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         مخاطبان زعزی سالم

ترس ) لغت نامه های معتبر( : 

* )اِ .(  بیم، هراس.
* )ص فا .( در ترکیب به معنی » ترسنده«

* در بیانی دیگر ، خدا ترس

ترس واژه ای هست که در همان ابتدا با شنیدن آن یاد عواملی می افتیم که باعث 
ترساندن یا در واقع ایجاد هراس در ما می شود. ترس هم نوعی فوبیاست؛

تــرس از مرگ، ترس از اتاق تاریک، ترس از تنهایــی، ترس از موجودات ماوراء 
الطبیه، ترس از حیوانات، یا از حشرات، ترس از ارتفاع، ترس از وقایع طبیعی و...

می بینیم که عوامل زیادی برای ترس وجود دارد. 
اصطالح » من از کسی نمی ترسم جز خدا« رو همه مون شنیدیم. ولی، آیا همین 

افراد در مواقع وحشت نمی ترسند؟
شاید ترس یک عکس العمل یا یک عادت و شاید یک ویژگی موروثی یا به وجود 

آمدنی در همه افراد دنیا باشد.
و نوع ترس، در افراد مختلف متفاوت اســت. و شاید همه به نوعی با آن دست و 

پنجه نرم می کنند.

ولی تا حاال شده که با خودت تصمیم بگیید که حتی برای چند دقیقه هم که شده 
از چیزی که باعث وحشتت می شه نترسی؟
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خالصه :

روایتی حقیقی از یک خانه در گوشه ای از تهران که به دست شیطان و نیرو های 
ماوراء الطبیعه تسخیر و کنترل می شــود. چون مالک اصلی این خانه، شیطان 

پرستیست که آن را وقف شیطان کرده است.  

)این اثر برداشت آزاد نویسنده از چند واقعه می باشد.(

ر : هشدا
این اثر دارای صحنه های حساس و حاوی هیجان و ترس است، از این رو خواندن 
آن برای افراد زیر شــانزده سال و کســانی که هیجان برای آنها مناسب نیست، 

توصیه نمی شود.
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فصل اول

در نزدیکی های شهر تهران پیرزنی شیطان پرست زندگی می کرد، فرزندان این 
پیر زن که در خارج از کشــور سکونت داشتند، از این مسئله خبر نداشتند. بعد 
از گذشت چند ســال پیر زن ُمرد، ولی قبل از مرگش و در مراسمی خانه اش را 
وقف شیطان و ارواح خبیثه کرد. فرزندان او که به خاطر فوت مادرشان مجبور به 
بازگشت به ایران شده بودند، در همان شب اول سکونت در خانه متوجه یک سری 
تغییرات اساسی و عجیب شدند. روز خاکسپاری و بعد از بازگشت از کلیسا آنها 
دور هم جمع شدند تا برای اموال باقی مانده تصمیمی بگیرند. چند هکتار باغ های 
اطراف اَرهان که از توابع دماوند می شود را فروختند و فقط همین خانه برایشان 
ماند. آردان که برادر کوچک تر بود خانه را در اینترنت برای فروش گذاشت. ولی 
رادان برادر بزرگ تر به آقای ســاعدی که یکی از مشاور امالکی های با سابقه و 
زبان باز آن منطقه بود سفارش کرد تا خریداری خوب برای آن خانه پیدا کند. پس 
از گذشــت چند روز آقای حکمتی که یک کارخانه دار موفق بود به علت مریضی 
همسرش مجبور شــده بود تا خانه ای بیرون از شــهر بگیرد و چون وکیلش را 
برای اموراتی به ترکیه فرستاده بود و خودش هم وقت کافی برای گشتن نداشت، 
اطالعیه فروش خانه ای ویالیی را که ویژگی های خوبی داشــت در اینترنت دید. 
»این خانه به فروش می رســد« ، هزار و پانصد متــر زیربنا به همراه باغ بزرگ و 
خانه دوبلکس که مســاحت بنای اصلی خانه پانصد متربود. خانه  مورد پسندش 
قرار گرفته بود. خانواده حکمتی متشــکل از چهار عضو بود، محمود حکمتی پدر 
خانواده و همسرش رویا، مستانه که تنها هجده سال سن داشت و خواهر کوچک  
ترش ریحانه که یک سال با او اختالف سنی داشت. باالخره خانه را در بنگاه آقای 
ساعدی قولنامه کردند، خانه بسیار بزرگ و دراندشتی بود. شب شد و آنها پس از 
خوردن شام هر کدام به کمک خدمتکار مشغول جا به جایی وسایل خود به اتاق 
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مورد نظرشان بودند، محمود هم که دوست داشت در حیاط بزرگ این عمارت قدم 
بزند پیپ اش را برداشت و اورکت چرم قهوه ای اش را روی دوش انداخت و وارد 

حیاط شد. ساعت یازده شب بود.
در حال قدم زدن بود که ناگاه یک موجود شبیه به آدم با قد و هیکل کوچکتر را 

دید، سریع چوبی برداشت و از آن موجود پرسید :
- تو کی هستی؟ تو خونه من چی می کنی؟

 ناگهان چشــمان آن موجود باز شد، چشمان زرد رنگی داشت و آرام آرام سرش 
را به ســمت او چرخاند و دهانش را باز کرد و با صدای خش داری، شمرده شمرده 

گفت :
-  خونه ی تو؟

و خنده  بلندی ســر داد. محمود که با دیدن صحنه حسابی ترسیده بود، خودش 
را به سرعت به خانه رساند. آن ماجرا تمام شد. تا شبی که ریحانه در عالم خواب 
و بیداری بود که دید دســت هایی کبود رنگ ، با ناخن هایی بلند از زیر تخت به 
آرامی بیرون آمد و محکم پاهای او را گرفت. او هم با تمام توان جیغ کشید. وقتی 
مادر و پدرش به اتاق او رســیدند، ریحانه کماکان و با چشــمانی بسته جیغ می 

کشید. رویا به سرعت به سمت او دوید و او را در آغوش گرفت. 
- چیزی نیست دخترم، آروم باش، خواب دیدی، آروم باش.

محمود هم از روی میز کنار تخت، پارچ آب را برداشت. یک لیوان آب برای ریحانه 
ریخت و به سمت او گرفت.

- چی شده دخترم، خواب دیدی؟ 
ریحانه که کمی آرام شــده بود تمام قضیه را برای مادر و پدرش تعریف کرد. ولی 
آنها جدی نگرفتند. و به خیال اینکه او خواب دیده باشد کمی در کنار او ماندند و 

بعد از اینکه کامال آرام شد. برق اتاق را خاموش کردند و رفتند. 
چند روزی از آن ماجرا می گذشــت، روزی مستانه به حمام رفته بود. و مشغول 
شــانه زدن موهایش بود که احساس کرد دست های تیزی موهایش را می مالند، 
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فکر کرد که خیاالتی شــده، ولی بعد از چند لحظه موهایش به طرز بدی کشیده 
شد. احساس ترس شدیدی کرد، بدنش یخ زده بود به سختی آب دهانش را فرو 

داد و با صدای ضعیف و همانطور که به اطراف نگاه می کرد پرسید :
 - کی اینجاست؟

 صدایی نیامد و هنوز ترس در وجودش مانده بود که ناگهان شیر آب باز شد و برق 
حمام خاموش شد. دست برد و در تاریکی کلید برق را پیدا کرد. اما احساس کرد 
که دستی یخ زده روی آن قرار دارد. جیغ خفیفی کشید. دوباره دست برد و این 
بار کلید را زد، و برق را روشن کرد. به سرعت سمت شیر آب رفت و آن را بَست. 

باز هم سر در گم و با صدایی لرزان پرسید :
- کی اینجاست؟

صدایی خش دار و کلفت آمد.
- شیطان.

 در همان لحظه در آینه پشــت سر خود را نگاه کرد و یک جسم خمیده با موهای 
بلند و مشکی که صورتش را کامل پوشانده بود و فقط چشم سفید رنگش معلوم 

بود را دید که ناگهان به سمت مستانه حمله کرد...
رویا که در حال تماشای تلوزیون بود متوجه صدای جیغی از حمام می آمد شد. به 
سرعت به سمت طبقه باال حرکت کرد. ریحانه مقابل َدر حمام ایستاده بود و مدام 
َدر می زد و مستانه را صدا می کرد. رویا وقتی رسید چند بار به َدر زد و دخترش 

را صدا کرد.
- مستانه، چی شده؟ َدر و باز کن. مستانه جان؟ 

باألخره َدر باز شــد. رویا به سرعت وارد شد. بخار آب فضا را گرفته بود و مستانه 
گوشــه حمام افتاده و چند تیکه از موهایش در اطراف ریخته بود. رویا با دیدن 
صحنه مقابلش بسیار ترسید. صورت و گردن و دست و پای مستانه پر بود از خط 
های ممتد قرمز که خون از آنها جاری بود، درست مثل جای پنجه بود. محمود که 
این خبر را شنید خودش را به سرعت به خانه رساند. تصمیم گرفتند که همان روز 
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به تهران بازگردند، محمود َدر بزرگ عمارت را که بست.، برای آخرین بار نگاهی 
به آن انداخت که از بیرون ظاهری آرام و فریبنده داشت. آگهی فروش خانه را در 

اینترنت گذاشت، »این خانه به فروش می رسد.« 
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فصل دوم

آن طرف خیابان مقال بنگاه پارک کرد، قبل از این که پیاده شود به پدرش زنگ 
زد، بوق سوم خورد که جواب داد.

- امیر جان؟
گوشی را از روی اسپیکر برداشت و کنار گوشش قرار داد.

- سالم بابا، من االن جلوی بنگاه هستم، همه چی هماهنگه دیگه نه؟
- آره پسرم، االن باید بری پیش آقای ساعدی، بقیه ش رو خودش می دونه.

- باشه، پس فعال.
تلفن را قطع کرد و در آینه، نگاهی انداخت. 

- خب بریم بچه ها؟
به همراه دو دوست خود از ماشین پیاده شد و به سمت بنگاه حرکت کردند. چند 
لحظه بعد هر سه نفر آنها مقابل َدر بنگاه ایستاده بودند. امیر حرکت کرد و َدر را 

باز کرد، رضا و احمد هم پشت سر او وارد شدند.
پشت میز مردی تقریبا چهل ساله نشسته بود و همزمان که در حال خوردن چایی 

بود نگاهش به مانیتور مقابلش بود.
- بفرمایید؟

امیر صدایش را صاف کرد و رو به مرد گفت :
- آقای ساعدی؟

- در خدمتم.
- راستش من پسر آقای تابان هستم.

مرد نگاهی به جوان انداخت و لبخندی روی لبش نشست.
- به به آقای تابان عزیز، بفرمایید بشینید.

و خودش بلند شد و به سمت اتاق دیگری رفت.
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بعد از چند دقیقه با یک سینی حاوی سه استکان چای وارد شد. و روی میز رو به 
روی آنها گذاشت، و مقابل آها نشست.

- پدر خوب هستن؟
- بله، سالم رسوندن.

- سالمت باشن.
بعد از گذشت چند دقیقه همگی از بنگاه خارج شدند تا خانه را ببینند. ده دقیقه 

بعد مقابل خانه ای ترمز زدند.
- همین خونه هست آقای تابان.

همگی به ســمت خانه برگشــتند و متعجب به خانه نگاه کردند. با پیاده شدن 
ساعدی آنها هم پیاده شدند.

- با پدرتون هماهنگ شــده، البته باید بگم اینجا مبله هست و نیازی به وسیله 
نداره.

در همین لحظه رضا از شدت تعجبش سوتی زد که احمد با آرنج به پهلوی او زد. 
ساعدی جلو رفت و َدر را باز کرد و کلید را به سمت امیر گرفت.

- خب مبارک باشه.
امیر با ُگنگی جلو رفت و کلید را گرفت و ساعدی دست دراز کرد و با او دست داد.

- خب اگه با بنده امری ندارید با اجازه رفع زحمت می کنم.
- نه خیلی ممنون اگه مشکلی بود زنگ می زنم. راستی می خواید برسونمتون؟

- نه راحت باشین، یک خیابون باالتر کاری دارم پیاده می رم، روز خوش.
با رفتن ساعدی، امیر رو به احمد گفت َدر را باز کند تا ماشین را به داخل ببرد.

بعد از چند دقیقه وارد سالن اصلی شدند، هر سه آنها با دیدن عمارت با شکوهی 
که مقابل آنها بود متعجب شــدند و احمد با لبخندی که روی لبش نشست رو به 

امیر گفت :
- بابا دمت گرم اینجا هتله یا خونه، ما که داشتیم در به در دنبال خونه دانشجویی 

میگشتیم به ما دوتا چون مجرد بودیم خونه نمی دادن که.
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امیر با لبخندی گرم رو به احمد کرد:
- این حرف رو نزن، مگه اینکه من ُمرده باشم رفیقای که هیجده ساله باهاشونم 

بی خونه بمونن.
احمد مجددا رو به امیر گفت:

- ما که نمی تونیم مجانی اینجا بمونیم. چطور جبران کنیم داداش؟
امیر که از این حرف احمد کمی ناراحت شده بود اخمی مصلحتی کرد و ادامه داد:
- یعنی چی؟ جبران چی آخه؟ شما مثل داداشای من هستید؛ دیگه این حرف رو 

نزنیا.
رضا که بی توجه به حرف های احمد و امیر مشغول دید زدن خانه بود جلو رفت و 

کوله اش را روی مبل سه نفره گذاشت و خودش را هم روی آن انداخت و گفت :
- بابای خر پول داشتنم کیفی میده ها؟!

و شروع به خندیدن کرد ، احمد سریع و با حالتی تذکری به او گفت :
- رضا این چه حرفیه می زنی زشته.

امیر که از رفتار و نوع حرف زدن های رضا خنده اش گرفته بود دســتش را روی 
شانه احمد گذاشت.

- اشــکال نداره، این کال تو دوران بچگی مونده نگاه نکن دانشجوی کارشناسی 
ارشده.

و رو به رضا شد.
- کال عشق کنا، ولی خداییش حواست باشه خر بازی در نیاریا.

و هر ســه با هم خندیدند و مشغول بررسی خانه شدند. امیر بیرون آمد و شماره 
پدرش را گرفت، بعد از چند دقیقه جواب داد.

- سالم آقا امیر گل، خونه رو تحویل گرفتی بابا؟
- سالم، آره تحویل گرفتم. میگم بابا چرا اینقدر بزرگه؟ یه خونه نقلی هم کفایت 

ما سه نفرم می کرد دیگه، مگه می خوایم چکار کنیم؟
- این حرفا رو ولش کن امیر، بگو ببینم از خونه خوشت اومده؟
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- خوشم که اومده، ولی واسه سه نفر یه خونه پونصد متری با یه حیاط هزاز متری 
خیلی خیلی زیاده.

- با ساعدی صحبت کردم چند روز دیگه برید محضر و خونه رو به نامت بزنم.
امیر لبخندی نیم بندی زد و ادامه داد:

- اونوقت به چه مناسبت؟
- هم تولدت،هم یکی از هدیه های عروسیت.

- خیلی ممنون، ولی من که حاال حاالها نمی خوام زن بگیرم.
- باألخره که می گیری.

- تا اون موقع، به مامان و مونیکا سالم برسون.
- خداحافظ

*****

فصــل امتحانات بود و رضا در خانه تنها مانده بــود، امیر و احمد هم برای خرید 
کتاب مورد نظرشان و تهیه شام رفته بودند.

رضا که سخت مشــغول درس خواندن بود و کتاب ها و جزواتش روی میز پخش 
بودند، پنجره اتاق را هم باز گذاشــته بود تا کمی هوا عوض شود. پرده ی حریر و 
سفید رنگ با برخورد نسیم به آرامی تکان می خورد. همانطور که مشغول بررسی 
جزوه هایش بود، احساس کرد چیزی بین زمین و هوا معلق است و او را نگاه می 
کند. همانطور که نشسته بود سعی کرد حواسش را به درس معطوف کند و به طور 
مستقیم به آن نگاه نکند، خواست نا محسوس نگاهی بیندازد، چند لحظه گذشت 
که فهمید پاهایی عجیب و ســیاه و پر مویی دارد. ناگهان توجهش جلب لباسش 
شد که متوجه شد برایش آشناســت و شبیه لباس خودش است. ناگهان از روی 
کنجکاوی سرش را آرام باال آورد، مستقیم نگاهش کرد و با دیدن صحنه مقابلش 
چشمانش از حدقه بیرون زد. با عرق سردی که یکباره کرده بود، به زور نفس می 
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کشید. صورتی ترسناک با چشمانی زرد رنگ که گردنش کج بود و مستقیم به او 
چشم دوخته بود. در کســری از یک ثانیه ناپدید شد. احساس کرد کسی پشت 
سر او ایستاده و ناگهان دســتانی را روی شانه اش احساس کرد که فشار زیادی 
را وارد می کرد. جرأت نداشت عکس العملی نشان دهد، قلبش با شدت می زد و 
دردی عجیب را احساس می کرد. زبانش قفل شده  بود، پس از حدود یک دقیقه 
دست ها از روی شانه هایش برداشته شد. قلب و سینه اش درد می کرد و در کتف 
و شانه اش احساس سوزش داشت. لباســش خیس شده بود. کم کم چشمانش 
سنگین شد.  حدودا یک ساعت بعد امیر و احمد رسیدند، امیر پیاده شد تا در را 

باز کند. که در همین لحظه رضا را پشت َدر دید.
- اینجا چکار می کردی رضا؟ بیا بریم داخل شام رو بزنیم و یکمم درس بخونیم، 

بعدشم خواب. پیاده میای یا سوار می شی؟
رضا بدون هیچ حرفی به ســمت خانه رفت، امیر هم شانه ای باال انداخت و سوار 

شد. احمد به او گفت :
- رضا اینجا چکار می کرد؟

- نمی دونم واال، چیزی نگفت.
- دیوونه ست این پسره

امیر با لبخندی دنده را عوض کرد و وارد حیاط شد و متعجب نگاهی انداخت.
- رضا غیب شد؟ همین االن جلوی ما بودا.

اینبار احمد لبخندی زد و ادامه داد:
- مثل جن می مونه این پسره.

از ماشــین پیاده شدند، احمد خرید ها و شام را برداشت و به داخل برد، امیر هم 
صندوق عقب را زد و خم شد کیف و کتاب هایش را بردارد که سایه ای را کنارش 

احساس کرد، سرش را برگرداند و متوجه شد رضا کنارش ایستاده.
- چرا اینجا واستادی رضا؟ االن مگه نرفتی خونه؟ 

در همین لحظه احمد َدر سالن را باز کرد و امیر را صدا زد.
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- راستی امیر جان، رضا میگه کتاباش رو بیار. همون جا رو صندلی عقب گذاشتم.
- رضا میگه؟

 سریع برگشت و بغل دستش را نگاه کرد. کسی را ندید، ترسیده بود و به سرعت 
صندوق را بست و وارد خانه شد.

- احمد، احمد؟!
- چیه، چیزی شده؟ تو آشپزخونه م.

سریع به سمت آشپزخانه حرکت کرد و احمد را دید که مشغول چیدن میز برای 
شام بود.

آب دهانش را قورت داد و با تعجب پرسید :
- گفتی رضا گفت که کتاباش رو بیارم، رضا کجا بود؟

- آره رضا گفت؛ همین االنم رفت دستشویی.
- آخه رضا تو حیاط کنار من وایستاده بود.

احمد که با این حرف امیر متعجب شده بود گفت :
- مگه می شه؟ همین االن با من حرف زد.

- آخه میگم کنار من وایستاده بود تو حیاط.
کمی با تعجب و ترس به هم خیره شــدند و امیر به سرعت به سمت دستشویی 

حرکت کرد و احمد پشت سر او راه افتاد.
امیر چند بار به َدر ضربه زد و اسم رضا را صدا زد ولی جوابی نشنیدند، احمد جلو 
آمد و او هم چنــد ضربه به َدر زد و او را صدا زد، ولی بی فایده بود. ده دقیقه ای 

گذشت، امیر تصمیم گرفت َدر را باز کند. که احمد جلوی او را گرفت.
- چکار می کنی امیر؟ زشته.

- بابا چی زشته یه ربع پشت َدر داریم صداش می زنیم.
و باألخره دستگیره َدر را گرفت و به آرامی به سمت پایین فشار داد و َدر باز شد.

- اینجا که کسی نیست.
احمد متعجب شد.
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- بیا کنار ببینم.
- می گم کسی نیست، باور نمی کنی؟

- چطور ممکنه خودم دیدمش رفت تو دستشویی، َدرم بَست.
- بریم باال رو ببینیم.

هردو ترسیده بودند، به آرامی از پله ها باال رفتند و به طبقه باال رسیدند. َدر اتاق 
رضا نیمه باز بود، با احتیاط وارد شــدند و وقتی َدر را باز کردند با صحنه عجیبی 

رو برو شدند.
جســم بی جان رضا در حالی که غرق خون بود را پیدا کردند. احمد به ســرعت 

سمت رضا دوید و امیر با ُگنگی به صحنه مقابلش چشم دوخته بود.
احمد رو به امیر گفت :

- چرا واستادی،  بیا کمک کن ببریمش بیمارستان. بدو بیا...
چند ساعت بعد پزشک از اتاق عمل خارج شد. امیر و احمد با شتاب به سمت او 

رفتند. و احمد با لکنتی که حاصل از استرس و ترسش بود پرسید:
- چ...ی، چی ش...د دکتر؟ حالش خوبه؟

پزشک که مردی میانسال بود دست راستش را روی شانه احمد قرار داد و گفت :
- متاســفم، ایشون قبل از منتقل شدن به اینجا فوت کرده بودن. بهتون تسلیت 

می گم.
امیر و احمد با نا باوری به حرفهای پزشــک گوش می کردند و اصال باورشان نمی 
شــود، که رضا فوت کرده باشد. قلب آنها از شدت این خبر فشرده شده بود و هر 
دوی آنها به شدت ترســیده بودند. احمد همان جا نشست و شروع کرد به گریه 
کردن و اصال نمی توانســت حرفی بزند. امیر هم که به خاطر فشار روانی مغزش 
از کار افتاده بود و بدون هیچ عکس العملی روی نیمکت کنار اتاق نشســت و با 
دســتانش دو طرف سرش را گرفته بود. و به ســختی نفس می کشید. در همین 

لحظه مامور نیروی انتظامی به همراه یک سرباز جلو آمدند.
- همراه مقتول شمایید؟
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امیر و احمد همزمان سرشان را بلند کردند. احمد جواب داد:
- بله، مشکلی پیش اومده؟

- نه فعال. ولی برای تشکیل پرونده باید با ما بیایید.

*****

یک ســاعت بعد در حالی که امیر و احمد روی صندلی های بیرون سالن کالنتری 
نشسته بودند سربازی آمد و به آنها گفت که وارد اتاق شوند.

باالی َدر اتاق  تابلویی کوچک تحت عنوان »دایره جنایی« به چشــم می خورد. 
هردوی آنها وارد شدند. مرد جوانی که از روی سر دوشی اش مشخص بود سروان 
است، مشغول نوشــتن مطلبی بود و وقتی متوجه حضور آنها شد، سرش را بلند 

کرد و با لبخند به آنها شاره کرد که بنشینند.
- خب قبل هر چیز تسلیت می گم به شما. نسبتتون با مقتول چی بود؟

امیر اینبار با صدایی ضعیف و خش داری جوابش را داد :
- دوســتمون بود. ما با هم تو اون خونه زندگی می کردیم و به خاطر دانشــگاه 

اومدیم. یک هفته بود ساکن اونجا بودیم.، پدر من خونه رو برامون گرفت.
مرد جوان که همانطور به حرف های امیر گوش می کرد و سرش را تکان می داد با 

پایان حرف های او، خودکارش را روی میز قرار داد.
- اینطور که معلومه ارتباط خیلی خوبی با هم داشــتید. با هماهنگی های الزمه 
جسد رو تحویل پزشکی قانونی دادیم که علت و نوع مرگ رو بررسی کنه، و شما 
تا اومدن جواب قطعی از پزشکی قانونی مهمون ما هستید. قبلش ازتون خواهش 

می کنم که وقایع امشب رو به طور کامل شرح بدید.
امیر نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست. حتی فکر کردن به این مسئله او را 

می رنجاند. احمد که حال امیر را دید خودش شروع کرد.
- من و امیر تقریبا ســاعت هفت و نیم غروب از خونه زدیم بیرون برای خرید یه 
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سری جزوه و شام، تقریبًا ساعت نه و ربع بود که رسیدیم خونه. امیر پیاده شد تا 
َدر رو باز کنه. که...

کمی مکث کرد نفسی عمیق کشید و ادامه داد.
- همین که خواســت َدر رو باز کنه، رضا رو دید که پشت َدر بود. از بودنش اونم 

پشت در تعجب کردیم ولی محل مون نداد.
ســروان جوان که روی اتیکت لباسش محمد رضا معظم نوشته بود، اخمی از سر 
تعجب کرد و کمی خودش را به جلو کشــید، آرنج هایش را روی میز قرار داد و با 

تعجب پرسید:
- اما دکتر که می گفت مقتول ســاعت ها قبل فوت کرده، یعنی یکی دو ساعت 
قبل منتقل شدنش به بیمارستان، شما چطور می گید که پشت َدر ایستاده بوده؟
این بار امیر به حرف آمد و با چشــمانی سرخ شده از گریه به سروان معظم چشم 

دوخت و گفت :
- جناب ســروان باور کنید راست می گیم. من خودم پیاده شدم و ازش پرسیدم 

اینجا چکار می کنی؟
سروان معظم که همزمان به حرف های امیر گوش می کرد پرسید :

- خب چی جوابتون رو داد؟
امیر کمی مکث کرد و انگار که به فکر فرو رفته باشد به جایی خیره شد و جواب 

داد :
- هیچی، فقط ســرش رو انداخت پایین و رفت. تازه وقتی احمد وسایل رو بُرد 
داخل، منم خواستم وســایلم رو از صندوق عقب بردارم که متوجه حضور کسی 
کنار خودم شدم. ســرم بلند کردم و رضا رو دیدم که به من زل زده بود. همون 
لحظــه احمد اومد و گفت که رضا گفته کتاباش رو براش ببرم، در صورتی که رضا 
کنار من بود. تقریبا بعد نیم ساعت رفتیم باال و وارد اتاق شدیم و بدن بی جونش 

رو کف اتاق دیدیم.
سروان معظم که کالفه شده بود نفسی کشید و رو به امیر گفت :
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- ببینید شــما دارید می گید کسی رو دیدید پیشــتون ایستاده بوده و یا برای 
خودش تو رفت و آمد بوده، در صورتی که این فرد یک ساعت قبل فوت کرده. و 

یک آدم مرده هیچ وقت حرکت نمی کنه.
امیر خواست حرفی بزند که سروان معظم حرفش را قطع کرد.

- ببینید این حرفای شما اصال منطقی نیســت هیچ، خیلی پوچ و بی معنی هم 
هست.

اینبار احمد حرف های سروان معظم را قطع کرد.
- جناب سروان به خدا ما داریم حقیقت رو به شما می گیم.

امیر این بار رو به سروان گفت :
- ببخشید می تونم به پدرم زنگ بزنم؟

فکری به اوراق روی میز و پرونده ی جدید زل زد و صدایش افت نامحسوسی پیدا 
کرد:

- بله مشکلی نیست.

*****

دو روز بعد وقتی جواب پزشکی قانونی آمد. نتیجه عجیبی را نشان می داد.
امیر و احمد وارد اتاق سروان معظمی شدند. پدر امیر هم آنجا بود که با ورود آنها 

ایستاد و به سمتشان رفت.
- حالتون خوبه بچه ها؟ چه اتفاقی افتاده ؟

ســروان معظم همه را به نشستن دعوت کرد.  بعد از چند دقیقه که فضا آرام شد 
حرفش را شروع کرد.

- جواب پزشکی قانونی رسید و بعد از بررسی های دقیق و چند باره روی جسد 
به نتایج عجیبی رسیدن. این نتیجه می گه که علت مرگ آقای رضا مهران بر اثر 
مرگ یا نابودی قلبشون بوده، یعنی در واقع یه جور شوک بوده و آزمایشات دقیق 
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تر نشون داده جریان خون منعقد شــده و این نشون از ترس و ترشح آدرنالین 
بیش از حد بوده و چون اتفاق اونقدر ســریع رخ داده که سیستم عصبی و بدنی 
مقتول توان پاسخ به این حرکت رو نداشته، قلب ایشون از شدت فشار زیاد پمپاژ 
و از طرفی منعقد شدن خون ترکیده. جز اون جای چند سوراخ عمیق روی شونه 
مقتول دیده شــده که با آزمایش های زیاد مشخص نشده که این زخم بر اثر چه 
چیزی اتفاق افتاده، و تنها چیزی که دستگیر ما شده این بوده که اون شئ بلند و 

تیز بوده و فقط با یک بار عمل انجام شده.
هیچ مدرکی پیدا نشده که نشون بده فردی به زور وارد خونه شده باشه و همچنین 
اثر درگیری یافت نشــده. هر چیزی بوده خیلی ســریع انجام شده به طوری که 

مقتول حتی فرصت نکرده که از خودش دفاع کنه.
با بررسی های انجام شــده، به این نتیجه رسیدیم که شما هیچ دخالتی در قتل 
ایشــون نداشــتید. و از طرفی هم گفتید که به تازگی ساکن خونه شدید، علتی 
وجود نداره که این عمل یک خصومت شخصی بوده باشه. شما می تونید با تحویل 

گرفتن وسایلتون برید.

*****

باران نم نم می بارید، امیر و احمد ســوار ماشین شدند و پدر امیر هم بعد از چند 
دقیقه سوار شد و به سمت تهران حرکت کردند. امیر که سرش را به شیشه باران 

زده تکیه داده بود و به بیرون نگاه می کرد پرسید :
- بر نمی گردیم اون خونه.

- نه پسرم، شــما االن برنگردید به اونجا بهتره، سپردم به ساعدی که خونه رو 
بفروشه. وسایل شخصیتونم، می فرستم جالل بره بیاره.



21
رمان این خانه به فروش می رسد

فصل سوم

برای آخرین بار خانه را وارسی کرد، تا مطمئن شود چیزی جا نمانده باشد، خانه 
ای که حاصل زحماتش در این چند ســال اخیر بود. خانه ای ویالیی و بزرگ که 
مجبور شده بود به خاطر ورشکستگی آن را بفروشد و حاال مجبور بود از بهترین 
جای تهران به گوشــه تقریبا خارج از شهر برود. خودش هنوز خانه را ندیده بود 
و فقط باجناقش که در کار خرید و فروش خانه اســت با یکی از دوستانش به نام 

ساعدی در تماس بود و او این خانه را معرفی کرده بود.
َدر خانه را بست و کلید آن را به مسعود باجناقش داد و مسعود که کنار او ایستاده 

بود دست روی شانه اش انداخت .
- اشکال نداره کاوه جان ان شاء اهلل اوضاعتون بهتر می شه. و دوباره یکی از این 

خونه بهتر رو می خرید.
کاوه لبخند نیم بندی زد و به عنوان تشــکر دســت مســعود را فشرد. و از او 
خداحافظی کرد. ســوار ماشین شــد و با چهره دمق سپهر و سحر رو به رو شد. 
سپهر که به تازگی بیست سالش شده بود و سحر هم دو سالی از او کوچک تر بود، 

نازنین که متوجه شد کاوه حالی بدتر از بچه ها دارد رو به او گفت :
- کاوه جان چرا حرکت نمی کنی، کامیونت پشت سر منتظر حرکت مونه.

کاوه سرش را ناراضی اما به نشانه تفهیم تکان داد و راه افتادند.
باألخره رســیدند، مقابل خانه مردی میانسال ایستاده بود که پشتش به آنها بود. 
کاوه از ماشــین پیاده شد و به سمت مرد رفت. همین که به او رسید مرد برگشت 

و با لبخندی که روی لبش نقش بسته بود گفت :
- آقای آفاق؟

- بله خودم هستم.
مرد دستش را برای دست دادن به سمت کاوه برد.
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- بنده هم ساعدی هستم، امالکی و دوست آقا مسعود.
- آها، بله، بله خوب هستید جناب ساعدی.

- زنده باشید، منتظرتون بودم تا کلید های خونه رو تقدیم کنم.
- خیلی ممنون، لطف کردید جناب ساعدی.

- خواهش می کنم، مبارکتون باشه، در ضمن این خونه مبله هست، بنده با اجازه 
رفع زحمت می کنم، روز خوش.

وارد خانه شدند، و در همان بَدو ورود با خانه ای بزرگ و زیبا رو برو شدند. سپهر 
که تا آن لحظه ناراحت بود با دیدن خانه متعجب شده بود.

- ای ول، چقدر بزرگه.
و کاوه هم در جوابش با خنده گفت :

- حداقلش اینه خونه ای بزرگ تر و مبله نصیبمون شد.
و همه آنها با تعجب پرسیدند :

- مبله؟!
- آره، مبله هست.

و اینبار سحر پرسید :
- خب پس وسایل خودمون چکار کنیم؟
-هیچی اونارو می ذاریم زیر زمین اینجا.

نازنین با این حرف کاوه کامال مخالفت کرد. و با حالتی عصبانی رو به کاوه شد.
- وســایلم رو بذارم زیر زمین اینجا که خراب بشه؟ حیف شونه مرد، من راضی 

نیستم.
چند شــبی گذشت، یک شــب تعداد زیادی گربه به داخل زیر زمین رفتند. اما 
گربه ها با هم نبودند که  این مســئله اول برای خانواده آفاق مطلب مهمی نبود، 
ولی شک آنها از جایی شروع شد که یک شب صدای خنده و آهنگ از زیر زمین 
می آمد. ولی این صداها جوری نبود که باعث آزار و اذیت شــود، آنها باز نسبت 
به این مســئله بی تفاوت بودند. یک روز آنهــا میهمانی مجللی برگزار کردند تا 
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هم از تنهایی در آیند و هم مجددا دیداری با آشنایان داشته باشند. خانه بسیار 
شلوغ شده بود، بعد از شام سپهر و پسر های فامیل مشغول حرف زدن بودند، به 
پیشنهاد چند نفر از آنها قرار شد که در حیاط دوری بزنند. سحر هم گرم صحبت 
با دختر های فامیل بود و از خانه جدید و بزرگشان که آنها را هم شگفت زده کرده 
بود حرف می زدند. همینطور حرف را به سال ها قبل کشاندند، که مینا دختر خاله 
اش که همســن ســحر بود به او گفت که آلبوم عکس های قدیمی را بیاورد تا با 
دیدن آنها سر گرم شوند که سحر قبول کرد و مینا با ایستادنش او را صدا زد و با 

خوشرویی هر چه تمام تر دستش را فشرد:
- سحر جون کمک نمی خوای ؟

سحر با لبخند دستش را لمس کرد و سری به مخالفت تکان داد:
- نه عزیزم تا شما یکم از خودتون پذیرایی کنید من میام.

به آشــپزخانه رفت و کنار مادرش که مشــغول صحبت کردن با خواهر و شوهر 
خواهرش بود ایستاد.

- مامان؟
- جانم سحر جان؟

- میگم این آلبوم عکسا کجاست؟
- احتمال زیاد تو زیر زمینه، قاطی همون وسایل کمد که اونجا گذاشتیم.

- این سپهر چی شد بگم بهش برام بیاره، من یکم می ترسم.
مادرش سری به اطراف چرخاند و به لبهایش انحنایی داد:

- همین جاها بود، فکر کنم رفتن تو باغ یه قدمی بزنن.
سحر که نا امید از کمک کردن سپهر شد خودش به سمت زیر زمین راه افتاد.

هنوز چند لحظه ای از رفتن سحر به زیر زمین نگذشته بود که صدای وحشتناکی 
آمد به طوری که تمام شیشه های زیرزمین شکست، سپهر که این صدا را شنید 
خودش را سراسیمه به زیر زمین رساند و با هراس وارد شد. خواهرش از حال رفته 
بود، آن شب تا صبح سحر مدام در حال گریه بود و حال خوبی نداشت. چند شبی 
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گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد.
تا اینکه روزی ســپهر و پدر و مادرش در حال تماشای تلویزیون بوند. هوا ابری 
بود، ســاعت هم تقریبًا سه بعد ازظهر را نشان می داد. تقریبا هوای خانه سنگین 
شده بود و این را همه آنها حس می کردند ولی به روی خودشان نمی آوردند. در 
همین هنگام صدای جیغ بلندی از اتاق ســحر آمد. آنها به سرعت خودشان را به 
اتاق رساندند و ســحر را  دیدند که گوشه اتاق نشسته و با ترس به مقابلش نگاه 

می کند.
بدنش کاماًل کبود شده بود و احساس کوفتگی می کرد. مادرش سریع رفت کنارش 
و او را در آغوش گرفت و نوازشــش کرد. او را آورد و روی تخت خواباند و خودش 
هم کنارش خوابید تا احساس ترس نکند. تا فردا شب هیچ اتفاقی نیفتاد. سپهر 
که می خواســت برای خواب به اتاقش برود، سر راه سری به اتاق خواهرش زد، با 
چند ضربه به در دســتگیره را چرخاند و َدر اتاق را باز کرد. سحر روی تخت خود 
خوابیده بود. ســپهر نگاهی به او انداخت و لبخندی زد و آرزو کرد که خواهرش 
هرچه زودتر خوب شود و از این شرایط رهایی پیدا کند. همین که خواست َدر را 

ببندد صدای سحر را شنید؛
- سپهر؟

سپهر َدر را بیشتر باز کرد.
- جانم خواهری؟!

- می شه بیای پیشم بمونی.
سپهر چند لحظه مکث کرد و نفسی عمیق کشید.

- باشه.
وارد اتاق شد ساعت یازده و نیم شب بود. روی مبل کنار تخت نشست.

- سپهر؟
نگاهی به سحر انداخت که پشت به او خوابیده بود.
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- جانم؟
- برام رمان »یغمای بهار« رو می خونی؟ رو میزه.

ســپهر نگاهی روی میز کنار تخت انداخت، یک سری قرص و پارچ آب و لیوان و 
یک کتاب بود. کتاب را برداشت، برگه ای الی کتاب بود، از همان جا بازش کرد. و 

بعد از کمی نگاه کردن به کتاب شروع به خواندن کرد.
» _ امروز پنجمین خرابکاریه، مراسم چهلم خراب شه دودمان همه رو به باد می 

دم.
صدای فریادش آن قدر گویا و رســا بود که صدا از هیچ کس در نمی آمد. معموالً 
از زمانی که برگشــته بود، صدایش به گوش کسی نمی رسید و ذات کم حرفش با 
خارج رفتن هم عوض نشــده بود. سر همه پایین بود و کسی آتش گرفتن خرمن 
گنــدم را گردن نمی گرفت. دندان قروچه ای کرد و نفرتش را از این ِملک و خان 

بودن را سر آن ها خالی کرد...«
ساعاتی از شــب گذشته بود و سپهر آنقدر خسته بود که با کتابی که در دستش 

بود خوابیده بود.
ناگهان صدای جیغ ســحر بلند شــد ولی آنقدر محکم و بلند نبود و فقط سپهر 

متوجه آن شده بود که هراسان از خواب پرید. 
سحر، روی تخت نشسته و به نقطه ای خیره شده بود. تکان هم نمی خورد.

از گوشه چشمانش اشک می آمد، انگار به کسی نگاه می کرد و حتی قدرت تکلم 
هم نداشت. سپهر که سحر را در این وضعیت دید، مدام صدایش می کرد. آن قدر 
صدایش کرد که ناگهان سحر از جایش پرید، از وحشت نمی توانست حرفی بزند، 
اما به زور خوابید. فردای آن روز سپهر از وقایع دیشب پرسید. سحر که باز ترس 

در جانش نشست با فکر به وقایع دیشب در خودش جمع شد.
- دم در اتاق یه مرد بلند قد واستاده بود، انگار از چشماش خون می اومد، زل زده 

بود به من و بهم گفت...
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مکثی کرد و انگار نمی توانســت حرف بزند، ســپهر او چند بار دستش را مقابل 
چشمان او تکان داد.

- بهت چی گفت ؟
- گفت... گفت نباید به کتاب ســیاه دست می زدم، و حاال که بازش کردم، من رو 

نابود می کنن.
سپهر با حالتی متعجب و عصبی پرسید :

- چی داری می گی سحر، کتاب سیاه دیگه چه کوفتیه...
سحر که مثل دیوانه ها مدام با خود زمزمه می کرد.

- من نباید اون کتاب بر می داشتم، من نباید اون کتاب رو می خوندم.
سپهر که حاال طاقت نداشت خواهرش را در این وضعیت ببیند، نا خواسته دادی 

بر سرش زد که در همین لحظه سحر ساکت شد.
- تو چت شده سحر؟ قضیه اون کتاب لعنتی چیه؟

سحر که در چشمانش اشک جمع شده بود به سپهر نگاه کرد.
- اون شــب قرار شد برم و آلبوم عکس های قدیمی رو بیارم، رفتم تو زیر زمین 
همین طور که داشتم می گشتم، احساس کردم زیر پام مزاییک داره لق می زنه.

- خب بعدش چی شد؟
- کنجکاو شدم ببینم چی اونجاست. خم شدم و دیدم که یک چاله هست و داخل 

چاله یک کیسه قهوه ای رنگ، بازش کردم تا ببینم توش چی هست.
- خب چی بود تو مگه؟

- داخــل اونا چند تا کتاب و عکس بود، یکی از کتاب ها که جلد مشــکی رنگی 
داشت و وسط جلد یک چشم بود رو بیرون آوردم.

ســحر شروع کرد به لرزیدن، به سختی نفس می کشید. سپهر چند بار خواهرش 
را صدا زد و حالش را پرسید.

- سحر،سحر حالت خوبه؟
ناگهان سحر به خودش آمد و نفس عمیقی کشید.
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- حالت خوبه سحر؟
سرش را به نشانه تأیید تکان داد. سپهر بعد از چند لحظه گفت :

- خب گفتی کتاب بیرون آوردی بعدش چی شد؟ راستی چرا شیشه ها شکست؟
سحر به زور آب دهانش را فرو داد و با صدای ضعیفی ادامه داد.

- کتاب رو بیرون کشــیدم، هنوز بازش نکرده بودم که احساس کردم یکی جلوم 
واســتاده. اصال متوجه قیافش نشدم، فقط در یک لحظه دیدم که پوستش کبود 
بود و موهای خیلی بلندی هم داشــت. موهاش جلوی صورتش ریخته بود، سرش 
رو باالتر گرفت. چشماش کامال سیاه بود، یهو با صدای بلندی جیغ زد که بقیه ش 

رو دیگه نفهمیدم.
*****

چند روزی گذشت و خانواده آفاق به پیشــنهاد یکی از اقوام سحر را پیش دعا 
نویس بردند.

 دعا نویس پیر مردی بود با ریش های بلند، کاغذی برداشت و آیه ای از قرآن روی 
آن نوشت و آن را سمت کاوه گرفت و گفت :
-این دعا رو تو آب بجوشونید و بدید بخوره.

کاغذی دیگر را هم داد و گفت :
- این یکی رو هم بذارید زیر سرش موقع خواب.

آنها به امید اینکه دیگر سحر مشکلش حل شده باشد به خانه بازگشتند و مو به 
مو کارهایی که دعا نویس گفته بود را انجام دادند، اما نه تنها ســحر خوب نشد، 
بلکه اتفاقات بدتری هم رخ داد. به طوری که این بار سحر هر یک ساعت داد می 

زد و کسی را نشان می داد و یا از آزار رساندن کسی حرف می زد.
یک شــب همه می خواستند بخوابند، که سحر به دستشویی رفت ولی هر چقدر 
منتظر ماندند، تا او بیاید که با هم بخوابند اما نیامد. تا اینکه ســپهر به ســمت 

دستشویی رفت و چند بار در را زد و او را صدا زد.
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کسی جواب نمی داد، اما در قفل بود، به زور باز کرد اما کسی نبود. هر جا که می 
شد را دنبال سحر گشتند، اما پیدایش نکردند، نزدیک اذان صبح سپهر چراغ قوه 
ای برداشت تا به انتهای باغ برود. همان طور که می رفت ناگهان متوجه شد کسی 
روی زمین خوابیده،  احســاس ترس کرد ولی وقتی چراغ قوه را روی آن شخص 
انداخت متوجه شــد که خواهرش سحر است، سریع به سمت او دوید. همین که 
او را برگرداند با صورت پر از خون او مواجه شــد، انگار کسی تا سرحد مرگ او را 

زده باشد. 
از آن شــب به بعد به سحر حالت دیوانگی دست داد بود، با ناخن به دیوار و زمین 
می کشــید. موها یش را  می کند و خود زنی می کرد. خانواده اش هم از کار های 
او وحشــت کرده بودند اما می ترسیدند باز اقدامی کنند و وضعیت او از این بدتر 
شود. تصمیم گرفتند که از آن خانه بروند، سحر می گفت که اگر از آنجا بروند جان 
همه آنها در خطر است. چندی روز گذشت، سحر را به خاطر کارهایی که می کرد 

به تخت بستند، نازنین که این وضعیت دخترش را می دید مدام گریه می کرد.

*****

 یک روز صبح که همه خواب بودند با صدای جیغ نازنین از خواب بیدار شــدند. 
صدای جیغ و فریاد از حیاط خانه می آمد. کاوه و سپهر سراسیمه به سمت حیاط 

دویدند و با صحنه ای وحشتناک رو به رو شدند.
سحر در آتش در حال ســوختن بود و جیغ می کشید، هر چقدر خواستند جلو 
بروند  تا به او کمک کنند نمی توانســتند و آتش هر لحظه بیشتر می شد. با هر 
قدمی که بر می داشتند آتش به سمت آنها زبانه می کشید. سحر فوت کرد و داغ 

جانسوزی را بر دل خانواده اش گذاشت.
بعد از فوت او دیگر مشــکلی پیش نیامد، و خانواده آفاق قبل از مراســم هفتم 

دخترشان آنجا را ترک کردند.
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اتفاق خاصی برا آنها نمی افتاد فقط شــب های جمعه جو بسیار سنگینی در خانه 
ی آنها برقرار می شد و این مسئله را بیشتر سپهر حس می کرد. هر شب جمعه از 
خواب می پرید و این عادتی شده بود برای آنها، بیشتر اوقات هم خواهرش را می 
دید و اوقاتی که خواب بود احســاس می کرد کسی کنار او خوابیده و حتی نفس 

های او را هم حس می کرد.
ولی مورد آزار و اذیت کســی قرار نمی گرفت. مدتی بود که دیگر کمتر احساس 
ترس می کرد، تا شــب عروسی اش، همین که عروســی به پایان رسید و موقع 
خداحافظی با مهمان ها رســید، سپهر برای بدرقه مهمان ها رفت. چیزی دید که 
هم او را ترساند و هم شوکه اش کرد. در میان جمعیت شخصی سفید پوش را دید 
که داشت نگاهش می کرد و شباهت زیادی به خواهرش داشت. احساس می کرد 
که به او لبخند می زند و شاد است، سپهر سریع پدرش را صدا زد، ولی او چیزی 
نمی دید. انگار فقط سپهر بود که میتونست او را ببیند، چند سالی گذشت. کاماًل 
احساس می کرد که فرد سومی در خانه اش هست که وقتی خوشحال است او هم 
خوشحال است و با ناراحتی اش او هم ناراحت می شود. این ماجرا خیلی اذیتش 
می کرد چون می ترسید کسی باشد که خواهرش را آتش زده و آمده تا زندگی او 
را هم خراب کند. بعد از چند وقت همسرش باردار شد. بعد از پنج ماهگی جنین 
شان او هم وجود کسی را در خانه احساس می کرد. فکر می کرد در غیاب سپهر، 

کسی از او مراقبت می کند.
تا اینکه پسر ســپهر به دنیا آمد، در بیمارستان دوباره آن سفید پوش را دید که 

گوشه ای نشسته و او را نگاه می کند. 
پسرشان دو ساله شــد، سپهر و همسرش احساس میکردند که گاهی او با کسی 
بازی می کند و گاهی می خندد، حتی بیشتر اوقات او را در اتاق تنها می گذاشتند 
و وقتی باز می گشــتند می دیدند که فرزندشان آرام به خواب رفته است. تقریبا 
هفت سالش شــده بود که کاماًل از روی عادت در اتاقش با کسی حرف می زد و 

برایش شعر می خواند.  وقتی از او می پرسیدند که با چه کسی حرف میزند
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می گفت عمه. ســپهر باور نمیکرد و خیال می کرد پسرش حرفی بیخود و از سر 
تنهایــی می زند، تا این که یک روز وقتی پدرش از محل کارش برگشــت، گفت 

برویم خانه، سپهر که متعجب شده بود گفت :
- کدوم خونه پسرم؟

که پسرش در جواب او گفت :
- خونه ویالیی، همون خونه ای که عمه توش آتیش گرفت.

 ســپهر که دیگر کاماًل شوکه شده بود،  چون پسرش فقط یکبار شنیده بود عمه 
اش فوت کرده، ولی حاال می دانســت که عمه اش در آتش سوخته. با متانت از او 

پرسید :
- پارسا جون بابایی واسه چی می گی بریم اونجا؟

 اینبار پارسا مکث کرد و چند ثانیه در چشمان سپهر خیره شد و گفت : 
- آخه باید یه چیزی رو که مال عمه هست برداریم.

سپهر تعجبش بیشتر شد و پسرش را نزدیک تر کرد و پرسید :
- چی باید برداریم بابا؟

- منم از عمه پرسیدم. بهم گفت حاال بریم، خودمون می فهمیم.
- آخه بابا جان چند ســال پیش خبردار شدم  پلیس اون خونه رو پلمپ کرده و 

نمی شه توش رفت.
-عمه گفت یه راه پشتی هست می شه از اونجا رفت تو.

ســپهر و همسرش فردای آن روز وسایل را آماده کردند و فقط برای ارضای حس 
کنجکاوی خودشان و پسرشان که مدام اصرار می کرد، به راه افتادند.

به خانه که رســیدند خیلی قدیمی و بی رنگ شــده بود و تابلویی جلوی َدر آن 
نصب شــده بود. »این خانه با حکم قضایی پلمپ می باشــد و رفت و آمد به آن 
اکیدا ممنوع می باشد« و کنار آن تابلو روی دیوار با رنگی قرمز رنگ و به صورت 
نامفهومی نوشته شده بود »خانه ی تسخیر شده.« سپهر می ترسید که به داخل 
برود اما برای محافظت از پسرش هم که شده ، رفت همان جایی که چندین سال 
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پیش خواهرش در حال سوختن بود. کمی خاک و برگ را جا به جا کرد و از زیر آن 
یک گردنبند بیرون آورد.گردنبندی که برای خواهرش بود و خودش کادوی تولد 
هجده سالگی برایش خریده بود. اشک از چشمانش جاری شد. بعد از چند دقیقه 

از خانه خارج شد و به سمت ماشین آمد و سوار شد. پر فکر از پسرش پرسید :
- پارسا جان بابا از کجا فهمیدی این اینجاست؟

پارسا گردنبند را از دســت پدرش گرفت، نگاهی به چهره ی گرفته ی او کرد و 
گفت :

-عمه بهم گفته بیام اینجا دنبالش.
بعد از آن روز دیگر از آن روح خبری نشد.
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 فصل چهارم
یک هفته ای می شد که به خانه جدیدشان آمده و به ظاهر از خانه خوششان 

آمده بود.
سهیال در حال تدارک دیدن برای شام امشب بود چون ساغر دختر کوچکش از 

آلمان می آمد.
سهند وارد سالن شد و چند باری مادرش را صدا زد.

- آشپزخونه هستم سهند جان.
- مامان سوئیچت کجاست؟ می تونم بردارم، ماشین خودم نمی دونم چه 

مرگشه.
- تو کیفمه،باال تو اتاق.

- همیشه می ذاشتی تو جا سوئیچی کناِر در، حاال من عجله دارم باید یک 
ساعت برم باال.

مادرش برگشت و نگاهی عاقل اندر سفیه به پدرش انداخت:
- حاال یه جور میگی باال، انگار می خوای به قله اورست صعود کنیا.

با این حرف او ساحل که در آشپزخانه بود خنده اش گرفت و عصبانیت سهند را 
بیش تر کرد.

- نخندا ساحل خانم ، زن باردارخوب نیست زیاد بخنده.
- اِه مامان ببین چی داره می گه؟

- ولش کن، االن تو به خاطر این حرف های بی معنی ناراحت می شی.
سهند که با سرعت پله ها را پایین می آمد به سمت آشپزخانه رفت و در ورودی 

ایستاد، نفس عمیقی کشید.
- به به چه بویی راه انداختی خوشگل خانم!

سهیال که در حال بررسی کردن قابلمه های غذا بود برگشت و با خنده گفت :



33
رمان این خانه به فروش می رسد

 - برو سهند، اینقدر چاپلوسی نکن.
اما سهند وارد شد و یکی از صندلی ها را عقب کشید، و روی آن نشست.

- چاپلوسی چیه مادر من، یعنی خوشگل نیستی؟
سهیال در پاسخ به او فقط لبخندی عمیق و مادرانه زد.  سهند خیاری قلمی را از 

ظرف سبزیجات برداشت و همزمان که مشغول خوردن بود گفت :
- می گما اکرم خانوم نیست مگه؟

- کار داشت فرستادمش بره.
- راستی نگفتی این همه برنامه و غذا واسه چیه؟!

- وا، خب خواهرت ساغر داره میاد دیگه.
- خب بیاد، همین کارا رو کردی لوس شده دیگه.

با کفگیر در دستش نمایشی دنبالش کرد که سهند پا به فرار گذاشت اما باز 
صدای مادرش به او رسید:

- سهند یه لباس درست و حسابی بردار، سرما می خوری اینجوری می ری 
بیرون.

- نه مامان سریع میام، خداحافظ.
- برو به سالمت.

ساحل که همانطور روی صندلی نشسته بود و از سبد سبزیجات مشغول خوردن 
کاهو بود، و به مناظره این مادر و پسر نگاه می کرد. سهیال که متوجه کاهو 

خوردن دخترش شد، سبد را از زیر دستش کشید.
- نخور مادر، مگه نمی دونی سردی برات ضرر داره، تو پا به ماهی.

*****
شب فرا رسید. سهیال و ساحل و همسرش مهران در حال تماشای تلویزیون 

بودند و همانطور منتظر رسیدن ساغر، سعید چند ساعتی می شد که برای 
آوردن ساغر به سمت فرودگاه حرکت کرده بود. سهند هم در یکی از اتاق ها 
مشغول تمرین پیانو بود و نمی توانست قطعه ای که مد نظرش بود را درست 
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اجرا کند و از این مسئله کالفه بود. تصمیم گرفت به بقیه خانواده ملحق شود.
 رفت و روی یکی از مبل ها با فاصله از بقیه نشست. گوشی اش را از جیب 

شلوارش بیرون آورد. وای فای را روشن کرد، روی اسم سارینا زد و وارد صفحه 
شخصی پیام او شد.

چند پیامی که بعد ازظهر به او داده، تیک خورده ولی جوابی نداده بود.
با دیدن آنالین بودنش، سریع شروع به تایپ کردن کرد.

» _ چرا جواب من رو نمی دی؟«
بعد از چند لحظه پیامی از سارینا برایش آمد.

» _ تو جشن تولدم دیگه.«
 از این بی خیالی حرصش در آمد و برای او نوشت.

» _ مثل اینکه زیاد خوش می گذره مزاحم نمی شم.«
و باز جواب سارینا آمد.

» _ ببین، خودت مقصری، بهت گفتم بیا، خودت نیومدی. ممنون«
با این حرفش که بیشتر عصبی شد و نوشت.

» _ مگه بهت نگفتم خواهرم داره بر می گرده نمی تونم بیام؟ اصاًل بیخیال، 
خوش بگذره. شبت بخیر.«

تلفنش را خاموش کرد و کنار گذاشت. در همین لحظه صدای ماشین پدرش 
آمد. سهیال و سحر با شوق به سمت َدر ورودی رفتند.

سعید ماشین را پارک کرد و دستی را کشید.
- خب ساغر جان تو برو، منم چمدون ها رو میارم.

- باشه بابا.
َدر بعد از چند دقیقه باز شد و چهره ساغر نمایان شد. سهیال با سرعت به سمت 

دخترش رفت و ساغر هم دوان دوان خودش را به آغوش گرم مادرش رساند و 
چند دقیقه ای در آغوش هم بودند. در با چند ضربه باز شد و سعید با چمدان ها 

وارد شد، مهران که این صحنه را دید با سرعت به سمت َدر رفت.
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 - بابا بذارید کمکتون کنم.
و چمدان بزرگی که در دســت چپ سعید بود را گرفت. سعید وارد شد و با دیدن 

صحنه مقابل با شیطنت گفت :
- بابا سهیال خانم ما رو هم یکم تحویل بگیر.

با این حرف او همه خندیدند. سهند هم به جمع آنها اضافه شد.
ساحل دست ساغر را کشید و او را در آغوش گرفت.

- وای مامان بسه، منم دلم واسه خواهر کوچیکم تنگ شده.
وبعد از چند لحظه ساغر دستی روی شکم ساحل کشید و گفت :

- الهی من قربونش بشم. نمی دونی چقد دلم براتون تنگ شده بود. وقتی فهمیدم 
باردار شــدی لحظه شماری می کردم ســریع تر بیام. حاال چی هستش فینگیل 

خاله؟
ساحل لبخندی زد و دست های ساغر را گرفت و فشرد.

-پسره.
- الهی من قربون این کاکل زری بشم.

نگاهی به اطراف کرد و چهــره خندان خانواده اش را که دید لبخندی عمیق زد. 
تازه متوجه شد که با مهران سالم و احوالپرسی نکرده. خجالت زده رو به او گفت :
- ای وای شــرمنده آقا مهران اینقدر خوشــحال بچه تون بودم که یادم رفت 
احوالپرســی کنم، شــما حالتون خوبه اوضاع کار چطوره؟ راستی وقتی شنیدم 

تخصص رو گرفتید خیلی خوشحال شدم، از صمیم قلب تبریک می گم.
مهــران که تا آن لحظه بــا لبخندی مهربان به حرف های ســاغر گوش می داد 

متواضعانه سر خم کرد:
- خواهش می کنم، راســتش اوضاع که خوبه، واسه شما که خیلی بهترم می شه 

خانم دکتر.
سهند جلوتر آمد و ساغر که او را دید خیلی خوشحال شد.
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 - سالم دادش خوشتیپ خودم، خوبی تو؟ چقد دلم برات تنگ شده بود.
- خب خدا رو شکر من رو هم یادت بود، داشتم نا امید می شدم.

سهیال با اخمی ساختگی رو به سهند کرد:
- این چه حرفیه پسر، جا خوشامد گوییت هست؟

و ساغر با همان لبخند گفت :
- ناراحت نشو مامان، من که دلم واسه همه تون تنگ شده بود مخصوصا سهند.

همه وارد شدند و ساغر رفت باال تا لباس راحتی بپوشد. سهیال و ساحل هم برای 
چیدن میز شام رفتند. ســاغر در اتاقی که سهند به او نشان داده بود را باز کرد 
و سایلش را دید که شــیک و مرتب چیده شده بود؛ کلید برق را زد و وارد شد. 
نگاهی به اطراف انداخت و نفس عمیقی کشــید. با اینکه حال خوبی داشت اما از 
وقتی که وارد اتاق شده بود، حس خوبی نداشت که آن را هم به حساب خستگی 

گذاشت. لباس هایش را که عوض کرد به پایین رفت.

*****

بعد از شام ســحر چمدان هایش را آورد و سوغاتی همه را داد و کمی هم از این 
چند ســال زندگی در آنجا گفت، حدود ســاعت یازده بود که مهران و ساحل به 

خاطر کار فوری که برای مهران پیش آمده بود رفتند تا زودتر به تهران برسند.
ساغر رفت در اتاق نشیمن و روی مبل دو نفره ای نشست. لپ تاپش را روشن کرد 
و همین طور که مشغول وبگردی بود با عنوانی عجیب روبرو شد. اول کمی تردید 
داشــت ولی بعد روی لینک، کلیک کرد. بعد از چند دقیقه فیلم پخش شد، فیلم 

کوتاِه ترسناک.
بعد از دیدن فیلم چند دقیقه ای به صفحه لپ تاپ خیره بود ولی آن را بست.

خیلی ترســیده بود، آب دهانش را قورت داد و به سمت آشپزخانه حرکت کرد. 
کمی آب خورد خورد و بعد به اتاقش رفت تا کمی استراحت کند.
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 . خودش را به تخت رســاند و با تمام خستگی به زیر پتو رفت. با چشمان باز به 
ســقف نگاه می کرد. هنوز ذهنش درگیر فیلم ترسناکی بود که دیده بود، بعد از 
چند دقیقه احســاس کرد که کسی او را صدا می زند. سریع از جایش بلند شد و 
روی تخت نشست و به اطراف نگاهی کرد. کسی را ندید، کمی ترسش بیشتر شد.
ناگهان اینار صدای گریه ای راشــنید، و ترسش چند برابر شد چون یقین داشت 
که در اتاق تنهاســت، از روی تخت بلند شد و خواست اتاق را سریع ترک کند و 
به پایین برود که صدای گریه بیشتر شد. به آرامی سرش را بر گرداند و با صحنه 
ای رو به رو شــد که نفسش بند آمد. گوشــه دیوار کسی نشسته بود وگریه می 
کرد، موهاي بلند مشکی و لباسی سفیدی داشت. اولش بسیار ترسید ولی کم کم 
شهامت پیدا کرد و خواســت جلو برود تا ببیند او کیست. رو برویش ایستاد و با 
ترس و لرز به آرامی دستش را جلو برد و شانه اش را لمس کرد. متوجه باال آمدن 
سرش و همزمان ایستادنش شد. ساغر با ترس و تعجب به او نگاه می کرد، پاهایش 
توان حرکت نداشت. از دیدنش تعجب کرد؛ دختری هجده نوزده ساله به نظر مي 
آمد که خیلي زیبا بود ولي روی صورتش آثاری مثل سوختگي بود و مشخص نبود 

چه بالیي سرش آمده است. همان طور که به ساغر زل زده بود به آلمانی گفت :
_ Ich brauche deine Hielfe
ســاغر با دلهره کمی جلو تر رفت و دست او را گرفت که ناگهان رنگ چشمانش 

عوض شد، دستان ساغر را محکم گرفت و صدایش دو رگه شد:
- از خونه ی شیطان بیرون برو.

و ساغر که از ترس نفســش بند آمده بود از حال رفت. نیم ساعت بعد سهیال به 
طبقه باال رفت و از جلوی اتاق خواست رد شود ولی برگشت و َدر زد، چند دقیقه 
ایستاد و باز َدر زد. به خیال اینکه ساغر خوابیده باشد به راه خودش ادامه داد که 
ناگهان صدایی عجیب شــنید که از اتاق ساغر می آمد. صدایی کلفت و خش دار 

که با شنیدنش ترس عجیبی در دلش نشست.
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 - از خونه ی شیطان بیرون برید. تا فردا وقت دارید.
به سرعت برگشت و َدر را باز کرد، ولی قبل از اینکه خودش آن را باز کند، َدر باز 
شد و شخصی هیکلی و قد بلند با لباسی کاماًل مشکی با سرعت و محکم خودش 
را به ســهیال کوبید و از اتاق بیرون رفت. سهیال که از شدت این ضربه، سرش به 

دیوار کنار َدر برخورد کرده بود نم نم از حال رفت.
*****

چند ساعت بعد در بیمارستان؛
سهیال به آرامی چشــمانش را باز کرد که چهره سعید را تار دید و متوجه حضور 

پسرش هم شد اما سعید زودتر پیش آمد و دستش را گرفت:
-به هوش اومدی سهیال جان؟

سهیال که درد عجیبی را در سرش احساس می کرد با ُگنگی پرسید :
- اینجا کجاست سعید؟

- اومدم باال دیدم بیهوش جلوی اتاق ساغر افتادی از سرتم خون می اومد. سریع 
آوردمت بیمارستان.

- ساغر؟ ساغر کجاست؟
- اونم بستری شده، فشارش افتاده بود. االن اونجاست تخت کنار.

سعید خودش را کنار کشید تا سهیال دخترشان را ببیند. بعد از چند لحظه سعید 
پرسید:

- چی شد؟ چرا اونجا افتاده بودی؟ خیلی نگرانت شدم.
ســهیال که باز آن صحنه برایش جلوه گر شــده بود لحظه ای چشمانش را بست 

وچند نفس عمیق کشید تا به خودش مسلط شود.
- از جلو اتاق ساغر که رد می شدم. صدای عجیبی شنیدم.

- از اتاق ساغر؟
- آره. صدای بلند و ترسناکی بود.

- چی بود؟
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 - یه نفر داشت می گفت از خونه شیطان برید بیرون.
ســعید که برایش این حرف قابل درک و باور نبود، لبه ی باالیی تخت را گرفت و 

سری تکان داد:
- چی؟ خب چه معنی داره؟ شاید چون خسته بودی احساس کردی.

- نه، منم همین فکر رو کردم ولی وقتی َدر اتاق باز کردم یه نفر با تمام ســرعت 
اومد سمت من و فرار کرد.

- کی بود؟
دســت روی سر دردناکش گذاشت اما نتوانســت آن چهره را در ذهنش دوباره 

یادآور شود:
- نمی دونم فقط هیکل بزرگ و لباس کامال مشکی داشت.

- یعنی چی آخه؟
دست همسرش را گرفت و همه ترسش را به التماس آمیخت:

- سعید ازت خواهش می کنم از این خونه بریم.
- مگه می شه خانم؟ تازه یه هفته هست اومدیم اینجا.

در همین لحظه ســاغر با جیغ از خواب پرید. آشفته و سر درگم به اطرافش نگاه 
می کرد و تند تند نفس می کشید. چند پرســتار با هراس خودشان را به ساغر 

رساندند.
سعید و سهند هم باالی ســر او رفتند. پرستار ها از آنها خواستند که باالی سر 
بیمار را خلوت کنند، بعد از ده دقیقه که کارشان تمام شده بود رفتند و سعید به 

سمت ساغر رفت.
- چی شده دخترم؟ چرا ترسیدی؟

او که بغض کرده بود با این حرف پدرش اشک هایش سرازیر شد.
- تو رو خدا بریم بابا، از اون خونه بریم.

*****
سهند چند عکس به همراه توضیحاتی درباره خانه را در اینترنت آپلود کرد. 



40
رمان این خانه به فروش می رسد

 و رو به پدرش کرد :
- تموم شد بابا.

- دستت درد نکنه.
مکثی داشت و با خاموش کردن لپ تاپ، کمر به مبل چسباند:

- ولی بابا حیفه خونه به این بزرگی رو الکی الکی از دست بدیما.
سعید نگاهی به پسرش کرد و سری برایش تکان داد.

- تو هنوزم دوست داری اینجا بمونی؟
پسرش بود که کامل در سکوت تلخ خود فرو رفت...
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 فصل پنجم
زن جوان وقتی پس از ماه ها آزار و اذیت توسط موجوداتی ماورایی، ناچار شد تن 

به خواسته های آنها بدهد؛ با چشمانی اشکبار در دادگاه حاضر شد.
قاضی که مردی میانســال با صورتی کشیده و محاسنی سفید رنگ بود، در حال 
مطالعه پرونده بود. برای این که زن جوان از شکنجه ها و آزار و اذیت موجوداتی 

عجیب و ماوراء الطبیعه نجات یابد، طالق بگیرد. 
این زن و شوهر درخواست شان را برای طالق توافقی به قاضی اکبر طالبی اعالم 

کردند . مردی حدوداً سی و سه ساله به قاضی گفت :
- من و همســرم از اول زندگی مون تا حاال با هم هیچ مشکلی نداشتیم ولی حاال 
با وجود داشــتن یه دختر سه ساله و به خاطر مشکالتی که همسرم به اون مبتال 

شده، ناچاریم جدا شیم. 
مرد که کما کان سرش پایین بود ادامه داد :

- هر شب سراغ زنم میان و به شدت مورد آزار و اذیت قرارش می دن، من دیگه 
نمی تونم زنم رو تو این شرایط ببینم .

زن جوان که در حال گریه کردن بود سرش را باال آورد و به قاضی گفت :
- نوزده سالم بود که تو یه محضر تو کرج من رو به عقد همسرم که نُه سال از من 
بزرگتر بود در آوردن . درست یک هفته بعد از عقدمون بود که خواب های عجیبی 
رو می دیدم . تو یه حالت خواب آلود بودم و معنای خواب ها رو نمی فهمیدم ولی 
اولین خوابم رو هیچوقت فراموش نمی کنم . اون شب  تو عالم رویا دیدم که چهار 
گربه سیاه و یه گربه ســفید اومدن تو خونه. گربه های سیاه به شدت کتکم می 
زدن، ولی گربه ســفید طرفداری من رو می کرد و از اونا خواست که کاری به من 
نداشته باشن. از خواب که بیدار شــدم متوجه خراش ها و زخم هایی روی بدنم 

شدم که ازشون خون بیرون می زد.
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 دیگه ترس جزوی از من شده بود. حتی روزا وقتی جلوی آینه می رفتم گربه ها 
رو جلو چشــمام می دیدم . در این مورد اوایل با هیچ کس حرفی نمی زدم، فقط 
خونواده ی من و خانواده همســرم جای زخم ها رو می دیدن. دوران عقد نُه ماه 
طول کشید، چون این شکنجه ها ادامه داشت خانواده ام من رو پیش یه دعانویس 
توی ماهدشــت بردن. اون تو کاسه آب دعا خوند، بعد کاسه رو کنار گذاشت. به 
آینه نگاه کردم، گربه ها را دیدم. اون مرد دعانویس دســت و پای گربه ها رو با 
زنجیر بست بعد  به من گفت باید چله نشینی کنی و تا چهل روز از چیزهایی که 
از حیوانات تولید شــده استفاده نکنی. تا چند روز غذا رشته پلو و عدس پلو می 
خوردم، این مســاله و دستوراتی رو که اون داده بود رو رعایت می کردم و دیگه 

مشکلی پیش نیومد.
همزمان با حرف هایش گریه می کرد. قاضی طالبی که حال خراب او را دید رو به 

او گفت :
- حالت خوبه دخترم، می تونی حرف بزنی؟

سرش را به آرامی و به نشانه تایید تکان داد و ادامه حرفش را شروع کرد.
- بعد از جشن عروسی خونه ی جدیدمان رفتیم، خونه ی خیلی بزرگی بود حوالی 
تهران، قیمت خیلی مناســبی هم داشــت. مهمان ها که رفتن، منم چون خیلی 
خسته بودم رفتم تا استراحت کنم، در عالم خواب و بیداری بودم که باز اون گربه 
ها رو دیدم. خیلی ترســیده بودم، فرداش مادرم به همراه دختر خاله م اومدن 
پیش ما و من این مســئله رو به اونا گفتم و دختر خالم راهنمایی کرد. گفت بریم 
مشهد، هم زیارت کنیم و هم بریم پیش یه دعانویس کاربلد. دعانویس مشهدی 
ازمون زعفرون و نبات و یک پارچه ســبز و کوزه آب خواست. مدام به کوزه چاقو 
می زد و چیــزی نامفهوم را تکرار می کرد. وقتی که از خونه اش خارج شــدیم 
ناگهانی کوزه رو پشت سرمون شکست که باعث ترس ما شد. گفت که شیاطین و 
اجنه رو از بین برد. همون شب توی خواب دختر بچه ای با موهای بلند مشکی به 

همراه دو گربه آمدند و من تا سر حد مرگ ترسیده بودم.
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 باز بســتگان من رو راهنمایی کردن تا سراغ دعانویس های دیگه ای برم. قزوین 
، چالوس ، روســتای خاتون لر و حتی چندین و چند بار تهران رفتم اما نتیجه ای 
نداشت. تا اینکه یه بار دعا نویســی از اطراف اراک به منزلمان آوردیم. پیرزنی 
بود که یک چشــم داشت و چشم دیگه ش کامال سفید بود؛ هزینه زیادی کردیم 
و دســتمزد باالیی به اون دادیم ، ولی در همون لحظه ورودش، اضطراب عجیبی 
به جونش افتاده بود و مدام به اطراف نگاه می کرد. اونم رفت اما چند ساعت بعد 
از رفتنش که تقریبًا هوا تاریک شده بود، به آشپزخونه رفتم. وقت درست کردن 
غذا نداشــتم، همان غذای ظهر رو، روی گاز گذاشتم که گرم بشه. همین طور که 
مشغول بودم چشمام ناخواسته افتاد تو شیشه پنجره کنار گاز و پشت سرم یه زن 
قد بلند رو دیدم که موهای بلندی داشــت  و زل زده بود به من، همین که متوجه 
نگاه من شد دهنش رو باز کرد و صدای عجیب و نامفهومی درآورد. دیگه چیزی 

نفهمیدم.
یاد همان روزها و اتفاقات افتاد که مثل فیلمی از جلوی چشمانش رد شد.

*****
چشــمانش را به آرامی باز کرد، و نوری مستقیم به چشمانش خورد که باعث شد 
صورتش را جمع کند و چشــمانش را محکم ببنــدد، بعد از چند لحظه به آرامی 

چشمانش را باز کرد.
-به هوش اومدی مژده جان؟

صدای سهیل را که کنارش روی صندلی نشسته بود را شنید و به آرامی به سمتش 
برگشت.

- حالم بده، گشنمه.
سهیل لبخند نیم بندی زد و عینکش را کمی عقب تر گذاشت.

- من برم به دکتر بگم بیاد معاینه ات کنه اگه مشــکلی نبود، می رم یه چیز می 
گیرم که بخوری.
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 از روی صندلی بلند شد و به سمت َدر اتاق رفت. بعد از خارج شدن َدر را بست.
مژده همان طور که به َدر اتاق خیره شده بود صدایی توجهش را جلب کرد. سرش 
را به آرامی چرخاند متوجه چیزی نشــد ولی بعد از چند لحظه نگاهش به گوشه 
اتاق افتاد. همان زن قد بلند با موهایی مشکی و لباسی سفید رنگ خودش را روی 
زمین می کشــاند و به سمت تخت او می آمد. و صدای نا مفهومی را از ته حنجره 

اش منعکس می کرد.
مژده آنقدر ترســیده بود که صدایش در نمی آمد، نفســش به شمارش افتاده و 
اشک همانطور ناخواسته از چشمانش سرازیر شده بود، از شدت ترس چشمانش 
درشت شده بود، فقط توانست اسم ســهیل را فریاد بزند. شوهرش که در حال 
صحبت با پرســتار بود ناگهان صدای جیغ و داد مژده را شنید و با هراس خودش 
را به َدر رساند. به همراه پرستار وارد اتاق شدند و چهره مضطرب و ترسیده مژده 
که با چشــمانی بسته در حال جیغ کشیدن بود را در آنی نظاره کرد. پرستار جلو 
رفت و دستش را روی صورت مژده گذاشت که مژده با هول چشمانش را باز کرد. 

چشمش که به شوهرش افتاد گریه اش سرازیر شد.
- سهیل اینجاست، رفته زیر تخت.

سهیل ناباورانه جلو رفت.
- کی اینجاست مژده جان؟

خم شد و زیر تخت را نگاهی انداخت و متعجب بلند شد.
- کسی زیر تخت نیست، تو چت شده مژده؟ حالت خوبه؟

- همین جا بود، آشپزخونه هم که رفتم پشت سر من واستاده بود. 
سهیل که سری به نشانه تاسف تکان داد و رو به پرستار که گفت :

- ببخشید خانوم می شه به دکتر اطالع بدید.
- بله حتما.

پرستار که از اتاق خارج شد، سهیل َدر را بست و رفت و نزدیک تخت ایستاد.
- مژده من رو نگاه کن. هیچی نیســت، خواهش می کنم به چیزی فکر نکن همه 
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 چیز درست می شه.

*****

ســهیل علیرغم میل باطنی اش مجبور شــد که مژده را در همان بیمارستان به 
روانپزشک نشان دهد. ولی بعد از چند جلسه درمانی و مشاوره نتیجه ای حاصل 

نشد.
بعد از به دنیا آمدن  فرزندشان، دیگر اتفاقی نمی افتاد. با گذشت مدت زمانی، باز 
هم اتفاقات خاصی  ُرخ داد. یک روز صبح وقتی مژده از خواب بیدار شــد متوجه 

نبودن فرزندش شد؛
با هول و هراس تمام اتاق را گذشت. دیوانه وار فرزندش را صدا می زد. تمام خانه 
را زیر و رو کرد ولی اثری از فرزندش نبود، هراسان به بیرون خانه رفت و کل حیاط 
را زیر و رو کرد و در آخر نفس زنان جلوی َدر زیر زمین ایســتاد. َرد خون تازه ای 
را دید، نفسش بند آمد. چشمانش تار شده بود و نمی توانست درست ببیند. تمام 
بدنش یخ کرده بود. به سختی گوشی اش را که در مشت سفت نگهش داشته بود 
را باال گرفت و چند بار پشت سر هم پلک زد تا بتواند واضح ببیند، لیست تماس 
هایش را باز کرد و روی اولین شماره زد. گوشی را با تعلل کنار گوشش نگه داشت، 

هنوز بوق سوم نخورده بود که صدای سهیل در گوشش طنین انداز شد.
- جانم خانم؟

به سختی توانست لب های خشکش را تکان دهد.
- کجایی؟

- تو دفتر، پشت میز.
- روناک کو؟

- یعنی چی مگه پیش تو نیست؟
 - نه، دارم دیوونه می شم.



46
رمان این خانه به فروش می رسد

 بغضش شکســت و گریه امانش را برید. سهیِل بی خبر از همه جا، مدام مژده را 
صدا می زد ولی جوابی نمی گرفت.

به آرامی به ســمت زیر زمین حرکت کرد و بعــد از پایین رفتن از پله ها َدر را به 
آرامی باز کرد و روناک را درســت وسط زیر زمین دید که مقابلش کتابی باز شده 
بود. نفســی از سر آسودگی کشید و به سرعت ســمت او رفت و او را در آغوش 

گرفت.
نگاهش به کتاب افتاد، و جمله ی عجیب و قرمز رنگی توجهش را جلب کرد » اگه 

می خوای بچه ت سالم بمونه از شوهرت جدا شو«
*****

چند روزی گذشــت و مژده از ماجرای آن روز و آن جمله به سهیل چیزی نگفت 
بود.

ساعت از یازده و نیم شب گذشــته بود، هر دو کنار هم در حال تماشای سریالی 
بودند. مژده که چشمانش از شدت خواب سنگین شده بود، بعد از شب بخیر گفتن 
به اتاقشان رفت تا اســتراحت کند، َدر اتاق را که باز کرد با صحنه عجیبی رو به 

رو شد.
رو دیوار با خط بد و خون نوشته شده بود » از همسرت جدا شو«

نگاهش روی تخت افتاد و احساس کرد کســی روی آن خوابیده و پشتش به او 
هست.

به آرامی جلو رفت و با تردید ملحفه را کنار زد
به آرامی برگشــت، در واقع ســرش به طور کامل برگشــت. قیافه ی عجیب و 
وحشتناکی داشــت و با لبخندی مرموز که روی لب داشت به او خیره شده بود. 

صدایش خفه و از ته گلو می آمد:
-از شوهرت جدا شو، از خونه شیطان بیرون برو.

مژده که از ترس دهانش باز مانده بود، جیغ بلندی کشید و از حال رفت.
یک ساعت بعد به هوش آمد که متوجه شد روی تخت است. با شنیدن صدای در،
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 با هول از روی تخت بلند شد و به اطرافش نگاه کرد که سهیل کنارش نشست.
- چیزی نیست مژده جان. حالت خوبه؟

با این سؤال، باز اشک هایش سرازیر شد که شوهرش دست دور شانه اش انداخت:
-چیزی شده مژده؟

در بین گریه هایش به سختی حرف می زد.
- اونا از من می خوان از تو جدا شم.

سهیل اخمی مصلحتی کرد و با تحیر به مژده نگاهی کرد.
- یعنی چی؟ کی ازت خواسته؟

- همونا، هنوز هستن. دست از سرم برنمی دارن، بهت نگفتم ولی دیگه نمی کشم.

*****

دو سالی گذشت، روناک سه ساله شــده و مژده دوباره باردار شده بود. هرشب 
خواب وکابوس های عجیب و ترسناکی  می دید. تا اینکه بعد از نُه ماه بارداری یک 
شب که در حال خواب دیدن بود با ضربه محکم و عجیبی که به شکم او خورد، از 
خواب بیدار شد و با هول و هراس به اطراف نگاهی کرد. درد شدیدی را احساس 
کرد با صدای او ســهیل هم از خواب بیدار شد و بعد از فهمیدن ماجرا او را سریع 

به بیمارستان برد و پشت در اتاق منتظر نشسته بود.
ساعت سه بامداد را نشــان می داد که َدر اتاق باز شد و دکتر بیرون آمد، سهیل 

سریع بلند شد.
- چی شد خانم دکتر؟ چی شد؟

دکتر ماسک سبز رنگ را به آرامی پایین کشید، و با کمی مکث گفت :
- حال همسرتون خیلی وخیم بود و ما تموم سعی خودمون رو کردیم که همسرتون 

رو از خطر نجات بدیم. 
ســهیل با این حرف دکتر لبخندی روی صورتش نشســت و با خیالی آسوده تر 
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 پرسید :
- بچه چطوره؟

دکتر به آرامی سری تکان داد و به آرامی لب زد.
- بهتون تســلیت می گم، ما تموم تالشمون رو کردیم که بچه رو نجات بدیم اما 

نشد. بند ناف دور گردنش اومده و خفه ش کره بود.
ســهیل با بُهت به دکتر نگاه کرد زبانش در دهان نمی چرخید و انگار حرف زدن 
یادش رفته بود با اینکه هنوز فرزندش را ندیده بود، ولی این پدر بودن دوباره را 

با تمام وجود می خواست.
*****

دیگر کمتر کسی به خانه آنها  رفت و آمد می کرد. اتفاقات عجیب برای آنها مدام 
در حال ُرخ دادن بود، باألخره به هر جان کندنی بود، تصمیم شان را گرفتند.

صبح روز بعد زوجین در دادگاه حضور یافتند. روی صورت زن جوان زخم عمیق 
ســه چنگال با فاصله ای بیشتر از دست انســان وجود داشت و دست های زن 
خون آلود بــود. بعد از یک هفته حکم طالق صادر شــد. مژده در این مدت تا 
تشکیل جلسه طالق در خانه پدرش بود تا رسیدن روز جدایی شان که با سهیل 
قرار گذاشتند، ســاعت هفت عصر روز بعد برای اجرای حکم طالق به دفترخانه 
رفتند. حضانت دخترش را به همسرش سپرد. ساعت پنج آن روز قبل از مراجعه 
به محضر ســهیل، مژده را برای آخرین بار نزد دعانویسی بُرد. مرد دعانویس به 

سهیل گفت : 
- اگه همسرت رو طالق بدی اون موجودات ماورایی اون رو می برن. 

ازآنها ده روز مهلت خواست تا آن موجودات و اتفاق ها را مهار کند. خانواده مژده 
هم موافق بودند. اما حکم طالق اجرا  و آن دعا نویس هم نتوانســت کاری انجام 

دهد.
سهیل بعد از طالق آن خانه را ترک کرد و آگهی فروش خانه را در اینترنت آپلود 

کرد.
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 فصل ششم )پایانی(
روی مبل تک نفره ای در اتاق نشــیمن نشسته بود و مشغول کار کردن با گوشی 

اش بود.
تیتر عجیبی توجهش را جلب  کرد، وارد آدرس شــد و وبالگی باز شــد. تحت 
عنوان خانه ای تسخیر شــده در حوالی تهران. ناخودآگاه اخمی کرد و شانه ای 
باال انداخت. بعد از آپلود شدن متن شروع به خواندن آن کرد و هر لحظه تعجبش 
بیشتر می شد، در انتها نوشــته بود. »همه این اتفاقاتی که درباره خواهرم و این 

خونه تعریف کردم، واقعیت داره، سهند.«
با کالفگی و ُگنگی نگاه از صفحه گوشی گرفت و به اطراف نگاهی کرد. و با حالتی 

نا مطمئنی لب زد :
- یعنی این همون خونه است؟

بار دیگر به صفحه گوشی نگاهی کرد و جمله را یک بار دیگر مطالعه کرد. 
»همــه این اتفاقاتی که درباره خواهرم و این خونــه تعریف کردم، واقعیت داره، 

سهند«
آب دهانش را به ســختی قورت داد. باورش نمی شــد چیزی که درباره ی خانه 
خوانده بود. از طرفی با خود می گفت چطور ممکن اســت که یک نفر درباره ی 
این خانه این ســطح از اطالعات دقیق را داشته باشد و در موردش بنویسد. خانه 
ویالیی که پدربزرگش که یکی از تولید کننــدگان به نام و خوش آوازه فرش به 
حســاب می آمد خریده بود. این پیشنهاد پزشک معالجش بود که به خاطر وضع 
بد ریه هایش زندگی در طبیعت و دور از دود و آالینده ها را برای او سفارش کرده 

بودند.
چند ماهی از آن روز می گذشــت و میعاد هنوز افکارش درگیر آن قضیه بود و به 
کســی در این باره حرفی  نمی نزد. . بعد از آن ماجرا به ندرت به خانه پدربزرگش 
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 می رفت و این مسئله برای خانواده و اطرافیان تعجب برانگیز بود. تا این که یک 
روز به اصرار خانواده و به خاطر مهمانی خانوادگی، وادار شد به آن جا برود.

مخالفت و بهانه هایش جواب گو نبود و به هر زوری که شده بود او را با خود همراه 
کردند.

بر خالف هر ســری او این بار قصد داشت چند شبی را در خانه پدربزرگش بماند. 
بعــد از مهمانی افراد خانواده یکی یکی خداحافظی کرده و می رفتند. ســاعت 
از دوازده شب هم گذشــته بود. مهرداد کوچکترین دایی میعاد بود که به خاطر 
اختالف سنی کمی که داشتند، رابطه ی بیشتر و دوستانه ای با هم داشتند. تنها 
مقابل تلویزیون نشســته بود و در حال دیدن فیلم بود، میعاد از فرصت استفاده 
کرد و کنار او نشست. هنوز به حرفی که می خواست بزند شک داشت و ِمن و  ِمن 

می کرد. مهرداد نیم نگاهی به او انداخت و متوجه کالفگی او شد.
- چیزی شده؟ 

میعاد که با این حرف مهرداد جا خورده بود نگاهش را به چشمان او دوخت.
- راستش...

- مشــکلی پیش اومده؟ باز خرابکاری کردی به کمک احتیاج داری؟ ببین این 
دفعه دیگه من نیســتم، همون دفعه کمکم سر قضیه اون دختره و نتیجه اش، به 

خودم قول دادم دیگه کاری به گند کاری های تو نداشته باشم.
میعاد حق به جانب چهره اش جدی شد و خودش را جمع کرد.

- یه جور میگی مســئله دختره، حاال هرکی ندونه فکر می کنه من چکار کردم. 
کمک کردی دایی، دمت گرم که جبرانم می کنم برات.

- جبران نخواستیم، فقط واسم دردسر نشو.
میعاد حرف مهرداد را قطع کرد.

- یه مسئله جدی درباره این خونه ست.
سکوتی عجیب بین آنها در افتاد، مهرداد نگاهش را از صفحه تلویزیون گرفت و 

به آرامی به چشمان میعاد نگاه کرد.



51
رمان این خانه به فروش می رسد

 - خونه؟
چشم چرخاند تا کل فضای سالن را به او نشان بدهد:

- آره درباره این خونه.
مهرداد کمی مکث کرد و گفت :

- اون مطلب رو نباید می خوندی.
میعاد با تعجب گفت :

- منظورت چیه؟
مهرداد باز کمی مکث کرد و این بار جدی تر گفت :

- اونا نمی تونن خودشــون رو به تو نشــون بدن مگه اینکه درباره شون بخوای 
بدونی یا کاری انجام داده باشــی. اونوقته که میان ســراغت و باهات ارتباط می 

گیرن در نهایت شروع به اذیت کردن تو می کنن.
میعاد که از ترس حتی پلک نمی زد به چشمان مهرداد زل زده و ناخواسته دست 
هایش را مشــت کرده بود. مهرداد که حال بد او را دید به آرامی لب هایش را باز 
کرد و لبخندی زد. کم کم لبخند او تبدیل به خنده شد. میعاد با تعجب به او نگاه 

می کرد.
- چرا می خندی ؟

مهرداد که به زور جلوی خنده ی خود را گرفته بود، نفس عمیقی کشید.
- پسر تو خیلی ضایع همه چیز رو باور می کنی. یکم دیگه می گفتم گریه ات در 

می اومد.
و مجددا خندید، میعاد که انتظار نداشــت اینگونه ســرکار گذاشته شود، حالت 

جدی به خود گرفت.
- خیلی بی مزه بود، طلبت سنگین تر شد.

 مهرداد که با دست چند ضربه به شانه میعاد زد.
- باشه بزن به حساب.
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 در همین لحظه، زهره که صدای خنده ی بلند مهرداد را شنیده بود از آشپزخانه 
بیرون آمد.

- چته مهرداد ساختمون گذاشــتی روی سرت تو نمی خوای بخوابی؟ صبح باید 
بری دنبال کارای گمرکی. میعاد جان مادر تو ام پاشو برو بخواب. حاال بعد عمری 
اومدی اینجا اونم بشین با این پسر به شب نشینی بگذرون، برو بخواب، اگه دوست 

داشتی صبح با مهرداد برو.
با رفتن زهره هر دوی آنها به هم نگاه کردند و بی صدا خندیدند. بعد از چند لحظه 

مهرداد بلند شد و کش و قوسی به بدنش داد.
- برو بگیر بخواب منم یه کار کوچیک دارم میام.

میعاد به ســمت پله های منتهی به طبقه باال رفت و بعد از کمی دید زنی به اتاق 
مهــرداد رفت و َدر را به آرامی باز کرد. اتاق تاریک بود، دســت برد و کلید برق 
را پیدا کرد و آن را زد اتاق روشــن شد. ست طوسی و مشکی سلیقه همیشگی 
مهرداد بود. نگاهی گذرا به اتاق کرد و وارد شد و َدر را بَست. خودش را روی تخت 
رها کرد، جوراب هایش را در آورد و به گوشــه اتاق پرت کرد. اتاق تقریبا شصت 
متری با سرویس مجزا و دو پنجره. از پنجره ای که رو به حیاط بود نگاهی به بیرون 
انداخت ، در تاریکی شــب چیز خاصی معلوم نبود جز تنه بلند و خشک درختان 
قد کشیده و کهن سال. گوشی اش را از جیب درآورد، ساعت یک و پانزده دقیقه 

نیمه شب را نشان می داد. بعد از چند دقیقه َدر اتاق باز شد و مهرداد وارد شد.
و با خنده گفت :

- جا خواستیم جانشین نخواستیم، پاشو بینیم بابا.

میعاد چند نفس عمیق کشید و روی تخت نشست.
- باز شروع کردی؟

- چی رو شروع کردم؟
- خودت رو به اون راه نزن دایی، بوش کل اتاق رو برداشته.

لبخند مهرداد محو شد و با حالتی حق به جانب به سمت میعاد رفت.
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 - صد بار به تو نگفتم بهت ربطی نداره.
شانه ای بی تفاوت باال انداخت:

- واسه خودت می گم.
- الزم نکرده واســه من بگی؛ االنم همت کن پاشو برو از کمد یه تشک و بالشت 

بردار واسه خودت.
میعاد همانطور که از روی تخت بلند می شد، با اعتراض گفت :

- خیلی ممنون از مهمون نوازیت دایی.
نیم ســاعتی می شد که خوابیده بودند اما میعاد هنوز به فکر مطالبی بود که قبال 
خوانده بود، کم کم چشــمش سنگین شــد که صدای ناله ای به گوشش رسید. 
خودش را به خواب زد. بعد از چند دقیقه احساس سنگینی کرد. نفسش باال نمی 
آمد، دیگر نتونست تحمل کند، سریع از خواب بیدار شد و شروع به داد زدن کرد. 
مهرداد ناگهان از خواب پرید و سیخ روی تخت نشست و ُگنگ به رو به رو خیره 
شــده بود. بعد از چند لحظه به میعاد نگاهی انداخت. در همین لحظه َدر اتاق باز 
شد و زهره به همراه حاج احمد وارد شدند. زهره کلید برق را زد. همه از او سوال 

می پرسیدند ولی میعاد جواب هیچ کدامشان را نمی داد.

*****

فردای آن روز بعد از خوردن صبحانه همراه مهرداد رفت.
نزدیک شب بود که به خانه بازگشتند هردوی آنها خسته بودند. با مرور اتفاقات 
دیشب، ناگهان یاد حرف یکی از دوســتانش افتاد که از صمیمی ترین و قدیمی 
ترین دوستانش به حســاب می آمد و در این مدت ماجرای خانه را فقط با او در 
میان گذاشته بود. او هم شماره ی کسی که کارش دعا نویسی و احضار روح و جن 
بود را به میعاد داد اما تکرار کرد که آن مــرد، به خاطر اتفاقی که برایش افتاده 

خیلی وقت است که احضار نمی کرد.
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 میعاد بعد از خوردن شــام شب بخیری گفت و به اتاق رفت تا استراحت کند، از 
مهرداد اجازه گرفته بود که روی تخت بخوابد. همانطور که روی تخت دراز کشیده 
بود و مشــغول چت کردن بود احساس کرد کسی پشت پنجره اتاق هست که به 
او زل زده. صدای موزیک را کم کرد و به آرامی ســر چرخاند. چیزی ندید. باران 
شدیدی در حال بارش بود و با برخورد به شیشه ملودی خوبی را ایجاد کرده بود، 

به خصوص وقتی با صدای رعد و برق قاطی می شده بود.
بی توجه صدای موزیک را زیاد کرد و باز مشغول چت شد که اینبار صدای ضربه 
خوردن شــدیدی به پنجره را شنید ولی به خاطر صدای موزیک، صدای  ضعیفی 
شــنید. هدفون را برداشت. اول فکر کرد که صدای َدر اتاق است، با صدای نسبتا 

بلندی گفت :
- بفرمایید.

صدایی نیامد. چند بار اسم مهرداد را صدا زد ولی جوابی نشنید، به سمت پنجره 
چرخید به خاطر تاریکی هوا چیزی مشخص نبود. در همین لحظه رعد و برقی زد 
و میعاد احســاس کرد چیزی سیاه رنگ پشت پنجره است. به خیال اینکه سایه 
درخت باشد مجدداً بدون توجه هدفون را گذاشت و دراز کشید و صدای موزیک 
را زیاد کرد، همان موزیکی که عالقه زیادی به آن داشــت پلی کرد، با شنیدنش 
خاطره های خوشش را مرور می کرد. چشــمانش را بست تا با لذت بیشتری به 
موزیک گوش دهد که ناگهان صدای موزیک قطع و وصل شد و صدای خواننده از 
آن حالت نرمال در آمد و کلفت شــد. با قطع کامل موزیک، همان صدا بلند شد » 
از خونه شیطان برو بیرون.« با ترس هدفون را درآورد. سریع بلند شد و به سمت 
کلید برق رفت و آن را زد، ناگهان از پشــت سرش صدایی شنید. سریع برگشت، 
کســی را ندید. فقط ملحفه پایینی تخت تکان می خورد. به آرامی سمت تخت 
رفت و اطراف آن را نگاه کرد، خبری نبود. نشست و به آرامی ملحفه را باال کشید 

تا نگاهی به زیر تخت بیاندازد.
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 با دیدن صحنه مقابل خشکش زد، بسیار ترسیده بود. یکی درست مثل خودش 
با همان لباس ها زیر تخت دراز کشــیده بود و ســرش را به سمت او برگرداند. 

چشمانش کاماًل سفید بود. دهانش را باز کرد.
- از خونه شیطان برو بیرون.

از شدت ترس توان حرکت نداشت، کشــان کشان خودش را به َدر رساند که در 
همین لحظــه مهرداد َدر را باز کرد و با دیدن اوضاع نگاهی از ســر تعجب به او 

انداخت.
- حالت خوبه تو؟

میعاد که توان حرف زدن نداشت با دست زیر تخت را نشان داد و مهرداد خودش 
را به تخت رساند. زانو زد و ملحفه را باال داد و زیر تخت را نگاه کرد. چیزی ندید 

و سر باال آورد:
- اینجا که چیزی نیست ُخل شدی.

و به ســمت او رفت و کمک کرد که بلند شود، او را به طبقه پایین برد و بعد از نیم 
ساعت که حالش خوب شد. از او ماجرا را پرسید.

- چی شد؟ چرا اینطوری شدی؟
مهرداد که با یادآوری آن لحظه اشک در چشمانش حلقه زد به آرامی گفت :

- خودمم نمی دونم فقط یکی اومد گفت »از خونه شیطان برو بیرون.«
مهرداد که با این حرف میعاد متعجب شده بود تصمیم گرفت چیزی نگوید.

- من می رم بخوابم.
میعاد هم رفت تا کمی در حیاط قدم بزند. باران هم تقریبا قطع شده بود. َدر اصلی 
سالن را باز کرد. نفسی عمیق کشید، بوی چمن فضای بینی اش را پر کرد و حس 

خوبی به جانش سرازیر شد.
چند قدمی به ســمت در اصلی حرکت کرد که ناگهان صدا های عجیبی را از زیر 
زمین شنید و برگشت. جرأت نداشت جلو برود. یاد حرف دوستش افتاد و سریع 

به فهرست مخاطبان تلفنش رجوع کرد و روی اسم آقای تقوایی مکث کرد و با
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 لمس آن تماس را برقرار کرد. تازه متوجه شد که دیر وقت است، اما نمی توانست 
قطع کند. بوق پنجم که خورد صدایی خسته و خش دار در گوشش پیچید.

- بفرمایید؟
- سالم آقایی تقوایی؟

مرد با کمی مکث جواب داد.
- بله خودم هستم، امرتون؟

-من محمدی هستم، میعاد محمدی. راستش شماره تون رو از  یکی از دوستانم به 
اسم مهدویان گرفتم. مزاحم شدم در مورد مسئله ی مهمی باهاتون صحبت کنم.

- بله ، می شنوم.
- راستش آقای تقوایی من مطلبی در مورد خونه ای تسخیر شده توسط شیطان 
خوندم. این خونه اطراف تهران هســت ، آدرس و تصاویر و مطالبی که راجع به 

خونه خوندم رو براتون می فرستم، و...
مرد حرف میعاد را قطع کرد.

- ببینید آقای محمدی، نمی دونم دوستتون بهتون گفته یا نه، ولی من دیگه این 
کار ها رو انجام نمی دم. شب خوش.

با اضطراب نگاهی به زیرزمین انداخت و میان حرفش پرید:
- صبر کنید لطفا، به خدا مسئله مهمی هست، اگه واقعیت داشته باشه که من فعاًل 

چند تا نشونه دیدم، می تونه خطری داشته باشه؟
- ببینید آقای محمدی تنها پیشــنهاد من به شما ایمان به خدا و دعا هست؛ ان 

شاء اهلل که شر اشرار و شیاطین دور بشه، خدانگهدار.

*****
چند روز در ســکوت و سکون گذشت تا اینکه یک شب همه خواب بودند، میعاد 
از شدت عرق تمام بدنش خیس شده بود. سینه اش پر شتاب باال و پایین می شد 

و در حال کابوس دیدن بود، احساس کرد که در بین زمین و آسمان معلق است.
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 ناگهان چشمانش را باز کرد و با بُهت به اطراف نگاه کرد. محیط برایش آشنا نبود، 
بعد از چند لحظه متوجه شــد که در زیر زمین خانه هســت. ترسیده بود و نمی 
دانســت چه کاری انجام دهد. از جایش نمی توانست تکا ن بخورد. ضربان قلبش 
لحظــه به لحظه باال می رفت. ناگهان صدای بازشــدن َدر آمد. خدا خدا می کرد 
که کســی به کمکش بیاید. متوجه شد گوشی همراهش است. به هر زحمتی بود 
موبایلش را روشن کرد و شماره ی تقوایی را گرفت. صدای سنگین و خواب آلودی 
در گوشــش پیچید. بدون هیچ معطلی اتفاق را برایش تعریف کرد. ناگهان تلفن 
قطع شــد و صدای ناله ای آمد. سعی کرد خودش را بی خیال نشان دهد اما نمی 

شد. بعد از چند لحظه صدای ناله قطع شد و صدای حرف زدن آمد:
- می خوای مثل من نامرئی بشی؟

آب دهانش را به زحمت فرو برد که باز همان جمله ی تکراری را شنید:
- از خونه شیطان برو بیرون.

میعاد به سرعت ســر چرخاند و لی کسی را ندید. نفسش را حبس کرد و ناگهان 
گفت :

- بسم اهلل الرحمن الرحیم.
ناگهان صدا ها تبدیل به جیغ شدند و صاحبان صداها ظاهر شدند. حدود پنج نفر 
بودند، یکی از آنها  دختری با لباس ســفید و موهای بلند مشکی رنگ بود، یکی 
دیگر از آنها هیکلی بزرگ و تنومند داشت با سری کوچک. یکی دیگر از آنها جثه 
ای کوچک با ســری کچل و کبود رنگ با چشمانی زرد رنگ و با صورتی مثل گچ 
سفید داشت. آنها کمی نزدیک تر رفتند و کسی که جثه کوچکی داشت جلو آمد .

 - فردا تو به ما ملحق میشی.
خنده ای بلند و دلهره آور زد. میعاد چند بار چشمانش را باز و بسته کرد که شاید 
خواب باشد ولی تمام این اتفاقات حقیقت بود. آنها به او نزدیک تر شدند و تقریبًا 
او را محاصره کردند، لب هایشان شروع به تکان خوردن کرد. میعاد که از شدت 

ترس توان انجام کاری را نداشت چشمانش را بَست،
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 نمی خواست که صورت وحشتناک آنها را ببیند. آنها کم کم از زمین جدا شدند. 
میعاد تمام سعی خود را کرد تا از این شرایط خالص شود ولی نمی توانست. نفس 
کشیدنش به سختی بود. نمی توانست حرفی بزند، کلمات در دهانش نمی چرخید. 
چشــمانش را بست و تسلیم شد که ناگهان کسی وارد شد. چشمانش را باز کرد، 
هنوز امیدی داشت. تقوایی وارد شد. یک لیوان آب در دستش بود، کلماتی خواند 
و به میعاد آب پاشید. آنها شروع به جیغ زدن و دور شدن کردند. مهرداد به همراه 
زهره و حاج احمد پایین آمده بودند. میعاد به ســرعت سمت آنها رفت. بعد از ده 
دقیقه تقوایی کارش تمام شــد و به سمت شان رفت. میعاد به خاطر کمکش از او 

تشکر کرد. تقوایی لبخندی زد و گفت :
- موقعی که با تلفن باهات صحبت می کردم کلماتی می شنیدم که برام غیر قابل 

فهم بود. ولی متوجه شدم که قراره روحت رو بگیرن. 
میعاد با تعجب از او پرسید :

- مگه جلوی اشــرار، اجنه  و شیاطین گرفته نشده و حق ورود به حریم زمین رو 
ندارن پس چطور می تونن روح ما رو در جا بعد از مرگ بگیرن؟

تقوایی لبخندی زد و گفت :
-انســان هایی هستن که شیاطین و جن ها اونا رو به اسارت خودشون می گیرن 
یعنی ارتباطی با اونا می گیرن و این افراد که از خدا و امید و ایمان بهش دور می 
شــن، تو این راه می افتن. بعد از مرگشون هم شیاطین و اشرار خونه های اونا رو 
تســخیر می کنن. وقتی تو آدرس رو دادی فهمیدم کــه این خونه برای پیرزنی 
شــیطان پرست بوده و قبل از مرگ اینجا رو وقف شیطان کرده. بچه هاشم بدون 
اطالع خونه رو می فروشن و دست به دست این خونه به افراد می رسه و اتفاقاتی 
رو رقم می زنه. چند سال پیش اخباری منتشر شده بود ، یه دختر که ساکن این 
خونه بوده وســط حیاط خونه آتیش می گیره و می میره. خیلی هام داستان رو 
شنیدن و باور نکردن و خیلی از افراد و خبرنگارای کنجکاوم پیگیر ماجرا شدن 

ولی انگار کسی نمی تونست با آگاهی قبلی به این خونه برسه.
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 همه با ترس به در و دیوار آن خانه ی مرموز زل زده بودند. فردای آن روز به پلیس 

خبردادنــد و تا لحظه آخر تقوایی پیش آنها ماند. پلیس حکم تخریب آن خانه را 
در سال ۱۳۸۹ اعالم کرد ولی در سال ۱۳۹۰ وقتی قصد تخریب خانه را داشتند، 
کل کارگر ها و عوامل مسئول این کار گم شدند، یک هفته بعد آنها را در زیرزمین 
خانه پیدا کردند که به طرز عجیبی به قتل رســیده بودند. پلیس با حکم رسمی 
خانه را پلمپ کرد. »این خانه با حکم قضایی پلمپ می باشــد و رفت و آمد به آن 
اکیدا ممنوع می باشــد« و بعدها کنار آن حکم و نوار زرد رنگ به طور نا مفهومی 
حک شده بود. »خانه ی تسخیر شده.« جالب این بود که این کلمات با خون نوشته 

شده بود.
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 کالم آخر؛
دوستان جان و مخاطبان گرامی بیس و پایه ی اصلی این رمان بر اساس داستانی 
واقعی می باشــد که پرورش و بازتاب آن برداشتی آزاد بوده و مواردی به داستان 
اضافه شده و قســمت هایی از آن گرفته شده و بعد از بررسی ها و بازنگری های 
فراوان و تحقیق های اولیه به شکل کنونی تبدیل شده است. امید است که مقبول 

شما خوبان و مخاطبان حرفه ای و هنر فهم واقع شده باشد.

در آخر هم از مدیران محترم انجمن رمان برتر تشــکر فراوان دارم، همچنین از 
همراه و مشاور و استاد عزیز الف.کالنتری که زحمات زیادی کشیدند.

سال خوب و خوشی را پیشــاپیش برای شما خوبان آرزو می کنم. ارادتمند شما 
عزیزان.

محمد زارعی

هجدهم اسفندماِه سال یک هزار و سیصد و نود و شش
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تقدری و تذکر

امید که فرداهایت، روشن تر باشد. با سپاس از 
نویسنده ی عزیزمان برای قلم زدن کار فوق.

انجمن رمان برتر، بدون وابستگی به هیچ نهاد و ارگان 
خاصی، دست به تولید و انتشار کتب الکترونیکی زده 

و تمامی فعالیت های این مجموعه، زیر نظر مدیران 
آن اداره می شود.لذا تمامی حقوق این اثر متعلق به 

انجمن فوق الذکر بوده و هر گونه کپی برداری، تخلف 
محسوب می شود.

Best_Roman@
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