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 دژاسو
 یباسمه تعال

 
 یداشااتم کهفه م گهی.دمیمطب مهراب منتظر بود یکه تو شاادیم یسااا ت مین

 تونستم بکشم... یهم نم گاریشدم.بدبختانه اونجا س
 نه؟یمطبش بب یاصرار داره ما رو تو شهیچرا مهراب هم -

 چون احمق ِ. – دیمج
 ؟یتو تا حاال خونه ش رفت -

مربوط به جن  یاساسا مهراب معتقد ِ که آموزش ها یدون یم یآره، ول – دیمج
 نیبه خاطر ا یدوست نداره کس نیهم یبرا شنیجزو ِ کارش محسوب م یریگ

 کار بره خونه ش.
 هیه ک نهیبب ضیمر هی ما  ِدنید یتونه به جا یکنه! م یکه ضرر م ینجوریاما ا -

 .ادیب رشیهم گ یپول
 گفتم که احمق ِ. – دیمج

 کنه؟ ینم یریمهراب چرا خودش جن گ یراست -
کرد اکثر مواقع تن و  یکارا م نیاون زمان که از ا ادمهیسازه. یبهش نم - دیمج

 کنه. یاالن فقط مردم رو خر م گهیکه د نهی.اشدیبدنش کبود م
 ؟یچ ادیب شیپ ییاتفاقا نیمنم همچ یاگه برا -

 باش. دواریتو هم ام ومده،ین شیمن که پ یبرا – دیمج
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خوب  یلیرو خ زیمهراب.همه چ شیپ امیآموزش م ی سااه ماهه که برا ِکینزد
اوقات  یمونه اما گاه یذهنم م یکامه تو یکه هر نکته ا یجور ده،یم حیتوض

 یکنم...مثل د اها.حفظ کردن متن ها ادداشاااتیرو  زایچ یمجبورم بعضاا
 ! ِیواقعا کار سخت ی رب

س بهخره شد.با مج رونیکه داخل ِ اتاق بود ب یک اق وارد ات دیاومد و نوبت ما 
 ...میکرد یو با مهراب سهم و احوالپرس میشد

 منتظرت بودم. روزیمن د – مهراب
نذاشاات، گفت برنامه رو موکول  دیاما مج امیخواسااتم ب یم روزیاتفاقا منم د -
 .ادیبه امروز که خودش هم ب میکن

 آخر باشه. یجلسه  نیکنم ا یخب،فکر م – مهراب
 واقعا؟ -

 .یایب دیهم با گهید یجلسه  هیفکر کرد و گفت : نه ... هیثان چند
 نه؟ ایآخره  یبهخره جلسه  -

 هات همراهته؟ ادداشتیآخره. ینه نه...جلسه  – مهراب
 آره، اوردمشون. -
که داشاات  یاوردم و بهش دادم.مهراب در حال رونیب فمیها رو از ک ادداشااتی

 ادداشااتیمنو  یزد گفت : چقدر خوبه که تو حرفا یصاافحه هات رو ورق م
هر روز  نیهم ینکرده برا ادداشااتی دی.اما مجرهینم ادتی ینجوریا ،یکن یم

 .رهیگ یزنه و وقتمو م یبه من زنگ م
صه هم اگهیدروغ م – دیمج شم نمستین ینجوری...ا صه خو بهش  ادی.من ا

 زنگ بزنم.
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 ...یگیآره، تو درست م – مهراب
 .گمیمعلومه که من درست م – دیمج

سه  – مهراب ست گفتم ، جل سوال یدر رو  یزیبپرس...اگه چ یدار یآخره.هر 
 بدم. حیرفته بگو تا دوباره برات توض ادتی

مورد مشااکل  صیتشااخ یرو حل کنم، تو سیِک  هیکنم اگه بخوام  یحس م -
 زنم!... یگند م نهیزم نیکنم در ا یداشته باشم.همش فکر م

 یخنگ باز یلیخ لی...اوادیحس رو دارن.مثه مج نیهمه اولش هم – مهراب
 !شهینم یچیبشر ه نیکردم ا یکه همش فکر م یاورد، جور یدرم
 خفه شو. – دیمج

حال...اول – مهراب با یکار نیبه هر   حیکه از ُمراجع توضاا نهیا یبکن دیکه 
ش ریز دیوقتا با یگاه ،یبخوا ضیزبونش هم بک شون نم ی.چون بع  شهیها رو

 کار کردن. یبگن چ
 چرا؟ -

ها از  تیآزار و اذ یساار هیزشاات آدم با    یاز کارا یخب بعضاا – مهراب
ها م خاطر همشاااهیطرف جن  به  بگن  شاااهیها روشااون نم یبعضاا نی...

 گم؟یم یچ یشی...متوجه مگهید
 ...اما نه کامه.بایتقر -

ن، ک ادداشتیرو  یریگیکه م یگفتم...اطه ات ی.داشتم مستیمهم ن – مهراب
شتیاما اگه  ستین یضرور نیالبته ا وال .معمیبه خودت کمک کرد یکن اددا

 .هیکنه که مشکل ِ طرف چ یها مشخص م تینوع ِ آزار و اذ
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مشااکل از  دمیباز هم نفهم یرو انجام دادم ول یکه گفت ییکارا یاگه همه  -
 ییجن راهنما هیکه از  شااهیالزم م یکه ِک  نهیمنظورم ا ؟یکجاساات اونوقت چ

 بخوام؟
 دونم تو یکه من م یی.تا جافتهیاتفاق م نیمرحله ا نیدر آخر شااهیهم – مهراب

شو میبگ میتون ینم نی...بنابرایمأمور عهیش یاز طرف جن ها سبت به ن تو ن
ص یبرتر شن...در واقع مط یدار یخا  ین مچو ستن،یتو ن عیکه به فرمانت با
 است.تقو یکه مهک برتر یدون

 شه؟یم یاشرف مخلوقات چ ی هیقض نیپس ا -
خط  به ته ِ یدید یگفتم، وقت ی.داشتم مستیبح  ن نیاون مصداق ا – مهراب

 کنن. یم تییازشون کمک بخواه...راهنما یدیرس
 مرحله. نی...آخردمیفهم -

شا نمیالبته ا – مهراب شون قبل از تو پ ادیب شیهم پ دیبهت بگم...  شیکه خود
 .یازشون بخوا یزیکنن و موضوع رو بهت بگن و الزم نباشه چ یدست
تا هم اون جن  یبعضاا – دیمج ها ایوق کنن،  یم تیکه مردمو اذ ییجن 

 نیهمچ هی شیگن.دو سااال پ یبهت م لویو دل دنیخودشااونو بهت نشااون م
 اتفاق افتاد. زیتبر یاز دوستام تو یکی یبرا یزیچ
 .شهیآسون م یلیخ ینجوریچه جالب! ا -

 تیخوان آزار و اذ یجور جن ها چون نم نیدلتو صاااابون نزن ، ا ادیز – دیمج
 ییجورا هیکنن... یراحت م روی جن گ ِ الیهاشااونو تموم کنن از همون اول خ

 انتقام ِ. ایمرگ  ایشعارشون 
 برنده ست؟ ینبرد ک نیاونوقت در ا -
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سع ی...هر کستیمعلوم ن – دیمج شه.اما خب...ما  شانس تر با  یم یخوش 
 .میبرنده باش میکن
 آخرش دوستت موفق شد؟!! -

زنن،  یم شیکردن که اگه ادامه بده بچه هاشااو آت دشینه.جن ها تهد – دیمج
 اونم جا زد.

 ؟یاومد چ شیمنم پ یبرا یمورد نیاگه همچ -
ش ؟ینیتو چرا انقدر بدب – مهراب اق ها اتف نیبعد اگه از ا یاجازه بده وارد کار ب

 .یکن ینم یریگی که مورد رو پ ِنی.تهش امیکن یم یفکر هیبرات افتاد 
 باشه...درک شد. -

 یکه به پست مون خورد رو م یمورد نیاول د،یپس از امروز من و مج – مهراب
 به ما زنگ بزن. یکار به مشکل خورد نیتو.اگر هم در ح شیپ میفرست

شه حتما. - شاره نکرد چیدارم که ه گهیسوال ِ د هیبا سانیوقت بهش ا  یی.از ک
 رم؟یکنم چقدر دستمزد بگ یکه مشکل شونو حل م

 یبدون، هااااااماااه پول م نویداره.اما ا یبه َمرام ِ خودت بستگ گهیاون د – دیمج
سورن اومد یبار نی...اولرنیگ سورن  شم،یپ نیهم که خودت با  من پولمو از 

 گرفتم.
 !! بهم نگفته بود...؟یگیم یجد -

 .یدار یبا معرفت قیرف – دیمج
 ؟یازش گرفت یحاال چقدر -
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ند دیمج به ا یلبخ فت : من معموال  ما اگه دمیسااواال جواب نم نیزد و گ .ا
 برو از خودش بپرس. یبدون یدوست دار

خدافظ یبزود مد رونیو از مطبش ب میکرد یبا مهراب  ته میاو به گف  ی.چون 
سه  شت یادیز یآخر بود، کار یخودش جل شمیندا سوار ِ ما  و میشد دیمج نی.

 .میراه افتاد
 ؟یریخونه م – دیمج

 ؟یمنو تا اونجا برسون یتون ی سورن.باهاش کار دارم...م ِشیپ رمینه ، م -
ست یمنم کار ست،ین یآره، تا اونجا که راه – دیمج ش یندارم.را ار ک یچ نتویما
 ؟یکرد

 فروختمش. -
 چرا ؟! – دیمج

 درب و داغون شده بود. یلیخ -
 ؟یکن یکار م یپس االن واسه کاِرت چ – دیمج

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

 !یوقت گشنه نمون هیخهصه  – دیمج
 .میدار یچند ماه خرج ینه ، نگران نباش.برا -

 من حساب کن. یرو یزم شداگه پول ال – دیمج
 .یحتما...مرس -

 ادیکرد.هر چقدر هم اصاارار کردم ب ادهیسااورن پ یخونه  یمنو جلو دیمج
 نشد و زود رفت. یداخل، راض
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 دمیکه شااادم د اطیزنگ بزنم رفتم تو.وارد ح نکهیباز بود و بدونِ  ا اطی ح ِ در
نه  گاهم م یصااااحبخو جب مرد  یسااورن از پشاااتِ  پنجره داره ن نه.  ک

ضول ست بابا ِیف ست، هر اتفاق ی!چون دو ش گزار فتهیب نجایا یسورن هم ه
 .دهیم

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

سه  - ش ادیآخر بود، ز یجل ست ادیطول نک سورن تو از د صاحبخونه ت  نی.
 ؟یکش یم یچ

  ذاب. – سورن
 .دییپا یبود داشت منو م سادهیپنجره وا االن دم ِ -

شده ا دایجد – سورن ش نکهیشغلش  شت پنجره ک بده  کیدرو باز بذاره بعد پ
 تو. ادیم یک نهیبب
  ! ِی جب خر -

کاسه تو  هیبعد با  هیمبل نشستم.چند ثان یآشپزخونه و منم رو یرفت تو سورن
شت.تو ستش برگ سه  ید شق  ی آب ِعیما هیکا شت با قا سورن دا رنگ بود که 

 زد. یَهِمش م
 !ه؟یچ نیا -

 رنگ ِ مو. – سورن
 یدلبر یخوا یم یدانشااگاه هم که تموم شااد.واسااه ک گهی! دیتو واقعا ُخل -
 ؟یکن

http://www.roman4u.ir/


 11 دژاسو

سه دل ِ خودم موهامو رنگ م – سورن .تازه با ادیبهم م ایکنم، ثان یاوال که من وا
 یدسااتشااون م هی دیتونم برم ساار ِ کار، با یکه گذاشااتم نم یا کهیِمش ِ ت نیا

 کردم.
 ؟یبزن یخوا یم یحاال چه رنگ -

م که هم گرفت نیَ سی...تازه وارادیجور بلوند ِ ُپررنگه.حس کردم بهم م هی – سورن
 تر بشه. یعیطب
 ؟یچ -

 کنه. ی...رنگو خوشگل تر منیسیوار – سورن
 ؟یاورد ریمگه کار گ یراست -

ست یاز دوساتا یکیدفتر ِ  یجفت مون...تو یآره، برا – ساورن   ِبابام.البته دو
 دارن. کیفقط با هم سهم  ل ستن،ین یمیصم

 بهتر نبود؟ میاورد یم ریکار گ هی سانسیبه نظرت اگه با همون ل -
شاور حقوق هی یشدیم ینه، چون اونجور – سورن  ینجوریا ی.ولتی در ِپ ِیم

کار دسااتمون م تازه وکالت هم مادیَچم و َخمِ    گهیو چند وقت د میکن ی...
 .میزن یدفتر م هیخودمون 

 !میترسم دفتر ِ طرفو به باد بد یم -
 .میهمه درس نخوند نیکه ا ینترس...الک – سورن

 ؟یایتو هم م ایتنها برم  دیخب...االن من با -
 .میریرنگو بزنم، بعد م نیمن ا سایوا قهی...چند دقامیمنم م – سورن

 کشه؟ یطول م قهیچند دق قایدق -
 سا ت. مین – سورن
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 کنم. یباشه.صبر م -
 ؟یشد ریجن گ نکهیاز ا یدار یچه احساس – سورن

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

 ه؟یآقا ک -
 هشیاون لحظه که اومد تهران....اصه ولش کن.م گه،ید ینیآقا امام خم – سورن

 ؟یببر تیریمراسم جن گ نیا یبار هم منو واسه  هی
 نه. -

 چرا؟ – سورن
 کنم. یریبعدش مجبور بشم خودتو جن گ دیچون شا -
 ای.گومدیخر یلوازم ِ کار م یسر هی دی.بامیاومده بود رونیب دیخر یسورن برا با

ست برا یسورن هم م ستم  ینم یادیز زیخودش لباس بخره.من چ یخوا خوا
 من. یدهایسراغ خر میاول بر میگرفت میتصم نیهم یبرا رمیبگ

عد ند دق ب بدل هی میگشااتن بهخره تونساات قهیاز چ گاه   دایپ جاتیفروشاا
 خانم داشت... یفروشنده  هیبود و  ی.فروشگاه بزرگمیکن

 ؟یریبگ یخوا یم یچ – سورن
 چند تا انگشتر. -

 کنم. یخوبه، منم کمکت م یلیخ – سورن
 مردونه ش رو بهمون نشون بده. یانگشترها میفروشنده خواست از
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شترها نگاه م من شتم به انگ ش یدا شنده گفت : ببخ سورن به فرو  دیکردم که 
 ها باشن. ینیکوچولو نگ نیاز ا حایترج م؟ینیگوشواره هاتون بب شهیم
 ؟یگوشواره بخر یخوا یم -

 .ی...تو هم هست ِیوقته تو فکرشم.االن فرصت خوب یلیآره، خ – سورن
 کرد؟ یم یاگه من نبودم چه فرق -

 تو هم بخرم. یتونم برا یاالن م – سورن
سوراخ ن - ستت درد نکنه، من گوشم  ست ستید ضمن گوشواره هم دو ...در 

 ندارم.
وشت گ ن،یبلدم سوراخشون کنم.بب ی.ولستنیمنم سوراخ ن یگوش ها – سورن

و ت یکن یفرو م سااوزن رو هیحس بشااه، بعد  یتا ب یریگ یرو انقدر محکم م
 باشه. یسوزن ِ ضد  فون دیگوشت...البته بگم، با

 خوام. یدر هر صورت من نم -
 .لتهیباشه، هر جور م – سورن

شکل برام شترها چه  ستم امتحان م یاند.همه رو تو یمهم نبود انگ  کردم و ید
تا جدا کردم،  یساا سااتیذاشااتم.حدود ِ ب یهر کدوم که اندازه بودن رو کنار م

 کرد... ینگاه م یجور هیکه فروشنده  یطور
 ؟یبخر یخوا یرو م نایا یهمه  – سورن

 آره، الزم دارم. -
 اند؟ یچه کار یبرا قایدق نایا – سورن

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



wWw.Roman4u.iR  14 

 

 ه؟یکاربردش چ – سورن
 الزمشون دارم. یریجن گ یتو -

 ن؟یخوا یهمه شونو م دیمطمئن – فروشنده
 برم. یرو م نایباشه...هم یکاف گهیکنم د یبله، فکر م -

شنده شت بد نگاه م فرو شت که برا یواقعا دا صرار دا سورن هم ا من  یکرد...
 کرد... یم م ی! داشت روانرهیگوشواره بگ

 چسبه؟ یسوال، روح به گوشواره هم م هیبهراد  – سورن
فت و گفتم : من گوشااواره نم نیا با ندم گر قدر گ یحرفش خ  ریخوام، ان

 .میتا بر ریبگ یخوا یم ینده.زودتر هم هر چ
 .یباشه، هر جور راحت – سورن

 خونه  ِیپاساااژها کارمون تموم شااد و راه یدو سااا ت گشااتن تو یکی  ِبعد
 .میشد

س – سورن سا سترن داره ازدواج م نکهیاز ا یدار یچه اح  یکنه؟...فقط نگ ین
 !رونیکنم ب یکه با لگد پرتت م یچیه
شحالم.ا یلیمورد خ هی نیاتفاقا بابت ِ ا - صا   نیخو صو  یلیخ دیاواخر، مخ

باد بده....واسااات تعر کیبار هم نزد هیکرد. یم لهیبهم پ به   فیبود ساارمو 
 رو بخونن( 1کسان  چیدونن برن ه یکه نم ییکردم.). اونا

شو پ نکهیمثه ا ،یآره گفت – سورن سعود هم گوش ست چوندهیم سعود م یبود...را
 !ستین داشیچطوره؟ چند روز ِ پ
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سترن و  ل یزده... مه مژگان م میج - ست  قد ِ ن  یرو بندازه خونه  رضایخوا
 .تیمسعود.اونم رفت مأمور

 !اد؟یواسه  قد نم یعنی – سورن
 نود. قهیدق ی...ولادیواسه  قد م -

س یوقت سورن د کیخونه هوا کامه تار میدیر صرار من  نه خو گهیشده بود.با ا
سته بود ییرایپذ یموند.هر دو تو شمیخودش نرفت و پ ی ش سورن بعمین د ِ .

 م؟یدار یشام چ یچند لحظه سکوت گفت : گفت
 ذارم. ینگران نباش، گشنت نم ینگفتم، هنوز بهش فکر نکردم...ول -

 ؟یم.ش.ر.و.ب ندار – رنسو
 نه ، تو ترکم. -

 ؟یپول ندار ای یتو ترک – سورن
به من  یفلسااف یمفهوم یرو ولش کن.چند تا جمله  نایدر واقع هر دوش...ا -

 هام ازشون استفاده کنم. یریجن گ یبگو که تو
 ؟یجلوه کن لسوفیهات ف یمشتر یجلو یخوا یم – سورن

 .یزیچ نیهمچ هیآره... -
 پر  ِی ب.و.سااه  جب دزد ِیدزد گه؛یدونه بلدم...شااا ر م هیاتفاقا  – سااورن

 ست که اگر باز ستانند دو چندان گردد. یمنفعت
 خنده... ریگفت و زد ز نویا

 !یتیترب یب یلیخ -
 ست. گهید یکیشا ر  زم،یمن فقط نقل قول کردم  ز – سورن

 مهراِب... دمیبرش داشتم و د زیم یزنگ خورد.از رو لمیلحظه موبا نیهم
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 جانم مهراب جان؟ -
 ؟یسهم پسر خوب، چطور – مهراب

 ممنون ، خوبم. -
 ه؟یخبر خوب برات دارم، حدس بزن چ هی – مهراب

بدم خودش گفت : نم تا خواد حدس  یخواسااتم مثه حدس بزنم و جواب 
 . ِیمشکلش جن زدگ دمیداشتم که فهم ضیمر هی.امروز گمیخودم م ،یبزن
 .یخب به سهمت -

هراب ماره  – م نم آدرس و شااا م یم فردا  ماال  ت ح هش دادم.ا ب  ادیتو 
 نه؟! ،یسراغت.خوشحال شد

 ذره استرس دارم. هی...اما یاِ  -
 .شهیدرست م ست،یمهم ن – مهراب

 هست؟ یحاال مشکلش چ -
ه مث ی.ولدمیطرف بود،خودشااو ند ی من بابا ِشیکه اومده بود پ ینیا – مهراب

 نیو ا یمشااکلش افسااردگ دمی.از حرفاش فهمسااتیخوب ن ادیحالش ز نکهیا
ست ِ تو رو م سیِک  نی...به هر حال استین زایچ سه.بب ید ار ک یچ نمیب.و.
 .یکن یم
 .یندم.ممنون که خبرم کرد یکنم سوت یخودمو م یباشه، سع -

 کنم.سهم برسون، فعه... یخواهش م – مهراب
 رو قطع کرد. یکنم گوش یباهاش خدافظ نکهی ا ِقبل

 !دهی که اصه به حرف آدم گوش نم ِیمهراب چجور روانشناس نیدونم ا ینم -
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 اورده؟ ریشد؟ واست سوژه گ یچ – سورن
 ملت جن زده شدن! یهمه  یروز اول نیآره، از شانس بد هم -

 مواظب باش.فقط یشدیباهاش رو به رو م دیزود با ای ریاشکال نداره.د – سورن
 .یمون نکن طیخ
 چشم جناب. -

 گشنمه. یلیکن...خ فیحاال هم پاشو برو غذا رو رد گه،یخب د – سورن
 .رمیباشه االن م -

تماس ِ مهراب فکرمو مشااغول کرده بود که  نیآشااپزخونه اما انقدر ا یتو رفتم
 درست کنم! یچ دیدونستم با یکامه هنگ کرده بودم .اصه نم

وجه  چیبود که طرفم دختر نباشااه! وگرنه به ه نیم ا یقلب یاسااته لحظه خو اون
سورن بود حتما از ا ینم ستقبال م نیتونم تمرکز کنم.البته اگه  ضوع ا کرد  یمو

ما خب، من م ته م طجور شاارای نیبا ا یخوب ی ونهیا  یندارم.از اون گذشاا
ات اوق یگفت گاه یم دیرو براشااون بدتر کنم!...مج تیبرم و وضااع دمیترساا

 کنه. یکه هست م یزیرو بدتر از چ تیوضع ریدخالت جن گ
 تیاباز داخل ک یبسته ماکاران هی...امیب رونیها ب الیفکر و خ نیکردم از ا یسع

زنگ ِ  یبود که صدا نیح نیاوردم و سرگرم درست کردن ِ غذا شدم.هم رونیب
 دمیرو باز کنم که د اطیبرم تا در ِ ح رونیخواستم از آشپزخونه ب ی.مدمیدرو شن

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

 یبودم رو َهم م ختهیآب ر یکه تو ییها یبودم و ماکاران سااادهیگاز وا یجلو
صه متوجه ِ اطرافم نبودم که  یلیزدم.فکرم خ س هی هویمشغول بود و ا تش نفر د
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شرو با  سمت ِ خودش ک شونت دور ِ گردنم حلقه کرد و به  سردیخ  عی...البته 
 کنه! یم حساساتخشن ابراز ا یلیخ دایمتوجه شدم که مسعود ِ...چون جد

 استقبال ِ  موت؟ یومدیچرا ن – مسعود
 .ول کن مسعود، گردنم درد گرفت.یکردم تو باش یفکر نم -

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

 واسه تو گرفتم. نویا ا،یب – مسعود
 .زیم ی م.ش.ر.و.ب گذاشته رو ِیبطر هی دمیو د برگشتم

 باره! یم.ش.ر.و.ب ِ مفت م واریخوام ترک کنم از در و د یحاال که من م -
 ؟یترک کن یخوا یمگه م – مسعود

 .یاگه اجازه بد -
سعود شکال نداره...بفتمیکه منم تو خرج ن یگفت یخب زودتر م – م  اری.حاال ا

 .مید یم بشویمن و سورن ترت
سورن به صدا دراومد.صداش  لیهوا کامه روشن نشده بود که زنگ ِ موبا هنوز

در  سااورن لیکرد اما سااورن فورا قطعش کرد.موبا داریمن و مسااعود رو هم ب
صله  صبان قه،یچند دق یفا سعود   شد و  یسه چهار بار زنگ خورد.آخرش م
 !یخور یبشنوم کتک م لتویموبا یصدا گهیبار د هیگفت : 

 ... اشتباه شد!دیآروم گفت : ببخش سورن
ساارم و  یخواسااتم به خوابم ادامه بدم که سااورن اومد باال یراحت م الیخ با

 گفت : بهراد پاشو، زودباش.

http://www.roman4u.ir/


 19 دژاسو

 چرا؟ -
 سر ِ کار. میبر دیبا – سورن

 از امروز؟! -
 منتظرمونه. اروی گه،یآره د – سورن
استم خو یوجه نم چیبود که به ه یدوست نداشتم اما مجبور بودم.فرصت گرچه

 اتاق تا مزاحم یتو میاز دسااتش بدم.به زور از جام بلند شاادم و با سااورن رفت
 .میخواب مسعود نش

 بمونم! داریکردم ب یتخت نشستم و سع یرو
 برات صبحونه درست کنم؟ -

قط .بهراد فرهینم نییدارم، از گلوم پا دنیخواد.االن استرس ِ نرس ینه نم – سورن
 هم کت بپوش. حایباشه.ترج یکن لباست رسم یسع

 !ستمیدونم، پخمه که ن یخودم م -
شو، مدارکتم ب – سورن ضر  ا من ت یخونه  میسر هم بر هی دی.بااریپس زود حا

 لباسامو  وض کنم.
سااورن  یکه به خونه  دینکشاا ی.طولمیآماده شااادم و راه افتاد یا قهیدق پنج
 و اونم کاراشو انجام داد... میدیرس

 م؟یاونجا باش دیسا ت چند با -
 هشت. – سورن

 .میوقت دار قهیدق ستیخوبه، ب -
ست – سورن سه از اتاق ِ ز ی، حوال شبید یرا شیسا ت  راه  یصدا یروونیر
 ؟ی! متوجه شدومدیرفتن م
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 خسته بودم. یلینه، خ -
شن – سورن س هی دم،یاما من   دهیخرس خواب نیشما دو تا   ی.ولدمیذره هم تر

 .نیبود
فت گ دمیپرس دی...از مجدمی.منم قبه چند بار از باال صدا شنیخرس خودت -

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

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

 !؟یکرم ِ خاک یها هیتو ما یزیچ هی یعنی! ؟یجن خاک – سورن
جن  هیشاامال  یکه تو یبهم گفت شیچند وقت پ ادتهینه...نه به اون شااکل!  -

 دو وجب ِ؟ بایوجود دارن که قدشون تقر ییها
 .ادمهیآره  – سورن

 یکنن اما هر از گاه یم یخاک زندگ یاند.اساااسااا تو یخاک یاونا جن ها -
 خاکن.در کل  ِرونیکه ب شااهیم ییصااداها مربوط به زمان ها نی...اروننیهم ب
 رسونن. یبه آدم نم یآزار

 !یراحت کرد المویگفت : واقعا خ یزیبا لحن تمسخر آم سورن
مهینه؟  ،یترساا یتو م - ماه پ اد ند  قات اِن یجر یتو شیچ فا ن م یکه برا یات
 !یسپر مدافع بود شهیهم فتاد،یم

 !نیاطیمن نگران خودتم...دوست ندارم خونه ت بشه بزرگراه ش – سورن
 اون اتفاقا تکرار بشن. دمیاجازه نم گهینگران نباش.د -
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 .سر و صداها بکن نیواسه ا یفکر هی یشنویمن م از یباشه...قبول.ول – سورن
قا بهخره نامرد میدیرساا یمعظم یبه دفتر آ تا  ینکرد و ف ی، اونم  الفور دو 

نده  بد، من مجبور شااادم برم  یحقوق یپرو داد دسااتمون.از شاااانسِ  
 یشناخت و به قدر یهم سگ صاحاب خودشو نم یدادگستر ی.تویدادگستر

شدم.نزد یم شینظم پ یشلوغ بود و کارا ب سا  ِکیرفت که تا ظهر  هف  ت  
 بود که برگشتم دفتر. میو ن کی

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

 !؟یشد؟ پنجر شد یچ – سورن
 نشستم... یصندل یرو
 خوندم. یوقت حقوق نم چیپدرم در اومد ! کاش ه -

هم  یه ،یریگ ی.در  وض حقوق ثابت میکن ینداره،  ادت م بی  – سااورن
 .یکن یجاده دنده  وض نم یتو
 ...دمیم حیباور کن اونو ترج -

 !؟یشوفر باش یتو دوست دار یعنیچرت نگو،  – سورن
 ؟یبود نجای...تو تمام مدت االیخ یب -

که دساات ِ من ِ  یپرونده ا نینه، اما زود برگشااتم و چند تلفن کردم.ا – سااورن
 جالبه. یلیخ
  ؟ ِیچرا؟ مگه چه جور -

ش سورن دمش خون ی...وقت ِیفریزد و گفت : پرونده ش ک یزیآم طنتیلبخند 
ضدمیخند یکل ستا یخونه  هی یتو قشیبا رف ارویکه  نهیا هی.ق  یم یندگز ییرو
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تا  قشیرف یبپره جلو هویکه  شاااهیم میقا واریپشاااتِ  د نیروز ا هیکردن، بعد 
سونش و  سورن به ا یحال هیبتر سمت ِ تعر نیببره...)  س که فشیق شروع  دیر

... ( دمیخند یم هیچ هیدونسااتم قضاا یاصااه نم نکهیمنم با ا دن،یکرد به خند
صه ا ضوع از چه قراره، تا مرز زهره ترک  یهم که نم قشیرف نیخه سته مو دون

 دره و جان یتو فتهیدوه که م ی.انقدر مدنیکنه به دو یو از ترس شااروع م رهیم
 کنه. یم میتسل نیبه جان آفر

چند تا تق ِ به  یمعظم یکه آقا دمیخند یبه مرگ ِ طرف م میهمچنان داشاات ما
 یم یسااع ی.اون لحظه هر چمیسااتادیو ا میدر زد ، من و سااورن هم الل شااد

ستم ن یکردم نم سف به حالمون ُنچ ُنچ شمویتون سرکرد یببندم.اونم با تأ  ی، 
 تکون داد و رفت.

ته با ا میحرفا بود نیما ُپر رو تر از ا الب لت بکشاا زایچ نیکه  جا بمیخ اره .دو
 دن؟یبر یچه حکم ارویو من گفتم: حاال واسه  مینشست

 .میریبگ فیحکمش که شبه ِ  مد ِ.ما قرار ِ براش تخف – سورن
 پرونده رو من ندادن. نیخوب شد ا -

 دار. یباال یفرستاد یآره، طرفو م – سورن
شنم بود اما پول یلیخ شتم و روم نم یگ هم  نیناهار بدم...از ا شنهادیپ شدیندا

هم نبود برگردم  یکه سورن پول ِ غذا رو حساب کنه.مجال دمیکش یخجالت م
 خونه.
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گشتم سورن دست به کار شد و  یراه چاره م هیکه داشتم دنبال  نیح نیهم در
هم  یخب کار ینبود ول ندیبرام خوشااا ادیجفت مون ساافارش غذا داد.ز یبرا

 اومد. یاز دستم برنم
شنا نبود.م لمی غذا موبا ِموقع شماره نگاه کردم، آ  یشروع کرد به زنگ زدن.به 

ستم جواب ندم ول س روزیتماس د ادِ ی یخوا که قرار بود بهم زنگ  یمهراب و ک
 ه افتادم و جواب دادم.بزن
 الو؟ -
 ماکان؟ ید،آقایخسته نباش -
 بله خودمم. -
 ام.شماره تونو از دکتر رمضان گرفتم. یمن نجف -
 بله ، امرتون؟ -

 در مورد من باهاتون صحبت نکردن؟ شونیا – ینجف
 یتلگراف یلیتونم کمکتون کنم، اما خ یکه من م نیدار یمشکل هیفقط گفتن  -

 نشدن. اتیگفتن... وارد جزئ
 م؟ینیرو بب گهیجا همد هی شهیم – ینجف

 حتما. -
 یکم نکهیمن.با ا یخونه  ادیشاااد که ساااا ت پنجِ  بعد از ظهر ب نیبر ا قرار

شتم اما فرصت خوب سترس دا  بیه جب یپول هی یبحران مال نیا یبود که تو یا
 بزنم.
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سااورن منو تا خونه رسااوند و .بعد از کار دیتا سااا ت چهار طول کشاا کارمون
شدم د یرفت.وقت سعود رو یکفش ها دمیوارد خونه  سن.تعجب کردم  یم ترا

 که هنوز نرفته بود!
 اونجاست... دمیشدم و د ییرایپذ وارد

 !یباش نجایکردم ا یسهم ، فکر نم -
سه هم – مسعود شدم تا ت گهی.ددمیتا ظهر خواب نیسهم.خسته بودم وا و منتظر 

 بعد برم. نمیرو بب
 شده؟ یزیچ -

 نه. – مسعود
 ؟یمطمئن -

 آره. - مسعود
شتم م یرو دراوردم و انداختم رو کتم شپزخونه که گفتم یرفتم تو یمبل.دا :  آ

 ؟یناهار خورد
 تو هم درست کردم. ی، برا یایکردم تو هم م یآره...فکر م – مسعود

 حرف مسعود از رفتن به آشپزخونه منصرف شدم و برگشتم. نیا با
 .ارمیدستت درد نکنه، شب دخلشو م -

 برم... دیبا گهیاز جاش بلند شد و گفت : من د مسعود
 .میبا هم بخور ییچا هیبمون  -

 نه ، ممنون.خونه کار دارم.فعه خدافظ. – مسعود
 خدافظ. -
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کنم...در هر صااورت مثل  یاشااتباه م دمی! شااازدینظرم مسااعود مشااکوک م به
 نبود. شهیهم
حوصااله شااو  یعنیلباس هامو  وض نکردم... گهیخاطر قرار سااا ت پنج د به

 یکاتن یاون مدت همه  ینشستم و منتظر موندم.تو ییرایپذ ینداشتم.فقط تو
 داده بود رو مرور کردم. ادیکه مهراب بهم 

ز و رفتم تا درو باز کنم.بعد ا مدیزنگو شن یسا ت پنج نشده بود که صدا هنوز
مرد ِ پنجاه و دو سااه ساااله  هیداخل. ادیازش د وت کردم که ب کیسااهم و  ل

 خودم. یهم سن و سال ِ بابا بایبود.تقر
 ؟ نیدار لیم یزیچ -

 نه ممنون. – ینجف
 د؟یکن یتعارف که نم -

 د؟ینیبش شهینه ...م – ینجف
 .دیبله حتما، بفرمائ -
چهره ش معلوم بود که اصااه ا صاااب نداره.چشااماش کامه قرمز بودن و  از
 که به من نگاه کنه... ومدیم شیکم پ یلیخ

 پشت تلفن گفتم که آدرس شما رو از دکتر رمضان گرفتم. – ینجف
 از دوستان ِ خوب من هستن. یکی شونیبله ا -
 ه...ا کمک کنتونه به م یم شونیکردم ا یگفت : من فکر م ی صبان یلحن با
که  دیمن، شااک نکن شیپ نیایب دیدادن که با صیاگه دکتر رمضااان تشااخ -

 لطفا. نیشون درست بوده.مشکل تونو بگ صیتشخ
 پسرم مشکل داره... – ینجف
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 ا تماد به نفسم باال رفت... یطرف پسره کل دمیکه فهم نیهم
 پسرتون چند سالشه؟ -

 سال. ستیب – ینجف
 ه؟یمشکلش چ قایدق ن،یبد حیخب...توض -

سرم هم شیچند وقت پ – ینجف بود که موقع خواب روش  یشاک نیاز ا شهیپ
بار همچ یکی یماه لیاوا فته،یبختک م فاق نیدو  کم کم  نکهیتا ا فتادیم یات

 سه چهار شب. یشد هفته ا
 نداره؟ یمشکل ِ تنفس -

 نداره. ینظر مشکل نی...از امشینه ، دکتر برد – ینجف
 فته؟یبراش نم یاتفاق ؟ی چ ِداریب یوقت -

 ندارم.حاال به یقی.اطهع دقسااتمیخونه ن ادیدونم...من ز ینم –فکر کرد  یکم
 د؟یکن یبراش کار دیتون یشما م ه؟ینظر شما مشکلش چ

 کمکش کرد. شهیبله، مسلما م -
 راه چاره بودم... هیلحظه سکوت برقرار شد و من به فکر  چند
پولش هم هر چقدر  ن،یساایبنو یزیچ یورد اید ا  هیشااما  اگه ممکنه – ینجف

 کنم. یم میشد من تقد
به شااما بدم چون ممکنه وضااع پساارتون  یزیچ هی ینجوریتونم هم یمن نم -

شما با چند مورد مطابقت م سر ِ  شکل ِ پ شه.م طمئن م نکهیا یکنه.برا یبدتر ب
 .نمیپسرتونو بب دیبشم با

 ... نجایا ادیکنم ب یفکر نم – ینجف
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 د؟یکن شیراض دیتون یچرا ؟ نم -
ه زنه ، ن یحرف م یکه نه با کس شهیم یبگم...االن دو هفته ا یواال چ – ینجف

 یغذا هم نم یحت نه،یشاایگوشااه ساااکت م هی.فقط دهیگوش م یبه حرف کساا
 خوره.

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

انداخته بود...واقعا هم خجالت  نییساارشااو پا ینداد، فقط با شاارمندگ یجواب
 ینجوریما هم ا یخونه  یانداخت...تو یخودم م ی بابا ِادیمنو  قایآور بود! دق

 نبود! یاز دکتر خبر شدیرو به قبله نم یبود که تا کس
نداره.در اون صورت به  ی.البته اگه مانعنمشیب یم امی...من مستین یچاره ا -

 براش بکنم. یتونم کار یم ادیاحتمال ز
 م؟یبر نیاالن وقت دار – ینجف

 بردارم. لمویوسا نیندارم.فقط چند لحظه اجازه بد یآره...االن کار -
دوباره گذاشتم. فمیک یکردم الزمه رو تو یکه فکر م یزیاتاق و هر چ یتو رفتم

 .میو کتمو برداشتم و راه افتاد ییرایپذ یاومدم تو
 یکلمه هم حرف نم هیسااکوت کرده بود و  میشااده بود نیسااوار ماشاا یوقت از

 ینزنم و حت یدادم حرف حیکه منم ترج دیرساا یبه نظر م یزد.انقدر هم  صااب
شتم به ا گاریس شم.دا شون چقدر پول بگ یفکر م نیهم نک .به رمیکردم که از

پول  یبرا ادی طرف خوب نباشاااه، ز ِ یگه وضااع مالخودم قول داده بودم که ا
شار ن شون ف شارمیبه ض ومدیبهش نم ،ینجف نی...البته با توجه به ما   ِیع مالو

 تا مطمئن بشم. دمید یخونه شون رو هم م دیبا یداشته باشه.ول یبد
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ش قهیاز چند دق بعد شت و هر دو پ هی یجلو نویما  ی.آقامیشد ادهیخونه نگه دا
ه نبود.ب کیبود اما اصاه شا یبزرگ ی.خونه میزنگ زد و وارد خونه شاد ینجف

 .دنینم تیبهش اهم ادیز دیرس ینظر م
 د؟یکن یم یزندگ نجایوقته ا یلی: خ دمیکه پرس میبود اطیح یتو هنوز
 .شهیم یهفده هجده سال بایبله، تقر – ینجف

کرد  یم یبود.سااع سااتادهیمنتظرمون ا یدر ورود یجلو ینجف یآقا همساار
 نداره. یلبخند بزنه اما مشخص بود که حال خوب

کردم  یگذاشت.احساس م ری فضا کامه روم تاث ِینیوارد خونه شدم سنگ یوقت
 نکهینبود و با ا ریاونجا وجود نداره.خونه شااون اصااه نور گ یمثبت یانرژ چیه

 داشت. ییچراغ ها رو روشن کرده بودن اما باز هم مشکل ِ روشنا
 اتاقشه...اونطرف. یپسرم تو – ینجف

 من چند تا سوال دارم. د،ینیلحظه بش هی شهیم -
و  نداشت یو من با دقت به اطراف نگاه کردم.سقف ِ خونه مشکل مینشست همه
داشااتم...فقط  دیراحت شااد.آشااپزخونه ُاپن بود و بهش د المیبابت خ نیاز ا

 .دمیپرس یدر موردشون م دیمونده بود اتاق ها که با
 ه؟یاسم پسرتون چ -

 فرزان. – ینجف
 د؟یندار یا گهیفرزند د -

شااون هم  یکیشااون ازدواج کرده و  یکیچرا ، دو تا دختر هم دارم... – ینجف
 .رهیمدرسه م

http://www.roman4u.ir/


 29 دژاسو

شد از تو ینجف یآقا یجمله  نیا تا صدا یتموم  شپزخونه   دهیشبه ک هیشب ییآ
به اون سمت نگاه  یانبا نگر یاومد و آقا و خانم نجف نیزم یرو یشدن ِ صندل

 اونا... یکردن.منم جا خوردم اما نه به اندازه 
 یبه چند تا موضااوع که م نجایا امیب نکهی...من تا قبل از انیند تیلطفا اهم -

شه فکر کردم اما بعد از ا سرتون مربوط با به نظرم  دم،یخونه تونو د نکهیتونه به پ
 هم وجود داره که مشکل از خونه تون باشه. نیاحتمال ا

 م؟یخونه رو  وض کن نیا دیبا یعنی – ینجف
از  ریال، غسااو هینظر بدم.فقط  قیتا دق نمیاول پساارتونو بب دینه لزوما...من با -

  ِبه مشااکل هیکه شااب یزیندارن؟ چ یخونه مشااکل خاصاا یتو هیپساارتون بق
 پسرتون باشه؟

شن ییصداها نیت از هماوقا ینه ، فقط گاه – ینجف  ی، از اتاق ها م نیدیکه 
 شب ها... شتری.البته بمیشنو

 د؟یشنو یصداها م نیروز از ا یبود که تو یبار نیاول نیا یعنی -
 کنم... یبله، فکر م – ینجف

 نم؟یپسرتونو بب شهی.مستیخب...مهم ن -
 ...دیبله حتما، بفرمائ – ینجف
ند شاااد هر تا در توش  ییساامتِ  راهرو میو رفت میدو از جامون بل که چند 

 از درها اشاره کرد. یکیبه  ینجف یبود.آقا
 اگه برم داخل؟ شهیناراحت نم -

 ...دینه، بفرمائ – ینجف
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 خوام وارد اتاقش بشم، تا حداقل یداشتم بره و به پسرش اطهع بده که م انتظار
منم کوتاه اومدم.چند تا  سااتیهم ن الشی خ ِنی  دمید یمعذب نباشااه.اما وقت

شدم.چراغ خاموش بود اما اتاق   یلیخ یپنجره  هیضربه به در زدم و وارد اتاق 
شت و چون هوا هنوز گر یتور یبزرگ با پرده ها بود با اون نور کم  شیو م گدا

 .نمیتونستم بب یهم م
 یداده.سااهم کردم اما توجه هیتک واریکه پسااره کنار پنجره نشااسااته و به د دمید

شن صه ن صله دینکرد...انگار ا ستم.چ یکم ی.جلو رفتم و با فا ش ند کنارش ن
 هیرد.ک ینگاه م رونیکنار زده بود و به ب یسااکوت برقرار شااد.پرده رو کم هیثان

شم از ح سمت یبرنم اطیلحظه هم چ شت.با دقت   شده بود رهیخ هشکه ب یدا
 !دمید یالاقل من نم ایاونجا نبود... ینگاه کردم اما کس

ند عد سااکوت رو شااکسااتم و گفتم :  م چ ظه ب با هم حرف  یخوا یلح
 هیتونم بهت کمک کنم...کاف ینداد و دوباره گفتم : من م ی! ...اما جوابم؟یبزن

 .یدار یچه مشکل یبهم بگ
 یمنو نم یاتاق بود و اصه صدا ینداد...انگار فقط جسمش تو یهم جواب باز
صدا نی.همدیشن شن یلحظه  شدن ِ درو  شادمیباز   ینجف یآقا دی.فکر کردم 

سمت در چرخوندم و در کمال تعجب د سرمو به  شه که اومده داخل. در  دمیبا
 یم اهاتاق هساات که داره به ما نگ ینفر تو هیکردم  یبسااته ساات! احساااس م

سع یکنه.در وهله  ض یکردم نترسم چون م یاول  ستم بع ش یدون از  نیاطیاز 
 طرفم! یدونستم با چ یحال نم نیکنن و در   یم هیترس تغذ
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فرزان نشااسااتم.باز هم  یبه رو یبار رو نیدادم و ا ریینشااسااتنم رو تغ یجا
شگل تر یکیبود.به چهره ش نگاه کردم... رونینگاهش به ب س نیاز خو  ییرهاپ

صورتش از همه نظر ب دهی مرم د یبود که تو نقص بود.ناراحت به نظر  یبودم.
س یم ساس کردم حرف زدن باه.ازدینم یوجه حرف چیاما به ه دیر  دهیفا اشح
 ؟یبا من حرف بزن یخوا یجمله گفتم : نم نینداره و به  نوان آخر یا

 رونیادامه ندادم و بلند شدم تا از اتاق ب گهینداره جوابمو بده د الیخ دمید یوقت
در دراز کردم تا بازش کنم اما قبل از تماس  ی رهی.دسااتمو ساامت دسااتگامیب

 و دمیکش قینفس  م هیمک  کردم ،  یدست ِ من، در خود به خود باز شد.کم
تاق ب خانم نجف رونیاز ا قا و  مدم.آ ت یاو منتظر  یبا نگران اقپشاااتِ  در ا

 .میو اونجا حرف بزن ییرایپذ یتو میبودن.ازشون خواستم بر
 هاش حرف بزنه؟که پسرتون با ستین یکس چیه -

 یحرف م یهست که نه با کس ینه،  رض کردم خدمتتون...دو هفته ا – ینجف
 خوره. یزنه ، نه غذا م

 مشکلشو بفهمم! لیتونم دل یمن نم زنهینم یمتاسفانه چون حرف -
 !د؟یکن یکار نیتون ینم یعنی – ینجف خانم

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

 ه؟یحدس شما چ – ینجف
 ینگم.شما تا فردا شب اقدام یزیمن به دو مورد مشکوکم...اما بهتره االن چ -

 .رمیگ یمن باهاتون تماس م د،ینکن
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ت اوردم.پاک رونیوش بسااداب رو از ت یباز کردم و پاکت کاغذ فمویدر ک بعد
سمت ِ خانم نجف داب س مانهیپ هیپاکت حدود ِ  نیا یگرفتم و گفتم : تو یرو 

 بخوره. نیو بهش بد دیَدم کن ییآب جوش، مثل چا یتو نویهست.ا
 م؟یبهش بد یخوره! چجور ینم یچیآخه ه – ینجف خانم

 تو دهنش. نیزیبه زور بر -
 هم تعجب آور نبود!... ادیحرفم هر دوشون جا خوردن...به نظر خودم ز نیا با

 !؟یچجور یعنی – ینجف
دستاشو محکم  دیتون ی...مدیدون یدونم، هر جور که خودتون صهح م ینم -

با یتو زهیبه زور بر نویهم ا گهید یکیو  دیریبگ حال  به هر  ه ب دیدهنش.
ن چو دیفنجون بهش ند هی از شااتری...فقط حواسااتون باشاااه بنیخوردش بد

 ندازه. یفشارشو م
قا تا َدمِ  در همراه ینجف یآ باره براش همه چ یمنو  در مورد  زویکرد و منم دو

اصاارار کرد که منو تا خونه برسااونه اما من ِ احمق  یلیدادم.خ حیسااداب توضاا
س یقبول نکردم! نم سته نف شک س یدونم چرا اون لحظه   دمیم گل کرده بود! ر

ت به خودم لعن یساات.کلین بمیافتاد که دو زار پول ته ِ ج ادمیو  ابونیساار ِ خ
 فرستادم...

ُکتم  یها بی.به جسااتین یخبر دمیشاالوارم د یها بیج یکردم تو دساات
 دمیکتم بردم و د بیج یشدم.دستمو تو یکاغذ زیچ هیو متوجه  دمیدست کش

تا ده هزارتومن ما فورا ی.اولش کلبمهیج یتو یدو  ارِ  ک دمیفهم تعجب کردم ا
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نداختم رو که کتمو ا ته ت نویمبل ا یمسااعودِ .احتماال اون لحظه   یوگذاشاا
 بامرامه... . یلی...خبمیج

 دهیخودم نرس یشده بود.هنوز به خونه  کیوارد کوچه شدم هوا کامه تار یوقت
بودم چون  دهیوقت درشااو باز ند چیبازه...ه هیهمسااا یهیدر ِ و دمیبودم که د

صاحبش ا یلیخ  دشیکه کل ییهیکرد..). همون و ینم یزندگ نجایوقت بود 
سد ست ا سان  چیه –بود  ید  ینگاه خلش( چند لحظه مک  کردم و به دا1ک

چراغ هاش هم روشاان  شااتریبود و ب یکیبزرگ و شاا یلیخ یهیانداختم.و
گذاشااته بودن.حدس زدم که صاااحبش برگشااته.دوباره به راهم ادامه دادمو و 

چراغ  ِدیاوردم و وارد خونه شاادم.کل رونیب فمیاز ک دویدر. کل یجلو دمیرساا
سه قدم از د شن کردم و هنوز دو  دور  یورود رتراس ب.غ.ل در بود.چراغو رو

 نفر چند ضربه به در زد. هینشده بودم که 
دختر ِ پونزده شونزده ساله پشت ِ در ِ و  هی دمیسمت در و بازش کردم.د برگشتم

لحظه  هی سااهم  رو ادا کرد که  یکلمه  عیفورا بهم سااهم کرد.انقدر هم ساار
 جا افتاد و میتازه دو زار هی!بعد چند ثاناااااااااجیگفت...منم که گ یچ دمینفهم

نگاه کنه گفت :  ور اطیکرد داخل ح یم یکه سااع یجوابشااو دادم.در حال
ش سامن دختر  د،یببخ  دیرپ واری.گربه م از دمیتونم...تازه اومد یب.غ.ل هیهم

 رمش؟یبگ امیب شهیشما...م اطیح یتو
در کنار رفتم و با دساات به داخل اشاااره کردم.اونم  یندادم.فقط از جلو یجواب
ا ت سااادمیدر وا یکوچه جلو یکرد.تو اطیاومد تو و شااروع به گشااتن ح عیساار

د و اوم رونیب هیاز اون و یخانم هیلحظه  نی.همرونیب ادیکارش تموم بشااه و ب
صدا ش یِه  ومدین یجواب ی .وقتگانهیبلند گفت :   یبا  صدا م تپ  یسر هم 
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 یرفت رو ی! قشاانگ داشااات مگانهیگفت  یپنج بار م هیهر ثان یکرد...تو
 ا صابم.

 گرده. ی...داره دنبال گربه ش منجاستیگفتم : خانوم! دخترتون ا بلند
شکر د خدا ش غیاز ج گهیرو  ست ک شکر کرد.البته خودمم از  دیو داد د و ازم ت

 نجات دادم! بیمه یخودم تشکر کردم که همه رو از شر اون صدا
از بس که خسااته بودم. فتادمیداشااتم از پا م گهیدم در منتظر موندم، د قهیدق ده

 داشتم. یو کار یفکر ی المه دغدغه  هیبودم و  داریسا ت هفت صبح ب
ربه گ هیبهخره با  نکهیمعطِل خودش کرد تا ا یدخترخانم منو کل نیا خهصااه

شتم بزنم گربه ِ رو لت و  یتو ختیر یزرِد ب ی ست دا شت.دو ب.غ.لش برگ
 پار کنم!

 .یآقا، مرس دیببخش – گانهی
 کنم. یخواهش م -
 !دیخواستم درو ببندم که گفت : ببخش یم

 درو باز کردم... دوباره
 !د؟یکن یم یزندگشما تنها  – گانهی

 بله ، با اجازه تون. -
! انگار دو نفر داشااتن با هم ومدیحرف زدن م یآخه از خونه تون صاادا – گانهی

 کرد... . یجر و بح  م
 خونه رو دارن.خدافظ. دی...کلنجایا انیوقتا دوستام م یبعض -
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 ید! ولبو یرو نگاه کرد. جب فضااول اطیح یدرو ببندم باز هم تو نکهیاز ا قبل
 ییقااتفا نیاتاق ها د ا بذارم تا چن یهمه  یتو دیکم نگرانم کرد...با هیدر کل 

باز هم نم ریخودم جن گ نکهی.با اادین شیپ ترساامو  یتونم جلو یشااادم اما 
شونو به آدم ها  اکه جن ه ادیم شیکم پ یلیگفت خ یم دی.چون مجرمیبگ خود

 داشته باشن. یمهم لیدل نکهینشون بدن...مگر ا
به دست و صورتم زدم و رفتم سر  یاتاق و لباس هامو  وض کردم.آب یتو رفتم

مشااکل اون  ریکه مسااعود برام گذاشااته بود.تمام مدت فکرم درگ ییوقت غذا
سره، فرزان بود.فقط ب صد احتمال م ستیپ شون  یدر شکل از خونه  دادم که م

 یم بیانواده هم آسااخ یا ضااا ی هیبود، حتما بق ینجوریباشااه چون اگه ا
 .دنید

 می ده ِ شااب بود که تصاام ِکیاسااتراحت کردم...سااا ت نزد یاز غذا کم بعد
تا رو برا یید اها نیگرفتم از ب  فرزان یمداوا یکه مهراب بهم داده بود، چند 

صم شو حل کنه.دفترچه  یکه کدوم م رمیبگ میجدا کنم تا بعدا ت شکل  یتونه م
 چهار تا د ا  همت گذاشتم. سه یرو ورق زدم و رو ادداشتمی

...کهفه دمیرساا یکردم اما به راه حل نم یذهنم ماجرا رو مرور م یتو همش
 یب یبار مرورش کردم ول نیکاغذ نوشااتم و چند یرو اتویشااده بودم.تمام جزئ

بود که خودِ  فرزان  نی.تنها راه حلش ادیرساا یبه ذهنم نم یچیبود...ه دهیفا
ود! معلوم اومده ب بندکه اونم متأساافانه زبونش  فتهیبراش م یبهم بگه چه اتفاق

 سرش اورده بودن که مات و مبهوت شده بود... یینبود چه به
شفتگ رهیذهنم آروم بگ نکهیا یبرا شپزخونه و آ یرفتم تو ادیب رونیب یو از اون آ

اوردم.مهراب  رونیاتاق و قرآن رو از داخل کمد ب یوضااو گرفتم.برگشااتم تو
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 نیا ید ا برا یساار هی نیهم یکرده بود و برا ینیب شیرو پ یتمشااکه نیهمچ
.قرآن رو برداشتم و مشونقرآن گذاشته بود یجور مواقع بهم داده بود که منم ال

 ایتم : خداقرآن رو باز کنم گف نکهینشستم.قبل از ا واریکنار د ییرایپذ یرفتم تو
 که کردم ببخش. ییمنو به خاطر تمام غلط ها

مخصااو   یقبل از خوندن ِ اون د ا دیالله گفتم و قرآن رو باز کردم.با بساام
خدا  نکهیا دیسوره ها رو به ام نیخوندم.ا یحمد و فلق و ناس رو م یسوره ها

ضوع رو پ نیبه روم باز کنه و بتونم راه حل ا یریدر ِ خ هی عد کنم خوندم.ب دایمو
 شروع کردم به خوندن ِ اون د ا...

 یخودنش بودم که متوجه صاادا لیچهار برگ بود...هنوز اواحدودا سااه  د ا
نکردم و همچنان  یحرف زدن بود...توجه یدر اطرافم شدم.مثل صدا یفیضع

خوندم و حواساام به دور و  یبه خوندن ادامه دادم.د ا رو به صااورت زمزمه م
 ورم بود.

 مدیاتاق شدم.سرمو باال اوردم و د یحرکت تو هیچشم متوجه  یاز گوشه  هوی
شون انداخته بودن، دارن به  یرو ی نازک ِدیسف یسه نفر که انگار پارچه  خود

سقف پا یآروم شون به اندازه انیم نییاز  شبختانه قد و قامت سک ی...خو   رو
و اون ساامت  مدناو نیی.آروم آروم پادنیرساا یبه نظر م کیکوچ یلیبود و خ

.من کردن.. یپچ پچ م گهیمن قرار گرفتن.انگار داشااتن با همد یاتاق رو به رو
 یکتحر نیتونسااتم کوچکتر یبودم که خشااکم زده بود و نم دهیترساا یبقدر

ون .متوجه حرفاشختیر یم نییکنم...فقط  رق سرد بود که از سر و صورتم پا
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 نی: ا گفت یکیبه اون  یریو ز فیضع یشون با صدا یکی نکهیشدم تا ا ینم
 کنه؟ یکار م یپسر داره چ

فت : م گهید یکی با ا یاز اون افراد در جوابش گ ها جن نیخواد  رو  انید ا
 ههک کنه.

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

سه نفر د یا لحظه ش یتو گهیبعد اون  ست ک و  مدیاتاق نبودن.از د ا خوندن د
بدبخت به یبا  با  جله رفتم که نفهم خودمو   دمیآشااپزخونه رسااوندم.انقدر 

 یآب...م ریشاا ریبرداشااتم و گرفتم ز وانیل هیکردم. یاون راه رو ط یچجور
 یم سااتمتو د یآب جور وانیخواسااتم آب بخورم بلکم حالم بهتر بشااه اما ل

 .ختیر یور اون ورش آب م نیاز ا یکه ِه  دیلرز
شم...رو یسع ستم و کم نیزم یکردم آروم با ش ستم  یآب خوردم.نم ین دون

 دمیستر یباشه.م یجد دیتهد هی ومدینه! اما به نظر م ای رمیبگ یحرفاشونو جد
با موجود  ج یبرگردم تو ها و  تاق  چاره ا یبیغر بیا ما  به رو بشاام.ا  یرو 
رو  هیو قض زنممهراب زنگ ب ای دیخواستم به مج یرفتم.م یحتما م دینبود...با

 براشون بگم.
هم اتاق ب نیتر کیاتاق خواب که نزد یتو دمیاومدم و پر رونیآشااپزخونه ب از

با ه ک نیرو گرفتم.هم دیمج یاوردم و شااماره  رونیکتم ب بیاز ج لمویبود.مو
 کردم... . فیبراش تعر انویجواب داد فورا رفتم سر اصل مطلب و جر

 رم؟یبگ یجد دیبا نوی؟ ا هینظرت چ -
 کنم. یفکر نم – دیمج
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 ؟یچ یعنی -
که م – دیمج ها گفت ،یدون یخودت  بار ها خمیما هم  دروغگو  یلی.جن 

 به حرفاشون ا تماد کرد.به نظر من تو هم ا تنا نکن. شهیاند...اصه نم
 زنم. یکنم دارم جا م یمنو مطمئن کن!...احساس م یجور هیتو رو خدا  -

ما حت دنیترساا یاگه ازت نم ن،یذره به ا صااابت مساالط باش...بب هی – دیمج
دونم!...خودت که تجربه شاو  یچه م ایزدن  یکردن، کتکت م یبهت حمله م

س دمیم نانی.بهت اطمیدار صرفت کنن ول ینجوری.ادنیازت تر ستن من  یخوا
 یر مخودتو بدت تیچون فقط وضع یکن نترس ی.االن هم سعیجا بزن دیتو نبا

 .یکن
 کنم. یم ی...سعدمیباشه، فهم -

و .تازه تادیم شیپ زایچ نیاولش از ا یهر کساا یه، جا نزن. برانر ادتی – دیمج
 داشت. یکیزیف یریدرگ شهی...مهراب همیخوش شانس بود

 کنم بهتر شدم. ی...حس میممنون که باهام حرف زد -
 کنم.مواظب خودت باش.فعه... یخواهش م – دیمج

 خدافظ. -
 یاسااتراحت م میو داشاات میبود دهی ظهر بود.دساات از کار کشاا ِکی یحوال
به کام من شد  زیظرف غذا با خودش اورده بود.خهصه همه چ هی.سورن میکرد
با  بود که ابله بشااقاب نی...اما مشااکل ارمیبگ یزیچ رونیالزم نبود از ب گهیو د

 م...یخورد یقابلمه غذا م یتو میبود و هر دو داشت وردهیخودش ن
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صد دمید یم یور یدر یهمش خواب ها شبید –سورن  ...باور کن روحم 
 کن، زودباش. رشیمونده.برام تعب ادمیفقط دو سه تاشو  یجا رفت! ول

 خورم. یخفه شو دارم غذا م -
 یتونن گهیندازم وسااطش که د یتف م هیوگرنه  اریدرب لتویبهراد موبا – سااورن

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

 خواب رو باز کردم... ریبرداشتم و کتاب تعب لمویموبا
 .می...همه مون بودمیپدربزرگم ا یروستا یکه تو دمیاولش خواب د – سورن

 منم بودم؟ یعنیهمه مون؟  -
شتم ممیهمه جمع بود یخانوادگ یعنینه  – سورن  اطیح یگفتم ، بعد تو ی.دا

 یچ رشیتعب نیشده بود.بب یافتاده بود که بدنش زخم نیزم یاسب رو هیشون 
 شه؟یم

 کردم... دایرو پ یفهرست خواب اسب زخم یتو فورا
سب زخم دنید» نوشته  - سر خواهند  ینشانه  یا ستان به درد ست که دو آن ا

 خااااک بر سرت!«....افتاد 
 !ستیخواب که دست خودم ن گهیکار کنم د یبابا... .چ یا – سورن

 ؟یدیبرامون د یابچه خو گهیشو بگو، د هیخب بق -
پشت ِ بومم.انگار اصه  هیکه سر ِ  دمی...آهان، بعد خواب دنکهیا گهید – سورن

 یور دمی.اما من پرختیپشاات بوم فرو ر هوی...بعد میبود گهیشااهر د هی یتو
 و در رفتم. هیپشت بوم همسا
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شته  - ست،  همت آن ختنیدر حال فرو ر یبام خانه ا دینیاگر خواب بب» نو  ا
ص ست که با م سه د«. شد  دیمواجه خواه یناگهان یبتیا شور اون  گه،یب مرده 
 خواب هاتو ببره.

 خوابت مشکل داره! ریفکر کنم تعب – سورن
فه شااو ا - ها اساااتیخواب دن ریتعب نیبهتر نیخ کل از خواب   ی، مشاا

 !ینکرد چارمونیصدقه بده تا ب یزیچ هیالحساب  یخودته.االنم  ل
 گفت : باشه باشه... . یالیخ یبا ب سورن

ض - صاب خردکن تر یسورن ، بع سم یکه م یشیم یآدم نیوقتا تو ا  ! شنا
 ؟یغذا رو خودت درست کرد نیا یگفت یراست

 در صدد ِ منو خر کنه. یلیروزا خ نیناااه ... مامانم.ا – سورن
 چرا؟ -

 بخت. یداده منو بفرسته خونه  ریگ – سورن
 .ادیکه بدت نمتو هم  -

به سر خودش  یاتفاقا اصه دوست ندارم.مگه سامان زن گرفت چه گل – سورن
 و ما زد؟

 د؟ییسامان نزا یراست -
 .دییو گفت : اوووو ، پارسال زا دیخند سورن

 ؟یسال ِ که  مو شد هیاالن  یعنی -
 ذارن برادرزاده مو ب.غ.ل کنم. ینم یآره ول – سورن

 سر؟پ ایکنن.حاال دختره  یم یکه ازت دارم ، به نظرم کار درست یبا شناخت -
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 پسر. – سورن
حال  نیوقت به سااورن نگفته بودم که چقدر از داداشااش متنفرم! در   چیه

شبادیمطمئنم اونم از من بدش م صه  رقمه.هر وقت  چیه ست،یسورن ن هی...ا
 فلون ِ.ت یلیندازه... که خ یبهم م ینگاه چپ هی نهیب یهم منو م

شت رو به تار کم سته بودم و ه یرفت.تو یم یکیکم هوا دا ش د و اورا یاتاق ن
ودم! ب دهینرساا یا جهینت چیکردم اما تا اون لحظه به ه یم نیید اهامو باال و پا
ونم ت یو بگم آقا من کم اوردم و نم ینجف شیبرم پ نکهیا یکیدو راه داشااتم...

تو فکر  رشتیه د ا بهش بدم.بیبرم و  شیبا حدس و گمان پ ایمشکلتو حل کنم، 
پسااره رو ساار به  دمیترساا یم یبزنم، ول بیهم به ج یپول هیراه دوم بودم که 

  مر  ذاب وجدان چه کنم؟! هیکنم! اونوقت با  ستین
پدر  آخرش مه نون! م هیبا خودم گفتم گورِ   جا و م رمیلق تونم  ینم گمیاون

 .گهیکنن د یمشکلشو حل م دیمج ایکنم... .فوقش مهراب  یبراتون کار
 برو ایبهش بگم ب شاادیمن...روم نم شیوسااط سااورن هم اومده بود پ نیا حاال

جا یخونه  له  ییخودت، من  شاااام درسااات کردن هم  یکار دارم.حوصاا
 باشم. زایچ نینمونده بود که فکر ا ینداشتم...در واقع برام ا صاب

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

 بله ؟ – ینجف
 حالتون خوبه؟ ،ینجف یسهم آقا -

 ن؟یبله، شما خوب – ینجف
 ن؟یمنو شناخت ،یمرس -
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 بله بله ... – ینجف
 ن؟یحال پسرتون بهتر شده؟ اون جوشونده رو بهش داد -

 اتفاقا چند کلمه هم حرف زد. م،یش دادجوشونده رو به – ینجف
 گفت ؟ ی؟ چ یجد -

 یگفت که نم یکرد.با التماس به ما م یاز خوردن ممانعت م شااتریب – ینجف
 !میبه زور بهش خروند نییخوره.باور بفرما

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

 کنه. یبدتر م تویگفت وضع یم – ینجف
 باشه... دهیرس جهینت نیبه ا ییکنم تنها ی... فکر نمنطوریکه ا -

 ه؟یمنظورتون چ – ینجف
 نم؟یمن امشب فرزان رو بب شهی...میچیه -

 بله حتما. – ینجف
 .شمیمزاحمت شون م گهیسا ت د کیپس من  -

 .میمنتظرتون هست – ینجف
 فعه ، خدافظ... -

 خدافظ. – ینجف
تونم وادارش  یکردم حاال که سااداب ، فرزانو به حرف اورده ، منم م احساااس

 بگه. یزیکنم چ
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درسااات کردم و دو قاشااق ساااداب توش  کیپاکت کوچ هیبا کاغذ  عیساار
 مفیک یبه دردم بخورن رو تو دیکردم شاااا ی.چند تا د ا هم که فکر مختمیر

 ی خونه یدرست کنم، بعد راه یزیچ هیسورن  یگذاشتم.قصد داشتم اول برا
 بشم. ینجف

اتاق نشااسااته بودم و سااورن رو تنها گذاشااته بودم.قبل از  یوقت بود تو یلیخ
زنم.کنار سر ب هیآماده کردن شام دست به کار بشم رفتم تا به سورن  یبرا نکهیا

روشاان ِ و سااورن هم رو به روش  ونیزیتلو دمیو د سااتادمیا ییرایپذ یورود
د.تا  من هم نش ِتوجهم ینبود...حت ونیزینشسته اما انگار اصه حواسش به تلو

 اومد... رونیصداش کردم و تازه از فکر ب نکهیا
 درست کنم؟ ینشستم و گفتم : واسه شام چ نیزم یرو

 !؟یهم دار یزیبهم انداخت و گفت : مگه چ یهینگاه  اقل اندر سف هی
 نخوردم. یسیآره بابا ، هنوز به پ -

 خورم. ینم یزینه...چ – سورن
 ؟یمطمئن -

 .ستیآره ، گشنم ن – سورن
با یلیخ -  یکه مهراب بهم معرف ییارویاون  شیبرم پ دیخب... .من االن 

 گردم. یزود برم یکرده بود، ول
 هستم... نجایباشه ، برو.من ا – سورن

 !؟یورخ ینم یزیچ یبرم گفتم : مطمئن نکهیشدم تا آماده بشم ، قبل از ا بلند
گفت : اگه گشنم شد خودم  یجد یا صابش از دستم خرد شد، با لحن سورن

 خورم. یم یزیچ هی رمیم
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 باشه... . -
 .ادینم رتیگ یهم ببر.االن تاکس نیماش چییسو یریم یدار – سورن

 ؟یخودت الزمش ندار -
 ه ، ببرش.ن – سورن

سااورن رو  نیشااده بود.ماشاا کیهوا کامه تار دمیرساا ینجف یبه خونه  یوقت
نگ زدم.طول یجلو پارک کردم و ز باز  یکه نجف دینکشاا یدر  مد و درو  او

 !نیگفت : چقدر خوب شد که اومد یکرد.بعد از سهم و احوالپرس
 شده؟ یزیچ -

شما حر یتلفن نکهیبگم...بعد از ا یگفت : واال چ یبا ناراحت ینجف ف زدم، با 
صدا هوی سرم فورا خودمونو به  یآه و ناله  یاز اتاق،  شد.من و هم سرم بلند  پ

سوند ستاش خون ینیب دمیو د میاتاقش ر که  نی.مثل ا ِیش رو محکم گرفته و د
 .کستهصورتش.اما خوشبختانه دماغش نش ینفر زده بود تو هی

 نزد؟ یورد اون موجود حرفکه در م نهیبوده؟ منظورم ا ینگفت کار ِ ک -
 نه... . – ینجف

 االن حالش چطوره؟ -
 .دهیخوبه...خواب – ینجف

 هم خورده؟ یا گهید زیاز سداب چ ریغ -
 از چه قراره؟ هیقض نیبفهم نیکنم...شما تونست یفکر نم – ینجف

حرف بزنه تا من بتونم قطعا نظر  دیدو سه تا احتمال وجود داره اما پسرتون با -
 نه. ایتونم وادارش کنم  یم نمیتا بب نجایبدم.االن هم اومدم ا
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شد با شخص بود که  ی.خانم نجفمیهم وارد خونه  ستقبال مون اومد اما م به ا
 یبود...نم دهیفا یب یکرد لبخند بزنه ول یم ینداره.سااع یاونم حالِ  خوشاا

 ش رو پنهان کنه. یتونست ناراحت
 نکهیاز ا اوردم و گفتم : بهتره قبل رونیب فمیپاکت ِ سداب رو از ک مینشست یوقت

 .میبراش درست کن گهید یجوشونده  هیبرم سراغ پسرتون، 
 کنم. یمن براش درست م نیبد - ینجف خانم

شون نیا دیرو بهش دادم و گفتم : لطف کن پاکت شو بجو صف بعدم اگه .نیبار ن
 واسش بهتره. ینجوریا ن،یزی اشق  سل هم توش بر هی شهیم

 ادمی: من  دمیپرساا ینجف یبه آشااپزخونه رفت از آقا یخانم نجف نکهیاز ا بعد
 خونه؟ یرفت در مورد اخهق پسرتون سوال کنم؛ فرزان نماز م

جا – ینجف تا  له،  به  نیدونم...از ب یکه من م ییب که  هام فقط فرزاِن  چه  ب
 .بندهیپا فشیتکال

 ت.هس یرابطه ا هی ایقضا نیا نیحرفش به فکر فرو رفتم...حتما ب نیا با
 اتاقش؟ یمن برم تو شهی، م دیببخش -

 حتما... – ینجف
 .دیمنو صدا کن دیاون جوشونده آماده شد لطف کن یوقت -

 بله ، چشم. – ینجف
 یه روک یکیکوچ یشدم و به سمت اتاق فرزان رفتم.اتاق با چراغ مطالعه  بلند

روشاان شااده بود.فرزان هم خواب بود...اون لحظه  یگذاشااته بودن، کم زیم
 چراغ اتاقو روشن نکردم. نیهم یکنم برا دارشینخواستم ب
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گه خودِ  فرزان  یم بده م هیدونسااتم ا حل  یساارنب بهم  تونم مشااکلشااو 
 گه.ب یزیو مجبورش کنه چ ارهیبار سداب به حرفش ب نیبودم ا دواریکنم.ام

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

کردم  یمرور م زویکه کنارش نشااسااته بودم مدام همه چ یا هیاون چند ثان یتو
 نیرنادرت دیشاادم! مونده بودم چرا با یداشااتم کهفه م گهیبود.د دهیفا یب یول
 خورد؟! یبه پست من م یجن زدگ ی دهیپد
شه و  نکهیا یبرا ... هوا تراس یهم به کله م بخوره، رفتم رو یباد هیفکرم آزاد ب
داغ کرده بودم.کم مونده  یاما من حساب ومدیهم م یسرد بود و بارون نرم یکم

 روشن کردم. گارینب س هیتراس نشستم و  یبود از کله م دود بلند شه.رو
سرو با پک زد قهیسه دق دو شتم که دوم ازیدر آرامش گذروندم.ن گارین به   یدا

از  گارمویکنه.پاکت ساا یکردم حالمو بهتر م یرو هم روشاان کنم...حس م
سر  صدا از پشت هیکه خواستم با فندک روشنش کنم  نیاوردم.هم رونیب بمیج

، شااونه م  یرو رو یتوجه مو جلب کرد.تا اومدم به خودم بجنبم تماس دساات
 حس کردم.

 قایقاومده و حاال د رونیفرزان ِ که از اتاق ب میدیبه پشتم انداختم و د ینگاه مین
 من گذاشت، یچشما یبعد هر دو دستشو رو یا هیپشت سر ِ من نشسته.ثان

رد س دایبزنم...دست هاش شد یمهلت بشه من حرف ایبگه  یزیچ نکهیبدون ِ ا
 کرد. یم تیشون داشت چشمامو اذ یکه سرد یبودن جور
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ذهنم  یتو ریتصااو هیمن بود ،  یچشاام ها یلحظه که دساات هاش رو نهمو
ست.ثان صو ی هینقش ب و  اهیس  کس هیبود...مثل  رهیگنگ و ت یلیخ ریاول ت

تر  یداره هر لحظه واقع ریاون تصااو دمیکه گذشاات د ی.اما کمیمیقد دیسااف
 کردم. یاون فضا حس م ی.انقدر که خودمو توشهیم

من  یرو به رو قای...دقدمید یدشاات رو م هیاز غروب  یخودم منظره ا یجلو
دشاات  یو  لف ها دیوز یم یمیدر حال غروب کردن بود.باد ِ مه دیخورشاا

 دنینفر در حال دو هیدور انگار  یلیخ یاورد...در فاصااله  یرو به حرکت درم
صله  نکهیبود.با ا شخص بود که ه یادیز یاز من فا شت اما م شت کلیدا  یدر

 داره.
 ریمن برداشت و اون تصو یچشما یلحظه بود که فرزان دستاشو از رو نیهم
 شد. دیلحظه ناپد کیدر 
تونسته بود اون  یدونستم فرزان چجور یهمچنان مات و مبهوت بودم...نم من

رو  یزیچ هیخواسااات بهم  یکه بود، م یمنظره رو بهم نشااون بده اما هر چ
 کردم تمرکز یودم...سااعشاااده ب جیگ یبفهمونه که از گفتنش  اجزه.حسااااب

 کنم.فرزان هنوز پشت سرم بود.
 بودم.در دهیذهنم زده شد.تازه منظور فرزان رو فهم یجرقه تو هیحس کردم  هوی
خودشااون قرار گرفتن و مطمئن  یاون پازل ساار جا یها کهیلحظه تمام ت کی

رو هر چه زودتر به پدر و  هیقضاا دی.باهیدونم مشااکلِ  فرزان چ یبودم که م
 .هیدونستم راه حل مشکلش چ یگفتم.م یمادرش م
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شو ست شد نیگرفتم و با خودم به اتاق بردمش.هم د  هی خودش میکه وارد اتاق 
ست اما باز هم چ ش شه ن شن کردم و بهش گفتم :  ینم یزیگو گفت.چراغو رو

 گردم. یزود برم یلیجا باش، من خ نیهم
شتم.انقدر خوشحال بودم و  جله او رونیاز اتاق ب فورا مدم و درش هم باز گذا

ودن و ب ییرایپذ یهر دو تو یبخورم.آقا و خانم نجف نیبود زم کیداشتم که نزد
 کردن... یبا تعجب داشتن به من نگاه م

 شده؟!! یزیچ – ینجف
م : گفت میهمه مون نشااساات نکهی.بعد از اننیرفتم و ازشااون خواسااتم بشاا جلو
 یلیبودم...خ دمیدونم چرا تا حاال نفهم ی.نمهیرتون چمشااکل پساا دمیفهم

چقدر  دینیب ی...مدمیفهم یم دیچهره ش با دنیبا د شااابیواضااح بود.از د
 خنگم؟!

 ه؟یچ هی! بهخره قضشمیمن متوجه نم – ینجف
 یم یاز آدم ها انرژ یاز جن ها هسااتن که به طرز ِ خاصاا یساار هی،  دیببن -
خودشااونو به  یداریاوقات هم ب یگاه ایصااورت که موقع ِ خواب  نی.به ارنیگ
رن ب یکار لذت م نیچسبونن...مثل بختک و خهصه از ا یاون شخص م نهیس

 .شنیتر م یحال قو نیو در 
 یخودش م یپساار منو برا یموجود داره انرژ نیبه نظر شااما ا یعنی – ینجف

 ره؟یگ
 کنم. یبله ، فکر م -

 که... ییتر تا جا فیو فرزان ضع شهیتر م یپس اون هر روز قو – ینجف
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 یابطه ر هیجن ، کشتن فرزان باشه.به نظر من  نیکنم قصد ا ینه نه...فکر نم -
 طرفه با پسرتون برقرار کرده. کی ی اشقانه 

 د؟یدون یاز کجا م – ینجف خانم
 زِن. هیجن  نیچون ا -
ه ک ی.خانم نجفختنیبه هم ر یحساااب یتموم شاادن جمله م آقا و خانم نجف با
سراز وردیطاقت ن گهید شک هاش  سر هم م ینجف یشد اما آقا ریو ا شت   یپ

 گفت : نه نه...امکان نداره.
صبان یبا حالت بعد شما از کجا مطمئن ی   نیفتلحظه ر هی د؟یرو به من گفت : 

 !نیرو کشف کرد ایقضا نیا یاتاق و همه  یتو
سازم ب لمیتخ یتو هوینبود که من  یزیچ نیا ن؟یشد یچرا شما انقدر  صب -

خودتون نماز و  یساات...به گفته  افهیشااما بدم.پساار ِ شااما خوش ق لیو تحو
مثل بختک سااراغش  ییروزه ش هم به جاسااات و شاااب ها هم حالت ها

 هیبه  هیمنظره شب هیاتاقش بودم بهم گفت که مدام  ی...در ضمن االن که توادیم
..) کنه.. یم ینوع جن توش زندگ نی که ا ِییهمون جا قایدق نی.انهیب یدشت م

 نن(ک یدونستم باور نم یبهم نشون داده.م روی مدا نگفتم که فرزان اون تصو
ل کرد؟ شااما راه ح یبراش کار شااهیگفت : به نظرتون م یبا نگران ینجف خانم
 !د؟یدون یشو م

 .نیکرد.البته اگه شما بخوا یکار شهیبله ، م -
ست ینجف ش ید صورتش ک شه ، چاره ا دیبه   ی...هر کارستین یو گفت : با

 الزمه بکن.
 ؟ نیکه بهتون دادم ، نصفش رو دم کرد یگفتم : اون سداب یبه خانم نجف رو
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 .ارمشیبله ، االن م – ینجف خانم
جاش بلند شااد و به ساامت آشااپزخونه رفت که گفتم : نه ، اونو فراموش  از
قاشااق ساارکه هم  هیو  نیزیظرف آب ساارد بر هی یش رو تو گهی.نصااف ددیکن

 .دیبهش اضافه کن
 جن کافره؟ نی، ا دیببخش – ینجف

 کنم. ینه ، فکر نم -
 د؟یکار کن یباهاش چ نیخوا یم – ینجف

ندارم ه - عا دوسااات  بار  نیفکر کنم ا یرو بُکشاام ول یوجودم چیمن واق
 مجبورم.

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

شد ینجف یو آقا من شنگ از جامون بلند  س ی.خانم نجفمیمثل ف ز ا مهیسرا
 .دینکه گفتمو درست ک یزیچ نیاومد که بهش گفتم : شما بر رونیآشپزخونه ب

صدا عیسر سمت اتاق فرزان. شن ادیفر یرفتم  ستنش همچنان   دهیکمک خوا
خواساات  ینجف یکه آقا نی.در اتاق رو باز کردم و واردش شاادم اما همشاادیم

 هیافتاده بود و داشاات از  نیزم یوارد بشااه در با شااتاب بسااته شااد.فرزان رو
 یم یکار هی دیاما بابودم  دهیترساا یخورد.حساااب یکتک م یشااخص نامرئ

 .دمکر
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اتاق با  یآن کمدِ  گوشااه  کیداشاات درو باز کنه که در  یسااع ینجف یآقا
نداده  یدر قرار گرفت...اگه جاخال یساار ت به طرف من پرتاب شااد و جلو

 شدم! یبودم حتما له م
نبود ، خواسااتم چراغ اتاقو روشاان کنم اما  یکاف زیم یرو یچراغ مطالعه  نور
ت و با صااور دینفر پامو کشاا هیبرق بردم انگار  دیکه دسااتمو ساامت کل نیهم
لحظه دردش رو احسااااس  هی یاتفاق افتاد که برا عیخوردم.انقدر ساار نیزم

 نکردم.
صدا نیهم شد.نم ادیداد و فر یلحظه  ستم چه اتفاق یفرزان قطع  اده افت یدون

ش ینم یزیچ گهیبود که فرزان د سعگفت ... به زور از جام بلند  ردم ک یدم و 
ش سط اتاق بود و از درد به خودش منمیب  آرامش چند نی.اما ادیچیپ ی.فرزان و
 ...وردیَدووم ن شتریب هیثان
 ی هیکه کنارش نشااسااته بودم متوجه ِ سااا یوارید یجلوتر از خودم، رو یکم

سم چیشدم که ه یبزرگ شت و م.س.تق یج ساومدیبه طرف من م میندا  هی.
سا یشباهت چیه سا هی ی هیبه  سم اون  شخص بود که ج شت...اما م  هیآدم ندا
 تونه کارمو بسازه. یداره و م یدرشت کلیه
که به ذهنم  یید ا نیاول نیهم یشدم ، برا یاز شرش خه  م یجور هی دیبا

ذ ریو ز دیرساا السااماِ  نجومار رجومار  یجعَل ف یلب زمزمه کردم ؛ ساابحان َ ال 
 ...نیاطیللش

ان نبود.زود خودمو به فرز یخبر هیاز اون سا گهید دمیرس نیاطیش یبه کلمه  تا
 یفنج ی.آقادیچیپ یرسوندم...شکمشو محکم گرفته بود و از درد به خودش م
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ند چ یزد ول یکرد تا در اتاقو باز کنه و مدام به در ضربه م یهم داشت تهش م
 نشد. دهیاز پشت در شن ییصدا گهیبعد د هیثان
ون بردم چ یرفتم و البته فرزان هم با خودم م یم رونیاز اتاق ب یجور هی دیبا

کنه فرزانو با خودش ببره.اصه دوست نداشتم  یم یمطمئن بودم اون جن سع
 .میکن داشیپ مینتون گهیوگرنه ممکن بود د فتهیاتفاق براش ب نیا

 ینجف یزنه.آقا ینفر داره به پنجره ضااربه م هی دمیلحظه گذشاات که شاان چند
اق شد وارد ات یبود...صدام زد و منم فورا رفتم تا در تراس رو براش باز کنم.وقت

 شده ؟! ی: چ دیازم پرس یرنگش مثل گچ شده.با وحشت و نگران دمید
که سوالشو فراموش کرد و رفت سمت ِ  دیفرزان و حالت اتاقو د تیوضع یوقت

صت خوب سونم.رفت یفرزان.فر شپزخونه بر و گفتم :  ششیم پبود تا خودمو به آ
سرکه رو ب یبرم تو دی، من با ینجف یآقا سداب و  شپزخونه و  شما همارمیآ  نی.

  فرزان بمون. ِشیجا پ
 خودم برم؟ نیخوا یباشه...م – ینجف

 .فتهیب ینه ، ممکنه اتفاق -
 ؟ یچه اتفاق – ینجف

شما فقط استیمهم ن - ست فرزا هی.اگه دیفرزان بمون شیپ نجای... نو وقت خوا
 .دیبا خودش ببره منو صدا کن

 ببره؟!! – ینجف
 آره...احتمالش هست. -

 و من برم آشپزخونه؟ یبمون نجایشما ا شهیفکر کرد و گفت : نم یکم ینجف
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 ن.مثل پسرتو شهیشما هم م تیبهتره.وگرنه وضع ینجوریا دینه...باور کن -
 لطفا. دیباشه...پس زودتر بر – ینجف

 کس چیرسوندم.ه ییرایشدم و خودمو به پذ یتراس وارد اتاق کنار یاز رو دزو
ظرف سداب  نکهیا دینبود.به ام یهم خبر ی...از خانم نجفدمید یرو اونجا نم

سرکه تو شپزخونه نرس یو  شه جلو رفتم.هنوز به آ شپزخونه با که برق  بودم دهیآ
 یچیقطع شااد ه قاول که بر یفرو رفت.لحظه  یکیقطع شااد و خونه در تار

 هنکیکردن تا ا ی ادت م یکیگذشت چشمام به تار یم یهر چ یول دمید ینم
.تنها منابع نور پنجره ها دمید یم هیسااا هیمثل  شیرو کم و ب زیکم کم همه چ

 نداشتن. یهوا نور چندان یکیبودن که اونا هم به خاطر شب و تار
بدم و بهشااون  صیرو تشااخ وارهایتونسااتم د یبود که م یخونه به اندازه ا نور

خودم دراز کرده  ی.دسااتمو جلونمیتونسااتم بب یپامو خوب نم ینخورم.جلو
چند لحظه  یرفتم که برا ینخورم.آروم آروم داشااتم جلو م یزیبودم که به چ

ساس کردم  شت داره بهم نزد هیاح سرشهیم کینفر از پ  دمیرخبه  قب چ عی.
 یاره اچ تیفرار از اون وضع یبودم...برا دهیترس داینبود.شد دایپ زیچ چیاما ه

 کردم. یتمومش م دیجز رفتن به آشپزخونه نداشتم...با
شپزخونه چرخ دوباره سمت آ تا به راهم ادامه بدم.آروم جلو رفتم و وارد  دمیبه 

شدم.رو شپزخونه  ست زیم یآ ش ید سه تا ظرف روش بود...دمیک از  یکی...دو 
 یم گرفتم...خودش بود، بو ینیب ریتم و زبود رو برداشاا وانیل هیظرف ها که 

 داد. یسرکه م
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حال کهیبودم از ا خوشاا به راه  وانویکردم.ل ینصااف راهو ط ن برداشااتم و 
دسااتم  از وانینخورم و ل یزیرفتم تا به چ یراه م اطیآروم و با احت یلیافتادم.خ

 .فتهیب
جا .همه دیرساا یراه رفتن خودم به گوش نم یاز صاادا ریبه غ ییصاادا چیه

تار کیتار به  ما چشاامام  قدم یکیبود ا از  شااتریب ی ادت کرده بودن.چند 
شده بودم که  شپزخونه دور ن  متوجه ِ ییرایخودم، اون طرف پذ یرو به رو هویآ

چند لحظه شااوک شاادم و  یبرا دنشیشاادم.با د وارید یبزرگ رو ی هیسااا هی
صورتم پا سر و  سرد بود که از  ستم راه برم. رق  که  ی...کمختیر یم نیینتون

ت ! انگار جسم داشستین هیسا هیصرفا  نمیب یکه م یزیچ دمیدقت کردم فهم
ست بب ینم یکیاما به خاطر تار ستم در  هی دمید یکه م یزیو تنها چ نمشیتون

 رنگ بود. اهیبزرگ و س یهاله 
 یکرد کارم تموم بود.نم یکار کنم...اگه بهم حمله م یچ دیدونسااتم با ینم

س ستم از ک ستم کار یکمک بخوام چون م یتون شون برنم یدون ست و  ادیاز د
 اونا هم به منه! دیام
تر  عیه سرهر چ دیکردم به ترسم غلبه کنم.با یسع یبود ول یکار سخت نکهیا با

 رسوندم... یخودمو به اتاق م
فت رو خ میتصاام تاق  یط عیساار یلیداشااتم اون مساااا به ا کنم و خودمو 

ستمو رو ست را سونم.د سرکه ب وانیل یدهانه  یبر سداب و  شتم تا   ونریگذا
 نوان از  چیبود اما دوساات نداشااتم به ه یقطره ش کاف کی...هر چند زهینر
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خواسااتم که اون جن بره سااراغ فرزان و  یدسااتش بدم!اون لحظه قلبا از خدا م
 بهش بچسبونه. ودشوخ

خورم.به ن نیو به راه افتادم.تمام حواسم به جلوم بود که زم دمیکش یقی م نفس
رو  نیزم یرو نیجساام ساانگ هیشاادن ِ  دهیکشاا بیمه یمحض حرکتم صاادا

 نبود.هر آن یرو به روم خبر یاز اون هاله  گهی...صدا از آشپزخونه بود.ددمیشن
 یتو یبیج  ی.همهمه شااهیم کینفر داره از پشاات بهم نزد هیکردم  یحس م

خونه رو جا  لیدارن وسااا یادیز یبود که  ده  نیخونه به راه افتاده بود...مثل ا
دارن به  لیکردم اون وسااا یکشااونن.احساااس م یکنن و به اطراف م یبه جا م

 .شدنیتر م کی...هر آن صداها نزدشنیم دهیطرف من کش
...انگار صدها متر با من شدیم دهیدور شن یلیخ یزن از فاصله  هی غیج یصدا

شت اما به راحت صله دا شخ یم یفا شو ت صدا ستم  سر وبدم. صیتون  انقدر 
صدا ادیصداها ز شد اما  یخانم نجف غیو ج هیگر یشده بودن که  از اتاق بلند 

به ساارش نم تاق ب زدیخوشاابختانه  با  مترو ند.بهخره اون چادیب رونیکه از ا
 یرفتم رو کراسااتیکردم و خودمو به اتاق رسااوندم.از اونجا هم  یط یبدبخت

 اتاق فرزان. یتو دمیتراس و فورا پر
با  دیتا منو د ینجف یافتاده بود.آقا هوشیب ینجف یآقا یدساات ها یرو فرزان

 بکن! یکار هیالتماس گفت : تو رو خدا 
بود که  یزیهمون چ قایفرزان خوشحال شدم.دق تی وضع ِدنیمن واقعا با د اما

 رفت یم شیهمونطور که انتظارشااو داشااتم پ زیهمه چ نکهیخواسااتم.از ا یم
 زده بودم. جانیه یحساب
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سوندم.فندکمو از ج خودمو شنش کردم.با ا رونیب بمیبه فرزان ر  نکهیاوردم و رو
 از خودش یاز حد اتاق، نور خوب شیب یکینداشت اما به خاطر تار یادینور ز

 یافتاد گفت : چجور وانیچشاامش به ل ینجف یکه آقا نیکرد.هم یساااطع م
 !! ِهوشیکه ب نیبخوره؟ ا یبهش بد یخوا یم
 بهش بدم بخوره. یزیچ ستیقرار ن -

 آشپزخونه؟!! ی! چرا رفت؟یکار کن یچ یخوا ی! پس م؟یچ یعنی – ینجف
 ...البته برامدیفهم شاادی.از لحنش مشااهیداره بهم مشااکوک م یکردم نجف حس

تم مناسب نداش ی لهیکارم وس یکردم.برا یمهم نبود چون فقط به فرزان فکر م
سنت شدم  شتمو داخل ل یو مجبور   سیکامه خ یکردم.وقت وانی مل کنم.انگ

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

گار  نیهم که ان ظه بود  به در ورود یزیچ هیلح با  یمحکم  برخورد کرد و 
 غیج ی.بعد صدامیدیو از جا پر میخورد کهی دایشد ینجف یصداش من و آقا

پذ یندبل قا دهیشاان ییرایاز  به من نگاه کرد و م ینجف یشاااد.آ  یبا تعجب 
ست چ سه که  یزیخوا سا هویبپر  ن،شاومده با رونیکه از آب ب ییفرزان مثل ک

 و سر جاش نشست. دیکش یقینفس  م
تار بعد به هوش اومدن فرزان فورا برق وصااال شاااد و خونه از   رونیب یکیاز 

 دیرس یفرزان.به نظر م شیچراغ اتاقو روشن کرد و برگشت پ ینجف یاومد.آقا
شه...فقط نفس نفس م ستم زود یکه اونم مهم نبود و م زدیحالش خوب با  دون

 تونست حرف بزنه. ی.چند لحظه اول نمشهیخوب م
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 گاریس هیتراس  یمطمئن شدم حالش خوبه تنهاشون گذاشتم و رفتم رو یوقت
 یدسااته گل به آب نداده بودم احساااس خوب کهنیتازه کنم.از ا ییبکشاام و هوا

 کردم بتونم درساات یوقت فکر نم چیوارد کار بشاام ه نکهیداشااتم.تا قبل از ا
 انجامش بدم.

شتم...فقط با یاونجا کار گهید ش یگرفتم و م یپولمو م دیندا  یتم تورفتم.برگ
 برم. دیبا گهی، من د ینجف یاتاق و گفتم : آقا

 تموم شد؟ یعنیجاش بلند شد و گفت :  از
 بله ، ظاهرا. -

 م؟یحرف بزن رونیب میبر شهیم – ینجف
 بله. -
 .میستادیاتاق ا یاز پنجره  یکم یو با فاصله  میاومد رونیهم از اتاق ب با

 !فته؟ینم یا گهیآروم گفت : به نظرتون اتفاق د ینجف یآقا
 اون جن رفته. دمیم نانینه...بهتون اطم -

 ن؟یدون یاز کجا م – ینجف
 چون مرده. -

 یدوسااتاش برا ی ، از کجا معلوم که ساار و کله  ِینجوریواقعا ؟! اگه ا – ینجف
 نشه؟ دایانتقام پ

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

 .میکن هیتسو دیخب...پس حاال با – ینجف
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ساس کردم م یطور لحنش  یدرپ هیخواد دبه کنه...با خودم گفتم  یبود که اح
 ...االن وقتشه.گهیزدم و گفتم : بله د یفکر لبخند نی.با اارمیازت درب

 کنم؟ میتقد دیحاال چقدر با – ینجف
 فکر کردم (... صد تومن. ی رض به حضورتون که... )کم -

 یکرد...ابروهاشااو باال برد و با چشاام ها رییلحظه چهره ش کامه تغ هی یبرا
 گرد کرده گفت : صاااد تومن!!

کر .تازه فی...صااد تا هزار تومنونیلینگفتم که صااد م ینجف یاووووو...! آقا -
 ارزه. یم نایاز ا شتریکنم جون ِ پسرتون ب یم

 .رمایرم داخل براتون بب نیباشه، حق با شماست.اجازه بد –فکر کرد  یکم
شش دق یکم اخم و  یپول رو برام اورد...البته با کل قهیمنتظر موندم و بعد ِ پنج 

برداشااتم و  فمویزدم.ک یلبخند م یخوشااحال بودم و ه یلیمن خ یَتخم! ول
 اومدم. رونیزود از خونه شون ب یلیخ

حال بودم! دلم یم خدا قدر از گرفتن اون صاااد هزار تومن خوشاا نه چ از  دو
 ببندم. شمویتونستم ن یرفت...اصه نم یغنج م یخوشحال

ش خودمو سوندم.ما  فمویدر پارک کردم.داخل ک یسورن رو جلو نیبه خونه ر
شتم اما کل سورن ب دایدرو پ دیگ متوجه  وهیدرو باز کنه... ادینکردم.زنگ زدم تا 
قب رفتم و ن یبازه.کم هیهمساااا یهیشااادم در و گاه می  به داخلش  ین
س از  ریغ وزد  یکوچه هم کهغ پر نم یشون نبود...تو اطیح یتو یانداختم.ک
 یرفته درو ببندن ...م ادشااونی دی.فکر کردم شاااادمید یرو نم یخودم کساا
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 مدا بازش  دیشاادم.با خودم گفتم شااا الیخ یخواسااتم خودم ببندمش اما ب
 گذاشتن.

 ینداشااتم...فکر م دنشااوید لحظه مسااعود اومد و درو باز کرد...انتظار نیهم
 .ادیکردم سورن ب

 !؟یینجایِا ! تو ا -
 چرند نگو! پس کجام؟ – مسعود

 ؟ یاومد یِک  -
 .شهیم یسا ت هی – مسعود

 سورن رفته ؟ -
 نه سورن هم هست. – مسعود

نفر از پشاات در گفت :  هیبساات که  یداخل و مسااعود داشاات درو م رفتم
 !دیببخش

بار  نیدوم یپشاات دره...برا هیدختر همسااا دمیدوباره درو باز کرد.د مسااعود
 .ادیازش بدم م یلیاحساس کردم خ

 بله ؟ – مسعود
 !نجاست؟یمن ا یگربه  د،یببخش – گانهی

کرد.جلو رفتم و کنار مسعود  یش داشت ا صابمو خرد م یلعنت یاون گربه  با
ه تون ...گرب یمراقب اون گربه  شااتریکم ب هی سااتیو گفتم : بهتر ن سااادمیوا

 !د؟یباش
 هی شااهیشااما! حاال م یتو خونه  ادیدونم چرا همش دوساات داره ب ینم – گانهی

 ن؟ینگاه بنداز
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سعود  گفت : نه خانوم، یالیخ یننداخت و با ب اطیهم به ح ینگاه مین یحت م
ه ربگ یپره تو خونه تون...ناسااهمت ی.اگرم باشااه خودش دوباره مسااتین نجایا

 ست ها !
 نگاه بندازم... هیمن  نیبذار – گانهی

ا که م سااتیهم ن یتفحه ا نی.تازه همچگهید سااتین نجایبابا...خانوم ا یا -
 !مشیبدزد میبخوا

 ؟ ِیرو به من گفت : چه شکل مسعود
 .یخور یتا دو روز غذا نم نشیبب خت،یر یو گفتم : زرد ِ ب دمیخند

 هم با حرف من خندش گرفت. مسعود
 !نیدیباال کش ختویر یب یگربه  نیفعه که هم – گانهی

خونه بشااه جزو امهک من  نیوارد ا ی...اساااسااا هر چیگیشااما درساات م -
 .شهیمحسوب م

ش زیطعنه آم یبا لحن گانهی قانون  ینجوریکه ا دیشما چه کاره ا د،یگفت : ببخ
 د؟یکن یوضع م

 .رهیخواستم جواب بدم که مسعود فورا گفت : جن گ یم
 !ادیزد و گفت : آره اتفاقا بهشون هم م یشخندین گانهی

 به سهمت ...و درو بست. گهیگفت :  خب د مسعود
 ! ِی جب دختر لوس و گوشت تلخ – مسعود

 .رهیو م زهیر یا صاب منو به هم م ادی! دو شب ِ م قایدق -
 ؟یولش کن...تو کجا بود – مسعود
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 شده؟ یصورتت چشد و گفت :  قیصورتم دق یرو بعد
 کبود شده؟ -

 آره. – مسعود
 .ستیبابا...مهم ن یچیه -

سته بود، تا منو د م،یشد ییرایپذ وارد ش صورتت دیسورن هم اونجا ن  گفت : 
 شده؟ یچ
 .یچیه -

 ...!نمی! ماشینکنه تصادف کرد – سورن
 خوردم. نیچرت نگو، تصادف کجا بود؟! با صورت زم -

 راحت شد. المیخب خدا رو شکر...خ – سورن
 !فتهین نشیخط به ماش هی یول رمیبود من بم حاضر

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

 ...یمرس -
افتاد که لباس هامو  وض کردم چشاامم به سااامسااونت مسااعود  نکهیاز ا بعد

ول دستم حاال که پ هیتوالت.با خودم گفتم فرصت خوب زیگذاشته بودش کنار م
 گذاشااته بود رو بهش پس بدم...البته به بمیج یکه تو یتومن سااتیاومده اون ب

 روش خودش!
بازش کردم.پولو تو فشیکنار ک ن،یزم یرو  گذاشااتم و فیک ینشااسااتم و 

 !؟یکن یکار م یمسعود گفت : چ دمیخواستم درشو ببندم که شن
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سرمو بلند کردم به م انقدر شدم که تا  سعود  زیهول  خورد .خندم گرفته بود...م
هم  از ابروهاش یکیکرد. یطلبکارانه نگام م یبود و با حالت سادهیدر وا یجلو

ستم اگه جا یباال داده بود.م ص هیبود حتما  یا گهیمن کس د یدون ل کتک مف
 زد. یبهش م

 کون داد و گفت : هوم؟!ت یسر
 کردم. یمو صاف م یداشتم بده -

 ؟یکدوم بده – مسعود
 .یگذاشته بود بمیج یکه تو یتومن ستیهمون ب -

 من نذاشتم. – مسعود
شب  - ستت درد نکنه، ام ستم اومد گفتم تا  هیبه هر حال د رفته ن ادمیکم پول د

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

 بستم و گفتم باشه. فوی ک ِدر
 .یخر یلیخ – مسعود

از  که مسعود برام گذشته بود.تا قبل ییگوش غذا ریآشپزخونه و زدم ز یتو رفتم
کهیا به محض شااروع کل یبخورم حس م ن ما  ندارم، ا ها   یکردم اشاات

سمت گربه  غذا خوردن فکرم نی.حشدیخوردم...خودمم باورم نم  نیا یرفت 
  ِ یگفت گربه م همباز یم شاااهیگربه داره هم هیکه خودش هم  دیدختره...مج

 جن هاست.
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! همش نهیمن هم هم یگربه به خونه  نیاز حد ا شیب ی هقه  لیدل احتماال
خه  شاادن از  یبذارم.برا یزیچ ییاتاق ها د ا یهمه  یرفت تو یم ادمی

 کردم. یکارو م نیحتما ا دیدختره هم که شده با نیشر ا
بود و  هدیدراز کش نیزم یبچه ها.سورن رو شیپ ییرایپذ یاز شام رفتم تو بعد

نشااسااتم و گفتم : چه  نیزم یکرد.رو ینگاه م ونیزیمسااعود هم داشاات تلو
 خبر؟

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

 ش؟یگرفت – سورن
 آره... -

 !رن؟یم شیانقدر خشن پ شهیها هم یریجن گ نیا نم،یبب – مسعود
امو پ اروی دمینگفتن.امشب هم تا به خودم جنب یزیدونم واال...به من چ ینم -

 خوردم. نیو با صورت زم دیکش
ش ریجن گ یخوا یمن موندم تو چرا م – مسعود سودیبا صه چه  تو  یبرا ی!! ا

 !یحتما انجامش بد شهینم لیجن ازت خواستن دل یسر هیداره؟ چون 
 اومد...من رمیدر  وض صد تومن هم گ یضربه به صورتم خورد ول هیدرسته  -
 .نمیب یم وانویپر ل ی مهین

سعود صه نم – م ضمن ا یبه نظر من که ا صورتت،  یبار زدن تو نیارزه! در 
 .یانقدر خوش شانس نباش دیبعد شا یدفعه 

 ود.ب دهیخواست بفهمه تا حاال فهم ی.اگه م ِیروان نیولش کن بابا...ا – سورن
 به من! نیداد یریبابا...! شماها چه گ یا -
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 یم ؟یَجوون مرگ بش ی.تو دوست دارگمیابله من به خاطر خودت م – مسعود
 شیچند وقت پ نیرن؟همیم یم یعیبه طرز فج رهایاز جن گ یلیخ یدونساات

ه ساختمون چند طبقه پرت کرد هی یاز پنجره  ریمه یتو رویجن گ هیکه  دمیشن
 .نییبودن پا
 جن ها؟!! – سورن

ا صااابم خط  یحساااب دمیشاان یمنفجر شااده بود.من وقت ارویآره...  – مسااعود
ضم یحس بد هیشد.از اون موقع  یخط ست که برا ینیدارم.حاال چه ت تو  یه

 !فته؟ین یاتفاق نیهمچ
خودشااون هم  که منو انتخاب کردن ییبگم...البد اون کساااا یخب...چ -

 مواظبم اند!
 کردن؟! یامشب هم برات کار نم،یآره حتاااما!! بب – مسعود

باور نم یم مه چ یکنن...کبود یدونسااتم اگه بگم آره   یلو م زویصااورتم ه
 داد...به ناچار گفتم : نه...

 یو سااورن به نشااانه  دنیخند زیکوتاه و البته طعنه آم یلیو سااورن خ مسااعود
 .تکون داد یتأسف سر

خاطر خودت م – سااورن به  گه تو  گم،یبهراد...احمق جون...  نار.م بکش ک
خودتو به خطر  یبه خاطر چندر غاز دار ینجوریکه ا یجونتو از ساار راه اورد

 ؟؟یندازیم
 چندر غاز هم نداشتم! نیهم روزیمن تا د یول -

 !یکنکارا ب نیخواد از ا یبه من بگو.نم ایب یتو هر وقت پول الزم داشت – مسعود
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 شد؟یروت م یتو خودت بود -
 داره؟! یآره، مگه چه اشکال – مسعود

 .یکن ینم یکار نیوقت همچ چی.تو هیگیدروغ م ی...دارگهینه د -
 ؟یدون یآخه تو از کجا م – مسعود

 .نیبه هر حال...ممنون که به فکر بود -
 !ن؟یهم – سورن

 ماچت هم کنم؟! امیب یخوا ی...مگهیآره د -
 یشیم الیخ یب ؟یکن یکار م یکه آخرش چ نهیخفه شو بابا منظورم ا – سورن

 نه؟ ای
 کنم. یروش فکر م -

.سااورن که همش با فندکش ور میسااکوت کرد یمن همگ یجمله  نیاز ا بعد
که از اون  یم نداره.مسااعود هم  له  فت ...مشااخص بود اصااه حوصاا ر

کردم هر لحظه ممکنه پاشاااه با  ی.حس مبدتر...بدجور اخم هاش تو هم بود
 م.ترس یازش م یلیخ شهیم ی صب یو کبودم کنه! که وقت اهیکمربند س

 ...ارمیب وهیو  وض کردن فضا گفتم : من برم م تیفرار از اون وضع یبرا
از جام بلند شاادم و رفتم ساامت آشااپزخونه.به نظرم سااورن و مسااعود  عیساار

ست م شتم اون موقع چیگفتن...اما من به ه یدر ست ندا  حداقل به تویوجه دو
 زیهم چ دمیخاطر پولش هم که شاااده از دسااات بدم.تازه با حقوقِ  کار جد

 وکالت دفتر گهیبتونه دو ساال د نکهی...ساورن فقط به خاطر اادینم رمیگ یادیز
با حقوق کمش قبول کرده...خودش بچه ما نیبزنه ا داره، نفسااش از  هیکارو 

روشاانه...مهندس ِ و واسااه خودش  فشیود هم که تکل.مسااعادیگرم درم یجا
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 نیکنه.ا یهم انقدر راحت بذل و بخشااش م نی.به خاطر همارهیپول درم یکل
جبرانش کنم... .حاال چه  یجور هی دیام که با چارهیوسااط فقط من بدبخت ب

 خواد! یهم نم یمال ی هیکه سرما یریبهتر از جن گ یکار
صم سعود رو کمتر در  یریگرفتم همچنان به جن گ میت سورن و م ادامه بدم اما 

بذارم.ظرف م انیجر خل  وهیکارام  چالیرو از دا اوردم و برگشااتم  رونیب خ
 .ششونیپ

اتاق و از اونجا وارد هال شدم که  ی.رفتم توومدمیتراس ن یبرگشت از رو موقع
 زنن... یسورن و مسعود دارن با هم حرف م دمیشن

 !یخیزنم تار یبهش م یبرسه، کتک دیمج واری نیاگه دستم به ا – مسعود
ص – سورن  یسر اون دکتره، مهراب ِ.تازه بهراد م ری...همش زستیاون ن ریتق

 کنه! ینم یریگفت که طرف خودش اصه جن گ
سعود  یم یکه ابلهه به خاطر پول هر گه نمیاوردن...ا ریبچه گ گه،ید نهیهم – م

 خوره.
خودم  یکردم به رو یسااع یشاادم! ول یم یداشااتم از دسااتشااون کفر گهید
 . ِیشخص یمسئله  هی نی...اارمین

ن  نوان در مورد ج چیبودم به ه شااشااونیکه پ یو تمام مدت ییرایپذ یتو رفتم
شون حرف نزدم...هر بار هم که اونا م یریگ ستن در موردش حرف  یباها خوا

 کردم. یبزنن من بحثو  وض م
و  میدید لمیسا ت دو شب ف یکایتا نزد م،یکه با هم ا ییمعمول وقت ها طبق

 .میحرف زد
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س من ش گاریچند تا  سر هم ک شت  سرگ دمیپ گرفته بودم...از اون طرف  جهیو 
 یاتاق تا برا یتونسااتم چشاامامو باز نگه دارم.رفتم تو ینم ومد،یهم خوابم م

ها رختخواب ب چه  نداختم توارمیخودم و ب ها رو ا که  ییرایپذ ی.رختخواب 
اال دارم ح ارک ونیزیننداز، من با تلو نجایمسااعود گفت : رختخواب خودتونو ا

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

هال.سورن هم اونجا نشسته  یخودم و سورن رو برداشتم و اوردم تو رختخواب
 خوند. یرو م یپرونده کار یسر هیبود و داشت 

 ؟یخواب یاتاق نم یو چرا توت – سورن
 .دهیبهم دست م یتونم اونجا بخوابم...حس بد ینم گهید دی  یبعد اتفاقا -

 من برم اونجا؟ یخوا یم – سورن
 .برهیخستم...زود خوابم م یلی.من خنینه ، تو بش -

 .یباشه...هر جور راحت – سورن
پذ کیهال ، نزد یرختخوابمو گوشاااه  من نداختم.د ییرایدر  به  ی کم ِ دیا
ته  در اتاق نشس ِکی.سورن هم نزددمید یهم نم ونیزیتلو یداشتم.حت ییرایپذ

 تیما رو اذ ونیزیتلو یصاادا نکهیا یبود و همچنان ساارگرم پرونده ها بود.برا
 خاموشگوشااش هدفن گذاشااته بود. سااورن چراغ هال رو  ینکنه مسااعود تو

نکرد و گفت نور ِ  کرد، هر چقدر هم بهش اصاارار کردم روشاانش بذاره قبول
 .هیبراش کاف ییرایچراغ پذ
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بت هم پدرمو  هیکردم هوا  یبود اما حس م زییاولِ  پا نکهیا با کم گرمه...رطو
به سااورن گفتم :  یدر اورده بود.پنجره  گذاشااتم و  باز  هر دو طرف هال رو 

 اشکال نداره باز باشن؟
 نه ، راحت باش. – سورن

ش بعد سر جام دراز ک سدمیاز باز کردن پنجره ها رفتم و  ص یخنک می.ن ورتم به 
ته کرد...الب دنیبعد بارون شااروع به بار قهیزد که حالمو بهتر کرد.چند دق یم

 .دیبار یآروم م یلینبود و خ دیشد
سکوت مطلق بود.تو سا ت شته بود.خونه در  م بود داریخواب و ب یاز دو گذ

اشه سورن ب دیزنه.فکر کردم شا یداره آروم به صورتم منفر  هیکه احساس کردم 
سورن اون طرف اتاق نشسته  دمیو باهام کار داره.به زور چشمامو باز کردم اما د

م چشمامو بستم...داشت هشده بودم.دوبار یاالتیو سرش به کار خودشه.انگار خ
 برام مهم نبود... یچیزدم.ه یبال بال م یاز خستگ

شن هینگذشته بود که  دنمیاز خواب یزیچ چ...مثل  پچ پ ِهیشب یی.صدادمیصدا 
که  نیا  یزیلب چ ریزنه و ز یحرف م یواشااکیداره  اطیح ینفر تو هیبود 
حرف زدن و پچ  یکردم بخوابم که دوباره صاادا ی.محل ندادم و باز سااعگهیم

شن صداها هر لحظه بدمیپچ  صدا یم شتری...  هیگر یشدن... چند لحظه بعد 
س هی ی ستم طاقت ب گهی.ددیزن هم به گوش ر ستم.ب ارمینتون ش سر جام ن ا و 

 یقرآن م یدادم.از دور صاادا یدور و ورم گوش م یدقت داشااتم به صااداها
 مونده بود! یاما سا ت دو بود و تا اذان کل دمیشن
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شغول خوندن پرونده  یب سورن صداها م ستش بود.اما من  یتو یتفاوت به  د
 و دیصااداش کردم.اونم از خوندن دساات کشاا نیهم یبودم برا دهیترساا یلیخ

 ه؟یگفت : چ
 هکیت هیاز ترس خشکم زده بود و دوباره توجهم به صداها جلب شد.سورن  من

 کاغذ گلوله شده رو پرت کرد طرفم و گفت : چته؟
ساب یوقت س یکاغذ بهم خورد ح ست خودم نبود...نمدمیو از جا پر دمیتر  ی.د

 یم زیر هیخنده و  ریحرکتم سااورن زد ز نیا ا.برمیترساامو بگ یتونسااتم جلو
صداها ی.به اندازه کافدیخند صب دمیشن یکه م ییبه خاطر  م، و نگران بود ی 

 هیانکرد.چند ث یم یحاال سااورن هم داشااات با خنده هاش بدتر منو  صااب
 گهی...بهش گفتم : بسااه ددیخند یگذشاات اما سااورن همچنان داشاات م

ما ول کن نبود.کم ند!... ا گذشااات د ینخ ها دمیکه  نده  سااورن دارن  یخ
شتم بهش نگاه م ینجوری...همشنیم یعیرطبیغ ه کردم و اونم ب یبا تعجب دا

.انگار اصااه اون سااورن  ِ ییخبرا هی دمی...فهمدیخند یم یطرز وحشااتناک
 و  ِگوشااش هدفن یمسااعود تو دمینگاه کردم د ییرایو به در ِ پذ برگشااتمنبود.

داشاات.انقدر  یدساات برنم دنین از خند.سااورسااتیاصااه حواسااش به ما ن
به  دمیسااورن که نگاه کردم د ی قب رفتم.به دساات ها یبودم که کم دهیترساا

شت ِ  ج یجا سه تا انگ شت،  ستاش ُپر مو و  بیپنج تا انگ و کلفت داره و د
تا به د نطوری.از ترس زبونم بند اومده بود...هماهنیساا  واری قب  قب رفتم 

 تونستم بلند شم. یه بودن و نمخوردم.دست و پاهام سست شد
اما حرکتش  ادیکرد به طرف من ب یسااورن از جاش بلند شااد و سااع نکهیا تا
س یلیخ صورتش  شتناک یو متهش اهیکند بود. شت به طرز وح  یشده بود و دا
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سااورن با  هوی.دمیکشاا یاشااکم دراومده بود...به زور نفس م گهی.ددیخند یم
 سر ت به طرفم اومد...

 یو ب دمیاز خواب پر یدیو با تکون شاااد دمیکشاا یقیلحظه نفس  م نیهم
ساار جام نشااسااتم.انقدر صاادام بلند بود که سااورن فورا پرونده رو کنار  اریاخت

.هر دوشااون کنارم دیمسااعود هم صاادامو شاان ی.حتشاامیگذاشاات و اومد پ
 نشستن...

 ...ی: حالت خوبه؟! منو ترسوند دیپرس یبا نگران سورن
 دمیشک یبودن.نفس راحت ی اد گهیبار د نیهاش نگاه کردم...ا به دست دوباره

 کاب.و.س بود. هیو خدا رو شکر کردم که اون فقط 
اما  ازش گرفتم وانویآب برگشاات.ل وانیل هیآشااپزخونه و با  یرفت تو مسااعود

 رفت. ینم نیینتونستم آب بخورم...اصه از گلوم پا
سعود ستیچ نیخاطر هم.به شمیواقعا دارم نگرانت م گهید – م  از گمیکه م زا

 کارا دست بردار. نیا
 ...دمیخواب بد د هیفقط  -

 !میپر یاز خواب نم ینجوریا یول مینیب یما هم کاب.و.س م – سورن
 ترسوندمتون. دی منه... ببخش ِیاز بدشانس نمیا -

سعود ست م ش ید سورن، جمع کن ما  یلیو گفت : خ دیبه موهاش ک خب... 
 .میهم بخواب
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 دمیترس ی.من هنوز هم ممیدیخواب یچراغ اتاقو روشن گذاشت و همگ مسعود
تا چند دق به اطراف نگاه م قهیو   یاز اون صاااداها خبر گهیکردم...د یهمش 
 بعد هم خوابم برد. قهینبود.چند دق

که مهراب بهم داده  ییاز کتاب ها یکیمبل لم داده بودم. ی، رو ییرایپذ یتو
تو ته یبود رو  ف گر تم  م دسااا چ یبودم و ورق  ندن  یبرا یزیزدم. خو

 ی هر  کس.صحاف ِریز یسینداشت...همش  کس بود با جمهت کوتاه انگل
صفحاتش  نیهم یکتاب درب و داغون بود برا موقع ِ ورق زدن مواظب بودم تا 

 نشن. ندهک
 یر مو لشیفاصله سمت راست من نشسته بود و داشت با موبا یبا کم مسعود

پوستش  بود که دهیپوش ینفت یشرت آب یت هیشدم. رهیخ رفت.چند لحظه بهش
به چشاام  شااتریش ب دهیورز یداد و بازوها ینشااون م دیاز حد سااف شیرو ب

تو  هزدم و گفتم : مسااعود ، اگه من دختر بودم ب یزیآم طنتی.لبخند شااومدنیم
 کردم. یشوهر م

بهم انداخت، بعد دوباره به  ینگاه میاز ابروهاشااو باال برد و ن یکی مسااعود
 یاحساااس گفت : اتفاقا منم تو رو م یساارد و ب ینگاه کرد و با لحن لشیموبا

 گرفتم.
ستیز یزیانگ رتیاندامت به طرز ح گم،یم یجد - سا ت  ی.هفته ابا چند 
 باشگاه؟ یریم

 ده . – مسعود
 دست به کار شم. دیچه جالب !...منم با -

 .میفتیراه م گهیسا ت د هی – مسعود
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 ؟ کجا؟! یچ -
 اطراف شهر. هش،یو میمحمد د وت مون کرده بر یاز دوستا یکی – مسعود

 دوست  مو محمد من و تو رو د وت کرده؟! -
م .مننایصرفا که من و تو رو د وت نکرده.همه هستن، از جمله بابات ا – مسعود

 کنه هنوز یچون فکر م ارمیکه د وتم.مامانت هم گفته تو رو حتما با خودم ب
 .یباهاشون قهر

 ست؟! وونهید اروی نیا -
 ؟ مامانت؟! یک – مسعود

 .گمیحرف مفت نزن، دوست  مو محمدو م -
اان!.. آره تقر – مسعود ا ا ا  لیما رو د وت کرده دل یکه چرا همه  نی... ابایآه

که من فهم مده.مر وانیک دمیداره.اونجور   یم میاز دخترِ  طرف خوشااش او
 مزخرفات. نیو از ا یروزا برن خواستگار نیگفت ممکنه هم

 .وانیخواد دخترشو بندازه به ک یپس بگو.م -
ما ها رو د وت  رضااای قد نسااترن و  ل یبه بهونه  اروی...البته قایدق – مسااعود
 همونه که گفتم. یدر کل موضوع اصل یکرده ول

! وان؟یخترشو بده به کخواد د یخاک بر سرش، مگه قحط الرجال اومده که م -
شتم  صد تا دختر کور و کچل دا شو به ک هیمن خودم اگه  تا  دادم ینم وانیدونه 

 خرجم کم بشه.
 نه؟ ای یایو گفت : به هر حال م دیخند مسعود

 .کارمی.امروز جمعه ست...منم که بامیآره م -
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سعود سرگرم موبا م س یشد.به کتاب نگاه لشیدوباره   یتانداختم و گفتم : را
 درخت داره؟ یسرش دو تا شاخه  ینوع جن هست که رو هی یدونست یم

 رو به مسعود گرفتم و  کس رو بهش نشون دادم. کتابو
 دهید یچندش آور زیکه انگار چ یبا دقت به  کس نگاه کرد و با حالت مسااعود
 ه؟یواقع اروی نیگفت : ا

 .ننشیب یجهنم م رنیکه م ییکسا یعنیجهنم ِ. یآره، متنها تو -
 درخته؟!! یسرش ِ واقعا شاخه  یکه رو یزیاون چ – مسعود

 خشک شده. یاوهوم...ول -
 کم سخته!... هیباورش  – مسعود

 داره. قتیاما حق -
! یحرفا نزن نیاز جمله مامانت از ا هیبق یوقت جلو هیبهراد،  نیبب – مسااعود

صه از جن گ صه هر چ یریا  یزیچ شهیکه به جن مربوط م یزیو جن و خه
 کنن. یباهات برخورد م یا گهی...جور دستنینگو.چون اونا مثل من ن

 کنم. یم یباشه...سع -
 .میو راه افتاد میسه بعد از ظهر بود که کم کم آماده شد سا ت

 کجاست؟ اروی یهیو یگفت -
 باغ. یچا یحوال – مسعود

 .کهیخب پس نزد -
سعود ش نیا یدنده به زور دنده رو  وض کرد و گفت :  م ستان  دای جد ِنیما دا

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

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

ش هم قبل دینکردن...تازه با یکار یول یندگیچند بار هم بردم نما نیا – مسعود
بت بزنم و کل ند روز د ینو کنم از شاارش  ی وضااش م گهیمنتظر بمونم.چ

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

 نگرفتم. یمیزد و گفت : هنوز تصم یزیآم طنتیلبخند ش مسعود
 یجاده خاک هیجلوتر وارد  لومتریو دو سااه ک میدیباغ رساا یزود به چا یلیخ

باز  ی محوطه هیبه  میدر حرکت بود ییسرباال یکه تو قهی.بعد از چند دقمیشد
رو  نیاون اطراف نبود.مسعود ماش شتریب هیکه دو سه تا و میدیبه تپه رس هیشب

شت یبزرگ اطیکه ح هیو نیاول یجلو ش یکوتاه واریو دورش د دا ده ش دهیک
 بود. دایپ اطیبابا و  مو از داخل ح نیبود نگه داشت.ماش

 داخل؟ یبزن نویماش یخوا یم -
 آره، بپر درو باز کن. – مسعود

مسااعود باز کردم تا  یرو برا هیو یمیو قد یشاادم و در ِ چوب ادهیپ نیماشاا از
رو صدا  ینبود کس یاجیتو.خوشبختانه در از قبل باز بود و احت ارهیرو ب نیماش

 بزنم.
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ش - شت، چون در ِ ا یمورد یزد یتو هم نم نویاگه ما چفت  یب یلیخ نجایندا
 و بست ِ .

 .شترهیب تشیامن ینجوریباز ا – مسعود
 نشه... یباز هیوقت خواستم صداش کنم ضا هی ه؟یچ اروی نیا یلیفام یراست -

 .ستمیبود...مطمئن ن ییفکر کنم صفا – مسعود
گ مسعود زن میدیکه رس ی.به در ورودمیبه طرف ساختمون راه افتاد گهیهمد با

 درو باز کنن... انیتا ب میزد و منتظر شد
 دارم... یحس هی -

 ؟یچه حس – مسعود
 خجالت. یها هیتو ما یزیچ هی -

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

دم من خو ،یشیمثل لبو سرخ م یکش یخجالت م یخفه شو، تو وقت – مسعود
 .یا یبارها بهت دقت کردم...االن کامه  اد

 دونستم! یواقعا ؟ نم -
 یاومد و درو برامون باز کرد.حدودا هم سن و سال بابا ییآقا هیلحظه بعد  چند

ضع س شی ر ِتیخودم بود.با اون و شو تا خرخره  یراهنیو پ لیبیو  که دکمه ها
مذهب ته بود، متوجه شااادم از اون  هاش سااهم و کهیدرجه  یها یبساا با .

 .میو وارد خونه شد میکرد یاحوالپرس
جمع بودن...جلو رفتم و با همه  ییرایپذ یبود.همه تو ینساابتا بزرگ ی خونه

نرفتم تا مجبور نشاام بهشااون دساات  کینزد ادیکردم اما ز کیشااون سااهم  ل
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وجه دوسااات  چیدادم.به ه یبه بابام هم دسااات م دیبا ینجوریبدم...چون ا
شتم همچ ش یدونم چرا از بابام خجالت م ی.نمادیب شیپ یحالت نیندا دم و یک

 در حضورش معذب بودم!
 وانیو ک رضایاز  ل ری.همه بودن به غمیمبل کنار هم نشست هی یمن و مسعود رو

 !نمشیخواست بب یدلم م یلیکه خ ارویترن و البته دختر ِ و نس
 بچه ها کجان؟ – مسعود

 بزنن. یچرخ هیرفتن اطراف  –مژگان   مه
 یبود و به کساا نیی مه مژگان سااکوت برقرار شااد.من ساارم پا یاز جمله  بعد

 کنن. یکردم همه دارن به من نگاه م یکردم اما حس م ینگاه نم
ند قا هیثان چ عد آ فا یب قا  ییصاا خب آ فت :  سااکوت رو شااکسااات و گ

 گه؟یبهراد...اسمت بهراد بود د
 بله... -

 .یبود ضیمر دمیحالت خوب شد؟! از بابات شن – ییصفا یآقا
 نبودم. ضینه...مر -

 ادیپ یروح یگفت ناراحت یخب خدا روشااکر...آخه بابات م – ییصاافا یآقا
 انگار االن حالت خوبه. ی...ولیکرد

 اروی نیداشت به ا یلیشدم.اصه چه دل یکه بابا بهش زده بود  صبان یحرف از
کردم خونساارد باشاام گفتم : بابا  یم یکه سااع یبگه!...در حال یزیچ نیهمچ

شکهت یگاه نیهم یستن،براین زایچ یلیخ انیدر جر نایا سبت به م  اوقات ن
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 زیچ انشیجر نیهم که فرمود یروح یماری.اون بشاانیم ریمن دچار سااو  تعب
 بود که خوشبختانه مرتفع شد. یا گهید

 الحمد الله... – ییصفا یآقا
و نسترن  ارضینکرد. ل دایبرگشتن و اون بح  ادامه پ هیلحظه نسترن و بق نیهم

تحمل  لرقابیکه غ یکیمن  یحرکتشون برا نیرو گرفته بودن و ا گهیدست همد
 ندارم. یا ونهیها م یلوس باز نیبود! اصه با ا

همه  وانی ک ِدنی اما با د ِیچه شااکل ییدختر ِ صاافا نمیبود تا بب نیبه ا حواساام
تا آساامون  نیشااناختم زم یکه قبه م یزیرو فراموش کردم! ظاهرش با چ یچ

شلوارها گهیفرق کرده بود.د  یاه پیشرت تنگ و ت یو ت بیشش ج یاز اون 
وز زن د.هنده بوی انساان وار  لباس پوشا قتایبار حق نینبود.ا ی جق وجق خبر

 رو استاد کرده. یباز لینگرفته ، زن ذل
حدس م ادی دختره ز ِ دنید با که  جب نکردم.همون طور  به  یتع زدم محج

 روش حساب کرد. شدیم وانیآدم کردن ِ ک یبود،اونم از نوع خفن.برا
 سنگ خورده؟! نیبه کدام وانیبه مسعود گفتم : سر ِ ک آروم

 نبود! یختیر نیا دمشیقبل که د یدونم، دفه  یواال نم – مسعود
  روس ِ گلم، ایگفت : ب میکه  مه مر نهیخواساات کنار مامانش بشاا یم دختره

 .نیکنار من بش ایب
 دینبود...با یچاره ا یباال!ول رهیشاانوم فشااار خونم م یجمهت رو م نیا یوقت

 کردم...! یتحمل م
 نشست. میرفت و کنار  مه مر دختره

 !ن؟یجواب مثبت رو گرفت یمتمگه به سه – مسعود
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ونو مسعود جون، بچه ها حرفاش گهیکرد و گفت : بله د یدست شیپ وانیک یبابا
 با هم زدن.خانواده ها هم موافقن...فقط مونده رسم و رسومات.

 شن. ریهم پ ی! به پایمونی م ِوندیبه به، مبارک باشه...چه پ – مسعود
کردم  یخودمو کنترل م یلینداخت.خ یمسااعود منو به خنده م یو حرفا لحن

 لبخند اکتفا کردم. هیتا نخندم و به 
 که حتما مبارکه. هیجان انقدر پسر خوب وانیممنون، ک – ییصفا خانم

اله! اون که صد در صد.فقط  – مسعود ا ا  ادیمشکل کوچولو داره که اونم ز هیب
 .ستیمهم ن

 یر اصه فشارش افتاد...مفورا رنگ  وض کرد.انگا وانیحرف مسعود، ک نیا با
س سعود از اخهق ها دیتر شت...منم بودم م یم  یگندش بگه.البته حق هم دا
 تم.داش گرانیکردن ِ د عیکه از مسعود در ضا یمخصوصا با شناخت دم،یترس

 آقا مسعود؟ یزد و گفت : چه مشکل یلبخند ییصفا یآقا
... که اونم راه حل  ِیخرده مامان هیکه  نهی...تنها مشااکلش ایچیه – مسااعود

شما به اندازه  هیداره.فقط کاف  بهش توجه کنه و دائما بهش یکاف یدختر خانوم ِ 
قربون صاادقه ش بره، تا بفهمه که مرد ها  کساارهیبرسااه و تر و خشااکش کنه و 

 !ستنین یا دهیچیموجودات چناااادان پ
صنع ییصفا یخنده و خانم و آقا ریز میو مسعود زد من زدن  یا یهم لبخند ت

کردن.مخصااوصااا  مه مژگان که به  یداشااتن به ما چپ چپ نگاه م هیاما بق
 کرد... یبود و به ما نگاه نم نییهم سرش پا وانیخون ِ مسعود تشنه بود.ک

 بار من دست به کار شدم... نیا
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ته از حق نگذر گه،یمسااعود درسااات م - و  هیخوب یلیپساار خ وانیک میالب
سنات ز سن ِ! مثه به  بی  یکه حت یهم داره، جور یادیمح هاش هم ُپر از ُح

که به تر و خشااک کردن داره ،  روس  یمبرم ازیبودن و ن یمامان نیخاطر هم
 رو هم تجربه کنن. یبچه دار یتونن از همون روز اول زندگ یخانوم م

در اما انق میبرد یلذت م میداشت وانیاز دست انداختن ک یو مسعود حساب من
شم غره ر سرشو بلند کرد و ب وانی.کمیشد الیخ یب گهیفتن که دبهمون چ ا هم 

 یدادم چون م لیتحو یشخندیبه من نگاه کرد.منم بهش ن یزیدآمیحالت تهد
 تونه بکنه! ینم یغلط چیدونستم ه

.حس دمیکش یم گاریتراس و داشتم س یکه اومده بودم رو شدیم یا قهیدق چند
بشاان و صاااداشااون  تیاذ هیبکشاام ممکنه بق گاریخونه ساا یکردم اگه تو

صوصا بابا که نزده مادیدرب صه! پس فردا انگ معتاد هم بهم م ی...مخ  یر.ق.
 ...یستیو ثابت کن که معتاد ن ایب گهیزنه، اونوقت د

.حوصله م سر رفته بود.دوست داشتم زودتر از شدیم کیکم کم داشت تار هوا
نظرم واقعا کساال متنفر بودم...به  یخانوادگ یاز محفل ها شااهیاونجا برم.هم

 ذره.گ یبهم خوش م یلیبا مسعود و سورن هستم خ یکننده اند.بر کس، وقت
کهیا ی.برااطیح یگرفتم و پرتش کردم تو گارمیکام رو از ساا نیآخر  یوب ن

دِر  یصدا هویصبر کنم بعد برم داخل که  قهیخواستم دو سه دق یبپره م گارمیس
.چند لحظه ادیداره م یدونسااتم ک ینداشااتم و نم دی.به در ددمیرو شاان یورود

و سر تا پامو برانداز کرد و لبخند  سادیوا دیکه منو د نیاومد.هم وانیگذشت و ک
 زد. یزیآم هیکنا
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 شیپ که برات یقدر فرصاات ؟یرجذابی، تا حاال بهت گفتم که کامه غ وانیک -
 اومده رو بدون.

 نداره...کدوم فرصت؟ یتینظرت برام اهم – وانیک
 بیتار یدختر خانوم حاضاار شااده باهات ازدواج کنه.مگه تو نیکه ا نیهم -

 بشه؟ یاشتباه نیدختر مرتکب همچ هیکه  ادیم شیچند بار پ تیبشر
ند نیا وانیک ندتر خ فت : درکت م دیبار بل س، ک چیه یبرا یکنم.وقت یو گ

 . ِیعیحرفا طب نیگفتن ِ ا یپدر و مادرت مهم نباش یحت
ساب ی جمله صب یآخرش ح خودمو  یکردم جلو یم یسع یلیم کرد و خ ی 

 که نزنمش! رمیبگ
شبختانه من مثل تو محتاج توجه د - .اما خودمو دارم ی...زندگستمین گرانیخو

 بدجور واسه ازدواج بهت فشار اوردن. زتیکه غرا نمیب یم ؟یتو چ
حرف من از کوره در رفت و گفت  خفه شااو  ، بعد محکم ُهلم داد به  نیا با

 یکتک کار ی.اما من جلوش گارد نگرفتم چون اصااه حوصااله واریطرف د
شتم ب ست دا شتم.فقط دو سرد شتریندا شو خرد کنم.با خون صاب  یبخندل یا 

 ؟یمنو بزن یخوا یم ه؟یزدم و گفتم : چ
 ؟تونم ینم یکن یگفت : فکر م تی صبان با
 کنم. یمن اصه به تو فکر نم -

 یمم کرده بود. یواقعا  صب گهیسمت در تا برم داخل که دوباره ُهلم داد.د رفتم
 امیفرصت بشه از خجالتش درب نکهیخواستم با مشت جوابشو بدم اما قبل از ا
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شن یصدا سعود رو  چه  یدار وان،یو محکم گفت : ک یجد یکه با لحن دمیم
 ؟یکن یم یغلط

پ گ هیبا هم  می،داشااتیچیچشاام از من برداره گفت : ه نکهیهم بدون ِ ا وانیک
 .نمتیب ی...بعدا ممیزد یپسرونه م

 جمله از کنار مسعود رد شد و رفت داخل. نیاز گفتن ا بعد
 ن؟یگفت ا یم یچ – مسعود

 .میبود که حالشو گرفت یشاک -
 چه حساس! – مسعود

جمع به من گفت؛ اساامتو گذاشااتم  دودکش .اون  یجلو دیرفته   ادشی -
 !نیحاال بب رم،یگ ی.حال ِ جفتشونو مدیخند ینسترن ع.و.ض.ی هم کل

سعود صله  – م شون کن بابا...حال و حو هنوز مونده تا  نایا ؟یدار یادیز یول
 بزرگ شن.

ت کرد...دوس یبا حر  منو نگاه م وانیداخل.تمام مدت ک میمسعود برگشت با
 داشتم پاشم لهش کنم.

صم یم سعود ت صرار م ستم برگردم خونه اما با ا مونم شام ب یگرفتم برا میخوا
 خوردم بهتر از اون شام بود! یبعد برم...گرچه اگه کوفت م

خنک تر از خونه بود، قرار بر  رونیب ی هشت شب بود.چون هوا ِکینزد سا ت
 سا ت میکردم که اون ن یم یشمار هی.ثانمیغذا بخور اطیح یشد که تو نیا

شه و از اونجا برم.خ سخت م یلیهم زودتر تموم ب شت بهم  شت.همه  یدا گذ
خل خونه، جلو اطیح یتو تادهیپنجره ا یجمع بودن.من دا م ساا  دابودم و  
شام  یبرا ییصفا ی.آقاادین شیمون پ نیهم ب یبحث گهیرفتم تا د ینم ششونیپ
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ش شم که گو شون ملحق ب ستم به صفحه  یصدام کرد.خوا  یم زنگ خورد.به 
 جواب دادم... ینگاه کردم...شماره ش ناشناس بود ول لمیموبا

 بله ؟ -
 کان؟ما یگفت : الو ، سهم.آقا ریتاخ هیکه با چند ثان دمیمرد رو شن هی یصدا

 بله، خودمم. -
 گرفتم. یا راب دیاسم مج به ییآقا هیمن شماره تونو از  دیببخش -
 بله بله...امرتون؟ -

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

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

 .شمیممنون م نیبهم بد کیکوچ حیتوض هیاگه  یبله ول -
اما دوسااتتون بهمون  میروح مزاحم طرف هیبا  میکرد یفکر م لیحتما...ما اوا -

 شد که با شما تماس گرفتم. نیگفت که کار جن هاست.ا
 ه؟یاسم شما چ د،یببخش -
 فرومند. -
ونو حتما خونه ت دیگنگ بود! هر چند من با یلیخ حاتتونیفرومند توضاا یآقا -
 یبه ک رشااتیخانواده تون ب یموجود، تو نیا نیبگ شاااهیتا نظر بدم اما م نمیبب

 زنه؟ یم بیآس
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ساله م، و ا شهیم – فرومند سر ِ دو  سرم و پ هر  نکهیگفت به همه مون...من، هم
 .شنیم شتریهاش دارن ب تیروز هم آزار و اذ

شدم.همونطور که گفتم من با - شماره نمتونیحتما بب دیمتوجه  تونو  تماس ی.
 .نیکنم.شما هم لطفا آدرس خونه تونو برام بفرست یم ویس

 ن؟یاریم فیتشر یچشم...فقط، شما ِک  – فرومند
 .ستین یفردا غروب...البته اگه مشکل -

 .میخوبه...منتظرتون یلیخ – فرومند
 فعه خدافظ. -

 خد انگهدار. – فرومند
 شیگذاشتم و رفتم پ بمیج یتو لمویمکالمه مون تموم شد موبا نکهیمحض ا به
کردم و کنار مسعود نشستم. سر سفره  یازشون  ذرخواه رمی.به خاطر تاخهیبق

مهراب رو  یذهنم درس ها یفرومند بود.داشااتم تو یتمام حواساام به حرفا
تا بب یمرور م به تمام ا  فتهیم یچه اتفاق نمیکردم  ده خانوا یضااااکه جن ها 

س سه تا دل نیزنن. مدتا ا یم بیآ شه ینم شتریب لیمورد دو  شته با و  تونه دا
 رو پشت سر بذارم. یراحت سیدادم که ِک  یاحتمال م
سم به کار بود که  همچنان وسط  افتاد کیسنگ نسبتا کوچ هی دمیآن د کیحوا

سنگ دق یکینمونده بود که  یزیسفره و چ شکنه. ش قایاز ظرف ها رو ب ت ِ از پ
 .از طرف باغ.سر ِ من و مسعود پرتاب شد..

. دنیرس یبه نظر م ی صبان یی.آقا و خانوم صفامیبه اون سمت نگاه کرد همه
 گهینگ دس هیبعد  یا هیبوده اما ثان یکار ک نهیاز جاش پا شد تا بب ییصفا یآقا

 قبل بود. یبار سنگش بزرگتر از دفعه  نیسفره.ا یافتاد تو
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شد و آقا یصدا ش ییصفا یا تراض همه بلند  شو پو  نهیبتا بره و ب دیکفش ها
 افتاد وسط سفره. گهیسنگ د هیکه  هیسنگ انداختن ها کار ک نیا

...من ییصفا یآقا دینی من جا افتاد و گفتم : لطفا بش ِیلحظه تازه دو زار نیهم
 .هیدونم کار ک یم
قاشااق برنج و خورش )خورشااات(  هی ند  قاب برداشااتم و توش چ بشاا
که ساانگ ها  ییباغ، جا یرفتم ساامت درخت هاو  دمی.کفشااامو پوشااختمیر

س یم یکه اونجا زندگ ییغذا به جن ها یبو دمی.فهمشدیپرتاب م و  دهیکنن ر
درختا گذاشااتم و فورا  کی.بشااقاب رو نزدنهی لت انداختن ساانگ ها هم هم

صه د شتم، ا ستبرگ س و شتم با ک شم...چون تو یندا ها  جنگل یرو به رو ب
 !شهیم دایپ یهمه نو 

 برگشتم و سرگرم خوردن شدم. دوباره
 بوده باشه ها! یزیچ یوونیکنم کار ِ ح یبهراد جان، فکر نم – ییصفا یآقا
 .نطوریمنم هم -

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

 دوباره بلند شد تا بره اون سمت. ییصفا یآقا
 .دیکنم اون طرف نر یم دشنهای! من پ دیببخش -

نفر وسااط ساافره مون ساانگ انداخته! حتما  هی ؟یچ یآخه برا – ییصاافا یآقا
 قصد مزاحمت داشته...

 ام؟یمنم باهات ب یخوا یبندازه.م ینگاه هیآره بهراد جون، بهتره  –محمد   مو
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 نه... – ییصفا یآقا
شتم.م ی...اونا غذا مدینر دیشنو یاز من م - شون گذا ستن که من برا  یخوا
 مونه! ینم یمشکل گهیکه بعد از اون سنگ هم ننداختن...د دینیب

مه با اون  –مژگان    جان  خه بهراد  غذا هیآ که تو ر ییذره   چیه ،یختیهم 
 !شهینم ریس یوونیح
 از اون غذا بخوره. یکس ستی...در ضمن قرار نستیاونجا ن یوونیح -

 حیوضبراشون ت شتریبا تعجب به من نگاه کردن.احساس کردم توقع دارن ب همه
دادم بهشااون  حینگم اما ترج یزیبدم...مسااعود هم دو سااه تا ساارفه کرد که چ

رف از رفتن به اونجا منص ییصفا یآقا ینجوریبگم و قائله رو ختم کنم.الاقل ا
 .شدیم
ندگ نیا یتو ن،یدون یم - ها ز ها معموال جن  گل  مت از جن  یم یقساا

ون کم براش هیکنن ، سنگ انداختن که  یما استفاده م یغذا یکنن...چون از بو
شا یبرا نایقی.) با لبخند ادامه دادم : ( میببر ش ندیشما هم خو ون نبود که خود

 یدوسااتانه ا داون طرف ممکنه باهاتون برخور نی.اگرم االن شااما برانیجلو ب
 !دیدون یخودتون م گهیباشن...د نداشته
 .رمیگ یلب گفت : بعدا حالتو م ریز مسعود

 کردن. یسر جاش نشست...همه بهت زده به من نگاه م ییصفا یآقا
! جن ها  ونیخانوما ، آقا ؟یگیو گفت : چرا چرت و پرت م دیخند وانیک هوی

 کیتونن به آدم نزد ینم یتونن واسااه آدم دردساار درساات کنن.حت یاصااه نم
 !اتیچرند نیو گفت (... چه برسه به غذا و ا دیخند زیبشن...)طعنه آم
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شت و قبل از ا یسنگ بعد سفره افتاده بود رو بردا سط  صت نکهیکه و شه  فر ب
 یه سنگک دیطول نکش یا هیمحکم به طرف درختا پرت کرد.ثان رم،یجلوشو بگ

 سرش. یشتاب خورد توپرتاب شد و با  وانیاز همون سمت، به طرف ک
آه و ناله ش بلند شاااد و همه به هول و وال  وان،یبرخورد ساانگ به ساار ک با

سط ج نیافتادن.ا صاب ِ همه بود و ِه  می مه مر یها غیو سرم  یواقعا رو ا  پ
 شده بود و تمام صورتشو گرفته بود. ریسراز وانیکرد. خون از سر ک یپسرم م

ستانیداد که ببرنش ب شنهادیپ وانیک یبابا ش وانی.کمار شده بود  یهم که تن ِ ل
 بلندش کنن!... یواسه خودش...مجبور شدن دو سه نفر

صه نم من ستم جلو یا صداش به گوش بق یجور رم،یخنده مو بگ یتون  هیکه 
کرد... مه مژگان با توپ و تشاار گفت : بهراد  ی.همه بد فرم بهم نگاه مدیرساا

 توئه! رینخند! همش تقص
سع یحال در شن نیگفتم : ا رمیخنده مو بگ یکردم جلو یم یکه   دهیحرفتونو ن
 بی...تازه اگه آسنینداشته باش ی.در ضمن من که گفتم باهاشون کاررمیگ یم
 گردن. یانتقام برم یباشن بازم برا دهید

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

 بله ؟ -
 تو؟ ییالو ، بهراد کجا – سورن

 باغ. یچا میبا مسعود ام...اومد -
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و  غیج یصادا نم،انگاریب ساای...وان؟ی! چرا به من نگفتینامرد یلیخ – ساورن
 ُمرده؟! ی! کسادیداد م
 ؟یداشت یکنم...کار یم فینمرده.بعدا برات تعر ینه ، کس -...دمیخند

خونه ت جا گذاشااتم...فردا هم  یاز پرونده هامو تو یساار هیآره... – سااورن
 رم؟یازت بگ امیب ایشون  یبهم برسون یتون یدادگاه دارم.م

 .ارمشونیبرات م گهیسا ت د میتا ن م،یگرد یبرم میدار گهیاالن د -
 ؟یندار یدستت درد نکنه، کار – سورن

 نه ، فعه. -
ماشااا دمیمساااعود. د شیپ برگشاااتم با دارن ک نیبا  برن  یرو م وانیبا

ت بهم انداخ ینگاه چپ هیرفتن داخل.مسعود  ی.خانوما هم داشتن ممارستانیب
 ؟یو گفت : خوب

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

شو خ اونم شونه  یلیسر  دیتکون داد.حس کردم حالتش تهد دییتا یآروم به ن
 ...زهیآم
 من نبود. ریمسعود ، باور کن تقص -

 نگفتم! یزیمنم که چ – مسعود
 ...هیجور هیت  افهیآخه ق -

 ؟ ِیچجور – مسعود
ند تا چ هیزودتر خودمو برسونم خونه. دیمن با ی...راستیذره ترسناک شد هی -

 سورن دستمه.فردا الزمشون داره. یاز پرونده ها
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 ندارم. یکار نجایا گهی.منم دمیر یباشه...با هم م – مسعود
ش میرفت شن نکهیقبل از ا یول نیسمت ِ ما شم  ت   آقا نفر گف هیکه  دمیسوار ب

 . ِوانینامزد ِ ک دمیبهراد ! برگشتم سمت صدا و د
 ... .تیبابا...البد اومده گله و شکا یمسعود گفتم : ا به

ر ها ! ه یباهاش کل کل نکن یول گه،یم یچ نیاشااکال نداره، برو بب – مسااعود
 کن. دییگفت تو فقط تا یچ
 فاصله گرفتم و جلو رفتم. نیباشه.از ماش -
 !ن؟یبله، کارم داشت -

موهاش اصااه معلوم نبود اما  نکهیناراحت باشااه،با ا ای ی صااب ومدینم بهش
 و مرتبش کرد... دیجلو کش یش رو کم یروسر

که اون ساانگ  نیدیفهم یخواسااتم بپرساام شااما چجور یمن م د،یببخشاا -
 ن ها کار ِ اجنه ست؟انداخت

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

هم از   یحد هیمورد چند تا کتاب خوندم. نیکنم...در ا یبله ، خواهش م -
 افتاد. ادمیحضرت محمد هست که اون لحظه 

 !ن؟یفقط هم -
 ...گهیبله د -
 دیبا هوش ا یادیهم ز دی! شااانیبا دقت خوند یلیکتاب ها رو خ نکهیمثل ا -

 مونده... ادتونیمطالبو  نیا یکه همه 
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 ذهنم حک شدن. یتو نیهم یخب...چون برام جالب بودن برا -
قا منم فکر م - فا ها رو  ی.م ِ یکنم موضااوعِ  جالب یات تونم اساام اون کتاب 

 بپرسم؟
در کار نبود. مخصوصا با اون جمله  یجوابشو بدم چون کتاب یدونستم چ ینم
 یپوکم گفتم! دلم م یکله  یکه در مورد حک شاادن مطلب تو یاحمقانه ا ی

 نیا دی...نبادمیترساا یاز مسااعود م یو خه  ول رمیخواسااات بگم جن گ
 .دیرس یموضوع به گوش بابا و مامانم م

ب - تا  نوان مردد ام...دق نیِام...واال االن   ایچ داینم ادمی قیدو ساااه 
 بودن،شرمنده.

 دوست داشتم بدونم. یلیشد، خ فیح -
 تونم برم؟ یاالن من م د،یببخش -
 .نی...شرمنده معطل شددییبله بله، بفرما -
 کنم. یخواهش م -
.کم ..نیناراحت نشاا وانیک یگفت : از حرفا نیخواسااتم برگردم طرف ماشاا تا
 قبل ِ حرف زدن فکر کنه. ادیم شیپ

  ادت کردم.خدافظ. گهیسالها د نیا ینشدم...تونه، ناراحت  -
 .میشدم و راه افتاد نیزود سوار ماش یلیخ

 بود؟! یاز دستت شاک – مسعود
دونم،  یحرفا.واقعا من نم نیو از ا یدونساات یگفت از کجا م ینه بابا...م -

 ه؟یازدواج کنه!...اسمش چ وانیچطور حاضر شده با ک یخوب نیدختر به ا
 .دایفکر کنم ش – مسعود
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بعد مسااعود گفت : بهراد ، من به تو نگفتم در  هیحاکم شااد و چند ثان سااکوت
 نگو؟ یزیچ شهیکه مربوط به جن م یزیمورد جن و هر چ

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

که چرا اون جمهت  نهیگفت: حرف ِ من ا یبار با لحن محکم تر نیا مسااعود
 ها؟ ،یکارشناسانه رو در مورد جن گفت

 خواست بره طرفشون. یم ییصفا اروی نیآخه ا -
ت : خب گف یبلندتر یبا صدا دیرس یبه نظر م یواقعا  صبان گهیکه د مسعود

ر ننه با هیبره! اصااه به تو چه مربوط؟ تو که خبر مرگت صااد سااال  یذاشاات یم
 نم.ک هیتو رو واسشون توج یکارا کسرهیماان مجبورم  ،ینیب یو نمبابات
شو با حالت بعد ست ست ِ را ست بزنه تو یکه انگار م ید رد و دهنم بلند ک یخوا

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

از زدن منصاارف شااد و دوباره فرمون رو  دمیکه د یبودم به صااندل دهیچسااب
 گرفت...

بود.و  وانیکه خورد ک یو اون یتو بهراد ی...شانس اوردیشانس اورد – مسعود
زدمت که دندون ساااالم برات  یم یجور هی وان،یاالا اگه اون بهراد بود و تو ک

 نمونه.
 مسعود ، حالت خوبه؟ -

 زنمت. یس ، نم.نترریآره بابا...تو هم انقدر ژست نگ – مسعود
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 ...یشیوقتا جدار ترسناک م یبعض -
 حرف زایچ نیمامان و بابات از ا یجلو نمینب گهیخفه شااو! بهراد، د – مسااعود

 و درستش کن. ایسکته کردن ...اونوقت ب یدید هوی! یبزن
 کنم یم یباشه، سع -

سااورن  یخواساات تا خونه  یمنو تا خونه رسااوند و زود رفت.البته م مسااعود
 بزنه دک و یجد یراه جد یدفعه تو نیا دمیبرسااونم اما من قبول نکردم، ترساا

 دهنمو خرد کنه!
مهمون داشتن.دو سه تا  ایبار گو نیباز بود... ا شهیمثل هم هیهمسا یهی و ِدر

ش شتن جلو یجلو نیما شده بود و چند تا بچه ها دا شون پارک  در با  یخونه 
 زدن. یحرف م گهیهمد

 ، آقا! دینفر گفت : ببخش هیانداختم و در خونه رو باز کردم که  دیکل
شد.دلم م دنیشن با صابم خرد  شو  یصداش ا  صدا ست وانمود کنم  خوا

 رقمه نتونستم فرار کنم. چیسمت من.ه ومدیداشت م یول دمینشن
 اومد و گفت : سهم. جلو

 سهم.باز گربه تون گم شده؟! کی ل -
 کنم. یابت اون شب ازتون  ذرخواهنه ، اومدم ب – گانهی

 کنم. ی...خواهش مستین یاومد.مسئله  ادمیکدوم شب؟! آهان... -
 لحظه... هی د،یدرو ببندم که دوباره گفت : ببخش خواستم

 بله؟ -
 ...دییبفرما م،یدار یما امشب نذر – گانهی
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شکر کردم.خ ظرف ت راح المیغذا رو به طرفم گرفت.ظرف رو گرفتم و ازش ت
 اما ول کن نبود!... رهیم گهیشده بود که د

 من فراموش کردم اسمتونو پرسم...! – گانهی
 ماکان هستم. -
 ِا ، چه جالب! آقا ماکان. – گانهی

 مه! یلیماکان فام -
 ه؟یچ کتونیواقعا ؟ خب اسم کوچ – گانهی

 !د؟یصدا کن کیمنو با اسم کوچ نیخوا یم -
 خواستم بدونم. ینجوریو گفت : نه، هم دیخند

تم دادم و گف لشیلبخند تحو هی.فقط دمید ینم یبهش نگفتم چون لزوم  مدا
 د؟یندار ی...کاری: ممنون بابت نذر

ش – گانهی شدم .اون روز اون آقا دیچرا چرا، البته ببخ ود که کنارتون ب ییمزاحم 
 آره؟ د،یریگفت که شما جن گ

 چطور مگه؟ -
 نه؟ ای دیهست – گانهی

 که هستم، امرتون؟! دیفرض کن -
 نمیبه شااما بگم بب امیشااد که گفتم ب نیا دم،ید یخواب هی شاابیمن د – گانهی

 شه؟یم یچ رشیتعب
هم باشاام ،  ریکنم.چون فرضااا اگه من جن گ یتونم کمک یشاارمنده ، من نم-

 .ستین میکار یخواب تو حوزه  ریتعب
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 که دمیمن خواب د ن،ینی...ببشاااهیخواب من مربوط به جن م نیآخه ا – گانهی
مدم جلو یتو نه مونو زدن.او عد زنگ خو نه مون ام.ب قا هی دمیدر د یخو  یآ
شک یپالتو هی.سادهیدم ِ در وا یکلیه ش یم بود...بهم گفت من جن  دهیهم پو

شتر انگ هی بهمحرفش...! بعد  نیاز ا دمیخواب اصه نترس یام،جالبه که من تو
خواب  یتو یبود ول یک اروی ستین ادمینفر...االن  هیببر بده به  نویداد و گفت ا

 شناختمش. یانگار م
 ارو؟یبه  نیآخرش انگشترو داد -
 رفته! ادمیخوابمو  ی هیکنم، بق یآره فکر م – گانهی

ست جانیلحظه با ه نیهم شاره کرد  یبه د که باهاش ظرف غذا رو گرفته بودم ا
 یکه تو ینیگم! هم یبود، به خدا راساات م اههیانگشااتر ساا نیو گفت : ِا ! هم

 انگشت اشاره تونه!
شو باور کنم  ینم ستم حرفا ستم بهش ا تماد یدونم چرا نم ینه ! نم ایدون  تون

 نیزنه.در   یحرفا رو م نیجلب توجه داره ا یکردم صاارفا برا یکنم.حس م
شا یهم فکر م نیحال به ا ست بگه  شه... یموضوع مهم دیکردم که اگه را  ایبا

 خودم! یهشدار برا هیهم  دیشا
گفت در  شهیجور خواب ها معموال گمراه کننده اند اما م نیبگم...ا یواال چ -

صد موارد جن ها ست به همچ ینود و نه در  ییزنن.جن ها یم ییکارا نیبد د
جور جن ها  نیروح شونو از جسم شون جدا کنن.در واقع ا یتونن اراد یکه م

مدخود یایدن یتو عدادشاااون خشااانیمحساااوب م ومیشاااون   یلی...ت
سا نیجور افراد ب نیکمه...همونطور که ا شمارن.ک شت  که راحت  ییآدما انگ

دونم  ی... البته مرنینفر بشاان و با روحش ارتباط بگ هیتونن وارد خواب  یم
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ست خود ِ آدم ن زایچ یلیخواب خ یتو که  گنیم ونیروحان یاما همه  ستید
 کارا ، نیارو جا به جا کرد.چون  یامیپ ای  یخواب شاا یجن ها تو یبرا دینبا

خوان شااناخته بشاان و  یمثه نم ایتونن انجام بدن  ی که خودشااون نم ِیکار
تا هم م ی...بعضااادهیکارشااون ز نیا لیخهصاااه دال بار  یوق خوان از 

 گ.ن.ا.هش فرار کنن.
 من گ.ن.ا.ه کردم؟ یعنی – گانهی

هم  دیخود ِ آدمه.شا لیتخ یها ساخته  خواب شتریب یامکانش هست...ول -
صه جن شما به خاطر حرف یا شه و  ستم بهتون  یدر کار نبوده با که اون روز دو

 !نیباش دهیخواب رو د نیزد ا
نهی با – گا قا بود  خاطر حرف اون آ به  گه  خه ا  یخواب م یا گهیجور د دیآ
که در مورد  یزیکه الاقل خودمم بهش فکر کرده باشاام، چ ی...مثه جوردمید

من  دی. باور کنییزایچ نیهمچ هی ای...نیخوابم بوده باش یشما تو ایشما باشه 
 !ودمشما نشده ب یاصه متوجه انگشترها شیچند لحظه پ نیتا هم

م چون اگر د،یموضااوع نکن نیا ریفکر خودتونو درگ ادیکنم ز یم شاانهادیپ -
ش یکار سلما غ نیکرده با رو در نظر  زایچ نیخدا ا بوده...به هر حال یاراد ریم

 مورد مجازاتتون نکنن. نیبه خاطر ا دمیم نانی.من بهتون اطمرهیگ یم
 نرویب یرو از نگران یتمسااخر گفت : واقعا دسااتتون درد نکنه، خانواده ا با

 !نیاورد
 ست؟ین یکنم.امر یخواهش م -
 مزاحم شدم. دینه ممنون، ببخش – گانهی
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 به سهمت. -
ستم که ه.و.س نکنه دوباره مخمو کار بگ فورا سررهیدرو ب هال و  یرفتم تو عی.

 .رونیسورن رو برداشتم و از خونه زدم ب یپرونده ها
شکر خونه  خدا س کهینزد یلیسورن خ یرو  سورن از دمیو زود ر .زنگ زدم و 

 ه؟ی: ک دیپرس فونیپشت آ
 باز کن ، بهرادم. -

 .یبهراد، آروم درو ببند صاحبخونه م نفهمه اومد نیبب – سورن
 باشه ، حواسم هست. -

و ر قایسورن دق یدرو زد و منم آروم رفتم داخل.در ِ آپارتمان صاحبخونه  سورن
ر بابا رو دو نیا یخونه  دیسااورن با یرفتن به خونه  ی و برا ِاطیدر ِ ح یبه رو

قه  مان سااورن طب پارت نه  یزد.آ کل خو داره، فقط  یخوب یهم کفِ ...در 
 !! ِفضول دایو صابخونه ش هم شد ستین ری که نورگ ِنیمشکلش ا

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

  ته؟ ِشیپ یسهم ، کس -
 دت؟یند اروی نی...آره سامان ِ ، اکی ل – سورن

 چه شده ؟ نه ، مگه -
 قدغن ِ. شتریمهمون ب هی یشب گهیم –... دیخند

که بچه ش هم  دمید ییرایپذ یها رو بهش دادم و رفتم تو.سااامان رو تو پرونده
کردم.چون که از سااامان  کیب.غ.ل کرده بود.جلو رفتم و باهاش سااهم  ل

 بح  رو با سورن ادامه دادم... نیهم یبرا ادیخوشم نم
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 !اد؟یواسه تو چند تا مهمون مبه اون چه که  -
سهم یشوخ – سورن شتم   ی هیکردم بابا، به تعداد کار نداره.فقط امروز که دا

م هش  ب خ یپول آب رو  تو  فت  گ هم  ب مون دار یلیدادم  ه  نیو ا یم
 .یبد شتریب دیبود که با نیحرفا...منظورش ا

 ؟یبهش داد -
 معلوِم که نه، مگه خرم! – سورن
 سورن که تموم شد سامان گفت : خب بهراد، چه خبر؟ حرف

 .یسهمت -
سامان ، نم هیثان چند ضور  شد.به خاطر ح ستم راحت با  یسکوت برقرار  تون

 یشده بود...سورن هم اون لحظه الل مون نیسنگ یلیسورن حرف بزنم.َجو خ
خه  شاادن از اون فضااا گفتم :  یزد.برا یکلمه هم حرف نم هیگرفته بود، 

 ؟یگذاشت یاسم ِ پسرتو چ
 .یمان – سامان
سورنا که با من ست بشه، قبول  دی.من گفتم بذار ِیاسم مزخرف یلیخ – سورن

 نکردن.
 !دیچقدر هم که شما دو تا با هم جور – سامان
 .ینیب یاالن تازه اولشه.بذار بزرگ شه، اون موقع م – سورن
 .داستیه نکوست از بهارش پک یسال – سامان

 هشیبزرگ تر م یمونه، آدم هر چ ی کله پاچه م ِنیکه خصلت ِ سورن ِ.  نیا -
 .ادیازش خوشش م شتریب

http://www.roman4u.ir/


 97 دژاسو

 مخلصم. ،یمرس – سورن
 کنم. یخواهش م -

ستم بب یرو نم یصورت ِ مان من ش قایچون دق نمیتون سر شتش به من بود و  و پ
 ...نمیشو بب افهیخواست ق یسامان.دلم م ی نهیچسبونده بود به س

 !ِی چه شکل نمیزحمت برش گردون من بب یسامان، ب -
ش سامان بر یو حال و حوصله نداره.وقت ادیخوابش م یلیبود پسره خ مشخص

به من،  ند رو  باره همون شااکل نیهم یکم نق زد برا هیگردو ب.غ.لش  یدو
صورتشو بب ی هیاون چند ثان یکرد.اما تو سره کنمیکوتاه تونستم  سورن  ِیپ...پ  

 بود، مخصوصا رنگ چشم ها و حالت لباش.
 هم  ِهیبش یلیسورنا...خ نیذاشت یاسمشو م دیبا گه،یبه نظرم سورن راست م -

 اند!
 ؟یجد – سامان

 بزنه با هم  وض زیرنگ تم هی سورن ِ.اگه موهاشو هم  ِتیرا یبه جان تو ، کپ -
 .شنیم

 تا کله شو رنگ کنم. ارشیسامان ، فردا ب – سورن
ست.با ا سورن ش سامان ن شو به  یحرکتش ، مان نیجلو رفت و کنار  سر هم 

 سورن رو نداشت! اگه سورن اون  ِدنیسمت مخالف چرخوند...اصه چشم د
م ه الشی خ ِنی  یسااوخت...ول یحتما دلم براش م زدیرو نم یطانیلبخند شاا

 یکنن...که آنت یبودم که بچه ها از سااورن فرار م هدیهم د گهینبود.چند بار د
 بشر. نیبچه ست ا
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 یم یکه سع یبار سمت راست سامان نشست و با لحن احمقانه ا نیا سورن
 گفت : بذار لپ تو ب.و.س کنم. یکرد بچگانه جلوه ش بده به مان

هم دوباره  یب.و.س رو دراورد.مان یساه چهار بار پشات سار هم صادا بعد
 سرشو به سمت مخالف چرخوند.

 .ادینکن، حتما خوشش نم تشیسورن بچه رو اذ -
سر ِ مان سورن شو به  سر شه  و  اد خو یکرد.من فکر کردم م کینزد یگفت  با

ستش ول سورن هم خند ِغیج هوی یبب.و. شد.  لکسیر یلیو خ دی بچه بلند 
 رفته.رو گاز گ یکه گوش ِ مان دمیکنار من نشست.تازه فهم

 شد. یکم به سورن غر غر کرد و سرگرم آروم کردن ِ مان هی سامان
 ؟یماریسورن، تو ب -

 !ادیدونم چرا بچه ها از من خوششون نم ینم – دیخند
 .ومدیمنم بودم خوشم نم گه،یکارات ِ د نیبه خاطر هم -

گازش گرفتم.قبلش هم خوشااش  یبار نیاول نیباور کن ا – سااورن که  بود 
 .ومدینم
 ترسه. ی که ازت م ِنی، ا ِدیت پل افهیکه ق -

 !یکن یبمونم بچه مو ههک م گهید قهی...دو دقمیریم میخب ، ما دار – سامان
شم نم ار،یرو ن قهیبعدم اون  ت ی.دفعه یخوش اومد – سورن ...) ادیازش خو

 و رفت سمت سامان (...فقط قبل رفتن بذار من ب.و.سش کنم. دیخند
 زنم تو دهنت ها! یشو، م خفه – سامان
 ندارم.برو...خدافظ. شیباشه بابا، کار – سورن
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عد ماجرا ب مان ،  تا  فیسااورن تعر یرو برا یمهمون یاز رفتنِ  ساااا کردم و 
 .میصبح با هم حرف زد یکاینزد

پرونده  هیدفتر مشغول  یمنم تمام مدت تو ،یاز صبح رفته بود دادگستر سورن
قاط دهیچیپ ی نده ش  قدر پرو که دو ساااا ت  یپاط یو مزخرف بودم.ان بود 

شتم کتاب حقوق مدن س نکهیکردم تا ا یم نییرو باال و پا یدا  نیتم ببهخره تون
 برسم. یا جهینت هیاون همه ماده به 

شما نم یمعظم یآقا شد و گفت :  ستر نیریوارد اتاق  سا ت ؟یدادگ ،  ِازدهی! 
 بشه! ریممکنه د

  کوچولو داشتم که به حمد خدا حل شد. ِریگ هی.رمیم چشم، االن -
قا عا درکش م دیکشاا یقینفس  م یمعظم یآ فت...واق از  یلیکنم، خ یو ر

کنه،  یتر از من کار م عیبهتر و ساار یلیخوره.سااورن خ یدساات من حر  م
 دست اون ِ. یفریک یپرونده ها شتریب نیهم یبرا
شتم و راه فمویک ستر یبردا سخت نبود.فقط  یدادگ شدم.اون روز کارم چندان 
ه ک حاتیتوضاا یساار هیاز همکارامون، با  یکیرسااوندم به  یپرونده رو م دیبا

 .میقرار داشت گهیظهر با همد یکنم.برا دایخوشبختانه اونم تونسته بودم پ
شلوغ بود.وارد ساختمون که شدم  شهی. مثل همیدادگستر دمیرس یا قهیدق ده

بهش  و پرونده رو نمیمنتظر موندم بلکم طرفو بب یسااالن اصاال یتو قهیچند دق
ا اتاق دو ت یکیبهخره اومد.با هم به  یمعطل قهیدق سااتیبدم....بعد ب لیتحو

 .فتادزود کارمون راه ا یلیاونجا خ یرغم شلوغ یو  ل میسر زد
ها بود کینزد له  خدافظ میپ کارمون ازم   یبازم تو ایکرد و رفت.گو یکه هم

شت.م یطبقه  ستم از پله ها پا یدوم کار دا سالن  نییخوا برم که از اون طرف 



wWw.Roman4u.iR  100 

 

ح  شاان یصااادا  زایچ نیا یدادگسااتر یندادم چون تو یتی.اهمدمیجر و ب
سه پله پا ِیعیطب  ادیفر و دبه دا لیجر و بح  تبد یصدا هویاومدم که  نیی.دو 

مردم  ی.همهمه دیکشاا یکه  ربده م دیرساا یمرد به گوش م هی یشااد.صاادا
گاه کنجکاو شدم و برگشتم گهیم یچ ارویبدم  صیداد تشخ یاجازه نم .ناخودآ

 .هیسر و صداها مال ک نیا نمیبه اون سمت تا بب
 دادیداشت با داد و ب انسالیمرد م هی ده جمع شده بودن... هیسمت سالن  اون

 ده هم گرفته  هیحرفا و  نیکنم و از ا یت م چارهیُکشاامت و ب یگفت م یم
طرف  دمید یآن در کمال ناباور کیکردن آرومش کنن.  یم یبودنش و سااع

سورن مثل اون  ی گهید سورن ِ ! اما  داد هم  یکرد، حت ینم دشیتهد اروید وا 
 زد. ینم

 ارو؟ی نیا گهیم یشده ؟ چ ی: چ دمیخودمو به سورن رسوندم و پرس عیسر
بابا ، طرف  یچیتأسااف ساارشااو تکون داد و گفت : ه یهم به نشااونه  سااورن

 . ِیروان
اومدن و اون بابا رو با خودشااون  یدادگسااتر یدو تا از سااربازها نیح نیهم

 یها هم از سااورن م یکه اون اطراف بودن پراکنده شاادن و بعضاا یبردن.مردم
لبته کنه، که ا فیبود.سورن حوصله نداشت براشون تعر یچ انیکه جر دیپرس

ساختمون بر حق هم ستم از  شت.ازش خوا صابش کم رونیب میدا  مروآ یتا ا 
 بشه.

و بعد  نگفتم یزیچ قهی.چند دقمینشااساات مکتین هی یمحوطه و رو یتو میرفت
 بود؟ یچ هی: قض دمیپرس
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 یدهب هینفر  هیکرد به  یم دیکه داشاات من ِ بدبختو تهد ییاروی نیا – سااورن
بچه  ادیتونه جور کنه ، طلبکار ِ م یمدت که پول طرفو نم هیداشااته.بعد ِ  یمال
کاراشااو واسااه محکوم کردن ِ قاتله  یکشااه.من همه  یم نویا یپنج ساااله  ی
 تیخواد رضااا یگفت م زویهمه چ ریقبل دادگاه زد ز هویکرده بودم اما  فیرد

 بده.
 کرده... دشیالبد قاتل ِ تهد -

که اومد و  نجاسااتیکنم...حاال نکته ا یفکرو م نیمنم هم قایآره ، دق – سااورن
فرستادن  هیهمه مون احضار یهم قبول کرد اما دوباره برا یداد و قاض تیرضا

و  تیمجازات بشه...رضا دیکه دادستان گفته قاتل با میدی...فهمنجایا میو اومد
 هم کشک. زایچ نیا

 ه؟یچ اروی نیدم ِ دادستان گرم! خب حاال مشکل ا -
 رو  وض کردم. یکنه من نظر قاض یفکر م – سورن

 ! ِیالعموم ِ!  جب خر یفهمه دادستان مد  یخودش نم یعنی -
 واقعا... – سورن

 فراموشش کن. ال،یخ یب -
 ا صابمو خرد کرد پدرسگ. – سورن

شت با س ی هیدفتر تا به بق میهم برگ سا ت ی.تومیکارامون بر سورن  اون چند 
نگم تا  یزیکردم چ ی.منم سااع ِیاصااه حرف نزد.کامه مشااخص بود  صااب

 از اون خرد نشه. شتریا صابش ب
کار داشت و  یبعد از ظهر رفت خونه اما من کم میسا ت دو و ن یحوال سورن

 موندم تا تمومشون کنم. یم دیبا
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سا ت خوندن پرونده ها ِبعد ساب ی دو  سته  یمزخرف، ح سرمو خ شده بودم.
با ینگذشااته بود که صااادا هیگذاشااتم.هنوز چند ثان زیم یرو  لمویزنگ مو

.برش داشااتم و به صاافحه ش نگاه کردم.فرومند بود که آدرسااشااو برام دمیشاان
 اونجا هم برم. دیافتاد که با ادمیفرستاده بود.تازه 

که  یا گهید یزایگذاشتم، رفتم خونه و د ا و چ فمیک یاز پرونده ها رو تو یکی
 ایرو دارم... شیپ یکردم مورد آسون یممکن بود الزم بشن رو برداشتم.حس م

 راحت تره! یالاقل از قبل
س هی س قهیگرفتم و چند دق یتاک شون ر ص ی.کمدمیبعد به محله  شهر فا له از 

کرد  ی.اون اطراف تا چشاام کار مشاادیداشاات و جزو مناطق مرفه محسااوب م
کردم و زنگ  دایفرومند رو پ یهی.وو مجلل سااااخته بودن کیشاا یههایو

ال س وهم سن  بایزدم.چند لحظه بعد خود ِ فرومند اومد و درو برام باز کرد.تقر
س یخودم به نظر م سال بزرگتر.بعد از معرف دیشا د،یر سه  سهم  یهم دو  و 

 نیاشم هیبزرگ و سرسبز بود و  یلیشون خ اطی.حمیبا هم وارد خونه شد لکی 
کردم که  یفکر م نیگوشاااه ش پارک کرده بودن.همش به ا هیهم  متیگرون ق

 دار ِ. هیطرف بدون شک بچه ما
 د؟یکن یم یزندگ نجای: چند وقت ِ ا دمیازش پرس میوارد ساختمون شد یوقت

 .شهیم یسه سال م،یازدواج کرد یاز وقت – فرومند
 یموضااوع ، م نیدقت به همه جا نگاه کردم.خونه شااون دوبلکس بود و هم با

 اجنه باشه. تیآزار و اذ یبرا لیدل نیتونست بهتر
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  انیلحظه همساار ِ فرومند هم اومد و به من ملحق شااد و خودشااو  دا نیهم
 کرد. یمعرف
 و من هنوز تو کف ِ اسم ِ خانوم ِ بودم!... مینشست یهمگ

؟ مثه  ِیاساام خارج انیپرساام، فقط کنجکاو شاادم...دا یم نویا دیببخشاا -
 ؟یسیانگل
 ... ِیکنن خارج ی.اکثرا فکر م ِیاسم ِ کرد هیو گفت : نه ،  دیخند

باالتر  یلیخ دیکردم سان شاما با یکنم، من فکر م یا تراف هی نیبذار – فرومند
 تعجب کردم. یحساب دمتونید یباشه! وقت نیاز ا

کنم هم ساان  یگفتم.فکر م کمویاساام کوچ نیهم ی...برانطوریمنم هم – انیدا
 .میباش

 سالمه. 25من  -
 ...) به فرومند اشاره کرد (...مهبد دو سال از من بزرگتر ِ. نطوریمنم هم – انیدا
 شروع شد؟! یاز چه زمان قایمشکل تون دق نیبگ شهیام...خب، م -

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

 فتاد؟یبراتون م ییچه اتفاق ها لیاوا -
که از آشااپزخونه ساار و  میباال بود یطبقه  انیشااب من و دا هی ادمهی – مهبد

ها  نتیداشاات همه ظرف ها رو از کاب یکی.انگار دمیشاان یبی ج یصااداها
 یشکستن ظرف ها رو م یشکست...هر دو مون صدا یو م ختیر یم رونیب

سوندم میدیشن شپزخونه ر شدن و  هویکه .زود خودمو به آ صداها قطع  سر و 
د! مرتب سر جاش بو یلیخ زی.همه چستیها ن نتیکاب رونیب یظرف چیه دمید
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 نیبود.ا دهیهم اون صداها رو شن انیدا یشدم ول یاالتیکردم خ یاولش فکر م
 ذاشت. ینم یرو باق یشک چیه یمن جا یبرا
تا هم من  یبعضاا – انیدا به غ یم ییزایچ هیوق جا ریشاانوم... به  جا   ییاز 

 ای...رهیخونه مون داره راه م یتو یکیکنم  یشب ها حس م ی.مثه بعضلیوسا
 کنه. یرو زمزمه م یزیچ هیگوشم  ینفر تو هی

 .زنهیباهاتون حرف م یعنی -
 کنم. یبله ، فکر م – انیدا
 گه؟یم یچ نیشیمتوجه هم م -
 هیکنم  یشاانوم...حس م یصااداها رو م نیا داریخواب و ب یتو شااتریب – انیدا

کردم مهبد ِ اما  یکنه.اولش فکر م ینفر کنار گوشاام داره آروم اسااممو زمزمه م
ر .مثل آدم کِب ی ج یلیصداش خ دمیموضوع تکرار شد فهم نیچند بار ا یوقت

 گرفته حرف بزنه! ادیکه تازه  یو الل
سا ییحد ِ؟ مثه جا به جا نیفقط در هم تشیآزار و اذ - صدا،  لیو سر و   ایو 
 زده؟ بیبه خودتون هم آس نکهیا

تموم شااد. ما  زیاولش فقط ساار و صاادا بود و بعد ِ چند ماه که همه چ – مهبد
 یگسال کیاون موجود دست از سرمون برداشته اما بعد از تولد  میکرد یفکر م

سرمون دوباره آزار و اذ شدن ، تا هم تیپ شروع  که به  شیچند وقت پ نیهاش 
 زدن. بیآسخودم 

 زدن؟ بیبهتون آس یچجور -
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 انی.دامیدید یم ونیزیتلو می سااا ت نه بود که داشاات ِکیشااب ، نزد هی – مهبد
فت تو با نگران یر عد  ظه ب ند لح نه و چ منو صااادا زد.فورا رفتم  یآشااپزخو

 نکهیحرکتش داد رو بدون ِ ا شهیبه زور م یکه دو نفر یخچالی دمیآشپزخونه و د
ش یحت شپزخونه! با د میما متوجه ب سط ِ آ ضعاون  دنیاوردن و  چیه گهید تیو

ست یکدوم مون نم صم نیهم یبرا میبمون نجایا میتون  یخونه  میرب میگرفت میت
سا یسر هیاتاق تا  یمادرم.من رفتم تو د نفر محکم ز هیجمع کنم که  لمویاز و

افتادم و چند لحظه  نیزم یمحکم بود که رو یکمرم.ضااربه ش به قدر یتو
ستم که بود تون یا یبه شکمم خورد.با هر بدبخت یمحکم یدوباره ضربه  بعد
 .میجمع کنم و از خونه بر لمویوسا

 فتاد؟یبراتون ن یاتفاق نیرفت نجایاز ا یوقت -
 وجه. چینه...به ه – مهبد

شتم س یکردم که با نگران یمهبد فکر م یبه حرفا دا ش دیپر شما م کل : به نظر 
 م؟یکار کن یچ دیبا ه؟مایچ
 استرس داشتن... دایچهره هاشون نگاه کردم.هر دوشون شد به
 !فتهیپسرمون ب یبرا یترسم اتفاق یم نیمن فقط از ا – انیدا
از  رونیخودتون، ب یکنم مشکل از خونه تون باشه.طبق گفته ها یمن فکر م -
اون شب که شما رو کتک زده،انگار  نکهیو ا ستیهم در کار ن یتیآزار و اذ نجایا
ته جلو یم ییجورا هی که ا ِ ی...احتماال جنرهیرفتن تونو بگ یخواساا رو  انجی 

 ترکش کنه. ستیدونه و اصه حاضر ن یخودش م یخونه 
 م؟یبر نجایاز ا دیما با یعنی – مهبد
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 عخونه تون دوبلکس ِ و به تب دیدون یهمونطور که خودتون هم م د،ینینه ...بب -
 یدارن گاه یکه سااقف بلند ییخونه ها یداره.برا یهم سااقف بلند نیهم

شکهت پ نیاوقات ا ست که م یمعتبر تی.رواادیم شیم صادق ه  هگیاز امام 
 کنن. یم یدر اونجا حاضرن و زندگ انیدارن، جن یکه سقف بلند ییخونه ها

 برن؟ نجایکرد که از ا یکار شهیچطور م – مهبد
اون  یو تو میخونه رو انتخاب کن یچهارگوشااه  دیساات.باراه حلش ساااده  -

 یالکرساا ةی.آمیساایبنو یالکرساا ةیآ وارید یرو ن،یچهار گوشااه با ارتفاع از زم
 جن ها از دست بده. یرو برا تشیخونه مطلوب نیا شهیبا   م

 تموم ِ؟ گهید میکارو بکن نی: اگه ا دیپرس اقیبا اشت مهبد
 بله، حتما. -

 اثر کنن. دوارمیام وار،یبه د میزن یها رو م یالکرس ةیامشب آپس ما  – مهبد
 ن،یدون یدارم.م فمیک یبا خط خودم تو ،یالکرس ةیمن چند تا رونوشت از آ -

در حالت آماده باش باشاام.بهتره خودم براتون نصااب شااون  شااهیهم دیآخه با
نه تو نیکنم.چون ا تا ممک ناساااب برا دایپ یجور وق حل م ها  یکردنِ  م د ا

 .ادیب شیپ یاشتباه
ستم بهتون بگم اگه م یخوبه.اتفاقا منم م یلیخ – مهبد  یاخودتون ج شهیخوا

 .دیکن دایمناسبشو پ
 باال؟ یتونم برم طبقه  یجام بلند شدم و گفتم : من م از

 ...دیبله، بفرمائ – مهبد
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ها  یالکرس ةیگذاشتن آ یخونه رو گشتم و تونستم چهار نقطه رو برا یجا همه
دوم گذاشااتم چون الزم بود  یطبقه  یمشااخص کنم.هر چهار تا برگه رو تو

 فاصله داشته باشن. نید اها از زم
صب آخر یبرا شمال نین سمت  خونه رفتم تا کارمو تموم کنم.تمام  ید ا ، به ق

 هیچند ثان یچساابوندم برا وارید ا رو به د یکرد.وقت یم م یمدت مهبد همراه
صداشو  تونستم ی.کامه مدیچیخونه پ یمثل پچ پچ تو یفیضع یلی خ ِیصدا

 گفت برام نامفهوم بود. یکه م یزیبشنوم اما چ
 شده؟ یزیچ – مهبد

 .دمیشن ییصدا هینه...فقط حس کردم  -
 !دم؟ینشن یزیصدا ؟! پس چرا من چ – مهبد

 ...نیدیمن فکر کردم شما هم شن ؟یجد -
 اند؟! یعیصداها طب نیجور وقتا ا نیا د،یببخش – مهبد

شون م -  نیشما هم بنز ی.به هر حال اگه رودنیاحتماال دارن  کس العمل ن
 .دیدی کس العمل نشون م نایقیبکشن  تویو کبر زنیبر

 رسونه؟ یم بیحد بهشون آس نیتا ا یعنیواقعا؟  – مهبد
 ...نکهیدونم بله، مگر ا یکه من م ییتا جا -

 ؟یچ نکهیمگه ا – مهبد
 ...کار ِ من تموم شد.ستیمهم ن -

 کنم؟ میتقد دیچقدر با ن،یاومد نیدیزحمت کش یلیخ – مهبد
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 ای هشاایرو به راه م یهمه چ نمیو بب می.بهتره چند شااب صاابر کنیچیفعه ه -
س افتاد با من تما یهر اتفاق نکهی.فقط امیکن یم هینه.اگه شاااد اونوقت تسااو

 .باشه؟دیریبگ
 حتما. – مهبد

 یگوشه ولو شده بودم و نم هیفقط  یسا ت از خستگ میخونه تا ن مدیرس یوقت
شام  ستم تکون بخورم! بعد از  ست یدلم م یلیکم حالم جا اومد.خ هیتون  خوا

 کردم. یتمومش م دیکم از کارم مونده بود ، با هی یبخوابم ول
 ی مهیپرونده رو بخونم متوجه شااادم ن نکهی ده بود.قبل از ا ِ کینزد ساااا ت

...بدون ِ قساامت دومش هم وردمیساات رو ن گهید یپوشااه  هی یدومش که تو
س یم الشیخ یب دیکرد و با یکار شدینم شا دیشدم.به فکرم ر ست ِ د دیکه 

 سورن باشه.
 یاز گوش ی سورن رو گرفتم.چند تا زنگ خورد اما جواب نداد.وقت ِلیموبا زود

شت ب دیش ناام شو گرفتم.اونم هفت ه ز با یار زنگ خورد ولشدم فورا خونه 
 رو برنداشت. یهم گوش

 میمتونه جواب بده.تص یدستش بند ِ و نم نکهیا ایحواب باشه  دیکردم شا فکر
تا اگه کار قهیگرفتم چند دق هم خودش ب نکهیا ایداره انجام بده،  یزنگ نزنم 

 زنگ بزنه.
ش سورن بودم.ده دق یم تو یگو ستم بود و منتظر تماس  شت و خبر قهید  یگذ

شد.چند لحظه بعد زنگ موبا سورن ِ.به  لمین صدا دراومد و مطمئن بودم که  به 
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.اون لحظه اصااه از دمیم نگاه کردم اما اساام مهراب رو د یگوشاا یصاافحه 
  اسمش خوشحال نشدم... ِدنید
 بله ؟ -

 ؟یسهم بهراد، چطور – مهراب
 .یخوبم، مرس -

 !؟یچه خبر؟ خواب بود – مهراب
 کردم. ینبودم...داشتم کار منه خواب  -

 پس مزاحم شدم. – مهراب
 ...هیحرفا چ نینه بابا، ا -

 بود. یازت راض یلی.خیکرد فیبهم گفت کارشو رد ینجف – مهراب
عه  - خدا رو شااکر دف ند نزدم.االنم درگ یآره ،  که مج یمورد ریاول گ  دیام 

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

 رفته. ادشیدونم ، البد  ینم -
 یگیکنم...حاال که م یرو معرف یمورد هیراسااتش من زنگ زدم بهت  – مهراب

 .دیمج شیفرستمش پ یم یا گهید سیک هی ریدرگ
 کنم برسم انجامش بدم. یخوبه ،منم فکر نم -

 ...مزاحمت نشم بهراد جان، خدافظ.گهیخب د – مهراب
 ... .قربانت، فعه -
مکالمه ام با مهراب تموم شااد دوباره سااورن رو گرفتم.کم کم  نکهیمحض ا به

 مسعود رو گرفتم... یبار شماره  نی.اختیر یا صابم داشت به هم م
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 الو ... – مسعود
 ؟یسهم مسعود ، خوب -

 ؟یآره ، تو خوب – مسعود
 توئه ؟! شی...مسعود ، سورن پیاِ  -

 .رونیب امی.تازه االن دارم از شرکت مستمینه ، من اصه خونه ن – مسعود
 باشه...فعه خدافظ. -

 شده؟ یزیخدافظ ! چ ویچ یچ نم،یب سایوا – مسعود
 هی یدادگسااتر ی.امروز هم تودهیزنم جواب نم یبه سااورن زنگ م یهر چ -

 یترساام اتفاق یکرد...حاال م یم دشیداشااات تهد ارویاومد،  شیپ یید وا
 افتاده باشه!

 بابا...به نظرم پاشو برو خونه ش. یا – مسعود
 .رمیباشه ، حتما...االن م -

 افتاد به من خبر بده، باشه؟ یهر اتفاق – مسعود
 باشه...فعه. -

 .دودمیسورن رس یزود به خونه  یلیاومدم.خ رونیآماده شدم و از خونه ب عیسر
 یصاابر کردم اما ب قهیدق هیه.حدودا بار زنگ زدم و منتظر شاادم تا درو باز کن

م از در باال بر یکردم کم یزنگ رو فشار دادم.سع گهیبود.سه چهار بار د دهیفا
ش نمیتا بب ش ای  ِاطیح یتو نشیما شده بود.هر ث اطیح یتو نینه...ما  هیانپارک 

 ینم لحظه هم هیزده سورن رو کشته!  ارویکردم  ی.حس مشدیم شتریاسترسم ب
 موضوع فکر نکنم. نیتونستم به ا
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 !ه؟یواحد ِ صاحبخونه شو زدم.جواب داد : ک زنگ
 دونستم!... یش رو هم نم یلعنت یلیفام بدبختانه

 د؟یدرو باز کن شهیمن بهرادم، دوست سورن.م دیببخش -
 ؟یزن یچرا زنگ خودشو نم -
 .دهیآخه خودش جواب نم -
 !ستیحتما خونه ن -
 . ِاطیح یتو نشیخونه ست...ماش -
ست م ینم دیشا - شما را صه از کجا معلوم   !؟یگیخواد درو برات باز کنه.ا

 برو مزاحم نشو...
رو گذاشاات...اصااه اجازه نداد بگم  فونیجمله بهفاصااله آ نیاز گفتن ِ ا بعد

 روابط رو درک کنه! نیدونستم نفهم تر از اون ِ که ا ینگران سورن ام، هر چند م
 مسعود رو گرفتم. فورا

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

 خب زنگ صاحبخونه شو بزن... – مسعود
 باز نکرد. یروان کهیزدم ، مرت -

 گهید ی قهیام.دو ساااه دق یکیبهراد، من همون نزد نیغلط کرده! بب – مسااعود
 اونجا م.

 باشه، منتظرتم. -
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ناراحت به مسااعود بود.خودم دمیام ی همه  یکه که هنگ کرده بودم.از فرت 
 یبه نظر نم یهست ول یبکوبم! سورن آدم شوخ واریدوست داشتم سرمو به د

 باشن! یاون جواب ندادن هاش شوخ دیرس
بهم  یکم دنشیکه وارد کوچه شااد.د دمیمسااعود رو د نیبعد ماشاا قهیدق چند

 شد. ادهیدر پارک کرد و پ یرو جلو نی.ماشدادیم یدلگرم
 شد؟ باز نکرد؟! یچ – مسعود

 .یایزنگ نزدم.منتظر شدم تا تو ب گهیاصن د -
 زنگ صاحبخونه شو بزن. – مسعود

 بکن. گهیفکر د هینداره. دهیفا الیخ یمسعود ، ب -
 یچجور ینیب یدم در.اونوقت م ادیانقد زنگ بزن تا مجبور بشااه ب – مسااعود

 کنم! یدماغشو خرد م
 هید دیدارن، تازه با ی.چند شااب نگه مون مسیپل زنهیآره حتما، اونم زنگ م -

 !یش هم بد
م ، کن یمن سرگرمش م نجا،یزنمش.زنگ بزن بکشونش ا یباشه، نم – مسعود
 سراغ سورن. یریتو هم م

 یم انیاونا به جرم مزاحمت م س،یدر و زنگ بزنه پل یجلو ادیتونه که ن یم -
 .هشیهم متوجه نم ی.کساطیح یتو میاز پشت خونه بپر گمیبرنمون.من م

 ! هیمون... ال رنیگ یم یبه جرم دزد ینجوریبه به ! ا – مسعود
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تونن محکوم  ینم میندزد یزیمن خودم حقوق خوندم !...تا چ یناسااهمت -
ستا ضمن  یم نویمحل ا ی...همه میسورن ا یمون کنن.ما هم که دو دونن.در 

 .فتهیسورن ب یبرا یو ممکنه اتفاق میطولش بد یادیاگه ز
 یو ممن گردنت ،یلی...حاال به هر دلمیافتاد ریاگه گ یباشااه قبول، ول - مسااعود

 شکنم!
به بود و از اونجا راحت م هی چپِ  خونه  ِ ساامت  یتو میبپر میتونساات یخرا

نداشاات و کارمون  دی.خوشاابختانه صاااحبخونه ش هم به اون ساامت داطیح
 ...میکن دایپ ارویمناسب کنار د یجا هی میراحت بود.تونست

 م؟یخب، اول کدوم مون بر -
 .ایبعد تو ب رم،یاول من م – مسعود

 صداش حتما به گوش اون اطیح یتو یاگه بپر شتره،یتو وزنت از من ب یول -
 یبرات باز م اطویبعدم در ِ ح رمیرسااه! من اول م یم وزشیپف یصاااحبخونه 

 باال رفتن به من کمک کن. یکنم.تو فقط تو
 یتو ارویاگه  ؟یگیم یور ینه؟! چرا در ساات،یبهراد حالت خوب ن – مسااعود

 یه کسااک میریم میدار ینجوریکنه.ما مثه ا یکه بدبخت مون م نتتیبب اطیح
ندتره  ینم وارید یاز رو یول رمی، اول من م نیمون! بب نهینب قد ام بل پرم.چون 

و من از  یایم تو.بعدم دهیصااادا هم نم گهی...دشاامیم زونیآو واریراحت از د
 .رمتیگ یم وارید یرو
هم سبک  ادیز ؟یرسه منو ب.غ.ل کن یتو زورت م ،یزیچ هیخوبه...فقط  -
 ها!! ستمین

 آره بابا، نگران اون نباش. – مسعود
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سعود س اطیباال رفت و وارد ح واریالفور از د یف م با  و دیشد.بعد نوبت من ر
راحت  یلی.خامیب نییپا واریدباال رفتم.مسااعود کمک کرد از  واریاز د تاطیاح

ناراحت و نگران  یلیخ نکهیو با ا شاادیکه خودمم باورم نم یمنو گرفت...جور
 بودم اما خندم گرفت.

 ...میسورن رفت یسر و صدا به طرف در خونه  یآروم و ب یلیخ بعد
 م؟یکار کن یپشت در گفتم : حاال چ میدیرس یوقت

 تو بود! ی دهیا نیدونم، ا یچه م – مسعود
 تو. میاز تراس بر میتون یاتاق باز باشه، م یاگه پنجره  -

 خب. – مسعود
 !گهید نیخب هم -

 نه! ایپنجره باز ِ  نیخب برو نگاه بب – مسعود
 آهاااان ...باشه. -

تاق رو بررساا یرفتم پشاااتِ  خونه و پنجره  فورا ته  یهر دو ا ما بساا کردم ا
 مسعود... شیبودن.برگشتم پ

شکن نکهیا یکی م،یندار شتریدو راه ب نیبب -  یکیتو ،  میرو ب یتو با لگد درو ب
شکن ی شهیش نکهیهم ا گهید ش یداخل.ول میبر یو اونجور میپنجره رو ب کل م
 ه؟ینظرت چ ن،ییکشونه پا ی که هر دو راه صاحبخونه رو م ِنیا

سعود شونه  م شو به ن سر ر کرد ، کف شنهادهامیتکون داد و به پ دییتا یچند بار 
 یعیبا لگد قفل درو شکوند و بازش کرد.به طور طب یحرکت ناگهان کیبعد در 

 خوشش اومده! شتریمتوجه شدم از راه اول ب
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شم به هم زدن کفش هامونو دراورد هی یتو شد میچ .همه چراغ میو وارد خونه 
 .میدید ینم یچیها خاموش بودن و ه

شدن خونه، در حال دیکل شن  سورن رو  یبرِق کنار درو زدم و به محض رو که 
اتاق خواب و  یدرنگ رفتم تو یزدن به ساامت اتاق ها راه افتادم.ب یصاادا م

م .کنارش نشستدهیدراز کش نیزم یرو رونشیب یسورن با همون لباس ها دمید
 .شمیو با شدت تکونش دادم.مسعود هم وارد اتاق شد و اومد پ

از  کنم اما بعد دارشیکردم ب یم یکرد و سع یسورن و صدا م یبا نگران داشتم
ه دادم ک یتکونش م انهینشااده بود.انقدر وحشاا داریتهش ، هنوز ب هیچند ثان

 ش! یمسعود گفت : فکر کنم اگه تا حاال زنده هم بود تو کشت
من  یانگار به خاطر تکون ها ی.ولشااهیم داریداره ب میلحظه متوجه شااد نیهم

.به نهیگردنش درد گرفته بود.با دست گردنش رو گرفت. مسعود کمک کرد تا بش
 ما تعجب کرده  ِدنیکه مشااخص بود از د یزور چشااماشااو باز کرد.در حال

 تو؟! نیاومد ی: شما چجور دیپرس
 ...میدرو شکست نیهم یبرا مینگران شد م،یزن یزنگ م میدو سا ته دار -

 من نبود! شنهادیپ نیالبته ا – مسعود
 داره؟! یواسه شما دو تا مفهوم یخصوص میگفت : حر تیبا  صبان سورن

 .یداده بود که تو مقتول شد رینشده، اما گ یزیمن به بهراد گفتم چ – مسعود
 !!؟یزد یحرف نیهمچ یتو ِک  -

ش به یزد ( ...ول یشخندیچند لحظه فکر کرد : آره خب...نگفتم...)ن مسعود
 فکر کرده بودم.
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ست  سورن س یضربه  هیاول با کف ِ د سعود زد ، بعد با دو  ی نهیمحکم به  م
قصااا  گردنم بود! فردا هم  نیسااه ضااربه از خجالت من در اومد و گفت : ا

 .نیکن یدرست م ُن یرو که شکست یدر نیا نیایم
شد و کتش رو  از  رفت.همراهش رونیگوشه پرت کرد و از اتاق ب هیجاش بلند 

 ...میرفت رونی، من و مسعود هم ب
 ندازم. یقفل نو بهش م هی امیفقط قفلش شکسته.فردا خودم م – مسعود

 !! ِنیدونستم انقدر خوابت سنگ یسورن ، نم -
فت : من ز مینشااساات ییرایپذ یتو یهمگ  نیخواب ساانگ ادیو سااورن گ

وقت نکردم لباس  وض  یخوابم برد.حت هویشد  یدونم امروز چ ی.نمستمین
 !دیبزن خونیشماها به خونه م شب شهینم لیدل نیا یکنم...ول

 یکه تو اروی! من فکر کردم اون م؟یگرفته بود یما چه اسااترساا یدون یم -
 دخلتو اورده! دیکش ی ربده م یدادگستر

 من پخمه ام؟ یکن یفکر م – سورن
سعود سنگ نیبا ا یپخمه که نه...ول – م  یم ومدیم ارویاگه  یدارکه  ینیخواب 

اشاو ...بهراد پفتادهین یت کنه.االنم که اتفاق یسار و صادا ساهخ یتونسات ب
 رسونمت. یمن م م،یبر

 براتون شام درست کنم. دینیبش د،یحاال ناز نکن – سورن
از پرونده هام  یکی نمیدونم.اومده بودم بب یمن که خوردم...مسااعود رو نم -

 نه. ایدست توئه 
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ش – سورن شه ، ب شام بخور نیبا سعود  ه سر وقت پروند رمیبعد م م،یتا من و م
 ت.
سعود تا حوال من سا ت  ی.تومیسورن موند شیشب پ مهین یو م سه  اون دو 

 ...البته نهزدیمنو م فتادیم ادشیو هر بار هم که  دینال یهمش از درد گردنش م
 محکم. یلیخ
شت م یتو سته بودم و با دقت  زمیدفتر ، پ ش ه سرگرم خوندن ِ پرونده بودم کن

سرمو باال اوردم و د هی دمیشن  یجلو یمعظم یآقا دمینفر چند تا تق به در زد.
 .ستادهیدر ا

 ده ؟ش یزیچ د،ی: ببخش دمیرسه.پرس یبه نظر م ی صب یکردم کم احساس
 سا ت چنده ؟! دیدون یم – یمعظم یآقا

 .ِم ینه و ن ایبله، گو یعنیافتاد(... یواریدادم : نه...) چشمم به سا ت د جواب
 رفت یامروز صاابح م دی! باومد؟ین یوساافی یآقا نیپس چرا ا – یمعظم یآقا

زنم  یهم بهش زنگ م یشاارکت فاضااال.طرف چند بار تماس گرفته! هر چ
 .دهیجواب نم

نگران  ی! ول ِ نیساانگ یلیخوابش خ دمیفهم شااابیبگم...منم د یواال چ -
 .شهیم داشی، کم کم پ دینباش
 یتا چشمش به سورن افتاد گفت : آقا یگذشت و سورن اومد.معظم هیثان چند

از  یتون یزنه م یکار به خواب صاابحت لطمه م نیا یکن ی! اگه فکر میوساافی
 !یایفردا ن
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شکل هیمن خواب نموندم. ی...ولیمعظم یشرمنده آقا – سورن  شیبرام پ یم
 ازدهیتم.قرارمون به سااا ت اومده بود.در ضاامن با اون شاارکت هم تماس گرف

 موکول شد.
صورت به پ زیآم دیتهد یبا لحن یمعظم .و فکر کن!  .. شنهادمیگفت :  در هر 

 به اتاق خودش رفت.
به موهاش  ینشااساات و آروم دساات زشیپشاات م یحوصاالگ یبا ب سااورن

 ...دیرس ی.کهفه به نظر مدیکش
 شده؟! یچ -

شاادم حس کردم حالت تهوع  داریبابا...صاابح که از خواب ب یچیه – سااورن
 شد! ینیحالتش   گهیکه د نجایا امیخواستم ب یدارم.م

 .یومدیبابا...خب نم یا -
 ؟یدیکند، ند یکه کله مو م ومدمیاگه نم – سورن

 .ستیت مهم تر ن یبه هر حال کار که از سهمت -
شو رو سورن شت و گفت : هم زیم یسر  یباز یجا رو هم به زور ِ پارت نیگذا

 داد. یاوردم...اگه دوست بابام نبود  مرا اگه بهم کار م ریگ
 سکوت برقرار شد... هیثان چند

 دکتر؟ میبر یخوا یم -
 گرفته گفت نه. ییبا صدا سورن

 حواسم به سورن بود. یکار از دست داده بودم و همه  یبرا تمرکزمو
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شد اما هنوز قدم از قدم  شتریب قهیسه دق دو سورن از جاش پا  شته بود که  نگذ
.زود فتهیبود ب کیلحظه تعادل شو از دست داد و نزد کی یبرنداشته بود که برا

 .سهیخودمو بهش رسوندم و کمکش کردم وا
 !تت؟یوضع نیبا ا یبر یخوا یحاال کجا م -

 .ارمیدارم باال م ،ییبرم دستشو دیبا – سورن
 .امیباهات مباشه، منم  -

شو سورن سمت رو ستش رو بهش تک ییبه  شده بود و د  یداده بود.وقت هیخم 
لرزه و به زور خودشااو ساار پا نگه داشااته از پشاات  یدسااتش بدجور م دمید

 گرفتمش و هواشو داشتم.
 وقت حال تورو به هم نزنم... هی،  رونیبهراد برو ب – سورن

 حت باش.نداره، را ی...اشکالستمینه ، من حساس ن -
بهش ندادم چون همه  یحیوارد اتاق شااد.من توضاا یمعظم یلحظه آقا نیهم
 کامه واضح بود. زیچ

عد از ا یهم فقط کم سااورن باال اورد...ب کهیآب  کارش تموم شاااد دهن و  ن
 .نهیش بش یصندل یصورتشو شست و کمک کردم رو

 واقعا حالت نکهیگفت : نه ... مثل ا یبار با لحن مهربون تر نیا یمعظم یآقا
 ماکان! ی.آقاستیخوب ن

 بله؟ -
 بمون. ششیشما دوستتو ببر خونه، اگرم الزم شد پ – یمعظم یآقا
 .نیچشم، لطف کرد -

 ؟یراه بر یتون یرفت به سورن گفتم : م یمعظم یوقت
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 آره ...فکر کنم. – سورن
 .رمیگ ی.سر راه هم برات قر  ضد تهوع ممیپس پاشو بر -

س یوقت صو از  یرو ،ییرایپذ یسورن تو میدیبه خونه ر شد.دو تا قر مبل ولو 
آب کنارش نشاساتم.چشاماش بساته بود و  وانیل هیاوردم و با  رونیبساته ش ب

دسااتش گذاشااتم که متوجه حضااورم  یحواسااش به من نبود.قر  ها رو تو
 شد...
 .ارمیباال ب نمیترسم بخورم و ا یم – سورن

 حالتو خوب کرده. نیا یرایباال ب یتا تو بخوا -
 با تو... تشیمسئول – سورن
 آب خورد. یدهنش گذاشت و کم یها رو تو قر 

 ؟یکن یم یدونه تو تنها زندگ یم یمعظم اروی نیا نم،یبب -
 بابامه. قیآره، گفتم که رف – سورن

 بمونم... شتیآخه گفت اگه الزم شد پ -
 نه ، تو برو به کارت برس.فک کنم بهتر شدم. – سورن

 ؟یمطمئن -
 آره ، برو. – سورن

 !یمرد نمیبب امین -
 راحت. التینه ، خ – دیخند

 .لتهیباشه، هر جور م -
 هم ببر. نیماش یخواست – سورن
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تک زنگ بزن، فورا  هیحالت بدتر شااده به من  یباشااه، فقط اگه حس کرد -
 رسونم. یخودمو م

رو هم با خودم بردم و برگشااتم  نشیحتما به سااورن ساار بزنم ماشاا نکهیا یبرا
 دفتر...

اومدم.تمام روز  رونیکردم و از دفتر ب لیچهار بعد از ظهر کارو تعط ساااا ت
دم که ش نیدونستم حالش خوبه.سوار ماش یسورن باهام تماس نگرفته بود و م

 هم پس بدم.رو  نشیحالش چطوره و ماش نمیسورن تا بب شیبرم پ
س یخونه  یکینزد شدم  ش گاریسورن بودم که متوجه   هی یرو جلو نیندارم.ما

شتم و  س هیمغازه نگه دا شدمیخر گاریپاکت  شت به ما  لمیبامو ن،ی.موقع ِ برگ
ته  ماس گرف خاطر دسااتمزدم ت به  حدس زدم  ند بود. بد فروم زنگ خورد.مه

 نشستم و جواب دادم... نیماش یباشه.تو
 بله ؟! -

 ماکان. یسهم آقا – بدمه
 سهم ، حالتون خوبه؟ اون د اها کار کردن؟ -
تماس گرفتم.بعد از نصااب اون د اها  نیهم یگفت : راسااتش برا ینگران با

 بدتر شده! یلیخ تیوضع
 شده؟! یچ ؟یچ یعنی -

حال خانومم خوب  نیزد واریکه اون د اها رو به د شاابیراسااتش از د – مهبد
 ...ستین

 ه؟یهمسرتون چمشکل  -
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اما  فتادین یاتفاق خاص نیکه شما رفت یوقت شبیاز اولش بگم.د دیبذار – مهبد
صدا یکاینزد شب  صف  سه ن شن ی هیگر یسا ت  سرمو از اتاقش  لند .بدمیپ

ا  جله .بستین انیدا دمیسر وقت بچه که د میکنم و بر داریشدم تا خانوممو ب
اق بود ات یهم تو انیسرخ شده.دا هیبچه از شدت گر دمید نا،یاتاق س یرفتم تو

سته بود و به گر هیاما  ش س یکرد.هر چ یا تنا نم نایس یها هیگوشه ن وال ازش 
ستم بچه رو ب.غ.ل کنم تا  یافتاده جوابمو نم یکردم که چه اتفاق یم داد.خوا

شه که دا هیاز گر س انیههک ن  نایاومد طرفم و محکم ُهلم داد...اجازه نداد به 
 یناکوحشات ادیفر یصادا نییپا یاز طبقه  مافتاد نیزم یرو یدسات بزنم.وقت

شن ستم با ی! از ترس نمدمیرو   دمیاومدم و د رونیکار کنم.از اتاق ب یچ دیدون
همون  یو همه رو بردن! تو سااتین نیزد وارهایکه شااما به د ییاز د اها یاثر

بح قطع شااد.تا صاا نایساا ی هیگر یرفته بودم صاادا رونیکه از اتاق ب هیچند ثان
س انیدا شم...باور کن کینزد نایاجازه نداد به   ی...مدمیترس یاز حرکاتش م دیب

 !ارهیب نایسر س ییبه دمیترس
 صبح حال خانومتون بهتر نشد؟ -

شگرانه خبر گهیچرا...د – مهبد اما باز هم حالت  ستین یاز اون حرکات پرخا
 چیبه ه سااتیده و حاضاار ننز ی! امروز به جز چند تا کلمه حرفبنیهاش  ج

 .ادیب رونیب نای نوان از اتاق س
 د؟یشما االن خونه ا -

 دونم یکنه...نم یقبول نم میبله ! هر چقدر اصاارار کردم که از خونه بر – مهبد
سا ت  یچ سر کار برم.هر چند  ستم  صداها هیکار کنم! امروز نتون  یبار هم 
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شن یبی ج صداشهیم دهیاز اتاق ها  شدن ِ درها... ی! مثل  سته   کهنیا ایباز و ب
گار  ها یداره تو یکیان قدم  با  ها  تاق  جرأت  ی...من حترهیراه م نیساانگ یا

شم و بب سرک بک صداها کار ک نیا نمیندارم برم به اون اتاق ها  و رو ! تهیسر و 
 کنم... ی! خواهش منجا؟یا دیایب دیتون ی...شما مدیبکن یکار هیخدا 

 میمند، من نفرو یاشتباه بوده باشه.آقا صمیتشخ دی.شاامیب دیاز قرار معلوم با -
 هی برم خونه و دیآخه با د؟یتا اون موقع تحمل کن دیتون یاونجام.م گهیسا ت د

 بردارم. ییزایچ
 .نیکنم.ممنون که قبول کرد یم یبله بله...سع – مهبد

 کنم. یخواهش م -
عا گ لمویرفتم خونه و وساااا میم.س.تق  یشاااده بودم...! نم جیبرداشااتم.واق

ستم کجا شتباه کردم.هر چ یدون  ی جهیکردم فقط به همون نت یفکر م یکارو ا
کردم  ی! همچنان حس منی سااقف ِ، هم ِیکه اشااکال از بلند دمیرساا یاول م

 دیترن.با یکه باهاشااون طرفم قو ییجن ها نکهیحدساام درساات بوده فقط ا
 کردم. یتر برخورد م اطعانهق

 یبرگردم و از تو دیکه به ذهنم رساا دمیپوشاا یتراس داشااتم کفش هامو م یرو
 یخونه  یکه سااورن بهم داده بود رو بردارم...حاال که جن ها ییاتاق چاقو
ساب دیکردم بودن با یکه فکر م یزیتر از چ یفرومند قو  یخودمو مجهز م یح

به  چاقو زدن  ند  خت  یلیکار خ یریدرگ یجن تو هیکردم...هر چ ته ا وساا لب
 اوقات تنها راهه... یگاه ی ، ول ِیدیبع
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کارم از .شدیم کیو راه افتادم.هوا کم کم داشت تار نیماش یبرگشتم تو دوباره
 نیاسترسم از ب هنکیا ی.برادیطول کش شتریکه به فرومند گفته بودم ب یسا ت مین

 روشن کردم. گاریس هیبره 
قبل ِ  گرفتم میسااورن افتادم.تصاام ادیبودم که  دهیفرومند نرساا یبه خونه  هنوز
س ش دنمیر شبختانه ا شیبهش زنگ بزنم.گو فعه د نیچند بار زنگ خورد و خو

 جواب داد.
 الو. – سورن

 ؟یبهتر شد ؟یسهم ، چطور -
 !نجا؟یا یایم ی؟ دار ییآره، قر  هات اثر کردن.تو کجا – سورن

 .تشیپ امی، بعد م ییجا رمیسر م هیاومد. شیپ یکار هیاما  ومدمیداشتم م -
 دور دور؟ یبرد نمویماش – سورن

 من مثه خودتم؟ یخفه شو، فکر کرد -
 .نجایا ایشام ب یکردم بابا...خهصه هر جا هست یشوخ – سورن

 هم نباش. نتیباشه، نگران ماش -
 جنبه! یزد ب نویحرف ماش یک – سورن

 ؟یندار یکار -
 ...خدافظ.یظرفت یب یلینه، خ – سورن

 خدافظ. -
دم در پارک کردم و زنگ زدم.بدون ِ  نوی.ماشاادمیفرومند رساا یبه خونه  بهخره

سر هیپرسه ک نکهیا شدم.مهبد جلو عیدرو باز کرد. ساختمون، یوارد خونه   در 
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س ست به  شد نهید س ینگران به نظر م دایمنتظرم بود. به  یاهنگ میو مدام ن دیر
 نداخت. یداخل خونه م

 .سادمیوا نجایمکالمه مون تموم شده ا ی.از وقتیممنون که اومد – مهبد
 !فتاد؟ین یاتفاق خاص -

 .دمیاز باال صدا شن گهیبار د هیفقط  – مهبد
 خانومتون کجاست؟ -

 د؟یکار کن یچ دیخوا ی.حاال منایاتاق س یتو – مهبد
 باز کردم... فمویمبل نشستم و ک هی یرو
 ن جن زده شده.از قرار معلوم همسرتو -

 جن وارد بدنش هی یعنیگفت :  ینشست و با نگران نیزم یمن رو یجلو مبهد
 شده؟

شا یم تیجن داره ذهنش رو هدا هیکنم  ینه لزوما...من فکر م - هم  دیکنه...
  چند تا باشن. ِفیچند تا جن که البته احتمالش ضع

 ؟یرو بدتر کرد چ تیوضع شبید یکار هم مثل د اها نیاگه ا – مهبد
 اوردم ... رونیب فید اهام رو از ک ی دفترچه

به نساابت قو نیا یکنم جن ها یمن فکر م د،ینیبب -  یتر از نوع ها یخونه 
بدتر  تیمن اثر نکردن.االن هم اگه وضااع یهم د اها نیهم یباشاان برا گهید

 .فتهیب یکنم...ممکنه هر اتفاق یبشه اول از همه خودم ضرر م
کردم تا مناساااب  یکردم به ورق زدنِ  دفترم. با دقت به د اها نگاه م شااروع

 کنم. دایپ طاون شرای یرو برا نشیتر
 کردم. دایخواستم رو پ یکه م یزیچ بهخره
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 ...ناهاشیا -
 د؟یکار کن ید ا چ نیبا ا دیخوا یحاال م – مهبد

که  نی.همدینخودتون بخو نکهیا ایخانومتون بخونمش... یبرا یجور هی دیبا -
 .میبش کیبهش نزد ادیز ستی...الزم ن ِیبشنوه کاف

 خوبه. یلیخ – مهبد
 .مهبد هم همراه من بلند شد...سادمیدفترو کندم و وا یصفحه  اون

 خانومتون. شیپ میبر دیخب ، با -
 اتاق و براش بخونم؟! یمن خودم برم تو شهیم – مهبد
شا فکر ضع دیکردم  سرش از نظر پوشش جور تیو ست نداره من  ِیهم  که دو

 قبول کردم که خودش بخونه. نیهم ی..که البته حق هم داره! برانمیب
شما بر - شه. افتاد  یمونم.هر اتفاق یاتاق منتظر م رونیمنم ب د،یبخون نویا دیبا

 .دیفورا منو صدا کن
 بله چشم... – مهبد

سمت  نیاول یرو.من همونجا میهم از پله ها باال رفت با پله موندم.مهبد هم به 
سکوت  یراهرو، رو به رو یاتاق انتها شد.با رفتن مهبد  پله ها رفت و واردش 

هم به  یبودم و هر از گاه سااادهیپله ها وا یرو یالیخ یحاکم شااد.من هم با ب
شتم که اون د ا موثره  یاطراف نگاه م شک ندا ست م زویهمه چ وکردم.  یدر

 کنه.
. صدا ادیرف هیشب یزی...چدیچیتو کل خونه پ یبیمه یصدا هویفکر بودم که  تو

 هیل ما دمیکه شن ییخوردم.مطمئن بودم صدا کهیبود که بدجور  دیاونقدر شد
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چراغ ها خاموش شاادن، اما چون هوا گرگ و  یبعد همه  یا هی! ثانسااتیآدم ن
 و زنش از اتاق بدو داد مه غیج ی.صادانمیتونساتم دور و ورمو بب یبود م شیم

 لحظه در اتاق باز شد. نینه! هم ایدونستم برم داخل  ی.نمشدیم دهیشن
 !ستیاتاق ن یلرزان و نگران گفت : بچه ...بچه کجاست؟!! تو ییبا صدا مهبد
 دمیبودم ند سااتادهیا رونیکه ب یاون چند لحظه ا یشااده بودم...تو جیگ کامه

 .ادیب رونیبچه از اتاق ب
 !ادیب رونیب دمیمن ند -
 ...ششیپ رمیگفت : بچه رو با خودش برد، من م هیبا گر انیدا

ا : بچه رو کج دمیجلو رفتم و پرساا یدونه بچه رو کجا برده.کم یکه م دمیفهم
 برده؟!

بل کهیاز ا ق بده صااادا انیدا ن قه  نایساا ی هیگر یجواب   نییپا یرو از طب
اوردم و  رونیب بمیاز ج لمویرفتم.موبا نییمنتظر جواب نموندم و پا گهی.ددمیشن

 یبقه ط نکهیو چاقومو برداشااتم.با ا فمیفلشااش رو روشاان کردم.رفتم طرف ک
ا ازم دور ِ.با دقت به صد یکم نایس ی هیگر یبودم اما احساس کردم صدا نییپا

تا منبعش رو پ غه م تو دایگوش کردم  غد مام د ظه پ یکنم.ت   ِ کردن دایاون لح
 بچه بود.

 ... ِنیرزمیاومد و گفت : صدا از ز نییپله ها پا از مهیسراس مهبد
 کجاست؟ نیرزمیز -

شو سمت راهرو خود سوند و منو به   یراه پله منته هیبرد که به  یکوتاه یبهم ر
 ...میدیشن ینم یچیقطع شده بود و ه نایس ی هیگر ی.صداشدیم
 بود؟ نجایصدا از ا یمطمئن -
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 زنم! یدونم...حدس م ینم – مهبد
صدا حدس ست بود و چند لحظه بعد دوباره  شن نایس یمهبد در اما  میدیرو 

 اورد. یکرد...فقط از خودش صدا درم ینم هیبار گر نیا
با نور پله ها انداختم و راه افتادم.همراهِ  من ، مهبد هم حرکت کرد  یرو لویمو

 پله ها بمونه و اون هم قبول کرد. یکه ازش خواستم همونجا، باال
با احت یلیخ پا اطیآروم و  ها  له  جا ه یم نییاز پ  یپنجره ا چیرفتم.چون اون

شت، هر چقدر پا هم  لمی.نور موباشدیتر م کیرفتم همه جا تار یتر م نییندا
 از دو سه قدم جلوترمو روشن کنه. شترینبود که ب یبه حد

صدا دمیراه پله رس ی مهیبه ن یوقت ضا پ یتو نایس یدوباره  صداش .امدیچیف ا 
 نیباشااه.ا دهیترساا دیرساا یکنه و به نظر نم یم یبود که انگار داره باز یطور

 کرد. یراحت م المویخ یموضوع کم
س نیبه آخر هنوز گاه پامو رو دهیپله نر س یبودم که ناخودآ شتم یا لهیو و  گذا

بدم.رو عادلمو از دسااات  با نیزم یبا   شاااد ت تادم و مو از دسااتم  لیاف
د ، که بهش وارد شده بو یو ضربه ا نیدر اثر برخورد با زم لیافتاد...فلش موبا

 خاموش شد.
مطلق فرو رفت.هر لحظه که  یکیهمه جا در تار ل،یخاموش شدن ِ نور موبا با
 یم نیزم یپله نشستم.دستامو آروم رو ی.جلوشدیم شتریگذشت ترسم ب یم

وتر رفتم جل یازش نبود! کم یاثر چیه یکنم ول دایپ لمویتا بتونم موبا دمیکشاا
تم به دس یئیاحساس کردم ش هویکه  دمیکش یم نیزم یدستامو رو نطوریو هم
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شدم چ یبرخورد کرد.کم  نیآدم ِ...در   یبه پا هیشب یزیکه دقت کردم متوجه 
 !بچه بود هی یبزرگتر از پا یلیچون خ ستین نایس یدونستم پا یحال م

قب کشاا از به زور نفس م نیاول یو رو دمیترس خودمو   له نشااسااتم.  یپ
ش شتم برگردم ول ِسی.تمام تنم خدمیک ست دا ست ینم ی  رق بود.دو ستون  نایم 

ستمو رو ش هیپله تک یرو اونجا ول کنم.د ستم با  سبتا کوچ  یدادم که د  یکین
و دکمه  ماشااتپله افتاده بود.فورا برش د نیاول یبود که رو لمیبرخورد کرد..موبا

کار افتاده بود اما خوشبختانه صفحه ش سالم بود و هاشو فشار داد.فلشش از 
 شد از نورش استفاده کرد. یم

با نور  ی گهی.ساامت ددمیاون موجود رو ند یخودم انداختم ول یجلو لویمو
ستش رو به د ستادهیا نایس نیرزمیز رفش داد بود.با  جله به ط هیتک واریبود و د

 رییتغ دشااویکرد و مدام جهت د یمات و مبهوت به اطراف نگاه م نایرفتم.ساا
هم  نایو ساا هکن یدونسااتم اون موجود دور و ورمون داره حرکت م ی.مدادیم

 .نهیب یحرکاتش رو م
صد شتم خ ق خارج کنم.ب.غ.لش کردم و به  نیرزمیرو از ز نایس عیسر یلیدا

اون صااحنه تمام توانم  دنیبودم که با د فتادهی.هنوز راه ندمیساامت راهرو چرخ
 شوک شده بودم. یحرکت از دست دادم...حساب یرو برا

بودن...حدود ده تا زن و  نیرزمیز یهم تو گهیچند نفر د نایاز من و ساا ریغ به
کردن.انگار همه  یبودن و بهمون نگاه م سااتادهیا وارهایمرد اطراف ما، کنار د

 صورتشون نبود. یتو یحس چیشون مسب شده بودن.ه
سمت مون مدارن آروم  دمیبعد د هیثان چند سانیآروم به  رو محکم گرفتم و  نای.

همه  دمیبه پشت سرم انداختم و د ینگاه می.ندمیبا سر ت به سمت پله ها دو
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 یبود.همش م شااتری.اما ساار ت من از اونا بانیشااون دارن به طرف پله ها م
بتونم  نشه و وشخام لمیموبا یصفحه  نکهیا یاز پشت بهم برسن.برا دمیترس

م تونساات یم یدکمه هاشااو فشااار بدم.به سااخت یمجبور بودم ِه  نمیجلومو بب
 .نمیجلومو بب

 پله ها.احساس یخارج بشم و خودمو برسونم باال نیرزمیتونستم از ز بهخره
کنن.از راه پله دور شاادم و شااروع کردم به  یمون م بیکردم هنوز دارن تعق یم

شون بدم و  یصدا زدن فرومند و زنش.م ستم بچه رو به  نیا یبرا یفکر هیخوا
 یکه تو ییاونا! مونده بودم دیرساا یبه ذهنم نم یچیبکنم هر چند ه تیوضااع

 اونجا بودن؟! یچ یبودن از کجا اومدن! اصه برا نیرزمیز
صدا کردم اما جواب چند شن یبار فرومند و زنش رو   ی.همش دور ِ خودم مدمین

س دمیچرخ س یتا ک شت بهمون حمله نکنه. ساکت ب.غ. یهم تو نایاز پ لم 
سکوتش بدتر منو م اره تکرار دوب نیرزمیاتفاق ز دمیترس یترسوند...م یبود و 

 نییکه پا یدونسااتم اون افراد یهم نداشااته باشاام.نم یبار راه فرار نیبشااه و ا
 هنوز همونجا موندن! ایبودن اطرافم هستن 

 یکردم. به طرف مبل یم یکار هیزودتر  دیبود.با ختهیبدجور به هم ر اوضاااع
رو به  رِ واید یرو لیروش گذاشااته بودم رفتم و برش داشااتم.نور موبا فمویکه ک

خوشااحال شاادم.فرصات  دنشی.با ددمیرو د انیچند لحظه دا یروم افتاد و برا
وم فرومند : خان مگفت عیجلوتر رفتم و سر یرو بهش بدم.کم نایبود که س یخوب
 !میبر نجایهمه مون از ا دی...بادیریرو بگ نای، س
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سبت شون نداد.فقط مات و مبهوت به رو به رو  ی کس العمل چیبه حرفم ه ن ن
 نداشت. یا دهیشده بود.دو سه بار صداش زدم اما فا رهیخ

ه دونسااتم کوتا یم نکهیرسااه با ا یکردم قدش از من بلندتر به نظر م احساااس
و گرفتم  نییپا لمویباشه.نور موبا ستادهیا یزیچ یرو دیتره.اولش فکر کردم شا

سانت از زم دمید صله دارن.انگار از د نیپاهاش چند  شده بود  زونیآو واریفا
 نداشتن! ستادهیچون پاهاش حالت ا

مبل  یاون صااحنه چند قدم  قب رفتم.انقدر هول شااده بودم که رو دنید با
پله ها  رو محکم گرفتم و به سمت نای.سفتهیاز دستم ب نایبود س کیافتادم و نزد

 شدم. نایباال رسوندم و وارد اتاق س یبه طبقه رفتم.فورا خودمو 
و  ری.با  جله تمام اوراد رو زفمینشااوندم و رفتم ساار وقت ک نیزم یرو رو بچه

 طاون شرای یدونستم کدوم د ا برا ی.نمدیرس یبه ذهنم نم یچیرو کردم اما ه
 ییحالت ها نیوقت به چن چیمهرآب ه یتمام آموزش ها یمناساااب تره.تو

شده بود! م شاره ن ضع یید ا دمیترس یا  یعه هادف مثل تویرو انتخاب کنم که و
 قبل بدتر کنه.

کردم تمرکز کنم و خونساارد باشاام.شااروع کردم به ورق زدن دفترم که  یسااع
.آروم دفترو ومدیداشاات از پله ها باال م یکی.دمینفرو شاان هی یقدم ها یصاادا

.اون فرد هر لحظه داشت بهمون دمید یرو نم یبستم و به راه پله نگاه کردم.کس
صدا شدیتر م کینزد ضح تر به گوش م یو  س یقدم هاش وا اون قدم  ا.بدنیر
ستم دون یاز من درشت تر باشه.نم یلیخ کلشیه دیحس کردم با نیسنگ یها

ترسوند.اصه دوست نداشتم  یمنو م یحساب نیو ا شمیرو به رو م یزیبا چه چ
 یکنم.براولش ن یطشرای چیو به خودم قول دادم تحت ه فتهیب نایس یبرا یاتفاق
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 دو ساااه قدم جلوتر رفتم و اد،یم االکه داره از پله ها ب هیاون فرد ک نمیبب نکهیا
نگاه  نییپله ها انداختم و با دقت به پا یرو لوی.نور موباستادمیدر اتاق ا کینزد

 کردم.
س شک شتم اون فرد ک شد و گفتم :  المیخ ی.کمستیجز مهبد ن یندا راحت 

 فرومند ، حالتون خوبه؟ یآقا
 هیانچند ث ی.براستادیمن ا یبگه اون سمت راهرو ، رو به رو یزیچ نکهی ا ِبدون

 نکرد. یحرکت چیتو همون حالت موند و ه
ا تونستم حرف بزنم ب یکه به زور م ی...در حالدیرس یبه نظر نم ی اد حالتش

 ؟ی: مهبد...خوب دمیپرس ینگران
ه شد و شروع کرد ب شترینداد و آروم جلو اومد.کم کم سر ت حرکتش ب یوابج
شت به طرف من هجوم مدنیدو شم  رییچهره ش تغ هویاورد که  ی.دا کرد و چ

صدا اهیس کهیت هیهاش  ش ادیفر یو ترسناک بی ج یشدن.با  سمت  و به دیک
ش سر رجهیدر  ستم و بهش تک عیزد. سمتم  هیدرو ب دادم.مهبد اونقدر محکم به 

از چوب در کنده شااد.داشااتم  یزده بود که با در برخورد کرد و قساامت رجهیشاا
قفل رو بچرخونم و درو قفل کنم اما لرزش دسااتم  یرو دیکرد کل یم یسااع

 داد. یاجازه نم
در کنار برم و خودمو  یاز جلو دمیترس یهم بلند شد.... م نایس ی هیگر یصدا

.با دساات چپم ، دساات راسااتمو محکم گرفتم و تا نلرزه.بهخره بهش برسااونم
شتش کنار برم. رفتم پ ستم درو قفل کنم و از پ ش کردم و ب.غ.ل نایس شیتون

کرده  جادیا رد یکه مهبد رو یاتاق رو از سااوراخ روِن یاما چشاامم به در بود.ب
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 یم .حسدمید یپشاات در نبود...مهبد رو هم نم ی.کساانمیتونسااتم بب یبود م
شده ، در   هیزدم  یشده.حدس م میردم کنار در قاک حال  نیجن وارد بدنش 

بده!  رییانسااان رو تغ یچهره  ینجوریتونن ا یدونسااتم که جن ها نم یهم م
 اون جن خودشو به شکل مهبد دراورده باشه !... نکهیمگر ا

 ینم نای! با سیدونستم چجور ینم یاز اونجا فرار کنم ول نایبا س دیفکرم رس به
ه خونه هم که اصاا ی.تونهیبب بیتونسااتم از پنجره بپرم چون ممکن بود آساا

بهمون حمله کنه دخل  ینجوریاز اون افراد ا یکی ینداشااات...اگه حت تیامن
 جفت مون اومده.

 ا کدوم د دمیفهم یم دیشدم...فقط با یشون رد م نیاز ب یخاص یبا د ا دیبا
ها چ به ذهنم رساا یزیموثره.تن ماس بگ نیا دیکه  با مهرآب ت که  ا ت رمیبود 

 رو برداره. یکنه.زود شماره شو گرفتم و منتظر موندم تا گوش مییراهنما
که منتظر جواب دادن مهرآب بودم تو کل خونه فقط  یاون چند لحظه ا یتو

 ترسوند. ی.سکوت خونه بدتر منو مشدیم دهیشن نایس ی هیگر یصدا
 ؟یالو بهراد، چطور – مهراب

 ...یکمکم کن دیافتادم.با ریجا گ هیمهرآب،  نیگفتم : بب عیسر یلیخ
 شده؟! یچ – مهرآب

کرده بود به مشکل خوردم.من االن تو خونه  یمعرف دیکه مج یسیسر ِ اون ِک  -
االن هم َمرده بهم  نیست...هم بهیغر یخونه شون پر از آدم ها یام. تو اروی ی

 ش وحشتناک شده بود! افهیپارم کنه...ق کهیبود ت کیحمله کرد،نزد
 اصه ،یکن آروم باش یگفت : بهراد سع یشمرده و با خونسرد یلیخ مهرآب

 االن از اونجا فرار کن. نیهم گم،یم یچ نیهول نکن.گوش کن بب
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 !؟یکن یم ی! شوخ؟یچ -
 ه؟باش ن،ییفرار کن، شده از پنجره بپر پا یزنده بمون یخوا یاگه م – مهرآب

شونو چ - صدا یبچه  هنوز حرف زدن هم  ؟یشنو یشو نم هیگر یکار کنم؟ 
 کشنش... یبمونه م نجای!اگه استیبلد ن

کار – مهرآب جا  یبهراد ،  بذار همون چه رو هم ول کن  که گفتم بکن.ب رو 
 یم ت کهیت کهی...تانیهمه شااون دنبالت م یبمونه.اگه بچه رو با خودت ببر

 کنن!
 باشه... -

 .فتهینم یبچه اتفاق ینگران نباش، برا – مهرآب
فا مجبور به حر ماد کنم چون ه یبودم   یبه ذهن خودم نم یچیمهرآب ا ت

رده بود ک هیتختش گذاشتم.انقدر گر یرو رو نایرو قطع کردم و س ی.گوشدیرس
شده بود.دلم براش م سرخ  صورتش کامه  شتم  یکه  ست ندا سوخت...دو

دونه که ازم خواسااته بچه رو با  یم یزیچ هی البد مهرآب یاونجا ولش کنم ول
 خودم نبرم.

ونم ت ی...من نمدیگفتم : ببخشاا نایبرداشااتم و رو به ساا نیزم یاز رو فمویک
 ببرمت.
تم تونس یخواست ب.غ.لش کنم.نم یبه طرفم باال اورد...انگار ازم م دستاشو

 یمرگم حتم ومدنیمهرآب همه شااون دنبالم م یکنم...اگه به گفته  ساااکیر
 ...فتهیبراش ن یبودم بعد از رفتنم اتفاق دواریبود.فقط ام
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نده تاق ب ایبودم از پنجره بپرم  مو تا بب رونیاز ا فاع  نمیبرم! رفتم دمِ  پنجره  ارت
 که دساات و پام نشااکنه و سااالم برساام  ِیاز اون حد ادتریز دمیچقدره...د

جانییپا حت از ییپا ی. که بتونم را کار نبود  پاهم در  برم.اگر هم از  نییش 
با یم بمیو تعق دمیپر یپنجره م ماشاا یم دورخونه رو  دیکردن  به  تا   نیزدم 

 فرض که پاهام نشکسته باشن و بتونم بدوم! نیبرسم...البته با ا
صم ست و پا رونیدادم از اتاق ب حیخودمو گرفتم...ترج میت سالم  یبرم و با د

 رونیب فیسورن رو از ک یبود.چاقو شتریشانس نجاتم هم ب ینجوریفرار کنم! ا
 شد بزنمش. کیبهم نزد یاوردم و ضامنش رو آزاد کردم تا اگه کس

ستگ کیدر نزد به شک  دایکس پ چیانداختم.ه یش به راهرو نگاه یشدم و از 
مئن مط یانداختم و همه جا رو با دقت نگاه کردم.وقت رونیرو ب لینبود.نور موبا

 رو چرخوندم و درو باز کردم. دیآروم کل ستیاونجا ن یشدم کس
شت از جا کنده م یزور م به ستم آب دهنمو قورت بدم.قلبم دا سعشدیتون  ی.
رز از .با ترس و لشدیکردم آروم نفس بکشم.ضربان قبلم هر لحظه تند تر م یم

 کرد و سااکوت ینم هیگر گهیهم د ناینبود.ساا رونیب یاومدم.کساا رونیاتاق ب
 یم برم.مداتمرف نییاز پله ها پا اطیخونه حاکم شااده بود.با احت یتو ینیساانگ

 ییصاادا چیخودم، ه ینفس ها یکردم.به جز صاادا یگشااتم و پشااتمو نگاه م
 .دمیشن ینم
س نییپا به شد و همه  دمیپله ها که ر صل  شن  یبرق و شد.با رو شن  خونه رو

 طول شااتریب هیچند ثان الیخ یاون آسااودگ یراحت شااد ول المیشاادن خونه خ
تا دور خونه ا یبه اطرافم نگاه کردم کل ی.وقتدینکشاا  سااتادهیزن و مرد دور 

شون با من ز صله  شتن به من نگاه م ادیبودن.فا شون دا  .حسدنکر یبود.همه 
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به ساامتم هجوم ب به طرف در دوارنیکردم االنِ  که  با تمام توان  .جرأت دمی.
 نداشتم برگردم و بهشون نگاه کنم.

شدم و به در  نیاومدم و خودمو به کوچه رسوندم.سوار ماش رونیسر ت از ب با
شتن بهم نزد یخونه نگاه سر ت  شدنیتر م کیانداختم.هر لحظه دا و مدام 

. دیلرز یهول شااده بودم که دسااتم به شاادت م ی.به قدرشاادیم شااتریشااون ب
 .نیدو سه بار از دستم افتاد کف ماش چییسو

شون داره  یکی دمیبودم که د فتادهیتونستم استارت بزنم...هنوز راه ن یبدبخت با
ا اما دنده جا نرفته بود.ت فتمی.گاز دادم که راه بادیم نیبا ساار ت به طرف ماشاا

 یزد، جور رجهیش نیبه طرف ماش ارویدنده رو جا زدم و خواستم گاز بدم، اون 
 شد. نیاشسمت شاگرد شکست و با سر وارد م ی شهیکه ش
پدال گاز فشااار دادم و حرکت کردم.صااورت اون مرد کامه  یتا آخر رو پامو

شااده بودن...دائم با  اهیساا کهیت هیکه  ییو سااوخته بود، با چشاام ها یمتهشاا
ردم ک یزد.دست منو محکم گرفته بود، احساس م یم ادیوحشتناک، فر یصدا

ستم داره خرد م ستخون ِ د ششهیا سر ت ما سع نی. ا ب ردمک یرو باال بردم و 
ضربه بزنم.با تمام قدرت چاقو رو تو  ادیکتفش فرو کردم.اونم فر یچاقو بهش 

 ی.نفس راحترونیپرت شااد ب نیو از ماشاا دیکشاا یوحشااتناک و گوش خراشاا
 تونستم با سر ت از اونجا دور شدم. یو تا م دمیکش

رو  نیپارک، ماشاا هیسااورن برساام کنار  یبه خونه  نکهیبعد ، قبل ِ ا قهیدق چند
 ختهیر یصااندل یرو ارویانداختم...خون ِ اون  ینگاه نینگه داشااتم.به ماشاا
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ش شده بود و ه شهیبود... سورن ا یچیکه که نابود   نیازش نمونده بود...! اگه 
 ُکشه!! یمنو م نهیبب تویوضع

 گاریساا هیدادم و  هیتک نیبه کله م بخوره.به ماشاا یشاادم تا باد ادهیپ نیماشاا از
سه دق شن کردم.دو  ش یحس کردم کم یبعد ، وقت قهیرو شدم، گو ز ا مویآروم 

بوق خورد فورا جواب  هیمهرآب رو گرفتم.تا  یاوردم و شااماره  رونیب نیماشاا
 داد...

 ؟یکار کرد یشد؟ چ یالو ، چ – مهرآب
 بود؟! یچ انیجر یدون ی...تو مابونمیدر رفتم، االن تو خ -

 خونه بودن، درسته؟ یتو بهیآدم غر یسر هی ی.تو گفتبایآره تقر – مهرآب
خشک شون زده  یزیچ هی ریتحت تاث ایآره.انگار همه شون مسب شده بودن  -

 نداشتن. یبود...حالت  اد
 وحشتاک بهت حمله کرد... یبا چهره ا ارویخود ِ  نکهیو ا – مهرآب

 دن؟یم یا یچه معن نایآره...خب ا -
که م – مهرآب ها از  هئم جن زدگ رییجور تغ نیا ،یدون یخودت   یچهره 

 فرقه بودن. هیجزو  یدیکه د یی.من حتم دارم اون آدم هاستنین
 !؟یپرست طانیش یفرقه  یعنی -

 یمعامله م طانی.فقط با شااسااتنیپرساات ن طانیافراد شاا نینه...ا – مهرآب
 یم یزیچ هیو در  وض ازشون  دهیقدرت م ایبهشون ثروت  طانیکنن.مثه ش

 ممکنه باشه. یزیخودش سوال ِ چون هر چ رهیگ یم یکه چ نی.حاال ارهیگ
بود  کینم! نزدک یش م کهیت کهیبرسه ت دیگفتم : اگه دستم به مج تی صبان با

 منو لت و پار کنن! اه... اروهایاون 
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 ! اگهادیم شیپ یطشاارای نیدونسااته همچ ی.چه م ِریتقصاا یب دیمج – مهرآب
د و ...اگه فرومننمیبب ساااایوا -.فتادیم ریرفت مطمئنا مثه تو گ یخودش هم م

خودشااون  یعنیمعامله کردن پس چرا از ما کمک خواسااتن؟!  طانیزنش با شاا
 کردن؟ یغلط نیدونن همچ ینم

شونو پاک م طانیش – مهرآب به  هیشب یزیکنه...چ یبعد از هر مهقات حافظه 
کنن جن  یشون فکر م ی اد یزندگ یجور افراد تو نی. ایمغز یشست و شو

شونیارواح دارن اذ ایها  شون چ یم طانیش یکنن چون وقت یم ت  یزیخواد به
شا ی اد ریبگه، اتفاق غ شون م دیو  شتناک برا عد ِ حال ب ر... به ه فتهیهم وح

 رنیفردا دوباره باهات تماس بگ دی.اصه شاادینم ادشونی یچیه گهیمهقات د
 و ازت کمک بخوان.

 نن؟یب یرو م طانیاونا ش یعنی -
معامله نکردم!  طانیمن تا حاال با ش یهم آره.راستشو بخوا دینه...شا – مهرآب

 امکان داره. یزیهر مهقات فقط صداشو بشنون...هر چ یممکنه تو
 کرد؟ یخوندم اثر نم ید ا م یچرا هر چ -

که ه نیبب – مهرآب باهایچیبهراد ، من و تو  با  ینم انیمن و تو هم ب ی...اگه 
ست کنن.ما که نم نارویتونن کار ا ش طانیش میتون یدر  امتیچون تا ق میرو بک

کمِ  چون  نمیامکان ا یبه توجه خدا دارن...ول ازیجور افراد ن نیزنده سااات! ا
 رو انتخاب کردن. یزیچ نیخودشون همچن

 ؟یاگه دوباره بهم زنگ زدن چ -
 کنم. یشون م حیمنو بهشون بده.من خودم توج یشماره  – مهرآب
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 !؟یگیبهشون م قتویحق -
ش – مهرآب ست ندارم  صه دو با خودم در بندازم! تو هم  طانویمعلومه که نه! ا

 منو بهشون بده. ینگو...فقط شماره  یزیچ
که تو خونه شااون بود بهم حمله کرد.منم  یاز اون افراد یکی...گهید زیچ هی -

 سراغم؟ ادیانتقام ب یچاقومو تو بدنش فرو کردم! به نظرت ممکنه برا
ند یگیم یجد – مهرآب چه دل و جرأت دی؟...)خ  یکنم برا ی! فکر نمی(...

 انتقام برگرده.نگران نباش.
 !؟یمطمئن -

 راحت. التیآره، خ – مهرآب
وارد کار  نکهیقبل از ا نارویاگه ا شااادیممنون بابت اطه اتت. چه خوب م -

 !!یگفت یبشم بهم م
 سه چهار رانیا یتو دینادرن.شا یلیموارد خ نی...آخه ادیواقعا ببخش – مهرآب
شه.من چه م ینجوریا یتا فرقه  شته با ستم که َاد  یوجود دا  ادیم شونیکیدون

 سراغ تو!
 رسن! یخطرناک به نظر م یلیکرد؟! خ یمعرف سیبه پل نارویا شهینم یراست -

نه...گفتم که، بعد از ا – مهرآب گردن  یبرم یبه حالت  اد نکهینه متاساافا
 .ممکنهیشگیمعصوم هم یبه همون آدم ها شنیم لی.تبدادینم ادشونی یچیه

ال ها ساا طانیلو نره، شاا هیقضاا نکهیا یکنه اما برا رشااونیدسااتگ سیپل یحت
 زرنگ تره. سیاز پل طانی...مطمئن باش شادیسراغشون ن

 نیآخر یبگم! چقدر هم تو یبود که به سورن چ نیا ریراه همش فکرم درگ یتو
 زدم...! یحرف م نشیجانب در مورد ماش مکالمه مون حق به
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 یراب شهیش هی رمیو فردا هم م گمیبهش م توی...فوقش واقعستین یچاره ا اما
 پولم برسه! دوارمیندازم.فقط ام یم نیماش
شدم و از دور د وارد ش هی دمیکوچه  ش هیشب ن،یما در خونه  یمسعود جلو نیما

شتم.به داخلش نگاه یسورن پارک کرده.کم ی  یجلوتر رفتم و کنارش نگه دا
ش صابم به هم ر ِنیانداختم...ما سعود بود.ا  سعود هم  نی! اختی م سرهیم  ک

 رقمه چیکرد اما مسااعود ه شیکار هی شااهی... .حاال سااورن رو منجاسااتیا
فصاال کتک رو  هیافتاده  یاتفاق نیا صاااب معصاااب نداره.اگه بفهمه همچ

 .یریذاره برم سمت جن گ یهم نم گهیشاخشه! د
 سورنو گرفتم. یمو برداشتم و شماره  یگوش

 ؟ هیچ – سورن
 .امیتونم شب ب یاومده، نم شیبرام پ یکار هیمن  نیمرض! بب -

 !؟یچه کار – سورن
 کرده. یمعرف دی که مج ِییاز کسا یکی...در مورد یچیه -

 .میداشت ،کاِرتیومدیبابا...شام م یا – سورن
 اونجاست؟ یکسمگه  -

آره، مسااعود اومده بود قفل رو  وض کنه، واسااه شااام نگهش داشااتم  – سااورن
 .میباهات قرار مدار بذار یبرنامه ا هیدر مورد  میخواست ی.میایگفتم تو هم م

 ؟یچه برنامه ا -
 .گمیدفتر بهت م یفردا اومد ست،حاالیمهم ن – سورن

 ...یمن رفتم دنبال چه کار ی.فقط به مسعود نگنمتیب یباشه. فردا م -
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 باشه، فعه... – سورن
شد که حداقل با  المیکم خ هیاومدم. رونی قب گرفتم و از کوچه ب دنده راحت 

واسه  شهیش هیگرفتم فردا صبح قبل ِ کار، برم و  میمسعود رو به رو نشدم.تصم
 کنم. فیرد نیماش

 ادمیهر بار که دونم چرا  یو نم ومدیچشاامم م یاتفاقات اونشااب جلو مدام
گاه م فتاد،یم به اطرافم ن گاه   که زده ییارویاون  دمیترساا یکردم.م یناخودآ

نه.د ادیبودمش ب به مهرآب از دسااات داده  گهیسااراغم و کتلتم ک مادمو  ا ت
م قول داد مبهم نگفته! به خود زویبودم همه چ دهیفهم نکهیبودم...مخصااوصااا ا

فاق گهیبار د هیاگه  تهیب یات باشاااه، جن گ ف خارج   یو برار یریکه از کنترلم 
 کنار بذارم. شهیهم

شدم تا درو باز کنم.همزمان با من ، اون  ادهیپ نی.از ماشدمیبه خونه رس بهخره
سا اروی ش دیجد ی هیهم شویهم ما شت و پ یجلو ن شون نگه دا  ادهیدر خونه 

 شد.
ذهنم  یبود افتادم.حرفاشو تو دهیکه د ی خواب ِادی ن،یماش یدخترش تو دنید با

داشااته، با  یدرشاات کلیه دهیخواب د یکه تو یگفت مرد یمرور کردم... م
 یم لیشکل و شما نیهاموس رو با ا شهیافتاد من هم هم ادمی...یمشک یپالتو

شادمید سته  یم دی. شا یزیچ هیخوا صه  شگتر ترهدخ نیا دیبهم بگه! ا و به ان
شه!اما نه...چ صه چرا  دیرا باخود ِ من داده با شتر خودمو به خودم بده؟! ا انگ

 ومده؟یسراغ خودم ن
به نت یفکر م یچ هر با دمیرساا ینم یا جهیکردم  مطمئن  یزیچ هیاز  دیاما 

 !شدمیم
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.به اطیبرده بود داخل ح نویکوچه.طرف ماش یباز کردم و دوباره برگشتم تو درو
شون رفتم که د صت خوب یدختره داره درو م دمیسمت در خونه  ود ب یبنده.فر

 تا باهاش حرف بزنم...دو سه قدم جلو رفتم و سهم کردم.
سهممو داد.انگار برخهف هم ینگاه مین صله  شهیبهم انداخت و جواب  حو

وال ساا هی،  دیکه گفتم : ببخشاا ندهیخواساات درو بب یحرف زدن نداشاات.م ی
 ازتون داشتم.

 .دیبفرمائ –باز کرد  درو
صه حال  حس صله نداره.از قکردم ا دادم  حی...ترجدیفهم شدیش م افهیو حو

 بشم. الیخ یب
 .خدافظ.ستی...مهم ندی، ببخش یچی قب رفتم و گفتم : ه دوباره
 !ن؟یکار داشت یگفت : چ دمیکه شن نیرفتم سمت ماش یم داشتم

البته خواستم بپرسم... یسوال م هیچند قدم جلوتر اومده.گفتم :  دمید برگشتم
 .ستیمهم ن ادیز
 !؟یخب چ – گانهی

 که در مورد جن بود؟ نیدیخواب د هی نیگفت ادتونهی -
 .ادمهیآره ،  – گانهی

صل گهیسوال د هی دیاول بذار - سوال ا شب قشهیمربوط م میبپرسم ، به  بلش .
 .نیگشت یدنبال گربه تون م نیمن...داشت یدر ِ خونه  نیشما اومد

 خب؟ – گانهی
 ادتونه؟یبود.چهره شو  سادهیکنار من وا ییآقا هیاونشب  -
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 .بایآره تقر – گانهی
 اون آقا بود؟! هیخواب به شما انگشتر داد، شب یکه تو یاون کس -

صورت ِ اون مرد ینم –فکر کرد  هیثان چند  مادی دمویخواب د یکه تو یدونم...
ستر یهاله  هی.انگار ستین ش یخاک شونده بود! ببخ شو پو  نیرا اچ دیصورت

 که کنارتون بود جن ِ؟! یی! نکنه اون آقان؟یدیسوالو پرس
 نیا دیبه ذهنم رساا ینجوری! همساااتیجن ن نایقینه نه...اون آقا  مومه و  -

 یم ادیز بیو غر بی ج یخودم هم خواب ها دایسوالو ازتون بپرسم.آخه جد
شااده.گفتم  یالیساار یخواب ها نیاز ا ی.دساات بر قضااا  مو م هم جزونمیب

 تاب.ممنون بسااتیخواب هامون باشااه که از قرار معلوم ن نیب یارتباط دیشااا
 جوابتون.

شکوک بهم نگاه م یکه با حالت یحال در  کنم،فک یکرد گفت : خواهش م یم
 یرتون بدجو ی...معلومه که اوضاااع فکردیساار به دکتر بزن هی دیکنم شااما با
 آشفته ست!

واده .خاندیتون رو ببر فیرتشاا گهیبود...بهتره شااما هم د یجالب شاانهادیپ -
 .شنینگران م

 !دیجواب داد: چشم، منتظر بودم شما بگ زیآم طعنه
 به سهمت. -

 .اطیح یو بردمش تو نیرفتم سمت ماش فورا
 داریزنگ سااا ت از خواب ب یسااا ت هفت صاابح بود که با صاادا کینزد

 هیو  سااربزنم یبرم دفتر، به چند تا صااافکار نکهیشاادم.قصااد داشااتم قبل از ا
 کنم. دایسورن پ نیماش یبرا شهیش
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 یشدن نداشتم.به زور م داریبودم.اصه حس و حال ب دهیدراز کش ییرایپذ یتو
 نیزم یزدم و سرم رو یتونستم چشمامو باز نگه دارم.همچنان داشتم چرت م

و قدم هاش ی.به وضوح صدارهیخونه راه م ینفر داره تو هیبود که احساس کردم 
 بود! یوتاهداشت، انگار آدم قد ک یکوتاه قدم برم یلی...خدمیشن یم
کنن افتادم.بهم  یم یخاک زندگ یکه تو ییدر مورد جن ها دیمج یحرفا ادی

شون کار یداده بود که تا وقت نانیاطم شم، اونا هم با من کار یباها شته با  یندا
 .دمیرخزدم و به سمت اتاق خواب چ یرختخوابم غلت یرو یالیخ یندارن.با ب

اتاق  یبلند رفت تو یو موها دیدختر بچه با لباس سااف هی دمیلحظه د هی یبرا
شتم چ دنیخواب.با د شک ندا ستم. ش سر جام ن صحنه فورا   دمیکه د یزیاون 

 که بچه هاشون باشن، حتما ییدونستم جا یبودم چون م دهیبوده! ترس یقیحق
 خودشون هم هستن.

ظاهر شادن که  ینجوریبهم بگن و ا یزیخوان چ یم دیکه شاا دیذهنم رسا به
سم.برا ادیمن ز سع نکهیا ینتر شدم و به طرف اتاق رفتم. شم بلند   یمطمئن ب

 نکهینترسم و به خودم مسلط باشم.آروم آروم جلو رفتم و بدون ا ادیکردم ز یم
 چیروشن کردم.ه وبود .چراغ کیتار ی.اتاق کمسادمیوارد اتاق بشم کنار در وا

سا ی.همه اتاق نبود یکس تو شون بودن.با دقت همه جا یسر جا لیو  یخود
بود  قفل در یکه رو یدیافتاد.کل یواریاتاقو نگاه کردم که چشاامم به در کمد د

 کرد. یآروم داشت م یلیخ
هم فقط ازش  دیشده... شا یواریگفت اون دختر وارد کمد د یبهم م یزیچ هی

نداشتم جلو برم و در کمد رو باز  ی بور کرده بود. در هر صورت اصه  هقه ا
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 ازش یوقت کساا هیکه چشاامم به در کمد بود و مواظب بودم تا  یکنم! در حال
 نویآماده شدم.ماش عیسراومدم. رونیلباس هامو برداشتم و از اتاق ب اد،ین رونیب

 .رونیبرداشتم و از خونه زدم ب
شت با سا ت ت طول سا  هیاز  شتریکردم کارم ب یرفتم دفتر.فکر نم یم دیه

افتاد  ادمیبکشااه اما متاساافانه تا سااا ت ده  هف شاادم! از اون طرف هم تازه 
 زیرو تم نیرفتم کارواش و دادم داخل ماش نیهم یبرا ختهیخون ر نیماش یتو

 کردن.
ما ا رهیحالمو بگ یدادم معظم ی.احتمال مدمیبود که رس ازدهیسا ت  یکاینزد

دفتر  یتو یبودم معظم دواریدادم.ام یم حیسورن ترج شیشدن پ عیبه ضا نویا
 یمعظم دمینباشااه.زود از پله ها باال رفتم و وارد دفتر شاادم.به محض ورود د

که چشمش به من  نیهمزنه. ینفر حرف م هیو داره با  ستادهیدر اتاقش ا یجلو
 افتاد، اشاره کرد که همونجا منتظرش بمونم.

خودمو ساارافکنده جلوه کردم  یبگه.سااع یخواد چ یمشااخص بود م کامه
سرگرم یبه داخل اتاق مون نگاه ادیب یمعظم نکهیبدم.قبل از ا سورن   انداختم.

 کار بود و حواسش به من نبود.
تموم شد و به طرف من اومد.هنوز چند قدم  ارویبا اون  یمعظم یحرفا بهخره

شت، در حال صله دا صدا یکه لبخند م یباهام فا سبتا بلند یزد با  فت : گ ین
 ماکان. یآقا ریبح بخص
 دفتر هم توجهشون به ما جلب شد. یجمله سورن و منش نیگفتن ا با

 .ریهم با لبخند جواب دادم : صبح بخ من
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سع – یمعظم شتم  شده  یم یدا صبح دلم برات تنگ  کردم بفهمم چرا امروز 
 یبد حیبد نباشه توض دی.حاال شایبود و بعد متوجه شدم که تو صبح دفتر نبود

 ؟یبود یتمام صبح مشغول انجام چه کار مهم یکه جنابعال
اوردم و  یکم بدشااانساا هی، من  دیدون یاومدم.م ریام...واقعا متاساافم که د -

شدم.سا ت نه خواستم  داریاز خواب ب رید نیهم یصبح سا تم زنگ نزد.برا
 نیو ا ستیاز پرونده هام سرجاش ن یکیکه متوجه شدم  نجایخودمو برسونم ا

 گشتم. یکه...داشتم دنبالش م شد
سع – یمعظم ش شتریکن ب یچه جالب...  ستیمواظب پرونده ها با  یم تو ی.را

 گذاشتم؟ دیجد یپرونده  هی زتیم یکه من رو یدون
 انداختم... زمیبه م ینگاه

 .داستیقطرش پ نجایبله... از ا -
کار کنم.بعد چند  یچ دی...اصااه حواساام نبود بامیبه هم نگاه کرد هیثان چند

 جا افتاد... میلحظه تازه دوزار
 بندازم. ینگاه هیاوه ، بله...من برم بهش  -

و  دینشستم.سورن خند زمیوارد اتاق شدم و پشت م عیرفت و منم سر یمعظم
 بود! یجالب یگفت : مکالمه 

 خوشحالم که خوشت اومد! -
حاال .ادیب شیممکنه پ یهر کساا ینباش.برا یانقدر  صااب ال،یخ یب – سااورن

 ؟یواقعا صبح کجا بود
 کردم. یم سیتموم نشده بود.داشتم اونو راست و ر شبمیکار د -
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 یگرفت یم یکشت طانی! نکنه با شدهیبوده که تا االن طول کش یچه کار – سورن
 ؟
 .چه خبر؟ حالت بهتر شد؟یزیچ نیهمچ هی...یاِ  -

 بود! یچ شلیدل دمیآره، خوب شدم.آخرشم نفهم – سورن
مه ا هیدر مورد  یخوا یم یگفت شااابیداره...د یتیچه اهم - نا حرف  یبر

 بود؟ یچ هی.قضیبزن
سعود پ شبیآهان، آره.د – سورن سه تعط شمیم مه برنا یکل هتیبود.با هم وا

 .میختیر
 هت؟یکدوم تعط -

 سه روز. شهیبا جمعه هم م له،یچهار شنبه پنج شنبه که تعط – سورن
 هق؟یی دیبر دیخوا یخب...حاال م -

 میریگرفتم، م موییدا یهیو دیشااده.کل یکم تکرار هی هقیینه بابا،  – سااورن
 ! ِییچه جا یدون یاونجا.نم

 داره... یفرق گه،چهیجنگل جنگل ِ د -
 سااهیباغ مقا یرو با چا یکنه.تو جاده نظام یفرق م یلیخفه شااو ، خ – سااورن

 .یشیکن، متوجه م
 .میکن یم شیکار هی.حاال تا اون موقع یگیبابا تو درست مباشه  -

 هیکت نیساختمون دفتر، به ماش یاز چهار بعد از ظهر گذشته بود.جلو سا ت
سورن ب صفحه  لمیلحظه موبا نی.همادیداده بودم تا  ش یزنگ خورد.به   میگو

 نگاه کردم...مهراب بود.
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باهام چ یم حدس بدم چون دوسااات خواسااتم جواب  یکار داره.نم یزدم 
 دم...زشته جواب ن دمیشدم د الیخ ی...اما باز بهتمینداشتم گند بزنم به تعط

 الو. -
 سهم بهراد جان. – مهراب

 ؟یسهم ، خوب -
 ؟ی. بهراد، در چه حالیآره مرس - مهراب

 جنگل. رمیچند روزو با بچه ها م نیدارم ا -
قبل از  یتون یم ،یزیچ هیکن.فقط  یما رو هم خال یچه خوب، جا – مهراب

 ؟یبزن گمیکه م یآدرس نیسر به ا هی ،یبر نکهیا
کن پولشاام ماِل خودت من  یری، برو جن گ الیخ یمهراب ، جوِن مادرت ب -

 خوام! ینم
ه آسااونه، واسا یلیخ یکی نیاسااتثنا بود.ا هی: باور کن اون مورد  دیخند مهراب

 .یشیهم کاسب م یزیچ هی،  یسینو ید ا م هیفرستمت اونجا. یدارم م نیهم
ش یکه نجف یکل پول - شب هم  نیبهم داده بودو خرج ما سورن کردم.از اون 

ندارم  الیکنه...در ضاامن اصااه خ یم بمینفر داره تعق هیکنم  یهمش فک م
تونه صاابر کنه شاانبه آدرسااشااو بهم بنده،  یخراب کنم! اگه طرف م هتمویتعط

 .دیمج شیاگرم نه که بفرستش پ
شه...هر جور تو بخوا – مهراب شد نگهش میبا سه تو تا  ی.اگه   یپول هیدارم وا

 ضرر اون دفه هم جبران بشه. اد،یدستت ب

http://www.roman4u.ir/


 149 دژاسو

ستیکن یلطف م - ستم ازت بپرسم؛ د یم یزیچ هی ی.را رو  بهیغر هی روزیخوا
نه م د یتو بالش غ دمیخو تا رفتم دن به بشیکه مطمئنم جن بود چون   زد...

 ه؟ی اد نینظرت ا
 بود؟ یچه شکل ارویبوده باشه...  یاتفاق دیدونم، شا ینم – مهراب

 دختر بچه باشه. هی ومدی.به نظر مدمشیمن از پشت سر د -
 ه؟بگ یزیکه به نظر برسه بخواد بهت چ ینکرد؟ جور یحرکت خاص – مهراب

 اتاق و ی! فقط رفت تودمیفهم یبگه که خودم م یزیخواساات چ ینه، اگه م -
 شد. بیبعد غ

 ایکه نترسه  دنیبه آدم نشون م یوقتا اونا خودشونو جور یخب بعض – رابمه
س لیدل یکه ب ستیطور ن نیا یحداقل کمتر بترسه.ول شونو به ک شون  یخود ن

شون اتفاق ادیم شیکم پ یزیچ نیبدن...همچ شدن شه.به نظر م یکه ظاهر  ن با
 .شرو به رو شدن باهاشونو داشته با یو آمادگ ینترس ادیکن ز یسع

 !ن؟یهم -
 بگم؟ یچ ی! توقع دارگهیآره د – مهراب

 رو گرفت؟! یمهقات اجبار نیا یجلو شهینم -
ضوع د نیدونم.ا یکه من م یینه تا جا – مهراب سائل جن گ گهیمو  یریجزو م

کن  یسع نکهیکنم.فقط ا تییراهنما ایکه بخوام در موردش آموزش بدم  ستین
 .ینترس

 بهم کرد! ی...کمک بزرگتییواقعا ممنون از راهنما -
خودته که بهت  هقه  ریقدر بلد بودم، تقصاا نیهم گهید دیببخشاا – مهراب

 ؟یندار یدارن!... کار
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 نه ، سهم برسون. -
 ، فعه خدافظ. نیهمچن – مهراب

و راه  میشاد نیگذشات و بهخره ساورن اومد.هر دو ساوار ماشا قهیساه دق دو
 .میافتاد

 ؟یخور یم یچه گه یسا ته دار مین -
شو ا – سورن شت باهام حرف م یمعظم اروی نیخفه  ستم که  یزد.نم یدا تون

 تو. شیپ امیوسط حرفش ول کنم ب
 .دمیرس یرفته بودم تا االن م ادهیاگه پ -

 برو! ادهیبعد پ یخب دفه  – سورن
ش شهیحاال نم گمی! مرمیم ادهیکه پ یپس چ - صبح پا ه االن آخ م؟یبر میفردا 

 .میخسته ا
 میدا بر.اگه فرمیبر ادهیپ دیراهو با شااتریبهتره چون ب ینجوریاتفاقا ا – سااورن
سته م شب بر ی.ولمیکل روزو بخواب دیو با میشیخ ست میاگه ام راحت تا فردا ا

 .میگذرون یخوش م میگرد یم یاون اطراف حساب میری.فردا هم ممیکن یم
 فت؟ر نیبا ماش شهیکجاست که نم هیو نی! اونوقت ایجالب یچه استراتژ -

 ...ستیهم که ن هیو یهیخب راستش و – سورن
 ؟یچ یعنی -

ه.من ک یاطراف قاد کهیکوچ یکلبه  هی.سااتین هیکه و نکهیا یعنی – سااورن
 .هستیبهتون فاز بدم گفتم و نکهیا یبرا
 َکنه! یاگه مسعود بفهمه که کله تو م ؟یمسخره کرد -
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 !یترس یفهمم تو چرا انقدر از مسعود م یمن نم – سورن
 شااهیم ی صااب ی!...وقتیدیمسااعودو ند تی...تو  صاابانیبگ نویا یحق دار -

شو م یخون جلو شما سو نم چیه گهید رهیگ یچ ستش هم انقدر  یک سه.د شنا
 ! میکتلت شد یمشت بزنه من و تو جفت هی که  ِنیسنگ

 ده!نش یکه تا حاال در برابر من  صب هنرمند ِ یلی پس خ ِینجوریاگه ا – سورن
 نی.من بارها شده خواستم تو رو بکشم...تازه بهتریراست گفت نویآره واقعا، ا -

 !یدوستم هم هست
 نداره... قتیحق نینه ، ا – سورن

 چرا ، داره. -
 پرسم راستشو بگو، مسعود تا حاال تو رو کتک زده ؟! یم یزیچ هی – سورن

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -
 زده؟!! یعنی – سورن

آخر منصاارف  یچند بار تا مرز زدن رفته، در لحظه  ینه خب...منو نزده.ول -
شکر م نیشده که واقعا از ا سال پ ادمهیکنم!  یبابت خدا رو   هیسر  شیچند 

 یاصن فکر نم م،یرو شکست...ما همه تو کف بود رضایزد دماغ  ل یا هیقض
 بزنه. میکرد

 سر به سرش نذارم! ادیه زباش ادمی – سورن
 بیرض یتر باش یمیباهاش صم ی.هر چستین ینجورینه بابا...با من و تو ا -

 تره. نییکتلت شدنت پا
 !یاوه...چقدر  لم – سورن
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نه  میرفت اول تا وساااا یخو  ادیبرداره.قرار بود مسااعود هم ب لشااویسااورن 
 چون تا اون لحظه بهم زنگ نزده بود. دهیاونجا.معلوم بود هنوز نرس

کوچه  ی.تومیمن شااد یخونه  یراه ادهیکار سااورن تموم شااد، پ نکهیاز ا بعد
 یم فشااویشااو به من داده بود و خودش داشاات داخل ک یسااورن کوله پشاات

 کرد... یبود و داشت منو خسته م نیکم سنگ هیگشت.کوله ش 
 !!م؟یاورد یم نویبهتر نبود ماش گمیم -

 ادهیپ دیش هم که با هی.بقمیریکه م یمسعود تا قاد نی، با ماش گهینه د – نسور
 رو کجا گذاشتم! یلعنت نی...َاه ، استین نیبه ماش یازی...نمیبر
 !؟یگرد یم یدنبال چ -

 الکم. – سورن
 !؟یالک بزن یخوا یم -

 به؟یآره ، به نظرت  ج – سورن
 کردم. یزد حتما تعجب م یحرفو م نیاز تو ا ریغ یاگه کس ینه خب ول -

 راحت شد... المیکردم.خ داشیپ – سورن
 هست؟ یخدا رو شکر! حاال چه رنگ -

 .یمشک – سورن
 ها! یو گفتم : واقعا مردونه  مل کرد دمیخند

ل نباش! االن ب – سورن  زنن، مثه... یمشهور الک م یپسرا شتریانقد اما
 یدر مورد آدام المبرت حرف بزن یخوا یاگه م نیحرفشو قطع کردم : بب عیسر

 !امیمن نم
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 خواستم حرف بزنم! یدر مورد اون نم ؟یکن یم یباشه بابا، چرا قاط – سورن
 خوام بشنوم. یکه من نم نهی.مهم استی...اصه مهم نیحاال هر ک -
 میبود.وارد خونه که شد ومدهی.مسعود هنوز نمیدیمن رس یزود به خونه  یلیخ

سمت اتاق تا چند ت ،ییرایپذ یرفت تو سورن خودم  یلباس برا کهیمنم رفتم 
 بردارم.

تخت انداختم.از داخل کمد کوله مو  یاوردم و رو رونیها رو از کشااو ب لباس
لباس کوله بذارم. ی، کنار تخت نشستم تا لباس ها رو تو نیزم یبرداشتم و رو

رو باز کردم و خواستم لباس ها رو توش  یکوله پشت پیها رو با دقت تا کردم.ز
شمم به  ستماتادرنگ ، کف ِ کوله اف دیسف  یش هیبذارم که چ ل .فکر کردم د

 کاغذ ِ که مچاله شده. کهیت هیکه برش داشتم متوجه شدم  نی اما هم ِیکاغذ
 یکار م یاونجا چ یخودم بود! ول یاز د اها یکی...شدیکردم.باورم نم بازش

م دونست یکردم نم یفکر م ی.هر چِی الکرس ةیآ دمیوندم...فهمکرد؟!! اولشو خ
 از اونجا سر دراورده!مطمئن بودم که خودم اونجا نذاشتمش. یچجور

 یجا هی د ا  ِییقسمت باال یرو دمیشدم.د قیرو صاف کردم و روش دق کاغذ
ست.با د سب ه سب د یاون جا دنیچ شتم ا گهیچ   ِییهمون د ا نیشک ندا

سبوندم.با ا یخونه  واریکه به د ساس  نیفرومند چ شد! اح فکر تمام بدنم داغ 
ش یم صا اگه خود ِ  صو .اما رهیبگبخواد از من انتقام  طانیکردم کارم تمومه مخ

تونست  یکنه تا حاال کرده بود.اصه همون شب م یخواست کار ینه...اگه م
ز جن دساات ا نکهیا یهشاادار باشااه برا هیفقط  نیهم ا دیکارمو تموم کنه.شااا

 بردارم!... یریگ
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ساس کردم فا یم ستم به مهراب زنگ بزنم اما اح شتم  یا دهیخوا نداره.حتم دا
 دونه. یذهن خودم بود نم یکه تو یاز احتماالت شتریب یزیاونم چ

شتم بهش نگاه م یکاغذ تو کهیت اون ستم بود و همچنان دا سورن ید  کردم که 
گاه از جا پر دنیصدام کرد و با شن  .دمیصداش، ناخودآ

 کرد... یبه من نگاه م یبود و با حالت مشکوک ستادهیدر اتاق ا کنار
 !!؟یکن یکار م یچ – سورن

 کردم. ی...داشتم لباسامو جمع میچیه -
ست و آروم گفت : من  سورن ش . فکر کردم دمیشن یبی ج یصدا هیهمونجا ن

 .یتو هم متوجه شد
 !؟ییصدا چه دم،ینه من نشن -

 جمله شو ادامه نداد و ساکت شد. گهیبه...  و د هیشب یزیچ هی:   گفت
 !؟یخب چ -

 گوش کن! اس،یگفت : ساا آروم
 ییصدا چی.اما من هاامیکرد یگوش م طیبه مح میو داشت میدو ساکت بود هر
 سکوت مطلق بود...! ی! خونه تودمیشن ینم

خورد و کامه  یبه چهره ش نم یندازه ول یفکر کردم سورن داره دستم م اولش
 ه؟یچ یبعد گفت : به نظرت صدا هی.چند ثاندیرس یبه نظر م یجد

 شنوم که بخوام نظر بدم! ینم ییمن اصن صدا -
 !!؟یکن یم یشوخ – سورن

 !یترسون یمنو م یمعلومه که نه!... تو کم کم دار -
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 !؟یشنو یچطور نم – سورن
 دهیاف یبتونم اون صاادا رو بشاانوم اما ب دیکردم تمرکز کنم تا شااا یسااع دوباره

صدا نیبود.هم شن یلحظه  شدم اما قبل از امیدیزنگ در رو   هنکی.از جام بلند 
راجع به  ،ییرایپذ یبرم درو باز کنم دساات سااورن رو گرفتم و گفتم : تو برو تو

 کنم. ینگو، من بعدا حلش م یزیصدا هم به مسعود چ
 بود. یزیچ هیباور کن  یشه...ولبا – سورن

 دونم... یم -
گفت سااورن داره راساات  یبهم م یحساا هیبودم اما  دهینشاان یزیچ نکهیا با
 کردم! یتعجب نم گهید فتادیهم م نیتر از ا بی ج ی.اگه اتفاقگهیم

ند لبخ هیزدم مسعود بود.با  یرفتم و درو باز کردم.همونطور که حدس م عیسر
 بود. سادهیپشت در وا ینیریجعبه ش هیو  حیمل

 د؟یسهم، حاضر – مسعود
 !ه؟یواسه چ ینیریسهم...آره، ش -

 .دمیخر نیماش – مسعود
 ؟یگرفت یِا ؟ مبارکه.حاال چ -

که  نیاشاااره کرد.هم نشیدر کنار رفت و با دساات به ماشاا یاز جلو مسااعود
 افتاد خندم گرفت... نیچشمم به ماش

 کنه. یاگه سورن بفهمه خفه ت م -
 .ادیبه نظر من که خوشش م – مسعود

 آره حتما!! -
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سعود ش م شت جور یرو محکم تو ینیریاومد تو و جعبه  ستم گذا ر که فک ید
 ورن.س شیپ ،ییرایپذ یتو میکنم همشون نابود شدن! درو بستم و با هم رفت

 دمیگذاشتم و از مسعود پرس زیم یکنار سورن نشست.منم جعبه رو رو مسعود
 ؟یکار کرد ی: اونوقت پژو رو چ

 از دوستام فروختمش. یکیردش کردم رفت.به  – مسعود
 ؟یگرفت نیمگه ماش – سورن

 آره. – مسعود
 ؟یچ – سورن

 که هم اسم خودته. یزد و گفت : همون یلبخند مسعود
 ؟! یجد – سورن

 آره. – مسعود
 یکیخوام  یاش مسااکوت کرد و بعد گفت : مسااعود آماده ب هیچند ثان سااورن

 !یکارو کرد نیگوِشت.تو از قصد ا ریبخوابونم ز
 نه به جان ِ تو، از مدلش خوشم اومد. – مسعود
 !ومد؟یاگه اسمش مسعود بود بازم از مدلش خوشت م – سورن

 .سورن بهتره ست،ین یمسعود اسم باحال قتشی: خب نه...حق دیخند مسعود
 خفه شو... – سورن

 موافقم.من با سورن  -
 د؟یاز تو پرس یک – مسعود

 فقط نظرمو گفتم! -
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 زود! یلیکنم...خ یم یدر هر حال من تهف – سورن
اتل و مقتول ق نمیوقت برنگردم بب هیبردارم. ییزایچ هیآشپزخونه  یتو رمیمن م -

 !نیشد
 اوردم. ییزایچ هیباشه برو، البته منم  – مسعود
واد ظرف و م یسر هیآشپزخونه تا  یو مسعود رو تنها گذاشتم و رفتم تو سورن

جا ییغذا به  که ا ییبردارم...از قرار معلوم اون کل  یبه راحت زایچ نجورینبود 
 !ادیب ریتوش گ

 ادیکردم به کارمون م یرو که فکر م ی.هر چدیربع طول کشاا هیبه  کینزد کارم
احت ر المیو خ دمیسورن و مسعود نشناز  ییصدا قهیاون چند دق یبرداشتم.تو

شکر تو سافتادیهم ن یمعمول ریاون مدت اتفاق غ یبود.خدا رو  و، ر لی.تمام و
 زدم تا ببرشاون صاداتراس گذاشاتم و مساعود رو  یهم نبودن رو ادیکه البته ز

 .نیماش یتو
 نرویاتاق و کوله مو برداشااتم.چراغ ها رو خاموش کردم و از خونه ب یتو رفتم

 اومدم.
 رفتم و  قب نشستم. لیجلو نشسته بود.منم با کمال م یصندل یرو سورن

 م؟یکجا بر دی: حاال با دیمحض حرکت مسعود پرس به
ن با گفت : اال یکرد با لحن سرد ینگاه م رونیبه ب شهیکه از ش یدرحال سورن

 .ستیمن حرف نزن، اصه حالم خوب ن
 که. یاول برو سمت قاد -

 باشه... – مسعود
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د بره به ضاا شیپ ینجوریدونسااتم اگه هم یکه از سااورن داشااتم م یشااناخت با
س رشیکه نظ شهیم لیتبد یحال شن دهید یرو نه ک  میصمت نیهم ی! برادهیو نه 

 گرفتم فضا رو  وض کنم.
م پسااره بود...داشاات به هیرفته بودم کتابخونه.فروشاانده ش  شیچند روز پ -
 فال تاروت بخرم. هیکرد ازش  یم شنهادیپ

 خواسته بهت بندازه. یتو ساده ا دهید – مسعود
 مشتاق شدم بخرمش. یلی...اتفاقا خودمم خستین ینجوریاصه هم ا -

 .یهم بش ریفال گ یخوا یحاال م ،یشد ری! جن گهی ال – مسعود
 . ِی! فقط واسه سرگرمرمیسر کوچه واسه مردم فال بگ نمیخوام که بش ینم -

 تونه به آدم بگه چند نفر ازش متنفرن؟! یتاروت م نیا نم،یبب – سورن
 کنه. ینیب شیرو پ ندهیآ یتونه تا حدود ینه...فکر نکنم.فقط م -

 خوره. یپس به درد نم – سورن
 چند نفر ازت متنفرن؟! یدون یتو نم یعنی -

 ؟یدون ینه! مگه تو م – سورن
 تونم حدس بزنم. یم ییجورا هیخب آره... -

 نیچند بار همچ ایبه نظرت چند نفر ازت نفرت دارن؟!  نم،یبگو بب – مسااعود
 ؟یداشت یحس

 نبوده. ادیام...خب، ز -
 مثه چند نفر؟! – سورن

 نفر! 100حدودا  -
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له هر دو زدن ز نیا با نده ول ریجم نده دار نبود. ا یخ  نیبه نظر من اصااه خ
 بود. قتیحق هیموضوع 

 چه خبر؟ وانیاز ک یراست -
 متاسفانه حالش خوبه. یخورده ول هیسرش چند تا بخ – مسعود

 ؟ ِیشون ِک  یازدواجش ِ. قد و  روس ی هیمنظورم قض -
سعود شنبهیآها...واال  – م شخص کنن  یقرار بود خانواده  ک شو م دختره زمان 
 نشد. یاما خبر

 چرا؟! -
 بازم فکر کنه. دیدختره گفته با نکهیمثه ا – مسعود
 شده. مونیپش ارویبندم  یشرط م – سورن

 !دمیصورت واقعا بهش حق م نیدر ا – مسعود
 ن!باش ی خرج و مخارج  قد و  روس ِریگ دیباشه.شا نیا هیفکر نکنم قض -

سعود ساده ا – م شه م اروی! یتو چقد  از  وانیک نیفهمه ا یهر چقدر هم خر با
 ه؟درست رفتار کن یبا کس یدیچند سال د نیا یمشکل داره.تو تو ینظر  قل

 خب...نه. -
حال ا – سااورن با هر کس د نیدر هر  تا  بازم  یا گهیدو  که ازدواج کنن  هم 

شته مرده  یهمه  ی جهی.نتشنیبدبخت م صه.اگه دو نفر ک شخ  یازدواج ها م
شون ب گهیهمد شق  شن،   سال َدووم نم شتریهم با سه  شو ارهیاز دو  .نمونه ها

 ...گهید مینیب یم میدار
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سعود سه همقایدق – م ست ندارم  یغلطا نکردم.حت نیتا حاال از ا نی.منم وا دو
ر . هوه بمیداشاات یزیچ ینامزد ،یبهش فکر کنم! فرض کن االن ما سااه تا زن

 .شدی، خرج مون هم دو برابر م مشونیاریبا خودمون ب میمجبور بود نکهیا
نون  هی.چه برسااه به ارمیآره بابا...من خرج ِقر و فر خودمم به زور درم – سااورن

 !یخور اضاف
زدن من کامه  همت تعجب شده  یو سورن که داشتن با هم حرف م مسعود

 ی ونهیزدن! درسااته خودمم م یکه نم ییلقمه نون چه حرفا هیبودم.به خاطر 
 .ستین زایچ نیمجرد موندن ا یبرا لمیبا ازدواج ندارم اما دال یخوب

موضااوع، هرچند مزخرف دارن با هم  نیخوشااحال بودم که به خاطر ا یول
 فراموش کردن. نویماش ی هیزنن و قض یحرف م

 م؟یبذار کجا نویماش نیفکر کرد نیمسعود گفت : به ا میدیکه که رس یقاد به
شون  رگاهیکم جلو چند تا تعم هیآره،  - ست.کنار ن هم  که نگهبا ِنگیپارک هیه

 داره.
شد هیکه  یقاد از س نگیو به پارک میکم دور  شمیدیر سپردن ما به  نی.بعد از 

 .میو راه افتاد میمونو برداشت لینگهبان، وسا
 هیکرد و سبد ظرف ها و غذاها، که البته  یخودشو حمل م یکس کوله پشت هر

 اورد. یبود رو مسعود م نیکوچولو هم سنگ
.وارد میکرد یبه سمت روستا حرکت م مینشده بود.داشت کیهنوز کامه تار هوا

ستا م یجاده ا سط رو شد یکه از و شت  که خارج  یزود از قاد یلیو خ میگذ
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بر  شد.دور و یراه خاک میکه جلوتر رفت یجاده آسفالت بود اما کم لی.اوامیشد
 جاده پر از دار و درخت بود.

به نظر م بیشاا یکم راه باال رفتن از  دیرساا یداشااات و  په  هیما در حال  ت
راغ چ گهید ب،یو راحت شدن از شر اون ش یرو ادهیپ قهی.بعد از چند دقمیباش
 یوشده بود.سورن از ت کی.هوا هم کامه تارمینیبب میتونست یروستا رو نم یها

 .مینیجلومونو بب میاورد تا بتون رونیچراغ قوه ب هیکوله ش 
 !ارم؟یمن سبدو ب یخوا یمسعود ، م -

 .ستین نیسنگ ادینه ، ز – مسعود
 رسه...! یجور به نظر نم نیا یول -

 سبدو گرفت. یاز دسته ها یکیمسعود و  شیاومد پ سورن
 برق داره؟! تییدا یکلبه  نیخدا ا دیبه ام گمیم -

 دونم. یکه من م ییآره تا جا – سورن
 ه؟یو گنیکلبه ؟! تو داهات شما به کلبه م – مسعود

 هی له،یامکاناتش تکم که نهیکنه؟ مهم ا یم ی...چه فرقهیکلبه ...و – سااورن
 م؟یزد یچادر م هقیی میرفت یخفن هم داره. خوب بود م ی نهیشوم

 منه بدبختو شااغال یکفش ها م،یچادر زد هقیی می.اون دفه رفتگهیراساات م -
 برد!

چراغ  هیمن هم  یکوله  ی...بهراد توریبخ ادشیو گفت : آره  دیخند مسااعود
 دستت. ریبگ اریدرش ب یخوا یقوه هست.اگه م

سعود ب یقوه رو از کوله  چراغ  یلیسورن خ یاوردم.نورش از چراغ قوه  رونیم
 کرد. یرو روشن م یشتریتر بود و مسافت ب یقو
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صدا قهیدق چند شد و به جز  صدا یپا یسکوت برقرار   یا گهید یخودمون ، 
ا ت شاادیتر م کیبار یخاک یاون جاده  میرفت یجلوتر م ی.هر چمیدیشاان ینم
 .مینبود و کامه وارد جنگل شد یاز جاده خبر گهیکه د ییجا

 چیکرد.سااورن و مسااعود هم ه یداشاات ا صااابمو خرد م یبدجور سااکوت
سا هیزدن. ینم یحرف ضع ک سعود و سورن و م  یکه تو ییلحظه فکر کردم اگه 

ناک  ی! حتشاااهیم یکنن چ دایفرومند بودن رو پ یخونه  فکرش هم وحشاات
شتم ب ست ندا صه دو سناک به  نیه ابود...ا ضوع فکر کنم اما مدام افکار تر مو

گفتم : بچه ها،  امیب رونیاز اون حال و هوا ب نکهیا یکردن.برا یم ورذهنم خط
 براتون آهنگ بزارم؟! لمیبا موبا دیخوا یم

سعود تو گوش  یکه به آهنگ ها یبار نیشو.آخر الیخ ینه جون ِ مادرت ب – م
 .دمید یوحشتناک م یهفته خوابا هیدادم تا 
 زنه! یداره تو مخم  ربده م یکیکردم  یمنم همش حس م – سورن

شو ز ازیپ گهید - شن ن ی! آهنگ هادینکن ادیداغ .در ستنیمن اونقدرها هم خ
 هم دارم. تیضمن آهنگ ال

 !میدیهم د تتیال یکه آهنگو فراموش کن.آهنگ ها – سورن
 کلبه ساخته؟ نجایرو چه حساب اومده ا تییدا ،یراست -

 .ادیخلوت خوشش م یاز جاها - سورن
 کاره ست؟ یچ – مسعود
 نیا یزنه.فک کنم تو یم تاریداره.خودش هم گ یقیآموزشااگاه موساا – سااورن

 داشته باشه. تاریگ هیکلبه ش هم 
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 !ست؟ی هقه مند ن یاخشاب دیبه مج تییدا انایاح -
 چطو ؟ – سورن

تا  یکلبه داره.خودش م هی ییجا نیهمچ یآخه اونم تو - گفت دو ساااا ت 
 روستا فاصله داره! نیاول

 کنه! یم فیتعر یاخشاب دیاز مج شهیگفتم چرا هم – سورن
به  یقیموساا یتو تییباشااه که دا دهایتقل نیفکر کنم به خاطر هم – مسااعود

 است. شیبودن دفن خو یگفتن تکرار کس می! از قددهینرس ییجا
شما چه گگهیداره د ییالگو هیبه هر حال هر کس  – سورن صه   نیداد یری...ا

 ن؟ی من؟! کلبه شو بهتون داده ، طلبکار هم هست ِییبه دا
 من فقط نظرمو گفتم! – مسعود
سعود جلوتر حرکت م سورن شون بودم.مدام نور  یو م سر شت  کردن و من پ

گرفتم و حواسم به دور و برم بود.اطراف  یطرف و اون طرف م نیچراغ قوه رو ا
که  به هم بودن هیانقدر شب یلعنت یکرد درخت بود.درختا یمون تا چشم کار م

ض شد یوقتا فکر م یبع  یداص نیبکردم  ی! موقع راه رفتن حس ممیکردم گم 
ست که با کم گهید یصدا هیقدم هامون  شن یهم ه صله   هی.انگار شدیم دهیفا

 پشاات یدرختا ی.به  قب برگشااتم و نور رو روومدینفر داشاات دنبال مون م
 یبا دقت همه جا رو بررساا هیکس اونجا نبود.چند ثان چیساارمون انداختم.ه

قه گذشاات که یدو دق یکی.خودمو به بچه ها رسااوندم.دمیند یزیکردم اما چ
صدا ریغ گه،ید یصدا هیدوباره  شن یپا یاز  ستم وا ی.نمدمیخودمون  ا قعدون

 شدم... یاالتیخ نکهیا ایاون صدا وجود داره 
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ه ک دینکشاا یتفاوت باشاام.اما طول یپا ب یکردم نساابت به اون صاادا یسااع
ه که دار دمیشاان ی.حتشااهیم کینفر داره از پشاات بهمون نزد هیاحساااس کردم 

ه که نور چراغ قوه رو ب نیبه پشااتم نگاه کردم و هم عیداره! ساار یتندتر قدم برم
سرم گرفتم، برا یسمت درختا شت  ش یزیلحظه متوجه حرکت چ هی یپ  تپ

اصااه حواسااشااون به من  دمیدرختا شاادم.به سااورن و مسااعود نگاه کردم د
 .مدید یرو نم یشدم.کس رهیو با دقت به اون نقطه خ سادمی.همونجا واستین
بار جلوشون قرار  نیراحت شد.فورا خودمو به بچه ها رسوندم و ا المیکم خ هی

نداختم اون طرف تا  ینور رو م یز حواسم به پشت سرمون بود و هگرفتم.هنو
 ...ستیاونجا ن یمطمئن بشم کس

 شده؟! یچ – سورن
 .رهیگ یداره  قلمو ازم م یریجن گ ی هیقض نی...ایچیه -

 کنم گرفته تموم شده! یمن فکر م – مسعود
سعود خند سورن ه . ننجایاومدم ا میی: نگران نباش.من بارها با دا دیبا حرف م

 افتاده. ینه اتفاق دم،ید یزیچ
 قبل من باهات نبودم... ی چون دفه ها ِیعیطب -

 .ادینم شیپ ینترس، مشکل – سورن
لوتر از ج ی.کممیدیرساا مینساابتا مه یبیبا شاا یریسااراز هیبه  قهیچند دق بعد

 لمونویوسااا یدر و همگ یجلو میدی.رساامینیکلبه رو بب میتونساات یخودمون م
 انداخت و درو برامون باز کرد. دی.سورن کلمیگذاشت نیزم یرو
 رو چه حساب درو قفل کرده؟!! تییدا -
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 .تسیاز روستا دور ن ادمیز نجایچهار طاق باز بذاره و بره؟! ا یتوقع دار – سورن
 !ست؟ین ادیبه نظرت ز نی.امیریراه م میسا ته دار هی -

شد وگرنه راه کیچون هوا تار – سورن سر ت مون کم   یتا قاد ستین یبود 
 که...
 .میداخل کلبه و بالکن رو روشن کرد و وارد شد یچراغ ها سورن

 کردم برق هم داشته باشه! یفکر نم – مسعود
برق داشته  هیعیکه طب نجای.تازه امیستیهم از روستا دور ن ادیگفتم که، ز – سورن

شه.دا شون  یب.غ.لکوه  نیا یرو گهیم مییبا ست که همه  هم چند تا کلبه ه
 .دمیبرق دارن.حاال فردا که هوا روشن شد دکل هاشو بهتون نشون م

به تاق هی.دیرساا یبه نظر م زیبود و تر و تم یو جمع و جور کیکوچ ی کل  ا
 که کیُاپن کوچ یاتاق خواب و آشااپزخونه  هیداشاات با  یهجده متر منینشاا

ته بودن.تو نار هم قرار گرف تا  هی منیتاق نشااا یک ته بودن و دور  نداخ فرش ا
 سااورنقرار داشاات.همونطور که  یو رنگ و رو رفته ا یمیقد یدورش مبل ها

 بود. تاریگ هیبزرگ داشت و کنارش هم  نهیشوم هیگفت  یم
 کجاست؟ ییسوال، دستشو هی -

 .یکارتو انجام بد عتیدر آغوش طب دی.بامیندار ییدستشو – سورن
 !؟یجد -

 .میحموم ندار ی، پشت کلبه ست.ول رونیکردم. ب ی: شوخ دیخند سورن
شوستیاون مهم ن - ست شه من همون آغوش طب فیش کث یی.اما اگه د  عتیبا

 کنم، گفته باشم! یرو انتخاب م
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وش ت یتون یکه  کسِ  خودتو م زهیگفت:  نه بابا، انقدر ساانگش تم سااورن
 بود واسه خودش!.که خوشحال دنی ... و شروع کرد به خندینیبب

 .و سبد لیو سورن هم رفت سراغ وسا میمبل کنار هم نشست یو مسعود رو من
 دهن براتون بخونم. هیباشه  ادمیافتاد و گفت :  تاریچشمش به گ مسعود

 خوبه! یلینه که صدام خ نطور،یمنم هم -
 بخونم. نکهیا ایوقت برام جالب نبوده که ساز بزنم  چیمن ه – مسعود
 .یاستعدادشو ندار نکهیا یبرا – سورن

 !؟یحاال مثه تو دار – مسعود
 سا ت چنده؟ یکنم...راست یمعلومه که دارم.امشب بهتون ثابت م – سورن
 انداختم : هفت. میگوش یبه صفحه  ینگاه

 م؟یبه نظرتون االن شام بخور – سورن
 کنم. یم فشیرد شمیمن خودم االن پا م ن،یبش ایتو ب -

گذاشاات و  زیم یرو گارشااویما، پاکت ساا شیگفت باشااه.بعد اومد پ سااورن
 مبل انداخت... یخودشو برو

 واسه شام؟ یاورد یحاال چ – سورن
 نداشتم، شرمنده. خچالی...منتها گوشت تو گهیکه داشتم اوردم د یهر چ -

 برداشت و روشنش کرد... گارینب س هی گارش،یاز داخل پاکت س سورن
 ِی نیریمن اون جعبه شاا یباشااه...راساات خچالیگوشاات تو  فکر کنم – سااورن

ونه  بمونه تو خ ِفیاوردمش.گفتم ح میمسااعود رو چپوندم تو حلق ِ کوله پشاات
 خاک بخوره.
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 !هیک گهید نیبا تعجب به من نگاه کرد و گفت : ا مسعود
 نداره. یتعجب اچیها -

شدم تا  قهیسه دق دو شت که بلند  شام رد یزیچ هیگذ سه  سبد ر فیوا و کنم.
 چالخی یسااورن تو ینگاه کردم.به گفته  خچالویآشااپزخونه.داخل  یبردم تو

اگه ازشون استفاده کنم.از سورن  ستیاحساس کردم مودبانه ن یگوشت بود.ول
 استفاده کنم؟! نایاگه از ا شهیناراحت نم تیی: دا دمیپرس

 یم یهر چ...نجایا امیخوام ب ینداره.بهش گفتم م ینه نه، اشااکال – سااورن
 بردار. یخوا
 یبدبخت ها ماکاران نیدرساات کردم.انقدر به ا یخودمون ماکاران یبرا عیساار

د خودشون بو ریتقص گهیبار د نیاما ا دمیکش یداده بودم که خودمم خجالت م
 !دنیکارها رو انداختن گردن من و خودشون کنار کش یچون همه 

ستن ظرف ها ، د بعد ش شام و  شتم به مرز غش کردن نزد گهیاز خوردن   کیدا
شدم تا  نیزم ی.روشدمیم شم اما حس و حال ا گاریس هیولو  کارو هم  نیبک

مبل نشااسااته  هی یاز هم رو یکم ینداشااتم.مسااعود و سااورن با فاصااله 
سعود با موبا سورن هم گ لشیبودن.م شته شییدا تاریسرگرم بود. بود و  رو بردا

 .زدیم یکوتاه یهم نت ها یرفت.هر از گاه یباهاش ور م
سعود گرفت و گفت : ب تارویگ سورن ست یم یچ نمیبب ریبگ ایبه طرف م  یخوا

 .یبخون
 !؟یدار دنشویزد و گفت : طاقت شن یهم لبخند مسعود

باره گ سااورن  مونیپشاا ال،یخ یبه ساامت خودش اورد و گفت : ب تارویدو
 شدم.معلومه اوضاع صدات قمر در  قرب ِ!
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 .یاریَدووم ن شییبایز یبود که ممکنه جلو نیمنظورم ا – مسعود
صله  یپس منم نم – سورن شماها رو ندارم.بهراد  یخونم! حو ضعف  غش و 

 پاشو، نوبت توئه.
 یبخون، م یزیچ هیکه حاال نوبت من باشااه؟!! خودت  نیمگه شااما خوند -

 .میستین بهیما که غر یدونم صدات مزخرفه ول
 بندم از همه تون خوش صدا ترم. یخفه شو، شرط م – سورن

من از همه تون  یصااادا میزن یحرف م میکه دار ینجوریهم ن،یبب – مسااعود
 قشنگ تره.

خوندن شااون  یحرف زدنشااون خوبه، صاادا یکه صاادا ییاتفاقا اونا – سااورن
 دوبلر ها... نیافتضاحه.مثه هم

 .ستین موضوع در مورد همه صادق نیمگه من دوبلر ام؟! در ضمن ا – مسعود
 .ستمیبلد ن یرانیتونم براتون بخونم اما آهنگ ا یمن م -

 اوه، چه با کهس! – سورن
هم ندارم حفظ  ی... هقه استمیرو حفظ ن یرانیا یکه آهنگ ها نهیمنظورم ا -

 شون کنم!
 ؟یبخون یخوا یرو م یحاال کدوم آهنگ خارج – مسعود

- Passive. 

 صد تا آهنگ – سورن
Passive 

 ! کدومش؟میدار ایدن تو
 که یاون -
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Circle Perfect A 
 .خونده
 نه؟ ،یحال کرد یریبا جن گ یلیخ نکهیآهااااان...! مثه ا – سورن

آهنگ  هقه دارم...)لبخند  نیبه اون نداره.من اساااسااا به ا یربط نیا ر،ینخ -
 که کل شو حفظم. هیا یزدم(... چون تنها آهنگ خارج یزیآم طنتیش

 بود؟ یکدوم آهنگ ِ! اولش چ ادینم ادمیمن  – دمسعو
 ؛ شهیشروع م ینجوریاولش ا -

Me Tells Doctor My Be Can Dead as Dead 
 زنم، تو بخون. یاول آهنگو زد و گفت : من م تاریلحظه سورن نت ِ گ نیهم

 کشم. ینه ، من خجالت م -
 !میو چهار سا ت شبانه روز ور دل هم ا ستیخوبه ما ب – مسعود

 خوندن فرق داره... ی هیآخه قض -
بار  ریوجه ز چیو سااورن چند بار اصاارار کردن که بخونم اما من به ه مسااعود

خوندن رو داشتم ، نه حال و حوصله شو.آخرش هم سورن  ینرفتم! چون نه رو
 یم یآهنگ خالرو بلد نبود و  شییجاها هیآهنگو خوند. البته  نیخودش هم

چ وقت یدر کل خوب خوند و صااداش بد نبود.تا قبل از اون شااب ه یرفت.ول
بزنه!  رتایدونسااتم که بلد ِ گ یبود که سااورن بخونه...اصاان من نم ومدهین شیپ

 خودش هم بهم نگفته بود.
شت گهیبود که د میسا ت ده و ن یحوال سه خواب بال بال م میهمه مون دا  یوا

صم میزد سورن رفت و از اتاق رختخواب اورد.هوا کممیبخواب میگرفت میو ت  ی.
 و روشنش کرد. نهیمسعود رفت سر وقت شوم نیهم یسرد شده بود برا
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فاصله کنار هم انداخت.منم از فرصت استفاده  یرختخواب ها رو با کم سورن
ر که کنا یرختخواب یکردم و تا سااورن و مسااعود ساارگرم بودن، فورا رفتم رو

 .دمیاز کشبود در نهیشوم
 !یدیممنون که نظر ما رو پرس – مسعود

 یبخواب نجایا یخوا یبه جونِ  خودم اصااه حال ندارم تکون بخورم.اگه م -
 منو بلند کن بذار اونور.

 .ستیسرد ن ادیارزه.امشب هم ز یخواد. به زحمتش نم ینه بابا، نم – مسعود
سرد م یکاینزد یول – سورن شب دها ! بهراد ا شهیصبح هوا   نهیشوم یدیگه 

 چوب بنداز توش. کهیت هی شهیداره خاموش م
 حال گفتم : باشه... نیاصه برام مهم نبود، با ا نهیشدن شوم خاموش

من و سااورن  نی.مسااعود بدنیلحظه بعد مسااعود و سااورن هم خواب چند
از خاموش کردن چراغ نگذشااته بود که  شااتریب قهیکنم دو دق ی.فکر مدیخواب

 خوابم برد.
 و با   شد دیبه گوشم رس ییگذشت که صدا ینم دنمیاز خواب یادیز مدت

نفر در  هیبه خش خش بود.انگار  هیبشااه.صاادا شااب جادیا یدر خوابم وقفه ا
کلبه مشااغول راه رفتن بود.اون  یتو د،یکشاا یم نیزم یکه پاهاشااو رو یحال

 هی.دنوبکرد.هنوز چشمام بسته  داریواضح بود که منو از خواب ب یصدا به قدر
راحت بشااه  المیخ نکهیا یاز بچه ها باشاان.برا یکی دیلحظه فکر کردم شااا

ن روش ی، اتاق رو کم نهیشوم شیبود اما آت کیچشمامو باز کردم.هوا هنوز تار
ساارمو از  نم،یساار جام بشاا نکهیو بدون ا دمیکرده بود.به ساامت بچه ها چرخ
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ند کردم. یرو به ر قاینفر دق هی دمیآن د هیبالش بل نار سااورن  یورو  من، ک
خودش انداخته بود و داشت به  یرنگ رو اهیس یپارچه  هینشسته.اون شخص 

 یلحظه سرشو آروم باال اورد و به من نگاه کرد اما نم نیکرد.هم یسورن نگاه م
شو بب صورت ستم از داخل اون ردا  شد.از هی ی!! برانمیتون سرد   لحظه تمام بدنم 

شترس زبونم بند اومده بود شک ندا  نکهیبدون ا یول دارمیدونه که من ب یم تم.
گ .دستش بزردیصورت سورن کش یآروم رو یلیکنه دستشو خ یبه من توجه
 ی کس العمل چیبود.سورن با لمس دست اون شخص ه اهیو س یاما استخون

شون نداد.حس م  نیبا اکنه. ینم یسورن افتاده که حرکت یبرا یکردم اتفاق ین
 دمیو زود سر جام نشستم. خواستم برم طرف سورن که د دمیترس یفکر حساب

 .ستین یخبر ارویاز اون  گهید
رد شدن مسعود رو له  نیمسعود رد شدم و کنار سورن نشستم.ح یاز رو عیسر

گفت : اووو ! َپک و پهلومو  تیکه صااداش در اومد و با  صاابان یکردم،جور
 !...یداغون کرد

کنم.دو سه بار صداش کردم  داریرن رو بکردم سو یبه مسعود ، سع تیاهم یب
چشااماشااو  نکهیبه خودش اومد و بدون ا هیو محکم تکونش دادم.بعد چند ثان

 گفت : بهراد، تو رو خدا بذار بخوابم... یالتماس یباز کنه با حالت
 : حالت خوبه؟! دمیپرس ینگران با

 ؟یخوبم ، تو چطور – سورن
 !گمیم یمسخره ، جد -

 .شمیبخوابم بهتر هم م یگفتم...اگه بذار یمنم جد – سورن
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اقل ال ای.از قرار معلوم حالش خوب بود...دیسرش کش یگفت و پتو رو رو نویا
صحنه ادیرس یبه نظر م ینجوریا ُشک  بودم که چند لحظه  ی.اما من هنوز تو 

بود.در و پنجره  ی اد زیاتاق نگاه کردم.همه چ ی.با دقت به همه جادمیقبل د
 یاد  ریغ زیهر چ ای هیشد.از سا ینم دهیهم شن یبی ج یودن و صداها بسته ب

 نبود. یهم خبر یا گهید
شد.دوباره از رو هی المیخ سر جام که  یکم راحت  شدم تا برگردم  سعود رد  م

 کس العمل خفن  هیدونسااتم االنه که  یپهلوش.م یناخواسااته با زانو زدم تو
رصت ف نکهیاسممو صدا زد و از جاش بلند شد.قبل از ا تینشون بده! با  صبان

 یرو دیببگم با دو دسااات بازوهامو گرفت و منو محکم کو یدیکنم ببخشاا
بود  دیضربه اونقدر شد یول ومدیرختخواب.البته با وجود تشک و بالش دردم ن

 وجب تو بالش فرو رفتم. هیکه قشنگ 
 ...دیگفتم : ببخش دیمسعود دراز کش یوقت

به  فتمیبا کمربند م یمن رد شاا یاز رو گهیبار د هیخفه شااو.به قرآن  – دمسااعو
 جونت!

 .دیباشه، ببخش -
 !دیانقدر هم نگو ببخش – مسعود
صه سعود چ ا ضع ِ م ست داره تو اون لحظه از من چ هیمعلوم نبود مو  یو دو

 یلینگفتم و ساااکت شاادم تا مسااعود بخوابه.خودم هم خ یزیچ گهیبشاانوه! د
 یتونسااتم برا یاما فکرم مشااغول بود و نم ومدیخسااته بودم و بدجور خوابم م
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 یمتو ذهنم نقش  ارویاون  ریبسااتم تصااو یخواب تمرکز کنم.تا چشاامامو م
 بست.

 نکهیا ای! هیزمان خا  چ نیا یتونسااتم بفهمم هدفش از ظاهر شاادن تو ینم
 یحساس مباشه.ا لیدل یتونست ب یظاهر شدنش نم ی...! ولهیاصن طرف ک

ظاهر  یخوب جور ینداشته چون جن ها یخوب تیا ظاهر شدنش ن یکردم برا
شونو تا مرز زهره ترک نبرن! م شنیم ستم کمک گرفتن از مج یکه طرف   دیدون

هر جور  دیدسااتم...با یرو ختیرو ر ینداره چون خودش آب پاک یا دهیفا
...تازه اگرم بشه با شهی!! با احضار که نم؟یاما چجور دمید یشده هاموس رو م

 رو احضار کنم. یبودن ِ من ممکنه هر جن یناش نیا
که  فکر نکنم و بخوابم زایچ نیبه ا گهیکردم د یکهفه شااده بودم.سااع یحساااب

 مسعود گفت : چته؟
 ؟یچ -

 ؟یخواب یچته، چرا نم گمیم – مسعود
 یهم تو گهینفر د هیو آروم گفتم : احساااس کردم  دمیساامت مسااعود چرخ به

 کلبه ست.
حس  یزیبودم، چ داریخواب و ب ی. من تمام مدت تویشد یاالتیخ – مسعود
 نکردم.

بد رو بدتر کردن چه  تیاما با خودم گفتم وضااع دمشیخواسااتم بگم که د یم
 نگم. یزیدادم چ حی.ترجشهیداره؟! خواب مسعود هم گرفته م یا دهیفا

دسااتشااو تو همون حالت نگه  هیبا دساات چشاامامو بساات و چند ثان مسااعود
 بود. دنیواقعا وقت خواب گهیداشت.د
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خواسااتم واسااه آماده کردن  ی.من ممیدیخواب ازدهیسااا ت  یکایتا نزد صاابح
ست غذاها شتن.مشخص بود از د شم که بچه ها نذا ست به کار  من  یناهار د

ص شد نوبت ی ا شتن! قرار  شپز یشدن ...که البته حق هم دا هم  .ظهرمیکن یآ
 سورن بود.نوبت 

سر وقت ک بعد سورن رفت  شو ب فشیاز ناهار   یاورد.اومد رو به رو رونیو الک
شروع کرد به الک زدن.من رو ست و  ش سعود  یمبل ی، جلو نیزم یما ن که م

 قهیتا چند دق شاام،یبودم.که بعد ِ غذا پنچر م دهیروش نشااسااته بود، دراز کشاا
 ندارم. ویکار چیحال ِ ه
 ه؟یبرنامه ت واسه بعد از ظهر چ – مسعود

جایتر از ا نییپا – سااورن نه هسااات.م هی ن تا غروب م میریرودخو جا   یاون
 .دهیحال م میکش یم میبر یهم داره.م ونیقل نجایا میی.دامیمون

 ؟ ِیرودخونه ش چجور -
 .دیشنا هم کن دیتون ی.اگه پا بده مهیخوب ی...که جازِ یآبش آروم ِ، تم – سورن

 شنا ندارم. ی...اصه حوصله الیخ یب -
خلوته،  نکهی. مقش هم خوبه.بعدم اهیخوب یبه هر حال واسه شنا جا – سورن

 .ستیکس ن چیه میریما هر وقت م
 .میکرد یشنا م یسمت جاده نظام میرفت یم میما بچه بود – مسعود
 شلوغه. یلیاونجا خ – سورن

ته اون زمان  – مسااعود پل  هیرودخونه ش  ِل یتر بود.اوا کم خلوت هیآره...الب
 گم؟یکجا رو م یدون یهست...م
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 آره، رفتم. – سورن
اونجا واساه  میهفت هشاات سااال مون بود، با چند تا از دوسااتام رفت – مسااعود

از دوسااتام رفت  یکی ادمهیآب... یتو میزد یم رجهیاون پل ِ شاا یشاانا.از رو
 ومدین نیا میدیما د قهیزد تو آب. بعِد دو ساااه دق رجهیپل و با ساار شاا یرو

 میدیاال فهمب مشیدیکرده.کش ریسنگ گ هیسرش به  میدیآب د ریز میباال...رفت
 ُمرده.

 بابا... چرا مرد؟ یا -
زده سرش محکم خورده به سنگ  رجهیکه ش نینبود،هم ادی مق آب ز – مسعود

 کرده بود. ریکف ِ آب.همونجا هم گ یها
سعود، ا – سورن صابم به هم میود گفتب یچه خاطره ا نیم  نیا زهیر ی! من ا 

 شنوم.مخصوصا اگه در مورد بچه ها باشه... یرو م زایچ
 کنم. فیافتادم گفتم واسه شما هم تعر ادشی هوی – مسعود

 اونجا؟! یشنا رفت یبازم برا -
سعود صابم خرد م شمیرد م یاز اون حوال ینه.االنم وقت – م شنا هم شهیا  .از 

 زده شدم.
شو رو به ما گرفت و  یکه ناخن ها سورن ست شو الک زده بود، د ست ست را د

 شدم! ییایرو یلیکنم خ یگفت : احساس م
 .یجذاب ریتو کامه غ -

 .ینگاه کن هیقض نیدخترا به ا دیاز د دی: با دیخند
 !ادیپسر خوشش ب هیاز الک زدن  یدختر چیکنم ه یفکر نم – مسعود
 مطمئن نباش. ادیمنظورم جذاب بودنمه.در مورد الک هم ز – سورن
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 ...یا افهیتو خوش ق -
 !یزد : خوشحالم که بهخره متوجه شد یلبخند سورن

 ی.ممکنه مهک دخترا برا ِینسب زیچ هی ییبایاز اون اول هم متوجه بودم.اما ز -
 ه.ر باشبو یسبز و موها یاز چشم ها ریغ یزیچ افهیپسر خوش ق هیانتخاب 

 کنه. ی و رنگش م ِیسورن پر کهغ یالبته فراموش نکن موها – مسعود
 .شهیم دهی که د ِیزیرنگ.مهم چ یکنه؟ با رنگ...ب یم یچه فرق – سورن

 خودت بهتره. یبه نظر من رنگ موها یول -
ست – سورن شتم به ا یمخالفم...را  یکردم که مش ِ دود یفکر م نیاون روز دا

 نه؟ اد،یبه مسعود م یلیخ
 من اصه قصد ندارم جلف باشم! – مسعود
موهاتو مش  یکه دوساات دار یوقت احساااس کرد هیبه هر حال اگه  – سااورن

 سر به من بزن. هی یکن
سااا ت تمام مشااغول الک زدن ناخن هاش بود.جالب ِ که ناخن  کی سااورن

صرار کرد که ناخن ها یپاش رو هم الک زد! تازه کل یها منم رنگ کنه  یهم ا
سه به ا شهیش هم ناخن هام هم ینجوریاما اجازه ندادم.هم  نکهیکبودن چه بر

 هم بهش نرسه. ژنیاکس
که  یتپه ا بی.از شمیرودخونه شد یبعد از ظهر راه میسا ت چهار و ن یحوال

 ریساام هی یتو یرو ادهیپ قهی.بعد از ده دقمیاومد نییکلبه روش قرار داشاات پا
س شت اما به  یبود.آب زالل یآروم ی.رودخونه میدیهموار به رودخونه ر هم دا

 .دید یبه راحت شدیآب، کف رودخونه رو نم انیخاطر جر
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 هیو  یخوراک یو کم راندازیز هی.فقط میبود وردهیبا خودمون ن یادیز لیوساااا
زغال با خودمون  کهیچند ت نهیکه سااورن با خودش اورد.از داخل شااوم ونیقل
 .می هف بش یو کل میبگرد زمیدنبال ه ونیقل یکه الزم نباشه برا میرداو

سعود ز من سورن هم با کممیپهن کرد نیزم یرو راندازویو م صله از ما،  ی. فا
 و سرگرم روشن کردنشون شد. ختیر نیزم یزغال ها رو رو

ها  تراکم درخت میکه ما نشسته بود ییبه اطراف انداختم.جا یو نگاه نشستم
سمت رودخونه درختا ش یادیز یلیخ یکمتر بودن.بر کس، اون  شت،   بیدا

ه ک یخنک بود جور یلیبود اما هوا خ یبود.آساامون آفتاب شااتریهم ب نشیزم
 کردم. یاوقات احساس سرما م یگاه

  مق رودخونه چقدر باشه؟ یکن یفکر م – مسعود
ر به چهار مت نجای.اما جلوتر از امیو ن کی تینها میکه ما هست یینجایا – سورن

 رسه. یهم م
 !هیبا کلبه چ نجایکنار رودخونه؟! فرق ا میمن موندم ما چرا اومد -

 یکه وقت نمیبعدم من  اشق ا ؟یکار کن یاونجا چ یبمون یخواست یم – سورن
 .نهیکنار رودخونه! تمام مزه ش به هم امیجنگل ب امیم
 ...یشمال یحاال خوبه بچه  -
 .ستی شق که دست خود آدم ن – ورنس

مد پ سااورن ها رو روشاان کرد و او غال  فت : راساات شیز گفتم  یما و گ
 ؟ی شق...مسعود، تو تا حاال  اشق شد

 ؟یتو  اشق شد – مسعود
 جواب بده. ،یریسوال در م ریاز ز ی! دارنیبب – سورن
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 نه.واقعا برام جالبه بدونم. ایتو بگو آره  یول دمیجوابتو م – مسعود
صه نم ییخدا – سورن شدم.ا شق ن س ینه...تا حاال  ا  یتونم درک کنم چه ح

 داره! حاال بگو.
 خب...آره،  اشق شدم. – مسعود

ساب نیا با سعود ح ه بند یم یلحظه فکر کردم داره خال هیجا خوردم. یحرف م
ساار کارمون  ای یگیم ی: جد دمیخورد.با تعجب پرساا یبه چهره ش نم یول

 ؟یگذاشت
 .گمیم یجد – مسعود

 نمی.بگو ببسااتیمهم ن ال،یخ ی...ب؟یپس چرا تا حاال رو نکرده بود – سااورن
 ؟یهنوزم  اشقش

 صد در صد. – مسعود
 ؟یچرا باهاش ازدواج نکرد یتو که انقدر دوسش دار -

  اشقش شدم شوهر داشت. یچون وقت – مسعود
شااوهر  یدیبعد فهم یو گفت : آخ آخ آخ... اشااقش شااد دیخند سااورن

 . ِیداره؟... جب روزگار
 دونستم شوهر داره. ینه، از قبل م – مسعود

 !!؟یشوهر داره چرا  اشقش شد یدونست یتو که م -
 .ستیبه قول سورن  شق که دست خود ِ آدم ن – مسعود
 ین کرد.تمام مدتنب روش هیبرداشت و  نیزم یمنو از رو گاریپاکت س مسعود

 نیبود...معلوم بود واقعا همچ یلحنش کامه جد میزد یحرف م میکه داشاات
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تاده.سااورن برا یزیچ فاق اف کهیا یبراش ات به  ن نه  حال و هواش رو  وض ک
 !یکنم چطو شوهر طرفو نکشت یگفت : تعجب م یشوخ

سعود ست ندارم به خاطر خودم زندگ - م هم  دیسه نفرو خراب کنم...بع یدو
 .ادیدونم اون از من خوشش ب یم
 چرا سه نفر؟!! -

سعود سع یکه به اطراف نگاه م یدر حال م شت از نگاه ها یکرد و  ما فرار  یدا
 دختر هم داره. هیکنه گفت : چون 

با  هیطرف ک نی!مونده بودم امیواقعا جا خورد گهیحرف د نیا با که مسااعود 
 گهیسراغ کس د ساده،ی شقش هم وا یوجود بچه و شوهر  اشقش شده و پا

شتم ب یلیهم نرفته!خ یا ست دا سعود  شتریدو در موردش بدونم اما از رفتار م
سورن متوجه ا یم تشیبح  داره اذ نیکه ا دیفهم شدیم ضوع نیکنه.من و   مو

 .میکشش نداد گهیو د میشد
 بودم... دهیمظلوم ند ینجوریوقت مسعود رو ا چیکردم تا به حال ه یم حس
 ؟یکن شیرو آت ونیقل یخوا یلحظه گذشت که به سورن گفتم : نم چند

 .یآهان...خوب شد گفت – سورن
شون نگاه از سمت زغال ها.به شد و رفت  انداخت و گفت : نه،  یجاش بلند 

 هنوز گل ننداخته.
 ...میولش کن بذار بمونه. جله که ندار -

 باشه. – سورن
به رودخونه انداختم و رو به  یه.نگادمیجام پا شااادم و کفش هامو پوشاا از

 .میبه آب بزن یتن هی میمسعود گفتم : مسعود ، پاشو بر
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کردم که از شاانا  فیخفه شااو، خوبه دو سااا ت واساات خاطره تعر – مسااعود
 متنفرم.

 .یکن فراموشش کن یاتفاق بود، سع هیاون  -
 ؟یکرد یتو فراموش م فتادیم یاتفاق نیسورن همچ ایاگه واسه من  – مسعود

 سوال جواب بدم؟! نیمن مجبورم به ا -
 .هیکاف یکه روش فکر کن نیهم – مسعود
 آب جلو رفت. یشلوارشو باال زد و دو سه قدم تو یپاچه ها سورن

 یاتفاق نیاز شااما همچ یکی ی...فرضااا اگه براگهیمسااعود درساات م – سااورن
 رفتم، چه برسه به شنا! یحموم هم نم یمن حت فتادیم

 یمیحد با اون پساار صاام نیدونم تو تا ا یم دیرو به مسااعود گفت : اما بع بعد
 !یبوده باش
سعود صه بع یول – م شما دو تا خستین دیبه نظر من ا س یلی.بعدم اگه  ت دو

به  دیجلوتونو نگرفته...فقط اگه در حال غرق شاادن بود یکساا دیشاانا کن دیدار
 !دیوجه رو کمک من حساب نکن چیه
 نداره. ییتو اصه صفاشنا بدوِن  -

قدم د سااورن ند  باال یهم جلو رفت جور گهیچ به  هاش م یکه آب   یزانو
کوچولو ها هم  یماه نیانداخت و گفت : از ا ی.به کف رودخونه نگاهدیرساا
 داره.

 .میکبابشون کن اریب ریگفتم : چه خوب! بگ یشوخ به
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 چیقرمزش! به هها متنفرم...مخصوصا نوع  یماه نیبا خنده گفت : از ا سورن
 خورن. ینم یدرد

 تو آب؟! یرفت یتو با چه هدف ی...راستستنین تیخاص یهم ب ادیز -
 به آب بزنم. یبه قول خودت تن ایخواستم خنک شم  یم ،ینجوریهم – سورن

 راه بنداز. ونویقل ایب -
 .امیباشه، االن م – سورن
ود و به ب ستادهیآب ا یمسعود نشستم.سورن همچنان تو شیبرگشتم و پ دوباره

کرد.من و مسااعود هم حواساامون بهش بود و منتظر  یکف رودخونه نگاه م
 کنه. فیرو رد ونیقل ادیتا ب میبود

شته بود. شتریب هیثان چند ستنم نگذ ش ،  یبی ج یوریسورن با ن میدیآن د هیاز ن
اق اتف یصااحنه تند و ناگهان نیشااد.انقدر ا دهیبه داخل آب کشاا عیساار یلیخ

ز ا یاثر چی.چند لحظه بعد همیافتاد که من و مسااعود فورا از جامون بلند شااد
 سورن نبود.

هول بودم که  یکردم.به قدر یم یکار هی دیشااوک شااده بودم ...با یحساااب
 بود سااتادهیکه سااورن ا یی.خودمو به جادمیبه رودخونه رساا یچجور دمینفهم

 .دمشید یآب نم یرسوندم اما تو
 میبر دینداره.با دهیفا ینجوریگفت : ا یبود با نگران سادهینار من واکه ک مسعود

 آب. ریز
آب. به محض ورود، در فاصااله چند  ریز میجمله هر دو رفت نیتموم شاادن ا با

 میرفت ی.هر چقدر جلوتر ممیو به طرفش رفت میدیخودمون سااورن رو د یمتر
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فاصله  دو متر تا سطح آب بایتقر میدیبه سورن رس ی.وقتشدیم شتری مق آب ب
 .میداشت

 نیاز زم یبه حالت درازکش کف رودخونه قرار گرفته بود اما چند سااانت سااورن
بود.من و مسعود هر  هوشیفاصله داشت و سرش به  قب خم شده بود.کامه ب

هش هر چقدر ت یباال ول مشیببر میکرد یو سااع میطرفش قرار گرفت هیکدوم 
 داد ینم ازهاج یقو یلیخ یجاذبه  هیکرد.انگار  یحرکت نم یذره ا میکرد یم

 نداشت. یا دهیاما فا میکرد ی.چند بار سعمشیاز اونجا ببر
به ذهنم خطور  یفکر هیلحظه  نی.همارمیکم احساس کردم دارم نفس کم م کم

سر یبودم  مل دواریکرد.فقط ام شه. ست عیب ش یها بیبه ج ید و  دمیسورن ک
کردم.قصد داشتم چاقو رو اطرافش حرکت بدم تا اون موجود، هر  دایچاقوشو پ

سورنو رها کنه.هم یچ ست  سورن  بیکه چاقو رو از ج نیکه ه  رونیبشلوار 
سورن کم نیاوردم اون جاذبه از ب صله گرفت.خ نیاز زم یرفت و   عیرس یلیفا

سورن بدتر بود  تیاما وضع دمیکش یآب.هر دو به زور نفس م یرو مشیاورد
 .میکرد یم یکار هیزودتر  یهر چ دیو با

به خشااک میاومد رونیاز آب ب بهخره .تو اون لحظه میرسااوند یو خودمونو 
 کار کنم! یچ دیدونستم با ی...اصه نمدیرس یبه ذهنم نم یچیه

 ر باشه.ت نییپا دی...سرش بامشیبخوابون یبیکمک کن رو به سراش – مسعود
از  یکار گهیدونستم د ی.مدمیگفت رو انجام دادم و کنار کشکه مسعود  یکار

با ادیدسااتم برنم به مسااعود...از قرار معلوم  دیو   یم ییزایچ هیبسااپارمش 
 دونست.
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رن شکم سو ریطرف برگردوند و دستاشو حلقه وار ز هیسر سورن رو به  مسعود
باال  آب یبعد ساورن چند تا سارفه کرد و کم هیبلند کرد.چند ثان نیبرد و از زم

 اورد.
ولو شدم، مسعود هم  نیزم یو رو دمیکش یکه به هوش اومد نفس راحت سورن

باال  مینزد یکدوم حرف چیه قهیدق کی ِک ی.نزدنطوریهم چون نفس مون 
 سورن. شی! چند لحظه که گذشت بلند شدم و رفتم پومدینم
 حالت خوبه؟ -

 .بایآره...تقر – سورن
 بود ها... کینزد -

 دور رفتم جهنم و برگشتم. هیکنم  یاحساس م – سورن
 .نطوریمنم هم -

سعود شد و گفت : ز م شده بود  ریهم از جاش بلند  صابم خرد  آب اونقدر ا 
 یوبخ نی...که تمرشااهیافتاد که نم ادمیخواسااتم  ربده بکشاام، بعد  یکه م

 .میبزن نمارستایسر به ب هیشهر  میبرگرد دیکنترل خشم بود! در ضمن با یبرا
 من خوبم. – سورن

 ...یگیم نویاالن ا – مسعود
 هیبود  کینزد گمیاز ساار جاش نشااساات و گفت : باور کن خوبم....م سااورن
 از شنا واست بسازم! گهید نیریش یخاطره 
 !وستمیپ یدفه خودمم به خاطره م نیکنم...چون ا یفکر نم – مسعود

 ...یکرده بود ریگ ریآخه تو اون ز -
 !!؟یجد – سورن
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 نجاتت داد. نیآره...) چاقوشو بهش دادم(...ا -
 آب. یتو دیمنو کش یزیچ هیاومد!  ادمیحاال  – سورن

 دیجور که معلومه جن بوده که به چاقو  کس العمل نشااون داده.فقط با نیا -
 چرا سراغت اومدن. مینیبب

بهم حمله کنن فاتحه م  ینجوریوگرنه اگه تنها باشاام و ا ه،یفکر خوب – سااورن
 خونده ست.

 بهتره. مینمون نجای.امیبر دیجمع کن گه،یخب د – مسعود
 کنم هنوز دست و پاهام سست اند. یلحظه صبر کن...حس م هی – سورن

 یایخودت ب دیبا نکهی.فقط امیکن یصاابر م گهید قهیباشااه، چند دق – مسااعود
 چون راه رفتن برات خوبه.

ش نیزم یدوباره رو سورن سعود هم کنارش بوددیدراز ک  هی.چند ثانمی.من و م
 ی هیو بق راندازیز میبه کلبه برگرد نکهیگرفتم قبل از ا میسکوت برقرار شد.تصم

سا سمت ز لیو شدم و رفتم  شم و از  ریرو جمع کنم.بلند  ستم خم  انداز.خوا
که برا نیزم یرو مت  هی یبرش دارم  به اون ساا ظه چشاامم  نهلح  رودخو

ساس کردم  سمت داره حرکت م یدرختا نیب یزیچ هیافتاد.اح د کنه.چن یاون 
ش یتو قایشدم.دق رهیبه اون نقطه خ هیثان شت ِیبیسرا   اون طرف رودخونه، پ

 .نمشیدادن واضح بب یدر حرکت بود اما درختا اجازه نم یزیدرختا چ
از دستم افتاد و دو سه قدم جلوتر رفتم.ترس تمام وجودمو  راندازیبه خود ز خود

اونجا باشااه.اون موجود  یزیچ یوونیبودم که ح دوارمیگرفته بود اما باز هم ام
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کامه از پشت درختا خارج شد  گهیکه د ییتا جا ومدیهمچنان داشت جلوتر م
 و خودشو به رودخونه رسوند.

شده بود دایشد دمید یکه م یزیچ از رد م اینفر که معلوم نبود زن ِ  هیم.شوکه 
پوست بود. ستادهیا یبلند مشک ی بلند و موها ِاهیاون طرف رودخونه با لباس س

 یکرد.نم یهوا حرکت م یبود و موهاش با وزش باد تو یصااورتش خاکسااتر
به  اهیس کهیت هی اش....از اون فاصله چشم هنمیبب قیصورتشو دق یتونستم اجزا

س ینظر م شروع به حرکت کرد...خ یا.لحظه دنیر روم آ یلیخ یلیبعد دوباره 
 تیبه اسک هیشب یزیپاش چ ریرفت که انگار ز یراه م یکرد و جور یحرکت م

ر م نیزم یقرار داشاات و رو که داره قدم  دیرساا یخورد! اصااه به نظر نم یسااُ
 کیداره به رودخونه نزد دمید یرفت.وقت یداره و کامه بدون لرزش راه م یبرم

ستپاچگ شیفورا رفتم پ شهیتر م صدام از ترس یدر حال یبچه ها و با د  یم که 
 !میبر دیبا نیزودباش ن،یگفتم : پاش دیلرز

صه سورن وقت ینم ا سعود و  شم بردارم.م ستم از اون فرد چ حالت منو  یتون
 انداختن و متوجه موضوع یشده بودم نگاه رهیکه بهش خ یبه سمت عیسر دنید

 اون شخص به رودخونه میاز جا مون بلند ش میما فرصت کن نکهیشدن.قبل از ا
روع حالت ش مونبشه با ه جادیا یراه رفتنش وقفه ا یتو نکهی.اما بدون ادیرس

به  شدنش کینزد یتونست جلو ینم زیچ چیآب کرد! انگار ه یبه راه رفتن رو
 .رهیما رو بگ

 یی.بعد سه تابلند شه میو کمک کرد میسورن رو گرفت یو مسعود دست ها من
خه  شدن از شر از  یبرا ینقشه  چی.تو اون لحظه هدنیبه دو میشروع کرد

 .میخواستم زودتر به کلبه برس ینداشتم،فقط م ارویاون 
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 !م؟یبدو دیتا کجا با – مسعود
 تا کلبه. -

 رد شن!! واریتونن از د یجن ها هم که اصااه نم – سورن
ست م دمید شدن از د گهیسورن در نداره.همونجا  یجن ها کار یبرا واری، رد 
 رو متوقف کنم. ارویبخونم، بلکم بتونم  ییتا د ا سادمیوا

 ؟یسادیچرا وا ؟یکن یکار م یچ – سورن
 کنم بره. یم یکنم.کار یمن درستش م ن،یشما بر -

اقو کلبه تا دلت بخواد چ یوونه،توید میبر ایو گفت : ب دیدسااتمو کشاا مسااعود
 .میکارشو بساز میتون یهست.م

 .دی! شما بررمیمن جن گ ینگران نباش، ناسهمت -
 !یباشه، خود دان – سورن

سعود سمت کلبه.اون  م سورن رفتن  شت جلو م ارویو  و بهم  ومدیهمچنان دا
 نیوثرتراز م یکیخواستم  یمتر باهام فاصله داشت.م یس بایتقر شدیم کینزد
هاد  با ا یحرز اب ،یریجن گ یا نه رو بخونم. ا کهیدجا  یم یبود ول یطوالن ن

فتم گ میلرحتونه کارساز باشه.بسم الله الرحمن ا یازش هم م یدونستم قسمت
 رو اشتباه نگم. یو شروع کردم به خوندن.سخت در تهش بودم که کلمه ا

تر  کیکرد و هر لحظه بهم نزد شااتریخوندن ِ من اون شااخص ساار تشااو ب با
شدم و کلمات رو خ ادیداره تند تر جلو م دمید ی.وقتشدیم ر ت عیسر یلیهول 

کرد.مونده بودم فرار  یاما د ا اثر نم شدیم کیداشت نزد یه ارویکردم. یادا م
بدم! د ایکنم  ناام گهیادامه  ب یم دیکم کم داشااتم  ما  خوندن ادامه  هشااادم ا

http://www.roman4u.ir/


 187 دژاسو

شخص چند قدم ش شتریب یدادم.اون  صله ندا  کیبهم نزد یت.هر چباهام فا
ودن اصه ب اهی س ِاهی.چشم هاش سنمیتونستم صورتشو بب یشد واضح تر م یم

س یبه نظر نم سه قدم  قب رفتم و خوردم به  دیر شن! دو  شته با  هیکه پلک دا
 اره.یکردم االن ِ که بهم برسه و دخلمو ب یدرخت.حس م

بودم به درخت.اما در  دهیکمتر از دو متر باهام فاصااله داشاات.از ترس چسااب
بل از ا نیآخر ظات ق کهیلح له  نیاز زم یبهم برساااه کم ارویاون  ن فاصاا

کارو انجام نداده!  نیا یبود که انگار اراد یجور نیگرفت.جدا شاادنش از زم
 یاکو وحشااتن م بَ  ِیبلند کرد. با صاادا نیزم ینفر اونو از رو هیبود که  نیمثل ا

 به هوا رفت! یرنگ یل دود خاکستربه شک هیو ظرف چند ثان دیکش ادیفر
بکشاام و همونجا نشااسااتم.چند تا نفس  یمحو شااد تونسااتم نفس راحت یوقت
م گفت یبا خودم م ی...هدیلرز ی.دساات و پام مادیتا حالم جا ب دمیکشاا قی م
 ایدوساات داشااتم بدونم محو شاادن ِ طرف کار من بوده  یلیبود ها ! خ کینزد
 کمکم کرده! یکس

 یراحت شده بود ول یکم المیجام بلند شدم و به طرف کلبه حرکت کردم.خ از
 یاز اونجا م دی...باسااتین داریآرامش چندان پا نیگفت ا یبهم م یحساا هی

 یم یزندگ یادیرنگ ز یخاکسااتر یشاامال، جن ها یجنگل ها ی.تومیرفت
بشاان به ما حمله کنن کار همه مون  کیکنن که اگه فقط چند تاشااون تحر

 .مهتمو
س بهخره شوم دمیر سورن کنار  شدم. ش نهیو وارد کلبه  سع دهیدراز ک ود بود و م
شد؟  ی: چ دیپرس ینشست و با نگران دیآشپزخونه بود.سورن تا منو د یهم تو

 !؟یکار کرد یچ
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ستم و رفتم پ درو رد مُ  دمیشد.نفهم بید ا خوندم طرف غ هی ،یچی: ه ششیب
 کرد!! دیفقط خودشو ناپد ای

 بزرگ از آشپزخونه خارج شد و اومد کنار ما. یبا چند تا چاقو مسعود
سعود شتت وگرنه خودم م اروی یشانس اورد – م  یخفه ت م ایاون دن ومدمینک

 کردم!
 واقعا خدا رو شکر! -

مون  شیچاقو پ نیاز ا یکیبهتره هر کدوم  مینرفت نجایکه از ا یتا وقت – مسااعود
 .میباشه تا در صورت لزوم ازشون استفاده کن

سط با نیا یزیچ هی.فقط هیفکر خوب - شه.ا دیو شن ب مون چرا دارن به نکهیرو
 باشه. لیدل یزنن؟! امکان نداره ب یم بیآس

 .یبهتر از ما بدون دیبا لشوی! دلیریتو جن گ – سورن
 بودنت باهات لج کردن؟ رینکنه به خاطر جن گ – مسعود

 بود پس چرا سورن رو هدف گرفتن؟! ینجوریکنم...اگه ا ینه، فکر نم -
 از کجا معلوم که هدف شون من باشم؟! – سورن

 .دمیسرت د ینفرو باال هیهم من  شبیآب، د یتو دنیامروز که تو رو کش -
 !!؟یسر من ؟! پس چرا بهم نگفت یباال – سورن

به  دمید یکردم، وقت دارتیخب من ب - به هر  یزیچ گهیدحالت خو نگفتم! 
 هیباشاان.حتما  لیدل یتونن ب یها نم تیآزار و اذ نیکه ا نهیحال حرفِ  من ا

 کنن. یخوان تهف یکه االن م یکرد یکار
 نکردم. یکار چینه، من ه – سورن
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 ...یفراموش کرد نکهیا ای یخودت متوجه نشد دیشا – مسعود
 ؟یختیآب داغ نر نیزم یرو رایخوب فکر کن، اخ -

دوش آب  نکهیدونم؟ من قبل از ا یخودم نم یمعلومه که نه! فکر کرد – سااورن
 یآب جوش رو ختنیخونم! چه برسااه به ر یم ارویگرمو باز کنم نماز جعفر ط

 ...!نیزم
ته ب ،ییچاقو - جا یرو ب یزیچ ،یلیدساا به  ؟یپرت نکرد ییهوا  نه  ممک
 خورده باشه! شونیکی

 کارا رو نکردم... نینه نه...مطمئنم ا – سورن
ب ش هیکه دوست ندارم  یکی.من نیش الیخ یبح  ها رو ب نیفعه ا – مسعود

جایهم ا گهید عدا بگردمیریو م میکن یجمع م لویبمونم! وساااا ن با نی...ب ل دن
  لت.

 .ارمیب مویکه کنار رودخونه جا گذاشت ییزایچ رمیباشه.پس من م -
 اندازریو ز ونیقل هیاونجا به خاطر  یترسم بر یشو! م الشیخ ینه نه ب – سورن

 .ادیبه مه سرت ب
 دیکنم حاال حاالها هم برگرده... تازه شااا یرفته.فکر نم اروی شااه،ینم یزیچ -

 هم ُمرده باشه!
 .ارمیم لویوسا رمیبمون، من م نجایبهراد تو ا – مسعود

 .رمیناه نااه اصه! خودم م -
 باشه؟ ُمرده اروی دیشا یگیمگه نم – مسعود

 نمرده باشه! دمیخب شا -
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ن بهراد، تو که ج نیاز چاقو ها رو برداشت و از جاش بلند شد : بب یکی مسعود
با من کاریریگ ندارن.طرف  ی.به قول خودت هدفشااون هم سااورنِ ...پس 

شما دو تا شون  ساب و اگه  یبهتره.تازه تو چند تا د ا بلد دیهم بمون شی.پنییح
وقت  هیباشاام و  نجایاگه من ا یول یازشااون اسااتفاده کن یتون یافتاد م یاتفاق

 سراغ سورن فاتحه ش خونده ست. ادیب یزیچ یجن
 بهتره! یبه نظر من اگه نر یدرسته ول – سورن

 .ستین ی...مشکلارمشونیم رمیفورا م – مسعود
 !یکن تمام راهو بدو یباشه برو...اما سع -

 .نجامیا گهید قهیباشه.پنج دق – مسعود
ت اما گذشاا یاز رفتن مسااعود م یربع هیبودم. سااتادهیپنجره ا یجلو ینگران با

 شدی کلبه رو به زور م ِرونیو ب شدیم کینبود.هوا کم کم داشت تار یازش خبر
صمدید سر وق کیگرفتم تا هوا کامه تار می.ت شده برم دنبالش بگردم.رفتم  ت ن

 مسعود و چراغ قوه شو برداشتم. یکوله پشت
 دنبال مسعود. رمیمن م -

 تنها بمونم. نجای.اصه دوست ندارم اامیاز جاش بلند شد : منم م سورن
 .احتماال الزم بشه...اریپس چراغ قوه ت هم ب -

 .میاومد رونیچراغ قوه شو برداشت و با هم از کلبه ب سورن
 !ارهیرو ب یزپرت راندازیز هیداشت بره  یدونم چه اصرار یمن نم -
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 نی.واجب نبود ایگیدر کل درساات م ینبود...ول یهم زپرت نیهمچ – سااورن
خواد بزنمش اما چه کنم  یدلم م ارهیدرم یتخس باز ینجوریا یکارو بکنه.وقت

 رسه. یکه زورم نم
 لیوساااا ی هیو بق راندازیز میدیرساا یساامت رودخونه.وقت میسااورن رفت با

سر جا شون بودن اما اثر یهمونطور  ضع یاز مسعود نبود! وقت یاول   تیاون و
شت میشروع کرد میدیرو د صدا زدنش و تمام اون اطراف رو گ که  ییتا جا میبه 

ستفاده کن میشد و مجبور بود کیهوا کامه تار ش گهی.دمیاز چراغ ا ده مطمئن 
 ...ستیکه مسعود اطراف رودخونه ن میبود

 شهاون طرفا با دی...شامیدور و بر کلبه رو هم بگرد میبهتره بر گمیم – سورن
و سااورن ر شاانهادیداد.به ناچار پ یجا قد نم چیکهفه بودم که  قلم به ه انقدر

 .میقبول کردم و با هم به طرف کلبه راه افتاد
س یکردم.م یگشاتم و به پشات سارم نگاه م یراه رفتن همش برم موقع  دمیتر

 .میکن یکار میاز پشت سر بهمون حمله کنه و نتون یکس
 سورن! -

 هوم؟ – رنسو
 اطراف چاه نداره؟! نیا -

 دونم. یکه من م یینه تا جا – سورن
 ؟یمطمئن -

 یزایتونن چ یکه جن ها راحت م یدون یآره! بهراد، احتماال خودت م – سورن
 کنن. دایگمشده رو پ

 ؟یآره، خب که چ -
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 مسعود کجاست. نیرفقاتو احضار کن بب نیاز ا یکیخب  – سورن
شون  ینماوال که من  - شه خود ضار کنم، اگه الزم با تونم به قول تو رفقامو اح
داره که  ی.احضااار جن ورد خاصااوردمیبا خودم ن فمویک یسااراغم.در ثان انیم

 !ستمیمتاسفانه من حفظ ن
رسااما ساار ِ کارت گذاشااتن.تو رو کردن سااپر  یها ول یناراحت نشاا – سااورن

هر وقت دلشااون بخواد اونوقت اونا  شاااهیبهها واساااه تو نازل م یبه.همه 
 !دنیخودشونو نشون م

 داره؟! یا دهیحرفا چه فا نیگفتِن ا -
ضر ه – سورن شون فکر کن یکم هیاگه  یول ،یچیدر حال حا  یدور یجا یرو

 !رهینم
ش یطول صله  می.نمیدیکه به کلبه رس دینک  یسا ت تمام، اطراف کلبه رو تا فا

شت یچند متر سعود گ شت...ه یا دهیاما فا میدنبال م .با ازش نبود یاثر چیندا
 .میبه کلبه برگشت یدیناام

 زیم ینشااسااتم و ساارمو رو نیزم یکار کنم.رو یچ دیدونسااتم با ینم واقعا
دون .بمیهر دو ساکت بود قهیگذاشتم.سورن هم رو به روم نشست و تا چند دق

 !م؟یکار کن یبلند کنم گفتم : حاال چ زیم یسرمو از رو نکهیا
لش احتما ینجوری.امیاریروسااتا چند نفرو با خودمون ب میرم بربه نظ – سااورن

 .میکن خبر یزیچ یسیپل نکهیا ای...میکن داشیپ میکه موفق بش شترهیب
 م؟یبر نجایبدون مسعود از ا یگیم یعنی -

 ه؟ی! نظر خودت چمیاریکه کمک ب میریم – سورن
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 دونم... ینم -
 روستا؟ یبمونم و تو بر نجایمن ا یخوا یم – سورن
و که بردن ت گهیمسعودو بردن ، د یبرداشتم : نه نه، اصه! وقت زیم یاز رو سرمو

مشااکل  هیرفتن  یفقط برا ه،یخوب ی دهینداره! به نظرم رفتن به روسااتا ا یکار
 ...میدار

 ؟یچ – سورن
کهیا - گه االن، تومیبر یِک  ن نه ب میفتیراه ب یکیتار ی! ا  ییبه هیراه  نیممک

صبح منتظر بمو میتون ی.ممیکه برس یو نذارن به قاد ارنیسرمون ب  مینتا اذان 
در اون صااورت هم  ی.ولشااهیجن ها متوقف م تیچون موقع ِ اذان صاابح فعال

 !ارنیسرمون ن ییکلبه به نیا یکه تا صبح تو ستین ینیتضم
 سخت شد! به نظرت کدومش بهتره؟ یلیخب...فکر کنم خ – سورن

اره چ یول فتهیبرامون ب یدونم، در هر دو صااورت ممکنه اتفاق بد یواقعا نم -
 .میرو انتخاب کن یکی دی. بامیندار یا

ص فتادین یاگه اتفاق م،یبمون نجایکم ا هی گمیمن م – سورن صبح   یبر متا اذان 
 .میفتی، بعد راه م میکن
شه، قبول.فقط اگه اتفاق - و از  میدار یافتاد فورا چاقو و چراغ قوه ها رو برم یبا
 .رونیب میزن یم نجایا

سر ت از باال یزیچ هیگفتم  نویا تا شد و با  شتاب از پنجره وارد کلبه  سر  یبا 
افتاد.من و سااورن با  نیزم یپنجره خورد و رو یرو به رو وارِ یما رد شااد، به د

سمت نگاه کرد سنگ پرتاب کرده  ی.حدس ممیترس و لرز به اون  زدم برامون 
 که بهش یرفتم.کم  یبه طرف اون شاا اطیباشاان.بلند شاادم و آروم و با احت
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بود که  ییبرش داشااتم.همون چاقو نیزم یچاقوئه.از رو هی دمیشاادم د کینزد
 هم به خون آغشته شده بود... یمسعود با خودش برد، کم

 کار کردن؟! یبا مسعود چ یعنیگفت :  یبا نگران سورن
بود، با  ختهیو ا صااابم کامه به هم ر ومدیاصااه صاادام باال نم گهیکه د من

 دونم... یگفتم : نم یناراحت
 !یکن یم یدونم ، بدتر منو  صب یبهراد تو رو خدا انقدر نگو  نم – سورن

 بگم؟! دیبا یدونم چ ینم یزیچ یوقت -
شه! جن ها هم خون دارن؟ ا دیشا – سورن سعود نبا صه خون م  گهیکه د نویا

 ...یبدون دیبا
 یجن رو با چاقو زده باشه بعد برا هیدونم مسعود  یم دی.اما بعستمیمطمئن ن -
 کلبه !! یبا ما مزاح کنه چاقو رو بندازه تو نکهیا

 جنبه ش فکر نکرده بودم! نیآره...درسته، به ا – سورن
ستم تا کم یرو انداختم و رفتم رو چاقو ش شکل  یمبل ن ود که ب نیافکر کنم.م

کارشااون  یبرا یلیکنن چه دل یم تیکه دارن ما رو اذ ییدونسااتم جن ها ینم
 نم.ک یتونستم کار یم دمیفهم یم نوی! اگه اهیخواسته شون چ نکهیا ایدارن 

ر با نف هی.انگار دیبه گوشاامون رساا یتق تق یکه صاادا میفکر بود یدو تو هر
به کل یهمراه ِ ما تو گهینفر د هیکردم  یضااربه زد.احساااس م واریانگشاات به د

ر سورن نترسه گفتم : فک نکهیا یکردم اما برا یوجودشو حس م ینیست.سنگ
 بود... رونیکنم صدا از ب

 نه بابا، قشنگ از داخل بود! – سورن
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ه کشاات ای میموند ینداره.اگه م یا دهیاون کلبه فا یموندن تو گهیکردم د حس
 برداشتم. زیم یچراغ قوه ها رو از رو! بلند شدم و وونهید ای میشد یم
 .میبر نجایفورا از ا دیپاشو، با -

 ه؟یبه نظرت فکر خوب – سورن
 رسه! یبه ذهنم نم نیبهتر از ا یزیفعه چ -
 رونیاز کلبه ب میبردار لمونویوسا نکهیاز چراغ ها رو به سورن دادم.بدون ا یکی

کردم  یقوها نبودم چون احساااس م چا ِوردنینگران ن ادی.زمیو راه افتاد میاومد
 مسعود نداشتن. یندارن! همونطور که برا یکاربرد

رت ش یسرد بود.از شانس، ما دو تا هم ت میکرد یکه فکر م یزیاز چ شیب هوا
نداشاات یتن مون بود ول باس گرم بردار میبرگرد میجرأت  به و ل راه  یو.تمیکل

.کم کم از میو مواظب دور و برمون بود میگرفت یمدام نور چراغ رو به اطراف م
به دور شاااد ها ،اطراف  یجز انبوه یزیو چ میکل خت   ینم خودموناز در

سردمیدید سرما به هم  یو جور دیوز یم ی.باد  شده بود که دندون هامون از 
 خوردن!.. یم

ض – سورن صادفات رانندگ یها تو یبع ض رن،یم یم یت ها هم تو خواب  یبع
!! میریم ی المه جن م هی نیب میدار نجای...ما هم ارنیم یکنن و م یسااکته م

 نوع ِ ُمردن ِ! نیبدتر نیا
 !میریم یخفه شو، ما نم -

 ! بهت قول دادن که ما رو نکشن؟؟یگفت : جد زیآم هیکنا سورن
جا ممیریبم ساااتیدونم قرار ن یم ینه ، ول - عدم تو از ک جایا یدون ی.ب  هی ن

  المه جن هست؟!



wWw.Roman4u.iR  196 

 

تاش ا هیهر  یبه ازا – سااورن تا جن وجود داره...کمِ  کم پنجاه   نیآدم، هزار 
 کنن! یاطراف دارن به ما نگا م

 ذارن! یم یبد ریمن تاث یسورن، حرفات دارن رو -
 گم. ینم یزیچ گهیباشه...د – سورن
 یلی خ ِیبعد صدا هی.چند ثانمینگفت و هر دو سکوت کرد یزیچ گهید سورن

داد  یقدم هامون اجازه نم یبه زمزمه...صاادا هیشااب یزی.چدمیرو شاان یآروم
 .سادمیوا نیهم یصدا رو واضح بشنوم برا

 شد؟ یچ – سورن
 ...دمیشن ییصدا هی -

 .دمیسکوت حاکم شد دوباره اون صدا رو شن یوقت
 !؟یشنو یم -

 آره ...انگار... – سورن
 آروم بود اما یلیخ هنکی.با امیو به صاادا گوش داد میهر دو سااکوت کرد دوباره

 .گهیم یچ میبفهم میبار تونست نیا
 کنه! ینفر داره اسم تو رو زمزمه م هیانگار  – سورن

 آره، فکر کنم... -
 .میتمام راهو بدو دیگفت : زودباش، با عیسر سورن

رو به رو  یموافق بودم.اصااه دوساات نداشااتم اونجا بمونم و با کساا باهاش
 دنی.چند لحظه بعد بارون هم شروع به باردنیبه دو میشروع کرد ییبشم.دو تا

 نور چراغ م،یکه جلوتر رفت ی! کمدیبار یداشااات برامون م واریکرد...از در و د
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ت هیصااورت  یچند لحظه رو یمن موقع حرکت برا یقوه   ری.تصااوادنفر اف
شک مون زد و وا سورن همونجا خ ضح بود که من و  .دوباره میسادیاونقدر وا

ما ا نمیاون صااورت رو نب گهیبودم که د دواریاون نقطه گرفتم و ام ینور رو رو
 ...میبار از ترس چند قدم  قب رفت نیاون شخص باز هم اونجا بود.ا

 !م؟یبه نظرت به راه مون ادامه بد -
 !ستین یفکر خوب چینه...ه – سورن

در .صدا اونقمیدیرو از پشت سرمون شن یبلند و وحشتناک یخنده  یصدا هوی
.نه تنفیبود چراغ ها از دست مون ب کیو نزد میخورد کهی یبود که حساب دیشد

هول بودم  ی.به قدرمیکار کن یچ دیدونستم با ی...نمشینه راه پ میراه پس داشت
 .شدی.قلبم داشت از جا کنده مدیرس یبه ذهنم نم یچیکه ه

س به سمت چپ م دیفکرم ر  ی دهیزدم فا یهر چند حدس م م،یبزن ونبریکه از 
ه بهش بگم ک نوینداره اما تنها راهمون بود.برگشااتم ساامت سااورن تا ا یچندان

ما نم دمیبه اطراف چرخ عی! ساارساااتین دمید گاه کردم ا جا رو ن مه   یو ه
 که نینفر محکم از پشاات بهم تنه زد.هم هی.اومدم صااداش بزنم که دمشید

ادم افت نیزم یبهم خورد و رو گهید یضربه  هیبرگشتم، درست از همون سمت 
سوخت.با خودم  یخورد.پشِت سرم به شدت م نیو سرم از پشت محکم به زم

 کارش! یگفتم جمجمه م شکست رفت پ یم
ته  ینم اصااه هامو گرف پا گار دسااات و  جام تکون بخورم.ان تونسااتم از 

ساس خفگ سنگ یم یبودن.اح س م ح نهیس یقفسه  یرو رو یادیز ینیکردم.
 یاپ نکهیشده باشم تا ا یدادم ضربه مغز یم حیحال ترج نیکردم.اما در   یم

 جن ها وسط باشه!
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ا چشمام نخورن ب یقطرات بارون تو نکهیا ی.براشدیم دتریهر لحظه شد بارون
درختا چند نفر دارن به طرفم  یاز البه ال دمیساارمو چرخوندم که د یبدبخت

 یالغر یبودن و صااورت ها دهیپوشاا یبلند دیسااف ی.اون افراد لباس هاانیم
 مدبود، درساات مثل گچ.اطراف خو دیسااف یبیداشااتن.پوسااتشااون به طرز  ج

م اشک گهیزن! د هی ی هی...گرهیگر یهم صدا ی...گاهدمیشن یپچ پچ م یصدا
نداشااات و اونا هر لحظه  یخوندم اثر یلب د ا م ریز یدراومده بود.هر چ

شتن بهم نزد داره ن یا دهید ا خوندن فا گهیشدن.با خودم گفتم د یتر م کیدا
 یم! نمآخرت یباشه برا یتوشه ا هیحداقل چند تا فاتحه واسه خودم بفرستم تا 

تونسااتم چشاامامو  یاما به زور م یا گهید زیچ ایدونم به خاطر اون ضااربه بود 
شد ساس خواب آلودگ دایباز نگه دارم.  یلیبابت خ نیکردم.البته از ا یم یاح

 .ستمیودم نراحت بود که شاهد مرگ خ المیخوشحال بودم، خ
ست شتم ب نیدر آخر در شدم اون افراد  یم هوشیلحظات که دا شدم، متوجه 

تم تونس یو نم دمید یتار م یلیخ زوی.همه چرنیدارن  قب  قب م دپوشیسف
و درختا مح نیبدم.اونقدر  قب  قب رفتن که ب صیحالت چهره شااونو تشااخ

 .دمینفهم یزیچ گهیرفت و د نیاطراف از ب یشدن...تمام صداها
 دمیسرم به خودم اومدم و آروم چشمامو باز کردم.د یتو یفیاحساس درد خف با
 عیاوردم! سر یوجه به خاطر نم چیکه توش بودم رو به ه یرختخوابم. اتاق یتو

ست ستم و د ش ش ین سرم ک سرم باندپدمیبه  و  جیشده بود.تا چند لحظه گ یچی.
 دونستم کجام!! یمنگ بودم، نم
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شدم تو تازه هی چند ثان ِبعد ه بابام ام! انقدر اونجا نرفته بودم ک یخونه  یمتوجه 
از  یدونسااتم چجور ینم یمو فراموش کرده بودم...ول یپدر یخونه  لیشااما

خواست بدونم حال سورن و مسعود چطوره.از  یاونجا سردراورده بودم.دلم م
 دمیکشاا یم جالتخ ییجورا هیاما من  ومدیحرف زدن م یاتاق صاادا رونیب
گاه رونیب با یبرم.ن نداختم.مو ته  لمویبه اطرافم ا گذاشاا نار رختخوابم  ک

 رد یمساعود رو گرفتم.دو ساه تا زنگ خورد ول یبودن.برش داشاتم و شاماره 
 بعد در ِ اتاق باز شد و مسعود اومد داخل. هیتماس داد.چند ثان

خواستم بلند شم که با دست بهم  ینشده.م شیخوشحال بودم که طور یلیخ
شاره کرد ش ا شکر چنمیسر جام ب ست.گفتم : خدا رو  ش  تیزی.اومد و جلوم ن

 نشده، بذار ب.غ.لت کنم...
 نیگفت : بشاا یحوصاالگ یب.غ.لش کنم که آروم ُهلم داد و با ب خواسااتم

 ترکونم! یوِر سرت هم م نیزنم ا یبهراد، حوصله ندارم م
 یمن نبود.من اصااه نم ریباور کن تقصاا یکنم.ول یدرکت م ،یگیراساات م -

 بود، هنوز هم تو کِفاش ام! یچ شبیدونستم  لت اتفاقات د
 .یبود نجایشبانه روز ا هی ی.جنابعالشبینه و پر شبید – مسعود

 !!؟یجد -
خواستم بهت شوک وارد کنم.فقط من موندم  یکردم.م ی: نه بابا، شوخ دیخند

ر بود ساا کی! نزدیخودتو نجات بد یتون یکه نم یهساات یریتو چجور جن گ
 .یه مونو به باد بدهم

 ، سورن کجاست؟! یراست -
 پدر و مادرشه. یاونم خونه  – مسعود
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برم  ییخودمون؟! من االن با چه رو یخونه ها یمسااخره ، چرا ماها رو نبرد -
 رون؟یب

! هگیا صابم خرده د نیهم یمنم برا ینداشتم، در ثان یاوال که چاره ا – مسعود
 ونیش یکنم جلو یم یرو رفتن.چهار سا ت داشتم سع هیتا ته ِ قض نایبابات ا

 .رمی مامانتو بگ ِیو زار
! یتو ُمرد میمن و سورن فکر کرد م؟یسر دراورد نجایشد که ما از ا یاصه چ -

 !میگشت یدنبالت م میالبته دور از جون.دو سا ت داشت
 لیساتا برم اون و رونیشد.من از کلبه اومدم ب یواست بگم چ سایوا – مسعود

ش ی.توارمیصاحاب مرده رو ب سرا  هی یشد که برا یچ هویدونم  ینم یبیاون 
شااد که دو سااه تا غلت  یخوردم.جور نیلحظه تعادل مو از دساات دادم و زم

 ستمبا   شد د د،یدستم چرخ یالمصب تو یخوردم و اون چاقو نیزم یرو
ثان ند  تا چ عد  ینم هیبُبره. ها هیتونسااتم تکون بخورم.ب م از اطراف ییصااادا

ساس مدمیشن شم اما شنیم کی ده دارن بهم نزد هیکردم  ی.اح .اومدم بلند 
س ینم دمید ساس  لویک صدیتونم.انگار  شده بود! بدجور اح ضافه  به وزنم ا

 .بردشد که خوابم  یچ دمینفهم گهیکردم.چند لحظه بعد د یم ینیسنگ
 شده بود... یخون ینجوریپس چاقو ا -

 چطور؟ – مسعود
ر ،فک ِیچاقو خون میدیکلبه.من و سورن هم د یتو رو انداختن تو یخه چاقوآ -

 تو رو زدن! میکرد
 !د؟یتا فرار کن نیومدین رونیپس چرا از کلبه ب – مسعود
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 !میاز کلبه دور شده بود ی!! کلمیچرا، اومد -
سعود س یشو برات بگم، به اونجا هم م هیحاال بذار بق – م  دونم چند ی.نممیر

 هی یوت دمیسردتر از قبل بود.د یلیشدم.هوا خ داریگذشت که از خواب ب قهیدق
ام که اطرافش پر از دار و درخت ِ. بلند شاادم، لباس هامو تکوندم  یجاده خاک

شنا  صه برام آ کس هم نبود ازش  چی.هنبودو دور و برمو نگاه کردم.اون جاده ا
 هیکنم.خهصااه  دایقو پشااما دو تا احم امیبود که ب نیبپرساام! تمام دغدغه ام ا

ند کردم چ ینشااده بود، من فکر م کیرو گرفتم و راه افتادم.هوا هنوز تار یطرف
م بود که سااا ت ه نجایا ینگذشااته، و هنوز ساار ِ شااب ِ، بدبخت شااتریب قهیدق

شم.  شتم تا مطمئن ب س هیراه رفتم تا به  کم هیندا ستا ر ستا کهغ رو ی.تودمیرو
شب ِ چرا ا یهم پر نم سر ِ  ستا انقدر خلوت ِ!  نیزد.با خودم گفتم اگه هنوز  رو

تا فکر و خ ها و هزار  هات جن  تادم تو دا نه اف کم اون اطراف رو  هی... الینک
ستم.  ش سمتش و جلوش ن سجد افتاد.درش باز بود.رفتم  شمم به م شتم تا چ گ

اخل د ومدنیداشااتن م رمردیدو تا پ یکیاذان بلند شااد. یلحظه صاادا نیهم
سوال کردم ا شون  شدم از سجد که بلند  ست.اونا هم گفتن قاد نجایم  یکجا

 که.
 !؟یشناس یکه رو نم یتو قاد -

 یاون لحظه  طکه؟! بعدم شرای یخفه شو، مگه من چند بار رفتم قاد – مسعود
 که!! یاز کنار کلبه اورده بودنم قاد هوی.ریمنو در نظر بگ

 شد؟ یخب، بعدش چ -
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! صبح میسا ت چنده اونا هم گفتن چهار و ن دمیبعد من ازشون پرس – مسعود
شن نویآقا ا ساب دمیکه  ستم ب یقاط زدم.م یح ا خودم ب یسمت ِ کلبه ول امیخوا

 !ارمیجفت تونو ب یسر شما اومده باشه من چجور ییگفتم اگه به
 ؟یرسه من و سورنو بلند کن یتو زورت نم یعنینبند!  یخال -

سعود س – م صن گ نایمعلومه که نه، مگه من جان  ستم  یکه م ممیریام؟!! ا تون
 نیگفتم، از ا یاوردمتون؟!...داشتم م یاون همه راهو م یبلندتون کنم، چجور

ها  رمردینبود! از اون پ شمیپ چییسو یبودم ول کینزد نمیکه به ماش ومدیزورم م
 بهم داد. لشویشون موبا یکیطلب کردم، اونا هم دلشون سوخت و  لیموبا

 !یبابامو گرفت یشماره  یتو هم زرت -
قا اول شااماره  – مسااعود با، اتفا با رو گرفتم، زنگ خورد اما  رضاااای ل ینه 

شت،  شو بگ ادمیک.ث.ا.ف.ت برندا شماره رمیبنداز بعدا حال .چند بار هم 
اتو باب یخونه  ی، فقط شااماره  نایاز ا ریمحمدو گرفتم، اونم آنتن نداد.به غ ی

شحف شت.ماجرا رو براش تعر یظ بودم.گرفتمش که گو  دم،رنااااک فیرو بردا
خدا، بابات فکر کنم رکورد ِ ساار تو  یفقط گفتم فورا خودشااو برسااونه.بنده 

 و بعد هم میاومد نیبا ماش ییجاها هیخودشو رسوند.تا  یا قهیشکست! ده دق
 یمن م یلشده و یچ دیپرس یبابات م یراه ه یسمت کلبه.تو میراه افتاد ادهیپ
بعد شااروع کنم به  ن،یشااما در چه حال نمیخواسااتم بب ی...اول مچوندمشیپ

 میدید میدیبه کلبه رس یکنم.وقت یرو ماست مال هیقض یجور هیبستن و  یخال
 طرف. هیسورن هم  ،یطرف افتاد هیتو 
 ...میومدیم رونیاز کلبه ب دیفکر کنم من و سورن نبا -
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 !یبرد یموضوع پ نیخوبه که حداقل االن به ا – مسعود
 چرت نگو، تو رو که اول ِ همه چپه کردن! -

 من شما دو تا رو نجات دادم، پس دهنتو ببند. یآره، ول – مسعود
 لو رفت؟! نایواسه بابام ا هیشد که قض یخب قهرمان، چ -

سعود ستم برا چیاز کنترل من خارج بود.ه گهیاون د – م شرای یرقمه نتون  طاون 
 گفتم. قتویبتراشم...حق یا گهید
 .ستیمهم ن ادیاشکال نداره...ز -

 ...دیاز نظر ِ تو شا – مسعود
 ؟یچ یعنی -

حه.ببخشاا یمعن – مسااعود  یلیبه نظر من تو خ یول گمیم نویا دیش واضاا
 !یخودخواه

فقط برام سااوال ِ که چرا  سااتم،یکنم.در ضاامن من خودخواه ن یخواهش م -
سال یمامان و بابا عد هم دارن، ب یکه بچه ا فتنیفکر نم نیبار هم به ا هی یمن 

 !دنیآه و ناله سر م شهی من م ِیتا حرف از جن زدگ
سعود سر نم هی یسال یمن، تو حت زِ ی ز – م ه ! اگیزن یبار هم به پدر و مادرت 

!  ِیلیهم نگرانت باشاان خودش خ یجن زدگ ی نهیبه قول خودت فقط در زم
 .ستیمورد ن هی نیکه فقط هم دمیم نانیتازه من بهت اطم

 .مطمئنمشاادنینگران م دیانداختن با رونیاون موقع که منو از خونه ب ؟یجد -
جاره  ادتیاون موقع رو  یکیتو  ته چون پول ا نه مو از خودت م ینرف  یخو

 یخوب یدم .تو واقعا  موهم از خودت قرض کر دشیگرفتم...بعدها پول خر
 !یهست
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ه اونا هم ک یاشتباه کنه.وقت شیزندگ یممکنه تو یچرند نگو، هر کس – مسعود
نداختن، فکر نم رونیتو رو از خونه ب باشاا یا قدر تخس   هگیکه د یکردن ان

ض ی! تا مدت ها هم از من میبرنگرد ستن تو رو را  ی.ولیکنم که برگرد یخوا
 .یاالنم هست...البته یخر بود یلیتو خ

خواساات من برگردم چرا خودشااون ازم  یدلشااون م یلی! اگه خیلطف دار -
 گفتن؟ ینخواستن و به تو م

 گفتن! یبهت نم مایداشته که م.س.تق یلیحتما دل – مسعود
 نداشتن. یخواسته ا نیبود که اصه همچ نیهم ا لشیآره، دل -

م اون نایقی.گهیدروغ مفهموندم که داره  یبه مسااعود م میرم.س.تقیغ داشااتم
زد و  یلبخند د،یرساا یبه نظر م یکه  صااب یچون در حال دم،یمنظورمو فهم

 خواد؟ یم یاالن دلم چ یدون یگفت : بهراد ، م
 نزنم! یدر موردش حرف دمیم حیترج یتونم حدس بزنم ول یم -

 من چرا تا حاال تو رو نزدم؟ یدون یم – مسعود
 وقت درک نکردم! چیه قتاینه ، حق -

 خواد بزنمت. یواقعا دلم م گهیمک  کرد : االن د هیچند ثان مسعود
اصااه  نیاما ا یشاایدونم از حرفم ناراحت م یمسااعود، م نیخب چرا ؟ بب -

ل باهاش مشااک یلیبه هر دل ایبا تو موافق نبود  یکه هر ک سااتین یروش خوب
 !یلت و پار کن یرو بزن یداشت

http://www.roman4u.ir/


 205 دژاسو

سعود صه  – م سائلو یسر هی که تو  ِنی.موضوع استین نیموضوع ااالن ا  از م
شکلت جایکن یدرک نم سورن  گهید ی...که م شب یول –ست.  بود! ی جب 

 بوده باشه! یکنم که واقع یوقتا شک م یبعض
 !یکجا رفت هویکنم که تو  یفکر م نیمن از اون شب همش دارم به ا -

سمت از حافظه م نابود  یچ دمیباور کن خودمم نفهم – سورن شد! انگار اون ق
 شده.

 یدلم گفتم مرده شاور اون حافظه تو ببره! کتاب کلفت و مزخرف ِ قانون مدن تو
سورن .ارمیاز توش درب یزیچ هیرو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن تا بلکم 

 یپرونده جلوش تلنبار شااده بود اما توجه ینشااسااته بود.کل زشیهم پشاات م
شون ند ستبه شت، آ شویپ یها نیا ست هاش نگاه  راهن باال زده بود و مدام به د

 کرد. یم
که ساارگرم کتاب خوندن بودم، هر بار که به سااورن نگاه  یا قهیاون ده دق یتو
شو برانداز م دمید یکردم م یم ست ها صابمو خرد م یداره د شت ا   یکنه.دا

 !وونه؟ید یکن یکار م یچ ی: دار دمیصبرم تموم شد و پرس گهیکرد.د
 کنم، ُجرم ِ؟! یدارم به دست هام نگاه م – سورن

به  ینگاه هی.در ضمن اگه یکن یا صاب منو خرد م یدار یول ست،یجرم ن -
 .ستیبد ن یاون پرونده ها بنداز

  ِیبخالکو هیکه  یفکر کرد نیحواسم بهشون هست.بهراد، تا حاال به ا – سورن
 ؟یخوشگل واسه خودت بزن

 فکر کنم. زایچ نیارم به انه، وقت ند -
 آره خب، پست ِ وزارت تمام وقتتو پر کرده! - سورن
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 کنم؟ یکار م ریوز هیمن کمتر از  یکن یفکر م -
ست یبا توجه به زمان و مکان – سورن شا ییخدا م،یکه توش ه  تر،شیهم ب دینه.

 مثل خودم. ی هف هیدر کل تو هم  یول
 نکن. یکیخفه شو، منو با خودت  -

ست، اون  سورن ست را ست یکیبا د شویآ شون داد :  ن شو بهم ن ست باال زد و د
هم  بدنش یکنم.رو یجغدو خالکوب هی ریدستم تصو نیا یخوام رو یم ن،یبب

 : سمیبنو
We are the people that you’ll never get the best of 

Not forget the rest of 
Just sing it loud until the kids will sing it right back 

Are we all we are 
شو بنو دیکنم تو با یفکر م ی ول ِیجمله جالب - س صایسیبر ک صو اون  ! خ

 .میکن یوقت استراحت نم چیما ه گهیکه م یقسمت
 که من ازش خوشم  ِنینه، مهم ا ایکه به من ربط داره  ستیاصه مهم ن – سورن

 بودنش رو دوست دارم. زیآم دیتهد نیا ،یدون ی.مادیم
 حاال چرا جغد؟ -

شگل ِ.م – سورن ستم نم یچون خو که مورد  یسورن رو از انجام کار شهیدون
صرف کرد برا شه من ست  گهید نیهم ی هقه  سا دو سا بح  رو ادامه ندادم.ا

خدا یندارم تو گه  جد ییذوقش بزنم چون ا  کس  ره،یبگ ینکرده حرفمو 
 !دهیسعود از خودش بروز مم یدر حد و اندازه ها یالعمل
سورن از  نکهیبدون ِ ا یمعظم یلحظه بعد آقا چند شد.من و  در بزنه وارد اتاق 

شد سهم و احوالپرس میجامون بلند  شانس بد میکرد یو باهاش  سی.از   تکرا
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 ی: آقا دیبه پرونده ها انداخت و پرساا ی.نگاهسااتادیمن ا زیم یاومد و جلو
  ؟ ِیقاسم زاده در چه مرحله ا یآقا یماکان، پرونده 

 هیزنه، چند ثان یفراموش کرده بودم که در مورد کدوم پرونده داره حرف م که
ها با خنده  ته  صااب ییسااکوت کردم و   شیبودن گفتم : چند روز پ یکه الب

رو کنار هم  اتیکردم و جزئ یمطالعه ش کردم، االن داشااتم دوباره مرورش م
 برسم. یا جهینت هیذاشتم تا به  یم

 ؟یبا خودش صحبت نکرد – یمعظم یآقا
 نه متاسفانه. -

 .ینکرد یکار چیزد و گفت : پس در واقع تا حاال ه یکوتاه لبخند
 .نهیترش هم قیبله قربان، دق -خنده م گرفت  دوباره

جه نم چیه به هامو بگ یتونسااتم جلو یو نده   یدونم چرا وقت ینم رم،یخ
ضا یشروع م یمعظم شم خندم  نکهیا یکردِن من به جا عیکنه به  خجالت بک

 یم کیبدتر منو تحر د،یخند ی! از اون طرف هم سااورن داشااات مرهیگ یم
 کرد...

ترو  قیال لیوک هی شاامیبکن وگرنه من مجبور م شیکار هیزودتر  – یمعظم یآقا
 بذارم. زیم نیپشت ا

جا افتاد  میبعد تازه دو زار هیرفت.چند ثان رونیجمله از اتاق ب نیاز گفتن ا بعد
 گفت!... یکه چ

 ده؟ینم ریوقت به تو گ چیچرا ه -
 .دمیکارامو انجام م یچون من همه  – سورن
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بندازه  نجایدنبال بهونه ساات که منو از ا ی.معظمسااتیدرساات ن نینه نه، ا -
 کنه. یمن حال نم ی افهی.که از اون دسته آدم هاست که با قرونیب

 نداره. یربط زایچ نیگو، به اچرت ن – سورن
 جور آدما خبره شدم. نیشناخت ا ی نهیدر زم گهید گم،یم یجد -

نده مجبور  ریبهم گ یکیکوچ یساار هر مساائله  یمعظم نکهیا یروز برا تمام
مطمئن  شااتریکردم، ب یشااادم دنبال پرونده ها بال بال بزنم.هر چقدر کار م

قه ا شااادمیم لت  ه کا به و تایندارم.حق یکه   یم حیرو ترج یریجن گ ق
 !شترهیب جانشیدادم...الاقل ه

 یاز ظهر سااورن منو تا خونه رسااوند و رفت.انقدر خسااته بودم که دلم م بعد
ست بخوابم و د سر گهیخوا شم.  یلباس هامو  وض کردم و اومدم تو عیبلند ن

برام  یریجن گ یروز هیکردم که اگه  یفکر م نی.همش به ادمیدراز کش ییرایپذ
شه، وکهت رو م یدرآمد ثابت شته با سم م یدا  احتمال ونذارم کنار.چ یب.و.

 کشته بشم کمتر از وکالت ِ! یریدر راه جن گ نکهیا
 ی مرم انقدر خسته نشدم.چشمامو بستم و سع یوقت تو چیکردم ه یم حس

صو هیهر ثان یکردم بخوابم اما تو شمم رد  ی جق وجق از جلو ریصد تا ت چ
شک کردم که  یکرده بودم.جور یشد.کامه قاط یم بود که کم کم خودم هم 

ستگ ساس م یاثر خ شه.اح سته نکهیبدنم باالست.با ا یکردم دما یبا بودم  خ
شدم تا آب اما شا یبلند  صورتم بزنم،  ست و  صاو نیا دیبه د شو ریت نو از گور 

 چشمم گم کنن. یجلو
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به  یآب سرد گرفتم. ول ریو زسرم نیحرکت نماد کیآشپزخونه و در  یتو رفتم
 .داشتم از آشپزخونهدمیآب نفسم بند اومد و فورا سرمو کنار کش یخاطر سرد

صدا ومدمیم رونیب شد.اولش نم یکه  ستم جواب بدم اما  یزنگ در بلند  خوا
 شدم و رفتم سمت در. شمونیپ

مد  درو باز کردم.مسااعود پشااات در بود.سااهم کردم، اونم جواب داد و او
 شاااهی.چون همدهیچهارخونه پوشاا یمردونه  راهنیپ نکهیتو.تعجب کردم از ا

 ؟ یه گرفتتاز راهنویپ نی: ا دمیمتنفره.پرس راهنیطرح پ نیکرد که از ا یم دیتاک
 .ستمیبست گفت : من مسعود ن یکه داشت درو م یحال در
بم  قب رفتم.قل یکم اریاخت یخوردم که ب کهی یجمله به قدر نیا ندیشاان با

 !دهیمطمئن بودم که رنگم هم پر زد،یتند تند م
 چت شد ؟! – هاموس

 ذره جا خوردم. هیفقط  ،یچیزور آب دهنمو قورت دادم : ه به
 ببرمت داخل ؟ یخوا یلحظه مک  کرد و گفت : م چند

 تو... می.برامینه نه نه نه ! خودم م -
 فاصله ! یالبته با کم م،ینشست ییرایپذ یو تو میهم رفت با

 نه؟ ،یتعجب کرد – هاموس
 !ینجورینداشتم...اونم ا دنتویانتظار د دم،یترس شتریب -

 !ام؟یب رونیکمد ب یاز تو یداد یم حیترج – هاموس
 وجه... چینه، به ه -

ظاهر شاادن انتخاب کردم.الزم  یحالت رو برا نیمطمئن باش بهتر – هاموس
 .نمتیبود بب
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شتم بب یلیآره، اتفاقا منم خ - ست دا ستم چجور ینم یول نمتیدو ! بد یدون
 .یبد حیبهم توض نویا ستین

 سراغت، نگران نباش. امیهر وقت الزم باشه خودم م – هاموس
 سوال ازت بپرسم؟ هیتونم  یم -

 حتما. – هاموس
 گه؟ید نیشیدوقلو محسوب م ییجورا هیاالن تو و مسعود  -

 .بایآره، تقر – هاموس
  هم ِ؟ ِهیاونوقت اخهق هاتون هم شب -

 خونسردتر باشم. یکنم، من کم ی.فکر مادیخب...نه ز – هاموس
 من هم همزاد دارم؟! -

به جز حضاارت محمد و دخترش فاطمه و دوازده  یآره.همه  – هاموس آدما 
 .دمیمن به شخصه همزاد تو رو ندامام، همزاد دارن.منتها 

 !شمیم وونهیوگرنه حتما د نمشیوقت نب چیه دوارمیمنم ام -
جنگل افتاد  یکه تو ییتا در مورد اتفاقا نجای...من اومدم امیبگذر – هاموس

 .میصحبت کن
 .یبد حیدونم.بهتره تو توض ینم یچیمن که ه ،یزیچ هی! فقط هی ال -

جنگل به شااما  یکه تو ییمن هم گنگ ِ.اون جن ها یموضااوع برا – هاموس
با هیحمله کردن از   ی ده از جن ها م هی.یحواسااتو جمع کن دیگروه نبودن.

 بزنن. بیخوان به شما آس
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م که خودم ه نویا ؟یبگ نویکه ا یدور منو تا مرز سااکته برد هی نجا،یا یاومد -
 ه؟یحمهت چ نیا لیدونستم.دل یم

بد  یاز جن ها یسر هی میدون ی! ما فقط مستمیمن جن ام، خدا که ن – هاموس
 شما متحد شدن. هی ل
 من و سورن و مسعود؟ یعنی شما   -

سورن اند.اما  یکنم کار یفکر نم – هاموس شن.دنبال ِ تو و  شته با سعود دا با م
 !ارمیفهمم، اونوقت ِ که حالشونو جا م یم یدونم! البته بزود یچرا شو نم

 .دیمنو ندار یکنم تو و دوستات هوا یاوقات حس م یمن گاه -
 .میجنگل تمام مدت اطراف شما بود یما تو ،یکن یاشتباه م – هاموس

 ن؟یرو شما کشت یاون جن خاکستر -
 نی.اگه امیبلندش کرد نیزم ی.ما فقط از روینه، اونو خودت کشاات – هاموس
خودت بود که اون به رو ساارش  ید ا ی.ولدیرساا یبهت م میکرد یکارو نم

 اورد.
 کنن! یراحت شد که حداقل د اها کار م المیخدا رو شکر...خ -

ض شهید اها هم – هاموس  هی کس دارن که اونم با  ریوقتا تاث یموثرن.فقط بع
 تر قابل ِ حل ِ. یقو ید ا

بود  کینزد ن؟ینکرد یچرا زودتر کار ن،یشااما که تمام مدت کنار ما بود -
 من خرد بشه! یمه جمج

تو  ! بعدمدیرس یاما تعداد اونا به صد نفر هم م م،یما فقط سه نفر بود – هاموس
شرای یکن یفکر م صل ِ؟!  ست یبود که ما نم یجور طبه من موتور جت و  میتون

گل ب به  می.مجبور شااادمیببر رونیتو و ساااورنو از جن به کل ما رو  شااا
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نا  بور کرد.موقعِ  اذان م نیاز ب شااادی.نممیبرگردون جا یخواساات یاو م از اون
 .دنیکه مسعود و پدرت سر رس متونیببر
 ه؟اونا شده باش تیکرده باشه که با    صبان یبه نظرت ممکنه سورن کار -

گه ا – هاموس مه.چون ا مالش ک خا  بهش  هیبود فقط  ینجوریاحت گروه 
ن ساار سااور ییکه اونا بخوان به سااتمیزدن.البته من هنوز مطمئن ن یم بیآساا

 ه.کرد جی که منو گ ِنیحمهت متوجه تو بوده.هم شترِ ی! تا حاال که بارنیب
 کار کرد؟! یچ دیحاال با -

ران .نگمیگیو بهت م میکن یم دایپ لشااویتو به کاِرت ادامه بده.ما دل – هاموس
 .فتهینم ینباش، اتفاق

 کنن! یجور اتفاقا رو راحت کشف م نیا لیکردم جن ها دل یمن فکر م -
آدم بود تا حاال  هیساار  ریکارا ز نی.شاااک نکن اگه انطورهیآره، هم – هاموس

شکلو حل کرده بود ض یکل یاما االن که پا م،یم سطه ق سخت  یکم هیجن و
 . .زود.. یلیخ م،یکن یم دایپ لشوینگران نباش.ما دل گم،یبازم م یشده.ول

 کنه! یم تیمنو اذ یلیخ یزیچ هی -
 !؟یچ – هاموس

 یچ دیدونم با یدارم باهات حرف بزنم اما نم اجیوقتا واقعا احت یبعض نکهیا -
 کار کنم!
 خب االن سواالتو بپرس. – هاموس

 خواستم بپرسم رو فراموش کردم! یم یاالن هر چ گه،ید نیهم -
 تادم...اف هیدختر همسا ادی هوی.ارمیلحظه فکر کردم تا سواالتمو به خاطر ب چند
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 هی یب.غ.ل هیدختِر همسااا نینه...ا ای یدونم خبر دار یاومد.نم ادمیآهان،  -
که  دهیبه تو رو د هیشااب یخوابش کساا یبود.تو دهیدر رابطه با جن ها د یخواب

ها یکی به  یاز انگشااتر ته اونو   گهینفر د هیمنو بهش داده و ازش خواساا
سونه.البته چهره   یاس هاکه لب ودب ادشی نیطرفو فراموش کرده بود.فقط ا یبر

شب ش یم لیبوده که تو اوا یی لباس ها ِهیطرف   نی...اون زمان که من اولیدیپو
 .یتو بود دهیکه د ییاروی.من شک کردم که اون دمتیبار د

 یابرنامه ه یتو یزیچ نیمن نبودم، چن دهیکه اون دختر د یکس نایقی – هاموس
ضمن من فقط در نظر ِ تو اونجور من نبوده... کس  چیشدم، ه یظاهر م یدر 

 .دهیند لیتو منو با اون شما ریغ
 تونه داشته باشه؟! یم یا یخواب چه معن نیبه نظرت ا -

 و مسخره ست. یمعن یبه نظر من که کامه ب – هاموس
 باشه؟! ندهیممکنه مربوط به آ -

 ...دیآره ، شا – هاموس
شا از ا ندهیبه آپس اگه مربوط  - سا نیبود خواه ه منو جا ب لیدختره نخواه که و

 ندارم. یجا کنه...نسبت بهش حس خوب
 یریجن گ نیا یمونه.بهراد، من دقت کردم که تو تو یم ادمیباشااه،  – هاموس

از  یخوا یم ی.مثه ِک ینکرد تینکات مهم رو ر ا یساار هی یکه داشاات ییها
 یلیوقتش باشااه چون انگشااترها خ گهیفکر کنم د ؟یانگشااترهات اسااتفاده کن

 دستت اند. یوقته که تو
 کنم. یبعد ازشون استفاده م یباشه، دفه  -
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 دیاز د اها حتما با یهم هساات، موقع خوندن ِ بعضاا گهید زیچ هی – هاموس
ش ایطهارت  شته با ضو دا حرز  ،یجنگل خوند یکه تو یی.مثل همون د ایو

 دجانه. یاب
 اثر کرد؟! یاون موقع وضو نگرفته بودم، پس چجورخب من که  -

به طهارت جسم داشت، تو هم که قبلش به خاطر سورن  ازیاون د ا ن – هاموس
انقدر خوش  شااهیشااد که  مل کرد، اما ممکنه هم نی.ایآب بود ریز یمدت هی

ذره حواستو جمع  هی ،یکن ینم ی! به  سا ت  ها هم اصه توجهیشانس نباش
 !هرو بهت گفته باش زایچ نیکنم مهرآب ا یوقتا شک م یکن پسر، بعض

 کرد... ینم دیتاک زایچ نیا یرو ادیمهراب ز -
باه کرده چون ا – هاموس ند.از ا یلیخ نایاشاات عد ب نیمهم ا قت  شااتریبه ب د

 یخانواده رو بهت معرف هیو  رهیگ یکن.امروز و فردا هم مهرآب باهات تماس م
 رو سراغشون، باشه؟کنه که مشکل دارن.حتما ب یم
 !؟یصورت در ارتباط نیباشه...تو با مهرآب هم به هم -

  هقه نداره با جن ها مهقات کنه. ادیشکل.مهرآب ز نینه به ا – هاموس
 ؟یسوال، االن تو در حالت انقباض هی -

نتخاب ا یمون برا لیاز دال یکی.اصه یبا نمک یلیو گفت : تو خ دیخند کوتاه
 ت بود. یحس ِ شوخ طبع نیتو هم

 برام جالبه بدونم. دم،یپرس یجد -
 یمعقوله  هیخودمون  یانبسااااط و انقباض ما برا یآره، درسااته ول – هاموس

  .؟یکش ینفس م ی که من از تو بپرسم  االن دار ِنی.مثل ا ِیعیکامه طب
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 کم سخته. هیمن  یآخه درکش برا یدون یم -
صداچند لحظه مک  کرد، ان هاموس شه...اما من چ دهیشن ییگار که   یزیبا

 شده؟ یزی: چ دمیازش پرس دم،یشن ینم
 خواد زنگ بزنه. یم – هاموس

 متوجه منظورش نشدم... اصه
 !!؟یچ -

 رو برداشت. یاالن گوش – هاموس
ش شتریلحظه ب چند صدا دیطول نک ش یکه  سعود میزنگ گو سم م شد.ا  بلند 

ش لمیموبا یصفحه  یرو  یدیزد و گفت : د یزیآم طنتیبود.هاموس لبخند 
 گفتم!

 !شمیم یآخرش من روان مطمئنم
 رو برداشتم : الو، سهم. یگوش

 ؟یخوب ؟یسهم، چطور – مسعود
 ؟یآره، تو خوب -

 بهت حمله نکرد؟ یزیچ یجن گهی...دستمیبد ن ،یاِ  – مسعود
 انداختم : حمله که چه  رض کنم... یهاموس نگاه به

 !؟یچ یعنی – مسعود
 گفتم. یزیچ هی ینجوری، هم یچیه -

 بود به من بگو. یخهصه اگه مشکل – مسعود
 باشه، حتما. -

 .نجایا یایشام ب یزنگ زدم بهت بگم فردا شب، برا – مسعود
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 .امی.اگه تونستم مادیم شیپ یتا فردا چ نمیبب دیبا -
 .خدافظ.نمتیب یباشه، پس فردا شب م – مسعود

 گفتم اگه.... -
 یبه اندازه  ینیرو قطع کرد. یجمله مو کامل نکرده بودم که مسعود گوش هنوز

 نداد! تیپشگل هم به حرفم اهم هی
 !؟ینیمسعود رو بب ینشست نجایتو االن که ا -

 یدا ذهنم ت یگذرا تو ریوقتا افکارش به شکل تصاو ینه، فقط بعض – هاموس
 .شنیم
 رو برداشت؟ یاون لحظه گوش یدیفهم یچجورفقط افکارش؟! پس  -

 !گهیاز افکارش بود د یخب اونم جزو – هاموس
! در کل ساااتین ی افکار  و  ا مال  فرق نیواقعا ب ایدونسااتم من خنگم  ینم

 .نهیب یبود که هاموس تو اون لحظه داره مسعود رو م نیبرداشت من ا
و که بهت گفتم ییزای.چبرم دیبا گهیاز جاش بلند شااد و گفت : من د هاموس

 فراموش نکن.
 رو ؟ ایچ -
ش سرخ صورت شه،یرنگ پوستش سرخ م تیمثل مسعود که موقع  صبان قایدق

 زنم؟! یحرف م یشد و گفت : دو سا ته دارم در مورد چ
 یخواسااتم بدونم کدوم قشاامتش مهمتره که رو یفقط م دم،یآهان...فهم -

 ؟یشیم یهمون تمرکز کنم...چرا  صب
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که  ،یکدومو فراموش نکن چیکن ه یحرفام بود.سااع یمنظورم همه  – هاموس
ته بع نگ تر یدونم! بهراد، بعضاا یم دیالب تا تو خ  یم که یشاایم یآدم نیوق
 شناسم.

 دارم. یخوب یاتفاقا من حافظه  -
 کشه! یم یفهمم مسعود چه  ذاب یکامه واضحه! حاال م – هاموس

 تو نگران اون نباش... -
ست شم که تا دم در همراه مخوا ورا و ف ستین یازیکنم اما گفت که ن شیبلند 

 .دمیرو نشن اطیدر ح یبعد از رفتنش صدا قهیرفت.به شخصه تا چند دق
 ریصاواز اون ت گهیبار د نیکه بخوابم.خوشبختانه ا دمیدراز کش نیرو زم دوباره

 نبود و زود خوابم برد. یرفتن خبر یچشمم رژه م یکه جلو ییایخولیمال
کم کم داشاات  گهیمنتظر سااورن بودم.د نیماشاا یکه تو شاادیم یا قهیدق چند

 سه چهار جور دمیداشبرد رو باز کردم، د یکاریرفت.از سر ب یحوصله م سر م
تما شناختم ح یکننده...اگه سورنو نم دیکِرم توشه؛ ضد آفتاب، ضد لک، سف

ست ی عهیضا نیرکردم.خود ِ من اگه به خفن ت یتعجب م ش رهم دچا یپو م ب
 کارا رو ندارم. نیا یبازم حوصله 

نان با همچ که مو نگ خورد. لمیمنتظر بودم  اس ام اس از طرف مهرآب  هیز
 چیزد رو برام فرسااتاده بود، بدون ه یکه هاموس ازش حرف م یبود.آدرساا

 .یحیتوض
 شد. نیاومد و سوار ماش رونیلحظه بعد سورن از ساختمون دفتر ب چند

 باز منو به حرف گرفت. اروی نیشد، ا رید دیببخش – سورن
 گفت؟ یم یچ -
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 کردم. یم دییگفت، فقط تا یچ دمیچرت و پرت.من که اصه نفهم – سورن
 زنه. یاون چقدر ابلهه که با تو حرف م -

 .قایدق – سورن
 روشن کردم. گاریس هیاوردم و  نییپا یکم نویماش ی شهیش
 ...شد یلحظه از دستم  صبان هیبودم مسعود  نایبابام ا یاون روز که خونه  -

 زدت؟ – سورن
 چرا تا حاال نزدمت؟ یدون یم دیکرد.بعد ازم پرس دینه فقط تهد -

 ؟یگفت یخب، تو چ – سورن
 یرو نم زایچ یساار هیشاااد گفت تو  یدونم، اونم بدتر  صاابان یگفتم نم -

 .یفهم
اخهق مزخرفت  نیبا ا یدون یتو واقعا نم یعنی گه،ید راساات گفته – سااورن

 ؟یتا حاال از مسعود کتک نخورد یچطور
 زنم، اما شک دارم. یم ییحدس ها هینه، البته  -

من تو رو دوسات دارم، ازت خوشام  گهیداره م یزبون یبا زبون ب اروی – ساورن
 زنمت. ینم نیواسه هم ادیم
 بوده؟! نیواقعا منظورش ا -

 !یداشته باش یقانع کننده تر لیتو دل نکهیمگه ا گه،یآره د – سورن
 پس چرا من متوجه نشدم؟ -

 لیکنم تو اوا ی.من فک میکرد یتعجب م دیبا یشاادیاگه متوجه م – سااورن
 سرت اورده! ییدونم روزگار چه به ینم ،یتر بود یاحساسات
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 کنه! یابراز احساسات م بی ج یلیبهم حق بده، مسعود خ -
 به؟یهواتو داره  ج شهیهم نکهیا – سورن

سورن درست م یجواب گهید شدم. شتم بدم، که الل   نیا یگفت، من تو یندا
 .جمیگ یلیمسائل خ

سورن بگم منو برسونه به ا هی تاده که مهراب فرس یآدرس نیلحظه فکر کردم به 
و متوجه شدم نه ت طرف هم هیبردارم.از  لمویبرم خونه وسا دیافتاد که با ادمیاما 

 یولپ هیاونجا  رمیِقرون هم برام نمونده.با خودم گفتم م هیخونه  ینه تو بم،یج
ضعم تا حدود رمیگ یم ارویاز اون  ود ب نجایا یاما بدبخت شه،یبه راه م رو یو و
 هم نداشتم! یتاکس هیپول واسه کرا یکه حت

شت.درو باز کردم اما قبل از ا یجلو میدیرس بهخره سورن نگه دا  کهنیخونه و 
 ازت کنم؟ یخواهش هی شهیبشم گفتم : سورن، م ادهیپ

 آره، بگو. – سورن
سه تومن خودمو  شهیرقمه روم نم چیه دمیلحظه فکر کردم د چند به خاطر دو 
 .خدافظ.ستیمهم ن ،یچیشدم و گفتم : ه الشیخ یکنم.ب هیضا

 ؟یبگ یخواست یم ی! چنمیب سایگفت : وا دستمو گرفت و سورن
 گفتم. یزیچ هی ینجوری،همیچیه -

 ...دیرس یزورم نم یکردم دستمو از دستش جدا کنم ول یم یسع یچ هر
 هم داره ک.ث.ا.ف.ت! یچه زور -

 کنم. یول نم یتا نگ – سورن
ته منصرف شدم، گفتم خس یبرسون ول ییجا هیخواستم بگم منو تا  یبابا م -
 .رمیوقتتو نگ یا
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 ؟یبر یخوا یول کرد و گفت : االن م دستمو
 آره. -

 خجالت نداره. گهیکه د نیرسونمت.ا یباشه، م – سورن
هراد، گفت : ب یشخندیشم که دوباره دستمو گرفت و با ن ادهیپ نیاز ماش اومدم
 بود؟ نیهم یمطمئن
 : دمیمحکم کش دستمو

 .رمیخودم م یاگه خسته ا ی. ولیآره روان -
 برمت. یمنتظرتم.خودم م نجای.برو، من استین ینه، مشکل – سورن

سا رفتم شتم.از خونه ب لمویداخل و و شتم درو م رونیبردا ستم یاومدم، دا که  ب
خواسااتم بهش  ی.مشاادیکه داشاات وارد خونه شااون م دمیرو د هیدختر همسااا

 قتایمون بهتر، لبهم انداخت و درو بساات.البته ه ینگاه چپ هیسااهم کنم اما 
 سهم منو نداشت!

وارد  گهیاما سااورن د میکرد دای.کوچه رو پمیدیبه اون آدرس رساا یا قهیدق ده
 نگه داشت. ابونیخ یکوچه نشد و تو

وشن ر گارینب س هیشدم.از سر کوچه  ادهیپ نیکردم و از ماش یسورن خدافظ با
تا از رو تادم  نه رو پ یکردم و راه اف ها خو چه  دایپهک   یضاای ر یکنم.کو

بودن، البته مشااخص بود که اکثر خونه ها  ییهیخونه هاش هم و شااتریبود.ب
ستن و خونه  یمیقد س یه تم رف لوترکه ج ی.کمشدینم دهیاون اطراف د یلوک

چه اطراف  هی دمید نه وا هی ده زن و مرد و ب باز  ساااادن،یخو نه هم  در خو
نه ا حدس زدم همون خو بالش م ِ یبود. که دن  تیاون جمع نیدم.از بگر ی 
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 دمیدر اون خونه.به پهکش که نگاه کردم د یگذشااتم و خودمو رسااوندم جلو
 حدسم درست بود.

 یز اهالا یکیدادم اول زنگ بزنم تا  حیدر باز بود اما داخل نرفتم.ترج نکهیا با
دم در.دو سااه بار زنگ زدم و منتظر شاادم.اون جما ت فضااول هم  ادیخونه ب

.اگه حوصله شو دنیکش یخونه سرک م یتو یبه من زل زده بودن و ه نطوریهم
 یچ نیسادیوا ادیماز دستتون برن یگفتم آخه شماها که کار یداشتم بهشون م

همن خواستن بف ینداشت، چون اگه م یا دهی! منتها گفتنش فانیکن یرو نگاه م
 بودن. دهیتا اون زمان فهم

 یدر بودم گاه یاون چند لحظه که جلو یتودادم و منتظر موندم،  هیتک وارید به
صداها ش هیشب ییاوقات  شکستن  شن شهیبه  دو  یکی.شدیم دهیاز داخل خونه 

 در. یاومدن جلو انسالیم یبعد، دو تا آقا قهیدق
 گفتم : من از طرف دکتر رمضان اومدم. یاز سهم و احوالپرس بعد
خوشحال شده بودن ،  یلیخ دنمیکرد.انگار از د رییدو حالت چهره شون تغ هر

 بهم تعارف کردن که وارد خونه بشم.
ت دکتر گفتن فعه وق یاما آقا میشااون گفت : سااه شاانبه منتظرتون بود یکی

 ه؟یاسم شما چ دیببخش د،یندار
 من بهرادم. -
 هم برادرمه... . شونیهستم، ا یمنم خالق -

نا تا اون مردِم جلو یحواسااشااون نبود ول او ر برن ردِ  د یمن درو بسااتم 
 رو ا صاب بودن! یلیکارشون.خ
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 یالیخ یپوش با ب دیمرد سااف هیساامت چپم،  دمیشاادم د اطیکه وارد ح نیهم
و  دیا راب بود، سااف ی شااداشااهیبه د هی.لباسااش شاابدهیدراز کشاا وارید یرو

 ش کامه افهیخونه باشااه.ق یاز اهال دیلحظه شااک کردم گفتم شااا هیبلند...
شک یبود، با موها ی اد ست یکوتاه م  تدقو با  سادمیسبزه.همونجا وا یو پو

 بهش نگاه کردم.
 شده ؟ یزی: چ دیو پرس ستادیجلوتر از من بود ا یکه کم یخالق یآقا

 ،یچیگفتم : ه دیکردم با شک و ترد یکه داشتم به اون مرد نگاه م یدر حال من
 فقط...

که مرد رو هنوز مل نکرده بودم  کا له مو  ن وارید یجم د شاااد و ساار جاش بل
 نی: ا و برادرش گفت یرو به خالق تینشست.تا چشمش به من افتاد با  صبان

 !ن؟یپسرو چرا با خودتون اورد
شاانوه، به من  یو نه صااداشااو م نهیب ینه اون مرد رو م ومدیکه به نظر م یخالق

 کرد و منتظر بود جوابشو بدم. ینگاه م
 د؟ینیب یاشاره کردم و گفتم : شما اون مرد رو نم وارید یمرد رو به

 چشماشون از تعجب گرد شده بود گفتن نه. یدو در حال هر
ساانگ به طرف من پرتاب کرد اما اون ساانگ  هیپوش  دیلحظه مرد سااف نیهم

خواساات سانگ  یپام افتاد.احساااس کردم خودش هم نم یبهم نخورد و جلو
 منو بزنه.تونست  یم یبهم بخوره وگرنه به راحت

قا باره شااروع کردن  و بعد ز یآ له الرحمن  ریخالق گفت :  دو لب بساام ال
 گفت. میالرح
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بار  نیپام افتاد.ا یبه طرف من پرتاب کرد و دوباره جلو گهیسنگ د هیمرد  اون
 برو! نجایگفت : گمشو! زودباش از ا یخش دار یبا صدا

سنگ ها رو از رو یکیشدم و  خم شتم و به طرفش پرت کردم  نیزم یاز  بردا
 اما سنگ از بدنش رد شد.

 .فتهیبرات ب یبد یچون ممکنه اتفاقا ،خودت گمشو ع.و.ض.ی -
.اون میرسااوندم تا وارد خونه بشاا یخالق یحرکت کردم و خودمو به آقا دوباره

شروع به راه رفتن کرد و گفت : تو فقط  وارید یجن هم از جاش بلند شد، از رو
 .یندار یقدرت چیه ،یبچه ا هی

 ؟یهست ینگران چ گهی پس د ِینجوریاگه ا -
و برادرش مدام با ترس و تعجب به هم نگاه  یخالق ی حرف زدنِ  ما، آقا ِ نیح
.البته من خودمم تعجب کرده بودم، انگار دنیپرساا ینم یزیکردن اما چ یم

س ادیهاموس رفته بودم اونور ماورا ! اما در کل ز دنیبعد از د  بودم چون دهینتر
 من احساس خطر کرده. دنیمعلوم بود اون جن با د

 یبه نظر م ختهیهم به هم ر ینبود.کم یبزرگ ی.خونه میهم وارد خونه شااد با
شدیرس سته بودن و کل شهی.چند تا از  شک ش یها   ختهیر نیزم یرو شهیخرده 

 ...دمید یخونه نم یرو تو یا گهیبود.کس د
 شکستن؟ یها رو چجور شهیش -

 با سنگ. – یخالق
 پس سنگ ها کجان؟ -

 !شنیم بیندازن بعد ِ چند لحظه سنگ ها غ یهر بار که سنگ م – یخالق
 ستن؟یخانواده تون خونه ن -
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 برادرم. یبمونن، فرستادمشون خونه  نجایتونستن ا ینم گهیاز ترس د – یخالق
 کنه؟ ینم تشونیاذ یکس گهیشون اونجا د نیاالن که فرستاد -

 کمیدختر کوچ شاابی.فقط دسااتین ینه، اونجا از پرتاب ساانگ خبر – یخالق
مد پ فت  شاامیاو با دیمرد سااف هیو گ ته  نه  میبرگرد دیپوش بهش گف  یخو

 خودمون.
 کنن! ینم تتونیکه اونجا اذ بهی ج -

 چرا؟ – یخالق
خونه تون، مشااخصااه که  نیاون جن از دخترتون خواسااته برگرد نکهیا یبرا -

 یبده.فقط م یخواد شااما رو فرار یدونه و نم یخونه نم نیا خودشااو مالک
ل سااوا یجا سااتین یخبر تیچرا اونجا از آزار و اذ نکهیکنه.اما ا تتونیخواد اذ

 داره!
شد و با کم هیلحظه  نیهم شتاب از پنجره وارد خونه  سبتا بزرگ با   یسنگ ِ ن

رد خو یبزرگ بود که اگه بهمون م یما افتاد.ساانگ به قدر یپا یفاصااله جلو
 .میدید یم بیحتما آس

سنگ  میکرد یندازن.هر چقدر هم سع یبار سنگ م هی قهیهر چند دق – یخالق
 .میموفق نشد میکن دایاندازو پ

سنگ رفتم.م به ستم قبل از ا یطرف   ببرنش، خودمو بهش برسونم.از نکهیخوا
 برش داشتم. نیزم یرو
ِمَع اللُه لمن َد ا  یاللُه َکف َی هسااته گفتم : َحساابِ دهنم گرفتمش و آ کینزد  سااَ

 (49صفحه  ری) از کتاب مجمع الد وات الکب یَوراَ  الله ُمنَته َس یل
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دن به بال ز هیشااب ییپرتاب کردم.از ساانگ صاادا رونیرو از پنجره به ب ساانگ
 شد. دهیکبوترها شن

 سا ت چنده ؟ د،یببخش -
 به شش. قهیده دق – یخالق

 بابا... یافسوس گفتم : ا با
 ن؟یرفت یم ییجا دیبا – یخالق

 گه؟یست د کشنبهینه ، مربوط به مشکل شماست.امروز  -
 بله. – یخالق

 بود که متاسفانه از کفمون رفت. بیپنج، سا ت ِ مر -
 کرد؟ یکار شهینم گهید یعنی – یخالق

صبر کن دیبا ی. ولشهیچرا، م - شب  سا ت ده ِ  تا  تونم یکه چون من نم میتا 
ار که اونم ک دیخودتون د ا رو بخون نیمجبور بشا دیبمونم شاا نجایاون موقع ا

 دیو بر دیلطف کن شهی.فقط اگه مدیانجامش بد دیتون یم ست،راحتین یسخت
 .نجایا نشونیاریسراغ خونواده تون، ب

 ؟ ِیضرور نیا – یخالق
 کنم. یبله، فکر م -

 دنبالشون. رمیمباشه، پس من  – یخالق
شو ب ی ذرخواه یبعد از کل یخالق یآقا م داد ی.احتمال مارهیرفت تا خانواده 

شون  شه.البته همون موقع هم م ییزایچ هیبا اومدن شخص ب ستم  یم د ا  هیتون
ما دلم نم یبرا بدم ا مشااکلِ  جنِ  رو حل  ومدیدور کردن اون جن بهشااون 
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زده  بیآساا ونبه ا یو خانواده ش به هر نحو ینکنم.به هر حال ما اگه خالق
 .رمیمعالجه ش از قرآن کمک بگ یتونستم برا یباشن، م

مون  نیب یحرف چیتنها بودم، ه یخالق یکه با برادر آقا یا قهیاون چند دق یتو
شد.که آدم آروم س یبه نظر م یرد و بدل ن شم نم ی.منم از حرافدیر  ومد،یخو

قه ا نداره برابه ح یحس کردم اونم  ه مدام  یزیچ نیهم یرف زدن  نگفتم.
ا رو ه شاااهیشاا شااتریبکردم. یرفتم و به پنجره ها نگاه م یراه م ییرایپذ یتو

بود و مواظب بودم پاهام  شااهیخونه پر از خرده شاا یشااکسااته بودن.همه جا
 روشون نره.

 یندارن.برا یخوب یلی خ ِیکه وضع مال دیفهم شدیسر و وضع خونه شون م از
 رو زی.همه چرمیرفتم که چقدر ازشااون پول بگ یبا خودم کلنجار م یه نیهم
 کاسب شم! یزیوقت گند نزنم و نتونم چ هیذهنم مرور کردم تا  یتو
قد  میقد و ن ی.سااه تا بچه دنیو خانواده ش از راه رساا یخالق یزود آقا یلیخ

سر و  شت.دو تا پ شون  هیدا سالش بود.دختره از هم شش  دختر که حدودا پنج 
شون  یتر بود.تعجب کیکوچ شت که اون جن خودش رو به اون دختر بچه ن ندا

 .دادیم
به پدر و  یبودن.همگ دهیبچه ها از وارد شاادن به خونه ترساا دیرساا ینظر م به

سب شون چ افه  یکردن.جلو رفتم و با کل یبودن و دائم به اطراف نگاه م دهیمادر
 عیضااا نکهیجوابمو ندادن.از ا چکدومیبهشااون سااهم کردم اما ه یمهربون ی

ساب مهربون یشده بودم خندم گرفت ول شتن به ح  میفکر کنم پدر و مادره گذا
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ند مل هی نی، واساااه هم با لیبهم تحو حیلبخ ها حرف م دیدادن. چه   یبا ب
 هم سخت تر بود! یریکار از جن گ نیزدم...که از قرار معلوم ا

شون ستم که همه تو از ش ییرایپذ یخوا سرش کنار هم  یخالق ی.آقاننیب و هم
هم با فاصله  یخالق یپدر و مادرشون.برادر آقا یپا ینشستن ، بچه ها هم رو

به رو ،یادیز ی  یمن نبودن، انگار م کیکدوم نزد چیمن نشااسااات.ه یرو 
معذب شده بودم ، دوست داشتم زودتر از شرا  یکنار من باشن.حساب دنیترس

 نگاه هاشون خه  شم.
سنگ، با سر ت از پنجره وارد خونه شد  هیحرفامو شروع نکرده بودم که  هنوز

شااون  هیبود گر کیبودن، نزد دهیترساا یلیافتاد.بچه ها خ ییرایپذ یو گوشااه 
 کردن. یتحمل م دی.اما خب...باادیدرب

س دیشبا تیاهم یب دیکن یسع - شدیو نتر  نجاین اکه م یتا وقت دی.مطمئن با
 افته. ینم یاتفاق

ار که گوشااه خونه قر یفورا وارد خونه شااد و گلدون گهیساانگ د هیگفتم  نویا تا
 کرد. ریداشت رو خرد و خاکش

 کردن. یم یتاب یرفتن ب یبرا یشون در اومد و حساب هیبچه ها گر گهیبار د نیا
 یبیبه خودتون آس نجامیکه من ا یبود تا زمان نیزدم و گفتم : منظورم ا یلبخند

 زنن. ینم
خدارو  یول رمیبود خودمم بپرم پشااات مبل، پناه بگ کیجمله نزد نیگفتن ا با

 .فتادین یبار اتفاق نیشکر ا
کنن باهاتون خصااومت  یم تیکه دارن شااما رو اذ ییمن شااک ندارم کسااا -

 نم،یزدن.بب یم بیخونه هم بهتون آس نیاز ا رونیب دارن وگرنه مطمئنا یشخص
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ضا نیاز ب س یا  صدمه د یخانواده ک ست که  شه  دهیه زار و آ شتریب نکهیا ایبا
 ها متوجه اون باشه؟! تیاذ

تا به حال آساا – یخالق  شااتری.بنطوریخانومم هم هم دن،یند یبیبچه ها که 
سا شده، به ه رایو اخ شنیخونه جا به جا م لیو شروع  سنگ   چیهم که پرتاب 

 .شهی نوان هم متوقف نم
 ؟ یخودتون چ -

 بله؟! – یخالق
 به خودتون صدمه نزدن؟ -

 سنگ ها هم نیا یکه تا حاال نبوده.حت یجسم بیبگم...آس یواال چ – یخالق
 کدوممون برخورد نکردن. چیتا حاال به ه

 متوجه شون شد؟ یبار ک نیشروع شدن؟! اول یها از ک تیآزار و اذ نیا -
شب تو شیپ یحدود دو هفته  – یخالق تاق ا یخونه تنها بودم.تو یبود که من 

در ِ کمد داره دود  یخوندم که متوجه شدم از ال ینشسته بودم و داشتم کتاب م
باز کردم و دادیم رونیب  شیآت یکتاب هام دارن تو دم،ی.فورا رفتم درِ کمد رو 
 زده بودن! شیزن.کمد رو از داخل آتسو یم
 شه؟یاز اونجا رد نم ی برق ِمیس چیه -

 از دمیکردم د یبررس یدادم اما وقت یم یاحتمال نیهمچ نینه...منم ا – یخالق
 چیاتاق خواب، بدون ه یدو روز بعد هم پرده ها یکی.ساااتین یخبر میساا

به زور تونساات شیاجاق آت یبار هم غذا رو هیگرفتن. شیآت یلیدل  میگرفت، 
 بود. فتادهین یاتفاق نیوقت همچ چی.تا اون موقع همیخاموشش کن
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شما چند مورد آت - شت یسوز شیپس  شروع  نیدا سنگ ها  و بعد هم پرتاب 
 شدن، درسته؟

 .قایبله، دق – یخالق
 یراه م یسااوز شیمردم آت یخونه ها یدو نوع موجود هساات که تو د،ینیبب -

 دمیخونه تون د اطیح یکه تو یواقع دو نوع جن.با وجود کساادر  یعنیندازه.
ها کار کدوم نوع ِ.به احتمال نود در صااد، شااما  تیآزار و اذ نیواضااحه که ا

ن انتقام و ازتو انیبا   شده که ب نیو ا نیزد بیناخواسته بهشون آس ایخواسته 
 .رنیبگ

 کار کرد؟ یچ دیحاال با – یخالق
که مخصااو   ییکاغذ د ا یباز کردم و کاغذ و قلم برداشااتم.اول رو فمویک

سبِ  شتم )َح سنگ بود رو نو سنگ پرتاب  ا  َسِمَع اللُه لمن َد  یاللُه َکف َی دفع 
کاغذ  یسوره آل  مران، رو 144 هیآ گهیکاغذ د هی ی(، رویَوراَ  الله ُمنَته َس یل

 .مرو نوشت انیدفع هجوم جن ید ا برا هیهم  یبعد
 دادم. یخالق ید ا رو به آقا نیشدم و اول لندب

سپار نیظاهِر ا - شتباه نگ هیکه با بق دید ا رو حتما به خاطر ب د ا  نی.ادشیریا
سنِگ. صو  دفع پرتاب  سوزن ته گرد بهش بزن یکیمخ  هی دیو بذار دیدو تا 

هم  یُاپن آشااپزخونه.هر از گاه ایمثه کمد  ،یبلند هی یخونه، رو یگوشااه 
 .دیخونبلند ب یصدا اهر با ب دیکن ی.سعذارهیآدم م یرو یخوب ریدش،تاثیبخون
 دادم... یخالق یرو نوشته بودمو به آقا 144برگه ش شماره  ید ا که باال نیدوم
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سه  ای وانیل هیاز قرآن ِ. هیآ هی نیا - ستتون بگ یکا و هفت ر هیآ نیو ا دیریآب د
هفت بار  دینره، حتما با ادتونیبخوره. دیو به دخترتون بد دیمرتبه به آب بخون

 .نهیب یاون مرد رو نم گهیدخترتون د دیکارو بکن نی.اگه ادیبخون
 10د ا رو سااا ت  نید ا رو بهشااون دادم و گفتم : ا نیتر یدر آخر طوالن و

با ند، مهم ا ای دیخون ینداره آروم م ی.فرقدیبخون دیشاااب  که خونده  نهیبل
 .شهیرو به راه م زیکه همه چ دمیبهتون قول م دیکارا رو انجام داد نیا یبشه.وقت

 رن؟یم یاون جن ها م میکارا رو انجام بد نیاگه ا – یخالق
با  ن،یزده باشاا بیشااما به اونا آساا دمیوجه.چون من احتمال م چینه، به ه -

 .شهیخوب م نیکه شما بهش صدمه زد یآخر، حال جن یخوندن ِ د ا
 رو فراموش کنم! نیکه گفت ییزایچ نیترسم ا یمن م – یخالق

 .سمیپشت ورق ها بنو حاتشونویمن براتون توض نیبد -
شون نوشتم.د حاتیها رو گرفتم و مو به مو تمام توض برگه شت  اونجا  هگیرو پ
تا برم.آقا یکار تا ح یخالق ینداشااتم، بلند شااادم   میهمراه اطیو برادرش 

 اگه موفق نشاادم د،یگفت : ببخشاا یخالق یآقا میشااد اطیوارد ح یکردن.وقت
 کار کنم؟ یسا ت ده اون د ا رو بخونم چ

شب بخون - شددشیسا ت ِ دو ِ  صبح  نی.اگه باز هم موفق ن سا ت هفت 
 .نیبخون

 دیچقدر با ن،یاومد نیدیزحمت کش یلیگفت : خ یو خالق میهم دست داد با
 کنم؟ میتقد
 ه؟ی: شغل شما چ دمیفکر کردم و پرس یکم
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 آموزش و پرورش ام. یمن بازنشسته  – یخالق
نو پس و پولتو دیایب دیتون یخب...پنجاه تومن.البته اگه د اها کار نکردن، م -

 .دیریبگ
 هم ازم تشکر کرد. یچونه بزنه قبول کرد و پول رو بهم داد و کل نکهیا بدون

هاموس در مورد اسااتفاده  یحرفا ادیرو ترک کنم  یخالق یخونه  نکهیاز ا قبل
شترهام افتادم. ستم ب یکیاز انگ شترها رو از د  یاوردم و رو به خالق رونیاز انگ

 نوان  چیخوره.فقط به ه یتون باشااه، به درد تون م شیانگشااتر پ نیگرفتم : ا
 .دیخودتون نگهش ندار شیپ د،کهیدستتون نکن

 کجا بذارمش؟ قایدق یعنی! شمیمتوجه نم – یخالق
 خودتون نگهش کی.اگه نزدیزیچ یظرف هی یگوشااه از خونه تون.مثه تو هی -

 .رهیم نیاثرش از ب نیدار
 ه؟یبپرسم کاربردش چ شهیم – یخالق

ها از من خوشااشااون نم د،یدون یم - نهی...که مادیجن  هام  یخوب ی و با
سا یکی ننیندارن.اگه بب ست احتمالش کمه که بهتون  لیاز و شما ست  من د

 دیون بذارت بیج یمثه تو ای دیانگشتر رو دستتون کن نیاگه ا یشن.ول کینزد
 .ستیمن ن ادآوری گهیو د شهی.در واقع مال ِ شما مدهیرو از دست م تشیخاص

 یخونه  یاومدم و راه رونیب یخالق یشااده بود که از خونه  کیکامه تار هوا
 خودم شدم.

به خونه  میساااا ت هفت و ن یحوال  ی.در وروددمیمسااعود رساا یبود که 
ست.با د یدر آپارتمان کل یجلو دمیساختمون باز بود.رفتم باال د  دنیکفش ه
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 دمیترساا یم یخواساات برگردم ول یاون همه کفش ا صااابم خرد شااد، دلم م
 مسعود ناراحت بشه.

سه دق حدودا شتم با خودم کلنجار م قهیدو  شت در دا  ایرفتم که زنگ بزنم  یپ
ه کنه ک یدرو باز م ادیم یکیشدم، گفتم االن زنگ زدن  الیخ ینه.آخرش هم ب

 .شهیکوفتم م یندارم اونوقت شب ِ به اون قشنگ دنشویمن چشم د
شماره  رونیب بمیاز ج لمویموبا سعود رو گرفتم.هم یاوردم و  ش نیم ت که بردا

رو قطع کردم و منتظر شدم.چند  یدرو باز کن .گوش ایگفتم   من پشت درم ، ب
 بعد مسعود اومد و درو برام باز کرد. هیثان
 یلیدادم گفتم : خ یبا هم دساات م میداشاات یآهسااته سااهم کردم و وقت یلیخ

 !ام؟یمن ب یچرا گفت ،ینامرد
 .ستنین نایهم آروم جواب داد : نترس، بابات ا مسعود

سئله  اما صل یم صه نیمتنفرم.ب یخانوادگ یکه من از جمع ها نهیا یا  شون ا
  منو ندارن. ِدنیکدومشون چشم د چیندارم چون حتم دارم ه یباحساس خو

 مو محمد و  یجمع نبودن.فقط خانواده  لیفام یبار همه  نیا خوبشااختانه
م شااد ییراینامزدش.وارد پذ یو البته خانواده  وانی من، ک ِلیو  زرائ می مه مر

کدومشون دست  چیکردم اما طبق معمول با ه یو با همشون سهم و احوالپرس
 ندادم.

سااکوت حاکم  مینشااساات نکهیکنار مسااعود نشااسااتم.به محض ا شااهیهم مثل
ساس مومدیشد.چقدر از اون حالت بدم م شمیکردم همه دارن ز ی.اح  یرچ

 کنن. یمنو نگاه م
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 داد و گفت : خب ریدوباره به من گ وانیپدر نامزد ک ،ییصفا یلحظه آقا نیهم
 آقا بهراد، چه خبر؟

 .یچار جواب دادم : سهمتبه نا منم
 درسته؟ د،یا لیشما وک دمیشن – ییصفا یآقا
 بله... -

 یکنه چون همه داشااتن به ما نگاه م دایدوساات نداشااتم بح  ادامه پ اصااه
 در مرکز توجهات باشم...! ادیدونه چقدر بدم م یکردن.خدا م

 تموم شده؟ نکهیا ای یخون یدرس م یهنوز دار – ییصفا یآقا
 کنم. یم یدفتر وکالت کارآموز هی یکه تموم شد...االن تو درس -
 یزیچ گهیتکون داد و د دییتا یساارشااو به نشااونه  ییصاافا یحرف آقا نیا با

 نگفت.
:  کرد گفت یبهم نگاه م یزیآم هیکه از بدو ورودم داشاات با لبخند کنا وانیک

 !؟یبهراد موهاتو کجا درست کرد
 جمع یدونسااتم تو یاما م سااتیربوط نخواساات بگم به تو م یدلم م یلیخ

مثل  یاگه طرف مقابل آدم مزخرف یجور جمله ها دور از ادبِ ، حت نیگفتن ا
لبخند  زدم.با همون یلبخند کوتاه و زورک هیبگم  یزیچ نکهیباشه.بدون ا وانیک

 بهش فهموندم از حرف زدن باهاش متنفرم.
باره بود، انگار همه فقط  یدونم چرا جو اونجور یهمه سااااکت شااادن.نم دو

 که خودش  ِیزبانیمنتظر بودن تا من حرف بزنم! مونده بودم مسااعود چجور م
صه حرف نم سرد یا س یزنه.در کمال خون شت  ست م بیدا  هیکند و  یپو

 داشت. یلحظه هم ازش چشم برنم
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 یکار م ییچجور پرونده ها یرو شااتریآقا بهراد، االن شااما ب – ییصاافا یآقا
 د؟یکن
پرونده  شااتریدر کل ب ی...ولیهساات؛ قتل، کههبردار یور پرونده اهمه ج -

 موضو شون قراردادهاست. دنیکه به ما ارجاع م ییها
! دن؟یقتل هم م یو با تمسااخر گفت : به تو پرونده  دیکوتاه خند یلیخ وانیک
 .ستیپرونده ها در حد تو ن نیا

 حرف زدن با تو! ست،مثلیدر حد من ن زایچ یلیخ -
 .دیخند یحرف م نیداشت به ا هیتا چند ثان مسعود

 شوخ طبِع... یلیخ وانیزد و گفت : ک یبهم لبخند ییصفا یآقا
سعود سرش ستیحرفا ن نینقِل ا ،ییصفا یگفت : نه آقا م شت به  ...)با انگ

 ست. گهید یاشاره کرد ( مشکل جا
 .ادیکه از من خوشش نم ییدا – وانیک

 !؟یذهنمو خوند – مسعود
 کامه مشخصه. ست،یبه خوندن ذهن ن یازین – وانیک

 دم.ب رییتونم نظرتو تغ ی، من نم یکن یفکر م ینجوریاگه واقعا ا – مسعود
 مهربونه. یلیدر کل خ یکم زبونش تنده ول هیمسعود ِ ما  نیا –محمد   مو

سعود سخره ا م شک و م  یلیگفت : آره من خ ییصفا یرو به آقا یبا لحن خ
 هم معلومه. افمیمهربونم.از ق

 .زهیچ هیاخهق مسعود فقط  یتند نی هج ا – میمر  مه
 آره،  هجش مرگه. – مسعود
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 دیکه با بود نیبچه! منظورم ا ریبا توپ و تشاار گفت : زبونتو گاز بگ میمر  مه
 .یریزن بگ

 .رمیگ یمنم نم رهیتا بهراد زن نگ – مسعود
 .رمیگ یمنم نم رهیتا مسعود زن نگ گمیبه همه م شهیاتفاقا منم هم -

 زب  دیخوا یم گهیشااما دو تا ، تا آخر  مرتون به خاطر همد –محمد   مو
 !د؟یبمون
سعود جواب نکهیاز ا قبل س یصدا میبد یمن و م سعودیزنگ در به گوش ر د .م

 زود برگشت و گفت : نسترنه. یلیبلند شد و رفت تا درو باز کنه.خ
شدم اما کم یلیاون خبر خ دنیشن از ه ک یراحت بود.از وقت المیخ یناراحت 

 !دیپر ی قد کرده بودن، کمتر به من م رضاینسترن و  ل
 اول شروع کرد به مزه پروندن... یبعد نسترن اومد و از همون لحظه  هیثان چند

 یگلم،آقا یجان، خاله  یی،زندایگرام ییخاندا ،یسااهم به همگ – نسااترن
 یمسعود خوشگلم که بد مدل نگاه م ییجون و دا دایو خانوم گلش، ش ییصفا
 کنه.

 نیشااده بود.مثل ا یدنید یلیاون لحظه خ یمن و مسااعود تو ی افهیق مطمئنم
کرده باشاان، مسااعود که  فیدر حد ا ه برامون تعر یمزه  یجک ب هیبود که 

 بود.اصه بچه م شکه شده بود. یکامه خنث
 !میبوقما هم که  – وانیک

 .تنیبزرگتر ها در اولو زم،ینه  ز – نسترن
سترن ست، بعد خطاب  میبه من انداخت و رفت کنار  مه مر ینگاه مین ن ش ن

فت : سااهم دا جامیمخلصاا یلیجون،خ ییبه مسااعود گ ما ک  نیی...شاا
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 هگید نیگرد یبه من کرد(... با از ما بهترون م یقربان؟!!...)با چشاام اشاااره ا
 !نیریگ ینم لیتحو

 هم.س کیگفت :  ل یخشک و خال یلینسترن، خ یتوجه به حرفا یب مسعود
شوخ – ییصفا یآقا صد ندار یخب آقا بهراد، از  شما واقعا ق شته   سر و دیگذ

 ن؟یریسامون بگ
 ندارم. طشوکنم شرای ینه، من فکر م -

 هم خونه. یموقعشه چون هم کار دار نیاتفاقا االن بهتر –محمد   مو
 کنم. ینم یاشتباه نیرو هم داشته باشم همچ طشرایمن اگه ش -

 چرا؟ – ییصفا یآقا
ض یادیز یتونم دخترها یم یزدم و گفتم : چرا وقت یلبخند شاد و را گه ن یرو 

 روز کنم؟ اهیدختر رو بدبخت و س هیدارم،صرفا 
بگم.دوساات  نویاما اون لحظه الزم بود ا سااتمین یدونسااتم تفحه ا یم خودمم

سترن و ک شتم ن شتباه وانیدا شن که چه ا ساب یمتوجه ب خنک  دلم یکردن...ح
 نگفت...فک کنم قانع شد! یزیچ گهیهم د ییصفا یکردم.آقا فیشد و ک

سط ک نیا ست جلو وانیو شو بگ ینتون شرمنده که  رهیخود و گفت : بهراد جان 
دختر هم وجود داشته باشه که بخواد با تو  هی یکنم حت یفکر نم یول گمیم نویا

 کنه، چه برسه به چند تا دختر! یزندگ
شناخت دیجان با وانیک - دت خو ،یچی...من که هیبهت بگم که تو هنوز منو ن

ا جاهل تره.ب گرانیکه به خودش جاهله به د یکس گهیم ی! امام  لیهم نشناخت
 .یقضاوت نکن گرانیبهتره در مورد د ریتفاس نیا
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 با ا صاب راحت دیامشبو بذار هی د،یبچه ها انقدر با هم بح  نکن – میمر  مه
 .میسر کن

کهیمن متنفرم از ا دیباور کن - عا نم وانیبا ک ن چه  یحرف بزنم...واق دونم 
 داره با من بح  کنه! یاصرار

 اد؟یخوشم م یلیمن خ یاز کوره در رفت و گفت : فکر کرد وانیک
 رسه! یبه نظر م نطوریظاهرا که ا -

 سر به غذاها بزن. هیبهراد، پاشو برو تو آشپزخونه  – مسعود
سعود ب نیا با شدم و رفتم تو یحرف م ستم نف یدرنگ بلند  شپزخونه و تون س آ

 یبح  ها نیاز ا نایدونم ا یبود.من نم یبکشاام.واقعا جو مسااخره ا یراحت
 خوان به کجا برسن! یم یالک

د سر زدن به غذاها بهونه بو نکهی صابم آروم بشه.با اروشن کردم تا ا گاریس هی
 همشون آماده بودن. بایانداختم.تقر یاما بهشون نگاه

 آشپزخونه. یلحظه بعد مسعود هم اومد تو چند
 .امیمن ب یگفت یکاش نم -

 ا صاب گهیکه د نیزنه، ا یحرف مفت م شهیهم وانی.کریسخت نگ – مسعود
 نداره. یخرد

 کن من برم. فیرو ردزودتر شام  -
 آماده ست. یصبر کن قهیباشه، چند دق – مسعود
سعود شد.منم کنار اجاق وا م شغول آماده کردن ظرف ها  بودم و هر از  سادهیم

 زدم. یرو هم م یبا قاشق قرمه سبز یگاه
 از سورن چه خبر؟ - مسعود
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 خوبه... -
شتم غذا رو هم م نطوریهم سخرده از خا هی هویزدم  یکه دا  یافتاد تو گارمیک 

غذا شااد.منم  یقاط ارمیو خواسااتم درش ب دمی.تا به خودم جنبیقرمه ساابز
 دیلحظه حواسم پرت شد و دستم لرز هی ی.اما براارمیدادم صداشو درن حیترج

 قابلمه! یافتاد تو گارمی، کل ِ س
م : اسااترس گفت ینگم، با کل یزیچ شاادینم گهیخاموش کردم.د رشااویز یفور

 مسعود، گند زدم به غذات.
 ؟یکار کرد یشد؟ چ یچ – مسعود

 !یقرمه سبز یافتاد تو گارمیس -
وم کن تا آبر داشیاومد کنار اجاق و گفت : خاک بر سرت! حاال بگرد پ مسعود

 نرفته.
شق و مهقه افتاد ییتا دو س قهیبه جون ِ غذا و بعد چند دق میبا قا ته ِ  میتفقط تون
سبز گارهیس کم  هیغذا حل شده بود!  یش تو هیبق رون،یب میبکش یرو از قرمه 

بود که  گاری.مهم هم همون ته ساادهینم یطعم خاصاا میدید م،یدیازش چشاا
ش سعود اون قرونیب میدیازش ک شانس اوردم م  یتو دیرو نکوب ابلمه.البته من 

 ی گشااتن ه ِ نیکرد چون ح یکارو م نیحتما ا میکرد ینم داشیکله م! اگه پ
کنم .خهصااه خدا بهم  یت م کهیت کهیکشاامت  و   ت یکرد که   م یم دیتهد

 رحم کرد!
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 یا وهیهمه به ش دمید یزود برگردم خونه اما وقت یلیداشتم بعد از شام خ قصد
 ومدیدلم ن دن،یشااسااتن ظرف ها کنار کشاا یخودشااونو برا یکامه حرفه ا

 مسعودو با اون همه ظرف تنها بذارم.
 نشست یخسته شد رو صندل یاز ظرف ها رو شست، وقت یسر هیمسعود  اول

وقتا  یکشه،فقط بعض یم گاری.که مسعود کم سدنیگارکشیو شروع کرد به س
تن ظرف شس ی.به محض نشستن مسعود رفتم و برا ِی صب ایخسته  یلیکه خ

 ها دست به کار شدم.
 تو رو درک نکردم! یدادن ها یمهمون نیمسعود، من هنوز حکمت ا -

 یبار هم مهمونش کن هی دیطرف، حداقل با یخونه  یریده بار م یوقت – مسعود
 .گهید
 ! مثه من خودتو خه  کن.؟یمن.مگه مجبور ِزیخب نرو  ز -

 تو با من فرق داره. تیوضع – مسعود
شون فراموشت م یبابا...چند بار که نر یا - سخت ادیکنن.ز یخونه   یهم کار 
 .ستین

نامزدِ  ک نیهم ظه  مد تو وانیلح بد یاو جازه  فت : ا نه و گ منم  نیآشااپزخو
 کمکتون کنم....

 نمونده. یادیز زیچ گهینه، دستت درد نکنه.بهراد هست، بعدم د – مسعود
 که بده. ینجوریآخه ا – دایش

 ظرف بشوره. دیداره؟... مهمون که نبا یا ینه بابا...چه بد – مسعود
 شورن؟ یپس چرا آقا بهراد دارن م – دایش

 .ستیبهراد که مهمون ن– مسعود
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 حق ِ آب و گل دارم. نجایمن ا -
 .دمیمن انجام م نیهست بگ یبه هر حال اگه کار – دایش
 .دییممنون، شما بفرما یلیخ -

شخص بود که از  کامه ض نیا دنیفهم یناراحته.الزم نبود برا یزیچ هیم وع مو
 .دیفهم شدینگاه هم م هیشم چون با  رهیبهش خ
 گفته؟ یزیچ وانیشده؟ ک یزی... چیناراحت – مسعود
کم با هم حرف مون  هیکه نشده...فقط امروز  یزیانداخت : نه، چ نییپا سرشو

 شد.
جور وقتا محکم بزن تو دهنش  نیزنه.ا یم ادیحرف مفت ز وانیک – مسااعود
 خفه شه.

 کنم. یکارو م نیبه بعد هم نیو گفت : بله، از ا دیکم خند هی
 مه.فه یزبون ِ منو بهتر م وانیبود به من بگو.ک یدر کل اگه مشکل – مسعود

 چشم.با اجازه... – دایش
شپزخونه ب هنوز ش رونیاز آ خنده  یه سوژ وانیخانوم، ک داینرفته بود که گفتم : 

 .نیما بود، تو رو خدا مواظبش باش ی
ار ب نیحرفم ناراحت بشااه اما بر کس ا نیکوچولو از ا هیداشااتم حداقل  توقع

 و گفت : بله، حتما. دیبلندتر خند
نوز ه نکهی.با ارونیمسعود زدم ب یشب بود که از خونه  میسا ت نه و ن یحوال

 خسته بودم.دوست داشتم زودتر برسم خونه و بخوابم. یلیسر شب بود اما خ
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شدم ابونیخ وارد سامون که  شت کنار ر دمیرو د هی، دختر هم راه آهن  لیکه دا
 دنیبود که چطور پدر و مادرش اجازه م بیرفت...تک و تنها! برام  ج یراه م

شب تنها تو نیا سرش پا یموقع  شو  نییکوچه قدم بزنه. شت راه خود بود و دا
 یتو یگه ایاز من و اون کس د ریرفت.اصااه هم متوجه من نشاااد.به غ یم

ش نگران بودم اون وقت ِ شب برا ینداشت ول یبه من ربط نکهینبود.با ا ابونیخ
 .ومدیاز دستم برنم یدر هر صورت کار ی.ولفتهیب یاتفاق

شدم.خوشحال  دیسوت و کور بود.کل شهیمثل هم کوچه انداختم و وارد خونه 
کهیبودم از ا تونم برم  یم میشاااام درسااات کنم و م.س.تق سااتمیمجبور ن ن

مدم توبخوابم.زود ل هامو  وض کردم و او  ونیزیتلو یجلو ییرایپذ یباس 
ش صا بعد از اتفاقا یندارم تو ی.که  هقه ادمیدراز ک صو  یتاتاق بخوابم، مخ

 افتاده بود. ریاون چند ماه اخ یکه تو
شن کردم. برام مهم نبود چ ونیزیتلو س یکنه، فقط م یپخش م یرو رو تم خوا
بشاانوم! انقدر خسااته  وارهایاز تق تق در و د ریصاادا غ هیخوابم  یدارم م یوقت

 بکنم.چشاامامو بسااته بودم و کم کم یتهشاا دنیخواب ینبود برا یازیبودم که ن
ساارد  یوساااتاق به طرز محساا یبرد که احساااس کردم هوا یداشاات خوابم م

 یوجه احتمال نم چیبود که به ه یناگهان یاتاق به قدر یاومدن دما نییشد.پا
 باشه. یعیدادم طب

س سر ستم و دور و برمو نگاه کردم.ک ش س ایاونجا نبود... یجام ن  یالاقل من ک
ص هی! چند ثاندمید یرو نم ستم اما اتفاق خا ش ستم دوباره درفتادین ین از .خوا

سرمو رو شم ، هنوز  شن یبک شته بود که  صدا زد. با  دمیبالش نذا سورن منو 
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 یصدا، صدا وناسورن فورا از جام بلند شدم.شک نداشتم که  یصدا دنیشن
 سورن ِ.کامه واضح بود.

که سورن بدون اطهع من  دیرس یاز اتاق خواب بود.اما احمقانه به نظر م صدا
نداختم.با شک  یم ینگاه هیرفتم و  یم دیوارد خونه شده باشه ! به هر حال با

صدا زدم اما تو یکیجلو رفتم و در اتاقو باز کردم. دیو ترد سورنو  اتاق  یدو بار 
 .کردمخواب نبود.وارد اتاق شدم و همه جاشو نگاه 

فتم گر میو تصاام دمیکشاا یقیشاادم.نفس  م یاالتیخودم قبولوندم که خ به
سر جام و بخوابم که  سرم  یصدا هویبرگردم  شت  شدن ِ در اتاق رو از پ سته  ب

لحظه  نی.همدمیاز اون صادا جا خوردم و به سامت در چرخ ی.حساابدمیشان
 لحن.شدیم دهیبار صدا از پشت در شن نیکه سورن منو صدا زد.ا دمیدوباره شن

که فکر کنم ساورن داره باهام  شادیبا   م شاتریب نیبود و ا یصادا کامه  اد
 کنه. یم یشوخ

تمام در  و ستین یپشت در کس دمید یطرف در اتاق رفتم و بازش کردم.وقت به
ساب سته اند ح س یو پنجره ها ب سمت  بود.فورا به ییخبرا هی.انگار واقعا دمیتر

.تا به خودم اومدم دمیرفتم و اونجا رو هم نگاه کردم اما سااورن رو ند ییرایپذ
قبل فرق  یبا دفعه ها هدفع نیاما ا دمیسااورن رو شاان یبار صاادا نیسااوم یبرا

ص شخ صدا از اتاق م شت. س یبه گوش نم یدا  یوارهای.انگار تمام در و ددیر
 زدن! یسم منو صدا مسورن داشتن منو ا یخونه با صدا
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سورن باشن؟! حدس  یمشابه صدا قایصداها دق نیداشت که ا یچه لزوم اما
شن برا هیصداها  نیزدم ا شونه با سورن تو نکهیا ین سر درد یبه من بفهمونن 

 افتاده.
سورن رو گرفتم.منتظر شدم تا جواب بده  یشماره  لمویرفتم سراغ موبا عیسر

شد.نم یاما خبر ستم ب ین ض الیخ یتون شم.زود رفتم تو هیق ا آماده اتاق ت یب
 شم.

سورن رو  یراه مدام شماره  ی.تورونیآماده شدم و از خونه اومدم ب یا قهیدق دو
صابم خرد م یگرفتم و هر بار که جواب نم یم ونه خ یکای.نزدشدیداد بدتر ا 

به مساعود هم خبر بدم.زود  دن،یگرفتم قبل از رسا میساورن بودم که تصام ی
 ره شو گرفتم...شما

 !ه؟یگفت : چ یحوصلگ یرو برداشت و با ب یگوش مسعود
 براش افتاده! یاتفاق هیسورن.فک کنم  یخونه  رمیالو، مسعود من دارم م -

 ؟یخب که چ – مسعود
 شده باشه! شیزیچ دی! شاست؟یبرات مهم ن -

م اگه .بعدامی.من که حوصله ندارم تا اونجا بدهیالبد مثه اون دفعه خواب – مسعود
ربند اونوقت ِ که با کم یمنو تا اونجا کشااوند یاون خوابه و تو الک نمیو بب امیب
  من شو. ِالیخ یبه جون جفتتون! ب فتمیم
  اومدن ِالیرو قطع کردم.از قرار معلوم مسااعود خ ینگفتم و گوشاا یزیچ گهید

شت.خ س یلیندا سه بار زنگ زدم اما جواب یدر خونه  دمیزود ر  یسورن.دو 
شاات که از پ دمیکشاا ینقشااه م واریباال رفتن از د ی.کم کم داشااتم برادمینشاان

 ه؟یگفت : ک فونیآ
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 باز کن، بهرادم. -
 در خونه منتظرم بود. یشدم.سورن جلو اطیباز کرد و وارد ح درو

 !؟یدیجواب نم تویمسخره، چرا گوش -
 نکردم. داشیگشتم پ یاما هر چ دمیشن یزنگشو م یصدا – سورن

شد با شد دهیراه رو دو شتری.چون بمیهم وارد خونه  شده بود و  دایبودم  گرمم 
  رق کرده بودم.

 رفت! یفکر کردم َجوون مرگ شد -
 ؟یچرا به خونه زنگ نزد – سورن

 یداد یخونه افتاد اگه جواب هم م یکه تو ینداشاات...به خاطر اتفاق یفرق -
 .ومدمیمن بازم م

 ؟یچه اتفاق – سورن
 .ستیمهم ن ،یچیه -

 .میاتاق خواب، اونجا حرف بزن یتو میبر ایباشه... ب – سورن
ست.حس  یاتاق و من فورا رو یتو میرفت ش سورن هم کنارم ن شدم. تخت ولو 

 یخبر شیشااگیهم زیآم طنتیشاا یخرده ناراحته.از اون لبخندها هیکردم  یم
 نبود.

 ؟یپکر -
 نه، فقط خستم. – سورن

 واقعا؟! -
 آره... – سورن
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شتم م - سعود هم زنگ زدم ب نجایا ومدمیدا شد قبول نکرد ادیبه م .حاال خوب 
 به جون مون. فتادیخودش با کمربند م یوگرنه به گفته 

 تو رو بزنه. دمیوقت ند چیکنه.من  مه ه یم دیمسعود فقط تهد – سورن
کنه منو بزنه شااک نکن  روز مسااعود ه.و.س هی.اگه هیشااکرش باق یبازم جا -

 کنه! یم یچند سالو روم خال نیا ی چون  قده ها ِیمرگم حتم
 .ینیب یرو نم یروز نیمطمئن باش تو همچ – سورن

 یهوا ی.به محض دراوردن کاپشن متوجه سرماارمیشدم تا کاپشن مو درب بلند
شدم.نگاه سرد دمیانداختم و د یبه بخار یاتاق  شه.حدس زدم  لت   یخامو

رو به  اقیقدم جلو رفتم.دق هیاتاق و  یباشه.کاپشن مو انداختم گوشه  نیهوا هم
 انداختم... یخودم نگاه کلیبه ه نهیآ یبودم.تو سادهیوا یقد نهیآ یرو
بودم.خدا رو شااکر وزنم کم شااد وگرنه تا االن  ابوی نی  شیمن چند سااال پ -

 کرده بودم. یحتما خودکش
دم خسته ست.با خو یلیکه خ شدمیداشتم مطمئن م گهینگفت.د یزیچ سورن

 .رمیمونم بعد م یم گهید ی قهیگفتم پنج دق
 ؟یندار یتو نظر -

شت م – سورن صاحبخونه م دا سر  ینه... .  هاش چند لیاز فام یکیگفت که پ
  که گم شده. ِیسال

 چقدر بد. -
ثر مفقود اال شااهیهم ینفر برا هی...گهید ادیم شیوقتا پ یاوهوم، بعضاا – سااورن

 .شهیم
 ...یانسان یآره...تراژد -
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منم  اد،یخوابت م یلیو گفتم : مشااخصااه تو خ دمیساامت سااورن چرخ به
 .یبرم که تو هم بخواب گهیخستم...د

هم خوابم  ادیزد و گفت : نه، ز ی.لبخندساااادیجاش بلند شاااد و جلوم وا از
 بمون. گهید قهی.چند دقادینم

شو رو سورن ستا سمت آ یشونه ها ید شت.دوباره به  که  دمیچرخ نهیمن گذا
شدم...با ا دنیآن با د هی شوکه  صحنه  ست ها نکهیاون  شار د  یسورنو رو یف

 نکهی! قبل از ادمید ینم نهیآ یتو رشااویکردم اما تصااو یشااونه هام احساااس م
 نهیُهل داد.ساارم با شاادت به آ نهیکنم ، منو محکم به ساامت آ یبخوام حرکت

ون نشااسااتم و خ نیزم یرو اریاخت یشااد.ب کهیت کهیدر جا ت نهیبرخورد کرد و آ
 کهیکردم ت یسوخت، حس م یم یشد.زخم سرم بدجور یصورتم جار یرو
 کردن. ریتوش گ نهیآ یها
س ینم ستم ک سورن ِ  یدون شوکه بودم که ه ایکه منو ُهل داده  به  یچینه! انقدر 

نم فرار ک تیبودم.دوست داشتم از اون وضع دهیترس ی.حسابدیرس یذهنم نم
 .یدونستم چجور یاما نم

 یبه نظر م الیخ یب یلیو از جام بلندم کرد.خ دیدسااتمو محکم کشاا سااورن
لحظه هم موفق  هی یکردم دسااتمو از دسااتش جدا کنم و برا ی.سااعدیرساا

اومدم و وارد راهرو  رونیکه از اتاق ب نیشدم.خواستم از دستش فرار کنم اما هم
دنم ب امتم ی.درد تودیکوب واریشاادم، دسااتاشااو دور کمرم حلقه کرد و منو به د

 یم ی.هر چمنیتونستم بش ینم گهیبود.د دهید بیاز همه سرم آس شتری.بدیچیپ
 شدم. یرمق تر م یگذشت ب
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از  ریغ یتونسااتم باور کنم اون، کساا یرفتم نم یچقدر با خودم کلنجار م هر
خودشو نشون  یواقع لیبود حتما تا اون لحظه شما یا گهیاگه موجود دسورن ِ! 

 .دادیم
بودم سااورن مثل  دواریافتاده بودم.ام نیزم یکه رو شااادیم یا قهیدو دق یکی

شه اما هر چ شن تر از قبل م یم یاولش ب شت رفتارش خ .چند لحظه شدیگذ
 نیزم ی من رو ِدنیبعد دوباره اومد سراغم.دست چپمو گرفت و شروع به کش

 تمودساا یکیتونسااتم اون  ی.فقط به زور مومدیاز دسااتم برنم یکار چیکرد.ه
 آروم حرکت بدم. یلیخ
 منم...بهراد... نیالتماس گفتم : سورن، ا با

 سااکت. ساااایگفت : سااا یبا خونسرد سورن
 ری.ساورن دسات منو ول کرد و رفت سار وقت شامیبعد وارد حموم شاد یکم

شآب.بعد از ب سراغم.خ ریاز کردن   یراحت منو بلند کرد و تو یلیدوباره اومد 
گذاشااات.شااک که  یوان   ییکارا نیسااورن رو وادار کرده چن یکینبود 

 یلیخ دمید یکه م یزیتر بوده اما چ یاز من قو شاهیبکنه...درساته ساورن هم
 یوقت راضاا چیگفتم سااورن ه یاز قدرت سااورن بود.همش با خودم م اترفر
سارهیسر من ب ییبه نیهمچ شهینم  دوارمیمجبورش کرده.فقط ام ی...حتما ک

 بودم زودتر به حالت اولش بگرده.
من انداخته بود تا  یاز وزنش رو رو یمنو محکم گرفته بود و کم یدستا سورن

تونسااتم حرکت  یکرد باز هم من نم یکارو نم نیحرکت نکنم...هر چند اگه ا
شوند.رنگ آب به خاطر  نکهیتا ا ومدیکنم! آب هر لحظه باالتر م کامه رومو پو

 یو قرمز شااده بود.من که تا اون لحظه سااع یصااورت ومدیکه از ساارم م یخون
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ارد لحظه آب و نیو هم ارمینتونسااتم دووم ب گهیکرده بودم نفساامو حبس کنم د
 هام شد. هیو ر ینیب

تونسااتم صااورت سااورن رو  یآب پخش شااده بود م یکه تو یوجود خون با
کردم کارم  ی.حس مدیرساا یاحسااااس به نظر م یو ب الیخ یهم ب .بازنمیبب

 تونستم نفس بکشم. ینم گهیکه د شدیم یا هیتمومه...چند ثان
مدن از او رونیب یبرا یرفت.فرصت خوب رونیتوجه به من از حموم ب یب سورن

سرم  هم که به ی آب بودم و با ضربه ا ِریبود که ز قهیبه دو دق کیآب بود اما نزد
ه بود ک نیتونسااتم تکون بخورم.فکر کنم به خاطر هم یده بود اصااه نمخور

 شد! المیخ یسورن ب
س کم شمام دارن  ساس کردم چ سابرنیم یاهیکم اح شد ی.ح  دایکهفه بودم،

ساس خفگ ...به شدیم م هیوارد ر یشتریکردم و با هر بار تنفس آب ب یم یاح
ز نجات ا یبرا دمویام .تمامرمیحالت رو بگ نیا یتونسااتم جلو یوجه نم چیه

 دست داده بودم.
از  نیسنگ یلیجسم خ هی.انگار که دیبه گوشم رس یَبم یلحظه بعد صدا چند

و  دیاز اتاق ها با شاادت به هم کوب یکیدِر  دمیافتاد.بعد شاان نیزم یارتفاع رو
 کرد.صداها اونقدر بلند بودن دنیشروع به دو نیبلند و سنگ ینفر با قدم ها هی

صدا یشدن.لحظه ا یم دهیشن یتکه به راح صدادمیشن دروزنگ  یبعد   ی...
سه بار تو شه،در غ ی.آرزو مدیچیخونه پ یزنگ دو  شت در با سعود پ  ریکردم م

 صورت کارم تموم بود. نیا
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که  شاادیم یچه خبره و سااورن در چه حاله،مدت رونیداشااتم بدونم ب دوساات
دلم .فتهیم یداره اتفاق بد رونیکردم اون ب ی.حس مدمیشاان یازش نم ییصاادا

 .ارنیسرش ب ییخواست بعد از من نوبت به سورن برسه و به ینم
صدا هیاون چند ثان یتو شت.  دهیشن رونیاز ب ییهزار تا فکر ناجور از ذهنم گذ
نگ خبر ی.از صاااداشااادینم  یآب رو هم حس نم یساارد گهینبود.د یز

 یم، احساس سبککه چند لحظه قبل داشت یا ینیکردم.برخهف احساس سنگ
 یصورتم حس م یرو رو یدیچشمام بسته بودن اما نور شد نکهیکردم.با ا یم

 کردم.
صدا یرفت.م نیو زود از ب وردیَدووم ن شتریب هینور چند ثان اون ستم   یآب یتون

شنوم.ثان زهیر یم نیزم یکه از وان رو صدا یا هیرو ب و بعد  یدر ِ ورود یبعد 
شن یصدا سعود رو  شت با  دمیم صه زدینفر حرف م هیکه دا شون ا صداها .

 نشدن. رن من و سو ِتیمشخص بود که هنوز متوجه وضع یواضح نبود ول
صداها رو خ یرو حس نم یزیچ گهید  .بادمیشن یم فیضع یلیکردم، فقط 
ه ب یدیاما باز هم ام شااهیم تیمتوجه وضااع یدونسااتم مسااعود بزود یم نکهیا

 نجات نداشتم.
س نیهم سعود و ک صدا زدن ِ ما و  یلحظه م شروع کردن به  که همراهش بود 

سوندن.وقت یکوتاه یظرف ِ مدت شونو به من ر ش رونیمنو از آب ب یخود  دنیک
رو  یادیتوانشو نداشتم.فشار ز یبکشم ول قینفس  م هیدوست داشتم  یلیخ
نفر روش نشااسااته  هیبود که  نیکردم، مثل ا یم حس م نهیساا یقفسااه  یرو

 .دمیکش ینفس م دهیبر دهیو بر یه.به سختباش
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خواست جواب بدم  یدلم م یلیکنار من نشست و چند بار صدام زد.خ مسعود
 ...فیح یچش شده ول ننیحداقل بهشون بگم برن دنبال سورن بب ای

 .مارستانیب میبر دیکه همراه مسعود بود گفت : فک کنم با یکس
ر س یسامان، برادر ِ سورن.حتما به خاطر سامان انقدر ب دمیحرف زد فهم یوقت

 سورنو داره. یخونه  دیو صدا وارد خونه شدن ، چون کل
 آره...سورن کجاست؟ – مسعود
 رفت. رونیکه از حموم ب دمیقدم هاشو شن ینداد، فقط صدا یجواب سامان

بمب منفجر  نجایلب گفت: ا ریو ز دیکشاا یقیبا حر  نفس  م مسااعود
 ؟!شده

صداش کرد.مسعود هم فورا  یمحض تموم شدن ِ جمله ش، سامان با نگران به
 یخواسااتم بدونم برا یکردم...م یداشااتم سااکته م گهیرفت.د رونیاز حموم ب

فاق چه ات تاده.صااادا یسااورن  مان رو خ یاف نگ م یلیمسااعود و ساااا  یگ
 .گنیم یداد که دارن چ صیتشخ شدی.اصه نمدمیشن

 یلیهوا خ یمسعود و سامان بود که احساس کردم دما یحواسم به صدا تمام
 یکردم.م یصورتم حس م یسرد رو رو یهوا انیاومد. بور جر نییپا یناگهان

 .ستین یخوب یسرد شدن ِ هوا نشونه  نیدونستم که ا
ست یتوجه مو جلب کرد.اونقدر آروم بود که نم فیضع یلیخ یصدا هی م تون

صدا شت  ی.هر چقدر مهیچ یبفهمم  متوجه  نکهیتا ا شدیتر م یصدا قوگذ
ه بود رفت رونیکه مسعود از حموم ب یا هیاون چند ثان ی پچ پچ ِ.تو ِییشدم صدا

ردم چند ک یم سبودم اما اون لحظه ح دهیبه راه رفتن باشه نشن هیکه شب ییصدا
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اون زمزمه ها  نیکنن.ب یحموم، دور و ورم اند و دارن با هم پچ پچ م ینفر تو
رو هم بشنوم.انگار داشتن به  زیآم طنتیو ش زیر یخنده ها یتونستم صدا یم

 کردن. یو مسخرم م دنیخند یمن م تیوضع
س یبدجور سع یبرا یراه چیبودم.ه دهیتر شتم. ضع ندا  کردم یفرار از اون و

ره که بود بهخ یا یدور و ورم چه خبره.با هر بدبخت نمیچشاامامو باز کنم و بب
 واریکه کنار د دمید یرو م یرنگ اهیو اطرافم اشااباح ساا موفق شاادم.رو به رو

 یتار م زویچزدن.چشاامام همه  یآروم حرف م یلیبودن و با هم خ سااادهیوا
 .نمیتونستم چهره هاشونو خوب بب یو نم دنید

 ینو مبدتر م دنشونی...دنمیدادم چشمامو بسته نگه دارم و اون افرادو نب حیترج
 ترسوند.

 یکه تو ییزدم کسااا ی من.حدس م ِشیبعد دوباره مسااعود برگشاات پ یکم
 کس  هیصااورت حتما مسااعود  نیا ریحموم بودن از اونجا رفته باشاان، در غ

 کرد. یراحت م المویکم خ هی نی.ادادینشون م یالعمل
نگران به سااامان گفت : بدو زنگ بزن اورژانس بگو دو تا  ییبا صاادا مسااعود

 آمبوالنس بفرسفتن. م،یمصدوم دار
آروم با هم پچ  یلیآدم داشااتن خ یزمزمه بود.انگار کل یو برم پر از صاادا دور

 یکه اصه برام مفهوم نبود چ یبود جور فیضع یلیکردن.صداشون خ یپچ م
شون ز ی.اما مگنیم ستم که تعداد سعادهیدون سر  ی. شمامو باز کنم و  کردم چ

.حس نمیراحت تونستم بش یلیخ کردم یکه فکر م یزی.برخهف چنمیجام بش
سبک یم ساس  شدت اح شده! به  صف  حال  نیکردم ،در   یم یکردم وزنم ن
 کردم. یرو هم حس نم یدرد چیه
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ستم ش ستانیب یبه اطرافم انداختم.تو یو نگاه ن سعود  از ریو به غ میبود مار م
ت تخ ینشاساته بود و سارشاو رو یصاندل یاتاق نبود که اونم رو یتو یکسا

دونستم منبع ِ  یاما نم دمیشن یگذاشته بود.همچنان داشتم اون زمزمه ها رو م
 صدا کجاست.

 یلیتخت برداشاات.خ یلحظه مسااعود متوجه من شااد و ساارشااو از رو نیهم
سته به نظر م س یخ شبختانه ادیر شده بودن اما خو شماش قرمز  ه بار ب نی.چ

ستگ صبان یخاطر خ ستتیبود نه   ش ی! د شما دو ت دیبه موهاش ک ا و گفت : 
 بود؟! یچ انی...جردیکن یم یآخرش منو روان

شااروع  لیدل یب هویمسااعود نشاادم. یوجه متوجه حرف ها چیلحظه به ه اون
به خند هام شاااد دمیخند ی.اولش آروم مدنیکردم  ما هر لحظه خنده   دتریا

خنده  یلیجوک ِ خ هیکردم  یوحشااتناک!! حس م ی...از اون خنده هاشاادنیم
گوشاام بود.مسااعود با  یاون پچ پچ ها هنوز تو یکردن.صاادا فیدار برام تعر

 یادونساات بر یشااده بود، نم جیگ چارهیکرد...ب یو تعجب بهم نگاه م یراننگ
ندم...حت یدارم م یچ گار م یدونم ول یخودمم نم یخ ظه ان  یاون لح

 دونستم.
 با التماس گفت : بهراد تو رو خدا نخند! مسعود
 ینم هگیرفتن...من هم د نیشدن و از ب لیآهسته تبد یکم کم به پژواک صداها

سااکوت گفتم :  هی.بعد از چند ثانومدیم ادمیداشااات  زی.تازه همه چدمیخند
 سورن چطوره؟!

 خوبه...مطمئنا حالش از تو بهتره! سرش شکسته. – مسعود
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 ؟یگیدروغ که نم -
 نه. – مسعود

 خدا رو شکر. -
سعود ضع – م شده! با تتیبهراد، و رو  یلعنت یریجن گ نیا دیجدا نگران کننده 

 کنار. یبذار
با لحن تهد ریز بعد به تو گفته ا یگفت : اگه من اون جن یزیدآمیلب   نیکه 

 ...!نمیرو بب یکاره بش
 خودشه! تیرا ینداشت که هاموس کپ خبر

 افتاده؟! ینگفت چه اتفاق سورن
سعود شت. حاال تو  یحال خوب ینه، به هوش اومد ول – م سه حرف زدن ندا وا
 شده. یبگو چ

به  یزیماجرا چ اتیدادم تا قبل از حرف زدن با سااورن، در مورد جزئ حیترج
 مسعود نگم.

محکم خرد  یزیچ هی ادمهیبرام گنگه.فقط  یهمه چ ینیدونم... ینم قیدق -
 تو سرم.
 ؟یگیراست م یدار یمطمئن - مسعود

 آره! -
هم بود...از قرار معلوم از  یشکسته بود، خون نهیآ دمیاونجور که من د – مسعود

نفر تو رو ُهل داده  هی یعنیدراوردن، نهی آ ِزیر یخرده ها یسر هیزخم سر تو هم 
 !...گهید یباش دهید نهیآ ی طرفو تو ِریتصو دیبا عتای.طبنهیآ یتو
 .ادینم ادمیدونم...باور کن  ینم -
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 !ادیب ادتیکن زودتر  یسع یباشه...باور کردم.ول – مسعود
 سا ت چنده ؟ -

 ...میو ن کی - کی – مسعود
 برم خونه. دیمن با -

 تا صبح که اصه راه نداره. – مسعود
 .رمیمن م یول -

 که مسعود جلومو گرفت. امیب نییاز تخت پا خواستم
 یواخ یلباس ها م نیبا ا .بعدمیتا صاابح بمون دیکجا ؟! گفتن با – مسااعود

 !؟یبر
 امشب برم خونه، فردا هم برم سر کار. دی.من باستیاصه برام مهم ن -

 ؟یریمیروز نرو سر کار، م هیافتادم! حاال  ی جب خر ریگ – مسعود
 هم دنبال بهونه ست. شینجوریکنه.هم یاخراجم م یبه خدا معظم -

 ...یاریم ریگ گهیکار د هیگور پدرش،  – مسعود
 تو راحته... یگفتنش برا -

 کنه. یشو، به خدا اخراجت نم الیخ یبهراد ب – مسعود
احساساتم کنترل نداشتم.کم  ی.اصه روومدیدونم چرا داشت اشکم درم ینم

 !هیگر ریمونده بود بزنم ز
 برم... دینه، من حتما با -

 ی.مارمیلباس ب من برم برات یصبر کن دیبا یخدا!...باشه، قبول.ول یا – مسعود
 !؟یتا اون موقع تحمل کن یتون

http://www.roman4u.ir/


 255 دژاسو

 !یمنو قال بزار یآره...باشه.مسعود، نر -
 .امیجا باش تا من ب نیراحت.هم التینه، خ – مسعود

سعود ن تا شتن م ش یسا ت میبرگ صف میسا ت دو و ن ی.حوالدیطول ک شب ن ه 
شت برمیاومد رونیب مارستانیبود که از ب صرار دا دش خو یخونه  می.مسعود ا

سعود هم که د شب رو  شهیمن نم فیحر دیاما من قبول نکردم.م شد  مجبور 
 هم بهم ُغر زد. یبمونه...البته کل شمیپ

شاادم.سااا ت از هفت گذشااته  داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یبا صاادا صاابح
 یخفه کردم و بلند شدم تا آماده  لمویبشه موبا یمسعود شاک نکهیبود.قبل از ا
 رفتن بشم.

سرب یآب صورتم زدم و  شدم.م عیه  سرمو ِبکنم اما وقت یآماده  ستم باند ِ   یخوا
 ود.نب ندیشدم، ظاهرش چندان خوشا مونیبه زخم سرم انداختم پش ینگاه مین

 .ییرایپذ یسر مسعود، تو یبرم رفتم باال رونیاز خونه ب نکهیاز ا قبل
 سر کار. رمیبهش و گفتم : مسعود، من دارم م زدم

 چشماشو باز کنه گفت : باشه... برو گورتو گم کن. نکهیا بدون
 با خودم ببرم؟ دویمن کل ای یمون یم نجایتو ا -

 ببر. دویخوام برم شرکت.کل یم گهیسا ت د هینه، من  – مسعود
شتم و از خونه زدم ب دهایکل ش هیتونستم  ی.با بدبخترونیرو بردا  ارمیب ریگ نیما

 و خودمو به دفتر برسونم.
شده بودم که د هنوز ساختمون ن ش دمیوارد  و  ابونیخ یتو دیچیسورن پ نیما

دفتر نگه داشاات.مطمئنا اونم مثل من از ترس اخراج شاادن  یزود جلو یلیخ
شویو انتظار د ادیکردم ب یاومده بود.در کل فکر نم ش دن شتم.از ما  ادهیپ نیندا
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  ِنی بود.جفت مون  یچیشااد و اومد ساامت من.اونم مثل من ساارش باندپ
 .میاحمق ها شده بود

از  گهی: تو د دیجواب سهممو بده با تعجب پرس نکهیسهم کردم ، بدون ا بهش
 شد؟ داتیکجا پ

 مثه خودت، اومدم سر کار. -
 !گمیم شبوید وونه،ید گمیاالنو نم – سورن

 متوجه نشدم! یدیمقدمه پرس یب هویآهان... -
گفتم : نگرانت شااده بودم، حس  میرفت یاز پله ها باال م میکه داشاات همونطور

 افتاده. یکردم اتفاق بد یم
من موندم چرا هر جا بح  آش و الش شاادن و کتک خوردنه تو هم  – سااورن

 رد!ک یم کهیت کهیکشتنت مسعود منو ت یزدن م ی! اگه میرسون یخودتو م
هم واقعا  دیشاا ایکرده خبر نداره... شابیکه د یکردم ساورن از کار احسااس

 افتاد؟ یچه اتفاق ادتهی: تو  دمیسورن نبوده! ازش پرس واریاون 
 .ادمهیلحظه شو  نیآره، تا آخر – سورن

شد با شت میهم وارد دفتر  از  یمعظم یسمت اتاق مون که آقا میرفت یم میو دا
 !نمیبب دیسیگفت : وا دیاومد.تا ما رو د رونیاتاقش ب

 آروم جواب سهم مونو داد و اومد جلو. یلیخ م،یسهم کرد بهش
 !ن؟یشد یختیر نیشده؟ چرا ا یچ – یمعظم

 .مینداد یو سورن جواب من
 !گه؟یتو سر ِ همد نیدیخودم حدس بزم؛ با چماق کوب نیبذار - یمعظم
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 افتاد که از کنترل ما خارج بود...متاسفانه. یاتفاق هی ،یمعظم ینه آقا – سورن
ها نیبا ا یحاال جفت – یمعظم له  ندپ یک مد یچیبا جایا نیاو منو حر   ن

وابگو هر ج دیرو دسااتم فردا با نیفتیخونه تون، م نیتونو ببر فیتشاار ن؟یبد
 بشم. یکس

 اتاقش. یجمله بهفاصله رفت تو نیگفتن ا با
 گه؟ی  همون کس و ناکس بود دیمنظور از  هر کس – سورن

 آره، فک کنم. -
 خونه؟ میبر دیاالن ما با – سورن

 .شهیم یخونه شاک میخونه؟! دست مون انداخت.بر میبر ویچ ینه بابا چ -
 کنم مسخره مون کرد. یآره...منم حس م – سورن

 .مینشست گهیمبل، کنار همد یو رو میاتاق شد وارد
س از  یم یواقعا دارم قاط گهیشد؟ من د یچ شبید نمی: بگو بب دمیسورن پر

 !هیبه چ یدونم چ یکنم، خودمم نم
 نیا از یکیبود ، من داشتم  میهشت و ن -سا ت هشت بایتقر شبید – سورن

صاادا از  هیسااکوت بود که  یخوندم.خونه کامه تو یرو م یکوفت یپرونده ها
 یتو نفر هی دمیبه آشااپزخونه انداختم و د ینگاه می.از اتاق ندمیآشااپزخونه شاان

وش ت یشک چیه نها ! اص دمیرو د ارویقشااانگ  ینیآشپزخونه ست...بهراد ، 
ستم برم خفتااااش کنم که  شدم خوا  یمحکم خورد تو یزیچ هی هوینبود.هول 

 سرم.
 شد؟ یخب، بعدش چ -
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ست یم یچ – سورن شدم رو زم یخوا شه؟ من که همون لحظه  ن   گهید ن،یب
و ساامان هم  مارساتانمیب یتو دمیشادم د داری.بعدش هم که بدمینفهم یچیه

 کنه. یر غر مسرمه داره غ یباال
سا ت  ابیتو تقر یخونه  دمیمن رس ی... .وقتیتو نبود دمیکه من د یپس اون -

 بود. مینه و ن
 ! من متوجه نشدم.ه؟یچ هی؟ قض یچ – سورن

 یوت یلحظه فکر کردم اومد هی.دمیخونه م شاان یتو رو تو یمن صاادا ن،یبب -
نه و من متوجه نشااادم...وقت به هم  دمیفهم یسااتیتو ن دمید یخو اوضااااع 

 ده بود.تو  ِکیسااا ت نزد ادمهی قیتو.دق یاومدم ساامت خونه  عی.ساارختهیر
مد باز کرد یاو با هم حرف زد هی.یو درو برام  عد  م،یکم هم   یعنیتو ،  هویب

 .نهیآ یتو بود منو ُهل داد تو نیکه   یاون
 !یکن یم یشوخ – سورن

 نه به خدا... -
 !م؟یکار کن یچ دیبا ؟یچ یعنی نیحاال ا – سورن

 فک کنم... دیدونم...با ینم -
 جن خودشو به شکل من دراورده؟ هیبه نظرت  – سورن

 ساارت ضااربه یبه کجا نمیدونم! بگو بب ینم قیدق یاحتمالش هساات...ول -
 زدن؟
 پشت ِ سرم. – سورن

http://www.roman4u.ir/


 259 دژاسو

پشاات ِ ساارتو اصاان  ینی...دمیتو رو فقط از رو به رو د شاابیخب...من د -
 .یهست که خودت بوده باش.ممکن هم دمیند

 !م؟یکار کن یچ دیحاال با – سورن
قدر ا - خدا ان بدتر هول م نیتو رو  باشاامیسااوالو از من نپرس!  فکر  دی...

 بود؟ یچه شکل یدیآشپزخونه د یکه تو یاون ادینم ادتیکنم.
ون فک کنم َجو ی.ولنمشیتونسااتم بب هی...من فقط چند ثانقاینه دق – سااورن

 .دادینشون م ینجوریکه ا کلشیخودمون...ه یها هیتو ما یزیچ هیبود...
 یداشااتم ُخل م گهی.من که دمی...هر دو نگران بودمیسااکوت کرد هیثان چند

 !یدونستم چجور ینم شهیزدم اما مثل هم یبا هاموس حرف م دیشدم.با
 سورن؟ -

 هوم؟ – سورن
 ...یتو نبود ارویخوب شد اون  یول -

 ی طر و ادکلنش داشت خفم م یب.غ.لش کردم.بوسمت سورن و  دمیچرخ
 نیاون لحظه حس کردم که  اشق ا یداد... ول یتافت م یکرد، موهاش هم بو

  جق وجقم! یبوها
 شکوندم! یمطمئن باش گردنتو م یاگه اون تو بود -

ش یکار به اونجاها نم – سورن شتم  یخودم خودمو م ایچون  د،یک سعود  ایک م
 .دیرس یخدمتم م

الفور از  یوارد اتاق شاااد.من ف یمعظم یآقا هویکه  میحالت بود نیهم یتو
 بود. دهیما رو د یبود چون معظم دهیفا یسورن کنده شدم اما ب
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اه ! من وقت زیآم تمسخر ا ا اه ب ا اد اصن دلم ش نمیب یشما دو تا رو م یگفت : ب
 !د؟یستیکه دوقلو ن دی! واقعا مطمئنشهیم

 یجلو دیرساا یبه نظر م ی صااب یخنده مون گرفته بود اما چون معظم بدجور
 .میخنده مونو گرفته بود

 خونه؟ دیمگه نگفتم بر – یمعظم
 .دیکن یم یباهامون شوخ دیدار می...ما فکر کرددیببخش – سورن
 دارم؟! یمن با شما شوخ – یمعظم

 .دیزندا یدستمون م دیدار میکه فکر کرد نهیدر واقع منظورش ا -
 ... .دیخونه.بفرمائ دیبر دیتون ینه، دستتون ننداختم،م – یمعظم

ا کنه و بخواد از حرفش برگرده، ب دایپ یمونیفرصاات پشاا یمعظم نکهیاز ا قبل
شد یخونه  یو راه میاومد رونیسورن از دفتر ب شت میمن  صرار دا سورن ا .

خونه شو  ختیخودش اما من بعد از اون اتفاق دوست نداشتم ر یخونه  میبر
 .نمیبب

سعود رفته بود.هر دو از د میدیرس یوقت سته بود شبیخونه م که  یکی.من میخ
زدم.سااورن هم خسااته بود اما همش  یذره خواب بال بال م هیداشااتم واسااه 

راه حل بکشه  هیحرف بزنه و از مب ِ من  شبید ی هیدوست داشت راجع به قض
 ...رونیب

 یاونطرف تر رو یگذاشتم.سورن هم کم زیم ینشستم ، سرمو رو نیزم یرو
 مبل نشسته بود.

 ؟یبخواب یخوا یتو نم -

http://www.roman4u.ir/


 261 دژاسو

 یا صابم خرده نم یفکرم مشغوله.وقت یول ادیچرا، اتفاقا خوابم هم م – سورن
 نداره... تیتو هم که امن یخونه  نیتونم واسه خواب تمرکز کنم.ا

 تو تجربه کردم. یخونه  یتو شبیرو د یواقع تیآره...امن -
 یترسم، هم از خونه  یم نجای...االن هم از اگهید نهی منم هم ِیبدبخت – سورن
 خودم!

فاق دمیبخواب...من بهت قول م ریبگ - ته.فقط اگه خواساات ینم یات منو  یاف
 قبلش بهم خبر بده... یبکش

 جمله خوابم برد. نیبعد از گفتن ِ ا هیخسته بودم که چند ثان انقدر
 یکرد.سارمو از رو دارمیگذشاته بود که ساورن ب دنمیدونم چقدر از خواب ینم
 !دمیگفت : بهراد پاشو فهم یبلند کرد و با نگران زیم
 شده؟ ی؟ چ هیچ -

شن – سورن  یم تشیحموم بشاشه جن ها اذ یتو ستادهیا یهر ک گنیم دمیمن 
 !نه؟یکنن! نکنه به خاطر هم

 م هم گرفته بود بدجور!...شده بود، خند جیسورن گ یحرف ها از
 ؟یکرد یکار نیمگه تو همچ -

 ...کردم که نگرانم!گهیآره د – سورن
 داره... رادیا یکار از نظر بهداشت نی...اوال که اتیترب یب -

 باش! یبهراد، جد اریدرن یمسخره باز – سورن
 .آره،شمیم یبود؟ باشه...جد یجد یسوال نیدر برابر همچ شهیآخه چطور م -
باشاااه.در هر  یموجه لیکنم دل یفک نم یول دمیرو منم شاان یکه گفت ینیا

 کارو نکن. نیا گهیصورت تو د
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سا ت نیا ی.من تووونهینخند د – سورن سه  کر ف یکل یکه تو خواب بود یدو 
 تنها نیکنن...ا تمیکرده باشاام که جن ها بخوان اذ یکار ادینم ادمیکردم اما 

 .دیبود که به ذهنم رس یزیچ
 واقعا من دو سه سا ت خواب بودم؟! -

 ...االن سا ت حدودا دوازده ست.گهیآره د – سورن
 دارمی...خب بدمیخواب تیوضع نی! من ِ بدبخت سه سا ته با اینامرد یلیخ -
 مثه آدم بخوابم! گردنم درد گرفت... . یکرد یم

 رفت.در  وض برات ناهار درست کردم. ادمیبود،  ریفکرم درگ – سورن
 .دیزنگ در به گوش رس یلحظه صدا نیمه

به غذا برساام، تو هم برو درو باز  رمیاز جاش بلند شااد و گفت : من م سااورن
 کن.

 باشه...برو. -
شت ِ دره...اما  دمی، تا درو باز کردم د اطیح یشدم و رفتم تو بلند سعود پ  هیم

شب یمردونه  راهنیپ ش یزیهمون چ هیچهارخونه،  بود، تنش  دهیکه هاموس پو
 راهنینوع پ نیدونسااتم که مسااعود از ا یلحظه شاااک کردم...م هیکرده بود.

 یسااوت دینبا یهاموس ِ ول سااادهیکه جلوم وا یمطمئن بودم کساا بایمتنفره، تقر
شه.نگاه یم سعود با شپزخونه انداختم...خدا  یدادم چون ممکن بود م به در ِ آ

 رو شکر سورن اونجا نبود...
 : مسعود ؟! دمیپرس دیشک و ترد با
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گفت :  یتعجب باال رفتن و با نگران یگفتم ابروهاش به نشااونه  نویکه ا نیهم
 ؟یشناس یمنو نم گهیسر تو اومده! د ییبهراد، چه به

 جمعش کنم! یدونستم هم چجور یکاشتم...نم طیخ یبدجور
تو رو  شاااهیکردم.مگه م یشااادم قاط داریاالن از خواب ب نیهم د،یببخشاا -

 نشناسم؟
 نجاست؟یحاال که شده...سورن ا – مسعود

 ؟یدیپوش هیچ نیا یفرستادمون خونه.راست یدفتر، معظم میآره...رفت -
 اوردم...مجبور شدم. ریگ نویفقط هم – مسعود

 کرد من یهمچنان ناراحت بود، فک م چارهی.بییرایپذ یتو میمسااعود اومد با
 یفکر م شاابید یدونسااتم! با توجه به اتفاقا یشاادم.اما آخه من چه م وونهید

 ... .هیچ انیکردم هاموسه که اومده بهم بگه جر
 ؟یشد دوباره برگشت یچ -

 جا گذاشتم. نجایا فمویک – مسعود
 سکوت برقرار شد... هیثان چند

 شد؟ یچ شبیاومد د ادتی یراست – مسعود
 .گمیبرات م ادی...بذار سورن هم بیام...آره، تا حدود -

نداشاات پنهانش کنم...مطمئنا  یبه مسااعود بگم.لزوم قتویداشااتم حق قصااد
 کهنیمنطق نبود که سااورن رو مقصاار بدونه، با توجه به ا یمسااعود هم اونقدر ب

نکرده که بخواد مورد آزار و  یخودش کار خاصاا یهم به گفته  چارهیسااورن ِ ب
افتاده  ردساارد یتوکه به خاطر من  ادهیو احتمالش ز رهیجن ها قرار بگ تیاذ

 باشه.
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صاب  چند شخص بود ا  سعود که م شد.م سورن هم به ما ملحق  لحظه بعد 
 نکرد، فقط باهاش دست داد. کیمعصاب نداره، اصه با سورن سهم  ل

که  یکردم...البته قبلش اتفاق فیمسااعود تعر یرو برا هیاومدن سااورن قضاا با
 یریبشااه که سااورن تقصاا سااورن افتاده بود رو هم شاارح دادم تا متوجه یبرا

 نداشته...
 نب روشن کرد... هیبرداشت و  زیم یمنو از رو گاریپاکت س مسعود
 نزده؟! ایشد؟ بهخره سورن زده  یتهش چ دمیمن نفهم – مسعود
 در کار نبوده، از من بگذر! یمسعود، باور کن اگه زده باشم هم  مد – سورن

 ینشااونه  نیکار کرد؟ به هر حال ا یچ دیکه االن با نهیمنظورم ا – مسااعود
 بدتر نشه... تیکه وضع میکن یکار هی دی.باستین یخوب

 فکر ِ منو مشغول کرده! شبیکه از د هیزیچ قایدق نیا – سورن
کرد و منتظر جواب بودن.تا متوجه حالتشون شدم  یدو داشتن به من نگاه م هر

 گفتم :
با - هان...االن من  خب، بب دیآ حاال خ دینیبگم... تا  فکر  یلیمن از صاابح 

 کردم.
 !یتو که همش خواب بود – سورن

شو م - شتم مگمینه، قبل و جوانب ر یفکر کردم، همه  یلیگفتم، من خ ی...دا
ر موضوع در نظ نیواسه ا شهیهم در نظر گرفتم.به نظرم فقط دو تا احتمال رو م

شکبوده که  یمنو زده جن شبیکه د ییارویاون  نکهیا ایگرفت؛  شو به  ل خود
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سط  نکهیا ایسورن دراورده،  سورن بوده که تو سم ِ  در .شدهیکنترل م نج هیج
 ندارن.... یدو تا احتمال با هم فرق چندان نیکل ا

 کار کرد؟! یچ دیخهصه ش کن، حاال با – مسعود
که منو زده خودِ   یاون کساا می.اگه فرض کندیمن فقط دو راه به ذهنم رساا -

نادره و  یلیموضااوع خ نیکرده، چون ا ریجن بدنش رو تسااخ هیسااورن بوده و 
عدود ی ده  جازه دارن همچ یم ها ا که  نهیا شیکنن ، معن یکار نیاز جن 

 جسم ِ سورن ِ... یجن تو هیاالن هم  نیهم
خب حاال  شاام،یم یحرفمو قطع کرد و گفت : من کم کم دارم  صااب سااورن

 ه؟یچاره ش چ
تا راه  نیا یکنم.تو یش ماصاان نگران نباش، من خودم حل - جور مواقع دو 

 ای رن؛یگ یهست که به خاطر موثر بودنشون معموال مورد استفاده قرار م یسنت
ستفاده از  دیبا اون جن رو از بدنت  یخا  و ُدُهل کوب یطبل ها یسر هیبا ا
ش رونیب ش نکهیا ای م،یبک سعود به طرز وح که اون  میبزن تکتک یا انهیمن و م
به ا اد،یب رونیاز جساامت ب اروی با توجه  ندار نکهیکه  ُهل ها رو   میما اون ُد

 .میراهو انتخاب کن نیدوم میمجبور
بهش گفت : نه تو رو خدا، اگه  یتر شد و با نگران کیبه مسعود نزد یکم سورن

 من طاقتم کمه! ام،ینم رونیدستتون ب ریزنده از ز دیمنو کتک بزن
 ه؟یفرض دوم چ نمیمرگت بگو ببرو به من گفت : خبر  مسعود

به  بوده که خودشو یاون فرد جن می! اگرم فرض کن؟یشیم یباشه...چرا  صب -
و  شااهیبه سااورن مربوط م ییجورا هیشااکل سااورن دراورده به هر حال باز هم 

ضار کن میمجبور ع ِ .چون ممکنه موقهیکار خطرناک یلیکه البته خ میجنه رو اح
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 نکهیا ایباشااه  گبزر یلی...مثه طرف از نظر جثه خفتهیب یاحضااارش هر اتفاق
ظاهر  یا گهیهم همراه افراد د دیشااا ایداشااته باشااه،  یصااورت وحشااتناک

شه...بعدم ا ضارش  نکهیب شه...اگه اح ست اما رفتنش با خود ضارش با ما اح
 اگه ما ییجورا هیکنه...در واقع  یم دایکردنمونو پ تیاذ یراحت اجازه  میکن

شه هم ن ضارشتونن متهمش کنن، چون خودمون ا یمرو بک و بهش  میکرد ح
 .میشدن به خودمونو داد کینزد یاجازه 

سعود صبان م شناس د شیپ یهمه رفت نیگفت : ا تیدوباره با    وونهیاون روان
 !رمیازش بگ یحال اساس هیداده؟ اصن آدرسشو بده به من برم  ادیبهت  نارویا

ش - س نایکار کنم؟ فقط هم ی! خب چدیببخ  یبرا یکن ی...فکر مدیبه ذهنم ر
سورنو کتک بزنم؟ من فقط دلم م ضع یمن راحته که   نیبدتر از ا تیخواد تا و

 !د؟یکن یکدوم راهو انتخاب م ریتفاس نی.حاال با امیکنترلش کن یجور هینشده 
 انتخابه؟! نیگفت : بهراد، ا تیبار سورن با  صبان نیا

 ناچار گفتم : خب...نه...! به
ر چه جو نیرو حفظ کرده بود گفت : نه؟!! ا شیکه لحن  صبان یدرحال سورن

 !ه؟یمنطق
 ...گهیجور منطق ِ د هیخب... -

 آخه چطور؟! – سورن
 ... مثه برهان ِ گودل ِ.بهی ج یحلقه  هیگفت مثه  شهیم -

 !ه؟یکدوم خر گهیگودال ؟! گودال د - سورن

http://www.roman4u.ir/


 267 دژاسو

کرد که به زبون ِ ساااده  دایبرهان رو پ نیاون ا ه،یدان ِ آلمان یاضاایر هیگوِدل  -
 دروغه . گمیمن م یبگه   هر چ

 که گفته دروغه! یگفت : پس هر چ یبا لحن مسخره ا زیآم هیکنا سورن
 !قتهیحق هیکه گفته  یزیچ یخب آره...ول -

که گفته همزمان هم دروغ  ییزایبا همون لحن ادامه داد : پس تمام چ سااورن
 بوده هم راست!

 جور تسلسل ِ. هیدر واقع  ،یدون یآره...م -
 !امیتونم کنار ب یم نیبا خودش گفت : تسلسل...آره، با ا سورن

اون  نیشو!  مرا اگه من بذارم.ب یکه گفت ییراه ها نیا الیخ یبهراد، ب – مسعود
 وقتیآدرس اون رف یتون یهم نماگر  ار،یب ریگ یزیچ هیهمه د ا و جادو بگرد 

 بده خودم برم ازش بپرسم.
 یبهتر جیبه نتا دیبهتر باشه...شا میباشه...به نظر منم اگه فعه دست نگه دار -

نجا او یریکن که آدرس مهرابو بهت بدم! م رونیفکرو از سرت ب نی.اما ادمیرس
 و درستش کن! ادیب گهید ،یشیقاتل م
کدوم از اون دو  چیو در آخر سورن حاضر نشد ه دیطول نکش ادیمون ز بح 

 یکدومشااون راضاا چیراه رو انتخاب کنه...که البته حق هم داشاات.منم به ه
هاموس   ِدنید نکهی...مگر ادیبود که به ذهنم رس یزینبودم.اما متاسفانه تنها چ

 بده. رییرو تغ تیوضع
گوشااه  هی چهار بعد از ظهر بود.سااورن و مسااعود هر کدوم  ِکینزد سااا ت

ندازه  دهیخواب به ا خوابم  گهیبودم و د دهیخواب یکاف یبودن. من صاابح 
 راه چاره بودم. هیمبل نشسته بودم در به در دنبال  ی.روومدینم
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س تشنمه.ح یلیاحساس کردم خ هویاوردم که  یداشتم به مخم فشار م یحساب
 خچالیآبو از  یکردم گلوم خشااک شااده.بلند شاادم رفتم آشااپزخونه.بطر یم
 نیو هم خچالی یرو دوباره گذاشتم تو یازش خوردم.بطر یاوردم و کم رونیب

 یکه کم یخوردم جور کهی یهاموس حساااب دنیساامت در با د دمیکه چرخ
به  قب رفتم خوردم  چالی  گاه اول  ی.شاااانس اوردم داد نزدم! توخ همون ن

 بودن. یبار لباس هاش سر تا پا مشک نیشناختمش.ا
 وارد شم. اطیوقت نشد از در ِ ح گهیه ترسوندمت.دک دیببخش – هاموس

 م؟ینیبش شهی.مینداره.اتفاقا خوب شد که اومد یاشکال -
 آره، حتما. – هاموس

 .مینشست یناهارخور زیدو پشت ِ م هر
 !ننیوقت سورن و مسعود تو رو نب هی گمیم -

گه االن ب – هاموس نا ا جایا انینه ، او منو  ی.تو دارننیتونن منو بب یهم نم ن
 .ینیب یم یدرون

 ؟یچ یعنی -
به تو نشااون م نکهیا یعنی – هاموس  یلی...در کل خدمیمن فقط دارم خودمو 

ش دهیچیپ االمکان آروم تر حرف بزن که اونا  یحت ی.ولمیست، بهتره واردش ن
 .رمیسمت آشپزخونه من فورا م انینشن.البته اگه ب داریهم ب

 چه خبره؟! ؟یبهم بگ یخواست یم ی: خب...چ دمیپرس آهسته
از جن ها که  یادیز ی ده  نه؛یا هی: قضاا زدیهم مثل من آروم حرف م هاموس

کنن که تو از کاِرت دساات  یخوان کار ی ده از ما هم جزوشااونن م هیالبته 
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ن کرد یم تتیاذ لیکه اوا ییها یهودیاون  دمیکه من فهم یی.تا اونجایبکشاا
 هم باهاشونن.

 خوان منو بکشن؟ یم یعنی -
تونن بکشن چون اجازه شو ندارن، در ضمن ما هم  ینه ، تو رو که نم – هاموس

 .میمواظبت
 خوان اونو بکشن؟!! یکار دارن؟ نکنه م یپس با سورن چ -

خوان تو  یکنن.م یاسااتفاده م یبگم، اونا دارن از هر ترفند یچطور – هاموس
ونو و نقشااه شاا امیکرده بودن که من م ینیب شیتنگنا.مطمئنم پ یرو بذارن تو

 .ینک یتلق دیتهد هیشدن ِ سورنو  تیاذ دیدر واقع تو با ن،ی.ببگمیبهت م
 پس اگه ادامه بدم ممکنه سورنو بکشن؟ -

 .میدیاحتمالش که هست اما خب ما اجازه نم – هاموس
 کشم کنار! یاالن م نیآقا من رسما از هم -

 یم ییکارا هیکمه.بعدم من دارم  یلیما خدرسااته احتمالش هساات ا – هاموس
 نشو. وونهی.فقط تو دفتهیب یذارم اتفاق یکنم.نم

 تسااین دیدوسااتمو بکشاان، تازه بع نیخوان بهتر ینشااو! م وونهید ویچ یچ -
 خودمم بکشن...همون که گفتم.

ها! اگه  یکن یم یمنو  صاابان ی...کم کم دارمیذار یگفتم که ما نم – هاموس
 !یدیباارزش رو از دست م یلیخ زیچ هی یکارو ول کن نیاالن ا

 !؟یچ -
ه ک نهیبگم.اون موضوع منوط به ا یزیتونم دربارش بهت چ یاالن نم – هاموس

 .یتو کنار نکش
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 کار کنم. یچ دیتو بگو من االن با -
کا – هاموس ما قراره شاا بده. مه  کار خودت ادا به   یقاضاا شیپ میببر تتویتو 

نا او ده،یم یما و اونا قضاااوت کنه.مطمئنا به نفع ِ ما را نیبالقضااات جن ها تا 
 هم مجبورن اطا ت کنن.

 ! جالبه...ن؟یدار یِا ، شما هم دادگستر -
 به؟یآره، به نظرت  ج – هاموس

 ؟یتون گوش نکردن چ یجن ها به حرف قاض نینه...حاال اگه ا -
 نیآدما وسطه مجازاتشون سنگ یپا نکهی.مخصوصا اشنیمجازات م – هاموس

ست.م  یزیچ هی.فقط میدار تیمحدود ییزایچ هی یما تو ،آخهیدون یتر هم ه
 هست! ییخبرا هیمشکوکه... یلیوسط خ نیا

 ؟یچ -
 هی شاابیحرفاش گفت که د ینه، سااورن تو ای یدونم دقت کرد ینم – هاموس

 .دهیخونه ش د یپسره رو تو
 !!؟یبود شمونیتو پ میزد یحرف م میما داشت یوقت نم،یبب -

شتم به حرفاتون گوش م – هاموس صبح منتظر  یآره، من دا ت فرص هیکردم.از 
شتم م شون بدم...دا سره  یبودم که خودمو بهت ن شب اون پ گفتم، ما هم اون 

 .مشیریبگ مینتونست میبود ریمنتها چون درگ میدیرو د
 خرابکار نبود؟ یمگه اون جزو ِ همون جن ها -

 جاست؛ اون نه با ما بود نه با اونا! نینکته هم گه،ید نیهم – هاموس
 با اونا نبوده؟! یدون یتو از کجا م -
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البته  م،یسااورن بودنو گرفت یخونه  یکه تو یچون ما اون ساااه نفر – هاموس
 کردن. یم یاطه  ی.اونا هم اظهار بمشونیریبگ میمجبور شد

 دروغ گفته باشن! دیشا -
 نه ، من مطمئنم. – هاموس

شکوکه؟ حاال که همه  نیا یکن یچرا فکر م - ضوع م  ی الم م یجن ها یمو
 .شیکیکنن ، اونم  ستیخوان منو سر به ن

ضع یم – هاموس سم و شه...اما حتم  ادیب شیپ یتیتر که از کنترل من خارج با
شون م یدارم هر ک شو ن ست دوباره خود شه  یی.ما تا جادهیکه ه که ممکن با
 ،ی خودت داشااته باشاا ِشیچاقو پ هی شااهیکن هم یتو هم سااع م،یمواظبت ا

 باشه؟
شه. - ست یم ادمیبا شوهر هی یمن رفتم خونه  ادتهی ،یزیچ هی یمونه. را  زن و 

 ؟یریَجوون واسه جن گ
با شاا ییآره...اونا – هاموس  دایپ ییمعامله کرده بودن... جب آدما طانیکه 

 !شنیم
اونا گذاشته بودمو ته ِ کوله  یخونه  یکه تو ییاز د اها یکیبعد از اون شب  -

 ده؟یتهد هی نیهم مچاله شده بود.به نظرت ا یکردم...حساب دایپ میپشت
ست...منتها ز دیتهد – هاموس صرفا براستین یجد ادیکه ه سوندن ِ تو  ی. تر

 سراغت! ادیچاقو نم هیبا  مایم.س.تق طانیبوده.نگران نباش، ش
 کنه! یکارم م نیاگه به شانس ِ منه که ا ؟یدون یتو از کجا م -
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کرده باشااه  یکه سااال ها با مهئکه زندگ یکنه...کساا یکارو نم نیا – هاموس
کنن  یم تیکه دارن تو رو اذ ییجن ها نیا دیحرفاساات.شااا نیباهوش تر از ا

 غت.سرا ادیشخصا ب ستیممکن ن یوسوسه کرده باشه...ول طانیرو ش
 راحت شد! المیخدا رو شکر...خ -

ساب هاموس ض یتو یح ساب ی هیفکر فرو رفته بود.معلوم بود ق سره ح  یاون پ
 ی هیمهم نبود...مگه فرق اون با بق ادیبه نظر ِ من ز یفکرشااو مشااغول کرده.ول

  یمن دارم هاموس رو  درون نکهیا ی هیفقط مونده بودم قضاا ه؟یجن ها بد چ
 !هیچ نمیب یم
 کس  یتو رتیتصو رم،یاز تو  کس بگ نیاالن اگه من با دورب یعنی گم،یم -

 !فته؟ینم
 نگاهش تو نگاهم خشک شد. هیبهم انداخت.تا چند ثان ینگاه خنث هی هاموس
!! واقعا کاش منم مثه تو انقدر تیوضااع نیا یتو هیچه سااوال نیآخه ا – هاموس

با دورب نه،  حال بودم!  گه ا ،یریبگ  کس منو یتون یهم نم نیخوشاا کهیم  ن
 خودم بخوام.

 ،یراحت شااد.خب تو جن المیمنم خ ،یمنو دار یهوا ی...! تو گفتدیببخشاا -
 ن.ک دایپسره رو هم پ نیبرو ا ،یکن دایگم شده رو پ یزایچ یتون یراحت م
شااناساامو  یکه نم یتونم کساا یدونم! چطور م یازش نم یچیمن ه – هاموس

 ایند نیا یها جنِ  مو بور تو ونیلیتازه م دمش،یلحظه د هیکنم؟! من فقط  دایپ
 وجود داره!
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بوده  یجن خوب دمی! بابا شااااپیبود؟ چه خوش ت یی! موهاش طه؟یجد -
 نباش. نیباشه، انقدر بد ب

 ومدیم میشاااده بود ریبود اون موقع که ما با اونا درگ یاگه جنِ  خوب – هاموس
 فرار کنه! نکهیکرد، نه ا یبهت کمک م

 شدم. ی! داشتم خفه من؟یدینکش رونیچرا منو از آب ب یآهان، راست -
 مون از الیخ ی.ما وقتنهیممکن بود ما رو بب د،یرس یمسعود داشت م – هاموس

 .میدیبابت تو راحت شد خودمونو کنار کش
 یبرم.تو هم حساااب دیبا گهیاز جاش بلند شااد و گفت : خب...من د هاموس

 نره. ادتی حواستو جمع کن، چاقو رو هم
 چاقو؟! -

 مرض! – هاموس
 راحت. التیخودم.خ شیذارم پ یچاقو م هیافتاد.باشه حتما  ادمیآهان،  -
 لب با حر  گفت : ال اله اال الله!...فعه خدافظ. ریز

شت م هاموس شپزخونه که من با هول و وال بهش گفتم :  یدا سمت دِر آ رفت 
 !ننتیب یوقت بچه ها م هینه نه از اونجا نرو، 

سر دیچرخ هاموس سوس  صبان هیتکون داد... یسمت ِ من و با اف  یذره هم  
 اومد... ادمی  رو دنید ی درون هیشده بود.تازه قض

 لحظه حواسم پرت شد. هی د،یو گفتم : ببخش دمیذره خند هی
 گفت : چاقو رو فراموش نکن! زیدآمیتهد هاموس

رفت فاصله گ نیاز زم عیسر یلیانجام بده خ یا یحرکت پرش نکهیبدون ا بعد
 یه توسا ت بود ک کیاز  شتریبه سقف برسه کامه محو شد. ب نکهیو قبل از ا
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ذاشت  ینم یکردم اما استرس لعنت یم فیدفتر نشسته بودم و داشتم کارامو رد
شه، چون هنوز خبر سم به کار با سورن نبود.معظم یحوا  قهیهم هر ده دق یاز 

 یکم المویهاموس خ یرفت.حرفا یکرد و م یکم غرغر م هیو  ومدیبار م هی
باره  شیچند روز پ یاتفاقا دمیترساا یطرف هم م هیراحت کرده بود اما از  دو
شد شن، بلکم  همون ب یادیقبل که ظاهرا کمک ز یاز قبل.دفعه ها دتریتکرار ب

 نشد!
ونه خ رفت با خودش ببره.به ادشیرو هم  شیسورن گوش شبیشانس بد، د از

 داد. یزنم جواب نم یش هم که زنگ م
شغول ن نگاهم سورن بود که آقا ِومدنیبه کتاب بود اما فکرم م ارد و یمعظم ی 

صبان شد و با   ستت ن یشد آقا یگفت : چ تیاتاق   یم اگه ومد؟یماکان؟ دو
 یم میخودم تنظ یسار ِ کارم بذاره قرار ِ امروزو برا ینجوریخواد ا یدونساتم م

 کردم!
 سر قرار. رمیمن م نی بد ِیکار ِ واجب یلی.حاال اگه خومدهیظاهرا که هنوز ن -

 ده؟یانجام م یرو ک یجنابعال یاونوقت کارا – یمعظم
 خوام برم. یهم نم یندارم، دادگستر یمن امروز کار خاص -

قا – یمعظم کان! ه یآ ند چیما تت ظرف دمیکس رو  ثلِ  تو و دوساا   ِ تیکه م
 داشته باشه! ناراحت کردن ِ منو

به هم  زویاومد که همه چ شیپ یچند روز مشااکهت نیا یواقعا شاارمندم، ول -
 ازمون سر زده ناخواسته بوده. یاگر هم قصور خت،یر
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شکل دار یِک  دیشما بفرمائ – یمعظم شما تنظ نیم  میتا من هم برنامه هامو با 
 کنم!

 یاگه ما م !ادیم شیپ ییهوی ساات،یمشااکل که دساات ِ ما ن یول دیببخشاا -
 . نبود... نیکه حال و روزمون ا فتهیبرامون ب یقراره اتفاق بد یدونستم ِک 

به ادامه  گهیکنم من و شااما د یدر هر صااورت من فکر م – یمعظم  یقادر 
ا حقوق من ت شیپ نیایاون دوساتتون برگشات هر دو ب یوقت م،یساتین یهمکار

 !نیهم برام نکرد یچند روزتونو بهتون بدم...هر چند که کار خاص نیا
تا فحش رک یلیلحظه خ اون بهش ندم! حاال  کیخودمو کنترل کردم که چند 

. میساار کار اما کارمونو درساات انجام داد میومدیدرسااته ما سااه چهار روز ن
داغون بود. احساااس کردم چونه زدن و بح  کردن باهاش  یا صااابم حساااب

هم  یخوب یکنه، بهونه  نرویخواد ما رو ب ینداره چون در هر حال م یا دهیفا
 اورده. ریگ
 بودن رو توش گذاشتم... زیم یکه رو لمیاز وسا یسر هیبرداشتم و  فمویک
 دفتره.نه نیا ی من کار تو ِیزندگ یمساائله  نیتر تیدر حال حاضاار کم اهم -

هم خوشحالم.الاقل االن  یلیخ ستم،یتنها به خاطر اخراج شدنمون ناراحت ن
 م برسم. گهید یراحت به کارا الیتونم با خ یم

 درست و  ِلیمنم دو تا وک د،یبزرگتون برس یبه کارا دیبله، شما بفرمائ – یمعظم
 بدونن. یاز کاِر حقوق یزیچ هیکنم که حداقل  یاستخدام م یحساب

به  یترفتم.وق یکنم تا در ِ ورود یباهاش خدافظ نکهیبرداشااتم و بدون ا فمویک
س صدا سادمیوا دمیدر ر ستمزدتون هم  یبلند جور یو با  شنوه گفتم : د که ب

 واسه خودتون، سگ خوردش!
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کوچه هم  یرو از تو یمعظم دادیداد و ب یاومدم ... صااادا رونیاز دفتر ب فورا
 دهیفا یب دمید یسااورن رو گرفتم اما وقت یخونه  ی! دوباره شااماره دمیشاان یم

س دو تا بوق خورد و  یکیبرادرش رو گرفتم. یشماره  دهیجواب نم یست و ک
 فورا جواب داد...

 بله؟ – سامان
 الو، سهم سامان جان. -

 سهم... – سامان
 من بهرادم، دوست ِ سورن... -
 چه خبر؟ ؟یسرد جواب داد : چطور یلیخ
جا  من شیهم پ لشیدفتر، موبا ومدهیمزاحمت شدم، سورن امروز ن دیببخش -

نگرانشاام،  یلی.خدهیزنم جواب نم یم به خونه ش زنگ مه یگذاشااته.هر چ
 .یسر بزن هیخونه ش  یبر شهیگفتم زنگ بزنم به تو که اگه م

ونم د یزنم...نم یسر م هی رمیهم دارم.باشه م دیبابا...اتفاقا من کل یا – سامان
 افتاده به جون ِ ما! هیا یچه بدبخت نیا

 خبر بده. هیبه من هم  یدستت درد نکنه، رفت -
 باشه، خدافظ. – سامان

هم  ی!هر چادیقطع کرد.مطمئنم که سااامان از من بدش م عیگفت و ساار نویا
 یه بک ییدوران مدرسااه بودن کسااا یفهمم! البته تو ینم لشااویکنم دل یفکر م

 کنم. یفقط  لتشو درک نم ستین یبی ج زیبرام چ ومد،یاز من بدشون م لیدل
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دادم خونه ش نرم.اصه دوست نداشتم با  حیاما ترج نگران سورن بودم نکهیا با
خودم.همش به  یبرادرش رو به رو بشاام.راهمو گرفتم و رفتم ساامت خونه 

ما نم یکردم که م یهاموس فکر م یحرفا کنن ...اگه  یکار میذار یگفت   
صا هاموس رو آت ییبه شخ شه خودم  سورن اومده با اون  ازنم، ب یم شیسر 

 مراقب بودنش!
بازه، چند لحظه بعد ا دمیوارد کوچه شااادم د یوقت دختر  اروی نیدرِ  خونه م 

سا ست.تا منو د رونیاز خونه م ب هیهم معلوم  ساد،یهمونجا وا دیاومد و درو ب
ثان یبود منتظرِ  منه.تو که صاابح درِ  خونه رو  یهر چ هیاون چند  فکر کردم 

 یدم.دزد که  مرا طرفابابت نگران نبو نی.اما از اومدین ادمی یزینه چ ایبسااتم 
نه  که  یدزد یبرا یزیبشاااه، چون چ داشیمن پ یخو نداره.جن هم  وجود 

 روشنه... فشیتکل
 سهم. – گانهی

 سهم... -
 یدر ِ خونه تون بازه، رفتم داخل چند بار هم صااداتون زدم وقت دمیمن د – گانهی
 .رونیدرو بستم و اومدم ب دهیجواب نم یکس دمید

 کردم گفتم : ممنون. یدرو باز م دیکه داشتم با کل یحال در
سکوت ، قبل از ا بعد س نکهیاز چند لحظه  شم پر : از چهره  دیمن وارد خونه ب

 افتاده؟ ی.اتفاقستیتون معلومه که حالتون خوب ن
 افتاده باشه... یگفتم : اگرم اتفاق یحوصلگ یب با
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ستم بگم اگرم ا یحرفمو قطع کردم.م عیسر اما ش یتفاقخوا شه به  ما افتاده با
 نکرده که بخوام باهاش یخدا کار یبنده  نیبا خودم گفتم ا یول ستیمربوط ن

 !ستیکم گوشتش تلخه که اونم مسلما دست خودش ن هیکنم.فقط  یتند
 .فتادهین ینه، اتفاق -
زد(...اما من بر کس شااما  یشااخندی...)ننیمعلومه که ناراحت یول – گانهی

 خوشحالم. یلیخ
 گفتم : خب خوش به حالت. یخنث یلیکه اصه ا صاب نداشتم خ منم

 درو بستم. یحرف چیبدون ه و
گوشااه پرت کردم و نشااسااتم.فقط منتظر تماس  هی فمویخونه که شاادم ک وارد

 .خوره یداره زنگ م میگوش دمیسا ت گذشت که د مین بایسامان بودم.تقر
 بله؟ -

 .ستین نجایا یسورنم ول یالو، من االن خونه  – سامان
 اونجاست؟ ؟یچ نشیواقعا؟!! ماش -

 یخونه رو دنبالش گشااتم ول یجا یهم هساات.همه  نشیآره، ماشاا – سااامان
 !ستین

 بره... نیاومده که مجبور شده بدون ماش شیبراش پ یکار دیشا -
از شما دوست  ریادامه داد(...جسارتا به غ زیآم هیبگم!...)کنا یواال چ – سامان

 م؟ینداره که بهش زنگ بزن یا گهید
 !ن؟یپرس یبا لحن خودش گفتم : برادر شماست، از من م منم

 گذرونه! یبرادر ِ من که هست اما هفت روز ِ هفته رو با شما م – سامان
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 کارش داره! نیا یبرا یخاص لیالبد دل -
ه اگه البت د،یگ بزنش زن گهید یبح  ها به دوسااتا نیا یبهتره به جا – سااامان

 .شهیم یچ نمیگردم تا بب یهم داره! منم دنبالش م یا گهیدوست د
 باشه، خدافظ. -
با یا صاااب با راه  چیگوشااه.بدجور کهفه بودم.ه هیپرت کردم  لمویخراب مو

 نیواسااه ا یفکر هیبودم هاموس  دوارمیفقط ام د،یرساا یبه ذهنم نم یچاره ا
ضع شا تیو صه اتفاق دیبکنه... ست به  فتادهین یهم ا شه که هاموس هنوز د با

 کار نشده!
سامان خبر سا ت نبود.منم  یهفت ِ بعد از ظهر بود اما تا اون موقع از تماس ِ 

 یجواب نم یکساا یزدم ول یسااورن زنگ م یبار به خونه  هیسااا ت  میهر ن
 سامانو گرفتم که اونم جوابمو نداد. یداد.چند بار هم شماره 

کردم  یبکشم!همش حس م گاریتونستم س ینم یاسترس داشتم که حت درانق
که  ساااتین یسااورن آدم دمید یکردم م یبا خودم فکر م یتب دارم.هر چ

شک هیبق ینجوریا سر کار بذاره. از هاموس  هنکیافتاده .ا یاتفاق هینبود که  یرو 
 کرد! یم ینبود بدتر منو  صب یهم خبر

صد شتم برم خونه  ق م بهتر نر ییچه خبره اما حس کردم تنها نمیسورن و بب یدا
 باشه.
مسااعود رو گرفتم.بعد از هفت هشاات تا بوق  یبرداشااتم و شااماره  لمویموبا

 جواب داد...
 بله؟ – مسعود

 ؟ییالو سهم. مسعود کجا -
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 سر کار. – مسعود
سورن پ گهیکه گفت د نویا شدم که   ...هر چند از قبل همستین ششیمطمئن 

 مسعود باشه. شیدادم پ یاحتمال نم
 سورن؟ یخونه  میبا هم بر یایم گمیم -

سعود صه هم حوصله  الیخ یبهراد، جون ِ مادرت ب – م  یشو االن کار دارم ا
 ندارم. یمهمون

 یخاک هی میبا هم بتون دیشااا یایبرم، گفتم تو هم ب ییتونم تنها یآخه من نم -
 !میزیبه سر ِ من بر

 ن؟یزد یشده؟! باز چه گند یچ – مسعود
 ...ستین داشیسورن از صبح پ -

 ؟یچ یعنی – مسعود
 فک کنم گم شده... -

 ابله؟! یگیبه من م نویا یچرا االن دار – مسعود
 بشه. داشیتا غروب پ دیفکر کردم شا د،یببخش -

 نرفته خونه ش؟! یمطمئن – مسعود
داداشه  یشماره  یهم هر چ.بعد از اون ستیصبح که برادرش گفت اونجا ن -

 .دهیجوابمو نم رمیگ یرو م
 .رسونم یمن خودمو م یسا ت صبر کن مین هیتو  نیگه خورده ! بب - مسعود

 باشه، منتظرتم. -
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گ تک زن هیو بهخره خودشو رسوند. قهیسا ت ِ مسعود شد چهل و پنج دق مین
ش سر ِکینزد دمیزد و فهم میبه گو ست. ش عی خونه  شنمو پو تم دم و رف دمیکاپ

 در.
 شدم. نیو منم فورا سوار ماش دیبعد مسعود رس هیثان چند

سعود شما راه گهیبا حر  گفت : چند وقت د م ست  ستانی ت ِیمن از د  مار
 !شمیم

 زیهمه چ نکهیباشه، مخصوصا ا یدادم که از دستم  صبان یبهش حق م واقعا
  سر ِ خودمه! البته ناخواسته... ِریهم ز

ظه ا از ما ینشااسااتم حس م نیماشاا یکه تو یلح باالتر  یکردم د بدنم 
رفته.کاپشاانمو دراوردم اما بازم گرمم بود.گرما پدرمو دراورده بود، اونقدر به 

 .شهیستوه اومده بودم که صورتمو چسبوندم به ش
 چته تو؟! – مسعود

 ه.کن یم میتب هم داره روان نیطرف، ا هیسورن  ی هیاز صبح تب دارم...قض -
 .یخوب ش ینجوریا دیسرده، شا رونیب یهوا ن،ییرو بده پا شهیش – عودمس
 زنگ نکهیباز بود و ما بدون ِ ا اطی.در حمیدیسااورن رساا یزود به خونه  یلیخ

 در خونه هم چند تا یپارک بود.جلو اطیح یسورن تو نی.ماشمیوارد شد میبزن
 کفش بود.

سام هی.چند ثانمیو منتظر شد دیچند بار محکم به در کوب مسعود ان گذشت و 
اخم هاش رفت تو هم.ما هم  یدرو برامون باز کرد.تا چشمش به ما افتاد حساب

.پدر و مادر سورن هم میو وارد شد میکرد یسهم خشک و خال هیاجبارا بهش 
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همشااون  یهاشااناختمش.چهره  یهم بود که من نم گهیمرد د هیداخل بودن، 
 .دیرس یبه نظر م یه  صبگرفته و ناراحت بود، به جز سامان ک

 شد؟!ن یاز سورن خبر ؟یوسفی یشد آقا یسورن گفت : چ یرو به بابا مسعود
 یبگم والله...از هر کس که م یگرفته جواب داد : چ ییسااورن با صاادا یبابا

 بگردم! دیدونم کجا رو با یواقعا نم گهی... دمیسراغشو گرفت میشناخت
 کار کرد؟! یچ دیبابا...حاال با یا – مسعود

جا اون دی...شااامیریاطراف تماس بگ یها مارسااتانیبا ب دیبا – یوساافی یآقا
 .میکن داشیپ

چرخه.در  ی پام م ِریداره ز نیو زم ساامیتونم ساار پا وا یکردم نم یم احساااس
رفتم سامت  نیهم یمتوجه اون حالت بشاان، برا هیخواسااتم بق یحال نم نی 

شن یاتاق و تو سامان داره م دمیراه  گاه هی دی  با گهیکه   هی . میبزن یسر هم به آ
ستم.حدس م ش شه ن صب یگو شه چون از  شارم افتاده با صاب حزدم ف م انقدر ا 

که  فت چ ادمیداغون بود  پا هیکردم تبم  یبخورم.حس م یزیر  نییکم 
هنوز  یبهتر شد ول ینشستم حالم کم یبود! وقت یشکرش باق یاومده...باز جا

سا نیدم زمکر یحس م سرم م لیو کل ِ و چرخن.چند لحظه  یاتاق دارن دوِر 
تا بلکم اون حالت از ب چند لحظه که  ونهم یبره...تو نیچشاامامو بسااتم 

 و رهی ت ِریچشاامم...تصااو یجلو ومدیم ریتصااو هیچشاامامو بسااته بودم مدام 
 رویصواون ت گهیخرابه.چشمامو باز کردم تا د هیبه  هیشب یزیبود...چ ینامفهوم

 .نمینب
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 یمسااعود اومد تو نیح نیکه متوجه شاادم حالم بهتر شااده.هم دینکشاا یطول
 من نشست... یاتاق و درو پشت سرش بست.اومد و جلو

 ؟یخوب – مسعود
 شد؟! یآره...چ -

 ...یچیه – مسعود
 گفتم : مسعود؟ یناراحت با

 ه؟یچ – مسعود
  منه. ِریهمش تقص -

 ؟یدار یریتو چه تقص – مسعود
 خاک بر سرم، گند زدم...حتما جن ها به خاطر من سورنو بردن. -

 جن ها بردنش؟ یدون یچرند نگو، تو از کجا م – مسعود
 منه. ریاز کجا...اما تقص ستیمهم ن -

...اونجا موندن رونیسااکوت برقرار شااد.از جام بلند شاادم که برم ب هیثان چند
چند لحظه نگهم  ینداشاات.مسااعود هم همراه من بلند شااد اما برا یا دهیفا

شت تا نذاره برم ب : بهراد،  گفت یو البته مهربون زیدآمیبعد با لحن تهد رون،یدا
 ها! یحرفا نزن نیاز نایا یوقت جلو هی

 کدوم حرفا؟ -
 یهم دنبال ِ بهونه م ینجوریهم نایحرفا...ا نی منه و ا ِریتقصاا نکهیا – مسااعود

سامان االن سگه سگه...ممکنه پاچه  اروی نیبندازن گردن ِ تو.ا ویردن همه چگ
 .رهیتو بگ

 .گمیباشه نم -
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 سمت ِ در آپارتمان مسعود میرفت یم میکه داشت ی.در حالمیاومد رونیاتاق ب از
شااد حتما ما رو هم در  ی.اگه خبرمیکن یرفع زحمت م گهیگفت : خب، ما د

 .دیبذار انیجر
داد بود اومد سمت مون و دست منو گرفت  هیلحظه سامان که به ُاپن تک نیهم

 !میطرف خودش و گفت : کجا؟ در خدمت باش دیذره کش هی
ت : گف یجد یلیسمت خودش و خ دیدستمو گرفت کش یکیمسعود اون  بعد

 خدمت از ماست!
سااورن کجاساات،  یدون یدونم تو م یمن که م ن،یرو به من گفت : بب سااامان

 همه مونو راحت کن. الیو خ بگو
 دونم! ینه به خدا من نم -

صدا سامان حاال هم  ،یناکارش کرد یکه زد شبیبلند گفت : اون از پر یبا 
 !یگم و گورش کرد یکجا برد ستیمعلوم ن
 زد بهرادو ناکار کرد. یبرادر جنابعال شبیپر یشرمنده ول – مسعود
 !دیبگ دیخوا یم یچ گهید دینگ نویگفت : آره...ا زیآم هیکنا سامان

 رو کن! یدار یاگه مدرک ه؟یحاال حرف حساب تو چ – مسعود
 .شهیم دایکردم مدرک هم پ تیرسما ازتون شکا یفردا وقت – سامان
صه سامان چ ا شا یفقط م گه،یم یبرام مهم نبود  ستم از اونجا برم تا   دیخوا

سااامان  یخرده از حرفا هی.اما مشااخص بود که مسااعود نمیبتونم هاموسااو بب
ُهلش داد  یسامان اون جمله رو گفت مسعود کم نکهیشده...بعد از ا ی صبان

 خواد بخور. یدلت م یو گفت : هر گه
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گفت :  حرف دهنتو بفهم  و انگشااات اشااااره رو  تیهم با  صاابان ساااامان
دست ِ سامان و  یبه سمت مسعود گرفت.مسعود هم محکم زد رو زیدآمیتهد

سفی یدوباره ُهلش داد.آقا سامان تا نذاره  یو سمت  شد و اومد  از جاش بلند 
 .رهیباال بگ نیاز ا شترید واشون ب

شو  یگفت و فحش م یم یور یدر یه سامان سعود هم متقابه جواب داد، م
سامان م یم ست که نم یداد.احتماال  سعود کتک کار یدون ا کنه ام یتونه با م

پ و بزنه سامانو چ فتهیب یاتفاق نیهمچ ادیبدش نم ادیم مسعود زمن حس کرد
تم  قب و گف دمشیکش یدست ِ مسعودو گرفتم ، کم نیهم یو راست کنه.برا

  منه. ِریتو رو خدا، اصن تقص دی: بس کن
 !تسی تو ن ِریگفت : نه تقص یمنو آروم ُهل داد و با همون لحن  صبان مسعود
 چی...هرونیب ارمیخواهش و تمنا تونسااتم مسااعودو از اونجا ب یبا کل آخرش

 بود بزنه پسره رو لت و پار کنه! کی...نزدومدیرقمه کوتاه نم
ش سوار ست.البته من بهش گفتم بذاره  میشد نیما ش شت ِ فرمون ن سعود پ و م

ارد گفت،ک یهم نم یچیبود ...ه ی صب یلیکنم اما قبول نکرد.خ یمن رانندگ
 یکه جلو یبه خاطر حرف دمیترساا ی...منم همش مودیدرنم خونش یزد یم

بان نا زدم، از دسااتم  صاا بازم حس م یاو ما یبشاااه. باال  یکردم د بدنم 
.شانس نییپا دمیرو تا ته کش شهیش نیداغ کرده بودم به خاطر هم ی.حسابهرفت

 یهم از من م یحال هیوگرنه  ساااتیخوب ن ادیحالم ز دیاوردم مسااعود فهم
 گرفت.

س قهیسه دق دو شدم تو م شت متوجه  سمیستیمن ن ی خونه  ِریکه گذ :  دمی.پر
 ؟یریم یکجا دار



wWw.Roman4u.iR  286 

 

 خودم. یخونه...خونه  – مسعود
 بشه! یخبر دیخودم باشم، شا یخونه  دیمن امشب حتما با -

 که گفتم. نیهم – مسعود
 من... یول -

 !یدیکه شن نیحرفمو قطع کرد : هم عیسر
گذشااات و بهخره  قهینزنم! چند دق یحرف گهیدادم د حیترج تیاون وضااع با

 یرو باز کنه اما من هنوز تو نگیشد تا در ِ پارک ادهیپ نی.مسعود از ماشمیدیرس
ساامت خونه  انیدارن م الی مو محمد و  هد و   دمیبودم که از دور د نیماشاا

ش ی سعود.از ما سهم  ل ادهیپ نیم شون   یکنم...فرصت خوب کیشدم تا باها
 فرار بود! یبرا

مسااعود همراه اونا رفت باال و از من خواساات تا  ،یاز سااهم و احوالپرساا بعد
رو برام  یو رفتم باال.دِر ورود نگیپارک یزدم تو نویماش عیپارک کنم.سر نویماش

وارد خونه بشاام ، از همونجا مسااعودو صاادا  نکهیباز گذاشااته بودن.بدون ِ ا
 در. یبعد اومد جلو هیزدم.چند ثان

 .رمیم گهیرو بهش دادم و گفتم : خب مسعود، من د چییسو
 .رنیو م ننیش یسا ت م مین نایتو، ا ایکجا؟ ب – مسعود

 رو ندارم. یتو رو خدا، من االن اصه حوصله سر و صدا و شلوغ الیخ یب -
 عیو ساار دمیو نذاره برم که من زرنگ جنب رهیخواساات دسااتمو بگ یم مسااعود

 .نییچند پله رفتم پا
 !ادیسرت م ییبه هیاونجا  یریابله، م – مسعود
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 .دمیم حیاونو ترج یول دیببخش -
رفتم و خودمو به در ساااختمون  نییمونده رو هم پا یباق یاون چند تا پله  فورا

اونجا  امیبلند گفت : بهراد به خدا امشب م یمسعود با صدا دمیرسوندم که شن
 کنم! یت م کهیت کهیت

ش ادیرفتم اما ز ادهیراهو پ یهمه  نکهیا با شا دیطول نک سم،   دمیتا به خونه بر
 چون فکرم مشغول بود متوجه گذر زمان نشدم...

 یآب خوردم.داشتم از تشنگ یآشپزخونه و کل یرفتم تو دمیرس نکهیمحض ا به
از ظاهر  گهی... مطمئن بودم دادیشاادم.همش منتظر بودم هاموس ب یههک م

جا نم تاق و از داخل  یتو.رفتم تو ادیب واریاگه از د یخورم ،حت یشااادنش  ا
 یتو محوصااله نداشااتم بر گهیبار د نیکشااو، چاقو ضااامن دارمو برداشااتم.ا

 تخت گذاشتم.چاقو رو یکنار تخت نشستم و سرمو رو ن،یزم ی...روییرایپذ
شتم تو ستم بمونه تو  هیشلوارم تا  بیج یگذا شه و د سته ازم دور ن وقت ناخوا

 پوست گردو! شانس که ندارم من...
لک گذشت پ یم یخسته بودم اما دوست نداشتم بخوابم.هر چ یلیخ نکهیا با

حواسم کامه به دور و برم  یزدم ول یشدن. داشتم چرت م یتر م نیهام سنگ
شت خوابم م نکهیبود.بدون ِ ا  هیلحظه متوجه ِ  هی یرابرد که ب یخودم بخوام دا

سم ب شد حوا صدا با    شدم.اون  سرمو از ر ادیصدا  تخت  یوسر جاش.
بعد  هیدادم.چند ثان یگوش م طیبرنداشااته بودم، فقط داشااتم با دقت به مح

ربه ضاا واریبا انگشاات به د یبود که کساا نیدوباره اون صاادا تکرار شااد.مثل ا
 یاتاقه.صاادا یبه جز من تو گهینفر د هیلحظه بود که متوجه شاادم  نیبزنه.هم

شد.فورا از جام بلند  یم کیکه داشت بهم نزد دمیشن یقدم هاشو به وضوح م
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.هنوز دسااتم به چاقو ارمیب رونیتا چاقو رو ب بمیشاادم و دسااتمو بردم ساامت ج
س سبونده بود  هیبود که  دهینر ستامو گرفت.منو محکم چ شت محکم د نفر از پ

 یمنو م شااتریب نیو ا نمیتونسااتم چهره شااو بب یوجه نم چیبه خودش ،به ه
 ای شاامیرو به رو م وحشااتناک یچهره  هیبا  ایکردم االن  یترسااوند...حس م

 !شمیکشته م یعیبه طرز فج نکهیا
 گفتم : من چاقو دارم، مجبورم نکن ازش استفاده کنم! بهش

با  نیهم  هویاز دسااتاش گرفته...بعد  یکیلحظه حس کردم هر دو دسااتمه 
 گردنم. ریفاصله گرفت ز یخودمو با کم یقوچا

منه؟! مجبورم نکن ازش اسااتفاده  یچاقو نکهیگفتم : ِا ، ا یلحن مسااخره ا با
 کنم!
  دوستت؟! ِشیپ یبر یخوا یو گفت : م نیزم یرو انداخت رو چاقو

سناک نبود...کامه  اد یکه فکر م یزیچ بر کس صه تر صداش ا و  یکردم 
 انهدواریفراموش کردم و ام زویهمه چ گهیحرف از سورن شد د یالبته َجوون.وقت

 کجاست؟ یدون یگفتم : تو م
 .ششیتونم ببرمت پ یگفت : من م آروم

حس  هگی.ددمید بهیمکان غر هی یکه خودمو تو دیطول نکشاا شااتریب هیثان کی
که  یزیاما تنها چ دمیدسااتمو گرفته باشااه.فورا به  قب چرخ یکردم کساا ینم
 نبود...چاقومو با خودش برده بود! یبود.از چاقوم هم خبر وارید دمید

د.به بو یبودم...اتاِق درب و داغون یکاهگل یوارهایبا د کیاتاق تار هی یتو من
شه...ه ومدینظر م س چیخرابه با  هیود.ب یاتاق نبود.کف اتاق خاک یتو یا لهیو
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شت...تنها منبع نور، نور ِ ِیچوب یدر و پنجره  ماه بود که از پنجره   کهنه هم دا
م کردم پسره به یاتاق نبود.حس م یاز من تو ریکس غ چیوارد اتاق شده بود.ه

 بود، نه سورن! یکلک زده چون نه از خودش خبر
گرفتم از اتاق خارج بشاام تا  مینداشاات.تصاام یا دهیاون اتاق فا یتو موندن

تاق ب دایسااورن رو پ افتاد چند  ادمیبودم که  ومدهین رونیکنم...هنوز از اون ا
هم  بود...قبلش ی مسااعود بودم هوا کامه ابر ِشیپ نیماشاا یکه تو شیپ قهیدق

کردم هوا  ی...حس مودب یبارون اومده بود.اما اون لحظه آساامون کامه مهتاب
 یشاامال هم که خونه ها یگرم تر از قبله...تو یلیرطوبت نداره و خ گهیهم د

 سازن! ینم یگل
شدم که تو بایتقر شهر ن یمطمئن  سترس بد نی.با استمیقائم بهم وارد  یفکر ا

ونه! تونستم برگردم خ یدونستم چطور م یباشم، نم ییتونستم هر جا یشد...م
 لهیوس چیه اطیاون ح یبزرگ شدم.تو اطیح هیاومدم و وارد  رونیاز اون اتاق ب

شت...خال یا ستفاده کنن وجود ندا ش یل خا ِیکه آدما بتونن ازش ا   ِریبود! نه 
 شیسال پ ستیدو ی...انگار اون خونه مال آدمایداشت، نه باغچه و درخت یآب

 بود!
اتاق بود که از پنجره ش  هی ،یمیقد یچهار پنج تا پله  یباال اطیطرف ح اون
دد چراغ.مر هیبود...مثه نور  فی.نور ضااعشاادیم دهید شیبه نور آت هیشااب ینور

سمت ِ اون اتاق  یبودم...نم ستم برم  و رو به ر یزینه! ممکن بود با هر چ ایدون
ا به گرفتم برم اونج میتصاامبا خودم کلنجار رفتم و بهخره  هیبشاام...چند ثان

.خودمو به پله ها رسااوندم و ازشااون باال رفتم.مدام هم نمیآدم بب هی نکهیا دیام
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از  یکی دمیترس یهمش م نبود! یحرکتم اراد نیکردم...البته ا یاطرافمو نگاه م
 بشه. کیپشت بهم نزد

 هی اتاق تی وضااع ِدنیانداختم.با د یپشاات پنجره و به داخل اتاق نگاه رفتم
اونجا نبود و  یادیز لیکنه.وسااا یم یمطمئن شاادم که اونجا آدم زندگ ییجورا

فرش پهن بود و وسط اتاق  هی نیزم ی.رودمیرس یبه نظر م یمیهمشون هم قد
 وهی...ودب یچراغ نفت هی یکرساا یگذاشااته بودن.رو کی کوچ ِیکرساا هیهم 

شدم  س هیمتوجه  شتش به من بود و انگار  ینفر هم کنار کر سته اما پ ش پتو  هین
 و نه دستاشو... نمیتونستم صورتشو بب یسرش انداخته بود.نه م یرو
ره پنج ی شااهیآروم چند ضااربه به شاا یلیتوجهش رو جلب کنم خ نکهیا یبرا

ه ن یبه خودش بده ول یحرکت من ِ جا بخوره و تکون نیکردم با ا یزدم.حس م
شسته بود و کوچکتر سر جاش ن هم  یحرکت نیتنها جا نخورد، با همون حالت 

باره به پنجره ضااربه زدم، ا ینم  حرکت یبار محکم تر اما باز هم ب نیکرد.دو
رسوندم اتاق  یکه همش حواسم به اطراف بود خودمو به در ِ چوب یبود.در حال

باز بشااه.درو  یو چند بار بهش ضااربه زدم.ضااربات من با   شااد که در کم
 ابیتقر نکهیآروم ُهل دادم و به داخل اتاق و اون شااخص نگاه کردم...با ا یلیخ

 .کنهدرو باز کرده بودم باز هم برنگشت تا بهم نگاه 
 یا هگید یمشکوک بود اما من هم چاره  یلیخ ارویافتاده بودم... ریگ یبدجور

ق بگه کجام! وارد اتا نکهیا اینداشااتم.ممکن بود آدم باشااه و بتونه کمکم کنه 
م ه الشی خ ِ نی  تا طرفو متوجه خودم کنم... دیشااادم و آروم گفتم   ببخشاا

گاه به دور و برم ن نداختم...کس د ینبود. ن یا گهیا به دمیدرو   اروی.کم کم 
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سمتش دراز کردم.هم کینزد ستمو  سم نیشدم و د ستم بهش خورد ج  یکه د
که د نیزم یرفت و پتو رو نیپتو بود از ب ِ ریکه ز گار  تاد...ان کس  چیه گهیاف

 عیرساا یلیاون صااحنه قلبم شااروع کرد به تند تند زدن.خ دنینبود! با د رشیز
ون ا یهم تو گهید ی هیثان هی تمخواساا ی.نمدمیدو رونیبلند شاادم و از اتاق ب

سوندم ، قبل از ا اطیر حخونه بمونم.فورا خودمو به د  امیب رونیاز اونجا ب نکهیر
 در کار نبود. ینور گهیاون اتاق انداختم اما د یبه پنجره  ینگاه کوتاه
دونسااتم کدوم  یشاادم.نم یِگل یوارهایبا د کیتار یکوچه  هیوارد  بهفاصااله

بود  ییکوچه، خونه ها یرو گرفتم و راه افتادم.تو یسمت هی یبرم...شانس یطرف
 یتداشتن و وق شهی بدون ِ ش ِیچوب یکه خرابه و متروکه بودن.همشون پنجره ها

شون نگاه م س یبه داخل  شباهت دمید ینم یزیچ یاهیکردم جز  .اون مکان 
 باشه. ییتونست هر جا یخب م یبه ارگ ِ بم داشت...ول ادیز

صو یخونه  یافتاد تو ادمیلحظه بود که  نیهم ند چ یمکان برا نیا ریسورن ت
 ارویشدم که سورن همون اطرافه و احتماال اون  دواریاز نظرم گذشت...ام هیثان

شو درک نم دی ناپد ِلی.فقط دلوردهیمنو اونجا ن لیدل یب ! اگه کردم یشدن ِ خود
ست بهم کمک کنه خودش هم باهام م یواقعا م حداقل چاقومو  ایموند  یخوا

 برد! ینم
ار چند ب نیهم یکرده بود و برا دوارمیام یسااورن اون اطرافه حساااب نکهی ا ِفکر

 .دمیشن یخودمو م یبودن ِ اونجا انعکاس صدا یصداش زدم.به خاطر خال
 نینفر وارد کوچه شااد.داشاات به ا هیچند متر اون طرف تر،  دمید نیح نیهم

سمت ِ تارومدیسمت م شخص از  کی.من تو ق کوچه بودم و بر کس ِ من اون 
زد. حس  یرفت که با نور مهتاب روشان شاده بود.آهساته قدم م یراه م ییجا
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ند یم  یگرفتم همونجا ب می.تصاامشااادیتر م کی.هر لحظه نزددهیکردم منو 
گذشاات  یو متوجه ِ من نشااه.هر لحظه که م ارمیبمونم بلکم شااانس ب حرکت

 یداشاات ، لباس ها یبلند یلی.قد ِ خنمیتونسااتم چهره شااو بب یراحت تر م
 یم یهم من به خاطر نور ِ کم مشااک دیبود...شااا دهیپوشاا یو گشاااد یمشااک

و  یبود.انگار صااورتش با زغال خط خط اهیساا کهیت هی.موهاش هم دمشااونید
مت ِ قساا نی.فک کنم بدتردهیشااده بود اما مطمئن بودم پوسااتش سااف فیکث

ن تونستم از او یشو م یدیکه سف یزاغ ِ مشک یصورتش چشماش بود، چشما
 بدم! صیفاصله تشخ

...فقط شااانس اورده بودم که داشاات از دیرساا یکم کم داشاات به من م گهید
 یشد سر تشو کمتر کرد و به سمت کیبه من نزد یرفت.وقت یاونور ِ کوچه راه م

ضوح اونو م رهیکه من بودم خ شتم به و  یخدا خدا م یو ه دمید یشده.من دا
مانهیکردم اون منو نب با اون چشاا به ا شیدرشاااتِ  مشااک ی!   نیُزل زده بود 
سع صه تکون نخورم.قلبم به قدر یم یسمت.منم  س که ح زدیتند م یکردم ا

کردم االِن که ساکته کنم.خوشابختانه اون فرد توقف نکرد و به راهش ادامه  یم
شمش به ا نیداد اما تا آخر شد چ  یسمت بود.وقت نیلحظه که از کوچه خارج 

س و چند تا نف مصاابر کرد ی.کمبکشاام یاز نظرم دور شااد تونسااتم نفس راحت
 برگرده. یتا ضربان قلبم به حالت  اد دمیکش قی م

سورن رو پ هیثان چند شت دوباره راه افتادم تا  شکر کرد دایکه گذ م کنم.خدا رو 
بود...آرزوم کشته بشم کم ن نکهیبود.احتمال ا فتادهیبرام ن یکه تا اون لحظه اتفاق

 ببره. نجایکنه و از ا دایبود که هاموس زودتر ما رو پ نیا
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صدا بزنم ول یم سورن رو  ستم دوباره  س نیاز ا یخوا  یا گهیکه کس د دمیتر
شنوه و ب شتم تا به دور و برم نگاه ادیصدامو ب در  دمیبندازم که د یسراغم.برگ

 یو با اون چشااما سااتادهیپوش ا اهیاز من، اون مرد ساا یچند سااانت یفاصااله 
 یدیتونستم سف یم یبه راحت یکیاون تار یبه من ُزل زده! تو اهشیدرشت و س
 یهول شدم که  قب  قب رفتم و رو ی اون مرد به قدر ِدنی.با دنمیچشمامو بب

سر نیزم شروع کردم به دو عیافتادم... شدم و با تمام توان  و تا  دنیاز جام بلند 
 تونستم از اونجا دور شدم. یم

دونسااتم که  یحال م نیبه هم بودن اما با ا هیاون محل شااب یکوچه ها ی همه
کنه  بمیتعق یتونساات به راحت یدو سااه کوچه از اون مرد دور شاادم.اون مرد م

 از من اونجا نبود. ریکس از غ چیشده بود.ه الیخ یاز قرار ِ معلوم ب یول
به جز  یکیاون تار ی.توشدیبودم که قلبم داشت از جا کنده م دهیترس یقدر به

.همه جا در سکون ِ کامل دمیشن ینم یا گهید یخودم صدا یفس هان یصدا
ستا طیمح هی ی.معلوم بود تودیوز یذره هم باد نم هی یبود،حت ست ییرو م اما ه

شره ا یحت ای وونیح چیه یصدا ذره دلم  هی لکه حداق دمیشن یرو هم نم یح
 خوش باشه!

سمت چپ  مونده صدا بزنم  ایبودم برم  سورن رو  ست!   که ینه...!کوچه ا ایرا
شت. م ِی طوالن ی کاهگل ِواریبودم دو تا د ستادهیتوش ا  قایبدون در و پنجره دا

 کردم. یاحساس ترس م
شت از پ کیسنگ ِ کوچ هیبرم که حس کردم  یکردم کدوم طرف یفکر م داشتم

شتم  زیر نکهیبهم خورد.با ا شتم و به پ شدم.برگ بود اما کامه متوجه برخوردش 
 وارید یپوش رو دیمرد سااف هی دمیافتاد.د وارید یکه چشاامم به باال نگاه کردم
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ش ساب مرد اون  ِدنیکنه.با د یو داره به من نگاه م دهیدراز ک جا خوردم...با  یح
 قب  ی.کمدمید یخالق یخونه  ی که تو ِ یهمون جن دمیهمون نگاه اول فهم

 دور و برم نگاه کردم... نیرفتم و با ترس و لرز به ا
داد و گفت : چرا تو همه جا  هیساارش تک ریدسااتشااو ز یالیخ یجن با ب اون

 !؟یهست
 .ومدمیبار به خواست خودم ن نیزور آب دهنمو قورت دادم و گفتم : ا به
شو از د یکی سرد یکرد و درحال زونیآو واریاز پاها  هوا تابش یتو یکه با خون
شب ا یم ست، همه چ ییخبرا هی نجایداد گفت : ام شکوک یه  نمیه...بگو ببم
 ؟یاومد یچجور نجا؟یتو رو اورده ا یک
 ریگ یدونم حساااب یدونم.فقط م ی...راسااتش خودمم نمهیداسااتانش طوالن -

 افتادم!...
 ی.منم از ترس همش  قب  قب مساااادیو جلوم وا دیپر نییپا واریاز د جن

نه دخلمو م یرفتم، مطمئن بودم االن م کار ارهیز فت : نترس،   تیکه گ
 کنم. یخوام کاِرتو تهف یندارم.فقط م

 کدوم کار؟ -
از بچه  یکیکردم چون دخترشااون،  یم تیمن اون خانواده و دخترشااونو اذ -

ها یمنو زخم یها چه  یکرده بود.د ا که خوندن حالِ  ب منم خوب  یتو رو 
 ببرمت؟ نجایاز ا یخوا یشد.حاال م

ستم هم ا ینم - ستیدونم...فک کنم دو  ترسم ی.منجایاوردنش ا یعنی...نجا
 !ش؟یدیبراش افتاده باشه.تو ند یاتفاق
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 یکیه ک دمیشاان بهیاز چند تا غر یاما اتفاق دمیرو که ند یکساا –فکر کرد  یکم
 دوست تو باشه... دی.شانجایرو اوردن ا

 ؟یکن داشیپ یتون یم -
 ُپر شااده بود نجای! امروز اارمشیکنم اجازه بدن با خودم ب یفکر نم یآره، ول -

ها ما همونا مواظبشاان.ابهیغر یاز جن  کهی...حت جایتو رو اوردن ا ن  هیهم  ن
 !یومدیم دیُخد ه ست.نبا

 سراغم؟! انیپس چرا االن نم نجایاگه اونا منو اوردن ا -
 نجا؟یاورد ا ی! تو رو کبهیمنم  ج یدونم...برا ینم -
شن دمش،یمن ند - شو  صدا سر ِ َجوون... هی...دمیفقط  ستام م یکیپ  یاز دو

 دونم. یم نویکه موهاش بوره...فقط هم دهیگفت د
 شناسم... یمشخصات نم نیرو با ا ینه... کس -

بهم گفته بود.اون جن  نوی...هاموس قبه اادهیبودم تعداد ِ اون جن ها ز مطمئن
بشن  جفت شون کشته نکهیاحتمال ا اره،یتونست بره و سورن رو ب ینم ییتنها

بود.خودم هم که که جرئتش رو نداشتم برم و باهاشون رو به رو بشم.اون  ادیز
 ....دیبه ذهنم رس زیچ هیلحظه فقط 

 !؟یشناس یگفتم : تو هاموس رو م عیسر
 شناسنش! یآره خب، همه م -
 فتادم...ا ریگ ی! بهش بگو که حسابنجا؟یا شیاریو ب یکن داشیپ یتون یم -
 .ارمشیو م رمیاالن م نی...همستین یآره، کار سخت -
 کار کنم؟ یمن چ یبرگرد یتا وقت -
 .میجا بمون تا ما برگرد نیکشه.هم یطول نم ادیز ،یکن یکار ستیالزم ن -
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سمت ِ د وارید یرو دیپر عیسر یلیخ شو به اون  سوند.با رفتنش  واریو خود ر
 دوباره سکوت حاکم شد و حس ترس منم هم برگشت.

 یعیبط ریو غ یناگهان یلیکرد.وزش باد خ دنیبعد، باد شااروع به وز هیثان چند
ها نیبود.هم ظه حس کردم دارم صااادا  یباد م یاز صااادا ریغ ییلح

صداها شده بود.انگار افراد قایمثل پچ پچ که دق ییشنوم. شروع   یهمراه با باد 
شده بودن.لحظه ا صدا  صداها ب یبا باد هم   هگید ربا نیشدن اما ا شتریبعد 

صدافق صدا یط  شن یپا یپچ پچ نبود. ه  ده بود ک نی... مثل ادمیچند نفر رو 
 .شنیم کیدارن به من نزد یادیز ی
ا پاهاشون رو بشنوم.ب ریها ز زهیخرد شدن سنگ ر یتونستم صدا یوضوح م به

و فورا از اونجا دور شدم.هر قدر  ارمینتونستم طاقت ب گهیاون صداها د دنیشن
صدا یجلوتر م سرم م یرفتم باز هم  شت   بود که ی.طوردمیشن یقدم ها رو پ
پا یحس م به  پا  نا هم دارن  ما ا انیمن م یکردم او کهیا  دنیرساا ینم همب ن

 بود! بی ج
 دمی.تازه فهمدمیبن بساات د یکوچه  هی یخودمو تو نکهیجلو رفتم تا ا اونقدر

 کیر لحظه نزدخواستن منو به اون کوچه بکشونن.صداها ه یکه اون صداها م
 یچشمم به پنجره ا هویهم نداشتم!  یبود که راه فرار نیا یشدن.بدبخت یتر م

 دیدبا ترس و تر و.رفتم سمت اون خونه شدیازش خارج م یفیافتاد که نور ضع
 به داخلش انداختم. ینگاه

درنگ وارد خونه شاادم.صااداها منو به طرف سااورن  ی اون صااحنه ب ِدنید با
ش سورن رو یبودن.فور دهیک ستم. ش سوندم و کنارش ن سورن ر  یخودمو به 
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چه  دیدونسااتم با یبود.اصااه نم یخون یافتاده بود و دماغش هم کم نیزم
پام بذارم اما  یخواسااتم بلندش کنم ساارشااو رو ی...مزمیبه ساارم بر یخاک
س س دمیتر شه و با ا دهید بیگردنش آ ضع نیبا شه تشیحرکت و .آروم با بدتر ب

صورتش زدم و ست به  شا د شه.چند داریب دیصداش کردم تا  صداش نیب  بار 
 بود. دهیفا یزدم اما ب

 نجایرساااه و ما رو از ا یدادم که االن هاموس م یم یدواریبه خودم ام همش
هست، نه از اون صداها.سرمو  ینه از باد خبر گهیمتوجه شدم که د هویبره. یم

ش عیسر یلینفر خ هی دمیآن د هیبه در انداختم که  یبلند کردم و نگاه و از سر
نار ک عیکرد.اونقدر سر یما رو تماشا م یمکیکه داشت قا د،انگاریکنار در دزد

 میقا واریدونسااتم پشاات ِ اون د ی...فقط منمیرفت که نتونسااتم صااورتشااو بب
 یاپچ پچ و خنده ه یبعد صدا هی.چند ثانشدیم شتریشده.هر لحظه استرسم ب

 رو  ِارویاز پشت ِ د قایباهام نداشتن.دق یدایز ی.صداها فاصله دمیرو شن یزیر
 .دنیرس یبه روم به گوش م

سورن رو با خودم بردارم و از اونجا ببرم ب یم دلم ست   یاما زورم نم رونیخوا
م بود ه شتریهم نداشت، اونا هم تعدادشون ب یا دهیکار فا نیهر چند ا د،یرس

 زورشون!
نان  ده دارن بهم  هیکردم  یکنم.حس م داریکردم سااورن رو ب یسااع همچ

 یحس م شااتریگذشاات حضااورشااون رو ب ی.هر لحظه که مشاانیم کینزد
مطمئن شااده بودم که  گهی.دومدیم نییهوا هم داشاات پا یکردم.همزمان دما

صله  سورن بود که کامه حس کردم  یادیز یباهام فا سم به  ر نف هیندارن.حوا
صداشدوارد اتاق  شن ی. شو  سرمو بلند کردم ودمیقدم ها  یدو نفر جلو دمید .
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شون  یا دهیبلند و ژول یبلند و موها ی.هر دو قدسادنیدر وا شتن.لباس ها دا
شک شم ها شین یبود، با دندون ها یسر تا پا م شت و از حدقه  یبلند و چ در

اونا  ماابساام الله گفتم  هی اون دو نفر تا مرز سااکته رفتم. ِ دنیزده.با د رونیب
بود که  نیکردن.آرزوم ا یبودن و به ما نگاه م ساااادهیدر وا یجلو یهمونجور

فهمم خدا چقد سورنو  ی...االن مدمید یسورن بودم و اون صحنه رو نم یجا
 دوس داره!

به طرف من م دمینگذشااته بود که د یا هیثان به  ی.جورانیاون دو نفر دارن 
ر م نیزم یکه انگار دارن رو ومدنیساامت ِ من م  یخورن.به خاطر بلند یسااُ

دوم و هر ک دنی.بهخره به من رساانمیتونسااتم پاهاشااونو بب یس هاشااون نملبا
رفتن که گ کممح یبلندم کردن.دستامو به قدر نیاز دستامو گرفتن و از زم یکی

 شدم. میفرار تقه کنم و زود تسل یهم نتونستم برا یذره ا
شت بود  راحت المیافتاده بودم اما خ ریگ نکهیو با ا میشد یاز اتاق خارج م میدا

سورن ب سبت به  ن چند او یبود.تو یشکرش باق یتوجه بودن...جا یکه اونا ن
ود.انگار ب دهیفا یخواهش و تمنا و التماس کردم اما ب یاون دو نفر کل یبرا هیثان
هم  دیکردن!...شا ینم درکبود که خواهش و التماس رو  یشون جور عتیطب

 دادن. ینشون نم یل کس العم چیچون ه دنیشن یمنو نم یاصه صدا
 ده  هی.مشخص بود که دیرس یبه گوش م یهمهمه ا یجلوتر از ما صدا یکم
تونسااتم اون مردم رو به  یزنن.از اون فاصااله م یدارن با هم حرف م یادیز ی

که  دینکشاا یمعلوم نبود.طول ینور ایچراغ  چی.هنمیمحو بب ییها هیشااکل سااا
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شکل همون دو  شترشونی. بدمیاز اون جن ها د یادیز ی ده  نیخودم رو ب به 
 نفر بودن.

کم کم از فرط  گهینبود.د ینداشااتم کارم تمومه...از هاموس هم که خبر شااک
ر از آهسااته ت یلی...خدیتپ یتند نم گهیکردم.قلبم هم د یترس داشااتم غش م

صدازدیم یحالت  اد شون از دور و نزد ی. ضشدیم دهیشن کیخنده ها  ی.بع
 ... .دمیشن یهم من اشتباه م دیدونم، شا ی...نمومدیم هیگر یوقتا هم صدا

باره به راه رفتن کردن.با  یاون دو نفر دو که دساااتِ  منو گرفته بودن، شااروع 
نا، جمع نار م تیحرکتِ  او ما ک و  میجلوتر رفت یرفتن.کم یهم از ساارِ  راه 

شدم دق هوی.سادمیناگهان اون دو نفر وا  یت.وقمیسادیچاه وا هی یباال قایمتوجه 
دست اون دو نفر خه   زکردم خودمو ا یبا تمام توانم سع هیچ هیقض دمیفهم

دادم  یکردم اونا هم دستمو محکم تر فشار م یتهش م شتریب یهر چ یکنم ول
شروع کردم به داد و ب یجور شد و  و فحش دادن.جالبه که  دادیکه طاقتم تموم 

 من اونا هم ساکت شده بودن! یبا سر و صدا
کردن.متوجه شاادم که  یدور چاه حلقه زده بودن و به من نگاه م یادیز ی  ده

ر ت کیاون فرد به چاه نزد یکرد و با اشاااره  یشااون به اون دو نفر اشاااره ا یکی
 هوا بود. یچاه بودم و پاهام رو یدهانه  یشدن و من کامه رو

ساس  هشده بودم ک دیناام زینداره.از همه چ یا دهیتقه کردن فا گهیکردم د اح
 ... دیداد گفت :  صبر کن یدو نفر دستور م نیکه به ا یاون کس دمید

شد و ز المیلحظه خ هی یبرا شکر کردم که اون  ریراحت   فورا ارویلب خدا رو 
  .دیاریرو هم ب یکیاون  دیادامه داد : بر
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ضع نیا دنیشن با شد...هر لحظه و صابم داغون  م .حتشدیبدتر م تیجمله ا 
 کنه. یجمله رو به زبون ِ ما گفت تا منو  صب نیاز قصد ا ارویداشتم اون 

دور چاه دارن  قب  ِت یجمع دمیمنتظر اوردنِ  سااورن بودم که د یدیناام با
قب م ته بودم کم ی.اون دو نفررنی  که منو گرف چاه  یهم  قب رفتن و از   

 بودن.بعد احساس کردم که فشار دستشون نیزم یپاهام رو گهی.دمیفاصله گرفت
شااده  جیگ ی.حسااابرنیگ یکم شااد و اون دو نفر هم دارن از من فاصااله م هم

شده بودن.نم یکم تیو به اطرافم نگاه کردم.جمع دمیبودم.چرخ  یاز من دور 
  ِموج یمتوجِه حرکت ِ آهسااته  نکهیتا ا هیدور شاادنشااون چ نیا لیدونسااتم دل

.با دقت بهش نگاه ومدیشاادم که داشاات به ساامت من م نیزم یرو یاهیساا
 !هیچ اهیاوردم اون موج ِ س یکردم سر در نم ینگاه م یکردم.هر چ

به من نزد دنیخز یم نیزم یداشااتن رو ییزایچ که  یشااادن.کم یم کیو 
رنگ هسااتن که دارن  اهیمار ِ ساا یادیتعداد ز اه،یاون موج ساا دمیگذشاات فهم

شاادن  کی.اون مارها انقدر بهم نزدشاانیم کیخزن و به من نزد یم نیزم یرو
بهم  یحد هیبود که مارها تا  نیر و برمو کامه احاطه کردن اما جالب اکه دو

ندازه  کینزد به ا باهام حفظ  کیکوچ ی رهیدا هی یشااادن و  فاصااله شااونو 
 گهیشده بودن. جن ها هم د لیحا ب،ی ج یمن و اون جن ها ِن یکردن.مارها ب

 .شدیم دهیپچ پچ شون شن یخوردن و فقط صدا یاز جاشون تکون نم
ش ارت هیبود که  نی.مثل ادیرس یبه گوش م یمحکم یقدم ها یاطرافم صدا از

و  بودن کنار رفتن سادهیکه جلوم وا یتی.کم کم جمعشنیم کیدارن بهمون نزد
  ما. ِشیپ ادیکنار تا بهراد ب دیکه گفت : بر دمیهاموس رو شن یصدا
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جلو  یو کم باز شاااد.اون راهو گرفتم یکی مارها راهِ  کوچ ِ نیلحظه از ب نیهم
شو بکنم، اما حدمیبهخره هاموس رو د نکهیرفتم تا ا شتم کله  ست دا  فی.دو

سر و اطرافش ا یادیبود! افراد ز ریگ ششیکه کارم پ شت   ین. لبود ستادهیپ
تار نکهیرغم ا بود و تنها منبعِ  نور، مهتاب بود اما چهره هاشااون رو  کیهوا 

ستم بب یراحت م ست هانمیتون شون پو شفاف یگندم ی...هم شتن.ر یو  نگ دا
 از اون جن یکی دمیکه به هاموس رس نیزد.هم یبه زرد م یپوستشون تا حدود

به بق بیو غر بی ج یها با حالت  یقد بلندتر هیکه نساابت  هم داشااات 
بان به زبون  رب ی صاا مد و  هاموس هم  یزیچ یجلو او که  یحال درگفت.

ساب صب یح س یبه نظر م ی  ش یمنو کم دیر  یوابج یه زبون  ربب د،ی قب ک
 اون جن فرستاد. یبرا
ستم دارن چ ینم قیدق شن گنیبه هم م یدون سم امام  ل دمیاما   یکه هاموس ا

مسعود و سامان  ی د وا ِادیکه هاموس به خودش گرفته بود منو  یرو اورد.حالت
شون ز یم صحبت ها ش ادینداخت... شکل  دمیکه د دیطول نک اون جن ها به 

شاادن.با محو شاادِن اونا تازه  دیبه هوا رفتن و ناپد یرنگ یخاکسااتر یدودها
 لیبودن...احتماال دل دهیشدم که پشت شون صف کش یادیز تیمتوجه جمع

 بود.کم کم مارها هم پراکنده شدن و از اونجا رفتن. نیرفتن شون هم هم
 بود؟ یمارها چ ی هی: قض دمیو پرس وردمیطاقت ن گهید

به من انداخت و گفت : اونا با ما  یبود نگاه یکه هنوز  صب یدر حال هاموس
 مشخص نبود؟! گه،یبودن د

 باشن! یکردم مارها موجودات بد یفک م شهیبود.هم بیبرام  ج یچرا...ول -
 نه همشون... . – هاموس
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 گردن؟! یدوباره برم نای! اشه؟یم یحاال چ -
ن اومدن سااراغ زما نیا یبود که تو نیکنم...اشااتباه شااون ا یفکر نم – هاموس

 تو.
 چرا؟ -

شنبهیچون امروز  – هاموس شنبهیست. ک ست.اگه  عهیش یها روز جن ها ک
 نی ما بشن، مجازاتشون سنگ ِهی ل یتیروز مرتکب جنا نیا یکافر تو یجن ها

 ...دنیبدون ِ اجازه دو تا آدم رو هم دزد نای.تازه اشهیتر م
 شد؟! یسورن چ ی سورن افتادم و گفتم : راست ِادی هوی

ما تو ا یخواسااتم ببرمش خونه  یباشااه، م شااشینفرو گذاشااتم پ هی – هاموس
 نشد.

 چرا؟ -
خودش هم  یاونجان...خونه  گهید ی ده  هیمسعود و برادر سورن و  – هاموس

ش نبرم ییگرفتم فعه جا میتصاام نیهم یچون مادرش اونجا بود.برا شاادینم
 گردن ِ تو. فتهیم زیوگرنه همه چ

 حالش خوبه؟االن  -
 آره. – هاموس

جه شااادم کساااا هوی مده بودن همگ ییمتو هاموس او با   رهیبه من خ یکه 
 معذب شده بودم... یشدن.حساب

 کنن! یبه من نگاه م یجور هیگفتم : دوستات  آروم
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شت دور و برش رو نگاه م هاموس  ریتوجه به حرف من ز یکرد، ب یکه مدام دا
 ...بهیغر هی! نجاستیا یکس هیکنم  یلب گفت : احساس م

 یزیبه همراهاش چ یچند لحظه انگار متوجه حرف ِ من شد و با زبون  رب بعد
  ِتیکه جمع دینکش یاجازه داده که از اونجا برن.طول دمیزود فهم یلیگفت.خ

  ما رفتن. ِشیاطراف مون پراکنده شدن و از پ
 !د؟یزن یحرف م ی رب شهیشماها هم -

بلدن.در کل  یجن ها بهسااتثنا  رب یهمه  ،یدون یم...شااهینه هم – هاموس
و  رنیگ یم ادیزود  یلیاطرافشااون رو خ یجن ها هر جا که باشاان زبون ِ آدما

 تونن حرف بزنن. یم
 ...دنیمنو نزد ی.ولدنیبدون ِ اجازه  دو تا آدمو  دزد یتو گفت یآهان، راست -

 !نجا؟یا یاومد یپس تو چجور – هاموس
بودش، اون  دهیکه سااورن هم د یاون ،یزد یکه ازش حرف م یهمون پساار -

فت م مد سااراغم و بهم گ سااورن، من هم قبول کردم  شیتونه منو ببره پ یاو
 .امیباهاش ب
 !؟یدیتو صورتشو د – هاموس

 کنم اون بود. یحس م ینه ول -
 نبوده. ریخ تشیا کنم ن یاحساس م – هاموس

 !هیچدونم هدفش  ینم ی...ولنطوریمنم هم -
 چیبهراد، االن ما به ه نی.ببارمیم رشیگ یبزود یدونم...ول یمنم نم – هاموس

جه نم نه  میساااورن رو ببر میتون یو مادرش  یخو پدر و  خودش چون 
کنن شااماها  یچون فکر م شااهیتو و مسااعود هم که اصااه نم یاونجان.خونه 
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 مکن ینفر هم مامور م هیخودت،  یبرم خونه  ی.من، تو رو منیسرش به اورد
بذاره تو تانیب هی یسااورن رو ببره  قل چ ینجوری.امارساا گردنِ  تو  یزیحدا

دنبال بهونه ساات که از تو و مسااعود انتقام  یبرادر ِ سااورن بدجور نی.افتهینم
 !رهیبگ
 ؟یآخه واسه چ -

 گهیدوباره با مسعود د واش شد و...د شیپ ی قهیچند دق نیچون هم – هاموس
 افتاد. یخودت حدس بزن چه اتفاق

 مسعود زدش؟ -
هم نداره.به هر حال ممکنه سااامان بعدا هم بخواد  یتعجب چیآره...ه – هاموس

 کنه.هواشو داشته باش. یتهف
سورن رو ببر - ست.فقط به نظرت اگه  سم بهش ه شه، حوا ستانیب یبا بد  مار

 وسط؟ ادیب سیپل یمثه پا شه؟ینم
که بخواد  دهیند یزیچ یعنی...ادینم ادشیاز امشب  یزیسورن که چ – هاموس

شکا نکهی.مگه اادیب ادشی از  یارک گهیصورت د نیکنه که در ا تیبخواد از تو 
 .ادیدست من برنم

 !تتیواقعا ممنونم از حما -
 کنم. یخواهش م – هاموس

همراه  گهینفر د هی.میدیکه سااورن توش بود رساا یلحظه بعد به خونه ا چند
سف یکی نیخونه بود.ا یسورن تو ست  شت با موها یدیمثل هاموس پو  یدا

جلو اومد و با هاموس مشغول حرف زدن شد...داشتن در  دی.تا ما رو دیمشک
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توجه ِ منو  یا گهید زیزدن اما اون لحظه چ یمورد بردن ِ من و سااورن حرف م
صدا شن ِرونیاز ب ییجلب کرد.حس کردم  سدمی خونه  شت  ی.ک  ونریاون بدا

گاه به سمت در رفتم تا نگاه یراه م  بندازم. رونیبه ب یرفت.ناخودآ
 ؟یری: کجا م دیپرس هاموس

 ...دمیشن یزیچ هیانگار  -
خونه بود  یکه تو یکی.چراغ کوچساااادمیدر وا یاومدم و جلو رونیخونه ب از

که  سادیروشن کرده بود.هاموس هم اومد و کنار من وا یکوچه رو به مقدار کم
سر هوی شممون به پ سمت کوچه رو به رو یچ  هیبود افتاد. ستادهیما ا یکه اون 

سر َجوون با موها سف یپ ست  شم ها دیبور و پو شک یکه چ شت ِیم هم  ی در
 به ما ی...با همون حالت نگاه کوتاهدیرساا یداشاات.اون پساار نگران به نظر م

رو به  خودش یصااورتش بود جا یکه تو یا ینگران عیساار یلیانداخت و خ
انداخت و با  نیزم یرو رو یزیداد.بعد اون پساار چ یزیآم طنتیلبخند شاا

.هاموس کنه یکرد. مشااخص بود که داره از ما فرار م دنی جله شااروع به دو
سر ت دنبالش دو یزیچ نکهیبدون ِ ا شون  ی.دلم مدیبگه ، با  ست دنبال خوا

 رسم. یوقت بهشون نم چیدونستم که ه یبرم اما م
 یچاقو زیاون چ دمیانداخته که د نیرو زم یاون پساار چ نمیجلو رفتم تا بب فورا

 گهیتموم شااده بود و د زیخودمه! انگار منو مسااخره کرده بود! حاال که همه چ
 به چاقو نداشتم اونو برام اورده بود. یازین

شتم تو چاقو شتم و برگ  نیا دمیفهم یکردم نم یفکر م یخونه.هر چ یرو بردا
سره کجا صه تکل یپ ستان ِ! ا شمنستیبا خودش هم معلوم ن فشیدا   ِ.اگه د

 .. .داره. یریگ هیحتما  یکنه؟! ول یچرا فرار م ستیپس چرا برگشت؟ اگه ن
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 یسورن بود جلو اومد و گفت : من اول دوستتو م شیخونه پ یکه تو یکس اون
 دنبال خودت. امیبرم، بعد م

من  یعنیگفتم :  دمیترساا یاون مکان م یکه به شااادت از تنها موندن تو من
 تنها بمونم؟ نجایا

 برم، بعد دوستت. یپس اول خودتتو م -
ب وجدان  ذا فته،یبراش ب یتنها بمونه و اتفاق نجاینه نه نه، اصه! اگه سورن ا -

 کنه. یم چارهیمنو ب
 کار کنم؟! یبهخره من چ -
 ال من.دنب ایخوبه.شما سورن رو ببر بعد ب یهمون اول -
 جا بمون. نیباشه، فقط تو هم -
کردم  یداشااتم.همش هم حس م یقرار بود اونجا تنها بمونم حس بد نکهیا از
 دوساات ِ هاموس نکهیگرفتم قبل از ا میزنه. تصاام یداره قدم م رونیاون ب یکی

شم، نگاه س رونیبه ب یسورن رو ببره و تنها ب شم ک اونجا  یبندازم تا مطمئن ب
تم .دوباره برگشدمیدرو ن یکوچه رو نگاه کردم.کس یو تو سادمی.دم در واستین

 .ستیاز من اونجا ن ریغ یکس دمیانداختم که د یو به اتاق نگاه
 یاه منگ رونیناکجاآباد ببره.مدام به ب نیکردم زودتر برگرده و منو از ا یم آرزو

سکوت بدجور دواریکردم و ام صابمو به  یبود که الاقل هاموس برگرده. م ها 
 رو یسااکوت حسااااب نکهی.با اومدیهم از دسااتم برنم یکار چیبود.ه ختهیر

شکر م صابم بود اما باز هم خدا رو  صدا یا   ینم یبیغر بی ج یکردم که 
 .شدمیم یشنوم وگرنه با اون َجو حتما روان
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اتاق  یکردم فضااا یبهم دساات داد.احساااس م یبیلحظه حس  ج هی یبرا
سرمه که  یکیشده و  نیسنگ شت  سِت داغ هویپ شونه م  یرو رو یتماس د

قب چرخ به   که د دمیحس کردم.فورا  نده بود داد بزنم    ِ قیرف دمیو کم مو
 یباز هیراحت شااد و خدا رو شااکر کردم که ضااا المیخ دنشیهاموسااه.با د

 .وردمیدرن
 !؟یسورن رو برد یزود نیبه هم -
 ؟یتو حاضر د،یکم طول کش هیالبته  -
 !م؟یمنتظر هاموس بمون تسیالزم ن گمیآره.م -
 .ادینه ، اون خودش م -
 ...میباشه، پس بر -
 م؟یکن یگفتم : حاال پرواز م یشوخ به
 ؟یقبلش چشماتو ببند یخوا ی...میزیچ نیهمچ هی -
 ؟یچ یبرا -
ه مکان افراد رو شااوک یناگهان رییاوقات تغ یگاه ینداره، ول یفرق ادیالبته ز -
 کنه. یم
 ببندم. دمیم حیباشه، ترجام...خب  -

رو به رو نشاام چشاامامو بسااتم و منتظر  یندیناخوشااا یبا صااحنه  نکهیا یبرا
.زود چشمامو دمیجر و بح  مسعود و سامان رو شن یبعد صدا هیثان کیشدم.

نه  یتو دمیباز کردم و د تاق خواب خو  یخودمم و از اون جن هم خبر یا
ا ج یبه اونجا منتقل شااده بودم حساااب هیثان کیدر  رض  نکهی! از اسااتین

 خوردم...خوب شد که چشمامو بستم!
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.مسعود و سامان همچنان داشتن استیچجور تیوضع نمیپشت ِ در تا بب رفتم
صدا یبا هم جر و بح  م سط  شن یکردن...اون و  گهید نی...ادمیبابام رو هم 

 یا تومخصوصبود! اصه دوست نداشتم با بابام رو به رو بشم،  یته ِ بدشانس
 .یوضع نیهمچ
 دمیرس جهینت نیکه فکر کردم به ا ینه...کم ایبشم  یبودم جلوشون آفتاب مونده

گه نم بدم بهتره.ا کردم من سااورن رو زدم و  یرفتم فکر م یخودمو نشااون 
 شدم. میو حاال هم قا مارستانیفرستادمش ب

تاق ها تو نهیمن ا ی خونه  ِ یخوب به خاطر قرار گرفتن تمام ا خط،  کی یکه 
درِ  اتاق  یکیاز اون  نیهم یراه دارن.برا اطیخونه به ح یقساامت ها یهمه 

 اومدم. رونیشدم که فک کنن من از ب اطیوارد ح
 ییرایکه وارد ِ پذ نیرسوندم و چند تا ضربه به در زدم.هم ییرایبه در ِ پذ خودمو

 ی...میکینه  ل یشاادن.منم نه سااهم رهیه من خشاادم همه سااکوت کردن و ب
 خونه م متعجب ام. ی اونا تو ِدنیخواستم وانمود کنم از د

 ؟یبود ی: تو کدوم گور دیپرس تیبا  صبان مسعود
 ینجوریدونستم قراره ا یبه کله م بزنه.اگه م ییهوا هی رونیکهفه بودم، رفتم ب -

 رفتم! ینم دیبزن خونیبهم شب
 یبرادر ِ منو نفله کرد یگفت : برو بابا، زد دادیو داد و ب تیبا  صاابان سااامان

 !یهواخور یرفت یگیاونوقت م
سعود صلگ یبا ب م صداتو ب یحو رف چرا ح ن،ییپا اریآروم ُهلش داد و گفت : 
 ؟یزن یمفت م
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سرخ ِ.کل هیشدم  متوجه سامان  صورت ِ  م بود بزن کیکردم، نزد فیک یطرف 
 خنده. ریز

مان تا فحش  ساااا ند  با همون لحن گفت : خودت حرف مفت نزن ...) و چ
 !(ارمیتونم به زبون ب یناجور که اصه نم

سعود خون جلو دمید سامان رو لت و پار  یم شو گرفته و االن ِ که بزنه  شما چ
شو بگ شو باز م ومدمی.تا مرمیکنه.رفتم تا جلو سامان دهن رد و ک یآرومش کنم 

  ِ نیکرد.بابام هم که   یم یگفت، بدتر مسااعودو  صاابان یچرت و پرت م
 کشینزد فقط ره،یدهن ِ اونو بگ یکرد جلو ینم یبود اصه سع سادهیماست وا

 کرد! یبود و ارشادش م سادهیوا
کدومشونو گرفت رو به سامان گفتم : آقا اصن تو  چیه یجلو شهینم دمید یوقت

 اب ِ ما رو خرد نکن!ا ص رونیبرو ب ایراه داده؟ ب نجایا یرو ک
 ...جادوگر ی کهیخفه شو مرت گهیاومد جلو گفت : تو د تیبا  صبان سامان

شم.د ِریدونه محکم خوابوند ز هی بعد ست دادم و جور گهی گو  یکنترل مو از د
ستم رو نیُهلش دادم که نقش ِ زم ش ست م نهیس یشد.ن زدم  یش و چپ و را

شا یتو سفانه اون حالت ِ خو و  وردیَدووم ن شتریب هیچند ثان ندیصورتش اما متا
 .رونیب بندازمسعود منو از روش بلند کرد.به بابام هم گفت : تو اونو 

 ؟یکرد یقاط هویهال و گفت : آروم باش بابا تو چرا  یمنو برد تو مسعود
 ؟یبزن گرانوید یفقط تو حق دار ه؟یچ -

گه خون از  یدون ی! میاصااول ریغ ینجورینه ا یول زنم یمن م – مسااعود ا
 !؟یرو بد قهی ت نیا ی هید یکل دیبا ادیدماغش ب

 و گفتم : آره بابا...درسشو خوندم. نشستم
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ر ِ بهراد شدم س یتو؟ فک کردم ب یهم نشست جلوم و گفت : کجا بود مسعود
 .یَجوون

 بچرخم. کمی رونیگفتم که...رفته بودم ب -
 !یگیراست م یآره آره...حتما هم که دار – مسعود

 مسعود؟ -
 ه؟یچ – مسعود

 سورن اونجاست. م،یاطرافو بگرد یها مارستانیب میبر دیبا -
 زنگ زدن، اونجا نبود. مارستانایب یبه همه  نایا – مسعود

 االن هست. یاون موقع نبود، ول -
نه خودت زد یگیم یدار ی! چیچ یعنی – مسااعود کارش  یتو؟ بهراد، نک نا

 ؟یکرد
تونم بگم.حاال  یهسااات که نم ییزایچ هیم؟! فقط  وونهینه بابا، مگه من د -
 تنها برم؟ ای میبر یایم

 هم دارم!... یا گهید ی.مگه چاره امیباشه بابا، م – مسعود
.چشاامامو باز دمیاز خواب پر یدیشااد یبا تکون ها هوی خواب بودم که  ِغرق

پاشااو خواب  گهیو م دهیمنو چسااب ی قهیسااورن  دمیدم دکر   بهراد، 
 ...سا ت نه ِ .میموند

شد رمیبم شت که اخراج  ضمیبراش! هنو خبر ندا ستم فعه ق هش رو ب هی.نخوا
که د گهیگفتم : د نیهم یبگم و شااوکه ش کنم برا  یراب میریفردا م ره،یاالن 

 .میدیم حیرو توض یهمه چ یمعظم
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...پدرمونو در بتیدو روز غ شااهیم یبهتره.اونجور میپاشااو، االن بر – سااورن
 !ارهیم
 ری! بگ؟یبر یخوا یحاِلت کجا م نی! با ا؟یول کن بابا، تو هم حوصااله دار -

 بخواب حالشو ببر.
 .رمیکه!...باشه، اصن خودم م دمییمگه حالم چشه؟ نزا – سورن

ش بلند شو گرفتم و گفتم : ب ست مونو اخراج جفت روزیبابا، د نیشد بره که من د
 ذاره! یخوام بهش شوک وارد نکنم نم یمن م یکرد...حاال ه

بلند  بگه یزیچ نکهیمات و مبهوت موند.بعد بدون ا هینشست و چند ثان سورن
تا به خوابم ادامه بدم.هفت  دمیرفت.منم دوباره دراز کشاا رونیشااد و از اتاق ب

شت دق شت اما د قهیه  دهیرختخواب موندن فا یبود...تو دهیخوابم پر گهیگذ
 یجلو مبل یرو ،ییرایپذ یخواب شااادم و اومدم تو الیخ ینداشااات.ب یا

 نشستم. ونیزیتلو
سرگرم کار یتو سورن شپزخونه ،  شتش به من بود نم یآ ستم ت یبود.چون پ ون

مبل لم داده بودم که سااورن اومد و  یکنه.همچنان رو یکار م یداره چ نمیبب
 ورا گفت : اصه به درک!نشست و ف شمیپ
 دمیزنه.فورا فهم یرو َهم م یا ی رنگ ِعیما هیکاسه گرفته دستش و داره  هی دمید

 کاسه ست رنگ موئه... یکه تو یزیاون چ
 به درک؟! یچ -

ستم موهامو رنگ کنم  یکه اخراجمون کرد.چند روز بود م نیهم – سورن خوا
 تونستم. ینم اروی نیاز ترس ا

 !یکنار اومد هیقض نیبا اچقد خوب  -
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 .ستی...کار که قحط نیپس چ – سورن
 ...ختهیر ینجوریآره، مخصوصا واسه من و تو هم -

 .ارمیم ریکار بهتر گ هیسر ِ دو روز من  ن،یحاال بب – سورن
 خدا کنه...من که از خدامه...سورن؟ -

 ه؟یچ – سورن
 ؟یشیبگم ناراحت نم یزیچ هی -

 موهامه؟ یدرباره  – سورن
 نه. -

 .شمینه، ناراحت نم – سورن
 .هع.و.ض.ی یلیداداشت خ -

 چرا؟ – سورن
َکند، بعد که ما  یمن و مساعودو م یبه خاطر نبودن ِ تو داشات کله  شابید -
تانیب یتو مدیاصااه ن میو بهش خبر داد میکرد داتیپ مارساا الت ح نهیبب و

 رو قطع کرد. یچطوره.فقط گفت  باشه  و گوش
...سااامان که اخهقش یکرد یتعجب م دیبا مارسااتانیب ومدیاگه م – سااورن

 تیبهش اهم دیکنه.نبا یو َجو سااااز ادیب شیپ یمشااکل هیمنتظرِ   ه،ینجوریا
 ...یبد
 از کوره در رفتم... هوی یبدم ول تیخواستم بهش اهم یمنم نم -

 ؟یکار کرد یمگه چ – سورن
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گفتن، منم از  یور یفحش دادن و در...سااامان شااروع کرد به گهید یچیه -
 کوره رفتم و زدمش.

 و گفت : اونوقت مسعود هم اونجا بود؟ دیخند سورن
 آره... -

 !هی جب – سورن
 ...؟یناراحت که نشد -

شه د – سورن ست گهینه بابا...تا اون با ز برام امرو یگفت یحرف مفت نزنه... را
 .نمیافتاد...زودباش بگو بب یچه اتفاق روزید یگیم
 ست؟ین ادتی یچیتو ه -

 نه. – سورن
 .گمیخوش به حالت...باشه م -

 ...امیرنگو به سرم بزنم و ب نیبذار من برم ا یبگ نکهیقبل ا – سورن
 باشه برو... -

ض دو سورن بگم  هیدل بودم ق سه   نیکم که با خودم فکر کردم به ا هینه. ایرو وا
س جهینت سر نیکه بهتره براش بگم...به هر حال به خاطر من ا دمیر ش همه به 

 اومده.حقش بود که بدونه.
 یخونه  یاومدم و راه رونیسورن ب یسا ت شِش بعد از ظهر از خونه  یحوال

تو کوچه نبود.خوشاابختانه اون دختره رو هم  یکساا دمیرساا یخودم شاادم.وقت
شتم درو م اطیرد حانداختم و در خونه رو باز کردم.وا دی.کلدمیند  یشدم و دا

ستم که  شد.درو باز کردم د هیب شت ِ در مانع  عه دف نی....ا ِوسهام دمینفر از پ
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 یپارچه ا ی سهیک هیظاهر شد. یناگهان یلیمطمئن بودم خودشه چون خ گهید
 !یدیدفعه نترس نیدستش بود.اومد تو و گفت : چه  جب ا یهم تو کیکوچ

 کنم. یسهم...دارم  ادت م -
 خوبه...خوشحال شدم. – هاموس

شااد؟ پسااره رو  ی: چ دمیپرساا میشااد یم ییرایوارد پذ میکه داشاات یحال در
 !؟یگرفت

 بگم. نویاومده بودم هم – هاموس
 رمشیبود اگه بگ دهیو ادامه داد : نه، از دسااتم فرار کرد.احتماال فهم نشااساات
 .دمیامونش نم

 !ش؟یبکش یخواست یم یعنی -
خواسااتم ازش  ی! فقط میدار یدینه ! معلومه که نه...چه افکار پل – هاموس

 حرف بکشم.
 ؟ی!...چقدر دنبالش بودیگفت یجور هیدونم... یچه م -

 زد. بشیغ هویو  میدیرس ریبه مه نکهیچند تا شهر...تا ا – هاموس
 ها باشه؟! یشبیپسره با همون د نیا ستیبه نظرت امکانش ن -

 داشیهساات باز هم پ یبا هر ک یبابت مطمئنم.ول نینه اصااه، از ا – هاموس
 کنم. ی...من تا اون موقع صبر مشهیم
 !م؟یکجا بود شبیرفت ازت بپرسم...ما د ادمی یراست -

 َسرگز. – هاموس
 کجا؟!! -
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 و بلوچستان. ستانیس یشهر ِ تو هی – هاموس
 چقدر دور! حاال چرا اونجا؟! -

ها اونجا زندگ – هاموس ها یکنن.تو یم یخب، اون جن   یاون منطقه جن 
اون  یکنه پاشو تو یاون منطقه جرئت نم یکس از اهال چیهست.ه ادیز یموذ

که  نیبود ییآدما نیشما دو تا اول ریچند سال اخ نیا یروستا بذاره.فک کنم تو
 .نیاز اونجا، جون ِ سالم به در برد

 ُکشنش؟! یبشه موارد اون محل  یهر ک یعنی -
 .شنیها هم از ترس قبض ِ روح م ی...بعضادیآره به احتمال ز – هاموس

 ...خدا رو شکر!میشانس اورد یلیپس ما خ -
 برگزار بشه...در مورد مشکل تو. یفردا قراره دادگاه – هاموس

 !ام؟یب دیمنم با -
ض نینه، ا – هاموس ست.ما تو رو انتخاب کرد ِنیب مایم.س.تق هیق  می ما و اونا

 مشکل دارن. هیقض نیو اونا با ا
 .هیشکرش باق یآخرم...خوبه، جا فیپس من متهم ِ رد -

 .یا یشاک ،یستیتو متهم ن – هاموس
 ...یلمیحتما تو هم وک -

 به ضررته؟ یکارو ول کن نیبهت گفتم اگه ا ادتهی...بهراد، قایدق – هاموس
 بود. شیچند روز پ نی.همادمهیآره  -

به مردم کمک م یچن وقت نیا یتو ،یدون یم – هاموس ما هواتو  یکرد یکه 
 ینم یادیازشااون پول ز ،یکن یکه باهاشااون خوب تا م میدید ی.ممیداشاات

سن نیریگ شون داد تتوی...در کل ح .مثه ..ستنین ینجوریاز مردم ا یلی.خین



wWw.Roman4u.iR  316 

 

ستت مج نیهم  نیهم.به خاطر رهیگ یهاش پول م.چند برابر تو از مراجع دیدو
 .میبد هیهد هیبهت  میگرفت میات من و دوستام تصم تیحسن ِ ن

 ه؟یهد نیهست ا ی! واقعا ممنون...حاال چهی ال یلیخ ؟یجد -
 جلو. اریرو باز کرد و گفت : دستاتو ب یپارچه ا ی سهیدر اون ک هاموس
ستامو ستم وارونه کرد و کل یرو رو سهیجلوش گرفتم، اون هم ک د س ید ت پو

با د ختیر ازیپ جا خوردم و گفتم :  یکل ازهایپوسااات پ دنیکفِ  دسااتم.
 خورن؟!! یهم م یبه درد نایا یول گمیم نویا دی...ببخشیمرس

ن خور یبه دردت نم یکن یفورا دستاشو جلو اورد و گفت : اگه فکر م هاموس
 پسشون بده!

 شدم. مونینه نه...پش -
فرش، تا فردا صاابح هم  ریرو بذار ز نایخورن!...ا یپس به دردت م – هاموس

 بهشون دست نزن.
 !شه؟یم یبعدش چ -

 .ینیب یرو که گفتم بکن، بعدش رو هم خودت م یکار – هاموس
 باشه...در هر صورت ممنون.از دوستات هم تشکر کن. -

 حتما... – هاموس
 برم. دیبا گهیجاش بلند شد و گفت : من د از
 ...یممنون که اومد -

سره  یزیچ ییچاقو هی شهیکن هم یسع – هاموس شه که اگه اون پ همراهت با
 .یبنداز رشیگ یدیرو د
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 کنم حواسمو جمع کنم. یم یباشه...سع -
صدا نیهم شد.چون م یلحظه  ستم تا دم در با هاموس  یزنگ تلفن بلند  خوا

طه.من خودم  یتیبرم اهم بده، مسااعود پشااات خ فت : جواب  که گ ندادم 
 .رم،خدافظیم
 خدافظ... -

 فرش گذاشتم و تلفن رو جواب دادم. ریرو ز ازهایپوست پ عیسر
 الو؟ -

 ؟یالو، سهم...چطور – مسعود
 ؟ی.تو خوبستمیبد ن -

 ته؟! ِش یپ یآره...کس – مسعود
 نه، چطور؟ -

اونجاست.محمد ازم خواسته  یلحظه فکر کردم کس هی...ینجوریهم – مسعود
 دوستش. یهیفردا باهاشون برم روستا...و یبرا
 .یخب به سهمت -

 .امیمنم نم ادیمن هم گفتم اگه بهراد ن - مسعود
رقمه  چیبرم ساار ِ کار...وسااط ِ هفته هم هساات، ه دینه قربونت، من فردا با -

 .چونمیتونم بپ ینم
 !یچرند نگو، تو که اخراج شد – مسعود

 !!؟یدون یتو از کجا م -
 االن زنگ زدم سورن بهم گفت. – مسعود

 خوام برم دنبال کار بگردم. یم یآره خب اخراج شدم...ول -
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...من اونجا گهیبهراد، چرت و پرت نگو حوصااله ندارم.قبول کن د – مسااعود
 ش کرده حتما برم.طرف محمد هم سفار هی.از رهیحوصله م سر م ییتنها

 کنم. یکردم ها! باشه...روش فکر م یری جب گ -
 دنبالت. امیپس من فردا م – مسعود

 کنم! یگفتم روش فکر م -
 خدافظ. – مسعود

 یبساااط ها م نیکه هر روز واسااه ما از ا کارهی مو محمد ب نیدونم ا ینم من
 !نایبه ا دهیم هشویو دیکل کسرهی! اون دوستش چقد خره که نهیچ
خاطر  بار هم به هی نیگرفتم ا میتصاام ینداشااتم ول لویفام یحوصااله  نکهیا با

 !ستیخبرا ن نیاز ا گهیبعد د یمسعود برم...اما دفعه 
کم خونه رو مرتب کردم.بعد هم رفتم  هیوقت بگذره بلند شااادم و  نکهیا یبرا
شپزخونه و  یتو شام رد یزیچ هیآ سه  شت فیوا ست دا شبکردم...فقط دو  م 

 بخوابم. رمیبشه و زودتر بگ
ساس کردم خوابم م میده و ن سا ت رختخوابم رو  شهی...مثل همادیبود که اح

 ادیم یبودم ِک  دهی.کاش از مسااعود پرساادمیانداختم و دراز کشاا ییرایپذ یتو
ر شاادم.به ه الیخ یخواسااتم بهش زنگ بزنم و ازش بپرساام که ب یدنبالم...م

که  دینکشاا لطو شااتریب قهی! چند دقگهیزنه د یزنگ م ادیحال هر وقت بخواد ب
 خوابم برد.

صدا صبح شک ها از خواب ب یبا  صاب خرد کن ِ گنج شدم...انگار  داریا 
من! نشاساتم و به  یخونه  اطیبودن تو ح ختهیقائمشاهر ر یکل ِ گنجشاک ها

http://www.roman4u.ir/


 319 دژاسو

که  ییانداختم...سا ت ده بود.بلند شدم تا برم دستشو ینگاه یواریسا ت د
 زدم. نارکرفتم و اون قسمت ِ فرش رو  یحوصلگ یافتادم.با ب ازهای پوست پ ِادی

از قشانگ  یکیزده شااده بودم...فک کنم  جانیه یحساااب دمیدیکه م یزیچ از
 نبود و به یخبر ازهایاز پوسااات پ گهی! ددمید یم مویزندگ یصااحنه ها نیتر

فرش گذاشااته بودن.سااکه ها رو برداشااتم و  ریطه ز یجاش چند تا سااکه 
 یتا بناگوش باز بود، بهفاصله شروع کردم به شمردن شون.تو شمیکه ن یدرحال

 .دمیهزار تا نقشه براشون کش هیاون چند ثان
  مرم گرفتم. یبود که تو یا هیهد نیبهتر نیا مطمئنم
 دیم طول کشک هی هفت بعد از ظهر بود که مسعود اومد دنبالم. ِکینزد سا ت

 .ومدیتا حاضر شم...مسعود هم دم ِ در منتظرم موند و داخل ن
شدم و از خونه ب قهیچند دق بعد ش نیاومدم.هم رونیآماده  سوار ما شدم  نیکه 

صبح م یبه من گفت نیگفتم : همچ شش ِ  سا ت  سر ِ کار، فکر کردم   یاینرو 
 دنبالم!

سعود صبح ب یم – م ستم  ستم.اتفاقا او شیپ یکار هی یول امیخوا نا اومد، نتون
 هم از صبح منتظرمونن.

 حداقل برم چند جا دنبال کار... یزد یزنگ م هیخب به من  -
 ؟یبهراد ُغر نزن، حوصله ندارم.اصن تو چرا به من زنگ نزد – مسعود

 !شمیهم بدهکار م یزیچ هیمن  میادامه بد نجوری...همالیخ یب -
کهیا با ما ز دایپ یروز رو برا هی ن کار از دسااات داده بودم ا هم برام  ادیکردن 

خواسااتم زودتر  ینداشاات.هنوز تو کف ِ اون سااکه ها بودم...فقط م یتیاهم
 .رهیدستمو بگ یپول هیآبشون کنم تا 
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 چنده؟! یمسعود، االن طه گرم -
 تو کار ِ طه؟ یبزن یخوا یچطو؟! م – مسعود

 نه... -
 ؟یریزن بگ یخوا یم – مسعود

 داره! یبابا، چه ربط نه -
 ؟یپرس یم یپس مرض دار – مسعود

 اصن فراموشش کن! -
 ها! ستیامروز حالت خوب ن – مسعود

 ام. یاتفاقا امروز  ال -
 رسه...! یکه به نظر نم نجوریواال ا – مسعود

 به چه مناسبته؟ یمهمون نیا یراست -
و  انیهم ب وانینامزد ک یقراره شااب خانواده  دمیاونجور که من فهم – مسااعود

 رو بذارن. یقرار  قد و  روس
 ستن؟یمن فکر کردم قبه مشخص کردن...بابا و مامان ِ من ن ؟یجد -

فت بابات کار داشت، گ نکهیمثه ا یکنم.البته د وت بودن ول یفکر نم – مسعود
 .ادیتونه ب ینم

 نکهیباز بود، ما هم بدون ا اطی.در حمیدیگذشت و بهخره رس یا قهیدق ستیب
 .میوارد شد میزنگ بزن

 داخل؟ یارینم نویماش -
 باشه. ونری...بذار بمیستین نجایا شتریما که دو سه سا ت ب گه،ینه د – مسعود
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 .لتهیهر جور م -
ساب یرو اط،یح یتو وانیک سته بود و ح ش ما رو  یهم تو فکر بود.وقت یتاب ن
از جاش بلند شد و جلو اومد.نه من به اون سهم کردم، نه اون به من...فقط  دید

 !یاینم میفکر کرد م،یبه مسعود سهم کرد و گفت : ظهر منتظرت بود
 خب...حاال که اومدم. – مسعود

هم  وانیحرف ک نیصااراحت کهم مسااعودم! با ا نیا یواقعا کشااته مرده  من
فت.تو یزیچ گهید ثان ینگ ند  نارمون بود بو وانیکه ک یا هیاون چ ندِ  گ یک

ادکلن زده بود.بوش  یها کل ی  قده ا ِ نیکرد.  یادکلنش داشااات منو خفه م
و گورش میوارد خونه شد یرفت رو ا صاب آدم.وقت یبود ، قشنگ م نیریهم ش

 بکشم... . ینفس راحت هیاز کنار ما گم کرد تونستم 
من کنار مسااعود  شااهیهم ...مثلمیو نشااساات میکرد کیهمه سااهم و  ل با

لحظه هم از نشستن مون نگذشته بود که زن  مو گفت : ماشاالله  هیبودم.هنوز 
 .شهیروز به روز پر جذبه تر و مردونه تر م وانیک
شوخ هیشب شتریمن ب یحرفش برا نیا سع یبه  سعود  یکردم نخندم ول یبود. م
 ...شنوه یکه نم ییو گفت : آدم چه حرفا دیخند یستیرودربا یب

سعود، نامزد ک نیا با ساس م یشخندیهم ن وانیحرف م کردم اون هم  یزد.اح
 .رهیگ یخنده شو م یمثل من داره جلو

 نکن. لهی من پ ِوانیامشبو به ک هیمسعود جان  – میمر  مه
 م.ندار ی شما کار ِوانیوقته با ک یلیمن خ ه؟یچه حرف نیبابا...ا یا – مسعود

به مسااعود بده اما  یجواب هیتوقع داشااتم  وان،یتوجه به اخهق مزخرف ک با
 کل کل نداره. یخوشحاله و حوصله  یلیمشخص بود خ
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شخص کردن تار میگفت : خب، بهتره بر وانیک یلحظه بابا نیهم   ِبیسراغ م
 .ی قد و  روس

 بله، منم موافقم. – ییصفا یآقا
 یبح  ها شرکت کنم و آروم به مسعود گفتم : اشکال نیا ینداشتم تو دوست

 بکشم؟ گاریس اطیح ینداره من برم تو
 نه برو... – مسعود

که زن  مو گفت : کجا بهراد جان؟ چند  اطیح یجام بلند شاادم تا برم تو از
 .میشام بخور میخوا یم گهید قهیدق
 بخورم... ییهوا هی اطیح یتو رمیم -

 حیاون تاب ِ دو نفره نشااسااتم.هوا ساارد بود اما من ترج یو رو اطیح یتو رفتم
 یبختبد یبرا بیشاهد گذاشتن ِ تار نکهیسرد بمونم تا ا یاون هوا یدادم تو یم
سر اون پدر و مادر که اجازه م هی شم.واقعا خاک بر  شون، زن ِ  دنینفر با دختر
شه. وانیک صر ییجورا هیب شتم دختره رو من ست دا کنم اما باز هم حس  فدو
 .دهینم یکارا معن نیا گهی د ِیخودش راض یست...وقت دهیفا یکردم ب یم
سکه ها.دلم م گاریس هی سمِت  شن کردم و فورا فکرم رفت  ست  یرو  هیخوا

 یم دی.اول باارهیواساام درب نویماشاا هیمطمئن نبودم پول ِ  یول رمیبگ نیماشاا
 دهوریخودش ن یم...از بس به روفروختمشون...تازه به مسعود هم بدهکار بود

 که منم فراموش کردم.
س شدیم یا قهیدق ده سته بودم و  ش ش یم گاریکه اونجا ن عد .چند لحظه بدمیک
کم دور و برش رو  هی.رونیاومد ب وانیدر ِ ساااختمون باز شااد و نامزد ِ ک دمید
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من معذب شااده  ومدهینگاه کرد و تا چشاامش به من افتاد اومد طرفم.هنوز ن
که  یحال رشاااام صااادام کنه...جلو اومد و د یخواد برا یبودم.حدس زدم م

 نم؟یتونم بش یم د،یزد گفت : ببخش یلبخند م
 .دیبله، حتما...بفرمائ -

ته اون فاصله باشه.الب یمون قدر نیبزرگ بود که ب یتاب به اندازه ا خوشبختانه
 .جمع و جور نشسته بود.. یلیخدا هم خ یبنده 

 شد؟ یچ یراست -
 !!؟یچ – دایش
 ...مشخص شد؟ی  قد و  روس ِبیتار -
 آهان...نه، گفتن بعد از شام. – دایش

گرمم  یهوا ساارد بود، کم کم داشاات حساااب نکهی.با امیدو سااکوت کرد هر
 بره. شهیداره که پا نم یکار هی.مطمئن بودم شدیم

 اوردم. رونینب از توش ب هیدست گرفتم و  گارمویس پاکت
 بکشم؟... گاریاگه من س نیشیناراحت نم -
 ...نینه، راحت باش – دایش
 سرد شده... یلی! آخه هوا خنجا؟یشما سردتون نشه ا -
 نه ، خوبه... – دایش
 دهیاف یکردم اما ب یاسااتفاده م یدادنش از هر ترفند یفرار یداشااتم برا گهید

 بود.
 سوال ازتون بپرسم؟ هی – دایش
 ...دییبفرما بله، -
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 !د؟یپوش یم رهیت یلباس ها شهیشما چرا هم – دایش
چ - ها یام...واال... نگ  من ر گم،  هم  یب ب کردم،  حان  ت م روشااان رو ا

 یلیخ یاون رنگ یم با لباس ها افهی... .قی.مخصااوصاااا قرمز و نارنجادینم
 .شهیمسخره م

 روشن یبه نظرم رنگ ها یداشته باشه...ول یخاص لیزدم دل یحدس م – دایش
ر .آدم همش فکدیرس یبه نظر م نیغمگ ره،یت ی.با لباس هادیرو هم امتحان کن

 .نیناراحت یزیچ هیکنه از  یم
 ؟یجد -

 یمن جالبه.من همش فکر م یبرا دنتونینوع لباس پوشا نیبله...البته ا – دایشا
و مرموز  رهیت یو ادامه داد(...من آدما دی...) خندنیهست یکنم شما آدم مرموز

 برام جالبه. ارمیسر از کارشون درب نکهیرو دوست دارم، ا
 چه جالب... -
 رو بهتون بگم... یمهم زِ یچ هی نجایمن اومدم ا نیراستشو بخوا – دایش
 ...در خدمتم.دییبفرما -

شو به هم م یحال در ستا  دونم یخجالت زده گفت : نم یبا لحن د،یمال یکه د
 ...حاال االن کهنمیفرصاات بودم شااما رو بب هیبال هم دن یلیبگم...خ یچجور

 تونم! یبگم نم دیبا
 من رومو کنم اونور؟ دیخوا یگفتم: م یشوخ به

که امشاااب پدر و مادرم  دیدون ی... .حتما مگمیو گفت : نه...االن م دیخند
 هست. یمشکل هی یرو بذارن...ول یتا قرار  قد و  روس نجایاومدن ا
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 ؟یچ -
 م.به همه بگ نویخوام ا یادامه بدم، امشب م وانیتونم با ک ینم گهیمن د – دایش
من و مسااعود باهاش  ی...هر از گاهسااتیاونقدرها هم بد ن وانیآخه چرا؟ ک -

 ...یول میکن یم یشوخ
 یداره که من نم یبد یاخهق ها هی.اما ستین یدونم، پسر ِ بد یبله م – دایش

 اخهق نیاصااه از ا میکه با هم آشاانا شااده بود لی.اواامیتونم باهاشااون کنار ب
شکر م شتم و خدا رو هم  سم یکنم که نامزد یهاش خبر ندا  یمون تا االن ر

 !دیکش یماه کارمون به طهق م کینشده، وگرنه سر ِ 
شده ب وانیتک فرزند بودن ِ ک نیبله ، قبول دارم...ا - ادب  یاز حد ب شیبا   

 اره.هم د یخب محاسن یول ادیبار ب
ها – دایشاا عا حساان  ما من فکر م ییقط ها یهم داره ا بدش  یکنم اخهق 

و همش  ساااهیمیپدر و مادرش وا یندارم که تو رو ی! حاال من کارشااترنیب
شت م یحرفا به من مربوط  مایاز اخهق هاش که م.س.تق یسر هیزنه... یز

چند وقت که با هم  نیا یتونم تحمل کنم.مثه تو یوجه نم چیرو به ه شاانیم
 لیفام یهر کدوم از پسرا ای مییمن اگه با پسر  مو و پسر دا م،یرفت و آمد داشت

 یگرفت و باهام اوقات تلخ یکردم بهم ُخرده م یم ی معمول ِ کیسااهم و  ل
 یرتیغ یجور آدما که سار هر موضاوع ِ الک نیتونم با ا یکرد.من اصاه نم یم
با مرد ی! آخه من چطور مامیکنار ب شاانیم با نمک یزندگ یتونم   دیکه مدام 

 نزنه و با   خجالتم بشه؟ یربط یجمع حرف ِ ب یمواظب باشم تو
 شااماسااات و هر  ِ یزندگ نی.به هر حال ادمیبله...من کامه بهتون حق م -

 محترمه. دیریهم که براش بگ یمیتصم
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 هی و نمیهفته همش دنبال فرصاات بودم تا شااما رو بب هی نیا یمن تو – دایشاا
 ...دیدون یموضوع مهم رو بهتون بگم...م

شو سرش پا یقطع کرد.بهش نگاه حرف سرخ  نییانداختم... بود و از خجالت 
 هی هویکشااه!  یهمه خجالت م نیخواد بگه که ا یم یشااده بود.مونده بودم چ

شااه! تکرار ب ترایم ی هیجرقه تو ذهنم زده شااد...با خودم گفتم نکنه باز هم قضاا
ست ند صه دو شتم همچا س بهدفعه حتما  نی...چون افتهیب یاتفاق نیا  هیت ِ د

 !شمینفر کشته م
ودم کوفتم شااد.فقط منتظر ب گارهیبزنم...ساا گاریتونسااتم لب به ساا ینم گهید

 زودتر حرفشو بزنه و بره.
ضوع مو نیتونم ا یکه م دیهست یکس نیکنم شما بهتر یمن احساس م – دایش

ست که در به در دنبال  کیبذارم... ونیرو باهاش درم شم هیهفته  صتم تا  ا فر
 که من ...به آقا مسعود  هقه مند شدم... شهیم یبهتون بگم.مدت نویو ا نمیرو بب

 ینفس راحت دمیجمله شاان نیادامه نداد.تا ا گهید دیحرفش که رساا ینجایا به
ار خودمو کنترل کردم که به افک یلیزدم.البته خ یلبخند اریاخت یو ب دمیکشاا

 قبل ِ خودم نخندم! هیند ثانچ
 ...؟ای دیبه هم بزن وانیبا ک دیخوا یصرفا به خاطر مسعود م -

.من همچنان ساار ِ حرفم سااتین نیا لشیوجه...تمام دل چینه نه، به ه – دایشاا
خب با وجود آقا مسعود  یرو تحمل کنم ول وانیک یتونم اخهق ها یهستم،نم

دم کر یسع یچند وقت هر چ نیا یهم فکر کنم.تو یا گهیتونم به کس د ینم
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اون  تونم یبگم...نم ی  صاادا کنم نتونسااتم...چجوریی دا شااونویا وانیمثل ک
 حس ِ خا  رو نسبت بهشون سرکوب کنم.

 اد؟یاز دست ِ من برم یبله، متوجهم...حاال چه کار -
شما و ا – دایش شک ندارم که  ست یمیصم یلیخ شونیمن   نیهم ی...برانیه

 ....ییجورا هیموضوع رو به شما بگم تا شما هم  نیا دمیبهتر د
 به مسعود بگم. -

له، دق – دایشاا بد دینگ یجور هی.فقط تو رو خدا قایب در مورد من  یکه فکر 
 بکنن.

با شااعور یلی...مسااعود خهیچه حرف نیا -  یجور آدم نی.اصااه اهیپساار 
 نکنه. یکه فکر خاص گمیم یچشم...من جور ی.ولستین

 راحت باشه؟ المیخ – دایش
 بله، حتما. -
 وقتتونو گرفتم. دیجاش بلند شد و گفت : ببخش از
 کنم... یخواهش م -

شما هم چند دق رمیم گهیمن د – دایش شام تا اون موقع نیایب گهید قهیداخل،  ...
 حاضره.

شونه  سرمو ا خودم ب یکه رفت کل یتکون دادم و اون هم رفت.وقت دییتا یبه ن
 خوره. یجا م یلی...اگه مسعود بفهمه حتما خدمیخند
وع موض نی ا ِادینداخت! تا  ی اشق مسعود شده منو به خنده م دایش نکهی ا ِفکر

گاه ن فتادمیم شدم تا برگردم تو یزدم.از رو یم شخندیناخودآ خونه  یتاب بلند 
شدم ک شت پنجره منو د وانیکه متوجه   مشدیمن د دیفهمزنه.تا  یم دیداره از پ
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خوره و با  یم ی بد ِالضااد ح یدونسااتم بزود یاز پشاات پنجره کنار رفت.م
 یسااوخت...که من دلم برا یدلم براش م ییجورا هی ومد،یازش بدم م نکهیا

ها ها خودشااون نم یشااعور م یب یآدم  بدبخت   یفهمن ب یسااوزه، چون 
 شعورن!

مه  یوقت خل ه ما تو یرفتم دا گاه یخانو پذ یآشااپزخونه بودن...ن  ییرایبه 
 ششاای.رفتم و پسااتین یهم خبر هیمسااعود تنهاساات و از بق دمیانداختم و د

 نشستم...
 !نا؟یکجا رفتن ا -

 ان همشون. یگفت : ولشون کن بابا، روان یحوصلگ یبا ب مسعود
 شده ؟! یچرا؟ مگه چ -

 کنن! یبابا، رفتن شطرنج باز یچیه – مسعود
 ...دمیپشت پنجره د وانویمن االن ک یل! ولچه خوشحا -

 انداخت و رفت. ینگاه هیآره اون اومد  – مسعود
صت خوب م،یکه تنها بود حاال ض یفر سعود بگم.ول هیبود تا ق کم  هی یرو به م

شتم...نم سته که همون لحظه بهش بگم  یشک دا ستم در نه! اما در هر  ایدون
که که  دیلحظه به ذهنم رس هیداشت. یچه فرق گهیگفتم، د یم دیصورت که با

ن قول ِ م یرو ره...دختشدیبه مسعود نگم اما باز هم نم یزیبشم و چ الیخ یب
 .رشیتونستم بزنم ز یحساب کرده بود.نم
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س ینم چون ستم ک شنوه کم یخوا سعود نزد یصدامونو ب شدم،  کیبه م تر 
سب گهید بایکه تقر یجور سعود هم نگاه ِ میبود دهیبه هم چ صاب یب.م بهم  یا 

 !نیتو ب.غ.ل ِ من بش ایانداخت و گفت : بهراد، ب
س یبهت بگم، نم یزیچ هیخوام  یو آروم گفتم : م دمیخند صدامو  یخوام ک

 بشنوه.
االن خودتو واسه کتک آماده  نیاز هم زاستیچ نیاگه در مورد جن و ا – مسعود

 کن!
 ...ستین زایچ نینه ، در مورد ا -

 بگو... ه؟یخب ، چ – مسعود
 .شمیاومد پ وانینامزد ک نیا م،یبود اطیح ی...االن که توزهیچ -

 دم،خب؟یخودم د – مسعود
 به هم بزنه.قراره امشب به همه بگه. وانیشو با ک یخواد نامزد یگفت که م -

... یفتگ یم کیشااو گرفته.بهش تبر یزندگ میتصاام نیبهتر ؟یجد – مسااعود
... می هف شاا نجایا میاومد یگفت که ماها امشااب نم ی.فقط کاش زودتر م

 به تو گفته؟!! نوی.حاال چرا اومده ا
 یم حیداشت واسه من توض ،یدون یجاست.م نی...نکته ش همگهید نیهم -

 شده. مونیداد که چرا پش
 تینداره! به خاطر اخهق گند و شخص حیبه توض یازین گهیکه د نیا – مسعود

 ! ِیهیمنصرف شده...کامه بد وانیمزخرف ک
شت که فکر کنم  لیدل هیبود.اما  لشیاز دال یکی نیآره خب...ا - مهمتر هم دا

 .یبدون دیتو حتما با
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 ؟یچ – مسعود
س ینگاه شم ک سش به ما ن یبه دور و برم انداختم تا مطمئن ب عد ب ست،یحوا

 شده. لیدختره به تو متما نیا نکهیآروم در ِ گوش مسعود گفتم : مثه ا
 !یکن یم یزد و گفت : شوخ یمک  کرد، بعد لبخند هیچند ثان مسعود

 کجا بود... ینه بابا، شوخ -
 داد... یخودشو به نگران یرفت و جا نیکه اون لبخند از ب دینکش یطول

خاطر من ازدواج ک یعنیبده!  یلیخ نیبهراد...ا – مسااعود به هم  وانیبه 
 خورد؟!...

موم ت وانیخواسااته با ک یدختره به من فهموند که در هر صااورت م ن،ینه...بب -
شت که تو ا یکنه.ول ست دا ضوع رو بدون نیخب، دو  هیاالمکان  یو حت یمو

 ش با خودت... . هیبق گهی.دیجواب هم بهش بد
سعود سه دق یزینگفت...منم چ یزیچ گهید م شتم که بگم.هر دو، دو   قهیندا

 تو فکر بود... قای. مختهیبه هم ر ی.مشخص بود که حسابمیسکوت کرد
 ؟یبهش بد یچه جواب یخوا ی: حاال م دمیپرس

 دختره چند سالشه؟ نیا یدون یتو م – مسعود
 .کیو  ستیب تینها گهی...دستیب -دونم...نوزده ینم -

 سالمه. کیو  یمن س – مسعود
شت،ممکن بود بزنه  یم یسع یلیخ صاب ندا سعود هم ا  کردم نخندم... م

 دهنمو ُپر ِ خون کنه.
 ...ستیمهم ن ادیکه ز زایچ نی: حاال ا گفتم
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سعود ست.همون بار اول که  نینگو...ا یور یدر – م صه که بچه  شخ کامه م
سبت به ک دمشید ساس کردم ن سه به من! بعدم ت نه،ییسنش پا وانیاح ا چه بر

بود!...نه نه...اصااه  نیمن مثل نسااترن و نساار یاون برا ش،یپ هقیدو دق نیهم
مو نساابت بهش  تیتونم ذهن یچون من نم ساات،ین یشاادن یزیچ نیهمچ

 کنم. وض 
 .یخودت بهش بگ نویبهتره ا یباشه...ول -

همون  یاون هم تو یشام صدامون کرد.حت یاومد و برا میلحظه  مه مر نیهم
شاره کرد که چ دینگاه اول فهم صاب نداره، به من ا سعود ا  شده...منم  یکه م

 .شدیاونم شاخ م دیفهم ی...! اگه میچیو اشاره بهش فهموندم ه مایبا ا
هم  کنار دایشد که مسعود و ش یسر سفره وضع طور چاره،یشانس ِ بد ِ من ب از

 میجامونو با هم  وض کن ایقرار گرفتن.مسااعود هم از همون اول به من گفت ب
شده بودم!  یوقت تو چیشون قرار گرفتم.ه نیب قایو من دق  مرم انقدر معذب ن
قدر تو یخدا م نه چ خه دلم نم نیلعن و نفر وانویدلم ک یدو مدیکردم...آ  و

سعودو نفر ص نیم شت...ا یریکنم، دختره هم که تق  وانیک یشد که رو نیندا
 کردم. یی قده گشا

رو مشخص کنن و  یکه زمان  قد و  روس دیاز شام بهخره وقت ِ اون رس بعد
 گهیرو به همه م هیقض دایدونستم االن ش یشروع کرد به صحبت.م وانیپدر ک
ه ها صحن نیا دنید ی...حوصله شهیگرفته م وانیحال همه از جمله ک عتایو طب

شتم برا ش نکهیقبل از ا نیهم یرو ندا  یکی یورفتم ت شه،ب دهیبح  به اونجا ک
 بکشم. گاریاز اتاق ها تا س
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س یاتاق موندم...نم یتو قهیدق چند ستم  شم، انگار ب گاریتون ص یبک   ِیابا 
تاث یمسااعود رو ته بود.از ب ریمنم  مه  یصااادا رونیگذاشاا جمع رو  یهمه

رفتن و بعد خونه سااااکت  یداشااتن م ییصاافا ی...انگار خانواده دمیشاان
 .اطیح یبدرقه شون رفته باشن تو یشد...حدس زدم همه برا

گرفته بود.بلند شااادم تا  یاتاق بدجور یگرفتم.هوا جهیکردم ساارگ یم حس
 نیحاال ا ا،یرفت...خدا یاهیلحظه چشاامم ساا هی یپنجره رو باز کنم که برا

 نگرفته باشم خوبه! یوسط من تومور مغز
 یتازه بهم خورد حالم کم یکه هوا نیرو کنار زدم و پنجره رو باز کردم.هم پرده

بارون  نم ِ یباغ بو یتونم نفس بکشاام.از تو یهتر مکردم ب یبهتر شااد.حس م
 نداشت. یتی.هوا سرد بود اما برام اهمومدیم

کردم.اونجا پر از دار و  یبودم و به باغ نگاه م سااادهیپشاات ِ پنجره وا همونجا،
شون م ظه لح هی.نگاهم به رو به روم بود که شدیدرخت بود و باد با   حرکت 

صو صورت  ِریت ا دقت شدم...ب یاالتی.فکر کردم خدمی درختا د ِنینفر رو ب هی 
که  دمیاونطرف تر د یکن د،نبود...چند لحظه بع یزیشاادم اما چ رهیبه اونجا خ

 یولاون پسره باشه اما ط دیکه شا دی.به ذهنم رسرهیدرختا راه م نینفر داره از ب هی
 شد. دیچشمم ناپد یکه اون شخص از جلو دینکش

شدم چون  یاالتیهم خ دیها بوده باشه...شا هیاز همسا یکی دیزدم شا حدس
ال به احتم یبدم...ول صیتونسااتم درساات تشااخ یبود.نم ادیحرکت درختا ز

 توهم زده بودم! ادیز
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صدا از سرم  شت  شن یپ شدن ِ در اتاق رو  سعوِد که اومده دمیباز  .فکر کردم م
شتم د نیرفتن خبرم کنه.هم یبرا شما وانیک دمیکه برگ  تیصبانکه از   ییبا چ

حال در  یآشااپزخونه دسااتشاااه جلو یچاقو هیکه  یقرمز شاااده بودن، در 
 جلو اومد. ی.درو آروم بست و کمسادهیوا
 ...ی منو خراب کرد ِیتو زندگ – وانیک

 باهاش حرف بزنم. یکردم با خونسرد یسع
 دم...ب حیبذار من برات توض ست،ین یکن یباور کن اونجور که تو فکر م -
 گفت : خفه شو! تی صبان با
نامزدت به خاطر من باهات تموم  یول یدار یدونم چه حساا یمن م ن،یبب -

 نکرد...باور کن!
 !اریرو به زبون ن دایاسم ش – وانیک
 !...وردمیمن که اسمشو ن -
حرکت کرد که  عیبزنم و به طرفم حمله کرد.انقدر ساار یاجازه نداد حرف گهید

 چاقو رو با دسااتم  ِ یزیبودم اما در لحظه آخر تونسااتم ت ینتونسااتم جاخال
 مم!رفت تو شک یم بیگرفتمش تا ب ی...خدا بهم رحم کرد چون اگه نمرمیبگ
ش وانیک شار م انهیوح داد، منم از ترس جونم مجبور بودم با دست  یچاقو رو ف
محکم تر فشااار  یو اجازه ندم بهم ضااربه بزنه...هر چ رمشیمحکم تر بگ یِه 
 خه  دیبا یدونسااتم چجور یرفت.نم یدسااتم فرو م یتو شااتریداد، ب یم

ه صدا ب مطاقتم تاب شد و شروع کرد گهی.دومدیرقمه کوتاه نم چیه وانیبشم.ک
که مسعود وارد اتاق شد و گفت :  شدیزدن ِ مسعود.کم کم دستم داشت ُشل م

 !یکن یم یچه غلط یدار
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سعود فورا جلو اومد و ک یتوجه وانیک ش وانوینکرد.م خره .بهدیمحکم  قب ک
افتادم و  نیزم یکرد که رو یدرد م یچاقو از دساات ِ من جدا شااد اما به قدر

 دی منو د ِتیوضااع نیب.غ.لم گرفتم.مسااعود هم که ا یدسااتمو با آه و ناله تو
درد  نکهیا با.دشیکوب واریو محکم به د دیکشاا وانویبدتر ُگر گرفت ، دساات ک

حرکت  کیو در  ومدیدلم خنک شااد.اما مسااعود کوتاه ن یحساااب یداشااتم ول
رت شد پ وانیشکست و ک شهیپنجره! ش یپرت کرد تو وانویو خشن، ک بی ج

 ...!اطیتو ح
 یداشااتم نگاه م رتیاون صااحنه که دردمو فراموش کردم! فقط با ح دنید با

سعود باز هم کوتاه ن .منم وانیسر وقت ِ ک رون،یو رفت ب ومدیکردم.جالبه که م
که بود از جام بلند  ینزنه اون نفله رو بکشااه با هر ضاارب و زور نکهیاز هول ِ ا

 شم و خودمو به مسعود رسوندم.
 یم یسااع یخون ی.من هم با دسااتاوانیبا مشاات افتاده بود به جون ِ ک مسااعود

 یو جلو دنیساار رساا هیبق هویجداش کنم که  وانیو از ک رمیکردم جلوشااو بگ
ا صاااب ِ  یوقت یکرد ول غیو و غیکم ج هیاولش  میمسااعود رو گرفتن. مه مر

 نگفت. یزیچ گهید دی منو د ِیداغون ِ مسعود و دست ِ خون
مسااعود پشاات فرمون نشااسااته بود، منم داشااتم  م،یراه برگشاات خونه بود تو

ُشل م ِیچیباندپ ستمو  صب ا ی د سته  نیکردم.الم  مو محمد انقدر محکم ب
 یخون یشاارتم هم حساااب یت ی! جلوفتادیم انیبودش که خونم داشاات از جر

من قبول  یبهت بدم، ول وانویشاارت ک یت ایبهم گفت ب وانیک یشااده بود، بابا
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پالون هم م ی...حتنکردم ما پ یاگه بهم   وانیک راهنیداد ممکن بود قبول کنم ا
 با هم ندارن. ینداندو تا فرق چ نی مرا ! هر چند ا

 ییجورا هی...دمیترس یم یحرف بزنم ول وانیخواستم با مسعود در مورد ک یم
 .رهیبگم و حالمو بگ یزیچ هی دمیترس ی.مدیرس یبه نظر م ی صب یلیخ
 شد... یلباست هم خون -

 اشکال نداره. – مسعود
 .شهیم زیتم شیبا آب ِ سرد بشور -

 دونم. یخودم م – مسعود
 بگم. یزیچ هیخوام  یفروکش کرده؟ م تتی...ام....االن  صبانگمیم -

 ؟یترس یبهم انداخت و گفت : تو از من م یچپ نگاه
 بعدا بگم. یاگه حوصله ندار یعنی گمینه بابا...من و ترس؟ م -

 نه بگو،اتفاقا االن حالم خوبه. – مسعود
بشه   وض دایروز نظرت نسبت به ش هیخواستم ازت بپرسم ممکنه مثه  یم -

 !؟یبهش چراغ سبز نشون بد یو بخوا
 نه. – مسعود

 بهتره. ینگ یزیتو هم چ گه،یرو نگو...دختره که نم هیاصل قض هیپس به بق -
 ؟یچ یعنی! ه؟یاصل قض – مسعود

شو زدم.تو بذار هم یفکر م وانیاالن ک ن،یخب بب -  یرنجویکنه من مب ِ نامزد
 ادیمن هم ز یبرا اد،یاز من خوشش نم لیفام یتو یدر کل که کس بمونه، چون

 .شهیواسه تو بد م یفکر کنن.ول ینجوریکنه اگه اونا ا ینم یفرق
 کنن! یفکر م یکنه اونا دربارم چ ینم یمنم فرق یبرا – مسعود
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 بهتره. ینجوریبه نظر من ا یدرست.ول نیآره...ا -
 حرفا رو ندارم. نیا ی...که حوصله گمینم یزیباشه، من چ – مسعود
س بهخره سعود جلو میدیر ش یخونه و م شت.از ما شدم و  ادهیپ نیدر نگه دا

 هویکردم اما نرفت، منتظر بود من وارد خونه بشاام بعد بره که  یباهاش خدافظ
 گانهیتره، دخ نیا یبابا دمی .برگشااتم ددیبلند گفت  ببخشاا ینفر با صاادا هی

سهم  لست.جلو اومد و باها سعود هم ب نیکرد.ا کیم  سط م  رفتن  ِالیخ یو
 شد! ادهیرو هم خاموش کرد و پ نی...تازه ماششدینم

 م...دون یمن هنوز اسم شما رو نم د،یگفتم : ببخش یاز سهم و احوالپرس بعد
 ام. یداد : من اسد جواب

 ن؟یکنن هست یم یزندگ نجایکه ا یاسد یآقا نیهم یچه جالب! آشنا -
 پسر  موم ان... شونیبله، ا – یاسد

 زدم. یحدس م -
 چطور؟ – یاسد

 (دمیخند اریاخت ی...)بدیا هیشب گهیکم به همد هی...ینجوریهم -
 !میکنن ما برادر یها فکر م یلیبله، اصه خ – یاسد

 بله... -
سد ضورتون که من چند دق – یا سر کار برم شیپ قهی رض به ح شت یاز  م، گ

نه  هی دمید ما رو د ینفر داره خو نه تون م یم دیشاا نه.همش دور خو  یز
 رفت! عیمشکوک بود.تا چشمش به من افتاد سر یلی...خهصه خدیچرخ
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ش یجور هی شنوه گفتم : ببخ اش بور موه نیگیکه م ییاروی نیا د،یکه مسعود ن
 نبود؟!

که از دور د یکم فت : واال من  جا یول دمشیفکر کرد و گ مهیکه  ییتا   اد
 .ومدیبه نظر م یمشک دمشید یکه من م یموهاش بور نبود...از اون فاصله ا

 .نیباشه... ممنون که اطهع داد -
سد شکل هیبود.گفتم بهتون بگم  فهیکنم، وظ یخواهش م – یا راتون ب یوقت م

 .ادین شیپ
 .نیلطف کرد -
خدافظ با که د یو اساااد میکرد یهم   ادیمسااعود داره م دمیرفت.برگشااتم 

 ه؟یپسر ِ مو بور چ نی ا ِانیگفت : جر دیکه بهم رس نیفم.همطر
 کدوم پسر؟! -

 !دمیچرت نگو، من شن – مسعود
صله چجور - س هی.ستین یمهم زیبابا، چ یچی!...هیدیشن یتو از اون فا ره پ

 .رهیبا من چپ بود...فکر کردم اون اومده حالمو بگ یلیدانشگاه، خ یبود تو
 بمونم؟ نجایمن امشب ا یخوا یم – مسعود

 .ستین ینه بابا...تو برو، مشکل -
سعود ست چهق چجور نیاونوقت تو با ا ؟یچ ادیاگه دزد ب – م  یخوا یم ید

 ؟یسیجلوش وا
با یخونه  ادیببره؟ اگه دزد ب یچ ادیآخه دزد ب - کتش هم واساام جا  دیمن 

 بذاره.
 بمونم؟ یخوا ینم یمطمئن – مسعود
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 آره...برو. -
 .امیتک زنگ به من بزن، من خودم م هیشد  یزیباشه...فقط اگه چ – مسعود

 باشه...خدافظ. -
 فعه... – مسعود

تم تونساا یدوندگ یصاابح افتاده بودم دنبال آب کردن ِ سااکه ها...بعد از کل از
شون.خر شم  شبختانه راحت تو یهمه  داریبفرو  یپول رو بهم تراول داد و خو

جا راهه یازیجا شااادن، ن فمیک نداشااتم.از همون نک رفتن  با به   خونه  ِ یم 
صدا هم ز یلیها خ ابونیشدم.خ سر و  اونقدر به  نبود اما م ادیشلوغ بودن و 

 نیخاطر اون پول ها ذوق زده بودم که اصااه برام مهم نبود...فقط داشااتم به ا
 خرج شون کنم. یکردم که چجور یفکر م

ستم برم اونور خ یم ر کردم صب یپرتردد بود کم یلیخ ابونیچون خ ابون،یخوا
مم به چش ابونیلحظه، اون سمت خ هی یبودم تا رد شم که برا تیو منتظر موقع

بار به وضااوح  نیشااادم و ا رهیآشاانا افتاد.با دقت به اون طرف خ یچهره  هی
بود.منتها  ابونیمن، اون ساامت خ یرو به رو قای.اون پساار ِ مو بور، دقدمشید

 یکرد،انگار که دنبال کساا یحواسااش به من نبود...مدام به دور و برش نگاه م
ض بود تا  ر یبعد شااروع به راه رفتن کرد.فرصاات خوب هیگشاات.چند ثان یم

سونم.با  جله از جلو یرو ط ابونیخ سمت بر ش یکنم و خودمو به اون   نیما
 کردم. بشیها رد شدم و تعق

 میکه جلوتر رفت یرفتم.کم یدنبالش م هیه سااااب هیرفت، ساااا یجا که م هر
شو تو ست  یرو رو زیاورد.بعد اون چ رونیب یزیچ هیشلوارش کرد و  بیج ید
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شت...در کمال تعجب فهم شش گذا ش دمیگو ! مونده بودم از  ِل یموبا  یاون 
 کنن!!! یتا حاال جن ها از تلفن همراه استفاده م یک
گرفتم!...اما نه... مطمئن بودم  یلحظه شاااک کردم که نکنه طرفو اشااتباه هی

همون قد و قامت و همون شکل و  قایخودشه.تو همون نگاه اول شناختمش.دق
 یم یشده بودم ول جیگ یرو داشت.اصه امکان نداشت اون نباشه.حساب افهیق

 بود. نیمه هیبدونم ک نکهیا یگمش کنم.تنها شانسم برا دیدونستم که نبا
ساس کردم دا یکم شت اح صحنه رهیخودم م یره به طرف خونه که گذ ! انگار 
م خواست ینم گهیبار د نیا ی.ولشدیبرخوردم با هاموس داشت دژاوو م نیاول ی

 بشیکه امکان داره تعق ییخواسااتم تا جا یاجازه بدم متوجه حضااورم بشااه.م
 کنم.

خودمو باهاش حفظ کنم، کوچه به کوچه  یکردم فاصله  یم یکه سع یحال در
کردم و هواشااو داشااتم.کم کم متوجه شاادم داره تند تر از قبل راه  یم بشیتعق

ش ی.طولرهیم شویدوباره موبا دمیشد.د دنیبه دو لیکه راه رفت مون تبد دینک  ل
 هی یتو دیچیلحظه پ نیداشااات.هم یکوتاه ینفر مکالمه  هیاورد و با  رونیب

 هیتا  مبه سمت اون کوچه رفت عیسر یلیخ نمش،یتونستم بب ینم گهیکوچه...د
 نفر! هیکه وارد کوچه شدم محکم خوردم به  نیوقت گمش نکنم اما هم

س اولش ست اما ثان دمیتر سره  ش یا هیو فکر کردم اون پ  دمیمکه فه دیطول نک
و از درد کتفش ر هیتا چند ثان چارهی.اونقدر محکم بهش خوردم که بستیاون ن

هم خم شااده بود.داخل کوچه رو با دقت نگاه کردم...از اون  یگرفته بود و کم
 نبود. یپسر مو بور خبر
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س دوباره سمت ِ ک سم رفت  که بهش خورده بودم.گفتم : حالتون خوبه؟  یحوا
 من  جله داشتم...متوجه شما نشدم. د،یببخش

که همچنان کتفشااو گرفته بود، انگشاات اشاااره ش رو  ینگفت، در حال یزیچ
 لحظه صبر کنم. هیکه  نهیمتوجه شدم منظورش اباال اورد.

 یو پوساات یمشااک یهم ساان و سااال خودم باشااه، با موها دیرساا ینظر م به
صاف وا ی.وقتدیسف شک دمیفهم سادیکه  شم و ابروش هم م .اولش اخم هیچ

 کیزدزد و گفت : ن یکرد، لبخند رییحالتش تغ هیثان کیکرده بود اما در  رض 
 .یبود دستمو بکشن

 منده...اونقدر  جله داشتم که حواسم رفت...شر -
 نداره... ینه...اشکال -
 بور؟... یپسر با موها هیکوچه؟!  نیا یتو ادینفر ب هی نیدیشما ند د،یببخش -

از  ریغ یکس ن،یایشما ب نکهیگفت : نه، تا قبل از ا یجد یلیفکر کرد و خ یکم
 برم. دیبا گهیمن د د،یکوچه نبود...ببخش یمن تو

 رفت دوباره گفتم : بازم شرمنده. یداشت م یوقت
 تکون داد و از اونجا رفت. یدست برام

نداشاات.از  یا دهیدر رفته بود و اونجا موندن فا ارویشااده بودم... دیناام گهید
شتم خونه.قبل از ا شم با دقت کل ِ نکهیهمونجا راهمو گرفتم و برگ  وارد خونه ب

وجود  یمشااکوک زیچ چیمن و امان بود...هکوچه رو از نظر گذروندم.همه جا ا
 نداشت.
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اوردمشااون و شااروع  رونیب فمی پوِل سااکه ها افتادم.از ک ِادی هویداخل و  رفتم
تا مطمئن بشاام تقلب چک کردم  ها رو  تکِ  تراول  تک  به شاامردن.  یکردم 

 رفت! یدلم غنج م نیماش دی...از ذوق پول ها ُخل شده بودم.واسه خرستنین
و تمام  دیرساا یخرج کردنشااون به ذهنم م یبرا دیجد ینفشااه  هیلحظه  هر

به ا به تق تق  هیشااب یفیضااع یموضااوع بود که از اتاق صااادا نیحواساام 
سع ی.اولش کمدمیشن شدم اما  شکوک  شش کنم.با ب یم  یالیخ یکردم فرامو
شه به تمام ا یرو  مصداها توجه کن نیمبل لم دادم و با خودم گفتم   اگه قرار با

  .شمیم ونهویحتما د
 جلد دوم   انی  پا
 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز   soberاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور

http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/

