بخور کم حرف بزن. بیس گهیبسه د -

 تعارف کرد.  وهیپخش کرد و بعد بهمون م نمونیها رو ببشقاب بود، همون زی م یقبل رو از

 دهیگلوش پر یتو وهیبه سرفه افتاد، انگار م انیدا هویکه   میخوردی م وهیدر سکوت و آرامش م میداشت
  یقدر محکم زدم که حرصم خالپشتش زدم، اون  از جام بلند شدم و محکم چند ضربه به عیبود. سر

 شه!

 گفت:  کردی که سرفه م یحال  در

 که!   رمیمیتو م یهادر اثر ضربه  رمینم  ینزن بابا بسه، من در اثر خفگ 

 زدم.  تی جام برگشتم و خودم رو به مظلوم سر

 .من فقط قصدم کمک بود -

 لب گفت:  ریخودش ز  الیخ به

 !کتی ارواح خ آره

 ؟ یاالن مثال آروم گفت -

 تعجب نگاهم کرد.  با

 آروم نگفتم؟  -

 سرش رو تکون داد. زد،ی رو گاز م  ارشیکه خ  یدر حال الدیم

 رفت!  یچرا صدات تا خونه بغل  دونمی فقط نم ،یچرا بابا آروم گفت -

 .سرش رو خاروند  انیدا
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 نگرفتم آروم حرف بزنم! ادی وقتچ یچرا ه دونمی نم -

 گفت:  یز یبا لحن تمسخر آم  اناید

 هنوز وقت هست!  ،یر یگی م ادی

 ؟ یکنی مسخره م -

 شونه باال انداخت.  یالیخی با ب اناید

 آره. -

 گفت:  الدیباز رو به م شیبا ن  انای که گذشت د یکم

 کوه؟  امیمنم ب شهیم یراست

 گفت:  عیسر انیدا

 !ری نخ

 .نازک کرد یچشم پشت

 .دم یاز تو نپرس -

 شونه باال انداخت.  الدیم

 کنم!  کاری چ گهید ایب -

 کرد. یزبون دراز  انیدا یزد و برا یلبخند

 مامان کو؟  یراست -

 جوابم رو داد:  اناید

 . میگوشت داربخره، شام آب یسبز  رفته

 العمل نشون داد.عکس  عیسر الدیم
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 پز!گوشت زن داداشآخجون آب  -

  جانیگوشتم که شده تا آخر شب اتون واسه آبلباسام و عوض کنم، با اجازه  انیاتاق دا یتو رمیم من
 پالسم.

 ؟ یستیپالس ن  جان یا یتو ک -

 »کوفت« نثارم کرد. هی رفت،ی م انیکه داشت به سمت اتاق دا یدرحال 

 *** 

 گوشتات! ه بود، دلم لک زده بود واسه آبخوشمز یل یداداش خدستت درد نکنه زن  -

 ذوق کرده بود، گفت:  الدی م یدهایو تمج فیکه از تعر مامان

 تعارف نکن! ارمیبگو ب  یجان، بازم هستا خواست نوش

 به شکمش زد.  یآروم یضربه  الدیم

 نه بابا، ُپر  ُپرم دستت درد نکنه!  -

 رو به بابا کرد و گفت:  بعد

 نداره؟  یکوه، اشکال  میبر میخوای م انایو د انیفردا صبح با دلسا و دا یراست

 رو داد: الدیجواب م  برد،یکه قاشق غذا رو به سمت دهنش م  یحال  در

 .شهیخوبه هم حال و هواتون عوض م یداره، هم واسه سالمت یچه اشکال نه

و   میخورد وهی دور هم م یم کم. بعد از شامیکم کم همه شامشون رو خوردند و سفره رو جمع کرد گهید
 رفت.    الدیبعدش م

از جام   شدمی م داریب  دیکه فردا صبح زود با ییجابود. از اون ازدهیبه ساعت انداختم؛ ساعت  ینگاه
 بلند شدم تا برم بخوابم.

 !دایپاش  دیخوای فردا صبح زود م دیشما هم بخواب انایو د انیبخوابم، دا رمیمن م -
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 . دمیتختم دراز کش   یاتاقم شدم و در رو بستم. پتوم رو کنار زدم و رو وارد

شد، دلم براش   میهام ترسچشم یجلو   سیبات یهم گذاشتم، چهره  یهام رو روکه پلک  نیمحض ا به
از   رشی به سرم زدم. من چم شده بود؟ چندبار سرم رو تکون دادم تا تصو یتنگ شده بود. ضربه ا

 کلنجار رفتن با خودم، باالخره خوابم برد.  یبعد از کلهام محو شه. چشم یجلو

 . دمیشن  ییخواب ناز بودم که صدا یتو

 پخ!  -

 هام رو باز کردم. ترس چشم  با

 باز هم آگارس به سراغم اومده! کردمی بودم، فکر م دهیترس   یلیخ

به  ی. دستدادم  رونی ب  قیعم ،ینفسم رو از سر آسودگ انیدا دنیسرم دوختم و با د یرو به باال نگاهم
 گفتم:  تیو با عصبان  دمیچشم هام کش

 . هیزی چ ی! فکر کردم باز جنیام دادکردنه؟ سکته داریچه طرز ب نیا

 باال انداخت.  شونه

 .یبترس خواستمی منم م -

  سیاز اتاق خارج شدم و به سمت سرو دمیکش یم ازه ی که خم  یچپ نگاهش کردم و در حال چپ
 اومدم و به اتاقم برگشتم. رونیب  اتی . بعد از انجام عمل رفتم

ام رو برداشتم و هر  . کوله دمیآوردم و پوش رونی و شال و کاله همرنگش از تو کمدم ب یمشک یپالتو هی
 رو توش گذاشتم. شهیکه احساس کردم الزمم م یا لهیوس

به   ی. نگاهدستم داد یبه سمتش رفتم و لقمه ا دم؛یآشپزخونه د یرو تو انیرفتم و دا رونیاتاق ب  از
 : دم ی. با تعجب پرسدمیرو ند اناید یاطراف انداختم ول 

 کجاست؟!  اناید پس

 گفت:  آوردیم رون ی ب  خچالیآب از  یکه دو تا بطر  یحال  در
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 شدم.  الشیخ ینشد، منم ب داری صداش زدم ب یچ هر

 ام کردم. بگم شروع به خوردن لقمه یز یکه چ نیهام رو باال انداختم و بدون ا ابرو

. همون موقع ام گذاشتمکوله  یحرف اون رو تو یها رو به سمتم گرفت. ب ی دونه از بطر  هی انیدا
 بلند شد.  انیدا یگوش امکیپ یصدا

 الده؟یم -

 . نییپا میبر گهیآره م -

رو درست دم در    الدیم نیبود. ماش شی. هوا گرگ و ممیرو تکون دادم و با هم از خونه خارج شد  سرم
 جلو نشست و من عقب.  انی. دامیو به سمتش رفت  میدید

 : د یپرس الدیم م،یهم سالم که کرد به

 ! انا؟ید پس

 نگفت.  یز یچ گهیداد. اون هم د الدیم لیکه به من داده بود رو تحو یهمون جواب انیدا

که   گهیو چند نفر د   یو بان سی دور تر بات ی. کممیشد ادهی رو نگه داشت. هر سه پ نی ماش باالخره
 . دمیرو د شناختمی نم

 و به سمتشون پرواز کنم!  ارمی بال در ب دادمی خوشحال بودم که هر آن احتمال م دنشونیقدر از د اون

شده  یجور  نیا یچ یچم بود؟ برا دونمی . نم دیکوبیم نمیس یبه شدت خودش رو به قفسه  قلبم
 بودم؟!

ها . چرا تا چشمم به اونشدیم امی باعث سردرگم  نیرو تجربه نکرده بودم و ا  یحس  نی حاال همچ تا
 بود؟! ی از فرط خوشحال  یعنیشدم؟   یجور ن یخورد ا

 کرد.  یشروع به سالم و احوال پرس  یتا چشمش به ما افتاد به سمتمون اومد و با خوشحال س،ی بات

 خوشحال شدم. نیکه اومد  یمرس  د؟یخوب سالم  -
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. کرد  ی باهاش احوال پرس یباهاش دست داد و به گرم الدیدادم و م لشی تحو ی لب ریسالم ز من
 انداخت و گفت:  انیبه دا ینگاه کنجکاو سی بات

 د؟ یکنی نم  یمعرف

 جوابش رو داد.  الدیم

 برادر دلسا! انه،یدا -

  کردی دراز م  انیکه دستش رو سمت دا یاش خندون شد و در حالچهره  الد،یحرف م دنیمحض شن به
 گفت: 

 خوشبختم.  یل یخ دنتونینشناختم، سالم از د د یببخش

 به دستش انداخت و با اکراه باهاش دست داد. ینگاه انیدا

 . نیسالم، همچن  -

 بودند اشاره کرد و گفت:  ستادهیا گهیکه چند نفر د  یبه سمت س،ی بات

 طرف.  نیا دیایب

  کردم،یرو برانداز م سی . من از همشون عقب تر بودم و داشتم باتمیپشت سرش راه افتاد عانهیمط
 قدر دلم براش تنگ شده بود!چه

ام قرار گرفت که سکته کردم. با ترس به سمت راستم برگشتم که با چهره شونه  یرو یدفعه دست کی
بپرم بغلش اما هر    خواستیذره شده بود. دلم م هیمواجه شدم. دلم براش  یو خندون بان طونیش ی
 اگه جن باشه!  ینباشه اونم پسر بود، حت یچ

 گفتم:  یخودم رو گرفتم که بغلش نکنم. با خوشحال  یبه زور جلو پس

 سالم. یوا

 کش اومد و گفت:  شتریلب هاش بود ب  یکه رو یلبخند

 سالم؟ یفقط وا ؟یار یو به زبون نم  یکه کرد یین فکراسالم. پس چرا او کیعل
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 فکرم رو بخونه؟!  تونهی نبود م ادمیشدم. چرا اصال  رهی گرد شده بهش خ یچشم ها با

 رفت! ششیات پنداشته  یآبرو ؛گم یم کی دلسا تبر خب

 . دیخندی بهم م  یو بان  دادمی دلم به خودم فحش م یتو من

 .دم یتوش مشهود بود شن  تیاز عصبان  ییرو که رگه ها سیبات  یموقع صدا همون

 ! گهید ایب یکه چ یسادیسه ساعت اون جا وا  -

  یتونست تو یباخبر نبودند، پس نم یهاش احتماال از وجود باندادم با من باشه چون دوست  احتمال
 بگه. یز ی جمع خطاب به اون چ

 لب گفت:   ریز  یبان

 مون نکرده. تا خفه  میشد. بر  یرتیاوه! آقا غ اوه

نبود. اگه به حرف زدن با   یاما وقت فکر کردن به منظور بان دم،ینگاهش کردم. منظورش رو نفهم جیگ
بدون   نیهم  یبرا ام؛وونهیکه د کردند ی فکر م دندیدی رو نم  یکه بان یقطعا عده ا دادم،ی ادامه م یبان

 رفتم. انیو دا الدیحرف به سمت م

 بودند اشاره کرد و گفت:  ستادهیچپش اکه سمت  یبه دختر و پسر  س،ی بات

 تازه نامزد کردن ن،یو آرو ایدر

 بودند گرفت و گفت:  ستادهیکه اون طرف تر ا یا گهیبعد دستش رو به سمت پسر و دختر د و

 خواهر و برادرن.  نی و ام نیهم که آو نایا

 بود اشاره کرد و گفت:  ستادهیاون طرف تر ا یکه کم  یبه پسر  و

 ... دیآقا سپهر که با دوست دختر َجد نمیا

 کرد و گفت:   یحرفش رو خورد، تک سرفه ا سی بهش زد که بات یسپهر سقلمه ا 

 با دوست دخترش که عاشقشه اومده. که
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 سپهر و گرفته بود اشاره کرد و ادامه داد: یکه سفت بازو یبه دختر  و

 خانم.  نایژ

 !گرفتیخودش و م  یل یکه خ نای جوابم رو دادند؛ البته به جز ژ  یبه گرم یکردم و همگ یخوشحال ابراز

 کنه؟! کاری چ خواستی خوشگل بود م یهم که داشت از عمل داشت. اگه خداداد یا افهیخوبه ق حاال

 رو به جمع گفت:  سی بات

 . گهید م یبر  دیایبر و بچ ب خب

 اشاره کرد و گفت:  یدستش به راه نسبتا هموار  با

 طرف. نیا از

که مطمئن شد که  نیبعد از ا سی . بات جلوتر از من حرکت کردند  الدیو م انیدا  یراه افتادند، حت همه
 جلو افتادند، به سمت من اومد و گفت:  هیبق

 ؟ یر یچرا نم  پس

 که منتظر موندم تا با اون هم قدم بشم؟ گفتمی م دیبا

 بود با خنده گفت:  دهی تو ذهن من سرک کش شهیکه مثل هم  یبان

 که! یدختر از دست رفت ،یآ یآ

 نگه که لو برم. یز یبهش رفتم تا چ یغره ا چشم

 باال برد.  میتسل یهاش رو به نشونه با خنده دست  اونم

 : دی با تعجب پرس  سی بات

 ؟ یبان یگیم یچ

 عش... نیداداش، بگم که ا یچ یه -
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 هام فعال شد. حرفش رو قورت داد. شاخک   سیبات  یچشم غره  با

 !؟ی عش چ -

 کرد. یاسرفه  تک

 . یچیاهم، ه -

اسم بردن از من  یکه اولش »عش« داره برا یاکامل شه؟ چه کلمه تونستیم  ی»عش« چه جور  نیا
 امکان داشت؟...  یعنیاستفاده شه؟  تونستیم

که برام گنگ بود و   دمیدیم ی ز ینگاهش چ یدوختم. تو سیرو باال گرفتم و نگاهم رو به بات  سرم
خودم هم  یچشم ها ی تو رفتم،یم نهیآ یجلو  یکه وقت یز یکنم، چ  رشی تفس تونستمی نم
 !دونستمی رو نم اشی اما معن دمش،یدیم

 به خودم اومدم. سی بات یصدا با

 .گهید میبهتره بر -

 .میرو تکون دادم و هر سه با هم، راه افتاد سرم

 

 گفت:  هیرو به بق  سیبات  م،یاز مسافت رو که گذروند یکم

 .میاستراحت کن یکم  نجایا

 هی یهم رو انیو دا  سیگوشه نشستند. من و بات  هیموافقت کردند و چند نفر چند نفر، رفتند و  همه
 کنه.   فیرو برام تعر  زیهمه چ سیکه بات  نیا یبود برا تی موقع نی . به نظرم بهترمیسنگ نشست کهیت

  سیمنتظر و کنجکاو بات یهابه چشم ینگاه الدیشدند. م کمونی نزد الدیو م انیهمون لحظه دا یتو
 انداخت و رو بهش گفت. 

 . نهیرو بب   یبان خوادی م انیدا -

 متعجب، ابرو باال انداخت و گفت:  سی بات
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 دونه؟ ی م یبان درمورد

 سر تکون داد.  انیدا

 .دمی درموردش فهم روزید -

خودش از جاش بلند شد و   ینگاه کرد و بان  یفقط به بان   د،یرو شن انیکه جواب دا نیبعد از ا سی بات
خودش رو بهش   یکه بان  کردی به عقب برداشت، مشخص م  یجا خورد و قدم انیکه دا نیجلو رفت. ا
 نشون داده. 

 .امی من بان  -

 لب زد:  زدهرت یقلبش بود، ح یرو  یاومدن بان ییهوی که دستش به خاطر  یدر حال  انیدا

 ! شه؟یخوشگل م قدرن یو اکبر، جن ا اهلل

که به جن رو از   نی. قبول اجهیهنوز گ انینگفت. مشخص بود دا یاگهید زیزد و چ یفقط لبخند یبان
  س یرو به بات دادی که سرش رو به دو طرف تکون م  یدر حال انی. داست یآسون ن ادیز ،یدید کینزد

 گفت: 

 !ییباهاتون صحبت کنم؟ تنها  قهیچند دق تونمیم

 کنجکاو از جاش بلند شد.  سی بات

 البته! -

 : دمیپرس الدیاز م عیاز ما دور شدند، سر یکم یوقت

 داره؟  کاری چ سی بات با

 باال انداخت.  شونه

 !دونم؟یچه م -

 حدقه چرخوندم.  یرو تو هامچشم
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 ! ؟یدونی م یتو چ -

 کردم.  یبه بان رو

 گذره؟ی م یچ انیتو سر دا یدونی تو م -

 . هیطور آدمچه  سیبفهمه بات خوادی فقط م -

 ه؟یچه آدم سی داشت که بات یمثال االن به حالش چه فرق  گهیدوختم. د سیو بات  انیرو به دا نگاهم
 کنه تا االن کرده بود! یکار  خواست یاون که اگه م

و بهش اعتماد داشته باشه.   ادیازش خوشش ب انیدا خواستی ته دلم م یحس هیچرا  دونمی نم  یول
 ام! بلکه کل خانواده  ان؛ینه فقط دا

 گفتم:  انیو دا الدیبرگشتند. با عجله رو به م انیو دا سیبعد بات  یکم

 کنه. فیتعر ییزای چ هیبرا من  دیبا سی که بات دیلطفا زحمت و کم کن گهید خب

 گفتم:  عیبگه که سر یز یهم رفت و خواست چ  یهاش تواخم انیدا

 غر بزنه! خوادی خدا، باز اخماش رفت تو هم، باز م ایخدا  ای

 ادامه دادم: دادم،یکه به عقب هولش م یسمتش رفتم و در حال به

پس حرف نزن. االنم فقط  یخبر ندار   یچی گو که اصال حوصله ندارم. تو از هن یز یچ گهیرو خدا د تو
 برو اون ور! 

و    یو بان س یکرد و با همون اخمش به سرعت ازمون دور شد. حواسم بود که بات یاقروچه  دندون
اش خنده  د،ید یطور عصبان رو اون انیدا یوقت الدی. مدندیخندی م زی ر ز یمدت داشتند ر نیا یتو الدیم

 تا آرومش کنه.  دیرو قورت داد و به سمتش دو

 نشستم.  سیو کنار بات   دمیکش یق یعم  نفس

 .یبگ  یتونی خب االن م -
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نگاه کرد، اون هم  یقبل نبود. به بان یقه یاز لبخند چند دق یخبر  گهیشد و د  یجد  سیبات یهچهر 
 . و از ما دور شد  دیمنظور رو فهم  عیسر

همه  نیا  لیباالخره قرار بود دل شد، ی به جلو خم شد. باورم نم یهم گره زد و کم  یرو تو  هاشدست
 رو بفهمم. دمیکه کش  یبدبخت

 کرده بود... دای پ یب یعج   تیوضع می. زندگشیگرده به دو سه سال پ یبر م  هیقض -

 

 بک:  فلش

او را از   یشخص  کردی و احساس م کردی را حس م  ی دیو شد بیعج یچند روز گذشته گرما مانند
را   یپشتش را نگاه کرد. کس عی پشت در آغوش گرفته. باز هم مانند هر روز صبح چشم گشود و سر

باز هم به محض باز کردن چشمش هم از حس گرما خالص شده بود و هم از آن حس  د،یند
اخت. ساعت شش  دراور اند یرو تالیج یبه ساعت د یتختش نشست و نگاه   یرو! کالفه یآغوشهم

خواب خوب به چشمانش   کیاز دستش در رفته بود که چند روز و چند وقت است که  گریصبح بود. د
 کاسه!  نیآش بود و هم  نیهر روز هم  امده؛ین

و حاضر شدن،   شیرفت. پس از انجام دادن کارها یبهداشت سی برخاست و به سمت سرو  شیجا از
بزند   رونیصبحانه خورد و خواست از خانه ب یاشد و به آشپزخانه رفت. لقمه  ری سراز نییها به پااز پله

 بود.  رهیخ  سی نگران به بات شهی. او مانند همدیکه خدمتکارشان را د

 ؟یشد یطور بازم همون  -

پدر و مادرش را به دوش   همه مدت جور نیبود که ا یخدمتکار بود؛ کس  کیاز  شی ب سی بات یبرا او
 تا خدمتکار! خوردیم هیاسمش به دا شتریبود. ب دهیکش

 زن نگران داد و گفت:  لیتحو یلبخند

 .نباش خوبم  نگران

باشه  تونهیجن هم نم   ،ینداشت یمشکل خاص  یداد شی که سرت اومده؟ آزما هییچه بال نیآخه ا -
 !شیدیدیچون اگه بود م
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کرد، به نظرش او   یفرق م  ی جن باشد؟ اما او نظرش کم  توانستی سخنش به فکر فرو رفت. نم  نیا با
 . دادی را نم  دنشید یاجازه  سیو به بات  کردی بود که فرار م   یجن

 .دیکش ان یرا به م  یگر یحرفش را بدهد، بحث د نیکه پاسخ ا  نیا یجا به

 ؟ی بهتر شد ،یاحوال بود ضی مر یل یخ  روزید -

 گذاشت و جواب داد: اشیشان یبر پ  یدست رزنیپ

 مادر هنوز تب دارم.  نه

 !جان یا یایب خوادی تون نمامروز برو دکتر، بعدشم برو خونه  -

 اما... -

 مخالفت به او نداد. یاجازه 

 ! یباش تیمواظب سالمت دیبا میاما ندار -

 .بر لب نشاند و سرش را تکان داد یلبخند

 میداشت، تصم  یادیکه هنوز وقت ز ییخانه خارج شد و به سمت دانشگاه قدم برداشت. از آن جا از
 هم به سرش بخورد. یکند تا باد یرو ادهیگرفت پ 

بگردد به کالسش   یکه دنبال شخص خاص نیبود. وارد محوطه شد و بدون ا دهیبه دانشگاه رس گرید
به   یانشود. عالقه یمی صم ادی ز یبا کس دادی م حی ترج اشی زندگ ادیز یرمز و رازها لیدلرفت. به 

ق  یرف  یدر دانشگاه ندارد؛ دوست داشت، ول یگفت دوست شدی نداشت. نم  گرانیگفتن اسرارش به د
 بود و بس! یبان  اشی م ینه. تنها دوست صم  قیشف

استاد  یهالب  د،یفهمی و م دیدی که م یز ی در کالس حضور داشت، اما جسمش نه. تنها چ جسمش
که  نیبود. تا آخر کالس بدون ا نی هم  تشیکه وضع شدی م  یدر واقع چند وقت  خورد؛ی بود که تکان م 

 یهبه خود آمد که جمل ی. وقتدیشیاندی م ری بود و به اتفاقات اخ  رهیبفهمد، فقط به استاد خ یز یچ
 . دیرا از دهان استاد شن  د«ی»خسته نباش
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بود تا با   یبان  خواستی به سمت خانه به راه افتاد. دلش م یازه یانگ چیبرخاست و بدون ه ش یاز جا 
جا بند شدن، عادت   کیبه   یکه بان  کردی مشورت کند، اما چه م افتدی م  شیکه برا یاو در مورد اتفاقات 
 . افتیاو را داخل خانه  شدی نداشت و کم م

درب خانه    یکه خود را جلو شدیاند یب یاچاره  کردی م یو سع  داشتی قدم بر م  ر،ی طور سر به ز همان
 ! د؟یرس ی. ک  افت ی

 خانه شد.  یبزرگشان را گذراند و وارد سالن داخل  اطی را درون قفل چرخاند و داخل رفت. ح دیکل

در اتاقش گذشت. به محض باز کردن در اتاق   یره یدستگ یها را گذراند و دستش را روپله مقری ب
 . قوم مغول به اتاقش حمله کرده بود؟!باز ماند رتیدهانش از ح 

  نیکف زم شیها. تمام عکس ستینگری و منگ اطرافش را م   جیو گ داشتی اتاق قدم بر م  داخل
 .افت یی م نانیمدت زده بود، اطم نیکه ا ییاهپخش شده بودند. کم کم داشت از حدس 

 کرد تمام جرئت و اعتماد به نفسش را جمع کند.  یرا بست و سع  چشمانش

 : دیو با التماس، نال  ختیر شیعجزش را در صدا تمام

 !؟یخوایاز جونم م یخودت رو بهم نشون بده، چ لطفا

 خورد.  کهی ،یادخترانه نیو غمگ فی ظر یصدا دنیشن  با

 خودت و! -

 

 .  دیرا ند یتعجب برگشت و اطرافش را نگاه کرد، اما کس با

 ه؟ یمنظورت چ -

 نه؟  ی تو خودت عشق دار  -

 .دیکاوی اطرافش را م کالفه

 !؟یدیچرا خودت و بهم نشون نم -
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 .زدی حرف خودش را م  ت،یاهمی او ب اما

 . هیبرام کاف که نگاهت کنم و کنارت باشم، نی. همخوامی ازت نم یادیز  زیمن چ -

 جن عاشق او شده بود؟!   کی یشد. به راست خکوبیم شی جا سر

 زد:  ادیفر

 ! ؟یگیم یدار  یچ

 شده بود. یخودش نبود، عصب دست

  ی. چه ماهرانه خود را از او مخفدیرا ند ی. باز هم کسدی. کالفه دور خودش چرخدینشن یپاسخ
 ! کردیم

چه کند. ناخوداگاه دستش به  دیبا دانستی بود، استرس داشت، نم یعصب  د،یکش  شیدر موها یدست
 یو آن را به سمت  دیبا خشم غر  تش،یرفت و بر حسب عادت هنگام عصبان  یعسل  یسمت گلدان رو
  ندیرا برگرداند تا آثار گلدان شکسته را بب شی. رواز خشمش کاست  یشکستنش کم  یپرتاب کرد. صدا

  لیکه خشمش به اضطراب و وحشت تبد دینکش  هی. به ثاندیرا د  یدخترک جانیجسم ب   شیبه جا ،اما
 . امکان نداشت، او واقعا آن جن را کشته بود؟دیلرزیم  شیشد. دست و پا

دو   ی. روبود شانیصورتش پر یرو  شیرفت که موها یسست به سمت دختر غرق در خون یهاقدم  با
انداخت. مرده بود؟! مات و   ینگاه اشده یرنگ پررا کنار زد و به صورت  شیفرود آمد. موها شیزانو

 .شدی که کم کم داشت خاکستر م یبود؛ جسد  رهی خ  شیرو  ش یمبهوت به جسد پ

  رهی خ شیرو به رو  یاز بدن دخترک خاکستر و محو شده بود. با وحشت به صحنه  یمین  بای تقر گرید
 قاتل بود؟   کیبود. او حاال واقعا 

 ند و پشت سرش را نگاه کرد. رو برگردا یغرش ترسناک  یصدا با

. به سرعت به سمت جسد  کردیموجود ترسناک پشت سرش بود و با چشمان قرمز او را نگاه م  کی
سر داد و   یهولناک  ادی فر هی. با گرخاکستر شده بود اشیفقط سرش مانده و باق   گریرفت که د  یدخترک
 زجه زد. 
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 آرا! دخترم، آرا!  -

کارش تمام   گرید دانستیبه عقب برداشت. م ی»دخترم«، با ترس قدم یکلمه  دنیمحض شن به
 .خواندی است. داشت اشهد خود را م

 برگشت و گفت:  سی به سمت بات یاز دخترک نمانده بود. پدرش با خشم واضح یاثر  گرید

 ! یدخترم و کشت تو

 رفته بود.  ادشیسخن گفتن از  ییاما گو د،یبگو یز ی کرد چ یسع

 من... من... -

  یاتفاقات خواب باشد، ول  نیداشت که تمام ا دی . امدیلرزی لکنت افتاده بود و تمام تنش م هب
 سراب است.   دشیکه ام دانستیم

  ی. با نعره خواندیوداع م ینغمه سیبات  یداشت برا ییآن موجود، گو یبه خون نشسته چشمان
  یخود را در مکان  ش،یهاکه سر داد، پسرک چشمانش را بست و به محض باز کردن پلک یبلند

 .دیناشناخته د

کلبه   کیکه درون  دادینشان از آن م یسقف چوب وار ی. در و دکردی ترس اطرافش را کنکاش م با
  شدیمکه باعث   یز یاما چ کرد،ی م  جادیرا ا یز یانگوهم یخود فضا یبه خود یمیقد ی. کلبه است
 گری. دبودند که دور تا دور کلبه را محاصر کرده بودند  یابه وجودش رخنه کند، اجنه  شتریترس ب

 کارش تمام است.  دانستی نداشت، م  یبه زندگ یدیام

 ! یبه زنده موندن داشته باش یدیام  دمیدرسته، بعد از کشتن دختر آگارس، نبا -

 بود »آگارس« نام دارد.  دهینگاه کرد که حال فهم  یسر بلند کرد و به موجود سی بات

 نشسته بود، خم شد.   سیکه بات  یجلو آمد و به سمت آگارس

 نه خودم و! ،یو کشت میدلم و، زندگ زیاما تو عز -

 نگاهش کرد. ترموشکافانه 
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 ه؟ یتو ک یبدونم زندگ  خوامی م -

با چشمان  یدخترک  ری؛ تصوچشمانش آمد یجلو ریتصو  کیفقط  «،ی»زندگ یکلمه  دنیمحض شن به
 روشن.  یاقهوه یو موها یخاکستر 

 رستانی دب یکه از جلو ینگاه دل به او داد؛ روز  کیرفت که با  یبه سرعت سمت آن روز  ذهنش
که همزمان در چشمانش موج  یت یو مظلوم  طنتیو دل از کف داد. ش دیگذشت، او را د یادخترانه

 دنید  یآن مدرسه برا یشده بود رفتن جلو  سیجالب بود. بعد از آن کار بات  یلیخ  شیبرا زد،یم
دارد، چرا که بارها   ینسبت رستانشی بود که آن دختر با دوست دوران دب دهیفهم ن یو همان ب ،دخترک

با هم  دی که شا کردی فکر م لی. اواگشتی از مدرسه باز م  اشی میبود که با دوست قد دهیدختر را د
متوجه شد که عمو و  شانیهاحرف   نیبار به دنبالشان رفت و از ب کی  یهستند، ول  دوست
 . انداده خواهرز

 اشختهی تکان داد. او چه کرده بود؟ با افکار افسار گس نیسرش را به طرف  عی آمد و سر رونی فکر ب از
اجنه که  دانستی داده بود؟! مگر نم شیرو به رو یجو تمام مشخصات عشقش را به جن انتقام 

 بلدند؟!   یخوانذهن

 سر داد و زمزمه کرد:  یا ثانه یخب یقهقه  آگارس

کار تو رو پس بده. تو هم  یجزا  دیبرسه، با  یسالگ ستیب  یعنیکه دخترم توش مرد،  یبه سن یوقت
 ! یشیو غرق م  یر ی فرو م زتیمثل من تو غم از دست دادن عز

از او   دی. باندی بب بیاش به خاطر او آسکه دختر مورد عالقه ردیبپذ توانستی . نمختیفرو ر سیبات دل
 . هر طور که شده!کردی مراقبت م

 *** 

 بودم.  رهی تموم شده بود، اما من همون طور بهش خ هاشحرف 

 ؟ یکنیم  هیدلسا؟ دلسا چرا گر -

 افتادم؟! هیبه گر  ی. من کدمیهام کشچشم ری به ز یخودم اومدم و دست  به

 ؟ یخوب  -
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 . دیترکی ، سرم داشت مخوب نبودم   یو سرم رو تکون دادم. ول دمی رو باال کش امی ن یب آب

  ؛یعنی شناختمش؟ی اصال نم  شی مدت پ هیبودم که تا  یهمه سال عشق کس  نی... من واقعا ایعنی
 به خطر افتاد و خودش هم نجاتم داد و ازم مراقبت کرد؟ سی جون من به خاطر بات

 دلسا؟  -

 .رو باال گرفتم و پرسشگرانه نگاهش کردم سرم

 دوست  دارم! -

 !؟ییهوی... قدرن ی. چرا ازدیبودم و قلبم تند تند م رهی . ماتم برد. با دهن باز بهش خ ختیفرو ر دلم

 چشمم تکون داد. یرو جلو دستش

 دلسا؟  -

 م. دست و پام رو گم کرده بودم. کرد نگاهش

 ب... بله؟ -

 .دیبه روم پاش  یلبخند

  یهمه مدت همه حسم و حرفام رو تو نیکه ا نیاز ا گهیفقط د ،یحرفم بد نی به ا یجواب  خوادی نم -
 خسته شدم.  ختم،یخودم ر

هام به هم دوخته شده بود. بگم، انگار لب  یز یچ تونستمی بهش چشم دوخته بودم. نم فقط
 .ن یرو داشتم به جز ا یز ی توقع هر چ ییجوراهی

 هم هست که بهت نگفتم.  گهید زیچ هی یراست -

 نگاهش کردم.  یسوال

 !نمیب ی ها رو مفقط جن  ستم،ین  ریمن اصال جن گ -

 چهارتا شد.  هامچشم
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کنن تا بتونم    یشترکمون سپردم من و معرفم یدوستا یبه همه  رهیگدنبال جن الدیم دونستمی م -
 .مواظبت باشم 

 مون...خونه   یرفت یر یگجن   یپس اون روز که برا -

 م یختی اش رو رو برنامه  یکتاب نیبهم خبر داد دنبال ا یبود، بان یکتابم عمد یهی بود. آها قض نینماد -
 . میکه به هم برخورد کن

 . کردمیدهن باز نگاهش م  با

واقعا مجبور بودم. اگه از اول راستش  یول چوندمت،یبهت دروغ گفتم و پ یلیمدت خ  نیا دیببخش -
 . نیکردی احتماال بهم اعتماد نم گفتمی رو م

 بودم.  رهی و فقط بهش خ گفتمی نم یز یچ

نداره حق    بیات دارم، عواسه یانقشه  یو فکر کرد یبگم که اگه تا حاال بهم مشکوک شد نمیا -
 .یر ی قت عذاب وجدان نگو هیکه  گمی. میداشت

 ام.رو گفت و بلند شد رفت. من موندم و مغز هنگ کرده  نیا

 

 به خودم اومدم.   الدیم یبودم. با صدا  رهیخ  نیجا نشسته و به زماون یطور ن یهم

 دلسا؟ دلسا!  -

 خوردم و سرم رو باال گرفتم.  یتکون 

 بله؟  -

 تو فکر؟   یرفت قدرنیبهت گفته که ا یچ -

 .دادندیرو ادامه م  ریبه اطراف انداختم. همه داشتند مس یتکون دادم. نگاه نیرو به طرف  سرم

 . میبر  ایفعال ب گم،یبعدا بهت م -
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 *** 

 نه؟ی به خاطر ا ایبدبخت  نیا یعاشقته؟ همه سی بات   یگیم یدار  یعنی -

 کردم.  نییهم گره زدم و سرم رو باال و پا یرو تو هامدست

 کردن طول اتاق شد.  یشروع به ط  تخت بلند شد و یرو از

 .گرفتمی م جهیکم کم داشتم سرگ گهید

 بابا!  نیبش  ریبگ  ؟یزنی قدر طول و عرضشه که توش قدمم ماتاق چه نیاه مگه ا -

 فرستاد و کنارم نشست.  رونی ب  قیبهم انداخت. نفسش رو عم یچشم نگاه یگوشه از

 نگفت؟  یز ی چ ه؛یچ سی که نظرش درمورد بات نیاون روز بهت درمورد ا -

 سوالم رو بده، مشکوک بهم نگاه کرد و گفت:  نیکه جواب ا  نیا یجا به

 ؟ یبدون یخوای م یچ یبرا

 شد و ادامه داد:  رهیشده بهم خ زیر یهاهام رو گرفت. با چشمو دست   دیسمتم چرخ به

 ؟یتو هم دوسش دار  نکنه

و   دمیکش  رونیهام رو از دستش ب دوختم. دست  نیو به زم نگاهم رو ازش گرفتم عیشدم و سر هول
 گفتم: 

 بابا؟ حالت خوبه؟  یگیم یچ

 ام گذاشت و سرم رو به سمت خودش چرخوند. چونه  ری رو ز دستش

 تو چشمام نگاه کن و جواب سوالم و بده! -

رئت  هم نداشتم بهش بدم. من ج یهاش نگاه کنم. جوابتو چشم تونستمی . نمدمیکش  ریو ز نگاهم
 موضوع اعتراف کنم.  نیخودم هم به ا شی پ ینداشتم حت

 ام رو ول کرد و روش رو برگردوند. چونه د،یرو که د سکوتم
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 !یپس دوسش دار  -

انداختم.  نیی. داشتم؟ آره انگار دوستش داشتم! سرم رو پادیته دلم تکون خورد. دلم لرز یز یچ هی
 هام گل انداخته.مطمئن بودم لپ 

 بهش اعتماد کنه که! تونهی بار حرف زدنم نم  هی خب با   یول ومده،یبدش ن  سیاز بات  انیدا -

 هاش گرفت و گفت: دست  یافتاد که سرش رو تو یز یچ ادی انگار  هوی

 !یوا

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 شد؟  یچ -

 .دمیدیم  یهاش اضطراب رو به خوبچشم یرو به سمتم چرخوند. تو  سرش

از   یداداش کلهم زن یجور ن ینبوده؟ هم ریگجن   سیبه داداش و زن داداش بگم بات یطور من چه -
 دستم ناراحت شد. 

 دست چپش گذاشتم. یرو رو دستم

 که مشکلم حل شده!  نهینبوده باشه، مهم ا رمیگاشکال نداره. جن  -

شد و پاش رو با استرس تکون   رهی نگفت. به سمت راستش خ یز یهم فشرد و چ یرو رو  هاشلب
 .دادیم

 پاش گذاشتم که متوقف شد. یرو رو دستم

 که ازم مراقبت کرده!  نهینه، مهم ا ای هیریگشغلش جن   ستیکه مهم ن گمیم الد،یم الیخ یب -

 بودم قانع شده باشه و کم خودش رو سرزنش کنه. دواری. امنگفت یز یچ گهیرو تکون داد و د   سرش

  رهیتختم رها کردم و به سقف خ یرفت. کالفه خودم رو رو   رونی بلند شد و از اتاق ب  هیاز چند ثان بعد
 شدم.
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 تکون دادم و برش داشتم.  یدستم رو کم  لمیزنگ موبا یصدا با

 الو؟ -

 سالم. -

 کردم صدام نلرزه و من و من نکنم. ی. سعزد ی محلقم  یو نشستم. قلبم تو  دمیجام پر از

 سالم. -

   ؟یخوب  -

 نبود، خوب بودم. یای ضربان تند قلبم مشکل جد اگه

 ؟ی شده زنگ زد یچ ؟یخوبم ممنون. تو خوب  -

 صداش رو صاف کرد.  یاتک سرفه با

 بگم.  یز یچ هی خواستمیمنم خوبم. راستش... م -

 دهنم رو قورت دادم. آب

 ؟ یچ -

 ات صحبت کنم؟ با خانواده  امیب شهی... ام... منمیبب خواستمی م -

 !؟یشد  جنبهی ب قدرن یا یکرد. بسه دلسا، تو ک   دنیشروع به لرز جانیگرد شد. بدنم از ه هامچشم

 ؟ یصحبت... واسه چ -

 !یام خب... واسه خواستگار  -

 رو کنترل کنم. جانمی ه یتا کم دمیقلبم گذاشتم و لبم رو گز یرو رو دستم

 ؟ یقبلش نظر خودم و بدون  یخوای وقت نماون -

 سکوت، باالخره به حرف اومد.  یاز کم بعد
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 ه؟ ی... نظرت چیحاال بگ شهیو گفتم که نظر خودتم بفهمم. م  نیچرا خب، ا -

 . دمیکش یق ی آزاد لرزونم رو مشت کردم. نفس عم دست

 . زنمیام حرف مبا خانواده  -

 حس کردم.  یرو از پشت گوش لبخندش

 ؟ ینظرت و گفت میمستق ریاالن غ -

 شدی بود که باعث م  یچ نیری اون حس ش دونستمی هام لبخند نشسته بود. نملب  یچرا رو دونمی نم
 دوستش داشتم. یل یکه بود، خ یعشق؟ هر چ دیلبخند بزنم؛ شا

 

 گفتم:  یحرفش، جد  نیتوجه به ا بدون

 ه؟ یچ  تیبدونم شغل اصل   دیمن حداقل با یول

 شد و جواب داد:   یهم متقابال جد اون

  ستیاز ب رانیا یهاشعبه  تیمسئول کنه،ی رو اداره م یاره یزنج  یهاشرکت داره و رستوران هی بابام
 شونم به نام خودمن.با منه، و البته همه یسالگ

 : دم یتعجب پرس  با

 ران؟ یا یها شعبه

رستورانمون،   میبار که رفت جا. اون اون یهابه خاطر شعبه  کننی م  یآلمان زندگ ی آره. بابا و مامان تو -
 ها!معروفه  یلیاسمشم برات آشنا نبود؟ شرکتمون خ یحت  یعنی

 سرم رو خاروندم.  یجی گ با

 وز اصال به اسم رستوران دقت نکردم. اون ر -

 و گفت:  دیخند
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 !ینوبر  گهید تو

 پشت تلفن اداش رو دراوردم و گفتم:  از

 ؟ی ندار  یکار  گهید خب

 ؟ یقهر کرد -

 چرا قهر کنم؟  -

 !کننی و قهر م   شنیدخترا زود ناراحت م دمیشن دونم،ی نم -

 دستم دادم.   یک یرو به اون  یگوش

 ؟ یدیفقط شن  ،یتجربه نکرد یبگ یخوای م یعن ی ؟یدیشن -

 . ومدیبه چشممون ن یکس گهید می دل به شما داد هیچ یعشق و عاشق  میدیتون ما تا فهمبله با اجازه  -

 . اوردمی خودم ن یبه رو یغنج رفت ول  دلم

 برو برو، کم دروغ بگو!  -

 محض بود.  قتیحق  یباشه تو فکر کن دروغ گفتم، ول -

 فرو خوردمش.  عیهام کش اومد که سرلب  یرو  لبخند

 ؟ یندار  یفعال کار  ، یگیباشه تو راست م  -

 نه خداحافظ! -

 خداحافظ.  -

با مامانم صحبت    دیدستم فشردم. با یرو با دلشوره تو  لمیکه تماس رو قطع کردم، موبا نیاز ا بعد
 . کردمیم

فکر بود. سمتش رفتم و  یمبل دونفره نشسته و تو  یرو الدیهال رفتم. م ی جام بلند شدم و تو از
 کنارش جا گرفتم. انگار متوجه حضورم نشد.
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  کینگاهم کرد. دهنم رو به گوشش نزد یاش گذاشتم که به سمتم برگشت و سوالشونه  یرو رو دستم
 و نجوا کردم: 

 دارم.  ازیبه کمکت نبه مامان بگم  خوامی م ،یخواستگار   یام حرف بزنه برابا خانواده خوادی م سی بات

 تعجب نگاهم کرد.  با

 نبوده!  ریگجن   سیو ندارم که بهشون بگم بات  نیا یمن هنوز آمادگ  ؟یزود نیبه ا -

 با بازوش زدم.  یآروم یحدقه چرخوندم و با مشت ضربه  یرو تو هامچشم

 بابا تو هم! الیخ یب -

 شده؟  یچ -

مبل نشسته و سرش رو به سمت من خم  یدسته ینگاه کردم که رو   ییانایترس برگشتم و به د با
 کرده بود. 

 !میچه طرز اومدنه؟ ترسوند -

 توجه به حرف من سوالش رو تکرار کرد. بدون

 شده؟  یچ گمیم -

 کار رو هم کرد.  نیو هم ارهیاشاره زدم که گوشش رو جلو ب بهش

 .میخواستگار  ادی ب خوادی م سیبات  -

 زد:   غیج

 !؟یچ

 ذاشتم و گفتم: گ امی نیب  یرو رو دستم

 !واشی
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  رونیبه اطرافش کرد. همون لحظه مامان از آشپزخونه ب یدهنش گذاشت و نگاه  یرو رو دستش
 : د یاومد و بهت زده پرس

 زد؟ غ ی بود ج  یشده؟ ک یچ

 گرفتم راستش رو بگم.  میتصم  هوی یول  چونم،ی و بپ یچ یخواستم بگم ه اول

 کارت دارم.  نی بش ای مامان ب -

 مبل مقابلمون نشست.  یبا تعجب اومد و رو طورهمون

 شده؟  یچ -

 به خودم مسلط شم. ی رو گرفتم تا کم  الدیداشتم. دست م اضطراب

 الد؟یاش با م خونه  میبود رفت رهیگمامان اون جن  -

 اخم سرش رو تکون داد.   با

 . ستی ن ریگجن  -

 چهار تا شد. هاشچشم

 ؟ یگ یم یچ ؟یچ -

 .کردی شوکه نگاهم م الدیم

و تونست   اره ی سر در م زایچ نیاز ا نهیبی اما چون جنا رو م  ستین یر یگجن  شی راستش شغل اصل -
 .بهمون کمک کنه 

 دستش زد. یرو یاضربه 

 د؟ یاعتماد کن یآدم  نیبه همچ  دیطور تونستچه فهممی اهلل و اکبر! من نم -

 هم بود و مشکلمم حل شد. ینشده، بنده خدا آدم خوب یز ی حاال که چ -

 نگاهم کرد و گفت:  موشکافانه
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 زد؟  غی ج اناید نیا یبرا  ؟یو گفت نیدفعه ا  هیشد  یحاال، چ  خب

 انداختم. نیی رو پا سرم

 خوا...  ادیب خوادی نه، راستش... م -

 ام رو کامل کنه.و نذاشت جمله دیحرفم پر  نیب الدیم

 و باهاتون صحبت کنه. نهیشما و داداش و بب  خوادیآره م ...نهی دلسا رو بب یخانواده ادیب خوادی م -

 کرد؟  نی نگاه کردم. چرا همچ الدی و مبهوت به م مات

 متفکر سرش رو تکون داد. مامانم

 جان.  الدیقرار بذار م هی. باهاش نمشی بب ادیخودمم بدم نم  -

 . دمیداداش، خبرش و بهتون محتما زن -

 : دم یکردم و پرس الدی. رو به ماز جاش بلند شد و به آشپزخونه برگشت  مامان

 بگم؟  یچرا نذاشت -

 و گفت:  دیکش رونیدستم بود، ب یرو که تو دستش

 بگه بهتره، بهم اعتماد کن.  خودش

 

 .  گفتی رو تکون دادم. به نظرم راست م  سرم

 .گهیپس زنگ بزن د -

 .تعجب نگاهم کرد  با

 ؟ یچ -

 .گهیقرار بذار د سی زن با باتزنگ ب گمیم -
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 بهم زل زد.  پوکر

 ،یخواستگار  ادی ب خوادی. اون تازه بهت گفته مگهی د زنمی حاال؟ زنگ م هی ات چهمه عجله  نیا -
 قدر هوله؟دختره چه  گهینم ا؟یب  یبهش بگ ع یسر قدرن یا یخوایم

 و گفت:  دیحرفمون پر  نیکه تا اون موقع فقط شاهد صحبت کردنمون بود، ب ییاناید

 ست؟ یمگه ن خب

 رو در آوردم.  الدیم یرفتم و ادا انایبه د یاغره چشم

 .گهینم  ری نخ -

 رو تو هوا تکون داد.  دستش

 پس تو کار من دخالت نکن.  م،ی قرار بذار هیقرار شد من باهاش حرف بزنم  -

 دوباره اظهار نظر کرد. اناید

 ! گهیشقش برسه دزودتر به ع خوادی ام و؟ مبچه یکن ی م تی خب چرا اذ -

 . دیچی گوشمون پ یتو انیدا یصدا م،یبگ یز یچ میبخوا الدی که من و م  نیاز ا قبل

 به عشقش برسه؟!  خوادی م یک -

 رون پام گذاشتم. یگذاشتم و آرنجم رو رو امی شونیپ  یدستم رو رو ،یحالت زار  با

 اومد. نیباز ا -

از خونه   یسرسر  یخداحافظ  هیهم از جاش بلند شد و با  الدیرو گفت و هال رو ترک کرد. م نیا اناید
 زد.  رونیب

  تیام رو باال انداختم و بدون اهم بود. شونه  حیمبهوت به من نگاه کرد و انگار منتظر توض انیدا
 قفل کردم. نانی و محض اطم دادنش بهش وارد اتاقم شدم. در رو بستم 

 .دمیهال شن یرو از تو انید دانسبتا بلن یصدا
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 چه خبره؟! جان یبه من بگه ا  یکی -

 کردم. با داد جوابش رو دادم:  کیدر گذاشتم و سرم رو بهش نزد یرو رو هامدست

 . برو تو اتاقت دخالت نکن. ستیاگه هم باشه به تو مربوط ن ست،ین یخبر  چیه

زنگ   یگذشته بود که صدا قهیچند دق دونمی تختم انداختم. نم یهم از در دور شدم و خودم رو رو بعد
 دنیبرداشتم. با د  یعسل  یرو از رو امی خوردم و گوش  یتوجه من رو به خودش جلب کرد. غلت لم،یموبا

 جواب دادم:  الد«،یاسم »م

 الو؟

 .میقرار گذاشت یهمون رستوران اون بار  یفردا شب تو ی گفتم، برا سیبه بات  -

 ؟ یرستوران اون بار  -

 .  میرفت یو بان سی با بات یکه اون سر  یهمون گه،یآره د -

 گفتم:  عیاون رستوران، سر یادآور ی با

 آها! آها

 پس به زن داداش و داداش بگو خودت. فعال. -

 باشه باشه. فعال.  -

شد.   ترض ی و عر ضی شدم. کم کم لبخندم عر  رهیخ  یتماس رو قطع کردم و به صفحه گوش یلبخند با
پسر رو  نی. مگه من چند وقت بود اشدی که خودم هم باورم نم  یخوشحال بودم، جور   یلیخ
ها انگار که سال یبودمش، ول دهیبود که د یدل بهش باختم؟ مدت کوتاه  یجور نیکه ا شناختمیم
 یتو دیشا  اومد؟ی مدت زمان از کجا م نیا یو عالقه، تو یک یهمه احساس نزد نی. اشناختمشیم

 ! میهم باهم بود مونی قبل  یزندگ

رفتم. وارد آشپزخونه که شدم توجه مامانم بهم جلب   رونی جام بلند شدم، قفل در رو باز کردم و ب از
 شد.
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 ؟ یخوای م یز یچ -

 شدم. ترک ینزد  بهش

 و بگم. سی بهت زمان قرار با بات خواستمی نه م -

 کرد.  زیهاش رو ر چشم مامانم

 ؟یمگه تو باهاش قرار گذاشت -

 هام رو باال آوردم و گفتم: دست  عیسر

 بهم خبر داد. الدینه! م نه،

سرخ کردن بود،  یآسوده شد که سرش رو تکون داد، رو ازم گرفت و به کارش که سبز   الشیخ  انگار
 مشغول شد.

 و کجا قرار گذاشته؟  یخب حاال ک   -

 رستوران.  هیو فردا شب ت -

ازش بشنوم، اما بدون توجه به کارش مشغول بود. من هم سکوتش   یمنتظر موندم تا جواب  هیثان چند
 گذاشتم و آشپزخونه رو ترک کردم.  تیرو به حساب رضا

 

 *** 

که زده بودم با   یرنگ ینقره ا ی هیناز شده بودم؛ سا  یلیبه خودم انداختم. خ ینگاه نهیآ یتو
 . کردیم  جادی ا یخاص  یچشم هام هارمون یخاکستر 

اومد، حداقل    یخوشم نم   غی. اصال از رژ جاومدی بهم م ی لیهام زده بودم که خ به لب   یرنگ  یکالباس رژ
 باشه.  حیمل شمیآرا خواستمیکه سنم کم بود، م یتا وقت

بهتر   یبودم؛ اندامم از هر وقت  ده یپوش رش یز یتنگ سورمه ا  نیج هیام بود و  هیرنگ ساهم مانتوم
 .شدیم دهید
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 به سر تا پام انداخت.  یوارد شد و نگاه انیمن دا د«ییدر اومد، با »بفرما یموقع صدا همون

 !؟یخوشگل کرد -

 باال انداختم و با اعتماد به نفس گفتم:  ییابرو

 ! نا؟یکو چشم ب یکال خوشگل هستم حضرت آقا، ول من

 گفت:  رفتی که بهم چشم غره م یدر حال  

 اند! یهمه منتظر جناب عال  میبر ایب گهید بسه

 . امیباشه بابا، االن م -

 گفت:  کرد،ی که خودش اتاق رو ترک م  یداد و در حال  رون یب  قیرو عم  نفسش

 !ای ب زود

 رونیکه از سر و وضعم مطمئن شدم، از اتاق ب  نیردم و بعد از اچک ک نهیآ یبار آخر خودم رو تو یبرا
 رفتم.

 شروع به غر زدن کرد:   اناید دمیدم در منتظر من بودند، تا رس  همه

 آوردن! فیعجب، عروس خانم تشر چه

شده نگاهمون  زیر یهابهش رفتم. همه با چشم یاکه به کار برده بود، چشم غره  یاخاطر کلمه  به
 زد و گفت:  یالبخند مسخره  دید نیکه جو رو سنگ انای. دکردندیم

 !د؟یکنی نگاه م یجور   نیکردم. چرا ا هشی اومد به عروس تشب ری که د نیبه خاطر ا  بابا

. میرفت  رونی ب  یکی  یکیرو از رومون برداشتند و بابا در رو باز کرد و  نشونیسنگ یهاکم کم نگاه 
 راه افتاد.  ،یو بعد از سالم و احوال پرس می. همه سوار شددمیرو د الدیم  نیبالفاصله ماش

 شدند؟ی م یراض  یعنیتو دلم نبود،  دل
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 گفت:  الدیتوقف کرد و م نی ماش باالخره

 .میدیرس

متوجه شد و   انایآب دهنم رو قورت دادم که د یتموم وجودم رو پر کرده بود. به طور محسوس استرس
 و آروم زمزمه کرد:  دندیام ابروهاش باال پرچهره  دنیبه سمتم برگشت. با د

 ! ده؟یقدر پر نیو روت چرا ا رنگ

 و لب زدم:  دمیبه روش پاش  یمصنوع لبخند

 . ستین یز یچ

 خارج شدم.   نیشد. من هم پشت سرش از ماش ادهیهاش رو باال انداخت و پ شونه

بود؟   یجلومون رو گرفت. همون پسره بود، اسمش چ  یل اون سر مث  یکی میدیدر که رس  یجلو به
 مهرشاد!

 د؟ یجا رزرو کرده بود -

 گفتم:  عیسر

 . میرادمهر یآقا مهمون

 شد و گفت:   قیدق الدیصورت من و م یکم تو هی پسره

نشناختم.  دی. ببخشدیبذارم داخل ش دی. بهم گفتن اومددیبود  سیهم با رئ یشما اون سر  آها
 ! دییبفرما

 هی یرو  اطی ح یکه تو دمیرو د  سیجلوتر از خودمون بات  یو کم  می. وارد شدراه رو برامون باز کرد  و
 .میو به سمتش قدم برداشت میاش شدداد. همه متوجه یتخت نشسته بود و برامون دست تکون م 

بود. دور   یآرامش بخش   طیمحرفت؛ واقعا   نیخود به خود اضطرابم از ب دمیرستوران رو که د یفضا 
شدند. چرا  یم دهیکردند د یساطع م میمال یکه از خودشون نور آب  ینی تزئ یچراغ ها  اطیتا دور ح
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  یخال یجا  و احتماال میاومده بود ییهویاومد که ما  ادمی با مرور اون روز  م؟یننشست جانیا یاون سر 
 وجود نداشته. 

 . میجا خوش کرد یبختانه بزرگ بود و همه به راحت گرفته بود، خوش  سی که بات یتخت

 : دیازمون پرس  سیبات  یاز سالم و احوال پرس بعد

 د؟یکنی م لی م یچ خب،

داد  یبهم اجازه نم ای نگفت من بودم. شرم و ح یز یکه چ یسفارش دادند و تنها کس یکی  یکی همه
 مثل قبل باهاش راحت باشم. 

 کردم و آروم گفتم:  یخودم شدم. تک سرفه ا ینگاه منتظر رو نیه چندخودم که اومدم متوج به

 خورم.   یباشه م یهر چ من

که فقط من متوجه بشم  یکه کنارم نشسته بود جور  الدیسر تکون داد و جمع رو ترک کرد. م  سی بات
 رو درآورد و گفت:   دمیتقل

کم نون و ماست بخور.   هیدم   یسفارش نده من بهت از ماستم م یز یچ یخور  یم یکه همه چ تو
 !ادیحاال واسه من کالس م 

 چپ نگاهش کردم که روش رو ازم گرفت.   چپ

 کردم؟!  یکار م یچ دیسفارش بدم با یز یشد چ  یروم نم  یوقت خب

 ینظرشون گرفته بودم، دلم م ری برگشت و کنار بابا نشست. با دقت ز سی بات قهیاز چند دق بعد
 کرد! یجا بود و کمکم م نیا یبان   یتونستم ذهنشون رو بخونم. کاشک  یخواست م

 کنار گوشم گفت:  ییفکرم نگذشته بود که صدا  نیهم از ا هیثان کی

 با من کار داشت؟! یکس

 یباز  عیخودم رو کنترل کردم که ضا  عیخوردم اما سر یهام گرد شد و از ترس تکون نامحسوس  چشم
 . ارمیدر ن
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 ذهنم گفتم:  تو

در   یباز  عیوقت ضا  هی ایکنم  یسکته م یگینم ؟یدیخودت رو نشون م یجور  ن یچرا ا ؟یاومد یک تو
 ! ؟یر یلو م  ارمیم

رفت   یم  یکه به بان  سیبات  یواشک ی یرفت. متوجه چشم غره ها سی گفت و به سمت بات ینوچ
 داشت! یذهن یر یبودم. انگار اونم باهاش درگ

 د و گفت: خنده ز  ریدفعه ز کی  یبان

 !یذهن  ریگه درگ یبهت م  سی بات

  یاگه هم قراره فضول ایکنه  یفضول د یخواست خفه اش کنم که بفهمه نبا یباز مونده بود. دلم م دهنم
 کنه حداقل اطالعات غلط نده!

 .دیکش یقیچشم هاش رو بست و نفس عم  سی بات

 رادمهر حالتون خوبه؟ یآقا-

 زد.  یچشم هاش رو باز کرد و لبخند  عیحرف  بابا سر نیا با

 لحظه سرم درد گرفت.  ه یبله بله، خوبم فقط  -

 سرش رو تکون داد. بابا

پس قصدت از کمک بهش   ،یحق الزحمه هم نخواست ی حت  یول ،یبه دلسا کمک کرد دمیپسرم شن -
 بوده؟  یچ

حسش   خواستی م یعن یانداخت. با استرس دستم رو مشت کردم.  نیی سرش رو پا هیچند ثان  سی بات
 به من رو بگه؟ 

 که چون... نهیاصل مطلب ا یول  ه،یطوالن یلی خ اشه یراستش قض -

 : د یپرس یبا کنجکاو  بابا

 چون؟
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 چون دوستش داشتم ازش مراقبت کردم!  -

العمل  بودم، هم از عکس دهیانداختم. هم خجالت کش نییسرم رو پا عیگل انداخت و سر هامگونه
 .دمیترسی مامان و بابا م 

 ! ش؟یشناختی از قبل م ؟یدوستش داشت -

 .میفکر کنند با هم دوست بود دمیترسیم بده حی براش توض کاش

 گفت:  سی به بات عیسر یبان

 .نیبده که فکر نکنن با هم دوست بود حیبراشون توض گهیم دلسا

به من  ینگاه  میحرفش، ن ن یا دنیبا شن  سیکردنش به درد خورد! بات یر فضول با  هیعجب  چه
 انداخت و دوباره نگاهش رو به بابا دوخت. 

 .شناختیاون من و نم  شناختمشیو م دمیدی فقط من دلسا رو م  یعنیبودمش،  دهید یقبال اتفاق -

 به من انداخت.  یمتفکر نگاه  بابا

خودم رو به    یحرکت نامناسب بکنه. کم هیشدم که قرمز شده بود و ممکن بود هر آن  یانیدا متوجه
 لب گفتم:  ریو ز دمیکش الدیسمت م

 نکنه.   یباشه کار  انیرو خدا حواست به دا تو

گوشش   ر یکه سمت راستش نشسته بود، انداخت. دستش رو گرفت و ز انیبه دا ینگاه  یچشم ریز
 بست.  هیهاش رو چند ثانچشم هیانچند ث انیزمزمه کرد که دا یز یچ

 که فضا رو در بر گرفته بود رو شکست.  یسکوت س،ی بات

 .میاریب فی تشر یخواستگار  یروز برا هی د،یاگه اجازه بد خواستمی راستش م -

 ! امیپسر با ح  ، یانداخت. اله نییرو گفت و سرش رو پا نیا

 ات بگو.از خانواده  کمی. میبا هم آشنا ش  شتریب  دیپسرم، با  ستین  یخب ازدواج که الک -
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 جا به جا شد. یجاش کم  تو

حتما   دیبد یخواستگار  یآلمان هستند؛ اگه اجازه  می. پدر و مادرم مقمیآشنا بش  دیبله خب حتما با -
 .رانیا رسونن ی خودشون رو م

 به جمع انداخت و گفت:  ینگاه  بابا

 !باهات صحبت کنم؟ ییتونم تنها یطور، م نیا که

هم   انیباهاش صحبت کنه؟ دا ییتنها خواستی . چرا مم یشد رهیحرف همه متعجب بهشون خ  نیا با
  یی باهاش تنها خوانیاش مبچه دارن همه همه نیبه ا کاری باهاش صحبت کرد. چ ییکه اون بار تنها

 دن؟ یصحبت کنن و بهش استرس م

شده   جیکه انگار گ یداد. در حال  صی شد راحت اضطراب رو تشخ یم سی بات یدقت به چهره  یبا کم  
 یرفتند. نگاه همه  اطیاز ح یبود سرش رو تکون داد، از جاش بلند شد و به همراه بابا به گوشه ا

 اون ها بود.  یخانواده رو

 ! ؟یاومد چ یخوشش نم  سی. اگه بابا از بات شستند  یدلم رخت م  یداشتند تو انگار

 انداخت و گفت:  سیبه بابا و بات  ینگاه میمتم اومد و رو به روم نشست. نآروم به س  یبان

 واقعا دوستت داره.  سی خواد مطمئن شه بات یفقط م بابات

 ذهنم کردم.  یو دوباره شروع به حرف زدن تو دندیباال پر ابروهام 

 جمع مطمئن شه؟!  یشد تو ینم ؟یجور وقت چه  اون

 لبش نشست:  یرو  یلبخند

مطمئن شه   خوادی راحت تره، باالخره حرفاش مردونه اند. با چند تا سؤال و گرفتن قول م یجور  نیا
 . ستین یاش نسبت بهت الک و عالقه  یشی بخت مباهاش خوش 

  یم تی و به ازدواجمون رضا شدینسبت به من مطمئن م  سی بات یبابا امشب از عالقه  یعنی! عجب
 بر عکس؟!  ایداد؟ 
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 . انیدارن م -

لب  دنی شد. با د دهیکش سیبه خودم اومدم و نگاهم به سمت بابا و بات  عیسر ،یبان حرف  نیا با
 دادم. رونیب  قینفس حبس شده ام رو عم س،ی خندون بات یها

 بابا گفت:   دندیما که رس به

 منزل. ارنیم فیشون تشربا خانواده سی هفته اگه خدا بخواد آقا بات نیا آخر

 شده بود؟! یواقعا بابا راض  دند؟یشنی شد، گوش هام درست م  ینم  باورم

 خوشحالم! ی لیدونستم که خ ینشون بدم؟ فقط م یکار کنم، چه عکس العمل   یدونستم چ ینم

 *** 

کردم همه اش خواب  یشد، احساس م  یگذشتند، هنوز باورم نم یچند روز هم به کند نیا باالخره
کرده بودند و  قیدرموردش تحق  سی بات یتو محله یحساب  انیمدت بابا و دا نیا یبوده! تو

 بود.   دیو تمج فیتعر دند،یکه درموردش شن یز ی خداروشکر تنها چ

رو برداشتم و دسته هاش  یچا ین ی. س دمیرنگم که با کت و دامنم ست بود کش  یشمیبه شال  یدست
آروم به سمت   یو با قدم ها دمیکش  یقی. نفس عم از استرسم کم شه یدستم فشردم تا کم یرو تو
 حرکت کردم.  ییرایپذ

  نی به زم ر،یمظلوم و سر به ز  یبچه کیمثل  سیکردند و بات  یبا لبخند بهم نگاه م  سیو مادر بات پدر
 چشم دوخته بود.

  یتوجه آدم رو جلب م یز یسبزش قبل از هر چ یبود و چشم ها بایواقعا ز س،یخانم مادر بات  باران
 کرد!

آشپزخونه که بودم حرف هاشون رو   یداشت. تو یجا افتاده و مردونه ا یش هم چهرهپدر  ثمیم آقا
 و خوش مشرب بودن هر دو برام ثابت شد.  دمیشن

که بعد از اون  یمبل دو نفره ا یروش نشسته بود گذشتم و جلو انینفره سر راهم که دا کیمبل  از
رو با احترام جلوشون گرفتم و  ین ی. ستادمسیروش جا گرفته بودند، ا  سیقرار داشت و پدر و مادر بات 
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 یهاشون موج مچشم یکه از اول تو ی لبم بنشونم. هر دو با همون مهربون یرو   یکردم لبخند یسع
 هاشون رو برداشتند و تشکر کردند.  یزد استکان چا

رفتم. آروم استکانش رو   سی گفتم و با اضطراب و خجالت به سمت بات یلب ر یکنم« ز یم »خواهش
  زیم یرو، رو  ین یهم تعارف کردم و س الدیو م  انایو د  انیبرداشت و آهسته تشکر کرد. در آخر به دا

ن  ییکه امکان داشت سرم رو پا ییمبل کنارشون نشستم و تا جا یمامان و بابا گذاشتم. رو یجلو
 سابقه بود!  یمن ب  یخجالت براحجم از   نیانداختم. ا

  یروزمره که حساب  ی. بعد از حرف هادمیشن  یکردم، فقط صداشون رو م ی نگاه نم یبه کس اصال
 گفت:  سی بات یبردند، باالخره بابا یام رو سر مداشتند حوصله 

 جوون ها برن باهم حرف بزنن. دیاجازه بد اگه

هم پشت   سیلبم بود بلند شدم و بات یکه رو یهم از حرفش استقبال کرد. پس با لبخند محجوب  بابا
 سرم اومد. 

بود، با   ستادهیا نهی . همون طور که دست به سداد هیدر رو بست و بهش تک  سی و بات   میاتاق شد وارد
 شد.  رهی لبخند به من خ

سرخ به سمت   یبا گونه ها ست،یاز رو برو ن  دمید یچشم هاش نگاه کردم و وقت  یتو قهیدق چند
 تختم رفتم و روش نشستم. زمزمه کردم: 

 ! نیبش  ایبابا، ب میخورد

 گفت:  طنتیکرد و با ش یخنده ا تک

 و بخورم؟!  یرو نخورم ک تو

چشم   گه،ی م  یچ دمیکه تازه فهم   نیشدم، بعد از ا  رهیمتوجه منظورش نشدم و سردرگم بهش خ اول
 !ای ح یب یانداختم. پسره  نیی و سرم رو پا دمیرو گز  نمیریلب ز ع یهام گرد شدند و سر

 حرص گفتم:  با

 ! رونیب  میبر یگفتن ندار  یبرا  یحرف اگه
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 و گفت:   دندیهاش باال پر ابرو

 نداشته باشم؟  چرا

اش رو از در گرفت و به سمتم قدم برداشت، کنارم نشست و جز به جز صورتم رو از نظر   هیتک  باالخره
 زمزمه کرد:  یب یگذروند و با لحن عج

حرف   یل یتونم راحت باهات صحبت کنم، قطعا خ یباره که م نی اول نیاز ابراز عالقه ام بهت، ا بعد
 دارم!

 و گفت:  دیهم با حرفش سرخ شدم که خند باز

 ! یشیتر م  یدوست داشتن  یش یقرمز م یجور  نیا یوقت

پارچ آب روم   کی خواست  یحرف ها رو نداشتم. گرمم بود و دلم م نیانداختم، تحمل ا ری رو ز سرم
 گرما و التهاب ازم دور شه.  نیکنند تا ا  یخال

 انداخت:  نی گوشم طن یتو صداش

 !نمتی بب

 .دشی تر مسرم رو باال گرفتم. لبخند مهربونش، بزرگ و بزرگ  آروم

 ! یباش ی قدر خجالت نیکردم ا ی فکر نم -

 راحت تر باشم!  یفقط کم ،یو من کم میدور بش یاحساس یاز اون فضا یحرفش باعث شد کم نیا

 بگم؟ یز ی چ یخوا یتو نم  -

 کردم به خودم مسلط شم، با خودم گفتم: یو سع  دمیکش یق یعم  نفس

 .یشرط و شروطت رو بذار  دیدلسا! االن با ستین دنی وقت خجالت کش  االم

 چیشدم، با اعتماد به نفس و بدون ه یکه داشتم از خجالت ذوب م  شی پ قهیچند دق برعکس
 سرم رو باال گرفتم گفتم: یخجالت
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 !چرا

 شد و ادامه دادم: رهی بهم خ منتظر

 دوباره کنکور بدم و درسم رو ادامه بدم.  خوامیکه من م نیا اول

 نداشت.  یمشکل نیرو تکون داد، پس با ا  سرش

 لوسم.  یل یکتک که اصال! من خ ،یکن  یرو من خال  یشیم  یعصبان یوقت یکه حق ندار  نیدوم ا -

 گرد شده گفت:  یهاچشم با

صد دست کتکت   یروز  دیخونه من بود یتو یکنه وقت یندونه فکر م  یهر ک  یگ  یرو م نایا یجور  هی
 زدم!  یم

  ییعمل کنم، کم نبودند مرد ها اطیخواستم با احت یخب من م یگفت، ول  یگرفت. راست م امخنده
 که بعد از ازدواج رنگ عوض کردند. 

 که جواب حرفش رو بدم گفتم:  نیا بدون

 !یبا من مهربون باش  دیبشه تو با  ی که هر چ نیا خالصه

 به چشم هاش هجوم آورد:   یاز مهربون یموج

 خانمم! چشم

 تر از »خانمم« از زبون عشقت؟! نیریش یلبم نشست. چه کلمه ا یحرفش رو  نیاز ا یلبخند

 بانو؟ ست ین  یشرط گهید-

 .یمخالفت کن  دیکه دوست دارم انجام بدم، نبا ی ت یهر فعال ایچرا! اگه من بخوام برم سر کار  -

 رو تکون داد.  سرش

 . بازم هست؟ کنمی مطمئن باش مخالفت نم  -

 ، اون شروع به حرف زدن کرد.بار نیتکون دادم و ا نیرو به طرف  سرم
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 . میاز هم نداشته باش یپنهون  زیچ  چیباشه و ه مونیزندگ یصداقت تو شهیخوام هم  یمن فقط م -

 هام رو جمع کردم و به حالت متفکر سرم رو تکون دادم. لب

 !پاشهیاز هم م یپسر و دختره سر پنهون کار  یرمان ها زندگ  شتریب  یاوهوم، تو -

 کرد و گفت:  یده احرفم تک خن نیا با

که بخواد  ست ی ن سندهیداستانش دست نو گهیو د هیواقع یزندگ نیا یحاال اون ها رمان بودن ول بله،
 باشه؟ ،یرو بهم بگ  یدوباره رابطه رو درست کنه، پس قول بده همه چ

 رو تکون دادم و اون گفت:  سرم

 ست؟ ین  یحرف پس

 !ری خ-

 زد و گفت:   یچشمک

 . میکن نیری دهنمون رو ش رونی ب میبر پس

.  دیچ یاتاق پ یتو  یدست زدن کس یدفعه صدا کینشست تا در رو باز کنه که   رهیدستگ یرو دستش
سرش رو برگردوند و پشتمون رو    یهمون طور سر جاش خشکش زد و بعد به آروم  یلحظه ا سی بات

به  د،یکش سیکه بات یااما با نفس آسوده  ستاد،یحس کردم قلبم از کار ا هی ثان کی ینگاه کرد. برا
باز   شین  دنی. برگشتنم همانا و ددمیکه بهش چشم دوخته بود، چرخ یجرئت دادم و به سمت دمخو
 همانا!  یبان

 درهم شروع به غر زدن کرد:  یبا چهره ا سی بات

  هیدو تا آدم عاشق  یوقت  یدون یاصال مگه نم  ؟یش یظاهر م هوی  یچ ی. برایخدا خفه ات کنه بان  یا
 یخنده ا  هی ؟یخند یم ؟یتو خلوتشون؟ مگه تو عقل ندار  یبپر  یدفعه ا هی  دیجا با هم تنهان نبا

 ! داینشونت بدم اون سرش ناپ

جون   شتریب  یبان یشد، خنده   یتر م  ی رفت و لحنش حرص یباال تر م سیبات یقدر تن صداچه هر
 از اون نداشتم، لحنش واقعا بامزه بود!  یگرفت، من هم دست کم  یم
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ام رو خوردم.  هلب هام رو جمع کردم و خند   عیگرفت و به من دوخت، سر یرو از بان  اشی عصب نگاه
 گفت:  یتکون داد و انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و به شوخ  زی آم دیسرش رو تهد

 هان؟ ،یخند یدم، که م یبه تو هم نشون م سایوا

 یجمع کردن خنده ام بشم و به لب هام اجازه  الیخ  یباعث شد که ب  طونشیش یچشم ها دنید
 کش اومدن بدم. 

 تکون داد و گفت:   نیرو به طرف  سرش

 . رونی ب میببر فیتشر گهید نیاجازه بد اگه

 راستم رو به کمرم زدم و سرم رو تکون دادم. دست

 دم.  یاجازه م  -

داد و در رو باز کرد.   رونی شدم. نفسش رو ب رهیش خ چشم ها یچپ نگاهم کرد که مظلوم تو چپ
 اول اون خارج شد و من هم پشت سرش به راه افتادم.

 شده بود.  رهیبهمون خ  طنتی که با ش دمیرو د یبان م،یدیو به هال رس میراهرو رو رد کرد یوقت

 : دیلحنش بود پرس یچاشن  شهیکه ظاهرا هم یمون شد و با مهربونمتوجه ثمیاز همه آقا م اول

 عروس خانم؟ میکن  نیری و ش دهنمون

با   دیعکس العمل من رو د نی ا یام بود. وقتگل انداخته یشدن من با گونه ها ری سر به ز جوابش
 گفت:  یخوش حال 

 مبارکه! پس

 بندش همه دست زدند و  پشت

 رو برداشت و به همه تعارف کرد.  ین یری ظرف ش اناید

 : دمیپرس  آروم به سمت مامانم رفتم و 
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 قدر شد؟ چه هیمهر

 زمزمه کرد:   آروم

 و چهارده تا سکه.  صد

  هیکنند. مهر نیرو تع هینداشتم. از قبل به مامان و بابا سپرده بودم خودشون مهر یمخالفت باهاش 
 . رمیبگ  میخودم براش تصم خواستمی نم نیهم  یبرام مهم نبود، برا

 زد رو به بابا گفت:   یگاز م  اشی نی ریکه به ش ین یح  سیبات  مامان

 که راحت باشن؟  میبخون نشونی ب تی محرم غهیص هیجا  نیهم طورهچه

 تأمل سرش رو تکون داد. یبعد از کم  بابا، 

 رو بخونه؟ غهیص  یبهتر باشه. ک  یجور  نیبله فکر کنم ا -

 گفت:  یرو خاروند و با لحن بامزه ا ششیته ر یکم  ثم،یم آقا

اگه  ،ی مونده چه برسه به عرب ادمیهم به زور  یخونمش، فارسمن که فکر نکنم بتونم خوب ب واال
 .دیخودتون زحمتش رو بکش  شهیم

رو به   می اشاره زد، بر سیداد رو به من و بات  یتکون م  دییهمون طور که سرش رو به نشونه تا  بابا
 .مین یروش بش

 .میکه بابا گفته بود نشست یمبل  یآهسته، رو یو هر دو با قدم ها میجا بلند شد از

 : میگفت  سیگفت و به نوبت من و بات  یچند جمله عرب  بابا

 . قبلت

گفت »عروس گل  یباران خانم که م یو صدا دیچ ی خونه پ  یدست و سوت تو یصدا  بالفاصله
 انداز شد.  نیگوشم طن ی!« تویخودم

 یا یکه دن  نیته دلم بود، ناراحت از ا  یناراحت هیداشتم، هم خوشحال بودم، هم  یبی عج حس
 یهام تحمل کنم. از طرفشونه یرو رو  تیمسئول  یو قرار بود کل  شدیداشت تموم م امی مجرد
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سراغم  سی که قبال کنار بات یاز اون شرم گهیترم و د کینزد سی به بات یکردم از هر موقع یاحساس م 
 کمتر شده بود! یل یحداقل خ ا ینبود،  یخبر  ومدا یم

  نیدرش رو باز کرد، انگشتر تک نگ سی بات یداد. وقت  سیجعبه به دست بات   هیخانم اومد و  باران
دستم   یدستش گرفت. انگشتر رو که تو  ی. انگشتر رو درآورد و دستم رو تودمیرو توش د  یخوشگل

 . دیچیخونه پ یتو  غ،یو دست و سوت و ج دنیکل کش یانداخت، دوباره صدا

دادم. ضربان تند قلبم رو به   ینگاهش جون م  ریشده بود و من داشتم ز رهی ا عالقه بهم خب  سی بات
  یاش احساس م، همهبزنه  رونی ام ب نهیس یدادم هر آن، از تو یکردم و احتمال م یوضوح حس م

 .رسهیکردم صداش به گوش همه م

. سرم رو باال آوردم و بهش چشم دوختم، اره یکرد ما رو به خودمون ب یسع یبا تک سرفه ا  ثمیم آقا
به من زد و رو به   یچشمک  طنتی خورد هم شدم. باران خانم با ش  سیکه بات یز ی متوجه تکون ر

 لب زد:  سی بات

 ! یکن، عروسم و خورد شیو درو چشات

 . میرو بشنو گهیهم د یصدا میتونست ی فاصله کم بود م چون

 شد و بعد رو به باران خانم زمزمه کرد:  رهی به من خ یخاص  یگفتی با ش س،ی بات

 خوام نگاه کنم! یخودمه، م زن

  یجور  نیشد؟ هم یم یچ میلحظه از سرم گذشت که اگه تنها بود هیحرفش دلم ضعف رفت.  نیا با
 ...ا؟ی میموند یم رهیبه هم خ

 زدند؟!  یبودند که به سر من م یفکر ها چ نی آخه ا دم،یافکارم رو پس زدم و لب گز عیسر

 سر و ته ام نجات داد:  یمامان، من رو از گرداب افکار ب یصدا

 . میظرف ها رو حاضر کن میبر ای ب دلسا

 پشت سرش به راه افتادم. ر،ی وارد آشپزخونه شد و من هم سر به ز خودش
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  یق یت نفس عمباعث شد که با لذ ،یقرمه سبز  رینظ ی ب  یسازمون شدم. بو  یمیآشپزخونه قد وارد
 بکشم. 

 آشپزخونه رفتم و ظرف ها رو آماده کردم. یگوشه  نتیسمت کاب به

 .مین یرو صدا زد که با کمک هم سفره رو بچ  انیو دا انایمامان د 

و اون ها هم   انیرو به مهمون ها تعارف زد که سر سفره ب  انایشد، د دهیکه سفره کامال چ نیاز ا بعد
 یسر سفره اومدند و برا یتعارف اضافه ا چیکرده بودند، بدون ه یبا فرهنگ اون ور زندگ یکه مدت

 . دندیخودشون غذا کش

 . میهم سر سفره نشست انایو د انیتأمل، من و دا  یاز کم بعد

  یم یکه داشت با غذاش باز  سی ذاشت، رو به بات یکه پارچ نوشابه رو سر سفره م یدر حال مامان
 کرد، گفت: 

 !ومد؟ی پسرم؟ خوشت ن یکن  یم  یغذات باز  با چرا

برد، جواب  یکه قاشق پر از غذا رو به سمت دهنش م  یلبش نشوند و در حال  یرو یلبخند سی بات
 مامان رو داد: 

 هم خوشمزه ست! یل یفکر بودم، وگرنه خ یکم تو هی

 شدند. نیمز ینیمامان، به لبخند نمک  یها لب

 نوش جونت! -

 خوب بود! یلیمادر زن و داماد با هم خ یانگار رابطه   خداروشکر

 جنبه نبودم!   یقدر ب نیلفظ داماد دلم غنج رفت، اما زود به خودم تشر زدم، من که ا از

جلوم سبز شد،    انایبرم که د ییو خواستم به سمت ظرف شو میاز خوردن غذا، سفره رو جمع کرد بعد
 کف دست هاش رو به سمتم گرفت و گفت: 

 خوام بهت حال بدم. یامشب و م هیعروس خانم؟ امشب ظرفا با من،  کجا
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گونه اش  یرو  یرسوند. به سمتمش رفتم و بوسه ا ییام کرد و خودش رو به ظرف شوحواله  یچشمک
 . نشوندم 

 شما!   یقبل از تو دارم عروس م دیببخش ،یقربونت برم که خواهر  -

 گفت:  یاش رو جمع کرد و با حالت چندش  چهره

 !ه؟یچ  ایجلف باز نیخوبه، ا وبهخ

 نازک کرد و ادامه داد:  یچشم پشت

 ! میهمه مون عادت کرد گهید ،یهول بود یواسه همه چ  یتو از بچگ بعدشم

 بهش رفتم و با خنده گفتم: یچشم غره ا ی شوخ به

 !یندار  اقتمیل

 رو در آورد و من از آشپزخونه خارج شدم.  دمیتقل

 

 نشستند و بعد عزم رفتن کردند.  گه یساعت د مین بایو خانواده اش تقر سی بات

 .میبر شگاهیتا به آزما ادیفردا دنبالم ب  سیشد بات  قرار

 یسع لم،ی و بعد از روشن کردن آالرم موبا دمیتختم دراز کش ی. روگفتم و به اتاقم رفتم یر ی به خ شب
ذاشت خواب به چشم هام  یم سی بات  الی شدم، اما مگه فکر و خ یم داریزود ب دی. فردا بادم بخوابم کر
 ! اد؟یب

 زدم و به سقف خيره شدم.  یغلت

 تموم شده بود؟!  زی واقعا همه چ یعنی

 سرش اومده؟   ییآگارس چه بال یعنی م؟یکرد یبا هم ازدواج م  میداشت سیو بات  من
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رو داشتم که چشم هام  نیهراس ا انداخت،ی که من رو به ترس م ییایبود؛ رؤ ای رؤ هیمثل  اشهمه
پشت بوم بذارم و باز با   یروز پام رو رو هی دمیترس  ی. مخواب بوده هی یهمه چ نمیرو باز کنم و بب 

 کابوس شب و روزم شده بودند. یکه مدت ییمواجه شم؛ اتفاق ها بیو غر  بیعج   یاتفاق ها

مهمون  یکنم و بخوابم. کم کم ذهنم آروم شد و همه  رونی خرفم رو از سرم بکردم افکار مز یسع
 هاش، قصد رفتن کردند.

هم   یراحت چشم رو  الی تونستم با خ یبود، م یاز هر فکر  یحاال که ذهنم ته دم،یکش یا ازهیخم
 .دیاما، باالخره خواب من رو به آغوش کش یو چجور  یک  دمیبذارم. نفهم 

 *** 

کالم، چشم  یب  یق یمثل موس ییصدا  د؛یبه گوشم رس ی آروم یاب بودم که صداعالم خوش خو یتو
اون  دمی شدم، کم کم فهم   رهیکه متوجه اطرافم بشم به سقف خ نیبدون ا یهام رو باز کردم و مدت 

 .نبوده  امیزنگ گوش  یجز صدا یز یکالم، چ  یب  یقیموس

که هنوز خواب از چشم هام نرفته بود، کورمال کورمال دستم رو به تلفن همراهم رسوندم و   یحال  در
 صداش رو قطع کردم.

 توان دل کندن از تخت خوابم رو نداشتم اما مجبور هم بودم.   اصال

توالت، به   یگرم و نرمم دل کندم و از اتاقم خارج شدم. بعد از انجام کار هام تو یاز جا یسخت به
و بعد از   دمیرو هم پوش  امی آب نی . شلوار جرنگم رو برداشتم ی مدم رفتم و مانتو و شال خردلسمت ک
 نشستم.  سیانداختم و تو هال منتظر تک زنگ بات فمی ک یرو تو لمیرژ لب کم رنگ، موبا هیزدن 

 زنگ تلفنم بلند شد.  یمنتظر موندم و باالخره صدا یکم

که  نی. درش رو باز کردم و بعد از ادمیخونه د یجلو قایدقرو  سی بات  نیاز خونه خارج شدم و ماش 
 دادم. ینشستم، سالم آروم

 .فتهیراه ن  ریتا کارمون د میرفت یزود به اون جا م دی بود. با شیهنوز روشن نشده و گرگ و م  هوا

 با لبخند جواب سالمم رو داد. سی بات
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 ! ایهنوز تو عالم خواب  ؟ی دلم، خوب زی سالم عز -

 کردم که چشم هام خمار خوابند.  یگفت، خودم کامال حس م ی. راست م دمیخند  نرم

 . دهیآره خب، هنوز خواب از سرم نپر-

 و گفت:  دیرو کش  لپم

 پرونم خوشگله!  یخواب و از سرت م خودم

هم  یودار گذاشت. پلک هام داشتند ر سیب  یآهنگ خارج هیهم دستش رو سمت ضبط برد و  بعد
. دستم دمی گرد شده از جا پر یتا آخر باال رفت و با چشم ها یقیموس یدفعه صدا کیافتادند که  یم

 غر زدم:  سیزدم رو به بات  ی که نفس نفس م  یزد گذاشتم و در حال یقلبم که تند تند م یرو رو

 ! یسکته ام داد ؟ی روان  یکن  یکار م  یچ

 خب خواستم خواب از سرت بپره.-

 ادامه داد: یلحن مظلوم با

 ! دیببخش

 تکون دادم. نیرو با تأسف به طرف سرم

 ! دنی کمش کن مردم خواب-

 !م؟یکار دار ی وا ما با مردم چ-

 مورد بهش نگفتم. نیدر ا یز یچ گهیپس د رهی بار نم ر یز  سیکه بگم باز هم بات یدونستم هر چ یم

 شگاهیو وارد آزما ادهیرو پارک کرد. پ نی ماش یحرکت کامال حرفه ا هیبا  سیبات میدیمقصد که رس به
 .میشد

 داد که روش نوبتشون نوشته شده بود. یم  یسالن بود که به مراجعه کننده ها، قبض یتو یدستگاه
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حس کردم   م،یداشت یها قدم بر م  یکه به سمت صندل یو در حال  میدونه از اون قبض ها گرفت هی 
. دست جنبه ام رو آروم کنم یکردم قلب ب یشدند. سع  ریاس  سیبات یانگشت ها نیانگشت هام ب 

 کرد. یم یقرار ی شدم، قلبم ب  یم کشی نزد یخودم نبود، هنوز هم وقت

 شلوغ نبود.   یلی. خوشبختانه خ م یرنگ نشست  یآب یها یصندل  یهم رو کنار

 : دمیبرگشتم و پرس س یبات به سمت  عیاز ذهنم گذشت، سر یدفعه فکر  کی

 ؟ یاز محضر، نامه گرفت سی بات

 »آره« تکون داد. یرو به معن   سرش

از ذهنم  یاگهیدفعه فکر د هیدادم و دوباره به حالت قبل نشستم.  رونی ب یرو از سر آسودگ  نفسم
 گذشت. 

 زود؟  قدرن یطور اچه -

 بهم انداخت. ینگاهمین

 آشنا داشتم.  -

 سکوت کردم.  گهیگفتم و د یآهان

  سی ساعت، باالخره شماره ما رو اعالم کردند. با اضطراب از جام بلند شدم که بات میاز حدود ن  بعد
 برد!   ادمیرو از  یاش، نگراندستم رو فشرد. بهش نگاه کردم و اون با لبخند دلگرم کننده 

. به میری و جواب رو بگ  میایب می تون یم گهیبهمون گفتند تا چهار ساعت د م،یرو که داد شمونیآزما
و  میمطمئن رفت یجگرک هیو در مرحله اول، به  میبگرد یقرار شد تا اون موقع کم  سیبات   شنهادیپ

 .میجگر خورد  خیدو س  ینفر 

 تشکر کردم.  سینوشابه روش خوردم و از بات یکم  د،یبهم چسب  یلیخ

 . ینوش جونت خانم-

 دست هام رو به هم زدم. کف
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 م؟ یبخور یبستن  میبر سیبات -

 هاش رو گرد کرد. چشم

 ! نییبره پا یکه خورد یگر یبذار اول ج -

 رو غنچه کردم.  هاملب

 کم بگذره بعد.  هیخب -

 شدند.  نیمز یهاش به لبخند مهربون لب

 چشم.-

قدر ذوق   نی ا یبستن  هیبود به خاطر  عیضا  یلینشون ندم، به نظرم خ ادیرو ز امی کردم خوشحال یسع
خواستم کنارش تو حال   یبار م  نی اول یبود که برا یسینبود، موضوع بات  یکنم، اما موضوع خود بستن

 بخورم!  یعاشقانه، بستن  یو هوا

 یدست در دست هم، با زمزمه ها  م،یشروع به قدم زدن کرد یو تو همون حوال   میزد رونی ب  یجگرک از
 ! سیعاشقانه  بات 

 شدم و گفتم:  زونیآو سیبات  یبازو از

 م؟ یبخور یبستن میبر گه،یهضم شد د میکه خورد یگر یج  سی بات

 سرش رو تکون داد.  د،یخند یحالتم م   نیکه آروم به ا  یبهم انداخت و در حال یگوشه چشم نگاه از

 . میخور  یهم م یچشم بستن -

 .میها بود کج کرد یک یکه همون نزد یفروش  یرو به سمت بستن راهمون  بعد

  یاز همون ها برا یکی از من،  تی هم به تبع  سی گرفتم و بات ی شکالت یل یوان یمعمول من بستن  طبق
 خودش گرفت. 

و   ندهیکه از آ یو در حال میگذاشته بودند نشست یفروش یکه دم در بستن  ییها  یاز صندل یک ی یرو
 .میهامون کرد  یشروع به خوردن بستن م،یزد یبرنامه هامون حرف م 
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 دختر! هی پسر و  هی ارم،یمن دوست دارم دو تا بچه ب -

 باهام مخالفت کرد. عیسر

 شون هم عمو! ی ک یشون خاله نداره و   یکی که  ینه اون جور -

 هام رو تو حدقه چرخوندم. چشم

 !یی خب نداشته باشن، منم نه خاله دارم نه دا-

 ؟ یهست یراض تی وضع نیخب، از ا-

 راستش... -

 تأمل، جمله ام رو کامل کردم.   یاز کم بعد

 راستش نه!-

شونه ام رد کرد و من رو به   یدستش رو از رو هیبهش دست داده بود،  یروز یکه انگار حس پ  سی بات
 گفت:  یخودش چسبوند، بعد با لحن سرخوش

 دو تا پسر دو تا دختر! م،ی اریچهار تا بچه م پس

  یک ی یک ی بهشون زدم که  ینیکه توجه چند نفر بهمون جلب شد. لبخند شرمگ   دمیکش یبلند نیه
 روشون رو برگردوندند.

بهمون جلب نشه، شروع به غر   هیباز توجه بق کردم تن صدام رو کنترل کنم تا  یم یکه سع یحال  در
 کردم.  سیزدن سر بات

 ! ؟یخوا ی چهار تا بچه م یگفت یباز هم م شون،ییو بزا  یچهار تا؟! اگه خودت قرار بود حامله ش -

 »آره« تکون داد. یسرش رو به معنا ، ییلبخند دندون نما با

 زدم:  لب

 جون خودت!  آره
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 . دهیرفم رو شنکه سر داد، متوجه شدم ح  یخنده ا از

 سر بچه خانمم و ناراحت کنم؟! ستین فیکردم عشقم. هر چند تا که خدا بخواد. ح یشوخ  -

 کردند.  یتو دلم قند آب م  لویک لو یحرفش، ک  نیکه به خاطر ا شمی نم نیانداختم، منکر ا ری رو ز سرم

 گفتم: سیدهنم گذاشتم و رو به بات  یرو تو یاز نون بستن کهی ت  نیآخر

 چنده؟  ساعت

 به ساعتش انداخت.  ینگاه

 دوازده.-

 هام از تعجب گرد شد. چشم

 دوازده؟ چه زود گذشت!-

 . گهید شهیآدم کنار عشقش متوجه گذر زمان نم -

 و جواب دادم:  دمیخند   طونشیلحن ش  به

 منکرش لعنت!  بر

 کرد، گفت:   یف مرو صا   رهنشی که پ یسر جاش بلند شد و در حال  از

 آماده اس؟ شمونیجواب آزما مین یبب میبر پاشو

 پشت سرش حرکت کردم. عانهی جام بلند شدم و مط از

 دادند. یکه جواب ها رو م   میرفت  ییوارد شدم و به جا یبا بسم اهلل ا م،ی دیکه رس شگاهیآزما به

  یتو یجواب ها رو بهمون دادند و خدا رو شکر، مشکل قه،یاسممون رو گفت و بعد از چند دق سی بات
 ها وجود نداشت.  شیآزما

 گفت:  سیو بات میخارج شد شگاهی از آزما یخوش حال با
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 .یمامان و بابات زنگ بزن بگو ناهار با من  به

 م؟ یبر میخوا یکجا م -

 رستوران. -

خواسته اش عمل کردم و به مامانم زنگ زدم، اون هم با جمله  »باشه دخترم، خوش بگذره«  طبق
 رو نشون داد.  تشیرضا

 آهنگ، حرکت کرد.  هی بعد از گذاشتن  سیو بات میشد  نیماش سوار

 .میو وارد رستوران شد ادهی پ ل،ی و بعد از پارک اتوموب میدیرس باالخره

جلومون اومد و با   یک ی عیسر م،ی. وارد که شد مینرفت بردمون،ی م شهیکه هم یبار به اون رستوران  نیا
 احترام سالم کرد. 

 .  دیسالم جناب رادمهر، خوش اومد -

 سالم ممنون.  -

 : دم یبا تعجب پرس م،ینشست یو وقت میرفت یز ی سمت م به

 مال شماس؟  جامنیا

 نه مال دوستمه. -

 دادم.  هیتک نهیباال انداختم و دست به س  ابرو

 شناسنت؟ی که م جانیا یقدر اومدآهان! چه -

 شونه باال انداخت.   یالی خی ب با

 .ادی خب، ز -

 آشکار گفتم:  یحسادت با

 ؟ یبا ک وقتاون
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 کرد. یابهم انداخت و تک خنده  ینگاه

 با دوستام حسود خانوم. -

 فت: رو محکم به هم فشردم که دوباره گ هاملب

 !ومدمیبه جان خودم با دختر ن   بابا

 ام گرفت. سرم رو تکون دادم.هم خنده  خودم

 ات که به من ربط نداره. هم گذشته  یاومده باش ال،یخ یب -

 گفت:  دهیباال پر یابروها با

 فکر! چه روشن  اوه،

 زدم و سرم رو با غرور باال گرفتم.  یلبخند

 ؟ یبله، پس چ  -

 . میبحث رو ادامه بد نیا مینتونست گهیکه اومد، د گارسون

 د؟ یدار لیم یچ -

 رو به من کرد. سی بات

 

 ؟ یخور ی م ینداره، چ یبرات فرق یبگ یخوای اگه دوباره نم -

 ی. با چهرهکردم نخندم  یانداخت. چپ چپ نگاهش کردم و سع  کهیخاطر اون شب بهم ت به
 بهش انداختم.  یمنو رو برداشتم و نگاه یاطلبکارانه 

 .خوامی م کی شلیمن ش -

 لطفا.  کیشل یدو پرس ش -
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 گفت و رفت. ی»بله« ا گارسون

ضعف داشتم و منتظر بودم که سفارش هامون رو   دایاز سفارش دادنمون گذشته بود. شد یساعت مین
 غش کنم.  یکردم هر آن ممکنه از گرسنگ ی. احساس مارنیب

 . دیچی تو فضا پ ییآشنا یگذاشتم و پلک هام رو بستم که صدا زیم  یرو رو سرم

 خوابه؟! یم رهیگی م رون،ی ب  رهیبا نامزدش م یآخه آدم وقت  -

 . دیبود که به گوشم رس سیدنبال اون، جواب بات به

 ! افته؟یو دنبالشون راه م شهیسر خر م  رون،ی ب  رهیبا نامزدش م  یک ی یآخه آدم وقت  -

نشونه گرفته بود، نگاه کردم   سیکه چشم بات  یتعجب چشم هام رو باز و سرم رو بلند کردم، به سمت با
 باز دنبال ما راه افتاده بود؟! نیمواجه شدم. ا یجفت چشم آب  هیکه با 

 گفت:  سی باال انداخت و در جواب بات  الی خیهاش رو ب  شونه

 !ستمیکه آدم ن من

 رو به من ادامه داد:  بعد

 اسم داره!  نیا

کردم،   ی تکون داد. واقعا درک نم نیسرش رو با تأسف به طرف  سی فرستادم و بات رونی رو کالفه ب نفسم
 آدم جمع بشه؟! هیحجم از »رو« تو   نیچطور ممکنه ا

 که آدم نبود! یافتادم، بان ینکته ا ادیذهنم به  یحرف تو  نیاز گفتن ا بعد

 ن؟ی ارش دادسف یغذا چ -

 کرد، جوابش رو داد:  ی که چپ چپ بهش نگاه م یدر حال  س،ی بات

 . کیشلیش

 اش رو مچاله کرد. افهیق
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 !؟ی خوش بو تر سفارش بد یغذا هی شدی نم -

 تو!  یدار  ییعجب رو -

 ؟ یدیتازه فهم -

 . دمیبحثشون پر نی تعجب ب با

مهم مزه   ؟یبه بوش دار   کاریتو چ  یهم خوبه، ول  یلی خ  کی شلیش یندارم که بو نیبه ا یحاال کار  -
 ست!

 باعث شد احساس احمق بودن بهم دست بده!  یحس و پوکر بان یب  ی چهره

 لب هاش رو تر کرد و گفت:  سی بات

 کنن. یم هیغذا ها تغذ یجن ها با بو  ؟یدونی مگه نم زمیعز

 هام گرد شدند، دستم رو باال آوردم تا دهن بازم رو ببندم.  چشم

 جدا؟! -

 اعصابم شد.  یمته رو ی بان   زیتمسخر آم  لحن

 باالست! یعمر باهاش سر و کله زد هیکه  یراجع به موجود تی بله خانم! چه قدر اطالعات عموم -

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 سال هم نشده!  هیعمر با جنا سر و کله زدم؟!  هی کجا

شدم که نگاه متعجب اشخاص پشتش، توجه ام رو   رهی خ  ییرو به رو زیبه م نه یهم دست به س بعد
 جلب کرد. 

 کرد.  یخنده ا تک

 خوب حاال قهر نکن!  یل یخ -

 کردم خودم رو جمع و جور کنم. یگرفتم و سع یی رو به رو زیاز م چشم
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 چشم غره رفت و تشر زد:  یگره خورده به بان یبا ابروها سی بات

 کن! تیعشق من و اذ کم

 وشت!عشق باه  نیخب حاال با ا -

لجم گرفته بود  یبان   یکه از حرف ها نیگفتم. با ا یآروم س«یبگه که »ه یز یدهن باز کرد چ  سی بات
 متعجب رو حس کنم. ینگاه ها  ینیسنگ نیاز ا شتر یخواستم ب یاما نم

 آروم لب زدم:   نیبنا بر ا خواد،ی م حی کارم توض  نیخوندم که بابت ا س یبات یچشم ها یتو

 . کننیدارن نگاهمون م  مردم

 نگفت.  یز یچ گهیحق با منه، د  دیفهم  یزد و وقت دیاطراف رو د یطور نامحسوس به

 فضول رستوران چشم از ما برداشتند و باالخره سفارش هامون رو آوردند. یها یکم مشتر  کم

شدم   رهی خ یس یقلپ از نوشابه ام خوردم و به بات هی. د یواقعا چسب م،یسکوت غذامون رو خورد یتو
 اومد.  یرو حساب کرده بود و داشت به سمتمون مکه پول غذا 

 .میحرکت کرد یبه سمت در خروج   د،یبهمون رس سی بات یو وقت میهمزمان بلند شد یو بان  من

 شدم.  سی تو هم بات یافهیمتوجه ق م،ی که نشست  نیماش یتو

 : دمیسمتش خم شدم و آروم پرس به

 شده؟  یز یچ

که تا چند وقت   نی ریش  یحس خوب رو سراسر وجودم حس کنم؛ حس هیکه زد، باعث شد  یحرف 
 . ادیکردم سراغم ب یاصال فکر نم  ش،یپ

 ازت جدا شم!  خوامی تون، نم خواد ببرمت خونه یدلم نم -

 عشق! نیبود ا  یزد، چه احساس ناب یتند تند م  قلبم
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  یم کیسر هامون داشتند به هم نزد م،یکه متوجه بش نیو بدون ا میبود ره یهم خ یچشم ها تو
 . میدیهر دو از جا پر یاشدند که با تک سرفه 

 : د یغر یبه شدت تو هم رفت و با خشم رو به بان  سی بات یها اخم

 بشه؟!  یکه چ یخر آخه تو دنبال ما راه افتاد سر

 شدم.  رهیانداخت، خ  یکه با خنده باال م ییو ابروها سی بات  طونیبه چهره ش  نهیآ یشرم، از تو با

رو به حرکت   نی زمزمه کرد و ماش یلب »ال اله اال اهلل« ا ر یو ز دیموهاش کش یتو  یکالفه دست س،ی بات
 در آورد. 

 

ازش دل  تونستمی شدم؛ نم   رهیخ  سیبات یچشم ها ی. برگشتم و تو مون متوقف شددر خونه  نیماش
  گهیهمون حالت مات هم د یتو  قهیخوندم، چند دق  یم  رو نیاون هم هم یچشم ها یبکنم، تو

 .میبود

مانع از   س ی بات یگذاشتم اما صدا نی در ماش رهیدستگ  یدستم رو رو دیزدم و با ترد  یپلک یسخت به
 شد که بازش کنم.  نیا

 تنهامون بذار! قهیچند دق یبان  -

 رو جمع کردم و دوباره صاف نشستم.  مشتم

 به پشت انداختم، ظاهرًا رفته بود. یگفت و من نگاه ی»باشه« ا یبان

حبس   امنهیس  یدستم حس کردم، نفس تو یکه دستش رو رو دمیانداختم و لب گز نیی رو پا سرم
 شد.

 دلسا؟  -

 !؟یزن یقدر قشنگ اسمم رو صدا م  نیچرا ا یدهنم رو قورت دادم، لعنت آب
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خواست خودش رو از   یآروم و قرار نداشت، انگار جاش تنگ بود و م امنهیس یام توجنبه   یب لبق
 . دیکوبیم امنهیس یقفسه واریخودش رو به در و د یقفس نجات بده که اون جور 

 جانم؟  -

 .اومدی انگار از ته چاه در م صدام

 نگام کن!  -

! ؟یرنگ له  یدو تا ت نیکرده بودند با من ا ارکی هاش دوختم، چچشم یسر بلند کردم و چشم تو آروم
 بکشند؟!  شیتونستند آروم جونم بشن و هم وجودم رو به آت  یچطور هم م

 رو تحمل کنم؟!  تیدور تونمی م یچجور  ،یمال من دونمی حاال که م -

 کنه؟ وونهیخواست من رو د ی داغ شد، چرا م تنم

 تر شده بود!   قیحسم بهش عم میمحرم شد یکردم که از وقت  یوضوح حس م به

معترضش باعث شد بهش نگاه   یانداختم که صدا ریبزنم پس دوباره سرم رو ز  یتونستم حرف  ینم
 کنم.

 نگام کن؟  گمیمگه نم -

به   یخودم رو گرفتم تا اون جو احساس یکه شده جلو  یاما به هر بدبخت  گرفت،ی ام مخنده  داشت
 وجود اومده رو به هم نزنم. 

سراغم  فی قابل توص  ریو غ بیحس عج هیصورتم مور مورم شد،   یگرمش تو  یس هااحساس نف با
 اومد.

  یم یجور  نیشدم، چرا ا یم وونهینبود. داشتم د شتریب متری ل یفاصله صورت هامون چند م گهید حاال
 کرد؟!

 : دم ینال

 ! نکن
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 زد.  لبخند

 کار؟  یچ -

 هام رو بستم.  چشم

 برو عقب!  -

 انگشتش گونه ام رو لمس کرد. با

 چرا؟  -

 جواب دادم:  دم،یکشی نفس م  یکه به سخت یحال  در

 . شمیم تیاذ دارم

 دادم. یم ص یبسته هم تشخ یرو با چشم ها لبخندش

 ت؟ یچرا اذ -

 کرد، چشم هام رو باز کردم و خواستم در رو باز کنم که دستم رو گرفت.  یام مداشت کالفه گهید

 کجا؟!  -

 ...گهید برم دیبا -

 لبم گذاشت.  یو رو انگشتش

 حرف از رفتن نزن. -

 برم که! شهی خوام واسه هم ینم ؟ی کن یم  شیچرا هند -

 یبرا یز یخاص، خاص تر از هر چ  یمملو از عشق، نگاه  یرو نداد، به جاش نگاهم کرد؛ نگاه  جوابم
 من.

 تر کرد. صورت هامون رو کم فاصله
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 ؟ یکن یم  کاریچ -

 نشد. یکه خواستم انجام بدم، اما به خاطر بان  یکار  -

بزنم که با حرکتش لب هام رو به هم دوخت. حس کردم نفسم   ینگاهش کردم، خواستم حرف جیگ
بود که برم، فرار کنم. بدون تأمل   نی که مغزم دستور داد انجام بدم ا یازم جدا شد تنها کار  یرفت. وقت 

 به حرف مغزم گوش دادم.

مون به خودم اومدم، به در خونه یدونم وقت  یخودم رو به خونه رسوندم، فقط م یچجور  دونمی نم 
 زدم.   یداده بودم و نفس نفس م هیتک

 شده؟!  یچ -

 . دمینگاهم رو به سمتش کش انیدا یصدا با

 : دم یپرس جیگ

 ؟یچ

 تو هم رفت.  هاشاخم

 چته؟ گمیم -

 گرفتم. انیگلگون چشم از دا یبا گونه ها ش،یپ قهیاتفاق چند دق یادآور ی با

 !یچ یه -

 باشه باور کردم.  -

 متوقفش کرد.  اناید یدوباره نطق کنه که صدا خواست

 ؟ ییچرا اون جا انیدا -

 : د یکه با تعجب پرس دیانگار تازه من رو د 

 ! ؟یستادیچرا اون جا ا دلسا
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من هنوز سرمست و البته خجول از اون بو*سه بودم و اون ها   دند،یپرس یقدر ازم سؤال نم نیا کاش
 به حال خودم باشم؟!  ذاشتندی چرا نم  داشتند،ی دست از سرم بر نم

 با صدا زدن اسمم دوباره حواسم رو به خودش جلب کرد.  اناید

 .دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 ه؟یچ -

 ادند؟!اصال جوابش رو د  د؟ینداشت  یبود؟ مشکل  یچ شی جواب آزما -

 گذشتم، کوتاه جواب دادم: یکه از کنارشون م یحال  در

 نبود.  یمشکل نه

که هنوز داشتند   یو وارد اتاقم شدم. لباس هام رو عوض کردم و درحال  گهیم یندادم چ تیاهم گهید
 که گذرونده بودم رو مرور کردم.  یروز  مهیو ن  دمیتختم دراز کش یرو کردندیدلم قند آب م یتو

 

.  شدیذهنم تکرار م یو مدام تو داشتی افتاده بود، دست از سرم بر نم  نیماش یکه تو یاتفاق  فکر
اسم   دنیاش انداختم و با دبه صفحه یزنگ خورد. نگاه  لمیشدم که موبا دیبار هزارم سرخ و سف یبرا
هر تپش اسم  او ب   دیکوب یم امنه یقفسه  س واریدشد، خودش رو به در و  وونهیقلبم دوباره د س،ی بات
 . زدی م ادی رو فر سی بات

تمام   ادآوریمن  یکنم، اسمش برا رهیبه جز اسمش ذخ  یاش رو با عنوان نخواستم شماره  چوقتیه
 کلمات عاشقانه بود! 

 .دمیکشی نگفتم. هنوز ازش خجالت م یز یاما چ د،یدکمه سبز رنگ لغز یجام نشستم و دستم رو سر

  یمن برا دی ام نیترصدا، بزرگ  نیا  داد؛ی و روحم رو نوازش م  دیچی پیگوشم م یهاش تونفس  یصدا
 بود! یزندگ یادامه

 دلسا! -
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 دادم. یبزنم »جان دلسا!« اما به جاش سالم آروم  ادیفر خواستیم دلم

 .کردمی رو از پشت تلفن هم حس م  لبخندش

 خانمم؟  یماهت، خوب یسالم به رو -

 لفظ »خانمم« دلم ضعف رفت.  از

 پاسخ دادم:  یلحن خجول با

 ؟ ی تو خوب خوبم

 ؟ یشد  نیدلم! چرا سرسنگ زی عز  تیبه خوب  -

 دستم فشردم. یکوتاهم رو تو  نیلباس آست ی گوشه

 فقط... خب...  ستمین  نیسرسنگ -

 . دهیمنظورم رو فهم کردی سر داد که مشخص م یا خنده

 !ه؟یهمه خجالت واسه چ نی آخه ا  ،یتو االن محرم من زم،ی دلسا جان، عز -

پس چرا باز هم  کشمی خجالت م  قدرن یمن ا دونستیمن رو ببلعه، اون که م  نیزم  خواستیم دلم
 کرد؟  یبه اون موضوع اشاره م

و  میبود، خب ما نامزد و محرم هم بود یمعمول  ریکم غ ه یخجالت من  نیا گفت،ی هم راست م  دیشا
 داشت؟! یچه لزوم  گهیهمه خجالت د نی ا م،یشدی د رسمًا زن و شوهر م چند وقت بع

 دفعه...  هیبار بغل هم نکرده بودم  هی ی رو حت  سیکه بات  یدست خودم نبود، من اما

 شدم. دهیکش رونی از گرداب افکارم ب سی بات یصدا با

 ؟ یشد یچ -

 زدم:  لب

 ! یچیه
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 بگم غلط کردم خوبه؟  گه،ینکن د یجور ن یدلسا تو رو خدا ا -

 نکرده بود! یکه کار بد سیبات  کردم،ی قدر بزرگش م نیا دینبا دم،یگز لب

 تند گفتم:  تند

 !ه؟یچه حرف نینه، ا نه

 داد.   رونیرو صدادار ب   نفسش

 .ست ی رفتارم دست خودم ن س،ی بات دیببخش -

 که گفت:  میبهتره تا چند ساعت باهم صحبت نکن   دیکنم فهم فکر

 ؟یندار  یفعال کار  زنمیلم، بعدا زنگ مد زیعز باشه

 لبم نشست.  یهمه درکش رو  نیبه خاطر ا یلبخند

 نه، فعال. -

 قدر دوستش داشتم!گذاشتم. چه زد،ی قلبم که تند تند م یرو رو یاز قطع تماس گوش  بعد

 دام عشق افتادم؟  یشد که من تو یچ

 اسارت؟! نی تر از ا  نیریش  یشدم، و چ ری دامش افتادم و اس یکه تو نهیشد، مهم ا یکه چ ستین مهم

 .دی کش رونی ب الی مامان من رو از فکر و خ یصدا

 کارت دارم.  رونیب  ایدلسا مامان! ب  -

 و از جام بلند شدم.   دمیکش یپوف

 مامان کجاست، گفتم:  نمی گشتم تا بب یکه با چشم هال رو م یحال  در

 .اومدم

 بود و تلفن هم دستش بود. جلو تر رفتم. ستادهیکنار اپن ا دمش،ید
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 جانم مامان؟-

 گرفت و به من دوخت.  نی رو از زم نگاهش

 تا موعد عقد رو مشخص کنن.  انی ب خوانیاش مو خانواده سی امشب بات -

 گرد شد، اما زود به حالت اول برگشتم. هامچشم

 ست؟ ی زود ن -

 از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت.  الیخی ب

 !ادی حاال نه که تو بدت م  -

 گلوم رو صاف کردم.  یاباز بشه بستم و با تک سرفه  رفتی رو که کم کم داشت م شمین

که وارد اتاق شدم در رو بستم و با ذوق   نیباال انداختم و به سمت اتاقم رفتم، به محض ا یاشونه
  یکه رو انیدا دنیدستم رو مشت کردم. سرم رو که باال آوردم با د خم شدم و نییبه سمت پا  یکم

 دستپاچه لبخندم رو جمع کردم.  کرد، ی تختم نشسته بود و چپ چپ نگاهم م

 ؟ یکنی م کاری چ  نجایا -

 به نشونه تأسف تکون داد و گفت:  یسر 

 !دهیشوهر ند یمرگ نش ذوق

 . انداختیمسئله دستم م نیسر ا گهیدماه  هیتا  دادمی نازک کردم. اگه بهش رو م یچشم پشت

 ؟ یکنیم  کاری چ  نجایگفتم ا -

 جوابم رو داد:  اومد،ی که به سمت در اتاق م  یحال  در

 ؟یایم  ،یشهرباز  میبر انایو د  الدیبا م میخوای م فردا

 .دمی ترسی م لشیبودم، اما همون قدر که دوستش داشتم، از تک تک وسا یعاشق شهرباز  من

 !امیمعلومه که م -
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 »باشه« تکون داد و اتاق رو ترک کرد.  یبه معنا یسر 

 رو گرفتم. بعد از سه بوق جواب داد: الدیم یرو برداشتم و شماره   لمیموبا عیسر

 الو؟

 ؟یچطور  الد،یالو سالم م -

 ؟ یرم داشت کا ؟ی تو خوب  یخوبم مرس -

 بودم، گفتم:  رهیکه به سقف خ  یو در حال   دمیتختم دراز کش رو

 خواهش کنم. هیخوبم، راستش خواستم ازت  منم

 خواهش؟!  -

 پر از سؤال و تعجب بود.  لحنش

 .یهم دعوت کن  سی فردا بات یکن که برا یو راض انیفقط لطفا دا خوام،ی نم  یبزرگ زی نترس بابا چ -

 فردا؟! -

 حدقه چرخوندم.  یرو تو هامچشم

 !یشهرباز  -

 گفت و ادامه داد: یآهان

 ؟ یندار  یکار  شه،ی م  یچ نمیحاال بب  باشه

 چرا صبر کن.  -

 گفت:  یکالفگ با

 ه؟ یچ گهید

 قرار مدار عقد بذارن.  انیامشب م نایا سی مامان گفت بات -
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 حرفم رو نداشت.   نیسکوت کرد، انگار توقع ا هیثان چند

 قدر هوله!پسرم چه نیا ،یبه سالمت -

 هول باشه!  دمیبا رهی بگ خوادیرو م یماه نیدختر به ا -

 . دمیاش رو شن خنده  یصدا

 !ختهیمن فرار کنم تا سقف نر -

 لبم نشست.  یرو  یلبخند

 گه؟ید یایامشب م الدیم -

 ؟ یندار  ی! حاال فعال کار امی فکر کن ن -

 .شمینه، مزاحمت نم  -

 حموم انداختم. یخودم رو تو عیتماس رو قطع کردم و سر   یاز خداحافظ بعد

کمدم کردم. دستم رو به  یهام، شروع به گشتن تولباس  دنیساعته گرفتم و بعد از پوش  میدوش ن هی
شب   یگرفتم برا میگل رز بود؛ دوستش داشتم. تصم هی رنگم بردم، روش طرح  یاس ی کیسمت تون 

 هم کنار گذاشتم. دیسف  یشال و شلوار ل  هیهمون رو بپوشم، 

دوساعته   یینمای س لمیف هیام سر نره و گذر زمان و حس نکنم، لپ تاپم رو آوردم و که حوصله نیا یبرا
دفعه خواب من  هیکه  شدیچ دونمی اما نم کردمینگاه م لمیکه تازه گرفته بودم رو گذاشتم. داشتم ف

 . دیرو به آغوش کش

 . انیاالن مهمونا م  نمیدلسا! پاشو بب  -

 رو با وحشت باز کردم.  هامچشم

 زهره ترک شدم!   ؟یزنی صدام م  یجور ن یمامان چرا ا -

 گفت:  یبلند یبا صدا شدیکه از اتاق خارج م یحال  در
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 . انیاش مو خانواده سی باش آماده شو االن بات زود

مثل برق گرفته ها  عیسر هیبه چ  یچ دمیشد. تا فهم یذهنم حالج  یگذشت تا حرفش تو هیثان چند
 سر جام نشستم.

  شیآرا زیو نشستم پشت م دمیهام رو پوشلباس  عیتاپم رو خاموش کردم و برداشتم. بعد هم سر لپ
 کم به صورتم رنگ و رو بدم.  هیتا 

 که در اتاقم زده شد. دمیکشیخط چشم م داشتم

 تو.   ایب -

خط چشمم  یکردم و ادامه یکه وارد شد و در رو پشت سرش بست. سالم دمی رو د الدیم نهیآ یتو از
 . دمیرو کش

 تختم نشسته بود، جا گرفتم.  یکه رو الدیم شی کارم تموم شد بلند شدم و پ یوقت

 صورتش زدم.   یجلو یبود. بشکن  رهیلبخند محو بهم خ  هی با

 ؟ ییکجا -

 . دیکش یآه

 .شهیما هم داره عروس م یدلسا کوچولو -

 لبم شکل گرفت.  یرو یبزرگ   دلبخن

 ؟ یناراحت -

 . رهی تو رو بگ ادی ب یکس کردم ی نه فقط فکر نم  -

 جمع شد و گفتم:  شمین ناخودگاه

 ! رهیمن و بگ ادیکه ن  یخاک تو سر هر ک ،یخوب  نیبه ا من

 خنده. ری بلند زد ز الدیام مجمله نیتموم شدن ا با
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 شد! یای خیچه جمله  تار -

زنگ در خونه اومد، دستپاچه از جام بلند شدم و شالم رو   ینازک کردم و همزمان صدا یچشم پشت
 زدم رو گرفت و گفت:  خی یدست ها الدیسرم صاف کردم. م یرو

 ؟ ین یبیو م  سی تو؟ آروم باش مگه بار اولته بات چته

 جواب دادم: کالفه

  یدل ب شمی که باهاش رو به رو مهر بار   شم،ی م وونهیاز قبل د شتریب  نمشی بی م شتریقدر ب چه هر
 عاشق شم؟ یجور   نیروز ا هیمن  کردی فکرش رو م  ی! کارهیدر م  یباز  وونهیام بدتر از بار قبل دجنبه 

 و به سمت در رفت و بازش کرد. دیخند

  رونی خانم عاشق که معشوق ب  رونیب  دیی. حاال بفرمامیکه توقعش رو ندار ه ییپر از اتفاق ها ایدن -
 منتظرتونه. 

 دنبالم اومد. الدیو به سمت در اتاق رفتم. اول من خارج شدم و بعد م  دمیکش یق یعم  نفس

 . کردندی م یمن، سالم و احوال پرس یدم در بودند و داشتند با خانواده سیبات  خانواده

 سمتشون رفتم و آروم سالم کردم.  به

 جواب سالمم رو داد.  ییرواز گل باران خانم شکفت و با خوش  گل

 ماه عروس گل خودم. حالت خوبه خوشگل خانم؟ یبه به سالم به رو -

 .  رهیبگ  لمیبود که تحو سیبات  یبار نوبت بابا نیتواضع تشکر کردم و ا با

داشت به سمت   یکرد و وقت یسالم و احوال پرس  ه یمؤدب با بق یلیوارد شد، خ  سیبات  باالخره
لبخند قشنگ و محبت   هیشد؛ با  رهی سرش رو باال گرفت و بهم خ یلحظه ا یبرا رفت،ی م ییرایپذ
 لبالب از عشق!  یبا نگاه ز،یآم

انداختم و پشت سرشون به   نییسرم رو با خجالت پا  کردند،ی قند آب م لویک لویدلم ک یکه تو یدرحال 
 راه افتادم. ییرایسمت پذ
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 کردند.  ی نشستند و شروع به سالم و احوال پرس  همه

به   یچشم ریز دادم،ی و من همون طور که جوابش رو م  رفتیام مخانم راه به راه قربون صدقه  باران
 افتادی. هر بار که نگاهم به نگاهش مخوردی هاش داشت من رو مکه با چشم کردمی نگاه م یس یبات
کت و   نتر شده بود. او پ یتتر و خوش خوشگل  شهی به نظرم از هم شد،یپا م  دلم طوفان به یتو

کنار زده بود،   شهیرو مثل هم مشی حج  ی. موهااومدیبهش م بیبود، عج  دهیکه پوش یاشلوار سرمه 
 بود. طورنیچشم من ا یهم فقط جلو  دیشا د،یرس ی به نظر م بایز  یاما اون شب، به طور خاص

رو درمورد   شونی کارشناس یرو نقد کردند و نظرها یاوضاع اقتصاد یترها حسابکه بزرگ  نیاز ا بعد
 گفت:  ثمیآب و هوا ارائه دادند، آقا م

 مد نظرتونه؟  یخی عقد چه تار یشما برا 

 و گفت:  دیکش ششیبه ته ر یدست بابام

 .گهیحدودا چهار ماه د  یعنیشعبان باشه،  مهیبه نظرم ن واال

 تکون داد و گفت:  سرش رو ثمیم آقا

 ! یهم عال یلیخ

 داره.  کارمیچ نم یموقع مامان صدام زد، بلند شدم و به آشپزخونه رفتم که بب همون

 بله مامان؟  -

 بنداز.   انایسفره رو ببر با د ای مامان ب -

 انداختم. داد،یبه ساعت که هشت و ربع رو نشون م  یتعجب نگاه با

 چه زود ساعت هشت شد؟  -

 . یبود، متوجه گذر زمان نشد  سیحواست به آقا بات  یجنابعال  -

 بود!  دیاز مامانم بع طونی لحن ش نیرو کنترل کردم، ا  نهیرو لبم بنش خواست ی که م یلبخند
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 رو از دستش گرفتم و از آشپزخونه خارج شدم. سفره

 .میدی رو چ  لیوسا انیو دا الدیو بعد با کمک م  میسفره رو انداخت اناید با

که  گفتندی و م  کردندی م فیمامان تعر نی و ته چ یمدام از قرمه سبز  ثمیسفره باران خانم و آقا م سر
  شتریو ب کردی ذوق م  هاشونفینخوردند، مامان من هم از تعر  یاخوشمزه  یغذا نی وقته همچ  یلیخ

 .دیکشی براشون غذا م

 . ستین  یاز صرف شام تازه متوجه شدم بان بعد

 لب زدم:  س یرو به بات  ست،یحواسش ن ی حس کردم کس یوقت

 کو؟   یبان

 تکون داد.  نیبه طرف  «یکرد و سرش رو به منظور »چ زیرو ر هاشچشم

 تکرار کردم:  دوباره

 !یبان   ،یبان

باال انداخت و آروم    یی. ابرودیدهنم رو باز و بسته کردم تا باالخره منظورم رو فهم یمثل ماه قدرنیا
 گفت: آهان!

 رو لب زد.  ینامفهوم  یهم جمله ها بعد

 بودم، زمزمه کردم:  دهیکه منظورش رو نفهم من

 ؟ یگیم یچ

لحظه از   هیدرآورد و شروع به نوشتن کرد.  بشی رو از ج لشیرو تو حدقه چرخوند، موبا هاشچشم
 دم،یاش دصفحه  یرو رو سی بلند شد و اسم بات امی گوش  یشدم اما بعد که صدا  یدستش عصب

 نکرده.  یمحلی راحت شد که به من ب  المیخ

 . کرد«یم تمونیمثل قبل اذ اد،یرو باز کردم. نوشته بود: »بهش گفتم ن امکشیپ

 ناراحت شدم، نوشتم:  یکم
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 !«یجور  نیا شهیناراحت م اد؟ین  یا گفت»چر 

 در گوشم گفت:  ییدفعه صدا هیباال انداخت که  یاشونه  سی بات

حرفاس تازه پررو هم هستم،  ن یمن پوستم کلفت تر از ا یول  ،یکه نگران ناراحت شدن من  یمرس
 باطل!  الیخ  یزه دم؟یمن گوش م ایفکر کرده به من بگه ن سی بات

 خنده!  ریزدم ز هوی ه، یگرد شده خشکم زد و بعد از چند ثان یهاچند لحظه با چشم یبرا

 

 ام رو به زور خوردم و دستپاچه گفتم: . خندهدی عالمه چشم با تعجب به سمت من چرخ  هی

 ام جوک فرستاده بود.از دوستام واسه یک ی د،یببخش

 با لبخند گفت:  ثمیم آقا

 دخترم!  میبخونش ما هم بخند خب

 لبم نشوندم و آروم غر زدم:  یرو  یمصنوع ندلبخ

 جوکه!  ستمیکه بلد ن  یز یمن تنها چ  زم؟یتو سرم بر یچه خاک حاال

 . دمیرو شن یبان  یصدا

  یشون کلهم منتظرن من با مامانم حرفم شه که همه ونیزیتلو یکن؛ شبکه ها فیو تعر نیا -
 چشمم رد شه. یام از جلونکرده کرده و یکارا یپخش کنن تا همه  نیاحترام به والد  یبرنامه

 تکرار کردم. واریطوط گه،یم یکه اصال بفهمم چ نیگفت رو بدون ا یکه بان  یتند جمالت تند

حتما با خودش گفته عروسم خل   دم،یلبش د یرو یامهیانداختم و لبخند نصفه و ن  ثمی به آقا م ینگاه
 !خنده ی م قدرن یا یجوک  نیهمچ هیشده که به 

 ؟ یجوک باحال تر بگ هی شدی نم یبان یر ی بم -

 .دمیهم صداش رو از پشت سرم شن باز
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 اومد تو ذهنم فقط به من چه! نی خب هم -

 ام رو به خودش جلب کرد.باران خانم توجه یصدا

 ؟ یزنی حرف م یدلسا جان با ک  -

 زدم. یامسخره  لبخند

 من؟  ؟یک -

شده بود. مامان هم مدام   دیبا تعجب نگاهم کرد و روش رو ازم گرفت، مطمئنًا اون هم ازم ناام یکم
 !دادمیمامان رو گوش م یهاغر  ریدل س هی دیبعدا با رفت، ی بهم چشم غره م

 .شمهی پ  یبود بان دهیفهم گهیشدم، احتماال د سیرو برگردوندم که متوجه نگاه مشکوک بات  سرم

 رو به مامان کرد و گفت:  هی. بعد از چند ثان کردیکرده بود و با دقت بهم نگاه م زیرو ر هاشچشم

 دراز بکشم؟  یبرم اتاق دلسا کم شهیکنه، م  یسرم درد م من

 .ششیو برم پ چونمی من بپ خواستی گرفت، حتما بعدش هم م امخنده

 گفت:  یاثانه یگرفت و با لبخند خب  یشیتو جواب دادن بهش از مامان پ انیدا

 جان!  سیتو اتاق من بات   برو

 شد و من من کنان گفت:  زون یآو  سیبات یچهره 

 ...نه

 .دی وسط حرفش پر انیدا

 ؟ یکنی عه تعارف م -

 گفت:  یچارگ یرو خاروند و با ب   سرش

 .شمیبرم اتاق شما معذب م  ییراستش تنها نه
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 اومد، دستش رو گرفت و بلندش کرد.  سیاز جاش بلند شد و سمت بات  عیسر

 !یکه تنها نباش   امیمعذب شدن نداره که، منم باهات م -

که بسته شده  انیو به اتاق خودش برد. با دهن باز به در اتاق دا دیدرمونده رو کش سی دست بات و
و  انداخت. کم کم به خودم اومدم  نی گوشم طن یتو یبان یخنده  یکه صدا کردم ی نگاه م رهی بود خ

 بود. تهمون گرفخنده انیشدن و حرکت دا یرت یمون از غخنده زدم. همه ریز هی دفعه همراه با بق  کی

 گفت:  کرد،ی هاش رو پاک مچشم ری که اشک ز  یخانم درحال باران

 !انیبه دا دادمشیدختر داشتم م هیپسرتون بزنم به تخته چه تو دل بروئه، کاش  نیا

 نازک کردم و تو دلم گفتم:  یچشم پشت

 !میگرفتی از کجا معلوم ما دخترتون رو م حاال

 گوشم نجوا کرد: ریز  یبان

 .رنیپسرشون نگ یوقت ممکن بود اونام تو رو برا اون

 خواهر نداشت!  سیجمع شد، خدا رو شکر که بات یتیموقع نی از تصور همچ صورتم

رشوهر و پدرشوهرتم معموال خارجن و کم ماد یچون خواهر شوهر ندار  یخوشبخت  یل یآره تو خ -
 .انیم رانیا

 که به موقع جمعش کردم.  نهیلبم بنش یخواست رو   یضیحرفش لبخند عر دنیشن  با

 نگفتم!  سی خوشت اومدا، اگه به بات -

 .دیبهش رفتم که خند یاغره چشم

و   دیناام یبا چهره سی اومدند و هر دو سر جاشون نشستند؛ بات رونی ب انیو دا  سی ربع بات کیاز  بعد
 .روزمندانهی لبخند پ هیبا   انیناراحت و دا

بعد برام   ینوشت، کم  یز یچ هیو   شی نخندم. دستش رو برد سمت گوش  سیبات یافه یکردم به ق یسع
 اومد:  امکیپ
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 جاست؟   نیا یبان

 گفتم:   یدلم خطاب به بان تو

 بگم؟ یچ

 گفت:  یال یخی لحن ب با

 ! ام؟ی نم  این یتو بگ  یآره فکر کرد بگو

تو   یچ دونمی هم رفت و نم  یهاش تو اخم  امیو با خنده براش نوشتم، به محض خوندن پ نیهم
 خنده زد.  ریز   یذهنش گفت که بان

 کنجکاو شدم که گفت:  دی فهم  یکه بان  نیا مثل

 !ستیداد در حد سن تو ن  یتا فحش ناموس  چند

 خنده زد. ری بعد دوباره ز و

 بابا پدربزرگ! ست؟ی رو از حرص گاز گرفتم، در حد سن من ن لبم

 اش باالتر رفت. خنده یذهنم زدم، صدا یکه تو  ییدنبال غرها به

 گرفتند برن. میتصم  سیبات یکرد و باالخره خانواده دایروند ادامه پ نیهم هم گهیساعت د دو

من  یقربون صدقه یکه کل نیبعد از ا ثمی. باران خانم و آقا ممیون کنشتا بدرقه  میبود ستادهیدر ا دم
  یبود که با من خداحافظ  سیاز مامان و بابا به سمتشون رفتند و نوبت بات  ی خداحافظ یرفتند، برا

 کنه.

زد و دستش رو به سمتم دراز  یلبخند دم،یدی عشق رو م  یهاش نگاه کردم به خوبچشم یتو یوقت
 کرد.

 دستم رو فشرد و گفت:  یکه دست دادم به گرم باهاش 

 ! زمی عز نمتیبی م فردا
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 لبم نشست.  یرو  یکه گفت ضعف رفت و ناخوداگاه لبخند یزم یاز اون عز دلم

 خداحافظ! -

 : دم یرو کنار گوشم شن یبان  یصدا

 تنگش!  یزدیعشقم م هیحداقل   احساسی ب

 کلمه کل احساسم رو خونده!  هیهمون  یاز تو  شیبات  دونستمیم، م نداد تیاهم  بهش

 مامان موندگار شد.  یهاهم خواست بره اما با تعارف   الدیرفتند و م  باالخره

 به اتاقم رفتم.  ر« یو با گفتن »شب به خ دمی کش یضیعر یازه یخم

هام رو بستم تا  تختم انداختم. چشم یعوض کردم و خودم رو رو یراحت تر  یهارو با لباس  هاملباس 
 چشمم اومد و نذاشت.  یجلو سی بخوابم اما، نگاه عاشقانه و لبخند مهربون بات

 و خشک عاشق من باشه؟!  یآدم جد نیکه ا کردی فکرش و م یبدجور ضعف رفت، ک دلم

که عاشقمه شک   نیبه ا ین حتکه م کردی م یخوب نقش باز  یل یخ لیکردم اوا یبهش فکر م  یوقت
 هم نکردم! 

 .هام رو گرم کرد تا بنا گوش باز بود که کم کم خواب چشم شمیبودم و ن  سیحال فکر کردن به بات در

ناخوداگاه دستم رو باال اوردم تا   خوره،ی صورتم تکون م  ینرم رو زیچ هیاوج خواب حس کردم  تو
قشنگ به صورت خودم زدم. همزمان با   یلیس هی دمیبه خودم اومدم د یوقت ی محکم روش بکوبم ول

  ورتمص یرو   یرو به رو شدم. اخم بزرگ الدیخندان م یچشمم رو باز کردم که با چهره  هیگفتن »آخ«، 
اما،   نمیشدم تا بش  زیخ  مین عیکردم تا فحش بارونش کنم، سر ینشست و هم زمان که دهنم رو باز م

 گفتنمون بلند شد.  «ی»آ یبرخورد کرد و همزمان صدا الدی سرم محکم به سر م

 ! ؟یشیپا م یجور  نیچرا ا یوحش -

 : دم یابروهام رو کور تر کردم و توپ یگره

 ! یخراب کرد ینزن تو، روزم و اول صبح  حرف
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 حدقه چرخوند و با دست به ساعت اشاره کرد.   یرو تو هاشچشم

 خانم خوش خواب؟  یشهرباز  میبر یکنم حاضر ش   دارتیساعت بنداز، بده اومدم ب نگاه به  هیصبح؟!  -

 گفتم:  دمیمالی هام رو مکه چشم یحال  در

 چه زود؟! ؟یشهرباز 

 که به ساعت افتاد، دهنم باز موند. ساعت چهار بعد از ظهر بود! نگاهم

 .از اتاق خارج شد دیخندیمن م یبهت زده یافهی که به ق یدرحال  الدیم

بدنم رو کش آوردم. تختم رو که درست کردم، موهام رو شونه زدم و از اتاق   یو کم  دمیکش یاازه یخم
 رفتم و بعد از انجام دادن کارم به سمت آشپزخونه رفتم. ییبه سمت دستشو میخارج شدم. مستق

بهش نهار هم  شدی نم یحت گهی د شد،ی محسوب م یچ  خوردمیکه داشتم م ییوعده غذا دونمی نم
 گفت! 

 ساعت گذشت، باالخره سمت اتاقم رفتم تا حاضر شم. کیکارها رو انجام دادم  نیا یهمه تا

 تا آماده شه! دهیچه عجب، باالخره عزم حاضر شدن کرد خانم، االن سه ساعتم لفتش م -

 کردم و وارد اتاقم شدم.  الدیم یبرا یکج دهن

رو   امی جلو باز زرشک یتأمل، مانتو یار گذاشتم. بعد از کمو تاپ همرنگش رو کن  امی مشک  نیج  شلوار
 هیکردن شدم.  شیو مشغول آرا دمیو پوش نیآوردم، تاپ و شلوار ج رونی رنگم ب ی با شال مشک

 . دمیصورتم نشوندم و باالخره مانتو و شالم رو هم پوش  یرو یو دوست داشتن  میمال یلیخ  شیآرا

 بود.  میساعت نگاه کردم، ساعت پنج و ن  به

شروع به غر زدن  دنیتا من رو د  الدیو م انیقدم برداشتم و وارد هال شدم. دا یخونسرد  تی نها در
 کردند. 

 بزنم نصفش کنم؟  ستیحقش ن   الدیم اد،یداره م لکسینگا نگا چه ر -

 به خودش گرفت و جواب داد:  یمتفکر حالت  الدیم
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 ! یکن مشیتقس  ینامساو یکهی ت نیبه چند یمجاز  ینصف که چه عرض کنم حت واال

 مبل کز کرده بود، گفتم:  یکه گوشه  انایتوجه به اون دوتا رو به د  ینازک کردم و ب یچشم پشت

 !؟یاینم ؟یستیچرا حاضر ن  تو

 سرش رو باال انداخت.  زون یآو یلب و لوچه با

 .کنهی نه، دلم درد م -

 مون رفتم.دادم و به سمت در خونه رونی ب  قیدل وقت نشناس! نفسم رو عم یا

 !د؟یکنی ف س ف س م  قدرنیچرا ا  گهید دیزود باش -

 دوشون همزمان، با تعجب گفتند:  هر

 و برم!  روت

 راهرو رو گذروندم و وارد کوچه شدم. ،دم یهام رو پوش لبم نشست و با غرور کفش  یرو  یلبخند

 . میشد الدیم نیهم اومدند و سوار ماش   الدیو م انیدا باالخره

که   دیزنگ زد و پرس سیبه بات الدی. ممیدیرس یتا به شهرباز  میراه بود ی تو یساعت  کی حدود
 شد.  ادهیو خودش هم پ میش ادهیبهمون گفت پ   دیجاش رو فهم  یکجاست، وقت

 .میکن دایگفته بود رو پ  سیکه بات  ییتا جا میکردیاطرافمون رو نگاه م  م،یزدی که قدم م یدرحال 

با انگشت بهش اشاره    دم،یرو د سی افتاد، اطرافش و کنکاش کردم که بات یفروش یبستن هیبه  چشمم
 گفتم:  الدیو م  انیکردم و رو به دا

 ! شاوناها

بهش   یو وقت میدست تکون دادم و اون هم با لبخند دستش رو باال آورد. به سمتش راه افتاد براش
سرم رو   ر یدختر خوب و سر به ز  هیمدت من مثل  نیکردند و تو ا یباهم سالم و احوال پرس میدیرس
 .گفتمی نم یز یانداخته بودم و چ نییپا
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قلبم  امانی ب  یکه تپش ها دینکش هیام نشست و سرم رو باال آورد. به ثان چونه ری ز یدست دمید هوی
به اطراف انداختم،  ی. نگاهدمی قورت دادم و خودم رو عقب کش یشروع شد. آب دهنم رو به سخت

شده  اجوون که متوجه م یجلوتر از ما درحال حرکت بودند، چند تا از دختر و پسرها الدیو م انیدا
هام گل انداخته مطمئنم گونه شدم،ی . داشتم از خجالت آب مکردندی نگاهمون م طنتی بودند با ش

  الدیو م  انیفاصله گرفتم و خودم رو به دا سیاز بات  عی سر یهاانداختم و با قدم  نییبود. سرم رو پا 
 !ایحی ب ی. پسره دمی شنی رو م سی بات یقهقهه ها یرسوندم. صدا

 . دمیهام رو به هم کوباشاره کردم و دست  نهیبا ذوق به سف  میکه شد های باز   لهیوس کینزد

 م؟ یش نیسوار ا -

صف، بعد از حدود   یتو میرفت م،ی گرفت طیکه بل نی. بعد از امیموافقت کردند و سمتش راه افتاد همه
 ربع باالخره نوبتمون شد. هی

ومد سمت چپم ا انیسمت راستم نشست و دا الدیجا نشستم. م  هیذوق و شوق سوار شدم و  با
 گذاشتم و گفتم:  یصندل  یدستم رو رو عیکه سر نهیبش

 شوهرمه!  یجا نجایا ن یبش الدیکنار م برو

که  سی جا گرفت. بات الدیهم رفته کنار م یتو یهازد و با اخم  یغر  رلبیبهم رفت، ز یاغره چشم
کرد و کنارم نشست. روش رو   نیهاش رو مزلب   یمکالمه بود لبخند بزرگ نیو شاهد ا انیپشت سر دا

 شد.  رهی بهم خ زد،ی برق م   یهاش از خوشحالکه چشم  یبه سمتم برگردوند و درحال

 ! یبگ یز ی چ نیهمچ انیبه دا  کردمی فکر نم -

 باشم. به رو به رو نگاه کردم و جواب دادم:  یکردم جد یرو خوردم و سع  لبخندم

 حاال پررو نشو!  خب

 . خوندیکش خروس م تا شب کب  گهیاحتماال د د،یخند

 دفعه...   هیپر شدند و دستگاه شروع به حرکت کرد. اولش خوب بود اما  های کم صندل کم

 !دهی. مطمئن بودم رنگم پردمیکش یبلند  غیهر آن ممکنه پرت شم، ج کردمی که حس م یدرحال 
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دستم نشست. برگشتم و به  یرو یدفعه دست هینفس بکشم   تونستمیکه از ترس نم  یدرحال 
شد. انگار زمان    قیاز آرامش بهم تزر یادیحجم ز هی از ثان  یشدم، در کسر  رهی خ  سیبات یهامچش

آرامش نگاهش بود. به   کردم،یکه حس م  یز یو تنها چ  سیبات  دمیدیکه م ی بود، تنها کس ستادهیا
 . میش ادهی پ دیدستگاه متوقف شده و با  دمید اومدم،خودم که 

 شدم.  ادهیپ  سیبار پلک زدم و خودم رو جمع و جور کردم، از جام بلند و همراه بات چند

 و بالفاصله رو بهشون گفتم:  اوردمیخودم ن  یرفت، اما به رو  یم جیگ یکم  سرم

 !گهیبار د هی

 گرد شده بهم نگاه کرد و گفت:  یهابا چشم انیدا

 ! دم؟یرو نشن هاتغ یج  یصدا یتو، فکر کرد یدار  ییرو  عجب

 رو باال انداختم و حق به جانب گفتم:  هامشونه

 !یدیبرادر من، اشتباه شن یدیشن  اشتباه

 .میسوار ش  گهیبار د کینشدند که  یمن باز هم راض  یوجود اصرارها با

   یواشکی س ی بات م،یکه راه رفت یکم  م،یو ما پشت سرشون بود داشتندی جلو قدم بر م الدیو م انیدا

 گوشم گفت:  در

 مشون؟ ی چونی بپ

و  میدیرو جدا کرد. دو رمونیو مس دینگاه به اونا انداخت و دستم رو کش  هینگاهش کردم که  یسوال
 . میسوار ش میگرفت می چرخ و فلک بود، تصم هی. رو به رومون میستادیتر اکم اون طرف  هی

هم  یو رو به رو مینوبتمون شد، سوار شد قهیصف. بعد از دو سه دق یتو میگرفت و رفت طیبل  سی بات
 .مینشست

پر ارتفاع    یجا هیکه برم  نیمن هم یول  ستیقدر ترسناک نداشتم، چرخ و فلک اون  جانیه  یلیخ
به سمت باال    نمونی. دست هام رو به هم فشار دادم و منتظر بودم کاب ترسمیو م رمیگی م جانیه یکل
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خودم رو   د،ش  ادتری که ارتفاعش ز  یکم  رفت،ی خره شروع به حرکت کرد و باال و باالتر محرکت کنه. باال 
بخش هم بود، برام لذت   یول دم،یترسی درسته م نم،ی و بب  نیتا بتونم زم دمیکش نی به سمت کنار کاب

 هستم!  یضیکال انسان مر

. دمیرفت و خودم رو عقب کش  جیاز ما دور بود، سرم گ قدرن یافتاد که ا ینیکه چشمم به زم  نیهم
 هام رو گرفت. به جلو خم شد و دست  عیمتوجه شد، چون سر سی نگار بات

 ؟ یخوب  -

 نکنم. عیکردم خودم رو ضا یسرم گذاشتم و سع یرو رو دستم

 خوبم، خوبم! -

 چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

 ؟ یکشی من خجالت م از

  انیرو درآوردم و اسم دا امی خورد، فرصت نشد که جوابش رو بدم. گوشزنگ  لم یکه موبا  ییجااون از
 اتصال رو زدم.  یدکمه دم،یصفحه د یرو رو

 الو؟ -

 . دیچی پ  یگوش یپر از خشمش تو یصدا  بالفاصله

 شما دوتا؟!   نیشد بیغ یکدوم گور  هویالو و زهرمار!  -

 .کردینگاهم م یانداختم که با کنجکاو س یبه بات ینگاه

 . میسوار چرخ و فلک -

 لحظه حس کردم کر شدم.  هیبلند بود که  یبه قدر  ادشیفر یصدا

 !؟یی ! چرخ و فلک؟ شما دوتا باهم؟ تنها؟یچ -

 بود.  تشیعصبان یاینفس نفس زدنش گو یصدا
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رو    رتیهمه غ نیداداش من ا نیا دونمی نم رم،یخودم رو بگ یکردم جلو یسع ی گرفته بود، ول  امخنده
 ده! از کجا آور

 نامزدشما!  ؟یکنی م یجور نیچرا ا میستی که ن بهیغر -

 خونده نشده!  نتونیدائم ب غهیکه باش، هنوز که ص یهست -

 حدقه چرخوندم.  یرو تو هامچشم

 میتو برام تصم ستی بعدم من خودم مامان و بابا دارم، الزم ن ،یکنی شلوغش م یالک یدار  گهید -
 ! یر یبگ

 زد: داد

 مگه من...  ؟یگفت یچ

 ! فتهیب انیدشت دا امی زندگ اریمونده بود اخت نمیحرفش کامل شه و تماس رو قطع کردم. هم نذاشتم

 گفت؟ ی م یبود؟ چ  یک -

 هوا تکون دادم.  یرو تو دستم

 ولش کن. زد،ی م یبود حرف الک  انیدا یچ یه -

 کش اومد و با ذوق گفت:  یکم  هاشلب

 شد، نه؟  یعصبان 

 م.بهش انداخت یچپ نگاه

 !؟یخوشحال  هیکه عصبان  نیحاال تو چرا از ا -

 رو باال انداخت.   هاششونه

 تو اتاق.  میو گرفتم که نذاشت باهم بر شبیانتقام د کنمی حس م  -

 ابروم رو باال انداختم. هی
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 !رسه؟ی اتاق م یبه پا جان یا یعنی -

حرف رو زدم   نیکه ا نیگل کرد، اما بالفاصله بعد از ا طنتم ی لحظه ش هیرو گفتم،  نیچرا ا دونمی نم
 انداختم که نییشدم و از خجالت گونه هام گل انداخت، سرم رو پا  مونیپش

 بلند شد.  سیبات  یقهقه یصدا

شدم،   رهیخ   سیمتوقف شد، با ترس سرم رو باال آوردم و به بات  نی کاب هویبهش تشر بزنم که  خواستم
 بفهمه چه خبره. دیبرد تا شا رونی ب  نیشد و سرش رو از کاب یجد اشحالت خندان چهره عیسر

 تو!  ای ب سی بات یفتی ن -

 حرفم گوش نکرد و به کارش ادامه داد. به

 : د ینفر پرس هی از

 شده؟  یچ

خودم رو عقب   عیسر د،یارتفاع مخم سوت کش دنیبردم و با د رونیسرم رو ب  یترس و لرز کم با
 هم سرجاش برگشت و گفت:  سیکه بات  دمیکش

 رفته.  برق

 زدم:  ادیوحشت فر با

 !؟یچ

 خورد و گفت:  یتکون  ام،ی ناگهان   ادیخاطر فر به

 وصل کنن.  یبرق اضطرار  خوانیگفت ظاهرا برق رفته، م ینییپا  نی چته؟ کاب واش،ی

 !میارتفاع بمون نیا یتو قهی چند دق دیمعلوم نبود با کردم،ی رو حس م امی دگی وضوح رنگ پر به

 دلسا؟  -

 هام رو گرفت و فشرد.شدم، دست  رهی هاش خچشم ی رو باال بردم و تو سرم
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 باشه؟  ،یفکر کن که با من نیفقط به ا م،ییفکر نکن که کجا  نیاصال به ا زم،ی نترس عز -

  یکاف نیمن بودم و عشقم، ا س،ی . آره، فقط من بودم و بات دمیکش یق یرو بستم و نفس عم هامچشم
 داشتن آرامش؟! ینبود برا

مثل قرص  دیکه به روم پاش یلبخند دم،یخودم د یرو باز کردم و نگاه گرمش رو رو هامچشم
 داد؟ی به آدم آرامش م قدرن یتو وجودش داشت که ا  یبشر چ نی بخش عمل کرد، اآرام 

اصال گذر زمان رو حس   م،یبود رهی ه هم خپلک ب کیزدن  یبدون حت  قهیدق نی نه، چند ه،یثان نیچند
 جفت چشم رو به روم بودم! هیرو هم متوجه نشدم، من فقط متوجه اون  نیحرکت کاب   ینکردم، حت

چشم از  ی. به سختمیش ادهیپ خواستندی اومده بود و ازمون م نییپا نیکاب م،یبه خودمون اومد  یوقت
 .میخارج شد  نیو از کاب  میهم گرفت

 بود! انیجلوم ظاهر شد، درسته اون دا  یبرزخ یچهره هیگذاشتم  رونی پام رو ب تا

 به عقب برداشتم و گفتم:  یقدم اطی احت با

 ه؟یچ

 قدم به سمتم برداشت.  هی

 ه؟یچ -

 .کردی و نگاه م خورد ی م یداشت بستن   الیخیانداختم که ب الدی به م  یالتماس نگاه با

 عمو؟  -

 ت: رو باال انداخت و گف ابروهاش

 بودم! الدیکه م شیپ قهیحاال شدم عمو؟ تا دو دق عه؟

رو   انیفوت کرد و اومد دا رونیشدم که نفسش رو ب  رهی رو درشت کردم و مظلوم بهش خ هامچشم
 . دیعقب کش

 داره؟ ینامزدشه، به تو چه ربط ان،یولش کن دا -
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 با سرعت ازمون دور شد. ه یدوخت، بعد از چند ثان الدیرو از من گرفت و به م اشی عصبان  نگاه

 سرش رو تکون داد و گفت:  الدیم

 . میبر دیایب  ن،یرفته سمت ماش احتماال

 حرکت کرد.   نیکرد و به سمت ماش  یدست داد و خداحافظ سیهم با بات بعد

 سی بدون اعتراض، با بات  م،یکن  یکار  میتونستینم  گهیکه برق قطع شده بود و د  ییجااون از
 همراه شدم. الدی کردم و با م یکوتاه یخداحافظ 

حاضر نبودم از  وقتچ یه یبود، ول  نیسنگ یل ی. جو خمیراه خونه بود ینشسته و تو نیماش یتو
  یتو زندگ  قدرن یا دینبا گرفتیم  ادی دینکرده بودم و اون هم با یکنم، من کار   یمعذرت خواه انیدا
 اگه اون شخص خواهرش باشه!  یدخالت کنه، حت  یکس

  یعذاب وجدان گرفتم ول یکم ومد، ین  رونی به اتاقش رفت و تا آخر شب ب انی دا میدیخونه که رس به
 ! دادیکارهاش ادامه م نیباز هم به ا رفتمیاگه م ،یخودم رو کنترل کردم که نرم منت کش

 به خانواده، به اتاقم رفتم.  ری شب به خ هیگفتن  با

آگارس شهادت داده، با   یکارها یهمه یبرا یاس ام اس داده بود »بان  سیرو چک کردم؛ بات لمیموبا
روزها آرامش داشتم،  نیهام رو بستم، احکمش رو اعدام دادن«، چشم ،دنیکه خودشون هم د یز یچ

ادامه   امی راحت به زندگ  الیبا خ تونمی م گهید کردمی شده بود، احساس م  شتریاما االن آرامشم ب
هام رو بستم و مثل  رو کنار گذاشتم. با لبخند چشم لمی لبخند براش فرستادم و موبا یموجیا هیبدم. 

 فکر کردم تا خوابم برد.  سیبه بات  قدرن یهر شب، ا

 

 ه بعد« ما »چهار

 چشمات و باز کن.  -

 هاش برق زد. نگاه کردم. چشم شگریرو باز کردم و به آرا هامچشم

 ! قهیدوماد خوش سل نیبه ا نیآفر ، یماه تر شد یبه به، به به، ماشااهلل ماه بود -
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 لبم نقش بست.  یرو دهاشیو تمج فیاز تعر یلبخند

 نم؟یخودم رو بب شهیم -

 از اتاق اشاره کرد و گفت:  یاگوشه به

  رهیات مهست برو قشنگ خودت و برانداز کن. من که دلم داره واسه یقد  نهیجا آاون  زم،ی عز آره
 قراره بکشه تا آخر شب؟!  یدوماد چ  چارهیب

 گفتم:  رفتمیم نهی که سمت آ یرو باال انداختم و در حال ابروهام 

 قده!که ع ستهین  یخودش، عروس یسو رهی م یشب هر ک   آخر

 اش بلند شد.هخند  یصدا

 دلم به حال شوهرت سوخت! یپس جد -

 خودم رو نگاه کردم.  نهیآ یپررنگ تر شد. تو لبخندم

 کردم! دایچه ماه شد ه بودم من، رو خودم نظر پ کرد،ی م  فیتعر قدرنی حق داشت ا شگریآرا

و   حیام ملچهره  یلی. خنبودنش بود  غ یاش، ج نکته نیصورتم بود و مثبت تر یرو یقشنگ  یلیخ  شیآرا
 .اومدیرنگم م ینبات  یکامال به لباس دکلته شمیشده بود و آرا  بایز

 خورد،یچاک هم کنار پام م هی و  شدی گشاد تر م  رفتی تر م نییپا  یاز باال تنگ بود و هر چ لباسم
 شده بود. یهم منجق دوز  اشنه یس یباال

 زدم و دوباره خودم رو برانداز کردم.   یچرخ

 شدم، دستتون درد نکنه!  یعال  -

 تواضع تمام گفت:  با

 ! یشد یکه عال  یخودت خوشگل زم،یعز کنمی م خواهش

 اومد.  اناید ینفر در اتاقک مخصوص عروس رو زد و بعد صدا هی
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 ! مشی نیکه بب نیعروس ما آماده نشد؟ دلمون دراومد واسه ا نیا -

 گفت:  کرد،ی که قفل در رو باز م یو درحال   دیخند شگریآرا

 !دهیبا نگاهش خودش و قورت م نهیفعال داره جلو آ یول چرا

 افتاد. نی زم یفکش رو د،یتا من رو د انای. دو از اتاقک خارج شدم  دمیحرفش خند به

 تو پدر سوخته! یچه ناز شد -

 بلند شد و نذاشت.  شگریاعتراض خانم آرا یبوسم کنه که صدا دیهم پر بعد

 ! شهیخراب م ششیآرا ینکن  -

 بلند شد، جواب داد: اناید یزنگ گوش ی. صداگرد کردعقب  زون یآو یلب و لوچه با

 دم در. میای... باشه االن ممی. آره ما آماده ا..الو؟

 رو قطع کرد و گفت:   تماس

 بردار دم دره. لمیبا ف سی بات

  یتشکر و خداحافظ  شگریرو دستم گرفتم، از آرا امی مجلس فیسرم انداختم و ک یورو ر  رمیحر شال
قرار   سوخت،ی م چارهی ب یتا چشمش به من افتاد ماتش برد، دلم برا سی و در رو باز کردم. بات میکرد

 بکشه! یبود چ

 رو اجرا کنم.   خوادی که م یز یهنوز سالم نکرده بهم گفت برگردم تو و چ بردارلمیف

لبخند محو، پر از احساس به  هیاومدم با  رونی ب  یگفت؛ وقت بردارلم یکه ف یز یداخل و طبق چ برگشتم
 میرفت  نینگاه کردم و دسته گل رو از دستش گرفتم، بعد هم دست تو دست هم به سمت ماش سی بات

شکر   ورام باز کرد، بعد از سوار شدن من در رو بست و خودش هم سوار شد. خدا ردر رو ب سیو بات 
 . میانجام شده بود و الزم نبود دوباره تکرار کن  تی با موفق یبردار لمیف

  ره،یخ یطور ن یرو نگاه کردم، هم   سینشد، روم رو برگردوندم و بات  یاما خبر  می بودم حرکت کن  منتظر
 .کردی بدون پلک زدن من رو نگاه م
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 .ام نشست و مجبورم کرد سرم رو بلند کنمچونه  ریانداختم. دستش ز نیی رو پا سرم

 باشه نه عقد؟  مونی امروز عروس شدی نم -

 خجالت سرخ شدم.  از

 برم!  دنتیقربون اون خجالت کش -

  سی بات یهانفس نفس زدن یو صدا زدی تحمل کنم، قلبم تند تند م  تونستمیبود، نم   نیبرام سنگ جو
ضربان تند قلبش رو   یآغوشش افتادم. صدا یو تو دی. آروم دستم رو کشکردی حالم رو بدتر م

 از اون نداشتم. یخودم هم دست کم دم،یشنیم

 رو موهام نشوند و زمزمه کرد:   یآروم یبوسه

 تحمل کنم؟ یجور من چه آخه

 من آسون بود؟ یتحملش برا مگه

خودم رو عقب بکشم،  عیو سر میایب  رونی دفعه اومد باعث شد از حس ب هیه ک یبوق بلند یصدا
سوارش بودند. نگاه پر   بردارلم یو ف ان یو دا اناید الد،یبود که به جز م الدیم نیعقب رو نگاه کردم، ماش

 نگاه نکنم! دادمی م  حیهم که کال ترج  انیروم رو برگردوندم، دا عیسر دمیرو که د الدیم طنتی از ش

 حرکت کن آبرومون رفت! -

 گفت:   کرد،ی که دنده رو عوض م یدرحال 

 چرا آبرومون رفت؟  ،یزنم

 .مرگ شدم »زنم« ذوق  یکلمه دنینداشتم که بزنم، فقط از شن  یحرف   یعنینزدم،  یحرف 

 .میدیساعت به تاالر رس  میاز حدود ن  بعد

  یبرام باز کرد و بعد من بازوش رو گرفتم و درحال  در رو س یبات   بردارلم یجناب ف  شات یطبق فرما دوباره
هلهله همه جا رو فرا گرفته بود و  ی. صدامیوارد تاالر شد ختندیری سرمون گل و نقل و پول م یکه رو
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عروس   گاهیجا  یو بعد تو میکرد شونی رقص همراه یتو ی. کم دندیرقصیداشتند جلومون م تی جمع
 .میو داماد نشست

 یباالخره قرار بود رسما اسم من و عشقم تو ان،ی قابل ب ری حس غ هیحس خاص داشتم،  هی
 هم بره. یشناسنامه 

که هر شب   یاو بعد، لحظه  دمیگفت که نفهم یعرب یکه گذشت عاقد باالخره اومد. چندتا جمله یکم
 . دیباالخره فرا رس  دم یخوابی با تصورش م 

 اورم؟یرادمهر در ب سی بات ی معلوم به عقد دائم آقا یه یشما را با مهر لمی عروس خانم بنده وک -

 بلند شد.  اناید یصدا

 .نهیعروس رفته گل بچ  -

رادمهر در   سیبات  یمعلوم، به عقد آقا یهیشمار را با مهر لمیبنده وک  ایآ پرسم،ی بار دوم م یبرا -
 اورم؟ یب

 .ارهیعروس رفته گالب ب -

 یمعلوم به عقد جناب آقا یهیشما را با مهر لمیبنده وک ای عروس خانم آ پرسم؛ی بار سوم م  یبرا -
 اورم؟یرادمهر در ب سی بات

 و از ته دلم خودم رو به خدا سپردم.   دمیکش یق یعم  نفس

 ام، بله!خانواده یبا توکل به خدا و اجازه -

و  مینوبت حلقه ها بود. حلقه ها رو دست هم کرد س،ی از بله گفتن بات هلهله بلند شد و بعد یصدا
بودند  دهی دستبند هم مامان و بابام برام خر هی د،یبود رو برام پوش دهیکه خر یی کل ست طال سی بات

 که دستم انداختم. 

من   بودم، گهید یایدن هی یاما من تو دند،یرقصی آهنگ دوباره بلند شد و همه وسط رفتند و م یصدا
که قرار بود با   یای زندگ اومد؟یدوشم م  یرو  یزندگ هی بار  گهیواقعا متاهل شده بودم؟ چند وقت د

 بسازم؟  سی بات
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 رقص دونفره دعوت کرد. یبرا سیخواننده به خودم اومدم، از من و بات  یصدا با

ها خاموش  . همه کنار رفتند و چراغ میوسط رفت یی رو گرفتم و دوتا  سی. دست باترو کنار انداختم  شالم
 انداخته شد. سی من و بات یرو می نور مال هیشد و فقط 

 . میتانگو برقص دیکه با گفتی داشت بهمون م  د،یرسی که به گوش م یمیآهنگ مال یصدا

هم  سیاش گذاشتم و بات شونه  یدستم رو رو یکیو من اون  میهم قفل کرد یهامون رو تو دست
و به هم  میخوردی آروم آروم تکون م دن،یبه رقص می. شروع کردمرم قرار داد اون دستش رو پشت ک

  یهاش و لبخند روچشم یاشک تو دم،یاشک د سیبات  یهاچشم یتو شد،ی باورم نم م،یبود  رهیخ
از من  شتریب  یلی. مطمئنم اون خدادی فراوانش از وصالمون رو نشون م  یشاد یخوب  بهلبش،  

 نیطور ا نیبود، هم دهیکش  یشتر یزودتر از من عاشقم شده و انتظار ب یلی خوشحال بود، چون خ 
 اش ترس از دست دادنم رو داشت. مدت همه

که عشق رو   یاکاشت؛ بوسه امی شونیپ یرو یابا تموم احساسش بوسه  سیکه تموم شد، بات  آهنگ
  یسوت همه جا رو فرا گرفت و لبخند پررنگ دست و  یکرد. صدا قیبدنم تزر  یبه تک تک سلول ها

 لبم جا خوش کرد.  یرو

وهم و   یحوال  یو همه جا هست، حت شهیکه عشق هم ن یثابت شد، ا یز یچ هیمدت به من  نیا یط
 وحشت! 

 . انیپا

۱۳۹۸/۱۲/۵ 

 ۱۸:۴۴: ساعت 

 :  ش یرای و انیپا  خیتار

۱۳۹۹/۴/۱۱   

 ۱۴:۰۷: ساعت 

 ی: الناز شاه ملک سندهینو
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 : سندهینو سخن

به   د یخودتون ببخش  یرمانم رو به بزرگ نیا یها. ضعفدی کرد یرمان همراه  نی که من رو با ا ممنون
از   تریقو  یل یخ میبعد یهاکه رمان دمیبود که کاملش کردم. بهتون قول م می کار جد نیهر حال اول 

  ششیرایو  النقدر که اکه چهارده سالم بود به ذهنم اومد و هر چه یرمان وقت ن یباشه. موضوع ا نیا
  د،یکرد  میگرمتون همراه یهابدم. باز هم ممنون که با نگاه   ریتغ تونمی کنم باز هم موضوع رو نم

 . دوستتون دارم، خدانگهدار. دی هم همراهم باش میبعد یهابا رمان دوارمیام
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