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 توانا قادر نام به

 

 بیشتر رو قدرش تا گشت می بر زمان خواست می دلم. کردم می نگاه ؛ رنگ سوخته ی قهوه تابوت به

 . ندارم هم و هق هق نای حتی کردم می حس که کردم گریه قدر آن دلخراش هفته دو این تو دونستم می
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 . داد می دلداریم و بود گرفته رو هام شانه مریم خاله

 ... کنه عمر قدر همین کاترین بود قسمت خاله مایا-

 نالیدم

 ... ی شده نفرین قسمت چه-

 باران ترنم مثل خدا کالم دهانش از که انگار و خواند می پدر کرد پاک رو هاش اشک سفیدش دستمال با خاله

 ام به بلند قد و پوش سیاه پا تا سر مرد کردم حس خورد ها دست دور به نگام و کردم آسمان به رو و سرم میبارید

 ؛ اون نه بود سرنوشت غصه من شاید ببینه و من ی غصه و غم که شد می خوشحال شاید نبود مهم کرد می نگاه

 . کردم نگاه مادرم شکسته آرام چهره به و زدم زانو کنارش شد باز که تابوت در

 مادرم و من بودند من حسرت بلندش و صاف موهای.  بود شده گچ مثل دیگر االن اما ؛ بود پریده رنگ همیشه

 روی ش ها دست نبودم نه اما من شده میناتوری شرقی چهره یه مثل بود زیبا واقعا اون نبودیم شبیه هم به هیچ

 اما نالیدم مادر حرف هر معنای اندازه به دوباره و جوشید اشکم ی چشمه بودند شده گذاشته مرتب اش سینه

 . کرد دگرگون دنیام بود؛ کرده زخمی رو قلبم مرگ

 ی پنجره کنار راحتی صندلی روی.  بود گذشته دیدم خاموش و سرد حتی مادرم چهره که باری آخرین از ماه یک

 و من روز اون که بود یادم خوبی به بود کرده بزرگی خواهش مادرم دادم می تکان رو خودم بودم نشسته اتاقش

 کردم نزدیک م گونه به گرفتم دست به و استخوانیش دست خواست

 ...مطلق استراحت گفت که دکتر بشم فدات مامان-

 داد جواب کشید می عمیق های نفس کلمه هر برای شود می شنیده زور به که داری زنگ باصدای

 ...کن... قبول کنم می خواهش...  و... کن گوش هام حرف به...  به دخترم...  مایا -

 ...وقت االن اما چشم باشه-

 .... اونجاست...  پدرت درباره... هات سوال تک تک جواب... مایا... ندارم زیادی فرصت... من...  من مایا -

 کرد سرفی

 ... لطفا باش آروم مامان -

 ... منه گناه تاوان که رفتن این برنت می...  نری خودت بخواست اگه...  بری باید...  بری باید تونم نمی -

 ... مامان-

 ... شد ترور پدرت چرا بفهمی تا...  تا بری باید...  نوشتم و... چیز همه... همه تخت کنار... خوابم اتاق ی کشو تو -
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 به مدونست نمی کرد بیرون و من و کرد باز عجله با و در پرستار اومدند در صدا به ها دستگاه و کشید عمیقی نفس

 چرا کردم می فکر همیشه... جوابی بی مامان برای بود سوال من برای که تقدیری یا مریضم مادر کنم فکر چی

 ؟ نخوره ی لطمه دینم به اما و بخوونم درس مسلمان میان که کرد مجبور و من چرا ؟ داره مسلمان دوست مادرم

 خاله و مریم خاله اصرار به چرا ؟ نشد مجازات پدرم قاتل وقت هیچ چرا ؟ شد ترور جاسوس جرم به پدرم چرا

 که بود شخصی که پدرم و نداشت کاری و کس مادرم اینکه با چرا ماندیم؟ کشور این در و زد پا پشت مارگارت

 های چرا ریز های نقطه ها این دونستم؟ نمی ازش هیچی دیگه بود دیوار روی اش شده طراحی عکس قاب فقط

 به خاطراتم شروع و یادم تنها نداشتم یاد به کودکیم از هیچی چرا من بودم خودم من بزرگ مشکل اما بودند من

 !!!! نداشتم بیاد هیچی و نبود هیچ انگار آن از قبل شدم خانم که گشت برمی سالگیم چهارده

 نمی گفتم خودم با انتقالی این قبل. بود گفته مادرم که شهرستانی به انتقالم نامه کنارش و کردم نگاه مامان نامه به

 . داشت بستگی رفتنم به هم کارم االن اما رم

 رگردنب نداشت خیال و بودن رفته ها برق که بود ی دقیقه چند و بود تاریک خونه رفتم خانه آشپز به و شدم بلند

 غول وتنهای بود سرد هوا.  بود که بود همونی حکمش پرورش و آموزش باز دلیل و حرف کلی با بودم عصبی. 

 ... ردب خوابم بختی بد هزار با و مالفه زیر رفتم عجله با و رفتم اتاقم به شود می ترسناک کم کم داشت خونه آسای

 جااون آینده هفت یکشنبه باید شدم بلند خمیازه زدن پلک بار چند با و بود روم جلو ساعت کردم باز که چشم

 هخون آشپز سمت حوله با شستم رو صورتم و دست و شدم حمام داخل کشیدم حرصی پر نفس آوریش یاد از باشم

 می مشامم به مخصوص نون یه ی بو شدم می بلند وقتی کرد می بیدارم خند با بلند صدای با مامان صبح هر رفتم

 تختش رو تا مامان اتاق رفتم دوباره نداشتم رو چای یه کردن درست عصاب و تحمل حتی من االن اما خورد

 شهبا خالی جاش و نباشد مادر که بود بدی حس چکید اشکم کردم بو رو عطرش خوش بالش و کشیدم دراز بخوابم

 و برداشتم کارم میز روی از رو نامه و رفتم اتاقم طرف به بود اتاقم تو نامه بخونم رو اش نامه باید کردم باز چشم

 گلدان کردم باز رو خونه آشپز در و رفتم صدا جانب به اومد ی شیشه چیز شکستن صدای که کردم باز و درش

 خوندم و دادم لم مبل روی کردم خارج پاکت از رو نامه و کردم ولش بود شکسته پنجره کنار

 وانمت نمی دیگر و دخترم نیستم دنیا قید در من پس بخوانی شده قرار و داری دست که ی نامه دلبندم دختر مایا(

 یخواه چه همه از اول بگیرد آرام روحم تا بدهی انجام بده قول و کن گوش خوب خوب دخترم کنم محافظت تو از

 ساله بیست تو دادم قول من هست وقتش شده سالت چهار و بیست که حال رفت خواهی سفر این به تو نه چه ی

 ایدب تو مایا باختم و دادم زندگیم قمار با را تاوانش و بود سخت اوالدم دادن و مادرم کردم قولی ید اما بدهم تحویل

 خانواده مشخصات تمام و آدرس تو های سوال تمام جواب و من زادگاه و شدم متولد من که اونجای جنوب به بری

 هب دخترم که دفتری درونش بیار درش داره وجود سنتی صندوقچه ها لباس پشت لباسم کمد تو دوم ام نوشته م

 نجاآ باید هم آن که ی نامه و باشی بزرگ باغ نوشته کنارش که خونه اون در اینکه مگر نکن بازش ممکن وجه هیچ

 به خودت های دست با پدرم برای ام نوشته روش در که ی نامه رفتی پدریم خانه به وقتی دخترم مایا شود باز

 همیشه را تو های سوال که بخش بخش من دخترم ببخشد را مادرت تا بوس را بزرگت پدر دست و برسان دستش
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 مادرت ببری لذت سفر این از امیدوارم کن قبول دلیل بی و اما بی گفت بزرگت پدر هرچه گذاشتم جواب بی

 داودی افسانه

 که طوری همان و کشیدم بیرون رو صندوقچه کردم باز کمد گفتش طبق بود افسانه مادرم اسم شود نمی باورم

 ختت روی ماریا بود نوشته من اسم که نامه دوتا و بود ساز دست و قدیمی بنظر چرمی جلد با دفتر یه بود گفته

 می فکر من بود افسانه اسمش مادرم ماریا یا مایام من کنم عضم را همه تونستم نمی بود گرفته درد سرم نشستم

 دادم جواب حوصله بی بود سینا آورد خودم به من موبایلم زنگ صدای بوده کاترین کردم

 ؟ سینا بله -

 ... کردند فلک من این دختر کجای -

 . میام دیگه ساعت یه نه...  دیگه ساعت نیم -

 . منتظریم -

 بود نگران قلبم و بازار آشفته ذهنم کردم پرت موبایل گفتم جانی بی باشه

*** 

 بدبختی هر با بخواب در دم همان خواست می دلم شدم داخل کردم باز آپارتمان در خسته خسته و بود شده شب

 شدم هوش بی رساندم اتاق به خودم

 هب کند م شرمنده و بدند چطزی دونم می چه و دعوت یه نیستم که مدتی برای خواستند می ها بچه بود آخرم روز

 هنرفت یود نشسته نامزدش شود می که زینا کنار سارا برادر سینا و بودند نشسته سارا و زینا رفتم میز طرف

 شوخیش حرف و سینا لبخند اگه بودیم گرفته همه دادم جواب همشون سالم نشستم جام سر شدم شون دلتنگ

 و دبودن زردشتی سه هر بودم شده آشنا زینا با دبیرستان از و سارا با دانشگاه موقعه از گریه زیر زدیدم می نبود

 سارا و بود وکیل سینا بودند شده کسی کدامشان هر داشتند خوبی مالی اوضاع گذشت می خوش بهم باهشون

 پزشک روان زینا و من مثل بود معلم

 ... و وضع زنم می حرف باهشون من خواهی می اگه مایا - سینا

 ... هست هم دیگی دلیل -

 کردم نگاه همشون مشتاق چشمای تو

 ... بود مادرم زادگاه اونجا -

 چی گفتند سه هر

 انداختم باال شانه
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 ؟...!!!! بوده بلوچ مادرت یعنی - سینا

 ...دونم نمی -

 ... ممکنه غیر این - سارا

 کردم اش نگاه

 ؟...!! !  چرا -

 ... طور همین هم پدرت بود مسیحی مادرت آخه -

 ؟...!!! مسلمون همه اطراف اون یعنی کردم هنگ خودم دونم نمی -

 ... دیگه آره -

 ... زیاده هم تروریست شنیدم اخبار از من البته - زینا

 ... اشرار خنگول - سینا

 ... چی هر حاال- زینا

 اون از و جنوب رفته خودش دلیل به هر ایران اومده بوده توریست یه پدرت...  کردم کشفش من وایستا - سینا

 شیدای بابات ببین می هم این متصب خانواده یه با برد می رو کسی هر ایمان دین که بود اون از مامانت طرف

 این میان کند می فرار پدرت و مادر دوند می جنگ این مادرت خونواده اما طور همین هم مادرت و شه می مادرت

 چون دوند نمی خانواده عوض دیگه و مادرت ولی کشن می و پدرت و شند نمی راضی مادرت خانواده ولی ور

 . بود شده مسیحی

 ... نیست درست -

 شد محو لبخندش

 ... اومدم بدنیا همونجا منم چون -

 زد چشمکی سینا

 ... شه می جور جور اش بقیه کن اضافه و آتشین عشق قسمت اون به دیگه خب -

 ... شاید -

 ... چه ران بیا سرت بالی ها اون بری اگه - سارا

 کردم لمس و گردنم تو صلیب و بروم شال زیر دستم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

6 

 

 ... زاره نمی تنها هام دشمن با و من...  من مواظب خدا -

*** 

 بووم کرده درست اتاقم در که کوچکی محراب سمت به و شدم بلند کردم می نگاه سایه و نور بازی و پنجره به

 بود انداخته را سرش مظلوم همیشه مثا او کردم می نگاه مسیح عیسی مقدس پیکر به به رفتم

 خدایا باشه بد اتفاقات دیدن باعث سفر این برام نزار تنهام االن من خدایا بودی کنارم جا همه همیشه خدایا -

 . گذاشتم صلیب مثل انسان پیکر مقدس قسمت به دستم آمین بده جا بهشت در را مادرم

 هبست و باز دفعه هزار با بمونه جا چیزی ترسیدم می گشتم می خودم دور فرفره مثل بودم شده بلند زود صبح

 ... شدم خارج خونه از و شدم راضی چمدان کردن

 من نوشتسر رفتن کشیدم نفسی کردم نگاه بلیط به بود شده بلند ها راننده های شاگرد صدای بود شلوغ ترمینال

 ارکن بود شده بزرگ اش بهاره فصلش چهار و ها پرنده خنده با دریاش صدای با مادرم که جای به بروم بود قرار بود

 کسی شدم متوجه که کردم می نگاه زن و ردم جوان و پیر بزرگ و کوچک مختلف های آدم به نشستم پنجره

 در یفک از و دفتر برگردوندم رو نبود مهم برام من نشسته زن یه کنار که خیال بی و بود جوانی پسر نشست کنارم

 به سرم و کیف تو گذاشتم دفتر نوشته عشقش درباره مامان حتما گفتم خودم با کردم نگاه جلدش به آوردم

 و بوساتو از اندازه همان به و بودم متنفر سفر از نیوفته برام اتفاقی که کردم می خدا اخد دادم تکیه سفت صندلی

 ... بود خواب تحملش راه بهترین ده می که بوی

 گفتم آلود خواب و کردم باز زور به چشمام کرد بیدارم پسر صدای که خوابیدم چقدر دونستم نمی

 ... رسیدیم شده چی -

 داد قورت شو خنده

 ... و بخورند غذا و هوا مسافر و بکنه استحراتی یه که داشته نگه نخیر-

 ... و -

 ... همون دیگه و -

 شدم کالف

 ... شید بلند میشه -

 کشید کنار و پاشد

 خوردم نمی رو اینجا های غذا بودم شما جای خانم-
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 . کرد خارج ساندویج یه کرد کولیش کیف داخل دست و

 ... بفرماید -

 . کنم قبول تونم نمی مرسی -

 یه و رفتم بود که کوچکی کافه طرف به دادم بدنم به قوسی و کش کشیدم عمیقی نفس شدم پیاده اتوبوس از و

 گمب پسر سراغ میرفتم داد می اجازه وجدانم اگه شدم بقیه خیال بی و شد جمع چهرم لقمه اولین با گرفتم چیزی

 دفونه پسر برگشتم ناچار کرد پیدا شه نمی آسمون تو رو شما پنیر و نون اون بده بزارم کالس خواستم ببخشید

 بود بسته هاشو چشم و بود گوشش تو

 ... ببخشید -

 برداشت گوش از هدفون کرد باز چشم

 ... بودید من با -

 ... ام نشسته جام سر و شد بلند جام به اشاره با

 ... جنوب میری اول بار -

 حرکت دوباره وقتی بست چشم گوش به هدفون دوباره ندارم زدن حرف به میلی دید وقتی. دادم تکون سرمو

 یایدن تو و زد می لبخند بهش بود افتاده شیشه روی ماتم چهره کردم می نگاه بیرون منظره بود باز چشم کردیم

 شود می خوبش قسمت این کنم چکار کرد شوتم اش خونه از و آخر سیم به زد بزرگم پدر اگه شدم می غرق خودم

 برد خوابم چطور و کی نفهمیدم شد گرم چشم چی بیارن سرم بالی اگه

*** 

 روی کیفم شدم بلند شدند می پیاده همه بود شده صبح نبود دستم کنار پسر شدم بیدار ها مسافر همهمه با

 رهدستگی کرد می فرق مردم پوشش تا زبان اومدم بیگانه دنیای یه به کردم احساس شدم پیاده و انداختم دوشم

 کشیدم چمدانم

 ... شناسید می و آدرس این مادر بخشید -

 دونه نمی نخیر فهمیدم دستش تکان از فقط اون های حرف کلمه یک من و نفهمید و من حرفی کلمه یه چاره بی

 کردم فوت نفس... 

 . کنم کمکتون تونم می -

 زد لبخندی دادم بهش آدرس...  بود نشسته کنارم اتوبوس تو که پسری برگشتم
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 ... اونجاست ماشین...  همسفریم خونه دم تا انگار -

 ... میشه پیدا ها ور این آژانس که بگید میشه لطفا مرسی -

 هم دوباره شاید خداحافظ...  برن می خودشون... بدید آدرس ماشین صف یه سرتون پشت میلتون طور هر -

 دیدیم

 گفت بهم پشت شد دور ازم قدم چند

 ... ببینیم می حتما -

 بلوچ زن یه من کنار کرد حرکت و دادم و آدرس کردم انتخاب پیر راننده یه و رفتم ها ماشین طرف به رفتم و

 کرد بغل تر محکم و اش بچه کرد نگاه پام تا سر به سیاهش چادر با و بود نشسته

 ببینی شو پیر نازه خیلی پسرت -

 گفت غلیظی لهجه با همراه بود زن همراه که مرده

 ... ندارد سوات زنم خانم -

 بودیم بیابون بر وسط شدیم خارج شهر از فهمیدم گفتم سر با اما بود گرفته خندم

 ... میرید بیرون شهر از چرا راننده جناب ببخشید -

 ... شما آدرس به میریم داریم هم ما)...(  شما آدرس چابهار بودیم که جا اون هستید وارد تازه شما ظاهرن -

 ازش و کرد می اذیتم سیگار بوی و دود شدند بحث مشغول خودشون زبان به کرد روشن سیگار راننده کنار مرد

 هک جای رو ها مسافر از کدام هر راننده رسیدیم وقتی...  کشیدم پایین رو شیشه و نگفتم چیزی اما بودم متنفر

 خودش موندم من و کرد پیاده گفتند می

 ... دارید نسبتی داودی خانواده با -

 ... مهمانم -

 ... دنبالتون میومدند شخصا که فرهنگند با اونقدر داودی خانواده خواهرم جالب... بله -

 . بدم جواب خواستم نمی

 اول مداد راننده به رو کرایه و شدم پیاده ایستاد و کوچه یه تو پچید رفتیم می که طویلی اصلی خیابان از ماشین

 به بودند احترام مورد خیلی مادرم پدر خانواده یا داودی خانواده نظر به کرد قبول و کردم اصرار اما کرد تعارف

 پس نیست سال خوردی و بیست مال شد ساخته جدیدا بود معلوم کردم نگاه بود طبقه دو که جدیدی ساختمان

 اون ویر در رو برگشتم بود ننوشته چیزی پالکی چرا مامان گفتم خودم با کردم نگاه برم و دور به نیست خونه این
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 نو نظر هب نه و بود زنگی نه رفتم طرفش به نشست دلم به رنگش عجیب که بود توسی در یه نما ویال طبقه دو خونه

 همینجاست گفت می دلم ته اما میومد قدیمی نه و

 ... وره این شما آدرس-

 به پوز و زیاد غرور با دید که و من طوالنی مکث فهمید دادم آدرس نکن کنه می چکار اینجا این خدا برگشتم

 داد عالمت سرش پشت

 . شما آدرس ماست خونه -

 دادم فشار و آیفون زنگ داشت کمی شیب که رفتم در طرف به

 دهم می تو جواب بگو داری کار کی با -

 بزرگ داودی آقای جناب با -

 . بود بزرگی کنه شاد و روحش خدا-

 ... مردن یعنی -

 ... بودید نیومده دنیا به شما هنوز وقت خیلی بله -

 ... وسیم-

 ... داد آیفون پشت زن جواب و ایستاد صاف

 ... اومدم داودی افسانه مادرم طرف از من خانم بخشید -

 اما برسه نظر به آروم کرد می سعی که ی چهره با ایستاد جلوم وسیم رفتم عقب قدم یه و پراند و من زن جیغ

 بود عصبی و زد هیجان

 ... برگشتی بود شجاعت مادرت کار کردی فکر هان اومدی جرعتی چه با... اون دختر تو -

 زیر زد دیدنم با مادرم درشت های چشم مادرم مثل کوتاه قد مسن زن یه کرد قطع شد باز صدا با که در حرفش

 نزبا با اشکش و لبخند و اش نگاه اما فهمیدم نمی زد می حرف چی بلو اون رفتم عقب قدمی اومد طرفم وبه گریه

 برم جلو که کرد امر احساسم به احساسی

 مایاست اسم من...  سالم -

 ... ماریا -

 فرستاد مادرممن همون -
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 گفت لهجه با

 ... نیامد خودش -

 ... شد فوت پیش ماه یه مادرم راستش -

 . ام افسانه گفت می مدام کرد بغلم محکم کرد سوزی جان ناله

 از گیج هم من کرد بغلم و کشید ام چهره به دستی بارید می هاش اشک هم او و اومد بیرون در سنی میان

 و شد تر درشت اخمش که کرد امری وسیم به و گرفت و دستم و کرد صدام خاله تر جوان زن بودم برخودشان

 ... میومد ما سر پشت و برداشت چمدانم

 شد ابری دوباره زن نگاه و گفت چیزی یکی اون به پیرتر زن نشستیم مبل روی هم با و گرفت و دستم

 کرد؟ فوت افسانه چطور کی...  دخترم -

 ... میشه ماه یه -

 ؟ بزارم کجا:  وسیم

 . کرد اشاره باال به خودش زبان به دست با زن

 ... بخوام بخش ایشون از که خواسته مادرم...  ببینم و پدربزرگم باید من خانم -

 ؟!!!!!بخشش:  تر پیر زن

 ... داشته وجدان عذاب پدرم با ازدواج و شما کردن ترک با مادرم -

 . گفتم ی اشتباه چیز من که انگار کردند نگاه هم به تعجب با دو هر

 از بعد اما میگه دروغ کردیم می فکر آدمیم هم ما...  شیم نمی و نبودیم ناراحت مادرت دست از وقت هیچ ما -

 رفت و بود شده آب افسانه ولی کرد رو و زیر رو دنیا همه پدرم اما بود شده دیر گفت و چیزی همه کسرا افسانه

 ... زمین بود

 بگردوندم و سرم

 مرد گفت پسر اون کجاست میاد کی بزرگم پدر -

 گرفت گاز و پایینش لب زن

 ... نکنه خدا بده مرگم خدا -
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 دو هر شد خشک کرد تعجب وسیم کشید داد سرش زن که یود نرسیده پاگرد به میومد پایین ها پله از وسیم

 کرد نوازش و دستم پشت مسن زن کردند می بحث داشتند

 ... میره زودتر اون مونم می من کردم نمی فکر اما گرفتم بغل و مرگ تولدش برای بود نازنینم دختر افسانه -

 کردم پاک هاشو اشک

 . فرستاد نمی من وگرنه بوده یادتون به حتما ها ساله این تو مامانم -

 داد تکان سری

 . بشه آماده نهار تا کنی استحرات یکم بهتر گرد می بر بخوانه ظهر نماز مسجد رفته پدربزرگت -

 ببینم و پدربزرگ زودتر خواستم می فقط نیستم خسته من نه -

 کرد جلب نظرم سفید و سیاه عکس قاب یه اومد طرفم به خاله شدم بلند منم شد بلند و داد تکون سری

 ...کدوم مادرت گفتی اگه -

 .غریبند همه کردم حس بود سخت واقعا اما کردم قاب به ی نگاه

 تو ونایش با بعد به سالگی هفت از مادرت مرد گفت وسیم که بیاموزم خدا بزرگ بابا کناریش مرد این مادرت این -

 خودش نیست عکس این تو مادرم حسام داداش اینم و منم این پدرم این کرد می زندگی اینجا به نزدیک روستا

 ... نبود خوب بارداری بخاطر مامانم حال موقعه اون و بود گرفته عکس اسد عمو گه می

 بود ایستاده زور به که انگار بود کرده اخم و گرفته و پدربزرگش دست کرد نمی نگاه دوربین به اصال مامانم

 بلند های ریش داشت مذهبی و محکم و جدی چهره و بود تنش سنتی لباس یه مامان پدربزرگ زدم لبخندی

 و اخمش وسیم کردم نگاه راستم جانب به بود یکی شبیه اما کرد می زده وحشت آدم عکس تو از حتی هاش چشم

 شجیبها داخل و دستش وسیم که زدم لبخندی شد می مادرم پدربزرگ مثل بشه پیرتر بود خودش کرد تر غلیظ

 خندید خاله رفت و کرد فرو

 ... کنی می عادت رفتارش به هم تو زود -

 . بگید رفتنش قبل مادرم از میشه -

 اب پوست سیاه زنی رفت و بشناسی بهتر مادرتو خورت که بیارم چیزی یه من بشین تو دلم عزیز نمیشه چرا -

 گاهن اون با کلمه یه بدون دادم سالم و شدم بلند میاورد و کیک و شربت سینی سیاه لباسی و نازک و سیاه شاله

 اب کالسیک و سنتی که کردم می نگاه دیوار در به رفت و کرد بهم تگاهی انداخت داد می منفی نقشی یاد آدم که

 کشید می سرک پذیرای و هال دیوار پشت که خورد ساله 01 ی9 دختری به چشم بود شده یکی معماری مدرن

 . خاله اینجا بیا -
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 . من به بود زده زل هنوز اون اما

 میومد طرفم به پاورچین پاورچین دید که لبخندم

 هب دستی بودند ابریشمی موهاش مهمان مثل صاف بلند موهای با شرقی و معصوم چهره گرفتم دست به دستش

 کشیدم اش چهره

 ... خاله چیه اسمت -

 گفت جوان مرد یه صدایی با

 ... اومدی بلخره -

 رفتم عقب ترس از

 داد ادامه و زد خندی نیش

 ... ترسی می -

 گفت هل با خاله که کشیدم جیغ

 شد چی-

 بود کرده بغل رو خاله محکم و بود خاله بغل تو دختر کردم باز چشم بود اومده و بند زبانم

 ... دختر...  این...  این -

 شتهگذ عبادتش از نظر به که بزرگ مامان شدم خیاالتی گفت می من به داشت انگار مامان گفت بچگانه صدای با

 بود

 کشیدی جیغ چرا ماریا شده چی -

 لرزیدم می بید مثل داشتم و بودم کرده عرق خواست آب زلیخاست اسمش فهمیدم که پوش سیاه زن از خاله

 نبود کار در خیالی بودم مطمئن

 ندکرد تعجب دیدنم از بودند پوشیده مدرس فرم شدند داخل هم کپی دوقلو دختر دو که بودیم اوضاع خال این تو

 زیر بزن داشتم انتظار گفتند و جریان و شدم تر آرام قند آب با بود متعجبشون هاس چهره از تر پر سالمشون

 ... کردند باور و حرفم که گفت می نگاهشون اما بود خیال بگن یا خنده

 شد ابری دوباره زن نگاه و گفت چیزی یکی اون به پیرتر زن نشستیم مبل روی هم با و گرفت و دستم

 کرد؟ فوت افسانه چطور کی...  دخترم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

13 

 

 ... میشه ماه یه -

 ؟ بزارم کجا:  وسیم

 . کرد اشاره باال به خودش زبان به دست با زن

 ... بخوام بخشش ایشون از که خواسته مادرم...  ببینم و پدربزرگم باید من خانم -

 ؟!!!!!بخشش:  تر پیر زن

 ... داشته وجدان عذاب پدرم با ازدواج و شما کردن ترک با مادرم -

 . گفتم ی اشتباه چیز من که انگار کردند نگاه هم به تعجب با دو هر

 از بعد اما میگه دروغ کردیم می فکر آدمیم هم ما...  شیم نمی و نبودیم ناراحت مادرت دست از وقت هیچ ما -

 رفت و بود شده آب افسانه ولی کرد رو و زیر رو دنیا همه پدرم اما بود شده دیر گفت و چیزی همه کسرا افسانه

 ... زمین بود

 بگردوندم و سرم

 مرد گفت پسر اون کجاست میاد کی بزرگم پدر -

 گرفت گاز و پایینش لب زن

 ... نکنه خدا بده مرگم خدا -

 دو هر شد خشک کرد تعجب وسیم کشید داد سرش زن که یود نرسیده پاگرد به میومد پایین ها پله از وسیم

 کرد نوازش و دستم پشت مسن زن کردند می بحث داشتند

 ... میره زودتر اون مونم می من کردم نمی فکر اما گرفتم بغل و مرگ تولدش برای بود نازنینم دختر افسانه -

 کردم پاک هاشو اشک

 . فرستاد نمی من وگرنه بوده یادتون به حتما ها ساله این تو مامانم -

 داد تکان سری

 . بشه آماده نهار تا کنی استحرات یکم بهتر گرد می بر بخوانه ظهر نماز مسجد رفته پدربزرگت -

 ببینم و پدربزرگ زودتر خواستم می فقط نیستم خسته من نه -

 کرد جلب نظرم سفید و سیاه عکس قاب یه اومد طرفم به خاله شدم بلند منم شد بلند و داد تکون سری

 ...کدوم مادرت گفتی اگه -
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 .غریبند همه کردم حس بود سخت واقعا اما کردم قاب به ی نگاه

 تو ونایش با بعد به سالگی هفت از مادرت مرد گفت وسیم که بیاموزم خدا بزرگ بابا کناریش مرد این مادرت این -

 خودش نیست عکس این تو مادرم حسام داداش اینم و منم این پدرم این کرد می زندگی اینجا به نزدیک روستا

 ... نبود خوب بارداری بخاطر مامانم حال موقعه اون و بود گرفته عکس اسد عمو گه می

 بود ایستاده زور به که انگار بود کرده اخم و گرفته و پدربزرگش دست کرد نمی نگاه دوربین به اصال مامانم

 بلند های ریش داشت مذهبی و محکم و جدی چهره و بود تنش سنتی لباس یه مامان پدربزرگ زدم لبخندی

 و اخمش وسیم کردم نگاه راستم جانب به بود یکی شبیه اما کرد می زده وحشت آدم عکس تو از حتی هاش چشم

 شجیبها داخل و دستش وسیم که زدم لبخندی شد می مادرم پدربزرگ مثل بشه پیرتر بود خودش کرد تر غلیظ

 خندید خاله رفت و کرد فرو

 ... کنی می عادت رفتارش به هم تو زود -

 . بگید رفتنش قبل مادرم از میشه -

 اب پوست سیاه زنی رفت و بشناسی بهتر مادرتو خورت که بیارم چیزی یه من بشین تو دلم عزیز نمیشه چرا -

 گاهن اون با کلمه یه بدون دادم سالم و شدم بلند میاورد و کیک و شربت سینی سیاه لباسی و نازک و سیاه شاله

 اب کالسیک و سنتی که کردم می نگاه دیوار در به رفت و کرد بهم تگاهی انداخت داد می منفی نقشی یاد آدم که

 کشید می سرک پذیرای و هال دیوار پشت که خورد ساله 01 ی9 دختری به چشم بود شده یکی معماری مدرن

 . خاله اینجا بیا -

 . من به بود زده زل هنوز اون اما

 میومد طرفم به پاورچین پاورچین دید که لبخندم

 هب دستی بودند ابریشمی موهاش مهمان مثل صاف بلند موهای با شرقی و معصوم چهره گرفتم دست به دستش

 کشیدم اش چهره

 ... خاله چیه اسمت -

 گفت جوان مرد یه صدایی با

 ... اومدی بلخره -

 رفتم عقب ترس از

 داد ادامه و زد خندی نیش

 ... ترسی می -
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 گفت هل با خاله که کشیدم جیغ

 شد چی-

 بود کرده بغل رو خاله محکم و بود خاله بغل تو دختر کردم باز چشم بود اومده و بند زبانم

 ... دختر...  این...  این -

 شتهگذ عبادتش از نظر به که بزرگ مامان شدم خیاالتی گفت می من به داشت انگار مامان گفت بچگانه صدای با

 بود

 کشیدی جیغ چرا ماریا شده چی -

 لرزیدم می بید مثل داشتم و بودم کرده عرق خواست آب زلیخاست اسمش فهمیدم که پوش سیاه زن از خاله

 نبود کار در خیالی بودم مطمئن

 ندکرد تعجب دیدنم از بودند پوشیده مدرس فرم شدند داخل هم کپی دوقلو دختر دو که بودیم اوضاع خال این تو

 زیر بزن داشتم انتظار گفتند و جریان و شدم تر آرام قند آب با بود متعجبشون هاس چهره از تر پر سالمشون

 ... کردند باور و حرفم که گفت می نگاهشون اما بود خیال بگن یا خنده

 فتند در دو هر دادند دوستی دست دو هر سیما نداشت عینک که اون و سمیرا عینکی شدند معرفی بهم ها دوقلو

 گفت نمی اما بگه چیزی خواست می انگار خاله کند عوض لبا

 ... بگی چیزی خواید می خاله شده چیزی -

 زد مصلحتی لبخند

 ... نه -

 کرد منی من

 ... داره جن سنا...  سنا دخترم -

 کرد هنگ خاله که گفتم چی چنان

 مرد نشست دلم به زمین تق آرام صدای و زد می زمین به چوبی عصا کردیم نگاه در به دو هر شد باز ورودی در

 و سفید بلند ریش زندگی سرمشق خطوط پیری چهره بود قوزک باالی که شلواری و بلند سفید لباس پا سرها

 گفت بزیر سر خورد بهم چشمش شدم بلند ناخواسته داشت داشتنی دوست چهره مذهبی کاله با خاکستری

 ... بشین دخترم اومدی خوش -

 بود نرفته هنوز داد جوابش خاله گفت چیزی خاله به
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 گفتم

 ... ببخشید -

 ایستاد

 ... دخترم بله -

 هستید داودی افسانه مادرم پدر شما...  شما -

 اومد طرفم به و خورد تکان زد می حرف باهش خودش زبان به خاله بودیم ساکت دو هر

 ... منی ی افسانه دختر -

 ... مامانم بله -

 کشید ام چهره به دستی

 بودم دنبالتون وجب به وجب بودید کجا دلبندم دختر -

 .!.. کرد بزرگ من و گرفت رو چدید هویت مادرم کردی نمی پیدامون گشتید می داودی افسانه دنبال چون شاید-

 ... بیاد ابروت به خم زارم نمی داد عمر خدا اگه اما...  بیای که شد دیر -

 داشت اشک حلقه چشماش دادم بهش آوردم در کیف داخل از و نامه

 خونم می تو مادر ی نامه من کنی استحراتی تو تا ی خسته حتما -

 روی داشت طالی زرد و جگری قرمز نمای اتاق بست در خاله رفتم باال اتاق سمت به خاله همراه و گفتم چشمی

 برد خوابم چطور نفهمیدم و کشیدم دراز تخت

 بود غمگین و نگران کرد بیدارم خاله های تکان

 ... خاله شده چی -

 ... شده آماده نهار شد دیر...  خاله هیچی -

 بزرگ پدر و بزرگ مامان اال بودند همه که سفری پشت خاله همراه شدم بلند

 ... کجان بزرگ بابا و بزرگ مامان خاله -

 ... کسرا پیش رفتن- وسیم

 رفت و کرد قهر که کرد دعواش نظر به و پرید حرفش وسط خاله
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 ... خاله کیه کسرا -

 کرد منی من خاله

 ... دیگه تو دایی برادرم حسام پسر -

 عدب دوزیدم مط نگاهم من کرد می م نگاه بربر سنا... بدونم نباید و شده چیزی که داد می نشون عصبیش لبخند

 ... خوردم می هوا و زدم می قدم داشتم بود باغ یه خونه پشت نهار

 اب میشد بود تمیز و پاک هواش بود جونم بالی که سرد نه بود گرم گرم نه بود داشتنی دوست و خوب اینجا هوای

 تهران ترافیک و هوا بدی ی همه با اما نبود مرض هزارتا و کربن و دود از ترس و کشید عمیق نفس اطمینان

 هک بود نخورده اش صحفه به دستم هنوز درآوردم جیبم از و گوشی بزنم زنگ زینا به خواستم شدم اونجا دلتنگ

 مهبوت و مات من و شد تکیه تیکه موبایل راستم سمت دیوار به کوبید و قاپید دستم از و اون یکی کردم حس

 ادآز نفسی رفتم عقب قدم یه ترس از که عقب برگشتم که گشتم می علت دنبال ذهنم تو و کردم می نگاهش

 گفت گرفت ازم و نگاهش نترسم ازش کردم سعی کردم نگاه سنا حس بی های چشم به و کردم

 ... کنه می صدات مامان -

 گیبزر قدیمی آلبوم و برد اتاقی به و گرفت و دستم خاله شدم داخل و برداشتم گوشیم جسد داخل رفت بدو بدو

 سفید و سیاه و قدیمی عکس کردم باز آلبوم نشست کنارم هم خودش و پاهام رو گذاشت

 ... مادرت این -

 ؟... کنه نمی نگاه دوربین به گرفتن عکس موقعه مامانم چرا -

 کرد می تعرفی خاله زدم می ورق من که همزمان کشید ی آه

 روستا یه تو نبودیم اینجا ما موقعه اون گه می مادرم داشتم دوسش خیلی و بودم تر بزرگ سال دو مادرت از من -

 داشتند دوست عمو خیلی خورده پیوند هم به برادر دو بودند عمو پسر و عمو دختر مادرم و پدر و کردیم می زنگ

 پدر مرد مادریم پدربزرگ حسام آمدن دنیا به بعد کنه انتخاب عروسش مادرم بزرگم پدر شد باعث عالقه این و

 جازاتم شکل بدترین به چون زد نمی بابابزرگم سر پشت حرفی کسی ما روستای تو بود گیر جن و عطار یه بزرگم

 و من اینجا بیاد که داد اجازه و تونست نمی اما شد رفتنش مخالف بابابزرگ میاد اینجا به کار برای پدرم شدند می

 کار تو پدرم شد باردار رو افسانه که وقتی تا داشت ادامه ضعف این و بود شده ضیعف مادرم اومدم دنیا به که

 باغداری از و بود روستای پدرم خرید رو خونه این روی رود باغ خونه اون گرفت کارش کم کم و بود زنی بلوک

 فکر به کسی رفت مرگ تا مادرم و اومد بدنیا خونه اون تو افسانه بودیم اونجا عاشق هم ها بچه ما میومد خوش

 میادن یادم چیزی بودم بچه من مامان منتظر بیرون هم ما و بیمارستان رسوندن مادرم بودند مادر نگران و نبود بچه

 کاسه خونه تو از ره می حسام و بود شده ام تشنه من داشت یاد خوبی به بود سالش هشت موقع اون حسام اما
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 اعتس یه نوازده یه بچه یه افسانه ببینه می میره مادرم اتاق طرف به شنو می صدای که بخورم آب شیر از که بیاره

 دونه نمی خوره می جا حسام خندید می بود شده خیره سقف به نمیاد بند هاش خنده صدای و خنده می داره

 هکن می قانعه اون عموم گه می عموم به حسام باشن ما پیش تا گردند می بر شب زنش و عموم که شب کنه چکار

 انهافس بود بیمارستان تو مامانم روز و شب هفت خواست می روشن دلیل و نمیاد کوتاه حسام اما شده خیالتی که

 که کردند بیرون رو ما تر بزرگ و برگشت مامان که بود موت به رو تقریبا زد نمی دادند می بهش که شیری به لب

 کن استحرات دو هر

 بزرگ حیاط یه و بود اتاق دوتا ها موقعه اون چرا دونستم نمی خرید رو خونه این پدرم اینکه تا شد فراموش ماجرا

 هب سر و خشن رای خود بود همین همیشه بود مخالف تصمیمم این به مدرسه بود رفته تازه بود ساله هفت افسانه

 قبول حرفش پدرم( خندید... ) ما برد می لذت ازش گفت می پری و جن قصه که مامان ترسید نمی هیچی از هوا

 مور لمث همه اومد که معلمش جیغ کالسش با داشت فاصله کالس یک من کالس باغ خونه اون تو برنگشتم و نکرد

 می داشت بید مثل معلم بود ها مرده مثل سمتش دویدم بود هوش بی معلم میز روی افسانه کالس تو ریختیم ملخ

 مردونه صداش گفت معلم که پرسید و جریان خانم از ما معلم خانم بودند کرده وحشت هم کالس های بچه لرزید

 افسانه که نشدند حاضر معلم برد رو افسانه و من و اومد بابا کرد غش خودش بعد گفت می و همین بند یه بود

 نقاش داشت دوست بود درس عاشق افسانه داشت رو مدرسه یه همین موقعه اون اینجا قضا از و بخونه درس اونجا

 زرگباباب پیش بفرصت اون گرفت تصمیم پدرم شود نمی سواد بدون اما بشم شاعر خواهم می گفت می گاهی بشه

 بود اننگر خیلی پدرم گشتیم رو جا همه نیومد شب تا بیرون رفت بیداد و داد با افسانه بگیره یاد قرآنی علم که

 دختر یه ممکن محال که شیشه پر دیوارش و بود بلندتر موقع اون دیدی که و باغ در باغ تو شاید گفت مادرم

 از رپ و زخمی افسانه وقتی بودیم انتظارشون چشم ما اونجا برن شد باعث مادر اصرار بره باال دیوارش از ساله هفت

 درمانش و بود سرش باال صبح تا و کرد بیرون رو همه پدربزرگم مرده کردم فکر شد آورده پدرم دستهای تو خون

 .... کرد می

 فطر عید فقط اومدن اجازه اون و نداشتیم رفتن اجازه ما نشد که نشد ازش خبری و برد رو افسانه روز همون صبح

 یم زل زد نمی حرف کسی با بود شده اخمو رو گیر گوشه دختر به تبدیل افسانه رفتن می نشده عصر که میومد

 و رفت می عمر داد نمی نشون کسی به کرد می نقاشی قلم یه و دستش دفتر یه دیدی می وقت هر طرف به زد

 شدیم می ازدواج متوجه وقتی فقط دختر ما موقعه اون رسوم و رسم طبق داد زیبای و نوجوانی به جاشو کودکی

 راضی ما تا نکرد قبول هامو خاله پسر خواستگاری روسوم رسم برخالف پدرم نشست می کنارمون شوهرمون که

 قبول خوشحالی با نمیاوردم در سر بازی خاله مثل ازدواج کردم می فکر من کرد سوال افسانه و من از نباشیم

 ات و کنه شروع زندگیش روز اولین باغ خونه تو گذاشت شرط لرزوند و پدرم شرطش داشت شرط افسانه اما کردم

 یادب بخواستگاریش که کسی هر با شرطش این گفت لجوج و سرگش هم افسانه نکرد قبول پدرم... باشه اونجا ابد

 دمر یه واسه قرآن قاری آروم خوشگل بود ماه... ماشا مادرت آخه قبول گفت برگشت برو بی افسانه بادیدن فرهاد

 ... مون عروسی عکس هم این شدیم عروس هم با دوتا ما...  بود مهم چی دیگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

19 

 

 مامان شوهر بود کرد ترش زیبا سنتی جواهرهای و لباس و بلند شال و بود زیر به سر مادرم کردم نگاه عکس به

 ... ساله سه و بیست تا بیست شاید بود سال و سن کم هم

 کرد می زندگی خانوادهش با شوهرم موقعه اون تر ور اون خونه یه من خونه شدیم بدرقه ما نشد...  دخترم آه -

 لدلی دو هر پروند خواب از فرشید و من داد و جیغ صدای که بود نگذشته نیمه از هنوز شب بود باغ خونه کنار که

 تو و کردیم باز در بود باغ از شلوغی صدا اومدیم بیرون که در از شد می باز باغ به اتاقمون پنجره دونستیم نمی و

 می و ناله مامانم آغوش تو شد بریده و خونی های دست با افسانه و کرد می نه نه و دست به چاقو فرهاد باغ حیاط

 گفت می مدام فرهاد نامرد مرد گن می توهم به گفت می فرهاد به داشت فقط بود ایستاده بابا زور به حسام کرد

 نتونستم شب تمام خودشون خونه بردن رو افسانه بابام و مامان ش برعلیه بود برعکس شواهد اما نبود اون کار

 زندگی شب اولین تو اونم رو کار این مرد می افسانه برای که فرهاد شد نمی باورش هم فرشید و بخوابم

 امباب اما کنن میونی در پا که فرستاد می رو ها تر بزرگ روز هر فرهاد گذشت ماجرا از هفته یه بکنه مشترکشون

 دفرها ی خونه نه باغ خونه تو اما فرهاد پیش گرده می بر قبول گفت جمع جلو افسانه دفعه یک که خواست نمی

 کنه چکار قرار بار این دونستم نمی دیدم شیطانی لبخند یه افسانه های لب روی روز اون کرد قبول بازم فرهاد

 رفتیم گلثوم داداش زن مادر و من کنه آماده عروسش ورود واسه رو خونه که باغ خونه رفت روز همون فرهاد

 زدم جیغ ترس از من زده دار و خودش فرهاد دیدم کشیدم سرک فضولی از منم و کرد باز که خواب اتاق در باهش

 به داشت خونسرد افسانه اما نبینه رو صحنه اون افسانه کرد سعی مادرم نبود بهتر حالشون هم ومامان گلثوم

 ... کرد می نگاه فرهاد

 رد یموس کنار از و شد عصبی خاله که گفت چیزی خاله به من به اشاره با وسیم بشه بلند خاله شد باعث در صدای

 گفتم که ببنده رو در خواست وسیم رفت و شد

 ... داخل بیای میشه وسیم آقا -

 ... باشه کنارتون بیاد گم می سیما به...  برم باید نمیشه -

 زیباترش شیری زرد های دوخت با آسمونی آبی سنتی لباس یه شد داخل سیما بعد لحظه چند رفت و بست و ر د

 بچه پسر یه کرد جلب ام توجه عکس یه شد می تر امروزی عکس بودم زوده ورق آلبوم نشست کنارم بود کرده

 بود مادرم های بچگی شبیه خیلی مامانم مثل کرد نمی نگاه بین دور به که و اخم

 ؟ کی بچه پسر این -

 زد لبخندی

 .کن صیر...  کسرا -

 رفت جلو برگ چند
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 برگشت دانشگاه از تازه که وقتی گرفته عید و این -

 . مگه خونده چی -

 ... کامل جز سی حافظ...  قرآن عالم -

 ... کرد نمی نگاه دوربین به و بود بزیر سر اما زد می لبخند اینکه با کردم نگاه عکس به گفتم هانی -

 کرد باز در مضطرب خاله

 ... داره کارت پدرم بیا دخترم ماریا -

 شدم بلند

 ... جان خاله شده چی -

 . گه می بهت پدرم دخترم بیا -

 با رو حیتسبی بود داده تکیه پشتی به بابابزرگ کرد باز در و زد در رفتم اتاق طرف به نگرانی و ترس با خاله همراه

 نشستم کنارش گرفت دستم کرد دراز رو دستش زد مردی لبخنده دیدنم با شمارد می استرس

 ... نیست کار در اجباری هیچ خودت با تصمیم دخترم -

 کشید نفسی

 مادرت دخترم...  نمیاید پیش مشکلی گفت زدم حرف کسرا با کردم می قبول باید که کرده خواهشی مادرت -

 ... کنی زندگی باغ خونه اون تو تو که خواسته

 موضوع کرد می التماس بنظر و نشست بابابزرگ جلوی ک کرد ز با در بزرگ مامان کردم نگاهش مهبوت و مات

 بودم من التماس

 کرد می گریه داشت بزرگ مامان کرد من به رو و داد شو جواب محکم و جدی بابابزرگ

 ؟ شده چی -

 ... مونی می ما با یا اونجا میری...  دخترم ندادی من جواب -

 ... خواد نمی من بد وقت هیچ مادرم اونجا میرم باشه -

 فهمیدم فقط رو سیما و وسیم که گفت چیزی بزرگ خانم به و داد تکون سری بابابزرگ

*** 
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 باز لیدک با در نفهمیم ما کرد می سعی اما بود ترسیده نگاهش وسیم چسپید بازوم به سیما بودیم باغ توسی در دم

 صدای کرد مجذبم محیطش بود خرما درخت و سبزه و ها میوه درخت جا همه شدیم بزرگی نسبتا باغ داخل کرد

 گفت می... بسم کمتر من گوش ور سیما اگه البته داد می طراوت روحم داشت ها کنجشک

 ... لرزی می بید مثل چرا چی -

 ... داره جن اینجا دونی نمی مگه وای ای -

 گفتم آمیز تمسخر

 ... بابا نه جن -

 . بگیریم ور این مون بعدی های پکنیک نداشت اگه بده هم ما به ندا یه داشت اگه وری این شما که االن - وسیم

 گذاشت قدیم ساختمون یه وریدی در جلو چمدان

 باشی اینجا تو میشه سیما -

 ... نیست منی جنی گفتی تو ترسید نیومده -

 ...بعدا من داداش -

 بگذره خوش...  خوش شب...  نه -

 رود شدم کوچیک نه بزرگ خیلی نه هال داخل و چرخوندم قفل تو کلید رفتی که دبرو و گرفت رو سیما دست

 ورودی در کنار و فلزی اما کوچیک در یه راست سمت و کوچیک چوبی در یه راست دست قسمت بود در دوتا روم

 همه هم اهل تو داشت چیز همه بود تکمیل خونه آشپز دیدم دادم هل که در بود باز نیم که فیروزی چوبی در یه

 در و مشال کشیده خطاطی با قرانی قاب هم ها دیواره رو باشه نبود کسی که باشه سالی بیست بود بعید بود چیز

 که مردم می داشتم خوابه اتاق که کردم شکر رو خدا کردم باز راست سمت اتاق در کنار گذاشتم چمدان آوردم

 لباسم و کردم باز چمدون در شدم اتاق وداخل برداشتم چمدون کارم دنبال برم سرحال فردا تا بخوابم یکم

 خونمب مامان نامه تا کردم باز کیفم و گذاشتم لباسم کردم تعجب مردانه لباس دیدن از که بزارم کمد تو خواستم

 ... کردم باز رو نامه و کشیدم دراز تخت روی کردم نگاه ماریا اسم به برداشتم رو نامه

 دلبندم دختر مایا) 

 باز ت همراه که دفتری نداشتم ی چاره اما گذشت خواهد سخت بهت دونم می ببخش کاری همچین برای و مادرت

 دست به مرد خونه اون توی پدرت مایا دیدم چشم به که ی ها چیزی ی درباره من های یاداشت تمام ها اون کن

 بمواظ دخترم کنم نمی کاری دلیل بی من بدونی که هستی باهوش انقدر فهمی می اما چطور نپرس چرا نپرس من

 و کشیدم عمیقی نفس.(  افسانه. دارم دوست. نکن جدا گردنت از اون شرایطی هیچ تحت و باش صلیبت و خودت
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 نارک کمد یه بود سفید های مالفه و سفید های پرده با چوبی قدیمی های تخت اون از تخت کردم نگاه برم و دور به

 بود آرایش میز یه هم تخت چپ سمت و کتاب پر خونه کتاب یه و بود ورودی در

 هباش روز به مردونه عطر از پر نیست توش کسی سالها که ی خونه یه میشه مگه ها عجب شدم بلند کردم تعجب

 رفط به نبود بد کردم بو زدم دستم ساعد به میومد خوشم مردونه عطر تند بوی از برداشتم رو یکی خاروندم سرم

 هیچ رفتم چوبی در طرف به شدم هال داخل نبود حمام از خبری که اتاق تو برداشتم و راحتیم لباس و رفتم کمد

 رو خدا که کردم بازش رفتم فلزی در اون طرف به بود شده قفل داخل از که بنظر دادم هولش نداشت دستگیری

 اتاق داخل برد آب هم و پریشانیام و ها خستگی انگار گرفتم حموم و زدم و کلید تاریک و تنگ بود حموم شکر

 تا بود خورده تا که چسپان شلوار یه و رنگ یشمی کوتاه آستین تاپ یه تخت روی کردم پرت رو حوله و شدم

 تاریک تو کردم خاموش چراغ کردم خارج دفتر و برداشتم و دستیم کیف بودم پوشیده زانوهام های نزدیک

 خوردم می سرما زود چون مالفه زیر رفتم کردم روشن چراغ هیچی به هیچی کوبی دیوار نه آباژوری نه ایستادم

 یدست انگار اول صفحه چند کردم باز ایستاده شکم روی دفتر و کشیدم دراز کمر به بود من نادر بالهای از یکی

 بودند شده داد جا زور به دفتر داخل

 (. واقعیت عین کتاب تو هرچی کتاب نثر)

 کرد می زندگی)...(  روستای در و بود کنجکاو کودکی که وقتی پیش ها سال که آمدم وجود به مادری شکم در

 کردن یداپ برای شود می که ظهر بود گذشته روزگار تلخی به و شیرینی به مادرم کودکی و بودند تنگدست و فقیر

 ایه قصه با بلوچ کودکان رفت می روستا اطراف به مادرش ی ساده غذای پختن برای آتش هیزم قولی به و ها بوته

 و کند پیدا خشکی ی بوته که داشت امید هم ترسید می هم او نبود استثنا مادرم و شدند می بزرگ پری و جن

 راه از جنی که تفاوت این با بود گذشته تکرار هم ظهر آن گرده بر خانه به اطراف صحرای و قبرستان از زودتر

 ناخواسته که بود کارش دنبال چیزی همچین از خبر بی مادرم بود داده تکیه ی صخره به خسته و میامد دوری

 اما شود می زخم مادرم پای خورند می صخره طرف به دار تیغ های بوته و افته می زمین روی خورد می پیچ پایش

 الهاس کنه می درمان رو زخمش مادرش میره خانه به لنگان لنگان بود آموخته رو زندگی نارفیقی دربرابر استقامت

 شالق با که کسی مثل بدنش و کند می تب بعد به روز آن از ساعت همان و روز همان مادرم گذرد می روز آن از

 رنگ مادرم نوجوانی دونست می کارش رو دلیل هم مادرم و نبود دسترس در دکتری شود می زخم بزنید داری خار

 دخترش که شد جمع خاطر مادرش خیال نبود اتفاقت آن از خبری دیگر کرد ازدواج پدرم با داشت دیگری بوی و

 می آغوشش در برادرم که وقتی شد باران گل بهارش مادرم گشت نخواهد بر پدریش خانه به هرگز و ندارد عیبی

 در دنیا به ورودم کارت منتظر من که گذشت می خواهرم آمدن بدنیا از دوسال دخترش زودی همان به و خندید

 آن گذشت می نیمه از شب رود می هایش دوست از یکی عروسی به و بود ماه پنچ مادرم بودم نشسته مادرم شکم

 می بر او وبا رود می همسایه زن با مادرم بود رفته مسافرت به پدرم نبود شخصی ماشین و تاکسی از خبری موقعه

 رود کند می پارس سگ شدنشان نزدیک با بود منتظر مادرم نظر به بود نشسته سفیدی سگ شان کوچه دم گرد

 لحظه آن توانست نمی بود سنگین مادرم کند می فرار ترس از همسایه زن کند می پارس و ایستد می مادرم روی
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 می پشتش دوپای با سگ ست کرده سقط ترسد می شود می شروع بدنش داخل شدی گرمایی که کند می حس

 آنچنان سگ سرمی های چشم معجزه یک منتظر و دهد می گلی دیوا به تکیه مادرم گیرد می آرام نظر به نشیند

 گشتند می بر عروسی همان از شاید که زن چند صدای کند نمی نگاه سگ به ترس از مادرم که بودند ترسناک

 آن در سگی که ببیند را سگ تا گرد می بر ناخواسته و میان مادرم طرف به زن سه کنه می جلب رو مادرم توجه

 بدنیا باغ خانه در من نخندد او به کسی تا ماند می اش سینه در شب آن از مادرم ی قصه بیند نمی اطراف و دور

 به دارد عجیب گرمای کودک این قبلش فرزند دو برخالف کند می حس مادرم بود شده ظهر که روزی آن آمدم

 چه این اما میاوردند گرم آب رفتند می بیرون تند تند زدند می حرف مدام سرش باال ها زن است شده پر سبکی

 شد نمی ولی باشد داشته درد مادرم که کردند می سعی ها زن بیاد دنیا به درد بی داشت دوست که بود اوالدی

 زندب ی ضربه باید دارد مشکلی کودک کرد فکر زن کرد می نگاه برش و دور به متعجب که ی بچه مادر ناله صدای

 توند نمی زن و کند می ریزی خون مادرم کند می نگاه ها زن و خند می کودک پشتش ضربه زدن با نشود خفه تا

 نگاه دشجدی دنیای به برش دور به اتاق خلوت در کودک ببرند بیمارستان به مادرم گیرند می تصمیم و بکند کاری

 ... کند پیدا قبلش دنیا با شباهتی شاید کند می

 هب سرخ رنگ قبلش دنیا در کرد می نگاه بود شده کشیده آهنی گهواری روی که رنگی سرخ ی پرده به ها ساعت

 امنیت و آرامش یا خطر یا بود ترس معنایش بود چه معنا

 بود داده امروز عجیب ظاهر به دنیای با را دیروزش جهان و شد می تر بزرگ بزرگ مادرم دختر

 می صلو باغ پشت کند پیدا را من که رسید او به نوبت کردیم می بازی باغ پشت افروز خواهرم با و بودم ساله پنچ

 هخون اون به من شدیدی دلبستگی ناخواسته بودند کرده رهایش ها جن آزار از صاحباش که متروکی خانه به شود

 تعقیب در کسی کردم می حس شدم خاموش و سرد حیاط داخل و شدم رد پرچین از کشید شدن خراب حال در

 و ترسیدم نمی مامان های قصه از بودم تر کوچیک اینکه با من بود ترسو افروز ، افروز که گفتم خودم با اول من

 یه از و باشه داستان قهرمان آدم یه نداشتم دوست عنوان هیچ به شدم می قصه بد های جن و ها پری عاشق بلکه

 شیشه زا شدم خورد می پله سه که ایوان داخل نبود سرم پشت کسی که بترسونمش تا برگشتم بشه برنده بد جن

 درخت یه نبود بهتر هم حیاط نبود خاک و اشغال و عنکوبت تا جز کسی کردم نگاه داخل به کدر و شکسته های

 بود شده ساخت مزایک از که ی راه اون جز حیاط تمام بود کرد علم قد حیاط قسمت ترین گوشه درست خرما

 و گند پر قضا از که نما فواره و گرد حوض یه چپش سمت بودند کرده پر رو حیاط رو خود های درخت و ها بوته

 ی پله اهر که ساختمون داخل به دوباره باشه کثیف زیبای این به حیاط نبود حیف کردم کج و لبام بود بود کثافت

 زد داد افروز که دادم فشار پایین طرف به رو در دستگیر دیدم کرد می نمای خود رو به رو اتاق در و راستش سمت

 ؟ کنی می چکار اینجا کشه می رو تو بابا افسانه -

 می جیم شد می فرصتی وقت هر نیست من ی خونه که خوردم می افسوس کردم می نگاه ساختمان به دلمرده

 شده وابسته کردم می نگاه ساختمون داخل به حسرت با و خیالیم همبازی با کردم می بازی حیاطش تو و شدم
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 از من هک بود این تصمیمش وقتی گرفت عجیبی تصمیم پدرم بکند خرابش دادم نمی حق کسی به و رویام به بودم

 گریه و نشستم ها پله روی اونجا رفتم که بود ظهر نزدیک بود سخت نتونسم بکنم دل رویایم ی خونه از وابستگیم

 این مایا کردم نگاه کنارم به کردم حس هام شونه روی دستی خوردم می حرص دستشون از خواستم نمی و کردم

 موهای جذاب و فرم خوش دهان و لب کشیده و آهوی سرمی چشمای اون با بودم عاشقش که پدرت بود تو پدر

 شد چم نفهمیدم بود آروم بغلش کرد بغل رو سرم زد لبخندی بودم ندیده او زیبای به رو کسی هیچ رنگ شب

 زا مرد اون چهره بودم متروک خونه تو بنظر و بود سرم باال بزرگ بابا کردم باز چشم شدم بیدار چطور برد خوابم

 ابخو کردم سپری و بودنم خانم تجربه اولین که زمانی شد سالم یازده اینکه تا چرا خودش اما نرفت کنار چشمم

 به کشند می و من جز رو همه پوش سیاه مرد چند که کنم می ازدواج بود مات اش چهره که یکی با دارم که دیدم

 یاطح نه کنه باز در که کنم می فریاد داد رسم می متروکه خونه به تا کند می تعقیبم و دهند می فرار دستور من

 مه رفته شسته و بود رز های گل پر حیاط رفتم عقب کردم تعجب همین از در نه بود داغون دربه حیاط همان

 با ش فواره و داد می نشون رو شده نصف ماه آینه مثل حوض آب کرد می بازی صورتم با که سردی و غلیظی

 می شاید ساختمان سمت برگردم شد باعث مردها صدای بود داده حوض به زیبای نمای بخش آرامش صدای

 نفس از کنه باز رو در کردم التماس و زدم زانو و بودم شده خسته کنه می باز برام رو در و هست کسی دانستم

 همه بود متفاوت هم خانه نمای دادم تکیه بهش بستم در شدم داخل نبود کسی رفتم عقب شد باز در و افتادم

 هب که های غذای و رفتم بو طرف به داد می غذا بوی خونه تر نزدیک تو امروز به که زندگی داد می زندگی بوی چیز

 اغذ زیباش لبخند دیدن با که نداختم می جنگ غذا به ها گدا مثل بود شده گذاشته میز روی بودم ندیده چشم

 گلومم پرید

 ... برگشتی بلخره -

 کرد نگاه و پام سرتا از

 شدی خانم -

 و مرد چند. فرار و شوهرم قتل جریان تمام کشیدن نفس بی تند تند دادم قورت و بود دهنم تو که غذای مانده

 گفتم آخر در و گفتم

 . داشتند بدی قصت کنم فکر -

 ... خیره من قصد مطمئنی کجا از -

 کاری هر... رسیدم در به گفتم ممنون کلی برم خواستم و خواستم معذرت غذاش بابت و شدم بلند و ترسیدم

 برگشتم ناچار نشد باز کردم

 . کنی باز در میشه ببخشید -

 . ایستاد قدمیم یه. برم تا کنه می باز و در کردم فکر اومد سمتم به کرد فور چینش شلوار داخلجیب و دستش
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 ؟. کنم باز در نکردی اصرار کلی مگه کنم باز چرا -

 ... عروسی من... برم باید من ببین -

 هباکر زن شما دنیای های مرد دونم می من که جای تا ضمن در و... بودی نکرده قبول هنوز تو نکن اشتباه نه... نه -

 ... درسته خواهن می

 هستم گفتم برگشت برو بی

 آور در حرص و شیطانی خندی یه خندید

 ... نگفته بهت بابایت انگار -

 زد زل چشمام تو

 کردند پیدات حالی چه تو -

 ؟... کی -

 و کرد شنواز موهام کرد بلندم گرفت دستم کنم باور تونستم نمی تونستم نمی آورده سرم بالی چه گفت می وقتی

 و ودب نشسته تخت لبی و بود پوشیده لباس کردم باز چشم وقتی ترسیدم نمی کردم نمی مقاومتی هیچ بوسید

 زد می بودند هاش لب شناسنامه که جادوی های لبخند اون از کرد می نوازش و موهام

 ... خوبی -

 ... نه مگه خواب همش -

 ؟. بفهمه کسی ترسی می -

 . دادم مثبت جواب سر با

 . خواب کن فکر پس -

 ؟... چیه اسمت -

 . کنی صدام چی داری دوست تو -

 . امیر -

 ؟ چرا امیر -

 . دارم دوس رو امیر اسم چون -

 ... برگردی وقتش بند چشمات امیر اسمم باشه -
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 ... بودم بزرگ بابا خونه اتاق تو که کردم باز و بستم چشم

 بدن به که خودم گفتم می کسی چه به اما باشه نبود واقعی داشتم دوست بود مشغول فکرم روز چند مدت به

 بهش باید من از تر تجربه با و آشناتر پدربزرگ گفت خودم با نبود خواب فقط که دونستم می بودم تر عالم خودم

 بع بع صدایی رفتم می اش کلبه سمت به گلی های تبه پشت از داشت مهمان روز همون پدربزرگ بگم

 حیوان از میومد بدم ها آدم از که اونقدر بودم دیوانه شاید بودند جدید کرد جلب و ام توجه آغل توی گوسفندهای

 پشت و کردند می تشکر بابابزرگ از اومدند بیرون کلبه از زن یه و مرد دو زدم می حرف باهشون میومد خوشم ها

 ها مانمه ی درباره و دادم سالم و رفتم بابابزرگ طرف به رفتنشان با بود ناخوش نظر به زن بوسیدند می و دستش

 از را ااونه سوال جواب وقتی تا یعنی این گردنند نمی بر که... ان داشتند گرفتاری گفت می همیشه مثل پرسیدم

 صبر باید گرفت نمی مجرم حال از خبر و پرسید نمی کرد می مسلمان و داد می درس بهشون شب که های جن

 اباب خونه کردم آماده نهار پس مشغول فکرش دیدم داشت دیگری بیماری نداشت جن بیچاره زن شایدم کردم می

 خوری غذا و آتیش محل میشود که اونی بود هم تو اتاق دو تمام بود شده ساخته خرما درخت های شاخه از بزرگ

 در من و روستا های بچه روز بود جدا بود من تدریس و خواب محل که اونجا و بود تر بزرگ بزرگ بابا استحرات و

 بود ش همراه داشت بدی درد زدنش که نازک چوب یه همیشه ها جن شب و خوندیم می قرآن بزرگ بابا مکتب

 هجی صدایی ها بچه ما کرد می مجازات رو بود نخواند و درسش که کسی یا جن متخلف کرد می پا به آتیش شب

 مثل بود آتیش چوب سوختن مثل بچ بچ برعکس اجنه صدای رفت می خونه هفت خوردنمان تکان و کردن

 مجازات شاید که میومد جنی ی گریه صدایی دادم می گوش ها پچ پچ به و بودم کشیده دراز جام سر همیشه

 ندیلق کردم نگاه بدنش تمام به کم کم و پاهش به نشسته سرم باال کسی کردم حس که کردم عوض پهلو بود شده

 اب و گذاشت دهنم روی و نرمش دست فریادم از قبل ترسیدم درخشید می داشت چشماش گرفتم طرفش به کنارم

 گفتم مانند زمزمه و یواش دادم تکون سرم باشم ساکت گفت دیگرش دست

 . جنی هم تو -

 . باشم جن میاد بهم -

 ؟. هستی چی -

 گفت برد تر باال راستش دست از که دستش با

 . تر باال ها جن از یکم -

 ؟!!!! باالتر ها جن از -

 شد خیره سقف به کشید دراز کنارم کرد فوت صورتم روی و گرمش نفس

 . میاره دست به و اولیش زودی به داره آرزو چندتا ام افسانه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

27 

 

 مدرسه؟ به رفتن آرزوی چه -

 زد زل چشام تو

 ؟ خب...  هان آرزو اون هان -

 برم باید شد تموم استاد درس -

 ... ببین -

 شد بلند

 . کردم نمی نگاه بودم تو جای اگه -

 نشستم

 آورد داخل و سرش بود مونده باز دهنم شد خارج سقف از و سرم دور کرد پرواز وقتی نکنی غش امیدوارم -

 . عزیزم خوش شب -

 و ومدا سرم باال کرد نگاه برم دور به کرد باز رو در بزرگ بابا شدم خیره سقف به و افتادم شد ناپدید و زد چشمکی

 وجودیم سایه که کسی گفتند می من حالت به بخورم تکون حتی یا بزنم حرف تونستم نمی شد بلند کرد نگاهم

 آب و تنشس سرم باال مسی لیوان با بزرگ بابا بودند معنی یک به دو هر بزنه خشکش شوک ترس از یا بیفته روش

 است اطرافم جنی فهمیدم شنیدم که داری زنگ صدای بست و چشمام داد خوردم به بود دعاش و ها دم با که

 مگر بزن حرف توند نمی خودشون جسم تو بلند صدای با و ندارند مارو صوتی قدرت ها جن زد می حرف آهسته

 میز پشت بزرگ بابا کردم باز صدا بی اتاق چوبی در و شدم بلند سختی به برند زنده انسان یه جسم داخل اینکه

 دش من متوجه جلوش بود نشسته بود بزرگ بابا خدمت در دیدم می بچگی از که جنی با بود نشسته مکتبش

 ... افسانه -

 باز رو در داشت ایمان قدرتم به و ببینم میشند مخفی وقتی حتی رو ها جن تونم می من دونست می پدربزرگ

 نشستم بابابزرگ کنار(  کنه می توصیف مایا بعدا جن شکل) رفت عقب جن کردم

 ... شام اهل جالدین اسمش -

 ... مسلمون -

 و بود سنی جالدین چون اشتباه هستند شیعه فقط مسلمون های جن کند می فکر که های اون توجه قابل) آره -

 ( هست

 همون مثل چطور کنند می استفاده صوتی شوکر از که افرادی بگم بهتر شاید که صدای با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

28 

 

 ... باشم دخترم خدمت در من افتخار باعث -

 ... من خدمت در -

 من بابا کرد فوت بابابزرگ وقتی کردم گریه روز تا شب تمام بود چی آرزوم از امیر منظور فهمیدم شب اون

 و کنم قبول بود گفت بهم شبش امیر خواستگاری خبر که بود نشده خشک عرقم هنوز خودش پیش برگردوند

 خاک فرهاد که شب اون چشید رو امیر عشق به درازی دست سزای کرد قبول هم فرهاد بزارم باغ خونه شرط

 جن زا من تجربه اولین کنه می جدا بدنش از سر اون باشم کسی فکر توی حتی گفت ایستاد روم در رو امیر کردند

 شک میومد معینی ساعت سر دقیقا ضعف این اینکه اما ضعیف و شد می پیر داشت مادرم بود خونه تو گیری

 ندمرسو باغ خونه به و خودم دو با کردم قیچی و موهاش از تکی رفتم سرش باال بود خواب که شب یه بود برانگیز

 روی که جنی به زدم زانو بود درست حدسم داخلش انداختم و مامان موی و کردم ور شعله بود روشن که آتیش

 موهای مدل کردم احضارش بود گذاشته جا اون روی عمیقی های زخم دار تیغ های شاخه کردم نگاه بود صخره

 و سرخش ی گربه های چشم نشست و کرد ی ناله نیست اطراف دور این مال اصال داد می نشون فرش و شلخته

 دوخت بهم

 خواستند من چرا بانو -

 ؟( داده شیر مریض که زنی اسم باید.  مادربزرگم اسم) نورنساء بنت فریده آزار علت -

 کرد بغل رو دارش سم ی پاها کرد اخمی

 . گرفتم شما وجود بعلت هم آن انتقام کمترین من کرد زخمی و من -

 من به بده و دستت -

 ودندب گذشته گوشت از که بلند و سیاه های ناخن افتاده شکل به که بزرگ و گرد های رباته با ه سیا های انگشت

 به برگردد تواند می و شد خواهد درمان زودی به دادم قول بود مقصر مادرم و بود نشده خوب هنوز زخمش گرفتم

 داد فرصت بهم دیگر ماه تا کرد قبول نرمالش زندگی

 کردم درست مادرم درمان داروی شب تمام شدم کارم اتاق داخل

 برگشت جن شد تمام که ماه کنه استفاده کرد قبول مادرم کردم می امتحانش باید اما بودم خسته بود شده روز

 می کمک همه شدم مشهور ها جن میون کردم کمک همزمان نفر دو به که بود خوبی حس کرد تشکر ازم

 در همیشه امیر داد می رو آدرسم و رفت می طرف بدن به جن بود شهر خارج اگه گرفتم می آدرس من خواستند

 االب کولش سر از بودم خوش خندیدم می بودم باهش وقت هر اما بود چی دونستم نمی اینکه با بود کنارم حالی هر

 در زن های حرف فهمیدم نمی را زبانش نبود ایران اهل حتی آوردند پیشم حال بد زن یه روز یه که رفتم می

 کردم خارج اتاقم از رو همه بفهمم بزن حرف عربی الاقل تا میخواستم و جنش باید ارزید نمی پوچ به عادی حالت
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.  دونهمر صداش و شد آبی چشماش کنه تنفس و دودش تا سوزوندم تعویذ بده تکیه دیوار به گفتم اشاره با زن به

 دودش بلعیدن اما نکنم استفاده ازش که کردم دعا و کردم آماده چوبم بلعید می و دود و کشید می عمیق نفس

 میاورد در ترسناک صداهای و داد می تکون و سرش. بزن صدمه خودم به بود ممکن سر سخت و کافر بود معلوم

 بترسم که

 . زنی می صدمه خدا بنده این به چرا و هستی کی -

 کنی می باورش چرا تو -

 . کجای اهل -

 اونجاست مال هم تو عشق که جایم اهل من...  اهل -

 باشم آروم کردم سعی و کشیدم نفسی کردم اخمی کرد ام نگاه و زد نیشخندی

 . اسمت -

 ... اسم -

 نمی که داره درد حدی به عادی حالت در راستش زده جن زدن برای مخصوص چوب یه این راستی) برداشتم چوب

 خوابند و راستش پا خندید ها دیوانه مثل خندید( .  بشی بلند تونی

 . تاثیر بی ها پری روی چوبش که ندونه و این ی گیر جن شهره که یکی از...  بزن -

 . پری نالیدم

 زدم داد بود همزبونم چون کردم زن همراه سمت به رو رفتم بیرون داد تکون سر خوشی سر با

 مجرد دختر این -

 نه که داد تکون سر اونم زدم داد دوباره کرد نگاهم منگ

 ؟ کجاست شوهرش -

 کرد کناریش مرد به اشاره مرد

 ... بلد خودش زبون جز زبونی چه بگو بهش -

 پرسید

 . بلد اردو پاشکسته و دست -

 بده روستاش از توصیف یه کردند ازدواج کی گفتم اردو زبان با کردم بهش رو
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 کرد نگاهم مرد

 سعی قتی و رفت حال از عقدمون مراسم سر اما بود خوب گرفتیم نامزدی جشن که اولش کردیم ازدواج ماه پنچ -

 ازش گه می بهم مردانی صدای با زنه می دیوار و در به و خودش و شه می وحشی بشم نزدیک زنم به کنم می

 . نپاله اسمش وهند چین بین مرز هم روستامون...  بگیرم فاصله

 بعد اگه داشت پری یه تو با ازدواج قبل زنت...  کنی خالی تو زن پشت نباید هم تو اما دارم برات بدی خبر -

 هدفش به نزار پس بگذری زنت از تو کنه می سعی ها کار این با اون شود نمی طور این خورد می بر بهش ازدواج

 . برسه

 . دارم دوست و زنم من -

 یذتعو از تونم نمی نیستید مسلمون شما متاسفانه ولی ده می جواب کم سخته خیلی ها اون کردن جدا راستش -

 برای آب ازش روز هر باید ست خونه رود یه شما روستای تو دهم می بهت تعویذ یه بجاش کنم استفاده قرآنی

 ... آب تو بندازی رو ها تعویذ اون و بیاری زنت خوردن و غسل

 ادند بعد کشیدم کشیدش عرق پیشانی به دستی بیچاره زن رفتم اتاق طرف به کرد مون آشفته زن جیغ صدای

 عشق همیشه علتش و بودند ها جن از تر سرسخت خیلی ها پری کنه رهاش کنه اثر داشتم کمی امید ها تعویذ

 ایستاد کنارم امیر کردم می درست شام داشتم انتقام نه بود

 . بود اشتباه کارت -

 ... تو شهر اهل گفت -

 کردم اش نگاه

 ؟ پری یه تو -

 . کنی عمل طرف دو خواست بی نباید انس و جن به کمک تو ی وظیفه -

 ... استغفر... دار شوهر زن یه ران هوس پری یه کنم نگاه داری انتظار -

 . سخت عاقبشتش افسانه نساز دشمنی -

 شدم اتاق داخل و شدم خارج خونه آشپز از

 . بود نشسته تخت لبی

 ... رانم هوس پری یه من نکنی فکر تا نگفتم بهت -

 بود رفته یادش کارش بابا نه که بزنم داد خواست می دلم
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 ؟... افسانه -

 . باشم تنها خوام می -

 گیریم جن و ها درمان در من حامی همیشه شود نمی ظاهر جلوم امیر بااینکه کردم گریه و کشیدم دراز تخت روی

 و ورد و نشستم می کالسش تو ها ساعت و کرد می کمکم هم الدین جالل داشت حضور نامحسوسی صورت به

 تیر مثل من واسه که بودم کرده چیزی وقف روزم و شب اما امیرم دلتنگ دونستم می خودم نوشتم می تعویذ

 می خانوادم اوضاع و حال این تو بود نداده انجام کسی بحال تا که طرف بدن از پری ابدی اخراج بود خالص

 پاداش از براش بیوه زن با ازدواج با کردند می فکر انتظار صف در بگیر بیوه جهاد برادران کنم ازدواج خواستند

 انمخ جانم عذاب بود شده که گفتم بدی ی خاطره از و ایستادم می حسام و بابا جلو سرسختانه تر ارزش با بهشت

 بودند ناراضی یا راضی پری و جن نبود مهم برام بار این اما بود جریان در هنوز کارم شدم ی ساله پنچ و بیست

 ابد تا پری یه عشق اما بود داده تنفر به جاش عشقم میومد اخطار برای بار هر امیر میومد پیشم که بود طرفی مهم

 داشت شهر آورد می داروی های گیاه برام دور جاهای از کرد می کمکم خواستم نمی من اگه حتی مونه می عشق

 ردک می کمک مرزی های روستا حتی کشور تمام به داشت دولت و بود شده تمام تحمیلی جنگ کرد می پیشرفت

 تدرس دارو داشتم اتاق تو همیشه مثل بود مهندسی و نظامی نیروی ها پیشرفت این از یکی کنند پیشرفت که

 رفتم بیرون اومد حسام صدایی که کردم می

 . داداش جانم -

 ... خراب حالش شب چند دوستم های همکار از یکی... افسانه -

 نظر چه از -

 ... بیابون بر به زنه می ها شب -

 ؟ خب -

 ... داره جن گند می ها بچه نداره خب -

 پس...  نکردم حضوری درمون و مردی هیچ دونی می بزنم حرف باهش باید نیست زدگی جن که علتی هر -

 ... باشه محرم بهش که زن یه همراهش

 ... نداره و کسی اینجا شده منتقل و مهندس خدا ی بنده شه نمی-

 . خوابه می کنارش شب که کسی و خودش بیارش عصر باشه کشیدم نفسی

 رفت و گفت چشمی ذوق با

 گفت کنه نگام اینکه بدون کرد می مخلوط رو گیاه هام یادداشت تطبق داشت امیر کردم باز اتاق در

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

32 

 

 ... حقش بترس یکم بزار کنه می باز زیپش میرسه جا هر کافر پسر -

- 

 ... انتقام نه کمک من وطیفه

 ... پاک و قرآنی های تعویذ واسه شهورت که توی اونم کنی می دفاع کافر یه از-

 ندارم تو کمک به احتیاجی درضمن...  کنم می کمک خودشون روش از کافرها به یادم که جای تا -

 ... باشه -

 ... رفت و

 نگاه ها اجنه از زیادی جمع به دادم سالم شدم پچ پچ متوجه آخرم سجده بعد بودم عصر نماز حال در اتاق تو

 . نشست فاصله با کنارم و آمد جلو یکی کردم

 . نیستیم مقصر ما ؛ بی بی -

 ؟.!!!! زنی می حرف چی ی درباره -

 کشته این از دوتا فرزند کند خراب رو ما طبعیی های خونه تا خریدن هاش صاحب از را ما های منزل کافر پسر -

 . شدند

 کردم جنه به ی نگاه کشیدم عمیقی نفس

 . کنید زندگی اینجا تونید می -

 ؟!!!!! بی بی -

 کنارم امیر کنم کار خودم روش با من که خواید نمی...  ماست شهر مهمان کنید می اذیتش دارید که پسری -

 شتمگذا کمد باالی سجادهم شدم بلند جن رفتن با بیار جوابم خودش تا و برنند گفت بقیه به سر با و نشست

 ؟...کنی نمی گوش حرفشون چرا -

 . میشند راضی طرف دو هر دادم خوبی پیشنهاد -

 برگشتم اخم با

 . نکن دخالت کارم تو نگفتم تو به من مگه -

 ایستاد قدمیم یک

 ... نکن درمانش گفتم چون... کنی می اذیت رو اینها و من و خودت داری علت چه به -
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 زدم زل چشماش تو

 ... طرف دو کنم می کاری من که گفتم -

 زد داد

 ... تونی می کنی جبران تونی می این دادند دست از هاشون بچه اون -

 . نیست اونم تقصیر نه یا زنه می صدمه ندارند خیر که ها آدم -

 ... چرا رفت یادت...  قدرتت به شدی مغرور زود متاسفم برات -

 دادم شدن داخل اجازه مرد دوتا اون و حسام به و بستم عربی روبند و حبا شد رد بسته در از و بلعید حرفش

 بازوم به دستش با حسام داشت حق شاید زد می زنگ گوشم تو امیر حرف بودم کرد سکوت کردم نمی نگاهشون

 اریب اولین این بودند زیبایش تنها ش سبز های چشم بود تصورم از تر جوان خیلی پسر آورد باال و سرم زد دست

 به بود چه هر دوستیم نوع هم ناتوانی از یا اش نگاه معصومت از ترس از چرا دانستم نمی لرزید دلم که بود

 و نباشه درست عدالتم ترسیدم می بار اولین برای لرزید می پام دادم زدن حرف اجازه دست با سپردم فراموشی

 بدم سختی تاوان

 ... بیرون زنه می شه می سرگردان روح مثل شب نصف خوابه می که شب اومد وقتی از - همراهش مرد

 کشیدم پسر به کرد می حرافی دم یک که مرد از نگاهم گرفت خندم که زد می حرف جذبه با داشت طوری یه

 می پسر سفید گردن روی بود نازک و ظریف افتاد داشت بگردن که طالی صلیب به چشمم ناخواسته زد لبخندی

 درخشید

 ... من -

 اغد سرم فکر شود نمی امیر کوچیکی انگشت که پسری دیدن با اونم بودم شده ضعیف چقدر کردم آزاد نفسی

 کرد

 ... بیرون برید شما...  باید -

 هال تو رفتن گفت همراهش مرد به حسام

 ... داری خوشگلی چشمی -

 ... بری کنی رها و کارت باید هم تو اما بدم نجات دستشون از تونم می -

 . کنم رها کارم چی برای -

 لرزید می واضع صدام
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 با تصمیم کنم کمکتون کردند سعی همین واسه بوده عمد غیر شما کار داره قصاص ها جن کشتن و کردن بیرون -

 ... خودتون

 . ببینم صورت شه می -

 کردم نگاهش تعجب با

 حسام به و شدم خارج اتاق از شدم بلند کنی مدارا باهشون باید خودت وگرنه کنی گوش هام حرف به بهتر -

 . نکنه)...(  ها خراب تو بگو بهش -

 انوز و کردم باز روبند رفتنشون با رفت و زد لبخند و کرد نگام حسام حرف با پسر داد تکون سری خندید حسام

 زدم

 ... مقتدر چقدر -

 ذشتهگ هفته یه نباشه ترسیدم می ازش که چیزی باشه بوده الکی دارم که حسی کردم می خدا خدا نبود برگشتم

 ... شه نمی بیدار دیگه و خواب می همیشه مثل شب پسر که کرد خبرم حسام و بود

 چه این کردم نگاه سبز برگ به و کشیدم نفسی بودم مشغول کار، اتاق داخل ها شب نیم تا همیشه مثل بود شب

 اومدم بیرون شد باز محکمی صدای با هال در بود لعنتی حس

 . هستی تصورم از تر خوشگل -

 میومد طرفم به کردم نگاهش فقط

 . بیرون برو -

 . کنی می خبر تو ها جن چرا -

 داشتم که برش خورد چاقو به که کشیدم می میز روی دستم خوردم دیوار به که رفتم می عقب من میومد جلو اون

 شدم کارم مشغول خونسرد بگشتم نبود صلیب خورد پسر گردن به چشمم

 . کردی می خرج ابتکار یکم -

 . ابتکار -

 شدم پسر عاشق فکری -

 نشدی -

 برگشتم
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 نگرفتم یاد بابابزرگم های کالس و عشق من...  عشق -

 کشید می و گرفت و دستم گرفتی یاد دیگه طور یه عشق اینکه برای خودم تقصیر -

 . زنم می داد کن ولم -

 . بزن -

 . ری می کجا -

 . عشق خلوتگاه -

 شهوت -

 شکل هنوز امیر افتاد دستم از چاقو و افتادم که داخل کرد پرتم طوری کرد باز رو متروک خانه ساختمان در -

 طرفم کرد پرت صلیب و کرد خارج جیبش از دستش بود پسر

 . کردی چکارش -

 گرفت هام مو و زد زانو کنارم مجازات -

 ... چرا دونی می بود نامردی مجازاتش... مجازات -

 ؟!!  چرا بپرس زد داد

 شدم بلند زدم پس و دستش

 . نیست مهم برام -

 هار که دستم نکرد کنه ولم کردم فریاد و داد و کرد زاری گریه هرچه داد عذابم کرد گناه امیر که برگردم خواستم

 خورد دستم به چاقو برداره دست تا کردم می زخمیش هدفش قبل باید کشیدم می چیزی دنبال زمین روی کرد

 شد سرمی چشماش رنگ بگیرمش کردم سعی

 . نه امیر نه -

 گفت زد لبخندی زودم کمرش به چاقو

 . عشقی چه -

 گرفت دستم از چاقو

 کن ولم امیر چرا -

 . چه یعنی هوس ، چه یعنی عشق بفهمی ، چه یعنی عزیزت دادن دست از بفهمی خوام می -
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 . کنم می خواهش نکن بدبختم -

 شدی -

 شدم بدبخت قولش به گرفت آتیش سرم

 بی و داشت سوال هزار که فردای به نداشت جوابی که کردم می فکر فردای به داشتم و بودم عصبی شد بلند

 ندبل تونستم نمی کردم زخمیش انگار نه انگار بود باز پیرهنش های دکمه نشست سوم پله روی امیر بود جواب

 بود گردش در امیر چاقو میان چشم بشم

 رسوندم چاقو به خودم زور به

 بکشی من خواهی می -

 آره -

 تونی می -

 آره -

 کرد بلندم

 ... حالل بهت خونم بکش پس -

 لک اما کرد کار اون با امیر چرا کردم می فکر کاش کنم فکر تونستم می کاش تونستم می کاش خورد سر اشکم

 داد می تکونم آهسته امیر بود شده خشم پر وجود

 مسیحی...  کرده تجاوز بهت پسر این بگو شد چی کرد سوال ازت هرکی خوب مایاست اسمش دختر امون بچه -

 ... به بسپار بقیه کنه ازدواج باهت تونه نمی

 نالید درد با کرد م نگاه شکمش به چاقو بازدن

 ... خدا...  -

 افتاد دستم از چاقو افتاد زانوزد

 گفت زد لبخندی کردم ش نگاه

 نره یادت -

 زدم زانو بست چشم

 ... کردم چکار خدایا...  امیر -
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 ماتش بشم خیره ساله چهار کسرا به شد باعث پنجره خوردن تکون صدای کردم می ناله گرفتم آغوش تو سرش

 .( ببخشم خودم تونستم نمی چی خودم اما نگه بد بهم کسی که بود آورده هم شاهد امیر بود برده

 ... خوابیدم ها بچه مثل دغدغه بی آسوده خواب برد خوابم و سوخت می داشت هام چشم

 هب و شدم بلند ترس با کشید می پایین پام طرف از رو مالف داشت کسی کردم حس که گذشت چقدر دونم نمی

 مهه کردم باز اتاق در سوخت می گلوم و بود م تشنه اومدم پایین تخت از بود تاریک تاریک اتاق دادم تکیه تخت

 شرشر و اومد می ها سگ پارس صدایی کجاست کلید جا دونستم نمی دید نمی و چشم ، چشم و بود تاریک جا

 هب روم خودم ترس از نبود مسلما که نبود کسی یهو اگه شدم منصرف قدمیش دو که رفتم حمام طرف به حمام آب

 تادمایس ها گرفته برق مثل شد باز حمام در که خونه آشپز سمت برم که برگشتم و شدم خیال بی کردم می دیوار

 خیال وهم گفتم می خدام با

 . خانم...  مایا سالم -

 سیاه جسم بشم آروم تا گوشم تو زد می یکی خواست می دلم خودم که کشیدم جیغ همچین بستم و هام چشم

 فکر و کشید نمی عقلم طرف یک همه پری و جن و چشم دفتر های حرف یاد درخشید می چشماش بود جلوم

 صلیبی دستم خودم حفاظت برای مدام بستم محکم در و شدم اتاق داخل فریاد و اشک با و دادم هلش کردم نمی

 بده نجات شیطان شر از من عیسی یا گفت می ای کشیدم می خودم روی

 رفتم عقب خورد در به تقی

 ... جن نه کسرام من ببین بزنی چراغ کلید کنی باز در شه می...  مایا خوبی -

 مسلمون ی شیفته خود یه باشه هرچه...  شد روشن اتاق و زدم کلید بستم یخ ریخت روم سردی آب حرفش با

 کرد می اثر همه رو حرفاش فهمیدم که طور اون منم مقصر بگه بیاره سرم بالی نکنه

 ... ی زنده -

 . شدم نزدیک در به

 ؟... کنی می چکار اینجا -

 . کنی می چکار خودت خونه تو پرس می میزبان از مهمان خودت خونه تو بد بهش بده جا...  واال خوب جان -

 . کنم باز در که کنم راضی خودم تونستم نمی هنوز

 شد تر دور صداش

 . بخور خواستی کردم درست هم قهوه بخور آبت بیا -
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 داخل پاورچین پاورچین نبود که ظاهر بود روشن هال بود زد چراغ کردم باز ذره یه در و چرخوندم آروم کلید

 باعث لبخندش کردم نگاهش باز دهن با برد ماتم شد سبز جلوم که برم خواستم خوردم آب و شدم خونه آشپز

 بیام خودم به شد

 به بخوابی بزار شکمت قور و قار که بخوری کنم درست چیزی یه تا بخور ات قهوه بشین خورمت نمی نترس -

 رفت یخچال طرف

 . نیستی عکست ی شبیه اصال -

 کرد اخمی

 . املت یا نیمرو خوری می چی...  نیستم عکس خوش چون...  عکسم -

 بخوریم صبحونه باید شب نصف بود گرفته خندم

 ... شی می وابسته ولی شه نمی مامانت پخت دست -

 بودند کردنش که پرپشت بلند مشکی موهای داشت متوسط قد کردم نگاهش شکست می رو مرغ تخم وقتی

 بود پوشیده سیاه کرمکن و تیشرت یه نورانی و سفید پوست

 . کرد می تو تعریف خیلی وسیم -

 . میاد بدش ازم...  بابا نه -

 گفت حسی هیچ بدون جادوی سیاه های چشم اون با برگشت

 .کرد خرابش زد مادرت که بود خواهش یه دلش تو هویت قبل چون شاید -

 . کشیدی روم از مالفم شما راستی...  گیجم نیومد خودم مادرم -

 . کنه بازی خواست می بود وروجک یه کن فکر کنی می عادت نباش نگران -

 نشدم متوجه -

 . شی می -

 نشست صندلی روی روم در رو گذاشت جلوم بشقاب انداختم باال ی شانه

 شد خیره چشمام تو است یادتون مادرم -

 . چطور -

 لرزیدند می بید مثل که سیما و وسیم قبال ترسیدی نمی تنهای شما...  طوری همین -
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 ؟! چی از...  ترس -

 . جن مثل...از...  از -

 زد پوزخندی

 ؟... ! جن -

 . شدم خردن مشغول و کردم اخمی

 . بترسی نباید نداری علمی هیچ بهش که چیزی از -

 . بود پس دید می رو را جن مادرم -

 ... مادرت -

 گفت می غیض با رو کلمه هر دندانش میان از عصبی

 . دی می تو تاوانش کرد خیانت کرد قولی بد مادرت -

 دوتا ودب گرفته خندم نبود بد پختش دست خدایش من اتاق کنار اتاق رفت و شد بلند و کرد نگاه گردنم صلیب به

 وتق همینجاست کسرا که بود راحت خیالم مالفه زیر مستقیم و اتاقم رفتم خواست می پخت دست زدن مرغ تخم

 شدم غرق خیال فکر تو بستم چشم گرفتم قلب

 ااینج بود گرم هنوز اما زدم کنار مالف میشم کباب دارم تنور یه تو کردم حس که بود نشد سنگین خوابم هنوز

 خونه جو یهو چرا دونستم نمی بود گرم هم هال کردم باز و در پختم می داشتم نبود کن سرد و گرم دستگاه هیچ

 فکر چرا دونم نمی بود باز نیم ورودی در بود خاموش چراغش کردم نگاه کسرا اتاق در به باال رفت دماش اینقدر

 نوک ات بلند سفید لباس سیاه بلند های مو با زن یه که ببندم که در سمت رفتم میاد داره بیرون از گرما این کردم

 بود شده محو لباسش براق نور و تاریکی با صورتش و بود زیاد اش فاصله خورد نمی تکان و بود ایستاد پاش

 یوقت دادم قورت و دهنم آب بغل برم خواست می یعنی بغلش بیاید بخواد طرف از که کسی مثل کرد باز دستش

 کوهی تو اینکه مثل شدم دور در از و بستم جیغ با همزمان در میومد طرفم به داشت باد صورت به نخوردم تکان

 چوبی اتاق در کرد باز در کسرا شد نمی تهی او از فکرم و شد نمی دور چشمام جلو از زن مم لزید می باشم یخ از

 مدمیو لرزان و پاییین باال نوسان با صدام اومد طرفم به بوده اینجا و نبود اتاقش تو کسرا که شه نمی باورم رو

 نشست جلوم لرزید می نبود ساکن دستم

 ؟ دیدی جن -

 . دیدی جن مگه گه می کردم فکر

 ... من... اونجا...  داشت -
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 کرد فوت نفسش

 ؟ میای پایین تختت از همش تو چرا و پاش -

 لومج لیوان برگشت تا کشید طول دقیقه یه چوبی در با اتاق اون تو رفت و کرد آب لیوان و نشستم صندلی روی

 گذاشت

 . کنه می آرومت...  بخور -

 . نبود خالص آب گفت می بهم حسی یه کشیدم سر نداشتم سوال حوصله

 هگری کسرا جلو داشتم خواستنم بدون کردند پر هام گونه و خوردند سر اشکم خودآگاه نا گذاشتم میز روی سرم

 نشست کنارم کردم می

 ؟ شدی بهتر -

 دادم تکون سرم

 . بخوابم تو پیش میشه -

 . داره شرط اما باشه -

 گفتم حالت همون تو

 ... ببره خوابم زود قول...  کنم می خواهش...  کسرا ترسم می من -

 . میام من اتاق برو شدی بهتر باشه -

 گفت می ترسناک های قصه که وقتی مثل امشب تا بود مامانم کسرا جای کاش گفت خودم با دادم تکون سری

 فتمر اتاقش به شدم بلند نبود کاش کنم اعتماد بهش تونم نمی مسلمون چون و کسرا اما...  کردم می بغلش محکم

 و تتخ روی رفتم باغ پشت به خورد می که در یه کاغذ و کتاب پر خوشکل قدیمی تحریر میز یه نفر یه تخت یه

 شانه یه دلتنگی احساس اما...  چی،کی، دتنگ دونستم نمی بودم دلتنگ عجیب کردم نگاه دیوار به کشیدم مالف

 بستم هام چشم کرد باز در داشت پایان بهاری ابر مثل ام گریه اشک عالم یه و منت بی

 ؟ بهتری -

 . شده زیری های برگ کردن تا بود نوشتن مشغول کردنم نگاه بدون بود نشسته تحریر میز صندلی رکی برگشتم

 . کنی می چکار داری -

 ؟. بهتری نگفتی -
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 ... آره -

 . بیدارم صبح اذان تا من نترس بخواب پس -

 کردم نگاه بهش خوابیدم راست پهلو به و بردم سر زیر دستم کردم نگاهش

 . بخواب گفتم -

 ؟. کسرا -

 بله؟ -

 . نداری لهجه چرا -

 . کنی حس نخواستی شاید -

 . بزن حرف بلوچ اصال نداری نه -

 برگشت و کرد نگام

 soojaa.ےسوجا -

 . چی یعنی-

 . بخواب -

 بود دیگه مدل یه این و زنند می حرف دیگه مدل یه ها بلوچ کردم حس کردم تکرار و حرفش کردم فکر

 ؟ شه می چی دخترم به وقت اون -

 کشید عمیقی نفس

 . خوش شب خب بگیر ازش و زبانش نامه لغت و فرهنگ دیدیی وسیم که فردا و کنی بس میشه -

 ببخشید گفتم شرمنده و آهسته برگشت

 خواهش گفت خودم مثل

 . بخوابم کردم سعی و بستم چشم

 خودش و بود مرتب چیز همه کردم نگاه کسرا جای به بود شده روشن اتاق بود اومده باال خورشید کردم باز چشم

 کردم نگاه بر دور به کشیدم خمیازی شدم خارج اتاق از و شدم بلند نبود هم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

42 

 

 همیدف دیشب لیوان بادیدن رفتم خونه آشپز به شستم صورتم و دست بود هفت کردم نگاه ساعتم به نبود کسی

 یکنزد بهم کرد می التماس که یخچال برگشتم پوشیدم لباس رفتم و زدم و ساز چای رفته نخرده صبحونه حتی

 خواستم حیاط در بیرون زدم خونه از و برداشتم و کیف شدم رازی چای همون به بود تر صاف دستم کف از نشو

 کشید پایین رو شیشه سیما کرد نگاهم وسیم برگشتم کرد جلب رو ام توجه ماشین بوق صدای که ببندم

 برسونمت؟ ری می جای...  جون ماریا سالم -

 ... شم نمی مزاحم نه -

 کرد امر جدید با وسیم

 . شو سوار -

 ینقدرا چرا بگو شه می سوار پرادو این بود پرشیا دبدبه همه اون با ماشینش سینا بود باکالسی ماشین شدم سوار

 . داره تشریف راضی خود از و مغرور

 یه که هم وسیم بهم بود زده زل کنارش سنا و کرد ومرورمی هاش درس داشت سمیرا... بود روشن ماشین ضبط

 کرد می باز تکبر و ناز با فردا بست می چشم

 ... راهنمایی مدرسه برم باید ـ

 حرف وسط پرید سیما

 ؟...!!! معلمی نکنه چرا ـ

 زدم لبخندی

 . آره ـ

 ؟ کنی می تدریس چی...  سومیم سمیرا و من ـ

 کرد مودبانه شو جمله تند که بودم نداده جواب هنوز

 کنید؟ می تدریس های درس چه منظورم ـ

 شد تر پرنگ لبخندم

 میاد درسی چه بهم کنی می فکر ـ

 . زبان _ وسیم

 نگفتم چیزی بود تحقیر پر اش جمله کردم حس
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 حوم رو سنا از خاطر واون ترس باید گشت می سیما و من بین نگاهش سنا کرد می حفظ وار طوطی تند تند سمیرا

 کردم می

 ؟ چندمی سال شما جان سنا ـ

 گفت جانش برادر عین غرور و جدیت با

 . چهارم ـ

 . گیرم می عصاب و مغز تخصص دارم که منم ـ

 واقعا گفتم تعجب با

 .هند پزشکی علوم دانشگاه تو داری شک ـ

 گیجی با آمیخته و ناباوری با

 ؟... چرا...  هند ـ

 گفتم عمد از خندیدم نگیر جدی گفت چشم با کردم نگاهش گرفت نیشگون و بازوم سیما

 ها نمیاد سنت به ولی ـ

 ؟. زنی می حرف لفافه تو چرا بپرس بگم سنم خواهی می اگه...  چرا ـ

 هنوز من داداش:  گفت مند گله و آرام سمیرا افتادم زلزله یاد که گرفت ترمز جوری که بدم جوابش خواستم می

 ... ها ندادم امتحان

 . پایین ـ

 که بزرگ حیاط یه شدم حیاط داخل بقیه از تر جلو هم به ریخت عصابم شدم پیاده بودند شده جمع هام اخم

 حیاط تو هنوز ها بچه کردند می نمایی خود مدرسه چپ سمت بر بی درخت چند بود حیاط وسط ساختمانش

 بقهط دو این اما بود طبقه چند قبلیم مدرسه بودند کرده شلوغ حیاط سنشان به وابسته های شیطنت و دوستانه

 چپ چیزی کردم شک خودم به ناخواسته که کردند می نگاه طوری یه همه رفتم ساختمان سمت به نبود هم

 کردم دراز طرفش به و دستم شد بلند ها دختر از چندتا خندی صدای و افتادنش دختری با برخوردم پوشیدم

 .شو بلند ـ

 گفت زیر به سر شد بلند بگیره و دستم اینکه بدون

 . خانم ببخشید...ب ـ
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 ؟ چیه اسمت راستی...  بری تونی می نداره اشکال ـ

 شد خیره ام شانه به لرز و ترس با

 ... خانم لطفا خواستم معذرت که من...  من اسم ـ

 گرفت راستم دست و داد تکان نابینا مثل بدنم روی شو ها دست

 . نبود جلوم به حواسم خوندم می درس داشتم نکنم تکرار قول...  نگید مدیر خانم به کنم می خواهش ـ

 دبو معصوم و خاکی العاد فوق اش چهره رفتم کشیدم و دستم کرد نگام منتظر دادم تکون و سرم مبهوت و گیج

 ؟ میشه مگه بخوونه درس عادی های بچه کنار نابینا یه برام بود سخت باورش بود ندیده رو غرور رنگ چون شاید

 ها صندلی روی اتاق دور دورتا تا دور معلم و بود میز پشت روم در رو مدیر شدم داخل و زدم در ایستادم دفتر دم

 گفت تعجب با وار زمزمه کرد نگاهم دادم انتقالم نامه و مدارک رفتم مدیر میز طرف به

 ؟ مسیحی ـ

 گفتم قوی ایمان با

 . بله ـ

 کرد راهنماییم صندلی طرف به دست با زد نمایشی لبخند داد تکان سری

 . داودی خانم بشینید ـ

 ودمب ادبیات معلم که منم بود شده تعیین کالس کردند معرفی خودشون و گفتند آمد خوش طوری یه همه نشستم

 یشهم بود گذاشته سن تو پا خوبی خانم زاده محمدی خانم با کالس سه و بود من با کالس سه روز بود پر پر وقتم

 می گاهن دستم تو برگه و ها کالس اسم به رفتم می دوم کالس باید اولش روز اون بود تر تجربه با من از خیلی گفت

 رو راه تهه تا شون صدا و بودند شلوغ ها بچه بود آخر کالس چپ سمت به دفتر رو راه از کردم پیداش تا کردم

 دورود همون شدند بلند شدند ام متوجه یکی یکی ها بچه شدم داخل دادم هل رو ی پسته سبز آهنی در میومد

 گفتم قبلش نشستم خواندند

 . برپا فقط بعد دفعه _

 یم معرفی ها بچه کنم یادداشت رو ها بچه اسامی که آوردم در یادداشتم دفتر نشستم میز پشت گفتند چشمی

 بلند که لحظه تاآن بودم راست سمت تخت کنار ومن چپ گوشه کالس ته نگاه ها چهر به یادداشت من و کردند

 ندیدمش شد

 . بلوچ حسنیه ـ
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 کردم نگاهش

 ؟ بلوچ خانم ـ

 کردم فوت نفسی کج کمی رو وصورتش کرد تیز و گوشش شد بلند

 . کنی می چکار کالس تو نابینای شما ـ

 داده اجازه مدیر خانم...  خانم ـ

 ... شرایط با مدرسه این خانم حسنیه ببین...  بلوچی حسنیه شما ـ

 از هنوز کرد می معنا خوند می ندادم درس حتی هنوز که رو ها درس سریعی تند که بودم نکرده تموم حرفم هنوز

 که گفتم شدم تسلیم بود حفظ رو ها کتاب ی همه...  ،ریاضی انگلیسی ، عربی بلبل عین بودم متعجب ادبیات

 . بشینه

 . شدم هوش بی بیرون لباس با اتاق رفتم مستقیم کردم باز و در کوفته و خسته

 ادافت دیوار به چشم بار یک به کردم باز آهسته چشم بودند نامفهوم برام شنیدم می ها زمزمه بیداری خواب و تو

 مغزم بود شده حبس سینه تو نفسم بود شده گرد تعجب فرط از چشمام زدم زل دیوار به کردم جدا بالش از سرم

 ( کافر)  کردم زمزمه کردم می نگاه فقط. قفل

 بخورم تکون تونستم نمی شد می گشنده داشت اتاق گرمای چکید می پایین نوشته از آرام آرام رنگ یا خون

 یکس کشید می قرمز خط دورش که صلیبی و کافر نوشت می عامل بی که شد می کشید ها قطر سمت به نگاهم

 اتاق ورد که صدا دنبال داشتم جام سر بودم شده آشفته کردم نگاه پشتم به لرز و ترس با کافر کرد نجوا گوشم تو

 گشتم می کرد می عوض جا

 . شد خواهد گرفته انتقام مرد خواهد کافر ـ

 تذاش نمی راحتم وحشتناک صدای افتادم دستگیر جون به گریه با بود شده قفل در دویدم در سمت به عجله با

 به شد ها صد صدا باره یک به و قرآن خوندن به کرد شروع خواستم می کمک ازش خدام اسم با ناله و گریه با من

 بلند جیغم شود خاموش چراغ کنم سکته ترس شدت از بود ممکن لحظه هر لرزید می داشت پام دادم تکیه در

 کردم ناله زدم زانو نزدیک صدا همزمان و میومد طرفم به شدیدی گرمای کردم حس شد

 . کن دور ازم و شیطان کن کمک فرزندت به خدایا ـ

 منزه رفت ی سیاه چشمم کوبید دیوار به پر مثل شد گفته مقنعه از موهام نبینمش تا کردم قایم دستهام تو سرم

 کیتاری شد باز در که بمیرم بودم منتظر کردم فکر مرگ به امیدی نا و ترس از بودم افتاده دفاع بی دهنم تو خون
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 باریک چوب یه باشه خودش کردم خدا خدا انداخت کسرا یاد من قامتش کشیدم در به نگام زور به شد دور گرما و

 بودند نامنظم نفسم بود دستش بلند و

 . بیرون ـ

 . آقا بده پس باید مارا انتقام کافر:  دورگه و دلخراش صدای

 . میکنم تعیین من و این ـ

 .  شدم هوش بی افتاد هم رو پلکام نفهمیدم هیچی دیگه کرد نگاهم

 دستش گرمای با و گرفته و دستم کسی کردم حس کرد می درد داشت بدنم تمام کردم باز حال بی رو چشمام

 اشتمد یاد به همین فقط ببینمش خوب.  تونستم نمی تاریکی تو بود شده مات چشمام پرده کرد می نوازش دستم

 کار از صوتیم تارهای.  بود هومنامف گنگ صداش کرد نوازش و موهام نبود کسرا مطلقا که داشت قوی هیکل که

 داشت چرا دونستم نمی کشید می تیر و ترکید می داشت دلم شد نمی اما بزنم حرف کردم سعی بودند افتاده

 . افتادن هم روی خستگی از هام پلک.  شد می سنگین

 به اومدم پایین تخت از.  کردم نمی حس رخوتی و درد حالت هیچ نشستم جام سر کردم هوشیاری حس که همین

 فته به ربع یه کردم نگاه و ساعتم شدم گیج.  بود خوابیدم که وقتی مثل چیز همه کردم نگاه باز نیم در و اتاق

 .بود

 بمل کنار کردم نگاه آینه به کردم می خشک صورتم حوله با که حالی در شستم رو صورتم و دست و رفتم حموم به

 ارهب یک به بدنم.  نبود خواب...  بود واقعی اتفاقت تمام برد ماتم دقیقه چند بود شده جمع خون و بود شده پاره

 یم که دستی با و هام لباس انداخت می دیشب یاد من اتاق از گوشی هر رفتم اتاق به عجله با کردم باز و در لرزید

 تمداش دلشوره. نبود معلوم برم کجا کنم فرار خواستم می فقط بود شده چم.  برداشتم و کیف و پوشیدم لرزید

 فترد.  برگشتم ارادی غیر اما برگردم نداشتم دوست زد خشکم داد صدا و افتاد چیزی که کنم باز اتاق در خواستم

 گذاشتم مکیف داخل کردم نگاه جلدش به برداشتم و دفتر.  نشستم گذاشتم زمین کیفم برگشتم بود افتاده مامان

 کردم نگاه کوچه به کردم باز و حیاط در خشن و بود خشک زد می بهم وحشیانه داشت باد باغ تو بیرون رفتم

 گاهن راست سمت به بیارم گیر کجا از ماشین فالکت این تو االن کردم نگاه و خورد می پیچ یه که کوچه چپ سمت

 نبود کسی کردم نگاه چپ سمت به مایا کرد صدام کسی نبود کسی کردم

 . مدرسه ری می داری ـ

 کشیدم ی آسوده نفس رفت عقب قدمی وسیم که زدم بنفشی جیغ

 . ترسیدم...  اف ـ

 . ترسیدم من تو دیدن با ـ
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 پرسید موشکافانه

 زخمِ؟ چرا لبت ـ

 . شد دیرم مدرسه برسونی من میشه ـ

 ؟ کجاست کسرا ـ

 ... از دونم نمی ـ

 نبود کسرا در جلو مرد اون شاید نه کردم فکر

 ؟ برسونی و من میشه االن...  دونم نمی ـ

 داد تکان سری اخم و تردید با

 . بیارم ماشین کن صبر ـ

 ؟ رفتند ها بچه ـ

 . آره ـ

 امالک فکرم بودیم ساکت دو هر مقصد تا شدم سوار کردم باز عقب در گرفت ترمز پام جلو ماشین بیاد شدم منتظر

 هب موقع چه نفهمیدم بود یخ از سردتر ما دوی هر سرد خداحافظی کنم پاکش ذهنم از توانسم نمی بود دیشب به

 یبرا کردند می پچ پچ داشتند ها بچه بودم شده خسته باطل های خیال و فکر از کرد می درد سرم...  رفتم کالس

 گذاشتم آزاد هم مطلب بنویسند انشاء گفتم کردنشون ساکت

 یخ هام دست کردم حس شد جمع قلبم رفتم عقب دفتر تو طرح دیدن با زدم ورق آوردم بیرون کیفم از و دفتر

 و بزرگ هاش چشم نداشت ابرو ؛ هماهنگ نا چهری کریه و سیاه نداشتم بر موجود اون طرح از چشم اما بستند

 مچش نظر به بود پلک بی ، چشم مردمک بجای راست افقی خط یک و بود سیاه هاش چشم سفید جای به کشیده

 که بلند موهای تیز و نامنظم دندانی و شتری های لب و داشت مدل میمونی بینی بودند آمده در حدقه از هاش

 . بود صورتش روی تارشون چند

 بود نوشته و بود مامان کودکی مال کردم تعجب خرد صحفه پایین به چشمام وقتی

 . جو انتقام ، سرسخت نافرما، الهی، آتش از شده ساخته موجود این ؛ جن) 

 : نوع دو:  زدگی جن عوامل

 . شده تسخیر یا زده جن:  اولی

 . داشتند جن سایه:  دومی
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 صدمه دلیل بی جنی هیچ بزند او به ی صدمه که شد خواهد تسخیر یا زده جن زمانی انسان یک:  اولی توضیحی

 قول خوش اندازه همان به و گرفت خواهد را خود انتقام نسل هفت تا و هست جو انتقام موجودی جن. زد نخواهد

 تمام از کند تسخیرش جن که فردی هستند امان در انسان آن نسل تمام ابد تا شود صلح به راضی اگر است هم

 عادی زمان در شخص که بکند کاری بکشد را فردی دهد دستور او به هم شاید و شد خواهد اطالع بی بدنش

 دارد نج که کسی اصطالح در باشد نیاورده زبان به را آن از کلمه یک اصال که زبانی به زدن حرف مثال بکند نتواند

 ویر جنی سایه که کسی ولی.  کند می حس سستی و درد جن رفتن از بعد زیرا است بهتر اوضاعیش و حال بسیار

 طرف یک جن دومی اما زند نمی خود به آسیبی عمال زده جن زیرا است سختی مصیبت واقعی معنای به باشد او

 بجنگد ترست پیروز او از که قدرتی مقابل باید او طرف یک بیمار و است میدان

 باشد سرد هوا دلیل بی و شدید لرز و تب ، جن دیدن گاهی و پچ پچ شبیه های صدا شنیدن:  جن سایه عوامل

 او از کسی کند حس و بیاورد در عجیب صداهایی ، نقیض و ضد های رفتار ؛ سردش باشد گرم شد خواهد گرمش

 و خلق و آتش از شده ساخته موجود این عالئم ترین شایعه ها این.  کند لمس یا بگیرد را او نتواند اما شود رد

 . هستند ورجکی خوی

 : دائم و موقتی درمان

 . نوشتیم ما خانم ـ

 . بود مامان ی نوشته و بود افتاد برام که اتفاقتی به حواسم تمام خودم بخونه و انشاء دادم اجازه بستم و دفتر

 حال در حیاط تو ها بچه شدم خارج ساختمون از شدم بلند کنم تحمل رو معلم حرف و مدرسه دفتر تونستم نمی

 رد به زدم قدم رو راه تو و داخل برگشتم بکشم نفس تونستم نمی انگار بودند شادی و خنده و خواند بازی،درس

 کردم باز آهسته و در بود باز نیم درش اومد زمزمه صدای رسیدم خونه کتاب

 ؟ شده چی...  خیانت شه نمی دلیل خوبیه دختر مایا من نظر به -

 کرد کج و گردنش

 . خانم سالم -

 رفتم عقب اومد طرف به کشیدن دست با اومد پایین میز لبی از احتیاط با بود شده قفل دهنم

 ؟ زد می حرف کی با -

 نشستم میز پشت خوندم می درس داشتم...  کس هیچ -

 ؟ بگی دروغ تونی نمی گفتن بهت -

 ... گفت دروغ الزم ی گاه کرد میشه چه اما...  شدید -
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 شد خیره چپم ی شانه کنار و گرفت دست در دستم کنارم نشست و کشید میز روی و دستش

 . بود ترس تون سوال پشت هم شما مثال -

 . نه -

 . بده دروغ گفتند که شما به -

 . کنی می بازپرسیم داری ندید و من سوال جواب اینکه برای -

 . زد شادی لبخند

 . زدم داری خند حرف نمیاد یادم -

 ... خواستم نمی...  ببخشید -

 . زدی می حرف من درباره شنیدم -

 . گفتم چی شنیدی پس خب کشید نفسی

 . زنی می حرف فارسی تنها چرا بلوچی تو ضمن در کامال نه -

 کرد نزدیک صورتم به و دستش

 . مدرسه زنگ صدای مثل بشنوی بود الزم شاید خب اما.  بشنوی رو ما های حرف خواستم نمی من...  مایا -

 زد لبخندی شد بلند زنگ صدای

 . کالس برم باید خانم ببخشید -

 . گرفت دستش کسی انگار کرد جمع و راستش دست دیدم که رفت می جلو به دستش تکان با و شد بلند

 نمی دلم اما برم تونستم می زودتر شد می تموم زودتر زنگ یک هام کالس روز اون رفت بیرون و کرد باز در

 که درخت زیر و رفتم خیابون طرف به باریک کوچه از و کردم باز رو مدرسه حیاط در خونه اون برگردم خواست

 تدس زن پیر کردم می نگاه سنتی پوشش با مردم به و ها مغازه به بیاد تاکسی تا ایستادم بود انداخته سایه

 شه نمی پیدا ماشین یه خدای بود زده زل بهم بود نشسته کنارم فروشی

 ودب ساله هشت یا هفت بود بلند زیادی موهاش کنم فکر بود دختر یه کردم نگاه بود من روی به رو که ی کوچه به

 می نگاهم داشت. بود پوشونده تکیه یه لباس اون بو بدنش کل بود تنش سیاه لباس بودند اش چهره روی موهاش

 . که ببینمش بهتر شاید تا کردم تنگ و هام چشم کرد

 ؟. ماریا -
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 زد دوستش طرف به سوتی وسیم کنه می پیدا و من میرم جا هر چرا این اف

 داد جواب چیزی یه اونم گفت چیزی یه بلوچی به

 ؟ کنی می چکار اینجا -

 ؟ نیست معلوم تاکسی منتظر...  منتظرم -

 . آخه ایستادن واسه جا اینجا نداری هم عقل اما...  تهرانی شدی بزرگ که درسته -

 کردم ش نگاه

 . بریم -

 بهش رسوندم و خودم کرد حرکت چپ سمت به و

 ؟. پیاده -

 . کنم ذخیره تاکسی شماره بده و گوشیت داره هم دیگه راه یه البته بگیری یاد و راه تا آره-

 . کنی می مطرح لفافه تو چرا بگو خب خواهی می مو شماره اگه -

 یحس به تبدیل عجیبش غرور شد آب یخش خالصه شد خنده به تبدیل اونم لبخند که زدم لبخندی کرد نگاهم

 . تحمل قابل البته صد و شد خوب

 ایستادم در دم

 ؟. خاله پسر میاوردی ماشینت با من شود نمی -

 . داریم پارتی ولکام هم شب ور این بیا نهار ماریا ضمن در...  شد نمی نخیر -

 خندیدم

 ؟ پارتی چی -

 . خودمون آمدید خوش همون -

 کردم باز در دادم تکون سری

 . راستی -

 برگشتم

 . بینمت می هیچی -
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 و بود شده ام تشنه کردم باز مانتوم دکمه شدم داخل کردم باز ساختمون در بستم در و شدم داخل زد لبخندی

 نگاه لب به آینه جلو نیست خدا همیشه میزبان و مهمانم میاد خوشم حموم رفتم و خوردم آب بودم کرده عرق

 بادی بدون پنجره که پوشیدم می و هام لباس اتاق داخل نداد گیر شکر رو خدا و افتادم گفتم وسیم به کردم

 شیشه بخار بود زده خشکم شنیدم می و نفسش صدای شیشه روی نفسی غبار و خوردن تکان به کرد شروع

 نوشت چیزی

 اطحی در عجله با کردم فرار ساختمون از برداشتم و شال. بود سخت هم خوندنش...  بفهمم نتونستم کردم هرکاری

 مه پسر یه و وسیم خاله کردند می نگاهم نگران همه شد باز در زدم می بابابزرگ خونه در دیوانه مثل و کردم باز و

 کرد نوازش موهام اتاق برد گرفت و دستم و اومد طرفم به خاله اتاق رفتن دو هر کرد نگاه و سنش

 . شم فدات...  ماریام شده چی -

 . خاله...  خاله -

 در شد زدن حرف مشغول کرد باز در ببینه اون خودش که اندازی به در شد بلند خاله کرد قطع و حرفم در صدای

 کرد نگاهم و بست

 . خاله شده چی -

 اما بودم پوشیده شلوارک یه و تیشرت یه کردم وضعم و سر به ی نگاه داد بهم شلوار و مانتو و رفت کمد سمت به

 پوشیدم بشه ناراحت نخواستم

 رفت بیرون خاله و شد داخل خاله اجازه با وسیم

 ؟ شد چی -

 ... گی نمی...  شدم خل گی نمی بگم اگه...  دونم نمی -

 . گم نمی نه -

 کرد نگاهم گفتم رو پنجره ماجرای همه

 ؟ بود نوشته چی فهمیدی -

 ؟ داری خودکار... تونم می که رفته جوری ذهنم تو اش نوشته اما نه -

 پرید رنگش کرد نگاه دستم به و نشست کنارم گرفتم جلوش نوشتم دستم روی داد دستم خودکارش

 . نوشته بدی چیز...  وسیم -

 زد نمایشی لبخند
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 . نه -

 . کن معنیش-

 ... ماریا ببین -

 . کنم می سرچ اینترنت از نگی اگه -

 کرد نگاه دستم به دوباره

 . خواهشی یا اخطاری گفت شه می جوری یه...  برو اینجا از نوشته -

 . تونم نمی اما برم باید من یعنی -

 . بخونی قرآن بلد...  بزند صدمه توند نمی بهت باشی داشته طهارت و بخونی قرآن کافی نباش نگران -

 . نیستم بلد نه...  من...  وسیم -

 زد چشمکی

 . منم -

 . کردم نگاه دستم نوشته به زدم لبخند

 ؟. نبود اونجا کسرا -

 . نمیاد زیاد اونجام من چون شاید...  نه -

 . کنه چکار بلد اون بگو کسرا به -

 دادم تکون سری

 . خودمان به برسیم باید باشند همه قرار...  شب آخه برم من خب -

 . رفت و کرد باز در

 . بود مامان ی نوشته و بود افتاد برام که اتفاقتی به حواسم تمام خودم بخونه و انشاء دادم اجازه بستم و دفتر

 حال در حیاط تو ها بچه شدم خارج ساختمون از شدم بلند کنم تحمل رو معلم حرف و مدرسه دفتر تونستم نمی

 رد به زدم قدم رو راه تو و داخل برگشتم بکشم نفس تونستم نمی انگار بودند شادی و خنده و خواند بازی،درس

 کردم باز آهسته و در بود باز نیم درش اومد زمزمه صدای رسیدم خونه کتاب

 ؟ شده چی...  خیانت شه نمی دلیل خوبیه دختر مایا من نظر به -
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 کرد کج و گردنش

 . خانم سالم -

 رفتم عقب اومد طرف به کشیدن دست با اومد پایین میز لبی از احتیاط با بود شده قفل دهنم

 ؟ زد می حرف کی با -

 نشستم میز پشت خوندم می درس داشتم...  کس هیچ -

 ؟ بگی دروغ تونی نمی گفتن بهت -

 ... گفت دروغ الزم ی گاه کرد میشه چه اما...  شدید -

 شد خیره چپم ی شانه کنار و گرفت دست در دستم کنارم نشست و کشید میز روی و دستش

 . بود ترس تون سوال پشت هم شما مثال -

 . نه -

 . بده دروغ گفتند که شما به -

 . کنی می بازپرسیم داری ندید و من سوال جواب اینکه برای -

 . زد شادی لبخند

 . زدم داری خند حرف نمیاد یادم -

 ... خواستم نمی...  ببخشید -

 . زدی می حرف من درباره شنیدم -

 . گفتم چی شنیدی پس خب کشید نفسی

 . زنی می حرف فارسی تنها چرا بلوچی تو ضمن در کامال نه -

 کرد نزدیک صورتم به و دستش

 . مدرسه زنگ صدای مثل بشنوی بود الزم شاید خب اما.  بشنوی رو ما های حرف خواستم نمی من...  مایا -

 زد لبخندی شد بلند زنگ صدای

 . کالس برم باید خانم ببخشید -

 . گرفت دستش کسی انگار کرد جمع و راستش دست دیدم که رفت می جلو به دستش تکان با و شد بلند
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 نمی دلم اما برم تونستم می زودتر شد می تموم زودتر زنگ یک هام کالس روز اون رفت بیرون و کرد باز در

 که درخت زیر و رفتم خیابون طرف به باریک کوچه از و کردم باز رو مدرسه حیاط در خونه اون برگردم خواست

 تدس زن پیر کردم می نگاه سنتی پوشش با مردم به و ها مغازه به بیاد تاکسی تا ایستادم بود انداخته سایه

 شه نمی پیدا ماشین یه خدای بود زده زل بهم بود نشسته کنارم فروشی

 ودب ساله هشت یا هفت بود بلند زیادی موهاش کنم فکر بود دختر یه کردم نگاه بود من روی به رو که ی کوچه به

 می نگاهم داشت. بود پوشونده تکیه یه لباس اون بو بدنش کل بود تنش سیاه لباس بودند اش چهره روی موهاش

 . که ببینمش بهتر شاید تا کردم تنگ و هام چشم کرد

 ؟. ماریا -

 زد دوستش طرف به سوتی وسیم کنه می پیدا و من میرم جا هر چرا این اف

 داد جواب چیزی یه اونم گفت چیزی یه بلوچی به

 ؟ کنی می چکار اینجا -

 ؟ نیست معلوم تاکسی منتظر...  منتظرم -

 . آخه ایستادن واسه جا اینجا نداری هم عقل اما...  تهرانی شدی بزرگ که درسته -

 کردم ش نگاه

 . بریم -

 بهش رسوندم و خودم کرد حرکت چپ سمت به و

 ؟. پیاده -

 . کنم ذخیره تاکسی شماره بده و گوشیت داره هم دیگه راه یه البته بگیری یاد و راه تا آره-

 . کنی می مطرح لفافه تو چرا بگو خب خواهی می مو شماره اگه -

 یحس به تبدیل عجیبش غرور شد آب یخش خالصه شد خنده به تبدیل اونم لبخند که زدم لبخندی کرد نگاهم

 . تحمل قابل البته صد و شد خوب

 ایستادم در دم

 ؟. خاله پسر میاوردی ماشینت با من شود نمی -

 . داریم پارتی ولکام هم شب ور این بیا نهار ماریا ضمن در...  شد نمی نخیر -
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 خندیدم

 ؟ پارتی چی -

 . خودمون آمدید خوش همون -

 کردم باز در دادم تکون سری

 . راستی -

 برگشتم

 . بینمت می هیچی -

 و بود شده ام تشنه کردم باز مانتوم دکمه شدم داخل کردم باز ساختمون در بستم در و شدم داخل زد لبخندی

 نگاه لبم به آینه جلو نیست خدا همیشه میزبان و مهمانم میاد خوشم حموم رفتم و خوردم آب بودم کرده عرق

 بادی بدون پنجره که پوشیدم می و هام لباس اتاق داخل نداد گیر شکر رو خدا و افتادم گفتم وسیم به کردم

 شیشه بخار بود زده خشکم شنیدم می و نفسش صدای شیشه روی نفسی غبار و خوردن تکان به کرد شروع

 نوشت چیزی

 اطحی در عجله با کردم فرار ساختمون از برداشتم و شال. بود سخت هم خوندنش...  بفهمم نتونستم کردم هرکاری

 مه پسر یه و وسیم خاله کردند می نگاهم نگران همه شد باز در زدم می بابابزرگ خونه در دیوانه مثل و کردم باز و

 کرد نوازش موهام اتاق برد گرفت و دستم و اومد طرفم به خاله اتاق رفتن دو هر کرد نگاه و سنش

 . شم فدات...  ماریام شده چی -

 . خاله...  خاله -

 در شد زدن حرف مشغول کرد باز در ببینه اون خودش که اندازی به در شد بلند خاله کرد قطع و حرفم در صدای

 کرد نگاهم و بست

 . خاله شده چی -

 اما بودم پوشیده شلوارک یه و تیشرت یه کردم وضعم و سر به ی نگاه داد بهم شلوار و مانتو و رفت کمد سمت به

 پوشیدم بشه ناراحت نخواستم

 رفت بیرون خاله و شد داخل خاله اجازه با وسیم

 ؟ شد چی -

 ... گی نمی...  شدم خل گی نمی بگم اگه...  دونم نمی -
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 . گم نمی نه -

 کرد نگاهم گفتم رو پنجره ماجرای همه

 ؟ بود نوشته چی فهمیدی -

 ؟ داری خودکار... تونم می که رفته جوری ذهنم تو اش نوشته اما نه -

 پرید رنگش کرد نگاه دستم به و نشست کنارم گرفتم جلوش نوشتم دستم روی داد دستم خودکارش

 . نوشته بدی چیز...  وسیم -

 زد نمایشی لبخند

 . نه -

 . کن معنیش-

 ... ماریا ببین -

 . کنم می سرچ اینترنت از نگی اگه -

 کرد نگاه دستم به دوباره

 . خواهشی یا اخطاری گفت شه می جوری یه...  برو اینجا از نوشته -

 . تونم نمی اما برم باید من یعنی -

 . بخونی قرآن بلد...  بزند صدمه توند نمی بهت باشی داشته طهارت و بخونی قرآن کافی نباش نگران -

 . نیستم بلد نه...  من...  وسیم -

 زد چشمکی

 . منم -

 . کردم نگاه دستم نوشته به زدم لبخند

 ؟. نبود اونجا کسرا -

 . نمیاد زیاد اونجام من چون شاید...  نه -

 . کنه چکار بلد اون بگو کسرا به -

 دادم تکون سری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

57 

 

 . خودمان به برسیم باید باشند همه قرار...  شب آخه برم من خب -

 . رفت و کرد باز در

 من مگه ، افتاد می برام اتفاقات این چرا دونستم نمی ؛ شود می مچاله داشت دلم داشتم نمی بر نوشته از چشم

 ؟.! کردم چکارشون

 برام تا بزن حرف فارسی کردند می سعی همه خوردیم گرم هم با و نهار. داد نجاتم واهی تفکرهای از و اومد خاله

 دراص بهم زد می لبخند دلیل بی و داد می تکان دلیل بی را سرش که جوانی پسر.  نبود کسرا.  تعبیرنشه سوء

 سنتی لباس وسیم و کسرا خالف بر ، معصوم و داشتنی دوست چهره و داشت خاکستری های چشم.  شد معرفی

 با نبود ها اون از کم هم وسیم داد می و غذاش رفت می صدقش قربان مدام بزرگ مامان.  داشت تن به سفیدی

 .شد من های نگاه متوجه سیما کردند می رفتار ها بچه مثل هیکل و قد اون با پسری

 . ذهنیه معلول صدرا ـ

 کشیدم ی آه و کردم صدرا به ی نگاه

 .! حیفه خیلی ـ

 از که خدا اما معلول گفتند ها دکتر بود بچه اون ببین رو کسرا بده کی به و چی دونست می بهتر خدا...  چرا ـ

 . ده می انجام سوت سه سخت موال برای که های کاری تمام حفظ قرآن باهوش خیلی اون بلد بهتر دکترها

 .! ها سفریم سر دخترها:  گفت ما به خطاب وسیم

 کردم وسکوت دادم تکان سری

 سوال ش از ببینم کسرا زودتر خواست می دلم بودند مهمانی تدارکات کردن آماده مشغول همه.  بود شده عصر

 و بودند مشغول همه شدم بلند برگشته شاید که فکر این با کند می اذیت و من دارن شیطان مریدهای چرا کنم

 راکس شدم امیدوار بستم و هام چشم کردم نگاه مخفوف باغ به و کردم باز و حیاط در نشدند آمدنم بیرون متوجه

 فلق ساختمون در کردم می نگاه راست و چپ به ترس با بودم کرد قفل ام سینه ی قفسه روی و دستم باشه اونجا

 ی نانهز صدایی در کردن باز قبل رفتم کسرا اتاق طرف به کشیدم راحتی نفس بستم عجله با و کردم باز و در نبود

 ؟ کیه صدایی گفتم خودم با گرفتم فاصله در از اومد می

 ردمک می فکر بلند ، باشم عصبی داشتم بدی عادت نداشتم خوبی حس اما شدم منتظر رفتم خونه آشپز طرف به

 ... باشه دخترش دوست اگه اما...  چه من به... باشه هست هرکی چه من به خب ـ

 زدم نیشخندی
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 و ازدواج نفر چند با آزاد ، مسلمون و مرد نباشه هرچی نیست ممکن چرا( کردم اخمی... )  نیست ممکن...  بابا نه ـ

 ... داره هم مور و حور وری این وری اون کلی کنار به این تازه بکنه صیغه

 . کنه نمی نجوا بلند بلند و هاش فکر که عاقل آدم ـ

 گفتم معترضانه کرد می نگاهم جیبش داخل و هاش دست و بود داده تکیه در چوب چهار به کسرا برگشتم

 ؟! هان میشی ظاهر جن عین چرا تو ـ

 گفت کشدار و شد خم طرفم به یکم انداخت باال ابروی رفتم عقب به قدمی و شد صاف هام اخم اومد طرفم به

 . جنم شایدم ـ

 برگشت و ایستاد صاف افتاد اش شونه سر به چهرهش از نگاهم

 . شو آشنا خانم مایا با بیا ـ

 و بود ماه کالم یک در روشن آبی های چشم ، معصوم عروسکی صورت بود خوشگل اندازه بی اومد تر جلو دختر

 شود نمی دید تارش یک حتی موهاش بود پوشیده اندازه بی بگذریم صورتش زیبای از هیچ درمقابلش من

 . هستم ماریه من... سالم ـ

 گفتم سردی با نمیومد خوشم ازش چرا دونستم نمی

 . ماریام منم ـ

 . ماریا نه مایا ـ کسرا

 کسرا کردم می نگاهشون اومده در حدقه از تیله دو مثل شد سرخ های چشم با من گرفت رو کسرا بازوی ماریه

 داد قورت و خندش

 ؟ خوشگله ماریه...  عمه دختر ـ

 ظرمنت ساعتی بمب عین عجیبی عصبانیت از زد ضربی کسرا بازوی به شوخی به زد لبخندی ماریه جوابم قبل

 کرد بهم ی نگاه کسرا بودم انفجار

 ( کرد کسرا طرف به رو...) ببینمت می برم باید من جان مایا خب ـ ماریه

 .! مایاست بخاطر جشن بیا حتما شب ضمن در برم بده کتاب خب

 داد تکان تاییدی سر کسرا

 .داد اجازه مایا اگه البته ـ
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 . بیا باشه:  گفتم زده گیج

 دختر این زودتر خواست می دلم نشم ناراحت من تا کن آروم کسرا کرد سعی و زد لبخندی ماریه و خندید کسرا

 برنگرده و بره رخ فرشته

 . بردارم کتاب اتاقت برم بده اجازه منظورم ـ

 . نبودم هم متوجه البته دادم که سوتی از و شدم زیر به سر

 داد ماریه به آورد قطوری کتاب و رفت کسرا

 ... بینمت می شب خب ـ

 رسید در به

 ... کن گوش رو کسرا داداش های حرف لطفا عمه دختر درضمن ـ

 شدند پر بزرگی لبخند با لبهام و شدم خوشحال نشنیدم چیزی دیگه

 کسرا و زد می حرف داشت ماریه کردم می نگاهشون پنجره از رفت و داد تکون لبخند و تاسف با و سرش کسرا

 . رفت و آورد پایین و روبندش داد می تکون سر

*** 

 افتهب بلند موهای تا سنتی بلند رنگی های لباس از بودند بارنگ و رنگ دختر بودم نشسته دخترانه جمع میون

 پوشش متاهل و تر مسن های زن کرد می جدا بقیه با را بلوچ های دختر زیبا های دوخته با بلند های شال ، شده

 نبود هاش بچه شبیه ممکن وجه هیچ به کسرا مادر بودند سنگین رنگهای با تر سنگین

 راکس البته ماهی اون به صدار و ماریه و کسرا کردم تعجب واقعا شد معرفی بهم(  کلثوم) گلثوم دایی زن وقتی

 ی قهوه های چشم با بود سبزه زن یه کسرا مادر طور همین هم صدرا بود جذاب خیلی ولی بود سیاه هاش چشم

 نرفته دوتا این به ها بچه اصال بود خاله کپی هم دایی بود عادی اندازه بی اش چهره متوسط دهن و لب و تیره

 نمی هم خودم البته کردند خارج خودم خیالی دنیای از من و شدند داخل لباس جفت یه با سمیرا و سیما بودند

 ماریه بزنم حرف باهش آنکه بی شدم عاشق صدرا رفت می رژه فکرم تو کسرا اندازه بی بود شده چم دونستم

 زن کردم می حس نزدیک خودم بخ رو ماریه که بود نشده نزدیک بهم اونقدر سیما حتی بودم هاش حرف مجذوب

 بودم غریب یک براش هنوز شاید گرفت می فاصله ازم دایی

 . بپوشی سنتی لباس گفت بزرگ مامان ماریا:  سیما

 صدای اون با آرام کردم نگاهش داد دستم به فشاری ماریه کردم می نگاه سیما روشن و براق نگاه به مهبوت و مات

 گفت خوب حس از پر زیبا
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 ؟ اینجا بیاد خواد می کسی مگه...  بپوشه چی بگیره تصمیم باید خودش مایا سیما -

 کرد اشاره پاهم به نگاهش با نمیان داخل که برسن مهمان االن هست خونواد این عضو دیگه ماریا عزیزم نه -

 شدم بلند داد رد جواب بدبختانه دامنم که کنم جمع پاهم کردم سعی

 . پوشم می باشه -

 دستم به و بود شده دوخته آتشی قرمز های صدفه و مهره با نارنجی رنگ بخ بود زده تا مرتب رو ها لباس سیما

 نمت به لباس شادی و خند با بپوشمش کرد کمکم سیما رفتم باال طبقه به همراش بردم گوشم پشت موهام داد

 نشست میز روی کرد خارج جوارات جعبه کرد باز کمد در بود شده دوخته خودم مخصوص انگار قولی به نشست

 و رسید می هام شونه سر تا که موهام خواستم سیما از بود شده بافته همه ها دختر بلند موهای و بود باز موهام

 ناال و بودند من آرزوی بچگی از مامان موهای بودم بلند موی عاشق.  بشه بلند موهام زاشت نمی اصال مادرم ببافه

 . داد می آزارم کنم می حس اینجا در که تفاوت این

 بود موهام بافتن و کردن شانه مشغول سیما

 ؟ گی می و راستش کنم سوال یه... سیما -

 . بپرس آره -

 غدرو من شاید حتی کردید قبولم چرا نیست مخالف کسی من برگشت قرمز خط شکستن با مامان فرار با چرا -

 . گفتم

 هک بیاد مهمانی قرار گفت می شنیدم دوزکی من رو ها تر بزرگ البته خواست رو همه کسرا بیا بود قرار وقتی -

 برگشتم. گفت و همین این است افسانه سفیر مهمان اون درست حرفش تمام

 نترسم تا نگفته و کاملش وسیم بنظرم چرا دونستم نمی نوشتم رو جمله اون برداشتم و بود میز روی که ابروی خط

 . میشه چی معنیش این سیما -

 خوند سختی به

 . بلدی اردو...  جاهوو سهه یها -

 ... اردو -

 . کردی نگاه رو هندی فیلم این اردو زبان -

 زدم کجی لبخند

 ؟. میشه چی معنیش خب...  نیستم فیلم اهل من متاسفانه -
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 ... ادبانش بی برو اینجا شه می مودبانش بگم دقیق -

 . کن گم و گورت -

 ؟ گفته بهت کسرا کنم فکر آره -

 ... سوچا...  گید می بخواب به شما...  نه -

 خندید

 . ست سوجا البته و گند می اردو زبان تو و هندی این بوپس یا وپس میگیم ما -

 . بزن حرف بلوچ گفتم وقتی گفت کسرا و این -

 خنده زیز زد

 اومد در حدقه از چشم زد می حرف شکسته وقتی گفتم شابد داری خنده چیز گفتم خودم با

 . بلوچی اال بزن حرف تون می رو زبان تمام کسرا دونی نمی...  تو...  تو ماریا وای -

 ؟!!!! چرا:  گفتم تعجب با

 . ریمب و بزارم طالت بزار خب خیل...  حرف این از ندار مشکلی گفتند دکتر ولی دونیم نمی کشید چهرم یه دستی

 . ترم راحت طوری این ممنون نه -

 مردم می داشتم کردم حس و گرفتم پیچه دل شد بلند و گفت باشی

 خوبی؟ شد چی-

 . عادتم وقت کنم فکر خوبم من نیست چیزی-

 االن آخه زدم غر دلم تو کشیدم دراز تخت روی رفت و کرد باز در میاره پد برام اتاقش از االن گفت زد لبخندی

 درد شدت از گرفت می بدنم تمام داشت درد نه اما بشه کمتر دردش که دادم فشار هم رو هام چشم بود وقتش

 چراغ نشدم بلند سیماست اینکه خیال یه شد باز اتاق در رفت موهام داخل سردی قطرهای و چکید اشکم

 کرد خاموش

 . بیدارم -

 اندازه به در ندیدمش که من رفت و بست در. بمون جا همین امشب بگم بهت اومدم نشو بلند دونم می - کسرا

 ساعت یک بعد کنم استحرات یکم خواست ازم داد پد قرص بهم سیما دیدم و ش سایه فقط کرد باز زدنش حرف

 تهدس از هام م از تار چند شدم بلند زحمت با بود من جشن باشد هر پایین برم گرفتم تصمیم ناله ک آه و تنهای
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 مکرد باز در که همزمان کردم باز در و زدم جانی بی لبخند خوردند می تاب هام گونه روی بیرون بود زده شد بافته

 شد اتاق داخل گذاشت میز ی رو سینی کرد نگاه موهام به کرد نگاه پام تا سر از شد سبز جلوم سینی یه با وسیم

 مبست گردنم دور گردن شال ومثل گرفتم و شال نداشتم ایستادن حال حتی گرفت طرف به بلند و نازک شال و

 . سرت بزار بابا ای -

 . ویستم تونم نمی نیست خوب حالم من وسیم -

 . چته -

 . برم -

 فهمید حتما

 . سرشون زارن می کنم فکر شال اپا آره -

 دش غمگین چشمام نبود ماریه نشستم کنارش گرفت دستم سیما رفتم پایین ها پله از گفتم جانی بی چشم

 ؟ کو ماریه -

 . داره کالس فردا رفت -

 ؟ خونه می چی -

 . بهتری.(... اسالمی معارف و علوم.) عالمی بردارش مثل -

 . آره -

 می همراه ها برادر و پدر با پشتی در از مادر و ها مادر با و کردند می خلوت دورم کم کم مهمان شد خرده شام

 روی وسیم.  برده خونه به را مادرش و صدرا ، ماریه کسرا فهمیدم و دایی جز بودند رفته همه رفتند می و شودند

 داشت دکمه چهار ، سه جمع سر کرد باز لباسش یقه و افتاد مبل

 گفت جمع میون و آورد چای خاله نشستم بابابزرگ کنار

 ؟. دختریه چطور ماریه بنظرت دخترم ماریا -

 ماسی به اشاره با شد بلند خاله کردند بحث مادرش با خودش زبان با کرد شروع و فهمید من از بهتر انگار وسیم

 ساعت تا غریب و عجیب های حرف و خند شوخی هیچی گفت اشاره با برداشت و چای استکان اونم خبر چه گفتم

 دایی و سیما و من خوابیدند هم بزرگ مامان و بابابزرگ خوابید رفت پیش ساعت یک سمیرا داشت ادامه 03:21

 بابابزرگ ترس از اون کرد نمی قبول کسی اما برید خوابید. بزر بابا بیارید قلیون برید بابا گفت می مدام که وسیم

 گرفت رفتن به تصمیم دایی بود شده کسل وسیم
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 خواب به تصمیم هم خاله دایی رفتن با دهم می و خواهرش بوی انگار گفت می بار هر بوسید پیشانیم بار چند

 ات خونه ری نمی بگند بودم منتظر اندازه بی هیچ که اومد نمی خوابم من اما شروع ها خمیازه کم کم و گرفت

 بشم بکار دست خودم باید نه دیدم

 . دارم کالس فردا وقت دیر برم بهتر دیگه من بچه خاله خب -

 ... بمون امشب خاله کجا -

 . دارم ناتموم کار چند خاله نه -

 . سیم و -

 گفت جانی بی هان وسیم

 . برسون رو ماریا شو بلند -

 . چشم -

 . خوابه غرق وسیم میرم خودم نه -

 . بریم نه -

 کردم باز حیاط در شدیدم قدم هم

 ... ی خسته ببخش -

 . میاد بهت بیشتر سرت رو شال...  نیستم خسته نه -

 زدم لبخندی

 . میاد بیشتر سنتی لباس هم تو به -

 . برو نکردی خواستگاری ازم تا خب خیل -

 زدم لبخندی

 . بخیر شب -

 . خوش شب-

 رفتم می ساختمون طرف به داشتم وسیم هاس حرف خوشی سر با بستم در

 . کافر:  حس بی و سرد کشدار پچید گوشم به ها درخت انبوه تاریکی ازمیان صدای
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 انتظار پس دهند نمی نشون هرکسی به واقعی شکل با خودشون ها جن دوستان) برگرداندم صدا سمت به سرم

 کیهت خودش استخانی عصای به گرفته قوز زنی پیر(  کنه می فرق مایا باید شما های چشم جلو جن باشید نداشته

 داشت قوچ شاخ مثل های شاخه بود شده محو تاریک تو سرشون زدند می برق که سفیدی موهای بود داد

 . گفت وار زمزمه بود کم باش م فاصله ترسناک و سیاه چهره زشت دستهای

 . کافر بر مرگ

 زده خشکم کند مرگم جوان توانست می ترسناک صدای و نگاه همان اما نمیامد جلو لرزیزد می پام دست ترس از

 صدا کردم نمی حس پام ترس از نداشتم هام چشم بستن جرعت حتی ناخنش زیاد بلندی و سیاه های ناخن بود

 بی پاهم شاید اراده بی خواسته نا زدم زانو کشیدنش سوت و سکوت هیچ نبود جغدی نبود بادی انگار شدند گم ها

 می موش قبل رم نمی حال از چرا موقعیت این تو خدای میومد طرفم به داشت داد حرکت و عصاش شدند حس

 سم مثل خرد پاهش به بلندش لباس از چشم نبود هوشی بی بود چشم جلو هیوال یه االن کردم می غش دیدم

 رفت عقب و خرد بهش تازیانی شد می نزدیک بهم داشت نبود سم هم شاید داشت ناخن اما بود چهارپاها

 . بده تقاص کی کنم می تعیین من نگفتم مگه -کسرا

 اما بود مهتاب بخاطر شاید نشست جلوم کسرا بود خشک هنوز بدنم شد ناپدید دود مثل هوا در و کرد ی ناله

 درخشید می داشت هاش چشم

 . باشی هم معذور که حالی به وای دنبالتن در به در طوری همین...  نیا نگفتم مگه -

 کشید مالف و تخت روی گذاشت من بودم زده زل کسرا چهره به بود بند زبانم هنوز کرد بلندم و داد سرم و شالم

 نزدیک هام لب به مسی لیوان و نشست تخت لبی و کرد باز در بخرم تکون تونستم نمی چرا بیرون رفت و روم

 . بست چشم خوردم ناخواسته و کرد

 می پام قبری از که دستی گاهی برد می تاریکی در من کسی گاهی ترسناک دیدم بدی خوابی رفتم خواب به

 . کشید می و گرفت

 سال یه کردم فکر بود شب هم هنوز کردم باز هام چشم رفت می پایین روم از کرد می حرکت داشت دوباره مالفه

 صدای دار خش پچ پچ میومد چوبی در از اتاقم بغل منبعش شنیدم می صدا کردم باز اتاق در آرام بودم خواب

 . شد باز در رفتم عقب قدم چند شد قطع صدا عجیب الفاض با کسرا

 راکس البته ماهی اون به صدار و ماریه و کسرا کردم تعجب واقعا شد معرفی بهم(  کلثوم) گلثوم دایی زن وقتی

 ی قهوه های چشم با بود سبزه زن یه کسرا مادر طور همین هم صدرا بود جذاب خیلی ولی بود سیاه هاش چشم

 نرفته دوتا این به ها بچه اصال بود خاله کپی هم دایی بود عادی اندازه بی اش چهره متوسط دهن و لب و تیره

 نمی هم خودم البته کردند خارج خودم خیالی دنیای از من و شدند داخل لباس جفت یه با سمیرا و سیما بودند

 ماریه بزنم حرف باهش آنکه بی شدم عاشق صدرا رفت می رژه فکرم تو کسرا اندازه بی بود شده چم دونستم
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 زن کردم می حس نزدیک خودم بخ رو ماریه که بود نشده نزدیک بهم اونقدر سیما حتی بودم هاش حرف مجذوب

 بودم غریب یک براش هنوز شاید گرفت می فاصله ازم دایی

 . بپوشی سنتی لباس گفت بزرگ مامان ماریا:  سیما

 صدای اون با آرام کردم نگاهش داد دستم به فشاری ماریه کردم می نگاه سیما روشن و براق نگاه به مهبوت و مات

 گفت خوب حس از پر زیبا

 ؟ اینجا بیاد خواد می کسی مگه...  بپوشه چی بگیره تصمیم باید خودش مایا سیما -

 کرد اشاره پاهم به نگاهش با نمیان داخل که برسن مهمان االن هست خونواد این عضو دیگه ماریا عزیزم نه -

 شدم بلند داد رد جواب بدبختانه دامنم که کنم جمع پاهم کردم سعی

 . پوشم می باشه -

 دستم به و بود شده دوخته آتشی قرمز های صدفه و مهره با نارنجی رنگ بخ بود زده تا مرتب رو ها لباس سیما

 نمت به لباس شادی و خند با بپوشمش کرد کمکم سیما رفتم باال طبقه به همراش بردم گوشم پشت موهام داد

 نشست میز روی کرد خارج جوارات جعبه کرد باز کمد در بود شده دوخته خودم مخصوص انگار قولی به نشست

 و رسید می هام شونه سر تا که موهام خواستم سیما از بود شده بافته همه ها دختر بلند موهای و بود باز موهام

 ناال و بودند من آرزوی بچگی از مامان موهای بودم بلند موی عاشق.  بشه بلند موهام زاشت نمی اصال مادرم ببافه

 . داد می آزارم کنم می حس اینجا در که تفاوت این

 بود موهام بافتن و کردن شانه مشغول سیما

 ؟ گی می و راستش کنم سوال یه... سیما -

 . بپرس آره -

 غدرو من شاید حتی کردید قبولم چرا نیست مخالف کسی من برگشت قرمز خط شکستن با مامان فرار با چرا -

 . گفتم

 هک بیاد مهمانی قرار گفت می شنیدم دوزکی من رو ها تر بزرگ البته خواست رو همه کسرا بیا بود قرار وقتی -

 برگشتم. گفت و همین این است افسانه سفیر مهمان اون درست حرفش تمام

 نترسم تا نگفته و کاملش وسیم بنظرم چرا دونستم نمی نوشتم رو جمله اون برداشتم و بود میز روی که ابروی خط

 . میشه چی معنیش این سیما -

 خوند سختی به

 . بلدی اردو...  جاهوو سهه یها -
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 ... اردو -

 . کردی نگاه رو هندی فیلم این اردو زبان -

 زدم کجی لبخند

 ؟. میشه چی معنیش خب...  نیستم فیلم اهل من متاسفانه -

 ... ادبانش بی برو اینجا شه می مودبانش بگم دقیق -

 . کن گم و گورت -

 ؟ گفته بهت کسرا کنم فکر آره -

 ... سوچا...  گید می بخواب به شما...  نه -

 خندید

 . ست سوجا البته و گند می اردو زبان تو و هندی این بوپس یا وپس میگیم ما -

 . بزن حرف بلوچ گفتم وقتی گفت کسرا و این -

 خنده زیز زد

 اومد در حدقه از چشم زد می حرف شکسته وقتی گفتم شابد داری خنده چیز گفتم خودم با

 . بلوچی اال بزن حرف تون می رو زبان تمام کسرا دونی نمی...  تو...  تو ماریا وای -

 ؟!!!! چرا:  گفتم تعجب با

 . ریمب و بزارم طالت بزار خب خیل...  حرف این از ندار مشکلی گفتند دکتر ولی دونیم نمی کشید چهرم یه دستی

 . ترم راحت طوری این ممنون نه -

 مردم می داشتم کردم حس و گرفتم پیچه دل شد بلند و گفت باشی

 خوبی؟ شد چی-

 . عادتم وقت کنم فکر خوبم من نیست چیزی-

 االن آخه زدم غر دلم تو کشیدم دراز تخت روی رفت و کرد باز در میاره پد برام اتاقش از االن گفت زد لبخندی

 درد شدت از گرفت می بدنم تمام داشت درد نه اما بشه کمتر دردش که دادم فشار هم رو هام چشم بود وقتش

 چراغ نشدم بلند سیماست اینکه خیال یه شد باز اتاق در رفت موهام داخل سردی قطرهای و چکید اشکم

 کرد خاموش
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 . بیدارم -

 اندازه به در ندیدمش که من رفت و بست در. بمون جا همین امشب بگم بهت اومدم نشو بلند دونم می - کسرا

 ساعت یک بعد کنم استحرات یکم خواست ازم داد پد قرص بهم سیما دیدم و ش سایه فقط کرد باز زدنش حرف

 تهدس از هام م از تار چند شدم بلند زحمت با بود من جشن باشد هر پایین برم گرفتم تصمیم ناله ک آه و تنهای

 مکرد باز در که همزمان کردم باز در و زدم جانی بی لبخند خوردند می تاب هام گونه روی بیرون بود زده شد بافته

 شد اتاق داخل گذاشت میز ی رو سینی کرد نگاه موهام به کرد نگاه پام تا سر از شد سبز جلوم سینی یه با وسیم

 مبست گردنم دور گردن شال ومثل گرفتم و شال نداشتم ایستادن حال حتی گرفت طرف به بلند و نازک شال و

 . سرت بزار بابا ای -

 . ویستم تونم نمی نیست خوب حالم من وسیم -

 . چته -

 . برم -

 فهمید حتما

 . سرشون زارن می کنم فکر شال اپا آره -

 دش غمگین چشمام نبود ماریه نشستم کنارش گرفت دستم سیما رفتم پایین ها پله از گفتم جانی بی چشم

 ؟ کو ماریه -

 . داره کالس فردا رفت -

 ؟ خونه می چی -

 . بهتری.(... اسالمی معارف و علوم.) عالمی بردارش مثل -

 . آره -

 می همراه ها برادر و پدر با پشتی در از مادر و ها مادر با و کردند می خلوت دورم کم کم مهمان شد خرده شام

 روی وسیم.  برده خونه به را مادرش و صدرا ، ماریه کسرا فهمیدم و دایی جز بودند رفته همه رفتند می و شودند

 داشت دکمه چهار ، سه جمع سر کرد باز لباسش یقه و افتاد مبل

 گفت جمع میون و آورد چای خاله نشستم بابابزرگ کنار

 ؟. دختریه چطور ماریه بنظرت دخترم ماریا -
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 ماسی به اشاره با شد بلند خاله کردند بحث مادرش با خودش زبان با کرد شروع و فهمید من از بهتر انگار وسیم

 ساعت تا غریب و عجیب های حرف و خند شوخی هیچی گفت اشاره با برداشت و چای استکان اونم خبر چه گفتم

 دایی و سیما و من خوابیدند هم بزرگ مامان و بابابزرگ خوابید رفت پیش ساعت یک سمیرا داشت ادامه 03:21

 بابابزرگ ترس از اون کرد نمی قبول کسی اما برید خوابید. بزر بابا بیارید قلیون برید بابا گفت می مدام که وسیم

 گرفت رفتن به تصمیم دایی بود شده کسل وسیم

 خواب به تصمیم هم خاله دایی رفتن با دهم می و خواهرش بوی انگار گفت می بار هر بوسید پیشانیم بار چند

 ات خونه ری نمی بگند بودم منتظر اندازه بی هیچ که اومد نمی خوابم من اما شروع ها خمیازه کم کم و گرفت

 بشم بکار دست خودم باید نه دیدم

 . دارم کالس فردا وقت دیر برم بهتر دیگه من بچه خاله خب -

 ... بمون امشب خاله کجا -

 . دارم ناتموم کار چند خاله نه -

 . سیم و -

 گفت جانی بی هان وسیم

 . برسون رو ماریا شو بلند -

 . چشم -

 . خوابه غرق وسیم میرم خودم نه -

 . بریم نه -

 کردم باز حیاط در شدیدم قدم هم

 ... ی خسته ببخش -

 . میاد بهت بیشتر سرت رو شال...  نیستم خسته نه -

 زدم لبخندی

 . میاد بیشتر سنتی لباس هم تو به -

 . برو نکردی خواستگاری ازم تا خب خیل -

 زدم لبخندی
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 . بخیر شب -

 . خوش شب-

 رفتم می ساختمون طرف به داشتم وسیم هاس حرف خوشی سر با بستم در

 . کافر:  حس بی و سرد کشدار پچید گوشم به ها درخت انبوه تاریکی ازمیان صدای

 انتظار پس دهند نمی نشون هرکسی به واقعی شکل با خودشون ها جن دوستان) برگرداندم صدا سمت به سرم

 کیهت خودش استخانی عصای به گرفته قوز زنی پیر(  کنه می فرق مایا باید شما های چشم جلو جن باشید نداشته

 داشت قوچ شاخ مثل های شاخه بود شده محو تاریک تو سرشون زدند می برق که سفیدی موهای بود داد

 . گفت وار زمزمه بود کم باش م فاصله ترسناک و سیاه چهره زشت دستهای

 . کافر بر مرگ

 زده خشکم کند مرگم جوان توانست می ترسناک صدای و نگاه همان اما نمیامد جلو لرزیزد می پام دست ترس از

 صدا کردم نمی حس پام ترس از نداشتم هام چشم بستن جرعت حتی ناخنش زیاد بلندی و سیاه های ناخن بود

 بی پاهم شاید اراده بی خواسته نا زدم زانو کشیدنش سوت و سکوت هیچ نبود جغدی نبود بادی انگار شدند گم ها

 می موش قبل رم نمی حال از چرا موقعیت این تو خدای میومد طرفم به داشت داد حرکت و عصاش شدند حس

 سم مثل خرد پاهش به بلندش لباس از چشم نبود هوشی بی بود چشم جلو هیوال یه االن کردم می غش دیدم

 رفت عقب و خرد بهش تازیانی شد می نزدیک بهم داشت نبود سم هم شاید داشت ناخن اما بود چهارپاها

 . بده تقاص کی کنم می تعیین من نگفتم مگه -کسرا

 اما بود مهتاب بخاطر شاید نشست جلوم کسرا بود خشک هنوز بدنم شد ناپدید دود مثل هوا در و کرد ی ناله

 درخشید می داشت هاش چشم

 . باشی هم معذور که حالی به وای دنبالتن در به در طوری همین...  نیا نگفتم مگه -

 کشید مالف و تخت روی گذاشت من بودم زده زل کسرا چهره به بود بند زبانم هنوز کرد بلندم و داد سرم و شالم

 نزدیک هام لب به مسی لیوان و نشست تخت لبی و کرد باز در بخرم تکون تونستم نمی چرا بیرون رفت و روم

 . بست چشم خوردم ناخواسته و کرد

 می پام قبری از که دستی گاهی برد می تاریکی در من کسی گاهی ترسناک دیدم بدی خوابی رفتم خواب به

 . کشید می و گرفت

 سال یه کردم فکر بود شب هم هنوز کردم باز هام چشم رفت می پایین روم از کرد می حرکت داشت دوباره مالفه

 صدای دار خش پچ پچ میومد چوبی در از اتاقم بغل منبعش شنیدم می صدا کردم باز اتاق در آرام بودم خواب

 . شد باز در رفتم عقب قدم چند شد قطع صدا عجیب الفاض با کسرا
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 راکس البته ماهی اون به صدار و ماریه و کسرا کردم تعجب واقعا شد معرفی بهم(  کلثوم) گلثوم دایی زن وقتی

 ی قهوه های چشم با بود سبزه زن یه کسرا مادر طور همین هم صدرا بود جذاب خیلی ولی بود سیاه هاش چشم

 نرفته دوتا این به ها بچه اصال بود خاله کپی هم دایی بود عادی اندازه بی اش چهره متوسط دهن و لب و تیره

 نمی هم خودم البته کردند خارج خودم خیالی دنیای از من و شدند داخل لباس جفت یه با سمیرا و سیما بودند

 ماریه بزنم حرف باهش آنکه بی شدم عاشق صدرا رفت می رژه فکرم تو کسرا اندازه بی بود شده چم دونستم

 زن کردم می حس نزدیک خودم بخ رو ماریه که بود نشده نزدیک بهم اونقدر سیما حتی بودم هاش حرف مجذوب

 بودم غریب یک براش هنوز شاید گرفت می فاصله ازم دایی

 . بپوشی سنتی لباس گفت بزرگ مامان ماریا:  سیما

 صدای اون با آرام کردم نگاهش داد دستم به فشاری ماریه کردم می نگاه سیما روشن و براق نگاه به مهبوت و مات

 گفت خوب حس از پر زیبا

 ؟ اینجا بیاد خواد می کسی مگه...  بپوشه چی بگیره تصمیم باید خودش مایا سیما -

 کرد اشاره پاهم به نگاهش با نمیان داخل که برسن مهمان االن هست خونواد این عضو دیگه ماریا عزیزم نه -

 شدم بلند داد رد جواب بدبختانه دامنم که کنم جمع پاهم کردم سعی

 . پوشم می باشه -

 دستم به و بود شده دوخته آتشی قرمز های صدفه و مهره با نارنجی رنگ بخ بود زده تا مرتب رو ها لباس سیما

 نمت به لباس شادی و خند با بپوشمش کرد کمکم سیما رفتم باال طبقه به همراش بردم گوشم پشت موهام داد

 نشست میز روی کرد خارج جوارات جعبه کرد باز کمد در بود شده دوخته خودم مخصوص انگار قولی به نشست

 و رسید می هام شونه سر تا که موهام خواستم سیما از بود شده بافته همه ها دختر بلند موهای و بود باز موهام

 ناال و بودند من آرزوی بچگی از مامان موهای بودم بلند موی عاشق.  بشه بلند موهام زاشت نمی اصال مادرم ببافه

 . داد می آزارم کنم می حس اینجا در که تفاوت این

 بود موهام بافتن و کردن شانه مشغول سیما

 ؟ گی می و راستش کنم سوال یه... سیما -

 . بپرس آره -

 غدرو من شاید حتی کردید قبولم چرا نیست مخالف کسی من برگشت قرمز خط شکستن با مامان فرار با چرا -

 . گفتم

 هک بیاد مهمانی قرار گفت می شنیدم دوزکی من رو ها تر بزرگ البته خواست رو همه کسرا بیا بود قرار وقتی -

 برگشتم. گفت و همین این است افسانه سفیر مهمان اون درست حرفش تمام
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 نترسم تا نگفته و کاملش وسیم بنظرم چرا دونستم نمی نوشتم رو جمله اون برداشتم و بود میز روی که ابروی خط

 . میشه چی معنیش این سیما -

 خوند سختی به

 . بلدی اردو...  جاهوو سهه یها -

 ... اردو -

 . کردی نگاه رو هندی فیلم این اردو زبان -

 زدم کجی لبخند

 ؟. میشه چی معنیش خب...  نیستم فیلم اهل من متاسفانه -

 ... ادبانش بی برو اینجا شه می مودبانش بگم دقیق -

 . کن گم و گورت -

 ؟ گفته بهت کسرا کنم فکر آره -

 ... سوچا...  گید می بخواب به شما...  نه -

 خندید

 . ست سوجا البته و گند می اردو زبان تو و هندی این بوپس یا وپس میگیم ما -

 . بزن حرف بلوچ گفتم وقتی گفت کسرا و این -

 خنده زیز زد

 اومد در حدقه از چشم زد می حرف شکسته وقتی گفتم شابد داری خنده چیز گفتم خودم با

 . بلوچی اال بزن حرف تون می رو زبان تمام کسرا دونی نمی...  تو...  تو ماریا وای -

 ؟!!!! چرا:  گفتم تعجب با

 . ریمب و بزارم طالت بزار خب خیل...  حرف این از ندار مشکلی گفتند دکتر ولی دونیم نمی کشید چهرم یه دستی

 . ترم راحت طوری این ممنون نه -

 مردم می داشتم کردم حس و گرفتم پیچه دل شد بلند و گفت باشی

 خوبی؟ شد چی-
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 . عادتم وقت کنم فکر خوبم من نیست چیزی-

 االن آخه زدم غر دلم تو کشیدم دراز تخت روی رفت و کرد باز در میاره پد برام اتاقش از االن گفت زد لبخندی

 درد شدت از گرفت می بدنم تمام داشت درد نه اما بشه کمتر دردش که دادم فشار هم رو هام چشم بود وقتش

 چراغ نشدم بلند سیماست اینکه خیال یه شد باز اتاق در رفت موهام داخل سردی قطرهای و چکید اشکم

 کرد خاموش

 . بیدارم -

 اندازه به در ندیدمش که من رفت و بست در. بمون جا همین امشب بگم بهت اومدم نشو بلند دونم می - کسرا

 ساعت یک بعد کنم استحرات یکم خواست ازم داد پد قرص بهم سیما دیدم و ش سایه فقط کرد باز زدنش حرف

 تهدس از هام م از تار چند شدم بلند زحمت با بود من جشن باشد هر پایین برم گرفتم تصمیم ناله ک آه و تنهای

 مکرد باز در که همزمان کردم باز در و زدم جانی بی لبخند خوردند می تاب هام گونه روی بیرون بود زده شد بافته

 شد اتاق داخل گذاشت میز ی رو سینی کرد نگاه موهام به کرد نگاه پام تا سر از شد سبز جلوم سینی یه با وسیم

 مبست گردنم دور گردن شال ومثل گرفتم و شال نداشتم ایستادن حال حتی گرفت طرف به بلند و نازک شال و

 . سرت بزار بابا ای -

 . ویستم تونم نمی نیست خوب حالم من وسیم -

 . چته -

 . برم -

 فهمید حتما

 . سرشون زارن می کنم فکر شال اپا آره -

 دش غمگین چشمام نبود ماریه نشستم کنارش گرفت دستم سیما رفتم پایین ها پله از گفتم جانی بی چشم

 ؟ کو ماریه -

 . داره کالس فردا رفت -

 ؟ خونه می چی -

 . بهتری.(... اسالمی معارف و علوم.) عالمی بردارش مثل -

 . آره -
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 می همراه ها برادر و پدر با پشتی در از مادر و ها مادر با و کردند می خلوت دورم کم کم مهمان شد خرده شام

 روی وسیم.  برده خونه به را مادرش و صدرا ، ماریه کسرا فهمیدم و دایی جز بودند رفته همه رفتند می و شودند

 داشت دکمه چهار ، سه جمع سر کرد باز لباسش یقه و افتاد مبل

 گفت جمع میون و آورد چای خاله نشستم بابابزرگ کنار

 ؟. دختریه چطور ماریه بنظرت دخترم ماریا -

 ماسی به اشاره با شد بلند خاله کردند بحث مادرش با خودش زبان با کرد شروع و فهمید من از بهتر انگار وسیم

 ساعت تا غریب و عجیب های حرف و خند شوخی هیچی گفت اشاره با برداشت و چای استکان اونم خبر چه گفتم

 دایی و سیما و من خوابیدند هم بزرگ مامان و بابابزرگ خوابید رفت پیش ساعت یک سمیرا داشت ادامه 03:21

 بابابزرگ ترس از اون کرد نمی قبول کسی اما برید خوابید. بزر بابا بیارید قلیون برید بابا گفت می مدام که وسیم

 گرفت رفتن به تصمیم دایی بود شده کسل وسیم

 خواب به تصمیم هم خاله دایی رفتن با دهم می و خواهرش بوی انگار گفت می بار هر بوسید پیشانیم بار چند

 ات خونه ری نمی بگند بودم منتظر اندازه بی هیچ که اومد نمی خوابم من اما شروع ها خمیازه کم کم و گرفت

 بشم بکار دست خودم باید نه دیدم

 . دارم کالس فردا وقت دیر برم بهتر دیگه من بچه خاله خب -

 ... بمون امشب خاله کجا -

 . دارم ناتموم کار چند خاله نه -

 . سیم و -

 گفت جانی بی هان وسیم

 . برسون رو ماریا شو بلند -

 . چشم -

 . خوابه غرق وسیم میرم خودم نه -

 . بریم نه -

 کردم باز حیاط در شدیدم قدم هم

 ... ی خسته ببخش -

 . میاد بهت بیشتر سرت رو شال...  نیستم خسته نه -
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 زدم لبخندی

 . میاد بیشتر سنتی لباس هم تو به -

 . برو نکردی خواستگاری ازم تا خب خیل -

 زدم لبخندی

 . بخیر شب -

 . خوش شب-

 رفتم می ساختمون طرف به داشتم وسیم هاس حرف خوشی سر با بستم در

 . کافر:  حس بی و سرد کشدار پچید گوشم به ها درخت انبوه تاریکی ازمیان صدای

 انتظار پس دهند نمی نشون هرکسی به واقعی شکل با خودشون ها جن دوستان) برگرداندم صدا سمت به سرم

 کیهت خودش استخانی عصای به گرفته قوز زنی پیر(  کنه می فرق مایا باید شما های چشم جلو جن باشید نداشته

 داشت قوچ شاخ مثل های شاخه بود شده محو تاریک تو سرشون زدند می برق که سفیدی موهای بود داد

 . گفت وار زمزمه بود کم باش م فاصله ترسناک و سیاه چهره زشت دستهای

 . کافر بر مرگ

 زده خشکم کند مرگم جوان توانست می ترسناک صدای و نگاه همان اما نمیامد جلو لرزیزد می پام دست ترس از

 صدا کردم نمی حس پام ترس از نداشتم هام چشم بستن جرعت حتی ناخنش زیاد بلندی و سیاه های ناخن بود

 بی پاهم شاید اراده بی خواسته نا زدم زانو کشیدنش سوت و سکوت هیچ نبود جغدی نبود بادی انگار شدند گم ها

 می موش قبل رم نمی حال از چرا موقعیت این تو خدای میومد طرفم به داشت داد حرکت و عصاش شدند حس

 سم مثل خرد پاهش به بلندش لباس از چشم نبود هوشی بی بود چشم جلو هیوال یه االن کردم می غش دیدم

 رفت عقب و خرد بهش تازیانی شد می نزدیک بهم داشت نبود سم هم شاید داشت ناخن اما بود چهارپاها

 . بده تقاص کی کنم می تعیین من نگفتم مگه -کسرا

 اما بود مهتاب بخاطر شاید نشست جلوم کسرا بود خشک هنوز بدنم شد ناپدید دود مثل هوا در و کرد ی ناله

 درخشید می داشت هاش چشم

 . باشی هم معذور که حالی به وای دنبالتن در به در طوری همین...  نیا نگفتم مگه -

 کشید مالف و تخت روی گذاشت من بودم زده زل کسرا چهره به بود بند زبانم هنوز کرد بلندم و داد سرم و شالم

 نزدیک هام لب به مسی لیوان و نشست تخت لبی و کرد باز در بخرم تکون تونستم نمی چرا بیرون رفت و روم

 . بست چشم خوردم ناخواسته و کرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

75 

 

 می پام قبری از که دستی گاهی برد می تاریکی در من کسی گاهی ترسناک دیدم بدی خوابی رفتم خواب به

 . کشید می و گرفت

 سال یه کردم فکر بود شب هم هنوز کردم باز هام چشم رفت می پایین روم از کرد می حرکت داشت دوباره مالفه

 صدای دار خش پچ پچ میومد چوبی در از اتاقم بغل منبعش شنیدم می صدا کردم باز اتاق در آرام بودم خواب

 . شد باز در رفتم عقب قدم چند شد قطع صدا عجیب الفاض با کسرا

 روشن مهتاب نور با حال و بودند خاموش ها چراغ رفتم می گرد عقب ترس از هم من و شد می باز آرام ، آرام در

 رو هسای وقتی تفکر بی و فرار وقت گفت می م مخچه اما بود کسرا شاید کنه می باز و در که اونی که این بود شده

 کجاست خروج در بودم کرده فراموش حتی بودند اختیارم بی پاهم دویدم حیاط تو کردم وباز هال در جیغ با دیدم

 مه هوا زدم خودم دور چرخی بودند شده شلخته و نامنظم موهام کردم نگاه برم دور به و ایستادم حیاط وسط

 و بود سرد شدید هوا ها درخته باالی از جغدی صدای و میومد دور از ها سگ پارس صدایی بود تاریک و گرفته

 ی درباره که های حرف ، مامان طرح ، پیرزن آن چهره بودند شده حس بی پام و دست لرزیدم می ترسم از شاید

 اجرا و عدالت بود نوشته مادرم چکار اما. بود مادرم کار تاوان من مرگ شاید اینکه بودم شنیده شیطان مریدهای

 از کردم گریه صدا با گذاشتم زمین روی دستم زدم زانو فرستاد خوفناک دخمه این به من چرا چرا پس بود کرده

 بودم مخالف قدر این اینجا به اومدن برای چرا فهمم می االن و بودم متنفر اجباری سفر این

 ؟...! مایا ـ

 نالیدم و رفتم عقب کرد نگام برد گوشم پشت موهام نشست جلوم

 . نشو نزدیک بهم ـ

 . باش آروم باش ـ

 االن همین بره پیشم از که کردم التماس

 چشماش به کنجکاوی با هم من و کرد نگاه دست دور به درخشید نمی چشماش دیگه نشست کنارم و زد پلک

 کردم می نگاه

 گردی می چی دنبال ـ

 کرد تغییر چشمات تو... تو ـ

 کرد نگام

 نه ـ

 خندید دیدم خودم چرا ـ
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 ... ببینی چیزی یه باید شو بلند خشکید اشکت چشمه اگه بامزه ـ

 ؟!!!! چی ـ

 گرفت طرفم به دستش شد بلند

 . کنم تمومش باید کافیه ـ

 رشس پشت.  کنم اعتماد بهش تونم نمی نکردم خالفی گفت خودم با کرد نگاه و دستش و زد لبخند شدم بلند

 باز و زد بهش دستی یه واقعه در کرد باز و درش رفت چوبی در اتاق طرف به شدیم هال داخل هم با و کردم حرکت

 رفت کنار شد

 . بفرما ـ

 لرزید داشتم اتاق اون به که ترسی شدت از صدام

 . نمیام ـ

 . میای چرا ـ

 داص با کسرا کشیدم جیغ و پرید رنگم کشید و گرفت دستم نرمی دست کردم حس کرد نگاه دستم کنار به

 لمث بود مونده باز دهنم شد بسته صدا با سرم پشت در شدم اتاق داخل کشید می من کس بی کسی اون خندید

 بودند شده صف به قدیمی قندیل تا چند فقط و نداشت هیچ چپ سمت بود ساده آزمایشگاه و بود کار اتاق یه

 رفت میز پشت کسرا

 . بری تونی می یاسر ممنون اومدی خوش اجنه مخصوص اتاق به ـ

 شد بست و شد باز در زد لبخندی کردم نگاهش

 ؟ بدونی کجا از داری دوست خب ـ

 ؟! جنگیری تو کجاست اینجا ـ

 داد تکون لبخند با سرش

 هپرد بی این بگیره تونه نمی کسی رو ها جن(...  زد نیشخندی...) داره وجود جنگیری اسم به چیزی کردی فکر ـ

 . کردند مسخره خودشون دو هر بگیرن جن توند می کند می فکر که اونی جنگیرند کند می فکر که اون بگم

 . بود من مامان اما ـ

 کرد نگاهم
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 . بود طرف دو هر دکتر بگم بهتر یا... بود واسطه نبود گیر جن مادرت ـ

 !!!!!دکتر:  گفتم باتعجب

 خوب هردوشو کرد می کاری مادرت میزند صدمه اجنه به خبر بی ها آدم بود دو هر معالج همین معنیش خندید

 و بده حکم تونست می اجنه قاضی شد و زد جلو هم این از بود داده اون به پدرت که قدرتی البته صد و بشند

 که خترید حتی رو اجنه از خیلی و شد پرست همنوع بدبختانه شد جانشینمطلقش امیر کشتن با که...  کنه توبیخ

 و گرفت ها سال بعد زن اون دختر تنها از انتقامش جن و کرد کور اون داشت جن یه مادرش کور دیدی مدرسه تو

 ... نبگیر اتنقام و کن پیدات تا گإاشته ورد یه صلیب اون تو مادر بودند تو برگشت منتظر همه جن ببینی می

 نیست ممکن این زدم داد

 کرد نگاه پام تا سر از و داد تکیه دیوار به سینه به دست

 کور زا ممکن لحظه هر کنم و معطلش تونم می کی تا اما ندارند باهت کاری اینجام من وقتی تا نکن باور خواستی ـ

 . کنن حمله بهت برن در

 کرد نگاه سرم پشت به برداشت چین هاش ابروش

 .میام االن بمون...  کنه می چکار اینجا این ـ

 سراک کرد نگاهم دیدنم با زد می حرف کسرا با داشت زلیخا کردم باز که سالن در سرش پشت و کردم باز و اتاق در

 اومد طرفم به کسرا رفت و گفت "چشمی "زلیخا میام خودم برو: گفت بهش شد من متوجه هم

 ؟!!! شده چی -

 ؟!!! اینجا رسوند رو تو وسیم -

 ؟.!!! چطور آره -

 با کسرا ایستادم در دم اتاق تو رفت شدم داخل سرش پشت نگران منم شد ساختمون داخل و شد رد کنارم از

 . کرد می درست رنگ شیری زرد محلول یه هم سر پشت نوشت می چیزی عجله

 ؟! بدی جوابم خواهی نمی -

 . کرد نگاهم خشن و سرد

 .نمیاره دوم صبح تا کنم درمانش باید زده آسیب کسی به شاید وسیم -

 پرسیدم نگرانی و دلهوره با پرید رنگم

 ؟!  کی به -
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 گذاشت جیبش تو رو نوشته ریخت شربت شیشه به شبیه شیشه یه توی محلول

 . ها جن شاید -

 ؟! بیام باهت تونم می -

 کرد نگاهم

 . مواظبت یاسر بهتر باشی اینجا اگه -

 . بیام خواهم می نه -

 کرد باز خواهش و بااشک خاله و حیاط در افتادم راه دنبالش منم رفت بیرون و داد تکون سری

 ...وسیم... کسرا -

 ؟!! کجاست کنم می درستش من عمه نیست چیزی-

 . اتاقش کرد ناله خاله

 و دکردن می گریه داشتند همه رفتیم هم ما رفت کسرا کرد تکیه بهم گرفتم و بود ایستاد زور به که خاله دست

 همراه کرد نگام کسرا کرد باز در بزرگ بابا زد در کسرا بودند دوخته چشم وسیم اتاق در به نگران

 کسرا گفت می ذکر مدام چاره بی نشستم خاله

 نخورد خاله آورد آب خاله برای سیما شد داخل

 . نشه چیزیش پسرم کن دعا خاله...  برس دادش به خدا...  وسیمم... عزیزم -

 ... چیز -

 بلند گریان نداشت قرار و آرام بریده سر مرغ مثل که خاله شد بلند ی رگه دو های ناله با همراه وسیم داد صدای

 شد

 ... اهلل یا -

 شدم بلند پیشش برم خواست ازم سر با و کرد باز در کسرا

 . بهش بده شالتو سیما -

 کردم سرم و داد شالشو سیما

 خواد می رو تو...  بیا -
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 ... عمه -

 . باش زود بیا...  بزنه صدمه مایا به زارم نمی من جان عمه شه نمی چیزی -

 یم بود کرده پاره افسار که اسبی مثل و قلبم صدای داشتم بود دهنده آزار اتاق کم نور شدم اتاق داخل عجله با

 تتخ سمت به شنیدم که عمیقی های نفس صدای کردم دستش به نگاهی کرد دراز جلوم و دستش کسرا شنیدم

 بی و ترسناک نگاهش زد موزیانی لبخند نبود وسیم شبیه اصال بود گرفته وسیم های دست بابابزرگ کردم نگاه

 یم حرف هم با دیگه شخص یه و وسیم انگار بود گرفته دستم کسرا. کرد متوجه من دستی گرمای بود شده حس

 زدند

 . ببینمت خوام می جلو بیا...  بیا -

 . دش رد میانم از که سرد باد یه و شنیدم گفت و اسم که کسرا و وسیم داد فقط چسبیدم کسرا بازوی به ترس از

 ( راوی) 

 ور مایا سر رفت،کسرا حال از و افتاد پشت به بود زده پس رو پدربزرگش بود گرفته خیز که وسیم و زانوزد مایا

 گذاشت زانوهاش روی

 . خوبه حالش کسرا -

 . نیست خوب نه -

 . بشه خوب باید -

 ... برای پری طرف اون از کشتنشن دنبال ها اجنه...  بگید شما کنم چکار -

 کشید پایین و سرش

 . اومد می نباید -

 یم کمکش اینجا بیاد دونست می افسانه داشت بدتری مرگ و دنبالش رفتند می فرصت سر گشت برنمی اگه -

 ... کنم

 کرد پدربزرگش نشسته خون به ها چشم به ی نگاه

 ... بشه مجازات باید مایا...  نیستم افسانه مثل من اما -

 ... مجازات یه خودش افسانه سن تو مرگ نیست دیگه افسانه پسرم -

 ... نبود درش مجازاتی کمترین افسانه مرگ...  نه -
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 . بود هاش دست رو مایا شد بلند

 . کنم می تمومش -

 . منه ی نوه ماریا اما -

 . نبود -

 ... آخه -

 کرد باز و در

 ... نفهمم امشب از چیزی و نباشه کسی دورش کنید سعی میاد بهوش دیگه دقیقه چند وسیم -

 ... ماریا... شده چی...  اهلل یا -

 قبل شد باز کسرا برای در بود هوش بی مایا برسه کسرا به که شد مانعه و رفت دخترش طرف به پدربزرگ

 گفت نگرانش و زد بهت خانواده به پشت خروجش

 . بدم رای نفعش به که باشید نداشته انتظار ازم اما بدم نجاتش کنم می سعی شد اگه -

 زد زانو افروز شد بسته سرش پشت هم در شد خارج ساختمون از

 . ست افسانه یادگار تنها ماریا...  بابا هستیم داری امانت چه -

 می شب نماز و بود باز هنوز نمازش جا کرد باز رو اتاقش در افتاد های شانه با و داد حرکت و عصایش بزرگ پدر

 . شود واقعی قاضی دامن به دست و کرد اکبر اهلل کرد غافل عبادتش از اون وسیم داد صدایی که خووند

 ات دور اجنه نشست ها پله روی خواباند رسید قتل به پدرش که جای دقیقا زمین روی رو مایا ، کرد باز رو در کسرا

 باشه زشت نباید انقدر زاد پری یه بود زشت موهاش زدنند حلقه پریده رنگ دخترک دور

 ... این آقا -

 . بکنید خودتون مال اصال یا کنید مسلمونش بکشیدش خواید می شماست اختیار در که االن -

 بود برف مثل سفید او سیاه های اجنه برخالف آمد جلو بود دیده را اش سایه مایا که اندامی درشت مرد اجنه میان

 کرد کسرا به ی نگاه کرد لمس رو مایا حال بی چهره و زد زانو

 . کثیف درونش هنوز -

 . دوخت او نیلی های چشم به شو رنگ سرمه نگاه کسرا

 . کنه دورش من از تا مادرش کار -
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 ... مایا سرورم -

 غرید دندونش میون از شد بلند کسرا

 هبست کف هم ،االن بیاد بشه مجبور کردم کاری آوردمش من خواستید عدالت شما...  نداره من به ربطی هیچ مایا -

 . بگیره انتقام خواد نمی کسی شماست خدمت در

 رفتند عقب همه

 کرد نگاه تکشون تک به کسرا

 ... بگیریم انتقام که خوردیم قسم ما -

 . بگیرید خب -

 : مایا

 کردم باز بیشتر و چشمام ، تاریک این اما بود تاریک جا همه هنور کردم باز و چشمام کرد می درد شدت به سرم

 . کردم اشاره اطرافم به دست با نسشت جلوم کسرا

 تاریک اینقدر اینجا چرا کجام من -

 . نیست آشنا اینجا بنظرت -

 کردم می نگاه عجیب ها کشیدن نفس صدای و نبود کار در جسم و بودند دیوار روی که های سایه به اطراف به

 گرفت و دستم دادم تکان نفی عالمت به سرم

 . اومدی اینجا تو و کرد دعوات مادرت که باری اولین یادت -

 شدم خیر هاش چشم تو

 شد دورگه صداش

 ؟.! ه کرد نابودت اینقدر...  نیست یادت -

 ؟.!! شده طوری این چرا صدات تو فهمم نمی -

 شد بلند

 . بیار در صلیب -

 . کنی توهین باورم و دین به نداری حق تو نه -

 ندارم باش کاری من خب...  بود فرصت آخرین -
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 . افتادم و رفت گیج سرم که بشم بلند خواستم رفت اما.  کسرا کردم ناله. رفت فرو تاریکی تو و

 ی سیاه و تیرگی لرزیدم می داشتم درون از کردم نمی حس و پام دادم تکیه دیوار به زمین روی خودم کشیدن با

 شد می تر نزدیک بهم بود بد اتفاقات مسبب همیشه برام بدبختانه که های گرم با

 نفس شدند می نزدیک بهم خوردند می تکان ها سایه کردم می نگاه اطراف به لرز و ترس با کردم بغل رو زانوانم

 شنیدم مانندی زمزمه آواز خورد می بهم داشت شون گرم های

 ...کافر بر مرگ ـ

 . رفت می عقب کاش که دادم می لعنت داشتم سرم پشت بست بن به شد همهمه اش زمزمه

 کردم ناله و کشیدم جیغ دیدم رفت می پا و دست چهار که ی بچه مثل ، سقف طرف به که دیواری از ی سایه

 ... کسرا...  کسرا ـ

 هیچی دیگه ایستاد قلبم کردم حس میومد بطرف که سایه ی سیاه انگشتی سه دست نبود کسرا از خبری اما

 . نفهمیدم

 (راوی)

 کشید داد کسرا

 بس گفتم ـ

 ... مایا اما ـ جن یاسر

 با غوغاست درونش که اینه حکمش سرورش آرام نگاه این دانست می یاسر شد خیره یاسر به زیباش نگاه با کسرا

 هب نشست قدیمی صندلی روی و کشید نفسی کسرا(  ندارند باال ها جن البته)  کرد پرواز پنجره سمت به عجله

 . رفت گذشت

 کشید کسرا جوان چهره به دستی مایا

 . نرمی چقد ـ

 کشید موهاش به دستی کرد نگاه ساله شیش مایا تعجب از پر نگاه به زد لبخند کسرا

 . ها پری مثل خوشگل هم تو موهای ـ

 کوتاه چاقی با را بلندش موهای مادرش که نفهمد جوان پسر تا آورد جلو را شالش کرد فراموش و هاش غم مایا

 . کرد نوازش و گرفت آغوش در را سرش کسرا کرده
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 کسرا...  کسرا ـ

 . نشست احترام با سمیر کرد حس را تنهایش درد و التماس بود مایا صدایی

 ... سرورم ـ

 بشه بلند که خواست حالی بی با کسرا

 ... التماس عاجزانه...  سرورم ـ

 ودب درگیر خود کسرا برگردد قضاوتتش از کرد التماس دوباره نگفت هم اخ جوان پسر اما زد بهش ی تازیانه کسرا

 عدالت که بود خورده قسم که ها اجنه کل رهبر یا کند قبول را شد جسمش ابدی مهمان که معلولی کسرای حرف

 بده ها اون به رو پرستید می جانش از بیشتر که مایای و کند

 یحت...  داد خواد فرزندش تنها گناهش تاوان و مقصر افسانه بود نخواد و نبوده غلط قضاوتم بحال تا...  کن بس ـ

 ... باشه مایا اون اگه

 شد بلند شد امیرش بغض متوجه سمیر

 ... که بدید اجازه من به لطفا پس ـ

 ... زمین بیای نداری اجازه آیند ساله یک تا برو...  سمیر ـ

 ...! سرورم اما ـ

 شد رد کنارش از کسرا

 ... بده نجات رو مایا ما دخالت بدون تونه می نفر یه فقط ـ

 . فهمیدم ـ

 قید را مایا روح خواست گرفت را ی پارچه عروسک و نشست بود شده هوش بی ترس شدت از که مایا کنار جنی

 حالت کرد حس گرفت گیجه وسیمسر شد خارج وسیم بدن از سمیر شدند محو ها سایه شد باز طاق در که کند

 می ی سیاه چشماش داد قورت رو دهانش آب شد ثبات بی و سست بدنش گذاشت دیوار روی و دست دارد تهوع

 به هپنجر از مهتاب نور دریه جهنم کجا اینجا گفت خودش با کرد نگاه اطرافش به کرد پیدا بهتری حس وقتی رفت

 می کم نور توی مایا نارنجی لباس گفت... بسم و رفت عقب قدمی و ترسید وسیم خورد مایا جان بی جسم

 نگر بی های گونه به زد با کرد حمله جوان پسرک به اضطراب کرد بلند و سرش رفت طرفش به عجله با درخشید

 کرد زیادتر رو پیچه دل این شدت مایا زار حال و

 ... خدا...  کن باز و چشمات خدا رو تو ماریا...  ماریا ـ
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 شد بیشتر ترسش خورد در سمت به نگاهش کرد باز و در کسرا

 ؟... وسیم شده چی ـ

 دوخت دید می نسبی تاریکی در که رنگی خاکستری ی چهره به و نگرانش های چشم وسیم

 ...! دونم نمی...  ماریا...  کسرا ـ

 ؟. دونی نمی مطمئنی ـ

 . کرد نگاه دایش پسر خشک همیشه گر پرسش نگاه به شد بلند وسیم

 . آوره شرم فکرش حتی عمرا...  منه ی خاله دختر ماریا اما...  باشم پست چقدر هر من ـ

 ( خانوادم از جزوی من گفت افتاد گیر که دزد)  ؟. ممبرو گرکی اسی نهی چور هم... ها.. بلو ها گه پکر جب چور ـ

 ... نمیاد یادم هیچی اصال...  اومدم چطور نفهمیدم خودم من قسم قرآن به...  به ا کسر ـ

 رفت مایا طرف به و زد پسش کسرا

 ... اینجا آوردیش تو نگه بیاد بهوش کن دعا ـ

 ...! کسرا ـ

 کرف حتی که کنه قانعش شاید تا دوید دنبالش وسیم رفت بیرون در از وسیم تعجب در کرد بلند رو مایا کسرا

 . نداشته رو ماریا به زدن آسیب

 ها اجنه

 ؟...!! خیانت ـ

 . ماست با اون نه ـ

 . نیست ما با قلبش اما ـ

 .! بمیره باید کافر دختر ـ

 . میره می ـ

 :مایا

 با کشیدم عمیقی نفس پریدم خواب از حفره تو افتادم که کشتم می چی دنبال مطلق تاریکی تو دونستم نمی

 طرف آن از و پات زیر شدن خالی حس بود بدی حس کشیدم بود شده داغ تب از که صورتم به جون بی دستی

 تو کردم نگاه کرد می عبور ازش صبح مالیم نور که پنجره به و بردم عقب به بود شده باز که موهام تنهای و ترس
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 باز در زدم کنار رو مالفه شد اکران چشمام جلوی فیلم یه مثل چیز همه کسرا اسم آوری یاد با بودم کسرا اتاق

 پخت حال در من به پشت کردمکسرا باز درش رفتم خونه آشپز طرف به قدیمی و لذیذ میومد آشنای بوی کردم

 : کنه نگام اینکه بدون بود چیزی

 . شه می آماده االن بشین...  بخیر صبح -

 ... من...  دیشب -

 نشستم میز پشت نبود کابوس بودم مطمئن اما بودم گیج خودم

 ؟. نداری کالس امروز -

 ... نه-

 . ترسی نمی که تنهای از...  خوبه -

 . نه یا بگم دونستم نمی کردم بازی استکان با و دادم منفی جواب سر با

 . میشه تموم...  بسم...  بگو داشتی بدی حس نباش نگران اما...  بزرگ بابا خونه برو ترسید اگه -

 کردم اخمی

 ؟.! کنی می موعظه داری -

 برگشت

 . خیال بی...  نه خوام نمی من مایا رند می میشن دود...  بسم بگی اگه بیارند سرت بالی ترسم می -

 . نشست و گذاشت میز رو نان سبد

 . میاد خوشت وسیم از ببینم بگو خب -

 بزنم حرف بهتر بتونم تا گرفتم پایین سرم کردم نگاه کرد می تر زیبا شو چهره که لبخندی به گلوم پرید چای

 . بیشتر نه ست خاله پسر یه مثل برام فقط وسیم -

 . رسید در دم به شد بلند و داد تکون سری

 . بدهکاری بهش بزرگ تشکر یه پس -

 رفت و کرد ولم جهنمی موجود هزاران میون دیشب دارم حسی بهش که اونی بگم بهش خواست می دلم رفت و

*** 
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 خوره می تکون مدام م معده کردم می حس داشتم بدی حس کردم شونه و موهام رفتم اتاقم طرف به حمام از بعد

 رسید می بهم اکسیژن کمی کاش و شود می سبک داشت سرم بیارم باال که نبود اونقدری اما دارم تهوع حالت و

 ی دقیقه چند بد حس که دادم ادامه و کار این آنقدر کشیدم نفس ولع با و کردم بازش و رفتم پنجره سمت به

 اله وارد مامان دفتر همراه و بستم گیره یا و موهام شدم مشغول کارم به گذاشتم باز رو پنجره رفت بین از قبلش

 دبو تر دلچشب بیرون هوای همچین تو معموال کننده گیر دل بد خانه فضای و بود انگیز هوس جوری ید هوا شدم

 هوای شدم باغ حیاط وارد اختم اند هام شونه روی ی شده بافته شاله میز روی گذاشتم ردفت و زدم دریا به دل

 خنک ادب بود باغی چه باشه یادم رفتم اینجا از که فردا بزنم باغ تو گشتی یه گفتم خودم با کرد می سحرم داشت

 های درخت با فقط دنبو دیواری هیچ رسیدم ساختمان پشت به خوردند می تکان درخت و خورد می بهم سرد و

 حسی چه دونستم نمی بود شده درست دیوار به شبیه چیزی بودند شده خط یه به که کشیده فلک به سر و بلند

 کوچک گربه من از تر دور قدم چند که بودم نرسیده هنوز رفتم درخت طرف به بشم تر نزدیک کرد می مجبور من

 . نازی گربه چه خهآ - رفتم طرفش به کردم نگاهش کرد میو میو سیای و

 از هک ها بچه مثل کشید می پایین سرش نوازشم با و کردم نوازش و سرش کرد می نگام خاصی طور یه کردم بغلش

 گاهن اون با هنوز گربه برم کجا بود قرار کردم فراموش و خندیدم توصیفم به شند می زده خجالت غریبه یه نوازش

 از ممکن وجه هیچ به مامان بود عجیب هم خودم برای بوسیدم می کردم می نوازشش من کرد می نگام عسلی

 از حتی رو گربه و پرنده تا ذاشتم می دونه غذا اتاق پنجره همیشه برعکس من نمیومد خوشش اهلی های حیوان

 دمکر باز که ساختمون در دیدم خونه در جلو خودم که کردم می فکر دوران همان به داشتم کنم نگاه شیشه پشت

 راشب و شدم خونه آشپز داخل کردم نگاه گربه بچه گوشی بازی به و خندیدم رفت پایین خورد لیز دستم از گربه

 ... دارم نگهش خواستم می داد می اجازه کسرا اگه خورد می زدند لیس با اونم آوردم شیر

 خواب حالت به کنارم گذاشتم ملوس اسمش که رو کوچلو گربه خوردم ملوسم گربه همراه و کردم درست نهار

  شدم خواندن مشغول برداشتم و مامان دفتر بود کرده جمع و خودش

 . دارند تری متفاوت کردار والبته مختلف های صورت جنات:  دائم و موقت درمان) 

 . کند می تغییر هم( زده جن) جنی درمان انداز همان به

 . شود دائم درمان بشود اگر تا ، شود مشخص جن کردن اذیت و آزار دلیل باید همه از اول

 روش اکثرا ها روش این ، دارد مختلف های روش جن احضار کنید، احضار را دارد قرار شخصی بدن در که جنی 

 اتاق غلط های روش مثل کند می بدتر را بیمار حال فقط کفرانی و غلط های روش: نویسنده)  است قرآنی های

 تاقا برد می جنون تا را دارد زدگی جن با مشابه بیماری که شخصی بیشتر که دیگر خرافه هزار و نعل با و تاریک

 باعث است کافر اجنه غالم که( جنگیر) طرف خود بیشتر است یهود دین از ها حرف این و ستاره نقش و تاریک

 اب ها جن. گم می مایا مادر ی ها داستان از یکی توی را آن نمونه بکشد ی گمراه به را شما و کند تردستی شود می

 ماش به ازمن شود می بیشتر آزارشون قدرت و شدت که ستاره و دام با نه شوند می تسلیم خالقشان حرف و قرآن
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 لدب اگه یا بخونید یس و حمد سوره مخصوصا قرآن داشتید و شرایطش دیدید کتابم تو که عواملی اگه نصحیت

 .(  میگم که کرده ثابت تجربه میشه دور بگید...  بسم کافیه نیستید

 مقس بزرگوارمان پیامبر و سلیمان حضرت نزد در جنات نیاکان زیرا شود می قبول وقت فوت بی قرآنی های روش

 .  کنند می اثبات را خود حضور صورت این در که دادند قول ، خوردند

 . برجاست پا نسلشان آخرین تا و قانون مثل اجنه قسم گفتم که طور همان

 : مجرب اول روش 

  ؛ شد خواهد حاضر جن کند دم زده جن بر و کند تکرار مدام بخواند "الحکیم تا یس" از ؛ را یس سوره ابتدا

 که کسی ؛ نترسد جن از و باشد داشته کافی طهارت و پاک قبل از خودش باید کند می حاضر را جن که کسی البته

 .  نشود زده جن شخص نزدیک حتی باشد نداشته را پاکی این و ندارد را قدرت این

 ی صدمه بیمار به که نباشد اتاق در چیزی شود مطمئن و بخوابند راحتی حالت به را شخص جن احضار شروع قبل

 .بزند

 وقتی ، شود اسالم پذیرش آمده تا بگوید او نیرومند و بزرگ خالق و اسالم از او برای باید مومن شخص دوم قدم 

 نا سوال او از و نگوید چیزی زده جن به نکردید حس را جن وجود تا ، است احضار آماده زده جن شد مطمئن که

 .  نشود مربوط

 تر مهم همه از البته صد و ، منصف ، مومن باید بدهد انجام را عمل این خواست که شخصی:  کنده احضار درباره 

 او نبد وارد گر عصیان جن و کند تکیه او به تا باشد داشته جن عالم در پشتیبان قبل از کنده احضار شخص خود

 واسطه به تا باشد منصف و مومن نیز خودش باید "قوی پشت یا پشتیبان" این ، بترسد شخص از و نشود

 . کند کمک درست انسانیش

 دکن وانمود تا فرستد می مریض غالب به را بد بدها دارند بد یا خوب جن یا حتما کنند می احضار جن که کسانی

 نهمچو و است بیماری نوع یک صرع.  بیمار نه کند کمک خود به نفیس های هدیه گرفتن با که شده جنی بیمار

 .  است مهم آن تشخیص دارو تجویز از قبل دیگر های بیماری

 .  شود پرسید آزارش دلیل و مذهبش ، قومیت ، نشان ، اسم هرچیزی از قبل ، شد گو و گفت به حاضر که جن

 . ندهد آزار را دیگری مسلمان تا شود مسلمان کنید تالش او تنبیه از قبل ، بود کافر اگر

 هفت و خاندان به دیگر که بگیرید قول و قسم و بدهید اخراج دستور و اخطار او به نپذیرفت و کرد عصیان اگر 

 مرحله این در. کند می اصرار ماندنش به و کرد نخواهد گوش کافر جن مسلما ، نرسد آزاری هم بیمار از بعد نسل

 . نشود بیرون اخطار بار سه از بعد که
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 . شود توبیخ مخصوص چوب با

 درمان را او کنده مجازات اینکه مگر ، است ممکن غیر برایش زخم این تسکین زیرا ترسد می صدمه و درد از جن

 . کند

 . کند حمله شما به تواند می راحت باشید نداشته قوی پشت شما اگر 

 دوبار که دهان و بینی و سر از نه ، شود خارج زده جن پاهای از بخواهید او از میاید کوتاه دارد شدید متوجه وقتی

 . گشت برخواهد

 . است زده جن شخص دائم درمان این

 ودوج تعویذی نگشتن بر برای نگردد حمله مورد دوباره زده جن که ، است سخت اندازه همان به برنگشتن و اخراج

 .شود نزدیک شخص جسم به تواند نمی زده جن که.  دارد

 .  شوند پوشید طهارتی بی در نباید ممکن وجه هیچ به همین برای پاک و هستند قرآنی ها تعویذ این تمام 

 ارک به بیماری این درمان برای که است نهفته قرآن در گنج هزار و بود زدگی جن درمان از نمونه یک فقط باال روش

 . روند می

 :  پدربزرگ نزد دوم کالس از بعد عجیبم خاطره

 بارهدو کرد می توبیخم پدربزرگ شودم نمی حفظ اگر ولی نداشتم را دوباره کردن دوره توان که بودم خسته انقدر

 کردم می حفظ و خواندم می بلند صدای با مدام و بودم نشسته خودم اتاق تو بود ظهر نزدیک خواندم اول از

 کردم تیز را هایم گوش شنیدم ی غریبه صدای

 ... کردند اذیت فقط آوردی شانس دونی می کردی کاری همچین چی واسه - پدربزرگ

 . کردند جوابم ها دکتر کنید کمکم آقا لطفا...  بودم کنجکاو...  دونستم نمی من - غریبه مرد

 . جنه فهمیدم دارش شخش صدای تن از که شنیدم صدای وقت اون شد برقرار سکوت دقیقه چند برای

 ؟ کنی فراموش و انتقامت باید مرد این کار برای - پدربزرگ

 . میرم بیرون خودم میل با من و کرد دعوت من سرورم - جن

 . شو بیرون...  کنم می بیرونت زدنت با نری اگه...  بدی ادامه آزارت به و بمونی بدنش تو که زارم نمی هم من -

 خواندن مشغول و دادم تکیه اتاق چوبی دیواره به و گرفتم فاصله در از ، داد سرد که ناله خورد که چوبی صدای

 کرد نگاهم پدربزرگ شد باز اتاق در آمد تشکراش و غریبه مرد صدای و گذشت دقیقه چند شدم

 ؟! بود شده چی -
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 . گرفت دست در را دستهایم و کشید باری تاسف نفس نشست کنارم بزرگ پدر

 جن کند می سعی غلط اطالعت با تفاوت و شهرت برای ندارند علمی بهش که چیزی به همه چرا دونم نمی -

 ... کند احضار

 ؟! خواد نمی پشت جن احضار مگه -

 داد تکان سری

 یه خودم تحصیل زمان یادم...  کرده احضار جن غلط روش از رفته منطقی چه با دونم نمی...  استغفر...  پسر اما-

 ها جن چطور دونی نمی و کرد احضار قرآنی روش از شکر رو خدا و گرفتش کالس جو بود سوم پایه هنوز بود پسر

 جن رفته خرافات از پر کتاب چند خوندن با پسر...  مرد می نبود بیامورزمون خدا استاد اگه کردند حمله بهش

 شود می مرگ جوان و رسید نمی اینجا به پاش وگرنه بود مسلمون جن شکر رو خدا بشن مریدش که کرده احضار

. 

 .دید می درس من به چرا بد اینقدر جن احضار اگه -

 زد لبخندی

 . کنی احضار جن که زود هنوز اما...  بزنن صدمه بهت توند نمی جن...  کنی می فرق پسر اون با منی نوه تو -

 . ببینم رو ها جن تونم می من چرا -

 . اومدی دنیا به قدرت این با گه می الدین جالل...  دونم نمی راستش -

 .( کرد نوازش سرم

 . کنم نگاه در به دارم بر دفتر از چشم شد باعث در تق صدای

 ردمک ی نگاه اطراف به رفتم بیرون نبود در پشت کسی ، کردم باز درو رفتم در طرف به و گذاشتم کنار رو دفتر

 در و من ، ها خواب اتاق در دو صدایی که بودم ننشسته هنوز ، خونه داخل برگشتم و انداختم باال شانه نبود کسی

 . کرد میخکوب جام

 و دشدن می کوبیده وحشتناکی صدای ،با شدند می باز صدا با آروم صدایی با خارجی عامل بی کردم نگاه ها در به

 دهز زل ها در به من مثل که ملوس.  برگشت عجیب اتفاقات این از ترس حس و پرید رنگم ؛ بسته دوبار دوبارباز،

 .  کردم نگاه بود

  زدم داد برد یورش من اتاق طرف به شد خشن صداش گرفت گارد و شد بلند

 ... ملوس نه ـ
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 شد باز آخر تا آرام آرام در شدم نزدیک در به وقتی رفتم دنبالش شد بسته در و شد اتاق داخل کوچلو گربه اما

 ، یاب یا نیا گفت می شاید کردن میو میو با بود زده زل بهم اتاق وسط ملوس رفتم عقب قدم چند ، بود زده خشکم

 . کنم چکار دونستم نمی

 . بودم شده خیره دربسته به و خوردم یکه شد بسته بلند صدایی با و وحشیانه دوباره کسرا اتاق در

 مامان روح از و بستم و چشمام کردم آزاد نفسی و دادم قورت و دهانم آب بود زده خشکم مجسمه مثل هال وسط

  خواستم کمک

 . کن کمکم...  کنم می خواهش...  مامان ـ

  اومد اتاقم از مامان صدایی

 . دخترم من پیش بیا ـ

 درش و شد تر مهربان مامان صدایی شدند سیخ موهاش و گرفت گارد ملوس شدم نزدیک اتاقم به قدم چند

  زد می موج محبت و التماس

 . من پیش بیا... خوشگلم خانم...  دلبندم دختر مایا ـ

 . دونستم نمی خودم حماقت یا بود مامان صدایی بخاطر رفتم می داشتم چرا دونستم نمی رفتم اتاق طرف به

 مکشید جیغ ترس از شد بسته آوری سرسام صدایی با در که بودم نگرفته فاصله در از قدم چند شدم اتاق داخل

 چشم شد حس بی چکید می آرام که در روی خون از بدنم بودیم ایستاده جا یه ملوس من دیگه االن رفتم عقب و

 . کشیدم می و آخر های نفس داشتم و بود اومده در حدقه از هام

 .بودند شده ؛ نبود ازش اثری که کسی برای اخطار حالت میوهاش میو و ایستاد جلوم من از محافظت برای ملوس

  داستند خشن و کلفت صدای تن دو هر که زن و مرد یه مثل شد دورگه مامان صدای

 . گیریم می آرام هم ما بمیری وقتی ماست برای آرامش تو مرگ ـ

 . گرفتم می هام گوش که کرد پا به ی همهمه جمله این

 ... آرامش...  آرامش ـ

 می پاییزی تند بادهای وسط تو بید مثل داشتم بود؛ کرده عرق هام دست کف ترس از رفتم می ،عقب عقب

 گفتم لحظه اون انزجار و ترس حاوی ، لرزون صدای با بود کرده داغ شده ذوب آهن یه مثل قلبم لرزیدم

 ...  جهنم به برگردید...  کنه می پر شما از جهنم خدا ـ

  کشیدم می صلیب صورت به دستم تند تند و 
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 کی و ها چیه خوفناک هایی صدا اون صاحب بفهمم نداشتم دوست اصال اومد ترسناک و مهیب های خنده صدایی

 . بردارند سرم از دست و جهنم گردند بر زودتر خواستم می فقط هستند ها

 التق و نالیدم درد از کشید و گرفت موهام که برگردم خواستم ، ایستاده سرم پشت کسی کردم حس لحظه همون

 .  کنه ولم کردم

  چکید هام اشک سوخت می موهام شدن کشیده شدت از چشمام

 ؟! بکشیم صلیب به خدات مثل هم رو تو خواهی می ـ

 واقعا کردم حس رفت سیاهی چشمام کشید می صلیب داشت که دیوار روی خون از چرخوند دیوار طرف به سرم

 . آخرِخط اینجا

 ان گرفت گاز پام ملوس شد می تر بزرگ داشت صلیب شد خشک فکر این از دهنم دنیام اون من بعد دقیقه چند 

 کرد برخورد دیوار به که زدش اونم شاید و کرد حمله مرئی نا موجود به ملوس شدند آزاد هام مو زدم زانو خواسته

 . رفت حال از ملوس اما ملوس زدم داد افتاد و

 امسی سرنوشت با من و آورد پناه من به چاره بی ملوس گرفتند و صورتم تمام سردم های اشک بستم و هام چشم 

 .  کردم نابود اون

 باز هام دست و چسبیدم دیوار به کرد سوختن به شروع گلوم که کشیدم جیغ انقدر کرد بلندم کسی کردم حس

 بهتری مرگ تا کنم انتخاب تونستم می کاش کردم نگاه اطراف به صلیب روی خدا مقدس و پاک جسم مثل ؛ شد

 . شد می قسمتم

 متحرک های سایه و تاریکی همون دیدم شب اون که تاریکی همون مثل شد تاریکی اتاق ؛ کردم می زاری و گریه

 : کردم التماس شان"کافر کافر،" همهمه و

 ور شما خدا...  بودم پایبند اعتقادم و ایمان به همیشه من...  نکردم شما با کاری من...  کنید ولم میکنم خواهش ـ

 . کن کمکم خدایا...  خدایا...  ببره جهنم به

 .  داد می نجات و خودش تونست می اگه...  شد کشیده صلیب به تو مثل پیش ها قرن که تو خدای ـ

 بود افتاده کوچیک بچه یه مثل ملوس رفت یادم و خودم حالت ترس شدت از ؛ کردم نگاه ملوس به چرا دونم نمی

 دمانن سم پاهایی با انگشتی سه دستهای و داشت سیخ سیخ موهای سیاه پا سرتا بود سنا سال و سن هم شاید

 . دآور طرفم به کرد بلندش و رفت ملوس طرف به سایه بودند گوشتی که کوچکی های شاخه بودند بلند موهاش

 . کن نگاهش ـ

  بستم و چشمام ترس از
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 ایه خاطره براش تو چون کرد خیانت ما به تو بخاطر فقط کسرا کردیم پشت هم به ،ما هارونی حال این مقصر تو ـ

 . ساختی خوبی

  گفت دور از صدایی

 ِ . پری یه برای چیز بهترین انسان یه جسم و پری یه کسرا ـ

  اومد طرفم به و شد خارج ها سایه از جنی.  شودند می سردتر نفسم

 . گرده برمی ما وحدت مرگت با ، کنیم می چکار باهت ببینی تا کن نگاه ـ

 اون روی داشتم اما بود ترس از یا آورد هجوم بدنم به ناخواسته که دردی از دونستم نمی رفتم می حال از داشتم

 .  دادم می جون خونی صلیب

 های حرف همان صبح صحنه همان اومد چشمام جلو کسرا بستم که و چشمام کردند می نگام شیطانی های سایه

 یدشا بود جنگیر کسرا کنم استفاده بودند ارزش بی برام که های حرف اون از نبود مهم ماندنم زنده برای اما پوچ

 . ممکنه چطور موجودات این رفتن و چیه درستش دونست می

 باز و چشمام بگم آور عذاب های حرف این بتونم تا خواستم کمک خدا از چرخید نمی زبانم کردم می سعی هرچه

 گفتم و کردم

 . رحیم الرحمن اهلل بسم ـ

 حس کشیدم می عمیق های نفس افتادم دیوار روی از.  کردند گرد عقب ها سایه همه و شد بلند ها جیغ صدایی

 .بود شده فشرده م سینه قفسه کردم می

 هب رو کفرانی های کلمه اون که فرستادم می لعنت خودم به کردم می گریه بلند صدای با داشتم و بودم زده زانو

 .  آوردم زبون

 . برد خوابم چطور نفهمیدم بود شده سست و ثبات بی بدنم کشیدم دراز

 

 *** 

 طرف به بود شیشه پشت مامان قامت.  کردم می هق هق.  لرزیدم می خودم به ترس از ، بودم نشسته تاریکی تو

 ی چهره با گرفتم فاصله در از ؛ برد عقب به من در به زدن با مامان ولی کنه باز و در کردم التماس و بردم یورش در

  گفتم ی خفه صدایی با زانوزدم شدم مامان رفتن شاهد بود شده اشک از خیس خیس که

 . ترسم می من... نرو...  مامان ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

93 

 

 زانوهام دادم تکیه سرد دیوار به ، بود اومد می کش هوا از که نوری تنها بود تاریک جا همه کردم نگاه برم دور به 

  کردم آرامش احساس بودم گرفته یاد که ذکری خواندن با کردم بغل و

 ... الحَسِیبُ یا...  الحَسِیبُ یا ـ

 وت داشتم سال چهار فقط که منی چطور مامان خوابیدم و کرد خوابم به مجبور ذکر خوندن اما لرزیدم می بید مثل

 صد و بزن صدا رو اسمم گوشم در سرد های پچ پچ بار صد صبح تا گذاشت و کرد زندانی زده وحشت ی خونه اون

 ارنمبگذ خوش و( چادران) برم بابابزرگ خانواده با منم بزارد که بود این فقط دلیلش کنم خیس و خودم ترس از بار

 اب کرد باز و در مامان شدم بیدار خورد صورتم به در های شیشه از که از که خورشید نور با بود بزرگی دلیل همین

  شد تر غلظ هاش اخم لباسم دیدن با بیام بیرون خواست ازم اخم

 ؟! کشی نمی خجالت کاری چه این ـ

 نمی خودم روی کنترلی که بود زیاد برام انقدر تنهای و ترس این و بودم بچه من اما خواستم معذرت زیر به سر 

 . باشم داشته تونستم

 می فریاد داد برد می خونه اون به من کشان کشان و گرفت می و بازوم مامان بهانه بی گاهی روز هر روز اون از

 باید گفت می همیشه شود می پیروز مامان زور و سکوت بار هر اما دادم نمی که ها قول ؛ نبره من که تقال و کردم

 اما شده رها موهای و عطر تازه لباس رسید می بهم حسابی قبلش کرد می پرتم که بار هر بیام کنار سرنوشتم با

 باز و در که بار هر ؛ بود کردن دفن برای بود جنازه کردن آماده مثل من برای ها این

 و سخی لباس با که دید می دختری همیشه ولی.  ببینه و دید نمی من در که بود چیزی شاید داشت انتظار کرد می

 . کشید می خشونت با و دستم و کرد می نگاه بر دور به دقیقه چند بود مقابلش لرزون بدنی

 وسیم ، رفتم می مدرسه به بودند تر بزرگ ازهم سال دو ، دو هر که کسرا و وسیم با دیگه سال بودم ساله شیش 

 کردیم می بازی ما فراری درس از همیشه و بود حرف کم کسرا اما بودم مشتاق منم و گفت می مدرسه از همیشه

 خیلی که باغ پشت خونه یه گفت می رفتیم دنبالش هم ما رفت بغلی کوچه از که وسیم بود ما گر نظاره اون

 نمی رفک که من نره خواست می ازش بود چسبیده بازوشش به کسرا اما بود کنجکاو بچگی همان از وسیم ترسناکه

 و در نبود دیگری ی خونه هیچ بود کوچه انتهای رنگی جگر و بزرگ در رفتم همراهشون ست خونه همون کردم

 که وسیم جون به کسرا و من بود ترسناک شدیدا هم روز تو فضاش سبزه و بود درخت پر حیاط کرد باز آرام

 اریک اراده بی که کسی ومثل شد شجاع یکباره به کسرا نداشت برگشت خیال وسیم اما زدیم غر رفت می جلوتر

 ودب شاهد پله سه کنار وسیم بودم ایستاده بود یکی همون فقط که خرما درخت کنار من رفت خونه سمت به کنه

 یحت دویدم می تونستم می تا و کردم فرار جیغ با شد بسته در که لحظه همون شد داخل و کرد باز درو کسرا که

 .نه یا برگشتند کسرا و وسیم شده خبر چه ببینم برنگشتم
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 نمجو به اضطراب و ترس و بودم نشسته هال تو بود قدغن توش رفتن که بود کارش اتاق تو مامان رفتم خونه به 

  بود گلثوم دایی زن شد باز بلندی باصدای در که بود افتاده

 ؟! کجاست مامانت ـ

 هک ،منم رفتند دایی زن و سیاه چادر با مامان بعد دقیقه چند رفت اتاق به اتاق تو که گفتم بهش دست اشاره با

 داخل و زدم کنار رو همه بود شلوغ در دم نداشت ی فاصله که دایی خونه رفتم بشینم آروم گذاشت نمی ترس

 معلوم شیشه از رفتم هال دم شدبه تر شدید اش گریه دیدنم با کرد می گریه مادرش آغوش تو در دم وسیم شدم

 ودب عجیبی صدایی رفتم و کردم لجبازی اما نرم تا گرفت و دستم خاله کردم باز و در ناخوش حالش کسرا که بود

 بود درش هم کسرا صدایی اما

 ... اومد ـ

 جلو منم ، کرد قبول خاله اش خونه ببره من گفت خاله به گرفت و دستم و اومد طرفم به کرد نگام و برگشت مامان

 . آوردم نمی دوم مامان نگاه تلخی

 و لندمب شده بافته رنگِ قرمز موهای نکنم فکر شنیدم که چیزی اون به اینکه برای خاله رفتیم وسیم و خاله همراه

 سیاه شب مثل داشتم دوست مامان موهای من اما عجیبم موهای از تعریف و کرد زدن شانه به شروع و کرد باز

 . لخت مان مال بود دار موج من موهای

 خونه رسوند و من اومد کوتاه اصرارم جلو دیگه خاله بود شده غروب بافت و کرد شونه و موهام نوازش و ناز با خاله

 از خاله بارمثل یک برای خواستم می شد کارش مشغول دوباره و کرد نگاهم مامان خونه رفتم و کردم باز باغ در

 . کنه نوازشم چهرهم، از کنه تعریف موهام

 ؟! نه خوشگله...  بافته خوشگل چه موهام خاله ببین مامان ـ

  زد ته از چاقو با گرفت و شدم بافته گیس چطور نفهمیدم خواستم نظر مامان از خوشحال با و زدم چرخی

 اسشالتم نکردم کاری که من خدایی نه آورد در و لباسم و گرفت بازوم مامان گفتم ناله با کشیدم موهام به دستی

 گرفت و بازوم و داد تنم به قرمزم لباس`` تو سرنوشت`` این بود دلخراشی تکرار جوابش اما نکنه زندانیم که کردم

  زد زانو ایستاد ساختمون در دم کشید و

 ؟! دخترم باشه نکشه رو کسرا تا بیاد تا نگو هیچ کن سکوت امشب میکنم خواهش ـ

 یمایا برای چی دخترم گفت بود شده قشنگ نگاهش بود شده مهربان مامان بود همیشه از بهتر من برای بار این 

 طرع بهم که حالی در کرد جدا بغلش از و من کردم بغلش بود تر مهم بود ندیده مادری محبت هرگز که ساله شیش

 .  زد می

  بیاد تا باش ساکت فقط خدا رو تو عزیزم ماریا ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

95 

 

 کرد باز و در داد سرم به و شالم دادم تکون سری بود اش مادرانه نگاه مهر برام مهم بیاد کی نپرسیدم ازش حتی

 رفتن با کردم نگاهش مات شیشه پشت از بست در کرد نگاهی خونه اطراف به کرد نگاهم مامان شدم داخل منم

 دستی بستم و هام چشم بخوابم کردم سعی و بردم پناه ی گوشه به بود شده گرمم کردم حس برگشتم مامان

  بود تاریک توی اش چهره کردم باز چشم کرد نوازشم

 . مایا سالم ـ

 ایه مژه به که رنگ ای سرمه نگاه داشت که زیبای لبخند با جذاب و جوان چهره ببینمش بهتر تا مالیدم و چشمام

 مثل نرم صورتی ، خیلی بود نرم کشیدم اش چهره به دستی ببینم می خواب کردم فکر بود داده رنگ سیاهش

  خندیدم داشت حریر

 . نرمی چقدر ـ

 موهام به دستی بود افتاده شالم زد می لبخند که بودم زده بدی حرف کردم نگاهش شد تر رنگ پر لبخندش

  کشید

 . ها پری مثل خوشگله توهم موهای ـ

 نه زیباست بلند مو بود گفته خاله میومد بهشون بیشتر بلند موهای ها زن بود پسرها مال کوتاه موهای نبود اما

 . کرد بغلم و خندید کشیدم پایین آخر تا و کردم سرم و شالم کوتاه

 کرد نگاهم هارون کردم باز چشم تهوع حالت با ساله صد خواب یک از انگار شد وارد جسمم به که های تکان با

  رفتم عقب

 ؟ خوبی ـ

 جور هم به هیچ کردم پرت لیوان گرفت طرفم به لیوان شاید خوابم نه دیدمش می داشتم چطور بود برده ماتم

  هام حرف حتی نبود

 ؟ کجام من ـ

 . خودت اتاق تو کسرا خونه ـ

 چهره به نگاهی نبود خون از اثری کردم نگاه دیوار به.  داشت نسبی تاریکی جا همه کردم نگاه اطراف دور به

 کردم هارون مهربان اما مخوف

 !!! نبودی گربه تو ـ

 . کنی صدام ملوس تونی می دوستیم اما:  زد لبخندی

 ؟ باشه دوست تونه می مگه شیطان یه جن یه دوست ـ
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 . برید نفسم که کرد اخمی

 . نزن سنگ یک با رو همه کرد رجیمش خدا که بود ما از یکی شیطان نیستند شیطان ها جن ـ

 ای خوابم تمام دیدنش با زانوزد پام جلو شدم خیره کسرا نگرانی از پر ی چهره به خوردم یکه شد باز شدت با در

 رفت عقب هارون.  باشه نبوده حقیقت کردم می خدا... خدا اما آوردند هجوم مغزم به شدم محو خاطرات شاید

  شد خیره چشمام تو کسرا

 . اومدم و کردم ول کارهام تمام فهمیدم تا کن باور...  خوبی مایا ـ

 ؟ بدی جواب سوالم به باید ـ

 ... قبلش باشه ـ

  کرد هارون به رو

 ... بیار و آب ـ

  خورم نمی زدم داد

 .باش آروم فقط...  نخور باشه ـ

 ها دست نداره امکان این بود سالم شیش فقط من...  تونه نمی نه بگه کنم می التماس خدایا خوردند سر هام اشکم

 خواسته نا من کنم باور نداشتم دوست که بود حدسی از نبود ترس از لرزش این اما لرزید می داشت هنوز بدنم و

 ودب طور این اگه ممکنه چطور باشه نباید نه...  اگه اما بودم شده بود حالم نگران و نشسته جلوم که مردی عاشق

 نفسی بردم عقب رو سرم که کنه پاک و هام اشک خواست.  نداشت امکان این که بود ساله 29 کسرا باید االن

  شد پدید نا تاریکی در هم او و داد عالمت هارون به و کشید

 .! بپرس ـ

  پرسیدم دلهوره و هق هق با

 ... گله یه میون فرستاد من چرا مامانم...  درسته نیستی کسرا تو...  تو ـ

  کشیدم وجودم اعماق از نفسی

 ؟ جن...  ـ

 زد می موج پشیمونی و نگرانی صداش تو کرد تکیه دیوار به کنارم
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 من کردی فرار که روزی همون افتاد پس ترس از من ی خونه تو پیش ها سال کسرا. نیستم کسرا من...  درسته ـ

 داخل من و مرد بعد روز نکرد تحمل من دیدن ترس میره می بقیه از تر زود دونستم می و داشتم الزم و جسمش

 ...  دونست می مادرت شدم جسمش

  کشید نفسی

 . تو جسم قبال در کسرا جون که گرفت قول ازم مادرت

  شدم بلند خوردند سر هام اشک شدم خیره عجیبش و ای سرمه های چشم تو

 . کردی تجاوز بهم پدرم اصطالح به عین هم تو ـ

 ... داشتم سال شیش فقط من...  صفتی حیون یه تو نشو نزدیک بهم:  کشیدم داد بیاد طرفم به خواست

  رفتم پنجره طرف به گم در سر

 ... باهم تو دوباره تا فرستاد و من مامان ـ

  ایستاد کنارم

 ... مایا ـ

 . نیار جهنمیت زبون به من اسم...  شو خفه... شو خفه:  کشیدم داد

 . قضاوت بعد کنی گوش باید ـ

  زدم نیشخندی

 ؟! هان میشم آبرو بی مادرم مثل نکنم گوش اگه چرا ـ

 پشت با و هام اشک کنه نوازشم داشتم دوست نرفتم عقب چرا دونستم نمی کرد نوازش و موهام و اومد طرفم به

  کردم نگاه لعنتی های درخت اون به بیرون به کردم پاک دست

 . شودی می توعاشقم و نمیومد یادت هیچی خواستم نمی من اگه ـ

  دادم تکان تاسف با و سرم

 بیای بودم منتظر سال همه این شد هم موفق و کنی فراموش و من خاطرات و من که کرد و تالشش تمام مادرت ـ

 ... ده می پست داد قول مادرت چون

 ... مامان....  لذت برای تو نداشت دوست رو مایا اصطالح به من کدومتون هیچ بود شما لنگه هم مادرم ـ
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 جلو تونه نمی کنه کاری هر اون که کرد نمی فکرشو اما...  بشیم جدا تو و من شد باعث که...  فروملش مادرت ـ

 وج همه برگشتت با که بودم من کردم اومدن به مجبور رو تو خودم دادم تو انتقال دستور خودم بگیره من عشق

 ... تونم نمی گردنت لعنتی این وقتی تا من و بودند خورده زخم هم ها جن اما باشیم هم با دوباره تا... کردم آروم

  دوخت چشمام به گردنم از و خمارش نگاه

 . بیار درش ـ

 مین کنم اعتماد کسرا به دیگه تونستم نمی فقط برم کجا نبود مهم تاریکی اون تو کردم فرار دو با دادم هلش

 ...  تونستم

 از . بود زده رقم برام مادرم نه خدا که سرنوشتی ، شومم سرنوشت شد نمی باورم ایستادم باغ تاریک حیاط وسط

 می زندگی طور این باید که کردم ی گناه چه من آخه.  اومد بدم عزیزم براش چقدر کردم فکر که مادری از خودم

 . کردم می فرار لعنتی سرنوشت این از کاش اومدم نمی کاش میومدم باید چرا ، کردم

 تمگرف فاصله ازش کشیدم خشونت با و دستم بود همیشه از تر روشن نگاهش گردوند برم و گرفت بازوم کسرا 

 ماا باشم ضعیف اونقدر خواستم نمی نداشت پایان روان چشمه این چرا دونستم نمی کردم می گریه داشتم هنوز

 . بود ایستاده جلوم که بود مردی لذت برای که ضعیف آدم یه بودم

 ... کنی گوش باید ـ

 کنی درازی دست بهم ذارم نمی بمیرم من هان داری نمی بر سرم از دست چرا کن ولم...  خواهم نمی:  کشیدم داد

. 

  دوخت بهم و وحشتناکش نگاه کرد آزاد نفسی کسرا

 ... باشه زندگیم تو ی دیگه دختر هیچ نه تو نه خواستم نمی من مایا ـ

  کشید داد

 ... هان کنی نمی فکر خاطراتت به چرا کرد مجبورم مادرت خواست مادرت ـ

  گفت تر آروم کمی

  ؟!!! گفتم بهت چی کارم قبل نمیاد یادت ـ

 قتو هیچ کاش که بدی بالی اون ها لحظه اون بیارم یاد به نداشتم دوست کردم بسته و باز عصبانیت با و چشمام

 . داشت ادامه فراموشیم کاش آوردم نمی بیاد

 ؟ کنی ثابت گناه بی و خودت تونی می ها حرف این با کنی می فکر ـ
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 . نیستم گناهکارهم اما نیستم گناه بی عزیزم نه ـ

  زدم نیشخندی

 تو شب هر...  بیاره وجود به حسم تو خللی من از تو جدایی با تونست نمی ولی کنه جدامون خواست مادرت ـ

 . کردم می گوش من و زدی می حرف تو فقط نداشتم ی رابطه هیچ بات اما من نه خودت خواست به میومدی پیشم

 بودم پدرت جانشین تنها من موقع اون... کشت می رو ها جن و کرد می درمان رو زده جن بود شده بد مادرت

...  ازت که میداد بهم رو تو ، من های کمک مقابل در و کنم کمکش خواستم نمی من داشت احتیاج من به مادرت

 تمگف می مادرت به این همیشه شی خانم تا کردم می صبر برات بری حال از تو و بشم جدا ازت وقتی خواستم نمی

 من اما کنم کمکش کنه مجبور من ، ما دوری با تا کرد می سعی و شد می دور منطقش و عقل از داشت مادرت اما

 ها جن طرف از ی صدمه عشقم به وسط این تا کردم قبول رو دیده داغ های جن رهبری مادرت عصیان بخاطر

 بود مادرت( گفتم که پشت همون)  پشت جالالدین چون بزن صدمه مادرت به تون نمی ها جن دونستم می نرسه

 پاکی ی بچه تو گفتم ذاشتم نمی منم داره بر کارش از دست مادرت تا بکشن رو تو خواستند بودی حصار بی تو اما

 ... گناه تو کشتن معصومی و

 ؟.! بکشن من ذاری می االن چطور پس ـ

  کرد صلیبم به ی نگاه

 . کنم کمکت تونم نمی نیاری درش تا گردنت این چون ـ

  دوختم بهش تنفرم از پر نگاه

 ... ران هوس بگه شما به داشت حق مادرم...  پستی خیلی ـ

  زد نیشخندی

 ؟.!!! انسانی یه کامال کنی می فکر چی خودت اما ماست طبیعت و غریزه این قبول باشه ـ

 . شدم می راحت و کشتند می من راحت تا بودم کاش ـ

 از هستند مدیونش برگشتنش از قبل مادرت های کمک بخاطره ها خیلی هنوز...  ذاریم می ما کنی می فکر ـ

 عزیزم مایا...  نبودی زنده االن شاید نبود اگه بود نگرانت هارون...  داده قرار تو پشت هارون که هارون مادر جمله

 ...  کنم کمکت تا رو لعنتی اون بیار در نیستی مسیحی تو

  کشید نفسی

 ... بیا هم االن ساخته مادرت که عروسکی نه باشی خودت کن سعی کن فکر هام حرف به کنی استراحت باید ـ

  کردم می گرد عقب من و میومد طرفم به 
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 سرم که های بال این مقصر کردم فکر که بگو احمق من...  میاد بدم همه از خونه این از تو از نشو نزدیک بهم ـ

 . هستم خودم میاد

 برق ، درخشید می تاریکی در چشماش که ی گربه مثل چشماش میومد تر جلو اخطارم به دادن گوش بدون کسرا

 . رفتم عقب به قدم چند زد می

 ، شد خونه اون تو من حضور متوجه وقتی مادرت...  خواستم نمی من که بدونی باید...  کنی گوش باید مایا ـ 

 ی برده من طور اون...  کنه اجرا ما روی گذاشت پاش و عمرش که چیزی تا.  بشم ات وابسته کرد می کارهای

 من خورم می قسم مایا...  شود می ؛ بود اضافه بار براش فقط که دختری با نزدیکی کارم جایزه و کرد می خودش

 با رو تو مادرت بکنم تونستم می چکار اما...  بشه وارد بهت ی صدمه ترین کوچیک خوام نمی هرگز و خواستم نمی

 شب تمام من کردی می ذکر به شروع وقتی...  فرستاد می میشم منگ بوش از من که ی عطر و عروسی لباس اون

 ... باهم تونستی می.  بود پری نصفت تو همه از بدتر ، مظلوم و پاک ، بودی معصوم کردم می نگاهت

 . دادم تکان تاسف با سرم کرد نگاهم

 ش نقشه پس نرم اگه دونست می.  برم خونه اون از که خواست ازهم اونجا اومد شما اومدن قبل روز یه مادرت ـ

 عجله مادرت اما بشی بزرگ تا خریدم می جون به را درد اون چون...  بودم شده و شدم تو دلبسته من گرفته

 بوی از بودم نشسته تو جای دقیقا شد داخل و کرد باز و در بدم نشون بهش و خودم زودتر خواست می داشت

 تونست نمی ولی اونجام دونست می ایستاد سالون وسط مادرت.  بود پچیده اتاق تو که ، شدم می مست عطرت

 شنیدم هاش لب از که صدای با اونم از تر قویی که داشت باور...  تونست نمی خواستم نمی خودم تا ببینه من

 دردم بود تر مهم بالی بی و بال از برام این و خواستم می رو تو من اما برم هام بال نسوختن برای بودم مجبور

 . کنه بس که زدم داد کرد نمی بس مادرت و شد می بیشتر

 ِ ... بس...  بسِ ـ

 . خورده تورم به خاص پری یه بازم ، بود درست حدسم ـ

 . شم نمی امیرت مثل من هم بخواهی ـ

  ایستاد قدیم یه اومد صدام طرف به خندید

 . کردی تحمل االن تا چطور... بیسته نتونسته غریزش دربرابر گفت می من امیر یادم ـ

 . ست بچه یه من برای هنوز مایا ـ

 . گرفت طرفم به کاغذی تیکه و شد جیب به دست

 . چیه این دونی می... کنم نمی و نکردم کاری دلیل بی وقت هیچ من ـ
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  بودیم مسلط عربی زبان به جنات عالم و ما همه کردم نگاهش

 ! ؟ چی برای میدونی کجا دونی می مایاست سفر برگه این ـ

  بده جواب خودش شد باعث من سکوت

 . بفروشم خوام می خانواده یه به و اون من اینکه برای عربستان به ـ

 . کنی کار این تونی نمی ـ

 ، تو ظاهرا اما میاد باباش لنگه یکی که دونستم می...  ندادمش اومد دنیا به که لحظه اون اگه...  تونم نمی چرا ـ

 . خواهی نمی رو مایا

 نسل در نسل مایا جدید خانواده با ما طرف اون از و دیگه جای یه بری بزارم تونستم نمی.  رفت و کرد باز و در

 ی نقشه شدم کسرا بدن وارد وقتی...  تونستم نمی.  بود صلح این نابودی کردم می خطایی اگه بودیم درصلح

 و میای اونجا وقتی تو گفتم. شد خوشحال مادرت...  کنم اجرا و مادرت خواسته کردم قبول...  اومد ذهنم به بهتری

 ... کنه می درستش گفت خوشحالی از مادرت...  بشم نزدیک بهت تونم نمی من ، کنی می ذکر شیم می تنها

 لباس یه مثل جسمش و مرگش بعد ثانیه چند دقیقا شدم کسرا بدن وارد لحظه همون رفتی حال از تو وقتی

 و برد.  کرد بلندت سوخت دلش شاید ، دید رو تو وقتی کرد باز و در زود صبح خوشحالی با مادرت...  پوشیدم

 ... رسید بود خواسته که چیزی به کرد درمانت

 ... بهم تو اینکه خواست می چی مادرم ـ

 ... کامال نه ـ

  گرفت پایین و سرش

 ؟!!! داری تهوع حالت جدیدا چرا دونی می ـ

  گفتم تعجب با 

 ... بهم بازم تو ـ

 بخشید)  داد خوردت به و معجونش و... گرفتن با آورد دست به داروش اون مواد آخرین من نزدیکی با... نه...  نه ـ

 (... سایت خالف کنم باز تونم نمی بیشتر

  اومد در حدقه از چشمام

 رو ما تا ، کرد اجرا رو ممنوع جادوی که مادرت تقصیر...  بدنت تو هنوز چون داری تهوع حالت که همینه واسه ـ

 دست بهم حالت همون منم و آوردی باال خون داد خوردت به وقتی بودیم آزمایشگاهی موش ما البته.  کنه جدا
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 کامال هن اما شدم می ها آدم شبیه داشتم بیام بیرون تونستم نمی شدم زندونی بودم کسرا بدن توی که وقتی.  داد

 با وقتی " مجیرِ" همون کسرا که دونست نمی مادرت لحظه اون تا.  کرده چکار فهمیدم و رفتم اش خونه به. 

 . بودم کرده گیر بدن یه تو من و مردی می داشتی تو...  بود کرده بزرگی گناه چه فهمید زدم حرف خودم صدایی

 بدن از کنم تالش و برم خواست ازم ، بگیره رو تو های آوردن باال خون جلو تونست نمی اما زد زور خیلی مادرت

 هر ام دوری با رفت و کرد فرار تو با هفته همون کرد خیانت بازم مادرت ولی...  بشه بهتر مایا تا بیام بیرون کسرا

 . میشه شروع بشیم نزدیک اما شدیم می خوب دو

 ... مجازات نه فرستاده عالج برای من مادرم پس ـ

 ذاشت نمی ورد با صلیبی بازم نبود مجازات اگه و انداخت نمی گردنت به صلیب که فرستاد می عالج برای ـ

 . بیان طرفت به ها جن که گردنت

 این از من بشه دار ادامه اگه. خواد می نرمال زندگی دلم من خوام نمی سرنوشت این من کسرا:  گفتم عاجزانه

 . میرم خونه

  زد نیشخندی

 . تونی نمی گرنه و بخوام من باید بری شهر این از سالم خواهی می اگه ـ

 !!!!؟ چیه منظورت چی ـ

  کرد بهم پشتش

 ... باخودتت تصمیم کنن می پیدات باشی هرجا تو درنیاری بند گرد اون تا ـ

 و اطرافم دور که تاریکی به...  دادم تکیه درخت سرد ی تنه به کردم نگاه بسته در به شد ساختمون داخل وقتی

 و قدرت این کاش کسرا های حرف طرف یه از طرف یه مامان های حرف کردم لمس و صلیب کردم نگاه بود گرفته

 وازشن این محبت برابر در دستها زشتی اومد دستم رو که نرمی و سیاه دستی...  گه می راست کی بدونم تا داشتم

 . نبود هیچ

 : گفت دارش خش صدای با هارون

 ... شه نمی تموم ماجرا صلیب آوردن در با وگرنه باشه قلبت ته از باید تصمیمت مایا... پیشتم من ـ

 ... بود هم سومی راه کاش ـ

 . هست ـ

  فهمید هارون و بود سوالم نگام.  کردم نگاهش تعجب با

 . داری بر خودت از و مادرت گناه باید ـ
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 ؟!!! چطور ـ

 ؟ بشه مجازات باید چطور کرده گناه کسی اگه تو دنیای تو نظرت به ـ

 . شدم خیره عسلیش و ی گربه چشمای تو

 ...حقو که من دونم نمی ـ

  گرفت و دستم هارون.  برم خواستم شدم بلند داد شرح رو ماجرا تمام تمام نیم ی کلمه و هارون لبخند

 . کن صبر ـ

 ... چرا ـ

 . نکن تعجب بود ضدت بر حکمش اگه و هاست جن قاضی کسرا ـ

 ... باشه من ضد حکمش چرا ـ

 گرفتم پایین سرم

 ... هم خودش وقتی ـ

 ... اینجا آورده رو تو چرا ره می یادت ـ

 ... نگو ـ

 . آره ـ

 . منصفی قاضی عجب ـ

 . کنم می استفاده تو نفعِ به طرف بی های اجنه از دارم من ، کنی صبر بهتر ـ

 داخل کسرا اتاق به توجه بدون و کردم باز ساختمون در.  رفت تاریکی تو و زد لبخندی هارون دادم تکان سری

 به داشت بیرون هوای بود بسته نیم پنچره کشیدم دراز پهلو به الف زیر رفتم ناامید و بودم خسته رفتم اتاقم

 باید نبود ی چاره اما کردم می پیدا ها اجنه قضاوت از بهتر شاید بهتری کار راه تونستم می کاش. میومد داخل

 .  نمردم ترس از و بودم زنده لحظه اون تا اگه البته کردم می صبر

 اون کندی وسوسه بویی با ها صبح ، نبود کسرا از خبری هفته یه این توی.  بود گذشته شب آن از تمام هفته یک 

 و خوردم می صبحانه تنها من رفت می و برام کرد می درست کاملی صبحانه کسرا و شودم می بلند مخصوص نون

 . بود او به حواسم تمام داشتم حسنیه که کالسی با که های ساعت رفتم می مدرسه به
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 سالم گفت می صدای بدون شدم می نزدیک بهش وقتی همیشه و مواظبشم که فهمید می کجا از دونستم نمی

 . داودی خانم

 می رو صبحانه وقتی اما سفر رفت شاید گفت می بار هر وسیم بودم شده کالفه کسرا ندیدن از بود هفته آخر

 اما کشید می کسرا طرف به من که بود کششی چه دونستم نمی شه می قایم ازم داره فقط نه فهمیدم می دیدم

 کردم می تصحیح رو ها بچه های برگ و بودم نشسته و بود جمعه روز عصر داد می آزارم بیشتر بودنش از نبودش

 . کردم رد رو شده خوانده ها صفحه بخونم و مامان دفتر تا نشستم و کردم درست چای. کارم اتمام از بعد

 مکله ابلیس نمرود ثمود عاد(  داره تشدید اول د) شداد هامان فرعون:  نوشته این با ی فتیله سوختن: دوم روش) 

 . شمر دوزخ هاویه حطمه لظی سقر سعیر جهنم جحیم نار فی

 ودد جنی بینی در کرده روشن ، سبز پارچه در بپیچده باریک ی فتیله مثل کاغذی در نوشته را باطل اسما این

 با هک البته و شود احضار باید جن فتیله این دود بعلیدن با. بگذار گرفته قرار عهد و قسم. آی سخن به چون. دهد

 جن ولیکن. نکند ی پایبند و بگذراند سر از تواند می کافر جن اول روش اما کرد احضار توان می هم قبل روش

 . کرد خواهد اعالن را وجودش آثار یا میاید بحرف یا داد خواهد جواب دوم روش به آتش و دوزخ ترس از کافر

 : من خاطره

 است قرار کردم می حس داشتم عجیبی حس کردم می درست نان صبحانه برای داشتم بودم نشسته که روز آن

 بزرگ رپد. شد نمی رفع خیالم آشفتگی و تشویش اما شود دفع تا کردم می دعا و ذکر.  افتد بی بدی اتفاق یا خبر

 مثل او ولی ترسیدم می کردم می اش نگاه که بار هر. خواند می مذهبی کتاب داشت و بود برگشته صبح نماز از

 پرسید و کرد نگاهم پدربزرگ. سوزاندم را دستم زد می طرفم به مهربانی لبخند با و آرام همیشه

 ؟!!!! مشغوله ، فکرت دخترم شده چی -

 . افته بی بدی اتفاق قرار کنم می حس دارم بری حس کردم تموم صبحم نماز که وقتی از دونم نمی -

 کرد بهم گری نوازش نگاه بابابزرگ

 ... بخون ناس سوره شیطان وسوسه دخترم نباش نگران -

 . باشه شیطان وسوسه نکنم فکر...  ره نمی بزرگ بابا خوندم -

 . نباش نگران دخترم ، خیر... ان -

 . شدم کارم مشغول و دادم تکان سری

 جای و بستم نقاب و حبا و شدم بلند. کنم حجاب خواست ازم و کرد باز و در بزرگ بابا که بود عصر های نزدیک

 . نشستم خودم مخصوص
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 ... بود پریده رنگ و حال بی بود تر جوان که آن و تر مسن یکی زن دو با مردی و شد باز در

**** 

 طور این تر مسن زن دهند شرح را شان مشکل داد اجازه بزرگ بابا نشستند بابابزرگ و من روی به رو هرسه

  کرد شروع

 شکل که دود شبیه مه یه خودش گفته به گشتند می بر پسرم های دوست از یکی خونه از وقتی پیش هفته چند ـ

 ... رفت حال از خونه اومدن وقتی دید بود انسانی

 . دیدید و دود اون هم شما ـ

 . بود زده خشکش و گلی دیوار اون به زده زل دیدم برگشتم فقط...  نه ـ مرد

 : داد قرار مخاطب را احوال مریض زن ؛ داد تکان سری بابابزرگ

 حصب اول بدنت روی کوبیدگی عالمت هیچ ، گیره نمی درد یهو سرت ، کابوسی هیچ بدون پری می ازخواب شب ـ 

 ؟! بینی نمی

 اشتباه زدگی جن با را روحی و جسمی های بیماری ناحیه این مردم اکثر ؛ بود چی سواالت این دلیل دانستم می

 می دعانویس یک پیش و داند می ربط زدگی جن به را بود عجیب نظرشان به که عالئم از یکی وقتی و گرفتند می

 هب اعتقاد دانست می و کرد می سیاه ورقی زیادی مزد مقابل در و دلیل بی کرد می معالجه که شخصی اگر و رفتند

 می دار خش را بیمار ایمان و روح ها سال اما کرد می بهتر شاید را جسم درمان این اما ؛ کند می معجزه هم بت

 . شد نخواهده باطنش شدن سیاه ی متوجه بیمار و کرد

 . شد می روشن ها چیز خیلی بابابزرگ پرسش با

 می ترسناک های کابوس...  ایسته می یهو قلبم کنم می حس واقع در یعنی... پرم می خواب از چرا ـ مریض زن

 . نباشه برم و دور کسی خوام می دلم تو فقط ندارم هیچی به میل ، بینم

 : گفت مرد.  داد تکان سری بزرگ بابا

 . دم می بهتون بخواید چقدر هر کنید کمک زنم به بشه اگه حاجی ـ

 بابا بودم مطمئن اما برخورد من به زد نمی پاداش و مزد ی درباره حرفی هیچ کارش مقابل در همیشه بزرگ بابا

 کردی فکر وقتی گفت زن به داد مرد به دارو شیشه دو همین برای ، باشد زده جن بیچاره زن ندارد دوست بزرگ

 . شید می خوب ، خیر...  ان کنید مصرف گفتی که های حس

 ؟!!!! نیست زده جن عروسم یعنی ـ تر مسن زن
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 گاهن متشکر خود از مرد و زن به تلخی با و کردم کج هام لب و کشیدم نفسی باشد دارد دوست انگار گفت باخودم

 . عروس بیچاره کردم

 . نگیرید سخت دخترتون به هفته چند یه کنید سعی و نباش کنید دعا هم شما...  نباشه که...  ان ـ بابابزرگ

 بابا کردم باز و نقاب رفتند سه هر و گذاشت میز روی اسکناس مقداری مرد شد بلند تر مسن زن زدم لبخندی

 سالم وقتی شد نماز مشغول و کرد باز را رنگش توسی ی سجاده و برگشت بود رفته ها اون بدرقه به که بزرگ

 : گفتم و کردم طرفش به رو شد کشیدن تسبیحی مشغول و گفت

 ؟!!! نکردید درمانش چرا ، ست زده جن دختر دونید می که شما بابابزرگ ـ

  زد معنا پر لبخند

 ترس از اما ندارند غیب علم ها جن نه من نه دخترم ضمن در ، داد می نشون مقابلم در واکنشی بود جن اگه ـ

 . میومد خودش مجازاتش

 ؟...!!! نکردی احضارش شما اما ـ

 گفت دقیقه چند بعد بود دلخراش سکوتش و کرد نگاه سجاده به

 ؟ کنی می چکار ببرند دره لبی به رو تو اگه دارند منطق...  دارند قوانین ها جن دخترم...  افسانه ـ

 . شود می دور دره از سالم عقل کردم فکر

 . نیفتم تا شدم می دور دره از معلوم خب ـ

  بودم داده جواب اشتباه شاید برد شک به مرا لبخندش

 ... داره باز اون کرد می سعی جن و کرد می انکار من پیش اومدن از مسلما بود زده جن اگه دختر...  درست ـ

 ؟!!!! بوده آدم شکل که دیده دود یه چطور بود جسمی بیماریش پس ـ

  از داد تکون سرش.  رفت فکر به بابابزرگ

 ... باشه خیال و وهم یه فقط و باشه بود غلط وارم امید دخترم ترسم می همین ـ

 *** 

 ظرمن به هنوز اما بود برگشته روحش و رنگ دختر بار این اومدند دباره سه هر که بود نشده تمام هفته تفکرم طبق

 رهدچا زن اگه تا شد کشیده مرد اون و بابابزرگ و ها زن ما بین ی پرده بابابزرگ ی خواسته طبق بود حوصله بی

 . شود حفظ ایمانش و حیا اما نبود گنه برایش اگر حتی حرکاتش و حجابی بی ناخواسته خدایی شد حمله
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 ورد قبل بگیرم فاصله زن از ، خواست زن شوهر مادر و من از احضار شروح از قبل کرد روشن را فتیله بابابزرگ

 این در داد اجازه بعد نیستم معذور نه گفتم منم ، نه یا(  ماهانه عادت یعنی)معذورم که بود پرسیده ازم ها اون

 . باشم جلس

 هاش مچش بلعید ولع با گرفتم زن طرف به هم من داد دستم به و کرد روشن را فتیله بزرگ با گرفتم فاصله زن از

 با هب شد باز عاملی بی اش شده بافته موهای و افتاد چادرش نشست ها مرد مثل و کرد بلند و چپش پایی و بست

 یم تکان و بود چپش پایی روی که دستش فقط او و پرسید می رو ها سوال بابابزرگ شده حاضر دادم اشاره بزرگ

 . پرسید دوباره بابابزرگ داد

 ؟...! رفتی بدنش تو چرا...  چی اسمت ـ

 منداشت او به خوبی احساس چرا دونستم نمی زد می تبل مثل داشت دلم ؛ زد می لبخند و بود کرده سکوت اون اما

 چشمش خواسته نا و امد طرفم به بابابزرگ رفتم عقب ترس از کرد باز و هاش چشم و کرد کج طرفم به را سرش ؛

 نگاه و موزیانه لبخند و شد کج سر به بابابزرگ خواستم نمی اما بیرون برم حجاب از خواست ازم و افتاد زن به

  بود شده خیره نداشت مردمکی هیچ که سفید

 ... باش زود برو بیرون برو برو افسانه ـ

 ... خوردم جا فقط نترسیدم من نه ـ

.  کردم باز را نقابم و رفتم گلی تپهِ طرف به و شد آویزون هام لب کرد بیرونم اتاق از ، کرد بلندم و گرفت را بازویم

 بود چه او خودشان جسم تو فقط اما دارند ی گربه مردمکِ ها جن داشت چیزی چه زن اون کردم می فکر خودم با

 کرد؟ بیرون و من بابابزرگ ؟چرا!!!

 ترس از ، داشتم شرکت ها اجنه کالس سر جمعه روز حتی...  ها جلسه همه امروز به تا من ؛ نبود جلسه اولین این 

 . شدم متنفر ؛ است مرده من در کردم می فکر که حسی این از موقعم بی

 ... اینکه تا بودم درگیر خودم با تمام ساعت یک

 مار)  بریک مار یک تپه پایین رفتم باال تپه از وقتی دادم تکان را لباسم و شدم بلند عجله با کرد صدام بزرگ بابا

 کردم تعجب کرد می نگاهم خونسرد خیلی مار اون که این ، بود(  بود زیاد ما روستایی اطراف موقع اون کبری

 ایج در درنگ برای یا مسافر های جن.  او نه داشتم او با کاری من نه که بود جن اگر. اومدم پایین گفتم اهلل بسم.

 را رشس هم او. کردم نگاه مار به.  برود کنار پایم زیر از تا گفتم...  بسم دلیل همین به ؛ کنند می استراحت پست

 ودنب کسی ؛ کردم باز را در رفتم خانه طرف به(  آرام)  شد شانت ما قول به و گذاشت بود ساخته که ی دایره میان

 . کرد نگاه بهم شدنم داخل با ؛ خواند می قرآن بابابزرگ. 

 . شدم جویا را زن آن احوال مقدمه بی که بودم کنجکاو انقدر
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 ؟!!!!! بود چی...  شد چی ـ

  کرد شروع طور این نشستم منم و بشینم کنارش خواست ازم بابابزرگ

 اصلیتش زنش...  چکارست پرسیدمِ  مرد از.  باشه خودش حال تو گذاشتم.  نیست جن فهمیدم دیدمش وقتی ـ

 چبلو منطقه بلوچستان و سیستان استان توی روستای) تیس اهل زنش و داره لنج...  تاجره...  داد جواب. کجایی

 ... مخدر مواد گفت من من با...  تجارتی چه پرسیدم( . نشین

 ؟...!!! قاچاق چی ـ

 گفت ؟ کنه می تجارت رو چیزی چه بود این من سوال...  خودش پایی اش گنه و خودش مال عملش این اما آره ـ

 ... انگشت سر اندازه بده بهم مقدار یه خواستم ازش...  تریاک

 ؟!!! چرا ـ

 حرف به تریاک دیدن با شدم حجاب داخل و برداشتم را(  جنی زدن برای شالق مثل که نازک چوب)  حِزران ـ

 ...  اومد

 ؟... رفتی بدنش داخل چرا ـ

 . کرد دعوتم خودش ـ

 . نیستی جن ؟ هستی چی ـ

 پری از و تر باال جن از خلقتش رتبط است جهنم گرم های آب از شده ساخته موجودی:  مری)  ام مری یه من ـ

 هب شهوت و عالقه پری مثل اما پری به نزدیک بدجنس و زیبای دارد را ها جن تسخیر و قانون هم او است تر پایین

 (. ندارد انسان

 ؟ شدی دعوت چی به...  کنه دعوتت باید چرا ـ

 عالقه مورد بوی عشق بوی اومدند می خوب بوی با ها این بودم نشسته(  اش خونه)  دیوار روی من که شب اون ـ

 ... بود اون نبود زن اما...  من ی

  کرد اشاره مرد به و

 ... این توجلد رفتم پس...  طور همین اونم نرم جنس من ـ

 ؟! زن این بدن به برنگردی خوری می قسم بدم تریاک بهت اگه ـ

 . خورم می قسم ـ

 ... رفت خوردنش بد و دادم بهش و تریاک
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 ... مری کردم زمزمه دادم می گوش بابابزرگ های حرف به ها بچه مثل که من

 . کرد خلق رو ها این خدا چرا بابابزرگ ـ

  زد لبخندی

 عزازیل که شدند فرمان نا زمانی دقیقا همه و شدند گر حصیان هم ها اون اما ها آدم ما مثل...  کنند عبادتش تا ـ

 تمام به چرخه دو این با بدی و شر دومی و...  خوبی و نیکی یکی ساخته چرخه دو به را دنیا خداوند...  شد ابلیس

 یلوک گاهی خداستو عدالت این که البته و برداره بهتر که دامک هر که داد گیری تصمیم و تحلیل قدرت موجودات

 می و اون هم ریزه سنگ یه برداری کور جلو از بزرگ سنگ اگر اما...  بده نشون بما خودش و درست راه تا شه می

 ...  بیند نمی آنکه با بیند می انکه ند برابر آیا گفته زیبا چه خودش و ندازه

 . کردم تایید را هایش حرف و دادم تکان سری

 : ( دوم روش تبصره:  سوم روش

 . االن همین...  بابابزرگ خونه برو ـ ـ گفت کنه نگاهم اینکه بدون کسرا شدم بلند ناخواسته شد باز در

 و ریدپ رنگ.  کشید می درد داشت کسرا نظرم به گذاشتم بود دستم کنار که کوچکی میز روی بود دستم که دفتر

 به رفتم می کلنجار خودم با نیست نرمال حالتش کردم می حس بود نگرانش ، چوبی در اتاق تو رفت بود حال بی

 حس اون کردم باز در وقتی دقیقا بود باز نیم رفت چوبی در طرف به.  کنم گوش و حرفش یا کنم گوش حسم

 پیرهنش بود نشسته من به پشت کسرا شدم داخل و دادم قورت صدا با و دهنم آب داد دست بهم تهوع و خفگی

  گفت دورگی صدایی با کرد کج طرفم به سرش داد می تکون و خودش و آورده در و

 ؟... هان برو اینجا از نگفتم مگه ـ

 بودم نشسته جلوش اومدم خودم به تا و رفتند طرفش به ناخواست پاهم بود آور دلهره وحشتناک صداش واقعا

 . بود حس بی و رنگ بی جسد مثل

 . دکتر بریم بهتر نیست خوب حالت تو کسرا ـ

  دوخت بهم را براقشش ی سرمه چشمهای و زد نیشخندی

 ؟ کنه چکار خواد می دکتر وقت اون نشسته ازم کمی فاصله به من درد دوای...  دکتر ـ

 ... کسرا ـ

 ؟ نبود خودم دست هام احساس از کدوم هیچ من چرا کردم می گریه داشتم یعنی شد خیس صورتم

 . باش زود...  برو خدا به ترو برو کنم می خواهش مایا ـ
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 و کشید دراز کسرا اومد وجود به هاش چشم مردمک روی نامنظم شکاف یک دیدم کشید فریاد و باش زود وقتی

 . گفت شنیدم زور به که ی ناله با. شد خیره گردنم به

 . دارم احتیاج بهت من مایا ـ

  بود هارون شد کشیده دستم بست و چشماش و

 ... بریم ـ

 . بزارم تنهاش تونم نمی نیست خوب کسرا حال...نه ـ

 . بریم بشه تکرار بچگیت تجربه خواهی نمی اگه ـ

 کشیدن با میومد بیرون نور شکاف اون از و داشت می بر شکاف زمین مثل داشت کسرا بدن بود مونده باز دهانم

 . زد می صورتم و سر به شدت به باد که رفت می تند اونقدر بیرون زدم خونه از و شدم بلند هارون های

 و زانوزدم دادم تکیه سرد دیوارِ به وحشت از شده تیکه تکیه و شد بسته خونه آوردم باال در دم رسیدم وقتی

 نه بود ی ماه نه بود شده سیاه بسته های پلک مثل شب اما دونستم نمی ساعت بود سکوت تو کوچه کردم گریه

 بود ناجوانمردانه واقعا کارم ، گذاشتم تنهاش چرا بودم گرفته وجدان عذاب کنم چکار دونستم نمی ی ستاره

 . کرد نمی فرار کرد نمی ولم کسرا شد می بد حالم وقتی.

 . باش زود بابابزرگت خونه برو مایا...  شماست هردوی نفعه به این ـ هارون

 ...!!! ماریا:  گفت تعجب با وسیم دادم فشار زنگ و شدم بلند

 پس و وسیم ؛ بود کننده خفه برام هوا ، لرزیدم می بید مثل اومد طرفم به وسیم شدم داخل شد باز صدا با ودر

 از داشتم شد می بیشتر گناهم حس آوردم می باال که بار هر ، آوردم باال دوباره و زانوزدم و رفتم کنارباغچه زدم

 .  رفتم می حال

 .  نشست کنارم کرد می نگاه بود زن هم به حال واقع نداشت تمومی که خون و من به نگران وسیم

 ...  شده چت تو...  ماریا ـ

  گفتم عجیبی صدای با گفت می چی دونست نمی هم خودش

 ... کسرا...  کسرا...  وسیم ـ

 تونستم نمی حتی مخوف دریای این توی و شدم می غرق شب از تر سیاه دریای تو داشتم نفهمیدم هیچ دیگه و

 از قیقهد چند این تو تونم نمی من و داره بستگی دقیقه چند به مرگم دونستم می که وقتی بمونم زنده کنم تالش

 یک لمث سرنوشتم که انگار بستم هام پلک کنم مصرف انرژی چرا کنم تقال چرا کنم پیدا نجات ترس ی دریا این

 سرم و سوخت می آتیش سوختگی مثل بدنم تمام شد جدا ازم و کرد بوسم غرق مجیر رفت می عقب بک فلش
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 اون که داد می خوردم به چیزی داشت مامان سیای دوباره و کرد نوازش ام گونه مجیر خورد می جوش دیگه مثل

 کاسه دوباره کرد نگام مامان آوردم باال ، م ه معد تکان با همزمان و رفت پایین و شد شروع دهنم از بار این سوزش

 عصبانیت با مامان آوردم باال بازم اما کرد نزدیک بهم هام اخم بد منزه اون دوبار و کرد نزدیک هام لب به فلزی

 هنوز بود تهران خونه نبود باغ خونه شد بسته دوباره چشم و رفت خودش اتاق به و گذاشت میز روی رو کاسه

 زدم خونه از و کردم باز و اتاق در پریدم می خواب از و دیدم می کابوس شب بودم بچه هنوز بودم ساله شیش

 انخیاب و کوچه تمام و بود شده حک ذهنم تو مقصدم آدرس که انگار رفتم خواب لباس آن با را خیابان تمام بیرون

 ...  بودند تر واضح مامان چهره از تصویرشون

 لقاب و امن ، منتظرش ، مقصدش که بود جمع خاطر بلکه و نداشت نامعلومش مقصد از ترسی هیچ که کسی مثل

 . رفتم می راه ؛ است زندگیش فرد اعتمادترین

 از ها سگ و ها گربه حتی.  رفتم می راه ربات یه مثل و گرفتن نمی دستور من از کوچکم و برهنه پاهای و جسم

 و من وصال خانه شبیه اگرچه.  بود سکنه از خالی و خرابه نظر به که رسیدم جایی به.  رفتند می کنار م راه سر

 سال دو کسرا و وسیم نوشتم که اونجا دوستان)  ساله ده کسرا.  شد نمی جدا چهرم از شادم لبخندِ اما نبود مجیر

 یم ویرایشش شد... بخشید. تر بزرگ سال چهار کسرا مایاست از تر بزرگ سال دو وسیم اشتباه ترن بزرگ مایا از

 امه دستم کسرا.  کردم می نگاه اطراف به مجیر دنبال و کرد کش فرو شادیم ؛ کرد می نگاهم و بود ایستاده.(  کنم

 :  گفت و کرد نوازشم مجیر مثل ، گرفت و

 ...  نخور ده می بهت که چیزی اون از مایا خدا رو تو کنه جدامون خواد می...  کنی اعتماد مادرت به نباید ـ

 ... باید نیست خوب حالم من که گفت مامان کسرا ـ

  کشید می درد داشت شدم نگران نشستم زد زانو کسرا

 ... کن بس ـ

 یشدم سبک داشت سرم اما چیه نفهمیدم که کرد زمزمه گوشم تو کرد بغلم نداشتم باهش کاری که من شدم گیج

  فهمیدم خوبی به رو آخرش جمله ؛

 ... گذرم نمی...  مایا گذرم نمی ازت ـ

  کرد بلندم گرفت و بازوم دستی رفت حال از و

 ... میره می داره کسرا مامان ـ

 ... نیست خوب حالت تو خونه بریم ـ

  زدم داد
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 ... کسرا...  مامان ـ

 .  سوخت خون سوزش و طمع از زبانم و شد خونی لباسم...  ماند تمام نیم تلخ خون آوردن باال با حرفم

 . نشست کشیده شکمش داخل و پاهاش و بود کرده باز و هاش چشم سختی به که کسرا کنار مامان

 ...  ےلہرک تمارا صرف مایا...  ےلہب ےمن ـ

  کرد ناله کرد نگاه بهم و زد نیشخندی کسرا

 ... موند خواد و من عشق مایا ـ

 ... باشه...  بجنگی من با خوای می ـ

 کردم گریه ؛ نداد پس پیراهنم مامان زدم زور هرچی بست و چشماش کسرا آورد در تنم از لباسم و گرفت دستم

 هک داد انتقال بهم رو فکر این من به مامان دست اشاره فقط... زد می حرف دیگری زبان به کسرا با داشت مامان اما

 بود سرد هوا.  داد هُل کسرا طرف به من.  زد بخندیل مامان.  شد بلند زور به کسرا جدلشونم و بحث شمع من

  رفتم طرفش به شد مجیر مال چشماش و زد پلک و کرد نگاه بهم کسرا لرزیدم می داشتم

 ...  میارمش خودم همیشه منم...  کنی اجرا و خواستم باشی عاقل اگه ـ

  کرد می نگاه خاص حالت یه با بهم مامان های حرف به توجه بی کسرا

 ... باشم تنها مایا با خوام می ـ

 ...  طرفی من با کنی سرکشی اگه ولی...  باشه ـ

 شده چهش دونستم نمی سوخت می براش دلم گرفتم قاب دستم دو با و اش چهره نشستم.  زد زانو کسرا رفت و

 . باش زود بپوش:  گفت لرزون صدای با گرفت طرفم به آورد در و داشت تن به که آبی پیراهن بود

  پوشیدم پیراهن سوالی بدون

 ؟...!!! کسرا خوبی تو ـ

 ... من بده تو دست...  کن گوش فقط...  نباش من نگران آره ـ

 ول و هام دست اما کشیدم داد و جیغ برید دستم و برداشت ی شیشه تیکه خاک میون از ؛ گرفت و هام دست

 کرد هاش بریدن به شروع و نکرد

 چکید می شده بریده های رده از خون...  مجیرِ زور و نیست ساله ده کسرا قدرت که دیدم می برید می که دستم

  بوسید پیشونیم و کشید راحتی نفس کسرا میمردم درد شدت از داشتم
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 ... سمیر ـ

 باسل با بود آبی تیکه یک فقط که آسمانی آبی ی نگاه سفیدی هر از تر سفید.  سفید چهره با مودب جوانی مرد

 . زد زانو کسرا کنار بلند تیکه یک

 ...  سرورم ـ

 ؟! باشه نخور دارو اون از دیگه...  مایا ـ

 می داشت خون رفت یادم از دستم سوزش اتفاق اون دیدن با کردند پرواز موشک مثل گرفت رو دستش سمیر

 فاصله ازش شد تموم زدنش دید وقتی... و زانوزد و اومد طرفم به خوشحالی با مامان شدم بلند زحمت به بست

 اصال ؟ کجا از خون این نپرسید حتی کرد مچاله دستش تو و بود دستش که و م شلوارک عصبانیت با مامان گرفتم

 : گفت خودش با برگشت دوباره وقتی ؟ کرد می م معاینه طور این چرا گذاشت؟ تنها کسرا با من چرا

 . خواستی خودت باشه -

 ، ولی شد جدا دستش از دستم کردم حس...  زد می غر داشت فقط ؛ نکرد م ناله و درد به ی توجه.  کشید و دستم

 بزرگ بچه اون بودم خودم کردم خودم به ی نگاه. بود مامان دست در دستش هنوز ساله شیش مایای چطور پس

 . برگشت تنهایم و درماندگی حس دوباره شدم غرق دوباره شد خالی پام زیر بود شده

 اام بود سرش باال ناجیم سمیر خورد می شکاف و کرد می فریاد و ناله داشت کسرا دیدم می رو آب باالی داشتم 

 م شانه و شد دراز طرفم به ی زنانه دست چطور اما کنم کمکش خواستم می بود شده قفل دهنم کرد نمی کمکش

 . گرفت و

 .  کرد خس خس ام سینه که کشیدم عمیقی نفس آنچنان ، اکسیژن هوا، ، نفس ، ها آدم ، صداها

 ؟!!! بهتری عزیزم...  ماریه برم قربونت...  شکرت اهلل یا ـ خاله

 . گفتند شکر و بودند نگرانم همه. کسرا اال بودند همه شدم اطرافم متوجه تازه

 ... باشم مجبور اگر حتی کردم می کمکش باید شد نمی دور نگام از کسرا تصویر

  کرد دستم به نوازشی ماریه

 ؟!!! نبینی کابوس تا...  گذاشتم تعویذ یه بالشت زیر بخوابی بهتر ـ

 ... بدِ کسرا حال برم باید ـ

 . داد جوابم وسیم

 . شدیم ماریه مزاحمم همین واسه...  نیست خونه کسرا ـ
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 ...  من...  چرا ـ

  کرد نجوا گوشم تو ساله ده کسرا زمزمه

 باید شدی خانم وقتی...  مونم می...  شدم عاشقت...  کرد استفاده سوء ما از مادرت بدم نجاتت اومدم من ـ

 ... تا برگردی

  زدم کنار رو مالفه. فهمیدم االن چرا نفهمیدم موقع اون چرا.  برد شک به رو همه من سکوت

 ... دادند بهت ها جن...  وهم ، بود خیال دیدی که های چیز...  کنی استراحت باید عزیزم ماریا ـ بابابزرگ

  خوردند سر هام اشک

 ... کنم می خواهش...  میره می کسرا نرم اگه کنم می خواهش ـ

 ... برین همراهش دخترم ماریه...  وسیم... باش آروم...  باشه...  باشه ـ

 ... برم تنها باید نه ـ

 ... بیاد سرت بالی اگه نه ـ

 . نمیاد ـ

 ... شدی زده جن بود خیالت وهم...  نبوده کسرا شد چت تو ماریا ـ خاله 

  ایستاد جلوم وسیم شدم حیاط داخل نکردم توجه کسی حرفِ به و کردم باز اتاق در

 ؟!!! است هم بهتری های روش...  کنی خودکشی خواهی می شدی خل دختر ـ

 . کردم پاک دستم پشت با اشکم

 ... آره...  کن فکر ـ

 . دستم کف گذاشت کوچیک خیلی مربع یه اندازه ؛ شده تا کاغذ تیکه یه و گرفت و دستم ماریه

 . باشی زنده کن سعی لحظه اون تا میشه صبح اذان وقت داره...  محافظه یه این ـ

 ... شدم کوچه داخل و کردم باز و حیاط در و دادم جواب لبخند با و لبخندش

*** 

 . میشه بیدار گیره می رو ها آدم عالم ، خواب وقتی ، تاریکی تو ها شب میشه گفته

 . داره کریه و مخوف چهره
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 . ست جو سلطه و طلب سلطه ، ظالم ، جو انتقام

 . کردن اذیت عاشق و متنفر ها آدم از

 . ایسته نمی مقابلش در کسی و اوله شیطانِ غالم

 . جهنمی اندازه همان به و جهنم اهل

 . گفت گوشم تو و کرد تر تنگ و دستش ی حلقه مامان

 ... پستند ها اجنه...  شیطانن ها اجنه ـ

 ؟... خوبن ها اون چی پری...  مامان ـ

  ایستاد اتاقم در دم و شد بلند

 ... وقته دیر بخواب...  نداره وجود پری ـ

 بیعجی حس گذاشتم سر پشت و زندگیم جدید تجربه که دیروز.  رنگم ای قهوه پتوی زیر رفتم و گفتم ی باشه

 نمی بود روشن همیشه اتاقم چراغ.  بستم و چشممام.  خاصم چیز یه دلتنگ یا منتظرم کردم می حس ، داشتم

 بخاطر نگرانیم و گیجی ی همه ، میاد یادم چیز همه زودی به و نرمالم گه می مامان نبود یادم هیچ... چرا دونستم

 وت اتفاقات این ؛ اومد شیشه شکستن صدایی که خوابیدم چقدر دونم نمی.  کردم باور و دونستم نمی...  اولم ماه

 اون...  بودم مطمئن چیزی از شایدم.  بپرسم مامان از تونستم نمی ترس از. افتادند می اتفاق شب هر هفته یه این

 رخت شودم می بلند که ها صبح ، بود اتاقم روی به رو مامان اتاق اومدم بیرون اتاق از و زدم دریا به دل شب

 رفط به پاورچین پاورچین. بود نمادین اتاق یه فقط اتاق اون نظرم به.  بودند شده جمع کوچکمون هال تو خوابش

 ... در به چسبوندم و گوشم ، مامان اتاقِ چراغ حتی بودند خاموش همه ها چراغ رفتم در

 ... رو مایا و داشتم الزمت که موقع اون...  بیاری دستش به میزارم من کردی فکر ا ـ مامان

 دونستم نمی...  ببینه می خواب داره کردم فکر بود دیگه زبان یه به روز اون مامان های حرف...  کردم باز و چشمام

 نامادری نه مادرم بود ممکن چطور آخه رفت فرو قلبم به خنجر مثل مامان های حرف ادامه فهمیدم می واضح االن

 کرد می رفتار هرجای های زن مثل باهم خوردم و شیرش که مادری آورد دنیا به و من که مادری خوانده مادر نه

 ... بودم منتظر لحظه هر شد می منفجر داشت سرم شدم دور بزرگ بابا خونه در از...  بود کرده مجیر شب بانو من

 تمهارا صرف مایا... رفت نمی بیرون ذهنم از مامان های حرف شدم پشتی کوچه داخل.  بمیرم درد این شدت از

 .ےرکهل

 نامشروع جنسی های لذت برای که زنی)  ےرکهل من کنم عضمش چطور خدایا چکید می بهاری باران مثل اشکم

  کردم نگاه بهش و آوردم در و صلیب رسیدم در دم(  باشد
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 . کنم می خواهش...  صبح طلوع از قبل بکش من امشب خدایا ـ

 ...  مایا نیستی مجبور ـ هارون

  کردم پاک و هام اشک

 ... هستم...  هستم ـ

  داد تکیه دیوار به روم به رو هارون خوردم سر و دادم تکیه قدیمی دیوار به

 ... بشه خوب چطور بلد نیست اولش بار کسرا ـ

  کردم نگاهش

 ... داره احتیاج بهم گفت ولی ـ

  میومد سرم پشت هارون.  شد باز در آوردم زده زنگ و قدیمی در به فشاری شدم بلند.  داد تکون سری

 ... نداری االن مجیر تحمل...  تونی نمی...  مایا ـ

 . دونم می ـ

 . شد ظاهر جلوم

 ... داریم احتیاج بودنت به هم ما مایا ـ

 ...  میره رژه ذهنم تو داره چیز همه دونم می ـ

 به...  نشست پیری درخت باالی تارزان مثل هارون ایستادم در دم رفتم باال خورد می ایوان به که ی پله سه از

 پایین رو گیره دست و گذاشتم پنجره کنار صلیب و محافظ تعویذ داد می نگهبانی داشت انگار کرد می نگاه اطراف

 که کردم آرزو دلم ته از ، بستم و چشمام و دادم قورت و دهنم آب کرد می فرار دستم از داشت قلبم کشیدم

 دستگیری و در از و خودم بدبختی با بود انتظارم در تری سخت مرگ گرنه و بشه تموم جا همین ماجرا و بمیرم

 ودب کرد نفوذ هال داخل به هواکش از که فامی ی نقره نور و دلخراش تاریکی آشنا اما کهنه بوی.  کردم جدا بیچاره

 رفمط به همیشگیش سرعت همان به کرد نگام سمیر کردم باز در رفتم باال ها پله از بود اتاقم از آشناتر برام همه

  اومد

 ؟... !!! اومدی چرا ـ

 ... کنم کمک بهش باید ـ

  گرفت قاب نورانیش و لطیف ها دست با چهرم سمیر
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 ... کنم می خواهش برو مایا...  نیست وقتش االن ـ

  گرفت دستم سمیر زدم زانو

 ... مایا ـ

  گرفتم رو سمیر یقیه...  دونستم می چرا...  چرا دونستم نمی رفتم می حال از داشتم

 ... کنم لمسش باید پیشش ببر من...  سمیر خدا رو تو ـ

 اکسر اتاق به و کرد بلندم سمیر بود شدن متالشی آماده سرم و رفت می ی سیاه چشمام.  کرد نگام مردد سمیر

 شبهشت به رو تو که داشتم خدا از بزرگی انتظار مامان...  پیچید می خودش به مار مثل زمین روی ما به پشت برد

 خفیف ی ناله با افتادم و شدند تر حس بی تر سست پاهم.  ایستم به پا سر کرد کمکم سمیر من تکان با.  بده راه

 ودب رنگ بی حس بی مرده مثل بود برداشت درشت و ریز شکافهای اش سینه صورتش لبهاش برگشت کسرا من

 که بود ی سیاه چه این خدایا اومد طرفم به کشید زمین روی رو خودش کسرا. شد دیدم مزاحم سیاه پرده دوباره

 : گفتم زور به. بلعید می داشت و من

 ... کن لمسم...  کسرا ـ

 کسرا...  مرگم قبل خواستم می اما شده دیوانه گفتم می نبودم توری اون اگه...  زد لبخند و رفت هم تو هاش اخم

 ... بود مجیر که کسرای بشه خوب

 وشمگ تو مجیر و کسرا.  کنم مقابله تاریکی اون مقابل در تونستم نمی دیگه ؛ بستم و هام چشم کرد نوازش موهام

  کردند زمزمه

 ... اومدی دیر(  نوشته ناامیدی من سرنوشت تو... )  ھے یھلک مایوسی ںمی قسمت ےمارھ ـ

 بود باز پنجره بودم خودم اتاق تو کردم باز و هام چشم خورد صورتم پوست به که ها گرم.  نفهمیدم هیچی دیگه

 رفتم در طرف به شدم بلند...  کرد می درد سرم. بود کرده پر اتاق تو ها گنجشک صدای بودند رفته کنار پرده

 یم چای خب خیلی شد آویزون هام لب.  نبود صبح هر مثل کشیدم بو.  صبح اول بدنی ضعف و سرد این به لعنت

 چهره تا رفتم حمام به ، کردم روشن و ساز چای.  کسرا روی نیم و پخت دست و کامل صبحانه و نون بدون خورم

 آینه تو کردم تر باز زور به چشممام. برداشتم و مسواک و کردم باز آب شیر. بیارم در حالت این از و آلودم خواب

 در لباسم لرزید می داشت هام دست دویدم اتاقم طرف به زده جن مثل کشیدم چهرم به دستی کردم نگاه محو ی

 چنگ و موهام... چطور آخه...  دهنده آزار مردگی خون ها ی کبود کردم نگاه آینه از پشتم و شونه سر و آوردم

 . زدم می حرف خودم با ها دیوونه مثل زدم

 ...  شد چی...  شد چی بعد خدا...  خوندم رو دفتر...  خونه اومدم دیروز ـ

 . لرزید بدنم هاست جن کار یعنی اومد در حدقه از چشمام
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 ؟ کنی می فکر بلند همیشه توچرا ـ

  بستم و پیرهنم زیپ و برگشتم

 ... باشم تنها میشه...  بخشید ـ 

 . داد تکون و سرش... زد لبخندی

 ؟ داری کالس چند ساعت تا...  راستی ـ

 ؟ چرا ـ

 . دارم مهمان من که ور اون بری شب گفتم...  طوری همین ـ

  نشستم تخت لبی رفت و گفتم مانندی زمزمه باشه

 ... خدایا ـ

  ردک تن به سفیدی پیراهن برگرد اینکه بدون شدم اتاقش داخل و کردم باز عصبانیت با در...  کجاست صلیبم

 ؟... کنم می گوش ـ

 ... بده پس صلیبم ـ

 ...  اومد طرفم به برگشت

 ... ندادیش من به...  دونم می که جای تا ـ

 ... بهم تو...  تو...  آوردی در تو گی می دروغ:  زدم داد

  رفت پنجره طرف به

 ؟...  دیدی خودت رو داره نشونه نزدیکم و من اومدن گرفتی یاد مادرت از که تو ـ

 ...  زنی می حرف چی ی درباره دونم نمی ـ

 ... بیاد یادت نداری دوست چون نمیاد یادت ـ

 ... خیلی...  پستی خیلی:  گفتم فریاد با کردم مشت دستم

 خونه از و شدم آماده چطور نفهمیدم کشیدم لبم و چهرم به دستی رفت و کرد باز در زد لبخندی...  دادم هلش

 ، دیشب...  داشتم بیاد و بچگیم بازی محل ها کوچه تهران از بهتر خیابون طرف به رفتم می داشتم بیرون زدم

 . آورد در و عینکش وسیم آورد خودم به و من بوق صدایی ، خواستم خودم رفتم پیشش خودم بار هر مثل دیشب
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 ...  شو سوار بیا...  داری خودکشی قصد شد باورم دیدم...  نه ـ

  شد متوجه وسیم بشم همکالم وسیم با تونستم نمی اما نشستم کرد باز ماشین در

 ... ماریا ـ

  هان:  گفتم مات و گیج

 ؟...  شده چیزی ـ

 ... دیشب یعنی...  من... وسیم...  نه...  نه ـ

 ... شدم نگران ها بترسم اینکه نه...  افتادی میت مثل بودیم نگرانت همه...  شدی زده جن آره ـ

 ؟...! گفتم هم چیزی بودم هوش بی وقتی ـ

 ... آره ـ

 ؟! چی ـ

 ؟... کردی هم زنی خود...  کشیدنت درد...  کسرا...  مجیر...  مامان ـ

 ؟... بزنم صدمه خودم به خودم تونم می بشم دوباره اگه یعنی ـ

 ...  بدونم ندارم دوستم...  دونم نمی ها این و اجنه این درباره من اما...  کنم فکر...  آره ـ

  ؟... دونه می کی ـ

 ... کسرا...  دونه می کی ـ

 کسرا؟ بغیر:  نشستم صاف

 ها حرف این از و نداده استادش رو ها کار این اجازه هنوز گفت دیشب اما...  میاره در سر ها چیز این از هم ماریه ـ

 ؟... مطمئنم ولی... 

 ؟ دایی خونه برو...  بده تو گوشی ـ

 بهش گوشی خواستم کردم هم سر عجیبی دروغ گرفتم رو مدرسه شماره و گرفتم ازش ، گرفت طرفم به و گوشی

  کرد نگاه جلو به و شد تر رنگ پر لبخندش بدم پس

 ؟ خندی می چرا ـ

 ... جلدت تو رفت...  کوچلو ماریا کردم فکر...  هیچی ـ
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  زدم لبخندی

 ... میشه باورت وسیم راستی...  بخیر یادش ـ

  شد پاک لبخندم

 ...  شد چی ـ

 ... دار نگه...  دار نگه ـ

 ودب اون مهم ولی نه یا میومد دنبالم وسیم نفهمیدم.  دویدم کوچه سمت به شدم پیاده ، کرد شدیدی ترمز ماشین

 ... وسیم نه ؛

*** 

 ادایست من با همزمان افتادم نفس نفس به...  دنبالش منم و دوید می داشت اون و شد می تر باریک و باریک کوچه

 قدمیش چند خورد نمی تکون بود ایستاده برداشتم قدم آهسته.  شد می کشید زمین روی بلندش موهای

 گفت خودم صدایی با ایستادم

 ؟... میای دنبالم چرا ـ

 ؟... هستی کی...  زنی می زل بهم کوچه سر بینم می همیشه...  کردی فرار چرا تو ـ

 ... ضعیف حصارت برگرد ـ

 ؟... هستی کی ببینم برگرد تو ـ

 رنگ هم لبهاش و بودند ریخته حسش بی و سفید ای چهره روی اش سیاه موهایی...  گشت می بر آهسته آهسته

...  سیاه سطح روی خونین ی تیله دوتا بودند وحشتناک چشماش.  بودند شده ؛ پریده رنگ و جان بی پوست

 ترسناک بود زشت طور همین اونم کردم می نگاهش داشتم هنوز زدم زانو و شدند تا زانوام کردم ضعف احساس

 لمتص سیم انگار نگاهش همون کرد نگاه سرم پشت به ؟ میرم می ترس از دارم چرا پس بیشتر هارون از نه اما بود

 از.  دش پدید نا و رفت باال عنکبوت عین کوچیک ی جثه اون با رفت باال راستم سمت بلند دیوار از کرد پاره رو ما

 . کردم می کوفتگی حس کرد می درد شدت به گردن تا کمر

 ... مایا ـ سمیر

 . میاد طرفم به داره دیدم چشمام محو پرده تو...  شد می سبک داشت سرم ، رفت باال دیوار از

 داد می فشار تر محکم دستم عمیقم نفس هر با گذاشتم سینش روی سرم داد فشار گرفت دستم

 ... سمیر ـ
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 ... کنه تسخیرت خواسته...  باشه آروم ـ

 زدم مردی لبخنده

 ... دادی نجاتم همیشه مثل پس ـ

 ... من ی وظیفه این ـ

 ؟. کجاست وسیم ـ

 . بخوابه یکم بهتر ـ

 . وسیم بیچاره بود کرده هوشش بی زدم لبخندی

 . کرد می تسخیرت شود نمی متوجه هارون اگه دونی می...  اومدی دنبالش چرا:  کرد نگام سمیر

 ؟...! خوبه حالش...  هارون ـ

 ... دیده صدمه یکم فقط...  آره ـ

 ؟! چرا ـ

 بر و محافطت صد باید قبلش...  کرد حمله بهت بعد کشوند اینجا تا رو تو چرا که بفهمی تونی نمی...  ؟...!!! چرا ـ

 ... داشتند می

 ؟... داد نشون بهم عمد از و خودش پس خدا ـ

.  رقصیدند می هوا تو بلندش رنگ بی موهای کرد می پرواز شایدم دوید می سرعت با کرد بلندم و داد تکون سری

 نای میان دنیا به متمایز قدرت با الهی طور به مجیر و امیر مثل خاص های پریِ .  ناجی پری یه سمیر:  نویسنده) 

 این.  باشه اون شک بال جانشین او و باشد مرده او از قبل خاص پری که کنه می شدن هویدا به شروع زمانی قدرت

 پری عالم قبول مورد اون تصمیمی اما. بود خواهد ها پری تمام سرور او که نیست معنا این به وجه بهیچ قدرت

 قوی همانقدر خاص پری میاد بدنیا هم اون ناجی همزمان میاد وجود به که صورتی به خاصی پری هر.  شد خواد

 همراه مرگ زمان تا ناجی.  باال هوش قدر با اما است پری تمام مثل ناجی. ترن پذیر آسیب اندازه همان به باشن

 نمی آسیب انسان به و نیستند ران شهوت دیگه پری مثل ناجی مرد خواهد بمیره او پری وقتی مون می پریش

 تو محبوس هاش قدرت مجیرِ چون ولی مجیرِ ناجی االن سمیر.  باشد خطر در سرورشان جان اینکه مگر رسون

 . ( قدرتش قطب دو ناجی مایاست و کسرا بدن

 . کردم باز و ماشین در

 ... سمیر ممنون ـ
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 شتمبرگ سمیر طرف به شد می بیدار غر وغر سر درد با که رفت وسیم طرف به نگام وسیم به اشاره با و زد لبخندی

 . نبود

 ... ماریا...  خل پسر...  آخ ـ

 ؟ کجا ـ

 ... خوبی...  ماریا:  شدند گرد تعجب از هاش چشم خورد یکه

 . دارم نیاز ساله صد خواب یه به فقط خوبم من ـ

 کرد بهم ی نگاه نیم و انداخت راه ماشین

 ؟...!!! خوبی واقعا...  ماریا ـ

 زدم لبخندی

 ؟. باشم خوب نداری دوست نکن...  آره ـ

 ... دایی خونه بریم بهتر ـ

 بود رت پایین کوچه دو رفتیم دایی خونه طرف به دادم تکون سرم گرفت خندم نگرانیش و ترس با آمیخته لحنه از

 . تر نزدیک کوه به

 حیاط یه رفت می همراهش و زد حرف دایی زن با و بود من از تر جلو وسیم ، کرد باز گلثوم دایی زن تو حیاط در

 . بود نداده درش تغییری دایی.  بود که بود همون خونه این یادم ساده ی خونه و آجری مستطیلی

 تیپش به و نشستم دایی زن دست اشاره به بود سنتی و صفا با قدیم مثل خونه رفت کنار و کرد باز در دایی زن

 و روشنفکر خیلی دایی گرنه و بود مذهبی زیادی دایی زن شاید.  داشت مذهبی و سنتی دکور خونه دادم تکیه

 . بگه تونست نمی شاید مذهبی یه که کرد می ها بحث و کرد می فکر دینی غیر

 ... چرا دونستم نمی بود سنگین سر من با هنوز نشست و گذاشت جلوم و سینی دایی زن

 . بود کردن آنالیز مثل نگاهش انداخت بهم ی نگاه دایی زن.  برداشتم رو چای و زدم لبخندی

 حیاط اگه ؛ بود وردی در مخالف که دری از صدرا.  بود مرده پیش ها سال که کسرا شده چم خدایا...  پسرش خوبه

 حرف لکنت و بدنش نداشتن تعادل ، سرش تکان با بود کثیف پاش تا سر اومد خلوت حیاط از پس بود همان

 و دستش کرد می دعواش داشت کنم فکر که صدای تن با شد بلند دایی زن شده ریش ریش براش دلم زدنش

.  نهک خواستگاری یا بیاره رو ماریه رفت دونم نمی که شدم وسیم منتظر.  کشیدم باری تاسف نفس.  برد و گرفت

 . شود می چی...  ماریه و وسیم ، گرفت خندم تصورم از
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 ایه چشم ؛ بودند گرفته وسیم و سیما اومدند خلوت حیاط از سه هر ماریه با وسیم و سیما که بودم خیالم فکر تو

 دو ره با شدم بلند بود نمایشی کامال که زد لبخند متعجبم چهره دیدن با.  بود کرده گریه شاید بود قرمز سیما

 . شد حالم جویای و کرد نشستنم به دعوت ماریه دادم دست

 ؟... !!! کرده پیدات افتاده باغ تو که گفت اومد کسرا صبح ـ ماریه

 . زدم لبخندی.  حتما باغ تو آره بود گوی دروغ عجب

 ... شاید دونم نمی ـ

 کردم سیما به رو

 ؟!! ناراحتی...  شده چی...  سیما ـ

 . داد تکان منفی عالمت به سرش و زد زورکی لبخند

 ... بود شده چت دیشب بدونی خواهی می گفت وسیم...  ماریا خب ـ

 . کردم بود راستم سمت که ماریه به رو و کنار رفت سیما مبهم موضوع

 ... خصوصی باید راستش ـ

 ... میایم االن ما باشید شما...  باشه ـ

 برد اتاقش به و گرفت رو دستم ماریه و دادند تکان سر دمغ دو هر

 ؟ کنی قفل در میشه ـ

 دادم می توضیح براش همزمان آوردم در مو مقنعه و مانتو. کرد قفل در و گفت باشی

 ... نیست دونم می که هاست جن کار نگو البته...  چرا نظرت به دیدم رو کبودی این شدم پا که صبح ـ

 . کرد نگاه پشتم و شونه سر به

 ؟ کنه می درد جاش ـ

 ... نه ـ

 ؟ نیست اجنه کار دونی می کجا از ـ

 گفتم من من با

 . پری یه کار کنم می فکر البته...  گفت میشه راستش...  خب...  خب ـ
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 نشستیم دو هر و گرفت و دستم شد براق چهرم تو

 ؟ دیدیش ـ

 ... دادم تکون سرم

 . صادقانه اونم بدی جواب الزم اما زنم می حرف پرده بی ببخش ـ

 ؟... باشه ـ

 گرفت پایین سرش

 ؟ نه یا ی باکره ـ

 ... دیشب به جهش با شب اون به سالگیم شیش به گذشته به برد من سوالش طوری یه شد حبس نفسم

 ... نه یا هستی بگو فقط...  ازدواج و تجاوز یا داشتی پسر دوست بگی بهم نیست الزم ببین...  مایا ـ

 کرد نوازشم و کرد بغلم دادم تکان منفی جواب با سرم و خورد سر هام اشک

 ... کنم ناراحتت خواستم نمی متاسفم ـ

 جن واقعا شاید اومد سراغم بد های فکر چرا ؛ بود نشده هیچی دیشب شاید رفتم حال از هم اول بار بودم شایدم

 . بودم کرده وارد خودم به خودم که بود ی صدمه مال حالت اون و شدم زده

 گرفت دستش و گفت آخ که کرد نوازش و موهام نورانیش لبخند با ماریه کردم گریه حسابی وقتی

 ؟... شد چی ـ

 ... هیچی ـ

 دمکر نگاه کتاب و دفتر به بیرون رفت و گذاشت جلوم قلم و دفتر و آورد کتاب یه اش خونه کتاب از شد بلند

 در شدن باز با عجیب اما ساده های حرف و ها مربع و ها تعویذ از پر و بود اردو زبان به همش برداشتم و کتاب

 . شد کتاب تو گشتن مشغول و گذاشت جلوم آب لیوان و نشست کنارم ماریه کنار گذاشتم و بستم کتاب

 ؟ کنی می چکار داری ـ

 ... مونی می همینجا شب فرستادم وسیم و سیما ـ

 ... برم باید دارم کار کلی من... ممنون نه ـ

 . شد نوشتن مشغول و کرد باز دفتر کرد پیدا و گشت می دنبالش که چیزی

 ؟... کردی پیدا عالقه کسرا به ـ
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 گفتم کنان من من و خوردم جا

 

 

 ... برام کسرا...  پرسی می چرا چطور...  نه ـ    

 ... و...  شهر خارج بود رفته گفت پرسیدم کسرا از...  داره نیاز کمکت به کسرا داشتی اصرار دیشب ـ    

 شد خیره چشمام تو    

 دوست رو کسرا اونقدر بوده مطمئن...  چهرن تغییر استاد ها پری...  نبوده خیال وهم یه دیدی تو که اونی ـ    

 . بدی اجازه بهش تو و...  کنه همبستری باهت که داری

 . زمین افتاد می داشت تعجب از هام چشم و بود مونده باز دهنم    

 . کردم نزدیک دهنم به لیوان.  لرزید می آشکار هام دست داد دستم به و انداخت آب داخل کاغذ و زد لبخندی    

 . کردم تعجب چرا نیست کسرای دونستم می که من...  کسرا مطمئنم نبود ممکن نه    

 ... ذاشتم نمی ، داشتم هم عالقه حتی کسرا به من ـ    

 ... کرده کبودت و سیاه ؛ همین واسه دونم می ـ    

 ... بهتر و بدنم من ضمن در نمیاد یادم هیچی من ـ    

 ؟...  کنیم احضارش خواهی می ـ    

 . کردم نگاهش.  افتادم سرفه به گلوم پرید آب    

 ؟... میشه ـ    

 زد چشمکی    

 ... بلدم آره اما ندارم اجازه راستش ـ    

 ؟... نداری اجازه چرا ـ    

 ... داده کسرا به فقط جونت مادر که خواد می پشت...  پری و جن احضار ـ    

 ؟!!!!! من مامان ـ    

 ؟. بشه تنبیه و کنه احضارش کسرا بگم داری دوست اگه راستی...  آره ـ    
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 ؟... میشه یعنی کنه احضار و خودش ، خودش قرار چطور کسرا موندم    

 . خوام نمی... نه ـ    

 ... است آماده کردم پر حزران دیشب من کنیم احضارش خودمون...  بمون شب پس باشه ـ    

 ؟... رو چی ـ    

 ؟ ندادی جواب...  هیچی ـ    

 . کن احضار تو داداش بیا باشه کشیدم نفسی    

 . باشه ـ    

 . بودم خسته چقدر گذاشت روم آورد در کمد از پتو و گذاشت زمین روی بالش زد لبخندی    

 . کنم می بیدارت نهار وقت کن استراحت و بخواب پس ـ    

 هک بود نشده عمیق خوابم هنوز بستم و چشمام و بالش روی گذاشتم سرم رفت بیرون ماریه و دادم تکون سرم    

 کرد پاک شو ها اشک دایی کردم باز چشم.  کرد بیدارم دستی نوازش

 ؟ دخترم کردم بیدارت ـ    

 . کرد نگاه ها کبودی به و گرفت بازوم دایی افتاد هام شونه سر از پتو نشستم جام سر    

 ... واسه حساس پوستم...  نیست چیزی ـ    

 ... کنه نمی گوش من حرف به کسی اما باشی اونجا نباید گفتم ـ    

 ... خوبم من جون دایی ـ    

 : گفت نوازش و درد از پر لحن با کرد نوازش و موهام    

 ... هم ش گوشه جگر خوام نمی االن...  کرد بخت سیاه خواهرم عزیزترین که شوم اونقدر خونه اون ـ    

 ... اونجاست هم کسرا تازه...  افته نمی برام اتفاقی نباشید نگران ـ    

 کرد آزاد نفسی    

 ... دارم اسم این به پسری میره یادم از داره کسرا...  کسرا ـ    

 ... دیدنش رید نمی شما...  اینجا نمیاد مگه ـ    
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 هی شده بزرگ کسرا با ببین وسیم...  دارم پسر خوشِ دلم...  میره اومدنش زودتر میاد برق مثل کسرا دخترم ـ    

 مبر بار این بود خوش دلم.  کرد نمی فرار همه از و کرد می باور و تفاوتش کاش...  متفاوت کسرا اما رفتند مدرسه

 ؟... چشه مگه سیما دخترم...  مهمه کارش و خونه اون فقط همیشه مثل اما...  زاره نمی زمین روم

 ؟... چطور...  داشتنیِ دوست هم خیلی هیچی ـ    

 اما...  هم کسرا و سیما کردیم نشون رو ماریه و وسیم جور همون بود آرزوم اومدند دنیا به ها دوقلو وقتی ـ    

 ... ره نمی بار زیر کسرا

 ... نامزدند ماریه و وسیم ا...  همسر عنوان به یعنی...  نداره دوسش شاید خب...  خب ـ    

 ینا بشه معجزه و برسه داد به خدا خالصه...  وسیم رفتار با کال ماریه و داره مشکل ماریه درس با وسیم:  خندید    

 . کند گوش رو ما حرف ها

 . آقاست پارچه یه هم وسیم بگم البته ، ی ماه این به دختر چرا ـ    

 ؟ ها اون یا ی ما طرف:  ریخت هم به موهام خنده با    

 . تکن من برای دوشون هر انصافن...  خالم پسر تنها هم وسیم و داییم دختر تنها ماریه ـ    

 بی هم به واقعا ها این بفهمم باید حاضر نهار گفت شنید رو ما های حرف کنم فکر که لبخند با کرد باز در ماریه    

 مین اصال بهش آفرین.  بگه ماریه از یکم حتی یا زیاد نشده بحال تا وسیم اما نکنم فکر که ماریه نه یا میلند

 ...  پس بود خبری یه ، دونستم

 تو زدن قدم فهمیدم که مامان تفریح از گفت می مامانم و خودش بچگی از مدام دایی ، سفره سر خوردیم را نهار

 غذای و بود مزاج سرد همیشه مثل و ساکت دایی زن ، بود ناشناخته برام مامان روحی قسمت این ، بوده ساحل

 زد می لبخند جون دایی های گفته به من مثل و بود نشسته کنارم ماریه.  داد می بهش را صدرا

 ینم و صدقش و کذب تا رفت می دنبالش شنید می عجیبی چیزِ اگه ، بود کنجکاو خیلی مادرت دخترم خالصه ـ

 ... نبود بردار دست فهمید

 . کرد یخ غذا...  ست گرسنه حتما ماریا بس سفریم سر حسام ـ دایی زن

 . بکشه برام غذا تا وگرفت بشقابم.  کرد تعارف و خندید دایی

**** 

 کتابخونه که طور اون بودم کرده گرم سر اش کتابخونه های شعر کتاب با رو خودم ماریه اتاق تو و بود شده شب

 زا پر های شعر با داشتم و برداشتم رو سنای کتاب.  بود ایرانی نام به شعراء و اردو زبان به شعر عاشق دیدم اش

 ثلم که سنتی شالِ و چادر و رنگ سفید لباس با ماریه که.  رفتم می روحانی خلسه و شعف به سنای مفهوم و معنا
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 هک شود فاش چیزی بودم نگران شاید یا ترساند و من نگاهش برق و لبخند. نشست روم در رو بود بسته ها عرب

 . نبود خانواده کل نفعِ به

 ؟! ها بترسی نباید...  ی آماده ـ

 . بزنه حرف ماریه با و بیاد بدنم داخل کسی نداشتم دوست ترسیدم می شاید ترس

 ؟ هان نکنیم رو کار این بهتر...  فهمم نمی هیچی کنم فکر که من خب...  نمیخواهم من راستش...  من ماریه ـ

 : گفت و کرد نوازشم ماریه

 ... تونه نمی که تو به زنه می من به بزن آسیب قرار اگه عزیزم نترس ـ

 . بخشم نمی رو خودم من بیاره سرت بالی اگه...  همین خب ـ

 طهارت و خوندم نماز االن همین چون بزنه آسیب بهم تونه نمی ولی...  گیرندی تصمیم خودت...  حال هر به ـ

 . دارم شالق ضمن در دارم کامل

 . دادم تکان مثبت عالمت به سرم کردم آزاد نفسی بردم گوش پشت موهام ، بستم و کتاب

 . آورد کاغذ تکیه یه و کتاب و زمین گذاشت و چوب و بالش شد بلند و زد رنگی پر لبخند

 ؟... ببینی و احضارش حالتِ داری دوست چیزی یه هان ـ

 جلوم و گرفت دستم از کتاب کرد روشنش و گذاشت جلوم درست صندلی روی دوربین کردم نگاهش باز دهن با

 . گذاشت دستش کنار و کرد آب رو کوچیک میز روی لیوان نشست

 ؟... آمادی ـ

 دادم تکون سرم

 . زمین بزار سرتو داری قلب تپش و تنگی نفس ، گیجِ سر کردی حس وقت هر ـ

 به داشتم درون از ساکت بود مامان اول روش کنم فکر کرد می دم صورتم به خوند می چیزی اون گفتم باشی

 داشت تصویرش و صداش ماریه کنم فرار اونجا از زودتر خوام می کردم می حس بود بدی حس لرزیدم می خودم

 و رخوت شود می سبک داشت سرم. خورد می بهم داشت حالم و خورد می مشامم به تلخی بوی خورد می تکون

 نگه باز توان ؛ بود شده گذاشته بزرگ های وزن هام پلک روی کردم می حس.  کرد می حمله بهم داشت سستی

 . نداشتم رو داشتنشون

 کردم می حس دهنم تو بدی تلخی بود شده خشک دهنم بکشم دراز کرد کمکم و اومد طرفم به و کرد نگام ماریه

 فقط دبودن فهمم بی برام اما شد می شنیده بار این ماریه های زمزمه. بخوابم یکم تونستم می کاش گفتم خودم با ؛
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 تاریکی.  شدند یکی باد زوزوی صدایی با ماریه صدایی و شد بسته و چشمام.  داره تحکم لحنش کردم می حس

 و ادب اون صدایی و بودم گردان سر تاریکی تو نبود نور از ی روزنه هیچ بود مطلق ی سیاه بود گرفته و اطرافم تمام

 یکشدار و کلفت صدای.  داد نمی پاسخ هم کلمه یه به زبونم.  بود کرد اضافه بیشتر ترسم و وحشت به سردی

 زد صدام

 ... مایا ـ

 . ترسناک و بود شب از تیرتر جا همه نبود فراری راه شدند گرم هام نفس

 کردم ناله شد یکی ام گریه و جیغ افتادم و داد هلم پشت از دستی

 ...!!! کمک ـ

 فرار قدرت لرزیدم می شدت به ترس از داشتم بودم افتاده سرد زمین روی ؟ چی از خواستم می کمک کی از ولی

 . نداشتم هم

 . بستم دوباره و چشمام و زد چشمم به نور کردم باز و هام چشم کردم حس که محکمی سیلی با

 ... خوبه حالش ـ ماریه

 . ببرمش باید زیاد نه ـ کسرا

 ... خواستم نمی من ـ

 ... من بده دوربین فهمیدم باشه ـ

 داد فشار دستم کسرا کردم باز و چشمام

 ؟ بهتری ـ

 دادم تکون سرم

 ... شد احضار...  ماریه شد چی ـ

 نشستم جام سر.  برداشت و نوار و گرفت ماریه از دوربین و شد بلند کسرا گفتم این وقتی

 . کنن می حمله بهت دوباره باشی اینجا...  بریم بپوش ـ

 داد دستم به مانتوم و شال ماریه و رفت بیرون اتاق از کسرا

 ؟ ماریه شد چی ـ
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 ودب من به رو که اتاقش قدی آینه ها شیشه و ریخته هم به اتاق همه فهمیدم تازه که کرد پنجره و اتاق به اشاره ـ

 . شکسته

 کسرا که بزن بهم خواست و گلدون و کرد پرت پنجره از چوبم حتی شکست می ها چیز همه شد احضار وقتی ـ

 آورد هوشت به کسرا گریه زیر زدم خوشحال از اومد کسرا شدم خوشحال چقدر دونی نمی...  گرفتش

 ؟ شدم تسخیر من یعنی ـ

 ... آره ـ

 ... میان دارن زدم زنگ بابا به ماریه...  بریم...  ی آماده کسرا

 ... نکن گم و محافظت برگشتشون تا

 . بود واقعی داد هلم که اون واقعا کنم فکر کرد می درد پام شدم بلند ناله با و گفت چشمی ماریه

 اومد طرفم به کسرا

 ؟ بری راه تونی می ـ

 داشت کسرا رفتم بیرون حیاط در از لنگان و کردم سرم و شالم شدیم خارج اتاق از هم همراه و دادم تکون سری

 . شنیدم و سمیر صدای بگم کلمه یک بدون و گرفت دستم کسرا.  کردم کوچه به ی نگاه زد می حرف ماریه با

 ... کسرا...  سمیر ـ

 ... کرد می مجبورش داشت ماریه نیست خوب حالش ـ

 ؟...  کجاست االن ـ

 جسم از تونه نمی کسرا که دونی می دادی رو کاری همچین اجازه چرا مایا...  پیشش ببرم رو تو خواست خونه ـ

 ؟!!! بیاد بیرون انسانیش

 ... شکست می و وسایل داشت کی پس...  دونستم نمی...  متاسفم ـ

 . هارون ـ

 . ها شدیم ی گروه خوبه ـ

 . زد زل چشمام به و گرفت و هام شون

 . موندی می اونجا تو رسیدم می دیر اگه ـ

 ؟... کجا ـ
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 ... ست اجنه فرصت بهترین این...  بردند روحت...  کرد می پری احضار مثال داشت ماریه وقتی ـ

 . بکشن تا کنن می ناقصم دارن فقط کنم فکر...  داد هلم یکی...  بودم تاریکی تو ـ

 ... نداده رو اجازه این فعال کسرا که این برای ـ

 ... بده رو اجازه این تونه می کسرا یعنی ـ

 ... داره دوست اما...  آره ـ

 که دونیم می خوب تو و من سمیر اما...  داره دوستم که کسی دست مردنم اجازه که بدبختم چقد من خدایا ـ

 . خودم نه اینِ(  کردم جسمم به اشاره)  آقا داشتن دوست

  رفتم می سرش پشت لنگان لنگان منم افتاد راه و داد تکان بار تاسف سری سمیر

 شد مانع هارون که اتاقم برم خواستم و شدم داخل.  رفت کنار و کرد باز و ساختمون در سمیر

 . ببیندت خواد می کسرا...  مایا ـ.

 کردم اخم

 . ببینمش خوام نمی من ولی ـ

 شد م راه صد سمیر بار این داشتم بر و اول قدم

 ... کنم می خواهش...  مایا ـ

 ... خوام نمی...  خوام نمی:  زدم داد

 شد تر نزدیک بهم هارون ، رفت کسرا اتاق طرف به دو با سمیر

 .. بزن دست بهت بزاری باید هم خودت نجات برای حتی داره نیاز تو به کسرا...  مایا ـ.

 ... و بغلش بپرم خودم من کردی فکری چه من درباره تو ـ.

 انهملتمس سمیر.  بود همیشه از بدتر حالش واقعا ، بودند ایستاده در چارچوب تو سمیر کمک با کسرا...  شد باز در

 گفت ی گرفته صدایی با ، زد مردی لبخند و کرد باز و هاش چشم زور به کسرا ، کرد می نگاهم

 ... میشم خوب من...  کن استراحت برو...  خوبی...  خوشحالم -

 کردم ناله

 ؟...!!! باید من چرا خواهی می جونم از چی ـ
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 هارون.  دادم می جون لعنتی فشار این زیر داشتم داد عالمت هارون به سر با کسرا.  شد زدنم حرف مانع بغضم

 شد می تموم ماجرا این باید تونستم نمی زدم پس و دستش.  کشید اتاق طرف به و گرفت رو دستم

 هان؟ داری می بر سرم از دست...  شه می تموم باشم باهت اگه ـ.

 .. بخواب برو گفتم ـ

 . بده جوابم ـ.

 ... بخواب برو هم االن...  نداره جواب ـ

 ِ شدن سرو ی آماده جلوش بریانش مرغ نفهمید شاید کرد نگاهم ، ایستادم قدمیش یه و رفتم طرفش به

 ... کن بس...  مایا ـ.

 . میشم دیوونه دارم کن تمومش ـ

 چشم هک فهمید و نگاهش معنی سمیر شاید کرد سمیر به رو و زد لبخندی.  برگشتم منم و کرد نگاه سرم پشت به

 . شد ناپدید هم هارون ، رفت بیرون و گفت

 ؟... رانم هوس پری یه...  کردم درازی دست بهت که بکشی داد سرم فردا تا ـ

 ؟!! بودم بچه یه وقتی اونم نکردی...  اینِ از غیر ـ

 گفت وار زمزمه بودم ایستاده در دم.  کشید دراز تخت روی ، رفت اتاق داخل و کشید دیوار رو و دستش

 ... فهمی نمی بود اجبار اون گفتم بهت دفعه صد ـ

 شدم داخل

 ... بود نکرده مجبورت مادرم که دیشب ـ

 ، داره عالقه بهت وسیم ـ کرد نگاهم... بشم خالص درد این از تونم نمی بازم ، بگذره مادرت مرگ از سال هزاران ـ

 ... کن قبولش...  بگه بهت اومده

 ... من...  ضمن در...  که واقعا ـ

 ماه چند من بگیر و وسیم...  باشه ؟! بشه تموم چیز همه خواهی نمی مگه بشی خالص دستم از خواهی نمی مگه ـ

 ستمنش تخت لبی... شی می خوشبخت عمرت آخر تا...  کنم می تبرئه اجنه دادگاه تو رو تو قبلش...  میمیرم دیگه

 ؟ میمیری ـ

 ... فهمیدی و چیز ترین اهمیت بی هام حرف کل از ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

133 

 

 ... ریزی می بهم طوری این گاهی فقط...  خوبه حالت که تو...  بمیری چرا ـ

 کرد باز و بست و هاش چشم

 و شد داغ هام نفسم... نزدیکِ وقتش میمیرم باشم قفس این تو اگه نداره و من تحمل دیگه کسرا بدن...  مایا ـ

 ابری هام چشم

 . نوشته عالجت برای چیزی یه شاید...  من دست مامان دفتر هان... ؟! بشی آزاد تونی می چطوری ـ.

 .بشینم دوباره شدم ومجبور گرفت و دستم که بشم بلند خواستم

 سر با بودی ما خونه وقتی ترسم نمی مرگ از من...  هستی و بودی تر مهم دنیا تو چیز هر از برام تو...  من...  مایا ـ

 بهت که بود موافق گروه دو اما...  نبخشن دارن حق دارن داغ...  زدم می حرف ، ها اجنه ی قبیله چند ی دسته

 زیادی درمانی روش حتما مادرت دفتر اون تو...  نکردند قبول بودند اکثریت که بقیه اما...  بدن جبران فرصت

...  هببین تورو کنه می اصرار داره وسیم...  کنی جلب شون نظر و کنی درمانشون و بگیری یاد کن سعی...  نوشته

 مطمئن تو حس از خواد می...  کنن قالب بهش رو ماریه که ترسیده وسیم و اومده خواستگار سیما برای امشب

 ... بشه

 چکید ش گونه روی هام اشک ؛ زد لبخندی

 ... دم می قول بمیری زارم نمی ـ

 نالید.  کرد باز و هاش چشم و خورد صورتم به گرمش های نفس...  آوردم باال و سرم

 ... مایا ـ

*** 

 ثلم دونستی می ـ. کرد نوازش و م گونه.  گذاشتم ش شونه روی سرم بود نشسته تخت لبی من به پشت کسرا

 ؟...! شقی کله مادرت

 . بوسیدم و دستش زدم لبخندی

 ... بخواب دیگه ـ

 رفت کردم ردش ؟ـ شد چی وسیم ـ

 .. من پیش...  بودی اینجا که تو ا ـ.

 . کرد ردش فتوکپیم ـ.

 ؟ گفت بهش چی ـ
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 کشید روم مالفه و گذاشت بالش روی رو سرم گرفت و هام شونه

 ... من همسر مایا که ـ

 بدنم به عمیقی خواب و بست و چشمام نرمش های دست با کرد داغم دوباره هاش لب کردم نگاهش تعجب با

 . شد تزریق

 باز در دبو باز نیم اتاق در پوشیدم و برداشتم و لباسم شدم بلند خمیازه و بدنم به قوس و کش با و بود شده صبح

 .شدم هال داخل و کردم

 ؟...! کسرا ـ

 جوری پچید بدنم تو عجیبی درد که گرفتم می حموم داشتم ، حموم رفتم انداختم باال شانه نشنیدم جوابی وقتی

 که کردم ناله اونقدر کردم می فریاد و داد و کردم حلقه شکم دور دستم.  زدم زانو و اومد در جیغم که کرد می درد

 خون پر که خورد حمام کف به چشمم ، شدند یکی آب با اشکم.  گذاشتم دیوار روی سرم.  رفت می داشت توانم

 رفت ی سیاه چشمام افتادم کسرا و خودم رابطه و دیشب یاد خون دیدن با ؛ میاوردم باال که بود خونی عین ، بود

 ...  شدم حموم کف فرش

*** 

 فقط تالشم تمام با سوخت می داشت سرم و ناقصم پایین به کمر از کردم حس ؛ کردم باز آرام آرام رو هام چشم

 غلط چه خدایا کردم گریه و دادم تکیه دیوار به و سرم.  بکشم خودم رو ، رو حوله و بدم تکیه دیوار به تونستم

 بگم دروغ تونستم نمی خودم به بگم دروغ کی هر به اما بوسیدمش می بعد کردم می فکر کمی کاش.  کردم بزرگی

 شاید بود خون پر بود شده بلند موهام.  زدم جیغ ناخواسته ترس از چیزی دیدن با زدم چنگ هام دست با سرم. 

 ملباس ؛ رسیدم اتاقم به پام کشیدن با شدم خارج حمام از و شدم بلند بود بختی وبد زوری هر با.  بود خودم خون

 ها مرد شوهر عین داشتم اومدم بهوش که ی لحظه تمام پوشیدم و لباسم.  بود شده گذاشته آماده تخت روی

 یه هارون.  چرخید نمی هم کلمه یه به زبانم.  بود گرفته اش چهره ، بود ایستاد کنارم هارون.  کردم می گریه

 داد بهم درخت شیره مثل چیزی

 . شی می بهتر بخورش ـ

 هارون شدم خیره پنجره به و کشیدم دراز تخت روی.  شدم رد کنارش از و ، کردم پاک دست پشت با اشکم

 فشوردم سینه به گرفتم صلیب و شدم خیز نیم گرفت طرفم به صلیب

 . بپوشی تونی می پاکِ االن ـ

 ؟! پاکِ ـ

 ... آره ـ
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 گفتم من من با

 ؟ کجاست االن کسرا...  خب ـ

 ... کسرا ـ

 . زد چنگ دلم به عجیبی ترس کردم نگاهش تعجب با گرفت پایین و سرش

 . کجاست بگو لطفا...  هارون ـ

 . کجاست ندونی بهتر ـ

 ؟!!! چرا ـ

 ایستادم هارون روی در رو شدم بلند خفی ناله با

 ... خوبه که بگو کنم می خواهش ـ

 . برم باید من ـ

 به.  کردم آویزان گردنم به و صلیب و کردم فراموش و دردم شدند نامنظم نفسم.  رفت و نداد بهم سوال فرصت

 آرایش میز روی که دستم مچ روی وزنم تمام رفت ی سیاه چشمام ؛ کردم نگاه آینه تو رنگم بی و حس بی چهره

 باد زوزوی بود میش و گرگ هوا رفتم حیاط پشت به.  رفتم بیرون خونه از و کشیدم عمیق نفس چند گذاشتم بود

 به دادم قورت رو دهنم آب.  خوردند می هم به عجیبی های حالت با ها درخت کرد می اعالم رو ترسم و تنهای

 . رفتم شون طرف

 ی سایه هستند خودشون مرز به من ورودِ منتظر و زدن زل بهم چشم هزاران کردم می حس داشتم عجیبی حس

 رزم این از باید کسرا سالمتی دیدن برای بستم و چشمام و رفتم عقب قدم دو.  پرید کناریش درخت به درختی از

 زد می صدام بلند صدای با که شنیدم و وسیم صدای که بردارم خواستم رو آخر قدم بگذرم

 ؟!!! کجای ماریا...  ماریا ـ

 . پرسیدم شدم نگران.  بود آشفته و ریخته هم به شدم شوکِ وسیم دیدن با رفتم صداش طرف به

 ؟! ی آشفته اینقدر چرا وسیم شده چی ـ

 یدمپرس تحکم با سوالم ترس و دلشوره با شد بیشتر نگرانیم خوردند سر هاش اشک و داد تکیه دیوار به وسیم

 ؟ کردی نگرانم شده چی بگو کنم می خواهش...  شد چی وسیم ـ

 ... تصادف...  تو...  کسرا:  گفت دورگه صدای با
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 . کرد گریه بلند صدایی با و

 . کنه آرومم کرد می سعی وسیم کردم می گریه صدا با داشتم اومد طرفم به وسیم.  افتادم و شدند سست پاهم

 ...!!! من وسیم...  وسیم ـ

 ... خداست کار اما...  که دونم می...  داری دوسش دونم می ـ

 گرفتم و اش یقه زدم زل چشماش تو

 ... نه...  نه ـ

 . بگیره من از رو کسرا تونست نمی کسی نه رفتم حال از و رفت ی سیاه چشمام

. 

 . شود می طور این نباید ؛ کنم باور و اتفاق این تونستم نمی

 بیرون از صدا ریخت می اشک آرام بود سیما دست در دستم کنم باز و چشمام شد باعث زاری و گریه صدایی

 همب و کرد نوازشم سیما ؛ کرد لونه دلم تو غم و شد مچاله قلبم.  فهمیدم می رو کسرا اسم فقط صدا میان و میومد

 . من تا بود خودش دل مخاطب شاید داد دلداری

 ؟... کرد جنگ شه نمی خدا با...  بود قسمت ـ

 که های چشم با رمق بی دایی زن ؛ کردیم نگاه در به به دو هر شد باز شدت با در.  بود بغض از پر و غمزده لحنش

 دایی زن شدند ما بین راه صد و شدند داخل هم بزرگ مامان و خاله.  میومد طرفمون به بودند شده خونی گریه از

 . آورد حرف به و اون من تعجب کرد نگاه بهم سیما.  بود داده قرار مخاطب و من و کرد می ناله

 ؟ گه می چی فهم نمی ست تازه داغش ـ

 . دادم قورت و بغضم.  بردند بیرون اتاق از زد می فریاد رو کسرا اسم که دایی زن بزرگ مامان و خاله

 ؟... چطوری آخه...  کسرا ـ

 : گفت ی گرفته صدای با جوابم من از بدتر سیما

 ... کرده تصادف چابهار از برگشت راه تو ـ

 . کرد پر اتاق فضا تمام اش گریه

 نفس گهدی...  بیارنش رفتن آشنا از چندتا بابابزرگ و دایی منتظرن گفت اونم.  ببینم و اش جنازه خواستم سیما از

 و دبودن نشسته هال تو همه رفتم پایین و نکردم گوش سیما های اصرار به و بود سخت برام اتاق اون تو کشیدنم
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 در خاله و زد می ضجه دایی زن و بودند نشسته گوشه یه دایی زن و خاله و بودند غریبه همه دوری چادر های زن

 های دختر افتاد اتاق به چشمم میومد قرآن صدایی.  داد می تسلی رو دایی زن هم ریخت می اشک هم که حالی

 همین خدایا.  رفت ی سیاه چشمام حیاط گوشه تابوت دیدن با رفتم حیاط به. خوندند می قرآن داشتند جوان

 ندچ با که وسیم.  شده یخ از تر سرد بدنش امروز و کرد می نوازشم گرمش دستی و بود کرده بارانم بوسه دیشب

 اومد طرفم به بود کار مشغول جوان پسر تا

 ؟...! پاشدی چرا...  خوبی ـ

 ؟. نمرده کسرا...  نه مگه ببینم می کابوس دارم من وسیم ـ

 . شده کلفت بغض بخاطر که صدایی با و گرفت ازم و نگاهش وسیم

 ... کنی استراحت بهتر ـ

 کشیدم داد

 ؟ فهمی نمی نمرده اون کجاست کسرا...  بده و من جواب ـ

 روش پتو یه و بود رفته حال از ماریه نشاند ها دختر اتاق و.  برد ساختمون داخل من زور به گرفته و دستم سیما

 چطور تلخ دقایق اون نفهمیدم.  بود گرفته و هام شانه سیما.  داد می ماساژ و دستش دختر یه و بودند انداخت

 چرا دونستم نمی.  صداش تن ، لبخندش ، اخمش ، هاش خنده بود رفته گذشته به خیالم فکر تمام شد سپری

 . دم می دست از باشم داشته دوست بخوام رو کسی وقتی

 . اومدم بیرون هام خیال از من و گرفت باال گریه صدایی

 گفت و شد اتاق داخل بزرگ مامان

 . بکنه و آخرش دیدار و کنه حالل رو کسرا بیاد...  کن بیدار رو ماریه دخترم ـ

 صورتش و سر به و بود نشسته جنازه سر باال دایی زن و خاله.  رفتم بزرگ مامان با من و رفت ماریه طرف به سیما

 و نداشتم ایستادن توان ؛ برداشت اش چهره روی از سفید پارچه دایی.  کرد می دلخراش های ضجه و زد می

 ی چهره به حواسم تمام و نبود مهم برام گفتند می چی بقیه نه یا بود شلوغ درمان نبودم هیچی متوجه نشستم

 . دانستم نمی را دلیلش بود رفت ببین از غمم نریختم اشک دیگه حتی.  بود کسرا رنگ بی

 قبرستان به کسرا جسم همراه ها مرد و شد گذاشته تابوت در جنازه گذشت دلخراش های ناله و ها گریه با روز آن

 در بابابزرگ ؛ کردند می ناله و بودند نشسته ی گوشه و دمغ همه شب.  ندارند رفتن اجازه زن فهمیدم و رفتند

 ور صدرا لباس وسیم.  بود بابابزرگ اتاق در هم دایی بود آمده کنار قضیه با تر محکم همه از نظرم به بود اتاقش

 . شدند داخل هم با و بود کرده عوض
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 ؟...! خونه برم بیای همراهم میشه وسیم ـ

 . نشست کنارم وسیم

 . بمونی جا همین امشب بهتر ـ

 . نمیاد باال نفسم اینجا برم خوام می نه ـ

 . ریم می ده می اجازه بابابزرگ ببینم باشه ـ

 . اومد بابابزرگ با دقیقه چند از بعد بابابزرگ اتاق رفت و شد بلند وسیم ؛ دادم تکون سری

 ... بهتر نری اونجا...  االن دخترم ـ

 . میکنم خواهش...  ترم راحت اونجا من...  چرا ـ

 ... شما اگه البته...  بابابزرگ مونم می پیشش من ـ

 . رفت و کرد تکیه عصاش به بلند و داد تکان سری بابابزرگ

 . برید نفسم شدیم داخل و کردم باز و حیاط در رفتم باغ طرف به وسیم همراه

 شد افتادنم مانع وسیم قوی های دست

 ؟... خوبی ـ

 . رفت گیج سرم...  آره ـ

 . کشیدم دراز تختش روی و شدم کسرا اتاق داخل وسیم به ی توجه ترین کوچیک بدون شدیم ساختمون داخل

 : بعد ماه یک

 اون بعد نداشتم اقامت باغ خونه تو.  چطورم کجام فهمیدم نمی بود سراب یه مثل برام گذشت که ماه یک این تمام

 شب وسیم ؛ بود گذشته کسرا فوت از بعد هفته یه دقیقه که شبی اون ، باشم اونجا شب نذاشت دیگه ماجرا

 با . برد خوابم و شدند سنگین چشمام بودم زده زل ودیوار در به و بودم نشسته هال تو تنها منم. بیاد نتونست

 پشت چیزی هیچ اما بکشم دستش از موهام کردم سعی و پریدم خواب از سرم در و اسبیم دم موهای کشیدن

 دنکشی با من کس او و شد باز آخر تا هال در و شد بیشتر کشیدنش که کردم می تقال و ناله داشتم.  نبود سرم

 و کشیدم می فریاد و جیغ.  میومد در ریشه از داشت موهام و شد می سرد داشت نفسم برد می بیرون به موهام

 و شدم می کشید زمین روی.  بده نجاتم نیست کسرای بودم مطمئن دلم تو که بود بدی حس خواستم می کمک

 زا ساختمون دیوار روی کرد پرتم پر مثل و شدم برده حیاط پشت به...  داشت می بر خراش ریز سنگ توسط بدنم

 . گفت مخوفی صدا رسید بدنم تمام به سرعت با درد حس و شدند قفل هم روی پلکام بدنم درد
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 ... شده نزدیک تو مرگ...  کافر ـ

 منزه چرا دونستم نمی. رفت کنار دورم از ی سیاه کردم حس خواست نا اما.  کن خالصم و بکش گفتم خودم با

 درد با کرد می فرق شناختم می که وسیم با لبخندش و زد زانو وسیم.  کنم باز چشمام شد باعث دهنم تو خون

 . نشستم

 ... وسیم ـ

 . بره خواست و تخت روی گذاشت و من و برد ساختمون سمت به و کرد بلندم

 ؟. بیای تونی نمی داری کار نگفتی مگه ـ

 . بودم نگرانت...  اومدم که االن ـ

 وابخ وسیم بابابزرگ خونه رفتم و اومدم مدرسه از که بعد روز که بود این جالبش. رفتم بخواب و بستم و چشمام

 متاسفم:  گفت آلود خواب کردم بیدارش و رفتم سرش باال...  خوابه است خسته اومده تازه گفت بهم خاله و بود

 ؟... خوبه حالت...  رفتم اومد پیش کار یهو...  ماریا

 ؟!!! باغ خونه نیومدی دیشب تو ـ

 . کرد نگام تعجب با و کرد جدا بالش از سرش

 ؟! شد چی...  اومدم چابهار از شه نمی ساعت یه ـ

 اغب خونه به رفتنم مانع و بابابزرگ دست گذاشت صاف اما نگه کسی به کردم تاکید گفتم بهش رو ماجرا تمام

 . شدند

 . شود می طور این نباید ؛ کنم باور و اتفاق این تونستم نمی

 بیرون از صدا ریخت می اشک آرام ، بود سیما دست در دستم کنم باز و چشمام شد باعث زاری و گریه صدایی

 و کرد نوازشم سیما ؛ کرد لونه دلم تو غم و شد مچاله قلبم.  فهمیدم می رو کسرا اسم فقط صداها میان و میومد

 . من تا بود خودش دل مخاطبش شاید داد دلداری بهم

 ؟... کرد جنگ شه نمی خدا با...  بود قسمت ـ

 از که های چشم با رمق بی دایی زن ؛ کردیم نگاه در به دو هر شد باز شدت با در.  بود بغض از پر و غمزده لحنش

 دایی زن شدند ما بین راه صد و شدند داخل هم بزرگ مامان و خاله.  میومد طرفمون به بودند شده خونی گریه

 . آورد حرف به و اون من تعجب کرد نگاه بهم سیما.  بود داده می قرار مخاطب و من و کرد می ناله

 ؟ گه می چی فهم نمی ست تازه داغش ـ
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 . دادم قورت و بغضم.  بردند بیرون اتاق از زد می فریاد رو کسرا اسم که دایی زن ؛ بزرگ مامان و خاله

 ؟... چطوری آخه...  کسرا ـ

 : گفت ی گرفته صدایی با جوابم من از بدتر سیما

 ... کرده تصادف چابهار از برگشت راه تو ـ

 . کرد پر و اتاق فضا تمام اش گریه

 یگهد...  بیارنش رفتن آشنا از چندتا و بابابزرگ و دایی منتظرن گفت اونم.  ببینم و اش جنازه خواستم سیما از

 هنشست هال تو همه رفتم پایین و نکردم گوش سیما های اصرار به...  بود سخت برام اتاق اون تو کشیدنم نفس

 خاله و زد می ضجه دایی زن...  بودند نشسته گوشه یه دایی زن و خاله.  بودند غریبه همه چادری های زن و بودند

 دختر افتاد اتاق به چشمم میومد قرآن صدایی.  داد می تسلی هم رو دایی زن ریخت می اشک هم که حالی در

 همین خدایا.  رفت ی سیاه چشمام حیاط گوشه تابوت دیدن با رفتم حیاط به. خوندن می قرآن داشتند جوان های

 ؟.! شده یخ از تر سرد بدنش امروز و کرد می نوازشم گرمش های دست و بود کرده بارانم بوسه دیشب

 اومد طرفم به بود کار مشغول جوان پسر تا چند با که وسیم

 ؟...! پاشدی چرا...  خوبی ـ

 ؟. نمرده کسرا...  نه مگه ببینم می کابوس دارم من وسیم ـ

 .بود شده کلفت بغض بخاطر که صدایی با و گرفت ازم و نگاهش وسیم

 ... کنی استراحت بهتر ـ

 کشیدم داد

 ؟ فهمی نمی نمرده اون کجاست کسرا...  بده و من جواب ـ

 پتو یه و بود رفته حال از ماریه.  نشاند ها دختر اتاق توی.  برد ساختمون داخل من زور به گرفته و دستم سیما

 تلخ دقایق اون نفهمیدم.  بود گرفته و هام شانه سیما.  داد می ماساژ و دستش دختر یه و بودند انداخته روش

 مدونست نمی.  صداش تن ، لبخندش ، اخمش ، هاش خنده بود رفته گذشته به خیالم و فکر تمام شد سپری چطور

 . دادم می دست از باشم داشته دوست بخوام رو کسی وقتی چرا

 . اومدم بیرون هام خیال از من و گرفت باال گریه صدایی

 گفت و شد اتاق داخل بزرگ مامان

 . بکنه و آخرش دیدار و کنه حالل رو کسرا بیاد...  کن بیدار رو ماریه دخترم ـ
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 . بودنن نشسته جنازه سر باال دایی زن و خاله.  رفتم بزرگ مامان با من و رفت ماریه طرف به سیما

 ؛ برداشت اش چهره روی از سفید پارچه دایی.  کرد می دلخراش های ضجه و زد می صورتش و سر به دایی زن

.  نبود ممه برام گفتن می چی بقیه نه یا بود شلوغ دورم نبودم هیچی به م متوجه نشستم و نداشتم ایستادن توان

 نمی رو دلیلش بود رفته ببین از غمم نریختم اشک دیگه حتی.  بود کسرا رنگ بی ی چهره به حواسم تمام

 . دونستم

 به کسرا جسم همراه ها مرد و شد گذاشته تابوت در جنازه گذشت دلخراش های ناله و ها گریه با روز اون

 ؛ کردنن می ناله و بودنن نشسته ی گوشه و دمغ همه شب.  ندارن رفتن اجازه ها زن فهمیدم.  رفتن قبرستان

 موسی.  بود بابابزرگ اتاق در هم دایی.  بود آمده کنار قضیه با تر محکم همه از نظرم به بود اتاقش در بابابزرگ

 . شدند داخل هم با و بود کرده عوض رو صدرا لباس

 ؟...! خونه برم بیای همراهم میشه وسیم ـ

 . نشست کنارم وسیم

 . بمونی جا همین امشب بهتر ـ

 . نمیاد باال نفسم اینجا برم خوام می نه ـ

 . ریم می ده می اجازه بابابزرگ ببینم باشه ـ

 . اومد بابابزرگ با دقیقه چند از بعد بابابزرگ اتاق رفت و شد بلند وسیم ؛ دادم تکون سری

 ... بهتر نری اونجا...  االن دخترم ـ

 . میکنم خواهش...  ترم راحت اونجا من...  چرا ـ

 ... شما اگه البته...  بابابزرگ مونم می پیشش من ـ

 . رفت و کرد تکیه عصاش به و شد بلند و داد تکان سری بابابزرگ

 . برید نفسم شدیم داخل و کردم باز و حیاط در رفتم باغ طرف به وسیم همراه

 شد افتادنم مانع وسیم قوی های دست

 ؟... خوبی ـ

 . رفت گیج سرم...  آره ـ

 . کشیدم دراز تختش روی و شدم کسرا اتاق داخل وسیم به ی توجه ترین کوچیک بدون شدیم ساختمون داخل
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 : بعد ماه یک

 دبع نداشتم اقامت باغ خونه تو.  چطورم کجام فهمیدم نمی بود سراب یه مثل برام ؛ گذشت که ماه یک این تمام

 موسی ؛ بود کسرا فوت از بعد هفته یه دقیقا که شبی اون ، باشم اونجا ها شب نذاشت دیگه بابابزرگ ماجرا اون

.  ردب خوابم و شدند سنگین چشمام بودم زده زل دیوار و در به و بودم نشسته هال تو تنها منم. بیاد نتونست شب

 پشت چیزی هیچ اما بکشم دستش از موهام کردم سعی و پریدم خواب از سرم درد و اسبیم دم موهای کشیدن با

 یدنکش با من کس اون و شد باز آخر تا هال در و شد بیشتر کشیدنش که کردم می تقال و ناله داشتم.  نبود سرم

 و کشیدم می فریاد و جیغ.  میومد در ریشه از داشت موهام و شد می سرد داشت نفسم برد می بیرون به موهام

 و شدم می کشیده زمین روی.  بده نجاتم نیست کسرای بودم مطمئن دلم تو که بود بدی حس خواستم می کمک

 ساختمون دیوار روی کرد پرتم پر مثل و شدم برده حیاط پشت به...  داشت می بر خراش ریزها سنگ توسط بدنم

 . گفت مخوفی صدا رسید بدنم تمام به سرعت با درد حس و شدند قفل هم روی پلکام بدنم درد از

 ... شده نزدیک تو مرگ...  کافر ـ

 منزه چرا دونستم نمی. رفت کنار دورم از ی سیاه کردم حس خواسته نا اما.  کن خالصم و بکش گفتم خودم با

 ردد با کرد می فرق شناختم می که وسیم با!!!  لبخندش و زد زانو وسیم.  کنم باز چشمام شد باعث دهنم تو خون

 . نشستم

 ... وسیم ـ

 . بره خواست و تخت روی گذاشت و من و برد ساختمون سمت به و کرد بلندم

 ؟. بیای تونی نمی داری کار نگفتی مگه ـ

 . بودم نگرانت...  اومدم که االن ـ

 وسیم بابابزرگ خونه رفتم و اومدم مدرسه از که بعد روز که بود جا این جالب. رفتم بخواب و بستم و چشمام

:  گفت آلود خواب کردم بیدارش و رفتم سرش باال...  خوابه است خسته اومده تازه گفت بهم خاله و بود خواب

 ؟... خوبه حالت...  رفتم اومد پیش کار یهو...  ماریا متاسفم

 ؟!!! باغ خونه نیومدی دیشب تو ـ

 . کرد نگام تعجب با و کرد جدا بالش از سرش

 ؟! شده چی...  اومدم چابهار از شه نمی ساعت یه ـ

 اغب خونه به رفتنم مانع و بابابزرگ دست گذاشت صاف اما نگه کسی به کردم تاکید گفتم بهش رو ماجرا تمام

 . شدند
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 و من جز ، بود احوال مریض که بودند رفته دایی زن دیدن برای همه بودم نشسته اتاق تو.  بود پنجشنبه عصر

 کسرا های حرف.  برداشتم رو مامان دفتر.  بود رفته سر م حوصله نبود خونه تو کسی مسجد بود رفته که بابابزرگ

 که حالی در ؛ شدم می آماده ها اجنه دادگاه برای میومدم بیرون خیال و فکر از بود بهتر ، پیچید می گوشم تو

 . دارن رو کشتنم قصد قاضی حکم بدون

 کردم باز رو دفتر و کشیدم دراز تخت روی

 سوم روش در اینجا ی نکته اما داد خواهد جواب خوبی به شد گفته که قبل روش:  دوم روش تبصره:  سوم روش) 

 کند می تر پذیرش قابل و تر محکم را دوم روش که شد بیان

 شرمارعاد هامان عون بی فرعون:  بسوزاند سبز پارچه بدون حتی و دوم روش به و نوشته را باطل های اسم این

 . النار فی کلهم ابلیس نمرود ثمود

 . شود سوخته نگریزد فتیله این سوزاندن از بعد اگر

 و جنگند می شان زندگی برای دارند تفکر و منطق ها انسان همچون. هستند زندگی و نبض داری و مخلوق جنات

 . کند می زندگی انتقام برای

 . اند مجرب زده جن برای ؛ طارق سوره یس ی سوره*  قطب آیت و الکرسی آیه«  ضمیمه

 ***شود می گفته(  الصدور بذات) 051تا 052ی آیه عمران آل سوره:  قطب آیت***

 . بزند دیوار جانب به گشاده کردن تا و پیچیدن بدون نوشته را نقشه این:  مکان و خانه از جن دفع برای

 سپس(  اعراب با)  نوشته الرحیم الرحمن اهلل بسم شروع از قبل

 آخر در . خانه شیش پایین به باال از و کنید تقسیم راست خط با خانه پنچ چپ به راست از ؛ کنید رسم مستطیلی

 . باشد شده تبدیل کوچیک منظم مربع سی مستطیل این باید باید

 کنید پر گونه این های مربع در چب به راست از

 . کنید پر اهلل یا:  اول ردیف های مربع در

 . کنید پر کریم یا:  دوم ردیف های مربع در

 . کنید پر رحیم یا: سوم ردیف های مربع در

 . کنید پر اهلل یا:  چهارم ردیف های مربع در

 . کنید پر رحمن یا:  پنجم ردیف های مربع در

 . آمد نخواهد پیش مشکلی خانه صاحب برای و داشت نخواهد خانه آن در اختیاری و رود می خانه یا مکان از جن
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 این پس کند اندازه را او و بگیرد را او روسری است زن اگر و را او قمیص است مرد مریض اگر:  جن مرض تشخیص

 . کند دم بیمار جامه بر خواند را

 . بار هفت:  فاتحه سوره -0

 .بار هفت:  الکرسی آیه -3

 . بار هفت( :  قل چهار) معوذتین -2

 .است جسمانی مرض ماند اول حال به اگر و است سحر گرد کم اگر و است جن شود زیاده مرض اگر

 ریضم سر دور نوشته(  باشد شده شسته نه و باشد نشده استفاده هنوز یعنی)  نرسیده آب سفالِ بر را این:  ایضا

 . بندازد نرسیده شدن دود به که آتشی در و گردانیده

 . است پری شدند گم حروف اگر

 . است سحر شدند سفید حروف اگر

 است جن پس شدند سرخ حروف اگر

 . است جسم بیماری شدند سیاه حروف اگر

 . است سالم و نیست چیزی پس ماندند اول شکل به اگر و

 .2100003 31 3350520:  حروف

 : کننده پریشان و بد خوابهای دفع برای

 دشدی یا لفظ بار سه خفتن وقت به پس نشد دفع اگر زند دم خود بر خوانده بار یک را الکرسی آیه و معوذتین

 . گردد می دفع اهلل انشاء کند دم خود بر خوانده

 ( :الطبیعه ماوراء موجودات) غیره و جن کردن حاضر احضارو

 . شد خواهد احضار دارد هرچه داد نشان بیمار به را نوشته این

 لفا السالم علیه داود بن سلیمان بحق و عسق حم کهیعص بحق و نستعین ایّاک و نعبد ایّاک بحق قیّوم یا یاحیّ

 جانب من المغارب و المشارق جانب من احضروا – برما برما برما قرشت قرشت فهوش فهوش استفتح استفتح

 . اهلل رسول محمّدٌ االاهلل الاله بحقّ االیسر و االیمن

 . رود می کار به ها بیماری این برای که است داروهای ثبت و کارها اندک خوانید می روش این از پس آنچه
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 مسخر ، نامه فتح.  جمله من نرسد صدمه خواننده به ناخواسته خدایی که کردم حذف را نکته چند:  نویسنده} 

.  کردم امتحان شخصا را همه.  خواب در جن عالم به رفتن تر مهم همه از و ، کعبه به رفتن باد بر ، جن کردن

 کمک با البته.  خودم دنیای تو شدم ها جن فرودگاه جمله من اتفاقاتی دارم پشت که من برای حتی اما داد جواب

 تمنداش دوست که اونجای از و ببینه من پری شد مشتاق م خاله دختر و دوستم بار یک.  کردم پاک و غلطم پشتم

 نیم عدب تا دادم بهش منم ترس نمی گفت نترس عنوان هیچ به اما برگرد بر تا دارم براش ویزا یه گفتم بیارم دلیل

 وابخ تو شد همون و خوابیدم کنارش نکنه سکته خواب تو نیوفته اتفاقی اینکه برای گردون بر و ببرنش شب

 چیزی هنوز دونستم می. کرد می من من ساعت یه تا.  کنم بیدارش شدم مجبور که کرد می فریاد و داد داشت

 به بنا «ها دختر کل و شد بهتر دادم بهش مقدس آب وقتی.  بود قفل ورود در.  کن قفل در گفت می مدام ندیده

 و دبو قفل هال در.  کرد بلندم یکی کردم حس گفت.  شد چی پرسیدند ازش» بودند اونجا فامیل دختری اتفاقی

 گارد بهم.  کردی بیدارم تو که شدم رد در از باد مثل و شد باز آروم باز و هال در و.  ه بود قفل هم بیداری بعد

 تونستم. بودم کنارش تازه و ور اون بره خواست دلیلی یه به خدا بند اون خالصه.  کردم بیدارش چرا گرفت

 طارخ بار هزارمین برای البته.  کمک هدفم و درمان فقط دفتر های نوشته این مطالب کل همین برای.  کنم بیدارش

 یم سرکارتون که.  بپرسید چیزی ازش نکنید سعی و نشید هم نزدیک زده جن فرد به ندارید پشت اگه دهم می

 فقط.  گیرن جن خودشون قول به یا نویس دعا که کسی آخرم حرف.  نکنه حمله باشید خوشانس خیلی و زار

 فعالن جا ن فعال جن عالم ن فعال که کند می استفاده فور فعل و توهمی و شیطانی های روش از یا هستند دالک

 ندک خالی کمرتون به کیسه عجیب چیز یک هزار و وعسل قمه و کوزه و خون با تا بدی اینقدر باید شده اذیت روز

 عبادت که شدند آفریده رسولش و خدا فرمایش طبق و هستند منزو بیشتر و خو تند دارن که ذاتی به جنات. 

 چه کنه دزدی اجنه از که کسی نظرتون به گذاشته دست قطع دوزدی قوانین خدا کنید فرض ما مثل کند خدا

 ره اگه نیست اعدام فقط قصاص شود قصاص زد صدمه دیگری مومن به مومنی اگر گفته خدا یه ؟ میاد سرش بالی

 زنده صدمه اگر و شه می وارد بهشون صدمه سرعت به و هستند لطیف موجودات جنه.  داره قصاص بدن عضو

 از فقط از جنات.  شد خواهد مجازات فرد نشود خوب وقتی تا.  گفته خدا که هست همان قصاص.  باشه انسان

 وسایل این شامل هم چاقو بزند صدمه پستشان به که چیزی ترسن می تیز های چیز از بلکه ترسن نمی چاقو

 هللا بسم شدن بلند قبل اگه شید بلند خواهید می گردید می بر یهو و نشستید راحتیتان صندلی روی.  هست

 گذشت نیم از وقتی شب.  شود وارد صدمه بهش و. باشد استراحت حال در شما پای زیر دقیقا جنی ممکن.  نگید

 غریبه خونه یه وارد شما این مثل مقدس کلمات این زیرا کنید باز خدا اسم با هم اتاقتون در حتی کنید سعی

 افرک نیست مهم خدا نام شنیدن با ها جنه.  شود می بلند باشد حالتی هر به خانه صاحب و کنید اهلل یا و بشید

 اگه و نره کنار آدمی راه سر از و بشنو رو خدا اسم که نیست اجنه قاموس در این.  مسلمان یا کتاب اهل یا باشه

 تحریک ممکن کند رد را دعا هست جلدشون در جنی دارن شک که کسی راستی.  بود نخواهید شما مقصر نرفت

 .( بزنه صدمه.  بشه
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 آدم یه در پشت که خواستم می دلم ته از اما بودم دیگری بد اتفاق یه منتظر ؛ شود می باز داشت آرام آرام در

 سراک که االن مخصوصا بودم شده خسته بد اتفاقات این از بود شده طاق تحملم دیگه ؛ بود بود کی هر حاال باشه

 . نبود محافظتم برای

 قفل چشمام زد می بودنم ترسو تبل داشت دلم ؛ شود می تر بزرگ داشت اتاق داخل سایه کردم بغل و زانوانم

 فشار.  اومد می تر جلو و شکافت می و اتاق تاریکی و شد می داخل هال نور همراه که ی سایه روی بود شده

 باال و سرم بود بدبختی هر با دادم قورت رو دهانم آب ؛ شد باز کامال در.  شد سوزش باعث پوستم روی دستهام

 . کردم آزاد نفسی.  گرفتم

 ؟ بیداری ـ وسیم

 . دادم تکون مثبت جواب به سرم

 . کردم باز آهسته رو در همین واسه خوابی کردم فکر ـ

 . نداره اشکال ـ

 . شد نمی روش اما بگه چیزی یه خواست می کردم می حس.  نشست تحریر میز صندلی روی

 ؟... بگی خواهی می چیزی...  شده چیزی ـ

 : کرد منی من کرد می بازی هاش انگشت با که طور همان

 ... شدم کسرا مرگ باعث من... من...  بگم چطوری...  راستش ـ

 . شماتت با نگاهی با من پشیمانی از پر ی نگاه با وسیم بودیم شده خیره هم به دو هر

 فراموش چرا دونم نمی...  گاه تعمییر ببرمش خواستم می تازه...  داره الزم ماشین گفت...  بهم زد زنگ صبح اون ـ

 ... بگم بهش کردم

 . درخشید می اشک درخشان حلقه اون با چشماش گرفت پایین و سرش

 ... نخواستم خودم که خورم می قسم رفت یادم چطور دونم نمی خدا به ـ

 تقریباکشیدم داد بود آورده در لرزه به صدام که تلخ بغض اشک با

 ... شدی متنفر ازش داریم دوست هم کسرا و من اینکه از تو چرا ـ

 می مدرک که بود کسی بهترین دایم پسر ، دوستم کسرا...  بیاد؟ بدم تو به نسبت کسرا عشق از باید چرا ماریا ـ

 ؟... کرد

 ... داشتی دوست من هم تو چون میومد بدت ـ
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 . کرد ی نگاه بهم نشست تخت لبی و.  داد تکون سری.  کرد نگاهم واج و هاج

...  کردم نگاهت دید اون از فقط منی ی خاله دختر فهمیدم وقتی ولی اومد خوشم ازت اومدن راه تو درسته ـ

 ... کشیدم قرمز خط یه دورت دیگه شدم کسرا به تو عالقه متوجه وقتی

 ... بزنی حرف عشقت درباره من با که خواستی کسرا از و اینجا اومدی سیما خواستگاری شب اون چطور ـ

 داد تکون سری کرد نگام باز دهان با

 . خوابیدم بعدش شب نیم تا بودم مجلس تو شب اون من اصال نه ـ

 لبخندی وسیم.  فهمیدم نمی هیچی.  شد می اکو ذهنم تو داشت کسرا های حرف.  کردم نگاهش مبهوت و مات

 : گفت زد

 ... دارم دوست رو تو هم هنوز من ماریا ـ

 . کردم نگاهش

 . کرد اصالح حرفش فورا

 رو کسرا تونی نمی زودی این به دونم می...  ها داشتن دوست جور این از هستی ام خاله دختر چون یعنی ـ

 . ندارم ازت انتظاری همچین ابدا...  کنی کسرا جایگزین من ندارم هم انتظار و کنی فراموش

 درباره من با خواهی می که گفتی بهش دری دم تو گفت بهم مرگش قبل شب کسرا...  وسیم شدم گیج من ـ

 ؟... نبودی گی می تو...  بزنی حرف حست

 قبع یکم و رفت برق جریان دستش به که انگار برداشت فورا اما گذاشت دستم روی دستش بار اولین برای وسیم

 . رفت

 ؟!!! شد چی ـ

 زد نمایشی لبخند

 ... کنی اعتراف و عشقت تو خواسته شاید دونم نمی...  هیچی ـ

 ... بیاره دست به من خواسته شاید و گفتم وار زمزمه

 . برگشت افتاد یادش چیزی یه انگار که بره خواست و شد بلند.  نفهمید شاید رو زمزمه وسیم

 ... بدم بهت داد ماریه ـ
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 یدمد که چیزی از کردم باز و دفتر بود دفتر یه کردم باز پاکت ؛ رفت و گفت بخیر شب وسیم.  گرفتم و پاکت

 . بود نوشته چیزی یه زیرش کردم تعجب

 ونا بهانه به هرشب افسانه.  کنه آرومم بدنش داغی از بهتر تونه نمی چیزی هیچ گردم می بر گذشته به وقتی "

 تونم نمی وقت هیچ اما.  شم می پشیمون ممیره داره کنم می حس وقت هر شم می سیرابم ازش من و میار پیشم

 میشه بزرگ کسرا همزمان کنم می سعی.  رانتظا عطش و تنفس از پر ریخت بی دنیا این روز و شب.  بگذرم ازش

 یعاشق و عشق مزخرفشون قانون طبق برگشت پیشم دوباره مایا وقتی تا.  بیاد دستم هم ها آدم این خوی و خلق

 انتظار این هوا.  کنم تحمل رو ها سال این حاضرم زاد پری یه وجود از بردن لذت و بوسیدن دوباره برای.  باشم بلد

.  بخشِ آرامش وجودش آتش معصوم خواب وقتی رم می دیدنش به و خورم می حرص هیگا که سخت بقدری

 کرد یم کارش از قبل فکر این گفتم منم نداره من تحمل ضعیفِ مایا کنم صبر باید هنوز که کرد التماسم افسانه

 از و کنه می یقیچ موهاش میشم نزدیک بهش که بار هر افسانه.  بکنم دل ازش سخت دنیا تمام اندازی به االن

 آدم کامل مایا اما بره می جنون به رو ها آدم کمکم طلسم این کنه می استفاده من فراموشی برای سیاه طلسم

 مقابل در.  کنه می آروم وجودی هر طلسمی هر اون موهاش.  نیست هم پری کامل چون نداره و من تحمل.  نیست

 اما. خواد می گیری جن یا جادو و سحر برای کردم می کرف روز آن تا داشت می بر کردم لمس که موهاش.  لذتم

 نزدیکی مانع چطور بود داده یاد بهش اش مسخره جن.  کرد استفاده مایا از من دوری برای کرد خیانت بهم خائن

 بودم کرده کمکش چون فقط بود شده گستاخ اما.  کشمش می نکنه باطل سحر اون خودش اگه گفتم.  بشه من

 راه زیادی دشمنی که کسی بشه فانی آدم یه ی برده نشد حسش برده مجیر مونم می اش دهبر کرد می فکر

 و نداد پشتش و افسانه از هم خوشی دل بود اجنه قاضی موسی.  کردم استفاده فرصت این از من و بود انداخته

 ... بدم دست از تونستم نمی که بود فرصتی این

 حکمی بود موسی سرور و دوست که امیر همسر چون اما.  بود میزش روی افسانه از زیادی های شکایت موسی

 یکی بدن به اون قبل قصد با بود شرور شر باباش عکس بر موسی پسر.  داد می اخطار فقط و برید نمی براش

 برخالف.  شدم شاهد و کردم خبر رو موسی خودم ؛ شد همان و بکشه اون افسانه به راحت خیلی که فرستادم

 و نپذیرفت موسی اما شود قصاص خودش که کرد می خواهش افسانه.  داد مایا به قصاص حکم موسی انتظارم

 وصیت طبق اجنه مجلس مرد؛ و نداشت اجرا فرصت موسی.  شود می اجرا باید مایا سالگی بیست تا حکمش

 امتم با عوض در.  نکردم اما کنم می باطل حکم منه شهد مایا چون کرد فکر افسانه.  کردند جایگزین و من موسی

...  و سمطلل اما کرد می به لطف این من تالش بدون افسانه.  ببرم لذت مرگش قبل مایا با قبل مثل خواستم تالشم

 راگ حتی بدم ادامه نخواستم.  رسید می دنیا قدر حیاتِ آب به نزدیک این برای افسانه طرف آن از و بود خورده که

 . بزار بغلم تو رو مایا

 همعامل اشغال مری یه با داره بار این هدفش به رسیدن برای افسانه که کرد خبرم یاسر.  کرد فرار که شکر رو خدا

 . نره بین از مایا من پیوند تا گرفت می جلوش کار این از قبل باید مایا با اونم کنه می
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 بکشم آغوش در را مایا و کنم فرار زندان این از دارم دوست که خوشحالم انقدر امروز.  شد تسلیم افسانه آخر در

 . کنم پرواز و

 پدرم که ؛ بود این چیز ترین سخت برام دروغ کی میگه راست کی فهمیدم نمی بود گرفته درد سرم بستم و دفتر

 و.  کرد می موجود هر معادله تحمیلیش دختر از طلبی قدرت برای مادرم. کرد تحمیل بهش من مادرم تنبیه برای

 ... برای لذتش برای بود خریدارم کسرا

 . کردند می عالی استفاده ازم خودشون منفعت به همه داشتم عالی سرنوشت چه خدایا خورد سر اشکم

 ماریه.  کرد خطور فکرم به ناخواسته...  کسرا دفتر تو خودم شد طراحی عکس و گذشت ناله و اشک با شب تمام

 ؟ نبوده برادرش کسرا ، کسرا که فهمیده یعنی ؟ بود کرد پیدا کجا از رو دفتر این

 . بود افتاده جانم به خوره مثل ها سوال این

 هم سالم جواب راحت خیلی و نداشت رو دیدنم چشم معمول طبق دایی زن.  رفتم ماریه دیدن به به بعد روز صبح

 منتظر.  زدم لبخندی کرد فرو اش یقه تو و سرش و خندید کردم نوازش رو صدرا صورت بگردند رو ازم و نداد رو

 مرگ مقصر من مادرش مثل ترسیدم می جوری یه و بودمش ندیده کسرا مرگ بعد شدم بود رفته حموم که ماریه

 و دز لبخندی دیدنم با بود تنش سنتی لباس و بود بسته موهاش دور حوله ماریه ؟ چرا هم دونم نمی بدونه برادرش

 . شدیم داخل دو هر.  برم اتاقش به خواست

 . نشست جلوم.  کرد جمع سرش باال بلندشه موهای و کرد باز رو حوله کرد نمی ولم دلهره اون هنوز

 . دیدمت عجب چه ـ

 . شدم می دیوونه اومدم نمی اگه راستش...  نبود خوب حالم یکم ببخشید ـ

 ؟ چرا ـ

 . شد خیره چشمام به گرفتم طرفش به رو دفتر

 ؟ آوردی کجا از دفتر این تو ـ

 رینت گوشه دقیقا انبار یه رفتیم پشتی حیاط از کشید می خودش دنبال من کرد سرش و شالش و گرفت و دستم

 . بود حیاط قسمت

 ... اینجا از ـ

 . بود پرت و خرت پر کرد باز در

 از ناخواست و خوندم می کتاب داشتم موقع اون اینجا اومد مستقیم و خونه اومد اومدنت قبل روز دقیقا کسرا ـ

 ای ش کهنه های کتاب شاید گفتم باخودم...  بود خالی دستهاش شد خارج وقتی...  دستش چیزی یه دیدم پنجره
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 فترد متوجه انباری ببرم رو کسرا های عکس آلبوم خواستم می دیروز نرفت دنبالش...  باشه کهنه وسیله یه حتی

 ... افتاد که شدم

 زد ورق و گرفت دستم از رو دفتر

 . ببین و طرح این ـ

 . گرفت پایین تاسف با سرش ماریه. گرفتم پایین سرم

 کرد می طراحی هم اگه.  دونستم نمی من شاید و بود نکرده طراحی وقت هیچ اون باشه کسرا کار شد نمی باورم ـ

 سیک خواستم نمی...  فهمیدی بهتر شاید بخونی خودت خواستم.  بود باور قابل غیر برام...  تو عریان بدن طرح... 

 . گذاشتمش پاکت توِ  بفهم

 . نبوده کسرا کار ـ

 . کشید راحتی نفس

 ... شکر رو خدا...  نشه عذاب دنیا اون تا باشه نبود کسرا کار که کردم دعا چقدر دونی نمی ـ

 بدبخت اینقدر چرا بود کرده باهم اینکار چرا گشتم می کارش علت دنبال و شودم می خیره دفتر اون به هرشب

 رو روز چند این و روستا برند داشتند تصمیم خانواده.  بود نوروز عید بود رفته تارج به جسم طوری این که بودم

 تغییر برای که کردند می اصرار سیما و وسیم اما.  نداشتم حوصله و حال دلیل بی من اما باشند خوش حسابی

 هفته آخر که کرد خبرم و زد زنگ زینا که بودم نداده رو آخر جواب هنوز شکر رو خدا.  الزم سفر این روحیم

 مخالفت میاد همرام گفت برم تنها نخواست وسیم.  گفتم همه به شدم خوشحال واقعا.  دعوتم منم و عروسیش

 داخل به دعوت وسیم زدم و چراغ رفتیم تهران به قطار با اونجا از و زاهدان طرف به شنبه سه صبح و.  نکردم

 . دارم مبرم نیاز استراحت به ام خسته خیلی که خوند چشمام از وسیم کردم شدن

 . کردم باز و مامان اتاق در بخوابی بری بهتر ی خسته خیلی انگار ماریا ـ

 ؟ بمونی اینجا شی نمی ناراحت بود مامان اتاق اینجا بخوابی بهتر هم تو ـ

 . بخواب برو تو...  نداره اشکال...  نه ـ

... 

 مخواب سوت سه که بودم کوفته و خسته اونقدر کردم رها رو خودم تخت روی و شدم اتاقم داخل و گفتم بخیر شب

 . برد

 روف بالش تو سرم.  زد لبخندی وسیم کردم باز حوصلگی بی با و چشمام. شدم بیدار پرده شدن کشید با صبح

 کردم
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 ... متنفرم ازت ـ

 ... نره یادت یازده ساعت گفت و زد زنگ دختر یه راستی...  ببینیم رو شما تهرون بریم یااال...  دونم می ـ

 گفت ها چله و خل مثل داد تکیه در به وسیم نشستم جام سر آلود خواب و حوصله بی

 . موندی مادرت دست رو چرا بگو پس...  ؟!! خوشگلی اینقدر صبح هر تو ماریا وای ـ

 . بینیم می هم رو شما خانم هرهر ـ

 . میشه بیوه که کنه بیدار خواب از و من ریختی این صبح من زن اگه ـ

 ؟ بیرون بندازمت یا بیرون ری می ـ

 ... ژولیدتم موهای دیدن مشتاق خیلی کردی فکر ـ

 هام لباس و کردم باز و کمد شدم بلند و زدم لبخندی رفت در قبلش که کنم پرت طرفش به که برداشتم و بالش

 یچای وسیم رفتم خونه آشپز طرف به لباس پوشیدن و دوش از بعد.  حموم طرف رفتم و تخت روی گذاشتم مرتب

 گفت دیدنم با خورد می بود کرده درست

 ... آمازون جنگل شد مرتب عجب چه ـ

 . شد هم موفق و کنه خوشحالم کرد می سعی وسیم زدیم حرف دری هر از دو هر و ریختم چایی لبخند با

 و کردم قبول ؛ بخواب خواد می و ست خسته گفت اما.  بیاید من با خواستم وسیم از یازده ساعت های نزدیک

 فتمگ می کسرا و من های رابطه از فاکتور ؛ بود افتاده برام که بدی اتفاقات از براشون داشتم وقت تمام رفتم خودم

 . بود دار خنده و جالب هاشون چهره جوری یه. 

 طرز زا دونستم می اینکه با گذاشت تمام سنگ برام واقعا وسیم مدت این تو بودم برگشته شادتر و بهتر روحی با

 کهاین از و شد رفیق سینا با حتی کرد خوشحالم و اومد احترام به اما سخت براش تحملش عروسی مجلس تا لباس

 . شد می آب دلم تو قند بود خوب اینقدر

 .بود شده ذره یه اونجا برای دلم باغ خونه گردم بر که بود عالی فرصت و بودیم برگشته خانواده از زودتر

 . وسیم کردم فکر برگشتم شد باز در که خونه آشپز برم که بودم هال تو ؛ آوردم در رو بیرون لباس

 خوردم جا غریبه مرد دیدن با

 ؟ داخل اومدی چطور...  شما ـ

 و رنگش آبی براق های چشم شد تر واضح صورتش اومد طرفم به و کرد فرو جینش شلوار جیب تو و هاش دست

 . کرد نگاه و پام تا سر از و دوخت بهم
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 ...؟ کنید می چکار من خصوصی ملک تو شما بپرسم باید من اوال ـ

 زد لبخندی

 ... اربابی مجیر اسمم دهم می جواب تو سوال نازی پریا مثل چون ولی ـ

 ... رفت کسرا اتاق طرف به و زد چرخی بود مونده باز دهنم

 . بست در و کشید سرک داخلش به. کرد باز و درش

 ... منِ افتخار باعث...  کنم نمی اخراجت هستی هم اگه...  باشی کار خدمت نمیاد بهت ـ

 ... شماست مال اینجا گفته کی...  کی ـ

 و چشمم اول ر با...  خریده داودی کسرا اسم به مردی یه از پیش سال یه وکیلم واقعه در...  رو اینجا من سندش ـ

 ... بهشتی باغ عجب دیدم کارم برای بود باغ پشت زمین خرید قصدم گرفت

 کرد بهم رزلی نگاه و

 ... بهشته واقعا ـ

 اب کرد می نگاه تلویزیون و بود داده لم مبل روی وسیم ؛ خونه رفتم و برداشتم شالم و نداشتم و نگاهش تاب

 . شد نگران دیدنم

 ؟ شده چی ـ

 ...!!! خریده کسرا از و باغ میگه اومد مرد یه ـ

 ؟... مطمئنی...  بابا نه ـ

 دادم تکون سری

 . !!!کیه ببینم...  نداره امکان نه ـ

 به باغ پشت زمین و باغ خونه مرگش قبل شب دقیقا کسرا و بود درست اون مدارک همه اما...  رفتم وسیم همراه

 مبر باغ اون از همیشه برای بردارم وسایلم بودم مجبور.  بود شده جمع چشام تو اشک.  بود فروخته اربابی مجیر

... 

 . برگشتند ما مثل هم بابابزرگ و دایی گفت همه به جریان وقت فوت بی وسیم همه برگشتن بعد

 سرنوشت بعد به امروز از شاید کنم فکر این به و کنم فراموش رو خونه اون بد و خوب خاطرات تمام بودم مجبور

 دفتر اون کسی اینکه از.  نبود ، بود پیشم که کسرا دفتر ؛ کمد تو ذاشتم می و هام لباس وقتی. شد خواد بهتر من
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 این اگه...  بیارمش چطوری باشه باغ خونه تو باید مردم می شرمساری از هم ترسیدم می هم بیاره دست به رو

 ؟ کنه می فکری چه دربارم کنه پیداش رزل پسر

 خوبی حس چرا دونم نمی...  هوسی بهل آدم واقعا کردم حس هیزش نگاه و ها حرف از زد می شور دلم شب تمام

 . ببینه دفتر اون کسی هیچ اون فقط نه نداشتم دوست نداشتم بهش

 تمام و بود پریده سرم از خواب و ترکید می داشت سرم بیارم دفتر و اونجا برم چطور.  کنم چکار دونستم نمی

 . زدم می قدم اتاق تو شب

 . شد حالتم متوجه خاله رفته سفر سر به که صبح

 ... داشته دلیل حتما اش بیامزده خدا کسرا خاله نباش نگران ـ

 ؟...! نگفته هم بابابزرگ به حتی ما به آخه چرا ولی ـ وسیم

 . شد چایی خردن مشغول و انداخت باال شانی خاله

 ماریه هک ببرم کی ؟ هست توش چی مگه دفتر برای گفت نمی وسیم نبود ممکن که تنهای برم چطور بودم فکر تو

 . داشتم بهتر احساس رفتم دایی خونه طرف به صبحانه خوردن بعد زدم لبخند شد ظاهر ذهنم تو

 . زد می زیبا های لبخند فقط جوابم در اونم دادم بهش گرمی سالم خندید همیشه مثل و کرد باز در صدرا

 . بود ایستاد در دم دایی زن

 ؟ ست خونه ماریه...  شدم مزاحم صبح وقت این ببخشید سالم ـ

 . مادربزرگش خونه رفته نخیر...  سالم علیک ـ

 ؟ گرده می بر کی ـ

 ... دیگه هفته ـ

 . گفتم مایوسانه و افتاد هام شونه

 ؟ کجاست مادرتون خونه مگه ـ

 ... نیکشهر ـ

 و ها خنده به...  کردم می فکر بد های چیز به داشتم راه طول تمام...  برگشتم رو اومد راه و گفتم جانی بی باشی

 . پسر اون ران هوس های چشم حالت
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 بار یه مرگ کرد دور ازم بد های فکر کلید سردی کردم لمس کلید و بود جیب داخل دستم ایستادم باغ در دم

 یدمکش عمیق نفس چند لرزیدم می خودم به داشتم حسابی شد باز در و چرخوندم در قفل تو کلید.  بار یه شیون

 اغب به سیما و وسیم با تازه که بود وقتی مثل.  شود می زنده مو به مو برام داشت خاطراتم تمام شدم باغ داخل و

 به.  داره سختی تاوان شدن وارد اجازه بی این کردم می فکر.  نداشتم و مالکیت حس اون بار این اما.  بودم اومده

 چه.  ودنب اما باشه قفل داشتم انتظار کشیدم پایین رو دستگیره.  رسوندم ساختمون در به خودم بود بدبختی هر

 طرف به خواستم.  بود نداده تغییر و چیزی هیچ بود ساکت شدم هال داخل ؛ زنه نمی ش گله به دوز بود مطمئن

 ربهگ شاید.  بود زده زل بهم روشن سبز چشمای با سفید گربه یه.  برگشتم شنیدم میو میو که برم سابقم اتاق

 یه بودند شده کشید ها پرده شدم اتاق داخل کردم باز در هیس گفتم اشاره با.  کرد میو میو دوباره بود خودش

 . بود اونجا بار آخرین یادم رفتم کمد طرف به بود تار اتاق ذره

 بود گردنم من صلیب گذاشتم سینه رو دست و آوردم درش.  شدم چیزی متوجه و کردم می رو زیرو کمد داشتم

 . اومد نمی بهش نه ؟ مسیحی پسر این پس ـ

 . کنه نمی فکر صدا با عاقل آدم ـ

 . بود راحت کسرا های لباس تو هم چقدر.  بود داد تکیه در چارچوب به سینه به دست برگشتم

 . گفتم کنان من من

 . راستش...  من...  من ـ

 داد تکون دفتر

 ؟ گشتی می این دنبال ـ

 .فتگر سمت به دفتر و اومد طرفم به بود برده ماتم.  شود می باز لحظه همون دقیقا زمین کاش خدا بست یخ بدنم

 ... بفرما ـ

 . بودند شده قفل هم به هام لب

 ... نخوندمش نترس ـ

 . زدم پس و دستش خشونت با گرفت دستم برم خواستم و گرفتم ازش دفتر

 ... شه نمی پاک ذهنم از که دیدم طرحش یه افتاد فقط ـ

 داخل وقتی.  دادم کسرا خودم به بودم بلد ناسزا فحش هرچه شدم خارج ساختمون از دو با نشدم منتظر دیگه

 هک دستم به.  کشیدم دراز زمین روی بود گرفته ام گریه نشستم زمین روی کشیدم راحتی نفس شدم خودم اتاق

 . نیاورد دستم به فشاری هیچ پسر اون اما بود کبود دستم نشستم دوباره تعجب از کردم نگاه بود گرفته
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 . بود آشنا نا برام کبودی این علت و کرد نمی کار فکرم

 . شدم خواب آماده پوشیده راحتی لباس.  برگشتم اتاق به همیشه از زودتر و کردم قایم همه از و کبودی روز تمام

 به شمچ که بزنم و کولر دکمه تا شدم بلند و کردم باز چشم کرد اذیتم اتاق تو گرمای که بود نگرفته گرم چشمام

 ردمک روشن رو مطالعه چراغ و نشد باورم.  نبود کبودی از اثری که ببینم تونستم می اتاق کم نور تو خورد دستم

 قفس به بود باز چشم بخوابم که جام سر رفتم کردم خنکی حس کولر باد سردی احساس با.  بود رفته اثرش واقعا

 لبی سیاه جغد یه ام نشسته جام سر برگردوندم سرم خورد پنجره شیشه روی تق مثل صدایی. بودم شده خیره

 خندم اتاق تو پرید کردم باز رو پنجره و شدم بلند زد می ضربه شیشه به نوکش با طوری یه بودو نشسته پنجره

 شکل بار یک به.  برگردوند طرفم به عجیب سرش کردم نگاهش و زانوزدم کنارش باحالی جغد چه بود گرفته

 خودم ترس از چهره لحظه اون تونم می شد ترسناک و هیکل قوی و بلند های ریشه با جوانی مرد و کرد عوض

 مفهمید شکلش از شد خیره بهم قرمز صاف خط و سیاه تیکه یه چشمای اون با بود نشسته زانو چهار کنم تصور

 . اومد نمی ذهنم به هیچی و بود شده قفل زبانم که بودم ترسیده اونقدر.  جنه

 . مجیر سرورم همسر و بانوم دختر یگانه به سالم ـ جن

 . گفتم لکنت با کردم می غش باید دیگه

 ...تو...  تو ـ

 . گرفت طرفم به و زشتش و کریه دست و زد لبخندی

 به تلخی حس و شود می سبک داشت سرم.  بست و چشماش و گرفت و دستم و نرفت رو از اما کشیدم عقب

 توقف رفتن این و رفتند می سرعت به کوچه و خیابان روحی پرواز یه مثل رفت می داشت ذهنم آورد هجوم دهنم

 . نداشت

 و کردم نمی حس هنوز بود دستش در که دستم رسیدم بود گرمسیری درخته دورش تا دور که طویل خیابان به

 بودند آور خفوف تاریکی تو که ها درخت اون وسط برد می داشت من داد می آزارم دستش کشنده گرمایی

 غار انداز به دهنم دیدم که چیزی از و رفتیم درخت باالیی به جهش یک با.  رفتم می و نداشتم خودم از اختیاری

 . کرد من به رو بود شده ساخته طبیعی که انگار بود درخت های شاخه از شده ساخته الونک یه شد باز

 . کنید حفظ تان خانه به شما رسیدن تا امانت لطفا بی بی ـ

 ناله و خواب زن جن یه دیدم شدم الونک اون داخل.  دادم تکون مثبت جواب به سرم اما چیه منظورش نفهمیدم

 نیتام و جاش بدم حس نشستیم سرش باال دو هر بود ضعیفترش هیکل و بلند موهای مرد اون با تفاوتش کنه می

 . بود داده
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 بود کرده مار خودش سکینه موقعه اون داشت نگه اینجا ماشین یه پیش روز چند...  ست سکینه همسرم ـ جن

 . میاره زبون به رو شما نام تنها و ضد بهش سنگ با مرده

 ؟ بکنم بهش تونم می کمکی چه من...  من اسم ـ

 . کنید درمانش ـ

 ... نیستم دکتر من ـ

 ... پری یه همسر البته صد و هستید که بی بی ـ

 ؟ کنم چکار فهمم نمی ـ

 و دستم.  رفت فشنگ مثل اونم که گفت چیزی خاصی زبان به همسرش از و کرد باز سختی به چشماش جن زن

 زا قسمتی با کردش دم باید من بیاره " بالور و سمس" اسم به داروی یه رفته همسرش گفت گوشم در و گرفت

 . بدم خوردش به موهام

 کرد تاکید داد دستم به رو کیسه و شد داخل باد سرد به که شدم همسرش برگشت منتظر و دادم تکون سرم

 ... نزنن صدم بهم نیان بوش با دیگه های جن که کنم عجله

 راحتی نفس زن کرد می نگاه در و ما به نگرانی با و بود در دم مردش دادم زن به کردم رو ها کار همون گفتش طبق

 به من خواست همسرش از و داد بهم صدر درخت خشک برگ مشت یه بالش زیر از.  کرد تشکر ازهم.  کشید

 مرده.  کردم باز چشمام عمیق نفس با که بگیرم تهوع حالت شد باعث ها حس همون دوبار...  خونه برسون سالمت

 ور ها برگ بستم در و رفتم پنجره طرف به کردم نگاه بود خشک برگ پر که دستم به رفت پنجره از و شد جغد

 . خوابیدم راحت خیال با ریخته ترسم و ندارم ترسی هیچ کردم می حس گذاشتم میز روی

*** 

 . بیدارم:  گفتم خمیازه و آلودگی خواب با شدم بیدار در صدایی با که زود صبح

 دبو هال تو که سنتی سفر سر همه رفتم پایین پوشیدم لباس و شستم و صورتم و دست رفتم اتاقم حمام به

 ایدف اما کردم شل و روسریم گره کردم می نفس تنگی حس و دارم نیاز باز فضای به گردم می حس.  بودند نشسته

 نگت دلم کردم نگاه سبزه و گل به نشستم باغچه کنار و رفتم حیاط به.  کردم کج خروج در سمت به راهم نداشت

 ات بردند کاری همچین به من جونم دشمنان دیشب چرا بفهمم زودتر داشتم دوست اما دونستم نمی چی تنگ بود

 و نشست کنارم وسیم.  بردارند موم فقط ببرن من نبود الزم و دارند زیادی قدرت ها جن دونستم می که جای

 گرفتم دستش از کردم تشکر ازش گرفت طرفم به رو چای لیوان

 ی؟ گرفته شده چی ـ
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 . بود تر عجیب برام که بدش حس دارم نگه دیشب موضوع دلم تو تونستم نمی

 . افتاد برام عجیب اتفاق یه دیشب اما نشه باورت شاید وسیم ـ

 ؟... اتفاقی چه ـ

 بگم تونم می برد من بود ترسناک خیلی شد جن هو یه و اتاقم تو اومد جغد یه دیشب...  بگم چطور دونم نمی ـ

 ختدر گفتم بهت یادت خونه به برگشت راه تو اما بود ناشناخته برام که برد جای یه کردم پرواز بار اولین برای

 که حن اون زن پیش رفتیم هم با بود الونک یه درخت یه باالی بودند ها درخت همون مثل متفاوتند یکم اینجا

 بهم بعد.  دادم من و بدم بهش کنم دم موهام با و بالور و سمس شد ذهنم ملکه که داروی یه باید گفت بود مریض

 آدم یه دیدن به اینکه مثل نداشتم موضوع این از ترس که بود این اون از تر عجیب...  داد سدر برگ مشت یه

 . دادم نجات و آدم یه یا رفتم

 ؟ خب نفهمیدی و کجاش ـ

 ؟ نفهمیدم کجاش گی می راحت که ست ساده تو برای موضوع این اینقدر یعنی ـ

 گیب بزرگ بابا به باید دونم نمی رو درو اما بکنه کار اون باید آدم یه و نیستند بلد رو کار بعضی ها جن آره خب ـ

 ؟ کنی فکر که چیزی نه طال بدند بهت جن هرچی کند می ولی

 . بود سدر برگ که دیدم نه طال ـ

 ؟ ببینم میشه ـ

 ... گذاشتم میزم روی اره ـ

 ؟ خب بدنش االن تا مریزاد دست ـ

 ؟... بهم داد خودش چرا ـ

 شتمگ اتاقم اطراف دور حتی نبود طالیی و برگی هیچ از خبر وسیم گفته طبق اما رفتیم اتاقم به هم با شدم بلند

 نبود که نبود خبری

 ؟ نظرت به دارن نمی برش زارن می هم ها جن بقیه اتاق تو گذاشت صاف ـ

 ... همین واسه برگ فقط کردم فکر دونستم نمی ـ

 ... اومدن دوباره شاید...  نداره اشکال ـ

 گفتم ترسیدم

 ... ترسم می من نکنه خدا وا ـ
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 یم کمک اجنه به همیشه مادرت گفت بار یه...  تر تجربه با تو و من از دونه می اون بگو بابابزرگ به خب خیلی ـ

 . بردند مادرت بخاطر رو تو کنم فکر فقیر افراد و مسجد به داد می اونم دادند می طال بهش کرد

 ... دونم نمی...  شاید ـ

 همب که نوشته دفترش اون تو چیزی حتما پس بردند مامان اگه کردم می فکر اتفاقات به داشتم وسیم رفتن با

 . کنه کمک

 . رسیدم عجیب اسم اون که کردم می رد بودند غریب و عجیب همه ها دارو اسم زدم رورق و کردم باز رو دفتر

 . دارد زیادی فواید انسان و جن برای که داروی گیاه:  باَلور سَمسُ) 

 . بدن دفاعی سیستم و تنفسی های ی بیمار برای:  انسان برای

 بیماری برای دارو این از ها جن ها انسان خالف بر اما کند می استفاده را گیاه این انسان مثل هم ها جن:  جن برای

 اام.  کند می استفاده بدن ی دیده آسیب قسمت ترمیم برای آن از موارد بعضی در و کند می استفاده زیادی های

 دمفی اما ها حیوان پوست های میکروب بردن بین از و تمیزی برای بلکه نیست ها جن و انسان برای تنها دارو این

 . شده دیده

 . روید می گرمسیر مناطق در اکثرا و شود می گرفته اسم همین به درختی از گیاه این

 دنب سیستم تحرک عامل یک باید دارو این کردن کار درست برای انسان تا هاست جن برای بیشتر دارو این ضرر

 .( است ناک خطر جن بدن برای انسان برای الکل مثل گرنه و باشد داشته وجود ها جن

 . افتاد مامان از ی خاطره به چشم که زدم می ورق رو ها صفحه

 ودموج تمام با را شب ی سیاه کنم می حس.  گردد می اتفاقات به حواسم تمام بگم تونم می برگشتم که امشب) 

 . افتاده برام اتفاقات این که ندارم ترسی اما.  کردم حس

 هگفت بهم چون کشیدم می را اومدنش انتظار همیشه برخالف اما بود ۀمدنش وقت امیر بود گذشته نیم از ساعت

 یاربس دانستم می کرد می بازی من با داشت دیدن این اشتیاق و ترس.  برم ها اون عالم به که رسید آن وقتش بود

 و مترسید که فهمید حالتم از بود ایستاده روم به رو که بودم فکر در.  بیفتد اتفاقی همچین امد خواهد پیش کم

 . نگرانم هم

 کرد نوازشم نشست کنارم

 ... مراقبتم من عزیزم نترس ـ

 ؟ چی نباشن رفتنم به راضی ها جن اگه چی بیفته اتفاقی اگه ـ

 . داری نگه تو امانت برگشتن وقت تا باید فقط تو ـ
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 ... میگه...  بسم فورا بترس کی هر دونی می خب ترسم می همین از ـ

 ... مونی می عالم دو بُد تو وقت اون بگی نباید برنگشتیم که وقتی تا تو اما ـ

 برام ثانیه چند همین اما گذشت ثانیه چند به رفتم باد مثل که مدت آن تمام ببرد را من گذاشتم دادم تکون سری

 تفاوت این با بودند همان همه ها درخته آسمان زمین اومدیم فرود وقتی.  بود ترسناک و سخت تازه اتفاق هر مثل

 می نه چه خواستم می چه االن اما.  ببینم تا بخواهند ها جن باید خودم عالم در که چیزی به چشمام دیگر که

.  نکنم هم نگاه او به خواست می ازم همزمان و کرد نمی ول دستم امیر رفتیم ها درخت از پوشید جنگل از دیدم

 چشم کرد می طنازی ساحل برای هایش موج آرام که دریا و ساحل به داشتیم که کردم می نگاه جلو به مستقیم

 بگم شدم مجبور که میومد های صدای دوختم

 ... میاد نفر چند صدایی امیر ـ

 ... بازین حال در بچه تا چند:  گفت کند نگاهم آنکه بدون

 گذاشت دستش کردم نگاه کرد اشاره بهش که مسیری به کرد اشاره خودش چپ سمت به نورانیش های دست با و

 . هیس گفت اشاره با بهم بودند روشن فانوس مثل که چشمای با و دهنم جلو

 ؟... کن داری امانت نگفتم مگه عزیزم ـ

 ... دادم تکون و سرم...  زدم پس و دستش

 ؟ ریم می کجا ـ

 ... ها جن از تو ایمنی برگ البته صد و بده رو اجنه درمان اجازه تو به که منطقه این های جن رئیس پیش ـ

 ... دارم پشت که من ـ

 ... نیست قویی اونقدر پشت ـ

 ؟... هستی که تو ـ

 زد لبخندی

 ... نبودم روز یه شاید ـ

 کردم نوازش بود دستم در که را دستش

 ... نباشی نکنه خدا ـ

 . کرد غلبه من بر ترسم هم لحظه آن و ترسیدم می دریا از بچگی از من رسیدیم ها موج به
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 ... ترسم می ازش من نه ـ

 ... بترسی نباید نه افسانه ـ

 آغوشم در امیر...  بود سکوت در جا همه و رفتند بین از مشکوکی صورت به ها صدا کرد نگاه برم دور به امیر

 ... شدم ها جن صدایی متوجه و بودم بسته ترس از چشمام کرد عبور دریا از باد مثل گرفت

 ... آدم ـ

 . گشت می خودش دور به و فشرد می خودش به محکم را من بود ایستاده امیر دریا وسط

 ... ترسم می من برگردیم امیر ـ

 . سوزید می بیان جلو قدم یه ـ

 ... آدم...  آدم ـ

 . زدند می ضجه و ها فریاد صدا یک داشتند همه

 . دار نگه هم تو امانت و نکن باز شرایطی هیچ تحت ببند و چشمات:  کرد نگام امیر

 می بود گرفته رو وجودم تمام ترس. کردم قالب کمرش به محکم دستمام بستم را چشمانم دادم تکون سری

 ریادف صدایی.  برسانند آسیب بهم راحتی به توانند می هم بریده سر مرغ مثل هستم آن دنیای در که االن دانستم

 . شد بلند فریاد و ناله و

 . عزیزم کن باز چشماتو ـ

 . گفتم آخ چشمایم کردن باز قبل بودم گرفته گاز پایینم لب...  بسم نگفتن برای که بس از

 ... رسیم می داریم:  گفت و خندید امیر

 . بودم شده خیره بود داشته نگه آب سطح از تر باال را ما که نوری به کردم باز چشم

 ما دور ات دور ها جن رسیدیم بود گفته که جایی به و گذشتیم دریا از بود بدبختی هر با.  بود گرفته را امیردستم

 ... نخون:  گفت گوشم کنار امیر که خوندم می و حفاظت دعا داشتم دلم ته بودند شده جمع

 ؟ کنم منحرف ذهنم چطور پس ـ

 . کن فکر این به زد لبخندی.  زد آرومی خیلی ی ضربه سرم به نورانی های دست با و کرد نگاهم

 ... کردم اخمی میومد ذهنم تو که تصاویر از

 ... شرمی بی خیلی ـ
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 ... شاید ـ

 ... بردی جن هر آبرو ـ

 ... جنم من نظرت به:  خندید

 نوری از...  نیستی مری پس...  داری عالقه ها چیز این به...  ارتباطی در جن با...  هستی چی گی نمی که خودت ـ

... 

 شد پاک لبخندش

 ... رسیدیم ـ

 اومد جن صدا رفتیم بود شده گم تاریکی تو که طرف به هم به

 ... سرورم آمدی خوش ـ

 ... سرورم گفت تو به ـ

 . بشه ایمن باید همسرم دادید بهم که قول طبقه ـ

 ... همسرم گفتم خودم با

 ؟ باشد ما ضرر بر اگر شدنشان ایمن اما:  گفت جن

 ... هرگز نه:  دادم جواب

 کردم حس داد دست بهم عجیبی حس گرفت فرا وجودم تمام سیاهی اون و کرد رها دستم امیر اومد طرفم به

 تپش شد سبک سرم است شده ذخیره هام شش در اکسیژن از زیادی مقدار و است شده حبس ام سینه تو نفسم

 . بود زده زانو جلوم جن مرد کردم باز را چشمام.  زیاد قلب

 . ندارد خطری شما برای مسیحی جن هیچ بد به این از باشم شما خدمت در من بانوی خوشحالم ـ

 . کردم تشکر امیر از چشم با زدم لبخندی

 اما . کنم تشکر اون روش به که خواست ازم و نکرد قبول رو زبانی تشکر هم امیر کردم تشکر ازش برگشت راه در

 کنم فکر تا داد تغییر خنده یک با چیزی همه و دانست می امیر باشیم داشته ی رابطه هم با نداشتم دوست

 .( کرده شوخی

 کرد نگاهم وسیم آوردم باال سرم شنیدم که و در صدایی

 ؟...  شده چی ـ
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 . کنم صدات اومدم بریم اتاقش تو همه خواست بابابزرگ هیچی ـ

 ... میام االن باشه ـ

 این زا خبر هم همه بودند همه پایین رفتم و عسلی میز کشو تو گذاشتم دفتر و برداشتم شالم در شدن بست بعد

 نشستم سیما کنار رسید می نظر به نگران جور بد وسیم...  دونستند نمی رو شدن جمع

 ؟... شده چی ـ

 . شد خیره بهم بود غم از هالی تو که چشماش

 ... بدونم خوام نمی...  دونم نمی ـ

 بودم دیب خبر منتظر.  بود نرفته بین از حسم نشستیم اتاق تو همه ؛ خواست رو همه بابابزرگ شد بیشتر نگرانیم

 دادم می فشار محکم بود دستم در که صدرا دست خواسته نا و

 دیدیم حضوری همدیگر هم صبح و زدند زنگ ابراهیم حاج...  دیشب کنم تون خبر تا بیاید که خواستم رو همه ـ

... 

 . بود ادبی بی یه نظرم به کرد کار این چرا دونستم نمی بیرون رفت و شد بلند سیما

 بودند خونسرد خیلی بقیه اما

 ... بیان نامزدی برای شب فردا تا دادم اجازه من االن و نشد که کنن حلقه خواستگاری بعد هفته یه بود قرار ـ

 . بگو بهشون رو دیگر خواستی در و رسم و خانم حاج به بزن زنگ دخترم:  کرد خاله به رو

 . گفت چشم خاله

 ... میاری خری می بیرون از مادرتو شده خواسته وسایل و نری جایی شب تا عصر از نامزدی...  پسرم وسیم ـ

 . کرد من به رو.  داد تکون سری ناراحت وسیم

 . میاره برات گفتم افروز به بپوش سنتی لباس شبی همچین تو رسم اما سخت برات دونم می...  دخترم ـ

 . زدم لبخندی

 ... بزرگ بابا چشم ـ

 ؟ حسام گرد می بر کی ماریه ـ

 . میاد دیگه هفته تا گفت زدم زنگ راستش ـ
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 وت جواب من نداشتی جوابی هنوز اگه آخر بار این بدی بهم جوابت و کنی فکر داری فرصت دیگه هفته تا وسیم ـ

 ... بگو هم ماریه به حسام...  دونم می مثبت

 . بشه بلند بزرگ بابا شد باعث همه سکوت

 . رفتیم بیرون اتاق از گرفتم و دستش شدم بلند ش همراه

 ... نداره دوست رو ماریه وسیم شاید بابابزرگ ـ

...  هبیار فامیل های دختر از اسم یه اش نه سر پشت اما بگه نه تونه می...  کنه ازدواج ماریه با نگفتم زور به منم ـ

 یتنها ش بعد خوبه سنی یه تا تنهای...  میشه پذیر مسولیت کنه ازدواج اگه داره زندگی رو کا شد بزرگ وسیم

 ... گناه شاهراه مصیبت نیست

 . کشیدم عقب موضوع از قدم یه دادم تکون و سرم

 ... کرده خواستگاری رو تو ابراهیم حاج پسر ـ

 ایستادم مجسمه مثل

 نشستیم خلوت حیاط های صندلی روی و گرفت و دستم بابابزرگ

 ... سیماست نامزد...  ان و خواستگار منیر...  منیر و مجیر داره پسر دوتا ـ

 ... خرید رو کسرا خونه که پسر این مجیر ـ

 ... داد تکون سری لبخند با

 صبح همین منم گفته تو درباره پدرش به و خرید باغ اون اینجا اومد لندن تو تحصیلش از بعد گفت پدرش ـ

 ... فهمیدم

 ... چرا اون اما بزنم داد بزرگ بابا سر تونستم نمی

 جیبم وت کلید که کنم باز کلید با در خواستم رفتم باغ طرف به کردم سرم شالم بابابزرگ کردن سر به دست بعد

 . برگردم شد باعث صدایی که بزنم در تا آوردم باال دستم نبود

 ؟... خانم بخشید ـ

 ... بود وسیم سن تو پسر یه

 ؟ بله ـ

 ؟... کجاست ندونی رو اربابی مجیر باغ خونه ـ
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 کسی لمث خورد دستش به دستم اتفاقی که بشم رد کنارش از خواستم...  اینجاست گفتم عصبانیت با کردم اخمی

 من هب توجه بی افتادم دید وقتی شد بیشتر تعجبم بشم پرت شد باعث لمس اون کردم حس بزن پس فردی که

 ازب در مجیر...  کرد چکار ببینه گشت نمی بر دادم تکون مانتوم و شدم بلند دلخوری با...  زد در و در سمت رفت

 . کرد دعوت داخل به پسر صمیمی خیلی...  کرد تعجب دیدنم با کرد

 ... کرد نگاه آسمون به اومد بیرون شد داخل که پسر

 ... ها باشی بیرون نیست درست...  شه می تاریک داره هوا خانم پری ـ

 کردم اخمی

 ؟... هستی عوضی خیلی ـ

 ... شدم گناهکار گناه بی...  چی ـ

 زد لبخندی

 ... دارم مهمان اجازه با ـ

 بند در خواست زد چشمکی

 ... کنم ازدواج باهت خوام نمی منم ـ

 : گفت جدی خیلی...  کرد نگام رفتم عقب قدم یه...  کرد نگاه کوچه به

 ؟... چرا ـ

 ... خوام نمی خب...  چرا ـ

 . ات خونه برو خوش شب خب... تو نه...  نویسه می سرنوشت که خداست جونم مادر قول به اما...  نخواه باشه ـ

 مسل اون با کردم حس نداشتم هیچی حوصله اما بود روشن هوا هنوز خونه برم که برگشتم و کشیدم عمیقی نفس

 ... برد خوابم چطور نفهمیدم...  بستم چشمام و نشستم صندلی روی داشتم گیجه سر حس و رفته توانم تمام

 کسی انگار طوری یه...  نداشتم هم چشمامو کردن باز جرعت رفت نمی امون رابطه و کسرا چشم از لحظه یه بدتر

 پر رت رنگ پر ها تصویر و جنگیدند می هم با داشتند بدنم گرما و باد سردی نکنم باز چشمامو بود کرده مجبورم

 رد باغ خونه در از...  کردم می حس واقعی صورت به ها بو و...  عطرها...  ها رنگ که طوری به شدند می تر رنگ

 اهر...  برم تر جلو گفت می بهم حسی یه شدم رد در از چطور بود شده چی دونستم نمی کردم نگاه دستم به شدم

 اشتمد تمام سرعت با گرفت و ام یقه یکی کردم حس که بردم دستگیره به دستم رسیدم ساختمون در به و افتادم

 نامری های دست از هم ام یقه کردم حس آورد پایین دستش مجیر شدم کسرا اتاق وارد شودم می رد ها دیوار از

 نشست میز لبی مجیر شد جدا
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 ... خانم پری...  اینجا اومدی چرا ـ

 ؟...! بینی می و من تو ـ

 رفتم عقب کشید چهرم به دستی... شد نزدیک بهم و پرید پایین میز لبی از و خندید

 ؟...! افته می داره برام که اتفاقی این اینجا اومدم چطور من ـ

 ؟...! سمیر ـ

 برا مثل داشتند اشکم...  گرفتم و دستش و رفتم طرفش به شد مچاله قلبم دیدنش با شد ظاهر روم به رو سمیر

 ... بودند کرده پر صورتم بهاری

 ... کسرا...  سمیر ـ

 ودوج نصف کردم می احساس شود می کمتر تنهایم حس داشتم بهتر حس بغلش تو کرد می نگاه مجیر به سمیر

 کنم می بغلش وقتی...  سمیر وجود در هنوز کسرا

 ... نزدیک کسرا کردم می فکر

 برگردوند خودش طرف به و گرفت و دستم مجیر

 ... کن بس ـ

 ... کن ولم گفتم هق هق با...  بود چی منظورش نفهمیدم

 کرد می پاک اشکم عجله با سمیر

 ... کن تموش مایا...  بس ـ

 ... برو...  برو گفت سمیر به مجیر

 کردم التماسش شود می کنده جا از داشت قلبم رفتم طرفش به ، بره سمیر خواستم نمی

 . نزار تنهام سمیر نرو سمیر...  نه ـ

 زد زانو سمیر

 . سرورم اجازه با ـ

 ... دادم دست از رو کسرا دوباره کردم حس شدم ناتوان بود رفت سمیر برگشتم کرد تایید سرش با مجیر

 ؟... میاد خوشم تو چی از دونی می پری ـ
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 مجیر که رفتم در طرف به شدم بلند بود اونجا حتما سمیر متروکه خونه برم خواستم می نداشتم و اش حوصله

 با مجیر کردم گرد عقب...  بود شده ترسناک واقعا اش چهره اما بودند افتاده هم رو پلکاش اومد جلوم باد مثل

 گفت ی رگه دو صدایی

 . رسی می سر موقع بی همیشه اینکه از ـ

 زا لحظه همان و شد یکی زمانم و زمین که گذاشتم دهنم روی دستم...  برد باال پلکاش آهسته...  زد کجی لبخند

 داشت کردم ساعتم به نگاهی بود شده زنده شب صدایی و بود تاریک جا همه بودم کرده عرق پریدم خواب

 درد پام و دست ؟ چرا دونستم نمی بود کرده داغ بدنم ، شدم ساختمون داخل شدم بلند شود می شب00ساعت

 اون به ی بچه یه از چرا دونستم نمی...  خورد سنا به چشمم دادم می ماساژ بازوم که حالی در...  کردند می

 کن رتغیی صداش دوباره ترسیدم بست چشماش...  کشید صلیب شکل عالمت یه دستش با ترسم می چرا کوچکی

 یه ردمک حس...  بودند روشن ها کوب دیوار فقط بود تاریک خونه...  نشم رد که بود پله پاگرد کنار دقیقا متاسفانه

 رفتم طرفش به...  افتاد سنا لحظه همون...  برگشتم خورد پشتم به خنک باد

 ... سنا کن باز و چشمات...  سنا ـ

 ... وسیم...  خاله:  زدم داد

 اومدند طرفم به بابابزرگ و بزرگ شدمامان باز بزرگ بابا اتاق در

 ؟... دخترم شده چی ـ

 ... کرد غش یهو دونم نمی ـ

 و ادد تکون سری بزرگ مامان که گفت چیزی و کرد بزرگ مامان به رو بابابزرگ...  کرد اخمی کرد بلندش بابابزرگ

 ... باال رفت

 ؟! بابابزرگ شده چی ـ

 ... شو دور ازش فقط...  نیست چیزی ـ

 همه و گرفت بابابزرگ از رو سنا وسیم زد اش گونه به خاله اومدند هم سمیرا و سیما سرشون پشت خاله و وسیم

 کرد بابابزرگ به رو خواباند جاش سر رو سنا وسیم رفتیم ها بچه اتاق طرف به

 ؟ بزنم زنگ ماریه برم ـ

 ... خونید می نکرده باز چشم وقتی تا بخونید یس کنارش سمیرا و سیما نه ـ

 ... بیرون برین بقیه:  گفت بابابزرگ...  گفتند چشم سمیرا و سیما

 ؟... بمونم من میشه ـ
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 ... شدند خوندن مشغول سمیرا و سیما

 ... کرد بهم ی نگاه سیما...  کرد می مسخره و کسی داشت انگار که زد لبخند سنا

 ؟... بخونی قرآن بلد ـ

 ور سنا دست و بود نشسته سنا کنار که خاله شد خوندن مشغول و گرفت پایین سرش...  کردم نگاهش واج و هاج

 نهک می فکر چی به نکرد معلومم که بود درد انقدر اما گشتم امید یه دنبال چشماش تو...  کرد نگاهم داد می ماساژ

... 

 اش سینه روی دستش کردیم نگاهش همه که بود غریب عجیب اش سرفه اونقدر کرد سرفه به شروع سیما

 ... کرد می سرفه و بود گذاشته

 یدند با بیار مقدس آب بود رفته که بابابزرگ پرسید و حالش و کشید خوندن از دست سمیرا سیما حال دیدن با

 زد داد سمیرا سر سیما حال

 ؟ کنی بس گفت کی ـ

 زبا در وسیم...  سیماست نگران و ترسید جور بد بود معلوم صداش لرزش از اما کرد بخوندن شروع دوباره سمیرا

 ... بود پاش شلوارک یه فقط موقع اون چون...  بپوشه مناسب لباس رفت کنم فکر کرد

 کرد سیما به رو بابابزرگ

 ؟... معذوری ـ

 ... نه:  گفت خاله...  کرد می سرفه هم هنوز سیما

 رفت طرفش به بابابزرگ...  بود شده کج عین رنگش شدند جمع جور بد اخمش کرد مشت و هاش دست سنا

 هب پا و دست چهار حیوان مثل خندید وحشتناک و کرد باز و چشماش سنا که کنه نزدیک لباش به لیوان خواست

 تگرف رو سنا بزرگ بابا گرفت من بود سرم پشت که وسیم آورد باال طرفم به سرش زدم جیغ ترس از اومد طرفم

 ... زد پس و بزرگ بابا اما

 ... کردند می نگاه ما به همه میومد طرفم به سنا بود زده خشکم وسیم بغل تو ترس از شد بلند آروم آروم

 ( ای صحنه عجب!!!)  ۔۔۔بات کیا:  گفت غریب عجیب صدایی یه با سنا

 . گرفت فاصله ازم کرد ولم وسیم

 ... بابابزرگ ـ
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 نترس) ۔۔۔ ےآجاه سات هماری آپ صرف...  ضرورت کی آپ ےمھ ۔۔۔ ھےپروا جانکی کی آپ ےمھ ۔۔۔ ٹم وھرڈ ـ

 ...( بیاید من همراه باید شما فقط... داریم نیاز شما به...  ارزشمنده ما برای شما جان ۔۔۔

 کرد می نگاه بهم حس بی وحشتناک چشمای اون با

 مین هرگز طوری این) ۔۔۔ جا نکل ہےم شریر کی بتی ےمارھ ۔۔۔ وگاھ ھےن بی ےکبی اہ اس:  گفت بهش بابابزرگ

 ...( بیرون بیا دخترم بدن از...  شه

 و داد ترس از...  دوید و گرفت دستم سریعی حرکت یه با اومد طرفم به...  چید ور هاش لب ی منزه با حالت با

 دیوار طرف به سرعت با کنم پیدا نجات دستش از تونستم نمی که بود گرفته محکم اونقدر دستم کردم می بیداد

 . بستم چشمام و کشیدم جیغ...  رفت می

 ... شدیم رد نترس ـ

  rایستاد...  کردم نگاهش

 ...!!!! شناسم می رو تو من ـ

 ... من بانوی بله:  زد زانو

 ... کردم نگاه برم دور به

 . دیدم می رو همه سیاه دریا و شهر تمام بودیم کوه باالی هیچ نبود که سنا

 ... اینجا آوردی من چرا ـ

 ... خواستم من ـ

 شد مانعه دست با که...  برم طرفش به خواستم...  بود ایستاده جلوم سمیر...  برگشتم

 ... سمیر ـ

 ... است آماده چیز همه بدیدند خبر مون سرور و اجنه تمام به یاسر ـ

 ... رفت و گفت چشم یاسر

 ؟... خبر چه اینجا ـ

 ... فهمی می کنی صبر ـ

 کردم نگاهش احسام تمام با رفتم طرفش به

 ... من جون به قسم رو تو بدونم خوام می...  سمیر ـ
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 ... کردم بغلش...  کرد نوازش صورتم نورانیش دستی با کرد نگاهم

 گه می بابابزرگ صبر همه این از بعد...  قبرستون برند ندارند اجازه زن اینجا شده ذره یه کسرا برای دلم سمیر ـ

 ... کنم ازدواج هوسباز پسر اون با باید

 ... خانم پری هوسبازم من گفته کی ـ

 به دستش با...  آوردم در تنش از خودم که بود پلیوری همون بود یادم و این سیاه سر سرتا لباس با مجیر برگشتم

 کرد اشاره من

 ... شماست دادگاه وقت االن...  بعدا تو و من مثل...  تو یا هوسبازم من االن ـ

 ... کرد نگاهم لبخند با کردم نگاه سمیر به

 یم کار چشم تا برداشت و گذاشت چشمام روی دستش سمیر سمیر؛ به اشاره با نشست سنگی تیکه روی مجیر

 اومد در کاسه از چشمام...  بودند ایستاده صف به همه بود جن کرد

 ... خبر چه فهمیدی...  خانم پری خب ـ

 زدم زانو شد گروه از خارج جن از یکی

 ... بگو ـ

 ... بشه بزرگ ما با باید شما فرزند اما...  ذارم می احترام شما حکم به من...  سرورم ـ

 شد بلند مجیر

 ... نهک کمک شما به ما خوابی هم با بگیرم خانم پری من که...  بود این من تصمیم نبود من تصمیم این نشد نه ـ

 اومد یادم کسرا آخر حرف ناخواسته گرفتم پایین سرم زد بهم چشمکی مجیر...  بود مونده باز دهنم

 ... کنم می کمک شما به گیرم می یاد رو نوشته دفترش تو مادرم که کاری تمام من...  ندارم قبول من...  بخشید ـ

 فوق من حل راه سوما...  نداری شما که خواد می اسالم مامانت ها نوشتنه با عمل و خوندن دوما...  منم قاضی اوال ـ

 ... ها است العاده

 ... کنم خوب و زن اون تونستم من ـ

 هتیک االن همین یا من حکم نتونستی اگه خانما خانم اما...  کن پیدا زده فلک جن یه برو سمیر گی می راست ا ـ

 ؟...  کند تیکت

 کشیدم نفسی کردم فکر کمی
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 ... باشه ـ

 یقهدق چند از بعد کنم درمانش بتونم کردم می دعا دلم ته منم بودند سمیر برگشت منتظر هم ها جن رفت سمیر

 ... زمین روی گذاشتش برگشت جن بچه یه با سمیر

 ... کن درمانش بفرما ـ

 ... باشه هم دارو باید ـ

 ... کرد من به رو دستش مجیر

 ... سرت پشت ـ

 ... دادم جن خورد به و داخلش گذاشتم موم تاره چند و برداشتم دارو

 ؟ همین: گفت مجیر داشتم عجیبی استرس بشه بهتر شدم منتظر و

 دادم تکون بله جواب به سرم

 ... نشد خوب که اون ـ

 ... شه می کنی صبر ـ

 ؟... چقدر ـ

 ... دقیقه چند ـ

 . باشه ـ

 کردم نوازش جن بچه موهای

 ... کنم می خواهش کن باز و چشمات ـ

 کرد بلندم و گرفت بازوم مجیر

 ... کشیدم پس دستم

 دارو سمیر...  رفته قدرت نداری هیچی االن شد تموم که بود اون لمس برای زن اون درمان خنکی اینقدر یعنی ـ

 برد کشید دستم کن آماده دوباره

 ... کن ولم ـ

 ... بمیره بچه اون اگه میشه زیاد زاندانت مدت ـ
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 ؟...! زندان ـ

 داد تکیه کوه دیواره به من

 ... آره ـ

 ... نکردم کاری که من ـ

 کرد حایل طرفم دو هاش دست

 !!! نشو نزدیک بهم ـ

 ... زد لبخندی...  شد ی سرمه چشماش آبی رنگ شد عوض نگاهش خوابم مثل دقیقا کرد باز و بست چشم

 تو اخمش زدم پسش دیگه کسی نه بود کسرا مال فقط حق این تونستم نمی اما کرد داغم صورتم روی هاش لب

 ... عوضی اشغال متنفرم ازت کن ولم نه...  سمیر:  زدم داد کرد حمله بهم و رفت هم

 می داد و جیغ کردم می لمس آتیش شعله داشتم انگار بوسش هر با بوسید بود میلش که جای هر از گرفت دستم

 چشماش و داد تکون سرش شد بلند...  سوخت می گلوم کشیدم جیغ بس از...  کرد نمی کمک کسی اما کشیدم

 شدند آبی

 ... کن درمانش برو...  کافیه قدر همین فعال شو بلند ـ

 ... کرد نگاهم زدم بهش محکمی سیلی زد کجی لبخند رفتم طرفش به کردم پاک و هام اشک

...  دادم بچه خورد به دارو...  کرد پاک اشکم و آورد جلو دستش سمیر جن بچه اون بطرف رفتم بهش توجه بی

 با مجیر...  شدم بلند کشش با زد چنگ پشت از موهام شه می سست داره بدنم کردم می حس کرد می درد سرم

 ... شد خیره بهم خشمش از پر های چشم

 ... سرورم:  سمیر

 ... االن همین اینجا بیار هارون ـ

 گفت ها جن به رو...  رفت سمیر

 ... بگیرید اون از انتقام مختارید خود داره دوسش که کسی هر...  نکرد قبول ایشون اگه همون من حکم ـ

 ... نداشت فایده که بیارم در چنگش از موهام تا گذاشتم دستش روی دستم...  شد بپا همهمه

 ... برید تونید می ـ

 شدند می ناپدید داشتند همه
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 ... نرید...  کنم می جبران مادرم گناه من...  نه...  نه ـ

 غرید هاش دندون میون از مجیر

 ... تو نه من تصمیم...  تصمیم ـ

 به ساکت منم... نشست صخره روی دادند خراش دستم ها ریزه سنگ که زمین روی کرد پرتم رفتند همه وقتی

 ... کردم می نگاه برم و دور

 ؟... هان بجنگی من با خواهی می پس ـ

 ... بجنگم کسی با خوام نمی من ـ

 کرد نگاهم مجیر...  زدند زانو سمیر و هارون

 ؟... نمردی صبح اون...  سالمی چطور االن تا کردی فکر خودت با ـ

 و داد بغلش تو گرفت و من سمیر که رفتم طرفش به شد بلند هارون جیغ شد ی سرمه چشمش کرد هارون به رو

 ... داد می شکنجه هارون داشت مجیر اما کنه ولش کردم می بیداد

 ... کن ولش خواهشا...  بخواهی تو چی هر باشه ـ

 نوازش صورتش بود کرده جمع خودشو و خوابید درد از که رفتم هارون طرف به کرد ولم سمیر...  کرد نگاهم مجیر

 کردم

 ... ببخش من...  هارون متاسفم ـ

 خانوادت نوبت هارون مرگ بعد نباشی قولت روی اگه مایا باشه یادت اما...  ببینمش خواهم نمی ببرش سمیر ـ

 . ببرش...  بکشمت کنی التماس پشمونی از خورم می قسم

 . سرورم بله ـ

 کرد بلندم زور به سمیر

 ... هارون...  سمیر نه ـ

 ... بریم بهتر ـ

 ... گذاشتم اش سینه روی سرم دوید باد مثل و کرد بلندم باد سرعت به وقتی

 ... بکشی من میشه...  سمیر ـ

 ... نفعته به کن گوش هاش حرف به...  هرگز ـ
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 ... کردم کسرا اسم به خودم من...  بدم اجازه بهش تونم نمی من سمیر چرا تو ـ

 ... بیستم پا سر گذاشت...  رسیدیم پشتی حیاط به

 ... برات ننوشته هیچی پدرت از مادرت پس ـ

 کردم تعجب

 ؟...! چیه منظورت ـ

 برد گوشم پشت بود ریخته هم به که و موهام

 ؟... چیم من دونی می تو ـ

 ... دادم تکون تایید برای سرم

 ؟... ست جانم مثال من برای تو کسرا که دونی می ـ

 ... گرفتم و دستش

 ... دهم می نجاتت من نباش نگران...  کرده اسیر هم رو تو فطرت پست اون ـ

 که االن مثل نداشت وجودی هرگز کسرا مایا...  گم می بهت سرورم قسم بخاطر اما...  نداد گفتن اجازه بهم...  نه ـ

 . میشناسی بچگی از که همونی تو مجیر من سرور...  داشت مالک یه جسم اون دو هر...  نیست اربابی مجیر

 شود می دور پرتو یه مثل سمیر که کردم نگاه آسمون به رفت و کرد رهام سوال هزار با سمیر و بود برده ماتم

 مجیر نه کسرا...  بود من خواست به رابطه اون شب اون...  کردم مرور و اتفاقات همه...  نشستم و شدند شل زانوام

 وسیم...  خورد سر اشکم...  کردم شروع خودم خواستم خودم بلکه اجازه فقط نه بهش من دونست می دونست می

 ... یزچ یه برای بازی یه بود بازی یه این ی همه...  کرد نمی رانندگی اصال کسرا که صورتی در برد ماشین اون گفت

 ... کردم حس ام شونه روی دستی

 ... نگرانتن همه اینجایی ـ

 ؟... بدبختم اینقدر چرا من وسیم ـ

 ... جلوم نشست

 ... نبودی...  نیستی ـ

 ... نداشتم رو کاری همچین انتظار تو از...  افتادم عنکبوتی دام یه تو من...  چرا ـ

 کشید نفسی
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 ... بود صادقانه تو به ما همه محبت اما کردیم مخفی ازت درست ـ

 ... بیاد بدم همه از ازت تونم نمی حتی تونم نمی...  وسیم ـ

 ... بدونی رو چیز همه وقتش شاید...  شو بلند ـ

 و ردک من به ی نگاه بابابزرگ... بابابزرگ اتاق مستقیم و شدیم ساختمون داخل هم با کرد بلندم و گرفت دستم

 دستش.. . کرد دراز و دستش نشست نگرانی به بابابزرگ مهره پر نگاه که گفت چیزی بابابزرگ به وسیم زد لبخند

 ... رفت بیرون وسیم...  نشستم کنارش و گرفتم و

 ... گرفت ازم و غمناکش نگاه بابابزرگ

 ... دخترم ـ

 خورد سر اشکم

 فریب رو ماریه حتی دایی، ، دایی زن شما...  بکشم سختی اینقدر گذاشتید چرا دادید فریبم چرا چرا شما ـ

 ...دادید

 ... بود نخورده فریب هیچکس ـ

 ... کردم باز رو نامه داد بهم مامان نامه پاکت

...  کنه می خبرتون کسرا رسیدش قبل مطئمنم... فرستادم رو ماریا دادم قول که طور همون...  جون آقا سالم ـ

 تفاقا این تو ممکن دونم می...  نشه عذاب دچار روحش این از بیشتر و بمیره کسرا تا بره باغ خونه به بزارید لطفا

 کسرا به...  کنه می محافطت اون وجود آتش مقابل در اون که گردنش صلیب یه ماریا...  بده دست از جونش ماریا

 مطمئن هنوز اما نمیره ممکن باشه ماریا خواست به اون رابطه اگه نداشت خبر اون که فهمیدم رازی یه گفتم

 شبدی کسرا...  اونجاست چی واسه بفهم نذارید کنم می خواهش بشه کسرا عاشق ماریا کنید کاری بابا...  نیستم

 به من.. . میشه تر ضعیف کسرا جسم تر سخت اون ات رابطه کنم صبر بیشتر اگه ، تابشِ بی خیلی اومد دیدنش به

 رو دوتا اون کشش وقتی جون بابا لطفا...  ذاره می تاثیر ها اجنه روی مجیر اما گفتم چیز همه هم ماریا پشت

 از یرمج اینکه از قبل خنجره یه اتاقش کمد پشت بگید ماریا به باشند داشته رابطه قرار شدید مطمئن و دیدید

 افسانه...  دارم دوستون بشه تکرار دوباره من سرنوشت خوام نمی...  بکشه اون بشه خارج کسرا جسم

 کردم نگاه بزرگ بابا به کردم پاک اشکم

 ؟... مثل باهم چرا ؟؟ چرا بابابزرگ ـ

 شد مانع بغضم

 ... مادرت خواهش و بودم تو نگران فقط من...  ناتوانیم اون مقابل در ما ـ
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 ؟... ارزشم بی اینقدر...  مرده پیش سال که پسری جسم نگران و ـ

 ... نداشتم دیگی انتخاب که بود پچیده اونقدر چیز همه دخترم ـ

 می تموم و چیز همه من ازدواج دونستی می...  نداشتی قبولم...  بودم نجس اون مثل من چون اما...  داشتید چرا ـ

 ... مونه می کسرا بدن تو مجیر...  کنه

 طلسمت مادرت ماریا بود خواهد و سخته برات دیگه کسی فکر حتی...  بود بدنت تو اون از قسمتی وقتی تا ـ

 اهتب تونست نمی کسرا...  کرد می برعکس جریان این شدت صلیب اون درمقابل و شودی می اش شیفته تو کرده

 ... شدنش تر سرد یه این و اما باشه

 ... نجس آب اون با نه و طلسم نه دلم با شدم عاشقش من اما ـ

 ... آشناست وجودت ی ذره ذره با کسرا...  نشی تونستی نمی ـ

 ؟...  شه نمی ما ازدواج پس ـ

 ... نداره تو به احتیاج...  آزاده االن کنم فکر...  نه ـ

 ... کشیدم دراز تخت روی کردم باز اتاقم در...  شدم بلند و...  زدم نیشخندی

 . عجیبی خیلی دختر کریستین...  مامان ـ

 ؟... چرا ـ

 ... الکی ها عشق جور این از متنفرم اف...  ی*س*ن* ج رابطه جیمز با ـ

 ... نداره وشق و عشق به ربطی طبیعتش تو مرد و زن رابطه ـ

 ... عذرا و وامق مثل...  رامین و ویس عشق مثل پاک عشق چی یعنی مامان وا ـ

 ... گذاشت زمین قاشق مامان

 ... بخور و غذات هم االن...  ماده و نر نوع یه خدا مخلوقات عشق دخترم ـ

 ... کند می ازدواج میشن عاشق...  ماده رو نر همون خب ـ

 کرد آروم چشماش کردن بست باز با عصابش مامان

 صداش تن)  برسی کسی به سختی به اگه...  داره هدف یه کتاب تو همون تازه...  هاست کتاب تو عشق...  مایا ـ

 ... بدی دستش از حاضری سختی به(  شد آروم

 ... رفت شد بلند
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 نوازش و موهام دستش...  نرفت بین از هقم هق اما بستم چشمام...  شد باز اتاق در...  گرفتند جا بالش روی اشکم

 ... کرد

 ... بیداری دونم می...  دخترم ـ خاله

 ... کنم ازدواج پسرِ اون با حاظرم بگید بزرگ بابا به ـ

 ... نیستی مجبور ـ

 گذاشتم پاش روی سرم

 ... شده تموم تحملمِ ...  بسم شه تموم خوام می ـ

 ... زنم می حرف باهش ـ

 وسیم کردم نگاه بیرون پنجره از...  شدم بلند میومد بیرون از که صداهایی با صبح... برد خوابم تا کرد نوازشم خاله

 لیخاز کردند می پهن فرش حیاط تو داشتند بعضی و کردند می درست و سایبون داشتند سنش هم پسر تا چند با

 های خوردن حرص به و ایستادم سینه به دست کرد می آماده زیادی قلیان و بود کرده روشن آتیش حیاط گوشه

 ... زدم می لبخند زد می داد بقیه سر که وسیم

 لیک کاره خدمت بعد و کرد اشاره سرش پشت به و کرد بغلش مجیر کردم تعقیبش چشمام با پرید پایین وسیم

 هحمل ذهنم به مجیر شدن وحشی یاد نشستم تخت ولبی رفتم عقب کرد نگاه م پنجره به مجیر آوردند وسایل

 دوش یرز رفتم لباس با و رفتم حموم به شد گرم شدند نامنظم نفسم...  نکنم فکر ها چیز این به کردم سعی...  کرد

 دکن حمله ذهنت به بد تصاویری و فکر خواسته نا بود بدی حسی... کنم پاک رو ذهنم تصاویر تونستم نمی... 

 کنم باز و چشمام شد باعث حمام در صدایی...  کنی پاکش ذهنت از نتوونی

 ... تخت روی گذاشتم آماده و لباست ماریا ـ خاله

 دوزی سوزن های دوخت با فیروزی سنتی لباس یه...  اومدم بیرون حوله با و آوردم در لباسم و کشیدم نفسی

 یب شال های لب بافی قالب و نازک شال بود قشنگ خیلی...  تیره آبی و قرمز... تیره سبز... سفید...  سیاه شده

 در تمرف آینه جلو کردم تنم لباسم...  بود سبک بودم پوشیده قبال که لباس اون خالف بر...  بودند قشنگ اندازه

 اشتد خودش پرده برگشتم شد تاریک اتاق که...  جنگیدم ش دستگیره با رفتم در طرف به ترسیدم...  شد قفل

 ... دادم تکیه در به ترس از شود می کشیده

 ... میشه تر قشنگ همه از امشب من عروس ـ

 زدم زانو

 ... کنم می خواهش برو اینجا از ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Parya***1368 | ترس خانه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

177 

 

 شد ظاهر زد زانو جلوم

 ... پرستی می که خدایی به رو تو نه ـ

 قفل نبود اتاق تو کسی کردم باز چشم شد داغ بدنم...  کرد نزدیک بهم صورتش کرد نوازش دست پشت با صورتم

 ... کردم آزاد نفسی...  چرخید

 ... بودم شده بلوچ عروس یه واقعا...  بپوشم بود اجباری که طالیی و داد انجام چهرم رو سمیرا که آرایشی از بعد

 ... بردم می لذت خودم دیدن از خودم

 خاکستری لباس درخشید می داشت بدند داماد خانواد رسم گفت خاله که خاص لباس یه با سیما شد شروع شب

 سیما کنار...  بود کرده ص خا اون شدش آرایش موهای و آرایش بود خواستنی و شیک دوزی گل و دوزی سنگ با

 . کرد می خفه هاش دست فشار با و استرس داشت بود زیر سربه که نشستم

 ؟...  دیدی طرف سیما ای ـ

 ... نه:  گفت وار زمزمه

 ؟... ندیدیش واقعا ـ

 ... کرد بهم ی نگاه نیم

 ؟... دیدمش دور از بار یه و دیدم عکسش ـ

 ... شده خل...  بگیردت بیاد شود نمی خر که بود دیده اگه ندیده من نظر به...  دیدی طور اون ـ

 . کرد نگاهم تعجب با

 ... دیده و من مدرسه راه تو خواهرش گفته به و دیده عکسم اونم ـ

 ... پیشت هنوز عکست بابا نه ـ

 داد تکون سرش

 ... شده میخکوب قلبش توی تو عکس نباش نگران ـ

 ... ترسم می من ماریا ـ

 ؟... چی از ؟...  چرا ـ

 خوام نمی من...  کنه ازدواج...  کنی قبول بزرگش برادر خواستگاری تو اگه بعد ماه یه قرار...  دیگه ازدواج از خب ـ

 ... بخونم درس خوام می
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 آوردم در رو اداش

 ... بهش بچسب نمیاد گیر شوهر االن دیوونه...  بخونم درس خوام می ـ

 ... گرفت پایین سرش سیما که داد تذکر سیما به رفت هم تو اخمش اومد مون طرف به خاله

 ...نباشه پا دست تو برسن داماد فامیل االن بیاری رو سنا حیاط تو بری میشه خاله ـ

 رقصیدند می هندی آهنگ با ها دختر از تا چند و سمیرا بود آزاردهند بلند موزیک صدا شدم بلند و گفتم چشم

 هک بودند نشسته زیادی جمیعت بیرون کردم باز حال در بود شده خوشگل براقش سبز لباس اون با هم سمیرا

 حیاط در جلو رفتم و ندیدن به زدم خودم...  کردند می نگاهم داشتند هم همه شدم غافلگیر واقع در شدم شکه

 تازه که وسیم رفتم که بیرون کرد می بازی همسنش های بچه با داشت بود کوچه تو درست سنا...  بود باز که

 کردم درست شالم کرد اخمی بد...  پا تا سر از کرد نگاهم میومد

 ؟... ندیدی ی ماه این به دختر چی ـ

 ؟... آخه میان بیرون لباسی همچین با اما...  ی ماه خیلی آره ـ

 ... سرم هم شالم تازه است پوشیده چشنه ـ

 . شدند رد کنارمون از زن چند

 ... میان بیرون طور این نگاه ـ

 ... عمرا روبند ندارم دوست چادر من ـ

 ... برسه حاجیتون داد به خدا ـ

 ؟... سنا ـ

 ؟ خاله بله ـ

 ... روشنفکر ما حاجی...  داره می نگه راضی و جاجیش ماریه ضمن در...  کنه می صدات مامانت ـ

 ماددا فامیل اومدن بعد شدم ساختمون داخل و گرفتم و خندم جلو زور به گرفتم رو سنا دست و برگشتم باعشوه

 دادند بهش هم طال سرویس یه و داد مادرش و نداد سیما دست رو حلقه داماد که بود عجیب برام

 وبارد داد نشون همه به زیر لباس خنده با سمیرا که زیر لباس و کفش کیف و لباس آرایش وسایل کلی دادن بعد

 ها غریب رفتن بعد...  قرصیدند و زدند شب از پاسی تا لرزید خانم من تن

 ... شدم خشک چوب...  آخیش:  گفت ی بامنزه ادای با سیما
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 ... نخوردی تکون نشستی اونجا چی... رقصیدم می شدم می بلند بودم جات من ـ

 ... دخترم رسم ـ خاله

 ... عجیب چه ـ

 ... اتاق تو رفتیم دو با سمیرا و سیما و من اتاق داخل سرش پشت و شد هال داخل قلیون یه با وسیم

 ... خبر چه ـ

 ... کنیم حال صبح تا باال بریم اتاقش رفت بابابزرگ ببین سمی...  هیس ـ

 ... مکروه بد قلیون نخیر ـ

 ... بد بابا برو ـ

 ... ببینم می من ـ

 ... بگیره نازم خاله دختر...  گلوش تو کن گیر...  ها تو نصف ببین ـ

 عطرش فقط بد نه داد می عجیب بوی یه...  شدم رد کنارش از میاورد چای داشت زلیخا رفتم بیرون خندیدم

 ... کرد نوازش سرم گرفتم بازوش و رفتم طرفش به شد حیاط داخل بابابزرگ...  داد می سردردم

 ؟ نبودم تر زیبا من همه از امشب بگید راست شدم چطور ـ

 آره یعنی داد تکون سرش و خندید

 ؟...  ی خسته بابابزرگ ـ

 . بشم بیدار زود صبح تا بخواب بهتر وقت دیر دخترم آره ـ

 ... شد تر پهن لبخندم

 پک یک با شدیم می کبود خنده از داشتیم و بودیم بوم پشت باال بود زندگیم های شب بهترین از یکی شب اون

 با ردیمک می مسخره رو سیما زدم پک سرفه صدتا با بار ده لجش از منم و نیستم اینکار گفت وسیم و گرفت نفسم

 ... ساختیم غول یه آینده داماد از خوشحالی

 به خواد می وسیم فهمیدم هم ته...  نیست طور این نه گفت می هرچی آورد کم وسیم و من جلو بدبخت که

 سیر دل یه و خنده زیر زدیم تامون سه هر آورد در دختر مثل که ادای با بد بله ماریه اون نامزدی واسه بابابزرگ

 می معکوس من خالف بر دقایق داشت که بود موجودی رویم به رو خونه تو کردم فراموش که طوری به...  خندیدم

 . شمرد
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 تو ها اون مثل نکرد مجبورم کسی سیما برخالف ازدواجم شب امشب دونستم می بود تابستان آخر ماه یک

 درخت چوب زدن بود قشنگ رسماشون...  دید نمی و عروس کسی ندید داماد که وقتی تا قولی به باشم حجاب

 رو سیما مال البته کشیدم می خجالت چون زد خاله من مال عروس بدن به زعفران مقداری و گالب با که صندل

 منتظر اتاق تو و پوشیدم راحت لباس یه...  زد داره پایین تا شروع از عروس دیدن اجازه همون فقط که مشاطه

 یماس اتق برم بیام بیرون کردم می قفل باید درش که اتاق از داد می اجازه بهم خاله نبود کسی که شب شدم خاله

 نامزدی بعد...  از داشتند تشریف اینجا ایشون که نامزدش پیش دایی خونه بود کرده کوچ وسیم علت همین به

 زد یم بدنم به که خوشبوی ماده اون فواید داشت خاله...  دیدم نمی مجیر حتی بود نیوفته برام اتفاقی هیچ سیما

 ... شنیدم نمی مثل حرفش شرم با منم...  گفت می و

 خارید می بدنم بود تند بوش حسابی ولی...  بمونه صورتم و بدنم رو فردا صبح تا باید بود گفته که خاله رفتن بعد

 خوابیدم جام سر کشیدم حرصی پر نفس... 

 ... کرد زمزمه گوشم در مجیر

 ... نکن دیوونه من ـ

 ... کردم روشن چراغ برگشتم

 ترسیدم فهمید شاید برد سرش زیر دستش و خوابید کمر به

 ؟... شی می ظاهر جن عین چرا تو ـ

 کشید بو و خورد بدنم به چهرم از چشماش نشست من مثل زد لبخند

 برم باید شم می طاقت بی دارم ـ

 گفتم خودم با خوابیدم دوباره...  شد خارج سقف از زدند هم برم چشم یه تو

 ... بشه شوهرت قرار بترس ازش نباید ـ

 ... ها شود می شوهر چه شد آویزون لبم

 بپوشم تا گذاشت تخت روی رنگی زرد لباس و بشورم خودم خواست و ریخت گالب عطر توش کرد پر وان خاله

 . کردم عمل و گفتم چشم باشم منتظرش

 ... برسه داماد داد به خدا میشه هوش بی دارم که گرفته خوب بوی بدنم اونقدر کردم می حس خودم

 اومد طرفم به تیره زرد پارچه یه با خاله
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 ... اونجا و پایین بریم باید پاهت دست حنای برای اما ببندی تو صورت نمیاد خوشت دونم می دخترم ـ

 ... نداره اشکالی ـ

 ور چیز همه پارچه اون پشت از بست صورتم رو بند رو مثل نخی پارچه اون و بوسید و پشونیم و زد لبخندی خاله

 ازم و داد سرم درخشید می ها عروس چادر مثل که سفیدی چادر و کرد بلندم خاله...  نداشت مشکلی دیدم می

 ... برم راه وقار با آروم خواست

 پایین پله از هم با دادم قورت خندم...  فهمید نمی کسی بیارم در ادای هر بود همین پارچه اون های مزیت از یکی

 تزیینی هپارچ اون پشت سیما که شدیم اتاقی وارد... بود گرفته دستم یکی اون با بود پشتم دستش یه خاله رفتیم

 فتر می مخصوصش مشاطه با داشت کار...  که وقتی تنها بود شده حبس بود امشب که مراسم پایین تا رنگ سبز

... 

 حنا...  بشیم حنا که کنیم دراز پامون دومون هر خواست و نشاند سیما کنار و من خاله و شد کشید باال پارچه

 تیره هرکی حنای گفت می مدام ماریه که کرد می حنا یکی و کدومون هر بود وقشنگ خاص خیلی هامون دست

 به بود استعداد با واقعا کردم نگاه کرد می حنا دستم که دختری و زدم لبخندی زده رو شوهر مادر قاپ شد تر

 ... بود ها گل از که کرد می ترسیم خوشگل های شکل دستش تکان

 .نشند گم که بنویس رو شوهرشون اسم دستشون روی:  گفت ماریه

 گذشت سیما و من استرس و ها دختر رقص مسن زن حنابندان مخصوص سنتی ترانه خوندن دختر گوی بزل با

 زدند بند رو سیما و من صورت و اومدند طرفمون به زن دو اون و کرد قفل در خاله و شد خالی اتاق عصر نزدیک

 زدم می بند سالگی 01 از که من بود گرفته و دستش خاله کرد نمی گریه بدبخت و کرد می التماسی چه سیما البته

 که خندیدم من و مرد می داشت سیما پایی دست مو زدن زن کار شدن تموم بعد...  نبود سخت برام جوری یه

 با و ریخت می اشک آهسته گذاشت بالش روی سرش سیما...  برنگشت و رفت خندم که رفت غری چشم خاله

 طرفم به...  دید و من غمگین نگاه وقتی...  داد می دلداری بهش مادرانه های نوازش با خاله و زد می حرف خاله

 گفت و اومد

 . بشید خوشبخت دوتون هر... ان ـ

 . کردم بغلش و زدم لبخندی

 دو مبل روی رنگی جگر عروس لباس تو سیما من کردم می نگاه بود شده قشنگ خیلی که دستم حنای به داشتم

 بودیم نشسته نفر
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 و کردم می فکر دیگه های چیز به داشتم من اما... گفت می شده کامل دینم امشب اینکه از همش گوشم در ماریه

 داماد از خبری و افتاده تخت روی مرده عروس یه دیدنم برای بیان که فردا...  اینکه ترس داشتم هراس دلم ته

 ... شدند جمع اشکم خواسته نا...  نیست

 هب موقعیت اون تو خندیدم فکرم به...  نشه خراب ساعتم یه آرایش و...  نریزن پایین هام اشک کردم تالشم تمام

 ... بودم آرایش فکر

 ... آوردند تشریف کرد رومون خب داد و جیغ صدایی

 در نه هم ان کردم ازدواج مرده مرد یه با من بود قبول ازدواج این بود ممکنه مگر...  کشید می سوت داشت سرم

 اعثب بین دور فلش... مسیح عیسی خدام پیکر کناره در آنم روحانی پدر یه پیش حتی یا راهب یا اسقف یک نزد

 لباس فقط و ببینم صورتش نشد شال بخاطر که کردم نگاه کنارم به چشم گوشه از بیام بیرون خیال و خواب از شد

 ... ایستاد جلوم دختر یه...  دیدم و سفیدش سنتی

 ؟... ببینی تو عروست خواهی نمی داداش ـ

 شرعی ماریه قول به رسمی همسر پری یه مجیر و مرده اربابی مجیر کابوس نه خواب نه فهمیدم اومد که صداش

 می طور نای نباید... ببینه و من خواستم نمی ببینمش خواستم نمی بستم چشمام...  کشیدم عمیقی نفس... بود من

 . شود

 ... زیاد دیدنش برای وقت ـ

 نم جنازه تشیع دیدن برای همه...  کردند می نگاه و قبر به بردنش از قبل رو جنازه یه من اینکه مثل داشتند همه

 ... بودند شاد بودند خوش

 ممتونست االن فشورد و دستم ماریه بودم باغ خونه تو خودم اتاق تو که اومدم خودم به وقتی اما شد چی نفهمیدم

 کنم گریه سیر دل یک تونستم می کنم گریه

 ... نداره باهت کاری امشب عزیزم نترس ـ

 . نفهمیدم فهمید نگاهم از کردم ش نگاه

 ... آخر شب عروسی اول شب سه رسم ـ

 گفتم بغض با زدم لبخندی گریه میون فهمیدم که... چیه منظورش بفهمم تا خندید

 ببینم دامادی لباس تو وسیم رو تو عروسی خواست می دلم دارم دوس رو همه...  ماریه دارم دوست خیلی ـ

 ... بمیره قرار انگار او ـ

 ورفت زد لبخندی ماریه کنیم نگاه بهش دو هر شد باعث مجیر سرفه
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 ... گیره می غوره آب داره چی واسه خانمم عوس بپرسم تونم می ـ

 فتگر دستم برم که شدم بلند...  گرفتم ازش گرفت طرفم به راحتیم لباس...  کرد باز درش و رفت کمد طرف به

 گفت مانند زمزمه خودش طرف کشید من

 ... بمیری قرار مگه نگرانی چرا گفت راست عزیزم ماریه ـ

 بود بغض پر بس از شد خودم تعجب باعث صدام

 ... بشی نزدیک بهم...  خوام نمی ـ

 ... نیای خودت خواست به اگه کردم اجرا قسم من... باشه:  گفت کرد ولم

 تپش از کرد می آماده تخت داشت بود من به پشتش...  شدم اتاق وارد لباسم تغیر بعد حموم ورفتم کردم باز در

 ... بود کسرا شبیه کامل

 ... نداری خبر خودشم ـ

 ... پریدم بغلش تو رفتم طرفش وبه شدم شوکه کسرا دیدن از برگشت

 ؟... مگه... چطوری ـ

 ... میاد در بخواد شکلی هر پری یه شوهرت چون منی عشق که خوشبخت چه و...  خنگی توچقدر که اف ـ

*** 

 پوشیدم و لباسم و زدم شرمگین لبخند زندم شود نمی باورم شدم بیدار خورشید نور با

 برگردم کرد مجبور من آشنا و خاص بوی که حموم برم که

 خانم جیغ جیغ بخیر صبح ـ

 . نشستم صندلی روی...  زدم لبخندی

 ؟... مجیر ـ

 ؟... جانم ـ

 ؟... گرفتم تصمیمی یه من ـ

 ... کنم می گوش بگو ـ

 ... بنویسم و اتفاقتم تمام خوام می ـ
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 ؟... بنویسی ـ

 ... همه برای...  دخترم برای نه اما مادرم مثل آره ـ

 ... نشست روم به رو

 ؟... چرا ـ

 ... نیستم داری راز آدم چون ـ

 ... خاصی کنی می حس چون ـ

 . شد پاک لبخندم

 ... بنویس آزادی خودت قسمت از ـ

 ... کردم می غش که جایی دارم احتیاج تو قسمت به من ا ـ

 ولمق به بفهم بابابزرگ خونه برو دیدی ملوست...  رفتی حموم...  خوردی که صبحونه میرم دارم من...  ببینم اال ـ

 ... ی زنده کردم وفا

 . کردم بغلش پشت از کنه درست رو نیم برگشت زد لبخند اون زدم لبخندی

 نتزی اسمشون پستم هر زیر و بودند همراهم آخر تا که دوستانی به تقدیم عشق کلی با پست این همه به سالم

 .... بود پستام

 .... باشه داشته پایانی باید ی نوشته هر اما شه نمی تموم زندم تاوقتی ترس خانه داستان دلم های عزیز

 شخصیت که های رمان پر سایت این اینقدر کنم فکر خب اما...  میشه اجنه زندگی وارد مایا تازه ماجرا این بعد

 .... بدم ادامه نداشتم دوست که جنگیر

 . بگید بهم تون کلی نظر میشم خوشحال

 ؟... من مردی مردِ عاشقتم ـ

 ؟... ها کنم می پرت پر...  پری ـ

 ... کرد نگاهم کشیدم عقب کردم ولش و ترسیدم

 ... نترس کردم شوخی ـ

 نمنگرا زدم زانو گرفت و دستم هارون که بابابزرگ خونه برم خواستم حموم از بعد حموم رفتم دم زد پهنی لبخند

 بود
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 ... خوبم من نباش نگران ـ

 ... بیا من با ـ

 . شدیم رد درخت میون از و ختمون سا پشت رفتیم گرفتم و دستش

 

 همسری تحمل تحملش باورش و درک بود سخت که بود زیادی پچیدگی و ها تفاوت با من زندگی شروع تازه این و

 اب تفاوت با دو هر زمین و آسمان عشق گذاشت پا عشق بینما اما...  شد وادار شد خلق برایم مرگ ناقدوس مثل که

 ... شه نمی سیراب تفاوت از عشق اما گردش یک

 . شدید من دنیای وارد هم شما که دارم بهتری احساس االن باشید برده لذت ترس خانه خوندن از امیدوارم

 ... دار ادامه پایان همچون که دنیای

*** 

 پایان
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